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I. Đặt vấn đề
Hoạt động từ thiện- xã hội là một trong những hoạt động quan trọng, nổi bật của
Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương trong nhiều năm qua. Hoạt động này không những thu hút
sự tham gia của giới tăng ni, phật tử mà còn mở rộng đến nhiều tầng lớp nhân dân trong
tỉnh. Vì vậy, tìm hiểu hoạt động từ thiện -xã hội của Phật giáo Bình Dương nhằm để đánh
giá và phân tích hiện trạng hoạt động này của tỉnh hội, đồng thời góp phần hiểu thêm chức
năng xã hội của Phật giáo trong điều kiện hiện nay. Qua đây, có thể giúp cho hoạt động này
của Phật giáo Bình Dương ngày hiệu quả hơn và là một nguồn lực hỗ trợ cho những đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong
tương lai. Từ đó, Phật giáo Bình Dương sẽ là một tổ chức xã hội cùng hỗ trợ với chính
quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phù hợp với yêu cầu sự phát
triển bền vững trong điều kiện hiện nay.

II.Hoạt động từ thiện xã hội-một hình thức thể hiện chức năng xã hội của Phật giáo
Phật giáo, ngay từ buổi đầu hình thành, đã thể hiện tinh thần cứu khổ cứu nạn cho
chúng sanh. Trong giáo lý của đức Phật, Lục độ (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền
định, trí huệ) là con đường dẫn đến sự giác ngộ, mà điều đầu tiên phải thực hiện được là
thực hành bố thí. Ngoài ra, giáo lý Phật giáo cũng quan niệm con người cần có lòng từ, bi,
hỉ, xã (Tứ vô lượng tâm), đây là nhân tố chủ yếu giúp phát triển tâm từ bi, hạnh cứu khổ,
đưa đến việc định hướng cho mọi hoạt động của Phật giáo cho con người và vì con người 1.
Trong quan niệm của Phật giáo, những việc làm như phóng sanh, tu phước, làm việc thiện
chính là con đường để giúp con người có được một cuộc sống bình an, thoát khỏi tai họa.
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Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, đời sống con người phụ thuộc nhiều vào tự
nhiên, thường xuyên gồng mình chống chọi với thiên tai, sự xâm lược của nhiều thế lực
ngoại bang. Nên khi vào Việt Nam, tinh thần vì chúng sinh của Phật giáo nhanh chóng hòa
quyện cùng những triết lý sống của người dân: “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như
thể thương thân”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi nó”,….Hay thậm chí là: “Dù xây
chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Chính vì vậy mà có nhận định:
“Trong giai đoạn Phật giáo là hệ tư tưởng thống trị, nó đã góp phần đưa lại cho giai cấp
cầm quyền một đường lối trị quốc có nhiều điểm tiến bộ. Đó là thái độ khoan dung, độ
lượng, chia sẻ và cảm thông chung, có thái độ sống hướng đến tha nhân, vì tha nhân” 2. Bởi
thế, từ trước đến nay, Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nhập thế hành đạo, thường
xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện-xã hội nhằm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong
xã hội.
Hoạt động từ thiện- xã hội không chỉ là sự thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn
của tín đồ Phật giáo mà còn là một biểu hiện quan trọng chức năng hỗ trợ xã hội của Phật
giáo. Ở góc nhìn Tôn giáo học, chức năng hỗ trợ xã hội được hiểu: “Dù ít hay nhiều, con
người thường phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, thất bai, thiên tai, bệnh tật,…cái chết
của những những người thân thuộc, yêu quí và cái chết của chính bản thân mình. Trong
những lúc như thế, cuộc sống con người rất dễ bị tổn thương và trở nên vô nghĩa, niềm tin
tôn giáo giúp cho con người khó bị rơi vào tuyệt vọng hơn. Một số tôn giáo còn cung cấp
cho con người những biện pháp cầu nguyện, cúng bái thần linh trong niềm tin rằng cúng bái
thần linh trong niềm tin rằng những việc làm như vậy sẽ giúp cải thiện được tình hình”3 . Ở
đây, chức năng hỗ trợ xã hội không chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ con người bằng các liệu pháp
tinh thần như cúng bái, cầu nguyện, tin tưởng,…, mà còn biểu hiện qua những hành động
mang tính thực tiễn, cụ thể nhất là sự hỗ trợ vật chất của các tôn giáo. Không chỉ có Phật
giáo, các tôn giáo lớn trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng cũng thể hiện rõ nét
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điều này. Ngoài ra, đây còn được xem là một trong những nguồn vốn xã hội quan trọng4. Ở
đây, vốn xã hội được biểu hiện rõ nhất với các hoạt động an sinh xã hội ngay trong bản thân
từng cộng đồng, thông qua việc giúp đỡ những người nghèo khó, góp phần duy trì mạng lưới
xã hội, cùng nhau gắn kết để góp phần vào việc nâng cao chất lượng sống của họ. Phật giáomột tổ chức xã hội mang tính rộng rãi ở Việt Nam sẽ là nguồn vốn xã hội quan trọng, tham
gia trong các hoạt động từ thiện xã hội để hỗ trợ người dân, góp phần trong việc xây dựng hệ
thống an sinh xã hội của quốc gia. Vì vậy, trong thời gian tới, theo người đứng đầu chính
phủ nước ta-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “An sinh xã hội và phúc lợi xã hội có bản chất xã
hội sâu sắc gắn kết hữu cơ giữa quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người với mỗi đơn vị,
cộng đồng và toàn xã hội. Cùng với việc nâng cao vai trò, chức năng và tăng thêm nguồn lực
của Nhà nước, phải thực hiện chủ trương “các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh
thần xã hội hoá”. Phải huy động các nguồn lực của toàn xã hội để nâng cao an sinh xã hội
và phúc lợi xã hội. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm mở rộng sự tham gia của
mọi chủ thể vào cung cấp ngày càng nhiều hơn với chất lượng tốt hơn các dịch vụ công
cộng. Tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân đề cao trách nhiệm, nâng cao năng lực và
tham gia thiết thực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Khuyến khích phát triển
các mô hình an sinh xã hội tự nguyện ở cộng đồng, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công
cộng theo cơ chế phi lợi nhuận và các hình thức hợp tác công - tư. Đẩy mạnh các cuộc vận
động xã hội như: ngày vì người nghèo, phong trào tương thân tương ái, xây dựng nhà tình
nghĩa, nhà đại đoàn kết dân tộc... “5
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Ngay từ khi tách tỉnh Sông Bé năm 1997, hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo
Bình Dương đã nhanh chóng phát triển, không chỉ ở phương diện chiều rộng mà còn cả ở
chiều sâu, không chỉ dừng lại ở số lượng mà có cả chất lượng. Vì vậy, Thượng tọa Thích
Huệ Thông nhận định: “Phong trào làm từ thiện mạnh lên là vào năm tách tỉnh Sông Bé
thành Bình Dương và Bình Phước. Hình như là vào năm 1997…”6. Báo cáo Đại hội Đại biểu
