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PHẦN I: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hệ phái Khất sĩ (HPKS) là hệ phái Phật giáo mới mang nét riêng biệt của Phật giáo 

Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam Bộ nói riêng. HPKS do Tổ sư Minh Đăng 
Quang sáng lập với phương châm “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”. Cũng như 
truyền thống tông môn pháp phái khác, mỗi hệ phái Phật giáo đều có hình thức kiến 

trúc riêng biệt. Bên cạnh loại hình kiến trúc chùa là đặc trưng của hệ phái Bắc tông 

và Nam tông thì HPKS có hình thức kiến trúc đặc trưng là Tịnh xá (TX). 

Trong thời gian gần đây tại Vĩnh Long (VL) số lượng chư Tăng, Ni của HPKS đang 
phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá trị văn hóa và phong cách kiến trúc vẫn chưa 
được sự quan tâm của các cơ quan chức năng. Do đặc điểm Phật giáo tại địa phương 
rất đa dạng, loại hình kiến trúc TX vẫn còn lẫn lộn với một số loại hình kiến trúc 

Phật giáo khác.  

Cùng với sự phát triển của xã hội, loại hình kiến trúc Tịnh xá cũng linh hoạt sáng 

tạo hơn nhưng vẫn giữ được đặc trưng là Chính điện hình bát giác. Với những giá 

trị đã được khẳng định, đề tài “Giá trị kiến trúc tịnh xá tại Vĩnh Long” thực sự 

cần thiết phải được nghiên cứu để có định hướng đúng đắn trong việc tổ chức duy 

trì và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử tránh tình trạng lẫn lộn, xáo trộn giữa 

các loại hình kiến trúc Phật giáo tại địa phương. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Những ngôi TX ở miền Nam được Tổ Sư Minh Đăng Quang sáng lập nhằm đánh 
dấu khai mở đạo Phật Khất sĩ (ĐPKS) Việt Nam. Hiện nay, kiến trúc TX chưa được 

nghiên cứu sâu. Chủ yếu là của học giả và Tu sĩ như “Bộ kinh Chơn lý” do Tổ sư 
Minh Đăng Quang viết và được xuất bản đầu năm 1952. Ngoài ra, tác giả Hàn Ôn 

cho xuất bản một quyển “Minh Đăng Quang Pháp Giáo” vào năm 1961. 

Đại đức (ĐĐ) Thích Giác Duyên đã cho ra đời quyển “Tìm hiểu về Hệ phái Khất 

Sĩ” vào năm 2011 đây là tác phẩm tổng quan đầy đủ về chi tiết và số liệu của HPKS. 
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Năm 2014, quyển sách “100 ngôi TX tiêu biểu” được ra đời nhân dịp kỷ niệm 70 

năm ĐPKS Việt Nam. 

Với địa bàn nghiên cứu là Nam Bộ, quyển Luận văn Thạc sĩ “Pháp môn khất thực 

của Hệ phái Khất sĩ tại Nam Bộ trong bối cảnh đương đại” năm 2014 của Bùi 

Trần Ca Dao. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Việc nghiên cứu đề tài này cần đạt được 2 mục tiêu cơ bản là (i) hệ thống hóa những 

đặc điểm kiến trúc; (ii) nhận diện những giá trị của các loại hình TX tại Vĩnh 
Long. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kiến trúc TX tại địa bàn tỉnh VL.  

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về không gian: toàn tỉnh VL bao gồm TP.VL và 7 huyện thị trong tỉnh; 

- Về thời gian: tính từ khi TX tại tỉnh VL hình thành đến năm 2017; 

- Về thể loại nghiên cứu: loại hình kiến trúc TX thuộc 4 Giáo đoàn và kiến trúc 

TX không thuộc Giáo đoàn tại tỉnh VL, thuộc sự quản lí của GHPGVN bao 

gồm cả các TX Tăng và TX Ni. 

5. Nội dung nghiên cứu 

Đặc điểm của loại hình kiến trúc TX tại tỉnh Vĩnh Long sẽ được làm sáng tỏ qua 

những nội dung chính sau: 

- Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của HPKS, quá trình dung hợp của Phật 

giáo Bắc tông và Phật giáo Nam tông tạo nên kiến trúc TX. Lược sử hình thành 

và phát triển của loại hình kiến trúc TX. 

- Phân tích các yếu tố tác động đến kiến trúc TX tại địa phương như tự nhiên, xã 

hội, kinh tế, khoa học- kỹ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, ... 
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- Phân tích các giá trị kiến trúc TX dựa trên cơ sở lý luận trong tư tưởng Phật 

giáo.  

- Những đặc điểm kiến trúc của loại hình TX thuộc 4 Giáo đoàn của hệ phái tại 

VL từ quy hoạch chung đến kiến trúc công trình, vật liệu, kết cấu và trang trí. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu ban đầu, luận văn đã kết hợp sử dụng một số phương pháp 
sau: phương pháp thu thập thông tin, phương pháp khảo sát điền dã, phương pháp 
phân tích – tổng hợp, phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phương pháp thống kê, 

phương pháp so sánh. 

PHẦN II: NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO KHẤT SĨ VÀ KIẾN TRÚC 

TỊNH XÁ 

1.1. Sự hình thành và phát triển hệ phái Phật giáo Khất sĩ 

1.1.1. Lịch sử phát triển Phật giáo Ấn Độ và Việt Nam 

1.1.1.1. Lịch sử phát triển Phật giáo Ấn Độ 

Đạo Phật ra đời vào giữa thế kỷ VI TCN, do thái tử Tất Đạt Đa sáng lập tại Ấn độ. 

Ngài đã từ bỏ gia đình để đi tìm cách giải thoát cho con người vào năm 29 tuổi. Thời 

kỳ Phật giáo được thể hiện rõ trong nội dung Sơ đồ 1.1 

1.1.1.2. Lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam 

Phật giáo hiện diện tại Việt Nam hơn 2000 năm. Vào thời đại nhà Lý và Trần, Phật 

giáo được coi là quốc giáo. Đến thời nhà Hậu Lê và triều Nguyễn, Phật giáo suy yếu 

nhường vị trí cho Nho giáo. Năm 1981 GHPGVN ra đời.  

