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TÓM TẮT
Chùa Giác Lâm được khởi dựng từ thế kỷ XVIII, thuộc chốn tổ của phái Lâm Tế. Từ đó tới nay, chùa luôn là
một điểm sáng văn hóa Phật giáo Việt ở phương Nam, với nghệ thuật khá cao. Chùa cần được quan tâm nhiều
hơn nữa để xứng đáng là một tâm điểm du lịch của thành phố trong hiện tại và tương lai.
Từ khóa: tổ đình; Thiền phái; nhà rường.
ABSTRACT
Giác Lâm pagoda was established since 18th century, belonged to Lâm Tế Buddhist Zen. Up to now, the
pagoda always a well-known Buddhist spot of Viet people in the South with high arts. It is needed to pay attention to the pagoda to be a tourism destination of Ho Chi Minh city at present and near future.
Key words: ancestor pagoda; Zen; rường house.
ăm 1744, cư sĩ Lý Thoại Long phát tâm
quyên góp khởi dựng chùa Giác Lâm trên
gò Cẩm Sơn cao ráo. Đến năm 2014, ngôi cổ
tự này tròn 270 năm tuổi và nó đã gắn liền với bao
thăng trầm, biến cố của vùng đất Sài Gòn - Gia
Định. Ngày nay, chùa Giác Lâm còn giữ được một
số cấu kiện kiến trúc tiêu biểu của ngôi chùa Việt
ở Nam Bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Trong chùa hiện lưu giữ được nhiều pho tượng
quí, nhiều bao lam, hoành phi và câu đối giá trị, là
ngôi tổ đình của Thiền phái Lâm Tế dòng Đạo
Bổn/Bản Nguyên và từng trở thành một trung tâm
Phật giáo của cả vùng đất Nam Bộ. Vì vậy, bài viết
mong được tập trung tìm hiểu cũng như khai thác
giá trị của chùa trong sự phát triển của thành phố
Hồ Chí Minh hiện nay.
1. Chùa Giác Lâm - Một di tích mang giá trị
lịch sử, văn hóa và nghệ thuật
Trên Báo Giác ngộ, số 747 (6/6/2014), Hòa
thượng Thích Giác Toàn cho biết: Chùa Giác Lâm là
một trong ngũ đại tòng lâm của đất Gia Định xưa.
Cùng với quốc tự Khải Tường, các chùa Kim
Chương, Mai Khâu, Giác Viên được liệt vào danh
sách năm ngôi “đại tòng lâm” của Sài Gòn - Gia Định.
Qua nhiều biến cố của lịch sử, nay chỉ còn lại hai
ngôi cổ tự là Giác Lâm và Giác Viên. Hiện tại, hai
ngôi chùa này vẫn hiện hữu trong đời sống văn hóa
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tinh thần của người dân thành phố Hồ Chí Minh, là
di sản văn hóa tiêu biểu của văn hóa Phật giáo Nam
Bộ cần được giữ gìn và phát huy giá trị.
Gần 200 năm trước, trong sách Gia Định thành
thông chí, Trịnh Hoài Đức1 đã miêu tả chùa Giác Lâm
là ngôi cổ tự có phong cảnh đẹp và hữu tình, tọa
lạc ở nơi cao ráo, nhất là đã trở thành nơi du ngoạn
và sinh hoạt văn hóa của văn nhân, thi sĩ vùng đất
Gia Định.
