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Dẫn Nhập
Nói tới Phật giáo Trung Hoa cận đại, không ai không biết tới phong trào
chấn hưng Phật giáo tại Trung Hoa, mà nói tới đó thì không ai không biết người
khởi xướng và có công đầu trong phong trào chấn hưng ấy là đại sư Thái Hư.
Người ta nói, đại sư Thái Hư là người làm cho Phật giáo Trung Quốc thức
dậy sau một giấc ngủ dài ngàn năm, bắt đầu ngủ từ thời Đường – Tống , thời cực
thịnh của Phật giáo Trung Hoa.
Sau khi đại sư mất, gục xuống mất khi đang ngồi giảng Kinh trên Pháp tòa,
năm 1947, từ đấy Phật giáo Trung Hoa vẫn còn tiếp tục thịnh đạt trong không khí
chấn hưng của nó. Sau đại sư, những học trò danh tiếng của Ngài trong nước cũng
như xuất ngoại, đều tiếp bước chủ trương tiến bộ của Ngài, khiến Phật giáo người
Hoa vĩnh viễn có một nền tảng tiến bộ, và từ đó theo đà tiến mãi đến tận ngày nay.
Đại sư Thái Hư phục hưng Phật giáo Trung Hoa trong hoàn cảnh như thế
nào, Ngài đã làm những gì để gầy dựng phong trào phục hưng, tư tưởng & chủ
trương cùa Ngài như thế nào, ảnh hưởng gì đến Phật giáo Trung Hoa ngày nay, ấy
là những điều cần tìm hiểu trong bản Tiểu Luận này.
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1. Không khí vận động phục hưng Phật giáo đã lan
man trên thế giới nhiều năm trước
Từ khi người châu Âu đi xâm chiếm thế giới, bên cạnh việc làm quen với
văn hóa tôn giáo bản địa để dễ dàng cai trị, thì một số học giả của châu Âu cũng
chân thành nhận ra giá trị cao của tôn giáo và tư tưởng châu Á, từ đó những công
trình văn hóa tôn giáo triết học…của Phật giáo dần dần được các học giả Âu Mỹ
dịch và giới thiệu lần lượt, gây chấn động giới học thuật tinh hoa của thế giới văn
minh:
Năm 1858, người Anh chính thức chiếm cứ toàn bộ Ấn Độ, nhưng họ đã có mặt chiếm cứ
một phần Ấn Độ từ những năm của thế kỷ 17 rồi (năm 1617)1. Trụ đá của Vua A Dục
cũng được phát hiện (từ thế kỷ 17-kéo dài đến thế kỷ 19) và được đọc hiểu, khiến lịch sử
Phật giáo huy hoàng về văn hóa, hào hùng trong hoài niệm được tái hiện. Người ta được
biết Vua A Dục tuyên bố ‘Trẩm coi rằng cuộc chinh phục bằng Phật pháp là cuộc
chinh phục tốt nhất’.2

Học giả Samuel Beal3người phương Tây đọc được bản “Đại Đường Tây Vức
Ký” của Trung Hoa thấy nó quá hay, ông ngạc nhiên và cảm phục: “sao mới ở
thế kỷ thứ 7 mà có người đi từ Trung Hoa qua Ấn Độ vượt qua sa mạc Gobi,
trải qua biết bao nhiêu gian khổ, làm biết bao nhiêu chuyện, quá nể!” Thế là
ông đã đem bản này dịch ra tiếng anh có tên là “Great Tang Records on the
Western Regions”. Cũng vô tình Alexander cunningham đọc được bản dịch
của Samuel Beal, ông rất thích thú vì toàn là những cái của Phật giáo đúng với
cái mà bấy lâu nay ông luôn quan tâm. Thế là ông cùng với bạn bè nhân sĩ trí
thức, những nhà khoa học gần 50 người tổ chức chuyến đi bằng voi từ Ấn Độ
đi ngược trở lại Trung Hoa (Ngài Huyền Trang đi từ Trung Hoa tới Ấn Độ) bắt
đầu từ Ấn Độ - Trung Á… những địa danh mà Ngài Huyền Trang ghi trong
Đại Đường Tây Vức Kí dần được sáng tỏ, đoàn người của ông còn phát hiện
những chứng cứ khảo cổ vô cùng quý giá: Bia ký ở Kusinaga, nơi đánh dấu
thờ chỗ trà tỳ của Đức Phật, rồi tượng Phật ở trong Niết Bàn Đường lúc mới
tìm thấy đã bị bể thành nhiều mảnh, tới khi ráp lại được, người ta đã dựa trên
những đường nét của bức tượng này mà đoán ra đó là tượng Phật thời kỳ
Gupta… Công cuộc phục hưng của Phật giáo bắt đầu từ người Tây Phương
qua những công trình khảo cổ đã tìm được những gì có liên quan tới văn hóa
nhân loại.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lịch_sử_Ấn_Độ, phần Thời Kỳ Thuộc Địa.
Nguyễn Đức Hiệp. ‘Câu chuyện về khảo cổ học : Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào?’
https://nghiencuulichsu.com/2012/10/02/cau-chuyen-ve-khao-co-hoc-hoang-de-ashoka-da-song-lai-nhuthe-nao/
3
Great Tang Records on the Western Regions
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Tang_Records_on_the_Western_Regions
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Monier-Williams nhà ngôn ngữ, nhà văn hóa lớn của Châu Âu, người có ý
kiến trong chữ viết Buddhist Hybrid Sanskrit và là cha đẻ cuốn tự điển sankritEnglish hay spokensankrti.org4 điện tử, chính ông lên tiếng nhắc nhở kêu gọi
các đoàn truyền giáo Missionary của Thiên Chúa giáo rằng:“các đoàn truyền
giáo đừng vội lên tiếng là đem ánh sáng văn hóa để mà đi khai hóa cho những
người Đông Phương….đừng vội tuyên bố như thế.” Có nghĩa rằng: văn minh
Tây Phương là văn minh vật chất, còn văn minh Đông Phương là văn minh
tinh thần, ví dụ: khi nói tới Thiền Học của Châu Á thì Tây Phương đành bó tay.
Văn minh Tây Phương được ví như con đà điểu bị con sư tử rượt chạy trên sa
mạc, chạy một hồi đuối mệt, chẳng biết làm sao bèn lũi đầu xuống cát và kêu
lên rằng “ Tôi không thấy con sư tử”5

