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PHẬT GIÁO ĐẾN PHƯƠNG TÂY NHƯ THẾ NÀO?  
 

. Thích Giác Chinh
 
 

Giới thiệu chung: Một chủ đề riêng, ngoại vi của Thiền, nhưng cũng thể hiện được sự cần 
thiết của Phật giáo phổ quát khắp nơi; Phật giáo đến Phương Tây như thế nào ? Là câu hỏi 
được nhiều người đặt ra và khảo cứu, Xin giới thiệu sơ lược đến Quý đọc giả, thiện trí thức 
và thân hữu gần xa, qua đó nhận thấy được các vấn đề về Sử học Phật giáo, Triết học 
Phật giáo và sự ngấm ngầm tinh tế của Thiền học... trong nền văn hóa Phương Tây và Mỹ 
quốc. 

Thế giới phương Tây hay nền văn minh phương Tây có nguồn gốc từ nguồn văn minh Hy 
Lạp-La Mã ở Châu Âu cùng với sự xuất hiện và phát triển của Kitô giáo. Kitô giáo có một 
địa vị quan trọng trong các vấn đề về chính trị-xã hội và trong đời sống tâm linh của người 
phương Tây. Nền văn hóa phương Tây vốn bị ảnh hưởng bởi truyền thống bắt nguồn từ 
thời kỳ Phục Hưng, Cải cách Kháng Cách cho đến thời kỳ Khai sáng cùng với sự hình 
thành và bành trướng của Chủ nghĩa thực dân phương Tây từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 20. 
Trong khi Phật giáo vốn là một tôn giáo có nguồn gốc từ nền văn minh phương Đông. Như 
vậy, Bằng cách nào mà Phật giáo hình thành và phát triển được trong thế giới phương Tây 
? Tại sao Phật giáo đến được thế giới phương Tây ? Phật giáo được truyền bá như thế 
nào ở thế giới phương Tây ? Người dân phương Tây đã chào đón Phật giáo với tâm trạng 
và trạng thái tâm lý như thế nào? 

Ngày nay, số người theo đạo Phật ngày càng tăng ở các nước Tây phương như: Mỹ, 
Australia, Vương Quốc Anh, New Zealand và các vùng phụ cận ở Tây phương… Theo số 
liệu thống kê từ Trung tâm nghiên cứu Phật học Oxford và Trung tâm Phật học Harvard thì 
Phật giáo trở thành tôn giáo phát triển nhanh nhất ở Australia và một số nước Châu Âu[1]. 

1.  Sự du nhập, hình thành và phát triển của Phật giáo vào phương Tây 

Năm 334 trước Công nguyên, khi Alexander Đại đế thực hiện những cuộc chinh phạt đến 
miền Trung Á, điển hình là Vương quốc Seleukos. Alexander Đại đế đã áp dụng sự pha 
trộn văn hóa giữa Vương quốc Seleukos với nền văn minh Hy Lạp cổ đại kết hợp với các 
yếu tố văn hóa Phật giáo; đây chính là bàn đạp, là sự khởi đầu tiêu biểu trong việc kết hợp 
yếu tố văn hóa Hy Lạp cổ đại và yếu tố văn hóa Phật học của Phật giáo. Cũng chính là 
bước chân đầu tiên minh chứng cho sự du nhập, hình thành và phát triển của Phật giáo từ 
phương Đông vào phương Tây. 

Sự pha trộn đó chính là sự kết hợp kỳ diệu và đặc sắc của văn hóa phương Tây để cho ra 
đời nền văn hóa Hy Lạp cổ đại Phật giáo, được biết đến ở phương Tây (châu Âu) với cái 
tên rất đặc trưng là Greco-Buddhism, có nghĩa là Hy Lạp cổ đại Phật giáo. Từ đó, sự tiếp 
xúc giữa nền văn hóa châu Âu với thế giới Phật giáo ở phương Đông đã diễn ra. Có thể 
nói đây chính là một trong những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa văn hóa phương Tây và văn 
hóa phương Đông, là thuật ngữ mà ngày nay mọi người hay gọi là “từ Đông sang Tây”, tức 
là ám chỉ cho sự du nhập, hình thành và phát triển của Phật giáo tại phương Tây. 

