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PHẦN 1 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Khoa học và tôn giáo là những hình thái ý thức xã hội có mối quan hệ 

tƣơng tác lẫn nhau xét từ khía cạnh thế giới quan và phƣơng pháp nhận thức 

thế giới. Trƣớc đây khoa học nghiên cứu tôn giáo dƣới góc độ là hiện tƣợng 

xã hội “tiêu cực, phi khoa học” nhằm mục đích hạn chế đi đến xóa bỏ tôn 

giáo. Điều này thể hiện trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh điển 

chủ nghĩa Mác-Lê Nin về mối quan hệ giữa tôn giáo với CNXH nói chung và 

với khoa học nói riêng. Gần đây khoa học nghiên cứu tôn giáo nhƣ những sản 

phẩm tinh thần đƣợc sáng tạo bởi con ngƣời, đáp ứng nhu cầu cuộc sống con 

ngƣời. Các nhà khoa học tự nhiên, khoa học XH&NV: Tâm lí học, triết học, 

đạo đức học, xã hội học, pháp luật ...quan tâm vấn đề tôn giáo nhƣ hiện tƣợng 

tâm lí, xã hội thể hiện đời sống tâm lí của con ngƣời, ƣớc vọng của con ngƣời 

về một xã hội tốt đẹp, bình đẳng, bác ái. Cho tới nay, các công trình nghiên 

cứu về mối quan hệ giữa tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng với  khoa học 

chƣa nhiều, nếu có cũng chỉ mới ở một số khía cạnh hoặc một số ngành, 

chuyên ngành khoa học nhất định. Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa 

khoa học và Phật giáo là một trong những nội dung có nhiều giá trị cả về mặt 

lý luận và thực tiễn.  

Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là Phật giáo và khoa học có nhiều 

điểm tƣơng đồng, chúng có mối quan hệ tƣơng tác lẫn nhau. Phật giáo nhờ 

vào  khoa học để phát triển theo chiều rộng của địa bàn, phát triển về tốc độ 

truyền bá giáo lý, thông tin nhờ vào thành tựu của khoa học nhƣ: (Ghi âm, 

băng đĩa, intenet, điện thoại, phim ảnh, phƣơng tiện đi lại…). Ngƣợc lại khoa 

học cũng thông qua Phật giáo để hoàn chỉnh phƣơng pháp luận trong việc 

nghiên cứu giải quyết vấn đề con ngƣời với thế giới hoặc bổ sung những điều 

khoa học chƣa lý giải đƣợc để làm phong phú các lĩnh vực nghiên cứu, mở 

rộng các hoạt động của khoa học, khẳng định tính đúng đắn của Phật giáo 

trong giải quyết vấn đề tự nhiên và xã hội, trong lý giải các lĩnh vực nhƣ:    
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(Nguồn gốc vụ trụ, bí ẩn của tự nhiên,..). Nhờ sự tiến bộ của khoa học, Phật 

