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PHẦN MỞ ĐẦU 

1.Lý do chọn đề tài 

Không một dân tộc nào mà không có các giá trị truyền thống của 

riêng mình, để bắt kịp xu hướng hiện đại của thế giới là điều tất yếu 

nhưng không biết bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống thì rất 

dễ đánh mất bản sắc. Trong thời đại ngày nay, việc gìn giữ những di 

sản truyền thống gặp nhiều thách thức, đòi hỏi, tìm ra phương thức 

ứng xử đúng đắng với những giá trị của quá khứ và tương lai. Với 

Việt Nam, không có con đường nào khác ngoài công cuộc tìm tòi, 

nghiên cứu nghiêm túc các giá trị truyền thống từ những công trình 

kiến trúc mà trong đó ngôi chùa là nguồn tư liệu sống động nhất.  

Có thể nói hoạt động sinh hoạt tôn giáo của vùng Nam Bộ (NB) rất 

sôi động. Cùng với văn hóa đặc thù, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng 

của người dân nơi đây có nhiều khác biệt so với các vùng khác. Tiêu 

biểu nhất là ngôi chùa. Ngày nay, gần như mọi hoạt động của con 

người điều gắn liền với yếu tố kinh tế. Nổi lên như một hình thức 

mới, giàu tiềm năng là ngành du lịch tâm linh (DLTL). Chùa trở 

thành danh lam thắng cảnh, thu hút khách du lịch, giúp kinh tế địa 

phương phát triển.  

Trong đó, An Giang (AG) là một trong 2 tỉnh có số lượng công trình 

chùa nhiều nhất trong tiểu vùng văn hóa Tây Nam Bộ (TNB) (310 

ngôi chùa, [25] ), có ngành DLTL rất phát triển. Tuy nhiên, DLTL ở 

AG gần như chỉ được biết đến với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 
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mà bỏ quên hoặc ít được biết đến với những công trình tôn giáo 

khác. Để làm được điều đó, cần tìm hiểu nghiêm túc về các giá trị 

truyền thống của những kiến trúc chùa xưa được công nhận là di sản 

để phục vụ công tác bảo tồn và phát huy, ứng dụng vào các kiến trúc 

chùa xây mới, các khu du lịch tâm linh nhằm tạo nên những giá trị 

độc đáo, đậm đà bản sắc truyền thống. 

Tuy nhiên, trên thực tế, kiến trúc chùa tỉnh AG vẫn chưa được 

nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, để có thể dễ dàng áp dụng vào thực 

tế. Do đó, đề tài “Kiến trúc chùa tỉnh An Giang” thực sự cần được 

tiến hành thực hiện nghiêm túc. Kết quả nghiên cứu này có thể là tài 

liệu khoa học cần thiết góp phần phục cho công tác nâng cấp, tu bổ 

và bảo tồn các công trình kiến trúc chùa tỉnh AG.  Góp phần gìn giữ 

và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, sau là để phục vụ 

khai thác du lịch tâm linh. 

2.Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Một trong số đó là tác phẩm “Chùa Việt”, của nhóm tác giả Hà Văn 

Tấn, Nguyễn Văn Kự và Phạm Ngọc Long (2013).  

“Kiến trúc Phật Giáo Việt Nam” quyển 1,2,3, xuất bản các năm 

1972, 2001, 2015. Đây là di sản để lại của cố KTS. Nguyễn Bá Lăng. 

Tổng hợp tất cả những nghiên cứu của tác giả về các kiến trúc chùa 

và tháp PGVN, lịch sử hình thành và phát triển của kiến trúc PG. 

Năm 1994, nhóm tác giả Nguyễn Quảng Tuân, Huỳnh Lữa và Trần 

Hồng Liên đã cho ra đời tác phẩm “Những ngôi chùa Nam Bộ”. 
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Đây là quyển thứ 6 trong bộ “Những ngôi chùa ở Việt Nam”. Trong 

đó, có giới thiệu cụ thể các công trình chùa ở tỉnh AG như chùa Tây 

An, chùa Phi Lai - Tam Bửu, Bồ Đề Đạo Tràng, Chùa Phú Thạnh.  

Tác phẩm “Kiến trúc Đình, Chùa Nam Bộ”, của tác giả ThS. KTS. 

