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Nguyễn Ngọc Chất, 
Chu Mạnh Quyền, Nguyễn Văn Thủy*

Năm 2013, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Phòng Văn hóa - Thông tin quận Đống Đa, 
Hà Nội đã tiến hành chương trình hợp tác nghiên cứu, kiểm kê và giám định cổ vật hiện 
đang lưu giữ tại một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận. Đình Kim Liên là di tích 
đầu tiên được tiến hành nghiên cứu, khảo sát và giám định. Tại đây, chúng tôi đã có dịp tiếp 
xúc với bộ sưu tập sắc phong quý giá, gồm 34 đạo sắc có niên đại từ thời Vĩnh Tộ (1619-
1628) đến thời Khải Định (1916-1925). 
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Đây là những tư liệu, hiện vật có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu lịch sử hình 
thành và biến đổi của di tích, đồng thời thông qua đó có thể xác định rõ ràng danh tính của 
những đối tượng được thờ phụng trong đền - đình Kim Liên, một trọng trấn của vùng đất 
Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu bộ sắc phong này, 
chúng ta cũng có thể thu thập được những thông tin về bố cục, kết cấu, mỹ tự, thư pháp của 
sắc phong cũng như sự thay đổi về tên địa danh, địa giới hành chính của vùng đất Kim Liên 
từ thời Lê trung hưng đến thời Nguyễn.

1. Vài nét về di tích đền - đình 
kim liên

Nằm ở phường Phương Liên, 
quận Đống Đa hiện nay, di tích đình 
Kim Liên ban đầu là ngôi đền thờ 
Thần Cao Sơn (nên còn gọi là Đền 
Cao Sơn) nằm ở làng Đồng Lầm, tên 
chữ là phường Kim Hoa, nổi tiếng 
với nghề nhuộm vải, thuộc tổng Tả 
Nghiêm, huyện Thọ Xương. Đến 
khoảng đầu đời Thiệu Trị, vì kiêng 
tên húy của bà mẹ vua là Hồ Thị Hoa, 
nên đổi thành Kim Liên, sau là tổng 
Kim Liên. Suốt mấy trăm năm lịch 
sử, đền là trung tâm hoạt động của 
của làng, nên đã mang chức năng của 
một ngôi đình và gọi theo tên làng là 
đình Kim Liên như hiện nay.

Di tích đền Cao Sơn trở thành một hiện tượng đặc biệt về Hà Nội xưa, vừa đánh dấu 
mốc giới phía nam Kinh thành Thăng Long, vừa tượng trưng cho sự canh giữ, bảo vệ Kinh 
thành. Thần Cao Sơn ở di tích này cùng với thần Long Đỗ ở đền Bạch Mã, thần Trấn Vũ ở 
đền Quán Thánh, thần Linh Lang ở đền Thủ Lệ hợp thành “Thăng Long tứ trấn” trên đất 
nội thành Hà Nội.

Tương truyền, đền được xây dựng dưới thời vua Lý Thái Tổ, ngay khi vị Hoàng đế 
này dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long, với mục đích để bảo vệ kinh thành mới ở 
hướng Nam. Tương truyền thần Cao Sơn là con trai Lạc Long Quân và được thờ là vị thần 
thứ hai trong đền núi Tản Viên. Thần đã có công giúp Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh và 
sau này giúp vua Lê Tương Dực dẹp loạn, khôi phục nhà Lê. Nội dung văn bia hiện còn lưu 
giữ ở trong đền có bài tựa “Cao Sơn đại vương thần từ bi minh tịnh tự”, do sử thần Lê Tung 
soạn năm 1510, dựng năm 1772, nói về công lao của thần Cao Sơn. Văn bia cho biết: Khi 
vua Lê Tương Dực (1510-1516) cầm quân dẹp loạn, khôi phục cơ nghiệp của vua Lê Thái 