1.1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển hệ phái Khất sĩ 

1.1.2.1. Các khái niệm liên quan 
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Khất sĩ là một trong ba nghĩa trong tiết Pali “Bhikkhu”, dùng để chỉ hàng xuất gia 

phạm hạnh, đệ tử của Phật.  

1.1.2.2. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ra đời 

Tổ sư Minh Đăng Quang tên thật là Nguyễn Thành Đạt (1923 – 1954) sáng lập HPKS 

với tiêu chí “Nối truyền Thích Ca chánh pháp” nâng cao hơn về mặt tu tập cho lớp 

cư sĩ. Tổ sư Minh Đăng Quang không muốn Phật giáo phân chia Nam tông và Bắc 

tông (Sơ đồ 1.3). Năm 2017, HPKS Việt Nam trong nước có hơn 3.500 vị với hơn 
500 ngôi TX.  

1.1.2.3. Hình thành các giáo đoàn của hệ phái Khất Sĩ. 

Năm 1948, Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập đoàn Du Tăng KS đầu tiên, bao gồm 

21 vị sư, xuất phát từ Vĩnh Long đi hành đạo lên vùng Đông Nam Bộ (Hình 1.3). 

HPKS gồm 6 giáo đoàn chư Tăng và chư Ni bao gồm 6 giáo đoàn (Sơ đồ 1.5a, b).  

1.2. Sự hình thành và phát triển kiến trúc Tịnh xá 

1.2.1. Khái niệm về Tịnh xá 

 “Tịnh xá” là dịch nghĩa của chữ Phạn là “Vihara” trong tiếng Pali và Sanskrit đồng 

nghĩa với từ tịnh trụ xá, vốn có nghĩa là một nơi trú xứ an tịnh.  

1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển mô hình kiến trúc Tịnh xá  

1.2.2.1. Kiến trúc Phật giáo tại Ấn Độ  

Hình thức chủ yếu của kiến trúc Phật giáo Ấn Độ là (i) Mộ tháp (Stupa); (ii) điện 

thờ trong hang đá, còn gọi là chùa hang (Chaitya); (iii) TX (Vihara).  

1.2.2.2. Hình thành kiến trúc TX của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam  

Hoạt động chủ yếu của HPKS là du phương giáo hóa. Sau một thời gian, TX lần lượt 

được thành lập.Trong suốt quá trình truyền đạo, Tổ sư đã kiến tạo cơ sở hạ tầng và 

phác họa mô hình những ngôi TX làm nơi sinh hoạt phát triển của HPKS. Trong 
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tổng thể quy hoạch chung TX cần có 3 hạng mục chính là Chánh điện, Giảng đường 

và Trai đường (Hình 1.6). 

1.3. Tổng quan về kiến trúc Tịnh xá tại Vĩnh Long 

1.3.1. Sơ lược hình thành Phật giáo Khất sĩ tại Vĩnh Long  

Tổ sư Đăng Minh Quang là người con của vùng đất Tam Bình - tỉnh VL và xuất gia 

hành đạo vào năm 1944, Người ra đi và tu học hai giáo lý đại thừa và tiểu thừa. Đến 

năm 1946, Tổ sư đến Hà Tiên an trú thiền định 7 ngày đêm và ngộ được chơn lý. 

Sau chuyến du hóa vào năm 1948 tại Sài Gòn. Tổ sư và Đoàn du tăng hướng về miền 

Tây Nam Bộ, dừng chân tại quê hương Vĩnh Long. Nơi đây, Tổ sư chứng minh xây 

cất ngôi Tịnh xá đầu tiên tại phường 1, đặt hiệu là Tịnh xá Pháp Vân, làm nơi dạy 

đạo. Được sự phát tâm hiến cúng của thí chủ, một ngôi đạo tràng lại được mộc lên ở 

phường 2, lấy hiệu là Trúc Viên, sau đó đổi thành Tịnh xá Ngọc Thuận, đến cuối 

năm 1948 ngôi Tịnh xá này được giao lại cho Ni chúng tu học. Cùng năm 1948 Tịnh 

xá Ngọc Viên ra đời tại phường 2 – tỉnh Vĩnh Long được xem là ngôi Tổ đình và là 
cái nôi hoằng khai giáo pháp của HPKS, nơi đây là một cơ sở ổn định và phát triển 

liên tục. 

1.3.2. Sơ lược kiến trúc TX tại Vĩnh Long 

 HPKS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bao gồm 4 Giáo đoàn là (i) Giáo đoàn I; (ii) 
Giáo đoàn V; (iii) Ni giới Giáo đoàn I; (iv) Ni giới Khất Sĩ và TX của hệ phái 

không thuộc giáo đoàn (Sơ đồ 1.6). 

Giáo đoàn I có 4 ngôi TX tại Vĩnh Long bao gồm TX Ngọc Viên, TX Ngọc Hưng, 
TX Pháp Đăng, Tổ đình Minh Đăng Quang. TX Ngọc Viên được chính Tổ sư khởi 

tạo, cũng là ngôi Tổ đình của HPKS (Hình 1.8). 

Giáo đoàn V thành lập vào năm 1960. Tại Vĩnh Long có 2 ngôi TX đó là TX Ngọc 

Tân và TX Ngọc Hòa (Hình 1.10).  
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Ni giới giáo đoàn I đã hình thành 3 ngôi TX tại VL đó là TX Ngọc Châu, TX Ngọc 

Liên, TX Ngọc Chơn (Hình 1.11).  

Giáo đoàn Ni giới Khất sĩ hiện có 6 ngôi TX tại VL đó là ngôi TX Ngọc Thuận, TX 

Ngọc An, TX Ngọc Phát, TX Ngọc Thường và TX Ngọc Trà.  

 TX không thuộc giáo đoàn 

Trong quá trình phát triển HPKS đã hình thành giáo đoàn Tu Tịnh. Do lối tu hành 

ẩn dật nên giáo đoàn này vẫn chưa được công nhận chính thức. 

