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PHẬT GIÁO VÙNG TRUNG Á 

 

PHẦN DẪN NHẬP 

 

Nếu ta dở bản đồ thế giới, ta sẽ thấy Á Châu chiếm một vùng đất 

mênh mông hình mặt trăng lưỡi liềm, hai đầu chỉa về hướng bắc, 

vòng trong đi theo duyên hải Biển Bắc Cực của xứ Scandinavia và 

Tây Bá Lợi Á. Vòng ngoài từ đông sang tây là bờ biển Thái Bình 

Dương Tây Bá Lợi Á qua Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, 

bán đảo lục địa Ấn Độ, Iran, Tiểu Tế Á đến Âu Châu. Giáp ranh 

vòng ngoài của mặt trăng lưỡi liềm ấy, tại nhiều nơi, nhưng đứng 

ngoài, ta thấy các nước Ả Rập, Phi Châu và Mỹ Châu. 

 

Yếu tố chung của những vùng đất ở vòng ngoài là gần biển, nhiều 

mưa, những con sông nước chảy quanh năm, thuận lợi cho việc 

trồng trọt, thương mãi, di chuyển. Trái lại tại vòng trong, biển Bắc 

Cực suốt năm hầu như đóng băng, mưa ít, di chuyển khó khăn. Tại 

phía nam, từ A Phú Hãn đến Miến Điện dãy núi Hindu-Kush và 

Hy Mã Lạp Sơn là một trường thành ngăn cách. Giữa hai khu vực 

đá đông lạnh và rừng núi cheo leo là vùng đất rộng do những con 

sông không chảy ra ngoài đại dương. Ba con sông lớn cắt Trung 

tâm Tây Bá Lơi Á, đó là sông Ob, sông Yenisei và sông Lena chảy 

về hướng bắc. Về phía tây, con sông Volga chảy đến đến biển 

Caspian, thu và phân phối nước cho một vùng rộng lớn hơn nước 

Hoa Kỳ. Về phía đông, con sông độc nhất chảy ra đại dương, đó là 

sông Amur chảy xuống biển Okhotsk, cuối cùng đến Thái Bình 

Dương . Tại phía nam sông Syr Darya (Jaxartes) và sông Amu 

Darya (Oxus) chảy đến biển Aral. Từ Mông Cổ sông Selenga chảy 

xuống hồ Baikal, sông Ili chảy xuống hồ Balkash. Một trong 

những con sông lớn cuối cùng chảy vào đất liên là sông Tarim 

chảy qua vùng sa mạc và cuối cùng ngưng lại tại vùng đất lầy lội 

quanh hồ Lop Nor. 

 

Hình thể khác biệt nên thảo mộc ở những vùng này cũng khác 

nhau. Từ bắc đến nam có bốn vùng thảo mộc khác biệt. Phía bắc, 
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thời tiết lạnh quanh năm, cỏ cây không mọc được ngoại trừ vào 

mùa hè ngắn ngủi, vài cụm hoa dại mọc trên sườn đá, trên những 

ngọn đồi nâu trọc . Ở đây chỉ có những con chồn Bắc cực sinh 

sống. Đi về hướng nam, vùng kế tiếp là vùng rừng núi chảy dài từ 

biển Baltic đến Thái Bình Dương, nơi sinh sống của con sóc, beo, 

những thú vật có lông dày, của những con hải cẩu, hải ly, chàng 

be. Vùng thứ ba xanh tươi hơi, đó là vùng đồng cỏ, chảy dài từ 

đông sang tây, từ Mãn Châu đến Hung Gia Lợi, nơi nhiều loài súc 

vật sinh sống, nhưng ở triền phía nam lại là nơi cằn cõi, núi đá, sa 

mạc. Những sa mạc như  Kara Kum, Kyayl Kum, Ust-Urt là những 

xa mạc trống vắng, u tịch nhất thế giới. Đi xa nũa về hướng nam 

lại là những dãy núi cao như Thiên Sơn, Côn Lôn Sơn, rồi sa mạc 

Taklamakan với con sông Tarim chảy ngang qua. Về hướng đông 

bắc giữa Mãn Châu và sa mạc Taklamakan là sa mạc Gobi, mưa ít, 

đất đai cằn cõi. Tiếp theo đó là vùng khí hậu tương đối điều hòa, 

nơi những nền văn minh nhân loại xuất hiện: văn minh Sumer, 

Akkad, Do Thái ở Cận Đông, văn minh Ai Cập, Syria, Canaan ở 

Trung Đông, văn minh Minoan, Mycenaen, văn minh Ấn Độ, 

Trung Hoa ở Á Châu, văn minh Hy Lạp, Ba Tư, La Mã v.v. . . 

 

Giữa vùng đồng bằng, gần lưu vực sông, gần bờ biển và vùng sa 

mạc khô nắng cháy là vùng đồng cỏ chảy dài khắp lục địa Á Châu. 

Chính nơi đây - vùng đồng cỏ-  mà mọi biến thiên lịch sử đã xẩy 

ra. Dân ở đây là người sống trên lưng ngựa và chết trên lưng ngựa- 

“ da ngựa bọc thây”  - đi từ nơi này đến nơi khác trong vùng đất 

mênh mông đầy cỏ.  Sức mạnh của họ là di chuyển, di chuyển mau 

chóng trên lưng ngựa, di chuyển mau chóng trên những cỗ xe ngựa 

thường và xe ngựa chiến. Cánh đồng cỏ là xa lộ. Đế quốc của họ 

xây dựng không kiên cố , không sáng tạo mà chỉ là những liên 

minh tạm thời, lên xuống, thăng trầm nhanh chóng. 

 

Tại sao phải xâm lăng nước ngoài ? Tại sao phải bành trướng lãnh 

thổ ? Tại sao xây dựng đế quốc ? Trong một xã hội nông nghiệp 

đây là phương thức trực tiếp và giản dị nhất mặc dầu tốn kém nhất 

về tài nguyên cũng như nhân mạng, để làm giàu. Kết quả từ thiên 
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niên kỷ thứ hai trước kỷ nguyên đến giữa thế kỷ thứ hai, đế quốc 

chủ nghĩa là nấc thang đánh giá thành quả chính trị. Sau Cách 

Mạng Tín Học, kinh nghiệm cho thấy hòa bình là phương tiện hữu 

hiệu nhất để đạt được kết quả mong muốn. 

 

Đế quốc Hittites. Vào thiên niên kỷ thứ hai trước kỷ nguyên tại 

Tây Á, các sắc tộc nói tiếng Ấn Độ- Âu Châu, gốc du mục, đồng 

cỏ, đã xâm nhập Tiểu Tế Á, thành lập nước Hittite, thủ đô đặt tại 

Hattusas (hiện nay là Boghazkoy, 110 dặn nh, phía đông Ankara, 

Thổ Nhĩ Kỳ). Trong gần 200 năm họ là quyền lực đáng kể tại 

Trung Đông. Dân Hittites giỏi về chiến tranh, chiến xa của họ thật 

đáng sợ, nhưng họ không để lại tàn tích văn hóa nào đáng kể. Lịch 

sử của họ đã bị quên lãng suốt 3,000 năm cho mãi gần đây qua 

công trình nghiên cứu khảo cổ người ta mới nhắc lại một thời oanh 

liệt của dân tộc này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Cận Đông 1500- 1400 tkn. Machael Grant: Atlas of Classical 

History, tr. 2 

 

Đế quốc Ai Cập - Tân Trào. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ mười sáu 

trước kỷ nguyên quân Hyksos bị đẩy ra khỏi bắc phần Ai Cập. 

Trong 300 năm sau quân đội Ai Cập tiến chiếm Syria. Lần tiên 

trong lịch sử nhân loại người ta thấy một nữ hoàng (Hatshepsut 

1490- 1468 tkn) ngự trị một đế quốc rộng lớn trong cảnh thanh 

bình. Tín ngưỡng Thần Mặt Trời xuất hiện. Trên 2,500 năm nếp 

sống văn hóa, xã hội, tôn giáo, kinh tế liên tục không gián đoạn - 
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từ ngày có lịch sử được ghi chép cho đến khi quân của Alexander 

Đại Đế chiếm cứ - một thành tích vĩ đại không nước nào có, ngay 

cả Trung Quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Cập Cổ Đại. Michael Grant, tr. 3 

 

Đế quốc Assyria. Dân Assyrians là sắc dân Semites, cư trú tại miền 

bắc Mesopotamia từ thế kỷ thứ mười bốn trước kỷ nguyên trở về 

sau là một thế lực mạnh tại Trung Đông. Vị thế địa dư của họ nằm 

giữa  hai lưu vực sông Tigris và sông Euphrates giúp họ bành 

trường khắp mọi hướng. Vào cuối thế kỷ thứ muời trước kỷ 

nguyên họ đã xâm chiếm Syria, Babylonia, đông Anatolia và Ai 

Cập. Họ thi hành chính sách di dân, đem phần tử ưu tú của xứ này 

đến xứ khác: đem dân Syria đến tây Ba Tư, Armenia và Arameans; 

đem dân Babylonia đến các vùng biên giới; đem dân Do Thái đến 

Assyria; đem dân Babylonia, Cutah, Ava, Hamath, Sepharvaim 

đến Samaria, mục đích để những sắc dân này không thể qui tụ 

chống đối họ. Kết qua tiếng Aramaic trở thành ngôn ngữ chung 

của Trung Đông, ngôn ngữ mà chúa Jesus và các Tông Đồ xử 

dụng. Vào giữa thế kỷ thứ bảy trước kỷ nguyên đế quốc Assyrian 

suy thoái.  Thủ đô Nineveh rơi vào tay Medes và Babylonia. Vua 

Nebuchadnezzar II (605- 562) xứ Babylonia cuối cùng trở thành bá 

chủ, chiếm Jerusalem năm 586, di chuyển thành phần ưu tú Judean 

đến Babylonia. Nhưng đến năm 538, thủ đô Babylonia lọt vào tay 

Ba Tư, đế quốc Assyrian sụp đổ. 
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Đế quốc Assyria. Cận Đông vào thế kỷ thứ 17 tkn. Michael Grant, 

tr. 1 

 

Đế Quốc Ba Tư . Các sắc dân du mục Ấn-Âu vào khoảng năm 

1000 trước kỷ nguyên đã định cư tại Ba Tư  trước khi người 

Hittites đến Tiểu Tế Á, trước khi người Aryans đến Bắc Ấn. Vào 

cuối thế kỷ thứ bảy trước kỷ nguyên, dân Medes đứng lên chống 

lại đế quốc Assyrian, dân Ba Tư ở miền nam, dưới sự lãnh đạo của 

vua Cyrus (559- 530  tkn) thuộc triều đại Achaemenian đánh thắng 

quân Medes, thống nhất Ba Tư, tiến chiếm đế quốc Babylonia (trải 

dài vùng Mesopotamia, Syria và Palestine), đánh bại vua Croesus 

xứ Lydia, tóm thâu Tiểu Tế Á, bình định các thành phố Hy Lạp tại 

Ionia, chiếm một phần A Phú Hãn và Trung Á, thần phục Ai Cập, 

chiếm tây Ấn Độ và Thracia,  thành lập đế quốc Ba Tư rộng lớn 

chưa từng thấy tại Trung Đông, xây dựng hệ thống giao thông, 

soạn thảo luật pháp, xử dụng ngôn ngữ Aramaic, từ đó mẫu tự 

Korosthi xưa nhất của Ấn Độ được phát minh. 

 

Đế quốc Ba Tư thay đế quốc Achaemenian hưng thịnh trong vòng 

hai trăm năm, nhưng vào thế kỷ thứ tư trước kỷ nguyên Ai Cập, 

Cyprus đứng dậy đòi lại chủ quyền, tiếp theo đó Alexander đại đế 

tấn công, vua Ba Tư cuối cùng Darius III tử trận, đế quốc Ba Tư 

diệt vong. 

 

Vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên, các nền văn minh 

trên thế giới cùng thời xuất hiện: văn minh cổ Hy Lạp, văn minh 

Do Thái, Ba Tư, Ấn Độ, Trung Hoa. 
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Đế Quốc Ba Tư. Michael Grant, tr. 20. 

 

Văn minh Cổ Hy Lạp. Theo di cảo Mycenaen và di tích khảo cổ, 

vào thế kỷ thứ mười một trước kỷ nguyên, mẫu tự Phoenician được 

phát minh tại Hy Lạp, dần dần biến thành mẫu tự Alpha.Văn minh 

Hy Lạp phát khơiû tại các vùng định cư hải ngoại. Homer (có lẽ 

thuộc thế kỷ thứ tám) là dân xứ Ionia. Trường ca Iliad và Odyseey 

được thành hình qua nhiều giai đoạn là những tập thi ca Hy Lạp 

nổi tiếng, là những tác phẩm văn học thế giới. Các triết gia, khoa 

học gia Hy Lạp như Thales, Anaximander, Anaximenes, 

Heraclitus, Democritus đều sống tại Ionia vào thế kỷ thứ 6, thứ 5 

trước kỷ nguyên. Chế độ dân chủ được phát triển tại Athens, 

Naxos, Samos. Vào thế kỷ thứ sáu trước kỷ nguyên Ionia dưới 

quyền Ba Tư, nhưng đến thế kỷ thứ năm dân Ionian đứng lên dành 

lại chủ quyền. Thành phố Athens trở thành trung tâm văn hóa Hy 

Lạp, nơi cư trú của những tài danh như Aeschylus, Sophocles, 

Euripides, Aristophanes , Herodotus, Thucydides, Socrates, Plato, 

Aristotles, Phidias, Praxitteles, Parthenon, Aristides, Cimon, 

Pericles v.v. . .Ảnh hưởng Hy Lạp tràn khắp Tây Phương, hay nói 

chung toàn thế giới,  trên phương diện chính trị dân chủ, trên lãnh 

vực triết lý, văn học và nghệ thuật. 
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Hy Lạp, 800- 700 tkn. Michael Grant, tr. 13. 

 

Văn minh Do Thái. Do Thái trở thành một thực thể khi dân Do 

Thái đến định cư vùng Đất Thánh từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 

11 trước kỷ nguyên, lúc đầu tại Samaria rồi đến phía bắc (Galilee), 

đến phía nam (Judea). Trên đà phát triển, mở rộng bờ cõ, họ bị dân 

Philistines chống cự. Trước áp lực của địch quân, dân Do Thái 

phải đoàn kết thành một khối. Vương triều Do Thái được thành lập 

dưới quyền vua Saul (1020- 1004 tkn) thuộc bộ lạc Benjamin và 

sau đó dưới quyền vua David (1004- 965) thuộc bộ lạc Judah. 

David là một anh hùng, một vĩ nhân của dân Do Thái, có công 

đánh bại dân Philistines, chiếm Canaan biến thành lãnh thổ Do 

Thái, chiếm Jerusalem làm thủ đô và Thánh Thành Do Thái Giáo, 

về sau cũng là Thánh Thành Cơ Đốc và Hồi Giáo. David tiến 

chiếm Edom, Moab, Ammon và Aram, liên minh với Tyre, Gshur, 

Hamat  xây dựng một đế quốc trải dài từ sông Euphrates đến Hồng 

Hải. Sự nghiệp của vua David là nguyên liệu biên soạn Cựu Ước. 

 

Con của vua David là Solomon (965- 928) kiến thiết Ngôi Đền tại 

Jerusalem, nhưng không bành trướng lãnh thổ. Vào cuối đời 

Solomon, đế quốc Do Thái do vua David xây dựng bị sụp đổ, các 

quốc gia lân cận đứng lên dành lại chủ quyền. Sau khi Solomon 

qua đời, mười hai bộ lạc Do Thái chia làm hai :  nước Do Thái ở 

miền bắc, thủ đô đặt tại Samaria với hai bộ lạc, nước Judah ở miền 

nam với mười bộ lạc và thủ đô là Jerusalem. Năm 722 tkn quân 

Assyrians chiếm thành Samaria, năm 586 thủ đô Jerusalem lọt vào 

tay Nebuchadnezz và Ngôi Đền bị tiêu hủy. 

 

Tại đế quốc Do Thái tôn giáo nhất nguyên được thành lập, Thánh 

Kinh được kết tập. Dù sau này dân Do Thái bị tản mát khắp nơi, 

gia tài tôn giáo, nếp sống của người Do Thái vẫn được duy trì, làm 

chất liệu quan trọng cho Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo sau này. 
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Do Thái dưới thời vua David và Solomon, thế kỷ 10 tkn. Michael 

Grant, tr. 9 

 

Tín ngưỡng Zoroaster. Vào thế kỷ thứ bảy một tôn giáo mới được 

thành hình do Zoroaster, người đông Ba Tư hay thượng nguồn 

sông Indus, sáng lập, rời từ đó truyền bá đến miền tây Ba Tư,  cuối 

cùng khắp toàn nước Ba Tư. Zoroaster đã biến độc thần tối cao 

Ahuramazda, tín ngưỡng cổ truyền Ba Tư thành tín ngưỡng lưỡng 

cực, thiện ác luôn luôn chống đối lẫn nhau. Thần Ahuramazda trở 

thành vị Thiện Thần, thần ánh sáng ngự trị trên hoàn vũ, trong lòng 

người và Ác Thần Ahriman, thần bóng tối. Tín ngưỡng Zoroaster 

tin vào đời sau, vào thiên đường, địa ngục. Thiên đường dành cho 

người thiện, địa ngục dành cho người ác. Thuyết nghiệp báo, luân 

hồi sau này ảnh hưởng đến Do Thái Giáo Hy Lạp, Cơ Đốc Giáo 

nguyên thỉ và Hồi Giáo. 

 

Vào thế kỷ thứ năm tín ngưỡng Zoroaster trở thành quốc  giáo của 

đế quốc Achaemenian Ba Tư, nhưng sau khi Alexander xâm chiếm 

Ba Tư thì tín ngưỡng này bị suy diệt và tín ngưỡng cổ truyền 

Mazdian, thờ Thần Lửa, được phục hưng dưới triều Sassanian 

(224- 640 skn). 

 

Văn minh Ấn Độ. Từ năm 2500 đến 2000 trước kỷ nguyên tại 

thung lũng sông Indus một nền văn minh, ngoài Trung Đông xuất 
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hiện, liên hệ với Mesopotamina, được biểu hiện trong hai thành 

phố Mohenjo-daro và Harappa, hiện nay tại Pakistan, mà các nhà 

khảo cổ đã khám phá ra. Theo các nhà khảo cổ nền văn minh cổ 

Ấn Độ chịu ảnh hưởng của nền văn minh Sumerian. Đến năm 2000 

trước kỷ nguyên, nền văn minh này hầu như mất bóng. Sau 

năm1500 tkn, các sắc tộc Ấn-Âu, tự gọi là dân Aryans từ Trung Á 

tràn xuống vùng tây bắc Ấn Độ, đến lưu vực sông Indus và dần 

dần đến lưu vực sông Hằng (Ganges). Họ là dân du mục nuôi gia 

súc. 

 

Trong khoảng thời gian dài, nếp sống của họ là nếp sống nông thôn 

chứ không phải thị thành. Nền văn hóa của họ là văn hóa Vệ Đà. 

Ngôn ngữ giới thượng lưu xử dụng là tiếng Sanscrit. Họ không 

muốn hòa đồng với dân bản xứ da ngâm đen, nên họ thiết lập chế 

độ giai cấp. Nguồn gốc của Ấn Độ giáo phát xuất từ nền văn hóa 

Vệ Đà. Danh hiệu của những vị thần thánh Ấn Độ Giáo được ghi 

trong Rig-Veda như Indra, Mitra và Varuna cũng được thấy đề cập 

trong di cảo đế quốc Mitani Trung Đông, chứng tỏ nguồn gốc 

chung của các nền văn hóa Ấn-Âu. Trường ca Mahàbhàrata đề cập 

đến thánh Krishna và Vishnu. 

 

Lịch sử Ấn dộ được ghi chép bằng sử sách bắt đầu vào thế kỷ thứ 

bảy tkn, khi chữ viết được tái phục hồi. Bắc Ấn Độ lúc bấy giờ 

chia ra nhiều quốc độ, dễ dàng cho Alexander đại đế xâm chiếm 

vào năm 327 tkn. Sau khi Alexander qua đời, đế quốc Maurya 

(321- 185) được thành lập, bắt đầu một trang sử huy hoàng của Ấn 

Độ. 

 

Lịch sử Ấn Độ thực ra không phải là lịch sử của những chiến 

tranh, đế quốc, thể chế mà là tín ngưỡng. Phật Thích Ca sống và 

truyền bá giáo pháp vào cuối thế kỷ thứ bảy đầu thế kỷ thứ sáu 

trước kỷ nguyên mới thực sự là vị anh hùng dân tôc - hay nhân 

loại- hơn bất kỳ một Đại Vương Ấn Độ nào. Dưới thời vua A Dục 

(270- 233), vương triều Mauryan,  Phật Giáo là chất keo kết hợp 

các vương quốc Ấn Độ. Phật giáo trở thành quốc giáo, rồi từ đó 
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truyền đến các nước phương tây, phương đông, phương nam, 

phương bắc. Phật Giáo Ấn Độ hầu như khuất bóng sau khi quân 

Hồi Giáo xâm chiếm Ấn Độ, nhưng gần đây có đà phục hưng. 

 

Văn minh Trung Hoa. Người cổ đại đã đến tây Trung Quốc trước 

đây 1 triệu 700 năm. Nghề nông bắt đầu năm 3000, sau Trung 

Đông 6 nghìn năm. Nghề nuôi tằm dệt lụa cũng phát xuất từ thời 

điểm này. Chữ viết thành hình vào thời nhà Thương (1766- 1122), 

2000 năm sau Sumerians . Trải qua nhiều triều đại thời tiền sử, 

kinh đô đổi thay (Kinh đô Bình Dương, tỉnh Sơn Tây thời Đường 

Nghiêu; kinh đô Đồ Bản, tỉnh Sơn Tây, thời Ngu Thuấn; kinh đô 

An Ấp, tỉnh Sơn Tây, nhà Hạ; kinh đô đất Hào, tỉnh Hà Nam, nhà 

Thương; kinh đô núi Kỳ, đất Phong, đất Cảo, tỉnh Thiểm Tây, nhà 

Tây Chu; kinh đô Lạc Ấp, Lạc Dương tỉnh Hà năm dưới thời U 

Vương, Bao Tự thời Chu). Lãnh thổ Trung Hoa lúc bấy giờ chỉ 

vỏn vẹn ở ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam. Thời nhà Chu 

(1122- 255 tkn) là thời kỳ Trung Quốc từ tiền sử bước vào thời sử. 

Đầu nhà Chu số chư hầu hơn 1000, vào thời Xuân Thu chỉ còn 100 

nước trong đó có 15 nước lớn  

( Tề, Yên, Lỗ, Ngô, Việt, Tống, Trần, Tấn, Vệ, Trịnh, Sái, Châu, 

Sở, Tần, Ba Thục) luôn luôn thôn tính lẫn nhau, sử Trung Hoa gọi 

là thời Xuân Thu ( 771- 484 tkn) lấy sách Xuân Thu của đức 

Khổng Tử  viết sử nói về nước Lỗ, trải dài 242 năm để đặt tên. Vào 

thời Chiến Quốc (403- 256) số chư hầu chỉ còn lại hơn hai mươi 

sau họp thành bảy nước (Tần, Sở, Yên, Tề, Triệu, Ngụy, Hàn) luôn 

luôn đánh nhau, cuối cùng bị Tần thôn tính, thống nhất Trung 

Quốc. 

 

Thời kỳ hỗn loạn nhất của lịch sử Trung Hoa cũng là thời kỳ tư 

tưởng, triết học phát triển nhất : Đạo gia, Nho gia, Mặc gia,  Số 

học, Hình học, Xuất thế học, Vũ trụ học, Pháp gia, sử gia v.v. . 

Nho Gia lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín để trị dân. Mặc gia lấy tình 

thương (kiêm ái) là nền tảng cho việc xử thế. Đạo gia lấy Đạo làm 

trọng, sống thuận theo thiên nhiên, Mạnh Tử, học trò của Không 
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Phu Tử khai triển tinh thần quân tử, lấy hiếu làm đầu. Tần Thủy 

Hoàng Đế đem tư tưởng của Pháp Gia để điều hành việc nước.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Á Châu năm 174 tkn, Michael Grant, tr. 43. 

 

Nhìn bản đồ thế giới chúng ta thấy cái nôi văn minh nhân loại lúc 

đầu chỉ tập trung ở những vùng đất nhỏ bé. Tại trời Tây Hy Lạp, 

Do Thái ở một góc Cận Đông, Trung Đông,  tại trời Đông Ấn Độ, 

Trung Hoa ở một góc sông Indus, sông Hoàng Hà, nhưng rồi từ 

những cái nôi nhỏ béâ ấy ảnh hưởng đã tràn lan khắp thê giới qua 

cuôc viễn chinh của Alexander Đại Đế, qua Do Thái Giáo Hy Lạp 

và Cơ Đốc Giáo thời nguyên thỉ, qua A Dục Vương Đại Đế,  qua 

Vương triều  Parthian và Sassanian Ba Tư, qua nhà Hán, Đường, 

Tống Trung Hoa. 

 

Alexander Đại Đế đã xáo động lịch sử nhân loại. Từ một vương 

quốc nhỏ Marcedonia phía tây bắc Hy Lạp, Alexander đã thống trị 

toàn Hy Lạp,  thôn tính Thrace, Illyria, Ba Tư, Syria, Palestine, Ai 

Cập, Trung Á, tây bắc Ấn Độ, nối liền hai nền văn hóa đông tây. 

Hai mươi năm sau khi Alexander qua đời, tướng lãnh Marcedonian 

tranh dành quyền bính, kết quả ba triều đại và nhiều vương quốc 

được thành lập: triều đại Prolemies tại Ai Cập và Palestine; triều 

đại Antigonids tại Macedonia; triều đại Seleucids tại Tiểu Tế Á, Ba 

Tư, Mesopotamia, một phần Syria, một phần Ấn Độ và vương 

quốc đáng giá Perganum Hy Lạp tại tây Tiểu Tế Á. Đế quốc 
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Seleucids rộng hơn hết và do đó có nhiều vấn đề hơn : Ấn Độ dành 

lại chủ quyền trước năm 303 tkn; dân Parthianians dần dần chiếm 

Ba Tư vào thế kỷ thứ ba, cuối cùng vào thế kỷ thứ hai triều đại 

Seleucids mất tất cả: La Mã năm 168 tkn làm chủ Macedonia và 

năm 30 tkn chiếm Ai Cập. 

 

Dầu những thuộc địa Hy Lạp đổi chủ,  ảnh hưởng của nền văn 

minh Hy Lạp đối với các quốc gia từng bị Hy Lạp cai trị vẫn rất 

sâu đậm, vì tại những khu vực này ngôn ngữ Hy Lạp là tiếng phổ 

thông. Chính từ ngôn ngữ này Tân Ước được biên soạn. Chính từ 

ngôn ngữ này mà các học giả, khoa học, triết gia, văn sĩ, nghệ thuật 

gia diễn đạt và truyền thông tư tưởng của mình đến  các dân bản 

xứ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đế quốc Hy Lạp dưới thời Alexander , Michael Grant, tr. 38 

 

La Mã thừa hưởng gia tài văn hóa Hy Lạp. Sự vĩ đại của La Mã 

không phải do óc sáng tạo mà do khả năng tổ chức. La Mã lừng lẫy 

vì sức mạnh của quân dội, vì phẩm lượng của các đường giao 

thông thủy, bộ; vì tổ chức hành chánh cai trị đế quốc. 

 

Vào thế kỷ thứ bảy trước kỷ nguyên, những làng mạc quanh La Mã 

liên kết lại thành một quận, duới ảnh hưởng của sắc dân Etruscan, 

sắc dân Teresh miền duyên hải, sau đó chịu ảnh hưởng Hy Lạp. 
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Năm 509 La Mã đứng dậy dành chủ quyền, thành lập  nước Cọng 

Hòa do thiểu số cai trị, quyền hành trong tay hai Hội Đồng và 

Thượng Nghị Viện. Vào thế kỷ thứ 4, đầu thế kỷ thứ ba trước kỷ 

nguyên, La Mã thống trị toàn xứ Ý, đánh bại quân Celtic từ miền 

bắc, quân Samnites từ đông nam; quân Etruscans và quân cai trị 

Hy Lạp. Vào thế kỷ thứ hai trước kỷ nguyên La Mã đánh bại các 

chư hầu Hy Lạp, chiếm Hy Lạp, một phần Tiểu Tế Á, Bồ Đào 

Nha, một phần Phi Châu, thôn tính Ai Cập thiết lập đế quốc La 

Ma. Gần một trăm triệu dân trong đế quốc La Mã, suốt thời gian 

250 năm được sống trong cảnh thanh bình (Pax Romana), nhưng 

đến vào giữa thế kỷ thứ ba sau kỷ nguyên,  Tây La Ma bắt đầu suy 

thoái và sụp đổ năm 476. Đông La Mã do Constantine đại đế (306- 

337) thành lập, kinh đô đặt tại Constantinople, nơi tiếng Hy Lạp 

được xử dụng, nơi Chính Thống Giáo được phát triển trong đế 

quốc Byzantine kéo dài một nghìn năm sau. 

 

Văn minh La Mã đã đóng góp cho nhân loại, nhất là thế giới 

TâyPhuơng, hệ thống tổ chức hành chánh, Luật La Mã do vua 

Justinian san định vào thế kỷ thứ sáu, nền tảng luật học của hầu hết 

Âu Châu, kỹ thuật xây cất cầu cống với hệ thống giao thông từ 

Scotland đến vùng Ả Rập không đâu sánh kịp cho mãi vào thế kỷ 

thứ 20 và cuối cùng là tiếng Latin, ngôn ngữ Giáo Hội Cơ Đốc, 

đồng thời là ngôn ngữ khoa học thời đại. 
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Đế quốc La Mã, thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên. Michael Grant, 

tr. 53. 

 

Do Thái Giáo Hy Lạp Hóa và Giáo Hội Cơ Đốc Thời Nguyên Thỉ. 

Cơ Đốc Giáo là hệ quả cuối cùng của sự gặp gỡ giữa Do Thái Giáo 

và văn minh Hy Lạp dưới dạng thức Hy Lạp Hóa (sau thời gian bị 

Hy Lạp thống trị) trên hai bình diện: tôn giáo và chính trị. Trên 

bình diện tôn giáo,  tư tưởng, quan niệm đạo đức Hy Lạp ảnh 

hưởng rất lớn đối với Do Thái Giáo. Cựu Ước được san định dưới 

ảnh hưởng Hy Lạp, đạo lý linh hồn bất tử và phục sinh của Cơ Đốc 

Giáo phát xuất từ Do Thái Giáo . Vào thế kỷ thứ ba trước kỷ 

nguyên những người Do Thái xa quê hương nói tiếng Hy Lạp, nên 

Cựu Ước phải được dịch ra tiếng Hy Lap thì người Do Thái mới có 

thể hiểu được. Trên bình diện chính trị vào thế kỷ thứ hai trước kỷ 

nguyên, hàng tăng lữ quí tộc Do Thái tại Jerusalem đã bị Hy Lạp 

hóa. Nếu vua Antiochus IV Epiphanes (175- 164 tkn)  của đế quốc 

Seleucids thành công trong việc Hy Lạp hóa các tầng lớp xã hội 

Do Thái khác, có lẽ Do Thái Giáo đã bị tiêu diệt và rồi Cơ Đốc 

Giáo, Hồi Giáo cũng không thể xuất hiện, ít nhất không phải trong 

hình thái hiện nay. 

 

Mặc dầu dân Do Thái chống cự mãnh liệt (66- 70 sau kỷ nguyên) 

đạo quân La Mã xâm lăng, thành Jerusalem vẫn bị thất thủ và Đền 

Thờ Do Thái tại Jerusalem bị thiêu hủy. Nhiều lần dân Do Thái nổi 

lên chống cự, nhưng lần nào cũng bi thất bại. Cơ Đốc Giáo phát 

triển mạnh mẽ nhờ khả năng truyền giáo của Thánh Paul. Vào đầu 

thế kỷ thứ tư, vua Constantine yểm trợ Cơ Đốc Giáo. Những vị 

thừa kế thừa nhận Cơ Đốc Giáo làm quốc giáo của đế quốc La Mã. 

Sau khi Tây La Mã suy yếu, Đông Lã Mã trở thành căn cứ địa của 

Chính Thống Giáo Cơ Đốc. 
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Đế Quốc La Mã (Tây, Đông) năm 385. Michael Grant, tr.88. 

 

Phật Giáo, Ấn Độ Giáo. Trong khi Cơ Đốc và sau này Hồi Giáo 

giáo bành trướng mạnh mẽ tại Âu Châu, Trung Đông, Bắc Phi 

Châu, thì tại Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Á, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Phật Giáo phát triển một cách nhanh chóng. Nền văn minh 

Châu Á đã đóng một vai trò quan trọng và lâu dài trong lịch sử 

nhân loai. Vào thời điểm nảy, từ thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên đến 

thế kỷ thứ tám sau kỷ nguyên, Phật Giáo và Bà La Môn Giáo tranh 

dành vị thế chỉ đạo tinh thần và tư tưởng Ấn Độ, Phật Giáo có vẻ 

thắng thế vào thời vua A Dục và về sau, nhưng rồi Phật Giáo dần 

dần bi suy kém vì phân hóa nội bộ: vao thời vua A Dục Phật Giáo 

chia làm hai:  Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ; dưới thời vua 

Kaniska, từ hai giáo phái chính chia thành 20 chi phái, trong khi 

Bà La Môn Giáo tiếp thâu tinh thần Phật Giáo biến thành Ấn Độ 

Giáo vững mạnh hơn, để rồi dưới trều đại Gupta (320- 500), Ấn 

Độ Giáo có vẻ thắng thế. 
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Trung, Nam, Đông Á Châu (600- 1492) 

John Haywood: Hostorical Atlas of the Medieval World, tr. 3.22. 

 

Đế quốc Parthia và Sassania tại Ba Tư. Sau khi Alexander qua đời, 

Ba Tư  đặt dưới quyền cai trị của đế quốc Seleucid. Vào hậu bán 

thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên, những bộ lạc Scythian cư trú tại bắc 

Ba Tư, trong tỉnh Parthia, do đó họ xưng là người Parthian, dần 

dần bành trướng thế lực xuống miền nam, nằm chắn giữa Bactria 

Hy Lạp  ở phía đông và thế giới Hy Lạp ở phía tây, rồi thôn tính 

toàn thể Ba Tư, Mesopotamia và một phần A Phú Hãn, thành lập 

đế quốc Parthia, một đế quốc có thể đương đầu vói đế quốc La Mã 

lúc hưng thịnh nhất. Đế quốc Parthia tồn tại trên 400 năm,  thừa 

hưởng gia tài văn hóa Hy Lạp. Năm 224 sau kỷ nguyên vị vua 

Parthian cuối cùng bị quân Sassanians đánh bại, thành lập đế quốc 

Sassanian. Dân Sassanians  là người bản xứ Ba Tư. Đế quốc 

Sassanian được xem như là Ba Tư hồi sinh, tái chiếm 

Mesopotamia, Armenia, biến đế quốc Kushan bắc Ấn Dộ và Trung 

Á thành chư hầu và tái thiết đế quốc Ba Tư. 

 

Giống như vua Constantine, vua Shapur I của triều đại Sassanian  

tìm kiếm một tín ngưỡng làm nền tảng cho đế quốc, ông đã đến với 

Ma Ni Giáo. Dưới thời vua Chosroes II (590- 628) đế quốc 

Sassanian Ba Tư đụng độ với đế quốc Bysantium. Kết quả hai đế 

quốc đều kiệt quệ, làm mồi ngon cho đạo quân Hồi Giáo từ sa mạc 

Ả Rập tiến chiếm. Vào thập niên 630, đế quốc Sassanian trở thành 

một tỉnh của đế quốc Ả Râp. 
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Đế quốc Parthia và Á Châu. Michael Grant, tr. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đế quốc Sassanian Ba Tư và Á Châu. Michael Grant, tr. 79. 

 

  

Đế quốc Byzantium. Trong khi Tây La Mã suy thoái và sụp đổ vào 

năm 476 trước những đợt tấn công vũ bão của các sắc tộc Đức 

miền bắc, Đông La Mã vẫn tồn tại cho đến trên 1000 năm sau. 

Năm 300, vua Constatine kiến tạo thủ đô Constantinople, đánh dấu 

khởi điểm của đế quốc Byzatium, lấy Chính Thống Giáo Cơ Đốc 

làm quốc giáo, lấy tiếng Hy Lạp làm ngôn ngữ chính. Ta có thể nói 

đế quốc Byzatium là đế quốc La Mã nối dài. Vào thế kỷ thứ sáu, 

dưới triều vua Justinian I (527- 65) đế quốc Byzantium muốn phục 

hồi Tây La Mã và trong một thời gian ngắn, đã thành công, nhưng 

rồi chiến tranh tiếp diễn, đặc biệt là sự đụng độ với đế quốc 

Sassanian Ba Tư, làm cho hai đế quốc đều suy yếu, cuối cùng kinh 

đô Constantinople lọt vào tay Thổ Nhĩ Kỳ năm 1453. 
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Đế quốc Byzantum. John Haywood: Historical Atlas of the 

Medieval World, tr.3.15 

 

Hồi Giáo. Tại Yemen nền văn hóa thị thành đã phát triển vào thiên 

niên kỷ thứ hai trước kỷ nguyên. Vào thế kỷ thứ 12 trước kỷ 

nguyên, lạc đà được huấn luyện thành súc vật chở hàng hóa. 1500 

năm sau các cọng đồng Do Thái, Cơ Đốc đến sinh sống tại Arabia, 

truyền đạt tín ngưỡng Nhất Thần và văn hóa Hy Lạp cho dân 

chúng địa phương, mở màn cho Hồi Giáo sau này. Muhammad ( 

570/ 580- 632), nhà Tiên Tri, sinh tại Mecca, đến Medina lánh nạn, 

tổ chức hàng tín hữu tiến chiếm Mecca, rồi từ đó, lợi dụng sự đụng 

độ sinh tử của hai đế quốc Sassanian Ba Tư và đế quốc Byzantium, 

đánh chiếm Palestine, Syria, Ai Cập, Iraq và Ba Tư rồi Bắc Phi, Bồ 

Đào Nha và bắc Ấn Độ, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á, dần dần biến 

những dân tộc bị trị thành tín đồ Hồi Giáo. 
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Đế quốc Hồi Giáo. John Haywood: Historical Atlas of the 

Medieval World, tr.313 

 

Giữa Âu Châu và Trung Quốc có những con đường khác từ vùng 

đồng cỏ đến vùng đất phì nhiêu dọc theo bờ biển. Cao nguyên Iran 

là vùng đất thuận lợi có cỏ, có nước cho ngựa ăn,  cho những toán 

quân du mục Aryans từ Caspian và Pamir tràn xuống, Ấn Độ dù có 

địa thế hiểm trở hơn Syria,Ai Cập vẫn không cản nổi đạo quân 

đồng cỏ trang bị bằng cung tên, chiến mã, chiến xa này. Alexander 

Đại Đế xâm chiếm BaTư , Ấn Độ, để lại nhiều ảnh hưởng văn hóa, 

nhờ đó Ba Tư phục hưng lại  quốc giáo, Ấn Độ phát triển nghệ 

thuật Gandhàra. 

 

Vào thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên, vùng đồng cỏ miền đông Á do 

nhiều sắc dân cư trú như  tại Mông Cổ có dân Hung Nô hay Rợ 

Phương Bắc theo từ ngữ Trung Quốc. Phía đông tại Mãn Châu, 

một sắc dân khắc cư trú, người Tàu gọi là Rợ Phương Đông  

Ở phía tây quá dãy Altai hiện nay là Tomsk và Krasnoyarsk, là nơi 

cư trú của những bộ lạc du mục khác. Ở phía bắc là những sắc tộc 

chuyên nghề săn bắn hái nhặt. Những sắc dân này là tổ phụ của 

người Thổ Nhĩ Kỳ và người Mông Cổ. Dân chúng ở phía nam 

hoàn toàn khác hẳn, thuộc các sắc dân nói tiếng Ba Tư, Ấn-Âu, 

như dân Yue-chi (Nhục Chi) và dân Wusun giữa sa mạc Gobi và 

cao nguyên Tây Tạng, như dân Kashgar, Yarkand, Khotan ở tuyến 

nam sa mạc Taklamakan, dân Kucha, Karashar, Turfan trên tuyến 

bắc sa mạc. 

 

Nước Trung Hoa vào lúc ban đầu còn rất nhỏ, chỉ gồm vùng đất 

dọc theo lưu vực sông Hoàng Hà, dần dần xuống bắc Trường 

Giang hay Dương Tử Giang, thường xảy ra chinh chiến, cho đến 

khi Tân Thủy Hoàng lên ngôi thống nhất sơn hà năm 221 trước kỷ 

nguyên, xây Vạn Lý Trường Thành, ngăn cản quân Hung Nô miền 

bắc, bành trướng lãnh thổ đến lòng chảo Tarim. Đời Hán tiếp tục 

bành trướng lãnh thổ, trở thành Thái Bình Trung Quốc, giáp ranh 

với Thái Bình La Mã. Thời Đường, thời Tống biến Trung Quốc 
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thành một nước cường thịnh, văn hóa sáng rực. Trong thời điểm 

này Phật Giáo đến Trung Quốc qua Con Đường Lụa. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Đường Tơ Lụa với các nước Tây Vực thời cổ đại. 

Thích Thanh Kiểm: Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc, tr. 3. 

 

Con Đường Tơ Lụa. Vào thời nhà Đường, năm 629, ngài Huyền 

Trang đã từ Trung Quốc trên Con Đường Tơ Lụa, vượt qua các 

nước Trung Á đến Ấn Độ nghiên cứu Phật lý, chiêm bái, thỉnh 

kinh . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Á, Những Con Đường Xưa. B. N. Puri: Buddhism in 

Central Asia, tr.17. 
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 Năm 1271 Marco Polo tháp tùng cha và chú, theo lời mời của 

Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt  Đại Hãn  (Kubilai Khan)  từ thành 

Venice, Ý Đại Lợi, đến Bắc Kinh, vượt qua trung Thổ, Armenia, 

tây Ba Tư, A Phú Hãn, vượt dãy Pamirs, đến Sở Lạc (Kashgar), tây 

Tân Cương, Nội Mông, Thanh Hải, Ninh Hạ, cuối cùng đến Bắc 

Kinh năm 1275. Rồi từ Bắc Kinh, năm 1276,  theo lệnh Đại Hãn đi 

các nơi công tác, qua đông Tứ Xuyên, đông Tây Tạng, Vân Nam, 

Miến Điện, Tích Lan, Việt Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến. Làm 

xong nhiệm vụ Đại Hãn giao phó, năm 1291, Marco Polo trở về 

Venice bằng đường biển qua bắc Sumatra (Nam Dương), đảo 

Nicobar, Andaman (Ấn Độ), nam Ấn Độ, vịnh Comorin, miền 

duyên hải Malabar, Maharashtra, Makran, Dufar, Calatu, 

Constantinople, Negropoint, cuối cùng trở về Venice năm 1295. 

Phần lớn trên đoạn đường này, đường bộ (Con Đường Tơ Lụa) hay 

đường thủy, sắc thái các quốc gia đã thay đổi, khác thời ngài 

Huyền Trang, thánh thất Hồi Giáo được xây dựng khắp nơi, thay 

thế tự viện, chùa tháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những đoạn đường Marco Polo đã đi qua vào thế kỷ thứ 13. 

Alain Chenevière: Travels in the ORIENT, in Marco Polo's 

Footsteps, tr. 10- 12. 

 

Vào thập niên 1970, theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ 

Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang, nhà văn, nhà thám hiểm Xa 

Mộ Kỳ, từ Tây An, tỉnh Thiểm Tây đến Ô Lỗ Khắc Kháp Để qua 
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Lan Châu, Vô Uy, Tửu Tuyến, Gia Cốc Quan, Đôn Hoàng, Ngọc 

Môn Quan, Hợp Mật. Từ Hợp Mật rẽ sang tuyến phía bắc qua Mộc 

Lũy, Kiết Long, Thạch động Tử, Hoắc Nhĩ Quả Tư, Di Ninh. Rồi 

từ Hợp Mật rẽ sang tuyến giữa, qua Thổ Lỗ Phàn, Ô Lỗ Mộc Tế, 

Đài, Luân, Khô Xa, A Khắc Tô, Khắc Thốn đến Ô Lỗ Kháp Để. 

Từ  Khắc Thốn trở về Đôn Hoàng trên tuyến nam qua Hòa Điền, 

Dư Điền, Dân Phong, Thả Mạt, Nhược Khương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành trình Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộ Kỳ. 

Xa Mộ Kỳ: Con Đường Tơ Lụa, tr.5. 

 

Cảnh tượng bây giờ khác lạ. Hàm Dương cách Tây An 28km về 

phía tây bắc là kinh đô một thời hiển hách của nhà Tần sau khi 

thống nhất Trung Quốc, giờ đây có viện bảo tàng.  Tây An ngày 

nay vượt quá Trường An thời thịnh Đường, được xem là kinh đô 

lớn nhất thế giới vào thế kỷ thứ 8 , thứ 9. Tại Tây An có Đại Nhạn 

Tháp hùng vĩ, và Tiểu Nhạn Tháp thanh tú nằm trong khuôn viên 

chùa Từ Ân. Đại Nhạn Tháp do ngài Huyền Trang xây dựng để 

chứa kinh sách ngài mang từ Ấn Độ về. 
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Đại Nhạn Tháp trong khuôn viên chùa Từ Ân ở Tây An. Xa Mộ 

Kỳ, tr.52. 

 

Vào đời Đường Tây An được đổi tên thành Trường An, nơi có trên 

1,000 người Trung Á mà người Trung Hoa gọi chung là người Hồ,  

đến cư trú, làm ăn buôn bán. Từ Tây An đến huyện Lễ Tuyên san 

sát những vườn cây ăn trái và cây bông vải. Từ Trường An đến 

Lan Châu, giờ đây có con đường nhựa thông suốt. Từ Tây An đến 

Mạch Tích Sơn dọc theo sông Vị, có đường giao thông xe lửa. 

Trạm ga xe lửa Thanh Thủy (thời cổ đại gọi là Tần Châu) nơi ngài 

Huyền Trang có đi qua và ở lại vài ngày, nơi Gia Cát Lượng đã bố 

trí trận đồ, nơi tổ tiên của Tần Thủy Hoàng lập quốc buổi ban đầu, 

cách Tây An 328 km. Nhà thơ Đỗ Phủ đời Đường, khi chạy tị nạn 

An Lộc Sơn từ Trường An đến Thành Đô có đi qua Thiên Thủy, có 

để lại 20 bài thơ làm khi ở Tần Châu trong đó có bài Sơn Tự: 

 

Dã tự tàn tăng thiểu   Chùa quê tàn sư hiếm 

Sơn viên tế lộ cao   Núi tròn đường hẹp cao. 

Xạ hương miên thạch trúc  Chồn hương bên thạch trúc, 

Anh vũ trác kim đào.   Anh vũ mổ kim đào. 

Loạn thủy thông nhân quá  Người qua con nước chảy, 

Huyền nhai trí ốc lao   Nhà xây vách núi cao. 

Thượng phương trùng các vãnChiều chiều lên trùng các, 

Bách lý kiến thu hào.   Trăm dặm thấy thu hào.  

                                                                        

Đổ Phủ làm bài thơ trên khi đi chơi trên núi Mạch Tích, nơi có 

nhiều hang động với dấu Ấn Phật Giáo, mà lúc đó vì chiến chinh 

đã chùa hoang, Phật vắng. Nhà mỹ thuật nổi tiếng Lưu Khải Cừ 

nói: “ Nếu Đôn Hoàng là trung tâm hội họa lớn của bích họa, thì 
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Mạch Tích Sơn là trung tâm điêu khắc tượng lớn của các triều đại 

ở Trung Quốc.”  Đứng cách xa một cây số người ta có thể thấy 

trên vách đá cheo leo sừng sững những tượng Phật đồ sộ, ở giữa là 

vị Phật ngồi cao 50m, hai bên hai vị Bồ Tát đứng hầu. Ngoài tượng 

Phật, Bồ Tát khắc trên vách đá còn có hơn 7,000 bức tượng bằng 

đất nung rải rác trong 194 hang động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại cảnh của hang động Mạch Tích Sơn ở Thiểm Tây, Cam Túc. 

 

Chặng đường phía đông của con đường tơ lụa bị cắt đứt ở đoạn 

sông Hoàng Hà chảy ngang qua tỉnh Cam Túc. Người xưa xuất 

phát từ Trường An đi Tây Vực đều phải vượt qua sông Hoàng Hà 

mới đến hành lang Hà Tây để đi tiếp lên Tây Vực. Bến đò qua 

sông Hoàng Hà của tuyến nam là tại hang động chùa Bính Linh 

thuộc huyên Vĩnh Tịnh. Họ có thể qua sông bằng cầu “ Thiên Hạ 

Đệ Nhất Kỳ” . Giờ đây có thể qua sông bằng tàu, bằng cầu hay 

bằng xe lửa. Từ Trường An đi hành lang Hà Tây có hai tuyến 

đường nam và bắc. Tuyến nam là Tây An- Thiên Thủy- Lâm Thao- 

Lâm Hạ- Vĩnh Tĩnh qua sông Hoàng Hà để đi vào địa phận Thanh 

Hải, rồi men theo đường đi Hà Tây về hướng bắc, qua Tây Ninh 

sau đó xuyên qua núi Kỳ Liên ở cửa khẩu Biên Đô để vào hành 

lang Hà Tây. Tuyến bắc thì Tây An- Huyện Bân- Bình Lương- Cố 

Nguyên-  Tĩnh Viễn, qua sông Hoàng Hà rồi đi đến hành lang Hà 

Tây. Tuyến bắc là con đường tắt, vua Hán Vũ Đế đi tuần thú Tây 
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bắc bằng con đường này.Theo Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư 

Truyện, bộ sách do đệ tử ngài Huyền Trang viết thì lộ trinh đi Tây 

Vực của ngài Huyền Trang là Trường An- Thiên Thủy (Tân 

Châu)- Lan Châu- Vũ Uy (Lương Châu). 

 

Hang động chùa Bình Linh là một trong những kho báu nghệ thuật, 

ngang hàng với Đôn Hoàng, Mạch Tích Sơn. Nghệ thuật Bính 

Linh chịu ảnh hưởng văn hóa ngoại lai. Năm 1974 thượng du 

Hoàng Hà trở thành trạm thủy điện Kẽm Lưu Gia lớn nhất Trung 

Hoa, cung ứng điện lực cho ba tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh 

Hải. 

 

Hành lang Hà Tây còn được gọi là hành lang Cam Túc, là một dãi 

đất dài và hẹp, dài hơn 1,200 km, rông chừng 100 km, nằm giữa 

núi cao (dãy Kỳ Sơn) và sa mạc (Tengger và Badain Jaran). Vào 

đời Tây Hán, hành lang Hà Tây là đất của dân du mục Hung Nô. 

Trước đó Hà Tây là nơi sinh sống của dân du mục Đê Khương, 

Nguyệt Thị, Ô Tôn và Hung Nô. Vũ Uy (thuộc Lương Châu) là 

thành phố lớn nhât ở Hà Tây, có ngôi tháp của ngài Cưu Ma La 

Thập, là kinh đô của các quốc gia cát cứ, là trung tâm Phật Giáo, 

nằm trên con đường tơ lụa. Vào thời hưng thịnh nhất, Vũ Uy có 

đến 13 ngôi chùa, nơi ngài Huyền Trang ở lại một tháng giảng kinh 

Niết Bàn và kinh Bát Nhã. Phía bắc Vũ Uy là biển cát cuồn cuộn 

(sa mạc Tenger), phía nam là núi non tuyết phủ quanh năm (dãy 

Kỳ Liên Sơn), hiện nay có đường xe đi qua, có đồng cỏ rộng mênh 

mông chăn thả gia súc Đãn Mã. Mục trường Đãn Mã có trên 30% 

người Tây Tạng làm nghề chế tạo bơ dùng uống nước trà nóng sau 

bữa cơm. 
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Tháp Cưu Ma La Thạp ở Vũ Uy, Cam Túc. Xa Mộ Kỳ, r.100. 

 

Hành lang Hà Tây khô hạn. Ba hệ thống nước của hành lang Hà 

Tây là sông Thạch Dương, sông Hắc và sông Sở Lạc đều bắt 

nguồn từ các băng hà trên dãy Kỳ Liên. Hiện nay tại Vũ Uy có hai 

hồ nước lớn, dung chứa trên 10 triệu thước khối nước với hệ thông 

kênh mương dẫn nước vào hồ chứa. Vũ Uy có lượng sản xuất nông 

nghiệp lớn nhất tỉnh Cam Túc. Từ Vũ Uy đi theo hướng tây bắc 

bằng xe hơi chừng 40 cây số thì đến bờ của một con sông có nước 

màu hồng. Qua khỏi sông xuyên qua rừng táo gai thì thấy cồn cát 

nhấp nhô, khu tự trị Nội Mông Ninh Hạ và sa mạc Tengger tỉnh 

Cam Túc. Gần đây có nhiều công trình trồng cây, tạo rừng chống 

cát từ Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông đến thẳng Hắc Long Giang ở 

cực đông dài vạn dặm có tên là Vạn Lý Phòng Sa Lâm Đái. Từ khu 

tự trị Nội Mông Ninh Hạ, vượt qua khe núi trong dãy Kỳ Liên, đến 

quận Trương Dịch, đoạn giữa của hành lang Hà Tây. Từ Trương 

Dịch đi xe theo hướng đông nam, qua đoạn đường dài 93 km trên 

sa mạc Gobi hoang vu, thì đến huyện Dân Lạc, cửa khẩu Biên Đô 

(Đại Đẩu Bạt Cốc) nơi vua Tùy Dạng Đế tuần du phương tây, qua 

núi Yên Chi gặp bão tuyết . 

 

Tùy Dạng Đế đến Đại Đẩu Bạt Cố để nghiên cứu tình hình, sau đó 

dẫn quân tiến chiêm Thổ Cốc Hồn thuộc Thanh Hải của người 

Tiện Ty, đến Trương Dịch để tiếp kiến quân vương, sứ giả và nhà 

buôn Tây Vực. Tùy Dạng Đế hỏi thăm người Hồ về tình trạng của 

44 nước Tây Vực và rất thích thú đọc bộ Tây Vực Đồ Ký của Bùi 

Củ, Chưởng Quản quận Trương Dịch biên soạn. 

 

Cách Trương Dịch không xa về phía tây bắc là thành Chiêu Vũ, 

nơi phát xuất Chiêu Vũ Cửu Tính (Chín giòng họ- chín nước- 

Chiêu Vũ: nước Khang, An, Thạch, Mễ, Sử, Tào, Hà, Hỏa Tâm, ? . 
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Dân 9 nước này đều thuộc tộc người Nguyệt Thị, cư trú rất sớm tại 

thành Chiêu Vũ dọc hành lang Hà Tây, nơi phát xuất những danh 

ca, danh vũ. Bạch Cư Dị một đêm thu đưa bạn đến bờ sông, vẳng 

nghe tiếng đàn tì ba ai oán, sáng tác bài  Tỳ Bà Hành làm rung 

động lòng người. Cô gái chơi đàn tỳ bà được nhạc sư người Tây 

Vực truyền dạy. Người nước Khang không những giỏi nhạc, vũ mà 

còn giỏi nghề kinh doanh buôn bán. Ngày nay thôn Chiêu Vũ có 

đến 4,000 mẫu đất canh tác và những vườn cây ăn trái. 

 

Từ Trương Dịch đi về hướng đông đến công xã Áp Noãn, từ Áp 

Noãn đến huyện Tửu Tuyền, một trong 4 quận được thiết lập tại 

Hà Tây từ thời Tây Hán. Tửu Tuyền còn có tên làTúc Châu ( trong 

đó có Gia Dụ Quan) đã nổi tiếng rất sớm. Marco Polo ca ngợi Cửu 

Tuyền, gọi là Succuir (Túc Châu) vùng đất đáng kính, nơi có chén 

làm bằng một thứ bạch ngọc, ban đêm tỏa ra ánh sáng, nơi có lầu 

trống ba từng, nơi có rượu bồ đào (một thứ rượu nho địa phương), 

có đàn tì bà, có Ngọc Môn Qan, cửa chuyển vận vào Trung 

Nguyên, nơi Vương Hàn diễn đạt tâm trạng của những người lính 

chinh tây ngoài biên ải không hy vọng ngày về, trong bài Lương 

Châu Từ (Bát Hát Lương Châu): 

 

 Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi  Rượu bồ rót chén dạ quang 

 Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi  Trên yên, sắp uống, nghe vang đàn tì  

 Túy ngọa sa trường quân mạc tiếuSay nằm bãi cát, cười chi ? 

 Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ?Xưa nay chiến địa sống về những ai ? 
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Lầu trống ở Tửu Tuyền. Xa Mộ Kỳ, tr. 132. 

 

Đầu phía đông của Vạn Lý Trường Thành tiếp giáp với vịnh Bột 

Hải là Sơn Hải Quan, đầu phía tây là cửa ải Giạ Du Quan nằm 

trong sa mạc Gobi. Đúng ra Trường Thành còn dài hơn nữa, phía 

đông tận sông Áp Lục, phía tây đến hồ La Bố ở Tân Cương. Giạ 

Du Quan xây năm 1372 đời nhà Minh. Thời Chiến Quốc, để phòng 

ngự mặt bắc thường bị dân du mục Hung Nô quấy nhiễu, ba nước 

Tần, Triệu, Yên mỗi nước đều tự xây tường thành. Sau khi Tần 

Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, đem thành ba nước trên kết 

lại với nhau, đồng thời mở thêm tạo nên Trường Thành, tây từ 

huyện Lâm Thao, quận Lũng Tây, Cam Túc, đông đến Kiệt Thạch, 

Liêu Đông. Do đó bức trường thành đầu tiên không qua hành lang 

Hà Tây của phía tây sông Hoàng Hà. Nhà Hán muốn khai thông 

con đường đi Tây Vực qua hành lang Hà Tây mới xây dựng thêm, 

qua 2   cửa ải Dương Quan, Ngọc Môn Quan chạy thẳng đến quận 

Đôn Hoàng ở phía tây đến hồ La Bố. 

 

Hiện nay đường ở sa mạc Gobi đi về phía tây là loại đường cao 

tốc. Từ  Giạ Du Quan đến Đôn Hoàng, đến hai cửa ải Ngọc Môn 

Quan và Dương Quan dài gần 400 km phải qua huyện An Tây, 

ngày xưa gọi là Qua Châu, nơi sản xuất nhiều loại dưa nổi tiếng, 

như dưa hấu, dưa bở, dưa bạch lan, nơi ngài Huyền Trang có ghé 

qua. Đôn Hoàng tương đối rộng chừng 41,000 km2, rộng hơn cả 

đảo Đài Loan. Trước thế kỷ 11 trước kỷ nguyên, Đôn Hoàng có 

những dân tôc thiểu số sinh sống, về sau người Khương, Nguyệt 

Thị, Hung Nô lần lượt chiếm hữu, đến đời nhà Hán, sau khi Hán 

Vũ Đế đánh thắng quân Hung Nô, đưa dân từ nội dịa đến khai 

khẩn canh tác, Đôn Hoàng trở thành trung tâm nông nghiệp, một 

đô hội mới. 

 

Đôn Hoàng có nghĩa là Thịnh Đại, do Hán Vũ Đế đặt tên, người 

xưa xem Đôn Hoàng là biên giới phía tây của Trung Quốc. Đôn 
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Hoàng là nơi có nước, cỏ, là địa hình giao tiếp giữa tây và đông, là 

nơi có vô số bảo tích Phật Giáo. Đôn Hoàng ngày nay là một 

huyện thành xanh um cây lá, yên tĩnh, có sân bay quốc tế, có hệ 

thống đường rầy xe lửa và hệ thống xa lộ. 

 

Từ Đôn Hoàng đến hang động Mạc Cao đi bằng xe hơi chỉ độ nửa 

tiếng đồng hồ, con đường rợp bóng cây, có xe đưa đón khách tham 

quan. Những bức bích họa, chạm trổ, khám thờ trong hang động 

nói lên sự liên hệ trực tiếp hay gián tiếp giữa Trung Quốc và các 

nước phương Tây qua con đường tơ lụa. Thí dụ hang 324 (thời Sơ 

Đường) có bức bích họa vẽ vị Bồ Tát cưỡi voi, hoa văn trang trí 

ảnh hưởng Ba Tư. Hang 158 (thời Trung Đường), cái gối của bức 

bích họa vẽ Phật nhập niết bàn, có hoa văn tạo thành từng vòng, 

từng vòng cánh hoa sen. Trong mỗi vòng lại có một vành ngọc 

tròn, ở giữa là một đôi chim “ liên chi đối điểu” , một phong cách 

hoa văn điển hình của Ba Tư. Hang thứ 156 (thời Vãn Đường)  có 

bức bịch họa vẽ một người khuôn mặt trắng, mũi cao, mắt sâu, 

giống người Nam Âu đang đứng nghe đức Phật thuyết pháp. Văn 

hóa dung hợp Phật Giáo đầy khắp hang động Mạc Cao, trong các 

bức bịch họa, trong hình tượng Phật, Bồ Tát. Về sau hang động 

Mạc Cao phát triển trở thành loại chùa hang đá lớn nhất Trung 

Quốc, cũng nói lên sự tương quan giữa con đường tơ lụa và Đôn 

Hoàng, giữa ba nền văn minh Ấn Độ, Hy Lạp, Trung Hoa. Bồ Tát 

đến từ Ấn Độ, để người Trung Hoa cảm thấy gần gũi, dưới bàn tay 

của các nhà nghệ thuật, Bồ Tát đã biến thành người Hán. Duy Ma 

Cật là cư sĩ thành Tỳ Xá Ly ở Ấn Độ, nói hay luận giỏi, đã cùng 

với Bồ Tát Văn Thù tranh luận suốt mấy ngày đêm. Những bức 

bích họa đời Đường trong hang động Mạc Cao vẽ Duy Ma Cật  có 

bộ râu dài, trán rộng, mắt sáng, hình tượng của một sĩ phu Trung 

Hoa. 

 

Từ Đôn Hoàng đến Ngọc Môn Quan cách 80km ở phía tây bắc, 

hiện nay vẫn chưa có đường nhựa mà chỉ có đường đất cát, không 

có vườn tược, thỉnh thoảng có đoàn gia súc đi qua. Ngọc Môn 
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Quan, nơi quan ải xa xuôi, hoang vu, buồm thảm này đã được 

Vương Chi Hoán diễn tả trong bài thơ Xuất Tái (Ra Khỏi Cửa Ái): 

 

 Hoàng hà viễn thướng bạch vân gian Cát vàng chen thẳng vào mây trắng 

 Nhất phiến cô thành vạn nhận san  Một mảnh thành côi núi vạn trùng. 

 Khương địch hà tu Oán dương liễu  Sáo rợ trổi chi lời Liễu Oán ? 

Xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan !Gió xuân nào đến NgọcMônQuan! 

 

Từ Đôn Hoàng đi về hướng tây, phía nam là sông Đảng Hà. Dọc 

hành lang Hà Tây là những phong hỏa đài, nơi dùng lửa (Phong 

Hỏa) hay khói (Phong Toại) báo hiệu cho nhau biết tình hình địch, 

vì những phong hỏa đài này được xây cách nhau vài dăm. Trên 

đường, một cổ thành bị cát chôn vùi con thấy dấu tích, đó là thành 

Thọ Xương, rồi đến Dương Quan, được mệnh danh là bãi đồ cổ 

giữa sa mạc hoang vu. 

 

Pháp sư Huyền Trang trên đường Tây du rời Ngọc Môn Quan tiến 

vào xứ Tây Vực, trạm đầu tiên là Y Ngô (bây giờ là Ha Mật - 

Hami-), cách Ngọc Môn Quan hơn 1,000 dặm, từ Y Ngô đến thành 

Cao Xương chừng 1,.00 dặm theo Hậu Hán Thư Tây Vực Chí.  Ra 

khỏi Ngọc Môn Quan, dọc theo tuyến tây bắc có 5 phong hỏa đài, 

mỗi đài cách nhau 100 dặm. Ngoài 5 phong hỏa đài ấy ra là sa mạc 

Mạc Giá Diên (Tenger), ở đây trên trời không có chim bay, dưới 

đất không có thú chạy, không cỏ,không nước. Suốt ngày gió thổi 

cát bay mù mịt như mưa. Ban đêm ma lửa nhấp nhoáng như sao 

đầy trời. Giờ đây người ta có thể vượt  qua lộ trình  này bằng tàu 

hỏa có máy lạnh, hay đi bằng xe hơi rời Ha Mật tiến vào sa mạc 

Gobi. Đi sâu 31 km thì đến cửa khẩu phía nam Thiên Sơn, hình thế 

hiểm yếu, khí hậu ẩm ướt, những cây tùng sam mọc đầy xanh tốt 

sum sê bao phủ cả một vùng rộng lớn. Đi dọc theo núi Thiên Sơn 

về hướng tây một đoạn không xa thì đến khu tự trị Barkol Hazak, 

một huyện lỵ nhỏ, dân chúng phần nhiều làm nghề chăn nuôi. Vào 

đời nhà Hán vùng đất Barkol là nơi chăn nuôi thú vật của người Bố 

Loại và người Hung Nô. Về sau người Đột Quyết, người Hồi Cốt, 

người Mông Cổ đến cư trú. Đến thế kỷ thứ 19 tộc người Hazak 
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mới từ vùng tây bắc thiên di đến. Từ Barkol Hazad đến Mulei 

(Mộc Lũy), đoạn đường 230 km mà phải mất hết 11 giờ lái xe. 

Không biết hồi xưa ngài Huyền Trang phải mất bao nhiêu ngày 

đêm gian nan vất vả ? Mulei là lấy giòng sông Mộc Lũy mà đặt 

tên. Huyện Mulei Hazak tự trị này mới được thành lập năm 1954 

do người Hazak cư trú làm nghề chăn nuôi. Từ Mulei đi xe đến Kỳ 

Đài, một huyện lỵ rộng hơn Mulei nhiều, dân số cũng nhiều hơn. 

 

Vào thời thịnh Đường, để dễ bề cai trị, miền tây rộng lớn này được 

chia thành hai phủ: An Tây Đô Hộ Phủ đặt tại nước Quy Tư ( 

Khâu Tư, Kucha, nay là huyện Khổ Xa, Tân Cương) cai quản vùng 

Thiên Sơn đến địa phận phía nam sông Toái Diệp (nơi sinh của 

nhà thơ Lý Bạch, nay là ven hồ Issyk Kul thuộc Liên Bang Nga); 

Bắc Đình Đô Hộ Phủ, đặt tại Đình Châu, nay là huyện Jimusar 

(Cát mộc tát nhĩ), Tân Cương, cai quản từ bắc Thiên Sơn đên khu 

đông bộ Hàm Hải. Từ Jimusar theo chân núi phía bắc Thiên Sơn, 

tiến về phía tây, đường đi toàn cát phẳng mênh mông, hoang vu 

không người. Trên đường đi, ngang qua ngọn núi tuyết Bogda, gần 

đến thành phố Urumqi, trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của 

khu tự trị người Uighur ở Tân Cương, có đường bay nội địa đi Bắc 

Kinh, Thượng Hải, Lan Châu, Ha Mật, Hòa Điền, Khố Xa , Y Lê 

(Humi)â, Thả Mạt (Sở Lạc- Kashgar-, Vu Điền- Khotan-, Qui Tư -

Kucha-, Ô Tôn và Thả Mạt xưa); có đường bay quốc tế đi Karachi, 

Teheran, Frankfurt, Paris. Cư dân Urumqi hiện nay khoảng hơn 

80,000 người, đại đa số người Uighur, còn lại là người Hồi, Hazak, 

Mông Cổ, Kirgiz, Hán.. Vào thời kỳ mà con đường tơ lụa thông 

thương thì Urumqi chưa xuất hiện, giờ đây Urumqi là nơi tụ họp 

những người muốn nghiên cứu tìm hiểu con đường tơ lụa. 

 

Từ Urumqi đi về hướng tây đến thành phố Y Ninh trên bờ sông Y 

lê là một đoạn đường dài 700 km, ngày xưa là nơi trống vắng, 

không thành quách, không nhà cửa, bây giờ là con đường xa lộ tốt 

nhất vùng Tân Cương. Năm 104 tkn Hán Vũ Đế phái đặc sứ đi Đại 

Oản mua đổi ngựa quí bị cự tuyệt và sứ giả bị làm nhục. Tin tức 

truyền đến Trường An, vua sai tướng Lý Quảng Lợi xuất quân 
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đánh chiếm Đại Oản. Sau lần viễn chinh này, vị trí của nhà Hán ở 

Tây Vực được củng cố. Luân Đài và Cừ Lê đời Hán có nhiều đồn 

điền, nổi tiếng nhất là đồn điền ở Tolophan (Turfan), Ha Mật, 

Jimusar, Korla. A Khắc Tô v. v. .thậm chí còn lan qua vùng phụ 

cận hồ Issyk Kul thuộc Liên Bang Nga, nay là vùng trung du lưu 

vực sông Tarim thuộc nam Tân Cương, nằm trên tuyến giữa của 

con đường tơ lụa, đất cát phì nhiêu, nước nôi sung túc, khí hậu ôn 

hòa. Thành phố Thạch Hà Tử  với hàng bạch dương xinh đẹp là 

khu vực chính của binh đoàn khai phá đất nông nghiệp và kiến 

thiết sản xuất ở Tân Cương vào lúc mới giải phóng. 

 

Rời Thành Hà Tử, đi xuyên sa mạc Gobi chừng 250 km sẽ đến 

Tinh Hà, cơ quan hành chánh Song Hà Đô Đốc Phủ thời nhà 

Đường. Song hà là hai con sông Tĩnh Hà và sông Bortala. Dân số 

Tinh Hà ngày nay chừng 70,000, phần đông là người Mông Cổ,  và 

người Hazak, còn lại là người Uighur, người Hồi và người Hán. 

 

Từ huyện Tinh Hà tiếp tục hướng biên giới Nga-Trung chừng 100 

km, trước mắt hiện ra hồ Tarim, phong quang mênh mông kỳ thú. 

Hồ này nằm trên núi cao giữa ranh giới châu tự trị Mông Cổ 

Bortala và châu tự trị Y Lê Hazak.  

 

Tai Tây Cương có trên  60,000 người Hazak, sống bằng nghề du 

mục, cư trú quanh vùng thảo nguyên bắc Thiên Sơn. Tổ tiên là 

người Ô Tôn về sau pha trộn huyết thống với người Tái Chủng, 

Đột Quyết, Mông Cổ, ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Đột Quyết. 

 

Ra khỏi núi thì đến thung lũng sôngY Lê. Ruộng đồng khoảng 

khoát, đất đai bằng phẳng, mương rãnh dọc ngang. Y Lê là trung 

tâm kinh tế, chính trị của thung lũng Y Lê, có những chuyến bay đi 

Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề), là thung lũng phì nhiêu nhất của Tân 

Cương, với thành phố Y Ninh, thành phố của hoa viên. Cách thành 

phố Y Ninh chừng 25 km là thôn người Uighur, gọi là “ bờ rào 

Tolophan” , có di tích Thành Cung Nguyệt đời Đường, trạm vận 

chuyển trọng yếu trên con đường tơ lụa, phía đông thông với Bắc 



 37 

Đình Đô Hộ Phủ đóng ở Đình Châu (tức Jimusar), phía tây thông 

với trấn Toái Diệp (nay là Takmak thuộc Liên Bang Nga), phía 

nam thông vơiù An Tây Đô Hộ Phủ, đóng ở Quí Tư (nay là Khô 

Xa).  

 

Ô Tôn là dân tộc xưa ở tây bộ Trung Quốc, cư trú rất sớm dọc Đôn 

Hoàng, Cam Túc, về sau thiên về Y Lê, là xứ nuôi nhiều ngựa tốt, 

vua Hán Vũ Đế gọi là thiên mã (ngựa trời) hay thiên lý mã (ngựa 

chạy hàng ngàn dặm). Vua Ô Tôn đem một nghìn con ngựa cưới 

công chúa Tế Quân nhà Hán. 

 

Từ Y Ninh men theo con đường tơ lụa thời cổ đại đi tiếp dọc sông 

Hoắc Nhĩ Lý Tư, qua một tòa lăng mộ xây theo kiểu Hối Giáo, đó 

là lăng mộ của Khương Hắc Lỗ Niêm Mộc Nhi ( hậu duệ của 

Thành Cát Tư Hãn), vua Mông Cổ đầu tiên theo Hồi Giáo. 

 

 Những đoạn đường trên đều đi theo tuyến miền bắc của con 

đường tơ lụa, còn tuyến giữa và tuyến nam men theo sa mạc 

Taklamacan. Tolophon là một trọng trấn của tuyến giữa. Theo Tùy 

Thư (sách đời Tùy) từ Đôn Hoàng đến Tây Hải (Địa Trung Hải) có 

ba tuyến đường, tuyến giữa đi từ Cao Xương (Turfan) đến Ba Tư. 

Khách thương của con đường tơ lụa, sau khi từ hành lang Hà Tây 

đi vào cửa ngõ Y Ngô (Ha Mật) của Tây Vực, có thể vượt Thiên 

Sơn để đi theo tuyến bắc, hoặc có thể men chân núi nam Thiên Sơn 

theo hướng tây đến Tolophan để đi theo tuyến giữa. 

 

Ngài Huyền Trang sau khi rời Ngọc Môn Quan đến Y Ngô, muốn 

theo tuyến bắc đi Đinh Châu (Jimusar) nhưng vì vua Cao Xương 

thành khẩn cung thỉnh, nên ngài đổi hướng qua Cao Xương thuộc 

lòng chảo Tolophan, rồi đi theo tuyến giữa của con đường tơ lụa 

đến nước Quy Tư (Khố Xa), Cổ Mạc ( A Khắc Tô). Ngài dừng 

chân ở Cao Xương hơn một tháng, tuyệt thực ba ngày, cương 

quyết đi Thiên Trúc dù vua Cao Xương Cúc Văn Thái có khẩn 

khoản mời ở lại mấy chăng nữa. Diện tích cổ thành Cao Xương 

khoảng 2,000,000 m2, chu vi tường thành dài hơn 5km, cách bố 
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cục phỏng theo thành Trường An, tự viện chính rộng hơn 10,000 

m2.   

 

Cách huyện lỵ Tolophan chừng 10 km có cổ thành Giao Hà Di 

nằm trên cù lao giữa hai con sông, chung quanh dòng nước sông 

bào mòn tạo thành bờ vách cao 30m, trở thành bức tường thiên 

nhiên. Khu vực Tolophan vào đời Tây Hán là nơi cư trú của người 

Sa Xa (Yarkand). Vào thế kỷ thứ 4, thứ 5 sau kỷ nguyên, nhà Tiền 

Lương thiết lập quận Cao Xương tại địa phận Tolophan. Tùy Dạng 

Đế gả công chúa Hoa Dung cho vua Cao Xương Cúc Bá Nhã. Nhà 

Đường thiết lập Tây Châu tại Cao Xương. Đến giữa thế kỷ thứ 9, 

một số người Hồi Cốt  (Turkestan) thiên di từ phía đông đến chiếm 

hết đất đai ở đây và lập ra nước Cao Xương của người Hồi Cốt, tổ 

tiên của người Uighur ngày nay. Vào đời nhà Nguyên, Tolophan 

từng được gọi là “ Hỏa Châu” , nơi mà theo Tây Du Ký, có ngọn 

núi lửa phun cao ngàn trượng, chặn lối Huyền Trang đi Tây Trúc 

thỉnh kinh. Lòng chảo Tolophan là lòng chảo thấp nhất của Trung 

Quốc, lòng chảo thấp thứ nhì của thế giới. 

 

Đi xe vượt qua sa mạc Gobi, tiến vào  hang phía tây núi lửa, không 

khí trở nên ẩm ướt, nơi có nhiều vườn nho nổi tiếng, nho trắng, 

nho hồng, nho đen, nho vú ngựa, nơi có nhiều hang động mang sắc 

thái nghệ thuật Phật Giáo, hang Thổ Dụ Câu, hang Bách Tư Khắc 

Lý Khắc với vô số bích họa, với bức tượng Bồ Tát đứng, mặc áo 

màu đỏ thẳm, đeo chuổi ngọc màu xanh, diện mạo thanh tú, hiển 

nhiên là khuôn mặt của người Tây Vực. Trong một số hang khác 

còn thấy tượng hình người Hồi Cốt, người Mông Cổ đang cúng 

dường. Ngày nay người Uighur theo Hồi Giáo, còn tổ tiên của họ 

đều theo đạo Phật. Đối với người Uighur, sử tịch Trung Hoa có 

nhiều tên khác nhau: Viên Hột, Vi Hột, Hồi Hột, Hồi Cốt, Uy Ngột 

Nhi v. v. . .do cách phát âm khác nhau của những thời kỳ lịch sử 

khác nhau.  
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Từ Tolophon đi về hướng tây chừng 70 km đến huyện Thác Khắc 

Tốn. Ở đây bắc có đường đi Urumqi, nam thông Korla, đông liền 

với Tolophan, tây đi A La Câu. Từ Thác Khắc Tốn dọc biên giới 

tây bộ lòng chảo Tolophan, vượt núi Thiên Sơn, đến lòng chảo 

Tarim. Từ Thác Khắc Tốn đến Tarim có hai con đường. Một con 

đường đi xuống phía nam, phải qua một khe núi dài chừng 100 km, 

không nước, không cỏ, sẽ đến huyện Yên Kỳ, tức là nước Yên Kỳ 

(Karashar) cổ đại ở dọc biên giới đông bắc của lòng chảo Tarim, 

cũng còn gọi là nước A Kỳ Ni (Agni). Một con đường khác thì đi 

về hướng tây men theo dòng nước cuồn cuộn của sông A La Câu 

đi sâu vào lòng núi Thiên Sơn, trèo đèo, leo dốc đến thượng nguồn 

ở độ cao hơn 3,000 m, rồi tiếp tục men theo một con sông khác tên 

là Ô La Tư Đài thì đến huyện Yên Kỳ. Ngày nay dọc theo con 

đường cổ đại này hệ thống đường rầy xe lửa đã được thiết kế, hành 

khách có thể ung dung ngồi trên toa xe uống cà phê, ngắm nhìn 

phong cảnh chung quanh. 

 

Trong Đại Đường Tây Vực Ký, ngài Huyền Trang có viết: “ Ra 

khỏi đất cũ nước Cao Xương, xứ gần nhất gọi là nước A Kỳ Ni.” . 

A Kỳ Ni là phiên âm tiếng Phạn Agni, sử sách tiếng Hán gọi là 

Yên Kỳ, có hồ Bosten (Bác Tư Đằng) rộng 980 km2, hồ nước ngọt 

nội địa lớn nhất  tại Tân Cương. Theo các nhà khảo cổ, thủ phủ của 

nước Yên Kỳ cổ đại đóng ở Tứ Thập Lý Thành Tử. Từ thế kỷ thứ 

5 đến thế kỷ thứ 8, các bậc danh tăng như Pháp Hiển, Tống Vân, 

Huyền Trang, Huệ Siêu, Ngộ Không trước sau đã đi qua nước Yên 

Kỳ trên đường đi Tây Trúc. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, ngài 

Huyền Trang nói nước Yên Kỳ có hàng chục ngôi chùa, có hàng 

nghìn tăng chúng. Cùng với Phật Giáo truyền nhập sang phương 

Đông, văn hóa Ấn Độ cũng có ảnh hưởng tương đối sâu sắc đối 

với Yên Kỳ. 

 

Từ Yên Kỳ hướng về phía tây nam, qua hồ Bosten, nơi phát 

nguyên của sông Khổng Tước, quanh co lên núi Khố Lỗ Khắc, một 

hòn núi đá trơ trọi không cây, không cỏ. Dưới núi là dòng sông 

uốn khúc, gần vùng lục châu Korla nằm bên rìa đai sa mạc 
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Taklamacan. Ngài Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký có 

ghi :  “  Rời Yên Kỳ đi về huớng tây nam qua một ngọn núi nhỏ, 

vượt hai con sông lớn thì đến đồng bằng ở phía tây.”  Ngọn núi 

nhỏ ấy là núi Khố Lỗ Khắc và hai con sông lớn kia là Khai Đô và 

Khổng Tước. Từ núi Khố Lỗ Khắc, qua ải Thiết Môn Quan thì gặp 

lục châu Korla. Ngày nay một đoạn sông Khổng Tước chảy qua 

Thiết Môn Quan đã khô cạn vì trên hẽm núi nguời ta đã lấp dòng 

chảy  để xây một đập lớn cao hơn 20m, chắn nước làm thủy điện. 

Tây Vực có hai Thiết Môn Quan. Thiết Môn Quan thứ nhất gần 

sông Khổng Tước và Thiết Môn Quan thứ hai ở Kirsint, thuộc khu 

vực Osbiek, Liên Bang Nga, cửa ải mà Huyền Trang đã đi qua để 

đến nước Kiết Sương Na. 

 

Từ Korla theo hướng tây đến Khố Xa (Kucha) khoảng 310 km,  

hiện nay có con đường cái quan tráng nhựa bằng phẳng, đi đến hai 

nơi mà sử sách đã từng ghi đó là Tây Vực Đô Hộ Phủ đời nhà Hán 

(nay là Luân Đài) và An Tây Đô Hộ Phủ đời nhà Đường (nay là 

Khố Xa), nước Qui Tư,  nơi mà ngày xưa ngài Cưu Ma La Thập 

chào đời. Qui Tư là một nước lớn ở Tây Vực trong số hơn 50 nước 

vào đời nhà Hán, lớn nhất là nước Ô Tôn, với hơn 600,000 dân, 

nước thứ nhì là Đại Oản với 300,000 dân, nước thứ ba là Qui Tư 

với 81,317 dân. Dưới triều nhà Hán nước Qui Tư  bao gồm 6 

huyện ngày nay là Luân Đài, Khố Xa, Sa Nhã, Bái Thành, A Khắc 

Tô và Tân Hòa, trong đó Khố Xa là trung tâm. 

 

Cách Khố Xa 18km về phía bắc là cổ thành Tô Ba Thập, một trung 

tâm Phật Giáo của nước Qui Tư. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, 

Huyền Trang có viết: “  Cách một con sông có hai ngôi chùa đều 

có tên là Chiêu Hộ Ly, đông tây đối nhau.”  Đoạn miêu tả trên so 

với địa hình ở cổ thành Tô Ba Thập hoang phế này rất giống nhau. 

Đi vào vùng đất chắc chắn là hùng vĩ. Dấu tích trụ đứng cao lớn áp 

sát tường vẫn còn trông rõ. Trên đất rơi vãi nhiều mảnh gạch ngói 

màu men xanh, chính giữa có ngôi đại điện thờ tượng Phật ngồi, 

chung quanh có khám thờ, trước điện nơi gần bờ sông là nền của 
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một tháp Phật. Có lẽ năm xưa tháp Phật nguy nga này đang cúi 

nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy về phía nam. 

 

Từ Khố Xa theo hướng núi đi huyện Bái Thành đến Thiên Phật 

Động (Ngàn động thờ Phật) ở Khắc Tư Nhĩ, là những hang động 

cỡ lớn ở tây bộ Trung Quốc, được kiến tạo sớm hơn so với quần 

thể hang động ở Mạc Cao và Đôn Hoàng. Hiện nay Thiên Phật 

Động được nhà nước bảo quản và được đánh số, tổng cọng  236 

hang động, nằm trên những vách đá cheo leo dài chừng hai km. 

Hang thứ 17, hang được thiết lập sớm nhất, trong hang có bức bích 

họa vẽ một vị Bồ Tát để lộ phần thân trên, đeo thắt lưng, dong cao 

hai tay, hai bàn tay biến thành hai ngọn đuốc soi đường cho hai 

khách thương mặc thường phục Tây Vực đang đi trong đêm tối, 

ngẩn nhìn Bồ Tát, tay phải đưa lên tỏ lòng cảm kích, thật rất linh 

động. Vô số bích họa tả tiền thân của Phật.  

 

Trên đường đến A Khắc Tô, dọc ven sa mạc có ba phong hoả đài, 

ruộng lúa phì nhiêu, quán cơm bên đường rộng rãi, sạch sẽ, nơi 

cách đây gần 1,500 năm Huyền Trang đã đi qua. Đại Đường Tây 

Vực Ký chép: “  Rời Khuất Chi (tức Qui Tư) theo hướng tây đi 

chừng 600 dặm, qua một sa mạc nhỏ đến nước Bạt Lộc Già (tức A 

Khắc Tô).”  A Khắc Tô bây giờ là một thành phố khá tấp nập, 

đường phố rộng rãi, kiến trúc cận đại, với khoảng 13,000 dân trong 

tổng số dân toàn huyện là 110,000 người, phần lớn người Uighur. 

Vào thời nhà Hán, A Khắc Tô thuộc nước Cô Mạc, lúc đó chỉ có 

24,500 dân, đời Đường gọi là thành Bát Hoán.   

 

Từ biệt A Khắc Tô, qua sông Tarim vùng thượng du, đi về hướng 

tây đến huyện Ba Sở, rồi đến cổ thành Thoát Khố Tư Tát Lai, tiếng 

Uighur có nghĩa là chín gian nhà khách,  vì ngày xưa tại đây có 

chín ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ, người Hán gọi là thành Đường 

Vương, vì tại đây người ta tìm thấy nhiều đồng tiền thời Đường 

Khai Nguyên. Trên thực tế ngôi thành này được xây vào thế kỷ thứ 

năm, thời Nam Bắc Triều và bị hủy hoại vào thế kỷ thứ mười một, 

thời nhà Tống. Vào đời Hán, khu đất cổ thành này thuộc nước Úy 
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Đầu, đến đời Tần và Nam Bắc Triều thuộc nước Qui Tư . Trong 

những di cảo, di vật tìm thấy được, viết bằng chữ Hán, Khu Lô, 

Qui Tư, Tolophan, Hồi Cốt, Ả Rập, nói lên ảnh hưởng quốc tế tại 

vùng này. 

 

Rời Ba Sở đi trên đường tráng nhựa vào khoảng 200km đến A Đồ 

Thập, trù phú hơn vùng A Khắc Tô. Từ A Đồ Thập hướng về phía 

tây 100km thì đến huyện Ô Kháp, nơi xa nhất của tây bộ Trung 

Quốc. Từ Ô Kháp đi về phía tây, lên núi, xuống đèo, đến lòng chảo 

Ô Lỗ Khắc Kháp Đề, tứ bề nuí non vây bọc, một con sông đầy phù 

sa màu đỏ chảy qua long chảo, đó là sông Khắc Tư Lạc (tức là 

sông Xích Hà). Phần lớn tiền bằng bạc bằng vàng thỏi cổ Ba Tư 

đều đào được tại Ô Lỗ Khắc Kháp Đề. Tiếp tục men theo đường 

núi đến công xã Cát Cân, công xã cực tây của Trung Quốc với vài 

ngàn xã viên người Kirghiz, đa số sống bằng nghề chăn nuôi. Vào 

thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên, người Kirghiz chăn thả súc vật tại 

lưu vực sông Diệp Ni Tái. Khoảng giữa thế kỷ thứ 9, họ đã từng 

dựng nước, xưng vương. Đầu thế kỷ thứ 16, một số người Kirghiz 

thiên di đến định cư ở cao nguyên Pamir và khu vực Thiên Sơn. 

 

Trên đường thông qua núi Thông Lĩnh có ba hang đá nằm hàng 

ngang, tục gọi là Tam Tiên Động, thực sự phải gọi là Tam Phật 

Động vì trong hang toàn bích họa Phật tượng. Căn cứ vào cách thể 

hiện nội dung các bích họa và phong cách nghệ thuật, thời gian đục 

mở Tam Tiên Động không sớm lắm so với Thiên Phật Động ở 

Khắc Tư Nhĩ, chậm nhất vào thế kỷ thứ 4. Tam Tiên Động có thể 

là di tích sớm nhất còn lưu lại sau khi Phật Giáo du nhập vào 

Trung Quốc tại vùng tây bộ xa nhất này. 

 

Con đường tơ lụa còn có một lộ tuyến khác: từ Taxkorcan 

(Taxhorgan) vượt Thông Lĩnh đi Kashmir. Con đường này Huyền 

Trang đã đi qua lúc từ Ấn Độ trở về Trung Quốc, từ Kashmir vượt 

núi đến Taxkorcan. Vùng Taxkorcan nằm giữa cao nguyên Pamir 

và núi Côn Luân, thời nhà Hán gọi là nước Bồ Lê và nước Ỷ Nại. 

Huyền Trang gọi là nước Yết Bàn Đà. Tuyến đường Ca Thập- 
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Taxkorcan- Kashmir có nhiều vị cao tăng, nhiều nhà du lịch, thám 

hiểm đi qua. 

 

Ca Thập (Kashgar) là đóa hoa của vùng Nam Cương. Dưới mắt 

người Uighur Ca Thập không kém gì Urumqi. Ca Thập cách 

Urumqi 1,500km. Ca Thập thành phố phía tây đối diện với Đôn 

Hoàng thành phố phía đông. Con đường lụa ngày xưa từ Đôn 

Hoàng đi men phía bắc hay phía nam sa mạc Taklamacan đều đến 

Ca Thập. Đôn Hoàng có ải Ngọc Môn Quan là cửa ngõ của Trung 

Nguyên. Ca Thập nằm dưới núi Thông Lĩnh là yết hầu của lòng 

chảo Tarim. Về mặt hiện đại hóa Ca Thập phồn vinh hơn Đôn 

Hoàng, về mặt di tích lịch sử Đôn Hoàng vượt xa Ca Thập. Tại 

trung tâm thành phố có nhà thờ Thanh Chân Hồi Giáo kiến thiết 

cách đây 400 năm. Phụ nữ Ca Thập tóc nâu, mắt xanh, mặt mày 

thanh tú, hình dáng cân đối làm người ta liên tưởng đến truyền 

thuyết  người đẹp Hương Phi năm xưa của Ca Thập, được vua Càn 

Long nhà Thanh ái mộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Hồi Giáo tại Kashgar, The Orient, tr… 89. 

 

Marco Polo (1254- 1324) đã miêu tả Ca Thập trong du ký của 

mình trên đường từ Tây sang Đông, qua Kashmir, vượt cao nguyên 

Pamir để vào nội địa Trung Quốc, trạm đầu tiên ông dừng chân là 
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Ca Thập. Ông viết: “ Xưa kia Ca Thập Hát Nhĩ  (Kashgar) là một 

quốc gia, trong nước có nhiều thành quách, thôn xóm, nhưng lớn 

nhất và đẹp nhất là thành Ca Thập Hát Nhĩ. Ở đây có vườn cây 

cảnh rất đẹp, có vườn nho sum suê, sản nghiệp to lớn, sản xuất 

bông vải, rất nhiều nhà buôn xuất thân, từ đó đi khắp thế giới kinh 

doanh buôn bán.”  

 

Cách thành Ca Thập không xa có một thôn tên là Bá Thập Thác Hồ 

La Khắc, chung quanh đồng ruộng mênh mông, phía giữa là ngôi 

thành hình vuông, tường thành vẫn còn dấu tích. Dựa vào tài liệu 

khảo cổ, thành này gọi là thành Ha Nại, có nghĩa là hoàng cung 

được vương triều Kalahan người Đột Quyết và người Hồi Hột xây 

dựng vào thế kỷ thứ 10, là vương triều đầu tiên theo Hồi Giáo, 

dùng bạo lực cưỡng ép dân chúng theo đạo. Ca Thập Bát Nhĩ vừa 

là trung tâm chính trị của vương triều Kalahan, vừa là một trong 

những trung tâm Hồi Giáo lớn nhất ở Tây Vực. Từ đời Hán đến 

đời Đường, vùng Ca Thập thường được sử sách gọi là nước Sở Lạc 

(Kashgar). Hán thư gọi là nước Sở Lạc. Đời Đường đặt làm trấn 

Sở Lạc, cùng với trấn Qui Tư, Yên Kỳ, Toái Diệp thành Tây Vực 

Đại Trấn. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, Huyền Trang gọi Ca 

Thập là nước Khư Sa (Kashgar). 

 

Từ Ca Thập đi về hướng đông nam, xuyên qua một sa mạc nhỏ đến 

Sa Xa (Yarkand), rồi đến Hòa Điền. Đầu đời Đông Hán, Sa Xa là 

một cường quốc ở nam Thiên Sơn. Vu Đìền (Khotan) không chịu 

nổi sự áp bức của Sa Xa nổi lên chống đối, cuối cùng tiêu diệt 

nước Sa Xa, thay thế Sa Xa đứng đầu các nước Tây Vực ở tuyến 

nam của con đường tơ lụa. Thời Tây Hán, Hòa Điền là nước Vu 

Điền, một thời là trung tâm Phật Giáo và chính trị của khu vực 

Nam Cương, một trung tâm về nghề dâu tằm và nghề dệt tơ lụa, 

một vùng khô nóng bậc nhất ở Nam Cương. Hai vị tăng cha con 

Uy Trì Ất người Vu Điền là hai danh họa trong nền nghệ thuật 

Trung Quốc thời bấy giờ. Hòa Điền ngày nay là nước Vu Điền cổ 

đại. Ngày nay khu vực Hòa Điền bao gồm các huyện Bì Sơn, Hắc 

Ngọc, Lạc Phủ, Sách Lặc, Vu Điền, Dân Phong. 
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Từ Vu Điền đi về hướng đông hai lần vượt qua sa mạc thì đến 

huyện Dân Phong. Vào thời Tây Hán, Dân Phong thuộc nước Tinh 

Tuyệt, thời Đông Hán, thuộc nước Thiên Thiện. Theo di chỉ Thiên 

Thiện tọa lạc tại hạ lưu sông Ni Nhã, cách huyện Dân Phong hiện 

nay 150km về phía bắc, bị chôn vùi trong sa mạc.. Ở Dân Phong 

còn có một tòa cổ thành bị chôn vùi, cổ thành Akkuxicar, tiếng 

Uighur có nghĩa là Đại Bạch Công Dương (Ông Dê Trắng Lớn), 

tường xây hình tròn, đường kính 215m, diện tích 36,300m. Ngài 

Huyền Trang trong Đại Đường Tây Du Ký có đề cập đến cổ thành 

này, nói là thủ phủ của nước Đỗ Hóa La, có người nói là thủ phủ 

Bố Tiến Trấn của nước Thả Mạt đời Đường, có người cho là Thủ 

Tróc (cứ điểm quân sự) Lan Thành đời Đường. 

 

Từ Dân Phong đi Thả Mạt rồi Nhuợc Khương dù trên bản đồ nói 

không có đường chính thức, nhưng thực sự vẫn có công lộ, chỉ có 

điều một vài đoạn bị sa mạc xâm thực quá nghiêm trọng. Vào thời 

Tây Hán (206- 08 tkn) Thả Mạt là một tiểu quốc ở tuyến nam của 

con đường tơ lụa với 1,610 nhân khẩu. Hán Thư có ghi: “ Thiên 

Thiện nằm trên đường giao thông của nhà Hán với nước Thả Mạt ở 

phía tây chừng 720 dặm” , tức có ý nói Thả Mạt nằm trên khu vực 

La Bố Bạc, giữa nước Thiên Thiện và nước Lâu Lan, tức là ở trên 

con đường trọng yếu thông Tây Vực vào thời nhà Hán. Tuyến nam 

của con đường tơ lụa nếu xuất phát từ Đôn Hoàng thì trạm dầu tiên 

phải qua là nước Thiên Thiện, rồi đi về phía tây là nước Thả Mạt. 

Hán Thư lại còn nói: “  Từ nước Thả Mạt trở đi người ta đều trồng 

ngũ cốc. . . đi về phía tây cách nước Tinh Tuyệt chừng 200 dặm.”  

Nước Tinh Tuyệt hiện nay là di chỉ Ni Nhã ở phía bắc huyên Dân 

Phong. Như vậy Thả Mạt là một trạm ở tuyến nam của con đường 

tơ lụa, ngài Huyền Trang và Marco Polo đã từng đi qua con đường 

này. Ngày nay Thả Mạt có sân bay, có xa lộ thông thương với các 

nơi khác. 

 

Đoạn đường từ Thả Mạt đi Nhược Khương theo hướng tây dài 

340km. Huyện thành rất nhỏ chỉ có một con phố lớn. Nhân khẩu 
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toàn huyện chỉ 22,000 người trên một diện tích 190,000 km2 , lớn 

hơn cả diện tích Hy Lạp và Hòa Lan cọng lại. Vào thời Tây Hán, 

Nhược Khương là một tiểu quốc nằm gần Dương Quan . Hán Thư 

ghi chép: “  Ra khỏi Dương Quan, nước gần nhất là Nhược 

Khương, phía tây giáp Thả Mạt, phía tây bắc kéo dài đến nước 

Thiên Thiện và cũng là một thông đạo.”  Như vậy nước Nhược 

Khương đi lệch về phía nam, không nằm ttrên tuyến nam của con 

đường tơ lụa. Huyện Nhược Khương ngày nay chính là nước Lâu 

Lan thời cổ đại, hoặc là đất xưa của nước Thiên Thiện. Hán Thư 

phần truyện Tây Vực ghi về tuyến nam của con đường tơ lụa như 

sau: “  Từ Ngọc Môn Quan hay Dương Quan đi Tây Vực có hai 

con đường: từ Thiên Thiện đi cạnh núi Nam Sơn và sông Bắc Ba 

theo hướng tây đến Sa Xa gọi là nam đạo (tuyến nam).”   Sách trên 

còn viết: “ Ra khỏi Ngọc Môn Quan, qua Thiên Thiện, Thả Mạt và 

Tinh Tuyệt đường dài hơn 3,000 dặm đến nước Câu Nhi.”  Như 

vậy nước Thiên Thiện là trạm đầu tiên ở tuyến nam của con đường 

tơ lụa sau khi ra khỏi Ngọc Môn Quan. 

Sách trên còn chép: “ Nước Thiên Thiện vốn có tên là Lâu Lan, có 

vua trị vì ở thành Vu Nê. . . đất thiếu muối khoáng, thiếu ruộng, 

thiếu gạo, chỉ nhờ vào nước láng giềng. Nước chuyên sản xuất 

ngọc, có nhiều lau sậy, liễu đỏ, hồ đồng, bạch thảo. Dân sống bằng 

nghề du mục, chỉ dựa vào nguồn nước và cỏ thiên nhiên, nuôi 

nhiều lừa và lạc đà.”  

 

Lâu Lan vốn là trạm đầu tiên trên con đường đến Tây Vực, bắc 

giáp Hung Nô nên không tránh khỏi tranh chấp quyền kiểm soát 

vùng Tây Vực giữa nhà Hán và người Hung Nô. Nước Lâu Lan 

sau đổi tên là Thiên Thiện, ngày nay thuộc huyện Nhược Khương 

tại Tân Cương bao gồm vùng La Bố Lạc. Nhược Khương tiếng 

Uighur gọi là Churklik, ngày nay là Vu Nê, kinh đô của Lâu Lan. 

  

Trong lời giới thiệu quyển  Buddhism in Central Asia của giáo sư 

B.N. Puri, Alex Wayman viết : “ Trung Á hiện nay vẫn là vùng đất 

quan trọng về phương diện chính trị, sức sống của các dân tộc 

vùng đất này vẫn không giảm thiểu. Phật Giáo được truyền vào 
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khu vực Khotan qua con đường tơ lụa. Khotan lúc bấy giờ (100 

tkn- 200 skn) rất phồn vinh, sinh hoạt nhộn nhịp. Con đường tơ lụa 

cổ xưa này bắt đầu từ Trung Quốc đến Đế Quốc Đông La Mã, đi 

ngang qua Trung Á, có đường phụ rẽ xuống Tây Bắc Ấn Độ. 

Trung Á vào thời kỳ ấy có nhiều sắc dân, nói nhiều thứ tiếng và 

thổ ngữ. Phật Giáo phát xuất từ Ấn Độ, truyền thừa khắp nơi qua 

những con đường thương mãi, tại Trung Hoa, bắt đầu từ Tunhuang 

(Đôn Hoàng), biên giới miền Tây Trung Quốc. Sau ngày đế quốc 

Hán sụp đổ vào năm 220, Phật Giáo bành trướng mạnh và vào 

khoảng 300, hàng thượng lưu trí thức ở Bắc Trung Quốc đã thâm 

nhập giáo lý Phật Đà. Khi quốc vương Tây Tạng Sron-btsan Sgam-

po (sinh năm 569) theo Phật Giáo qua sự thành hôn với hai công 

chúa Népal và Trung Hoa, vua gửi một phái đoàn đến Ấn Độ (có lẽ 

đến Kashmir) thỉnh kinh và dùng Phạn ngữ để tạo chữ viết Tây 

Tạng, dùng thứ tiếng ấy phiên dịch Tam Tạng vào thế kỷ thứ bảy, 

lúc đầu từ tiếng Phạn và tiếng Trung Hoa, nhưng vào cuối thế kỷ, 

chỉ từ tiếng Phạn dịch ra Tạng ngữ. 

 

Tác phẩn của ông B.N. Puri về Phật Giáo vùng Trung Á cho ta 

thấy những biến cố hấp dẫn này. Ông đã xử dụng tài liệu của 

những học giảđi trước làm sử liệu căn bản về lãnh vực lịch sử, văn 

học, nếp sống hay nghệ thuật. Puri thật đã quán thông những tài 

liệu quan trọng liên quan đến tác phẩm của ông. Những người 

nghiên cứu học hỏi về Trung Á chắc chắn hoan nghênh tác phẩm 

này, được phong phú thêm nhờ đề mục và phần giới thiệu thư mục. 

Có những tác phẩm chuyên môn bàn về khía cạnh đặc biệt của 

Trung Á, nhưng tác phẩm của Puri thông quán nhiều lãnh vực thì 

thất rất đặc biệt, hy hữu. Mười sáu bức hình quí giá làm tăng thêm 

phần mỹ thuật trong nỗ lực đóng góp vào tủ sách Truyền Thống 

Phật Giáo.”  

 

Trong Lời Nói Đầu của cuốn Buddhism in Central Asia, giáo sư 

B.N. Puri viết: “ Không thể nghiên cứu Phật Giáo Trung Á một 

cách biệt lập, vì nó liên hệ đến rất nhiều yếu tố. Sự truyền thừa 

Phật Giáo vào vùng đất này không những là thành quả của công 



 48 

tác hoằng dương chánh pháp mà còn là kết quả của bang giao hòa 

bình quốc tế. Theo truyền thuyết, dân thuộc địa Ấn Độ thời Vua A 

Dục đã đến định cư tại Khotan. Dữ kiện này không thể được xem 

làxác thực vì ta không rõ Phật Giáo  truyền thừa đến thung lũng 

Tarim vào thời kỳ nào, tuy nhiên ta có thể khẳng định giáo lý của 

đức Thế Tôn đã thịnh hành ở Trung Á vào đầu kỷ nguyên. Từ 

vùng đất này Phật Giáo  truyền sang Trung Quốc vào giữa thế kỷ 

thứ nhất sau kỷ nguyên. Địa bàng hoạt động của Phật Giaó và các 

nhà bác học Phật Giáo tại Trung Á rất rộng lớn, từ Trung Quốc đến 

biên giới Ba Tư, suốt thời gian gần hay trên một nghìn năm, với 

nhiều sắc dân góp công, góp sức vào sự trưởng thành và bành 

trướng Phật Giáo, từ sắc dân Yuehchi, sắc dân Kusanas đến sắc 

dân Uighurs. Tất cả đòi hỏi sự nghiên cứu bao quát. Tài liệu 

nghiên cứu này được xây dựng trong bối cảnh địa dư với nhiều sắc 

dân -dân du mục, dân định cư,  nơi gặp gỡ của Đông Phương và 

Tây Phương, trong tiến trình giao thông hai chiều với vai trò của 

những dân tộc Trung Á, các nước khác và các dân tộc khác trong 

những miền khác nhau ở vùng đất này. 

 

Lịch sử chính trị của Trung Á phải được nghiên cứu tỉ mỉ vì các 

triều đại vua chúa ở vùng này đã qui ngưỡng và hộ trì chánh pháp 

theo ký lục của những nhà chiêm bái Trung Hoa đã đi qua những 

xứ này. Những vương quốc nằm trên Tuyến Đường Phía Bắc- 

Badajshan, Kashgar và Kucha - là những trung tâm lớn của giáo 

phái Thuyết Nhất Thiết Hữu  (Sarvastivadin), trong khi Phật Giáo 

Đại Thừa ngự trị Khotan và Yarkand. Làn ranh giáo phái đại diện 

cho hai trào lưu tư tưởng xuyên qua vùng đất này. Sự bành trướng 

của giáo phái Thuyết Nhất Thiết Hữu liên hệ đến sự bành trướng 

của đế quốc Kusana, có lẽ trước khi vua Kanishka qui y theo Phật, 

như một số học giả chủ trương. Phật Giáo Đại Thừa sau đó trở nên 

phổ quát hơn. Hai giáo phái Phật Giáo này không khác gì hai cỗ xe 

chuyên chở hành khách trên cùng một con đường đi đến giải thoát, 

dần dần thâu tóm dòng giao thông đương đợi ở đoạn cuối của cuộc 

hành trình. Danh xưng của những vị quốc vương Ấn Độ ở miền 

bắc và những vị  quốc vương Vijaya xứ Khotan do tài liệu 
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Kharosthi cung cấp cọng thêm những danh xưng hoàn toàn Ấn Độ 

hay pha lẫn với các ngôn ngữ khác cho chúng ta thấy những quốc 

gia ở thung lũng Tarim đã chịu ảnh hưởng nặng nề nếp sống Ấn 

Độ. 

 

Những vị có công bành trướng Phật Giáo tại Trung Á, ngoài các 

học giả Ấn Độ, còn có vô số thánh tăng thuộc các quốc gia khác 

như  Tokharia, Parthia, Sogdia và Yuehchi. Một số thánh tăng xuất 

thân từ gia đình vua chúa như ngài Dharmagupta xứ Kashghar,  

ngài Suryabhadra và ngài Suryasena xứ Chokkula-Karghalik-

Yarkand, ngài Dharmsksena, ngài Siksananda xứ Khotan, đặc biệt 

ngài Kumarajiva (Cưu Ma La Thập) xứ Kucha và những vị đương 

thời như ngài Dharmamitra, ngài Buddhayasa, ngài 

Buddhabhandra và nhiều nhiều nữa, đã ra công phiên dịch Tam 

Tạng từ chữ Phạn ra tiếng Trung Hoa. Văn học Phật Giáo được 

khám phá tại Trung Á rất nhiều, giống như ngành kiến trúc, đại 

diện cho nhiều giai đoạn, đáp ứng như cầu của hai giáo phái Phật 

Giáo. Vài tài liệu của Tạng Kinh A Hàm (Àgamas) bằng chữ Phạn 

từ Turfan, Tun-Huang, những kịch bản và Kàvyas của Asvaghosa 

từ Turfan, Luật Tạng Ba La Đề Mộc Xoa (Pratimoksa) của Thuyết 

Nhất Thiếtt Hữu Bộ từ Kucha và nhiều bản kinh Pháp Cú 

(Dharmapala) hay Udàna, với một số trích dẫn bằng chữ Tokharian 

và  chữ Phạn cũng vừa được khám phá. Nguồn văn học mới gồm 

các kinh Đại Thừa, gồm Bát Nhã Tâm Kinh (Prajnapàramita, Diệu 

Pháp Liên Hoa Kinh (Sadharmapundarika) và Suvarnarnaprabhàsa 

Sùtra- dịch ra tiéng Uighur và tiếng đông Ba Tư. Ngoài ra còn có 

kinh chú Đà La Ni (Dhàranis) hay các phương thức thần chú ở thời 

đại sau cũng được khám phá rất nhiều. Kinh văn bằng tiếng Thổ 

Nhĩ Kỳ(Thổ Phồn) được tìm thấy tại Turfan gồm bài thuyết pháp 

của Phật cho thương gia Trapusa và Bhallika. Kinh điển Phật Giáo 

bằng tiếng Kuchean, Tokharian, Sogdian và Bactrian Hy Lạp cũng 

được tìm hiểu. Thêm vào đó là bản nghiên cứu riêng biệt về văn 

học Phật Giáo và sự đóng góp của các nhà thạc đức Phật Học  đã 

được biên soạn. Sự liên hệ giữa Phật Giáo và các tôn giáo khác, 

đặc biệt với giáo phái Mani và Cảnh Giáo( Nestorian) Cơ Đốc, nói 
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lên tinh thần chiết trung va dung hòa của các dân tộc Trung Á. 

Giáo Phái Lạt Ma Tây Tạng được Mông Cổ tiếp nhận nói lên sắc 

thái tín ngưỡng bàn bạc qua nhiều hình thức, cung ứng cho tất cả 

tâm hồn,  từ tâm tư có vẻ mê tín dị đoan, đến tâm tư tình cảm,  đến 

tâm tư hình nhi thượng siêu hình . 

 

Nghiên cứu nền văn hóa vật chất tại Trung Á cung cấp cho ta ánh 

sáng về hòa đồng văn hóa, về nếp sống của dân chúng, thể hiện 

qua nhiều lãnh vực - liên hệ gia đình, địa vị phụ nữ, thực phẩm và 

thói quen ăn uống, cách phục sức, dụng cụ trang điểm, cách tiêu 

khiển và thời giờ tiêu khiển, kinh tế nông nghiệp và du mục, 

thương mãi, giao thông và những khía cạnh khác liên quan đến đời 

sống kinh tế xã hội. Dựa vào những tài liệu này người ta thấy có 

lúc chư Tăng Phật Giáo làm chủ ruộng đất, có tôi tớ hầu hạ và 

tham gia đời sống vật chất đương thời. Phật Giáo, vì vậy, cung cấp 

cho chúng ta nguồn tư tưởng sống động và biến thiên, phù hợp với 

mọi lớp người trong những bối cảnh tâm linh khác nhau. Hình 

trạng Phật Giáo mới cung cấp lý tưởng đạo đức, xoay quanh chư 

Phật và chư vị Bồ Tát, chư vị  thiên thần,  của từ bi bác ái, hòa 

bình và trí tuệ chứ không phải lý tưởng giác ngộ cá nhân hay giải 

thoát cá nhân. Tinh thần Phật, Bồ Tát Đại Thừa thể hiện qua nghệ 

thuật Trung Á. Những vị Bồ Tát Đại Thừa này trì hoãn việc nhập 

Niết Bàn để cứu khổ độ sinh và lòng tín ngưỡng vào Phật, nhất là 

Phật A Di Đà có thể tái sinh vào cảnh Tây Phương Tịnh Độ. 

 

Những yếu tố liên hệ đến việc chuyển biến hình thái truyền bá tư 

tưởng Phật Giáo, vừa có tính cách nội tại hay Ấn Độ, vừa do ảnh 

hưởng ngoại lai. Yếu tố Ấn Độ liên hệ đến sự phát triển Bà La 

Môn Giáo và Phật Giáo song song với nhau, với nhiều điểm tương 

đồng về tư tưởng và hành động, phát xuất tại Taxila -Taksasila, 

trung tâm học vấn lớn và tại Kashmir nơi cung cấp nhiều danh 

nhân thạc đức Phật Giáo cho vùng Trung Á,  rồi từ dó đến Trung 

Hoa. Ảnh hưởng ngoại lai là hậu quả của những vị thạc đức đóng 

góp cho gia tài Phật Giáo sau khi phát tâm qui y Tam Bảo, tiếp 

nhận đời sống mới. Người Hy Lạp, Parthians, Sakas và Kusanas 
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đóng góp vào kho tàng văn hóa Phật Giáo trên lãnh vực thần bí và 

hình tượng. Khi Phật Giáo qua tay những người ngoại quốc này, 

nhất là qua tay người Hy Lạp, một dân tộc quen thuộc và mến 

chuộng hình tượng,  họ có lòng muốn tôn kính các nhân vật Phật 

Giáo, nhất là tôn kính Phật, Bồ Tát, họ đã tạo ra những hình ảnh 

đặc biệt theo mô thức Tây phương mà không làm mất đi những đặc 

tính Ấn Độ. 

 

Các nghệ thuật giaTrung Á- một số từ vùng Gandhàra, gồm người 

Hy Lạp, như Titus xứ Miran, lấy nguồn cảm hứng Phật Giáo rồi từ 

cảm hứng ấy diễn đạt bằng những nét theo truyền thống Hy Lạp, 

được thay đổi tại La Mã. Truyền thống bản xứ tuy chấp nhận ảnh 

hưởng nghệ thuật ngoại lai nhưng chấp nhận với sự lựa chọn tỉ mỉ. 

Với sự bành trướng của Phật Giáo tại vùng Trung Á, chùa, tháp 

được xây dựng rất nhiều và do đó nhu cầu nghệ thuật gia cũng tăng 

lên rất lớn. Cơ sở thương mãi mọc lên, dọc theo đường buôn bán. 

Các thương gia, hàng phú hộ bảo trợ, đóng góp vào sự phồn vinh 

bằng cách trả lương cao cho thầy thợ đến công tác, phục dịch. 

Những bức họa với nhiều hình dạng, nhiều nét biểu tượng, nhiều 

cách diễn đạt rõ ràng là thành quả của nhiều đóng góp, nhiều ảnh 

hưởng từ các truyền thống nghệ thuật khác biệt -Ấn Độ, Ba Tư, 

Trung Hoa. Tuy nhiên tụ điểm là đức Phật và cuộc đời của Ngài. 

Dầu hình thức kiểu mẫu, dầu phương thức chuyển đạt có sai khác, 

hình dáng vẫn là một,  tại các địa điểm khác nhau. Nghiên cứu các 

Trung Tâm Mỹ Nghệ Trung Á, đặc biệt chú trọng đến những bức 

họa tại các điện đài hang động Phật Giáo, nằm rải rác trên Tuyến 

Miền Bắc và Tuyến Miền Nam, cho ta thấy lòng nhiệt tình của 

những người con Phật đối với đức Từ Phụ. Họ biểu lộ lòng thành 

khẩn ấy qua năng khiếu mỹ nghệ bằng cách phóng ra những hình 

thức mới về lý tưởng Phật Giáo cho đại đa số quần chúng. 

 

Bản nghiên cứu một cách tổng quát Phật Giáo vùng Trung Á này 

để tâm đến mọi khía cạnh, mọi nỗ lực liên quan đến việc truyền 

thừa Phật Giáo buổi ban đầu, lúc hưng thịnh, lúc suy vi và khi tàn 

rụi. Thiên nhiên đã giúp che chở gia tài nghệ thuật Phật Giáo và 
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những thư viện nhiều thứ tiếng tại Đôn Hoàng v.v. . . nhờ đó tránh 

được trộm cắp hay phá hoại. Những kho tàng văn hóa này được 

thiên nhiên phủ kín cho đến ngày các nhà khảo cổ, các nhà thám 

hiểm dùng cuốc bới lên để lộ cái quá khứ bí mật của Phật Giáo trên 

vùng đất rộng mênh mông của thung lũng Tarim đầy di tích lịch 

sử, nơi mà trước đây tưng bừng náo nhiệt với những hoạt động thế 

tục và tâm linh của những dân tộc gắn liền với đạo lý Phật Đà. . .”  

 

Khi biên soạn tập PHẬT GIÁO VÙNG TRUNG Á, phần lớn tôi 

dựa vào tài liệu của giáo sư B.N. Puri trong cuốn Buddhism in 

Central Asia, cuốn Huyền Trang Nhà Chiêm Bái và Học Giả của 

Hòa Thượng Thích Minh Châu, trích dẫn nhiều đoạn nguyên văn 

của nhà nghiên cứu Xa Mộ Kỳ đăng trong cuốn Con Đường Tơ 

Lụa do Nguyên Phổ dịch, Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Lịch Sử Phật 

Giáo Trung Hoa của cố Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm và nhiều 

tài liệu khác. 

 

Cuốn Phật Giáo Vùng Trung Á không thể nào hoàn thành và ra 

mắt độc giả nếu không nhờ công phu nghiên cứu sưu tầm của 

những sử gia, học giả, dịch giả đàn anh và sự yểm trợ tài chánh của 

chư tăng, Phật tử và độc giả kính mến. Chúng tôi xin thành kính tri 

ân,  xin hồi hướng công đức, nguyện cầu Tam Bảo trường tồn, 

nhân dân Việt Nam và thế giới sống trong thanh bình, an lac. 

 

Mùa Phật Đản năm Nhâm Ngọ, 2002. 

Trần Quang Thuận. 

 

 

 

CHƯƠNG I 

 

 

TỔNG LUẬN 
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Danh từ Trung Á hàm nghĩaVùng Thung Lũng Tarim với những 

khu vực lân cận như Oxus và Badakshan. Thung Lũng này là một 

lòng chảo, ba phía chung quanh có núi cao bao bọc : Núi Thiên 

Sơn ở phía bắc, núi tuyết Côn Lôn ở phía nam ngăn cách Tây Tạng 

Trung Á, dãy Pamirs ở phía tây, người xưa gọi là Imaos, giao tiếp 

núi Thiên Sơn ở đèo Hindu Kush, nơi nguồn sông Oxus xuất phát 

ở triền tây. Về phía đông, dãy đồi ngăn cách Trung Quốc tương đối 

thấp.  Nước sông Tarim và những phụ lưu chảy khắp vùng, cuối 

cùng đổ xuống hồ Lob-Nor - thực ra chỉ là một vũng lầy ngập 

nước. Thung Lũng là một bãi sa mạc, thỉnh thoảng có những vùng 

phì nhiêu có nước, có cây mọc cạnh bờ hồ. Có lẽ trước đây tại 

vùng này có những đám đất mầu mỡ, nhưng giờ đây, vùng xa xôi 

hẻo lánh này, trong vòng một trăm năm lại đây, chỉ có những nhà 

thám hiểm, những nhà khảo cổ thuộc nhiều quốc gia bước chân 

đến mà thôi. Sự cô lập hoàn toàn khỏi ảnh hưởng duyên hải và sự 

cách biệt địa dư đã tạo nên mẫu văn hóa đặc thù, trong đó các bộ 

lạc hiếu chiến đóng vai trò quan trọng. Trong khi ở miền bắc, 

Taiga hay là vùng rừng Tây Bá Lợi Á làm bức bình phong chấn 

giữ giao thông, thì tại miền nam dãy núi trùng trùng điệp điệp, dài 

gần bốn nghìn dặm chạy suốt từ Trung Quốc đến Hắc Hải làm 

ngăn cản tiếp cận với Đông Nam Á, bán lục địa Ấn Độ và Trung 

Đông. Chỉ có vài đoạn của dãy trường sơn này - đèo Hindu Kush, 

Paropamisus và Elburz, là không ngăn cản sự đi lại của các sắc dân 

Đông, Tây Phương. Hai cao nguyên Tây Tạng ở hướng Nam (do 

dãy Hy Mã Lạp Sơn bao bọc)  và Iran (núi Kirthar và Sulaiman 

bọc phía đông nam và núi Zagros boc phía tây nam) ở hướng tây 

nam, đã cung cấp đường giây liên hệ lịch sử với miền Trung Á. 

 

Vùng cực đông và cực tây của Trung Á không được phân ranh rõ 

ràng. Về phía đông, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc được 

xem như là ranh giới, trong khi về phía tây, vùng đồng cỏ xứ 

Ukraine chạy dài đến tận Lỗ Mã Ni và Hung Gia Lợi xem như 

cung cấp ranh giới địa dư và lịch sử cho vùng đồng hoang Trung 

Á. Vùng Trung Á  theo từ ngữ Nga khác với vùng Trung Á theo từ 

ngữ Tây Phương. Nga khi nói đến Trung Á là muốn chỉ cho Cọng 
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Hòa Uzbek, Tadzhik, Turkmenian và Kirghiz và miền nam của 

Cọng Hòa Kazakh nhưng không kể miền đông Turkestan, Mông 

Cổ và Tây Tạng, trong khi đó từ ngữ Tây Phương gồm tất cả 

những nước kể trên. Xem G. Hambly: Central Asia, London 1969, 

tr 2 và Aleksandr Belenitzky: Central Asia, bản dịch của James 

Hogarth, London (không có năm), tr 15). 

 

Cách diễn đạt trên có vẻ hơi thổi phồng ranh giới miền tây Trung 

Á, nhưng hiện nay mọi người đều chấp nhận vùng đất mênh mông 

ấy, trên lãnh vực địa dư và chính trị không vượt quá Iran, đặc biệt 

ở phía đông. Trung Á có nhiệt độ, hàn độ cao, với những cánh 

đồng hoang, với những sa mạc, gồm một số dãy núi cao nhất thế 

giới và những lòng chảo chung quanh Turfan tại Sinkiang (Tân 

Cương) và vùng đông bắc biển Caspian. Vùng cuối cùng của 

Trung Á này nằm gần giữa  bắc vĩ tuyến 35 và bắc vĩ tuyến 55 có 

thể được chia thành vùng bắc nam do lằn ngang nằm theo Syr 

Darya và Thiên Sơn. Vùng bắc, đủ ẩm thấp, khiến dân du mục có 

thể chăn nuôi súc vật trên đồng cỏ, trong khi vùng nam là nơi thị tứ 

trên khu đất trù mật có nước, có cây. Ở đây người ta canh tác trồng 

trọt với kỹ thuật dẫn thủy nhập điền. Vì thiếu nước nên người ta 

phải ra công trữ nước mưa vào những hồ nước nhân tạo. Trong 

hoàn cảnh này người ta không lấy làm lạ tại sao thường xảy ra 

những sự xung đột giữa các dân tộc du mục miền bắc và những 

dân tộc định cư miền nam. Dân du mục miền bắc núi Thiên Sơn 

thỉnh thoảng tràn xuống miền nam cướp bóc, xâm chiếm những 

khu trù mật có nước ở vùng thung lũng Tarim. Cướp bóc xong, họ 

trở về miền bắc chứ không đinh cư tại chỗ. 

 

Rừng núi chằng chịt, sa mạc bao la, ảnh hưởng đến sự di chuyển 

của các dân tộc Trung Á, từ vùng này đến vùng khác. Yếu tố địa 

dư khiến cho văn minh bị chia cách, hạn chế - Ấn Độ, Ba Tư (Iran) 

và Trung Quốc trong quá khứ. Những con đường thương mãi xưa 

không những cung cấp tin tức cho nhau mà còn thiết lập liên hệ, 

tuy hạn chế, nhưng rất quan trọng, giữa hai cực điểm- Trung Hoa, 

Ba Tư và thế giới phương Tây. Lẽ dĩ nhiên chỉ vài khu vực quan 
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trọng Trung Á mới đạt được  những thành quả văn hóa, thương 

mãi đángï kể, thí dụ khu vực giữa Amu-Darya (Oxus) và Syr-

Darya (Jaxartes), và khu vực người Ả Rập gọi là Khurasan, nằm ở 

phía nam Amu-Darya và chạy dài về hướng nam cho đến Dasht-

Kavir của Iran. Giữa hai dãy núi Anu-Darya và Syr-Darya là khu 

vực mà người Hy Lạp gọi là Transoxania, người Ả Rập gọi là 

Mawarannahr, với những trung tâm thị tứ quan trong thời trung cổ 

như Bukhara và Samarkand. Trung tâm Samarkand có một lịch sử 

lâu dài, từ thời đại đế Alexander đến xâm chiếm hay trước hơn 

nữa. Ngoài ra, tại đây, vào thời trung cổ còn có những trung tâm 

văn hóa, chính trị quan trọng khác . Khwanrazm nằm ở đoạn thấp 

của Amu-Darya, Shash, đông bắc Mawarannahr quá Syr-Darya, 

gồm khu vực chung quanh Tashkent, cũng có những trung tâm 

quan trọng thời trung cổ. Vào thời đại xa xưa hơn nữa, các trung 

tâm này, các quốc gia miền tây, nối liền Trung Quốc qua con 

đường thương mãi có tên là Con Đường Lụa, xuyên qua vùng cấm 

địa Trung Á. Trong khi những dự kiện địa dư làm hàng rào an ninh 

cho các dân tộc Trung Á, với sa mạc Lop Nor và Gobi ở phía 

đông, dãy trường sơn Thiên Sơn và Côn Lôn hướng nam bắc, dãy 

Thông Lĩnh  

( Pamirs) phía tây, với những ngọn đồi Karakoram nối liền Côn 

Lôn (Kun-Luns), sức người cũng làm đổi thay hình thể địa dư, đã 

thắng  thiên nhiên, đã thành công vượt qua những trở ngại dọc 

đường trên Con Đường Tơ Lụa cổ đại. 

 

Lụa, món hàng xuất cảng chính của Trung Quốc, trở thành đầu ngữ 

của hàng thương gia, dọc theo những con đường thương mãi. Nhờ 

những con đường này không những các thương gia có thể di 

chuyển hàng hóa mà các nhà hành hương Trung Hoa, các thánh 

tăng Phật Giáo Ấn Độ, các nhà mạo hiểm, có thể vượt qua những 

đoạn đường dài để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, tâm cầu đạo, chí học hỏi  

và để rao truyền đạo lý của đức Thế Tôn, bằng ngôn ngữ nước 

ngoài hay bản xứ. Sự bành trướng của Phật Giáo tại Trung Á liên 

hệ mật thiết với những con đường thương mãi, với những trung 

tâm văn hóa dọc theo hệ thống giao thông và những nơi ẩn cư sơn 
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dã của các bậc cao tăng. Di tích Phật Giáo vừa được khám phá xác 

chứng nhận định trên.  Vì vậy, muốn nghiên cứu Phật Giáo Trung 

Á đòi hỏi kiến thức về quốc độ, dân tộc, hình thái địa dư, hệ thống 

chính trị, phương thức di chuyển của những dân tộc này cũng như 

ảnh hưởng của sự giao lưu trong các khu vực chung quanh Trung 

Á. 

 

Vùng nội địa châu Á hiện nay, trên bình diện chính trị được chia 

làm ba khu vực: Nga, Trung Quốc và Mông Cổ. Khu vực Trung Á 

của Nga trước đây gọi là Turan, bây giờ gọi là Tây Turkestan hay 

Turkestan Nga, gồm lãnh thổ của những Cọng Hòa Uzbek, 

Tadzhik, Turkmanian, Kirghiz và phía nam của Cọng Hòa Kazakh. 

Khu vực Trung Á Trung Hoa, trước đây gọi là Turkestan Trung 

Hoa (Thổ Phồn), bây giờ gọi là vùng Tân Cuơng Uighur ( 

Sinkiang-Uighur) Tự Trị, phía bắc giáp  Cọng Hòa Nhân Dân 

Mông Cổ, phía tây nam giáp Kashmir và vùng đất nhỏ của A Phú 

Hãn, phía tây và phía bắc giáp giới các nước Cọng Hòa Nga. 

Sinkiang, về mặt hình thể, gồm hai thung lũng, có núi Thiên Sơn 

bao bọc phía tây đông. Thung lũng Dzungarian ở phía bắc với đô 

cao 600 đến 1,500 feet, có mưa mùa hè, là vùng lý tưởng chăn nuôi 

súc vật, trong khi thung lũng Tarim với độ cao 2,500 đến 3,000 

feet, khô cằn hơn thung lũng Dzungaria, với sa mạc Taklamakan 

nằm chính giữa, hồ muối và đầm lầy Lop Nor nằm phía đông. 

Trung Á, vì vậy, nói chung, là vùng đất có địa dư khác biệt, phần 

lớn là những dãy núi cao, những sa mạc mênh mông, không thuận 

lợi cho dân chúng định cư. Tuy nhiên Trung Á cũng có những lưu 

vực đất đai mầu mỡ, nơi dân chúng định cư từ thời xa xưa. 

 

Các nhà thám hiểm, khảo cổ chứng minh cho ta thấy loài người đã 

xuất hiện tại Trung Á vào thời đại cổ thạch và tiếp tục sinh sống 

trên vài vùng đất Trung Á, đã giao tiếp với những dân tộc khác ở Á 

Châu cũng như Âu Châu. Với sức sống dồi dào,  với nỗ lực kiên trì 

tìm đất sống thuận lợi và mầu mỡ hơn, vai trò của những dân tộc 

Trung Á, ảnh hưởng văn hóa bộ lạc của họ rất quan trọng trong 

lịch sử các nước và trong đà phát triển của quốc gia họ. Ngựa 
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hoang là thú vật đầu tiên được thuần hóa tại vùng hoang dã Trung 

Á và từ đó văn hóa ngựa -dùng ngựa để kéo xe và sau đó dùng 

ngựa để cưỡi và đánh trận- dần dần truyền đến các nơi khác trên 

thế giới. ( Xem McGovern: Early Empires of Central Asia, Chapel 

Hill, 1939, tr. 2. Trong nhiều phần đất trên thế giới cổ đại, người ta 

đã biết đến ngựa. Những hình ngựa vẽ trên bình của dân Anau, 

Tripolye và Tây Bắc Trung Hoa, chứng minh điều này, tuy nhiên 

đối với những dân tôïc ấy, ngựa chưa phải là súc vật quan trọng. 

Trái lại với dân du mục, ngựa đóng một vai trò chủ yếu và dân du 

mục tràn đến các khu vực khác luôn luôn mang theo ngựa và cách 

cưỡi ngựa. Muốn tìm hiểu sự liên hệ giữa ngựa và dân tộc Aryans, 

xem Childe: The Aryans, tr. 83). 

 

 Những vật dung liên quan đến ngựa như yên ngựa, bàn đạp ở yên 

ngựa, phát xuất từ Trung Á. Tập tục cưỡi ngựa được phổ thông, 

nên tập quán mặc quần cũng từ Trung Á truyền đến các quốc gia 

khác ở Á Châu và Âu Châu. Một vật dụng khác liên quan đến thuật 

cưỡi ngựa là giày ủng, lần lần thay thế dép và giày sandals đã được 

phổ cập. Về sau dân tộc Trung Á cũng phát minh cách đóng đế vào 

giày và giày ủng. Tóm lại sự đóng góp của những dân tộc Trung Á 

vào việc phổ cập hóa văn hóa rất quan trọng nhưng vai trò của họ 

trong việc chuyển thừa sắc thái văn hóa từ quốc gia này đến quốc 

gia khác lại còn quan trong hơn. 

 

Trao đổi sắc thái văn hóa giữa Đông và Tây cũng phát xúât từ 

Trung Á. Phát minh mới, tư tưởng, tác phong, tập quán mới được 

truyền từ vùng này đến vùng khác vượt qua biên giới chính trị. 

Trao đổi thường xuyên giữa Tây và Đông đều từ vùng đất này, từ 

Âu Châu hay Cận Đông đến Á Châu, Ấn Độ rồi Trung Quốc và 

ngược lại. Những trao đổi sắc thái văn hóa này xảy ra trước khi 

loài người phát minh chữ viết. Công trình khảo cổ đào bới ở Anau 

tại Trung Á cho ta thấy văn minh cổ đại đã kiến tạo giây liên hệ 

cho nền văn minh Cận Đông và Viễn Đông trước đây.( Xem 

R.Pumpley: Explorations in Turkestan, Washington, 1903- 04. 

Xem R. Pumpley: Pre-historic Anau, Washington 1905- 08). 
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 Trong thời đại lịch sử, cuộc chinh phục của đại đế Alexander đã 

cung cấp chất xúc tác văn hóa cho miền Viễn Đông qua các dân 

tộc Trung Á. Sự xuất hiện của học phái nghệ thuật Hy Lạp nổi 

danh, cũng có tên là Nghệ Thuật Phật Giáo Hy Lạp, có tầm ảnh 

hưởng sâu rộng khắp Turkestan, cuối cùng đến Trung Quốc, đều 

nhờ dân Trung Á   biết tiếp thu, xử dụng, rồi biến hóa cho phù hợp 

với óc thẩm mỹ địa phương về nghệ thuật hội họa cũng như điêu 

khắc. (Xem Bachhofer: A Short History of Chinese Art, London, 

1944. Nói đến nghệ thuật Trung Hoa vào thời điểm này là nói đến 

nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo kiểu Khotan, bắc Trung Quốc. 

