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Cổ kính chùa Chuông phố Hiến- 

"Đệ nhất danh lam" ở Hưng Yên 
 
 

VOV.VN - Với bề dày lịch sử cùng hệ thống các pho tượng cổ độc đáo, 

chùa Chuông, Hưng Yên được mệnh danh là "Phố Hiến đệ nhất danh lam". 

 

Chùa Chuông nằm trên địa phận phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên (xưa 
thuộc tổng An Tảo, huyện Kim Động, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Chùa 
được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XV), qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa vẫn 
giữ được nét kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê (thế kỷ XVII). 

Không chỉ nổi tiếng là một địa chỉ tâm linh trong quần thể di tích lịch sử Phố 
Hiến, chùa Chuông còn là một cảnh quan của Hưng Yên luôn làm nao lòng du 
khách. Cuốn sách “Hưng Yên tỉnh nhất thống chí” của Trịnh Như Tấu, thời 
Nguyễn đã khẳng định điều này: “Chùa Chuông – phố Hiến đệ nhất danh lam”. 

Chùa còn có tên là Kim Chung Tự bởi gắn với một huyền tích cổ xưa. Tương 
truyền, vào một năm đại hồng thuỷ, có một quả chuông vàng trên một chiếc 
bè không biết từ đâu đã trôi dạt vào bãi sông thuộc thôn Nhân Dục.  Người dân 
các nơi đua nhau kéo chuông về địa phương mình nhưng không được, vậy 
mà bô lão thôn Nhân Dục lạikéo được chuông lên bờ. Cho là điềm lành 
được trời, phật giúp đỡ, dân làng Nhân Dục bèn góp công, của 
dựng lại chùa cho rộng rãi hơn và xây lầu treo chuông. Mỗi lần đánh, tiếng 
chuông vang rất xa. 

 

Chùa được bố trí cân xứng trên một trục trải dài từ cổng Tam quan đến Nhà 
tổ. Giữa sân là đường được lát đá xanh dẫn thẳng tới Nhà Tiền đường, 
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Nét đẹp của quần thể kiến trúc chùa Chuông chính là ở bố cục cân đối, nhịp 
nhàng. Chùa được bố trí cân xứng trên một trục trải dài từ cổng Tam quan đến 
Nhà tổ. 

Qua cổng Tam quan là tới ba nhịp cầu đá xanh, bắc ngang qua ao mắt 
rồng. Bước tới sân chùa được lát bằng gạch Bát Tràng, du khách được đắm 
mình trong một không gian rộng rãi, thoáng đãng với cây cối tốt tươi, hoa cỏ 
mát mắt. Giữa sân là con đường được trải đá xanh dẫn thẳng tới Nhà Tiền 
đường, Thiên hương, Thượng điện. Nối Nhà Tiền đường và Nhà Mẫu là hai 
dãy hành lang, được bài trí đối xứng các lớp tượng khác nhau. 
Nối giữa Nhà Tiền đường và Thượng điện là khoảng sân, ở giữa có cây hương 
bằng đá như cột kinh đá xưa, bốn mặt khắc chữ Hán ghi công đức của nhân 
dân tu sửa chùa. 

Nét đặc sắc của ngôi chùa cổ kính này là hệ thống các pho tượng Phật độc đáo 
được chế tác rất tinh xảo từ đất sét. Nổi bật là Bát bộ Kim Cương, 18 bức 
tượng La Hán, 4 bức tượng Bồ tát chạy dọc theo hai dãy hành lang. Các pho 
tượng được tạo tác rất công phu, điêu luyện, mỗi pho tượng có một tư thế, 
dáng vẻ riêng và có biểu cảm khác nhau. 

