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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Vùng đất Nam Bộ với tư cách là một không gian địa lý và địa bàn hành 
chính thân thuộc, thiêng liêng của người dân đất Việt đã trải qua một quá 
trình hình thành, phát triển lâu dài, được bồi tụ chủ yếu bởi hai con sông lớn: 
sông Đồng Nai và sông Mê Kông. Nơi đây cũng đã từng tồn tại, phát tích của 
nền văn hóa Óc Eo và các vương quốc Phù Nam, Chân Lạp phát triển huy 
hoàng rồi suy tàn theo năm tháng.

Từ thế kỷ XVII, người Việt từ miền Bắc và miền Trung đã vào đây khai 
phá, dựng làng, lập ấp cùng với người dân bản địa chinh phục vùng đất hoang 
vu nhưng rất trù phú này. Đến thế kỷ XVIII, từ tầm nhìn chiến lược và công 
lao to lớn của các chúa Nguyễn, sau này là vương triều Nguyễn, xác lập, sắp đặt 
các đơn vị hành chính, vùng đất phương Nam giàu có chính thức thuộc chủ 
quyền của dân tộc Việt Nam, đến nay đã được hơn 300 năm.

Vùng đất Nam Bộ với cương vực như hiện nay bao gồm cả Đông Nam Bộ 
và Tây Nam Bộ - đồng bằng sông Cửu Long, có 17 tỉnh và hai thành phố trực 
thuộc Trung ương, diện tích tự nhiên hơn 64.000 km2, dân số hơn 33 triệu 
người với nhiều tộc người tụ cư sinh sống, gồm các dân tộc ít người bản địa, 
các dân tộc thiểu số từ Trường Sơn - Tây Nguyên xuống, từ các tỉnh miền núi 
phía Bắc vào, một số ít người từ các nước khác đến, nhưng chủ yếu là địa bàn 
của người Kinh, người Hoa, người Khmer, người Chăm.

Về mặt địa lý, nhìn từ Bắc vào Nam, Đông Nam Bộ giáp cực Nam Trung 
Bộ từ tỉnh Ninh Thuận, giáp Trường Sơn - Tây Nguyên từ các tỉnh Lâm Đồng, 
Đắk Nông; có đường biên giới trên đất liền với Campuchia từ Bình Phước tới 
Hà Tiên; có đường bờ biển trải dài từ Ninh Thuận tới đất mũi Cà Mau (Biển 
Đông) và từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên (biển Tây - vịnh Thái Lan). Nằm ở 
ngã ba đường giao thông quốc tế, Nam Bộ có vị trí địa - kinh tế, địa - chính trị 
cực kỳ quan trọng.
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Với tư cách một vùng đất giàu trầm tích văn hóa, đa dạng tộc người, đa 
tôn giáo, giàu tiềm năng và có vị trí chiến lược trọng yếu, từ lâu Nam Bộ đã 
là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong nước và ở nước ngoài, 
nhiều hội thảo khoa học về vùng đất này đã được tổ chức, nhiều công trình 
khoa học trên các lĩnh vực đã được công bố, nhưng cho đến nay vẫn thiếu một 
công trình có tầm vóc, quy mô lớn nghiên cứu toàn diện, liên ngành để có cái 
nhìn toàn cảnh, sâu sắc, nhiều chiều cạnh về vùng đất phương Nam này. 

Để đáp ứng yêu cầu đó, chương trình nghiên cứu tổng thể về vùng đất 
Nam Bộ dưới dạng một đề án khoa học cấp nhà nước do GS. Phan Huy Lê làm 
chủ nhiệm, gồm 11 đề tài khoa học đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
phép triển khai từ năm 2008. Từ những đề tài khoa học nghiên cứu cơ bản này, 
Ban Chủ nhiệm đề án đã tổ hợp lại thành báo cáo tổng quan Quá trình hình 
thành và phát triển vùng đất Nam Bộ. Sau 4 năm nghiên cứu, toàn bộ đề án đã 
được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu và đánh giá đây là chương trình 
khoa học - công nghệ xuất sắc năm 2011.

Mặc dù công trình được đánh giá cao, nhưng khi xuất bản thành sách, các 
tác giả phải tiếp tục bổ sung, sửa chữa, chỉnh lý trong vòng hơn 3 năm - đến 
giữa năm 2015 mới chuyển giao bản thảo cho Nhà xuất bản. Sau khi tiếp nhận 
bản thảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã huy động một đội ngũ 
đông đảo biên tập viên, họa sĩ, nhân viên kỹ thuật, tổ chức biên tập, đọc duyệt, 
thiết kế makét, trình bày trong hơn một năm để công trình khoa học lớn này 
lần đầu tiên đến tay bạn đọc vào cuối năm 2016 đầu năm 2017.

Đây là một công trình khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc, được 
tiến hành bởi đội ngũ các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong 
đó Ban Chủ nhiệm đề án và chủ biên của từng đề tài là các chuyên gia hàng 
đầu trong từng giai đoạn lịch sử cũng như trong các lĩnh vực nghiên cứu. Tuy 
vậy, ở một vài chương trong bộ tổng quan hoặc từng đề tài, chất lượng nghiên 
cứu và hàm lượng khoa học không giống nhau, có chương, có tập chưa được 
như kỳ vọng hoặc yêu cầu nghiên cứu đặt ra. 

Tất nhiên mỗi đề tài khoa học là công trình độc lập, nhưng khi đặt trong 
một chỉnh thể thì có đề tài không tránh được sơ lược, dàn trải; có đề tài có một 
số nội dung đã được trình bày ở các đề tài khác. Vì vậy, Nhà xuất bản đã thống 
nhất với chủ biên đề nghị các tác giả bổ sung, nâng cấp hoặc cắt bỏ những 
trùng lặp để bộ sách tuân thủ nghiêm ngặt sự thống nhất trong chỉnh thể.
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Bộ sách về vùng đất Nam Bộ  gồm bộ tổng quan, rút gọn: Vùng đất Nam 
Bộ - Quá trình hình thành và phát triển, 2 tập và một bộ chuyên khảo sâu gồm 
10 tập, nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương 
Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết 
chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.

Khi triển khai nghiên cứu, tên đề án và tên từng đề tài khoa học rất cụ thể 
và thường khá dài, nhưng khi xuất bản, Nhà xuất bản đã trao đổi với chủ biên 
thống nhất bộ sách có tên chung là Vùng đất Nam Bộ.

Riêng bộ tổng quan Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển, 
ngoài Chương mở đầu và Chương kết có 10 chương nội dung, được kết cấu 
hoàn chỉnh. Nhưng với dung lượng 1.500 trang sách rất khó dung nạp trong một 
cuốn sách, cho nên chúng tôi chia thành hai tập: tập I gồm Chương mở đầu và 
sáu chương nội dung, tập II gồm bốn chương nội dung và Chương kết.

Riêng Chương kết, các tác giả dành mục cuối cùng để trình bày đề xuất, 
kiến nghị của Ban Chủ nhiệm đề án với Đảng, Nhà nước và các cơ quan lãnh 
đạo, quản lý, chúng tôi tách ra làm phần Phụ lục đặt ở cuối sách.

Như vậy kết quả nghiên cứu của đề án được công bố thành các cuốn sách 
sau đây:

- Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển, gồm 2 tập,  
GS. Phan Huy Lê chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập I: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái,  
TS. Trương Thị Kim Chuyên chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập II: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII, GS. TSKH. Vũ 
Minh Giang - Nguyễn Việt đồng tác giả.

- Vùng đất Nam Bộ, tập III: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, GS. TS. Nguyễn 
Văn Kim chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập IV: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX,  
GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập V: Từ năm 1859 đến năm 1945, PGS. TS. Đoàn 
Minh Huấn - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập VI: Từ năm 1945 đến năm 2010, PGS. TS. Trần 
Đức Cường chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập VII: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt 
văn hóa, GS. TS. Ngô Văn Lệ chủ biên.
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- Vùng đất Nam Bộ, tập VIII: Thiết chế quản lý xã hội, PGS. TS. Vũ Văn 
Quân chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập IX: Tộc người và quan hệ tộc người, TS. Võ Công Nguyện 
chủ biên.

- Vùng đất Nam Bộ, tập X: Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới,  
PGS. TS. Võ Văn Sen chủ biên.

Về mặt xuất bản, bộ sách được biên tập, thiết kế, trình bày thống nhất 
trong từng tập và trong cả bộ sách, được in ấn đẹp, trang trọng.

Xuất bản bộ sách này chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đọc, các nhà 
nghiên cứu, học viên, sinh viên các học viện, nhà trường và các nhà lãnh đạo, 
quản lý, các địa phương, đơn vị một khối lượng tri thức lớn, khá đầy đủ, toàn 
diện và chân xác về vùng đất Nam Bộ, phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu 
và hoạch định chính sách ở khu vực trọng yếu, năng động này của đất nước.

Bộ sách cũng cung cấp cơ sở lịch sử - pháp lý vững chắc phục vụ cuộc 
đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, 
hữu nghị.

Các tác giả và Nhà xuất bản đã nỗ lực rất cao trong nghiên cứu, biên soạn 
và biên tập - xuất bản, nhưng với khối lượng công việc đồ sộ, bộ sách khó 
tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong được bạn đọc góp ý, phê bình.

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách quý cùng bạn đọc.

Tháng 4 năm 2017 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
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LỜI GIỚI THIỆU

Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ là một đề án 
khoa học xã hội cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, 
được thực hiện trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 và nghiệm 
thu vào cuối năm 2011. Đề án gồm 11 đề tài:

 1- Điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái tác động đến tiến 
trình lịch sử và đặc trưng văn hóa vùng đất Nam Bộ do TS. Trương Thị 
Kim Chuyên, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm.

2- Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII do GS. TSKH. Vũ Minh 
Giang, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà 
Nội làm Chủ nhiệm.

3- Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI do PGS. TS. Nguyễn Văn 
Kim, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia 
Hà Nội làm Chủ nhiệm.

4- Nam Bộ từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX: Quá trình khai phá và xác 
lập chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ do GS. TS. Nguyễn 
Quang Ngọc, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc 
gia Hà Nội làm Chủ nhiệm.

5- Nam Bộ từ khi Pháp xâm lược Việt Nam đến năm 1945 do 
PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Học viện Chính trị hành chính khu vực I 
làm Chủ nhiệm. 

6- Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 2010 do PGS. TS. Trần Đức Cường, 
Viện Sử học Việt Nam làm Chủ nhiệm. 

7- Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cư 
dân Nam Bộ do GS. TS. Ngô Văn Lệ, Trường Đại học Khoa học xã 
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hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm 
Chủ nhiệm.

8- Đặc trưng thiết chế quản lý xã hội ở Nam Bộ do PGS. TS. Vũ Văn 
Quân, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia 
Hà Nội làm Chủ nhiệm.

9- Tộc người và quan hệ tộc người ở Nam Bộ - lịch sử và hiện trạng do 
TS. Võ Công Nguyện, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ làm Chủ nhiệm.

10- Nam Bộ trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt 
Nam do PGS. TS. Võ Văn Sen, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân 
văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm.

11- Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân 
dân về lịch sử vùng đất Nam Bộ do PGS. TS. Phan Xuân Biên, Viện 
Nghiên cứu xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí 
Minh làm Chủ nhiệm.

Toàn bộ kết quả nghiên cứu của các đề tài được tổng hợp trong một 
công trình mang tên Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam 
Bộ do GS. Phan Huy Lê, Chủ nhiệm đề án, làm Chủ biên.

Công trình có một số đề tài nghiên cứu về quá trình lịch sử, nhưng 
không đơn thuần là lịch sử Nam Bộ. Cùng với các lớp cắt lịch đại theo 
tiến trình lịch sử, còn có những nghiên cứu trên một số lĩnh vực cơ 
bản về điều kiện tự nhiên, quan hệ tộc người, thiết chế quản lý xã hội, 
đời sống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, về quá trình xác lập chủ quyền 
của quốc gia Đại Việt... Trong một số đề tài lịch sử cũng có những yêu 
cầu làm sáng tỏ một số nội dung quan trọng như đề tài số 2 với yêu cầu 
nghiên cứu về văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, đề tài số 4 có yêu 
cầu nghiên cứu sự xác lập chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam 
Bộ. Đặc biệt từ kết quả nghiên cứu, đề án xác lập một nhận thức mới 
coi lịch sử vùng đất Nam Bộ không phải bắt đầu khi người Việt vào khai 
phá từ thế kỷ XVII mà phải ngược về quá khứ xa xưa từ khi con người 
xuất hiện trên vùng đất phương Nam này.

Vùng đất Nam Bộ đã được các nhà khoa học nghiên cứu từ lâu dưới 
góc độ của nhiều chuyên ngành từ địa chất, địa lý đến khảo cổ học, dân 
tộc học, nhân học, xã hội học, kinh tế học, văn hóa học và sử học. Đề án 



LỜI GIỚI THIỆU 11

một mặt tổng hợp các kết quả nghiên cứu đó, mặt khác nghiên cứu thêm 
một số nội dung cần thiết nhằm tạo ra một nhận thức tổng hợp về toàn 
bộ quá trình hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam này.  
Đó là cơ sở khoa học để hiểu biết và lý giải những nét độc đáo của không 
gian lịch sử văn hóa vùng đất Nam Bộ với những trầm tích của nhiều 
thời kỳ lịch sử, những biến đổi trong cấu trúc tộc người, vai trò và cống 
hiến của các lớp cư dân - tộc người đã từng sinh sống trên vùng đất này, 
những đặc trưng về văn hóa, phong cách, lối sống của con người Nam 
Bộ, quá trình hội nhập của vùng đất Nam Bộ vào lãnh thổ của nước Đại 
Việt từ thế kỷ XVII-XVIII cho đến cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và 
sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đến ngày nay.

Tham gia đề án có hơn một trăm nhà khoa học thuộc một số viện 
của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam) và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một số 
khoa và viện của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. Các nhà khoa học 
tham gia dưới nhiều phương thức như trực tiếp biên soạn, nghiên cứu 
chuyên đề, điều tra khảo sát điền dã, tham luận trong các hội thảo khoa 
học. Trong quá trình chuẩn bị xây dựng đề án, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức ba hội 
thảo khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ: Văn 
hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam (năm 2004), Vùng đất Nam Bộ cho 
đến cuối thế kỷ XIX (năm 2006), Nam Bộ thời cận đại (năm 2008). Trong 
quá trình triển khai đề án, Ban chủ nhiệm đề án cùng chủ nhiệm các đề 
tài còn tổ chức một số hội thảo trao đổi về lịch sử nghiên cứu, phương 
pháp tiếp cận và một số nội dung cơ bản của đề án như tiến trình lịch sử 
xã hội, bản sắc văn hóa xã hội. Các bài tham luận trong những hội thảo 
này đã được Nhà xuất bản Thế giới biên tập và in thành sáu tập kỷ yếu1.  

1. Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, 2008; Lịch sử nghiên cứu và phương 
pháp tiếp cận, 2008; Một số vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ đến cuối thế kỷ XIX, 
2009; Một số vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ thời kỳ cận đại, 2009; Mấy vấn đề tiến 
trình lịch sử xã hội, 2011; Mấy vấn đề bản sắc văn hóa xã hội, 2011. 
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Kết quả nghiên cứu của Đề án được Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật biên tập rất công phu và công bố thành một bộ sách mang tên 
chung Vùng đất Nam Bộ gồm 11 tập sách. Riêng tập Tổng quan là Vùng 
đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển dày đến 1.500 trang 
chia làm hai tập. So với nội dung của các đề tài có yêu cầu thống nhất 
lại tên từng tập và sắp xếp lại một số nội dung để tránh trùng lặp. Cách 
phân tập và bố cục này đã được nói rõ trong Lời Nhà xuất bản.

Tập thể các tác giả đã rất cố gắng hoàn thành công trình nghiên cứu 
nhưng trước một đối tượng nghiên cứu rộng lớn, bao quát nhiều nội 
dung phong phú, trong đó có những vấn đề mới đang nghiên cứu và 
thảo luận nên khó tránh khỏi sơ suất. Rất mong nhận được sự quan tâm 
và đóng góp ý kiến của bạn đọc. Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân 
thành đến Bộ Khoa học và Công nghệ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho việc triển khai đề án, cảm ơn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự 
thật đã dày công biên tập và xuất bản toàn bộ công trình khoa học này.

Hà Nội, mùa Hè năm 2016 
GS. Phan Huy Lê
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MỞ ĐẦU

Nam Bộ là vùng đất có lịch sử khai phá và phát triển đa tuyến với 
nhiều biến động và xáo trộn. Xét từ phương diện văn hóa, đây là vùng 
đất có vị trí giao thoa, với những quá trình tộc người hết sức đa dạng, 
phong phú và vì vậy, cũng vô cùng phức tạp. So với các vùng khác trong 
cả nước, Nam Bộ là nơi có tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo trên tổng dân số 
cao nhất và cũng là nơi có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng vào bậc 
nhất. Ngoài những tôn giáo và tín ngưỡng giống như các vùng khác, 
còn có Cao đài, Hòa hảo, đạo Dừa, Bửu sơn Kỳ hương, Hồi giáo... Đây 
là vùng kinh tế lớn, năng động, đóng góp lớn trong GDP của cả nước. 
Nhưng cũng do tăng trưởng kinh tế mạnh mà Nam Bộ cũng đang diễn 
ra khá nhanh quá trình phân hóa giàu nghèo dẫn tới những nguy cơ 
tiềm ẩn cho ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh phức tạp về dân tộc 
và tôn giáo.

Nhìn từ góc độ địa - chính trị, Nam Bộ là một vùng đất trọng yếu. 
Cùng với Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là vùng luôn thu hút sự 
quan tâm của các cấp lãnh đạo và các cơ quan có trách nhiệm.

Mặc dù cho đến nay đã có không ít những công trình nghiên cứu 
về Nam Bộ, nhưng có một thực tế dễ nhận thấy là những kết quả thu 
được chưa đáp ứng yêu cầu nhận thức khoa học về vùng đất này. Như 
một cầu nối giữa hai nền văn minh lớn là Trung Hoa và Ấn Độ, Nam 
Bộ chịu tác động đến đâu, và quan trọng hơn có vai trò gì trong việc 
nối kết hai nền văn minh ấy, thậm chí có đóng góp gì cho những giá trị 
văn minh nhân loại là những điều cần được làm sáng tỏ thêm. Nam Bộ 
còn là vùng đất chuyển tiếp giữa hai vùng hải đảo và lục địa trong khu 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ VII14 II

vực Đông Nam Á. Đặc điểm địa văn hóa này có ý nghĩa thế nào đối 
với đặc trưng văn hóa của khu vực và bản sắc của chính văn hóa Nam 
Bộ nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung cũng cần phải được nghiên 
cứu thêm.

Việc nghiên cứu sâu sắc Nam Bộ còn góp phần làm rõ các giai đoạn 
lịch sử, đóng góp của các cộng đồng cư dân trong quá trình khai phá và 
phát triển vùng đất, qua đó khẳng định chủ quyền Việt Nam trên vùng 
đất này, bác bỏ có căn cứ khoa học những luận điệu xuyên tạc, kích 
động và lôi kéo ly khai. Vì vậy kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ có 
những đóng góp thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và 
bảo vệ an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, nằm trong hệ thống các đề tài thuộc đề án khoa học cấp 
Nhà nước Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ, nội dung 
được trình bày trong tập sách này chỉ giới hạn trong khung thời gian từ 
thời tiền sử đến thế kỷ VII, thời điểm Nhà nước Phù Nam bị Chân Lạp 
đánh bại. Quyển sách có niên đại sớm nhất đề cập đến Phù Nam là Dị 
vật chí của Dương Phù thời Đông Hán (25 - 220). Đến thời Tam Quốc 
(220 - 280), Phù Nam đã thiết lập quan hệ bang giao với nước Ngô. Theo 
Ngô thư thì vào tháng chạp năm Xích Ô thứ sáu (243), vua Phù Nam là 
Phạm Chiên sai sứ dâng nhạc sĩ và phương vật. Sau đó, khi đánh chiếm 
Giao Châu và Cửu Chân, vua Ngô đã sai người đến các nước phương 
Nam, vua các nước Phù Nam, Lâm Ấp và Minh Đường đều sai sứ dâng 
cống1. Sau đó, sách Lương thư còn cho biết Tôn Quyền nước Ngô đã sai 
Tuyên Hóa tòng sự Chu Ứng và Trung lang Khang Thái đi sứ các nước 
phía Nam, trong đó có Phù Nam. Sau khi đi sứ về, Khang Thái có viết 
quyển Phù Nam thổ tục, còn gọi là Phù Nam truyện. 

Các sách có niên đại muộn hơn vào các thế kỷ VI - VII như Trần 
thư, Tùy thư, Thông điển, Tân Đường thư... đều có chép khá tỷ mỷ về 
Phù Nam.

1. Xem Ngô thư, quyển 47 (Ngô chủ truyện), tờ 31.
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 Như vậy, nguồn sử liệu thư tịch của Trung Quốc không chỉ ghi 
nhận sự tồn tại của Vương quốc Phù Nam ở vùng đất tương ứng với 
vùng đất Nam Bộ, mà còn ghi nhận các mối quan hệ rộng và liên hệ rất 
thường xuyên của vương quốc này với các triều đại phong kiến Trung 
Quốc. Tuy nhiên, trong một thời gian dài nền văn minh cổ đại của cư 
dân Nam Bộ chỉ được biết đến qua các thư tịch cổ nên không tránh khỏi 
những suy đoán mơ hồ.

Tính chất độc đáo và có phần bí hiểm của lịch sử Nam Bộ đã thu hút 
sự quan tâm của nhiều học giả châu Âu khi họ biết tới vùng đất này. Một 
trong những công trình nghiên cứu sớm là các tác phẩm Les peuples 
orientaux connus des anciens Chinois (Các dân tộc phương Đông thời cổ 
được Trung Quốc biết đến) của Louis Léon de Rosny (Paris, 1886). Đặc 
biệt là hai công trình của P. Pelliot tập trung nghiên cứu Vương quốc 
Phù Nam (Le Fou-Nan, BEFEO, vol. 3, 1903) và của E. Aymonier (Le 
Cambodge, Paris, 1903). Đến năm 1968, G. Cœdès đã tập hợp các công 
trình nghiên cứu của mình và kết quả nghiên cứu của nhiều học giả 
khác để xuất bản ở Honolulu một cuốn sách nổi tiếng: The Indianized 
States of Southeast Asian. Đây là công trình tổng hợp khá đầy đủ và hệ 
thống lịch sử các nhà nước Đông Nam Á cổ đại, trong đó Phù Nam, 
Chân Lạp và Chămpa được tác giả đặc biệt chú trọng. Ngay từ những 
công trình nghiên cứu đầu tiên, một số nhà nghiên cứu đã nhận thấy 
tính chất bản địa sơ khởi của vùng đất Nam Bộ không hoàn toàn trùng 
lặp với những gì đã thể hiện rõ ràng từ thời Angkor. Khá nhiều học giả, 
trong đó có cả P. Pelliot cho rằng chủ nhân lập quốc Phù Nam là cư dân 
đồng bằng ven biển có thể thuộc nhóm ngôn ngữ Đa Đảo (Polynésien). 
Những người Chân Lạp - được coi như thủy tổ của tộc Khmer là những 
cư dân có nguồn gốc lục địa. 

Lịch sử nghiên cứu vùng đất Nam Bộ dựa trên thư tịch, bi ký và 
truyền thuyết đã được bổ sung bằng nghiên cứu điền dã khảo cổ của 
một số nhà khoa học Pháp kể từ cuối thế kỷ XIX và nở rộ vào thập niên 
30 - 40 của thế kỷ XX. Những phát hiện và khai quật khảo cổ học tiền 
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sử và lịch sử chủ yếu diễn ra ở vùng miền Đông Nam Bộ với những địa 
điểm như Cù Lao Rùa (Cartailhac, Grossin 1902, Jodin 1910, Malleret 
và Janse 1937), Gò Đá (Holbe, 1889), và các di tích ở vùng thượng Vàm 
Cỏ (các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Giuộc) do P. Levy, J.Y. Claeys, 
H. Parmentier, Louis Malleret tiến hành trong những năm 1930-1940. 
Điều cần được nhấn mạnh ở đây là việc ứng dụng các không ảnh quân 
sự trong việc khảo sát dấu vết hoạt động và cư trú của người xưa của 
các nhà khoa học Pháp đã mở ra một triển vọng đầy hứa hẹn khám phá 
vùng đất ngập nước của đồng bằng Nam Bộ (Paris, 1930). Có lẽ những 
phát hiện khảo cổ trong thời kỳ này và nhất là việc nghiên cứu không 
ảnh đã đưa Louis Malleret đến với chương trình nghiên cứu lớn và hệ 
thống về văn hóa Óc Eo chỉ một vài năm trước khi kết thúc Chiến tranh 
thế giới thứ hai, tại vùng Tứ giác Long Xuyên (Transbassac) và mở rộng 
sang vùng Đồng Tháp, Vàm Cỏ (Cisbassac). 

Năm 1944, nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret đã tiến 
hành một cuộc khai quật có ý nghĩa lịch sử ở địa điểm Óc Eo1. Nhiều 
di tích kiến trúc và hiện vật quý đã được phát hiện. Những di vật tìm 
thấy trong di chỉ này và những di chỉ khác thuộc văn hóa Óc Eo đã được 
chứng minh chính là di tích vật chất của nước Phù Nam2. Niên đại các 
di chỉ thuộc văn hóa Óc Eo phù hợp với thời kỳ tồn tại của quốc gia Phù 
Nam được phản ánh trong các sử liệu chữ viết. Công trình nhiều tập của 

1. Óc Eo: Tên một cánh đồng gần núi Ba Thê (nay thuộc địa phận xã Vọng Thê, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Theo nhân dân địa phương, địa danh này trong 
tiếng Khmer có thể đọc là O KEO, có nghĩa là một vùng trũng (O) phát ra ánh sáng 
lóng lánh như thủy tinh (KEO). Sở dĩ cánh đồng này được đặt tên như vậy vì cư dân 
địa phương thường thấy ở đây những ánh sáng lạ phát ra vào ban đêm mà không hiểu 
vì sao.

