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Nhờ Tam Bảo gia hộ, các bạn 
trẻ chúng tôi biết mình là một 
trong những người cực kỳ 
may mắn, vì vào mỗi sáng 
Chủ Nhật đều đủ thiện duyên 
về Chùa học Phật Pháp. Lớp 
học của chúng tôi dưới sự 
hướng dẫn của một vị Sư Cô 
trẻ, nói được song ngữ Anh 
Việt, biết lắng nghe và giàu 
lòng từ bi như Sư Cô Giác 
Anh.  Những lớp học với Sư 
Cô như nguồn nước mát tinh 
khiết từ một dòng suối trong lành vô tận mà chúng tôi và các bạn đạo luôn có thể uống, để được giải 
khát và thanh lọc thân tâm.  Từ từ theo thời gian, mỗi chúng tôi đều thấy mình có những sự tiến bộ 
chút đỉnh về sự bình tĩnh, sự học hỏi và thực hành Phật Pháp và áp dụng những lời dạy thiết thực từ 
Sư Cô để đối phó tốt hơn với những thử thách hằng ngày. 

Tuy nhiên, trong thời đại văn minh ở một quốc 
gia Tây phương với quá nhiều máy móc hấp dẫn 
lôi cuốn con người, biết không phải ai cũng có 
nhân duyên lành để muốn và được về Chùa mỗi 
tuần và tắm mình trong giáo lý vi diệu của Đức 
Như Lai. Mỗi khi về Chùa, nhận thấy các Phật tử 
trẻ từ thế hệ millennial (người sinh từ đầu thập 
niên 80 đến năm 2000) rất ít! Có lẽ vì nhiều 
nguyên do khác nhau như bận rộn với việc học, 
việc làm, chăm sóc người thân hoặc con cái v.v. 
Thêm vào đó, có quá nhiều điều có thể cuốn hút 

họ như mua sắm trên mạng, sử dụng truyền thông xã hội trên điện thoại di động thông minh, chơi 
trò chơi trên mạng và cập nhật về những thiết bị điện tử mới v.v.  

Ngày nay, chúng ta sống trong Thời Kỳ Mạc Pháp, đó là thời kỳ 
đánh dấu sự suy tàn của Phật Pháp, như đã nêu trong Kinh Pháp 
Hoa. Như nhiều Thầy Cô và Phật tử, các bạn trẻ chúng tôi cũng có 
cùng mối quan tâm về sự suy tàn này, đặc biệt là ở các nước 
phương Tây và nhất là giữa thế hệ millennial. Mặc dù ở nước Úc, 
tỷ lệ các Phật tử gia tăng tới mức 79.1% từ năm 1996 đến năm 
2001; tuy nhiên, các nhà xã hội học dự đoán vào năm 2050, tỷ lệ 
người Phật tử toàn cầu sẽ giảm trong từ khoảng 7% xuống tới 
khoảng 5% vì Phật tử nữ càng ngày càng ít sinh sảng hơn và thế hệ 
trước dần dần rồi cũng sẽ ra đi (Pew Research Centre)! 

Theo thống kê của Google năm 2015 cho thấy, nhiều người không 
còn chỉ thỉnh thoảng lên mạng nữa nhưng họ “đang sống trên 



mạng”. Theo văn bản Digital Australia 2017, mọi người dành trung bình bảy tiếng đồng hồ mỗi ngày 
cho máy tính bảng, điện thoại và máy tính! Với những con số trên, có thể chúng ta thấy mọi người 
càng ngày càng sống trong thế giới ảo và thế giới ảo này càng ngày càng đưa họ xa hơn với hiện tại. 
Tuy nhiên, với bất cứ thử thách nào, luôn luôn sẽ có nhiều cơ hội đi đôi. Từ đó, nhiều suy nghĩ đã 
trỗi dậy: làm cách nào chúng ta có thể đem Phật Pháp đến gần với mội người hơn, nhất là thế đến 
với hệ trẻ, và nhất là tận dụng sức mạnh của mạng lưới? Và câu trả lời là mạng lưới internet có thể 
mang đến một số cơ hội tuyệt vời cho Phật Pháp. 

