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Đây là một câu hỏi khá nóng hổi mà chắc hẳn nhiều người cũng đang phân vân. 

Bài viết này không nhằm mục đích chạy theo những sự kiện nóng hổi đang diễn 

ra quanh vụ chùa Ba Vàng hay vụ đại đức Thích Thanh Toàn hiện đang thu hút 

sự quan tâm của đông đảo dư luận. Bởi chỉ nếu chỉ mải chạy theo hiện tượng thì 

chúng ta sẽ dễ dàng quên mất cái gốc của vấn đề.  

Từ một câu hỏi 

“Thầy nghĩ như thế nào khi gần đây gần như các sư Phật giáo trở thành 

tâm điểm công kích của dư luận?” – đây là loại câu hỏi mà gần đây tôi thường 

nhận được từ những quý thầy quen biết.  

Để có thể trả lời một cách khách quan, thấu đáo bất kỳ một vấn đề gì thì trước 

hết chúng ta cũng nên tự đặt mình ra bên ngoài để rồi nhìn ngược lại. Vì chỉ một 

khi chúng ta dám nhìn từ bên ngoài, nhận xét của chúng ta mới trở nên khách 

quan, mới tránh được việc bị các xúc cảm cá nhân chi phối. 

Phật giáo vào nước ta đã trên hai nghìn năm và dần dà trở thành một tôn giáo 

quan trọng bậc nhất của người Việt. Phật giáo đã từng là quốc giáo của trong 

nhiều triều đại, và hiện chiếm phần lớn trong bản đồ tôn giáo tín ngưỡng của 

Việt Nam.  

Giống như Kitô giáo nói chung, các nhánh khác của Công giáo nói riêng từ lâu 

đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống tâm linh của người châu 

Âu. Bất kỳ tôn giáo lớn nào cũng thế, dù là Công giáo, Hồi giáo hay Phật giáo, 

một khi đã cắm rễ, phát triển ở một quốc gia thì tầng lớp tăng lữ dần dần trở nên 

quan trọng. Đặc biệt là trong thời kỳ vật chất phát triển, tầng lớp tăng lữ trở nên 

quyền lực, nắm giữ nhiều của cải vật chất, trong đó có một bộ phận không ít trở 

nên thoái hóa, biến chất.  

Thực chất việc này không mới. Một ví dụ dễ nhận thấy là Kitô giáo đã từng một 

thời nắm giữ quyền lực chính trị ở châu Âu. Sau khi Đế chế La Mã sụp đổ vào 

thế kỷ thứ V, Giáo hội Công giáo Rô-ma đã trở thành quyền lực thống trị ở 

phương Tây. Tất cả các vấn đề tại châu Âu thời đó đều bị chi phối bởi nhà thờ. 

Và những nhà thờ dị giáo được lập ra chỉ để đàn áp những người không theo 

Kitô giáo, một việc làm rất phản tôn giáo. Đưa ra ví dụ như thế không nhằm mục 

đích đào sâu lịch sử của tôn giáo bạn, mà là để nhìn ngược lại những vấn đề mà 

Phật giáo Việt Nam hiện đang gặp phải.  



Từ hàng chục năm nay, có một bộ phận không nhỏ các tu sĩ Phật giáo trở nên 

giàu có, đặc biệt họ có nhiều quan hệ thân thiết với giới cầm quyền. Thật ra vấn 

đề giàu có hay có nhiều quan hệ bản chất của nó không nói lên được điều gì 

đáng kể, chỉ là cách các thầy sử dụng nó khiến họ dần trở nên đối lập với đa số 

quần chúng - đó là những người chỉ cả ngày cắm cúi đi làm để cung ứng đủ cơm 

ngày ba bữa. Tu sĩ Phật giáo hành đạo vốn dĩ để đáp ứng nhu cầu của đại đa số 

quần chúng chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu một số nhóm nhỏ giàu có cho nên 

việc ngày càng xa rời quần chúng, với giới thường dân - thành phần chiếm đa số 

của xã hội đã khiến cho cái nhìn của họ về tu sĩ có sự thay đổi đáng kể. 

Từ hình ảnh những vị thầy đạo đức, đạm bạc, suốt ngày chỉ biết đến kinh kệ đến 

hình ảnh những chiếc xe hơi bóng lộn, những chiếc điện thoại xa xỉ, hay những 

phát ngôn gây sốc… đã khiến cho giới tu sĩ bị mất đi một sự tôn trọng đáng kể 

trong con mắt quần chúng.  

