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Kính dâng Thầy Tổ, Cha Mẹ,
Kính tri ân chư Phật tử gần xa.
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LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ

Các thánh tích Phật Giáo cổ xưa là dấu vết 
quan trọng để tìm về nguồn gốc của đạo Phật. 
Thời kỳ đầu Phật Giáo không có bất kỳ một sử 
liệu nào viết về các thánh tích. Phật Giáo đã 
ban tặng niềm phấn khởi, thú vị về sự tồn tại 
ra sao của các thánh tích. Như kinh văn mô tả: 

“Đức Phật trong lần cuối du hành từ thành 
Vesālī đến thị trấn Kusinārā. Cùng lên đường 
với hội chúng tỳ khưu đông đảo, khi Đức Phật 

đến khu rừng Sāla xứ Mallā, Ngài dạy đại đức Ānanda như sau:
‘Này Ānanda! Hãy đặt chiếc giường nằm giữa 2 cây sāla với 

đầu quay về hướng bắc. Như Lai mệt mỏi, này Ānanda, ta sẽ nghỉ 
ngơi một lát!’

Ngài Ānanda vâng đáp: ‘Thưa vâng, bạch Thế Tôn’
Sau đó, Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên hông phải như dáng 

con sư tử.
“Này Ānanda! Có bốn thánh tích này cho các hàng Phật tử đảnh 

lễ và chiêm bái.  Thế nào là bốn? (1) ‘Nơi Như Lai đản sanh’ (= 
Lumbinī), (2) ‘Nơi Như Lai thành đạo’ (= Bodhgaya), (3) ‘Nơi Như 
Lai chuyển Pháp luân’ (= Sarnath), và (4) Nơi Như Lai nhập Niết 
Bàn (= Kusinārā). Này Ānanda, chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam 
tín nữ sẽ đến đây với niềm suy tư: ‘Ðây là nơi Như Lai đản sanh, 
đây là nơi Như Lai thành đạo, đây là nơi Như Lai chuyển Pháp 
luân, và đây là nơi Như Lai nhập Niết Bàn’ và họ sẽ hoan hỷ’”. 

Thực hành theo lời dạy và bày tỏ lòng tôn kính nơi sự hướng 
dẫn của Ngài, nhiều đệ tử Phật đã cho tôn tạo vô số bảo tháp 
xung quanh 4 thánh tích để chiêm bái. Thời gian qua đi, 4 thánh 
tích này cùng với vô số bảo tháp nổi bật lên như là các thánh tích 
vĩ đại để cung kính đảnh lễ.

Khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, đại đế Asoka 
sau khi viếng thăm và đảnh lễ các thánh tích cùng với những 
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người thân và quần thần đã cho trùng tu và tô điểm các thánh 
tích thêm phần huy hoàng và lộng lẫy. Sau khi quy ngưỡng đạo 
Phật, đại đế Asoka cho xây dựng 84000 bảo tháp lớn nhỏ khắp 
cả nước Ấn Độ.

Sau này, các thánh tích không còn được bảo trì kỹ lưỡng, 
chúng bị tàn phá nặng nề và dần chìm vào quên lãng khi người 
Hồi Giáo xâm chiếm và thôn tính đất nước này. 

Trãi qua nhiều thế kỷ, đất nước Ấn Độ liên tục bị người Hồi 
Giáo thống trị. Tuy nhiên, nhân quả báo ứng, họ không thể an 
hưởng quyền cai trị lâu dài, họ bị bắt làm nô lệ khi người Anh 
xâm chiếm và cai trị nơi đây. 

Việc cai trị của người Anh đã mang lại thuận lợi cho việc 
khảo cổ. Các nhà cầm quyền Anh biết được hầu hết các vị vua và 
trưởng giả giàu có thường cất giữ tài sản dưới mặt đất, và họ cho 
rằng các kho báu của những vị vua xưa đều chôn lấp trong các 
pháo đài và di tích cổ. Họ cho đào nhiều di tích để tìm kiếm báu 
vật. Họ có thể hoặc không thể đào được báu vật, nhưng trái lại 
thực tế cho thấy họ đã vô tình tiết lộ nhiều cổ vật có giá trị khảo 
cổ, mà giá trị này còn vô giá hơn hẳn bất kỳ báu vật vàng bạc nào.