Theo Bachhofer, trong lịch sử điêu khắc, ít khi nào người ta thấy 

nguyên bản lại được “ cốp”  một cách trung thành như trường hợp 

tượng Phật Di Lặc đứng bằng đồng hiện được trưng bày trong tàng 

cổ viện Nữu Ước. Điêu khắc gia Trung Hoa hoàn toàn “ cốp”  

những pho tượng làm bằng đất sét ở Kucha, Trung Ấn. Chiếc y đắp 

trên thân tượng “ cốp”  theo hình tượng bằng vôi của Kushana, tây 

bắc Ấn Độ và A Phú Hãn. Phật tử và điêu khắc gia Trung Hoa vào 

hậu thế kỷ thứ năm quan niệm những tượng Trung Á thật hoàn 

hảo, nên bắt chước theo những mô hình ấy càng trung thực chừng 

nào hay chừng ấy. Xem E. Waldschmidt: Gandhàra, Kutcha, 

Turfan, Leipzig, 1925) 

 

Người ta cho rằng việc nhập cảng kính Hy Lạp-La Mã có ảnh 

hưởng rất sâu đậm về thủ công của người bản xứ và gián tiếp đóng 

góp phát minh ngành đồ gốm Trung Hoa. Qua Trung Á, Trung 

Quốc nhập cảng cỏ alfalfa và cây nho từ Iran và cũng từ Iran, 

Trung Hoa học hỏi, rồì phát triển binh giáp, xử dụng nó trong 

chiến lược quân sự. Giáo phái Mani, một tôn giáo của xứ Ba Tư 

vào thế kỷ thứ ba, suốt thời gian dài, là địch thủ của Cơ Đốc Giáo 

tại Trung Á, cũng có chân đứng tại Trung Quốc.Trung Á thiết lập 

đường giây liên lạc giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nhờ đường giây ấy 

mà Phật Giáo truyền qua xứ Khổng Giáo, không phải từ Ấn Dộ mà 

từ các bậc thạc đức Trung Á. 
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Trung Quốc đến lượt mình cũng truyền bá sắc thái văn hóa của 

mình đến Cận và Trung Đông. (Niên đại liên hệ Ấn Độ và Trung 

Quốc đầu tiên không rõ ràng, lẫn lộn với thần thoại. Theo Bagchi, 

phái bộ Phật Giáo đầu tiên từ Ấn Độ sang Trung Quốc vào năm 

217 tkn dưới thời nhà Tân. Giả thuyết này không có dự kiện lịch sử 

để chứng minh. Nhưng theo tài liệu lịch sử cho biết vào năm 2 tkn, 

kinh sách và hình tượng Phật Giáo được các quốc vương Yueh-chi 

dâng tặng Hoàng Đế Trung Hoa. Các phái bộ Phật Giáo đến Trung 

Quốc vào năm 65 skn. Xem Bagchi: India and China, Greenwood 

Press, West Port, Connecticut, 1975 tr. 6) 

 

Nhiều khía cạnh văn minh Trung Hoa đã truyền sang Phương Tây 

cùng một ngã đường. Đào, mận, gừng, trà và nhiều sản vật Trung 

Hoa khác đã chuyển đến Tây Phương qua Trung Á. Vào thời 

Augustus, gấm lụa Trung Hoa đến La Mã. Trải qua nhiều thế kỷ 

lụa nhập cảng từ Trung Quốc trở thành món hàng thương mãi lớn 

của đế quốc La Mã. Con Đường Lụa từ Trung Quốc đến La Mã 

phải qua Trung Á và kiểm soát con đường này thỉnh thoảng trở 

thành đối tuợng cạnh tranh, đưa đến biến chuyển chính trị quan 

trọng. Có người cho rằng nghệ thuật làm giấy do người Trung Hoa 

khám phá vào thế kỷ thứ hai, được truyền qua Trung Á, đến người 

Ả Rập vào thế kỷ thứ tám và kỹ thuật làm giấy của Âu Châu là 

hoàn toàn “ cốp”  theo kỹ thuật Trung Hoa. Việc phát hành và xử 

dụng giấy bạc của Trung Quốc được người Mông Cổ, một dân tộc 

Trung Á, mà đế quốc của họ gồm toàn thể Trung Quốc và Ba Tư 

thời bấy giờ, truyền đến Ba Tư trong thế kỷ thứ mười ba . Ngoài ra 

nghệ thuật in sách mà Trung Hoa đã phổ cập ở đầu thế kỷ thứ 

mười, đã truyền đến và được phát triển tại Tây Phương. 

 

VAI TRÒ CỦA CÁC DÂN TỘC TRUNG Á 

 

Trong khi Trung Á cung cấp chất xúc tác văn hóa, là trung tâm liên 

lạc giữa Viễn Đông và Tây Phương, vai trò của các dân tộc vùng 

này trong lịch sử Á Châu và Âu Châu cũng cần sự quan tâm của 

chúng ta. Thực ra vai trò này là hậu quả của những đợt di dân và 
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xâm lấn của các bộ lạc hiếu chiến, qua nhiều thời đại, chiếm Trung 

Á làm lãnh thổ định cư .  

 

Từ thời tiền sử xa xưa Trung Á ít nhất có hai sắc dân, khác chủng 

tộc, khác ngôn ngữ, cư trú, đó là dân Scythians và dân Hung Nô . 

Dân Scythians thuộc Sắc Dân Da Trắng, dân Hung Nô thuộc Sắc 

Dân Da Vàng, mang giòng máu Mông Cổ, nói tiếng Turanian hay 

Ural-Altaic, khác với dân Da Trắng. Dân Scythians, sắc dân Da 

Trắng mang giòng máu Ấn-Âu, đa số hiện nay cư trú vùng 

Turkestan. Từ vùng này, sắc dân Scythians, bị áp lực kinh tế cũng 

như chính trị, tản rộng ra khắp bốn phương. (Xem McGovern: 

Early Empires of Central Asia, tr. 6 ff).  Cuộc di dân của sắc dân 

Scythians mang lại ảnh hưởng sâu đậm cho những vùng phía nam 

Turkestan, trải dài đến Cao Nguyên Ba Tư và Tây Bắc Ấn Độ, nơi 

họ đinh cư vĩnh viễn, nơi họ từ bỏ nếp sống và tập quán du mục. 

Những người Scythians còn lại tại Turkestan vẫn giữ nguyên tập 

quán du mục của họ và chẳng bao lâu tấn công người đồng chủng 

tại miền nam, xâm chiếm lãnh thổ, rồi định cư vĩnh viễn. Nhóm 

Scythians ở Parthia cai trị vùng đó gần năm thế kỷ, thiềt lập hệ 

thống chính trị, kiểm soát dân làm nghề nông tại Cao Nguyên Ba 

Tư. Dân Scythians ở Tây Bắc Ấn Độ (bây giờ là Pakistan) khác 

hẳn với những nhóm Scythians khác, thường hay xấm chiếm, cai 

trị lẫn nhau. 

 

Chủng tộc Hung  gồm nhiều bộ lạc mà người Trung Hoa gọi là 

Hung Nô, ngự trị vùng Trung Á, đó là những sắc dân Mông Cổ. Đế 

quốc Hung thống nhất là một nguy cơ cho nền an ninh Trung Hoa, 

vì vậy năm 214, Trung Quốc đã xây Vạn Lý Trường Thành để 

chận dân Hung khỏi tiến vào trung nguyên, vùng đất phì nhiêu dọc 

theo lưu vực sông Hoàng Hà. Người Trung Hoa đã thành công 

trong việc bảo vệ lãnh thổ không cho người Hung xâm nhập cho 

đến cuối thế kỷ thứ ba. Những thế kỷ tiếp, vận kiếp thay đổi, người 

Hung đã trở thành bá chủ khắp miền Bắc Trung Hoa. (Trong khi 

Turkestan do sắc dân Scythians cai trị, Mông Cổ trong giai đoạn 

đó, do nhiều bộ lạc Hung trị vì. Nhưng chẳng bao lâu sau , những 
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bộ lạc cư trú tại Mông Cổ thống nhất thành đế quốc kéo dài trên 

300 năm (từ 209 tkn đến 160 ). Xem McGovern: Early Empires of 

Central Asia, tr. 18). 

 

Dân Hung đồng thời cũng tiến về phía tây, đuổi dân Nhục Chi 

(Yueh-chi) khỏi vùng đất bấy lâu họ sinh sống. Dân Yueh-Chi, 

trên đường tìm sinh lộ, tấn công Wu-Suns. Nhờ trợ lực của Hung, 

Wu-Suns đánh lại Yueh-Chi, bắt Yueh-Chi phải chạy về phia tây, 

chiếm Tây Hạ (Ta-hia) của sắc dân Sakas . Sau khi đã ổn định , 

Yueh-Chi bỏ nếp sống du mục, chia lãnh thổ làm năm Tỉnh, trong 

đó Kuei-Shang là quan trọng hơn hết. Thủ đô của Ta-Yueh-chi là 

Kien-chi (Lan Chu), với Kin-pin nằm ở địa đầu phía nam. Trong 

Sử Nhà Hậu Hán ( Hậu Hán Thư, The Annals of the Later Han 

Dynasty),  ghi chép thủ đô của nước Yueh-chi là Lan-shi, cổ thành 

tại Badakshan, đồng thời Sử cũng đề cập đến việc hoàng tử Kuei-

shuang tên là Kieou-Stsieou-Kio (Kujula Kadphises) thống nhất 

năm tỉnh, lên ngôi Vua. 

 

Sự di chuyển của những bộ lạc hoang dại này và việc họ chiếm 

Bactria cũng được các sử gia Hy Lạp, La Mã chú ý. Strabo đề cập 

đến sắc dân Saka xâm chiếm Bactria, nơi mà các quốc vương Hy 

Lạp bị dân du mục Scythians đáng đuổi. Strabo cũng viết về các 

sắc dân du mục này, đặc biệt là dân Asioi, Pasianoi, Tocharoi và 

Sakarauloi. (Liên quan đến dân Yueh-chi và liên hệ của họ với 

Kuei-shuang-Kusànas như được ghi chép trong các tài liệu cổ Hy 

Lạp và Latin, đã được Puri nghiên cứu đầy đủ trong cuốn India 

under the Kusànas, với chi tiết thư mục. Lịch sử chính trị của triều 

đại Trung Á này ở Ấn Độ được trình bày tỉ mỉ trong tập nghiên 

cứu ấy.) 

 

Trogus, trong Tập 41,  cũng cung cấp cho chúng ta tình trạng chính 

trị vùng Trung Á khi bàn đến việc Diodotus thành lập đế quốc tại 

Bactria vào giữa thế kỷ thứ ba tkn, đề cập đến cách các bộ lạc 

Scythian, Saraucae và Asiani chiếm Bactria và Sogdiana. Liên 

quan đến tình trạng này, theo Justin, dân xứ Bactria mất cả đế quốc 



 62 

và tự do, bị dân Sogdians, Drangae và Arii quấy phá và cuối cùng 

bị dân Parthians đàn áp. Trong phần “ Prologus”  củaTập 42, 

Trogus còn cho chúng ta biết thêm dự kiện dân Asiani trở thành 

quốc vương của dân Tocharians  và sự triệt tiêu của dân Saraucae. 

 

Theo Giáo sư  Sten Konow, người Na Uy, dân Asiani chính là dân 

Yueh-chi được ghi trong Hậu Hán Thư và cũng theo Giáo sư Sten 

Konow, dân Tocharians sau khi đã định cư tại Bactria và tại miền 

đông Bactria, thì bị dân Yueh-chi cai trị. Sự liên hệ giữa dân 

Kusànas với dân Yueh-chi đều có ghi rõ trong Hậu Hán Thư. Thủ 

đô của Yueh-chi sau trở thành cố đô Ta-hia Lan-shi tại Badakshan 

và dân Yueh-chi vẫn duy trì thủ đô ấy cho đến thế kỷ thứ năm. Dân 

Yueh-chi chiếm toàn cõi Ta-hia vào thời Hậu Hán. Theo 

Chavannes,  thủ đô ấy từ đó về sau gọi là Ta-Hia (Tây Hạ). 

 

Dân Kusànas, một chi nhánh lớn của sắc tộc Yueh-chi, cuối cùng 

kiện toàn lực lượng, thống lãnh đế quốc lớn từ phía nam Trung Á, 

gồm A Phú Hãn đến Bihar ở Ấn Độ và từ Kashmir đến Sind (bây 

giờ là Pakistan) ở miền tây-nam. Chính dân Kusànas có công thống 

nhất các sắc tộc thành một đại khối chính trị. Sau này có dịp chúng 

ta sẽ nghiên cứu thêm lịch sử Kusana trong bối cảnh thống nhất 

chính trị và sư đóng góp của Kusànas cho gia tài Phật Giáo. 

 

 Trong phạm vi vai trò của những dân tộc Trung Á, chúng ta phải 

đề cập đến dự kiện người Hung sau khi đã đẩy ra hay sáp nhập dân 

Scythians hay những sắc dân Âu-Ấn, từ từ tiến về hướng Tây. Vào 

thế kỷ thứ năm, họ kiểm soát hoàn toàn phần đất Turkestan và 

trong cuộc xung đột với dân láng giềng Sassanids, họ đánh bại và 

bắt Sassanids triều cống. Người Hung tiến thêm về phía Tây, thành 

lập vương quốc tại hạ lưu sông Danube, tung lưới đô hộ khắp moi 

phương, ngự trị các sắc tộc khác (Xem McGovern: The Early 

Empires of Central Asia, tr. 385. Trung tâm quyền lực của vương 

triều Hung tại hạ lưu sông Danube lúc bấy giờ giống như triều đại 

Áo-Hung thuộc thế kỷ thứ mười chín). 
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Luôn tiện đây chúng ta cũng nên dề cập đến sắc dân Hung 

Hephthalite, cũng gọi là Bạch Hung, sắc dân nguyên thủy sinh 

sống tại vùng Altai,  mà các sử gia Ba Tư gọi là Hayathelite, người 

Trung Hoa gọi là Ye-ta hay Hephtha, tài liệu Ấn Độ gọi là Huna. 

( Muốn rõ thêm chi tiết về sắc dân Hung Hephthalite, xem Bagchi: 

India and Central Asia, Calcutta, 1955 tr. 9ff). 

 

Vào đầu thế kỷ thứ năm,  Bạch Hung là một sắc dân quan trọng, 

chịu thần phục một sắc dân du mục khác gốc Thổ Nhĩ  Kỳ tên là 

Juan-Juans ở Mông Cổ. Hai thập niên sau chúng tiến về hướng tây, 

xâm chiếm toàn vùng đồng cỏ đến tận Aral. Lãnh thổ của chúng 

gồm thung lũng Ili đến Balkash, thung lũng Issiq-kul, đồng cổ Chu 

và Chao, thung lũng Jaxartes đến tận Aral. Đến năm 440 chúng 

chiếm Sogdiana, Tokharestan,  Balkh. Akhsunwar ; tấn chiếm 

Khorasan năm 484, giết vua Peroz. Ở phía nam, chúng đụng độ với 

một chi nhánh của sắc dân Kusànas, tên là Kidàra Kusànas, (lấy 

theo danh hiệu của vua nước ấy là Kidàra) đóng đô ở Tokharestan. 

Vua Kidàra vượt đèo Hindu Kush, định cư tại thung lũng Kabul 

sau khi đánh bại dân Kusànas sau này. Trong khi đó dân 

Hephthalites, củng cố vị thế ở Tokharestan và sau khi xâm chiếm 

Talekhar, Mervard, Heart rồi Gandhàra, bành trướng thế lực xuống 

tận Đông-nam. Cuối cùng chúng vượt qua sông Indus, xâm chiếm 

Ấn Độ. Vào lúc bấy giờ đế quốc Hung đến thời cực thịnh, bao 

trùm toàn thể vùng đồng cỏ từ thượng nguồn Yulduz (bắc 

Karasahr) đến Aral, Sogdiana, Merv, đông Ba Tư, A Phú Hãn và 

Punjab. 

 

Vai trò của các dân tộc Trung Á trong những thế kỷ kế tiếp cũng 

không kém hùng hậu. Vào thế kỷ thứ sáu,  người  Thổ (Turks) thay 

thế người Hung làm bá chủ Turkestan. Người Thổ với người Hung 

liên hệ chặt chẽ với nhau về chủng tộc cũng như ngôn ngữ. Người 

Thổ, đối với dân láng giềng, tỏ ra nguy hiểm hơn người Hung, 

thỉnh thoảng chúng tấn công lãnh thổ Ba Tư, cuối cùng người Thổ 

Seljuk tràn ngập Ba Tư, chẳng bao lâu làm bá chủ toàn vùng Cận 

Đông. Tài liệu Trung Hoa gọi người Thổ là Tu-Kiu, nghĩa là 
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Turkut, là người “ hùng” . Theo Bagchi, trong văn học Ấn Độ gọi 

chúng là Turuska, hậu duệ của giống giòng Hung cổ đại và sinh 

sống tại vùng núi Altai, thuộc dân của Juan-Juans, vào đầu thế kỷ 

thứ sáu. (Xem vai trò của dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuốn India and 

Central Asia, Chương “ Nomadic Movements in Central Asia của 

Bagchi). 

 

Vì các gia tộc quyền quí tranh dành ngôi vị , dân Thổ chụp lâý cơ 

hội, đạt được quyền tuyệt đối, tách rời khỏi các lãnh chúa xưa. Dân 

Thổ cũng chia làm hai nhóm: Đông Thổ và Tây Thổ. 

 

Giờ đây ta quay trở lại xem dân Parthians và Sogdians tin tưởng 

Phật Giáo đến mức độ nào và đã đóng góp gì trong sứ mạng hoằng 

pháp. Liên hệ giữa Parthians và Ấn Độ bắt đầu từ thời 

Achaemenian. Lãnh thổ Parthian được thành lập ở miền tây bắc Ấn 

Độ (bây giờ là Pakistan) trước Thiên Chúa Giáng Sinh, nhưng 

không mang lại thành quả văn hoá Phật Giaó đáng kể cho Ba Tư - 

khu vực bị Parthians chiếm đóng. Chính dân Tokharians mới là 

người mang Phật Giáo đến khu vực ấy, rồi nhiếp hóa dân Parthians 

theo Phật Giáo. Chư tăng người Parthians hành trì Phật Đạo, 

nghiên cứu kinh sách nguyên thủy Phật Giáo tại những trung tâm 

Phật Giáo ở Tokharestan, như trung tâm Balkh, trước khi du hành 

sang Trung Quốc. Tại đây những vị sư này có đạo hiệu bắt đầu 

bằng chữ An (Ngan), theo tên quốc gia An-she (Ansak) của những 

vị sư ấy. Một vị hoàng tử người Parthian xuất hiện tại miền tây 

nước Trung Hoa, mang theo một số kinh sách, vào năm 148 - niên 

đại bắt đầu cuộc chiến tranh và suy thoái của triều đại Arsacidan. 

Ở đây chúng ta không đi sâu vào công trình phiên dịch kinh điển 

Phật Giáo của chư Tăng Parthians, mặc dầu số chư Tăng Parthians 

đến Trung Quốc ngày càng đông trong thế kỷ thứ ba và thứ tư (Vị 

hoàng tử người Parthians viếng thăm Trung Quốc hiệu là An Thế 

Cao ( Ngan She-Kao,Lokottama), phiên âm theo tiếng Trung Hoa. 

Ngài tử bỏ ngai vàng xuất gia theo Phật lúc thiếu thời. Ngài rời 

nước đến Trung Quốc, đến thành Lạc Dương (Lo-yang) năm 144, 

cư trú tại chùa Bạch Mã, ngôi chùa xây đặc biệt cho hai vị sư Ấn 
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Độ, Dharmaratna và Kàsyapa Màtanga, đầu tiên đến Trung Quốc. 

(Xem Bagchi: India and Central Asia, tr. 36 ff). 

 

Ngoài chư Tăng người Parthians (An Tức), chúng ta cần đề cập 

đến chư tăng người Sogdians (Khang Cư). Nước Sogdiana cổ đại 

tọa lạc tại bắc Tokharestan, thủ đô đặt tại Samarkand. Nguồn gốc 

và lịch sử dân tộc này được sử gia Hy Lạp, Herodotus,  đề cập và 

được tài liệu Achaemenian ghi chép. Bia khắc Behistun gọi họ là 

Suguda, nhà sử học Hy Lạp gọi họ là Sogdoi, các nước láng giềng 

như Xorasmioi, Areioi (Haraiva), Parthoi, Gandarioi, Dadixai và 

bản khắc Achaemenian gọi những sắc dân hay quốc độ này là 

Parthians, Arienas, Sogdians. Sorazmians, Bactrians, Zarankes, 

Sakas và Gandharians. Nghề nghiệp chính của dân Sogdians là 

buôn bán. Các thương gia Sogdian đi đó đi đây khắp vùng Trung Á 

buôn bán , lập nghiệp, nhờ vậy tiếp xúc với Phật tử và văn hóa 

Phật Giáo. Chư Tăng người Sogdian đóng một vai trò quan trọng 

trong sứ mạng truyền bá giáo nghĩa Phật Đà đến Trung Quốc. 

Những vị sư này khi đến Trung Quốc đều có biệt hiệu K'ang 

(Khang hay Khương), theo danh xưng của quốc gia Sogdiana cổ 

đại, bằng chữ Kang-kin (Khang Cư) cuả tiếng Trung Hoa . 

 

Dân Tây Tạng và dân Mông Cổ là hai sắc dân quan trọng, đóng 

góp một cách tích cực và hữu hiệu cho Phật Giáo và sự bành 

trướng Phật Giáo tại Trung Á vào đầu và cuối thời Trung Cổ. Dân 

Tây Tạng, sắc dân Mongoloid, sinh sống trên cao nguyên Tây 

Tạng, biệt lập với tất cả, trước thế kỷ thứ bảy, không biết lịch sử 

của mình. Theo sử liệu, Phật Giáo được truyền vảo Tây Tạng năm 

629, niên đại vua Srong-tsan-gam-po lên ngôi, mở đầu cho những 

trang sử vẻ vang Tây Tạng.  

 

Người Tây Tạng cũng như người Trung Hoa nghe nói đến Phật 

Giáo hoặc từ Ấn Độ, hoặc từ Khotan (Vu Điền), vùng Trung Á, 

trước khi họ thỉnh mời chư Tăng Ấn Độ đến thăm viếng. Theo sử 

liệu, vuaThonmi Sambhota xứ Tây Tạng gửi người đến Ấn Độ 

nghiên cứu Phật Học và tìm cách phát minh chữ viết cho Tây 
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Tạng. Những vị này đã mượn chữ Brhami Ấn Độ thời Gupta để 

biến thành chữ  Tây Tạng. (Xem Hoernle: Manuscript Remains 

found in East Turkestan, 1916, tr xvii ff và Franke: Epigraphics 

Indica (EI XI tr. 266 ff và phía bên kia Laufer trong JAOS, 1918 tr. 

34 ff) . Theo Eliot giữa hình thức chữ in và chữ viết Tây Tang  

khác biệt rất lớn, phải chăng chúng có nguồn gốc khác nhau ? Phải 

chăng hình thức chữ in xuất phát từ chữ Bengal, và chữ viết từ 

Khotan ?  Sarat Chandra Das trong nhiều tiểu luận đăng trong báo 

Journal of the Asiatic Society of Bengal giữa năm 1881- 1882 cho 

chúng ta rất nhiều ánh sáng và cũng cho chúng ta biết vai trò của 

những bậc thạc đức Ấn Độ được mời đến Tây Tạng hoằng truyền 

Phật Đạo. (Xem Das: Indian Pandits in the Land of Snow, 

Calcutta, 2nd edition, 1965). 

 

Triều đại Thonmi Sambhota xây dựng nền móng văn minh Tây 

Tạng, thống nhất trung Tây Tạng, Phật Giáo bắt đầu phát triển tại 

Tây Tạng. Hoàng gia Tây Tạng cung ứng nhu cầu lãnh đạo cần 

thiết trong thời kỳ phát triển, thời kỳ người Tây Tạng đụng độ với 

các lân bang, đặc biệt với Trung Quốc thời Đường (618- 907). Đại 

Thừa Phật Giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ bảy và thứ tám, pha 

trộn Mật Giáo, chẳng bao lâu dung nạp tín ngưỡng Bon, kết quả là 

sự dung hợp hai tín ngưỡng, với đạo lý siêu hình sâu thẳm bành 

trướng song song với mê tín dị đoan. Ngài Padmasambhava được 

thỉnh mời từ Nalanda - được phái Nying-ma-po hay Phái Mũ Đỏ 

sùng bái- cung cấp cho Phật Giáo Tây Tạng tính chất Mật Giáo đặc 

thù. Ở đây chúng tôi không đề cập đến lịch sử Phật Giáo Tây Tạng 

và sự đóng góp của người Tây Tạng trong lịch sử chính trị và văn 

hóa Trung Á. (Muốn biết thêm về Tây Tạng, xem Trần Quang 

Thuận: Lịch sử Phật Giáo và Văn Hóa Tây Tạng). 

 

Người Mông Cổ -thành phần của một bộ lạc nhỏ bé sống ở phía 

đông nam Hồ Baikal- không đóng góp gì mấy cho lịch sử chính trị 

và văn hóa Trung Á mãi cho đến thời Chingiz Khan (Thành Cát Tư 

Hãn) vào thế kỷ thứ mười hai. Vào đầu thế kỷ này, ba bộ lạc quan 

trọng làm bá chủ vùng, giờ đây gọi là Mông Cổ, đó là bộ lạc 
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Tatars, Karaits và Naimans. Sinh sống dọc theo biên giới Trung 

Hoa, những bộ lạc này hấp thụ văn hóa Trung Hoa. (Theo Humbly, 

ảnh hưởng Trung Hoa, trực tiếp hay gián tiếp, với các sắc tộc này 

đều nhờ vào thế lực của Trung Quốc và sự tiếp nhận của các sắc 

tộc âý. Có lẽ những bộ lac Mông Cổ tiếp nhận văn hóa Trung Hoa 

một cách phổ quát vào đời Liêu (Liao, Khitans, 947- 1125 và đời 

Kim ( Junchids ,1122- 1234), lúc hai sắc dân này cai trị bắc Trung 

Hoa. Nói một cách tổng quát, bộ lạc nào gần biên giới Trung Hoa 

nhất là bộ lạc chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nhiều nhất. Con 

cháu của những bộ tộc này hãnh diện chấp nhận danh hiệu Đế, 

Vương do Trung Quốc sắc phong. Xem G. Hambly, Central Asia, 

tr. 86). 

 

Dân Mông Cổ tin đủ loaị thần thánh. Thầy Phù Thủy đóng vai trò 

quan trọng trong hệ thống tin ngưỡng này. Tên các vị tù trưởng là 

Khans và danh hiệu các vị thống lãnh bộ tộc là Khagan (Đại Hãn). 

Theo ý kiến của một số sử gia, vào thế kỷ thứ mười hai,  một tổ 

chức xã hội liên bang mới được thành hình, làm nền tảng xã hội và 

quân sự cho nỗ lực chinh phạt của Chiniz Khan. (Theo Hambly, sứ 

quân Mông Cổ là những vị tướng lãnh phụï tá cho Chingiz Khan, 

giúp ông thống lãnh vùng giang sơn rộng lớn. Xem G. Hambly: 

Central Asia, tr. 88). 

 

 Phật Giáo từ Tây Tạng truyền sang Mông Cổ vào thế kỷ thứ mười 

ba, dưới triều Chingiz Khanids, dung hòa tin nguỡng địa phuơng. 

Chiangiz Khan liên  lạc với nhà sư danh tiếng Sakya Pandita 

(1182- 1251), phương trượng chùa Sakya, một trung tâm tu học 

lớn, được xây dựng vào hậu bán thế kỷ thứ mười một. Liên hệ 

Tạng-Mông được thiết lập trên hai bình diện: tôn giáo và chính trị: 

Hoàng tử Mông Cổ Godan phong cho Sakya Pandita làm Phó 

Vương Tây Tạng, quyền hành này được truyền lại cho người cháu 

tên Phagwa, rất có ảnh hưởng đối với Qublai. Chính trong thời kỳ 

này người Mông Cổ lần đầu tiên làm quen  với Phật Giáo Tây 

Tạng. Phagwa có công giúp người Mông Cổ xử dụng chữ viết mới, 

song song với chữ viết Uighur mà trước đây Chingiz Khan đã thụ 
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nhận. ( Xem G. Hambly: Central Asia, tr. 246- 247. Lạt Ma Giáo 

Tây Tạng và Mông Cổ giống hệt nhau về giáo lý cũng như hành 

trì. Các vị Lạt Ma Mông Cổ nghiến cứu kinh sách Tây Tạng, tụng 

kinh tiếng Tây Tạng mặc dầu họ có bản dịch Mông Cổ). 

 

Vai trò của các dân tộc Trung Á trong lịch sử và văn hóa của vùng 

này và các vùng lân cận rất sâu rộng và hữu hiệu. Dân Sakas và 

dân Hung, sau đó dân Thổ liên hệ khá chắt chẽ. Dân Hung và dân 

Thổ cùng chung một chủng tộc, một ngôn ngữ, đã uốn nắn số phận 

những quốc gia họ tấn chiếm. Người Thổ tỏ ra nguy hiểm hơn 

người Hung. Thỉnh thoảng chúng tấn công lãnh thổ Ba Tư. Năm 

1040, dân Thổ Seljuk (Seljuk Turks) tiến đánh và chiếm toàn lãnh 

thổ Ba Tư, đặt nền thống trị khắp các nước trong vùng Cận Đông. 

Sau đó, vào đầu thế kỷ thứ mười ba, khi quyền lực của dân Thổ 

suy thoái, người Mông Cổ đến thay thế, để rồi dân Mông-Thổ do 

Timur lãnh đạo cai trị toàn vùng. Người Hung do Bleda và Attila 

chỉ huy, làm nghiêng trời, nghiêng đất ở Âu Châu, xây dựng đế 

quốc, đồng thời cướp bóc phá hủy, không khác gì dân Toramàna 

và Mihirakula hành xử tại bắc Ấn Độ, nhưng rốt cuộc bị dân địa 

phương đồng hóa. Dân Thổ Turanian, vài thế kỷ sau, theo đạo Hồi 

Hồi, chẳng bao lâu đánh phá Ấn Độ, thâu chiến lợi phẩm và cuối 

cùng định cư tại Ấn. Theo McGovern, trong những thế lực làm đảo 

lộn tình thế, uốn nắn thế giới Tây Phương - sự sụp đổ của đế quốc 

La Mã, sự đẩy lui đà tiến của các bộ lạc Đức đến miền tây Âu 

Châu, sự xuất hiện của dân Slavic tại Trung và Nam Âu Châu, thời 

kỳ Phục Hưng ở Âu Châu và cuối cùng những cộc thám hiểm bằng 

đường thủy dẫn đến Tân Thế Giới-  vó câu của các bộ lạc Á Châu 

đã vang dội trên tất cả. Dầu sao đi nữa, một trong những biến 

chuyển thế giới, nếu không phải là biến chuyển quan trọng nhất, là 

sự chinh phục một phần đất Âu Châu do các sắc tộc Trung Á. 

 

Nên nhớ rằng, trước khi Constantinoble sụp đổ,  nền thương mãi 

giữa Âu Châu và Ấn Độ, Trung Hoa rất bền vững và khi nào nền 

thương mãi ấy lung lay đều mang lại hậu quả suy thoái cho các đô 

thị lớn Âu Châu. Người Âu Châu nhập cảng lụa từ Trung Quốc, 
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nhập cảng bông vải, bảo thạch, đồ gia vị từ Ấn Độ. Người Hy Lạp 

độc quyền thương mãi với Á Châu, sau đó người La Mã,  trong thế 

kỷ thứ mườì bốn, qua những thành phố lớn như Venice và Genoa. 

Thương gia Ý như Marco Polo đã đến Trung Quốc, Ấn Độ, báo 

cáo tình trạng phồn vinh của những nước này. Dân Thổ tiến chiếm 

Constantinoble chận hãm sự giao dịch giữa Âu Châu và Viễn 

Đông, thâu hẹp sự vận chuyển hàng hóa. Trước đó đường giao 

dịch này là thác nuớc chảy cuồn cuộn,  giờ đây chỉ là khe nước rỉ 

rả không đáng kể. 

 

NHỮNG CON ĐƯỜNG THƯƠNG MÃI CỔ ĐẠI 

 

Vai trò địa dư va vị thế các dân tộc Trung Á trong lịch sử văn hóa 

và chính trị tại vùng ấy và tại các khu vực kế cạnh đã được đề cập 

một cách giản lược, giờ đây chúng ta cần lưu tâm đến những con 

đường và những vùng dọc theo con đường quốc tế hay đường giao 

thông nối liền Trung Hoa với Ấn Độ và Cận Đông, cuối cùng nối 

liền Âu Châu. Con đường quốc tế bắt đầu từ  Thủ đô Trường An, 

Trung Quốc (giờ đây là Tây An), thuộc tỉnh Sơn Tây (Shensi), 

băng qua sa mạc Gobi đến Tun-Huang, rồi đến Taklamakan, xong 

tách thành hai Tuyến: Tuyến Phía Bắc đi qua Hami, Turfan, 

Karashahr, Kucha, Aksu, Tumshuk và Kashgar đến Samarkand. 

Tuyến Phía Nam qua Miran, Cherchen, Keriya, Khotan và 

Yarkand đến Herat và Kabul. Những con đường lộ này được xây 

đắp thời Hán, đi ngang qua Trung Á - được mệnh danh là Huyết 

Mạch Á Châu, đón nhận nếp sống và văn minh từ nhiều hướng, 

đồng thời là địa điểm trung gian  giao lưu văn hóa. (  Theo Bagchi, 

tài liệu Trung Hoa cung cấp  đầy đủ chi tiết về những con đường 

này. Từ thời cổ đại xa xưa, những con đường thương mãi, từ biên 

giới Trung Hoa, băng qua thung lũng Tarim, đến Tây Phương đã 

được thiết lập. Những con đường này vào những thế kỷ đầu sau kỷ 

nguyên gọi là Con Đường Lụa. Hai Tuyến Bắc, Nam  từ biên giới 

Trung Hoa, đều băng qua thung lũng Tarim. Chư Tăng cũng xử 

dụng những con đường này để truyền bá văn hóa và tư tưởng Phật 

Giáo đến các nước Đông Turkestan và sau đó đến Trung Quốc. 
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Tung Huang (Đôn Hoàng), giống như Purusapura (Peshawar) tọa 

lạc trên Tuyến giao thông, là nơi gặp gỡ của những người ngoại 

quốc, đã trở thành các Trung Tâm  nghệ thuật và văn hóa. Tuyến 

phía nam bắt đầu từ vùng đất này qua Yang-Kuan (Dương Quan), 

hướng đến miền tây, đến nước Shan-Shan ( Thiên Thiện, phía nam 

Lob Nor) rồi từ đó, dọc theo sông Tarim, đến So-kiu ( Sa Xa, 

Yarkand), băng qua Pamir đến nước Yueh-chi ( Nhục Chi,Balk) và 

Parthia ( An Tức, Ngao-si). Tuyến Phía Bắc băng qua Kiue-sh ( 

Cao Xương, Turfan), cố đô xứ Lou-Lan (Lâu Lan). Theo sông 

Tarim đến Tây Shu-Lei ( Sở Lạc,Kashgar), tiếp tục băng qua dãy 

Pamir (Kizil) đến Ta-wan (Pergana), Kang-Kiu ( Khang Cư, 

Sogdiana) và những quốc gia khác trong thung lũng Oxus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Á: Những con đường giao thông, thương mãi xưa. 

B.N. Puri: Buddhism in Central Asia, tr. 16. 

 

Ngài Pháp Hiển ( Fa-hien)  ghi chép đầy đủ chi tiết  các vương 

quốc trên con đường  điø Ấn Độ - từ tỉnh  Thiểm Tây (Kansu) đi 

hướng tây, qua Lan-chou, Leang-chou, Kan-chou, Su-chou - và 

Tun-huang, qua Thiên Thiện ( Shan Shan) đến nam Lop Nor. Con 

đường thương mãi băng qua qua các quốc độ Yen-Ki ( Yên Kỳ,  

Karasahr), Yu-tien  

( Vu Điền,Khotan) và Kie-cha ( Sở Lạc, Kashgar). Vượt qua To-li 

(người Dardistan gọi là Darel), rồi vượt qua những dãy núi đến 

thung lũng Gilgit, cuối cùng đến vùng sông Indus.   
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Ngài Song-yun  theo Tuyến Phía Nam đến vùng Pamir -Tash-

kurghan (Tsiu-mo) đến Pa-ho (Wakhan), vượt qua Po-Che (vùng 

núi đồi ở bắc Chitral đến She-ni, dẫn đến Udyana trong thung lũng 

Swat rồi đến Gandhàra (Peshawar).  

 

Ngài Huyền Trang đi theo Tuyến Phía Bắc từ Kansu đến Kao-

Chang ( Cao Xương,Yarhoto gần Turfan), thăm viếng nước A-ki-

ni (Karasahr), Kiu-Che ( Khâu Tư, Kucha), Po-lo-kia (Yaka-aryk), 

đến phía nam Thiên Sơn. Vượt Thiên Sơn qua đèo Bedal, băng qua 

Sogdiana, vượt “  Thiết Môn Quan”  đến nam Kesh (Sahar-sabr), 

đến xứ Tokharestan, thủ đô là Huo (Kunduz) phía nam Oxus. Ngài 

băng đèo Bamiyan đến thung lũng Kasipa. Trong chuyến đi trở về, 

sau hai mươi năm, nhà hành hương Trung Hoa đi theo Tuyến Phía 

Nam từ Kasipa, vượt qua đèo Hindu Kush của thung lũng Panjshir, 

đến Kunduz, Balakshan (Pa-to-chuang-na), Yung-po-kien 

(Yamgan) và Hun-to-lo (Kandut). Băng qua dãy Pamir, ngài viếng 

thăm các nước  Tash-Kurgan (Kie-pan-to), Ki-She (Kasghar), Che-

kiu-kia (Karghalik) và Kiu-sa-tan-na (Khotan) rồi từ đó Ngài theo 

con đường nam Lop-Nor đến Chang-ngan (Trường An), kinh đô 

nước Trung Hoa.  

 

 Như trên đã đề cập, núi Thiên Sơn (Tien Shan) ở phía bắc, núi 

Côn Luân ( Kun-Lun) ở phía nam, nối liên núi Nam Sơn (Nam 

Shan) ở phía đông và núi Pamir ở phía bắc là cội nguồn của những 

con sông Kashagaria và Yarkand, chảy cuồn cuộn tại nguồn nhưng  

giảm dần khí thế khi  đến gần sa mạc Taklamakan. Dọc theo lưu 

vực của những con sông này là nơi định cư của các sắc tộc tứ xứ. 

Vào thế kỷ thứ nhất, những dân tộc này hấp thụ tinh thần Phật 

Giáo. Dân chúng Kashmir và Tây Bắc Ấn Độ mang Phật Giáo 

truyền vào vùng Khotan và Kashgar, thành lập những quốc độ nhỏ 

mà vị thủ lãnh tự xưng là vua, cho mình xuất thân từ các hoàng tộc 

Ấn Độ. (Xem Boyer, Rapson và Senart: Kharosthi Inscriptions 

discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan- Text and 

Translation, Oxford, 1928.   
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Những con đường bắt đầu từ Tây Bắc Ấn Độ, trong thời kỳ ấy, 

vượt qua Hadda, Nagarahara (Jalalabad) đến Bamiyan trước khi 

băng qua đèo Hindu Kush. Vùng này đã trở thành một trung tâm 

văn hóa quan trọng của Phật Giáo, nơi nghỉ chân cho chư Tăng từ 

Ấn Độ trên đường đi Trung Á và Trung Quốc, lôi cuốn vô số 

khách hành hương và thương gia khắp nơi. Đi về hướng bắc, quá 

ngọn đồi là vùng Bactriana (Bây giờ là Balkh). Dân Bahlika có 

giòng máu Ấn Độ pha trộn với giòng máu Pu-ho Trung Hoa. Văn 

hóa bản xứ là sự dung nạp giữa ảnh hưởng Hy Lạp và Ấn Độ, với 

yếu tố Ba Tư  âm ỉ trong huyết quản. 

 

Phật Giáo được truyền vào vùng đất này đầu thế kỷ thứ nhất hay 

sớm hơn trong thời vua Demetrius và Menander ( Xem bài khảo 

luận của Bagchi về Krimisa and Demetrius đăng trong Tam 

Nguyệt San Indian Historical Quaterly: XXII, tr. 81. Riêng về 

Menander, kế thừa vua Demetrius, kinh Na Tiên Tỳ Kheo 

(Mihindapanha) đàm đạo với Nàgasena, một thạc đức Phật Giáo, là 

một bằng chứng cụ thể. Xem Lamotte: Histoire du Buddhisme 

Indien, Louvain, 1956, tr. 461- 469)   

 

Tuy tình hình chính trị sôi động, biến chuyển  không ngừng, từ 

thời Hy Lạp đến Sakas, từ Sakas đến Yueh-chi-kusanas và cuối 

cùng đến Hephthalite Hung, dân chúng ở vùng này vẫn qui ngưỡng 

Phật Giáo, tâm không thối chuyển. Vào thời kỳ ngài Huyền Trang, 

thế kỷ thứ bảy, trung tâm Phật Giáo Nava-Samghàràma tại Balkh, 

là một trung tâm nghiên cứu, giáo dục Phật Giáo, với vô số nhà 

Phật học danh tiếng chuyên trì giới luật, giảng dạy kinh văn. 

Bactria là nơi gặp gỡ của hai con đường từ Tây Phương đến Trung 

Á và Trung Quốc. Đường phía bắc đi ngang qua Sogdiana cổ đại, 

xuyên Jaxartes, đến Tashkent rồi lại xuyên qua Thiên Sơn đến 

Uch-Turfan. Con đường phía nam, ngắn hơn, thường do khách bộ 

hành đến Trung Quốc xử dụng, đi qua nước Tokharians, Tu-ho-lo 

gần Badakshan, qua các ngọn đèo hiểm trở núi Pamir, đến đồng 

bằng Kashgar. Tại đây tuyến đường này được nối với con đường 
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ngắn hơn qua Gilget và những thung lũng Yasin , cuối cùng đến 

Tashkurgan. 

 

Kashgar (Sở Lạc) là một trung tâm thương mãi và Phật Giáo rất 

quan trọng. Vị thế đia dư của nơi này rất thuận tiện, nơi nghỉ chân 

lý tưởng cho khách bộ hành mỏi gối mòn chân sau chuyến vượt 

đèo vất vả. Nhiều tự viện được xây cất. Vào giữa thế kỷ thứ bảy, 

ngài Huyền Trang ghi chép ít nhất hàng trăm ngôi chùa đuợc thiết 

lập tại đó. Từ địa điểm này lại có hai con đường đi đến biên thùy 

Trung Quốc- Tuyến Hướng Nam dọc theo  bờ rìa thung lũng Tarim 

với những quốc gia phồn vinh như  Kashgar, Yarkand, Khotan, 

Niya và những nơi khác như Dandanulik, Endere và Miran. Những 

trung tâm này đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát riển liên 

hệ văn hóa giữa Trung Quốc và các nước Tây Phương. Chùa chiền, 

tự viện, trung tâm nghiên cứu là những chứng tích nói lên ảnh 

hưởng Phật Giáo trong nền văn hóa bản xứ. Cả vùng đất rộng này 

trở thành khu vưc Ba Tư, như tài liệu chữ Kharosthi do các nhà 

khảo cổ, các nhà thám hiểm, khám phá được chứng minh dự kiện 

này.  Khotan , được các sử liệu cổ đề cập khá nhiều, là một vị trí 

quan trọng. Sử gia Trung Hoa gọi dân Khotan là Yu-tien (Vu 

Điền), đến định cư ở đây vào thời vua A Dục với hoàng tử Kunala 

mù lòa được tôn xưng làm vua. Ngôi chùa Gotami, một cơ sở Phật 

Giáo đồ sộ có vô số học giả, thạc đức Phật Giáo cư trú, nghiên cứu 

và trước tác kinh luận Phật Giáo, đóng góp vào sự phát riển văn 

học Phật Giáo. ( Khotan tiếng Phạn là Kustana, tiếng Prakrit là 

Kustanaka, còn gọi là Khotamina, Khoadana hay Khotana. Tiếng 

Trung Hoa goị là Chien-tun, Chu-sa-tan-na, Chu-tan, Ho-tien, 

Huan-na, Huo-tan, Yo-tien và Yu-tun. Tiếng Mãn Châu goị là Ho-

thian. Tiếng Mông Cổ goị là Hu-t'an, O-duan, Wa-duan, Wu-duan. 

Tiếng Tây Tang goị là Li-yul, U-then (Ho-then). Khotan có một 

lịch sử lâu dài, Hậu Hán Thư và tài liệu Tây Tạng diễn tả giống 

nhau.Triều đaị  Vijaya, phát xuất từ Ấn Độ qua danh hiêụ cuả 

giòng họ, đã trị vì xứ naỳ từ thời cổ đaị. Phật Giáo đuợc truyền vào 

Khotan thời vua Vijaya Sambhava, cháu đich tôn cuả vua Kustana, 
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sáng lập triều đaị Vijaya. Muốn tìm hiểu đầy đủ hơn về Khotan, 

xin xem Stein: Ancient Khotan, Oxford, 1907) 

                                                         

Những quốc gia dọc theo Tuyến Phiá Bắc từ Kashgar đến biên giớí 

Trung Hoa cũng đều quan trọng trên lãnh vực thương mãi cũng 

như văn hóa. Các quốc gia này truyền đạt văn hóa Ấn Độ cũng như 

văn minh Phật Giáo đến Trung Á và Trung Quốc, trong đó có 

những quốc gia quan trọng như Bharuka (tiếng Trung Hoa Po-lu-

kia gần Uch-Turfan), Kuchi hay Kucha (tiếng Trung Hoa Kiu-tse, 

hiện nay là Kuchar), Agnidesa (tiếng Trung Hoa Yen-ki, hiện nay 

là Karasahn) và Turfan (tiếng Trung Hoa Kao-chang). Chủng tộc 

và ngôn ngữ cuả những quốc gia dọc theo Tuyến Phiá Bắc khắc 

hẳn vơí dân tộc Tuyến Phía Nam, nhưng cả hai đều thừa huởng 

một truyền thống văn hoá và tín nguỡng Phật Giáo. Kucha hay 

Kuchi, giống như quốc gia Khotan ở Tuyến Phía Nam, là một 

vuơng quốc lớn. Các quốc vương xưa đều mang tên Ấn Độ như  

Suvarnaouspa, Haradeva, Suvarnadeva v.v. . .Chư Tăng ở quốc độ 

này rất tinh thông Phạn ngữ, điều này đuợc xác chứng qua sự khám 

phá gần đây những kinh sách viết bằng chữ Phạn và song ngữ 

Phạn-Kucha. Theo lời thuật cuả nhà chiêm bái Phật tích trứ danh 

Huyền Trang, Kucha không những là một trung tâm Phật Giaó mà 

còn là trung tâm truyền bá Chánh Pháp đến Trung Quốc qua các 

bậc Thánh Tăng có công phiên dịch Tam Tạng và truớc tác luận, 

sớ. Vị Thánh Tăng trứ danh, ngài Cưu Ma La Thập (Kụmâràjiva) 

thuộc quốc độ này. (Cuộc đời của ngài Cưu Ma La Thập quan 

trọng trong nhiều lãnh vực. Thân phụ của ngài là ngươì Ấn, thân 

mẫu người Kucha. Lúc nhỏ ngài đến học hỏi, nghiên cứu tại Kipin 

(Kashmir) sau trở về Kucha. Dù sống trong mảnh đất xa xuôi 

Trung Á, ngài vẫn được mọi người công nhận là một cuốn từ điển 

về giáo lý Vedas, về các tư tưởng học phái “ ngoại đạo” . Sau khi 

trở về Kucha, ngài theo Phật Giáo Đại Thừa. Từ Kucha ngài đến 

Trung Quốc, mang theo ánh sáng Phật Giáo Ấn Độ, mang theo khả 

năng và thiên phú dịch thuật. Xem Hastings: Encyclopaedia of 

Religion and Ethics, Edinburgh, 1926, Vol. VII, tr. 701a; Eliot: 
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Hinduism and Buddhism, III tr. 203 ff; S.C. Das: Indian Pandits in 

the Land of Snow) 

 

Hang động trong các ngọn đồi xứ Kuchar lân cận đáp ứng nhu cầu 

thiền quán và nếp sống thanh tịnh của chư Tăng Phật Giáo, từ 

Bamiyan, A Phú Hãn, từ tây Ghats, Ấn Độ. Quốc độ Agnidesa -

khu vực Karasahr- dọc theo Tuyến Phía Bắc, nối liền Kuchi-Kucha 

trên phương diện văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ và tín ngưỡng Phật 

Giáo.Tài liệu và di tích lịch sử được khám phá tại vùng này là 

những bằng chứng cụ thể và hùng hồn nói lên vai trò tích cực của 

vùng và chư Tăng trong nhiệm vụ hoằng truyền Chánh Pháp. 

(Agnidesa hay Karasahr, theo Bagchi, liên hệ chặt chẽ với Kucha. 

Sử liệu Trung Hoa có đề cập đến tình hình chính trị ở Karasahr từ 

thời Hán đến cuối Đường. Xem P.C. Bagchi: Indian Culture in 

Central Asia, JBORS, 1946, tr 9- 20 ). 

 

 Turfan, một quốc độ khác trên Tuyến Phía Bắc đi về hướng đông, 

là trung tâm giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Trung Á, còn 

tồn trữ di tích văn minh Phật Giáo, đã tích cực đóng góp vào việc 

truyền bá Phật Giáo vào Trung Quốc. 

 

Tuyến Phía Bắc và Tuyến Phía Nam gặp gỡ nhau tại biên giới 

Trung Hoa Yu-men-kuan (Ngọc Môn Quan), gần Tun-huang với 

hàng nghìn hang động, một trong những trung tâm nghiên cứu và 

hành trì Phật Đạo. Trong những ngọn đồi kế cạnh là những hang 

động được đục sâu vào lòng núi vào thế kỷ thứ năm đến thứ tám 

cho chư Tăng tạm trú trên đường đến Trung Quốc, là nơi gặp gỡ 

của hàng thạc đức Phật Giáo từ nhiều nước như Ba Tư, Bactria, Ấn 

Độ, Sogdiana, Khotan, Kucha v.v..để cùng nhau thảo bàn yếu 

nghĩa Phật Giáo và phiên dịch Tam Tạng ra tiếng Trung Hoa. Nằm 

giữa hai Tuyến Đường, Tun-huang không những quan trọng trên 

bình diện văn hóa, thương mãi mà cũng là nơi hiểm yếu về mặt 

chiến lược. Từ thế kỷ thứ nhất tầm quan trọng của nó càng tăng 

cao, thu hút dân tứ xứ. Trong khi các nhà hành hương Phật Giáo 

tạm trú tại khu vực này trên đường đến Trung Quốc vào hế kỷ thứ 
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hai, một số gia đình Ấn Độ đến đây cư ngụ vào thế kỷ thứ ba, biến 

khu vực này thành trung tâm phôn thịnh về tôn giáo cũng như thế 

tục. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy tài liệu văn học, xác chứng tầm 

quan trọng của Tun-huang, một trung tâm văn học có tầm vóc lớn. 

Tài liệu bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Phạn, Tây Tạng, Syriac, 

Khotan cho chúng ta thấy Tun-huang là nơi gặp gỡ của chư Tăng 

Trung Hoa, Ấn Độ và Cận Đông. (Vị thế của Yu-men kuan được 

Aurel Stein thảo luận kỹ ở Chương XIX, cuốn Serindia. Lịch sử 

của vùng đất này bắt đầu năm 96 tkn. Với đà phát triển thương 

mãi, ngoại giao giữa Trung Quốc và Tây Phương, an ninh các 

Tuyến Đường cần được bảo đảm, do đó nên dọc theo những Tuyến 

có nhiều đồn bót quân sự được xây dựng từ Tun-huang đến  Vũng 

Lầy Nước Mặn Lop Nor. Xem Aurel Stein: Serindia, tr. 728). 

 

Những con đường thương mãi  ở Trung Á và các sắc dân cư trú 

trong các trung tâm quan trọng đều liên hệ đến sự truyền đạt văn 

hóa từ vùng này đến vùng khác. Dân vùng thung lũng Tarim liên 

hệ với dân Bactria và những sắc dân khác do đại đế Alexander 

chinh phục, truyền thừa tư tưởng và nghệ thuật Tây Phương đến 

Đông Phương. Dân chúng ở những vùng này gồm, ngoài các bộ lạc 

Ba Tư ,ù những sắc tộc nói tiếng Ấn-Aryan. Từ thuở bình minh 

lịch sử đến thời Trung Cổ,  vó câu của các bộ lạc hiếu chiến đã 

nhiều lần dẫm nát vùng Trung Á. Dân Sakas, Yueh-chi, Hung Nô 

thời Thượng Cổ, dân Thổ, Mông thời trung cổ đều có khuynh 

hướng đặc biệt này. Họ liên hệ với nhau, chuyên chở tư tưởng, 

khía cạnh văn hóa từ vùng này đến vùng khác. Những dân tộc thừa 

hưởng văn minh, tư tưởng là các sắc dân có tinh thần phóng 

khoáng, sẵn sàng chấp nhận cái hay, cái dẹp từ bên ngoài. Tài liệu 

văn học viết bằng nhiều thứ tiếng, vừa khám phá, xác chứng trình 

độ văn hóa thị tứ của những dân tộc  Trung Á này. Điều đáng làm 

ta chú ý là riêng tại Tun-huang người ta khám phá ra 20,000 tài 

liệu văn học, được cất giữ trong hang động suốt 900 năm,viết bằng 

chữ Kharosthi, Ba Tư, Tây Tạng, Turki, Uighur, Tokharian. Điều 

này nói lên tính cách hoàn vũ của những dân tộc sống trong các 

quốc độ Trung Á. (Tun-huang rất nổi tiếng trong bốn Ho-his hay 
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Tây Kansu, cạnh Liang-chou, Kan-chou và Su-chou. Sở dĩ Tu-

huang trở nên quan trọng, theo Stein vì vị thế địa dư và tài nguyên. 

Người Trung Hoa nhận thấy được tầm quan trọng của nó khi họ 

tiến đến vùng thung lũng Tarim. Xem Aurel Stein: Serindia, tr. 

581). 

 

Nghệ thuật Trung Á được diễn đạt qua bích họa tại Tun-huang và 

các nơi khác ở Trung Á , là sự dung hợp giữa tôn giáo và văn hóa 

bản xứ. Nhiều ngôn ngữ được viết trong các tài liệu và di tích lịch 

sử cho ta thấy dân chúng ở vùng này nói nhiều thứ tiếng, xử dụng 

nhiều thứ  tiếng khi bàn thảo yếu nghĩa luận văn. Ngoài những thư 

viện với tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ ở Tun-huang, ta còn thấy 

ngay thư viện rất nhỏ tại Toyug cũng có sách vở tài liệu chữ Ấn 

Độ, Manichaen, Syriac, Sogdian, Uighur, Trung Hoa. Vật dụng 

dùng để ghi chép gồm lá bối nhập cảng, da, giấy -được xử dụng từ 

đầu thế kỷ thứ nhất. Những tài liệu này sở dĩ còn tồn tại nhờ khi 

hậu khô ráo. ( Xem Charles Eliot: Hinduism and Buddhism, III, tr. 

189. Tại Toyuk, Stein lượm được một số mảnh vụn kinh Phật Giáo 

bằng tiếng Trung Hoa bị những người thám hiểm trước quăng từ 

hang động chùa tháp xuống khe suối. Xem Aurel Stein: Serindia, 

tr. 1167n). 

 

KHÁM PHÁ DI TÍCH PHẬT GIÁO - VĂN HỌC VÀ DI TÍCH 

LỊCH SỬ 

 

Ngoài những tài liệu viết bằng tiếng Phạn liên quan đến lãnh vực 

tôn giáo và bán tôn giáo như y học, văn phạm, văn học Đại Thừa 

Phật Giáo rất nhiều. Nhiều nguyên bản  Kinh tiếng Sanscrit bị thất 

lạc, nhưng nhờ bản dịch Trung Hoa, có thể giúp ta tái cấu trúc 

nguyên bản Phạn văn. Một phần sách văn phạm chữ Phạn được tìm 

thấy gần Turfan cho ta thấy có lẽ tiếng Phạn là ngôn ngữ của giới 

thượng lưu trí thức ở vùng này. Theo ngài Fa-hien (Pháp Hiển), 

chư Tăng Trung Á đều thông thạo ngôn ngữ Ấn Độ. Ngài Huyền 

Trang cũng nói như vậy về chư Tăng xứ Kucha. 
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Vài tập bích diệp xứ Mingoi ghi chép hai kịch bản Phật Giáo, một 

bản của ngài Asvaghosa, nhan đề Sariputraprakarana, được soạn 

dưới thời vua Kanishka. Đây là tài liệu xưa nhất bằng tiếng Phạn 

và cũng là tài liệu về nghệ thuật kịch bản xưa nhất. Ngoài những 

tài liệu ấy còn kinh Dhammapala (Pháp Cú), bản Prakrit viết bằng 

chữ Kharosthi do phài bộ Dutreuil de Rhines khám phá gần 

Khotan với nhiều tài liệu viết bằnng mẫu tự Kharosthi, cùng thời 

kỳ Kusanas ở Ấn Độ. (Di tích văn học còn sót lại của hai nhà thi sĩ 

thượng thặng của Phật Giáo: Asvaghosa và Maitriceta được tìm 

thấy trong những khám phá gần đây ở Trung Á. Một phần kịch bản 

của Asvaghosa do phái bộ Đức khám phá tại vùng Turfan. Kịch 

bản này -không có kịch bản nào khác- khám phá ra tại vùng Turfan 

chỉ có vài phần. Văn từ chữ Phạn, nhưng đối thoại bằng tiếng 

Prakrit, ngôn ngữ xưa hơn tiếng Phạn dùng trong các kịch bản 

Phạn ngữ. Xem: Keith: Sanskrit Drama, Oxford, 1924, tr. 80 ff). 

Những tài liệu khám phá được tại Trung Á gồm Kinh Pháp Cú 

(Dhamapala)  bằng chữ Prakrit và kinh Udamavarga bằng chữ 

Phạn. Chữ Prakrit từ vùng Khotan, viết theo mẫu tự Kharosthi vào 

thế kỷ thứ ba. Xem Senart: Les MS Kharosthi du Dhammapala JA, 

1898 II, tr. 193) 

 

Trung Á cũng là vùng cung cấp hai ngôn ngữ mới viết bằng tiếng 

Brahmi gọi là Nordarisch, có lẽ là tiếng nói của người Sakas hay 

Kusanas, bắt nguồn từ tiếng Ba Tư, nhưng chịu ảnh hưởng thành 

ngữ Ấn Độ, do các sắc dân cư trú ở nam phần thung lũng Tarim 

nói. Những bộ kinh luận như Suvarnaprabhasa, Vajracchekika và 

Aparimittayus Sutras. đều được ghi bằng mẫu tự này. Ngôn ngữ 

mới thứ hai là ngôn ngữ dân Tokharas hay Ấn-Scythians, phần 

nhiều do dân ở miền cực bắc xử dụng, gọi là ngôn ngữ dân Kucha. 

Ngôn ngữ này tồn tại trong hai thổ ngữ mà chúng ta chưa rõ vị thế 

địa dư. Nhiều tài liệu nhà nước vào đầu thế kỷ thứ bảy cho ta thấy 

đó là tiếng nói của dân Kucha và Turfan mà cũng là ngôn ngữ văn 

học. Bản Dhamapala và Vinaya (Luật) đều được dịch bằng ngôn 

ngữ này.Tiếng nói của dân Kucha nguyên thủy có lẽ thuộc gia đình 
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Aryan, liên hệ chặt chẽ với chi nhánh tây hơn chi nhánh đông, 

được xếp hạng vào nhóm ngôn ngữ Ấn-Ba Tư. 

 

Ngoài ngôn ngữ Nordarish viết bằng chữ Brahmi được đề câp ở 

trên,  chúng ta còn thấy di cảo viết bằng ba ngôn ngữ Ba Tư khác, 

dùng mauũ tự Aramaic,  cũng từ Trung Á phát xuất, trong đó có 

hai ngôn ngữ đại diện cho tiếng nói của tây nam và tây bắc Ba Tư  

dưới quyền Sassanids. Di cảo Manichaen được duy trì trong hai 

ngôn ngữ này. Sogdian, loại ngôn ngữ thứ ba được nhiều người xử 

dụng trong di cảo Phật Giáo, Mani  và Cơ Đốc. Ngôn ngữ này lúc 

đầu xuất hiện quanh Samarkand dần dần trở thành tiếng nói quốc 

tế khi thương gia các nước xử dụng nó và nó được truyền thừa đến 

Trung Quốc. 

 

Văn học Phật Giáo ở Trung Á không phải chỉ thu mình trong ngôn 

ngữ và di cảo nói trên mà còn bàn bạc khắp nhân gian trong các 

thổ ngữ, ngôn từ địa phương. Thổ ngữ Thổ Nhĩ  Kỳ viết bằng mẫu 

tự Uighur, phát xuất từ chữ Syrian, giống như ngôn từ Sogdian, 

được Phật giáo, Mani, Cơ Đốc xử dụng. Uighur là ngôn ngữ văn 

học của nhiều thổ ngữ Thổ Nhĩ Kỳ do các sắc dân bắc nam Thiên 

Sơn nói. Ngôn ngữ này được xử dụng rất nhiều trong văn học Phật 

Giáo khi quyền lực Uighur thay thế quyền lực Tây Tạng ở thung 

lũng Tarim vào năm 860, khi Uighur thành lập một vương quốc 

trải dài đến Trung Quốc và tồn tại trong một thời gian dài. Theo 

Eliot, kinh chữ Uighur được in tại Bắc Kinh năm 1330 và các di 

cảo chữ Uighur thời Khang Hy (1662- 1723) là lấy từ một ngôi 

chùa gần Suchow. (Danh sách những di cảo bằng tiếng Phạn, 

Khotan, Kucha do A.F. Rudof Hoernle biên soạn và lời dẫn giải 

của Stein về di khảo Tây Tạng từ vùng Turkestan Trung Hoa được 

trình bày trong Bản Phụ Lục F và G trong cuốn Serindia, tr. 1432- 

1459).  

 

Ngoài những ngôn ngữ đề cập trên, người Tây Tạng cai trị Trung 

Á trong thung lũng Tarim từ giữa thế kỷ thứ tám đến giữa thế kỷ 

thứ chín cũng làm phong phú văn học Phật Giáo bằng ngôn ngữ 
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của họ. Một số lớn di cảo Tây Tạng được khám phá tại vùng 

Khotan, Miran, Tun-huang. Tuy nhiên ảnh hưởng Tây Tạng không 

mấy sâu đậm ở bắc Turfan. Di cảo khám phá ra được gồm công 

văn, thương mãi và cả bản dịch kinh sách Phật Giáo. Những tài 

liệu này rất quan trọng trong lãnh vực lịch sử ngôn ngữ Tây Tạng 

và Phật Giáo. Ta không thấy những bản dịch giáo nghĩa Ma Ni hay 

Cơ Đốc Giáo sang tiếng Tây Tạng . 

 

Vai trò của Trung Á và sự liện hệ giữa Trung Á cùng Trung Quốc 

được thấy rõ trong văn học Trung Hoa, tôn giáo cũng như thế tục. 

Một số tài liệu thời Đường liên hệ đến Ma Ni Giáo, chịu ảnh 

hưởng tư tưởng Phật Giáo và Lão Giáo. Những tài liệu có ghi rõ 

ngày tháng từ năm 98 tkn đến năm 133 cũng vừa được khám phá 

tại biên thùy quân sự xưa gần Tun-huang. Di tích lịch sử Phật Giáo 

Trung Á gồm nhà cửa, tháp, hang động được xử dụng làm chùa, 

làm truyền giới đường, làm tàng kinh các,  chứng tỏ Phật Giáo 

bành trướng và thịnh hành tại khu vực này. Người ta cũng tìm thấy 

tượng thần thánh Ấn Độ Giáo, nhưng Ấn Độ Giáo không tồn tại 

độc lập mà chỉ là chi nhánh hay phụ thuộc cho nền đạo đức tôn 

giáo chung. 

 

Tổng đồ và nghi quĩ các hang động tại thung lũng Tarim và tại Tun 

Huang gần biên giới Trung Hoa rất giống tổng dồ và nghi quĩ hang 

động Ấn Độ. Những pho tượng trang trí được chạm trổ tỉ mỉ làm 

cho hang động đẹp đẽ và đồ sộ hơn. Tất cả đều làm bằng vôi. 

Những bức tường tại Tung-huang và Tarim được tô điểm bằng 

bích họa tươi mát, làm cho chúng ta liên tưởng đến bích hoạ tại 

động Ajanta. Chùa và động đôi khi được xây chung,ï như tại 

Bazaklik, nhiều điện đài được kiến thiết trước hang động trong một 

góc núi. Mẫu chùa thông thường nhất gồm có Chánh Điện với căn 

phòng kín ở cuối, với đường thông phía sau làm nơi kinh hành. 

Đôi khi phòng xá được xây cạnh  chánh điện. 

 

Bên cạnh một số điện đài, người ta thấy các ngôi tháp độc lập hay 

tập thể. Ngôi tháp được bảo trì tốt nhất là ngôi tháp tại Rawak 
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(Xem Stein: Ancient Khotan, tr. 483 ff), xây trên một nền vuông 

chung quanh có tường bao bọc với  những bức tượng không lồ đầy 

màu sắc bên trong và bên ngoài tường. Ngôi tháp ba từng, đặc tính 

của những ngôi tháp tại Turkestan, tại thung lũng Kabul và các 

vùng lânï cận, được xây trên nền hình chữ nhật, chóp tháp hình 

tròn, tượng trưng cho tinh thần dung hợp đặc tính Ấn Độ 

(Gàndhàra) và Ba Tư. Tuy vậy ở đây có vài đổi mới, thí dụ tại vài 

hang động ở Ming-oi, nóc hang làm mái được trang trí bằng những 

lầu vuông, lầu này chồng lên lầu khác. (Xem  Charles Eliot: 

Hinduism and Budhism, tr. 194. Xem A. Foucher: L'Art Greco-

Bouddhique du Gandhara, tr. 145). 

 

Bích họa trên tường hang động hay điện đài, tranh vẽ trên giấy lụa 

là những di vật liên quan đến Phật Giáo ở Đông Á. Ảnh hưởng 

Gandhàra khá rõ rệt trên kiến trúc, điêu khắc, hội họa. Những tác 

phẩm xưa nhất  được mệnh danh một cách tổng quát là tác phẩm 

Gandharan,  sau này được phát triển về kỹ thuật cũng như kỳ bí, 

đại diện cho nghệ thuật Phật Giáo Ấn Độ, được các nhà hội họa, 

điêu khắc địa phương cải tiến. Do đó những bức bích họa tại 

Turfan đại thể theo Ấn Độ, ngay cả cách phục sức, nhưng khuôn 

mặt,  phản ảnh dân Đông Á, màu tóc đỏ, mắt xanh, phản ảnh Ba 

Tư. Tất cả tượng trưng cho nền nghệ thuật dung hợp. Ảnh hưởng 

Ba Tư cũng được thấy trong nhiều họa phẩm. Aurel Stein muốn đề 

cập đến hình tượng Bồ Tát từ Khotan - một số hình tượng quen 

thuộc kiểu Ấn Độ, một số khác lúc mới nhìn qua, giống như hoàng 

tử Ba Tư nhỏ bé, râu đen, chân mang giày ủng. Trào lưu tư tưởng 

nghệ thuật và văn minh chuyên chở từ chỗ này đến nơi khác, tuồng 

như đã gặp gỡ và hòa đồng tại đây, tạo nên bản chất hoàn vũ của 

nghệ thuật Phật Giáo Trung Á. Giây nối Ba Tư trong hàng giây 

chuyền, liên kết nghệ thuật Phật Giáo Trung Á và Viễn Đông được 

Stein ghi nhận dựa vào những di cảo và di vật vật tìm thấy trong 

một ngôi chùa Phật Giáo nơi vũng lầy biên địa thuộc tỉnh Seistan 

xứ Ba Tư. Yếu tố Phật Giáo Ấn Độ ngự trị  khắp nơi. 
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Bài Tổng Luận này giúp ta bối cảnh cần thiết để tìm hiểu tình trạng 

Phật Giáo Trung Á. Yếu tố địa dư, đặc tính dân tộc trong vùng -

dân du mục cũng như dân định cư- đón nhận ảnh hưởng bên ngoài, 

nhưng đồng thời trở thành tích cực hơn, mạnh mẽ hơn- cho ta hình 

ảnh của những thử thách từ ngoài vào và sự đáp ứng từ bên trong 

ra. Trong khung cảnh này, trong diễn trình giao lưu văn hóa Đông, 

Tây, thương mãi quốc tế với các Tuyến Đường giao thông, đóng 

một vai trò quan trọng.  Truyền bá Phật Giáo tại Trung Á là hoạt 

động của các nhà hoằng đạo, của các học giả, của hàng thương gia, 

của các vương hầu bị đày ải. Tài liệu Trung Hoa cho chúng ta thấy 

Trung Quốc thỉnh mời học giả Phật Giáo Ấn Độ đến Trung Quốc 

truyền dạy thông điệp của đấng Từ Phụ. Những người này, những 

nhà hoằng dương chánh pháp này, là những vị từ cơ sở Phật Giáo 

Trung Á hay từ quốc độ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuyên qua 

Trung Á. Theo truyền thống Phật Giáo tại Khotan liên hệ chặt chẽ 

với Kunala, một vị hoàng tử Mauryan xứ Taxila bị lưu đày vào 

những năm cuối cùng thời vua A Dục hay sớm hơn. Một số dân Ấn 

Độ đến Trung Á định cư như tài liệu các nhà hành hương Phật 

Giáo Trung Hoa ghi chép. Bức tranh Phật Giáo và sự bành trướng 

vanê hóa Ấn Độ vào Trung Ấn trong thời gian đầu không mấy rõ 

ràng, nhưng càng về sau, sắc thái càng thêm đặc biệt, rõ ràng hơn, 

sắc sảo hơn như ta thấy trong các di cảo, trong các di tích lịch sử 

được khám phá gần đây. Người có công yểm trợ các thạc đức Phật 

Học là các quốc vương địa phương. Chúng ta cần nghiên cứu vai 

trò lịch sử của họ trong sự nghiệp vĩ đại này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG II : LỊCH SỰ TRUNG Á THỜI CỔ ĐẠI 
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Lịch sử cổ đại Trung Á liên hệ chặt chẽ với sự di chuyển của dân 

chúng tại hai vùng du mục và định cư. Vùng du mục gồm Đồng Cỏ 

Phương Bắc từ Nam Nga đến Mãn Châu, trong khi khu vực phía 

nam gồm phần đất có mạch nước xứ Turkestan do dân định cư sinh 

sống. Vùng du mục lại chia thành hai, (tạm gọi là Du Mục 1 và Du 

Mục 2). Du Mục 1 từ Nam Nga đến thung lũng Yenisei, trong quá 

khứ do các sắc dân du mục, giống Aryan gọi là Scythians. Du Mục 

2 ở phía đông, gồm Nội Mông, Ngoại Mông, Mãn Châu và Viễn 

Đông do các sắc dân Thổ-Mông (Turco-Mongol) cư trú. Tại phía 

nam, vùng đất giữa Jaxartes (Syr) và Oxus (Amu) do sắc dân gốc 

Ba Tư cư trú, trong khi đông Turkestan từ dãy Pamirs đến biên 

giới Trung Hoa do nhiều sắc dân nói tiếng Aryan định cư. Sự di 

chuyển của các sắc dân du mục về hướng tây hay hướng đông đều 

gây xáo động cho dân định cư ở phía nam trong nhiều thế kỷ. Vì 

vậy lịch sử của vùng đất miền nam với các loại di dân, các sắc dân 

du mục Trung Á là đề tài cần được nghiên cứu kỹ dựa vào những 

sử liệu sẵn có do khảo cổ khám phá ra hoặc dựa vào những câu 

chuyện của khách bộ hành, hoặc dựa vào tài liệu do người ta kể lại, 

dù ít ỏi mấy chăng nữa. 

 

Chính vào thế kỷ thứ bảy trước kỷ nguyên, lịch sử bát đầu trên 

cánh đồng cỏ quanh biển Caspian với dân du mục di cư hàng loạt. 

Liên Hiệp Massagatae hùng mạnh đang dồn dân chúng tiến về 

miền tây vượt qua sông Volga, các sắc dân này về sau trở thành 

dân Scythians nổi tiếng -danh xưng dành cho những bộ lạc gốc 

Ấn-Âu, nói tiếng Iran hay các thổ ngữ Ấn-Âu. Họ là phần tử  du 

mục của dân Ba Tư và những sắc tộc khác bị bỏ rơi ở đồng cò 

miền bắc, là những sắc dân không chịu chấp nhận nền văn hóa của 

quân định cư chiến thắng, người Ba Tư gọi họ họ là dân Saka, 

người Ấn Độ cũng gọi họ là Saka. (Văn học Ấn Độ thường đề cập 

đến dân Saka, như là một sắc dân bán khai cai trị xứ Kaliyuga hay 

là giai cấp Ksatriyas thất thố. Họ được đề cập chung với các sắc 

tộc tây bắc như  Kambojas và Yavanas.Người Ba Tư gọi là Saka, 

người Hán gọi là Sak, nói chung là người ngoại quốc, là người 
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Iranians. Lịch sử Saka cò thể đượcxây dựng theo tài liệu Trung 

Hoa, Iranians và tài liệu cổ điển. Văn chương cổ điển  cho ta vài 

ánh sáng về quốc độ  Saka. Herodotus liên hệ họ với dân Bactrians, 

với Ấn Độ, (quận thứ mười lăm của đế quốc Ba Tư) , với dân 

Kaspioi; Arrian liên hệ họ với dân Bactrians và Sogdiana, trong 

khi Strabo và Pliny lại nói họ sinh sống ngoài miền Jaxartes. 

Strabo còn nói thêm những sử gia Hellenes gọi những sắc tộc 

ngoài vùng Biển Caspian, một phần là Sakai, phần khác 

Massagetai. Họ phần nhiều là dân du mục và ở rải rác trên một 

vùng đất rộng lớn. Sten Konow cho rằng cổ địa của Sakai ở vùng 

Pamir, phía bắc Hindu Kush, phía đông Bactria và những bộ lạc 

Saka đã sinh sống ở miền đông biển Caspian và  vùng Jaxarte. 

Xem Corpus Inscriptionum Indicarum, Calcutta, 1929 tr. xvi ff) 

 

Dân Sakas  được đề cập trong bản khắc cổ Ba Tư gồm ba bộ lạc 

khác nhau của dân Scythians, đó là: Saka Haumvarka (sắc dân 

Sakas ghi trong văn học Ba Tư và Ấn Độ, sinh sống ở vùng 

Fergana và trải dài đến Kashgar); Saka Tigrakhaude (sắc dân Saka 

đội mũ nhọn rải rác đến Aral, chiếm cứ hạ lưu Jaxartes; Saka 

Taradraya hay Scythians sống bên kia biển ở miền nam nước Nga. 

(Trong bia ký Behistun 1.6 , Darius đề cập đến những quốc gia ông 

cai trị, trong đó có Saka, nằm giữa Bactria, Sogdiana, Gandhara và 

Thatagush, Arachosia, Makas. Di cảo Ba Tư cũng nói đến dân 

Saka đứung lên làm phản khi Darius đương còn ở Babylon. Bia ký 

Persepolis có ghi những quốc gia này . Naksh-I-Rustam đề cập đến 

các bộ lạc Saka như Tigra Khauda, Hamvarka và những sắc tộc 

bên kia biển. Xem G. Posener: La première domination perse en 

Egypte, Cairo, 1936, tr. 183). 

 

Ngoài sắc dân Sakas, còn có những sắc dân khác được ghi trong 

bia ký cổ Achaemenian, đó là sắc dân Sarmatians, có lẽ là láng 

giềng của dân Scythians phía nam nước Nga. Dân Arinaspes có thể 

cũng là dân Ba Tư thích ngựa như được ghi trong tập Historica của 

Herodotus. Bia ký cổ của Ba Tư cho ta biết Achaemenia đã cai trị 

các quốc gia Trung Á như thế nào, trong khi bia ký Herodotus cho 
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ta rõ cống phẩm của các quốc gia bị trị mang đến triều đình Ba Tư 

ra làm sao. (Herodotus cho biết của cải triều cống hàng năm cho 

triều đình Ba Tư thay đổi từ 160 đến 600 thùng bạc thoi, trong đó 

dân Sacae gánh chịu 250. Xem Hambly: Central Asia). Chế độ cai 

trị của Achaemenia rất hữu hiệu vào triều đại Darius I. Bia ký điện 

đài Susa cho biết vàng dùng trang trí cung điện mang từ Bactria, 

ngọc bích, hồng mã não từ Sogdiana, lam ngọc từ Chorasmia, ngà 

voi từ Ấn Độ, Ethiopia và tỉnh Arachosia. Dân Achaemenians là kẻ 

trung gian truyền đạt kỹ thuật dẫn thủy nhập đìền của văn minh 

Babylon đến Trung Á. Dưới triều đại Xerxes (486- 465 tkn) đạo 

quân Trung Á nằm trong lực lượng quân sự Ba Tư xâm chiếm Hy 

Lạp năm 480 tkn. Quân Bactrians và quân Assyrian Sacae (cổ dân 

Hauvarga Ba Tư) dưới quyền chỉ huy của Hystaspes, con vua 

Darius và hoàng hậu Atossa.Không có tài liệu nào đề cập đến các 

bộ lạc du mục sống ngoài biên giới bắc Achaemenian. 

 

Vai trò của các dân tộc Trung Á nổi bật năm 330 tkn khi 

Alexander Đại Đế đem quân vượt biển Caspian, bành trướng thế 

lực cai trị của Hy Lạp tại vùng Oxus trong tỉnh  Sogdiana và 

Bactria. Alexander không gặp một sự kháng cự nào cả. Ông thành 

lập nhiều đô thị lấy tên của ông và những đô thị này nằm trên lộ 

trình tiến quân. ( Trên đường xâm lăng, Alexander Đại Đế đã cho 

xây dựng những đô thị lấy tên của mình như đô thị Alexandria tại 

Ariana, bây giờ là Herat; đô thị Alexandria Prophthasia tại 

Drangiana (địa điểm không xác định); đô thị Alexandria tại 

Arachosia (Xem Tarn: Greeks in Bactria and India, Cambridge, 

1928 tr. 470); đô thị Alexandria tại Caucasus được xác định nằm 

trên khu đất thành phố Parvan trung cổ ở Jebel Suraj trên sông 

Salang và đô thị Alexandria không tồn tại lâu dài cho lắm trên 

Jaxartes (Xem Hambly: Central Asia, tr. 207- 29). 

 

Phân hóa nội bộ, quân lính nổi loạn và cuối cùng Alexander qua 

đời làm cho đế quốc phương đông của đại dế đi vào tình trạng suy 

thoái. Seleucus nỗ lực thống nhất những tỉnh phía đông với Bactria 

và Prathia thành một phần đế quốc, nhưng những quốc gia này đã 
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đứng lên dành lại độc lập dưới thời vua Antiochos III, thuộc triều 

đại Diodotus và Arsaces. (Bactria là một quốc gia phồn vinh giữa 

Hindu Kush và Oxus, tương đương với Bắc A Phú Hãn. Ngoài khu 

vực ấy, giữa Oxus và Jaxartes (Syr Darys) là nước Sogdiana 

(Bukhara), Parthia, vùng đất xưa, tương đương với tỉnh Khurasan 

tại Iran bây giờ, trở thành nước độc lập dưới thời Arsaces. Muốn 

tìm hiểu thêm chi tiết 

về hai quốc gia này, xem Cambridge History of India, Vol. I, 

Chapter XVII, tr. 432 ff) 

 

Dầu vậy, chúng ta không tìm thấy tài liệu xưa tả rõ quốc độ Bactria 

Hy Lạp, chúng ta chỉ có sử liệu của Euthydemus và những người 

kế vị, Demetrius và Menander và sau này tài liệu của Eucratides và 

gia đình của ông ta, cuối cùng sự xuất hiện của Antialkidas mà 

theo Heliocles, rất sùng kính thần Visnu Ấn Độ. 

 

Trong khi hai dân tộc Bactrians và Ấn-Parthians đụng độ, phong 

ba bão tạp tập trung dọc theo biên giới Jaxartes Trung Á, gây đe 

dọa cho các quốc độ này. Tiếp theo là áp lực mới của những bộ lạc 

du mục dọc theo biên giới Trung Hoa, cuối cùng là áp lực của bộ 

lạc hiếu chiến Hung Nô, vào thế kỷ thứ ba tkn, đe dọa các vương 

quốc Bắc Trung Hoa. Trung Quốc xây Vạn Lý Trường Thành để 

ngăn chận không cho người Hung tràn vào trung nguyên. Sự đụng 

độ giữa Hung-Nô và Yueh-chi, một sắc dân du mục , khiến cho 

Yueh-chi phải di chuyển về miền tây, để rồi phải đụng độ với Wu-

sun, một bộ lạc du mục khác. Trong cuộc thư hùng cuối cùng giữa 

Yueh-chi và Wu-sun được sự giúp đỡ của quân Hung, Yueh-chi 

thất thế, chạy về phía tây dồn dân Sacae (Sakas) (mà trước đây 

Yueh-chi đã đánh bật ra khỏi lãnh thổ gần Issyk-kul) đi xa nữa về 

phía tây. Hai sắc dân hùng mạnh này -dân Sacae và dân Yueh-chi 

phô trương thanh thế, tiến đánh biên thùy Bactria Hy Lạp của xứ 

Jaxartes.Theo Strobo, những bộ lạc nổi tiếng giúp Bactria dành độc 

lập, thoát ách đô hộ của Hy Lạp là dân Asii, Asiani, Tochari, 

Sacaraucae. ( Strabo đề cập đến việc Sakas ï xâm chiếm xứ 

Bactria, nơi mà những quốc vương Hy Lạp bi các sắc dân du mục 
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Scythians như dân  Asioi, Pasianoi, Tocharoi, Sakarauloi truất phế. 

Dân Sakas giúp lật đổ chính quyền cai trị Hy Lạp tại Bactria. Một 

số sắc dân Sakas có danh xưng Sakarauloi, có thể là dân Sai-wang. 

Theo F.W. Thomas, dân Saraucae hay Sacaraucae cư trú từ bắc 

Parthia, giữa Caspian và Aral.) 

 

Pompeuis Trogus trong Prolugues ghi chép việc  các sắc tộc 

Scythians xứ Saraucae chiếm Bactria và Sogdiana.Trogus đề cập 

đến việc đế quốc Bactria được thiết lập vào giữa thế kỷ thứ ba tkn. 

Căn cứ vào Prolugues kế tiếp, dân Asiani, lên làm vua xứ Tochari 

và xứ Saraucae (Sacaraucas) sau bị hủy diệt, dân  Sacaraucas phải 

tản mát khắp nơi, vì sự sống còn,  đánh chiếm các quốc độ 

Bactrian Hy Lạp. Cuộc xâm lăng này, theo Tarn (Xem  Greco-

Bactrian Rule in India, 2nd Edition. Xem Puri: India under the 

Kushànas, Bombay, 1965) xẩy ra sau năm 129 tkn. Người ta cho 

rằng vùng hồ Helmand Lake (bây giờ là Hamun) không còn được 

gọi là Drangiana mà được gọi là Sakastan (Seistan), do đó đi đến 

kết luận dân Sakas trong thế kỷ thứ nhất tkn đi ngang qua đèo 

Herat, định cư tại vùng xưa kia gọi là Drangiana và tiếp tục bành 

trướng cho đến vùng Arachosia, đến sông Indus, dọc theo lưu vực 

sông Indus một bên đến Taxila, bên khác đến Saurastra và Ujjain. 

 

Thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên là thời đại của đế quốc Saka tại 

Ấn Độ và Arachosia. Quân đội Saka hết sức lưu động vì vậy họ có 

thể chiếm giữ một vùng đất rộng lớn. Lịch sử dân Sakas tại vùng 

Tây-Bắc Ấn Độ hình như bắt đầu với Maues làm quốc vương xứ 

Taxila, hàng phục quốc vương  Hy Lạp- Ấn Độ (Theo A.K. Narain 

-xem The Indo-Greeks, Oxford, tr. 136- Maues thống lãnh đạo 

quân Saka riêng biệt từ hướng bắc đánh thẳng Taxila, từ Khotan 

băng qua dãy Pamirs, qua Indus Kohistan, một đoạn đường căm go 

hiểm trở mà sử liệu Trung Hoa gọi là những dốc đá cheo leo. Theo 

Hambly, Maues bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách chỉ huy một 

toán quân Saca đánh thuê, phục vụ cho những quốc vương Hy 

Lạp-Ấn Độ cuối cùng. Trong tình trạng hoàng thân quốc thích Hy-

Lạp Ấn Độ phân hóa và quân xâm lăng Saca gần kề cửa thành,  
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nhân vật như vậy (Maues) rất thích hợp. Theo Sten Konow, Maues 

không phải là vua Saka đầu tiên ở Ấn Độ). Phân tích di tích lịch 

sử, đặc biệt những đồng tiền xưa cho chúng ta thấy vận mệnh dân 

Saka và Hy Lạp- Ấn Độ tiếp nối đổi thay: Maues bị hạ bệ, Hy-

Lap-Ấn-Độ cuối cùng tọa lạc tại thung lũng Kabul và vùng 

Gandhara. Sau đó Azes I hình như chấm dứt các triều đại Hy Lạp 

lên ngôi cửu ngũ, thành lập đế nghiệp, bắt đầu triều đại riêng của 

mình. Dân Sakas ở Tây Bắc Ấn Độ và Tây Ấn Độ đóng một vai trò 

quan trọng trong lịch sử chính trị và đã đóng góp đáng kể vào gia 

tài văn hóa của quốc gia họ cai trị. 

 

Những sắc tộc khác tham gia vào sự di dân vĩ đại tại Trung Á là 

dân Tochari và Asiani, sống trên  lưu vực miền bắc sông Oxus và 

phía đông tuyến tiền phong của dân Saka. Sở dĩ ta biết dân Tochari 

cũng tiến tới vùng này vì tên của họ gắn liền với vùng đất 

Tukharistan, chung quanh Qunduz và Baghlan, gần thượng nguồn 

Oxus. Ptolemy trong cuốn Geography gọi họ là “ Sắc tộc lớn”  

cầm đầu đạo quân tiền phong hướng về phía nam đến đèo Hindu 

Kush. Đối với dân Asiani, các học  giảnhận định khác nhau. 

Hambly cho họ đóng một vai trò lịch sử quan trọng,  là nhóm 

người về sau cai trị xứ Tochari. Tarn  và Sinor xem họ sau này là 

dân Kushanas nổi danh, (Xem: Introduction à l'étude de l'Eurasie 

Centrale) cho rằng dân Asiani chính là dân Wu-Sun.   

 

Dân Tocharians (tiếng Phạn Tusàras) không khác dân Kusanas, 

củng cố quyền hành tại thung lũng Kabul dưới thời Kujula 

Kadphises. ( Quân tiền phong Tochari tiến chiếm vùng 

Tokharistan, xây dựng nhiều trung tâm hành chánh, thương mãi, 

văn hóa quanh Qunduz và Baghlan gần thượng nguồn Oxus. 

Plolemy gọi họ là “ bộ lạc lớn”  trong cuốn Geography. Đầu thế kỷ 

thứ nhất trước kỷ nguyên, đạo quân tiền phong của họ tiến đến đèo 

Hindu Kush, nhưng mãi đến  thế kỷ thứ nhất sau kỷ nguyên, họ 

mới thống nhất được lãnh thổ ở thung lũng Kabul dưới quyền lãnh 

đạo của giòng họ Kushan. Lịch sử triều đại Kushana dưới thời 

Kujula Kadphises và( con) Vima Kadphise (Yen-kao-chen) được 
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đề cập trong Hậu Hán Thư.  Sử liệu Trung Hoa được Sten Konow 

dẫn chứng và thảo luận cặn kẽ trong tập Kushànas của tác giả. Lịch 

sử cổ đại của Kusànas hay Kwei-sguang, một chi nhành của Yueh-

chi được ghi trong Hậu Hán Thư. Mặc dầu chúng ta đã đề cập đến 

sự liên hệ giữa  Kusànas và Yueh-chi , ta chưa có dịp bàn đến sự 

đóng góp của họ vào truyền thống văn hóa và chính trị tại Bắc Ấn 

Độ, gồm Pakistan hiện nay và những vùng đất Tây Nam Trung Á. 

Đế quốc của họ trải dài đến hướng đông, có lẽ đến tận Khotan và 

chắc chắn là đến Bactria, thuộc địa xưa của họ, căn cứ vào Hậu 

Hán Thư. Vị vua đầu tiên,ï Kiu-Tsiu-kio,  tấn công bốn hi-hou 

khác, rồi xưng vương, hiệu là Kwei-Shuang, sau đó đem quân đánh 

An-si (Parthia), tiến chiếm Kao-fu (Kabul), thôn tính Pu-ta, Ki-pin. 

Kiu-tsiu-kio, qua đời năm tám mươi tuổi, con là Yen-kao-chin nối 

nghiệp cha, tiến chiếm Ấn Độ (Tien-Shu: Thiên Trúc) 

 

Bia ký Takht-I-Bahi tại Gondophenes có ghi Kujula Kadphises làm 

hoàng tử. Độ hai thế hệ sau hoàng tử Kusana này trở thành đại 

vương (Maharaja) và mười bốn năm sau, tức là năm 136 theo cổ 

lịch, ông trở thành Hoàng Đế. Đế quốc Kusana do vị hoàng đế này 

xây dựng, bành trướng rộng hai bên vùng Hindu Kush, là một lực 

lượng văn minh hùng mạnh ở Trung Á. Triều đại Kusanas  đãthành 

công trong việc thống nhất các sắc tộc trong nước với truyền 

thống, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo khác biệt, đã tích cực đóng góp, 

xây dựng giao thông thương mãi và văn hóa với Trung Quốc . Đế 

quốc Kusana hùng mạnh trải dài từ Biển Aral đến Biển Ả Rập, mở 

đầu cho một thời kỳ thống nhất, an bình thịnh trị. 

 

 Bactria là hạch nhân căn bản, là trung tâm của đế quốc Trung Á 

rộng lớn gồm Bắc Ấn Độ từ Bihar ở phía đông, Sind, Baluchistan 

(hiện nay là Pakistan) ở phía tây nam, Kashmir, Khotan ở phía bắc 

và đông bắc, Bactria, Parthia ở phía tây bắc. Truyền thống Hy Lạp 

trong văn hóa Bactria được duy trì và sau đồng hóa dưới thời các 

vua thuộc triều đại Kusana,  những người đã khôn kheó dung nạp 

tư tưởng, hình thức Hy Lạp, Ba Tư, Ấn Độ để xây dựng một tổng 

thể văn hóa dân tộc, dung hợp mọi thánh thần, được thể hiện trong 
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các đồng tiền của họ. Phật Giáo được vương triều bảo trợ. Vua 

Kaniska giúp tổ chức Đại Hội Kiết Tập Tam Tạng Lần Thứ Tư tại 

Kashmir hay tại Jalandhar, giúp phát huy Phật Pháp vào thời điểm 

này. Con Đường Lụa vĩ đại, một con đường thương mãi, ngoại 

giao đầu tiên trong lịch sử nhân loại được thiết lập dọc theo quốc 

độ Kusana từ Trung Quốc đến dế quốc La Mã tại Địa Trung Hải. 

(Xem: Along the Ancient Silk Routes, với bài Tựa của Herbert 

Hertel, New York, 1982 tr. 18. Xem: Gafurow: Kushan 

Civilization and World Culture trong Central Asia in the Kushan 

Period, tr. 76). Khắp trên phần đất phía đông của Con Đường Lụa, 

thương gia Sogdian nhộn nhip buôn bán làm ăn, xây dựng làng 

mạc, phố phường tại Trung Á và thiết lập quan hệ thương mãi, văn 

hóa với các dân tộc khác. 

 

Các truyền thống văn hóa, chủng tộc, các hệ thống tôn giáo, tín 

ngưỡng cùng nhau sống chung, cùng nhau hoạt động, cùng nhau 

phát triển là hiện tượng đặc biệt của thời điểm này, nói lên tinh 

thần bao dung, dung nạp, tinh thần sống chung hòa bình. Như đã 

đề cập ở trên, hình ảnh các thần thánh Hy Lạp, Ba Tư, Ấn Độ được 

đúc trên dồng tiền thời vua Kaniska và Huviska (Xem Rosenfield, 

J.M.: The Dynamic Arts of the Kushànas, California, 1967, tr. 69 

ff), như hình tượng Mithra, tượng trưng cho công lý, nữ thần 

Ordokhsh, tượng trưng cho sinh sản, Vertragna, tượng trưng cho 

Chiến Tranh, Siva, Phật, Helios, Selena,Sarapis và nhiều thần 

tượng khác nữa. Tinh thần tổng hợp của triều đại Kusana trên đồng 

tiền của họ phản ảnh tính chất đa dạng của các sắc tộc trong đế 

quốc, phản ảnh sự liên hệ, ảnh hưởng song phương, cùng nhau 

phong phú, cùng nhau thăng tiến của những sắc tộc ấy, của những 

nền văn hóa, xã hội, tôn giáo khác biệt ấy, cấu thành một tập thể 

chung, đó là quốc gia Kusana. 

 

Mặc dầu vua Kaniska và hàng hậu duệ có tinh thần dung hợp đối 

với các tôn giáo khác, riêng với Phật Giáo vua hết lòng hộ trợ như 

đã nói ở trên, vua bảo trợ Đại Hội Kiết Tập Tam Tạng Lần Thứ 

Tư. Ngoài ra, theo sử liệu Kharosthi, và theo tài liệu Shah-ji-
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Kidheri (gần Peshawar) vua cho xây dựng đại bảo tháp trong 

khuôn viên ngôi đại tự taị Kaniskapura. Đại Hội Kiết Tập Tam 

Tạng dưới triều đại vua Kanishka thông duyệt các bộ luận Phật 

Giáo, trong đó có bộ Mahàvibhàsa do hai ngài Parsva và 

Vasumitra cùng sáng tác. Phật Giáo trong thời kỳ này không 

những chỉ bành trướng tại Ấn Độ mà còn bành trướng tại Trung Á. 

Cơ sở Phật Giáo được thiết lập khắp nơi : tại Bamiyan, Surkjh-

Kotal, Adjina-Tepe ở Tajikistan, băng đèo Hindu kush, dọc Đường 

Lụa đến Trung Quốc . Ngày nay chúng ta biết được chữ Kharosthi 

Ấn Độ là nhờ những tài liệu khám ra đuơc tại Niya, không xa 

Khotan mấy và cũng tại đây người ta tìm thấy Kinh Pháp Cú bằng 

chữ Gandhàri. 

 

Thời đại các vương triều Kusanas tương đương với thời đại 

Hadrian và hậu duệ tại La Mã, là thời kỳ phồn vinh nhất trong thế 

giới cổ đại. Sở dĩ họ được phồn vinh vì họ tích cực tham gia hoạt 

động thương mãi trên Đường Lụa giữa Trung Quốc và La Mã 

trong hai thế kỷ đầu. Trong thời gian xung đột với Parthia, Kusana  

vẫn tiếp tục chuyển xe, ngựa, lạc đà về phía nam, từ Balkh đến 

Đồng Bằng sông Indus để xuất cảng hàng hóa bằng đường thủy. 

Hàng  xuất cảng, qua trung gian Kusana,  gồm tơ lụa từ Trung 

Quốc;  đồ gia vị, vật dụng và đồ trang trí bằng ngà voi từ Ấn Độ 

v.v. . .La Mã xuất cảng sản phẩm chế tạo như thảm, đá quí chạm 

trỗ, hình tượng, vật dụng bằng kim loại , đồ pha lê cũng qua 

Kosana. Ptolemy và Periplus cung cấp cho chúng ta một danh sách 

dài vật dụng xuất nhập cảng tử hải cảng Ấn Độ. (Xem: Majundar: 

Classical Accounts of India, Calcutta, tr. 290 ff. Tài liệu này được 

nhiều nhà nghiên cứu xử dụng. Xem Warmington: The Commerce 

between the Roman World and India, Cambridge, 1928; K.A. 

Nilakantha Sastri: A Comprehensive History of India, Calcutta, 

1957. Muốn hiểu thêm về Kinh Pháp Cú bằng chữ Gandhiri, xem 

J.Brough: Gandhiri Dharmapada, London, 1962.) Công trình đào 

bới nghiên cứu taị Begram ở A Phú Hãn và các nơi khác trong 

vùng cho ta nhiều chứng tích xác nhận tầm quan trọng của Kusana 

vào thời điểm này. 
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Thời đại Kusana trong lịch sử Trung Á, cũng rất tích cực trên bình 

diện nghệ thuật. Phật Giáo Đại Thừa phát triển mạnh, bành trướng 

khắp nơi, dân chúng đón nhận đạo màu một cách thành khẩn, hăng 

say đóng góp vào gia tài nghệ thuật và văn học Trung Á. Phật Giáo 

bành trướng không có nghĩa những tôn giáo, truyền thống, tín 

ngưỡng địa phương bị hủy diệt hay bị đồng hóa mà là cọng tồn, 

cọng sinh, ảnh hưởng lẫn nhau. Quan niệm dung hợp và sáng tạo 

của Phật Giáo được thể hiện trong kiến trúc tự viện Phật Giáo. 

Cách bài trí và sắp đặt không hoàn toàn theo mẫu tiền-Kusana hay 

theo hình dáng Ấn Độ, mà giống đền thờ vùng Cận và Trung Á, 

chung quanh có tường bao bọc, có hành lang hẹp, như đã được 

khám phá taị Kara-tepe. Mẫu mực địa phương được duy trì và 

dung nạp trong ngôi tự viện Phật Giáo ở miền nam Tajikistan, 

được khám phá tại Adjina Tepe. 

 

Theo Gafurov (Xem: Central Asia in the Kushan Period, Vol. I, 

Moscow, 1974 tr. 71), hệ phái Bactrian-Tukharian phát xuất và 

trưởng thành từ nghệ thuật Kusana thuộc truyền thống Trung Á, 

đóng góp khá quan trọng cho nghệ thuật Phật Giáo tại Trung Á. Từ 

vùng đất này, Phật Giáo, nghệ thuật, văn học được truyền sang 

Trung Quốc, Nhật Bản và Đại Hàn. Kinh điển Trung Hoa ghi rõ 

danh hiệu các bậc cao tăng Phật Giáo từ Bactria, Sogdia và Parthia, 

những danh tăng đã đóng góp không những trên bình diện dịch 

thuật mà còn trên lãnh vực sáng tác các bộ luận sớ Phật Giáo vĩ 

đại. Sự giao liên thường xuyên được thiết lập giữa Trung Á và 

Trung Quốc vào thời địa Kusana. 

 

Triều đại Kusana ở Trung Á đến lượt mình bị Sassanians, Ba Tư  

thống trị. Người sáng lập ra triều đại mới này là Ardashir, đã chiến 

thắng, đã giết vua Artava V của Parthia và tự xưng Đại đế, cai trị 

Ba Tư, giờ đây là Iran. Theo Al-Tabari, Ardashir xuất quân từ 

miền đông Ba Tư, tiến chiếm Sistan, Abar Shab (giờ đây là 

Nishapur), Meru, Balkh và Khwarzim, được các quốc vương 

Kusana triều cống năm 227. Cuộc chinh phục của Sassanian được 
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ghi chép trong văn bản Shapur I (240- 272) tại Naqsh-Rustam, gần 

Persepolis. Văn bản này được viết bằng ba thứ chữ Pahlavi, 

Parthian và Hy Lạp- đề cập đến danh sách những tỉnh thuộc đế 

quốc Sassanian vào năm 260. Đạo quân chiến thắng Ba Tư  xâm 

lăng Peshwar, chiếm đóng vùng Indus, tiến về hướng bắc, qua đèo 

Hindu Kush, tiến chiếm Bactria, vượt qua Oxus, tiến vào 

Samrkand và Tashkent. Đế quốc Kusana do đại vương Kaniska 

thành lập bị lật đổ và thay vào đó là giòng giõi quân vương khác 

thần phục Ba Tư, cai trị vùng đất nhỏ hẹp hơn (Xem Ghirshman, 

R: Iran, Pelicans, Reprint 1978, tr. 292).  Liên hệ chính trị của 

vương quốc Sassanian-Kusana bị xáo trộn khi quốc vương Kusana 

giúp bào huynh lúc bấy  giờ làm phó vương tại Seistan, đứng lên 

làm phản vào thời Babram II (276- 93). Quí tộc phong kiến luôn 

luôn là mối đe dọa cho triều đình Sassanian. Tuy nhiên Bactria, 

Sogdiana và Gandhàra tỏ ra hết lòng thần phục triều đình 

Sassanian. 

 

Bên kia chân trời vùng Trung Á, vào thế kỷ thứ tư, dân Hung-Nô 

du mục tại Mông Cổ chia làm hai phe bắc, nam, thường tranh 

dành, xâu xé lẫn nhau. Vào năm 311, cánh phía nam đánh chiếm 

và đốt cháy Lạc Dương (Lo-yang), thủ đô Trung Quốc, thành lập 

một triều đại cai trị suốt bốn đời cho đến khi bị giòng họ khác diệt 

trừ năm 350. Cánh phía bắc gặp đại họa, bị sắc tộc Hsien-Pi đánh 

đuổi khỏi vùng đất gần hồ Baikal, chạy đến định cư tại vùng cỏ 

Jaxartes, phía bắc Sogdiana. Nhiều bộ lạc Hung Nô từ năm 350 trở 

về sau tiến chiếm các  tỉnh phía đông của đế quốc Sassanian. Tại 

đây người ta gọi họ là dân Chionites (Theo Ghirshman, sắc tộc 

Chionites -danh từ gồm sắc dân Kidarites, không khác biệt mấy 

với sắc dân Hephthalites, đóng một vai trò quan trọng trong thế kỷ 

thứ năm. McGovern và Enoki xem sắc dân Hephthalites là những 

người mới tới Bactria vào đầu thế kỷ thứ năm, đánh đuổi dân 

Kidarites chạy về hướng nam). Cuộc đụng độ đầu tiên giữa Iran và 

quyền lực mới ở phía đông, nước Chionite-Hephthalites, xẩy ra 

vào thời Yazdgard I. Theo  Ghirshman sau khi họ được Shapur II 

định cư trên vùng đất Kusana với danh nghĩa Liên Minh, dân 
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Hephthalites đánh đuổi dân Kusana , thành lập một vương quốc 

hùng mạnh, vào đầu thế kỷ thứ năm,  rồi lợi dụng lúc Ấn Độ suy 

kém, bành trướng lãnh thổ hai bên Hindu Kush, đe dọa an ninh  Ấn 

Độ. 

 

 Đế quốc Sassanian ngày càng suy thoái dưới thời Peroz (459- 84).  

Đụng độ giữa vua Peroz và Hephthalites mang lại nhiều tai họa. 

Trong một trận đánh, Perox bỏ mạng trên chiến trường. Vào những 

triều đại kế tiếp, trong vòng năm chục năm, vua Hephthalite không 

những bắt Ba Tư triều cống mà còn xen vào nội bộ Ba Tư. 

Hephthalites là mối họa lớn đối với Iran mặc dầu năm 488- 89 

Qubad được phục hồi vương vị Sassanian . Chỉ sau năm 557, với 

sự giúp sức của quân Thổ Nhĩ Kỳ -tài liệu tây phương gọi là 

Sinjibu hay Silzibul- Khosrau Anosshivan (531- 79) mới có thể 

dẹp tan  mối họa Hephthalites . 

 

Bactria trong thời kỳ cực thạnh, vào thế kỷ thứ năm và thứ sáu, dân 

Hephthalitesï đã có nhiều lần xâm lấn Punjab,  làm cho đế quốc 

Gupta phải lung lay. Đến năm 570 Toramana, thủ lãnh dân Huna 

đã cai trị vùng đất rộng bắc Ấn Độ từ Kashmir đến Madhya 

Pradesh ( vùng Malwa). Nền cai trị của Huna bắt đầu với 

Toramana, con là Mihirakula nối ngôi, đến  năm 525 bị liên minh 

các quốc vương Ấn Độ đẩy lui, nhưng mà nền cai trị của họ tại 

Kashmir còn tiếp tục. Lakhana và Khingila vào hậu bán thế kỷ thứ 

sáu cai trị Kabul hay Gardiz. Khingila cai trị ít nhất là tám năm căn 

cứ vào sử liệu. Theo sử sách, Hung Nô đàn áp Phật Giáo, phá hủy 

nhiều tự viện tại Ấn Độ. Chúng bận rộn cai trị Bactria, A Phú Hãn, 

tây bắc Ấn Độ (bây giờ là Pakistan) và Kashmir nên đã bỏ ngõ quê 

cha đất tổ cho lực lượng chính trị khác hoành hành. Dân Hsien-pi 

có một độ làm chủ vùng đồng cỏ Mông Cổ, nhưng đến thế kỷ thứ 

sáu, một sắc dân với danh hiệu Juan-juan, tức là dân Avans ở Âu 

Châu sau này, nổi bật trên tất cả, nhưng rồi người Thổ Nhĩ Kỳ 

vùng dậy, đánh đuổi quân Juan Juan ra khỏi  đồng cỏ Mông Cổ để 

rồi vào năm 552 dân Juan Juan không còn tồn tại trên quả địa cầu. 
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Vị sáng lập đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ là thủ lãnh Tumen (theo sử liệu 

Trung Hoa), nhưng theo văn ký Thổ Nhĩ Kỳ vị này tên là Bumin, 

đóng đô tại Aq-Dagh, phía bắc Kucha. Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ chẳng 

bao lâu  bành trướng đến Oxus và biển Caspian. Sinjibu (Silzibul) 

hoàng huynh của Tumen liên kết với Khosrau I Anosshirvan xứ 

Iran, triệt tiêu vương quốc Hephthalite và sau khi chia cắt, kiến tạo 

biên giới chung với Iran Sassanian. Istemi, bào huynh của Tumen, 

giống như Sinjibu (Silzibul) qua đời năm 576, để lại ảnh hưởng 

Thổ Nhĩ Kỳ khá sâu rộng tại Sogdiana. Dân Thổ Nhĩ Kỳ chia làm 

hai phe: Đông Thổ và Tây Thổ, cả hai đều thần phục tượng trưng 

vua nhà Đường. Họ đến Trung Quốc dâng cống phẩm năm 630 và 

659. Tại Mông Cổ, một đế quốc mới của Đông Thổ (Thổ Xanh) 

được thành lập năm 682. (Xem Giruad: L'Empire des Turck 

Celestes; D. Sinor: Introduction à l'étude de l'eurasie Centrale). 

Qupghan của triều đại này bình phục Kirghiz và Turgesh ở phía 

tây, rồi bánh trướng đến Thiết Môn Quan tại Sogdiana. Giữa năm  

699 và 711, triều đại Khanate (Đại Hãn) của Đông Thổ bao gồm 

luôn triều đình Tây Thổ. Sau khi tiến chiếm Sogdiana, quân Ả Rập 

bành trướng mạnh mẽ, đổi tên Sogdiana thành Mawarannahr, đụng 

độ với quân Iran làm cho Yazdagird III (632- 51) tử nạn, cuối cùng 

trên bờ sông Oxus quân Ả Rập sẵn sàng nghênh chiến với quân đội 

Thổ trong trận thư hùng dành chiếm các tỉnh miền bắc duyên hải 

Oxus. 

 

Vào miền cực đông của đế quốc Thổ tại Mãn Châu, một quốc độ 

mới Uighurs được thành lập thay cho Đông Thổ với thủ đô đặt tại 

Ordu-Balish năm 744 (Đây là sắc dân nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở nội 

Á hiện nay, sống rải rác ở miền tây Trung Quốc trong Vùng Tự Trị 

Sinkiang Uighur (Tân Cương Uighur), một số nhỏ khác sống trong 

vùng Trung Á Nga. Dân Uighurs sống tại Mông Cổ và tây Trung 

Quốc trong thế kỷ thứ chín đến thế kỷ thứ mười ba, sau đó di 

chuyển về miền tây. (Xem Encyclopedia Britanica, Chicago, 1972 

tr. 467- 68. Xem Hamilton: Les Puighours à l'époque des Cinq 

Dynasties). Lưu ký bằng ba thứ tiếng Trung Hoa, Sogdian và Thổ 

tìm thấy tại cổ thành Qara Balgasun, ghi chép các quốc vương 
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Uighur Kaghanate theo đạo Mani. Sogdian nguyên là ngôn ngữ 

quanh vùng Samarkand, nhưng trở thành ngôn ngữ quốc tế vì 

thương gia xử dụng nó từ thung lũng Tarim đến Trung Quốc. Ngôn 

ngữ này cũng được xử dụng trong kinh điển Phật Giáo, Mani và 

Cơ Đốc Giáo, vì vậy nên trong lưu ký đã viết bằng ngôn ngữ này. 

Thổ ngữ viết theo mẫu tự Uighur được xử dụng khá phổ cập trong 

văn học Phật Giáo và các văn học khác. Nên nhớ danh từ Uighur là 

để áp dụng cho mẫu tự chứ không phải ngôn ngữ của nhiều sắc dân 

Thổ  Nhĩ Kỳ ở miến nam và bắc Thiên Sơn. Việc xử dụng ngôn từ 

này trong văn học Phật Giáo ngày càng phổ cập khi dân Uighurs 

thay thế dân Tây Tạng cai trị vùng long chảo Tarim vào năm 840 

và thành lập một vương quốc mới (Xem Eliot: Hinduism and 

Buddhism, Vol. III tr. 197. Vương quốc này trải dài đến Trung 

Quốc, tồn tại khá lâu, vì kinh điển bằng tiếng Uighur được in tại 

Bắc Kinh năm 1330 và nguyên bản Uighur được  sao chép lại vào 

đời vua Khang Hy (1662- 1723) lấy từ ngôi chùa gần Suchow). Có 

lẽ dự kiện này thuộc thời điểm sau tại vì đế quốc Uighur đầu tiên 

tồn tại cho đến năm 840 thì bị các bộ lạc Kirghiz dọc theo sông 

Yenisei nổi lên tiến chiếm kinh đô Uighur, đẩy họ phân tán khắp 

nơi. Một số còn sống sót lại di chuyển về hướng tây nam và định 

cư  dọc theo ven suối trong thung lũng Tarim tại Sinkiang. 

 

NHỮNG QUỐC GIA TRUNG Á 

 

Ở đây chúng ta muốn đề cập đến những sắc dân đóng vai trò tích 

cực trong lịch sử Trung Á, đồng thời muốn nói đến những sắc tộc 

đã nỗ lực xây dựng đế quốc cho mình trong vùng đất này. Tình 

hình chính trị đã được Pháp Sư Huyền Trang tả khá tỉ mỉ vào thế 

kỷ thứ bảy. Ngài chia Trung Á làm hai vùng, gọi là tây và đông. 

Vùng phía tây gồm mười sáu quốc gia từ Ta-mi (Termez) đến 

Kien-chin (Gaz) bao trùm toàn khu vực từ Đèo Sắt ( Thiết Môn 

Quan,Derbent) đến Gaz, một vùng phì nhiêu nhất của thung lũng 

Oxus. Vùng phía đông gồm các vương quốc khác, bắt đầu từ nước 

An-ta-lo-fo (Anderab) đầy núi rừng,  bộ phận của vương quốc Tu-

ho-lo (Tukhàra) cổ đại. Những vương quốc này dưới quyền cai trị 
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của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi những quốc gia vùng phía tây còn duy 

trì quyền tự chủ. Có lẽ những vương quốc này, trước kia dưới thời 

Yueh-chi, chỉ là sự phân chia có tính cách hành chánh của 

Tokharistan. (Xem S.Beal: Buddhist Records of the Western 

World, London, 1906, Vol. I, tr. 37 ff. Huyền Trang cho chúng ta 

biết vào thời kỳ ấy, giòng giỡi vua chúa đã biến đi mất nhiều , số 

còn lại, 27 quốc gia, mỗi quốc gia được ngăn cách bằng ranh giới 

thiên nhiên và dưới quyền cai trị của một quốc vương độc lập. 

Toàn khu thần phục Thổ Nhĩ Kỳ,  được chia làm hai vùng, vùng 

phía tây và vùng phía đông. Vùng phía tây gồm có 16 nước từ Ta-

mi (Termez) đến Kie-Chin (Gaz), vùng phì nhiêu nhất ở thung 

lũng Oxus. Ngài viếng thăm những quốc gia này trên đường đến 

Ấn Độ. Vùng phía đông gồm những quốc gia khác, phần nhiều đồi 

núi, bắt đầu là An-ta-lo-fo (Anderab) ngài viếng thăm trên đường 

về Trung Quốc, rời Ấn Độ đến Kashghar. Ngài gọi những quốc gia 

này là nước Tu-ho-lo ( Nhục Chi, Tukhàra) cổ đại, có lẽ dưới 

quyền cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Xem luôn Vol. II tr. 286 ff. Xem 

Bagchi: India and Central Asia, tr. 25 ff). 

 

Trên bình diện chính trị tổng quát, ta không cần bận tâm đến 

những tiểu quốc này mà cần chú ý đến những quốc gia lớn hơn, có 

đặc tính riêng biệt trong thung lũng Tarim rộng lớn, nhưng không 

thống nhất chính trị. Những đơn vị này vây quanh các đô thị hay 

một số thị tứ bị sa mạc ngăn cách, nên sinh hoạt tương đối độc lập 

dưới các thủ lãnh của họ, mặc dù chính quyền Trung Hoa, Thổ Nhĩ 

Kỳ và Tây Tạng đóng quân tại đó, chỉ định viên chức thâu nhận 

cống phẩm. Thành phố lớn trong những đô thị hay thị tứ ở miền 

tây là Kashgar, ở miền đông bắc là Kucha, Karashahr, Turfan và 

Hami, ở miền đông nam là Yarkand, Khotan và Miran. Pelliot cho 

rằng thuộc địa Sogdian ở phía nam Lob Nov có công truyền bá 

Phật Giáo và giáo phái Nestorian đến Trung Quốc. Sử liệu Trung 

Hoa nói về các quốc gia này có thể kiểm chứng bằng dự kiện khảo 

cổ, đặc biệt liên quan đến Phật Giáo và sự truyền thừa Phật Giáo 

vào các khu vực này. 
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KASHGAR 

 

Tài liệu xưa nhất nói về Kashgar phát xuất từ Tiền Hán Thư. Sử 

gia Trung Hoa gọi Kashgar là Ch'ia-sha, Chich-cha v.v. . . gọi 

vùng này là Su-le, Shu-le hay She-le (Sở Lạc). Sau chuyến đi của 

sứ thần Chang-Chien ( Trương Khiên, 139- 127 tkn), người Trung 

Hoa hiểu rõ thêm tình hình miền tây Trung Quốc đến Oxus và biên 

giới Ba Tư. Thương mãi với Bactria và Sogdiana ngày càng phát 

triển và Kashgar, địa điểm buôn bán thuận lợi đã trở thành quốc 

gia được Trung Quốc bảo hộ vào thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên. 

Vào đầu thế kỷ gọng kềm Trung Hoa nới nhẹ vì giờ đây Kashgar 

đã bị nước láng giềng Khotan (Vu Điền) chinh phục. Pan-ch'ao 

(Ban Siêu) đem quân chinh phạt, giành quyền thống trị Kashgar 

nhưng vào đầu thế kỷ thứ hai Yeuh- chi (Nhục Chi) nhúng tay vào 

nội bộ Kashgar, đặt quyền  bảo hộ (Xem Stein: Khotan, tr. 55. 

Muốn tìm hiểu lịch sử Đông Turkestan, theo sử liệu Trung Hoa 

vào thế kỷ thứ nhất sau kỷ nguyên, xem Richthofen: China, tr. 468 

ff. Xem Spect: Études Sur L'Asie Centrale. Muốn tìm hiểu thêm về 

Kashgar, xem Aurel Stein: Ancient Khotan, Oxford, 1907). 

 

Theo Stein, việc Yueh-chi nhúng tay vào nội bộ Kashgar năm 120, 

mang lại kết quả bất ngờ : Phật Giáo đến Kashgar. (Xem Rockhill: 

Life of the Buddha. Rockhill dịch tài liệu Tây Tạng với truyền 

thống Khotan hay Li-Yui, đề cập đến chuyện công chúa Ga-hyag 

khi kết hôn làm hoàng hậu với vua Vijayasimha xứ Khotan đã giúp 

đỡ đem Phật Giáo vào Shu-lik). Điểm này phù hợp với tài liệu do 

ngài Huyền Trang ghi chép, cho biết quốc vương xứ Khotan bi các 

quốc gia đông Tsung-ling, gồm Sha-la hay Kashgar, bắt làm con 

tin, sống trong một ngôi chùa Phật Giáo. Các quốc gia này cũng 

liên minh với triều đình Kaniska, một chuyển luân thánh vương. 

Theo Stein, Giáo Hội Phật Giáo, dù ở thời đại nào, chỉ là kết quả 

của sự giao dịch với Baktra chứ không phải với Khotan vì Đại 

Thừa Phật Giáo là tông phái rất thịnh hành taị Khotan, trong khi 

Tiểu Thừa Phật Giáo bành trướng mạnh tại Kashgar. 
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Quyền lực Trung Hoa bi suy thoái tại Trung Á bắt đầu dưới thời 

vua An-ti ( An-Đế, 107- 125). Gần năm trăm năm sử liệu Trung 

Hoa cung cấp rất ít dự kiện về tình hình chính trị tại Kashgar và 

đông Turkestan. Cuộc nổi dậy của các sắc tộc Uighur tại Turfan và 

Hami đe dọa quyền lực Trung Hoa tại thung lũng Tarim ở địa đầu 

đông-bắc. Vua Wu-ti ( Vũ Đế, 265- 290) nỗ lực tái lập quyền lực 

tại miền nam thung lũng Tarim, nhưng những triều đình kế tiếp 

quá yếu không đủ sức thi hành chính sách bành trướng lãnh thổ 

quá Sha-chou -phần cuối tây tỉnh Kansu-   cho mãi đến đời Đường 

thì mộng bành trước lãnh thổ Trung Hoa mới thực hiện được. 

Không có sử liệu nào nói đến Kashgar trong vòng mấy thế kỷ kế 

tiếp, có lẽ Kashgar chỉ là một bộ phận của vương quốc Khotan, cho 

đến thời vua Wen-Cheng Ti ( Văn Thành Đế, 452- 466) đời Bắc 

Ngụy, chúng ta mới nghe nói có một sứ thần do vua Su-le gưỉ đến 

triều cống xá lợi , tấm y Phật đắp lúc còn tại thế và tấm y ấy đốt 

không cháy. Đầu thế kỷ tiếp theo, Kashgar, một trong vô số lãnh 

thổ Đông Thổ, theo Lịch Sử Triều Liang (Lương), bị nằm dưới 

quyền cai trị của Yeh-ta hay Hephthalites, người đã sáng lập một 

đế quốc hùng mạnh trên lưu vực sông Oxus, đến tận Gandhara, 

xuống miền nam sông Indus, đến Khotan và Karasahr ở phía đông. 

Dân Hephthalites đến lượt bị quân Tây Thổ (người Trung Hoa gọi 

là Tu-chuch) tấn công. Tất cả đất đai phía bắc sông Oxus đều thuộc 

quyền kiểm soát của Tây Thổ, đóng quân tại thung lũng Thiên 

Sơn, phía bắc Kucha và Kashgar. Theo sử liệu Trung Hoa Tây Thổ 

cho phép quốc vương những quốc gia bị trị tiếp tục cai trị dân bản 

xứ, dưới quyền kiểm soát của quan Tudun (Thái Thú) Thổ Nhĩ Kỳ. 

Quốc vương bị trị phải triều cống vua Thổ hàng năm. 

 

Trung Quốc chuyển mình, muốn tái lập ảnh hưởng trong vùng. 

Năm 630 Trung Quốc đem quân chinh phạt Bắc Thổ trong khi Tây 

Thổ bị phân hóa trầm trọng sau cái chết của Tung Shin-hu Kagan , 

người đã đón tiếp Huyền Trang một cách trọng thể năm 630. Quân 

Trung Hoa năm 640 chiếm Kao-chang hay Turfan, thành lập nước 

thuộc địa An-his . Vua xứ Karashabr năm 632 gửi phái bộ đến 

Trung Quốc nhưng sau đó rút lui, bi bắt làm tù binh và biệt vô âm 
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tín. Trung Quốc hoàn toàn chiếm thung lũng Tarim, tái lập quyền 

bính ở Đông Turkestan, sau khi đánh bại quân Tây Thổ năm 658 . 

Trung Quốc chia vùng đất chiến thắng làm bốn khu hành chánh gọi 

là Tứ Trại. Nhận thấy Kashgar và những vùng đất Đông Thổ đều 

do quân vương địa phương cai trị mà không gây thiệt hại gì nên 

chính quyền Trung Hoa để nguyên hệ thống hành chánh ấy, không 

thay đổi miễn là quân vương địa phương qui thuận triều đình. Theo 

sử liệu đời Đường năm 635 vua xứ Kashgar lần đầu tiên gửi sứ 

thần đến thiên triều, bốn năm sau gửi sứ thần lần thứ hai, để tỏ 

lòng thần phục. Chính quyền Trung Hoa tiếp tục đường lối đối 

ngoại tùy theo khả năng thần phục của mình. Tuy nhiên quyền lực 

của họ tại Kashgar và Tứ Trại chẳng bao lâu bị giao động. Năm 

662 taị Tây Thổ có cuộc nổi dậy và quân đội thiên triều bị thảm bại 

trước thế lực của quân Tây Tạng . 

 

 Sau chiến thắng vùng Kuku-Nor năm 663, Tây Tạng trở thành đối 

thủ có hạng của Trung Quốc tại Trung Á, tiến chiếm Tứ Trại. 

Trung Quốc từ năm 692 cho đến khi tái lập nền bảo hộ An-his tại 

Kucha, cho đến khi dành lại Tứ Trại, phải đương đầu với hai kẻ 

thù hùng mạnh: quân Ả Rập ở phía tây và quân Tây Tạng ở phía 

nam. Cuộc chiến đấu chống hai địch thủ tiếp diễn trong thời vua 

Hsuan-tsung ( Đường Huyền Tông, 713- 762) rất ngặt nghèo khiến 

vualúc ban đầu phải xử dụng chiến thuật phòng vệ, nhưng đến năm 

714, chính quyền Trung Hoa thay đổi chiến thuật, không còn trong 

thế phòng vệ mà trong thế tấn công, chiếm toàn vùng Tây Thổ để 

rồi mặt giáp mặt với quân Ả Rập. Trong khi đó quân Tây Tạng vẫn 

tiếp tục quấy phá Trung Quốc ở miền nam thung lũng Tarim (Tháp 

Lý Mộc). Chính quyên Trung Hoa dùng chính sách ngoại giao để 

giải quyết vấn đề. Quyền hành Trung Hoa được tất cả các quốc gia 

bị Ả Rập đe dọa, thừa nhận,  từ Kashmir đến sông Oxus và 

Jaxartes ở phía tây. 

 

Kao-Hsien-chih (Cao Tiên Chi), một tướng quân gốc Đại Hàn, 

được vua Huyền Tông đặc biệt phong làm nguyên soái, thống lãnh 

đại quân chinh phạt Tây Tạng năm 747 cốt lấy lại Po-lu (bây giờ là 
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Gilsib). Đại quân từ Kashgar băng qua dãy núi Pamirs, vượt đèo 

Hindu Kush năm 751, bị thảm bại, từ đó khó có thể phục hồi thanh 

thế. Cũng vào thời điểm ấy nhiều tai họa đã xảy ra khiến cho uy 

quyền Trung Hoa tại vùng Trung Á bị xuống dốc. 

 

Tây Tạng bấy lâu khấy phá nội bộ Trung Hoa, giờ đây, từ năm 

758- 59, lợi dụng tình thế, tiến chiếm Ho, Lung (hiện nay là tỉnh 

Kansu  và địa đầu phía tây tỉnh Shansi), lủng đoạn liên hệ giữa 

Trung Quốc và các nước bảo hộ An-his và Pei-ting. (Xem Bushell: 

Early History of Tibet, tr. 41). Mặc dầu bị áp lực nặng nề, các quan 

Thái Thú Trung Hoa vẫn tiếp tục duy trì quyền hành của mình tại 

Tứ Trấn và tại Pei-ting (gần Guchen), đồng thời vẫn tiếp tục gửisứ 

thần đến thiên triều qua những triều đình thân thiện ở Uighurs. 

Năm 791 xứ Pei-ting do Trung Quốc bảo hộ bị Tây Tạng tiến 

chiếm và từ đó trở đi người ta không còn nghe nói đến An-his hay 

Tứ Trấn. Đông Thổ biến mất không còn được đề cao trong sử sách 

nhà Đường và lịch sử của nó bị lu mờ trên một trăm năm. Tây 

Tạng thống trị toàn vùng Tarim là mối đe dọa lớn đối với người Ả 

Rập ở vùng thượng nguồn sồng Oxus. Giữa năm 860 và 873, 

quyền uy Tây Tạng bị dân Uighurs làm nức rạng: Uighurs thành 

lập một vương quốc hùng mạnh gồm khu vực trước đây Pei-ting bị 

trị và trải dài đến phía tây, đến tận Aksu (Cô Mặc). Khotan dành 

lai chủ quyền độc lập, nhưng những vùng đất khác, trong đó có Tứ 

Trấn trở thành chư hầu của các hoàng tử Thổ Nhĩ Kỳ thuộc sắc tộc 

Karluk, cư ngụ tại Bala Saghun, gần hồ Issik-kul. Giữa khoảng 

thời gian từ năm 926 đến 941, những quốc gia này thỉnh thoảng 

gửi sứ thần đến thiên triều triều cống. Chẳng bao lâu vị quốc 

vương cai trị vùng đất từ Issik-kul đến Kashgar theo đạo Hồi Hồi. 

Là một Satok Boghra Khan, ông thiết lập liên hệ với phương tây. 

Từ giai đoan này trở về sau, lịch sử Kashgar không còn nằm trong 

phạm vi nghiên cứu của tập sách này ví Kashgar không còn là 

nước Phật Giáo sau khi quân Hồi tiền chiếm. 

 

Ở đây chúng ta chỉ chú tâm đến tình hình Phật Giáo tại Kashgar và 

trong phạm vi này chúng ta có nhiều sử liệu Trung Hoa do các nhà 
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hành hương Trung Hoa viếng thăm Kashgar trên đường từ Trung 

Quốc hay trở về Trung Quốc, cung cấp. (Xem Stein: Ancient 

Khotan, tr. 48. Từ thời Tiền Hán khi những quốc gia Trung Á bắt 

đầu mở cửa cho đến đời nhà Đường, vùng Kashgar hiện nay có tên 

là Su-le hay Shule. Các nhà hành hương, các cao tăng Phật Giáo 

như  Sun-yun, Kumàrajiva (400), Fa-Yung (420), Dharmagupta 

(593- 595) và Wu-Kung gọi Kashgar là Sha-le.) Tình trạng 

Kashgar và dân chúng được ghi trong sử liệu đời Đường đại cương 

giống như tài liệu trong Tây Du Ký (His-yu-chi) của ngài Huyền 

Trang. Danh hiệu vương triều ( Pei) được ghi trong thánh lệnh năm 

728, ban cho An-chih, tộc trưởng dân Su-le. Danh hiệu A-mo-chih 

cũng do thánh lệnh ban cho vào thế kỷ thứ tám, trong đó các quân 

vương Khotan đều được thụ phong. Chih-meng (404) nhìn  thấy 

tận mắt, tại Chi-sha (Kashgar), ngoài bình bát của Phật, còn ống 

nhổ làm bằng đá nhiều màu sắc. Trong tiểu sử của ngài Ca Ma La 

Thập (Kumàrajiva) có ghi chuyện một vị cao tăng viếng thăm Sha-

le hay Kashgar vào năm 400 và còn đăc biệt đề cập đến việc vị ấy 

lấy bình bát của Phật đội lên trên đầu, bình bát (pàtra) có thần lực 

vi diệu thay đổi trọng lượng . Một vị sư người Trung Hoa pháp 

hiệu Chih-meng trên đường đến Ấn Độ, đi ngang qua Lop-nor và 

Khotan năm 404 cũng chứng kiến phép thần thông vi diệu khi cầm 

bình bát của Phật tại xứ Chia-sha. Ngài Pháp Hiển (Fa-hsien) mô 

tả thời gian ngài cư trú tại Chien-cha (Kashgar), được quốc vương 

Kashgar mời ngài và chư tăng tham dự lễ ngũ phần (Panca-

parisad= quinquennial assembly). Ngài cũng đề cập đến chiếc ống 

nhổ của Phật làm bằng đá nhiều màu sắc giống như bình bát của 

Phật. Chiếc bình bát này ngài Pháp Hiển nhìn thấy tại Purushpur 

hay Peshawar, làm bằng đá, có nhiều màu sắc, đặc biệt là màu đen, 

bốn cạnh phân biệt rõ ràng, được dân chúng kính ngưỡng tôn thờ. 

Chi-sha cũng như nhiều nơi khác, có xá lợi răng Phật, dân chúng 

xây cất bửu tháp thờ xá lợi, chung quanh bửu tháp là tự viện với 

trên một nghìn tăng chúng và môn đệ cư trú, nghiên cứu và hành 

trì Phật Đạo Nguyên Thủy. 
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Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, một vị chiêm bái Phật Tích 

khác, cung cấp cho chúng ta thêm nhiều chi tiết về Chi-sha hay 

Kashgar, về dân chúng -không mấy tán thán- và ca ngợi sản phẩm 

tơ lụa, vải vóc. Chữ viết của dân chúng vào thời kỳ đó thuộc loại 

Ấn Độ, có lẽ là chữ Bràhmi, nhưng ngôn từ và cách phát âm khác 

hẳn các quốc gia khác. Phật Giáo trong thời điểm này rất thịnh 

hành căn cứ vào số lượng tín đồ và lòng thành khẩn hành trì, tu 

niệm. Ngài ghi chép hai trăm ngôi tự viện (Sanghàràma) với hàng 

vạn  chúng tăng hoc hỏi và thọ trì chánh pháp Nguyên Thủy thuộc 

phái Thiết Nhất Thuyết Hữu Bộ. Ngài còn đề cập đến việc chư 

Tăng tụng Tam Tạng , tụng Luận Vibhàsa mà không am tường 

thâm nghĩa. Hai vị chiêm bái khác là Dharmacandra người Ấn Độ 

và Wu-kung người Trung Hoa đi ngang qua Kashgar. 

Dharmacandra từ Trung Quốc trở về Ấn Độ, viên tịch tại Khotan, 

Wu-kung trên đường từ Trung Quốc đến Gandhàra, ghi chép tình 

trạng Tứ Trấn do Trung Quốc cai trị. Quyền hành Trung Hoa phát 

triển về hướng tây không những tạo dựng liên hệ mật thiết với Ấn 

Độ -Phật Giáo mà còn bắt nhịp cầu liên lạc với các trung tâm 

Trung Á, đồng thời cũng giúp cho Cơ Đốc Giáo và Hỏa Giáo 

(Zoroastrianism) phát triển tại Trung Á và Trung Quốc. (Xem 

Yule: Marco Polo, tr. 182, 187. Marco Polo trên đường đến Trung 

Quốc đi ngang qua Carcar (Kashgar) thấy nhiều nhà thờ Cơ Đốc 

Nestorian. Tại Yarkand, Marco Polo thấy tín đồ Cơ Đốc Nestorian 

và Jacobite). Stein cho chúng ta thấy một số chùa tháp gần 

Kashgar và những di tích gần Khan-vi, gồm cổ tích Topa-Tim và 

cổ tháp Maurn-Tim. Tuy nhiên cổ tàng tại vùng này rất hiếm. 

 

KHOTAN 

 

Lịch sử cổ đại Khotan và vị thế quan trọng của Khotan tại vùng 

Trung Á không phải là những dự đoán mà dựa vào các dự kiện lịch 

sử Trung Hoa, Tây Tạng và khảo cổ. (Muốn tìm hiểu thêm chi tiết 

về lịch sử cổ đại Khotan và di tích khảo cổ, xem A. Stein: Ancient 

Khotan, tr. 151. Stein cũng trích dẫn A. Remusat: Histoire de la 

Ville de Khotan, Paris, 1820. Stein: Sand-buried Ruins of Khotan, 
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Personnal Narrative of a Journey of archaeological and 

geographical exploration in Chinese Turkestan, London, 1903. 

Những đoạn trích dẫn dựa vào tài liệu Tây Tạng lấy từ Rockhill: 

Life of the Buddha, tr. 230 ff.). 