Cuộc tiếp xúc thứ hai được ghi nhận là từ sau những cuộc chinh phạt của vua A Dục 
(Aśoka: 273–232 trước Công nguyên), sau khi chứng kiến cảnh máu đổ kinh hoàng ở vùng 
trận địa Kalinga, tức là vùng Orissa ngày nay tại miền Đông Ấn Độ trong cuộc chiến 
Kalinga nổi tiếng, do đích thân Asoka làm tướng chỉ huy trên trận chiến mà ai ai trong 
chúng ta khi đọc lịch sử Phật giáo hoặc lịch sử Ấn Độ điều có thể dể dàng nhận biết được. 

Vì sao nói đến sự du nhập, hình thành và phát triển Phật giáo tại phương Tây mà lại đề 
cập đến A Dục vương của sứ Ấn Độ cổ đại ? 

Lý dó thứ nhất, là bởi vì chính A Dục vương, vị vua của đế quốc Khổng Tước[2] đã cải đạo 



2 

 

sang Phật giáo, thành tâm sám hối những lỗi lầm của mình cũng như tuyên bố sẽ chấm 
dứt những cuộc chinh phạt sau này. A Dục vương đã phát nguyện phát triển và truyền bá 
Phật giáo rộng khắp trong nước, thậm chí ra ngoài phạm vi Ấn Độ với hàng ngàn tháp 
Phật và trụ đá còn sót lại cho đến ngày hôm nay. Lý do thứ hai, cũng chính là kết quả của 
các nhà khảo cổ học công bố sau quá trình khảo sát, khảo cổ và phát tích khai quật được, 
đó chính là các chỉ dụ còn lưu lại trên các trụ đá của vua A Dục. Căn cứ theo chỉ dụ tiếng 
Phạn trên các trụ đá, giới khảo cổ học đã nhận định chính vua A Dục đã phái các nhà Sư 
Phật giáo nhận nhiệm vụ làm nhà truyền giáo để đi đến hàng chục tiểu vương quốc khác 
nhau từ Sri Lanka cho đến Đế Quốc Hy Lạp, và Vương quốc Hy Lạp-Bactria ở Châu Âu, 
thậm chí còn xa hơn khi các nhà Sư này đến vùng Địa trung Hải[3] ngày nay. 

 
: Barlaam và Josaphat, hai vị "Thánh Công giáo" đến từ Ấn Độ 
lại là chế bản của câu chuyện từ cuộc đời thật của Đức Phật.  

Bản chép tay của Hy Lạp, thế kỷ XII. 

Vấn đề thứ ba, cũng chính là lý do đặc biệt được ghi nhận là Thời kỳ Thiên chúa giáo thịnh 
hành thì tư tưởng Phật giáo đã xâm nhập vào Châu Âu thông qua con đường Trung Đông, 
khi mà câu chuyện về hai vị thánh Barlaam và Josaphat trong truyền thống Kitô hữu đã 
được Công giáo hóa từ chính câu chuyện lịch sử có thật của cuộc đời của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni[4]. Các nhà truyền giáo Kitô đã dịch ra từ tiếng Ấn sang tiếng Ba Tư rồi từ tiếng 
Ba Tư chuyển sang tiếng Ả-rập để cuối cùng chuyển ngữ thành tiếng Hy Lạp và được dịch 
sang tiếng Anh, như ngày nay chúng ta nhận thấy trong các sách sử của Kitô giáo. 
Barlaam và Josaphat hai vị Thánh Công giáo tiêu biểu đến từ Ấn Độ lại là chế bản sinh 
động của câu chuyện từ cuộc đời thật của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, quả thật là 
một điều thú vị trong hành trình từ Đông sang Tây của văn hóa Phật giáo. 

