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Nội dung:
- Sự hình thành Phật giáo tại Ấn Độ
- Sơ lược sự truyền bá Phật giáo
- Phật giáo tại Trung Quốc
- Phật giáo tại Tây Tạng
- Phật giáo tại Việt Nam (đến thế kỷ thứ 19)
Phương pháp trình bày: Theo thứ tự thời gian
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Hình thành Phật giáo tại Ấn Độ
- Sáng lập: Phật Sakyamuni
Buddha (Thích ca mâu ni)

- Nhân vật có thật (lịch sử)
- Sinh năm 563 trước công
nguyên
- Mất năm 484 (thọ 80 tuổi)
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Sự hình thành Phật Giáo tại Ấn Độ
•

Quê hương Ca-tì-la vệ
(Kapilavastu), biên giới NepalẤn Độ ngày nay.

•

Theo Schumann „cộng hòa“
Sakya rộng khoảng 4000km2,
với 180.000 dân, thần phục
Kosala. Nhà vua
„Gouverneur“

•

Sinh tại Lumbini, ngày nay
thuộc Nepal. Thái tử
Siddharta (Tất Đạt Đa). Năm
29 tuổi trở thành du sĩ

•

Hình bên: 16 vương quốc thời
500BC
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Sự hình thành Phật Giáo tại Ấn Độ

Nền đá Ca tì la vệ
Cổng phía đông, nơi Thái tử rời thành
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Sự hình thành Phật giáo tại Ấn Độ
-

Mới đầu theo học với
các tu sĩ Ấn độ giáo

-

Về sau tu khổ hạnh

-

Sau đó đến Bodh
Gaya, thiền định dưới
cây Bồ đề và đạt giác
ngộ (35 tuổi)

-

Hình: Cây bồ-đề tại Bồ
đề đạo tràng
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Sự hình thành Phật giáo tại Ấn Độ
-

-

-

-

Sau khi giác ngộ Phật đến Sarnath
ở Varanasi, bắt đầu giảng pháp
(chuyển pháp luân)
45 năm giảng pháp, hoạt động
khắp một vùng đất khoảng
300x600km
Bờ bắc (Kosala) và bờ nam sông
Hằng (Magadha)
Năm 80 tuổi, đến Kusinara ở phía
bắc Ấn Độ và từ trần tại đó. Thi
thể được hỏa táng
4 „thánh địa“: Lumbini, Bodh
Gaya, Sarnath và Kusinara
Ngoài ra còn 2 nơi quan trọng:
Sravasti (27 mùa mưa) và đỉnh
núi Linh Thứu (7 năm)
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Sự hình thành Phật giáo tại Ấn Độ
Sông Hằng và cầu Gandhi Setu 5,5km (xây 1972)
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Sự hình thành Phật giáo tại Ấn Độ
Kusinara: tượng Phật bằng đá dài 6,2m, thế kỷ thứ 5
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Sự hình thành Phật giáo tại Ấn Độ
Hình trái: Đỉnh Linh Thứu, Hình phải: nền nhà cũ của Phật
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Sơ lược sự truyền bá
-

-

-

-

Sau khi Phật nhập diệt, kết
tập kinh điển
Lần 1: 4 tháng sau
Lần 2: 100 năm sau (chia 2)
Ashoka (A dục 304-232) ra
đời, thống nhất toàn bộ Ấn
độ. (Nhân vật cùng thời:
Alexander, Tần Thủy Hoàng)
Kết tập lần 3: Ashoka chủ
trì, 236 năm sau Phật nhập
diệt
Lần 4: 600 năm sau
Tam Tạng. „Tôi nghe như
vầy....“

Trụ đá Asoka

Ấn Độ thời A Dục
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Sơ lược sự truyền bá
Hình trái: Trụ đá Ashoka (304-232TCN); Hình mặt: phái đoàn truyền giáo
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Sơ lược sự truyền bá

Tiếp theo: Sơ lược sự truyền bá Phật giáo vào các nước Trung Quốc, Tây Tạng và Việt 13
Nam

