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TÓM TẮT
Chùa Long Đọi (Hà Nam), một ngôi cổ tự gắn với tháp Sùng Thiện Diên Linh nổi danh từ thời Lý. Đây là di
tích có giá trị quan trọng về mặt lịch sử - văn hóa, khảo cổ học và là một biểu tượng văn hóa của trấn Sơn Nam
xưa cũng như Hà Nam hiện nay.
Từ khóa: Chùa Long Đọi, tháp Sùng Thiện Diên Linh, Hà Nam
ABSTRACT
Long Đọi pagoda (Hà Nam province), an ancient pagoda attached to a famous Sùng Thiện Diên Linh Buddhist tower in Lý dynasty. This is an important heritage in historical, cultural and archaeological perspectives,
as well as the cultural symbol of old Sơn Nam region and current Hà Nam province.
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hùa Long Đọi được dựng trên đỉnh núi Đọi,
thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên,
tỉnh Hà Nam. Dưới thời Lý, Long Đọi là một
vùng linh sơn, được triều đình chọn làm nơi dựng
hành cung và đặt một kho tài vật lớn ở đây. Trên núi
có một ngôi chùa cổ quy mô khá lớn1. Sách Thiền
uyển tập anh cho biết: “khoảng niên hiệu Long Thụy
Thái Bình (1054 - 1059), Thiền sư Cứu Chỉ được Tể
tướng Dương Đạo Gia mời về làm trụ trì tại chùa
Diên Linh trên núi Long Đội cho đến khi ông mất
vào khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh
(1059 - 1065)”2.
Năm 1118, tức một năm sau khi Thái hậu Ỷ Lan
mất, vua Lý Nhân Tông ra lệnh cho xây dựng bảo
tháp Sùng Thiện Diên Linh cao 13 tầng3 và mở mang
chùa Đọi to đẹp hơn. Khoảng 4 năm sau, chùa - tháp
hoàn thành, vua cho mở hội ăn mừng, đích thân đến
lễ và giao Hình Bộ Thượng thư Nguyễn Công Bật
soạn văn bia kỉ niệm: “Tháp này xây dựng từ niên
hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 9 (1118) đến mùa thu
niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ 3 (1121) thì hoàn
thành. Nhân lúc rảnh mà dựng xây, gặp được mùa
mà thiết lập. Trải qua ba vụ cày, bốn mùa lúa chín
sau mới hoàn thành. Đến khi làm lễ khánh thành, sai
phụng thường chỉnh đốn kiệu xe khiến cho phong
bá quét sạch bụi bặm, khói trầm đàn như mây tỏ
khắp sơn khê, bóng cờ phướn như dáng phô bầy
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trăm ngả. Chuông trống vang ầm, khánh tiêu inh ỏi.
Phía trước xe mây Tam Bảo, đằng sau kiệu báu
Thánh Hoàng. Dốc nghiêng xanh tía sáu cung, về
hết già trẻ muôn nước. Điện hoa vắt ngang phía
trước, chừa phật mở rộng bên trong. Hội tăng ni trai
khiết, diễn gác đế chân kinh. Hoàng đế nghiêm
trang đọc kệ, đoạn cúi đầu tạ lễ, cung nga khép nép
nghe kinh xong dâng sữa múa ca. Thổi cơm chay
trắng muốt, thiết khách đói qua đường, phát tiền
quý ùn ùn cấp cho dân nghèo khắp chốn”4.
Sự kiện hoàn thành bảo tháp cũng được chép
lại trong Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư,
nhưng có chút khác biệt, là thời gian hoàn thành
vào mùa Xuân. Sách Việt sử lược chép: “Năm Nhâm
Dần, (năm 1122) là năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 3:
Mùa xuân, tháng 2, ngôi bảo tháp Đội Sơn là Sùng
Thiện Diên Linh hoàn thành”5. Sách Đại Việt sử ký
toàn thư chép: “Nhâm Dần/Thiên Phù Duệ Vũ/năm
thứ 3 [1122]: Tháng 3, ngày Mậu Dần, mở hội khánh
thành bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh ở Đội Sơn”6.