 

Những danh xưng như Yu-tien, Yu-tun, Kiu-tan, Huo-tan v.v.. . là 

tiếng dịch âm Trung Hoa từ danh từ nguyên thủy Godama hay 

Khotan. Ngài Huyền Trang dùng danh từ Chu-sa-tan-na tương 

đương với danh từ chữ Phạn Kustana -lòng đất--  như được đề cập 

trong những tài liệu Kharosthi vào thế kỷ thứ ba tìm thấy tại Niya. 

Những danh xưng này- Kustana, Kustanaka hay Khotamna lấy 

trong từ ngữ Pràkrit lẫn lộn tiếng Phạn. Ngài Huyền Trang cũng có 

đề cp đến tên Yu-tien mà các nhà sử học Trung Hoa từ thời Tiền 

Hán đến thời Minh đều dùng để chỉ cho Khotan. Sử liệu Tây Tạng 

Li-Yul Ký nói đến nền tảng quốc độ Khotan và nguồn gốc các tự 

viện Phật Giáo, với danh sách hoàng tộc liên quan đến giáo nghĩa 

và cơ sở tự viện. Những danh xưng quan trọng hầu hết bằng tiếng 

Ấn Độ bắt đầu bằng chữ Vijaya. Sử liệu Trung Hoa và tài liệu của 

Wu-kung (vị hành hương người Trung Hoa năm 786) đề cập đến 

danh hiệu Wei-chih, giòng giõi nhà vua, có thể là phiên âm chữ 

Vijaya. Wassilieff cho Li-yul và Khotan là một. Nền tảng Khotan 

bắt nguồn từ Thần Vaisravana (Pi-sha-men) hay là Kubera. Tây 

Tạng Ký Lục đề cập đến vị hoàng tử con vua Asoka (Kustana) bị 

lưu đày, cuối cùng thành lập một vương quốc tại Khotan mặc dầu 

ta khó lòng có thể chuẩn định niên đại thành lập, tuy nhiên cả hai 

sử liệu của ngài Huyền Trang và của Tây Tậng Ký Lục đều đồng ý 

niên đại ấy trước khi Phật Giáo được truyền bá đến Khotan, nghĩa 

là 170 năm sau khi quốc độ được thành lập, dưới triều vua 

Vijayasambhava (Xem Rockhill: Life of the Buddha). 

 

Dựa vào tài liệu của nhà chiêm bái Trung Hoa, Arhat Vairocana từ 

Kashmir là vị đầu tiên hoằng truyền Chánh Pháp tại Khotan và 

cũng là người sáng lập ngôi tự viện đầu tiên ở nước này. Theo 

truyền thống Kunala, sự giao dịch giữa Khotan Phật Giáo và vùng 

Taxila qua Kashmir hay Gandhàra đã được thiết lập. Theo truyền 
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thống Khotan, di dân Ấn Độ từ vùng tây bắc đã đến cư trú tại 

Khotan. Dự kiện này được Stein xác nhận qua những hình thái 

tương tự giữa hai dân tộc Khotan và Kashmir. 

 

Theo Tiền Hán Thư, sứ thần đầu tiên của nước Yu-tien được vua 

Wu-ti (140- 87) tiếp đón. Khotan lúc bấy giờ là một tiểu quốc, với 

dân số 19,300 người, gồm 3,300 gia đình và 2,400 binh sĩ. Những 

tiểu quốc khác trong vùng đều sống trong cảnh độc lập. Vào giữa 

thế kỷ thứ nhất sau kỷ nguyên, Yu-tien trở thành quan trọng trong 

lãnh vực chính trị đối với Trung Quốc. Tuy nhiên vào cuối triều 

Kuang-Wu-ti (25- 27), vua Yu-lin xứ Khotan trở thành chư hầu 

của vua So-che xứ Yarkand, nhưng chẳng bao lâu sau từ năm 58 

đến 73 sau kỷ nguyên, một kiện tướng Khotan tên là Hsiu-mo-pa 

đứng lên phất cờ khởi nghĩa, dành lại chủ quyền. Cháu của ông ta 

và cũng là người thừa kế Kuang-te tiến chiếm Cokkuka, biến 

Khotan thành một nước hùng mạnh đến nỗi mười ba nước ở tây 

bắc, tận đến Kashgar phải thần phục. 

 

Khotan và Shan-shan (gần Lop Nor) là hai địa vức kiểm soát đoạn 

đường miền nam đến Trung Quốc. Khotan chẳng bao lâu qui thuận 

Pan Chao, đại nguyên soái của quân đội Trung Hoa. Nhưng rồi vào 

thế kỷ thứ hai quyền lực Trung Hoa ở thung lũng Tarim bị suy 

thoái. Sử liệu cho chúng ta thấy vào năm 151- 152 Trung Quốc 

kiểm soát Yu-tien rất hạn chế. Theo Tây Tạng Ký Lục, người kế 

thừa Vijayasimha, đời thứ 16 kể từ Kustana, liên minh với vua 

Kaniska xứ Guzan (Kaniska thuộc giòng họ Kusana), giúp vua 

Kaniska chiếm miền đông Ấn Độ đến Soked (Sàketa) (Xem 

Thomas: Tibetan Literary Texts, London 1935, tr. 119. Lúc đầu 

vua Kaniska, vua xứ Gu-zan, vua Vijayakirti nước Li và những 

quốc vương khác đem quân đánh Ấn Độ, chiếm thành Soked - 

Sàketa- )   

 

Sự liên hệ giữa Khotan và Trung Quốc không mấy suông sẻ trong 

thời gian này. Thái thú Shu-po dấy quân làm loạn, giết thống soái 

Trung Hoa, tuy nhiên Trung Quốc không đem quân chinh phạt. Từ 
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năm 202 đến 220 Khotan gửi sứ thần đến Trung Quốc qui thuận. 

Trong thời Tam Quốc (220- 264) hình như Yo-tien (Khotan)  do 

một vị vua hùng mạnh cai trị đã thu phục các nước láng giềng như 

Yu-ni (Kerniya), Su-le (Kashgar) và Yung-lu,  nhưng năm 222 vần 

gửi sứ thần qui thuận Trung Quốc. Vào thời nhà Tấn (Tsin, 265- 

419) ảnh hưởng Trung Hoa đối với xứ này chỉ có tính cách tượng 

trưng. Ngài Pháp Hiển cho chúng ta biết tình hình Khotan, nơi ngài 

dến năm 400 sau đoạn đường khó nhọc từ Kucha. Tài liệu này 

được chép lại trong Pien-I-tien ghi rõ chi tiết về Khotan trong thời 

Bắc Ngụy (386- 419). Nhà chiêm bái Trung Hoa thấy Phật Giáo tại 

Khotan lúc bấy giờ rất thịnh hành, chùa chiên lăng tháp đồ sộ nguy 

nga, chư tăng hàng nghìn người, tu học pháp môn Đại Thừa. Ngoài 

ra Giáo Hội còn tổ chức cơ sở đón tiếp du tăng. Ngài còn cho biết 

tập quán xây tháp trước mỗi ngôi nhà. Chùa Gomati, nơi ngài và 

đoàn tùy tùng cư trú, dung chứa trên 3,000 chư Tăng thuộc tông 

phái Đại Thừa. Ngài cũng đề cập đến tập quán lễ hội Phật Giáo khi 

chư tăng và dân chúng rước tôn tượng của mười bốn ngôi chùa, 

cao gần mười thước, đi diễn hành khắp nơi. Lễ Hội được tổ chức 

vào tháng tư kéo dài hai tuần lễ, vua và hoàng hậu đều tham dư lễ. 

Ngài chấm dứt bản Ký Lục bằng câu chuyện về một ngôi đại tự 

khác, gọi là Tân Vương Tự. 

 

Năm 445 Khotan bị Mu-li-yen, thủ lãnh xứ Tu-yuk-hun xâm lăng. 

Kết quả vua bị sát hại và quốc gia bị phá hủy, nhưng Khotan vẫn 

duy trì liên hệ với Trung Quốc, gửi sứ thần đến triều cống năm 

457, 466, 467 và 468. Cuối triều vua Hiến Văn Đế ( Hsien-Wen-ti, 

470), sứ thần nước Khotan tên Su-mu-chieh đến thiên triều cầu cứu 

giúp đánh 1ại quân Juan-juan, nhưng thiên triều từ chối. Trong thời 

vua Vijaya Sangrama, Khotan bị A-no-so xâm lăng, quốc gia bị tai 

nạn, chùa chiền bị phá hủy, sau đó quân đội Khotan quật khởi lấy 

lại những phần đất bị xâm chiếm. Trong khoảng thời gian từ 509 

đến năm 541, Khotan nhiều lần gửi sứ thần đến thiên triều dâng 

cống phẩm gồm có một tượng Phật bằng ngọc khắc chạm ở nước 

ngoài. Năm 519 Sung-Yun đi từ Shan-shan đến Khotan, đề cập đến 

ngôi tháp đầu tiên của Khotan, ngôi bảo tháp do Vairocana dùng 
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thần thông xây dựng. Hai nhà chiêm bái Sung-Yun và Pei-shih đều 

xem Khotan là một trong những quốc gia tại lưu vực sông Tarim 

và sông Oxus, dưới quyền của Bạch Hung theo sử liệu đời Liang 

(502- 556). Nhà chiêm bái  Ấn Độ Jinagupta năm 555 đi ngang qua 

Yu-tien trên đường đến Trung Quốc, cũng ghi nhận yếu tố này 

(Xem A Stein: Ancient Khotan tr. 172. Muốn tìm hiểu tiểu sử của 

vị hoàng tử xứ Gandhàra, sinh sống tại thành  Fou-lieou cha fou lo 

(Purusapura), xem Bagchi: Le Canon Bouddhisme en Chine, Paris 

1927 tr. 276 ff). 

 

Vào thời nhà Tùy (Sui 581- 618) vua xứ Khotan tên là Wang với 

đế hiệu là Pei-she-pi-lien (Vijaya). Theo sử liệu nhà Đường, giòng 

họ nhà vua tên là Wei-che (Vijaya), tước hiệu chung cho cả hoàng 

tộc. Sử liệu cũng đề cập đến việc các quốc vương xứ này gửi sứ 

thần đến thiên triều, như Wu-mi năm 632. Vua Fu-tu-Sin của 

Khotan đến Trung Quốc được vua Trung Hoa trực tiếp phong 

vương năm 643- 649. Vua Fu-tu-hiong năm 674- 675 cùng đoàn 

tùy tùng cũng đến thiên triều nhận tước hiệu. Danh hiệu của những 

quốc vương xứ Khotan được đề cập trong Sử Liệu, như vua Fu-tu-

king, Fu-tu-ta, Fu-tu-koei và Fu-tu-sheng, vị vua  cuối cùng mất tại 

Trung Quốc năm 757, trong khi bào huynh Vijaya-Yao cầm quyền 

cai trị vương quốc Khotan cho đến năm 786 khi Wu-kong thăm 

viếng Khotan. (Xem Chavannes và S. Levi: L'Itineraire d'Ou-kong, 

tr. 27). Nền cai trị Khotan của Trung Hoa chấm dứt năm 791 mặc 

dầu Khotan vẫn tiếp tục gửi sứ thần đến Trung Quốc vào những 

năm 940- 966. (Xem Stein: Ancient Khotan tr. 178. Xem Remusat: 

Ville de Khotan, tr. 74- 81. Năm 969 vua Nan-tsung-chang gửi một 

phái bô do Chih-mo-shan cầm đầu, có một nhà sư Phật Giáo người 

trước đó đã đến thiên triều, tháp tùng. Năm 971 một nhà sư pháp 

hiệu Chi-hsiang mang lá thư của vua Khotan cùng với con voi biết 

nhảy múa -con voi này bắt được trong trận chiến với quân Kashgar 

- dâng lên thiên triều). Sự hiện diện của các nhà sư Phật Giáo trong 

đoàn ngoại giao nói lên phần nào ảnh hưởng và vai trò của chư 

tăng, đồng thời cũng nói lên phương thức hành đạo, vừa có tính 
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cách xuất thế, vừa thiệp thế của chư tăng, dù chư tăng chỉ hành 

hoạt với tư cách cá nhân chứ không đại diện tập thể Tăng Già. 

 

 Khotan chống đỡ quân Ả Rạp tấn công liên hồi, nhưng cuối cùng 

đành phải buông tay. Năm 1000 chế độ Hồi giáo được thành lập tại 

Khotan. 

 

Chúng ta đã nói qua lịch sử chính trị Khotan và giây liên hệ giữa 

Khotan và Trung Quốc. Giờ đây chúng ta muốn tìm hiểu tầm quan 

trọng của Khotan như là một trung tâm Phật Giáo, như là một 

vương quốc cổ đại. Việc Phật Giáo được truyền vào Khotan dưới 

triều vua Vijaya Sambhava, cháu nội của Kustana, việc nhà sư 

Àrya Vairocana, hiện thân của đức Di Lặc mà vua Vijaya 

Sambhava đã kiến tạo ngôi đại tự Bar-ma, ngôi chùa đầu tiên tại 

Khotan để thờ phụng, việc hai nhà chiêm bái Song-yun và Hsuan-

tsang cung cấp đầy đủ chi tiết về ngôi chùa này đã được trình bày 

một cách tổng quát trên. Song-yun gọi ngôi đại tự ấy là Tsan-mo, 

sử liệu Tây Tạng gọi là Tsar-ma, Stein gọi là Chalma-kazan ở vùng 

kế cận Yotkan. Ba vị cao tăng từ Ấn Độ- Buddhaduta, Khagata và 

Khagadrod - cư trú tại Aryastana (Sthàna) xứ Hgeu-to-san, ngôi 

chùa do vua Vijayavirya xây dựng. Ba thế hệ sau, công chúa Trung 

Hoa Pu-nye-shar (Punesvara), hoàng hậu vua Vijayajaya, người có 

công truyền bá cách nuôi tằm làm tơ tại Khoan, kiến thiết hai ngôi 

chùa cho Kalyanamitra Arya Samghaghosa từ Ấn Độ đến. Một 

trong ba hoàng tử, Dharmananda xuất gia làm Sa Môn, đến Ấn Độ 

nghiên cứu Phật Học, tu theo hệ phái Đại Chúng Bộ 

(Mahasanghika), xây dựng tám ngôi chùa cho hệ phái. Và cứ như 

thế số tự viện ngày càng nhiều cho đến khi ngài Huyền Trang đến 

thăm viếng, thủ đô Khotan có trên 100 ngôi chùa với trên 500 chư 

Tăng theo Đại Thừa Phật Giáo cư trú. Pháp Sư Huyền Trang đề 

cập đến những ngôi chùa quan trọng, ngoài ngôi cổ tự Tsar-ma, 

như Ti-ko-poFa-na, Sha-mo-no, Gosrnga và Mo-she. Ngôi chùa 

thứ nhất có lẽ là chùa Durgha Bhavana, thờ tượng Phật được bí 

mật đem đến Khotan, giống như Bha-va-na được ghi trong Ký Lục 

Tây Tạng. Chùa Sha-mo-no là một ngôi đại tự, có ngọn bảo tháp 
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cao gần 100 bộ. Ngôi đại tự này có lẽ là ngôi Sum-na được ghi 

trong Ký Lục Tây Tạng, do vua Vijayasimha xây dựng cho 

Anandasena, vua xứ Kashgar, sau khi chiến bại đã qui ngưỡng 

Phật Đà. Theo Stein di tích của ngôi đại tự này được tìm thấy tại 

làng Somiya, gần Yolkan. Chùa Mo-she do hoàng hậu Trung Hoa 

(theo Ký Lục Tây Tạng là hoàng hậu của vua Vijayajaya) kiến 

thiết, chính là chùa Maza được xây dựng để kỷ niệm việc truyền bá 

cách nuôi dâu và chăn tằm thành công mỹ mãn. Aurel Stein tìm 

thấy di tích chùa này tại Kum-I-shahidan. Ngôi chùa danh tiếng 

Gosrnga hay chùa Gosirsa được xây cất trên Đồi Gosrnga, dung 

chứa chư Tăng theo phái Đại Thừa vào thời ngài Huyền Trang đến 

thăm viếng. Ngôi đại tự này được đề cập trong kinh Sùryagarbha-

sutra, do ngài Narendra Yasas dịch ra tiếng Trung Hoa giữa năm 

589 và 619 trong bản danh sách các thánh địa (pithas) . Di tích của 

ngôi đại tự này được tìm thấy trong một hang động hai từng trên 

đồi Kohmali ở bờ sông Kara-kash. Tại đây Duttrevil de Rhins tìm 

thấy những đoạn kinh Pháp Cú (Dhammapala) viết tiếng Prakrit, 

mẫu tự Kharosthi. (Xem Grenard: Mission de Rhins, tr. 142; 

Senart: Les Fragments Dutrevil de Rhins, J.A. 1898). Ngài Pháp 

Hiển đã đề cập đến chùa Gomati như chúng ta biết. Ngài cũng cho 

chúng ta hay cuộc sống kỷ luật của chư tăng trong chùa. 

 

Khotan trong thời kỳ thịnh hành nhất trải dài đến tận Ni-jang (giờ 

đây là Niya) phía đông và So-kiu (Cokkuka) phía tây. Lúc đầu 

Khotan bao gồm bốn vương quốc Jong-lu-yu-mi, Kiu-le, Pi-shan 

và Yu-tien (Khotan), sau đó gồm thêm hai vương quốc nữa thành 

sáu: Ilchi hay Khotan, Yuruna-kash, Kara-kash, Khira, Keriya và 

Lo-la-Sung. Công trình thám hiểm, đào bới khảo cổ không những 

cho ta thấy di tích cố đô Khotan tại làng Yotkan mà còn vô số di 

tích quanh Yotkan. Cố đô trước kỷ nguyên tiếp tục tồn tại cho đến 

khi Phật Giáo suy thoái vào đầu thế kỷ thứ mười một. Một số 

thánh tích Phật Giáo được tìm thấy trong vùng sa mạc gồm 

Dandan Uiliq (nhà ngà voi) túc là Li-hsieh, có lẽ là nơi  đồn trú 

quân Trung Hoa cho đến thế kỷ thứ tám, sau đó Trung Quốc bỏ địa 

điểm này. Di vật tìm thấy tại đây gồm những pho tượng lớn làm 
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bằng vôi và những bức bích họa có chữ viết. Văn ký, bia ký phần 

nhiều viết bằng chữ Brahmì và chữ Trung Hoa. Về phần văn ký 

người ta tìm thấy những đoạn trong hai bộ kinh quan trọng của Đại 

Thừa Phật Giáo, đó là kinh Prajnapàramita và luận Vajracchedika 

bằng tiếng Phạn. (Xem Stein: Ancient Khotan, tr. 257, 258, 295.  

Theo Hoernle, những đoạn văn trong kinh Prajnapàramita thuộc 

phẩm thứ mười tám và mười chín của bộ kinh Đại Thừa viết bằng 

chữ Gupta thế kỷ thứ bảy và thứ tám trên lá bá diệp lớn 18x 17 

inches. Khổ bộ luận Vajracchedika là 141/2 x 3 inches viết bằng 

chữ Brahmi, loại Gupta. Vajracchedika là một bộ luận quan trọng 

của Đại Thừa Phật Giáo).  Ký Lục Brahmi ngoài tiếng Phạn, phần 

nhiều bằng cổ ngữ Khotan, một thứ ngôn ngữ Đông Ba Tư. Ký 

Lục Trung Hoa phần nhiều là ký lục hành  chánh của những võ 

tướng như Li-hsie, ngoài ra ký lục tư nhân. Di vật Phật Giáo, giống 

như ở Dandan-uiliq, được tìm thấy tại hai di tích cổ tháp ở Rawak, 

vào khoảng 7 dặm phía bắc Dandan-Uiliq. Những pho tượng Phật 

tìm thấy ở vùng này hình như liên hệ với hệ phái Gandhàra. 

 

Stein nhận diện Pi-mo và Ni-jang là Uzun và Niya, là những tự 

viện Phật Giáo được ngài Huyền Trang đề cập trong Ký Lục của 

ngài. Nhà chiêm bái Trung Hoa cũng nói đến pho tượng Phật làm 

bằng gỗ trầm hương do vua Udayana xứ Kosambi khắc tạc  thời 

Phật còn tại thế. Di tích của những ngôi bửu tháp được tìm thấy tại 

các khu vực xưa. Niya cũng là một trung tâm Phật Giáo quan trọng 

thời ngài Huyền Trang, nhưng  những cơ sở xưa có lẽ bị tàn phế vì 

thiên nhiên, sa mạc. Đào bới khảo cổ những khu vực xưa, người ta 

tìm thấy nhiều văn ký Kharosthi, phần nhiều là những bài vị làm 

bằng gỗ. Những tài liệu này được viết bằng chữ Kharosthi và 

Prakrit, thổ ngữ của Tây Bắc Ấn Độ vào thời đại Kusana hay Indo-

Scythian trong ba thế kỷ đầu sau kỷ nguyên. Quốc vương trong 

những tài liệu này mang danh hiệu Devaputra, danh tánh của họ 

hoàn toàn Ấn Độ, như Bhima, Bangusena, Nandasena, Sitaka, 

Upajiva v.v. . . cũng có những tên địa phương Ấn Độ hóa như 

Angaca, Cuvatylina, Phummasena, Piteya, Sanghita v.v. . . Còn có 

những tên hoàn oàn không phải Ấn Độ, như Lipeya, Opgeya, 
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Limira v.v. . .Những văn ký này soi sáng cho chúng ta về văn hóa 

vật chất và đời sống của dân chúng trong vùng vào thời kỳ văn ký. 

(Những tài liệu Kharosthi này từ Niya và các địa danh khác trong 

xứ Turkestan Trung Hoa đã được Boyer, Rapson và Senart thu 

thập và xuất bản, Oxford, 1921- 29, được T. Burrow dịch ra Anh 

văn, Cambridge, 1936). 

 

Khotan trở thành trung tâm nghiên cứu Phật HoÏc nổi tiếng. Năm 

259 một vị sư người Trung Hoa, pháp hiệu Chu-she-hing (Chu Sĩ 

Hằng), đến Khotan nghiên cứu Phật học. Ngài là người khá nổi 

tiếng trong lịch sử Phật Giáo Trung Hoa, là vị biên soạn Mục Lục 

Kinh Sách Phật Giáo lần đầu tiên được dịch ra tiếng Trung Hoa. 

She-hing là một học giả, sưu tập 90 bộ kinh, giao cho người đệ tử  

Fu-ji-tan (Punyadhana) mang về Trung Quốc. Ngài ở lại Khotan và 

viên tịch tại đó, hưởng thọ 80 tuổi. (Xem Bagchi: India & Central 

Asia, Calcutta, 1955 tr. 59 ff. Đạo hiệu được phiên âm là Ko-shu-

lan, người gốc Ấn Đọ, sinh tại Trung Quốc, dịch hai tác phẩm dưới 

thời vua Hwvi-ti ( Huệ Đế nhà Tây Tấn, 260- 306). Bản dịch của 

ngài bị thất lạc năm 730. - Nanjio: A Catalogue of the Chinese 

Buddhist Tripitaka, Oxford, 1882, Japanese Reprint, tr. 394. 

Appendix II, 27-) 

 

Những bộ kinh do Chu-she-hing gửi về Trung Quốc, một phần 

được nhà học giả Phật Giáo người Khotan tên là Moksala dịch. 

Moksala đến Trung Quốc năm 291. Phụ tá của ngài là một nhà sư 

Ấn Độ, đạo hiệu Suklaratna. Những bộ Tam Tạng phiên dịch ra 

tiếng Trung Hoa là bộ Pancavimsati- Sahasrika- Prajnapàramità, 

Vinayakirtinirdesa và Surangama-sutra. Tất cả đều là kinh điển Đại 

Thừa. Vào đầu thế kỷ thứ năm, Dhạmaksema, một thạc đức Phật 

Học Đại Thừa từ Magadha, chuyên tâm phiên dịch kinh sách tại 

Leang-chou. Ngài có mang bộ kinh -không đầy đủ- 

Mahàparinirvana-sùtra (Đại Bát Niết Bàn Kinh)  từ Ấn Độ. Để có 

đầy đủ toàn văn bản bộ kinh nói trên  

 ngài phải đến Khotan, có lẽ vào năm 412 hay 413. Sau khi tìm 

được phần hai của bộ kinh, ngài trở về Trung Quốc. Bộ kinh gồm 
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33 Chương được phiên dịch từ năm 414 đến 421. Đệ tử của ngài 

Dharmaksema là Tsiu-Kiu-king-sheng, thuộc danh gia vọng tộc xứ 

Leang-chou cũng đến Khotan nghiên tầm kinh điển Đại Thừa, dưới 

sự hướng dẫn của nhà sư Ấn Độ Buddhasena, một thạc đức, một sư 

tử trong hàng bác học của tất cả các quốc gia phía tây, cư trú tại 

chùa Gomativihara (Xem Bagchi: Le Canon Bouddhique, tr. 222. 

Người Trung Hoa gọi ngài là Fo-to-se-na, Buddhasena là một nhà 

bác học Đại Thừa, được tôn xưng là sư tử trong số học giả đương 

thời). Sau thời gian học tập,  Tsiu-kiu-king-sheng trở về Trung 

Quốc mang theo kinh điển Dhyàna Đại Thừa. Nối chân các bậc 

tiền nhân, nhiều nhà sư Trung Hoa xứ Leang-chou đến Khotan học 

đạo và sưu tập kinh sách mang về Trung Quốc . Có những vị viếng 

thăm Khotan năm 439. Trước đó ngài Fa-ling đã đến Khotan và đã 

mang nguyên bản kinh Avatamsaka-sutra về Trung Quốc, được 

ngài Buddhabhandra dịch ra tiếng Trung Hoa năm 418. Kinh 

Saddharma-pundarika do ngài Fa-hien mang từ Khotan năm 475 

và được ngài Dharmamati dịch năm 490.  Các đại sư uyên bác 

người Khotan đến Trung Quốc hoằng truyền Phật Pháp rất nhiều. 

Siksànanda, một thạc đức uyên thâm trong số những vị sư Khotan, 

đến Trung Quốc năm 695 và ở lại đó phiên dịch kinh điển và 

hoằng truyền Chánh Pháp cho đến khi viên tịch năm 710. Ngài 

dịch 19 bộ kinh, trong đó có bộ Mahavaipulya hay Avatamsaka-

sutra gồm 80 chương. 

 

CON ĐƯỜNG PHÍA NAM 

 

Con đường phía nam từ Niya đi ngang qua nhiều trung tâm Phật 

Giáo được ngài Huyền Trang ghi chép tầm vóc quan trọng trên 

bình diện văn hóa cũng như chính trị. Theo ngài Huyền Trang, 

vùng phía đông Niya toàn là sa mạc. Độ chừng 400 li (67 miles 

hay 90 km) về hướng đông là cổ thành Tu-ho-lo, một địa điểm 

quan trọng thời cổ xưa, nằm dọc theo lưu vực sông Tarim. Vùng 

đất phì nhiêu này dần dần bị sa mạc tấn chiếm để rồi thành quách 

bị tàn rụi, đó chính là khu vực Endere. Dựa vào di vật đồ gốm rải 

rác khắp nơi, ta có thể kết luận đây là khu vực tương đối rộng lớn. 
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Tại đây người ta tìm thấy một phần kinh Salistambha-sutra viết 

bằng chữ đứng Gupta trên giấy vào thế kỷ thứ bảy và thứ tám. Có 

lẽ đây là loại kinh chú Dhàrani. 

 

Những di vật như bích họa trên tường vôi cũng được tìm thấy 

trong khu vực Chùa, trong đó có căn phòng tại điện E. 11 thờ 

tượng Ganesa ngồi, cánh tay sơn màu vàng, cổ tay, mắc cá, đồ 

trang sức màu vàng, da hổ màu vàng, áo quần màu nâu đậm, chân 

không, da thịt màu hồng với những đường kẻ màu đỏ và bàn chuổi 

bằng những chấm trắng. Khám phá khảo cổ từ Endere cung cấp 

cho chúng ta các bài vị Kharosthi vàvăn ký loại tìm thấy ở Niya. 

Di tích ngôi tháp thờ xá lợi chứng tỏ Phật Giáo đã có thời rất thịnh 

hành tại khu vực này. 

 

Trong Bút Ký ngài Huyền Trang còn đề cập đến Che-mo-to-na 

cách Niya 600 li và Tsiu-Umo cách Niya 1000 li về  phía đông, 

giống như Chu-mo. Những địa vức này chính là Calmadana theo 

văn ký Kharosthi và Cherchen hiện nay (Xem Stein: Ancient 

Khotan, tr. 311. Theo Stein,  Calmadana tức là Chih-mo-fo-na mà 

ngài Huyền Trang đã đề cập, ở phía đông Niya, hiện nay là 

Cherchen). Văn ký Kharosthi cho chúng ta một số dự kiện về nền 

văn hóa vật chất và tình trạng Phật Giáo. Bài vị hình chữ nhật 

thuộc năm thứ chín triều vua Jitroghavarman kể chuyện 

Buddhaghosa, người nô bộc của Sramana Anandasena và những 

vật dụng trong nhà dùng làm vật thế chân. Qua những văn ký đề 

cập đến chư Tăng, đến vũ trụ quan Phật Giáo cho ta thấy Phật Giáo 

rất thịnh hành tại đây nếu không phải là một tôn giáo chính. Vào 

thời Song-yun (bắt đầu thế kỷ thứ sáu) tại thành phố Cherchen có 

độ một trăm gia đình. (Xem Stein: Ancient Khotan, tr. 436. Song-

yun đi chiêm bái năm 519 ghi chép Tso-mo tức Chu-mo (Tsiu-mo) 

theo ngài Huyền Trang và theo sử liệu nhà Đường,  chỉ có một 

trăm gia đình cư trú) . Tại thành phố này có những bức tượng Phật, 

Bồ Tát kiểu Trung Hoa do Lu-Kuang vào cuối thế kỷ thứ ba mang 

đến trong chuyến thám hiểm vùng thung lũng Tarim. Vào thời ngài 

Huyền Trang, thành phố này bị bỏ hoang, nhưng chẳng bao lâu 
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quân đội Trung Hoa đến chiếm đóng và danh xưng thành phố được 

thay đổi từ Tsiu-mo thành Po-hsien vào năm 674- 676. Khám phá 

khảo cổ gần đây tìm thấy di tích một ngôi tháp Phật Giáo nói lên 

phần nào sự liên hệ giữa dân chúng sống trong thành phố này với 

Phật Giáo. 

 

Những thị trấn quan trọng khác nằm dọc hướng đông bắc của 

Cherchen, theo ngài Huyền Trang, gồm có Na-fo-po, thời thượng 

cổ gọi là Lou-lan, thời Hán gọi là Shan-shan gồm hai thành phố,  

cổ thành tên là Yu-ni, tân thành tên là Yi-hsiun. Văn ký Tây Tạng 

tìm thấy ở đây gọi hai thị trấn này là Đại Nob và Tiểu Nob. Danh 

từ Trung Hoa Na-fo-po giống như danh từ Nob của Tây Tạng và 

danh từ Lop hiện nay. Shan-shan thay thế tên cũ Lou-lan, cách 

phiên âm Trung Hoa từ chữ Kroraina hay Krorayina trong văn ký 

Kharosthi. Địa vức Lop trên con đường xưa nhất giữa Tun-huang 

và những quốc độ miền tây như Niya, Khotan v.v.. . dọc theo chân 

núi Kuruknag và sa mạc Lop làm tăng thêm tính chất quan trọng 

của nó. (Xem Richthofen: China I, tr. Sư. Xem Stein:  Serindia tr. 

323. Pei-chu một vị tướng và nhà ngoại giao Trung Hoa ghi chép 

ba con đường giao thông giữa Trung Quốc và tây phương. Theo 

Pei-chu con đường phía nam đi ngang qua Shan-shan, phía nam 

của Lop-nor, hướng đến Yu-tien hay Khotan). 

 

Sử liệu Trung Hoa ghi chép khá đầy đủ về xứ Kroraina (Lou-lan, 

Shan-Shan) cổ đại. Danh hiệu Lou-lan thời Tiền Hán được người 

Trung Hoa thay đổi thành Shan Shan năm 77 trước kỷ nguyên. 

Những quốc độ lân cận như Tsu-mo (Cherchen), Hsiao-yian (trên 

đường đến Kucha phía bắc) và Ching-chuch (Niya) đều là những 

thuộc quốc của Shan-Shan. Thực ra một thành lũy quân sự đã được 

xây dựng tại đó để kiểm soát con đường đến Karasahr và Kucha ở 

miền bắc va tăng cường Shan-Shan chống quân Hung-Nô. Quốc 

vương các nước phía tây đến Trung Quốc triều cống. Dù danh 

xưng được thay đổi thành Shan-Shan, phía đông quốc độ vẫn tiếp 

tục duy trì tên cũ Lou-lan (Kroraina). 
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Kroraina là trung tâm Phật Giáo quan trọng mà ngài Pháp Hiền đã 

đến thăm trên đường từ biên giới Tun-huang, một quãng đường 

mất mười bảy ngày trường. Quốc vương xứ này qui y Tam Bảo. 

Trong nước có 4,000 vị Tăng thuộc giáo phái Tiểu Thừa. Dân 

chúng mặc dầu theo Phật, nhưng không nghiêm trì giới luật. Theo 

Stein, những di tích khảo cổ cho chúng ta thấy vùng định cư phía 

bắc đồng lầy Lop-Nor lúc bấy giờ đã hoang phế và Shan Shan của 

ngài Pháp Hiền thực ra chỉ còn Miran và Charkhlik mà thôi. Ngoài 

di tích bảo tháp và tự viện, người ta còn tìm thấy nhiều văn ký 

Kharosthi bằng giấy và bằng gỗ. Việc xử dụng chữ Kharosthi -văn 

tự Ấn Độ trong các văn ký tìm thấy tại Niya- ở vùng Lop trong các 

văn từ hành chánh và thương mãi làm ta chú ý. Tại Khotan việc xử 

dụng chữ Kharosthi là kết quả của sự di dân từ Ấn Độ, một sắc tộc 

quan trong cho dân bản xứ, nổi tiếng ở phương đông đến tận biên 

thùy Trung Quốc nhờ hoằng truyền Phật Đạo. Các nhà truyền giáo 

mang theo ngôn ngữ, kinh sách từ miền cực tây bắc Ấn Độ và 

được dân chúng khắp vùng thung lũng Tarim đón nhận. Một giả 

thuyết khác, theo Stein, căn cứ vào truyền thống Phật Giáo Trung 

Quốc, có thể người Indo-Scythians nhất thời bành trướng thế lực 

của mình qua dãy Pamirs. Văn ký cho chúng ta thấy sự đồng dạng 

về chữ viết, ngôn từ, cú pháp và những dự kiện khác. Cách hành 

văn, âm thanh, đánh vần đều tương tự nhau từ Khotan đến Lop 

trong thời kỳ văn ký ghi chép. Trong hai văn ký ghi nhiều tên phát 

xuất từ Phật Giáo, Ấn Độ, thí dụ như Anansena, Bhatisame, 

Bhimaya, Budhamitra, Dhammapàla, Komudvali, Purnadeva, 

Caraka, Sujada, Vasudeva, xuât hiện chung với tên địa phương như  

Cauleya, Cuvalayina, Kapgeya, Kalpisa, Kipsa, Kitsaitsa, 

Lampurta, Maldraya, Porbhaya, Pulkaya, Signaya, Tasuca, 

Tameca, Varpeya.  

 

Liên quan đến vấn đề này, ta cần để ý đến sử liệu Trung Hoa nói 

về đặc tính của vùng định cư  Lou-lan. Danh xưng Lou-lan được 

thay thế bằng Shan-Shan năm 77 tkn , cũng như  đồn binh trấn thủ, 

Trung Quốc chiếm đóng, quốc vương Kucha và các quốc gia 

phương tây thần phục thiên triều đã được đề cập. Giờ đây chúng ta 
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cần đi sâu vào những dự kiện lịch sử được ghi trong sử liệu Trung 

Hoa vào những thời đại sau. Đời Tam Quốc (221- 263) phù hợp 

với thời đại Lou-Lan. Bộ Wei-lo, tác phẩm của Yu-huan vào thời 

kỳ 239- 65 cho chúng ta biết về một con đường xưa xuất phát từ 

Tun-huang và Yu-men-kuan (Ngọc Môn Quan ). Môt  sử liệu 

Trung Hoa sau, chú thích bộ Shui-ching do Li-lao-yuan sáng tác 

trước khi qua đời năm 527 cũng có đề cập đến Lou-Lan và địa thế 

xứ Lop, quốc độ Mo-Shan và vương quốc Shan- Shan  vớiù con 

sông Ho (sông miền Bắc)- sông xứ Kashgar và Yarkand chảy 

ngang qua. Con sông này chảy về hướng đông, đi ngang qua thị 

trấn Chu-pin, tức thị trấn Ying-pan , theo Aurel Stein, nơi nhiều di 

tích Phật Giáo được khám phá. Trong sử liệu Trung Hoa không 

thấy chỗ nào đề cập đến đồn lũy Trung Hoa tại Lou-Lan sau thời 

kỳ Li-tao-yuan ghi chép. Như vậy ta có thể kết luận  quân đội 

Trung Hoa đã bỏ đồn lũy của họ trong thế kỷ thứ tư. 

 

Khu đất Miran được Aurel Stein đào bới, khám phá, là một địa thế 

quan trọng trên bình diện chiến lược mà cũng là một trung tâm 

Phật Giáo. Khu đất này nằm ở phía nam Lop-Nor, đối với người 

Tây Tạng rất quan trọng, nên họ đă xây thành lũy vào thế kỷ thứ 

tám. Tây Tạng thống trị toàn vùng Tarim trải dài từ biên giới 

Trung Quốc đến phía tây. (Xem Stein: Ruins of Desert Cathay, 

London, 1942 tr. 449). Đào bới khảo cổ ở những địa điểm trong 

vùng này người ta không thấy một văn ký Trung Hoa nào cả trong 

khi đó văn ký Tây Tạng thì đầy dẫy khắp nơi. Khu đất Miran nhỏ 

nhoi này là chìa khóa trực tiếp mở những cánh cửa từ các vùng có 

giếng nước miền nam thung lũng Tarim đến miền đông, từ trung 

Tây Tạng và Lhasa xuyên qua các vùng cao nguyên, qua những 

dãy núi Côn Lôn đến điểm này. 

 

Người Tây Tạng cố duy trì quyền thống trị của mình tại Miran với 

ý đồ xâm chiếm Đông Thổ. Sau khi  quyền lực Tây Tạng suy yếu 

trong vùng, Miran không còn giá trị nữa. Đào bới khảo cổ người ta 

tìm thấy di tích Phật Giáo với những pho tượng làm bằng vôi đá 

theo nghệ thuật Hy-Lạp-Phật Giáo Gandhàra. Nhiều pho tượng bán 
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thân khổng lồ biểu hiệu một cách rõ rnang nét đặc thù của nghệ 

thuật Hy Lap Phật Giáo. Dọc theo tường, trong các góc, người ta 

thấy những pho tượng ngồi của Phật, Bồ Tát, đầu châu lại làm cột 

trụ. Stein tìm thấy trước và gần bệ Phật, một mảnh kinh văn bối 

diệp dài chừng 6 inches viết bằng tiếng Phạn theo kiểu chữ Gupta 

Brahmi cổ. 

 

Bích họa tại Miran là một loại riêng biệt, được xem là xưa nhất, 

sản phẩm của học phái Gandhara (Xem Busagli: Painting of 

Central Asia, tr. 20. Theo giáo sư Busagli người Ý thì những bức 

bích học tại Miran mở đầu nghệ thuật hội họa tại Trung Á. Mặc 

dầu ta không biết rõ đich xác niên đại của những tấm bích họa này, 

nhờ văn ký Kharosthi, ta có vài ánh sáng). Một trong những bức 

bích họa diễn tả chuyện tiền thân Visvatara Jataka, tên của họa sĩ là 

Tita -chữ Prakrit của danh hiệu Titus- được viết trên chân con voi. 

Muốn tìm hiểu một cách cặn kẽ đề tài và kỹ thuật hội họa Miran 

đòi hỏi khai quật mới và những tài liệu nghiên cứu sau này. 

 

Các bức họa thiên thần có cánh, như nghệ thuật Cơ Đốc cổ xưa, 

nói lên ảnh hưởng tây phương. Những lá phướn làm bằng lụa, do 

Phật Tử cúng dường cho chùa, tìm thấy tại Miran với văn ký 

Kharosthi . Phần nhiều danh tính của các đàn na thí chủ đều phát 

xuất từ danh xưng Ấn Độ như Asaga, Caraka, Caroka (Caruka), 

Samanay (Sramanaka), ngoài ra còn một số gốc Ba Tư  như  

Friyana, Firina và Mitraka. Miran hình như là một bộ phận của 

Kroraina (Lou-Lan cổ đại, Shan-Shan) và những bức bích họa, 

những cây cờ lụa và những cổ vật khác mang văn ký Kharosthi 

thuộc thế  kỷ thứ tư .(Theo Stein nếu người Tây Tạng gọi Miran là 

Đại Nob, có lẽ Tiểu Nob là Charklik. Sư phân biệt này trùng hợp 

hai danh xưng Shan-Shan - Lou-Lan, Yu-Ni- .Tài liệu Kharosthi đề 

cập đến năm vị vua thuộc triều đại  Kroraina trong thế kỷ thứ ba. 

Đó là những vị vua Pepiya, Tajaka, Amgoka, Mahiri và Vasmana. 

Vị vua thứ ba và thứ tư cai trị lâu nhất. Những vị vua này xử dụng 

vương hiệu lấy từ triều đại Kusanas: Mahàraya, Rayàtiraya, 
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Devaputra (Maharaja, Ràjadhiràja, Devaputra) và Dharmiya, 

Mahamta v.v. . .) 

 

NHỮNG QUỐC ĐỘ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG PHÍA BẮC 

 

Những quốc gia trên tuyến đường phía bắc cũng không kém phần 

quan trọng trên bình diện chiến lược và lịch sử văn hóa, chính trị. 

Các quốc gia này có một đặc điểm là họ đã hòa đồng văn hóa, tích 

cực tham gia vào công tác truyền thừa Phật Đạo, phát triển văn hóa 

Phật Giáo. Nhà chiêm bái Trung Hoa Huyền Trang đề cập đến 

những quốc độ này theo địa thế của họ từ tây sang đông: Po-lu-

chia, Kiu-che, A-ki-ni và Kao-chang. Po-lu-chia theo sử liệu Trung 

Hoa trước đó được gọi là Ki-me và Ku-me. Một số tài liệu tiếng 

Phạn ở Trung Á gọi họ là Bharuka, tức là Aksu (Cổ Mạc) bây giờ. 

Tiền Hán Thư đặt vị trí Aksu một cách chính xác, cách tây Kuei-

tzu hay Kucha  670 li hay 110 miles. Tài liệu Trung Á gọi họ là 

Kuchi. Hai vương quốc này có nhiều điểm giống nhau về phong 

tục, tập quán, ngôn ngữ, văn học. Vương quốc thứ ba A-ki-ni trong 

sử liệu Trung Hoa xưa gọi là Yen-ki, Wu-ki và Wu-yi -tất cả đều 

liên quan với Agni tiếng Phạn hay là những ngôn ngữ phát xuất từ 

Phạn ngữ. Tài liệu chữ Phạn gọi họ là Agni và những vị đế vương 

cai trị các vương quốc này là Agni Maharàja, tức là Karasahr (Yên 

Kỳ) hiện nay. Những vương quốc này có đặc tính riêng nhưng 

cùng một lịch sử, nhất là liên hệ của họ với Trung Quốc- về 

phương diện chính trị, văn hóa và bối cảnh Phật Giáo. 

 

Aksu, Hán Thư gọi là Ku-mo (Cô Mặc), ngài Huyền Trang gọi là 

tiểu quốc Po-lu-chia. Ngài ghi nhận khá rõ rệt tình trạng Po-lu-chia 

mà sử liệu đời Đường chép lại nguyên văn không bỏ một chữ nào 

ngoại trừ có thêm hai chữ Tiểu Quốc (Tiểu quốc Ku-mo hay tiểu 

quốc Chi-mo). Vương quốc này rộng 600 li từ đông sang tây, 300 

li từ bắc đến nam, chu vi thành đô từ 5 đến 6 li. Đặc tính quốc độ 

và dân chúng không khác Chiu-tzu (Kucha) mấy, chỉ tiếng nói hơi 

khác một tí mà thôi. Trong nước có hàng tá ngôi chùa, có trên 

1000 chư Tăng cư trú. Sản phẩm vải lụa được các nước láng giềng 
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ưa chuộng. Mặc dầu trên phương diện vật chất Aksu có vẻ tiến bộ, 

trên phương diện địa thế có vẻ thuận lợi -là nơi gặp gỡ thương mãi 

giữa Karasahr, Kashgar với thung lũng vĩ đại phì nhiêu, bắc Thiên 

Sơn, nối liền lòng chảo Tarim với thung lũng Ili; là nơi tụ họp 

thương mãi tại Kulja-, nhưng so với Kucha vẫn kém phần quan 

trọng về nguyên liệu và hoạt động Phật Giáo. 

 

Kucha từ trước đến giờ là một khu vực có tầm vóc trong lòng chảo 

Tarim nhờ vị thế địa dư và vai trò quan trọng trong diễn trình phát 

triển nghệ thuật và văn minh Phật Giáo, không khác gì Khotan ở 

tuyến nam . Ngôn ngữ Kucha đã làm cho nhiều nhà học giả chú 

tâm. Dưới thời nhà Hán, Kiu-she bị Thiên Sơn chia làm hai vùng, 

gọi là Nội Kiu-she và Ngoại Kiu-she, danh xưng của nước đổi 

thành Kao-chang từ đầu thế kỷ thứ tư. Nội Kiu-she tức là Turfan 

ngày nay và ngoại Kiu-she là Guchen. Lịch sử của bốn vương quốc 

miền bắc :Aksu, Kucha, Karasahr và Turfan có thể tìm thấy trong 

sử liệu Trung Hoa mà Kucha được đề cập khá chi tiết, vì là một 

vương quốc hùng mạnh nhất trong bốn vương quốc, đã đóng vai 

trò quan trọng ở miền bắc gống như Khotan ở miền nam, trong 

nhiệm vụ hoằng dương Chánh Pháp và bành trướng văn hóa Ấn 

Độ. Sử liệu Trung Hoa cho ta biết liên hệ chính trị giữa Trung 

Quốc và các quốc gia này cũng như hoạt đông của các bặc thạc 

đức Phật Giáo tại đây và sự đóng góp của họ cho nền văn học 

Trung Hoa. 

 

Theo Tiền Hán Thư, thủ đô Kucha là Yen. Nước Kucha phía nam 

giáp giới Tsing-tsiue; đông nam giáp giới Tsiu-mo; tây nam Yu-

mi; phía bắc Wu-sun; phía tây Ku-mo. Liên hệ ngoại giao với 

Turng Quốc vào thời vua Wu-ti (40- 87 tkn), trở thành một địa 

điểm quan trọng vì vị thế  địa dư, nằm giữa đường thương mãi của 

Kashgar và Aulicata. Kucha thừa nhận văn minh Trung Hoa nhưng 

cũng có lúc chống lại thiên triều. Vào đời vua Tsin, Kucha trở 

thành trung tâm Phật Giáo. Theo sử liệu nhà Tsin (265- 317) thủ 

đô vương quốc này có ba tường thành bao bọc, có hàng nghìn bảo 

tháp, tự viện, có một cung điện nguy nga lộng lẫy. (Muốn tìm hiểu 
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lịch sử chính trị Vương Quốc Kieou-tzeu (Koucha) xem Phụ Lục 

A, Phần II bài của Chavannes: Les Documents sur Bois de Niya 

trong cuốn Ancient Khotan của Stein, tr 544). Điều này chứng tỏ 

Phật giáo đã hưng thịnh tại Kucha nhưng chúng ta không rõ Phật 

Giáo truyền thừa vào Kucha năm nào. Năm 383 vua Fu-chien nhà 

Tsin ra lệnh cho Lu- Kuang đem quân chinh phat Kucha (Xem 

Eliot: Hinduism and Buddhism, tr. 203. Chúng ta không được rõ lý 

do tại sao hoàng đế Trung Hoa ra lệnh đem quân chinh phạt, chúng 

ta chỉ biết đoàn quân viễn chinh ấy được vua xứ Turfan cùng với 

các thuộc quốc khác không mấy thân thiện với Kucha phụ trợ. 

Cũng có thể họ yêu cầu hoàng đế Trung Hoa giúp đỡ chống lại kẻ 

thù chung và hoàng đế Trung Hoa đáp ứng lời yêu cầu ấy). Cuộc 

viễn chinh không những thành công trên bình diện quân sự và 

chính trị mà còn đạt được chiến lợi phẩm vô cùng quí giá: cao tăng 

học giả Cưu Ma La Thập bị bắt mang về Trung Quốc. Lu-Kuang 

về sau lên làm vua nước Nam Liang, mời ngài Cưu Ma La Thập 

làm Quốc Sư. 

 

Sự liên hệ  giữa các nước vùng Tarim với Trung Quốc bắt đầu từ 

thời vua Wu-ti (140- 87 tkn) nhà Hán. Theo sử liệu đương thời bắt 

đầu từ năm 98 tkn quân đội Trung Hoa đóng quân gần Tun-huang 

bây giờ. Trước đó Trung Quốc gửi sứ thần Chang-chien đến Yueh-

chi điều đình hợp tác chống giặc Hung Nô ngày càng mạnh, nhưng 

không thành. Điều này cũng chứng tỏ tầm quan trọng của những 

quốc gia dọc theo lưu vực sông Oxus có liên hệ với Ấn Độ và 

Trung Quốc. Triều đình Trung Hoa muốn kiểm soát con đường 

thương mãi quốctế từ tỉnh Kansu hiện nay đi về hướng tây. Trở 

ngại lớn nhất cho việc giao thông là những bộ lạc miền bắc thường 

hay chặn đường cướp phá. Vì vậy Trung Quốc liên minh với các 

sắc tộc quanh vùng chống lại các bộ lạc miền bắc . 

 

Triều vua Ming-ti là thời điểm quan trọng, đánh dấu niên đại  Phật 

Giáo du nhập vào Trung Quốc, đồng thời đánh dấu sự thành công 

trong chiến dịch bình định con đường thương mãi, kéo dài từ năm 

73 đến năm 102,  do tướng Pan-chao lãnh đạo. Sau Pan Chao, 
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chính quyền Trung Hoa tuồng như không mấy tích cực hoạt động 

trong vùng. Giây liên hệ giữa Kucha và Trung Quốc trong nhiều 

thế kỷ trước và sau kỷ nguyên, đôi khi thuận thảo, nhiều lúc thù 

nghịch. Công chúa Wu-sun, liên hệ với giòng họ ngoại của thiên 

triều được vua gả cho Kiang-pin, quốc vương Kucha năm 65 trước 

kỷ nguyên nhân dịp vua đến Trung Quốc triều cống . Tình thân tộc 

tiếp tục đến đời con Cheng-gi (32- 1 tkn). Sau khi nhà Hán mất 

ngôi năm 24, quân Hung Nô thống lãnh toàn vùng Tarim. Các tiểu 

quốc, trừ Kucha đều trở thành chư hầu của Hung Nô. Tranh dành 

quyền bính nội bộ, va chạm đụng độ giữa các tiểu quốc, chỉ giúp 

cho thế lực ngoại quốc- giúp cho Trung Quốc hay Hung Nô thống 

lãnh toàn vùng. Năm 73, Hung Nô đặt Kien lên làm vua nước 

Kucha và cũng năm ấy Hung Nô tấn công chiếm Su-le (Kashgar), 

sắc phong Tou-li người xứ Kucha làm vua nước Su-Le, nhưng năm 

sau tướng Pan-Chao đem quân đánh Su-Le, bắt Kien làm tù binh 

và phong cho Chong, cháu của tiên đế, lên ngai vàng xứ Kashgar. 

Năm 75, Kucha và Aksu hợp nhau tấn công Kashgar. Quân của 

tướng Pan-chao đến, hợp lực với quân Kashgar, Sogdiana, Khotan, 

dưới quyền lãnh đạo của Pan-chao tấn công, đánh Aksu và She-

chang (Uch Turfan), cuối cùng Kucha bị chiến bại trong trận thư 

hùng năm 88. Về sau, mặc dù được sự trợ giúp của Yueh-chi, 

Kucha vẫn không lật ngược được thế cờ, rốt cuộc phải thần phục 

Trung Quốc. Hoàng đế Trung Hoa sắc phong cho Po-pa làm vua 

xứ Kucha, dưới quyền giám hộ của quan thái thú Trung Hoa. 

Những vụ nổi dậy sau này chống lại Trung Quốc đều không mang 

kết quả mong muốn. 

 

Năm 124 vua Po-ying xứ Kucha cùng với quốc vương xứ Aksu và 

Uch-Turfan giúp Trung Quốc đánh bại Hung-Nô. Kucha tiếp tục 

duy trì liên hệ thân hữu với Trung Quốc, năm 224 gửi sứ thần đến 

thiên triều dâng cống vật. Trong thời điểm này Aksu và Turfan là 

chư hầu của Kucha. Năm 285 Kucha gửi một vị hoàng tử đến  

phục vụ thiên triều  và  đầu thế kỷ thứ tư, gửi sứ thần đến triều 

cống . Kucha và Karasahr đụng độ, kết quả vua Po-shan  xứ Kucha 

bị giết , nước Kucha bị thống trị, nhưng vài năm sau, tình thế đổi 
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ngược lại, Long-Huei nước Karasahr bị giết. Quốc vương xứ 

Karasahr ở thung lũng Tarim cuối cùng liên hệ với Trung Quốc 

gây biến động chính trị toàn vùng. 

 

Dưới thời Wei ( Bắc Ngụy, 386- 534), liên hệ Kucha-Trung Quốc 

không mấy tốt đẹp. Trung Quốc năm 448  xuất quân chinh phạt 

Kucha. Từ đó về sau Kucha gửi sứ thần đến triều cống triều đình 

Wei, rồi triều đình Liang (Lương), Chou (Chu)  Sui (Tùy), rồi triều 

cống nhà Đường Vào thời điểm này ngài Huyền Trang đi ngang 

qua nước Kucha, trên đường đi Ấn Độ. Ngài ghi rõ tình trạng 

vương quốc Kucha và các vị quốc vương thuộc chủng tộc Kiu-che 

(Kucha). Ngài cũng đề cập việc dân Kucha xử dụng mẫu tự Ấn Độ 

biến chế, đến chùa cũng lễ tôn tượng và tham dự lễ nghi Phật Giáo, 

ghi nhận trên một trăm ngôi chùa với hơn 5,000 chư tăng thuộc 

phái Thuyết Nhất Thiệt Hữu Bộ (Sarvastivada), mà ngài gọi là giáo 

lý “ tiệm tiến” , có lẽ muốn ám chỉ Tiểu Thừa Phật Giáo so với 

giáo lý đột tiến của Đại Thừa. Tự viện Kucha là trung tâm giáo dục 

quốc gia. 

 

Liên hệ Kucha-Trung Quốc đến năm 648, một lần nữa, gặp cơn 

sóng gió. Trung Quốc gửi quân chinh phạt vì Kucha đã giúp 

Karasahr chống lại Trung Quốc. Đạo quân Kucha do tướng Kie-

lie-tien lãnh đạo bị tiêu diệt, kết quả vua Ho-li Pu-sho-pi, triều thần 

Na-li và đại tướng Kie-lie-tien bị bắt, mang về Trung Quốc trị tội. 

Năm 658 Kucha biến thành chư hầu Trung Hoa gọi là Tứ Trấn, 

nhưng triều đình địa phương vẫn được Trung Quốc cho phép cai 

trị. Su-ki, con vua Ho-li-pu-She-pi được  hoàng đế Trung Quốc tấn 

phong quốc vương, gửi sứ thần đến chầu thiên tử năm 764, trong 

khi Yen-tien-ti đích thân đến Trung Quốc năm 692 để triều kiến 

hoàng đế. Vào thời điểm này Tây Tạng đuổi quân Trung Hoa ra 

khỏi phía nam thung lũng Tarim, thống lãnh toàn lãnh thổ đến tận 

Karasahr. Trung Quốc phải dời tổng hành dinh từ Turfan đến 

Kucha. Vào thế kỷ kế tiếp, Kucha gửi nhiều phái đoàn đến triều 

đình Trung Hoa. Năm 788 Wu-Kung viếng thăm Kucha, nhận thấy 

Phật Giáo rất thịnh hành và âm nhạc phát triển, gặp một vị sư nói 
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thông thạo ba thứ tiếng: tiếng bản xứ, tiếng Trung Hoa và tiếng 

Phạn. Lúc bấy giờ Po-Hoan là vua xứ Kucha. Tiếp theo đó là thời 

kỳ mờ mịt trong lịch sử Kucha cũng như trong liên hệ Kucha - 

Trung Quốc, mãi đến thế kỷ thứ mười một mới thấy đề cập đến 

phái đoàn từ Kucha đến Trung Quốc.Phái đoàn  do Uighurs gửi 

đến, nhưng Phật Giáo vào lúc này vẫn chưa mai một. Năm 1096 sứ 

thần Uighurs dâng lên hoàng đế Trung Hoa một pho tượng Phật 

làm bằng ngọc thạch. Tân đế vương sắc tộc Uighur đều có danh 

hiệu “  Sư Tử Vương” . 

 

AGNIDESA HAY KARASAHR 

 

Vương quốc Karasahr (Yên Kỳ) liên hệ chính trị với Kucha, đôi 

khi liên kết với nhau chống lại quân xâm lăng Trung Hoa, bảo toàn 

lãnh thổ, duy trì nền tự chủ. Một bia ký Trung Hoa cho biết Shan-

Shan cùng với Karasahr, Kucha và Kashgar đều dưới quyên cai trị 

của một quốc vương bản xứ không rõ tên. Lúc bấy giờ có lẽ vào 

thời Wu-ti (265- 290), vị hoàng đế đầu tiên của triều Tây Tấn 

(Western Chin). Bia ký có lẽ muốn ám chỉ Lung-Hui, vua xứ 

Karasahr, vào cuối triều, thành lập nền thống trị khắp thung lũng 

Tarim. Một số tài liệu tìm được tại Lou-Lan cho ta nhiều dữ kiện 

về tình hình chính trị xứ Yen-chi hay Karasahr lúc bấy giờ. Một 

trong những tài liệu ấy diễn tả biến chuyển chính trị mà Tsang, vua 

xứ Yen-chi có dính líu. Tài liệu ấy cũng có đềcập đến Kucha. Một 

tài liệu khác nói đến chiến tranh Hung Nô- Trung Quốc, trong đó 

Karasahr giúp Hung Nô tiến quân vào thung lũng Tarim. Năm 104 

quân Hung chận đường rút lui của đạo quân viễn chinh Trung Hoa 

từ Lou-lan đến Ta-yuan  (Farghana). Sử liệu Trung Hoa nói đến 

tình hình chính trị xứ Karasahr từ thời Hán đến cuối đời Đường. 

Trong thời gian phát triển đế quốc Trung Hoa đầu tiên dưới thời 

vua Wu-ti (140- 87 tkn), Karasahr thừa nhận  quyền Trung Hoa cai 

trị bằng cách gửi sứ thần đến triều cống. Tuy nhiên sự liên hệ với 

Trung Quốc biến đổi bất thường, khi thì thân thiện, khi thì thù 

nghịch. Karasahr lật đổ ách thống trị Trung Hoa vào cuối thế kỷ 

thứ nhất trước kỷ nguyên, nhưng sau đó lại bị lệ thuộc Trung Quốc 
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và với các quốc gia khác. Năm 75 vua Shuen xứ Karasahr đứng lên 

chống lại Trung Quốc, giết quan thái thú và tùy tùng. Hoàng đế 

Trung Hoa sai Pan-Chao đem quân chinh phạt, một lần nữa những 

quốc gia nhỏ bé này lại lệ thuộc Trung Quốc. Pan-Chao bắt 

Yuang-Mong đại thần xứ Karasahr đến phục vụ thiên triều , về sau, 

năm 94, được hoàng đế Trung Hoa sắc phong làm vua xứ Karasahr 

. Đến lượt vị này cũng đứng lên chống Trung Quốc để rồi bị quân 

Trung Hoa đánh bại năm 127. Yuang-Mong phải gửi con đến triều 

đình Trung Hoa dâng cống phẩm. Từ đó, trong một thời gian, liên 

hệ hai bên được thân thiện. Năm 225 Karasahr gửi sứ thần đến 

thiên triều, năm 285 vua Long-An gửi con ruột đến đầu quân cấm 

vệ. Một hoang tử khác của Long-An, hiệu là Huei, đem quân chinh 

phạt các vương quốc láng giềng, trở thành vua xứ Kucha một thời 

gian. Người con của ông ta tên là Hi bị quân Trung Hoa đánh bại 

năm 345. Karasahr trong những năm 437, 439, 448 gửi sứ thần đến 

Trung Quốc nhưng vì đường lối đổi thay của Karasahr nên vua 

Trung Hoa ra lệnh đem quân chinh phạt. Vua Kiu-She-pei-na phải 

chạy đến Kucha lánh nạn. Lịch sử Karasahr bỏ trống hơn một thế 

kỷcho đến khi phía đoàn Karasahr đến Trung Quốc năm 564 và 

606, lần thứ hai do vua Long-Tu-Ki dẫn đầu. Tam Tạng Pháp Sư 

Huyền Trang viếng thăm xứ này năm 629 và cung cấp cho chúng 

ta một số dữ kiện về tôn giao, văn hóa, nhưng không đả động gì 

đến tình hình chính trị trong nước ngoại trừ nói vị vua xứ này là 

người bản xứ. Trong nước lúc bấy giờ có trên mười ngôi đại tự, 

dung chứa trên 2000 chư tăng thuộc phái Thuyết Nhất Thiết Hữu 

Bộ của Tiểu Thừa. (Theo ngài Pháp Hiền từ Shan Shan đến viếng 

thăm Yen-Chi (ngài gọi là Wu-ti) vào năm 400 cho chúng ta biết 

dộ 4000 chư tăng thuộc Tiểu Thừa Phật Giáo cư trú tại xứ này. 

Xem Legge: Travels of Fahien, tr. 14).  Theo ngài Huyền Trang, 

chư tăng học giáo lý Phật và hành trì giới luật giống Ấn Độ, chữ 

viết hơi sai biệt chút xíu. Các vị giáo thọ nghiên cứu Phật lý và giữ 

gìn giới luật một cách nghiêm chỉnh và thuần khiết. 

 

Sử liệu nhà Đường đề cập đến Karasahr nhiều lần, có đoạn nói về 

Yen-chi (Karasahr), về chính tình trong nước và đặc biệt nói 
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Karasahr lệ thuộc Tây Thổ. Vị thế địa dư của Karasahr làm tăng 

tầm quan trọng chiến lược. Từ năm 719, Yen-Chi được xem như 

một trong Tứ Trấn, nói lên thế lực của Trung Hoa trên vùng Đông 

Turkestan. Sử liệu nhà Đường ước chừng dân số Karasahr vào 

khoảng 4000 gia đình, binh sĩ 2000 người. Sản phẩm chính là cá và 

muối. (Xem Stein: Serindia tr. 1181. Xem Bagchi: India and 

China). Năm 632 vua Long-Tu-ki-chi gửi sứ thần đến thiên triều, 

đồng thời giúp Trung Quốc tìm con đường ngắn hơn qua sa mạc 

bằng cách cô lập Turfan, một quốc độ dần dần chịu ảnh hưởng của 

Uighurs, muốn xen vào chính tình Trung Quốc, chính tình các 

nước ở sa mạc Tarim. Vua Turfan bi quân Trung Hoa đánh bại 

năm 640, buộc Turfan thả dân Karasahr trước đây bắt làm tù binh. 

Liền sau khi Karasahr rơi vào quĩ đạo Uighur với hiệp ước ký kết 

giữa hai nước, Karasahr tách rời liên hệ với Trung Quốc, trong khi 

đó các hoàng đệ tên là Hie-pi, She-hu và Li-po-chun lại liên kết 

với Trung Quốc đánh bại Long-tu Ki-che. Li-po-chun được Hoàng 

đế Trung Hoa phong làm vua xứ Karasahr thay thế bào huynh bị 

bắt giải về Trung Quốc. Tình hình này không kéo dài, một lần nữa 

quân Uighur xâm lăng Karasahr, hạ bệ vua Li-op-chun. Ngai vàng 

dằng co giữa Trung Quốc và Kucha. Năm 648 Trung Quốc cho 

Tu-ki-che bấy lâu bi giữ làm con tin, trở về Karasahr. Tình hữu 

nghị giữa Trung Quốc và Karasahr nhờ đó vững bền, vua Karasahr 

gửi sứ thần đến Trung Quốc từ năm 742 đến 755 triều bái, nhưng 

sau đó chẳng bao lâu ,Tây Tạng đánh chiếm Karasahr, liên hệ giữa 

Trung Quốc và Karasahr bị gián đoạn. 

 

KAO-CHANG HAY TURFAN 

 

Turfan  (Cao Xương, Xan Sư) là một vùng đất có mạch nước, là 

nơi trước đây đã có nhiều đô thị được xây dựng, là nơi trước đây 

có nhiều khu vực khác biệt, là nơi trước đây nhiều quốc độ, qua 

nhiều thời đại, dùng làm thủ đô. Danh từ Turfan hình như được gọi 

mới đây. Sử liệu nhà Minh nói thành phố này nằm trong vùng đất 

xứ Che-shih (hay Ku-shih), đời Tùy gọi là Kao-chang, nhà Đường 

bỏ danh từ này nhưng nhà Tống lại xử dụng nó. Thành phố chính 
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hiện nay là Chotscho, tức là Kao-chang và Idiqutshari (Lịch sử 

chính trị của Kao-chang hay Turfan được Bagchi tóm lược trong 

cuốn India and Central Asia, tr. 77- 79. Aurel Stein tả một cách 

khái lược trong bài Glimpses of Turfan Ruins, trong tập Ruins of 

Desert Cathay, Vol. II., tr 353. Muốn hiểu thêm về Lou-lan và 

Turfan, xem Stein: Innermost Asia. Pelliot cho rằng danh từ 

Chotscho hay Qoco là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tương đương với Kao-

Chang theo cách phát âm đời Đường. Xem Eliot: Hinduism and 

Buddhism). Người Mohammadans gọi xứ Turfan là Apsus hay 

Ephesus, liên hệ nó với thánh địa được đặt tên lại là “ hang động 

của bảy người ngủ” . Đào bới khảo cổ người ta tìm thấy nhiều văn 

bản chữ Phạn, Trung Hoa, nhiều ngôn ngữ Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và 

hai thổ ngữ  Tokharian. Theo tài liệu Trung Hoa vào thời nhà Hán 

có một vương quốc hai thủ đô, tên là Ku-Shih . Vương quốc này bị 

quân đội Trung Hoa, dưới quyền chỉ huy của Cheng-Chi tiêu hủy 

năm 60 tkn và để thay thế vào đó tám tiểu quốc được thành lập. 

Trước đó vào thời Wu-ti (160- 108 tkn) vùng phía nam Turfan thần 

phục Trung Quốc, nhưng vùng phía bắc Guchen lại dưới quyền của 

Hung Nô. Năm 89 Hung Nô bị quân đội Trung Hoa đánh bại. Tuy 

nhiên tình trạng thù nghịch vẫn tiếp diễn. Chiến tranh giữa Turfan 

và Guchen vẫn thường xảy ra. Năm 96 Turfan cầu cứu Trung Quốc 

tirếp viẹn khi quân đội Guchen tấn công Turfan vào thời Wei-pei-

ta. Tình hình Guchen  sau đó cũng không mấy sáng sủa vì hai tiểu 

quốc này thường liên minh với hai thế lực đối kháng mạnh mẽ lúc 

bấy giờ. 

 

Năm  280 vua xứ Turfan gửi con đến phục vụ thiên triều. Bắt đầu 

thế kỷ thứ tư danh xưng của phần đất miền nam được người Trung 

Hoa đổi thành Kao-chang, tức là Turfan ngày nay. Vào thế kỷ thứ 

tư và thứ năm, Turfan thiết lập liên hệ với hai quốc gia đoản mạng 

Kansu, đó là Hou-liang và Pei-liang. Hou-liang do Lu-Kuang, một 

đại tướng chinh phạt Kucha, thành lập. Pei-liang là tác phẩm của 

Men-haun, sắc tộc Chu-chu, liên hệ với Hung Nô. Sắc tộc này 

chiếm nhiều đất của Hou-tiang ở Turkestan cũng như ở Kansu. 

Vua Men-haun về sau dành thì giờ nghiên cứu Phật Lý và văn 
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chương. Cuối cùng quốc độ này bị nhà Wei thôn tính vào năm 439, 

nhưng hai anh em  họ lại đánh chiếm và cai trị Turfan suốt hai 

chục năm. An-chou, người em thứ hai mất vào năm 480. Sau đó 9 

năm, ngôi chùa thờ đức Di Lặc được dựng lên để kỷ niệm ngày 

qua đời của An-Chou với những bia ký viết bằng tiếng Trung Hoa. 

 

Một quí tộc Trung Hoa khác tên là Chiu, cư trú tại Kao-chang, 

năm 507 cưới công chúa Trung Hoa cho hầu vương, con trai giòng 

họ. Turfan tiếp tục triều cống Trung Quốc, nhưng có thời gian 

không biết vì lý do gì, Turfan không triều cống nữa làm cho mọi 

người liên hệ bàng hoàng, lo sợ. Đạo quân viễn chinh Trung Hoa 

kéo đến tàn phá Turfan năm 640 theo lời ghi chép của ngài Huyền 

Trang, người mà trước đây trên đường đi Thiên Trúc đã ghé lại xứ 

này và được vua xứ Kao Chang tiếp đãi nồng hậu (Xem Beal: The 

Life of Hiuen-tsang, London 1911, tr. 37. Trong cuốn tiểu sử  Pháp 

sư Huyền Trang có ghi chép về cuộc đón rước của vua xứ Kao-

Chang trên đường ngài đi Thiên Trúc, nhưng trong quyển Du Ký 

được viết sau khi ngài trở về Trung Quốc, ngài xem như Turfan 

không còn tồn tại). Tuy nhiên đời sống văn hóa và chính trị không 

vì thế mà bị xáo trộn, nó chỉ xáo trộn sau khi bị quân Uighurs 

chinh phục. Dân Uighurs đến định cư tại Turfan vào thế kỷ thứ tám 

và thứ chín. Vào khoảng năm 750 vua của họ (danh hiệu là Khan) 

nhận đạo giáo Mani làm quốc giáo. Văn ký bằng chữ Sogdian và 

các thổ ngữ Ba Tư khác tìm được tại Turfan cho chúng ta thấy họ 

có liên hệ với tây phương. Ảnh hưởng Tây Tạng với văn hóa 

Turfan vào thế kỷ thứ tám và thứ chín được biểu hiện qua những 

văn ký Tây Tạng tìm thấy ở vùng này. Vào khoảng năm 843 vương 

quốc Uighur bị quân Kirghiz đánh phá, chư tăng bị giết hại rất 

nhiều, chôn trong  những nấm mồ màcác mảnh tàn y còn sót lại 

như  làchứng nhân thời đại. Tuy nhiên Phật Giáo không vì vậy mà 

bị tiêu diệt ở Turfan, vẫn còn lây lất tồn tại lâu hơn những khu vực 

khác tại thung lũng Tarim. Ngay năm 1420 dân chúng Turfan còn 

theo Phật Giáo và căn cứ vào sử liệu Minh triều, tại Huo-chou 

(Kara-Khoja) nhiều chùa chiền hơn là nhà ở. 
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Trong số những quốc gia ở vùng lòng chảo Tarim mà chúng ta đã 

biết , Kucha là nước đóng một vai trò quan trọng nhất suốt trên 

một nghìn năm và cũng là nước chịu nhiều tang tc nhất vì tọa lạc 

gần Trung Quốc. Kucha tỏ ra kiên cường chống lại nền thống trị 

Trung Hoa. Dân Kucha cùng với những sắc dân Aksu, Uch-Turfan, 

có nhiều điểm chung :  phong tục, tập quán, văn học, ngôn ngữ, 

đặc biệt là Phật Giáo. Quốc vương Kucha danh hiệu là Po (Bạch) 

có nghĩa là trắng theo chữ Trung Hoa, có lẽ vì họ có màu da trắng 

hơn người Trung Hoa. Danh hiệu của các vị đế vương Kucha trong 

thời Đường đều được Phạn hóa như Wiryamitre (Viryamitra), 

Wiryasene (Viryasena), Jnanasena, Moksacandra v.v. . .Sở dĩ có 

tình trạng này vì ảnh hưởng Phật Giáo và Ấn Độ, cũng có thể vì họ 

là hậu duệ của nhóm di dân người Ấn Độ giống như trường hợp xứ 

Khotan. 

 

VƯƠNG QUYỀN VÀ PHẬT GIÁO TẠI CÁC QUỐC GIA MIỀN 

BẮC 

 

Chúng ta không biết rõ niên đại Phật Giáo được truyền thừa vào 

vương quốc vùng Tarim, nhưng chắc chắn là không chậm hơn cuối 

thế kỷ thứ nhất. Từ thế kỷ thứ ba trở đi chúng ta có một hình ảnh 

đầy đủ hơn về Kucha. Theo sử liệu đời Tsin (265- 316) tại Kucha 

có trên một nghìn bảo tháp và tự viện Phật Giáo. Po-yen,có lẽ 

thuộc giòng họ nhà vua,  theo Phật xuất gia, đến Trung Quốc năm 

256- 60, cư trú tại chùa Bạch Mã (Po-ma) ở thành Lạc Dương 

(LoYang) dịch sáu bộ kinh Phật Giáo ra tiếng Trung Hoa. Một vị 

sư khác cũng người Kucha đạo hiệu Po-Srimitra đến Trung Quốc 

vào khoảng thời gian 335- 342 rồi đi về hướng nam, phiên dịch 

kinh sách Phật Giáo từ năm 335 đến 342. Một vị hoàng tử người 

Kucha đạo hiệu Po-yen đến Leang-chou năm 273, là một học giả 

Phật Giáo trứ danh nhưng không có sử liệu nào nói về sự đóng góp 

của ngài trong nền văn học Phật Giáo Trung Hoa. Vào thế kỷ thứ 

tư chúng ta có một ít sử liệu nói về Phật Giáo tại Kucha. Trong 

một tài liệu Trung Quốc vào thời điểm này có đề cập đến Kucha là 

một đô thị Phật Giáo, cung điện nhà vua không khác ngôi tự viện 
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với hình tượng Phật đứng khắc bằng đá, chùa chiền, chúng tăng rất 

nhiều. Thí dụ chùa Ta-mu có 170 vị tăng cư trú, đồi Po-Shan hay 

Che-hu-li có từ 50 đến 60 vị, chùa vua Wen-su (Uch-Turfan) mới 

thành lập có 70 vị. Những ngôi chùa này đều dưới quyền điều 

khiển của Fu-tu-she-mi (Buddhsvamin), một học giả A Hàm, thuộc 

phái Tiểu Thừa. Vị đệ tử nổi danh của ngài, Kiu-kiu-lo (Kumara) 

lại theo Đại Thừa. Chư Ni cũng có cơ sở tại Kucha: chùa A-li 

(Aranyaka) có 180 vị Ni cư trú, Liun-jo-kan có 50 vị, A-li-po 30 

vị. Những vị Ni này đều xuất thân từ các danh gia vọng tộc, thuộc 

hoàng thân quốc thích miền đông Pamirs, nghĩa là vùng lòng chảo 

Tarim . Toàn thể Ni tự đều dưới quyền điều khiển của 

Buddhasvamin. Danh hiệu Kumàra và Kumàrajìva là một. Về thân 

thế và sự nghiệp của nhà đại thạc đức Phật Giáo này được trình 

bày riêng trong Chương: Phật Giáo và Thạc Đức Phật Giáo vùng 

Trung Á. Ngôi chùa mà Jivà, thân mẫu của Kumarajiva, xuống tóc 

đi tu tên là Tsio-li cách phía bắc Kucha 40 li. Tại đây Kumàrajìva 

học tiếng Ấn Độ, có thể là Phạn ngữ. Lúc bấy giờ Kumàrajìva mới 

lên bảy tuổi. Không khí và nếp sống nhà chùa ảnh hưởng rất lớn 

đến cá tính, đến khả năng trí tuệ và ý chí nghiên cầu. Ngài là người 

có thẩm quyền đã đem đại thừa Phật Giáo truyền vào vùng thung 

lũng Tarim và Trung Quốc. Ngài là vị thông hiểu tư tưởng Đại 

Thừa Phật Giáo và triết học Tánh Không (Màdhyamika). Người 

đồng hương với ngài đạo hiệu Vimalàksa năm 404 đến Trung 

Quốc hợp lực với ngài hoằng dương Chánh Pháp (Kumàrajìva 

người Ấn Độ, tổ phụ làm quan đại thần. Xem: Encyclopedia of 

Religion and Ethics. Vimalàksa là nhà sư xứ Kublia (Kabul), một 

vị luật sư danh tiếng tại Kwei-tsz tức là Kharakar hay Kuke nơi 

ngài Kumàrajìva tu học và ngài là một trong những vị đệ tử xuất 

sắc. Vimalàksa đến Trung Quốc năm 406.) 

 

Một vị đại sư khác từ Ấn Độ, ngài Dharmagupta ( người xứ Lo-lo 

hay Nam Ấn) viếng thăm Kucha vào cuối thế kỷ thứ sáu, cư trú 

trong ngôi chùa do vua xây dựng , được vua tu Bồ Tát hạnh, hết 

lòng bảo trợ. Nhân cơ hội này ngài giảng dạy các bộ Luận tại 

Kucha, gồm bộ Luận Lý Học (Tarkasastra) trước khi lên đường 
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đến Trung Quốc. Chúng ta đã biết qua ký sự của ngài Huyền Trang 

nói về Kucha và chùa chiền tại xứ này. Chùa Chao-hu-li (ở các sử 

liệu khác gọi là chùa Tsio-li) độ chừng 40 li về phía bắc Kucha 

cũng là nơi Jivà tu học, có một tượng Phật rất đẹp. Huyền Trang 

thấy hai tượng Phật đứng cao 90 feet ngoài cổng tây của thành phố. 

Lễ Bố Tát thường được cử hành trước những ngôi tượng này. Nhà 

chiêm bái Trung Quốc cũng đề cập đến ngôi đại tự danh tiếng A-

She-ti-ni gần đó, nơi gặp gỡ của Phật tử các nước. Vị trú trì của 

ngôi chùa này đạo hiệu là Mo-cha-kiu-to (Moksagupta) được mọi 

người kính ngưỡng vì khả năng trí tuệ và đạo hạnh của ngài. Ngài 

đã du hành Ấn Độ, ở lại nghiên cứu Phật Học suốt hai mươi năm. 

Theo ý kiến của ngài được Pháp sư Huyền Trang ghi chép thì 

những thư viện Phật Học tại Kucha chứa đựng nhiều kinh sách có 

giá trị, chẳng hạn như bộ Samyutta-hridaya, Abhidharma-kosa và 

Vì bhasa. Pháp sư còn ghi chép lễ rước kiệu Phật hàng năm với sự 

tham dự của vua, quan và dân chúng. Hàng ngày Phật tử đến chùa 

lễ bái, hàng nửa tháng thọ bát quan trai, nghe kinh, nghe Pháp. 

Phật Giáo thực sự thịnh hành taiï Kucha cho đến thế kỷ thứ tám. 

Khi Wu-kong thăm viếng Kucha năm 751, ( Xem Bagchi: India 

and China. Vị chiêm bái Ấn Độ cuối cùng vào đời Đường là Wu-

kong, rời Trung Quốc với nhiệm vụ tiễn chân một đại sứ Ấn Độ từ 

vương quốc Kàpisa, tháp tùng đại sư đi ngang qua Kucha, 

Kashgar, Shignan vùng Pamirs và Wakhan, đến lưu vực sông 

Indus, bằng con đường xuyên qua thung lũng Yasin và Gilgit. Đầu 

tiên ông đến Uddiyàna và Gandhara, lúc bấy giờ dưới quyền của 

Kàpisa. Tại đây ông qui y Tam Bảo. Trong cuốn India and China, 

Bagchi có nói qua hành trình của Wu-kong đến Ấn Độ. Wu-kong 

còn có tên là Dharmadhàtu, xuất gia, ở lại Ấn Độ một thời gian, 

sau trở về nước mang theo nhiều kinh sách và xá lợi Phật. Xem 

Eliot: Hinduism and Buddhism), ông gặp một vị cao tăng tên là 

Wu-ti-tisu-yu (Utpal- tsirawne, tiếng Phan: Utpalavirya), vị này 

biết rất nhiều thứ tiếng -những ngôn ngữ Ấn Độ, ngôn ngữ các sắc 

tộc vùng Tarim và tiếng Trung Hoa. Thể theo lời thỉnh cầu của 

Wu-kong, ngài cùng vị sư người Khutan pháp hiệu Sìladharma 

phiên dịch kinh Dasabala-sutra và hai bộ kinh khác. Wu-kong cho 
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biết tình trạng Phật Giáo tại hai nước Karasahr và Aksu. Tại 

Karasahr có chừng mười ngôi chùa với trên 2,000 chư Tăng theo 

phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ của Tiểu Thừa. Tại Aksu, số 

lượng chùa chiền giống như tại Harasahr, nhưng chư Tăng chỉ có 

vào khoảng 1,000 vị. Chư tăng tại hai quốc gia này cũng như tại 

Turfan đều y chỉ vào Giáo Hội Kucha trong giai đoạn đầu nhưng 

đến cuối thế kỷ thứ năm thì chịu ảnh hưởng của Phật Giáo Trung 

Quốc.  Theo Huyền Trang, Phật Giáo là tôn giáo của dân chúng xứ 

Turfan cho đến giữa thế kỷ thứ bảy, được vua Wen-tai ngưỡng mộ. 

Tại đây Huyền Trang được vua tiếp đãi nồng hậu. Tại đây ngài gặp 

một cao tăng Trung Hoa đã đến Chang-ngan nghiên cứu Phật lý. 

Huyền Trang ở lại Turfan cùng vị cao tăng ấy đàm đạo, nghin tầm 

yếu nghĩa Prajnaparamita. Văn ký Trung Hoa tại Turfan vào thời 

điểm này cho ta thấy khá rõ ảnh hưởng Phật Giáo đối với đời sống 

dân chúng sâu đậm như thế nào. 

 

Phật Giáo tại Uighurs cũng được thịnh hành. Người Thổ Nhĩ Kỳ 

tại Tokharestan rất quen thuộc với Phật Giáo, một số quốc vương 

cũng chú tâm đến Phật Giáo. Dân Thổ Uighur thừa hưởng truyền 

thống này và đã dung hợp văn hóa Phật Giáo của những sắc dân 

miền bắc Tarim như Turfan, Karasahr, Kucha và Aksu mà họ có 

liên hệ mất thiết vào thế kỷ thứ bảy.Đế quốc mới được thành lập, 

Turfan được chọn làm thủ phủ vào thế kỷ thứ chín, văn minh cổ 

Kucha-Karasahr biến mất, dân Uighurs sáp nhập nhiều khía cạnh 

văn hóa Kucha, Phật Giáo tiếp tục sống còn mặc dầu nhà vua trong 

giai đoạn này lấy giáo phái Mani làm quốc giáo. Một số kinh sách 

Phật Giáo Tokharian được dịch ra tiếng Uighur, là văn học xưa 

nhất của người Thổ Nhĩ Kỳ. Phần nhiều những di tích lịch sử Phật 

Giáo tại Turfan đều thuộc giai đoạn Uighur (750- 550) trong lịch 

sử Trung Á. Bezeklik có nhiều di tích Phật Giáo nhất tại Turfan, 

với những ngôi chùa hang đạng, những bích họa đẹp, vô số am 

viện. Những di tích lịch sử Phật Giáo vùng Tarim (đặc biệt tại 

Bezeklik) đầy dẫy bích họa, tôn tượng theo truyền thống mỹ nghệ 

Hy-Lap-Phật Giáo Gandhàra. Những tàng tích cổ tại Kucha như  
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Kizil, Kumtura, Duldur, Akhur v.v. . biểu hiện mỹ nghệ Phật Giáo 

hỗn hợp. 

 

Nhìn lại lịch sử chính trị Trung Á tiền Hồi giáo, chúng ta thấy 

vùng này có vẻ thiếu yếu tố thống nhất bản xứ- đôi khi được thống 

nhất dưới ách thống trị ngoại bang. Thành phố hay một nhóm thị tứ 

bị sa mạc ngăn cách, sống đời độc lập dưới sư cai trị của qưốc 

vương địa phương. Trung Quốc, Thổ  Nhĩ  Kỳ hay Tây Tạng đóng 

quân tại những chỗ này, chỉ định quan Thái Thú kiểm soát cống lễ. 

Những đô thị lớn ở phía tây là Kashgar, phía đông bắc là Kucha, 

Karasahr, Turfan (Idiqutshahri, Chotsche) và Hami, phía đông nam 

là Khotan và Miran. Những đụng độ giữa các thị quốc thường xảy 

ra, lan đến các lân bang, đôi khi nước ngoài xen lấn. Vì kinh tế, 

chính trị các sắc tộc xung đột lẫn nhau, kết quả người thua phải 

chuyển đi nơi khác, tạo ra sự di chuyển thường xuyên giữa các sắc 

tộc, và sự thành hình quốc gia cùng đế quốc mới. Vai trò của người 

Hung Nô và Yueh-chi nói lên xu thế này. Trung Quốc trong thời 

điểm liên hệ hay xen lấn vào nội tình các nước Trung Á trừ phi họ 

có biến cố trong nuơc hay bị thế lực quân sự hùng mạnh khác chận 

lại. Trung Quốc cũng chú tâm vào việc buôn bán với các nước Tây 

phương, muốn duy trì tình thân hữu với các nước có đường thương 

mãi thông qua. Quan niệm thân hữu một chiều đuơc thể hiện bằng 

hinh thức triều cống, đôi khi bằng cách gửi hoàng tử đến thiên 

triều phục vụ. Những tiểu quốc này đôi khi bị nước ngoài đe dọa 

nên thần phục một nước lớn để được che chở. Thí dụ Kashgar trở 

thành chư hầu của Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất trước kỷ 

nguyên, nhưng khi Trung Quốc nới lỏng vào đầu thế kỷ sau kỷ 

nguyên, nược láng giềng Khotan lợi dụng cơ hội ấy nhiếp phục 

Kashgar. . . Kaniska thống chiếm Kashgar và Khotan, các hoàng tử 

xứ này, theo ngài Huyền Trang bị bắt làm con tin. Dân 

Hephthalites đến lượt mình tiến chiếm Kashgar. Văn học truyền 

thống Tây Tạng đề cập đến những quốc vương Ấn Độ ở Khotan 

dùng tiếp đầu ngữ (prefix) vào tên của mình nói lên tình trạng Ấn 

Độ, hoặc qua hình thức di dân hoặc biến những nước này làm 

thuộc địa. Lịch sử của các quốc gia phía đông Tarim không khác 
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mấy lịch sử các nước phía tây,có điều họ gần biên giới Trung Quốc 

nên chịu ảnh hưởng Trung Quốc nặng hơn. Turfan trong chiều 

hướng này chấp nhận ảnh hưởng Trung Hoa về chính trị cũng như 

văn hóa. Kucha và các nước lân cận có nhiều điểm tương đồng. 

 

Trong bối cảnh này vai trò của Phật Giáo và vai trò của vua chúa, 

quan quyền trong nhiệm vụ phát huy Phật Giáo đều rất quan trọng. 

Thực vậy giáo lý của đức Thế Tôn là một dung hợp văn hóa tại 

Trung Á. Kahgar, Osh, Kucha chịu ảnh hưởng Phật Giáo Thuyết 

Nhất Thiết Hữu Bộ, trong khi Yarkand và  Khotan phần nhiều theo 

Đại thừa Phật Giáo. Tại Kapisa, Đại Thừa thịnh hành cùng với các 

giáo phái Ấn Độ. Quốc vương và dân chúng Tây Tạng, Uighurs 

bảo trợ Phật Giáo.Các quốc gia Trung Á cung cấp Thánh tăng tại 

Trung Á cũng như tại Trung Quốc. Những vị này chuyên tâm 

phiên dịch Tam Tạng ra tiếng Trung Hoa. Chúng ta sẽ đề cập đến 

vấn đề này ở  chương kế tiếp. 

 

 

       CHƯƠNG III:  PHẬT GIÁO VÀ HÀNG  CAO TĂNG 

TRUNG Á.   

 

Nghiên cứu Phật Giáo vùng Trung Á bao gồm giai đoạn truyền 

thừa, phát triển, hưng thịnh, tông môn, đòi hỏi chúng ta phải đi sâu 

vào nhiều nguồn tài liệu- văn học, minh văn học tức khảo cứu các 

bài minh, bài thơ khắc trên bia, trên đền, đi sâu vào tài liệu du 

khảo, cũng như các di tích lịch sử trong vùng đất rộng mênh mông 

giữa Âu châu và Á châu, không đồng dạng về không gian địa vức 

cũng như thời gian truyền thừa và lẽ dĩ nhiên qua nhiều hình thái - 

sứ thần, học giả, nhà buôn, nhà thám hiểm, nhà truyền giáo. Ngoài 

ra sự thành khẩn của dân chúng đối với thông điệp của đức Thế 

Tôn cũng là yếu tố làm cho Phật Giáo có thể sinh sôi nẩy nở ở 

những vùng đất xa lạ, không những tại Trung Á mà còn tại Trung 

Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Lịch sử 

truyền thừa Phật Giáo lâu dài, qua hàng trăm thế kỷ đòi hỏi chúng 

ta phải biết tình hình địa phương tại miền tây Trung Á gồm 



 134 

Afghanistan, Bactria và Parthia hiện nay là Turkestan của Nga và 

miền đông gồm miền bắc và đông Turkestan Trung Hoa. Nói một 

cách tổng quát Trung Á đóng vai trò tích cực qua các nhà học giả, 

các bậc thạc đức chuyển dịch kinh sách Phật Giáo ra tiếng Trung 

Hoa và những ngôn ngữ của các quốc độ tiếp thu giáo lý Phật Đà. 

Bộ Tam Tạng Trung Hoa cung cấp cho chúng ta những nhân vật 

có công trong sứ mạng truyền thừa Phật Giáo qua nhiều giai đoạn. 

Nghiên cứu về các danh nhân Phật Giáo vào thời kỳ truyền thừa 

Phật Giáo từ Ấn Độ đến Trung Quốc qua ngã Trung Á sẽ cho 

chúng ta thấy sự đóng góp vĩ đại của các bậc tiền nhân trong sự 

nghiệp hoằng truyền đạo pháp. Dựa vào bản danh sách của Nanjio 

(Xem A Catalogue of the Chinese Buddhist Tripitaka, Oxford 

1882, Appendix II, tr. 379 ff. Xem Earnest  J. Eitel: Handbook of 

Chinese Buddhism, Reprint: Cosmos Publications, New Delhi, 

1981; original edition 1888. Xem B.A. Litvinsky: Outline History 

of Buddhism in Cenral Asia, tài liệu phân phối trong Đại Hội Quốc 

Tế về Lịch Sử, Khảo Cổ và Văn Hóa của vùng Trung Á thời 

Kushan, năm 1968. Theo Brough một số dịch giả Yueh-chih không 

phải từ Đại Yeuh-chih mà từ Tiểu Yueh-chih, đông Turkestan) 

trong số 72 dịch giả hoạt dộng từ năm 67 đến năm 420, 15 vị gốc 

Ấn Độ, 7 vị Yueh-chih, 5 Parthians, 7 Kushans, 21 từ các quốc gia 

miền tây và 17 vị người Trung Hoa. Trong số 43 dịch giả làm việc 

từ năm 420 đến 550, 14 vị người Ấn Độ, 10 vị từ Kubha (Kabul, 

Afghanistan) và các nước miền tây, 4 người Sinhalese (Tích Lan) 

và Đông Dương và 4 vị không rõ nguyên quán. Trong số này 27 vị 

hoạt động tại miền nam. Nghiên cứu kỹ bản danh sách các bậc học 

giả, thạc đức Phật Giáo có công dịch thuật Tam Tạng Kinh Điển từ 

tiếng Sanscrit chúng ta thấy có một số học giả Phật Giáo từ 

Parthia, Kubha đến Trung Quốc truyền thừa Phật đạo, phiên dịch 

Tam Tạng. Những quốc độ miền tây gồm Trung Á và những quốc 

gia hiện nay tại Turkestan Nga và Trung Quốc. Hai khu vực này 

đòi hỏi nghiên cứ riêng biệt vì yếu tố chính trị và khám phá khảo 

cổ. 
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Lịch sử Phật Giáo Trung Á cũng liên quan đến lịch sử chính trị của 

những quốc gia khác nhau, với quyền l ực chính trị khác biệt như 

Trung Quốc, Tây Tạng và Uighurs. Ngôn ngữ  và văn học của 

những dân tộc này để lại tại Trung Á cũng cần điều nghiên riêng 

biệt. Nhìn đến kho tàng ngôn ngữ trong văn bản và trong minh văn 

học được khám phá cho chúng ta thấy ảnh hưởng của những quốc 

gia. dân tộc Trung Á, trên bình diện tiếp thừa và truyền đạt văn 

minh Phật Giáo thật rất vĩ đại. Người ta đã khám phá ra nhiều bản 

văn Sanscrit viết về tôn giáo và những vấn đề khác như y học, ngữ 

pháp (văn phạm). Văn học Đại Thừa Phật Giáo rất nhiều,  tương 

đối gần đây . (Theo Eliot, Trung Á đã làm cho các học giả tây 

phương ngạc nhiên bởi hai ngôn ngữ mới viết bằng mẫu tự 

Brahmi, có tên là Gupta Trung Á. Ngôn ngữ thứ nhất là Nordarish, 

theo một số học giả tây phương là ngôn ngữ của sắc dân Sakas, 

theo một số học giả khác là ngôn ngữ Kusanas và ngôn ngữ của 

dân sống trong đế quốc Kanishka. Văn học Đại Thừa Phật Giáo 

được dịch qua ngôn ngữ này gồm bộ Suvarnaprabhasa và 

Aparimatyus- sutras. Ngôn ngữ này là ngôn ngữ chính của những 

sắc dân miền nam thung lũng Tarim. Ngôn ngữ thứ hai phần lớn tại 

miền bắc, gọi làTokharian, liên hệ với Tokharas hay Indo-Scyths. 

Theo Eliot có lẽ đây là ngôn ngữ xứ Kucha, gồm hai thổ ngữ A và 

B, không rõ nói ở quốc độ nào. Nhiều di tích văn học, tài liệu quốc 

gia có từ đầu bán thế kỷ thứ bảy cho chúng ta thấy đó là ngôn ngữ  

bình dân của dân Kucha và Turfan và cũng là ngôn ngữ bác học 

được xử dụng trong bản dịch Dharmapala và Vinaya. Xem Eliot: 

Buddhism and Hinduism. Xem Sylvain Levi:  B.Tokharian : 

Langue de Koutche). Ngoài ra còn di tích văn học viết bằng tiếng 

Prakrit và bằng ba ngôn ngữ Ba Tư, viết theo mẫu tự Aramani. 

Trong ba ngôn ngữ này, ngôn ngữ Ba Tư Sogdian rất quan trọng, 

nguyên thỉ nói tại vùng quanh Samarkand nhưng được hàng 

thương gia xử dụng khắp thung lũng Tarim đến Trung Quốc. 

 

Dân Tây Tạng vào giữa thế kỷ thứ tám đến giữa thế kỷ thứ chín là 

một quyên lực chính trị tại vùng thung lũng Tarim vì vậy ta không 

mấy ngạc nhiên khi các nhà khảo cổ tìm thấy minh văn học và di 
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tích văn học Tây Tạng tại Khotan, Miran và Tun-huang. Tại 

Turfan người ta cũng tìm thấy những di tích văn học Tây Tạng. Di 

tích văn học này gồm những bản dịch Kinh Điển Phật Giáo, công 

văn và biên chép thương mãi. Vào thời ấy hầu như Phật Giáo đã 

hòa nhiếp với tín ngưỡng Bon, tín ngưỡng cổ truyền của người Tây 

Tạng. Lẽ dĩ nhiên không có những bản dịch Tây Tạng về giáo phái 

Mani hay Cơ Đốc Giáo. Một số lớn văn bản Trung Hoa -tôn giáo 

cũng như thế sự- phát xuất từ các trung tâm Trung Á, gồm những 

tài liệu từ năm 98 trước kỷ nguyên đến 153, thời điểm giao lưu 

giữa Trung Quốc và vùng Trung Á. Một số di cảo đời Đường của 

giáo phái Mani đượm tư tưởng Phật giáo và Lão giáo (Xem Eliot: 

Buddhism and Hinduism. Xem Chavannes: Les documents Chinois 

discouverts par Aurel Stein, 1913. Xem Appendix A: Chinese 

Documents from the sites of Dandan Uiliq, Niya và Endere trong 

Ancient Khotan). Ngoài những ngôn ngữ và thổ ngữ dùng chuyển 

dịch tư tưởng và văn học Phật gIáo tại Trung Á, còn có một thổ 

ngữ khác, thổ ngữ Uighur cũng được xử dụng trong văn học Phật 

Giáo. (Uighur có lẽ là mẫu tự hơn là ngôn từ, được xử dụng trong 

các từ ngữ Thổ Nhĩ Kỳ tại bắc và nam Thiên Sơn. Việc xử dụng 

mẫu tự Uighur ở Trung Quốc được thể hiện trong bản ấn hành Tam 

Tạng tiếng Uighur năm 1330 tại Bắc Kinh và văn bản Uighur được 

chép lại trong thời vua Khang Hy (1662- 1773). Thổ ngữ này được 

bành trướng mạnh mẽ sau khi dân Uighurs thoát vòng kiềm tỏa của 

Tây Tạng vào năm 860 để thành lập một quốc vương độc lập. Thổ 

ngữ này lan tràn đến Trung Quốc và tồn tại trong một thời gian dài. 

 

PHẬT GIÁO TẠI AFGHANISTAN, BACTRIA VÀ PARTHIA 

 

Dựa vào di tích lịch sử hay dựa vào văn học Phật Giao Trung Hoa 

liên quan đến các nhà học giả Phật Giáo cho chúng ta thấy tình 

trạng hưng thịnh của Phật Giáo trong vùng Trung Á. Ngay cả 

Alberruni cũng không quên đề cập đến tình trạng này. (Xem 

Alberuni: India, bản dịch của F.C. Stachau, Vol. I, London, 1888).  

Alberuni viết: 
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“ Trước đây Khorasan, Ba Tư, Irag, Mosul, một quốc độ sát biên 

giới Syria đều là những nước Phật Giáo, nhưng rồi Zarathustra từ 

miền Adharbayjan truyền bá hỏa giáo tại Balkh (Baktre). Vua 

Gushtasp và hoàng tử Isfendiyad theo Zarathustra, dùng vũ lực và 

nghị ước ngoại giao truyền bá Hảo giáo khắp Đông, Tây. Vua xây 

dựng năm đền thờ khắp vương quốc từ biên thùy Trung Hoa đến 

biên cương  đế quốc Hy Lạp. Những vua kế vị biến Hỏa Giáo 

thành quốc giáo Ba Tư và Iraq. Kết quả Phật Giáo bị đẩy ra khỏi 

nước và phải di chuyển đến những quốc độ phía đông xứ Balkh. 

Alberuni cũng đề cập đến các di cảo, đến hình tượng Phật Giáo và 

những di vật từ Ấn Độ, Trung Hoa và Toghuzghus. Dân chúng xứ 

Khorasan gọi họ, những người theo đạo Phật là Shamanan (Sa 

Môn, Sanscrit: Sramana), và đền thờ của họ là Vihara tại vùng biên 

giới giáp ranh Ấn Độ. Đây là những cảm niệm của Khoresmian 

Alberuni (973- 1048) về Phật giaó và chùa tháp, được ghi trong tập 

Tahkik-I-Hind (Tìm Hiểu Ấn Độ). 

 

Lịch sử Phật Giáo tại vùng đất  Trung Á này có lẽ bắt đầu vào thời 

Indo-Bactrians, mặc dầu giáo lý của Phật đã được lan truyền trước 

đó, trụ đá song ngữ Kandahar của vua A Dục là bằng chứng hùng 

hồn về dự kiện này, dự kiện Phật Giáo đã bành trướng đến vùng 

Trung Á vào thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên. Những di cảo khám 

phá được tại Afghanistan cho chúng ta thấy phần đất Trung Á này 

đã nằm trong địa bàn họat động văn hóa của đế quốc Maurya, phần 

đất này là một bộ phận của đế quốc Asoka. Phật Giáo lúc bấy giờ, 

vào giữa thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên, đã có một số lớn tín đồ tại 

Kandahar, ngày nay là miền nam A Phú Hãn. Theo Bacchi, Phật 

Giáo truyền vào Balkh vào thời đại vua A Dục, người đã tuyên bố  

hết sức đem giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Phật cho dân chúng 

Gandhara, Kamboja và Yona. (Xem Bacchi: India and Central 

Asia. Foucher cho rằng Phật Giáo chưa xuất hiện ở Bactria cho 

mãi vào cuối thế kỷ một, đầu thế kỷ hai sau kỷ nguyên. Xem 

Foucher: La Vielle route de l'Inde de Bactres à Taxila, Vol II, Paris 

1947. Litvinsky không đồng quan điểm với Foucher, cho Focher 

sai. Xem Litvinsky: Outline History of Budhism in Central Asia, 
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Dushanbe, 1986).  Ba xứ này là các nước láng giềng của Ấn Độ. 

Khambojas có lẽ là một chi nhánh của dân Tukhara, trong khi 

Yonas chắc chắn là dân Bactrian Hy Lạp. Liên quan đến vấn đề 

này ngài Huyền Trang ghi chép câu chuyện hai thương gia, hai đệ 

tử tại gia đầu tiên của Phật Trapusa và Bhallika là người có công 

mang ánh sáng Phật Đà đến vùng đất này (Xem T. Watters: On 

Yuan-Chwang's Travels in India, Photoprint edition, New Delhi, 

1973, Vol. I). Theo danh tánh của một trong hai thương gia 

Bhalluka hay Bhallika có lẽ hai thương gia này là dân xứ Balhika. 

Họ đến Ấn Độ buôn bán làm ăn và có duyên may đến Bồ Đề Đạo 

Tràng nơi Phật vừa thành đạo. Họ dâng bánh mật, vật thực đi 

đường, cho Phật và được Phật thọ ký cho làm Ưu Bà Tắc. 

Từ phương nam, Phật giáo truyền đến phương bắc A Phú Hãn như 

được chứng minh bằng những di cảo đào được tại Begram, vào 

giữa thế kỷ thứ ba và thứ hai trước kỷ nguyên. (Xem J. Harmata: 

Sino-Indica 'Ariana Antiqua' Vol. XII, No. 1- 2, Budapest, 1964). 

 

Việc thành hình quốc độ Bactrian Hy Lạp khiến cho Phật Giáo có 

cơ hội thuận tiện truyền bá đến xứ ấy vào khoảng hai trăm năm 

trước kỷ nguyên. Vua Demetrius cũng như vua Menander đều hâm 

mộ Phật Giáo. Vua Demetrius đem quân chinh phạt Ấn Độ vì 

chính sách chống Phật Giáo, triệt tiêu Tăng già của vua Brahmin 

Sunga Ấn Độ còn vua Menander theo Phật sau khi nghe ngài 

Nagasena thuyết pháp. Bộ Na Tiên Tỳ 

Kheo Kinh ( Milindapanha) ghi chép nội dung bài Pháp tỳ kheo Na 

Tiên (Nagasena) nói cho Menander, vua xứ Hy Lạp nghe. Dựa vào 

tài liệu này, cũng như dựa vào những biểu tượng như hình bảo tháp 

trên những đồng tiền vua Agathocles hoặc văn ký trên đồng tiền 

vua Menander cho chúng ta thấy Phật Giáo đã truyền thừa đến 

những vương quốc  Bactrian Hy Lạp hay Indo-Greek  truoớc thế 

kỷ môt trước kỷ nguyên. Xem L. Levi: Le Boudhhisme et les 

Grecs- Revue de l'Histoire de Religions, XXIII, 1891, The 

Questions of King Milinda SBE, XXXV. Xem P. Denievitte: Les 

versions Chinoises de Milindapanho BEFCO, XXIV). Dựa vào 

những dự kiện trên cho ta thấy quốc vương Bactria đã thống nhất 
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tất cả vùng bắc Ấn Độ, Afghanistan và nhiều phần đất tây 

Turkestan. Không khí chính trị, tình hình chính trị thuận lợi cho 

những phái đoàn truyền giáo Phật Giao đến vùng đất này gieo rắc 

đạo mầu. 

 

Ngoài ra nhũng sử liệu khác cũng cho chúng ta biết thêm về những 

quốc vương và vương quốc Ấn-Lạp (Indo-Greek) và dân Yonas 

qui ngưỡng Phật Giáo như thế nào giữa thế kỷ thừ hai và thứ nhất 

trước kỷ nguyên. Hai văn cảo Kharosthi- một từ cổ quốc Udyana 

và tài liệu khác từ Bajuar (đông nam Jalalabad) ghi chép công đức 

của một viên quan Hy Lạp tên là Meridarkh Theodorus, và một 

chư hầu Viyaka-mitra (tiếng Phạn : apratyagraja). Meridarkh 

Theodorous có công xây tháp cúng thờ xá lợi Phật. Hai vị này đều 

sống dưới thời vua Menander hay kẻ kế vị. Những đồng tiền có 

đúc hình bánh xe chuyển pháp luân nói lên sự thành tín của vị quốc 

vương này đối với Phật Giáo (Xem: J. Marshall: Taxila, 3 Vols, 

Cambridge, 1951, Vol. 1. Xem Narain: Indo-Greeks. Tarn bác bỏ 

quan điểm nói vua Menander có thời xuất gia làm Sa Môn). 

 

Sự liên minh giữa hai vị quốc vương Hy Lạp Demetrius và 

Menander không có tính cách  công ước ngoại giao mà dựa vào 

lòng tin tưởng và kính trọng lẫn nhau. Theo truyền thuyết được 

Taranath trích dẫn, Menander theo Phật không phải là Menander 

của kinh Milindapanho mà là vua Minara của xứ Tukharas. Lassen 

san sẻ quan điểm này. 

 

Dân Hy Lạp ở vùng tây bắc. căn cứ vào sử liệu Tích Lan,  vào năm 

200 tkn đã theo Phật Giáo. ( Theo Đại sử - Mahavamsa- vua Tích 

Lan Duttagamini - thời gian trị vì theo các học giả Tây phương vào 

năm 101- 77 tkn, ghi chép lễ đặt viên đá đầu tiên xây Đại Tháp, 

vua thỉnh mời chư Tăng trong nước cũng như quốc ngoại đến tham 

dự. Trong số chư tăng ngoại quốc có cao tăng Mahadeva từ xứ 

Pallavabhoga cùng 460,000 Tỳ kheo và Yona Mahadhammarakhita 

với 30,000 tỳ kheo từ nước Alasanda, thành phố Yonas. Con số 

nêu trên không đáng tin cậy nhưng sự tham dự của chư tăng ngoại 
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quốc là một dự kiện lịch sử, có thể chấp nhận được). Theo sử liệu 

Tích Lan, bộ Mahavamsa, vào giữa thế kỷ thứ hai, vua 

Duttagamini khi xây cất đại bảo tháp có mời chư tăng ngoại quốc 

đến tham dự buổi lễ đặt đá. Trưởng lão Mahadharmaraksita, đại 

diện cho dân Hy Lạp cư trú trong thành  Alasanda. Địa vức này 

trong Milindapanho ghi là một dvipa, cách Sakala (Sialkot) 200 

yojanas. Chính trong địa vức này, trong dvipa này,  tại làng Kalasi, 

Menander ra đời. Như vậy thành Alasanda của Mahavamsa và 

Alasanda của Milindapanho là một, tọa lạc tại Charukar, giữa hai 

con sông Panjshiv và Kabul. Tuy nhiên Tarn cho Alasanda được 

ghi trong Milindapanho là Alexandria xứ Caucasus chứ không phải 

Alexandria của Ai Cập như các học giả Pháp chủ trương. Dù sao đi 

nữa, với những bằng chứng lịch sử trên cho chúng ta thấy Phật 

Giáo đã thịnh hành tại Bactria và các khu vực lân cận. Hàng cao 

tăng thạc dức Phật giaó đã nhiếp phục quần chúng, tin tưởng vào 

đạo lý Phật Đà không những ở những vùng lân cận Bactria mà còn 

tại những quốc đọ xa xuôi như Tích Lan. Coedes còn ghi chép 

truyền thống địa phương tại Thái, Lào, Cao Mên cho bức tượng 

Phật Ngọc hiện nay đang thờ trong ngôi đại tự ở Bangkok là do 

phép thần thông của vị bổn sư vua Menander, thần thông của Na 

Tiên Tỳ Kheo (Magasena). 

 

Không riêng Bactria co1 duyên lành tiếp nhận đạo màu của đức 

Thế Tôn mà các quốc gia khác như Yueh-chih ( tức làTusaras, sau 

này là Tokharistan) cũng được thừa hưởng Pháp lạc cùng một thời 

điểm. Lần đầu tiên văn hóa Phật Giáo truyền vào Trung Quốc từ 

xứ Tokharestan (Yueh-chih hay Tusaras hay Tukhara: Nhục Chi), 

đó là năm 2 trước kỷ nguyên, luc sứ thần Trung Hoa, tướng  

Trương Khiên (Tsing-Kiang)  tiếp nhận kinh điển do vua Nhục Chi 

tặng triều đình Trung Hoa (Xem Chavannes: Les documents 

Chinois decouverté par Aurel Stein, 1973, introduction. Có người 

cho rằng kinh điển Phật Giáo đã đến Trung Quốc từ năm 98 trước 

kỷ nguyên. Xem Eliot: Hinduism and Buddhism).  Việc Trương 

Kiên tiếp nhận kinh điển Phật Giáo là được trích dẫn từ Ngụy Thư 

(Wei-lo), tài liệu vào thế kỷ thứ ba, được các nhà nghiên cứu văn 
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học sử Trung Hoa học diễn dịch theo nhiều cách, nhưng tất  đều 

đồng ý năm  thứ 2 trước ky nguyên là năm kinh điển Phật Giáo đến 

Trung Quốc và vua Nhục Chi là người thâm tín Phật Pháp, nhưng 

một số nghi ngờ về chuyện vua dâng tặng kinh sách,  mặc dầu tất 

cả đều đồng quan điểm Nhục Chi có công trong việc truyền thừa 

Phật Giáo vào Trung Quốc. Phật Giáo quảng bá tại Trung Quốc 

vào thời điểm bộ Wei lo được soạn thảo, và những bộ  chú giaỉ 

Wei Lo được ra đời vào thế kỷ thứ ba hay vào thế kỷ thứ năm sau 

kỷ nguyên. Vai trò của dân chúng và các nhà học giả Tokharestan 

(Nhục Chi) trong việc truyền bá Phật Giáo vào Trung Quốc cũng 

được đề cập trong các cổ liệu khác. 

 

Một danh tăng pháp hiệu  Ghosaka, sinh ở Tokharistan, đóng vai 

trò quan trọng trong Đại Hội Kiết Tập Lần Thứ Tư tại Purushpura. 

Ngài là tác giả của bộ  Abhidharma Vibhasa Luận Sớ, đồng thời là 

tác giả bộ Abhidharmamrita, nguyên bản bằng giếng Phạn bị thất 

lạc, nhưng bản dịch bằng tiếng Trung Hoa vào thế kỷ thứ ba vẫn 

còn tồn tại Đây là một bộ luận sớ rất quan trọng, giải thích rõ ràng, 

khúc chiết đạo lý A Tì Đàm (Abhidharma). Ghosaka trở về 

Turkestan,thường hay tiếp xúc với tông phái Vaibhasika. Tông 

phái này về sau chia làm hai hệ phái, tây phái và đông phái. Một 

trong hai hệ phái ấy liên hệ mật thiết với xứ Balhika (hay Balkh) 

nên có danh xưng là Vaibhasika tây phái, bắt nguồn từ Ghosaka. 

Tầm quan trọng của hệ phái này tại Tokharistan được chứng minh 

một cách cụ thể vì những luận sớ lần đầu tiên được  vị sư người địa 

phương pháp hiệu Dharmamitra xứ Tarmita hay Termez, dịch ra 

tiếng Tokharian. Hệ phái Vaibhasika, một nhánh của tông phái 

Sarvastivada rất phổ cập tại tây Turkistan. Giáo nghĩa của hệ pháo 

Vaibhasika gần quan điểm Đại Thừa, nên chẳng bao lâu đã xích 

gần lại với Đại thừa Phật Giáo, mở đường cho Đại thừa Phật Giáo 

bành trướng và hưng thịnh tại Khotan (Vu Điền). Bathika hay 

Balkh là một trung tâm Phật giáo lớn và duy trì được thanh thế của 

mình vào thời đại sau. Trung tâm Navasangharama, theo Pháp sư  

Huyền Trang là một tổ chức Phật Giáo duy nhất ở miền bắc 

Hindukush, nơi đây các bậc  cao tăng thay nhau tiếp tục điều hành 
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trung tâm Navasanghàma và sáng tác những bộ luận giải quan 

trọng. Tầm quan trong của hệ phái Vaibhasika tại Tukhara (Nhục 

Chi) được biểu lộ qua những di vật văn học Tokharian mà chúng ta 

sẽ bàn chi tiết hơn ở phần sau.. Aryacandra, vị cao tăng dịch bộ 

luận Maitreyasamiti ra tiếng Tokharian là môn đồ của hệ phái 

Vaibhasika. 

 

Chư tăng Nhục Chi trong vai trò truyền thừa Phật Giáo vào Trung 

Quốc tỏ ra rất kiên cường và nhẫn nại.  Để dễ dàng phân biệt chư 

tăng gốc Nhuc Chi,  đồng thời nói lên tầm quan trọng, văn học 

Trung Hoa đã dùng chữ Che (hay Chih) rút từ chữ Nhục Chi (Yueh 

Che, hay Yueh Chih) để trước Pháp hiệu. Theo sử liệu hai vị cao 

tăng đầu tiên đến Trung Quốc hoằng dương chánh pháp năm 68 là 

Kasyapa Matanga (Ca Diếp Ma Đằng) và Dharmaraksa (Trúc Pháp 

Lan) được sứ thần nước Nhục Chi nghênh đón trọng thể. (Xem 

BEFCO, 1910 và Eliot: Hinduism and Buddhism. Niên đại Phật 

Giáo được truyền thừa vào Trung Quốc, theo truyền thống, là năm 

62. Căn cứ vào sử liệu,  vua Minh Đế nhà Hậu Hán nằm mộng thấy 

một người bằng vàng bay vào cung điện. Quần thần cho đó là Fo-

to,  Phù Đồ, Phật Tổ, một vị thần Ấn Độ.  Năm 65 vua gửi một 

phái bộ đến nước Ta-Yueh-Chih (Đại Nhục Chi hay Ấn Độ) với 

huấn thị thỉnh kinh sách và chư tăng Ấn Độ về Trung Quốc. Trên 

đường hồi hương họ thỉnh được một vị tăng pháp hiệu Ca Diếp Ma 

Đằng, người Trung Ấn, sau đó một vị cao tăng khác,  từ Trung Á, 

pháp hiệu Chu-fa-lan (Trúc Pháp Lan) cũng theo họ đến Trung 

Quốc. Câu chuyện trên không hề nói tại Trung Quốc lúc bấy giờ, 

trước 62,  không có Phật Giáo. Wei-lueh (Ngụy Thư Thích Lão 

Chí) có nói sơ qua ngày đản sinh của Phật, và có ghi  năm 2 trước 

kỷ nguyên, vua Ai Đế nhà Tiền Hán gửi một sứ thần đến xứ Nhục 

Chi, vị này được vương triều Nhục Chi truyền dạy Phật pháp. Vào 

năm 65 Chu vương là một Phật Tử và trong vùng cai trị của chúa 

có nhiều Sa Môn và Ưu Bà Tắc hành trì Phật đạo. 

 

Theo văn kiện lịch sử Trung Hoa, cao tăng Trúc Pháp Lan, người 

Trung Á, gặp khó khăn trong việc xin giấy phép xuất ngoại,  nên 
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đến Trung Quốc sau Ca Diếp Ma Đằng. Hai vị này đều đến Lạc 

Dương (Loyang), thủ đô Trung Quốc, thuôc tỉnh Hà Nam, được 

triều đình mời cư trú tại chùa Bạch Mã. Sở dĩ gọi là chùa Bạch Mã 

vì hai vị này cưỡi ngựa trắng, chở kinh điển đến Trung Quốc. Sử 

liệu không cho biết hai vị này đến Trung Quốc năm nào và trước 

năm 62, tại Trung Quốc có Phật Giáo hay không, nếu có tình trạng 

Phật Giáo lúc bấy giờ ở Trung Quốc như thế nào. Có thể Phật Giáo 

đã đến Trung Quốc nửa thế kỷ trước. Mặc dầu liên hệ chính trị và 

ngoại giao giữa Trung Quốc và các nước miền tây đã có, bằng 

chứng là vua sai sứ thần đến  Nhục Chi, một nước khá mạnh về  

quyền lực chính trị cũng như quân sự tại vùng Trung Á (129- 119 

tkn) lúc bấy giờ. Trương Khiên cầm đầu phái bộ Trung Hoa đến 

Nhục Chi vào thế kỷ thứ hai trước kỷ nguyên.. Những di cảo Aurel 

Stein khám phá ra tại Trung Á xác định liên hệ ngoại giao giữa 

Trung Hoa và các nước miền tây. Nhưng tất cả sử liệu, di cảo 

không đề cập đến Phật Giáo. Ngụy Thư là tài liệu duy nhất cho 

biết Phật Giáo đến Trung Quốc trước tây lịch. Hậu Hán Thư cho ta 

biết vào năm 65, Chu vương là một Phật tử và trong vùng Chu 

vương cai trị có nhiều Sa Môn, Ưu Bà Tắc cư trú, hành trì Phật 

Đạo. 

 

Tokharistan hình như đã đóng một vai trò thường xuyên và đều 

đặn trong việc hoằng truyền Phật đạo tại Trung Quốc trong những 

thế kỷ kế tiếp. Một vị sư uyên bác, đạo hiệu Lokasema xứ Nhục 

Chi đà đến Lạc Dương năm 147 và đã phiên dịch nhiều kinh sách 

quan trọng ra tiếng Trng hoa. Ngài tiếp tục phiên dịch cho đến năm 

186. Theo  Muc Lục Đại Tạng, (Nanjio) tổng số kinh sách do ngài 

dịch là 12 bộ. Vào cuối thế kỷ (190- 220) một trong những người 

đệ tử của ngài Che-kien, người Nhục Chi, hành hoạt tại bắc Trung 

Quốc, nhưng vì tình hình chính trị bất ổn nên đi xuống miền Nam, 

cư trú tại Nam Kinh, hoằng pháp tại đó cho đến giữa thế kỷ thứ ba. 

Che Kien dịch trên 100 bộ kinh sách. Một vị sư khác nữa cũng gốc 

Nhục Chi, pháp hiệu Trúc Pháp Lan (Dharmaraksa), thông thảo 36 

thứ tiếng,  đến Trung Quốc năm 284 cho đến năm 313, đầu tiên ở 

Đôn Hoàng , sau vân du khắp Trung Á giáo hóa, độ sinh. Ngài 
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dịch trên 200 bộ kinh sách mà hiện nay chỉ còn giữa được 90 bộ. 

Một vị cao tăng khác cũng người Nhục Chi, pháp hiệu She Lun 

đến Trung Quốc năm 373, phiên dịch 4 bộ kinh ra tiếng Trung 

Hoa. Vị sư cuối cùng người Nhục Chi, được ghi trong sử liệu 

Trung Hoa, đến Trung Quốc hoằng hóa năm 384 là ngài Đàm Ma 

Nan Đề (Dharmanandi). dịch một số kinh sách chữ Phạn ra tiếng 

Trung Hoa. Ngoài Tokharistan còn có nhiều  quốc gia khác như 

Parthia, Kabul (Kubba) cũng có cao tăng qua Trung Quốc hoằng 

dương chánh pháp. Sở dĩ những nước ấy có các bậc thạc đức vì đó 

là những nước thấm nhuần giáo lý Phât Đà. Phật Giáo đã lâu ngày 

bành trướng và hưng thịnh tại đó. 

 

Ở trên chúng ta đã đề cập một cách khái lược tình trạng Phật Giáo 

tại Kabul, một phần đất Ấn- Hy Lạp.  Chúng ta cũng đã nói qua 

Parthia và Drangiana. Giờ đây ta đi vào chi tiết hơn về những trung 

tâm Phật Giáo ở các quốc gia này vào những thế kỷ đầu và sau kỷ 

nguyên . Trước đây ta có nói đến việc trưởng lão Yona 

Mahadhammarakhita cùng 30,000 tỳ kheo đến Tích Lan tham dự 

lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đại bảo tháp dưới thời vua 

Duttagamini. Bộ Đại sử Mahavamsa của Tích Lan cũng có chép 

cuộc viếng thăm của vị cao tăng Mahadeva từ Pallavabhogga với 

40,000 tỳ kheo.  Những con số chư tăng ngoại quốc nêu trên có lẽ 

phóng đại,  tuy nhiên chúng ta không dám cả quyết, vì Phật Giáo 

Sử vào thế kỷ thứ sáu, dựa vào tài liệu cũ địa phương, đã thất lạc 

không còn nữa. Theo Geiger ta không cần gạn hỏi những dự kiện  

ấy có hoàn đúng sự thât hay không. Chúng ta cần chú ý danh hiệu 

Pallavabhogga. Pallavas xuất phát từ chữ Pahlavas, tên gọi dân 

Parthians (An Tức), một từ ngữ Ba Tư. Bhogga là thuộc địa. Nói 

tóm lại ngài Mahadeva từ Pallavabhogga có nghĩa là ngài 

Mahadeva thuộc xứ thuôc địa (Bhogga) của nước Parthia (Pallava), 

chứ không phải từ chính quốc Parthia. Sử liệu Tích Lan khá chính 

xác, cung cấp khá nhiều chi tiết chứng minh Phật Giáo đã có mặt 

tại Parthia một trăm năm trước kỷ nguyên.. Theo Bagchi, dân An 

Tức (Parthians) chỉ được thấm nhuần ân pháp vũ sau khi Phật Giáo 

đã hưng thịnh tại Tocharestan (Bactria, Nhục Chi) dưới triều đại 
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Kusanas. Chắc chắn dân Nhục Chi đã đem giáo pháp của đức Thế 

Tôn truyền thừa cho dân An Tức. Mặc dầu chúng ta không có một 

dấu vết gì về những bản phiên dịch xưa của An Tức, sử liệu Trung 

Hoa có đề cập đến một số cao ăng người Ba Tư (An Tức, 

Parthians) đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ hai, thứ ba, phiên dịch 

tam tạng kinh điển ra tiếng Trung Hoa. Chúng ta không có tài liệu 

nói đến những cơ sở Phật học tại Ba Tư nên ước đoán cho rằng  

chư tăng An Tức đến Nhục Chi học Phật Pháp, nghiên cứu kinh 

điển nguyên bản Sanscrit tại các trunbg tâm Phật Giáo tại Nhục 

Chi trước khi đến Trung Quốc hoằng truyền chánh pháp. Chúng ta 

có sử liệu nói về cao tăng An-shib-kao (An Thế Cao), người An 

Tức, đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ hai,  để chứng minh một phần 

nào An Tức đã có một truyền thống Phật Giáo lâu dài trước thế kỷ 

thứ hai. Theo quan điểm của G. A. Koshelenko dân An Tức đã 

thấm nhuần pháp vũ chậm nhất là đầu kỷ nguyên. Ông cũng đề cập 

đến sự hiện diện của Phật Giáo tại Margiana vào đầu thế kỷ. Điều 

này có thể chính xác vì những vùng đất đông nam của nước An 

Tức, chậm nhất vào thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên, bao gồm 

những nước chịu ảnh hưởng Phật Giáo. (Xem Nanjio. An-khi-kao).  

An Thế Cao- là một hoàng tử xứ An-Si -An Tức, hay đông Ba Tư, 

hay Parthia hay Arsak- Khi phụ vương băng hà, ngài nhường ngôi 

cho người chú, xuất gia tu đạo. Ngài đến Trung Quốc năm 148 

vàchuyên tâm phiên dịch tam tạng cho đến năm 170. Xem 'The 

Beginning of Buddhism in Margiana', Ariana Antiqua, Hungary, 

XIV, fasc. 1- 2, Budapest, 1966, tr. 180). 

 

Những pháp hiệu tiếng Trung Hoa của chư tăng gốc An Tức đều 

có chữ An (Ngan) đứng đầu, vì xứ Parthia theo tiếng Trung Hoa là 

An Tức (Arsak), một danh xưng dành cho quốc gia ấy dưới triều 

đại Arsacid. Sử gia Trung Hoa đề cập đến vị hoàng tử xứ An Tức 

tên là Ngan-she-kao ( hay An-sheh-kao, hay Lokottama) xuất hiện 

tại biên giới miền tây Trung Quốc với một số kinh sách vào năm 

148 sau khi triều đình Arsacidan sụp đổ. Theo sử liệu ngài nhường 

ngai vàng cho ngời chú sau khi phụ vương băng hà và ngài từ bỏ 

gia đình xuất gia tu đạo lúc còn trẻ. Ngài đến Trung Quốc, chuyên 
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tâm phiên dịch Tam Tạng cho đến năm 170, trên hai chuc năm trời 

chính ngài đã đích thân phiên dịch trên 100 bộ sách, hiện nay 55 

bộ được ghi trong mục lục Đại Tạng Trung Hoa (Nanjio). Những 

bộ kinh do ngài dịch phần nhiều rút từ Agamas (A Hàm), thuyết 

minh giáo lý căn bản của Phật giáo. Một cao tăng khác cũng người 

An Tức, pháp hiệu Ngan-Hiuan (An Huyền) đến Lạc Dương làm 

nghề thương mãi. Ngài được vua ban làm quan Cảnh Vệ, nhưng 

chẳng bao lâu ngài xin từ quan, xuất gia đầu Phật, làm đệ tử của 

ngài An Hsi. Hợp tác với Yen-fo-thiao (Nghiêm Phật Điều, 

Buddhadeva), vị sa môn người Trung Hoa, xứ Lin-Hwai (Lâm 

Hoài, tỉnh An Huy), phiên dịch hai bộ kinh tại Lạc Dương vào năm 

181. 

 

Ngoài những vị cao tăng xứ An Tức, còn có những bậc thạc đức 

người  Khang Cư (Sogdian) thuộc tông phái của ngài An Thế Cao, 

chuyên phiên dịch, nghiên cứu và phổ biến giáo lý nguyên thỉ Phật 

Giáo. Nghiêm Phật Điều, học giả Phật Học đầu tiên của Trung 

Quốc là vị phụ tá của ngài An Huyền. Ngài học tiếng Phạn, ngôn 

ngữ nguyên thiû của các kinh sách từ Trung Á, có thể đọc thuộc 

lòng toàn bộ Pratimoksa (Ba La Đề Mộc Xoa). Ngài có pháp hiệu 

chữ Sanscrit là Buddhadeva và được phong làm Acarya (Giáo thọ). 

Về sau những vị sư người An Tức vào thế kỷ thứ ba, thứ tư cũng 

đến Trung Hoa truyền đạo và phiên dịch Tam Tạng. 

 

Dân Khang Cư nguyên định cư ở vùng đất chính của họ tại 

Samarkand (Xứ Táp Mạt Kiến), phía bắc Nhục Chi, là những 

thương gia danh tiếng, thành lập các vùng thuộc địa ở nhiều nơi 

trong vùng Trung Á, đã chịu ảnh hưởng Phật Giáo và văn hóa Phật 

Giáo. Chư Tăng Khang Cư cũng tích cực đóng góp vào việc truyền 

thừa giáo lý và văn hóa Phật giáo vào Trung Quốc. Pháp hiệu của 

họ trước có chữ Khương (Kang), danh từ xưa của xứ Sogdia, tiếng 

Trung Hoa gọi là Khương Cự. Một số chư tăng Khương Cự hợp 

tác với ngài An Thế Cao phiên dịch kinh điển. Ngài Tăng Hội 

(Seng Hui), một cao tăng người Khương Cư,  hành hoạt tại miền 

nam Trung Quốc vào thế kỷ thứ ba. (Xem Bagchi: India and 
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Central Asia). Tổ phụ của ngài lập nghiệp tại Ấn Độ. Thân phụ của 

ngài là một thương gia, làm ăn buôn bán tại Giao Chỉ (Kiao-Che), 

là nơi mà Tăng Hội ra đời. Sau khi thân phụ qui tiên, ngài từ bỏ gia 

đình xuất gia đầu Phật. Chẳng bao lâu ngài đến Nam Kinh, tại đó 

ngài xây dựng một ngôi chùa và thành lập một hệ phái thiền Phật 

Giáo. Ngài là người đầu tiên truyền bá Phật Giáo tại miền nam 

nước Trung Hoa. Nanjio lại chép ngài là con trưởng của tể tướng 

xứ Khan-Ku tức là Kambo hay Kamboja, Nội Tây Tạng, nhưng gia 

đình tiếp tục sống tại Ấn Độ. Ngài đến kinh đô nước Ngô năm 241. 

Năm 251 ngài cho kiến thiết chùa Kien-Ku theo lệnh của Ngô Tôn 

Quyền, vị vua đầu tiên của Ngô Quốc trong thời Tam Quốc. Vua 

đặt tên ngôi chùa là Fo-tho-li hay là Phật Xã. Năm 251, (Khương) 

Tăng Hội bắt đầu công tác dịch thuật và tiếp tục không ngừng suốt 

ba mươi năm cho đến ngày viên tịch năm 280 . Ngài dịch trên 

mười bộ kinh ra tiếng Trung Hoa. 

 

Ngoài những sử liệu Trung Hoa nói về sự đóng góp của hàng cao 

tăng các nước Trung Á trong sự nghiệp truyền thừa Phật đạo tại 

Trung Quốc, chúng ta còn có di cảo, minh-văn, nghệ thuật, di tích 

khảo cổ nói lên công hạnh của những bậc thạc đức Trung Á. Tài 

liệu xưa nhất được A.N. Bernahtam khám phá tại Darshai, phía tây 

Pamirs, xứ Tadjikistan, bằng chữ  Kharonsthi, thuộc cuối thế kỷ 

thứ hai hay đầu thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên nói đến Narayana 

'chiến thắng'. Narayana là một danh xưng khác của thần  Visnu và 

giòng chữ trên không khác giòng chữ của Heliodorus tại Vidisa nói 

lên sự qui ngưỡng giáo nghĩa Bhagava ta (Ấn Độ) của dân chúng ở 

những vùng này. Riêng với di vật đề cập ở trên hoàn toàn liên hệ 

đến Narayana (Chiến Thắng Phật) Phật,  một trong nhiều danh hiệu 

của đức Thế Tôn được dân chúng ca tụng xứng tán, ngưỡng mộ. 

Những di khảo chữ Khotanese-Saka vùng đông Turkestan cũng có 

đề cập đến Phật. Trong các di cảo Sogdian cũng có nói đến 

Narayana Phật Giáo- Phật Giáo Vô Thượng.. (Xem J. Harmata: 

The Oldest Kharosthi inscription in Inner Asia, Vol. XIX, 

Budapest, 1966. Theo S.K. Dey,  Narayana có liên hệ với mặt trời ( 

giáo phái Bhagavatism và giáo phái thờ mặt trời). Xem Bulletin of 
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the School of Oriental and African Studies, BSOAS, 1931, Vol. 

