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SÖU TAÄP ÑOÀ THÔØ BAÈNG GOÃ SÔN SON THEÁP VAØNG THÔØI NGUYEÃN
TAÏI BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Đinh Quỳnh Hoa*

Trong đời sống người Việt, gỗ là một nguyên liệu hết sức gần gũi, được sử dụng làm 
đồ gia dụng, vật liệu và trang trí kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo. Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đang lưu giữ một số sưu tập gỗ có niên đại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 20.

Sưu tập gỗ chạm: chủ yếu là các tác phẩm trang trí kiến trúc trong các công trình tôn 
giáo như cánh cửa chạm rồng chùa Phổ Minh (Nam Định); bức chạm trang trí kiến trúc gỗ 
chùa Thái Lạc (Hưng Yên) thời Trần, thế kỷ 13-14, miêu tả cảnh tiên cưỡi phượng thổi sáo, 
kéo nhị; mảng chạm rồng chầu lá đề - một mô típ trang trí phổ biến thời kỳ Phật giáo thịnh 
hành. Vào những thế kỷ 15-18, tín ngưỡng dân gian rất phát triển, những ngôi chùa, ngôi 
đình cổ kính được trùng tu, xây dựng, hình ảnh tiên cưỡi rồng, cưỡi hạc hay hình linh vật 
thường được miêu tả bằng kỹ thuật chạm lộng, chạm thủng trên những cánh cửa, bức cốn, vì 
kèo… Những hình ảnh sinh hoạt bình dị, dân dã trong cuộc sống đời thường cũng đã được 
miêu tả hết sức sinh động như: cảnh người đi cày, bắt cá, đánh ghen, chèo thuyền, đấu vật, 
đánh đu, chơi hội…

Sưu tập gỗ sơn son thếp vàng: đồ gỗ sơn son thếp vàng thường được dùng trong trang 
trí kiến trúc tôn giáo và dân gian, phát triển mạnh vào thế kỷ 16-19. Bên cạnh những vật 
liệu xây dựng được chạm khắc và sơn son thếp vàng như: cánh cửa, đầu dư chạm hình rồng, 
thanh xà chạm tiên cưỡi rồng… còn có tượng thờ, tiêu biểu là tượng Phật bà Quan Âm thiên 
thủ thiên nhãn được tạc năm 1656 tại chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), tượng Phật Thích ca sơ 
sinh, cặp vẹt gỗ sơn son thếp vàng thế kỷ 16-17… ngai thờ, long đình, bài vị, hương án, 
hoành phi, câu đối, thuyền thờ chùa Keo (Thái Bình) thế kỷ 17.

Sưu tập gỗ khảm trai: sưu tập đồ gỗ khảm trai ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chủ yếu có 
niên đại thế kỷ 19-20; đa phần là đồ dùng trong sinh hoạt, đồ thờ tự và trang trí nội thất như: 
tranh trang trí, bức đại tự, bình phong, tủ… với những đề tài kết hợp hài hòa giữa phong 
cách cung đình và phong cách dân gian.

Trong số những sưu tập hiện vật kể trên, điển hình có sưu tập đồ thờ bằng gỗ sơn son 
thếp vàng thời Nguyễn với số lượng lớn, đa dạng về loại hình và phong phú về đề tài trang 
trí, thể hiện tư duy thẩm mỹ cao và bàn tay khéo léo của tiền nhân. 

* Phòng Quản lý Hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Dựa vào công năng, loại hình hiện vật có thể phân loại sưu tập hiện vật thành 10 nhóm 
như sau:

1. Nhóm câu đối
Có 05 cặp câu đối, mỗi câu đối là một nội 

dung chữ và kiểu dáng hoa văn trang trí khác 
nhau. Sau đây là một số hiện vật tiêu biểu

Câu đối bản phẳng nền trơn LSb 
32922: trang trí hai đầu bằng 2 dải hoa dây, 
chùm nho, sóc. Nền câu đối sơn đỏ tạo nên sự 
tương phản mạnh về màu sắc. Lạc khoản khắc 
chạy dọc theo một bên (Lạc khoản bên trái 
đề: Bảo Đại bát niên hạ, Lạc khoản bên phải 
đề: Quang Lộc tự, thiểu hương xung Trung 
kí dân biểu viện Lương Kì chánh tổng Lương 
Tự Hối, Nguyễn Đình Xán, Lương Quý Phan 
đồng hạ). 

Phiên âm: Lâm chính phân tư thiên địa 
sinh tài cung quốc dụng - Quan giai tiến bộ 
giang sơn đáo xứ mộc hoàng ân. Dịch nghĩa: 
Rừng chính trị phân chia, trời đất sinh tài cùng 
có tác dụng cho đất nước - Ngôi vị quan danh 
ngày một tiến lên. Giang sơn đến được chỗ 
thắm đượm hoàng ân. Niên đại: năm 1933.

