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I. VIỆC THỜ CÚNG TỔ TIÊN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Dưới thời Nguyễn (1802-1945), thờ cúng tổ tiên được xem là việc cực kỳ quan trọng. Triều Nguyễn phân tế
tự thành 3 bậc: Đại tự, Trung tự và Quần tự, thì thờ Tổ được xếp vào bậc thứ nhất, hàng Đại tự.
Ngay sau khi thống nhất đất nước, thành lập vương triều, triều Nguyễn đã cho dựng tòa Nguyên Miếu
ở Gia Miêu Ngoại Trang (Thanh Hóa) để thờ Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế (Nguyễn Kim), đồng thời cho dựng Triệu
Miếu (thờ vọng Nguyễn Kim), Thái Miếu (thờ các đời chúa Nguyễn). Vua Minh Mạng (1820-1841), đồng thời
với việc quy hoạch bố trí lại toàn bộ Hoàng thành, Tử Cấm thành đã lần lượt cho xây dựng và tôn tạo 5 tòa
miếu thờ Tổ ngay trong Hoàng cung. Đó là: Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu (thờ Nguyễn Phúc Luân), Thế
Miếu (thờ vua Gia Long, sau thành nơi thờ chung các đời vua Nguyễn) và Phụng Tiên Miếu (biệt miếu thờ Tổ
của hoàng gia, nơi các thành viên nữ cũng có thể tham dự).
Việc xây dựng đến 5 khu miếu thờ Tổ trong Hoàng cung, trong đó 4 tòa miếu chính được bố trí
ngay khu vực Ngoại triều (nằm đối xứng qua trục Dũng đạo của khu nghi lễ) chứng tỏ triều Nguyễn cực
kỳ xem trọng việc thờ cúng tổ tiên. Theo học giả Huang Lanshiang (Hoàng Lan Tường, Đài Loan), sự trọng
thị thờ Tổ như vậy còn hơn cả người Trung Quốc, và khiến cách bố trí hoàng cung Nguyễn mang những
đặc trưng riêng.
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1. Sơ đồ bình diện Hoàng thành Huế với các khu miếu thờ Tổ: Triệu Miếu và Thái Miếu (4);
Hưng Miếu và Thế Miếu (3); Phụng Tiên miếu (5)
Nguồn: Phan Thanh Hải

Bên cạnh việc thờ Tổ, triều Nguyễn cũng đặc biệt quan tâm xây dựng và tổ chức nghi lễ tế cúng ở các đàn,
miếu, tự, quán ở kinh đô và trong cả nước. Thời Nguyễn cũng là thời kỳ hệ thống đàn miếu được xây dựng hoàn
chỉnh nhất. Các miếu thờ Tổ của dân tộc Việt (miếu thờ Kinh Dương Vương, Hùng Vương) cũng được xác định
và tôn tạo trong thời kỳ này. Ngay tại kinh đô Huế, triều Nguyễn có hàng chục đàn, miếu với nhiều đối tượng thờ
cúng khác nhau, trong đó hệ thống miếu thờ Tổ, mà Thái Miếu, Thế Miếu giữ vị trí trung tâm là nổi bật hơn cả.

II. THÁI MIẾU - LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ CẤU TRÚC
1. Vị trí và lịch sử xây dựng
Thái Miếu(太 祖 廟) nằm ở góc Đông Nam phía trong Hoàng thành, quay mặt về hướng Nam, kề sau
lưng là Triệu Miếu. Trong khu vực Hoàng thành Huế, điện Thái Hòa ở vị trí trung tâm, Thái Miếu nằm phía bên
tả đối xứng với Thế Miếu nằm phía hữu theo nguyên tắc “tả chiêu, hữu mục”. Đây là cách bố trí truyền thống
của nghệ thuật kiến trúc phương Đông, có nguồn gốc từ lối phối trí kiểu ”Tả Tổ, hữu Xã” (phía tả thờ tổ tiên
và phía hữu thờ Xã Tắc).1 Vì vậy Thái Miếu còn được gọi là Tả Miếu hay Tả Tổ Miếu.

