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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hindu giáo hình thành ở Ấn Độ khoảng 800 năm TCN. Tại Việt 

Nam, Ấn độ giáo đã đi vào đời sống văn hóa – kinh tế – xã hội ở các 

khu vực bản địa thời kỳ hình thành các vương quốc cổ ở Trung Bộ 

(Champa) và Nam bộ (Phù Nam). Trải qua quá trình hình thành và 

phát triển đã trở thành dấu ấn làm phong phú hơn cho văn hóa tôn 

giáo tại TP.HCM. Các ngôi đền Ấn không chỉ nổi tiếng về giá trị tâm 

linh mà còn chứa đựng giá trị nghệ thuật. Các ngôi đền có chức năng 

chính là nơi cầu nguyện và thờ phụng thần linh. 

Ngày nay, trong lĩnh vực kiến trúc, tầm quan trọng của việc nhận 

dạng, hiểu được giá trị của các công trình kiến trúc tôn giáo cần được 

ưu tiên hàng đầu. Thông qua đó có thể thấy rằng, đề tài luận văn 

“Kiến trúc đền thờ Hindu giáo tại thành phố Hồ Chí Minh” thật sự 

cần thiết nhằm phục vụ cho nghiên cứu để làm rõ nguồn gốc, vai trò 

và đặc điểm của công trình đền thờ Hindu giáo trong phạm vi khu 

vực quận 1, TP.HCM, đồng thời nắm được bước tiếp biến văn hóa 

trong giao lưu hữu nghị giữ hai dân tộc Ấn-Việt. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Các công trình đền thờ tại khu vực TP.HCM đã có lịch sử tồn tại hơn 

100 năm. Hội thảo khoa học “Tín ngưỡng nữ thần Mariamman: 

Giá trị di sản Ấn Độ trong giao lưu văn hóa với Việt Nam” diễn ra 

vào ngày 26-10-2017 dưới sự tổ chức của Trung tâm Văn hóa học Lý 

luận và Ứng dụng phối hợp với Ban Quản Trị Đền Mariamman. Hội 

thảo khoa học, sách kỷ yếu khoa học “Tín ngưỡng nữ thần 

Mariamman: Giá trị di sản Ấn Độ trong giao lưu văn hóa với Việt 

Nam” được đại học quốc gia TP.HCM, trường đại học Khoa học xã 
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hội và Nhân văn phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 1 TP.HCM 

cùng Ban quản lý đền Mariamman cho xuất bản cùng năm 2017. Bài 

nghiên cứu của Phan Anh Tú từ Trung tâm Văn hóa học Lý luận và 

Ứng dụng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn về vấn đề “Tín 

ngưỡng nữ thần Mariamman trong dòng chảy của văn hóa cư dân 

Nam bộ”, đề tài “Tín ngưỡng nữ thần Mariamman ở Sài Gòn- 

TP.HCM: lịch sử, bản sắc và giá trị văn hóa” của tác giả Nguyễn 

Thị Trúc Bạch, nghiên cứu sinh, Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ 

và bài “Sinh hoạt Tôn giáo tại đền Mariamman ở TP.HCM” của 

tác giả Nguyễn Thị Tâm Anh, nghiên cứu sinh của trường Đại học 

Mở TP.HCM. Ngoài ra còn có, sách “Di sản Ấn Độ trong văn hóa 

Việt Nam- nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi 

(1869-2018)”, thuộc nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.  Về 

các đề tài thạc sĩ, chỉ có đề tài “Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ 

trong kiến trúc quần thể Mỹ Sơn” năm 2001 của học viên cao học 

Nguyễn Bích Hoàn. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của luận văn là 

quần thể di tích Mỹ Sơn, chưa được đề cập đến khu vực TP. HCM. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là (i) Nhận diện, hệ thống 

những đặc điểm kiến trúc đền thờ Hindu giáo theo phong cách 

Nam Ấn (Dravida) tại khu vực trung tâm Quận 1 TP.HCM; (ii) 

Định hướng giải pháp bảo tồn, trùng tu phù hợp cho các công 

trình đền thờ Hindu giáo tại khu vực nghiên cứu.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là kiến trúc các ngôi đền thờ thần Hindu giáo. 

Phạm vi nghiên cứu: 
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Về không gian: khu vực quận 1 TP.HCM; -

Về thời gian: tính từ khi kiến trúc đền thờ Hindu hình thành tại -

TP.HCM (1920) cho đến nay (2020); 

Về thể loại nghiên cứu: loại hình kiến trúc Hindu giáo theo -

phong cách Nam Ấn (Dravida) tại TP.HCM; 

5. Nội dung nghiên cứu 

Đặc điểm của các loại hình kiến trúc đền thờ Hindu giáo sẽ được làm 

sáng tỏ qua những nội dung chính sau: 

Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Hindu giáo tại Ấn -

Độ, quá trình du nhập của Hindu giáo vào Việt Nam và tại khu vực 

TP.HCM. Lược sử hình thành và phát triển của các loại hình kiến 

trúc đền thờ Hindu giáo. 

Phân tích các yếu tố tác động đến kiến trúc đền thờ Hindu giáo -

tại TP.HCM như tự nhiên, xã hội, kinh tế, khoa học- kỹ thuật, tôn 

giáo, tín ngưỡng. 