2. Xem Malleret, L. : L’Archéologie du Delta du Mékong, 4 tập: 
Tập I: L’Exploration archéologique et les fouilles d’Oc Eo, Paris, 1959.
Tập II: La Civilisation matérielle d’Oc Eo, Paris, 1960.
Tập III: La Culture du Fou Nan, Paris,1962.
Tập IV: Le Cisbassac, Paris, 1963.
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Louis Malleret: L’Archéologie du Delta du Mékong chẳng những đã công 
bố những kết quả nghiên cứu, phát hiện của cuộc điền dã năm 1943-
1944 của tác giả mà còn hệ thống khá đầy đủ những phát hiện nghiên 
cứu trước đó trong những vùng có liên quan.

Có thể nói công cuộc nghiên cứu của Louis Malleret đã mở ra 
một chương mới trong nghiên cứu lịch sử đồng bằng Nam Bộ, trong 
đó chủ yếu là lịch sử văn hóa Óc Eo - Phù Nam. Điểm mấu chốt nhất 
trong nghiên cứu của Louis Malleret là việc ông phát hiện, khai quật 
hệ thống hào lũy và kiến trúc gạch đá ở gò Óc Eo và hệ thống kênh 
rạch cổ nối các di tích đương thời. Hệ thống hào lũy Óc Eo do Louis 
Malleret phát hiện cho thấy một thành lũy cảng thị cổ có hình chữ 
nhật rộng 1.500m x 3.000m. Hệ thống cảng thị này có nhiều dấu vết 
kiến trúc gạch đá ở bên trong và các kiến trúc gạch đá vệ tinh được 
nối với nhau bằng mạng lưới kênh mương cổ. Trong đó, con mương 
dài nhất tới 80km nối Óc Eo với Angkor Borei (Takeo, Campuchia).

Cùng với hệ thống hào lũy, kênh mương cảng thị, kiến trúc đền đài, 
Louis Malleret còn thu thập và khai quật được hàng ngàn tiêu bản hiện 
vật Óc Eo - Phù Nam như hạt chuỗi đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá 
quý, tượng thần, Phật bằng đá, đồng, các cấu kiện kiến trúc gạch, ngói 
và nhiều đồ gốm, đá, gỗ gia dụng... tạo cơ sở để nhận thức sâu hơn về 
những gì liên quan đến Vương quốc Phù Nam được nhắc đến một cách 
mờ ảo trong thư tịch và bi ký.

Công cuộc nghiên cứu về Óc Eo - Phù Nam bị chững lại do những 
khó khăn chung của thế giới thời kỳ hậu thế chiến rồi lại đến chiến 
tranh Đông Dương kéo dài đến tận năm 1975. Cố gắng của các nhà 
khoa học cho vùng đất này về phương diện nghiên cứu khảo cổ, lịch 
sử trong thời kỳ 1945 - 1975 thật hết sức ít ỏi. Lê Hương có làm một 
khảo cứu về Sử liệu Phù Nam (Sài Gòn, 1972) thực tế là gần như biên 
dịch và hiệu đính lại các công trình của L. Finot, G. Cœdès, Maspero... 
về thư tịch và bi ký liên quan. Một vài điền dã của Fontaine, Hoàng 
Thị Thân... ở Xuân Lộc, Hàng Gòn, Dầu Giây, Cù Lao Rùa, Phú Hòa 
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dường như chỉ đủ như những thăm dò khảo cổ học mang tính chỉ dẫn 
ở vùng đất đỏ bazan Đồng Nai, Bình Dương chứ chưa mang lại những 
nhận thức đột biến về tiền - sơ sử Nam Bộ.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), nhóm các nhà 
khảo cổ học chuyên nghiệp Việt Nam đã được hình thành ở Thành 
phố Hồ Chí Minh dưới tên Trung tâm Khảo cổ học thuộc Viện Khoa 
học xã hội miền Nam. Khoa Sử với chuyên ban Khảo cổ học cũng hình 
thành ở Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tại thành phố này. 
Đồng thời, các bảo tàng địa phương cũng được ra đời với đội ngũ cán 
bộ có trình độ khảo cổ, lịch sử, văn hóa đại học và trên đại học. Đó là 
cơ sở để lý giải cho hàng chục di tích khảo cổ học tiền - sơ sử được phát 
hiện, khai quật hằng năm kể từ sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng. Kinh nghiệm nghiên cứu thời tiền - sơ sử dựa trên khảo cổ học 
ở miền Bắc đã được áp dụng và kết quả là các nhà khoa học Việt Nam 
đã xác lập được khung niên đại tương đối của tiến trình tiền sử muộn 
và sơ sử Nam Bộ, từ khoảng 5.000 năm trở lại đây.

Việc tập trung nghiên cứu khảo cổ học ở Nam Bộ từ đó đến nay 
nói chung rõ ràng nhằm vào hai trọng tâm chính: hệ thống văn hóa tiền 
sử Đông Nam Bộ và văn hóa Óc Eo. Tại miền Đông Nam Bộ, ngoại trừ 
những phát hiện về “thời đại đá cũ” còn gây nhiều tranh luận thì chuỗi 
phát triển tiền sử muộn, từ hậu kỳ đá mới trở đi thể hiện quá trình định 
cư ổn định và một tiến trình phát triển văn hóa khá rõ ràng cho đến thời 
đại sắt và thâm nhập thời kỳ vương quốc cảng thị Óc Eo - Phù Nam. 
Việc đặt tên cho từng giai đoạn phát triển văn hóa ít nhiều có khác biệt 
giữa các nhà nghiên cứu, nhưng sự thống nhất thể hiện trong việc phân 
kỳ: Hậu đá mới (hay thời đồng đá) từ 4.500 - 3.500 năm (Cầu Sắt, An 
Sơn, Bình Đa...). Thời đại đồng thau từ 3.500 - 2.500 năm (Cù Lao Rùa, 
Cái Vạn, Dốc Chùa...). Thời đại đồ sắt và quá trình tiền Óc Eo từ 2.500 
năm cho đến thế kỷ I - II sau Công nguyên (Phú Hòa, Hàng Gòn, Giồng 
Cá Vồ...).

Văn hóa Óc Eo được tập trung nghiên cứu ngay từ khi mới ra đời 
Trung tâm Khảo cổ học miền Nam. Giai đoạn đầu được tổng kết vào 
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năm 1995. Trong 20 năm ròng, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã tiến 
hành nghiên cứu phúc tra lại hầu hết các địa điểm Louis Malleret đã 
nhắc đến, đồng thời phát hiện khai quật hàng loạt địa điểm khảo cổ học 
Óc Eo mới. Tuy nhiên vẫn chưa tạo được bước tiến rõ rệt trong nhận 
thức về lịch sử Óc Eo - Phù Nam, nhưng chính quá trình nghiên cứu 
này đã làm hình thành một khái niệm hoàn chỉnh về “Khảo cổ học Phù 
Nam - Óc Eo” ở Việt Nam và trên thế giới.

Từ sau năm 1995, nghiên cứu về văn hóa Óc Eo - Phù Nam ở Việt 
Nam tiến thêm một bước rất quan trọng nhờ những nghiên cứu khảo cổ 
học phối hợp giữa các nhà khảo cổ học Việt Nam với Viện Viễn Đông 
Bác cổ Pháp*1 (do Pierre-Yves Manguin làm đại diện) từ năm 1997 đến 
năm 2002. Chương trình nghiên cứu này đã ứng dụng những phương 
pháp khoa học khảo cổ tiên tiến nhất, nhờ đó các giai đoạn phát triển 
của văn hóa Óc Eo - Phù Nam được chứng minh một cách rõ ràng và 
thuyết phục.

Chương trình nghiên cứu Nam Bộ của Viện Khảo cổ học (1998-
2000) và một số chương trình nhỏ lẻ hơn của các nhà khảo cổ học Nhật 
Bản, Đức cũng làm sáng dần từng mảng vấn đề của văn minh Phù Nam. 

Hội thảo khoa học chuyên đề về Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù 
Nam nhân kỷ niệm 60 năm nghiên cứu tổ chức tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, tháng 12-2004, đã bước đầu tổng kết thành tựu nghiên cứu về 
văn minh Óc Eo - Phù Nam của toàn thể giới khoa học Việt Nam tính 
đến thời điểm đó.

Năm 2006, Nhà xuất bản Thế giới cho ra mắt bạn đọc cuốn sách 
Lược sử vùng đất Nam Bộ do GS.TSKH. Vũ Minh Giang chủ biên đã 
bước đầu tập hợp những nhận thức khoa học mới nhất về lịch sử vùng 
đất Nam Bộ, đặc biệt là vấn đề chủ nhân của Vương quốc Phù Nam. 
Sau đó Đề án khoa học xã hội cấp Nhà nước về Quá trình hình thành và 

* Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp: tiếng Pháp - École française d’Extrême - Orient, 
viết tắt là EFEO (BT).
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phát triển vùng đất Nam Bộ do GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa 
học Lịch sử Việt Nam chủ trì đã được triển khai từ năm 2006. Kết quả 
nghiên cứu của Đề án này đã đưa công cuộc nghiên cứu Óc Eo - Phù 
Nam nói riêng và cả vùng đất Nam Bộ nói chung lên một tầm cao mới 
nhờ phương pháp tiếp cận đa ngành, đa chiều và hệ thống hóa.

Văn hóa Óc Eo - Phù Nam không chỉ là một hiện tượng lịch sử 
xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam hiện tại mà phân bố rộng ra các vùng 
khác nhau của Đông Nam Á. Sự tiến bộ của khảo cổ học khu vực và 
thế giới tại những địa điểm Phù Nam ở ngoài Việt Nam, như Angkor 
Borei, Khao Sam Kaeo, Ban Don Ta Phet... đã góp phần sáng tỏ nhiều 
điều cho quá trình nghiên cứu lịch sử Nam Bộ. Trong số các công 
trình nghiên cứu cần phải nhắc đến cố gắng của nhóm đề tài khảo 
cổ học hạ lưu sông Mê Kông (LMP) do nữ khảo cổ học người Mỹ là 
Mariem Stark chủ trì với sự tập trung có kết quả vào khai quật nghiên 
cứu Angkor Borei (Campuchia) từ 1996-2001. Nghiên cứu của nhóm 
đề tài khảo cổ học hạ lưu sông Mê Kông đã chứng minh quá trình cư 
trú tiền Phù Nam ở Angkor Borei từ 2.500 năm trước và sự hình thành 
một thành lũy Phù Nam như một kinh đô có thể đã xảy ra vào khoảng 
giữa thiên niên kỷ 1 sau Công nguyên. Hệ thống kênh mương và sự 
xuất hiện của gạch cũng được nhóm đề tài khảo cổ học hạ lưu sông 
Mê Kông tập trung phân tích niên đại AMS và nhiệt huỳnh quang. 
Cho dù kết quả còn nhiều thảo luận, nhưng có một điều chắc chắn 
là gạch ngói và kênh đào giao thông đó đã đích thực là kết quả hoạt 
động của thời kỳ Phù Nam. Có thể nói, chính Chương trình nghiên 
cứu của nhóm đề tài khảo cổ học hạ lưu sông Mê Kông (1996-2001) và 
Chương trình nghiên cứu phối hợp của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp 
và các nhà khảo cổ học Việt Nam (1997-2002) đã góp những nhận 
thức mới rất cơ bản về văn hóa Óc Eo - Phù Nam.

Một nghiên cứu rất quan trọng khác có liên quan đến Phù Nam đó 
là những khai quật do nhà khảo cổ học người Pháp là Belline chủ trì 
tại vùng eo Kra (nam Thái Lan), trong đó Khao Sam Kaeo là địa điểm 
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khảo cổ học đáng chú ý nhất. Kết quả nghiên cứu ở Khao Sam Kaeo 
cho thấy quá trình hình thành cảng thị quốc tế cũng như quá trình Ấn 
Độ hóa về mặt kinh tế, văn hóa ở đây đã diễn ra từ nửa sau thiên niên 
kỷ 1 trước Công nguyên. Điều đó chỉ ra con đường ra đời văn hóa Óc 
Eo - Phù Nam có thể là sự phát triển mở rộng từ những tiểu quốc cảng 
thị Ấn Độ hóa trước như Khao Sam Kaeo và sau đó, khi Phù Nam phát 
triển lại trở thành một cảng thị lệ thuộc, bị chi phối bởi đế chế Phù Nam 
hùng mạnh.

Tuy vậy, thực tế nghiên cứu về tiền - sơ sử Nam Bộ và văn hóa Óc 
Eo - Phù Nam cho đến nay cũng chỉ rõ ra những điểm cần phải giải 
quyết trong thời gian tới đây. Đó là việc phát hiện và khai quật những 
địa điểm hay hệ thống địa điểm chuẩn với sự đầu tư ứng dụng các 
phương pháp nghiên cứu phân tích tiên tiến nhất nhằm tiếp tục hoàn 
thiện khung phân kỳ chi tiết cho tiến trình lịch sử Óc Eo - Phù Nam. 
Bên cạnh đó cần thay đổi phương pháp khai quật để có thể khai thác 
được nhiều nguồn thông tin khảo cổ học có giá trị trong việc phục 
dựng lại bức tranh toàn diện về con người, đời sống kinh tế, văn hóa, 
xã hội của văn hóa Óc Eo - Phù Nam, từ đó góp tư liệu chân xác vào 
việc phục dựng lại lịch sử vương quốc và đế chế Phù Nam. Việc rà 
soát lại một cách khoa học hơn khối tài liệu thư tịch, bi ký cần dựa 
trên các văn bản gốc và sử dụng các phương pháp phân tích hiện đại, 
trong đó tiếp cận ngôn ngữ học lịch sử, địa danh học lịch sử có vai 
trò rất quan trọng.

Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra, các tác giả cuốn sách này 
đã vận dụng triệt để các phương pháp nghiên cứu liên ngành dựa trên 
những tiếp cận cơ bản của khoa học lịch sử và khảo cổ học để phân tích 
xử lý các nguồn tư liệu phong phú, đa dạng về vùng đất Nam Bộ. Những 
thủ pháp phân tích lịch đại và đồng đại được áp dụng rộng rãi để tái hiện 
lại quá khứ nhằm đảm bảo tính logic của các kết luận và nhận định.

Tiếp cận khu vực học được sử dụng như một phương pháp chủ đạo 
cho công trình trên cơ sở coi Nam Bộ là một không gian văn hóa, trong 
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đó liên tục diễn ra các quan hệ tương tác giữa con người với điều kiện 
tự nhiên, môi trường sinh thái, giữa các tộc người có truyền thống khác 
nhau và các lớp cư dân đến vùng đất này sớm muộn khác nhau. Ưu thế 
của phương pháp này là có thể tái hiện được bức tranh toàn cảnh, giúp 
ta có được nhận thức tổng hợp về vùng đất Nam Bộ.

Phương pháp so sánh văn hóa được sử dụng trong công trình để 
tìm ra những đặc trưng riêng có của Nam Bộ trong tương quan so 
sánh với các vùng đất khác, đồng thời cũng giúp tìm ra những nét 
tương đồng của văn hóa Nam Bộ với các dạng thức văn hóa khác trên 
đất Việt Nam và rộng ra là của cả khu vực Đông Nam Á. Trong đó, tiếp 
cận vùng văn hóa cũng được sử dụng như một phương cách phân lập 
các không gian để thuận tiện cho việc nghiên cứu so sánh. Một trong 
những nguồn tư liệu được sử dụng phổ biến để nghiên cứu giai đoạn 
lịch sử này là các di tích và hiện vật nên các phương pháp khảo cổ học 
được khai thác triệt để.

Trong một số trường hợp, phương pháp phân tích định lượng cũng 
được áp dụng, kể cả những phương pháp đòi hỏi các thiết bị hiện đại 
như đồng vị phóng xạ Carbon C14 (dùng để xác định niên đại), hoặc 
đồng vị bền Oxy O18 (dùng để phân tích một số trạng thái cổ khí hậu)... 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng đây là một đề tài khó và rất nhiều 
vấn đề khoa học vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu nên trong quá trình 
hoàn thành cuốn sách, các tác giả khó tránh khỏi những khiếm khuyết 
và hạn chế. 

Rất mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học. 
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Chương I

NHẬN DIỆN KHÁI LƯỢC  
VỀ VÙNG ĐẤT NAM BỘ 

TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ VII

I- ĐỒNG BẰNG NAM BỘ TỪ GÓC NHÌN ĐỊA LÝ NHÂN VĂN

1. Vùng văn hóa địa lý tiền sử đồng bằng Nam Bộ

Bước sang thế kỷ XXI, lý thuyết “vùng văn hóa” được sử dụng khá 
phổ biến trong các công trình khảo cứu lịch sử văn hóa khu vực. Lịch sử 
của từng vùng từ đó không phải chỉ là những mạch thời gian biểu trưng 
bởi những sự kiện đơn tuyến mà được trải rộng gắn bó với những tác 
nhân không gian, môi trường. Đối tượng nghiên cứu trong công trình 
này nhằm vào một vùng địa lý cụ thể mang tên chung là đồng bằng Nam 
Bộ1. Các tác giả công trình nghiên cứu này, vì thế, đã sử dụng cách tiếp 
cận “vùng văn hóa” để giải quyết vấn đề tiền sử Nam Bộ2. 

Nói đến Nam Bộ là nói đến một phần của thực thể lãnh thổ quốc 
gia Việt Nam. Bởi từ lâu, trong khi phân vùng lãnh thổ, khái niệm Bắc, 

1. Vùng đất Nam Bộ trong sách này bao gồm toàn bộ đồng bằng Nam Bộ với viền 
thềm cao bao bọc liền sát ở phía bắc, đông bắc đồng bằng, trong phạm vi lãnh thổ biên 
giới quốc gia Việt Nam hiện nay. Vì tính chất địa lý chủ đạo của vùng này là đồng bằng 
nên nhiều chỗ chúng tôi sử dụng khái niệm đồng bằng Nam Bộ với nghĩa tương đương 
vùng đất Nam Bộ.

2. Xem Ngô Đức Thịnh: Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam,  
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, tr.64. 
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Trung và Nam Bộ đã trở nên quen thuộc và được chấp nhận đối với một 
vùng lãnh thổ quốc gia trải dài trên 15 vĩ độ bắc địa cầu theo trục bắc 
nam. Tuy nhiên, Nam Bộ vẫn còn là một khái niệm rất chung và nhiều 
khi bị ảnh hưởng bởi những định danh lãnh thổ “ba kỳ” dưới thời thực 
dân Pháp đô hộ. Khái niệm Nam Bộ lại không phù hợp với lịch sử biến 
đổi văn hóa vùng tương ứng có nguồn gốc sâu xa từ khi hình thành 
những “vùng văn hóa thời tiền sử”.

Nói đến một “vùng văn hóa thời tiền sử” là muốn nhấn mạnh đến 
thời gian hoạt động của con người ở một vùng địa lý cụ thể trước khi 
vùng đó hình thành các thể chế quản lý xã hội theo kiểu nhà nước. Vùng 
văn hóa lịch sử mà chúng ta sẽ bàn đến trong toàn bộ cuốn sách này 
chính là vùng văn hóa nền tảng để sau đó phát sinh ra văn minh Óc Eo 
và Nhà nước Phù Nam. Vùng văn hóa đó, xét trên khía cạnh địa lý nhân 
văn, gắn liền với quá trình hình thành (bởi thiên nhiên) và khai thác 
(bởi con người) các đồng bằng cổ trên phạm vi đồng bằng Nam Bộ hiện 
nay, bắt đầu từ thời điểm biển tiến Flandrian1 đạt đỉnh cao nhất và dừng 
lại (khoảng 6.000 - 4.000 năm trước), thành tạo nên những vũng vịnh 
sâu trong lục địa và thoái dần (khoảng 4.000 - 3.500 năm trước), làm 
xuất lộ những cánh đồng phù sa Mê Kông duyên hải đầu tiên có tuổi địa 
chất Holocene muộn. 

1. Trên thế giới đã trải qua thời kỳ băng hà toàn cầu đạt đỉnh cực lạnh vào 18.000 
năm trước. Khi đó mực nước biển ở các đại dương tụt xuống mức từ 120 đến 150m 
dưới mực nước biển hiện tại. Sau đó là thời kỳ khí hậu trái đất ấm dần, băng tan và 
mực nước biển tăng dần lên đến độ cao trung bình 4-6m trên mực nước biển hiện tại, 
các nhà khoa học đặt tên đợt biển tiến này là Flandrian. Niên đại C14 đo ở các ngấn 
biển Flandrian để lại cho thấy mực nước biển đạt mức cao nhất ở khoảng 6.000 năm 
trước và dừng lại trong khoảng 2.000 năm ở mức cao đó. Từ khoảng 4.000 năm, biển 
bắt đầu rút, hạ thấp dần độ cao, làm xuất lộ những cánh đồng phù sa ven biển trên 
vùng đất trầm tích biển ngập trước đó. Kết quả nghiên cứu dao động mực nước biển ở 
Việt Nam cho thấy ngoài những khác biệt nhỏ mang tính địa phương, nước ta không 
nằm ngoài quy luật chung đó của thế giới. 
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Chính viền chân núi thuộc sơn khối nam - đông nam Tây Nguyên 
bắt đầu từ vùng núi Bà Rịa - Vũng Tàu kéo qua Đồng Nai, Tây Ninh, 
Bình Dương, Long An, bị khoét đứt ở nứt gãy lòng chảo Bassac1 (cửa 
sông Mê Kông thời biển tiến Flandrian) rồi lại trồi lên ở rặng Ta Keo, 
Tri Tôn, Ba Thê (An Giang) đã tạo nên ranh giới cao cố định bao bọc 
đồng bằng Nam Bộ hiện tại. Trong lịch sử, tùy thuộc tốc độ bồi đắp phù 
sa của các sông Mê Kông, Vàm Cỏ, Sài Gòn, Đồng Nai và nhịp dềnh, 
lui của biển mà phạm vi phân bố của các rẻo đồng hay doi cồn phù sa 
cổ trải rộng đến đâu.

Khái niệm đồng bằng Nam Bộ

Như vậy, trong toàn cảnh bức tranh vùng văn hóa lịch sử đồng 
bằng Nam Bộ, chúng ta sẽ chứng kiến hoạt động của những cư dân 

1. Bassac là tên gọi bằng tiếng Pháp phiên âm từ tiếng địa phương Ba Thắc, chỉ 
vùng đất cổ được coi như lưu vực vùng cuống nền nhánh sông Mê Kông và sông Ba 
Thắc gối giữa biên giới Campuchia và Việt Nam ở vùng Châu Đốc. Hai dòng Mê Kông, 
Ba Thắc chạy song song và có rất nhiều nhánh đan chéo chia nối hai đường nước, khiến 
chúng ở vùng lãnh thổ đồng bằng Nam Bộ được coi như phần chi lưu Hạ Mê Kông 
đổ ra biển trong quan niệm Cửu Long từ trước đến nay. Trong đó, nhánh Ba Thắc trở 
thành dòng Hậu Giang. Dòng Bassac (Ba Thắc, hay Hậu Giang) trên đất nước ta tách 
thành ba nhánh lớn đi qua các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng ra 
các cửa biển: Ba Thắc, Định An và Tranh Đề (hiện tại cửa Ba Thắc đang trong xu 
hướng cạn dần). Transbassac: Thuật từ quốc tế chỉ vùng chuyển từ Bassac ra biển, 
trong thực tế chỉ là nửa tây đồng bằng Nam Bộ tính từ sông Hậu hất ra biển bao gồm 
các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Nửa còn 
lại được Louis Malleret gọi là Cisbassac (bên kia Bassac) bao gồm vùng đồng bằng 
thành tạo bởi phù sa sông Tiền và các sông khác, như sông Vàm Cỏ, sông Sài Gòn, 
sông Bé và sông Đồng Nai. Vì thế, dù không thật chính xác, khái niệm Transbassac 
đôi khi được hiểu tương ứng với đồng bằng thành tạo bởi chín (cửu) nhánh cửa sông 
Mê Kông như phạm vi của thuật từ “đồng bằng Cửu Long”. Vịnh Transbassac cổ, vì 
thế trở thành thuật từ mở giống như cách các nhà nghiên cứu địa chất gọi tên “vịnh 
Hà Nội” vào thời biển tiến Flandrian (Holocene trung). Theo đó, vịnh Transbassac là 
vịnh biển ngập trên diện tích đồng bằng Nam Bộ nói chung, khi mực nước biển đạt 
biên độ cao nhất ở khoảng 5-6m cao hơn so với mực nước biển hiện tại.
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tiền sử hậu kỳ đá mới trên rìa vịnh Transbassac-Cisbassac ở những 
đồng bằng chân núi hay doi cồn phù sa cổ có độ cao trên 6 mét so với 
mặt biển và sự triển khai mở rộng của họ cũng như sự du nhập của 
những cư dân vùng khác vào để khai thác đồng bằng phù sa trẻ Nam 
Bộ khi biển từ từ rút. Và như vậy, đồng bằng Nam Bộ trong khái niệm 
này không phải chỉ là đồng bằng Cửu Long hay đồng bằng Hạ Mê Kông  
(Low Mekong Delta) mà còn bao gồm cả phần đồng bằng thấp thành 
tạo do phù sa sông Vàm Cỏ, sông Sài Gòn và cửa sông Đồng Nai. Tính 
chất chung của một vùng thấp ngập chịu tác động trực tiếp của biển đã 
tạo nên đặc trưng vùng địa lý văn hóa chung của đồng bằng Nam Bộ, 
cho dù đồng bằng đó nổi lên nhờ phù sa của con sông nào. Tất nhiên 
mỗi vùng đồng bằng đều ít nhiều chịu ảnh hưởng cả về độ phì nhiêu 
thổ nhưỡng lẫn về mặt văn hóa do các yếu tố địa lý nhân văn phía 
thượng nguồn mang lại.

