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CHuøA lAÂm DöôNG
NGuOàN GOáC vAø pHAäT ñieäN

       
Hoàng Văn Khoán*

Đỗ Thị Hoài**

Chùa Lâm Dương trước đây thuộc làng Đa Sĩ, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, nay chùa 
thuộc phường Đa Sĩ, quận Hà Đông, Hà Nội.

1. Nguồn gốc chùa lâm Dương
Chùa Lâm Dương có nguồn gốc là một quán Đạo giáo. Chúng tôi đã đến đây thăm 

chùa và thấy di tích một đạo quán còn lại khá rõ ràng.
Trên cổng Tam quan còn 3 

đại tự Lâm Dương quán. Chùa 
có 2 tầng mái, chỗ kết nối giữa 2 
mái cũng có 3 đại tự Lâm Dương 
quán như ngoài Tam quan.

Ngoài sân có 1 tấm bia đề là 
“Hưng Tạo Lâm Dương quán bi”, 
dựng vào năm Vĩnh Tộ thứ 10, tức 
Lê Thần Tông 1628.

Giữa sân có 1 cây hương 
đá đề là Lâm Dương quán thạch 
hương đài dựng vào năm Cảnh 
Hưng nguyên niên, tức Lê Hiển 
Tông 1740.

Một tấm bia đề là Trùng tu Lâm Dương quán bi do một cử nhân người làng biên soạn. 
Một quả chuông trên gác Tam quan đề là Lâm Dương quán chung đúc vào năm Cảnh Thịnh 
nguyên niên, tức Nguyễn Quang Toản 1793. Minh văn trên chuông nói rằng trước đây làng 
có tên là Đan Sĩ - nơi luyện đan của các đạo sĩ nhưng về sau làng có nhiều người học giỏi, 
đỗ đạt nên làng Đan Sĩ được đổi tên là làng Đa Sĩ. 
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Cạnh chùa có một miếu thờ vị Tổ sư của nghề luyện đan là Hoàng Đôn Hòa, có các 
cụ trông giữ và ngày đêm hương khói. Căn cứ vào những vết tích còn lại, rõ ràng chùa Lâm 
Dương có nguồn gốc từ 1 quán đạo.

2. Phật điện chùa lâm Dương
2.1. Các tượng của Đạo giáo
2.1.1. Bộ tượng Tam Thanh đặt trên tường cao nhất gồm có Ngọc Thanh, Thượng 

Thanh và Thái Thanh.
- Tượng Ngọc Thanh ngồi ở giữa, cao 1m, rộng ở ngang vai 0,47m, rộng ngang gối 

0,47m. Tượng có gương mặt trái xoan, vẻ hiền hậu, tai dài, dõng xuống biểu lộ phúc tướng 
giống tai Phật. Tóc chải ngược, búi lại, cài trâm. Mình mặc áo cổ tràng vạt kép buông xuống 
tận chân. Ống tay rộng, chân đi hia. Sau đầu là một hình tròn, giữa có 1 hoa sen 15 cánh tỏa 
ra 5 vòng hào quang.

Hai bàn tay ấn quyết. Bàn tay phải 
giơ lên, đầu 5 ngón tay hơi cong, bàn tay 
trái để ngửa, lộ lòng bàn tay.

- Tượng Thượng Thanh (tên đầy đủ 
của Ngài là Thượng Thanh - Cao Thánh 
Thái Thượng Ngọc Thần Huyền Hoàng 
Đại đạo quán). Tượng ngồi bên trái, cao 
0,98m, rộng ngang vai 0,45m. Mình mặc áo 
cổ tràng vạt kép, ống tay rộng. Chân đi hia. 
Tóc chải ngược, búi lại, cài trâm. Hai bàn 
tay ấn quyết, tay trái giơ thẳng ngang vai. 
Tay phải đặt ngang ngực để lộ lòng bàn tay.

Chuông chùa Lâm Dương Miếu thờ Đạo sĩ Hoàng Đôn Hòa
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- Tượng Thái Thanh (tên đầy đủ của Ngài Thái Thanh Cảnh Đại Xích Đạo Đức Thiên 
Tôn). Tượng ngồi bên phải, cao 0,98m, rộng ngang vai 0,45m, rộng ngang gối 0,48m. Tóc 
chải ngược, búi lại, cài trâm. Mình mặc áo cổ tràng vạt kép kéo dài tận chân. Chân đi hia. Hai 
bàn tay ấn quyết. Tay phải giơ lên ngang vai, 3 đầu ngón quắp xuống. Bàn tay trái để ngửa.

Ba pho tượng nói trên là biểu hiện giáo lý của Lão Tử. Ngọc Thanh là biểu trưng cho 
vũ trụ - một thế giới hỗn mang tức Thái cực. Thái cực vận động mà sinh ra lưỡng nghi âm 
và dương. Thượng Thanh là dương, Thái Thanh là âm. Âm và dương hòa hợp làm thế giới 
phát triển về không gian và thời gian mà sinh ra muôn loài.