Mặt khác, chùa Giác Lâm còn là ngôi tổ đình
của Thiền phái Lâm Tế, dòng Đạo Bổn Nguyên, gắn
với tên tuổi nhiều vị cao tăng của Phật giáo ở Nam
Bộ. Ban đầu, chùa có tên gọi là Cẩm Đệm. Thiền sư
Viên Quang (? - 1827) được Hòa thượng Phật Ý Linh Nhạc cử về làm trụ trì sau khi chùa được cư sĩ
Lý Thoại Long xây cất xong. Từ khi thiền sư Viên
Quang về trụ trì, chùa Giác Lâm trở thành một ngôi
già lam sung túc. Với khả năng Hán học và Phật học
của thiền sư, chùa trở thành một Phật học xá, thu
hút chư tăng khắp nơi về tu học2. Ngài cũng là
người bạn tâm giao với Trịnh Hoài Đức, được triều
đình Huế phong làm Tăng cang. Kế tục sự nghiệp
của ngài là các vị hòa thượng: Tiên Giác - Hải Tịnh
(1788- 1875), Minh Vi - Mật Hạnh (1828 - 1898),
Hoằng Ân- Minh Khiêm (1850 -1914), Hồng Hưng Thạnh Đạo (1877 - 1949), Nhựt Dần - Thiện Thuận
(1900 - 1974), Huệ Sanh - Lệ Sành (1935 - 1998). Các
vị cao tăng này đã có nhiều đóng góp trong việc
hoằng pháp, đào tạo tăng, ni và in ấn kinh sách tại
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chùa Giác Lâm. Vì vậy, chùa đã nhanh chóng trở
thành ngôi tổ đình, một trung tâm của Phật giáo
Nam Bộ qua nhiều thời kì. Ngoài ra, các vị hòa
thượng trụ trì đã có công lao rất lớn trong việc giữ
gìn và phát triển ngôi cổ tự Giác Lâm. Cho nên, từ
ngày thành lập đến nay, chùa đã trải qua những
lần trùng tu lớn vào các năm: 1798 - 1804, 1900 1909, 1990 - 1996, 2006 - 2008.
Hiện tại, chùa Giác Lâm mang kiến trúc tiêu
biểu của ngôi chùa Việt ở Nam Bộ. Chùa còn giữ
được phong cách cổ kính, mái chùa thấp, hòa mình
vào những tán cây, cạnh đó là khu tháp tổ. Khuôn
viên rộng rãi với nhiều cây xanh, làm cho ngôi chùa
khá gần gũi với thiên nhiên, tạo nên cảnh trí đẹp,
thanh tịnh vốn có của chốn Thiền môn. Khi xưa,
phía trước chùa là một vùng đất trũng sâu, luôn có
nước, có lẽ đây là “minh đường”. Theo lời kể lại của
các vị trụ trì, chùa đã có nhà thủy tạ trên ao sen
này3. Đặc biệt, trong sân chùa có trồng cây bồ đề
do ngài Narada từ Srilanka sang tặng cho “Giáo hội
Phật giáo cổ truyền Việt Nam” vào năm 1953. Nhìn
đại thể, chùa có cấu trúc mặt bằng hình chữ “Tam”.
Chánh điện gồm 5 gian, kết cấu sườn mái theo kiểu
nhà rường tứ tượng. Mái lợp ngói âm dương. Ngoài
ra, còn có nhà trai, nhà giảng và khu tháp tổ, tháp
Ngũ gia Tông phái. Sách Chùa Giác Lâm di tích lịch
sử văn hóa của Trần Hồng Liên cho biết: Trong số
118 pho tượng hiện còn lưu giữ tại chùa, có 113
pho tượng cổ, trong đó có bộ Thập Bát La Hán, bộ
Thập Điện, bộ “Phật và Tứ chúng” (Phật Thích Ca
Mâu Ni, Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm,
Đại Thế Chí Bồ Tát), là gây được sự chú ý của khách
đến chiêm bái nhiều nhất4. Ngoài ra, toàn bộ chùa
có 23 bức hoành phi bằng gỗ khắc nổi chữ Hán,
chạm nổi hoa văn rất có giá trị. Tại chính điện, nghệ
thuật chạm khắc còn được thể hiện trên các bao
lam bàn thờ, với nhiều đề tài phong phú về hoa, lá,
thú vật, chim muông. Và, nổi bật hơn hết, các bao
lam bàn thờ này đã tự nói lên khá đầy đủ về vẻ đẹp
của vùng đất Nam Bộ bằng hình ảnh. Toàn chùa có
9 bao lam thành vọng, nhưng một trong những
bao lam gây được sự chú ý nhiều nhất có lẽ là Cửu
long. Chín con rồng được chạm lộng trong mây, có
sự phá lệ trong phân bố. Ở đây, con rồng được thể
hiện với đường nét dịu dàng, thuần phục, đang
phun nước chầu vào đức Phật đản sinh, mà cũng là
biểu tượng cho vùng đất nông nghiệp, mưa thuận
gió hòa, vùng sông nước Cửu Long Nam Bộ5. Làm
nên sự trang nghiêm, giá trị cổ kính của ngôi chùa

còn có 86 câu đối (liễn) khắc gỗ, được sơn son thếp
vàng và chạm khắc tinh xảo.
