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BÁO CÁO

 TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DI TÍCH LỊCH SỬ LƯU THƯỢNG XÃ HIỆP 
AN ( NAY LÀ PHƯỜNG HIỆP AN)QUÁ TRÌNH TU BỔ, TÔN TẠO, PHÁT HUY 

GIÁ TRỊ DI TÍCH CHÙA .

Ngược dòng lịch sử, nói về các di tích trên địa bàn xã Hiệp An thời xa xưa   như các 
cụ cao niên trong xã kể lại, xã Hiệp An có quần thể di tích đa dạng và phong phú như: ( Bến 
Thuyền Chùa Hang, Đình tại khu vực đội 7, Nghè tại khu vực trạm Y Tế, Miếu Thổ Kỳ 
thôn Tây Sơn, chùa Lưu Thượng thôn Tây Sơn). Song đại đa số các di tích này theo năm 
tháng bào mòn của thời gian, chiến tranh loạn lạc tàn phá và các biến cố thăng trầm của lịch 
sử đại đa số các di tích hiện giờ chỉ còn là phế tích, các cổ vật bị mất mát thất lạc, riêng có 
chùa Lưu Thượng thôn Tây Sơn mới được nhân dân phụng dựng lại trên nền chùa cũ từ năm 
1995 và bảo tồn được một số cổ vật như hiện nay.

I. Lịch sử hình thành chùa Lưu Thượng xã Hiệp An

Chùa Lưu Thượng khởi dựng từ khi nào thì đến nay chưa tìm thấy tài liệu nào ghi 
chép cụ thể, song căn cứ theo sự tích Sư tổ Non Đông thì muộn nhất vào cuối thời Trần (thế 
kỷ XIV), chùa đã là nơi hành đạo của các sư tăng và có quy mô lớn hơn so với các ngôi chùa 
khác trong vùng. Đến thời hậu Lê (thế kỷ XVII, XVIII), di tích có thể được trùng tu, tôn tạo 
nhưng do thời gian và sự biến thiên, các nguồn tư liệu ghi chép về sư Tổ và khởi lập chùa 
hiện không lưu giữ được.

Tuy nhiên, theo nội dung văn bia “Tu lập bi kỷ” hiện lưu giữ tại di tích, cho biết: Niên 
hiệu Thiệu Trị nguyên niên (1841), người của bản xã là Nguyễn Thị Buồng, lấy chồng tại xã 
Lê Xá, huyện Đông Triều (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) đã xuất gia phí cổ tiền 100 quan, 
ruộng 04 sào tọa lạc tại xứ Đồng; phía Đông gần nhà Nguyễn Danh Nhị, phía Tây gần nhà 
Mạc Danh Bình. Đông, Tây bốn nhà cùng nhân dân hằng tâm đóng góp tu sửa chùa, được 
tôn làm hậu phật, hàng năm đến ngày giỗ hưởng lễ tại chùa.

Năm Tự Đức 16 (1863)(9), có bà Nguyễn Thị Cảnh, người xã An Lưu Thượng, tổng 
An Lưu, huyện Hiệp Sơn đã xuất gia tư tiền cổ 160 quan, lại cúng ruộng một thửa tọa lạc tại 
xứ Sơn Môi cùng nhân dân để tu sửa chùa Phật tạo thành nơi thắng cảnh, nguy nga...Có thể 
nói, đây là thời kỳ phát triển rực rỡ của di tích chùa Lưu Thượng.

Theo truyền ngôn kể lại và các cụ cao niên tại địa phương cho biết, chùa Lưu Thượng 
xưa có quy mô lớn, cảnh quan đẹp, nhiều cây cổ thụ như đa, thị...Khuôn viên di tích chia 
làm ba cấp từ thấp đến cao, khu vực một là chùa chính (nhân dân địa phương thường gọi là 



