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TÓM TẮT

Bài viết này tập trung tìm hiểu những tác động của quá trình toàn 
cầu hóa tôn giáo đến Phật giáo Việt Nam, thông qua một trường 
hợp cụ thể là địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xu thế toàn cầu tôn 
giáo đã đem lại cho Phật giáo trên địa bàn thành phố này nhiều sự 
thay đổi trong sinh hoạt tu tập, giao thoa văn hóa thông qua nghi 
lễ, kiến trúc chùa chiền, tượng thờ,… cũng như các hoạt động giáo 
dục. Trong đó, chúng tôi chú ý đến một số hiện tôn giáo mới đang 
thâm nhập vào nhiều tầng lớp cư dân thành phố cũng như các Phật 
tử. Mặt khác, bài viết còn nhấn mạnh đến sự thích nghi và hội nhập 
của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế toàn cầu hóa 
tôn giáo với việc chủ động gia nhập vào cộng đồng Phật giáo thế 
giới, thông qua việc tham gia các tổ chức, hội thảo cũng như các sự 
kiện lớn của Phật giáo khác nước. Trong bài viết này, một vấn đề mà 
chúng tôi đặt ra là song song với quá trình tiếp nhận những yếu tố 
mới do toàn cầu hóa mang lại, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh 
đã giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của Phật giáo dân 
tộc, tích cực xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Phật giáo các nước 
và tăng cường các hoạt động từ thiện-xã hội ra bên ngoài quốc gia để 
cộng đồng Phật giáo thế giới ngày một hiểu rõ về Phật giáo Việt Nam. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Một trong những xu hướng chủ đạo và tất yếu của thế kỷ XXI là 
toàn cầu hóa (globalization). Hiện nay, toàn cầu hóa đang tác động 
và chi phối sâu sắc đến các quốc gia và dân tộc trên thế giới trên 
nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, xã hội,… Vì 
vậy, một điều tất yếu là nó làm cho biên giới giữa các quốc gia, dân 
tộc ngày càng mờ đi trong thế giới hiện đại. Cho nên, thế giới chúng 
ta ngày càng dính chặt lại với nhau hơn và đi đến xu thế tăng cường 
sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, và cũng tất nhiên, mối tương tác 
giữa con người, giữa các quốc gia, dân tộc ngày một sâu sắc hơn, 
phụ thuộc lẫn nhau hết sức chặt chẽ. Việt Nam là một quốc gia 
đang trong tiến trình hội nhập sâu và rộng vào quá trình toàn cầu 
hóa, trong đó tôn giáo là một phương diện quan trọng và không 
thể không đề cập đến. Trong đời sống tôn giáo nước ta, Phật giáo 
giữ một vị trí quan trọng, gắn liền với lịch sử, văn hóa và xã hội 
con người Việt Nam qua hơn hai ngàn năm lịch sử. Hiện nay, Phật 
giáo Việt Nam không ngừng hội nhập, gắn kết với nhiều hoạt động 
Phật giáo thế giới do nằm trong quỹ đạo của toàn cầu hóa. Như vậy, 
trong xu thế này, Phật giáo nước ta có những đặc điểm gì nổi bật? 
Và đã có sự thích ứng như thế nào để phù hợp với bối cảnh toàn 
cầu hóa tôn giáo nói chung cũng như với cộng đồng Phật giáo thế 
giới nói riêng đang diễn ra và tác động liên tục? Đấy là những mục 
tiêu mà bài viết này hướng đến. Đặc biệt, để giúp có cái nhìn cụ thể 
hơn, chúng tôi chọn Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh để thực 
hiện nghiên cứu trường hợp. Bởi vì, cộng đồng Phật giáo nơi này 
có nhiều hoạt động giao lưu và tiếp xúc thường xuyên với Phật giáo 
thế giới, cũng như trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh là địa 
phương có quá trình đi đầu trong quá trình giao lưu, hội nhập với 
nhiều nước trên thế giới.

2. TOÀN CẦU HÓA VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HÓA TÔN 
GIÁO TRÊN  THẾ GIỚI HIỆN NAY

Được biết, toàn cầu hóa là một thuật ngữ được sử dụng của thập 
kỷ 90 ở thế kỷ trước và đồng thời là một khái niệm còn tranh cãi, 
chưa thống nhất, bởi vì mỗi nhà khoa học tiếp cận khái niệm này 
dưới góc độ khác nhau. Một số học giả có ý định mở rộng toàn cầu 
hóa như một khái niệm chính trị, trong khi một số khác làm sáng 
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tỏ khái niệm này trong phạm vi phát triển kinh tế, chính trị và môi 
trường gần đây. Một số người lại tập trung phân tích tác động tích 
cực của toàn cầu hóa, nhưng một số khác lại nhấn mạnh đến ảnh 
hưởng trái ngược của nó đối với thu nhập, bất bình đẳng xã hội, 
phụ nữ và người nghèo. Một số học giả lại nhấn mạnh tác động 
của  toàn cầu hóa đến các chính phủ quốc gia và cho rằng các 
chính phủ quốc gia đã mất hết vai trò chủ thể quan trọng khi 
tham dự vào nền kinh tế toàn cầu của thế giới không biên giới 
hiện nay (Asfan Kumssa, 2000, tr. 10-11). Như vậy, bàn về toàn 
cầu hóa là nhắc đến một phương diện rộng lớn với nhiều hình 
thức hoạt động đa dạng như kinh tế, chính trị, luật pháp, văn 
hóa, quân sự, công nghệ cũng như các hoạt động xã hội, môi 
trường của con người. 

Mặt khác, học giả Asfan Kumssa nhấn mạnh đến các nhân tố tạo 
cơ sở ra đời cho toàn cầu hóa gồm: Sự tăng trưởng của thị trường 
tài chính toàn cầu, sự mở rộng liên kết thế giới sau khi khối Xô Viết 
tan rã và chiến tranh lạnh kết thúc; sự phát triển của các công ty đa 
quốc gia, sự quốc tế hóa những vấn đề môi trường. Nhưng quan 
trọng nhất, đó là cuộc cách mạng công nghệ thông tin liên lạc và 
vận tải (Asfan Kumssa, 2000, tr 12-18). Cũng theo học giả này, toàn 
cầu hóa có những tác động tích cực như chuyển giao công nghệ, 
tăng năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống của một 
số người ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, toàn cầu hóa, trong 
khi mang lại lợi ích cho các khu vực hoặc tổ chức nhất định, cũng 
gây áp lực và gieo nỗi lo lắng cho các khu vực và cư dân không có lợi 
thế và dễ bị  tổn thương. Tác động tiêu cực của toàn cầu hóa chính 
là sự không bảo đảm về phương tiện sinh sống và quyền hạn cho 
nhiều người, gây ra và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng về kinh 
tế-xã hội, phá hủy môi trường, làm mất cân đối giữa các nhu cầu 
khác nhau về nguồn lực, gây ra xung đột và bạo lực (Asfan Kumssa, 
2000, tr 25-26). Đây được xem là tính hai mặt của quá trình toàn 
cầu hóa hiện nay. Vì vậy, các quốc gia, dân tộc trên thế giới khi bước 
vào sân chơi toàn cầu hóa cần phải có những chiến lược phù hợp 
với đặc điểm riêng của mình để thích nghi và tạo ra các lợi thế phát 
triển, khẳng định giá trị riêng.  

Manfred B Steger đã chỉ ra toàn cầu hóa có các đặc trưng như 
sau: Thứ nhất, tạo nên những hoạt động và mạng lưới xã hội mới, 
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gia tăng những hoạt động và mạng lưới xã hội hiện hữu. Thứ hai, 
bành trướng và trải rộng các hỗ tương tùy thuộc, hoạt động và 
tương quan xã hội. Thứ ba, sự tăng cường và gia tăng các hoạt động 
và trao đổi xã hội. Thứ tư, can dự vào cơ cấu vĩ mô của cộng đồng 
và con người (Manfred B.Steger, 2011, tr. 40-44). Như vậy, toàn cầu 
hóa tác động và làm thay đổi chiều kích xã hội, quan hệ xã hội của tổ 
chức, cộng đồng và cá nhân con người ở mỗi quốc gia. Chiều hướng 
thay đổi là sự tương tác, thâm nhập và kết dính các xã hội, tổ chức 
và con người lại gần nhau hơn và không thể không có tôn giáo vốn 
hiện diện ở nhiều quốc gia, dân tộc. 

Tuy nhiên, để làm cơ sở nghiên cứu, trong bài viết này, chúng tôi 
sử dụng khái niệm toàn cầu hóa của Anthony Giddens - Giám đốc 
Trường Kinh tế London: “Vậy, toàn cầu hóa có thể định nghĩa như là 
sự gia tăng mạnh mẽ những tương quan xã hội trên toàn thế giới, nối kết 
các địa phương xa cách theo cách thế khiến cho những sự việc xảy ra ở 
địa phương được định hình bởi các biến cố xảy ra  ở cách nhiều dặm và 
ngược lại” (Manfred B.Steger, 2011, tr 41). Tương quan xã hội mà 
Anthony Giddens đề cập có một nội hàm rộng gồm nhiều vấn đề 
trong xã hội khác nhau. Tôn giáo lại là một trong các tương quan xã 
hội và văn hóa đặc biệt của loài người. Vì vậy, tôn giáo không thể 
nào tách rời khỏi cơn lốc toàn cầu hóa và hiển nhiên nó cũng sẽ bị 
tác động mạnh mẽ từ điều này. 

