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VÀI THÔNG TIN VỀ CHÙA PHÁP BẢO Ở HỘI AN  
Phạm Phước Tịnh 

 

Vào đầu thế kỷ XX, cùng với 
nhiều diễn biến chính trị, xã hội và văn 
hóa, trong đời sống tôn giáo ở Việt 
Nam xuất hiện phong trào chấn hưng 
Phật giáo. Khởi phát của phong trào 
chấn hưng Phật giáo ở miền Nam và 
nhanh chóng lan tỏa ra khắp các vùng 
miền trong cả nước. Từ đây, nhiều tổ 
chức Phật học ra đời nhằm tập hợp các 
tín đồ Phật giáo trong một tổ chức để 
hoạt động, trong các tổ chức chức Phật 
học đó, tại miền Trung có Hội An Nam 
Phật học được thành lập, trụ sở đặt tại 
chùa Từ Đàm, tỉnh Thừa Thiên Huế, rồi 
nhanh chóng lan tỏa ra thành lập các 
Tỉnh Hội ở các tỉnh, các Chi hội ở các 
huyện, trong đó có Hội An, Quảng 
Nam với sự ra đời của chùa Tỉnh hội, 
sau này gọi là chùa Pháp Bảo. 

Chùa Pháp Bảo hiện tọa lạc tại số 
673 đường Hai Bà Trưng, phường Cẩm 
Phô, thành phố Hội An, là một trong 
những ngôi chùa hình thành khá muộn 
ở Hội An. Vào những năm 1934-1935, 
các Hòa thượng Thích 
Đôn Hậu, Thích Mật 
Nguyện thuộc Hội An 
Nam Phật Học từ Huế 
vào Hội An để giảng 
dạy và thành lập các 
Chi hội, Tỉnh hội. Để 
có cơ sở hoạt động, 
các Hòa thượng đã 
mượn nhà thờ của ông 
Trịnh Văn Đăng làm 
Niệm Phật đường để 
giảng dạy cho các tín 
đồ và thành lập Tỉnh 
hội Phật giáo Quảng 

Nam. Càng ngày do số lượng tín đồ 
theo Đạo ngày càng đông, nhu cầu mở 
rộng cơ sở để hoạt động, Tỉnh hội đã 
vận động bà con, tín đồ mua đất xây 
chùa, đến năm 1936 sau khi có kinh phí 
đóng góp, Hội đã bắt đầu xây dựng 
chùa và đặt tên là chùa Tỉnh hội Phật 
giáo Quảng Nam, hay còn gọi là chùa 
Tỉnh hội, chùa Phật học. 

Ban đầu, chùa không có trụ trì, 
mọi hoạt động đều do Ban trị sự Tỉnh 
hội trực tiếp quản lý. Để giảng dạy 
Kinh phật và quy y cho các tín đồ, Hội 
đã mời các Hòa thượng, Thượng tọa từ 
Huế vào. Từ khi thành lập cho đến năm 
1946, Tỉnh hội đã thành lập được 8 chi 
Hội ở các huyện và 400 khuôn hội ở 
các xã, chùa Tỉnh hội cũng trở thành cơ 
sở đầu tiên của Phật giáo Quảng Nam. 

Đến năm 1942, để hoạt động của 
chùa có tổ chức và trang trọng, chùa 
được Tỉnh Hội mời Đại đức Thích 
Đồng Chơn về làm trụ trì và Đại đức 
trở thành trụ trì đầu tiên của chùa. Đến 
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nay, chùa đã trải qua nhiều đời trụ trì, 
trụ trì hiện nay là Hòa thượng Thích 
Hạnh Niệm. 

Vào năm 1963, hòa cùng với 
Phong trào đấu tranh đòi tự do, bình 
đẳng tôn giáo chống lại chế độ Ngô 
Đình Diệm, chùa trở thành trung tâm 
lãnh đạo cuộc đấu tranh của các tín đồ 
Phật giáo Quảng Nam. Cũng thời gian 
này, chùa trở thành Văn phòng Đại diện 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất tỉnh Quảng Nam. Đến năm 1967, 
Giáo hội Phật giáo Quảng Nam đổi tên 
thành chùa Pháp Bảo, lấy theo tên Tổ 
khai sơn Thiền phái Lâm tế Chúc 
Thánh tại Hội An. Kể từ đó, chùa mang 
tên Pháp Bảo cho đến ngày nay. 

Sau năm 1975, khi quê hương Hội 
An được giải phóng, chùa Pháp Bảo 
vẫn là nơi các Tăng ni, Phật tử các 
huyện quy tụ về học đạo và sinh hoạt. 
Đến năm 1997, sau khi địa giới hành 
chính thay đổi, tỉnh Quảng Nam-Đà 
Nẵng được chi tách thành hai đơn vị 
hành chính độc lập là thành phố Đà 
Nẵng và tỉnh Quảng Nam, lúc này chùa 
Pháp Bảo không còn là văn phòng của 
Tỉnh hội nữa, mà văn phòng của Tỉnh 
hội dời về chùa Đạo Nguyên tại Tam 
Kỳ. 

Chùa Pháp Bảo trải qua nhiều lần 
tu bổ, tôn tạo vào các năm 1992, 2000, 
2008… nhưng vẫn giữ được nét kiến 
trúc cổ kính. Bố trí thờ tự bên trong 
chùa gồm Phật Thích Ca ở giữa, bên 
trái đặt tượng Phật A Di Đà và bên phải 
đặt tượng Phật Di Lặc. Án thờ hai bên 
đặt tượng Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ 
tát Đại Thế Chí. 

Trải qua những biến động và thay 
đổi, chùa Pháp Bảo vẫn còn bảo tồn 
những nét kiến trúc cổ kính, hiện nay 
chùa là nơi đặt văn phòng đại diện của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố 

Hội An. Hằng năm, chùa Pháp Bảo là 
nơi diễn ra các hoạt động Phật sự lớn 
của Phật giáo Hội An như Đại lễ Phật 
Đản, lễ Thành Đạo, lễ Vu Lan… và 
nhiều hoạt động khác. 

Có thể nói, chùa Pháp Bảo hình 
thành và phát triển góp phần làm phong 
phú thêm đời sống văn hóa, tôn giáo tín 
ngưỡng của một bộ phận tín đồ, Phật tử 
ở Hội An. Chùa còn là điểm tham quan 
du lịch thú vị mỗi khi du khách đến 
tham quan khu phố cổ Hội An♣ 

 
Tài liệu tham khảo 
1 - Tỉnh Hội Phật giáo Quảng Nam, 

Thành hội Phật giáo thành phố Hội An, Kỷ yếu 
lễ khánh thành Giảng đường, Tăng đường 
chùa Pháp Bảo, 2010. 

2 - Những thông tin thu thập được tại 
chùa Pháp Bảo do ông Trần Văn Tuyến cung 
cấp năm 2014. 
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