Đã đến lúc mỗi người chúng ta, quí Thầy, Cô và quí Phật tử, cần truyền tải Phật Pháp tích cực hơn 
qua mạng lưới. Nói một cách cụ thể hơn, bản thân chúng tôi đang đề cập đến việc sử dụng một 
website có tầm ảnh hưởng mạnh để có thể chia sẻ Phật Pháp, có tên là YouTube. Thanh Kim nhớ ai 
đó đã nói với mình rằng để thực sự giúp đỡ một người, chúng ta cần phải gặp họ ở vị trí hiện tại của 
họ (“To really help someone, we need to meet them where they are”). Và tin rằng điều này phù hợp 
với giáo lý của Đức Phật.  

Sự thật rằng YouTube là một trang Web chia 
sẻ video của Mỹ được thành lập vào năm 
2005, được truy cập nhiều thứ hai trên thế 
giới. Có 1.3 tỷ người dùng với hơn 30 triệu 
người viến thăm mỗi ngày! Ứng dụng 
YouTube để chia sẻ Phật Pháp không phải là 
ý tưởng mới, vì có nhiều người đã sử dụng 
phương tiện này thành công để đem Phật 

Pháp đến gần với Phật tử và những người không theo đạo Phật trên khắp thế giới. Một vài ví dụ 
trong nhiều ví dụ nổi tiếng là Thượng Tọa Thích Thiện Thuận từ Việt Nam, Thượng Tọa Thích Pháp 
Hoà từ Canada và Thầy Thích Tâm Tiến từ Mỹ trên kênh Be The Change…. 

 

Ở Úc, một kênh YouTube phổ biến là Buddhist Society of Western Australia (Hội Phật giáo Tây Úc) 
của Thầy Ajahn Brahmavamso. Tuy nhiên, dù vậy số lượng kênh YouTube Phật Pháp tại Úc vẫn còn 
quá ít, nhất là của những vị Thầy, Cô hoặc Phật Tử người Việt. Trên thực tế, có rất nhiều cơ hội cho 
quí Thầy, Cô và quí Phật tử để khai thác khả năng của YouTube để đem Phật Pháp trực tiếp đến với 
nhiều người hơn. Đây là một cách để giúp những người Phật tử, nhất là tuổi trẻ, chưa thể về chùa để 
học Phật Pháp hoặc cập nhật cho họ về các sự kiện hoặc dự án tại Chùa để tạo duyên lành cho họ 
được cúng dường v.v… 



 

May thay, có vài Thầy, Cô ở Úc đã bắt đầu sử dụng YouTube để truyền tải Phật Pháp. Một trong 
những vị đó là Sư Cô Giác Anh, Quyền Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Sydney. Sư Cô đã bắt đầu kênh 
YouTube Dharma Around Us (Phật Pháp Quanh Ta) vào tháng 12 năm 2018 với sự hỗ trợ của vài đệ 
tử trẻ tuổi của mình. Mặc dù Phật sự đa đoan, Sư Cô đã dành thời gian để chia sẻ với các bạn trẻ và 
với quí đồng hương Phật tử kiến thức Phật Pháp của mình và thảo luận về các chủ đề quan trọng của 

Phật giáo như những vấn đề liên quan đến sự sống và 
cái chết, những bài học Phật Pháp thú vị trích từ 
những quan sát của Sư Cô về thiên nhiên. Gần đây 
hơn, Sư Cô dùng kênh này để cung cấp thông tin cập 
nhật về dự án Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lộ thiên, 
nay đã được hoàn thành viên mãn. Cụ thể hơn, video 
của Sư Cô về chủ đề liên quan đến sự tập trung trong 
việc quản lý dự án Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đã thu 
hút hơn 23.000 lượt xem trong 11 tháng! Điều này cho 

thấy sức mạnh của YouTube.   