Thái Hư đại sư sinh ra năm 1890, mất năm 1947. Đó là giai đoạn các học
giả uy tín của Châu Âu và của Nam Á – nhất là Ấn Độ, đã có ít nhiều tác phẩm
gây chú ý cho người ta về Phật giáo rồi. Từ đó phong trào xem trọng Phật giáo,
nhìn Phật giáo bằng con mắt khác…đã lan rộng dần tại châu Âu, châu Mỹ, nơi
NẮM ĐẦU TINH HOA TRI THỨC NHÂN LOẠI thời ấy.
Có thể nói từ thế kỷ XIX trở về sau các nhà trí thức Tây phương mới bắt
đầu chú tâm nghiên cứu Phật Giáo qua kinh tạng Nam Tông tiếng Pali
hoặc Bắc Tông tiếng Phạn (Sanskrit). Các học giả này bao gồm cả Phật tử và
không Phật tử của nhiều quốc gia Âu-Mỹ từ Anh, Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hòa Lan,
Đan Mạch, Thụy Điển đến Hung Gia Lợi, Nga Sô và Hoa Kỳ v.. v..
Chẳng hạn hai nhà ngôn ngữ học Pháp Eugene Burnouf (1801-1852) và Đức
Christian Lassen (1800-1876) lần đầu tiên đã chung soạn cuốn tiếng Pháp
“Essai sur le Pali” (Văn Phạm tiếng Pali) xuất bản vào năm 1826.
Học giả Đức Karl Eugen Neumann (1865-1915) tốt nghiệp Tiến Sĩ (Ph.D.)
về cổ ngữ Pali và Phạn (Sanskrit) tại đại học Leipzig năm 1890. Năm 1894,
ông sang nghiên cứu Phật Giáo nhiều năm tại Ấn Độ và Tích Lan. Sau đó, ông
đã dịch một số kinh Phật từ Pali ra tiếng Đức như Kinh Trung Bộ (Majjhima
Nikaya) xuất bản vào những năm 1896, 1902; và Trưởng Lão Tăng
Kệ (Theragàthà), Trưởng Lão Ni Kệ(Therigàthà), ấn hành năm 1898.
Nhà ngữ học Đan Mạch Michael Viggo Fausboll (1824-1908), tốt nghiệp đại
học Copenhagen và thông suốt Pali lẫn Phạn Ngữ. Mặc dù không phải là Phật
tử nhưng ông rất ngưỡng mộ đức Phật. Fausboll đã phiên âm tiếng Pali theo
mẫu tự La Tinh kinh Pháp Cú (Dhammapada), xuất bản năm 1855. Ông cũng
dịch từ Pali ra Anh văn những bài kinh trong Kinh Tập (Sutta Nipàta)
thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikàya) năm 1881 và hoàn tất toàn tập năm
1884.
Louis de la Vallée Poussin (1869-1939), nhà Phật Học Bỉ (Belgium), tốt
nghiệp môn ngôn ngữ học tại đại học Louvain (Bỉ) và Sorbonne (Pháp). Năm
1895, ông được mời làm giáo sư dạy tại đại học Ghent (Bỉ) hơn 30 năm và
trong thời gian này ông chuyên nghiên cứu Phật Giáo, đặc biệt về phái Nhất
4
5

http://spokensanskrit.org/
Trích trong một bài Tiểu Luận khác của người viết trong môn học Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lớp Cao Học.
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Thiết Hữu Bộ (Sarvastivadin) của Nam Tông. Công trình vĩ đại của giáo sư
Poussin là ông đã dịch từ Phạn (Sanskrit) ra tiếng Pháp Bộ Luận Câu
Xá (Abhidharmakosa) của ngài Thế Thân (Vasubandhu) vào những năm 19231931.6

Năm 1879, tháng 07, Edwin Arnold, một nhà thơ và nhà báo của nước Anh7
đã viết ra một tác phẩm thơ Light of Asia được ca ngợi là rất hay, đã lay động lòng
bao nhiêu nhà trí thức có hay thuộc về văn hóa Phương Tây (Năm 1965 được dịch
Việt lần đầu tiên bởi Đoàn Trung Còn là Yến Sáng Á Châu8 và được Võ Đình
Cường chuyển thể thành tác phẩm văn học ấn tượng một thời là Ánh Đạo Vàng
năm 19459). Trong đó miêu tả Đức Phật là một con người có thật trong lịch sử, là
một con người không bị bao phủ bởi hào quang quyền năng, một con người sống
đời không có lầm lỗi, một đấng giáo chủ chân thật tìm ra chân lý và an lành chết
trong vòng tay yêu thương kính trọng của các môn đồ.10
Từ đó, phong trào phục hưng Đạo Phật đã được phát động rầm rộ tại Ấn Độ.
Năm 1873, sự kiện lớn xảy ra. Người Thiên Chúa giáo chèn ép Phật giáo rất
dữ dội và đi đến thách đấu tranh luận với nhau tại Panadura trên đài truyền
hình quay trực tiếp, Hòa thượng người Srilanka tên là Migettuwatte
Gunananda đảm nhận cuộc tranh luận và đã thắng lợi. Cuộc tranh luận đó
được ghi thành sách dịch ra tiếng anh được in và có mặt khăp thế giới.
Dharmapala thường đi học ngang chùa ghé vô thăm, đọc sách của Thầy
Migettuwatte Gunananda, ít nhiều Dharmapala cũng ảnh hưởng từ vị Thầy này.
Năm 1880, cũng chính cuốn sách này đã đem 2 người Phương Tây là bà
Blavatsky (người Nga) và đại tá Henry Steel Olcolt đến Tích Lan để thọ lãnh
Phật Pháp với vị Hòa thượng Migettuwatte Gunananda, tạo ra cuộc kỷ nguyên
mới cho Phật giáo Tích Lan. Dharmapala đã gặp và đi làm thông dịch viên cho
2 người này, do sự ảnh hưởng và khuyến khích của 2 người này, Dharmapala
đã học thêm tiếng Pali và Kinh điển Phật giáo…11
Năm 1875, tại New York City, Phu nhân Blavatsky và Đại tá Olcott thành lập
Hội Thông thiên học. Cả hai người đều rất có cảm tình với những gì họ hiểu
về Phật giáo, và vào năm 1880, họ đến Ceylon, tuyên bố mình là tín đồ Phật
giáo, quy y và thọ Ngũ giới từ một Tỳ kheo người Sinhan. Đại tá Olcott đã ở
lại Ceylon và cống hiến đời mình cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo dục, và đã
dựng nên khoảng 300 cơ sở giáo dục Phật giáo, mà một số vẫn còn tồn tại đến