Bất cứ nơi nào tại các thánh tích mà các nhà khảo cổ người 
Anh khai quật thì ở đó đều tìm thấy được tượng Phật. Chẳng bao 
lâu, các di sản Phật Giáo tìm thấy được công bố. Tướng Alexander 
Cunningham, nhà khảo cổ học Anh có công trong việc khôi phục 
nền di sản Phật Giáo mà nó gần như đã bị bỏ hoang trong các 
cuộc chống phá của Hồi Giáo.

Không ai đòi quyền sở hữu đối với các di tích Phật Giáo liên 
tiếp được khai quật. Tình trạng này xảy ra cho đến khi ngài 
Anagārika Dhammapāla, người Sri Lanka viếng thăm Ấn Độ, 
ngài tuyên bố đó là di sản Phật Giáo, là báu vật vô giá thuộc về 
những người con Phật.

Nỗ lực tích cực của ngài Anagārika Dhammapāla đã định 
hướng cho chủ trương đòi lại các thánh tích Phật Giáo. Không 
cần chờ vài thập niên mới có bước chân hành hương của những 
người con Phật có tín tâm, vì những người con Phật luôn mong 
ước một ngày nào đó được viếng thăm các thánh tích như họ đã 
từng nghe về một thời vàng son của các hoàng đế như Asoka, 

13



Kaniska và Harsavardhana. Các thánh tích Phật Giáo đáp ứng 
lòng mong mỏi của các Phật tử vào 14 tháng 10 năm 1956, khi 
ngài  Anagārika Dhammapāla cùng với một triệu tín đồ quy y 
Phật Giáo tại vùng đất thiêng liêng Nagpur. Sự kiện này tạo nên 
một làn sóng khách hành hương đổ về viếng thăm các thánh tích 
Phật Giáo. Từ cảm hứng và sự động viên của vô số tín đồ thuần 
thành, các quốc gia Phật Giáo khác tiến hành xây dựng nhiều 
ngôi chùa (vihāra). Tiến sĩ Ambedkar là người Phật tử vĩ đại khi 
tự mình hướng đạo cho nhiều người Ấn theo Phật Giáo.

Giờ đây, các thánh tích Phật Giáo trên khắp Ấn Độ thu hút 
sự quan tâm rất lớn của các Phật tử từ khắp nơi trên thế giới. 
Nguồn thông tin duy nhất về lịch sử các thánh tích được giới 
thiệu du khách nước ngoài là từ ‘những hướng dẫn viên’ quá vô 
trách nhiệm trong công việc của họ. Thực tế, họ chỉ quan tâm 
khai thác Phật Giáo như là một phương tiện kiếm tiền mà chẳng 
để tâm đến sự thịnh suy Phật Giáo. Có lúc những hướng dẫn viên 
ca ngợi Phật Giáo chỉ để làm vui lòng khách du lịch. Thật là đáng 
buồn! Nhiều tác giả của những tài liệu về các thánh tích Phật 
Giáo đang được xuất bản hiện nay dường như vẫn ôm giữ một 
thái độ như thế. Mặc dù được in ấn đẹp mắt và thu hút, nhưng 
ấn phẩm của họ mang tính đối kháng với Phật Giáo theo lối tiếp 
cận này. Mục đích của các tác giả lẫn nhà xuất bản cũng như các 
hướng dẫn viên đều có khuynh hướng truyền bá quan điểm phi 
Phật Giáo hơn là mang tính lịch sử của Phật Giáo.

Ngay giờ đây, quý vị cầm trong tay tập sách này thì có thể 
sẽ không đi lệch hướng lịch sử Phật Giáo. Với tập sách này bên 
mình, quý vị sẽ không cần phải tìm hiểu thêm bởi bất kỳ hướng 
dẫn viên dối trá nào. Tập sách tự nó có tất cả những điều cần 
thiết, đầy đủ ý nghĩa và trung thực.

Mọi người trên thế giới đang tự thân phấn đấu mỗi ngày để 
tìm kiếm sự tự do dân chủ cho riêng mình. Hãy để cá nhân mỗi 
người được tiến lên phía trước và thõa mãn những nhu cầu trí 
tuệ. Không nên áp đặt bất cứ quan điểm gì lên trên quan điểm 
của người khác. 

Tôi rất mừng khi hay tin Samyak Prakashan cho xuất bản tập 
sách dành riêng về các thánh tích Phật Giáo khác nhau. Tập sách 
này ra đời là do nhiều lần đề nghị từ các độc giả, đã ghi nhận sự 
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đóng góp văn hóa của chúng tôi.
Đối với tác phẩm nhiều màu sắc, đây là nỗ lực đầu tiên của 

chúng tôi. Chúng tôi đã dốc hết toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức 
và kỹ năng mà chúng tôi có được từ 65 đầu sách để làm nên tập 
sách này.