Sơ lược sự truyền bá
Con đường tơ lụa

14

Sơ lược sự truyền bá
-

-

-

Con đường tơ lụa được thiết lập (đầu
công nguyên), dài khoảng 10.000km
theo trục Đông-Tây
Hàng hóa chủ yếu từ Đông sang Tây:
tơ lụa, đồ sứ, gia vị...
Từ Tây sang Đông: thảm, đồ dệt,
ngựa quí Ả rập, máy móc...
Lẫn trong thương nhân là các Phạm
tăng, nhà truyền giáo, nhà thám
hiểm...
Hình bên: Gia Dụ quan (Jiayuguan,
biên giới xưa của TQ trên Con đường
tơ lụa).
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Phật giáo tại Trung Quốc
- Hai vị Phạm tăng Ca Diếp Ma
Ðằng (Kàsyapamátanga) và Trúc
Pháp Lan (Dharmaraksa) đến
TQ năm 67, thời Hán Minh Đế,
kinh đô Lạc Dương (Luoyang)
- Mang theo kinh Tứ thập nhị
chương (kinh 42 chương, nội
dung Kinh Nguyên thủy).
- Kinh được tải trên một con
ngựa trắng. Thiết lập chùa Bạch
Mã tự tại Lạc Dương, chùa đầu
tiên tại TQ. Trung tâm của PG
TQ.
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Phật giáo tại Trung Quốc
-

-

Người TQ đầu tiên đi Ấn độ
là Chu Sĩ Hành (thời Tam
quốc 220-280)
Cưu ma la thập
(Kumārajīva, 344-413),
người Ấn Độ đến TQ năm
401, chuyên dịch từ Phạn
sang Hán ngữ. Dịch các tác
phẩm quan trọng trong đó
có kinh A di đà và Bát Nhã
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Phật giáo tại Trung Quốc
- Pháp Hiển (Faxian, 337422), người Hán đi Ấn độ,
thỉnh kinh và viết „Phật quốc
ký“.
- Khởi hành từ Trường An, đi
bộ qua tất cả các nước, đến
Ấn Độ. Sau đó đi đường biển
về Đông Bắc Trung quốc.
Tổng cộng 13 năm
- Trung quốc trong thế kỷ thứ
4: khoảng 1800 chùa, 23.000
tăng ni
Hình bên: lộ trình của Pháp
Hiển. Bắc truyền, Nam truyền
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Phật giáo tại Trung Quốc
-

-

-

Bồ đề Đạt ma (Bodhidharma):
Cao tăng Ấn độ (470-543). Tổ
thứ 28 Thiền Ấn Độ (Tổ thứ
14: Bồ tát Long Thụ)
Truyền thuyết: đi đường biển
đến Nam Trung Quốc năm
520, thời Lương Vũ đế
Về sau ông đi Lạc Dương vào
chùa Thiếu Lâm.
Bồ đề đạt ma là sư tổ của
Thiền Trung quốc, và cũng là
người sáng lập ra Võ Thiếu
Lâm
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Thiền tông Trung quốc
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Thiền tông Trung quốc

•
•

•
•

Thiền chủ trương „bất lập văn tự,
giáo ngoại biệt truyền“
Sau Huệ Năng (638-713) là hàng trăm
thiền sư xuất chúng ra đời
„Không biết chữ mà biết nghĩa“
Lâm Tế Nghĩa Huyền Linji Yixuan (?866), tông Lâm Tế truyền qua Việt
Nam thế kỷ 17

Hình bên: Nhục thân Huệ Năng (chùa
Nam Hoa)
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Phật giáo tại Trung quốc
-

Sau Huệ Năng hàng trăm thiền
sư xuất chúng ra đời. Truyền
qua Nhật bản, Việt Nam, Triều
tiên
- Phật giáo hưng thịnh nhất thời
nhà Đường (617-907). Nhà
Đường cường thịnh, thủ đô
Trường An (Tây An). Vua quan
sùng đạo Phật, văn hóa phát
triển cao độ (Đường thi)
- Chùa chiền, tông phái Phật
giáo phát triển (Tịnh độ,
Thiền). Mật tông với Thiện Vô
úy, Kim cương trí...
Hình bên: lãnh thổ TQ đời Đường
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Phật giáo tại Trung quốc
•
•

