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VAØI NEÙT VEÀ TRUNG TAÂM PHAÄT GIAÙO LUY LAÂU
Lê Văn Chiến* 

1. Sơ lược quá trình hình thành Phật giáo ở Luy Lâu
Các nguồn thư tịch cổ cho biết, Luy Lâu vốn là trị sở của quận Giao Chỉ, không chỉ 

là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế - thương mại, đồng thời là trung tâm văn 
hóa - tôn giáo lớn, cổ xưa nhất Việt Nam. 

Trong lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo, Luy Lâu được xác định là một trong 
những trung tâm Phật giáo xuất hiện sớm nhất tại Việt Nam - một trong ba trung tâm Phật 
giáo lớn của đế chế Hán là Luy Lâu, Bành Thành và Lạc Dương.

Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng châu thổ Bắc bộ, Luy Lâu từ rất sớm đã là nơi 
giao lưu, gặp gỡ hội tụ của các luồng giao thông thủy bộ. Dấu vết các đường giao thông cổ 
qua Luy Lâu còn để lại khá rõ qua các di tích, địa danh và truyền thuyết. Nhiều nguồn sử 
liệu cho biết, Phật giáo truyền bá vào Việt Nam trực tiếp từ Ấn Độ vào khoảng đầu Công 
nguyên theo đường biển khi các nhà sư Ấn Độ theo các thương nhân đi thuyền đến buôn bán 
ở các nước Champa, Chân Lạp và Giao Chỉ… 

* Phó Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Sơ đồ phân bố giao thông đường thủy qua khu vực Luy Lâu
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Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh hiện lưu giữ tại chùa Dâu và nhiều nguồn sử liệu 
cho biết, vào khoảng thế kỷ 2 - 3, Luy Lâu đã là trung tâm Phật giáo lớn, sinh hoạt nhộn 
nhịp, tăng viện, chùa tháp được xây cất quy mô, lưu giữ hàng trăm bộ kinh. Hàng trăm tăng 
sĩ người Ấn Độ, Trung Quốc và Trung Á… đã có mặt ở đây để truyền đạo, nghiên cứu, soạn 
kinh Phật để rồi từ đây tỏa đi các nơi. Cùng với sự tồn tại của tòa thành Luy Lâu, dấu vết 
sớm nhất hiện biết đó là tượng cừu đá ở chùa Dâu và lăng mộ Sĩ Nhiếp (Tam Á).

Tăng sĩ đầu tiên đến truyền giáo ở Luy Lâu vào thời Sĩ Nhiếp là Khâu Đà La, người 
Ấn Độ với truyền thuyết Khâu Đà La - Man Nương, một câu chuyện mang đậm tính huyền 
tích nhưng chứa đựng trong đó rất nhiều thông tin về buổi đầu hình thành của Phật giáo 
Việt Nam. 

Từ thế kỷ 6 - 9, Luy Lâu là trung tâm Thiền phái thứ nhất của Việt Nam: Thiền phái 
Tì-ni-đa-lưu-chi. Tì-ni-đa-lưu-chi là người Ấn Độ, trong Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh 
cho biết ông đến chùa Pháp Vân vào tháng 3 năm Canh Tý (580), ở lại đây đến năm Giáp 
Dần (594) thì viên tịch. Có thể coi Tì-ni-đa-lưu-chi là người lập ra Thiền phái thứ nhất của 
Việt Nam và trung tâm chính là chùa Dâu. 

Vào thế kỷ 6 - 7, Luy Lâu được coi là chốn linh địa nên được vua nhà Tùy là Tùy Văn 
Đế ban cho di vật của đức Phật.

Từ nửa đầu thế kỷ thứ 9, Luy Lâu không còn giữ vai trò trung tâm chính trị của Việt 
Nam, nhưng vẫn là một trung tâm Phật giáo lớn. Các vua chúa Việt Nam thời Lý, Trần, Lê, 
Nguyễn vẫn quan tâm và thường xuyên về đây dự lễ hội và các lễ nghi cầu cúng.

