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Abstract. Trình bày các chính sách và hoạt động thực tiễn liên quan đến Phật giáo 

của hai triều Lý – Trần và những đóng góp của Phật giáo với lịch sử dân tộc trong 

thời kỳ này làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa hai vương triều nói trên với Phật giáo 

trong sự nghiệp chấn hưng, dựng xây và bảo vệ đất nước. Nghiên cứu so sánh lịch 

đại, góp phần chỉ ra vị trí của Phật giáo trong bệ đỡ tư tưởng của mô hình tập quyền 

thân dân và những mặt ưu việt của mô hình này so với các thiết chế tập quyền khác 

trong lịch sử. Phân tích những kinh nghiệm và bài học lịch sử, qua đó góp phần 

minh định vai trò của Phật giáo trong xã hội Việt Nam không chỉ trong quá khứ đã 

cùng dân tộc tạo dựng một quốc gia thịnh vượng, mà ngay cả hiện tại. Với đường lối 

hiện nay của Đảng, Nhà nước Phật giáo là một thành tố quan trọng để giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho công cuộc đổi 

mới và hiện đại hóa đất nước. 
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Content 

MỞ ĐẦU 

1. Ý nghĩa và lý do chọn đề tài 

Đề tài được lựa chọn dựa trên cơ sở ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn và tính khả 

thi của nghiên cứu. 

  1.1. Ý nghĩa khoa học 
Phật giáo đã đồng hành cùng nhân loại 2556 năm (theo Phật lịch) và đã đồng hành 

cùng dân tộc Việt Nam trên dưới 2000 năm. Trong quá trình lịch sử đó nhiều vấn đề khoa học 

đã và đang được đặt ra, bao gồm các vấn đề liên quan đến bản thân giáo lý, tổ chức và sự 

nghiệp hoằng dương của Phật giáo; các vấn đề liên quan đến sự nhập thế của Phật giáo, trong 

đó có mối quan hệ giữa Phật giáo với các dân tộc, với các nhà nước và các nền văn hóa. 

Riêng ở Việt Nam mối quan hệ giữa nhà nước trong các thời kỳ lịch sử khác nhau với 

Phật giáo là một vấn đề có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn quan trọng, đã và đang được 

nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Trong thời kỳ Lý – Trần mối quan hệ giữa nhà 

nước quân chủ với Phật giáo có nhiều nét đặc sắc cần được nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ 

nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử Phật giáo trên các phương 

diện chính trị, văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng. 

1.2. Ý nghĩa thực tiễn  



Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thực tiễn Đổi mới và hội 

nhập quốc tế 25 năm qua, các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã có những đóng 

góp không nhỏ. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề khá phức tạp và 

nóng bỏng. 

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo sẽ góp 

phần rút ra những bài học hữu ích cho việc xây dựng và thực thi chính sách đối với tôn giáo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời 

sẽ tìm thấy từ lịch sử những kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội, tăng ni Phật tử Việt Nam 

trên chặng đường đồng hành cùng dân tộc hôm nay. 

2. Các nguồn sử liệu chính và lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Đây là đề tài có nhiều nguồn sử liệu khá phong phú và đã được nhiều nhà nghiên cứu 

đề cập đến. 

Về nguồn tư liệu thư tịch: có 2 bộ phận chính là các bộ sử cũ như Đại Việt sử lược, 

Đại Việt sử ký toàn thư, An Nam chí lược vv…và các bộ thư tịch Phật giáo như Thiền uyển 

tập anh, Nam tông tự pháp đồ, Thượng sĩ ngữ lục, Tam tổ thực lục, Thánh đăng lục… Đây là 

nguồn tài liệu quan trọng nhất của Luận án. 

Bên cạnh đó còn có một nguồn sử liệu quý nữa là các văn bia và minh chuông và các 

sử liệu hiện vật như chùa chiền, di tích liên quan đến Phật giáo và hai vương triều Lý, Trần. 

Trong Luận án, chúng tôi cố gắng khai thác nguồn sử liệu này trên cơ sở tham khảo công 

trình của một số tác giả đi trước, trong đó quan trọng nhất là công trình của tập thể tác giả do 

Nguyễn Văn Thịnh đứng đầu với tiêu đề Văn bia thời Lý do Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 

xuất bản năm 2009.    