•

•
•
•

Huyền Trang (Xuanzang) 600-664,
Đường Tam Tạng
629-645: đi Ấn Độ hành hương, thỉnh
kinh, đem về 657 bộ kinh và 150 di
vật
Đại dịch sư của TQ. Dịch Phạn sang
Hán 74 bộ kinh luận, sáng tác từ ngữ
mới
Sáng lập Pháp tướng tông.
Đại đường Tây vực ký, Tây Du ký (Ngô
Thừa Ân)
An táng tại Đại nhạn tháp, Trường An
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Phật giáo tại Trung quốc
•

•
•
•
•
•
•
•

Sau nhà Đường Trung quốc rơi vào rối ren loạn lạc. Nhà Tống (960-1271) vẫn trọng
đãi đạo Phật. Nhà Nguyên (1271-1368), người Mông Cổ, càng tôn trọng Phật giáo
hơn. Thêm yếu tố Tây Tạng và Mật tông.
Nhà Minh (1368-1644), Trung quốc lại trở về tay người Hán
Nhà Thanh (1644-1912), do người Mãn Châu (ngoại tộc) cai trị. Sau đó là Trung Hoa
dân quốc
Qua các thời kỳ:
- Phật giáo hòa nhập với Lão Trang thành một tôn giáo bản địa
- Tư tưởng Đại thừa, vô số tông phái, thiền tông đặc sắc
- Quần chúng xem Phật giáo như tín ngưỡng, tôn trọng Phật và Bồ tát như đối
tượng để cầu xin. Có khi PG bị kỳ thị, nhưng do vua chúa
Trung quốc là nơi Phật giáo đến trước, từ đó lan truyền đi Nhật bản, Triều Tiên, Việt
Nam và Tây Tạng.
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Phật giáo tại Tây Tạng
•

•

•

•

Tây Tạng: diện tích
1,2 triệu km2, dân
số 2,5 triệu
Độ cao trung bình
4500m, Lhasa
3600m
Trước thế kỷ 10:
vương quốc, độc
lập. Từ thế kỷ 13 lệ
thuộc Trung quốc
(nhà Nguyên)
Quốc gia cô lập,
không ngoại giao,
phần lớn thời gian
bị Trung quốc đô hộ
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Phật giáo tại Tây Tạng
•
•

•

•
•

•

Đạo Bon, Bonpa
Vương quốc từ thế kỷ thứ 3
trước công nguyên (lịch sử
mơ hồ)
Songtsen Gampo (trị vì 618649) (Tùng tán cương bố)
Bắt đầu xây dựng Potala
Đời Đường Thái Tông, Công
chúa Văn Thành (năm 641), lễ
vật tượng Jowo Rinpoche,
kinh sách, tăng sĩ... Đền
Jokhang
Hình bên: tượng của
Songtsen Gambo
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Phật giáo tại Tây Tạng

Tượng Jowo Rinpoche, Jokhang Tempel

Công chúa Văn Thành 628-680
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Phật giáo tại Tây Tạng
•
•
•

•
•

Trisong Detsen (Ngật lật song
đề tán) 756-796
Mời Tịch Hộ (Santaraksita
750-802) đến Lhasa
Tịch Hộ cao tăng Trung quán
tông. Tịch Hộ giúp vua,
nhưng đề cử thêm Liên Hoa
Sinh (Padmasambhava)
Xây dựng đền Samye 775
792-794 „cuộc tranh luận
Lhasa“. Tư tưởng chủ đạo:
triết học: Trung quán; Thiền:
Mật tông

Tượng Trisong Detsen
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Phật giáo tại Tây Tạng
•
•

•
•

•
•

Liên Hoa sinh: Thế kỷ thứ 8, đến từ
Ấn Độ/Pakistan
Dòng Mahasiddha (Đại thành tựu
giả), mật giáo, thần thông...
Cùng Trisong Detsen và Tịch Hộ thiết
lập Phật giáo tại Tây Tạng
Nhiếp phục đạo Bon và đưa vào hệ
thống
Để lại Bí lục Terma
Hình bên: Tượng Liên Hoa sinh
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Phật giáo tại Tây Tạng
•
•

•
•

•
•

Phật giáo Tây Tạng đặc biệt liên
hệ với Mông Cổ
Từ thế kỷ 13 lệ thuộc Trung quốc
(nhà Nguyên 1271-1386)
Thành Cát Tư Hãn (1162-1227)
đích thân đánh đến Ukraina
Hốt Tất liệt (Kublai Khan, 12151294)
(Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
1287 bất thành)
Chiếm Tây Tạng nhưng Nhà
Nguyên và Tây Tạng rất hữu hảo
(Mật giáo). Nhà Nguyên giao Tây
Tạng cho Lạt-ma „quản lý“. Chế
độ tăng lữ lãnh đạo.
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Phật giáo tại Tây Tạng
•

Đại sư Tsongkhapa (Tông khách
ba, 1357-1419) chỉnh đốn kinh
điển, soát xét lại toàn bộ Phật
giáo.