Những chia sẻ về Phật Pháp của Sư Cô trên Dharma Around Us cho các bạn trẻ, không chỉ giúp các 
học sinh cũ và hiện tại của Sư Cô mà các bạn trên khắp thế giới theo dõi và học hỏi trong thời gian 
riêng của họ, ví dụ như em họ của Thanh Kim ở Việt Nam đã xem các video và đã được truyền cảm 
hứng bởi những lời dạy của Sư Cô. Mong rằng kênh YouTube Dharma Around Us sẽ càng ngày phong 
phú hơn, với nhiều phần tiếng Anh, hoặc ít nhất là có phụ đề bằng tiếng Anh, và có sự xuất hiện của 
các bạn trẻ để những bạn trẻ khác có thể học hỏi theo.  

 

Một ví dụ tuyệt vời khác về một vị Thầy hiểu rõ sức mạnh của mạng lưới và YouTube là Thượng tọa 
Thích Nguyên Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne và quản trị viên web của 
QuangDuc.com. Gần đây, Thầy và các đệ tử của Thầy đã ra mắt kênh YouTube Quang Duc 
Productions nơi họ đã tải lên gần 200 bài Pháp thoại bằng tiếng Việt của nhiều Thầy, Cô khác nhau 
trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan từ các khóa tu học trước đây.  

 

Những video này không chỉ cho phép người tham 
dự kiểm tra lại những gì họ đã học, mà còn cho 



những người ở Úc và nước ngoài không thể tham dự khóa tu để xem và học hỏi.  Tin tưởng rằng đây 
là một bước tiến tuyệt vời cho Giáo Hội trong việc đạt được mục tiêu lan truyền Phật Pháp đến ngày 
càng nhiều người hơn. Trong sự phát triển của kênh này, hy vọng sẽ có Pháp thoại bằng tiếng Anh, 
trong các clip ngắn gọn và súc tích hơn với các ví dụ và hình ảnh sống động hơn, để phục vụ cho thế 
hệ trẻ để các bạn cũng có thể hưởng lợi ích từ giáo lý nhà Phật.  

Là một Phật tử từ thế hệ millenial, nhận thấy việc truyền tải Phật 
Pháp là một nhiệm vụ chung cho quí Thầy, Cô cũng như Phật tử tại 
gia. Vì Phật Pháp quá vi diệu, đã giúp thay đổi cuộc sống của gia đình 
và bản thân một cách tích cực hơn, nên chúng tôi cũng mạo muội 
phát tâm làm điều gì đó mang Phật Pháp đến với mọi người trong 
thời buổi này. Thanh Kim đã bắt đầu kênh YouTube Calm Lotus Joyce 
vào tháng 4 năm nay để lan truyền sự tích cực và hạnh phúc đến với 
người xem. Tuy nhiên, để cho các bạn trẻ dễ hiểu hơn, kênh này 
được nói bằng tiếng Anh (và cũng sẽ có phụ đề tiếng Việt), đa số là 
dưới 10 phút và nhằm mục đích truyền cảm hứng cho mọi người 
sống cuộc sống hạnh phúc hơn, tử tế hơn, phụng sự nhiều hơn và khuyến khích họ theo đuổi giấc 
mơ của họ. Kênh Calm Lotus Joyce cũng chia sẻ về các sự kiện Phật giáo và các hội nghị quốc tế mà 
chúng tôi đã may mắn được tham dự. Đây là một trong những cách nói lên những lợi ích của Phật 
Pháp một cách trực tiếp và gián tiếp với thế hệ millennial. Thầy Nguyên Tạng đã chia sẻ video về 
Cảm Nghĩ của Thanh Kim về Lễ Vu Lan - Ullambana Festival dài 7 phút trên QuangDuc.com (phần 
tiếng Anh) và đã thu hút hơn 3.300 lượt xem chỉ sau 3 tháng! Điều này là một sự khích lệ lớn đối với 
Thanh Kim để tiếp tục tạo các videos tương tự.  