giáo có sự phát triển ở nhiều mặt, từ đó quan hệ giữa khoa học và Phật giáo 

ngày càng đƣợc thể hiện rõ nét ở những góc độ khác nhau. Điều này cho ta 

thấy Phật giáo và khoa học tuy có những chức năng riêng nhƣng đều có vị trí 

quan trọng trong xã hội, chúng tƣơng tác và thúc đẩy lẫn nhau cùng nhau phát 

triển. Phật giáo là cây cầu nối tƣ tƣởng đạo lý và tƣ tƣởng khoa học bằng cách 

khuyến khích con ngƣời khám phá ra tiềm năng tiềm ẩn trong tâm và môi 

trƣờng chung quanh. Phật giáo lúc nào cũng hợp thời! Từ đó Phật giáo và 

khoa học đều vận dụng tính tích cực nhau tạo ra một xã hội phát triển, văn 

minh, đạo đức hơn nhiều. Nhà vật lý học Albert Einstein nói: “Nếu có một tôn 

giáo nào mà có thể thoả mãn được các đòi hỏi của khoa học thì nó chính là 

Phật giáo.” Bởi vì “Phật giáo có những đặc tính mong muốn cho một tôn 

giáo phổ dụng của tương lai: Nó vượt quá khả năng thượng đế, tránh khỏi 

các giáo điều và các thần linh; nó bao hàm cả bản năng và tinh thần, và nó 

dựa trên nhận thức tôn giáo đòi hỏi mãnh liệt từ kinh nghiệm của vạn vật, của 

bản năng và của tinh thần, như là một sự thống nhất đầy ý nghĩa.”
1
 Tuy 

nhiên không phải tất cả mọi ngƣời ở mọi thời đại đều nhận thức đƣợc nhƣ vậy 

mà thông thƣờng họ tuyệt đối hóa sự ngăn cách giữa khoa học và tôn giáo, 

làm cho Phật giáo với khoa học mâu thuẫn với nhau, không liên hệ nhau và 

đẩy Phật giáo vào vị trí cực đoan chỉ dành cho những ngƣời thuộc tầng lớp 

mê tín đồng thời cũng đẩy khoa học vào những tầng lớp mà con ngƣời chỉ 

nhằm vào tính chân lý quên mất tinh thần làm cho nhận thức của con ngƣời 

trở thành khô cứng, máy móc thiếu tính thực tiễn của đời sống, phải chăng 

đây là sự cách biệt của hai hình thái ý thức xã hội. Do vậy việc nghiên cứu 

mối quan hệ của hai hình thái ý thức xã hội này có ý nghĩa rất quan trọng đối 

với nhận thức luận và phƣơng pháp luận khoa học. Với những lí do nêu trên, 

                                           

1
 [Dịch từ nguyên tác tiếng Anh "Religion in a scientific age" của Đại lão HT. K. Sri Dhammananda, trong 

tác phẩm "Các Viên Ngọc Trí Tuệ của Phật Giáo" (Gems of Buddhist Wisdom), CBBEF, Taiwan, 1997, 

trang 473-483]. 
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tác giả đã chọn đề tài “Nhận diện mối quan hệ giữa khoa học và Phật giáo - 

nhìn từ góc độ Khoa học luận”  để làm đề tài nghiên cứu của luận văn này.  

2. Lịch sử nghiên cứu 

Mối liên hệ giữa khoa học và Phật giáo là lĩnh vực đã đƣợc quan tâm 

tuy do hạn chế của khoa học trƣớc đây mà hiện nay mối quan hệ này vẫn còn 

nhiều vấn đề khá phong phú. Ngày nay khi thuyết kỹ trị, thuyết duy khoa học 

bị phê phán, ngƣời ta trở lại quan tâm tới các loại hình tri thức khác nhƣ 

huyền thoại, tôn giáo, trực cảm (intuition) mà đặc biệt là tôn giáo phƣơng 

Đông. Khi đạo đức, văn hóa cũng bị thƣơng mại hóa thì rất nhiều ngƣời tìm 

tới Phật giáo nhƣ một giải pháp tối ƣu để giải quyết những vấn đề trắc ẩn của 

cuộc sống. 

Tri thức khoa học và tín ngƣỡng Phật giáo là đề tài rộng và sâu đang 

đƣợc đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Tính đặc thù của khoa học là từng bƣớc 

tìm đƣợc các hình thức tổ chức hoàn thiện bộ công cụ nghiên cứu phức tạp 

nhất cho phép tìm hiểu sâu hơn bản chất của các hiện tƣợng. Cùng với thời 

gian đặc thù của khoa học ngày càng đƣợc làm rõ thêm, phân biệt nó với các 

hình thức tƣ duy và văn hóa khác. Khoa học không chỉ đơn giản là sự tổng 

hợp các ý kiến cụ thể, mà đó là một dạng đặc biệt của hoạt động xã hội, một 

phƣơng thức của sản xuất tinh thần, một lĩnh vực của lao động trí óc. Nó là 

thành phần hữu cơ của văn hóa con ngƣời và nằm trong mối liên hệ chặc chẽ 

với mọi giai tầng xã hội. 

Phật giáo quan tâm tìm chân lý giải thoát và làm thế nào để  đạt đƣợc 

chân lý. Đối tƣợng của Phật giáo là thế giới nội tâm của con ngƣời. Phật giáo 

tìm ra những quy luật cho xã hội theo khả năng tƣ duy suy lý đặc biệt của con 

ngƣời. Đặt ra mục đích chân lý là giải thoát con ngƣời khỏi khổ đau, để con 

ngƣời khao khát, kỳ vọng đồng thời quyết tâm thực hiện vì tƣơng lai hoàn mỹ 

cho những ai sẵn lòng tu luyện và tin theo chân lý ấy. 