Những đặc điểm kiến trúc đền thờ Hindu giáo tại khu vực -

nghiên cứu được làm sáng tỏ bao gồm quy hoạch chung, kiến trúc 

công trình, vật liệu, kết cấu và trang trí. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn đã kết hợp sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 

phương pháp thu thập thông tin, phương pháp khảo sát điền dã,  

phương pháp phân tích – tổng hợp… 

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HINDU GIÁO VÀ CÔNG 

TRÌNH ĐỀN THỜ ẤN GIÁO 
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1.1. Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Hindu giáo 

1.1.1. Các khái niệm 

 Tên gọi: (i) Hindu giáo (Hinduism) dùng để chỉ một tôn giáo 

ở Nam Á đó là Ấn Độ giáo. Hindu giáo là tôn giáo đa thần, đại diện 

cho các hiện tượng thiên nhiên hay các nhân vật linh thiêng xuất hiện 

trong sử thi nổi tiếng (Hình 1.1); (ii) Bà-La-Môn là một tôn giáo rất 

cổ của Ấn Độ, cuội nguồn của Hindu giáo; (iii) Đền thờ Hindu giáo 

là các công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị thần 

hoặc một danh nhân quá cố trong Hindu giáo; (iv) Dravidian là 

chủng tộc sinh sống phía Nam Ấn Độ chiếm khoảng 25% dân số; (v) 

Trục Mundi là trục trái đất, hay trung tâm của thế giới. 

 Các vị thần phổ biến trong tín ngưỡng người Nam Ấn: (i) 

Mariamman là một nữ thần mưa ở miền Nam Ấn Độ (Hình 1.2); (ii) 

Kartikeya còn được gọi là Murugan, Skanda...là vị thần chiến tranh 

của đạo Hindu (Hình 1.3); (iii) Ganesha là vị thần của sự khởi đầu, 

người bảo trợ của các chữ cái và học tập (Hình 1.4). 

 Biểu tượng tôn giáo: (i) Vahana là “thú cưỡi” của các vị 

thần; (ii) Linga và Yoni là biểu tượng cho thần Siva và sự sinh sôi, 

phát triển trong đó Linga là biểu hiện đặc tính dương và Yoni là biểu 

hiện đặc tính âm (Hình 1.5); (iii) Mandala là một hình vuông có bốn 

góc, chứa một vòng tròn với một điểm trung tâm, biểu thị vũ trụ 

trong cái nhìn của một bậc giác ngộ. 

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Hindu giáo tại Ấn Độ 

Giai đoạn 1: thời kỳ Vedda (1.400-1.000 TCN) là giai đoạn Hindu 

giáo bắt đầu hình thành từ Vedda giáo, thờ cúng thiên nhiên, đội ngũ 

thầy cúng đóng vai trò quan trọng, có địa vị và quyền lực trong xã 
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hội Ấn Độ lúc bấy giờ, hình thành đẳng cấp Tăng lữ Bà-La-Môn. 

Giai đoạn 2: khoảng 1.000 - 400 năm TCN là giai đoạn Đạo Bà-

La-Môn hình thành trên cơ sở Vedda giáo, phân chia xã hội Ấn Độ 

làm 5 giai cấp: Tăng lữ Bà-La-Môn, Sát-Đế-Lỵ, Phệ-Xá, Thủ-Đà-La 

và Chiên-Đà-La. Từ đó, luật pháp Manu hình thành, kỳ thị giai cấp. 

Giai đoạn 3: từ 400 năm TCN đến ngày nay là giai đoạn đạo Bà-

La-Môn hoàn thiện, biến đổi thành Ấn Độ giáo với khả năng thay đổi 

thích ứng nhanh chóng, phục hồi những giá trị cơ bản, loại trừ các 

yếu tố lạc hậu và thái quá và trở thành quốc giáo của người Ấn Độ. 

1.1.3. Quá trình du nhập Hindu giáo vào Việt Nam 

Quá trình du nhập Hindu giáo vào Đông Nam Á là do vị trí địa lý 

nằm ngay trên con đường hàng hải giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương. Văn hóa Ấn Độ tràn xuống phía Nam chính là khu vực Đông 

Nam Á và ảnh hưởng sâu rộng đến khu vực này, tạo nền tảng cho sự 

phát triển của văn hóa Ấn Độ trên cơ sở văn hóa bản địa (Hình 1.8). 

Quá trình du nhập Hindu giáo tại Việt Nam cũng là theo đường 

biển mà đến. Tới TK XIX, người Tamil đến mở rộng thị trường vào 

Việt Nam (Hình 1.11a, b). Người Ấn đã thiết lập những trung tâm 

kinh doanh tại Sài Gòn, nhập cư tăng dần, tỉ lệ thuận với nhu cầu tín 

ngưỡng. Từ đó, đền thờ Hindu giáo bắt đầu xây dựng tại TP.HCM. 

1.2. Sơ lược về kiến trúc đền thờ Hindu giáo  

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển đền thờ Hindu giáo 

Giai đoạn đầu (thời kỳ cổ đại): Công trình Hindu giáo dành để thờ 

vua Kanishka (127-151) (Hình 1.12a, b). Đền thờ thường làm bằng 

đất sét với mái bằng rơm, lá hoặc khoét sâu vào các hang động tạo 

thành các phòng thờ gọi là hình thức kiến trúc đục ngầm trong đá. 
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Giai đoạn phát triển (thời kỳ trung đại): đền thờ Hindu giáo lấy 

hình mẫu từ những đền thờ của đạo Jain và Phật giáo. Đến TK IV, 

đền thờ Hindu phát triển và đổi mới mạnh mẽ về thiết kế, phạm vi, 

hình thức, sử dụng đá và vật liệu mới, hoàn thiện những ý tưởng về 

Purusa, Mandapa. Brama, Vishnu, Shiva và các vị thần khác đã được 

thờ trong ngôi đền Hindu. TK IV đến TK VI ở Nam Ấn, đền thờ 

thuộc kiến trúc Chalukya xuất hiện trong khu phức hợp. 