•

Được xem là vị Lạt-ma vĩ đại,
chỉ sau Liên hoa sinh

•

Sáng lập Gelugpa (dòng Đạt Lai
lạt ma về sau), dòng „mũ vàng“
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Phật giáo tại Tây Tạng
•

Sau khi Mông Cổ thua tại TQ, Tây
Tạng vẫn rất thần phục Mông Cổ
• Năm 1578 sư trưởng Sonam Gyatso
phái Gelugpa gặp vua Mông Cổ Altan
Khan (1507-1582) và thuyết pháp:
• - Vua là „hậu thân“ của Hốt Tất Liệt
(300 năm trước đó)
• - Bản thân ông là hậu thân của 2 vị
Phagpa trước mà 2 vị này là quốc sư
triều Nguyên
• Altan Khan phong sư trưởng là Đại lai
lạt ma thứ 3
Hình bên: Đạt Lai lạt ma thứ 3 (15431588)
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Phật giáo tại Tây Tạng
•
•
•

•
•

Dòng Đạt Lai Lạt ma thành hình từ đó
và nắm quyền nhiếp chính
Trong các vị thì vị thứ 5 rất vĩ đại
Vị thứ 14 (đang sống) rất giỏi về tư
tưởng Trung quán, rất sâu trong
Thiền định, rất trọng khoa học, là
nhân vật Phật giáo số 1. Hiện sống
lưu vong tại Daramsala (Bắc Ấn)
Vị thứ 14 cũng rất nghiêm khắc về
lịch sử PG Tây Tạng
Nhìn chung, PG Tây Tạng rất phong
phú, độc đáo, chữ viết và kinh sách
riêng biệt. Một nền văn hóa đang suy
tàn.
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Phật giáo tại Việt Nam
•

Đến từ 2 hướng. Bắc
truyền, Nam truyền. Nam
truyền đến trước

•

Vương quốc Phù Nam từ
thế kỷ 1 đến 7, thủ đô
Vyadhapura (hiện nằm
trên lãnh thổ Campuchia)

•

Ma ha kì vực
(Mahajivaka), Chi Cương
Lương (Kalacarya) đến
Giao Chỉ khoảng năm
168-189. Sau đó Ma ha kì
vực đi Lạc Dương. Tất cả
tàu bè đều đi ngang Phù
Nam

•

Nhiều di vật tìm được tại
Phù Nam chứng tỏ người
Ấn Độ đã đến đây từ đầu
công nguyên
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Phật giáo tại Việt Nam
Tăng sĩ Khương Tăng Hội (?-280) cha mẹ từ Ấn độ qua, sinh tại Giao Chỉ, về sau đi
Trung quốc. Dịch Kinh An ban Thủ Ý (Quán niệm hơi thở)

Khương Tăng Hội, được
xem là sơ tổ của Thiền
Việt Nam

Bản đồ năm 262 thời Tam quốc (220-280)
Vàng: Thục, Đỏ: Ngô, Xanh: Ngụy
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Phật giáo tại Việt Nam
•
•

•

•

•

VN có 3 dòng thiền lớn
Tăng Xán (Tổ thứ 3 Thiền TQ) có
môn đệ là Tì ni đa lưu chi
(Vinitaruci, ?-594), người Ấn Độ.
Thiền và Mật tông
Tì ni đa lưu chi đến Giao Chỉ khoảng
năm 580, chùa Dâu, Luy Lâu Bắc
Ninh, thiết lập dòng thiền đầu tiên
Luy Lâu được xem là trung tâm đầu
tiên của Phật giáo
Vô Ngôn Thông (759-826), đến từ
Trung quốc, môn đệ của Bách
Trượng. Dòng thiền kéo dài 17 đời,
Khuông Việt (933-1011) đời thứ 4,
quốc sư nhà Đinh. Mãn Giác đời
thứ 8.