Phạm Anh Dũng (2014), là nguồn tư liệu tham khảo của luận văn tìm 

hiểu về PG trong bối cảnh văn hoá NB. 

Cùng với các bài viết : Cảnh quan và kiến trúc ngôi chùa Việt cổ ở 

Nam Bộ ( Tạp chí Kiến Trúc, số 214, năm 2005), Tiếp biến văn hóa 

trong chùa Việt cận hiện đại ở Nam Bộ ( Tạp chí Kiến Trúc Và Đời 

Sống, số 78, năm 2003) của tác giả KTS. Phan Hữu Toàn. Về kiến 

trúc chùa ở tỉnh AG, THS. KTS. Trần Đăng Khuynh , đã thực hiện 

luận văn thạc sĩ kiến trúc “Cộng sinh văn hoá trong quần thể kiến 

trúc tôn giáo – tín ngưỡng vùng núi Sam – An Giang” (2004). Tóm 

lại, chùa là một đối tượng nghiên cứu rất phổ biến.   

3.Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chính của luận văn là nhận diện các đặc điểm và giá trị 

truyền thống nội hàm trong một số kiến trúc chùa Việt tiêu biểu của 

tỉnh AG. 

4.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Kiến trúc của những ngôi chùa Việt tiêu 

biểu trong tỉnh AG. Theo tiêu chí lựa chọn gồm: các công trình Di 

Tích Lịch Sử (DTLS), Di Tích Kiến Trúc Nghệ Thuật cấp tỉnh, cấp 

quốc gia, trung tâm tín ngưỡng của các tôn giáo nội sinh: Phật Giáo 
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Hoà Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa.  Không bao gồm 

các công trình chùa Phật giáo Nam tông. 

-Giới hạn không gian: Trên địa bàn tỉnh AG. 

-Giới hạn thời gian: Hình thành trước thế kỷ XIX. 

5.Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điền dã, phương pháp thư tịch, phương pháp so sánh, 

phương pháp phân tích - tổng hợp. 

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO NAM BỘ VÀ 

PHẬT GIÁO NGƢỜI VIỆT TỈNH AN GIANG 

1.1.Các khái niệm liên quan đến đề tài 

- Chùa: là từ dùng để chỉ một loại hình kiến trúc PG và là 1 trong 8 

đơn vị cơ sở tôn giáo của Giáo hội PGVN (được gọi chung là tự 

viện),[7].  

- Đạo: Trong nghĩa của từ Hán Việt, đạo ( ) là đường đi, lẽ phải 

mà ai cũng theo.  

- Đạo Phật: hiểu theo quan niệm về PG, là con đường Phật hướng 

dẫn đến Niết – bàn , [9]. Nhưng theo văn hóa NB, đạo Phật còn dùng 

để chỉ tôn giáo là PG. 
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- Giá trị: Giá trị được định nghĩa: “ Giá trị là tính chất của khách 

thể, được chủ thể đánh giá là tích cực xét trong so sánh với các 

khách thể khác cùng loại trong một bối cảnh không gian – thời gian 

cụ thể”, [23].  

1.2.Tổng quan về Phật Giáo Nam Bộ 

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Xem Sơ đồ 1.1. Lịch sử hình thành của PGNB. 

1.2.2.Các tông phái Phật giáo nội sinh Nam Bộ 

Xem Sơ đồ 1.2. Các tôn giáo nội sinh tại NB. 

1.2.2.1. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hƣơng  

Đạo BSKH được lập ra năm 1849. Đạo được sáng lập bởi ông Đoàn 

Minh Huyên (1807 – 1856), quê ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

nhưng khai đạo tại vùng Chợ Mới (An Giang).  

1.2.2.2.Tứ Ân Hiếu Nghĩa 

Nối tiếp con đường tu hành theo giáo lý học Phật, tu Nhân của Đức 

Phật Thầy, Đức Bổn Sư (tên thật Ngô Viện (1831-1890)) lập đạo Tứ 

Ân Hiếu Nghĩa (TAHN) vào ngày 5/5/1867 tại vùng Thất Sơn (An 

Giang).  

