
Vị trí địa lý thuận lợi, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có nhiều cây cao bóng mát, 
nhiều công trình đẹp mắt, môi trường sinh hoạt tốt – nơi đây là chốn bình yên và linh 
thiêng luôn cuốn hút khách thập phương quốc tế có thị thực Vietnam visa nhập cảnh 
du lịch và Phật tử ghé thăm hằng năm. 
Nằm trên đồi Hàm Long thuộc địa phận Phường Đúc, chùa Báo Quốc được xây 
dựng theo kiểu chữ “Khẩu” trong khuôn viên rộng 2ha. Đập vào mắt du khách là sân 
chùa trồng nhiều cây tùng và rất nhiều loại cây cảnh khác. Đặc biệt là ở tiền điện 
của chùa có 4 trụ đắp rồng nổi, thành bậc tam cấp cũng có đôi rồng, hai vách trang 
trí hoa văn bằng mảnh sành rất kỳ công. Vào độ xuân về, ngôi chùa Báo Quốc có 
hàng trăm Phật tử và du khách đến tham quan làm lễ cầu an lành và may mắn đến 
cho gia đình. 
  
Được thành lập vào năm 1960 bởi vị thiền sư Hộ Nhẫn, ngôi chùa Thiền Lâm đến 
nay đã rất nổi tiếng với lối kiến trúc đặc sắc mang đặc trưng của phật giáo hệ phái 
Nam Tông nên được coi là ngôi chùa “Ấn Độ” trên thành phố Huế xinh đẹp. Hiện 
nay, ngôi chùa toạ lạc trên đồi Quảng Tế, thôn Thượng 2 – Thuỷ Xuân nơi có bầu 
không khí thanh tịnh, một trong Tam quan Chùa Huế.  
Chùa Thiền Lâm còn có tên gọi là “Phật đứng – Phật nằm”… chùa là quần thể gồm 
nhiều công trình đẹp, độc đáo như tháp mộ, nhà tăng chúng, tượng, tháp Phật… 
Nét độc đáo của ngôi chùa Thiền Tâm còn thể hiện qua hai tượng Phật lớn là Bảo 
Tượng Tôn Niết Bàn với dáng nằm thể hiện vẻ an lạc, còn tượng Phật đứng tây cầm 
bình bát khất thực trên đỉnh đồi. Khác với những ngôi chùa trên đất Huế của Phật 
giáo Bắc Tông, chùa Thiền Lâm có cổng vào mang phong cách Phật giáo Nam Tông 
nhe nhàng. 
 
 

https://getvietnamvisa.com/