Câu đối LSb 32915 bản phẳng nền chặn gấm. Phiên âm: Tức khán thành thất quy mô 
đại - Tăng hỷ lâm đình thụy sắc đa. Dịch nghĩa: Nhìn nhà xây xong quy mô lớn- Niềm vui 
thêm, vào sân thấy màu tốt đẹp hơn nhiều; Lạc khoản bên trái đề: Khải Định Ất Sửu thu, 
Lạc khoản bên phải đề: Khán Tử đội Ngọc Cấn bái hạ. Niên đại: năm 1925. 

Câu đối LSb 32919. Phiên âm: Nhất ấp như đồ tham địa chính- Thập đình hội phổ 
trọng thiên ân. Dịch nghĩa: Một ấp chở đầy kế hoạch tham gia nền chính trị - Mười đình 
(xã) hội tụ ghi nặng thiên ân - ơn trời; Lạc khoản bên trái đề: Bảo Đại Mậu Dần niên, Lạc 
khoản bên phải đề: Bản tổng thần Hào Văn Phổ đồng trang hạ. Trang trí hoa văn chữ Vạn, 
hoa cúc, phượng và long mã trong vòng tròn, rồng; kỹ thuật chạm nông, thếp vàng hoặc 
thếp bạc phủ hoàn kim, chữ sơn đen hoặc đỏ. Niên đại: năm 1938. 

Câu đối trang trí kết hợp hình tượng cát tường và chữ (trong bộ sưu tập chỉ có 1 câu 
đối dạng này). Hình tượng chạm nổi, chữ chạm nông và được thếp vàng, nền sơn son. Niên 
đại: thế kỷ 19-20. 

Một số câu đối
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2. Nhóm đại tự, cuốn thư: bao gồm 01 đại tự và 07 cuốn thư chạm khắc minh văn với 
nội dung đề cao, ca ngợi hiền tài và lối sống nhân nghĩa của con người.  

Đại tự nền chặn gấm, hình chữ nhật LSb 32955: trang trí bởi khung gỗ mô phỏng 
hình thân trúc hóa rồng. Nền đại tự chạm nông hoa văn chữ Vạn, thếp vàng; chữ sơn đen 
(phiên âm: Ngọc Lộ Y Quang; dịch nghĩa: Giọt sương ngọc như ánh hào quang). Niên đại: 
thế kỷ 19-20. 

Cuốn thư LSb 32956: nền chặn gấm, chữ sơn đen, phiên âm: Thập lý phong thanh; 
dịch nghĩa: Mười dặm còn nghe thấy tiếng vang; Lạc khoản bên trái đề: Long Phi Tân Tỵ 
thu, Lạc khoản bên phải đề: Nội đệ Vũ Huy Vũ, Vũ Cao Đáng, Vũ Thiên Tứ trang hạ. Trang 
trí: nền chặn gấm, dải bo hình cúc, mai, trúc cách điệu, hoa văn chữ Vạn và cẩm quy. Nền 
của bo sơn son, diềm là hình đôi rồng vờn mây chạy quanh cuốn thư, hai bên cuốn thư là 
hình chuôi kiếm. Niên đại: năm 1881. 

Cuốn thư LSb 32958: 4 chữ đại tự chạm nông trên nền phẳng. Chữ thếp vàng, nền sơn 
đen, phiên âm: Tài xa học bão; dịch nghĩa: Xa phí tài năng - dùng hết tài năng - có thể học 
thỏa thuê vậy; Lạc khoản trên cùng đề: Long Phi Mậu Thìn đồng; Lạc khoản bên trái đề: 
Kiến An tỉnh, Thủy Nguyên huyện, Lội Động xã; Lạc khoản bên phải đề: Pháp Việt trường 
học sinh đồng bái hạ. Bo nền son, hoa văn chữ Vạn chặn dây leo, hai bên thanh kiếm cuốn 
trong quyển sách trang trí hoa văn chữ Thọ, nền sơn son, hoa văn thếp vàng, diềm là hình 
hoa điểu, thếp vàng. Niên đại: năm 1928. 

Cuốn thư LSb 32959: 3 chữ đại tự chạm nông trên nền chặn gấm (hoa văn chữ Vạn), 
chữ sơn đen, phiên âm: Thiện dư khánh; dịch nghĩa: Tốt lành có thể làm thừa thêm đức 
khánh; Lạc khoản bên trái đề: Long Phi; Lạc khoản bên phải đề: Canh Thìn xuân. Nền chặn 
gấm, bo là dải hoa văn dây leo, chữ Vạn, thếp vàng và nền sơn son. Hai thanh kiếm cuốn 
trong quyển sách trang trí hoa văn chữ Thọ, hoa văn cẩm quy, hoa văn thếp vàng, nền sơn 
son. Diềm là hình hoa điểu. Niên đại: năm 1940. 

Cuốn thư LSb 32942: hình chữ nhật bao quanh bằng khung gỗ, trên khung trang trí bổ 
ô hồi văn chữ Vạn và dây leo. Phiên âm: Phú Thọ Khang Ninh; dịch nghĩa: giàu có, sống 

Nhóm đại tự, cuốn thư
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lâu, khỏe mạnh, yên lành; Lạc khoản bên trái đề: Long Tập Tân Mùi xuân; Lạc khoản bên 
phải đề: Mộc Ân hạt, Hạ Bồ trang, Đông Đình lý đồng bái. Nền là hình cuốn thư chạm nổi 
hoa văn trên mặt phẳng và cây mai. Niên đại: năm 1931. 