2. Hệ thống chùa Tứ Pháp ở Luy Lâu
Trước năm 1945, chùa Dâu và hệ thống Tứ Pháp thuộc tổng Khương Tự bao gồm 12 

làng (xã) sau: Thanh Tương (làng Tướng), Thanh Hoài, Lũng Khê (Lũng Triền), Khương 
Tự (làng Dâu), Đại Tự (làng Tự), Đông Cốc, Công Hà, Mãn Xá (làng Mèn), Tư Thế, Trà 
Lâm, Văn Quan (Dàn Cối), Phương Quan (Dàn Câu). 

Hiện nay, chùa Dâu và hệ thống chùa Tứ Pháp thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh, nằm trên địa bàn của 3 xã: chùa Dâu (Diên Ứng Tự,Pháp Vân Tự) tại thôn Khương 
Tự (tên nôm làng Dâu) thuộc xã Thanh Khương; chùa Tướng (Phi Tướng Tự) tại thôn Lũng 
Khê thuộc xã Thanh Khương; chùa Dàn (Trí Quả Tự) tại thôn Phương Quan (tên nôm Dàn 
Câu) thuộc xã Trí Quả; chùa Tổ (Phúc Nghiêm Tự) ở thôn Mãn Xá thuộc xã Hà Mãn. Còn 
chùa Đậu (Thành Đạo Tự) bị phá hoại hoàn toàn trong kháng chiến chống Pháp và đã được 
trùng tu trong thời gian gần đây. 

 Hệ thống chùa Tứ Pháp ở đây bao gồm: chùa Tổ (Phúc Nghiêm Tự) thờ Phật Mẫu 
Man Nương (mẹ của Tứ Pháp); chùa Dâu (Pháp Vân Tự) thờ “Đại Thánh Pháp Vân Phật”; 
chùa Đậu (Thành Đạo Tự) thờ “Đại Thánh Pháp Vũ Phật”; chùa Tướng (Phi Tướng Tự) 
thờ “Đại Thánh Pháp Lôi Phật”; chùa Dàn (Trí Quả Tự) thờ “Đại Thánh Pháp Điện Phật”, 
được dân gian gọi là các chùa: Bà Dâu, Bà Đậu, Bà Dàn, Bà Tướng.
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Những chùa kể trên đều được dựng ven sông Dâu, với trung tâm là chùa Dâu. Theo 
truyền thuyết và các tư liệu thì phần lớn các chùa trên được xây dựng vào thế kỷ 2, mà dấu 
vết còn lại tiêu biểu là bình đồ kiến trúc chùa Dâu. Đó là kiến trúc với bình đồ gần vuông, 
trước tiền đường, sau hậu đường, hai bên có hành lang, giữa là tháp Hòa Phong. Bình đồ 
này mang dáng dấp của các tịnh xá Thiên Trúc (Vihara) lấy bảo tháp dựng ở giữa để tăng 
chủ vừa đi vừa tụng niệm. 

Trải qua quá trình tồn tại, các chùa trong hệ thống Tứ Pháp ở Luy Lâu còn lưu giữ một 
khối lượng lớn các tài liệu hiện vật minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển đó là 
hệ thống các văn bia, sắc phong, tượng Phật và dấu ấn kiến trúc mang phong cách của các 
thời Trần, Lê, Nguyễn. Đặc biệt, tại chùa Dâu và lăng mộ Sĩ Nhiếp còn lưu giữ 2 tượng cừu 
đá mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có niên đại khoảng thế kỷ 6 - 7. 

Hệ thống chùa Tứ Pháp vùng Dâu, được thờ vừa là “Thần” vừa là “Phật”, với truyền 
thuyết sự kết hợp của Khâu Đà La và Man Nương, đây là kết tinh của sự dung hòa giữa Phật 

Bà Dâu                              Bà Đậu                              Bà Dàn                              Bà Tướng

Mặt trước của chùa Dâu
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giáo Ấn Độ với tín ngưỡng bản địa của người Việt cổ trồng lúa nước thờ các lực lượng tự 
nhiên (mây, mưa, sấm, sét) đã tạo nên một trung tâm tín ngưỡng tôn giáo bản địa với sắc thái 
riêng biệt. Việc thờ Phật Thạch Quang và Phật Tứ Pháp tại các chùa ở Luy Lâu với trung 
tâm là chùa Dâu đã phản ánh sự dung hợp đó. Phật Thạch Quang vốn là hòn đá thiêng, biểu 
tượng phồn thực trong tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp Việt cổ vùng đồng bằng châu 
thổ sông Hồng. Từ các vị thần mây, mưa, sấm, chớp trong tín ngưỡng của cư dân trồng lúa 
nước đã chuyển thành Phật “Tứ Pháp”. Đây là quá trình xâm nhập và chuyển hóa của Phật 
giáo Ấn Độ kết hợp với tín ngưỡng của cư dân Việt.

Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, việc chọn nơi thờ Tứ Pháp tại Luy Lâu hẳn có 
mục đích bởi Luy Lâu là trung tâm chính trị, kinh tế nên phải dung hòa giữa tín ngưỡng bản 
địa với tôn giáo mới. Các vị nữ thần tự nhiên như Mây - Mưa - Sấm - Chớp sẽ trở thành các 
Phật Mẫu. Hiện tượng Phật Mẫu là đặc trưng cho Phật giáo dân gian Việt Nam giai đoạn 
đầu. Vai trò của Phật Mẫu giảm đi khi xuất hiện hình tượng Quan Âm, đó là việc Pháp sư 
Tì-ni-đa-lưu-chi là người Ấn Độ đến chùa Dâu vào năm 580, lập ra dòng Thiền đầu tiên tại 
Việt Nam là dòng Thiền Tì-ni-đa-lưu-chi.

3. Hệ thống chùa Tứ Pháp vùng đồng bằng Bắc bộ
Sự tích Man Nương cùng với Phật Thạch Quang không chỉ được thờ ở Luy Lâu mà còn 

được thờ và truyền tụng ở nhiều nơi vùng đồng bằng Bắc bộ, tuy nhiên không được hoàn 
chỉnh như ở Luy Lâu.

Sông Dâu là con sông cổ xưa của vùng Luy Lâu, nối các sông phía Bắc với sông Hồng, 
trước thế kỷ 19 vẫn là tuyến giao thông quan trọng ở phía Nam của vùng Kinh Bắc. Hoạt 
động sản xuất nông nghiệp của Kinh Bắc xưa và các vùng lân cận phụ thuộc vào sông này, 
tín ngưỡng thờ Tứ Pháp ra đời từ đây và lan tỏa ra khu vực rất rộng bao gồm cả vùng Đông 
Anh, Gia Lâm (Hà Nội), Thuận Thành (Bắc Ninh) và Văn Giang (Hưng Yên), nối qua sông 
Hồng là Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Nội). Những vùng này đều thờ Tứ Pháp như chùa 
Nành (Gia Lâm, Hà Nội), chùa Thái Lạc (Văn Lâm, Hưng Yên), chùa Pháp Vân (Hoàng 
Mai, Hà Nội) và chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội). Các khu vực này đều nằm tại trung tâm 

 Tượng cừu tại lăng mộ Sĩ Nhiếp Tượng cừu tại chùa Dâu
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của đồng bằng Bắc bộ cổ xưa thuộc lưu vực sông Hồng, sông Đuống, sông Tiêu Tương, 
sông Cầu, sông Châu Giang và sông Dâu. Do đó, việc thờ thần tự nhiên, tục thờ đá thiêng 
và lễ cầu cúng là những tập tục gắn với lễ nghi liên quan đến sản xuất nông nghiệp ở các 
vùng này. 

Bảng thống kê các di tích thờ Phật Tứ Pháp ngoài Luy Lâu

STT Di tích Địa điểm Biểu hiện và nội dung thờ

1 Chùa Hà Thôn Công Hà, Hà Mãn, 
Thuận Thành, Bắc Ninh

Thờ Bà Hà - Một chi 
cành của Bà Dâu

2 Chùa Dàn Chợ Thôn Xuân Quan, Trí Quả, 
Thuận Thành, Bắc Ninh

Thờ Bà Pháp thông học - 
Học trò của Bà Dâu

3 Chùa Đại Trạch Thôn Đại Trạch, Đình Tổ, 
Thuận Thành, Bắc Ninh

Thờ Bà Pháp thông học - 
Học trò của Bà Dâu

4 Chùa Keo Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội Thờ Bà Dâu - Pháp Vân
5 Chùa Yên Mỹ Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội Thờ Bà Dâu - Pháp Vân
6 Chùa Lạc Miếu Lạc Hồng, Văn Mỹ, Hưng Yên Thờ Bà Dàn - Pháp Lôi