Qua những phân tích từ các khía cạnh của các lý do ở trên, chúng ta nhận thấy đây chính 
là một sự kết hợp văn hóa độc đáo giữa Hy Lạp cổ Đại với văn hóa Phật giáo, được phát 
triển rực rỡ đến tận 8 thế kỷ tại Trung Á, từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 
5 sau Công nguyên để về sau du nhập và lang tỏa sang Châu Âu, Mỹ – Thế giới phương 
Tây ngày nay. 

 
2. Sự quan tâm từ giới hàn lâm học thuật triết học 

Giai đoạn từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 các học giả theo trường phái Kinh điển và các giáo sĩ 
Thiên chúa giáo đã có sự quan tâm đặc biệt đến các loại hình triết lý phương Đông; vì lẽ 
đó, triết lý minh triết của đạo Phật và triết học Phật giáo đã nhận được sự quan tâm nồng 
hậu từ giới hàn lâm học thuật triết học. Từ đó, những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người La 
Mã với Phật giáo đã được ghi chép bởi các học giả này, điển hình là việc ghi chép về đoàn 
sứ giả tên Porus do Quốc Vương Ấn Độ Pandion cử đến La Mã để truyền bá và truyền 
giáo giáo lý. Điều này ít nhất cũng khẳng định đã từng có một vị giáo sĩ từ Ấn Độ đến vùng 
Địa Trung Hải. 

Trải qua một vùng đệm và khúc dạo đầu của thế kỷ 18 và thế kỷ 19 bằng các cuộc tiếp xúc 
giữa người La Mã với Phật giáo. Phật giáo cũng như các tôn giáo và triết học phương 
Đông lại trở thành đề tài được quan tâm trong giới học thức ở phương Tây. 

http://thuvienhoasen.org/images/file/xvuuyNi10ggBACdX/pgpt2.jpg
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: Phật tử - Triết gia Henry David Thoreau. 

Với các học giả phương Tây, họ nhận định Phật giáo, ngoài ý nghĩa là một tôn giáo tỉnh 
thức, giác ngộ, thì còn là một hệ thống triết học hoàn thiện. Cốt lõi triết học của Phật giáo 
là Vô thường, Vô ngã và Duyên khởi…nó là một học thuyết triết học hoàn chỉnh từ lý 
thuyết, ứng dụng thực tế từ trong những hoàn cảnh cụ thể cho đến các vấn đề về bản chất 
của tất cả sự vật hiện tượng dù thuộc vật lý hay thuộc tâm lý, triết học Phật giáo đều có 
cách giải thích một cách xác đáng và phù hợp với giới hàn lâm học thuật triết học phương 
Tây. Các học giả triết học phương Tây từ kinh nghiệm học thuật của mình đã đi đến nhận 
định việc xác định về mối quan hệ của bản thể trong triết học Phật giáo nó là cái gì, để giải 
quyết vấn đề về bản thể nhìn nhận: Vật chất và Ý thức là gì ? Chúng ta nhận thức thực tại 
như thế nào và có nhận thức được toàn bộ thực tại hay là không ? Hạnh phúc là gì ? Thế 
nào là thiện, thế nào là ác ? Thế nào là giá trị và chúng được đánh giá như thế nào ?… 
Chính cốt lõi này cùng với quá trình phát triển khái niệm Tính Không đã hình thành nên hệ 
thống triết học Phật giáo hoàn chỉnh, xác định và giải quyết được luận đề căn bản trong 
triết học đề ra. 

 
 Friedrich Nietzsche Nhà Triết học người Phổ. 

Minh chứng cho khía cạnh này, phải kể đến các triết gia tiêu biểu phương Tây như: Triết 
gia người Mỹ Henry David Thoreau theo trường phái Tiên nghiệm và cũng đã tự nhận là có 
sự ảnh hưởng của triết học Phật giáo đến những luận điểm triết học của ông. 