Những ý tưởng cao quý đã tạo cảm hứng cho chúng tôi để với 
nhà xuất bản Samyak Prakashan hứa hẹn tốt đẹp, mang lại nhiều 
tập sách hữu ích trong việc truyền bá Phật Giáo. Tập sách này 
được thiết kế và ấn loát bắt mắt chứa đựng nhiều văn bản đáng 
tin cậy, được thúc đẩy bằng nhiệt tâm trong công cuộc hoằng 
pháp. Đây không chỉ đơn thuần là công việc xuất bản mà là một 
minh chứng lịch sử cho sự hồi sinh Phật Giáo trong mối quan 
tâm hàng đầu. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rất nhiều Phật tử 
mong muốn phục hưng Phật Giáo, và chắc chắn sẽ ủng hộ chúng 
tôi trong nỗ lực này.

Với tất cả tấm lòng, tôi xin được tri ân người bạn Moses 
Michael đã cho ra một bản dịch xác thực đến thế trong một thời 
gian ngắn như vậy. Tôi chúc bạn tôi được đầy đủ sức khỏe và 
hạnh phúc.

Chúng con cảm ơn sâu sắc đến ngài Lāma Chosphel Zotpa đã 
hoan hỷ chấp nhận về ‘Lời Giới Thiệu’ trong phần mở đầu, đã 
tăng thêm phần giá trị cho tập sách này. Đó là một duyên lành hy 
hữu. Chúng con vô cùng biết ơn ngài. 

 
   

Bhavatu Sabbamaṅgalaṃ!
(Mong cho tất cả đều hạnh phúc!)

Shanti Swarroop BauddhNgày 9 tháng 10 năm 2008
(Asoka Vijayadashmi)
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khi mọi công Phật sự khá tạm ổn, nên tôi tranh thủ xem lại cuốn 
sách “In the Foot-steps of the Buddha’ tại chùa Nam Quang, 430 
Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam. Được sự động viên, sách tấn 
của Hòa thượng trụ trì Pháp Cao, ý chí được nung nấu nên tôi đã 
dùng hết tâm tư để chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Việt, làm 
cẩm nang mỗi khi hành hương về xứ Phật. Đối với những ai chưa 
đến Ấn Độ cũng sẽ ấm lòng khi tự mình xem qua cuốn sách này 
và cảm nhận phần nào nét chính về các thánh tích. 

 Trong những tài liệu viết về cuộc đời Đức Phật, thì có vài 
bộ sách rất giá trị và đáng tin cậy: ‘Đức Phật và Phật Pháp’ của 
Ngài Nārada (Sri Lanka), “45 Năm Hoằng Pháp” của Thượng tọa 
Chánh Minh, hay “Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt” của Hòa 
thượng Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã mang 
lại cho chúng ta một niềm tin về một bậc vĩ nhân xuất chúng đã 
xuất hiện trên thế gian này. Cảm giác về thăm lại mảnh đất mà 
Đức Phật đã in dấu chân hoằng dương Chánh Pháp cũng là một 
trải nghiệm mới vượt ngoài sách vở. Các thánh tích Phật Giáo là 
minh chứng cho cuộc hành trình 45 năm truyền giáo không mệt 
mỏi của Người. Đại đế Asoka đã cho dựng lên các trụ đá sừng 
sững để ghi lại dấu ấn về sự ra đời và một vài sự kiện khác liên 
quan đến cuộc đời Đức Phật. Một cảm giác khó tả khi nhìn thấy 
đạo tâm hộ trì Phật Giáo và xây dựng các thánh tích của đại đế 
Asoka vĩ đại này. 

Cuốn sách này là tư liệu quý giá để củng cố và tăng thêm niềm 
tin của người con Phật. Mặc dù, với kiến thức ít ỏi, văn từ thô 
thiển, vụng về trong diễn đạt nhưng vẫn cố gắng chuyển dịch 
tác phẩm này, ngõ hầu làm rõ chặng đường hoằng Pháp mà Đức 
Phật đã đi qua. 