Giai đoạn từ thời kỳ trung đại đến ngày nay: Đền Hindu ở Bắc và 

Nam Ấn Độ đã có sự khác biệt, chủ yếu gồm 3 phong cách: Nagara – 

Bắc Ấn (TK thứ IX), Dravida – Nam Ấn (từ TK thứ XI đến thể ký 

XVIII), Vasara – Trung Ấn (Phong cách kết hợp kiến trúc phong 

cách Nagara và Dravida) (Bảng 1.1). 

1.2.2. Kiến trúc đền thờ Hindu giáo 

a. Đặc điểm chung của kiến trúc đền thờ Hindu giáo 

 Bố cục luôn thiết kế là một kiến trúc cân xứng Mandala, căn 

cứ vào bốn phương (Đông, Tây, Nam, Bắc) để lập nên một hình 

vuông, bên trong lại chia thành 64 hoặc 81 ô bằng nhau, mỗi ô gắn 

với một vị thần theo đúng chức năng và vị trí (Hình 1.17). Trong đó 

hình vuông trung tâm được dành cho vị thần sáng tạo. 

 Kiến trúc các ngôi đền có các phần cơ bản. Điện thờ 

(Garbhagriha) là hạng mục quan trọng nhất, có dạng hình vuông, 

nằm ở trung tâm và đặt tượng chủ thần chính với ít nhất một sảnh 

đường Mandapa. Ngôi đền sẽ mang tên vị thần được thờ chủ đạo, 

hoặc chỉ thờ một sinh thực khí Linga. Thần đường thường chỉ được 

thiết kế một cửa, ba phía xây kín. Thần đường có hình dáng như một 

tháp nhọn dần lên đỉnh vừa thể hiện hình tượng núi Meru, vừa có sự 
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tương quan với tỉ lệ cơ thể con người (Hình 1.18). Phần mái đền và 

hệ thống cửa cổng hướng về bốn phương tạo. Hình dạng các ngôi 

đền được mô phỏng theo tỉ lệ cơ thể người, phù hợp với thuyết âm - 

dương, chính - phụ rõ ràng của người Hindu giáo. Tính phương 

hướng của đền thờ Hindu giáo có hai cách thể hiện là biểu hiện ở bố 

trí cửa đền ở hướng Đông và một hành lang vòng quanh các 

Garbhagriha với giao thông di chuyển thuận theo chiều kim đồng hồ 

(Hình 1.21). Các đền thờ Hindu đều tuân thủ nghiêm ngặt cấu trúc 

của Mandala. Các Garbhagriha đều đặt ở trung tâm của Mandala. 

 Trang trí trong thần đường rất ít để tín đồ tập trung. Tiền 

sảnh Mandapa và hành lang quanh thần đường lại có nhiều tranh 

tượng thờ và giải trí. Phần mái và cổng đền tương ứng với bốn 

phương với cách trang trí khác nhau. Hướng đông là sự sống, hướng 

tây là cái chết, hướng nam trung tính và hướng bắc là tự nhiên. 

b. Phân loại phong cách kiến trúc đền thờ Hindu giáo 

 Phong cách Nagara là phong cách Bắc Ấn, hình thành từ 

khoảng TK thứ IX. Phong cách đền có đặc điểm như mái đền có cấu 

trúc dạng tổ ong với các đường cong vươn lên, trên cùng có một đĩa 

đá amalaka đựng một búp sen kalasa với tên gọi là tháp hoặc đỉnh 

sikhara. Công trình không có sân, đặt trên những khu đất trống, bao 

gồm mặt bằng môn sảnh, thần đường, phòng cầu phúc đều có hình 

dáng vuông. Phong cách Nagara được xây theo lối hướng thượng, 

các tháp cao dần đều từ cổng vào đến tháp chính. 

 Phong cách Dravida là phong cách Nam Ấn, hình thành từ 

TK XI đến TK XVIII. Kiến trúc mái đền có cấu trúc hình kim tự tháp 

đỉnh bằng, đặt trong những tường bao nhiều lớp hình thành các sân 
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trong, tháp cổng cao lớn gọi là Gopura. Đền thờ mang phong cách 

Dravidian cơ bản có 4 phần: chính điện (Vimana), các cửa hoặc 

Mandapas, Cổng – kim tự tháp (Gopurams) và Hội trường 

(Chawadis). Bên cạnh đó, một ngôi đền luôn có hồ nước hoặc giếng 

nước, sử dụng cho các mục đích thiêng liêng, hay phục vụ sinh hoạt. 

 Phong cách Vanara là phong cách Trung Ấn, phát triển ở 

cao nguyên Decan, kết hợp phong cách Nagara và Dravida. Phong 

cách này làm giảm chiều cao của các tầng riêng biệt mà không làm 

giảm số lượng. Cấu trúc hình bán nguyệt của Phật giáo. 