nhiệm kỳ VI (2002-2007) của Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương đã cho thấy những thành tích
nổi bật trong hoạt động từ thiện-xã hội từ năm 1997 -2002 như sau: “Trong nhiệm kỳ qua,
Tỉnh hội Phật giáo đã tích cực vận động tăng ni phật tử tham gia công tác từ thiện tại địa
phương, tham gia vào Hội Chữ Thập Đỏ các cấp. Tỉnh Hội đã thành lập được Hội Chữ Thập
Đỏ Phật giáo tỉnh. Tham gia câu lạc bộ nuôi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nuôi dưỡng được
11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổ chức nhiều chuyến cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt,
cứu trợ các vùng đồng bào dân tộc, gia đình chính sách và neo đơn, đỡ đầu cho các học sinh
nghèo hiếu học, tặng 20 nhà tình nghĩa, 40 nhà tình thương, thăm và tặng quà cho Hội
Người mù, cùng các tổ chức từ thiện khác với tổng trị giá trong nhiệm kỳ qua gần 8 tỷ
đồng”7. Tiếp đến, phát huy những thành tích đạt được, hoạt động này của Phật giáo Bình
Dương từ năm 2002 -2007 đã phát triển vượt bậc: “Nuôi dưỡng được 11 Bà mẹ Việt Nam
Anh Hùng, bảo trợ và cấp học bổng cho gần 100 trẻ em nghèo hiếu học trong tỉnh. Hằng
năm thăm và tặng hơn 4.000 phần quà gồm: Gạo, mì, đường, bột ngọt, muối, áo quần, mùng
mền, thuốc men,…và tiền mặt cho chương trình từ thiện trị giá mỗi phần từ 200.000 đ đến
500.000 đ. Tổng phần quà tặng trong 5 năm gần 2 tỷ đồng, tặng trên 50 chiếc xe lăn cho
những người tàn tật. Xây dựng và bảo trợ được 2 lớp học tình thương chùa Thiên Hòa
(Thuận An) cho 50 em, chùa Phật Học (thị xã Thủ Dầu Một) cho hơn 50 em,….Xây dựng nồi
súp tình thương cho những bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Y học dân
tộc tỉnh mỗi tuần 2 ngày. Xây dựng được trên 30 căn nhà tình thương và hơn 20 căn nhà tình
nghĩa….Hằng năm, tỉnh hội đều tham gia tổ chức nhiều chuyến đi cứu trợ cho đồng bào
miền Trung và miền Tây Nam bộ…Tổng cộng nhiệm kỳ qua, tổng kinh phí mà Phật giáo
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Bình Dương toàn tỉnh Bình Dương đã góp phần vào chương trình từ thiện-xã hội trên 14 tỷ
đồng. Qua những việc làm thiết thực của tập thể và các cá nhân trong Tỉnh hội Phật giáo
Bình Dương đã làm trong nhiệm kỳ vừa qua được Tỉnh ủy, Ủy ban và các ban ngành tỉnh
Bình Dương đánh giá cao”8. Với những thành tích đó, tập thể Ban Trị sự Tỉnh hội và một số
cá nhân đã được nhiều phần thưởng cao quí của nhà nước: Chủ tịch nước tặng Huân chương
Lao động Hạng nhất cho Cố Hòa thượng Thích Minh Thiện- nguyên Trưởng Ban Trị sự và
Cố Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa- nguyên Phó Ban Trị sự, tặng Huân chương Lao động Hạng
ba cho tập thể Tỉnh hội và 1 cá nhân trong Ban Thường trực Tỉnh hội. Đồng thời, Hội đồng
Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức cho tập
thể Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương. Ngoài ra, nhiều tăng ni, Phật tử trong tỉnh cũng danh dự
được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh Bình Dương trao tặng nhiều Bằng khen, Huy chương, Kỷ niệm chương vì có nhiều
thành tích đóng góp cho hoạt động từ thiện-xã hội9.
Một họat động nổi bật trong lĩnh vực từ thiện –xã hội ở Bình Dương, được người dân
trong và ngoài tỉnh biết đến là Phòng khám Đa khoa Từ Thiện Long Bửu thuộc huyện Thuận
An, do Tỳ kheo ni Thích Nữ Liên Thanh (bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh) sáng lập. Được thành
lập và đưa vào hoạt động từ năm 2002, người thành lập phòng khám chủ trương đưa Y
Phương minh của Phật giáo vào xã hội và đến với cộng đồng. Phòng khám này là bước
chuyển tiếp đầu tiên, làm nền tảng cho công trình xây dựng Y Viện Phật giáo, tiến đến việc
thiết lập một Bệnh viện Từ Thiện, phục vụ tăng ni , bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người
khuyết tật, người già neo đơn khi đau yếu. Trong thời gian 5 năm (2002 -2007), phòng khám
đã hình thành được cơ sở vật chất, với các khu vực: Đông y , Tây y, cận Lâm sàng, Dược,
Dinh dưỡng, Phòng khám bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân nghèo với số lượng trên 70.000
gồm bệnh nhân ở các vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Có thể nói, đây là
một mô hình hoạt động từ thiện xã hội thật sự hữu ích, mang tính chuyên nghiệp cao và hỗ
trợ người dân rất tốt.
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Gần đây nhất, trong năm 2009, kết quả hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình
Dương được thể hiện bằng nhiều việc làm có ý nghĩa như thực hiện chương trình Tết cho
người nghèo, tặng quà cho người nghèo ở địa phương nhân ngày Phật đản, tài trợ mổ tim,
xây dựng nhà tình thương cho người nghèo ở huyện Phú Giáo, tặng 171 xe đạp cho học sinh
nghèo đến trường, tổ chức cứu trợ đồng bào nghèo vùng lũ, …Tổng số tiền mà Phật giáo
Bình Dương phục vụ cho hoạt động từ thiện-xã hội trong năm 2009 lên đến 11.281.130.000
đồng10. Như vậy, chỉ riêng số kinh phí chi cho hoạt động này trong năm 2009 đã gần bằng
tổng số tiền trong khoảng năm 2002-2007 (14 tỷ đồng). Trong nhiệm kỳ VII (2007-2012), số
tiền đóng góp của Phật giáo Bình Dương trong lĩnh vực này gần 53 tỉ đồng. Hầu hết các cơ
sở tự viện và tăng ni, phật tử đều hăng hái tích cực tham gia. Trước đó, nhằm chào mừng Hội
thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương, dự kiến được tổ chức qui mô, trọng thể từ
ngày 11 đến 14/3/2011, Thượng tọa Thích Huệ Thông cho biết cụ thể: “Đó là một hội thảo,
nhưng chúng tôi muốn nhân nó lên thành một lễ hội….Đặc biệt, quan điểm của chúng tôi là
tài pháp nhị thí, tức vừa thí pháp nhưng cũng đồng thời là thí tiền. Quan điểm được các vị
hòa thượng ở Trung ương, nhất là Ban Hoằng pháp Trung ương đã tán thán công đức này.
Chúng tôi đăng ký làm 100 căn nhà Tình Thương khoảng 2 tỷ, 1.000 chiếc xe đạp, khoảng
hàng chục ca mổ tim và nhiều chương trình khác. Dự trù phải trên 5 tỷ….” 11. Kết thúc hội
thảo này, chương trình hoạt động từ thiện đã trao tặng được 100 căn nhà tình thương, 700
chiếc xe đạp cùng 10 ca mổ tim.
Nói chung, hiện nay, hoạt động từ thiện- xã hội của Phật giáo Bình rất mạnh mẽ và có nội
lực lớn. Đó là quá trình phát triển một cách lâu dài với nhiều sự cố gắng và nỗ lực vì cộng
đồng của các vị tăng ni, phật tử thấm nhuần tinh thần: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường
cho chư Phật”. Do vậy, số lượng kinh phí năm này nhiều hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao
hơn nhiệm kỳ trước. Những thành tích trên đã được nhà nước ghi nhận thông qua nhiều huân
chương, huy chương, bằng khen,… cao quí được trao tặng cho tăng ni, phật tử mỗi năm.
Điều này cho biết Phật giáo Bình Dương không những được tôn vinh mà còn khẳng định uy
10

Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2009 và Phương hướng hoạt động năm
2010, ngày 25/1/2010, trang 11-12.
11
Tư liệu phỏng vấn sâuThượng tọa Thích Huệ Thông, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật Giáo tỉnh Bình Dương, tháng
9/2010, người thực hiện: Dương Hoàng Lộc.
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tín, hiệu quả hoạt động xã hội của mình với các cấp chính quyền. Hoạt động từ thiện-xã hội
của Phật giáo Bình Dương ngày càng phát triển cũng có nguyên nhân khách quan của nó. Đó
là tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh của tỉnh và do phát sinh nhiều vấn đề xã hội trong cuộc
sống. Đồng thời, do khi tách tỉnh Sông Bé, một số vị tăng ni đã trở thành nồng cốt, đi đầu
trong lĩnh vực từ thiện-xã hội của tỉnh Sông Bé tiếp tục điều hành các hoạt động Phật sự của
Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương. Họ đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận
động thực hiện, có nguồn hỗ trợ lớn, uy tín cá nhân cao với xã hội.
Nhằm hiểu hơn về hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Bình Dương, có thể đi sâu tìm
hiểu ở ba lĩnh vực chính: Nguồn kinh phí hoạt động, phạm vi và thời điểm hoạt động, hình
thức hoạt động. Thời điểm tiến hành khảo sát từ năm 2005 đến năm 2010.

III. 1. Nguồn kinh phí hoạt động
Nguồn kinh phí cho hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương từ năm 2005
đến năm 2009 như sau:
Kinh phí hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Bình Dƣơng
(Giai đoạn 2005-2009)
STT

Năm

Số lƣợng

(ĐVT:VNĐ)

1

2005

2.003.000.000

2

2006

1.970.000.000

3

2007

2.000.000.000 (hơn)