Các đợt biển tiến

Nghiên cứu gần đây nhất của các nhà địa chất cho biết kể từ khi 
biển tiến Flandrian rút vào khoảng 4.000 năm trước cho đến khi xuất 
hiện văn minh Óc Eo thì vùng đồng bằng vịnh Transbassac còn chịu 
một lần biển tiến nhỏ nữa diễn ra vào khoảng 3.000 năm trước, đạt 
mức +3m. Đợt biển tiến này được ghi nhận ở Bắc Bộ với tên gọi “thời 
điểm Đan Nê” do các nhà khảo cổ học phát hiện hiện tượng cư trú 
trên núi và dấu tích nhuyễn thể biển trên núi sâu trong lục địa đồng 
bằng Thanh Hóa, Ninh Bình1. Sau đó mực nước biển lại hạ thấp dần 

1. Xem Liêu Kim Sanh: “Hải xâm và hải thoái xưa ảnh hưởng tới vùng đồng bằng 
sông Cửu Long”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa Óc Eo” lần thứ nhất, 1994; Nguyễn 
Văn Lập, T.K.O. Ta, M. Tateishi: “Late Holocene depositional environments and coastal 
evolution of the Me Kong River Delta, Southern Vietnam”, bài đăng trên Journal of 
Asian Earth Science, vol. 18, 2000, pp.427-439; Nguyễn Việt: “Suy nghĩ quanh “Giai 
đoạn Đan Nê””, bài in trong Những phát hiện mới khảo cổ học, năm 1979, tr.102-104.
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Hình 1: Bản đồ địa hình Nam Bộ  
(theo Andreas Reinecke, 2012)
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đến dưới mức hiện nay chừng 1m (trong khoảng 2.800 - 2.150 năm 
trước). Biển lại dềnh lên mức + 0,4m vào khoảng 2.000 năm rồi tụt 
xuống -0,5m vào khoảng 1.900 - 1.600 năm trước. Sự biến động của 
mực nước đại dương đã ảnh hưởng trực tiếp đến độ khô ráo hay ngập, 
nhiễm mặn của loại hình đồng bằng trẻ, rộng như đồng bằng Nam Bộ. 
Chính điều này đã tạo ra nét khác biệt đáng kể với các vùng văn hóa 
tiền sử khác trong khu vực.

Nhìn chung có ba dạng địa hình chính có liên quan đến cuộc sống 
cư dân tiền sử muộn khu vực này: Thứ nhất là, hệ thống đất doi cao 
có nền địa chất Cánh tân (Pleistocene) ven rìa chân các khối núi và hệ 
thống cồn cao ven các dòng sông cổ ở độ cao trên 6m so với mặt biển 
hiện tại. Đây là vùng phân bố phù sa cổ hình thành trước và trong thời 
kỳ biển tiến Flandrian. Thứ hai là, hệ thống cồn, giồng, doi cao trên 3m 
dưới 6m so với mặt biển hiện tại hình thành sau khi biển thoái nhịp đầu 
tiên (4.000 - 3.500 năm trước). Hệ thống này xuất hiện phổ biến ở rìa 
phía bắc giáp biên giới Campuchia của đồng bằng Nam Bộ. Trong một 
số văn liệu mô tả dân tộc học, văn hóa học từ vùng này trở lên còn được 
gọi là “miệt cao”, “miệt thượng”, “miệt trên”. Thứ ba là, hệ thống giồng, 
cồn, doi cao trong khoảng 2 - 3m phân bố từ cửa sông Sài Gòn qua Mỹ 
Tho, Bến Tre vòng xuống Kiên Giang kéo lên Hà Tiên xuất hiện trước 
2.000 năm nay, kết quả lắng đọng của đợt biển tiến 3.000 năm và bồi 
đắp phù sa sau biển thoái đó, vùng này còn được gọi là “miệt thấp”, “miệt 
dưới”... Chúng tôi sẽ phân tích tiến trình cư trú tiền sử thể hiện qua phát 
hiện khảo cổ học trên các loại hình địa lý trên kỹ hơn ở phần sau. 

2. Đồng bằng Nam Bộ trong quan hệ với các vùng văn hóa địa lý tiền 
sử khác

Sử dụng khái niệm địa lý nhân văn (human geography) cho đồng 
bằng Nam Bộ là nhằm mô tả vùng văn hóa theo tính động của nó. Biến 
đổi địa chất, địa lý tự nhiên thường là biến đổi theo thời gian, nhưng 
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biến động địa lý nhân văn là những biến động  còn mang cả tính không 
gian. Có nghĩa rằng, chính hoạt động của con người trong vùng đất đó 
đã chẳng những góp phần làm thay đổi cảnh quan môi trường, mà còn 
có thể mở rộng những cảnh quan môi trường nhân tạo đó sang những 
vùng địa lý nhân văn khác. Vì thế, trong chuyên mục này chúng ta sẽ 
thử khảo sát mối quan hệ mở trong thời tiền sử giữa vùng địa lý nhân 
văn đồng bằng Nam Bộ với các vùng khác xung quanh, và bằng cách đó 
sẽ giúp xác định giới hạn tính riêng của vùng văn hóa mà chúng ta đang 
khảo sát.

Như đã sơ bộ nói ở phần trên, rìa bắc và tây bắc đồng bằng Nam 
Bộ được giới hạn bởi các thềm cao thuộc khối nền nam Đông Dương. 
Trầm tích biển đã từng xuất lộ ở đây đều thuộc những đợt biển tiến 
thời Cánh tân và trước đó. Sự phân biệt với trầm tích Toàn tân do 
biển tiến Holocene Trung mang lại ở vùng này giúp chỉ ra viền rìa 
cao ven vịnh Transbassac-Cisbassac. Bản đồ của nhóm các nhà địa 
chất do Nguyễn Văn Lập đứng đầu xây dựng vào năm 2000 cho thấy: 
khoảng 4.500 năm trước bắt đầu hình thành các đồng bằng châu thổ 
đầu tiên trong phạm vi vịnh này. Đó là vùng đất thuộc Tứ giác Long 
Xuyên và vùng Đồng Tháp - Long An, kết quả quá trình hai ngàn năm 
lắng đọng trầm tích phù sa cửa vịnh biển cổ Transbassac-Cisbassac1. 
Đây chính là nền sống khởi nguồn cho các hoạt động văn hóa tiền sử 
muộn dẫn đến xuất hiện văn minh Óc Eo sau này. Trong công trình 
nghiên cứu này, vùng đất nền khởi nguồn đó được gọi là đồng bằng 
Nam Bộ cổ I.

Lòng chảo Mê Kông chia khối nền trên thành hai nửa: nửa phía 
tây nam là đồng bằng tích tụ phù sa Mê Kông thông qua hệ nhánh Hậu 
Giang (Bassac- Ba Thắc), dựa quanh thềm chân khối núi Hà Tiên -  

1. Xem Nguyễn Văn Lập, T.K.O. Ta, M. Tateishi: “Late Holocene depositional 
environments and coastal evolution of the Me Kong River Delta, Southern Vietnam”, 
bài đăng trên Journal of Asian Earth Science, vol. 18, 2000, pp.427-439.
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Tri Tôn - Ba Thê, lan tỏa thành Tứ giác Long Xuyên. Nửa phía đông dựa 
trên tích tụ trầm tích từ khối nền Pleistocene thuộc các tỉnh Đồng Tháp, 
Long An, Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng, Svay Rieng (Campuchia) 
với sự tham gia chuyển tải của cả hệ nhánh sông Tiền thuộc Mê Kông 
lẫn hệ thống sông Vàm Cỏ (Đông và Tây). Đây chính là vùng mà Louis 
Malleret gọi bằng cái tên Pháp Cisbassac. Có thể nói, chính sự ngăn 
cách này đã tạo ra những khác biệt mang tính tiểu vùng địa lý nhân 
văn của hệ đồng bằng Nam Bộ cổ I. Chúng tôi sử dụng tên gọi “Tứ giác 
Long Xuyên” để định danh cho nửa phía tây và đề xuất sử dụng tên gọi 
Thượng Đồng Tháp - Long An cho khối phía đông.

Sự xác lập hai tiểu vùng địa lý nhân văn ngay từ buổi đầu cư trú tiền 
sử muộn ở đồng bằng Nam Bộ giúp chúng ta nhận ra những mối quan 
hệ mở sớm có, từ đồng bằng cổ này, về phía tây nam với thế giới Nam 
Á và Đông Nam Á hải đảo thông qua vịnh Xiêm của khối phía tây và 
mối quan hệ về phía tây bắc với thế giới Đông Nam Á lục địa thông qua 
nhóm văn hóa tiền sử Đồng Nai - Cò Rạt.

II- SƠ LƯỢC TIẾN TRÌNH THÀNH TẠO ĐỊA CHẤT KHU VỰC

1. Toàn cảnh chung nền địa chất đồng bằng Nam Bộ trong giai đoạn 
cực đỉnh băng hà cuối cùng (LGM)

Nghiên cứu lịch sử địa lý trái đất, các nhà khoa học xác nhận chu 
kỳ băng hà mang tính toàn cầu gần nhất diễn ra vào khoảng 25 - 15 
ngàn năm trước với cực đỉnh rơi vào khoảng trên dưới 18.000 năm 
cách ngày nay. Người ta đặt tên cho đợt băng hà này là băng hà Wurme 
và thường dùng ký hiệu LGM (Last Glaciation Maximun) để ghi nhận 
thời điểm cực đỉnh băng hà cuối cùng ở 18.000 năm trước, khi mực 
nước biển trung bình tụt xuống độ -120m so với ngày nay. Có nghĩa 
rằng băng bắt đầu tan sau niên điểm cực đỉnh này để dẫn đến một thời 
kỳ biển tiến mang tên Flandrian dâng từ mức -120m lên đến mức cực 
đại đạt trung bình +6m so với mực nước biển hiện tại. Đợt băng hà 
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này có liên quan rất mật thiết với lịch sử nhân loại, bởi lẽ nó xảy ra vào 
thời điểm mà ở nhiều vùng trên thế giới, con người hiện đại (homo 
sapiens) đã hình thành và phát triển đến giai đoạn cuối của thời đại 
đá cũ. 

Hiện tượng băng hà đã khiến mực nước biển ở vào thời điểm cực 
đỉnh băng hà cuối cùng 18.000 năm tụt xuống code -120 đến -150m. 
Thềm lục địa mở rộng cho phép gắn liền các khối lục hay quần đảo với 
nhau, tạo ra khả năng di cư và trao đổi văn hóa rộng trên thế giới. Tình 
trạng này tồn tại kéo dài hàng nghìn năm và biến đổi chậm chạp trong 
vòng hàng chục ngàn năm.

Toàn bộ nước ta cũng không nằm ngoài hiện tượng địa chất - khí 
hậu này. Mà chủ nhân nền văn hóa Hòa Bình là những chứng nhân 
trong suốt hàng chục ngàn năm đó. Tuy nhiên, do phạm vi của cuốn 
sách này chỉ nhằm vào chuỗi phát triển tiền sử muộn dẫn đến hình 
thành văn minh Óc Eo, nên chúng tôi chỉ muốn đi sâu vào thời kỳ hình 
thành đồng bằng Nam Bộ sau biển tiến Flandrian.

Trước hết xin nhấn mạnh ở đây một thực tế là quá trình chuyển 
dịch mực nước biển do băng tan diễn ra vô cùng chậm chạp chứ không 
phải như các cơn lũ lục địa do mùa mưa gây ra. Nhiều người đã hiểu 
lầm hai hiện tượng này, dẫn đến những lý giải khoa học sai lầm, rằng 
biển tiến đã gây ra hiện tượng thu hẹp nhanh chóng diện tích sống, tạo 
ra sức ép dân số tiền sử, dẫn đến những cuộc nhảy vọt văn hóa: nông 
nghiệp và nhà nước. Trong thực tế, mức độ dao động mực nước biển 
trong thời kỳ biển tiến Flandrian chỉ đạt trung bình 1cm/năm, tức 1m 
cho 100 năm và 10m cho 1.000 năm. Trong đó có những chu kỳ ngắn 
đạt tốc độ cao nhất tới 2 - 5cm/năm. Cuộc biển dâng từ độ sâu -120m 
lên đến mức như ngày nay đã diễn ra trong suốt gần 10 ngàn năm. Ở 
Việt Nam, theo kết quả nghiên cứu niên đại qua các mũi khoan ở đồng 
bằng sông Hồng thì khoảng 8.000 năm trước, mực nước biển mới đạt 
độ cao trên dưới code “0”, và 2.000 năm sau, tức ở khoảng 6.000 năm, 
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mực nước biển mới đạt đến độ cao nhất +6m. Tốc độ tăng trung bình 
hằng năm chỉ là 3cm/năm và theo độ dốc đương thời của đồng bằng 
sông Hồng, thì mỗi năm biển lấn sâu vào đất liền trung bình 10 - 25m. 
Với những biến động “rùa” như vậy, chúng ta có thể nói rằng “biển 
tiến” hay “biển thoái” là hiện tượng “không dễ nhận biết” đối với cư 
dân tiền sử. Những ghi nhận dưới dạng “Đại Hồng thủy” hay “Sơn 
tinh Thủy tinh” phải được giải thích bằng những biến động mang tính 
đột biến của “sóng thần” hay sạt lở gây lũ lụt lớn, phần lớn có nguyên 
nhân do động đất gây ra. 

Tuy nhiên, cho dù với nhịp độ không dễ nhận biết của biển tiến thì 
tác động do nhiễm mặn đối với trồng trọt lúa nước hay khai thác lúa 
trời là điều không thể tránh được và hoàn toàn có thể nhận biết đối với 
cư dân tiền sử sinh sống ở những đồng bằng ven biển. Nhưng chúng 
tôi hoàn toàn phủ nhận việc sử dụng các hiện tượng khí hậu dài lâu 
như biển tiến, biển thoái để giải thích các sự kiện, hiện tượng xã hội 
nhất thời.

Như vậy, vào thời điểm băng hà cực đỉnh, biển còn cách xa đường 
bờ hiện tại khoảng 100km thì đồng bằng Nam Bộ là một lòng chảo lớn 
đang trong quá trình tích tụ phù sa Mê Kông. Khả năng tồn tại những 
đồng bằng phù sa cổ tại đây là một hiện thực. Trầm tích của đồng 
bằng phù sa cổ có tuổi Pleistocene này xuất lộ với độ cao 3 - 5m ở rìa 
phía bắc đồng bằng các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long 
An thoải dần với độ dốc 0,01%, tức 10 km/1m ra biển. Mũi khoan địa 
chất ghi nhận chúng ở độ sâu -2m đến -5m tại Tứ giác Long Xuyên 
và vùng Đồng Tháp, -10m đến -15m ở bán đảo Cà Mau1. Đồng bằng 
cổ Pleistocene đó còn mở rộng ra hết thềm lục địa hiện tại. Tuy nhiên 
có rất ít khả năng tồn tại hoạt động của cư dân thời đại đá cũ trên các 

1. Xem Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh: “Những kết quả nghiên cứu tướng 
trầm tích Holocene ở đồng bằng Nam Bộ và ý nghĩa cổ địa lý”, bài in trong Một số vấn 
đề lịch sử vùng đất Nam Bộ đến cuối thế kỷ XIX, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2000, tr.23.



CHƯƠNG I: NHẬN DIỆN KHÁI LƯỢC VỀ VÙNG ĐẤT NAM BỘ... 33

đồng bằng như vậy. Một trong những nguyên nhân đó là sự hiếm, thiếu 
nguồn nguyên liệu đá gốc và đá cuội có thể làm công cụ1.

Trên một nền cổ bằng phẳng sẵn có như vậy, khi biển tiến Flandrian 
tác động đến vùng này, đã khiến đẩy nhanh tốc độ lắng đọng phù sa 
Mê Kông trong môi trường biển nông và làm hình thành rất nhanh 
chóng diện tích đồng bằng phù sa khi biển thoái.

2. Các giai đoạn thành tạo nền sống của cư dân tiền sử Nam Bộ

Như đã trình bày ở phần trên, do tính chất nền khá bằng phẳng, độ 
dốc không lớn, đồng bằng Nam Bộ rất “mẫn cảm” với dao động mực 
nước biển. Mạng lưới sông ngòi chằng chịt đã đan hòa rất mật thiết hai 
yếu tố biển và lục địa thông qua hệ nước lũ từ lục địa đẩy ra và nước 
triều từ biển trồi vào. Ở đồng bằng này, khái niệm ven biển (duyên hải) 
và lục địa chỉ là tương đối. Trong mùa mưa lũ, nước ngọt lục địa hòa 
trộn với nước triều biển tạo nên một diện rộng môi trường nước ngọt 
lợ giúp phát triển thảm thực vật và côn trùng, thủy sản ven bờ. Trái lại, 
mùa khô, triều cường đưa nước mặn theo các dòng sông vào sâu trong 
lục địa gây nhiều bất lợi cho môi trường sống của con người. Trải qua 
hàng ngàn năm, thiên nhiên đã thuần hóa ra những giống loài đặc hữu, 
trong đó những giống lúa chịu mặn, những vựa thủy sản kéo theo bãi 
chim trở nên rất phổ biến trong vùng.

1. Thành phần thạch học của trầm tích đồng bằng phù sa cổ Pleistocene đồng 
bằng Nam Bộ là khá mịn, với độ hạt mịn chứa sỏi vụn kích thước 2-10mm. Đó là 
kết quả một chặng chuyển tải quá dài vật liệu thô từ thượng nguồn Mê Kông. Tình 
trạng này khác hẳn với đồng bằng Bắc Bộ, khi dòng sông Hồng tiếp nhận trực tiếp từ 
nhánh chính cũng như từ các chi lưu sông Đà, sông Lô, sông Chảy một lượng lớn vật 
liệu thô đổ trực tiếp vào hố trũng Bắc Bộ. Kết quả các mũi khoan ở đồng bằng Bắc 
Bộ cho thấy lớp cuội sông độ lớn từ 50 - 200mm có tuổi Pleistocene phủ dày hàng 
chục mét trên hầu khắp diện tích đồng bằng Bắc Bộ trước khi xuất hiện trầm tích 
phù sa và trầm tích biển Holocene. Hiện tượng phân bố dày đặc di tích công cụ cuội 
sông mang tên văn hóa Sơn Vi ở các đồi gò ven rìa đồng bằng Bắc Bộ thậm chí trong 
lòng đồng bằng cao Bắc Bộ (Đông Anh, Hà Nội) góp phần lý giải hiện tượng gắn bó 
hoạt động của cư dân nguyên thủy với nguồn nguyên liệu công cụ. 
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Dựa trên kết quả nghiên cứu hiện tại, nhiều nhà địa chất môi trường 
đã phát hiện bốn giai đoạn bờ biển tương ứng với bốn nhịp biển tiến - 
thoái đã diễn ra trên đồng bằng Nam Bộ trong thời Toàn tân (Holocene). 
Nhịp biển tiến cao nhất chính là cực đỉnh của biển tiến Flandrian mà 
chúng tôi đã nói nhiều ở các phần trên. Nhịp biển tiến này, theo Liêu 
Kim Sanh, đạt đỉnh cao nhất +4m vào khoảng 5.850 năm trước, sau đó 
lùi dần đến mức +3m vào 4.900 năm và +2m vào 4.300 năm1. Tốc độ rất 
chậm, trung bình chỉ đạt 1 - 2mm/năm. Với tốc độ như vậy thì việc khai 
thác đồng bằng cổ Nam Bộ code trung bình 3-5m không bị nhiễm mặn 
chỉ có thể xảy ra từ giữa thiên niên kỷ 3 trước Công nguyên. Điều này 
phù hợp với việc xác định dấu hiệu cư trú sớm nhất trong vùng bằng 
đồng vị phóng xạ Carbon C14 tại địa điểm khảo cổ học An Sơn đều từ 
4.500 năm trở về sau2. 

Trong khoảng 3.600 - 3.100 năm trước, biển lùi xa nhất, dưới mức 
hiện nay -0,8m. Đây là thời kỳ đồng bằng Nam Bộ vừa thoát khỏi chế 
độ vịnh biển nông, được bồi đắp mạnh bằng phù sa sông Mê Kông, 
nhưng điều kiện đất còn lầy lội và nhiễm mặn, chỉ có thể tiếp tục phát 
triển lối sống giồng, cồn khai thác lúa nước ngọt trên các doi đồng cao. 
Tuy nhiên, nếu như sự mở rộng khai thác đồng bằng cao của cư dân 
đồng bằng sông Hồng và sông Mã rất rõ nét thì trái lại chúng ta hiện 
còn thiếu những bằng chứng khảo cổ học cho công cuộc khai thác đồng 
bằng Nam Bộ vào thời kỳ này. Có lẽ sự phát triển dân cư thời này vẫn 
chủ yếu ở khu vực đồng bằng cổ ven rìa trước đó. Tại rìa phía bắc, tuyến 
sông Vàm Cỏ, bên cạnh làng cổ An Sơn xuất hiện thêm những điểm cư 
trú khác như Lộc Giang, Giồng Trôm, Gò Cao Su. Địa điểm Rạch Núi 
có lẽ là một trong số hiếm hoi di tích kề sát biển trên đồng bằng Nam Bộ 

1. Xem Liêu Kim Sanh: “Hải xâm và hải thoái xưa ảnh hưởng tới vùng đồng bằng 
sông Cửu Long”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa Óc Eo” lần thứ nhất, 
1994. 

2. Xem Bellwood, P. và nnk: Report on the Archaeologica. Excavation at An Son, 
An Ninh Tay commune, Duc Hoa district, Long An province, Southern Vietnam (tài liệu 
nội bộ chưa công bố), 2010.
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thời kỳ biển rút này. Ở rìa phía tây bắc xuất hiện những di tích ven sông 
và trên cù lao, như Bến Đò, Cù Lao Rùa. Phía cực đông của đồng bằng 
Nam Bộ, nơi tiếp giáp giữa thềm cao Đồng Nai với duyên hải cổ tồn tại 
loạt di tích cồn sông như Bình Đa và di tích đầm lầy có cột nhà sàn như 
Bưng Bạc, Cái Lăng, Cái Vạn...

Có thể dễ dàng nhận ra xu hướng phát triển dân cư ở vùng rìa nửa 
phía bắc - đông bắc của đồng bằng Nam Bộ mạnh mẽ và rõ nét hơn 
nhiều so với vùng rìa phía tây nam.

Nhịp biển tiến thứ hai được xác định xảy ra vào khoảng 3.100 - 
2.800 năm trước, đạt độ cao cực đại +3m vào khoảng 2.900 năm. Đợt 
biển tiến này hầu như không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của 
dân cư trên các đồng bằng phù sa cổ. Dấu ấn thức ăn nhuyễn thể biển 
ken dày đặc ở địa điểm Rạch Núi ghi nhận đợt biển tiến này. Tại Tứ 
giác Long Xuyên thời gian này, xuất hiện nhóm cư dân đầu tiên tại Gò 
Cây Tung với dấu tích văn hóa khá nghèo nàn, nhưng là dấu hiệu rất 
quan trọng ghi nhận thời điểm con người bắt đầu tập trung khai thác 
vùng đất lúa phì nhiêu này.

Khoảng thời gian tiếp theo, từ 2.800 đến 2.150 năm trước là thời kỳ 
biển thoái đạt độ lùi cực đại -1m vào khoảng 2.500 năm. Đây chính là 
thời gian chín muồi cho sự bùng nổ khai thác đồng bằng đất lúa Nam 
Bộ dựa trên các giồng đất cao song song với bờ biển. Đường bờ biển lúc 
này được các nhà địa chất xác định đến tận Bạc Liêu - Sóc Trăng - Bến 
Tre - Mỹ Tho1. Số lượng di tích xuất hiện vào khoảng nửa sau thiên niên 
kỷ 1 trước Công nguyên ngày càng nhiều hơn trên đồng bằng trũng trẻ 
cả ở nửa Tứ giác Long Xuyên lẫn nửa Đồng Tháp - Long An.

Đợt biển nhích tiếp theo diễn ra trong khoảng 2.150 - 1.900 năm 
cách ngày nay với biên độ không đáng kể, chỉ đạt mức cực đại 0,4m ở 
khoảng 2.000 năm trước. Sau đó biển thoái trong suốt khoảng thời gian 

1. Xem Nguyễn Văn Lập, T. K. O. Ta, M. Tateishi: “Late Holocene depositional 
environments and coastal evolution of the Me Kong River Delta, Southern Vietnam”, 
bài đăng trên Journal of Asian Earth Science, vol. 18, 2000. 
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từ 1.900 đến 1.600 năm trước, với cực đỉnh -0,5m. Đó chính là thời điểm 
xuất hiện và phát triển văn hóa Óc Eo. 

III- PHÁC DỰNG TIẾN TRÌNH ĐỊA LÝ NHÂN VĂN

1. Sự hiện diện các công cụ kiểu đá cũ bên rìa bắc đồng bằng 
Nam Bộ

Như đã đề cập ở trên, khả năng tồn tại những nền văn hóa đá cũ ở 
đồng bằng Nam Bộ là rất ít, chính vì đây không phải là địa bàn phân bố 
các nguồn nguyên liệu công cụ đá tiền sử sớm. Tại phần thềm rìa phía 
bắc đồng bằng, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số dấu tích chứa 
công cụ mang dáng dấp thời đại đồ đá cũ. Dựa trên kinh nghiệm nghiên 
cứu về thời đại đá cũ, chúng tôi thấy cần hết sức thận trọng với những 
kết luận liên quan đến tiền sử học khi phát hiện những loại hình di tích 
đó. Lý do là ở chỗ, kỹ thuật chế tác công cụ đá nguyên thủy tồn tại dai 
dẳng đến tận hiện nay, vì thế một tổ hợp công cụ đá nguyên thủy chỉ 
phản ánh tính thời gian đáng tin cậy của chúng thông qua địa tầng chứa 
chúng có thể định tuổi chắc chắn hoặc thông qua mối quan hệ hữu cơ 
của chúng với các hiện tượng đá cũ khác kèm theo, như bếp lửa, tàn tích 
thức ăn, dấu tích cư trú...1. 