Hòa thượng Thích Trí Chơn, CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC VÀ PHẬT GIÁO ÂU MỸ,
https://thuvienhoasen.org/p57a9725/cac-hoc-gia-anh-quoc-va-phat-giao-au-my
7
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Arnold
8
https://thuvienhoasen.org/a8093/anh-sang-a-chau-the-light-of-asia
9
https://thuvienhoasen.org/a3933/anh-dao-vang
10
https://thuvienhoasen.org/p53a8095/preface (Light of Asia, mục Preface).
11
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ngày nay. Đây cũng chính là giai đoạn mà Hewavitarne đã đặt pháp danh cho
mình là Anagarika Dharmapala.12
Trong số những học giả Phật Giáo đầu tiên đã có sáng kiến xây dựng phong
trào chấn hưng này, thì ông Rayendachilala là người có công nhất. tiên
sinh đã căn cứ vào 144 lọai kinh chữ Phạn ở Népal để viết ra cuốn "Văn
chương Phật Giáo" bằng Phạn ngữ của Népal. Năm 1888, Tiên sinh lại cho
xuất bản quyển "Tiểu phẩm Bát-nhã". Năm 1893, ông Sarat Chandra Das13,
một học giả Ấn Độ khác, lại đề xướnglên hội"Nghiên-cứu Thánh-điển Phật
Giáo Ấn Độ và nhân lọai học thuật". Chính hội nghiên cứu này đã thu thập
được một số đông hội viên thông thái,gồm Ấn Độ lẫn Anh quốc và đã gây
nên phong trào tìm hiểu Phật Giáo trong nước và sang đến Anh quốc.14

Phật giáo Ấn Độ mấy năm đầu 1890 xuất hiện các phong trào mạnh mẽ vận
động cho công cuộc phục hưng, năm 1891 là Hội Maha Bodhi, năm 1892 là Hiệp
hội Phật giáo Bengal, năm 1898 là Hiệp hội Phật giáo những người đàn ông trẻ.15
Người có công lớn trong công cuộc phục hưng Phật giáo Ấn Độ là Anagarika
Dharmapala (1864-1933), ông không chỉ hoạt động ở Ấn Độ, ông còn về quê
hương ông ở Tích Lan, đi sang Mỹ và châu Âu để thuyết trình, nói chuyện về Phật
Pháp và công cuộc phục hưng Phật giáo Ấn Độ.
Người có công thứ ba, mà hiện nay Tổng hội Phật Giáo Quốc tế quyết nghị sẽ
làm lễ kỷ niệm đệ bách chu niên sanh nhật (17-9-64) khắp nơi trên thế
giới là Đại đức Anagarica Dharmapala. Chính Đại đức là người sáng lập ra hội
Đai Bồ Đề (Mahabodhi) là một đoàn thể rất có lực lượng trong công cuộc vận
động phục hưng Phật Giáo ở Ấn Độ ngày nay. Sáng lập năm 1891, hội này dần
dần có chi nhánh ở Âu Mỹ và lân bang Ấn Độ. 16
Sau Anagarika Dharmapala (1864-1933) còn có Bhimrao Ramji Ambedkar
(14 April 1891 – 6 December 1956)17, là nhân vật tiếp gót ông.

2. Không khí vận động phục hưng Phật giáo tại Trung
Hoa đang trong thời cuộc lửa loạn mà sục sôi
Triều nhà Thanh, kể từ thời Gia Khánh (1796-1820), con vua Càn Long
(1736-1795), thì chính trị dần đi xuống, kéo theo Phật giáo cũng đi xuống dần dần,
mãi tới cuối Thanh đầu Trung Hoa Dân Quốc (1912), mới bắt đầu có khí thế. Do
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anagarika_Dharmapala , phần ‘Chấn Hưng Phật giáo’.
https://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=Sarat_Chandra_Das
14
Hòa thượng Thiện Hoa. Phật học Phổ Thông, khóa V, bài V, Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế
giới và Việt Nam hiện đại. https://thuvienhoasen.org/a3610/05-phong-trao-chan-hung-phat-giao-tren-thegioi-va-viet-nam-can-dai
15
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Buddhism_in_India , phần Revival of Buddhism in India.
16
Hòa thượng Thiện Hoa. Phật học Phổ Thông, khóa V, bài V, Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế
giới và Việt Nam hiện đại. https://thuvienhoasen.org/a3610/05-phong-trao-chan-hung-phat-giao-tren-thegioi-va-viet-nam-can-dai
17
https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar
12
13
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nằm trong thời cuộc đất nước dầu sôi lửa bỏng, mà phong trào phục hưng Phật
giáo Trung Hoa diễn ra ở nhiều nơi trong nước và hình thành nhu cầu liên kết Phật
giáo trên thế giới.
Đất nước Trung Hoa từ xưa cho đến thế kỷ XVII, là đứng đầu thế giới về
văn minh, tiến bộ khoa học kỹ thuật.18 Đến thế kỷ 17, Tây Phương đã qua mặt
Trung Hoa về khoa học kỹ thuật và văn minh tiến bộ rồi.
Đời Càn Long (1736-1795) cực thịnh, nhưng Càn Long đã phát động chiến
tranh và xây cất đền đài đến nổi cuối đời quốc khố trống lổng, quan lại tham
nhũng, binh sĩ bị chận lương nổi loạn, giặc giã tôn giáo nổi lên. Gia Khánh lên
ngôi, gánh hậu quả của Càn Long nhưng không đủ tài vực dậy quốc khố và thanh
lọc bộ máy cai trị cầm quyền như Ung Chính (ông nội Gia Khánh, gánh hậu quả
của cha Ung Chính là Khang Hy), khiến đất nước dần chìm vào suy vi, dù Gia
Khánh rất chăm chỉ việc nước, dẹp được tất cả loạn lạc cha để lại. Một nguyên do
quan trọng để đời Gia Khánh đất nước nghèo đi, mà thời đó không có khái niệm
và biện pháp giải quyết về chuyện đó, đó là sự gia tăng dân số quá nhanh, ‘Theo
thống kê của triều đình, dân số năm 1741 là 142 triệu, năm 1851 lên tới 432 triệu’.19
Sang đời con của Gia Khánh là Đạo Quang (1821–1850), con của Đạo Quang là
Hàm Phong (1851–1860) thì trực tiếp bị các nước mạnh trên thế giới – thành công
từ việc phát triển kỹ nghệ mới khoa học kỹ thuật - xâu xé. Nổi bật nhất là trải qua
hai cuộc chiến tranh nha phiến (1840 – 1843 và 1856 – 1860) với nước Anh, trong
cuộc chiến nha phiến lần 02, Pháp-Nga-Mỹ đã giúp Anh đánh Trung Quốc20 . Cả
hai lần nhà Thanh đều phải bồi thường thiệt hại chiến phí, số tiền rất lớn, mấy
chục triệu đô la. Trong lần 02, liên quân Anh Pháp đánh vào tận kinh thành Bắc
Kinh năm 1860, triều đình Thanh phải bỏ chạy.21 Hàm Phong chạy khỏi Bắc Kinh,
buồn mà giải khuây bằng tửu sắc, đã chết sớm, mới 30 tuổi.‘Mối nhục này của triều
đình Mãn Thanh trước các cường quốc Tây phương là ngòi lửa góp phần cho cuộc khởi
nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1850 - 1864), rồi Nghĩa Hòa Đoàn (1899 - 1901) và cuối
cùng là Cách mạng Tân Hợi, kết thúc thời đại phong kiến Mãn Thanh (1911).’22

