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Tóm tắt: 

 

Phật giáo thời Trần ngoài yếu tố Phật, còn có yếu tố của Nho giáo và nó dựa trên tư tưởng 

yêu nước truyền thống. Vì thế Phật giáo Trúc Lâm thời Trần có sự hình thành nhân sinh 

quan nhập thế tích cực, gắn Phật giáo với đời, với nước với dân. Có thể khẳng định, sự ra 

đời Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã góp phần cổ vũ tinh thần người dân nước Việt, phát 

triển mạnh mẽ những giá trị văn hoá bản địa, nội sinh trong lòng dân tộc. Nét độc đáo và giá 

trị lịch sử của Phật giáo thời Trần là vừa gắn bó với vận mệnh chính trị của dân tộc vừa đáp 

ứng nhu cầu đời sống tâm linh, tín ngưỡng của mỗi cộng đồng người ở từng thời đại, giai 

đoạn lịch sử cụ thể.     
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Abstract 

Apart from the elements of Buddhism, Buddhism under Tran dynasty had the elements of 

Confucianism and it was based on traditional patriotism. So Truc Lam Buddhism under Tran 

dynasty with the formation of viewpoint of incarnation enter a positive association with the 

advent of Buddhism, the country and the people. It can be confirmed that the introduction 

Truc Lam Yen Tu Zen contributed to encouraging Vietnamese citizens, strongly developing 

indigenous cultural values, endogenous in people’s hearts. The unique and historical value 

of Buddhism under Tran dynasty not only attaches itself to the political destiny of the nation 

but also meets the needs spiritual beliefs of each community in every specific period, in 

every age.           
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