Phát hiện những công cụ kiểu dáng đá cũ ở Nam Bộ hiện phân 
bố chủ yếu ở vùng rìa thềm cao Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh. 
Vị trí địa lý khu vực này nhìn chung rất thuận lợi cho cư trú và khai 
thác thức ăn thời tiền sử. Đơn cử trường hợp ở Vườn Dũ (xã Tân Mỹ, 

1. Những phát hiện gần đây về một số di tích thời đại kim khí, trong đó 
công cụ kiểu đá cũ nằm lẫn trong tầng văn hóa hoặc tạo thành một lớp riêng biệt 
ở trực tiếp bên dưới tầng văn hóa thời đại kim khí, như ở Nghĩa Lập, Thành Dền 
(Phú Thọ), Bản Ngạt (Thanh Hóa), Sập Việt (Yên Bái), Lung Leng (Kon Tum) 
cũng như hàng chục di tích tương tự mới phát hiện ở Sơn La... hé mở khả năng 
có thể chứng minh sự tồn tại của phương thức săn bắt, hái lượm và sử dụng công 
cụ cuội nguyên thủy trong vùng đến tận trước khi những người trồng lúa hậu kỳ 
đá mới... sơ kỳ kim khí đến chung sống.
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huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, toạ độ 11o04’00” vĩ tuyến Bắc - 
106o49’41” kinh tuyến Đông). Đây là một thềm phù sa cổ, bên trên bề 
mặt có một tầng lũ tích chứa nhiều cuội sông. Phù sa Holocene phủ 
trực tiếp lên tầng cuội này tạo nên tầng đất nền của thảm thực vật hiện 
tại. Tại đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số viên cuội thạch 
anh và mảnh tước được gia công ghè đẽo1. Về mặt hình dáng, những 
hiện vật này trông khá giống những công cụ tối cổ mà cư dân thời đại 
đá cũ để lại cách nay từ nhiều vạn năm. Nguyên liệu cuội và cấu trúc 
địa tầng cũng khá giống phát hiện đá cũ ở Kota Tampan (Malaysia). 
Thêm nữa, đây cũng là vùng phát hiện nhiều dấu tích hoạt động của 
cư dân tiền sử muộn như Cù Lao Rùa, Mỹ Lộc... Hoạt động kiếm sống 
của cư dân nguyên thủy ở vùng này là điều dễ hiểu, nhưng thật không 
dễ dàng khẳng định bất kỳ một khung niên đại đá cũ nào (ví dụ Sơn 
Vi hay Kota Tampan cách nay khoảng 30.000 năm) cho những công 
cụ được phát hiện lẻ tẻ này. Những công cụ cuội thạch anh ghè đẽo 
thô sơ tương tự Vườn Dũ đã phát hiện được ở tầng sinh thổ hay thậm 
chí xen lẫn trong tầng văn hóa đá mới - kim khí ở di tích Lung Leng  
(Kon Tum). Điều này gợi ý có sự tiếp liền về mặt thời gian giữa lối sống 
chủ yếu dựa trên săn bắt, hái lượm, sử dụng công cụ kiểu đá cũ với lối 
sống của cư dân nông nghiệp sử dụng đồ gốm, đồ đá mài và kim loại ở 
Tây Nguyên vào khoảng 4.000 - 3.000 năm trước. Hiện tượng tương tự 
hoàn toàn có thể diễn ra ở huyện Tân Uyên (Bình Dương). Điều ấy có 
nghĩa rằng, hiện tượng sử dụng công cụ kiểu đá cũ như Vườn Dũ có 
thể có niên đại rất cổ xưa, thậm chí hàng chục vạn năm trước nhưng 
cũng có thể tồn tại kéo dài đến tận gần đây.

Công cụ kiểu đá cũ như vậy còn được thông báo phát hiện nhiều ở 
các đồi gò bazan đất đỏ thuộc tỉnh Đồng Nai, như Bình Lộc (Cầu Sắt), 

1. Xem Lê Trung Khá, Nguyễn Văn Long: “Về những hiện vật thời đại đá cũ mới 
tìm được ở Vườn Dũ (sông Bé) và Gia Tân (Đồng Nai)”, bài đăng trên tạp chí Khảo 
cổ học, số 4, 1977, tr.4-7; Xem Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Khánh Trung Kiên, Nguyễn 
Khải Quỳnh: Báo cáo khai quật di tích Mỹ Lộc (Tân Uyên - Bình Dương). Tư liệu 
Khảo cổ Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, 2006.
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Bình Xuân, Dầu Giây 2, Hàng Gòn 6, Hàng Gòn 9, Đồi 275, Gia Tân, 
Núi Cẩm Tiên, Núi Đất, Phú Quý, Suối Đá (Xuân Lộc)...1. Đặc điểm 
chung của hệ thống di tích này là công cụ kiểu đá cũ đều làm từ đá 
bazan, nguyên liệu phổ biến tại địa phương, và tất cả đều là những phát 
hiện đơn lẻ không đi kèm một địa tầng đá cũ thực sự. Một số trường 
hợp (như ở Bình Lộc) công cụ đá cũ nằm lẫn với tầng văn hóa chứa 
hiện vật của thời đại kim khí. Việc đưa nhóm công cụ này vào phạm trù 
nghiên cứu thời đại đồ đá cũ dựa trên những “tiêu chí” phát hiện còn 
chưa vững chắc ở miền Bắc Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á đương 

1. Xem Lê Xuân Diệm, Phạm Quang Sơn và Bùi Chí Hoàng: Khảo cổ học Đồng 
Nai, Nxb. Đồng Nai, 1991, tr.33-52.

Hình 2: Một số hiện vật được cho là “đá cũ” ở Lung Leng
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Hình 3: Một số hiện vật đậm dấu ấn kỹ thuật đá cũ phát hiện 
trong địa điểm công xưởng đá mới thôn Tám (Đắk Lắk).  

(Ảnh: Bảo tàng Phạm Huy Thông)
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Hình 4: Một số công cụ cuội thời đá cũ ở  
châu Á đã được định tuổi bằng các  

phương pháp vật lý:  
Hình từ trái sang phải, từ trên xuống dưới:  

1, 2 - Akihabayashi (Nhật Bản), 37.000 năm,  
3, 4 - Kota Tampan (Malaysia), 70.000 năm và  

5 - Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc), 
800.000 năm. 

(Ảnh: Nguyễn Việt sưu tầm và chụp lại)
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thời, như Núi Đọ (Thanh Hóa)1 là không chắc chắn. Do đó, sẽ là quá vội 
vàng khi chỉ dựa vào kiểu dáng thô sơ của những công cụ đá phát hiện 
đơn lẻ để kết luận một niên đại cụ thể cho chúng. Những phát hiện đó 
chỉ đủ chắc chắn để chứng minh rằng đã từng tồn tại ở đây những hoạt 
động kiếm sống của cư dân tiền sử mà thôi.

Việc phát hiện bằng chứng chắc chắn về cư trú của cư dân trước đá 
mới tại Lung Leng (Kon Tum) cùng với những phát hiện lẻ tẻ ở các thềm 
phù sa cổ Cánh tân ven rìa phía bắc đồng bằng Nam Bộ cho thấy khả 
năng tồn tại khá phổ biến những cư dân săn bắt, hái lượm sử dụng công 
cụ đá ghè đẽo thô sơ trên vùng rìa cao xung quanh vùng trũng đồng 
bằng Nam Bộ. Những làng xóm thời đại đá mới và kim khí phát triển 
sau đó trên vùng đất này, không loại trừ là di duệ của một bộ phận nào 
đó từ những người săn bắt, hái lượm sớm hơn đó.

2. Sự xuất hiện các làng lúa sớm đầu tiên ở ven rìa cao đồng bằng 
Nam Bộ 

Những phát hiện khảo cổ học ở An Sơn (Long An)2 trong nhiều 
năm qua đã cung cấp cho chúng ta diện mạo khá rõ nét về sự hiện 

1. Nơi phát hiện rất nhiều công cụ kiểu đá cũ bằng đá bazan ở Thanh Hóa. Dưới 
ảnh hưởng của chuyên gia khảo cổ học người Liên Xô là Boriscopski, nhiều nhà nghiên 
cứu đã coi đây là một địa điểm sơ kỳ đá cũ điển hình. Những phát hiện công xưởng 
chế tác đá bazan muộn hơn ở xung quanh như Cồn Chân Tiên, Đông Khối cho phép 
chứng minh Núi Đọ chỉ là nơi khai thác đá nguyên liệu cho các xưởng chế tác đá công 
cụ thời hậu kỳ đá mới ở quanh đó. Công cụ ghè đẽo thô, lớn và các mảnh tước lớn ở 
Núi Đọ chỉ là sản phẩm của một xưởng sơ chế đá nguyên liệu trước khi vận chuyển 
chúng về các làng nông nghiệp xung quanh.

2. An Sơn là tên gọi một địa điểm khảo cổ học nằm trên gò Chùa Đất thuộc ấp 
Ninh Sơn, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tọa độ 10o59’19” vĩ tuyến 
Bắc - 106o17’41” kinh tuyến Đông), thuộc phạm vi vùng rìa cao thượng nguồn sông 
Vàm Cỏ Đông. Trước đây các học giả người Pháp đã quan tâm đến di tích kiến trúc 
tôn giáo Óc Eo trên đỉnh gò. Nhưng tầng văn hóa của cư dân trồng lúa tiền sử bên 
dưới chỉ được nghiên cứu qua những cuộc khai quật năm 1977, 1997, 2004 và 2010. 
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ở đây nhiều tầng cư trú và khu mộ táng tiền sử, niên 
đại C14 trải dài từ 4.500 - 3.000 năm cách ngày nay. Chúng ta sẽ trở lại cụ thể hơn với 
di tích quan trọng này trong chương sau. 
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tồn của những cư dân nông nghiệp trồng lúa sớm vào loại nhất trong 
vùng đồng bằng Nam Bộ. Nhờ nghiên cứu An Sơn như một “địa điểm 
chuẩn”, chúng ta dễ dàng nhận ra một bình tuyến An Sơn đương thời 
với bộ công cụ rìu đá mài toàn thân hình thang dài, có vai và đồ gốm 
đặc trưng có chân đế vành khăn, xương đất trộn trấu lúa, áo miết 
láng và trang trí hoa văn khắc vạch, chấm rải, lăn răng miệng sò với 
những đồ án tam giác và móc câu rất tiêu biểu. Địa điểm Lộc Giang 
cách An Sơn không xa chính là một làng hậu kỳ đá mới nằm cùng 
bình tuyến đó. Với thời điểm phát sinh vào khoảng 4.500 năm trước, 
hiện tại chưa có làng trồng lúa đá mới nào có niên đại C14 sớm hơn 
An Sơn trong phạm vi đồng bằng Nam Bộ, thậm chí ở cả Tây Nguyên 
và miền Đông Nam Bộ.

Hiện tượng xuất hiện những làng trồng lúa sớm như An Sơn trở 
thành một hiện tượng mới khá đặc trưng cho các đồng bằng châu 
thổ lớn của Đông Nam Á lục địa. Chúng ta có thể đặt An Sơn trong 
một bình tuyến chung hậu kỳ đá mới của Đông Nam Á lục địa, trong 
đó có thể phân thành hai nhịp sớm muộn khác nhau tương ứng với 
niên đại trước 4.000 năm và từ 4.000 - 3.500 năm trước. Tại đồng 
bằng Nam Bộ, sự khác biệt diện tích nền khô ráo của hai giai đoạn 
này là không đáng kể, trừ sự mở rộng thêm chút ít lưỡi phù sa của 
Tứ giác Long Xuyên theo hướng đông nam. Bình tuyến này có thể so 
sánh với những dạng hình di tích Mả Đống, Phùng Nguyên, Đồng 
Vông ở châu thổ sông Hồng, với Hoa Lộc, Cồn Chân Tiên ở lưu vực 
sông Mã, với Thạch Lạc, Bàu Tró, Cồn Nền ở miền Bắc Trung Bộ, 
với Xóm Cồn ở Nam Trung Bộ, với hệ thống văn hóa Cầu Sắt, Bến 
Đò, Cù Lao Rùa ở Đồng Nai, với Samrong Sen ở Campuchia, với 
Non Nok Tha, Ban Chiang, Ban Phac Top ở Đông Bắc Thái Lan, với 
Non Pa Wai, Ban Tha Kea, Khok Phanom Di, Ban Kao... ở đồng bằng 
Chao Phraya (Thái Lan).

Ở vào giai đoạn muộn, bên cạnh việc tăng số lượng di tích khảo 
cổ được phát hiện, bình tuyến An Sơn còn đánh dấu sự nở rộ một 
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loạt di tích công xưởng chế tác công cụ đá ở vùng rìa Đồng Nai và Bình 
Dương như Bình Đa, Hàng Ông Đại, Hàng Ông Đụng. Hiện tượng 
này đánh dấu hai sự kiện quan trọng của xã hội tiền sử vùng. Một là 
sự khẳng định tồn tại khả năng dư thừa lương thực đủ cho phép tách 
một lực lượng lao động xã hội ra khỏi ngành sản xuất lương thực (food 
production) trực tiếp tạo ra một lĩnh vực sản xuất chuyên hóa tham gia 
gián tiếp vào quá trình sản xuất lương thực (non-food production)1.  
Hai là đánh dấu sự xuất hiện mạng kinh tế - xã hội nguyên thủy với 
mức ổn định cao thông qua hoạt động trao đổi những vật dụng mang 
tính “có thể ràng buộc”2. Tính “có thể ràng buộc” chỉ thể hiện được ở 
nền sản xuất lương thực và nền sản xuất công cụ sản xuất chứ không 
thể hiện ở nền sản xuất đồ trang sức hay vật liệu tiêu dùng (gốm, 
đan lát...). 

Những hiện tượng tiền sử muộn diễn ra tiếp theo ở thiên niên kỷ 2 
trước Công nguyên gắn bó mật thiết với bình tuyến bùng phát hậu kỳ đá 
mới đó. Vì thế, sẽ không hiểu được tiến trình dẫn đến hiện tượng văn 
minh Óc Eo - Phù Nam nếu không nắm chắc những diễn trình văn hóa 
trên đồng bằng Nam Bộ bắt đầu từ sự xuất hiện An Sơn.

1. Tiến trình tiền sử nhân loại chiếm hơn 90% thời gian con người tồn tại chủ 
yếu thông qua hoạt động kiếm sống. Khái niệm food production không phải chỉ giới 
hạn khi con người kiếm ăn thông qua sản xuất lương thực (nông nghiệp, chăn nuôi), 
mà mở rộng hơn ra mọi hành vi, hoạt động nhằm có thức ăn nuôi sống bản thân, cộng 
đồng (săn bắt, hái lượm củ quả, côn trùng, thu nhặt nhuyễn thể, đánh cá...). Hoàn toàn 
không thấy bằng chứng phân công chuyên hóa lao động xã hội trong các xã hội sống 
dựa chủ yếu vào các hoạt động phi nông nghiệp hay xã hội nông nghiệp củ quả. Chỉ ở 
những xã hội sống dựa trên những nguồn ngũ cốc quảng canh mới cho phép tích trữ 
dư thừa lương thực, tiền đề vật chất cho việc tách một bộ phận lao động xã hội khỏi 
sản xuất lương thực. 

2. Trong nền kinh tế nguyên thủy thì những công cụ đá hay kim loại mà nguồn 
nguyên liệu hay kỹ thuật chế tác mang tính đặc hữu, cũng giống như giống cây, con 
thuần hóa trong các xã hội nông nghiệp sớm thuộc về những vật dụng trao đổi “có 
tính ràng buộc” cao. Chính việc trao đổi các loại vật dụng này đã góp phần quan 
trọng tạo nên “mạng kinh tế - xã hội nguyên thủy”. 
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Hình 5: Phân bố các di tích hậu kỳ thời đá mới (chấm tròn màu đỏ)  
trên phạm vi Nam Bộ cao (miền Đông) và Nam Bộ thấp (miền Tây).  

(Bản vẽ của Andreas Reinecke, 2012)

Hình 6: Phân bố các di tích thời đại đồng thau (chấm tròn màu vàng) ở Nam Bộ. 
(Bản vẽ của Andreas Reinecke, 2012)
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Hình 7: Phân bố các di tích thời đại sắt sớm (chấm tròn màu xanh) ở Nam Bộ. 
(Bản vẽ của Andreas Reinecke, 2012)
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Hình 8: Sọ người An Sơn

Hình 9: Mộ táng An Sơn
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Hình 10: Gốm lễ nghi An Sơn
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3. Nền tảng văn hóa tiền Óc Eo sớm (pre Oc Eo)1

Trong chuỗi văn hóa tiếp liền sau bình tuyến An Sơn (khoảng 
3.000 - 2.500 năm cách ngày nay) cho thấy chiều hướng chuyển dịch 
rõ ràng từ vùng văn hóa thềm cao phía bắc và tây bắc xuống phía nam 
theo vành đai thềm cao hơn ở rìa phía tây đồng bằng Nam Bộ.

Động lực của cuộc chuyển dịch đó nhằm hướng đến những vùng 
đất lúa thuận lợi đang mở rộng từng ngày nhờ biển thoái. Đáng chú 
ý nhất trong giai đoạn này là sự mở rộng khai thác đất lúa trũng ven 
đầm lầy và hạ lưu sông ở cả ba rìa có liên quan chặt chẽ với đồng bằng 
Nam Bộ.

a) Đầm lầy ven biển cửa các con sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ

Khu vực đầm lầy cửa sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ là khu vực 
phát triển văn hóa sôi động nhất ven rìa đồng bằng Nam Bộ giai đoạn 
này. Vào khoảng thời gian 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay, bề mặt cạn 
ráo tương đối của đồng bằng Nam Bộ đã đạt được 2/3 diện tích như 
ngày nay. Cửa sông Vàm Cỏ, Sài Gòn, Đồng Nai vì thế cũng lùi vào 
trong, tụ ở vịnh cổ Sài Gòn. Nói cách khác, chính phù sa của ba con 
sông này đã tạo nên cù lao Sài Gòn khổng lồ bao gồm đất của các quận 
phía đông nam Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tuy nói là cạn ráo 
nhưng cần hiểu đúng là bề mặt đồng bằng Nam Bộ lúc này nói chung 

1. Chúng tôi dùng thuật ngữ tiền Óc Eo (pre Oc Eo) cho hệ thống di tích thuộc 
khoảng nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên ở đồng bằng Nam Bộ. Những di 
tích tiếp liền văn hóa Óc Eo và có dấu hiệu tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành 
văn hóa Óc Eo được coi như những di tích thuộc thời kỳ cận Óc Eo (proto Oc Eo). Tuy 
nhiên, do việc phân chia nhỏ hơn thời kỳ tiền sử diễn ra trước Óc Eo thành hai giai 
đoạn tiền, cận còn rất mới mẻ, có thể gây nên ít nhiều hiểu lầm, nên trong công trình 
nghiên cứu này chúng tôi vẫn duy trì khái niệm tiền Óc Eo với hai khoảng thời gian 
sớm (nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên) và muộn (nửa sau thiên niên kỷ 1 
trước Công nguyên) mà tạm thời chưa dùng khái niệm cận Óc Eo. 
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Hình 11: Bản đồ các di tích khảo cổ học tiền Óc Eo  
ở các thềm cao đồng bằng và ven biển Nam Bộ 

1. - An Sơn, 2. - Rạch Núi, 3. - Lò Gạch, 4. - Gò Xoài, 5. - Gò Ô Chùa,  
6. - Giồng Nổi, 7. - Đa Kai, 8. - Cù Lao Rùa, 9. - Suối Chồn, 10. - Hàng Gòn 9,  
11. - Dốc Chùa, 12. - Phú Sơn, 13. - Phú Ngãi, 14. - Tân Phong, 15. - Tân Hội,  
16. - Phú Đức, 17. - Nhơn Thành, 18. - Gò Hàng, 19. - Hào Nghĩa, 20. - Mỹ Nghĩa,  
21. - An Thủy, 22. - Óc Eo, 23. - Giồng Cá Vò, 24. - Cái Vạn, 25. - Cái Lăng,  
26. - Bưng Thơm, Campuchia, 27. - Chi Peang, 28. - Krek, 29. - Village,  
30. - Prohear 

(Theo Andreas Reinecke, 2012)

cao hơn mực nước biển trung bình 1m đến 5m chia làm ba mức khác 
nhau: 1 - 3m, 3 - 5m và trên 5m. Đây là thời kỳ vùng đất có bề mặt 1 - 
3m được tập trung khai thác bên cạnh sự tồn tại tiếp tục của các làng 
tiền sử ở độ cao hơn. Việc khai thác khu vực đồng bằng thấp 1 - 3m 
thường để lại dấu tích cư trú và mộ táng trên các doi, cồn dọc sông hay 
giồng đất có hình vành trăng khuyết song song với bờ biển, hoặc thậm 
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chí ngay trong đầm lầy cửa sông ven biển. Những dạng di tích như Cù 
Lao Rùa, Bà Lụa, Rạch Núi, Cái Lăng, Cái Vạn, Bưng Bạc... được coi 
như tiêu biểu cho loại hình cư trú này. Chúng tôi muốn nhấn mạnh 
những di tích này, bởi họ là tiền nhân của công cuộc chinh phục đồng 
bằng lầy trũng Nam Bộ và tiền nhân của những cảng thị sớm trong khu 
vực này ở thời kỳ tiền Óc Eo muộn tiếp sau.

Hình 12: Một hiện vật gốm độc đáo phát hiện trong  
văn hóa Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh)  
được xếp vào loại hình văn hóa tiền Óc Eo
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b) Vùng thượng Đồng Tháp - Long An

Khu vực cư trú tiền Óc Eo đáng chú ý nữa là vùng hữu ngạn 
thượng Tiền Giang (Hồng Ngự, Đồng Tháp) và thượng nguồn Vàm 
Cỏ Tây (Long An). Một trong những di tích tiền sử được nghiên cứu 
cơ bản nhất ở vùng này trong giai đoạn tiền Óc Eo là di tích Gò Ô Chùa 
(xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, tọa độ 10o00’23” 
vĩ tuyến Bắc -105o46’22” kinh tuyến Đông). Niên đại C14 xác nhận dấu 
tích con người cư trú sớm nhất ở đây lên đến gần 3.000 năm trước và 
kéo dài đến tận sau Công nguyên1. Tài liệu khảo sát cổ địa lý cho thấy 
đây là di tích cồn doi sông cổ. Nếu tính từ nền sinh thổ cư trú đầu tiên 
thì mặt cồn doi cổ này vào 3.000 năm trước chỉ cao hơn mực nước 
biển hiện tại 2-3m, tức là nó chỉ vừa được thành tạo sau khi biển rút 
(sau 3.500 năm cách ngày nay). Có một số dấu hiệu (gốm trộn trấu, 
miết láng) cho thấy có thể chủ nhân Gò Ô Chùa đến từ vùng thượng 
nguồn Vàm Cỏ Đông trong số di duệ của chủ nhân bình tuyến An 
Sơn2. Đặc điểm tiêu biểu nhất của Gò Ô Chùa là hàng vạn mảnh chân 
trụ gốm có giá đỡ ba chạc phân bố trong tầng văn hóa. Những trụ gốm 
này cao trung bình khoảng 25 - 30cm, đường kính thân trung bình 3 - 
5cm, phần ba chạc chĩa ra dài khoảng 7 - 10cm. Chạc gốm này đa phần 
làm bằng gốm độ nung thấp, xương đất sét trộn trấu thô, kỹ thuật chế 
tác và hoa văn đơn giản khiến nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chúng 
chỉ là chân đế “phụ kiện” của một xưởng sản xuất muối hay đế đỡ khi 
nung gốm.

1. Xem Reinecke, A.: IPPA Conference paper, Hanoi, 2009.
2. Phân tích đồng vị O18 trong thành phần tentium cao răng của 37 bộ xương 

khai quật ở Gò Ô Chùa, các nhà nhân học người Đức đã phát hiện 7 cá thể từng 
trưởng thành trong một vùng có độ cao 200m trở lên so với mặt biển, trong số 
đa phần còn lại sinh trưởng ở chính Gò Ô Chùa (độ cao 3 - 5m so với mặt biển). 
Vì lý do nào đó họ đã gia nhập cộng đồng dân cư tiền sử Gò Ô Chùa (Reinecke,  
A.: Personal information, 2007).
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Theo Andreas Reinecke, người khai quật Gò Ô Chùa thì ở đây có 
hai giai đoạn phát triển văn hóa khá rõ rệt: giai đoạn sớm là hoạt động 
của những người nấu muối (từ 900 - 400 năm trước Công nguyên). 
Giai đoạn sau là chủ nhân khu mộ táng sống ở lớp trên. Những người ở 
giai đoạn muộn này đã không làm muối nữa1. Cách phân chia này của 
Andreas Reinecke tương đối trùng với cách phân kỳ của chúng tôi ở 
đồng bằng Nam Bộ, ở đó, giai đoạn sớm tương ứng với thời kỳ tiền Óc 
Eo sớm và giai đoạn muộn tương đương thời kỳ tiền Óc Eo muộn. 