Hoàng Lan Tường, 1997: Sơ khảo về quy hoach thành thị Huế, quốc đô Việt Nam thế kỷ XIX, bản dịch của Hằng Hà - Phan Thanh Hải, tư liệu của Trung
tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Khái niệm Đô thành xuất phát từ quan niệm truyền thống Trung Quốc: “Tượng nhân doanh quốc, phương cửu lý, bàng
tam môn, quốc trung cửu kinh cửu tuyến, kinh đô cửu quỹ, tả tổ hữu xã, diện triều hậu thị, thị triều nhất phu”. Nghĩa là: Người thợ dựng kinh đô, vuông
chín dặm, mỗi bên có 3 cửa, trong thành có 9 đường dọc, 9 đường ngang, mỗi đường có 9 ô, bố trí theo nguyên tắc bên trái thờ Tổ, bên phải thờ Xã
Tắc, triều đình phía trước, sau lưng là chợ, chợ chầu về cung điện”.
1
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Thái Miếu có nghĩa là miếu thờ to lớn, thờ các vị tổ tiên của nhà vua. Nếu điện Thái Hòa là biểu tượng
quyền lực của một vương triều thì Thái Miếu được xem là cội nguồn gốc gác của vương triều đó. Chính vì Thái
Miếu mang trong mình ý nghĩa lớn lao như vậy, nên trong thời gian chiếm cứ đất Gia Định, vào năm 1778,
Nguyễn Ánh đã cho xây dựng Thái Miếu.2 Vào năm 1802 sau khi thống nhất đất nước và bắt tay vào xây dựng
Hoàng thành, vua Gia Long đã nghĩ ngay đến việc xây dựng Thái Miếu:
“Gia Long năm thứ 1, xuống chiếu rằng: Nay đã dẹp yên được cả nước, bốn biển yên lặng lâu dài, ngày
kéo quân thắng trận trở về tất có đại lễ cáo miếu, nhưng xây dựng tôn miếu, công trình quan trọng lớn lao,
chưa thể lập nên ngay được; chuẩn cho chọn một chỗ đất ở bên tả phía nam Kinh thành, tạm dựng Thái Miếu,
chính đường, tiền đường đều 13 gian 2 chái, đều hướng nam. Ở bên tả sân miếu đều đặt ba gian nhà Túc;
mặt sau để đất thừa, đợt sau dựng nhà Thái Miếu chính” (Nội các triều Nguyễn, 1993: 89-100).Trong thời
gian này, vua đồng thời hạ lệnh cho đội Mộc Đĩnh ở Gia Định và dân biệt nạp gỗ lim ở Nghệ An tìm trước
gỗ ván để nộp chuẩn bị cho việc xây dựng Thái Miếu (Quốc sử quán triều Nguyễn, 1963: 63). Tuy nhiên, mãi
đến tháng ba năm Gia Long năm thứ 3 (1804) thì Thái Miếu mới được chính thức khởi công xây dựng và đến
tháng 9 cùng năm đó thì việc xây dựng Thái Miếu được hoàn thành (Quốc sử quán triều Nguyễn, 1963: 212).
Công việc này được vua Gia Long giao cho Chưởng quân Lê Văn Duyệt, Phó tướng Phan Văn Đức, Thống chế
Lê Công Nga, Chưởng cơ Nguyễn Văn Thống và Tham tri Nguyễn Văn Ngoạn trông coi (Quốc sử quán triều
Nguyễn, 1963: 63).
Thái Miếu được lập nên noi theo kiểu đồng đường dị thất3 của nhà Hán, nhà Minh (Trung Quốc) để