chùa trên) xây dựng trên một khu đất cao nhất, lưng tựa vào dãy núi Voi, kiến trúc kiểu chữ 
Đinh (J) gồm 7 gian tiền đường xây đao dĩ và 3 gian thượng điện, hiên lát đá xanh nguyên 
khối, mặt tiền quay hướng Tây Nam, đây được coi là hướng ổn định nhất vì họp với sự vận 
hành của âm dương, khiến cho thần linh không rời bỏ nghĩa vụ vì chúng sinh đau khổ. Theo 
quan niệm của nhà Phật, hướng Tây còn là hướng “Tây phương cực lạc ” hướng về nơi khởi 
nguồn của đạo Phật. Hệ thống khung vì, cột cái, cột quân chất liệu gỗ lim kê trên chân tảng 
bằng đá tròn cổ bồng, tại các vì kèo và bảy hiên có nhiều bức chạm nghệ thuật. Nội tự chùa 
chính ngoài bài trí hệ thống tượng sơn son thếp vàng rực rỡ còn có chuông, khánh, câu đối, 
đại tự...tạo thành một không gian lộng lẫy, uy nghi nhưng vẫn thâm nghiêm cổ kính. Khu 
vực hai xây thấp hơn khu vực một bảy bậc tam cấp lát gạch chỉ. Tại đây có một sân gạch 
nhỏ, bên

(9).Theo bia “Tu lập bi ký” hiện lưu giữ tại di tích.

tả (trái) là nhà tổ kiến trúc kiểu chữ Đinh (J) gồm 3 gian tiền đường(10) và 1 gian thượng 
điện (nhân dân địa phương thường gọi là cung trong) thờ Tổ (Sư tổ Non Đông), mặt tiền 
quay hướng Đông, kết cấu khung vì bằng gỗ, mái lợp ngói mũi. Đối diện với nhà tổ (qua 
sân) là nhà mẫu 3 gian, mặt tiền quay hướng Nam, thờ tam tòa thánh mẫu (mẫu Thiên, mẫu 
Thoải, mẫu Thượng Ngàn).

Nối tiếp khu vực hai là khu vực ba được xây thấp hơn 5 bậc, tại đây có một khoảng 
sân rất rộng, bên trái sân là 3 gian nhà ngang, quay hướng Đông, cùng hướng với nhà tổ, 
chất liệu gỗ, mái lợp rạ dùng làm nơi ở của hai người cấy ruộng chùa do làng cử ra hàng năm 
(chùa có 04 mẫu ruộng, mỗi năm cho hai người cày cấy lấy hoa lợi giao cho nhà sư sắm sửa 
lễ vật vào ngày hội và các ngày lễ tiết khác, ngoài việc cấy ruộng hai người này còn có trách 
nhiệm quét dọn khuôn viên trong và ngoài chùa sạch sẽ). Nhà bếp nằm sát gian nhà của 
người cấy ruộng. Cách nhà bếp khoảng lOm là tam quan kiểu chồng diêm cổ các, hai tầng 
tám mái, các góc uốn cong đắp rồng; bên phải sân là giếng chùa, làm kiểu hình tròn, nước 
giếng nhiều và trong vắt quanh năm. Phía trước sân là đường làng, bên kia đường là ruộng 
và ao chùa. Như vậy, chùa Lưu Thượng là một ngôi chùa có quy mô lớn, nhiều hạng mục 
công trình, khuôn viên rộng, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa được tích tụ qua nhiều thế hệ, 
nod sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương và cả một vùng rộng lớn.

Cách chùa 200 m về hướng Tây là miếu Lưu Thượng (nhân dân địa phường thường 
gọi là miếu Thổ Kỳ vì thờ một vị thần có tên là Thổ Kỳ (?), tương truyền đây là vị thần có 
công phù giúp dân làng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm không bị 
dịch bệnh. Miếu có kiến trúc kiểu chữ Đinh (J) gồm 3 gian tiền tế và 1 gian hậu cung, mặt 
tiền quay hướng Nam. Chính giữa sân miếu có hai sập đá to, bốn góc là 4 cây bàng. Năm 
1953, thực hiện chủ trương “Tiêu thổ kháng chiến” vườn không nhà trống,

(10). Tại hồi phía Nam nhà Tổ được xây thêm một gian dùng làm nơi ở của các 
nhà sư trụ trì tại chùa.



không cho thực dân Pháp đóng quân, 3 gian tiền tế bị hạ giải. Năm 1970, 1 gian hậu cung 
cũng xuống cấp và hư hại. Đất miếu nay là đất ở của dân.