Công tác giám định các sắc phong tại đình năm 2013
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Tổ, có ba vị đại thần là Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Hoằng Dụ và Nguyễn Văn Lữ cùng đem 
quân đi chinh phạt. Đến địa phận huyện Phụng Hóa (nay là Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) thì 
thấy cảnh núi rừng rậm rạp có ngôi đền cổ ghi bốn chữ “Cao Sơn đại vương”. Rất lấy làm 
lạ, vua quan bèn khẩn cầu thần phù trợ. Quả nhiên sau mười ngày đã thành công. Vì thế, vua 
Lê Tương Dực cho xây dựng đền thờ thần Cao Sơn ở Phụng Hóa. 

Về sau, nhớ ơn thần đã ngầm giúp dẹp loạn ở Đông Đô, nên năm 1509, vua cho xây 
dựng lại đền thờ to đẹp hơn ở làng Đồng Lầm, phường Kim Hoa, Thăng Long xưa (Kim 
Liên, Hà Nội ngày nay). 

Đền được xây dựng trên một gò đất cao, cách chùa Kim Liên (tên chữ là Phúc Lâm Tự) 
khoảng 200m chếch về phía bắc. Đền nằm sát với đường vành đai 1 (đường Xã Đàn), phía 
Đông Bắc giáp làng Vân Hồ và làng Bạch Mai; phía Tây giáp làng Xã Đàn; phía Nam giáp 
làng Phương Liệt và làng Vọng; phía Bắc giáp Khâm Thiên. Đền/Đình quay mặt về hướng 
Nam, trông ra một hồ rộng (có tên xưa là hồ Đồng Lầm, nay không còn). Di tích đã trải qua 
nhiều đợt trùng tu, tôn tạo. Cảnh quan hiện nay của đền - đình Kim Liên là kết quả của lần 
tu bổ, tôn tạo vào những năm 2008 - 2010, nhân dịp chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội, với các hạng mục được làm mới như nhà Tả vu, Hữu vu, sân đình, hồ 
bán nguyệt, giếng đình và cổng đình. Ngày nay, khi đến tham quan di tích, chúng ta có thể 
dễ dàng nhận thấy mặt bằng kiến trúc của đền - đình bao gồm hai phần tương đối rõ: phần 
phía trước gò có Tam quan được xây mới hoàn toàn, hai dãy Tả vu, Hữu vu nằm hai bên sân 
gạch rộng và phần kiến trúc chính của di tích nằm trên gò đất cao. 

Kiến trúc chính của đền - đình Kim Liên gồm có Nghi môn, Bái đường và Hậu cung 
nằm thẳng trục “thần đạo” với Tam quan, ngoài ra còn có đền thờ Mẫu và Miếu bia nằm ở 
bên tả (phía Đông). Toàn bộ không gian của di tích có tường bao bọc, cây cối um tùm, đúng 
là thắng tích phía Nam của Thăng Long xưa, Hà Nội nay.

2. Sưu tập sắc phong
Theo bảng thông tin tại di tích, trong đền - đình Kim Liên hiện còn giữ được 39 đạo 

sắc của các triều vua phong cho thần Cao Sơn, trong đó có 26 đạo thời Lê trung hưng và 13 
đạo thời Nguyễn. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của chúng tôi, trong số 39 đạo sắc trên thì 
chỉ có 34 đạo là bản chính, 4 đạo là sắc phong bản sao, 1 bản sắc phong bằng bia đá. Ngoài 
ra còn có 1 bản thần tích. 