thờ tổ tiên 9 đời của nhà Nguyễn. Bên trong Thái Miếu thiết 9 án thờ (gồm 1 án chính trung và tả hữu mỗi
bên 4 án):
Án chính trung thờ Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế 太祖嘉裕皇帝(Nguyễn Hoàng) và Hoàng hậu.
Án tả nhất thờ Hiếu Văn Hoàng đế 孝文皇帝 (Nguyễn Phúc Nguyên) và Hoàng hậu.
Án hữu nhất thờ Hiếu Chiêu Hoàng đế 孝昭皇帝 (Nguyễn Phúc Lan) và Hoàng hậu.
Án tả nhị thờ Hiếu TriếtHoàng đế 孝哲皇帝 (Nguyễn Phúc Tần) và Hoàng hậu.
Án hữu nhị thờ Hiếu Nghĩa Hoàng đế 孝義皇帝 (Nguyễn Phúc Trăn) và Hoàng hậu.
Án tả tam thờ Hiếu Minh Hoàng đế 孝明皇帝 (Nguyễn Phúc Chu) và Hoàng hậu.
Án hữu tam thờ Hiếu Ninh Hoàng đế 孝寧皇帝 (Nguyễn Phúc Chú) và Hoàng hậu.
Án tả tứ thờ Hiếu Vũ Hoàng đế 孝武皇帝 (Nguyễn Phúc Khoát) và Hoàng hậu.
Án hữu tứ thờ Hiếu Định Hoàng đế 孝定皇帝 (Nguyễn Phúc Thuần).
Chức năng của Thái Miếu ban đầu là thờ cúng và tổ chức các ngày kỵ của các vị vua chúa tiền triều, tức
các đời chúa Nguyễn. Đây cũng là điểm đặc biệt của triều Nguyễn, vì Thái Miếu không phải thờ các vua mà
thờ các đời chúa, còn Thế Miếu mới là nơi thờ cúng các vua triều Nguyễn, từ Gia Long trở về sau.4
Đến năm Minh Mạng thứ 13 (1832) ngoài chức năng trên, Thái Miếu còn là nơi diễn ra các buổi tế lễ để
cầu cho sự tốt lành, như trong sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ đã dẫn “Từ thuở xưa phép xây dựng
Sách Đại Nam thực lục chép về sự kiện này như sau: “Trước kia vua lấy lại được đất Gia Định thì dựng nhà Thái Miếu để thờ Chiêu Huân Tĩnh Vương ở
giữa, bên tả Gia Dụ Thái Vương, Hiếu Chiêu Vương, Hiếu Nghĩa Vương, Hiếu Tuyên Vương, Hiếu Khang Vương, bên hữu thờ Hiếu Văn Vương, Hiếu Triết
Vương, Hiếu Minh Vương, Hiếu Định Vương, Hiếu Huệ Vương (tức là Tân Chính Vương Dương là con Tuyên Vương Hạo, sau đổi thụy là Mục Vương),
phía sau là tẩm miếu để thờ các bà phi của Tiên Vương” (Quốc Sử Quán triều Nguyễn, 1963: Tập 3, 171).
3
Đồng đường dị thất: Cùng một nhà, nhưng có nhiều gian, mỗi gian thờ một án, một vua.
4
Triều Nguyễn luôn xem sự thống trị của mình bắt đầu từ thời chúa Nguyễn mà Nguyễn Hoàng (1558-1613) là đời đầu tiên. Bởi vậy, miếu hiệu của
Nguyễn Hoàng là Thái Tổ Gia Dũ Hoàng Đế. Đời các vua Nguyễn tính từ thời Gia Long chỉ là sự kế tục của họ Nguyễn, vậy nên miếu hiệu của Gia Long
là Thế Tổ Cao Hoàng Đế, miếu thờ chính gọi là Thế Tổ Miếu (gọi tắt là Thế Miếu).
2

KINH THÀNH CỔ VIỆT NAM / VIETNAM ANCIENT CAPITALS

www.Viennghiencuukinhthanh.com

231

