
GIỚI THIỆU  

TỔNG QUAN VỀ YÊN TỬ & TTVH TRÚC LÂM 

 

1/ Núi Yên Tử  từ  xưa vốn được coi là “Phúc địa” với các giá trị nổi bật về tâm linh, 

văn hóa- lịch sử và thiên nhiên của nước Việt. Núi nổi danh từ hàng nghìn năm nay kể 

từ khi đạo sỹ Yên Kỳ Sinh, rồi đến các thế hệ Thiền sư xuất chúng về đây tu tập qua 

các thời đại Lý - Trần - Lê -Nguyễn… trong lịch sử Việt Nam cho đến tận ngày nay.  

Núi càng trở nên đặc biệt linh thiêng từ khi đức vua anh minh Trần Nhân Tông về đây 

tu hành, giác ngộ Phật, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm vào thế kỷ 13. Từ đó Núi trở 

thành “Thánh địa của Phật giáo Việt Nam”  -  biểu tượng thiêng cho niềm tin tín 

ngưỡng của người Việt.  

Yên Tử ngày nay được gắn với di tích quốc gia đặc biệt -  Khu Di tích - Danh thắng và 

Rừng Quốc gia Yên Tử ở phía đông của cả dãy núi  Yên Tử với đỉnh cao nhất (1.068m) 

vốn là tâm điểm dãy núi Yên Tử  từ xưa đến nay. Yên Tử là kho tàng di sản văn hóa 

quốc gia lớn với hơn 40 công trình và dấu tích chùa, am, hàng trăm ngôi tháp, hàng 

nghìn di vật cổ quý giá.   

Yên Tử  nổi danh vì cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ với núi cao rừng thẳm, thác đổ, suối 

reo, những mái chùa ẩn khuất trong rừng đại ngàn, thế núi  “long chầu hổ phục”, đặc 

biệt có hàng xích tùng gần ngàn năm tuổi – di sản thiên nhiên có một không hai tại Việt 

Nam.  

 

Năm 2018, quần thể Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm ở chân núi Yên Tử đi vào vận 

hành, kế thừa và phát huy xuất sắc các giá trị cốt lõi của ngọn núi.  Quần thể chứa 

đựng hồn Việt và tinh thần Thiền mời gọi khách vào không gian văn hóa lịch sử của 

hơn 700 năm trước. 

 

Con người Yên Tử thuần hậu và mến khách, biết thừa kế, phát huy những giá trị tinh 

hoa quá khứ và hiện tại.  

 

Yên Tử đón hàng triệu du khách về tham quan, trải nghiệm văn hóa – thiên nhiên và lễ 

Phật mỗi năm. Nơi đây là "điểm đến" lý tưởng với những ai thích khám phá bí ẩn và 

những điều kỳ diệu. 

Yên Tử linh thiêng, kỳ bí, mang trong mình một tinh thần bất diệt. 

 

2/ Nằm gọn trong thung lũng dưới chân Núi Yên Tử, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm - 

quần thể văn hóa, dịch vụ chính thức đi vào hoạt động từ Hội xuân năm 2018.  



Quần thể mang bản sắc văn hóa, tinh của thiền Việt Nam, và dấu ấn kiến trúc thời Trần 

(thế kỷ 13) được các chuyên gia văn hóa gọi là với “Hồn Việt, nét Trần, và tinh thần 

Thiền Trúc Lâm”, do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Bill Bensley thiết kế với sự giúp 

sức của các nghệ nhân tinh hoa Việt thời nay. 

 

Hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, quần thể này không chỉ nâng cấp hạ tầng dịch vụ 

thêm  tiện nghi và hiện đại, đảm bảo được điều kiện phục vụ tốt nhất cho các hoạt 

động hành hương, hội họp, tham quan, lễ Phật, thưởng ngoạn, trải nghiệm, tu tập, 

chăm sóc sức khỏe  ở Yên Tử mà còn bồi đắp  thêm hàm lượng văn hóa lịch sử cho  

điểm đến Yên Tử, tôn vinh và làm giàu thêm giá trị nhiều mặt của vùng lõi của di tích 

Quốc gia đặc biệt này.   

 

Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm có 3 phân khu chính, gồm: (1) Trục Tâm Đạo – nơi thể 

hiện ý niệm về hành trình giác ngộ Phật Tâm của người Phật tử Trúc Lâm. (2) Làng 

Nương Yên Tử - gợi lại ngôi Làng Nương thời Trần từng xuất hiện dưới chân núi, 

mang phong cách một làng nghề quê Bắc Bộ , (3) Khu Tĩnh dưỡng Legacy Yên Tử 

theo phong cách cung đình – thể kỷ 13, đậm chất thiền Việt Nam. 

 

Một số hạng mục nổi bật như Cổng Khai Tâm, Gương Thiền, Quảng trường Minh 

Tâm, Cung Trúc Lâm, Diên Hồng Ballroom, các tòa mang các tên Dưỡng Tâm, Dưỡng 

Chân, Dưỡng Đức… 

 

Quá trình xây dựng ý tưởng là một hành trình tìm kiếm đấy thử thách trong 10 năm và 

xây dựng trong 2 năm. Đây là nơi dừng chân lý tưởng trước và sau khi lên núi Yên Tử.  

 

Cùng với các di tích trên núi, nơi đây cung cấp trải nghiệm văn hóa đặc sắc,  giúp khách 

thanh lọc thân tâm,  tái tạo năng lượng và niềm cảm hứng mới cho du khách trong một 

không gian đặc biệt, duy nhất tại Việt Nam. 

 

 