Chùa Long Đọi và tháp Sùng Thiện Diên Linh
đứng vững được trên 300 năm. Đến thời thuộc
Minh (1407 - 1427), chùa, tháp bị phá, bia bị đánh
đổ. Năm Quang Thuận thứ 8 (1467), vua Lê Thánh
Tông đi bái yết sơn lăng có lên chơi núi, ông đã
phong cho núi Đọi là Nam thiên đệ tam động7 và
đề thơ ở mặt sau của tấm bia tháp Sùng Thiện Diên
Linh. Cuối thế kỷ XVI (1591), dưới triều Mạc, chùa
được chính quyền và nhân dân trong vùng xây
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dựng lại với quy mô lớn, làm cho “một nơi thắng
cảnh trong chốn tùng lâm lại được mới mẻ”8. Vào
thời Nguyễn, đặc biệt dưới đời sư tổ thứ 5 Thích
Chiếu Thường (1840), chùa được xây dựng và mở
rộng đến 125 gian, đúc tượng Di Lặc, nặng 1000kg
bằng đồng, in ấn và lưu hành nhiều bộ kinh Phật.
Lúc này, chùa là một trong số ít những địa điểm của
cả nước, trở thành trường Bắc Kỳ Phật giáo - nơi
giáo dục tăng ni trong 3 tháng hè, gọi là trường Hạ.
Năm 1947, do chủ trương tiêu thổ kháng chiến
chống Pháp, chùa lại một lần nữa bị phá hủy. Sau
khi hòa bình lập lại, vào năm 1957, tăng ni Phật tử
và nhân dân trong vùng đã sửa chữa, tôn tạo lại di
tích, từng bước khôi phục lại không gian chùa. Hiện
chùa còn giữ nhiều di vật quý, đặc biệt là những di
vật có niên đại từ thời Lý. Ngày 10/4/1992, Bộ Văn
hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch) quyết định công nhận chùa Long Đọi là di tích
lịch sử - văn hóa quốc gia.
Qua bài minh văn trên bia tháp Sùng Thiện Diên
Linh, hậu thế có thể biết được quy mô, kiến trúc của
chùa và ngôi bảo tháp được xây dựng vào thời Lý:
“Mặt chùa trông ra sông Kinh, gió lặng mặt sông
như lụa biếc dải ra, lưng chùa quay về núi Điệp,
mưa tan dáng núi như gấm xanh thêm sóng. Bên
hữu khống chế bình nguyên trông tới lũy Càn
Hưng, bên tả men theo sông nhỏ quanh Hán Thủy
để ra khơi. Xuống chiếu cho thợ thuyền năng dây
nảy mực. Chuyển gỗ rừng hết sức thần kỳ, sai thợ
mộc giỏi để trổ tài khéo léo. Lấy đá Mân làm đấu,
dùng đá Vũ dựng hiên, xây 13 tầng chọc trời, 40 cửa
hứng gió. Vách chạm rồng ổ, chùa treo chuông
đồng. Tầng trên đặt hộp vàng xá lị tỏa tường quang
cho đời thịnh sau này, đỉnh nóc xây tiên khách
bưng mâm, hứng móc ngọc dưới bầu trời tạnh ráo.
Tầng dưới chia 8 tướng khôi ngô, đứng hộ vệ có
thần nhân cầm kiếm, chính giữa đặt tượng Đa Bảo
Như Lai sức thề nguyện sâu rộng dù hiến cả thân
mình. Nghe kệ sen giúp đỡ oai thiêng, lắng kinh
Phật chia đôi tòa báu. Treo phướn vàng rực rỡ, cắm
lọng tía long lanh. Sân thềm có bậc, lang vũ hai bên.
Rồi bên tả chùa dựng cung tứ giác, ngậm hai mân
trấn đất, đội tám tướng chầu trời. Nêu cao khí tượng
cho danh sơn, truyền rộng thánh sơn cho hậu thế.
Bên hữu chùa dựng nhà khám nhọn vuông trong
đặt Tân đầu hòa thượng… Tầng dưới xây đài Lăng
Hán, treo đỉnh khí Thú Sơn, buộc chày kình Bích Hải.
Khi đánh thì âm vang cả tầng trời, khi nghe thì lưỡi
kiếm thôi vung nơi bể khổ. Xây tầng cao để ngăn
giữ, dựng giải vũ để phô trương. Bắc cầu mở rộng
đường thông, trồng bách thành hàng hai dãy…”9.