Chùa Giác Lâm còn gắn liền với phong trào cách
mạng của nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong những
năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trong 9 năm
kháng chiến (1945 - 1954), chùa đã trở thành nơi
hậu cần, nuôi giấu cán bộ, cất giữ tài liệu từ căn cứ
trở về. Hòa thượng Hồng Hưng (trụ trì chùa) là
thành viên sáng lập Hội Phật giáo Cứu quốc Nam
Bộ. Những năm chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975),
chùa là nơi mở các hội nghị của nhiều tổ chức, đoàn
thể thành phố. Trong cuộc tổng tiến công năm
Mậu Thân (1968), chùa Giác Lâm còn là nơi lui tới
của bộ phận lãnh đạo đấu tranh chính trị cả đợt I
và II. Buổi lễ quy tụ được đông đảo đại biểu đoàn
thể chính trị, nhân sĩ trí thức, các linh mục…6. Vì vậy,
chùa Giác Lâm là một “chứng nhân” lịch sử, một địa
chỉ gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng và
giải phóng dân tộc của thành phố Hồ Chí Minh,
nhất là vào những thời điểm gian lao, ác liệt nhưng
rất đỗi hào hùng.
Với các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật ấy,
vào năm 1988, chùa Giác Lâm được Bộ Văn hóa (nay
là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di
tích lịch sử - văn hóa quốc gia.
Di sản văn hóa, trong đó có chùa Giác Lâm, cần
được đặt trong mối quan hệ với sự phát triển hiện
nay. Trong sách Bảo tồn, làm giàu và phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới
và hội nhập, do Ngô Đức Thịnh (chủ biên) đã nhắc
đến một vấn đề là: Sản nghiệp văn hóa là những di
sản văn hóa có giá trị cao về nhiều mặt (giá trị lịch
sử, giá trị văn hóa, nghệ thuật,…) đáp ứng được
những nhu cầu tham quan, tìm hiểu, khám phá của
nhân dân, có thể đưa vào khai thác mang lại những
giá trị kinh tế cao, vừa đóng góp vào nền kinh tế
quốc dân, vừa tạo ra nguồn lực có thể đầu tư trở lại
nhằm bảo tồn và phát huy bản thân di sản văn hóa
ấy. Chính thông qua hoạt động quảng bá sản
nghiệp văn hóa và các giá trị văn hóa, di sản văn
hóa truyền thống dân tộc được người dân tiếp
nhận một cách sâu sắc hơn7.
Từ cách tiếp cận này, chúng tôi cho rằng, chùa
Giác Lâm cần được quảng bá cho khách du lịch
trong và ngoài nước, cho cộng đồng người dân
thành phố để hiểu biết một cách sâu sắc hơn về giá
trị của nó và tìm ra những giải pháp thích hợp
nhằm phát huy vai trò của ngôi cổ tự này trong đời
sống văn hóa và xã hội của người dân thành phố
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Hồ Chí Minh, cũng như việc khẳng
định bản sắc văn hóa trong văn
hóa đô thị ở đây hiện nay.
