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Viện Trần Nhân Tông  
(Tran Nhan Tong Academy) tại Hoa Kỳ 

Mấy ai biết rằng, cách xa nửa vòng trái đất, tên tuổi của vị vua anh minh Trần Nhân 

Tông đã được đặt tên cho một viện nghiên cứu đặt tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. 

  

Viện được thành lập do một nhóm nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Harvard, một 

trong những cái nôi của trí tuệ nước Mỹ và do Giáo sư Thomas Patterson làm chủ 

tịch. 

  

Điều gì khiến vị giáo sư này quyết định trở thành chủ tịch Viện Trần Nhân Tông (Tran 

nhan tong Academy)? Giáo sư Thomas Patterson cho biết: “Khi được mời giữ vai trò 

lãnh đạo tại Viện Trần Nhân Tông, tôi đã chấp nhận với tất cả sự nhún nhường. Nhiều 

năm trước, tôi là một người lính Mỹ tới Việt Nam và tôi đã đem lòng yêu đất nước, con 

người và lịch sử của Việt Nam. Đó là thời điểm lần đầu tiên tôi nhận biết về Trần Nhân 

Tông, vị vua đã hoàn thành được điều mà nhiều người không làm được: chiến thắng 

quân Mông Cổ trong thế kỷ XIII. Tuy nhiên, mãi đến năm 2010 tôi mới có được một sự 

hiểu biết đầy đủ về tầm vóc của ông khi tôi cùng vợ đến viếng Yên Tử ở Quảng Ninh. 

Chính vào thời điểm này tôi bắt đầu ngưỡng mộ sự hy sinh lớn lao của ông đối với đất 

nước. Tôi rất vinh dự khi được đóng góp một phần nhỏ trong việc thúc đẩy di sản Trần 

Nhân Tông để lại, thu hút sự quan tâm của mọi người ở Việt Nam và nơi khác”. 

  

Giáo sư Thomas Patterson hiện là Giám đốc nghiên cứu Trung tâm Shorenstein thuộc 

Đại học Harvard, được đánh giá là Trung tâm nghiên cứu Báo chí, Chính trị và Chính 

sách công uy tín trên toàn cầu, nơi thu hút được nhiều nhà lãnh đạo truyền thông, nhà 

báo nổi tiếng thế giới về đây nghiên cứu. Trung tâm Shorenstein cũng là nơi tổ chức 

các giải thưởng báo chí lớn như Goldsmith và các hội nghị Theodore H. White nổi 

tiếng thế giới về báo chí và chính trị. 
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Phật hoàng Trần Nhân Tông 

  

Mục đích dài hạn mà Viện Trần Nhân Tông Academy đề ra gồm (1) Tổ chức nghiên 

cứu về Trần Nhân Tông theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời xuất bản các kết quả 

nghiên cứu, các ấn phẩm về Trần Nhân Tông bằng nhiều loại hình, (2) Thúc đẩy, ứng 

dụng những tư tưởng nhân ái, giàu trí tuệ của Phật hoàng Trần Nhân Tông vào cuộc 

sống, (3) Quảng bá những giá trị tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Trần Nhân Tông 

trên toàn thế giới. 

  

Trước mắt, trong giai đoạn 2012-2017, viện này dự kiến tổ chức Giải thưởng quốc tế 

Trần Nhân Tông về Hòa giải và Yêu thương hằng năm. Nhân dịp công bố giải thưởng 

này, dự kiến vào tháng 9 tới đây sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế Trần Nhân Tông tại 

Boston. 

  

Ý tưởng về một Viện Trần Nhân Tông 

  

Thật ra ý tưởng thành lập Viện Trần Nhân Tông do nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, cựu 

Tổng biên tập VietnamNet, đề xuất từ năm 2009. Sau đó được cụ thể qua buổi trình 

diễn nhạc giao hưởng chủ đề “Hòa giải và yêu thương” ngày 22-4-2010 tại Nhà hát 

Lớn của thủ đô Hà Nội. Hiện nay ông Tuấn đang làm công việc nghiên cứu tại Trung 

tâm Báo chí, Chính trị và Chính sách công Shorenstein – Đại học Harvard. Ông cho 

biết, sáng kiến thành lập Viện Trần Nhân Tông và Giải thưởng quốc tế Trần Nhân 

Tông về Hòa giải và Yêu thương của ông đã nhận được sự ủng hộ của các giáo sư có 

uy tín tại Đại học Harvard. 
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Vào ngày 16-2-2011, tại Hà Nội, một hội nghị về vấn đề này cũng được tổ chức với sự 

có mặt của nhiều học giả trong đó có cựu Tổng thống Latvia Vaira Vike-Freiberga. 

  

Chính Giáo sư Thomas Patterson là người đề xuất ý tưởng và phương án để Viện 

Trần Nhân Tông triển khai xây dựng bảo tàng Trần Nhân Tông ở Hà Nội. Ông cũng 

động viên vợ là nhà làm phim tài liệu có uy tín ở Mỹ bà Lorie Conway sang Việt Nam 

làm phim tài liệu về vua Trần Nhân Tông. 