Nguồn sử liệu thứ cấp liên quan đến đề tài Luận án cũng rất phong phú. Chúng tôi 

tạm chia làm 2 nhóm chính: 

+ Thứ nhất: nhóm các công trình nghiên cứu của các học giả Phật gia (các tăng ni và 

cư sĩ), tiêu biểu nhất là cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược của Thích Mật Thể, xuất bản lần 

đầu vào năm 1943, sau được tái bản vào các năm 1970, 1996. Tiếp đến là các công trình của 

Thích Nhất Hạnh (Nguyễn Lang) như Việt Nam: Hoa sen trong biển lửa (Vietnam: Lotus in a 

Sea of Fire) xuất bản bằng tiếng Anh ở Mỹ năm 1967, bộ Việt Nam Phật giáo sử luận xuất 

bản từ năm 1973 ở Sài Gòn, sau này được tu chỉnh và tái bản nhiều lần. Các công trình của 

Thích Thanh Từ cũng rất đáng quan tâm, như Thiền sư Việt Nam (1992), Tuệ Trung Thượng 

Sĩ ngữ lục - giảng giải  (1996) và Hai quãng đời của sơ Tổ Trúc Lâm (2000) vv… Một số 

công trình của Lê Mạnh Thát cũng đáng chú ý, như Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh 

(1999), Lịch sử Phật giáo Việt Nam (2 quyển, 2001) vv…  

+ Thứ hai là nhóm các công trình nghiên cứu của các học giả thế gia, tiêu biểu nhất là 

các công trình như Lý Thường Kiệt – Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý của Hoàng 

Xuân Hãn, (1941), Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIII  của Trần Văn Giáp 

(1973), Lịch sử Phật giáo Việt Nam của nhóm tác giả do Nguyễn Tài Thư chủ biên (1991) và 

Tư tưởng Phật giáo Việt Nam Nguyễn Duy Hinh (1999). Gần đây nhất có công trình Phật 

giáo đời Lý do Nxb. Tôn giáo ấn hành năm 2010. Đó là những tác phẩm trực tiếp liên quan 

đến đề tài luận án. 

+ Bên cạnh đó còn có hàng trăm công trình của các tác giả là người Việt Nam hoặc 

người nước ngoài đề cập đến lịch sử Việt Nam thời kỳ Lý – Trần, chủ yếu trên các lĩnh vực 

lịch sử chính trị, lịch sử kinh tế, lịch sử quân sự và lịch sử văn hóa mà ở đây chúng tôi không 

thể kể hết. 

Tất cả các nguồn sử liệu trên đều có giá trị tham khảo cao đối với Luận án, tuy 

nhiên không có công trình nào trùng lặp hoàn toàn với đề tài của Luận án.  

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của Luận án 

Luận án nhằm đạt được các mục tiêu sau đây: 



1) Thông qua việc nghiên cứu các chính sách và hoạt động thực tiễn liên quan đến 

Phật giáo của hai triều Lý – Trần và những đóng góp của Phật giáo với lịch sử dân tộc trong 

thời kỳ này làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa hai vương triều nói trên với Phật giáo trong sự 

nghiệp chấn hưng, dựng xây và bảo vệ đất nước. 

2) Trên cơ sở nghiên cứu so sánh lịch đại, góp phần chỉ ra vị trí của Phật giáo trong bệ 

đỡ tư tưởng của mô hình tập quyền thân dân và những mặt ưu việt của mô hình này so với 

các thiết chế tập quyền khác trong lịch sử.  

3) Từ  phân tích những kinh nghiệm và bài học lịch sử, tác giả luận án hy vọng sẽ góp 

phần minh định vai trò của Phật giáo trong xã hội Việt Nam không chỉ trong quá khứ đã cùng 

dân tộc tạo dựng một quốc gia thịnh vượng, mà ngay cả hiện tại. Với đường lối hiện nay của 

Đảng, Nhà nước Phật giáo là một thành tố quan trọng để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho công cuộc đổi mới và hiện đại hóa đất nước. 

3.2. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu các chính sách của hai triều Lý và Trần đối với Phật 

giáo, những hoạt động thực tiễn tác động đến Phật giáo của nhà nước quân chủ, và ngược lại, 

nghiên cứu những hoạt động và đóng góp của Phật giáo với chính sách trị quốc an dân của 

hai triều đại này. Từ đây, luận án sẽ nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa nhà nước quân chủ 

dưới hai vương triều Lý và Trần với Phật giáo, trên cơ sở đó kết nối truyền thống với hiện đại 

để rút ra những kinh nghiệm lịch sử nhằm góp phần hoàn thiện nền văn hóa Việt Nam đậm đà 

bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là ý thức dân tộc, xây dựng một 

quốc gia hòa bình thịnh vượng của nhà nước độc lập và dân chủ. 