Trải qua năm tháng và chiến tranh, sự biến động của lịch sử, không gian cảnh quan và 
quy mô kiến trúc của chùa Lưu Thượng cũng thay đổi. Năm 1968, thực hiện chủ trương “Bài 
trừ mê tín dị đoan ”, chính quyền địa phưong hạ giải chùa chính, 3 gian tiền đường và 3 gian 
nhà tổ, 3 gian nhà mẫu lấy nguyên vật liệu xây dựng các công trình phúc lợi. Công trình chỉ 
còn 1 gian thờ của nhà tổ để làm nơi thờ tự. Hệ thống tượng pháp, câu đối, đại tự...một phần 
chuyển xuống thờ tự tại nhà tổ, một phần chuyển ra hội trường của ƯBND xã Hiệp An cất 
giấu, một phần bị phá hủy. Nhà ngang, nhà bếp, cổng tam quan cũng xuống cấp và hư hại 
trong thời gian này. Từ năm 1969 - 1987, khuôn viên di tích được trưng dụng làm kho vật 
tư, máy móc thiết bị của Quân khu III.

II. Quá trình tu bổ tôn tạo di tích:

Năm 1995, với sự hảo tâm, công đức của nhân dân trong thôn, xã, con em làm việc và 
sinh sống  xa quê và sự ủng hộ của chính quyền địa phương, ngôi chùa chính được khôi phục 
trên nền xưa, hướng cũ. Cũng trong năm này, xây dựng, tôn tạo các hạng mục công trình 
phụ trợ như nhà tổ, nhà mẫu...tạo cho khuôn viên di tích ngày một khang trang, tố hảo.

Hiện nay, khuôn viên chùa Lưu Thượng chia làm ba khu vực: Từ ngoài vào là khu 
vực 1 gồm các hạng mục: cổng, chất liệu gạch, xây cuốn vòm, chỉ tạo thành một lối đi duy 
nhất, phía trên tạo kiểu hai tầng tám mái, các góc mái uốn cong đắp rồng. Nối giữa hai tầng 
mái là bức đại tự với ba chữ Hán “Tự môn sơn” nghĩa là “chùa trước cửa núi”. Dọc hai thân 
trụ ở mặt trước có đôi câu đối:

Phiên âm: Huyền quang huyền Tổ thiên thu tại Phật đạo truyền vạn phật đại tồn

Dịch nghĩa: Ánh sáng huyền diệu của Tổ (Phật) nghìn năm còn đó Truyền đạo Phật, 
muôn đời Phật vẫn còn

Phía sau cổng là sân bê tông rộng, bên trái sân là 2 gian nhà bếp và 2 gian nhà kho xây 
bằng gạch, mái lọp prôximăng, dùng để sửa soạn đồ lễ, chuẩn bị cỗ chay các dịp tuần tiết và 
lễ hội; bên phải là giếng hình tròn, xung quanh xây tường bao, trát vữa cao 61 cm, liền sát 
với giếng là miếu thờ thần Thổ Kỳ (?) (xây dựng năm 1995), 01 gian, mái đổ bê tông, phía 
trên tạo các gờ chỉ nổi, bốn góc uốn cong, bên trong có tượng thần Thổ Kỳ nhỏ (?), cao 44 
cm, chất liệu gỗ, phía trước đặt bát hương. Từ khu vực 1 lên khu vực 2 tạo bởi hai lối đi ở 
hai bên với hệ thống bậc tam cấp lát gạch vuông đỏ, khoảng đất ở giữa trồng các loại cây ăn 
quả như: nhãn, na, vải... ẩn mình dưới các tán cây là 3 tấm bia đá niên đại vào thời Nguyễn 
(thế kỷ XIX), nội dung văn bia ghi tên những người có công đóng góp trùng tu, tôn tạo chùa. 
Sân của khu vực 2 cũng lát gạch vuông đỏ, bên trái là nhà tổ, kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm 
3 gian tiền đường và 1 gian thượng điện để thờ tượng thờ Sư tổ Non Đông. Công trình quay 
hướng Đông, xây tường hồi bít đốc, kết cấu khung vì theo kiểu kèo cầu quá giang, chất liệu 