Kết luận chương 1 

Phật giáo Việt Nam từ phương Bắc theo chân mở cõi, hình thành nên nhiều sắc thái 

Phật giáo khác nhau điển hình sự giao thoa với người Khmer bản địa với sắc thái 

Phật giáo Nam truyền Theravada. Bên cạnh đó, nổi bật hình thái giao thoa, hòa quyện 

tính cách của cả 2 hệ phái chính Bắc tông và Nam tông, đó là HPKS Việt Nam, một 

hệ phái mang hình thức Nam truyền Theravada, nhưng sự hành trì lại thuần chất Việt 

và mang tính chất của Đại thừa Phật giáo Bắc truyền. 

Đặc điểm HPKS chính là ngôi TX chứa đựng những giá trị về vật thể và phi vật thể, 

đây là một trong những nét thuần Việt của hệ phái khi nói về hình thức kiến trúc. 

Vĩnh Long có 4 giáo đoàn là giáo đoàn I, giáo đoàn V, Ni giới giáo đoàn I, giáo đoàn 
Ni giới KS và giáo đoàn tu tịnh. Bên cạnh đó, TX Ngọc Viên dưới sự quản lý của 

giáo đoàn I là ngôi tổ đình của HPKS. 

CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ HỆ THỐNG HÓA VÀ NHẬN DIỆN 

GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC TỊNH XÁ TẠI VĨNH LONG 

2.1. Các cơ sở về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế tại Vĩnh Long 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý và địa hình. 

Khí hậu – Thuỷ Văn 
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2.1.2. Điều kiện tài nguyên  

Vĩnh Long là nơi hội tụ phù sa do dòng sông Mê Kông. Tài nguyên đất bao gồm 4 

loại đất chính đất xáo trộn, đất phèn, đất phù sa, đất cát (Sơ đồ 2.2). 

Đất tôn giáo, tín ngưỡng toàn tỉnh có 135.06 ha chiếm 0,43% tổng diện tích đất phi 

nông nghiệp toàn tỉnh, phân bố tập trung chủ yếu ở nông thôn. Bên cạnh đó, một số 

ngôi TX tại địa phương còn khá ít (20 ngôi TX) do ảnh hưởng sự ràng buộc về đất 

đai của ban quản lý, tránh tình trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư 
làm mất cân bằng khu vực phục vụ nông nghiệp cho cả nước. 

Đất sét là nguyên liệu sản xuất gạch ngói được tìm thấy chủ yếu tập trung dọc theo 

sông Tiền và phân bố rộng khắp khu vực tỉnh. 

Phần lớn những kiến trúc TX tại địa phương được xây dựng từ gỗ là đều dễ hiểu, 

do yếu tố tài nguyên đất sét và gỗ cung ứng làm nguồn vật liệu sản xuất phục vụ 

cho nhu cầu xây dựng đều trở nên thuận lợi và dễ dàng. Tuy nhiên, điều kiện về kỹ 

thuật thi công và bảo dưỡng gỗ còn hạn chế nên thường xuyên cải tạo công trình là 

đều khó tránh khỏi (Hình 2.4). 

2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội 

Năm 2010 tỷ trọng chiếm 50.58% GDP. Cùng thời gian này, khu vực công nghiệp – 

xây dựng tăng lên 15,79% GDP, và khu vực dịch vụ tăng lên 33,63% GDP. 

2.2. Các cơ sở về văn hóa Phật giáo vùng Nam bộ  

2.2.1. Nét văn hóa đặc trưng cơ bản của người dân Nam bộ   

2.2.1.1. Tôn giáo  

Theo GS.Trần Ngọc Thêm nhận định thì mối quan hệ âm – dương của người Nam 

bộ luôn gắn liền với nông nghiệp. Sự hoạt động của triết lý này phụ thuộc vào mỗi 

lĩnh vực cụ thể. 
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Quy luật về thành tố cho rằng không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương, trong 

dương sẽ có âm và trong âm sẽ có dương. 

Quy luật quan hệ này cho rằng âm và dương luôn gắn bó mật thiết, vận động và 

chuyển hóa cho nhau. 

Quy luật “trái – phải” theo tiếng Hán được gọi là “Tả - Hữu” là một cặp khái niệm 

gắn liền với triết lý âm dương và có mối quan hệ về lịch sử văn hóa lâu đời tại khu 

vực Đông Nam Á.  

2.2.1.2. Quan điểm Tam tài – Ngũ hành và Tứ tượng – Bát quái ảnh hưởng 

trong kiến trúc Tịnh xá  

Tam tài là một khái niệm đưa ra cấu trúc mô hình vũ trụ gồm 3 thành tố cấu thành 

là “Thiên – Địa – Nhân” còn gọi là khái niệm bộ ba. Mô hình này dựa trên triết lý 

âm dương tạo ra các cặp tương ứng với nhau.   

Ngũ hành là 2 cặp “tam tài” tạo thành khái  niệm bộ năm đó là (i) lửa – đất – nước; 

(ii) cây – đất – kim loại. Từ bản chất cụ thể ban đầu, về sau các bản chất này được 

tổng hợp lại và trừu tượng hóa thành ngũ hành gồm các thành tố “kim, mộc, thủy, 

hỏa, thổ”. 

Trong cấu trúc mô hình tứ tượng bao gồm 4 thành tố là (i) Thái âm; (ii) Thái dương; 
(iii) Thiếu âm; (iv) Thiếu dương. (Sơ đồ 2.5). 

Bát quái bao gồm 8 biểu tượng, là 8 quẻ được sử dụng trong vũ trụ học của Đạo 

giáo. Do đó, bát quái có liên quan đến triết học thái cực và ngũ hành. 