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Qua thời gian, ngôi chùa bị phá hủy và xây dựng
lại nhiều lần nên không còn giữ được quy mô và
kiến trúc như ban đầu. Hiện nay, chính điện chùa
vẫn quay về hướng Nam. Ngoài cùng là tòa Tam
Quan (5 gian), được xây dựng năm 2004, với kiểu
kiến trúc chồng diêm - 8 mái. Tiếp theo là bàn cờ
người, với diện tích rộng khoảng 50m2, được dùng
làm nơi đấu cờ khi mở hội. Phía trên là cổng tam
quan, với hai bên là lối lên sân chùa, ở giữa là nhà
bia - nơi lưu giữ tấm bia tháp Sùng Thiện Diên Linh.
Leo qua 24 bậc đá là sân chùa, nơi đặt tượng Quan
Âm. Dọc theo hành lang ở hai bên sân chùa là hai
dãy nhà đồng tội, đắp cảnh Thập điện Diêm Vương,
với thế giới của 10 cửa ngục như lời nhắc nhở người
trần. Lên tiếp mấy bậc đá nữa là đến chùa chính.
Đầu tiên là tòa Tam Bảo, với 7 gian bái đường và 3
gian Thượng điện, thờ Đức Phật Di Lặc ở chính giữa,
chư vị Phật, đức Hộ Pháp. Hệ thống vì kèo của ngôi
chùa được làm theo kiểu chồng đấu giá chiêng, hệ
cột kê chân tảng đá, dạng cổ bồng. Phía sau tòa
Tam Bảo là hai dãy hành lang song song thờ tượng
Thập bát La Hán. Sau chùa, trước cửa hậu điện trước
đây là vườn hoa, nay là hố khai quật khảo cổ sâu
chừng 2m, nơi tìm thấy vết tích móng tháp Sùng
Thiện Diên Linh. Hậu điện nối thông với hành lang
thờ các vị La Hán, là nơi thờ Quan Âm Nam Hải,
Quan Âm Tống Tử, Đức Át Nan, Đức Địa Tạng, bia
hậu và những nhân vật triều Lý có công với đất
nước và trực tiếp với ngôi chùa, như Thái úy Lý
Thường Kiệt, vua Lý Nhân Tông, vương phi Ỷ Lan…
Bên trái chùa là 5 gian nhà tổ, nơi thờ 10 đời sư
tổ, đồng thời cũng là khu giảng đường. Nhà tổ, nhà
khách, nhà bếp, tăng phòng … hợp thành khu kiến
trúc có bình đồ hình chữ U. Phía Tây là khu vườn
tháp, hiện còn giữ được một số kiến trúc tháp thời
Nguyễn. Bên phải chùa là điện Mẫu.
Một số di vật tiêu biểu trong chùa:
- Bia tháp Sùng Thiện Diên Linh: dựng ngày
mồng 6 tháng 7 năm Tân Sửu, niên hiệu Thiên Phù
Duệ Vũ thứ 2, thời Lý (1121). Mặt trước bia khắc bài
văn bia do Thượng thư Nguyễn Công Bật soạn nhân
kỷ niệm khánh thành bảo tháp, mặt sau là những bút
tích hậu thế khắc thêm vào. Đây là tấm bia được điêu
khắc rất đẹp. Trán, diềm và cạnh bia đều trang trí
hình rồng có kích thước và bố cục khác nhau, nhưng
đó là sự kết hợp hài hòa đến từng chi tiết tạo ra sự
thống nhất và linh hoạt. Bệ bia là một khối đá lớn
hình gần như mu rùa, dài 2,4m, rộng 1,5m, cao 0,5m.
Mặt bệ bia chạm hai đôi rồng nước đang quấn lấy
nhau. Mỗi con rồng có 4 chân, đầu rồng có bờm
được chạm khắc tinh xảo và sinh động. Hình tượng
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4 con rồng đội bia thay cho rùa đội bia là hình tượng
rất độc đáo mà chỉ ở đây mới có. Nội dung của văn
bia là nguồn tư liệu quý giá, tái hiện một cách sinh
động bức tranh tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống dân
gian thời Lý. Với giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học tiêu
biểu, bia tháp Sùng Thiện Diên Linh đã được công
nhận là bảo vật quốc gia (Quyết định số 1599/QĐTTg ngày, 30/12/2013 của Thủ tướng chính phủ).