Triết gia Friedrich Nietzsche một trong những nhà khoa học phương Tây thông thạo nhiều 
lĩnh vực từ Ngôn ngữ học đến Văn học cho đến lĩnh vực Tôn giáo học, Văn hóa học, Đạo 
đức học và Trieezst học; trong lĩnh vực triết học ông đã cho ra đời cuốn sách The Anti-
Christ xuất bản năm 1895, Friedrich Nietzsche đã chịu sự ảnh hưởng của Triết học Phật 
giáo, ông đã dành lời tán thán Phật giáo  rằng “nó thực tiễn gấp hàng trăm lần so với giáo 
lý đạo Thiên Chúa”[5]. 

http://thuvienhoasen.org/images/file/WL3SyNi10ggBAB4O/pgpt3.jpg
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Arthur Schopenhauer một trong những người có công đầu trong việc truyển bá Phật học  

ở Phương Tây. 

Đặc biệt, triết gia người Đức Schopenhauer là người đi đầu trong việc tham khảo, ứng 
dụng Triết học Phật giáo trong các tác phẩm triển học của mình, ông đã nghiên cứu sách 
Phật học và những tôn giáo khác tại châu Á để đưa ra học thuyết của mình[6]. 

Thế giới khoa học Tây phương thừa hưởng một gia tài triết học lâu đời và một nền khoa 
học kỹ thuật tiên tiến đã không ngừng kinh ngạc trước những khái niệm triết học Phật giáo 
mà nơi đó luôn luôn đề cao đến sức mạnh nội tại của chính con người. 

 
 

 Nhà Truyền giáo  Thần học Kháng Cách Robert Morrison. 

Chính vì lý do đó, chính Robert Morrison là một nhà Truyền giáo - Thần học Thiên chúa 
giáo đã nhận định về sự thực tế của triết học Phật giáo rằng: “ Chúng nhắm đến sức mạnh 
nội tại của con người tại một vũ trụ không có thượng đế, cũng như không tìm cầu đến 
những sinh vật hay quyền năng bên ngoài cho những giải pháp riêng về vấn đề sinh tử”[7]. 

Mặt khác, sức hấp dẫn của Phật giáo đến giới học giả triết học chính là khả năng đặc biệt 
của Phật giáo trong việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng môi trường và xã hội, đây 
chính là yếu tố chủ yếu để Phật giáo ngày càng trở nên phổ biến tại Tây phương. Ở khía 
cạnh này, Đạo đức học Phật giáo trong triết học Phật giáo đã nhận được sự quan tâm đặc 
biệt của giới học giả triết học phương Tây. 

 
3. Sự quan tâm từ công chúng và Văn hóa cộng đồng 

Khi Phật giáo đã định hình trong lòng Thế giới phương Tây, đối với người phương Tây họ 
xem việc đến Phật giáo để tiếp cận những giá trị về tâm linh lẫn muốn trở thành một Phật 
tử là một chuyến hành trình chuyển hóa nhận thức.Công chúng Tây phương quan tâm đến 
các giá trị của Phật giáo chính là khả năng chuyển hóa và triệt tiêu được những thứ đau 
buồn, khổ đau và lòng oán thù một cách hữu hiệu, và còn nhắn bảo với họ không nên đổ 
lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài hay cho người khác; cộng đồng công chúng lý giải rằng vì đấy 
chỉ là cách ngăn chận không giúp cho sự trưởng thành một cách đúng đắn được. Thay vào 
đó, công chúng và Văn hóa cộng đồng tự nhìn nhận giá trị của Phật Giáo chính là những 
lời khuyên răng phải luôn giữ sự chính xác và phải chú tâm đến từng cảm nhận của chính 

http://thuvienhoasen.org/images/file/zfULydi10ggBAMEl/pgpt5.jpg
http://thuvienhoasen.org/images/file/rZQoydi10ggBAEBj/pgpt6.jpg
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mình trong cuộc sống, trong mỗi tư duy, trong từng xúc cảm, và mỗi hành động của mình. 