Tổ sư Minh Đăng Quang đã thiết lập nên mô hình TX hình bát giác tạo ra nét đặc 

thù riêng cho hệ phái. Mặt bằng ngôi chánh điện hình bát giác gồm 8 hàng cột nhỏ 

xung quanh, bên trong có 4 cột lớn để nâng đỡ hệ thống mái, xét về mặt triết lý âm 

dương ta thấy sự hiện hữu của các số chẵn 2 tầng mái, 8 cạnh, 4 trụ theo quan niệm 

về “Tứ tượng – Bát quái” của phương Bắc (Hình 2.9).  
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Vị trí đặt tháp Phật làm bố cục trung tâm cho ngôi chánh điện, phần đế gồm 3 bậc 

cấp, phần mái 13 tầng, “thẻ gỗ” bố trí xung quanh tháp thường bố trí 5 thẻ (Hình 

2.10). Có thể thấy rằng, quan niệm mô hình “Tam tài – Ngũ hành” của phương Nam 
vẫn hiện hữu trong đời sống Nam bộ.  

2.3. Những cơ sở luận điểm chính yếu của tư tưởng Phật giáo Khất sĩ hình 
thành các giá trị trong kiến trúc Tịnh xá  

2.3.1. Mô hình kiến tạo Tịnh xá của Tổ sư Minh Đăng Quang 

Để xây dựng ngôi TX cần đáp ứng 2 yếu tố chính đó là (i) lựa chọn khu đất; (ii) 

thiết lập kiến trúc TX. 

Chọn khu đất rộng trên 100m, tránh xa chợ 1000m, xa nhà dân 100m chọn nơi yên 
tĩnh làm nơi thiền định. 

Thiết lập kiến trúc cần có 3 hạng mục chính bao gồm nhà TX (Chánh điện), nhà 

giảng Thuyết pháp (Giảng đường, Pháp điện), nhà Độ cơm (Trai đường), 3 hạng 

mục chính này gọi chung là nhà Tam bảo có mặt tiền quay về Tây, lưng quay về 

Đông (Bảng 2.2).  

2.3.2. Cơ sở luận điểm và pháp môn tu tập trong tư tưởng Phật giáo hình 

thành kiến trúc Tịnh xá  

2.3.2.1. Luận điểm trong tư tưởng Phật giáo Khất sĩ 

Tứ Diệu Đế là giáo lý cơ bản đầu tiên của Đức Phật. Nội dung triết lý nhân sinh của 

Phật giáo được thể hiện tập trung trong thuyết “Tứ diệu đế” tức là bốn chân lý tuyệt 

diệu mà đòi hỏi mọi người phải nhận thức được.  

Bát Chánh Đạo là con đường thoát khỏi khổ đau. Bát chánh đạo là pháp môn cổ xưa 
của con đường Phật giáo nguyên gốc, và là giáo lý căn bản của Ðạo đế trong Tứ diệu 

đế (Sơ đồ 2.6).  
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Từ những triết lý trong Phật giáo đã hình thành Chánh điện hình bát giác tượng trưng 
cho Bát chánh đạo, nóc dưới của chánh điện sẽ có 8 mái, phía trên cùng phần cổ lầu 

hình tứ giác tượng trưng cho Tứ diệu đế. Bên trong Chánh điện có 4 trụ cột lớn để 

chống đỡ hình bát giác, 4 trụ (Tứ trụ) này biểu trưng cho Tứ chúng  chính là rường 

cột bảo trì cho Tăng đoàn tồn tại.  

Về kiến trúc tháp Phật, ngôi bảo tháp gồm 3 cấp biểu trưng cho “Giới – Định – 

Tuệ”. Mặt trên cao an vị tượng đức Phật Thích Ca, xung quanh tháp thường bố trí 5 

thẻ gỗ biểu trưng cho “Ngũ phần Pháp thân”. Trên cùng tháp thường làm bằng gỗ 

với 13 tầng tượng trưng cho 13 mức tiến hóa. 

Hình ảnh hoa sen và ngọn đèn trong biểu tượng đặc trưng của HPKS là một sự tổng 

hòa, dung hợp những ý nghĩa tâm linh đã có từ trong nếp sống văn hóa trên đất nước 

Ấn Độ - nơi đạo Phật được hình thành, cũng như các nước trong khu vực, và nhất là 

trong kinh điển Phật giáo. 

2.3.2.2. Pháp môn tu tập ảnh hưởng vào kiến trúc Tịnh xá  

Thiền định là phương pháp tu tập hướng tâm tập trung trên một đề mục để cắt đứt 

vọng tưởng. Nhiều ngôi TX chọn phương pháp thiền định làm pháp môn tu tập. Do 

đó, thường hình thành thêm hạng mục Thiền thất hoặc Thiền đường. Mặt bằng bên 

trong và bên ngoài ngôi chánh điện thường rất nhỏ, do người Khất sĩ thường đi khất 

thực và ngồi thiền là chủ yếu. 

Pháp môn Tịnh độ là tu tập niệm Phật theo phát nguyện của Đức Phật A-di-đà. Mặt 

bằng Chánh điện những ngôi TX theo phương pháp tu tập này thường mở rộng diện 

tích cho phật tử niệm Phật. Ngoài ra, những ngôi TX này còn thờ phật A-di-đà ở 

Chánh điện. 

Pháp môn Thiền – Tịnh là sự kết hợp giữa Thiền định và Tịnh độ thành một.  

Kết luận chương 2 
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Các yếu tố văn hóa bản địa cũng đã ảnh hưởng đến đặc điểm công trình. Bản sắc văn 
hóa này, được hình thành trong quá trình di cư vào miền Nam, cư dân Việt đã mang 
những giá trị văn hóa của cha ông như triết lí âm dương, quan điểm tam tài – ngũ 
hành, tứ tượng – bát quái… Những giá trị văn hóa đó kết hợp với điều kiện tự nhiên 

khu vực tạo thành một sắc thái riêng cho những công trình kiến trúc.  

CHƯƠNG III: GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC TỊNH XÁ TẠI VĨNH LONG 

3.1. Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc Tịnh xá tại Vĩnh Long 

3.1.1. Đặc điểm kiến trúc Tịnh xá giáo đoàn I 

Giáo đoàn I đã có 23 ngôi TX trên khắp cả nước. Riêng tại Vĩnh Long có 3 ngôi TX 

của chư Tăng và 3 TX Ni.  