2.1. Thời Lê trung hưng
Theo thống kê, giai đoạn Lê trung hưng có tổng cộng 22 sắc phong bằng giấy (bản 

chính) và 1 sắc phong bằng bia đá, trong đó: 
Vua Lê Thần Tông có 2 lần lên ngôi, tổng số sắc phong ban 13 đạo.
Trong lần làm vua thứ nhất:
- Sắc phong ban ngày 23/2 năm Vĩnh Tộ thứ 2 (1620) và ngày 13/12 năm Vĩnh Tộ thứ 

5 (1623) cho thần Cao Sơn.
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Bản sắc phong ban năm 1620 có thể coi là bản đầu tiên bởi không nhắc lại mỹ tự nào 
trước đó mà chỉ phong các mỹ tự hữu quốc, hộ dân. Bản sắc phong ban năm 1623 nêu lại 
những mỹ tự đã ban và bổ sung thêm mỹ tự trạch vật. Từ bản sắc phong ban năm 1623, các 
sắc phong đều theo một cấu trúc nhất định, nêu lại những mỹ tự đã ban và bổ sung thêm mỹ 
tự mới. Một số sắc phong có sửa đổi mỹ tự, nhưng cơ bản vẫn sử dụng lại các mỹ tự của các 
sắc phong trước đó. 

- Sắc phong ban ngày 14/5 năm Đức Long thứ 1 (1629) cho thần Cao Sơn và công 
chúa Huệ Minh.

- Sắc phong ban ngày 29/3 năm Đức Long thứ 4 (1632) cho thần Cao Sơn và công 
chúa Huệ Minh.

Như vậy, sang niên hiệu Đức Long, bên cạnh việc ban sắc cho thần Cao Sơn, đối tượng 
ban sắc còn thêm công chúa Huệ Minh Trang Tĩnh Phương Dung. Thực tế, việc ban sắc 
phong cho Huệ Minh đã có từ năm Vĩnh Tộ thứ 2, nhưng đó chỉ là một bản sắc phong bằng 
bia đá (hiện đang lưu giữ tại nhà Mẫu trong đình). 

Sắc phong ban năm 1629 bổ sung thêm mỹ tự dực vận, tề thế cho thần Cao Sơn và 
phong mỹ tự cho công chúa Huệ Minh là thục hành. 

- Sắc phong ban ngày 14/2 năm Đức Long thứ 6 (1634) cho thần Cao Sơn và công 
chúa Huệ Minh.

Sắc phong ban cho thần Cao Sơn ngày 23/2 năm Vĩnh Tộ thứ 2 (1620)

Sắc phong ban cho thần Cao Sơn và công chúa Huệ Minh ngày 14/5 năm Đức Long thứ 1 (1629)
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Bên cạnh các bản chính, niên hiệu Đức Long còn có 2 bản sao ghi ngày 11/5 năm Đức 
Long thứ 5 (1633) với nội dung giống nhau. 

- Sắc phong ban ngày 21/3 năm Dương Hòa thứ 3 (1637) cho thần Cao Sơn và công 
chúa Huệ Minh.

- Sắc phong ban ngày 26/8 năm Dương Hòa thứ 5 (1639) cho thần Cao Sơn và công 
chúa Huệ Minh.

Trong lần làm vua thứ hai:
- Sắc phong ban ngày 19/2 năm Khánh Đức thứ 4 (1652) cho thần Cao Sơn và công 

chúa Huệ Minh.
- Sắc phong ban ngày 6/7 năm Thịnh Đức thứ 3 (1655) cho thần Cao Sơn và công chúa 

Huệ Minh.
- Sắc phong ban ngày 13/5 năm Thịnh Đức thứ 4 (1656) cho thần Cao Sơn và công 

chúa Huệ Minh.
- Sắc phong ban ngày 27 và 29/11 năm Vĩnh Thọ thứ 3 (1660) cho thần Cao Sơn và 

công chúa Huệ Minh.
Vua Lê Chân Tông ban 3 sắc phong cho thần Cao Sơn và công chúa Huệ Minh vào các 

ngày 17/7 năm Phúc Thái thứ 3 (1645), ngày 26/4 năm Phúc Thái thứ 5 (1647) và 28/2 năm 
Phúc Thái thứ 7 (1649).

Vua Lê Huyền Tông ban 1 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn và công chúa Huệ Minh 
vào ngày 14/8 năm Cảnh Trị thứ 8 (1679).