Dẫu biết rằng không phải tu sĩ nào cũng giàu, không phải chùa nào cũng to 

nhưng chính hành vi của một số vị như thế đã vô tình làm ảnh hưởng đến hình 

ảnh chung của Phật giáo.  

Nếu chúng ta cứ tiếp tục chạy theo vật chất, chạy theo quan hệ, chạy theo quyền 

lực thế tục thì sớm muộn chính chúng ta sẽ sa vào vết xe đổ Giáo hội Công giáo 

Rô-ma đã từng dẫm phải, tức là trở thành một công cụ cai trị của giới cầm 

quyền, khiến người dân bị một cổ hai tròng. Để rồi chính họ đã bị những người 

nông dân châu Âu đứng lên lật đổ, tước bỏ quyền lực để trả về đúng với vai trò 

của một tôn giáo.  

…đến một vấn đề toàn diện hơn 

Có một vị khác lại hỏi tôi rằng tại sao báo chí, thế giới mạng không đề cập 

đến những sai phạm của những tôn giáo khác, dẫu điều đó vẫn diễn ra 

hằng ngày. Tại sao lại chìa mũi dùi vào Phật giáo quá mức như vậy? 

Khi chúng ta đặt mình ở một góc nhìn rộng lớn hơn thì chúng ta dễ thấy rằng 

Phật giáo chiếm đa số ở Việt Nam. Mà hễ cái gì chiếm đa số, nổi trội hơn thì tự 

nhiên sẽ trở thành tâm điểm của xã hội. Đây là một việc hoàn toàn tự nhiên!  

Điều đó cũng giống như những gì đang xảy ra ở châu Âu hay ở Mĩ, hay ở Mĩ 

Latin hiện tại khi thỉnh thoảng lại xuất hiện một vụ ấu dâm xảy ra tại nhà thờ. Và 

điều đó đã kích động sự bất mãn của quần chúng vốn đã âm ỉ từ lâu. Tại sao ở 

các quốc gia đó, báo chí không nói đến các tôn giáo khác dù ở đó vẫn có Phật 

giáo, Hồi giáo, Hindu giáo…? Chỉ đơn giản ở đó Công giáo chiếm đa số, cũng 

như Phật giáo chiếm đa số ở các nước Đông Á vậy. 



Từ Thái Lan, Việt Nam, đến Trung Quốc, Đài Loan… thỉnh thoảng lại nổi lên 

những vụ việc nóng hổi liên quan đến hình ảnh người tu sĩ Phật giáo. Đó là sự 

thực! Nếu chúng ta không làm điều gì xấu thì cũng chẳng có ai gắp lửa bỏ tay 

chúng ta nổi cả. Hay cây ngay thì sợ gì chết đứng? Hơn nữa, cổ nhân có nói 

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nghĩa là trước bất kỳ một vấn đề nào, chúng ta 

cũng nên tự trách bản thân mình, tự xét lỗi mình trước rồi mới nên trách người.  

Từ động vật đến loài người đều có xu hướng bảo vệ đồng loại khi gặp nguy 

hiểm. Trong tôn giáo cũng vậy, các quý thầy cũng như quý Phật tử thường có xu 

hướng bảo vệ lẫn nhau, nhiều khi là bao che lẫn nhau. Đây là một con dao hai 

lưỡi, bởi không khéo chúng ta sẽ làm hại chính mình.  

Dẫu biết rằng có một số người ác cảm với Phật giáo. Nhưng tôi tin rằng đây 

không phải là con số nhiều. Hơn nữa trong thời đại văn mình, thích hay không 

thích một tôn giáo âu cũng là quyền tự do của mỗi người. Và Việt Nam là một 

nhà nước thế tục chứ không phải một nhà nước tôn giáo. Vấn đề quan trọng 

nhất là chúng ta phải biết tự xét lỗi, tự sửa lỗi của chính mình chứ không phải 

trách người. Bởi dù có đổ lỗi cho người khác đến đâu thì chúng ta cũng không 

thể giúp chúng ta tiến bộ lên được!  

Thay lời kết 

Đạo Phật là con đường để đưa chúng sinh đến giải thoát, là nơi để tự soi xét 

chính mình chứ không phải là nơi để ngụy biện, để đổ lỗi cho người khác. Chính 

vì vậy vẫn là một câu nói của cổ nhân để tự răn mình “Tiên trách kỷ, hậu trách 

nhân”. 

Mô mô A Di Đà Phật!  

Thiện Ngộ  