3.1.1.1. Tịnh xá chư Tăng giáo đoàn I 

a) Quy hoạch chung, bố cục tổng thể 

 Tịnh xá Ngọc Viên 

Năm 1948, TX Ngọc Viên xây dựng ván lá đơn sơ với mô hình chữ nhật trên diện 

tích đất khoảng 400 m2 và trở thành ngôi Tổ đình cho HPKS (Hình 3.1). Năm 1971 
xây mới theo mô hình bát giác trên khu đất có diện tích 3000 m2, lần thứ hai trùng 

tu bảo dưỡng vào năm 1993 với diện tích tăng lên gần 7000 m2 (Hình 3.2), lần thứ 

ba năm 2017 mở rộng một số hạng mục phụ.  

 Tịnh xá Ngọc Hưng 

TX  Ngọc Hưng xây dựng vào năm 1956, diện tích đất gần 6600 m2 tại quê hương 
của Tổ Sư. Cổng Tam Quan và mặt chính Chánh điện theo hướng Đông – Nam. Bên 

phải chánh điện bố trí nhà thờ Cửu Huyền, Trai đường. Bên trái chánh điện là Tăng 
xá và Giảng đường, cốc Tăng (Hình 3.4). 

 Tịnh xá Pháp Đăng 
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Ban đầu chỉ là ngôi Tam Bảo đơn sơ với hình khối bố trí đơn giản. Năm 2013 ngôi 

TX được xây thêm một số hạng mục là Chánh điện, nhà thờ Tổ, Giảng đường, Trai 

Đường, Tăng xá, nhà thờ Cửu Huyền và cốc Tăng.  

b) Kiến trúc công trình 

Kiến trúc các ngôi TX của giáo đoàn I được thể rõ trong 3 hạng mục chính là Chánh 

điện, Giảng đường và Trai đường. 

Chánh điện TX Ngọc Viên, ban đầu xây dựng mô hình chữ nhật tượng trưng cho 
“Thuyền Bát Nhã”. Năm 1993, Chánh Điện mới xây theo mô hình Bát giác 2 tầng 

mái. Tiếp theo, do mở rộng diện tích hành lang xung quanh hình thành hệ mái thứ 3 

(Hình 3.8). Sự xuất hiện của 4 ổ gió trên mái trong giai đoạn xây mới (Hình 3.9) tạo 

nét đặc trưng riêng cho Giáo đoàn I và bên Ni. Bên trong Chánh Điện bố trí tháp 

Phật. Mô hình tháp thờ Phật chia làm 3 phần đó là đế tháp, thân tháp, chóp tháp 

(Hình 3.11). 

TX Ngọc Hưng và TX Pháp Đăng có chung hình thức mặt bằng Chánh điện và bố 

trí tháp Phật. Tuy nhiên, Chánh điện TX Pháp Đăng hình thành 3 không gian liên 
tiếp theo tuyến gồm không gian thờ Phật, thờ Tổ và Giảng đường. Không gian thờ 

Phật và thờ Tổ lúc này đã tách ra riêng biệt (Hình 3.13).  

Giảng đường TX Ngọc Viên, TX Ngọc Hưng mặt bằng hình chữ nhật gồm có 3 

tầng. Tầng 1 là nơi giảng dạy giáo lý Phật giáo, tầng 2 là Thiền Đường, tầng 3 là 

Tàng Kinh Các (Hình 3.14).  

Trai đường TX Ngọc Viên là nơi chư Tăng thọ tra, bên trên có tầng gác tịnh dưỡng 

(Hình 3.17). TX Ngọc Hưng có mặt bằng hình chữ nhật, không gian chức năng tương 
tự TX Ngọc Viên (Hình 3.18). 

Cốc Tăng là nơi thiền định của chư Tăng, Ni. Về hình thức gần như nhau, mặt bằng 

(2,4m x 2,4m), thường sử dụng gỗ và lá hoặc tôn. Cốc đặt ở những không gian yên 

tĩnh (Hình 3.19).  
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c) Vật liệu và kết cấu trang trí 

TX của giáo đoàn I chỉ có TX Ngọc Viên sử dụng gỗ làm vật liệu, hệ kết cấu sử dụng 

khung sườn và hệ mái có vì kèo và đòn tay sử dụng vật liệu gỗ (Hình 3.22). Do chi 

phí giá thành gỗ ngoài thị trường cao, nên một số TX sử dụng gạch nung bê tông cốt 

thép để xây dựng (Hình 3.23). HPKS có 2 biểu tượng trang trí đó là hình tượng hoa 

sen và ngọn đèn chơn lý. (Hình 3.24). 

3.1.1.2. Tịnh xá  Ni trực thuộc giáo đoàn I 

Tại VL có 3 ngôi TX của Ni giới Khất sĩ trực thuộc quản lý của giáo đoàn I đó là 
TX Ngọc Chơn, TX Ngọc Liên và TX Ngọc Châu (Hình 3.25). Kiến trúc TX có 

sự tích hợp nhiều không gian với nhau và phát triển thêm tầng lầu. TX Ngọc Chơn 

là công trình đại diện cho Ni giáo đoàn I. 

a) Quy hoạch chung, bố cục tổng thể 

TX Ngọc Chơn nằm trên quốc lộ 80, cách TP.VL 7km. Công trình được xây dựng 

đầu tiên vào năm 1970 bằng cây ván đơn sơ trên diện tích 2.800m2 để tịnh tu.Từ năm 
2009 cho đến nay Tịnh xá Ngọc Chơn chính thức trùng tu và xây mới nhiều hạng 

mục tăng diện tích đất lên 10.980m2. 