Vua Lê Dụ Tông ban 1 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn và công chúa Huệ Minh vào 
ngày 10/8 năm Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710). Sắc phong này có 1 bản sao đi kèm với nội dung 
tương tự bản chính. 

Vua Lê Duy Phường (sau bị phế làm Hôn Đức Công) ban 1 đạo sắc phong cho thần Cao 
Sơn và công chúa Huệ Minh vào ngày 10/12 năm Vĩnh Khánh thứ 2 (1730).

Vua Lê Hiển Tông ban 3 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn và công chúa Huệ Minh vào 
các ngày 24/7 năm Cảnh Hưng thứ 1 (1740), 8/8 năm Cảnh Hưng thứ 28 (1767) và 24/3 năm 
Cảnh Hưng thứ 45 (1784).

Vua Lê Chiêu Thống ban sắc phong cuối cùng của giai đoạn Lê trung hưng vào ngày 
22/3 năm Chiêu Thống thứ nhất (1786). Đến sắc phong này, số mỹ tự của thần Cao Sơn là 
hữu quốc, hộ dân, trạch vật, dực vận, phù tộ, tề thế, hoành hưu, hiển ứng, diễn khánh, trạch 
dân, hùng lược, phù quốc, phu hưu, hậu đức, chí nhân, linh tề, hồng ân, hùng tài, vĩ lược, 
trùng quang, hiển mô, thừa liệt, dương võ, uy dũng, tức địch, vĩnh ưng, di điển, trợ thắng, 
vĩnh viễn, phi đồ, tán trị, hiển linh, diễn phúc, thùy dụ, thông minh, chính trực, uy linh, hồng 
hưu, phất lộc, thuần hỗ, tá tích, thùy hưu, dương võ, phù bình, long vận, phúc quốc, bố đức, 
trần uy, an dân, hồng toán, phu lộc, tích phúc, hoành du, gia khánh, hiển đức, khoát đạt, đại 
độ, anh hùng, thức lượng, phu ứng, chương linh, thịnh liệt, hoành hưu, sùng hi, triết thiên, 
khuông quốc, địch triết, phu uy, tuyên liệt, địch nghị hách thanh, tuấn vọng, hào nguyên, 
trang tiết, hi nghiễm, tối linh; còn mỹ tự phong cho công chúa Huệ Minh là thuần nhất, cẩn 
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tiết, thục hành, diệu cảm, âm phù, nhu từ, gia hạnh, thận hợp, trinh khiết, tuy lộc, hộ quốc, 
từ trường, thiện hành, đoan trang, bảo quốc, nhuận vật, hậu ân, bảo chính, tề gia, trị quốc, 
thuần nhân, gia huệ, ý đức, phương tư, diễm sắc, thuần hỗ, tề trang, hiếu kinh, phụ đức, 
trinh cẩn, tề ý, gia khánh, huệ hòa, quảng trạch, dung cẩn, cương chính, thuần túy, chứng 
dân, diễn phúc, trung hậu, thuần mỹ, trinh khiết, ôn hòa, đoan ý, trang mẫn, hiển huệ, âm 
công, hữu quốc, tuyên thanh, mỹ dự, chiêu ứng, thụ trợ, đoan trinh, hậu đức, long trạch, hòa 
nhã, phương phỉ, đức ân, gia hành, nhân hiếu, trinh thục, lệ chính, túy đức, đoan dung, huy 
âm, nhã hành, trang nghi, tề mị, tinh anh, kính thuần, từ ôn, diệu cảm.

2.2. Thời Nguyễn
Vua Thiệu Trị ban 2 bản sắc phong cùng ngày 12/5 năm Thiệu Trị thứ 4 (1844). Hai 

bản này có nội dung giống nhau, ban sắc cho thần Cao Sơn là Hiệp Linh phù chính, phu uy, 
đôn tĩnh và lệnh cho dân phường Kim Liên theo lệ cũ phụng sự. Điểm khác nhau giữa hai 
bản này là có 1 bản nhắc lại những mỹ tự đã sắc phong cho thần Cao Sơn vào năm Minh 
Mệnh thứ 21.