 

Hiện tại, số lượng YouTube video của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Úc khá ít so với những nước 
khác.  Có nhiều lý do làm cản trở việc quý Thầy, Cô và Phật tử  tạo kênh YouTube truyền tải Phật 
Pháp, trong số đó có liên quan đến thời gian, nhân lực, ngôn ngữ và kỹ năng kỹ thuật… Nhưng Thanh 
Kim tin rằng một trong những lý do nữa có lẽ liên quan đến sự sợ hãi bị người khác phán xét. Trong 
một cuộc trò chuyện với Sư Cô Giác Anh về suy nghĩ của Sư Cô trước khi ra mắt kênh Dharma 
Around Us giúp Thanh Kim hiểu rằng, lúc đầu Sư Cô cũng e ngại về những gì mọi người sẽ suy nghĩ, 
nhưng Sư Cô đã vượt qua điều này bằng cách nhắc nhở bản thân mình, duyên khởi vì sao Sư Cô 
muốn chia sẻ các pháp thoại trên YouTube; đó là để mang lại lợi ích cho các học trò trước đây, hiện 
tại và tương lai, cho quí đồng hương Phật tử và mọi người khác trên con đường tu tập của họ. 

Trong trường hợp của Thanh Kim, Thanh Kim cũng có sợ sự phán xét của người khác trước khi tạo 
kênh YouTube của mình. Nhưng điều làm Thanh Kim sợ hơn là quá trình tạo video, vì chưa biết sẽ 
cần bao nhiêu năng lượng và thời gian. Tuy nhiên, Thanh Kim đã thử nghiệm nó với một video trước, 
chấp nhận là những videos ban đầu không thể hoàn hảo được và tin tưởng vào khả năng của chính 
mình là sẽ từ từ học được thôi. Suy nghĩ này rất hữu ích cho Thanh Kim để bắt đầu, và nhất là nhờ 



Thanh Kim đã bị bệnh 7 ngày trước đó nên đã được nhận thức thiết thực về sự vô thường của cuộc 
sống hơn, và đã không còn trì hoãn việc làm videos nữa.  

 

Tóm lại, YouTube có nhiều khả năng đặc biệt và chúng con thiển nghĩ quí Thầy Cô cùng với quí Phật 
tử trẻ, nên khai thác sử dụng phương tiện này để phần nào tạo nguồn cảm hứng cho nhiều người và 
cho mùi hương Phật Pháp được lan tỏa xa hơn khắp bốn biển năm châu. Chúng con biết YouTube 
không phải là cách duy nhất để làm hoằng dương Phật Pháp, nhưng trong thời đại này, phương tiện 
Youtube chắc chắn là một trong những phương tiện mạnh mẽ để hỗ trợ việc hoằng dương chánh 
pháp. Và qua đó, khiến nhiều người hơn tìm hiểu về Phật Pháp hoặc nhắc nhở họ quay về Chùa và 
quy y Tam Bảo. Có một việc khác nữa là, không hẵn cần phải là người tạo ra videos trên YouTube 
nhưng chúng ta có thể đăng ký (nhấn nút subscribe), xem và chia sẻ những videos về Phật Pháp 
nhiều hơn. Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho tất cả những kênh YouTubes liên quan đến việc chia sẻ 
chánh Pháp được càng ngày càng phát triển mạnh hơn, để cho nhiều người được gặt hái nhiều lợi 
ích hơn.  

Nếu bạn muốn học cách sử dụng YouTube để chia sẻ Phật Pháp, Thanh Kim không phải là người 
chuyên môn, nhưng Thanh Kim sẵn sàng chia sẻ kiến thức ít ỏi của mình về việc bắt đầu kênh 
YouTube. Hãy cùng nhau làm những ngọn gió đổi thay để giúp cho Phật Pháp trên nước Úc nói riêng 
và toàn cầu nói chung được lan tỏa xa và rộng hơn và được trường tồn, bất diệt… 

 

Joyce M Nguyen - Thanh Kim 
PT Chùa Pháp Bảo, Sydney 
joymtnguyen@gmail.com  
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