Chính vì những lý do này mà công chúng và Văn hóa cộng đồng nhận định những lời giáo 
huấn của Đức Phật chính là những lời chỉ dạy giúp họ tiếp cận trực tiếp với những kinh 
nghiệm sống thật mà chính họ cảm nhận được. Vì vậy, Đạo Phật đã thực sự trở thành tâm 
điểm ở phạm vi rộng hơn, không chỉ trong giới học thuật mà còn trong mọi tầng lớp trong 
xã hội, điển hình là việc những người phương Tây cải đạo sang Phật giáo, ví dụ như cuộc 
cải đạo sang Phật giáo diễn ra từ những người công nhân nhập cư U Dhammaloka; đáng 
nói nhất là vào năm 1880 hai nhân vật Henry Steel Olcott và Henlena Blavatsky, là những 
người tự phát nguyện thọ Tam quy và Ngũ giới sớm nhất. Cho đến Tỳ kheo từng là người 
nổi tiếng như Soka (Tức là nhân vật nổi tiếng H. Gordon Douglas) đã sớm trở thành một 
trong những người đi tiên phong trong việc truyền bá Phật giáo đến với công chúng và văn 
hóa cộng đồng tại phương Tây. Ngoài ra, Phật giáo phương Tây còn chịu sự tác động 
không nhỏ từ luồng Phật tử châu Á. Những người nhập cư gốc Á, họ đến châu Âu, Mỹ, 
Úc…họ mang theo Phật giáo từ phương Đông đến với phương Tây bằng chính niềm tin 
trong giáo pháp của họ trên bước đường di cư và nhập cư vào phương Tây. Chính vì điều 
này, Phật giáo phương Tây và kể cả Phật giáo tại Mỹ có sự đa dạng, công chúng không 
theo một pháp môn riêng biệt nào, mà chấp nhận và thực hành tất cả pháp môn dựa trên 
căn bản giáo lý của Phật giáo. 

 
4. Thay lời kết 

 
 

 Sự đa dạng của Phật giáo Phương Tây và Mỹ Hình ảnh tại Trung Tâm hội thảo khoa học Quốc tế tại trường 

đại học Tây Úc. 

Hầu hết các học giả nhận định giá trị của Phật giáo khi được truyền bá và giới thiệu tại 
phương Tây là nhờ vào chính yếu tố hàn lâm của tự thân triết học Phật giáo toát lên và 
thích hợp với phương pháp nghiên cứu khoa học của Tây phương. Phật giáo được người 
phương Tây nhận định, ngoài ý nghĩa là một tôn giáo tỉnh thức – giác ngộ thì còn là một hệ 
thống triết học hoàn chỉnh; chính công chúng và văn hóa cộng đồng đã đồng thuận chấp 
nhận và tự nguyện thực hành các giáo lý Vô thường, Duyên khởi, Từ bi, Nhân bản, Nhân 
quả v.v…lại là một minh chứng sống động cho việc Tại sao Phật giáo có mặt ở phương 
Tây. Khi Phật giáo được tham khảo, nghiên cứu từ trong căn phòng của giới hàn lâm học 
thuật cho đến sự hưởng ứng từ công chúng và văn hóa cộng đồng đó chính là một cuộc 
hội nhập từ Đông sang Tây của Phật giáo. 

Ngày nay, các giá trị của Phật giáo đang tiếp tục con đường xây dựng, hội nhập và phát 
triển tại thế giới phương Tây; nơi mà hầu hết các loại hình tôn giáo và triết học cùng song 
song tồn tại. Phật giáo được truyền bá và ứng dụng sâu rộng trong nền văn minh phương 
Tây để góp một phần chuyển hóa những tổn thương và vô định của người phương Tây 

http://thuvienhoasen.org/images/file/vQ-EyNi10ggBAOsm/pgpt1.jpg
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trước làng sóng toàn cầu hóa, đây chính là hành trình của Phật giáo đến với phương Tây. 

_____________________ 
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