Sắc phong ban ngày 22/3 năm Chiêu Thống thứ nhất (1786)

Sắc phong ban ngày 12/5 năm Thiệu Trị thứ 4 (1844)
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Vua Tự Đức ban 5 bản sắc phong, trong đó:
- Bản sắc phong ban ngày 20/3 năm Tự Đức thứ 3 (1849) ban sắc cho thần Cao Sơn 

với các mỹ tự phù chính, phu uy, đôn tĩnh, hùng tuấn, trác vĩ.
- Hai bản sắc phong ban cùng ngày 14/1 năm Tự Đức thứ 6 (1852) ban sắc cho Thủy 

Tinh phu nhân với các mỹ tự lãng chiêu, đoan khiết, trừng minh, nhân uyển và ban sắc cho 
công chúa Liễu Hạnh với các mỹ tự hoằng phi, tấn độ, anh linh, tĩnh chính, diệu hóa, trang 
huy. Bản sắc phong cho Thủy tinh phu nhân có 1 bản sao với nội dung tương tự.

- Bản sắc phong ban ngày 6/12 năm Tự Đức thứ 10 (1856) ban sắc cho Huệ Minh phu 
nhân với các mỹ tự thục diệu.

- Bản sắc phong ban ngày 24/11 năm Tự Đức thứ 33 (1880) là bản sắc lệnh cho dân 
phường Kim Liên, huyện Thọ Xương theo lệ cũ phụng sự thần Cao Sơn.

Vua Đồng Khánh ban 1 bản vào ngày 1/7 năm Đồng Khánh thứ 2 (1886) cho thần Cao 
Sơn các mỹ tự phù chính, phu uy, đôn tĩnh, anh hùng, trác vĩ, dực bảo, trung hưng và lệnh 
cho dân phường Kim Liên, huyện Hoàn Long, Hà Thành phụng sự.

Vua Duy Tân ban 2 bản cùng ngày 11/8 năm Duy Tân thứ 3 (1909) đều lệnh cho dân 
phường Kim Liên, huyện Hoàn Long, Hà Thành phụng sự các thần theo sắc phong đã ban 
năm Duy Tân thứ nhất. Trong đó, 1 bản sắc lệnh phụng sự thần Cao Sơn, bản còn lại sắc 
lệnh phụng sự 3 người gồm: công chúa Liễu Hạnh, Huệ Minh phu nhân, Thủy Tinh phu 
nhân. Bản sắc phong cho thần Cao Sơn có 1 bản sao với nội dung tương tự. 

Vua Khải Định ban 1 bản vào ngày 25/7 năm Khải Định thứ 9 (1924). Bản sắc phong 
này nhắc lại những mỹ tự đã ban và sắc lệnh cho dân phường Kim Liên, huyện Hoàn Long, 
tỉnh Hà Đông theo lệ cũ phụng sự thần Cao Sơn, công chúa Liễu Hạnh, Huệ Minh phu nhân, 
Thủy Tinh phu nhân.

Sắc phong ban ngày 11/8 năm Duy Tân thứ 3 (1909)
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3. Đặc điểm của các bản sắc phong
3.1. Đặc điểm chung
Các sắc phong đều được làm từ giấy dó, dày, hình chữ nhật, màu vàng, hơi sẫm, 

rộng từ 45cm đến 52cm, dài từ 126cm đến 142cm. Một bề mặt trang trí các hoa văn hình 
rồng, mây, hoa lá, chữ Thọ cách điệu… Sắc phong đều viết bằng chữ Hán, bên phải ghi 
địa danh và nội dung phong tặng, bên trái là lạc khoản ghi thời gian ban sắc và một dấu 
triện vuông màu son đỏ, có 4 chữ Hán triện “Sắc mệnh chi bảo” (đọc từ trên xuống dưới, 
từ phải qua trái). Đối với các bản sao đều không có dấu triện và chất lượng giấy kém hơn, 
đặc biệt là bản sao sắc phong thời Nguyễn, được làm bằng giấy thường, màu đỏ sẫm, đã 
bị rách mép nhiều. 