Cuốn thư: hình chữ nhật không có khung bao quanh, chạm nổi trên bề mặt phẳng sơn 
son với hình một bàn thờ của người Việt. Bo là hoa văn: dây leo, triện, sơn son, thếp vàng, 
nền sơn đen. Niên đại: thế kỷ 19 - 20. 

3. Nhóm cửa võng, cửa khám: 07 hiện vật được trang trí cầu kỳ và tinh tế với những 
đặc điểm nổi bật thể hiện được tài năng cũng như sự sáng tạo điêu luyện, tài tình của các 
nghệ nhân xưa. Tiêu biểu là các hiện vật sau:

Cửa võng LSb 32929: 2 bên lèo và trán võng kết nối với nhau bằng hệ thống chốt, 
mộng được chạm nổi, trổ thủng, chạm lộng, kênh bong, hai bên có cửa đóng và hai chữ 
Phụng Sự khắc chìm. Trang trí đề tài Lưỡng long chầu nhật, mặt hổ phù (các mặt rồng và 
hổ phù đều được gắn nhỡn), trúc hóa rồng với các nét gấp khúc mạnh, khỏe và dữ; trang trí 
tạo hình khánh, hoa cúc, đào tiên và chữ Thọ, hoa văn dây leo; hai bên là rùa, đôi hạc; hoa 
văn thếp vàng, nền sơn son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Cửa võng LSb 32935: chạm lộng, trổ thủng, trang trí: hoa điểu, đôi chim phượng trên 
trán võng và nhụy, bông đại mẫu đơn ở vị trí trung tâm thếp vàng để trần, phần hoa văn còn 
lại thếp vàng, phủ sơn cánh gián tạo nên sắc trầm hơn. Niên đại: thế kỷ 19.

Cửa võng LSb 32933: tương đối đặc biệt với phần khung đỡ trán võng nằm dưới và 
nằm trên. Ghép trán võng với lèo chạy chéo cạnh trán võng mà không tạo nên góc vuông 
như dạng phổ biến vẫn thấy. Trang trí: hoa văn cúc hóa long và thêm một dải dây leo sinh 
động được chạm lộng, kênh bong điêu luyện, bản phẳng của khung đỡ sơn son và đen, toàn 
bộ hoa văn thếp vàng. Niên đại: thế kỷ 19.

Cửa võng LSb 32934: có trán võng và 2 bên lèo nằm khít bên trong một khung chữ 
nhật gồm các bản phẳng trong phân ô với hình dây leo chạm lộng, trổ thủng; trang trí hoa 
điểu, bản phẳng của khung sơn son, hoa văn thếp vàng. Niên đại: thế kỷ 19. 

Nhóm cửa võ, cửa khám
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Cửa khám LSb 32952c: chạm lộng, kênh bong và vẽ nét trên nền phẳng, gồm 1 cửa 
võng bình thường, 2 lèo, 2 cánh phẳng trên bề mặt chạm nông chữ. Trán võng chia 3 ô có 
hình dây leo và cành đào có hoa và quả, hai bên chân lèo là 2 hình chim hạc cưỡi rùa ngậm 
bông hoa sen. Trên phần cánh kéo dài của 2 lèo chia ô, chạm nông chữ; chữ và bản phẳng 
khung sơn đỏ, nền sơn đen, hoa văn thếp vàng. Niên đại: thế kỷ 19.

4. Nhóm khám thờ: 03 khám thờ được đánh giá tương đối điển hình về kỹ thuật cũng 
như nghệ thuật trang trí đồ thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng thời Nguyễn hiện có trong sưu 
tập của Bảo tàng.

Khám thờ LSb 32949: gồm 3 lớp: cửa võng ngoài, cửa võng trong và khám thờ hình 
tủ. Trang trí cúc hóa rồng, chia thành ô, trổ thủng hình cúc hóa long, hoa cúc và cúc biến 
thể, chữ Thọ, cây trúc. Vách khám sơn nền son, vẽ nét vàng các hình rồng chầu mặt trời và 
rồng ẩn với các cụm mây tạo nên một phong cảnh sinh động. Hoa văn trên cột, các lớp cửa 
võng thếp vàng. Niên đại: thế kỷ 19.

Khám thờ LSb 32950: gồm cửa võng, lèo là cột tròn và khám. Trán võng cũng chia 
thành trán trên, trán dưới. Các đề tài trang trí và kỹ thuật tạo tác trên khám: chạm nổi, kênh 
bong trên mặt phẳng bông cúc, hai con rồng, hình cuốn thư; trổ thủng hình hoa, lá, cúc biến 
thể, chạm nông, dây nho, cúc hóa rồng, chia ô, quả đào chạm nổi trên nền phẳng, chữ Thọ 
trổ thủng, đề tài tứ quí: tùng, cúc, trúc, mai chạm nổi trên nền phẳng. Nền phẳng sơn son, 
hoa văn thếp vàng trần. Niên đại: thế kỷ 19-20. 