1.2.2.3.Đạo Phật Giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn 

Đây là tôn giáo được hình thành tại Kiên Giang và có ảnh hưởng 

sang các vùng lân cận. Đạo được ông Nguyễn Ngọc An sáng lập năm 

1923, lấy tên gọi Phật Giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn (PGHNTL).  
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1.2.2.4.Đạo Phật Giáo Hòa Hảo 

Đạo Phật Giáo Hòa Hảo (ĐPGHH) được sáng lập bởi giáo chủ 

Huỳnh Phú Sổ (1920-1947) vào ngày 4-7-1939 tại thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Hình 1.11).  

1.2.2.5.Đạo Tịnh Độ Cƣ Sĩ 

Tên gọi chính thức của đạo là Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam 

(TĐCSPHVN), được thành lập năm 1934 tại Sài Gòn. Đạo được 

sáng lập bởi Đức Tông Sư Minh Trí, quê ở xã Tân Mỹ, tổng (huyện) 

An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp).  
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1.2.2.6.Đạo Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam 

Đạo Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam (ĐPGKSVN) là tôn giáo dung hợp 

hai tông phái PG Bắc tông (có nguồn gốc từ PG Trung Hoa) và PG 

Nam tông (bắt nguồn từ PG Nam tông Khơ-me). Đạo được thành lập 

bởi tổ sư Minh Đăng Quang (1923-1954) sáng lập 1944 tại làng Phú 

Mỹ, tỉnh Mỹ Tho (ngày nay thuộc tỉnh Tiền Giang). 

1.2.2.7.Những ông Đạo. 

Ông Đạo là cách gọi riêng biệt, xuất hiện rất phổ biến tại NB. “ 

Không một tổng nào trong năm, mười năm mà không nẩy ra một ông 

Đạo”,[24].  

1.2.3.Tổng quan về kiến trúc chùa Nam Bộ 

Cũng vẫn dựa trên kết cấu gỗ truyền thống kế thừa từ kiến trúc của 

người Việt trước đó nhưng đã có thay đổi tạo ra kiểu thức mới, được 

gọi là cấu trúc dạng tứ trụ hay nhà kiểu mái bánh ít (Hình 1.14). Và 

dạng nhà này cũng chỉ dùng cho kiến trúc tôn giáo như đình, chùa. 

Trong đó, chánh điện, giảng đường, nhà trai thường là nhiều nếp nhà 

tổ hợp theo kiểu sắp đọi hay bát dần, dạng kiểu chữ Tam ( ), chữ 

Đinh ( ), chữ Công ( ), kết cấu hệ khung sườn “ kẻ chuyền – 

đâm chính – cột kê” (Hình 1.15). Bên ngoài tổ hợp chánh điện, giảng 

đường, trai đường còn có bệ thờ Phật Quan Thế Âm ngoài trời trong 

sân trước chánh điện (Hình 1.16). Đây chính là sự khác biệt lớn trong 

kiến trúc chùa NB và đã ảnh hưởng sang các miền khác. 
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Cổng chùa NB được lược giản bớt từ tháp cổng sang tam quan, nhị 

quan, nhất quan thường bằng vật liệu tân kỳ như bê tông, xi măng 

với dạng cổng vòm được trang trí nhiều mô tiếp Á – Âu (Hình 1.17).  

 

1.3.Tổng quan về Phật giáo ngƣời Việt tỉnh An Giang 

1.3.1.Lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo tỉnh An Giang 

Xem Sơ đồ 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển PG tỉnh AG. 

1.3.2.Tổng quan về kiến trúc chùa tỉnh An Giang. 

 Ở An Giang, hướng của ngôi chùa không có một nguyên tắc cụ thể, 

tùy vào địa hình mà xây dựng sao cho hợp lý. Đây là ảnh hưởng của 

quan điểm tùy duyên hóa độ của PGTAG.  

Tích hợp đa văn hóa đã nói lên sự cầu kì, chăm chút cho ngôi chùa. 

Tiêu biểu như chùa Tây An, chùa Hòa Thạnh…Kiến trúc của những 

ngôi cổ tự còn được gìn giữ đến ngày nay không nhiều. Ở AG chùa 

thì rất nhiều, đa dạng nhưng để phán được giá trị kiến trúc truyền 

thống còn đến được ngày nay, phải kể đến 6 ngôi cổ tự, danh lam, 

thu hút hàng nghìn tín đồ. Ví dụ như: Chùa An Hòa (Phú Tân), chùa 

Hòa Thạnh (Tịnh Biên), chùa Linh Sơn (Thoại Sơn), chùa Phi Lai 

(Tri Tôn), chùa Tây An (Châu Đốc), chùa Tây An Cổ (Chợ Mới).  
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CHƢƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ NHẬN DIỆN ĐẶC 

ĐIỂM GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC CHÙA TỈNH AN GIANG 

2.1.Các yếu tố ảnh hƣởng đến kiến trúc chùa tỉnh An Giang 

2.1.1.Những yếu tố tự nhiên 

2.1.1.1.Vị trí 

Xem Hình 2.1. Vị trí địa lý tỉnh An Giang. 