1.3. Sơ lược về kiến trúc đền thờ Hindu giáo tại TP.HCM 

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển Hindu giáo tại TP.HCM 

Đầu TK 19, giới thương buôn và người lao động người Ấn Độ tới 

Sài Gòn để làm ăn sinh sống, chủ yếu là dân tộc Dradivian, được biết 

đến với tên Chettars hay Chettys ở Sài Gòn. Họ du nhập vào nước ta 

bao gồm cả Hindu giáo lẫn Phật giáo. 

1.3.2. Kiến trúc Hindu giáo tại TP.HCM 

Cộng đồng dân cư Nam Ấn đã cho xây dựng tổng cộng bốn cơ sở tôn 

giáo. Đó là Đền thờ Mariamman, Đền thờ Sri Thenday Yutthapani, 

Đền thờ Subramaniam Swamy và Đền thờ Ganesha. Các ngôi đền 

tuy được xây dựng để thờ các vị thần và mục đích khác nhau, nhưng 

đều có nhiều nét tương đồng (Bảng 1.2) (Hình 1.21).  

Đền thờ Mariamman được xây dựng vào đầu TK XX, ngôi đền 

được những người Tamil xây dựng theo phong cách kiến trúc Dravia. 

Nhiều vật liệu và các tượng thờ trong ngôi đền đều nhập từ Ấn Độ. 

Đây là ngôi đền thờ nữ thần Mariamman (Hình 1.22a,b). 

Đền thờ Sri Thenday Yutthapani (hay còn gọi chùa ông) là ngôi 
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đền có từ năm 1920, được xây dựng lại trên nền của một ngôi đền 

Hindu đã được thành lập vào cuối TK 19 (Hình 1.23). Ngôi đền này 

thờ thần Murgan. Ngôi đền là một minh chứng cho tộc người Ấn tại 

miền Nam Việt Nam một thời thịnh vượng. 

Đền thờ Subramaniam Swamy (hay còn gọi chùa ông) là ngôi đền 

Ấn đầu tiên được xây dựng tại Sài Gòn, để thờ tự nam thần 

Subramanian Swamy và cử hành các thủ tục cưới hỏi của người theo 

tôn giáo. Vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí các tượng thần phần 

lớn đều nhập từ Ấn Độ và do chính thợ thủ công tay nghề cao người 

Tamil thực hiện (Hình 1.24). 

Kết luận chương 1 

Hindu giáo có bắt nguồn từ Ấn Độ,  du nhập Việt Nam. Ấn độ giáo 

đa phần phát triển mạnh trong cộng đồng người Chăm, còn người 

Kinh không được phổ biến. Mãi đến TK XIX, đền thờ Hindu giáo tại 

TP.HCM mới được xây dựng để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng. Đền 

thờ Hindu giáo có chức năng để cầu nguyện và thờ phụng thần linh 

một vị thần hoặc một danh nhân trong Hindu giáo. Các đền thờ 

Hindu giáo tại TP.HCM đều mang phong cách kiến trúc Dravia. Tại 

TP.HCM, đến nay chỉ còn 3 đền thờ còn tồn tại là Đền thờ 

Mariamman, Đền thờ Sri Thenday Yutthapani và Đền thờ 

Subramaniam Swamy.  

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM 

KIẾN TRÚC ĐỀN THỜ HINDU GIÁO TẠI 

TP.HCM 

2.1. Các cơ sở về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, văn hóa và xã 

hội 
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2.1.1. Vị trí địa lý và địa hình 

Địa hình TP.HCM không phức tạp, song cũng khá đa dạng, phù hợp 

với nhiều điều kiện để phát triển toàn diện. Các đền thờ Hindu giáo 

với cao trình thuộc vùng có dạng địa hình trung bình, vì vậy nên nền 

công trình chủ yếu chỉ được nâng lên độ cao tam cấp (Hình 2.2). 

2.1.2. Khí hậu  

TP.HCM có điều kiện tự nhiên tương đối ổn định, tuy nhiên do 

lượng mưa và lượng bức xạ hàng năm trung bình tương đối cao do 

đó việc thiết kế, xây dựng phải luôn chủ động trong công tác lựa 

chọn giải pháp bao che cho công trình để có thể tận dụng tối đa lợi 

thế cũng như hạn chế bất lợi về nắng gắt và mưa nhiều. 

2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

Tài nguyên đất của TP.HCM có nhiều hạn chế về diện tích và chất 

lượng. Tài nguyên rừng bao gồm 3 hệ sinh thái: rừng nhiệt đới ẩm, 

rừng úng phèn và rừng ngập mặn. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu là 

vật liệu xây dựng; nguyên liệu cho gốm sứ và chất trợ dụng; các 

nguyên liệu khác. Nằm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - Sài 

Gòn, TP.HCM có mạng lưới sông ngòi kênh rạch rất đa dạng. 

2.2. Các cơ sở về yếu tố văn hóa – xã hội tại TP.HCM có ảnh 

hưởng đến kiến trúc đền thờ Hindu giáo 

2.2.1. Lịch sử hình thành 

Vào thời kỳ cổ đại, khu vực Sài Gòn thuộc quốc gia cổ Phù Nam. 

Đến đầu TK 17, TP.HCM nằm trong khu vực tranh chấp ảnh hưởng 

giữa Chân Lạp và Chiêm Thành. Năm 1698, nhà Nguyễn vào Nam 

lập nghiệp. Từ năm 1859, Pháp chiếm được Sài Gòn. Từ 1948 - 

1975, Mỹ can thiệp vào Sài Gòn. Ngày 30/4/1975, Sài Gòn thất thủ. 