  

1. Xem Reinecke, A.: “Early Evidences of Salt-Making in Vietnam: Archaeological 
Finds, Historical Records and Traditional Methods”, bài in trong Salt Archaeology in 
China, vol.2, chủ biên Li Shui Cheng và Lothar von Frankenhaus, Peking, 2010, p.137. 
Nhiều nhà nghiên cứu còn nghi ngờ kết luận về nghề làm muối ở Gò Ô Chùa của 
Andreas Reinecke. Tuy vậy, với số lượng tập trung rất nhiều chân chạc gốm làm giá đỡ, 
chắc chắn ở Gò Ô Chùa đã tồn tại một dạng xưởng (workshop) chuyên biệt.
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Hình 13: Chạc gốm 
và dấu in trấu phản 

ánh nghề làm muối và 
trồng lúa ở Gò Ô Chùa 
(Ảnh: Bảo tàng Phạm 

Huy Thông)
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Những cuộc điều tra khảo cổ học mở rộng đã phát hiện nhiều di 
tích đồng đại với Gò Ô Chùa trong cùng khu vực như Rạch Rừng, Gò 
Cao Su, Lò Gạch... chứng tỏ sự mở rộng cư trú của bình tuyến Gò Ô 
Chùa sớm ở trong khu vực. Đây là một nhóm di tích rất quan trọng 
đối với sự phát triển hệ thống văn hóa cận Óc Eo ở vùng Đồng Tháp 
và Long An, đại biểu cho tiền thân nhóm loại hình phía đông của văn 
minh Óc Eo sau này. 

c) Chân núi Tri Tôn - Ba Thê thuộc Tứ giác Long Xuyên

Dấu vết con người hoạt động sớm nhất ở vùng này mới hiện biết ở 
địa điểm Gò Cây Tung (An Giang). Đây là dạng cư trú bám chân núi. 
Nhóm cư dân cổ đến đây vào khoảng 3.000 năm trước đã lập làng trên 
một gò cao ven sông cổ chảy giữa hai khối núi Tịnh Biên. Vào thời 
điểm này Tứ giác Long Xuyên cơ bản còn lầy lội và chua mặn. Vùng 
đất khô ráo chính là chân rìa hệ núi Tri Tôn này. Những phát hiện đầu 
tiên ở Gò Cây Tung là dựa trên dấu tích kiến trúc tôn giáo mang phong 
cách văn hóa Óc Eo sau Công nguyên. Lớp kiến trúc này phủ lên trên 
một tầng văn hóa cổ hơn và gần đây dấu tích cư trú ở các tầng văn hóa 
sớm hơn đó mới được các nhà khảo cổ học quan tâm làm rõ1. So sánh 
với những di tích cùng thời ở vùng thượng Vàm Cỏ hay vùng hạ lưu 
sông Sài Gòn, Đồng Nai thì với số lượng không thật nhiều công cụ 
đá, đồ gốm ít trang trí hoa văn, vắng bóng dấu vết kim loại cho phép 
chúng ta đánh giá xuất phát điểm về mặt văn hóa vật chất của nhóm cư 
dân Gò Cây Tung ở thời điểm gần 3.000 năm trước còn ở mức tương 
đối kém phát triển. Về mặt mật độ dân cư thông qua số lượng di tích, 
thì việc vẫn chưa phát hiện được thêm di tích nào khác cùng thời với 
Gò Cây Tung càng khẳng định hiện tượng phát triển không thật đồng 

1. Xem Phạm Đức Mạnh và Đỗ Ngọc Chiến: “Những vết tích văn hóa nguyên 
thủy ở Gò Cây Tung (An Giang) qua lần đào thứ ba”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
tế Việt Nam học lần thứ ba, Hà Nội, tháng 12-2008.
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nhịp của vùng đất này so với các khu vực khác của đồng bằng Nam 
Bộ. Mặc dù vậy, hiện tượng cư trú sớm ở Gò Cây Tung đã đánh dấu 
thời điểm quan trọng mở đầu cho tiến trình khai thác vựa lúa tự nhiên 
của Tứ giác Long Xuyên, tạo nên nền tảng kinh tế, dân số cho việc đậu 
hạt Óc Eo sau này. Theo kết quả điều tra nghiên cứu khảo cổ học cho 
đến nay ở cả Việt Nam lẫn Campuchia thì Gò Cây Tung còn đại diện 
cho lớp cư trú sớm nhất của cả vùng Bassac, bao gồm cả hệ thềm núi 
Takeo - Tri Tôn - Ba Thê, đất khởi nguồn của Vương quốc Phù Nam 
cũng như của cả đế chế Phù Nam. 

Dưới lớp kiến trúc gạch ở Gò Cây Tung có một tầng cư trú dày rõ 
ràng là trước Óc Eo với những hiện vật phong phú, bao gồm đồ gốm 
văn thừng có vẽ màu, hơn 40 chiếc rìu đá cùng với các bàn mài, chày 
nghiền... Điều đáng chú ý là ở đây đã tìm thấy loại rìu đá có hình tứ giác 
(chứ không gặp rìu có vai) và có một gờ nổi ở giữa lưỡi. Loại rìu này 
gần giống loại “bôn có mỏ” (beaked adze) được tìm thấy ở Malaysia và 
Indonesia. Tuy bôn có mỏ kiểu Malaysia khác bôn có mỏ ở Indonesia, 
nhưng khu vực phân bố của các kiểu bôn có mỏ đã được xác định là vùng 
phân bố của cư dân nói tiếng Mã Lai - Đa Đảo (Malayo - Polynésien) 
hay Nam Đảo (Austronésien). Những đồ gốm ở Gò Cây Tung cũng có 
miệng, có nhiều gờ, rất giống với những hiện vật đã được tìm thấy ở 
Malaysia1.

1. Có một thời gian dài trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nhà nhân học 
sử dụng công cụ đá như những chỉ dẫn quan trọng cho phân vùng văn hóa. Một công 
trình nghiên cứu phân vùng văn hóa rìu đá mài ở Đông Nam Á khá nổi tiếng là của 
R. Duff năm 1970 (Stone Adzes of Southeast Asia, Canterbury Museum Bulletin, No 3), 
trong đó có nhắc đến loại hình bôn mũi nhọn khá độc đáo ở Đông Á và Đông Nam 
Á (trong phân loại khảo cổ, người ta dùng thuật ngữ rìu để chỉ công cụ đá mà lưỡi sắc 
được tạo bởi cạnh vát đều từ hai bên, trong khi đó bôn tạo lưỡi sắc chỉ từ một phía kết 
hợp với phía kia được để thẳng đứng, tương tự lưỡi bào thợ mộc hiện nay). Loại bôn 
mũi nhọn này có đặc trưng là phần lưỡi mài vát được tạo bởi hai nửa mài khác nhau 
mà phần tiếp giáp giữa hai phần này tạo thành một gờ cao ở chính giữa lưỡi bôn trông 
giống hình mỏ chim. Vì thế người ta còn đặt cho loại hình bôn này cái tên: bôn có mỏ. 
Đây có thể là một loại hình vũ khí của thủ lĩnh hơn là một công cụ lao động đơn thuần.
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Nghiên cứu so sánh, nhiều nhà nghiên cứu nhận ra những yếu tố 
đan xen văn hóa đã xuất hiện trong tổ hợp di vật sớm ở Gò Cây Tung. 
Loại hình gốm đen miết bóng và gốm phủ áo màu hoặc có khoanh vệt 
màu từng thấy trong gốm đồng đại ở Gò Ô Chùa và sớm hơn trong 
gốm An Sơn thuộc vùng thượng Vàm Cỏ. Chất liệu công cụ đá mà cấu 
trúc gồm những hạt sạn đen quánh được cho là khá gần gũi với nguồn 
nguyên liệu đá của các xưởng Bình Dương, Đồng Nai. 

Đặc biệt chiếc rìu lưỡi mài vát tạo mỏ và chiếc rìu tùy táng thân tròn 
phảng phất phong cách hải đảo từ phía Indonesia, Malaysia. Có thể nói 
Gò Tây Tung như một di tích đại diện sớm cho sự đan quện giữa khối 
văn hóa tiền sử phát triển ở phía bắc, tây bắc đồng bằng Nam Bộ với 
khối văn hóa hải đảo. Đây chính là một dấu hiệu quan trọng góp phần 
lý giải bản chất của cuộc phối hợp Hỗn Điền - Liễu Diệp trong cuộc nảy 
nở Phù Nam sau này. 

Cùng với di chỉ Gò Cây Tung, những di vật và mộ táng được phát 
hiện ở các di chỉ khác như Lộc Giang (An Giang), Long Bửu, gò Cao 
Su (Long An), giồng Phệt, giồng Cá Vồ (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ 
Chí Minh)... đều góp phần khẳng định Óc Eo là một nền văn hóa có 
nguồn gốc bản địa, có quan hệ mật thiết với văn hóa Sa Huỳnh ở miền 
Trung mà chủ nhân của nền văn hóa này đã được khẳng định là những 
cư dân Mã Lai - Đa Đảo.

Về mặt nhân chủng, từ năm 1944, Louis Malleret và Bouscarde đã 
phát hiện ở Rạch Giá một di tích khác thuộc văn hóa Óc Eo. Cùng với 
nhiều đồ gốm giống hệt như những đồ vật tìm thấy ở chính di chỉ Óc 
Eo, người ta còn tìm thấy 6 sọ người cùng với nhiều xương tay chân. 
Theo giám định của nhà nhân chủng học E. Génet Varcin thì tất cả 
những sọ người này đều thuộc giống người tiền Mã Lai (Protomalais), 
giống với loại hình chủng tộc của những cư dân Thượng nói tiếng Mã 
Lai - Đa Đảo ở Tây Nguyên. Gần đây, các nhà khảo cổ học Việt Nam 
đã tìm thấy hàng trăm ngôi mộ và di cốt người nhưng có rất ít hộp sọ 
nguyên vẹn có thể đo đạc chỉ số để xác định thành phần nhân chủng. 
Riêng ở di chỉ Gò Tháp (Đồng Tháp) và Óc Eo (An Giang) tìm thấy 2 sọ 
cổ mang đặc điểm nhân chủng tiền Mã Lai. 
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Việc phát hiện nhiều chứng tích của giai đoạn văn hóa tiền Óc Eo 
trên đất Nam Bộ, chứng tỏ đây là một nền văn hóa có nguồn gốc bản 
địa mà trung tâm là vùng đất Nam Bộ và có quan hệ giao lưu rộng rãi 
với thế giới bên ngoài. Bên cạnh quan hệ thường xuyên với các vùng lân 
cận, dấu tích vật chất cho thấy sự liên hệ khá mật thiết với Trung Quốc, 
Ấn Độ, Tây Á và Địa Trung Hải. 

4. Văn minh Óc Eo và Vương quốc Phù Nam

Trong việc nghiên cứu những nền văn minh “biến mất” (the lost 
civilization) không gì hiệu nghiệm bằng khảo cổ học. Sẽ không có nền 
văn minh thật nào lại có thể biến mất hoàn toàn. Kết quả phục hồi lại 
những mất mát của một nền văn minh cổ xưa phụ thuộc rất nhiều vào 
năng lực phát hiện, sàng lọc và xử lý tư liệu của ngành khảo cổ học 
hiện đại.

Phù Nam là một nền văn minh đã mất. Thoạt đầu, vào cuối thế 
kỷ XIX, người ta phát hiện được dấu vết của nó nhờ kho tàng thư 
Trung Hoa cổ đại và một số hiếm hoi bi ký còn xuất lộ trên mặt đất1. 
Trong nửa đầu thế kỷ XX, các nhà khoa học Pháp bắt đầu để tâm 
tìm kiếm những chứng tích vật chất của nền văn minh bị lãng quên 
này, như dấu tích đền đài, tượng, bi ký và kênh mương cổ. Đọng lại 
của thời kỳ tìm kiếm này là công cuộc nghiên cứu điền dã và khai 
quật khảo cổ học tương đối hệ thống của chuyên gia khảo cổ học mỹ 
thuật người Pháp, Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp là Louis 
Malleret vào năm 1944 tại vùng Óc Eo - Ba Thê2. Có lẽ chính Louis 
Malleret là người đã tạo ra một niềm tin hoàn chỉnh vào sự tồn tại 
có thật của nền văn minh Phù Nam và định hướng thuyết phục cho 

1. Xem Ma Tuan Lin: Ethnographie des peuples étrangères à la Chine... Paris, 1883.  
Xem Léonde Dosny: Les peuples orientaux connus des anciens Chinois, 1886.
Xem Pelliot, P.: “Le Fou Nan”, bài in trong BEFEO, vol. 3, Hanoi, 1903, pp.248-327.
2. Xem Malleret, Louis: L’Archéologie du Delta du Mékong, 4 Vol., Publications 

d’EFEO, Paris, 1959, 1960, 1962, 1963.
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một cách tiếp cận hữu hiệu nhất để phục dựng lại nền văn minh đã 
mất đó bằng khảo cổ học.

a) Văn hóa Óc Eo và Nhà nước Phù Nam

Trước đây khi nói đến văn hóa Óc Eo người ta bị ảnh hưởng rất 
nhiều bởi công trình nghiên cứu của Louis Malleret. Không rõ chủ đích 
ban đầu của dự án nghiên cứu khai quật Óc Eo của Louis Malleret xuất 
phát từ ước nguyện truy tìm cơ sở vật chất của Vương quốc Phù Nam 
mà từ đầu thế kỷ nhiều học giả Pháp, dựa vào bi ký và thư tịch Trung 
Hoa đã từng gợi ý, hay là dựa vào phát hiện kỳ thú của Paris về hệ thống 
kênh mương và viền lũy cổ thông qua không ảnh quân sự từ đầu những 
năm 1930 và những phát hiện ngẫu nhiên của người dân trong vùng về 
những mảnh vàng, hạt chuỗi thủy tinh các loại, tiền cổ, tượng thần và 
những công trình kiến trúc gạch lạ giữa vùng đồng hoang quanh năm 
ngập nước. Nhưng dù xuất phát từ chủ đích nào, thì công trình nghiên 
cứu của Louis Malleret cũng đã đưa ra ánh sáng một cách hệ thống nhất 
kể từ trước đó, về sự tồn tại thực sự của các dẫn liệu khảo cổ liên kết 
hữu cơ với nhau trong một khoảng thời gian từ những thế kỷ đầu Công 
nguyên cho đến thế kỷ VI - VII mà ông gói ghém chúng trong phạm trù 
“nền văn minh vật chất Óc Eo”1 - một nền văn hóa theo quan niệm thuật 
ngữ khảo cổ học2.

1. Nguyên văn tiếng Pháp: La Civilisation Matérielle d’Oc-Eo. Tên gọi Óc Eo xuất 
phát từ địa danh chỉ một cồn gò nổi trên cánh đồng phía đông nam hòn núi Ba Thê 
thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang hiện nay. Louis Malleret đã tiến hành điều tra 
nghiên cứu khai quật hệ thống kiến trúc gạch tại gò này vào những năm 1942-1944, 
sau đó mở rộng nghiên cứu ra toàn vùng. Ông đã đề xuất Óc Eo làm tên gọi cho nền 
văn minh vật chất gắn bó chặt chẽ với Vương quốc Phù Nam được thư tịch và bi ký 
nhắc đến. Xem thêm Louis Malleret: L’Archéologie du Delta du Mékong, Publications 
d’EFEO, Vol. XLIII. 

2. Nhấn mạnh một tập hợp di vật, di tích, hiện tượng khảo cổ học liên kết hữu cơ 
với nhau trong một khoảng thời gian và không gian cụ thể.
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Có hai yếu tố xã hội đã bật lên từ khối dữ kiện khảo cổ rất hỗn 
độn đó:

1- Bằng chứng của giao lưu thương mại quốc tế đường biển thông 
qua tính đa dạng, nhiều nguồn gốc xa của tập hợp di vật (đồ trang sức, 
đồ lễ nghi, tượng thần, tiền các loại...) trong đó nổi lên ưu thế của đồ vật 
đến từ các vùng biển phía tây mang đậm màu sắc văn hóa Ấn Độ hoặc 
Ấn Độ hóa.

2- Bằng chứng của kiến trúc (gạch, ngói, đền tháp...) của sự tôn 
thờ thần Phật có nguồn gốc từ Ấn Độ (tượng thần, Phật, các biểu trưng 
Yoni - Linga). 

Những dữ kiện khảo cổ này đã chắp cánh cho bi ký, sử liệu Trung 
Hoa về huyền thoại ra đời nước Phù Nam từ thủ lĩnh Hỗn Điền  
(nam tính, ngoài biển vào) chinh phục rồi hôn nhân với thủ lĩnh Liễu 
Diệp (nữ tính, bản địa, núi, đất liền), tạo ra khớp nối giữa tài liệu khảo 
cổ học và tư liệu sử học. Chính từ đó làm nảy sinh lần đầu tiên trong lịch 
sử nghiên cứu Phù Nam mối liên hệ song sinh: Văn hóa khảo cổ Óc Eo 
với hiện tượng nhà nước Phù Nam. Hiện tượng này cũng có phần nào 
giống với việc khớp nối song hành giữa nền văn hóa đồng thau Đông 
Sơn với nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở vùng phía Bắc Việt Nam.

Tất nhiên vào thời điểm Louis Malleret nghiên cứu văn hóa Óc Eo, 
ông không có điều kiện để nhận biết ra một cách cụ thể tiến trình nào 
đã dẫn đến Óc Eo, tức những dữ kiện khảo cổ mà ngày nay chúng ta 
gọi là tiền Óc Eo. Kinh nghiệm nghiên cứu các quá trình hình thành 
văn minh trên thế giới ngày nay đều chỉ rõ việc phải giải thích trước hết 
nguồn gốc nội sinh, tức những nền tảng kinh tế, văn hóa bản địa. Trong 
vùng Đông Nam Á, mô hình nghiên cứu ở đồng bằng sông Mê Nam và 
Chao Phraya (Thái Lan) từ hơn 30 năm nay của các nhà khảo cổ học 
Thái Lan và quốc tế đã giúp làm rõ các yếu tố nội sinh và tác động từ bên 
ngoài vào quá trình nảy sinh văn minh nhà nước khu vực.

Tại Việt Nam, kinh nghiệm nghiên cứu về Văn Lang, Âu Lạc ở vùng 
miền Bắc cũng cho những bài học quý báu trong việc chứng minh quá 
trình vận động nội sinh và những tác động ngoại sinh. Tất nhiên mọi 
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con đường đi đến văn minh đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng 
tiếp cận bằng cách đong lường chính xác các yếu tố nội, ngoại sinh sẽ 
giúp nhìn chính xác hơn bản chất mỗi nền văn hóa, văn minh.

Khác với thời Louis Malleret, thời kỳ khảo cổ học còn chịu ảnh 
hưởng nặng của khảo cổ học mỹ thuật, khảo cổ học tôn giáo, tức chỉ 
chú trọng vào hiện vật và so sánh quan hệ hiện vật, ngày nay khảo cổ 
học tiếp cận vấn đề trong quan hệ đa chiều. Nhờ đó, một trong những 
nguyên nhân khiến nghiên cứu Óc Eo có thể đi xa hơn đó việc phát hiện 
và nghiên cứu khảo cổ học trước Óc Eo. Một trong những ví dụ điển 
hình nhất đó là công cuộc phát hiện, khai quật và nghiên cứu địa điểm 
Gò Cây Tung.

Như đã tóm lược ở các phần trên, di tích tiền sử sớm nhất hiện 
biết ở trong vùng văn hóa xung quanh cảng thị Óc Eo (gọi chung là Tứ 
giác Long Xuyên) là địa điểm Gò Cây Tung. Địa điểm này được Viện 
Khảo cổ học khai quật hai lần năm 1993, 1995 và gần đây được Bảo tàng 
trường Đại học Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh khai quật lần thứ ba, thứ tư (năm 2007, 2008). Bộ di vật ở các lớp 
văn hóa tiền - sơ sử gồm rìu đá mài và các loại đồ đựng gốm thô. Chưa 
trực tiếp thấy dấu vết kim loại. Niên đại C14 lớp dưới tập trung trong 
khoảng 900 - 700 năm trước Công nguyên. Phủ lên trên lớp cư trú tiền 
sử này là kiến trúc gạch đá thời hậu Phù Nam thế kỷ IX - X. Lớp cư trú 
tiền sử Gò Cây Tung khẳng định công cuộc khai thác đồng bằng miền 
Tây sông Hậu diễn ra từ 3.000 năm trước. Chúng tạo thành nền tảng vật 
chất cho sự bùng nổ cư trú ở nửa sau thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên 
tại vùng này. Và chính hiện tượng đó trở thành nền tảng kinh tế, văn 
hóa trực tiếp cho sự ra đời cảng thị Óc Eo trong thời giao lưu thương 
mại Đông Nam Á bùng phát vào khoảng trước, sau Công nguyên.

Tuy nhiên, nếu so sánh với các vùng xung quanh, trước hết là với 
vùng miền Đông Nam Bộ, gần nhất là những di tích tiền sử muộn thuộc 
tỉnh Long An như An Sơn, Gò Ô Chùa, Gò Cao Su, Lộc Chánh và các 
di tích thuộc văn hóa Đồng Nai, Cần Giờ thì nhóm di tích tiền sử An 
Giang khá nghèo nàn, đến nỗi nếu không có cú hích của thương mại 
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biển thì tiến trình văn minh hóa ở đây sẽ diễn ra khá chậm chạp và lâu 
dài. Nhưng tại Óc Eo, chúng ta chỉ có thể công nhận rằng “cảng thị” và 
Nhà nước Phù Nam không phải từ trên trời rơi xuống. Những hạt giống 
văn minh đã được đưa đến đây và đất nước, con người Óc Eo với nền 
trồng lúa năng suất cao, đã đủ chín muồi để biến chúng thành rừng văn 
minh thực sự1.

Nghiên cứu các di tích thời kỳ cận Óc Eo ở ngay trên địa bàn Tứ 
giác Long Xuyên cho thấy rõ một quá trình tiếp xúc với các yếu tố văn 
hóa mới lạ diễn ra ít nhất cũng từ thế kỷ I trước Công nguyên. Hiện 
tượng một làng thuần mới như Gò Tư Trâm xuất hiện từ thế kỷ I trước 
Công nguyên phản ánh mối giao lưu này không chỉ dừng ở mức trao 
đổi, buôn bán mà có thể còn ở mức độ cao hơn, với sự hiện diện của 
những nhóm cư dân mới mang thuần các yếu tố văn hóa ảnh hưởng Ấn 
Độ từ phía tây đến. 

Như vậy, cuộc vận động văn hóa kết hợp từ những tác nhân 
thương mại, tôn giáo (không loại trừ cả di dân cục bộ từ phía tây theo 
chân các thương thuyền) với hệ thống làng xóm trồng lúa cận Óc Eo 
kéo dài chừng vài ba thế kỷ trước khi xuất hiện một cảng thị giàu có ở 
thế kỷ II có thể coi là giai đoạn đầu của văn hóa Óc Eo với niên điểm 
có thể đẩy lên tới vài thế kỷ trước Công nguyên. Đó là thời kỳ xuất 
hiện nhanh chóng hệ thống làng xóm nhà sàn trồng lúa trong khoảng 
thế kỷ I - II Tr.CN đến thế kỷ I - II xung quanh cảng thị Óc Eo (bình 
tuyến Giồng Xoài - Gò Tư Trâm). 

Sự xuất hiện cảng thị Óc Eo với hệ thống kênh mương lớn, kiến trúc 
tôn giáo gạch ngói và các đồ kim loại hiếm quý ở những thế kỷ II - III 

1. Nhìn về cuộc lấn biển mở rộng đất lúa của cư dân đồng bằng sông Hồng ta 
thấy sức bật của Đông Sơn chủ yếu dựa trên đà phát triển liên tục từ Phùng Nguyên. 
Cư dân Gò Mun từ khoảng bình tuyến 3.000 năm đã có ít nhất 500 năm luyện kim và 
hàng ngàn năm sử dụng rìu mài toàn thân và đồ trang sức đá quý trước đó. Mật độ dân 
số Đông Sơn vào khoảng 300 năm trước Công nguyên đã phủ gần như kín các đồng 
bằng khô cạn đương thời. Người Đông Sơn quả thực đã đứng trước ngưỡng cửa văn 
minh trước khi có những cú hích từ bên ngoài.
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rõ ràng đã đánh dấu giai đoạn phát triển của nền văn hóa này với sự ra 
đời bộ máy quản lý xã hội mang tính nhà nước thần quyền. Từ đó, vốn là 
một vùng phát triển kém hơn so với những vùng khác ở Đông Nam Bộ 
và chân cao nguyên Đồng Nai, nhờ thương mại quốc tế, Óc Eo vươn lên 
trở thành thế lực “thủ lĩnh” toàn vùng. Cuộc chinh phục các nhóm còn 
lại ở cả miền Đông Nam Bộ lẫn rộng hơn sang các thành thị tiểu quốc 
ven bờ vịnh Xiêm đã đưa Óc Eo trở thành đế chế Phù Nam hùng mạnh 
từ thế kỷ III - IV đến thế kỷ VI.

Khi nói đến văn hóa Óc Eo là người ta muốn nhấn mạnh hơn đến 
ý nghĩa khảo cổ học, tức các dấu tích vật chất, còn khi nói đến Vương 
quốc Phù Nam là người ta muốn nhấn mạnh đến hiện tượng lịch sử diễn 
ra trong một khoảng thời gian tồn tại của nền văn hóa Óc Eo. Ở đây 
chúng tôi muốn dành ít dòng để giải thích mối quan hệ giữa hai phạm 
trù thuật ngữ này.

Tên Phù Nam lần đầu được nhắc đến trong sách Dị vật chí của Dương 
Phù đời Đông Hán. Sau đó không đầy một thế kỷ, sự giao lưu trực tiếp 
giữa thương nhân và sứ giả Phù Nam với chính quyền Giao Châu khi 
đó thuộc nhà Ngô đã ghi nhận trong chính sử (Tam Quốc chí, Ngô thư) 
sự tồn tại có thực về một thế lực thống trị đại diện cho khối dân cư, xã 
hội đồng bằng Nam Bộ được mệnh danh là “vua” Phù Nam muộn nhất 
cũng từ năm 225 sau Công nguyên1. Từ đó cho đến đầu đời nhà Đường, 
tên nước Phù Nam vẫn được nhắc đến trong chính sử các triều đại nổi 
lên ở Nam Trung Hoa với mức độ đậm, nhạt khác nhau phản ánh quan 
hệ dày, thưa giữa hai nước. Trong đó đặc biệt sôi động là vào thế kỷ III 
(nhà Ngô) và thế kỷ VI (nhà Lương, Trần). Khoảng thế kỷ VII tên nước 
và sứ giả Chân Lạp xuất hiện trong Tùy thư và Đường thư thay thế dần 
sự trở nên thưa thớt khi nói đến Phù Nam. Dựa trên khối tư liệu Trung 
Hoa này, các học giả châu Âu là những người đầu tiên khởi xướng việc 
nghiên cứu, tìm tòi về Vương quốc Phù Nam từ cuối thế kỷ XIX, đầu 

1. Xem Hà Văn Tấn: Phù Nam và Óc Eo: Ở đâu? Khi nào? và Ai? Tài liệu chưa 
công bố.
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thế kỷ XX1. Công cuộc nghiên cứu này được bổ sung thêm nguồn tư 
liệu bi ký sớm bằng chữ Phạn phát hiện rải rác ở miền Nam Việt Nam 
và Campuchia. Theo đó, Vương quốc Phù Nam được áng chừng trong 
phạm vi hạ lưu sông Mê Kông, chủ yếu gồm đồng bằng Nam Bộ và một 
phần biên giới đông nam Campuchia, tồn tại trong khoảng thời gian từ 
thế kỷ II đến thế kỷ VII. Vì thế, hầu hết các nhà nghiên cứu đã nhất trí 
cao khi gắn sự kiện nước Phù Nam với văn hóa Óc Eo.