4

2008

5

2009

?
11.281.130.000

(Nguồn: Tổng hợp các Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động Phật sự của
Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương từ năm 2005 đến 2009)12
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Trong các báo cáo do Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương cung cấp cho chúng tôi không có báo
cáo tổng kết hoạt động năm 2008, nên số liệu hoạt động từ thiện từ thiện xã hội năm 2008 không được thể hiện trong
bảng này.
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Từ năm 2005 đến nay, kinh phí hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình
Dương không ngừng tăng lên để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Đặc biệt, trong năm 2009,
nguồn kinh phí tăng cao đột biến là do việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Phật giáo
Bình Dương ở một tầm cao mới và một số nhu cầu thiết thực của xã hội như: Chương trình
Tết vì người nghèo do nhà nước phát động, hoạt động chào mừng kỉ niệm 63 năm ngày
thành lập Hội Chữ Thập Đỏ, ủng hộ người dân gặp khó khăn trong hai cơn bão số 9 và số
11, chi phí của Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật,….Điều này cho thấy, qua
nguồn kinh phí chi cho hoạt động từ thiện-xã hội đã chứng tỏ Phật giáo Bình Dương có
tiềm lực huy động tài chánh rất lớn và thể hiện rõ nét tính linh hoạt, chủ động trong việc
cùng chung tay đóng góp với xã hội, đặc biệt vào những lúc cần thiết.
Mặt khác, nói về những nguồn đóng góp cho hoạt động từ thiện -xã hội của Phật
giáo Bình Dương, Thượng tọa Thích Huệ Thông cho biết: “Nói chung hoạt động từ thiện
của Phật giáo chủ yếu là vận động sự phát tâm của Phật tử. Thật sự ra, mình bỏ tiền túi
cũng có cái hay của nó, nhưng không thể hiện được cái tính quần chúng, cái tính tập thể.
Thí dụ khi quí thầy tổ chức đi ủy lạo thì thông báo, kêu gọi Phật tử mỗi người có thể ủng
hộ cái này cái kia. Tôi nghĩ rằng không chỉ ở Bình Dương mà còn ở cả nước, Phật giáo
làm từ thiện là luôn kêu gọi sự đóng góp của các Phật tử, đặc biệt là các nhà doanh nghiệp
là Phật tử”13. Như vậy, việc kêu gọi sự đóng góp của phật tử trong hoạt động này chính là
giúp họ khơi dậy lòng từ bi, biết hành thiện, tạo nhiều công đức và phước báu-theo quan
niệm của Phật giáo. Ở Bình Dương, các cá nhân và tổ chức thường xuyên hỗ trợ hoạt động
từ thiện của tỉnh hội thì rất phong phú, đa dạng. Ngoài các doanh nghiệp lớn như: Công ty
Sơn mài Thành Lễ, Công ty Gốm sứ Minh Long,…thường xuyên đóng góp, còn có các
nhóm phật tử chuyên làm từ thiện, luôn theo sát những đợt ủy lạo của các vị tăng, ni như:
Nhóm Hoa Tình Thương của Phật tử Thanh Trí, Nhóm nồi súp tình thương của Phật tử An
Khiêm14,…. Ngoài ra, tham gia cùng hoạt động này còn có đoàn Phật tử Việt Trinh và các
13

Tư liệu phỏng vấn sâuThượng tọa Thích Huệ Thông, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật Giáo tỉnh Bình Dương, tháng
9/2010, người thực hiện: Dương Hoàng Lộc.
14
Chẳng hạn như nhân mùa Vu lan năm 2008, qua sự phát động Phật tử làm chương trình từ thiện của Tỉnh hội,
nhóm Hoa Tình thương của Phật tử Thanh Trí cũng tổ chức thăm và tặng quà tại Trung tâm người già số 4, Trung
tâm nuôi dạy trẻ tàn tật Phú Lợi,…với tổng trị giá 70 triệu đồng. Nhóm Nồi súp tình thương của Phật tử An Khiêmchùa Hội Khánh cũng tổ chức chương trình tặng quà trong mùa vu lan với 200 phần quà trị giá 30 triệu. Nguồn:
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văn nghệ sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 4 năm 2009, Tỉnh hội Phật giáo Bình
Dương phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng 200 phần
quà cho đồng bào dân tộc nghèo ở xã La Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đoàn đã chia
xẻ những khó khăn và đồng thời trao tặng 200 phần quà và tiền mặt trị giá 450.000
đồng/phần. Tổng trị giá 200 phần là 90 triệu đồng. Số quà trên do cố Hòa thượng Thích
Minh Thiện vận động bà con phật tử chợ An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
đóng góp15. Giải thích nguyên nhân có nguồn tài trợ khá phong phú, vững mạnh của Phật
giáo Bình Dương, một ý kiến đã cho biết: “. Điều quan trọng là phải công khai tài chánh,
công khai danh sách, số lượng,…Có những nhà mạnh thường quân đến tham gia bố thí vô
vụ lợi, họ đâu có cần gì đâu. Nhưng mà nói về phương pháp thì khi làm từ thiện chung thì
người ta vẫn phải tin tưởng những người trong chùa hơn. Bởi vì những người trong chùa
làm gì cũng rõ ràng. Về mặt tâm lý, về mặt nhân quả vừa cho họ thấy họ cũng có trách
nhiệm gì về cộng đồng. Hầu hết những chương trình như vậy sẽ mang lại những thành
công rất lớn…Đặc biệt, tôi có một vị tín chủ Phật tử rất tiếc là họ không nêu danh, họ làm
từ thiện một năm cỡ năm mười hai chục tỷ. Họ mổ một lần vài chục ca mổ tim. Vị này ở
Thành phố Hồ Chí Minh nhưng rất thân tình với tôi, ủng hộ nhiều chương trình từ thiện ở
thành phố và nhiều tỉnh khác. Bình Dương có nhu cầu gì về từ thiện thì tín chủ đó sẵn sàng
ủng hộ. Đặc biệt là họ không cần bất cứ một cái gì. Nhiều khi tôi nói họ giống như một vị
bồ tát vậy. Họ tuyệt đối không cần… ”16. Đặc biệt, trong năm 2008, để tạo nguồn kinh phí
cho hoạt động từ thiện xã hội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Huệ Minh được
thành lập, chuyên kinh doanh cung cấp gạo, lương thực, thực phẩm chay,…Lợi nhuận của
công ty sẽ dùng làm Quỹ Từ thiện chùa Hội Khánh. Công ty này còn tài trợ chính cho
chương trình “Ấm no tình thương”, mỗi tháng khoảng nửa tấn gạo để cung cấp cho từng hộ
dân nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thiện Hưng, Chương trình từ thiện trong mùa Vu lan báo hiếu của giới Phật giáo Bình Dương, Trích trong: Tỉnh
hội Phật giáo Bình Dương, Bản tin Hương sen số 2, ngày 15/9/2008, trang 5.
15
Văn Sang, Tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo tỉnh Gia Lai. Trích trong: Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương,
Bản tin Hương sen số đặc biệt, ngày 16/7/2008, trang 5.
16
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Qua các tư liệu trên, nguồn kinh phí hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình
Dương là rất lớn, với nhiều nguồn đóng góp khác nhau ở trong và ngoài tỉnh, thu hút nhiều
tầng lớp, nhiều giới trong xã hội tham gia ủng hộ. Điều này cho thấy, hiệu quả và uy tín
hoạt động của các vị tăng ni lãnh đạo Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương không chỉ ở phạm vi
trong mà còn vượt ra ngoài, đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phương thức hoạt động
chủ yếu của họ là kêu gọi ủng hộ và luôn đi kèm với tính công khai, minh bạch về tài
chánh, cho nên đã tạo được lòng tin trong tín đồ phật tử và nhân dân. Vì thế, trong thời
gian tới, hoạt động này của Phật giáo Bình Dương sẽ còn tiếp tục phát triển rộng rãi, thu
hút nhiều nguồn kinh phí từ nhiều nơi và ngày càng khẳng định thế mạnh của mình trong
việc thực hiện tinh thần cứu khổ cứu nạn của đức Phật đến chúng sinh.