Khoa học và Phật giáo đều xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của con 

ngƣời, đều có sứ mệnh phụng sự cho sự phát triển của con ngƣời. Nếu nhƣ 

khoa học giúp cho xã hội loài ngƣời ngày càng văn minh hơn, đời sống vật 
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chất ngày càng phong phú hơn thì Phật giáo cũng giúp cho con ngƣời đƣợc 

yên bình, đƣợc an ủi và sống lƣơng thiện hơn. Bằng cái nhìn của ngƣời học 

Phật, qua đề tài nghiên cứu tác giả muốn làm sáng tỏ mối tƣơng tác giữa khoa 

học và Phật giáo, góp phần làm phong phú cho lĩnh vực nghiên cứu này, cung 

cấp cơ sở lý luận thực tiễn đồng thời làm tài liệu tham khảo cho những đề tài 

nghiên cứu về sau. Hiện nay chƣa có đề tài luận văn nào nghiên cứu về vấn đề 

này, do vậy tác giả chọn đề tài mang ý nghĩa từ góc độ tiếp cận nghiên cứu 

của khoa học và công nghệ luận để nhận diện ra mối quan hệ giữa Phật giáo 

với khoa học để từ đó thấy đƣợc nếu không có lý tƣởng đạo đức Phật giáo nói 

riêng, tôn giáo nói chung thì khoa học sẽ đem đến sự nguy hiểm cho toàn thể 

nhân loại. Khoa học chế tạo ra máy móc và máy móc lần lƣợt trở thành chúa 

tể. Bom đạn là quà tặng của khoa học cho một số ngƣời có uy quyền sẽ điều 

khiển vận mệnh của thế giới khiến cho con ngƣời sợ hãi, lo lắng không biết 

khi nào vũ khí nguyên tử, chất độc hóa học, vũ khí giết ngƣời đó sẽ đƣợc sử 

dụng đến. Do vậy nếu không có đạo đức của Phật giáo nói riêng tôn giáo nói 

chung hòa quyện vào khoa học thì những kết quả của nghiên cứu khoa học 

trên sẽ trở thành những con quái vật tàn bạo, mạnh mẽ hơn trừ phi con ngƣời 

biết chế ngự và cai quản nó thông qua việc thực tập đạo đức Tôn giáo thì con 

quái vật đó sẽ sớm khuất phục con ngƣời. Nếu không có sự hƣớng dẫn của 

tôn giáo thì khoa học đe dọa thế giới với sự hủy diệt. Trái lại, nếu khoa học 

song hành với tôn giáo nhƣ Phật giáo thì có thể biến đổi thế giới này thành 

thiên đƣờng, hòa bình, an ổn và hạnh phúc. Hiện nay sự đồng hành giữa khoa 

học và Phật giáo lại rất cần cho phúc lợi của con ngƣời, phục vụ con ngƣời 

một cách thiết thực nên cần phải đi song song nhau. Tôn giáo mà không có 

khoa học là mù, khoa học mà không có tôn giáo thì nhƣ bị què quặc vậy. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Từ góc độ của Khoa học luận, nhận diện mối quan hệ giữa khoa học và 

Phật giáo nhằm chỉ ra quan hệ tƣơng tác, chi phối lẫn nhau của hai hình thái ý 

thức xã hội này; Nêu một số khuyến nghị chính sách để góp phần thúc đẩy sự 
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phát triển của khoa học và Phật giáo hƣớng tới phục vụ cuộc sống tốt đẹp của 

con ngƣời.  

4. Khách thể, phạm vi nghiên cứu. 

- Về khách thể: Mối quan hệ giữa khoa học và Phật giáo 

- Về phạm vi:  

+ Nội dung nghiên cứu: Về thế giới quan, phƣơng pháp luận của khoa 

học và Phật giáo trong mối quan hệ tƣơng tác, phụ thuộc lẫn nhau.  

+ Không gian nghiên cứu: Các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở thờ 

tự của Phật giáo tại Hà Nội và một số địa phƣơng lân cận. 

+ Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2010 đến nay. 

5. Mẫu khảo sát. 

Các nguyên lý, định luật khoa học và các giáo lý, các cơ sở thờ tự, tín 

ngƣỡng của Phật giáo... 