Người đầu tiên và cũng là người góp nhiều công sức trong việc gắn 
bó hiện tượng khảo cổ học Óc Eo với hiện tượng lịch sử Phù Nam chính 
là Louis Malleret. Trong chuỗi công trình bốn tập của mình về Khảo 
cổ học châu thổ Mê Kông (L’Archéologie du Delta du Mékong), Louis 
Malleret đã có ý thức xây dựng một tập riêng (tập 3) gồm 500 trang nội 
dung và phần phụ lục với 101 bản ảnh nhan đề La Culture du Fou Nan 
(Văn hóa Phù Nam), trong đó ông đã lấy những chứng cứ khảo cổ từ 
khối văn minh vật chất Óc Eo để minh họa cho sự tồn tại và trình độ 
văn hóa của xã hội Phù Nam. Cũng dựa vào những chứng cứ vật chất 
đó, Louis Malleret mở rộng so sánh để khớp nối với những dữ kiện thư 
tịch, bi ký nhằm làm rõ phạm vi phân bố và mối quan hệ giữa khối tư 
liệu vật chất Óc Eo với hiện tượng Phù Nam, trong một không gian văn 
hóa lịch sử khu vực rộng hơn.

Cho đến nay, những thành tựu nghiên cứu mới, đặc biệt trong lĩnh 
vực khảo cổ học càng cho phép làm rõ hơn mối quan hệ giữa văn hóa 
Óc Eo và hiện tượng Vương quốc Phù Nam, đặc biệt trên hai lĩnh vực: 
nguồn cội của văn hóa Óc Eo, Vương quốc Phù Nam và diện mạo văn 
hóa vật chất, tinh thần của vương quốc này. 

b) Sự tàn lụi của văn hóa Óc Eo và bộ máy nhà nước Phù Nam

Khảo cổ học nhận ra sự vắng bóng rõ rệt các di tích cư trú Óc Eo 
trong vùng đồng bằng Nam Bộ kể từ sau thế kỷ VI - VII, khi mà theo tài 

1. Xem Ma Tuan Lin: Ethnographie des peuples étrangères à la Chine... Paris, 1883.
Xem Léon de Rosny: Les peuples orientaux connus des anciens Chinois, 1886.
Xem Pelliot, P.: “Le Fou Nan”, bài in trong BEFEO, Vol. 3, Hanoi, 1903, pp.248-327.



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ VII64 II

liệu thư tịch Trung Hoa và bi ký, những vị vua Phù Nam cuối cùng đã 
phải nhường chỗ cho vua Chân Lạp cai trị. Tại đây, trên nhiều vùng đồi 
gò cao vẫn tồn tại hệ thống kiến trúc tôn giáo, mộ táng sau Óc Eo, cho 
thấy sự chuyển đổi trong văn hóa vật chất nói chung lẫn trong tôn giáo, 
kiến trúc không thật sự rõ rệt sau khi Nhà nước Phù Nam chuyển giao 
quyền lực về tay những quý tộc Chân Lạp. Điều này phản ánh tính chất 
chuyển giao quyền lực diễn ra trong nội bộ một chính thể văn hóa Phù 
Nam bao trùm trước đó. Điều mà thư tịch và bi ký đã hé mở, vua Chân 
Lạp, người đánh đuổi các vua đương nhiệm Phù Nam, vốn dòng dõi từ 
hoàng tộc Phù Nam.

Sự vắng bóng các di tích cư trú, công xưởng Óc Eo kéo theo sự 
hoang hóa kéo dài của đồng bằng Nam Bộ cho đến tận thế kỷ XVII phù 
hợp với dấu hiệu đợt biển tiến với biên độ dâng của mực nước biển lên 
khoảng 0,80m so với hiện nay từ thế kỷ V - VI đến thế kỷ XII - XIII.

Hiện tượng trở nên hoang hóa vùng đồng bằng Nam Bộ kể từ sau 
khi Phù Nam mất vào tay Chân Lạp có thể do ba nguyên nhân chính 
dưới đây:

1- Sự suy giảm vị trí cảng thị trung tâm của Óc Eo vào thế kỷ VI - VII. 
Thời kỳ phát triển của Vương quốc Phù Nam cũng chính là thời kỳ phát 
triển sôi động nhiều cảng thị địa phương ở ven bờ tây, đông bán đảo Mã 
Lai cũng như miền Trung Việt Nam, khiến ưu thế độc quyền của Óc Eo 
bị cạnh tranh. Sử sách ghi nhận những cố gắng quân sự của bộ máy nhà 
nước Phù Nam trấn trị các tiểu quốc khác trên biển, chính là nhằm giành 
quyền độc tôn cảng thị của mình. Đây có thể coi như nguyên nhân chính 
dẫn đến suy yếu Nhà nước Phù Nam kéo theo sự nghèo nàn của cả vùng. 
Bởi vì chính sự phồn vinh của văn hóa Óc Eo bắt nguồn từ sự xuất hiện 
yếu tố cảng thị quốc tế.

2- Sự lớn mạnh đủ sức áp đảo, tiếm quyền của thế lực tiểu quốc 
Chân Lạp ở vùng cao nguyên Korat - Vatphu, nơi nắm giữ nguồn quặng, 
hương liệu, lâm, thổ sản chính cung cấp cho các cảng thị trong vùng.

3- Sự nhiễm mặn do nước biển dâng làm giảm diện tích, năng suất 
lương thực lúa - thế mạnh chính của đồng bằng Nam Bộ đương thời.

Những vấn đề này sẽ được trình bày sâu hơn trong các chương sau. 
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Chương II 

TIỀN SỬ ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

I- HOẠT ĐỘNG KIẾM SỐNG CỦA CƯ DÂN TIỀN SỬ TRÊN VÙNG ĐẤT 
NAM BỘ

1. Những gợi ý từ hiện tượng Lung Leng (Việt Nam) và Kota Tampan 
(Malaysia) đối với nghiên cứu tiền sử đồng bằng Nam Bộ

Cho đến nay chưa phát hiện được di chỉ cư trú thời đại đá cũ nào 
ở vùng Nam Bộ, ngoại trừ những thông báo phát hiện lẻ tẻ di vật kiểu 
đá cũ (palaeolithic-like) ở Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng chứ chưa 
thấy một tổng thể các yếu tố cấu thành một di tích đá cũ đáng tin cậy, 
như địa tầng có công cụ và các tàn tích thức ăn, bếp lửa hay xương cốt 
người... để có thể giúp định vị tương đối chắc chắn khoảng thời gian 
hoạt động của nhóm cư dân đá cũ cụ thể. Bởi lẽ, lịch sử nhân loại dường 
như cũng bắt đầu với sự mở ra thời đại đá cũ, tức từ khi những người 
vượn Đông Phi đầu tiên dùng cuội làm công cụ kiếm sống cách ngày 
nay có thể tới 5 triệu năm. Tình trạng sử dụng công cụ đá ghè đẽo - đặc 
trưng kỹ thuật cơ bản định danh thời đá cũ, tồn tại cho đến tận gần đây 
ở một số nhóm cư dân nguyên thủy sống biệt lập ở châu Phi, châu Đại 
Dương... và trong thực tiễn khảo cổ học, thời đá cũ của một số nhóm 
cư dân Jomon Nhật Bản hay cư dân văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam, Thái 
Lan, Malaysia vẫn còn kéo dài đến tận ba, bốn ngàn năm cách ngày nay. 
Vì thế, như đã nhấn mạnh ở chương trên đây, phát hiện công cụ kiểu 
đá cũ chỉ có thể giúp xác nhận tình trạng hiện tồn của kỹ thuật nguyên 
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thủy chứ không đảm bảo xác nhận tuổi, cho dù là tuổi tương đối của 
chúng. Công trình này nhằm làm rõ những vấn đề tiền sử - sơ sử của 
đồng bằng Nam Bộ, vì thế chủ chương chọn hai địa điểm đá cũ ngoài 
trời có địa tầng tương đối cụ thể ở phía bắc Lung Leng (Kon Tum, Việt 
Nam) và phía nam Kota (Tampan, Malaysia) để phác họa một phần bức 
tranh tiền sử sớm khu vực.

Nói cách khác, chưa có cơ sở để nói về thời đại đá cũ ở Nam Bộ, 
nhưng từ những di tích cụ thể đã được nghiên cứu có thể đưa ra những 
gợi ý về thời kỳ này ở Nam Bộ. 

a) Hiện tượng đá cũ ở Lung Leng (Kon Tum)

Nghiên cứu tiền sử Tây Nguyên được bắt đầu từ khá sớm, cùng 
với chương trình khai thác thuộc địa của chính quyền thực dân Pháp 
hồi đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, dưới thời thực dân, chưa bao giờ đó 
là những chương trình điều tra, nghiên cứu cơ bản, mà chỉ là những 
phát hiện, công bố đơn lẻ, ngẫu nhiên như những hoạt động “bên lề” 
của chương trình khai thác thuộc địa mà thôi. Vì thế, cho đến trước 
khi giải phóng miền Nam năm 1975, tiền sử Tây Nguyên vẫn còn là 
một bức chấm phá rất thưa thớt và mờ nhạt. Trong đó nổi bật nhất 
là những phát hiện rìu đá mài quanh vùng Biển Hồ, ghi nhận những 
hoạt động của cư dân tiền sử trên vùng đất trù phú nhưng còn rất thưa 
dân và chậm phát triển này1.

Sau kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những cuộc điều tra cơ 
bản khảo cổ học ở Tây Nguyên đã được xúc tiến. Nhưng chính chủ 
trương tiến hành xây dựng các hệ thống thủy điện ở Tây Nguyên 
mới thực sự là đòn bẩy thúc đẩy rầm rộ công cuộc điều tra, khai quật 
khảo cổ học ở Tây Nguyên. Trong đó tiêu biểu nhất là cuộc khai quật 
giải phóng mặt bằng hàng vạn mét vuông lòng hồ thủy điện Yaly tại 

1. Xem Lafont, P.-B.: “Note sur un site néolithique de la province de Plei Ku”, bài 
in trong BEFEO, 1956, vol. XLVIII, fasc 1, pp.233-248.
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khu vực Lung Leng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Điểm liên quan 
đến phần viết này là phát hiện của các nhà khảo cổ về một hệ thống 
công cụ cuội nguyên thủy nằm trên bề mặt tầng sinh thổ hoặc đôi 
khi xen lẫn với di vật tầng văn hóa thời hậu đá mới - kim khí tại một 
số hố khai quật ở Lung Leng.

Di tích khảo cổ học Lung Leng vốn là một gò cao hình mu rùa 
nằm bên cạnh sông Sê San. Vị trí cư trú thuận lợi đã biến nơi đây 
thành điểm dừng chân của những người săn bắt, hái lượm thời đại 
đồ đá cũ, mà bộ công cụ gồm hàng trăm tiêu bản làm từ cuội sông, 
ghè đẽo một cách thô sơ để lại trong tầng đất nền laterit cổ nơi đây 
là những bằng chứng không thể chối cãi. Tổ hợp công cụ ghè đẽo nói 
trên đã phát triển đến giai đoạn muộn của lối sống nguyên thuỷ, thể 
hiện ở những công cụ cuội khá phát triển như rìu mài lưỡi, phiến 
cuội tròn có khoan thủng, tương ứng với những di vật của các nhóm 
săn bắt, hái lượm thời Toàn tân ở Nam Trung Quốc, Bắc Việt Nam 
và cũng giống bộ công cụ đá gần đây của những thổ dân Papua vùng 
châu Đại Dương.

Hiện tượng tồn tại những nhóm săn bắt, hái lượm sử dụng công cụ 
cuội sông rất thô sơ trên các triền đồi gò rừng khắp Đông Nam Á là một 
hiện tượng phổ biến và trải qua thời gian rất dài. Đặc điểm chung của 
công cụ cuội khá dễ nhận là việc lựa chọn từ các nguồn cuội sông có sẵn 
trong vùng sinh sống để ghè đẽo làm công cụ. Loại cuội sông thường 
thấy nhất là cuội thạch anh quartzit. Những hòn cuội dẹt, bầu dục vừa 
tay được ghè bẻ bằng một vài nhát đập khá đơn giản để tạo ra một rìa 
lưỡi hay đầu nhọn sắc giúp cho việc chặt hay đào bới kiếm ăn1. 

1. Dạng công cụ tương tự như vậy được phát hiện có niên đại cổ nhất trong khu 
vực Đông Nam Á cổ đại là ở Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc). Những hiện vật khai 
quật trên đồi Baidu huyện Tiandong thuộc lòng chảo Bách Sắc rất giống công cụ cuội 
sông mà chúng ta vẫn quen gọi là văn hóa Sơn Vi. Thoạt đầu, bằng phương pháp phân 
loại loại hình, đa số các nhà khảo cổ học cho rằng chúng tồn tại trong khoảng 15 - 30 
ngàn năm trước. Nhưng gần đây, niên đại giám định bằng khoa học tự nhiên đã xác 
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Như đã đề cập đến ở phần trên, hiện tượng lớp cư dân thời đại hậu 
đá mới - kim khí để lại dấu tích văn hóa ở bên trên hoặc xen lẫn với di 
tích kiểu đá cũ ở Lung Leng rất giống với hiện tượng đã khai quật được 
ở Bản Ngạt (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) gần đây, năm 20061. 

Tình trạng trên cũng được ghi nhận rất rõ tại hang Xóm Trại - 
một di tích hang động đá cũ ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi 
người tiền sử đầu tiên đến cư trú từ 20 nghìn năm cách ngày nay. Dấu 
tích đồ gốm và rìu mài toàn thân kiểu Mán Bạc - Đông Khối (loại hình 
văn hóa 3.500 - 3.200 năm ở đồng bằng Thanh Hóa và Ninh Bình) đan 

nhận chúng gắn liền với đời sống săn bắt, hái lượm của cư dân nguyên thủy sống cách 
chúng ta ngày nay hơn 800.000 năm (Xie Guangmiao: The Prehistoric Archaeology in 
Guangxi, Báo cáo khoa học tại Viện Khảo cổ học, Hà Nội, tháng 11-2008). Những 
công cụ tương tự đã được phát hiện và khai quật nhiều lần trên bề mặt cũng như trong 
địa tầng ở Kota Tampan (miền Tây Malaysia) đã được xác định niên đại thông qua tro 
núi lửa cho thấy chủ nhân bộ công cụ cuội ghè đó là những người săn bắt, hái lượm 
sống trước chúng ta hơn 30.000 năm. Tuy vậy, gần đây, tại miền Đông Ấn Độ, các nhà 
khảo cổ học đã phát hiện một sưu tập công cụ cuội thạch anh rất nguyên thủy tồn tại 
lẫn với công cụ cuội mài lưỡi và một số yếu tố khá muộn, phản ánh sự giao tiếp của 
những nhóm cư dân nguyên thủy với những người chăn nuôi du mục sống cách ngày 
nay không xa. Hiện tượng tồn tại kéo dài những nhóm cư dân nguyên thủy đã được 
khoa học quan sát ở rất nhiều châu lục như châu Phi, châu Đại Dương, châu Mỹ trước 
khi làn sóng thực dân tác động làm biến đổi lối sống của họ cho thấy sự phát triển 
không đồng đều là một đặc điểm phổ biến của thời tiền sử.

1. Trong hố khai quật tại Bản Ngạt, các nhà khảo cổ ghi nhận hệ thống công cụ đá 
cũ tiêu biểu làm bằng cuội thạch anh nằm rải rác trên nền sinh thổ, tức là bề mặt nền 
cư trú đầu tiên của nhóm cư dân thời đại đồng thau cách đây 3.000 năm. Một số trường 
hợp công cụ cuội kiểu đá cũ đó nằm cùng tổ hợp di vật thời đại đồ đồng với tư cách 
như một hiện vật đang được sử dụng đương thời. Hiện tượng này đã khiến nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng đã có sự cư trú đan xen, chồng chéo một thời giữa những nhóm cư 
dân trồng lúa đồng bằng Thanh Hóa với những nhóm săn bắt, hái lượm miền núi phía 
tây Thanh Hóa. Trong trường hợp ở Bản Ngạt, có thể những người trồng lúa đồng bằng 
thuộc giai đoạn Quỳ Chử - Đông Sơn đã mở rộng địa bàn hoạt động lên vùng núi Cẩm 
Thuỷ và đã tiếp xúc hoặc đã sử dụng nơi cư trú của nhóm săn bắt, hái lượm nguyên 
thủy ở Bản Ngạt, biến nơi đây thành làng trồng lúa.
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xen chặt chẽ với công cụ cuội thô và vỏ ốc thức ăn của người văn hóa 
Hòa Bình sống tại hang này. Sự có mặt của những người trồng lúa của 
bình tuyến Mán Bạc - Đông Khối đã góp phần làm chuyển biến lối 
sống hang động, phụ thuộc thức ăn thiên nhiên của cư dân Xóm Trại 
xưa, làm xuất hiện những làng trồng lúa đầu tiên trong khu vực. Khi 
hiện tượng này được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Khảo cổ học năm 
2007, nhiều nhà khoa học đã cung cấp thêm nhiều dẫn chứng khác 
tương tự, như trường hợp ở di chỉ Sập Việt (Yên Bái), Thành Dền (Phú 
Thọ), Làng Vạc (Nghệ An)...

Theo chúng tôi, hiện tượng tồn tại bộ di vật đá cũ ở Lung Leng cũng 
có thể góp thêm chứng cứ về sự thay đổi lối sống nguyên thủy với bộ 
công cụ cuội ghè đẽo bằng lối sống nông nghiệp thô sơ với rìu mài toàn 
thân, đồ gốm và sử dụng kim loại, diễn ra khoảng 3.000 - 4.000 năm 
cách ngày nay tại đây.

Phát hiện nhóm công cụ kiểu đá cũ bằng đá cuội ở Đạh Đờn, bằng 
đá bazan ở Đạh Bnâm Huôi, Hồ Tuyền Lâm gần đây ở Lâm Đồng chứng 
tỏ lối sống săn bắt, hái lượm tồn tại phổ biến và kéo dài trong điều kiện 
địa hình đồi núi ở Tây Nguyên. Cho đến tận gần đây, dù các thời đại đều 
ít nhiều ghi ấn dấu vết của mình trên vùng đất này, nhưng về cơ bản 
đây vẫn là một vùng đất chậm phát triển, lưu tồn nhiều giá trị văn hóa 
nguyên thủy và là nơi dừng chân lý tưởng của những nhóm người từng 
gặp phải bất lợi sau những biến động xã hội lớn.

b) Trường hợp Kota Tampan (Malaysia) 

Trên danh nghĩa địa điểm đá cũ Kota Tampan nằm ở Penang (Tây 
Malaysia), nhưng thực tế nếu tính theo đường chim bay thì khoảng 
cách từ trung tâm đồng bằng Cửu Long đến đây (theo hướng tây nam) 
cũng bằng khoảng cách (theo hướng bắc) đến địa điểm Lung Leng 
(khoảng 600-700km). Kota Tampan là tên một quả đồi mà từ trước 
Chiến tranh thế giới thứ hai, một số nhà khảo cổ học người Anh đã 
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từng phát hiện nhiều công cụ cuội ghè đẽo nguyên thủy. Gần đây, các 
nhà khảo cổ học Malaysia đã tiến hành khảo sát, khai quật tương đối 
hệ thống di tích này và xây dựng tại đây một bảo tàng ngoài trời về 
thời đại đá cũ ở miền Tây Malaysia. Điểm đáng nói nhất ở địa điểm 
này là địa tầng chứa công cụ và những cơ sở giúp xác định niên đại 
cho hoạt động của cư dân nguyên thủy chủ nhân bộ công cụ đó tại 
vùng này.

Tầng cuội sông cổ do lũ tích hình thành có độ dày trung bình 50 - 
80cm chạy dài phủ hầu khắp bề mặt quả đồi. Tầng cuội đó hiện chìm 
dưới mặt đất khoảng gần 1 mét và nhờ đó đã giúp bảo tồn tính nguyên 
trạng của di tích đá cũ. Tình trạng dải cuội chứa công cụ này của Kota 
Tampan khá giống tình trạng của địa điểm Vườn Dũ ở Bình Dương 
nước ta. Tức là hoạt động của cư dân nguyên thủy đã khai thác cuội xuất 
lộ tự nhiên làm công cụ ngay trên bề mặt các tầng cuội sông sẵn có. Vì 
thế chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm của Kota Tampan để nghiên 
cứu lại địa điểm Vườn Dũ ở lưu vực Đồng Nai và phát hiện những địa 
điểm tương tự ở vùng lưu vực sông Hiếu (xã Nghĩa Đàn, huyện Quỳ 
Hợp, tỉnh Nghệ An).

Công cụ cuội tìm được ở Kota Tampan về cơ bản khá gần gũi cả 
về chất liệu lẫn loại hình với công cụ kiểu Sơn Vi miền Bắc Việt Nam. 
Tại Kota Tampan, các tàn tích xương cốt người và động vật cũng không 
có, nhưng điều khác biệt cơ bản chính ở điều kiện bảo tồn của chúng 
trong một địa tầng tự nhiên khá nguyên vẹn. Thời kỳ hoạt động của cư 
dân nguyên thủy ở đây lại ngẫu nhiên trùng với hoạt động núi lửa trong 
vùng mà các nhà khoa học địa chất có thể định được tuổi nhờ tro bụi 
của chúng. Vì thế, việc nghiên cứu tỉ mỉ mối quan hệ giữa các lớp bụi 
núi lửa với địa tầng chứa công cụ đã giúp các nhà khảo cổ học Malaysia 
giới hạn tuổi của bộ công cụ cuội Kota Tampan trong khoảng 34.000 
năm cách ngày nay. Và như vậy, cùng với hiện tượng công cụ cuội kiểu 
Sơn Vi tại Bách Sắc (Trung Quốc) được xác định tuổi tới 800.000 năm 
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và trường hợp Kota Tampan với tuổi 34.000 năm đã cảnh báo chúng ta 
về phương pháp luận trong việc định tuổi từng sưu tập công cụ cuội ghè 
đẽo phát hiện trên bề mặt, không có địa tầng.

2. Đồng bằng Nam Bộ và vấn đề nguyên liệu chế tác công cụ kiểu 
đá cũ

Cho đến nay vẫn chưa có phát hiện khảo cổ học nào về thời đại đá 
cũ trong phạm vi đồng bằng Nam Bộ. Địa điểm đã phát hiện công cụ 
kiểu đá cũ gần đồng bằng nhất là ở rìa thềm cao phía tây bắc, hạ lưu 
sông Đồng Nai. Đó là địa điểm Vườn Dũ (Bình Dương). 

Theo công bố gần đây nhất1 thì các nhà khảo cổ vẫn đặt di tích 
Vườn Dũ vào phạm trù nghiên cứu thời đại đá cũ hậu kỳ, tương tự hiện 
tượng Sơn Vi ngoài trời ở miền Bắc Việt Nam. Di tích này nằm trên 
thềm phù sa cổ hữu ngạn sông Đồng Nai, ở độ cao từ 12 đến 14m so với 
mặt biển hiện tại (tọa độ 11o04’00” vĩ tuyến Bắc - 106o49’41” kinh tuyến 
Đông). Địa điểm này được phát hiện từ năm 1976 và được điều tra thăm 
dò năm 19782.

Cho đến nay số công cụ cuội mà mảnh tước thu thập được tại đây 
là hơn 20 tiêu bản. Chúng phân bố trên bề mặt và lẫn trong lớp cuội 
sông xuất lộ trên mặt thềm phù sa cổ rải rác trong vùng mang tên 
Vườn Dũ I, II và III. Đáng tiếc cho đến nay vẫn chưa có một cuộc khai 
quật quy mô nào được tiến hành tại đây, như cách đã được làm ở Kota 
Tampan (Malaysia), khiến cho phát hiện này dần đi vào quên lãng. 

Về phía vùng thềm cao Đồng Nai, số lượng di vật đá kiểu đá cũ 
xuất hiện nhiều hơn và nhiều khi đan xen trong một vùng địa lý có 

1. Xem Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Văn Quốc và Nguyễn Khánh Trung Kiên: Khảo 
cổ học Bình Dương - từ Tiền sử đến Sơ sử, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010, tr.47.

2. Xem Lê Trung Khá: “Những công cụ đá cũ mới phát hiện ở miền Đông Nam 
Bộ”, bài in trong Những phát hiện về khảo cổ học miền Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1978, tr.23-50. 
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mật độ dày đặc di tích thời đại đá mới và kim khí1. Trong một số 
trường hợp, chúng được phát hiện cùng với các hiện vật thời đại đá 
mới hay thời kim khí, tương tự tình trạng ở Lung Leng (Kon Tum). 
Việc xác định di tích thời đại đá cũ ở Bình Dương cũng như ở Đồng 
Nai thực chất còn nặng tính phỏng đoán dựa trên so sánh loại hình 
kỹ thuật chứ chưa hề có bất kể chứng cứ địa tầng hay kết quả niên 
đại bằng các phương pháp khoa học tự nhiên nào. Do đó, trong các 
cuốn sách hoặc giáo trình viết về khảo cổ học thời tiền sử Nam Bộ nói 
chung, phần thời đại đá cũ được trình bày khá chung chung và mang 
tính hình thức, thiếu thuyết phục. Điều đó không chứng tỏ rằng đây là 
vùng hoàn toàn vắng bóng hoạt động của cư dân thời đá cũ mà chỉ lưu 
ý xác nhận một sự thực rằng cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một 
địa điểm thời đại đá cũ chuẩn xác nào ở vùng Nam Bộ, chí ít cũng như 
trường hợp ở Lung Leng (Kon Tum).

Như phần trên chúng tôi đã đưa ra một lý giải cho hiện tượng 
thiếu vắng di tích đá cũ ở vùng đồng bằng Nam Bộ dựa trên việc hiếm 
các bãi cuội sông đủ lớn thuận tiện cho việc chế tác công cụ. Điều 
này chắc hẳn chỉ đúng với khu vực đồng bằng nhận nước từ hệ thống 
sông Cửu Long, do lưu lượng phù sa lũ tích tại đây có kích cỡ hạt khá 
khiêm tốn. Trong khi đó, thảng hoặc ở lưu vực sông Vàm Cỏ Đông 
và sông Đồng Nai người ta đã phát hiện được một số tầng cuội cổ đôi 
khi xuất lộ trên bề mặt bị bào mòn hoặc đứt gãy. Ví như dải cuội chạy 
dài từ Vườn Dũ đến Mỹ Lộc phía hữu ngạn sông Đồng Nai thuộc địa 
phận tỉnh Bình Dương. Việc thiếu hiếm nguồn đá chế tác công cụ là 
đặc điểm dễ thấy và có ảnh hưởng nhất đến quá trình phát triển tiền 
sử sớm ở đồng bằng Nam Bộ.