III.2. Phạm vi và thời điểm hoạt động
Nói chung, phạm vi hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương ở một
diện rộng, chứ không đóng khung trong phạm vi tỉnh Bình Dương. Chẳng hạn như năm
2005, theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Tỉnh hội: “Cũng như mọi năm, năm nay Tỉnh hội
lại gia tăng công tác từ thiện vì trong nước xảy ra nhiều thiên tai, lũ lụt ở miền Bắc, miền
Trung và sóng thần ở nước bạn”17. Đến năm 2007, Đoàn Hoằng pháp của Tỉnh hội Phật giáo
Bình Dương đã làm 3 chuyến từ thiện: Chuyến viếng thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già
cô đơn và trẻ em mồ côi số 4 tại huyện Phú Giáo, chuyến viếng thăm vụ việc sập cầu Cần
Thơ, chuyến thăm viếng và thuyết giảng phát quà tại các tỉnh Tây Nguyên với tổng trị giá
hơn 800 triệu. Chuyến từ thiện của Ban Từ thiện-Xã hội tỉnh do cốHòa Thượng Thích Minh
Thiện dẫn đoàn đến Gia Lai vào trung tuần tháng 9 năm 2007 với tổng trị giá là 300 triệu18.
Trong thời điểm cuối 2009, trước những tổn thất do cơn bão số 11 đi qua để lại những hậu
quả nặng nề cho đồng bào các tỉnh Đăk Lắk, Bình Định, Phú Yên, Tỉnh hội đã tổ chức nhiều
đoàn cứu trợ đến tỉnh này với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng19. Đặc biệt, trong hoạt động từ thiện,
Phật tử Bình Dương còn có sự kết hợp với Phật giáo ở các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí
17

Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2005 và Phương hướng hoạt động năm
2006, ngày 7/12/2005, trang 11-12
18
Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2007 và Phương hướng hoạt động năm
2008, ngày 11/1/2006.
19
Ngọc Trinh,Tỉnh hội Phật giáo trên 4 tỷ đồng cứu trợ đồng bào bão lũ. Trích trong: Tỉnh hội Phật giáo Bình
Dương, Bản tin Hương sen số17, ngày 15/12/2009, trang 6.
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Minh. Ngày 4/4/1010, đoàn Phật tử ở những nơi đây đã tổ chức đi làm từ thiện tại các vùng
sâu vùng xa của tỉnh Bạc Liêu. Hàng chục Phật tử là những chủ doanh nghiệp, mạnh thường
quân đã tặng 200 phần quà gồm quần, áo, gạo, mì gói, trị giá 150.000 đồng/phần 20. Phạm vi
hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương trong những năm qua là rất rộng: Từ ở
các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cho đến miền Đồng bằng Sông Cửu Long. Khi đồng bào
các vùng này chẳng may gặp thiên tai thì họ có mặt để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bằng hiện vật,
tiền bạc để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát. Điều này cho thấy được sự chủ động, sáng tạo
của họ, đặc biệt luôn hưởng ứng, kết hợp với các hoạt động cứu trợ của chính quyền đi đến
những nơi gặp khó khăn. Mặt khác, đây còn là biểu hiện việc thực hành tinh thần từ bi rộng
rãi, vô ngại của những người con Phật.
Còn thời điểm hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương thì rất nhiều
và gắn liền với nhiều dịp lễ kỷ niệm và một số lễ hội khác trong năm. Chẳng hạn như năm
2009, thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo” do nhà nước phát động, trong dịp tết cổ
truyền của dân tộc, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã đi thăm và phát quà cho các Hội người
mù trên địa bàn toàn tỉnh. Trong mùa Phật đản năm 2009, thể hiện tinh thần ban vui cứu khổ
của Phật giáo, Ban Từ thiện trực thuộc Tỉnh hội đã phối hợp cùng phật tử chùa Hội Khánh đã
cho và tặng quà cho người nghèo trong địa phương với tổng trị giá số quà là 120 triệu đồng.
Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương tổ
chức Lễ tuyên dương Tấm lòng vàng cho 12 vị tăng ni và Phật tử trên tổng số 73 đại biểu.
Dịp này, giới Phật giáo Bình Dương đã tặng 173 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo
hiếu học21.Đặc biệt, vào dịp rằm tháng bảy mỗi năm, phần lớn các chùa trên địa bàn tỉnh
Bình Dương đều có làm từ thiện như: Phát quà, trao tiền,…. Ngoài ra, Phật giáo Bình Dương
còn tổ chức các hoạt động từ thiện khác mỗi vào dịp trung thu, khai trường, ngày thương
binh liệt sĩ,…và một số lúc có bão, lũ lụt đột xuất ở các địa phương khác. Nhìn chung, các
hoạt động đó được tiến hành thường xuyên để phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu của các đối
tượng xã hội được thụ hưởng. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là những hoạt động từ thiện vào dịp
20