6. Vấn đề nghiên cứu. 

Khoa học và Phật giáo có sự khác nhau nhƣng lại đồng thời tồn tại và 

tác động qua lại với nhau có ảnh hƣởng quan trọng trong đời sống con ngƣời. 

7. Giả thuyết nghiên cứu. 

Từ việc xác định vấn đề khoa học nhƣ trên, tác giả đƣa ra giả thuyết 

rằng: Khoa học là chân lý dành cho những ngƣời thích suy nghĩ, thích tìm 

hiểu. Tính chất của khoa học là tìm tòi sự thật qua những thí nghiệm có căn 

cứ, gìn giữ truyền bá sự thật qua sự hiểu biết có tính cách suy nghiệm và lý 

giải. Khoa học đối đầu với ngoại cảnh, dựa trên mực thƣớc của năm giác 

quan, chỉ nhắm vào sự quan sát ngoại vật. Khoa học tự nó không có khả năng 

giải quyết những vấn đề của con ngƣời. Theo từ ngữ Phật giáo, khoa học và 

công nghệ không khuyến khích con ngƣời có những hạnh kiểm tốt (sìla), 

thanh lọc tƣ tƣởng (samàdhi). Khoa học tìm kiếm gom góp những tài liệu 

nhƣng không chỉ cho chúng ta cách sống thế nào để hạnh phúc (panna) an lạc 

đƣợc. 

Tôn giáo thì nghiêng nặng về lòng tin, bắt nguồn từ lòng tin, và dựa 

vào lòng tin để gìn giữ sự giáo huấn. Tôn giáo là một hệ thống tín ngƣỡng 
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không thay đổi với những giáo điều phải đƣợc tuân theo, tìm ra giải đáp cho 

những vấn đề liên quan đến đời sống con ngƣời từ thấp đến cao, đủ mọi trình 

độ. Tôn giáo đáp ứng đƣợc tức thời sự thật, câu trả lời cho số đông, nhƣng 

không đƣợc kiểm chứng bằng năm giác quan, mà tất cả chỉ dựa vào lòng tin; 

Và vì những giải đáp này không đƣợc kiểm chứng nên chúng luôn bị thay đổi 

theo mực thƣớc của niềm tin và hay nhắm vào con ngƣời với khả năng của 

các giác quan đối với ngoại cảnh, vào sự phát triển mức độ tinh thần từng cá 

nhân để tìm ra nguyên nhân của các vấn đề, nhƣ đau khổ, phiền não…để giải 

quyết những vấn đề của con ngƣời. 

Tuy nhiên chân lý khoa học, niềm tin tôn giáo nhƣng lại cùng gặp nhau 

ở chỗ tâm lý nhận thức của con ngƣời không bị giới hạn và giải tỏa cho con 

ngƣời trong khát vọng nhận thức. Khoa học và Tôn giáo sẽ đạt đến một điểm 

chung, điểm cuối cùng nơi mà tôn giáo trở nên khoa học và khoa học trở 

thành tôn giáo, sự chia rẻ đôi bên sẽ vĩnh viễn bị mất đi. Chúng ta đến trái đất 

chỉ trong một thời hạn những hoàn cảnh đang đe dọa chung quanh không cho 

chúng ta trể nãi. Những vấn đề trong cuộc sống cần đƣợc giải đáp cấp tốc 

hoặc cần có một thuốc chữa, bây giờ, ngay cuộc sống hiện tại. Cho dù Khoa 

học có cách giải quyết một số vấn đề của chúng ta, Khoa học cũng bị trở ngại 

là "ít quá, trễ quá." Khi nói "ít quá", tôi muốn nói đến sự hiểu biết của Khoa 

học về những vấn đề cơ bản trong cuộc sống con ngƣời. Khoa học không thể 

làm cho con ngƣời tốt hơn, vui vẻ hơn và không thể chỉ cho con ngƣời làm 

sao để sửa đổi những thói quen xấu, không trị đƣợc đau khổ, buồn bã, giận 

hờn, thất vọng… Nhận thức của con ngƣời có 2 loại: Tƣ duy logic suy lý và 

trừu tƣợng có kiểm chứng. Đặc trƣng của khoa học là tính kiểm chứng , đặc 

trƣng của Phật giáo là suy lý bởi tính thiêng tôn giáo không thể đƣa ra để thực 

nghiệm. 