2. Chùa Giác Lâm - Từ giá trị
đến sự phát triển
Dưới đây, chúng tôi phân tích
một số giá trị của chùa Giác Lâm
và hướng vận dụng chúng vào sự
phát triển của thành phố Hồ Chí
Minh hiện nay ở một số khía
cạnh sau:
Là một ngôi cổ tự tồn tại gần
như song hành với quá trình hình
thành và phát triển của thành phố
Hồ Chí Minh, chùa Giác Lâm ngày
hôm nay vẫn tiếp tục tỏa sáng giá
Ph t i n ch•a GiŸc LŽm (Tp. H Ch˝ Minh) - nh: Nguyn Thc
trị lịch sử - văn hóa của mình. Vì
Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm đến của
vậy, chùa có một vai trò rất lớn trong việc giáo dục
cho thế hệ trẻ hiểu biết về lịch sử của vùng đất Sài nhiều khách du lịch quốc tế, góp phần vào việc
Gòn/thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm qua. Đặc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt
biệt, ngôi chùa Giác Lâm còn gắn liền với các nhân Nam cũng như phát triển ngành Du lịch nước ta
vật lịch sử (mà Trịnh Hoài Đức là tiêu biểu), là nơi trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trong đó, một địa chỉ
hậu cần và che chở cán bộ suốt những năm kháng mà nhiều du khách tìm đến ở thành phố Hồ Chí
chiến chống Pháp và Mỹ. Một trong những chức Minh là ngôi cổ tự Giác Lâm. Vì vậy, cần có các hoạt
năng quan trọng của di sản văn hóa là mang đến động phù hợp để chùa Giác Lâm phát huy giá trị
cho cộng đồng những hiểu biết về lịch sử và trao và hiệu quả cho khách du lịch, tạo cho họ một dấu
truyền văn hóa giữa các thế hệ, vì thế, các cơ quan ấn và tình cảm sâu sắc. Đầu tiên, trang web của
giáo dục, văn hóa của thành phố nên tạo điều kiện chùa Giác Lâm hiện nay cần phải sinh động hơn
đưa học sinh, sinh viên đến tham quan và tìm hiểu. nữa, có nhiều bài viết riêng về lịch sử, văn hóa và
Điều này góp phần vào việc giáo dục lịch sử, văn kiến trúc của chùa, được dịch sang tiếng Anh để
hóa truyền thống cho thế hệ trẻ để họ hiểu và yêu khách quốc tế tham khảo được. Với đội ngũ hướng
thêm về một thành phố trẻ, năng động, đồng thời dẫn viên du lịch, việc cơ quan quản lí du lịch cùng
còn là một thành phố anh hùng, có truyền thống với chùa có thể mở một số buổi tập huấn kiến thức
lịch sử và mang nhiều giá trị văn hóa độc đáo. về chùa Giác Lâm để họ hiểu biết, thuyết minh sâu
Truyền thống ấy cần được tiếp nối một cách cụ thể hơn và nhấn mạnh được các giá trị riêng của ngôi
thông qua việc đưa họ đến tiếp cận với chùa Giác cổ tự này. Ngoài ra, chùa Giác Lâm cần có những
Lâm. Để thực hiện điều này, thiết nghĩ, việc bảo tồn tài liệu ngắn gọn bằng nhiều thứ tiếng để giới
nguyên trạng cũng như việc đi sâu tìm hiểu, nghiên thiệu với du khách. Khách “hành hương” và nước
cứu giá trị lịch sử, văn hóa của chùa Giác Lâm cần ngoài đến chùa không những được chiêm ngưỡng
được tiếp tục quan tâm trong thời gian tới. Trên thế giá trị vật thể mà còn được trải nghiệm các giá trị
giới, ở các nước phát triển hiện nay, người ta quan phi vật thể của nền văn hóa Phật giáo Việt Nam.
tâm đến việc bảo tồn di sản kiến trúc để khẳng định Điều này sẽ tạo cho họ nhiều cảm xúc, ấn tượng
bản sắc đô thị và là một tiêu chí đánh giá yếu tố lâu dài. Như đã nói, chùa Giác Lâm là một địa chỉ
phát triển bền vững của một đô thị. Vì vậy, công tác du lịch và do vậy, cần tạo thêm nhiều sản phẩm du
bảo tồn chùa Giác Lâm cần phải được các cấp chính lịch cho ngôi chùa này thông qua các hoạt động
quyền quan tâm hơn nữa trong bối cảnh thành phố mang tính chất văn hóa. Ở đây, chúng tôi muốn
đang nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững, khẳng nhắc đến khái niệm sản phẩm du lịch, vốn được
định bản sắc văn hóa đô thị trong bối cảnh hội tiếp cận từ sự tham gia của các yếu tố văn hóa, của
nhập ngày nay.