tường xây gạch chỉ, hoành, rui bằng tre và gỗ, mái lợp prôximăng. Đi qua 9 bậc từ khu vực 
2 là đến khu vực 3 (chùa chính), tại đây có một khoảng sân nhỏ, bên trái là nhà mẫu kiểu 
chữ Đinh gồm 3 gian tiền tế, 1 gian hậu cung, tường xây gạch chỉ, mái lợp prôximăng đơn 
giản, kết cấu khung vì giống nhà tổ. Nhà mẫu thờ tam tòa thánh mẫu (mẫu Thiên, mẫu Thoải 
và mẫu Thượng Ngàn). Từ sân bước lên qua một bậc tam cấp là chùa Lưu Thượng (chùa 
chính), công trình có kiến trúc chữ Đinh (J) gồm 3 gian tiền đường và 2 gian thượng điện. 
Tòa tiền đường xây bít đốc, hai hồi đắp chữ Thọ, các cột được làm bê tông, hoành, dui bằng 
gỗ, mái lợp ngói tây bằng xi măng, chính giữa bờ nóc là phù điêu lưỡng long chầu nguyệt, 
các bộ khung vì chịu lực được làm theo kiểu kèo cầu quá giang, được ăn mộng qua cột cái 
và cột quân tạo sự chắc chắn cho kết cấu và đỡ bộ mái của ngôi chùa.

Tiếp sau tiền đường là 2 gian thượng điện được nối với gian ống muống tòa tiền đường 
để tạo không gian bài trí tượng Phật rộng rãi hơn. Tường xây gạch chỉ, cột bê tông chắc chắn 
được làm kiểu trốn cột để tạo cho thượng điện rộng rãi phục vụ cho việc hành lễ.

III. Bài trí thờ tự: 

Như nhiều ngôi chùa khác ở đồng bằng Bắc Bộ thờ Phật theo Thiền phái Đại thừa, bài 
trí chùa Lưu Thượng có 06 (sáu) lớp tượng thờ từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài, những 
pho tượng được các nghệ nhân tạo tác rất hài hòa cân đối, có giá trị về nghệ thuật điêu khắc: 

- Thượng điện:

+ Lớp thứ nhất: Gồm 03 (ba) pho tượng Tam Thế: Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai (tượng 
mới), chất liệu gỗ. Tên gọi đầy đủ của ba pho tượng này là “Tam Thế thường trụ diệu Pháp 
thân ” (Pháp thán là cái thân chân thật, cái đạo thể, pháp tín; Diệu là đẹp, sáng, sạch, tinh tế, 
nhiệm màu, thoát khỏi phiền não; Thường trụ là luôn luôn tồn tại, lúc nào cũng thế, không 
lệ thuộc vào bất kể điều kiện nào, không sanh, không diệt cũng không thay đổi, không gián 
đoạn...). Ba tượng tạc hình dáng giống nhau, ngồi ừên tòa sen ở tư thế tọa thiền, kích thước 
khá nhỏ. Đỉnh đầu có nhục kháo và nhiều vân xoáy xung quanh, dân gian gọi là “Ông Bụt 
ốc". Kinh Phật cho rằng ứng với Tam Thế ở thời hiện tại là Phật Thích Ca, với quá khứ là 
Phật A Di Đà, với tương lai là Phật Di Lặc.

+ Lớp thứ hai: Gồm 03 (ba) pho, chính giữa là tượng Thích ca Niêm hoa, bên trái là 
tượng A Nan, bên phải là tượng Ca Diếp (tượng mới) chất liệu gỗ. Tượng A Nan và Ca Diếp 
là 2 đệ tử của Phật lúc sinh thời, có kích thước nhỏ, thân hình cân đối, nét mặt nhân hậu, hai 
tay chắp lễ ở tư thế đứng trên đài sen có ba lớp cánh đặt trên bệ gỗ vuông, sơn màu đỏ. 
Tượng mặc áo cà sa màu vàng óng, ống tay áo rộng dài tới gót chân. Tượng Thích ca niêm 
hoa có kích thước lớn, tư thế ngồi tọa thiền trên bệ gỗ hình tròn, mặt to, tai dài, tay phải cầm 
bông hoa giơ ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía trước, tay trái đặt ngửa trong lòng đùi. 
Tượng mặc hai lớp áo, lớp trong sơn màu đỏ, lớp ngoài sơn màu vàng.



+ Lớp thứ ba: Gồm 02 (hai) pho Quá Khứ và Hiện Tại (tượng mới), chất liệu gỗ, tạo 
hình giống nhau ở tư thế ngồi trên bệ gỗ, kích thước trung bình.