2.1.1.2.Khí hậu 

Xem Biểu đồ 2.1. Nhiệt độ trung bình trong năm của tỉnh An Giang 

2.1.1.3.Điạ hình 

An Giang là tỉnh có địa hình đa dạng: sông, đồng bằng, đồi núi 

2.1.1.4.Tài nguyên thiên nhiên 

An Giang là vùng đất trù phú, giàu tài nguyên thiên nhiên. Sông 

cũng cung cấp lượng lớn vỏ sò và cát xây dựng. Bên cạnh đó, An 

Giang là vùng đất có địa hình đồi núi, cung cấp lượng lớn đá dùng 

cho xây dựng và chế tác mỹ thuật.… Và một số mỏ đá quý như hồng 

ngọc, thạch anh. 

2.1.2.Những yếu tố văn hóa – xã hội 

2.1.2.1.Lịch sử hình thành và phát triển 

Xem Sơ đồ 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh An Giang 

2.1.2.2.Dân cƣ 

Xem Biểu đồ 2.3 Cơ cấu dân số tỉnh An Giang 
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2.1.2.3.Tôn giáo và Tín ngƣỡng 

An Giang là một vùng đất vô cùng sùng đạo. Đây là địa phương có 

nhiều tôn giáo nhất cả nước. Ngoại trừ các tôn giáo được truyền thừa 

từ ngoài vào như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Khất sĩ, 

Tịnh độ cư sĩ, Cao Đài. Còn có các tôn giáo nội sinh dựa trên giáo lý 

PG như: PGHH, BSKH, TAHN (Bảng 2.1). Cùng hàng loạt các đạo 

khác tồn tại nhỏ lẻ và chưa được nhà nước công nhận. Trong đó, 

PGHH là một trong 6 tôn giáo lớn nhất cả nước. Từ đó có thể thấy 

đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người dân An Giang rất sôi động, 

đa dạng. 

2.1.3.Những yếu tố về kinh tế  

2.1.3.1.Hiện trạng phát triển kinh tế tỉnh An Giang 

Kinh tế An Giang phát triển toàn diện. Tốc độ phát triển GRDP là 

5,11%, thu nhập GPDP bình quân đầu người là 34,3 triệu đồng. Thu 

ngân sách nhà nước 5.930 tỷ đồng, tăng 13,06% so cùng kỳ. Thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài 260 triệu đô.  

2.1.3.2.Định hƣớng phát du lịch tỉnh An Giang 

 Du lịch thu hút 7,3 triệu lượt khách vào năm 2017 tăng 12% so với 

cùng kỳ năm 2016.  

Tỉnh An Giang chủ trương: “Phát huy tiềm năng, thế mạnh về điều 

kiện tự nhiên, di tích văn hóa, lịch sử để tạo sự khác biệt của ngành 

du lịch tỉnh; phát triển ngành du lịch của tỉnh An Giang theo hướng 



11 

 

“du lịch văn hóa tâm linh” (spiritual and cultural tourism) trọng 

điểm của cả nước”,[28] 

2.2.Những ngôi chùa tiêu biểu của tỉnh An Giang 

2.2.1.Chùa An Hòa 

Chùa được xây cất trên vùng đất hoang sơ tại làng Hòa Hảo, nay là 

thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, quay mặt về hướng 

Nam, nhìn ra con sông Vàm Nao (cách 800m). Diện tích chùa khá 

lớn, ban đầu chỉ 16.000 m
2
 nhưng sau nhiều lần mở rộng, ngày nay 

đã lên đến 32.000 m2. Chùa An Hòa là công trình kiến trúc tôn giáo 

quan trọng nhất của đạo PGHH (Hình 2.3 – 2.7). 