Quỳnh Như, Đoàn Phật giáo tặng quà từ thiện. Trích trong: Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Bản tin Hương sen
số21, ngày 15/4/2009, trang 5.
21
Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2009 và Phương hướng hoạt động năm
2010, ngày 25/1/2010, trang 11-12.
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rằm tháng bảy và tết nguyên đán hằng năm, vì nó có ý nghĩa riêng. Theo quan niệm Phật
giáo, ngày rằm tháng bảy mỗi năm là dịp để tăng ni, phật tử tổ chức nhiều hoạt động từ thiện
để cầu phước cho cửu huyền thất tổ đã quá vãng, đồng thời giúp cho bản thân được an lạc,
hạnh phúc. Thượng tọa Thích Huệ Thông nhấn mạnh: “Ở Bình Dương, hầu hết chùa nào
cũng phát quà từ thiện cho bà con nghèo vào dịp Lễ Vu lan” 22.Vào dịp tết nguyên đán, để
giúp cho những người nghèo có được một cái tết đầm ấm, no đủ và đồng thời tạo công đức
cho bản thân nhằm gặt hái nhiều thành công trong năm mới, Phật tử Bình Dương, dưới sự
hướng dẫn của các vị tăng ni, đã ổ chức làm từ thiện-xã hội rất nhiều, thông qua nhiều hình
thức khác nhau như tặng quà, phát gạo, hỗ trợ tiền và thực phẩm,….

III.3. Hình thức hoạt động
Nhìn tổng thể, hình thức hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương ngày
càng phong phú và mở rộng để hỗ trợ cho các đối tượng xã hội, đặc biệt có phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan, tổ chức của nhà nước và xã hội. Qua quá trình tìm hiểu, có thể khái quát
một số hình thức hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương hiện nay như sau:
_ Thứ nhất, đó là hoạt động cứu trợ cho bà con vùng lũ hằng năm của Tỉnh hội Phật giáo
Bình Dương. Như đã trình bày, mỗi khi và bất kỳ ở đâu có người dân gặp cảnh màn trời
chiếu đất, đói kém do bão lũ tàn phá, thì lúc đó tỉnh hội lại phát động tăng ni, phật tử cùng
đóng góp tham gia cứu trợ. Đến cứu trợ cho người dân, họ mang theo gạo, mì, quần áo,
tiền,….để chia sẻ với bà con. Không chỉ vậy, họ còn mang theo những tấm lòng vì đồng bào
ruột thịt như phát biều của Thượng tọa Thích Huệ Thông trong chuyến đi cứu trợ bà con
miền Trung và Tây Nguyên sau cơn bão số 9 (năm 2009): “Chúng tôi mang theo những tấm
lòng từ bi của những người con Phật đến với bà con vùng lũ. Dù món quà không lớn nhưng
chúng tôi hy vọng giúp bà con giải quyết phần nào những khó khăn sau cơn bão lũ. Điều đó
thể hiện tinh thần ban vui, cứu khổ của người con Phật trong đời sống hằng ngày”23. Đó là

22

Tư liệu phỏng vấn sâuThượng tọa Thích Huệ Thông, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật Giáo tỉnh Bình Dương, tháng
9/2010, người thực hiện: Dương Hoàng Lộc.
23

Diệu Quang, Phật giáo Bình Dương đến với đồng bào vùng lũ. Trích trong: Trích trong: Tỉnh hội Phật giáo Bình
Dương, Bản tin Hương sen số 16, ngày 15/11/2009, trang 17.
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một ví dụ điển hình về tấm lòng từ bi của những người con phật đã không quản ngại khó
khăn để chia sẻ hoạn nạn đến với đồng bào của mình.
_Thứ hai, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương thường xuyên tổ chức và phát động các huyện,
thị tham gia hoạt động thăm viếng, trao tặng quà cho người già neo đơn, trẻ mồ côi, người
mù, người bị nhiễm chất độc màu da cam,gia đình chính sách, tặng xe lăn cho người tàn
tật….vào các dịp lễ, tết nhằm hỗ trợ họ có thêm niềm vui trước sự quan tâm của xã hội. Thiết
nghĩ, đây là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của Phật giáo Bình Dương. Bởi vì,
những đối tượng này rất cần được sự quan tâm của toàn xã hội hiện nay. Họ là những người
yếu thế, mất khả năng tự nuôi sống bản thân và gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.
_ Thứ ba, hoạt động nuôi dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và trao tặng nhà tình
thương, tình nghĩa được Phật giáo Bình Dương thường xuyên quan tâm. Tổng kết nhiệm kỳ
2002-2007, Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương nuôi dưỡng được 11 Bà mẹ Việt Nam Anh
Hùng, Bảo trợ và cấp học bổng cho gần 100 trẻ em nghèo hiếu học toàn tỉnh,… 24. Hình thức
trao tặng nhà tình thương cho các mẹ và người nghèo cũng được Tỉnh hội và các huyện hội
chú trọng. Báo cáo Tổng kết công tác công tác Phật sự năm 2006 cho biết: Ban Đại diện Phật
giáo Thị xã Thủ Dầu Một đã trao tặng 4 căn nhà tình thương, huyện Dĩ An trao 1 căn, huyện
Tân Uyên trao 2 căn, huyện Phú Giáo trao 2 căn nhà, huyện Bến Cát trao 1 căn, huyện Dầu
Tiếng trao tặng 2 căn25. Trong 6 tháng đầu năm 2007, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã trao
tặng gần 10 căn nhà tình thương26. Riêng cá nhân Thượng tọa Thích Huệ Thông, trong 6
tháng đầu năm 2009, đã vận động tín chủ chùa Hội Khánh xây dựng được 3 căn nhà tình
thương cho đồng bào nghèo Phú Giáo với tổng trị giá lên đến hơn 50 triệu đồng 27. Đây là
những nghĩa cử cao đẹp của người tín đồ Phật giáo. Bởi vì, điều đơn giản nhất để giúp họ có
được điều kiện sống tốt, tạo cơ hội vươn lên, thì không gì bằng hỗ trợ cho họ một mái nhà để
trú ngụ, mà theo quan niệm của người Việt Nam thì: “có an cư mới lạc nghiệp”.
24

Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Đại hội đại biểu Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương nhiệm kỳ VII(20072012), ngày 30/3/2007, trang 19.
25
Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2006 và Phương hướng hoạt động năm
2007, trang 8.
26
Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2007 và Phương hướng hoạt động năm
2008, ngày 11/1/2008, trang 10.
27
Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2009và Phương hướng hoạt động năm
2010, ngày 25/1/2010, trang 11.
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_ Thứ tư, vào tháng 10 năm 2007, Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương còn thành lập thêm
Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già cô đơn tại chùa Bồ Đề ĐạoTràng do Ni sư
Thích Nữ Từ Thảo làm giám đốc. Điều này thể hiện hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo
Bình Dương đã phát triển về chiều sâu, mang tính chuyên nghiệp cao, tạo uy tín lớn với xã
hội. Ngoài ra, tại chùa Phật Học (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) còn tổ chức lớp học
tình thương cho trẻ em nhập cư, trẻ lang thang bán vé số học văn hóa. Hiện nay, việc giúp đỡ
trẻ em mồ côi, lang thang, không nơi nương tựa là một yêu cầu cấp bách của xã hội ta. Nếu
để các em bị vứt bỏ ra đường, thiếu người chăm sóc, mất cơ hội học hành là một vấn nạn của
cho xã hội trong tương lai. Cho nên, những hành động quí báu trên của các vị tăng ni chính
là cùng chung tay, giúp sức với xã hội để hỗ trợ các em, không chỉ lo cái ăn cái mặc hàng
ngày mà còn tạo điều kiện để các em vươn xa hơn thông qua con đường học vấn.
_Thứ năm, giới Phật giáo Bình Dương còn thường xuyên tổ chức hoạt động tài trợ mổ
tim cho người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cho các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Trong
năm 2009, với sự vận động của Hội Chữ Thập đỏ, Thượng tọa Thích Huệ Thông đã vận
động được quí tín chủ chùa Hội Khánh đóng góp được 10 ca mổ tim, với trị giá mỗi ca là 50
triệu đồng28. Trước đó, năm 2008, hành trình đến với trái tim lành lặn của các em bị tim bẩm
sinh có công lớn từ những người mang trái tim nhân ái với 12 ca mổ tim có kinh phí 607
triệu đồng. Đó là số tiền do Hòa thượng Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Huệ Thông
vận động Phật tử làm từ thiện, sự tài trợ của Ngân hàng ACB và diễn viên điện ảnh Việt
Trinh cùng đoàn làm phim, nhà sản xuất bộ phim ”Duyên trần thoát tục”29. Thay mặt cho
những trẻ được giúp đỡ, một người mẹ đã nói: “Ơn đức của các quí sư thầy và những tấm
lòng từ bi cứu khổ ,không biết chúng tôi trả thế nào cho hết”30.
_ Thứ sáu, Phật tử và tăng ni Phật giáo tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức các bếp
ăn từ thiện cho người nghèo ở một số chùa như: Chùa Thiên Hòa, chùa Thuận
Thiên,…Ngoài ra, họ còn tổ chức phục vụ nồi súp tình thương, nồi cháo tình thương,…theo
28

Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2009và Phương hướng hoạt động năm
2010, ngày 25/1/2010, trang 11.
29
Quỳnh Như,Hành trình của trái tim nhân ái. Trích trong: Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Bản tin Hương sen số 1,
ngày 15/8/2008,trang 27.
30
Ngọc Trinh, Những trái tim của tình thương. Trích trong: Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Bản tin Hương sen số 7
ngày 15/22009, trang 21.
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định kỳ cho các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Trong một bài phỏng vấn trên Bản tin Hương
Sen, theo Thượng tọa Thích Thiện Châu-Chánh Đại diện Phật giáo thị xã Thủ Dầu Một cho
biết: Ngay từ năm 1999, Đại đức Thích Minh Vũ-trụ trì Chùa Phổ Thiện Hòa đã thành lập
bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện, hàng ngày bếp ăn từ thiện
cung cấp hàng trăm suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh nhân cũng được cho nước sôi mỗi ngày. Nguồn kinh phí để thực hiện bếp ăn từ sự giúp
đỡ của chính quyền, của các nhà hảo tâm, của các phật tử 31. Đạo Phật luôn nhấn mạnh đến
hạnh nguyện bố thí vì hạnh phúc của mọi người. Bố thí tài vật là một loại bố thí cần thiết để
giúp đỡ cho con người có cái ăn, cái mặc trong lúc họ gặp khó khăn.
Qua tìm hiểu quá trình, đặc điểm hiện trạng của hoạt động từ thiện -xã hội Phật
giáo Bình Dương cho thấy: Hoạt động này không ngừng lớn mạnh và phát triển, ngày càng
phong phú và đa dạng về hình thức thể hiện, linh hoạt, chủ động và sáng tạo, có sự ủng hộ
lớn từ chính quyền địa phương, sự đóng góp của đông đảo tín đồ phật tử trong và ngoài tỉnh
hưởng ứng, lòng nhiệt tình của các vị tăng ni. Tất cả đều hướng đến một xã hội tốt đẹp, ngày
một bớt đi những nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh và thêm nhiều tiếng cười, niềm hạnh
phúc. Thông qua các hoạt động từ thiện-xã hội đó, không chỉ các tăng ni, phật tử, mà các
thành phần xã hội khác ở Bình Dương có thêm nhiều cơ hội giúp ích cho xã hội. Những hoạt
động từ thiện-xã hội của tăng ni, Phật tử Bình Dương là một cánh tay hỗ trợ cùng nhà nước
trong việc thực hiện tốt chính sách an sinh và phúc lợi xã hội trong thời gian qua. Do vậy,
các cấp chính quyền địa phương cần phải có kế hoạch hợp tác một cách chặt chẽ, sự ủng hộ
và phối hợp hoạt động trong lĩnh vực này để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trong
thời gian tới.

