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Kể từ cuối những năm bảy mươi Cộng Hòa Liên Bang Đức  đã tiếp nhận trên hàng chục ngàn người Việt Nam 
đến tỵ nạn tại đây. Trong một bối cảnh đổi thay giữa hai nền văn hóa những gia đình tỵ nạn Việt Nam này đã tạo 
dựng được một đời sống kinh tế và văn hóa vững vàng trên vùng đất mới. Trong đó phải nói đến việc duy trì 
một nếp sống văn hóa Phật Giáo ở trú xứ này. Lấy ví dụ từ một ngôi chùa sư nữ ở thành phố Hamburg, tác 
phẩm biên khảo về  quá trình hội nhập trong một bối cảnh lịch sử đương đại, ghi lại việc hành trì và nếp sinh 
hoạt thường nhật trong một tu viện Phật giáo. Sách mô tả thêm nhiều chi tiết về những lý thuyết căn bản, đặt 
cơ sở trên những kiến thức về xã hội học, giúp độc giả có một tầm nhìn sâu sắc về các lý thuyết đa nguyên tôn 
giáo tại nước Đức cũng như quy trình toàn cầu hóa Phật Giáo.  

Giáo Sư Tiến Sĩ Michael Zimmerman, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo,  
Viện Đại Học Hamburg: 
 […] Đặc biệt trong môi trường ngôn ngữ Đức, những công trình nghiên cứu về các lãnh 
vực Phật Giáo sinh động vẫn còn rất ít được lưu ý đến. Thói quen tự bao giờ là tập trung 
nghiên cứu trong bình diện thông thái, triết học Phật Giáo mà bỏ quên những mảnh tôn 
giáo thường nhật, bỏ quên tôn giáo của nhân sinh và nhân sinh trong tôn giáo. Do vậy 
quan điểm thể hiện trong cuốn sách này trong một chiều hướng dân tộc học thực nghiệm  
rất đáng được trang trọng đón chào, nó đã được đánh giá rất cao trong lãnh vực nghiên 
cứu; điều đó chứng tỏ rằng phía bên Phật Giáo sinh động cũng có tầm mức quan trọng   

ngang hàng như các biểu hiện lý thuyết lâu nay. Cuốn sách này là một công trình nghiên cứu và một tài liệu giá 
trị về một Phật Giáo đa dạng ngày hôm nay. Riêng đối với Phật Giáo Việt Nam lại còn có thêm một điểm đặc 
biệt khác, chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều thú vị hơn cho các công trình nghiên cứu khác, đó là bắt đầu từ 
những năm 1970 đã có hàng trăm ngôi Chùa Phật Giáo Việt Nam xuất hiện ở hải ngoại. Tuy thế, Phật Giáo Việt 
Nam mãi cho đến hôm nay vẫn là một trong các ẩn số chưa được phát hiện … 
 

 

Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover: 
[…] Qua những nhận xét có tính cách khoa học tôn giáo của tác giả Olaf Beuchling đã 
mang đến cho độc giả, nhất là người Phật Tử Á Châu có một cái nhìn xác thực hơn về 
niềm tin tôn giáo của mình. Bởi vì chỉ có người đứng ở ngoài vòng tròn mới có thể biết 
được vòng tròn ấy tròn hay méo; còn người đứng ở bên trong vòng tròn, ít rõ biết về việc 
này.  […] Người Phật Tử đã quy y Tam Bảo như Nguyên Đạo Văn Công Tuấn, vốn là một 
Phật Tử thuần thành đã cùng ông Tiến sĩ Olaf Beuchling chấp bút viết bằng tiếng Đức và 
tiếng Việt tác phẩm Vom Mekong an die Elbe. Buddhistisches Klosterleben in der viet-
namesischen Diaspora - Xuôi dòng Cửu Long đậu bến Elbe. Nếp Chùa Việt trên đất khách 



này, đã lột tả hết được những điểm tổng quát của Phật Giáo Việt Nam trên bình diện toàn cầu hóa cũng như 
những lúc sơ khai tại xã hội Đức này.  […] Xin trân trọng giới thiệu hai tác giả và tác phẩm này đến với quý độc 
giả xa gần, dẫu cho người Việt hay người Đức khi đã đọc qua rồi, thì chính quý vị, những độc giả đang đọc tác 
phẩm này cũng đã gián tiếp góp phần xây dựng cho đời sống tâm linh của con người tại đây càng ngày càng 
thêm phong phú hơn. 
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