Khám thờ LSb 32951: có một lớp cửa võng bên ngoài và phần khám. Phần trán cửa 
võng chia 3 lớp ngăn cách nhau bằng các khung bản phẳng, mảnh. Trang trí và kỹ thuật: 
dây leo hóa rồng chầu mặt nguyệt, chạm nổi chữ Thọ có tia lửa bao quanh, trang trí nối góc 
vuông từ chân cột với một phần mặt khám, trổ thủng hoa văn triện; chia ô trang trí trổ thủng 
hoa chanh 4 cánh, 8 cánh, bên dưới chạm nổi trên nền phẳng hình 2 chày kim cương vuông 
góc với nhau, chạm kênh bong trên nền phẳng hình hoa lá cách điệu; mặt hổ phù cách điệu 
từ hoa lá. Bốn chân quì của khám trang trí 4 mặt hổ phù nhỏ. Hoa văn thếp vàng, nền sơn 
son. Niên đại: thế kỷ 19-20. 

5. Nhóm kỷ thờ, đài thờ, hương án: nhóm hiện vật này trong bộ sưu tập tương đối 
phong phú về kiểu dáng.

a. Kỷ thờ: 12 kỷ thờ được tạo tác trau chuốt đến từng chi tiết hoa văn trang trí trên mỗi 
hiện vật. Tiêu biểu là các hiện vật sau:

Kỷ thờ LSb 32886: mặt phẳng, trang trí hình cuốn thư, dải lụa đối xứng qua ô hồi, hoa 
văn triện, chặn hai đầu bởi 2 dải hoa văn chữ Vạn. Diềm là hình cây trúc, gốc trúc chính là 
các chân kỷ. Hoa văn, lá trúc, đốt trúc thếp vàng, mặt kỷ và các đường viền bản phẳng sơn 
son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Kỷ thờ LSb 32895: mặt phẳng, trang trí nhiều kẻ chỉ ngăn cách mặt kỷ với các hồi kỷ 
tạo thành ô tương đối sâu, chặn 2 đầu là hai ô vuông nhỏ, chạm nông; bổ ô hình chữ Vương, 
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hoa văn triện, bên trong ô chạm nổi, kênh bong trên nền với hình: tùng, cúc, trúc, mai, mỗi 
hồi 1 loại. Đường diềm chạm nổi mặt hổ phù và mây cách điệu. Chân quỳ dạ cá, tạo dáng 
vẻ khỏe khoắn. Hoa văn thếp vàng, bản phẳng sơn son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Kỷ thờ LSb 32896: kích thước lớn, trang trí: diềm hoa văn là triện biến thể, mặt hổ 
phù, các hồi bổ ô, hoa văn triện chữ Thọ chạm nông trên nền phẳng, chim phượng và dây 
leo, trổ thủng. Chân quỳ dạ cá, tạo dáng khỏe mạnh mà duyên dáng, trang trí lông đuôi chim 
phượng. Hoa văn và các đường chỉ thếp vàng, nền phẳng sơn son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Kỷ thờ LSb 32897: chân thẳng soi rãnh, mặt phẳng sơn son, trang trí: dạng ô hộc, hoa 
văn gấm chữ Vạn chạm nông trên nền phẳng, trổ thủng. Diềm là hình chim phượng cách 
điệu và đối xứng qua mặt hổ phù, chạm nổi trên nền phẳng. Hoa văn và các đường chỉ thếp 
vàng, nền phẳng sơn son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Kỷ thờ LSb 32888: chân thẳng soi rãnh, mặt phẳng sơn son, trang trí: dạng ô hộc, hoa 
văn gấm chữ Vạn chạm nông trên nền phẳng, trổ thủng. Chân kỷ để bản phẳng, chạy suốt từ 
chân nọ sang chân kia, tách không gian từ các hồi kỷ thờ và đường diềm với hoa văn triện 
và dây lá cách điệu chạm nông trên bản phẳng, hình dáng tương tự như dáng của cửa võng 
thu nhỏ với hai dải bên chạy dài xuống 2/3 chân kỷ. Hoa văn và các đường chỉ thếp vàng, 
nền phẳng sơn son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Kỷ thờ LSb 32889: chân thẳng soi rãnh, mặt phẳng sơn son. Các hồi của kỷ thờ bổ ô, 
trang trí: hoa văn triện chữ Thọ chạm nông trên nền phẳng, đối xứng nhau qua ô với hình 
hoa chanh 4 cánh chạm nông trên nền phẳng, đề tài tứ quí chạm nổi, kênh bong trên nền 
phẳng. Diềm với hoa văn triện đối xứng nhau hình dải lụa cuốn thư ở trung tâm, chạm nổi 
trên nền phẳng, chạy dài xuống 1/2 chân kỷ. Hoa văn và các đường chỉ thếp vàng, nền 
phẳng sơn son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Kỷ thờ LSb 32892: chân thẳng soi rãnh, mặt phẳng sơn son, trang trí bởi kỹ thuật hoàn 
toàn khác với những hiện vật trong nhóm: chạm nông để tạo nên đường viền, chặn 2 đầu 2 
ô hoa văn triện cho khoảng không tạo nên một kiểu ô hồi trống; trang trí nét vàng trên nền 