Về mặt địa lý, Việt Nam cách Ấn Độ tầm hơn 4000 km. Nếu 
bay từ sân bay Tân Sân Nhất để hành hương về các thánh tích 
thì sẽ tốn kém gấp đôi Thái Lan, chúng ta phải transit (chuyển 
chuyến bay) ở Thái, sau đó mới bay qua Ấn. Hành hương xứ Phật 
khá tốn kém gấp đôi lần Thái Lan, Myanmar và Sri Lanka khoảng 
1650 đô la Mỹ thì mới có thể viếng thăm các thắng tích trong 
vòng 10 ngày. 
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CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ ĐỐI CHIẾU

- TCN:  trước công nguyên
- SCN:  sau công nguyên
- CN:  công nguyên
- tr. :  trang
- ĐT:  điện thoại
- Rs:  đơn vị tiền Ấn Rupee
- Km:  ki-lo-mét

- N (north) :  phía bắc
- S (south):  phía nam
- E (east):  phía đông
- W (west):  phía tây

Pāḷi Sanskrit, Latin Phiên Âm Chữ Hán
Lumbinī Kapilavastu Lâm-tỳ-ni
Kapilavatthu Ca-tỳ-la-vệ
Buddhagaya Bodhgaya Bồ Đề Đạo Tràng
Kusinārā Kushinagar Câu-thi-na
Vārāṇasī Varanasi Ba-la-nại

Rājagaha Rajagira, 
Rajagriha, Rajgir Vương Xá

Gijjhakūṭa Gridhrakuta Núi Linh Thứu
Veḷuvana Trúc Lâm
dhamma dharma Pháp
Sāriputta Xá-lợi-phât
Moggallāna Mục-kiền-liên
Ajātasattu A-xà-thế
Nālandā Na-lan-đà
Vesālī Vaishali Tỳ-xá-ly
Sāvatthī Sravasti Xá-vệ
Anāthapiṇḍika Cấp-cô-độc
Saṅkassa Sankasia
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LỊCH SỬ ẤN ĐỘ TÓM TẮT

Thời kỳ đồ đá      70000–3300 TCN
• Văn hóa Mehrgarh  • 7000–3300 TCN
Văn minh lưu vực sông Ấn 3300–1700 TCN
Văn hóa hậu kỳ Harappan 1700–1300 TCN
Thời kỳ đồ sắt  1200–1 TCN
• Mahā Janapada  • 700–300 TCN
• Đế chế Magadha  • 545–550 TCN
• Đế chế Maurya  • 321–184 TCN
• Kharavela   • 209–170 TCN
• Nhà Chera  • 300 TCN–1200 CN
• Đế chế Chola  • 300 TCN–1279 CN
• Đế chế Pandyan  • 250 TCN–1345 CN
• Satavahana   • 230 TCN–220 CN
Các vương quốc Trung Đại 1 CN–1279 CN
• Đế chế Kushan  • 60–240 CN
• Đế chế Gupta  • 280–550
• Đế chế Harsha  • 590-647
• Đế chế Pala   • 750–1174
• Nhà Chalukya  • 543–753
• Rashtrakuta   • 753–982
• Đế chế Tây Chalukya • 973–1189
• Nhà Yadava   • 850–1334
Đế chế Hoysala     1040–1346
Đế chế Kakatiya     1083–1323
Các vương quốc Hồi Giáo    1206–1596
• Vương quốc Hồi Giáo Delhi • 1206–1526
• Các vương quốc Hồi Giáo Deccan • 1490–1596
Vương quốc Ahom     1228–1826
Đế chế Vijayanagara     1336–1646
Đế chế Mogul      1526–1858
Đế chế Maratha     1674–1818
Liên minh Sikh     1716–1799
Đế chế Sikh      1799–1849
Thời Công ty Đông Ấn cai trị   1757–1858
British Raj      1858–1947
Ấn Độ Độc Lập     1947

25



- Thời kỳ Đức Phật xuất hiện vào năm 623 -543 TCN.
- Đại đế Asoka, lên ngôi năm 273 TCN, quy y Tam Bảo năm 

261 TCN và mất năm 256 TCN.
- Ngài Pháp Hiển khởi hành cuộc chiêm bái vào năm 399 

(65 tuổi) sau Công nguyên (Tây Lịch), phải mất sáu năm mới 
đến Jambudīpa (Ấn Độ). Ở đấy ngài lưu lại thêm sáu năm, và 
chuyến về kéo dài 3 năm, đến Trung Quốc vào năm 414. Ngài 
Huyền Trang khởi hành đến Ấn Độ vào năm 629 (26 tuổi), 
phải mất 17 năm mới về đến Trung Quốc vào năm 646 (43 
tuổi); và ngài Nghĩa Tịnh (sinh năm 635-713). 

- Bước sang năm 1200, không còn một vương quốc Ấn Độ nào 
đủ sức ngăn chận các đạo quân Hồi Giáo. Vào năm 1192 thủ phủ 
Delhi bị các đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ và Afganistan chiếm đóng.