Về thời gian, giới hạn nghiên cứu của Luận án tập trung chủ yếu vào thời kỳ tồn tại 

của hai triều đại Lý và Trần (1009-1400) trải suốt gần bốn trăm năm. Trong quá trình nghiên 

cứu, luận án có đề cập tới thời kỳ trước đó (các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê) và sau đó (triều Lê 

sơ) nhưng chủ yếu chỉ để minh họa, so sánh làm nổi bật thời kỳ trọng tâm.   

3.3. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận 

Phương pháp nghiên cứu chủ đạo được sử dụng trong luận án là duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử cùng các phương pháp tiếp cận của khoa học lịch sử và tôn giáo học. Ngoài 

ra, trong một mức độ nhất định Luận án còn áp dụng phương pháp nghiên cứu so sánh kết 

hợp với tiếp cận chính trị học, văn hóa học đồng thời giữ vững tính thống nhất giữa lôgíc và 

lịch sử. 

Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh hơn đến cách tiếp cận vấn đề theo hướng liên 

ngành của Luận án, trong đó đặc biệt chú trọng đến sự phối hợp giữa tiếp cận sử học, chính 

trị học, nghiên cứu văn hóa và tôn giáo học nhằm làm sáng tỏ những khía cạnh nhập thế, 

tham chính của Phật giáo và những trải nghiệm tâm linh mang đặc sắc Phật giáo của các vị 

quân vương hai triều Lý và Trần, trên cơ sở đó mà phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa Phật 

giáo và nhà nước quân chủ Việt Nam trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Đây là cách tiếp cận 

vừa đảm bảo yêu cầu khoa học nghiêm cẩn của Luận án, vừa phù hợp với vị thế là một tỳ 

kheo Phật giáo của tác giả Luận án. 

4. Đóng góp chính của Luận án 

Nghiên cứu của chúng tôi đã góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ tương hỗ, đa diện 

giữa nhà nước quân chủ Đại Việt triều Lý và Trần với Phật giáo, qua đó góp phần làm phong 

phú, đầy đủ hơn nhận thức về lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói 

riêng trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt. 

Luận án này đã đặc biệt đi sâu làm rõ những bước phát triển về giáo lý, tổ chức, công 

quả hoằng dương, độ thế với những đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam vào sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở đó chỉ ra đặc trưng của sự nhập thế, tham chính, giúp 

đời của Phật giáo Việt Nam. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của mình, chúng tôi bước đầu rút ra những nhận xét và 

nêu ra những kinh nghiệm lịch sử có giá trị thực tiễn về mối quan hệ giữa chính quyền và 



Phật giáo phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và văn hóa Việt Nam hiện nay, trong đó, điều chúng 

tôi muốn nhấn mạnh là cần phải phát huy cao độ tính nhập thế tích cực, triết lý bác ái, khoan 

hòa của Phật giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

5. Kết cấu và nội dung chính của Luận án 

5.3. Kết cấu của Luận án 

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung của Luận án được trình 

bày trong ba chương như sau: 

Chương 1: Khái lược về Phật giáo và tình hình Phật giáo Việt Nam trước triều Lý  

Chương 2: Quan hệ giữa vương triều Lý với Phật giáo  

Chương 3: Quan hệ giữa vương triều Trần với Phật giáo  

5.4. Nội dung chính của Luận án 

 

Chương 1: Khái lược về Phật giáo và tình hình Phật giáo Việt Nam trước triều Lý 

Chương thứ nhất của Luận án gồm hai tiểu mục, tập trung vào hai nội dung chính: 

- Thứ nhất, chúng tôi cố gắng trình bày tóm lược lịch sử ra đời, phát triển và những vấn 

đề căn cốt trong giáo lý của Phật giáo, cũng như những vai trò cơ bản của Phật giáo trong xã 

hội. Đây là một nội dung quan trọng của Luận án, bởi qua đó chúng tôi muốn luận giải rằng 

“nhập thế” vốn là đặc trưng bắt nguồn từ chính lịch sử và giáo lý căn bản của đạo Phật. 

Nhận định này là chìa khóa để phân tích quan hệ giữa vương triều Lý, Trần với Phật giáo và 

vai trò nhập thế, tham chính, phụng sự dân tộc của Phật giáo sau này.  

Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: lúc đầu Phật giáo đã xuất hiện như một nỗ lực 

cá nhân của Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni nhằm tìm kiếm một con đường, một giải pháp giải 

phóng, phổ độ chúng sinh thoát khỏi bể khổ trầm luân. Nhờ công quả tu hành, Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni đã khám phá ra chân lý của sự giác ngộ, đó chính là sự giải thoát mọi đau 

khổ và đạo Phật đã được nhân loại hoan nghênh đón nhận, tôn sùng từ hàng nghìn năm nay, 

bởi lẽ đạo Phật không chỉ đưa ra con đường giải thoát cho con người thoát khỏi những kỳ thị 

xã hội và tín ngưỡng cụ thể đang tồn tại trong xã hội cổ đại lúc đó mà còn giúp cho con người 

trở về với vô ngã hướng thiện, tìm thấy sự bình yên, thông tuệ, từ bi trong tâm linh từng cá 

nhân con người cũng như tìm thấy một con đường chung sống hài hòa, hướng thiện với nhau 

trong xã hội và với cả giới tự nhiên bao la, vô cùng, vô tận, vô thường. Đó chính là lý do 

khiến cho đạo Phật được hoằng dương và trường tồn, bất chấp những biến thiên của lịch sử. 

Đây cũng chính là những yếu tố cơ bản khiến cho đạo Phật trở thành một tôn giáo có tính 

nhập thế rất cao. 

Với bản chất là một tôn giáo, hướng tới và dẫn dắt chúng sinh tới sự Giác ngộ và Giải 

thoát, trải qua hàng nghìn năm lịch sử Phật giáo đã khẳng định được những giá trị to lớn của 

mình trong đời sống nhân loại với tính cách một tôn giáo nhập thế. Ở đây chúng tôi chỉ điểm 

qua một đôi nét về vai trò của Phật giáo trong đời sống tâm linh, đạo đức và trong đời sống 

xã hội mà chưa thể phân tích toàn diện và sâu sắc vai trò chính trị, kinh tế của tôn giáo này 

trong những diễn biến cụ thể của từng xã hội, từng cộng đồng trong từng bối cảnh lịch sử cụ 

thể. Nhưng dù ở mức khái quát nhất thì với những gì được trình bày ở đây chúng tôi đã có thể 

chỉ ra rằng Phật giáo đã đồng hành và tiếp tục trường tồn trong thế giới nhân sinh bằng chính 

những đặc điểm ưu trội của mình xuất phát từ chính cái bản chất của thế giới, của con người 

và của đời sống con người.  

Một số nội dung căn cốt của giáo lý Phật giáo có liên quan đến đề tài cũng được trình bày 

khá cặn kẽ ở tiểu mục này. 

- Thứ hai, chúng tôi cố gắng trình bày khái lược về lịch sử du nhập, phát triển và vai trò 

của Phật giáo trong các giai đoạn lịch sử dân tộc trước triều Lý. Chúng tôi muốn chỉ ra những 

đóng góp chủ yếu của đạo Phật trong quá trình đồng hành với dân tộc Việt Nam đấu tranh giữ 

gìn bản sắc, khôi phục chủ quyền dân tộc trong thời Bắc thuộc và tiếp đó góp phần xây dựng, 

củng cố quốc gia trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên độc lập. Đây chính là cơ sở để Phật giáo 



tiếp tục phát triển và nhập thế sâu rộng, hiệu quả hơn dưới các triều Lý – Trần về sau. Tuy 

không có điều kiện đi sâu khảo cứu về lịch sử phát triển của các tông phái Phật giáo trong 

từng giai đoạn lịch sử cụ thể của dân tộc, chúng tôi đã cố gắng nêu được một cách khái quát 

nhất diễn trình lịch sử Phật giáo đồng hành cùng dân tộc cho đến trước khi triều Lý được xác 

lập, nhất là vị thế, vai trò và những đóng góp của Phật giáo trong các triều Ngô, Đinh và Tiền 

Lê.  

 

Chương 2: Quan hệ giữa vương triều Lý với Phật giáo 

Chương 2 bao gồm bốn tiểu mục, tập trung làm sáng tỏ mối quan hệ giữa vương triều 

Lý với Phật giáo. 

Trong mục thứ nhất chúng tôi trình bày tóm lược và nhấn mạnh đến một số khía cạnh 

của bối cảnh lịch sử đã dẫn đến sự ra đời của triều Lý và tới việc khẳng định vị thế rất cao 

của Phật giáo dưới vương triều này. Một mặt chúng tôi đồng ý với nhiều tác giả cho rằng 

triều Lý đã ra đời trên đống tro tàn của triều Tiền Lê dưới thời Lê Ngọa Triều, song chúng tôi 

cũng chỉ ra rằng triều Lý chính là một nấc thang phát triển cao hơn của quốc gia – dân tộc ta, 

kế tục sự nghiệp chấn hưng và phát triển của các triều đại trước trong thời kỳ đầu của kỷ 

nguyên độc lập.   