2.1.2. Tượng Bắc Đẩu
Bắc Đẩu là chòm sao ở phía Bắc - Đại Hùng Tinh, đạo giáo cho rằng Bắc Đẩu là vị thần 

làm chủ sự sống, làm chủ thọ mệnh dài ngắn của mỗi người.
2.1.3. Tượng Nam Tào
Nam Tào là chòm sao phía Nam gọi là Nam Đẩu. Đạo giáo cho rằng Nam Đẩu là 1 vị 

thần trông coi việc nhân gian gọi là Dương Phủ.
2.1.4. Tượng Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ
Là một vị thần nữ trông coi vạn vật núi sông tức Địa Phủ.

2.1.5. Tượng Đông Nhạc Đại Đế
Là thần núi Thái Sơn thường gọi là Nhạc Phủ, quản các linh hồn người chết.
Bốn vị thần nói trên là Bắc Đẩu, Nam Tào, Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ, Đông Nhạc Đại 

Đế hợp thành bộ Tứ giúp việc cho Ngọc Hoàng Thượng Đế.
2.1.6. Ngũ Nhạc Tinh Quân
Là 5 quả núi nổi tiếng của Trung Quốc. Đông Nhạc là núi Thái Sơn ở Sơn Đông, Nam 

nhạc tức Hoành Sơn ở An Sơn, Tây Nhạc là Hoa Sơn ở Thiểm Tây, Bắc Nhạc tức Hằng Sơn 

Tượng Nam Tào Tượng Bắc Đẩu Tượng Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ
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ở Hà Bắc, Trung Nhạc tức núi Trung Sơn ở Hà Nam. Đạo giáo rất tôn sùng Ngũ Nhạc. Mỗi 
ngọn núi đều có 1 Nhạc Thần:

Đông Nhạc có thần Thiên Tế Vương;
Nam Nhạc có thần Tư Thiên Vương;
Tây Nhạc có thần Kim Thiên Vương;
Bắc Nhạc có thần An Thiên Vương;
Trung Nhạc có thần Trung Thiên Vương.

Mỗi Nhạc Thần thống lĩnh mấy vạn Tiên quân Ngọc nữ trị lý trong địa phương của 
mình.

2.1.7. Tượng Thái Thượng Lão Quân
Tức Lão Tử. Sở dĩ có cái tên đó là ông ở trong bụng mẹ 80 năm nên khi ông sinh ra đầu 

đã bạc. Ông người họ Lý, tên Nhĩ, tự là Bá Dương. Ông còn có tên là Trùng Nhĩ, tai có 3 lỗ.
2.2. Các tượng thuộc về Phật giáo
2.2.1. Tam Thế Phật được 

đặt ở bậc dưới tượng Tam 
Thanh. Ba vị Tam Thế có nhiều 
giải thích khác nhau. Theo Lao 
Tử và Thịnh Lê thì vị ngồi giữa 
là Phật bản thế đời nay, bên trái 
là Phật Thế giới Lưu Ly phương 
Đông, vị này tay trái cầm bát 
Cam Lộ, tay phải cầm dược 
hoàn. Bên phải là A Di Đà - Phật 
Thế giới cực lạc phương Tây. Vị này ngồi kiết già, tay xếp chồng lên nhau đặt trên chân, 
giữa bàn tay là 1 tòa sen, biểu thị tiếp độ chúng sinh (Lao Tử, Thịnh Lê 2001).

Tượng Ngũ Nhạc Tinh Quân

Bộ tượng Tam Thế
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Các chùa ở miền Bắc Việt Nam, Tam Thế Phật được điêu khắc giống nhau. Đầu nổi 
lên nhục khảo. Tai to, dái tai dõng xuống biểu trưng phúc tướng. Hai bàn tay xếp chồng 
lên nhau đặt trên chân. Phật tọa lạc trên tòa sen, sau đầu là một vầng hào quang. Ở chùa 
Lâm Dương, Tam Thế Phật giống Tam Thế Phật ở các chùa khác. Sự giống nhau của 3 
tượng nói lên cả một thế giới Phật biểu trưng cho luân hồi, nhân quả, quá khứ, hiện tại và 
tương lai.

2.2.2. Tượng A Di Đà
Đây là 1 trong 4 Phật cai quản 4 phương của thế giới Phật A Di Đà làm giáo chủ ở cõi 

Tây Phương cực lạc. Nếu niệm tên Ngài thì có thể vãng sinh ở cõi Tây Phương Tĩnh độ.
2.2.3. Tượng Tuyết Sơn
Bức tượng này được nghệ nhân mô tả thân hình Thích Ca mâu ni tu hành ở núi Tuyết 

Sơn theo kinh khổ hạnh. Mỗi ngày ngài chỉ ăn 1 hạt kê và uống 1 giọt nước nên thân hình 
gầy còm, da bọc xương.

2.2.4. Tượng Cửu Long
Sở dĩ gọi Cửu Long là theo truyền thuyết, khi Thích Ca Mâu Ni sinh ra có 9 con rồng 

tới phun nước tắm cho ngài.
2.2.5. Quan Thế Âm
Là những bồ tát đã giác ngộ, nhưng ở trần gian để cứu độ chúng sinh. Ngài có thể hiện 

ra 33 hóa thân, khi là ông già, bà lão, người ăn xin, quán âm tọa sơn, Thiên thủ Thiên nhãn. 
Ở chùa Lâm Dương, có tượng quan âm Tống Tử. Quan Thế âm có thể cứu được 12 đại nạn, 
có thể nghe được tất cả mọi âm thanh của chúng sinh.