11 

 

 

 

 

Ngày 2/7/1976, Sài Gòn đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2.2. Yếu tố văn hóa 

TP.HCM là một thành phố đa sắc tộc, đa tôn giáo nhưng không làm 

thay đổi những nét văn hóa riêng của từng cộng đồng người, vẫn 

nuôi dưỡng tất cả để tạo nên bức tranh văn hóa đầy màu sắc. 

2.2.3. Dân cư, dân tộc 

TP.HCM nằm trong vùng văn hoá Nam bộ là nơi sinh tụ của người 

Việt và đông đủ các đại diện của 53 tộc người thiểu số. Dân số người 

Ấn Độ vào những năm 1950 và 60 tại Sài Gòn có khoảng 1000 

người, trong đó khoảng 400 đến từ nhượng địa của Pháp ở Ấn Độ. 

2.3. Các cơ sở về yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh 

2.3.1. Tôn giáo, tín ngưỡng  

TP.HCM có tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng và phong phú, tạo nên một 

bức tranh tôn giáo phức tạp. Trong bối cảnh hiện nay, Hindu giáo đã 

không còn chiếm ưu thế của đại đa số người dân tại TP.HCM. Hindu 

giáo đóng một vai trò quan trọng, góp phần giữ được màu sắc của sự 

kết tinh giữa triết lý tôn giáo ngoại lai và văn hóa dân tộc bản địa. 

2.3.2. Vai trò của đền thờ Hindu giáo trong đời sống của người 

dân 

Đền thờ Mariamman là nơi cầu sung túc của tầng lớp nông dân, lao 

động nghèo. Đền thờ Sri Thenday Yutthapani là nơi cầu may cho 

hoạt động kinh doanh của tầng lớp doanh nhân Ấn Độ. Đền thờ 

Subramaniam Swamy có vai trò để cầu nguyện cho các nghi lễ 

cưới hỏi của người theo đạo trên địa bàn bên cạnh việc thờ phụng 

thần chiến tranh Murugan. Đền thờ Ganesha là nơi thờ phụng để 



12 

 

 

 

 

cầu hạnh phúc, ấm no, nhiều con cháu cho gia đình. 

2.3.3. Những triết lý ảnh hưởng trong kiến trúc đền thờ Hindu 

giáo 

 Tín ngưỡng phồn thực ở Việt Nam thể hiện ở hai dạng: thờ 

cơ quan sinh dục của cả nam lẫn nữ và thờ hành vi giao phối. Thờ 

sinh thực khí là hình thái đơn giản của tín ngưỡng phồn thực, thể 

hiện việc chú trọng đến các mối quan hệ của văn hóa nông nghiệp. 

 Hình tượng núi Meru là một dãy núi thần thoại, là nơi ở của 

thần quyền Hindu giáo, trung tâm của vũ trụ, chủ đề quan trọng nhất 

của đền thờ Hindu giáo (Hình 2.13). 

 Vị trí Sangams là nơi hợp lưu của những dòng sông, hồ hay 

bờ biển, được sử dụng trong các nghi lễ cúng nguyện cho các vị thần, 

có thể thanh tẩy cho những linh hồn tội lỗi. 

 Mandala là một phương pháp theo đó bất kỳ thiết kế nào 

cũng có thể được chia thành lưới dạng mô-đun, thông qua một quá 

trình được gọi là PadaVinyasa với những điểm nhất định là Marma. 

 Vastu Purusha Mandala là một phần không thể thiếu từ bước 

bắt đầu tạo cơ sở cho thiết kế ban đầu của các ngôi đền Hindu giáo 

dựa trên những cấu thành và sơ đồ từ toán học. 

 Dhruva bera là hình tượng khi khắc họa các tư thế ngồi, 

đứng, nằm… thông qua nhiều yếu tố như đặc tính của các vị thần. 

2.4. Các cơ sở trong công tác quản lý và bảo tồn kiến trúc 

2.4.1. Cơ sở pháp lý 

Các đền thờ Hindu giáo tại TP.HCM là một loại hình kiến trúc tôn 

giáo mang màu sắc tín ngưỡng độc đáo dưới sự quản lý của nhà nước 
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Việt Nam. Các cơ sở pháp lý trong công tác quản lý và bảo tồn các 

đền thờ Hindu giáo tại TP.HCM được thể hiện qua các cơ sở pháp lý 

như Hiến chương Athens (1931), Hiến chương Venice (1964), Hiến 

chương Burra, Văn kiện Nara (1994), Luật di sản văn hoá căn cứ vào 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và 

các văn kiện pháp lý có liên quan. 

2.4.2. Cơ sở lý thuyết 

Hoạt động quản lý và bảo tồn các loại hình di tích đảm bảo vừa giữ 

gìn, lưu truyền những yếu tố cũ, nguyên gốc, vừa phải bổ sung, cải 

thiện các điều kiện cần thiết để di tích tiếp tục được sử dụng, phát 

huy giá trị trong đời sống dựa trên 2 nguyên tắc chính là nguyên tắc 

trùng tu và nguyên tắc tu bổ, tôn tạo. Bên cạnh đó, trong quá trình 

trùng tu, có thể tham khảo thêm một số phương pháp trung tu di tích 

là phương pháp trùng tu từng phần và phương pháp trùng tu toàn bộ. 