7 Chùa Thái Lạc Lạc Hồng, Văn Mỹ, Hưng Yên Thờ Pháp Vân, Pháp Vũ 
và Pháp Điện

8 Chùa Nành Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội Thờ Pháp Vân

9 Chùa Đậu Thôn Gia Phúc, Nguyễn Trãi, 
Thường Tín, Hà Nội Thờ Pháp Vũ

Sơ đồ phân bố hệ thống di tích chùa thờ Tứ Pháp tại đồng bằng Bắc bộ (Việt Nam)
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10 Chùa Long Hưng Thôn Pháp Vân, Hoằng Liệt, 
Thanh Trì, Hà Nội Thờ Pháp Vân

11

Chùa Ngọc Nội

- Ngọc Trì

-Thuận An

- Đức Nhân

- Nghi An

Xã Trạm Lộ, Thuận Thành, 
Bắc Ninh Thờ Tứ Pháp

Bảng thống kê các di tích thờ Tứ Pháp đã cho thấy sự ảnh hưởng rộng lớn của trung 
tâm Phật giáo Luy Lâu ra các khu vực xung quanh, điều này chứng tỏ Tứ Pháp vùng Dâu - 
Luy Lâu có vai trò quan trọng đối với đời sống tôn giáo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp 
đồng bằng Bắc bộ trong nhiều thế kỷ.

4. Một số phát hiện mới
 Năm 2012, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh 

đã phát hiện và sưu tầm được 2 cổ vật là bia 
mộ có ghi chép về việc hoàng đế nhà Tùy 
dựng bảo tháp và đặt xá lỵ tại chùa Thiền 
Chúng, thuộc huyện Long Biên, đất Giao 
Châu để phổ độ cho muôn cõi sinh linh, 
niên hiệu năm Nhân Thọ thứ nhất (601) 
nước Tùy, bên cạnh đó là liễn đá có nắp. 
Hai hiện vật trên được phát hiện tại thôn 
Xuân Quan, xã Trí Quả, nằm cách thành 
Luy Lâu khoảng 800m về phía bắc. 

Năm 2013, đoàn nghiên cứu Việt - Nhật đã tiếp cận 3 chiếc chân tảng sa thạch tại 
khuôn viên di tích chùa Đậu, niên đại có thể là thế kỷ 2 - 3. Năm 2014, trong quá trình đào 
ao, nhân dân đã phát hiện trong thành một lá đề bằng đồng có trang trí tượng Phật. Đây là 

Liễn và bia đá phát hiện tại thôn Xuân Quan 
(Nguồn Bảo tàng Bắc Ninh) 

Chân tảng phát hiện tại chùa Đậu Lá đề bằng đồng phát hiện trong thành Luy Lâu



52

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

phát hiện quan trọng cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử - văn hóa vùng đất Luy Lâu 
và Phật giáo nơi đây.

Tóm lại, trong khuôn khổ của dự án hợp tác giữa Đại học Đông Á (Nhật Bản) và Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia (Việt Nam) trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và khai quật khảo 
cổ học các di tích của thành cổ Luy Lâu và hệ thống di tích mộ gạch... việc tìm hiểu, nghiên 
cứu về hệ thống chùa Tứ Pháp tại đây là công tác không thể thiếu nhằm phác dựng tổng 
quát về kinh tế, chính trị, văn hóa và tín ngưỡng của thủ phủ Luy Lâu trong 10 thế kỷ đầu 
Công nguyên. 
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học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

ABOUT THE LUY LÂU BUDDHIST CENTER
Lê Văn Chiến

As part of the cooperation project between the University of East Asia (Japan) and the 
Vietnam National Museum of History (Vietnam), in addition to the archaeogical excavation, 
the experts also studied the system of Tứ Pháp Pagodas (the system of pagodas that 
worship four natural phenomena icluding Clould - Rain - Thunder - Lighting) in order to get 
a comprehsive view of the Luy Lau citadel during the first ten centuries AD.

According to ancient historical records, Luy Lâu is the capital of Jiaozhi. It is not only 
a politico-economic and commercial center but also the largest cultural and religious center 
under Chinese rule. The considerable influence of Luy Lâu Buddhism on the surrounding 
areas shows the important role of this center in the religious life of the inhabitats of the Red 
River delta for centuries.