VI, Pt.3) 

 

Phật Giáo được bành trướng một cách mau chóng và rông rãi tại 

Trung Á phần nào nhờ sự hình thành và lớn mạnh của đế quốc 

Kusana mà vào thời cực thịnh đã làm lu mờ sự sáng chói của 

vương quốc Bactria Hy Lạp (Nhục Chi). Vị quốc vương đầu tiên 

của triều đại Kusana là Kujula Kadphises, tự xem mình là người 

vững tin đạo nhiệm mầu, được phản ảnh trên giòng chữ 

Sacadhrama-thitasa- Satyadharma sthitasya (Tâm bất thối chuyển) 

khắc trên đồng tiền đúc có hình tượng Phật. Vua kế vị là Saivite, 

nhưng Kanishka, mới là một đại quốc vương, một Phật tử trung 

kiên, hết lòng phụng sự Tam Bảo. Trên những đồng tiền đúc của 

triều đại nà có hình tượng Phật và giòng chữ Cakamano-boydo 

(Thích Ca Mâu Ni Phật). Vua Kanisja cũng dùng danh hiệu mình 

để đặt tên cho ngôi đại tự do vua xấy cất, dành riêng cho phái 

Sarvastivadins (Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ)  như được ghi trong di 

cảo vào năm thứ nhất tại Shah-ji Ki Dheri gần Peshawar 

 

Trước đây chúng ta đã có đề cập đến một cao tăng uyên bác 

Ghosaka, sinh tại Tokharistan, một nhân vật quan trọng trong Đại 

Hội Kiết Tập Lần Thứ Tư tại Purusapura dưới thời vua Kaniska, 

thuộc hệ phái Vaibhasika, chi nhánh của Thuyết Nhất Thiết Hữu 

Bộ. Những di cảo khám phá đuơc trong các mảnh vụn tại Kara-

Tepe viết bằng mẫu tự Brahmi cho chúng ta thấy giáo nghĩa 

Thuyết Nhất Thiết Hữu, trong thời kỳ vua Kanishka, đã lan truyền 

đến tây Turkestan hay miền Turkestan Nga hiện nay. (Xem: B.A . 

Litvinsky: Outline History of Buddhism in Central Asia, 

Diushanbe, 1968, tr. 10). Cũng tại địa điểm khảo cổ này người ta 

tìm thấy những di cảo viết chữ Kharosthi, một lần nữa, chứng minh 

giáo nghĩa của Đại Chúng Bộ đã bành trướng tại vùng đất này. 

Những bậc cao tăng thạc đức từ nước Nhục Chi có công truyền 

thừa Phật đạo tại Trung Quốc, gián tiếp đều xem Kusana làquê 

hương của ho. 
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Phật Giaó củng cố vị thế của mình tại Margiana vào đầu thế kỷ. 

Giáo lý Phật Đà phổ cập từ tây đến đông Turkestan, rồi từ đó 

truyền sang Trung Qốc. Zurcher ấn định diễn trình truyền thừa vào 

giữa thế  kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên và giữa đầu thế kỷ sau kỷ 

nguyên. (Xem E. Zurcher: The Buddhist Conquest of China. The 

Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Vol. 

1 (text) Leiden, 1956. tr. 22- 23). Trong số các nhà hoằng truyền 

Phật Pháp sớm nhất ở Lạc Dương, Trung Quốc có hai vị người 

Parthians (An Tức) là ngài An Thế Cao và An Huyền, ba vị người 

Nhục Chi ( Tukhara) là Chi Lưu Ca Sấm (Lokasena), Chi-vao (Chí 

Diệu) và Chi-liang (Chi Lượng), hai vị người Sogdian (Khang Cự) 

là Kang-Meng hsiang (Khang Mạnh Tuờng) và Kang-seng-hui 

(Khương Tăng Hội) mà chúng ta đã có dịp đề cập. 

 

Vào đầu thế kỷ thứ ba, các cao tăng Khang Cự, Đại Nhục Chi lại 

tiếp tục đến Trung Quốc hoằng truyền chánh pháp, nối gót sự 

nghiệp hoằng hóa của các tổ phụ tây Turkestan  Một trong những 

nhà bác học ấy là cư sĩ Chih-Chien (Chi Khiêm), cũng có danh 

hiệu là Chih-Yeuh, cháu của một cao tăng  gốc Nhục Chi cư trú tại 

Lạc Dương. (Xem Nanjio. Chih-Chien (Chi Khiêm) hay K'Khien 

hay Kun-min (biệt hiệu Cung Minh), người nước Đại Nhục Chi, 

nhưng sau khi đến Trung Quốc đã trở thành người Trung Hoa, học 

đạo với ngài Chi Lượng, đệ tử của ngài Chi Lâu Ca Sấm. Ba vị này 

(Chi Lâu Ca Sấm, Chi Lượng, Chi Khiêm là những vị học rộng tài 

cao, đương thời được tôn xưng là :” Thiên Hạ Bác Tri Bất Xuất 

Tam Chi”  (Trong thiên hạ biết rộng, không ngoài ba ông họ Chi). 

Vào cuối thời Đông Hán  hay Hậu Hán năm 220, tình thế hỗn loạn 

vì chiến tranh, Chi Khiêm xuống miền nam hoằng đạo, ở thành 

Kiến Nghiệp được Ngô Tôn Quyên trọng dụng, phong chức hiệu 

“ bác sĩ” , dạy hoàng thái tử. Ngô Tôn Quyền xây chùa Kiến Sơ để 

ngài cư tru và phiên dịch Tam Tạng. Ngài cư trú tại Kiến Nghiệp 

trên 30 năm, dịch 49 bộ kinh). Một  danh tăng khác người Khương 

Cự là ngài Khương Tăng Hội. Thân phụ của ngài là một thương 

gia định cư tại Lạc Dương. (Xem Nanjio. Theo Nanjio,  Khương 

Tăng Hội là một nhà sư Ấn Độ, con trưởng của quan tể tướng xứ 
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Khan-Ku  tức là Kamba hay Nội Tây Tạng hay Kamboja. Gia đình 

của ngài tiếp tục sống tại Ấn Độ. Ngài đến kinh đô nước Ngô năm 

251, bắt đầu sự nghiệp phiên dịch cho đến khi ngài viên tịch năm 

289). Trước khi đến nước Ngô, ngài Khương Tăng Hội đã hoằng 

đạo tại Giao Chỉ. Do đó ngài là vị cao tăng truyền bá Phật Giáo 

đầu tiên tại Việt Nam. 

 

Nhà danh tăng học giả Dharmaraksa ( Đàm Ma La Sát -Trúc Pháp 

Hộ), dịch kinh nổi tiếng, người Nhục Chi, nhưng theo cha mẹ di cư 

đến Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Chuyên tâm dịch kinh điển từ năm 

266 đến 309. (Xem Nanjio. Đàm Ma La Sát (Ku Than Mo-lo-Kha, 

Dharmaraksa, dịch nghĩa là Pháp Hộ (Fa-Hu), gia đình trú tại quận 

Thu-Kwan, phía cực tây của Vạn Lý Trường Thành ở Kansu xứ 

Nan-si-keu.Tổ phụ của ngài người Nhục Chi. Xuất gia thời niên 

thiếu, theo học với ngài Ku-Kao-Tso (Trúc Cao Tọa - Srimitra), 

theo thầy đến miền tây, thông thạo 36 thứ tiếng. Năm 266 ngài đến 

Lạc Dương, bắt đầu sự nghiệp phiên dịch cho đến năm 313 hay 

317, viên tịch khi ngài được 78 tuổi, dịch 90 bộ kinh sách) (Xem 

Thích Thanh Kiểm: Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc tr. 19- 20: “  . . 

. Ngài xuất gia hồi lên 8 tuổi, thờ ngài Trúc Cao Tọa, Srimitra làm 

thầy để học tập kinh điển và ngoài ra ngài còn tinh thông cả Lục 

Kinh và Bách Gia Chu Tử. Đương thời vua Vũ Đế nhà Tấn, tuy 

chùa và tượng Phật đã có rất nhiều, nhưng giáo lý cao siêu của Đại 

thừa kinh điển hãy còn ở Tây Vực chưa truyền tới, nên ngài quyết 

ý đi du lịch hầu khắp 36 nước ở Tây Vực, đồng thời lại học được 

các thứ tiếng và lối viết của các nước đó. Trong khi du lịch ngài đã 

tìm được rất nhiều Phạn bản của kinh điển đem về Đại Hạ. Trên 

quãng đường từ Đôn Hoàng tới Tràng An tỉnh Thiểm Tây, ngài đi 

tới đâu cũng tiếp tục phiên dịch, từ niên hiệu Thái Thụy năm thứ 

hai đời vua Võ Đế đến năm đầu niên hiệu Kiến Hưng đời vua Mẫn 

Đế, trong khoảng 40 năm trời, ngài đã dịch đuơc 175 bộ gồm 354 

quyển, trong đó có các bộ chính như Quang Tân Bát Nhã Kinh (10 

quyển), Vô Lượng Thọ Kinh (1 quyển), Tu Hành Đạo Địa Kinh (7 

quyển), Trên phương diện lịch sử dịch thuât, trước thời kỳ ngài La 

Thập, thì ngài đứng ở địa vị bậc nhất. Hơn nữa vì ngài là một bậc 
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bác học đa văn, nên tăng đồ và tín đồ thường thường có hàng ngàn 

người theo học đạo và nghe giảng, ai nấy đều mến đức độ của ngài, 

thường tôn xưng ngài là Đôn Hoàng Bồ Tát. Ngài tịch năm ngài 78 

tuổi- Theo Xuất Tam Tạng Ký Tập và Khai Nguyên Thích Giáo 

Lục.)  

 

Trong số đệ tử của ngài có một người xứ Khang Cư. Một cao tăng 

người An Tức (Parthian) pháp hiệu An-fa-chin ( An Pháp Khâm) 

phiên dịch kinh điển 5 bộ, 16 quyển, từ năm 281 đến 306. Một vị 

cao tăng khác hoàn toàn chấm dứt liên hệ gia đình chuyên tăm 

phiên dịch kinh điển là ngài Kang-seng-yuan, người xứ Khang Cư 

(Sogdian) sinh trưởng ỏ nước ngoài. Vào cuối thế kỷ thứ tư một vị 

từ Tukharistan (Tu-ho-lo) pháp hiệu Đàm Ma Nan Đề 

(Dharmanandi) đến Trung Quốc, chuyên tâm phiên dịch kinh điển 

từ năm 384 đến 391, hoàn thành bảy bộ, trong đó có bộ thuộc Phật 

Giáo Nguyên Thỉ. Nói tóm lại vào thời kỳ 265- 316 trong số những 

vị cao tăng phiên dịch kinh điển tại Trung Quốc, chúng ta thấy có 

sáu hoặc bảy vị người Trung Hoa, 6 vị người Thiên Trúc (Ấn Độ), 

mười sáu vị thuộc các quốc gia Trung Á - 6 vị xứ Nhục Chi, 4 vị 

người An Tức, 3 vị người Khang Cư, 2 vị người  Khâu Tự 

(Kuchan) và 1 vị người Vu Điền (Khotan). Con số này có thể 

không hoàn toàn chính xác, hy vọng qua thời gian nhờ những 

khám phá khảo cổ mới, chúng ta có thể đi đến con số tương đối 

chính xác hơn. Dù sao đi nữa với con số hiện có, chúng ta thấy chư  

tăng vùng Trung Á là 16 vị trong số 28 vị cao tăng chuyên dịch 

kinh điển, hành trì Phật Đạo. Điều này nói lên ba dự kiện quan 

trọng: thứ nhất Trung Á là khu vực gần Trung Quốc, là địa điểm 

giao lưu văn hóa, giữa Trung Quốc và Ấn Độ thời bấy giờ; thứ hai 

Trung Á đóng góp tích cưc trong việc hoằng ruyền Phật đaọ và thứ 

ba quan trong hơn, Trung Á lúc bấy giờ là những nước thấm nhuần 

giao lý Phật đà, là những quốc gia hưng thịnh, lấy Phật Giáo làm 

quốc. Ngoài ra dựa vàodự kiện lịch sử, chúng ta thấy các bậc cao 

tăng Trung Á đã hoằng truyền Phật Đạo ở vùng tây bắc Ấn Độ và 

vùng Taxila dưới triều  đại Kusana. Di cảo cho chúng ta thấy một 

vị sư người Bactria  (Tukhara, Đỗ Hóa La, Bahlikena, Nhục Chi), 
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thuộc thành phố Noacha hay Noachea được ghi trong di cảo Taxila 

năm 136 ( niên kỹ không rõ), có lẽ vào năm 57 trước kỷ nguyên 

(Xem Corpus Inscriptionum Indicarum, tr. 70 ff). Di cảo này là 

một cuộn giấy bạc để trong cái hũ, trong đó có cái hộp bằng vàng 

với những mảnh xương, dùng để hồi hướng công đức cho một đế 

vương, một thiên tửi Kusane mà người ta xác định đó là vua 

Kujula Kadphises. Nội dung di cảo cho chúng ta thấy dân Nhục 

Chi (Bactrians) là những Phật tử thuần thành, thâm tín Phật pháp. 

Cũng vào thời điểm này, thời vương triều Kusana, nhiều di cảo ghi 

chép về tình trạng Phật Giáo tại Nhục Chi với nhiều giáo phái khác 

nhau và sự liên hệ giữa các giáo phái với vương triều. 

 

Tại Nhục Chi lúc bấy giờ có hai giáo phái Phật giáo chính, đó là 

Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivadins) và Đại Chúng Bộ 

(Mahasanghkas) như được ghi chép trong các di cảo viết bằng 

tiếng Brahmi và tiếng Kharosthi. Một di cảo khác xưa hơn từ 

Mathura (Sư Tử Thành) thuộc thời Sodasa ghi chép sự đối nghịch 

giữa hai giáo phái, và trung tâm Thuyết Nhất Thiêt Hữu Bộ đặt tại 

Nagarahara ở Jalalabad (A Phú Hãn). Di cảo này rất quan trọng 

trên bình diện Phật sử và trên bình diện phân hóa giáo phái. Di cảo 

cũng đề cập đến việc thỉnh mời một luận gia (Khalula), một nhà 

biện chứng lỗi lạc, một danh tăng Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, pháp 

hiệu Budhila từ Nagara đến giảng dạy giáo nghĩa Đại Chúng Bộ. 

Di cảo bằng đồng ở Kalwan cũng có đế cập đến Thuyết Nhất Thiệt 

Hữu Bộ vào năm 134, có lẽ thuộc niên kỹ xưa, ghi chép một nữ 

Phật tử Chandrabhi, theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, làm lễ nhập 

tháp. Những di cảo liên quan đến giáo phái này vào thời đại 

Kusana là hộp bằng vàng Taxila năm 1, Zeda năm 11 và Kurram 

năm 20 thụộc triều đại Kaniska (Xem B.N. Puri: India Under the 

Kushanas, tr. 141). Người cúng dường hộp bằng vàng là Hipea 

Dhia (Zeda) và Yola Mira Shali ( thung lũng Tordher-Thal, Loralai 

Baluchistan), dường như người ngoại quốc. Những di cảo này từ 

vùng Kharosthi nói lên cơ sở phái Thuyết Nhất Thiệt Hữu Bộ tại A 

Phú Hãn, miền tây Punjab và Sindh. Mathula dĩ nhiên là trung tâm 

quan trọng của Thuyết Nhấ Thiệt Hữu Bộ. Giáo phái này gặp khó 
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khăn trước sự tấn công vũ bão của giáo nghĩa Đại Chúng Bộ tại A 

Phú Hãn nên mới thỉnh mời luận gia Budhila từ phương xa thuộc 

đế quốc Kusana đến thuyết giảng. 

 

Đại Chúng Bộ cũng có cơ sở tại A Phú Hãn như được ghi trong di 

cảo Wardhak năm 51 đời Huviska. Di cảo ghi chép việc nhập tháp 

xá lợi Phật Thích Ca tại chùa Vagramarega thuộc chư tăng Đại 

Chúng Bộ. Không có di cảo Kharosthi nói về Đại Chúng Bộ nhưng 

tại Mathura có nhiều di cảo nói về giáo phái này. Dựa vào những 

sử liệu trên chúng ta thấy A Phú Hãn có nhiều trung tâm Phật Giáo 

vào thời Kusana.Điều này được rõ ràng hơn khi ta thấy nhiều vị 

cao tăng từ A Phú Hãn đến Trung Quốc truyền thừa chánh pháp và 

phiên dịch kinh điển vào đầu thế kỷ thứ tư. Nếu A Phú Hãn không 

phải là một nước Phật Giáo và nếu Phật Giáo không hưng thạnh tại 

A Phú Hãn thì A Phú Hãn chắc chắn không có những vị cao tăng 

đạo cao đức trọng, có thể đến Trung Quốc truyền đạo. Trong số 

những vị cao tăng từ A Phú Hãn đến Trung Quốc, chúng ta thấy có 

ngài Gautama Sanghadeva ( Thích Ca Tăng Già Đề Bà,Khutan 

San-kie-ti pho, 383) (Xem Nanjio, tr. 399. Ngài là vị cao tăng xứ 

Ke-pin (Kubha -Kabul). Năm 383 ngài đến Tràng An lúc bấy giờ 

là thủ đô Tiền Tần. Tại đó ngài dịch hai bộ kinh . Từ 391- 398 ngài 

dịch thêm 5 bộ nữa ở những chỗ khác); ngài Vimalaksa ( Pi-mo-lo-

kha), một đại luật sư, thầy của ngài Cưu Ma La Thập, đến Trung 

Quốc năm 406 (Xem Najio, tr. 400. Ngài là vị cao tăng xứ Kabul, 

một vị tăng tinh thông giới luật ở Kharakas hay Kuke, nơi ngài 

Cưu Ma La Thập theo ngài học đạo. Năm 406 ngài đến Trung 

Quốc rất được ngài Cưu Ma La Thập kính ngưỡng. Sau khi ngài 

Cưu Ma La Thập viên tịch ngài về phía nam, dịch thêm hai bộ kinh 

và viên tịch lúc ngài 77 tuổi); ngài Sanghabhuti (San-kie-poh-khan, 

Tăng Già Bạt Trừng) dịch ba bộ kinh  năm 381- 385 (Xem Nanjio 

tr. 404. Ngài người Kabul, phiên dịch ba bộ); ngài Punyatrata (Fu-

zo-tu-lo, Phất Nhã Đa La) đến Trung Quốc vào thời Hậu Tần, cùng 

ngài Cưu Ma La Thập phiên dịch kinh điển, đặc biệt bộ Thập Tụng 

Luật (Xem Nanjio tr. 408. Ngài là vị cao tăng xứ Kabul đến Trung 

Quốc thời Hậu Tần. Năm 404 ngài cùng ngài Cưu Ma La Thập 
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dich bộ Thập Tụng Luật gồm 58 tập); ngài Dharmayasas (Than-

mo-ye-sho, Đàm Ma Da Xá), trong thời gian 407- 415  dịch hai 

hay ba bộ, trong đó có bộ Xá Lợi Phất A tỳ đàm luận (Xem Nanjio 

tr. 408. Ngài người Kabul). 

 

PHẬT GIÁO VÀ CÁC NƯỚC TUYẾN MIỀN NAM 

 

Trong khi Tây Turkestan, Bactria, Parthia và Afghanistan đóng 

góp công đức truyền thừa chánh pháp tại Trung Quốc vào những 

thế kỷ đầu thì những vương quốc vùng đất rộng tuyến nam lúc bấy 

giờ thuộc Turkestan Trung Hoa như Kashgar (Sở Lạc), Yarkand 

(Xa Sa), Khotan (Vu Điền) và các phần đất Kroraina, cũng tràn 

đầysinh lực Phật Giáo. Những quốc gia tuyến miền bắc gồm 

Kucha (Khâu Tư) và Turfan (Cao Xương) chịu ảnh hưởng Phật 

Giáo trong đợt truyền thừa khác, vì vậy đòi hỏi một nghiên cứu 

đôc lập ngoài pham vi này. Theo Đại Đường Tây Vực Ký của Pháp 

sư Huyền Trang,  dân chúng vùng Kashgar (Sở Lạc)  nói một thứ 

tiếng với nhiều thổ ngữ. 

(Xem S. Beal: Buddhist Records of the Western World, London 

1906). Vào thời kỳ Pháp Sư Huyền Trang tại thủ đô Khotan có 500 

vị tăng thuộc Thuyết Nhật Thiết Hữu Bộ. Quốc vương xứ này hộ 

trì Chánh Pháp, đồng thời là một nhà học giả. Vị cao tăng nổi danh 

xứ Taksasila (Takshasila, Taxila, Đán Vóa Thỉ La, hiện nay là 

Punjab), ngài Kumaralata, cùng thời với ngài Asvaghosa, 

Nagarjuna và Aryadeva, được thỉnh mời đến kinh đô, sáng lập giáo 

phái Sautrantika, trước tác nhiều bộ luận, nhưng chỉ có bộ 

Kalpanamanditika, diễn đạt tư tưởng kinh Sutralamkara của ngài 

Asvaghosa được khám phá phần nào tại Turkestan Trung Hoa.  

Cao tăng Kumaralana (labdha) người xứ Takasasila, lúc thiều thời 

đã tỏ ra thông minh xuất chúng, xuất gia tu Phật hồi còn niên thiếu. 

Ngài Huyền Trang ghi nhận Kumaralabdha là một vị cao tăng, 

thông minh tuyệt đỉnh, nổi danh ở miền bắc không khác gì 

Asvaghosa nổi danh ở miền đông, Deva miền nam và Nagarjuna 

miền tây. Quốc vương xứ này (Chieh-pan-to) nghe đại danh và đức 

độ của ngài nên ra quân đánh Taksasila mang ngài về nước, xây 
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dựng chùa dâng cúng cho ngài để ngài hoằng truyền đạo pháp 

trong nước. (Xem H. Luders: Bruchstucke der Kalpamamanditika 

des Kumaralata, Leipzig, 1926; Levi: Journal Asiatique, 1927, tr. 

95 ff). Vị quốc vương này kiến thiết ngôi đại tự vào thế kỷ thứ bảy, 

thỉnh mời ngài Kumaralata cư trú và hoằng đạo. Một quốc gia 

khác, nước Wu-sha trên đường đến Kashgar, phía đông dãy Tsung-

ling (Thông Lĩnh, Pamirs) mà ngài Huyền Trang có đề cập đến 

trong bộ Tây Du Ký của ngài, cho biết tiểu quốc này có 10 ngôi 

chùa, gần 1000 chư tăng thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Tiểu 

quốc này chính là Yanggi- Hissar, phía cực tây bắc của miền 

Yarkand (Xa Sa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Á và những con đường xưa, Puri tr. 16 
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Đế quốc Ba Tư, Michael Grant, tr. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Châu năm 174 trước kỷ nguyên, M. Grant, tr. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parthia và Á Châu, Grant tr. 56 

 

Kashgar không những là một vị trí quan trọng mà đồng thời là một 

quốc gia đã đóng góp rất nhiều trong việc ruyền thừa văn hóa và 

giáo nghĩa Phật Giáo đến các nước miền bắc và miền nam của 
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thung lũng Tarim. Xứ này trong các Ký Lục Trung Hoa diễn dịch 

bằng nhiều danh xưng : ngài Huyền Trang gọi là Kia-she, Kie-sha, 

ngài Pháp Hiển gọi là Kie-cha, ở Ấn Độ gọi là Khasa hay Khasya 

và văn tự của xứ này được Lalitaviatara (thế kỷ thứ hai hay thứ ba) 

gọi là Khasyalipi trong khi Ptolemy gọi là Kashaozi. Lịch sử của 

xứ này được ghi chép vào thời kỳ xưa hơn nữa. Vị thế của Phật 

Giáo tại Kashgar được ngài Pháp Hiển (Fa-hien), người thăm viếng 

xứ này vào cuối thế kỷ thứ tư, ghi nhận khá đầy dủ. Theo ngài 

Pháp Hiển tình trạng Phật Giáo tại Kashgar lúc bấy giờ rất thịnh 

hành, có trên hai nghìn chư tăng theo phái Thuyết Nhất Thiết Hữu 

Bộ, nghiêm trì giới luật. (Xem Legge: Fa-hien (bản dịch của bộ 

Pháp Hiển Truyện hay Phật Quốc Ký, tr. 23. Theo Klaproh, lấy từ 

sử liệu Trung Hoa, nước Nhục Chi (Yueh-chih) nhúng tay vào nội 

bộ Kashgar vào năm 120, nhờ đó Phật Giáo được truyền bá vào 

nước này. Như vậy Phật Giáo đã bành trướng mạnh mẽ trong các 

thuộc quốc của Nhục Chi, khắp cả hai miền bắc nam Hindukush. 

Theo Stein việc hoàng tử Kashgar ở lâu ngày trong cung nước 

Nhục Chi, sau đó được Nhục Chi tấn phong vương vị tại  Kashgar 

cũng có ảnh hưởng rất lớn cho việc truyền thừa đạo pháp ở phần 

đất ấy trong thung lũng Tarim. Quan điểm này được ngài Huyền 

Trang xác nhận. Theo ngài Huyền Trang nước Nhục Chi có thói 

quen bắt đông cung thái tử của các quốc gia miền tây Thông Lĩnh  

sống và hành trì Phật đạo trong chùa trước khi về nước lên ngôi 

vua trị nước trị dân. Cũng trong thời gian họ cư trú tại Nhục Chi, 

họ được liên hệ với triều đình Kaniska, một vi vua hộ pháp nổi 

danh. (Ancient Khotan tr. 56). Dù giáo hội Phật giáo tại Kashgar 

đuợc thành lập vào thời đại nào, Phật Giáo truyền thừa vào 

Kashgar có lẽ từ Bactria( Nhục Chi) hơn là từ Khotan (Vu Diền).  

Sự nhận định và cảm niệm của ngài Pháp Hiển (399) được các nhà 

chiếm bái Trung Hoa khác đồng ý, như ngài Che-mong (404), ngài 

Fa-yong và ngài Tao-yo (420) (Xem Thích Thanh Kiểm: Lịch Sử 

Phật Giáo Trung Hoa, tr. 45- 47: Phong trào nhập Trúc cầu pháp 

mở đầu từ ngài Chu-sĩ-Hành đời Tam Quốc tới Tây Vực, rồi đến 

ngài Pháp Tịnh, Pháp Linh tới Vu Điền, nhưng ở đời Đông Tấn các 

vị Tăng nhập Trúc cầu pháp nổi tiếng nhất là ngài Pháp Hiển, Trí 
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Nghiêm, Bảo Vân. . . ngài Tăng Thiệu, Tuệ Đạt, Trí Mãnh, Tăng 

Mãnh, Đàm Lãng, Đại Thái, Đạo Phổ, Đạo Dược, Pháp Thịnh v.v. 

. .) 

 

Vào thời ngài Huyền Trang số chư tăng tại Kashgar lên đến 10,000 

vị, đều theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Nhiều vị cao tăng thạc học 

có thể tuyên đọc toàn bộ Tam Tang Kinh Điển và Vibhasa tiếng 

Sanscrit. Năm 186 Wu-kong trên đường về Trung Quốc cũng có 

ghé thăm Kashgar. (Xem Bagchi: India and Central Asia, tr. 46) 

 

Trong số các bậc cao tăng, học giả Ấn Độ và các nước Trung Á có 

ngài Buddhayasa 

(Phật Đà Da Xá) xứ Kashmir (Kế Tân) và ngài Kumarajiva (Cưu 

Ma La Thập) xứ Kucha (Khâu Tư) là những nhân vật không những 

nổi tiếng về trí tuệ thông minh, đạo hạnh kiêm bị và còn nổi tiếng 

tình cảm thầy trò khá đặc biệt. Ngài Cưu Ma La Thập 

sinh tại Kucha, lên bảy tuổi xuất gia học đạo với ngài Phật Đà Da 

Xá tại Kashgar, sau đến Kashmir và các nước ở Tây Vực, nghiên 

tầm kinh điển. Sau khi ngài Cưu Ma La Thập đi Trung Quốc, ngài 

Phật Đà Gia Xá vẫn ở lại Kashgar giúp vị quốc vương Pu Tu và 

hoàng tử Ta-mo fo-to của xứ này. Ngài khuyên vua gửi quân đến 

giúp Kucha chống lại quân Trung Hoa năm 382,  vì ngài hay tin 

quân Trung Hoa xâm chiếm Kucha chủ đic bắt cóc Cưu Ma La 

Thập. Số là sau khi ngài Cưu Ma La Thập đến Kashmir học đạo, 

trước học Tiểu Thừa, sau học Đại THừa, mới 11 tuổi mà có thể đối 

luận với hàng ngoại đạo, đời gọi ngài là Thần Đồng. Thanh danh 

của ngài truyền tới Trung Quốc, vua Phù Kiên nhà Tiền Tấn nghe 

danh, liền sai tướng Lã Quang đem quân tiến đánh Kucha, giữa 

niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ 19 (382- 383) và ra lệnh cho Lã 

Quang bằng tất cả mọi giá phải đem ngài Cưu Ma La Thập về 

Trung Quốc. Lã Quang vâng lệnh, đánh hạ Kucha, rước ngài Cưu 

Ma La Thập về, nhưng giữa đường nghe tin Tiền Tân đã mất, Hậu 

Tần lên thay thế, Lã Quang liền đưa ngài Cư Ma La Thập đến Cô 

Tàng, tỉnh Cam Túc, tự lập một nước riêng lấy tên là Hậu Lương, 

đóng đô ở Cổ Tàng(386) . Ngài Cưu Ma La Thập ở Cổ Tàng 15 
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năm, sau Diệu Hưng, vua nhà Hậu Tần sai tướng là Diêu Thạc Đức 

đem quân đánh Hậu Lương, rước ngài Cưu Ma La Thập về Trường 

An giữa niên hiệu Hoàng Thủy năm thứ 3 ( 401) đời Hậu Tần. 

Ngài ở Truờng An 12 năm được vua nhà Hậu Tần phong làm Quốc 

Sư, tặng cho ngài Tây Minh Các và Tiêu Dao Viên làm hội trường 

phiên dịch Tam Tạng. Công tác dịch thuật của ngài thật vĩ đại. 

Theo Xuất Tam Tạng Bảo Ký ngài dịch được 32 bộ, 300 quyển; 

theo Lịch Đại Tam Bảo Ký, ngài dịch 97 bộ, 425 quyển; theo Khai 

Nguyên Thánh Giáo Lục, ngài dịch 74 bộ, 384 quyển. Không 

những ngài dịch kinh điển mà còn giảng diễn kinh điển, nhiếp độ 

trên 3,000 đệ tử, trong đó có 80 vị gọi là Đại Nhân, 4 vị gọi làTứ 

Thánh, đó là ngài Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh và Đạo Dong. 

(Xem Thích Thanh Kiểm: Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc, tr. 33- 

3). 

 

Trở lại câu chuyện hay giây liên hệ khắng khít giữa thầy trò, giữa 

ngài Phật Đà Da Xá và ngài Cưu Ma La Thập. Ngài Phật Đà Da 

Xá rất thương mến và nể trọng người đệ tử của mình, nên khi ngài 

Cưu Ma La Thập cuối cùng đến Trường An, ngài Phật Đà Da Xá 

cũng đến Truờng An,  cùng ngài Cưu Ma La Thập dịch nhiều kinh 

điển. (Xem Bagchi: Le Canon Bouddhique en Chine tr. 200 ff. 

Xem A. Stein: Ancient Khotan, tr. 47- 48. Bagchi ghi chép sự hợp 

tác của hai vị thành tăng trong nhiẹm vụ phiên dịch kinh điển, tr. 

202- 203). Để tỏ lòng tôn kính  đối với vị thầy có công dắt dìu trên 

đường cầu đạo, vua ban danh hiệu Đại Tì Bà Sa (Ta-pi-po-cha, 

Mahavibhasa, Đại Luận Sư) cho ngài Phật Đà Da Xa.. 

 

Một vị cao tăng khác tại Kashgar là ngài Dharmacandra, từ 

Magadha đến. Qua lời thỉnh cầu của sứ thần Trung Quốc, năm 730 

ngài từ giã Kucha đi Trung Quốc. Năm 741, trên đường  về nước , 

ngài phải dừng chân tại Kashgar vì tình hình chính trị bất ổn tại 

Shughnan. Cuối cùng ngài cư trú tại Khotan, hai năm sau ngài viên 

tịch (743), một ngôi bảo tháp được xây dưng để thờ ngài. Bộ 

Prajnaparamita-hridaya (Bát Nhã Tâm Kinh) do ngài phiên dịch. 

Những ngôi bảo tháp xưa tìm thấy khắp Kashgar nói lên tầm quan 
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trọng của Kashgar như là một trung tâm Phật Giáo, nơi nuôi dưỡng 

và đào tạo nhiều bậc danh tăng, nhiều học giả Phật Giáo. 

 

Theo sử liệu Trung Hoa, vương quốc Che-kiu-kia ( tức là xứ 

Cokkula theo sử liệu Trung Á) (Xem Bagchi: India and Central 

Asia, tr. 48 ff), hiện nay là xứ Karghahalik-Yarkand cũng là một 

trung tâm Phật Giáo quan trọng. Ngài Huyền Trang nói dân chúng 

ở vương quốc này là hàng Phật tử trung kiên , có công xây dựng 

hàng chục ngôi đại tự, có tâm hộ trì hàng trăm chư tăng tu học theo 

giáo lý theo Đại thừa. Truyền thống đại thừa Phật Giáo ở vương 

quốc này được xây dựng vào thế kỷ thứ tư vì hai vị hoàng tử 

vương quốc Cokkuka là hoàng tử Suryabhadra và hoàng tử 

Suryasena đã đến Kashgar học đạo với ngài Cưu Ma La Thập, 

nghiên cứu kinh điển Đại Thừa dưới sự hướng dẫn của ngài Cư Ma 

La Thập. Có thể hai vị hoàng tử này thuộc giòng giõi quí tộc Ấn 

Độ đã đến định cư  lâu ngày tại vương quốc này. 

 

Chúng ta đã bàn qua nguyên thỉ và lịch sử  vương quốc Khotan, 

giờ đây chúng ta nói đến diễn trình truyền thừa Phật đạo vào 

vương quốc này. Phật giáo truyền vào Khotan dưới thời vua 

Vijayasambhava, đích tôn của Kustana, do vị sư bán thế xuất gia, 

đạo hiệu Vairocana, hóa thân của Phật Di Lặc, rước xá lợi Phật từ 

Kashmir đem về Khotan nhập tháp tôn thờ. Vua Vijayasambhava 

xây dựng  đại tự Tsar-mar, ngôi chùa đầu tiên tại Khotan cho 

Vairocana mà Aurel Stein xác định là ngôi chùa Chelma-katan gần 

Yolkan. Một sồ chùa khác được kiến thiết vào các triều đại kế tiếp. 

Ba vị La Hán từ Ấn Độ đến Khotan- Buddhadata, Khagata và 

Khagadrod- được vua Vijayasambhava tôn kinh, sùng mộ. Vua xây 

hai ngôi chùa cho những vị này cư trú, tiếp theo đó là hai ngôi 

chùa khác do công chúa người Trung Hoa Punesvar, hoàng hậu 

của vua Vijayajaya,  xây cất để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vị cao 

tăng Ấn Độ Kalyanamitra đến đó hoằng hóa (Xem Rockhill: Life 

of the Buddha, tr. 238) . Vua Vijayasimha, đời thứ ba kế thừa vua 

Vijavirya, thành hôn với công chúa Trung Hoa Pu-nye-shar. Vua 

thỉnh mời đại sư Sanghaghosa người Ấn  và tôn ngài làm quốc sư, 
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xây chùa Potarya, tháp Ma-dza và Vihara(Xem Stein: Ancient 

Khotan tr. 230) . Hoàng tử Dharmananda, người con trưởng của 

vua, xuất gia hành trì giáo nghĩa Đại Chúng Bộ, xây dựng nhiều 

chùa chiền. Từ đó trở về sau số tự viện ngày tăng lên gấp bội. Vào 

thời ngài Huyền Trang tại thủ đô Khotan có trên 100 ngôi chùa, 

trên 5,000 tăng chúng, theo Đại Thừa Phật Giáo. Pháp Sư trong 

Tây Du Ký cũng có đề cập đến những ngôi đại tự như Ti-ko-po-fa-

na, Shamo-no, Gosringa và Mo-she (Xem Beal: Buddhist Records 

of the Westren World, tr. 309). Trước đó ngài Pháp Hiển cũng có 

đề cập đến chùa Gomati và 3,000 tăng chúng thuộc ngôi chùa này, 

hành trì theo tôn chỉ Đại Thừa (Xem Legge: Travels, tr. 16- 20 ). 

Chư tăng tại Khotan phần đông theo Đại Thừa Phật Giáo. Ngài 

Pháp Hiển cũng có đề cập đến những ngôi đại tự Sangharama dung 

chứa du tăng và phong tục nhân dân bản xứ xây tháp trước mặt 

nhà. Chùa Gosringa được kiến thiết sau trên khoảng đất, theo 

truyền thuyết, đức Phật có đặt chân đến, được đề cập trong kinh 

Suryagarbha-sutra, được dịch ra tiếng Trung Hoa giữa năm 589- 

619. (Xem Ancient Khotan ). Bộ kinh Suryagarbha-sutra (Nguyệt 

Tạng Kinh) do ngài  Na-Liên Đề Da Xá dịch ra tiếng Trung Hoa 

vào giữa năm 589 và 619 ( Xem Thích Thanh Kiểm: Lịch Sử Phật 

Giáo Trung Quốc tr. 127). Na Liên Đà Da Xá (Narendrayasas) 

người bắc Thiên Trúc, tới Trung Quốc vào niên hiệu Thiên Bảo 

thứ bảy (556) đời Bắc Tề, được Văn Tuyên Đế trọng đãi, mời ở 

chùa Thiên Bình để dịch kinh. Tới đời nhà Tùy vua Văn Đế lại sắc 

ngài ở chùa Đại Hưng Thiện cùng Đàm Diên và 30 vị khác giúp 

sức phiên dịch Tam Tạng. Tới niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 9 

(589) ngài viên tịch, Những kinh sách do ngài dịch gồm những bộ 

chính như: Đại Phương Đẳng Nhật Tụng Kinh (15 quyển), Nguyệt 

Tạng Kinh (12 quyển), Bồ Tát Kiến Bảo Tam Muội Kinh (14 

quyển) và Thắng A Tỳ Đàm Tâm Luận (7 quyển). 

 

Khotan như vậy đã trở thành một trung tâm Phật Giáo rất linh hoạt. 

Năm 259 một vị sư người Trung Hoa Chu-she-hing (Chu Sĩ Hằng) 

đến Khotan nghiên cứu Phật lý dưới sự hướng dẫn của các bậc 

danh sư lúc bấy giờ, đồng thời thu thập kinh điển Phan văn. Trong 
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khoảng vài năm ngài thu thập được 9,000 tập Phạn bản, giao cho 

đệ tử Fu-jo-tan (Punyadhana ?) mang về Trung Quốc vì ngài đã 

quá lớn tuổi. Ngài viên tịch tại Khotan, hưởng thọ 80 tuổi. Những 

nguyên bản Phạn văn này được một vị cao tăng người Khotan, đạo 

hiệu Moksala (Vô La Xa) đến Trung Quốc năm 291 phiên dịch ra 

tiếng Trung Hoa với sự giúp sức của một nhà sư Ấn Độ có lẽ là 

Sukta-ratna. Những bộ do ngài Moksala phiên dịch gồm Panca-

vimsati-sahasrika-Prajnaparamita, Vimalakirtimirdesa và 

Surangamasutra, toàn là kinh điển Đại Thừa (Xem Thích Thanh 

Kiểm: Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc tr. 14- 15). Chu Sĩ Hành, 

người Dinh Châu, tỉnh Hà Nam sau khi xuất gia hành trì Phật đạo, 

nghiên cứu kinh điển, thường giảng Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã (Tiểu 

Phẩm Bát Nhã) do ngài Trúc Phật Sóc dịch đời Hậu Hán, nhưng 

nghĩa lý và văn lý khó hiểu nên ngài quyết tâm đi Tây Vực tìm 

nguyên Phạn bản. Ngài xuất phát từ Tràng An vào niên hiệu Cam 

Lộ thứ 5 đời Ngụy (260), đi qua bãi sa mạc, tới nước Vu Điền 

(Khotan). Ngài lưu lại ở đó nhiều năm để nghiên cứu và đã tìm 

được nguyên văn Phạn bản, nhưng vì tuổi đã 80, nên tịch tại nước 

Vu Điền. Sau khi ngài mất, đệ tử là Như Đàn (Pungatara) người 

Vu Điền vâng lời thầy đem Phạn bản về Trung Quốc. Tới thời Tây 

Tấn, ngài Vô La Xoa (Moksala), người nước Vu Điền và cư sĩ 

Trúc Thục Lan, (gốc người Thiên Trúc, cha mẹ đến Trung Quốc 

lập nghiệp đã lâu, nên ngài sinh tại Hà Nam) nương vào Phạn bản 

dịch thành bộ Phóng Quang Bát Nhã Kinh. Xem Bagchi: Le Canon 

Bouddhique en Chine tr. 119- 120. Nanjio tr. 394.  Moksala là một 

cao tăng xứ Yu-then hay là Kusutana (Khotan) cùng với Ku-Shu-

Lan (Trúc Thục Lan) một người cư sĩ Ấn Độ, sinh tại Trung Quốc 

dịch bộ Pancavimsati-sahasrika-prajnaparamita (Phóng Quang Bát 

Nhã Kinh). Theo Eital ngài cũng là người phát minh âm-vận dịch 

âm chữ Sanscrit ra tiếng Trung Hoa)  

 

Dựa vào những dự kiện trên chúng ta thấy Khotan vào thế kỷ thứ 

ba là một trung tâm Đại Thừa Phật Giáo quan trọng. Những lời ghi 

chép của ngài Pháp Hiển ở đoạn trên không những xác định vị thế 

Khotan đối với Phật Giáo mà còn là một bằng chứng hùng hồn nói 
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lên sự hưng thạnh của Phật Giáo Đại Thừa ở vương quốc này với 

ngôi đại tự Gomati và 3,000 tăng sị trực thuộc vào ngôi đại tự ấy. 

Ngài Dharmaksena  

xứ Magadha đang hoằng hóa tại Liang-chou cũng đã đến Khotan 

để truy tầm một đoạn kinh bằng tiếng Phạn bị thất lạc của bộ 

Mahaparinirvana-sutra mà ngài đang dịch ra tiếng Trung Hoa 

(Xem Bagchi: Le Canon Bouddhique en Chine, tr. 100). Đệ tử của 

ngài Tsiu-kiu-king Sheng, con nhà giòng giõi quí tộc Liang-chou 

cũng đến Khotan, cư trú tại ngôi đại tự Gomati, nghiên cứu giáo 

nghĩa Đại Thừa dưới sự hướng dẫn của một cao tăng người Ấn Độ, 

pháp hiệu Buddhasena, nổi danh bác học đa văn khắp các nuơc 

Tây Vực, người đương thời tôn ngài là Sư Tử Học Vấn (Simha- 

Buddhasimha: Phật Đồ Trừng). Sau khi trở về Trung Quốc, Sheng 

dịch kinh điển Dhyana mà ngài đã nghiên cứu và sưu tập khi còn 

cư trú tại Khotan ( Xem Bagchi, tr. 179). Buddhasena (Fo-to-Sien) 

có lẽ là thầy của Buddhajur (Phật Đà Thập) từ Kashmir đến Trung 

Quốc năm 423, dịch kinh tại Nam Kinh, thời Tống). 

 

Sau đó một thời gian, năm 439 tám nhà sư Trung Hoa từ Liang-

chou đến KhoTan sưu tầm kinh sách nguyên bản Phạn văn , trùng 

hợp thời gian đại hội Pancavarsika, nên các vị đã tham dự những 

buổi luận bàn Phật Pháp của các bặc cao tăng thời bấy giờ, đồng 

thời ghi chép lời tuyên đọc kinh sách, rồi mang về Trung Quốc. 

Đây không phải là một dự kiện đôc nhất. Rất nhiều kinh điển Phật 

Giáo được đem về Trung Quốc từ các nước Trung Á. Môt vị tăng 

pháp hiệu Fa-ling (Pháp Linh) mang nguyên bản kinh 

Avatamsaka-sutra (Hoa Nghiêm) về dịch ra tiếng Trung Hoa năm 

418. Ngài là vị đồng trang với ngài Cưu Ma La Thập và ngài Pháp 

Hiền, cùng hợp tác với hai vị này trong chương trình dịch thuật. 

Ngài gặp ngài Cưu Ma La Thập tại Trung Hoa và mỗi khi ngài 

Cưu Ma La Thập gặp khó khăn gì trong vấn đề phiên dịch thường 

hỏi ý kiến ngài. Ngài cùng Pháp Hiền dịch một số kinh điển. Từ 

năm 398 đến năm 421 ngài dịch 13 hay 15 bộ kinh. Năm 429 ngài 

viên tịch, hưởng thọ 71 tuổi. Theo Nanjio ngài dịch  7 bộ, đều là 

kinh điển Đại Thừa. 
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Diễn trình truyền thừa văn hóa Phật Giáo và đạo lý Phật Đà từ 

Khotan, một trung tâm đại thừa Phật Giáo đến Trung Quốc tiếp 

diễn không ngừng. Ngài Pháp Hiền mang từ Khotan về Trung 

Quốc nguyên bản Phạn văn của bộ Saddharmapundarika (Diệu 

Pháp Liên Hoa), được ngài Dharmamati, người Tây Vực dịch năm 

490. Trong số những nhà học giả Phật Giáo người Khotan, chúng 

ta thấy có đại sư Siksananda (Thực Xoa Nan Đà), đến Trung Quốc 

năm 695,ø chuyên lo dịch thuật cho đến ngày viên tịch năm 710. 

Ngài dịch được 19 bộ, trong đó có bộ Mahavaipulya hay 

Avatamsaka-sutra (Kinh Hoa Nghiêm), dày 80 quyển hay chương. 

 

Di khảo văn học Trung Hoa, di tích lịch sử, chùa tháp, hình tượng 

khắc, đúc, vẽ chư Phật, Bồ Tát nhan nhãn khắp nơi ở vùng đất 

Trung Á này xác minh một cách cụ thể tình trạng hưng thịnh của 

Phật Giáo tại Khotan. Rồi từ Khotan hàng cao tắng đến Trung 

Quốc hoằng pháp mang the nền văn hóa, văn minh Phật Giáo, giáo 

lý Phật Đà đến Trung Quốc. Theo Aurel Stein, trước khi Phật Giáo 

bành trướng tại Khotan, văn minh Ấn Đô đã khá phổ cập tại xứ 

này qua việc dân Khotan xử dụng chữ Sanscrit và chữ Brahmi, dân 

Vu Điền (Khotan) đã hấp thụ văn hóa Ấn Độ. Những di cảo tìm 

bới được tại Niya viết bằng chữ Karosthi -văn từ của miền tây bắc 

Ấn Độ và viết bằng chữ Prakrit, chứng minh ảnh hưởng sâu đậm 

của Phật Giáo và văn hóa Ấn Độ. 

 

Ngoài Khotan và những vùng lân cận, các nhà khảo cổ đào bới một 

số thánh tích Phật Giáo tại sa mạc Dandan-Uiliq tìm thấy nhiều 

hình tượng, bích họa, di vật với chữ viết Brahmi, với nhiều di cảo 

và di văn bằng tiếng Brahmi và tiếng Trung Hoa, chứng minh một 

cách hùng hồn tình trạng hưng thịnh của Phật Giáo ở những xứ này 

vào thời đại ấy. Di cảo tiếng Brahmi gồm nguyên bản kinh văn 

Phật giáo như nguyên bản kinh Prajnaparamita và Vajrachedika 

bằng tiếng Sanscrit. (Xem Stein: Ancient Khotan tr. 257- 58) . 

Theo sự phân tích của Hoernle, những di cảo tìm thấy của bộ 

Prajnaparamita là chương 18 và 19 của kinh điển Đại Thừa viết 
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bằng chữ Gupta vào thế kỷ thứ bảy hay thứ tám, còn bộ 

Vajrachedika là một bộ luận rất nổi tiếng của Đại Thừa Phật Giáo 

đã được Max Muller ấn hành trong Anecdota Oxoniensia, mười 

lăm trong số hai mươi bốn tập hoàn toàn không hư hại.)  

 

Ngôi bảo tháp Rawak cách Dandan-Uiliq 7 dặm thờ tôn tượng Phật 

Giáo tạc theo nghệ thuât trường phaí Gandhara. Các di tích chùa 

tháp cũng được khám phá tại các nơi khác. Niya là một trung tâm 

Phật giáo quan trọng vào thời ngài Huyền Trang. Một số lớn di cảo 

tiếng Kharosthi cho chúng ta ít ánh sáng về nền văn hóa vật chất 

cũng như tổ chức hành chánh của vương quốc này vào thời đại ấy 

(Xem A. Stein: Serindia tr. 433. Những di cảo này được Boyer, 

Rapson và Senart hiệu định và xuất bản dưới đề tài Kharosthi 

Documents discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan. 

Nguyên văn và dịch bản, Oxford, 1928).  Di cảo viết bằng chữ 

Kharosthi vào thế kỷ thứ ba và ngôn từ của họ là tiếng Prakrit, 

giống như ngôn ngữ xứ tây bắc vùng địa đầu Ấn Độ vào thời 

Kusàna. Sau đó chữ Kharosthi bị loại bỏ, được thay thế bằng chữ 

Brahmi, có lẽ là lúc Phật Giáo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ từ 

Kashmir truyền thừa đến xứ này. Cả hai giáo phái Phật Giáo, Đại 

THừa cũng như Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đều du nhập vào 

Khotan vào thế kỷ thứ tư. Ngài Cưu Ma La Thập nghiên cứu kinh 

điển Đại Thừa cũng như những bộ Vibhàsa (Đại Thừa Luận) tại 

Kashgar (Sở Lạc), con đường đi đến Khotan. 

 

Chúng ta đã có dịp đề cập đến vương quốc Tu-ho-lo (Tùkhara, Đại 

Nhục Chi) vào khoảng 400 lý phía đông Niya, hiện nay là Endere 

theo Aurel Stein. Quốc độ này hình như liên hệ với Tiểu Nhục Chi 

vào thời đại trước. Ngài Huyền Trang gọi xứ này là Cổ Tu-Ho-Lo. 

Di tích của ngôi bảo tháp Phật Giáo, những bài vị viết bằng chữ 

Kharosthi và những di cảo tương tự di cảo tại Niya, chứng minh 

Phật Giáo có một thời kỳ thịnh hành tại xứ này (Xem Julien: 

Memoirs II, tr. 247. Xem Walters: Yuan Chwang,ii, tr. 304 Xem 

Henry Yule: Notes on Hsuen-tsang's Account of the Principalities 

of Tokharistan, JRAS.N.S. VI, tr. 95). Thị quốc này có liên hệ trực 
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tiếp và thường xuyên liên lạc với Tsiu-mo hay Tso-mo ( theo ngài 

Huyền Trang), tức là Calmadana, bây giờ là Charchen. 

 

Về phía đông bắc là xứ Na-fo-to, thời cổ đại gọi là Lou-Lan (Lâu 

Lan) trong vùng Lobnor, trên con đường lâu đời nhất nối liền 

Trung Quốc với Trung Á. Theo sử liệu nhà Hán, danh hiệu của 

vương quốc ấy là Shan-Shan (Thiên Thiện). Lâu Lan là tiếng phiên 

âm Trung Hoa từ chữ Krorania hay Kroranjina dựa theo tài liệu 

Kharosthi. Đây là một cứ điểm quan trọng của Phật Giáo, một 

trung tâm văn hóa Ấn Độ. Theo ngài Pháp Hiền tại quốc độ này có 

trên 4,000 chư tăng, đều hành trì theo Phật Giáo Nguyên Thỉ. 

Những di cảo Kharosthi khám phá tại nhiều nơi ở xứ Kroraina đều 

viết bằng tiếng Orakrit, như tại Niya, ngôn ngữ chính của xứ này. 

Những danh xưng ghi trong di cảo xuất phát từ chữ Ấn Độ hay bản 

xứ. (Xem Serindia tr. 414. Tên Ấn Độ là Ànandasena, Bhatisama, 

Budhamitra, Kumudvati, Vàsudeva v.v. . Những danh từ gốc bản 

xứ như Cauleya, Kapgeya, Kalpisa, Kitsaitsa, Pulkàya, Varpeya 

v.v�) Một trong những địa điểm quan trọng là Miran - nổi tiếng về 

hội hạo và điêu khắc- đặc biệt theo kiểu Gandhara. Chủ đề của các 

tác phẩm nghệ thuật là Phật Giáo và nghệ thuật liên hệ chắt chẽ với 

trường phái Gandhara. 

 

PHẬT GIÁO VÀ CÁC NHÀ THẠC ĐỨC PHẬT GIÁO Ở CÁC 

NƯỚC TUYẾN MIỀN BẮC. 

 

Ở Chương trước chúng ta đã đề cập đến lịch sử chính trị của các 

vương quốc tuyến miền Bắc, như Akshu (Cô Mặc), Kucha (Khâu 

Tư), Agnidesa hay Karasahr (Yên Kỳ), Kao-chang hay Turfan 

(Cao Xương), giờ đây chúng ta bàn về Phật giáo và những vị có 

công trong việc truyền thừa Phật Đạo tại các vương quốc này. Ở 

Chương trên chúng ta cũng có nói qua dân chúng tại bốn vương 

quốc này vào thời đại xa xưa, đều cùng chung một huyết thống, 

một chủng loại, cùng nói một ngôn ngữ măc dầu có những thổ ngữ 

khác nhau, và cùng hấp thụ một nền văn hóa chung. Ngôn ngữ của 

họ là tiếng Khâu Tư (Kuchean). Những mẫu của ngôn ngữ này  
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được khám phá tại các địa điểm  tại Kucha và Karasahr với nhiều 

di cảo viết trên tường . Một số mẫu tự bằng chữ Tokharian cổ đại 

(Đại Nhục Chi)  cũng được tìm thấy tại gần Karasahr và Turfan, có 

lẽ đây là hậu quả của chư tăng di cư đến vùng này sau khi người Ả 

Rập tấn chiếm Tokharestan. Những tài liệu viết tiếng Tokharestan 

được dịch ra chữ Uighur, ngôn ngữ của người Thổ Nhĩ Kỳ, một 

dân tộc vừa xây dựng đế quốc của mình, lấy Turfan làm trung tâm 

vào thế kỷ thứ 9 sau khi quân Ả Rập tiến chiếm . Vì vậy nên tài 

liệu bằng chữ Kuchean và chữ Uighur đều hiện diện ở vương quốc 

này. 

 

Đến bây giờ người ta vẫn chưa rõ niên đại chính xác Phật Giáo 

truyền thừa vào Kucha, nhưng chắc chắn là không chậm hơn vào 

cuối thế kỷ thứ nhất và bành trướng hưng thạnh vào thế kỷ thứ ba. 

Theo sử liệu nhà Tây Tấn (265- 316) vào thời kỳ ấy tại Kucha có 

gần một nghìn chùa tháp (Xem Stein: Acient Khotan tr. 544). Theo 

Hán Thư,  Kucha liên hệ với Trung Qốc vào thời Hán Vũ Đế (140- 

87 trước kỷ nguyên) vì vị trí địa dư, khi Trung Quốc bành trường 

lãnh thổ, phát triển liên hệ ngoại giao với Tây Vực, Ấn Độ, Ba Tư 

và Đế quốc La Mã, nhưng lúc ấy chưa thấy tài liệu đề cập đến Phật 

Giáo mãi cho đến thời Tây Tấn. Theo Tấn Thư, Kucha được bao 

bọc bởi ba lớp thành gồm có hàng nghìn ngôi chùa, bảo tháp và 

cung điện nhà vua, nhưng cũng không đề cập đến niên đại Phật 

Giáo truyền vào Kucha. Cao Tăng Phật Giáo lần lượt từ Kucha đến 

Trung Quốc hoằng truyền chánh pháp từ thời đại Tây Tấn và vị 

cao tăng tiền phong trong nhiệm vụ hoằng truyền, xuất thân từ 

hoàng tộc, ngài Po-yen (Bạch Diện) đến kinh đô nước Trung Quốc 

vào năm 256- 260. (Xem Bagchi: Le Canon Bouddhique en Chine 

tr. 79. Xem Nanjio: Catalogue ii, 16 tr. 387). Theo Sylvain Levi,  

vương triều Kucha vào thế kỷ thứ một gọi là Po -Bạch- vì vậy các 

vị vua đều có chư Po đứng đầu, như Po-ying- 124-, Po-chang - 

285- v.v. . .). Ngài Bạch Diện (Po-Yen) đến cư trú tại chùa Bạch 

Mã (Po-ma) ở Lạc Dương, dịch 6 bộ kinh, trong đó có bộ 

Sukhavati-vyaha. Một vị cao tăng khác cũng từ Kucha là ngài Po-

Srimitra ( Bạch-Thi Lê Mật Đà La đến Trung Quốc vào năm 307- 
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312, dịch 3 bộ kinh. (Xem Nanjio: Catalogue ii, tr. 397- 98) . Ngài 

Thi Lê Mật Đà La là thái tử điện hạ, người kế thừa ngôi vị vua xứ 

Kucha, nhưng ngài đã nhường ngôi cho người em của mình, xuất 

gia tu Phật, đến Trung Quốc thời Yun-kin ( Hoài Đế Tư Mã Xích) 

năm 307- 312, vào đời Tây Tấn, phiên dịch ba bộ tại Kin-Khan 

(Nam Kinh) dưới đời vua Yuen-ti (Nguyên Đế) 317- 322, viên tịch 

năm 80 tuổi vào thời vua Hien-Khan (Khang Đế) 335- 342. Hai 

dịch phẩm quan trọng là Mahabhishekaraddhidhàrani-sutra và 

Mahamayuri-Vidayaragni).  Một nhà sư khác cũng có danh hiệu là 

Bạch Diện (Po Yen) đến Lương Châu (Liang-chou), mặc dầu ngài 

là một nhà uyên bác, biết nhiều thứ tiếng, nhưng không thấy để lại 

dịch phẩm nào cả. 

 

Bước qua thế kỷ sau, thế kỷ thứ tư, Phật Giáo tại Kucha trở thành 

quốc giáo, cung điện nhà vua không khác gì một ngôi đại tự với 

những tượng Phật đứng khắc vào đá, với vô số tự viện do dân 

chúng và quốc vương xây dựng, như chùa Ta-mu dung chứa 170 vị 

tăng, chùa Che-hu-li trên đồi Po-Shan (Bạch Sơn) do 50 hay 60 vị 

tăng cư trú, hành trì Phật đạo. Ngôi chùa mới do vua Wen-Su 

(Uch-Turfan) thành lập có 70 vị sư hành đạo. Tất cả chùa trong 

nước đều đặt dưới quyền kiểm soát của Fu-to-she-mi 

(Buddhasvamin). Dựa vào sử liệu Trung Hoa chúng ta có thể biết 

được cách thức tổ chức và phương thưc hành trì của những ngôi 

đại tự này. Đứng đầu tổ chức Tăng Già (Buddhasvamin là một vị 

cao tăng, thuộc phái A Hàm (Agama, Nguyên Thỉ), trong khi đó 

người đệ tử nổi danh của ngài Kiu-kiu-lo (Kumara) có lẽ là ngài 

Kumarajiva (Cưu Ma La Thập) lại là vị cao tăng Đại Thừa. Chư Ni 

cư trú riêng biệt tại chùa A-Li (Avanyaka), Liu-jo-kan và A-li-po, 

mỗi chùa dung chứa từ 40 đến 50 vị ni. Tất cả Ni Tự cũng đatë 

dưới sự điều khiển của Giáo Hội Tăng Già. Chư Ni phần nhiều 

xuất thân từ hoàng gia, từ các gia đình quí tộc, sống đạo hạnh, 

nghiêm trì 500 điều  giới luật. Công hạnh của ngài Cưu Ma La 

Thập, đặc biệt sự nghiệp hoằng hóa của ngài tại Trung Quốc đòi 

hỏi chúng ta dành một đoạn riêng nói về ngài. 
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KUMARAJIVA - CƯU MA LA THẬP - CUỘC ĐỜI VÀ CÔNG 

HẠNH 

 

Kumarajiva có  khi được phiên âm là Kiu-mo-lo-che, có khi Kiu-

mo-to-tche-po, người Trung Hoa dịch là Tang-cheu. (xem Najio: 

Catalogue ii, 59 tr. 406- 408. Xem Bagchi: Le Canon Bouddhique 

en Chine tr. 178- 200. Xem Encyclopaedia of Religion and Ethics, 

Vol. VII, tr. 701. Xem Sylvain Levi: JA, 1913 tr. 335- 338. Xem 

Pelliot: Toung Pao, 1912, tr. 392. Xem P. Wieger: Histoire des 

Croyances religieuses en Chine, 1922, tr. 416).  Ngài xuất thân từ 

một gia đình quí tộc ở Ấn Độ. Tổ phụ của ngài Ta-to nổi danh là 

một nhà thông thái, phụ thân của ngài Kumarayana (Kiu-mo-yen) 

được nhiều người trọng vọng tài danh, từ bỏ chức phận, gia sản, 

xuất gia tu đạo. Vượt qua nhiều đoạn đường nguy nan hiểm trở 

vùng Thông Lãnh (Pamirs), ngài đến Kucha được vua xứ này mời 

làm Quốc sư (Kouo-che, purohita). Em gái của vua, nàng công 

chúa 20 tuổi trẻ đẹp yêu ngài, từ chối tất cả lời cầu hôn của vương 

tôn, công tử. Cuối cùng ngài thành hôn với nàng công chùa này. 

Tên nàng là Jiva vì vậy khi Cưu Ma La Thập ra đời được đặt tên là 

Kumarajiva, thành quả của cuộc tình duyên giữa Kumara và Jiva. 

Sau khi ngài Kumarajiva được bảy tuổi, công chúa Jiva xuất gia 

theo Phật làm ni cô, đến tu tại chùa Tsio-li, cách phía bắc Kucha 

40 lí, chuyên học Phật pháp và chữ Ấn Độ. Kumarajiva mặc dầu 

lúc đó mới lên bảy, nhưng trí tuệ minh mẫn, thông thạo kinh điển, 

có thể đọc thuộc lòng một nghìn bài kệ. Ngài bắt đầu nghiên cứu 

Abhidharma (Luận Tạng). Năm lên chín, thân mẫu dẫn ngài đến 

Kashmir để có dịp nghiên tầm Phật lý dưới sự hướng dẫn của ngài 

Bandhudatta (Pan-teou-ta-to) một vị cao tăng thạc đức, giòng giõi 

vua chúa. Ngài học Dirghagama và Madhyagama, có khả năng 

tranh biện với các vị ngoại đạo nổi danh đương thời. Sau ba năm 

nghiên tầm giáo điểm, thân mẫu Jiva và ngài trở về Kucha. Vượt 

qua núi rừng hiểm trở, qua nước Nhục Chi (Tokharestan), ngài và 

thân mẫu đến nước Kashgar (Sở Lạc). Một vị La Hán gặp ngài trên 

đường tiên đoán ngài sẽ giống như Upagupta, sẽ làm sáng tỏ đạo 

pháp, hướng dẫn nhiều người đến ánh sáng Phật pháp. Ngài dừng 
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chân tại Kashgar một năm, trong thời gian ấy ngài học hết Luận 

Tạng (Abhidharmapitaka) với một danh tăng người Kashmir 

Buddhayasa, lúc bấy giỡ cũng ở tại Kashgar. Cũng trong thời gian 

ấy ngài học hết bốn Vedas, Ngũ minh, những giáo điển Bà La 

Môn, đồng thời ngài cũng nghiên cứu thiên văn, Satasastra và 

Madhyyamaka-sastra v.v. . .và độ cho hai hoàng tử con vua Tsan-

kiun và con vua So-kiu (Chokkuka). Hai vị hoàng tử này có pháp 

hiệu là Suryasama (Siuli-yeso-mo) và Suryabhadra (Siuli-ye-poto). 

 

Rời Kashgar, thân mẫu Jiva và ngài Kumarajiva, lúc bấy giờ 12 

tuổi, đến Sen-Su (Uch-Turfan- Cao Xương) phía cực bắc của 

Kucha. Tại đây, trong cuộc đối thoại, ngài đã đánh bại một Lão gia 

nổi tiếng đương thời làm cho thanh danh ngài càng thêm lẫy lừng. 

Vua xứ Kucha, Po-Shui, đích thân đến gặp ngài tại Uch-Turfan, 

thỉnh cầu ngài về cung điện. Tại đây ngài giảng kinh 

Mahasannipata và Mahavaipulya cho công chúa vua A-Kie-ye-mo-

ti. Sau khi nghe kinh, thấm nhuần đạo lý, công chúa xuất gia tu 

Phật. Lúc bấy giờ ngài chưa thọ Đại giới cho mãi đến năm ngài 

được 20 tuổi, mới thọ giới Tỳ Kheo trong kỳ giới đàn được tổ chức 

tại cung điện nhà vua. Lúc bấy giờ ở Kucha có trên 10,000 vị tăng. 

Ngài được mời đến cư trú tại ngôi chùa mới do vua Po-Shun xây 

dựng. Ngái rất thích nghiên tầm di cảo và đã tìm thấy bộ 

Pancavimsati-sahasrika Prajnaparamita trong cổ cung. Ngài không 

ngừng hoạt động trên lãnh vực văn hóa, thường tổ chức những 

buổi hội thảo, luận đàm Phật học, triết học với các học giả đương 

thời. Ngài thuyết giảng kinh điển Đại Thừa Phật Giáo tại đại tự 

Tsio-li, khuyuến khích tăng chúng thường xuyên tiếp xúc với các 

học giả bên ngoài. Trong thời điểm này ngài đón tiếp vị cao tăng từ 

Kashmir, đạo hiệu Vimalaksa, người đã giúp ngài nghiên cứu Luật 

Tạng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Có lẽ trong thời gian này mẹ 

ngài, Jiva đã rời bỏ Kucha đến Kashmir và tu tại đó cho đến ngày 

bà viên tịch. 

 

Năm 383 vua Phù Kiên nhà Tiền Tấn sai tướng Lã Quang (Lu-

Kuang) với sự giúp sức của vua Kiu-che và vua Yar-khoto tấn 
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công Kucha, phá hủy kinh dô, bắt nhiều tù binh, trong đó có ngài 

Cưu Ma La Thập. Lã Quang nghe danh ngài nhưng luc đầu đối đãi 

với ngài không mấy thỏa đáng. Ngài ở Lương Châu (Liang-chou) 

cho đến năm 401. Thể theo lời thỉnh cầu của vua Yao-Chang và 

vua kế vị Yao-Hing (Diêu Hưng),  Kumarajiva đến Trường An, 

được vua tiếp đã nồng hậu, mời làm quốc sư. Với vị thế, đức độ và 

học rộng tài cao, ngài có ảnh hưởng rất lớn với vua Diêu Hưng, 

được chư tăng  như ngài Song-che, Song-kien, Fa-kin, Tao Liou, 

Tao heng, Tao Piao, Seng-lovei, Seng-tahao v.v. .  ngưỡng mộ, 

cọng tác với ngài trong sự nghiệp dịch thuật và hoằng dương chánh 

pháp. Trên 800 đệ tử theo ngài học đạo. Ngài tổ chức những buổi 

thuyết giảng trong hoàng cung với sự tham dự của vua, hoàng gia, 

triều thần và các gia đình danh gia vọng tộc.  

 

Cưu Ma La Thập không những thông thạo hán văn và văn học 

Trung Hoa màcòn tinh tường nhiều bộ môn khác nữa. Ngài so 

sánh, giảo lượng những tác phẩm của các nhà thông thái, các bậc 

cao tăng Ấn Độ. Ngài làm sáng tỏ những điểm mờ tối, những giải 

thích sai lầm của các bậc nổi danh thời bấy giờ như tác phẩm của 

Che-tao-chong, của Long-kouang. Một vị sư bác lãm như Song-

jovei luôn luôn bên cạnh ngài, phụ tá cho ngài, đặt những nghi vấn, 

những điểm dị đồng trong kinh luận để ngài giải thích. Soi sáng 

các điểm dị đồng giữa văn học Ấn Độ và Trung Hoa, ngài đưa ra 

những nguyên ủy, khám phá văn phong, văn thể từ các bộ luận giải 

cao siêu đến những bộ sám nguyện. Ngài khai triển ý nghĩa, tâm 

tư, bản nguyện của từng soạn giả, trải lòng thành kính, bằng ngôn 

từ, bằng âm nhạc, bằng hình tượng. Ngài hiệu đính những thiếu sót 

hay đúng hơn những khuyết điểm khi chuyển dịch tư tưởng, văn 

phong từ nguyên bản Sanscrit ra tiếng Trung Hoa, vì dù có tài giỏi 

bao nhiêu dịch giả khó hoàn thành chuyển đạt cái thâm diệu của 

nguyên bản ra dịch bản. 

 

Cưu Ma La Thập sống tại Trường An cho đến khi ngài viên tịch 

năm 413. Trong thời gian cư trú tại Trng Quốc ngài dịch 98 bộ 

kinh làm sáng ngời trang sử vẻ vang của Phật Giáo thời bấy giờ. Vị 
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bổn sư hướng dẫn ngài khi ngài tham cứu giáo điển Thuyêt Nhất 

Thiết Hữu Bộ, ngài Vimalaksa, sống tại Kucha, đến Trung Quốc 

cùng ngài hoằng truyền chánh pháp, năm 404. Năm sau một thánh 

tăng khác người Ấn Độ, ngài Dharmamitra, đến  Kucha vài năm, 

sau đến Trung Quốc năm 424 khi ngài Cưu Ma La đã viên tịch. 

Những bậc cao tăng khác đến Trung Quốc trước hay sau  Cưu Ma 

La Thập đều hợp tác với ngài trong sự nghiệp phiên dịch, như ngài 

Buddhayasa, người Kashmir mà Cưu Ma La Thập đã có dịp thọ 

huấn tại Kashgar và ngài Buddhabhadra, cũng là người Kashmir. 

 

Một số chi tiết khác về cuộc đời, công hạnh và họat động của ngài 

Cưu Ma La Thập cũng được sử sách ghi chép như chuyện ngài 

theo học với vị cao tăng Vandhudatta, bà con chú bác với vua xứ 

Kubha (Kabul, thủ đô A Phú Hãn bây giờ), hai năm sau khi ngài 

được thân mẫu, lúc bấy giờ là một vị ni, mang ngài đến Kubha. 

Khi lên 12 tuổi ngài được me đưa về Karasahr, một vị A La Hán 

khuyên thân mẫu ngài phải săn sóc cẩn thận cho đến khi ngài trên 

ba lăm tuổi, vì nếu ngài không tuân hành giới luật, ngài chẳng qua 

chỉ là một nhà thông thái chứ không phải là một cao tăng thạc đức 

có nhiều công hạnh truyền thừa Phật pháp tương lai. Ngài theo 

Vimalaksa học luật của Thuyết Nhật Thiết Hữu Bộ, theo 

Suryasena học giáo nghĩa đại thừa. Sau thời gian nghiên tâm giáo 

điển của hai giáo phái, ngài nói giáo nghĩa Thuyết Nhất Thiết Hữu 

Bộ không khác gì đồng thau, so với vàng ngọc của giáo nghĩa Đại 

Thừa. Từ đó trở đi ngài đốc toàn lực truyền dạy Đại Thừa giáo 

nghĩa, đồng thời còn nhiếp hóa thầy cũ của mình là Vandhudatta 

theo Đại Thừa Phật Giáo. Tướng Trung Hoa Lã Quang dẫn Cưu 

Ma La Thập đến Trung Quốc bắt ngài phải chăn gối với nàng công 

chúa của cựu hoàng Kucha, lúc ấy ngài chưa được 32 tuổi. 

 

Cưu Ma La Thập sống tại Liang-chu ( Lương Châu, Cô Tàng, tỉnh 

Cam Túc) cùng Lã Quang  cho đến năm 401, ngài đến Trường An, 

được vua Yao-Hsin (Diêu Hưng) , vị vua thứ hai đời Hậu Tấn tiếp 

đón nồng hậu. Từ năm 402 đến 412 ngài phiên dịch nhiều kinh 

điển, sáng tác một bộ đại luận và trước tác thơ văn. Ngài có trên 
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3,000 đệ tử xuất gia người Trung Hoa, trong đó có 10 vị xuất 

chúng, sáng tác nhiều bộ luận giải. (Xem Thích Thanh Kiểm: Lịch 

Sử Phật Giáo Trung Quốc, tr. 35- 36). Ngài viên tịch vào đời  Hun-

sh (Cung Đế) giữa năm 399- 415 theo nhiều sử liệu khác nhau mặc 

dầu có một số dịch bản của ngài ở vào các niện đại sau. 

 

Cưu Ma La Thập là vị có công hoằng truyền Đại Thừa Phật Giáo 

trong những vương quốc ở thung lũng Tarim cũng như tại Trung 

Quốc. Ngài là vị đại luận sư của Phật Giáo Đại Thừa cũng như đaọ 

lý Trung Luận, Madhyamika, là người phổ biến giáo nghĩa này qua 

dịch thuật và thuyết minh , được chư tăng Trung Hoa lúc bấy giờ 

hâm mộ và noi theo. Những bậc cao tăng cùng thời với ngài gồm 

có ngài Vimalaksa người xứ Kucha đến Trung Quốc năm 401. Một 

vị cao tăng khác, người Ấn Độ, ngài Dharmamitra, đến  hoằng 

truyền đạo pháp tại Kucha một vài năm sau đến Đôn Hoàng Trung 

Quốc , cuối cùng đến Trường An năm 424. Buddhayasa, một thánh 

tăng người Kashmir, thầy của Cưu Ma La Thập khi ở Kashmir, sau 

này trở thành người bạn tâm giao của ngài tại Trung Quốc. Ngài 

Buddhabhadra, một cao tăng xứ Kashmir, gặp Cưu Ma La Thập tại 

Kucha, sau đến Trung Quốc hoàng truyền Phật đạo một thời gian. 

Những vị cao tăng tại Kucha và các nước khác cùng thời với Cưu 

Ma La Thập đòi hỏi chúng ta có một mục riêng nói về các ngài 

này. 

 

Một sử liệu khác ghi chép (Xem Bagchi: Le Canon Bouddhique en 

Chine, tr. 336- 339; Nanjio, Catalogue ii, r, tr. 400) ngài Cưu Ma 

La Thập phát minh một ngữ tự mới, dịch 50 kinh điển gồm những 

bộ quan trọng như Pancavimsati-sahasrika Prajnaparamita, 

Prajnanaramittahridaya-sutra, Saddharmapundarika, 

Sujhavattiyaha, Sarvastivada-pratimoksa, Madhyprajnaparamita 

Sutra Sastra, Cuộc Đời của Bồ Tát Asvaghosa, Cuộc đời của Bố 

Tát Nagarjuna, Cuộc Đời của Bồ Tát Deva (Xem Thích Thanh 

Kiểm: Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa, tr.34- 35). Những bộ dịch 

của ngài được xem như là những viên ngọc quí. Bộ 

Saddharmapundarita (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) đối với người 



 174 

Trung Hoa và các nước theo Phật Giáo Đại Thừa là bản dịch được 

mọi người kính ngưỡng, tôn sùng. Với tiếng tăm lừng lẫy, được 

lòng kính ngưỡng từ vua đến dân, ngài không làm sao tránh được 

một số thị phi đương thời. 

 

NGÀI CƯU MA LA THẬP VÀ NHỮNG VỊ CAO TĂNG CÙNG 

THỜI. 

 

Ngài Cưu Ma La Thập không phải chỉ là một cao tăng, một thạc 

đức thượng thặng, ngài trở thành một thể chế, lôi cuốn vô số người 

tại Kucha cũng như tại Trung Quốc. Trong số những vị cao tăng 

cùng thời với ngài, như đã đề cập trên, chúng ta thấy có ngài 

Vimalaksa, Dharmamitra, Buddhayasa và Buddhabhandra. 

 

VIMALAKSA  (Phất Nhã Đa La, Punyatara ? ) dịch nghĩa là Wu-

keu-yen, Vô Cấu Nhãn, trí tuệ và đức hạnh sáng ngời, là bậc cao 

tăng xứ Kubha (Kabul). Ngài là vị sư chuyên về luật nổi tiếng tại 

Karasahr, nơi Cưu Ma La Thập thọ giáo. Khi Lã Quang đem quân 

xâm chiếm Kucha năm 383, ngài lánh nạn đến một vương quốc 

miền tây. Năm 406 ngài đến Trung Quốc, Cưu Ma La Thập sung 

sướng đón rước. Sau khi  Cưu Ma La Thập viên tịch ngài đến miền 

nam Cha-tchouen (Ting-yen), cư trú tại chùa Tche-cheu-kien, hoàn 

tất dịch bộ Luật của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ mà ngài Cưu Ma 

La Thập còn bỏ dở. Trong số những vị sư cọng tác dịch thuật với 

ngài chúng ta thấy có ngài Huei-koung (Tuệ Quang). Vimalaksa 

viên tịch tại chùa Kien-sse, hưởng thọ 77 tuổi. Dịch phẩm của ngài 

gồm có hai bộ: Sarvastivada-Vinayanidana (Tát Bà Đa Bộ), một bộ 

phận của Dasadhyaya-Vinya (Thập Tụng Luật, 60 quyển) , hiện 

nay vẫn còn lưu hành, còn bộ khác bị thất lạc.    

 

DHARMAMITRA (Đàm Ma Mật Đa), người Kashmir đến cư trú 

tại Kucha vài năm, được vua xứ này trọng vọng. Ngài có ý định 

qua Trung Quốc, nhưng vua không đồng ý, ngài phải bí mật đến 

Lương Châu, rồi từ đó đi về hướng nam.  Tại Trung Quốc, ngài 

chuyên dịch kinh sách từ năm 424 cho đến năm 441, viên tịch năm 
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442, hưởng thọ 87. Ngài dịch được 10 bộ, 5 bộ hiện nay bị thất lạc, 

năm bộ còn lưu hành gồm Akasagarbha-bodhisattva-dharani-sutra, 

Dhyana-sutra, Sarvadharma-naga sutra, Sirivivarta-vyakarana-

sutra và Samantabhadra-bodhisattva-dhyana caryadharma-sutra. 

 

BUDDHAYASA (Phật Đà Da Xá)  dịch nghĩa là Kio-ming, người 

xứ Kashmir hay Kubha, thuộc gia đình Bà La Môn. Thân phụ của 

ngài không tin Tam Bảo, xúc phạm đến một vị tăng vì vậy bị quả 

báo, thường hay bệnh tật, nhưng ngài lại rất kính ngưỡng tăng giới. 

Năm 13 tuổi ngài đến chùa cư trú, nghiên tầm kinh điển. Năm 19 

tuổi ngài có thể đọc thuộc lòng kinh điển Tiểu và Đại Thừa. Ngài 

rất hãnh diện về sở học của mình nên ít người cảm mến và chỉ gia 

nhập tăng đoàn năm ngài 27 tuổi. Không mấy thỏa mãn với trình 

độ kiến thức trong nước đương thời, ngài rời Kashmir đến xứ Cha 

le (Kashgar- Sở Lạc). Hoàng tử điện hạ Dharmaputa ngưỡng mộ 

tài năng của ngài, mời ngài sống trong cung điện. Vào thời điểm ấy 

ngài Cưu Ma La Thập cũng ở tại xứ này, theo ngài học đạo trước 

khi cùng thân mẫu trở về Kucha. Tướng Lã Quang tiến chiếm 

Kucha, bắt giữ Cưu Ma La Thập khiến ngài cảm thấy bất an, 

nhưng sau đó ngài đến Kucha rồi từ đó đến Trung Quốc một cách 

bí mật, không theo lời khuyên của vị quốc vương xứ ấy. Tại 

Trường An ngài hợp tác với Cưu Ma La Thập dịch bốn bộ kinh và 

luật ra tiếng Trung Hoa, gồm bộ Dirghagama (Trường A Hàm) và 

bộ Dharma-guptaka-vinaya (Đàm Vô Đức Bộ tức Tứ Phận Luật, 

60 quyển, đời Diêu Tần) từ năm 410 đến năm 413. Cuối cùng ngài 

trở về Kashmir. 

 

BUDDHABHADRA (Phật Đà Bạt Đà La: Giác Hiền) là người 

cùng thời với Cưu Ma La Thập, sinh tại Nagaraharà, bắc Thiên 

Trúc, thuộc giòng Amritodana, bà con chú bác với Phật. Ngài mồ 

côi cha mẹ lúc còn thiếu thời, vào chùa tu lúc còn nhỏ. Năm 17 

tuổi ngài hoàn tất chương trình Phật học, nghiêm trì gới luật, tinh 

thông thiền quán, cùng  Sanghadatta đến Kashmir, nhưng không ở 

lâu. Ngài nguyện đem giáo lý Phật Đà gieo rải khắp nơi, theo dấu 

chân Phật, du hành nhiều nước. Vào thời điểm ấy ngài Trí Nghiêm 
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(Che-yen) cùng ngài Pháp Hiển đến Kashmir trên đuờng đi Ấn Độ, 

gặp ngài Buddhabhadra, thỉnh cầu ngài đến Trung Quốc. Ngài 

Buddhabhadra chấp thuận lời thỉnh cầu, từ giã Trí Nghiêm đi 

đường bộ, không qua ngã Trung Á mà qua Miến Điện, đến Giao 

Chỉ (Việt Nam), rồi từ Giao Chỉ đi thuyền đến Trung Quốc năm 

408 nhằm niên hiệu Hoàng Thủy năm thứ 10 nhà Tiền Tần. Khi 

ngài Cưu Ma La Thập đang hoằng hóa tại Trường An,  nghe tin 

ngài Buddhabhadra đến Trung Quốc, liền đích thân đến thăm 

viếng. Ngài được hoàng đế Trung Quốc mời về kinh đô, hoằng 

truyền chánh pháp. Sau một thời gian hoằng hóa tại miền Bắc, ngài 

đi về miền nam theo lời mời của ngài Tuệ Viễn đến Nam Kinh, tới 

Lư Sơn năm 421, chuyên lo phiên dịch kinh điển cho đến khi ngài 

viên tịch năm 429, hưởng thọ 71 tuổi. Trong khoảng thời gian 23 

năm, ngài dịch 13 hay 15 bộ kinh tại hai nơi: tại Lư Sơn và Kien 

Khang (Kiến Khang), thủ đô Trung Quốc lúc bấy giờ. Ngài Cưu 

Ma La Thập rất trọng nể tài uyên bác của ngài, nên khi phiên dịch 

kinh sách gặp chỗ nào tối nghĩa, ngài Cưu Ma La Thập cũng cùng 

với ngài Giác Hiền bàn luận, phân tách. Trong số những bộ kinh 

điển ngài dịch gồm có những bộ chính như Đại Phương Quảng 

Phật Hoa Nghiêm Kinh, 60 quyển; Đại Bát Nhã Nê Hoàn Kinh 6 

quyển. Ngoài ra ngài còn hợp tác với ngài Pháp Hiển dịch bộ Tân 

Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển, Quán Phật Tam Muội Kinh 8 quyển,  

Ma Ha Tăng Kỳ Luật ( Mahasanghika Vinya) 40 quyển mà ngài 

Pháp Hiển đã mang từ Pataliputra về. Bộ luật này trên phương diện 

đại thể không khác những bộ luật khác mặc dầu phong phú hơn 

trên bình diện văn học.   

 

Vào cuối thế kỷ thứ tư còn có các bậc đại tăng khác đến Trung 

Quốc hoằng truyền chánh pháp và hợp tác với ngài Cưu Ma La 

Thập phiên dịch Tam Tạng như ngài Sanghabuti, Gautama 

Sanghadeva, Punyatrata. 

 

SANGHABUTI (Tăng Già Bạt Trừng), người Kashmir, đến miền 

bắc Trung Quốc năm 381, được chư tăng Trung Hoa kính ngưỡng, 

thỉnh mời phiên dịch Tam Tạng kinh điển, trong đó có bộ giải 
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thích Luật Tạng của Thuýêùt Nhất Thiết Hữu Bộ. Ngài cư trú tại 

Trung Quốc cho đến năm 384. 

 

GAUTAMA  SANGHADEVA (Tăng Già Đề Bà) người Kashmir 

đến Trường An năm 384, một học giả nổi danh, một vị thầy thượng 

thặng, chuyên về Luận Tạng (Abhidharma). Ngài đến miền bắc và 

ở đó một vài năm học chữ Hán. Năm 391 ngài đến Trung Quốc, 

xuống trung tâm Phật giáo do ngài Khương Tăng Hội xây dựng, 

rồi đến Lư Sơn theo lời mời của ngài Tuệ Viễn, một cao tăng 

Trung Quốc đương thời,  dịch vài bộ kinh, cuối cùng ngài đến 

Nam Kinh năm 397, tại đây ngài đã khiến cho các học giả và viên 

chức Trung Hoa kính phục vì tài năng, đức độ của ngài và họ xây 

cho ngài một ngôi chùa để cư trú. Với sự giúp đỡ của bằng hữu và 

môn đồ người Trung Hoa và Kashmir, ngài phiên dịch một số kinh 

điển cho đến ngày ngài viên tịch, có lẽ tại Trung Quốc. 

 

PUNYATRATA ( Phất Nhã Đa La) và đệ tử DHARMAYASA 

(Đàm Ma Da Xá) đều là người Kashmir đến Trung Quốc, hợp tác 

phiên dịch một số kinh điển quan trọng thuộc Thuyết Nhất Thiết 

Hữu Bộ. Punyatrta đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ tư,  đã 

từng hợp tác với ngài Cưu Ma La Thập năm 404, có lẽ các ngài đã 

gặp nhau tại Kucha trước và có lẽ ngài Punyatrata đến Trung Quốc 

là thể theo lời mời của ngài Cưu Ma La Thập. Ngài Dharmayasa, 

đệ tử của ngài Punyatrata xuất gia theo thầy học đạo năm 14 tuổi, 

chẳng bao lâu đã tỏ ra xuất chúng, danh tiếng lừng lẫy. Ngài rời 

Kashmir năm 30 tuổi, du hành đến các nước Trung Á và đến Trung 

Quốc vào hậu bán thế kỷ thứ tư. Ngài ở Trung Quốc phiên dịch 

Tam Tạng kinh điển cho đến năm 453, sau đó ngài xuống miền 

nam, trở lại Trung Á và cuối cùng về Kashmir. 

 

Trong số  quí vị cao tăng ngoại quốc đến Trung Quốc truyền bá 

chánh pháp vào hậu thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm, cùng thời 

hay sau thời Cưu Ma La Thập, có những vị như Buddhajiva, 

Gunavarman, Dharmamitra. 
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BUDDHAJIVA (Phật Đà Thập) người Kashmir, nghiêm trì giới 

luật, giảng dạy Luật, theo phái Mahisasaka đến Nam Kinh, Trung 

Quốc niên hiệu Cảnh Bình đời Tống, năm 423, hợp tác với ngài 

Pháp Hiển phiên dịch một số kinh luật ngài Pháp Hiển thỉnh từ Ấn 

Độ về. Trong số những bản dịch quan trọng giữa năm 423- 424 là 

những bộ Mahisasaka-vinaya và Pratimoksa (Ngũ Phận Luật) của 

phái Mahisasakas. 

 

GUNAVARMAN ( Câu Na Bạt Ma), người Kashmir, một hoàng 

thân, vào niên hiệu Nguyên Gia năm thứ ba tức là năm 431, đến 

Nam Kinh bằng đường biển, được vua Văn Đế trọng đãi, thỉnh 

ngài đến ở chùa Kỳ Hoàn để phiên dịch Tam Tạng. Thân phụ  

Sanghananda và tổ phụ Haribhadra đều bị đày xa xứ vì chểnh 

mảng công vụ và cai trị hà khắc. Ngài từ bỏ gia đình năm 20 tuổi, 

xuất gia tu Phật, chuyên học Tam Tạng, trở thành một cao tăng 

uyên bác. Được quốc vương Kashmir nhường ngai vàng, nhưng 

ngài từ chối, từ giã Kashmir đến Tích Lan, rồi từ Tích Lan đến 

Java (Nam Dương), tại đây ngài đả chuyển hóa hoàng gia tín 

ngưỡng Tam Bảo. Danh tiếng của ngài truyền lan khắp nơi, vua 

nước Trung Hoa mời ngài đến Trung Quốc và ngài từ Java đi 

đường biển đến Quảng Châu, rồi từ Quảng Châu đến Kiến Khương 

năm 435.  Ngài dịch được 52 bộ, 134 quyển, trong đó có Kinh Tạp 

A Hàm, 50 quyển, Đại Pháp Cổ Kinh 2 quyển, Lăng Già A Bạt Đà 

La Bảo Kinh 4 quyển, Thắng Mạn Kinh và Quá khứ Hiện Tại 

Nhân Quả Kinh. Một vị sư  cùng cư trú trong chùa Jetavana (Kỳ 

Viên) là một cao tăng khác, cũng người Kashmir, pháp hiệu 

DHARMAMITRA (Đàm Ma Mật Đa) đã cùng hợp tác với ngài 

Gunavarman phiên dịch kinh điển như đã đề cập trước đây. 

 

CÁC BẬC CAO TĂNG VỀ SAU 

 

Một số các bậc cao tăng từ ngoại quốc đến Trung Quốc hoằng 

truyền chánh pháp chúng ta không được rõ mội chi tiết về đời 

sống, sinh hoạt, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu căn nguyên, cội 

nguồn, thời gian hoằng đạo tại Trung Quốc qua các dịch phẩm của 
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họ. Trong số các bậc cao tăng này chúng ta thấy có ngài 

Dharmasema. 

 

DHARMASEMA (Tan-mo-chian hay Tan-wu-chian: Đàm Vô 

Sấm) dịch nghĩa là Fa-feng, người Trung Ấn, hành trì Đại thừa 

Phật Giáo, đến Kashmir, lúc bấy giớ là một trung tâm Phật Giáo 

nổi tiếng, rồi từ Kashmir đến Trung Á, từ Trung Á đến Lương 

Châu vào đầu thế kỷ thứ năm. Ngài phải ở lại Ku-tsang, lúc bấy 

giờ là kinh dô của một nước độc lập và phiên dịch 25 bộ kinh điển 

ra chữ Trung Hoa. Năm 433 ngài muốn trở về Khotan (Vu Điền) 

mặc dầu vương quốc Ku-tsang không hài lòng. Trên đường trở về 

Khotan ngài bị tai nạn. Theo sử liệu ngài cũng là dịch giả của bộ 

Kavya của ngài Asvaghosa -bộ Buddhacarita (Fo-Pen-hing king) 5 

quyển. Ngài cũng dịch từ nguyên bản Sanscrit  một phần của bộ 

Mahaparinirvanasutra (Đại Bát Niết Bàn Kinh) ngài mang từ Ấn 

Độ, ra tiếng Trung Hoa, phần còn lại ngài muốn đến Khotan lần 

thứ hai để tìm kiếm, chính trong chuyến đi này ngài đã bỏ mạng. 

 

Cũng trong thời điểm ấy đệ tử của ngài Dharmasema là ngài Tsiu-

kiu-Kingsheng, thuộc giòng giõi quí tộc xứ Liang-chou đến 

Khotan, lúc bấy giờ là trung tâm Phật Giáo Đại Thừa nổi tiếng, để 

học hỏi giáo nghĩa đại thừa với một vị tăng người Ấn Độ, pháp 

hiệu Buddhasema, một nhàPhật học đại thừa uyên bác mà các nước 

phía tây gọi là Sư Tử (Simha) . Sau thời gian học hỏi ngài King 

Sheng trở về Trung Quốc, dịch những bộ kinh ngài đã học với ngài 

Buddhasema ( Phật Đồ Trừng ?) và đã mang từ Khotan về Trung 

Quốc. Khotan lúc bấy giờ là một trung tâm Phật Giáo danh tiếng, 

rất nhiều chư tăng Trung Hoa đến đó tu học, trong số ấy có 8 vị sư 

từ Liang-chou năm 439 đến sưu tầm kinh điển. Cũng vào thời điểm 

ấy Kỳ Kiết Tập Lần Thứ Năm được tổ chức, những vị này tham dự 

Đại Hội, ghi chép lời tuyên đọc Tam Tạng mang về Trung Quốc. 

Một vị sư người Trung Hoa pháp hiệu Fa-ling (Pháp Lĩnh) mang 

nguyên bản kinh Avatamsaka-sutra từ Khotan và được ngài 

Buddhabhadra (Phật Đà Bạt Đà La, Giác Hiền) dịch năm 418 . Một 

vị cao tăng khác, ngài Pháp Hiển năm 475 mang từ Khotan nguyên 
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bản bộ Saddharma-pundarika, được ngài Dharmamati (Đạt Ma Ma 

Đề) dịch năm 490. 

 

Khotan tiếp tục đóng vai trò quan trong trong việc truyền thừa văn 

hóa Phật Giáo từ Ấn Độ đến Trung quốc vào thời nhà Đường (618- 

907). Một trong những nhân vật vĩ đại  là ngài SIKSANANDA 

(Thực Xoa Nam Đà) tàu dịch là Học Hỷ, người Vu Điền. Tắc 

Thiên Võ Hậu nghe tin nước Vu Điền có nguyên bản chữ Phạn của 

kinh Hoa Nghiêm, liền sai sứ tới Vu Điền sưu tầm và thỉnh mời 

ngài Siksananda đến Trung Quốc vào năm đầu niên hiệu Chứng 

Thánh ( 695), trú tại chùa Đại Biến Không ở Lạc Dương, với sự 

hợp tác của ngài Bồ Đề Lưu Chi, Nghĩa Tịnh, Pháp Tạng hoàn tất 

công tác dịch thuật bộ kinh Hoa Nghiêm trong vòng 5 năm. Bài tựa 

của kinh do Võ Hậu thân đề. Kinh Hoa Nghiêm  (Avatamsaka-

sutras, nguyên danh là Buddhavatamsaka-maha-vaipulyasutra - 

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) này gồm 80 quyển, 

khác với bộ Hoa Nghiêm do ngài Giác Hiền (Buddhabhadra, Phật 

Đà Bạt Đà La người Kashmir) đời Đông Tấn dịch gồm 60 quyển 

gọi là Cựu Dịch  Lục Thập Hoa Nghiêm. Ngoài ra ngài còn dịch 

những bộ khác, tất cả 19 bộ trong đó có Đại Thừa Nhập Lăng Già 

Kinh (7 quyển), Văn Thù Sư Lợi Thụ Ký Kinh (3 quyển). Ngài 

tịch vào đời Cảnh Văn (710) hưởng thọ 59 tuổi.                           

 

Một vị cao tăng khác người Khotan là ngài DEVAPRAJNA hay 

DEVENDRAPRAJNA (Đề Văn Bát Nhã) đến Trung Quốc vào 

năm đầàu niên hiệu Vĩnh Xương (689) đời Tắc Thiên Võ Hậu, 

dịch 6 bộ kinh . Theo Nanjio (Xem Catalogue ii, 143, tr. 439) công 

trình dịch thuật của ngài cọng tất cả 8 bộ gồm  Hoa Nghiêm Kinh 

Tu Từ Phận, 1 quyển (Buddhavatamsaka-cailulyasutra), Tạo 

Tượng Công Đức Kinh, 2 quyển (Acintya-sisaya) và Đại Thừa 

Pháp Giới Vô Phân Biệt Luận, 1 quyển (Sarvabuddhangavati-

dharani). 

 

SHIH-KIYEN, thái tử con vua Kustana (Khotan) là một vị cao 

tăng khác người Khotan  
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xuất gia năm 707, bị bắt làm con tin đem sang Trung Quốc. Tại 

đây, năm 721, ngài đã dịch được 4 bộ kinh , gồm kinh 

Anantamukhasadhata-dharani-sutra nói về vua  Sudarsana đã cắt 

thịt mình  để nuôi chúng sinh  và những tuyển tập rút từ kinh điển 

nói lên hạnh nguyện tu trì của bặc Bồ Tát, hành trì Đại thừa. 

 

Ngoài ra còn có rất nhiều các bậc cao tăng từ nhiều vương quốc ở 

Trung Á đến Trung Quốc hành trì Phật Đao, xiển dương chánh 

pháp, như ngài MITRASANTA (Tsiu-yiu) người Tu-kwa-lo 

(Tukhara: Đại Nhục Chi) năm 705 dịch bộ Vimalasuddha-prabhasa 

Mahadharani, ngài RATNACINTA (O-ni-panna), người Kashmir, 

dịch bảy bộ kinh ,  gồm bộ  Pratibimbabhishiktaguna-sutra, 

Amoghapasa-hridaya-muntraraga-sutra, Dharaniriddhimantra-

sutra, viên tịch năm 721 hưởng thọ trên 100 tuổi. Một vị cao tăng 

khác cũng người Kashmir là ngài Thien-si-tsai, đến Trung Quốc 

năm 890, chuyên tâm phiên dịch kinh điển 20 năm, hoàn thành bộ 

Ghamavyuha-sutra, Sukarma-dukharmaphala-visesana-sutra, viên 

tịch năm 1000. Một vị cao tăng Pháp hiệu Panjo hay Prajna (Bát 

Nhã), tên Trung Hoa là Che-hui,  người Kubha (Kabul) sau khi 

hoàn tất chương trình Phật học tại Kashmir, đến Trung Quốc năm 

781, cư trú tại Trường An năm 810, hoàn tất công trình phiên dịch 

8 bộ kinh , gồm Buddhavatamsaka-Vaipulya-sutra. Ngài 

DANAPALA, pháp hiệu tiếng Trung Hoa là She-hu, một học giả 

tài danh xứ Uddiyana, tây bắc Ấn Độ đến Trung Quốc năm 980 

hoằng truyền chánh pháp và phiên dịch Tam Tạng, được vua ban 

tước hiệu Hien-kiaoa-ta-sh. Trong số 111 bộ  

kinh điển do ngài phiên dịch gồm Mahasahasra-pramardana-sutra, 

Mahayana-ratnacandra-kumara-pariprikkha-sutra, Mahayana-

cintyarddhivisaya-sutra v.v. . . 

 

Vai trò và sự đóng góp của chư tăng Tây Tạng vào gia tài văn hóa 

Trung Quốc cũng không nhỏ, trong đó đặc biệt có ngài PA-HO-

SZ-PA hay BASHPA (Phát Tư Ba), đến Trung Quốc hoằng truyèn 

Phật pháp và phiên dịch kinh điển, được vua Nguyên  kính trọng 

mời làm quốc sư. Năm 1269 ngài xây dựng hệ thống mẫu tự cho 
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ngôn từ Mông Cổ. Ngài dịch kinh Mulasarvastivada-

nikayapravragyopasampada-karmavaka, viên tịch năm 1280, thọ 

42 tuổi.  

 

PHẬT GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC TẠI TRUNG Á 

 

Sử liệu Trung Hoa là tài nguyên phong phú cho chúng ta biết tình 

trạng Phật Giáo tại Trung Á, liên quán đến chùa tháp, số lượng 

tăng ni, đời sống và phương thức hành hoạt của các bậc cao tăng 

đến Trung Quốc truyền bá chánh pháp và phiên dịch Tam Tang. 

Những bộ Du Ký của ngài Pháp Hiển, Huyền Trang v.v. . . cọng 

thêm di cảo, di tích khảo cổ, tượng tháp, tranh ảnh là những bằng 

chứng cụ thể nói lên sự hưng thịnh của Phật Giáo, Đại Thừa cũng 

như Tiểu Thừa tại các vương quốc Trung Á. Trong bối cảnh văn 

hóa và lịch sử Trung Á chúng ta thấy có hai giòng truyền Phật 

Giáo liên hệ mật thiết  giữa Ấn Độ với vùng Oxus. Dân chúng tại 

vùng này xử dụng từ ngữ Prakrit và Ba Tư  chứng tỏ họ đã từ Ba 

Tư, Ấn Độ đến đây định cư sinh sống. Theo ngài Huyền Trang, 

vương quốc Shan-shan (gần Lob-Nor, Ngọc Môn), Turfan (Cao 

Xương), Kucha (Khâu Tư, Khuất Chi ), Kashgar (Sở Lạc) là những 

nước theo Phật Giáo Nguyên Thỉ, trong khi các vương quốc 

Yarkand (Xa Sa), Khotan (Vu Điền) theo Đại Thừa Phật Giáo. 

Nghệ thuật Phật Giáo, giáo nghĩa và hành trì Phật đạo có thể đã 

bành trướng mạnh mẽ vào đầu thế kỷ sau kỷ nguyên, mặc dầu theo 

sử liệu truyền thống, tại Khotan văn minh, văn hóa và tín ngiuỡng 

Phật Giáo đã lan tràn tại xứ này vài thế kỷ trước. Phật Giáo tại 

Kashgar và Kucha được ngài Pháp Hiển vào thế kỷ thứ , cũng như 

sử liệu đời Tiền Tân cũng đã ghi rõ, cho chúng ta biết Phật Giáo tại 

vùng đất này phát triển ra làm sao. Tại Turfan, tài liệu đầu tiên rõ 

ràng nhất là tài liệu ghi chép lễ khánh thành chùa Di Lặc 

(Maitreya) năm 469. Có lẽ lịch sử Phật Giáo của xứ này không 

khác mấy so với Kucha. Nên nhớ lễ Khánh Thành một ngôi đại tự 

là dự kiện quan trọng nên được ghi vào sử sách,cái đó không có 

nghĩa chùa Di Lặc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại Turfan 

và Phật Giáo chỉ đến ở quốc vương ấy vào thời kỳ ấy vì trước khi 
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ngôi Đại tự được xây dựng Turfan phải có chư tăng, có dân chúng 

biết phụng thờTam Bảo mới có việc xây chùa, lập tháp. Khotan có 

lẽ là địa điểm phát xuất Phật Giáo tại Trung Á rồi từ đó truyền 

sang Trung Quốc. Phật Giáo Đại Thừa ở Khotan là một giòng 

riêng biệt, theo ngài Huyền Trang, phát xuất từ Kashmir. Khi Đại 

thừa Phật Giáo thịnh hành tại Khotan, các giáo phái khác vẫn tiếp 

tục sinh hoạt không có gì chướng ngại. Ngài Pháp Hiển (400) thấy 

Phật Giáo Nguyên Thỉ hưng thịnh tại Shan Shan, Kucha, Kashgar, 

Osh (Ôn Túc), Udyana (Ô Trương Na) và Gandhara (Kiệm Đa La, 

bây giờ là Punjab). Ngài Huyền Trang thấy Phật Giáo Nguyên Thỉ 

không những hưng thạnh ở các nước vừa kể trên mà còn tại nước 

Balkh, Bamiyan và Ba Tư. Cả hai hệ phái Phật Giáo sống chung, 

hành hoạt chung, ngay trong một ngôi chùa hay một Phật Học 

Viện. S. Beal trong cuốn Life of Hiuen-Tsiang kể chuyện ngài 

Huyền Trang cùng một cao tăng Đại Thừa xứ Kucha tranh luận về 

những khía cạnh quan trọng trong giáo nghiã trên vùng đất Nguyên 

Thỉ (Kucha là trung tâm của Phật Giáo Nguyên Thỉ. Theo vị cao 

tăng này những bộ luận Samyuktabhidharma-hridaya (Nanjio số 

1287), Abhidharmakosa (Nanjio 1267), Abhidharmavibhasa 

(Nanjio 1264) và Yogikarabhumi (Nanjio 1170) là những bộ luận 

vĩ đại nhưngxem bộ Yogasastra là tư tưởng ngoại đạo, trong khi 

ngài Huyền Trang xem Yogasastra bao hàm giáo nghĩa Đại Thừa 

thâm sâu được ngài Di Lặc truyền thụ cho Asanga (Vô Trước). 

 

BÀ LA MÔN GIÁO 

 

Ngoài Phật Giáo với hai đại hệ phái Nguyên Thỉ, Đại Thừa, bành 

trướng tại thung lũng Tarim và lưu vực Oxus, chúng ta còn thấy 

các tôn giáo khác cũng sinh họat song song với Phật Giáo, mang 

lại ảnh hưởng giao lưu, đó là Ấn Độ Giáo, Hỏa Giáo, Cơ Đốc 

Giáo, Ma Ni Giáo. Sử liệu cho chúng ta thấy vào thời điểm ấy, thời 

điểm Phật Giáo hưng thịnh tại các vương quốc Trung Á, các tôn 

giáo sống chung hòa bình, không xung đột mà còn bổ sung cho 

nhau. 
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Ấn Đô Giáo với hai hệ phái tín ngưỡng: Lễ bái thần Visnu 

(Vaisnavism) và lễ bái thần Siva ( Saivism), sùng bái nam thần, nữ 

thần, đến Trung Á rất sớm. Di cảo Vidasa khắc trên cột đá đề cập 

đến Heliodorus, con của Dion, là người sùng kính Bhagavata, từ 

triều đình Antialkidas xứ Taxila đến vào đời thứ mười bốn triều 

đại vua Ấn Độ Kasiputra Bhagabhandra.  Quốc Vương Taxila có lẽ 

xuất hiện vào hậu bán thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên. Thần thoại 

Krisna có lẽ đã truyền ra nước ngoài vào thế kỷ thứ hai trước kỷ 

nguyên theo sử liệu của Zenob nói về người Ấn Độ tại Armenia. 

Sử liệu kể chuyện hai tù trưởng Ấn Độ Gisane (Kisane) và 

Demeter (Temeter) đến xin Valarashak hay Valarsaces xứ Armenia 

tị nạn ( 149- 127 tkn). Sau đóhai vị này bị xử tử nhưng con cháu 

của họ vẫn tiếp tục sinh sống tại xứ này, lập hai điện thờ thần  

Gisane và Demeter. Hai điện đài này về sau bị thánh Cơ Đốc 

Gregory ban thành bình địa mặc dầu bị phản đối nặng nề. Người ta 

cho rằng hai vị thần trên có lẽ là thần Bà La Môn Krisna hay 

Balarama hoặc những dương thần Ấn Độ Giáo . 

 

Tín ngưỡng Narayana có lẽ liên hệ với giáo phái Vaisnavism, tại 

một khu vực Trung Á khác, không đến nỗi chịu số phận hẩm hiu 

như tại Taxila. Một tấm di cảo do A. N. Bernshtam khám phá tại 

Tadjikistan, năm 1956 đề cập đến tín ngưỡng Narayana: 

“ Narayana Jayato”  -Narayana chiến thắng- nguyên văn di cảo. 

Dựa vào khảo cổ, B.C. Harmata (Xem Acta Orientalia, Hungary, 

Tome XOX, 1966, tr. 1- 32) cho di cảo Narayana thuộc giữa thế kỷ 

thứ nhất trước kỷ nguyên. Nếu tín ngưỡng Narayana cũng là tín 

ngưỡng Visnu, thì tấm di cảo trên cho chúng ta thấy Ấn Độ Giáo 

đã đến Trung Á trước Phật Giáo. Nhưng đồng thời trong tài liệu 

Khotan, Saka tại đông Turkestan lại cho Narayana là Phật và tài 

liệu Phật Giáo Sogdia (Khang Cư) lại cho Narayana là thiên thần 

(Deva). Trong bức tranh họa tại Đôn Hoàng vẽ Narayana ngồi trên 

lưng Garuda, hầu đức Quán Thế Âm. Con chim Garuda này liên hệ 

chặt chẽ với thần Visnu, do đó ta có thể tưởng tượng khi sáng tác 

bức họa trên, nhà họa sĩ  trong đầu đã có ấn tượng thần Ấn Độ. 

(Xem Arthur Valley: A Catalogue of Paintings recovered from 
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Tun-huang (1931), tr. 54. Xem P. Banerji: Hindu deities in Central 

Asia trong India's Contribution to World Thought and Culture 

(Vivekanand Memorial Volume, Madras, 1970 tr. 281- 287). Do 

đó ta cũng có thể nói Phật Giáo và Ấn Độ Giáo cùng lúc truyền 

vào vùng đất này. 

 

Khuôn dấu Nicolo, theo nhận xét của Cunningham, nói lên khá rõ 

ràng tín ngưỡng Visnu cùng Siva và Surya. Theo Cunningham, 

khuôn dấu này có khắc hình Visnu bốn cánh tay với người đồ đệ 

đứng bên cạnh vòng tay tỏ lòng tôn kính, cọng thêm hàng chữ 

bằng văn tự Tocha mà Ghirshman có thể đọc được, ghi chép tên 

của Mihira, Visnu và Siva. Người đứng hầu bên cạnh vòng tay, 

theo nhà học giả Pháp, không phải Huviska, vua xứ Husana mà là 

hình của một tù trưởng Hephthalite nổi tiếng và việc xử dụng ngôn 

ngữ Tocha nói lên tín ngưỡng Siva, Visnu và Surya, khá phổ cập 

với các sắc dân Trung Á vào khoảng 500 sau kỷ nguyên. 

 

Ảnh hưởng của tín ngưỡng Visnu khá rõ rệt trên bức tượng Phật tại 

Balawaste vùng Domko trên tuyến nam của Con Đường Tơ Lụa 

(Xem Bussagli: Central Asian Paintings, tr. 55- 58, Hình 65 và Bản 

VII). Bức tượng Phật này hiện được bảo trì trong Tàng Cổ Viện 

Quốc Gia, New Delhi,  một phần của bộ môn sưu tập cổ vật của 

Stein, được ước lượng vào thế kỷ thứ tám. Thân hình và cánh tay 

của tôn tượng được bao phủ bởi những biểu tượng như Srivatsa, 

kim cương, mandala hay sóng biển, ngựa Uccaihsrava (về câu 

chuyện sóng biển chuyển động), mặt trời, mặt trăng, vajras, sách 

vở, hình tam giác, hình tròn- những dự kiện thần bí diễn tả Ứng 

Thân Phật (Visvarupa) dựa vào Krisna Visvarupa của Gita. Bức 

họa hình tượng Phật này là muốn diễn đạt đặc tướng vũ trụ của 

Phật chứ không phải đức Phật lịch sử Sakyamuni. 

 

Tín ngưỡng Siva hình như phổ cập hơn tín ngưỡng Visnu ở Trung 

Á do ảnh hưởng của ngài Vô Trước (Asanga), một đỉnh cao của trí 

tuệ Phật Giáo vào năm 400. Tín đồ Phật Giáo không bài bác tín 

ngưỡng Siva mà có vẻ chấp nhận tín ngưỡng ấy. Tín ngưỡng Siva 
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đã đến với dân Trung Á và tồn tại một thời gian khá lâu dài. Hình 

tượng Siva hiện trên những đồng tiền của Gondopheres, Maves và 

những đồng tiền khác chứng minh điều đó. Thế giới đa thần giáo 

của tín ngưỡng Siva được thể hiện trên những đồng tiền của các 

quóc vương Kusana, trong đó Wima tự xưng mình là Mahesvara, 

tín đồ Mahesa. Hình tượng Nama được xem như Amba hay Uma, 

phối ngẫu của Siva. (Muốn tìm hiểu thêm các thánh thần trên các 

đồng tiền thời đại Kusana, xem Puri: Kusanas, Phụ Lục A, tr 213 

ff. Danh từ �deva� ám chỉ cho Gondophermes trên những đồng 

tiền hết sức quan trong, có thể muốn nói đến thần Siva chứ không 

phải thánh thần nào khác. Huyền Trang trong Tây Du Ký cũng có 

đề cập đến ngôi đền thờ Siva ngoại thành Puskalavati hay nói 

chung là đền thờ thần (deva) vào hế kỷ thứ bảy. Một pho tượng 

Saiva quan trong, tượng Trimurti với hình Siva nàm chính giữa 

(vào hế kỷ thứ ba) tại Akbun Dheri gần Charsadda, hiện nay được 

bảo quản trong tàng cổ viện Peshawar.). Nhiều hình tượng Bà La 

Môn, nhiều điêu khắc Saiva được khám phá tại A Phú Hãn, như 

đầu Durga chiến thắng Mahisasura. Tất cả những hình tượng, điêu 

khắc này đều thuộc thế kỷ thứ bảy và thứ tám, có lẽ vào các triều 

đại Sahi theo Ấn Độ giáo ở A Phú Hãn. Di cảo Mahavinayaka hay 

Ganesa với hình Ordhvamedhra choàng da cọp hiện nay để tại Bảo 

Tàng Viện Kabul là một biểu tượng khác của thần thánh Bà La 

Môn (Xem Benjamin Rowland: Ancient Art from Afghanistan, tr. 

107- 108). Những hình tượng ấy, hình tượng thần thánh Bà La 

Môn nói lên  tín ngưỡng Bà La Môn  được truyền bá đến các quốc 

vương này sau khi Phật Giáo đã hưng thịnh. Nói một cách khác, 

với tinh thần khai phóng của Phật Giáo, mọi tín ngưỡng đều có thể 

cùng nhau chung sống, cùng nhau song hành phát triển.  

 

Tín nguỡng Siva được phổ cập tại Sogdiana (Khang Cư) và Đông 

Turkestan mà ta có thể thấy được qua một phần của bức bích họa 

tại Penjikent, trên sông Zervashan (Xem Banerji: Artibus Asiae 

XXXI, 1969). Trong bức bích họa này thần Siva có hào quang, có 

giây thiêng (Yajnopavita), đứng thế alidha, mình mặc da cọp trong 
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khi những người hầu mặc sắc phục Khang Cư, áo choàng dài, cổ 

hở, đầy châu báu. 

 

Cổ vật tìm được tại những địa điểm kế cận trong sa mạc 

Taklamakan cho ta thấy tín ngưỡng Saivi cũng đuơc truyền đến 

vùng Turkestan Trung Hoa. Một bức họa trên bản gỗ với hinh 

tượng Siva ba mặt, bốn tay, ngồi xếp bàn trên dàn tọa được hai con 

bò nằm chống đỡ, đội vương miên mặt trăng lưỡi liềm, với con 

mắt thứ ba trên tráng, với áo choàng bán thân bằng da cọp, với 

hình con bò. Tất cảhình hài ấy đều là biểu tượng của thần Siva Bà 

La Môn. Một bản vẽ khác tại Dandan-Uiliq diễn tả hình Trimurti 

của thần Siva, ngồi xếp bàn, mặc áo trắng tay dài bó sát người, với 

Sakti quì bên đùi phải, dấu hiệu của con mắt thứ ba khó rõ ràng. 

Thần Siva có bốn cánh tay, cánh tay trái đeo khuyên, cánh tay phải 

để trên đùi, cầm vajra. Phần dưới của cánh tay phải choàng quanh 

cổ Sakti, cổ đeo giay chuyềnâ thắt nơ từng đoạn. Sắc diện phía bên 

trái trông rất dễ sợ, con mắt thứ ba khá rõ ràng. Hình Sakti choàng 

khăn áo, quấn chặt tay, tay mặt cầm bát dâng cho thần, lông mày 

dựng ngược, mắt dài, da trắng. Tượng thần Siva này hiện nay được 

bảo quản trong tàng cổ viện Anh Quốc. 

 

Một bức tượng Trimurti  (tam thân) khác tại Turkestan Trung Hoa 

hiện nay được bảo quản tại tàng cổ viện quốc gia Ấn Độ nói lên tín 

ngưỡng Siva khá phổ cập tại vùng này. Thần Trimurti ngồi thẳng, 

đầu hơi nghiêng về phía tay trái, hai đầu khác hiện sau lỗ tai. Đầu 

giữa trên trán có con mắt thứ ba, có râu mép mỏng, đôi mắt nặng 

trĩu, có vẻ mơ màng, cái sọ trên khăn đầu. Thần có bốn tay, hai tay 

dong cao, tay trái bưng mặt trời, tay phải bưng mặt trăng, tay phải 

phía dưới bưng quả cẩu, tay trái phía dưới để trên đùi, có lẽ cầm 

vajra ? với những khía cạnh đặc biệt như con mắt thứ ba trên trán ở 

đầu chính giữa, cái sọ trên khăn đầu, ba cái đầu và bốn cánh tay 

(Xem Andrews: Catalogue of wall Paintings from Ancient Shrines 

in Central Asia. Bal. 0200, tr. 87) 

 



 188 

Ngoài thần Siva và Ganesa, những vị thần Bà La Môn khác như 

Kumara, Kartikeya, Brahma, Indra, mặt trời, mặt trăng và 

Lokapalas đều xuất hiện trong nghệ thuật Trung Á. Theo 

Coomarswamy (Xem History of Indian and Indonesian Art, 

London, 1927, tr. 150) hình tượng thần Brahma được tìm thấy tại 

các hang động xứ Kucha (Khâu Tư). Một phần của bức bích họa 

tại Balawaste, hiện nay được bảo quản trong bảo tàng viện quốc 

gia Ấn Độ,  theo Andrews (Catalogue, tr. 13), là hình tượng của 

thần Indra, trong thế quì hay ngồi xếp bàn, hình người ngả về 

trước, đầu ngưởng ra sau, mắt nhìn xuống, hai bàn tay chắp lại để 

ngang cổ, đầu đội khăn màu hồng xẫm, gắn hạt trai. Khuôn mặt Ấn 

Độ, y phục nhiều đồ trang sức và một mulkta-yajnopavita. Sự hiện 

diện của con mắt trên cánh tay biểu hiệu thần Indra. 

 

Những bức họa trong động Đôn Hoàng diễn tả Ganesa, Kumara, 

mặt trăng, mặt trời. Thần Gasena dân chúng Khotan tôn thờ được 

thể hiện trong một số bia đồng và trong những bức họa trên bản gỗ 

do Stein khám phá tại Endere, hiện nay được bảo quản tại tàng cổ 

viện Anh Quốc, là một vị thần có bốn tay, đầu voi, ở thế ngồi, thân 

choàng da cọp, áo chật, quần bó, tay cầm chuổi hạt bằng giây thắt 

từng chùm, tay khác cầm tô hay trái cây hoặc kẹo, tay khác cầm 

đầu lao, củ cải, tay khác cầm rìu. Tại Dandan-Uiliq, Stein tìm thấy 

những bức tranh vẽ Gasena trên bản gỗ, tại Khadlik, thần Gasena 

được biểu hiện ngồi trên tòa sen, tại Đôn Hoàng, động số 285, thần 

Gasena cũng có một vị thế quan trọng. Thần Kartikeya trong bức 

bích họa tìm thấy tại Bezaklik (Xem Andrews: Catalogue of Wall-

Paintings, tr. 35- 36), ngồi trên con chim, một chân thả lỏng xuống, 

còn chân khác xếp bàn. Thần  điểu Mahakala và Garuda mang 

nước cam lồ rải xuống đại dương nổi sóng. Hình Mahakala với đầu 

quỉ, đậu trên đuôi con bò (Nandi) và thần Lokapalas sau này Phật 

Giáo dùng làm Tứ Phương Thần cũng được biểu hiện trong những 

bức tranh v ẽ tại Trung Á. Bốn vị thần Lokapalas - Dhritarastra, 

Virudhaka, Virupaksa, Vaisravana- được hội nhập trong nghệ thuật 

Phật Giáo, thành Tứ Phương Thần, mỗi vị canh giữ một phương 

hướng, được thể hiện trong nghệ thuật Trung Á, trong hình hài của 
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những vị võ vương, mặc áo giáp sặc sỡ, tay cầm vũ khí, đôi khi 

đứng chung với Yaksa hay quỉ thần. 

 

Ngoài những vị thần Bà La Môn được thể hiện trong nghệ thuật 

Trung Á, chúng ta còn thấy những huyền thoại thể hiện trong văn 

học. Hầu hết dân chúng Trung Á thời cổ đại đều biết đến huyền 

thoại Rama và những anh hùng ca khác. Câu chuyện Ramayana 

trong huyền thoại Khotan khác với huyền thoại Rama Bà La Môn, 

mắc dầu vẫn đề cập đến  những nhân vật  như Rama, Laksmana, 

Sita. Dasaratha và Parasurama. Giáo sư Bailey nghiên cứu tường 

tận chuyện Ramayana ở Trung Á (Xem bài The Rama Story in 

Khotanese� đăng trong Journal of the American Oriental Society, 

JAOS- LIX, tr. 460- 468. Xem Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies, 1949- 50, tr. 121- 139; 920- 938). Các nhà 

học giả nghiên cứu về Trung Á thấy danh hiệu Bhima, Arjuna v.v. 

. trong các bản anh hùng ca trở thành tên họ được ghi trong di cảo 

Kharosthi. Nhiều tên họ Bà La Môn được ghi trong di cảo cho ta 

thấy Bà La Môn Giáo đã có thời quảng bá tại Trung Á. Dân xứ 

Nhục Chi và hậu duệ hay chư hầu dân Kusanas chấp nhận tín 

ngương Siva. Vua Wima Kadphises tự xưng mình là Mahesvara 

hay là đồ đệ của Mahesa hay Siva nên hình tương Siva và Nandi 

được xuất hiện trên những đồng tiền Kusana từ triều đại Kusana 

này trở về sau.  Thần Skanda, Kumara, Vaosakha đều hiện trên 

những đồng tiền của vua Huviska.  Ganesa một vị thần Bà La Môn 

khác -con của Siva- rất phổ cập tại Trung Á (Xem Getty: Gunesa, 

Oxford 1936 tr. 40; Stein: Ancient Khotan, tr. 221; Shivarma 

Murti: Ganesa; M.K. Dhavalekar: Ganesa beyond the Indian 

Frontiers), Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, ï xem họ như là vị 

thần có thần thông diệt trừ mọi chướng ngại (Vighna nataka). Liên 

hệ đến dự kiện này chúng ta cũng nên đề cập đến di cảo Mathura 

vào năm thừ 28 triều vua Huviska, ghi chép 550 Puranas nói về hai 

thương xã Samitakara, Dhangika chuyên buôn bán bột, bắp, và 

cúng dường cho các đạo sĩ Bà La Môn. Lòng thành khẩn của tín đồ 

Bà La Môn được ăn sâu vào tâm khảm quần chúng. 
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Những di vật -nghệ thuật, di cảo - cho chúng ta thấy Bà La Môn 

Giáo, tín ngưỡng Vaisnavi và Saivi, với các thần thánh, anh hùng 

ca, huyền thoại đều đuơc truyền đến Khota và các vương quốc 

khác ở Trung Á, nơi mà Phật Giáo là một lực lượng tôn giáo chính, 

một sức mạnh tinh thần chỉ đạo. Bà La Môn Giáo rất gần gũi với 

Phật Giáo và các tín ngưỡng Bà La Môn khác. Lokapalas đã được 

Phật Giáo tuyển dụng, đồng hóa thành Tứ Thiên Vương, trong hệ 

thống tư tưởng Đại Thừa. Qua thời gian, Bà La Môn Giáo hòa 

nhập vào tín ngưỡng Saivi và Vainavi, biểu hiện đặc tính  tư tưởng 

Ấn Độ, đạc tính dung hợp của nền văn hóa Ấn Độ. 

 

 HỎA GIÁO, MA-NI GIÁO, CẢNH GIÁO CƠ ĐỐC VÀ PHẬT 

GIÁO 

 

HỎA GIÁO (Zoroastrianism) còn gọi là YÊU GIÁO, là quốc giáo 

của nước Ba Tư do Zoroaster sáng lập, quan niệm đời là một cuộc 

phấn đấu không ngừng giữa thiện và ác, giữa ác thần và thiện thần. 

Ác thần là hắc ám, là tối tăm. Thiện thần là ánh sáng quang minh, 

là mặt trời, là lửa, vì vậy tin đồ thờ lửa, thờ mặt trời, do đó gọi là 

Hỏa Giáo. Hỏa Giáo truyền vào Trung Quốc thời Nam Bắc Triều. 

Nhiều vua chúa Bắc Triều theo Hỏa Giáo. Khi Ba Tư bị nước Đại 

Thực chiếm, tín dồ HoÛa giáo bị ngược đãi, trốn sang phương 

Đông đến Trung Quốc vào thời nhà Đường. 

 

Sự liên hệ giữa Hỏa Giáo và Phật Giáo khá chặt chẽ, do đó có ảnh 

hưởng lẫn nhau. Vua Kaniska, vị đaị vương triều đại Kusana, một 

vị hộ pháp, cho đúc hình thần thánh Hỏa Giáo trên các đồng tiền 

(Xem Stein: Zoroastrian deities on the Kusana coins). Điều này 

chứng tỏ Hỏa Giáo khá thịnh hành tại quốc độ này. Theo sử liệu 

Trung Hoa, Hỏa Giáo và Phật Giáo cùng hành hoạt tại Khotan và 

Kashgar. Đại Đường Ký không những ghi chép Phật Giáo là một 

tôn giáo thịnh hành tại Khotan -một trong bốn Tiền Phòng - mà  

Hỏa Giáo cũng khá hưng thịnh. Một sử liệu Trung Hoa năm 768 

khám phá tại Dandan-Uiliq có đề cập đến dân chúng thành Kia-che 

(Kashgar, Sở Lạc) thờ Hỏa Giáo . Trong các di cảo Ba Tư Buiti và 



 191 

Gaotema gọi Phật Giáo là tà đạo (Xem Sacred Boooks of the East, 

Vol.IV, tr. 145; XXIII tr. 184).  

 

MA NI GIÁO, tín ngưỡng Mani hay Manes, do Ma Ni sáng lập 

năm 224, một trong những hệ thống tôn giáo duới danh xưng Bất 

Khả Tri Luận, chủ trương con người không thể nào thấu triệt được 

cái tuyết đối của vũ trụ. Tín ngưỡng này xuất phát tại Babylonia 

vào giữa thế kỷ thứ ba, qua thời gian rất có ảnh hưởng ở Đông 

phương cũng như Tây phương. Năm 694 Phật Đa Đàn, người Ba 

Tư đem kinh điển Ma vào chầu vua Trung Quốc. Năm 732 vua 

Đường Huyền Tôn xuống chiếu cấm Ma Ni Giáo, nhưng người 

Hồi Hột (Uighur) rất sùng mộ Ma Ni Giáo, sau khi giúp vua 

Đường Túc Tông dẹp yên loạn An Lộc Sơn. thì Ma Ni Giáo cũng 

được tự do truyền bá.  Hiện nay văn học Ma Ni Giáo không có 

mấy. Một ít di cảo khám phá được tại Trung Á cho ta thấy tín 

ngưỡng Mani có một thời gian xuất hiện tại Trung Á (Xem 

Encyclopedia of Religion and Ethics, VIII tr. 394 ). Các mảnh di 

cảo này được viết bằng nhiều ngôn ngữ (Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, 

Trung Hoa. Bản Khuastuanift chữ Thổ Nhĩ Kỳ là bài kinh cầu 

nguyện của Ma Ni Giáo được tìm thấy trong số kinh điển Phật 

Giáo Trung Hoa và những tài liệu liên quan đến am điện ở Thư 

Viện Polyglot tại vùng Turfan cho ta thấy điện đài Ma Ni Giáo 

được xây chung trong khuôn viên tự viện Phật Giáo. (Xem 

Seindia, Vol. II tr. 819 và 921). Tài liệu Ma Ni Giáo chữ Hán được 

tìm thấy tại Chien-to-tung, được Chavannes và Pelliot dịch và chú 

giải). 

 

Vì tài liệu về Ma Ni Giáo còn sót lại quá ít, nên khó cho chúng ta 

biết rõ tình trạng Ma Ni Giáo tại Trung Á như thế nào. Vì vậy 

muốn tìm hiểu tình trạng Ma Ni Giáo tại Trung Á lúc bấy giờ, 

chúng ta phải dựa vào các tác phẩm do những người không thuộc 

Ma Ni Giáo viết ra, dù viết có vẻ không mấy thiện cảm. Trong số 

các học giả Tây phương chuyên về Ma Ni Giáo, chúng ta cần để ý 

đến Augustine trong thời gian từ 373 đến 382 là giáo sư dạy tư 

tưởng Ma Ni Giáo , là người có khả năng nhất, uy tín nhất trong 
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hàng môn đệ Ma Ni, nhưng chưa chắc ông có thể đọc kinh điển Ma 

Ni bằng tiếng Aramaic. Văn học Hồi Giáo liên quan đến  Ma Ni 

Giáo bắt đầu vào thế kỷ thứ chín. Theo Al-Biruni,  chính Mani 

tuyên bố : � Trí tuệ và hành hoạt, qua từng giai đoạn trong lịch sử 

nhân loại, được hàng Thiên sứ mang lại. Do đó vào một thời đại 

này, tại Ấn Độ, thì có Thiên sứ với danh hiệu Phật , thời đại khác 

thì có Thiên Sứ Zaradusht (Zoroaster) đến với Ba Tư, thời đại khác 

nữa có Thiên Sứ Jesus xuất hiện tại Tây phương. Trong thời đại 

cuối cùng, thiên khải đã đến với Mani, thiên sứ của Thần Chân Lý 

đã đến với Babylonia.  Mani cho mình là thiên sứ của Chúa, là 

người được chúa mặc khải. Tín ngưỡng Mani rất giản dị, không 

rườm rà trong nghi thức, không thích sùng bái, đã giúp họ thoát 

cảnh khốn hiểm. Ở đây chúng ta không có đầy đủ dữ kiện lịch sử 

đế có thể ấn định niên đại Mani Giáo truyền đến Trung Á và Trung 

Quốc lúc nào. Những di cảo khám phá được ở thư viện nhiều thứ 

tiếng tại Đôn Hoàng (Xem The Chronology of Ancient Nations của 

Alberruni), gồm một tài liệu viết bằng chữ Syriac tại Trung Á, và 

tài liệu khác tại Turfan trong một cuôn giấy dài 5m ghi chép lời 

Sám Nguyện của Ma Ni Giáo - bản Khavastuaniff tiếng Thổ Nhĩ 

Kỳ. Người ta cũng khám phá ra di cảo Ma Ni trong  kho tàng kinh 

điển Phật Giáo. Những di cảo đào được tại Turfan  cho chúng ta 

thấy Mani Giáo có thời hành họat tại Trung Á. Thánh thất Ma Ni , 

nhà thờ Cơ Đốc  cùng san sẻ với Tự viện Phật Giáo, xây dựng trên 

vùng đất thánh. 

 

Sự hiện diện của tín đồ Mani nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tại Đôn Hoàng 

được chứng minh bằng di cảo tìm thấy trong ngôi đền làm trong 

vách đá - một tập sách nhỏ còn nguyên vẹn viết bằng tiếng Runic. 

Những khám phá khác ở Turfan cung cấp cho ta ít dự kiện, chứng 

minh Phật Giào và Ma Ni Giáo đều được dân chúng tôn thờ sau 

khi Thổ Nhĩ  Kỳ bành trướng ảnh hưởng và cai trị ở vùng đất này. 

Tại Trung Á cũng như tại Trung Quốc vào đời Đường, tín ngưỡng 

Ma Ni được tôn trọng qua di cảo người ta tìm thấy tại Chien-Fo-

tung. Pelliot khám phá ra một tài liệu nói về giáo nghĩa Ma Ni 

(Xem Chavannes và Pelliot: Un traite Manicheen retrouvé en 
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Chine, JA 1911- 1913), một đóng góp rất có giá trị liên quan đến 

Ma Ni Giáo tại Trung Á và Trung Quốc. (Xem Elliot: Hinduism 

and Buddhism, III, tr. 216)  

 

Trong tín ngưỡng Ma Ni người ta tìm thấy nhiều yếu tố Phật Giáo. 

Năm 739, Đường Huyền Tông, buộc tội Ma Ni Giáo đã lạm dụng 

danh nghĩa Phật Giáo lường gạt quần chúng. Điều này theo Al-

Biruni, không có gì đáng ngạc nhiên vì Mani quan niệm Zoroaster, 

Phật, Chúa là những Thiên Sứ đi trước, do đó tín đồ Mani tại 

những nước Phật Giáo xử dụng ngôn từ và biểu tượng quen thuộc. 

Thần thánh Mani được hình dung như những vị Bồ Tát ngồi trên 

tòa sen và Ma Ni được tín đồ diễn tả giống như đấng Như Lai, như 

vị Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra trong văn học Mani còn 

có hình tượng của những cây thánh trổ hoa bao quanh thánh thể 

theo hình tượng đức Phật ;ø kinh sách Mani trên phương diện cấu 

trúc cũng như ngôn từ không khác kinh điển Phật Giáo. Họ đã 

mượn Phật Giáo để truyền đạo.  

 

Triều đình yểm trợ Ma Ni Giáo tại Trung Á là các vị quốc vương 

người Uighurs đến cai trị vùng đất này vào thế kỷ thứ tám và thứ 

chín. Vào khoảng năm 750, Đại Hãn xem Ma Ni Giáo là quốc 

giáo. (Xem E. Chavannes và Elliot: Un traite Manicheen retrouvé 

en Chine, Journal Asiatique 1913- 177. Trong lịch sử Đại Hãn 

Uighur, một biến cố văn hóa lớn đã xảy ra, các vương quốc Đại 

Hãn đã trở thành tín đồ Ma Ni Giáo vào thời Đại Hãn thứ ba năm 

762.Biến cố này được ghi chép trong bia ký Qara Balgasun bằng 

ba thứ tiếng: Trung Hoa, Khang Cư (Sogdian) và Thổ Nhĩ  Kỳ, 

trong đó bia ký chữ Hán được bảo toàn tốt nhất. Việc quốc vương 

Đại Hãn theo tín ngưỡng Ma Ni là vì lúc bấy giờ người Uighur tiến 

chiếm Con Đường Lụa phát xuất từ Lạc Dương. Qua giao dịch 

thương mãi trên Con Đường Lụa, quốc vương Đại Hãn tiếp xúc 

với các phái bộ truyền giao Mani đã đến Trung Quốc từ năm 694. 

