
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà thờ An Vân được xây dựng năm 1907, tọa lạc tại làng An Vân, phường Hương An, huyện Hương 
Trà, cách kinh đô Huế 8 km 

 
MICHEL NGUYỄN HẠNH,  
NhómLasan 100, gp.TpHCM 

 
 
Về phía Tây Nam. Ngôi nhà thờ cổ kính này có tên chữ là Thánh đường Thánh Mẫu Môi 

Khôi聖母玟瑰. Từ thành phố Huế, đi dọc theo sông Hương về phía chùa Thiên Mụ, qua Văn Thánh 
Miếu, đến cầu Long Hồ thì rẽ phải vào hướng chùa Huyền Không. Men theo con đường làng đến cổng 
làng văn hóa An Vân, cách chùa Trầm Hương 300m. Đi tiếp đến trường tiểu học Hương An, cơ sở An 
Vân, gần đó là cổng nhà thờ An Vân (hình 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                              Hình 1 – Cổng giáo xứ An Vân. 

 
Qua cổng vào sân nhà thờ có hồ nước làm minh đường, hòn giả sơn với hai tượng thiên thần làm 

tiền án, sân rộng làm tụ đường. Mặt tiền nhà thờ An Vân trắng sáng trước ánh nắng ban mai trông thật 
đẹp (hình 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Hình 2 – Sân nhà thờ An Vân. 
Bên trái (hướng nhà thờ nhìn ra) có tháp chuông với quả chuông ngang có khắc bài minh chữ Nôm 

và quốc ngữ (hình 3). Quả chuông cổ đúc năm 1876 đã bị hư. Trong tháp hiện nay là chuông mới đúc lại. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Hình 3 – Tháp chuông nhà thờ An Vân. 
 
Bài minh trên chuông cổ nay được khắc lại trên một mặt với nội dung: 

欺皇帝降諭他道特 辰眾碎㐌 丐鐘尼麻 朱德主妑玫瑰 本命茹 安雲麻訴 共感隊恩

德主 吧德媄㐌兑傷嗣 

德貳拾玖年叁月貳拾日造 
Phiên âm: Khi Hoàng đế giáng dụ tha đạo được sáu tháng thì chúng tôi đã lo đúc cái chuông này mà dâng 
cho Đức Chúa Bà Môi Khôi là bổn mạng thà thờ An Vân, mà tỏ lòng mừng cùng cảm đội ơn Đức Chúa 
Trời và Đức Mẹ đã đoái thương. 
Tự Đức nhị thập cửu niên tam nguyệt nhị thập nhật tạo (Tự Đức năm thứ 29 (năm 1876), tháng 3, ngày 20 
đúc chuông) 

Mặt khác của chuông có khắc nội dung: 
“Mừng 100 năm (1907-2007) thánh đường Thánh Mẫu Môi Khôi họ An Vân, Hương An, Hương 

Trà, Thừa Thiên - Huế, Tổng giáo phận Huế. 
Mùa hạ năm Đinh Hợi, tháng 4 ngày 11, ngày 27 tháng 5 năm 2007, Chúa Nhật lễ Chúa Thánh 

Thần Hiện Xuống. 
Cha sở, các cha trong họ, ân nhân cùng với bà con giáo dân phụng cúng khoản tiền. 
Thợ Phường Đúc đến mở lò rót đồng tại vườn trước nhà thờ. 
Quả chuông nặng 2 tạ, bề ngang 6 tấc 8 phân, bề cao 1 thước 3 tấc. 
Thay cho quả chuông cổ đã bị nứt năm 1972. 
Bản văn chữ Nôm khắc chìm trên chuông cổ nay được khắc nổi lại đầy đủ với phiên âm là muốn 

ghi lòng tạc dạ công ơn tiền nhân mà cảm đội ơn Đức Chúa Trời và Đức Bà Môi Khôi.” 
Bên dưới có khắc phần lạc khoản chữ Nôm và phiên âm (hình 4): 

“眾碎嗔 1丐鐘尼朱德媄, 降生壹千捌百柒拾陸年肆月拾肆日造 

重力2拾陸斤拾貳兩 
Chúng tôi xin dâng cái chuông này cho Đức Mẹ, Giáng Sinh nhất thiên bát bách 

thất thập lục niên tứ nguyệt thập tứ nhật tạo. 
Trọng lực thập lục cân thập nhị lạng 
(Năm Chúa Giáng Sinh 1876 tháng 4 ngày 14 đúc chuông nặng 86 cân 12 

                                                
1Chuông khắc từ “dâng” chữ Nôm ghép của danh名và thượng上. Từ này người viết không kiếm được. 
2Trên chuông có lẽ đã khắc nhầm chữ lực力thành chữ lục陸. 

