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Chiêm ngưỡng những cổ vật quý giá ở cung đình 

triều Nguyễn 

(Dân trí) - Những bình hoa bằng vàng ròng, nạm ngọc bích, nặng tới 3,5 kg hay những 

bộ đồ ngự gia dụng bằng bạc mạ vàng, chiếc áo bào thêu rồng tinh xảo của quan đại 

thần Phan Thanh Giản... 

Bảo tàng cổ vật cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa tiếp nhận một số 

hiện vật quý của đời vua Nguyễn do các cá nhân chơi cổ vật trao tặng, và ra mắt trưng bày 

chuyên đề sưu tập hiện vật của nhà sưu tập Dương Phú Hiến. 

  

Các cổ vật được hiến tặng gồm một bộ bàn ghế chế tác dưới thời vua Khải Định của nhà sưu 

tập Dương Phú Hiến (Hà Nội); 2 chậu quán tẩy bằng sứ của bà Monie Phương (Việt Kiều 

Campuchia với tâm nguyện 2 món cổ vật này sẽ sớm được trưng bày tại lăng vua Thiệu Trị 

ở Huế) và 2 cây kiếm triều Nguyễn của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (Huế). 

 

 
Bên bộ bàn ghế cầu kỳ thời vua Khải Định 

Đồng thời, nhà sưu tập Dương Phú Hiến đã đưa đến Huế 26 hiện vật bằng kim loại quý chủ 

yếu có xuất xứ từ Châu Âu, được chế tác vào đầu thế kỷ 20. Đa số các hiện vật là quà tặng 

ngoại giao của Pháp, Trung Quốc dành cho triều đình nhà Nguyễn vào thế kỷ 19 và đầu thế 

kỷ 20. 

Đặc biệt trong số này có 2 bình hoa bằng vàng ròng, nạm ngọc bích, mỗi bình trọng lượng 

3,5kg làm toàn vàng nguyên chất, trên có khắc họa tiết hoa lá, kỳ lân tinh xảo. Tính ra trị giá 

nếu theo vàng thị trường hiện nay cũng trên 500 cây vàng. Bộ đồ ngự gia dụng bằng bạc 

(gồm chén, đũa, ly, giá nến…), đôi đũa mạ vàng ở đuôi được làm từ gỗ kim giao có tác 

dụng trừ độc cho vua ăn); chiếc áo bào thêu rồng tinh xảo của quan đại thần Phan Thanh 

Giản… 
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Hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ kích cầu du lịch tại di tích Huế và kỷ niệm lễ 30/4. 

Trưng bày kéo dài trong vòng 6 tháng tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế (số 3 đường Lê 

Trực, TP Huế) từ 21/4-21/10: 

 
2 bình làm bằng vàng ròng nạm ngọc đẹp mê hồn  

  

 
Mỗi bình có trọng lượng hơn 3,5kg vàng được sự quan tâm lớn của người mê cổ vật 
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Những họa tiết cầu kỳ chạm trên chiếc bình từ thời vua Nguyễn 

  

 
Con kỳ lân chạm nổi ở 2 bên thân bình vàng 

  

 
Bộ đồ bạc ngự dụng 

  

 
Chén rất tinh xảo, có tác dụng trừ độc vì làm bằng bạc nguyên chất 
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Đũa có đuôi bịt vàng, làm từ gỗ kim giao hóa giải độc dược nếu có trong thức ăn cho vua 

  

 
2 chậu quán tẩy có chức năng chứa nước để vua rửa tay, mặt trước lúc thực hiện các nghi lễ tâm 

linh 

  

 
Kiếm thời Nguyễn dành cho quan, lính với hình dáng nhỏ, đẹp 
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Trâm cài và kiềng đeo cổ bằng bạc cho các cung phi tần thời Nguyễn 

  

 
Chiếc ghế dành cho vua Khải Định ngồi mang phong cách Á-Âu trộn lẫn 

  

 
Chiếc áo bào thêu rồng vờn trong mây của quan đại thần Phan Thanh Giản 

Đại Dương 

Nguồn: http://dantri.com.vn/van-hoa/chiem-nguong-nhung-co-vat-quy-gia-o-cung-dinh-trieu-

nguyen-722216.htm 
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