Về mặt lý thuyết, phân bố cư trú tiền sử sớm của con người phụ 
thuộc chặt chẽ vào ba yếu tố chính: 1- Vùng đạt sự cân bằng ổn định của 

1. Xem Lê Xuân Diệm, Phạm Quang Sơn và Bùi Chí Hoàng: Khảo cổ học Đồng 
Nai, Nxb. Đồng Nai, 1991, tr.31-52.
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thức ăn thiên nhiên quanh năm, 2- Vùng đảm bảo có đủ nguồn nguyên 
liệu cần thiết phục vụ cuộc sống kiếm ăn nguyên thủy (đá, tre, gỗ, xương 
động vật ăn cỏ), 3- Vùng đủ điều kiện tránh cho con người những nguy hại 
từ thời tiết, khí hậu (vùng có nhiều hang động, vùng không bị bão tố, sóng 
thần, sa mạc hay băng tuyết) và môi trường tự nhiên, xã hội (côn trùng 
gây bệnh, thú dữ và đối thủ nguy hiểm từ các cộng đồng người khác). Xét 
trên các khía cạnh đó, thì vùng đồng bằng Nam Bộ, cả trong thời kỳ mở 
rộng cực đại gần nhất (18.000 - 15.000 năm trước), khi biển ở xa cách 
bờ hiện tại trên dưới 200km, nâng tổng diện tích đồng bằng lên gấp hơn 
5 lần so với ngày nay, vẫn luôn là một vùng sông ngòi dày đặc, phù sa 
tươi tốt, có đủ điều kiện phát triển nguồn sống tự nhiên cho con người. 
Đó cũng là vùng không bị đe dọa bởi các yếu tố môi trường có hại. Tuy 
nhiên, hiện tượng vắng bóng dấu tích hoạt động của con người thời đại 
đá cũ ở đây hoàn toàn là do thiếu vắng điều kiện thứ hai, tức không đảm 
bảo dễ dàng có nguồn nguyên liệu đá công cụ.

Trong phạm trù thời đại đá cũ, nguồn nguyên liệu đá thông dụng 
nhất để làm công cụ là những loại đá có độ hạt mịn, gắn kết bền vững 
tồn tại dưới dạng đá cuội lăn hoặc đá khối gốc, trong đó những vỉa, bãi 
cuội lăn có kích thước trung bình 15 x 10 x 5cm thường được coi như 
điều kiện lý tưởng nhất cho mục đích công cụ của những người săn bắt, 
hái lượm thời đại đá cũ. Các bãi cuội như vậy thường hình thành trong 
quá trình lũ tích, rửa trôi từ các vùng đá khối gốc. Theo một quan sát 
thực nghiệm sơn khối bazan Kim Bôi và vùng thung lũng cuội Mường 
Vang (Hòa Bình) thì phân bố của dạng cuội như vậy, trong điều kiện độ 
dốc trung bình 30 - 35%, từ vùng đá khối gốc theo các nhánh thượng 
nguồn sông Bưởi đến đồng bằng bãi cuội là khoảng 5km. Bãi cuội trong 
điều kiện đồng bằng, với độ dốc 5 - 10% có thể trải theo các dòng sông 
trên một diện tích rộng có bán kính tới 50km (ví dụ theo sông Bưởi 
tới vùng Đa Bút, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Trong một số trường hợp lưu 
lượng nước mạnh, độ dốc cao như sông Hồng, cuội có kích thước như 
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trên chỉ phân bố ở vùng rìa đồng bằng cao thuộc một phần khu vực Hà 
Nội hiện nay. 

Tại đồng bằng Nam Bộ, hầu như hoàn toàn vắng bóng dấu vết 
đá gốc có thể làm công cụ cũng như các tầng dải cuội trên lưu vực 
bồi đắp bởi sông Mê Kông. Cuội nhỏ dưới dạng sạn sỏi (trung bình 
dưới 1cm) chỉ xuất hiện ở vùng đồng bằng phía đông bắc do bồi đắp 
của các dòng sông Vàm Cỏ, Đồng Nai, Sài Gòn1. Những vỉa cuội có 
kích thước công cụ (15 x 10 x 5cm) hoặc nhỏ hơn, chỉ xuất hiện thưa 
thớt ở vùng thềm trung du các con sông vùng cao phía bắc - đông 
bắc của đồng bằng như sông Bé, sông Đồng Nai nhưng khá hiếm ở 
lưu vực sông Vàm Cỏ.

Điều kiện địa chất nói trên góp phần lý giải sự vắng bóng thời đại 
đá cũ trên khu vực đồng bằng Nam Bộ. Tuy vậy, dựa trên kết quả khai 
quật ở Lung Leng (Kon Tum) và Kota Tampan (Malaysia) và những 
phát hiện lẻ tẻ khác trên vùng rìa phía bắc sát nách đồng bằng Nam Bộ, 
chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng, trước khi xuất hiện những làng 
xóm trồng lúa sớm hậu kỳ đá mới, đã từng có những hoạt động săn bắt, 
hái lượm nguyên thủy khá sôi nổi ở rìa cao phía bắc và phía đông bắc 
khu vực.

3. Vấn đề lương thực trước nông nghiệp trồng lúa

Nguồn cung cấp thức ăn cho cư dân Việt cổ trước khi xuất hiện 
nghề lúa quảng canh chủ yếu khai thác trong tự nhiên và từ những 
hình thái trồng trọt các loại cây ăn được không phải là ngũ cốc, ví như 
các loại khoai (khoai sọ, củ từ), trám, hạt dẻ, chuối... Trong khung 
cảnh khảo cổ học, các hạt như trám, dẻ... đã từng thấy nhiều trong 
trầm tích Hoabinhian ở miền Bắc Việt Nam. Còn đối với các loài cho 
bột như khoai, củ hay các loại quả ăn được như chuối... chỉ là đoán 

1. Xem Trần Nghi và nnk: “Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý và lịch sử phát triển địa 
chất Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Đông Nam Việt Nam”, bài in trong 60 năm địa chất 
Việt Nam - Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học, Hà Nội, tháng 10-2005, tr.140-153.
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định dựa trên tài liệu dân tộc học so sánh. Kết quả nghiên cứu starch1 
trên các công cụ chế biến chưa được triển khai ở Việt Nam. 

Trong thực tế, thông qua tài liệu dân tộc học, chúng ta hiếm thấy 
một nhóm cư dân sống dựa hoàn toàn chỉ vào một nền kinh tế trồng 
trọt những cây không ngũ cốc. Ngay cả trong những nhóm cư dân thực 
hành hệ thống nông nghiệp củ khá hệ thống như người Papua ở châu 
Đại Dương thì bản thân nền kinh tế đó đều phải gắn với một nguồn 
cung cấp lương thực tự nhiên khác do săn bắt, hái lượm bổ sung thêm.

Nông nghiệp ngũ cốc mới thực sự tạo ra bước nhảy vọt của xã hội 
loài người. Chỉ ngũ cốc mới cho phép thực hành quảng canh, tích trữ 
lâu ngày và nhờ đó tạo ra khả năng sản sinh ra giá trị “thặng dư” nguyên 
thủy - cơ sở để kích thích sản xuất và phân chia lao động. Nền sản xuất 
ngũ cốc không chỉ được minh chứng bằng sự có mặt những hạt ngũ cốc 
mà cần cả một hệ thống bảo quản, chế biến ngũ cốc. Khác với các loại 
hình lương thực khác, ngũ cốc đòi hỏi một quá trình chế biến phức tạp 
trước khi có thể trở thành đồ ăn cho con người. Việc sản xuất một lượng 
ngũ cốc đủ đáp ứng nhu cầu lương thực không thể là những hoạt động 
đơn lẻ của một cá thể hay của một đơn vị gia đình. Vì vậy, sự tồn tại một 
nền sản xuất lương thực ngũ cốc luôn gắn với sự định cư làng xóm với 
một diện tích đất lúa nhất định.

Nông nghiệp ngũ cốc ở Việt Nam chỉ có thể xuất hiện với bình 
tuyến Phùng Nguyên ở phía bắc và với bình tuyến An Sơn ở phía nam. 
Trước đó, ở những nền văn hóa trước Phùng Nguyên, như Đa Bút, 
Quỳnh Văn chúng ta khó tìm được bằng chứng của một nền kinh tế 
ngũ cốc. Địa điểm Gò Trũng là nơi khai quật được số lượng đáng kể 
chày và bàn nghiền có thể sử dụng cho chế biến ngũ cốc. Tuy nhiên, 
nếu chứng minh được thực sự cối, chày đó dùng chế biến ngũ cốc thì 

1. Starch là các phân tử tinh bột thực vật. Việc sử dụng các loại củ, hạt có tinh bột 
của người tiền sử thường để lại dấu tích ở kẽ các công cụ gia công, chế biến như các 
bàn đập hạt, quả, hòn nghiền, chày giã củ, hạt... Ngành nghiên cứu tinh bột để lại trên 
các dụng cụ tiền sử như vậy cho phép chỉ ra xu hướng thức ăn tinh bột thực vật của 
các nhóm săn bắt, hái lượm.
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tàn tích thức ăn thu được trong tầng văn hóa vẫn phản ánh nguồn 
sống chính của Gò Trũng dựa vào thiên nhiên (cá và nhuyễn thể biển). 
Bên cạnh việc vẫn lấy khai thác lương thực từ nguồn thức ăn sẵn có 
trong thiên nhiên, có thể nghĩ rằng đã có thể tồn tại những dạng thức 
hoạt động nhằm chăm trồng một số cây hữu dụng có điều kiện (nhu 
cầu hằng ngày: sợi, gia vị, thuốc...)1. 

Trong thời tiền sử sớm, horticulture là một loại hình kinh tế phụ 
mang tính tùy tiện và không hệ thống. Hầu như việc trồng chăm cây 
con này không có ý nghĩa gì đối với việc cung cấp lương thực cho con 
người. Nhưng chính thông qua việc chăm trồng đó, loài người đã nhận 
thức được bản chất quá trình sinh tồn phát triển của giống loài - nền 
tảng nhận thức quan trọng hàng đầu của việc tiến hành trồng trọt các 
loại cây lương thực sau này.

Trong lịch sử nhân loại thì những kiểu địa hình đồng bằng phù sa 
hạ lưu thường xuyên ngập lụt như đồng bằng Nam Bộ chỉ có thể trở 
thành những trung tâm văn minh nhà nước sớm, hệ quả của quá trình 
phát triển nông nghiệp ngũ cốc, thương mại và tụ cư. Những dạng địa 
hình đó chưa bao giờ là nơi trở thành cái nôi phát sinh nông nghiệp. 
Chính tình trạng phì nhiêu đến độ lúa không trồng vẫn mọc đã khiến 
đồng bằng này có một thời trì trệ kéo dài trong thời tiền sử. Tuy nhiên, 
chúng ta đã không tìm được bằng chứng con người khai thác đồng bằng 
lúa tự nhiên này cho đến trước thời hậu kỳ đá mới.

1. Trong cuộc sống tiền sử sớm vẫn nảy sinh những nhu cầu chuyên biệt hằng ngày, 
trong đó sản phẩm của một số loài thực vật không phải bất kể lúc nào cũng phải rời bỏ 
nơi cư trú để đi xa tìm kiếm. Những sản phẩm phục vụ các nhu cầu chuyên biệt có thể 
là những loại cây gia vị có chức năng cân bằng khẩu vị hay chữa bệnh, hoặc những cây 
cho sợi giúp việc tu chỉnh, níu buộc lại công cụ hay vật dụng... Giới nghiên cứu dân tộc 
thực vật học cổ xếp chúng vào nhóm “cây hữu dụng” (using plants, industrial plants). 
Rất có thể một số loại cây như vậy đã được người tiền sử Hoà Bình trồng hoặc chăm sóc 
từ rất sớm một cách không hệ thống ngay gần sát nơi cư trú của mình, ví dụ cây gai cho 
sợi buộc, cây ớt, cây tre... cũng như một số cây cho thuốc trị cảm, đau bụng, bong gân, 
sai khớp... Những cây này cần cho bất cứ nhóm cư dân tiền sử nào. Thay vì mỗi khi cần 
phải đi tìm thì họ để chúng ở gần nơi ở của mình. Cũng có nhà nghiên cứu xếp chúng 
vào cái gọi là Horticulture (trồng vườn). 
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Sự xuất hiện làng trồng lúa hậu kỳ đá mới như An Sơn ở thượng 
lưu sông Vàm Cỏ Đông với niên đại khởi đầu thuộc bình tuyến những 
người trồng lúa sớm nhất trong cả khu vực Đông Nam Á (4.500 - 4.000 
năm trước)1 là sự khởi đầu cho chuỗi phát triển văn hóa sản xuất lúa 
lương thực rất đáng chú ý của đồng bằng Nam Bộ. Dấu tích trấu lúa trộn 
trong đất làm gốm phát hiện ở những tầng sớm được xác định thuộc 
loại lúa trồng mang đặc trưng genetic của loài Orisa sativa japonica2.

Mãi cho đến thời kỳ trước, sau Công nguyên, các mẫu lúa thu 
thập được vẫn chiếm tỷ lệ khá cao là các loài lúa trời hoang hoặc bán 
hoang dại3. Hiện tượng này không có gì lạ, bởi cho đến tận gần đây 
vẫn tồn tại nhiều vùng cư dân sống bằng khai thác lúa hoang ở đồng 
bằng của những người lấy chiến lược sản xuất lương thực làm chính 
và những người còn một phần đưa tay chấp nhận sự hào phóng của 
thiên nhiên.

Bên cạnh sự khác biệt về di sản văn hóa giữa hai nhóm cư dân đại 
diện ở Transbassac và Cisbassac (đông và tây đồng bằng Nam Bộ) kể 
trên chúng ta còn nhận ra dấu hiệu ưu đãi của thiên nhiên có chiều 
hướng mở rộng hơn đối với khu vực Tứ giác Long Xuyên, nhất là kể từ 
nửa sau thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, đánh dấu bởi sự phát triển 
mật độ dân cư khá nhanh thông qua tăng trưởng số lượng di tích cư trú 
khảo cổ học. Tuy nhiên, cần phải phân tích xem xu hướng tăng dân cư 
đồng bằng đó là xu hướng tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp trồng 
lúa hay là tăng trưởng của khai thác lúa tự nhiên. Dựa vào phân tích bộ 
công cụ đá còn khá nghèo nàn (một phần do thiếu nguyên liệu) trong 
vùng Tứ giác Long Xuyên cũng như tình trạng sử dụng lúa trời còn khá 
cao (thông qua kết quả giám định dấu tích lúa) chúng tôi nhận thấy cho 

1. Xem Bellwood, P.: Premier Report of the Excavation at An Son (Long An, 
Southern Vietnam), 2010, tài liệu nội bộ. Xem thêm Bellwood, P.: First Farmers - The 
Origins of Early Agricultural Societies, Blackwell, 2005. 

2. Xem Bellwood, P.: Personal information, ngày 25-7-2010.
3. Xem Nguyễn Xuân Hiển: “Archaeological Rice Remains in Vietnam”, bài in trong 

Southeast Asian Archaeology - EASEAA Conference Proceeding, Leiden, 1998.
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đến trước khi bùng phát văn hóa Óc Eo, nền kinh tế khai thác lúa tự 
nhiên vẫn chiếm vị trí quan trọng. Kinh tế trồng lúa hẳn mới chỉ dừng 
ở phạm vi các triền cao ven chân núi hoặc các doi sông, cồn sông. Trong 
trường hợp đó, công cuộc khai đào kênh mương trị thủy chỉ giới hạn 
trong phạm vi từng làng liên quan đến giới hạn trồng lúa quanh làng 
mà thôi. Hệ thống kênh rạch tự nhiên hoặc khai đào chắc chắn chỉ có 
quy mô hẹp phục vụ công việc vận chuyển lúa trời ở những cánh đồng 
hoang xa làng.

Tuy nhiên, như đã phân tích ở Chương I, trong lát cắt thời gian nửa 
sau thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, hiện tượng làng nghề chuyên 
hóa gia tăng rõ rệt ở khu vực đồng bằng cao và thấp phía đông Nam Bộ, 
thể hiện đầu tiên ở bốn lĩnh vực dễ nhận thấy: nghề gốm, nghề chế tác 
công cụ đá, chế tác đồ đồng và nghề làm sợi dệt vải. Những dấu hiệu 
làng nghề này đều tỏ ra khá mờ nhạt ở khu vực phía tây đồng bằng Nam 
Bộ. Rất có thể đã tồn tại ở hai nửa đông, tây một “mạng xã hội” xuất 
phát trước hết từ nhu cầu trao đổi sản phẩm: một bên là lương thực lúa 
và một bên là các sản phẩm làng nghề. 

II- NHỮNG LÀNG TRỒNG LÚA ĐẦU TIÊN 

1. Địa điểm khảo cổ học An Sơn và những làng trồng lúa đầu tiên

Địa điểm khảo cổ học An Sơn lấy tên thôn An Sơn, ấp Ninh Sơn xã 
An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tọa độ 10o59’19” vĩ tuyến 
Bắc - 106o17’41” kinh tuyến Đông). Từ những năm 1938, một số nhà 
nghiên cứu người Pháp đã đến điều tra, thám sát khảo cổ học ở di tích 
này1. Khi đó An Sơn được chú ý đến bởi dấu tích kiến trúc tôn giáo 
phong cách hậu Óc Eo xuất lộ trên bề mặt quả gò có tên là Gò Chùa Đất 
(ngôi chùa nhỏ trên đỉnh gò có tên tự là Phước Trường). 

1. Đó là Paul Levy và Louis Malleret, xem Cahiers EFEO, No 15, 2è trim, 1938, 
p.7. Cũng được ghi chép trong Malleret, L.: L’Archéologie du Delta du Mékong, vol. 4, 
pp.94-95. 



CHƯƠNG II: TIỀN SỬ ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 79

Những điều tra khảo sát ban đầu còn cho thấy ngôi chùa xây dựng 
trên một di tích tiền sử mà những mảnh gốm thô và rìu đá mài cho 
thấy niên đại khá cổ xưa. Cuộc khai quật đầu tiên được tiến hành năm 
1978 đã xác nhận tầng văn hóa khảo cổ dày trên 4m chứa nhiều di tích 
mộ táng và đồ gốm, đá, xương răng động vật1. Đặc biệt đáng chú ý là hệ 
thống gốm làm từ đất có trộn trấu dày đặc2. Các cuộc khai quật thứ hai, 
thứ ba, thứ tư và thứ năm tiến hành trong các năm 1997, 2004, 2007 và 
2009 đã cung cấp nhận thức đầy đủ nhất về một làng trồng lúa thời hậu 
kỳ đá mới ở đồng bằng Nam Bộ3.

Làng trồng lúa sớm này được lập trên đỉnh một gò đất cao khoảng 
5m ven bờ sông Vàm Cỏ Đông. Vết tích cư trú đầu tiên để lại là các tầng 
nền sét bên trên có chứa gốm lẫn than tro và tàn tích động vật xếp lớp 
đè lên nhau. Niên đại C14 cho phép dự đoán con người đầu tiên đến sinh 
sống ở đây từ 4.500 năm trước. Dụng cụ xương, công cụ đá mài và nhất 
là đồ gốm lễ nghi được trang trí cầu kỳ bằng những đường khắc vạch 
que nhiều răng hoặc một răng, tạo đồ án hình học hay uốn lượn chữ S,  

1. Xem Lê Xuân Diệm: “Khai quật di tích An Sơn (Long An)”, bài in trong Những 
phát hiện mới khảo cổ học, Hà Nội, 1978, tr.231-233.

2. Xem Lê Xuân Diệm và Nguyễn Việt: “Phát hiện những dấu tích lúa cổ ở 
đồng bằng sông cửu Long”, bài đăng trên báo Sài Gòn giải phóng, ngày 29-1-1982, 
tr.3. Trấu trộn trong đất gốm phổ biến ở tầng văn hóa giữa có niên đại khoảng 
3.500 năm cách ngày nay. Niên đại này trùng với thời gian xuất hiện nhiều dấu 
tích lúa ở đồng bằng Bắc Bộ - đầu giai đoạn Đồng Đậu.

3. Xem Masanari, N., Bùi Phát Diệm, Vương Thu Hồng và Nguyễn Kim Dung: 
“Khai quật An Sơn (Đức Hòa, Long An) lần thứ 2”, tháng 3-1997, bài in trong Những 
phát hiện mới khảo cổ học năm 1997, Hà Nội, tr.246-249; Masanari, N. and Nguyen: 
“Excavation of An Son: a Neolithic mound site in the middle reach of the Vam Co 
Dong river, southern Vietnam”, Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, 2002.

Xem Phạm Quang Sơn: Di chỉ khảo cổ học An Sơn (khai quật năm 2004), Tư liệu 
Trung tâm Khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh, 2006. 

Xem Bellwood, P. và nnk: Report on the Archaeological Excavation at An Son, An 
Ninh Tay commune, Duc Hoa district, Long An province, Southern Vietnam (tài liệu nội 
bộ chưa công bố), 2010.
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móc câu được làm nổi nhờ que chấm nhiều răng nhọn, áo gốm láng 
bóng đỏ tươi và nhất là nghệ thuật tạo gờ miệng gốm uốn lượn đã đặt 
họ vào bình tuyến những người trồng lúa hậu kỳ đá mới ở Đông Nam 
Á. Tại Việt Nam, những người trồng lúa thời hậu kỳ đá mới ở giai đoạn 
sớm nhất (nửa sau thiên niên kỷ 3 - đầu thiên niên kỷ 2 trước Công 
nguyên) hiện mới chỉ biết đến loại hình Gò Mả Đống ở vùng chân núi 
Ba Vì trông ra ngã ba sông Hồng - sông Đà, loại hình Gò Bông vùng Phú 
Thọ, Hoa Lộc (Thanh Hóa), Hạ Long ở Quảng Ninh, Đồng Vông ở Hà 
Nội, Bình Đa, Bến Đò ở Đồng Nai và Lộc Giang, Rạch Núi, An Sơn như 
chúng ta đang xem xét đến. Trong phạm vi phía nam của Đông Nam Á 
lục địa cũng dường như có sự đồng loạt nở rộ các làng trồng lúa sớm, 
chúng ta đã thấy xuất hiện những di tích có lối sống tương tự ở đồng 
bằng cửa sông Mê Nam (như Nong Nor, Khok Phanom Di) hay vùng 
lưu vực sông Mun (như Ban Non Vat, Ban Lum Khao). 

Việc tìm xem cội nguồn nảy sinh hiện tượng này ở Việt Nam cũng 
như trên toàn vùng Đông Nam Á lục địa đang được nhiều nhà nghiên 
cứu tiền sử quan tâm. Chúng ta vẫn chưa tìm được những bằng chứng 
nội sinh nối liền chuỗi phát triển văn hóa từ những nền văn hóa gốm - 
đá mài sớm, điển hình như Đa Bút lên hệ thống làng trồng lúa hậu kỳ 
đá mới đó. Dường như rõ ràng có sự phát triển song hành và đan xen 
giữa hệ thống sống bằng săn bắt, hái lượm truyền thống với hệ thống 
sống bằng nông nghiệp trồng lúa diễn ra ở Đông Nam Á trong thiên 
niên kỷ 3 trước Công nguyên. Tại địa điểm Mán Bạc (Ninh Bình) tồn 
tại ở lát cắt thời gian muộn hơn chút ít (khoảng 3.500 - 3.200 năm 
cách ngày nay) chúng ta có thể chứng kiến cuộc sống đan xen đó cả 
ở tập hợp nhân cốt lẫn kiểu dáng đồ đựng gốm theo phong cách gốm 
Đa Bút1.

1. Kết quả nghiên cứu các bộ xương người khai quật được ở địa điểm hậu kỳ 
đá mới - sơ kỳ kim khí Mán Bạc (Yên Mô, Ninh Bình) cho thấy đa số cư dân ở đây 
mang sắc thái gần gũi với những người Đông Sơn sống sau đó khoảng hơn 1.000 năm  
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Kết quả nghiên cứu nhân cốt trong các mộ táng An Sơn cho thấy 
chủ nhân làng lúa sớm này gần với những đặc trưng cư dân Đông Nam 
Á cổ, tức mang nhiều yếu tố mongoloid hơn. Kết quả này cùng với kết 
quả giám định ADN các vỏ trấu trộn trong gốm An Sơn thuộc loài lúa 
trồng nhánh Oriza Sativa Japonica dường như củng cố dự báo của nhiều 
nhà nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á về làn sóng đá mới hóa bằng nghề 
nông trồng lúa từ phía bắc xuống hơn là từ phía tây sang.

Tầng văn hóa tại An Sơn dày hơn 4 mét với hàng chục lớp phát 
triển sớm muộn liên tục, chứng tỏ khả năng định cư rất lâu dài của 
làng trồng lúa này. Chuỗi niên đại C14 từ tầng cư trú đầu tiên đến bề 
mặt cư trú tiền sử cho thấy làng trồng lúa này tồn tại trong suốt hơn 
1.000 năm, tính từ khoảng giữa thiên niên kỷ 3 đến nửa sau thiên niên 
kỷ 2 trước Công nguyên. Đây chính là khoảng thời gian mực nước 
biển dâng cao ở khoảng 2 - 3 m tạo ra đường bờ sâu vào theo lưu vực 
Vàm Cỏ Đông tới gần An Sơn khiến vùng này ít nhiều chịu ảnh hưởng 
thủy triều biển. Điều này được minh chứng bằng phát hiện một số 
nguồn thức ăn từ loài hai mảnh vỏ sống trong môi trường nước mặn 
và nước lợ như Conus, Anadas, Turitella balillium ở khu vực hố đào 
trung tâm quả đồi năm 19781.

(dạng hình Đông Nam Á cổ), trong khi đó có khoảng 5 - 10% nhân cốt mang sắc thái 
cư dân văn hóa Đa Bút khai quật được ở Cồn Cổ Ngựa. Một số vò tùy táng loại nhỏ 
chôn trong lớp mộ sớm có phong cách gần gũi về mặt kiểu dáng với đồ gốm Đa Bút. 
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cư dân hậu kỳ đá mới từ một vùng nào đó ở phía bắc 
đã đến Mán Bạc vào khoảng nửa đầu thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên và sống đan 
xen với hậu duệ săn bắt, hái lượm của văn hóa Đa Bút (International Symposium on 
Man Bac site, Viện Khảo cổ học, Hà Nội, tháng 7-2007).