+ Lớp thứ tư: Gồm ba pho, chính giữa là tượng Ngọc Hoàng, hai bên là tượng Bắc 
Đẩu và Nam Tào, niên đại vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX) (tượng mới sơn son nhũ vàng lại), 
chất liệu gỗ. Tượng Ngọc Hoàng tạc ở tư thế ngồi kiểu chân dung thể khối, hai chân đi hia 
màu nâu đen, chân mở rộng bằng vai, hai tay đỡ thẻ bài giơ trước ngực. Nét mặt nghiêm 
trang, râu dài, tóc ngắn. Tượng mặc áo long bào, hai ống tay áo rộng vắt sang hai bên chân, 
trên áo có các bức chạm rồng thếp vàng, đầu đội mũ bình thiên; Tượng Nam Tào tạc ở tư 
thế ngồi, hai chân đi hia, hai tay cầm ống thư đặt nghiêng trên đùi trái. Thân hình cân đối, 
hai vai tròn, mặt vuông chữ điền, râu đen dài. Tượng mặc áo quan, trên áo chạm hổ phù, 
long mã, rồng và vân tản màu vàng. Đầu đội mũ cánh chuồn, hai cánh chuồn nhô lên phía 
trên; Tượng Bắc Đẩu được tạc trong tư thế giống với tượng Nam Tào, nhưng hai tay cầm 
ống thư đặt nghiêng trên đùi phải, trên áo có một số bức chạm rồng và hổ phù cách điệu. Ở 
bộ tượng này, các bệ gồ đã mất, nhân dân thay thế bằng bệ xây gạch, trát vữa.

+ Lớp thứ năm: Gồm một pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhỡn (tượng mới), 
chất liệu gỗ, tư thế ngồi bán kiết già trên đài sen, màu đỏ, hình diện phúc hậu, đầu đội mũ, 
hai chân xếp bằng đan nhau, bàn chân phải đặt trên đùi trái. Tượng có nhiều tay, một cặp tay 
trong thế lồng vào nhau và đặt lên trên lòng đùi, một đôi tay khác giơ trước ngực kết ấn liên 
hoa, hai bên và xung quanh tượng có nhiều đôi tay khác.

+ Lớp thứ sáu: Gồm một pho tượng Thích Ca sơ sinh tạo hình là một hài nhi, chất liệu 
gỗ, cao 37 cm, mặc áo hở vai và bụng, tư thế đứng trên bệ sen cao 8.0 cm, màu đỏ. Theo 
Kinh Phật khi Thích Ca mới ra đời đã bước đi 7 bước, tay phải chỉ xuống đất, tay trái chỉ lên 
trời, miệng nói: “Thiên thượng, địa hạ duy ngã độc tôn ” (Trên trời, dưới đất, duy có ta là 
bậc tôn quý). Tượng mới do nhân dân cung tiến.

- Tiền đường:

Tại đây bài trí sáu pho tượng, lần lượt từ trái qua phải gồm: Đức Thánh Hiền, Tuyết 
Sơn, Ngọc Nữ, Kim Đồng, Đức Ông và tượng Vị Lai.

Tượng Thánh Hiền chất liệu gỗ (tượng mới), tạc ở tư thế ngồi trên bệ vuông giật cấp 
sơn màu đỏ, hai chân mở rộng bằng vai, đi hia. Tay trái giơ lên vai, lòng bàn tay hướng ra 
ngoài, tay phải đặt ngang trước ngực, khuôn mặt vuông, đầu đội mũ thất phật. Tượng mặc 
áo cà sa màu vàng, tay áo rộng và có nhiều nếp gấp, bên vai trái có tua kim tòng chạm nổi.

Tượng Tuyết Sơn, niên đại thời Nguyễn (thế kỷ XIX), chất liệu gỗ, đây là một pho 
tượng đẹp, mô tả Thích Ca Mầu Ni tu luyện trên núi tuyết. Tượng tạc ở tư thế ngồi trên bệ 
(bệ tượng đã mất), tóc đen, thân hình gầy guộc, nét mặt khắc

khổ, chân phải chống cao, chân trái đặt nằm nghiêng sau gót chân phải, lộ rõ xưong, 
hai bàn tay đặt úp lên đầu gối trái.