Ngoài sự xâm lấn hiếp đáp, xâu xé lãnh thổ Trung Hoa để tự mình quản lý
(cướp đất của nước người ta), bán đồ (đa phần là thuốc phiện) của các cường quốc
châu Âu, dưới sự thống trị của Thanh mạt, người dân càng bức xúc hơn khi một
nước ‘nụy nô – bọn mọi rợ , nô tài thấp lùn’ là Nhật Bản vì biết canh tân (từ thời
Minh Trị, duy tân 1866-1869)23 mới 03 năm mà đã vươn lên thành cường quốc, và
khổ hơn là đã thành một tên đế quốc xâu xé lần Trung Hoa, một trong tám nước
liên quân tấn công vào Bắc Kinh năm 1900, hình thành hòa ước Tân Sửu năm
18

Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc. Và https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Quốc, phần Khoa Học và Kỹ
Thuật.
19
Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc. Phần III, chương III, B, thời Suy: Nội ưu và ngoại hoạn, 1.Nguyên
nhân suy bại, tr.342/727.
20
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_tranh_nha_phiến
21
Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc. phần Chiến Tranh Nha Phiến liên quan.
22
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_tranh_nha_phiến
23
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_Trị_Duy_tân

-6-

1901.24 Nhật Bản sau khi canh tân 03 năm 1866-1869, từ một nước thấp kém bị
khinh miệt từ người Trung Hoa và châu Âu, mới 02 năm sau, năm 1871, đã đánh
chiếm Đài Loan của nhà Thanh (rồi nhận tiền bồi thường, rút lui), năm 1875 đã
bức ép Triều Tiên – thuộc quốc của Trung Hoa, năm 1894, tiêu diệt hạm đội Bắc
Dương hùng hậu nhất của nhà Thanh, chiếm luôn Đài Loan,25 và năm 1904 tiêu
diệt – chứ không chỉ là đánh bại – hạm đội hùng hậu nhất của Gấu Bắc Cực Nga
tại biển Đông Bắc Á26. Điều đó càng làm nức lòng biết bao kẻ muốn canh tân,
càng làm phẩn uất biết bao kẻ tham gia canh tân đất nước mà bị phe thủ cựu đứng
đầu là Từ Hi khống chế, đàn áp, giết chóc.
Lòng dân chúng đã sôi sục từ lâu, phong trào nổi loạn mọc ra ở nhiều nơi,
đỉnh điểm là Thái Bình Thiên Quốc (1851-1864), Nghĩa Hòa Đoàn (1899-1901)…
Nhà Thanh, từ thời Hàm Phong, ông ta đã cố gắng cải cách, ông ấy đã tiến
hành nhiều cải cách quan trọng trong bộ máy chính quyền, mặc dù thời cuộc
nhiều vấn đề khiến ông không thành công và cuối cùng phải bỏ Kinh Đô chạy trốn
và buồn chết năm 1860.27 Các quan lại cột trụ của nhà nước cũng cố công cải cách,
như người Mãn là Cung Thân Vương (em trai Hàm Phong), Quế Lương, người
Hán như Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương, Tả Tôn Đường….nhưng chỉ học
hỏi Tây Phương về kỹ thuật quân sự, thành tựu chút ít, bị chống đối rất dữ…28
Năm 1898, người chủ xướng Duy Tân là Khang Hữu Vi và hai học trò Lương
Khải Siêu, Đàm Tự Đồng được Hoàng Đế Quang Tự (1875-1908) tuổi trẻ đang nắm
quyền và quyết tâm ủng hộ, trong 100 ngày thi hành theo ý kiến của 03 vị chí sĩ
yêu nước, là ‘thay đổi gấp, thay đổi hoàn toàn-tất cả (toàn biến, tốc biến). Nhưng
cuối cùng Từ Hi hay tin, đã bắt giam Quang Tự và chặt đầu 06 người lãnh đạo cải
cách còn ở lại trong nước, dẫn đầu là Đàm Tự Đồng, gây ra cuộc chính biến Mậu
Tuất (1898).29
Việc đàn áp mãnh liệt sự cải cách, cùng với chính sách thù ghét người nước
ngoài (Tây Dương & Nhật) của phe nắm quyền, đã khiến những người có lòng với
quốc gia dân tộc phải đi tới bước quyết định: ‘phò Quang Tự, lật Từ Hy’, như của
Khang Hữu Vi & Lương Khải Siêu. Nhưng vẫn có người đi khác hơn: ‘lật đổ triều
Thanh, lập nhà nước mới với chủ nghĩa Tam Dân: Dân Tộc, Dân Quyền và Dân
Sinh.30 Người đó là Tôn Trung Sơn. Và cuộc vận động cách mạng của họ Tôn đã
được nhiều người ủng hộ và Cách Mạng thành công năm Tân Hợi 1911, năm này
Thái Hư đã 22 tuổi Ta.31

Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc , như trên và nhiều nguồn khác.
Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc , như trên, mục ‘Chiến Tranh Trung Nhật’ và
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_tranh_Thanh-Nhật
26
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_tranh_Nga-Nhật
27
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hàm_Phong
28
Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc , như trên, mục 8-Cuộc Vận Động Tự Cường, tr.360/727.
29
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bách_nhật_duy_tân
30
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_Tam_Dân
31
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cách_mạng_Tân_Hợi
24
25
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Triều Thanh, từ Thái Tổ là Nỗ Nhĩ Cáp Xích (quy y Mật Tông Tây Tạng)
đến cuối là Từ Hy đều quy y Phật giáo. Từ Hy còn là Lão Phật Gia (Phật Bà). Phật
giáo đời Thanh liên kết Thiền-Tịnh-Mật. Thiền-Tịnh song tu là xu hướng được
khởi động bởi Liên Trì đời Minh, sang Thanh thì kết hợp thêm với Mật, vì Mật là
sở kính sở ngưỡng căn bản từ trước của hoàng gia. Thuận Trị quy y với Ngọc Lâm,
thích tu Thiền, kiểu liên kết…Khang Hy có công với đất nước bằng bộ Khang Hy
Tự Điển, với Phật giáo cũng không ít đóng góp (in Tạng văn Đại Tạng Kinh). Ung
Chính thì là một nhà vua Thiền Sư Phật giáo với rất nhiều đóng góp, bản thân ông
giảng Kinh, viết chú giải, viết ‘Ngự Tuyển Ngữ Lục’, chủ trì buổi cúng tế (Mật
Pháp) trong cung, in Đại Tạng Kinh….Càn Long mạnh tay hơn, ít tu như cha,
nhưng in Đại Tạng Kinh nhiều loại, Càn Long Đại Tạng Kinh, Mông (Cổ) văn Đại
Tạng Kinh, rồi Mãn văn Đại Tạng Kinh32…Tới Gia Khánh, Đạo Quang còn được
Phật giáo Tây Tạng gọi là Văn Thù Hoàng Đế. Tới Hàm Phong chết vì tửu sắc tuổi
30, tới con ông là Kỳ Tường-Đồng Trị lại chết vì bệnh giang mai với gái lầu xanh
ở tuổi 18, cả hai không thấy có Pháp danh gì, chỉ có Từ Hy ác độc – thủ cựu – tệ
hại thế mà là Phật Bà!33
Cuối đời Càn Long, chuyện quản lý xây cất tự viện, quản lý giấy tờ cấp
phép người xuất gia được bãi bỏ. Từ đấy, số lượng người xuất gia và tự viện tăng
lên rất nhiều.34 Qua thời Gia Khánh không thấy tin tức gì, nhưng ắt là có thể hình
dung, Gia Khánh do dọn rác của cha, nào là quốc khố thiếu, nào là nội loạn, nào là
tham nhũng, đối với Phật giáo tiếp tục theo truyền thống ông cha, ủng hộ và không
kiểm soát; khi triều đình không kiểm soát nữa, cho tự do, thì mọi thứ đều phát đạt,
phát tới lạm phát, nghĩa là dần đi vào hư đốn, chuyện tốt cũng có nhưng không
bày ra trước mắt bàng dân thiên hạ nhiều bằng chuyện không tốt.
Từ thời Đạo Quang (1821-1850 bắt đầu chiến tranh nha phiến lần 01) trở đi, Phật
giáo ngày càng suy vi. Nhất là loạn của Hồng Tú Toàn lập Thái Bình Thiên Quốc
(1851-1864), 14 năm nổi lên và chiếm cứ được vùng Đông và Nam Trung Hoa,
gồm 16 tỉnh35 hay 18 tỉnh36 và 600 thành phố. Tác hại lớn của Thái Bình Thiên
Quốc, là Hồng Tú Toàn cho rằng Phật giáo là ‘tà Đạo’, nên đi đến đâu san bằng
chùa chiền đến đó, chưa đọc được tài liệu nói về Tăng Ni bị đối xử như thế nào,
nhưng chắc không tốt đẹp gì. Đông và Nam Trung Hoa là tinh hoa của đất nước
Trung Hoa, nơi giàu có về thương mãi, và là trọng trấn của Phật giáo Trung Hoa.
Bị tàn phá như thế, Phật giáo coi như sắp bị tuyệt diệt.37 Đến năm thứ 05 niên
hiệu Đồng Trị (1866), 02 năm sau loạn Hồng Tú Toàn, trong tình trạng tan hoang
http://www.baike.com/wiki/清代佛教 phần 著作。
Tham khảo https://vi.wikipedia.org/wiki/ Từ Hy, Đồng Trị, Hàm Phong.
34
http://www.baike.com/wiki/清代佛教 phần 背景。
35
Theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Thái_Bình_Thiên_Quốc
36
Theo https://zh.wikipedia.org/wiki/太平天国
37
Lam Kiết Phú. ‘Dương Nhân Sơn và Phật giáo Trung Quốc hiện đại’: ‘中國東、南一帶，原為清朝佛
教之精華地區，經過太平軍一役，乃使佛教奄奄一息，幾告潰滅。’
http://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/02/hkbj0204.htm#nt3
32
33
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như thế, các chùa các tổ đình thì tự mình gầy dựng lại cơ sở, riêng có ông Trịnh
Học Xuyên (xuất gia Pháp danh Diệu Không38) liên kết cùng các bạn hữu xây
dựng các khu Khắc Kinh Xứ, tại Dương Châu=Giang Bắc (làm chính, do ông làm
chủ), sang Nam Kinh cùng Dương Văn Hội (tự Nhân Sơn/San) lập Kim Lăng
Khắc Kinh Xứ, rồi vài nơi khác nữa, Tô Châu-Thường Thục-Chiết Giang-Như
Cao,39 cùng nhau san khắc lại kinh thư bị loạn Hồng Tú Toàn phá hủy. Số lượng
sách nhóm của họ khắc in lại trước sau trải qua hơn 15 năm, được 3000 quyển
(sách Tàu)40 Trong nhóm đó, người được gọi là ‘Người Cha của phong trào phục
hưng Phật giáo Trung Hoa Hiện Đại’41 là Dương Văn Hội (tự Nhân Sơn).
Dương Văn Hội (tự Nhân Sơn) （1837～1911）là một người học rộng tài
cao, không có chí làm quan. Xuất thân từ nhà quan, cha là bạn đồng khoa (đậu
Tiến Sĩ) với Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên và Lý Hồng Chương cùng xem
ông là một bậc ‘Quốc Sĩ’. Tuy vậy, do nhu cầu nhờ vả, lại có lòng nghĩa hiệp,
Nhân Sơn đã vài lần giúp đỡ Tăng Quốc Phiên, làm quan tạm thời, cũng như đi sứ
sang nước Anh.42 Một năm cuối thời loạn của Thái Bình Thiên Quốc (1864), ông
bệnh nặng (năm 27-28 tuổi), bắt đầu bén duyên Phật Pháp. Ông về Nam Kinh
cùng vài người bạn lập Kim Lăng Khắc Kinh Xứ, ông sau này chuyển nơi đó
thành nơi dạy Phật học cho hậu nhân. Thái Hư đại sư đã đến đây học, và là một
trong những học trò giỏi của ông. Ông là người được Anagarica Dharmapala hẹn
gặp ở Thượng Hải43 để nhờ ông giới thiệu người giỏi Phật học Đại Thừa mà giới
thiệu giúp để Anagarica Dharmapala cộng tác.44 Ông từng cùng với giáo sĩ người
Anh Richard Timothy hợp tác dịch quyển Đại Thừa Khởi Tín luận sang tiếng Anh.
45
Khi đi sứ sang Anh, ông gặp được một học giả người Nhật, nhớ không lầm thì là
một nhà sư, ông đã nhờ vị ấy sưu tập dùm những bản Kinh điển Trung Hoa mà ở
Nhật còn, còn ở Trung Hoa đã bị mất, biên tập khắc lại được trên 200 quyển (Tàu).
Học trò của trung tâm của ông, liên tục tiếp nối sự nghiệp của ông, gầy dựng
phong trào chấn hưng Phật giáo ở nhiều nơi: Thái Hư, Âu Dương Cánh Vô (Tiệm),
đời cháu, đệ tử Âu Dương Tiệm là Vương Ân Dương46, Lữ Trừng47….; đệ tử Thái
38