2.2.2.Chùa Hòa Thạnh 

Chùa Hòa Thạnh ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

Chùa được xây dựng giữa rừng cây rậm rạp, mặt hướng về phía Bắc, 

nhìn ra kênh Vĩnh Tế. Khuông viên rộng 15.000 m2, khối nhà chính 

khoảng 500 m2. Chùa mang đậm kiến trúc NB thế kỷ XIX, với hệ 

khung bên trong theo kiến trúc cổ Việt Nam, bên ngoài kiến trúc theo 

kiểu thức Phương Tây (Hình 2.12, 2.13). 

2.2.3.Chùa Linh Sơn 

Chùa Linh Sơn được xây dựng năm 1912 bởi sư trụ trì Như Chánh, 

trên triền núi Ba Thê, tại vùng di chỉ văn hóa Óc Eo, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Chùa theo tông phái Tịnh Độ 

(Hình 2.21, 2.22).  



12 

 

2.2.4.Chùa Phi Lai 

Chùa Phi Lai là công trinh kiến trúc tôn giáo quan trọng của đạo 

TAHN. Chùa nằm trong quần thể di tích Nhà Mồ Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chùa trong khuôn viên rộng 9.000m2, dưới 

chân núi Tượng, xưa kia thuộc làng An Nhơn do Đức Bổn Sư Huỳnh 

Lợi xây dựng năm 1877, tái thiết 1968 và trùng tu lại năm 1980 sau 

khi bị quân Pôn Pốt đốt phá (Hình 2.30-2.33). 

2.2.5.Chùa Tây An 

Chùa Tây An tọa lạc dưới chân núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang. Đây là ngôi cổ tự theo dòng Thiền Lâm Tế (Hình 2.41). 

2.2.6.Chùa Tây An Cổ 

Chùa Tây An Cổ hay còn gọi là Tây An Cổ Tự là thánh địa linh 

thiêng của đạo BSKH. Chùa tọa lạc bên bờ rạch Ông Chưởng, gần 

rạch Xẻo Môn, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hướng Đông Bắc, 

mặt nhìn ra rạch Ông Chưởng. Quy mô khoảng 10.000 m2 (Hình 

2.49, 2.50). 
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CHƢƠNG III: NHẬN ĐIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ KIẾN 

TRÚC CHÙA TỈNH AN GIANG 

3.1.Đặc điểm kiến trúc chùa tỉnh An Giang 

Xem Bảng 3.2. Tổng hợp các đặc điểm kiến trúc chùa tỉnh An Giang. 

Xem sơ đồ 3.1. Đặc điểm kiến trúc chùa tỉnh An Giang. 

3.1.1.Vị trí xây dựng: Thuận tiện, gần sông 

3.1.2.Bố cục tổng thể: hài hoà, cân xứng. 

3.1.3.Tổ hợp kiến trúc chính 

3.1.3.1. Bố cục mặt bằng: liên kết nhiều nếp nhà tứ trụ 

3.1.3.2.Kết cấu: sắp đọi, có cổ lầu 

3.1.3.3.Tổ chức mặt đứng: tích hợp văn hoá phương Tây 

3.1.3.4.Mái: có 3 tầng, lợp ngói. 

3.1.4.Các hạng mục phụ 

3.1.4.1.Cổng 

So với kiến trúc dạng cổng tháp của chùa Bắc bộ thì ở đây đơn giản 

hơn nhiều. Có 3 dạng cổng chính: nhất quan, nhị quan và tam quan. 

Trong đó, tam quan là chiếm nhiều nhất. Hoặc có 2 cổng nhất quan 

nằm đối xứng trên trục chính, gọi là Đông môn, Tây môn như chùa 

An Hòa.  

3.1.4.2.Cột cờ 
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Cột cờ là một kiến trúc đặc trưng. Vị trí giữa sân chùa, trước chánh 

điện và trên trục chính của chùa. Thường dùng treo cờ đạo. 

3.1.4.3.Miếu thờ  

Trước chánh điện thường có các miếu thờ. Có thể có 1 hoặc nhiều 

hơn. Nằm hai bên chánh điện, trong sân. Thường thờ thần, Bà chúa 

xứ như chùa Linh Sơn.  