Tượng Ngọc Nữ, niên đại thời Nguyễn (thế kỷ XIX), chất liệu gỗ, kích thước lớn, tạc 
ở tư thế đứng trên tòa sen có hai lóp cánh nhỏ, hai bàn chân để trần, hai bàn tay giơ trước 
ngực ở tư thế bắt quyết. Thân hình cân đối, vai tròn, cổ cao ba ngấn, nét mặt bầu bĩnh, môi 
đỏ, sống mũi cao, mắt lá răm, lông mày lá liễu, tai dài, tóc đen kết đuôi xam có 6 lọn tóc vắt 
sang hai bên vai. Tượng mặc áo chùm kín vai, dài xuống tận gót chân, hai ống tay áo dài có 
nhiều nếp gấp, đầu đội mũ thếp vàng, trước trán có một bông cúc lớn. Tượng mới sơn thếp 
lại.

Tượng Kim Đồng tạo trong tư thế giống vói tượng Ngọc Nữ, nhưng khuôn mặt và 
thân hĩnh trông giống bé hai, niên đại thời Nguyễn (thế kỷ XIX), chất liệu gỗ, cổ tay ữái của 
tượng đã bị gãy và gắn lại bằng xi măng.

Tượng Đức Ông chất liệu gỗ (tượng mới), tạc ở tư thế ngồi trong ngai, đặt trên bệ 
vuông giật cấp sơn màu đỏ, hai chân mở rộng bằng vai, đi hia. Tay phải đặt trên gối phải, 
lòng bàn tay ngửa lên, tay trái úp lên đầu gối trái. Nét mặt nghiêm nghị, râu đen dài, đầu đội 
mũ cánh chuồn. Tượng mặc áo quan sơn màu vàng, trên áo có nhiều bức chạm rồng, hổ phù, 
long mã, vân tản, đai lưng trễ. Theo Kinh Phật Đức là ngài cấp Cô Độc, người có nhiều công 
lao trong quá trình giúp đức Phật thuyết pháp. Ngài từng bỏ tiền, hiến đất để cho đức Phật 
làm nơi giảng đạo.

Tượng Vị Lai chất liệu gỗ (tượng mới), tạc ở tư thế tọa thiền. Chân tượng ngồi bán 
kiết già, hai bàn tay lồng vào nhau, đặt lòng, khuôn mặt nhân hậu, tóc xoáy chôn ốc, trên 
mình khoác bộ áo cà sa màu vàng.

Ngoài các tượng chính nêu trên, tại tòa tiền đường còn có 04 pho tượng là: Khuyến 
Thiện, Trừng Ác, Địa Tạng và Quan Âm Tống Tử (tượng mới).

Tượng Khuyến Thiện chất liệu gỗ, tạc ở tư thế đứng, thân hình to lớn, tay trái đặt bên 
sườn trái, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải cầm dải mũ trụ, nét mặt hiền hậu, mặc áo 
giáp, đầu đội mũ trụ.

Tượng Quan Âm Tống Tử chất liệu gỗ, tạc ở tư thế ngồi ừên bệ, để lộ hai bàn chân. 
Khuôn mặt nhân từ, môi son đỏ, cổ cao ba ngấn. Tượng mặc hai lóp áo lớp trong màu đỏ, 
lớp ngoài màu vàng. Hai tay bế một hài nhi giơ trước ngực trong đó tay ứái đỡ dưới mông, 
tay phải đặt ừên sườn.

Tượng Trừng Ác chất liệu gỗ, tạc ở tư thế đứng, thân hình to lớn, tay trái cầm kiếm, 
tay phải chống ngang húng, nét mặt dữ tợn, mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ.

Tượng Địa Tạng chất liệu gỗ, tạc ở tư thế ngồi tọa thiền trên đài sen, nét mặt phúc 
hậu, mắt nhắm, môi son đỏ, đầu đội mũ, hai dải mũ dài vắt sang hai bên tai. Tượng mặc áo 
cà sa sơn màu vàng óng.

Hệ thống tượng thờ tại chùa Lưu Thượng đều có chất liệu gỗ, trong đó 05 pho có niên 
đại tạo hình vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX) với kỹ thuật tạc tượng đạt trình độ nghệ thuật 