Tôn giáo là một mối quan hệ phổ biến cơ bản và xuyên suốt mọi 
tiến trình văn hóa, xã hội, lịch sử của mọi dân tộc và thời đại, là phần 
thiết yếu và không thể thiếu được trong cuộc sống của con người 
hiện nay. Mặt khác, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nếu kinh 
tế là lĩnh vực đi trước thì chắc chắn sẽ kéo theo văn hóa và tôn giáo 
đi theo sau như hình với bóng. Đặc biệt, Nguyễn Thái Hợp đã đưa 
ra một cái nhìn thú vị về vị thế của tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu 
hóa hiện nay như sau: “Trong vòng xoáy của toàn cầu hóa này, nhiều ý 
thức hệ và chủ nghĩa lớn đã bị chao đảo trầm trọng, thậm chí có nguy cơ 
bị chìm ngỉm. Nhưng, như một nghịch lý của thời đại, tôn giáo nói riêng 
và chiều kích tâm linh nói chung, như đã vươn dậy và đang trở thành 
một nhu cầu của thời đại. Có người nói đến hiện tượng trở lại của tôn 
giáo” (Nguyễn Thái Hợp, 2009, tr. 227). 

Vậy đời sống tôn giáo của nhân loại trong quá trình toàn cầu hóa 
có những đặc điểm gì nổi bật? 
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Đầu tiên, thế kỷ XXI là thế kỷ mà tôn giáo phát triển mạnh mẽ. 
Các tôn giáo lớn không ngừng mở rộng, phát huy ảnh hưởng của 
mình trên toàn thế giới. Một học giả cho biết điều này được bắt 
nguồn từ: “Trong những đụng độ văn hóa từ đó sinh ra, các tôn giáo 
vốn dĩ mang ý nghĩa địa phương đã được chuyển hóa thành những tôn 
giáo thế giới quan trọng mà ngày nay chúng ta biết như là Do Thái giáo, 
Ki Tô giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo”(Manfred B.Steger, 2011, 
tr. 59). Tiếp đó, từ những thập kỷ của cuối thế kỷ XX và đầu thế 
kỷ XXI, các tôn giáo này không ngừng phát triển, mở rộng sự ảnh 
hưởng của mình ở nhiều quốc gia trên thế giới và trải rộng khắp các 
châu lục. Sự ảnh hưởng của các tôn giáo lớn diễn ra theo hai quy luật 
sau: 1. Sự ảnh hưởng của tôn giáo châu Á đến châu Âu và ngược lại, 
2. Sự lan truyền của các tôn giáo lớn đến một số quốc gia mà trước  
đó chưa hề có. Ở quy luật thứ nhất, có thể thấy rằng một số tôn giáo 
ở châu Á mà nổi bật nhất là Phật giáo đã có ảnh hưởng mạnh đến 
người dân châu Âu và Mỹ. Người dân ở đây đã tìm thấy ở Phật giáo 
một lối sống tri túc, giản dị, nhẹ nhàng, biết chia sẻ lòng thương 
yêu giữa người với người mà xã hội công nghiệp đang bị thiếu thốn. 
Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ XIV và Thiền sư Thích Nhất Hạnh là hai 
nhân vật của Phật giáo được người dân các quốc gia này ngưỡng 
mộ. Ngược lại, ở châu Á, tại một số quốc gia bị ảnh hưởng bởi văn 
hóa phương Tây như Hàn Quốc, Việt Nam thì Tin Lành giáo đang 
lan rộng mạnh mẽ, thậm chí ở các vùng sâu, vùng dân tốc thiểu số 
của Việt Nam như Tây Nguyên và Tây Bắc. Một trường hợp khác là 
ở châu Phi, Phật giáo bắt đầu đặt chân đến châu lục này thông qua 
việc truyền đạo của các nhà sư từ Đài Loan, Hồng Kông,… Họ xây 
chùa, giảng kinh và tổ chức các hoạt động giúp đỡ người dân. Tổ 
chức Phật Quang Sơn ở Đài Loan do nhà sư Tinh Vân phụ trách 
hiện có ảnh hưởng rất lớn trong việc hoằng pháp tại châu lục này.

Kế đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự đối thoại giữa các tôn giáo 
là xu hướng chính nhằm cho các tôn giáo được hiểu nhau, tránh mâu 
thuẫn, xung đột. Đó là tinh thần khoan dung tôn giáo đang được các 
lãnh tụ tôn giáo lớn trên thế giới ủng hộ rất lớn vì hòa bình, ổn định, hợp 
tác của nhân loại. Những tôn giáo cực đoan nào trong quá trình toàn 
cầu hóa hiện nay vẫn duy trì và tăng cường  các giá trị như bạo lực, 
xung đột, thù hận,… chắc chắn sẽ mất đi tính hấp dẫn đối với nhân 
loại, chỉ đem đến những tác động xấu cho nhân loại. Tuy nhiên, mục 
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tiêu chung, đích thực của tôn giáo vẫn là con người, là sự cứu rỗi, 
phúc lợi, hòa bình và hạnh phúc cho con người. Vì vậy, nhiệm vụ 
chung của tất cả mọi người có lẽ là phải ủng hộ sự phát triển các giá 
trị đạo đức, tôn giáo và các giá trị liên quan và vì lợi ích con người. Ở 
đây, quá trình đối thoại và thấu hiểu giữa các tôn giáo với nhau đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện 
nay. Tất nhiên, mục tiêu của đối thoại không phải là đem lại một 
tôn giáo thống nhất. Có rất nhiều điểm khác biệt và chính vì thế 
mới cần phải sự đối thoại. Như vậy, có thể coi đối thoại cũng như sự 
hiện thực hóa các lợi ích trong một xã hội thế tục đa văn hóa là một 
quá trình học hỏi lẫn nhau. Nhờ đó mà các tôn giáo vừa có thể giữ 
được bản sắc riêng của mình, vừa có thể tiếp xúc, giao lưu với các 
tôn giáo khác (Nguyễn Chí Hiếu, 2009, tr. 303-304). Gần đây, các 
lãnh tụ tôn giáo lớn trên thế giới không ngừng tiếp xúc, trao đổi lẫn 
nhau để thông hiểu và tìm tiếng nói chung về sự quan tâm của nhân 
loại ngày nay như: giáo dục, an sinh xã hội, môi trường, đạo đức,… 
Chẳng hạn, năm 2013, khoảng 600 đại biểu trên toàn thế giới thuộc 
mọi tôn giáo đã gặp nhau tại Vienna, thủ đô nước Áo, để tham dự 
Hội nghị Thế giới lần thứ 9 của Tổ chức các Tôn giáo vì Hòa bình. 
Chủ đề chính của hội nghị này là “Đón nhận tha nhân”, nhằm đạt 
đến việc gặp gỡ giữa các tôn giáo, cộng tác với các tác nhân của xã 
hội dân sự vì mục tiêu hoà bình, liên đới, chung sống với nhau và 
thúc đẩy việc hiểu biết lẫn nhau cách tốt nhất. Các tham dự viên đã 
tập trung thảo luận bốn đề tài chính: (1) ngăn ngừa xung đột; (2) 
công lý và hoà hợp giữa các xã hội; (3) phát triển nhân văn đồng 
thời vẫn tôn trọng trái đất; và (4) giáo dục tôn giáo và đối thoại liên 
tôn (Minh Đức, 2015). 

Mặt khác, tôn giáo còn được xem là một loại quyền lực mềm1 trong 

1. Theo Joseph Nye một học giả Mỹ, quyền lực mềm là khả năng giành được những thứ 
mình muốn thông qua việc gây ảnh hưởng để khiến người khác làm theo những gì mình muốn. 
Ngược lại với quyền lực mềm là quyền lực cứng, theo đó quyền lực được thực hiện chủ yếu 
bằng cách đe dọa (như sa thải, kỷ luật…) và mua chuộc (như tăng lương, thăng cấp), còn 
quyền lực mềm thì đạt được những gì mình muốn bằng cách tác động tới hệ thống giá trị của 
người khác, làm thay đổi cách suy nghĩ của người khác, và qua đó khiến người khác mong 
muốn chính điều mà mình mong muốn. Đó là quyền lực mềm, thực hiện thông qua sự hấp 
dẫn và thuyết phục. Đối với một quốc gia, quyền lực mềm được tạo dựng trên 3 yếu tố: văn 
hóa quốc gia, giá trị quốc gia và chính sách của quốc gia đó. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/
wiki/Quy%E1%BB%81n_l%E1%BB%B1c_m%E1%BB%81m. (Truy cập ngày 11/9/2015).