Nhóm hương án
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phẳng sơn son. Diềm vẽ nét vàng hoa văn cẩm qui, hoa chanh 4 cánh và dây lá cách điệu. 
Niên đại: thế kỷ 19. 

b. Đài thờ: 02 hiện vật có cùng kiểu dáng hình chữ nhật nhưng trang trí khác nhau.
Đài thờ LSb 32940: niên đại: thế kỷ 19; trang trí khá đơn giản nhưng tinh tế với đồ án 

hoa lá cách điệu, uốn móc, hồi văn, màu sắc chủ đạo là đỏ và đen. 
Đài thờ LSb 32941: thếp vàng toàn bộ, trang trí hoa văn rồng, phượng nhưng kỹ thuật 

chạm trổ chưa điêu luyện, nét đục không mềm mại. Niên đại: thế kỷ 19.
c. Hương án: 05 hương án với hoa văn và kỹ thuật tạo tác khá phong phú mà tinh tế, 

toát lên dáng vẻ uy nghiêm, bề thế của loại hình hiện vật này. Sau đây là 3 hiện vật tiêu biểu:
Hương án LSb 32903 với trang trí và kỹ thuật: phần mặt là 4 miếng trang trí góc hình 

đào hóa long; bổ thành 3 hộc chạm nổi trên nền phẳng hoa văn triện chữ Thọ, hoa lá; diềm 
là các vòng tròn liên kết bằng các thanh thẳng và mảnh. Các họa tiết trổ thủng; diềm hình 
cửa võng có lèo với hai dải lèo chạy dài xuống 3/4 chân hương án, mặt hổ phù, hoa điểu với 
mỗi bên một cành mẫu đơn, cành đào, 2 chim sẻ được trổ thủng, kênh bong và chạm lộng. 
Hoa văn thếp vàng, các bản phẳng, mặt hương án và nền phẳng sơn son. Niên đại: thế kỷ 19. 

Hương án LSb 32900 với trang trí và kỹ thuật như sau: phần mặt là 4 miếng trang trí 
góc, mỗi góc trổ thủng hình 2 con rồng vuông góc với nhau; bổ thành 3 hộc ngăn cách nhau 
bởi 4 ô chạm nổi trên nền phẳng, hoa văn triện chữ Thọ, cành đào chạm kênh bong trên nền 
phẳng; đường diềm trang trí bản phẳng có kẻ chỉ chạy nối giữa các chân hương án với nhau, 
hình cửa võng thu nhỏ thiếu lèo; trang trí: cá hóa rồng, hình cúc, mai, hình chim hạc đứng 
vươn cổ ngậm dải lụa, dải dây leo chạy, mặt hổ phù nhỏ. Hoa văn thếp vàng, các bản phẳng, 
mặt hương án và nền phẳng sơn son. Niên đại: thế kỷ 19 - 20. 

Hương án LSb 32901: có miếng trang trí 4 góc, mặt bao 4 góc vuông trên mặt hương 
án. Trang trí: cây đào hóa rồng, bổ ô chạm nổi trên nền phẳng, hoa văn triện chữ Thọ, dây 
leo, hình chim phượng, hoa văn cánh sen hình giọt nước, hoa đào, mặt hổ phù. Kỹ thuật: trổ 
thủng, chạm nông trên nền phẳng, hoa văn thếp vàng, nền sơn màu son trai. Niên đại: đầu 
thế kỷ 20. 

6. Nhóm ngai thờ, bài vị
a. Ngai thờ: 08 ngai, căn cứ trên các đồ án trang trí có thể thấy đây là những ngai thờ 

của các gia đình khá giả, quan lại hoặc hoàng thân quốc thích. Tiêu biểu là các hiện vật sau:
Ngai thờ LSb 32907: kích thước trung bình, trang trí: đầu rồng chạm lộng, hoa văn 

dây leo chạm nông trên mặt phẳng bản vuông; chạm kênh bong hình hoa lá hóa rồng, chia ô 
vuông, lá cách điệu, trổ thủng và chạm nổi, vo khối. Thân ngai tạo dáng kiểu bổ ô, trổ thủng, 
trang trí hoa lá hóa rồng. Bệ ngai trổ thủng, chạm nổi hoa lá cách điệu, lưỡng long chầu nhật 
và lưỡng phụng chầu nhật. Phần trung tâm bệ ngai trang trí mặt hổ phù. Chân quỳ, dáng 
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khỏe đặt trên một tấm ván phẳng, sơn đen tạo nên bố cục chữ nhật khép kín. Mặt ngai sơn 
đen, các bản phẳng sơn son và hoa văn thếp vàng. Niên đại: thế kỷ 19. 