https://baike.baidu.com/item/妙空
https://baike.baidu.com/item/妙空
40
http://www.baike.com/wiki/金陵刻经处
41
https://kknews.cc/news/ 近代中国佛教复兴之父 杨仁山居士的人生往事. http://blog.sina.com.cn/ ‘中
国佛教复兴之父——杨仁山居士传记’ . Và 藍吉富 , ‘楊仁山與現代中國佛教’.
http://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/02/hkbj0204.htm , https://zh.wikipedia.org/wiki/杨仁山
42
https://zh.wikipedia.org/wiki/杨仁山
43
藍吉富 , ‘楊仁山與現代中國佛教’. http://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/02/hkbj0204.htm
44
‘Ấn Độ là chỗ sản xuất Phật giáo, mà nay ông hội trưởng của hội “Mana boddhi” còn viết thơ cho
Dương Văn Hội cư sĩ ở Kim Lăng xin mời giùm người thâm Đại thừa Phật học của Tàu.’. Thích Thiện
Chiếu. ‘Phật học Tổng Yếu bị phê bình là phải!’, lá thư gởi Phan Khôi, đăng trên báo Thần Chung.
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/phathoc.html#_ftn1
45
藍吉富 , ‘楊仁山與現代中國佛教’. http://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/02/hkbj0204.htm
46
Huỳnh Hạ Niên. Thích Trung Nghĩa dịch. ‘ÂU DƯƠNG CÁNH VÔ VÀ VƯƠNG ÂN DƯƠNG’.
http://www.daophatngaynay.com/vn/tai-lieu/24449-au-duong-ca-nh-vo-va-vuong-an-duong.html
47
https://zh.wikipedia.org/wiki/歐陽漸
39
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Hư là Ấn Thuận, Diễn Bồi….đều làm rạng rỡ và đẩy Phật học lên một tầm cao
xuất sắc trong lịch sử nghiên cứu Phật học, chưa từng có.
Không những Phật giáo bị tàn hại vì Thái Bình Thiên Quốc, mà còn bị
nguy cơ từ chính những nhà trí thức muốn vực dậy quốc gia dân tộc nữa, lý do là
vì Phật giáo trong mắt họ quá là thấp kém, tệ hại cho nước nhà.
Phật giáo suy vi từ thời Gia Khánh, vì trước đó, Càn Long đã bỏ kiểm soát
chùa chiền và Tăng Ni, triều đình ủng hộ Phật giáo, lạm phát tình hình có thể ước
đoán được. Phật học thì suy vi, chỉ còn ấn tống Kinh điển, đa phần hướng về mê
tín, cầu khấn, sự ích nước lợi dân không được nổi trội trong khi tình hình đất nước
ngày một lâm nguy. Trong khi các Hoàng Đế Hàm Phong (1851-1861) đang cố
gắng cải cách triều đình quan lại, đang đấu tranh với cuộc chiến Thái Bình Thiên
Quốc, và cuối cùng chết vì chiến tranh nha phiến lần ii, rồi Quang Tự Biến Pháp bị
Từ Hy làm thành Chính Biến bỏ tù, thì trong không khí cố gắng cải đổi canh tân
đất nước đó, đã có những người chỉa mũi dùi vào Phật giáo, muốn ‘gây Pháp nạn’
để lấy tài sản quá giàu có mà chẳng ích lợi gì cho nước cho dân của Phật giáo làm
lợi cho xã hội. Như viên quan cải cách một cách thận trọng là Trương Chi Động
dâng sách nói với Quang Tự năm 1898, hay ngay cả Đàm Tự Đồng, học trò của
Khang Hữu Vi và bạn của Lương Khải Siêu, trong khi hai vị Thầy & Anh đáng
kính ấy rất có duyên với Phật Pháp thì Đàm Từ Đồng đòi lấy chùa làm trường học,
lấy tiền chùa làm lệ phí.48 Mặc dù chuyện ấy, do hai vị cải cách thời Quang Tự
chưa thành hiện thực, nhưng khi sang thời Trung Hoa Dân Quốc thì họ năm 1928
đã ban hành chính sách kiểm kê tài sản chùa chiền, kiểm soát lượng Tăng Ni, sung
công tài sản.
Vào năm 1928, Thai Sảng Thu, giáo thụ trường Đại học Giang Tô khởi xướng
ra tư tưởng "Miếu sản hưng học", chủ trương "đả phá giai cấp tăng phiệt, (...)
tịch thu tài sản của tự viện bổ sung vào sự nghiệp giáo dục".
Dưới sức ép của phong trào "Miếu sản hưng học", Chính phủ Trung Hoa Dân
Quốc ban bố điều lệ"Tự miếu đăng ký" để điều tra tài sản của chùa miếu, sau
đó lại ra sắc lệnh để xét xem chùa miếu , cái nào cần giữ lại, cái nào phải phá
đi, mục tiêu đưa ra là để bài trừ mê tín dị đoan.49