http://vi.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nye
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy%E1%BB%81n_l%E1%BB%B1c_c%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy%E1%BB%81n_l%E1%BB%B1c_m%E1%BB%81m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy%E1%BB%81n_l%E1%BB%B1c_m%E1%BB%81m
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bối cảnh chính trị thế giới ngày nay. Theo đó, sự tiếp xúc giữa các phái 
đoàn, lãnh tụ tôn giáo trong cùng một tôn giáo hay khác tôn giáo 
sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác 
giữa các quốc gia có chung một tôn giáo hoặc các tôn giáo. Nó sẽ 
góp phần giảm thiểu sự đối đầu và căng thẳng chính trị, tìm kiếm 
tiếng nói chung. Trong trường hợp hai quốc gia căng thẳng và đối 
đầu thì việc tiếp xúc giữa cộng đồng tôn giáo hai nước là một nhân 
tố làm hạ nhiệt, tạo ra cơ hội đối thoại, hiểu biết lẫn nhau. Trường 
hợp Triều Tiên và Hàn Quốc là một minh chứng cụ thể. Vào đầu 
tháng 9 năm 2011, đoàn Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc 
gồm 37 thành viên đã kết thúc chuyến thăm tới Bắc Triều Tiên và 
cho biết, chuyến thăm miền Bắc của đoàn đã tạo ra cơ hội mới để 
giao lưu dân sự và văn hóa tâm linh giữa hai miền Nam Bắc cũng 
như Thiền phái Tào Khê sẽ tiếp tục có những hoạt động giao lưu 
với Bắc Triều Tiên. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên 
cho phép một đoàn đại biểu của Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng với 
mục đích tổ chức lễ hội tôn giáo kể từ khi miền Nam ban hành lệnh 
cấm ngày 24/5/2010 sau vụ bắn chìm tuần dương hạm Cheonan. 
Trong cuộc họp báo đoàn thăm miền Bắc của Thiền phái Tào Khê 
cho biết, trong lễ hội Phật giáo nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Mộc 
bản Cao Ly Đại Tạng Kinh diễn ra ở Bắc Triều Tiên, Phật giáo hai 
miền Nam Bắc đã bày tỏ nguyện vọng tha thiết bậc nhất là thống 
nhất đất nước. Thiền phái Tào Khê kêu gọi Chính phủ của hai miền 
Nam Bắc mở lại kênh đối thoại để chấp thuận việc tổ chức các lễ hội 
Phật giáo chung và khôi phục di tích lịch sử Phật giáo trên bán đảo 
Triều Tiên. Ngoài ra, đoàn còn cho biết Thiền phái Tào Khê có kế 
hoạch thành lập cơ quan viện trợ nhân đạo tại Bình Nhưỡng cũng 
như tìm cách ủng hộ người dân miền Bắc đang gặp nhiều khó khăn 
trong sinh hoạt (Thích Vân Phong, 2010).

Cùng với đó là xu hướng thế tục hóa tôn giáo là xu hướng chủ đạo 
của các tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu. Theo Nguyễn Thái Hợp,  
“Nguyên tắc Nhà nước thế tục” (principe de laicite d’Etar) do Cách 
mạng Pháp 1789 khởi xướng và được Bộ luật Phân ly năm 1905 
triển khai là một bước ngoặt quan trọng đối với Kitô giáo nói riêng 
và đối với các tôn giáo nói chung. Đây là một giải pháp cần thiết 
để tách rời tôn giáo với chính trị, tách hệ thống giáo dục khỏi các 
tôn giáo và coi tôn giáo là chuyện của mỗi cá nhân. Hiện nay, hầu 
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hết các nước tiến bộ đều áp dụng nguyên tắc này vì phù hợp với 
thời đại đa văn hóa, tôn trọng dân chủ, bảo đảm quyền bình đẳng 
cho mọi công dân, tránh xung đột tôn giáo hay ý thức hệ. Vì vậy, 
với tiến trình thế tục hóa hiện đại, sự hiện diện của tôn giáo trong 
lĩnh vực chính trị, xã hội và văn hóa đã giảm thiểu từ cấp độ vĩ mô 
xuống trung mô và rút dần vào vi mô (Nguyễn Thái Hợp, 2009, tr. 
233). Mặt khác, thế tục hóa còn được xem là quá trình thích nghi 
của giáo hội các tôn giáo với những điều kiện đang thay đổi của thế 
giới đương đại. Theo giải thích của Nguyễn Đức Lữ và các cộng sự, 
khái niệm thế tục hóa ở đây bao hàm hai ý: Thứ nhất, thế tục hóa là 
phi thần thánh hóa ý chỉ giải thích hiện tượng tự nhiên, xã hội một 
cách huyễn hoặc, thần bí qua ý tưởng tôn giáo được thay bằng cách 
giải thích có lý tính, gần với hiện tượng hơn. Tất nhiên về bản chất, 
hệ thống giá trị của tôn giáo vẫn được bảo lưu. Thứ hai, thế tục hóa 
cũng có nghĩa là tôn giáo là đang tích cực tiến vào thế giới, trở lại với 
hiện thực, trực diện với cuộc sống và đang cố gắng giải quyết những 
vấn đề của nhân gian (Nguyễn Đức Lữ và các cộng sự, 2007, tr. 73). 
Chính xu hướng này đã thúc đẩy tôn giáo thâm nhập sâu rộng vào 
đời sống con người hiện tại. Một điều dễ nhận thấy là ngày nay, các 
tôn giáo lớn trên thế giới tích cực hoạt động gắn với nhu cầu của xã 
hội thông qua hình thức hỗ trợ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, 
phát triển cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các quốc 
gia và đã đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội, được chính 
phủ các quốc gia thừa nhận và ủng hộ, tạo cơ hội phát triển.    

Toàn cầu hóa còn tạo ra mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc sâu sắc 
và chặt chẽ, tôn giáo thể hiện bản sắc văn hóa, ý thức từng dân tộc trong 
bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bối cảnh thế giới hiện đại và toàn cầu 
hóa đã làm tăng vai trò của tôn giáo trong việc bảo vệ bản sắc dân 
tộc. Điều này có nguyên nhân từ xu hướng toàn cầu hóa, trong đó 
có cả tham vọng xâm lăng văn hóa và một số dân tộc đang ra sức 
giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa riêng của mình qua các hình thức 
tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống. Mặt khác, tôn giáo đang có xu 
hướng biến đổi cho phù hợp với phong tục truyền thống, bản sắc 
văn hóa của mỗi dân tộc quốc gia. Chẳng hạn, đó là Công giáo phải 
thay đổi hoặc cho phép một số hình thức nghi lễ phù hợp với truyền 
thống một số quốc gia và dân tộc như thắp nhang hoặc tổ chức đám 
giỗ - trường hợp ở Việt Nam. Đạo Tin Lành, khi truyền đến Tây 
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Nguyên, đã đồng hóa vị thần Giàng chính là đức Chúa Trời, góp 
phần nhanh chóng thu hút tín đồ. Phật giáo, khi truyền sang Mỹ và 
châu Âu, đã thay đổi hình thức để phù hợp với đặc  điểm xã hội và 
văn hóa các quốc gia này. Chẳng hạn, kiến trúc tự viện, thay vì giống 
ngôi chùa Á Đông, thì lại xây dựng có dáng dấp phương Tây. Phần 
lớn kinh điển của Phật giáo đã được dịch ra tiếng Anh để phục vụ 
nhu cầu truyền bá cho người dân nhiều nước trên thế giới.  

Và không thể không nói đến phong trào tôn giáo mới (New 
religious movements) xuất hiện và không ngừng thâm nhập, ảnh hưởng 
đến nhiều quốc gia trên thế giới trong bối cảnh bùng nổ thông tin của 
thời đại toàn cầu hóa. Khái niệm tôn giáo mới chưa có sự thống nhất 
với nhau. Tuy nhiên, trên bình diện toàn cầu, theo quan niệm của 
chúng tôi, tôn giáo mới là những tôn giáo mới xuất hiện và khác 
với các tôn giáo truyền thống trước nay ở các quốc gia, dân tộc. 
Tôn giáo mới là một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện nay và làm 
biến đổi diện mạo, tình hình tôn giáo ở nhiều quốc gia. Nguyên 
nhân chính dẫn đến sự ra đời của phong trào này là: Phong trào 
tôn giáo mới nổi lên nhờ tinh sáng tạo và khả năng truyền giáo của 
các thành viên, tạo ra cuộc sống tinh thần và liên kết họ với nhau 
trong xã hội không khác các nhóm tôn giáo chính thống đã từng 
làm. Phong trào tôn giáo mới phản ánh tính đa nguyên trong đời 
sống tôn giáo đã phát triển, đặc biệt trong bối cảnh thuận lợi của 
du lịch và thông tin liên lạc mang tính toàn cầu hiện nay (Trung 
tâm Nghiên cứu Tôn giáo, 2013, tr. 8). Các hiện tượng tôn giáo mới 
như: Pháp Luân Công (Trung Quốc), Nhất Quán Đạo (Đài Loan), 
Oomoto giáo (Nhật Bản), Thanh Hải Vô Thượng Sư (Mỹ) và nhiều 
nhánh mới thuộc Tin Lành đang truyền bá và có ảnh hưởng rộng 
rãi ở nhiều nước như Mỹ, Úc, Việt Nam,… Theo chúng tôi, nguyên 
nhân là do sự phát triển công nghệ thông tin, do tiếp xúc văn hóa, 
xuất khẩu lao động và giao lưu kinh tế cùng với diễn biến tâm lý 
phức tạp của một bộ phận dân chúng. Điều này góp phần làm cho 
bức tranh tôn giáo ngày càng phức tạp, đan xen nhiều vấn đề khác 
nhau, gắn với nhân quyền và pháp luật,… đang là sự nan giải cho 
một số quốc gia. Chẳng hạn, Nhất Quán Đạo, vốn có nguồn gốc và 
phát triển mạnh mẽ ở Đài Loan, thì nay lại có mặt ở nhiều quốc gia 
trên thế giới. Tổ chức của tôn giáo này rất chặt chẽ, có chủ trương 
và đường lối rõ ràng, truyền giáo rất hiệu quả nên đã thu hút tín đồ 
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ở nhiều nước, có hệ thống Phật đường ở nhiều nước trên thế giới. 
Họ thường xuyên tổ chức Pháp hội ở nhiều nước. Chẳng hạn, tín 
đồ Nhất Quán Đạo ở Việt Nam thì hay sang Campuchia dự những 
pháp hội lớn với số lượng hàng trăm người. 