Tín ngưỡng mới này, một tín ngưỡng dung hợp tinh thần và truyền 

thống Phật Giáo, Hỏa Giáo, Cơ Đốc giáo, do Mani thành lập tại 

Mesopotamia sau khi đế quốc Sassanian được xây dựng tại Ba Tư 
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năm 224. Tín ngưỡng này do tông đồ Mar Ammo lãnh đạo được 

tín hữu người Sogdian và các nhà buôn trên đường đến Trung 

Quốc truyền vào Khurasan và Sogdiana. Xem Hambay: Central 

Asia, tr. 60- 61).  

 

Nhiều di cảo bằng tiếng Sogdian và các thổ ngữ Ba Tư được tìm 

thấy tại Turfan (Cao Xương) cho ta thấy Ma Ni Giáo có liên hệ rất 

chặt chẽ vớ Tây Phương. Tín ngưỡng Ma Ni chỉ có ảnh hưởng tại 

Trung Á sau năm 700. Tại Trung Quốc vào đời Nam Tống, Ma Ni 

Giáo đổi tên là Minh Giáo, tín đồ không ăn thịt, tiết kiệm, giúp đỡ 

lẫn nhau. 

 

CẢNH GIÁO CƠ ĐỐC  là một giáo phái Cơ Đốc do Nestorius ( 

Nãi Tư Thoát Lợi) sáng lập ở Tiếu Á Tế Á (Asia Minor), cũng đã 

tồn tại ở thung lũng Tarim và khá phổ cập vào thế kỷ thứ bảy, 

được  Olopen (A-lo-pen, A La Bản) truyền vào Trung Quốc năm 

635,  gần như đồng thời với Hỏa Giáo. Những mảnh Tân Ước 

được khám phá tại Turfan, phần lớn thuộc hế kỷ thứ chín, nhưng 

có một mảnh thuộc thế kỷ thứ năm. Tài liệu quan trọng nói về lịch 

sử Cảnh Giáo do giáo sĩ người ngoại quốc có tên là Adam, tên 

Trung Hoa là Kin-tsing biên soạn, được ghi trên bia đá Nestorius, 

một phần viết bằng chữ Hán, phần khác bằng chữ Syriac (Xem 

Havert: La Stele Chrestienne de Singan Fu en varietés sinologues, 

tr. 7, 12 và 20). Adam trên bia ký này ghi rõ lịch sử Cảnh Giáo và 

đạo lý Cảnh Giáo dùng danh từ Phật Giáo như Tăng và Tự để nói 

về giáo sĩ và nhà thờ của Cảnh Giáo,  diễn tả khá chi tiết về cuộc 

đời và hành hoạt của Chúa nhưng quan niệm việc Chúa bị đóng 

đinh trên Cây Thánh Giá là hành động cứu rỗi mà chỉ nói Chúa 

khai thiên lập địa và Cây Thánh Giá biểu hiện bốn phương trời. 

Người ta cho rằng sở dĩ Adam không đề cập đến việc Chúa hy sinh 

trên cây Thánh Giá như là hành động cứu chuộc tội lỗi của nhân 

loại vì đạo lý này không được dân chúng địa phương chấp nhận, 

nên tín đồ Cảnh Giáo vã như các giáo sĩ Giòng Tên không quảng 

bá đạo lý cứu rỗi này. Adam giao du thân mật với hàng Tăng sĩ 

Phật Giáo và dịch kinh Phật từ tiếng Hu (Hồ, Turkestan) sang tiếng 
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Trung Hoa. Theo Takakusu trích một đọan trong Tam Tạng chữ 

Nhật Bản nói Adam là người Ba Tư, hợp tác với vị tăng xứ Kapisa, 

pháp hiệu là Prajna để phiên dịch kinh Cảnh Giáo, kinh Phật sang 

chữ Hán. (Xem I-tsing tr. 169, 223). 

 

Theo sử liệu và di cảo chúng ta thấy Phật Giáo và Cơ Đốc Giáo 

chung sống hòa bình, các giáo sĩ Cơ Đốc và chư Tăng Phật Giáo 

liên hệ mật thiết tại Trung Quốc. Qua giao lưu văn hóa tại Trung 

Á,  Phật Giáo, Hỏa Giáo, Ma Ni Giáo và Cảnh Giáo Cơ Đốc  ảnh 

hưởng lẫn nhau. Phật Giáo lúc bấy giờ lẽ dĩ nhiên là một tôn giáo 

chính, quan trọng nhất trong mọi tôn giáo. Kinh điển Phật Giáo 

được phiên dịch ra tiếng Trung Hoa rất sớm. Kinh 

Sukkhavatvyuha (Lạc Địa Kinh), kinh Prajna-paramita (Bát Nhã 

Kinh) (Nanjio 23, 5) được dịch trước năm 200 và một phần của 

kinh Avatanmsaka (Hoa Nghiêm) và Kinh Pháp Hoa (  100, 103) 

được dịch trước năm 300. Giáo nghĩa Đại Thừa được phổ cập 

trước khi Cơ Đốc Giáo đến Trung Quốc, giáo lý Nguyên Thỉ Phật 

Giáo đến Turfan và Kucha trước khi các tôn giáo khác truyền vào 

(Xem Eliot: Hinduism and Buddhism, tr. 218).   

 

XU THẾ MỚI TRONG PHẬT GIÁO 

 

Truyên thống Phật giáo đi đến đâu là hòa mình trong bối cảnh văn 

hóa bản xứ, không đối nghịch mà điều hợp, không độc tôn mà 

phong phú. Qua diễn trình hội nhập, qua sự chung đụng với tín 

ngưỡng bản xứ và các tôn giáo ngoại lai, với tinh thần khoan hòa, 

dung nạp,  Phật giáo đã tự chuyển biến, đồng thời chuyển biến các 

nền văn hóa khác. Vì vậy ta thấy Phật Giáo đã hòa nhập với Laõ 

giáo, khổng giáo, Hỏa giáo, Mani giáo và Cảnh giáo trong địa bàn 

văn hóa Trung Á và Trung Quốc. Di cảo ghi rõ niên đại, ghi rõ lễ 

khánh thành ngôi chùa tại Turfan năm 469  với đầy dủ màu sắc tôn 

giáo Ân Độ, Trung Hoa. (Xem Eliot: Hinduism and Buddhism, tr. 

215). Chùa được xây dựng kỷ niệm hoàng thân An Chou ( hiện 

thân của Bồ Tát Di Lặc). Di tích lịch sử này thờ đức Bồ Tát Di 

Lặc, không phải chỉ vì ngài là tiền thân của đức Phật tương lai theo 
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quan điểm Nguyên Thỉ mà là hiện thân của vô số hình hài đầy lòng 

từ bi, lân mẫn hữu tình. Theo truyền thuyết, những bộ đại luận của 

ngài Vô Trước là do công hạnh hay mật truyền của đức Di Lặc, là 

Thai Tạng (Akasagarbha), là Pháp Thân (Dharmakaya), là Trời 

(tien), có công năng hoạch định vận mệnh vua chúa, là Đạo (tao) 

điều hành qui luật vũ trụ. Theo các nhà học giả Tây phương,  Phật 

giáo qui nạp thần thánh Ấn Độ và thánh thần của những tôn giáo 

tín ngưỡng khác - Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại 

Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng- kết quả của giao lưu 

văn hóa. Vị Phật được đa số Phật tử tôn thờ là Phật A Di Đà không 

thấy xuất hiện trong kinh điển Phật Giáo Nguyên Thỉ. Kinh Diệu 

Pháp Liên Hoa có đề cập đến ngài, nhưng không nói đến vai trò 

hay hạnh nguyện đặc biệt của ngài. Luận Đại Thừa Khởi Tín 

(Mahayana-sraddhotpada-sastra) của ngài Asvaghosa chỉ đề cập 

đến Phật A Di Đà ờ đoạn cuối (Xem Nanjio, Catalogue 1249 tr. 

274. Bộ luận này do Bồ Tát Asvaghosa sáng tác, do Siksananda 

dịch năm 695- 700, đời Đương). Bồ Tát Asvaghosa cũng có nói về 

Phật A Di Đà và cảnh giới của ngài trong một bộ kinh, có lẽ là bộ 

A Di Đà Kinh ( Amitayus-sutra hay Sukkavativyaha). Ngài Asanga 

cũng có đề cập đến Thế Giới Cực Lạc trong bộ Đại Thừa Khởi Tín 

luận như đã nói ở trên ( Xem Eliot: Hinduism and Buddhism, tr. 

219. Xem Nanjio 1190 tr. 262. Bộ Luận này do ngài Asanga trước 

tác, được ngài Prabhakaramitra dịch ra tiếng Trung Hoa 630- 633 

dưới thời nhà Đường). 

 

Dựa vào dự kiện các kinh điển Phạn văn đề cập rất sơ sài về Phật 

A Di Đà và trong văn học Gandhara, Lokesh Chandra, người ta 

cho rằng Phật A Di Đà và giáo nghĩa Tịnh Độ được chuyển biến 

tại Trung Ấn, nơi dân chúng tôn thờ, sùng bái Phật A Di Đà trong 

nhiều thế kỷ trước Tây lịch. Hai bộ kinh chính về giáo nghĩa Tịnh 

Dộ được dịch ra chữ Trung Hoa vào thế kỷ thứ hai và bốn bộ kinh 

Tịnh Độ vào thế kỷ thứ ba đều do các bậc thánh tăng Trung Á thực 

hiện (Xem Lokesh Chandra trong bài : Iranian Elements in the 

Formation of Tantrik Buddhism được thuyết trình trong kỳ Hội 

Luận về The Silk Route and the Diamond Path , tổ chức ngày 7,8 
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tháng 11 năm 1982 tại Đại Học California, cho rằng Tín Ngưỡng 

Di Đà biểu hiện khuynh hướng hình nhi thượng của Phật Giáo. 

Đức Phật Thích Ca, Con Người lịch sử giờ đây được thay thế bằng 

Phật A Di Đà. Sự tích Phật A Di Đà, hạnh nguyện độ sinh, giác 

ngộ viên mãn là thành quả hình nhi thượng, vượt xuất thế gian, 

tràn đầy ánh sáng Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Pháp Thân 

thường trụ. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đi vào Pháp Thân Thường 

Trụ, cũng là Phật A Di Đà và những vị hầu cận ngài cũng thay đổi. 

Brahma trở thành Avalokitesvara và Sakra trở thành 

Mahasthamaprapta. Hơn nũa theo Lokesh Chandra, Phật Di Đà, Bồ 

Tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara) và Bồ Tát Đại Thế Chí 

(Mahasthamaprapta) là những biểu tượng chịu ảnh hưởng của 

truyền thống Mithra do hai thiên thần Rasnu (Thần Công Lý) và 

Sraosa (Thần Phục Tùng) đứng hầu bên cạnh) 

 

Theo Taranath, nhà sử học Phật Giáo người Tây Tạng, (Xem bản 

dịch của Schiefner tr. 93, 105, 303) tín ngưỡng Di Đà phát xuất từ 

Saraha hay Rahulbhadra, một vị có thần thông quảng đại. Thầy của 

Nagarjuna, trông thấy Phật A Di Đà ở thế giới Dhingkota. Khi viên 

tịch Sahara mặt hướng về Sukhavati (Cực Lạc giới). Danh xưng 

Saraha không có vẻ Ấn Độ, có lẽ là một Sudra(Thủ Đà La) được 

thể hiện trong thánh kinh Tây Tạng có râu, tóc bối cao, tay cầm 

mũi tên (Xem Eliot: Hinduism and Buddhism, tr. 219). Như vậy 

người đầu tiên có liên hệ với tín ngưỡng Di Đà là người thuộc giai 

cấp thấp hèn mang tên ngoại quốc. Vị này thấy thánh nhân ở nước 

ngoài hoàn toàn khắc hẳn nhà sư, theo Eliot, có lẽ từ xứ Oxus hay 

Turkestan, nhưng chắc chắn chịu ảnh hưởng của Hỏa Giáo. Đạo lý 

Di Đà dạy có một thế giới sang chiếu hoà quang do một đấng Giác 

Ngộ ngự trị và những ai cầu nguyện tên ngài sẽ được sinh vào thế 

giới ấy. Cảnh giới cao nhất tuỳ theo thiện niệm, thiện ngôn, thiện 

hạnh, gọi là Thế Giới Vô Lượng Quang, không khác gì thế giới của 

Ahura Mazda. Đây cũng là cảnh giới của âm nhạc, không khác gì 

cảnh Tây Phương Tịnh Độ. Cảnh giới này có thể đạt được và 

Ahura Mazda cùng những vị thiên thần có thể bày đường chỉ lối 

cho những người thuần khẩn. Theo thánh điển Zoroastrian những 
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ai đọc tụng phương thức Ahuna-variya, linh hồn họ sẽ được Ahura 

Mazda dẫn đến thế giới hào quang (Xem Eliot: Hinduism and 

Buddhism). Chỉ cần tụng đọc danh hiệu Ahura-Mazda là có thể tái 

sinh vào thế giới hào quang. Theo Eliot những đặc điểm của Tây 

Phương Tịnh Độ phát nguồn từ Ba Tư, chỉ có lời phát nguyện,  và 

định chế là của Phật Giáo. 

 

Theo thế giới quan của người Ấn Độ, trong vũ trụ có rất nhiều 

thiên cảnh. Cảnh giới Cực Lạc (Sukhavati) không giống những 

cảnh giới khác trước đó của Phật Giáo, tuy chỉ ở góc trời tây, 

nhưng rạng rỡ hơn nhiều. Eliot muốn truy nguyên sự liên hệ giữa 

Sukhavati và Saukavastan của Turkestan và Cơ Đốc Giáovì âm 

thanh của hai từ ngữ này na ná giống nhau. 

 

Theo nhà ngoại giao Anh, ảnh hưởng của Hỏa Giáo cũng tìm thấy 

trong khái niệm về Bồ Tát Quán Thế Âm liên hệ vơí thế giới cực 

lạc của Phật A Di Đà. Danh từ kép Avalokitesvara có nghĩa là bậc 

thánh nhân mà chúng ta thấy trong thế giới hiện tại, mà cũng  có 

nghĩa là bậc thánh nhân mà chúng ta có thể trực giác qua sự thể 

hiện của ngài. Ngài có nhiều hình tướng đệ tử Phật, có thể là Quán 

Âm, Văn Thù, Địa Tạng,Vajrin. Ngài là Siva của Phật Giáo trong 

hình hài nhân thế, trong khi Phật A Di Đà là Siva trong bản thể 

Brahman. Ngài có thần thông quảng đại, là vị cứu nhân độ thế. Từ 

ngón tay của ngài tuôn ra những giòng sông làm mát lửa nóng địa 

ngục, từ ngón tay của ngài làm kinh động quỉ thần; từ ngón tay của 

ngài tế độ hàng ngạ quỉ. Ngài là nơi nương tựa, Phật Pháp Tăng trở 

thành nhất thể. Hình tượng của ngài xuất hiện khá sớm trong môi 

truờng Ấn Độ. Trong những kinh sách về sau diễn tả ngài như là 

đệ tử thân tín của Phật A Di Đà, làm cho ta liên tưởng đến vị thần 

Fravashi của Ba Tư, hiển hiện trong hình hài nhân thế nhưng thực 

sự có trước khi người sinh ra và hoàn toàn độc lập khỏi cảnh giới 

người. Sự liên hệ giữa pháp thân Phật và Bồ Tát có thể so sánh với 

đạo lý Hỏa Giáo về Fravashi. 
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Các nhà học giả Tây Phương muốn truy nguyên ngồn gốc Trung Á 

với các vị Bồ Tát khác. Sylvain Levi cho rằng Bồ Tát Văn Thù gốc 

Tokharian. (Xem Journal Asiatique, JA 1912- 1 tr. 622. Xem Levi: 

Le Népal, tr. 330 ff). Theo Eliot tín ngưỡng Văn Thù tại Ngũ Đài 

Sơn rất xưa, sau này người ta liên hệ với Ấn Độ, dân bản xứ liên 

hệ với Népal, Tibet (Tây Tạng) và Khotan (Vu Điền) và được xem 

như là vị thần khái sáng văn minh nhân loại. Giả thuyết cho rằng 

ngài Văn Thù phát xuất từ Trung Á không có bằng chứng cụ thể. 

E. Huber là người đầu tiên tìm thấy trong một bộ kinh Tiểu Thừa 

có đề cập đến những truyền thống rất xa lạ đối với Ấn Độ, thí dụ 

huyền thoại về Khota, khiến ông tự hỏi phải chăng bộ kinh này đã 

được thêm vào hay sửa chữa taị Tukharistan. (Xem Études de 

litérature Bouddhique, VIII, Bulletin École Francaise de l'extreme 

orient, VI, 1906, tr. 385). Theo Louis de La Vallée Poussin các 

quốc giaTây Vực ( Serindia, từ dãy Pamir đến Vạn Lý Trường 

Thành) đã cùng nhau hợp lực khai triển Phật giáo theo lăng kính 

địa phương. Câu chuyện về ngài Văn Thù rất đặc biệt. Theo ngài 

Nghĩa Tịnh (I-tsing), Bồ Tát Văn Thù sống tại Trung Quốc. Tại 

Nepal dân chúng thờ cúng ngài như một vị thần linh. Với Phật 

Giáo Đại Thừa ngài là vị Bồ Tát. Với Mật Tông ngài làvị khai triển 

Pháp thân Phật, trên một nửa mật chú mang danh hiệu của ngài. 

 

Dức Địa Tạng cũng được các nhà học giả Tây phương truy 

nguyên. Vào thế kỷ thứ tư, Ấn Độ biết đến danh hiệu ngài, nhưng 

vào thế kỷ thứ bảy hay sốm hơn, tín ngưỡng Địa Tạng bành trướng 

mạnh tại Trung Quốc và cuối cùng tại Viễn Đông, vị thế của ngài 

chỉ sau Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo Eliot tín ngưỡng Địa Tạng 

được phổ cập vì liên hệ với người chết, nhưng không xuất phát từ 

Trung Á hay từ Trung Quốc. Danh xưng của ngài tại Trung Quốc 

là Địa Tạng (Ti-tsang), tại Nhật Bản là Jizo. Ngài là vị Bồ Tát cứu 

người ở âm giới giống như thần Srosh của Hỏa Giáo. Hình ảnh 

ngài được tượng trưng bằng hình ảnh của một vị sư  đầu trọc, đắp y 

điều, tay cầm phất trần hay tích trượng. (Xem Stein: Serindia, Vol. 

II, tr. 364). Tín đồ Mani Giáo tôn thờ ngài như là Thần Ánh Sáng, 

nói lên ảnh hưởng Phật Giáo đối với giáo phái này. Ngài là một 
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trong tám vị Đại Bồ Tát. Trải qua hằng hà sa số kiếp ngài nguyện 

cứu độ tất cả chúng sinh thoát vòng sinh tử luân hồi trước khi ngài 

thành Phật. Với tích trượng cầm tay, ngài gõ cửa địa ngục, mở cửa 

cứu khổ độ nhân. Những bức bích họa tại Đôn Hoàng diễn đạt 

nhiều đặc thù về ngài Địa Tạng. Chúng ta sẽ bàn về điểm này trong 

Chương nói về Nghệ Thuật Trung Á. 

 

Trung Á  nói một cách tổng quát, là nguồn gốc chính cho Phật 

Giáo Trung Hoa. Chúng ta đã đề cập đến các bậc cao tăng thạc đức 

Trung Á đến Trung Quốc hoằng truyền chánh pháp và phiên dịch 

kinh điển. Qua sự hoằng đạo của các bậc cao tăng Trung Á, các 

nhà sư Trung Hoa mới sang Án Độ nghiên cứu Phật lý, hành trì 

Phật Đạo và mang nguyên bản tiếng Phạn về Trung Quốc, tạo 

thành phong trào nghiên cứu Phật học rất phổ cập thời bấy giờ. 

Tây Tạng và Mông Cổ dung hòa Phật lý với tín ngưỡng cổ truyền 

tạo nên màu sắc đặc thù, không những chỉ có ảnh hưởng đến 

vương quốc Tây Tạng, Mông Cổ mà còn khắp các quốc độ dưới 

ảnh hưởng văn hóa của Tây Tạng. 

 

PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 

 

Phật Giáo được truyền vào Xứ Tuyết thực sự bắt đầu với vua 

Srong-tsan-gam-po, lên ngôi năm 629, cùng thời với vua Harsa và 

vua Thái Tông Lý Thế Dân nhà Đường. (Xem Tibet, Encyclopedia 

of Religions and Ethics, ERE, VIII, tr. 702. Lịch sử truyền thừa 

Phật Giáo vào Tây Tạng lúc ban đầu bao phủ bằng thần thoại và 

truyền thuyết. Những phái bộ Phật Giáo do vua A Dục gửi đến các 

nước có lẽ đã đến biên giới Tây Tạng. Sau đó hơn một trăm năm 

có chuyện thần thoại nói về ngôi chùa được xây dựng trên lãnh thổ 

Tây Tạng. Thần thoại này và câu chuyện bốn thùng thánh điển từ 

trên trời rơi xuống ở thế kỷ thứ tư nói lên phần nào Tây Tạng liên 

hệ đến một phái bộ Phật Giáo. Tuy nhiên dựa vào sử liệu, thời 

điểm Phật Giáo được truyèn vào Tây Tạng ở thế kỷ thứ bảy thuộc 

triều đại Srong-tsan-gam-po (Song Lộng Tán Tư Cam Phổ 

Vương), người được vua nhà Đường gả công chúa Văn Thành 
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(Wen-Ch'eng) năm 641. Công chúa đến Tây Tạng mang theo 

tượng Phật, kinh điển và có lẽ một số chư tăng, mở đầu niên đại 

truyền thừa Phật Giáo tại Tây Tạng. Công chúa Nepal, thứ phi đến 

Tây Tạng mang theo tín ngưỡng Tara. Những dữ kiện này cắt ngĩa 

phần nào trạng thái Phật Giáo Tây Tạng). 

 

Hai vị công chúa này khuyên vua tin tưởng Phật Giáo.Ngữ vựng 

Tây Tạng mượn từ chữ Brahmi của Ấn Độ, thành quả của phái bộ 

Sambhota do vua Tây Tạng gửi đến Ấn Độ, như chúng ta đã biết. 

Tuy nhiên theo Eliot, sau thời gian nghiên tầm, cho rằng chữ Tây 

Tạng rút từ văn tự gốc Ấn Độ được xử dụng tại Khotan, Sambhota 

và Kashmir (Xem Noernle MS Remain found in E. Turkestan, 

1916, tr. xvii ff . Theo Eliot giữa chữ in và chữ viết Tây Tạng hình 

thể rất khác nhau, do đó vấn đề được đặt ra phải chăng văn tự Tây 

Tạng có hai nguồn gốc khác nhau, một bên lấy từ Bengal còn một 

bên từ Khotan? Theo F.W. Thomas, phái bộ Sambhota đến Ấn Độ 

trước khi Vương luật ra đời, trước khi vua cưới hai nàng công chúa 

Trung Hoa và Népal. Chữ viết Tây Tạng l.ấy từ Népal. Xem: 

Festscriff Zur Feier des zoo jahriegen Bestchens der Akademie der 

Wissen Schaffen in Gottingen, 1951, tr. 146ff.) Triều đại Srong-

tsan-gam-po với hai hoàng hậu, hoàng phi được xem như là những 

vị hộ pháp đầu tiên của Lạt Ma Giáo. Lòng tin chân thành và trọn 

vẹn vào đức Quán Thế Âm và thần Tara là viên gạch đầu tiên cho 

lâu đài Phật Giáo và văn minh Tây Tạng. Sau khi vua băng ha, tình 

trạng Phật Giáo Tây Tạng không mấy sáng sủa mãi cho đến vài 

chục năm sau. 

 

Vào khoảng năm 705 vua Khri-gtang-Ide-btsan chú tâm đến Phật 

Giáo, xây cất chùa chiền, bảo trợ công tác phiên dịch kinh điển, 

thỉnh mời chư tăng từ Khotan (Vu Điền) đến truyền bá giáo pháp, 

như được ghi trong Thánh Chỉ năm 783, hiện được bảo quản tại 

Lhasa. Lòng nhiệt thành  của vua đối với Phật Đạo mở đầu cho 

những phát triển tương lai. Theo lời đề nghị của Sangharatsita, vua 

thỉnh mời một  cao tăng người Ấn Độ, ngài Padmasambhava đến 

Tây Tạng, nhưng lời đề nghị ấy bị chư tăng Trung Hoa phản đối. 
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Trên bình diện chính trị, ảnh hưởng Tây Tạng đã lan rộng đến  

những vùng dọc theo biên giới Trung Hoa, trong thung lũng Tarim 

và một phần của Tứ Xuyên và Vân Nam. Trên địa hạt tôn giáo, ảnh 

hưởng của Trung Quốc đối với Tây Tạng khá vững mạnh. Vào thời 

điểm này, Amogha (Bất Không), một nhà sư Tích Lan , đang hành 

đạo tại Trung Quốc, được vua, dân mến chuộng. Bất Không là vị 

truyền bá giáo nghĩa Mật Tông tại Trung Quốc. (Xem Najio II, 155 

tr. 444- 447. Amogha, người Tích Lan, có một số học giả cho ngài 

người Bắc Ấn, theo thầy là ngài Vajrabodhi (Kim Cang Trí) đến 

Trung Quốc. Sau khi bổn sư viên tịch, ngài trở về Tích Lan và Ấn 

Độ thỉnh kinh đem về Trung Quốc năm 746. Ngài muốn về nước 

nhưng vua không cho phép. Ngài viên tịch năm 774,  hưởng thọ  

70 tuổi. Ngài dịch 77 bộ kinh,  được vua chúa và thần dân mến 

trọng). 

 

Padmakara hay Padmasambhava(Liên Hoa Sinh), thuộc phái Du 

Già (Yoga) tại Nalanda, một giáo phái rất thịnh hành tại Ấn Độ 

thời bấy giờ. Ngài tinh thông giáo nghĩa, giỏi phù pháp, thần  chú. 

Nguyên ngài người Udyana, tây bắc Ấn Độ, sau này là Swat và 

Kafiristan,  đến Tây Tạng năm 747 với một số chư tăng Ấn Độ. 

Vua và triều đình Tây Tạng thỉnh mời ngài và chư tăng ở lại Tây 

Tạng. Ngài thành lập ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên tại Sam-yas 

năm 749 trên tả ngạn sông Brahmaputra, cách Lhasa 30 dặm phía 

đông nam và mời ngài Santaraksita làm Viện Chủ. cùng với một số 

Sa Di Tây Tạng, xem như nòng cốt của Tăng Già Tây Tạng tương 

lai. (Xem S.C. Das: Indian Pandits in the Land of Snow, Calcutta, 

tái bản năm 1965, tr. 51. Ngài Santaraksita, người xứ Gaur,  viện 

trưởng Viện Đại Học Nalanda, được vua Thi-Srong-deu-tsang 

thỉnh mời sang Tây Tạng. Ngài được dân chúng đón tiếp trọng thể, 

gọi ngài là Acarya Bodhisattva (Bồ Tát Đạo Sư). Ngài được vua 

ban chức hiệu Quốc Sư. Dưới quyền điều khiển của ngài đời sống 

tự viện Phật Giáo Tây Tạng được thành hình, trong khi đó về phần 

nghi lễ ngài Padmaambhava đảm trách.). 
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Padmasambhava, Liên Hoa Sinh, là vị sáng lập giáo hội Tăng Già 

Tây Tạng, truyền bá và bành trướng hành trì Mật Tông. Theo sử 

liệu, không thấy ngài phiên dịch kinh điển 

nào từ chữ Phạn ra chữ Tây Tạng, mặc dầu ngài là tác giả của 

nhiều nghi thức tụng niệm, lễ bái (Sadhanas), gia trì thần chú 

(Dharani) tương tự như những bộ Mantras Bà La Môn Giáo. Ngài 

phát động phong trào văn hóa bằng cách gửi một số chư  tăng Tây 

Tạng qua Ấn Độ, nghiên cứu học hỏi và bằng cách tổ chức những 

nhóm phiên dịch kinh sách từ tiếng Phạn ra tiếng Tây Tạng. Bản 

dịch Tây Tạng rất sát  nguyên bản Sanscrit, nên ngày nay chẳng 

may nguyên bản bị thất lạc, các nhà học giả dùng bản dịch Tây 

Tạng để dịch ngược lại ra chữ Sanscrit. 

 

Cách thức tổ chức Tăng Già và nếp sống Tăng lữ dựa vào mô hình 

Ấn Độ do ngài Liên Hoa Sinh chủ trương,  không được Hòa 

Thượng (tương đương với cấp bậc Upadhyaya bằng Phạn ngữ) 

Hwao-shang người Trung Hoa tán thành. Vì vậy vua mời ngài 

Kamalasila, một đại luận gia nổi tiếng xứ Ma Kiệt Đà đến Tây 

Tạng cùng Hoa Thượng Hwao-shang  đối thoại. Trong buổi thảo 

luận công cọng, Hòa Thượng Trung Hoa đuối lý, vua bèn mời Hòa 

Thượng ra khỏi nước, xử dụng mô hình Ân Độ trên phương thức tổ 

chức và nếp sống tăng lữ . Tự viện được xây cất khắp nơi và Phật 

Giáo trở thành quốc giáo. Từ thời vua Khri-Sron-Ide-btsan đến 

cuộc viếng thăm của ngài Padmasambhava (theo sử liệu truyền 

thống tức từ năm 747), số lượng kinh điển được dịch từ tiếng Phạn 

sang tiếng Tây Tạng ngày càng tăng. Vua dịch hai bộ, ngài 

Padmasambhava một bộ , còn hầu hết là công trình của ngài 

Kamalasila. Hiện nay trong Đại Tạng Tây Tạng, Tanjur, còn giữ 

17 bản dịch và một phần bộ Ratnakuta do ngài Kamalasila phiên 

dịch. Thời đại này, trong lịch sử Tây Tạng gọi là thời đại hoàng 

kim của Tây Tạng. Chính trong thời đại này hai bô tự điển Phan-

Tạng đã được biên soạn. 

 

Padmasambhava là một trong những nhà đại luận sư của Mật Giáo. 

Đối với Phật Giáo Tây Tạng., ngài là một Guru, một Mahacarya, 
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một Đạo Sư. Ngài được tượng trưng bằng một chân dung khá đặc 

biệt, không giống hình dáng của một nhà sư, với vẻ nhìn trông có 

vẻ bực tức, cứng rắn chứ không hiền hòa, tuy ung dung tự tại. Lịch 

sử về ngài được ghi chép với nhiều chi tiết đặc biệt, nhất là chi tiết 

về cuối đời hành đạo của ngài tại Tây Tạng: như đám mây,  như 

luồng gió thoảng, ngài biến mất không để lại một dấu vết gì nữa ở 

Tây Tạng. Theo quan điểm của một số học giả Tây Phương, sở dĩ 

ngài chú tâm  đến giáo nghiã Mật Giáo vì ngài liên hệ khá mật 

thiết với xứ Bengal, trung tâm Mật Giáo lúc bấy giờ. Khi ngài 

mang giáo nghĩa này đến truyền bá tại Tây Tạng, ngài đã tùy cơ 

uyển chuyên cho phù hợp với phong tục tập quán địa phương, nên 

không chủ trương nếp sống độc thân mà xem sự hòa hợp âm 

dương là phương thức có thể đẩy lui ác quỉ  ma chướng. Ngài là vị 

xây dựng ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên tại Samye. Ngôi chùa này 

chẳng bao lâu trổ thành một trung tâm văn hóa, hoạt động tích cực 

trong công tác dịch thuật, biên soạn và sáng tác. Ngài Vairocana, 

cao tăng người Kashmir, là một trong những nhà dịch giả tài ba 

nhất của Tây Tạng.   

 

Trong những di cảo khám phá được tại thung lũng Tarim không 

thấy đề cập đến danh hiệu chư tăng nói riêng và Phật Giáo Tây 

Tạng nói chung, phải chăng vì các nhà sư Trung Hoa và tôn giáo 

cổ truyền Tây Tạng chống đối mãnh liệt hệ thống Phật Giáo mới ở 

Tây Tạng. Tài liệu thỉnh thoảng có đề cập đến các nhà sư TâyTạng 

nhưng dùng danh xưng Bon-da chứ không phải Lạt Ma. Những vị 

ghi chép tài liệu rất am tường truyền thống tôn giáo cổ truyền, điều 

này một phần nào chứng minh sự xung đột giữa hai hệ thống tôn 

giáo mới và cũ. Chúng ta hiện nay không có những tài liệu khác để 

phán đoán mà chỉ hoàn toàn dựa vào những di cảo khám phá được, 

đó la di cảo của hệ thống tôn giáo cổ truyền. Khi ngài 

Padmasambhava biến mất khỏi Tây Tạng, ngài để lại 25 người đệ 

tử theo dấu chân ngài nối tiếp truyền thừa giáo nghĩa Mật Giáo và 

giáo nghĩa này được bành trướng mạnh mẽ đến thời đại Ralpachan, 

cháu đích tôn của vua Khri-Sron-Ide-btsan. Với sự bảo trợ của 

vương triều, tự viện được  xây dựng nhiều hơn, được quyền thâu 
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nhận thuế do tá điền cung cấp, mỗi vị sư được năm tá điền đóng 

góp nuôi dưỡng. Giáo hội Phật Giáo được kiện toàn (Xem 

Rockhill: Life of the Buddha, tr. 225), sự nghiệp phiên dịch kinh 

điển ngày càng tiến mạnh, hầu hết tam tạng kinh điển Phạn văn 

được chuyển sang tiếng Tây Tạng. Nhà vua vì dốc lòng bảo trợ 

Phật Giáo nên đã khiến cho một số quần thần bất mãn, thêm vào 

đó hoàng đệ Lan-dar-ma muốn tiếm ngôi, âm mưu xuyên tạc,  kết 

quả vua bị ám sát vào năm 833 hay 902 (Xem Rockhill, tr. 225) . 

Sau khi soán vị, vua Lan-dar-ma đã ban hành chính sách tiêu diệt 

Phật Giáo bằng cách phá hủy tự viện, đốt hủy kinh sách, trục xuất 

chư tăng Ấn Độ ra khỏi Tây Tạng. Pháp nạn kéo dài ba năm. Cuối 

cùng vua Lan-dạ-ma bị một Lạt Ma giết. Tình hình chính trị bất an, 

quốc dân phân tán, nhiều bộ lạc nổi lên tranh bá đồ vương làm cho 

quyền lực chính trị của Tây Tạng vùng Tarim  tan vỡ, kéo theo sự 

suy thoái của Phật Giáo. Sử sách không thấy ghi chép sinh họat 

Phật Giáo trong giai đoạn này nói lên tình hình nghiêm trọng Phật 

Giáo Tây Tạng phải trải qua vào thế kỷ thứ mười. Rất may trong 

cơn biến loạn, ngôi chùa tại Samye vẫn còn tồn tại và kinh điển 

dịch thuật vẫn được chùa bảo trì. 

 

Theo sử liệu, sau khi tình hình chính trị đựic ổn định, chư tăng 

ngoại quốc lần lượt đến Tây Tạng vào đầu thế kỷ thứ mươi một. 

Phật Giáo bắt đầu phục hưng. Đây là tân Phật Giáo, Phyi-dar, khác 

với cựu Phật Giáo, Sna-dar của những thế kỷ trước. Những vị cao 

tăng trong cao trào Phật Giáo mới là La-chen-Lo-chen, Lama 

Yes'es và Atisa hay Dipankara Srijnana. La-chen người Kashmir, 

nơi cung cấp nhiều Lạt Ma hoằng hóa tại Tây Tạng, gửi các nhà sư 

trẻ tuổi Tây Tạng đến các trung tâm Phật giáo danh tiếng tại Ấn Độ 

để học hỏi và hành trì đạo pháp, đồng thời thỉnh mời các bậc cao 

tăng thạc đức Ấn Độ đến Tây Tạng hoằng hóa. Phong trào �nhập 

Trúc cầu Pháp� được vua Yesesttod nhiệt tình yểm trợ. (Xem S.C. 

Das: Indian Pundits in the Land of Snow, tái bản 1965, tr.54. Vua 

Yesesttod là một tộc trưởng bộ tộc mNa-ris ở miền tây Tây Tạng, 

là một Phật tử thuần thành. Dưới triều đại ngài, quốc gia thái bình, 

nhân dân an lạc. Vào khoảng năm 1025 vua cho xây dựng ngôi đại 
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tự tại Thoding, vùng Purang.). Atisa người Bengal, thọ giới tại 

Odantapuri, tu học tại Miến Điện lúc bấy giờ gọi là Suvarnadvipa, 

viện chủ chùa Vikramasila. Ngài hoằng hóa tại Tây Tạng 15 năm, 

có công cải cách Phật Giáo Tây Tạng. Với chủ trương thanh tịnh 

hóa thiền môn, ngài chọn một số trẻ em  độ mười tuổi, thông minh, 

dĩnh ngộ, dạy tiếng Tây Tạng và với sự đồng ý của cha mẹ, nhận 

làm sa di, rồi gửi những chú sa di này sang Ấn Độ học tập giáo 

nghĩa với ngài Ananda Garbha tại Kashmir, học luật với những cao 

tăng chuyên môn luật tạng. Ngoài ra, nếu có thể , những vị tăng trẻ 

này được phép thỉnh mời chư tăng Ấn Độ, nhất là ngài Ratnavajra, 

người Kashmir, các vị cao tăng xứ Ma Kiệt Đà,  đến Tây Tạng 

hoằng pháp. Trong số 21 vị tăng trẻ tuổi được gửi đến Ấn Độ tu 

học, chỉ có 2 vị sống sót và hoàn tất chương trình tu học, đó là 

Rinchhen Zan-po và Leqspahi-Serab. Hai vị này đều nghe danh 

ngài Dipankara Srijnana, vị cao tăng bâc nhất tại Ma Kiệt Đà, là đệ 

nhị tổ của 500 vị A La Hán thuộc  Đại Chúng Bộ 

(Mahasanghikas). Hai vị trình cho vua biết về khả năng, đạo hạnh, 

công hạnh của các bậc cao tăng Ma Kiệt Đà. Vua liền sai Rgya-

tsar-gru-Senge đến Vikramasila, mang theo thẻ vàng lớn để cúng 

dường và thỉnh mời ngài Dipankara Srijnana đến Tây Tạng. Vì bận 

công việc Phật sự nên ngài không thể thuận theo lời mời của vua 

Tây Tạng. Vua bèn nhờ Rinchhen Zan-po qua Ấn Độ. Lần này 

Dipankara Srijnana, năm 1038 đồng ý đến Tây Tạng và ở lại đó 15 

năm hoằng hóa, cho đến ngày ngài viên tịch. Dipankara Srijnana 

đem niên lịch mới vào Tây Tạng, niên lịch dựa vào sự tuần hoàn 

60 năm bắt đầu từ năm 1027 chứ không phải 1026 như nhiều tài 

liệu khác đã khẳng định (Xem Pelliot: JA 1913.1 tr. 633; xem 

Laufer: Toung Pao, 1913 tr. 569) mở đầu giai đoạn truyền thừa 

Phật Giáo váo Tây Tạng lần thứ hai được đánh dấu bằng sự xuất 

hiện của nhiều giáo phái cải cách. 

 

Mặc dầu chú trọng đến phần luận lý, triết học, Atisa Dipankara 

nhận thấy nhiệm vụ chính vào thời điểm ấy tại Tây Tạng là phục 

hồi  đạo đức- điểm quan trọng nhất của tôn giáo. Vì vậy ngài chú 

tâm cải cách đời sống đạo đức, tâm linh được khai triển trong tập 
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Bodhi-patha-pradipa. Trí tuệ (Prajna) thù thắng theo ngài là trí tuệ 

thể hiện được đạo lý tánh không (Svadhava-sunyata) của vạn hữu. 

Đạo lý tánh không làm nền tảng cho mọi hành hoạt chân chính 

(upaya). Trí  (prajna) và hành (upaya) liên hệ mật thiết với nhau, 

không thể tách rời nhau và đạo dức là một dự kiện không thể thiếu 

sót đối với việc nghiên cứu và hành trì Phật đạo. Ngài không bài 

bác Mật Giáo, nhưng muốn đi vào Mật Giáo điều kiện tiên quyết là 

phải thanh tịnh hóa công hạnh hành trì, phải được bồi bổ bằng trí 

tuệ thù thắng, và có sự hướng dẫn nghêm minh của vị bổn sư. Ngài 

dành nhiều thì giờ chỉnh đốn và cải cách Phật Giáo Tây Tạng, duy 

trì hình thức Mật Giáo nhưng thêm nội dung giáo nghĩa Phật Giáo 

cổ điển. Kiến thức của ngài về giáo lý Mật Giáo quá thâm hậu 

không ai có thể nghi ngờ, ngay cả những nhà học giả Mật Giáo 

Tây Tạng thời bấy giờ cũng đều kính phục. Ngài muốn nhân cơ hội 

này quảng bá giáo nghĩa Đại Thừa, lý tưởng giải thoát và đạo lý 

Trung Quán (Madhyamika) gọi là đạo lý Tánh Không (Sunya-

vada). 

 

Ngài Atisa Dipankara cống hiến cho Tây Tạng niên lịch mới, mở 

đầu giai đoạn truyền thừa Phật Đạo vào Tây Tạng lần thứ hai, đưa 

ra những cải cách cần thiết để có thể duy trì những tinh ba, thuần 

khiết của giáo lý Phật Đà đồng thời thích nghi với tín ngưỡng, tập 

quán dân tộc, xác nhận đạo lý Kalacakra, đạo lý Tử luân ( bánh xe 

sinh tử). Kalacakra tiếng Tây Tạng là Dus-Kyi-bkhor-lo, tiếng 

Mông Cổ là Tsagun-Kurdun, tức là Kim Cang Thừa (Vajrayana) . 

Theo Eliot bánh xe sinh tử này liên hệ với sự luân chuyển của 12 

con vật của Thổ Nhĩ Kỳ, dùng để diễn đạt niên đại. (Xem Laufer: 

Toung Pao, 1907 tr. 402) . Đạo lý Kalacakra biểu tượng cho giai 

đoạn cực diểm của Mật Giáo, được truyền thừa vào Tây Tạng ở thế 

kỷ thứ 10, với những  lễ nghi  do chư tăng chủ trì, khác hẳn 

phương thức hành trì đơn thuần của Phật Giáo nguyên thỉ. Theo 

Eliot, Mật Giáo Kalacakra được đưa vào Tây Tạng năm 965 từ 

Sambha, một quốc độ huyền bí tại Trung Á. Hệ thống này có màu 

sắc Vaisnavite hơn là Saivite, với những đức Phật như Kalacakra 

và Heruda, hóa thân của Adi-Buddha, của Pháp Thân Phật. Nhưng 
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theo Walddel, những tướng trạng ấy là những ' quỉ vương' trong 

hình hài kỳ quái của loại thần Saivite với những bà vợ không kém 

phần khủng khiếp. Trong số những quỉ vương ấy ta thấy Vajra-

bhairava, Hayagriva và Guhyakata. Nhiệm vụ chính của họ là hộ 

pháp (Dharmapala). Họ là những 'ông ác' bảo vệ  chùa miếu,  kẻ tu 

hành, người hiền đức. Hệ thống Kalacakra là một hình thái Phật 

Giáo Ấn Độ tách xa  giáo lý nguyên thỉ, đến Tây Tạng, thay thế  

giáo nghĩa và phương thức hành trì Mật Giáo trước đây của Tây 

Tạng. 

 

Ngài Dipankara trở thành một đại tăng Ấn Độ tại Tây Tạng vì trí 

tuệ siêu đẳng và đạo hạnh nghiêm mật, nhưng đồng thời cũng nhờ 

những yếu tố khác: Ngài được hoàng gia  miền Tây Tây Tạng hết 

lòng hộ trợ, được hàng danh gia vọng tộc khắp nơi ngài đến thăm 

viếng tận tình ủng hộ phục hưng Phật Giáo và trong cuộc gặp gỡ 

với một danh tăng Tây Tạng Rin-chen-pzan-po, ngài đã chinh phục 

vị danh tăng này. Rin-chen-pzan-po là một danh tăng người Tây 

Tạng. Ngài xuất gia và năm 13 tuổi, thọ giới với ngài Upadhyaya 

Ye-Ses-bzan-po. Sau đó ngài được gửi qua Kashmir học Phật, 

tham khảo nhiều bộ luận Đại Thừa, tinh thông Mật Giáo, không ai 

sánh kịp. Khi ngài Dipankara đến Tây Tạng, vị cao tăng Tây Tạng 

này đã được 85 tuổi. 

 

Bộ Bodhi-patha-pradipa do Dipankara sáng tác, tuy chỉ gồm 36 

câu kệ, nhưng ảnh hưởng của nó đối với Phật Giáo Tây Tạng thất 

rất sâu đậm, thâu tóm giáo nghĩa của toàn Kinh, Chú, là bản tuyên 

ngôn cải cách Phật Giáo Tây Tạng. Tiếp theo đó là bộ Bodhi-

marga Pradipa-panjika, giải thích bộ Bodhi-patha-pradipa. Trong 

thời gian cư trú tại Tây Tạng ngài Dipankara đã tổ chức những đại 

giới đàn, tổ chức phiên dịch Tam Tạng từ tiếng Phạn sang tiếng 

Tây Tạng và thiết lập nơi cư trú cho chư tăng. Những vị giúp ngài 

phiên dịch Tam Tạng gồm có Ssan-karr-Lochava, Rva-Lochava và 

một danh tăng người Kashmir tên là Sakya Sri. Truyền thống này 

được duy trì và phát triển trong thế kỷ tiếp với sự giúp sức của 

nhiều bặc cao tăng Ấn Độ. Những ngôi tự viện dần dần trở thành 
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những kiến trúc đồ sộ và an toàn nhất trong nước, với những bức 

tường thành kiên cố, với cách sắp đặt đại qui mô có thể bảo đảm an 

ninh cho những vị tăng cư trú trong đại tự. Ngôi chùa quan trọng 

nhất và lớn nhất là chùa Sakya, được hoàng gia hộ trợ và Trú Trì là 

một vị sư danh tiếng, có gia đình. Vào thời vua Tagpa-de, đời thứ 9 

của dòng họ Tse-de, một bức tượng Di Lặc to lớn được xây đắp và 

tượng Văn Thù được xây dựng. Hoàng tử Asode, một Phật tử trung 

kiên, hàng năm gửi cúng phẩm cho Vajrasana (Kim Cang Tự) tại 

Bồ Đề Đạo Tràng. Truyền thống này được duy trì sau khi hoàng tử 

Asode qua đời. Hoàng tôn Ananmal có công hoàn thành bộ Tam 

Tạng Kangyur khắc trên bản vàng. Con của vị này xây tháp vàng 

đặt trên ngôi đại tự tại Lhasa, đồng thời xây dựng một ngôi thần 

tượng. Cháu của vị này được chư tăng phái Sakyapa qui y và sau 

đó lên ngôi vua. Triều đình của vị vua này gồm các bậc cao tăng trị 

vì xứ Tây Tạng cho đến khi Thành Cát Tư Hãn chiến thắng khắp 

nơi và sự thành hình của đế quốc Mông Cổ. 

 

PHẬT GIÁO TẠI MÔNG CỔ VÀ TÂY TẠNG 

 

Dân du mục Mông Cổ trước lệ thuộc nhà Liêu và nhà Kim sau qua 

nỗ lực thống nhất các bộ lạc miền bắc Trung Quốc của Thành Cát 

Tư Hãn ( Bột  Nhi Chi Càn Thiết Mộc Chân Thành Cát Tư Hãn, 

người Tây phương gọi tắt là Chingiz Khan hay Genghis Khan) trở 

thành một đế quốc hùng mạnh. Genghis lên làm vua (1206) lấy 

quốc hiệu là Đại Mông Cổ, đóng đô ở Karakorum (Hòa Lâm), tức 

là vua Thái Tổ. Gengis Khan yểm trợ Phật Giáo, nhưng đồng thời 

cũng rất hài hòa với các tín ngưỡng, truyền thống khác. Ông quan 

niệm trong nước chỉ có một vua, giữa thiên hạ chỉ có một Đấng 

Thiêng Liêng, quan niệm tôn giáo không phải là những hệ thống 

biệt lập không thể hòa đồng chẳng qua phương thức hành trì,  lời 

cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà thôi. Chúng ta 

không có sử liệu xác định các triều đại Đại Mông Cổ đầu tiên tiến 

chiếm Trung Tây Tạng, nhưng cháu của Thành Cát Tư Hãn, Shizu 

Khubilai Khan  
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( Thế Tổ Hốt Tất Liệt 1260- 1295) tiến chiếm các tỉnh miền đông, 

qua hệ thống tông môn Lạt Ma, thiết lập quan hệ đạc biệt giữa 

triều Nguyên và Tây Tạng, từ đó ( 1253) Tây Tạng nằm trong bản 

đồ Trung Quốc. Hốt Tất Liệt sinh năm 1215, lúc tổ phụ Thành Cát 

Tư Hãn chiếm Bắc Kinh. Thân phụ của ông là Tolui thường xa nhà 

chinh chiến, con cái đều do bà mẹ Sorghagtani Beki, tín đồ Cơ Đốc 

Nestorian nuôi dưỡng, dạy dỗ. Nhiệm vụ chính của Hốt Tất Liệt là 

hoàn thành ước vọng của ông cha: toàn chiếm Trung Quốc. Dưới 

triều Nguyên, dân chúng được chia thành bốn giai cấp theo sắc 

dân: Mông Cổ, Sắc Mục, Hán, dân phía nam. Người Sắc Mục bao 

gồm các dân tộc ở Tây Vực và Tây Hạ. Nguơiø Hán bao gồm 

người Khiết Đan, Nữ Chân, Cao Ly và nhân dân Hán tộc miền bắc. 

Dân phía nam chỉ cho các sắc tộc sinh sống tại miền nam Trung 

Hoa. Trên bình diên tôn giáo, theo gót chân tổ phụ, Hốt Tất Liệt 

chủ trương hòa đồng tôn giáo, yểm tợ Hồi Giáo, Phật Giáo, Lão 

Giáo, xử dụng Marco Polo, một tín đồ Cơ Đốc phái Nestorian, và 

những tín đồ Nestotian khác,  cho thành lập tòa Tổng Giám Mục 

Nestorian tại Dadu. Sự liên hệ giữa Nguyên Triều và Lạt Ma Giáo 

bắt đầu khi tiên vương triệu mời vị Trưởng Thủ chùa Sakya, 

thường được gọi là Sakya Pandit hay Sa-Skya-pan-cen nhập triều 

vào năm 1246- 48. Vị này có công chữa lành bệnh cho vua Mông 

Cổ và qua đức độ cũng như  sự thông thái của ngài đã làm cho vua 

và đình thần Mông Cổ kính phục khiến cho cháu của ngài, vị thừa 

kế ngài Bashpa hay Papspa (Phát Tư Ba) có thể thành tựu công tác 

hoằng truyền Phật Đạo tại Trung Quốc. Triều đình Mông Cổ vì 

kính trọng các vị Lạt Ma nên để tâm đến Phật Giáo. Vua Thế Tổ 

Hốt Tất Liệt nhận thấy tiềm năng trí tuệ giữa người Mông Cổ và 

người Tây Tạng không khác nhau, nếu biết xử dụng tiềm năng ấy 

trong lãnh vực chính trị, Thế Tổ có thể cai trị sắc dân xa lạ và khó 

khăn như dân Tây Tạng, vì vậy vua triệu mời Chưởng Môn Sakya 

đến Trung Quốc năm 1261 rồi xin qui y học đạo. Vai trò của Phát 

Ba Tư được nhà sử học Mông Cổ Sanang Setsen ghi chép đầy đủ. 

(Xem Schmidt: Mongol History of Senang Setsen. Danh hiệu 

Papspa hay Bashpa tương đương với danh hiệu Arya tiếng Phạn, 

có nghĩa là đạo sư.) Thái tổ trọng đãi Phát Tư Ba, tôn ngài làm 



 211 

Quốc Sư, uy quyền của ngài rất lớn, mỗi khi ngài đến chốn cung 

đình, hoàng đế, công khanh, bách quan đều ra tận cửa để nghênh 

đón. Giáo nghĩa Mật Giáo mà ngài Papspa đưa vào Mông Cổ pha 

trộn với tín ngưỡng nhân gian và một phần nào tín ngưỡng 

Saivism. 

 

Theo truyền thuyết trước khi ngài Papspa ra đời thần Ganesa đã 

quan tâm đến Tây Tạng, giúp Papspa trong triều Trung Hoa bằng 

phép Mahakala mà ngài đã dùng để truyền ký cho vua Hốt Tất 

Liệt. Phép lạ ấy chính là Hevajravasita, một thần chú có thể giúp 

nhà vua điều ngự thần linh, chuyển hóa vũ trụ, khiến mưa thuận 

gió hòa. Phép lạ này liên quan đến Hevajra, túc là Heruka, hóa thân 

của chư Phật, chư Bồ Tát không khác gì biến thân của thần Siva. 

Ngài được  vua Thế Tổ tấn phong làm Quốc Sư, thống lãnh Phật 

Giáo Trung Hoa. Năm 1269 ngài vâng sắc chỉ nhà vua, chế định 

chữ Mông Cổ , gọi là Văn Tự Mông Cổ. Ngài được vua phong 

tước hiệu Đại Bảo Pháp Vương và được ban ngọc Ấn. Năm 1274 

ngài được vua đưa về Tây Tạng đảm trách quyền cai trị Tây Tạng 

với sự phò tá của một Hội Đồng dân, qua ba vị thủ lãnh các tỉnh ở 

Tây Tạng, điều hành quốc gia. Không những ngài được vua giao 

trọng trách chế đinh Văn Tự Mông Cổ, cai trị Tây Tạng mà còn 

đem đạo pháp truyền thừa tại Mông Cổ. Về văn tự Mông Cổ Ngài 

dùng chữ Tây Tạng, biến chế thành chữ Mông Cổ, nhưng không 

viết theo kiểu hàng ngang mà viết theo hàng dọc. Phương thức này 

sau khi ngài viên tịch không còn được xử dụng và được điều chỉnh 

thay thế bằng mẫu tự Uighur, phương thức mà trước đó Sakya-

Pandita đã xử dụng. Phương thức này về sau được kiện toàn bởi 

Lama Chos-Kyi-hod-zer vào thời vua Thành Tông ( Thiết Mộc Nhĩ 

-  Chengzong Temur Olieitu 1295- 1308). Mẫu tự này xuất xứ từ 

chữ Aramaic đã được các nhà truyền bá Phật Giáo xử dụng trước 

tác kinh sách. Việc dùng mẫu tự này cho văn tự Mông Cổ là xu 

hướng thời đại rất phổ cập tại các nước Trung Á thời bấy giờ. 

Papspa xúc tiến, điều hành ấn bản Tam Tạng bằng chữ Trung Hoa, 

chứ không phải chữ Mông Cổ. Các học giả thông thái chữ Phạn, 

Trung Hoa, Tây Tạng, Uighur đều tích cực hợp tác trong sự nghiệp 
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này, thỉnh thoảng dùng tài liệu Tây Tạng trong lúc biên soạn. Ảnh 

hưởng của Tây Tạng không những trên phương diện biên soan 

Tam Tạng Kinh Trung Hoa mà còn ở lãnh vực nghệ thuật: một vị 

Lạt Ma với đạo hiệu Aniko, giỏi về điêu khắc và hội họa được mời 

làm giám đốc ngành mỹ nghệ. Tuy nhiên ảnh hưởng của Lạt Ma 

Giáo tại Mông Cổ tại các phần đất phía bắc Trung Quốc không 

mấy sâu đậm. Phật Giáo Mông Cổ trong giai đoạn phát triển đầu 

tiên, nhờ ảnh hưởng chính trị có vẻ hưng thịnh nhưng rồi bị suy 

thối vào cuối đời  Nhà Nguyên. Đế quốc Mông Cổ tại Trung Quốc 

bị sụp đổ vào năm 1368 kéo theo sự suy tàn của Lạt Ma Giáo Tây 

Tạng tại Mông Cổ. Tín ngưỡng phù thủy địa phương và Lão Giáo 

có cơ  hội phục hưng tại Mông Cổ. 

 

HỆ THỐNG LẠT MA GIÁO CẢI CÁCH  

 

Dưới thời nhà Nguyên kể từ vua Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn cho 

đến vua Thế Tổ Hốt Tất Liệt, bản đồ Trung Quốc mở rộng, phía 

đông giáp Cao Ly, phía tây tới Hác Hải (Black Sea), phía bắc tới 

hồ Baikal, phía nam giáp giới Đại Việt. Hầu hết các nước Trung Á, 

Cận Đông, Ba Lan, Hung Gia Lợi đều bị gót chân chinh phạt của 

quân Nguyên. Lạt Ma Giáo một phần nào có liên hệ đến sự sụp đổ 

của nhà Nguyên, vì Nguyên Triều phục tùng  Lạt Ma, chi phí quá 

nhiều trong việc xây dựng đền chùa, lễ lược làm thâm thủng ngân 

sách quốc gia. Vai tròvà đặc biệt là nếp sống hưởng thụ của các 

Lạt Ma, sau Papspa, trong triều đình nhà Nguyên, cọng thêm thiên 

tai làm cho nhà Nguyên không thể duy trì đế nghiệp sau năm 1368. 

Dầu vậy trong thời điểm này hai đại sư danh tiếng đã làm rạng rỡ 

Lạt Ma Giáo tại Trung Quốc đó là Chos-kyi-hod-zer và Giun-ston-

rdo-rjedpal. Đại sư Giun-ston-rdo-rjedpal là đại luận sư của hệ 

thống Kalacakra, là thầy của một sử gia nổi tiếng Bu-ston, có công 

sưu tập Tam Tạng Tây Tạng. 

 

Tuy được triều đình ủng hộ, hết lòng phụng sự chư tăng, xây dựng 

chùa chiến, Phật Giáo Tây Tạng hầu như không mấy thịnh đạt vào 

thế kỷ thứ 14. Từ năm 1270 đến 1340 các vị Phương Truợng hay 
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Chưởng Môn chùa Sakya giữ  trọng trách vừa là Tăng Thống vùa 

là quốc vương cai trị Tây Tạng. Tất cả các vị Trú Trì Tây Tạng đều 

do Hoàng Đế nhà Nguyen chỉ định vì vậy quyền lực họ bị suy 

giảm khi nhà Nguyên sup đổ. Cũng vì được Nguyên Triều ủng hộ 

hết mình nên hành xử của chư tăng chùa Sakya không mấy tốt đẹp 

đối vơí chư tăng chùa Dikung, nhưng dần dần vị thế của chư tăng 

Sakya suy giảm, vị thế của các ngôi chùa khác càng ngày càng trở 

nên quan trong đối với quần chúng Tây Tạng. Trong bối cảnh 

chính trị hỗn loạn vào cuối thời Nguyên, Phagmodu lên cầm 

quyền, thiết lập gồng máy dân sư trị vì nhiều phần đất Tây Tạng 

cho đến thế kỷ thứ 17. 

 

Nhà Minh do Chu Nguyên Chương, nguyên là một vị tăng, thành 

lập sau khi lật đổ nhà Nguyên năm 1368,  trong chủ trương đồng 

hóa, không phải là một chính quyền ủng hộ Phật Giáo Tây Tạng, 

tuy nhiên vẫn cố duy trì quan hệ tốt với chính quyền và các Lạt Ma 

Tây Tạng. Nhà Minh công nhận vương quyền Phagmodu và những 

vị Chưởng Môn của tám ngôi đại tự dưới quyền Minh triều. Vị thế 

tối thượng của chùa Sakya bây giờ biến ngang hàng với những 

ngôi chùa khác. Sự hình thành của Minh triều xẩy ra cùng lúc với 

phong trào cải cách Phật Giáo Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của 

Tsong-kha-pa (Tôn Khách Ba 1357- 1419) ở quận Amdo giáp rang 

giới tỉnh Cam Túc ( Kansu) phía tây Trung Quốc. Ngài là một vị 

sư thông thái, am tường giáo lý và phương thức hành trì của nhiều 

giáo phái Phật Giáo Tây Tạng, được các bậc cao tăng tại Sakya, 

Dikung và Lhasa chỉ dạy. Nhận thấy sự cách biệt giữa giáo lý và 

hành trì, ngài quyết tâm cải cách. Phật Giáo Tây Tạng cải cách 

được thể hiện khá rõ ràng trong hệ phái Geluga, hệ phái do Đại Lạt 

Ma chủ trì, biến hệ phái này thành Giáo Hội Tây Tạng, thường gọi 

là Hoàng Phái (Phái Mũ Vàng) cả trên phương diện xuất thế và 

nhập thế. 

 

Chương trình cải cách Phật Giáo Tây Tạng của Tsong-kha-pa đặt 

nặng hai phần chính: Thứ nhất, ngài chủ trương nếp sống tịnh 

hạnh, chư tăng sống độc thân, tuân thủ giới luật , chuyên cần sám 
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hối, cầu nguyện, thiền quán. Thứ hai ngài giảm thiếu những dự 

kiện thần bí, phù phép trong Lạt Ma Giáo. Để có thể duy trì, phát 

triển nỗ lực cải cách, ngài thành lập hệ thống tổ chức mới hĩu hiệu 

hơn, xây dựng chùa Gandan gần Lhasa làm trung tâm gương mẫu 

do ngài làm Trú Trì. Trong thời gian còn tại thế, ngài cho thành lập 

những ngôi đại tự khác như Sera, Depung gần Lhasa và 

Tashilhunpo. Uy tín của ngài được dân chúng Tây Tạng kính 

ngưỡng. Sau khi ngài viên tịch năm 1417, người cháu của ngài 

Gedendub lên thay thế, theo dấu chân ngài, xúc tiến công trình cải 

cách. Uy tín của các Lat Ma ngày càng cao, các vua nhà Minh xử 

dụng vị thế của họ để tạo ảnh hưởng chính trị tại Tây Tạng. Bộ Đại 

Tạng Kanjur của Tây Tạng được khắc in tại Trung Quốc năm 

1410. 

 

Quyền hành chính trị và tôn giáo đều nằm trong tay vị Đại Lạt Ma, 

Chưởng Môn chùa Tashil-hun-po gần Lhasa. Thuyết tái sinh, từ 

bậc cao tăng đời này đến vị cao tăng đời sau,  đặc điểm của Lạt Ma 

Giáo, được phát triển và qui định rõ rệt vào thời điểm này. Hai yếu 

tố quan trọng bao gồm trong giáo nghĩa này: Thứ nhất sự xuất hiện 

của các bậc thánh nhân trong hình hài nhân thế và thứ hai, sự liên 

tục của hệ phái, tông môn. Vị đại tăng tái sinh vào các kiếp sau thể 

hiện hai yếu tố quan trọng ấy: tái sinh làm người để tiếp tục hoằng 

hóa, gìn giữ mạng mạch tông môn. Yếu nghĩa của thuyết hóa sinh 

đặc biệt chủ trương chư Phật, Bồ Tát hóa hiện trong hình hài các 

bậc đaị sư tại Lhasa và Tashilhunpo. Những vị tái sinh này không 

hạn chế trong hình hài của những vị đại Lat Ma Tây Tạng mà gồm 

những vị Chưởng Môn Mông Cổ. Họ là những đức Phật sống. Ở 

đây chúng ta không đề cập đến những vị Lạt Ma Tây Tạng mà chỉ 

muốn nói đến sự liên hệ giữa đạo lý tái sinh này với lãnh vực tôn 

giáo và chính trị tại Mông Cổ. 

 

Người Mông Cổ theo Phật Giáo khi nhà Nguyên lấy Bắc Kinh làm 

kinh đô, khi những người Mông Cổ cai trị và cư trú tại Trung 

Quốc, nhưng khi nhà Nguyên bị nhà Minh đánh đuổi khỏi đất 

Trung Hoa, họ trở về tín ngưỡng cổ truyền thờ thần mây, thần gió, 
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thần sông, thần núi của họ. Vào năm 1570 Altan Khagan, một tộc 

trưởng hùng mạnh của bộ lạc Tumed làm quen với Tây Tạng qua 

việc bắt giữ một số Lạt Ma trong những cuộc đụng độ biên giới. 

Ông nhận thấy muốn gìn giữ an ninh vùng biên giới Mông Tạng, 

muốn không phải chiến tranh liên hồi với người Tây Tạng, cần 

phải tỏ lòng tôn kính vị Đại Lạt Ma, vì vậy ông đã thỉnh mời vị Đại 

Lạt Ma viếng thăm Mông Cổ năm 1557.  Theo truyền thuyết Đại 

Lạt Ma đến Mông Cổ trong hình dạng của đức Quan Âm bốn tay 

và dấu chân ngựa của ngài in câu thần chú Om Mani Padme Hum. 

Buổi lễ nghênh đón ngài được tổ chức gần Hồ Kokonor. Đại Lạt 

Ma ban phước lành và tặng nhiều danh hiệu tôn quí cho Khagan và 

ngược lại ngài được tôn xưng là Dalai hay Talai, theo chữ Mông 

Cổ có nghĩa là Đại Hải, ý muốn nói trí tuệ của ngài sâu rộng như 

biển cả. Đây là căn nguyên của danh hiệu Dalai Lama. Nhân cơ hội 

này Altan Khagan đã qui y, biến đại đa số người Mông Cổ thành 

tín đồ Phật Giáo và cho tổ chức Giáo Đoàn Mông Cổ thành bốn 

cấp tương đương với hàng vọng tộc Mông Cổ, hạn chế tối đa dùng 

thịt súc vật, bãi bỏ phong tục giết người, giết ngựa tế thần trong lễ 

đám ma, chấp trì lễ nghi Phật Giáo và dung hợp thần thánh địa 

phương. Ngài Đại Lạt Ma (Dalai Lama) khuyên dân Mông Cổ tôn 

thờ đức Mahakala, biểu hiện của thần Siva sáu tay đứng trên hình 

Ganesa. Khi rời Mông Cổ ngài để lại một vi sư, hóa thân của Bồ 

Tát Văn Thù đảm trách giáo hóa dân Mông Cổ. Một ngôi đại tự 

được xây dựng tại Kuku-Khota cho vị hóa thân này. Ngài trở về 

Tây Tạng nhưng vào năm 1583 ngài lại viếng thăn Mông Cổ lần 

thứ hai sau khi Altan Khagan băng hà, với mục đích thắt chặt tình 

thân hữu giữa hai nước Mông Tạng đồng thời củng cố và phát triển 

Phật đạo tại Mông Cổ. Qua hai lần thăm viếng, Mông Cổ trở thành 

nước Phật Giáo, đạo lý Phật Đà được dung hợp với tín ngỡng cổ 

truyền làm phong phú tín ngưỡng nhân gian. Hàng quí tộc cũng 

như dân chúng theo Phật Giáo,  nhiều chùa chiền được xây dưng, 

con cháu hoàng gia, con cháu  danh gia vọng tộc, xuất gia tầm đạo, 

xây dựng, giáo dục thành phần ưu tú, dạy dân biết đọc biết viết, 

phiên dịch Tam Tạng kinh điển từ tiếng Tây Tạng, Sanscrit sang 

tiếng Mông Cổ, phát huy văn học, nghệ thuật bằng ngôn từ Mông 
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Cổ. Đại Lạt Ma cũng được vua Thần Tôn Vạn Lịch của nhà Minh 

ban tước hiệu quốc sư như trước đây nhà Nguyên đã làm đối với 

ngài Pagspa với mục tiêu chính trị là vô hiệu hóa liên minh Tạng-

Mông.    

 

Dalai Lama viên tịch năm 47 tuổi, tái sinh làm tổ điệt (chắc) của 

Altan Khagan trong gia đình hoàng tộc Mông Cổ. Sinh trưởng tại 

Mông Cổ, đến năm 14 tuổi người đến Lhasa học hỏi. Triều đình 

Tây Tạng cử một vị Lạt Ma làm Chưởng Giáo, quán xuyến Mông 

Cổ, thường trú tại Kuren hay Ugra. Cũng trong thời điểm này 

Hoàng đế Trung Hoa ra sắc lệnh các vị tái sinh chỉ hạn chế tại Tây 

Tạng chứ không tái xuất hiện tại Mông Cổ vì sợ tập quán hay đạo 

lý này sẽ làm cho hai nước quá gần gũi, tao nên sự thống nhất tôn 

giáo và lòng yêu nước. Giáo Hội Tây Tạng càng ngày càng trở nên 

một thế lực tôn giáo và chính trị mạnh mẽ, với ảnh hưởng của 

Dalai Lama ngày càng cao và sâu đậm. Lozang, vị Dalai Lama V 

thiết lập thế quyền và giáo quyền khắp Tây Tạng. Ngài cho xây 

dựng cung điện Potala. Giao tế giữa Tây Tạng, Mông Cổ, Trung 

Quốc đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự bang giao với các 

nước lân cận. Trung Quốc muốn thiết lập quan hệ thân hữu với 

Tây Tạng trong mục tiêu ngăn chận áp lực Mông Cổ tại vùng biên 

giới. Thành quả của sự điều đình ngoại giao giữa Tây Tạng và 

Trung Quốc là cuộc viếng thăm Bắc Kinh của Lo-Zang năm 1652- 

53. Ngài được vua Thánh Tổ Thuận Trị nhà Thanh tiếp đãi như 

một nguyên thủ quốc gia độc lập và được tôn xưng là vi Phật Sống 

Thống Lãnh Phật Giáo và vương quốc Tây Tạng. 

 

Lạt Ma Giáo là một hệ thống tín ngưỡng bao gồm Phật Giáo Ấn 

Độ, trong đó có màu sắc Ấn Độ giáo, dung hợp với tín ngưỡng và 

phương thức hành trì cổ truyền của dân Tây Tạng, kính thờ người 

trần thế như là hiện thân của những thánh tăng tái thế hóa độ chúng 

sinh. Theo tín ngưỡng nhân gian, tôn giáo và phù phép đều có công 

năng bảo vệ nhân gian, trừ tà ma, ác quỉ . Ngay các bậc thiện thần 

cũng có những hình tướng hung bạo, cốt ý làm cho ác quỉ sợ hãi 

không làm hại nhân gian. Việc thờ phụng những thần tiên tái thế 
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rất phổ cập trong vùng Đông Á, giờ đây tại Tây Tạng có một mãnh 

lực lớn. Tấm bia ký dùng danh hiệu Hphrul gán cho các vị vua Tây 

Tạng, có nghĩa là sự chuyẻn hóa của thần tiên vào hình hài nhân 

thế. Danh hiệu này được áp dụng cho vị Dalai Lama và Hoàng 

Phái Tây Tạng, hiện thân của đức Văn Thù, được vua Trung Hoa 

công nhận. Ấn Độ, trong tín ngưỡng Lạt Ma Giáo đã cung cấp 

những ác thần như Kali và tùy tùng, cũng như khái niệm hóa sinh. 

Như vậy ta có thể kết luận, dù không mấy chính xác, Phật Giáo 

Tây Tạng là sự phát triển từ Ấn Độ giáo thời Trung Cổ và các Lạt 

Ma đã có những vị thế như các Phạm Thiên (Brahmanas) làm 

trung gian giữa người và thần thánh. Phật Giáo Tây Tạng có nhiều 

đặc sắc và sinh khí hơn Lạt Ma Giáo tại Bengal. Tại đây tín 

ngưỡng cổ truyền pha trộn làm cho ta liên tưởng đến hình thức xưa 

của Phật Giáo Tây Tạng với truyèn thống Bon hay Pan. Kinh sách, 

hình tượng từ Ấn Độ trước năm 747 không tạo được đặc sắc quốc 

gia, cho đến khi ngài Padmasambhava (Liên Hoa Sinh) xuất hiện, 

đánh dấu giai đoạn đầu tiên của Lạt Ma Giáo Tây Tạng.  Nying-

ma-pa là giáo phái đầu tiên và xưa nhất, đại diện cho giáo nghĩa 

Mật Giáo do ngài Liên Hoa Sinh truyền vào. Ngài mang theo giáo 

nghĩa Mật Thừa (Mantrayana) của Phật Giáo Ấn Độ, tương tự như 

giáo nghĩa Chân Ngôn của Trung Quốc, giáo nghĩa Shingon của 

Nhật Bản và Java (Nam Dương). Ngài truyền dạy giáo nghĩa mật 

truyền qua bậc tôn sư, dung hợp với tín ngưỡng cổ truyền sùng bái 

thần linh, quỉ thần, bói toán, xử dụng thần chú (dharani), hình 

tượng (Mandala) để diệt trừ yêu quái, chứng pháp thần thông, phát 

triển tín ngưỡng Di Đà, tin tưởng Tịnh Độ, tin tưởng vào sức 

nguyện cầu cho bản thân và cho những người quá vãng. Theo 

Grunwedel, Phật Giáo Án Độ thời Trung Cổ miền Bắc Ấn liên hẹ 

mật thiết với Phật Giáo Tây Tạng và Trung Á  qua hình ảnh của 84 

vị Mahasiddhas thần thông quảng đaị (Xem Grunwedel: 

Mythologie des Buddhismus, tr. 40). 

 

Giai đoạn thứ hai trong lịch trình phát triển Phật Giáo Tây Tạng 

được thể hiện qua sự hoằng hóa của ngài Atisa và các vị cao tăng 

Ấn Độ khác vào thế kỷ thứ 11 với hệ thống giáo nghĩa và hành trì 
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Kalacakra hay Kim Cang Thừa. Theo truyền thuyết đức Thích Ca 

Mâu Ni truyền thừa đạo lý Kim Cang tại Orissa (Dhanya-Kataka) 

và Sucandra, vua nước Sambhala kiết tập Kalacakratantra. Theo sử 

Tây Tạng người có công hạnh phát triển Kim Cang Thừa tại 

Nalanda là ngài Tsilu hay Chilo. Giáo nghĩa này được ngài 

Narotapa tin tưởng hành trì. Ngài Chilo lúc bấy giờ là Viện Trưởng 

viện Đại Học Nalanda, rồi từ đó giáo nghĩa Kim Cang Thừa được 

truyền vào Tây Tạng. Có người cho giáo nghĩa kim Cang Thừa do 

ngài Siddha Pito khai truyền, liên quan đến phong trào chống Hồi 

Giáo. Thẹo họ phong trào này lấy Kalki, hóa thân tương lai của 

thần Visnu, làm nơi qui ngưỡng, nơi nương tựa xem như bậc cứu 

rỗi. Tính cách thần thọai của tông phái này thiên về Visnu hơn là 

Siva. Hệ thống Pancaratra liên hệ đến Kashmir chú trọng đến bánh 

xe thần Visnu, cột trụ chống đỡ vũ trụ và thể hiện ý chí quyền lực 

thần linh. Bánh xe Kalacakra càn khôn gồm sáu tăm là một hình 

thức đặc thù, chú trọng đến Pháp Thân Phật hay Adi-Buddha. Từ 

Pháp thân ứng hiện Ứng Thân và Hoá Thân Phật. Dưới ảnh hưởng 

của giáo nghĩa Kalcakra các vị Lạt Ma không thờ cúng Pháp Thân 

Phật mà xem mình thể nhập vào Adi-Buddha trong hình hài 

Samantabhadra, thuờng thường là một vị Bồ Tát. Hệ thống 

Kalacakra dung nạp hết thảy những hình tướng Mật Giáo, ngay cả 

việc gán những người phối ngẫu cho Phật, Bồ Tát, Adi-Buddha. 

 

Trong giai đoạn cải cách mà ngài Tsong-kha-pa đem laiï cho Tây 

Tạng, cốt thanh tịnh hóa chư Tăng, biến chư tăng không những là 

những nhà sư đaọ hạnh, thông thái mà còn là những vị có khả năng 

trị vì Tây Tạng. Nhiều tư tưởng mới được khai tiển, tín ngưỡng 

Quan Thế Âm được thành lập và đức Quán Thế Âm trở thành vị 

Bồ Tát hộ trì Tây Tạng, hệ thống hóa tín nưỡng và hành trì, đồng 

thời định chế hóa tín ngưỡng tái sinh. Phong trào cải cách đạt được 

thành quả mong muốn, đã tạo dựng một giáo hội có uy tín, hùng 

mạnh, hạn chế một số phương thức hành trì của Mật Giáo, tăng 

cường thêm danh hiệu các bậc Bồ Tát, Thánh chúng lấy từ tín 

ngưỡng của dân Nepal. Một vị thần có thể được thể hiện qua nhiều 

hình tướng, nhiều đặc tính trong nghệ thuật và trong việc thờ cúng. 
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Tại Tây Tạng việc thờ cúng các bậc Thánh và hình tượng của các 

ngài được phát triển hơn so với Nepal. Giáo nghĩa Đại Thừa Ấn 

Độ được phát triển và bàn bạc qua nhiều lãnh vực. Đạo lý Tam 

Thân Phật, vô lượng vô số Phật, Bồ Tát được xuất hiện. Tóm lại 

Lạt Ma Giáo chấp nhận toàn thể Phật, Bồ Tát Ấn Độ cọng thêm số 

Phật và Bồ Tát của Lạt Ma Giáo. Trong số Phật được dân Tây 

Tạng tôn sùng, kính ngưỡng, phung thờ là đức Phật A Di Đà, đức 

Thích Ca Mâu Ni, đức Dược Vương Phật (Bhaisajyaguru). Trong 

số các vị Bồ Tát, những vị được quảng đị quần  chúng tôn thờ là 

Bồ Tát Quan Âm, Di Lặc, Văn Thù . Những đặc tính của Mật Giáo 

Tây Tạng như thiên thần biến thành thần linh do thần chú điều 

khiển, vị trí của nữ thần được nâng cao hoặc đi chung với người 

phối ngẫu hay đứng biệt lập. Những vị thần linh này xuất hiện 

trong nhiều hình tướng: thiện có, ác có, không thiện không ác cũng 

có. Ngay các bậc thiện thần đôi khi cũng tỏ lộ hành động hung baọ. 

Những vị thần bảo trợ cá nhân gọi là Yi-dam giống như thần 

Istadevatas của Ấn Độ giáo, những vị khác quan trọng hơn được 

xuất hiện dưới hình thức Mật Giáo như Dhyani Buddhas, đặc biệt 

là đức Vajrasattva, Vajradhara và Amitayus. Tất cả những đặc tính 

Mật Giáo này đều được duy trì trong hệ thống cải cách. 

 

Một loại thần khác gồm vị mệnh danh là Phật nhưng lại xuất hiện 

trong hình tướng kinh khủng, được Saktis  tháp tùng. Ngoài ra ta 

còn thấy Mahakala, Samvara, Hevajra, Buddhakapala và 

Yamantaka, một số thần này lấy từ Ấn Độ. Hayagriva, vị thần có 

cái cổ ngựa liên hệ với thần Visnu hơn là thần Siva. Dân Mông Cổ 

xem vị thần này là thần bảo hộ lừa ngựa. Những vị thần khác như 

Yama, tử thần của Ấn Độ; thần Mahakala, trong hình tướng Siva, 

giúp Paqspa chuyển hướng Kublai Khan theo Lạt Ma Giáo; Lha-

mo, nữ thần Devi, phối ngẫu của thần Siva và thần Cam-Sran, thần 

chiến tranh, thần Karttikeya của Tây Tạng. Những vị thần khác 

cũng thường được đề cập đến trong loại này là thần Yamantaka, 

Kubera hay Vaisravana và một vị thần có danh hiệu là Brahma 

(Thsangs-pa-akarpo).  
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Kinh sách Lạt Ma Giáo đề cập đến nhiều vị thần Ấn Độ như 

Brahma, 33 thiên thần (Devas), 4 thiên vương, Long thần (nagas), 

Yaksas và Raksasas lấy từ thần thoại Tây Tạng. Đại nữ thần Tara 

được đề cập trong kinh sách Lạt Ma Giáo như là vị phấu ngẫu của 

Quán Thế Âm. Nguyên thủy vị nữ thần này có nhiều biểu tượng 

hiền lương nhưng dần dần biến thành hung tợn. Thần Tara là nữ 

thàn của Ấn Độ, Tây Tạng và Lạt Ma Giáo nhưng không thấy tại 

Trung Quốc hay Nhật Bản. Tara nghĩa là ngôi sao dẫn đường cho 

nhân thế tránh mọi trần ai, khổ lụy. Nguời ta không biết việc thờ 

cúng nữ thần Tara xuất phát từ Ấn Độ Giáo hay Phật Giáo, người 

ta chỉ biết vào thế kỷ thứ 11, những biểu hiện của nữ thần Tara 

được liên hệ với Siva. Kinh điển Lạt Ma Giáo có đề cập 21 Tara, 

trong đó Tara Xanh phổ cập ở Tây Tạng, Tara Trắng thịnh hành tại 

Mông Cổ. Nữ thần Marici thường thường được đề cập chung với 

nữ thần Tara. 

 

Ở đây chúng ta cũng nên nhắc đến cách xử dụng bánh xe cầu 

nguyện và câu thần chú Om Mani Padme Hum. Nguyên thủy của 

bánh xe cầu nguyện và câu thần chú không mấy rõ rãng. Tại Ấn 

Độ cũng như tại các đô thị bị tiêu hủy vùng Trung Á, ngưới ta 

không tìm thấy di tích của hai hiện tượng trên nên chắc chắn không 

phát xuất từ Ấn Độ hay từ Trung Á. Câu thần chú xuất hiện tại Tây 

Tạng khi Phật Giáo mới truyền vào xứ tuyết. Hai chữ đầu và cuối 

Om và Hum là thần chú. Chữ Mani Padme thường được giải thích 

là viên ngọc trong hoa sen. Câu thần chú này nguyên thủy là lời 

cầu khẩn thần Sakti dưới danh hiệu Manipadma, nhưng theo người 

Tây Tạng đây là lời cầu nguyện, xưng tán đức Quán Thế Âm. Có 

nguời cho rằng câu thần chú này chịu ảnh hưởng của Mani Giáo, 

nhưng ta không thấy dấu vết gì ở vùng thung lũng Tarim, nên giả 

thuyết này không có căn cứ. 

 

Phật Giáo Tây Tạng không có hệ phái hay tông phái trước thời 

Lang-darma vào thế kỷ th thứ 9 khi Phật Giáo Tây Tạng lâm vào 

đại pháp nạn hay sau đó một thế kỷ rưỡi. Quốc vương cuối cùng và 

là quốc vương Tây Tạng tàn ác nhất, Landarma, bắt đầu cai trị 
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bằng cách hủy diệt Phật Giáo, xem Phật Giáo là kẻ thù, được tể 

tướng Batagna (Sbas-Stag-Sans) phù trợ. Vua bài bác công chúa 

Trung Hoa, hoàng hậu vua Sron-tsan-Gampo), cho là quỉ Dạ Xoa 

(Yaksini) đã mang hình tượng Phật Thích Ca đến Tây Tạng 

làm cho các triều vua Tây Tạng không triều đại nào được sống lâu 

dài, làm cho quốc dân Tây Tạng gặp không biết bao nhiêu thiên 

tai, nhân họa (Xem Das: JASR, 1881, tr. 229). Giáo phái Phật Giáo 

Tây Tạng chỉ xuất hiện sau khi ngài Aita dến Tây Tạng hoằng 

truyền Phật Pháp năm 1038. Atisa mặc dẫu vẫn duy trì giáo nghĩa 

Yoga và Mật Giáo nhưng phát động phong trào cải cách theo tinh 

thần Đại Thừa Phật Giáo Ấn Độ, chủ trương tuân hành nghiêm 

chỉnh giới luật và loại bỏ một số nghi quĩ Bon đã tiêm nhiễm hủ 

hóa hành trì Phật đạo Tây Tạng. Atisa xem ngài là một Ka-dan, là 

kẻ tuân hành giới luật. Giáo phái này sau 350 năm, dưới thời ngài 

Tsong-Kha-pa trở thành phái Ge-lug hay Đạo Đức Phái, tức là 

Hoàng Phái, thiên về nghi quĩ hơn là khổ hạnh. Ngài Atisa là một 

vị đại cải cách, là người có công phục hưng Phật Giáo sau thời kỳ 

pháp nạn, những vị cao tăng đệ tử của ngài Atisa, tiếp tục sứ mạng 

của bổn sư, thành lập phái Kar-giu và Sas-kya dựa vào giáo huấn 

của ngài Atisa nhưng không đặt nặng khía cạnh giới luật và khổ 

hạnh cho lắm. 

 

Những vị Lạt Ma khác thuộc giáo phái Nying-ma, giáo phái lâu 

đời nhất, còn duy trì những phương thức hành trì xưa. Các Lạt Ma 

phái Nying-ma tiếp nhận lời chỉ giáo tối mật (Ter-ma) của đức 

Thầy Padmakara cho phép tiếp tục hành trì phương thức cổ truyền 

theo nghi quĩ Bon với nội dung Phật Giáo. Những lờì chỉ giáo tối 

mật này là khởi điểm cho việc thiết lập các tông phái, hệ phái, nửa 

cải cách, nửa truyền thống, tùy theo dạng thức vàcách diễn dịch. 

Sự phân biệt giữa hệ phái này và hệ phái khác dựa vào giáo nghĩa 

và nghi quĩ  không liên quan đến giáo lý căn bản của đức bổn sư 

Thích Ca Mâu Ni vì tất cả các giáo phái, hệ phái đều hoàn toàn 

tuân thủ giáo lý Phật Đà. Sự khác biệt chỉ giới hạn vào cảm niệm 

về Pháp Thân Phật hay Adi-buddha, về cách truyền thừa, về hệ 

thống thiền quán, về tu chứng, về tôn sư (yi-dam) về thần hộ mạng 
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Siva Ấn Độ, về thần hộ pháp Dharmapala xuất phát từ Ấn Độ và 

Tây Tạng. 

 

Phái Mũ Vàng hay Ge-lug tôn thờ đức Vajradhara, đức Di Lặc vị 

Phật Tương Lai trải qua vô số chuyển thân từ Asanga đến Atisa Ấn 

Độ, từ Bronton, đệ tử của Atisa đến Tsong-nha-pa Tây Tạng. Vị 

thần hộ mạng Ấn Độ (Yi-dam) chính là đức Vajrabhairava trong 

hình tướng hung tợn, khủng khiếp- Tib Dorje-jig-je được Samvara 

và Guhyakala hỗ trợ. Thần hộ pháp (Dharmapala) của họ là vị thần 

có sáu tay (Gon-po) hay là vị thần cổ ngựa (Hayagriva- Tib-tam-

ch'en), hai vị thần này gốc Ấn Độ. Các vị Lạt Ma đắp y vàng lúc 

đầu mang bình bát, nhưng qua thời gian, tập quán này không được 

duy trì. Hoàng Phái khi hành lễ đội mũ vàng, trong khi Lạt Ma 

phái Hồng Mao đội mũ đỏ, phái Hắc Mao đôi mũ đen. Những vị 

đội mũ đen là các tu sĩ theo tín ngưỡng Bon. 

 

Hệ phái Jar-giu được thành lập vào hậu bán thế kỷ thứ 11 do một 

vị tăng người Tây Tạng Mar-pa, nguời đã có dịp viếng thăm, 

nghiên cứu Phật lý tại Ấn Độ. Nét chính của hệ phái này là xây 

dựng thảo am, tu tập thiền quán trong hang động hay tại những nơi 

hoang vắng. Họ tôn tờ đức Vajradhara và Samvara, chuyên hành 

trì pháp Mahamudra (Đại Ấn- Pyagrgya-chen) của giáo nghĩa 

Trung Đạo. Mật hạnh của họ là Sun-kar-bsdus và vị thần hộ mạng 

là thần mang hắc y (Bar-bag). Họ đội mũ có ấn chưởng phía trước 

và họ hành trì thiền quán bằng cách ngồi với hai đầu gối sáp lại 

gần nhau. Họ tinh chuyên  giữ gìn trai giới theo truyền thống Đại 

Thừa Phật Giáo Ấn Độ. Vì nếp sống khổ hạnh, vì phương thức 

hành trì thiền quán trong hang động rất khó duy trì nên đã có một 

số môn đồ thiết lập chi phái để có thể giảm thiểu phần nào cách 

hành trì quá khó khăn trên. 

 

Hệ phái thứ ba là Sas-kiya hay Sa-kya, danh xưng lấy từ ngôi đại 

tự danh tiếng được thành lập năm 1071, ngôi chùa được hoàng đế 

Trung Hoa bảo trợ, ngôi chùa được cao tăng Tây Tạng cư trú, là 

nơi giáo hội Tây Tạng đầu tiên được thành lập và cũng là nơi chư 
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tăng năm 1251 nắm thế quyền cho đến khi chư tăng thuộc hệ phái 

Ge-lug thay thế. Đặc điểm của hệ phái Sakya là tôn thờ Bồ Tát 

Manjusri (Văn Thù) qua chuyển thân từ Nagarjuna (Long Thọ) đến 

Vasuputra (Vasubandhu- Thế Thân). Chư tang thuộc hệ phái này 

hành trì Gambhara-darsana (Diệu Đạo), thờ đức thần hộ mạng 

Vajra-phurpa và những vị thần hộ pháp của họ là Gon-po-Zhab. Vị 

thế chính trị của chư tăng phái Sakya rất quan trọng từ năm 1270 

đến năm 1340. Trong thời gian này các vị Chưởng Môn đều là 

những vị cai trị xứ Tây Tạng. Sử gia Taranatha là môn đồ của một 

chi phái thuộc hệ phái này. Vào khoảng 1,600 chư tăng thuộc hệ 

phái Sakya đến định cư tại Mông Cổ. Ngôi chùa chính của hệ phái 

Sakya tại Mông Cổ được xây dựng tại Ugra. Để phân biệt hệ phái 

Mũ Vàng với các hệ phái khác là chư tăng phái Mũ Vàng khi hành 

lễ đội mũ vàng và họ đặc biệt qui ngưỡng Tsong-kha-pa. 

 

PHẬT GIÁO TỪ TÂY TẠNG TRUYỀN ĐẾN MÔNG CỔ 

 

 Chư tăng và dân chúng Mông Cổ tiếp thụ hoàn toàn hệ thống Lạt 

Ma Tây Tạng từ giáo nghĩa đến cách thờ phụng chư Thánh, từ nghi 

quĩ hành trì đến phưing thức thiền quán. Chư tăng Mông Cổ tỤng 

kinh tiếng Tây Tạng mặc dầu kinh điển đã được dịch sang chữ 

Mông Cổ. Có giả thuyết cho rằng sự suy tàn của đế quốc Mông Cổ 

một phần nào do Lạt Ma Giáo đã thay thế tinh thần võ sĩ bằng lý 

tưởng tu sĩ, nhưng giả thuyết này không hoàn toàn chính xác vì  

ảnh hưởng của dân Thổ Nhĩ Kỳ, dân Tartars rất quan trọng cho sự 

sụp đổ đế quốc Mông Cổ. Vai trò tôn giáo trong lãnh vực này hết 

sưcù hạn chế, hết sức khiêm nhượng. Nhân dân Mông Cổ  không 

những tin tưởng vào giáo lý Phật Đà mà họ còn cố duy trì những gì 

có tính cách nguyên thủy, ho vẫn iếp tục xử dụng danh xưng tiếng 

Phạn như Manjusri, Tara, Maitreya (thay vì cách đọc Mông Cổ 

Dara (thay cho Tara), Maidari (thay cho Maitreya) v.v. . . 

 

Nhìn một cách tổng quát về việc hoằng ttruyền Phật đạo tại vùng 

Trung Á, chúng ta thấy có những đặc điểm sau: Nhiều khu vực 

trong vùng đất rộng mênh mông này, giáo lý Phật Đà đã được phổ 
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cập trong nhiều thời kỳ, qua nhiều hình thức truyền thừa khác nhau 

- các vị hoằng pháp, các học giả, các thương gia. Lòng thành khẩn 

của dân chúng địa phương cũng là yếu tố quan trọng trong công 

cuộc bành trướng Phật Giáo tại các quốc gia này, từ việc xây dựng 

chùa chiền, thiết lập Phật học viện đào tạo cao tăng thạc đức, đến 

việc phiên dịch Tam Tạng. Miền tây Trung Á gồm A Phú Hãn, 

Bactria và Parthia, miền trung Trung Á gồm Turkestan tại Nga, 

miền đông Trung Á gồm Turkestan Trung Hoa, Tây Tạng, Mông 

Cổ, đâu đâu cũng đầy sinh khí Phật Giáo, đâu đâu cũng nhộn nhịp 

hành hoạt của các bậc cao tăng. Những trung tâm Phật Giáo tai 

Kashmir, tại A Phú Hãn, nơi đào tạo các bậc danh tăng, nơi phát 

xuất các nhà hoằng đaọ tương tự như nhũng trung tâm Phật giáo 

Ấn Độ tại Nalanda với ngài Vikramasila và các bậc thánh tăng 

khác đã đóng góp rất nhiều trong việc phổ cập giáo lý Phật Đà tại 

Tây Tạng, Mông Cổ và các vương quốc khác. 

 

Lịch sử Phật Giáo tại các nước vùng Trung Á bắt đầu từ lúc Phật 

còn tại thế, được phát triển mạnh thời Indo-Bactrians: Sắc lệnh của 

vua A Dục viết bằng hai thứ chữ tìm thấy tại Kandahar, A Phú Hãn 

là bằng chứng cụ thể cho ta thấy Phật Giáo đã bành trướng rộng rãi 

về hướng Trung Á. Di cảo Kharosthi ở bắc A Phú Hãn là một bằng 

chứng khác. Trong bài Thăng Trầm của Phật Giáo tại A Phú Hãn 

của Đặng Tấn Hậu đăng trong Việt Báo ngày 5- 1- 2002 có những 

đoạn như sau: �A Phú Hãn có nhiều di tích chùa chiền, tượng 

Phật, bảo tháp nhất trên thế giới. Thí dụ thành phố Bamiyan có hai 

tượng Phật điêu khắc tuyệt đẹp cao 55m và 35m bên suờn núi; nơi 

đây có trên 20,000 ngôi chuà và tu viện Phật Giáo. . . Các thành 

phố chính của A Phú Hãn là Balkh, Kunduz ở miền tây bắc; 

Bamiyan, Kapisa (Begram) ở miền trung; Kandahar ở miền nam; 

Kabul, Jalalabad, Hada, Udyana ở miền đông. Các nơi này đã một 

thời là trung tâm Phật Giáo, nên có hàng chục ngàn ngôi chùa, bảo 

tháp và tượng Phật. Ngày xưa ngời Ấn Độ gọi miền đông A Phú 

Han là xứ Udyana hay Odiyana, miền trung là xứ Kapisa và miền 

tay là xứ Balhika (Balkh) . . . Dựa theo kinh sách Phật Giáo và tài 

liệu của hai vị cao tăng Trung Hoa là ngài Pháp Hiển (thế kỷ thứ 5) 
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và Huyền Trang (thế kỷ thứ 7) ghi chép trên đường đi thỉnh kinh 

bên Tây Trúc (Ấn Độ), Phật Giáo được truyền sang A Phú Hãn 

qua 4 thời kỳ và đã một thời là quốc giáo của xứ này. Bốn thời kỳ 

là: 1/ Thơìø kỳ Phật còn tại thế,  năm 588,  độ cho hai anh em lái 

buôn Tapissu (anh) và Bhallika (em), trên đường về xứ Uttara, một 

trong các tỉnh của A Phú Hãn ngày nay, là hai người cư sĩ đầu tiên 

trên thế giới. Sau đó hai vị trở lại Ấn Độ xuất gia tu đạo chứng 

quả, rồi trở về quê nhà dựng ngôi chùa đầu tiên tại thành phố 

Ballika (Balkh) để truyền bá đạo pháp. A Phú Hãn là quốc gia duy 

nhất được biết đến Phật pháp do chính người dân bản xứ mang về 

chứ không do chư tăng Ấn Độ truyền sang. 2/ Thời kỳ Kiết Tập lần 

thứ II. Ba tháng sau khi đức Phật nhập diệt tại Câu Thi Na 

(Kusinara) ở Ấn Độ, vì sợ giáo pháp bị mai một qua thời gian nên 

500 vị trưởng lão đã tập họp tại thành Vương Xá (Rajagaha) để 

tụng đọc lời dạy của Phật. Trong thời kỳ Kiết Tập này có sự bất 

đồng ý kiến về 10 điều luật do hai khuynh hướng khác nhau, 

khuynh hướng của các vị bảo thủ, gọi là Trưởng Lão Bộ, khuynh 

hướng của đại đa số chư tăng gội là Đại Chúng Bộ. . . Chư tăng 

Đại Chúng Bộ lên miền bắc A Phú Hãn truyền bá Phật Pháp và 

sống hòa hợp cùng với một vài tông phái Trưởng Lão Bộ đã đến 

nơi đây từ thời đức Phật còn tại thế. 3/ Thời kỳ Kiết Tập lần thứ III 

do vua A Dục bảo trợ, 200 năm sau khi Phật nhập diệt. Vua A Dục 

muốn đem đạo màu truyền đến các nước lân bang nên đã cho quân 

đội bảo vệ chư tăng Trưởng Lão Bộ đi lên miền bắc hoằng truyền 

chánh pháp. Ngày nay cách thành phố Kandahar 20 cây số có nơi 

gọi là Danda tức là quân đội hay Skandhavara tức là nơi đóng quân 

của vua A Dục. Kinh sách kể lại hai vị thánh tăng Majjhantika và 

Maharakkshita thuộc Trưởng Lão Bộ đã lên tận miền đông 

(Udyana) và miền trung (Yona) A Phú Hãn để truyền bá giáo pháp. 

Vua Aravala đã xin qui y Tam Bảo và sau khi nghe ngài 

Majjhanytika thuyết pháp, hơn 170 người qui y Tam Bảo và 

10,000 xin xuất gia. Ngài Yona Dhammakkhita, người A Phú Hãn 

đã làm lễ xuất gia cho trên 37,000 người dân bản xứ. Lịch sử cho 

biết Trưởng Lão Bộ phát triển tại các nơi như Balkh, Kandahar và 

Kapisa, thủ đô cua vua Ca Uy Sắc Ka (Kaniska). 4/ Thời Kỳ Kiết 
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Tập lần thứ IV. Sáu trăm năm sau khi Phật nhập Niét Bàn (thế kỷ I 

Tây Lịch) vua Kaniska xứ A Phú Hãn noi theo vua A Dục tổ chức 

kỳ Kiết Tập IV. . . Vào thế kỷ II Tây Lịch trong Trưởng Lão Bộ có 

bộ kinh ghi lại lời đối thoại về chân đế giữa vua Mehinda xứ 

Udyana và tỳ kheo Nagasana tại thủ đô Sahkot, gần biên giới A 

Phú Hãn và Pakistan, đó là kinh Na Tiên Vấn Đáp mà các nhà học 

Phật đều biết. . . Tóm lại Jalalabad là trung tâm Đại Chúng Bộ, 

Kabul là một trong các trung tâm Nhất Thiết Hữu Bộ, Kapisa là 

thủ đô Phật giáo của vua Kaniska, Bamiyan có hai tượng Phật 

tuyệt đẹp khắc bên sườn đồi và là trung tâm tu viện của Thuyết 

Xuất Thế Bộ, Kandahar là nơi đóng quân của vua A Dục bảo vệ 

chư tăng. . . Mặc dầu đạo Phật là quốc giáo của xứ A Phú Hãn, 

nhưng với tinh thần từ bi và trí tuệ, y theo vua A Dục, vua Kaniska 

đã ban hành các đạo luật bình đẳng tôn giáo và trừng trị những 

người giết hại kẻ khác tôn giáo của mình. Phật Giáo được triều đại 

Kusana bảo vệ tại A Phú Hãn cho đến thế kỷ thứ 5, sau đó bị người 

Ả Rập theo đạo Hồi tiêu diệt, lớp bị giết, lớp bị cải đạo nên ngày 

nay không còn vị sư nào tại A Phú Hãn.”  

 

Trong thời kỳ Kiết Tập Lần Thứ IV vị danh tăng pháp hiệu 

Ghosaka, sinh tại Tokharistan đóng một vai trò quan trọng trong 

việc luận bàn Phật lý. Nhiều danh tăng như Dharmamitra, 

Lokasena, Mahadharmaraksita v.v. . . không những có công truyền 

thừa Phật đạo tại các nước Trung Á mà còn đến Trung Quốc. 

 

Dân Sogdians (Khuơng Cư), nguyên quán tại Samarkand, thành 

lập nhiều vùng định cư  tại Trung Á. Chư tăng thuộc sắc tộc này đã 

có công truyền bá Phật Pháp. Ngài Senghui (Khương Tăng Hội), 

người Sogdian là vị cao tăng đầu tiên đem đạo mầu đến miền nam 

Trung Hoa.  Những vương quốc Trung Á vào các thế kỷ đầu Tây 

Lịch cũng được thấm nhuần đạo pháp. Những quốc gia dọc theo 

Đường Lụa ở phía nam như Kashgar, Yarkand, Khotan, Kroraina 

là những trung tâm Phật Giáo Đại Thừa, và những quốc gia khác ở 

tuyến phía bắc như Kcha, Turfan là các trung tâm Phật Giáo Nhất 

Thiết Hữu Bộ. Sự hiện diện của nhiều bộ phái Phạt Giáo tại Trung 
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Á cho chúng ta thấy Phật Giáo đã truyền vào vùng đất này qua 

nhiều thời đại. Sử liệu do các đại sư Trung Hoa đến đất Phật 

nghiên tầm kinh điẻn ghi khá rõ ràng những trung tâm Phật Giáo, 

số lượng chùa chiền, tăng chúng và cách thức hành trì Phật đaọ ở 

nhiều vương quốc Trung Á. 

 

Các bậc cao tăng thạc đức từ Trung Ấn như ngài Cưu Ma La Thập 

không những có công hạnh truyền thừa chánh pháp mà còn tạo 

dựng hệ thống tư duy cho các nước Trung Á để rồi truyền sang 

Trung Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ, Đại Hàn, Nhật Bản . . . 

Tên tuổi của những vị này được ghi trong Tam Tạng Trung Hoa. 

Các danh tăng như Buddhabhadra, Sanghabhuti, Gautama 

Sanghadeva, Punyatrata có thể nói là những ngôi sao sáng của Phật 

Giáo Trung Á mà sự nghiệp hoằng truyền còn lưu lại muôn đời. 

 

Nghiên cứu Phật Giáo Trung Á không thể nào bỏ sót Tây Tạng và 

Mông Cổ, nơi mà Phật Giáo còn tồn tại. Các nhà hoằng truyền 

Phật đạo tại các quốc gia này đã khôn khéo dung hòa tín ngưỡng, 

tập quán địa phương, không làm mất sắc thái địa phương mà vẫn 

giữ được sự sáng ngời của giáo lý Phật Đà và phương thức hành trì 

Phật Đạo. Phật Giáo trở thành tôn giáo dân tộc khi Phật Giáo 

truyền vào, làm phong phú gia tài văn hóa của họ nhờ tài thiện xảo 

của các đại tăng như Padmasambhava, Kamalasila, Atisa, 

Dipankar và nhiều cao tăng Ấn Độ. Mông Cổ hấp thụ toàn diện 

Phật Giáo Tây Tạng. Vị thế của đức Dalai Lama trên địa hạt tôn 

giáo cũng như trong lãnh vực chính trị đã đem lại sự thanh bình, 

thịnh trị cho Tây Tạng và phần nào cho Mông Cổ. Phật Giáo Tây 

Tạng có 3 tông phái chính, nhưng Hoàng Phái là nổi bật hơn cả. 

 

Nghiên cứu lịch sử Phật Giáo vùng Trung Á, ngoài giáo nghĩa, 

phương thức hành trì, các bậc sư tổ,  chúng ta không thể không đề 

cập đến ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và khả năng đóng góp của 

hàng cư sĩ tại gia. 
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CHƯƠNG IV: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC 

 

Trong hơn một thế kỷ qua, các học giả với công trình nghiên cứu, 

khảo cổ, đào bới đã khám phá ra những di cảo, di tích lịch sử quan 

trọng tại vùng Trung Á và đã cho xuất bản những công trình khám 

phá ấy: J.K. Dabbs nghiên cứu vùng Turkestan Trung Hoa được 

ghi trong cuốn History of the Discovery and Exploration of 

Chinese Turkestan, London, 1971. Kali Das Nag trong cuốn 

Greater India, Bombay, 1969. A. Regal, nhà thảo mộc học người 

Đức phục vụ cho Nga triều tại Turfan năm 1879. Quyển sách viết 

trên vỏ cây do Đại Tá Bower tìm thấy năm 1891, gồm bảy tài liệu 

trong đó có 3 tài liệu nói về y dược,  thuộc thế kỷ thứ 2ø đến thếkỷ 

thứ 4, gây tiếng vang lớn trong số các nhà học giả chuyên về Ấn 

Độ học, hiên nay được lưu trữ tại Thư Viện Bodlein, Oxford, ngoài 

ra còn nhiều di khảo sớm hơn được khám phá, gồm một phần tác 

phẩm do Asvaghosa sáng tác, hiện nay nằm trong số tài liệu do 

phái đoàn Đức sưu tập. Di cảo của tập Udaanavarga, tức là tập 

Dhammapada viết bằng chữ Phạn do phái đoàn Pháp tìm ra. Cả hai 

bộ này đều được biên chép theo mẫu tự bán-Kusana vào thế kỷ thứ 

2. Có những tài liệu, di khảo, di vật được cá nhân, đoàn thể hay 

chính phủ sưu tập và bảo quản. Xem Rudolf Hoernle: Manuscript 

Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan, 

London, 1916. Trong phạm vi này chúng ta cần đề cập đến những 

người có công sưu ập như Dutrevil de Rhines thuộc phái đoàn 

Pháp, năm 1892 đã tìm thấy di khảo bộ Dharmapala tại gần 

Khotan, viết bằng chữ Prakrit; Aurel Stein, nhà khám phá nổi danh 

người Hung Gia Lợi, đã nhiều lần hướng dẫn phái đoàn Ấn Độ đào 

bới khảo cổ;  A.Von Le Cog thuộc phái đoàn thám hiểm Đức đã 

tìm thấy nhiều di khảo tại Trung Á, đặc biệt là những di cảo từ thư 

viện Đôn Hoàng. 

 

Tài liệu, di khảo, di cảo, di vật nhiều loại, nhiều thời kỳ, trong đó 

ta thấy: thứ nhất những gì khám phá được đều liên hệ đến Phật 

Giáo thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ hay Đại Chúng Bộ và những bộ 

phái đang phát triển. Những tài liệu, một số viết bằng chữ Phạn, số 
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khác bằng chữ địa phương như chữ xứ Kucha, Khotan, chữ dùng 

phiên dịch nguyên bản Phạn ngữ cùng với những di vật, bia ký cho 

chúng ta thấy Trung Á là nơi thu tiếp và phân phối các nền văn học 

cùng sinh hoạt trên một không gian vào các thời điểm khác nhau. 

Điều này ta thấy rõ ràng nhất tại Đôn Hoàng, nơi các nhà khảo cổ 

tìm thấy rất nhiều di sản, di cảo viết bằng nhiều thứ chữ và tại một 

nơi khác nhỏ hơn như Toyog đại diện cho nhiều văn học Ấn Độ, 

Manichaean, Syriac, Sogdian, Uighur, Trung Hoa. Dụng cụ dùng 

để viết gồm có lá bối diệp, vỏ cây, tấm gỗ, tấm tre, miếng da và 

giấy từ thế kỷ thứ nhất trở về sau. 

 

Khi chính quyền trung ương của các triều đại Kusana tại bắc Ấn 

Độ được thành lập cai trị vùng đất Trung Á rông lớn gồm Meru, 

Tashkent và Kashgar , liên hệ văn hóa, thương mãi, tôn giáo được 

thiết lập nối liền vùng này với vùng khác. Trong thời điểm này 

Phật Giáo đã phổ cập tại Trung Á, mang lai cho dân chúng vùng 

đất này  không những hệ thống tư tưởng, ngôn ngữ, văn học mà 

còn phương thức chuyển âm- lúc đầu tiên viết bằng mẫu tự 

Kharosthi, rất phổ cập ở vùng tây-bắc Ấn Đõ, về sau mẫu tự 

Brahmi được xử dụng. Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ đối với dân 

chúng vùng này được kiện toàn và phong phú qua các bậc cao tăng 

thạc đức Ấn Độ , sau đến Trung Quốc và qua sự trao đổi thăm 

viếng của các đại sư đến Ấn Độ nghiên cứu và sưu thỉnh kinh sách 

Phật. Sức sống động và sáng tạo của đời sống tâm linh, trí tuệ kéo 

dài nhiều thế kỷ do các học giả thuộc nhiều quốc gia đóng góp- tất 

cả đều hướng về sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp của đức Thế 

Tôn, tất cả đều muốn đem giáo lý của Phật , qui luật nhà Phật, nếp 

sống, tư duy, thần bí sâu thẳm đi vào đời sống nhân dân, vào ngôn 

ngữ quốc độ. 

 

Trong lãnh vực phiên dịch, phiên âm, trước tác, chúng ta tin các 

bậc cao tăng  đều thông thạo hai ngôn ngữ Pali và Sanscrit mặc 

dầu những văn bản tìm thấy đuơc đều viết bằng chữ Sanscrit . 

Chúng ta biết hệ phái Nhất Thiết Hữu Bộ(Sarvastivada) thuộc tông 

phái Tiểu Thừa có những học giả tại Kashmir và Gandhara, từ đó 
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hệ phái này truyền đến Trung Á, Tây Tạng và Trung Quốc. Hệ 

phái này cũng có kinh điển viết bằng tiếng Sanscrit. Theo 

Winternitz mặc dầu hiện nay ta không có toàn bộ Tam Tạng viết 

bằng chữ Sanscrit, nhưng qua những di cảo khám phá được trong 

số tài liệu, văn bản hay ấn bản mà Stein, Grunwedel, Von Le Cog, 

Pelliot và những học giả khác lấy từ Đông Turkestan và qua những 

phần trích dẫn từ các kinh sách Phật Giáo chữ Sanscrit như 

Mahavastu, Divyavadana và Lalita-vistara và qua những bản dịch 

Trung Hoa, Tây Tạng, chúng ta có rải rác những phần kinh sách 

viết bằng tiếng Sanscrit. Những bộ kinh luận chính của hệ phái 

Mula-Sarvastivada do ngài Nghĩa Tịnh dịch ra tiếng Trung Hoa từ 

nguyên bản Sanscrit vào năm 700- 712. Ngoài ra còn có những bản 

dịch lẻ tẻ vào giữa thế kỷ thứ hai trước kỷ nguyên trở về sau. (Xem 

Winternitz: History of Indian Literature, HIL, Vol. II tr. 232.). 

Cách dùng chữ, cách bố cục bộ Tam Tạng của Thiết Nhất Thế Hữu 

có nhiều điểm giống và lẽ dĩ nhiên có những điểm dị biệt với bộ 

Tam Tạng bằng chữ Pali. Điều này vì cả hai bộ Tam Tạng Sanscrit 

và Pali đều phát xuất từ một nguyên bản, có lẽ từ bộ bằng chữ 

Magadhi, theo quan điểm của Winternitz, từ đó Tam Tạng Pali đầu 

tiên được xuất hiện ở một địa vức Ấn Độ, rồi sau đó Tam Tạng 

Sanscrit ra đời ở một phần đất khác. Ta hãy nghiên cứu những 

mảnh di cảo của bộ Pratimoksa-sutra (Kinh Ba La Đề Mộc Xoa) 

của Nhất Thiết Hữu Bộ với những bộ luật khác bằng chữ Sanscrit 

được tìm thấy tại Trung Á (Đông Turkestan) và Nepal để hiểu 

thêm căn nguyên. Những bản dịch Trung Hoa, Tây Tạng cũng giúp 

ta rất nhiều trong việc tái cấu trúc nguyên bản Pratimoksa-sutra. 

Văn bản Sanscrit của Thuyết Nhất Thiêt Hữ Bộ và những bộ luật 

thuộc phái Mahisasakas, Dharmaguptas và Mahasanghikas cho ta 

thấy nhiều điểm khác nhau với văn bản Pali vànhững điểm dị biệt 

giữa các giáo phái ấy, mặc dầu giới luật căn bản hoàn toàn giống 

nhau. Bộ Pratimoksa-sutra bằng chữ Sanscrit được Finot hiêu đính 

dựa vào tài liệu, di cảo do Pelliot tìm thấy được tại Trung Á. Bản 

này được Huber dịch ra tiếng Pháp với dịch bản Trung Hoa của 

ngài Cư Ma La Thập. (Xem Huber, JA.ser.II, t.11, 1913, tr. 465- 

558). Mảnh di khảo do Stein sưu tập, được Louis de La Valée 
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Poussin dịch đăng trong Jras, 1913. Một đoạn kinh văn viết bằng 

chữ xứ Kucha được S.Levi dịch đăng trong JA, S.101, XOV, 1919, 

tr. 101ff. Waldeschmidt trong tập Bruchsticke des Bhiksuni-

Pratimoksa der Sarvastivadins, Leipzig, 1929 có in những đoạn 

luật văn dành cho Ni Giới, tìm được ở Turfan, và so sánh những 

điều luật trong bản vanê này với các luật văn thuộc các  hệ phái 

Phật Giáo khác.) 

 

Nhiều văn bản Sanscrit được khám phá, nội dung nói về tôn giáo 

và những vấn đề bán tôn giáo như y học, văn phạm. Trong khi 

những di khảo, văn tự khám phá được tại Trung À phần nhiều 

thuộc văn học Đại Thừa, trong đó có những đoạn khá phù hợp với 

văn bản Pali về ý hơn là về lời, điều này cũng chứng tỏ là bản dịch 

tiếng Trung Hoa là dựa vào nguyên bản chữ Sanscrit. Những tài 

liệu thâu thập được tại Trung Á và đã xuất bản, gồm những bài 

kinh rút từ Samyukta và Ekottara Agamas, phần lớn của bộ 

Dharmapala và bộ Luật Pratimoksa của hệ phái Thuyết Nhất Thiết 

Hữu Bộ. 

 

Chư tăng Trung Á rất quan tâm đến Sanscrit do đó việc xử dụng 

tiếng Sanscrit trong hàng tăng sĩ và hàng thượng lưu rất phổ cập. 

Ngài Pháp Hiển trong cuốn Phật Quốc Ký hay Pháp Hiển Truyện 

có ghi chư tăng Trung Á đều học tiếng Ấn Độ. Ngài Huyền Trang 

trong cuốn Tây Du Ký đi ngang qua nước Kucha vào thế kỷ thứ 7 

cũng đồng quan điểm với ngài Pháp Hiển trước đó hai thế kỷ. Một 

phần quyển sách về văn phạm Sanscrit được khám phá gần Turfan 

và theo Eliot (Xem Hinduism and Buddhism, Vol III, tr. 190) tiếng 

Sanscrit không những phổ cập trong hàng tăng sĩ mà giới thượng 

lưu trí thức cũng am tường và xử dụng ngôn ngữ này. Một bằng 

chứng khác cho ta thấy  Sanscrit  quảng bá tại Trung Á, đó là tài 

liệu viết trên lá bối diệp tìm thấy tại Ming-oi gồm những phần của 

hai kịch bản Phật Giáo bằng chữ Sanscrit viết tay, trong đó một 

bản của Asvaghosa với nhan đề Sariputra-prakarama. Kịch bản này 

được sáng tác vào thời Kaniska, một kịch bản xưa nhất của Ấn Độ 

và của Trung Á, được sáng tác giống như những kịch bản cổ điển 
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Ấn Độ bằng tiếng Sanscrit và Prakrit. Một văn bản khác bằng tiếng 

Prakrit được tìm thấy tại Trung Á là bộ Dharmapala viết theo mẫu 

tự Kharosthi. Nhiều văn bản, tài liệu quốc gia, cô ng văn, thư từ 

được viết bằng chữ Prakrit với mẫu tự Khaeosthi. 

 

NGÔN NGỮ    

 

Dựa vào những di cảo,  văn học, di tích lịch sử khám phá được tại 

vùng Trung Á, chúng ta thấy vào hai thế kỷ đầu Tây Lịch, hai ngôn 

ngữ chính phổ cập tại các vương quốc ở vùng đất này: ngôn ngữ 

miền bắc và ngôn ngữ miền nam. Các nhà học giả đã đặt tên cho 

hai loại ngôn ngữ này với những danh từ khác nhau. Thí dụ loại 

ngôn ngữ miền bắc Muller gọi là Tokhari, loại ngôn ngữ miền nam 

Leumann gọi là Nordarisch và Luders gọi là Saka. Cách đặt tên 

cho những loại ngôn ngữ này không được các học giả khác đồng ý. 

Theo Sylvain Levi và Sten Konow nên đặt tên theo trung tâm hay 

thủ đô của những vương quốc ấy ở miền bắc cũng như miền nam, 

thí dụ Kucha hoặc Kuchar và Khotan. Tiếng Kucha là loại ngôn 

ngữ Ấn-Âu liên hệ với những nhóm ngôn ngữ miền tây và miền 

đông. Dân chúng tại  vùng bắc thung lũng Tarim xử dụng loại 

ngôn ngữ này, đôi khi gọi là tiếng Tokharian vì nó liên hệ đến dân 

Tokhara hay Ấn- Scythian (Indo-Scythians). Tuy nhiên giả thuyết 

này không có sử liệu để chứng minh, vì vậy nên xem nó là ngôn 

ngữ của xứ Kucha. Loại ngôn ngữ này có hai thổ ngữ, tam đặt tên 

là thổ ngữ A và thổ ngữ B, sự phổ cập của nó không được xác định 

rõ ràng. Nhiều tài liệu chính-sự thuộc đầu bán thế kỷ thứ bảy cho 

chúng ta thấy đây là loại ngôn ngữ mà dân Kucha và Turfan xử 

dụng. Trên phương diện văn học, ngôn ngữ này đã được dùng 

trong nhiều bản dịch, trong đó có bản Dharmapala và Luật. Loại 

ngôn ngữ này thuộc gia đình Aryan, liên hệ với ngành ngôn ngữ ở 

phía tây hơn là phía đông, có những điểm giống với Latin, Hy Lạp, 

Celtic, Slavonic và Armenian (Xem Sylvain Levi: Tokharian B, 

Langue de Koucha, JA, 1913, II, tr. 311). 
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Loại ngôn ngữ khác liên hệ đến các sắc dân phía nam thung lũng 

Tarim, đôi khi được gọ là Nordarisch hay Saka, đó là ngôn ngữ của 

xứ Khotan. Những di cảo khám phá được cho ta thấy loại ngôn 

ngữ này đã được chuyển hóa qua thời gian, ta tạm gọi là trứơc và 

sau. Loại ngôn ngữ trước, liên hệ đến văn học Phật Giáo; loại ngôn 

ngữ sau chỉ thu gọn trong các văn kiện chính sự vào thế kỷ thứ 

tám. (Theo Hoerle ngôn ngữ Khotan nên sắp xếp với các loại ngôn 

ngữ Ba Tư, được dân chúng xứ Khotan xử dụng cho đến thế kỷ thứ 

tám). Sự khác biệt giữa hai nhóm ngôn ngữ này vì khi Phật Giáo 

được truyền thừa từ tây bắc Ấn Độ đến Khotan vào đầu thế kỷ, 

kinh sách Phật Giáo được phiên dịch sang tiếng bản xứ từ Sanscrit 

hay từ một thổ ngữ Ấn Độ thời bấy giờ. Diễn trình phiên dịch tuần 

tự tiến đều từ đời này qua đời khác với sự bành trướng của nền văn 

học Sanscrit Phật Giáo tại Khotan. Theo Eliot, ngôn ngữ Khotan 

phát xuất từ ngôn ngữ Ba Tư nhưng bị ảnh hưởng nặng nề hay 

được phong phú hóa bằng từ ngữ Ấn Độ mà những bản dịch của 

văn học Đại Thừa Phật Giáo như  Suvarnaprabhasa, 

Vajracchedika, Aparamitayus-sutras đã mang vào là vài thí dụ điển 

hình. Loại ngôn ngữ này được phổ cập phần lớn tại vùng phía bắc 

thung lũng Tarim. 

 

Ngoài hai loại ngôn ngữ chính này có liên hệ mật thiết với văn học 

Phật Giáo, người ta còn thấy dấu tích của ba loại ngôn ngữ Ba Tư 

ở Trung Á. Những loại ngôn ng này xử dụng mẫu tự Aramaic thay 

vì mẫu tự Brahmi và Kharosthi cho hai loại ngôn ngữ đã được đề 

cập. Theo Eliot, hai loại ngôn ngữ trong ba loại ngôn ngữ Ba Tư 

đại diện cho tiếng Ba Tư được dân ở tây nam Ba Tư xử dụng dưới 

thời Sassanids, dân Ba Tư ở tây bắc Ba Tư xử  dụng dưới tbời 

Arsacides. Hai loại ngôn ngữ này còn được bảo trì trong các kinh 

sách Mani Giáo, còn loại thứ ba gọi là Sogdian được xử dụng 

không những trong kinh sách Mani mà còn trong kinh điển Phật 

Giáo, trong thánh kinh Cơ Đóc. Loại ngôn ngữ này xuất phát 

quanh vùng Samakand, nhưng dần dần có sắc thái quốc tế. Loại 

ngôn ngữ này được hàng thương gia xử dụng trong vùng chảo 

Tarim, rồi từ đó tràn sang Trung Quốc. 
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Thổ ngữ Thổ Nhĩ Kỳ được viết bằng mẫu tự Uighur, xuất phát từ 

ngôn ngữ Syriac, giống như tiếng Sogdian, được xử dụng khá rộng 

rãi trong văn học Phật Giáo cũng như Cơ Đốc Giáo. Tiếng Uigur 

(được đặt tên theo mẫu tự Uighur) là ngôn ngữ văn học của nhiều 

sắc dân nói tiếng thổ ngữ Thổ Nhĩ Kỳ vùng phía nam và phía bắc 

dãy núi Thiên Sơn. Việc xử dụng thổ ngữ này trong văn học Phật 

Giáo được bành trướng mạnh khi dân Uighurs thay thế quyền lực 

Tây Tạng ở vùng thung lũng Tarim vào năm 860 và thành lập 

vương quốc của họ. Ngôn ngữ này cũng được xử dụng tại Trung 

Quốc trong việc phiên dịch Tam Tạng từ Sanscrit sang chữ Uigur. 

Đại Tạng Uigur được ấn hành tại Bắc Kinh năm 1330 và sau đó 

ngôn ngữ này cũng được xử dụng để biên chép nhiều văn bản, tài 

liêu, thư từ. 

 

Người Tây Tạng cai trị thung lũng Tarim từ giữa thế kỷ thứ tám 

đến giữa thế kỷ thứ chín cũng để lại nhiều di tích văn học. Họ đã 

dùng tiếng Tây Tạng để phiên dịch kinh điển Phật Giáo. Những di 

cảo khám phá được tại Khotan, Miran và Đôn Hoàng là các bằng 

chứng cụ thể. Ảnh hưởng của Tây Tạng tại Turfan tuy không phổ 

cập nhưng không kém phần quan trọng: những di cảo trước thế kỷ 

thứ chín khám phá tại vùng đất này gồm tài liệu chính-sự và văn 

học dịch thuật kinh sách Phật Giáo. Điểm này rất quan trọng đối 

với lịch sử Tây Tạng, đồng thời nói lên sự liên hệ chặt chẽ giữa 

Tây Tạng và Phật Giáo, nói lên khía cạnh khai hóa, văn minh hóa 

của Phật Giáo đối với dân Tây Tạng. 

 

Một số lớn văn học Trung Hoa vùng Trung Á vào thời kỳ ấy, từ 

thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đến giữa thế kỷ thứ hai sau Tây 

Lịch, đã được tìm thấy tại những trung tâm tôn giáo chính. (Xem 

Stein: Innermost Asia, tr. 358 (Chen-fo-ting); tr. 449 (Khara-

khoto); tr. 636 (Murtuk); tr. 647, 652, 665 (Astana). Xem E. 

Chavannes: Chinese Inscriptions and Records; Documents Chinois 

decouverts par Aurel Stein, 1913). Những tài liệu này cung cấp 

cho chúng ta nhiều dữ kiện về tình trạng chính trị, nhất là về những 
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tiền đồn Trung Hoa gần Đôn Hoàng và những dự kiện giao dịch 

giữa Trung Á và Trung Quốc từ năm 98 trước kỷ nguyên đến năm 

153 sau Tây Lịch. Một số tài liệu đời Đường ghi chép tư tưởng 

Mani (Ma Ni Giáo, phát xuất từ Hỏa Giáo của Ba Tư), Phật Giáo, 

Lão Giáo. (Xem Chavannes và Pelliot: Trait Manichaean, trong JA 

1911 và 1913. Những văn học khám phá ra tại Turfan cho ta thấy 

dân chúng lúc bấy giờ thờ phụng Phật Giáo và Ma Ni Giáo, số dân 

này đã đến cư trú tại đây trước khi Thổ Nhĩ  Kỳ cai trị). 

 

Việc xử dụng tiếng Gandhari Prakrit viết bằng mẫu tự Kharosthi 

đánh dấu giai đoạn Phật Giáo và văn học Phật Giáo được truyền 

sang Trung Á. Hình thức chữ Prakrit đề cập ở đây giờ được các 

học giả đặt tên là Gandhari Prakrit khá giống với ngôn ngữ của dân 

Ấn Độ vùng tây bắc, sau thời A Dục. Loại ngôn ngữ này khác với 

các loại Prakrit khác tùy theo cách phát âm địa phương và sự 

chuyển biến qua thời đại. Loại Gandhari Pakrit này chịu ảnh hưởng 

của hai ngôn ngữ khác đó là tiếng Ba Tư và thổ ngữ của dân 

Krorania, đồng thời cũng vay mượn nhiều từ ngữ không phải gốc 

Ấn Độ như từ ngữ Ba Tư (gồm Sogdian), Hy Lạp, Tây Tạng v.v. . 

(Xem J. Brough: The Gandhari Dhammapada, London, 1961; 

H.W. Bailey: Gandhari, BSOAS, Vol XI, part 4, tr. 764ff; B.N. 

Mookerji: The Cultural Heritage of India, Vol V, Section on 

Central Asia Literature, tr. 703 ff). Những di cảo, văn bản, bia ký 

khám phá được - tất cả đều viết bằng chữ Kharosthi-, ngôn từ đã 

đem vào Trung Á trước ngôn ngữ Brahmi. Theo H.W. Bailey, 

danh từ Gandhari có phạm vi rộng bao gồm văn học Phật Giáo. 

Tập Dharmapada tìm thấy tại Khotan viết bằng mẫu tự Kharosthi, 

cũng như  những di cảo khác bằng mẫu tự Kharosthi viết trên gỗ, 

da, lụa tìm thấy taị Niya (Cadota) gần biên giới của vương quốc 

Khotan cổ đại, đại diện cho văn tự chính thức của thủ đô Kroraniya 

xứ Shan-Shan. Một tài liệu khác,  Maharaya Rayatiraya 

Hinajhadeva Vijia Simha,số 661 thuộc triều đại Khotana. Ngoài  số 

tài liệu lớn này chúng ta còn thấy nhiều di cảo rải rác tại Trung Á 

viết bằng tiếng Khotan, Tây Tạng, Agnean, Khuchean. Những bản 

phiên dịch kinh Phật xưa, như bộ Dirghama của hệ phái 
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Dharmaguptaka và những di cảo tiếng Sogdian, Uighur, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Mông Cổ và Mãn Thanh nói lên một cách hùng hồn văn học 

Gandhara đã đóng một vai trò tích cực và quan trọng trong việc 

truyền thừa giáo lý Phật và văn học Phật Giáo tại Trung Á cũng 

như tại Trung Quốc. Chư tăng và dân chúng bắc Ấn Độ dùng ngôn 

ngữ và văn tự này để ghi chép sự cúng dường và lòng thành tín của 

họđối với đức Thế Tôn. 

 

Ngoài việc nghiên cứu thêm bộ Dharmapada viết bằng chữ 

Gandhari mà các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều phần tại Khotan 

năm 1892 và 1897, người ta còn khám phá dấu tích của ngôn ngữ 

và văn học Gandhàra bàn bạc trong các tài liệu văn học tại Trung 

Á cổ đại. (Xem J. Brough: The Gandhari Dhammapada). Bộ 

Dhammapada với nhiều bản dịch rất phổ cập tại Trung Á và Trung 

Quốc. Ngoài bản chữ Prakrit và bản Udanavarga chữ Sanscrit, 

những bản khác cũng rất phổ thông. Dhammapada được ra tiếng 

Trung Hoa trong bốn bộ , dựa vào nguyên bản khác nhau, ba bộ 

được truyền vào Trung Á, rồi từ Trung Á đến Trung Quốc, đó là 

bộ Fa-Kiu-King-Dharmapada-sutra (Kinh Pháp  Cú) dịch năm 224, 

Fa-ku-pi-yu-king-Dharmapada-avadaha-sutra (Pháp Cú Thí Dụ) 

dịch giữa năm 290 và 306, Chu-yao-king dịch năm 398- 399. Hai 

bản dịch đầu có lẽ dựa vào bộ Dhammapala chữ Prakrit. (Xem 

P.C.Bagchi: India and Central Asia) 

 

Trong vài văn cảo Kharosthi mà Sir Aurel Stein tìm thấy được tại 

Turkestan Trung Hoa thấy đề cập đến những vấn đề như văn phạm, 

âm nhạc, thiên văn, thi phú. Các bậc cao tăng có công phiên kinh 

điển Phật Giáo ra tiếng Trung Hoa chắc chắn thông thạo tiếng 

Gandhari Prakrit vì có liên hệ với xứ này, như trong bản dich bộ 

Sukhavativyaha thế kỷ thứ ba, bộ Dirghagama năm 413. Dựa vào 

bản Mục Lục Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo ra tiếng Trung Hoa 

cho đến năm 316 chúng ta thấy trong số các dịch giả có 6 vị người 

Yueh-chi (Nhục Chi), 4 vị người An-hsin (An Tức- Parthian), ba vị 

người Sogdian ( Khang Cư), 6 vị người Ấn Độ. Những vị này dều 

quen thuộc với tiếng Gandhari Prakrit. Xử dụng tiéng Gandhari 
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Prakrit viết bằng mẫu tự Kharosthi được tiếp tục mãi vào thế kỷ 

thứ sáu cho đến khi iếng Brahmi trở thành phổ cập tại Khotan, 

trung tâm Phật Giáo Đại Thừa, lúc bấy giờ tiếng Brahmi được 

dùng thay thế cho tiếng Kharosthi. 

 

VĂN BẢN 

 

Thực ra văn bản chữ Brahmi liên quan đến việc truyền thừa Phật 

Đạo vào Kucha và Karasahr,  Trung Á xuất hiện sớm hơn văn bản 

chữ Kharosthi . Bia ký chữ Brahmi được tìm thấy tại Kara Tepe, 

vùng Trung Á Nga (Xem P.C. Bagchi: India and Central Asia, 

Calcutta, 1955). Chữ Brahmi được dùng để ghi chép kinh điển 

Sanscrit cũng như ba loại ngôn từ Ấn Độ khác. Loại ngôn từ thứ 

nhất rất thông dụng vào thời đại Kusanas và Guptas. Loại ngôn từ 

thứ hai và thứ ba là hình thức phát triển sau này của ngôn từ Gupta. 

Văn bản chữ Brahmi thuần túy Ấn Độ được tìm thấy trong nhiều 

văn bản Sanscrit, trong đó văn bản xưa nhất thấy xuất hiện trong 

các kịch bản của ngài Mã Minh (Asvaghosa) vào giữa thế kỷ thứ 

hai sau kỷ nguyên. Văn bản gồm những phần của bộ 

Kalpanamanditika của Kumaralata viết bằng văn tự Gupta hình 

như thuộc dầu thế kỷ thứ tư sau kỷ nguyên. Văn bản nổi danh của 

Bower cũng thuộc vào thời kỳ này, giữa thế kỷ thứ tư và thứ năm 

sau kỷ nguyên. 