b) Kiến trúc công trình 

Sự tích hợp giữa 3 hạng mục Chánh điện, Giảng đường và nhà thờ Tổ thành một 

khối là một trong những nét đặc trưng của TX Ngọc Chơn. Sự tích đó đã tạo nên 

thành một khối gồm 2 tầng, tầng 1 bố trí Giảng đường, tầng 2 là Chánh điện và nhà 

thờ Tổ. Chánh điện vẫn theo mô hình Bát giác và đặt tháp Phật làm trung tâm bố 

cục, chức năng thờ Tổ lúc này không còn được kết hợp với thờ Phật. Ngoài ra, 

Giảng đường được bố trí tầng trệt của công trình với chức năng giảng dạy và thuyết 

pháp cho Phật tử và chư Ni (Hình 3.27a,b). Các hạng mục nhà bếp và phòng ăn, 
nhà thờ Cửu Huyền được bố trí bên trái Chánh điện hình thành riêng biệt một khối 

nhà 2 tầng, tầng trệt thờ Cửu Huyền Thất Tổ và tầng 2 có chức năng thờ Linh Cốt.  
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c) Vật liệu và kết cấu trang trí 

Vật liệu sử dụng trong TX Ngọc Chơn rất đa dạng, có sự kết hợp giữa gỗ, gạch nung 

và bê tông cốt thép (BTCT). TX Ngọc Chơn sử dụng phù điêu trang trí và những chi 

tiết đơn giản và đặc trưng của hệ phái (Hình 3.29, 3.30). 

3.1.2. Đặc điểm kiến trúc Tịnh xá giáo đoàn V 

Giáo đoàn V có hơn 30 ngôi TX, trong đó, VL có 2 ngôi TX trực thuộc giáo đoàn V 
là TX Ngọc Hòa và TX Ngọc Tân (Hình 3.31). TX Ngọc Hòa được xây dựng theo 

xu hướng mới, trong khi TX Ngọc Tân vẫn giữ các đặc điểm truyền thống của HPKS. 

a) Quy hoạch chung, bố cục tổng thể 

TX Ngọc Tân bao gồm các hạng mục chức năng như Chánh điện, Trai Đường, Giảng 

đường, Tăng xá, nhà khách, nhà thờ Cửu Huyền trong đó  Chánh điện là trung tâm 

ngoài ra còn có sự xuất hiện của đài quán thế âm (Hình 3.32).  

TX Ngọc Hòa hình thành  đến năm 2003 được xây dựng thêm một số hạng mục như 
Phật điện, Pháp điện, Giảng đường, Tăng đường, nhà thờ Cửu Huyền, trai đường và 

các công trình phụ khác (Hình 3.33). 

b) Kiến trúc công trình 

TX Ngọc Hòa mang nhiều nét đặc trưng cho giai đoạn kiến trúc TX phát triển sau 

năm 2000. Những đặc trưng kiến trúc được thể hiện rõ qua 2 chức năng chính là 
Pháp điện và Phật điện (Hình 3.34). 

Pháp điện được hiểu là nơi giảng Pháp của của các chư Tăng, Ni bên Phật giáo. 

Pháp điện được coi như là Chánh điện trong TX Ngọc Hòa có mặt bằng hình chữ 

nhật, mặt đứng 2 tầng mái có cổ lầu (Hình 3.36). 

Phật điện là nơi tưởng nhớ và thờ chư Phật Thích Ca với mặt bằng bát giác và mặt 

đứng có cấu trúc mái gồm 2 tầng mái, mái cao nhất phải là hệ mái chóp tứ giác (Hình 
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3.37). Ngoài những hạng mục chức năng khác như Trai đường, Tăng xá, nhà bếp, 

cốc và thiền thất… (Hình 3.38)  

TX Ngọc Tân được xây dựng trước năm 2000 (Hình 3.39). Trong Chánh điện, ngoài 

tháp thờ chư Phật Như Lai còn có sự hiện diện của Phật A Di Đà, do đó đã tăng thêm 

diện tích sàn hình chữ nhật phía trước ngôi TX để phục vụ cho việc tu tập của Phật 

tử (Hình 3.40). Ngoài ra, bên trái ngôi Chánh điện có bố trí đài quán thế Âm tương 
tự TX Ngọc Hòa một đặc trưng của giáo đoàn V tại khu vực Vĩnh Long. 

c) Vật liệu và kết cấu trang trí 

TX ngày nay đã ứng dụng những công nghệ và thành tựu của khoa học hiện đại với 

vật liệu BTCT vào trong kết cấu khung chịu lực hình thành xu hướng biểu hiện hình 

thức trang trí bằng khung sườn giả gỗ (Hình 3.41). 

3.1.3. Đặc điểm kiến trúc Tịnh xá giáo đoàn Ni giới 

Giáo đoàn Ni giới đã xây dựng hơn 250 cơ sở TX. Tại VL có 5 TX thuộc giáo đoàn 
Ni giới là TX Ngọc An, TX Ngọc Thuận, TX Ngọc Phát, TX Ngọc Thường, TX 

Ngọc Trà (Hình 3.42).  

a) Quy hoạch chung, bố cục tổng thể 

TX Ngọc An gồm các hạng mục chính như Chánh Điện, Thiền thất, Trai đường, nhà 

bếp, nhà thờ Cửu Huyền, nhà nghỉ Ni, tịnh thất, phòng khách, am cốc và đài Quán 
Thế Âm. (Hình 3.43).  

Tương tự, TX Ngọc Phát thì đài Quán Thế Âm vẫn được tích hợp bên trong khuôn 

viên TX. Qua đó, có thể thấy rằng thờ bồ tát Quan Thế Âm là một trong những nét 

đặt trưng trong việc bố trí hạng mục trên mặt bằng tổng thể. 

b) Kiến trúc công trình 

Chánh điện mặt bằng hình bát giác, Tứ trụ ở giữa trung tâm. Ngoài ra, cách bố trí 

thờ phượng tương tự bên giáo đoàn I (Hình 3.45).  
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c) Vật liệu và kết cấu trang trí 

TX Ngọc An được xây dựng chủ yếu sử dụng vật liệu bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

riêng phần Chánh điện sử dụng vật liệu gỗ và sử dụng mái ngói. 