Chùa còn có bức phù điêu gỗ Thập điện Diêm Vương mô tả cảnh Đường Tăng 
đi lấy kinh, cảnh địa ngục trần gian ở hai bên hành lang khuyên răn mỗi con 
người phải biết tu nhân, tích đức nhiều hơn. 
Trong chùa còn lưu giữ được nhiều di vật như: hoành phi, câu đối, đồ thờ, bia 
đá, trong đó có tấm bia đá "Kim Chung tự thạch bi ký" dựng năm Vĩnh Thịnh 
(1711) và cây hương đá “thạch trụ” mô tả cảnh chùa, cảnh đẹp của Phố Hiến 
xưa và ghi công đức tu tạo chùa của nhân dân. Phía cuối là lầu chuông, lầu 
khánh, nhà tổ. 
 
Năm 1992, Chùa Chuông đã được Bộ VHTT xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ 
thuật. Chùa đã được đón nhiều vị lãnh đạo Nhà nước tới thăm quan, vãn cảnh. 
Trong cơn lốc đô thị hóa, bê tông hóa, trùng tu hóa chùa chiền đang diễn ra 
xung quanh, chùa Chuông đang giữ được vẻ vẹn nguyên, trầm mặc cùng thời 
gian. Đến chùa Chuông vãn cảnh du khách thấy được đắm mình trong một thế 
giới khác, thật yên bình và thanh tịnh. 
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Một vài hình ảnh chùa Chuông -phố Hiến đệ nhất danh lam: 

 

Cổng tam quan cổ kính của chùa Chuông với ba tầng lầu lộng lẫy, kết hợp 
giữa lối kiến trúc truyền thống của dân tộc 

 

 

Khoảng sân rộng giữa chùa được lát bằng gạch Bát Tràng. Chính giữa là con 
đường đá xanh dẫn vào Nhà Tiền đường. Theo quan niệm của nhà Phật, đây 

chính là con đường Nhất chính đạo. 

 

Một trong những điều đặc biệt nhất ở chùa Chuông là hệ thống tượng Phật 
mang giá trị nghệ thuật, lịch sử cao, như tượng 18 vị La Hán, bốn tượng Bồ 

Tát cùng những bức phù điêu gỗ mô tả cảnh nhục hình dưới cõi âm.... 
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Nét đặc sắc nhất trong ngôi chùa cổ này chính là hệ thống các pho tượng Phật 
được chế tác rất tinh xảo bằng đất sét. Mỗi pho tượng có một tư thế, dáng vẻ 

riêng và có biểu cảm khác nhau. 

 

Trong đó có bộ tượng Thập bát La Hán với những tư thế ngồi rất sinh động với 
cảm xúc nội tâm được biểu hiện ra từng khuôn mặt. 

 

Các pho tượng các vị Bát bộ kim cương trong chùa Chuông với nhiều dáng vẻ 
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rất uy nghi. 

 

 

 
Phù điêu gỗ Thập điện Diêm Vương diễn tả cảnh nhục hình mà con người phải 

trải qua ở cõi âm. 

 

Theo triết lý nhân quả của nhà Phật, sau khi từ giã cõi đời, con người phải trải 
qua mười cửa điện để Diêm Vương xét hỏi công và tội. Mỗi tội trạng là một 

hình phạt tương ứng. 
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Hai cung động được đắp bằng đất sét diễn tả cảnh Đường Tăng đi lấy kinh, 

 
 

Nối giữa Nhà Tiền đường và Thượng điện là khoảng sân, ở giữa có cây 
hương bằng đá như cột kinh đá xưa. 

 
 

Bốn mặt của cây hương đá khắc chữ Hán ghi công đức của nhân dân tu sửa 
chùa. 
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Tuy mang tên là Kim Chung tự, nhưng cũng như bao ngôi chùa khác, trong 
chùa Chuông chỉ có một chiếc chuông cao chừng hơn một mét, được đặt trên 

gác chuông. 

 
 

Đến chùa Chuông vãn cảnh du khách sẽ thấy được đắm mình trong một thế 
giới khác, thanh tịnh và yên bình. 
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