2.4.3. Cơ sở thực tiễn 

Qua việc tìm hiểu các cơ sở thực tiễn về công tác quản lý, bảo tồn 

trùng tu của Singapore và Nhật Bản, hai quốc gia có một số điểm 

tương đồng với Việt Nam, từ đó định hướng các giải pháp có thể áp 

dụng lên đền thờ Hindu giáo tại TP.HCM đạt hiệu quả tối ưu. 

Kết luận chương 2 

Các công trình Đền thờ Hindu giáo tại TP.HCM có sự thay đổi trong 

thiết kế công trình dựa trên cơ sở về điều kiện tự nhiên như nâng độ 

cao tam cấp, có giải pháp bao che cho công trình. Các đền thờ 

Hindu giáo to lớn, tráng lệ với các tượng thờ và nhiều vật liệu đều 

nhập từ Ấn Độ được xây dựng TK XIX mang theo các hình tượng 

biểu trưng “tín ngưỡng phồn thực”, “hình tượng núi Meru”, 
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“Dhruva bera”, “vị trí Sangams”, “Mandala” và “Vastu Purusha 

Mandala”. Trải qua thời gian, kiến trúc đền thờ Hindu giáo tại quận 

1, TP.HCM đang có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng do tác động của 

môi trường. Các cơ sở pháp lý và cơ sở lý thuyết cũng như các kinh 

nghiệm sẽ trở thành căn cứ trong việc định hướng các giải pháp về 

bảo tồn, trùng tu kiến trúc đền thờ Hindu giáo tại TP.HCM. 

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC ĐỀN THỜ HINDU 

GIÁO TẠI TP.HCM 

3.1. Nhận diện những đặc điểm kiến trúc của đền thờ Hindu 

giáo tại TP.HCM 

3.1.1. Đền thờ Mariamman  

a. Bố cục tổng thể 

Ngôi đền hình chữ nhật diện tích 738,56m², bố cục cân xứng theo 

Mandala, hơi lệch sang hướng Tây Nam - Đông (Hình 3.1). Hạng 

mục chính: điện thờ, sảnh Mandapas, hành lang và khu vực phụ trợ. 

b. Kiến trúc 

 Mặt bằng: hình chữ nhật, phân chia các không gian chức 

năng theo sơ đồ Vastu Purusha Mandala và đối xứng theo trục 

Đông Bắc – Tây Nam, theo hệ mô-đun (Hình 3.3) (Sơ đồ 3.2). 

Brahma dùng để bố trí điện thờ gồm ba điện nằm sát nhau, điện 

chính thờ tượng bà Mariamman là lớn nhất, bên trái là Madurai 

Veeran, bên phải là Pechiamman (Sơ đồ 3.3). Phía trước điện thờ là 

sảnh Mandapas (Hình 3.4). 

 Mặt đứng: nổi bật nhất chính là tháp Gopura cao 6m bắt đầu 

từ chân tháp có một tỉ lệ nhất định theo phương đứng, hình dạng hình 

gấp khúc (Sơ đồ 3.7). Dãy tường bao được trang trí đặc sắc (Hình 
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3.7). Phía trên trung tâm điện thờ là tháp Vimana (Hình 3.8). 

c. Trang trí 

Một ngôi đền Hindu điển hình là nơi thể hiện sự đa dạng và phong 

phú tử hình tượng linh vật và họa tiết đến nội thất của nghệ thuật tạo 

hình Ấn Độ (Hình 3.9, Hình 3.10 và Hình 3.11) (Bảng 3.1 và 3.2).  

d. Giải pháp kết cấu và kỹ thuật 

Kết cấu bê tông cố thép, tường dày và cao, có nhiều cột lớn, bao che 

bằng một hệ mái bằng tole khung sắt rất chắc chắn. 

3.1.2. Đền thờ Sri Thenday Yutthapani 

a. Quy hoạch chung và bố cục 

Mặt bằng hình chữ nhật, diện tích 1501,54m², hướng ra hướng Đông-

Nam (Hình 3.12a,b). Ngôi đền có khu vực điện thờ, sảnh Madapas, 

hành lang chính, hành lang phụ, dãy nhà phụ trợ (Sơ đồ 3.8). 

b. Kiến trúc 

 Mặt bằng: Điện thờ chính nằm ở vị trí trung tâm, chia theo 

mô-đun (Sơ đồ 3.9). Điện thờ phụ xung quanh điện thờ chính (Hình 

3.14). Sảnh Mandapas có bốn hàng cột vuông lớn, chia theo mô-

đun (Hình 3.16). Hành lang bao quanh khu điện thờ. Sân trong bao 

quanh hành lang (Hình 3.18). Khu vực thờ phụ có thờ các vị thần 

Phật giáo. Khu phụ trợ có hình chữ U (Sơ đồ 3.10). 

 Mặt đứng: Mặt đứng chính hướng đường Tôn Thất Thiệp có 

hai cửa ra, trên cổng có tháp Gopura thon nhỏ dần về phía đỉnh. 