Cho đến nay, xung đột tôn giáo vẫn là một tâm điểm thu hút sự chú 
ý của thế giới hiện nay. Bên cạnh xu thế đối thoại, chia sẻ lẫn nhau, 
xung đột tôn giáo vẫn còn tồn tại ở một số khu vực và quốc gia trên 
thế giới. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do mâu thuẫn về kinh tế, 
chính trị, văn hóa và  xã hội,… đang gia tăng và thậm chí có nơi gay 
gắt, khốc liệt. Mâu thuẫn giữa khu vực này với khu vực khác, giữa 
quốc gia nọ với quốc gia kia, mâu thuẫn về dân tộc, giai cấp,… đang 
trở nên chồng chéo, đan xen, xáo trộn và thiếu ổn định. Khoảng 
cách giàu nghèo, bóc lột và bị bóc lột ngày càng mở rộng và gia tăng 
không chỉ trong phạm vi một nước mà mang tính toàn cầu. Nhưng 
theo chúng tôi, quan trọng nhất là sự thiếu khoan dung, không chấp 
nhận những giá trị của các tôn giáo khác mình ở một số người. Sự 
kiện 11/9/2001 là một minh chứng tiêu biểu cho sự xung đột tôn 
giáo. Nguyên nhân là do những người Hồi giáo cực đoan cầm đầu 
có quan hệ với nhà nước Hồi giáo Afganishtan thời đó chống lại sự 
ảnh hưởng văn hóa phương Tây vốn bị tác động bởi Kitô giáo đang 
ảnh hưởng mạnh ở khu vực Trung Đông. Cho đến ngày nay, những 
nhóm Hồi giáo cực đoan vẫn còn tiếp tục hoạt động thông qua việc 
tổ chức đánh bom ở một số quốc gia châu Âu và Mỹ, Trung đông 
làm lo ngại sâu sắc cho cộng đồng thế giới. Ở Irắc, từ khi chính 
quyền Saddam Hussein sụp đổ cũng là lúc hai nhóm Hồi giáo Shuni 
và Shite không ngừng tấn công gây thêm bất ổn cho quốc gia này. Ở 
khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Philippin gặp không ít khó khăn 
khi những nhóm Hồi giáo đòi tuyên bố tự trị và thường xuyên tấn 
công vào các cơ quan, binh lính của chính phủ, nhất là những tín đồ 
Công giáo và Phật giáo. Vì vậy, xung đột tôn giáo vẫn còn tiếp diễn 
trên thế giới trong những năm tiếp theo, là mối bận tâm lớn của 
nhân loại, nó tiếp tục làm đau đầu các chính trị gia ở nhiều nước. 

Cuối cùng, theo chúng tôi, vấn đề cải cách, đổi mới  tôn giáo 
là một quy luật vận động trong thời đại toàn cầu hóa. Trong thời 
đại hội nhập toàn cầu hóa, thời đại mà văn minh khoa học kỹ thuật 
phát triển ào ạt chưa từng thấy, thời đại kỹ thuật số, thời đại bùng nổ 
thông tin như hiện nay thì tôn giáo muốn phát triển, nhất là muốn 
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giáo lý tư tưởng tôn giáo, niềm tin tôn giáo tác động mạnh mẽ đến 
đời sống tinh thần con người, thì tôn giáo trước hết cần phải chấn 
hưng, cải cách, đổi mới. Những năm gần đây, tại các giáo đường ở 
phương trời Tây, tín đồ Kitô giáo dường như ít đến giáo đường để 
hành lễ, mà có lần Đức Giáo hoàng Benedict 16 đã phàn nàn. Hay 
như để thu hút con chiên tín đồ, nhằm ngăn chặn làn sóng bỏ đạo, 
thậm chí cải đạo, các vị linh mục, giám mục quản lý các giáo đường, 
giáo xứ ở phương Tây đã tổ chức cho tín đồ của mình luyện tập 
Thiền Phật giáo, tập Yoga Ấn Độ tại nơi giáo đường và phương pháp 
này được họ đổi tên thành “Thiền Kitô” (Christian Meditation) hay 
“Yoga Kitô giáo” (Christian Yoga). Cũng như để đáp ứng yêu cầu 
tâm linh của cư dân Á đông, Kitô giáo đã có một sự cải cách, cải đạo 
theo tinh thần “Thần học Kitô giáo theo cung cách Á châu”. Như 
vậy chấn hưng, cải cách là sự vận động nội sinh vốn có trong lòng 
bất kỳ tôn giáo nào nói chung, Phật giáo hay Kitô giáo nói riêng. 
Không chấn hưng, không cải cách thì tôn giáo khó lòng có điều 
kiện để tồn tại và ngự trị trong đời sống tâm linh con người trong 
thời hiện đại, khi mà những giá trị tích cực của các tôn giáo truyền 
thống lan tỏa và truyền tải nhanh chóng đến nhiều quốc gia khác 
trên thế giới.      

Tóm lại, trên đây là một số vấn đề nổi cộm của toàn cầu hóa tôn 
giáo hiện nay trên thế giới. Và dĩ nhiên, Phật giáo nói riêng cũng 
như các tôn giáo khác ở Việt Nam không thể nằm ngoài những đặc 
điểm kể trên. Vì vậy, tìm hiểu quá trình thích nghi, cũng như các xu 
thế biến đổi, cải cách và kể cả việc đối phó với các thách thức đặt 
ra của các tôn giáo lớn ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa rất 
cần được quan tâm nghiên cứu, trong đó không thể thiếu được Phật 
giáo-một tôn giáo quan trọng, phổ biến, gắn liền với phần lớn cuộc 
sống người dân nước này.  

4. PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG XU THẾ TOÀN 
CẦU HÓA TÔN GIÁO - CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Thứ nhất, ở Việt Nam, Phật giáo là tôn giáo có đông đảo tín đồ, 
gắn liền với lịch sử và văn hóa dân tộc và bản thân cũng là một tôn 
giáo mang tính toàn cầu. Phật giáo vốn xuất phát từ Ấn Độ và lan 
truyền sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Từ đây đã góp phần 
hình thành nên một đặc điểm quan trọng là Phật giáo Việt Nam 
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có mối quan hệ sâu sắc với cộng đồng Phật giáo thế giới từ  trước 
đến nay. Điều này còn dẫn đến việc Phật giáo Việt Nam thường 
xuyên có sự tiếp xúc với cộng đồng Phật giáo thế giới trong xu thế 
hội nhập và phát triển do toàn cầu hóa mang lại. Từ sau đổi mới 
đến nay, đặc biệt là thời điểm gần đây, Phật giáo Việt Nam đã xây 
dựng mối quan hệ hữu nghị với Phật giáo các nước như Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Srilanka, Hàn Quốc, Campuchia, 
Myanmar… Theo chúng tôi, về cơ cấu tổ chức giáo hội, Ban Phật 
giáo quốc tế Trung ương là một cầu nối quan trọng và tham gia tư 
vấn, hỗ trợ đắc lực cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
trong công việc đối  ngoại với Phật giáo các nước, tạo mối quan hệ 
thân hữu giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo các nước trên thế 
giới, giữa các Phật tử trong và ngoài nước. Đặc biệt, hiện tại ban 
này đặt dưới sự điều hành của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó 
Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và cùng với sự tham 
gia nhiệt tình của nhiều vị Tăng, Ni có nhiều kinh nghiệm đang tu 
hành tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Hòa thượng Thích Thiện 
Tâm (Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam kiêm Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích 
Giác Dũng, Thượng tọa Thích Minh Thành, Đại đức Thích Thiện 
Minh, Ni sư Thích Nữ Huệ Liên, Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt… 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Phật giáo quốc tế cũng đã được 
thành lập được 3 nhiệm kỳ cách nay và do Hòa thượng Thích Thiện 
Tâm làm Trưởng ban. Vì thế có thể nói, đây là một nhân tố quan 
trọng để Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có thể tập trung nguồn 
nhân lực có nhiều kinh nghiệm, uy tín lẫn mối quan hệ và nhất là 
am hiểu nhiều ngoại ngữ để dễ dàng tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo 
Phật giáo các nước. Cho nên, các hoạt động đối ngoại lớn của Phật 
giáo nước ta hầu như được diễn ra tại thành phố này, do các vị tôn 
đức vừa nêu trên phụ trách. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2007-
2012), Ban Phật giáo quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những 
hoạt động quan trọng như sau: Nhiều hoạt động tổ chức tiếp đón 
các đoàn quốc tế đến thăm hữu nghị Phật giáo Thành phố Hồ Chí 
Minh như đoàn Nữ giới Phật giáo Thế giới, phái đoàn Phật giáo Kim 
Cang thừa, đoàn Phật  giáo Ấn Độ, đoàn Phật giáo người Hoa và các 
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nước, đoàn Phật giáo Campuchia do Hòa thượng Tăng thống Tep-
vong làm Trưởng đoàn; đức Tăng thống Bangladesh, Viện chủ Đại 
học Mahachulalongkorn, Thiền sư Thích Nhất Hạnh… Ngoài ra, 
ban còn tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố 
và Giáo hội Phật giáo Việt Nam: tích cực tham gia các hoạt động 
kỷ niệm quan trọng trong và ngoài nước, thiết lập các mối quan hệ 
ngoại giao ở nước ngoài, tham gia tọa đàm,  họp mặt truyền thống 
hữu nghị của các tổ chức quốc tế… do Hội Hữu nghị Việt Nam 
- Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Singapore, Indonesia, 
Malaysia… trực thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM 
tổ chức (H.Diệu,2013). Đặc biệt, với bề dày hoạt động và trở thành 
nhân tố tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị Phật 
giáo thế giới, tại Hội nghị các thành viên sáng lập lần thứ nhất của Liên 
minh Phật giáo toàn cầu vào ngày 13/9/2013, Hòa thượng Thích Trí 
Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
được bầu làm đồng Chủ tịch với 7 vị lãnh đạo Phật giáo ở các nước. 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, lúc bấy giờ là quyền Phó Chủ tịch 
Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và Hòa thượng 
Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, được suy cử vào 
Hội đồng Chánh pháp tối cao với 16 vị khác. Thượng tọa Thích 
Nhật Từ, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam được bầu vào Hội đồng Quản trị của Liên minh cùng 
với hơn 20 đại biểu của các nước khác (Thích Nhật Từ, 2013). Như 
vậy, có thể nói rằng, trong hội nhập với Phật giáo thế giới, vai trò 
của Tăng Ni ở Thành phố Hồ Chí Minh là nhân tố chủ chốt, có ý 
nghĩa quan trọng. Và qua đây, cũng cho thấy một điều, khi tham gia 
quá trình này, Phật giáo Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng 
hoàn toàn mang tính chủ động, được sự  đón nhận và tôn trọng của 
cộng đồng Phật giáo thế giới. Đặc biệt, trong quá trình toàn cầu 
hóa, vai trò nhân tố con người là quan trọng, góp phần thúc đẩy 
rất lớn vào quá trình tham gia và hội nhập. Các vị Tăng Ni kể trên, 
bên cạnh tâm nguyện phục vụ hoằng dương Phật pháp, cống hiến 
cho sự phát triển giáo hội, còn là những người được đào tạo bài bản 
từ các quốc gia có truyền thống Phật giáo cũng như giáo dục phát 
triển như: Nhật Bản (HT. Thích Trí Quảng, Thượng tọa Thích Giác 
Dũng,…); Ấn Độ (Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích 
Viên Trí, Ni sư Thích Nữ Huệ Liên, Đại đức Thích Giác Hoàng,…); 
Mỹ (Thượng tọa Thích Minh Thành); Đài Loan (Ni sư Thích Nữ 
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Như Nguyệt),… Hiện nay, Thành phố Hồ Chi Minh là nơi có đông 
Tăng, Ni đi du học nước ngoài. Theo Báo cáo tổng kết của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2007-2012): Trong vòng 5 năm 
này có khoảng 120 Tăng Ni sinh du học tại các nước Trung Quốc, 
Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Srilankar,…
(Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo.TpHCM, 2012, trang 43)2. Thiết 
nghĩ, các vị này là những nhịp cầu nối trong việc giao lưu với Phật 
giáo quốc tế trong hiện tại và tương lai, bởi vì, những vị này là những 
người có hiểu biết sâu về các truyền thống Phật giáo các nước, giao 
tiếp tốt ngoại ngữ, có kiến thức khoa học và Phật học, từ đó sẽ góp 
phần rất lớn trong việc phát triển và làm sâu sắc, đa dạng thêm 
những mối quan hệ quốc tế của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh 
trong tương lai. 

Đặc biệt, trong nhiều mối quan hệ với cộng đồng Phật giáo thế 
giới, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được các mối 
quan hệ sâu sắc, hữu nghị và thường xuyên gặp gỡ với tổ chức Phật 
giáo các nước như Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông 
Cổ,… thông qua việc tiếp đón và cử đoàn thăm viếng, trao đổi tại 
các cuộc tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, đại lễ lớn hằng năm. Điều này 
góp phần to lớn vào công tác ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn 
hóa, nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhà nước 
Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, cùng hướng đến 
sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định, hòa 
bình cho khu vực cũng như thế giới. Chẳng hạn, Phật giáo Nhật Bản 
và Phật giáo Việt Nam, vốn có mối quan hệ sâu sắc từ trước, thì nay 
lại được tăng cường hơn nữa thông qua mối quan hệ tâm giao giữa 
Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng 
minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo quốc 
tế kiêm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố 
Hồ Chí Minh và Hòa thượng Yoshimizu Daichi - nguyên Trưởng 
ban Tịnh độ tông Phật giáo Nhật Bản. Vì vậy, hàng năm, cộng 
đồng Phật giáo Nhật Bản đã tổ chức giúp đỡ Phật giáo Việt Nam 
nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thông qua vận 
động tài chính để dịch kinh, xây dựng học viện, từ thiện xã hội, học 
bổng cho tăng ni sinh,… Nhiều sự kiện quan trọng của Phật giáo 

2. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp.HCM (2012), Văn kiện Đại hội đại biểu Phật 
giáo Tp,HCM nhiệm kỳ VII (2012-2017), trang 43. 
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Việt Nam đều có mặt Hòa thượng Yoshimizu Daichi như: Lễ đặt 
đá xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Lễ khánh thành tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vào 
tháng 9/2015, nhân lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Cử nhân Phật 
học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
thay mặt lãnh đạo học viện, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã trao 
bằng Tiến sĩ nhân văn danh dự cho Hòa thượng Yoshimizu Daichi 
vì những đóng góp lớn lao cho sự phát triển mối quan hệ Phật giáo 
và tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật 
Bản. Ngoài ra, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đã tích cực tham gia các 
hoạt động từ thiện xã hội, ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị sóng thần vào 
ngày 11/3/2011 tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. Năm 2014, Hội Phật 
tử Việt Nam - Nhật Bản được thành lập tại thủ đô Tokyo là một sự 
kiện quan trọng, tiếp tục đánh dấu ý nghĩa trong mối quan hệ giữa 
cộng đồng Phật giáo hai nước. Với Phật giáo Campuchia, hàng năm, 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường cử đoàn sang thăm 
viếng Hòa thượng Tép-Vông, vị Tăng thống của nước này, để bày tỏ 
lòng kính trọng và thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa 
Phật giáo Việt Nam - Campuchia nói riêng và nhân dân hai nước 
nói chung. Tham gia đoàn không thể không có mặt các vị lãnh đạo 
của Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và chư Tăng trên 
địa bàn thành phố như: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng 
Danh Lung, Đại đức Thích Thiện Minh,… Ngược lại, Hòa thượng 
Tép-Vong thường xuyên sang thăm nước ta, nhất là Thành phố Hồ 
Chí Minh, để gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trong 
không khí chân tình và cởi mở. Gần đây nhất, trong chuyến thăm 
thành phố, vào ngày 19/9/2015, Ngài đã đến chùa Phổ Minh (quận 
Gò Vấp) để dự lễ tưởng niệm, cầu nguyện nhân ngày giỗ của Cố 
Hòa thượng Bửu Chơn (1911-1979) - người có công lớn trong việc 
phục hồi Phật giáo ở vương quốc Campuchia sau nạn diệt chủng và 
Hoà thượng cũng là bổn sư truyền lại giới tỳ kheo cho Hòa thượng 
Tép-V0ng vào năm 1979. Điều này đã thúc đẩy mối quan hệ thâm 
tình sâu sắc, là một truyền thống quý báu cần được giữ gìn và phát 
huy giữa cộng đồng Phật giáo Việt Nam và Campuchia. Và không 
thể không đề cập đến việc Trường Đại học Mahachulalongkorn 
(Thái Lan) đã nhiều lần trao bằng Tiến sĩ danh dự cho nhiều chư 
Tăng có nhiều đóng góp trong hoạt động giáo dục Phật giáo trên 
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địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: Cố Hòa thượng Thích Đạt 
Đạo, Thượng tọa Thích Nhất Từ,… Và ngược lại, ngày 5/9/2013, 
trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh, Hòa thượng 
Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh đã trao bằng Tiến sĩ danh dự cho chư tôn 
đức Tăng thống và các học giả quốc tế đã có nhiều đóng góp ý nghĩa 
cho cuộc sống nhân sinh trong các lĩnh vực tôn giáo, xã hội, nghiên 
cứu, giáo dục:  Hòa thượng Phong Samaleuk (Piyadhiro) - Chủ 
tịch Hội Liên hữu Phật giáo Lào; Hòa thượng Bour Kry - Đại Tăng 
thống Giáo hội Dhammayutt của Campuchia; Hòa thượng Tiến sĩ 
Sumana Siri - Tăng thống Giáo hội Phật giáo Singapore, Anh, châu 
Âu; Hòa thượng Khamba Lama (GS.TS. Natsagdorj Damdinsuren) 
- Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Mông Cổ; Thượng tọa Thích Đại 
Nguyện (Shi Dayuan) - Trưởng môn phái dòng thiền Tào Động, 
trụ trì chùa Lục Tổ, Quảng Đông, Trung Quốc (H. Diệu, Bảo Toàn, 
2013). Điều này cho thấy Phật giáo Việt Nam nói chung và Thành 
phố Hồ Chí Minh nói riêng đã tích cực xây dựng mối quan hệ với 
lãnh tụ Phật giáo nhiều nước, nhằm thúc đẩy và tăng cường giao lưu 
với Phật giáo thế giới trong bối cảnh hội nhập với cộng đồng quốc 
tế hiện nay. 