Trong mục thứ hai, chúng tôi tập trung phác họa tình hình phát triển của Phật giáo 

trong thời nhà Lý đặt trong mối quan hệ với triều đình. Mục này gồm có 2 tiểu mục. 

Thứ nhất, chúng tôi làm rõ sự phát triển của Phật giáo trong khung cảnh được sự ủng 

hộ, hậu thuẫn đặc biệt của các vị quân vương và triều đình nhà Lý. 

Thứ hai, chúng tôi đi sâu tìm hiểu những trải nghiệm tâm linh Phật giáo của một số vị 

vua nhà Lý với tính cách vừa là vua, vừa là những Phật tử thuần thành. Đây chính là một 

trong những yếu tố cốt yếu nhất quyết định đến chính sách đối với Phật giáo của nhà Lý cũng 

như vị thế, vai trò và những công quả to lớn của Phật giáo trong thời kỳ này. 

Trong mục thứ ba, chúng tôi cố gắng làm rõ nội dung và những đặc điểm chủ yếu của 

chính sách đối với Phật giáo của triều Lý. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến 3 điểm: 

- Thứ nhất, đó là chính sách bình đẳng, tự do, khoan hòa đối với tôn giáo, tín ngưỡng 

của triều Lý, đặc biệt là hiện tượng “tam giáo đồng quy” trong chính sách này được 

bộc lộ ra trong ghi chép của sử cũ và một số văn bia thời đó.  

- Thứ hai, đó là chính sách tôn sùng, ủng hộ và trọng dụng đối với Phật giáo của nhà 

Lý. Sự tôn sung, ủng hộ và trọng dụng của triều đình Lý không chỉ tạo nên vị thế 

chính trị - tâm linh đặc biệt của Phật giáo mà trước hết là tạo nên một nền tảng tư 

tưởng, tâm linh cho sự kiến tạo quốc gia – dân tộc và sự đồng thuận cao của toàn dân 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Mục cuối của Chương 2 dành làm sáng tỏ vị thế, vai trò và những đóng góp của Phật 

giáo trong quá trình nhập thế, tham chính dưới triều Lý. Ở đây chúng tôi tập trung đi sâu làm 

rõ 2 vấn đề: 

- Thứ nhất, đó là việc Phật giáo nhập thế, tham chính và có đóng góp tích cực trong 

việc giúp rập các vị quân vương và triều đình nhà Lý trị quốc, an dân, củng cố tinh 

thần cộng đồng, khoan dung, nhân ái, đoàn kết dân tộc. Vai trò và đóng góp cụ thể 

của một số dòng tu và các bậc danh tăng được đặc biệt quan tâm nghiên cứu để làm rõ 

vấn đề này. 

- Thứ hai, chúng tôi cố gắng làm rõ đóng góp của Phật giáo trên địa hạt văn hóa, nghệ 

thuật và tư tưởng. Sử liệu dân gian, thư tịch và văn bia đã cung cấp những minh 

chứng tiêu biểu cho những phân tích và nhận định ở mục này. 

 Tóm lại, từ những gì đã trình bày và phân tích trong chương này cho phép chúng tôi 

rút ra hai nhận xét quan trọng sau đây: 

Thứ nhất, vương triều Lý là một trong những vương triều thịnh trị nhất trong lịch sử 

chế độ quân chủ Việt Nam. Trong hơn hai trăm năm cai trị và lãnh đạo đất nước, triều Lý đã 



thực sự có những đóng góp vô cùng to lớn và đa dạng vào lịch sử phát triển của dân tộc. Một 

trong những yếu tố cốt lõi nhất đã giúp cho nhà Lý nói riêng và dân tộc ta nói chung đạt được 

những thành tựu rực rỡ mang tính lịch sử đó chính là chính sách đúng đắn đối với tôn giáo 

nói chung và đặc biệt là đối với Phật giáo. Chính sách này đã một mặt giúp vương triều Lý 

tạo ra và duy trì được sự đồng thuận, gắn kết chặt chẽ của cộng đồng dân tộc xung quanh 

triều đình, làm bệ đỡ cho công cuộc chấn hưng dân tộc. Nhờ những chính sách đúng đắn này 

mà Phật giáo đã phát huy cao độ được giá trị của tư tưởng từ bi, hỷ xả, khoan dung, nhân ái, 

hòa đồng, trở thành bệ đỡ tư tưởng – tâm linh cho vương triều và cho toàn dân tộc. 