3.2. Đối tượng ban sắc
Đối tượng sắc phong tại đây có sự thay đổi theo thời gian và triều đại khác nhau, trong 

đó có sự khác biệt giữa thời Lê trung hưng và thời Nguyễn. Ở thời Lê, hai sắc phong niên 
hiệu Vĩnh Tộ thứ 2 và thứ 5 (năm 1620 và 1623) chỉ ban sắc cho thần Cao Sơn. Còn 20 sắc 
phong còn lại của giai đoạn này, đối tượng ban sắc gồm cả thần Cao Sơn và công chúa Huệ 
Minh Trang Tĩnh Phương Dung. 

Đối tượng ban sắc ở giai đoạn Nguyễn có phần đa dạng hơn. Thần Cao Sơn vẫn là đối 
tượng sắc phong chính, công chúa Huệ Minh được gọi là Huệ Minh phu nhân. Bên cạnh 2 
đối tượng này, các đối tượng ban sắc còn nhắc tới công chúa Liễu Hạnh và Thủy Tinh phu 
nhân. Ngoài ra, các sắc phong thời kỳ này bao giờ cũng kèm theo câu lệnh cho dân phường 
Kim Liên theo lệ cũ phụng sự người được sắc phong. Thậm chí còn có sắc phong riêng cho 
phường Kim Liên trong việc phụng sự các thần.

Như vậy, có thể thấy, càng về sau, các sắc phong càng được bổ sung đầy đủ. Ở giai 
đoạn Lê trung hưng, sắc phong cho thần Cao Sơn và sau đó thêm công chúa Huệ Minh. Sang 
giai đoạn Nguyễn, các sắc phong cũng bắt đầu từ thần Cao Sơn cho đến Huệ Minh phu nhân, 
sau đó bổ sung thêm Thủy Tinh phu nhân và công chúa Liễu Hạnh, đồng thời lệnh cho dân 
phường Kim Liên thờ tự. 

Sắc phong ban 25/7 năm Khải Định thứ 9 (1924)
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3.3. Kết cấu nội dung
Nội dung chủ yếu phong các “mỹ tự” cho đối tượng sắc phong. Mỹ tự là những từ ngữ 

đẹp, trang trọng, thành kính. 
Như đã nói ở trên, ngoại trừ sắc phong năm Vĩnh Tộ thứ 2 và thứ 5 thì bố cục các sắc 

phong thời Lê Trung hưng là việc nhắc lại các mỹ tự trước, sau đó nhắc lại lần nữa (có thể 
có sửa đổi một vài mỹ tự) và thêm mỹ tự mới. Có thể sơ đồ hóa bố cục như sau:

[Đối tượng và mỹ tự] + [Lý do] + [Đối tượng và mỹ tự] + [Mỹ tự mới]
Nếu sắc phong cho 2 người thì:
[Đối tượng 1 và mỹ tự] + [Đối tượng 2 và mỹ tự] + [Lý do] + [Đối tượng 1 và mỹ tự] 

+ [Mỹ tự mới] + [Đối tượng 2 và mỹ tự] + [Mỹ tự mới]
Các sắc phong thời Nguyễn có bố cục đơn giản và chặt chẽ hơn. Sắc phong chỉ nhắc lại 

mỹ tự trước chứ không lặp lại thêm lần nữa. Số lượng mỹ tự cũng lược bớt. Bên cạnh việc 
sắc phong riêng cho thần Cao Sơn thì còn có những sắc phong cho các bà như Huệ Minh 
phu nhân, Thủy Tinh phu nhân, công chúa Liễu Hạnh… Các sắc phong cũng đã có thêm 
việc chỉ định địa phương thờ tự, phụng sự, thậm chí có hẳn sắc phong riêng cho việc chỉ 
định này. Đáng chú ý ở thời kỳ này, các đối tượng sắc phong được phân biệt rõ ràng trong 
từng sắc phong. Có sắc phong riêng từng người, hoặc bao gồm Huệ Minh phu nhân, Thủy 
Tinh phu nhân và công chúa Liễu Hạnh.