Thứ hai, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một trung tâm 
kinh tế phát triển, đồng thời là cửa ngõ giao lưu với Phật giáo khu 
vực và thế giới, cho nên không thể không nhắc đến sự du nhập của 
nhiều truyền thống tu tập lớn của Phật giáo thế giới vào sinh hoạt 
tu hành của Tăng, Ni và Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh trong 
thời gian gần đây. Hiện tại, phương pháp hành trì theo Phật giáo 
Mật tông đang ảnh hưởng rộng rãi tại Thành phố Hồ Chí Minh và 
cả nước. Những năm gần đây, nhiều vị Lạt ma cao cấp của Mật tông 
đã đến thành phố thăm viếng, thực hành các khóa lễ theo truyền 
thống tông phái này ở nhiều chùa. Đáng chú ý nhất là dòng truyền 
thừa Durkpa do Hòa thượng Gyalwang Durkpa thứ XII lãnh đạo là 
nhánh có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đức Pháp Vương và đoàn của Ngài đã nhiều lần thực hiện giảng 
pháp, tụng kinh và thực hiện các nghi lễ truyền thống của Phật 
giáo Kim Cang thừa tại các chùa như Vĩnh Nghiêm, Quan Âm Tu 
Viện,… thu hút hàng ngàn Phật tử tham gia. Ngày càng nhiều cửa 
hàng bày bán tranh tượng, pháp khí của Phật giáo Tây Tạng ra đời 
để phục vụ nhu cầu của Tăng Ni, Phật tử trong sinh hoạt tu tập (cửa 
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hàng Hoàng Thần Tài - quận Phú Nhuận, cửa hàng Liên Hoa Sinh 
- quận 1,….). Một số chùa và gia đình đã bài trí tượng có phong 
cách Phật giáo Tây Tạng, tranh thangka, pháp khí để phục vụ việc 
hành trì mỗi ngày. Một trường hợp mà chúng tôi tiếp xúc được biết 
rằng: Vị này vốn là một Phật tử tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 
Chí Minh đã sang Ấn Độ xuất gia và thọ trì pháp tu của Phật giáo 
Mật Tông từ Đức Dakpa Tulku Rinponche - một vị Lạt ma cao cấp 
của tông phái này tại một tu viện lớn, sau đó Lạt ma này trở về Việt 
Nam đã hướng dẫn khá nhiều Tăng, Ni, Phật tử tu tập theo pháp 
môn này. Mặt khác, một số chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông 
Kinh trên địa bàn thành phố (chùa Bửu Long, chùa Bửu Quang, 
chùa Phổ Minh…) còn hay thỉnh các vị thiền sư từ Myanmar, Thái 
Lan, Srilanka sang hướng dẫn tu tập thiền Vipassana cho đông 
đảo Phật tử để họ ứng dụng vào cuộc sống mỗi ngày. Ngược lại, có 
nhiều Phật tử Việt Nam, trong đó khá đông ở Thành phố Hồ Chí 
Minh, đăng ký tu tập các khóa Thiền được thường xuyên tổ chức 
tại các chùa, trường Thiền ở Thái Lan, Myanmar và thậm chí tham 
gia các khóa tu Thiền tại Trung tâm Làng Mai Quốc tế do Thiền 
sư Thích Nhất Hạnh sáng lập đang hoạt động ở vùng núi Khaoyai, 
quận Pakchong, tỉnh Nakornratchasima, cách thủ đô Bangkok của 
Thái Lan khoảng 220 km. Ngoài ra, nhiều ngôi chùa và nhiều Tăng 
Ni, Phật tử còn tham khảo sách, đĩa CD, VCD,… về cách thức hành 
trì Tịnh Độ tông qua sự hướng dẫn của Hòa thượng  Pháp sư Tịnh 
Không (Mỹ) đang tích cực hoằng hóa ở nhiều nước trên thế giới. 
Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của chúng tôi, các truyền thống 
tu tập của Phật giáo thế giới, khi du nhập vào Việt Nam, không hề 
đi ngược lại với truyền thống tu tập của Phật giáo trong nước, mà 
chỉ làm củng cố và sâu sắc hơn các phương pháp hành trì tu tập vốn 
có của Tăng Ni, Phật tử. Bởi lẽ, một đặc trưng cơ bản của Phật giáo 
Việt Nam là sự dung hòa và kết hợp ba phương pháp tu tập căn bản 
của Phật giáo theo lối Thiền - Tịnh - Mật. Việc ngày càng có nhiều 
phương pháp tu học thuộc nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau 
là do sự quảng bá của truyền thông, sự tăng cường giao lưu quốc tế 
của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động truyền bá 
của các đoàn Phật giáo quốc tế và nhất là nhu cầu tu tập ngày một 
tăng của Tăng Ni, Phật tử. 

Thứ ba, trong bối cảnh giao lưu với cộng đồng Phật giáo quốc tế 
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ngày một sâu rộng, Phật giáo Việt Nam đang tồn tại hai xu hướng 
đang diễn ra song song là vừa tiếp thu những nét tinh hoa văn hóa 
Phật giáo của một số nước vừa bảo tồn và phát huy các giá trị truyền 
thống văn hóa Phật giáo dân tộc. Điều này nhận thấy rõ nhất qua 
sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh 
hiện nay. Nhiều ngôi chùa được trùng tu, xây dựng theo các phong 
cách kiến trúc của tự viện Thái Lan, Nhật Bản,… vào những năm 
gần đây đã làm đa dạng hóa kiến trúc Phật giáo trên địa bàn thành 
phố như chùa Bửu Long (quận 9) theo kiểu chùa Thái, chùa Huê 
Nghiêm II (quận 2), chùa Pháp Hoa (quận Phú Nhuận), chùa Long 
Bửu (quận 4),… thì giống kiến trúc chùa Nhật Bản. Trong việc tôn 
trí tượng thờ, tranh ảnh,... ở các chùa và gia đình thì khá chuộng 
những kiểu tượng cao cấp bằng nhiều chất liệu khác nhau vốn có 
nguồn gốc từ Đài Loan, Hồng Kông,… Trong lĩnh vực trang phục 
của Tăng Ni, Phật tử thì cũng tương tự như vậy. Đáng chú ý, ngày 
càng có nhiều chùa (chùa Giác Ngộ, chùa Giác Nguyên,…) đứng 
ra tổ chức hoạt động du lịch hành hương khá chuyên nghiệp cho 
Tăng, Ni và Phật tử đến Ấn Độ, Nepal, Myanmar, Thái Lan, Trung 
Quốc… để chiêm bái và trải nghiệm, học hỏi các truyền thống văn 
hóa Phật giáo lớn trên thế giới. Mặt khác, Phật giáo Thành phố Hồ 
Chí Minh luôn ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa 
Phật giáo dân tộc. Đó là việc giữ gìn, tôn tạo những ngôi chùa cổ 
của mảnh đất Sài Gòn - Gia Định như chùa Giác Lâm, chùa Giác 
Viên, chùa Phụng Sơn,… cùng các các hiện vật, pho tượng cổ, 
hoành phi, bao lam vừa có giá trị văn hoá nghệ thuật, lại vừa thật 
cổ kính. Vì vậy, những ngôi chùa này đã thu hút khá nhiều các đoàn 
khách Phật giáo các nước cũng như khách tham quan quốc tế đến 
viếng, chiêm bái. Càng không thể không nhắc đến các Đại giới đàn 
gần đây được Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho tổ 
chức thường xuyên như: Hành Trụ (2011), Quảng Đức (2013), Trí 
Đức (2015)… với quy mô lớn và tiến hành cẩn trọng theo đúng 
nghi thức giới luật Thiền môn của Phật giáo Việt Nam nên đã để 
lại ấn tượng sâu sắc cho Tăng Ni khi tham gia thọ giới. Trong dịp 
đầu năm, Phật tử nói riêng và người dân thành phố nói chung còn 
giữ được nếp hành hương lễ Phật tại các chùa trong và ngoại thành 
để cầu an, cầu tài lộc và may mắn. Từ năm 2013 trở lại đây, Phật 
giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đều đặn Pháp hội Dược Sư - 
Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận tại 
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chùa Huê Nghiêm II (quận 2), chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) 
và chùa Ấn Quang (quận 10), Việt Nam Quốc Tự (quận 10),… rất 
trọng thể, trang nghiêm vào dịp tháng Giêng để cầu quốc thái dân 
an. Toàn bộ pháp hội này diễn ra theo nghi lễ truyền thống của Phật 
giáo Nam bộ, thu hút hàng chục ngàn Phật tử tham gia cầu nguyện. 
Hằng năm, nhiều chùa như chùa Giác Ngộ (quận 10), chùa Giác 
Nguyên (quận 4), Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh), chùa Ấn 
Quang (quận 10) còn thường xuyên đứng ra tổ chức hành hương 
cho Phật tử đi viếng các chùa ở nhiều địa phương khác nhau vào 
các dịp đầu năm, mùa Phật đản, Vu lan,… Ngoài ra, lễ Phật đản 
còn là dịp các chùa ở thành phố tổ chức sinh hoạt văn nghệ, múa 
hát, triển lãm, dâng hoa cúng Phật, tổ chức xe hoa diễu hành,… 
và nhất là tại lễ Vu lan báo hiếu có nghi thức cài hoa hồng trên áo 
cho khách viếng chùa ngày càng phổ biến. Trên dòng kênh Nhiêu 
Lộc - Thị Nghè, đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Nguyễn Văn Trỗi, 
chư Tăng và Phật tử chùa Candaransi còn tổ chức thả bảy ngọn đèn 
hoa sen lấp lánh trong suốt mùa Phật đản tạo nên một điểm nhấn 
văn hóa giữa lòng thành phố văn minh, hiện đại. Mặt khác, người 
dân Thành phố Hồ Chí Minh còn đến chùa xin cúng cầu an, cúng 
sao giải hạn đầu năm, tham gia tổ chức phóng sinh, cúng dường 
trai tăng vào dịp an cư kiết hạ để cầu phước báu cho ông bà tổ tiên 
và gia đình. Ngày càng nhiều thanh niên nam nữ tổ chức nghi lễ 
hằng thuận tại các chùa trên địa bàn thành phố, điều này đã tạo nên 
một nét văn hóa phong tục mang màu sắc Phật giáo trong đời sống 
văn hóa thành phố. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa 
thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer là Candaransi (quận 3) 
và Pothiwong (quận Tân Bình). Hai chùa này còn là trung tâm văn 
hóa của cộng đồng người Khmer ở thành phố và vài tỉnh lân cận. 
Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống gắn với Phật giáo như Tết 
Chol chnam thmay, lễ Sene đôn ta, lễ Ok om bok,… được tổ chức 
đều đặn ở chùa, thu hút không chỉ người Khmer mà còn có cả người 
Việt đến tham dự. Pháp Viện Minh Đăng Quang (quận 2) đang dần 
hoàn thiện đã cho thấy đây sẽ là một kiến trúc tiêu biểu theo lối bát 
giác của các ngôi tịnh xá thuộc hệ phái này, một công trình văn hóa 
Phật giáo đẹp, hoành tráng bên bờ sông Sài Gòn. Đặc biệt, vào năm 
2010, công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được khánh 
thành tại ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng 
Tám, nơi Ngài tự thiêu năm 1963, khắc ghi một dấu ấn lịch sử - văn 
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hóa Phật giáo độc đáo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, thiết 
nghĩ, hai xu hướng này đã góp phần làm cho sinh hoạt văn hóa Phật 
giáo tại đây ngày một phong phú, sinh động và phát triển, tạo nên 
một sắc thái tâm linh độc đáo trong thời điểm hiện nay.