cao. Các pho tượng đều có hồn, mỗi vị một vẻ, biểu hiện tính cách riêng của Phật pháp, số 
tượng còn lại do nhân dân mới công đức, tất cả đêu sơn son thêp vàng rực rỡ. Tuy nhiên, do 
đặc điểm di tích mới được khôi phục, tôn tạo nên nhân dân trong xã, thôn và người con quê 
hương Hiệp An sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên cả nước đã phát tâm công đức, cung 
tiến nhiều pho tượng mới vào chùa. Do đó, hệ thống tượng có nhiều pho trùng lặp (hai bộ 
tượng Tam Thế (6 pho), dẫn đến cách bài trí, thờ tự lộn xộn, chưa đúng (tượng Tam thế, 
Quân Âm Tống Tử đặt tại gian hồi phải tòa tiền đường...). Trong thời gian tới, dưới sự hướng 
dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xẽ có sự định hướng việc cung tiến đồ 
thờ tự và sắp xếp, điều chỉnh, bài trí lại hệ thống tượng thờ tại chùa cho phù họp, tránh sự 
trùng lặp.

IV. Lễ hội của di tích:

Hàng năm lễ hội chính được tổ chức vào tháng Giêng (âm lịch), ngày giỗ Sư Tổ Non 
Đông ngoài ra các ngày lễ tiết khác trong năm vẫn được duy trì như cũ.

Hội chùa mở ba ngày, từ 25 đến 27 tháng Giêng, chương trình lễ hội thường được tổ 
chức:

- Ngày 25 Tháng giêng: viếng nghĩa trang liệt sĩ, tế nhập tịch, giao lưu văn nghệ.

- Ngày 26 tháng giêng: khai mạc buổi lễ, các đoàn tế dâng hương, giao lưu văn nghệ.

- Ngày 27 tháng giêng: đón khách dự lễ dâng hương, cúng Phật, cúng Sư Tổ, giao lưu 
văn nghệ, lễ tạ và tổng kết lễ hội.

 V. Giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thẩm mỹ thuộc di tích:

* Về  lịch sử, văn hóa:

- Căn cứ vào sự tích Sư tổ Non Đông, chùa Lưu Thượng là di tích lịch sử Phật giáo có 
thể được khởi dựng từ thời Trần (1226 - 1400), một trong những ngôi chùa được một cao 
tăng Non Đông - là người tiếp nối 3 vị sư tổ Thiền phái Trúc Lâm yêu nước trụ trì (hiện có 
tượng thờ sư Tổ tại nhà Tổ của chùa). Việc nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng để bảo tồn không 
chỉ góp phần làm sáng tỏ các giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi chùa mà còn bổ sung những 
thông tin về lịch sử vùng đất, các sự kiện tại địa phương có liên quan đến di tích, bổ sung 
vào bản đồ di sản văn hóa các ngôi chùa thờ sư tổ Non Đông trên đất kinh Môn nói riêng, 
Hải Dương nói chung phục vụ công tác tìm hiểu nghiên cứu và giáo dục tại địa phương, đặc 
biệt là các phật tử trong việc hành đạo nhưng không quyên trách nhiệm bảo vệ tổ quốc như 
tấm gương của các vị Tổ thiền phái Trúc Lâm.

- Khảng định chùa Lưu Thượng đã từng tồn tại là một công trình tôn giáo tín ngưỡng 
bề thế, qui mô kiến trúc, cảnh quan đẹp, thoáng đãng, phục vụ nhu cầu hành lễ của phật tử 
trong và ngoài địa phương.



- các giá trị về các sự lệ, nghi lễ, tập tục diễn ra tại di tích đã được tìm hiểu, hệ thống 
để truyền lại cho các thế hệ mai sau biết để trân trọng phát huy và giữ gìn.

- Giúp chúng ta và các thế hệ mai sau biết thêm một địa điểm chống thực dân Pháp 
của các thế hệ Ông, Cha, khuôn viên của chùa còn là nơi tổ chức các lớp bình dân học vụ  
những năm 1955, là địa điểm sơ tán của đoàn cán bộ hậu cần, trường dạy nghề lái xe và kho 
vật tư, máy móc thiết bị của quân khu III.

* Về khoa học, thẩm mỹ: 

Thông qua các pho tượng còn lưu giữ được từ thế kỷ XIX, các nghệ nhân đã tạo ra 
các pho tượng có hồn, tính nghệ thuật cao đặc biệt là pho kim Đồng, Ngọc Nữ, Tuyết Sơn 
bố cục cân đối, nét tạo hình thanh thoát ...Các pho tượng này góp phần vào nghiên cứu điêu 
khắc mỹ thuật Việt Nam.