4. Đôi lời nhận xét
- Đây là những hiện vật/tư liệu quý giá đối với việc nghiên cứu các vấn đề của lịch sử 

trong giai đoạn Lê - Nguyễn. Giai đoạn Lê trung hưng, bộ sắc phong phản ánh một thực 
trạng lịch sử đương thời, khi mà thực quyền nằm trong tay các chúa Trịnh, vua Lê chỉ có 
thể khẳng định mình bằng cách ban những sắc phong cho các vị thần trong các ngôi đền. 
Thực tế không chỉ ở đền Kim Liên mà rất nhiều những di tích lịch sử khác vẫn còn lưu giữ 
nhiều sắc phong thuộc giai đoạn này. Sang đến thời Nguyễn, khi chính trị đã ổn định, việc 
ban hành các sắc phong cũng góp phần khẳng định vị trí của vua Nguyễn, đặc biệt là đối với 
vùng Bắc Hà - nơi mà ảnh hưởng của nhà Lê vẫn còn tương đối đậm nét. 

- Thông qua bộ sắc phong, chúng ta có thể xác định được vị thần - Thành hoàng được 
thờ trong đền - đình Kim Liên chính là thần Cao Sơn. Xuyên suốt từ thời Lê trung hưng 
(thế kỷ 17 - 18), người được phối thờ với thần Cao Sơn là công chúa Huệ Minh. Đến thời 
Nguyễn (thế kỷ 19 - 20) thì ngoài công chúa Huệ Minh còn có Thủy Tinh phu nhân và công 
chúa Liễu Hạnh.

- Về sự biến đổi của tên địa danh, thông qua sưu tập sắc phong cũng cho thấy rõ từ năm 
Vĩnh Tộ thứ 2 (1620) cho đến hết thời Minh Mệnh (1820-1840) phường Kim Liên có tên là 
Kim Hoa, từ thời Thiệu Trị (1841 - 1847) mới có tên là Kim Liên như ngày nay. Ngoài ra, 
trong giai đoạn triều Nguyễn, từ thời Đồng Khánh (1886 -1888) trở về trước phường Kim 
Liên thuộc huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội, nhưng từ thời Đồng Khánh trở về sau, huyện 
Thọ Xương đã chuyển thành huyện Hoàn Long thuộc tỉnh Hà Đông. Đây là những thông tin 
rất bổ ích đối với việc nghiên cứu địa bạ Hà Nội giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
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- Bộ sắc phong cũng cho thấy sự tiến bộ trong văn phong, cách thức sử dụng câu chữ 
qua từng thời kỳ. Những kiểu bố cục rườm rà trong giai đoạn Lê trung hưng đã được rút 
gọn và bố cục chặt chẽ hơn trong giai đoạn Nguyễn. Đây cũng là tư liệu quý để tìm hiểu 
nghệ thuật thư pháp cũng như nghiên cứu những giá trị nghệ thuật, hoa văn và chất liệu giấy 
đương thời.

Thiết nghĩ, trong thời gian tới, bộ sắc phong trên cần tiếp tục được nghiên cứu để có 
những phương án bảo quản, trưng bày cũng như phát huy các giá trị giáo dục văn hóa truyền 
thống của địa phương, góp phần làm rõ thêm lịch sử vùng đất Thăng Long - Hà Nội hơn 
ngàn năm tuổi. 