Hình 4 – Lạc khoản trên chuông 



lạng)” 
Mặt khác của chuông có khắc nội dung Kinh Hãy Nhớ: 
Kinh Hãy Nhớ khắc trên mặt sau của khám thờ sơn son thếp vàng. Nay được khắc lại trên một mặt 

chuông: 

“阿聖女童貞瑪咦阿羅媄慄仁慈嗔唉 吏初 渚曾 典共德媄嗔保助救执麻德媄辞

補庄任唎因爲事 碎 忌麻 典䏠命 盤真德媄嗔德嫫兑典碎羅几罪耒 媄羅媄主

救世嗔渚補 碎叫嗔唉 仁慈麻兑傷共任唎碎求願阿綿  

同慶戊子仲春上浣造  
Phiên âm: A Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là mẹ rất nhơn từ, xin hãy nhớ lại xưa nay chưa từng nghe 
người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự 
ấy tôi lấy lòng trông cậy mà chạy đến sấp mình xuống dưới bàn chân Đức Mẹ, xin Đức Mẹ đoái đến tôi là 
kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời tôi kêu. Xin hãy lấy lòng nhơn từ mà đoái thương 
cùng nhậm lời tôi cầu nguyện. 
Amen. 
Đồng Khánh Mậu Tý trọng xuân thượng hoán tạo. 
Được làm giữa mùa xuân tuần đầu năm Đồng Khánh Mậu Tý (1888).” 

Mặt tiền nhà thờ An Vân 
+ Tầng trên cùng 
Mặt tiền nhà thờ có lối kiến trúc kiểu tam quan ba tầng, chiều cao đến đỉnh Thánh Giá là 15 mét, 

trang trí họa tiết bằng sành sứ cùng bảy câu đối bằng chữ Hán ở các mặt cột và hai hoành phi chữ Hán ở 
hai tầng dưới. Tầng trên cùng của tam quan có ô thông gió ngang 53cm, cao 1m làm đài Đức Mẹ Môi 

Khôi. Bên trái đài (từ nhà thờ nhìn ra) có câu chữ Nôm感隊恩德主  Cảm đội ơn Đức Chúa Trời. Bên 

phải đài (từ nhà thờ nhìn ra) có câu chữ Nôm吧德媄㐌兑傷và Đức Mẹ đã đoái thương. 

Dưới chân tượng Đức Mẹ có ô trang trí hình Mẫu Tâm với hào quang, hai nhánh gai bao ngoài 
tượng trưng cho bụi gai và sáu ngôi sao ở trên (hình 5). Bên trái gần đầu cột nhọn tựa như đầu bút lông 
hướng lên trời xanh có câu đối: Thế gian vô nhị nữ 世间無二女 (thế gian không có người nữ thứ hai). 

Tương tự, bên phải có câu đối: Cức lý hữu đơn hoa 棘裏有單花 (Bên trong bụi gai có một đóa hoa). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         Hình 5 – Tầng trên cùng và đài Đức Mẹ. 
 

+ Tầng thứ hai, ở giữa 
Ở giữa có hoành phi với bốn đại tự Thánh Mẫu Mân Côi Thánh Đường 聖母玟瑰聖堂. Phía trên 

hoành phi có gương chiếu tròn nhỏ. Hai bên đại tự có ba cặp câu đối (hình 6). 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                           Hình 6 – Tầng thứ hai, ở giữa. 

Cặp câu đối ở trong (từ trái qua phải): Địa đàng cửu vị sơ nguyên bế 地堂久為初元闭 (Địa đàng 

xưa vì nguyên tổ đã đóng lại) Thiên lộ tân bằng tái tổ thông 天路新憑再祖通 (Đường về trời mới nhờ tổ 

thứ hai mà không còn nghẽn). Ý nói vì nguyên tội mà mối tương quan của con người với Thiên Chúa bị 
gián đoạn. Nay nhờ vị tổ thứ hai là Đức Mẹ đã nối lại mối tương quan mật thiết ấy. 