- Nội dung văn bia cho chúng ta biết về lịch sử và những phật tử với tấm lòng từ bi, 
bỏ tiền công đức tu sửa, tôn tạo chùa, cho chúng ta biết được năm tạo dựng bia và họa tiết 
trạm khắc trang trí trên bia đá thời Nguyễn vào các năm Thiệu trị nguyên niên (1841), Tự 
Đức 16 (1863) và Tự Đức 32 (1879). Những tư liệu đó là nguồn sử liệu vô cùng quí giá đối 
với di tích và những người nghiên cứu lịch sử địa phương.

VI. Phát huy giá trị di tích: 

Từ những ý nghĩa tôn giáo, phong tục và các giá trị lịch sử văn hóa, khoa học thẩm 
mỹ của di tích chùa Lưu Thượng, ngày 22 tháng 01 năm 2019 chủ tịch UBND tỉnh Hải 
Dương ra quyết định số 336/QĐ - UBND công nhận chùa Lưu Thượng xã Hiệp An xếp hạng 
di tích lịch sử cấp Tỉnh. Đây là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  
xã Hiệp An nói riêng và điểm tô thêm bức tranh văn hóa đa màu sắc vào quần thể di tích của 
huyện Kinh Môn nói chung thêm đậm đà bản sắc dân tộc.

Việc UBND tỉnh công nhận chùa Lưu Thượng xếp hạng di tích lịch sử, đây là cơ sở 
pháp lí cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm trong 
việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của di tích trong thời gian tới, đồng thời thực hiện 
nghiêm các qui định của luật Di Sản văn hóa.

Hiện nay nội tự và khuôn viên di tích khá khang trang, tuy nhiên do kinh phí hạn chế, 
các công trình còn khiêm tốn, chưa phù hợp với kiến trúc truyền thống như hệ thống vì kèo 
chùa chính, nhà tổ, nhà mẫu xây bằng chất liệu gạch, mái lợp ngói xi măng ... chỉ có tác dụng 
chịu lực, che mưa, che nắng chứ không có giá trị về mặt nghệ thuật. Căn cứ Luật Di sản văn 
hóa số 28/2001-QH10 ngày 29/6/2001;

Căn cứ Quyết định Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương 
Quy định phân cấp quản lý Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý 
chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô 
thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 



Căn cứ Quyết định Số: 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung 
một số một số điều về việc Quy định phân cấp quản lý Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án 
đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ 
tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 
Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương 

Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Lưu Thượng, 
Phường Hiệp An, Thị xã Kinh Môn; Hạng mục: Tam quan, Tường bao, Nhà Tam bảo, Nhà 
Tổ, Nhà Mẫu, Nhà Bia, Nhà để bia hậu, Nhà Tạo soạn, Nhà che Giếng cổ do Công ty Cổ phần 
tư vấn xây dựng Phú Lương lập ngày 05/9/2021 

Chùa Lưu Thượng là ngôi chùa cổ kính có giá trị tinh thần với những người con quê 
hương phường Hiệp An nói riêng và nhiều thế hệ người dân nói chung. Việc giữu gìn và bảo 
vệ chùa được lưu giữ và kế thừa của nhiều thế hệ người dân địa phương. Hiện nay ngoài quản 
lý trực tiếp ban chỉ đạo quản lý di tích của phường còn có sự tham gia gìn giữ của ban hộ tự 
chùa với 11 thành viên. Trưởng ban hộ tự là bà Nguyễn Thị Thành, người có nhiều đóng góp 
tích cực trong việc duy trì sinh hoạt các hoạt động của chùa hiện nay.

Mặc dù di tích chùa Lưu Thượng đã được UBND Tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh song 
trong thời gian tới rất cần tiếp tục đầu tư kinh phí tu bổ tôn tạo, để đảm bảo tính bền vững 
và sự đồng bộ thẩm mỹ cho hệ thống công trình, thực sự là nơi giáo dục truyền thống lịch 
sử văn hoá, truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu sau này tiếp tục phát huy giá trị 
lịch sử văn hoá của di tích, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân 
tộc, xây dựng quê hương phường Hiệp An ngày càng giàu đẹp – văn minh.

Trên đây báo cáo tóm tắt di tích lịch sử Chùa Lưu Thượng – phường Hiệp An.

N¬i nhËn:
 - Gửi phòng VHTT 
- các Ban, ngành đoàn thể
  - Lu VP./.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mạnh
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