Thứ hai, sở dĩ Phật giáo có thể có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp chấn hưng dân 

tộc, xây dựng nên một thời kỳ thịnh trị thái bình của kỷ nguyên văn minh Đại Việt trước hết 

xuất phát từ bản chất của chính Phật giáo với tính cách của một tôn giáo nhập thế, đề cao sự 

giác ngộ của trí tuệ, từ bi, khoan dung quảng đại về tâm thức, tâm linh, sự khoan hòa, dung dị 

trong tu tập và ứng xử. Đồng thời, Phật giáo cũng đã có lịch sử gắn bó mật thiết với cộng 

đồng dân tộc Việt Nam từ nhiều thế kỷ, thực sự đã trở thành một yếu tố trong cơ tầng văn hóa 

dân tộc. Và quan trọng hơn, tiếp nối truyền thống của Phật giáo dưới các triều Ngô, Đinh và 

Tiền Lê, Phật giáo thời Lý đã tìm ra được con đường nhập thế và tham chính phù hợp, nhờ đó 

mà đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà nước quân chủ, đặc biệt là của chính các vị 

vua triều Lý. Đây cũng chính là cơ sở để Phật giáo có những đóng góp to lớn trên nhiều 

phương diện vào công cuộc trị nước, an dân của vương triều Lý nói riêng và sự nghiệp phục 

hưng dân tộc, kiến tạo nền văn minh Đại Việt rực rỡ của dân tộc ta. 

 

  Chương 3: Quan hệ giữa vương triều Trần với Phật giáo  

Chương 3 bao gồm 5 tiểu mục, tập trung làm sáng tỏ mối quan hệ giữa vương triều 

Trần với Phật giáo. 

Sau mục thứ nhất trình bày khái lược về bối cảnh lịch sử của đất nước giai đoạn quá 

độ từ triều Lý sang triều Trần, ở mục thứ hai, chúng tôi đi sâu trình bày bước phát triển mới 

của Phật giáo, vai trò và những đóng góp cơ bản của Phật giáo dưới triều Trần. 

Tam tông quy nhất tông và sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm có thể coi là bước phát 

triển đặc biệt của Phật giáo thời Trần xét trên nhiều phương diện. 

Trong thời kỳ này, Phật giáo tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó khăng khít với triều 

đình, các vị vua, hoàng tộc và quan lại cao cấp. Đây chính là cơ sở để Phật giáo tiếp tục nhập 

thế, tham chính sâu rộng và có nhiều đóng góp to lớn dưới triều Trần. 

Trong mục 3 của chương 3, chúng tôi cố gắng phân tích làm rõ những nội dung cơ 

bản của chính sách đối với Phật giáo của triều Trần. 

- Thứ nhất, theo chúng tôi, chính sách đối với Phật giáo của nhà Trần, tương tự như nhà 

Lý, vẫn tiếp tục dành cho Phật giáo sự tôn sùng, ủng hộ đặc biệt dựa trên nền tảng của tư 

tưởng tự do, bình đẳng tôn giáo, tín ngưỡng. 

-  Thứ hai, chúng tôi chỉ ra rằng Nhà Trần đã chủ động đưa Phật giáo nhập thế, tham 

chính, phát huy cao độ vai trò bệ đỡ tâm linh và cố vấn chính trị của Phật giáo để trị quốc, an 

dân. 

- Thứ ba, chúng tôi đi sâu mô tả và phân tích chính sách đối với Phật giáo của các vị 

vua nhà Trần, đặc biệt là các vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông. 

Tiếp cận từ khía cạnh tôn giáo, chúng tôi cũng thử lý giải nguyên nhân suy vong của 

triều Trần. 

Tóm lại, kế tục sự nghiệp của triều Lý trong kỷ nguyên văn minh Đại Việt, triều Trần 

được thiết lập và trị vì trên cơ sở nền tảng của những thành tựu mà dân tộc ta đã đạt được 

trong sự nghiệp chấn hưng và phát triển dân tộc trải suốt chiều dài gần ba thế kỷ. Trên cơ sở 

và nền tảng đó, triều Trần đã tiếp tục có những đóng góp vô cùng to lớn trong sứ mệnh lãnh 

đạo và đoàn kết dân tộc, tạo nên những kỳ tích trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây 

dựng đất nước, đưa nền văn minh Đại Việt đạt tới những đỉnh cao huy hoàng nhất. Một trong 



những yếu tố cốt lõi đã góp phần giúp cho nhà Trần nói riêng và dân tộc ta nói chung đạt 

được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời đó chính là 

Phật giáo. 