Ngai thờ LSb 32912: trang trí và kỹ thuật: rồng chạm lộng; mặt trời, mây; chạm kênh 
bong trang trí đề tài hoa lá hóa rồng; chia ô vuông, trang trí hình hoa lá cách điệu trổ thủng 
và chạm nổi, vo khối; cuốn thư và cây trúc, hoa lá, cánh sen cách điệu, mặt hổ phù. Chân 
quỳ, trang trí hình mặt hổ phù đặt trên một tấm ván phẳng, sơn son, các cạnh có diềm hoa 
lá chạm nổi trên nền phẳng tạo nên bố cục chữ nhật khép kín. Mặt ngai, các bản phẳng sơn 
son, hoa văn thếp vàng. Niên đại: thế kỷ 19 - 20. 

Ngai thờ LSb 402: trang trí và kỹ thuật: tay ngai trang trí hình hai đầu rồng quay đầu 
chầu vào ngai chứ không quay ra phía trước như các ngai thông thường khác, hai đuôi rồng 
xoáy tròn với các tia lửa dài bao quanh tạo thành hoa văn trang trí mặt sau cho phần trán 
của lưng ngai. Chính giữa hai tay ngai - phần hai đuôi rồng gặp nhau là mặt trời với các 
dải mây bao quanh. Thân ngai đặt một bài vị có bệ vuông giật cấp với hình cánh sen cách 
điệu và mặt hổ phù, mây vẽ nét vàng trên nền son đỏ. Ngai chạm trổ hoa văn rồng phượng, 
rồng chầu mặt trời, bên dưới mặt trời còn có mặt hổ phù, trổ thủng và chạm nổi, kênh bong 
trên nền phẳng, bổ ô, trong các ô là hồi văn hình triện, mặt hổ phù và lưỡng long chầu nhật. 
Diềm là hình cánh sen cách điệu. Mặt ngai, các bản phẳng sơn son, hoa văn thếp vàng. Niên 
đại: thế kỷ 19 - 20. 

Ngai thờ LSb 32909: trang trí cầu kì: hình rồng uốn khúc và ẩn một phần trong mây 
được thếp vàng, hoa lá hóa rồng trổ thủng và chạm nổi, vo khối, hoa văn triện, bổ ô, lưỡng 

Nhóm ngai thờ
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long chầu nhật và lưỡng phụng chầu nhật, mặt hổ phù, thân có vảy, gắn nhỡn tròn, dáng 
chân quỳ đặt trên một tấm ván phẳng, sơn son tạo nên bố cục chữ nhật khép kín. Mặt ngai, 
các bản phẳng sơn son và hoa văn thếp vàng. Niên đại: đầu thế kỷ 20.

 Ngai thờ LSb 32910: cấu tạo đơn giản, dáng uốn cong, mềm mại, nền son, chạm nông, 
chạm nổi, chạm lộng, kênh bong trên nền phẳng, trổ thủng, trang trí: hoa điểu, rồng gắn 
nhỡn, mặt hổ phù. Chân quỳ, trang trí hoa lá hóa rồng với đường cong đặt trên 4 miếng gỗ 
vuông, sơn son. Mặt ngai, bản phẳng sơn son, hoa văn thếp vàng. Niên đại: đầu thế kỷ 20. 

Ngai thờ LSb 32911: thếp vàng toàn bộ. Tay, 
thành và thân ngai được ghép theo dạng vòng cung 
liền khối. Tay ngai hình đầu rồng, thân rồng và các 
dải mây được cạm nổi khối, trổ thủng, trang trí hài 
hòa tạo nên lưng và thành, tay ngai. Trang trí và 
kỹ thuật khác: hình mặt trời; chạm lộng trang trí 
thành dải hồi văn và hoa lá cách điệu; trổ thủng, 
trang trí hồi văn và hoa lá hóa rồng; chạm nổi hoa 
văn hoa lá, dây leo. Niên đại: đầu thế kỷ 20. 

b. Bài vị: Các hiện vật bài vị trong bộ sưu 
tập gồm 2 loại: loại được chạm trổ công phu cả 
2 mặt, sơn son thếp vàng, bệ hình chữ nhật có 4 
chân quỳ, thân chạm nổi trang trí hai rồng vờn, 
đối xứng qua danh vị chủ nhân được thờ. Đầu hơi 
gập vào trong, trang trí lưỡng long chầu nhật; có 
số lượng 03 hiện vật, kí hiệu: LSb 32913, LSb 
32914, LSb 210, niên đại: thế kỷ XIX. Loại thứ 2 
có 01 hiện vật, trang trí đơn giản bằng hoa văn dây 
leo chạm nổi trên nền trơn. Bài vị hình chữ nhật, 
hoa văn thếp vàng, nền sơn son.

7. Nhóm sập thờ: 02 sập có thể khối lớn nhất trong các hiện vật của sưu tập.
* Sập thờ LSb 32946, niên đại: thế kỷ 19. Sập có hình chữ nhật, mặt sơn son, họa tiết 

trang trí thếp vàng, một phần thân và chân sơn đen. 400 sập dạng chân quỳ, trang trí mặt hổ 
phù nhỏ. 3 hồi sập bổ ô hộc trang trí hoa văn triện chữ Thọ vuông và hoa lá, dây leo. Phần 
vị trí trung tâm mặt trước đường diềm trang trí mặt hổ phù và dây leo. 2 mặt bên chạm nổi 
trên nền phẳng hình tượng dải lụa và dây leo. 