Khuông Việt
thiền sư
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Phật giáo tại Việt Nam
•

•

•

Thảo Đường (997-?): môn
đệ của Tuyết Đậu Trùng
Hiển (980-1052), đi lạc qua
Chiêm Thành, bị vua Lý
Thánh Tông bắt năm 1069
Về sau Thảo Đường tạo
nên dòng Thiền, truyền 5
đời, đến 1250
Cùng với 2 vị trước, đây là
3 nhánh Thiền sớm nhất

Chùa Dâu, Bắc Ninh,
cách Hà Nội 30km
về phía đông
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Phật giáo tại Việt Nam
•
•
•
•
•
•
•
•

Năm 905 Đại Việt độc lập. Vua Đinh Tiên
Hoàng và Tăng thống Khuông Việt, Lê Đại Hành
và Đỗ Thuận (đời thứ 10 của Tì ni Đa Lưu Chi)
Nhà Lý (1009-1225), Lý Thái tổ với Vạn Hạnh
thiền sư
Lý Thánh Tông (1054-1075): phái Thảo Đường
Nhà Trần (1225-1400), Trần Nhân Tông, Trúc
Lâm Yên tử. Thiền Uyển Tập Anh. Sau Trần
Nhân Tông, nhà Trần suy vi.
Sau nhà Trần PG hết tham gia chính sự. Nhà Hồ
(1400-1407). 7 năm đô hộ của nhà Minh
Nhà Lê (1428-1789); Lê Lợi kháng chiến, Tam
Giáo, làm vua chỉ 5 năm. Nhà Lê và vua Lê
Thánh Tông, thịnh trị, 100 năm Lê sơ
Nhà Mạc. Vua Lê chúa Trịnh. Chúa Nguyễn.
Trịnh Nguyễn phân tranh (1528-1802). Tây
Sơn. Gia Long
Từ thế kỷ 14, PG không tham gia triều chính,
trở thành tôn giáo dân gian. Hòa cùng dân
chúng trong chia cắt, chiến tranh, ngoại xâm.

Vạn Hạnh thiền sư
Vạn Hạnh thiền sư
38

Phật giáo tại Việt Nam

Trần Nhân Tông
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Phật giáo tại Việt Nam
•

•

Dòng Thiền Trúc Lâm truyền tới ngày
nay. Thiền Tánh Không thuộc về Dòng
Thiền Trúc Lâm từ tk 13 cùng tông
Lâm Tế từ tk 17
Hòa thượng Thích Thiện Hoa (19181973)

•
•

Hòa thượng Thích Thanh Từ (1924-)
Hòa thượng Thích Thông Triệt (19292019). Pháp danh Nhật Chiêu, đạo
hiệu Thông Triệt, đời thứ 41 Lâm Tế
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Vài lời kết
•

Khởi đầu PG là các nhận thức về nỗi khổ nhân sinh, tính chất của hiện tượng tâm-vật,
cách hành xử, cách tu tập (Tứ diệu đế, Vô thường Vô ngã, Bát chánh đạo, Duyên
khởi...). Nguyên thủy/Tiểu thừa

•

Về sau PG được phát triển trở thành một nền triết học hoàn chỉnh với vũ trụ quan, bản
thể luận, Hiện tượng học (Hoa Nghiêm, Bát nhã, Trung quán, Duy thức...). PG phát
triển/Đại thừa

•

Sau 2600 năm PG trở thành một tôn giáo cho quảng đại quần chúng, với tất cả tính
chất, từ triết học, tư tưởng, nhận thức đến niềm tin, cầu xin, lễ nghi, cúng bái...(không
tránh khỏi mê tín)

•

Trong quá khứ sự hưng thịnh của PG hầu như luôn luôn gắn liền với triều đình, vua
chúa. Ngày nay PG không còn đóng vai trò tại bất cứ chính quyền nào. Tại mỗi nước, PG
hòa quyện vào văn hóa bản địa để có một tính chất riêng biệt.

•

Nhìn chung, nhận thức luận, phép hành xử, cách tu học của PG là một đóng góp lớn
cho nền văn minh con người. Trong mọi quốc gia Đông Á, PG là một nền tảng của nền
văn hóa và đạo đức (nhân quả, thiện ác, tốt xấu) của xã hội.
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