3.1.5.Vật liệu xây dựng 

Vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và 

quy mô. Nhưng điều bằng các danh mộc. Hầu như các ngôi chùa tỉnh 

An Giang được xây dựng kiên cố từ thế kỷ cuối XIX, đầu XX, nên 

vật liệu xi măng, gạch, sắt được sử dụng nhiều.  

3.1.6.Nghệ thuật trang trí và điêu khắc 

Nghệ thuật trang trí bên ngoài công trình theo lối Tây phương nhưng 

mái chùa lại có kiểu thức trang trí Á Đông. Đối với các tôn giáo nội 

sinh tại địa phương như BSKH, TAHN, PGHH, không thờ tượng 

Phật, chỉ tôn trí tranh thờ, tấm trần điều, tấm trần già theo quy định 

riêng. Tạo nên sự đa dạng trong trong bố cục nội thất ngôi chùa tỉnh 

An Giang. 

3.2.Giá trị kiến trúc chùa ở tỉnh An Giang 

Xem Sơ đồ 3.2. Giá trị kiến trúc chùa tỉnh An Giang 
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3.2.1.Giá trị vật thể 

Giá trị vật thể chùa ngôi chùa tỉnh AG có rất nhiều yếu tố, nổi trội 

nhất chính là các bài học về thích ứng với môi trường mà công trình 

mang lại bên cạnh phản ánh những đặc điểm kiến trúc truyền thống 

Việt Nam.  

3.2.2.Giá trị phi vật thể 

Tiêu biểu là hệ giá giá trị Việt Nam truyền thống và phản ánh đời 

sống tinh thần phong phú của người dân AG.  Chứa đựng giá trị lịch 

sử của người dân AG, còn phản ánh giá trị văn hoá tâm linh. 

3.2.3.Giá trị kinh tế và du lịch 

Khách du lịch hay hành hương đến tham quan chùa chính là cảm 

nhận những giá trị mà nó mang lại. Và những ngôi chùa tỉnh AG đã 

mang đến rất nhiều thú vị cho du khách và thúc đẩy kinh tế địa 

phương.  
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

PG hình thành tại NB trước khi người Việt đến. Tồn tại trong cộng 

đồng dân cư Khơ-me cho đến ngày nay. Cho nên, PGNB là một yếu 

tố mới. Được người Việt mang từ vùng miền khác vào theo quá trình 

khai hoang. Nhưng lại trở thành vùng phát triển nhất. Dẫn đầu trong 

các phong trào PG cả nước. Có nhiều đóng góp lớn lao. Bao gồm 

nhiều tông phái PG của người Việt: Lâm Tế, Tào Động, Tịnh Độ và 

một số tôn giáo khác chiếm số lượng ít. 

PGNB có nhiều đặc trưng của PGVN nhưng cũng có nét riêng. Khi 

truyền thừa vào NB, PGVN chịu tác động mạnh của văn hóa địa 

phương tạo thành các biến thể văn hóa PG. Hình thành nên PGNB và 

các tôn giáo nội sinh. Chính những yếu tố đó đã tạo nên bức tranh 

PG sống động, độc đáo và khác biệt tại NB. 

An Giang là một vùng đất thuộc NB, giáp biên giới Campuchia. Có 

nhiều tiềm năng phát triển. Thiên nhiên đa dạng, từ đồng bằng, sông 

ngòi cho đến đồi núi. Lịch sử trãi qua bao đau thương của chiến 

tranh, người dân An Giang phấn đấu vượt lên. Để hôm nay, đạt được 

nhiều thành tựu to lớn. Kết nối giao thông thuận tiện từ đường thủy 

đến đường bộ. Tăng cường giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế 

phát triển vượt bậc. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển dần sang công 

nghiệp, thương mại và dịch vụ. Dân cư đa dạng với 4 dân tộc cùng 

sinh sống. Hình thành nền văn hóa phong phú, đa dạng. An Giang có 

nhiều lễ hội đặc sắc, trong đó có lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam được 
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công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Nhiều truyền thống tín ngưỡng độc 

đáo, phản ánh văn hóa sông nước đặt trưng của người NB. 

Bên cạnh đó, An Giang còn nổi tiếng với nhiều danh thắng, cổ tự. 