Tuy vậy, người có ý ‘gây Pháp nạn’ chưa làm được, thì người giỏi gầy
dựng chánh Pháp đã xuất hiện rồi. Đó là Dương Văn Hội (tự Nhân Sơn) （1837～
1911）chủ trương nghiên cứu Phật học bằng Hán văn, Anh văn và Pali50. Đó là
藍吉富 , ‘楊仁山與現代中國佛教’. http://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/02/hkbj0204.htm
Lại Như Bằng ‘PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM VÀ TẠI CÁC
NƯỚC TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN’. https://thuvienhoasen.org/p119a24866/2/phong-trao-chan-hungphat-giao-tai-viet-nam-va-tai-cac-nuoc-trung-quoc-nhat-ban
50
Lại Như Bằng ‘PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM VÀ TẠI CÁC
NƯỚC TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN’. https://thuvienhoasen.org/p119a24866/2/phong-trao-chan-hungphat-giao-tai-viet-nam-va-tai-cac-nuoc-trung-quoc-nhat-ban , mục ‘1-Phong trào chấn hưng Phật Giáo
Trung Quốc’.
48
49
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Khang Hữu Vi (1858 - 1927) với tư tưởng chấn hưng đất nước pha trộn Nho,
Phật.51 Đó là Lương Khải Siêu, người rất có cảm tình và công phu nghiên cứu
Phật giáo52, ông nói (dịch ý): “Người trí thức góp phần vực dậy tinh thần và văn
hóa dân tộc, đều có liên quan tới Phật giáo.’53 Đó là Hòa thượng Thái Hư và Hòa
thượng Viên Anh, lập ra Trung Quốc Phật giáo hội để chống đối với sắc lệnh của
Trung Hoa Dân Quốc. Đối diện với nguy cơ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc
tịch thu tài sản, phá bỏ chùa chiền, kiểm kê Tăng Ni, Hòa thượng Thái Hư nói:
‘Phật giáo đời Thanh là Phật giáo suy, Phật giáo đời nay mới là Phật giáo sắp
chết vậy’.54

3. Hoạt động của Thái Hư đại sư
Thái Hư đại sư（1890～1947）55 nhà nghèo, cha mất lúc 02 tuổi, mẹ cải giá
lúc 05 tuổi, sống với bà ngoại, bà là một Phật tử thuần thành, thường hay dắt cháu
đi lễ chùa. Năm 16 tuổi, Ngài xuất gia, năm 1904. Từ đấy, Ngài học Đạo với vài vị
được xem giỏi. Năm 1907, 19 tuổi, bắt đầu đọc được những tác phẩm suy xét,
nhận định, vạch hướng đi của thời cuộc của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu,
Chương Thái Viêm, Đàm Tự Đồng…Ngài rất phấn chấn, Ngài còn nghiên cứu
sang những tư tưởng tiến bộ đương thời, như tư tưởng vô sản, vô chính phủ, chủ
nghĩa Max…56 Đến 1909, 21 tuổi, đến Nam Kinh học Phật với nhà Phật học lỗi
lạc Dương Nhân Sơn tại Kim Lăng Khắc Kinh Xứ (Kỳ Hoàn Tinh Xá), nửa năm.
Năm 1911, 23 tuổi, Ngài có liên lạc và tham gia bí mật hoạt động cho Trung Quốc
Đồng Minh hội , khởi nghĩa Quảng Châu (Ngọa Long Cương) thất bại, Ngài khá
đau buồn57.
Trung Hoa Dân Quốc thành lập, cách mạng Tân Hợi thành công, đại sư
Thái Hư nói: “
Năm 1913, trong tang lễ Hòa thượng Ký Thiền (mất ngày 08.01 năm Dân
Quốc thứ 02, tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh)58, 25 tuổi, Ngài công bố đường
hướng chấn hưng Phật giáo Trung Hoa của Ngài có 03 tiêu chí: 1.Cải cách tăng
chế (chế độ tăng già), 2.Cải cách giáo lý (áp dụng lối dạy học phê bình và nghiên
cứu của Tây Phương vào Phật học), 3.Cải cách giáo sản (tài sản giáo hội, chùa

Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc. phần ‘C. Nhà Thanh sụp đổ - 1. Vận động Duy Tân và chính biến Mậu
Tuất (1898)’
52
Ông có vài tác phẩm nghiên cứu Phật học có giá trị. Xem thêm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lương_Khải_Siêu , phần ‘Triết Học, Tôn Giáo’, và
https://en.wikipedia.org/wiki/Liang_Qichao
53
藍吉富 , ‘楊仁山與現代中國佛教’. http://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/02/hkbj0204.htm
54
迨乎前清，其(佛教)衰也始真衰矣。迨乎近今，其衰也，始衰而瀕於亡矣。 ///// Theo 藍吉富 , ‘楊
仁山與現代中國佛教’. http://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/02/hkbj0204.htm
55
https://baike.baidu.com/item/太虚/3829797
56
https://baike.baidu.com/item/太虚/3829797
57
https://baike.baidu.com/item/广州起义/3679167 và https://baike.baidu.com/item/太虚/3829797
58
https://baike.baidu.com/item/寄禅法师 , phần 外参访七载 .
51
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chiền).59 Việc Hòa thượng Ký Thiền bị mất tại Bắc Kinh, 62 tuổi, hình như là tai
nạn của một vụ việc đấu tranh gì của Phật giáo đó, mà chưa tìm ra được tài liệu để
tham khảo, vì thời gian hạn chế. Nhưng một tài liệu đã ghi là khi Ngài Thái Hư
công bố 03 điều ‘chấn hưng Phật giáo Trung Hoa’ ấy, Ngài ‘rơi lệ và phẩn uất’.
Cho thấy đó là một sự đau lòng cho công cuộc vận động chấn hưng hay chính là
việc Hòa thượng Ký Thiền mất là một vụ xô xát hay phản ứng gì đó, với chính
quyền Trung Hoa Dân Quốc muốn chi phối quản lý Phật giáo hay là sự phản
kháng của một vài tổ chức dân chúng hay của Phật giáo gì đó với nhóm của Hòa
thượng Ký Thiền là Chủ Tịch còn Thái Hư là Tổng Thư Ký.
Đầu Xuân Nguyên Đán năm Tân Hợi (1911), tuyên cáo thành lập Trung Hoa
Dân Quốc tại Nam Kinh. Ngài cùng Pháp Sư Nhân Sơn thành lập “Phật giáo
Hiệp tiến hội” trù bị thiết lập tại Tỳ Lô Tự, Nam Kinh.
Không bao lâu, trưởng lão Hòa thượng Ký Thiền tuẫn giáo vì cuộc vận động
cho Phật giáo tại Bắc Kinh. Chư tôn đức tăng già, Phật giáo đồ cả tỉnh Thượng
Hải long trọng cử hành lễ truy điệu. Buổi lễ truy điệu trong nỗi khổ niềm đau
của Phật giáo đồ, Ngài công bố ba điều trọng đại trong đại cuộc Cách mạng
Phật giáo đương thời qua ba điểm.
1. Cải cách về giáo lý;
2. Cải cách về giáo chế;
3. Cải cách về giáo sản.
Từ năm 1913 đến năm 1917, sau việc tổ chức Tổng hội Phật giáo Trung Hoa
tại Thượng Hải, và làm chủ bút cho tờ Phật giáo Nguyệt San không đạt kết quả
như ý, Ngài về kiết thất ba năm tại Thiền viện Tích Lân núi Phổ Đà.60

1914, thế chiến 01 bùng nổ, Ngài đối với tư tưởng của mình có phần nghi
ngờ, nên đóng cửa nhập thất 03 năm (26 – 29 tuổi) để suy gẫm tìm đường đi.61
Sau năm 1917, 29 tuổi, ra thất, Ngài chu du giảng thuyết, hô hào cải cách…
Từ năm 1926, 37 tuổi, Ngài bắt đầu được giao trụ trì chùa Nam Phổ Đà và
được phép mở Phật học viện Mân Nam. Năm 1931, chàng tu sĩ Ấn Thuận đã đến
đây xin học, chính là Hòa thượng Ấn Thuận lỗi lạc sau này.
Về sau, Ngài còn trực tiếp mở 04 phân hiệu Phật học nữa, các nơi khác. Từ
ảnh hưởng của Ngài, còn vài viện Phật học khác được mở ra, đào tào nhiều Tăng
tài.
Trong cuộc chiến tranh Trung Nhật, đại sư Thái Hư cũng hô hào vận động
Tăng Ni Phật tử tham gia kháng chiến vệ quốc.
Ngài đi xuất ngoại, sang Âu Mỹ giảng Kinh nhiều lần, chu du các nước
Đông Nam Á, sang Việt Nam 02 lần. Tham gia hội Phật giáo thế giới. …

Nhiều tài liệu ghi điều này quá, nên không cần dẫn chứng xuất xứ.
…. http://m.phatgiao.org.vn/tu-lieu/201703/Ky-niem-70-nam-ngay-Thai-Hu-dai-su-vien-tich-26112/
61
https://baike.baidu.com/item/太虚/3829797
59
60
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Kết Luận
Thái Hư đại sư một đời phấn đấu làm việc, hoạt động cho Phật giáo và đất
nước. Thành tựu của Ngài thật lớn lao. Ngài là người xung phong trong tuyến đầu
vận động và đấu tranh cho giá trị Phật giáo, gồm giáo lý, nhân cách Đạo Đức Tăng
Ni. Mở hướng giáo dục mới, hình thành trình độ tri thức cao cho Phật giáo Trung
Hoa ngày nay.
Vì thời gian hạn chế, chỉ hơn 01 tuần, lại hạn chế nội dung trong bài Tiểu
Luận, nên Tiểu Luận này người viết chỉ đủ sức cung cấp tạm gọi là ở hai phần 01
và 02, nói về thời cuộc thế giới và trong nước Trung Quốc, phần 03 về đại sư Thái
Hư thì không được nói chi ly.
Ai đó hay sau này có dịp, sẽ nói thêm về các hoạt động giáo hội và hoạt
động chính trị của đại sư. Trong Tiểu Luận này chỉ nói về phần giáo dục Tăng Ni.
Trong khi hai mảng hoạt động giáo hội và chính trị rất quan trọng để giúp đại sư
có thể hoạt động thuận tiện trong vấn đề giáo dục Tăng Ni. Ví dụ chuyện Thái Hư
tham gia cách mạng của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. Ví dụ chuyện Ngài vận
động giáo hội Phật giáo chống lại chính sách kiểm soát và tịch thu chùa chiền tài
sản Phật giáo. Ví dụ chuyện Ngài vận động Tăng Ni Phật tử tham gia kháng chiến
chống Nhật cứu nước. Và ngay cả chuyện Ngài có 03 mục tiêu cải cách, thì trong
đó Ngài góp phần lớn cho cải cách giáo lý, giáo dục Tăng Ni (trong cải cách chế
độ Tăng già, còn phần chỉnh đốn cơ chế tổ chức Tăng già – chỉnh đốn giáo hội –
thì Ngài vô cùng vất vả), nhất là phần giáo sản, Ngài bị chống đối cả đời, vì đụng
tới tài sản người ta mà!
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