Thứ tư, trong xu thế toàn cầu hóa cùng với nhiều vấn đề xã hội 
phát sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tăng Ni Phật tử trên địa bàn 
thành phố ngày càng thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật trong 
việc ban vui cứu khổ bằng nhiều hành động từ thiện xã hội thiết 
thực như phát quà từ thiện cho người nghèo, phát cháo và cơm 
phục vụ bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện lớn (bệnh viện Ung 
bướu, bệnh viện Chợ Rẫy,…), trao học bổng cho học sinh sinh viên 
nghèo, tặng nhà tình thương cho gia đình chính sách, người neo 
đơn, phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người tàn tật. Theo 
Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2007-2012) và 
phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) của 
Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết tổng số tiền thực 
hiện công tác từ thiện xã hội là 786.182.827.500 đồng. Ngoài ra còn 
có 5 trường nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật (chùa Diệu Giác, Linh 
Quang tịnh xá, chùa Long Hoa, chùa Kỳ Quang II, chùa Pháp Võ) 
với tổng số 922 em, 04 cơ sở nuôi người già neo đơn (chùa Pháp 
Quang, chùa Lâm Quang, chùa Diệu Pháp, chùa Hoằng Pháp) 
gồm 800 cụ. Ngoài ra, còn có 14 lớp học tình thương (chùa Vạn 
Thọ, chùa Huỳnh Kim, chùa Châu Lâm,…) dạy cho 1.133 học sinh 
(Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp.HCM, 2012, trang 47-48). Từ 
năm 2002, Phật giáo Việt Nam đã triển khai dự án “Sáng kiến lãnh 
đạo Phật giáo” - một chương trình hỗ trợ bệnh nhân HIV đã tạo 
được những hiệu ứng xã hội rất tích cực do Quỹ Nhi đồng Liên 
Hiệp Quốc (Unicef) tài trợ. Dự án này được thực hiện ở nhiều nước 
châu Á. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến nay, có 4 cơ sở tham 
vấn cho người nhiễm cũng như bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này được 
đặt tại chùa Diệu Giác (quận 2), chùa Kỳ Quang II (quận Gò Vấp), 
chùa Quang Thọ (huyện Hóc Môn), chùa Linh Sơn (quận Bình 
Thạnh) và văn phòng điều phối đặt tại chùa Phổ Quang (quận Tân 
Bình). Với người bị nhiễm HIV/AIDS, các Tăng Ni Phật tử giúp họ 
thông qua việc chăm sóc tại nhà và bệnh viện khi họ bị ốm hoặc khi 
họ bị thương, dạy họ các phương pháp Thiền trị liệu, thực hiện các 
nghi lễ tôn giáo, tổ chức các khóa tu để họ vượt qua khủng hoảng 
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và bất an để sống vui, sống khỏe; cung cấp thức ăn, thuốc Nam và 
cả địa điểm để họ được điều trị khi bước vào giai đoạn cuối. Thông 
qua hình thức này, bệnh nhân được tiếp thêm sức sống, được an ủi 
và chia sẻ với tinh thần bình đẳng, không kỳ thị, tạo điều kiện để 
họ tiếp tục tái hòa nhập cùng cộng đồng. Đây là sự kết nối mạng 
lưới mang tính chất quốc tế để nhằm thúc đẩy vai trò an sinh xã hội 
của Phật giáo Việt Nam ngày một nhiều hơn nữa. Ngoài ra, không 
thể không nhắc đến hoạt động tham gia ủng hộ giúp đỡ nạn nhân 
bị sóng thần tại Nhật Bản vào năm 2011 và gần đây nhất là trận 
động đất tại Nepal. Thông qua lời kêu gọi của Trung ương Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố 
tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp khá nhiều. Một trường hợp 
khác, Hội Từ thiện chùa Giác Nguyên (quận 4), hay tổ chức các 
hoạt động từ thiện như trao quà, khám chữa bệnh, mổ mắt,… cho 
người dân ở nhiều vùng nông thôn Campuchia. Thiết nghĩ, những 
hoạt động từ thiện xã hội mang tính quốc tế này rất có ý nghĩa, vừa 
thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật vừa cho thấy lối sống 
nhân ái của con người Việt Nam, gắn kết tình hữu nghị với nhân dân 
nhiều nước. 

Thứ năm, toàn cầu hóa còn gắn liền với sự bùng nổ thông tin, 
tạo ra cơ hội cập nhật nhiều luồng thông tin đang xảy ra hàng ngày 
trên thế giới. Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã có nỗ lực rất 
lớn trong việc cung cấp thông tin hoạt động của Phật giáo các nước 
thông qua báo Giác Ngộ và trang web điện tử của báo này. Có thể kể 
đến trang web của Đạo Phật Ngày Nay do Thượng tọa Thích Nhật 
Từ (chùa Giác Ngộ) sáng lập nhằm chuyển tải nhiều thông tin bổ 
ích đến cộng đồng Phật giáo thành phố. Vì vậy, nhiều sự kiện lớn 
của Phật giáo thế giới như Đại lễ Vesak hằng năm, các hội nghị, 
hội thảo,… của Phật giáo diễn ra ở trong và ngoài nước đều được 
nhanh chóng lan tỏa đến người đọc. Các hoạt động lớn của Đức 
Đạt Lai Đạt Ma thứ XIV và thiền sư Thích Nhất Hạnh, pháp sư Tịnh 
Không,… ở các nước thường xuyên có bài cập nhật tin tức để giới 
thiệu đến Tăng Ni Phật tử trên báo và trang web của Giác Ngộ, Đạo 
Phật Ngày Nay. Đáng chú ý là có nhiều bài dịch về sinh hoạt tu tập 
cũng như những hoạt động văn hóa lớn của các tự viện tại các nước 
như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar,… và về 
tình hình phát triển đạo Phật, các vị danh Tăng, danh Ni ở nhiều 
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nước trên thế giới. Ngược lại, nhiều thông tin của Phật giáo trong 
nước cũng được nhiều cộng đồng Phật giáo thế giới, trong đó có 
Phật tử kiều bào hải ngoại tham khảo thường xuyên. Tất cả đã góp 
phần rất lớn vào việc hiểu biết tình hình Phật giáo trong nước và 
quốc tế trong điều kiện kết nối thông tin ngày càng chặt chẽ do nhu 
cầu xã hội và quá trình toàn cầu hóa thông tin hiện nay mang lại. 

