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10 tu viện Phật giáo hùng vĩ trên thế giới 
 

 
 

Tây Tạng, Bhutan, Myanmar, Trung Quốc... là những miền đất sở hữu các 

tu viện Phật giáo vĩ đại gây ngạc nhiên cho du khách ghé thăm. 
 

 

Yumbulagang là cung điện đầu tiên được xây dựng ở Tây Tạng, là nơi ở của 

Nyatri Tsenpo - hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Tây Tạng. Vào thời của Đạt Lai 

Lạt Ma thứ 5, cung điện được này chuyển thành tu viện. Từng có quy mô rất 

lớn, Yumbulagang đã bị tàn phá nặng nề trong cách mạng văn hóa và chỉ được 

khôi phục một phần từ năm 1983.  

 

 

Erdene Zuu là tu viện Phật giáo cổ xưa nhất còn tồn tại ở Mông Cổ. Công trình 

được xây dựng vào năm 1585 dưới thời kỳ cai trị của Abtai Sain Khan, khi Phật 

giáo Tây Tạng bắt đầu du nhập vào Mông Cổ.  
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Nằm ở đỉnh núi Wangbur với độ cao 4.300, tu viện Ganden là một trong ba tu 

viện Phật giáo quan trọng nhất của Tây Tạng. Tu viện từng bị tàn phá vào năm 

1959 và được khôi phục trong những năm 1980. 
 

  

Key Gompa là một tu viện Phật giáo Tây Tạng có tuổi đời 1000 năm, nằm nổi 

bật trên đỉnh một ngọn đồi ở trong thung lũng Spiti trên dãy Himalaya thuộc địa 

phận Ấn Độ. Công trình này được thiết kế như một pháo đài để ngăn chặn các 

cuộc tấn công từ bên ngoài.  
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Nằm ở Đông Bắc thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, chùa Lama là một trong 

những tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn và lộng lẫy nhất thế giới.  

 

 

Tu viện Thikse nằm ở thung lũng Indus của Ấn Độ được coi là một bản sao của 

cung điện Potala nổi tiếng ở Tây Tạng.  
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Nằm trên một hòn đảo ở nơi hợp lưu của sông Pho Chhu và Mo Chhu, Punakha 

Dzong là một trong những tu viện Phật giáo đẹp nhất của đất nước Bhutan.  

  

 

Được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi lửa đã tắt, tu viện Phật giáo Taung Kalat 

là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Myanmar. Để lên tu viện, du khách 

phải leo 777 bậc thang.  
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Nằm trên một vách đá dựng đứng với độ cao 900m, tu viện Taktsang được coi là 

một trong những biểu tượng của đất nước Bhutan.  

 

 

Nằm chênh vênh vách núi đá ở độ cao 75m so với mặt đất, chùa Huyền Không 

là một trong những tu viện Phật giáo có vị trí đặc biệt nhất trên thế giới. 

  

T.B (tổng hợp) 
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