Thu hút hàng ngàn tín đồ hành hương về đây. Trong số các công 

trình tôn giáo – tín ngưỡng, chùa là được xây dựng nhiều nhất. Có 

thể thấy, PG rất được ưu chuộng tại AG. Song hành cùng tiến trình 

lịch sử khai hoang của vùng đất này, PGAG hình thành và phát triển 

qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Tại đây đã khai sinh ra 3 tôn giáo nội 

sinh lớn: BSKH, TAHN, PGHH. Chi phối đến đời sống, văn hóa, 

lịch sử của cả vùng NB. Hình thành đời sống tâm linh phong phú, đa 

dạng của người dân.  

Tại An Giang, nhiều sự kiện lịch sử bi thương đã diễn ra. Và ngôi 

chùa là một nhân chứng. Lưu giữ lại những câu chuyện quá khứ đó. 

Ngoài ra còn là điểm tựa tinh thần lớn lao cho quần chúng nhân dân 

vượt qua khó khăn, trở ngại thời kỳ đầu khai hoang hay trong chiến 

tranh, loạn lạc. Đây là nơi trị bệnh cứu người. Gắn liền với hoạt động 

hành đạo của những tôn giáo nội sinh. Giúp dân chúng vượt qua các 

cơn dịch bệnh thường xuyên diễn ra. Chùa còn là nơi truyền bá cách 

mạng. Thúc giục tinh thần yêu nước của nhân dân, đứng lên cùng 

chống giặc ngoại xâm. Từ đây, có thể thấy vai trò của ngôi chùa 

trong đời sống tinh thần của người An Giang. 

Kiến trúc chùa tỉnh An Giang hình thành từ cuối thế kỷ XIX. Hiện 

nay, không còn nhiều ngôi chùa giữ được kiến trúc ban đầu. Đặc 
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điểm kiến trúc tương đồng với chùa NB nhưng cũng có những nét 

riêng. Tiêu biểu là kiểu nhà tứ trụ độc đáo. Được sáng tạo dựa trên 

ngôi nhà rường. Các hình thức trang trí thể hiện tính dân gian, gần 

gũi với đời sống của người dân và tích hợp nhiều yếu tố văn hóa, 

cách bố trí các bàn thờ cũng rất đa dạng, phụ thuộc vào quan điểm 

riêng của mỗi tôn giáo…. Tạo nên dấu ấn khác biệt cho từng ngôi 

chùa. 

Tất cả những thiết kế kiến trúc từ trong ra ngoài điều thể hiện tính 

thích nghi cao độ với thiên nhiên của con người, không phải chống 

lại mà là hòa hợp với nó. Dùng những kiến trúc truyền thống, cải 

biên lại để thích ứng với tự nhiên. Giúp công trình tồn tại bền vững. 

Ngày nay, xu hướng kiến trúc thích ứng với môi trường đang được 

chú trọng. Kiến trúc chùa tỉnh An Giang có thể là bài học trực quan 

sống động, giúp tìm ra các giải pháp phù hợp. Trước tiên là có thể áp 

dụng cho kiến trúc đương đại tại tỉnh An Giang. 

Ngoài ra, lồng ghép bên trong những kiến trúc đa dạng đó là giá trị 

tinh thần sâu sắc. Phản ánh truyền thống kế thừa lịch sử của người 

Việt. Dù đi đến bất cứ đâu, người xưa vẫn không quên giá trị cội 

nguồn. Luôn vận dụng những hình thức kiến trúc đó, để thể hiện các 

giá trị Việt Nam truyền thống như: tính trọng âm, tính ưa hài hòa, 

tính tích hợp văn hóa. Như một cách góp phần bảo lưu những giá trị 

truyền thống của người Việt. Trong thời đại 4.0 như hiện nay, việc 
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giữ gìn những giá trị truyền thống là điều vô cùng quan trọng. Góp 

phần hình thành thành nên bản sắc riêng cho địa phương. 

Hiện nay, An Giang có rất nhiều chùa. Ngoài một vài công trình 

được chứng nhận là DTLS thì đa phần không còn lưu giữ được các 

giá trị ban đầu. Và nhất là khi tỉnh An Giang quyết định thúc đẩy 

ngành du lịch tâm linh phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh an giang 

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 là yếu tố cần thiết. 

Bên cạnh đó, luận văn này sẽ là cơ sở lý luận để phục vụ cho công 

tác trùng tu, bảo tồn các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ 

gìn các giá trị truyền thống quý giá của cha ông ta. 
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