Thứ sáu, nhiều hiện tượng tôn giáo mới từ bên ngoài đang thâm 
nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều con đường khác 
nhau và tranh thủ thu hút tín đồ từ các tôn giáo khác, trong đó có 
Phật giáo. Nhiều năm qua, nhóm giáo phái Thanh Hải Vô Thượng 
Sư đã hoạt động mạnh và thu hút một số tín đồ Phật giáo tham gia. 
Xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đầu thế kỷ XX trong cộng 
đồng người Hoa thông qua những nhà truyền giáo người Đài Loan 
- Điểm Truyền Sư, Nhất Quán Đạo3 ngày càng có ảnh hưởng lớn 
trong cộng đồng người Hoa và bắt đầu thu hút nhiều tín đồ là công 
nhân, sinh viên, người lao động, trong đó có nhiều Phật tử do chưa 
nắm rõ giáo lý nhà Phật. Một điều lưu ý rằng, trong giáo lý của mình, 
tôn giáo này cho rằng hiện tại con người ở thời kỳ Mạt kiếp (Bạch 
Dương kỳ). Thời này thì xã hội suy đồi, đạo đức xuống dốc, tội ác 
gia tăng, con người chìm đắm trong khổ đau,… Do vậy, trong thời 
mạt thế này, nếu ai mà cầu đạo, lo tu sửa thân tâm sẽ được về thế giới 
Lý Thiên và Khí Thiên, nếu không con người sẽ vĩnh viễn trầm luân 
đau khổ trong lục đạo luân hồi. Có lẽ nhờ vào điều này mà Nhất 
Quán Đạo đã được nhiều người chấp nhận, tin theo và gia nhập. 
Mặt khác, nhìn bề ngoài tôn giáo này có hình thức giống với Phật 

3. Nhất Quán Đạo là một trong những giáo phái phát sinh ở Trung Quốc từ thời nhà Minh 
(1368-1644) và phát triển vào đời nhà Thanh (1644-1911). Nó được biết đến dưới tên Mạt 
Hậu Nhất Trước và Bạch Liên giáo, bị triều đình nhà Thanh xem là tà giáo và bị đàn áp thảm 
khốc. Trải qua nhiều thăng trầm, đến những năm đầu của thế kỷ XXI, sau khi đạt được thành 
công rực rỡ ở Việt Nam, Nhất Quán đạo đã phát triển ra rộng khắp thế giới, trong đó có Việt 
Nam. Người đầu tiên truyền đạo sang Đài Loan là Trần Văn Tường vào năm 1946 và sau đó 
là một loạt Điểm Truyền Sư của Nhất Quán Đạo cũng sang đây. Năm 1987, chính quyền Đài 
Loan công nhận Nhất Quán Đạo là một tôn giáo hợp pháp  tại lãnh thổ này. Và có 4 tổ Nhất 
Quán Đạo phát triển nhất tại Đài Loan là Bảo Quang, Phát Nhất, Hưng Nghị, Nền Tảng. Nhất 
Quán Đạo. Ở Việt Nam, đầu tiên Nhất Quán Đạo truyền vào cộng đồng người Hoa ở Thành 
phố Hồ Chí Minh và lan truyền ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Với việc nhấn mạnh niềm 
tin vào sự cứu  rỗi và giải thoát trong tương lai, tổ chức qui mô và chặt chẽ, nên Nhất Quán Đạo 
đã thu hút khá nhiều người tham gia và chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi. (Trần Hoàng Hảo, 
Phạm Thị Bích Ngọc, 2014, trang 318-328).  
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giáo như chủ trương ăn chay, thực hành ngũ giới cấm, thờ Quán 
Thế Âm Bồ tát,… nên dễ thu hút tín đồ Phật giáo. Nghiên cứu tại 
một Phật đường thuộc địa bàn quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) 
của chúng tôi váo năm 2013 sẽ giúp cho một cái rõ hơn về điều này. 
Phật đường này, ban đầu chỉ có 3 tín đồ gồm hai vợ chồng và một 
người con gái đang học cấp 3, về sau mở rộng thêm nhiều thành 
viên là bà con, bạn bè, hàng xóm của họ. Khởi đầu, hai vợ chồng D 
muốn tìm hiểu Phập pháp, thích đến chùa nghe giảng kinh, thường 
hay đọc sách Phật và ở nhà thì nghe băng đĩa do các nhà sư giảng, 
thường xuyên ăn chay. Lúc đó, họ cho rằng Phật giáo là một khoa 
học minh tuệ. Sau đó, D được người em trai hướng dẫn xuống Phật 
đường ở quận 11 để tìm hiểu. Sau khi nghe giảng sư của Nhất Quán 
Đạo giảng, nhất là việc cầu đạo có tính quan trọng thời mạt pháp, 
dễ đắc đạo hơn thời xưa vì ở tận rừng sâu núi thẳm, cho nên D gia 
nhập tôn giáo này. D thừa nhận rằng: ban đầu đạo này cũng giống 
đạo Phật như chủ trương ăn chay, tụng kinh, tu sửa thân tâm và đặc 
biệt là lập bàn thờ Phật tại gia để dễ bề cúng kiếng vì không có thời 
gian đến chùa. Tuy nhiên, qua một quá trình học hỏi giáo lý, về sau 
D đã có một cái nhìn khác về đạo Phật: “Đạo này có lồng ghép đạo 
Phật. Trước khi vào đạo phải hiểu bản chất vấn đề, cầu đạo xong thì 
được giảng ý nghĩa tôn quý. Còn đạo Phật thì rằm, mùng một đến chùa 
tụng kinh lạy Phật, thắp nhang nhưng chưa chắc hiểu. Ở chùa, không 
phải lúc nào cũng giảng kinh. Người ta không hiểu bát chánh đạo, tứ 
diệu đế”4.  Vì vậy, theo D, những đối tượng này là mục tiêu cho Nhất 
Quán Đạo tìm đến: “Thấy người nào phù hợp, có niềm tin tôn giáo thì 
chia sẻ. Nhất là những người có quan tâm đạo Phật, hiểu đạo Phật thì 
mình chia sẻ, mời họ đến nhà. Nếu thấy có duyên thì họ cầu đạo”5. Đặc 
biệt, D còn cho biết một thực tế là: “Một số có nghiên cứu đạo Phật 
rất kĩ, tu theo pháp môn Tịnh độ cũng theo cái này. Họ kết hợp tinh hoa, 
không bỏ đạo Phật vì có thờ Phật, Quan Âm và các vị đại Tiên”6. Tuy 
nhiên, theo chúng tôi, đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và làm 
rõ hơn. Ngoài ra, điều này phần nào đã cho thấy một đặc điểm của 

4. Tư liệu phỏng vấn sâu D, tín đồ Nhất Quán Đạo ở Quận 12. Người thực hiện: Dương 
Hoàng Lộc. Tháng 1/2013.

5. Tư liệu phỏng vấn sâu D, tín đồ Nhất Quán Đạo ở Quận 12. Người thực hiện: Dương 
Hoàng Lộc. Tháng 1/2013

6. Tư liệu phỏng vấn sâu D, tín đồ Nhất Quán Đạo ở Quận 12. Người thực hiện: Dương 
Hoàng Lộc. Tháng 1/2013. 
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tôn giáo mới là phê phán lại các tôn giáo truyền thống để thu hút tín 
đồ nhằm khẳng định ưu thế của mình. 

5. KẾT LUẬN

Có thể khẳng định rằng, từ sau ngày đổi mới đất nước ta, việc 
mở rộng và tích cực giao lưu với cộng đồng quốc tế đã mang lại 
nhiều cơ hội lớn cho đất nước ta, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 
là một địa phương đi đầu trên vấn đề này. Hiện nay, xu thế toàn cầu 
hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ và sâu sắc, tác động đến nhiều 
phương diện đời sống con người ở nhiều quốc gia, dân tộc trên thế 
giới, trong đó có Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc 
tích cực giao lưu và trao đổi, học hỏi giữa cộng đồng Phật giáo ở 
thành phố này với cộng đồng Phật giáo thế giới là một xu thế tất 
yếu do quá trình toàn cầu hóa tôn giáo, trong đó có Phật giáo mang 
lại. Chính xu thế này đã giúp cho Phật giáo thành phố phát triển, 
khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cả nước, xứng đáng là 
một trung tâm Phật giáo quan trọng của đất nước Việt Nam. 

Mặt khác, chúng tôi muốn nói rằng, để có được một thành quả 
như vậy chính do Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã có một nội 
lực sẵn có, được kế thừa từ một quá trình lịch sử, nhất là giai đoạn 
trước năm 1975. Nhưng theo chúng tôi, vai trò quan trọng nhất cho 
quá trình hội nhập vào cộng đồng Phật giáo quốc tế vẫn ở chỗ con 
người, đó là các vị Tăng, Ni có trình độ, được đào tạo bài bản và vốn 
ngoại ngữ chắc chắn, mối quan hệ chặt chẽ với Phật giáo các nước 
đang hành đạo ở các tự viện trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu hóa tôn giáo ngày một mạnh mẽ, 
có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh sẽ là một thách thức không nhỏ 
đối với Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Nổi bật là vấn đề làm sao 
giữ gìn được bản sắc văn hóa Phật giáo dân tộc và sự cạnh tranh tín 
đồ từ các tôn giáo mới, chuẩn bị đội ngũ Tăng, Ni kế thừa và đảm 
trách vấn đề này trong tương lai, những định hướng giao lưu và hội 
nhập mang tính chiến lược, lâu dài để Phật giáo góp phần xây dựng 
thành phố và đất nước này ngày càng phát triển bền vững trong thời 
đại toàn cầu hóa.  
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