Phát hiện đạo sắc phong niên hiệu
Bảo Đại năm 1940
(Dân trí)- Một đạo sắc phong bằng văn tự Hán Nôm cổ
thời Nguyễn, niên hiệu Bảo Đại năm thứ 15 (1940) vừa
được nhóm khảo cứu thuộc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phát
hiện.
Thông tin từ bảo tàng Hà Tĩnh cho biết đạo sắc phong này được
tìm thấy tại Trung Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), trong quá trình nhóm
khảo cứu thực hiện chuyên đề sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm.
Đạo sắc phong cổ nói trên có kích thước dài 2.10m, rộng 0.50m,
được viết bằng chữ Hán cổ trên giấy dó với nét chữ mảnh, rõ và
sắc nét, giấy màu vàng nghệ, mặt trước trang trí họa tiết hoa văn
hình rồng, chữ triện, chấm tròn màu trắng, xung quanh được
viền bằng các họa tiết hình vạch kẻ song song liền nhau…
Sắc còn nguyên vẹn, được con cháu dòng họ Trần thuộc xã
Trung Lộc (Can Lộc) lưu giữ.

Đạo sắc phong niên hiệu Bảo Đại lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Tĩnh

Theo một số chuyên gia thì nội dung đạo sắc phong cổ là phong
cho vị thần Bản Cảnh Lê triều Minh Vũ vệ Phó vệ Phấn lực
Tướng quân Trần Đình Trù ở ấp Văn Hộ, thôn Văn Cử, xã Bàn
Thạch, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tỉnh (nay là xã Trung Lộc, huyện
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) làm thần Dực Bảo Trung Hưng linh phù
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chi thần, thờ làm Bản Cảnh Thành hoàng làng. Sắc đề ngày
19/8/1940, niên hiệu Bảo Đại năm thứ 15
Đây là đạo sắc phong có niên hiệu Bảo Đại, lần đầu tiên được tìm
thấy tại Hà Tĩnh.
Việc phát hiện đạo sắc phong cổ nói trên giúp các nhà nghiên cứu
lịch sử văn hóa tìm hiểu thêm về sự khác biệt các họa tiết hoa văn
trang trí trên sắc phong cổ, sự thay đổi các địa danh hành chính
làng xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dưới vương triều Nguyễn,
đồng thời là nguồn tư liệu văn tự Hán Nôm cổ có giá trị quý
hiếm nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khai thác và lưu giữ
bảo quản lâu dài.
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