Dãy lan cang bằng đá bao quanh sân thượng, chân tường vát xéo, ốp 

gạch màu đỏ đậm. Mặt đứng hướng đường Paster đơn giản với cửa 

sổ sắt đã rào chắn kỹ. Tháp Vimana nằm phía trên điện thờ chính. 
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c. Trang trí 

Tháp Gapura trang trí bằng phù điêu chạm nổi, với rất ít tượng tạo 

hình ba chiều. Màu sắc là xanh biển và vàng, kết hợp với màu đỏ 

cam của bức tường. Bên trong trang trí tranh chân dung, cổ xe song 

mã. Ngôi đền sử dụng gạch men ốp trang trí các bức tường (Hình 

3.24). Tháp Vimana được tạo hình bốn mặt (Bảng 3.3 ; 3.4). 

d. Giải pháp kết cấu và kỹ thuật 

Kết cấu, cột bê tông cốt thép. Sân thượng là hệ thống bao, mái tole 

và mái ngói theo cao độ khác nhau (Hình 3.25). 

3.1.3 Đền thờ Subramaniam Swamy 

a. Quy hoạch chung và bố cục 

Mặt bằng hình chữ nhật diện tích 590,13m², giáp đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa hướng Tây chếch Nam (Hình 3.26). Hạng mục chính: 

điện thờ, sảnh Mandapas, hành lang và khu vực phụ trợ (Sơ đồ 3.13). 

b. Kiến trúc 

 Mặt bằng: Điện thờ được đặt ngay khu vực trung tâm , hành 

lang và sảnh Mandapas chia theo mô-đun (Sơ đồ 3.14). Có hai điện 

thờ: phụ phía trước và chính phía sau. Sảnh Mandapas có những 

hàng cột trưng bày tranh ảnh các vị thần (Hình 3.29). Hành lang bao 

quanh sảnh Manlapas và điện thờ với các dãy cột cao theo cùng mô-

đun, cao độ bằng với cao độ của khu phụ trợ (Hình 3.30). Khu phụ 

trợ nằm xung quanh điện thờ, không có vách ngăn (Sơ đồ 3.15). 

 Mặt đứng: Mặt đứng có tường cao và dày, kết hợp trang trí 

tháp cổng Gapura (Hình 3.31). Tháp cổng Gopura là hình tượng 

điêu khắc từ đuôi công lam (Hình 3.32). Tháp Vimana nằm giữa ngôi 

đền gồm 1 tháp lớn ở giữa và 2 tháp nhỏ nằm liền kề (Hình 3.33). 
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c. Trang trí 

Đền sử dụng hình ảnh thần Murugan cùng hai người vợ cưỡi trên 

lưng công lam đạp trên con rắn. Linh vật thứ hai là bò thần Nandi 

(Bảng 3.5). Trang trí hình tượng hoa sen (Hình 3.34) (Bảng 3.6). 

Sinh thực khí được vẽ trên nền tường. Sảnh Mandapas trang trí 

tượng thần và tranh ảnh tôn giáo. Cửa vào có hình ảnh 3 búp hoa sen 

hồng trên nền tường vàng (Hình 3.36). Điện thờ chính và phụ trưng 

bày tranh ảnh của các vị thần, tiền nhân của Ấn giáo (Hình 3.37). 

d. Giải pháp kết cấu và kỹ thuật 

Ngôi đền sử dụng tường bao che và hệ cột bê tông cốt thép chịu lực 

chính cho công trình. 

3.2. Hệ thống những đặc điểm kiến trúc đền thờ Hindu giáo tại 

TP.HCM 

3.2.1. Những điểm khác biệt trong kiến trúc đền thờ Hindu giáo 

tại TP.HCM 

a. Tổ chức không gian 

Mặt bằng tổng thể đền thờ Mariamman có hình dạng hình chữ nhật 

với diện tích 738,56 m², tiếp giáp với đường hướng Đông – Bắc Mặt 

bằng tổng thể đền thờ Sri Thenday Yutthapani có hình chữ nhật, diện 

tích 1501,54m², tiếp giáp 2 tuyến đường hướng Đông - Nam. Mặt 

bằng tổng thể đền thờ Subramaniam Swamy có hình hình chữ nhật, 

diện tích 590,13m², tiếp giáp với đường hướng Tây - Nam. 

b. Kiến trúc 

 Đền thờ Mariamman: Mặt bằng có hình dạng chữ nhật. 

Điện thờ, sảnh Mandapas, hành lang tạo thành hệ mô-đun lưới cột 

với các ô vuông bằng nhau. Mặt đứng bao gồm hai tháp Gopura ở 
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trên cổng ra vào và tháp Viman ở trên điện thờ chính. Kết cấu bê 

tông cốt thép, mái lợp tole, tường xây gạch, sàn trong đền thờ lót 

gạch men và trên sân thượng lót gạch tàu. Trang trí sử dụng hoa văn 

và linh vật có ý nghĩa tôn giáo.  

 Đền thờ Sri Thenday Yutthapani: Mặt bằng có hình dạng 

chữ nhật. Điện thờ, sảnh Mandapas có hệ mô-đun lưới cột với các ô 

vuông bằng nhau. Mặt đứng gồm hai tháp là Gopura ở trên cổng ra 

vào và tháp Vimana ở trên điện thờ chính. Kết cấu bê tông cốt thép. 

Mái tole và mái ngói có cao độ khác nhau. Tường xây gạch, sàn 

trong đền thờ lót gạch men, sân trong và sân thượng lót gạch tàu. 

Trang trí nhiều gạch men hoa văn và linh vật có ý nghĩa tôn giáo và 

sử thi cho nội ngoại thất. 