tác giả JohnWiley như sau: Một khi điểm đến được
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mời chào bán tức là một điểm mà khách du lịch
mong muốn được đến thăm, thì phải được phát
triển sản phẩm một cách tổng thể. Phải đảm bảo
được cơ sở hạ tầng tương xứng. Phải mở rộng và
trình diễn được di sản văn hoá của mình. Cần phải
phát triển một hệ thống đầy đủ và đa dạng về
khách sạn và các cơ sở lưu trú khác, nhà hàng và
các dịch vụ, hệ thống vận chuyển nội địa và các
dịch vụ liên quan khác. Và, phải huy động phát
triển được tất cả các loại hình nghệ thuật đương
đại và các hoạt động văn hoá8. Cho nên, chùa Giác
Lâm và ngành Du lịch cần phối hợp nhiều hoạt
động văn hóa, như giới thiệu vẻ đẹp của nghệ
thuật điêu khắc qua các bao lam, hoành phi, câu
đối, tranh, tượng thờ, cần có thời khóa thực hành
nghi lễ cố định mỗi ngày vào buổi trưa để cho du
khách quan sát và tham gia trong một không gian
trang nghiêm, mang đến cho họ nhiều trải nghiệm
thú vị, hoặc là tổ chức cho khách nước ngoài
phóng sinh ở chùa với sự đăng kí trước của công
ty du lịch, chú trọng trưng bày những hiện vật lịch
sử và văn hóa, sinh hoạt tu hành trong chùa của
nhiều thế hệ chư tăng, tổ chức sinh hoạt thiền cho
khách du lịch có nhu cầu,… Mặt khác, chùa cần
liên kết với các công ty du lịch tổ chức cho một số
đoàn khách ăn cơm chay tại chùa để du khách có
thể hiểu hơn về văn hóa ẩm thực chay Việt Nam,
một hình thức rất dễ tạo ấn tượng và lôi cuốn
khách nước ngoài. Làm được như vậy, chùa Giác
Lâm sẽ có vai trò của mình trong sự phát triển du
lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, nhất là việc tạo ra
những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng. Điều
này sẽ tạo cho du khách nhiều ấn tượng đẹp để họ
sẽ quay trở lại và có thể họ sẽ trở thành người
quảng bá du lịch một cách rộng rãi cho đất nước,
con người Việt Nam.
Phát triển đô thị trên thế giới ngày nay còn gắn
với nhân tố sinh thái vì người dân rất cần những
mảng xanh để gần gũi với tự nhiên, cân bằng nhịp
sống đô thị vốn hối hả, phức tạp. Đây là xu hướng
của cư dân đô thị ở nhiều nước phát triển, nhằm
góp phần tránh đi lối sống xô bồ, tình trạng ô nhiễm
khói bụi và khí thải. Hiện tại, cư dân thành phố Hồ
Chí Minh cần rất nhiều mảng xanh trong không gian
sống, trong đó có hệ thống cây cổ thụ ở các công
viên, trường học, bệnh viện, đình, chùa,…
Vườn chùa Giác Lâm có một không gian xanh
mát, với nhiều cây cổ thụ tỏa bóng che, tạo nên
một khung cảnh tĩnh lặng, thanh thoát cho khách

“hành hương”. Điều này sẽ giúp họ thanh thản, an
lạc, phần nào xả bỏ được phiền muộn. Mỗi khi bước
vào cổng chùa là như bước vào một tiểu không
gian sinh thái. Vườn chùa cũng cần trồng nhiều loại
hoa, như sen, lan, cúc,… để tạo thêm nét đẹp tự
nhiên. Không gian sinh thái chùa Giác Lâm sẽ góp
phần vào việc cân bằng cuộc sống, thư giãn và sự
trải nghiệm tâm linh độc đáo cho người dân thành
phố có duyên với nhà Phật.
3. Thay lời kết
Trên bước đường phát triển của thành phố Hồ
Chí Minh, chùa Giác Lâm là một nhân tố có đóng
góp trong việc duy trì bản sắc văn hóa, kiến trúc và
là một điểm nhấn về không gian sinh thái, một địa
điểm du lịch nổi tiếng... Vì vậy, cần phải thực hiện
đồng bộ các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của
ngôi cổ tự Giác Lâm trong mối quan hệ với mục
tiêu phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí
Minh. Thực hiện được điều này, chùa Giác Lâm sẽ
tiếp tục tỏa sáng giá trị của mình trong lòng một
thành phố trẻ đang vươn mình với tính năng động
và hiện đại, nhân văn./.
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