- Khoa học và Phật giáo đều có tác động tích cực đối với cuộc sống của 

con ngƣời. 

- Khoa học và Phật giáo có mối quan hệ biện chứng với nhau: Vừa hỗ trợ, 

vừa ảnh hƣởng tƣơng tác lẫn nhau. 
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- Sự thâm nhập lẫn nhau giữa Khoa học và Phật giáo.  

8. Phương pháp nghiên cứu 

Khảo sát thực tế nghiên cứu tài liệu tổng hợp các giáo trình có liên quan 

đến mối quan hệ giữa khoa học với Phật giáo tại các cơ sở nghiên cứu khoa 

học và Phật giáo.  

9. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Nghiên cứu lý thuyết về khoa học và Phật giáo 

- Vận dụng phân tích mối quan hệ giữa khoa học và Phật giáo trong 

thực tiễn 

- Đề xuất, khuyến nghị giải pháp trong đời sống xã hội. 

*  Nội dung nghiên cứu.  

- Nghiên cứu xác lập mối quan hệ giữa khoa học và Phật giáo thông qua 

phƣơng pháp của khoa học luận.  

- Xác nhận mối quan hệ giúp phát triển khoa học và Phật giáo ở nƣớc ta 

hiện nay. 

- Phân tích, chỉ ra vai trò của khoa học và Phật giáo trong đời sống xã hội.  

10. Kết cấu của Luận văn: Gồm 2 chƣơng 

- Phần 1: Mở đầu 

- Phần 2: Nội dung: Gồm 2 chƣơng 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa Khoa học và Phật giáo 

Chƣơng 2: Nhận diện mối tƣơng tác qua lại của Khoa học và Phật giáo. 

     - Phần 3: Kết luận và khuyến nghị. 
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PHẦN 2 

                             NỘI DUNG CHÍNH 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC VÀ 

PHẬT GIÁO 

1.1. Khái niệm công cụ: 

1.1.1. Khoa học: 

Khoa học là một khái niệm có nội hàm phức tạp, đa dạng tùy theo mục 

đích nghiên cứu và cách tiếp cận mà biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

Khoa học là “ hệ thống tri thức về mọi loại quy luật của vật chất, những quy 

luật của tự nhiên, xã hội, tƣ duy”  hoặc “ Khoa học là một hệ thống tri thức, 

một hoạt động xã hội, một hình thái ý thức xã hội và là một thiết chế xã hội”.
2
 

Khoa học (science) xuất hiện do nhu cầu của con ngƣời muốn nhận thức 

về vũ trụ, xã hội, cũng nhƣ nhận thức về bản thân. Sự phát triển không ngừng 

của khoa học tạo ra tiền đề, định hƣớng cho các hoạt động khác nhằm tạo 

bƣớc phát triển vƣợt bậc của xã hội. Hiện nay có rất nhiều cách hiểu về khái 

niệm khoa học xuất phát từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, khoa học đƣợc 

hiểu qua một số quan điểm chính nhƣ sau: 

* Khoa học là một hệ thống tri thức: Khoa học là “hệ thống tri thức về 

mọi loại quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của 

tự nhiên, xã hội, tƣ duy.”
3
. Đó là sự tìm tòi nghiên cứu có kế hoạch, quá trình 

và phƣơng pháp nhằm đạt đƣợc kiến thức khoa học. 

* Khoa học là một hoạt động xã hội. Đó là hoạt động tìm kiếm những 

nguồn tri thức chƣa biết và đƣợc định hƣớng theo những mục đích cơ bản: 

“Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới; sáng tạo các 

sự vật mới, phát triển các phƣơng tiện cải tạo thế giới”
4
. Điều này dẫn đến 

những đặc điểm của khoa học về tính mới, tính tin cậy, tính khách quan, tính 

thông tin, tính rủi ro, tính kế thừa, tính cá nhân và tính phi kinh tế. 

 

                                           
2
 [Trích tr 12, Giáo trình Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học- Tg Vũ Cao Đàm, NXB Giáo Dục Việt 

Nam] 
3
 [Pierr Auger : Tendences actueless de la rechere scientifique, UNESCO, Paris, 1961,p.17-19] 

4
 [Vũ Cao Đàm, Giáo trình Khoa học luận đại cƣơng, Hà Nội, 2009, tr.58] 
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