2.2.6. Ngoài ra có tượng Đế Thiên, Đế Thích, Khuyến Thiện, Trừng Ác là những thần 
bảo vệ Phật Pháp và những người hầu như Nhi đồng, Ngọc Nữ.

Tượng A Di Đà Tượng Tuyết Sơn Tượng Cửu Long
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3. một vài thu hoạch
Phật giáo và Đạo giáo thâm nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc và Ấn Độ khá sớm phát 

triển phồn thịnh vào thời Lý, Trần, Lê.
Ở Hoàng thành Thăng Long, bên cạnh cung Đại Minh có cung Thái Thanh.
Ở gần lăng mộ Hy Lăng của Trần Duệ Tông - Đông Triều, Quảng Ninh có quán Ngọc 

Thanh. Quán này có từ thời Trần, tồn tại đến thế kỷ 15 và hưng thịnh vào thời Lê Trung 
Hưng thế kỷ 17 - 18 (Văn Anh 2014: 97).

Quán và chùa có sự khác nhau về tính chất. Chùa là nơi thờ Phật. Các Phật tử tu luyện 
để đạt chính quả. Sau khi chết được lên cõi Niết Bàn. Quán là nơi thờ thánh, các đạo sĩ ngày 
đêm luyện đan để trường sinh bất lão, trở thành Tiên. Sau khi chết được sống ở nơi Bồng 
lai tiên cảnh. 

Nhưng từ cuối thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, một số quán và chùa hòa nhập với nhau. Ví dụ 
một số quán sau đây :

1. Quán Viên Dương ở thôn Chiền, xã Đức Thượng huyện Hoài Đức, nay là chùa Viên 
Dương;

2. Quán Hưng Thánh ở thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, Thường Tín, nay là chùa Mui;
3. Quán Hội Linh ở thôn Ước Lệ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, nay là chùa Sổ;
4. Quán Yên Nhân ở xã Hòa Chính, Chương Mỹ, nay là chùa Yên Nhân;
5. Quán Lão Quân ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, nay là chùa Lưu Xá;
6. Quán Linh Tiên ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, nay là chùa Linh Tiên;
7. Quán Huyền Thiên ở quận Hoàn Kiếm, nay là chùa Huyền Thiên;
8. Bích Câu đạo quán ở Hà Nội, nay là chùa An quốc (An quốc tự).
Quán Lâm Dương thành chùa Lâm Dương cùng với 1 số quán diễn ra vào cuối thế kỷ 

16 kéo dài đến thế kỷ 18. Đây là thời kỳ nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. Họ Trịnh phò Lê diệt 
Mạc, rồi Trịnh - Nguyễn phân tranh. Vua tuy tồn tại nhưng hữu danh vô thực. Tình hình ấy, 
Nho giáo mất đi vai trò của mình trong tam giáo đồng nguyên Nho, Phật, Đạo. Họ Mạc, 
Trịnh, Nguyễn không thể lấy giáo lý Khổng Tử để dạy dân, trị vì thiên hạ. Họ Mạc, họ Trịnh, 
không thể nói ‘‘Trung quân ái quốc’’, hoặc ‘‘quân, sư, phụ’’…

Thời kỳ mà chiến tranh liên miên, họ Trịnh, họ Mạc lấy tư tưởng của Phật giáo, Đạo 
giáo làm chỗ dựa tinh thần. Phật giáo và Đạo giáo tuy là hai tôn giáo khác nhau nhưng có 
một nét chung bao trùm là các Phật tử, Đạo sĩ tu luyện để thành Phật, thành Tiên, về sau 
được sống ở chốn cực lạc. Điều đó cũng hợp với lòng dân, nên Đạo và Phật hòa trộn với 
nhau trong một môi trường lịch sử. Chùa vừa thờ Phật vừa là quán đạo.
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LâM DươNG PAGODA: ORIGIN AND BUDDHIST SANCTUARY

Hoàng Văn Khoán, Đỗ Thị Hoài

Lâm Dương pagoda locates in Đa Sĩ commune, Hà Đông district, Hanoi city. In 
this article, the authors are concerned with two main issues related to this pagoda: 
origin and Buddhist sanctuary.

Origin: basing upon the traces of clearly Taoist temple, together with description 
on stelae, the authors have affirmed that Lâm Dương pagoda was built based on a 
inherent Taoist temple.

Buddhist sanctuary: the authors have examined the system of statues in the 
sanctuary, including those of Taoism and Buddhism. 

After all, the authors have drawn some notes on the penetration and 
development of the Taoism and Buddhism in Vietnam. Besides, the reason why Lâm 
Dương Taoist temple was transformed into a Buddhist pagoda is also explained as 
a tendency in the historical context in the 16th - 18th centuries.

 