* Sập thờ LSb 32947, niên đại: thế kỷ 19. Sập có hình chữ nhật, mặt ghép bằng nhiều 
mảnh gỗ sơn son. Ba hồi sập bổ ô hộc trang trí hoa văn hoa lá, dây leo trổ thủng. Phần vị trí 
trung tâm mặt trước đường diềm trang trí mặt hổ phù và dây leo. Hai mặt bên đường diềm 
chạm nổi hoa văn dây leo. 

Bài vị
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8. Nhóm Bát bửu, Lộ bộ: 02 nhóm hiện vật trong đó gồm 33 đơn vị hiện vật.
* Bát bửu LSb 32926 và LSb 32925, niên đại: thế kỷ 19: Bát bửu sơn son thếp vàng. 

Bộ gồm có 3 giá đỡ, trong đó có hai giá 11 bửu và một giá có 8 bửu. Các bộ phận của Bát 
bửu, bửu chạm lộng trang trí hình quạt ba tiêu, khánh ngọc, hồ lô, cuốn thư, hộp sách, thanh 
giản, tù và. Một số các biển của Lộ bộ có chữ Hồi Tỵ và Tĩnh Túc. Kích thước: giá dài 
240cm; cao 195cm; Bửu cao 200cm. 

9. Nhóm tượng thờ: 10 tượng có dáng vẻ khác nhau nhưng được các nghệ nhân khắc 
họa rất chân thực và như được thổi hồn vào tác phẩm.

* Tượng Phật LSb 400: tượng phật Thích Ca Mâu Ni tay kết ấn đại định, tọa thiền 
hai chân thế liên hoa. Thân và áo tượng thếp vàng, các nếp lật áo sơn son. Đế tượng gồm 2 
thớt, 1 thớt trang trí cánh sen đơn lật. 1 thớt trang trí hoa văn dây leo thếp vàng, chạm nông 
trên nền sơn son. 

* Tượng Thích ca sơ sinh LSb 22863: dáng đứng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, 
dung nhan đầy đặn, trong sáng. Tượng khoác áo hở vai, đứng trên tòa sen. Toàn thân tượng 
và tòa sen thếp vàng. 

* Tượng Tuyết Sơn LSb 22790: mô tả hình ảnh Thái tử Thích ca đang tu khổ hạnh 
với tư thế một chân xếp bằng, một chân gấp, một tay gấp khuỷu để lên đầu gối trái, một tay 
chống lên đầu gối phải, thân hình gầy gò lộ rõ xương, một mảnh áo vắt hờ qua vai trái buông 
xuống phủ lên chân và đùi. Đầu tượng là một khối tròn, hốc mắt lõm, má hóp càng làm nổi 
khối đầu chất chứa một sức sống mạnh mẽ.

* Tượng Quan Âm tọa sơn LSb 21829: mô tả Bồ tát Quan thế âm ngồi trên mặt phẳng 
mỏm núi như bàn đá. Tư thế tượng 1 chân gấp, 1 chân thả duỗi, 1 tay để gấp trên mặt bàn 
đá, 1 tay cầm tràng anh lạc, để trên đùi của chân co. Tượng có khuôn mặt trái xoan thanh tú, 
cổ cao ba ngấn, đầu đội mũ có dải vải rủ xuống vai, vạt áo chảy mềm mại gắn với bệ ngồi 
một cách tự nhiên. 

Sập thờ
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* Tượng Ngọc Hoàng 919CR: kích thước vừa phải, nét chạm khắc điêu luyện, mềm 
mại, sống động và tinh tế.Tượng trong tư thế ngồi vững vàng, uy nghi trên bệ. Tượng mặc 
áo đỏ, đội mũ bình thiên, chân đi hài. Áo tượng sơn son, trang trí thủy ba phần gấu áo, các 
vòng tròn trang trí hình chim phượng và mây. Hoa văn thếp vàng.

* Tượng Tứ trấn LSb 22818 và LSb 22819: đây là 2 tượng trong bộ Tứ trấn (tứ thiên 
vương gồm 4 tượng: Đa Văn thiên vương, Quảng Mục thiên vương, Đông Trì Quốc thiên 
vương, Nam phương Tăng Trưởng thiên vương) tượng trưng cho sức mạnh của các vị thần 
thuận theo lẽ phải. Tượng mô tả vị tướng nhà trời trong trang phục võ tướng, đội mũ chiến, 
chân đi hài, thắt đai lưng, đứng trên đám mây. Tượng được tạo tác bởi nghệ thuật điêu khắc 
tượng tròn. Các nếp áo chạm nông. Phần chân dung chạm nổi khối, nét chạm khỏe khoắn. 
Tượng thếp vàng toàn thân. Bệ tượng sơn màu son trai.