- Nālandā là một trung tâm học thuật bậc cao thời cổ đại ở 
bang Bihar, Ấn Độ, tồn tại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 12 (1197). 
Nālandā đã bị đội quân Hồi Giáo người Turk do Bakhtiyar 
Khilji chỉ huy tàn phá vào năm 1193.

TÓM LƯỢC NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT LỊCH SỬ

Bốn nhà tiên phong trong cuộc phục hưng Phật Giáo ở 
Ấn Độ, SCN:

1. TS. Babasaheb Ambedkar, người dẫn đầu của những   
người Giai Cấp Hạ Tiện, 1814 – 1893

2. Ngài Anagārika Dhammapāla, vị sáng lập Hội 
Mahābodhi Ấn Độ, 1864-1933

3. Tỳ khưu Chandramani ở Kushinagar (Kusināra), vị 
Tiên Phong của Phật Pháp Ấn Độ, 1876-1972

4. Tướng Alexander Cunningham, nhà khám phá Di Sản 
Phật Giáo tại Ấn Độ, 1891-1956.
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và lập nên nước cộng hòa nhỏ xứ Mallā. Khi đại đế Asoka lên 
ngôi, ngài đã cho xây dựng nhiều bảo tháp, trụ đá và các kiến trúc 
khác tại đây trong chuyến hành hương đến thánh tích Phật Giáo 
linh thiêng này. Nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc là 
ngài Huyền Trang tường thuật trong sử ký của mình. Ngài viết có 
ba ngôi bảo tháp và hai trụ đá, chúng được cho là do đại đế Asoka 
xây dựng trong chuyến thăm viếng.

Sau thời kỳ huy hoàng của triều đại Asoka, suốt 5 thế kỷ mặc 
dù thánh tích Phật Giáo này không có gì nổi bật đối với Kusinārā. 
Bên cạnh đó, việc đáng kể đến chính là sự thành công của Phật 
Giáo trong giai đoạn này đã vươn rộng đôi cánh đến các lục 
địa lân cận của Ấn Độ. Trong cuộc khai quật, một bảo tháp lớn, 
nhiều tháp nhỏ xung quanh và các tịnh xá được tìm thấy. Ngài 
Pháp Hiển, nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc, trong 
chuyến viếng thăm Ấn Độ (399-414 SCN), nhìn thấy bảo tháp và 
nhiều tịnh xá được xây dựng trên chính thánh tích Kusinārā này, 
là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi viếng thăm, ngài Pháp Hiển 
đã nhìn thấy nhiều vị sư trú ngụ đây, điều này cho thấy Kusinārā 
vẫn hiện hữu như là một thị trấn thiêng liêng.

Ngài Pháp Hiển đến đây, Kusinārā một phần thuộc đế chế 
Gupta, đóng góp rất nhiều nghệ thuật và văn hóa Ấn Độ. Phật 
Giáo có một kỷ nguyên sáng chói và hầu như toàn Ấn Độ chịu 
ảnh hưởng của nó. Thực tế minh chứng cho thấy nhiều công 
trình được xây dựng tại Kusinārā. Dưới triều đại Kumāragupta 
(413-455 SCN), người Phật tử thuần thành tên Harbala đã tôn trí 
tượng Phật lớn trong tư thế nhập Niết Bàn (Mahāparinibbāna) 
tại đây. Nhiều di vật Phật Giáo có giá trị cũng được gìn giữ trong 
bảo tháp Parinibbāna. Ông Harbala đã cho tu bổ lại bảo tháp 
chính phía sau bảo tháp Parinibbāna. Trong thời gian đó, vài 
tịnh xá cổ cũng được cải tạo lại, và vô số tịnh xá khác mới được 
xây dựng lên. Rõ ràng, Kusinārā đứng trên đỉnh cao của sự thịnh 
vượng và tầm quan trọng dưới thời Gupta.

Ngài Huyền Trang đã viếng thăm thánh tích này vào khoảng 
620-644 SCN, chứng kiến thánh tích trong cảnh điêu tàn đổ nát. 
Ngài chiêm bái và đảnh lễ bảo tháp Mahāparinibbāna, bảo tháp 
chính và trụ đá Asoka dựng cao phía trước thánh tích đang trong 
tình trạng hư hoại. Bên cạnh đó, ngài mô tả nhiều tháp, trụ đá, 
các điện thờ được xây dựng nơi diễn ra tang lễ, liên quan đến sự 
kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật.
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