  

Giáo sư Thomas Patterson cho biết nhiều bạn đồng nghiệp của ông ở Harvard cùng 

với một số nhà báo lớn ở Mỹ rất trân trọng và sẵn sàng đồng hành cùng Viện Trần 

Nhân Tông, bởi tư tưởng, minh triết và sự nghiệp của Trần Nhân Tông thực sự là một 

giá trị rất quý không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn của cả nhân loại. 

  

Như vậy, cùng với Hòa nhạc Trần Nhân Tông chủ đề Hòa giải và Yêu thương được tổ 

chức hằng năm vào tháng 8 tại Boston, Viện Trần Nhân Tông đã nhận được sự đồng 

hành của một số nhà lãnh đạo có uy tín, của các học giả lớn ở Harvard và vùng 

Boston, cùng với tâm huyết của các nhà khoa học, nhà văn hóa tại Việt Nam như nhà 

văn hóa Việt Phương, giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Phan Huy Lê, Phó giáo sư Trần 

Ngọc Vương… 

  

Giải thưởng Trần Nhân Tông, giải thưởng quốc tế mang tên vị vua Việt 

  

Ngày 19-6 vừa qua, Viện Trần Nhân Tông chính thức công bố Giải thưởng quốc tế và 

Hội nghị Trần Nhân Tông về hòa giải yêu thương tại trang web 

Trannhantongprize.org. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 22-9 tới đây tại Đại 

học Harvard, Hoa Kỳ. Giáo sư Thomas Patterson làm Chủ tịch giải thưởng này. 

  

Giải thưởng sẽ được xét chọn hằng năm cho những người bằng hành động, ảnh 

hưởng của mình có những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp hòa giải và yêu thương 

nhân loại, xây dựng tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo giải quyết các 

mối xung đột, chấm dứt chiến tranh, những người đóng góp to lớn trong việc gìn giữ 

và bảo vệ môi trường sinh thái trên thế giới. 

  

Hội đồng cố vấn giải thưởng bao gồm nhiều nhân vật uy tín như bà Vaira Vike-

Freiberga, cựu Tổng thống Latvia; ông Michael Dukakis, cựu Thống đốc bang 

Massachusetts; bà Ann Mc Daniel, Phó chủ tịch thường trực Washington Post; bà 

Robin Sproul, Phó chủ tịch – Giám đốc chi nhánh Washington DC, ABC News; ông 
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Phil Barboni, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Global Post và nhiều học giả trong 

nước. 

  

Nói về ý nghĩa của giải thưởng Trần Nhân Tông, Giáo sư Daniel Shapiro, của Trường 

Luật Harvard so sánh: “Một năm thế giới mất đi 3.000 tỉ USD để giải quyết những vấn 

đề như chiến tranh, bạo loạn, xung đột, thiên tai. Nếu thế giới ngăn chặn được thì sẽ 

tiết kiệm được một khoản tiền lớn để đầu tư vào kinh tế và giải quyết được những vấn 

đề lâu dài của nhân loại”. 

  

Nhạc trưởng Charles Ansbacher của dàn nhạc giao hưởng Landmark Boston cũng đã 

nhiệt tình tham gia vận động ủng hộ giải thưởng, mà cụ thể là tổ chức các buổi hòa 

nhạc “Hòa giải và Yêu thương” và mời vị nhạc trưởng nổi tiếng ở châu Âu Daniel 

Barenboim làm Đại sứ Giải thưởng Trần Nhân Tông. 

  

Sau buổi hòa nhạc lần thứ hai hồi tháng 8-2011, mới đây Viện Trần Nhân Tông đã 

phối hợp với Dàn nhạc Landmark Boston và Quỹ văn hóa Free for All Concert (Quỹ 

Âm nhạc Miễn phí cho mọi người) tổ chức buổi hòa nhạc “Hòa giải và Yêu thương” 

lần thứ ba vào ngày 11-7-2012 tại Boston với sự tham dự của hơn 10.000 người. Dịp 

này nhạc trưởng Armand Diangienda người Congo đã nhận lời làm đại sứ Quỹ Trần 

Nhân Tông tại châu Phi. 

  

Hiện nay, địa chỉ Trannhantong.net đã được rất nhiều người trong cũng như ngoài 

nước truy cập, đây vừa là cổng thông tin hoạt động của Viện Trần Nhân Tông vừa là 

một diễn đàn giữa những người muốn đến với viện. 

  

Tại cổng điện tử này bước đầu đã có các tư liệu giới thiệu những nghiên cứu, các 

thành quả trong việc ứng dụng tư tưởng, giá trị cao quý của Trần Nhân Tông vào cuộc 

sống, những sáng tác văn hóa nghệ thuật về Trần Nhân Tông. Đây cũng là cổng tích 

hợp, kết nối tất cả các tư liệu về Trần Nhân Tông. 

  
Hoàng Văn  

(Theo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần) 

http://trannhantong.net/ 
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