- Tượng Kim Cương: Hiện chùa còn lưu giữ 6 pho
tượng Kim Cương, niên đại thời Lý, được tạc bằng
đá. Theo học thuyết Phật giáo, Kim Cương gồm 8 vị,
là những thần tướng nhà trời hộ vệ Đức Phật, gọi là
Bát vị Kim Cương10. Trong các di tích thời Lý thì
tượng Kim Cương ở đây còn nhiều và hoàn chỉnh
nhất. Tượng được tạc nổi theo kiểu phù điêu. Dáng
đứng thẳng, hai chân dạng ra theo thế vững chãi
của một võ tướng, hai tay cầm gươm chống trước
bụng. Kích thước cao bằng người thật, đầu đội mũ
trụ, bộ mặt được điêu khắc như người thường,
không dữ tợn như võ tướng trong các di tích giai
đoạn sau, mặc trang phục theo lối võ quan, có lá
chắn che trước ngực, áo giáp được trang trí tỉ mỉ
bằng những dải hoa, hình xoắn. Trên thân tượng
còn được trang trí những bông hoa nhỏ nhiều cánh
thường gặp trong mô típ hoa văn thời Lý. Cán
gươm trang trí hoa văn hình hoa cúc dây. Hiện 6
pho tượng Kim Cương được đặt trong hai dãy nhà
đồng tội để du khách tham quan, chiêm ngưỡng.
- Tượng đầu người mình chim: Trong số di vật
điêu khắc bằng đá có niên đại thời Lý ở chùa Đọi còn
có 4 pho tượng đầu người mình chim - Kinari. Tượng
cao 40cm, rộng 30cm. Trên đầu tượng, tóc được tết
gọn gàng thành hình cầu, quanh trán quấn một
chiếc khăn rủ xuống ngang vai. Trên hai cánh chim là
những đường cong khắc chìm vòng quanh vành
ngoài, bên trong có những đường xoáy ốc được cách
điệu thành hình hoa lá chạm nổi. Vẻ đẹp của tượng
vừa trầm tư vừa dịu dàng, rạng rỡ với đôi lông mày
dài, cặp mắt hơi xếch, môi thoáng nụ cười. Toàn bộ
tượng được thể hiện rất công phu, độc đáo, kỳ dị
nhưng thoải mái. Có lẽ, loại tượng này thường được
trang trí trên các đầu cột trong kiến trúc thời Lý,
mang dáng dấp một nhạc công. Đó là những tác
phẩm thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa hai nền
kiến trúc nghệ thuật Chămpa và Đại Việt thời Lý.
- Tượng Di Lặc bằng đồng: đúc năm 1864, nặng
1000kg, với tư thế thoải mái, chân phải chống lên,
chân trái xếp vào lòng, mặc áo chỉ vừa hai ống để
hở bụng và ngực, thể hiện sự no đủ và tươi vui.
Ngoài những di vật kể trên, chùa Đọi hiện còn lưu
giữ nhiều di vật quý khác, như những mảnh gốm

trang trí hình vũ nữ đang múa hay hình rồng mang
phong cách nghệ thuật thời Lý, một chiếc chuông
cổ, một chiếc khánh cổ treo ở nhà tổ, những lư
hương bằng đồng chạm trổ lưỡng long chầu
nguyệt… Hệ thống tượng Thập bát La Hán, tượng
Phật, tượng Thánh trong tiền đường và hậu điện rất
phong phú và đa dạng, có cả tượng mới và tượng cũ.
Khu Đọi Sơn không chỉ là một thắng cảnh đẹp
nổi tiếng của trấn Sơn Nam mà còn là nơi lưu giữ
nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa xung quanh nó, như
những chiếc giếng cổ quanh chân núi Đọi (truyền
thuyết về 9 mắt rồng), đền Đức Thánh Cả11, nhiều
di tích liên quan đến nữ tướng Lê Chân thời Hai Bà
Trưng, di tích ruộng tịch điền nơi vua Lê Hoàn cày
ruộng (năm 987), lễ hội làng trống Đọi Tam…
Về cơ bản, chùa Đọi Sơn hiện nay là sản phẩm
của đợt tu bổ dưới thời Nguyễn và những năm gần
đây. Trải qua thời gian, tuy chùa không còn giữ được
nhiều nét kiến trúc cổ độc đáo, nhưng đây vẫn là
ngôi chùa lớn, với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, có
một bề dày lịch sử, gắn với sinh hoạt văn hóa và lễ
hội truyền thống của cư dân trấn Sơn Nam xưa./.
N.T.T.V
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và lập ra 6 làng Đọi là Đọi Nhất, Đọi Nhì, Đọi Tam, Đọi Trung,
Đọi Lĩnh, Đọi Tín. Để tưởng nhớ công ơn, dân làng đã tôn ông
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