* Tượng nghê LSb 330: là loại nghê thường được đặt thành đôi, hai bên cửa trong các 
đền, đình, miếu. Nghê có tư thế hai chân sau quỳ, một chân trước đứng thẳng, một chân đạp 
lên quả cầu, ngực vươn về phía trước. Thân nghê được trang trí các hình xoáy. Râu bờm 
được mô tả hình các sợi thô, miệng rất rộng, Lông mi dữ, trán rộng, mũi hơi nhỏ. Trên lưng 
nghê trang trí một đường sơn đỏ chạy dọc theo sống lưng. Toàn thân sơn đen, các hoa văn 
thếp vàng. Nghê đứng trên một bệ hình bầu dục sơn son.

10. Các nhóm đồ thờ khác: gồm 09 hiện vật với các loại hình khác nhau, mỗi loại 
hình có một công năng riêng.

* Biển hiệu trang trí: biển này được tạo tác bởi kỹ thuật chạm nổi khối trên nền phẳng. 
Biển trang trí đồ án lưỡng long chầu nhật. Hình tượng rồng uốn 5 khúc, chân 5 móng, đạp 
mây và một phần thân ẩn trong mây. Hình tượng mặt trời được bao quanh bởi các tia lửa. 
Phần hoa văn thếp vàng, nền phẳng sơn son.

* Quả đựng đồ thờ: đây là hiện vật được tạo tác theo một kỹ thuật tương đối đặc biệt: 
kỹ thuật uốn cong tấm gỗ mỏng thành các vòng tròn khác nhau, gắn lại thành quả. Hoa văn 
trang trí bởi nghệ thuật vẽ nét vàng trên nền son. Quả đựng đồ thờ này có chân tương đối 
cao, phù hợp với ban thờ trong các chùa lớn. Các đồ án trang trí là long phượng, cẩm qui, 
hoa văn triện chữ Thọ vuông và long ẩn.

* Chân đế LSb 380: là một đế 3 chân được tạo dáng thành 3 con cá chép với dáng mập, 
khỏe, vẩy đều đặn, mắt mở to, râu dài và xoắn. Trung tâm của chân đế là một hình tròn trổ 
thủng hoa văn chữ Thọ để liên kết 3 chân đế được vững vàng. Cá chép thếp vàng, các thanh 
giằng chân đế được sơn son. Hoa văn triện chữ Thọ sơn đen.

* Hộp sắc phong LSb 388 và hộp ấn LSb 223: được tạo nên bởi kỹ thuật ghép mộng 
các tấm ván vào một khung gỗ tạo thành hộp. Phần ván mỏng (thành, đáy, nắp) được trang 
trí bởi nghệ thuật vẽ nét vàng trên nền sơn son. Đồ án trang trí lưỡng long chầu nhật với hình 
tượng rồng 5 móng, đuôi xoáy, dài, thân gấp nhiều khúc.
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* Mõ LSb 200 và LSb 201: hiện vật này được chế tạo với mục đích để thờ, không phải 
là một dụng cụ hành lễ (để gõ). Mõ được đục thủng, khoét rỗng lòng một đoạn gỗ. Phần 
cửa mở ra để khoét lòng khối gỗ sau đó ghép miếng gỗ khác vừa vặn tạo thành miệng mõ. 
Phần quai mõ chạm nông các hoa văn cách điệu tạo nên mặt hổ phù, miệng là khoảng trống 
từ quai mõ xuống thân mõ, có mũi nở với đầu mũi tròn, mắt tròn, râu uốn từ hai bên khóe 
miệng chạy xuống phần thân có vảy rồng. Hoa văn thếp vàng, miệng hổ phù sơn son và 
thân mõ sơn đen.

* Quạt LSb 397 và LSb 399: cũng là kỹ thuật vẽ nét trang trí hình rồng và hoa.
Sưu tập đồ thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng thời Nguyễn đã và đang được Bảo tàng Lịch 

sử Quốc gia đặc biệt quan tâm, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị của sưu tập. Trong 
tương lai, chắc chắn những hiện vật của sưu tập sẽ phát huy tốt hơn nữa giá trị lịch sử, văn 
hóa, tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật… hàm chứa trong nó bởi mỗi hiện vật trong sưu tập còn 
có những câu chuyện gắn với lịch sử, ước nguyện của nhiều dòng họ, gắn với tục thờ cúng 
tổ tiên của người Việt, một phong tục tín ngưỡng bản địa mang tính truyền thống từ lâu đời 
và đã trở thành bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

THE COLLECTION OF THE NGUYỄN DYNASTY’ LACQUERED 
AND GILT WOODEN WORSHIP OBJECTS 

IN THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Đinh Quỳnh Hoa

In Vietnam National Museum of History, the collection of Lacquered and gilt wooden 
worshipping objects is rich and abundant in form and decoration. The collection consists of 
parallel sentences, big characters, books, door (of temples) painting in fresco, incense table, 
votive table, eight precise items, statues... Each of them is made with different forms and 
decorated specifically...

This collection is specially cared by the Vietnam National Museum of History. 
Therefore, the museum always applies the best devices for the storage and conservation 
of them, besides the study of the values of the collection. In the future, the objects in the 
collection are about to be brought into play better with their historical, cultural and aesthetical 
values. Moreover, each object also contains itself the stories associated with the history, or 
represents the wishes of the families. Especially, they present the good meanings of the 
ancestral worshipping of the Vietnamese people in the traditional culture of the country.