 

Hai văn tự khác được xử dụng trong các văn bản ở Trung Á là văn 

tự Gupta nghiêng và đứng, liên quan với vùng Kucha (Khâu Tư) 

hay Tukhara (Nhục Chi) và Khotan (Vu Điền). Theo Hoernle 

(Xem Manuscript Remains), văn bản Brahmi Khotan ở miền bắc 

viết đứng là do di dân mang từ Ấn Độ vào, rồi khi qua tay dân địa 

phương, chữ viết đứng này biến thể, thành chữ viết nghiêng. Văn 

tự Gupta viết nghiêng có lẽ được nhập cảng rất sớm vì nó được tìm 

thấy cùng với văn tự Gupta viết đứng vào thế kỷ thứ tư hay thứ 

năm sau khỷ nguyên. Sự phát triển của văn tự miền nam hay 

Khotan xuất hiện về sau. Tại vùng đất Đông Turkestan, người ta 

không xử dụng loại văn tự chữ nghiêng mà chỉ dùng loại văn tự 
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viết đứng. Về sau cách viết có thay đổi theo thể viết cong, dùng 

cho các mẫu tự. Loai chữ viết đứng được xử dụng để ghi chép kinh 

điển Phật Giáo, loại chữ cong được xử dụng trong các tác phẩm 

văn học hay thư từ, công văn. Văn tự Brahmi được xử dụng viết 

chép kinh điển bàn bạc khắp nơi: từ miền tây Meru (mang lại văn 

bản Sanscrit), đến miền đông bắc. Văn tự Brahmi không những chỉ 

được xử dụng viết chữ Sanscrit mà còn dùng đ viết chữ Kucha, 

Agna (ngôn ngữ của vùng Agnidesa hay Karashar (Yên Kỳ) cổ đại 

và Saka-khotan ở phía nam Trung Á. Văn tự Brahmi đôi khi được 

dùng chung với những văn tự khác trên cùng một bối diệp, thí dụ 

bối diệp tìm thấy ở Khara-Khota, Turfan và Mazar Raqh cũng có 

chữ Trung Hoa hay chữ Uighur với văn tự Brahmi. Sự liên hệ giữa 

văn tự Brahmi và Trung Hoa được tìm thấy trong một văn bản  

Phật Giáo chữ Trung Hoa viết bằng văn tự Brahmi giống như trong 

những tài liệu Saka-Khotan (Xem Stein: Innermost Asia). 

 

CHỮ SANSCRIT TẠI TRUNG Á 

 

Vai trò chữ Sanscrit trong công cuộc truyền thừa Phật Giáo và duy 

trì thánh điển tại vùng Trung Á được xác nhận một cách rõ ràng và 

cụ thể dựa vào những khám phá khảo cổ. Kinh điển và văn học 

Phật Giáo viết bằng chữ Sanscrit không thuộc riêng một giáo phái 

nào của Phật Giáo, khác hẳn chữ Pali ành riêng cho kinh điển và 

văn học Phật Giáo Nguyên Thủy. Các giáo phái Phật Giáo như  

Sarvastivada (Nhất Thiết Hữu Bộ), Mahasanghika (Ma Ha Tăng 

Kỳ Bộ), Dharmaguptaka (Đàm Vô Đức Bộ) đều xử dụng tiếng 

Sanscrit. Ngôn tự Sanscrit được giáo phái Sarvastivada thuộc Tiểu 

Thừa Giáo truyền vào Trung Á, đặc biệt do các môn đồ từ Kashmir 

và Gandhara mang đến. Giáo phái này có kinh điển viết bằng chữ 

Sanscrit. mặc dầu hiện nay người ta chưa khám phá ra toàn bộ kinh 

văn viết bằng tiếng Sanscrit của giáo phái này. Các nhà khảo cổ và 

học giả như  Stein, Grunwedel, Von Le Coq, Pelliot v.v. . đã tìm 

thấy những đoạn của các văn bản từ Đông Turkestan, như các đoạn 

trong Mahavastu, Divyavadana, Lalitavistara và trong các dịch bản 

Trung Hoa, Tây Tạng. Những văn bản Sanscrit trong  kinh điển 
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của giáo phái Mulasarvastivada được ngài Nghĩa Tịnh dịch ra tiếng 

Trung Hoa vào năm 700- 712 ( Xem: J. Takakusu: A Record of the 

Buddhist Religion by I-tsing). Văn học Phật Giáo và thánh điển 

Phật học của giáo phái này được các nhà thạc đức Phật Giáo của 

các nước Phật Giáo như Kucha, Agnidesa tại Trung Ấn, nghiên 

cứu, học hỏi như đã được ngài Huyền Trang ghi chép (Xem T. 

Walters: On Yuan-Chawang's Travels in India, London, 1905). Đại 

thừa Phật giáo  được truyền thừa vào Khotan, Kashgar (Sở Lạc)  

và Kucha ở thế kỷ thứ tư mang theo kinh điển chữ Sanscrit.  Stein 

khám phá ra một văn bản Kharosthi tại nam Tân Cương (Sinkiang) 

được xác định vào thế kỷ thứ 3/ thứ 4 sau khỷ nguyên là văn bản 

Đại thừa Phật Giáo. Như vậy, dựa vào những văn bản khám phá 

được chúng ta có thể kết luận chữ Sanscrit đã được hai giáo phái 

lớn của Phật Giáo là Nguyên Thủy và Đại Thừa xử dụng tại Trung 

Á. Ngôn ngữ Sanscrit được nâng cấp, được xem là arsa- arya trong 

văn bản Tukhara, được dạy trong các trường Phật Học tại Kucha 

và những nơi khác khắp Trung Á. Đôi khi chữ Sanscrit được xử 

dụng chung với ngôn ngữ bản xứ trong các văn bản song ngữ gồm 

tiếng Sanscrit với tiếng Khucha, Agna hay (Saka) Khotan. Ngoài 

ra người ta còn tìm thấy tự điển Sanscrit-Tukhara ( năm 700), 

thành ngữ Sanscrit-Trung Hoa do một nhà học giả Kucha biên 

soạn, chứng minh một cách cụ thể chữ Sanscrit đã được học hỏi, 

nghiên cứu khắp nhiều nơi ở vùng Trung Á. Nhờ học hỏi, nghiên 

cưu tận tường mà các học giả Phật Giáo thời bấy giờ mới có thể 

phiên dịch kinh điển chữ Sanscrit ra tiếng địa phương. Liên quan 

đến lãnh vực này chúng ta cũng nên đề cập đến việc khám phá ra 

nhiều văn bản Katantravyakarana hay văn phạm Sanscrit theo giáo 

phái Katantra. 

 

VĂN HỌC KINH ĐIỂN 

 

Những văn bản do các nhà khảo cổ tìm được tại Trung Á cho ta 

thấy các bậc cao tăng, thạc đức Phật Giáo đã xử dụng Sanscrit 

trong sứ mạng bảo trì thánh điển  và truyền thừa Phật Pháp. Và 

như vậy chứng minh kinh điển viết bằng chữ Sanscrit là kinh điển 
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thuần túy Phật Giáo. Pali không phải là ngôn ngữ duy nhất của văn 

học Phật Giáo, của tư tưởng Phật Học; giáo phái Theravada không 

phải là giáo phái duy nhật và chân thuần, duy trì sự nghiệp và 

mạng mạch Phật Giáo. Ngay cả giáo phái bảo thủ nhất của Tiểu 

Thừa tại Trung Á cũng có những thanh điển viết bằng iếng 

Sanscrit. Hiện nay chúng ta không có toàn bộ  Tam Tạng kinh điển 

bằng tiếng Sanscrit, nhưng chúng ta có những phần của Tam Tạng 

Sanscrit tại Trung Á. Tam Tạng gồm Kinh Tạng (Sutrapitaka), 

Luật Tạng (Vinayapitaka) và Luận Tạng (Abhidharmapitaka). 

Kinh Tạng Sanscrit khác hơn Kinh Tạng Pali. Kinh Tạng Sanscrit  

gồm có 4 Agamas (Agama: A Hàm: Trường A Hàm, Trung A 

Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm) thay vì 5 Nikayas của Kinh 

Tạng Pali ( Nikaya: Bộ: Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, 

Tăng Chi Bộ, Tiểu Bộ)  . Nhờ các bậc cao tăng gốc Trung Á mà 

chúng ta có bốn bộ A Hàm dịch ra tiếng Trung Hoa. Những bản 

dịch này được thực hiện qua nhiều thời kỳ giữa thế kỷ thứ tư và 

thứ sáu. Như bộ Dirghagama (Trường A Hàm) do ngài 

Buddhayasas (Phật Đà Gia Xá) dịch năm 412- 13. Theo ngài Tăng 

Triệu, người viết bài tựa về Kinh Trường A Hàm, thì đến niên hiệu 

Hoằng Thỉ thứ mười lăm, năm Qúy Sửu, ngài Phật Đà Gia Xá đọc 

thuộc lòng trọn bộ Trường A Hàm, ngài Phật Niệm, người Lương 

Châu dịch ra tiếng Trung Hoa và một đạo sĩ người nước Tần là 

Đạo Hàm ghi chép lại và tất cả các sa môn danh tiếng nhất kinh đô 

đều tập họp lại để giảo đính. Bộ Madhyamagana (Trung A Hàm) 

do ngài Sanghadeva dịch năm 397- 98. Bộ Samyuktagama (Tạp A 

Hàm) do ngài Gunabhadra dịch năm 420- 27 và bộ Ekottaragama 

(Tăng Nhất A Hàm)  do ngài Dharmanandi chuyển sang tiếng 

Trung Hoa năm 384- 85. Những bậc cao tăng dịch giả này đều xuất 

phát từ Kashmir, một trung tâm Phật giáo quan trọng lúc bấy giờ. 

Bộ Luật của phái Mulasarvastivada ghi chép nhiều sự tích nói về 

xứ Kashmir và tây bắc Ấn Độ theo Phật Giáo (Xem Bagchi: Le 

Canon). Theo sử liệu hay truyền thuyết những bộ A Hàm này được 

hoàn chỉnh tại Kashmir trước thế kỷ thứ tư và được nghiên cứu, 

học hỏi tận tường trước khi truyền đến Trung Á và Trung Quốc, 

cùng với học thuyết, giáo lý và phương thức hành trì của phái 
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Sarvastivada vào cuối thế kỷ thứ tư. Những văn bản Trung Á đều 

thuộc vào thời kỳ này. Kinh Tạng (Sutrapitaka) Sanscrit của giáo 

phái Sarvastivada đã để lại một số Kinh trong đó có những bộ kinh 

Tiểu Thừa  như sau: 

 

Dirghagama (Trường A Hàm): Những bài kinh trong tập A Hàm 

này được khám phá tại các di tích lịch sử Trung Á gồm kinh 

Samgiti Sutra (kinh  Chúng Tập hay Phúng Tụng) chia các pháp 

thành mười loại theo các yếu tố tạo thành . Cách phân loại của 

Kinh Chúng Tập trong Trường A Hàm, bản dịch Trung Hoa,  khá 

phù hợp với các yếu tố hơn là kinh Phúng Tụng (Samgitisuttanta) 

của Trường Bộ Kinh bằng tiếng Pali. Cũng vậy Kinh Atanatiya-

sutra chữ Sanscrit khác với kinh Atanatiyasuttanta chữ Pali, trong 

khi đó kinh Mahasamaya-sutra (Kinh Đại Hội) chữ Sanscrit và chữ 

Pali giống nhau. Có lẽ kinh kinh Atanatiya-sutra giải thích thêm 

kinh Đại Hội. 

 

Madhyyanagama (Trung A Hàm) trong văn bản Trung Á gồm có 

kinh Upali-sutra (Ưu Bà Li)  khác với bản văn Pali nhưng giống 

như bản dịch Trung Hoa và kinh Sukra-sutra, liên quan đến đạo lý 

Nghiệp Báo. Phần này phù hợp với bản dịch  Trung A Hàm tiếng 

Trung Hoa nhưng khác với Trung Bô Kinh chữ Pali - nhiều chi tiết 

hơn và dùng danh xưng đề tài khác - Chulla-kammavibhanga. Bản  

Sanscrit dịch sang tiếng Kucha rất  phổ cập, được nhiều người mến 

mộ, cũng như  bốn bản dịch khác nhau sang chữ Trung Hoa. 

 

Samyuktagama (Tạp A Hàm) trong văn bản Trung Á gồm nhiều 

bài kinh, như Pravarana-sutra, tương đồng với bản dịch  Trung Hoa 

của ngài Gunavarman (Câu Na Bạt Ma). Có hai bản khác do 

Dharmaksema (266- 317) và Pháp Hiển (Dharmabhadra) ở thế kỷ 

thứ 10 dịch ra tiếng Trung Hoa hợp với kinh Vangisatherasamyutta 

của Samyuttanijaya (Tương Ưng Bộ) . Bài kinh khác, kinh 

Candropama chữ Sanscrit cũng giống như văn bản Pali và rất 

tương ứng với bản dịch Trung Hoa. Kinh Sakti-sutra và Nidana-

sutra cũng phù hợp với văn bản Pali (Satti-sutta và Nidana-
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samyutta). Hai bài kinh này đều được dịch ra tiếng Trung Hoa và 

một bản dịch khác dành riêng cho kinh 

Nidana-sutra nói về đạo lý nhân duyên và diệt trừ nghiệp báo. 

Những bài kinh khác trong Tạp A Hàm gồm Kokanada-sutra, 

Anathapindaka-sutra, Dirghakantha-sutra, Sarabha-sutra, 

Parivrayaka-sthavira-sutra và Brahmana-Satyamsutra tương hợp 

với văn bản Pali và đều được dịch sang tiếng Trung Hoa. 

 

Ekottaragama (Tăng Nhất A Hàm) hiện nay vẫn chưa tìm thấy 

nguyên bản Sanscrit tại Trung Á, nhưng bộ kinh này được ngài 

Dharmanandi (Đàm Ma Nan Đề) người Tukhara, với sự giúp sức 

của hai tăng sĩ Trung Hoa, dịch ra tiếng Trung Hoa năm 384. Bản 

dịch này được ngài Sanghadeva (Tăng Già Đề Bà) xứ Kubha hiệu 

đính. Bản dịch này bị thấtt lạc năm 730, bản dịch do Gautama 

Prajnaruci dịch năm 397 còn tồn tại. Tập Ekottaragama bằng tiếng 

Sanscrit tương hợp bản Anguttara-Nikaya (Tăng Chi Bộ) chữ Pali. 

Dù  các nhà khảo cổ và học giả chưa khám tìm được nguyên bản 

Ekottaragama bằng tiếng Sanscrit chúng ta vẫn có thể khẳng định 

sư hiện hữu của bộ kinh này trong quá khứ qua bản dịch Trung 

Hoa chia là 51 chương, gồm 454 bài kinh, so với bộ 

Angutaranikaya chữ Pali gồm 11 nipatas (Chương) với 169 bài 

kinh. 

 

Giới luật được ghi trong Luật Tạng (Vinaya-pitaka), được phái 

Nhất Thiết Hữu Bộ  tuân hành nghiêm chỉnh. Trên phương diện 

văn học, văn bản Pali và Sanscrit không khác nhau mấy về phần 

căn bản. Một phần văn bản Luật Tạng được khám phá tại vùng bắc 

của Đông Turkestan chứng minh một phần nào nhận định trên. 

Toàn bộ Pratimoksa-sutra (Vinaya) viết bằng tiếng Sanscrit thuôc 

giáo phái Sarvastivada, được phái bộ Pháp tìm thấy trong các di 

tích Duldur-Aqur ở Kucha. Những văn phẩm Luật Tạng khác được 

tìm thấy tại Trung Á và Nepal. Chúng ta cũng có thể dựa vào các 

dịch bản Trung Hoa và Tây Tạng để tái kiến trúc bộ Pratimoksa-

sutra. Bộ Luật này được Gautama Prajnaruli năm 543 dịch ra tiếng 

Trung Hoa vào thời Đông Ngụy (534- 550). Bộ Mula-Sarvastivada 
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(nikaya) Vinaya (hay Pratimoksa-sutra) được ngài Pháp Hiển dịch 

năm 710. Bộ này giống bản dịch Tây Tạng K-Yuen-lu. Ngoài ra 

còn có bản dịch khác của ngài Cưu Ma La Thập năm 404 và bản 

dịch Tây Tạng toàn bộ Luật Tạng của phái Mula-Sarvastivada. 

(Xem Bannerji: Sarvastivada Literature). Hai văn bản tiếng 

Sanscrit  của phái Sarvastivada và những bộ Luật của phái 

Mahisasakas, Dharmaguptas và Mahasanghikas có những điểm sai 

biệt chi tiết giữa những bộ ấy và  các văn bản Pali măc dầu những 

giới luật căn bản đều giống nhau. Bộ Mla-Sarvastivada Vinaya 

gồm nhiều huyền thoại về xứ Kashmir và tây bắc Ấn Độ qui 

ngưỡng Phật Đà.  Văn bản Luật Tạng Sanscrit gồm Siksas và 

Sanghakarmas giống như văn bản Pali Sukkhas và Kammavacas. 

Một phần văn bản Luật Tạng này được tìm thấy tại Trung Á.  

 

Trở lại bộ Pratimoksa-sutra, chúng ta thấy những điểm tương đồng 

giữa văn bản Sanscrit và Pali, gồm tất cả chương như Nidana, 

Parajika, Sanghadisena v.v. . . và cũng giống bản dịch Trung Hoa 

của ngài Cưu Ma La Thập năm 404. Liên quan đến lãnh vực này 

chúng ta cũng nên đề cập đến những bộ luật khác của phái 

Sarvastivada, như bộ Bhiksunipratimoksa, một phần tìm thấy tại 

vùng Kucha và đã được phái bộ Pháp và Đức dịch. Bộ Bhiksuni-

pratimoksa là một trong sáu bộ luật của Dulva Tây Tạng. Bộ thứ tư 

Bhiksuni-Pratimoksa-sutra này giống bộ Bhikkuni Patimokkha 

tiếng Pali và cũng rất gần giống bọ Bhiksuni-pratimoksa-sutra ở 

Trung Á được Louis de la Vallée và Waldschinidt cùng dịch. 

 

Một văn bản quan trọng khác với nhan đề Mahaparinirvanasutra, 

thuộc Mula-Sarvastivada Vinaya viết bằng tiếng Sanscrit đã được 

san định qua các phần văn bản do phái bộ Đức tìm thấy tại các di 

tích Sorcuq gần Turfan, di tích Tumshuq gần Maralbashi. Những 

bản văn tương tự cũng được tìm thấy tại các di tích Kizil gần 

Kucha. Bộ Mahaparinirvana-sutra là một bộ kinh quan trọng trong 

Kinh Tạng Pali, nhưng ở đây lại nằm trong Luật Tạng, giống như 

bộ Mahavagga của văn học Pali. Tam Tạng Trung Hoa gồm 10 bản 

dịch khác nhau về kinh Mahaparinirvana-sutra, trong đó 3 bản 
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thuộc Tiểu Thừa và 7 bản thuộc Đại Thừa Phật Giáo, chỉ giống 

nhau về hình thức và gồm những lời dạy của Phật trước khi Ngài 

nhập niết bàn. Về dịch bản Trung Hoa thuộc Tiểu Thừa Phật Giáo, 

xem Nanjio số 118fp.40 do ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn (317- 

420) dịch. Xem Nanjio số 119, cùng một dịch giả. Bản dịch thứ ba, 

xem Nanjio số 552 do Po-Fa-tsu  đời Tây Tấn (265- 316) dịch. Bản 

dịch này giống bản dịch Tây Tạng K'yuen-lu. Dựa vào những bản 

dịch Trung Hoa, Tây Tạng và Trung Á, chúng ta thấy cách xếp đặt 

thánh điển tùy theo sự lựa chọn của mỗi Tông phái, có tông phái 

xếp kinh Mahaparinirvana-sutra vào Kinh Tạng, có tông phái xếp 

vào Luận Tạng. Tông phái Mula-Sarvastivada và các bậc cao tăng, 

học giả Trung Hoa xếp bộ kinh này trong Luật Tạng, gồm luôn hai 

thời kỳ Kết Tập Kinh Điển như là đoạn kết của Kinh. 

 

Những khám phá tại Trung Á gồm những phần của 

Abhidharmapitaka (Luận Tạng). Trong dịch bản Trung Hoa có 7 

bộ luận. Một phần của bộ Sangttiparyaya, nguyên bản Sanscrit 

được tìm thấy tại Turfan và những phần khác được khám phá trong 

các hang động tại Bamiyan, A Phú Hãn. Bộ luận này giống như bộ 

Sangitti-sutra của phái Sarvastivada và được gọi là bộ luận của 

Luận Tạng. Văn tự dùng viết bộ luận này căn cứ vào một phần tìm 

thấy được, là văn tự Gupta nghiêng, rất phổ cập ở phía bắc Đông 

Turkestan.  Bộ Abhidharma-sangitti-paryayapada (Sastra) do ngài 

Sariputra sáng tác. Theo Yasomitra, tác giả của bộ Abhidharma-

kosa-vyakhya là ngài Mahakausthila. Đây là bộ luận đầu tiên trong 

6 bộ luận của giáo phái Sarvastivada. 

 

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy vài bộ kinh thuộc Kinh Tạng của 

Tiểu Thừa Phật Giáo, nhưng không nằm trong Tứ A Hàm, đó là 

kinh Dasabalasutra, Mahavadanasutra, Saptabuddhaka v.v. . . Bộ 

Dasabalasutra một phần giống bộ Dasakanipata chữ Pali của 

Anguttara-nikaya và Dasaka của bản dịch Ekottaragama Trung 

Hoa. Một bản dịch riêng của kinh này được sứ quan Trung 

HoaWu-kong với sự giúp sức của một cao tăng người Kocha, pháp 

danh W-ti-ti-si-yu thực hiện tại Kucha vào cuối thế kỷ thứ tám. 
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Một bộ kinh quan trọng khác, bộ Udanavarga bằng chữ Sanscrit 

được Pellot và Grunwedel tìm thấy tại Đông Turkestan. Stein chỉ 

sưu tập một phần của bộ kinh này mà thôi. Đây là bộ kinh, giống 

như bộ Dhammapala chữ Prakrit tìm thấy tại Khotan. 

(Xem A. Stein: Ancient Khotan, Oxford 1907). Udanas có nghĩa là 

những lời Phật dạy, tác phẩm của giáo phái Sarvastivada mà trước 

đây người nghiên cưú Phật lý được biết qua bản dịch Trung Hoa và 

Tây Tạng. Bộ kinh này gồm 33 Chương dài ngắn không đều, mỗi 

Chương có danh mục riêng như ta thấy trong Dhammapada- bắt 

đầu là Chương Anityavarga,  nói về vô thường, vô ngã, và chấm 

dứt bằng chương Brahnanavarga, nói về con đường tịnh hạnh. Bản 

này gồm 1,000 bài kệ, tác giả là ngài Dharmatràta, cậu của 

Vasumitra. Bộ này rất phổ thông vì ta thấy dịch sang nhiều thứ 

tiếng, như bản dịch ra tiếng Tây Tạng do ngài Vidỳkaraprabha hay 

Vidyaprabhàkara hợp tác với một học giả Tây Tạng tên là Latsava 

Rin-chen-mehog. Ngoài những bản dịch Tây Tạng, Trung Hoa còn 

nhiều bản dịch ra các ngôn ngữ Trung Á. Một phần của bộ này 

được Stein khám phá tại Trung Á xử dụng chữ Brahmĩ, rất phổ cập 

tại Kucha vào thế kỷ thứ bảy 

 

Những bộ kinh Đại Thừa và một phần của Pothis giúp ta có mộ 

khái niệm về lịch sử văn học Phật Giáo Sanscrit tại Trung Á. Thật 

ra Đại Thừa Phật Giáo không có một Tạng Kinh riêng vì không đại 

diện cho một tông phái thống nhất. Chúng ta không được rõ một 

cách chính xác Đại Hội Kết Tập Kinh Điển IV thời vua Kaniska có 

san định Tam Tạng Đại THừa hay không, nếu thật sự có san định 

Tam Tạng Đại Thừa thì Tam Tạng ấy là gì và bằng ngôn ngữ nào ? 

Theo Takakusu (JRAS, 1905, tr. 414) Kỳ Kết Tập này liên hệ đến 

Tiểu Thừa, chứ không phải Đại Thừa và cũng theo quan điểm của 

Takakusu Đại Hội không thiết lập Tam Tạng mà chỉ thâu thập 

những bộ luận giải đã được biên soạn trước đó. Văn bản Trung 

Hoa do ngài Huyền Trang dịch có đề cập đến Bồ Tát Tạng 

(Bodhisattvapitaka) gồm một danh sách dài các bộ Kinh, Luật, 

Luận Đại Thừa và cũng trong văn bản ấy liệt kê một danh sách dài 
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về kinh điển Đại Thừa. Bộ Tự Điển Phật Giáo Maha-vyùtapatti 

trang 65 đề cập đến 105 kinh điển Đại Thừa, trong đó số 12 là 

Bodhisattva-Pitaka. Trong bộ Siksà-samuccaya tr. 190  và 311 

cũng có đề cập đến số kinh điển Đại Thừa Phật Giáo. (Xem Levi 

và Chavannes trong JA. 1916. S.11, t. VIII, tr. 5). Bảy bộ Dharmas 

hay kinh ở Nepal không phải là kinh điển của một tông phái nào 

mà là những bộ được biên soạn qua nhiều thời gian và thuộc nhiều 

giáo phái. Danh xưng của bảy bộ kinh này là Astasàhasrikà-Prajnã-

Paramità, Sadharma-Pundarika, Suvarna-Prabhàsa, Gandavyùha, 

Tathàgatagùhyakaya hay Tathàgatagunajnãna, Samàdhiràja và 

Dasabhùmisvara. Những bộ kinh này cũng có danh hiệu là 

Vaipulya Sutras. Kinh Saddharmapundarika hay Kinh Pháp Hoa là 

một bộ kinh Đại Thừa quan trọng và rất phổ cập tại Trung Quốc, 

Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn. Theo Nanjio, Kinh Diệu Pháp Liên 

Hoa được dịch ra tiếng Trung Hoa bảy hay tám lần, nhưng hiện 

nay chỉ còn tồn tại ba bản dịch. Bản dịch xưa nhất (năm 286) là 

bản dịch của ngài Sharmaraksa, một cao tăng người Yueh-chi từ 

Kansu. Bản dịch kế tiếp còn lại do ngài Kumarajiva, một vị thánh 

tăng nổi tiêng người Kucha, đuợc dẫn độ đến Trung Quốc. Bản 

dịch thứ ba được hai ngài Jnãnagupta và Dharmagupta người Ấn 

Đọ dựa vảo bản văn Nepal, thực hiện vào năm 601. Nguyên bản 

Sanscrit được Kern và Nanjio san định trong Bibliotheca 

Buddhica. X. Burnouf năm 1852 dịch dưới danh đề Le Lotus de la 

Bone Loi, được Kern dịch dưới danh hiệu Saddharmapundarika ấn 

hành trong Sacred Books of the East, Vol. XXI, Oxford. Bộ kinh 

này cũng được dịch ra tiếng Tây Tạng. Nhiều phần của kinh được 

khám phá tại nhiều nơi ở Trung Á bằng tiếng Sanscrit, Khotan và 

Kucha. (Xem Inside Asia và Serindia của Stein ) Trong tập 

Manucript Remains of Buddhist Literature của Hoernle, nhiều 

phần của bộ kinh này được tìm thấy tại Khadik, được F.W. 

Thomas và Luders hiệu đính. Theo truyền thuyết thì Kinh này do 

Phật Thích Ca thuyết giảng tại núi Linh Thứu (Griddhakùta) cho 

hàng Bồ Tát. Liên Hoa nói lên ý nghĩa đaị thừa, đến phương tiện 

thiện xảo, đến Phật tính vi diệu. Những phần của kinh 
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Saddharmapundarika tìm thấy tại Đông Turkestan khác với những 

văn bản Nepal cho ta thấy có hai hiệu đính khác nhau. 

 

Bộ kinh Đại Thừa quan trọng và phổ cập khác là bộ 

Prajnãparamita (Bát Nhã). Danh hiệu này được xử dụng trong toàn 

bộ văn học Phật Giáo Đai Thừa, gồm nhiều bộ luận dài ngắn 

không đồng đều, xiển dương giáo nghĩa Sunyata (Không).  Sở dĩ 

gọi là Kinh vì theo truyền thuyuét dức Thích Ca Mâu Ni đã giảng 

những bộ Kinh này tại núi Linh Thứu, xứ Ma Kiết Đà (Ràjagriha). 

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajnãparamitàs) là bộ kinh xưa nhất 

của Phật Giáo Đại Thừa được mọi người kính ngưỡng và là tài liệu 

quan trong nhất trong lịch sử văn học và triết học Phật Giáo. Bộ 

kinh gồm những luận văn khai triển Sáu Pháp Ba La Mật của hàng 

Bồ Tát hành trì để đat quả vị giác ngộ, trí tuệ viên thông. Đại trí 

Bát Nhã là Không Trí, là hiện tượng bất khả tư nghị. Mọi hiện 

tượng thế giới đều nằm trong phạm trù tương đối, bị điều kiện hóa. 

Vượt ra ngoài tri thức tương đối, lưỡng cực, bỉ thử, chủ quan, 

khách quan mới có thể đạt được trí tuệ vô ngại, thành nhất thiết trí, 

sâu thẳm mênh mông. Bộ kinh này được dich sang tiếng Trung 

Hoa năm 179. Trong các bộ kinh Đại Thừa, Kinh Bát Nhã rất là 

quan trong, có thể nói là đứng hàng đầu. Bản dịch đầu tiên của 

kinh Dasasahasrika-prajnaparamita do ngài Leu-ki-Khan 

(Lokaraksa) dich vào đời Đông Hán, tiếp theo là những bản dịch 

của ngài Kumarjiva năm 408. Bản dịch của ngài Dharmapriya với 

ngài Ku-fo-Knien cùng các ngài khác năm 382 và cứ như vậy tiếp 

tục cho đến thế kỷ thứ mười. Văn học Bát Nhã xuất hiện rất sớm, 

được trình bày bằng hình thức vấn đáp, tương tự như kinh tạng Pali 

với đức Phật được tôn xưng là Bhagàvan, đức Điều Ngự (the Lord) 

đàm đạo với một trong hàng đệ tử, đặc biệt với ngài Subhùti. 

Trong những bộ kinh Đại Thừa khác, Phật thường trò chuyện với 

một vi Bồ Tát. 

 

Đại đa số kinh văn Bát Nhã đã được phổ cập tại Ấn Độ. Khi đến 

Trung Quốc và Tây Tạng số lượng tăng thêm. Ngài Huyền Trang 

dịch 12 bộ kinh Bát Nhã. Bộ Đại Bát Nha Ba La Mật (Maha-
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prajnã- paramita) dài nhất, gồm 10,000 bài kệ, bộ ngắn nhất gồm 

150 chữ. Nguyên bản Sanscrit của bộ kinh này cón tồn tại cho đến 

ngày nay, gồm có: Satasàbhasrika-prajna- paramita với 100,000 

bài kệ, bộ Pãncavimsahasrika có 25,000 bài kệ, bộ Astasàhasrika 

có 8,000 bài kệ, bộ Sardhavisàhasrika có 2,500 bài kệ, bộ 

Saptasatika có 700 bài kệ. Bộ Vajracchedika Pàramita, Kim Cang 

Bát Nhã Ba La Mật Đa, bộ Alpasàra-prajnã-pàramita và bộ Prajnã-

pàramitahrdaya Sutras dùng làm thân chú (Dhàranis) trừ yêu quái. 

 

Tại Trung Á một  văn bản Prajnãpàramitas được tìm thấy. Những 

văn bản của bộ Astadasàhassrikà prajnã-paramita, có chín tập, 

khám phá tại Khadlik gồm những tập bối diệp thuộc bốn văn bản 

khác nhau vào thế kỷ thứ bảy-thứ tám. Một phần khác của văn bản 

Prajnãparamita gồm 48 bối diệp từ Trung Á viết bằng chữ Gupta 

đứng, có lẽ sớm hơn, vào thế kỷ thứ sáu. Ngôn từ viết trong kinh là 

tiếng Sanscrit. Mặc dầu có nhiều phương thức luận thuyết khai 

triển giáo nghĩa Sunyatà, mục tiêu tôn giáo chính là giải thoát, giác 

ngộ, thành đạt đại viên chủng trí được nhấn mạnh ở nhiều chương 

mục. Chỉ cần đọc tụng, chứ đừng nói nghiên cứu học hỏi kinh 

Prajnãparamità cũng mang lại cho kẻ hành trì vô lượng công đức. 

(Xem những văn bản Astadasa-sahàsrikà Trung Á và một văn bản 

khác hiện nay vẫn chưa biết rõ chân tướng được Sten Konow hiệu 

đính trong cuốn Memoirs of he Archaeological Survey of India, số 

69, Calcutta, 1942. Về nguyên bản Sanscrit do Rajendra Lal Mitra 

hiệu đính, xem Bibliothecca Indica, Calcutta, 1888. Theo 

Winternitz, bộ Asta-sàhasrikà-prajnã-pàramità là bản xưa nhất, sau 

đó được khai triển thành những bộ lớn mà nội dung được cô đọng 

trong những bộ ngắn hơn). 

 

Văn bản Vajracchedikà-prajnã-paramità do Stein tìm thấy được 

chép trong 19 tập bối diệp. Bộ này cô đọng giáo nghĩa Sunyatà 

được khai triển trong bộ Bách Thiên Bát Nhã. (Xem Prajnã-

paramita của Walleser, tr. 146f, 149 ff. Trong một phần của bộ 

Adhyardhasatika-prajnãpàramità tìm thấy tại Khotan có đề cập đến 

dự kiện, người nào nghe được đoạn kinh này dù còn trong thai mẹ 
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cũng thoát khỏi mọi nguy hiểm, không bao giờ đọa địa ngục, 

không bao giờ bị tái sinh làm ngạ quỉ, súc sanh.). Bộ kinh này 

được ngài Dharmagupta (590- 616) dịch ra tiếng Trung Hoa và 

theo truyền thuyết do ngài Asanga, bỏ Tiểu Thừa theo Đại Thừa 

viết luận chú. Ngài Asanga cũng sáng tác những bộ luận giải thích 

bộ Saddharmapundarika và bộ Mahaparinirvàna-sutra để tỏ lóng 

sám hối trước đó đã công kích giáo nghĩa Đại Thừa. Theo chương 

13 của kinh Vijracchedikà, Phật  dạy hễ ai chỉ chọn 4 câu trong bài 

kinh này và giải thích cho kẻ khác, công đức lớn hơn sự hy sinh 

tính mạng của mình ngày này qua ngày khác trong muôn ức kiếp. 

 

Bộ Suvarnaprabhàsa-sutra. Nghĩa đen là Kim Quang, ánh sáng tỏa 

rạng của vàng ròng. Bộ kinh Đại thừa này xuất hiện sau, gồm giáo 

nghĩa, đạo đức và nhiều truyền thuyết, có những đoạn văn tươi 

sáng, thành khẩn, sám hối tội chướng, thệ nguyện đem lòng từ bi 

tran trải đến muôn loài, có những đoạn văn, chương VII,  giải thích 

giáo nghĩa Sunyatà, có nhiều đoạn văn tán dương 

Suvarnaprabhàsa. Bộ kinh này được các nước theo Phật Giáo Đại 

Thừa kính ngưỡng, phổ cập. Tại Trung Á, nhiều phần của bộ kinh 

này được khám phá. (Xem Hoernle, xem Buddhist Text Society of 

India, Calcutta, 1898 do Sarat Chandra Das và Sarat Chandra 

Sastri làm chủ biên. Xem Rajendra Lal Mitra: Nepal Buddhist 

Literature, tr, 241 ff. Xem Burnouf. Introduction tr. 471 ff, 490. 

Xem Bendall: Catalogue, tr. 121. Về các bản dịch Trung Hoa, xem 

Nanjio số 126 tr. 41 cảu ngài I-tsing, tương hợp với bản dịch Tây 

Tạng. Số 127 tr. 42 về bản dịch của ngài Dharmaraksa trước đo, số 

126 chưa hoàn tất , nhưng rất phổ cập tại Trung Quốc). Về các 

dịch giả của bộ kinh này, chúng ta thấy có ngài Dharmasema (413- 

433), Paramàrtha và đệ tử của ngài (552- 557) và ngài I-tsing 

(703). Ngoài ra còn có những phần của bộ kinh này viết bằng chữ 

Uighur: kinh Ratnadhvaja-sùtra, Ratnaràsi-sùtra, Bhadrapàla-sùtra.  

Dịch bản Uighur xuất hiện trong Bibliothecca Buddhica năm 1914. 

Về bản văn Uighur, xem Uigurica trong ABA, 1908, tr. 10ff của 

F.W. Muller, xem Luders SBA 1914 tr. 99. Xem  Winternitz tr. 

341. Bộ này được dịch từ chữ Ấn Độ ra tiếng Trung Hoa, rồi từ 
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chữ Trung Hoa sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem Hoernle: Manuscript 

Remains. Xem Stein: Serindia). Theo Watanabe bộ kinh  

Ratnadhvaja-sùtra rút từ phẫm thứ hai, phần hai của Ratnadhvaja 

trong Mahasannipàta-sùtra. Ngài Dharmaraksa, người Trung Ấn,  

dịch ra tiếng Trung Hoa vào năm 414- 421 đời Bắc Ngụy. Bộ 

Ratnaràsi-sùtra viết bằng chừ đứng Gupta. Bản dịch Tây Tạng tìm 

thấy tại Bkah-hgyur. Bản dịch Trung Hoa được thực hiện vào năm 

397- 439. Những đoạn văn trong kinh ngoài phần khám phá, được 

nhắc lại trong Siksàsamuccaya của Santideva. Bộ Bhadrapàla-sùtra 

cũng được viết bằng chữ Gupta đứng, được Watanabe nhận diện, 

được ngài Jnãngupta dịch ra tiếng Trung Hoa. Ngoài những bộ này 

còn có một phần của Candragarbha thuộc Mahasannipàta. 

 

Những phần Dhàranis. Đà La Ni hay thần chú là một bộ phận quan 

trong trong văn học Phật Giáo Đạo Thừa. Theo kinh 

Sadharnapundarika, Đà La Ni là để bảo vệ các bậc giảng kinh. 

Thần lực của Đà La Ni là do trí tuệ phát sinh chứ không phải do 

câu, chữ mặc dầu Đà La Ni gồm những thần chu,ù mantrapadàni, 

có năng lực bảo hộ. Những bộ kinh Bát Nhã trong hình thức ngắn 

dùng làm Đà La Ni. Liên quan đến đặc điểm này, chúng ta cần đề 

cập đến Bát Nhã Tâm Kinh (Prajnã-Pàramità-Hrdaya Sutras.. Bộ 

kinh này xiển dương giáo nghĩa chủ yếu, tâm (Hrdaya) của Bát 

Nhã Ba La Mật Đa, của tâm vô quái ngại, viễn ly điên đảo, mộng 

tưởng, cứu cánh Niết Bàn, tuệ giác siêu đẳng, vô thượng. Nhiều 

dịch bản Tây Tạng trong Kanjur Tây Tạng (Xem bản dịch của Max 

Mueller trong SBE, Vol. 49, Phần II, tr. 145 ff. Xem bản dịch từ 

tiếng Tây Tạng của L. Feer trong Annals du Music Guimet (Paris) 

V, 176 ff.).  Có những bộ kinh Đại Thừa chỉ khuyến khích tụng Đà 

La Ni mà thôi, như kinh  Aparamitàyuh-sùtra bằng chữ Sanscrit và 

cổ ngữ Khotan với những dịch bản Trung Hoa, Tây Tạng, chỉ tán 

đương Đà La Ni. Văn học Đà La Ni bành trướng vào khoảng từ thế 

kỷ thứ tư đến thứ tám. Trong bản văn Saddharmapundarika cổ có 

vài bài thần chú dùng để trì tụng cốt bảo vệ khỏi ma quỉ quấy phá. 

Trong chương 21 của bộ kinh này, Bồ Tát Bhaisyaràja đến gần 

Phật xin thần chú bảo vệ Dharmabhàsakas hoằng truyền thánh 
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kinh. Trong bộ Suvarnaprabhàsa sùtra, chương XI và XII có đoạn 

cổ võ hộ pháp, thiện thần bảo vệ những người trì tụng, biên chép 

kinh, khỏi mọi ác nạn. 

 

Trong số những phần Đà La Ni tìm thấy tại Trung Á, chúng ta cần 

chú tâm đến chú Anantamaukhadhàrani, Nilakanthadhàrani và 

Sitàtapatra Mahapratyangiradhàrani. Bài Chú đầu tiên đã được 

Watanabe ghi nhận như là một phần của Anantamukhadhàrani. 

Trong Tam Tạng Kinh Trung Hoa, thần chú này có tám bản dịch , 

bản dịch sớm nhất do ngài C'chien hoàn tất vào năm 222- 280. Một 

phần của Nilakanthàdhàrani do Stein mang từ Trung Á bằng tiếng 

Sanscrit viết theo mẫu tự Brahmi và bằng chữ Sogdian. Bộ chú này 

rất phổ cập tại Trung Quốc giữa năm 650- 750. Phần của 

Mahapratyangiradhàruni chỉ gồm một đoạn ngắn và gồm nhiều 

hình dung từ về nữ thần Tàrà, viết bằng chữ Gupta đứng, giống 

như văn bản bộ Saddharmapundarika. Toàn thể Đà La Ni bằng chữ 

Sanscrit đều được ngài Amoghavajra (704- 774)  phiên âm sang 

tiếng Trung Hoa. Một văn bản khác của bộ Đà La Ni này viết bằng 

chữ Sanscrit bình dân, phổ cập tại một số lãnh thổ thuộc Đông 

Turkestan, được tìm thấy tại Thư Viện Chùa gần Đôn Hoàng. 

Những bộ Đà La Ni này cũng xuất hiện trong văn bản Nepal. Một 

vài phần của bộ Surangama-samadhi được thấy trong các văn bản 

do ông Hoernle sưu tập. Bộ này được dịch ra tiếng Trung Hoa năm 

384- 417. Thật ra văn bản của bộ Đà La Ni này là phần kết của 

Kinh Suramgama-samadhi-sùtra. 

 

NHỮNG VĂN BẢN KHÔNG NẰM TRONG ĐẠI TẠNG 

 

 Ngoài những kinh sách viết bằng chữ Sanscrit, người ta còn khám 

phá ra những văn bản khác tại Trung Á, không nằm trong Đại 

Tạng, gồm có những thi tập của hai thi sĩ Phật Giáo trứ danh, ngài 

Asvaghosa và ngài Màtriceta. Phái bộ Đức đã tìm thấy những phần 

thi phẩm của vị sư cùng thời với vua Kaniska. Asvaghosa là một 

thi sĩ, triết gia, kịch sĩ thượng thặng tác giả hai tập Kàvyas trường 

thiên -Buddhacarita và Saundramanda. Một phần của tập 
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Buddhacarita lấy từ vùng Turfan cho ta thấy bộ này được chư tăng 

Trung Á nghiên cứu, học tập, được ngài Dharmaraksa dịch sang 

tiếng Trung Hoa giữa năm 414- 421, được Cowell dịch sang tiếng 

Anh đăng trong SBE Vol. 49, được ông E.H. Johnston dịch sang 

tiếng Anh, Oxford, 1936. Bộ Saundarananda được Haraprasad 

Shastri tìm thấy, hiệu đính và  được E. H. Jonhston dịch ra tiếng 

Anh, Oxford 1928, 1932. Bản Saundarananda không tìm thấy tại 

Trung Á và cũng không có bản dịch Trung Hoa. Bộ thứ ba 

Sàriputraprakarana, một bộ kịch xưa nhất viết bằng chữ Sanscrit 

được tìm thấy tại vùng Turfan. Một vài phần của bộ này viết trên là 

bối diệp rất xưa tại Turfan, gồm ít nhất ba vở kịch: vở kịch thứ 

nhất Sàriputrakarana của Asvaghosa, con của Suvarnaksi, gồm 9 

hồi, với tựa đề là Saradvatiputra-prakarana. Trong văn bản này 

cũng có những phần của hai vở kịch khác mà người ta chưa biết ai 

là soạn giả, tuy nhiên chúng đều xuất hiện trên cùng một văn bản, 

cùng cách trình bày, cùng một bút pháp, văn phong, nên chúng ta 

có thể cho rằng hai vở kịch kia cũng đều do ngài Asvaghosa soạn 

ra. Là một kich bản xưa nhất của Ấn Độ viết bằng chữ Sanscrit, 

nhưng đối thoại bằng tiếng Prakrit -xưa hơn tiếng Sanscrit cổ điển-  

cho ta thấy thời kỳ phát triển kịch nghệ của Ấn Độ lúc bấy giờ. 

Ngài Asvaghosa cũng được xem như là soạn giả của bộ 

Sùtralankàra, được duy trì trong bản dịch Trung Hoa do ngài 

Kumarajiva thực hiện năm 405. Tuy nhiên căn cứ vào những phần 

của bộ luận này được khám phá tại Trung Á, Luders cho rằng tác 

giảbộ Sùtralankàra là ngài Kumàralàta, trẻ tuổi hơn ngài 

Asvaghosa. Một số học giả khác cho tác phẩm này là của ngài 

Asvaghosa, ngài Kumàralàta chỉ nhuận sắc lại mà thôi. Theo S.N. 

Dasgupta trong cuốn History of Sanscrit literature, ngài Asvaghosa 

không liên hệ gì đến việc biên soạn bộ luận này.  Ngoài ra còn bộ 

luận Sraddhotapàda sastra, được duy trì trong bản dịch Trung Hoa 

do ngài Sikhanand thực hiện năm 695- 700 và trước đó do ngài 

Paramàrtha dịch. Phái bộ Đức khám phá một bản khác bằng tiếng 

Sanscrit, bộ Sùtralankara của ngài Asvaghosa căn cứ vào dịch bản 

Trung Hoa do ngài Kumàrajiva thực hiện. Tuy nhiên dựa vào lời 

chú cuối kịch bản của văn bản Turfan, tác giả là ngài Kumàralàta, 
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một học giả nổi danh. Theo Luders, người phiên dịch tác phẩm này 

ra tiếng Đức (Bruchsticke der Kalpanàmanditika des Kumàralàta, 

Leipzig 1926), tựa đề là Kalpanàmanditika và tác giả là 

Kumàralaàta. Theo Luders, truyền thống Trung Hoa xem kịch bản 

trên của ngài Asvaghosa là sai lầm. Danh hiệu Kumàralàta được 

phiên âm ra tiếng Trung Hoa Ku-mo-lo-to, truyền thống Tây Tạng 

liên hệ ngài với giáo phái Sautrantikas. Luders đưa ra giả thuyết 

cho rằng ngài Asvaghosa có sáng tác bộ Sutralankara, nhưng bộ ấy 

không được dịch sang tiếng Trung Hoa, chẳng bao lâu bị thất lạc, 

cuối cùng lẫn lộn với bộ Kalpanàmanditika. 

 

Bộ Kalpanamanditika là một tuyển tập gồm những huyền thoại 

thuần tín theo kiểu Jatakas và Avadànas , được diễn dịch bằng văn 

xuôi và văn vần. Văn vần theo hình thức thi tứ bóng bẩy, hào 

nhoáng, gồm những chuyện huyền thoại và ngụ ngôn,trong khi 

những bài thơ khác diễn đạt phong khí Đại Thừa hay ít nhất bày tỏ 

sự tôn kính, ngưỡng mộ, sùng bái đức Phật. Trong tác phẩm này, 

các bậc thánh tăng giáo phái Sarvastivadins được suy tôn và những 

câu chuyện trong Kalpanàmanditika đều trích từ kinh điển của giáo 

phái Sarvastivada. Vua Kaniska, vị đế vương đã băng hà, xuất hiện 

trong hai câu chuyện. Bản văn này cũng đề cập đến hai trường thi 

Mahàbhàrata và Ràmàyana,  đồng thời bác bỏ quan điểm triết học 

của hai phái ngoại đạo Sàmkhya và Vaisesika, bác bỏ quan điểm 

tôn giáo của Bràhmanas và Jains, đồng thời gồm những đoạn dẫn 

chứng từ văn học, nghệ thuật, hội họa. Kumàralàta trong truyền 

thống Trung Hoa được diễn tả là Đối Sư (Dristànta, Nhân Minh 

Luận Sư) là vị sáng lập thuyết đối chứng (Darstantika, Nhân Minh 

Luận). Như vậy tác phẩm chính của ngài Kumàralàta trong văn bản 

Trung Hoa đề cập là Yo-mon-lun, Nhân Minh Luận, Dristanta-

màla (pankti) Sastra. Theo Levi danh xưng trong văn bản Turfan 

thực sự là Dristànta-pankti (như thấy trong phần chú giải cuối văn 

bản) và Kalpanàmanditika là hình dung từ của bộ luận này. Levi 

quan niệm bộ luận này là ấn bản mới của bộ Sùtràlankara của ngài 

Asvaghosa, được khai triển bằng cách thêm vào những bài ngụ 

ngôn, những bài học luân lý, theo phương cách  của phái 
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Darstantika. Do đó văn bản Turfan thể hiện một phần nào bộ 

Sùtràlankàra của ngài Asvaghosa. 

 

Màtriceta là một danh tăng mà những bài xưng tán (tán văn), bái 

sám (sám văn) - bộ phần của thi văn -  được đem ra ánh sáng tại 

Trung Á qua nguyên bản Sanscrit và bằng dịch bản Tokharian. 

Giống như tác phẩm của Kumàralàta - bộ Kalpanàmanditikà- một 

số bài thơ của Màtriceta đã được Tây Tạng chuyển sang cho 

Asvaghosa. Theo Winternitz, ngài Màtriceta, tác giả cuốn 

Mahàràjà Kanika-lekha mà chúng ta hiện nay có trong văn bản Tây 

Tạng, là người đồng liêu lớn tuổi của Asvaghosa. Những bài xưng 

tán nổi tiếng của ngài được ghi trong tập Catuli-sataka-stotra (Tứ 

Bách Tán) và tập Satapãncàsatika ( Nhất Bách Ngũ Thập Tán). 

Một phần của hai tập xưng tán này được tìm thấy trong văn bản 

Trung Á. Theo ngài I-tsing, vị cao tăng học giả đi Tây Trúc thỉnh 

kinh ở thế kỷ thứ bảy � lời xưng tán được chư tăng tụng đọc nghe 

du dương, thánh thót�. Cách bố cục và lời lẽ thật sáng ngời, mỹ lệ 

như hoa trời, và đạo lý thậm thâm được truyền đạt qua những bài 

xứng tán, vời vợi như những đỉnh núi cao. Hàng hậu bối đã dựa 

theo văn cú của ngài để soạn ra những bài xứng tán khác, xem ngài 

như là bậc thấy, bậc cha của văn học thi ca. Các tập xưng tán của 

ngài được chư tăng Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa xử dụng trong 

các đại giới đàn. Ngoài Asanga và Vasubandhu ngưỡng mộ ngài, 

còn có Dignàga -Bồ Tát Jina- soạn bộ sám văn gồm 300 bài để 

xứng tán tập Nhất Bách Ngũ Thập Tán. Bộ sám văn này cũng được 

I-tsing dịch sang tiếng Trung Hoa. Nguyên bản Satapãncàsatika-

stotra chữ Sanscrit được tìm thấy tại nhiều nơi ở Trung Á, như tại 

Jigdalik-Bai, Đôn Hoàng, Khora, trong khi đó những dịch bản 

Tokharian được phái bộ Đức khám phá tại Turfan. Những phần 

của các tác phẩm khác của Màtriceta, như bộ Catuhsataka-stotra 

được tìm thấy tại Trung Á. Không có bản dịch Trung Hoa, nhưng 

dịch bản Tây Tạng dùng danh đề Varnanàrha-varnama-stotra cho 

tác phẩm trên. Những phần của nguyên bản Sanscrit được tìm thấy 

tại Khora (gần Karasahr) và Jidalik (gần Bai). Phần cước chú sau 
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các chương dùng danh đề Varnamàrha-varnanà-Buddha-stotra-

catuhsatakam.  

 

Trong những tác phẩm văn học ngoài Tam Tạng, chúng ta còn thấy 

Aryasùras Jàtakamàlà. Bộ này được H. Kern hiệu đính đăng trong 

Harvard Oriental Series I, 1891, được L.S. Speyer dịch ra tiếng 

Anh, xuất bản trong Sacred Books of the Buddhists, Vol.I, 1895. 

(Xem Oldenburg JRAS, 1893, tr. 308 ff. Xem A. Gawronski: 

Studies About the Sanscrit Buddhist Literature, Krakou, 1919, tr. 

40ff. Xem Winternitz dẫn thượng). Văn bản được tìm thấy tại 

Murtuq và Toyoq. Văn thể  cũng như văn phong giống như 

Kalpanàmanditika, thanh tao, cao thượng. Tập Jàtakamàlà này gồm 

34 chuyện tiền thân giống như 35 chuyện tiền thân của 

Cariyàpitaka, mục đích triển khai đạo lý đáo bỉ ngạn của hàng Bồ 

Tat, mãi mãi không cùng tận hiến thân giúp đời. Ngoài ra chúng ta 

còn thấy những tập sách  về âm luật, văn phạm bằng tiếng Sanscrit, 

như tập Chandaviciti và Kàlantra, được xử dụng tại miền bắc 

Turkestan Trung Hoa. Dựa vào sử liệu Kucha và Agnidesa vào thế 

kỷ thứ bảy/ thứ tám, chúng ta có thể xem những tác phẩm bằng 

tiếng Sanscrit này được biên soạn tại Trung Á. Bộ Jàtakastava 

được duy trì trong dịch bản âm luật Khotan được Vidỳasìla thực 

hiện, dựa vào cú pháp, hình như viết bằng chữ Sanscrit. Dịch bản 

Khotan được hoàn tất vào giữa thế kỷ thứ mười tại chùa Sainanya, 

Khotan. Liên quan đến lãnh vực này chúng ta có những bia ký 

Kharosthi đề cập đến việc nghiên cứu, học hỏi văn phạm, thơ phú 

và thiên văn. Một bia ký khác đề cập đến mười hai naksatras, tên 

12 loài súc vật, được ghi trong Mahàsannipàta-sùtra, được dịch 

sang tiếng Khotan vào thế kỷ thứ hai. Văn bản này có tên là Rishi 

Kharusta, cũng là tên người sáng chế mẫu tự Kharosthi, xuất phát 

từ Trung Á, có đoạn nói về thiên văn, bằng chữ Sanscrit lai căng. 

 

Những văn bản tìm thấy tại các vùng Trung Á cổ đại, gồm phần 

lớn những tác phẩm y tế viết bằng Sanscrit, chứng tỏ khoa học y tế 

Ấn Độ đã được truyền đến Trung Á. Khám phá xưa nhất do Đại Tá 

Bower thực hiện, tìm thấy 3 tập sách y tế khác nhau tại ngôi tháp 
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cổ gần Kucha. Một trong những tác phẩm này, gọi là tác phẩm 

Bower, nói về nguồn gốc, cách xử dụng và hiệu năng của tỏi, có 

công năng chữa nhiều bệnh  và làm tăng thọ đến 100 tuổi. Tập 

sách này cũng giàng giải về sự tiêu hóa, về thần dược làm tăng tuổi 

thọ, về cách chế biến các nguyên liệu, về thuốc trị bệnh đau mắt. 

Tập sách thứ hai gồm 14 phương trình huấn luyẹn y tế nội khoa 

cũng như ngoại khoa. Tập sách thứ ba -dày nhất- gọi là Navanitaka 

(crème, kem) tóm tắt trích dẫn những tài liệu y khoa của Agnidesa, 

Bheda, Jàtikarna, Ksarapàni, Paràsara và Susruta. Tập sách này 

còn bàn đến phương thức làm bột y khoa, cách pha trộn, cách tiêm, 

cách xử dụng dầu thoa, cách săn sóc trẻ con v.v. . .Phần đầu của 

sách hướng dẫn bác sĩ, không được truyền nghề cho những ai 

không có con trai, không có anh hay em trai, không có môn đệ. 

Phần cuối nói về phương thức huấn luyện. Có đoạn bàn về cách 

chữa bị nọc rắn độc. Những bộ sách y khoa Ấn Độ này được dịch 

sang tiếng Kucha, Khotan chứng tỏ khoa học y tế Ấn Độ rất thịnh 

hành, được phổ cập trong dân chúng. 

 

CÁC DỊCH BẢN ĐỊA PHƯƠNG  

 

Miền bắc và miền nam của Kucha và Khotan, với ngôn ngữ khác 

biệt, tạo môi trường cho việc phiên dịch Tam Tạng Kinh Điển và 

những sách vở khác ra tiếng địa phương. Ngôn ngữ xứ Kucha, đối 

với dân Uighur Thổ (Turks) là tiếng Kusana, được dân chúng xử 

dụng từ Aksu (Bharuka cổ đại) đến Turfan (Agnidesa cổ đại). Phái 

bộ Pháp khám phá di cảo văn học ở nhiều nơi trong vùng đất này. 

Một vài phần văn học viết bằng ngôn ngữ Kusana cũng được Aurel 

Stein tìm thấy, còn những phần khác do các nhà mạo hiểm Đức và 

Nga khám phá ra. Di cảo văn học Kucha do phái bộ Đức sưu tầm 

chưa được xuất bản, nhưng những di cảo văn học do Stein và các 

nhà thám hiểm Nga sưu tập đã được ra mắt độc giả, cùng với phần 

sưu tập của Pháp được Sylvain Levi và về sau được Jean Filliazat 

xuất bản. (Xem Textes Koutcheens: Fragments de Textes 

Kouctcheens de Médicine et de Magie, Paris, 1948). Những phần 

của di cảo văn học bằng thổ ngữ Tokharian do phái bộ Đức tìm 



 257 

thấy tại vùng Karashar và Turfan. mặc dầu dân chúng ở đây nói 

tiếng Kucha. Do đó người ta đưa ra giả thuyết văn học Tokharian 

có lẽ được phát triển tại Tokharestan và những di cảo văn học này 

được mang đến vùng này trong thời kỳ Uighur. Phần lớn các di cảo 

do phái bộ Đức sưu tập đều từ Shorehuq ở Karasarh, phần còn lại 

từ Bazaklik, Murtuq, Sangim và Idikutshari ở Turfan. 

 

Di cảo Kucha và Tokharian đều là bản dịch từ nguyên bản Phật 

Giáo Sanscrit, đôi khi có đoạn song ngữ,  rất quan trong trong việc 

diễn dịch trích dẫn chữ Kucha và trong việc xác định di cảo. 

Những phần của các di cảo này gồm dịch bản Luật của giáo phái 

Sarvastivada, như bộ Pràtimoksa, Pràyascittica và Pràtidesaniya 

sang tiếng Kucha. (Bộ Pràtimoksa nguyên bản bằng tiếng Sanscrit, 

có 1 dịch bản Tây Tạng và 4 dịch bản Trung Hoa. Xem Kern: 

Manual of Buddhism, tái bản, Delhi 1968, tr. 74. Bản dịch Trung 

Hoa do ngài Kumàrajiva thực hiện năm 404, Nanjio số 1160). Sở 

dĩ có những dịch bản Kucha vì một số chư tăng không thông thạo 

Sanscrit. Dịch bản song ngữ để chư tăng nghiên cứu nguyên bản, 

đồng thời giúp chư tăng học tiếng Sanscrit. Dịch bản Udànavarga, 

Udànastotra và Udànalankàra tiếng Kucha rất thông dụng trong 

hàng Phật tử. Những phần di cảo của bộ Karmavibhanga, bộ luận 

vĩ đại xiển dương giáo nghĩa luân hồi, nghiệp báo, được chư tăng 

dùng làm tài liệu học tập và thuyết giảng. 

 

Những bản dịch các sách vở khác bằng tiếng Kucha, không nằm 

trong Đại Tạng, gồm văn học y khoa và Mật giáo Sanscrit. Một 

trong những bộ sách ấy là tập Yogasataka, sách y khoa gồm 100 

bài kệ. Đây là một bộ sách y khoa giản yếu rất cần thiết cho kẻ 

hành nghề. Những bộ sách như  Caraka và Susruta Samhitas không 

thấy trong dịch bản Kucha nhưng chắc chắn một vài phần nằm 

trong các di cảo do Pelliot, Weber và Stein sưu tập. Danh từ 

Sanscrit được chuyển âm ra tiếng địa phương. Ngoài di cảo Kucha, 

người ta còn khám phá ra di cảo dịch bản tiếng Tokharian, nhưng 

chưa đuơc nghiên cứ, phân tách cặn kẽ. Những di cảo này gồm tài 



 258 

liệu song ngữ vàcác bộ sách rất phổ cập thời bấy giờ như bộ 

Udànavarga. 

 

Kinh điển Phật Giáo cũng được dịch sang tiếng Khotan, một số 

người gọi là tiếng Saka. Ngôn ngữ này được dân chúng vùng 

Trung Á xử dụng cho đến cuối thế kỷ thứ bảy, thứ tám, mặc dầu 

lúc ấy người ta không thấy dấu vết của người Sakas ở vùng Trung 

Á nữa. Tiếng Khotan liên hệ mất thiết với việc phiên dịch kinh 

điển Sanscrit của Đại Thừa Phật Giáo. Những dịch bản này gồm có 

bản dịch kinh Suvarnaprabhàsa-sùtra, Vajracchedikà, 

Aparimitàyus-sùtra, Bhadracaryàdesanà, Jàtakastava và Maitreya- 

Samiti-nàtaka. Dịch bản không nằm trong Đại Tạng gồm có hai tập 

sách y khoa Ấn Độ: Siddhasàra và Jivakapustaka. Quyển thứ nhất 

do Ravigupta biên soạn, dựa theo bản dịch Tây Tạng và gồm 

những đoạn nói về tantra, dravya, arsa, bhagandara, Pànduroga, 

Mùtrakricchra, netra-roga v.v. . .Nguyên bản tập Jivakapustaka 

chưa tìm thấy nhưng chắc chắn được biên soạn bằng chữ Sanscrit 

như những câu văn vần chữ Sanscrit viết giữa dòng có thể chứng 

minh nhận định trên. 

 

Ngoài ra còn có kinh điển Phật Giáo bằng tiếng Sogdian, không 

những được dân chúng xứ Sogdiana cổ đại (Bắc Tokharestan với 

trung tâm Samarkand) xử dụng mà dân chúng các vùng khác tại 

Đông Turkestan, gồm những cọng đồng thương mãi  Sogdian, chư 

tăng và vào cuối thế kỷ thứ 9, thứ 10, các tu sĩ Manichaen cũng xử 

dụng . Dịch bản kinh điển Phật Giáo bằng tiếng Sogdian gồm có 

Dìrghanakha-sùtra, Vassantara-Jàtaka, Vimalakirtinirdesa, 

Dhyàna-sùtra, Dhutasùtra, Nilakanthadhàrani và Padmacintàmani-

dhàrani-sùtra. Việc phiên dịch Tam Tạng Kinh điển Sanscrit sang 

các ngôn ngữ chính vùng Trung Á được chứng minh bằng những 

di cảo Uighur, ngoài các dữ kiện đã đề cập ở trên. Dịch bản 

Tokharian về kinh Suvarnaprabhàsa-sùtra, Maitreya-samitinataka, 

Jàtakas,  Kalyànamkara sùtra, Pàpamkara sùtra v.v.. . được chuyển 

ngữ ra tiếng Uighur Thổ. Vùng Turfan cho chúng ta một số di cảo 

của ba tác phẩm mà phần ghi chú ở đoạn cuối có đề cập đến tác 
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phẩm Dasakramapudarutanamal  (= Dasakarma-  

pathàvadànamàlà), thuộc loại Avadana, có lẽ được mang vào 

Kucha hay cũng có thể được biên soạn tại Kucha. Nguyên bản 

Sanscrit, được dịch sang tiếng Toyari hay Toxari (Tokharian= 

Kuchean) và từ đó được chuyển ngữ sang tiếng Uighur-Thổ. 

 

Kinh điển Phật Giáo Ấn Độ đuơc các bặc cao tăng địa phương khai 

triển. Trung Á là vùng nối liền giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Trên 

đường hoằng truyền Chánh Pháp, chư tăng Ấn Độ, hoặc là chư 

tăng đến các trung tâm Phật Giáo Ấn Độ hocï tập, nghiên cứu,  

trước khi đến hay trở về Trung Quốc đều phải qua khu vực này. Sử 

liệu Trung Hoa cung cấp cho chúng ta một ít ánh sáng. Tương 

truyền ngài Dharmaraksa phải đến Khotan để thỉnh toàn bộ kinh 

Mahàparinirvana-sùtra mặc dầu ngài đã có văn bản bộ kinh này 

gồm 10 chương. Điều này chứng tỏ Trung Ấn đã khai triển kinh 

văn Ấn Độ. Ngoài ra theo sử liệu Trung Hoa những văn bản kinh 

Mahàsannipàta-sùtra, Avatamsaka-sùtra, Vaipulya-sùtra, 

Ratnakùta-sùtra, Lankànatàra-sùtra, Sàriputra-dhàrani, 

Mahàprajinàpàramità, Astasàbasrikà-prajnàpàramità v.v. . . đều 

được bảo trì tại vùng Chokkuka. Nội dung những dịch bản Trung 

Hoa Candragarbha-sùtravà Suryagarbha-sùtra mà hiện nay không 

tìm thấy nguyên bản Ấn Độ cho chúng ta thấy những bộ kinh này 

đã được chuyển ngữ tại Serindia. Quan diểm này cũng có thể áp 

dụng cho những dịch bản Trung Hoa khác được đề cập ở trên. 

 

Văn học Phật Giáo trên đường truyền thừa từ Ấn Độ đến Trung 

Quốc có những biến dạng tại Trung Á. Trong pham trù này, những 

ngôi đại tự, các vị Phương Trượng, các bậc cao tăng thạc đức đã 

đóng vai trò hết sứ quan trọng trong việc bảo trì, truyền thừa và tái 

tạo kinh điển Phật Giáo. Những vị này đã tích cực dụng tâm thiên 

nhiên hóa kinh điển bằng cách dưa vào đó những yếu tố địa dư địa 

phương. Chẳng hạn kinh Sùryagarbha-sùtra (Ngài Narendrayasas 

dịch sang tiếng Trung Hoa, dưới thời nhà Tùy 589- 618) trong một 

chương đề cập đến những thánh địa, ngoài Ấn Độ, như 

Chinasthàna (Trung Quốc), Khasa (Kashgar ?) và Gomalasàgandha 
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Caitya trên núi Gosringa xứ Khotan, một thánh dịa rất thiêng liêng 

được nhiều người đến chiêm bái. Di cảo Dharmapada Prakrit viết 

bằng mẫu tự Kharosthi tìm thấy tại chùa Gostringa trên sườn núi 

thiêng cùng tên. Kinh Candragarbha-sùtra (cũng do ngài 

Narendrayasas dịch, nhưng dưới đời Bắc Tề, 550- 577) cũng đề 

cập đến những quốc độ được Phật đến thăm viếng, trong danh sách 

đầu như Asokà, Darada, Khasa, Cokkula, Shalei (Kashgar), 

Khotan, Kucha, Bharuka, Hecyuka, Yi-ni (Agnidesa), Shan-Shan 

(Kroraina) và Chinasthan. Trong danh sách thứ hai liệt kê hóa thân 

Phật ở nhiều quốc độ, ngoài Ấn Độ. Dựa vào số hóa thân của Phật, 

Khotan, Kucha và Trung Hoa được đặt vào vị thế quan trọng nhất 

trong thế giới Phật Giáo, vì được đón tiếp báo thân Phật nhiều lần. 

 

Một bậc cao tăng Kucha, pháp hiệu Lu-yen (Xem Bagchi: Le 

Canon Bouddhique en Chine, tr. 565- 66;  India and Central Asia, 

tr. 110- 111) vào thế kỷ thứ bảy biên soạn bộ Dụng Ngữ Tự Điển 

Sanscrit- Trung Hoa dựa theo Kosas Sanscrit, gồm những danh từ 

gốc Trung Á như Kalam (cây viết), Kakari (giấy), Makara (con 

khỉ), Kavasi (đôi dép) và địa danh tại Trung Á và Trung Quốc như 

Trusaka (Thổ), Korttana (Khotan), Kuchnia (Kucha), Wu & Shu 

(các tỉnh Trung Hoa), Kunudana (Khumdan có nghĩa là Trường 

An, kinh đô Trung Quốc). Bộ Dụng Ngữ Tự Điển này còn được 

bảo trì trong Tam Tạng Trung Hoa. Ngoài ra còn có những sách 

Sanscrit-Khotan, rất cần thiết cho mục tiêu văn học và bình dân. Vì 

cách phát âm Khotan nên chữ Sanscrit dùng trong các tác phẩm 

Sanscrit-Khotan cũng chịu ảnh hưởng, trở thành pha trộn. 

 

Sự phát riển của nền văn học Phật Giáo cũng như sự đóng góp vĩ 

đại của các cao tăng thạc đức vào gia tài văn học Phật Giáo đều 

nhờ sự bảo trợ của vua quan các nước Trung Á. Một số quốc 

vương mang tên Ấn Độ như Vijayakirti, Vijayasambhava v.v. . . 

xứ Khotan;  như Haripuspa, Suvarnapuspa, Suvarnadesa v.v. . . xứ 

Kucha; như Indràjuna, Candràjuna v.v. .  xứ Agnidesa. Yếu tố Ấn 

Độ trong giới bình dân cũng như trong hoàng tộc rất phổ cập, nói 

lên phần nào sự hộ trợ của dân chúng Trung Á trong công cuộc 
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phát triển văn học Phật Giáo tại vùng đất rộng lớn này. Chúng ta sẽ 

bàn kỹ hơn ở chương kế tiếp liên quan đến nền văn hóa vật chất 

của người Trung Á. 

 

Bactria ở Bắc A Phú Hãn cũng là một trung tâm Phật Giáo. Ngôn 

ngữ xứ Bactria được viết bằng mẫu tự Hy Lạp và chư tăng dùng 

mẫu tự này trong các văn kiện, sổ sách tự viện.  Tại vùng đất 

Trung Á này tiếng Sanscrit cũng được xử dụng, bằng chứng một 

phần di cảo Sanscrit của bộ Sangitaparyàya được tìm thấy tại một 

hang động ở Bamiyan. Di cảo này viết bằng mẫu tự Bắc Thổ thuộc 

miền Trung Á Trung Hoa. Có thể bộ kinh này được chư tăng địa 

phương mang từ nước ngoài vào, dù sao chứng tỏ chư tăng xứ 

Bactria đã xử dụng văn học Sanscrit vì ngôn ngữ họ chưa có nền 

văn học riêng biệt. Tiếng Prakrit cũng được xử dụng ghi chép vật 

dụng cúng dường, vào đầu thế kỷ sau kỷ nguyên. Tại thung lũng 

Tochi -  hiện nay thuộc Pakistan- người ta tìm thấy tài liệu xử dụng 

cả hai thứ tiếng: Bactria và Sanscrit. Một di cảo khắc trên bình  

(lọ) tìm thấy tại một di tích gần Termez, với dòng chữ : �Những ai  

không còn phân biệt giữa cái Ta của ta và cái Ta của kẻ khác, 

người đó đương đi trên con đường  

chính � chứng tỏ ảnh hưởng tôn giáo và triết học Phật Giáo đã ăn 

đậm vào lòng dân. 

 

Giống như dân Bactria, dân Parthians, mặc dầu theo Hỏa Giáo 

(Mani Giáo) vẫn chịu ảnh hưởng của Phật giáo, biểu hiện trong 

kinh sách của họ với danh sách các bậc Yasas giống hệt như trong 

Dhàrani Phật Giáo. Ảnh hưởng văn học Phật Giáo Bắc Tông trong 

văn học Manichacan-Parthian khá sâu đậm. Một bộ kinh của phái 

Manichacan-Parthian gọi Mani là Phật . 

 

VĂN HỌC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 

 

Nói đến văn học Phật Giáo Trung Á, chúng ta không thể không đề 

cập đến văn học Phật Giáo Tây Tạng, một nền văn học dựa vào 

văn học Sanscrit Phật Giáo, dựa vào sự đóng góp của các bậc cao 
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tăng, thạc đức Ấn Độ. Văn học Phật Giáo Tây Tạng chia thành hai 

bộ phận chính gọi là Kãnjur và Tãnjur (Xem Waddell: Buddhism 

and Lamaism of Tibet, tái bản, New Delhi, 1974). 

 

KÃNJUR gồm kinh điển, trong đó có Tantras. 

TÃNJUR gồm các luận sớ, những thiên khảo luận về y khoa, thiên 

văn, văn phạm. Phần chánh kinh ít hơn, nhưng luận sớ và khảo 

luận rất nhiều. 

 

Văn học Tây Tạng bành trướng mạnh nhất vào thế kỷ thứ chín. 

Văn bản Tây Tạng phản ảnh nền Phật Giáo hậu Ma Kiệt Đa, khi 

những bộ kinh của Nguyên Thỉ Phật Giáo hầu như bị lãng quên và 

nền văn học Chân Ngôn bùng nổ mạnh mẽ. Do đó ta thấy trong 

Tạng Kãnjur không có những bộ Abhidhamma của Tiểu Thừa và 

không có một tác phẩm nào của các Nikàyakas. 

 

Toàn bộ Kãnjur được  sắp xếp thành 7 môn: 

1/   Dulva, (Sanscrit: Vinaya, Trung Hoa: Luật). Trong môn Luât 

này gồm 7 phần: (1) Căn bản luật ( Dulva gzi, tiếng Sanscrit là 

Vinaya-vastu) gồm 4 bộ do ngài Sarvajnãdeva và Dharmakàra xứ 

Kashmir và Vidyàkara-prabha xứ Ấn Độ, với sự giúp sức của các 

nhà học giả Tây Tạng,  dịch từ chữ Sanscrit sang tiếng Tây Tạng, 

gồm bốn bộ, vào thế kỷ thứ chín . Đây là bộ Mùla Sarvastivada 

Vinaya, giống như bản dịch Trung Hoa do ngài Kumàrajiva thực 

hiện, đại lược giống như bộ Pratimoksa Sanscrit tìm thấy tại 

Kucha. (xem  Finot và Huber: Pràtimoksa selon la version 

Tibetaine)  (2) Kinh (So-vor tar-pai-mdo, tiếng Sanscrit: 

Pràtimoksa-sutra, Kinh Ba La Đề Mộc Xoa) gồm có 30 trang (3) 

Luật giải (Dulva-nam-par byod'pa, Sanscrit: Vinaya Vibhaga) gồm 

4 tập, giải thích cách phục sức và oai nghi tế hạnh. (4) Tỳ Kheo Ni 

Giới ('dGe-Shon mahiso-Sar paimod, Sanscrit: Bhiksuni-

pràtimoksa-sùtra) gồm 36 trang. (5) Tỳ Kheo Ni Sớ giải (Bhijsuni 

Vibhaga). (6) Tạp tập  (Dulva pran-tseqs-Kyl-gzi, Sanscrit: 

Vinaya-kyudraka vàstu) gồm 2 tập. (7) Thượng thiện luật (Dulva 

gzunv-bla-ma, Sanscrit: Vinaya-uttara Grantha) gồm 2 tập. 
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2/  Ser chin, Bát Nhã Ba La Mật ( Prajnãpàramita), gồm những bộ 

kinh ngằn, dài khác nhau, được đóng thành 21 tập. Theo Tây Tạng 

đây chính là Abhidharma, do ngài Ca Diếp sưu tập những lời Phật 

dạy khi Ngài được 51 tuổi.Trong phần này kinh Vajracchedika 

(Kim Cang) hết sức phổ cập với dân Tây Tạng. 

 

 3/ Phal-Chan, tương đương với Avatamsaka giống như Hoa 

Nghiêm Tông trong Tam Tạng Trung Hoa. 

 

 4/  Dkon-briseqs hay Ratna-kuta giống như cách sắp đặt trong 

Tam Tạng Trung Hoa khai triển những đặc tính và giác ngộ viên 

mãn của Phật cũng như đạo lý thâm thâm vi diệu của Ngài. 

 

 5/ Mdo, tương đương với Sùtra, gồm 270 tập, trong đó có những 

bộ kinh lớn như Lalitavistara, Lankavatàra, Saddharmapundarika. 

 

6/ Myang-hdas hay Niết Bàn gồm kinh Màhaparinirvana-sùtra (Đại 

Bát Niết Bàn Kinh) nói về những ngày cuối cùng trước khi Phật 

nhập Niết Bàn và sau khi Ngài viên tịch, cùng đạo lý Pháp Thân 

Phật. 

 

 7/ rGyud hay Tantra (Chân Ngôn) với nhiều bộ kinh, luận giống 

như trong Đại Tạng Trung Hoa. Trong số những Tantras, chúng ta 

thấy Mahàganapati-tantra, Mahàkàla-tantra, Àrya-Mãnjusri-mùla-

tantra, Sri-Gulyasamàja và bộ quan trọng Paramàdi-buddha-

uddhrita-Sri-kùlacakra. Hệ thống Kàlacakra dựa vào bộ kinh cuối 

cùng để thiết lập. Tín ngưỡng thờ oai lực thần nữ được ghép vào 

giáo lý Đại Thừa và Mật Giáo Yoga Ấn Độ tạo thành văn học 

Chân Ngôn Tây Tạng. Sự khác biệt giữa Dhàrani và Mantras càng 

ngày càng hẹp để cuối cùng Dharàni bị loại. được thay thế bằng 

Mantras. Trong Tạng Kãnjur Tây Tạng, Dharànis được thấy trong 

các kinh (Mdo) và Tantras (Rgyut). Trong Phật Giáo Tây Tạng, có 

4 loại Tantras: Kriyà-Tantras, Caryà-Tantras (phần thực hành), 
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Yoga-Tantras (Thiền quán) và Anuttarayoga-Tantras, hành trì cao 

nhất.  

 

Toàn bộ Tạng Tãnjur lớn hơn, gồm 225 tập so với Tạng Kãnjur chỉ 

có 100 hay 108 tập. Luận Tạng Tây Tạng hay Tãnjur gồm tất cả 

các tác phẩm văn học, triết học, nghi lễ, tôn giáo, phần nhiều do 

các bậc cao tăng thạc đức Ấn Độ, Tây Tạng biên soạn vào những 

thế kỷ đầu sau khi Phật Giáo được truyền thừa vào Tây Tạng, bắt 

đầu từ thế kỷ thứ bảy. Tạng Kãnjur được chia thành hai bộ môn 

gọi là Tantra và Sutra. Tantra gồm những bộ liên quan đến nghi 

quĩ, nằm trong 87 tập. Sutra nói về khoa học, văn học nằm trong 

136 tập. Một tập riêng biệt chuyên về các bài xưng tán, bái sám các 

bậc thánh nhân. Một tập khác là mục lục toàn Tạng. 16 tập đầu của 

bộ môn Sutra đều là những bản sớ giải kinh Bát Nhã Ba La Mật, 

tiếp theo là những tập khai triển giáo nghĩa Trung Quán 

(Màdhyamika) của ngài Long Thọ (Nàgarjuna). Tạng Tãnjur còn 

dung chứa những bộ luận của ngài Asvaghosa, Nagarjuna ,Asanga, 

Vasubandhu và những luận gia Đại Thừa Phật Giáo khác. Tạng 

Tãnjur cũng bao gồm cả văn học thế tục như Meghadùta của 

Kàlidasa cùng những tác phẩm về luận lý học, văn phạm, y khoa, 

ngôn ngữ, thuật hùng biện. Những bộ kinh như  Udàna 

(Dhammapada) xuất hiện trong hai Tạng. Tạng Tãnjur được xem 

như là một từ điển cổ ngữ về văn học chú giải và khoa học. Văn 

phạm và ngữ học giúp thông đạt văn bản, luật học đòi hỏi sự khai 

triển giới luật và oai nghi tế hạnh của chư tăng. Y học rất cần thiết 

cho ảnh hưởng của Lamas. Sử học do các bậc cao tăng biên soạn 

chứng minh tín ngưỡng Phật đà luôn luôn tiến bộ và mang lại 

thành quả tốt đẹp.  Nghệ thuật, nghi quĩ, lễ nghi liên hệ mật thiết 

với nhau. Do đó các bậc thức giả, những vị có rọng trách hoằng 

truyền Phật Pháp đều phải làm quen nếu không nói là phải thông 

thạo tất cả bộ môn này. Điều đó cắt nghĩa lý do tại sao các Tạng 

Kinh Tãnjur Tây Tạng lại bao hàm nhiều bộ môn văn  

học . Tạng Tãnjur dung chứa 8 tác phẩm về văn học và triết học 

Sanscrit, ngoài Meghadùta; 9 tập về y học; 14 tập về thiên văn, 

chiêm tinh học; 8 tập về thi phú và đạo đức học; một tập đại từ 



 265 

điển; 6 trang về các bậc thánh tăng; 6 tập về ngôn ngữ Tây Tạng; 6 

tập về nghệ thuật, hội họa. 

 

Cả hai Tạng Kãnjur và Tãnjur đều dung chứa những luận sớ 

Tantra, gần với Mahayàna Sutras hơn là giáo lý nguyên thỉ. Phần 

nhiều những luận sớ này đều mang nhan đề Sanscrit ở bản chính, 

tiếp theo đó là bản dịch. Những danh từ riêng Ấn Độ đều đuơc 

phiên dịch ra tiếng Tây Tạng. Một số dịch bản từ Pali và Trung 

Hoa. Một tác phẩm được dịch từ chữ Bro-za (có lẽ từ Gilgit), một 

bộ khác từ tiếng Khotan. Một số tác phẩm trong Tạng Kãnjur 

không có nhan đề Sanscrit, có lẽ vì đây là nguyên bản Tây Tạng. 

Trong Tạng Tãnjũ có rất nhiều tác phẩm thuộc loại này. 

 

Ca hai Tạng Kãnjur và Tãnjur, nói một cách tổng quát, tiêu biểu 

cho nền Phật Giáo Bengal sau này, cách sắp xếp giống Tam Tạng 

Trung Hoa, thay thế Pitàkas cổ và Àgamas. Tam Tạng Tây Tạng 

được thực hiện sau Tam Tạng Trung Hoa, thiếu Abhidharma 

nhưng có nhiều Tantras. Tam Tạng Trung Hoa cũng như Tam 

Tạng Tây Tạng đều sắp xếp theo kinh sách tông phái như Bát Nhã, 

Hoa Nghiêm, Niết Bàn v. v. .  Dịch bản Tam Tạng Tây Tạng được 

thực hiện trong ba giai đoạn:  

 

Giai đoạn I,  từ thế kỷ thứ bảy đến triều đại Ralpachan ở thế kỷ thứ 

chín, thời đai hoàng kim của Phật Giáo Tây Tạng, và vài thế hệ sau 

khi ngài Atisa đến Tây Tạng năm 1038. Trong giai đoạn đầu chúng 

ta thấy sự đóng góp của Thonni Sanbhota, đến Ấn Độ năm 616 

nghiên cứu Phật học, có công phiên dịch Kàranda-vyùha và những 

bộ khác. Văn bản Tây Tạng Sàlistambha-sùtra (không sau 740) 

được Stein tìm thấy tại Endere (xem Ancient Khotan, tr. 426- 429). 

 

Giai đoạn II, từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 10.  Ngài Padmasambhava 

và Kamalasìla đóng góp khá tích cực trong giai đoạn này: 

Padmasambha dịch 3 bộ và một phần bộ Ratnakùta; Kamalasìla 

dịch 7 bộ, tất cả đều được tàng trử trong Tạng Tãnjur. Giai đoạn 

này mở đầu cho sự nghiệp phiên dịch lớn về sau . Hai bộ đại từ 
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điển Màhàvyutpatti và tiểu từ điển được biên soạn trong thời điểm 

này.Vua Kalpachan cai trị Tây Tạng vào thế kỷ thứ chín, thỉnh mời 

các bậc cao tăng  từ Kashmir và các nơi khác từ Ấn Độ đến Tây 

Tạng hiệu đính những dịch bản có sẵn, đồng thời với sự giúp sức 

của chư tăng Tây Tạng, phiên dịch thêm kinh điển  Sanscrit. Trong 

số những nhà bác học Ấn Độ đương thời, người phiên dịch nhiều 

kinh sách nhất là Jinamitra, một học giả phái Vaibhàsika từ 

Kashmir đến. Jinamitra, với sự trợ tá của Ye'ses-sde và Dpal-

brTsegs (Lo-tsa-va) dịch hầu hết Luật Tạng và nhiều bộ Kinh. 

Ralpachan băng hà là một tổn thất nặng nề cho sự nghiệp phiên 

dịch Tam Tạng, mãi thế kỷ sau mới phục hồi. 

 

Giai đoạn III , công trình phiên dịch được hồi phục vói sự đóng 

góp của ngài Atisa từ Vikramasìla tới vào thế kỷ 11. Đặc điểm của 

giai đoạn này là công tác phiên dịch 

các Tantras. Atisa có công hiệu đính những bản dịch Tantra có sẵn 

và soạn thêm 20 bộ. Đệ tử của ngài là Bu-ston, theo dấu chân thầy 

trước tác thêm và sắp đặt lại Tạng Kãnjur và Tãnjur. Tạng Kãnjur 

sau này qua sắc lệnh của vua Khatuktu Khagan (1604- 1634) được 

dịch sang tiếng Mông Cổ. 

 

Nhìn chung văn học Phật Giáo tại Tr ung Á và Tây Tạng, dựa vào 

những khám phá mới nhất tại Turkestan Trung Hoa, vùng Trung Á 

thuộc Nga và Bactria chúng ta thấy sự đóng góp của các bậc cao 

tăng, thạc đức, các nhà học giả Ấn Độ trong việc truyền thừa thông 

điệp của đức Thế Tôn, thật không nhỏ. Những ngôn ngữ xử dụng 

trong các di cảo, bia ký cho chúng ta thấy Trung Á là nơi tiếp nhận 

mà cũng là trung tâm phân bố nền văn hóa Phật Giáo từ Ấn Độ đến 

Trung Quốc. Những ngôn ngữ này không những hữu dụng trong 

công tác truyền thừa mà rất hữu ích cho toàn thể dân chúng. Trong 

những di cảo tìm thấy không những chỉ liên quan đến phạm vi tôn 

giáo mà còn liên quan đến các lãnh vực nhân gian, về ngôn ngữ, 

văn mỹ nghệ, y khoa, thiên văn, địa lý. Nên văn hoc Phật Giáo 

Trung Á không những chuyên về Đại Thừa mà cũng chuyên chở cả 

giáo nghĩa Tiểu Thừa, từ kinh A Hàm, đến kinh Pháp Cú đến Ba 
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La Dề Mộc Xoa của Nhất Thiết Hữu Bộ, đến các kịch bản 

Sàriputra-prakarana của ngài Mã Minh. Nhiêu dịch bản của các bộ 

kinh Đại Thừa như Suvarnaprabhàsa, Vajracchedika, 

Aparimitàyus-Sùtra tìm thấy tại phía nam lòng chảo Tarim cho 

chúng ta thấy tiếng Sanscrit khá phổ cập trong giới thượng lưu trí 

thức. Ngôn ngữ Kucha và Khotan được xử dụng để phiên dịch kinh 

sách. Mẫu tự Bràhmi cũng như mẫu tữ Kharosthi đều được dùng 

trong công tác phiên dịch và truyền thừa. 

 

Văn học Phật Giáo Trung Á, cũng như kiến trúc đại diện cho nhiều 

giai đoạn chuyển nhập. Những phần của kinh A Hàm tiếng 

Sanscrit tìm thấy tại Turfan, Đôn Hoàng và trong vùng Khotan, 

những phần kịch bản và thi ca của ngài Mã Minh tìm thấy tại 

Turfan, bản Ba La Đề Mộc Xoa của phái Nhất Thiết Hữu Bộ tìm 

thấy taị Kucha, nhiều di cảo khác của Dharmapada hay Udàna, 

nguyên bản tiếng Prakrit tìm thấy gần Khotan, những phần kinh 

sách bằng tiếng Sanscrit và Tokharian thuộc thời đại Kaniska đại 

diện cho giai đoạn đầu. 

 

Ở giai đoạn sau chúng ta thấy các kinh điển Đại Thừa Phật Giáo 

được biên soạn hay hiệu đính tại Trung Á. Những bộ kinh lớn, phổ 

cập như Prajnãpàramità, Saddharna-pundarika, Suvarnaprabhàsa 

tìm thấy tại nhiều nơi. Phật Giáo tại đây đã cùng chung sống với 

các tôn giáo, tin ngưỡng khác và đã ảnh hưởng rất nhiều đối với 

giáo nghĩa và cách bố cục kinh sách của các tôn giáo ấy. Cách cấu 

trúc và văn phong của kinh sách Mani rất giống kinh sách Phật 

Giáo, ngay cả tư tưởng, giáo nghĩa của Cơ Đốc Nestorian, Khổng 

giáo, Zoroastrian cũng chịu ảnh hưởng Phật Giáo. 

 

Văn học Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận sự đóng góp tích cực của 

các nhà học giả thông thái Ấn Độ. Hiện nay chúng ta chưa đủ tài 

liệu để có thể nói lên tầm quan trọng và ảnh hưởng của văn học 

Phật Giáo đối với các nước Trung Á. Hy vọng tương lai với những 

khám phá mới, những nghiên cứu mới sẽ giúp ta hoàn thành công 

tác này một cách đầy đủ hơn. 
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                               CHƯƠNG V: VĂN HÓA VẬT CHẤT 

 

Trung Á cống hiến cho chúng ta hình ảnh một mẫu văn hóa phong 

phú, hội nhập, dung hợp. Nằm trong một khu vực rộng lớn xa biển, 

chung quanh bao vây bởi sa mạc, núi, rừng,  di chuyển khó khăn 

khiến cho vùng đất này phải phát triển một nền văn hóa địa 

phương đặc thù dọc theo lòng chảo Tarim. Vùng Trung Á có thể 

tạm chia thành hai khu vực, khu du mục và khu định cư do nhiều 

sắc dân cư trú, hành nghề khác biệt. Khu du mục do những sắc dân 

gốc Aryan, như dân Scythians ở miền tây, dân Thổ-Mông ở miền 

đông ( hiện nay là Nội Mông, Ngoại Mông và Mãn Châu). Ở phía 

nam, vùng đất giữa Jaxartes và Oxua, do sắc dân gốc Ba Tư cư trú. 

Khu Đông Turkestan từ dãy Pamirs đến biên thùy Trung Hoa do 

các sắc dân gốc Aryan nói nhiều thứ tiếng. Sự xê dịch của các sắc 

dân du mục miền đồng cỏ từ tây cũng như đông làm xáo trộn cuộc 

sống của dân định cư ở miền nam qua nhiều thời đại. Tiến trình 

văn hóa, thương mãi; áp lực chính trị, quân sự tại các quốc gia nằm 
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giữa con đường giao thông quốc tế đông tây bắt buộc họ phải uốn 

mình phát triển nền văn hóa dung hợp để có thể tự tồn và phát 

triển. Lịch sử mang lại sự chuyển hóa của các nền văn hóa địa 

phương, triển khai ảnh hưởng của dân tộc mạnh với dân tộc yếu và 

tạo nên nền văn hóa dung hợp giữa các dân tộc mạnh yếu trong 

vùng.  Hội nhập văn hóa là một hiện tượng không thể tránh khỏi. 

Nó bảo đảm sự sống còn và an ninh trong khung cảnh mới, trong 

địa bàng sinh hoạt mới. Với những yếu tố địa dư đa dạng trong lịch 

sử văn hóa Trung Á, chúng ta nhận thấy có hai phạm trù tạo nên 

nền văn hóa dung hợp, đó là Phật Giáo và Con Đường Tơ Lụa. 

Liên hệ thương mãi giữa Trung Quốc và các nước miền Tây qua 

Trung Á có lẽ đã được thiết lập trước khi Phật Giáo truyền vào 

Trung Á, rồi từ đó đến Trung Quốc. Thương mãi và Phật Giáo đã 

mang những nét văn hóa từ quốc gia này đến quốc gia khác trong 

thời cổ đại. Tuy nhiên văn hóa ngựa là đặc điểm của Trung Á với 

cách xử dụng giày ống, cương ngựa được chuyển từ Trung Á đến 

các nước khác trên thế giới. Phát minh mới, tư tưởng mới, phong 

tục tập quán mới tiếp tục phổ biến, ảnh hưởng lẫn nhau. Cuộc viễn 

chinh của Alexander Đại Đế cũng mang lại sức sống văn hóa, ảnh 

hưởng đến lãnh vực nghệ thuật, trong khi đó kính Hy Lạp-La Mã 

chịu ảnh hưởng nghệ thuật Trung Hoa. Những cây ăn trái như đào, 

mận từ Trung Quốc qua Trung Á mang đến Ba Tư, đến Âu Châu. 

Sản phẩm Trung Hoa quan trọng nhất là tơ lụa được xuất cảng qua 

hai ngả đường: Con đường phía bắc đi qua Turfan, Karashahr 

(Agnidesa cổ đại) và Kucha. Con đường phía nam qua Miran, 

Niya, Khotan và Yarkand. Cả hai con đường bắt đầu từ phía đông 

tại Đôn Hoàng đến phía tây tại Kashghar. Thương mãi là động cơ 

thúc đẩy các thương gia thuộc mọi thành phần tham gia và định cư 

tại các vị trí thuận lợi trên con đường thương mãi, tạo cơ hội thuận 

tiện  

không những cho dân chúng hai miền bắc nam Trung Á mà cho 

các sắc dân đến buôn bán hay định cư , dẫn đến nỗ lực xây dựng 

tình hữu nghị, tương cảm, tương thông, tương thức, tương trợ. 
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Song song với sinh hoạt thương mãi, công tác hoằng pháp và 

truyền thừa văn hóa ngày càng phát triển. Phật Giáo qua các bậc 

cao tăng, qua kinh điển và lời thuyết giảng đã đem đạo lý hòa bình, 

cảm thông, giác ngộ đến với các dân tộc bản xứ , đã thiết lập 

những địa đầu quan trọng dọc theo đường tơ lụa. Những khám phá 

kháo cổ, những dấu hiệu của hàng trăm ngôi chùa, tháp, tự viện 

dọc theo hai con đường nam bắc nói lên sự thành công của Phật 

Giáo trong lãnh vực này. Các di cảo gồm kinh sách, biên khảo thế 

tục viết bằng mẫu tự Kharosthi tìm thấy tại Loulan, Endere và 

Niya trên con đường phía nam cho chúng ta ánh sáng về nhiều lãnh 

vực của nên văn hóa vật chất tại Trung Á. Những cuộc đào bới, 

thám hiểm và những khám phá di cảo, di vật trên con đường miền 

bắc giúp ta hiểu nếp sống văn hóa của các sắc dân, giúp ta hiểu ảnh 

hưởng văn hóa Ấn Độ đến dân chúng địa phương. Những tập du 

ký của các vị sư Trung Hoa khi đi ngang qua Trung Á trên đường 

đến Ấn Độ chiêm bái, thỉnh kinh cho chúng ta nhiều chi tiết quan 

trọng. 

 

DUNG HỢP VĂN HÓA. 

 

Phật Giáo và liên hệ thương mãi đóng góp vào việc dung hợp các 

lực lượng xã hội tại Trung Á một cách hữu hiệu . Bản chất đa 

nguyên văn hóa tại vùng đất có vẻ biệt lập này vẫn tồn tại, nhưng 

mà sự hình thành các cọng đồng Ấn Độ cùng các sắc dân khác trên 

những con đường thương mãi thúc đẩy diễn trình dung hợp. Phật 

Giáo gia nhập vào những xã hội này đẩy mạnh diễn trình ấy. Trong 

các văn kiện, di cảo tìm thấy được trong vùng nam bắc dọc theo 

Đường Tơ Lụa có dấu vết danh hiệu Ấn Độ. Trong lãnh vực này 

vai trò của các nhà hoằng đạo thật hết sức lớn. Các nhà hành 

hương Trung Hoa đã đi trên con đường này giữa thế kỷ thứ tư và 

thứ bảy, đã ghi chép lại rất nhiều chi tiết về nếp sống, tín ngưỡng, 

tư tưởng Phật Giáo, về danh hiệu Ấn Độ của các vị quốc vương. 

Ký Lục Tây Tạng ghi chép Phật Giáo truyền thừa vào xứ Khotan 

rất sớm, đề cập đến con vua Asoka, Ku-stana, sinh đẻ tại đây và 

dựng đế nghiệp tại đây (Xem Rockhills: Life of the Buddha, 
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London 1884; Abee Remusat: Histoire de la ville de Khotan; A. 

Stein: Ancient Khotan, Oxford, 1907; F. W. Thomas: Buddhism in 

Khotan & Its Decline.) Theo Thomas, Phật Giáo lần đầu tiên 

truyền đến Khotan năm 60 trước kỷ nguyên, do ngài Vairocana, 

người đã dùng thần lực chuyển hóa vua Vìjaya-Sambhava, cháu 

đích tôn của vua Ku-stana. Dưới sự bảo trợ của vua, ngôi chùa đầu 

tiên, chùa Tsar-ma được xây dựng tại Tây Tang. Những vị vua kế 

thừa, theo Ký Lục đều mang tên bắt đầu bằng chữ Vijaya, như  

Vijayavìra, Vijayajaya, Vijayadharma, Vijayasimha, Vijayakirti, 

Vijayasamgràma, Vijayabala, Vijayavikrama v.v. . .Ký Lục cũng 

đề cập đến công trạng của những vị vua hộ trì chánh pháp. 

 

Giống như những vị vua tại Khotan, mang danh hiệu Ấn Độ, 

những vị vua tại Kucha trên tuyến đường phía bắc cũng có danh 

hiệu Ấn Độ như Haripuspa, Suvarnapuspa, Haradeva, Suvarnadeva 

v.v. . Nhà sư danh tiếng của Trung Á, Cưu Ma La Thập sinh 

trưởng tại quốc độ này. Thân phụ của ngài Kumàtayàna, một nhà 

học giả lỗi lạc, từ Kashmir đến lập nghiệp, thành hôn với công 

chúa Jiva. Một cọng đồng Ấn Độ khác tại Karasahr, trên tuyến 

đường miền bắc mang tên Ấn Độ. Karasahr (Agnidesa) là tên Ấn 

Độ,  quốc vương xứ này như Indràjuna, Chandràjuna cũng mang 

tên Ấn Độ. Những nhân vật quan trọng được thấy trong các di cảo 

như Yasomitra, người có liên hệ mất thiết với ngôi chùa Kucha, và 

là một trong những tác giả sáng giá về y khoađược ghi trong tài 

liệu sưu tập của Bower. Bower sưu tập 7 tập sách về y khoa do 4 

tác giả, cùng sống trong một ngôi chùa sáng tác.  Chính từ trong 

ngôi bảo tháp của vị phương trượng cuối cùng, ngài Yasomati mà 

những di cảo này được khám phá ra. Theo Sten Konow, tiếng 

Sanscrit đóng một vai trò quan trọng trong ngành y khoa Khotan 

giống như chữ Latin đối với các nước Âu Châu. Các nhà hoằng 

đạo Ấn Độ như Gautama Sanghadeva, từ Kabul đến năm 383; ngài 

Buddhayasa, người Kashmir, đã hợp lực với ngài Kumàrajiva; ngài 

Buddhabhadra, người Sàkya từ Kapilavastu; ngài Dharmaraksa, 

người Kashmir đến Kucha, được vua xứ Kan-su mời vào cung, 

ngài Jìvagupta (528- 605) sinh trưởng trong một gia đình Sát Đế 
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Lợi tại Gàndhàra và ngài Dharmagupta từ nam Ấn Độ đã sống 

những năm tại Kashgar, Karashar, Turfan, cuối cùng đến Lạc 

Dương, Trung Quốc. Cứ như thế, qua nhiều thế kỷ chư tăng Ấn Độ 

đến Trung Á và tiếp tục trên đường hành đạo đến Trung Quốc. 

 

Tống Sử đề cập đến danh hiệu chư tăng từ Ấn Độ, Khotan, Turfan, 

Kucha đến Khai Phong vào khoảng năm 1000, mang theo kinh 

sách và xá lợi. Các bậc thạc đức Ấn Độ cũng tích cực hoạt động tại 

miền tây nam vùng Tây Á. Một phái bộ Phật Giáo do ngài 

Prabhàkaramitra cầm đầu đã chuyển hóa được dân Yabu xứ Tây 

Thổ vào khoảng năm 622.  Trước đó, theo sử liệu Trung Hoa, một 

cao tăng Trung Hoa đã thuyết phục được vua To-Po (572- 591) xứ 

Đông Thổ theo Phật Giáo, cho vua biết sở dĩ Trung Quốc được huy 

hoàng là nhờ Phật Giáo. Vua thiết lập một ngôi chùa, tiếp nhận 

kinh sách Phật giáo, được ngài Liu-Che-tsing phiên dịch ra tiếng 

Thổ. Ngài Jivagupta, nhà học giả Phật giáo lừng danh đã sống 10 

năm trong hoàng cung Thổ cho đến năm 575. Sau đó vua Bilga vào 

khoảng năm 720 có ý định kiến thiết một ngôi chùa Phật Giáo, 

nhưng tể tướng của vua, ông Tonyukuk đã can gián vua cho rằng 

Phật Giáo không cổ võ, khuyến khích tinh thần võ sĩ. 

 

Đề cập đến danh xưng của các vua chúa, danh hiệu của các bậc 

thánh tăng tại Trung Á để nói lên vai trò quan trong của Phật Giáo 

trong việc dung hợp văn hóa giữa các sắc dân Trung Á. Được vua 

bảo trợ, được sự tiếp tay của dân chúng địa phương Phật Giáo đã 

hoàn thành nhiệm vụ chuyển hóa, đem lại một nền văn hóa dung 

hợp, an lành. Sự chuyển hóa này không đi trên tiến trinh một 

chiều, mà tương duyên, tương trợ như được thấy trong di cảo, 

trong bia ký, trong sử liệu ở Lou-Lan, Endere và Niya, trong đó 

danh hiệu Ấn Độ, danh hiệu lẫn lộn, danh hiệu bản xứ đã hòa đồng 

cùng nhau- tât cả đều là những bộ phận trong diễn trình phát triển 

văn hóa Trung Á. Tư tưởng và nếp sống Ấn Độ được thể hiện khá 

rõ ràng trong các di cảo liên quan đến đời sống gia đình, vị thế của 

hàng phụ nữ, nghề nghiệp và các lãnh vực văn hóa vật chất khác. 

Trên bình diện chính trị, liên hệ giữa cá nhân và chính quyền, ảnh 
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hưởng Ấn Độ cũng khá phổ cập. Những danh hiệu Ấn Độ được ghi 

trong bia ký, di cao hay sử liệu như Ànandamitra, Buddhamitra, 

Dharmapàla, Punyadeva, Vàsudeva, những tên trong trường ca Ấn 

Độ Mahàbhàrata, cũng thấy xuất hiện tai Trung Á, như Arjuna, 

Bhimasena. Thần thoại Ràmàyana bằng tiếng Khotan rất phổ cập 

trong nhân gian. Tài liệu khám phá được tại Niya và Lou Lan cho 

ta thấy dân Ấn Độ sống chung với dân bản xứ và tên của họ chịu 

ảnh hưởng Phật Giáo hay Ấn Độ biến dạng như Bhatisama, 

Bhùmaya, Budhamitra, Dhammapàla, Kumudvati, Pumnadeva, 

Caraka, Rutra, Sujada, vàsudeva xuất hiện bên cạnh tên bản xứ 

như Cauleya, Cuvalayina, Kapgeya, Kalpisa, Kipsa, Tasuka, 

Tameca, Varpeya. Những tước hiệu của Cojhbo, Gasura, Kuri, 

Vasu rất phổ thông trong di cảo Lou-Lan và Niya. Có các tước 

hiệu địa phương được quốc vương Kusàna xử dụng, khác hẳn tước 

hiệu Ấn Đo,ä như Mahàrayasa Rayàtiràsa (Sanscrit: Mahàràjasa 

ràjàtiràjana; avijidans- mhasya ( Sanscrit: Avijitasimhasya và 

Devaputra). Sự liên hệ giữa tước hiệu bản xứ và tước hiệu Ấn Độ 

chứng tỏ tất cả đều tích cực tham gia trong bộ máy hành chánh ở 

những quốc độ này. Một bia ký ghi tên Cozbo Indrasena và 

Kirtisama với tiếp đầu ngữ Ogus, ghi tên Asuraga, Piteya, Rohana, 

Camkura, Pùrnadeva và Cozbo Mitrapàla. Tên họ được đề cập trên 

cho chúng ta thấy người Ấn Độ và dân bản xứ đã cùng nhau sinh 

sống lâu đời, cùng nhau tham gia việc công. Một bia ký khác (418)  

ghi chuyện nhà sư hiệu Sariputra nhận một bé gái tên là Sirsateyae 

từ Dewga Amto làm con nuôi, sau gả cho nhà sư hiệu 

Buddhavarma. Bà Sirsateyae sinh được một gái, khi lớn lên gả cho 

nhà sư hiệu Jivalo Athane. Tên tuổi của những vị này, sự liên hệ 

của họ trong ba thế hệ được ghi trong bia ký nói lên sự chung đụng 

giữa người bản xứ và người Ấn Độ, đồng thời cung cấp cho chúng 

ta những đặc tính về đời sống xã hội, một phần nào đời sống tăng 

lữ ở xứa này. Chúng ta sẽ dùng những bia ký, di cảo, sử liệu để tìm 

hiểu thêm nếp sống gia đình, cưới hỏi, địa vị của phụ nữ, giai cấp 

xã hội, cách giải trí, vật thực, y phục, đồ trang sức, nông nghiệp, 

kỹ nghệ, nghề nghiệp du mục, định cư, hệ thống đo lường, giao 
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thông, lao động và cuối cùng chúng ta sẽ có cái nhìn chung về nền 

văn hóa vật chất của dân chúng vùng Trung Á. 

 

NẾP SỐNG GIA ĐÌNH 

 

Gia đình, một định chế, đều có trong tất cả tổ chức xã hội con 

người. Mặc dầu cơ cấu, nhiệm vụ, sinh hoạt có nhiều điểm không 

giống nhau, nhưng quan niệm tổng quát mọi người đều chấp nhận. 

Trong xã hội Tây phương hiện đại, cặp vợ chồng lấy nhau, sinh 

con đẻ cái, được xã hội thừa nhận là một đơn vị gia đình. Tại Á 

Châu, đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cái đã thành gia thất 

hay chưa thành gia thất sống chung dưới một mái nhà (164, 195) , 

dưới quyền của bậc trưởng bối (450, 562) . Họ liên hệ mật thiết với 

nhau, chăm sóc cho nhau. Di cảo, bia ký, sử liệu tìm thấy tại Trung 

Á cho chúng ta thấy gia đình dân Trung Á thuộc mô hình thứ hai, 

đại gia đình. Cách xưng hô trong gia đình phần lớn dùng danh từ 

Ấn Độ như Màtu, Màdu (mẹ); Putra và Suta (con trai); Pitumàha 

(ông nội); Nàpata (cháu trai ngoại ); Bhàta, Bhràtu (anh hay em 

trai); Brhràta-putra (con trai của anh hay em trai); Jàmàta (con rể), 

Svasu (chị hay em gái); Bhàrya (vợ); Putri và Dhitù (con gái). 

Danh từ Kula và Parivàra la chỉ cho đơn vị đại gia đình. Một bia 

ký khác dùng danh từ Visatitaga (Sanscrit: Visa) để chỉ cho đơn vị 

gia đình.  Người trong đại gia đình đối xứ với nhau rất thân thuộc. 

Cách xưng hô trong thư từ cũng rất thân tình. Anh chị em trong gia 

đình thường liên lạc, tâm sự với nhau. Một nhà sư Phật Giáo gọi 

người anh bằng từ ngữ thân thuộc, không hoàn toàn cắt hẳn giây 

liên hệ mật thiết (646). Hai bức thư (499, 612) gửi cho bạn bè lời 

lẽ chân tình (kalyànakàri) mong được hồi âm. Một mệnh phụ viết 

thư cho em gái (316) lời lẽ ngọt ngào (priyadarsini), chứng tỏ trình 

độ văn hóa cao của giới phụ nữ ở giai cấp thượng lưu. Những thư 

từ gửi cho con gái, con rể (690), anh vợ (syàtà, 140, 475) trao đổi 

tin tức tốt, xấu. 

 

 Chủ gia đình có trách nhiệm ngăn ngừa tranh tụng, xung khắc, bất 

hòa trong gia đình, nếu không chu toàn trách nhiệm phải từ chức 
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(621). Vị chủ gia đình này có bổn phận săn sóc, bảo đảm an ninh, 

có bổn phận xếp đặt nơi ăn, chốn ở khi gặp tai biến (362). Chủ gia 

đình có thể nhận con nuôi hay mua nô lệ. Những người này trở nên 

thành viên của gia đình. Con trai hay con gái có thể trở thành con 

nuôi sau khi trả một phí khoản đồng thuận (kutichara) bằng hiện 

kim hay hiện vật (11, 31). Ngay phụ nữ lớn tuổi cũng có thể được 

nhận làm dưỡng nữ (528) và cũng được hưởng gia tài. Sinh con 

trai là dịp vui mừng cho gia đình (702), sinh con gái vẫn đem lại sự 

sung sướng vì rất hữu dụng trong tương lai. Danh xưng dành cho 

con gái và phụ nữ nói lên địa vị của họ trong xã hội. Người con gái 

gọi làKudt, khi lớn lên gọi là Dhitù (279) (Sanscrit Duhitri hay 

Ghihare (46) hay Grihani), sau khi lập gia đình, sinh con gọi là 

Bhàryà và Màtu (Sanscrit: Màtri). Em hay chị gái gọi là Svasu 

(Sanscrit: Svasru), dì gọi là Màhulà (Sanscrit Màtult). Hàng mệnh 

phu, phu nhân có tên Vesistri (709), Vesya, Khakhonistri hay 

Khasorna (58, 63, 248), trong khi đầy tớ gái gọi là Bhàrya và Dast 

(621). Vị thế của hàng phụ nữ  được qui định qua của sính lễ (lote) 

của người rể tương lai. Người cha có quyền cất vật sính lễ trừ 

trường hợp người con gái trốn nhà theo trai (621). Sống trong gia 

đình cha me,ï người con gái có vị thế của mình, nhưng khi về nhà 

chồng, nàng là tài sản riêng của chồng, và chồng có thể dùng để 

trao đổi, bằng hiện kim hay hiện vật, giá trị tùy theo sự cao thấp 

của thân hình nàng (587, 437) v.v. . .Nàng là một vật có thể mua 

bán, có thể làm tặng vật (380) hay trao đổi (551), hay dùng để 

thanh toán nợ nầng (114). Nàng có thể được chuyển cho người 

khác mà không có gì trở ngại. Phụ nữ có quyền tích lũy tài sản và 

khi qua đời tài sản ấy chia cho con cái (474). Con gái thường được 

gả cho người cùng giai cấp. Một nhà sư Phật Giáo gả con gái cho 

một nhà sư khác (18, 474) . Đôi khi người con gái làm trái ý cha, 

trốn theo người con trai của anh thợ gốm (621). Cưới hỏi giữa bà 

con thân thuộc không phải là hiện tượng hiếm hoi. Những vụ cưới 

hỏi ấy đôi khi do hai bên thuận tình (Vinimaya). Vào thế kỷ thứ 

nhất sau kỷ nguyên, một danh gia vọng tộc Huna lấy con gái của 

Kanga-gu rồi đem con gái của mình gả cho nhạc phụ. (Xem 

McGovern: Early Empires of Central Asia, tr. 190). Dự kiện này 
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rất thường đối với dân Hunas, đôi khi vì lý do chính trị. Vì giao 

thông không thuận lợi, đi đứng khó khăn nên họ gả con gái gần 

nhà hay cùng một khu vực và trao đổi con gái cho nhau (279, 481). 

Vị thế của phụ nữ trong gia đình khá hạn chế. Nàng không thể 

tham gia công tác xã hội, cọng đồng. Chồng nàng có quyền tuyệt 

đối với nàng, có thể hành hạ nàng ( 279) có thể đem nàng giao cho 

người khác để trả nợ (719). Nàng được định giá bằng những xấp 

lụa (3), bằng con lạc đà (209, 578), bằng những tấm thảm đủ cỡ 

hay bằng vật dụng trong nhà (706). Nàng và con cái của nàng có 

thể bị loại bỏ (415). Hôn nhân có thể bị bãi bỏ (34, 621) trong 

trương hợp nhà trai không trả tiền sính lễ. Danh từ Vivega, có 

nghĩa là ly thân được ghi trong bia ký số 34. Hàng phụ nữ thuộc 

giai cấp thượng lưu có vị thế tốt hơn. Họ có quyền thăm viếng bạn 

bè, thân thuộc (316), có thể gửi quà tặng, có thể làm nhân chứng 

trước tòa án (số 3, 420). 

 

Dân nô lệ, đàn ông cũng như đàn bà là phần tử trong gia đình. 

Nhiều danh từ được dùng cho hàng nô lệ như Dasa (345, 491), 

Dàsi (621), Dajha (569), Dhaja (227), Dhajhi (39, 45). Ông chủ gọị 

là Bhatare (147), Bhataraga (Sanscrit: Bhattàraka). Người đầy tớ 

gọi là Presi (204), khác với người nô lệ Dàsa. Một danh từ khác 

được xử dụng cho người giúp việc trong nhà là Vathayaga- 

Vadhaya (118) giống như danh từ chữ Khotan Vaksaya và chữ 

Tokharian Upasthayaka. Một số bia ký (19, 54, 401) đề cập đến 

lương bổng và bổn phận của người đầy tớ và nô lệ. Nô lệ chỉ được 

chủ cho ăn, ở, cung cấp áo quần. Bia ký số 25 ghi người đầy tớ 

nhận được millim gạo. Bia ký khác (470) nói 10 khi gạo. Họ có 

bổn phận gánh tải vật dụng. Người đầy tớ và nô lệ có nhiệm vụ 

chăm sóc nhà cửa, ruộng vườn cho chủ. Người nô lệ thuộc quyền 

sở hữu của chủ trong thời hạn 10 năm (550)  hay 12 năm (364), 

nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt (764). Người nô lệ cũng bị xử phạt 

nếu phạm tội trôm cướp áo quần, gia súc v.v. . .( 345 , 561). Hình 

phạt có thể là tử hình để làm gương (144). Bắt cóc nô lệ là một 

hiện tượng đã xảy ra (36, 324, 491). Nếu sau đó người nô lệ trở về 

chủ cũ thì không bị bồi hoàn, nếu không người bắt cóc phải trả lệ 
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phí (Dote). Chủ nhân có thể buôn bán nô lệ (491, 324). Một số bia 

ký có ghi việc buôn bán, đổi chắc, làm quà tặng nô lệ gái, trai (589, 

590, 591). Chủ nhân có trách nhiệm về sự lầm lỗi của hàng nô lệ, 

phải bồi thường cho người bị kẻ nô lệ ăn cắp (345, 561). Kẻ nô lệ 

chỉ có thể nhận chủ nhân ông khác nếu được sự đồng ý của chủ. Kẻ 

nô lệ sống lâu trong đồng ruộng, trong trại đôi khi tỏ thái độ đôc 

lập. Họ có thể chuộc tự do bằng cách trả lại tiền Lote và Mukesi 

cho chủ (585). Người chủ nhân từ, độ lượng, đôi khi chuyển 

nhượng ruộng đất cho người nô lệ họ thích (36). Người chủ không 

có quyền tước đoạt lợi tức của người nô lệ ( 24) cũng không được 

dùng lợi tức của người nô lệ để thanh toán nợ nầng (49). Chư tăng 

cũng nuôi nô lệ để chăm sóc ruộng vườn, tài sản (152) và những 

người nô lệ của chư tăng có thể thay đổi chủ. 

 

THỨC ĂN VÀ TẬP QUÁN ẨM THỰC 

 

Bia ký, di cảo, sử  liệu cho chúng ta biết khá nhiều về thức ăn và 

tập quán ẩm thực của dân chúng vùng Trung Á. Kinh tế làng mạc 

khá phát triển , nhà nông khá nhiều kinh nghiệm. Lúa, lúa mạch, 

lúa mì,  khoai, bắp là những thức ăn hàng ngày, danh từ chung là 

pacevara. Đồ gia vị gồm có tiêu, gừng, đường, sữa, đề hồ. Theo di 

cảo, thức ăn chay không bổ bằng thức ăn mặn. Nhiều lọ đề hồ, một 

trăm lọ dầu cũng không bằng một phần mười sáu của miếng thịt. 

Vật thực dùng để nuôi dưỡng cơ thể, duy trì sự sống ( bia ký số 

478, 641). Lương thực của quân đội tại kinh đô được chế biến bằng 

bắp và thịt cừu (478). Ruợu rất được thông dụng ( 175, 244, 317, 

329, 343). Một di cảo ghi chép rượu vang lâu năm dành cho hàng 

vua chúa, còn lê dân bá tánh thì dùng hạng rượu thường. Một di 

cảo khác đề cập đến việc trồng nho, nhưng không thấy nói đến 

tiệm bán rượu hay quán ruợu. Ruợu vang dành cho hàng vua chúa 

được niêm phong hẳn hoi để bảo tồn hương vị. 

 

Y PHỤC VÀ ĐỒ TRANG SỨC 
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Y phục dân Trung Á phù hợp với khí hậu địa phương, tuy một 

phần nào chịu ảnh hưởng Ấn Độ và Trung Hoa. Về phương diện 

này chúng ta có thể tìm thấy trong các du ký, các sử liệu của những 

vị từ Trung Quốc sang Ấn Độ chiêm bái Phật tích và thỉnh kinh. 

Những tài liệu này cũng đề cập đến nghệ thuật điêu khắc và hội 

họa của dân bản xứ. Các sắc dân vùng Trung Á, theo ngài Huyền 

Trang, mặc áo quần làm bằng cây, bông gòn, lụa và lông thú. Phụ 

nữ mặc quần và áo choàng (pamzavanta) làm bằng prigha - một 

thứ lụa (316). Bia ký số 318 nói đến áo vidapa (áo veste) làm bằng 

lụa trắng, áo samsimna, áo lyomana nhiều màu sắc,  áo cotaga hay 

codaga đàn ông, đàn bà đều mặc (19, 506). Nhiều danh từ về vải 

được xử dụng như kàvàsi, kũnchali, kacavadha, candri. Kàvàsi là 

thứ vải lót, giống như Kavaji. Còn danh từ Kãncult, đồng nghĩa với 

tiếng Sanscrit Kãnculikà, nói về chiếc áo choàng phần trên của phụ 

nữ, như áo kãncabandha làm bằng lụa hay len (ùrna) và nhuộm 

thành nhiều màu (149). Tấm bia ký này cũng đề cập đến loại vải 

thô, áo len, 2 áo veste, 2 sanstamni (?), 2 giây nịt, ba kiểu áo Trung 

Hoa. Danh từ Cinabeda chỉ khăn đội trên đầu (353) kiểu Trung 

Hoa. Hai bia ký (272, 714) nói đến một loại quần may bằng vải. 

Danh từ Cina-civara chỉ cho áo choàng ngoài kiểu Trung Hoa hay 

là áo tràng của chư tăng. Những danh từ khác có lẽ cũng liên quan 

đến y phục hay phục sức như kacikumuja (714), puchama (534), 

pasanvamta (534), lastuga (144, 298, 566) . Chăn đắp Ấn Độ 

(kambala) được gọi là loyi (tiếng Hindi: loyì) hay kojuna (583, 

593, 599). 

 

Cách phục sứ của người Trung Á có thể thấy trong các bức họa 

hàng thiện nam, tín   

nữ đến chùa lễ Phật. Trong bức tranh vẽ đức Phật nhập Niết Bàn 

tại Bezeklik (Xem F.H. Andrews: Wall Paitings from Ancient 

Shrines in Central Asia), một viên chức Trung Hoa đầu đội mũ 

quan tòa, một người Trung Hoa khác đội chiếc nón rộng vành, 

trong khi một ông già quấn khăn trắng trên đầu. Cũng trong bức 

họa ấy ta thấy một người với cái mũi to, dài, râu rậm bay phất 

phới, đầu đội mũ cánh chim, tiêu biểu rõ ràng đây là người Ba Tư. 
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Với những khuôn mặt này, hình ảnh này cho ta thấy Trung Á la 

nơi tụ tập của nhiều sắc dân, từ Trung Quốc đến Ba Tư. Một bức 

tranh khác tại Kizil (thế kỷ thứ 7) diễn đạt đức Phật đang thuyết 

pháp, một phụ nữ ngồi phía dưới, tay bắt ấn. Bà này mặc chiếc áo 

trắng điểm chấm xanh, áo cụt màu xanh da trời. Vị sư  trẻ đứng 

phía sau mặc áo nâu, phía trước là một nhóm người, gồm một nam 

trang sức đầy mình, mặc quần dài đến đầu gối, phía bên phải là 

một người phụ nữ khoác áo choàng màu xanh thêu thùa lộng lẫy, 

tay áo rộng mầu nâu viền xanh, mặc váy điểm xanh dài phủ mắt cá, 

phần trên váy là chiếc áo ngắn màu trắng. Một bức tranh khác cũng 

tại Kizil vẽ hình nam nữ mang đồ trang sức, người đàn ông mặc 

váy nâu, viền xanh, cổ choàng khăn màu xanh dài chấm đất (Xem 

Martin Lerner: Along the Ancient Silk Routes- Central Asian Art, 

New York, 1982). 

 

Các bức tranh vẽ hoàng tử và hoàng tộc cho ta một ít ánh sáng về 

nếp sống của hàng thượng lưu, danh gia thế phiệt Trung Á. Bức 

danh hoạ Uighur sơn dầu trên lụa hiện nay được trưng bày tại Tàng 

Cổ Viện Berlin (Xem Bussaghli: Paitings of Central Asia) vẽ một 

hoàng tử mặc áo gấm hoa, tay rộng, cổ tròn, dài xuống tận bàn 

chân, thắt nịt phía trước có những túi hình chữ nhật thêu hoa, dùng 

để đựng vật dụng hàng ngày. Áo xẻ bên hông làm lộ đôi ủng đen. 

Đầu đội mũ có giây cột dưới cằm, phía sau có tấm vải che cổ dài 

đến tận vai. Chòm râu mép quắn, hàm râu quai nón được tỉa công 

phu trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. 

 

Những bức họa Miran ảnh hưởng Ấn Độ vẽ người mặc y phục Ấn 

Độ, chân không mang giày. Họ mang tấm vải choàng (dhoti) thắt 

lưng, quấn xuống chân và tấm vải khác choàng lên trên vai. Tấm 

vải choàng vai này có đường viền với nhiều màu sắc ăn khớp với 

tấm vải choàng: thí dụ vải màu đỏ, viền đen; vải xanh viền xám; 

vải trắng viền xám lạt; vải vàng viền đỏ. Tấm vải choàng phía dưới 

được trình bày trên bức tranh tại Toyuk gần Turfan, phía bắc 

Trung Á. Vải choàng phía dưới tại đây có hai loại: loại thứ nhất 

với tấm dhoti che toàn thân đến bàn chân; loại thứ hai ngắn hơn, 
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chỉ che bụng cho đến háng, chân để trần. Áo choàng che vai trái, 

quấn quanh mình dưới cánh tay trái. Tấm vải choàng che cả hai 

vai, cuốn lại phía cánh tay trái. Nhiều  người trong hình vẽ đầu 

quấn khăn thường (mukuta). Tại vùng Turfan y phục thuộc hai 

loại: loại khăn quấn thùng thình và loại quần áo được may theo 

kích thước. Tại đây người ta xử dụng nhiều loại giày, có những đôi 

giày giản dị, có những đôi giày được trang trí nhiều kiểu như trong 

các bức họa tại Bezeklik. 

 

Đàn ông cũng như đàn bà đều dùng đồ trang sức như chuổi hạt trai 

(mutilajà), bông tai (sudi) và đồ trang sức làm bằng bạc (149). 

Trong những bức tranh Miran, y phục bình thường, không có đồ 

trang sức nhưng trên những bức họa về sau, người ta thấy dân 

chúng xử dụng đủ loại trang sức như vòng , cườm, vòng chân, 

bông tai, giây nịt, chuổi đeo ở cổ. Những bức họa tại Bezeklik vẽ 

một hoàng tử đeo bông vàng hai bên lỗ mũi, chân mang vòng vàng 

chạm hạt đỏ, xanh, cánh tay và tai mang vòng, mang bông, cổ đeo 

giây chuổi làm bằng nhiều kim loại, đầu tóc chải theo nhiều kiểu, 

được trang điểm bằng mũ hay bằng những đồ trang sức cắm vào 

tóc. 

 

NGHỈ NGƠI VÀ GIẢI TRÍ 

 

Nếp sống của hàng thương lưu, vương tôn, công tử đòi hỏi nhiều 

trò tiêu khiển xứng hợp, như  săn bắn ngoài trời hay ca nhạc, nhảy 

múa trong nhà. Bia ký số 13 diễn tả những con ngựa đuổi theo súc 

vật, những con nai bị nạn và những mệnh lệnh cấm không được 

giết hại súc vật hữu dụng. Các bức họa vẽ hình sư  tử, dê rừng, voi, 

trâu bò, lạc đà. Bức họa danh tiếng Nanda lấy từ Kizil vẽ hai con 

bò, một con màu đen, một con màu trắng nằm trên đất, trong khi 

trong bức họa khác vẽ Vajrapani ngồi trên lưng ngựa với hai con 

chim ưng. Cảnh tượng săn bắn được thể hiện bằng người phi ngựa 

đuổi theo con nai, tay phải cầm kiếm trong thế chém, con sư tử cái 

chạy theo phía sau. Cảnh tượng người đang tắm trong hồ nước đầy 
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hoa súng, trong khi  người khác nước ngập nang cằm, người khác 

nữa đang sải bơi được diễn tả trong bức tranh lấy từ Kizil. 

 

Dân Khotan và Kucha nổi tiếng về âm nhạc, được diễn tả trong các 

bức tranh tại những xứ này và được ngài Huyền Trang ghi chép 

trong tập Tây Du Ký. Theo ngài Huyền Trang, dân Khotan mắt 

xanh, rất thích âm nhạc và nhảy múa. Trong những bức tranh nổi 

tiếng về cảnh đức Phật nhập Niết Bàn tìm được tại Bezeklik, ta 

thấy bốn nhạc công đánh đàn tỏ lòng thương tiếc đấng Thế Tôn 

qua đời. Người đánh trống, cánh tay phải ôm trống, dùng đùi có 

đầu tròn đánh trống. Bên trái là người chơi não bạt dơ cao lên trên 

đầu vỗ hai chiếc chụp xõa vào nhau. Người khác, đầu bị mất, chơi 

đàn và người cuối cùng có đầu tóc bạc phơ dùng cái mòng gảy 

đàn, chân đánh nhịp. Truyền thống âm nhạc Kucha phát xuất từ Ấn 

Độ, truyền đến Trung Á, rồi từ Trung Á đến Trung Quốc. Theo sử 

liệu vào năm 382 quyền hành chính trị Trung Hoa đã bành trướng 

đến vùng đất này. Quan thái thú Lu-Kuang đem nhạc vũ công 

Trung Á về Trung Quốc như chiến lợi phẩm. Trong số nhạc cụ 

chúng ta thấy đàn năm giây, đàn thụ cầm, kèn, trống, não bạt (chụp 

xõa), chiêng và đàn dài Kucha bốn giây. Trong số nhạc sư dạy đàn 

dài bốn giây tại Trung Quốc có một Brahmin và một nhạc sư  khác 

Sujiva đến Trung Quốc năm 568 , tên là Po thuộc hoàng tộc 

Kucha. Theo sử liệu chúng ta thấy khi Phật Giáo được truyền thừa 

đến Kucha thì cũng là lúc âm nhạc Ấn Độ lan truyền đến xứ này 

như những bức bích họa đã diễn tả, trong đó có một phần của bức 

bích họa vẽ cái đầu của một nhạc công da sậm đen, đang chơi đàn. 

 

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 

 

Cơ cấu kinh tế, xã hội Trung Á  dựa vào thổ trạch,  trâu bò, gia súc 

và vài nghề nghiệp sản xuất. Chính quyền làm chủ đất, hàng 

thương lưu (120) được tá điền đóng góp hiện vật như hình thức 

thuê đất. Qua bia ký ta thấy sự hiện hữu của chế độ nô lệ, nông 

dân, nô bộc canh tác ruộng vườn. Ngoài tiền lương chủ đất còn 

phải cung cấp nơi ăn chốn ở cho nông dân (25). Vấn đề lương tiền 
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là điều cần thiết (50) nhưng cũng là đề tài có nhiều tranh luận. Giá 

trị của người nô lệ đàn ông được ấn định bằng giá của con lạc đà 

hay con ngựa 5 tuổi và 25 altga (không biết là vật gì). Nộ lệ nam 

có thể dùng để trao đổi hay được xử dụng tùy theo sở thích của chủ 

nhân, nhưng họ có một số quyền hạn: nhờ tiết kiệm, dành dụm họ 

có quyền sở hữu (671), có quyền chuộc lại sự tự do (419) . Nô lệ 

đàn bà cũng có những quyền hạn tương tợ, tuy nhiên theo sử liệu, 

đôi khi họ bị hành hung (20, 29, 53) đôi khi tài sản của họ bị tịch 

thu (36). Chủ nhân có trách nhiệm về nợ nầng của người nô lệ dưới 

quyền (24). 

 

Đất đai có nhiều loại: Đất mầu mỡ gọi là mishi (572), đất khô cằn 

gọi là akri, đất bỏ hoang không canh tác được liệt vào loại đất khô 

cằn. Bia ký  320 ghi chép cách cày bừa, gieo giống nhưng không 

thấy tài liệu nào nói đến cách gặt hái và quạt lúa. Bia ký 36 đề cập 

đến kho lúa, đồng thời nói đến việc người nô lệ thưa kiện bị ăn cắp 

lúa. Danh từ kurora (514) chỉ cho ranh giới đất cày cấy. Bia ký 

422, 519, 580 nói số lượng lúa giống cần thiết cho một thửa đất và 

giá bán đất được qui định theo hình thức trao đổi hay trả bằng hiện 

vật (715), không thấy chỗ nào đề cập đến việc trả bằng hiện kim. 

Bia ký 366 ghi chép công tác tập thể vì thửa đất tranh dành được 

giao trả lại chung cho dân làng. 

 

Công tác dẫn thủy nhập điền hết sức quan trọng sau khi gieo mạ và 

cấy lúa, được nhiều di cảo ghi chép. Tài liệu Tây Tạng vùng 

Turkestan Trung Hoa ghi chép công tác dẫn thủy nhập điền do 

công nhân có tên là chun-pa đảm tránh. Những tài liệu này cũng 

nói đến việc cày bừa ruộng đất, việc đập lúa và ghi chép hình phạt 

cho những ai để nước bị cạn. Người nông dân thường gọi là zhing-

pa. Lúa mì cần hai phần ba nước (72). Kênh đào chuyển nước đến 

ruộng xa, chủ ruộng phải trả tiền nước 368). Một di cảo đề cập đến 

việc mua hạt giống và nước, hai vật liệu không ai được quyền tịch 

thu hay lãng phí (502). Chủ đất phải rất thận trọng không để cho 

nước tràn ngập thửa đất hay chòi ruộng kế cận (47, 125). Lúa 

giống mượn phải hoàn trả lại với tiền lời (140) hay là trả gấp đôi số 
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lúa giống mượn (142). Dân làng thường hay tranh tụng đất đai (90, 

124). Có nơi thực hành hợp tác xã nông nghiệp (272, 278). Cơ 

quan thâu thuế của chính phủ (198) mỗi năm thâu thuế một lần 

(275, 295) một phần ba xuất năng (291). Nếu đóng thuế không 

đúng kỳ hạn phải trả tiền lời (211). Vì khí hậu, vì yếu tố địa dư, vì 

hạn hán nên đôi khi bị mất mùa, đói khổ (581). Vì mất mùa nên 

chủ đất đôi khi phải bán ruộng đất cho kẻ khác với giá rẻ mạc, nói 

lên dữ kiện bóc lột trong cơn hiểm nghèo. Chủ đất có quyền canh 

tác, đổi chắc, cầm hay bán ruộng đất của mình (586, 587). Phụ nữ 

cũng như dân nô lệ đều có quyền bán ruộng đất của họ (574, 677). 

Di cảo 90, 124 nói về việc kiện tụng liên quan đến ruộng đất và 

người làm chứng (90, 124). Đôi khi ruộng đất được giao cho người 

khác bảo hộ, thường thường giao cho quan nha trong trường hợp 

kiện tụng chưa được giải quyết hay chủ đất chưa thanh toán tiền 

thuế với chính phủ (278). 

 

Một số di cảo đề cập đến các loại cây khác, ngoài ngũ cốc, như cây 

bông gòn, cây đai, hoa quả, rau. Vườn trồng nho đem lại nhiều lợi 

nhuận. Phần lớn đất đai vùng Trung Á đều khô cằn, chỉ những nơi 

săn bắn mới có thể chuyển qua ngành canh tác. Vùng đồng cỏ làm 

nơi chăn nuôi. Khu vực Khotan rất thuận lợi cho việc trồng bông 

gòn và cây đai. Vùng đồng cỏ thuận lợi cho việc nuôi gia súc dùng 

làm vật chuyên chởt. Lac đà hay lừa (4, 6, 10, 16 v.v. . .) rất cần 

thiết cho việc chuyên chở hàng hóa hay để cho thuê (6, 16, 21). 