3.1.4. Đặc điểm kiến trúc Tổ đình Minh Đăng Quang 

Trong ngôi Tổ đình từ quy hoạch tổng thể cho đến kiến trúc công trình và vật liệu 

kết cấu được coi như là mô hình mẫu trong kiến trúc TX tại Vĩnh Long. 

a) Quy hoạch chung, bố cục tổng thể 

Tọa lạc tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, đây cũng là quê hương của 

Đức Tổ Sư khai sáng ĐPKS. Mặt bằng tổng thể ngôi Tổ đình được chia làm 3 dãy 

thẳng hàng, 2 dãy hai bên là nhà Khách, nhà ở chư Tăng, nhà thờ Cửu Huyền, nhà 

Thọ Trai, nhà nghỉ chân cho chư Ni và Phật tử. Dãy chính giữa là Chánh điện, phía 

sau là nhà thờ Tổ, Giảng đường, Thiền đường (Hình 3.46). 

b) Kiến trúc công trình 

Những đặc trưng này được thể hiện rõ qua 3 chức năng chính là Chánh điện, Nhà Tổ 

và Giảng đường (Hình 3.47). 

Chánh điện có mặt bằng hình bát giác với 4 cột cái lớn ở chính giữa và 8 cột xung 

quanh tạo nên 3 tầng mái biểu trưng cho Tam bảo. Bên trong Chánh điện thờ chư 
Phật Như Lai được đặt trong tháp 13 tầng. Nhà thờ Tổ được phát triển thành một 

khối nhà riêng (Hình 3.47a, Hình 3.47b). 

Giảng đường lớn gấp 3 lần so với Chánh điện nhằm đáp ứng nhu cầu tu học và phát 

triển giáo lý Trí Huệ (Hình 3.47c).  

c) Vật liệu và kết cấu trang trí 

Ngôi Tổ đình sử dụng gỗ làm vật liệu và kết cấu chính trong các hạng mục chính 

của công trình, bên cạnh đó vẫn sử dụng gạch nung và bê tông cốt cho một số hạng 

mục phụ khác.  



17 
 

Về trang trí, khuôn viên ngôi TX được bày trí vườn cây, thảm cỏ và ao sen, tạo cho 

lối kiến trúc hài hòa hơn, thoáng mát hơn. Bên cạnh đó, biểu tượng hoa sen được sử 

dụng để trang trí chân cột, lan can, trên mái (Hình 3.48). 

3.1.5. Đặc điểm kiến trúc Tịnh xá không thuộc giáo đoàn Khất sĩ 

Tại VL có 6 ngôi TX của giáo đoàn Tu Tịnh (Hình 3.49). Do không được sự quản 

lý chung nên đặc điểm kiến trúc của các ngôi TX của giáo đoàn Tu Tịnh không có 

sự thống nhất so với các giáo đoàn chính thống tại Vĩnh Long.  

a) Kiến trúc công trình 

TX Ngọc Nhẫn có Chánh điện không theo mô hình nhất định, khối công trình gồm 

2 tầng, tầng trệt là nơi thờ Phật Như Lai, tầng 2 đang trong quá trình xây dựng và có 

sự phát sinh hạng mục thờ Điện Phật Mẫu (Hình 3.49a). 

TX Ngọc Minh với hình thức Chánh điện hình Bát giác có 2 tầng mái, hệ mái cao 

nhất theo dạng hình chóp bát giác không giống theo mẫu quy định (Hình 3.49b).  

TX An Huệ mang hình thức kiến trúc giống như một ngôi chùa (Hình 3.49c). 

b) Vật liệu và kết cấu trang trí 

Giáo đoàn Tu Tịnh thì việc sử dụng vật liệu phần lớn chủ yếu là gạch nung, bê tông 

cốt thép, mái tôn giả ngói.  

Trang trí của giáo đoàn Tu Tịnh là sự xuất hiện tượng Phật A Di Đà và bồ tát. Ngoài 

ra, hình tượng “bánh xe pháp luân” trên đỉnh mái đã được thay thế hình tượng hoa 

Sen hoặc Ngọn đèn Chơn lý. 

3.1.6. Sự thay đổi hình thái kiến trúc trong Chánh điện Tịnh xá   

Từ năm 1944 đến năm 2017, TX tại VL phát triển theo từng giai đoạn. Năm 1944, 

diện tích khu đất nhỏ gồm Chánh điện và Trai đường. Năm 1954, mặt bằng Chánh 

điện hình bát giác hình thành, Giảng đường, thờ Cửu Huyền và Trai đường được 
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tách riêng. Năm 1975, mở rộng diện tích tăng thêm hạng mục phụ. Đến năm 2017, 

khu đất phân chia khu nội khu ngoại. Sự biến đổi không gian Chánh điện qua từng 

giai đoạn được thể hiện trong Bảng 3.1. 

3.2. Giá trị kiến trúc Tịnh xá tại Vĩnh Long 

Giá trị kiến trúc TX sẽ được làm sáng tỏ qua việc xác định giá trị vật thể và giá trị 
phi vật thể trong kiến trúc TX tại Vĩnh Long (Sơ đồ 3.1). 

3.2.1. Giá trị vật thể 

Để xác định đặc trưng của kiến trúc TX, phương pháp phân tích định lượng bằng 

toán học được sử dụng để phân tích, chứng minh. 

 Giá trị về hình thức kiến trúc Chánh điện 

Hình thức Chánh điện theo mô hình bát giác là một trong những những nét đặc thù 

mang tính giá trị cao trong kiến trúc TX. Để phác thảo mặt bằng bát giác cần trải qua 

5 bước theo Hình 3.49. Từ đó, chứng minh cho phương thức phác thảo này có thể 

lấy kích thước hình vẽ và kích thước thực tế của TX Ngọc Viên làm tỷ lệ đối chiếu.  

Tỉ lệ mặt đứng Chánh điện có 2 tầng mái. TX sau này hình thành tầng mái thứ 3 cho 

công trình. Được chứng minh qua kiến trúc TX Ngọc Viên và TX Ngọc Hưng (Hình 
3.50, Hình 3.51).  