Cặp câu đối ở giữa (từ trái qua phải):  
Trinh biểu dực vu thành ngộ hậu 貞表翌于成悟後 (Gương trinh từ đó trở nên khai mở cho mai 

sau) / Thục tường thông tự hữu sinh tiền 淑詳通自有生前 (Điều lành có được từ khi (Mẹ) hiện hữu) 

Cặp câu đối ở phía ngoài (từ trái qua phải):  
Hải bất dương ba phi khổ hải 海不揚波非苦海 (Bể không gợn sóng thì không phải là bể khổ)/ 

Tinh năng sinh nhật tối minh tinh 星能生日最明星 (Sao có thể tạo vầng dương là sao sáng nhất). 

+ Tầng thứ ba, tầng dưới cùng 
Ở giữa tam quan có hoành phi với chữ Latinh lớn ECCLESIA SS. ROSARII (Nhà thờ Rất Thánh 

Mân Côi). Phía trên hoành phi có gương chiếu tròn nhỏ. Hai bên đại tự có ba cặp câu đối (hình 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Hình 7 – Tầng thứ ba, tầng dưới cùng. 
 
Cặp câu đối ở trong (từ trái qua phải): Thu nguyệt dương minh nữ đức quang đằng vu sơ nhật 

秋月揚明女德光騰于初日 (Trăng thu sáng tỏ, nhân đức người Nữ rạng ngời xưa nay) Xuân phong cộng 

tại tổ khiên khiết tự vu triêu tinh 春風共在祖愆潔祀于朝星 (Gió xuân kính nơi (đấng) vô nhiễm nguyên 
tội, sáng tựa sao mai). 

Cặp câu đối ở giữa hai bên cổng trái phải (từ trái qua phải):  
Đạo sở cộng do chính tại càn khôn sắc bàng bạc 道所共由正在乾坤色磅礡 (Đạo thuận cùng theo 

nơi trời đất mênh mông)/ Nhân viết dư tri cái vu tạo hóa tổ uyên nguyên 人曰予知盖于造化祖淵源 

(Người nói cho biết tạo hóa là nguồn cội). 
Cặp câu đối ở phía ngoài (từ trái qua phải):  
Nhật nguyệt quang huy tân đống vũ 日月光輝新棟宇 (Trời trăng soi rõ ngôi nhà mới) Sơn xuyên 

hoàn củng cựu lâu đài 山川環拱舊耧臺 (Núi sông chầu quanh lâu đài cũ). 

Bên trong nhà thờ An Vân 
Nhà thờ bên trong là một nhà rường có bộ giàn trò với cột hàng nhất và cột hàng hai bằng gỗ lim 

(hình 8) – gỗ này được mua lại từ Thành Nội Huế, sau cơn bão năm Giáp Thìn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                   Hình 8 – Tầng thứ ba, tầng dưới cùng. 
 
Bên phải cung thánh là bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bên trái cung thánh là khám thờ xương 

các vị tử vì đạo. Mặt trước khám thờ được sơn son thếp vàng hai câu đối chữ Hán và lạc khoản chữ Nôm: 
慈航最顯微拂拂群生超溺海 

金殿極高大祈祈眾子樂天宮 
Phiên âm: 
Từ hàng tối hiển vi, phất phất quần sinh siêu nịch hải  
Kim điện cực cao đại, kỳ kỳ chúng tử lạc thiên cung.  
Dịch nghĩa:  
Thuyền từ rất nhiệm mầu, nhẹ đưa đàn chiên qua bể đắm. 
Điện vàng thật cao lớn, cầu phúc con cái vui Thiên đàng. 
Lời kết 
Mặt tiền nhà thờ với những câu đối và hoành phi đã tỏ rõ lòng sùng kính Đức 

Mẹ của giáo dân An Vân, thật đáng trân trọng. Đầu năm du xuân, viếng ngôi nhà thờ 
cổ kính của làng An Vân, thuộc Tổng Giáo phận Huế khiến tâm hồn du khách thư 
thái nhẹ nhàng, cứ như thể vừa về thăm lại làng quê của chính mình vậy. Thật vui 
thay! 
  

 