Chở quá nặng không những nguy hại đến tiùnh mạng của con lạc 

đà mà còn làm tổn thất vật chuyên chở. Người hướng dẫn lạc đà 

cho thuê phải chịu trách nhiệm (52). Trên đường di chuyển có 

những thú y sẵn sàng săn sóc lạc đà (40). Ngựa và lạc đà đều được 

xử dụng trong việc chiến chinh và chính quyền chịu trách nhiệm 

trong việc nuôi dưỡng, giừ gìn (24, 119).  Lạc đà dùng làm đơn vị 

mua bán, dùng để trả thuế (589, 592, 715). Ngựa dùng để cưỡi, để 

cày bừa, hay cho mướn  (24, 119) Hai loại súc vật này cũng được 

dùng làm tặng phẩm hay vật trao đổi với những súc vật khác. Cừu 

cung cấp lông, trừu dùng chở hàng hóa nhẹ ( 568, 633). Bò nuôi 

lấy sữa làm đề hồ, làm tặng phẩm hay mua bán (13, 122, 439, 
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514). Chuồng bò của chính phủ do gopàlaka (439) chăm sóc. Đề 

hồ được sản xuất đại qui mô, có lẽ dưới quyền kiểm soát của chính 

phủ. Một di cảo ghi chép mức sản xuất đề hồ một trăm lu (574). 

Điều này chỉ có thể thực hiện bởi một hợp tác xã hay một nông 

trường chính phủ. Liên quan đến lãnh vực này người ta thấy có sự 

ăn trộm hay ăn bớt (15). 

 

Vùng đồng cỏ dùng nuôi gia súc gọi là kabodha ở ngoại ô và 

thương thường có hàng rào bao quanh (392) , trong khi đồng cỏ 

trống gọi là lathanam. Di cảo số 53 cho biết mọi thành phố phải 

tích trữ cỏ và nước cho lạc đà nhà vua mà phí tổn do địa phương 

đài thọ. Chủ gia súc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về gia súc của 

mình. Hành hạ gia súc bị chính phủ phạt. Di cảo số 13 cấm săn bắn 

ngựa. Gia súc không những mang lại những nhu dụng hàng ngày 

cho dân chúng mà còn tạo nghề nghiệp liên hệ, như nghề làm 

thảm, làm chăn mền, áo quần. Lông cừu dùng làm chăn mền, len. 

Sửa và đề hồ do bò cung cấp. Tất cả những sản phẩm và xuất phẩm 

của hàng gia súc đã tạo cho dân chúng địa phương đời sống kinh tế 

khá ổn định. Ngài Huyền Trang cho biết số lượng gia súc rất lớn 

tại Khotan, đặc biệt là lạc đà. 

 

THỦ CÔNG VÀ CÁC NGÀNH TIỂU CÔNG NGHỆ 

 

Ngành thủ công, tiểu công nghệ, kỹ nghệ khá bành trướng tại 

Trung Á. Nghề thợ vàng, thợ bạc làm đồ trang sức rất nổi bật (578) 

vì dân chúng Khotan và các nơi khác tại Trung Á rất thích đồ trang 

sức bằng vàng, bằng bạc. Di vật tìm thấy được làm bằng gỗ dùng 

để ghi chép hay để vẽ, cho ta thấy nghề thợ mộc, thợ chạm, thợ vẽ 

cũng có vị thế xã hội trong nhân gian. Da và các vật dụng bằng da 

như giày ủng nói lên nghề nghiệp chuyên môn này. Thợ dệt, thợ 

may áo quần, thợ nuôi tằm, làm lụa là những nghề nghiệp được nể 

trọng. Câu chuyện một công chúa Trung Hoa bí mật mang tằm đến 

vùng đất này rồi từ đó nghề nuôi tằm dệt tơ được phát triển, đem 

lại sự phồn vinh cho dân chúng là câu chuyện truyền thuyết giữa 

nhân gian (Xem Stein: Ancient Khotan). Một di cảo ghi chép chiếc 
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áo lastuga may bằng lụa màu (566). Các nhà khảo cổ tìm thấy 

tranh lụa (Xem Stein: Innermost Asia) với nhiều cách dệt, nhiều 

mẫu dệt khác nhau chứng tỏ khả năng chuyên môn của những 

người dệt lụa đã đến trình độ cao. Kỹ nghệ dệt lụa có một lịch sử 

lâu dài, Con Đường Lụa nối liền Trung Quốc và Ba Tư  là một 

bằng chứng cụ thể. Ngoài nghề dệt lụa, dân vùng Trung Á còn có 

các kỹ nghệ khác như kỹ nghệ làm đồ gốm, sản xuất vật dụng 

trong nhà, làm giày, làm gương, lược. Stein đề cập đến nhiều loại 

giày làm bằng da, bông gòn, giây đai, lông cừu. Cách xử dụng 

gương, lược được nói trên trong di cảo 566. Tài liệu Kharosthi đề 

cập đến danh từ thavastaga (431) có nghĩa là thảm và một danh từ 

khác thavastaye (714) có nghĩa là thảm vải. Vùng đất Trung Á này 

nổi tiếng sản xuất và xuất cảng thảm. Thương gia Trung Hoa đóng 

một vai trò quan trong trong việc xuất nhập cảng tơ lụa (660, 35). 

Pata la danh từ chỉ cho tơ lụa, dùng may áo quân và dùng để trao 

đổi các hàng hóa khác. Di cảo 3 định giá người phụ nữ bằng 41 

kiện lụa. Một di cảo khác (489) ấn định một kiện lụa là hình phạt 

dành cho chư tăng không tham gia lễ Bố Tát hay tham gia mà ăn 

mặc y phục của hàng cư sĩ. 

 

Dân chúng vùng Trung Á còn làm nghề buôn bán thực phẩm, nước 

uống. Nhiều bia ký (175, 244, 317 v.v. . .) nói đến nghề bán ruợu 

với các quốc gia khác. Các trại trồng nho cung cấp nho để nấu 

rượu, được sự bảo trợ của chính quyền và phải đóng thuế cho nhân 

viên chính phủ bằng ruợu nho (206), những viên chức thâu thuế 

đôi khi thâm lạm tiền thuế (272). Chính phủ thiết lập cơ quan đặc 

biệt phụ trách việc thâu thuế ruợu (567). Một di cảo khác (247) đề 

cập đến việc buôn bán rượu. Ruợu có thể dùng làm đơn vị trao đổi 

hàng hóa, để trả nợ, để định giá các vật dụng khác (168, 244). 

Chính phủ còn tổ chức những trại nuôi bò lấy sữa, làm đề hồ, làm 

dầu. Một viên chức chính quyền với tước hiệu Satavida được chính 

phủ bổ nhiệm cai quản cơ sở này, giữ gìn sổ sách xuất cảng và có 

bằng chứng tham nhũng. Nghề làm đồ gốm bằng đất sét, làm vât 

dụng hàng ngày cũng được ghi trong di cảo số 621. 
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KINH TẾ QUỐC GIA, ĐƠN VỊ TIỀN BẠC VÀ ĐO LƯỜNG  

 

Nền kinh tế Trung Á được tổ chức khá ngăn nắp với một số lượng 

vàng tồn trữ trong quốc khố làm vật bảo chứng. Di cảo 10 đề cập 

đến việc sản xuất, buôn bán, trao đổi loại kim khí quí giá này. Một 

di cảo khác ( 177) nói đến việc xử dụng vàng làm tặng phẩm. Danh 

từ Suvarna Satera đồng nghĩa với danh từ đồng tiền vàng Strateros-

Stater Hy Lạp. Nền kinh tế Trung Á phần nhiều dựa vào phương 

thức trao đổi hàng hoá, ngay cả cách thâu thuế của chính phủ cũng 

căn cứ vào hình thức này, thí dụ thuế được ấn định bằng bao nhiêu 

gia súc, bao nhiêu vật dụng. Cách dùng tiền để mua bán chưa được 

phổ cập mặc dầu có ghi trong một di cảo (586). Hình thức trao đổi 

hàng hóa bằng hiện vật rất phổ thông. Di cảo 586 đề cập đến việc 

mang một đàn bò để đổi vật dụng, di cảo 180 nói đến việc nhận 6 

con lạc đà khỏe mạnh để đổi lấy vật dụng hay để trả thuế. Nhiều di 

cảo (43, 324, 419, 431)  đề cập đến việc trao đổi ruộng đất bằng 

gia súc như  bò, cừu, lạc đà, ngựa. Một số ít đồng tiền đã được xử 

dụng (43, 324, 419, 431) như sadera-stater, trasya, muli, 

kampomasa, ghare, mamaka. Một sater và hai trakhma-drachum là 

giá của một nô lệ (324), một sater có thể mua được một vườn nho 

(419), đường trị giá 4 sadera (702) , tiêu trị giá 2 trachma-drachme. 

Những đồng tiền này qua sự giao dịch, thương mãi với các xứ 

miền tây, đã đến Khotan. Không có tài liệu nào đề cập đến tỉ lệ giá 

rị giữa vàng và bạc, chỉ có tài liệu Tây Tạng cho chúng ta biết ½ 

zho vàng bằng 3 zho bạc. Di cảo Kharosthi (43) xử dụng danh từ 

kampo cùng với sadera, có lẽ muốn nói đơn vị bạc. Danh từ masa 

(màsa), đồng tiền Ấn Độ cổ đại có lẽ thuộc đơn vị rất nhỏ vì thấy 

xuất hiện với những con số lớn như 8000, 2800, 2500 trong bia ký 

500, 149. Một danh từ khác ghane ghi trong di cảo 702 có lẽ trị giá 

¼ drachum hay bốn lần của kàrsàpana theo quan điểm của một số 

học giả. Trong bia ký 431, 579 có ghi chữ Muli, có lẽ là Mùlya 

theo tiếng địa phương, trị giá một phần mười hai của sadera-stater 

vì một tấm thảm với một kích thước nào đó được đánh giá bằng hai 

loại tiền này. Danh từ mamaka là một loại tiền vì Tita-Titus, nhà 

họa sĩ  trứ danh được trả  300 đồng manaka cho tác phẩm của ông. 
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Vì chưa khám phá được những loại tiền địa phương, nên ở đây chỉ 

lấy đồng tiền được ghi trong di cảo Kharosthi làm tiêu chuẩn. 

 

Nhiều từ ngữ được xử dụng liên quan đến cách đo lường, cân nặng 

nhẹ (25, 98, 162). Danh từ khi và milima là hai từ ngữ dùng để chỉ 

cân nặng nhẹ. Tỉ lệ giữa khi và milima là 20: 1 dùng để cân nói 

chung, để cân rượu nói riêng (168, 175). Bia ký số 175 nói dân 

chúng uống 3 khi rượu, có lẽ đây là ngoại lệ. Một bia ký khác 

(168) dự trù 30 khi lúa giống dùng để gieo cho một thửa đất. Đồng 

tiền khi dùng để trả nhân công và thuế khóa. Một con lạc đà chỉ 

chở 3 milima (200). Một từ ngữ khác casaga cũng được xử dụng 

với khi. Chữ casaga có lẽ là danh từ địa phương, biến thái từ chữ 

Sanscrit casaka. Cái chén uống nước cũng dùng làm đơn vị đo 

lường chất lỏng, gồm đề hồ. Một đơn vị khác sparna dùng để đo 

lường ruơụ vang suki (169). Vacari, nhỏ hơn, được đề cập trong 

các di cảo số 159, 214, 295, có thể là một cái hũ, theo quan điểm 

Burrow, dùng để đo lường (Xem Burrow: A translation of the 

Kharosthi Documents from Chinese Turkestan, London 1940). 

Chữ prasta (721) có thể giống chữ Sanscrit prastha. Hasta như 

được ghi trong các bia ký 581, 578, 83) là đơn vị đo lường, thường 

dùng để đo thảm. Đơn vị đo lường nặng nhẹ, dài ngắn hình như 

dựa vào mô hình Án Độ, một số khác phát xuất từ những đơn vị đo 

lường ở các vùng kế cận. 

 

NHÂN CÔNG VÀ VẬN CHUYỂN 

 

Nhân công là một thành phần quan trọng trong sinh hoạt kinh tế 

của bất kỳ quốc gia nào. Ở đây người lao động có thể được trả 

bằng tiền  hay bằng lợi nhuận. Phương thức trả nhân công bằng 

hiện kim, hiện vật cọng thêm vật thực, nơi ăn chốn ở, áo quần (50) 

rất phổ cập (25). Đôi khi có sự xung đột về lương bổng (54). Nhân 

công và nô lệ họp lại thành lực lượng công nhân (20, 29, 53), họ có 

quyền giữ của cải, tiền lương dành dụm hay dùng của cải ấy đầu tư 

vào đất ruộng (677). Chủ nhân đôi khi bóc lột nhân công, phụ nữ 

đôi khi bị hành hạ. Tiền trả cho nhân công rất thấp và chủ nhân có 
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quyền di chuyển, trao đổi nhân công tùy theo sở thích (491, 324). 

Nô tì lệ thuộc chủ nhân trong vòng thời gian từ 10 đến 12 năm 

(550, 364), họ có thể chuộc lại sự tự do. Tiền chuộc trị giá 25 alta, 

cọng thêm con lạc đà, con ngựa 5 tuổi (591). Không thấy tài liệu 

nào đề cập đến hàng công nhân chuyên nghiệp. Di cảo 272 ghi 

lệnh cấm di chuyển công nhân, cấm đến thị thành sợ bị đông 

người, có lẽ trong trường hợp tai biến. 

 

Các nhà hành hương, thăm viếng Thánh Địa và thỉnh kinh Trung 

Hoa cũng như bia ký đã cho chúng ta một số dữ kiện về những con 

đường thương mãi và phương tiện vận chuyển. Địa thế Trung Á 

khiến cho việc giao thông giữa Trung Quốc và thế giới Tây 

Phương rất khó khăn, hầu như không thể vượt qua được. Sa mạc 

Lop, Gobi ở phía đông, dãy Thiên Sơn trùng trùng điệp điệp và 

dãy Côn Lôn ở phía bắc phía nam, dãy Pamirs nối liền Côn Lôn 

qua rạng Karakoram ở phía tây nam làm thành gọng kềm xuyên 

vào lòng Trung Á Trung Hoa. Thêm vào đó miền sa mạc hoang vu 

Taklamakhan làm cản trở sự đi lại của khách hành hương và 

thương gia. May nhờ vùng triền đồi phía bắc và nam giúp cho sự 

giao thông Đông ,Tây. Ngoài ra nhờ sự cư trú của các sắc dân dọc 

theo lòng chảo Tarim khiến cho sự giao thông thêm thuận lợi. Con 

Đường Lụa trứ danh đi ngang qua vùng Trung Á với những trạm 

nghỉ chân đã giúp cho thương gia, các nhà hoằng đạo đi lại dễ 

dàng. Con Đường Lụa này phát xuất từ kinh đô Trường An (bây 

giờ là Tây An) thuộc tỉnh Sơn Tây, băng qua sa mạc Gobi đến Đôn 

Hoàng, rồi từ đó chia ra thành hai tuyến. Tuyến bắc đi ngang qua 

Hami, Turfan, Karashahr, Kucha, Aksu, Tumshuk và Kashgar đến 

Samarkand. Tuyến nam đi ngang qua Miran, Cherchen, Keria, 

Khotan và Yarkand đến Herat và Kabul (Xem Lerner: Along the 

Ancient Silk Routes). Phương tiện di chuyển trên những tuyến 

đường này là lạc đà và lừa. Bia ký số 52, 195 đề cập đến việc cho 

thuê lạc đà - tàu bè sa mạc . Không ai đuợc gây thương tổn cho con 

vật quí giá này. Nếu lạc đà bị tổn thương, người mướn lạc đà phải 

bồi thường thịêt hại cho chủ. Nếu chủ nhân lạc đà khiếu nại, người 

gây tai nạn cho lạc đà bị bắt  giải (262) đến tòa nghe án lệnh. Di 
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cảo số 196 đề cập đến việc bồi thường lạc đà bị mất. Giá cả thuê 

lạc đà để chuyên chở được ấn định rõ ràng, dù người thuê đó là 

nhân viên chính quyền (272). Trên vài quãng đường, chính phủ 

cung cấp quân lính hộ vệ áp tải (14). Di cảo số 35 ghi chép chuyện 

một thương gia tơ lụa Trung Hoa không kịp dự phiên tòa xử bồi 

thường thiệt hại. Di cảo 223 đề cập đến việc xử dụng ngựa làm 

phương tiện vận chuyển và vì không có ngựa nên phải dùng lừa 

thay thế. Các chính quyền quốc gia dọc theo Đường Tơ Lụa có bổn 

phận săn sóc lạc đà (248) và cấm quan lại địa phương dùng lạc đà 

làm phương tiện vận chuyển riêng cho gia đình (362 ) 

 

CƠ CẤU HÀNH CHÁNH VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN 

 

Di cảo Kharosthi cho chúng ta khá nhiều chi tiết về cơ cấu hành 

chánh  và những viên chức liên quan đến hệ thống cai trị tại các 

khu vực này. Ở đây ta không cần bàn đến quyền hành của cấp lãnh 

đạo địa phương (Cozbo) và những viên chức liên hệ mà chỉ nói 

đến những biện pháp kinh tế trong cơ cấu tổ chức mà thôi. Trong 

lãnh vực này, chúng ta muốn nói đến hệ thống thuế khóa và những 

quan viên liên quan đến ngành thuế khóa, từ việc ấn định, việc 

thâu thuế đến vai trò của họ trong các hoạt động kinh tế. Nhiệm vụ 

chính của những quan chức địa phương làhàng năm thâu thuế điền 

thổ và những thứ thuế khác bằng hiện vật . Việc ấn định mức độ 

đóng thuế được qui định trong những di cảo số 42, 57, 206, 275, 

714 v.v. . .và thuế được trả bằng hiện vật như lúa gạo, ruợu vang, 

gia súc, đề hồ và các vật dụng khác (714) rồi đem về cất giữ tại 

quốc khố (279, 59, 291 v.v. . .). Sau khi thâu thuế xong lập tức tải 

về thủ đô, sự thất thoát có thể xảy ra (567). Thuế địa phương 

(dranga) được ghi trong sổ sách theo qui tắc định sẵn. Nhiều người 

không đóng thuế đúng kỳ hạn (42, 158, 165) vì vậy phải đóng 

thêm tiền lời hay tiền phạt (211). Di cảo 450 ghi chuyện một điền 

chủ không trả thuế 4 năm, ruộng vườn, nhà cửa bị tịch thu, cả gia 

đình đều phải làm công canh tác công điền công thổ. Thuế có hai 

loại: rottana và churma. Viên chức thâu thuế phải cứng rắn, người 

trốn thuế phải bị trừng phạt. Có trường hợp quan trong triều bỏ tiền  
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chuộc tội cho người trốn thuế hay bỏ tiền ra mua vườn nho, ruộng 

vườn kẻ nô lệ. Hành động bóc lột và khuynh hướng phong kiến 

thường xẩy ra: quan quyền được dân đem ruộng đất dâng hiến, 

dùng công sức lao động của dân cho bản thân mình. 

 

Tóm lại khi nhìn đến nền văn hóa vật chất Trung Á, chúng ta thấy 

có những đặc điểm sau đây: 1/ Ảnh hưởng của dân chúng địa 

phương với người di dân lập nghiệp, như  di dân Ấn Độ, Ba Tư, 

Uighurians và Trung Hoa và ảnh hưởng của những cọng đồng di 

dân này đối với dân chúng địa phương. 2/ Yếu tố Ấn Độ bộc lộ rõ 

ràng vì nhiều người Ấn đến định cư tại đây, có lẽ họ là hàng hậu 

duệ của chư tăng, các nhà buôn, các nhà bác học, các hoàng tử đến 

đây dựng nước. Yếu tố này ta thấy rõ trong việc dùng tước hiệu Ấn 

Độ và qui luật hành chánh Ấn Độ. 3/ Sự pha trộn giữa tên họ Ấn 

Độ và tên họ địa phương nói lên hiện tượng chung sống hòa bình 

giữa dân bản xứ và cọng đồng di dân. 4/ Giai cấp xã hội theo mô 

hình Ấn Độ mặc dầu với ảnh hưởng Phật Giáo chế độ giai cấp 

không còn khắc nghiệt như tại Ấn Độ. Dựa vào di cảo chúng ta có 

thể tái trúc hệ thống giai cấp xã hội Trung Á: đứng đầu là 

Brahmins, hoàng gia, danh gia vọng tộc, quan chức trung ương, 

thứ đến là hàng thương gia giàu có, quan chức địa phương và cuối 

cùng là hàng nô tì, lao công, thợ thuyền. Giai cấp thượng lưu gồm 

dân Ấn Độ và dân bản xứ dựa vào tên họ như Vasu Mogiya, Vasu 

Kekeya và Jeyaka (588). Tình trạng bóc lóc nô tì được ghi trong di 

cảo 591, cho phép chủ nhân quyền buôn bán, trao đổi, dùng làm 

tặng phẩm hay bất kỳ điều gì chủ nhân muốn đối với hàng nô lệ. 

Chủ nhân có thể bán nô tì với giá một con lạc đà hay con ngựa 

cọng thêm 25 atga. Xã hội phong kiến với giai cấp xã hội, phân 

cách kinh tế hình như phần nào đã phủ lên Giáo Hội Phật Giáo một 

áng mây mù, vì người ta thấy một số tăng có ruộng đất, nuôi nô tì, 

lập gia đình. 5/ Kinh tế nông thôn được hình thành theo mẫu mực 

xã hội với hàng thượng lưu làm sở hữu chủ ruộng đất, vườn tựơc, 

gia súc và hàng hạ lưu làm lao công, phục dịch. 6/ Một số nô bộc 

qua tiền bạc dành dụm có thể mua ruộng đất, làm chủ ruộng vườn, 

có thể mua lại quyền tự do, nhưng ruộng vườn họ có thể bị tịch 
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thâu nếu không đóng thuế. 7/ Hàng thợ thuyền có nghề chuyên 

môn như thợ mộc, thợ điêu khác, hội họa cũng đóng góp khá nhiều 

trong đời sống kinh tế bản xứ. 8/ Thương mãi quốc tế qua Con 

Đường Tơ Lụa, theo hai tuyến bắc nam đã đem lại sự phồn vinh 

cho dân bản xứ thấm nhuần truyền thống được phong phú qua ảnh 

hưởng Phật Giáo. 9/ Ảnh hưởng Trung Hoa đối với vùng đất này 

cũng khá sâu rộng, đặc biệt tại khu biên giới và sau khi quyền hành 

chính trị Trung Quốc lan tràn đến vùng đất này. Ở đây chúng ta 

không thể nào định lượng mức độ ảnh hưởng- Ấn Độ, Ba Tư, 

Trung Hoa- trong nền văn hóa đa dạng, dung hợp của các dân tộc 

Trung Á. Vào thế kỷ thứ 10, khi Hồi Giáo truyền đến , nếp sống 

văn hóa, màu sắc, nhịp thở của các dân tộc sống trong khu vực 

rộng mênh mông này hoàn toàn thay đổi. Xã hội Trung Á bước 

qua một trang sử mới. 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG VI : NGHỆ THUẬT TRUNG Á 

 

Trung Á cung cấp cho chúng ta một hình ảnh văn hóa dung hợp 

đặc thù của nhiều sắc dân, của nhiều trào lưu tư tưởng trong lãnh 

vực văn hóa vật chất và nghệ thuật. Vùng đất mênh mông với 

những rặng núi cao, với những sa mạc hoang vu, với vùng cỏ xa 

tắp chân trời chứng kiến sự thành hình và phát triển của hai nếp 

sống xã hội: nếp sống du mục ở phương bắc và nếp sống định cư ở 

phương nam. Trong bối cảnh định cư , văn minh được phát triển 

nhờ ảnh hưởng của các nền văn hóa sống động phương nam. 

Những nền văn hóa này được phong phú hóa qua sự giao dịch, 

giao lưu với các nền văn hóa phương tây, văn hóa Ấn Độ, Ba Tư, 

Trung Hoa. Tại vùng du mục ảnh hưởng văn hóa Á-Âu không mấy 

sâu đậm. 
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Phật Giáo được được truyền thừa từ Ấn Độ đến Trung Á rồi đến 

miền Viễn Đông thực sự đã cung cấp một nền tảng vững chắc cho 

các hoạt động nghệ thuật tại những nơi này. Phật Giáo làchủ lực, là 

đức tin thuần kính, là nguồn sống cho hàng tín đồ thuộc nhiều 

thành phần xã hội tại Trung Á. Họ cùng nhau hay đơn độc đóng 

góp vào sự nghiệp hoằng truyền Phật Đạo, gieo rắc đạo mầu của 

đức Thế Tôn. Cuộc đời đức Phật, quá khứ tiền kiếp của Ngài, lời 

dạy vàng ngọc của Ngài được thể hiện trên những bích họa trong 

các hang động dựa vào mô hình Ấn Độ Ajanta, Bagh, theo truyền 

thống Gandhara, theo nghệ thuật Bamiyam. Phật tử Trung Hoa 

không kém thuần khẩn, không kém nhiệt tình đã đóng góp công 

sức mình vào nhiệm vụ cao cả ấy. Ảnh hưởng của các nền văn hóa 

khác như Hy Lạp, La Mã, Ba Tư, Sassana cũng được tìm thấy 

trong nghệ thuật hội họa Trung Á. Trong tất cả tranh họa, chủ đề 

luôn luôn là Phật Giáo. Cách trình bày, bố cục màu sắc, thay đổi 

tùy theo khả năng nghệ thuật, bối cảnh xã hội, ảnh hưởng truyền 

thống nhưng tư tưởng chủ đạo vẫn là Phật Giáo. Về mặt diễn đạt, 

ảnh hưởng hội họa đầu tiên là nghệ thuật Gandhara mà những nghệ 

thuật gia này lại chịu ảnh hưởng truyền thống Hy Lạp được thay 

đổi tại La Mã. Yếu tố Ba Tư ngự trị miền tây, ảnh hưởng Trung 

Hoa bàn bạc miền đông. Nghệ thuật Ấn Độ liên hệ với Phật Giáo 

và nghệ thuật Gupta nổi bật tại Khotan. Nghệ thuật Kashmir ảnh 

hưởng nghệ thuật Tây Tạng và một phần nào nghệ thuật Trung 

Hoa. Những nhà nghệ sĩ này đem nghệ thuật hội họa, điêu khắc 

đến Trung Á hòa nhập với khả năng và sức sống địa phương tạo 

nền nghệ thuật văn hóa đặc thù.(Xem Bussali, Mario: Painting of 

Central Asia; Talbot Rice, Tamara: Ancient Arts of Central Asia, 

London, 1965; Montebello, Phillippe de: Along the Ancient Silk 

Routes- Central Asia Art from the West Berlin State Museum, 

New York, 1982; Roland, B: The Wall Paitings of India, Central 

Adsia and Ceylon, Boston, Mass. 1938; F. H. Andrews: Wall 

Paintings from Ancient Shrines in Central Asia recovered by Sir 

Aurel Stein, London, 1948; Nobuo Kumagai: Central Asia 

Painting, Tokyo; Gray, B: Buddhist Cave Paintings at Tun-huang, 
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London, 1959; Hackin, J: Buddhist Art in Central Asia, London, 

1936.) 

 

Những bức bích họa trong các hang động biểu hiện khả năng hội 

họa khác nhau, đã biến hóa qua thời gian . Thí dụ các bức tranh 

trong hang động hay trong những ngôi đền cho chúng ta thấy trình 

độ của các nhà nghệ sĩ đã đên cấp cao, rất phong phú về lượng 

cũng như về phẩm, thành quả chung của các thiên tài địa phương 

và ngoại quốc. Hang động giúp bảo trì chống lại thời gian và khí 

hậu thiên nhiên cũng như sự phá hoại hay trộm cắp của con người. 

Đây là những bức họa tiêu biểu nghệ thuật hội họa Phật Giáo. Với 

đà phát triển, truyền thừa Phật Đạo, nhiều ngôi tháp, tự viện được 

thiết lập, đòi hỏi số lượng điêu khắc gia, hội họa gia nhiều hơn để 

vẽ lên nhiều bức tranh, để nắn lên nhiều bức tượng đánh dấu quãng 

đời hoằng Pháp của Phật và tiền thân của Ngài như được thuật 

trong các Chuyện Tiền Thân (Jàtakas). Những câu chuyện tiền 

thân, những huyền thoại Phật Giáo về sau được phong phú hóa 

bằng các yếu tố Ấn Độ Giáo tạo thêm nguồn cảm hứng cho các 

nhà nghệ sĩ. Thương mãi phát triển. Sự đóng góp của các thương 

gia trên hai tuyến Đường Tơ Lụa khiến cho nghệ thuật Trung Á 

càng thêm bành trướng . Đôi khi các nhà hội họa tô điểm thêm vào 

những bức cổ họa. Các bức họa nguyên thỉ có lẽ liên hệ với các 

giáo phái Phật Giáo Tiểu Thừa, trong khi nhựng bức họa mới hay 

vẽ trên các bức họa nguyên thỉ diễn đạt tâm tình của hàng Phật tử 

có công đóng góp vào nghệ thuật Phật Giáo Trung Á. 

 

Hội họa Trung Á thuộc hai Trường Phái dựa vào yếu tố địa dư. 

Trường Phái I từ những hang động, chùa, tháp men theo phía nam 

sa mạc Taklamakan. Trường Phái II từ những hang động, chùa, 

tháp dọc theo tuyến bắc. Farhad-Beg Yailaki, Balawaste, Dandan-

Oilik, Khadlik và Miran thuộc tuyến nam. Khara Khoja, Toyuk, 

Bezelik, tất cả trong vùng Turfan thuộc tuyến bắc. Đôn Hoàng, nơi 

gặp gỡ của hai tuyến nổi danh vì những hang động dung chứa hàng 

ngàn đức Phật. Nghệ thuật Đôn Hoàng thâu nhập thể phong Miran 

được diễn đạt bằng kiểu cách Trung Hoa.Tuy nhiên ta có thể nói 
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nghệ thuật Đôn Hoàng biểu hiện một sự dung hợp liên tục các 

nguồn nghệ thuật khác nhau. Theo Stein nghệ thuật Đôn Hoàng 

chịu ảnh hưởng Miran, vì Miran lúc bấy giờ là một trung tâm văn 

hóa qui tụ các nghệ sĩ từ Niya, Cherchen và Loulan. Nhà nghệ 

thuật Titus, người La Mã gốc Á châu, làm việc tại Miran, được 

huấn luyện trong truyền thống Hy Lạp, được thâm nhập tinh thần 

Phật Giáo là người có công  quảng bá Trường Phái Trung Á tại 

Miran. Dựa vào di cảo được khắc trên một bia ký (bắt đầu từ triều 

đại nhà Đường) vào thế kỷ thứ bảy, ngôi chùa cổ, chùa Chen-fo-

tung được khánh thành bởi một nhà sư Ấn Độ năm 366. Trung 

Quốc để ý đến cách vẽ hình người từ Miran. Ngành hội họa Tây 

Tạng vào đời Bắc Ngụy và đời Tùy cho chúng ta thấy ảnh hưởng 

của các nước phương tây nhiều hơn. 

 

Họa phẩm Trung Á với những nét rõ rệt chứng tỏ chịu ảnh hưởng 

Ấn Độ và Trung Hoa. Đặc tính Ấn Độ ngự trị tuyến nam với Ba 

Tư tham dự, đặc tính Trung Hoa ngự trị tuyến bắc với Tây Tạng, 

Uighur biến cải. Yếu tố chung cho hai tuyến làlịch sử Phật được 

biểu lộ khác nhau. Đặc tính Ấn Độ và Mật Giáo được hội nhập làm 

tăng trưởng óc tưởng tượng của hàng nghệ sĩ . Các nhà nghệ thuật 

Tây Tạng chú ý nhiều đến mầu sắc hơn là nội dung tinh thần của 

nền hội họa và điêu khắc Ấn Độ trước đó. Tất cả các tác phẩm 

nghệ thuật đều nối liền với nhau qua sợi giây hay chất liệu Phật 

Giáo. Cách bố trí, cấu trúc,diễn đạt khác nhau tùy theo hoàn cảnh 

chính trị đổi thay, tùy theo môi trường xã hội, tùy theo tư tưởng, 

truyền thống, cảm tính và cảm nhận tâm lý. Những yếu tố này tạo 

nên phương thức diễn đạt và cấu trúc khác nhau, mặc dầu cùng 

một tác giả hay đoàn nghệ sĩ lưu động dưới sự điều khiển của một 

nghệ thuật gia. 

 

Nghệ thuật Serindia, danh từ Aurel Stein dùng để chỉ cho nghệ 

thuật Trung Á, được phát triển trong những thăng trầm, biến thiên 

lịch sử qua nhiều thế kỷ, nói một cách tổng quát từ đầu thế kỷ sau 

kỷ nguyên đến thời kỳ quân Hồi Giáo xâm chiếm Trung Á. Trong 

giai đoạn đầu, có thể nói là giai đoạn Hy-Lạp-Phật Giáo, cho ta 
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thấy ảnh hưởng Ấn Độ và Ba Tư, một phần nào nghệ thuật Tây Á. 

Tiếp theo đó là ảnh hưởng Trung Hoa, ngự trị suốt thời nhà Đường 

với yếu tố nghệ thuật Tây Á. Rồi đến thời kỳ Hồi Giáo xâm chiếm, 

ảnh hưởng nghệ thuật Ấn Độ, Ba Tư hoàn toàn bị đứt đoạn, nguồn 

cảm hứng hoàn toàn dựa vào Trung Hoa. Điều này thấy rõ tại các 

trung tâm nghệ thuật gần biên giới Trung Hoa, chịu ảnh hưởng của 

các nhà nghệ thuật Trung Hoa. Những trung tâm ở tuyến nam của 

Con Đường Tơ Lụa đi ngang qua lòng chảo Tarim, trước đây hàng 

bao thế kỷ dân chúng định cư bây giờ bị bỏ hoang vì những con 

sông chuyển hướng. Những trung tâm này gồm Miran, Endere, 

Niya và những trung tâm khác như Yorkan, Rawak, Dandan-Oilik 

và Ak-Terak tạo thành nhóm Khotan . Di vật nghệ thuật còn lại tại 

các trung tâm này đại diện cho giai đoạn đầu của nghệ thuật Trung 

Á, do đó chúng ta tìm hiểu trước. 

 

MIRAN 

 

Di tích lịch lịch sử tại Miran, tọa lạc ở phía nam Lop Nor, được 

con sông Cherchen Darya cung cấp nước, gồm một cơ sở hình 

vuông đồ sộ. Trên nền tròn giữa cơ sở hình vuông đồ sộ ấy, một 

ngôi tháp được xây dựng mà đứng ngoài không thể thấy. Nhờ các 

đụn cát chung quanh gìn giữ nên những bức họa trải qua hàng thế 

kỷ vẫn được bảo trì. Những bích họa này nếu đem so sánh với các 

họa phẩm miền Tây Á, có lẽ được sáng tác vào cuối thế kỷ thứ ba 

hay đầu thế kỷ thứ tư. Ngoài khiá cạnh kỹ thuật và thẩm mỹ, bích 

họa Miran phản ảnh nghệ thuật Gandhàra. Thực vậy Miran có thể 

được xem là đồn luỹ bên ngoài của nghệ thuật Gandhàra. Cách vẽ 

tràng hoa quàng trên vai thần tượng cũng như  tượng thiên thần có 

cánh giữa các tràng hoa không khác gì những bức tượng điêu khắc 

Gandhàra. Theo Aurel Stein, � Phương thức bố cục cổ điển và 

màu sắc của những bích họa này gần với nghệ thuật vẽ hình xưa. 

Thiên thần có cánh làm cho ta liên tưởng đến hình bóng thiên thần 

Cơ Đốc mà lại được thực hiện trên tường của một tự viện Phật 

Giáo.� Dự kiện này có thể do họa sĩ nước ngoài được đem vào để 

thực hiện các tác phẩm nghệ thuật ấy. Tên của một danh họa Tita- 
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có lẽ tương đương với Titus, một công dân La Mã gốc Á Châu, thụ 

huấn truyền thống nghệ thuật Hy Lạp, được ghi bằng mẫu tự 

Kharosthi trên chân con voi thần thoại nổi danh Vessantara Jàtaka. 

Vào thế kỷ thứ ba và thứ tư toàn vùng Trung Á đều chịu ảnh 

hưởng Hy Lap- La Mã. Một toán nghệ sĩ gồm sư phụ và số đồ đệ 

hình như di chuyển từ trung tâm Phật Giáo này đến trung tâm Phật 

Giáo khác, cung ứng dịch vụ hội họa cho các tự viện. Phần nhiều 

các nhà nghệ sĩ ẩn danh, chỉ có Tita hiện nguyên hình , nhận thù 

lao. Những họa sĩ này không những biểu dương đặc điểm cổ điển 

trong cách trình bày y phục mà còn khéo léo xử dụng ánh sáng và 

màu sắc trong các họa phẩm của họ. Hơn nữa cách vẽ trang trí 

tường của Miran rất phổ cập trong ngành hội họa Gandhàra, xử 

dụng màu sắc khá rực rỡ. Ta hãy nghiên cứu vài mẫu hội họa 

Miran. 

 

Đức Phật và Sáu Thánh Chúng là cảnh tượng điển hình của tiếu 

tượng học Phật Giáo. Về phía tay trái người ta thấy Đức Bổn Sư 

đứng, thân choàng tấm y giản dị màu nâu lạt -đặc điểm của truyền 

thống Ấn Độ. Đỉnh đầu của Ngài rẽ bóng hào quang, tay mặt bắt 

ấn Abhaya-mudrà (hộ vệ) chứng tỏ Ngài là Phật. Tay trái hạ thấp 

xuống phía trước có lẽ để giữ tà áo (sanghatì). Sau đức Bổn Sư 

phía trái là sáu vị arhats sắp hàng hai, mình đắp y nhiều mầu sắc 

rực rỡ, đầu cạo trọc. Vị sư cuối hàng bên phía tay trái, tay cầm cây 

quạt trắng, tượng trưng cho bậc thánh tăng. Phía tay trái hàng 

thánh tăng là một khối hình thuẩn, có lẽ là một phần của cây, với 

những đóa hoa mầu trắng, mầu đỏ và những cành lá trên nền xám 

xanh. Một cánh tay vươn lên nắm lấy những nụ hoa trắng tượng 

trưng cho cách rải hoa chào đón, cúng dường Phật và hàng Thánh 

Chúng. Bức bích họa này rất đặc biệt trên bình diện mỹ thuật về 

cách cấu trúc, trình bày và màu sắc. Những chi tiết - rõ ràng là 

Phật Giáo- được dung hợp theo mô hình cổ điển. Đầu và mặt đức 

Phật rõ ràng là Hy Lạp mặc dầu mũi, tai và đầu tóc còn giữ đặc 

điểm Ấn Độ. Cặp mắt của Ngài và của hàng Thánh Chúng thật rất 

đặc biệt. 
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           Đức Phật và sáu vị sư - Từ Miran. Tàng Cổ Viện Quốc Gia, 

New Delhi, tr. 261 

 

Phần bích họa khác lấy từ Miran trình bày một nhân vật ngồi trên 

tòa. Theo Stein, nhân vật ấy có thể là Bồ Tát Gautama. Ngài mặc 

quần màu đỏ thẫm quấn từ lưng đến bàn chân, áo màu vàng lạt, 

choàng phủ vai trái, phần thân trên để trần. Y phục được trình bày 

có tính cách cổ điển. Cũng loại y phục ấy được choàng trên thân 

hình của người phía tay phải, tỏ vẻ sùng kính. Người này có lẽ là 

một vị hoàng tử vì cách phục sức của ông ta, với cái mũ nhọn màu 

trắng treo khuyên và vành đỏ phủ tai. Loại mũ này không thấy ở 

bất kỳ pho tượng khắc chạm Gandjhàra hay tại những ngôi chùa 

Đông Turkestan nào khác, như vậy chứng tỏ loại mũ này là mũ địa 

phương, nhưng lại xuất hiện trong nhiều bích họa tại Miran. Có thể 

loại mũ này phát xuất vào một thời điểm nào đó từ xứ Bactria hay 

Sogdiana. Về bức hình cầu nguyện thứ hai phía tay trái, người ta 

chỉ thấy một phần của đầu gối và cánh tay. Những tròng mắt lớn, 

những cập mắt nhìn xuống của vị ngồi trên tòa, những cặp mắt 

chăm chú tỏ lòng ngưỡng mộ, áo dhoti Ấn Độ, áo choàng vai, đều 

nói lên ảnh hưởng Ấn Độ. Chúng ta chưa biết rõ nội dung của bức 

bích họa này, nhưng chắc chắn có ý nghĩa tôn giáo, có lẽ một thánh 

nhân, một bậc thầy đang khuyên nhủ, chỉ bày, giảng giải cho một 

vị hoàng tử ngồi nghiêm chỉnh mắt chăm chú, tay chấp thành khẩn. 
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Sắc diện có vẻ giống sắc dân Semite với đôi mắt lớn, thẳng, lông 

mày cong, cách biệt nhau trên sống mũi, với bộ râu mép dày, đen, 

tóc quăn phủ tai, với đôi tay khỏe mạnh,  bàn tay rộng, móng tay 

cắt ngắn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Bồ Tát ngồi trên tòa với người đệ tử - từ 

Miran 

                                   Tàng Cổ Viện Quốc Gia, New Delhi, tr. 262. 

 

Một mẫu bích họa khác trình bày khuôn mặt của hai nữ tín chủ, với 

đôi mắt tròn đen chăm chăm nhìn về phía tay trái, hai tay chắp lại 

trong thế kính ngưỡng. Da mặt màu trắng ngà với đôi má ửng 

hồng. Cô thiếu nữ phía bên trái trông rất trẻ và có vẻ bỡn cợt, cô 

bên phải trông lớn tuổi hơn, chững chạc hơn, nghiêm nghị hơn. 

Đôi môi mỉm cười của cô trẻ tuổi đánh son màu đỏ, viền ngang cổ 

của hai cô cho thấy họ thuộc giai cấp thượng lưu. Tóc đen dài chải 

chuốc, vòng tóc đen xỏa xuống sau tai đến lưng và chòm tóc 

thương xòe xuống má. Đầu tóc trên trán của cô thiếu nữ bên phía 

tay phải được uốn chải cẩn thận, chứng tỏ cô được sự giáo dục cẩn 

trọng của gia đình. Hai cô đều mang vòng quàng tóc, lông mày dài 

cong nhướng lên, đôi tai không dài lắm. Y phục thuộc loại kiểu 

cách. Áo của cô bên trái màu vàng, cổ áo hình chữ V chính giữa 

cổ. Cô bên phải phục sức tương tự nhưng bằng màu xanh nhạt trên 

nền xám. Theo Andrews, hai thiếu nữ này là con gái của hoàng tử 



 299 

Vassantara, sẵn sàng xuất gia tu đạo như được ghi trong chuyện 

Tiền Thân này. (Xem F.H. Andrews: Wall Paintings from Ancient 

Shrines in Central Asia, London, 1948). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Hai tín nữ - từ Miran. Tàng Cổ Viện Quốc Gia, New 

Delhi, tr. 263 

 

Một bích họa khác lấy từ Miran diễn tả tràng hoa lớn do các thanh 

niên vác trên vai đi chung quanh chùa. Cái đầu và tượng bán thân 

của người đàn ông hay đàn bà hiện lên giữa hàng người mang 

tràng hoa. Cách trình bày khá phổ thông trong nghệ thuật điêu 

khắc Gandhàra. Những người mang tràng hoa tại Miran làm người 

ta hồi tưởng đến cảnh tượng những amorini Ý Đại Lợi trong bối 

cảnh Đông Phương. Những người vác tràng hoa này, có người 

phục sức theo kiểu Ba Tư gồm áo ngắn tay cụt và cái mũ kiểu 

Phrygian, có người chỉ choàng tấm vải. Đặc biệt nhất vẫn là hình 

ảnh thỉnh thoảng xuất hiện trong tràng hoa dài uốn vòng đi chung 

quanh chùa. Mỗi lần xuất hiện 

ta thấy cái đầu và hình bán thân của nam hay nữ với những nét đặc 

thù trong hình dáng cổ điển. Đầu của người đàn ông này có vẻ kiểu 

La Mã, đầu của người đàn ông kia có bộ râu, kiểu tóc khác biệt. 

Một thiếu nữ duyên dáng gãy đàn tì bà, đầu tóc đen dài choàng 

vòng hoa màu trắng, phía sau cổ cột giây đỏ, trên trán mang vương 

miện kết bằng chuổi hột đỏ và bảo thạch rủ xuống trán, tai đeo 

bông hồng, tóc thương xỏa xuống tai, đôi môi khêu gợi. Phía tay 
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phải là người đàn ông đội mũ kiểu Phrygian, mặc áo màu xanh 

nhạt, vai vác tràng hoa, đối diện với người con gái là tượng bán 

thân của người đàn ông râu hàm, râu mép đầy mặt, tóc quăn,  ăn 

mặc săïc sỡ, khác hẳn những người chung quanh. Hình ảnh khác là 

một hoàng tử Ấn Độ, râu hàm cạo sạch sẽ, râu mép cắt tỉa cẩn 

thận, đầu đội mũ trắng, giống như người trong thế kính ngưỡng 

Phật, cặp mắt mộng mơ, hiền từ Ấn Độ, đầu đội mũ, hai viền đỏ 

bên tai quấn lên tận trán, trên quấn khăn màu trắng, cuối khăn buộc 

lại thành lọn như ta thấy trong những bức tượng điêu khắc 

Gandhaàra, tượng trưng cho thái tử Siddhàrtha và những hoàng tử 

khác, tai đeo đồ trang sức, cổ đeo chuổi, cánh tay phải đeo hai 

chiếc vòng biểu tượng giai cấp thượng lưu, tấm vải xanh nhạt 

khoác lên vai trái, để hở ngực. 

 

Hai bức tượng bán thân khác hình dáng Hy Lạp. Đầu tiên là tượng 

của một thiếu nữ, vai trái duyên dáng mang chum nước trong ngần  

mà Stein đã diễn tả như sau : � Vẻ đẹp Levantine hay Circassian 

hòa nhập với cái duyên dáng của Ba Tư hay Cận Đông, quấn khăn 

trắng viền đỏ, có sợi giây đen thắt ngang trên đầu tóc đen láng 

mước.� Hai chuổi ngọc phủ xuống tai, tóc rủ xuống trán được 

trang trí bàng ba vòng san hô, tai mang bông tai màu hồng, áo nịt 

chặt màu nâu đỏ che ngực và vai, mặt che bằng tấm vải the màu 

xanh nhạt. Đối diện với nàng là một tượng bán thân đàn ông vẻ 

mặt La Mã, râu cạo sạch, tóc cắt ngắn, thân choàng áo đỏ với tấm 

vải màu xanh nhạt khoác lên vai trái. 

 

Về câu chuyện tiền thân Vessantara Jàtaka đề cập ở trên, theo 

Aurel Stein, là đoàn rước kiệu được thể hiện ở phần trên tường. 

Cách trình bày của bức bích họa có tính cách liên tục chỉ được 

phân đoạn bằng những cây lá. Bắt đầu từ phía tay trái, Stein ghi 

nhận một vị hoàng tử cưỡi ngựa vượt ra khỏi hoàng thành, cách 

phục sức theo kiểu Ấn Độ: áo choàng màu đỏ tía khoác lên vai trái 

phủ xuống tận lưng, áo trong màu xanh giống như vải quấn dhoti 

Ấn Độ che phần dưới, cánh tay mang vòng, cổ đeo xâu chuổi đỏ 

thuộc hạng quí phái. Con ngựa trắng với hàm ngựa, giây cương, 
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yên ngựa được trang trí giống như tượng chạm trỗ La Mã vào thời 

sau. 

 

Chiếc xe ngựa phía trước người cỡi ngựa với bốn con ngựa trắng 

trang sức lộng lẫy do một thiếu nữ đẹp điều khiển. Tóc nàng khỏa 

xuống cổ, hai chòm tóc thương phủ xuống tai. Nàng mặc áo nịt 

màu cổ đồng, hở ở phía trước, được cột lại ngang ngực bằng hai 

sợi giây, tấm vải xanh khoác lên vai trái. Người thiếu nữ này có 

dáng dấp của một phụ nữ Ba Tư, hai trẻ em đứng sau nàng. 

 

Một bích họa khác trình bày con bạch tượng được trang điểm tỉ mỉ. 

Trên trán đầu vòi đội vương miện làm bằng lá, trên lưng phủ vải 

sơn màu. Phía tay phải của con bạch tượng là một bia ký với hai 

hàng chữ nhỏ viết bằng mẫu tự Kharosthi, ghi tên họa sĩ Tita - 

Titus và số tiền thù lao 3000 Bhammakas. Người dắt con bạch 

tượng ăn mặc và trang sức theo kiểu Ấn Độ như đã đề cập ở phần 

trên. Tay trái đỡ vòi voi, tay phải cầm cái chum hình dáng lạ kỳ. 

Đoàn rước kiệu được bốn người ăn mặc thường kiểu Ấn Độ đón 

tiếp. Dựa vào cách bố cục, trình bày của các bức bích họa và bia ký 

chúng ta có thể kết luận nghệ thuật hội họa Miran chịu phần nào 

ảnh hưởng Ba Tư, Hy Lạp, La Mã và thời gian thực hiện vào 

khoảng thế kỷ thứ ba sau kỷ nguyên. 

 

Tuy vậy, dựa vào nội dung của những bức bích họa ta thấy khái 

niệm và cách thức hiện chiụ ảnh hưởng Ấn Độ. Những người trong 

tranh đều là Ấn Độ, một số đầy râu hàm, râu mép, mặc y phục Ấn 

Độ, chân không. Cánh tay và bàn tay của họ cũng Ấn Độ. Bức 

tranh về Vessantara Jàtaka bị phá hủy, được Aurel Stein ghi chép, 

trình bày con voi với hình dáng, cử chỉ, nét mặt mà chỉ nhà nghệ 

thuật Ấn Độ mới có thể thực hiện được. Các cô thiếu nữ có vẻ đẹp 

Ba Tư cũng có thể là Ấn Độ theo quan điểm của Andrews, nhưng 

chịu ảnh hưởng thời trang Ba Tư. Việc xử dụng mẫu tự Kharosthi, 

câu chuyện truyền thuyết về một cọng đồng định cư tại Khotan vào 

thời vua A Dục làm tăng cường quan điểm cho rằng các nghệ sĩ Ấn 

Độ, thấm nhuần truyền thuyết Phật Giáo đã thi thố khả năng, tài 
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nghệ chuyên môn của mình trong những quốc độ trên Con Đường 

Lụa từ Khotan đến Trung Quốc trong đó có Miran. Những chàng 

thanh niên gánh tràng hoa dài, nặng, đầu cạo một phần rõ ràng là 

Ấn Độ. Những bức bích họa tại Miran không thấy ảnh hưởng 

Trung Hoa mặc dầu thương mãi giữa Trung Quốc và các nước Tây 

Vực rất phồn thịnh vào thời điểm ấy. 

 

Kỹ thuật được xử dụng trong các bức bích họa Miran theo diễn 

trình sau: Trước hết mẫu họa được vẽ trên giấy sau đó đem in vào 

bức tường sơn trắng, rồi hình dáng được tô đậm, tiếp theo dùng 

chổi quét màu, những đường viền đỏ, xám bằng gạch, đá, cỏ cây 

địa phương được cẩn thận thêm vào tạo nên những mầu sắc đặc 

thù. 

 

Tất cả các bức bích họa Miran với phương cách trình bày, với nội 

dung Phật Giáo, với cách bố cục tượng trưng, với dáng dấp 

Kushcano-Ba Tư cho ta thấy thuộc trường phái Gandhàra. Nghệ 

thuật Miran có thể được xem là cánh tay nối dài của nghệ thuật 

Gandhàra. Điều này cho thấy sự liên hệ hay giao lưu văn hóa giữa 

những sắc dân Trung Á với các săn dân trong đế quốc Kusàna. 

Nhìn vào cách diễn đạt ta cũng thấy nghệ thuật Miran chuyển hóa 

yếu tố phương tây một cách tài tình . Mặc dầu những bức bích họa 

tại Miran, với một số người, có vẻ tầm thường, nhưng tầm quan 

trọng của nó dùng nội dung Phật Giáo với phương cách phương tây 

đáng được chú tâm. Nghệ thuật Miran chỉ là giai đoạn đầu trong 

lịch sử chuyển biến kỹ thuật hội họa. 

 

TRƯỜNG PHÁI KHOTAN 

 

Trường phái Khotan là sự hội nhập, dung hợp nghệ thuật Ấn Độ, 

Sassanian, Trung Hoa, Sogdian để rồi tái biến nó xem như nguyên 

thỉ. Ảnh hưởng nghệ thuật Hy Lạp-Phật Giáo ngự trị từ thế kỷ thứ 

năm đến thế kỷ thứ tám, như được thấy ở tháp, đồ án tự viện, bích 

họa, tượng Phật đứng tại Rawak so với cách thiết kế trang trí tại 

Hadda. Ảnh hưởng Gupta cũng được thấy tại vùng Khotan, như 
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kiểu áo, mặt hình bầu dục, tóc,  dang điệu thuần kính, áo vấn chặt, 

đặc biệt là hình tượng thiên thần bay mang tràng hoa. Nhiều tác 

phẩm đời sau tại Dandan Oilik, tỏ lộ ảnh hưởng Ấn Độ Giáo, có lẽ 

đến từ Kashmir và đã được hòa nhập với nghệ thuật Hy Lap- Phật 

Giáo. Ảnh hưởng Ba Tư xuất hiện ở những bức họa trên ván tại 

Dandan-Oilik, liên quan đến việc nhập cảng nghề nuôi tằm đến 

Khotan. Với sự hội nhập, dung hợp các ảnh hưởng nghệ thuật từ 

nhiều nơi paht sinh một hình thức nghệ thuật mới trên các bức bích 

họa trong  đền chùa và điện đài Demoko, phía đông Khotan vào 

giữa thế kỷ thứ sáu. Những bức họa trện ván đóng lên tường đại 

diện cho một kỹ thuật đặc biệt về cách vẽ, tô màu, phảng phất nghệ 

thuật Ấn Độ thời Gupta. 

 

Trường phái hội họa Khotan tập trung quanh các tự viện tại 

Rawak, Dandan-Oilik, Niya, Endere, Balawaste, Farhad-Beg 

Yailaki và Kuduk-Kol, dọc theo phía bắc và đông bắc Domko trên 

tuyến nam, cách Miran về phái tây-nam độ chừng 450 dặm Anh. 

Trường phái và các nhà họa sĩ thuộc trường phái này rất được 

Trung Quốc lúc bấy giờ ngưỡng mộ. Vào cuối đời Tùy, khoảng 

năm 620 những tác phẩm của nghệ sĩ Khotan, như Weich-in được 

hàng thượng lưu Truờng An sưu tập. Tại Tây Tạng cũng vậy, các 

nghệ sĩ thuộc trường phái này  rất được ngưỡng mộ. Ảnh hưởng 

nghệ thuật của trường phái Khotan rất lớn  đối với Tây Tạng vào 

thế kỷ thứ tám, thời Ral-Pa-Chan, khi mà các danh họa Khotan và 

các bậc cao tăng thạc đức phiên dịch Tam Tạng Sanscrit sang chữ 

Tây Tạng cư trú. Ảnh hưởng nghệ thuật Khotan với Tây Tạng thay 

đổi  về nội dung cũng như kỹ thuật qua nhiều thời đại (Xem 

Bachhofer: A Short History of Chinese Art, London). 

 

Trong số các tác phẩm nghệ thuật của trường phái Khotan chúng ta 

thấy bức hình Hàriti tìm thấy tại ngôi chùa ở Farhad-Beg-Yailaki, 

một tượng bán thân còn sót lại của đức Phật Mật Tông trong thế 

thiền quán, có lẽ từ Balawaste vùng Domko cùng với một tín đồ 

Indra, đức Bồ Tát Ba Tư  từ Dandan-Oilik, công chúa mang tơ tằm 

khắc trên bài vị làm bằng gỗ, vị Bồ Tát Mật Giáo từ Balawaste, 
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hình Nàgini xinh đẹp ngóc đầu lên khỏi mặt nước trong cái hồ 

nhân tạo tại Chúa D. 11 ở Dandan-Oilik. Ngoài ra chúng ta còn 

thấy những bức hình thuộc trường phái này từ các trung tâm khác, 

như nữ thần Hàriti với Năm Trẻ Em, một bích họa lấy từ Đền XII, 

Farhad-Beg-Yailaki, giữa thế kỷ thứ sáu (Xem F. Andrews: Wall 

Paintings, tr. 17) . Trong bức bích họa Hàriti chúng ta thấy có hai 

em bé phía trước. Với dáng điệu u sầu lẫn lộn xót thương, với cặp 

mắt lim dim, tỏ vẻ trầm tư mặc tưởng, Hàriti hồi tưởng quá khứ, kỳ 

vọng tương lai, vừa lo vừa ngại cho 5 đứa trẻ kia (Tham, sân, si, 

mạng, nghi) bấy lâu đã im lìm, không khéo sẽ hoạt động trở lại. 

Nàng mặc áo kiểu Ba Tư, dáng điệu Ba Tư, chòm tóc thương rủ 

xuống màng tang đến má, cổ có ngấn, mập tròn, tai mang bông tai 

lớn, lỗ tai xẻ rộng, ánh hào quang phía sau lưng màu xanh viền 

hồng, đỏ. Mặc dậu bức hình bị hư hại nặng nề chúng ta cũng có thể 

thấy Hàriti ngồi kiết gìa, cánh tay phải với tới đỡ đứa trẻ ngồi 

ngang cườm tay, cánh tay mặt ôm ngực trái, hai trẻ em ngồi ngang 

trên vai, em trên vai trái mặc áo màu gạch, ba em khác đều trần 

truồng, em thứ năm, bị hư hại nặng nề, mặc áo xanh và hình như 

đang nhảy múa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Hàriti và 5 Em Bé - Từ Farhad-Beg-Yailaki 

                               Tàng Cổ Viện Quốc Gia, New Delhi, tr. 270 

 

Bức tượng bán thân của Phật trong thế nhập định, thuộc giữa thế 

kỷ thứ sáu, tìm thấy tại Balawaste với những hình thái tượng trưng 

của Mật Giáo, nói lên ảnh hưởng Phật Giáo Đại Thừa với nền văn 
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hóa bản xứ. Trong những biểu tượng Mật Giáo chúng ta tìm thấy 

trên Đức Phật Nhập Định là mặt trời, mặt trăng, hai kim cương 

sáng chói trên hoa sen, hai quyển sách trên cánh tay, lửa bao bọc 

chung quanh, đứng trên hoa sen, mảng sét (vajra) trên cánh tay. 

Ngoài ra còn các biểu tượng khác như giây xích, biểu tượng sinh 

tử, vô sinh vô tử, con ngựa phi và một vương mão loại Sassanian 

tượng trưng cho vương quyền. Phần dưới có những đường chạy từ 

lưng đến bàn chân, quanh lưng là sợi giây thắt hình con rắn, đầu và 

cuối giây là đầu rắn. Toàn bộ cấu trúc cho ta có cảm tưởng ngài 

đang ỡ giữa đại dương dậy sóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Bán thân Phật nhập định - Từ Blawaste 

                       Tàng Cổ Viện Quốc Gia, New Delhi. tr. 271 

 

Một bức bích họa khác lấy từ Balawaste, có lẽ vẽ một tín đồ Ấn 

Độ Giáo, thờ lạy thần Indra trong thế quì hay ngồi bán già, thân 

hình hướng về phía trước, đầu ngưỡng về phía sau, cặp mắt nhìn 

xuống đất, đôi tay chắp lai dơ cao lên cổ, hai ngón tay cái khép lại, 

4 ngón khác chìa ra, đầu đội mũ có giây gắn hột trai cột ngang. 

Bức bích họa này về phương diện cấu trúc, y phục, hình dáng, mầu 

sắc có vẻ Ấn Độ, giống như những bức hình tại Ajanta vào thế kỷ 

thứ bảy. Đôi mắt rộng, mi dài, có vẻ mơ màng. Đôi lông mày 

không chổng ngược như những bức tranh Bezaklik. Tai mang vòng 

tai bốn ngấn, ngấn thấp nhất làm bằng ngọc thạch. Chiếc khăn gấp 
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đôi choàng quanh cổ, chuổi hột lớn khỏa xuống ngực, cánh tay 

mang vòng vàng, cổ tay mang cườm. Phía sau tay phải vẽ hình con 

mắt giúp ta nhận diện thần Indra. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tín nữ hay thần Indra - Từ Balawaste 

Bảo Tàng Viện Quốc Gia, New Delhi, tr. 271 

 

Ảnh hưởng Ấn Độ Giáo trong nghệ thuật hội họa Phật Giáo, trong 

phạm trù biểu tượng Mật Giáo được thể hiện trên các bích họa về 

Chư Phật Mật Giáo lấy từ Balawaste. Bức bích họa Trimurti với 

hình Phật nhỏ ngồi ở phía trên bên tay trái và những ngón chân của 

hình tượng lớn đứng trên tòa sen phía tay mặt. Đức Trimurti ngồi 

xây thẳng mặt, đầu hơi nghiêng về phía tay trái, truơc trán có con 

mắt thứ ba vàcằm có những sợi râu dài,  đầu thứ hai và thứ ba hiện 

ngang tai. Ngài có đôi mắt thẳm, có vẻ trầm tư. Trên đầu là bộ 

xương nằm trong lọn tóc đen, tai đeo bông, cổ đeo chuổi, cánh tay 

mang vòng và khuyên. Ngài có bốn cánh tay, hai cánh dơ lên, cánh 

tay trái đỡ mặt trời, cánh tay phải đỡ mặt trăng. Cánh tay phải phía 

dưới cầm quả thạch lựu để sát ngực, tay trái phía dưới để trên đùi 

trái, cầm một vật gì không rõ. Một tấm khăn vàng choàng lên vai, 

tóc đen dài rủ xuống lưng. Không có biểu tượng hào quang. Một 

hình ảnh tương tợ, với vài chi tiết sai khác, vẽ trên bản gỗ được 

Aurel Stein tìm thấy năm 1900 tại Dadan-Oilik. Trong hình vẽ trên 

bản gỗ này, hình tượng nhìn sang ngã khác, tay phải cầm một vật 

trắng thay vì trái thạch lựu, có thể đây là cái trống hay một loại trái 

cây khác. Vị thế của hai cái đầu phụ thuộc cũng ngước lại- đầu với 
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miệng mỉm cười ở phía tay trái, đầu của một quỉ vương ở phía tay 

phải. Vị trí của mặt trời, mặt trăng (mà người ta lầm cho là Cakra 

và Sankha) cũng đặt ngược. Trong bản vẽ này phần bụng được che 

bằng miếng da cọp. Các nhà học giả cho rằng hình tượng này là 

hình tượng Siva, một trong vô số biểu tượng mà Phật Giáo Đại 

THừa đã mượn từ tiếu tượng Ấn Độ Giáo, trong đó có hình tượng 

đức Bồ Tát Quán Thế Âm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Trimurti (Tam Thân) với tượng Phật nhỏ ngồi ở trên - Từ 

Balawaste 

Tàng Cổ VIện Quốc Gia, New Delhi, tr. 272. 

 

Nghệ thuật hội họa Khotan dung hợp ảnh hưởng Kashmir, Ba Tư 

và Trung Hoa biến thành nghệ thuật bản xứ. Dự kiện này được thể 

hiện trong bức tượng Bồ Tát Ba Tư làm bằng gỗ như bức bài vị, có 

lẽ thuộc thế kỷ thứ bảy, tìm thấy tại Dandan-Oilik, hiện nay tại 

Tàng Cổ Viện Anh Quốc. Bức tượng này được trình bày trên một 

bài vị nên thân thể, tay chân, y phục dài hơn. Ngài có bốn cánh tay, 

râu đen, mặc áo nịt màu xanh nhạt, ngồi trên nệm, đầu chiếu hào 

quang, tay cầm dao găm. Phía sau bản vẽ là một thiên thần Mật 

Giáo có ba đầu, có lẽ phát xuất từ giáo phái Saivite Ấn Độ Giáo. 

Nhưng chắc chắn đây là một hình tượng Phật Giáo. 
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Một bản vẽ khác diễn tả câu chuyện nàng Công Chúa Tơ Lụa, 

người bí mật đem tơ tằm từ Trung Quốc đến Khotan.Hình tượng 

phía trên có bốn tay và cầm hai vật giống như Bồ Tát Ba Tư: cái 

chén và con dao găm. Cả hai đều đôi vương miện. Nhiều hình ảnh 

tương tợ được tìm thấy tại Dandan Oilik đều thể hiện cách họa 

Khotan. Trong bức tranh Công Chúa Tơ Lụa, khuôn mặt trái soan, 

mũi dọc dừa, cách phục sức cho ta thấy ảnh hưởng Trung Hoa. Do 

đó chúng ta có thể kết luận nghệ thuật hội họa Khotan là sự dung 

hợp các khuynh hướng nghệ thuật Ấn Độ, Ba Tư, Trung Hoa vào 

thế kỷ thứ sáu đến thế kỷ thứ tám, nhưng rồi vào năm 791 giao lưu 

văn hóa bị gián đoạn. Bức tranh đẹp nhất vẽ Nàgiri đầu ngưỡng lên 

khỏi mặt trước trong hồ tắm nhân tạo tại Chùa D.II ở Dandan-

Oilik, dung hợp hai nền mỹ nghệ Trung Hoa, Ấn Độ. Rất tiếc bức 

tranh này bị mất chỉ còn tấm hình chụp diễn tả khá khéo léo đức 

tính thẹn thùng, kín đáo của người phụ nữ . Biểu tượng, tiếu tượng 

trên hình thức, Phật Giáo trong nội dung đuợc điều kiện hóa bằng 

những yếu tố, những sức mạnh bên ngoài đã tạo thành nền mỹ 

nghệ Khotan sống động, đầy sinh lực. Hai cha con họa sĩ nổi tiếng 

người Khotan, Wei-Chih Po-chihna và Wei-Chih Vijaya đến Trung 

Quốc vào đời Tùy và đời Đường, đã mang lại kỹ thuật mới, màu 

sắc mới, diễn đạt mới cho nghệ thuật hội họa Trung Hoa. 

 

CÁC TRƯỜNG PHÁI  TUYẾN BẮC KHÁC 

 

Các trung tâm nghệ thuật ở Tuyến Bắc, tại Kizil, Kucha và Turfan 

với những trung tâm lân cận tại Kumtura (vùng Kucha), Bezeklik, 

Toyuq và Qoco tại vùng Turfan cũng cung cấp cho chúng ta những 

mẫu bích họa liên quan hay chịu ảnh hưởng nghệ thuật của những 

trung tâm lân cận ở miền đông và miền tây. Vì tình hình chính trị, 

dân Sassanians đã bỏ nước đến định cư tại Kucha. Vì thế lực của 

Trung Quốc ngự trị Kucha (năm 658 vùng đất này đặt dưới quyền 

cai trị của quan thái thú Trung Hoa tại Lòng Chảo Tarim) đã mang 

lại ảnh hưởng ngoại quốc và truyền thống đến các trung tâm nghệ 

thuật khác. Trường phái Kucha tiêu biểu cho nghệ thuật phương 

tây của Trường Phái Tuyến Bắc, hình như bắt đầu vào thế kỷ thứ 
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tư và tiếp tục phát triển cho đến cuối thế kỷ thứ tám, đại diện cho 

hai hệ phái: hệ phái Ấn Độ- Ba Tư, rất thịnh hành vào năm 500 và 

hệ phái Ba Tư cực thịnh vào năm 600- 650. Ảnh hưởng Trung Hoa 

thuộc hệ phái thứ ba như ta thấy trong các bích họa tại Kucha giữa 

thế kỷ thứ bảy và thứ tám. Dựa vào cách diễn đạt khác nhau chúng 

ta có thể tìm thấy hai nguồn ảnh hưởng nghệ thuật tại Tuyến Bắc. 

Nguồn ảnh hương phương tây xưa hơn ( vào khoảng 500- 700) tập 

trung tại Kucha và nguồn ảnh hương phương đông vào khoảng 

600- 950 tại vùng Lòng Chảo Tarim. Cách diễn đạt của nghệ thuât 

phương tây, thể hiện trong vô số bích họa ở các tự viện, hang động 

tại Kizol và Kucha, rõ ràng chịu ảnh hưởng Ấn Độ và Ba Tư. Ảnh 

hưởng Ấn Độ trong lối cấu trúc dựa vào kinh điển Phật Giáo, dựa 

vào hình tượng Phật thanh thoát tự tại. Ảnh hưởng Ba Tư được thể 

hiện qua cách phục sức, vật trang sức của các vị Bồ Tát, Thiện 

Thần mà ta thường thấy trong trường phái Sassanian. Ảnh hưởng 

Trung Hoa cũng được thể hiện qua cách phục sức và trang sức. 

 

Cách xử dụng tượng ý, tượng hình hay kiểu trang sức cho ta khái 

niệm khá rõ ràng bối cảnh lịch sử trong ngành nghệ thuật, giúp ta 

lần mò đến cội nguồn của nền mỹ nghệ . Trong ngành nghệ thuật 

Trung Á chúng ta thấy vắng bóng yếu tố cá nhân. Các nhà nghệ sĩ 

hầu hết không để lại dấu tích của mình. Họ sáng tạo nhưng không 

để lại danh hiệu. Họ hoạt động tích cực nhưng không để lại con 

người riêng tư. Phần lớn họ là các tu sĩ Phật Giáo, trung thành với 

lý tưởng của mình, biểu lộ một cách thành khẩn đức tin  và truyền 

đạt những cảm xúc thầm kín, thiệng liêng  vào trong các bức bích 

họa, hòa mình vào bối cảnh chung, do đó muốn biết về họ ta chỉ có 

thể dựa vào những sáng tác của họ qua cách diễn đạt, qua hình 

thức, qua phục sức, qua màu sắc và nội dung. Những dòng chữ ghi 

trên bia ký hay chép trong di cảo cho chúng ta một ít ánh sáng về 

niên đại, thí dụ những bức họa xưa nhất tại Hang Động Kizil mà 

Hertel đặt tên là Kizil Cave of the Statues (Động Hình Tượng), có 

thể cho chúng ta ước đoán vào năm 300. Một số bích họa khác 

được thể hiện bằng cách diễn đạt tương tợ khiến ta có thể kết luận 

đều thuộc vào nhóm nghệ thuật xưa nhất này, nghệ thuật Ấn Độ- 
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Ba Tư, như bức tranh diễn đạt người chăn bò nghe Phật thuyết  

pháp hay bức tranh Vajrapàni, biểu hiện cách bố cục và diễn đạt 

Ấn Độ. Người chăn bò khỏe mạnh đứng dựa vào chiếc gậy có mắc, 

nhìn những con gia súc, chăm chỉ lắng nghe lời Phật, quá chú tâm 

đến nỗi anh ta không biết chiếc gậy đè lên trên con nhái. Hai con 

bò, một con màu đen, một con màu trắng nằm trên đất phía sau 

lưng. Đức Phật ngồi trên tòa, tay dơ lên trong giáng điệu thuyết 

pháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Chăn Bò Nghe Phật Thuyết Pháp - Từ Kizil 

Tàng Cổ Viện Quốc Gia, New Delhi, tr. 276. 

 

Bức tượng Vajrapàni trong một hang động khác tại Kizil, mà 

Hertel đặt tên là Cave of the Navigator (Động Hoa Tiêu),  ngồi trên 

ghế mây, tay trái cầm Kim Cương Chủy, tay phải cầm quạt, quạt 

hầu Phật ( chỉ một phần hình Phật còn giữ được). Vajrapàni mặc áo 

cánh nâu viền xanh, đầu choàng khăn xanh phủ tận xuống đất, trên 

đầu đội vương miện nạm hột xoàn, phía trên có chòm lông, hai tay 

thả xuống hai bên, thân hình trang sức bằng khuyên, chuổi. Cách 

phục sức và trang sức không khác gì các tác phẩm nghệ thuật 

Sassanian khác. Trong bức bích họa này chỉ chiếc đầu gối của Phật 

ở phía tay phải ngồi trên bảo tọa làm bằng nệm còn được bảo trì. 

Phía dưới là hai con chim ưng, một con đậu trên đất, một con đang 

bay nhào xuống. Đôi mắt Vajrapàni bầu dục, chòm râu mép nhỏ, lỗ 

rún hình chữ thập nói lên ảnh hưởng Ấn Độ. 

 

Cả hai bức tranh đều xử dựng màu sắc một cách tài tình, màu vàng 

trắng uyển chuyển qua màu nâu nhạt, màu hồng, màu nâu, đôi khi 
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với màu đen, đối phản với màu xanh tươi sáng. Cách xử dụng bút 

vẽ trong những đường cong trên hình người, hình vật thật rất điêu 

luyện : Những đường áo rủ trên mình , những đường áo bán kính 

bám chặt vào hình dáng người chăn bò, màu sắc của những đường 

áo phản chiếu trên màu đất. 

 

Một bức bích họa khác cũng đại diện cho giai đoạn đầu của ngành 

nghệ thuật Kucha, đó là tượng Nhà Đạo Sĩ  Khổ Hạnh Trẻ Tuổi tại 

Kizil, mà Hertel đặt tên là the Largest Cave (Đại Động),  xuất hiện 

trong một chòm lá có lẽ để làm trang trí cho cánh cửa động tại 

Kizil. Bức hình này với đôi mắt thăm thẳm trầm tư, có lẽ thuộc vào 

thời bức tranh Người Chăn Bò Nghe Phật Thuyết Pháp, chịu ảnh 

hưởng Ấn Độ khá mạnh: đầu tóc, râu, tấm khăn choàng trên vai, 

mầu sắc, cách bố cục đều chịu ảnh hưởng Ấn Độ. Nếu đem so sánh 

bức tranh này với bức bích họa Ma Ha Ca Diếp ở một hang động 

lớn hơn tại Kizil vào thế kỷ sau, thế kỷ thứ bảy, ta thấy bức họa 

Ma Ha Ca Diếp chịu ảnh hưởng trường phái Ba Tư, qua cặp lông 

mày,  mắt, miệng, cằm. Đầu của ngài nghiêng về phía sau phủ đầy 

hoa, tóc ngắn, nối liền với râu quai nón, đôi mắt, đôi lông mày và 

mũi được nhấn mạnh, biểu lộ oai thần, đồng thời biểu lộ sự thương 

tiếc vô hạn trước cảnh Phật nhập niết bàn. Theo Hertel (Xem 

Hertel: Central Asian Art), bức bích họa Ma Ha Ca Diếp là một 

phần trong toàn bộ bích họa diễn tả cảnh Phật nhập niết bàn, dựa 

vào kinh Mahàparinirvàna Sutra, nguyên bản tiếng Sanscrit tìm 

thấy tại Trung Á, ngoài ra còn có những bản khác bằng tiếng Pali, 

Tây Tạng, Trung Hoa. Hình bóng ngài Ma Ha Ca Diếp với cảnh 

tượng Phật nhập diệt được diễn đạt nhiều nơi. Riêng bức bích họa 

này, với nét mặt đau khổ, nhưng không đủ nguyên hình, không biết 

ngài đang quì dưới chân đức Phật hay bên cạnh Phật. 
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Đầu Ngài Ca Diếp - Từ Kizil. Tàng Cổ Viện Quốc Gia, New 

Delhi, tr. 277. 

 

Cách bố cục, phương thức diễn đạt trong bức bích họa Nhóm 

Người Bơi Lội được thực hiện vào khoảng năm 500,  lấy từ Kizil, 

mà Hertel đặt tên là Cave of the Navigator, hiện nay trưng bày tại 

Tàng Cổ Viện Berlin, Đức quốc, là sáng tạo nghệ thuật của một tác 

giả khác với bức họa Ma Ha Ca Diếp. Bức tranh diễn đạt cảnh ba 

người đàn ông đang bơi lội trong ao đầy hoa súng. Người giữa, 

hình như rất khó khăn ngững đầu lên khỏi mặt nước, người bên 

phải tỏ vẻ thành thạo, bơi sải mạnh, tỏ vẻ cương quyết như được 

thấy trong sắc diện, cách bơi,  hai cánh tay vươn sải. Nếu đem so 

sánh diện mạo của những người bơi lội với diện mạo của Người 

Chăn Bò, diện mạo của Vajrapàni, ta thấy có những nét vẽ giống 

nhau, chịu ảnh hưởng Ấn Độ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Người Bơi Lội - Từ Kizil. Tàng Cổ Viện Berlin, Đức quốc, 

tr.278 

 

Giai đoạn thứ hai của ngành nghệ thuật Kucha khác hẳn với giai 

đoạn đầu về khái niệm, về cách diễn đạt không gian, không chịu 
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ảnh hưởng Ấn Độ cho lắm. Bức bích họa Thiên Thần và Nhạc 

Công tìm thấy tại hang động Kizil mà Hertel đặt tên là Cave of the 

Painted Floor (Động Sàn Vẽ). Tác phẩm này được xem là đẹp nhất 

trong số các bức bích họa Kucha. Cách diễn đạt, cấu trúc, màu sắc 

rất đặc biệt. Thiên Thần và Nhạc Công, đứng dưới cây trổ đầy hoa, 

chung quanh bao bọc bởi nhiều màu sắc. Bức họa này được thực 

hiện vào khoảng 150 năm sau, khác với những bích họa trước về 

cách xử dụng màu sắc, không gian, có vẻ đại diện cho tư tưởng 

Phật Giáo hướng đến thần bí. Trong bức Tiền Thân Rùpavati 

(Avadàna Rùpavati) tìm thấy tại một hang động tại Kixil mà Hertel 

đặt tên là Cave of the Prieze of Musicians (Động Nhạc Công), diễn 

tả vị Bồ Tát hy sinh vì chánh pháp, nhưng hình tướng không dài 

lắm trong khi bối cảnh, nhận thức không thay đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên Thần và Nhạc Công - Từ Kizil. Tàng Cổ Viện Berlin, Đức 

quốc, tr.279. 

 

Nghệ thuật Kizil có tính cách dung hợp, chịu nhiều ảnh hưởng 

ngoại quốc. Những bức bích họa Kizil được xem là rất quan trọng 

tại các trung tâm mỹ nghệ ở Tuyến Bắc, trội hẳn  các ngành hội 

họa khác không những trên phẩm chất, trong đặc tính riêng biệt mà  

vì nhiều tác phẩm còn được bảo trì giúp ta ước định niên đại. Bích 

họa Kizil xưa nhất thuộc thời kỳ 450- 650, giai đoạn kế tiếp chấm 

dứt khoảng năm 750. Ảnh hưởng Sogdian và Bactria được thể hiện 
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trên mẫu áo. Cách phục sức kiểu Sogdian; ảnh hưởng Hy Lạp 

trong hình tượng Phật, ảnh hưởng Ấn Độ trong cách diễn đạt phụ 

nữ, trong khi hiønh dáng nam giới gần mẫu Sassanian. Dầu ở giai 

đoạn cuối cùng, chịu ảnh hưởng Trung Hoa, dấu tích Ba Tư thỉnh 

thoảng xuất hiện. 

 

Ảnh hưởng nghệ thuật Gupta trong các bức bích họa khá rõ ràng, 

nhất là trên bình diện cơ thể. Cách xử dụng màu sắc, mầu xanh, 

nâu, gụ, nhẹ nhàng giống như những bức bích họa Bamiyan, A Phú 

Hãn. Trong giai đoạn hai, màu xanh dương, xanh nước biển, màu 

vàng được xử dụng nhiều. Những bức bích họa tại Kizil được thực 

hiện với hai mục đích: giáo hóa và diễn đạt đời sống cùng công tác 

hoằng pháp của Phật. Ảnh hưởng Hy Lạp- Phật Giáo được thấy rõ 

trong tiếu tượng, trong hình ảnh thánh tượng, trong khi ảnh hưởng 

Gupta hay hậu Gupta được thấy rõ trong hình dáng và cách phục 

sức. Ảnh hưởng Ba Tư trong kiễu trang sức. Ảnh hưởng hậu Hy 

Lạp tìm thấy trong những người mang tràng hoa đi quanh chùa. 

Ảnh hưởng địa phương được tìm thấy trong sắc phục và diện mạo. 

 

Một trung tâm mỹ nghệ khác không cách xa Kizil mấy trên sông 

Muzart là trung tâm Kumtira. Tại đây trong nhiều hang động 

những bức họa được phỏng theo mẫu Kizil, những bức bích họa 

chịu ảnh hưởng của giai đoạn hai nghệ thuật Kizil và giai đoạn ba 

nghệ thuật Trung Hoa. Những ngôi cổ tự này được kiến thiết bằng 

cách đục xuyên qua các tảng núi đá ngoại trừ một ngôi chùa nhỏ 

được thiết lập giữa quãng trống, phía duới hình tượng đức Phật, 

thân dưới đắp y kiểu Gupta. Cách kiến trúc những ngôi tự viện này 

giống như cách kiến trúc những ngôi tự viện tại Kizil hình chữ 

nhật với hậu viện hình tròn, mái lớp ngói hay đá. Những hang 

động mà Hertel đặt tên là Cave of the Peacocks (Động Con Công) 

cà Cave of the Painter (Động Họa Sĩ) dung chứa các bức bích họa 

mà dựa vào mầu sắc, cách bố cục, ta có thể nói thuộc giai đoạn 

một của nghệ thuật Kizil. Trong khi đó những bức bích họa tại the 

Cave of Nàgaràja (Động Long Vương) ở Kumtira, đều được sáng 

tác theo mầu sắc và kiểu mẫu Kizil. Những bức bích họa Nirvanas, 
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Apsaràs, Kinnaras thuộc giai đoạn ba đều chịu ảnh hưởng hội họa 

Trung Hoa vào đời Đường. Cách sắp xếp hoa lá, hình tượng thiên 

thần bay trên mây đều xuất phát từ Trung Á. Khuôn mặt của các 

bích họa này hình trái soan, hình bầu dục với đôi mắt nhỏ một mí, 

nhếch lên, cách diễn đạt núi rừng, cây cỏ đều chịu ảnh hưởng 

Trung Hoa. Màu sắc xử dụng trong thời kỳ này có vẻ sáng chói. 

Trong số những bức bích họa thuộc thời kỳ này đáng để ý là bức 

Đức Phật và Vị Tăng Chú Nguyện, Cảnh Trời Đâu Suất tại Động 

Apsaràs, thế kỷ thứ tám và bức Bồ Tát Cúng Dường, thế kỷ thứ 

tám- thứ chín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật và Vị Tăng Cầu Nguyện - Từ Kumtira 

Tàng Cổ Viện Berlin, Đức quốc, tr.281 

 

 

Trong bức Bồ Tát Cúng Dường, sắc diện Mông Cổ, mũ, áo, nếp 

áo,khăn choàng kiểu truyền thống Trung Hoa đều hiện rõ. Về bố 

cục, cấu trúc, màu sắc dần dần bị ảnh hưởng Trung Hoa ngự trị. 

Ngoài bích họa còn các hình tượng chặm trổ bằng gỗ, được nắn 

bằng đất sét, phần nhiều do Phật tử mang đến thờ . 
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Bồ Tát Cúng Dường - Từ Kumtira. Tàng Cổ Viện Berlin, Đức 

quốc, tr.281 

 

Cách xây cất tự viện chung quanh những ngôi bảo tháp được tìm 

thấy tại Duldur-Akhur, không xa Kumtira mấy. (Xem 

Encyclopedia of World Art). Tại đây người ta tìm thấy những 

mảnh của các ngôi tượng làm bằng đất sét trộn với rơm, cũng như 

những tượng làm bằng gỗ và một số bích họa.Những di cảo thường 

thuộc vào thời cổ. Di vât bằng gỗ chịu ảnh hưởng Trung Hoa. Một 

số bích họa chịu ảnh hưởng nghệ thuật Kizil ở giai đoạn đầu và 

giai đoạn hai, một số khác ảnh hưởng Trung Hoa ở giai đoạn ba. 

Tại Hinar và Tajzit Karauh-Kosur cũng vậy, ảnh hưởng của 3 nền 

nghệ thuật đều xuất hiện. 

 

KARA-SHAR 

 

Kara-Shahr cung cấp cho chúng ta nhiều mẫu tự viện, chùa hang 

động, hình tượng. 

Tại đây người ta tìm thấy một số di ảnh Parinirvàna hình tròn, chịu 

ảnh hưởng Ấn Độ. Một số bích họa tìm thấy trong các tự viện hang 

động kiến thiết theo nhiều kiểu trên mẫu hình chữ nhật, hình thái 

Kizil giai đoạn hai. Tại khu vực ấy cách phía nam, tây nam 

Karashshahr 25 cây số, những di tích Phật Giáo thâu thập được bắt 

nguồn từ Shorchuk và Ming-oi - một nghìn hang động ở phía bắc. 

Cả hai nơi đều biểu lộ giá trị tôn giáo và khảo cổ. Cơ sở tự viện 

được đục vào núi đá hay xây lộ thiên. Shorchuk nằm giữa Kucha 

và Trung Quốc nên những tác phẩm nghệ thuật tại đây chịu ảnh 

hưởng của hai quốc độ, khác với những tác phẩm nghệ thuật khác. 

Bích họa diễn đạt đời đức Phật và sự nghiệp hoằng Pháp của Ngài 

được thay thế bằng bích họa Tam Bảo. Yếu tố Trung Hoa trong 
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các bích họa tại Shorchuk và Karasahr khác với những bích họa tại 

Kucha. Đào bới khảo cổ tại Shorchuk đem lại nhiều hình tượng có 

đầu, mặt, bụng các thần thân thể khác  làm bằng đất nung. Hình 

chạm nổi được gắn vào tường, rồi dùng đục sửa lại, cuối cùng 

dùng vàng thếp vào. Thân hình và những bộ phận thân thể được 

choàng bằng tấm vải chịu ảnh hưởng nghệ thuật Gupta. Tuy nhiên 

ảnh hưởng Ấn Độ- Hy Lap- Phật Giáo rõ ràng hơn, đặc biệt ở 

những bức tượng nhỏ giống như những bức tượng tìm thấy tại 

Hadda, A Phú Hãn và Taxila. Đức Phật ngồi làm bằng đất sét lấy 

từ Hang Kirin tại Shorchuk, giờ đây được trưng bày tại Tàng Cổ 

Viện Berlin, là một mẫu điển hình của ngành nghệ thuật này. Ngài 

ngự tọa trên đài sơn, được đỡ bằng tảng đá hình chữ nhật trang trí 

bằng hai tràng hoa. Ngài đắp ba tấm y, áo lót the (antaravàsa), tấm 

y màu vàng nâu (uttaràsanga) và tấm đại y màu đỏ choàng ngoài 

(sangahàti). Chân xếp kiết già được phủ kín, tay trái nắm chéo áo, 

tay phải (bị vỡ) bắt ấn tam muội (abhayamundrà). Tóc quắn, 

đường rẽ màu đỏ. Cách tô màu nói lên ảnh hưởng Trung Hoa. 

 

Tại Ming-oi, hang động trở thành nơi cư trú cho các nhà tu khổ 

hạnh, tu tập thiền quán. Số hang động này rất nhiều, hàng nghìn cái 

vì vậy có danh xưng Ming-Oi (Thiên Phật Động). Những ngôi tự 

viện này được trang trí bằng  tượng Phật, Bồ Tát lớn> Vô số hình 

tượng nhỏ diễn đạt nếp sống và tuổi tác của dân chúng. Shorchuk 

là nơi gặp gỡ của hai nền nghệ thuật tây, đông và với tài năng của 

các nhà nghệ sĩ địa phương đã tạo ra những tác phẩm mỹ nghệ khá 

đặc thù tại Ming-Oi. Nội dung dựa vào nếp sống của chư tăng hơn 

là đời sống đức Phật, diễn đạt đạo lý Tam Bảo, nhất là Tăng Bảo, 

kẻ kế thừa Đạo Pháp. Những bức bích họa nói chung, phẩm chất 

rất cao, cách xử dụng màu sắc đặc biệt là màu vàng, nâu, hồng và 

xanh rất tài tình, khác với những màu sắc lộng lẫy của nghệ thuật 

Kizil. Cách đứng, cách ngồi., hình dạng thân thể được diễn đạt 

trong nghệ thuật Shorchuk nói lên nền mỹ nghệ trong giai đoạn 

chuyển tiếp từ thời kỳ thứ hai đến thời kỳ thứ ba tại Kucha.  

 

NHÓM TURFAN 
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Vùng đất Turfan là nơi các  đế quốc du mục và Trung Hoa tranh 

dành ảnh hưởng. Turfan trải qua bao thăng trầm, ruộng dâu bãi bể, 

ảnh hưởng đến sự phát triển nghệ thuật. Ảnh hưởng Trung Hoa rất 

mạnh. Quan niệm hay tư tưởng tôn giáo thay đổi để lại dư hưởng 

sâu đậm. Phật Giáo, Mani Giáo, Nestorian Giáo rồi phục hưng 

Phật Giáo ảnh hưởng đến sự đổi thay về tiếu tượng học và cách 

diễn đạt. Ảnh hưởng Phật Giáo lâu dài và sâu đậm hơn vì Phật 

Giáo bành trướng đến xứ này lâu hơn. Ảnh hưởng của Phật Giáo 

vẫn còn tồn tại Lòng Chảo Tarim sau khi quân Hồi đã xâm chiếm 

vùng đất này, cho mãi đến thế kỷ thứ mười lăm. Di tích lịch sử, 

văn hóa tại Turfan gồm cơ sở tôn giáo, và cơ sở nhân gian với 

những đài canh, thành quách, cung điện liên quan đến dân Uighurs. 

Di tích văn hóa nhân gian tìm thấy tại Idikut-Shahri, Khocho. Di 

tích văn hóa tôn giáo tìm thấy tại Mortuk, Bezaklik và Sanghim-

aghiz. Ảnh hưởng Trung Hoa tại các trung tâm này cao thấp không 

đều. Thí dụ Murtuq còn giữ sắc thái Ba Tư, Ấn Độ, chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của Kucha và Shorchuk, vì nhà sư lãnh đạo tinh 

thần ở đây tin tưởng và hành trì theo Phật Giáo Đại Thừa, trong khi 

tại Bezanik, nơi tư tưởng Mật Giáo ngự trị, ảnh hưởng Trung Hoa 

sâu, rộng, nên mỹ nghệ đa dạng hơn, tương đối không thuần túy 

bằng Kumtira. Dáng điệu nghiên ngửa theo hình thức mỹ nghệ Ba 

Tư, Trung Hoa. Turfan là giây liên kết giữa xu hướng Ba Tư trước 

Hồi Giáo và trào lưu văn hóa, nghệ thuật đông Á thời bấy giờ. 

 

Theo Hackin, nền nghệ thuật Bezaklik được phát triển qua ba thời 

ky : Thời kỳ thứ nhất do Phật Giáo ngự trị vào thế kỷ thứ bảy đến 

thế kỷ thứ tám với ảnh hưởng Kucha và ảnh hưởng văn mỹ nghệ 

thời Đường. Thời kỳ thứ hai vào một phần của thế kỷ thứ chín khi 

dân Uighurs  theo Mani giáo và cao trào văn hóa Ba Tư tràn ngập 

đến vùng đất này. Thời ký thứ ba Phât Giáo ngự trị từ thế kỷ thứ 

mười đến thế kỷ thứ mười một hay sau nữa, mở màn cho diễn trình 

suy hóa. Trong thời kỳ này ta thấy hình ảnh Mật Giáo xuất hiện tại 

một số ngôi chùa. Cũng trong thời điểm ấy tại Murtuk, gần 

Bezeklik, hình ảnh mỹ nghệ khác hẳn. Tại đây nghệ thuật Trung 
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Hoa không ngự trị, nghệ thuật Ấn Độ khá rõ ràng trong bức hình 

đức Phật ngồi trên tòa kiểu phương tây, trong hình tượng vị Bồ Tát 

cạnh đức Phật tay cầm bình kiểu Ấn Độ. Nội dung của những hình 

tượng này lấy từ Chuyện Tiền Thân của Phật Giáo Đại Thừa. 

Trong ánh sáng tỏa rạng chung quanh đức Phật, trên đầu tóc của 

một thí chủ, ảnh hưởng nghệ thuật Kizil và nghệ thuật Ba Tư- Ấn 

Độ khá rõ ràng . 

 

Ảnh hưởng phương tây tại vùng Turfan có thể thấy rõ trong bức 

bích họa giũa thế kỷ thứ bảy và thứ tám, lấy từ Khochu, hiện nay 

được trưng bày tại Tàng Cổ Viện Berlin và Tàng Cổ Viện Quốc 

gia New Delhi. Bức họa diễn đạt đầu đức Phật dưới chiếc lọng. 

Hình dáng đôi mắt, lông mày và sắc phục giống những bức tượng 

điêu khắc tại Shorchuk. Các chi tiết khác cũng đều biểu lộ ảnh 

hưởng nghệ thuật phương tây. Hình bán thân Phật với vẻ trầm tư 

lấy từ Khocho ( người Uighurs gọi là Idigutschai -Thành Idigut- 

tên cảu vị anh hùng Thổ Nhĩ Kỳ Idigut), là một mẫu tượng điển 

hình của nền hội họa Phật Giáo Uighur, được xem như là Ấn Độ- 

Ba Tư loại hai. Bức hình mỹ thuật này  đầu hơi ngả về phía tay 

trái, chung quanh có hào quang bao bọc, trên đầu có lọng che được 

trình bày hết sức đặc biệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật Dưới Lọng Tàng - Từ Turfan. Tàng Cổ Viện Berlin, Đức 

quốc, r. 286. 
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Một bức bích họa khác diễn tả Cảnh Xuất Gia của thái tử Tất Đạt 

Đa mà người ta chỉ thấy một phần bên trái, cưỡi con ngựa 

Kanthaka, từ bỏ gia đình, từ bỏ hoàng cung vào núi tầm đạo. Trên 

tường người ta thấy cái trán và chòm tóc của thiên thần dưới đầu 

con ngựa và một thiên thần khác ở dưới. Nửa mặt đức Phật với con 

mắt, với lông mày cùng một hình dáng như ta đã thấy trong tượng 

bán thân Phật dưới lọng tàng. Bức tranh này có lẽ được thực hiện 

vào thế kỷ thứ chín với màu sắc Uighurs đặc biệt. 

 

Họa sĩ Trung Á sáng tác chân dung của quốc vương, hoàng tử, 

hoàng gia để treo trước cổng hang chùa hay dọc theo đường hầm đi 

vào hang động. Môt trong những bức tranh ấy hiện nay được trưng 

bày tại Tàng Cổ Viện Berlin là bức tranh lụa vẽ một vị hoàng tử 

Uighur. Giống như  các tràng phan bảo cái, bức tranh lụa này gồm 

có 3 phần: Phần thứ nhất là tấm lụa dài hình chữ nhật trên đó vẽ 

hình một hoàng tử, y phục theo lối nhà vua, tóc dài, râu bạc, râu 

mép cong, mặc áo rộng thêu hoa. Cái áo tay dài này có cổ tròn -áo 

của các bậc quan quyền, vua chúa thời bấy giờ-  dài rủ xuống tận 

bàn chân, xẻ hai bên hông để lộ đôi dày ống đen, lưng thắt nịt ở 

phía trước có một miếng hình chữ nhật làm đồ trang trí, tay cầm 

cành hoa. Hình hoàng tử trong bức tranh này có vẻ thấp so với các 

hoàng tử, công chúa Uighur khác vẽ trên tường tại Bezelik, hiện 

nay được trưng bày trong Tàng Cổ Viện Berlin, Đức quốc. Phần 

hai trên tấm lụa hình chữ nhật vẽ hình hoàng tử là một mảnh lụa 

xếp hình tam giác, có hình Phật ngồi. Phần ba dưới tấm lụa hình 

chữ nhật có đường viền dùng để xỏ miếng gỗ kéo thẳng bức tranh. 
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Hoàng tử Uighur - Từ Bezeklik. Tàng Cổ Viện Berlin, Đức quốc, 

tr. 287. 

 

Bức tranh Phật Nhập Niết Bàn tìm thấy tại Động IX, Bezeklik, 

thuộc thế kỷ thứ tám, hiện nay được trưng bày tại Tàng Cổ Viện 

Berlin tả chân cảnh dân chúng. quan vương, hoàng tử, vua chúa 

nhuề quốc gia như Ả Rập Ba Tư, Trung Hoatham dự lễ Trà Tì, 

khóc thương Phật qua đời . Một bức tranh khác tìm thấy tại Động 

XII, Bezeklik diễn tả cảnh tượng nhạc công, người khóc than với 

lối vẽ kỳ quái. 

 

Vùng đất Turfan cũng là trung tâm Ma Ni Giáo và Nestorian Giáo. 

Hàng nghìn di cảo có hình vẽ và không có hình vẽ, trong các kinh 

sách Ma Ni Giáo, có lẽ do nghệ sĩ xứ Sogdia thực hiện, được 4 

phái bộ Đức tìm thấy tại Turfan. Giáo lý Ma Ni dựa vào tư tưởng 

nhị nguyên của Ba Tư, pha lẫn yếu tố Phật Giáo và Cơ Đốc Giáo, 

được thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật. Một phần di cảo lớn 

của Ma Ni Giáo hiện trưng bày tại Tàng Cổ Viện Berlin, được vẽ 

trên hai mặt,  một mặt diễn tả nghi lễ Cơ Đốc, với hình dạng (đầu 

bị mất) một tu sĩ cao cấp Ma Ni Giáo mặc lễ phục, vị hoàng tử hay 

quốc vương quì trước mặt, ba người phụ lễ đứng sau lưng, phía sau 

là hình tượng của những thần linh Ấn Độ: thần Ganesa hình người, 

đầu voi; thần Varàha, thân nguời đầu heo rừng, đại diện cho thần 

Visnu; thần Brhàma và thần Siva. Trước mặt phía tay trái là hai vị 

thần Mani Ba Tư; mặt khác diễn tả ngày lễ tôn giáo, lễ cúng Bema 

hàng năm, lễ Thánh Tử Đạo. Ngay trong thánh tượng Ma Ni Giáo 

cũng có yếu tố Phật Giáo và Ấn Độ Giáo. Nghệ thuật Ma Ni đã 

dung hợp nhiều yếu tố tôn giáo và khi lan rộng qua trời tây đã bị 

nghệ thuật Hồi Giáo tiếm dụng. 
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Xứ Turfan còn có nhiều di tích lịch sử, văn học, mỹ thuật tại 

những trung tâm mỹ nghệ Phật Giáo khác  như  Toyuk, Khocho, 

Kharakhoja. Bích họa tại Sengim dung hợp nhiều ảnh hưởng mỹ 

nghệ. Hình Naksatras, hình các nữ  nguyệt thần với tà khăn bay 

phất phới biểu lộ cái khúc khủy của Ấn Độ, cái thanh lịch của Hy 

Lạp, cái mềm dịu của Trung Hoa. Những bức bích họa này tìm 

thấy tại các tự viện, còn ở trong tình trạng tốt. Tại Toyuk, Stein tìm 

thấy những hình nổi làm bằng vôi nhiều loại, nhiều cỡ, nhiều cách 

trang sức. Bức tranh vẽ trên trần nhà thuộc thế kỷ thứ sáu trình bày 

vị Bồ Tát ngồi, chung quanh hào quang bằng hoa chiếu sáng. 

 

Nếp sống đa dạng của hàng nghệ sĩ được thể hiện trong các tác 

phẩm của họ. Nhiều khuynh hướng, nhiều tư tưởng qui tụ lại với 

nhau trong vùng đất này làm phong phú ngành mỹ nghệ Phật Giáo. 

Phục sức bằng tấm vải xếp lại quàng trên thân rõ ràng có liên quan 

đến nghệ thuật Sogdiana. Cách trình bày, cấu trúc được quyết định 

bởi sự dung hợp phát triển tôn giaó, mặc dầu chúng ta cũng thấy có 

những khác biệt về cách bố cục Phật Giáo tại Bezaklik và Murtuq 

cũng như cách bố cục Cơ Đốc tại Khocho. Hệ thống tư tưởng Phật 

Giaó giúp nghệ sĩ phô trương khả năng thiên phú, lòng thành khẩn, 

kinh nghiệm sống tôn giáo của dân giúp họ nguồn cảm hứng và 

hướng đi. Vùng Turfan giáp ranh giới phía đông xứ Kashgar cổ đại 

là phần đất cuối cùng còn duy trì được sức sống, khả năng sáng tác 

trong khi mọi hoạt động mỹ nghệ tại các vùng lân lận đang dần dần 

đi trên đà suy thoái và triệt tiêu. 

 

ĐÔN HOÀNG   

 

Thường gọi là Động Đôn Hoàng, nhưng chính ra là Thiên Phật 

Động ở núi Sa Minh, huyện Đôn Hoàng, Tỉnh Cam Túc, nằm ở 

chặn đường cuối cùng của Con Đường Tơ Lụa, đại diện cho sự 

dung hợp giữa hay ngành nghệ thuật Ấn Độ và Trung Hoa, trừu 

tượng và hiện thực. Vào thế kỷ thứ ba, thứ tư sau kỷ nguyên, tại 

vùng đất này người ta thấy nhiều ngôi tự viện được kiến thiết, 

nhiều tôn tương được dựng lên, nhiều ngôi chùa được xây trong 
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hang động. Vách hang, trần động được bao phủ bằng những bức 

họa có giá trị, đôi khi người ta cũng thấy các bức tranh được vẽ 

trên tháp. Các nhà nghệ sĩ Đôn Hoàng phỏng theo hình thức hội 

họa Miran và xem tiếu tượng học là nền tảng cho trường phái mỹ 

nghệ của họ. Thực vậy Miran là nơi hội tụ các thiên tài hội họa và 

từ đó ảnh hướng bành trướng đến các vùng xa gần. Đôn Hoàng trở 

thành trung tâm quan trọng cuả mỹ nghệ Phật Giáo. Phật Giáo 

được truyền thừa vào vùng đât này từ hai tuyến nam bắc, một ngôi 

chùa được thành lập năm 333 trong địa vức đầy dẫy hang động rồi 

từ đó bành trướng đến nhiều nơi khác, cuối cùng là Thiên Phật 

Động bao trùm toàn vùng với những kiến trúc hang động ly kỳ. 

Phần lớn cơ sở tự viện giờ đây đều tàn rụi không còn dấu tích, số 

còn lại gồm tượng Phật, tượng Bồ Tát được kiến tạo cách đây hàng 

thế kỷ. Những bức tượng này phần nhiều làm bắng đá vôi với tài 

ba tinh xảo, đôi khi theo mẫu Hy Lạp- Bactria, đôi khi theo mẫu 

Gandhàra.Tranh họa được thực hiện trên vách hay trên lụa. Những 

thánh tượng, tác phẩm xưa nhất,  được thực hiện theo mẫu Trung 

Hoa vào đầu bán thế kỷ thứ năm, nhưng cả hai ngành hội họa và 

điêu khắc được thực hiện từ đời Đường, đến đời Tống, sang đời 

Nguyên. 

 

Tranh vẽ Đôn Hoàng là tài liệu tranh ảnh diễn đạt tư tưởng Đại 

Thừa Phật Giáo, giúp ta tìm hiểu ngành mỹ nghệ Phật Giáo Trung 

Hoa. Những bức tranh này mặc dầu có vẻ hạn chế về nội dung 

nhưng rất phong phú, sống động về hình thức diễn đạt. Nghệ thuật 

thuần túy Ấn Độ được thể hiện bằng một số nhỏ tranh vẽ, có lẽ của 

người hay gốc Nepal, đại đa số đại diện cho ngành mỹ nghệ Trung 

Hoa, số còn lại là tác phẩm nghệ thuật của các trường phái 

Turkestan, hay đôi khi trường phái Trung Hoa địa phương. Tranh 

vẽ trên trần tại Đôn Hoàng thuộc thời điểm từ thế kỷ thứ năm đến 

thế kỷ thứ tám, có thể được chia thành hai nhóm: Nhóm thứ nhất 

vào thời Ngụy thuộc thế kỷ thứ năm đến thứ sáu, rất tinh xảo, 

không thời nào sánh kịp. Nhóm thứ hai vào đời Đường giữa thế kỷ 

thứ bảy và thứ tám, cách trình bày có vẻ nặng nề, có thể là tác 

phẩm của trường phái Trung Hoa địa phương, gồm những người 
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thợ vẽ khéo tay. Ngoài bích họa, chúng ta còn thấy những bức 

tranh vẽ trên lụa vào đời Đường. Đây là những tác phẩm thượng 

thặng. Cách diễn đạt về hình tướng, sắc phục, nhất là khăn choàng, 

phần nào chịu ảnh hưởng phương tây như ta thấy trong các bức 

họa Kucha hay Turfan. Nói một cách  tổng quát. Nghệ thuật Trung 

Hoa, nói một cách tổng quát, ngự trị trong tranh vẽ Đôn Hoàng , 

nhưng trong vài chi tiết như cách trình bày hoa lá, cách đứng, ngồi, 

nét mặt, phục sức phảng phất ảnh hưởng mỹ thuật Hy Lạp- Phật 

Giáo, rõ ràng nhất trong những bức tranh diễn tả nếp sống của chư 

tăng. Màu sắc thường được xử dụng là màu xanh, hồng, xanh nhạt, 

trắng, đen trên nền đỏ. 

 

Những bức tranh, những bức bích họa tại Đôn Hoàng cho chúng ta 

thấy nhiều truyền thống mỹ nghệ hoạt động bên cạnh nhau, như  

tượng Quán Thế Âm lớn vẽ Ngài ngồi trên tòa sen với vô số mắt, 

vô số tay, biểu hiện cho lòng từ ái vô lượng vô biên của ngài, 

muốn nhìn thấy sự đau khổ của toàn thể chúng sinh và đưa tay cứu 

rỗi, phía trên là hai vòng nhật nguyệt, phía dứới là hai quỉ vương 

lặn ngụp trong biển lửa, chung quanh tượng là những đường viền 

điểm hoa cuốn theo chiều gió, màu sắc chói sáng, một hình thức 

mỹ nghệ Phật Giáo. Bức tượng Quán Thế Âm khác vẽ ngài đang 

hướng dẫn hồn ma đến nơi sáng sủa, với lối hội họa khác hẳn, thể 

hiện thiên tài đặc biệt. Hình thức uyển chuyển, lối vẻ linh động, 

những cành hoa hình như bay theo chiều gió, thay thế cho lối vẽ có 

vẻ cứng nhắc. Nghệ thuật hội họa Trung Hoa thật đã đạt đến mức 

độ cao. Nếp sống linh động, lòng từ ái chan hòa được nghệ sĩ 

Trung Hoa diễn đạt một cách tài tình. Một số các bức họa lớn khác 

vẽ trên lụa. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật biểu hiện sự chuyển 

hóa một cách tuần tự từ nghệ thuật  Gandhàra đến nghệ thuật Đông 

Turkestan và sau cùng là nghệ thuật Trung Hoa. Biểu tượng Ấn 

Độ, hình nhi thượng học Ấn Độ đã được các nghệ sĩ tài ba Trung 

Hoa chuyển hóa, tạo cho ngành mỹ nghệ Trung Hoa một vị thế đặc 

thù. 

 

VÙNG TRUNG Á NGA 
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Vào đầu thế kỷ, Phật Giáo đã ngự trị phía đông Ba Tư, đã thiết lập 

một ngành nghệ thuật Hy Lạp- Phật Giáo tại vùng Gandhàra vào 

cuối thế kỷ trước kỷ nguyên. Ngành mỹ nghệ ấy phát triển ở vùng 

này mãi cho đến thế kỷ thứ bảy và tại các vùng khác đến thế kỷ thứ 

tám, dần dần bành trướng khắp Trung Á đến Trung Quốc, đến 

Sogdiana qua ngã Bactria. Khám phá khảo cổ cho ta thấy tại 

Turkestan Nga, trung tâm văn hóa thị thành trước đây có nhiều tự 

viện, sơn động. Phật Giáo được truyền thừa đến Trung Á là một 

thành công sáng giá của triều đại Kusana. Di tích lịch sử, văn hóa 

chứng minh dự kiện này. Hiện nay những nơi đã khám phá được 

tọa lạc tại Termez, Karatepe, Ajina-tepe trong thung lũng Amu 

Darỳa; Kafir-Kala và Kaji-Kala ở Tadjikistan và Afrasayab cùng 

Pendjikent gần Samarkand- Uzbekistan hiện nay. 

 

Termez (trước đây là Tarmita cổ đại), vùng Uzbek được các nhà 

khảo cố khám phá, tọa lạc trên sông Vakshà, là một trung tâm Phật 

Giáo quan trọng tại Trung Á. Nơi đây người ta tìm thấy nhiều tự 

viện Phật Giáo giờ đây hoang tàn. Những tượng Phật vỡ làm bằng 

đá được chạm trổ theo kiểu Gandhàra được tìm thấy tại đây, cũng 

như những cổ tự có các con sư tử làm bằng đồng. Gần đây người ta 

tìm thấy những bức bích họa tại Balatik-Tepe, gần Airtam Termez, 

ước định vào thế kỷ thứ năm, đồng thời với những bức bích họa 

sớm nhất tại Đôn Hoàng. Cách trang trí, cách phục sức chịu ảnh 

hưởng Sassanian, nhưng tinh thần và cách diễn đạt có tính cách địa 

phương, chứng tỏ sự liên hệ giữa hai vùng đất này, khi nghệ thuật 

Đông Ba Tư bành trướng, khi nền thương mãi, kinh tế Đông Ba Tư 

phát triển mạnh tại Sogdiana, Ferghana và Chorasmia. Ảnh hưởng 

Hy Lạp cũng khá phổ cập trên một di vật đá vôi chạm trỗ vào thế 

kỷ thứ nhất, tìm thấy tại Airtam, một cọng đồng Phật Giáo cách 

Termez về phía tây bắc Trung Á Nga 18 cây số. Di vật này dùng 

để trang trí ngôi chùa Phật Giáo, diễn tả một đoàn thanh niên nam 

nữ mang tràng hoa, nhạc cụ bản xứ. Cách diễn đạt rõ ràng chịu ảnh 

hưởng Kushan, nhưng kỹ thuật có tính cách địa phương. Ảnh 

hưởng Hy Lạp được nhận rõ qua cách dùng lá để phân chia nam, 
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nữ. Ảnh hưởng Ấn Độ, Hy Lạp qua hình dáng, đồ trang trí như 

vòng hoa, nhưng cách diễn đạt hoàn toàn bản xứ. 

 

Những di tích văn hóa, lịch sử Khalchayan tại miền nam 

Uzbegistan, gần sông Surkhan-Darya, phía đông Termez cung cấp 

cho chúng ta yếu tố khảo cổ và nghệ thuật quan trọng.  Di vật tìm 

thấy được tại đây gồm những mảnh điêu khắc bằng đất sét nung, 

trong hình hài thần linh như Athena, Apollo, Satyrs v.v. . .cùng các 

nhân vật địa phương,  dùng để trang trí tường chánh điện và đại 

sảnh. Dọc theo phía trên tường ta thấy thanh niên mang tràng hoa 

cùng thiếu nữ, nhạc công, vũ công và các hình tượng khác của tín 

ngưỡng Dionysus. Ngoài ra người ta còn tìm thấy nhiều mảnh nhỏ 

hình người và vật trang trí. Những di tích văn hóa, lịch sử tại địa 

điểm này, theo Schlumbergar đại diện cho nền mỹ nghệ cung đình, 

khác với nền mỹ nghệ tự viện. 

 

Toprak-Kala do S.P. Tolstov tìm thấy năm 1938, được các nhà 

khảo cổ đào bới năm 1945 và những năm kế tiếp (Xem A. 

Belenitsky: Central Asia, London, 1969. Xem: A.L. Mongait: 

Archaelogy in the USSR), là một di tích lịch sử, văn hóa quan 

trọng khác, tọa lạc gần Termez, trên một thị trấn, xưa kia từ thế kỷ 

thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu, là thủ phủ xứ Chorasmia . Thị trấn này 

được bảo vệ bằng ba lầu gác cao kiên cố, có thời rất phồn vinh, với 

chợ búa rộng lớn, tấp nập, với hàng trăm Đại Sảnh. Di vật tìm thấy 

được gồm có miếng minh ngọc (đá trắng rất nhiều tại Afghanistan) 

chứng tỏ sự liên hệ giữa hai ngành mỹ nghệ Ấn Độ- Hy Lạp và 

Kusana. Một bức tượng bằng đất sét nung, sơn màu,  cao bằng 

hình người, tại Toprak-Kala, tìm thấy trong �Đại Sảnh Quốc 

Vương�, dựa theo mô hình Hy Lạp. Về thể thức cũng như về cách 

trang trí giống hệt những bức tượng ở Pjendzikent. Bích họa đẹp 

nhất vẽ trên tường �Đại Sảnh Quốc Vương�. Tường sơn màu 

hồng, có những cành hoa trắng, trên nền xanh. Trong �Đại Sảnh 

Minh Ngọc�, tường được trang sức bằng hoa lá khắc chạm vào 

minh ngọc. Phòng tiếp theo được mệnh danh là �Đại Sảnh Chiến 

Thắng� được trang trí bằng những hình tượng chạm trổ vua đang 
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ngồi dự yến tiệc cùng với nữ thần chiến thắng. �Đại Sảnh Chiến 

Sĩ� gồm nhiều chiến sĩ mặc áo giáp sơn màu đen, tay cầm khiên 

bằng mây che thân và những hình nhạc công, vũ công, những 

người phụ nữ hái lê, hái nho, những bức họa hổ, ngựa, chim làm 

vật trang trí. 

 

Pendzhikent, thủ phủ Hephthalite, cách Samarkand về phía tây 

nam 65 cây số, trong thung lũng Zaravashan, được thành lập vào 

thế kỷ thứ tư, thứ năm, có một lịch sử thăng trầm, thịnh suy lâu 

dài. Thời đại vàng son của thủ phủ này vào thế kỷ thứ bảy, tiếp 

theo đó là thời đại suy thoái dưới sự phá hoại cả dân Ả Rập, rồi 

thời kỳ phục hưng kéo dài đến thế kỷ thứ chín, rồi bị triệt tiêu. 

Những bức bích họa tại Pendzhikent dùng trang điểm điện đài, tự 

viện, diễn tả nội dung tôn giáo và đời sống nhân gian, trong đó có 

bức tranh vẽ hai người đang chơi cờ tướng mà theo Talbot Rice có 

ý nghĩa tượng trưng dựa vào câu chuyện tiền thân của Phật (Xem 

T. Talbot Rice: Ancient Arts of Central Asia, London, 1965). Bức 

tranh khác vẽ hoạt cảnh dân chúng thờ cúng thần mặt trời, mặt 

trăng, khác hình thức  tín ngưỡng Zoroastrian hành trì tại Ba Tư. 

Bức tranh khác  tả hai người cưỡi ngựa có đám tùy tùng chạy theo. 

Bức tranh khác vẽ người chơi đàn thụ cầm. 

 

AFGHANISTAN 

 

Quốc gia không có đường thoát ra biển này chiếm một vị thế trung 

tâm giữa Trung Đông, bán lục địa Ấn Độ, Trung Á và Viễn Đông, 

có một nền văn minh được mệnh danh là Văn Minh  Lưu Chuyển 

với những con đường thương mãi, với quyền lợi quốc gia, văn 

minh qui tụ rồi phân tán khắp nhiều nơi. Vị thế quan trong của 

Afghanistan không những là thu thập tinh ba của các nền văn minh 

cổ đại và còn truyền thừa những nền văn minh ấy đến nơi khác. Sự 

liên hệ giữa Afghanistan trước đây và Phật Giáo rất chặt chẽ. Hai 

người đệ tử cư sĩ đầu tiên cúng dường sữa đề hồ cho Phật sau khi 

ngài thành đạo là hai thương gia A Phú Hãn. Trung tâm văn hóa 

Phật Giáo A Phú Hãn nối liền trung tâm văn hóa Gandhàra, nhất là 
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vào thời đại Kusàna dưới triều vua Kaniska, khi đế quốc Kusana 

trải dài từ Khotan tại Trung Á đến Bihar, đông Ấn Độ với nhiều 

sắc dân và tín ngưỡng khác nhau. Theo Talbot Rice, khi Phật Giáo 

truyền đến Gandhàra, văn hóa, tư tưởng Hy Lạp đã ăn sâu vào lòng 

dân chúng Gandhàra. Muốn cho dân chúng qui ngưỡng Phật Giáo, 

các nhà truyền dương Cánh Pháp đã mời các nghệ sĩ Hy Lạp vẽ 

hình, tạc tượng theo kiểu phương tây. Những tác phẩm nghệ thuật 

do các nghệ sĩ tây phương sáng tác với nội dung Phật Giáo rất sống 

động, tràn đầy sinh khí. Sức mạnh tinh thần không những chỉ hạn 

chế ở phương tây, ở đông Turkestan mà ngay cả Ấn Độ. Nghệ 

thuật Phật Giáo phát xuất từ Gandhàra đã truyền đến Trung Á rồi 

từ đó đến Trung Quốc. Ảnh hưởng Hy Lạp đối với nền mỹ nghệ 

Phật Giáo được duy trì qua nhiều thế kỷ. Nhờ kinh tế phồn vinh, 

nhờ giao thông tiện lợi qua Con Đường Tơ Lụa nên các nhà điêu 

khắc phương tây đến phương đông hành nghề. Trong diễn trình hội 

họa, điêu khắc hình tượng Phật, yếu tố Hy Lạp đã được tăng cường 

bằng sức sống hùng mạnh của Parthia, bằng cái uyển chuyển của 

La Mã. Nói một cách tổng quát, nghệ thuật Gandhàra diễn đạt nội 

dung Phật Giáo Ấn Độ nằng kỹ thuât Hy Lạp. Trường phái 

Gandhàra xuất hiện vào thế kỷ thứ hai hay thứ nhất trước kỷ 

nguyên, tồn tại cho đến thế kỷ thứ năm hay thứ sáu sau kỷ nguyên, 

đem lại nguồn cảm hứng sâu xa cho các nghệ sĩ hoạt động tại 

Đông Turkestan. 

 

Miền trung A Phu Hãn vào thời Kusàna do Phật Giáo và nền văn 

hóa Phật Giáo đặc thù ngự trị. Điển hình cho nền văn hóa này được 

thể hiện tại Bamiyan, tọa lạc trong thung lũng giữa Hindukush và 

dãy Kohi-Baba. Vào thời thịnh trị, Mabiyan chiếm một vị thế rất 

quan trọng trên lộ trình thương mãi từ Bactria đến Taxila. Hai bức 

tượng khổng lồ, tượng ngài Lô Xá Na (Lokottara) cao 53 thước 

chạm trên vách đá, trước ngã đông tây đi vào thị trấn Phật Giáo. 

Vách đá cheo leo chiều vòng cung một cây số đầy dẫy hang động, 

tự viện, đại sảnh cho các nhà sư Phật Giáo. Những hang động tự 

viện này được nối tiếp bằng các dãy hành lang bằng đá đục, dọc 

theo vách đá cheo leo, làm nơi chư tăng kinh hành. Bức tượng Phật 
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cao 53 thước và những bức tượng nhỏ khác làm nền tảng cho 

đường đi lên đỉnh núi giờ đây bị hủy hoại vì tảng đá trước mặt Phật 

bị sụp đổ. Lúc ngài Huyền Trang chiêm bái Phật tích, ngôi tượng 

này dưới ánh sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, có lẽ tượng được 

thếp vàng. Phật tử vùng Bamiyan hành trì theo Phật Giáo Nguyên 

Thỉ, nhưng khi ngài Huyền Trang thăm viếng đã trở thành trung 

tâm Phật Giáo Đại Thừa. 

 

Bamiyan nổi tiếng không những ở các thánh tượng chạm trổ mà 

còn ở các bức họa. Những bức họa còn lại cho ta thấy sự dung hợp 

giữa các ảnh hưởng nghệ thuật Gandhàra, Syria, Sassana, Ba Tư và 

Gupta-Ấn Độ. Truyền thống cổ điển được Phật Giáo hóa nhập. 

Bích họa có thể được chia làm ba loại: ảnh hưởng Ấn Độ, ảnh 

hưởng Sassana và thuần túy Trung Á. Tranh trang trí đỉnh tọa trên 

các bức tượng Phật lớn, nhỏ cũng như  tranh lớn vẽ hình các thí 

chủ xen vào hình tương Phật, hoặc những bức tranh trên trần, hình 

thù trang điểm bằng màu sắc rực rỡ giống như các bức bích họa tại 

Kizil và những nơi khác tại Đông Turkestan, chịu ảnh hưởng 

Sassana. Bức bích họa vẽ hình vua chúa Ba Tư chịu ảnh hưởng Ba 

Tư. Những bức tranh khác giống như các bức tranh tại Ấn Độ vào 

thế kỷ thứ năm, thứ sáu, với kiểu áo đặc biệt, chịu ảnh hưởng Ấn 

Độ. Hai bên tường từ trên xuống dưới vẽ hàng dãy hình tượng Phật 

ngồi, bắt ấn nhiều cách, phía trên vẽ hình thiên thần bay trên mây 

và cuối cùng trong vòng cung hang động hình các vị Bồ Tát đều 

chịu ảnh hưởng Ấn Độ thời Gupta Hầu hết những màu sắc được xử 

dụng trên các bức bích họa đều sản xuất tại Bamyan, trừ màu chàm 

được xử dụng vẽ các đường thủng trên Đại Tượng. Uớc định thời 

đại của những bức bích họa tại Bamiyan dựa vào cách trình bày 

Tượng Phật nhỏ hơn có đầu tóc kiểu Apollo, y choàng có những 

đường xếp giống kiểu áo La Mã, nên có lẽ vào đầu thế kỷ hai đến 

cuối thế kỷ ba, bức tượng lớn có lẽ vào thế kỷ thứ năm và thứ sáu. 

Một phần của bức bích họa tại Bamyan, phía đông của ngôi tượng 

nhỏ hơn có lẽ xưa nhất. Những bức khác tìm thấy trong hang động 

có lẽ thược thế kỷ thứ bảy. 
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Một trong những hang động phía tây ngôi tượng nhỏ hơn, có một 

cái phòng vẽ đầu người, đầu heo rừng, chim, hoa lá, theo kiểu 

Sassana. Mẫu vẽ này cũng dùng làm kiểu dệt mà ta thấy tại 

Turkestan rất phổ cập, có lẽ thuộc thế kỷ thứ bảy. 

 

Một trung tâm hội họa khác tại A Phú Hãn tọa lạc tại thung lũng 

Kakrak, cách phía đông Đại Tượng nhiều cây số. Những bức bích 

họa tại các sơn động này đã được chuyển đến Tàng Cổ Viện 

Guimet và Tàng Cổ Viện Darul-Aman. Bích họa tại Kakrat là 

những mẫu họa xưa nhất về mandalas của Mật Giáo, trong đó đức 

Phật Vairocana hay các đức Phật của bốn phương được bao vây 

bởi dãy thiên hà. Mỗi một đỉnh  đều có vẽ hình tương Phật ở chính 

giữa, có những vị Phật nhỏ vây quanh. Bức tranh �Vua Săn Bắn� 

dùng để trang trí vòm đỉnh. Bức tranh này đặc biệt không những 

trên các xử dụng màu sắc mà còn cách họa và phẩm chất họa. Hình 

tượng chính là vị quốc vương có hào quang bao bọc, đầu đội 

vương miện trang trí bằng 3 mặt trăng lưỡi liềm, ngồi bán già, tay 

cầm cung, tên cắm xuống đất. Cách kiến trúc cột và chân cột cho ta 

thấy bắt nguồn từ nghệ thuật Gandhàra. Hai hình tương Phật, đầu 

chiếu hào quang ngồi trên tòa sen, màu sắc điều hòa. Bức tranh 

này được phỏng định vào thế kỷ thứ sáu khi ảnh hưởng Gupta 

được hội nhập với nghệ thuật bản xứ. Cách xử dụng yếu tố trừu 

tượng Ấn Độ trong bức họa �Vua Săn Bắn� cùng với những bức 

họa khác nói lên sự dung hợp yếu tố Ấn Độ và Ba Tư , tìm thấy tại 

Bamyan, mở đầu cho ngành hội họa tại Trung Á. Phương thức và 

kỹ thuật trình diễn hội họa của các bức tranh tìm thấy tại Bamyan 

và Kakrak giống như những bức bích họa Kizil và Murtuq cho ta 

thấy vai trò của A Phú Hãn trong việc truyền thừa ảnh hưởng nghệ 

thuật đến Trung Á và Viễn Đông. 

 

FONDUKISTAN 

 

Phương thức hội họa và điêu khắc Ấn Độ tại Fondukistan ở thung 

lũng Ghorband được đưa ra ánh sáng nhờ công khai quật, nghiên 

cứu của phái bộ Pháp năm 1936. Những ngôi chùa trong khu tự 
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viện này được sắp đặt theo tiếu tượng học, tràn đầy hình tượng, 

làm bằng đất sết trộm với rơm và lông ngựa đắp trên khung go, 

thay thế đá, đá vôi. Kỹ thuật làm tượng, làm gạch lúc bấy giờ đến 

nay vẫn còn được xử dụng tại thung lũng Ghorband. Cách cấu trúc 

tượng với thân hình nẩy nở, với điệu bộ múa nhảy, như tượng Bồ 

Tát ngồi, tượng trưng cho nền điêu khắc Ấn Độ tại Fondukistan. 

Bộ điệu xoè tay, vẻ mặt vừa rạng rỡ, vừa trang nghiêm, vừa thanh 

thoát phù hợp với cách diễn đạt thời Gupta. 

 

Pho tượng đẹp nhất là pho tượng Bồ Tát Di Lặc, hoàn toàn chịu 

ảnh hưởng Ấn Độ. Vị thế thân hình nói lên sự vay mượn hình thái 

nhảy múa Ấn Độ, với thân hình nẩy nở  thường thấy trong các bức 

tượng Bồ Tát, Thiên Thần ở các hang động Ấn Độ. Theo Rowland, 

cách diễn đạt về hình thể cũng như tâm linh giống hình thái Mật 

Giáo trong nghệ thuật Pàla tại Ấn Độ. Có lẽ cả hai hình thái này là 

con đẻ của điêu khắc Gupta và hội họa Ấn Độ. (Xem Benjamin 

Rowland: The Art and Architecture of India, London 1969; The 

Art of Central Asia, New York, 1974; The Art of Afghanistan, 

London, 1971). Bản doanh của ngành nghệ thuật Phật Giáo này 

bao trùm vòng cung từ Kashmir đến Trung A Phú Hãn, gồm Kizil 

và Tumshuk. 

 

BEGRAM 

 

Di tích văn hóa Begram, xứ Kàpisa cổ đại, tọa lạc ở phía bắc 

Kabul 75 cây số, gần bờ sông Panjshir do phái bộ Pháp  khám phá 

và được khai quật vào năm 1937- 1940.   

( Xem R. Ghirshman:. Begram, recherches archaeologiques et 

historiques sur les Koushan - Memoires - Delégation 

Archaeologique Asghanistan. Xem J.Hackin: Nouvelles recherches 

archaeologiques en Begram) . Nhiều di vật Á Đông và Địa Trung 

Hải được tìm thấy trong hai phòng, gồm có những bình thủy tinh 

đựng nước từ Syria hay Ai Cập, những chậu đồng gốc tây phương, 

những cái cân, giỏ, hình tượng La Mã, những tấm gỗ chạm xương 

hay làm bằng ngà voi từ Ấn Độ, những chén bát làm bằng sơn mài 
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của Trung Quốc, những đồng tiền Kushan thuộc triều đại Kàniska 

và Vàsudeva . Người ta sưu tập được nhiều hình tượng vũ công 

hay cung phi làm bằng ngà voi, nhiều bức tranh vẽ mệnh phụ phu 

nhân trong thế trang điểm, chịu ảnh hưởng Ấn Độ. Người ta cũng 

tìm thấy ly chén làm bằng thủy tinh sơn màu và những hình tượng 

nhỏ bằng đồng. Tất cả di vật tìm được đều hoàn toàn thế tục, liên 

hệ tích cực giữa Ấn Độ và tây phương từ thế kỷ thứ nhất đến thế 

kỷ thứ ba sau kỷ nguyên. 

 

HADDA 

 

Thành phố tu viện Hadda hình tròn tọa lạc cách phía nam Jalalabad 

8 cây số với nhiều lầu gác, nhiều tự viện, rất phồn thịnh vào thế kỷ 

thứ năm lúc ngài Pháp Hiển (Fa-Hsien) chiêm bái Phật Tích. Vào 

thời đại ngài Huyền Trang, năm 632, nhiều tự viện ít chư tăng cư 

trú, nhiều ngôi bảo tháp bị bỏ hoang phế, điêu tàn (Xem J. 

Barthouk: Les Fouilles de Hadda, Figures et figurines).  Tại đây, 

cũng như  tại những cơ sở Phật Giáo ở Taxila và quanh Peshawar, 

chùa và bảo tháp đều được trang trí bằng những chạm trổ theo kiểu 

trường phái rất thịnh hành tại Nagarahàra vào giữa thế kỷ thứ ba và 

thứ năm. Công trình mỹ nghệ tại Hadda tiêu biểu nghệ thuât tôn 

giáo thuần túy. Tài năng của các nhà nghệ sĩ Hadda không những 

được thể hiện trong các  hình tượng mà còn trong vô số tác phẩm 

mỹ nghệ trang trí. Ảnh hưởng Hy Lạp- La Mã được thấy trong làn 

tóc quăn, trong vương miện, ảnh hưởng Ấn Độ kiểu Gupta trong 

dáng mặt, chân mày, khóe mắt. Nghệ thuật điêu khắc, nắn tượng 

bằng vôi đá rất phổ cập khắp Gandhàra cổ đại, cũng như tại 

Chorasima hay Khwarazem ở Turkestan Nga. Ở đây chúng ta 

không dám cả quyết tự viện Toprak-Kala là con đẻ của nền nghệ 

thuật bản xứ phát triển từ truyền thống Bactria hay đó là tác phẩm 

nối dài miền bắc của nghệ thuật điêu khắc Hadda và thung lũng 

Kabul. Kỹ thuật dùng vôi đá tại Hadda và khắp vùng Gandhàra cổ 

đại được phát minh tại Alexandria vào cuối Hy Lạp, dùng để thay 

thế cho đá cẩm thạch. 
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Tượng một vị Bồ Tát - Từ Hadda, sưu tập của cố V.P. Trivedi, tr. 
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VÙNG GANDHÀRA 

 

Ranh giới xứ Mahàjanapada Ấn Độ cổ đại hay Gandhàra, phía tây 

giáp Lamghan và Jelalabad, phía bắc giáp đồi Swat và Buner, phía 

động giáp sông Indus và phía nam giáp đồi Kalabagh. Gandhàra 

liên hệ mật thiết với nghệ thuật Phật Giáo hay nghệ thuật Hy Lạp- 

Phật Giáo vì có liên quan với các quốc vương Kushan, nhất là vua 

Kaniska. Có người cho rằng trường phái Gandhàra làtrường phái 

mỹ nghệ nối dài của nghệ thuật La Mã Phương Đông. (Xem H. 

Deydier: Contribution à l'étude de l'art du Gandhara, Paris 1950; J. 

Marshall: The Art of Gandhàra, Cambridge 1951; B. Rowland: 

Rome and Gandhàra - East and West, IX, 1958). 