Bước sang thời kỳ nhà Trần, Phật giáo Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển 

mới, vô cùng quan trọng trên nhiều phương diện. Ba dòng tu lớn phát triển dưới triều Lý là 

Tỳ Ni Da Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường đã quy thành nhất tông. Bên cạnh đó, 

dòng Mật Tông vẫn tiếp tục phát triển. Quá trình này đã đặt nền móng cho sự ra đời và phát 

triển mạnh mẽ của Thiền phái Trúc Lâm – một môn phái Phật giáo đặc sắc của người Việt có 

ảnh hưởng lâu dài trong lịch sử dân tộc. Tổ chức của giới tăng sĩ cũng có bước phát triển 

quan trọng theo hướng quy củ, tập trung, thống nhất hơn. Nhờ đó, việc tu tập của đội ngũ 

Tăng ni, cư sĩ cũng được tổ chức tốt hơn. Công quả biên soạn, phiên dịch kinh điển Phật giáo 

cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, trong đó nổi bật là các tác phẩm 

của các vị cao tăng, cư sĩ như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Điều Ngự Giác Hoàng 

Trần Nhân Tông, Pháp Loa tôn giả vv…   

Trong bước phát triển mới của Phật giáo thời kỳ này nổi bật lên vai trò vô cùng quan 

trọng và đóng góp hết sức to lớn của ba vị trong vương tộc Trần. Đó là các Ngài Trần Thái 

Tông, Tuệ Trung Thượng sỹ và đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ba vị này không chỉ ủng hộ 

Phật giáo trên cương vị rất cao của mình trong bộ máy nhà nước quân chủ mà còn có đóng 

góp rất to lớn trong việc phát triển giáo lý và hoằng dương Phật pháp. 

Nhờ những bước phát triển vượt bậc nói trên mà Phật giáo đã có thể đóng góp tích 

cực trên nhiều phương diện vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quốc gia Đại Việt trong một 

giai đoạn lịch sử đầy cam go, thử thách khốc liệt: ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Nguyên Mông; quy tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng giang sơn, mở rộng bờ cõi; 

phát triển toàn diện nền văn minh – văn hiến Đại Việt vv… Nhiều vị cao tăng Phật giáo được 

phong làm Quốc sư, trực tiếp hoặc gián tiếp giúp rập triều đình trong công cuộc trị nước, an 

dân, kháng chiến chống ngoại xâm và đào tạo nhân tài. 

Chính sách của vương triều Trần đối với Phật giáo cũng mang nhiều nét đặc sắc. 

Tương tự như nhà Lý, triều đình nhà Trần, đặc biệt là các vị vua đầu triều, đã dành cho Phật 

giáo sự ủng hộ trực tiếp, to lớn và toàn diện trên cơ sở tiếp tục thực thi chính sách tôn giáo 

khoan dung, bình đẳng. Điều cần đặc biệt nhấn mạnh ở đây là: chính vua quan nhà Trần đã 

góp phần làm cho Phật giáo nhập thế sâu rộng vào đời sống dân tộc, qua đó mà sự hoằng 

dương Phật pháp có những đóng góp trực tiếp và có hiệu quả hơn vào sự nghiệp trị nước an 

dân, đồng thời làm cho Phật giáo thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ, nền tảng của nền văn 

hiến – văn minh Đại Việt. 

 

6. Kết luận 

Trong lịch sử nhân loại, ở bất kỳ quốc gia nào mối quan hệ giữa chính quyền và tôn 

giáo luôn đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Dân tộc Việt Nam có lịch sử lâu dài với 

những trang bi hùng vô cùng đặc sắc. Không có một dân tộc nào trên thế giới sau một thời 

gian bị đô hộ, nô dịch dài tới hơn 1000 năm bởi một thế lực phong kiến có trong tay cả một 

nền văn minh đồ sộ, mà vẫn không bị đồng hóa. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu, 

lý giải về hiện tượng này, nhưng dường như mọi giải thích dường như vẫn chưa đủ. Luận án 

này tiếp cận vấn đề từ góc độ lịch sử Phật giáo và mối quan hệ giữa nhà nước quân chủ với 

Phật giáo và đã bổ sung thêm một cách lý giải mới. 