IV. Kiến nghị và giải pháp
Phật giáo Bình Dương luôn chủ trương hoạt động từ thiện-xã hội là một trong
những hoạt động trọng tâm trong công tác Phật sự, xem đó là một nhịp cầu về mối quan hệ
giữa đạo với đời, xây dựng uy tín với chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, thiết
nghĩ trong thời gian tới, bản thân các hoạt động từ thiện của Tỉnh hội phải luôn luôn đổi mới,
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sáng tạo, linh hoạt và phải nhắm đến các đối tượng xã hội kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng.
Ở đây, hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương phải hướng đến cơ sở, từng địa
phương cụ thể và phải mang tính lâu dài, thông qua vai trò của các tăng, ni trụ trì ở các tự
viện trong tỉnh. Cách làm từ thiện-xã hội mang tính bền vững, hiệu quả và lâu dài không phải
thỉnh thoảng đến dịp hay lúc địa phương gặp vấn đề mới tổ chức những chuyến đi từ thiện
mà là thông qua vai trò của tăng, ni ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ này một cách
thường xuyên bằng những kế hoạch phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ của người dân, đặc biệt
ở các vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong thời gian tới, để tăng cường chiều sâu hoạt động từ thiện-xã hội hơn nữa,
Tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương cần thành lập một trung tâm hoạt động từ thiện-xã hội nhằm
tập hợp đông đảo tăng ni, Phật tử có tâm huyết để phối hợp hoạt động cùng với chính quyền
địa phương và một số các cơ sở hoạt động từ thiện-xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Đây là vấn
đề không khó đối với tỉnh hội. Trung tâm này sẽ là đầu mối hỗ trợ các hoạt động từ thiện -xã
hội của các tự viện trong tỉnh. Ngoài ra, hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương
cần được tổ chức mang tính hệ thống, có cơ chế hoạt động và giám sát thống nhất, sự hỗ trợ
vật chất phải đầy đủ từ trên xuống dưới. Những cơ sở xã hội này, thông qua việc tổ chức
mang tính hệ thống và giúp đỡ của tỉnh hội, sẽ duy trì được hoạt động lâu dài, hiệu quả và
được hỗ trợ khi gặp khó khăn, được trao đổi và học tập kinh nghiệm, cùng tham gia tập huấn
kỹ năng,…Đồng thời, với những mô hình hoạt động hiệu quả như Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ
côi và người già tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Phòng khám Đa khoa từ thiện chùa Long Bửu,
tỉnh hội cần nên biểu dương và nhân rộng hai mô hình đó, đặc biệt ở các địa phương vùng sâu
vùng xa, vùng nông thôn nghèo.
Muốn công tác từ thiện-xã hội có chiều sâu, nâng tầm thì rất cần có nhiều vị tăng ni,
Phật tử hoạt động từ thiện-xã hội ở Bình Dương được đào tạo bài bản về nghiệp vụ công tác xã
hội. Được biết, Tỉnh hội đã cử ba vị đi học lớp đào tạo về Công tác xã hội do Ban Từ thiện-xã
hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức vào năm 2007 tại Học viện Phật giáo
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Những hoạt động của Ni sư Thích Nữ Từ Thảo- người đã
từng tốt nghiệp khóa học này, đã cho thấy tính hiệu quả của nó. Trong thời gian tới, Ban Từ
thiện-xã hội của Phật giáo Bình Dương cần tính đến việc hỗ trợ và giúp đỡ những người nhập
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cư, công nhân, trẻ mồ côi, người neo đơn, các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội và các đối
tượng xã hội khác (người nghiện, người bị nhiễm HIV,…). Trong những năm qua, Bình
Dương là địa phương có kinh tế phát triển mạnh. Nhưng đi kèm theo đó là các vấn đề xã hội
đang phát sinh như: Chất lượng sống của người nhập cư và công nhân xuống thấp, tệ nan xã
hội gia tăng, ô nhiễm môi trường báo động, tỷ lệ thất nghiệp cao,… Khác với hoạt động từ
thiện xã hội với ý nghĩa hỗ trợ vật chất mang tính nhất thời, công tác xã hội thúc đẩy sự thay
đổi trong xã hội, thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa con người, trao quyền
và giải phóng con người đem lại sự bình yên cho xã hội. Vận dụng lý thuyết về hành vi của
con người và các hệ thống xã hội, công tác xã hội can thiệp vào các mặt ở đó con người tác
động với môi trường sống của họ. Nguyên tắc về quyền con người và công bằng xã hội là cốt
lõi của xã hội. Ở Việt Nam, công tác xã hội được hiểu là một hoạt động có tính phát triển cao
dựa trên những phương pháp và nguyên lý đặc biệt với mục đích hỗ trợ cá nhân, nhóm người,
cộng đồng giái quyết các vấn đề xã hội-vì thế công tác xã hội có nhiệm vụ là vì hạnh phúc của
người dân và bình an của xã hội32. Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương nên có kế hoạch phối hợp
đào tạo chứng chỉ Công tác xã hội cho các tăng ni, Phật tử trong tỉnh quan tâm đến lĩnh vực
này tại Trường Trung cấp Phật học. Thiết nghĩ, thông qua các hoạt động tham vấn, tâm tình,
trao đổi, vận dụng khéo léo giáo lý đạo Phật của tăng ni, phật tử chắc chắn sẽ giúp họ xả bỏ
bớt những lo lắng, đau buồn và thêm nguồn vui sống để vươn lên. Muốn làm tốt điều này,
người tham gia cũng nên được trang bị những kiến thức về xã hội, về tâm lý và sức khỏe cùng
với một số kỹ năng như tham vấn tâm lý, giao tiếp công chúng, truyền thông, tổ chức sự
kiện,…
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