 

 Mỹ nghệ Gandhàra hoàn toàn dựa vào chủ đề Phật giáo, hình thức 

diễn đạt dựa vào mô hình cổ điển. Kaniska là người sáng lập ra 

trường phái này, là vị bảo trợ trường phái. Từ thời Kaniska cho đến 

khi Phật Giáo bị hủy diệt ở vùng đất này, vua chúa, các bậc trửng 

giả thường đón mời nghệ sĩ ngoại quốc, lẽ dĩ nhiên sự đóng góp 

các nghệ sĩ địa phương không ít. Với trường phái này, lần đầu tiên 

tượng Phật bằng hình hài nhân thế , cũng như hình tượng Bồ Tát 

với phục sức Ấn Độ được thực hiện. Thánh tượng Phật Giáo được 

chuyển sang mẫu mực  làm sẵn. Mặc dầu những dấu tích La Mã 

trong nghệ thuật cổ điển dưới triều đại Kushan khá rõ ràng, một số 
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học giả như Roman Ghirshman và Daniel Schumberger (Xem 

Schlumberger: Le Temple de Surkh-Kotal en Bactriane, Journal 

Asiaatique, J.A. CCXC, 1952, tr. 433- 453) cho rằng nghệ thuật 

Gandhàra là giai đoạn phát triển cuối cùng của một nền văn minh 

Hy Lạp- Bactria chưa khám phá ra chứ không phải do sự giao lưu 

văn hóa với thế giới La Mã. Ngôi chùa xinh đẹp của Kushan tại 

Surkh-Kotal với dòng chữ dài viết bằng tiếng Bactria Hy Lạp, theo 

Schlumberger là giây nối của diễn trình tiến hóa nghệ thuật 

Gandhàra từ nền văn hóa Bactria Hy Lạp đã mất. Nghệ thuật 

Gandhàra tồn tại một thời gian khá dài cho đến khi quân Hung Nô 

xâm chiếm Ấn Độ vào thế kỷ thứ năm. Giai đoạn cuối cùng của 

trường phái Gandhàra không phải tại Gandhàra mà tại Kashmir và 

những trung tâm xa xuôi như Fondukistan, A Phú Hãn, nơi mà 

những sinh hoạt nghệ thuật được tiếp diễn cho đến thế kỷ thứ bảy. 

Người ta tìm thấy rất ít mẫu  đúc hay chạm trỗ bằng đá Gandhara 

tại A Phú Hãn, người ta chỉ thấy nhiều di vật tại Paitava và 

Shotorak gần Begram, hiện nay được trưng bày trong Tàng Cổ 

Viện Kabul (?). Bức tượng Phật ngồi nhập định tại Paitava với 

hình Indra và Brahmà hiện trong hào quang, cũng như những bức 

tượng tại Shotorak thuộc giai đoạn cuối của trường phái Gandhàra, 

cách diễn đạt có vẻ thiên về hình thức và lý tưởng Ấn Độ. Tấm áo 

nguyên thỉ phủ trên thân Phật theo kiểu Gandhàra đã được biến 

thành kiểu Ấn Độ. Mẫu hình này được Trung Á và Trung Quốc mô 

phỏng cho đến hậu bán thế kỷ thứ tám. 

 

NGHỆ THUẬT TÂY TẠNG  

 

Thay đổi vị thế từ tây nam đến đông nam Trung Á, chúng ta đã 

thấy sự biến dạng về kỹ thuật, đôi khi cả hình thức nghệ thuật, 

nhưng nội dung vẫn không có gì thay đổi. Trong chiều hướng này 

chúng ta tìm hiểu nghệ thuật Phật Giáo Tây Tạng, phát xuất từ Ấn 

Độ (xem A. Getty: The Gods of Northern Buddhism, Oxford, 

1914; A.H. Francke: Antiquities of Indian Tibet, A.S.I. Calcutta, 

1914; G.N. Roerich: Tibetan Paintings, Paris, 1928; A.K. Gordon: 
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Tibetan Religious Art, New York, 1952; G. Tucci: Indo-Tibetica, 4 

vols. Rome, 1932). 

 

Các bậc cao tăng thạc đức Ấn Độ đem đạo pháp hoằng truyền tại 

Tây Tạng đã được các nhà nghệ sĩ bản xứ thâm nhập truyền thống 

nghệ thuật Pàlas và nghệ thuật Kashmir sáng tạo ra những tác 

phẩm nghệ thuật Phật Giáo Tây Tạng. Các nghệ sĩ Khotan cũng 

đến Tây Tạng mang theo truyền thống mỹ nghệ của họ. Thêm vào 

đó người Tây Tạng đem các thần thánh địa phương, với màu sắc cá 

nhân, với những tràng phan bảo cái, những bức họa sơn màu hay 

thêu đan, làm vật dụng trang trí cho chùa, tự viện. Phóng bản bảo 

cái, tràng phan trình bày lễ hội tôn giáo, thần thánh địa phương, 

được phổ cập trong nhân gian, dùng treo quanh tường chùa, am 

viện. Những tràng phan này làm bằng vải, bằng giấy, đôi khi bằng 

lụa. Nội dung gồm có hình tượng thần bí, ngay cả vũ công. Chúng 

ta ở đây đặc biệt chú ý đến nghệ thuật hội họa trong những tràng 

phan bảo cái. 

 

Hội họa Tây Tạng nói chung được phát triển  dưới ảnh hưởng Ấn 

Độ. Những bức bích họa tại Tasparang, tây Tây Tạng, cho ta thấy 

ảnh hưởng Ajanta. Tại Tangut, tây bắc Tây Tạng, ảnh hưởng 

Trung Hoa, Ba Tư,  Ấn Độ lẫn lộn. Về sau phần lớn hội họa Tây 

Tạng chịu ảnh hưởng Trung Hoa và Ấn Độ mà thôi, với màu sắc 

trừu tượng Ấn Độ,  với nét chấm phá của cây bút lông Trung Hoa, 

trên nền trời, mây nước, núi đồi. Họa phẩm Tây Tạng phần nhiều 

vẽ thánh thần trong mọi hình tướng sinh hoạt.  Có những bức họa 

về mandalas hay khu vực của bặc thánh nhân. Cũng có những bức 

vẽ các ngôi đại tự. Vài bức họa quan trọng trình bày bánh xe sinh 

tử trong kiếp luân hồi, trong đó con rồng đẩy bánh xe gồm có ba 

vòng tròn. Vòng tròn nhỏ nhất nằm chính giữa khép kín ba con 

thú: con gà, con rắn, con heo tượng trưng cho tham, sân, si. Vòng 

thứ hai chia làm 6 ô dành cho Lục Đạo: trời, người, A Tu La, địa 

ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Vòng thứ ba gồm 12 hình tượng tiêu biểu 

cho Thập Nhị Nhân Duyên: Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục 

nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu, sinh, lão, tử. 
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Bánh Xe Sinh Tử -  Assouline's Symbols of Tibetan Buddhism, tr. 

17 

 

Một loại hội họa quan trọng gọi là Tsog-shin trình bày toàn thể các 

vị Thánh Thần Lạt Ma. Phật (48), Bồ Tát (12), nữ thần (9), hộ thần 

(42), Hộ Pháp thần và tám hung thần (27) cùng với những thánh 

thần cấp nhỏ và Tứ Thiên Vương Thần. Bức tranh loại này được 

thể hiện bằng vòng tròn. Những vị thánh thần chính nằm gần trung 

tâm điểm kim tự tháp do đức Quán Thế Âm ngự trị. Trên các bậc 

trưởng thánh là ba dãy Bồ Tát, phía tay phải là ba vị Phật. Như vậy 

nhóm chính giữa gồm các bậc trưởng thánh được bao vây chung 

quanh, bên trái, bên phải bởi những nữ thần. Trên nhóm chính này 

có hai hàng hộ pháp thiện thần với các nữ thần ở hàng thứ hai bên 

trái và bên phải. Dưới đức Quan Thế Âm là những vị Phật tràn 

ngập hai bên kim tự tháp và phía dưới là những vị Bồ Tát. Dưới 

nữa là những vị thần liên quan đến Lạt Ma Giáo Tây Tạng và từng 

dưới hết là những vị hộ pháp. 

 

Chủ đề của toàn thể nghệ thuật Tây Tạng hoàn toàn có tính cách 

tôn giáo, diễn đạt hình thức tín ngưỡng vào lý tưởng Phật Đà tại 

Tây Tạng cũng như tại các nước khác ở Trung Á. Hình ảnh những 

biến cố quan trọng trong cuộc đời đức Phật, hình ảnh của các bậc 

thánh tăng Ấn Độ, những vị đạo sư có công xây dựng và hoằng 

truyền chánh pháp tại Tây Tạng, hình tượng của các đại đệ tử Phật, 
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của những Chuyện Tiền Thân, của thiên thần, nữ thần, của Phật, 

Bồ Tát, quá khứ cũng như vị lai, đều gồm trong hội họa Tây Tạng. 

Nghệ sĩ Tây Tạng vào những thế kỷ đầu sau khi Phật Giáo được 

truyền thừa vào Tây Tạng không xao lãng bích họa cũng như kinh 

điển. Mặc dầu chịu ảnh hưởng Ấn Độ, Trung Hoa, nghệ thuật Tây 

Tạng đã khéo léo dung hòa những yếu tố ngoại nhập với nền văn 

hóa dân tộc. Như trên đã đề cập, nghệ thuật hội họa Tây Tạng chịu 

ảnh hưởng Trung Hoa trong cách diễn đạt mây, núi, sông, hoa, lá; 

chịu ảnh hưởng Ấn Độ phát xuất từ thời Pàlas tại Bengal. Tu viện 

Nalanda không những cung cấp nguồn sống và hình thức tôn giáo 

mà còn đem sức sống, truyền cảm, cảm hứng cho nghệ thuật Tây 

Tạng dưới thời vua Dharmapàla. Hai nhà danh họa Bắc Ấn Độ- 

Dhiman và Bitpàla đã giúp nghệ sĩ Tây Tạng thực hiện các tác 

phẩm hội họa và nắn tượng. Dhiman chịu ảnh hưởng trường phái 

miền đông, Bitpàla chịu ảnh hưởng nghệ thuật Madhya Pradesh. 

Ngoài hai danh họa Ấn Độ còn có nhiều danh họa khác đến Tây 

Tạng từ Trung Á, Swat, Kashmir, Nepal và Trung Quốc. 

 

Vài bia ký đề cập đến trường phái Lilugs do các nhà danh họa 

Khotan khai triển. Những bức tranh do G. Tucci tìm thấy ở một 

ngôi chùa nhỏ tại Mangnang, tây Tây Tạng là phóng ảnh của các 

bức họa tại Kashmir có lẽ vào thế kỷ thứ mười hai. Những bức 

tranh họa của Iha Khan xứ Alchi tại Ladakh có thể thuộc trường 

phái Kashmir vào thời kỳ sau. 

 

Ảnh hưởng Trung Hoa  chỉ giới hạn tại chùa Shalu, nơi ngài Bu-

stan (1290- 1361) cư trú. Giới nghệ sĩ tại đây đều từ Trung Hoa và 

Mông Cổ đến. Những bức họa tại đây đi đúng theo hình dáng, cách 

diễn đạt định sẵn trong kinh điển, gồm hình tượng Phật, Bồ Tát, 

thánh thần và đoàn tùy tùng. Mỗi đức Phật có thế giới riêng biệt, 

cảnh tượng được diễn tả rõ ràng theo từng quốc độ. Màu sắc thay 

đổi tùy theo nhân vật chính trong tranh: Màu trắng dành cho vị 

thiện thần, hình thái hiền hòa; màu đỏ hay xanh đậm dành cho ác 

thần với hình tướng hung tợn, dễ sợ hay trong đang trong thế chiến 

đấu. Nếp sống dân chúng cũng như cảnh vật được mô tả bằng 
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những mầu sắc linh hoạt, phản ảnh màu sắc Trung Hoa. Trong các 

bức tranh cổ, không có chỗ nào trong tranh để trống, hoàn toàn bao 

phủ bằng hình ảnh, hình tượng, biểu tượng. Kinh sách được trang 

trí bằng hình ảnh, thường thường ở trang đầu và trang cuối, thỉnh 

thoảng có những hình nhỏ xuất hiện vào các trang giữa. Hình thức 

hội họa này rất thịnh hành vào thế kỷ thứ mười bảy, thứ mười tám. 

 

Ngoài tranh họa chúng ta cũng cần để ý đến tác phẩm nghệ thuật 

kiến trúc và điêu khắc. Bảo tháp Tây Tạng hay Chorten, hình tròn, 

trên đỉnh tròn có tháp nhiều tầng và ở tầng cao nhất là đỉnh tròn 

nhọn, giống kiểu tháp của Nepal, được kiến trên nền vuông, để 

tưởng niệm những giai đoạn đặc biệt của đời đức Phật như Giáng 

Sinh, Thành Đạo, Nhập Niết Bàn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo tháp tại Bodnath, Katmandu, Nepal. 

Assouline, Symbols of Tibetan Buddhism, tr 29 

 

Ngôi bảo tháp lớn tại Giantse hình kim tự tháp được xây trên thửa 

đất nhiều từng, mỗi từng xây đỉnh tháp hình tròn, giống như tháp 

Borabudur tại Java, Nam Dương. 
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Barabudur, Java. Paul Mus: Barabudur, tr. 6. 

 

Điện đài nhiều từng như Potala tại Lhasa, được xậy dựng bằng đá 

và gạch, tường dày sơn trắng , hoà hợp với những ngọn núi cao 

chung quanh, trên thửa đất nhiều từng, nơi Dalai Lama cư ngụ, 

trước khi lánh nạn sang Ấn Độ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potala, Lhasa, Tây Tạng. Assouline: Symbols of Tibetan 

Buddhism, tr 122- 123. 

 

Nghệ thuật điêu khắc chỉ giới hạn vào đồ đồng. Theo truyền 

thuyết, bức tượng Phật bằng đồng lần đầu tiên được hai nàng công 

chúa Trung Hoa, Nepal, thành hôn với vua Srong-san-gaupo, đưa 

vào Tây Tạng, rồi từ đó hình tượng Phật Bồ Tát tiếp tục mang từ 

Ấn Độ, Nepal . Nghệ sĩ Tây Tạng dùng khả năng thiên phú của 

mình tạo nên các tác phẩm mỹ nghệ với sức sống linh động trong 
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hình hài ngoại nhập. Nghệ thuật điêu khắc Tây Tạng được bành 

trướng mạnh mẽ. Đồng, thiếc đã được xử dụng để tạo tượng Phật, 

Bồ Tát, Thánh Thần. Tượng nào ở phía dưới cũng có lỗ hổng, nơi 

dùng để chứa phù ấn trong lễ an vị Phật. Sau lễ an vị, lỗ hỗng được 

bịt lại. Tượng Phật, quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, đều được cấu 

tạo trong thế thiền quán, tay bắt nhiều kiểu ấn. Hình tượng Bồ Tát 

được trang điểm bằng vàng ngọc, khác với tượng Phật chỉ đắp một 

tấm y giản dị, hở vai trái. Có những vị thần hộ mạng, gọi là Yel-

dam, phần nhiều lấy từ Mật Giáo. Các đức Phật Dhyàni đều được 

đúc chung với vợ gọi là Yab-yum- Cha Mẹ Tôn Kính . Các bậc hộ 

pháp, Dharmapalas, được diễn tả bằng hình dáng hung tợn với 

nhiều bàn tay, cánh tay, nhiều chân. Đấng Kàlachakra hay Thần 

Thời Gian có bốn mặt, hai mươi bốn cánh tay, chân dẫm lên các ác 

quỉ. Vợ Thần chỉ có tám tay. Jambala hay Thần Tài, hình béo tròn, 

một tay cầm bát dầy vàng ngọc, một tay cầm con chồn khạt ra 

vàng ngọc. Ngoài ra còn nhiều hình tượng Vajrapàni và tượng đức 

Quán Thế Âm bằng đồng, tượng trưng cho trí tuệ và từ bi. Tượng 

Phật bằng đồng bắt ấn Bhùmisparsamudra là pho tượng rất đẹp, 

với nét thanh lịch, dịu dàng, nói lên trình độ kỹ thuật đúc tượng và 

nghệ thuật điêu khắc Tây Tạng  đã đạt đến mức độ rất cao. Một 

bức tượng đồng khác loại Yab-yum cũng được diễn tả rất khéo léo. 

Hình người đàn ông ngả nhìn về phía sau với đôi mắt trìu mến, âu 

yếm, miệng hôn Sakti trong thế ôm đầm ấm với cánh tay và thân 

người hòa nhịp. Tàng cổ viện Guimet sưu tập khá đầy đủ về tranh 

ảnh và tượng đồng Tây Tạng. 

 

Trúng Á với quan niệm chiết trung đã tiếp thâu và biến cải nhiều 

hình thức nghệ thuật của các nền văn minh định cư, một cách hữu 

hiệu, như nghệ thuật bán cổ điển phương đông, nghệ thuật Ba Tư, 

Ấn-Hy Lạp, Ấn-Scythian, Trung Hoa và Gupta-Ấn. Thành quả của 

những sự vay mượn này có thể thấy trong diễn trình phát triển văn 

hóa từ hình thức, trang trí đến khái niệm, cách diễn đạt và thánh 

tượng. Yếu tố Ba Tư ngự trị ở khu vực phía tây, trong khi tại khu 

vực miền nam sa mạc, ảnh hưởng Ấn Độ rất mạnh. Ở miền đông 

gần Trung Quốc nên ảnh hưởng Trung Hoa khá rõ ràng. Tuy tiếp 
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thâu nhiều ảnh hưởng, các dân tộc Trung Á, với khả năng ứng 

dụng, với thiên tài sẵn có họ đã dung hợp tất cả yếu tố ngoại lai 

thành nền nghệ thuật bản xứ. Phật Giáo đã cung cấp cho họ  vô tận 

đề tài, từ sự hành hoạt của Phật, đến những câu chuyện Tiền Thân, 

trong khi Ấn Độ Giáo và Mật Giáo cũng giúp thêm cho họ phong 

phú gia tài mỹ nghệ. Quyền lực chính trị thay đổi, từ sắc dân này 

đến sắc dân khác với những ước vọng, tham vọng, lý tưởng và 

truyền thống nghệ thuật khác nhau, khiến cho tác phẩm nghệ thuật 

của họ không duy trì được tính đồng dạng, ngoại trừ trên bình diện 

tôn giáo. 

 

Dựa vào những dự kiện trên ta có thể đi đến kết luận là sự đóng 

góp của Phật Giáo vào gia tài văn hóa và nghệ thuật của các sắc 

dân Trung Á thật rất vĩ đại. Không những thế, Phật Giáo là sức 

mạnh, là sơi giây liên kết các dân tộc trong tinh thần nhân đạo, 

trong lý tưởng đại đồng mà nghệ thuật chỉ là biểu hiện của các khái 

niệm ấy. 

 

 

 

 

CHƯƠNG VII : TỔNG KẾT 

 

Một số học giả và khảo cổ xem Trung Á là cái nôi của văn minh 

nhân loại. Tuy nhiên dựa vào địa thế,  Trung Á chỉ là trung tâm 

tiếp thâu và chuyển  đạt. Nói một cách bóng bảy, Trung Á không 

phải là một lưu vực mà chỉ là cái hồ của con sông, sâu cạn tùy theo 

thủy triều. Trong cái hồ ấy người ta thấy đủ loại sinh vật. Những 

đợt sóng - văn hóa cũng như chính trị - cuồn cuộn từ đông sang tây 

hay từ tây sang đông, đều để lại một số dư âm, dư hưởng. Liên hệ 

với Bactria và những vùng do Alexander Đại Đế thôn tính, rồi từ 

Bactria tiếp nhận tư tưởng, nghệ thuật của thế giới phương tây, 

lòng chảo Tarim thâu nhận chất liệu của những giòng suối từ Tiểu 

Tế Á, Byzantium qua Ba Tư  đổ xuống, văn minh Trung Hoa từ 

miền đông tràn vào, văn hóa Phật Giáo từ miền nam chảy đến. Từ 
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thuở bình minh lịch sử đến thời Trung Cổ những bộ lạc đồng cỏ 

hiếu chiến tiếp tục băng qua vùng đất này, tiếp thu và truyền đạt tư 

tưởng cũng như các định chế xã hội từ nơi này đến nơi khác, từ sắc 

tộc này đến sắc tộc khác. Trên đường di chuyển họ cần xử dụng 

một số ngôn ngữ đại chúng cũng như ngôn ngữ văn học mà ta thấy 

trong các thư viện Đôn Hoàng cũng như trong các di cảo, gồm 

tiếng Sanscrit, Mani, Syriac, Sogdian, Uighur và Trung Hoa. 

Những ngôn ngữ này được viết trên lá bối diệp, vỏ cây, miếng gỗ, 

thanh tre, da hay giấy từ đầu thế kỷ trở về sau. Những ngôn ngữ 

này chuyển đạt câu chuyện, giáo nghĩa, truyền thống tôn giáo liên 

hệ. 

 

Muốn tìm hiểu một cách cặn kẽ những tài liệu này đòi hỏi nhiều 

công phu và lòng kiên trì. Gia tài phong phú này được biểu hiện 

trong văn học, nghệ thuật, bia ký, nếp sống,  phong tục, tập quán, 

sinh hoạt nhân dân. Công trình khảo cổ, khai quật trong những 

năm qua phát hiện nhiều khu vực liên quan đến Phật Giáo. Cơ sở 

tôn giáo tại Trung Á gồm tháp, hang động, tự viện đủ loại. Hang 

động, nơi cư trú của các bặc thánh tăng, bảo tháp nơi thờ xá lợi, 

nơi bảo trì kinh điển, cũng là nơi Phật Tử đến chiêm bái, được 

trang trí bằng  bích họa, bằng tác phẩm mỹ nghệ đá,  vôi, đồng. 

Cách  kiến trúc, bài trì, tư tưởng chỉ đạo phần nhiều chịu ảnh 

hưởng Phật Giáo Ấn Độ ngoại trừ những vùng gần biên giới Trung 

Hoa. Dự kiên lịch sử, văn hóa, liên hệ chính trị ngoại giao giữa các 

quốc gia Trung Á với Trung Quốc được ghi chép khá đầy đủ trong 

các Niên Ký Trung Hoa. Những liên hệ này Niên Ký Trung Hoa 

đôi khi bị gián đoạn, đôi khi không đề cập đến lịch sử Phật Giáo và 

truyền thừa Phật Giáo tại vùng đất này. Do đó muốn nghiên cứu 

Phật Giáo Trung Á chúng ta phải dựa vào nhiều yếu tố: địa thế, 

Con Đường Tơ Lụa, trung tâm thương mãi, chính trị, hàng quốc 

vương bảo trợ Phật Giáo, vai trò của các bậc cao tăng, thạc dức, sự 

đóng góp của họ trên bình diện tôn giáo cũng như trên lãnh vực 

nhân gian. 
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Chư tăng  Trung Hoa �Nhập Trúc Cầu Pháp� đã để lại ký sự ghi 

nhiều chi tiết về những nước các ngài đã đi qua. Vào những thế kỷ 

đầu sau kỷ nguyên, con đường này được mệnh danh là Con Đường 

Tơ Lụa. Từ Trung Quốc đến Balkh có hai tuyến đường xuyên qua 

lòng chảo Tarim, được cao tăng Ấn Độ xử dụng  truyền thừa đạo 

pháp và quảng bá văn hóa đến các nước đông Turkestan, rồi từ đó 

đến Trung Quốc. Con đường cổ đại phát xuất từ kinh đô Trường 

An, tỉnh Sơn Tây băng qua sa mạc Gobi đến Đôn Hoàng, từ Đôn 

Hoàng trước khi đến sa mạc Taklamakan, nó chia thành hai tuyến 

bắc nam. Tuyến bắc đi ngang qua Hami, Turfan, Karasahr, Kucha, 

Aksu, Tumshuk và Kashgar đến Samarkand. Tuyến nam băng qua 

Miran, Cherchen, Keria, Khotan và Yardland đến Herat và Kabul. 

Vào đầu thế kỷ thứ nhất  sau kỷ nguyên, Phật Giáo được truyền 

đến các quốc gia trên hai tuyến đường này. Dân Kashmir và Tây-

bắc Ấn Độ đến Khotan và Kashgar lập nghiệp, thành lập cọng 

đồng của họ với những vị quốc vương tự xưng là thuộc giòng giõi 

hoàng gia Ấn Độ. Con đường từ tây-bắc Ấn Độ thời bấy giờ phải 

đi ngang qua Hadda và Nagahara (Jalabad) đến Bamiyan trước khi 

vượt qua đèo Hndukush. Bamiyan vì vậy là trạm nghỉ chân của cao 

tăng Ấn Độ, trở thành trung tâm Phật Giáo quan trọng. Về phía 

bắc, Bactriana (bây giờ là Balka) cũng được gọi là Nava-

Sangharàma, là một trung tâm giáo dục Phật Giáo nổi danh, và 

cũng là nơi gặp gỡ của hai tuyến đường đến Trung Á và Trung 

Quốc. 

 

Vị thế của Kashgar rất thiết yếu về mặt thương mãi cũng như 

hoằng truyền chánh pháp, là nơi nghiû chân của hàng thương gia 

cũng như khách hành hương. Nhiều tự viện được xây dựng ở khu 

vực này. Từ Kashagar có hai ngả đường đi đến biên giới Trung 

Quốc. Ngả đường phía nam dọc theo bờ lòng chảo Tarim, đi qua 

Yarkand, Khotan, Niya và một số địa vức khác như Dandan-Oiliq, 

Endere và Miran. Những địa vức này nổi danh về tự viện và trung 

tâm giáo dục Phật Giáo. Theo ký sự của ngài Pháp Hiển và Huyền 

Trang, những tự viện và trung tâm giáo dục này đều thuộc Đại 

Thừa Phật Giáo, trái lại những trung tâm và tự viện Phật Giáo trên 
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ngả đường phía bắc tại Kashgar, Kucha và Turfan đều thuôïc Phật 

Giáo Tiểu Thừa. Dân Kashgar rất sùng đạo. Giáo phái Nhất Thiết 

Hữu (Sarvastivàdin) có trên một nghìn vị tăng, rất uyên bác nhưng 

không mấy hăng say. Giáo phái này thịnh hành taị Kucha, Balkh, 

Khotan và Kàpisa. Dân chúng và ngôn ngữ của những sắc dân dọc 

theo ngả đường phía bắc khác hẳn ngả đường phía nam, mặc dầu 

cả hai đều theo Phật Giáo và hấp thụ văn hóa Phật Giáo. 

 

Kucha hay Kuchi, giống như Khotan ở ngả đường phía nam, là 

trung tâm Phật Giáo quan trọng nhất, có những vị vua mang tước 

hiệu Ấn Độ như  Suvarnapuspa, Haradeva, Suvarnadeva v.v. . 

.Chư tăng nơi đây thông thạo Sanscrit được minh chứng bằng 

những di cảo tìm thấy viết chữ Sanscrit và Kucha-Sanscrit. Theo 

ngài Huyền Trang, Kucha không những là một trung tâm giáo dục 

Phật Giáo mà còn là nơi phát xuất các bậc cao tăng, thạc đức có 

khả năng phiên dịch kinh điển và thuyết pháp bằng nhiều thứ tiếng. 

Ngài Cưu Ma La Thập là một thí dụ điển hình. Ngài thuộc giòng 

họ quí tộc, đến Trung Quôc phiên dịch vô số kinh điển Phật Giáo. 

Những hang động gần Kucha là nơi chư tăng cư trú hành trì Phật 

Đạo và thuyết giảng độ sinh. 

 

Agnidesa trong vùng Karasahr, nơi kế tiếp trên ngả đường phía 

bắc, liên hệ chặt chẽ với Kucha về văn hóa, ngôn ngữ, chủng tộc 

và tôn giáo (Phật Giáo). Những khám phá gần đây về di cảo, kinh 

điển, mỹ nghệ cho ta thấy rõ Agnidesa là một trung tâm Phật Giáo. 

Tiếp theo đó là Turfan, cũng trên ngả đường phía bắc gần Trung 

Quốc hơn, liên hệ mật thiết với Phật Giáo, chịu ảnh hưởng Trung 

Hoa sâu đậm. Di cảo tìm thấy được viết bằng chữ Sanscrit, Trung 

Hoa, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ. 

 

Ngả đường phía bắc và phía nam gặp nhau tại biên giới Trung 

Hoa, tại Ngọc Môn Quan , gần Đôn Hoàng nơi có Thiên Phật 

Động danh tiếng. Những hang động này được kiến tạo bằng cách 

đục sâu vào núi đá giữa thế kỷ thứ năm và thứ tám, nơi nghỉ chân 

của các bậc cao tăng trên đường đến Trung Quốc và cũng là nơi tổ 
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chức những cuộc hội thảo Phật Giáo được nhiều học giả các nuơc 

tham dự. Một số gia đình Ấn Độ đến định cư tại Đôn Hoàng vào 

thế kỷ thứ ba, tích cực hoạt động trên lãnh vuc văn hóa và tôn giáo. 

Trên hai chục nghìn di cảo viết bằng mẫu tự Bràhmi,Kharosthi, 

Tây Tạng, Thổ, Uighur và Tokharian được tìm thấy tại Đôn Hoàng 

chứng tỏ Đôn Hoàng là một trung tâm Phật Giáo quan trọng đồng 

thời nói lên tính cách quốc tế của trung tâm này. Tiến trình truyền 

thừa Phật Giáo vào Trung Á rồi từ đó đến Trung Quốc được liên 

tục, tiến bước từ từ, qua các nhà truyền giáo, các chính khách lưu 

vong, các nhà bác học, các bậc cao tăng thạc đức. Theo tài liệu 

Trung Hoa, nhiều nhà vua đã thỉnh mời chư tăng Ấn Độ qua Trung 

Quốc viếng thăm và truyền bá chánh pháp. Quốc vương các nước 

Trung Á bảo vệ Chánh Pháp, hộ trì cao tăng học giả.   

 

Muốn nghiên cứu lịch sử chính trị Trung Á liên quan đến Phật 

Giáo tại vùng đất rộng lớn này cũng như tại Trung Quốc, chúng ta 

cần để ý đến những vị vua chúa nào đã bảo vệ Phật Giáo, hộ trì 

Tăng Ni trong quốc độ của họ. Hiện nay chúng ta chưa dám khẳng 

định một cách chính xác niên đại Phật Giáo được truyền đến 

Kashmir hay A Phú Hãn, nhưng qua tài liệu Trung Hoa chúng ta 

biết hai hệ phái chính của Phật Giáo đều phát triển và hưng thịnh 

tại hai quốc gia này. Như thế có nghĩa là Phật Giáo được truyền 

thừa vào Kashmir và A Phú Hãn không phải chỉ ở một đợt mà ở 

hai hay nhiều đợt khác nhau. Tại Trung Quốc, theo truyền thuyết, 

vua Minh Đế nhà Hậu Hán, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 (67 

TL), nằm mộng thấy người vàng có hào quang rực rỡ từ phương 

tây đến. Vua liên phái môt đoàn sứ giả 18 người do Thái Hâm cầm 

đầu qua Tây Vực (Trung Á) thỉnh tượng Phật. Trên đường đoàn sứ 

giả gặp hai vị cao tăng Ấn Độ là ngài Kàsyapa Màtanga (Ca Diếp 

Ma Đằng) và ngài Dharmaratna (Trúc Pháp Lan), liền thỉnh mời 

hai ngài đến Trung Quốc. Hai ngài đi ngựa trắng, mang theo kinh 

điển và xá lợi đến Trung Quốc, được vua Hán Minh Đế ân cần tiếp 

rước, xây ngôi chùa đầu tiên, đặt tên là Chùa Bạch Mã (vì những vì 

này cưỡi ngựa trắng đến Trung Quốc) để hai ngài cư trú, dịch kinh 

và hoằng đạo. Vua lại sai thợ vẽ tượng đức Thế Tôn do ông Thái 
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Hâm mang về, để thờ tại Tháp Thanh Lương. Hai ngài ở lại Trung 

Quốc cho đến ngày viên tịch, dịch bộ kinh đầu tiên, Kinh Tứ Thập 

Nhị Chương và nhiều bộ khác. Tiếp theo đó các vị cao tăng từ Tây 

Vực (Trung Á), Tây Trúc (Ấn Độ) lần lượt đến Trung Quốc hoằng 

pháp. Trước pháp hiệu của những vị tăng Tây Vực mang quốc hiệu 

để phân biệt  vị nào từ nước nào đến. Thí dụ ngài An Thế Cao (An-

Shih-Kao), từ nước An Tức (Parthia), ngài Chi Lâu Ca Sấm 

(Lokaksema) người nước Nhục-Chi (Yue-che, Tokharistan, 

Tukhàra). Hai ngài An Thế Cao và Chi Lâu Ca Sấm đều là những 

nhà uyên bác, đức hạnh cao dày. Hai ngài đến Lạc Dương, tình Hà 

Nam năm 147, phiên dịch những bộ kinh quan trọng. Ngài Chi Lâu 

Ca Sấm ở tại Lạc Dương cho đến năm 188, rồi những đệ tử trẻ của 

ngài đến Trung Quốc tiếp nối sự nghiệp hoằng đạo của thầy, như 

ngài Chi- Khiêm ( Che-Kien) người nước Nhục Chi đến Trung 

Quốc vào đầu thế kỷ thứ ba. Ngài Dharmaraksa tàu dịch là  (Trúc) 

Pháp Hộ, dịch âm là Đàm Ma La Sát, người nước Nhục Chi (đáng 

lẽ phải gọi là Chi Pháp Hộ) đến định cư tại Đôn HoØang giữa thế 

kỷ thứ ba, thông thạo 36 thứ tiếng, thăm viếng nhiều nước Trung Á 

trước khi đến Trung Quốc năm 284, phiên dịch kinh điển và hoằng 

dương Phật Pháp cho đến năm 313 vàvân vân. Những quốc vương 

Trung Á cũng như Trung Hoa vui mừng đón nhận các bậc cao tăng 

thạc đức từ Tây Vực, Tây Trúc nói lên khát vọng tâm linh mạnh 

mẽ của vua và quần chúng trước tinh thần phục vụ, trước lòng 

thành khẩn, tư tưởng phóng khoáng, đức độ cảm hóa, học vấn uyên 

bác của hàng cao tăng, thạc đức. Khi Tokharistan, lãnh thổ của 

người Tukhàras - Tusàras, nơi đã phát sinh, dung chứa, nuôi dưỡng 

vô số thánh tăng,  cũng chính là lúc đế quốc Kusana nỗ lực bảo trợ 

chánh pháp không những trong lãnh thổ đế quốc Kusana mà còn 

đến những vùng lân cận và xa xuôi, cũng là thời điểm một số dân 

Kashmir và tây-bắc Ấn Độ đến Trung Á định cư, lập nghiệp, lúc 

hàng hậu duệ vua chúa hoàng gia Ấn đến Trung Á cư trú và trị vì. 

Bamiyan tại A Phú Hãn đã trở thành một trung tâm Phật Giáo quan 

trọng vào những thế kỷ đầu sau kỷ nguyên và tiếp tục duy trì, bành 

trướng ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Bactriana (bây giờ là 

Balkh, người Trung Hoa gọi là Fo-ho, người Ấn Độ gọi là Bahlika) 
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ở phía bắc cũng là một trung tâm Phật Giáo quan trọng khác. Tại 

đây Phật Giáo đã đến với dân chúng Bactrian vào thế kỷ thứ nhất 

trước kỷ nguyên hay sớm hơn nữa, dưới chính thể Hy Lạp đến 

chính quyên Sakas, Đại Nhục Chi và Hung Nô. 

 

Phật Giáo tại Tokharestan dưới triều đại Kusànas được thành lập, 

duy trì và phát triển mạnh, đem ánh sáng và thanh bình cho nhân 

dân Tukhàras. Người Parthians (An Tức) ở miền tây nam lấy ánh 

sáng ấy làm tư tưởng chỉ đạo và tích cực triển khai, đóng góp có 

hiệu quả trong sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp tại Trung 

Quốc.Theo Ký Lục Trung Hoa các bậc cao tăng thạc đức mang họ 

An (Ngan), như ngài An Thế Cao  

( Ngan-She-Kao,Lokottama), từ bỏ ngôi vị thái tử, xuất gia tầm 

đạo, đến Lạc Dương, mang theo nhiều kinh điển Phật Giáo, cư ngụ 

tại chùa Bạch Mã (144), ngôi chùa trước đây vua Hán Minh Đế 

xây dựng tiếp hai ngài  Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, suốt 

hơn 20 năm chuyên dịch kinh sách. Ngài là người đầu tiên tổ chức 

và điều khiển công tác phiên dịch một cách đại qui mô. Công tác 

này được tiếp tục bởi các cao tăng người Parthians, Scythian, 

Sogdian v.v. . . Chư tăng người Sogdian (Khương Cư) có biệt hiệu 

là Khương, như Khương Tăng Hội (Kang Seng-hui, Sanghamati 

?), người có công truyền bá chánh pháp tại miền nam Trung Hoa 

vào thế kỷ thứ ba. Ngoài việc phiên dịch tam tạng, các bậc cao 

tang thạc đức còn lo hoằng pháp, thuyết pháp độ sinh, hướng dẫn 

tăng ni tu học. 

 

Chư tăng từ Tokharestan, Parthia và Sogdian có thể đến Trung 

Quốc để hoằng truyền chánh pháp cho chúng ta thấy tình trạng 

Phật Giáo tại những nước này, những nước có khả năng sản xuất 

những bộ óc thông thái, mẫn tiệp. Tất cả đều nhờ sự phồn vinh do 

Phật Giaó mang lại với khả năng trị quốc tài tình, với lòng thành 

khẩn, mộ đạo của vua Kaniska, người có công tổ chức Đại Hội Kết 

Tập Lần IV. Trong thời điểm này Phật giáo đã bành trướng mạnh 

mẽ không những tại Ấn Độ mà còn tại Trung Á, được minh chứng 

qua các di cảo, di tích lịch sử Phật Giáo ở Bamiyan, A Phú Hãn, ở 
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Adjina-Tepe tại Tadjistan (bây giờ thuộc Trung Á Nga), như  đựic 

chứng minh bằng di cảo viết mẫu tự Kharosthi Ấn Độ tìm thấy tại 

Niya gần Khotan, di cảo Dharmapala bằng mẫu tự Gandhàri. Triều 

đại Nhục Chi tại Kashgar (Chih-sha, Sở Lạc) cũng là thời kỳ Phật 

Giáo Tiểu Thừa được bành trướng ở quốc độ ấy, khác với Khotan 

(Vu Điền) theo Đại Thừa Phật Giáo. Theo các nhà địa dư Trung 

Hoa, danh hiệu của quốc độ này là Shu-le, sau gọi là Kie-Sha. 

Theo ký sự của những nhà �Nhập Trúc Cầu Pháp� Trung Hoa, 

ngài Pháp Hiển đã đến Kashgar, được quốc vương xứ này tiếp đón 

nồng hậu, nơi mà hàng nghìn chư Tăng Tiểu Thùa cư trú, nơi mà 

dân chúng dựng tháp thờ xá lợi răng Phật, nơi mà ngài Huyền 

Trang ghi chép có hàng trăm ngôi chùa, hàng vạn tín đồ hành trì 

Phật Giáo Tiểu Thừa thuộc phái Nhất Thiết Hữu Bộ, nơi mà ngài 

Dharmacandra người Ấn Độ đã đi qua trên đường từ Trung Quốc 

vế nước, nơi mà ngài Wu-Kong đã đến ttrên đường đi Gandhàra. 

 

Các bậc cao tăng thạc đúc Ấn Độ thường viếng thăm Kashgar. 

Ngài Cưu Ma La Thập (Kumàrajìva), con của Kumàràyana và mẹ 

tên Jìvà thuộc hoàng tộc Kucha (Khâu Tư), sau thời gian tham học 

Phật Giáo tại Kashmir (Kế Tân) trở về Kucha, đã cư trú tại 

Kashgar gần một năm, nghiên cứu luận tạng phái Nhất Thiết Hữu , 

nghiên cứu bốn bộ Vệ Đà, năm bộ  luận Bà La Môn , thiên văn học 

và độ trì, hướng dẫn hai người đệ tử Sùryabhadra và Sùryasoma, 

con của vua So-kiu (Karghalik-Yarland), gốc Án Độ. Cũng tại đây 

ngài Cưu Ma La Thập được sự hướng dẫn của ngài Buddhayasas 

(Phật Đà Da Xá), người Kashmir đến làm quốc sư cho vua xứ 

Kashgar. Một vị cao tăng khác lúc bấy giờ cư trú tại Kashgar là 

ngài Dharmacandra, người Magadha từ Kucha đến Trung Quốc 

năm 730. Trên đường về nước năm 741 ngài ở lại Kashgar một 

thời gian, nhưng vì tình hình chính trị bất ổn, ngài đến Khotan và 

viên tịch tại đó hai năm sau. 

 

Trên tuyến đường phía nam từ Kashgar đến Khotan vượt sông Sita 

(Yardand Darỳa) đến Karghahalik- Yarkand,  người Trung Hoa gọi 

là Che-Kiu-Kia hay Tsen-ho, người Tây Tạng gọi là Cu-gu-pan 



 349 

giống như tài liệu Trung Á gọi là Cokkula. Theo ký sự của ngài 

Huyền Trang dân chúng ở đây rất sùng bái Phật Giáo. Họ là những 

Phật tử thuần thành, với hàng chục ngôi chùa,  hàng trăm chư tăng 

hành trì Phật Giáo Đại Thừa. Hai vị thái tử xứ này Sỳryabhadra và 

Sùryasoma đã đến Kashgar thọ giới và theo học Phật đạo với ngài 

Cưu Ma La Thập. 

 

Lui về phía nam nữa là vương quốc Khotan, vào thời ngài Huyền 

Trang, có hàng trăm ngôi chùa, 500 vị sư hành trì Phật Giáo Đại 

Thừa. Phật Giáo được truyền vào xứ này dưới thời vua 

Vijayasambhava, cháu nội của vua Kutsana, người sáng lập vương 

triều. Cao tăng Vairocana, tương truyền, là hóa thân của ngài Di 

Lặc, từ Kashmir đến, mang theo xá lợi Phật. Ngôi chùa đầu tiên 

được vua xây dựng cho vị cao tăng này, những quốc vương Khotan 

kế tiếp, theo gương phụ vương, thiết lập nhiều tự viện, trong đó có 

một ngôi chùa do Punesvara (Pu-nye-shar) công chúa Trung Hoa, 

vợ vua Vijayadeva thiết lập để tỏ lòng kính ngưỡng đối với 

Kalyàmitra. Người con trưởng của vua tên là Dharmànanda xuất 

gia đầu Phật cũng kiến tạo nhiều tự viện. Theo ngài Pháp Hiển, 

Đại Thừa Phật Giáo rất thịnh hành tại đây với ba nghìn chúng tăng 

cư trú trong ngôi đại tự Gosringa danh tiếng. Vào thế kỷ thứ ba 

Khotan là một trung tâm Đại Thừa Phật Giáo quan trọng, nơi mà 

ngài Chu-She-hing (Chu Sĩ Hành) người Dinh Châu, tỉnh Hà Nam 

năm 290 đến nghiên cứu Phật lý và qua người đệ tử gửi 9,000 bó 

kinh Sanscrit về Trung Quốc. Trong số những bậc cao tăng thạc 

đức Khotan đến Trung Quốc hoằng truyền chánh pháp và phiên 

dịch Tam Tạng có ngài Buddhasena, con sư tử trong hàng bác học. 

 

Ngoài Khotan, trên tuyến đường miền nam còn có nhiều trung tâm 

Phật Giáo khác, như  Lou-lan,  Na-fo-po ( ký lục thời Hán gọi là 

Shan-Shan). Theo ngài Pháp Hiển tại đây có trên 4,000 chư tăng, 

hành trì Phật Giáo Tiểu Thừa. Danh xưng nguyên thỉ của vương 

quốc này là Kroraina hay Kroranjina theo tài liệu Kharosthi. 

Những di cảo tìm thấy được tại Lou-lan, Niya và Endere cung cấp 

cho chúng ta nhiều tư liệu về đời sống văn hóa vật chất của dân 
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chúng xứ này. Tên của hàng thí chủ trong các bia ký có vẻ Ấn Độ. 

Bích họa tại Miran với nội dung Phật Giáo liên hệ với nghệ thuật 

Gandhàra cho ta thấy sự quan trọng của vương quốc này đối với 

lịch sử Phật Giáo và diễn trình phát triển Phật Giáo khắp Trung Á. 

 

Dân chúng tại những trung tâm Phật Giáo nổi danh trên tuyến 

đường miền bắc như Aksu, Kucha, Agnidesa hay Karasahr và Kao-

Chang-Turfan (Cao Xương), đều cùng một chủng tộc, ngôn ngữ, 

văn hóa, được gắn bó bởi truyền thống Phât Giáo Tiểu Thừa. 

Trong số vương quốc này, Kucha là quan trọng hơn hết về phương 

diện chính trị cũng như nhân tài Phật Giáo. Niên đại truyền thừa 

Phật Giáo vào xứ phồn vinh ở thế kỷ thứ ba  này không chắc lắm. 

Theo Lục ký Tây Tấn (265- 316) Kucha lúc bấy giờ có gần 1,000 

ngôi bảo tháp và tự viện, có nhiều bậc danh tăng đến Trung Quốc 

hoằng dương chánh pháp và phiên dịch kinh sách ra chữ Trung 

Hoa. Vào thế kỷ thứ tứ, kinh đô Kucha gần như trở nên một kinh 

thành Phật Giáo với vô số tự viện dưới quyền kiểm soát của ngài 

Buddhasvàmin, một vị cao tăng, một nhà học giả, chuyên tu A 

Hàm. Trong số môn đệ của ngài có ngài Cưu Ma La Thập nổi 

danh. Vào thời đỉểm này nhiều ni viện được thành lập, trong hàng 

ni chúng có nhiều vị thuộc giòng giõi quí tộc, vua chúa, chuyên trì 

giới luật. Vai trò của ngài Cưu Ma La Thập và đệ tử của ngài trong 

việc truyền thừa chánh pháp, tiếp dộ tăng ni tại Trng Á cũng như 

tại Trung Quốc ai cũng biết rõ. Ngài có khả năng phá giải mọi nghi 

vấn liên quan đến giáo lý Phật thuộc Đại Thừa hay Tiểu Thừa Phật 

Giáo. Ngài được sư phụ Vimalàksa giúp sức tại Trường An, được 

Dharmamitra từ Kucha tiếp tay, được các bậc cao tăng từ Kashmir 

như ngài Buddhayasa, ngài Buddhabhadra tích cực yểm trợ. 

 

Cưu Ma La Thập là ngôi sao sáng của Phật Giáo, có công đem 

Phật Giáo Đại Thừa đến các nước trong lòng chảo Tarim cũng như 

Trung Quốc, rất tinh thông giáo nghĩa Trung Quán (Màdhyamika). 

Nhiều bậc cao tăng đã đến Trung Quốc tiếp tay với ngài sau một 

thời gian cư trú tại Trung Á, trong số đó ta thấy có ngài 

Sanghabhùti, Gautama Sanghadeva và Punyatràta từ Kashmir đến 
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Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ tư, ngài A.D. Dharmayasa, đệ tử 

của ngài Punyatràta giúp ngài phiên dịch kinh điển Nhất Thiết Hữu 

Bộ. Ngài ở Trung Quốc cho đến năm 453, rồi trở về Trung Á, cuối 

cùng   

về Kashmir. 

 

Trong số các bậc cao tăng người Kashmir đến Trung Quốc truyền 

giáo và hợp tác với ngài Pháp Hiển phiên dịch kinh sách vào đầu 

thế kỷ thứ năm có ngài Buddhajiva, một luật gia nổi tiếng, theo 

phái Mahisàsaka , dịch ba bộ luật quan trọng của giáo phái này. 

Gunavarman, xuất thân hoàng tử Kashmir, là một bậc cao tăng 

khác đã đến Trung Quốc cư trú trong chùa Kỳ Viên (Jetavana) và 

trong thời gian một năm đã dịch mười bộ kinh ra tiếng Trung Hoa. 

Một cao tăng khác hiệu Dharmamitra, cũng người Kasmir cùng cư 

trú tại chùa Kỳ Viên đã đóng góp rất lớn trong sự nghiệp hoằng 

pháp tại Trung Quốc. 

 

Các bậc cao tăng thạc đức Ấn Độ, Trung Á không những đóng góp 

vào kho tàng Phật Giáo Trung Hoa bằng công tác dịch thuật mà 

còn bỏ công sức nhiều lần trở về Trung Á kiếm tìm kinh sách 

nguyên bản Sanscrit mang về Trung Quốc, như ngài Dharmaksena, 

người Trung Ấn, theo Đại Thừa Phật Giáo dịch 25 bộ kinh ra tiếng 

Trung Hoa, năm 433 đến Khotan tìm thêm nguyên bản Sanscrit 

nhưng bị thiệt mạng trên lộ trình. Đệ tử của ngài Tsiu-kiu-

kingsheng, thuộc hàngï quí tộc đến Khotan, trung tâm Phật Giáo 

Đại Thừa theo học Phật lý với ngài Buddhasena. Trung tâm giáo 

dục Phật Giáo cùng với các bậc cao tăng thạc đức tại Khutan lôi 

cuốn vô số chư tăng Trung Hoa đến đây học đạo, đóng một vai trò 

quan trọng trong việc hoằng truyền đạo pháp dười thời nhà Đường 

(618- 907). Một trong những nhà bác học thời bấy giờ là ngài 

Siksànanda đến Trung Quốc hành đạo cho đến khi viên tịch năm 

710. Những vị khác như Devaprajnã hay Devendraprajnã, Shih-

kiyen thuộc hoàng tộc Kustana (Khotan), Mitrasanta, Ratnacinta, 

Thien-si-tsai (-deva), Prajnã, Danapàla từ Ấn Độ, Tukhàra, 

Kashmir, Kabul đến Trung Quốc hành đạo và phiên dịch kinh điển. 
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Tây Tạng có công truyền thừa Mật Giáo vào Trung Quốc: ngài Pa-

ho-sz-pa hay Bashpa, hay Pagspa (Phát Tư Ba) được vua Thái Tổ 

nhà Nguyên (1206- 1228) mời làm Đế Sư (Quốc Sư). Năm 1269 

vâng sắc chỉ nhà vua, ngài chế định chữ Mông Cổ, được vua ban 

tước hiệu là Đại Bảo Pháp Vương. Năm 1274 ngài được vua Thế 

Tổ ủy thác về cai trị Tây Tạng. 

 

Tài liệu Trung Quốc cung cấp cho chúng ta về cuộc đời và hành 

hoạt của các bậc cao tăng thạc đức Trung Á và sự đóng góp của 

các ngài. Những khám phá khảo cổ, văn mỹ nghệ chứng minh một 

cách hùng hồn hai giáo phái Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật Giáo đã 

có thời rất hưng thịnh tại các nước Trung Á. Di cảo mẫu tự 

Kharosthi gần 800 trang, viết bằng thứ ngôn ngữ có thể gọi là 

Prakrit, với nhiều ngôn từ và thành ngữ Ba Tư cung cấp khá đủ dự 

liệu để ta có thể tìm hiểu nền văn hóa vật chất, đời sống chư tăng 

cũng như sự liên hệ giữa Phật Giáo và các tôn giáo khác. Lòng 

chảo Tarim và các khu vực sông Oxus là nơi dung hợp các tôn giáo 

như Ấn Độ Giáo, Hỏa Giáo, Mani Giáo, Cảnh Giao Cơ Đốc và 

Phật Giáo, là nơi dung hợp các trường phái nghệ thuật  Ba Tư, Ấn 

Độ, Hy Lạp, La Mã, Trung Hoa. Dân Tây Tạng chiếm đóng lòng 

chảo Tarim gần một thế kỷ, tiếp thâu giáo lý Phật Đà không những 

từ Ấn Độ mà còn từ Khotan và các nước lân cận. 

 

Văn học Phật Giáo cũng như văn mỹ nghệ Phật Giáo Trung Á tiêu 

biểu cho nhiều giai đoạn, nhiều thứ bậc. Thời kỳ xưa nhất qua 

những di cảo tìm thấy được tại Turfan, Đôn Hoàng và Khotan, liên 

quan đến A Hàm (Àgamas) tiếng Sanscrit; di cảo tìm thấy được tại 

Turfan liên quan đến các kịch bản và thơ phú của ngài Asvaghosa; 

di cảo tìm thấy được tại Kucha liên quan đến luật học Ba La Đề 

Mộc Xoa (Pràtimoksa) và nhiều di cảo liên quan đến Dharmapala 

(Pháp Cú) hay Udàna. Những di cảo này, những bộ kinh luật này 

cùng với bản Prakrit tìm thấy gần Khotan và một số mảnh vụn di 

cảo bằng chữ Sanscrit, Tokharian, chứng minh kinh điển Phật Giáo 

lưu hành vào thời vua Kaniska, cùng thời với nghệ thuật Gandhàra 
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đơm hoa kết trái, thuộc thời kỳ xưa nhất. Tiếp theo đó là những 

khám phá di cảo phong phú về kinh điển Đại Thừa Phật Giáo. 

 

Thời kỳ mới gồm Kinh Luận Đại Thừa Phật Giáo như kinh Prajnã- 

Pàramità, Saddharma-pundarika và Suvarna-prabhàsa. Bộ sau cùng 

được dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Uighur, tiếng Ba Tư Á 

Châu. Kinh chú, Dhàranis được khám phá rất nhiều thuộc giai 

đoạn sau. Theo Sylvain Levi, một số kinh điển Đại Thừa được 

sáng tác hay hiệu đính tại Trung Á vì những kinh này có đề cập 

danh xưng địa lý Trung Á, có lẽ là hậu quả của tinh thần quốc gia 

địa phương, chẳng hạn như những câu trong kinh Sùryagarbha-

Sùtra tán thán núi Gosringa gần Khotan hay danh sách các thánh 

địa trong kinh Chandragarbha. Hình tượng Phật thị hiện trong ánh 

hào quang ở Trung Á cũng nhiều hơn so với kinh điển, hình tuợng 

Ấn Độ. Trong một bài kinh viết bằng chữ Thổ Nhĩ Kỳ được tìm 

thấy tại Turfan gồm bài pháp Phật giảng cho hai thương gia 

Trapusha và Bhallika, hai vị này được mô tả là người Thổ Nhĩ Kỳ, 

Indra được gọi là Kormusta tức là Hormuzd. Trong một kinh khác, 

Brahmà được gọi là Asura giống như thánh Zervan Ba Tư. Tất cả 

dự kiện trên cho ta thấy kinh diển, giáo lý Phật đã đội màu sắc địa 

phương, do đó ta có thể nói một số kinh điển hoặc được sáng tác 

hoặc được hiệu đính tại Trung Á. 

 

Ngoài ra chúng ta cũng thấy mầu sắc Khổng Giáo, Lão Giáo, trong 

kinh điển Phật Giáo. Chẳng hạn như tấm bia dựng trước chùa tại 

Turfan năm 469 thờ đức Di Lặc, vị Phật tương lai vì lòng từ 

thương xót chúng sinh thị hiện muôn thân, ngàn tướng, đề cập đến 

mệnh Trời, đến Đạo thiên nhiên và những từ ngữ phát xuất từ nền 

văn hóa cổ truyền Trung Hoa. Bia ký Trung Hoa số 739 buộc tội 

Ma Ni Giáo đã lạm dụng Phật Giáo, lường gạt dân chúng, vì trong 

thánh điển Mani cho Zoroaster, Phật, Chúa đều là những thiên sứ 

xuất hiện trước trên trần thế. Tín đồ Mani trong các quốc gia Phật 

Giáo đã xử dụng ngôn từ, hình ảnh, biểu tượng Phật Giáo để 

truyền bá giáo nghĩa Mani. Các bậc thần thánh Mani được thể hiện 

trên hình bóng các bậc Bồ Tát ngồi kiết già trên tòa sen và Mani 



 354 

được tôn xưng là Thế Tôn. Thêm nữa, Cảnh Tây Phương Cực Lạc 

của đức Phật A Di Đà được Mani Giáo vay mượn với những cây 

thánh trổ hoa bao phủ hình dạng thánh thần Mani trong hình dáng 

chư Phật. Cách dùng chữ, cách bố cục, cách cấu trúc kinh điển 

Mani cũng giống như kinh điển Phật Giáo. Đến đời Nam Tống 

(1127- 1279) Ma Ni Giáo đổi tên thành Minh-Giáo, tín đồ không 

ăn thịt, sùng thượng tiết kiệm, giúp đỡ lẫn nhau. 

 

Ngoài Hỏa Giáo, Ma Ni Giáo, chúng ta còn thấy Cảnh Giáo Cơ 

Đốc (Nestorian) xuất hiện tại Trung Quốc năm 635 do A-lo-pen (A 

La Bản, Olopen) truyền vào cùng thời với Hỏa Giáo 

(Zoroastrianism). Di vật Cảnh Giáo tai Si-ngan-fu (Tây An Phủ ?), 

thường gọi là Hòn Đá Cảnh Giáo cùng vời những di cảo Tân Ước 

tìm thấy được tại Turfan vào thế kỷ thứ chín là những bằng chứng 

cụ thể về sự hiện diện của Giáo Phái này tại Trung Á. Trên phương 

diện truyền bá, họ đã xử dụng danh từ địa phương để dễ hòa mình 

vào cọng đồng mới, chẳng hạn họ dùng danh từ Sư (Tăng) để gọi 

hàng tu sĩ, danh từ chùa (Tự)  để gọi thánh thất của họ và trong nhà 

thờ, cũng như trong nhà, họ không trưng bày cây thánh giá. 

 

Về bình diện văn hóa vật chất, Trung Á biểu hiện hình ảnh của 

mẫu văn hóa phong phú, hội nhập. Điều kiện địa lý, vùng đất mênh 

mông này bao bïoc bởi sa mạc, núi rừng, di chuyển khó khăn nên 

có khuynh hướng phát triển nền văn hóa địa phưing nhất là văn 

hóa du mục và đồng cỏ. Tuy nhiên nhờ Phật Giáo, với nếp sống 

đặc biệt đã gắn họ thành một khối. Các di cảo tìm thấy tại Lou-

Lan, Endere và Niya biểu lộ một nền văn hóa vật chất phong phú, 

sống động muôn mặt. Các cọng đồng di dân Ấn Độ và các cọng 

đồng khắc trên hai tuyến đường nam bắc đã thúc đẩy diễn trình 

dung hợp với chất liệu Phật Giáo như được ghi trong  ký sự của 

các nhà �nhập Trúc cầu pháp� vào giữa thế kỷ thứ tư và thứ bảy. 

Bia ký, di cảo cũng đề cập đến những vị vua mang đế hiệu Ấn Độ, 

đế hiệu pha trộn giữa Ấn Độ và địa phương nói lên diễn trình thâu 

nạp và hội nhập. Nhờ ảnh hưởng Phật Giáo nên tại những quốc gia 

này không có tinh thần kỳ thị giai cấp, mặc dầu trong tổ chức xã 
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hội cũng có những giai cấp khác nhau dựa vào vị thế, nghề nghiệp, 

chức vụ, như giai cấp quí tộc, trưởng giả, quan quyền, nô tì, lao 

động. Hôn nhân giữa giai cấp này với giai cấp khác, giữa chủng 

tộc này với chủng tộc khác là dự kiện thông thường mặc dầu họ 

thích �môn đăng hộ đối�, chẳng hạn như nhà sư  Sàriputra nhận 

bé gái Dewga Amto làm con nuôi, đặt tên là Siratoyae. Khi em bé 

lớn lên cha nuôi gả em cho một nhà sư tên Buddhavarma. Hai 

người này thành hôn, sinh ra một người con gái. Họ đem người 

con gái này gả cho một vị sư tên là Jivalo Athane. Tổ chức gia 

đình dựa vào mô hình đại gia đình, gồm ông bà, cha mẹ, anh em, 

con cháu, con nuôi, nô tì,  dưới quyền điều khiển và săn sóc của vị 

gia trưởng. Cách xưng hô chịu ảnh hưởng Ấn Độ. Hàng nữ lưu 

thuộc giai cấp thượng lưu phần nhiều có học thức, có quyền viết 

thư , thăm viếng, trao tặng phẩm với bạn bè và bà con thân thuộc. 

Nô tì là tài sản của gia chủ, dưới quyền xử dụng của gia chủ trong 

công việc đồng áng. Nô tì có quyền làm chủ ruộng đất do lợi tức 

dành dụm và họ có quyền chuộc lại sự tự do của mình. Ngay cả 

chư tăng cũng nuôi nô tì cày cấy ruộng vườn, cũng có quyền làm 

sở hữu chủ tài sản. Cách ăn mặc, trang sức, giải trí, ca vũ chịu 

nhiều ảnh hưởng Ấn Độ. Khi Phật Giáo truyền vào Trung Á thì 

những nhạc cụ Ấn Độ cũng được truyền vào như ta thấy trong các 

bức bích họa tại Khotan và Kucha. Từ  cuối đời Đông Tấn ( 317- 

420) đến Nam Bắc Triều (420- 589), âm nhạc Tây Vực đã lưu 

hành đến Trung Quốc. Đến đời Tùy (581- 618), âm nhạc chia làm 

hai bộ: nhã nhạc, tục nhạc. Nhã nhạc chỉ dùng trong các điển lễ ở 

triều đình; tục nhạc chia làm chín loại, trong đó sáu loại đều từ các 

nước Tây Vực như Tây Lương, Qui Tư, Thiên Trúc, Sơ Lạc, 

Khương Quốc, An Quốc. Vua Đường Thái Tông đem quân đánh 

Cao Xương, đem nhạc Cao Xương về, thành ra mười loại. 

 

Kinh tế Trung Á chuyên về canh nông, chăn nuôi gia súc, thương 

mãi và một ít công nghệ. Dẫn thủy nhập điền là kỹ thuật quan 

trong trong những xứ ít mưa. Ruộng đất được chia thành nhiều 

loại: đất phì nhiêu (mishi) và đất khô cằn (akri). Vùng Khotan nổi 

tiếng về bông gòn và đay sợi. Lạc đà và ngựa là những súc vật quí 
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dùng để cưỡi, chuyên chở hàng hóa, trao đổi và trả nợ. Cừu lấy 

lông làm len. Trừu dùng chuyên chở vật liệu nhẹ. Bò dùng vắt sữa 

uống và làm đề hồ, một kỹ nghệ có tầm vóc qui mô. Kỹ nghệ nhẹ 

sản xuất lụa, da, thảm, vải, dụng cụ trong nhà. Vườn nho sản xuất 

nho làm rượu, một kỹ nghệ lớn với sự tài trợ của chính phủ và 

chính phủ thâu thuế tùy theo số lượng và chất lượng sản xuất. Di 

cảo có ghi nghề buôn bán kim loại,có ghi nhiều loại tiền như 

sadera-stater, trachma - drachm, muli và ghare, chứng tỏ buôn bán 

cũng có thể trả bằng tiền, có ghi cân, thước đo lường nặng nhẹ như 

khi, milima v.v. . .Tiện nghi chuyên chở và nhân công luôn luôn 

được chuẩn bị sẵn sàng khiến cho nền kinh tế không bị đình trệ. Tổ 

chức hành chánh, thuế khóa liên hệ chặt chẽ với tổ chức kinh tế 

nông thôn, cũng như với tổ chức kỹ nghệ, nghề nghiệp. Đời sống 

dân chúng cứ như vậy chuyển dịch theo nhịp thở xã hội không mấy 

đổi thay cho đến thế kỷ thứ mười, khi quân Hồi bắt đầu xâm 

chiếm, thay đổi hoàn toàn nếp tinh thần và vật chất  của các dân 

tộc Trung Á. 

 

Phật Giáo từ Ấn Độ lan truyền đến Trung Á rồi từ Trung Á đến 

Trung Quốc, đến Viễn Đông tạo nền tảng cho mọi hoạt động nghệ 

thuật ở hai vùng này. Nghệ thuật Phật Giáo tập trung vào cuộc đời 

đức Phật và chuyện tiền thân của Ngài dựa vào kinh sách Phật 

Giáo. Trong sứ mạng này mọi người Phật tử đều bắt tay nhau dâng 

hiến hay hành hoạt, phụng sự đơn độc, vì vậy ta thấy dấu vết Hy 

Lạp cổ điển, La Mã, Ba Tư trong nghệ thuật hội họa điêu khắc 

Trung Á, Sassanian. Chủ đề luôn luôn Phật Giáo, nhưng các nghệ 

sĩ  trình bày khác nhau tùy theo cảm hứng, sở thích, tài năng, nhận 

định, truyền thống. Có người được tác động bằng mỹ thuật 

Gandhàra, có người được xúc cảm bằng nghệ thuật Hy Lap- La Mã 

rồi dùng năng khiếu của họ, truyền thống địa phương của họ tạo ra 

tác phẩm nghệ thuật Trung Á. Tự viện, hang động ngày càng xây 

dựng, lòng thành khẩn của thương gia và dân chúng ngày càng 

tăng, đội ngũ nghệ sĩ vì vậy cũng tăng thêm, di chuyển từ nơi này 

đến nơi khác, do đó ta thấy có những tác phẩm nghệ thuật giống 

nhau về cách diễn đạt mặc dầu ờ những địa vức khác nhau. 
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Về hội họa ta có thể chia làm hai loại dựa vào yếu tố địa dư, phản 

chiếu ảnh hưởng đa dạng, đa nguyên. Kiểu họa với những nét rõ 

ràng, những màu sắc cố định ghi nhận ảnh hưởng Ấn Độ, Trung 

Hoa. Đặc tính Ấn Độ với đôi chút Ba Tư xuất hiện ở tuyến phía 

nam Con Đường Tơ Lụa. Đặc tính Trung Hoa với phần nào Tây 

Tạng và Uighur xuất hiện tại tuyến bắc. Cả hai đều lấy Phật Giáo 

làm mẫu số chung được diễn tả sai biệt. Giáo nghĩa Ấn Độ Giáo và 

Mật Giáo kích thích óc tưởng tượng của các nghệ sĩ Trung Hoa, 

Tây Tạng trong cách diễn đạt, mặc dầu họ chú trọng nhiều đến 

màu sắc, phương pháp trang trí hơn là yếu tố tinh thần mà ta đã 

thấy trong các bức họa Ấn Độ trước. Phương thức diễn dạt trong 

các tác phẩm nghệ thuật khác nhau rất nhiều, có lẽ vì biến đổi 

chính trị và môi trường xã hội. 

 

Những bức họa Phật Giáo đầu tiên tại Trung Á đều tại Miran và 

những nơi khác dọc theo Con Đường Tơ Lụa. Khái niệm và diễn 

đạt Ấn Độ được tìm thấy trong hình dáng người mặc y phục Ấn 

Độ. Những đường cong vẻ đẹp Ba Tư rõ ràng chịu ảnh hưởng Ba 

Tư. Danh tánh Titus và số tiền trả thù lao cho ông ta được ghi chép 

trong di cảo Kharosthi nói lên vai trò của các nhà nghệ sĩ Ấn Độ- 

Hy Lạp tại vùng này. Trường phái Gandhàra được chuyển qua 

ngành hội họa tại Miran với ảnh hưởng Hy Lạp- La Mã. Ảnh 

hưởng Gandhàra ngự trị nghệ thuật Khotan giữa thế kỷ thứ năm và 

thứ tám. Những trung tâm trên tuyến đường phía bắc- Kizil, 

Kucha, Turfan biểu lộ nhiều ảnh hưởng khác nhau. Tại Kucha hai 

luồng ảnh hưởng nghệ thuật chia nhau ngự trị: vào khoảng năm 

500 đó là ảnh hưởng Ấn-Độ- Ba Tư, vào khoảng năm 600- 650, 

ảnh hưởng Ba Tư. Ảnh hưởng Ấn Độ được nhận thấy trong bức 

tranh vẽ người chăn bò nghe Phật thuyết pháp, hay trong nhóm 

người bơi lội tại Kizil. Trong những bức tranh lấy từ Kumtira 

thuộc thời kỳ thứ ba, đặc tính Trung Hoa đã loại bỏ hay hội nhập 

cách diễn đạt Ba Tư với nét mặt kiểu Mông Cổ, y phục, mũ, khăn, 

áo choàng, lằn áo hoàn toàn truyền thống Trung Hoa. Các giai 

đoạn mỹ nghệ khác biệt từ vùng này đến vùng khác với mức độ 
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ảnh hưởng Trung Hoa khác nhau, với yếu tố Mật Giáo riêng biệt 

được thể hiện trong nhóm họa phẩm Turfan suốt khoảng thời gian 

300 năm. 

 

Những bức họa tại Đôn Hoàng, nơi gặp gỡ của hai tuyến đường, 

được nổi danh với Thiên Phật Động cống hiến cho chúng ta về 

khái niệm, mẫu mực, diễn đạt hội họa Trung Hoa. Một số nhỏ bích 

họa tiêu biểu nghệ thuật Ấn Độ và Tây Tạng. Những bức họa này 

được ước định vào thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ tám. Phía bên kia 

trời tây của vùng Trung Á, hiện nay thuộc các nước Cọng Hòa 

Nga, người ta tìm thấy nhiều hình thức mỹ nghệ tại các địa vức 

tiêu biểu cho các trung tâm Phật Giáo xưa. Những bức bích họa 

được khám phá gần đây tại Balatik-Tepe gần Airtan Termez chịu 

ảnh hưởng Sassanian và bức trụ ngạch bằng đá vôi chạm trổ tinh vi 

vào thế kỷ thứ nhất sau kỷ nguyên biểu lộ sự dung hòa ảnh hưởng 

Ấn-Hy Lạp. 

 

Hai quốc gia bên lề Trung Á: A Phú Hãn và Tây Tạng đóng góp 

rất nhiều vào gia tài mỹ nghệ Phật Giáo. A Phú Hãn liên hệ với 

nghệ thuật Gandhàra cung cấp những ngôi tượng khắc đồ sộ dọc 

theo sườn núi, những pho điêu khắc và bích họa. Tại đây sự dung 

hợp giữa hai nghệ thuật Ấn Độ và Ba Tư đã tạo nên những tác 

phẩm  tiền phong cho nghệ thuật Trung Á đặc biệt tại Kizil và 

Murtuq. Những bức tranh Tây Tạng chịu ảnh hưởng Ấn Độ với sự 

tham gia của các nghệ sĩ Bắc Ấn và Khotan. 

 

Nghệ thuật Trung Á là nghệ thuật Phật Giáo, dung hợp các nghệ 

thuật của những sắc dân định cư. Trong giai đoạn đầu, nghệ thuật 

Trung Á chịu ảnh hưởng Hy Lạp- La Mã ở Gandhàra, sau đó chịu 

ảnh hưởng từ và truyền ảnh hưởng đến các nền văn minh Châu Á. 

Trung Á đóng vai trò quan trong trong việc tiếp thu và truyền đạt 

tư tưởng, lễ nghi, truyền đạt giáo lý của đức Từ Phụ cho các dân 

tộc sống trong lòng chảo Tarim từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 

mười, cho dân chúng Trung Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, 

Nhật Bản, Viêt Nam từ thế kỷ thứ nhất cho đến ngày nay.   
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PHỤ LỤC 

 

Phụ Lục I : Danh từ Đối Chiếu 1. 

Phụ Lục 2 : Danh Từ Đối Chiếu 2. 

Phụ Lục 3 : Cao tăng ngoại quốc đến Trung Quốc truyền đạo. 

 

PHỤ LUC I : DANH TỪ ĐỐI CHIẾU 1 

   Nhân danh, địa danh Trung Á, Ấn Độ. 

 

A Thích Bá, Đại Thực, Ả Rập. 
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Adbhuta, Yết Bộ Đa, tên của một ngôi bảo tháp tại Trung Á. 

Adinavachila, A Điểm Bà Súy La, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Adisthana, kinh đô xứ Kashmira, bây giờ là Srinagar. 

Afdivana-Chila, A Điểm Bà Súy La, hay Addyavakila hay 

Audumbara, hay 

            Adinavachila hiện nay là miền nam Sindh, Ấn Độ. 

Agni, A Kỳ Ni, có khi gọi là Karashahr, vương quốc Yenchi (Nhục 

Chi) xưa, nay là 

           Tân Cuơng Uighur. 

Ahichhatra, A Hê Chế Đán La, tiểu quốc, tức Ahichchhatra, hay 

Rammagar, phía tây 

                Bareli, tỉnh Rohilkhand, tây Ấn Độ. 

Ajitavati, sông A Thi Đa Phạt Để (Aciravati, tức là sông Rapti ở 

tỉnh Oudh. 

Aksu, xứ Cô Mặc. 

Altai, Ái Nhĩ Thái Sơn. 

Anandapura, A Nan Đà Bổ La, Vadnagar, bắc Gujarat. 

Andhra, Án Đạt La, giờ đây là tiểu bang Andhra. 

Anoghavajra, Bất Không. 

Antavara, hiện nay là Telingana. 

Apàlala, suối A Ba La La Long, vốn là nguồn của con sông 

Subhavastu (Tô Bà Tát Đổ 

           Hà) 

Arghai-bulak, suối A Phù Sư, Teachers' Fountain. 

Arni, A Lị Ni, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Asanga, Vô Trước. 

Asvabhava, vô tính. 

Atali, A Tra Li, hiện nay vẫn chưa rõ vùng nào. 

Attila, A Đề Lạp, Đại Hãn Mông Cổ đánh Âu Châu năm 374. 

Avakan, O-po-kiên hay A Phú Hãn (?) 

Avalokitesvara, Quán Thế Âm. 

Avanda, A Xa Đà, xứ Trung Sindh, thủ đô là cựu thành 

Brahmanabad. 

Ayamukha, A Da Mục Khư, Thiết Khẩu tiểu quốc, Hayamukkha 

tức Daundiakhera 
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 bây giờ, cách Allahabad phía tây bắc 104 dặm, bắc ngạn sông 

Hằng.  

Ayodya, A Du Già, Oudh, thủ đô Rama, một trung tâm Phật giáo 

lớn thời xưa. 

Bạch Thủy, đô thị Isfidjab, hiện nay là Sairam. 

Badakshan, Bạt Sáng Na. Thủ dô của Badashan hiện nay gần 

Faizabad, ngả đường 

          ngài Huyền Trang rẻ đi hướng đông nam về Trung Quốc. 

Baghlan, Dược Già Lãng, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua 

Bahlika, Phược Yết, hiện nay là Balkh, một tỉnh miền bắc 

Afghanistan, được xem như 

 là Tiểu Vương Xá Thành. 

Balàditya, vua Ấu Nhật có ngự viên tại Nalanda. 

Balluka, thành phố Ba Lợi 

Balo, Bạt Lộ La, nơi ngài Huyền Trang đi qua 

Bàluka, Bạt Lộc Ca, vào thời Hán gọi là Kumo, hiện nay là hai 

quận Paicheng và Aksu 

              tỉnh Sinkiang Uighur, vùng Thiểm Tây tự trị. 

Bamian, Phạm Diễn Na, một tiểu quốc cổ Trung Á tại A Phú Hãn. 

Bhavaviveka, thanh. 

Bhadra, tên một ngôi chùa, gần thủ đô Rama, Đường Huyền Trang 

có đến thăm. 

Bharukaccha, Bạt Lộc Yết Thiết Bà, Bharoch hay Barygaza. 

Brahmapura, Bà La Cấp Ma Bổ La, một tiểu bang, giữa quận 

Garhwal và Kumaon. 

Betik, Phật Địa, vương quốc Tây An, gần sông Oxus. 

Bima, Bễ Ma Thành. 

Bing Yul, Bình Tân, có nghĩa là một nghìn suối nước, giữa 

Tokmak và Talas, cổ  

         Trung Á. 

Bodhidharma, Bồ Đề Đạt Ma. 

Bodhiruci, Bồ Đề Lưu Chi, người bắc Thiên Trúc đến Lạc Dương 

năm 508. 

Bokhara, Bổ Hát,  vương quốc Trung Á, phiaÙ bắc của thành phố 

Bakhara hiện nay 
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Buddha Skull Bone, Phật Đảnh Cốt, tên của một thành phố cổ 

Trung Á, hiện nay 

           là Hidda, cách  phía nam Jalalabd 5 dặm. 

Buddhabhadra,  Phật Đà Bạt Đà La. 

Buddhabhadra, Giác Hiền, tên ngôi nhà tại Nalanda trong ngự viên 

của vua Bàladitya 

           (Ấu Phật) xây dựng, nơi ngài Huyền Trang cư trú, nghiên 

cứu kinh điển. 

Buddhajiva, Phật Đà Thập. 

Buddhasana, Phật Đa øPhiến Đa. 

Buddhasena, Phật Đà Phiến Đa, người bắc Thiên Trúc, đến Trung 

Quốc cùng thời 

          ngài Bodhiruci ( Bồ Đề Lưu Chi). 

Buddhasimha,  Phật Đồ Trừng. 

Buddhayasas, Phật Đà Da Xá. 

Calamadana, Chiết Ma Đà Na, lãnh thổ của Chemo (Tư Mạt), vùng 

Sinkiang Uighur. 

Cảnh Giáo do người Ba Tư A La Bản (Olopan) sáng lập, người 

Tàu gọi là Đại Tần 

 Giáo (La Mã Giáo) 

Caritra, thương cảng Puri tại Prissa (Odra hayUda). 

Chaj, Giả Thời, cũng gọi là Khoáng Xứ, hiện nay làTashkent, thủ 

đô nước Uzbek. 

Champa, giờ đây là vùng Bhagalpur, xứ Bihar. 

Chandrabhàga, sông có tên khác là Chinab, bắt nguồn từ hồ 

Lohitya-sarovara.  

Chang-an, Trường An, kinh đô Trung Quốc đời Đường 

Chang Chue, Trường Tiệt, nhà sư, anh ruột của ngài Huyền Trang 

Cheka, Thước Ca, hay Taki, một tiểu quốc cổ Trung Á nay thuộc 

tỉnh Punjab. 

Chekuka tọa lạc tại quận Yarkand (Xa Sa), vùng Tân Cương 

(Sinkiang) Uighur tự trị. 

Chemo, Tự Mạt, tức là quận Chemo hiện nay, vùng Sinkiang 

Uighur. 
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Chen-kuan, Trịnh Quán năm thứ ba (629) Huyền Trang rời Trung 

Quốc đi Ấn Độ 

Chi-chou, Tần Châu, hiện nay là Quận Tienshui, tỉnh Kansu (Cam 

Túc). 

Chih-ch'ien, ngài Chi Khiêm. 

Chitore, Trịnh Chỉ Đà, Chedi-Bundelkhand và một phần của các 

Tỉnh Miền Trung. 

Chu-shih-Hsing, ngài Chu Sĩ Hành. 

Cinabhukti, Chi-Na Phác-Để, hay Chinapati, hay Pati, một thị trấn 

lớn xưa. 

Culya, Châu Lỵ La, Chola, ven biển Coromandel. 

Đại Uyển, Fergana. 

Devaprajnã, Đề Vân Bát Nhã. 

Dhanakataka, Đà Na Yết Kiệt Ca, Dharanikot tại Krishna hay quận 

Guntur, tiểu 

 bang Madras, cách tây Amaravati một dặm. 

Dharma King hay Dhamma King, Pháp Vương tức là chỉ cho Phật. 

Dharmagupta, Đat Ma Cấp Đa. 

Dharmaguptaka, Đàm Vô Đức Bộ. 

Dharmakala,  Đàm Ma Ca La. 

Dharmakh,  Đàm Ma Trì. 

Dharmanandi,  Đàm Ma Nan Đề. 

Dharmapala, Hộ Pháp, Pháp Hộ . 

Dharmapriya,  Đàm Ma Tỳ 

Dharmaraksa,  Đàm Vô Sấm (Trúc Pháp Lan) đến Trung Quốc 

hoằng đạo vào  

           đời Tấn. 

Dharmaraksha,  Đàm Ma La Sát. 

Dharmatrata,  Đàm Đế. 

Dharmayasas, Đàm Ma Da Xá. 

Điền Chi, Syria 

Dignaga, Trần Na. 

Dipankara, Nhiên Đăng, tên Phật mà cũng là tên của một thành 

phố Trung Á cổ đại 

          gọi là Đăng Quang Thành. 
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Divakara, Địa Bà Ha La. 

Dravida, Đạt La Tì Đà. Nagapatam hiện nay là vùng đất xưa của 

Kancipura, thủ đô 

 của Dravida. 

Dhruvabhata, vua Đề Lô Bà Đạt Tra dữ lễ trai đàn do vua Sìladya 

tổ chức cúng dường 

           ngài Huyền Trang trước khi về nước. 

Đông Đột Khuyết là Mông Cổ ngày nay. 

Fa-tsing, Pháp Hiển, người tỉnh Sơn Tây, qua Ấn Độ năm 399. 

Fang Hsuan-ling, Duke of Liang Kuo, Phòng Huyền Linh, Lương 

Quốc Công,tể tướng. 

Ferghanah, Bõ Hãn quốc 

Gachi, Yết Chức, một tiểu quốc cổ Trung Á 

Gandhàra, Kiện Đà La, một vương quốc lớn cổ Trung Á, nằm dọc 

sông Kabul. giữa 

               hai con sông Khoaspers (Kunar) và Indus, bao gồm quận 

Peshawar và 

               Rawalpindi ở miền bắc Punjab hiện nay.                                                          

Garma, Hốt Lộ Ma, nơi ngài Huyền Trang đi qua. 

Govisana, Cu Tì Sương Na 

Grdhrakuta, núi Linh Thứu, tiếng Anh gọi là Vulture Peak. 

Grosapam, đô thị xưa xứ A Phú Hãn, nơi ngài Huyền Trang từ biệt 

vua xứ này về 

        nước, trước khi vượt núi Tuyết Sơn, Hindukush. 

Gunabhadra, Câu Na Bất Đà La. 

Gucchala, Cu Chiết La, Gurijjara-gujarat và một phần lớn của 

Khandesh và Malwa. 

Gunavarman, Câu Na Bạt Ma. 

Gunavidhi, Câu Na Tỳ Địa. 

Guzgan, Hồ Thật Kiện, một tiểu quốc cổ Trung A. 

Hami, Yi-Wu, Y Ngô, một nơi ngài Huyền Trang đi qua. 

Hảo Giáo, cũng gọi là Yêu Giáo (Mazdeism), quốc giáo của Ba Tư 

do Zoroaster sáng 

 lập, nên cũng gọi là Zoroasterism, quốc giào của Ba Tư. 

Hi-lo, Hi-La, tên của một ngọn núi tại Trung Á.  
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Himatata, Hê Ma Đát La, thuộc tỉnh Badakshan hay Daraim. 

Hindu Kush, Đại Tuyết Sơn 

Hiranyaparvata, Hạn Noa Bát Phạt Đa, hiện nay là quận Monghyr, 

Bihar. 

Hou-mo-chen-shih, Hầu Mạt Trần Thật, đại tướng (You Wu Hou, 

Hữu Võ Hầu) 

cùng với Li Shu-shen, Lý Thúc Thông, Tư mã Ưng Châu ( Yung-

chou) và 

Li Chien you, Lý Càn Hựu, huyện lịnh Trường An (Chang an) 

được Tể  

tướng Phòng Huyền Linh, đời Trịnh Quán (645) nhà Đường, giao 

trách 

nhiệm đón tiếp ngài Huyền Trang từ Ấn Độ về. 

Hsuan Tsang, Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư đời Đường, năm 

645 đi Ấn Độ lúc 26 

           tuổi để nghiên cứu Phật pháp và thỉnh kinh. Ngài mang về 

150 hòn ngọc Xá 

           Lợi, 7 tượng Phật (1 bạc, 2 vàng, 4 bằng gỗ trầm hương), 

224 bộ kinh điển Đại 

          Thừa, 192 bộ luận Đại Thừa, 15 bản của Thượng Tọa Bộ 

(Sthavira), 15 bản của 

           Đại Chúng Bộ (Mahasanghika), 15 bản của phái Chánh 

Lượng (Sammatiya), 22 

           bản của phái Di Sa Tắc (Mahisasaka), 17 bản của phái Ca 

Diếp Tỉ La 

          (Kasyapiya), 42 bản của phái Pháp Mật (Dharmagupta), 67 

bản của phái Nhất 

          Thiết Hữu (Sarvastivadin), 36 bộ Nhân Minh Luận 

(Hetuvidya sastras), 13 bộ 

          Thanh Minh Luận (Sabda-vidyasastras) , tổng cọng 520 

hòm, 675 cuốn. Ngài đã 

           đi trên 8,333 dặm, khoảng trên 12,000 km, mất 17 năm vừa 

nghiên cứu, vùa du 

           hành chiêm bái. 
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Hu Lu, sông Hồ Lư, tức sông Su-leh, con sông ngài Huyền Trang 

vượt qua trên đoạn 

             đường đầu tiên đi Thiên Trúc. 

Hui-lin, Huệ Lâm, tên của vị sư theo ngài Huyền Trang một đoạn 

đường 

Hui-wei, Huệ Oai, tên vị sư tại Lương Châu hướng dẫn Huyền 

Trang một đoạn đường. 

Hung-fu, Chùa Hoằng Phước tại Trường An, nơi ngài Huyền 

Trang dừng chân trước khi 

           vào Thủ đô Trường An..  

Huskara, Hộ Sắc La, một ngôi chùa tại cổ Kashmir. 

Isvara, Tự Tại Thiên, một vị thần được nhiều người Ấn tôn sùng 

thời Huyền Trang 

Jaguda, Hosina hay Arachosia xứ Ghazni, thủ đô Nam Arachosia. 

Jalandhara, Già Lan Đạt La, một tiểu quốc xưa, hiện nay là thị trấn 

Jalandhar, trên tây 

          ngạn sông Sutlej, tỉnh Punjab, tức là Trigartta. 

Jambudvipa, Diêm Phù Đề, Ấn Độ 

Jayapura,Xà Yết La, một thành phổ cổ đại Trung Á 

Jeyendra, Da Xa Nhân Đà La, một ngôi chùa tại cổ Kashmir, nơi 

ngài Hiền Trang cư 

           trú 2 năm nghiên cứu kinh điển. 

Jetavana, Kỳ Viên (Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên: Cây của thái tử Kỳ 

Đà (Kỳ thọ), vườn 

         của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Cấp Cô Độc viên). 

Jnãnagupta, Xà La Quật Đa. 

Jumnà, sông Diêm Mâu Na. 

Kabhanda,  Sol-gol hay Sariq-go, thành phố chính là Tashkurghan. 

Kajangala, Yết Châu Ôn Chỉ La, Kankjol hay Kajughira, quận 

Monghyr, nơi vua 

Silàditya tiếp đón Đường Huyền Trang rất trọng thể. 

Kalandaka Bamboo Grove, rừng trúc Kalandara, Trúc Lâm, 

Veluvana tại Rajgir, nơi 

     Kiết Tập Kinh Điển Lần I,  với hang động Sattapanni, Rajgir, 

Bihar. Kalayasas,Cương Lương Da Xá.                     
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Kalinga, Yết Lăng Già, bắc Circas, phía nam Orissa, phía bắc 

Dravida, gần biển.                                                          Kamarupa, 

Ca Ma Lũ Ba, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua.                             

Kancipura, Kiến Chi Bổ La, thủ đô xứ Dravida.                                                         

Kang seng Hui, ngài Khương Tăng Hội. 

Kanishka, Ca Nị Sắc Ca, tên của một đại vương và cũng là tên của 

một ngôi chùa. 

Kanyakubja, Yết Nhã Cúc Xà, Khúc Nữ Thành giờ đây là Kanauj, 

quận Farrakhabad, 

 Uttar Pradesh, nơi vua Siladitya tổ chức Hội Luận suốt 18 ngày để 

chư tăng 

Đại, Tiểu Thừa, Bà Là Môn, Ni Kiền Tử cùng Đường Tam Tạng 

thảo luận 

Phật lý. 18 quốc vuơng, 2000 đạo sĩ Bà La Môn, 1,000 chư tăng 

Nalanda 

đều tham dự. 

Kao-chang, Cao-Xương, Turfan, một nước tại Trung Á thời cổ đại. 

Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, vương quốc của vua Tịnh Phạn, phụ 

hoàng của Phật, hiện 

nay gồm làng Chitra-dei Ramghat, Sandwa và Tilaura, trên bờ 

sông Bangangà. 

Kapisa, Ca Tất Thức, một vương quốc cổ Trung Á 

Kapisá, Ca Tất Thi hay Kushan, một tiểu quốc phía bắc sông 

Kabul tại A Phú Hãn, 

         cũng là tên vua ở đô thị Udakaddhanda (Ô Dạt Ca Hán Đà) 

viếng thăm và tổ 

          chức trai đàn tiễn chân ngài Huyền Trang về nước. 

Kapitha, Kiếp Tỉ Tha, tiểu quốc, giờ đây là Sankasya hay Sankissa. 

Karakorum, Hòa Lâm, thủ độ Đại Mông Cổ, nhà Nguyên.. 

Karangala, Yết Chân Ôn Kỳ La, nơi ngài Huyền Trang Đã đi qua. 

Karashar, xứ Yên Kỳ 

Karnasuvarna, Kàmarùpa (?), Ka Ma Lũ Pa, Kansona, bây giờ là 

Rangamati, quận 

 Murshidabad. 
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Kashgar, Sở Lạc, nay là quận Suleh (Ca Thập), vùng Tân Cương 

Uighur tự trị của 

            Trung Quốc 

Kashmira, Ca Thấp Di La, Kế Tân, một tiểu quốc cổ Trung Á, hiện 

nay là Kashmir,  

         tại đây ngài Huyền Trang ở lại nhiều năm nghiên cứu Phật lý. 

Kàshyapmàtanga, Ca Diếp Ma Đằng, vi cao tăng đến nước Ngô 

hoằng đạo. 

Kasyapiya, Ca Diếp Di Bộ. 

Kausambi, Kiều Thường Di, Kosambinagar hay Kosam, một làng 

cổ trên tả ngạn 

sông Jamuna, cách Allahabad về phía tây 30 dặm.                                            

Kebud,  Kiếp Bố Đát Na, nơi Huyền Trang đi qua  

Kesh, Yết Sương Na, hiện nay là Stalinabad, thủ phủ xứ Tadzhik, 

Liên Bang Nga 

Khargan, Yết Bản, vương quốc Đông Ấn, hiện nay là Kerminah. 

Kheda, Khế Ha, hiện nay là Cutch. 

Khulm, Hốt Lẫm, nơi ngài Huyền Trang đi qua. 

Khwarism, Hóa Lợi Tập Di, Kara-kalpak, tây bắc Uzbeck, Liên 

Bang Nga. 

Khost, Hoát Tất Đa, lãnh thổ cũ của Tukhara, Nhục Chi. 

Khotan, Vu Điền, tên của một vuơng quốc tại Trung Á thời cổ đại. 

Khoti, Kha Đố La, nơi ngài Huyền Trang đi qua 

Kochania, Khuất  Sương Nhĩ Ca, hiện nay là Kokand tại Uzbek, 

Liên Bang Nga. 

Konkadha, Công Ngự Đà, một tiểu quốc Nam Ấn. 

Konkanapura, Cung Kiến Na Bổ La, mà thủ đô là Annagundhi, 

trên bắc ngạn sông  

Tungabhadra.                                                                                                   

Konyadha, Cung Ngự Đà, nơi ngaì Huyền Trang đi qua. 

Kosala, Kiều Tất La, thủ phủ hiện nay là Nagpur. 

Krisma, Ngật Lật Sắc Ma, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Kua-chou, Qua Châu, di tích ở phía đông quận Anhsi, Cam Túc. 

Kubadian, Cúc Hòa Diễn Na, nơi ngài Huyền Trang đi qua 

Kucha, Khuất Chi, Khâu Tư , một vương quốc tại cổ Trung Á 



 377 

Kulùta, Khuất Lộ Đa, hiện nay là một phần của Kulu, tỉnh Punjab. 

Thủ phủ  

           của Kulu là Nagarkot. 

Kumara, Cưu Ma La, vua xứ đông Ấn, đón tiếp ngài Huyền Trang 

1 tháng, trên 

           đường trở về Trung Quốc. 

Kumarabuddhi, Cưu Ma La Thập Đề 

Kumarajiva, Cưu Ma La Thập, cao tăng đến Trung Quốc hoằng 

đạo, dich kinh. 

Kurana, xứ Khuất Lang Noa, hiện nay là Kuran, thung lũng Kocha. 

Kumidha, Cấu Mế Đà, nơi ngài Huyền Trang đi qua.  

Kumush mountain,  Ngân Sơn, Silver Mountain. 

Kunduz, Hoạt quốc, vương quốc dân Hồ (Thổ Nhĩ Kỳ) do vua 

Shehu Khan 

 (Diếp Hộ Khả Hãn) cai trị, 

Kun-yang, Côn Dương, tên của một tướng phản nghịch chống triều 

Đường. 

Kuràna, xứ Khấu Lăng Noa. 

Kusinagara, Câu Thi Na Yết La, nơi Phật nhập niết bàn, hiện nay 

tại làng Kasia, 

 cách Gorakhpur về phía đông 37 dặm. 

Kustana, hiện nay là quận Khotan (Vu Điền) vùng Sinkiang 

Uighur, nơi Huyền Trang 

           ghé chân trên đường về Trung Quốc, được vua tiếp đãi nồng 

hâu. Tai đây ngài 

           Huyền Trang gửi người đến Kucha và Kashgar tìm kinh của 

phái Ca Diếp Tì la 

          (Kasyapiya) mà phái đoàn đã đánh rơi xuống nước khi vượt 

sông Indus.. 

Kuyu, Cung Ngự, cũng gọi là Chien-cheng, thành phố Suối. 

Lampaka, Lam Ba, một tiểu quốc cổ Trung Á, hiện nay là 

Lamghan hay Muranda 

                 trên bờ sông Kabul gần Peshawar 

Lan-chou, Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc. 

Langala, Lang Yết La, nằm ở vùng phía đông của Makran. 
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Lau Lang, Lop Nor. 

Li Chang, Lý Xương, huyện quan ở Qua Châu, giúp Huyền Trang 

đi Ấn Độ  

Liang-chou, Lương Châu, hiện nay là quận Wuwei, tỉnh Cam Túc. 

Liao, Liêu, tên của nước và tên con sông.  

Lohitaka, Lo Hê Chớ Ca, một ngôi tháp do vua A Dục xây. 

Lokaraksa, ngài Chi Lâu Ca Sấm 

Lo-yang, Lạc Dương, kinh đô Trung Quốc thời Đường. 

Loulan, Lâu Lan, miền Tây Trung Quốc, vùng Thiểm Tây 

(Sinkiang Uighur). 

Mani Giáo từ Hỏa Giáo mà ra do Ma Ni người Ba Tỉ Luân sáng 

lập năm 224. 

Magadha, Ma Kiệt Đà, một đại quốc thời Phật tại thế, hiện nay là 

quận Patna 

 và quận Gayà tại Bihar.                                                                                       

Maghian, Nhị Mạt Hạ 

Maharastra, Ma Ha Lặc Xá, xứ Maratha, nằm giữa hai con sông 

Godavari và 

 Krishna. 

Mahasanghika, Ma Ha Tăng Kỳ Bộ, Đại Chúng Bộ. 

Mahesvarapura, Ma Hê Thất Phạt La Bổ La, có lẽ là xứ Gwalior. 

Theo Cunningham, 

 đó là Mahishmatipura, thủ đô xứ Chedia. 

Mahisasaka, Vi Sa Tắc Bộ. 

Maitreya, Di Lặc. 

Malakuta, Lâm La Cư Tra, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Malava, Ma Lạp Bà, Malwa, thủ đô xưa là Avanti hay Ujjayini. 

Mandrarisi, Mạn Đà La Tiên 

Manglaur, Mông Yết Lý, Thủ đô xứ Udyàna, cũng có tên khác là 

Mangata 

Mathùra, Mạt Thố La, thủ đô xứ Surasena,có rất nhiều tháp thờ đại 

đệ tử Phật. 

Maticandra, Tuệ Nguyệt. 

Matipura,  Mạt Để Bổ La, Madawar, Mundore hay Madyabarn một 

tiểu quốc xưa. 
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Maudgalyàyana, Moggalana, Mục Kiền Liên, sinh gần Nalanda. 

Mo-ho-yen, sa mạc Mạc Hạ Diên, rộng 800 lí (độ 200 km). 

Mokshagupta, Mộc Xoa Cúc Đa, vị sư người nước Kucha, đón tiếp 

Huyền Trang.. 

Munjan, Măng Kiện hiện nay là Talikhan. 

Morasampura, Mậu La Tam Bộ Lô, xứ Multan hiện nay. 

Mu-yeh, Mục Dã, tên một trận đánh lớn. 

Munjan, Măng Kiện, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Nagaradhana, Na Già La Đà Na, một ngôi chùa lớn ở Jalandhara 

Nagarahara, Na Yết La Bát, (Nigarhàra)  một tiểu quốc cổ Trung 

Á, nơi hai giòng 

        sông  Surkhar cua Surkh-rud và Kabul gặp nhau, cách  

Jalalabad về phía nam  

        năm dặm. 

Nàlanda, Tu viện, Học viện, nơi ngài Huyền Trang cư trú 5 năm 

nghiên cứu kinh 

          điển dưới sự hướng dẫn của ngài Sìlabhandra (Giới Hiền) 

Narasimha, Na La Tăng Hà, tên của một thành phố Trung Á cổ đại. 

Narendrayasas, Na Liên Đề Da Xá.  

Navapa, Nạp Phược Ba Đất, lãnh thổ xứ Lâu Lan, Cam Túc. 

Nejkend, Nô Xích Kiện, cũng gọi là Tân Thành. 

Niya, tức là Niya hiện nay nằm trong quận Yutien, Trung Quốc. 

Oxus, sông Phục Xu 

Paili, đô thị Bạch Lực, nơi ngài Huyền Trang đi qua. 

Pamir,  Núi Thông Lãnh. 

Pan-Po, Bàn Đà, người ngoại quốc đầu tiên xin qui y với ngài 

Huyền Trang, trên 

           đường đi Tây Trúc. 

Paramantha, Ba La Mật Đà. 

Parasi, Ba Lặc Tư, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Parika, Bát Lị Hạt, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Parthia, xứ An Tức 

Parvata,  Bột Phạt Đa, thuộc tỉnh Punjab, nơi Đường Huyền Trang 

ở lại 2 năm 
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nghiên cứu Phật học, rồi trở về Nàlandà, ở chùa Tiladha (Đê La 

Trạch Ca 

2 tháng, chuẩn bị trở về Trung Quốc. 

Pàryàtra, Ba Lỵ Dạ Đán Ha, hay Paripatra, hay Pariyatra, một tiểu 

quốc xưa xưa, 

           phía tây dãy núi Vindhya. 

Phát tư Ba, quốc sư nhà Nguyên. 

Pitasìla, Tì Đa Chế La, Patala, thủ đô xứ Hạ Sindh, tức Nirankot 

hay Haidarabad. 

Pragbodhi, Núi Chánh Giác tức là núi Mora bên kia sông Phalgu, 

cách Bồ Đề Đạo 

 Tràng 3 dặm về phía tây bắc. 

Prajnã, Bát Nhã. 

Prajnakara, Huệ Tánh, vị sư xứ Cheka (Thước Ca) tiễn Huyền 

Trang một đoạn đường  

Prajnaparamitardayasutra, Bát Nhã Tâm Kinh. 

Prajnãruci, Bát Nhã Lưu Chi. 

Prayaga, Bạt La Đa Già, tiểu quốc, hiện nay là Allabasad, Uttar 

Pradesh, nơi vua 

  Siladitya, vua Dhruvabhata (Đổ Lô Bà Đạt Tra), vua Kumara tổ 

chức buổi trai 

 tăng cho chư tăng và dân chúng, suốt hàng tháng trời, cho 10,000 

tăng, Bà La 

 Môn, dân chúng, 18 vua chư hầu đến tham dự. 

Punach, Bán Nô Ta, một huyện lỵ tây nam Kashmir 117 dặm. 

Pungatara, ngài Như Đàn. 

Punnavaddhana, Bôn Na Phạt Đạn Na, Paundra Varddhana hay 

Pundra Vardhana bây 

 giờ. Malda gồm trong lãnh thổ này. 

Puskaravati, Bố Sắc Yết La Phạt Để, tên thủ đô xưa của Gandhara, 

bắc Peshawar. 

Ragh, Yết Lã Hồ, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua. 

Ràjagrha, Vương Xá, giờ đây là Rajgir tại Bihar. 

Ràjapura, xứ Yết La Xà Bổ La, hay Rajapuri hay Rajaori, nam 

Kashmir. 
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Rama,  La-Ma, Ràmagrama, Rampur Deoriya, quận Basti, tỉnh 

Oudh. 

Ratnamari, Lặc Na Ma Đề. 

Rợ. người Hán gọi những dân tộc láng giềng là Mọi Rợ, như Rợ 

Ngũ Hồ: 1/ Hung Nô 

2/ Yết (Mông Cổ) 3/ Tiên Ty (Mãn Châu) 4- 5/ Chi và Khương 

(Tây Tạng). Rồi 

Rợ Nhung Đich, Rợ Đột Khuyết tức là Rợ Hồi Hột (Mongol-

Turks)- Đông Hồi 

 Hợt (East Turkestan), Tây Hời Hợt (West Turkestan). 

Rợ Nam Chiếu ở Vân Nam. 

Ruisamangan, Hất Lô Tất Manh Kiên, nơi ngài Huyền Trang đi 

qua 

Sadàpralàpa, Ba Luân, vị Bồ Tát khóc thảm thiết vì không được 

tầm cầu chân lý. 

Saddharmapundarikasutra, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Saghanian, Xích Ngạc Diễn Na, nơi ngài Huyền Trang đi qua 

Sàkala, Xà Yết La, tức Sialkote, một cổ thành, trở thành thủ đô của 

vương quốc Hy 

           Lạp Demetrius,  trong tỉnh Lahore hiện nay. 

Sala, rừng Ta La. 

Sàlàka, Xà Lặc Ca, một ngôi chùa tại Kapisá cổ đại 

Samarkand, tiểu quốc Táp Mạc Hiến, hiện nay là Samarkand tại 

nước Uzbek. 

Samatata, Tam Ma Đản Tra, gồm quận Comilla, Noakhali và 

Sylhet. 

Sanghabhadra, Chúng Hiền. 

Sanghabhuti, ngài Tăng Già Bạt Trừng. 

Sanghabudha, ngài Trúc Phật Sóc. 

Sanghadeva, ngài Tăng Già Đề Bà. 

Sanghalakshas, ngài Tăng Già La Xoa. 

Sanghapala, Tăng Già Bà La. 

Sanghavarman, Khang Tăng Ngãi, một cao tăng người Khang Cư 

(Sogdiana). 

Sarvastivada, Tát Bà Đa Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ.. 
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Satadru, Thiết Đa Đồ Lư, một tiểu quốc cổ Trung Á, giữa Ấn Độ 

và Pakistan. 

Sgamaka, xứ Thượng Di 

Sha-chou, Sa Châu, tây Trung Quốc. 

Shammaphala, ngài Đàm Quả 

Shehu Khan, Điệp Hộc Khả Uẩn, vua (Khan) Diệp Hộc người Thổ 

(Khiết Đan). 

Shighni,Thi Diệp Ni, hiện nay là Shaghan. 

Shu, nước Thục, một trong ba nước thời Tam Quốc 

Shue-che, thành Tố Diệp (Tokmak). 

Sìlabhadra, Giới Hiền, đại tăng tại Nalanda hướng dẫn Huyền 

Trang nghiên cứu kinh 

           điển. 

Sìladitya vua Giới Nhật cùng ngài Huyền Trang và vua Kumàra đi 

thuyền trên sông 

          Hằng. 

Simhala, Tăng Già La, nước Sư Tử, Tích Lan. 

Simhaprabha, Sư Tử Quang, bạn học của ngài Huyền Trang. 

Simhacandra, Sư Tử Nguyệt, bạn học của ngài Huyền Trang. 

Simhapura tức Kalas hay Kataksha, quận Jhelam, tỉnh Punjab. 

Sindh, Tín Độ, xứ Thượng Ấn , thượng nguồn Indus. 

Sinkiang, vùng Tân Cuơng Tự Trị của dân Uighur. 

Skandila, Tác Kiền Địa La, Ngộ Nhập. 

Sở Lạc, nay thuộc Sơ Lạc, tỉnh Tân Cương 

Sogdiana, xứ Khang Cư. 

Sravasti,  nước Xá Vệ,  Sahet-Mahet, trên bờ sông Rapti (Aciravati 

cổ đai), tỉnh Oudh. 

Srimitra, ngài Thi Lê Mật Đà La,  Trúc Cao Tọa. 

Srughna, Tốt Lộc Cẩn Na, một tiểu quốc giờ đây là Sugh, gần 

Jagadri. 

Sthanesvara, Tát Tha Nê Thấp Phát La, một tiểu quốc trên bờ sông 

Sarasvati. 

Sthiramati, An Tuệ. 

Subhakara, Thiện Vô Úy. 
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Subhavastu, Tô Bà Tát Đổ, tức là sông Suvastu, tức là Swat hay 

Suat hiện nay. 

Sudhana, Thiện Tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm theo 53 thầy 

học đạo 

Sui, nhà Tùy (581- 618) 

Suman hay Kulab, Dũ Mạn, nơi ngài Huyền Trang đi qua 

Sumeru, núi Tu Di. 

Suratha, Tô Lặc Sá, Surastra, Khathiawad và các phần đất khác của 

Guzerat. 

Surya, Nhật Thiên, thần Mặt Trời, một vị thần được vua quan, dân 

chúng Ấn 

 Độ thời ngài Huyền Trang tôn sùng sau Phật. 

Sutrishna, Tốt Đổ Lợi Sắc Na, hiện nay là Ura-tepe. 

Svetapura, Phệ Đà Bổ La, tên thành phố và tên ngôi chùa thời cổ 

đại ở Vaisali. 

Szechuan, nước Thục , Tứ Xuyên.  

Syamaka, Thương Di, hiện nay là Mastuj. 

Takshasila, hay Taxila, Đán Xóa Thỉ La, một tiểu quốc cổ Trung 

Á, hiện nay 

          thuộc tỉnh Punjab 

Talas, Đản La Tư, thành phố Trung Ấn, tức là Auliata. 

Talikan, Đạt Thích Kiện, nơi ngài Huyền Trang đi qua  

Tamasàvana, Đáp Mạt Tô Phạt Na, ngôi cổ tự tại cổ Trung Á gần 

Lahore hiện nay. 

Tamralipti, Đạm Ma Lật Đế, Tamluk, trên tây ngạn sông Rupna-

rayana, quận 

 Midnapur, Bengal. 

Tapassu, thành phố Đề Vị 

Tathàgata, Như Lai 

Tao Chang, Đạo Chánh, tên vị sư đi theo ngài Huyền Trang một 

đoạn đường  

Ten Stages, Thập Địa như được ghi trong Kinh Yogacaryabhumi 

sutra. 

Termed, Đát Matä, nơi Huyền Trang đi qua. 

Termistat, Đạt Ma Tất Thiết Đế, hiện nay là Wakhan. 



 384 

Terra santa, thánh địa, đất thanh: Ấn Độ. 

Tháp Lý Môi, Tarim. 

Thiên Thiện, nay thuộc La Bố Lạc, tỉnh Tân Cương. 

Thổ Cốc Hồn, nay là đất tỉnh Thanh Hảỉ. 

Thổ Phồn, Tây Tạng ngày nay. 

Three Bodies, Tam Thân (Dharmakaya, Sambhogakaya, 

Nirmanakaya). 

Tiladha, ngôi chùa xưa tại Magadha, nhiều cao tăng tinh thông 

Tam Tạng cư trú. 

 nơi Đường Tam Tạng ở lại học hỏi hai tháng. 

Tosasana, Đốt Xá Tát Ma, một ngôi chùa lớn ở th ị trấn 

Cinabhukti, nơi ngài Huyền 

               Trang cư trú 14 tháng để nghiên cứu kinh điển. 

Tripitaka, Tam Tạng (Kinh, Luật, Luận). 

Tseng-tse, Tăng Tử. 

Tson Khapa, Tôn Khắc Ba.  

Tu-ching, Đốc Tiến, một thị trấn phía tây Turfan. 

Tusita, trời Đâu Suốt nơi Phật Di Lặc thuyết pháp. 

Tukhara, Đỗ Hóa La, nước Nhục Chi,  tức là Balkh hay Bactria, 

tên gọi của người Hy 

            Lạp hay Tokharistan theo các nhà địa dư Ả Rập. 

Tukuta, Độc Cô Đạt, một vị quan Trung Hoa tại Qua Châu. 

Tung-huang, Đôn Hoàng xưa là kinh đô nhà Tây Lương, nơi có 

Thiên Phật Động. 

Turfan, Cao Xương (Kao Chang), Xa Sư,  một vương quốc trên 

tuyến đường phía bắc. 

Turkestan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đột Khuyết. 

Uda, Ô Đà,  Odra hay Orirsa 

Udakkhanda, Ô Đạt Ca Hán Đa, hay Udakhanda, Chind hay Und, 

một thành phố trên 

            bờ sông Indus, hiện nay thuộc quận Peshawar, tỉnh Punjab. 

Udita, (Ô Địa Đa), một vương quốc Bắc Ấn tiễn chân ngài Huyền 

Trang về nước. 

Udyàna, Ô Trượng Na, một tiểu bang cổ  Kashmir , nằm trên sông 

Swat, bắc 
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           Peshawar. Mangala là thủ đô xứ Udyàna, thuộc quốc của 

Gandhàra, nơi Đường 

          Tam Tạng gửi người tới chép lại kinh sách của giáo phái 

Kasyaipya (Ca Diếp Tì 

          Da) thay cho số kinh sách bị mất vì đắm thuyền trên chuyến 

đi về Trung Quốc. 

         Người Trung Hoa gọi vùng này là Meng-ho-li. 

Ujjayini, Ô Diễn Ni, Ujin, thủ đô xứ Avanti hay cổ Malwa, trên 

sông Sipra. 

Upagupta, Vua U Ba Cúc Đa, người xây chùa thờ Xá Lợi Phật gần 

Mathura. 

Urasa, O-Lặc-Xoa, một tiểu quốc cổ Trung Á, hiện nay là Hazara, 

phía tây Kashmir. 

Usa, hiện nay la Yangihissar. 

Ush, xứ Ôn Túc. 

Vaisali, Tỳ Xá Li, một vương quốc lớn thời Phật tại thế, hiện nay 

là Besarh, 

             Muzattarpur thuộc tỉnh Bihar.. 

Valabhi, Phạt Lạp Ti hay Valabhadra, một hải cảng ở vịnh Cambay 

tại Khatiawad 

 Gujarat cách tây bắc Bhaonagar 18 dặm. 

Varana, Falana hay Banu hay Barana, Bulandshahr gần Delhi xứ 

Punjab. Ngài 

Pháp Hiển gọi là Po-na hay Bana, nơi ngài Huyền Trang dừng 

chân chiêm 

 bái thánh tích trên đường về nước. 

Varànasi, Ba La Niết Tư, thủ đô xứ Kasi,  giờ đây là Varanasi, có 

vườn Lộc Uyển, 

          thời xưa có chùa Lộc Uyển (Deer Park Monastery).                   

Vasubandhu, Thế Thân. 

Vasumitra, Thế Hữu. 

Vilasana, Tỳ Loa Sang Noa, tiểu quốc trên bờ sông Kalinadi. 

Visoka, Bệ Sách Ca, tiểu quốc, tức Sahet-Mahet trên bờ sông 

Rapti, Oudh. 

Vrjji, Phất Lật Thị, nơi ngài Huyền Trang đã đi qua.  
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Vrjisthana, hiện nay làquận Kabul. 

Vu Điền, nay thuộc Hà Điền, tỉnh Tân Cươnng 

Vulture Peak, Linh Thứu Sơn 

Wakhsh, Hoạch Sa, nơi ngài Huyền Trang đi qua 

Wang-hsiang, Vương Tướng, tướng tiền đồn khuyên ngài Huyền 

Trang trở về Tàu 

Wu, nuớc Ngô, một trong ba nước thời Tam Quốc 

Wu-pan, Vô Bán, một thị trấn phía tây Turfan 

Wu-tung, cây ngô đồng dùng làm cầu cho ngài Huyền Trang vượt 

qua sông Hồ Lư. 

Yarkand, xứ  SaXa, nay thuộc huyện Thuộc, tỉnh Tân Cương 

Yamgan, xứ   Dâm Bạc Kiện, hiện nay là Jerm. 

Yên Kỳ, nay thuộc Yên Kỳ, tỉnh Tân Cương 

Yi-wu (Hami), Y Ngô, một tiểu quốc phía tây Trung Quốc 

Yogacaryabhumisastra, Du Già Sư Địa Luận do Phật Di Lặc thuyết 

dạy. 

Yuddhapati, Chiến Chư, hiện nay là Ghazipor, Chiến Vương 

Thành 

Yumadha, Nhuệ Mạt Đà, một tiểu quốc cổ Trung Á 

Yu-men-kuan, Ngọc Môn Quan, cửa ải địa đầu phía tây Trung 

Quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II : DANH TỪ ĐỐI CHIẾU 2 

                    Kinh văn, nhân danh, địa danh, chùa tháp ngài Huyền 

Trang  
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 đã chiêm bái, nghiên cứu và phiên dịch.  

 

Abhayasiddhisastra, Thành Vô Úy Luận. 

Abhidharmajnãnaprasthànàsastra, A Tỳ Đàm Phát Trí Luận của 

ngài Katyàyana, Ca 

 Chiên Diên. 

Abhidharmajnanaprasthanasastra, Phát Trí Luận. 

Abhidharmakosa, Câu Xá Luận. 

Abhidharmanyayanusarasastra, A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý 

Luận. 

Abhidharmapadasastra, Lục Túc Luận 

Abhidharmaprakaranasasanasastra, Hiển Tôn Luận. 

Abhidharmaprakaranapadavibhasasastra, Chúng Sự Phần Tỳ Bà 

Sa. 

Abhidharmasamuccaya, A Tỳ Đàm Tập Yếu. 

Abhidharmasamuccayavyakhya, Đối Pháp Luận. 

Aryavarman, A Lê Da Phạt Ma (Thanh Tào) thuộc giáo phái 

Sarvastivada. 

Asanga, Vô Trước. 

Avatamsakasutra, Kinh Hoa Nghiêm 

Asvabhasa, Vô Tánh, vị chú thích bộ Nhiếp Đại Thừa Luận. Ngài 

Thế Thân cũng chú 

 thích bộ luận này và đều được ngài Huyền Trang dịch mỗi bộ 10 

cuốn. 

Bhadra, chùa Bát Đà La. 

Bhalluka, Ba Lợi thành. 

Bhuta, Bộ Đà, một hệ phaí Bà La Môn 

Candrasimha, Sư Tử Nguyệt, một luận gia nổi tiếng thời ngài 

Huyền Trang. 

Chandravarma, Chiến Đạt La Phạt Ma, Nguyệt Trù, người xứ 

Jalandhara (Xà Lan 

            Đạt Na), ở chùa Nagaradhana (Na Già La Đà Na), thầy dạy 

ngài Huyền Trang 

 4 tháng, bộ Abhidharmaprakaranapadavibhasasastra (Chúng Sự 

Phần Tỳ Bà 
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 Sa). 

Chao-chou, Triều châu. 

Ch'eng-tu, Thành Đô. 

Ching-chou, Kinh châu, có chùa Tun-Huang (Đôn Hoàng), nơi 

ngài Huyền Trang 

lưu trú trước khi qua Tây Vực (Miền Tây Trung Quốc, lúc bấy giờ 

thuộc  

Trung Á).                                                                                                           

Dharmasangha, Đat Ma Tăng Già, nổi danh khắp Tây Vực đến dãy 

Pamir. 

Dhanakataka, xứ Đà Na Yết Kiệt Đa. 

Dharmaraksa, Đàm Ma La Sát (Trúc Pháp Lan), một trong hai vị 

sư người Trung Ấn 

        đầu tiên đến Trung Quốc hoằng pháp, cùng ngài Ca Diếp Ma 

Đằng dịch bộ kinh 

        Tứ Thập Nhi Chương.  

Gangadvara, Căng Già, vùng thượng nguồn sông Hằng. 

Gunabhadra,Cầu Na Bạt Gia (Đức Quang) một cao tăng phái 

Mahisasaka. 

Hetuvidyasastra, Nhân Minh Luận. 

Hiranyaparvata, xứ Y Lan Noa 

Hsiang-chou, Tương Châu. 

Hsuan Tsang, Huyền Trang, sau khi ở Ấn Độ về năm 645, ngài cư 

trú tại chùaHoằng 

 Phước, chuyên dịch kinh điển. Ngài dịch 75 bộ, 1335 tập, với sự 

giúp sức của  

 12 vị sư tinh thông Tam Tạng thời bấy giờ là ngài Linh Nhuận ( 

Lin-yun), Văn 

 Bị (Wen- pei) thuộc chùa Hoằng Phước (Hung-fu) tại Thủ đô; 

ngài Huệ Quì  

( Hui-kuei) chùa La Hán (Lo-han); ngài Minh Diễm( Ming-yen) 

chùa Thực Tế 

 (Shih-chi); ngài Pháp Tường chùa Bảo Xương; ngài Phổ Hiền 

chùa Tinh Pháp; 
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 ngài Đạo Thâm (Tao-sheng) chùa Pháp Giảng (Fa-chiang) tại 

Quách Châu 

 (Kuo-chou); ngài Huyền Trung (Hsuan-chung) chùa Diễn Giác ở 

Biện Châu; 

 ngài Thần Thái chùa Phổ Cửu (Pu-chio) tại Bồ Châu (Pu-chou); 

ngài Kinh 

 Minh (Ching-ming) chùa Chấn Hưởng (Chen-yin) tại Miên Châu 

(Mien-chou); 

  ngài Đạo Nhân (Tao-yin) chùa Đa Bảo (To-pao) tại Ích Châu (Yi-

chou) và vị 

thứ 12 ? Ngoài ra còn có những vị chuyên ngành giúp sức: Những 

vị giỏi về văn 

 phạm ; Thê Huyền (His-hsuan), Minh Tuấn (Ming-chun), Biện Cơ 

(Pien-chi), 

 Đạo Tuyên (Tao-hsuan), Tịnh Mai (Chimng-mai), Hành Hữu 

(Hsing-yu), Đạo 

 Trác (Tao-cho), Huệ Lập (Hui-li), Huyền Tắc, Huyền Ứng 

(Hsuan-ying).  

Về Phạn học: Huyền Mộ (Hsuan-mu)ä 

Indra, Đế Thích. 

Jalandhara, nước Xà Lan Đạt Na. 

Jayagupta, Na Già Cúc Đa, người xứ Gangadvara (Căng Già, 

thượng nguồn 

 sông Hằng) dạy ngài Huyền Trang 5 tháng bộ luận Vibhasastra 

 (Tỳ Bà Sa) của phái Sautrantika (Kinh Bộ). 

Jinabandhu, Thân Nu Phạn Trà, Tối Thắng Thân, tên của vị tăng 

Kashmir. 

Jinatrata, Thần Na Đán La Đa, Tối Thắng Cừu, người Kashmir. 

Jnanachandra, Trí Nguyệt, chú của vua xứ Kucka, thông hiểu Phật 

pháp. 

Jutika, Thù Trung Gia, một hệ pháo Bà La Môn. 

Kalayasas, ngài Chi Cương Lương Tiếp. 

Kanyakubja, xứ Yết Nhã Cúc Xà. 

Kasyapa Màtanga: Ca Diếp Ma Đằng (Ca Diếp Thắng Hội), vị sư 

người Trung Ấn, 
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         người đầu tiên đến Trung Quốc hoằng đạo, dịch bộ kinh đầu 

tiên tại Trung Quốc, 

         kinh Tứ Thập Nhi Chương. 

Katyayana, Ca Chiên diện, tác giả bộ A Tỳ Đàm Phát Trí Luận. 

Kshantisimha, Sẳng Đề Tăng Ha, Sư Tử Nhẫn, giáo thọ của ngài 

Huyền Trang. 

Kapalika, Lâu Man, một hệ phái Bà La Môn. 

Kucka, kinh đô Khuất Chi, nơi ngài Huyền Trang tranh luận với vị 

sư Nguyên Thỉ 

 nổi danh là ngài Moksagupta (Mộc Xoa Cúc Đa). 

Liang-chou, Lương Châu. 

Lokayatika (Thuận Thế ngoại đạo), Bhuta (Bộ Đa), Nirgrantha (Lý 

Hệ), Kapalika 

 (Lâu Man), Jutika (Thù Trưng Già), Sankhya (Số Luận), 

Vaiseshika (Thắng 

 Luận) là những hệ phái tôn giaó, triết học đã cùng ngài Huyền 

Trang đối 

 thoại. Phái Số Luận đưa ra 25 đế nghĩa, nguyên lý của chân lý. Từ 

Prakrti 

 (Tự Tánh) sinh ra Mahat (Đại Đế). Từ Mahat sinh ra Ahamkara 

(Ngã 

            chấp), rồi từ đó sinh ra 5 Tanmatras (Ngũ duy lực: Sắc, 

thanh, hương, vị, xúc), 

           Ngũ Đại (hỏa, không, địa, thủy, phong); 11 căn: nhãn, nhĩ, 

tỉ, thiệt, bì gọi là 

           Ngũ Tri Căn, cọng thêm Ngũ Tác Nghiệp là  thủ, túc, tiểu 

tiện xứ, đại tiện  xứ 

           và Tâm Bình Đẳng Căn. 24 đế này phung sự Purusha (Thần 

Ngã) và Thần 

Ngã xử dụng chúng cho đến khi giải thoát thì thân ngã được thanh 

tịnh. Phái 

Thắng Luận đưa ra 6 cú nghĩa (6 phạm trù thực tại) đó là Thực, 

Đức, Nghiệp, 

Đồng, Di, Hòa Hiệp. Sáu Phạm trù này là đối tượng thuộc sở hữu 

của ngã. 
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Trước khi giải thoát ngã xử dụng những phạm trù này, khi thoát 

khỏi chúng, 

ngã được trở lại trạng thái Niết Bàn. 

Madhyamikasastra, Trung Luận. 

Mahàparinirvanasutra, Đại Bát Niết Bàn Kinh.  

Mahasanghika, Đại Chúng Bộ 

Mahayànasamgraha, Nhiếp Đại Thừa Luận. 

Mahayanasutralankarasastra, Trang Nghiêm Kinh Luận. 

Mahisasaka, Di Sa Tắc Bộ, một hệ phái Phật Giáo. 

Mandala, Mạn Trà La. 

Manojnaghosa, Mạt Nô Nhã Cu Sa (Ý Thanh), một vi sư Đại Thừa 

uyên bác. 

Matipura, xứ Mạt Đế Bổ Đa. 

Mitrasena, Mạt Đa Tư Na, người xứ Matipura (Mạt Đế Bổ Đa), đệ 

tử của luận sư 

 Gunaprabha (Cù Na Bát Thích Bà) dạy ngài Huyền Trang 5 tháng 

các bộ luận 

 của phái Nhất Thiết Hữu Bộ, như luận Tattvasandesasastra (Tát 

Ba Đa Bố, 

 Đán Đỏa Tam Đệ Thước Luận dịch là Biện Chơn Luận và bộ 

 Abhidharmajnanaprasthanasastra (Phát Trí Luận).                                   

Moksagupta, Môc Xa Cúc Đa, một vị sư Tiểu Thừa tinh thông Ngũ 

Minh, Thanh 

 Minh. 

Mula bhidharmasastra, Căn Bản A Tỳ Đạt Ma Luận của Chánh 

Lượng Bộ . 

Nagaradhana, chùa Na Già La Đà Na. 

Nyayadvaratarakasastra, Lý Môn Luận. 

Pãncaskandhasastra, Ngũ Uẩn Luận. 

Parvata, xứ Bát Phạt Đa, nơi ngài Huyền Trang cư trú 2 năm 

nghiên cứu Phật học. 

Prajnabhadra, Trí Hiền, tại Nalanda, tinh thông Tam Tạng của 

Nhất thiết hữu bộ, 

 giúp ngài Huyền Trang giải quyết một số nghi vấn trong Phật 

Pháp.  
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Prajnakara, Bát Nhã Yết La (Huệ Tánh), vị cao tăng Nguyên Thỉ, 

tại Balluka 

 (Ba Lợi Thành) thầy dạy ngài Huyền Trang về Câu Xá Luận và 

Tỳ Bà Sa 

 Luận (Vibhashasastra). Ngài cùng 3 vị luận sư khác là 

Manojnaghosa 

(Mạt Nô Nhã Cu Sa, Ý Thanh) thuộc Đại Thừa, Aryavarman (A Lê 

Da 

Phạt Ma, Thánh Tào) thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ và Gunabhadra 

(Cầu Na 

Bạt Đà, Đức Quang, thuộc phái Mahisasaka (Di Sa Tắc Bộ) mở 

cuộc 

tranh luận về giáo nghĩa Phật Đà cho ngài Huyền Trang và các cao 

tăng 

thuộc nhiều môn phái.                                                                              

Prajnaprabha, Trí Quang, một cao tăng Nalanda.                                                                                                                       

Prasenajit, Thắng Quân, một cư sĩ luận sư ở núi Latthivana hay 

Latthivanuyyana 

bây giờ là Jethiana (Trượng Lâm) gần Rajgir, trước đây học Nhân 

Minh 

với ngài Sthitamati Bodhisattva (An Huệ Bồ Tát), tinh thông Tam 

Tạng, 

giỏi Vệ Đà, Thiên Văn, Địa lý, Y học, Thuật Số. Ngài Huyền 

Trang đã 

 ở lại đây 2 năm, theo 2 vị này học Vijnaptimatrasiddhisastra 

(Thành Duy 

 Thức Luận), Abhayasiddhisastra(Thành Vô Úy Luận), Bất Trú 

Niết Bàn 

Thập Nhị Nhân Duyên Luận, Mahayanasutralankarasastra (Trang 

Nghiêm 

Kinh Luận).                                                                                                

Prasikshasastra, Giáo Thực Luận.                                                                                               

Sabdavidya, Thanh Minh Luận.                                                  

Saddharmasamparigrahasastra, Nhiếp Chánh Pháp Luận.                                   

Sagarajnana, Hải Huệ, một cao tăng Nalanda.                                                                                
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Samatiya, Chánh Lượng Bộ.                                                              

Samuccayapramanasastra, Tập Lượng.                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Sanghakirti, Tăng xứng, chùa Jayendra (Già Da Nhân Đà La) tại 

Kashmir dạy  

ngài Huyền Trang Câu Xá Luận, Abhidharmanyayanusarasastra (A 

Tỳ Đạt  

Ma Thuận Chánh Lý Luận, Nhân Minh Luận, Thanh Minh Luận. 

Ngài 

Huyền Trang ở tại Kashmir 2 năm, nghiên cứu, học hỏi.                                

Sankhya, Số Luận.                                                                                                

Sarvastivadin,  (Thuyết) Nhất Thiết Hữu Bộ.                                                       

Satasastra, Bách Luận. Ngài Huyền Trang đến Cheka (Thước ca) 

học Bách Luận, 

 Quảng Bách Luận với một vị Bà La Môn, đệ tử của ngài 

Nàgàrjuna 

 (Long Thọ) tinh thông Bách Luận và Trung Luận. 

Satyasiddhisastra, Thành Thật Luận . 

Sautrantika, Kinh Lượng Bộ. 

Sikshananda, Thực Xoa Nan Đà. 

Silabhadra, Giới Hiền tại Nalanda, thầy dạy ngài Huyền Trang 5 

năm, những 

 bộ luận như Yogacaryabhumisastra (Du Già Sư Địa Luận), Thuận 

 Chánh Lý Luận, Prakaranaryavacasastra, Đối Pháp Luận, Nhân 

Minh 

 Luận, Thanh Minh Luận, Samuccayapramanasastra (Tập Lượng), 

Trung 

 Luận, Satasastra (Bách Luận), Câu Xá Luận, Tỳ Bà Sa Luận, sáu 

bộ 

Abhidharmapadasastra (Lục Túc Luận), Ký Luận của Bà La Môn.            

Siladitya, vua xứ Giới Nhật dựng một đền làm bằng đồng đen 

trong khu đại  

học Nalanda, người đi chinh phạt xứ Konyodha (Cung Ngự Đà), 

người 

tổ chức tranh luận giữa đại diện Phật Giáo Đại thừa gồm có 

Sagaraprajna 
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 (Hải Huệ), Prajnaprabha (Trí Quang), Simhaprabha (Sư Tử 

Quang) và  

Huyền Trang, cùng rất nhiều chư tăng Tiểu Thừa nổi danh thời bấy 

giờ.                                                                                                      

Simhaprabha, Sư Tử Quang, một luận sư nổi danh Nalanda.                                                               

Sthitamati Bodhisattva, An Huệ Bồ Tát, giáo thọ của ngài Huyền 

Trang. 

Suddasimha, Tăng Kỳ Mậu Đà Ta Ha, Tịnh Sư Tử, tên của một vị 

tăng Kashmir. 

Sunyapushpa, Không Hoa ngoại đạo. 

Surya (Tô Lộc Gia) và ngài Subhuti (Tu Bồ Đề) người xứ 

Dhanakataka (Đà Na 

 Yết Kiệt Đà) là hai vị giáo thọ dạy ngài Huyền Trang bộ luận của 

Đại 

 Chúng Bộ tên là Mulabhidharmasastra, Căn Bản A Tỳ Đạt Ma 

Luận. 

Suriyadeva, Tô Lợi Gia Đề Bà, Nhật Thiên, tên vị tăng người 

Kashmir. 

Suriyavarman, Nhật Trụ. 

Sze-chuan, Tứ Xuyên, Thục quốc (thời Ngũ Đại, Thập Quốc). 

Tattvasandesasastra, Tát Bà Đa Bố Đán Đỏa Tam Đệ Thước, Biện 

Chơn Luận. 

Tathagatagupta, Dàn Tha Yết Đa Cúc Đa, Như Lai Mật, nguoiì xứ 

Hiranyaparvata 

 (Y Lan Noa) cùng ngài Kshantisimha (Sư Tử Nhẫn) dạy ngài 

Huyền Trang 

 trong vòng một năm những bộ luận như Tỳ Bà Sa, Thuận Chánh 

Lý Luận. 

Tathagatamitra, Tát Bà Đa Tô Già Mạc Đà La, Như Lai Hữu, tên 

của một vị tăng. 

Thành Thật Luận, Satyasiddhisastra. 

Tiladaka, Để La Bịch Ca, ngôi chùa gần Nalanda thời cổ đại. 

Tokmak, Tô Điệp, một vương quốc nhỏ ở Tây Vực. 

Vaisekhika, Thắng Luận. 

Vajrabodhi, Kim Cang Trí. 
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Vajraprajnasutra, Kim Cang Bát Nhã. 

Vajracchedikaprajnaparamittasutra, Năng Đoạn Kim Cang Bát 

Nhã Ba La Mật Đa. 

Vasubandhu, Thế Thân. 

Vasumitra, Bà Tô Mạt Đà La, Thế Hữu, tên của một vị tăng người 

Kashmir. 

Vibhashasastra, Tỳ Bà Sa Luận. 

Vidyabhadra, Minh Hiền, một cao tăng ở Nalanda. 

Vidyamatrasiddhitridasakarikasastra, Duy Thức Tam Thập Luận 

Thích. 

Vighna, ngài Duy Kỳ Na. 

Vijnaptimatrasiddhisastra, Thành Duy Thức Luận. 

Vinayapitaka, Luật tạng. 

Vinitaprabha, Tỳ Ni Đa Bát Nhã Bà, Điều Phục Quang, cao tăng 

xứ Cinabhukti 

 (Chi-Na Phác Đế) ở chùa Tosasana ( Đột Xá Tát Na), dạy ngài 

Huyền 

 Trang trong 14 tháng những bộ luận 

Abhidharmasamuccayavyajgya 

 (Đối Pháp Luận), Abhidharmaprakaranasasanasastra ( Hiển Tôn 

Luận), 

 Nyayadvaratarakasastra (Lý Môn Luận). Ngài là tác giả của hai bộ 

luận sớ 

là Pãncaskandhasastra (Ngũ Uẩn Luận) và 

Vidyamatrasiddhitridasakarikasastra 

(Duy Thức Tam Thập Luận Thích). 

Viryasena, Tì Li Gia Tư Na, người xứ Kanyakubja (Yết Nhã Cúc 

Xà) cư trú tại 

          chùa Bhadra (Bát Đà La), thầy dạy ngài Huyền Trang bộ 

Vibhashasastra 

          (Tỳ Bà Sa Luận) của ngài Suryavarman (Nhật Trụ). 

Yang-tse, sông Dương Tử. 

Yogacaryabhumisastra, Du Già Sư Địa Luận 

Yung, Lo, Ping, Yen, Hsiang, Ching, Yang, Liang, Yi, 9 Châu lệ 

thuộc nhà Đường 
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 (Ưng, Lạc, Tinh, Duyên, Tương, Kinh, Dương, Lương, Ích) được 

vua Đường 

ban tặng bộ Du Già Sư Địa Luận do ngài Huyền Trang dịch. 
 

*** 

 

Nam Mô A Di Đà Phật, Chân thành cảm ơn  
Giáo Sư Trần Quang Thuận & Huynh Trưởng Nguyên Từ (Hưng) 

 đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này. 
(Chủ biên Trang Nhà Quảng Đức,  
TT Thích Nguyên Tạng, 4-1-2017) 

 
https://quangduc.com/author/post/4885/1/gs-tran-quang-thuan 
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