 Giá trị về hình thức tháp thờ Phật 

Do Chánh điện bát giác hiện nay đa dạng về kích thước, việc xác định tỷ lệ tháp Phật 

là đều cần thiết. Để phác thảo một mô hình Tháp Phật cần dựa trên tỷ lệ mặt bằng 

bát giác và xác định vị trí 4 cột cái lớn. 

3.2.2. Giá trị phi vật thể 

 Giá trị nhận thức về văn hóa 



19 
 

Mặt bằng tổng thể lấy Chánh điện làm trung tâm, được xem là la bàn bát quái trong 

khu đất. Dựa trên quy luật này, hướng Nam lên trên là hướng chính của Chánh điện 

mang tính dương, bên phải là hướng Tây mang tính âm nên bố trí Ni Xá bên phải, 

hoặc nhà nghỉ cho khách nữ. Bên phải mang tính âm nên thường bố trí nhà thờ Cửu 

huyền và thờ Cốt linh. Bên trái là hướng Đông mang tính dương bố trí Tăng xá, nhà 
nghỉ khách Nam theo qui luật trái - phải “nam tả nữ hữu” (Hình 3.55). 

Cổng Tam quan là lối vào chính của kiến trúc Phật giáo. Cổng Tam quan hình thành 

trên nhận thức tư duy về số lẻ của quan điểm tam tài – ngũ hành (Hình 3.56b). 

Chánh điện cũng ảnh hưởng tư duy về số chẵn trong thuyết âm dương. Điển hình 

lối tư duy Tứ tượng sinh Bát quái của phương Bắc bằng phép nhân đôi thuần túy đã 
hình thành nên 4 cột cái lớn gọi là Tứ trụ và 8 cột xoay xung quanh tạo nên mô hình 

Chánh điện bát giác (Hình 3.57).  

Tháp thờ Phật gồm 3 phần là phần chân tháp (cận địa) – thân tháp (cận nhân) – 

đỉnh tháp (cận thiên). Nhận thức theo cấu trúc mô hình vũ trụ theo khái niệm bộ ba 

Thiên – Địa – Nhân (Bảng 3.3). 

 Giá trị triết lý về số trong tư tưởng Phật giáo 

Cổng Tam quan còn gọi là Tam giải thoát môn (3 cánh cửa giải thoát). Đối với 

người chưa tu bước từ ngoài vào trong thì 3 cửa có ý nghĩa tượng trưng cho Vô 

thường – Vô ngã – Khổ (Hình 3.58). 

Chánh điện mặt bằng mô hình bát giác tượng trưng cho Bát chánh đạo. Đây là chân 

lý nói về con đường thoát khỏi khổ đau. Chân lý này được hình thành từ giáo lý Tứ 

Diệu Đế. Cũng giống như việc thiết lập mô hình Chánh điện, đầu tiên phải vẽ hình 

vuông cơ bản trước rồi vẽ tiếp hình vuông thứ 2 tương tự xoay 45 độ mới tạo ra hình 

bát giác đều. Bên trong Chánh điện có 4 cột cái lớn nâng đỡ tầng mái 1 chóp hình tứ 

giác với ý nghĩa Tăng, Ni, thiện Nam, tín Nữ gọi chung là Tứ chúng đều chung tay 

nâng đỡ và thực hành giáo lý cơ bản đầu tiên là Tứ Diệu Đế, tầng mái 2 gồm 8 mái 
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dốc cho thấy sự luân chuyển chân lý Bát chánh đạo xoay xung quanh giáo lý đầu 

tiên (Hình 3.59). 

Tháp thờ phật gồm có (i) đế tháp; (ii) thân tháp; (iii) chóp tháp.  

Kết luận chương 3 

Các đặc điểm của kiến trúc TX thuộc giáo đoàn I, II và Ni giáo đoàn I và Ni giới 

Khất sĩ đã được hệ thống hóa thông qua việc xác định và phân tích mặt bằng tổng 

thể và các khối chức năng. Bên cạnh giá trị văn hóa vật thể, kiến trúc TX còn có giá 

trị văn hóa phi vật thể của dân tộc được lòng ghép vào đó đã hình thành giá trị kiến 

trúc mang bản sắc riêng. Với những giá trị đã được khẳng định, đề tài “Giá trị kiến 

trúc Tịnh Xá tại Vĩnh Long” thực sự cần thiết phải được quan tâm và nghiên cứu 

để có định hướng duy trì và phát huy các giá trị về văn hóa và kiến trúc. 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trải qua nhiều giai đoạn trong lịch sử, TX của HPKS dần hình thành và phát triển 

mạnh mẽ cho đến ngày nay. Với lối kiến trúc đặc thù hình bát giác, kiến trúc TX tuy 

có sự biến chuyển không gian theo từng giai đoạn, nhưng không làm thay đổi về mặt 

hình thức công trình. Bên cạnh đó, kiến trúc TX còn mang giá trị trong việc xác định 

mặt bằng và xây dựng tỷ lệ mặt đứng bằng tính chất hình học. Hình thức trang trí 

đơn giản thể hiện phẩm hạnh sống giản dị của người Khất sĩ. Ngoài ra, hạng mục 

chức năng trong công trình phát triển phù hợp theo từng giai đoạn lịch sử thích nghi 

với cộng đồng xã hội. Sự tinh túy khi lồng ghép những giá trị tưởng triết lý của đạo 

Phật vào công trình là sự gửi gắm của phương Pháp hành đạo Khất sĩ vào tư tưởng 

nhận thức của người dân Nam Bộ nói chung và Vĩnh Long nói riêng. Qua đó, có thể 

thấy rằng những ngôi TX luôn phát triển và thích ứng để phù hợp với môi trường xã 

hội xung quanh, nhưng vẫn giữa được bản sắc văn hóa của HPKS. Những giá trị vật 

thể và phi vật thể của kiến trúc TX tỉnh Vĩnh Long đã được khẳng định và nó thực 

sự cần được quan tâm đúng mức.

  