 Đền thờ Subramaniam Swamy: Mặt bằng dạng hình chữ 

nhật. Điện thờ chia làm gian thờ chính và phụ, có hệ mô-đun lưới cột 

tạo các ô chữ nhật đối xứng qua trục Mundi. Mặt đứng bao gồm hai 

tháp Gopura ở trên cổng ra vào và tháp Viman ở trên điện thờ chính. 

Tường ngoài trang trí tượng bò thần nằm đối xứng nhau và đối 

xứng qua trục Mundi. Kết cấu bê tông cốt thép, mái tole, sàn lót 

gạch men. Tường xây gạch, sàn trong đền thờ lót gạch men, sân 

trong và sân thượng lót gạch tàu. 

3.2.2. Những đặc điểm chung của kiến trúc đền thờ Hindu giáo 

tại TP.HCM 

Tổ chức không gian thường là bố cục hình vuông thể hiện cấu trúc 

hình học Mandala. Hạng mục chính: điện thờ, sảnh Mandapas, các 

hành lang và khu phụ trợ. Ở trung tâm ngôi đền luôn là điện thờ, có 

lối vào chính ở giữa và lối vào phụ phía bên trái của lối vào chính. 
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Mặt bằng: trung tâm của đền thờ được tạo thành từ các mô-đun lưới 

cột. Điện thờ Garbhagriha để đặt biểu tượng của vị thần. Phía trước 

điện thờ bố trí sảnh Mandapas. Hành lang xung quanh điện thờ, trang 

trí hình tượng của các vị thần hoặc các họa tiết kỷ hà gây ấn tượng 

mạnh. Khu vực phụ trợ bao quanh cả đền thờ dùng là nơi sinh hoạt 

của ban quản lý đền. Mặt đứng: Tháp cổng Gopura miêu tả lại đỉnh 

Meru ở phía trên lối ra vào. Tháp Vimana nằm ở phía trên điện thờ 

Garbhagriha. Cửa phụ lúc nào cũng nằm bên trái cửa ra vào chính. 

Trang trí: Kiến trúc cao và nhọn dần lên tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ, 

sống động. Bên trong đền chứa nhiều hình ảnh, tượng thần nguyên 

tắc tư thế Sthanaka cùng vật cưỡi Vahana. Hình tượng Linga và Yoni 

được đưa vào thờ phụng. Đối với người theo đạo Hindu, màu sắc có 

một ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong tôn giáo và văn hóa. 

3.3. Định hướng giải pháp quản lý và bảo tồn kiến trúc đền thờ 

Hindu giáo tại TP.HCM 

 Đền thờ Mariamman: Giải pháp đề xuất là di chuyển khu 

vực phía sau đền vào phía trong dãy nhà phụ trợ. 

 Đền thờ Sri Thenday Yutthapani: Giải pháp đề xuất là ngôi 

đền cần được tổng kiểm tra. Gom gọn một số khu vực hoặc bố trí 

thêm cửa che chắn để tránh tầm nhìn của người chiêm bái. 

 Đền thờ Subramaniam Swamy: Giải pháp đề xuất là cần có 

sự bố trí lại khu vực phụ trợ gọn gàng và kín đáo hơn, tăng nét độc 

đáo và thu hút được đông đảo người dân hơn. 

Kết luận chương 3 

Ba ngôi đền này đã được phân tích về bố cục tổng thể cũng như về 

kiến trúc để làm rõ những đặc điểm của kiến trúc Dravidian. Điểm 



20 

 

 

 

 

giống nhau do cùng nguồn gốc xuất xứ, các ngôi đền Hindu giáo tại 

TP.HCM cũng mang những đặc điểm riêng biệt đã được hệ thống 

hóa thông qua việc phân tích về tổ chức không gian, kiến trúc và 

trang trí. Ngày nay các ngôi đền đều được ban quản trị bảo dưỡng 

khá tốt, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục 

để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Hindu giáo có bắt nguồn từ Ấn Độ, du nhập vào Việt Nam. Ấn độ 

giáo chỉ phát triển mạnh trong cộng đồng người Chăm. Mãi đến TK 

XIX, đền thờ Hindu giáo mang phong cách kiến trúc Dravia mới bắt 

đầu xây dựng. Những ngôi đền có quy mô to lớn, tráng lệ với các 

tượng thờ và nhiều vật liệu đều nhập từ Ấn Độ dùng để cầu nguyện 

và thờ phụng. Tại Tp.HCM, đến nay chỉ còn 3 đền thờ còn tồn tại là 

Đền thờ Mariamman, Đền thờ Sri Thenday Yutthapani và Đền thờ 

Subramaniam Swamy. Đền thờ Hindu giáo vẫn giữ được các yếu tố 

triết lý của Ấn Độ giáo trong thiết kế như “tín ngưỡng phồn thực”, 

“hình tượng núi Meru”, “Dhruva bera”, “vị trí Sangams”, “Mandala” 

và “Vastu Purusha Mandala”. Các đặc điểm của từng công trình kiến 

trúc đền thờ Hindu giáo theo phong cách Nam Ấn (Dravida) tại khu 

vực trung tâm Quận 1 TP.HCM đã được nhận diện và làm sáng tỏ. 

Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc đền thờ Hidu giáo tại TP.HCM đưa 

ra cái nhìn tổng quát về sự giống nhau và khác nhau. Từ đó, định 

hướng trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn 

hóa, lịch sử và kiến trúc, tiến đến sự phát triển bền vững của thể loại 

kiến trúc đặc sắc giữa lòng thành phố. 
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