Được hình thành trên một nền tảng triết lý đầy tính nhân văn với sự thấu hiểu sâu sắc 

nỗi khổ của chúng sinh, Phật giáo đã được du nhập vào Giao Châu, khi đó đang nằm dưới ách 

thống trị của người Hán. Người Việt đã đón nhận giáo lý nhà Phật một cách dễ dàng và 

nhanh chóng coi đó là “cái của mình”. Đến lượt mình, Phật giáo đã đồng hành và có đóng 

góp đáng kể vào cuộc đấu tranh nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc và khôi phục chủ quyền của 

người Việt.  



Từ năm 938, đất nước bước vào kỷ nguyên phục hưng sau khi lật đổ được ách đô hộ 

của phong kiến phương Bắc. Chính thể tập quyền là một hình thức tổ chức nhà nước phù hợp 

với Việt Nam, một đất nước thường xuyên phải huy động sức mạnh toàn dân để đối phó với 

thiên tai và địch họa. Một chính thể như vậy không thể thiếu một bệ đỡ tư tưởng. Ngay từ giai 

đoạn đầu của kỷ nguyên độc lập, các vua triều Ngô, Đinh và Tiền Lê đã nhận ra vai trò đặc 

biệt của Phật giáo và đã có những chính sách khuyến khích sự phát triển của đạo Phật theo 

hướng đạo giúp đời. Tuy nhiên, do hoàn cảnh vừa mới thoát ra khỏi hoàn cảnh phụ thuộc vào 

phương Bắc, những triều đại đầu tiên vẫn chưa tìm được lời giải tối ưu cho quan hệ giữa 

chính quyền và Phật giáo. 

Phải đến triều Lý, với mô hình tập quyền thân dân, nhà nước mới có được một hệ 

thống các chính sách để Phật giáo có thể phát huy được những mặt tích cực của mình với 

quốc gia, dân tộc. Và cũng nhờ những chính sách ưu đãi Phật giáo mà đạo Phật có những 

bước phát triển vượt bậc và đã trở thành “quốc đạo”. Các trí thức Phật giáo trực tiếp tham gia 

vào công việc triều chính và có những đóng góp xứng đáng. 

Sự phát triển của Phật giáo thời Trần đi vào chiều sâu cùng với sự xuất hiện ngày 

càng nhiều các bậc quân vương uyên thâm về giáo lý đạo Phật. Những cống hiến của Điều 

Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm đã đưa Phật giáo lên một đỉnh cao 

mới. 

Triều Lý và triều Trần là hai vương triều vĩ đại, cai trị đất nước và lãnh đạo dân tộc ta 

trong suốt bốn thế kỷ, thực sự là những vương triều võ công, văn trị hiển hách, kiến tạo và 

đưa nền văn minh – văn hiến Đại Việt đến những đỉnh cao rực rỡ. Đây cũng là hai vương 

triều sùng Phật nhất trong lịch sử Việt Nam. Chính sách sùng Phật được đặt trên nền tảng của 

đường lối tôn giáo khoan hòa, bình đẳng đã góp phần quan trọng đặc biệt vào sự phát triển 

mạnh mẽ của Phật giáo trong thế hòa đồng với các tôn giáo, tín ngưỡng khác cùng hướng tới 

mục tiêu chung là sự chấn hưng, phồn thịnh, thái bình của xã tắc và an lạc của chúng sinh. 

Đóng góp to lớn và đa dạng của Phật giáo vào sự nghiệp xây dựng vương quốc Đại Việt 

cường thịnh suốt 4 thế kỷ là điều được khẳng định chắc chắn và làm sáng tỏ trong nghiên cứu 

này. Đặc biệt, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng trong hai triều đại Lý và Trần, các bậc minh 

quân nào biết tôn sùng Phật giáo và đưa Phật giáo nhập thế sâu rộng thì đất nước khi đó thịnh 

trị, thái bình. Ngược lại, các vị vua nào xa rời đạo lý bác ái, khoan hòa, minh tuệ của Phật 

giáo thì khi đó vương triều suy yếu, xã tắc suy vi. 

Sau gần hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã trở thành một phần máu 

thịt của văn hóa truyền thống Việt Nam. Những bài học về quan hệ giữa nhà nước và Phật 

giáo thời Lý – Trần không phải chỉ là những câu chuyện lịch sử mà thực sự là những kinh 

nghiệm quí báu cho hôm nay, khi mà nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên mới với những 

cơ hội và thách thức mới, khi mà tôn giáo và sắc tộc đang trở thành mối quan tâm hàng đầu 

của nhiều quốc gia, chính quyền./.  
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