BảNG BaN SẮC CÁC SẮC PhoNG TẠi ĐÌNh kim liÊN

TT Vua Niên hiệu Năm Ngày 
ban Người được phong Nội dung

1

Lê Thần Tông

Vĩnh Tộ
1620 23/2 Thần Cao Sơn Ban mỹ tự

2 1623 13/12 Thần Cao Sơn Ban mỹ tự

3

Đức Long

1629 14/5 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

4 1632 29/3 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

5 1634 14/2 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

6 Dương 
Hòa

1637 21/3 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

7 1639 26/8 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

8

Lê Chân Tông Phúc Thái

1645 27/7 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

9 1647 26/4 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

10 1649 28/2 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

11

Lê Thần Tông

Khánh Đức 1652 19/2 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

12
Thịnh Đức

1655 6/7 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

13 1656 13/5 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

14
Vĩnh Thọ 1660

27/11 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

15 29/11 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

16 Lê Huyền 
Tông Cảnh Trị 1670 18/4 Thần Cao Sơn và 

Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

17 Lê Dụ Tông Vĩnh Thịnh 1710 10/8 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

18 Lê Duy 
Phường

Vĩnh 
Khánh 1730 10/12 Thần Cao Sơn và 

Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự
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19

Lê Hiển Tông Cảnh Hưng

1740 24/7 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

20 1767 8/8 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

21 1784 24/3 Thần Cao Sơn và 
Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

22 Lê Chiêu 
Thống

Chiêu 
Thống 1786 22/3 Thần Cao Sơn và 

Công chúa Huệ Minh Ban mỹ tự

23 Nguyễn Hiến 
Tông Thiệu Trị 1844

12/5 Thần Cao Sơn và 
phường Kim Liên

Ban mỹ tự và 
phụng sự

24 18/6 Thần Cao Sơn và 
phường Kim Liên

Ban mỹ tự và 
phụng sự

25

Nguyễn Dục 
Tông Tự Đức

1849 20/11 Thần Cao Sơn và 
phường Kim Liên

Ban mỹ tự và 
phụng sự

26
1852 14/1

Thủy Tinh phu nhân 
và phường Kim Liên

Ban mỹ tự và 
phụng sự

27 Công chúa Liễu Hạnh 
và phường Kim Liên

Ban mỹ tự và 
phụng sự

28 1856 6/12 Huệ Minh phu nhân 
và phường Kim Liên

Ban mỹ tự và 
phụng sự

29 1880 14/11 Phường Kim Liên Phụng sự

30 Nguyễn Cảnh 
Tông

Đồng 
Khánh 1886 1/7 Thần Cao Sơn và 

phường Kim Liên
Ban mỹ tự và 
phụng sự

31 Nguyễn Phúc 
Vĩnh San Duy Tân 1909 11/8

Thần Cao Sơn và 
phường Kim Liên

Ban mỹ tự và 
phụng sự

32 Phường Kim Liên Phụng sự

33 Nguyễn 
Hoằng Tông Khải Định 1924 25/7 Phường Kim Liên Phụng sự

THE COLLECTION OF SẮC PHONG 
AT KIM LIEN TEMPLE (ÐỐNG ÐA DISTRICT, HANOI)

Nguyễn Ngọc Chất, Chu Mạnh Quyền, Nguyễn Văn Thủy

In October 2014, the Vietnam National Museum of History cooperated with the 
Bureau of Culture and Information of Ðống Ða district (Hanoi) in order to examine 
some historical relics, of which Kim Liên temple is the first relic examined by the 
experts. 

In the investigation, the expert team has examined the collection of sắc phong 
(nomination by the king) including 34 specimens dating from the time of Vĩnh Tộ 
King (1619-1628) to the reign of Khải Ðịnh (1916-1925). The experts think that this 
collection is very significant to the study of historical issues, as well as arts in this 
period. The further study should be done in the future to complete the insight into 
the history of Thăng Long-Hanoi.