1. Theo báo cáo khai quật năm 2009, Bellwood, P. cho biết không tìm được bằng 
chứng nào của thức ăn từ biển. Chỉ phát hiện được một số mảnh vỏ trai lớn được 
dùng làm công cụ thuộc về loài hai mảnh vỏ sống trong môi trường đầm lầy cửa sông 
(Geloina, Batissa/Polymesoda). Nghiên cứu sơ bộ cho thấy xương cá khai quật ở An 
Sơn năm 2009 đều thuộc loài cá nước ngọt (sông, đầm lầy lục địa).
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Hình 14: Địa tầng hố khai quật tại An Sơn năm 1997 với rất nhiều tầng lớp 
mỏng đan xen nhau. Trong đó đáng chú ý là các tầng màu đen thể hiện được 

đắp bằng sét cứng như những nền cư trú
(Nguồn: Masanari, N. and Nguyen, 2002)
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Hình 15: Chuỗi niên đại C14 đã hiệu chỉnh (calibration) qua các cuộc khai quật 
ở An Sơn 

(Nguồn: Bellwood, P. và nnk, 2010)
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Hình 16: Khai quật tại An Sơn năm 2004
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Hình 17: Địa tầng hố khai quật An Sơn 
(Ảnh tư liệu: Phân Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)
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Hình 18a: Một số mộ táng khai quật tại An Sơn năm 2004 
(Ảnh tư liệu: Phân Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)
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Hình 18b: Một số mộ táng khai quật tại An Sơn năm 2004 
(Ảnh tư liệu: Phân Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)
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Hình 19a: Một số đồ gốm trong mộ táng tại An Sơn đợt khai quật năm 2004 
(Ảnh tư liệu: Phân Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)
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Hình 19b: Một số đồ gốm trong mộ táng tại An Sơn đợt khai quật năm 2004 
(Ảnh tư liệu: Phân Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)
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Hình 20: Đặc tả hoa văn thông qua bản rập trên đồ gốm An Sơn 
(Ảnh tư liệu: Phân Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)
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Cách An Sơn không xa, khoảng 1km về phía tây bắc, trong cùng 
huyện Đức Hòa cũng đã phát hiện một địa điểm tương tự có tên là 
Lộc Giang. Địa điểm này nằm trên doi đất cao thuộc thềm sông cổ 
sát bờ tả ngạn sông Vàm Cỏ Đông, hiện thuộc địa phận ấp Lộc An, 
xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tọa độ 10o59’40” vĩ 
tuyến Bắc - 106o17’26” kinh tuyến Đông). Trong quá trình mở rộng 
điều tra về văn hóa Óc Eo ở khu vực Cisbassac, Louis Malleret cũng 
đã khảo sát ở đây1. Cho đến nay địa điểm này đã được khai quật ba 
lần vào năm 1988, 1993 và 19962. Kết quả khai quật sơ bộ cho thấy 
Lộc Giang cũng là một làng trồng lúa sớm tương đương với An Sơn. 
Niên đại C14 lấy ở tầng tiền sử gần sát đáy hố khai quật năm 1993 
cho tuổi 3.950 ± 75 năm cách ngày nay. Tuổi hiệu chỉnh vòng cây xác 
nhận cư trú sớm nhất tại Lộc Giang trùng khớp với cư trú sớm nhất 
ở An Sơn, đều trong khoảng 2.800 - 2.300 năm trước Công nguyên. 
Dấu tích cư trú tiền sử đã tạo thêm trên nền doi đất cổ tự nhiên một 
cồn nhô nhân tạo để dựa vào đó cư dân văn hóa Óc Eo đã biến đây 
thành nơi cúng tế bằng việc dựng trên đỉnh gò một kiến trúc tôn 
giáo cổ. Khác biệt khảo cổ học đáng chú ý nhất giữa Lộc Giang với 
An Sơn là ở tỷ lệ công cụ chặt bằng đá, trong đó người An Sơn tỏ ra 

1. Xem Malleret, L.: L’ Archéologie du Delta du Mékong - Vol. 4, p.95. Địa điểm 
này được Malleret, L. gọi là Lộc Chánh, theo tên thôn giống như An Sơn. Vào 
khoảng năm 1938, khi Malleret, L. khảo sát thì cả An Sơn và Lộc Chánh đều là hai 
thôn (hameau) của làng Lộc Giang, tổng Câu An Thượng, tỉnh Chợ Lớn.

2. Xem Quang Văn Cậy và Ngô Thế Phong: “Di chỉ Lộc Giang (Long An)”, 
bài đăng trong Thông báo khoa học Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1997, 
tr.14-19. Cũng có thể xem Quang Văn Cậy và nnk: “Khai quật di chỉ khảo cổ học 
Lộc Giang”, bài in trong Những phát hiện mới khảo cổ học 1994, Hà Nội, 1994, 
tr.162-164.

Xem Bùi Phát Diệm và Văn Ngọc Bích: “Khai quật di tích kiến trúc Lộc Giang”, 
bài in trong Những phát hiện mới khảo cổ học 1996, Hà Nội, 1996, tr.680-681.
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ưa chuộng loại hình rìu bôn có đá mài vai hơn hẳn so với Lộc Giang1. 
Việc tồn tại đồng thời hai làng trồng lúa sớm ở khoảng cách khá gần 
nhau như An Sơn và Lộc Giang đặt ra nhiều vấn đề rất đáng quan 
tâm về mối quan hệ giữa chúng. Liệu chăng đây có phải là dạng cấu 
trúc “thị tộc đối ngẫu” thường thấy trong các xã hội nông nghiệp sớm 
hậu kỳ đá mới hay không?

Từ cụm di tích An Sơn - Lộc Giang men theo hướng đông chúng 
ta sẽ gặp một số di tích cùng thời với đặc trưng cư trú chung là bám 
các triền doi phù sa sông cổ mà vào thời điểm thiên niên kỷ 3 trước 
Công nguyên đều thuộc địa hình cửa sông ven biển thuộc địa phận các 
tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Như 
đã biết, thời kỳ 4.000 - 5.000 năm trước, do mực nước biển còn cao 
hơn 2-3m so với ngày nay nên đường bờ biển ăn sâu vào lục địa. Phân 
bố loại hình gốm sớm như An Sơn - Lộc Giang giúp ta xác định sự tồn 
tại của một bình tuyến các làng trồng lúa sớm ở những vùng này2. Hai 
địa điểm có đặc trưng văn hóa khá gần gũi với An Sơn - Lộc Giang ở 
vùng thềm cao cửa sông đông bắc đồng bằng Nam Bộ thời này là Bến 
Đò và Bình Đa. Do địa giới hành chính, Bến Đò nằm ở cực đông trong 
địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, rất gần với Bình Đa nằm ở gần 
thành phố Biên Hòa, rìa tây của tỉnh Đồng Nai. Xét trên quan điểm cổ 
địa lý nhân văn thì hai di tích này đều thuộc một loại hình cư trú doi 
cồn sông ven biển, không khác biệt nhiều lắm với nhóm An Sơn - Lộc 
Giang của Long An.

1. Xem Vũ Quốc Hiền và Quang Văn Cậy: “Một vài nhận xét về hiện vật đá ở 
di chỉ Lộc Giang (Long An)”, bài in trong Những phát hiện mới khảo cổ học 1995, 
Hà Nội, 1995, tr.223-225. Tại Lộc Giang công cụ đá mài có lưỡi sắc được tạo vai chỉ 
chiếm dưới 10%, trong khi đó ở An Sơn, qua cuộc khai quật năm 1978, con số này 
là trên 75%.

2. Xem Masanari, N.: “Một số nhận xét sơ bộ về đồ gốm thời đại đá mới và kim 
khí tại các tỉnh Đồng Nai và Long An”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền 
Nam Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.211-221. 
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Trước hết xin nói về địa điểm Bến Đò. Đây là di tích khảo cổ học 
nằm không xa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh về phía đông, trên hệ 
thống doi cồn cổ hữu ngạn sông Đồng Nai, hiện có tên Gò Đồn, ấp Bến 
Đò, phường Long Bình, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Làng cổ thời 
đá mới Bến Đò lần đầu tiên được nhắc đến do nhà địa chất người Pháp 
là H. Fontaine, khi ông tiến hành thu lượm ở trên bề mặt nơi đây hàng 
ngàn công cụ đá trong khoảng trước năm 19751. Sau khi miền Nam giải 
phóng địa điểm này đã được các nhà khảo cổ học Việt Nam khai quật 
nhiều lần, trong đó đáng kể nhất là cuộc khai quật năm 1977 do Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam tiến hành2.

Địa điểm khảo cổ học Bến Đò có diện phân bố di vật khá rộng, mỗi 
chiều 300 - 400m, phân làm hai khu lớn. Một khu tiếp giáp với sông 
Đồng Nai, khu kia gắn với con lạch nhỏ, nhánh một dòng sông cổ đổ 
vào sông Đồng Nai. Như vậy có thể hình dung đây là một vùng cư trú 
rộng nằm ở doi nổi ngã ba sông, trong đó vùng tập trung mật độ cư 
trú dày đặc là nửa phía đông gần sông Đồng Nai. Tổng diện tích các hố 
khai quật năm 1977 rộng 250m2 đã phát hiện tầng văn hóa dày trung 
bình 60 - 80cm ở phía đông và 40 - 60cm ở phía tây. Nền đất tự nhiên 
trước khi con người đến cư trú thuộc loại sét đồi lẫn sỏi ruồi laterit, 
chứng tỏ đây là doi phù sa cổ hình thành từ thời Cánh tân hoàn toàn 

1. Xem Fontaine, H.: “Deuxième note sur le “Néolithique” du basin inférieur de 
Dong Nai”, bài in trong Việt Nam địa chất khảo lục, số 15, Sài Gòn, 1972, tr.123-131. 
Trong dịp này Fontaine H. đã từng đưa một số nhà khảo cổ học nước ngoài đến thăm 
di tích Bến Đò, trong đó có Tiến sĩ Peter Bellwood từ Đại học Quốc gia Australia.

2. Xem Phạm Văn Kỉnh: “Khai quật địa điểm Bến Đò (Thành phố Hồ Chí Minh)”, 
bài in trong Những phát hiện mới khảo cổ học năm 1977, 1977, tr.89-91. Xem Phạm Văn 
Kỉnh: “Khai quật Bến Đò (Thành phố Hồ Chí Minh)”, bài đăng trên tạp chí Khảo cổ 
học, số 4-1977, tr.19-21. Kết quả khai quật Bến Đò năm 1977 sau đó được công bố chi 
tiết trong Vũ Quốc Hiền: “Di chỉ Bến Đò”, bài in trong Thông báo khoa học Viện Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam năm 1991, Hà Nội, 1991, tr.37-60. Cũng có thể xem trong Khảo 
cổ học tiền sử và sơ sử Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 
tr.57-81.
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không bị ngập trong biển tiến Flandrian. Tuy nhiên có nhiều lý do để 
nghĩ rằng, khi cư dân Bến Đò sinh sống ở đây thì biển vẫn còn dập 
dình ở rất gần cách về phía nam không quá 20km.

Điểm đáng nói nhất về làng cổ Bến Đò này là mật độ công cụ có 
lưỡi sắc bằng đá bazan mài (rìu, bôn, đục...) rất dày đặc. Có tới 513 công 
cụ đá như vậy đã khai quật được trong diện tích 250m2 (không kể đến 
183 mảnh công cụ vỡ). Đồ gốm mảnh thu được lên đến 58.446 tiêu bản. 
Trong số di vật đá, nếu chỉ tính số công cụ có rìa lưỡi sắc thì tỷ lệ công 
cụ có phần đốc tra cán được tạo khấc vai lên tới khoảng 70%. Tỷ lệ này 
khiến chúng ta nhớ đến làng lúa sớm ở An Sơn (Long An).

Nghiên cứu hoa văn gốm Bến Đò nhiều nhà nghiên cứu nhận ra 
sự tương đồng có tính bình tuyến với An Sơn, Lộc Giang, Bình Đa cả 
ở loại hình gốm sớm nhất (kiểu nhóm A) lẫn loại hình gốm phát triển 
(kiểu nhóm B)1. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy thông báo về sự hiện 
diện của loại hình gốm miết láng có trộn trấu rất đặc trưng của An Sơn 
tại địa điểm Bến Đò.

Ngoài sự nổi trội về công cụ đá, tại Bến Đò đã phát hiện số lượng 
khá nhiều những viên bi gốm (121 tiêu bản). Đó là những khối đất nung 
hình cầu có đường kính 1,2 - 2cm. Chức năng của loại hiện vật này hiện 
vẫn còn tranh luận. Một số mảnh vỡ của một loại hiện vật gốm mà phần 
để lại có hình đầu nhọn như sừng bò được cho là gắn với những chiếc 
bếp lò làm bằng gốm kiểu “cà ràng” sớm nhất ở trong khu vực.

Một mẫu C14 lấy ở độ sâu 20 - 50cm, thuộc tầng văn hóa trên có tuổi 
3.040 ± 140 năm cách ngày nay, cho phép dự đoán tuổi hiệu chỉnh của 
lớp sớm nhất ở Bến Đò có thể rơi vào khoảng giữa thiên niên kỷ 2 trước 
Công nguyên, hoặc sớm hơn.

1. Xem Masanari, N.: “Một số nhận xét sơ bộ về đồ gốm thời đại đá mới và kim khí 
tại các tỉnh Đồng Nai và Long An”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam 
Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.215. 

Xem Diệp Đình Hoa: “Suy nghĩ về đồ gốm cổ ở các tỉnh phía nam”, tạp chí Khảo 
cổ học, số 3, 1978. 
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Bình Đa gần như ở đối diện chếch bên kia sông so với Bến Đò và 
thuộc loại hình di tích đồi gò ven sông (sông Cái chảy qua Biên Hòa, là 
một nhánh sông đổ vào sông Đồng Nai). Di tích hiện nằm trên bờ tả 
ngạn sông Đồng Nai thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai (tọa độ 10o56’06” vĩ tuyến Bắc - 106o51’30” kinh tuyến Đông). 
Sự tương đồng về đồ gốm và đồ đá khiến đa số các nhà nghiên cứu đặt 
Bình Đa và Bến Đò trong một bình tuyến văn hóa hậu kỳ đá mới sơ kỳ 
kim khí Nam Bộ.

Những nhà nghiên cứu Pháp thời thực dân đã từng thông báo về 
địa điểm này1. Cho đến nay đã có hai cuộc khai quật lớn ở địa điểm 
khảo cổ học này2. Nền sinh thổ nơi con người bắt đầu cư trú thuộc loại 
đất sét đồi đang trong quá trình laterit hóa - một trong những đặc trưng 
địa chất của trầm tích Cánh tân. Cư dân Bình Đa, trải qua hàng ngàn 
năm cư trú đã tạo ra gần 3m trầm tích văn hóa. Mặt cắt với nhiều lớp 
văn hóa mỏng chồng đan xen lên nhau ở Bình Đa gợi thấy sự tương 
đồng với lối cư trú của cư dân An Sơn, Lộc Giang và Bến Đò. Tại An 
Sơn, các nhà khảo cổ học trực tiếp khai quật nhận thấy độ nén chắc và 
tơi xốp khác nhau giữa các lớp cư trú. Chúng có thể là những tầng nền 
sống đại diện cho từng thời kỳ phát triển văn hóa khác nhau. Tại Bình 
Đa, tùy hố khai quật, có thể nhận thấy 6 - 8 lớp như vậy. Chúng đại diện 
cho hai giai đoạn phát triển văn hóa sớm, muộn khác nhau. Sự khác biệt 
giữa hai tầng sớm, muộn khó nhận biết thông qua đồ đá, nhưng có thể 

1. Xem Malleret, L.: L’ Archéologie du Delta du Mékong, Publication d’EFEO, 
Paris, 1963, Vol. 4. Louis Malleret nhắc đến sưu tập đồ đá của J. Chénieux ở vùng đất 
thuộc tổng Phước Vĩnh (thượng), chính là nơi phân bố di tích Bình Đa. 

2. Cuộc khai quật lần thứ nhất vào cuối năm 1979 đầu năm 1980 và cuộc khai 
quật lần thứ hai năm 1993. Xem thêm Nguyễn Văn Long: “Khai quật di tích Bình Đa 
(Đồng Nai)”, bài in trong Những phát hiện mới khảo cổ học 1980, tr.126-130; Lê Xuân 
Diệm, Phạm Quang Sơn và Bùi Chí Hoàng: Khảo cổ học Đồng Nai, Nxb. Đồng Nai, 
1991, tr.59-62; Phạm Đức Mạnh và nnk: “Điều tra khai quật lần thứ hai Di chỉ Bình Đa 
(Đồng Nai)”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.135-150.
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nhận được qua khác biệt trong hoa văn trang trí trên đồ gốm1. Đặc biệt 
có khác biệt do độ nhiễm mặn dẫn đến khả năng bảo tồn di cốt động vật 
và than tro ở tầng dưới tốt hơn hẳn so với tầng trên. Cho dù mực nước 
biển thời 4.000 năm trước không dâng cao đến nền cư trú của cư dân 
tiền sử ở Bình Đa, nhưng chắc hẳn thủy triều đã gây ra độ nhiễm mặn 
vùng cửa sông Đồng Nai khi đó ở rất gần đây.

Kiểu dáng công cụ đá của Bình Đa không khác Bến Đò, tuy nhiên tỷ 
lệ công cụ có lưỡi sắc (rìu, bôn, đục, cuốc) bằng đá có khấc vai tra cán ở 
Bình Đa chỉ chiếm khoảng 40% (trong khi An Sơn và Bến Đò trên 70%). 
Điều đáng nói nhất là tại Bình Đa đã phát hiện nhiều bằng chứng của 
việc sử dụng và chế tác những thanh đá đen ròn quánh được ghè đẽo tu 
chỉnh tương tự những thanh đàn đá đang được người Tây Nguyên sử 
dụng. Đây là những di vật khảo cổ đầu tiên được phát hiện trong lòng 
đất về nghệ thuật gõ đá vốn xưa nay nổi tiếng của Tây Nguyên. Phát hiện 
này chẳng những đẩy niên đại sử dụng đàn đá Việt Nam lên đến 4.000 
năm trước, mà còn cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa cư dân hậu kỳ 
đá mới - sơ kỳ kim khí ở Đồng Nai với Tây Nguyên. Cho đến nay, ngoài 
Bình Đa, thanh gõ bằng đá đã phát hiện được trong tầng văn hóa ở địa 
điểm Gò Me (Đồng Nai), Đa Cai (Bình Thuận) với tổng số lên đến 50 
tiêu bản nguyên và mảnh vỡ.

Thêm một điều nữa cần nói ở Bình Đa, đó là sự tồn tại những hiện 
vật liên quan đến kỹ thuật đúc kim loại, như khuôn bằng đá cát mịn 
với hình rìu, giáo cũng như một vài mảnh nồi gốm dày trông giống nồi 
nấu kim loại. Tuy nhiên, chưa thấy dấu tích xỉ đồng hay hiện vật đồng 
nào đi kèm. Đây cũng là thời kỳ xuất hiện khá nhiều loại hình di vật 
gọi là bi gốm, nhưng còn rất hiếm thấy dọi se sợi - một loại hình di vật 
bùng phát ở giai đoạn sau.

1. Xem Masanari, N.: “Một số nhận xét sơ bộ về đồ gốm thời đại đá mới và 
kim khí tại các tỉnh Đồng Nai và Long An”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học 
ở miền Nam Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997. Cũng có thể nhận ra 
tương đồng với An Sơn ở loại hình chân đế mâm bồng hình trụ thẳng đứng, gốm 
miết láng đỏ và các mảnh bếp “cà ràng” vỡ. 
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Ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á tồn tại hiện tượng phổ biến 
là có nhiều nhóm cư dân trồng lúa sinh sống trong khoảng thời gian 
4.500 - 3.500 năm trước rất hiếm có những bằng chứng sử dụng kim 
loại (đồng)1, trong khi ở một số nơi trên thế giới đã bước vào thời đại 
kim khí từ hàng ngàn năm trước. Ở Nam Bộ, những di tích như vậy 
còn phổ biến hơn do tình trạng nguồn nguyên liệu đồng ở khu vực 
này rất hiếm. Tình trạng sử dụng công cụ đá mài kéo rất dài, thậm chí 
chúng luôn chiếm số lượng di vật áp đảo ở nhiều di tích thuộc bình 
tuyến thời gian thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên (như trường hợp 
Gò Cây Tung).

Chúng ta sẽ không quá đi sâu vào các chi tiết của nội dung khảo cổ 
học thời kỳ này, mà chỉ muốn nhấn mạnh sự phát triển khá sôi nổi của 
những hoạt động tiền sử nhằm khai thác rìa cao đồng bằng Nam Bộ ở 
bình tuyến An Sơn, trong đó mật độ tập trung di tích thể hiện rõ ở vùng 
cuống hạ lưu sông Đồng Nai (Tân Uyên - Biên Hòa). Tại sao chúng tôi 

1. Ví như trường hợp các di tích thuộc nhóm Gò Mả Đống, Hạ Long, Hoa Lộc, 
Cồn Chân Tiên, Phùng Nguyên, Thạch Lạc ở miền Bắc, nếu đặt trong bình tuyến 
thời gian chung thì chúng đã bước vào khung của thời kim khí, nhưng liệu họ đã 
thực sự sử dụng kim loại trong đời sống hằng ngày hay chưa thì chúng ta vẫn phải 
đợi những bằng chứng cụ thể. Có một vài vết gỉ xanh đồng đã thấy ở cuộc đào Phùng 
Nguyên, Hoa Lộc, Gò Bông, Đồi Đồng Dâu đã tìm thấy mảnh đồng và giọt đồng bên 
cạnh xỉ, gỉ đồng. Nhưng liệu chúng có giống mẩu đồng gỉ mà các nhà khoa học trong 
phòng thí nghiệm C14 tại Béclin đã tìm thấy nằm trong cùng mẫu vỏ hến Đa Bút đã 
được định tuổi 6.500 năm hay không? Chúng tôi đã nghiên cứu mảnh đồng đó và 
nhận ra nó thuộc một ngôi mộ thời Hán chôn ở Gò Đa Bút. Ở miền Nam, tình hình 
như chúng ta thấy thuộc bình tuyến An Sơn hay như phân kỳ của nhiều nhà nghiên 
cứu: bình tuyến Cầu Sắt (hậu kỳ đá mới), Bình Đa đại diện cho sơ kỳ kim khí... Đáng 
chú ý hơn, theo chúng tôi là ý kiến của Giáo sư Lê Xuân Diệm, khi ông nhận ra tính 
phổ cập của hiện tượng các di tích có lẽ thuộc thời kim khí nhưng không dùng kim 
khí mà chủ yếu là đồ đá mài, đã gộp chung chúng vào nhóm văn hóa “Hậu đá mới”. 
Xem thêm Lê Xuân Diệm: “Văn hóa “Hậu đá mới” ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai 
(Nam Bộ - Việt Nam)”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.47-57.
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không sử dụng tên của những địa điểm đã quen thuộc trong cái gọi là 
“phổ hệ” văn hóa Nam Bộ nói chung, như Cầu Sắt, Bình Đa (Bến Đò)... 
để đặt tên cho bình tuyến trồng lúa sớm này mà lại chọn An Sơn. Lý do 
chính vì An Sơn hiện có thể coi như một địa điểm khảo cổ học đã và 
đang được nghiên cứu một cách hệ thống nhất của thời kỳ này. Và sự 
phát triển tiếp theo của tuyến văn hóa An Sơn, với dòng gốm đất trộn 
trấu, sẽ tác động rất rõ nét vào tiến trình văn hóa tiền sử đồng bằng Nam 
Bộ, nguồn cội nội sinh trực tiếp của văn minh Óc Eo - một trong những 
trọng tâm của công trình nghiên cứu này. Tuy đặt chung trong một bình 
tuyến thời gian, bên cạnh những nét chung, nhất là ở bộ công cụ đá, thì 
các biểu hiện về gốm giữa hai khu vực (An Sơn - Lộc Giang và Bến Đò - 
Bình Đa) cũng ít nhiều khác biệt, ví dụ sự thiếu vắng bi gốm ở khu vực 
An Sơn và trái lại thiếu vắng kiểu miệng lượn sóng ở nhóm Bình Đa.

Có thể nói cái nôi văn hóa của đồng bằng Nam Bộ sẽ bắt nguồn từ 
vùng rìa thềm phù sa cổ Vàm Cỏ Đông và cửa sông Đồng Nai khi biển 
tiến Flandrian còn ở độ cao hơn 2-3m so với ngày nay. Cũng giống ở 
đồng bằng sông Hồng, xu hướng phát triển lối sống nông nghiệp lúa sẽ 
dẫn đến hệ quả phát triển dân cư xuống các đồng bằng rộng lớn đang lộ 
dần do biển thoái từ giữa thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên, về sau với 
hai hiện tượng song hành là việc để lại nhiều dấu tích lúa và bằng chứng 
liên quan đến nghề đúc đồng. 

2. Tiến trình sau bình tuyến An Sơn 

Phần này sẽ giới thiệu bức tranh tiền sử muộn ở đồng bằng Nam 
Bộ trong khoảng thời gian nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên 
(khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay). Nếu như trong giai đoạn mở 
đầu cần nhấn mạnh vào trường hợp loại hình làng lúa kiểu An Sơn (Lộc 
Giang) với sự bổ sung của dạng Bình Đa, Bến Đò, thì ở giai đoạn này 
sự tập trung sẽ nhằm vào ba loại hình di tích đại diện cho các xu hướng 
phát triển văn hóa tiền sử muộn ở đồng bằng Nam Bộ. Theo chúng tôi 



CHƯƠNG II: TIỀN SỬ ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 99

đó là các loại hình Gò Ô Chùa (Long An), Gò Cây Tung (An Giang), 
Bưng Bạc, Cái Vạn, Cái Lăng (Đồng Nai) và Cù Lao Rùa (Bình Dương). 

a) Gò Ô Chùa

Chúng tôi sẽ bắt đầu phần này với di tích Gò Ô Chùa với mấy lý do 
sau đây: Thứ nhất, đây cũng là một địa điểm nằm ở rìa đồng bằng Nam 
Bộ thuộc thượng nguồn Vàm Cỏ Tây, ngay sát khu vực Đồng Tháp 
Mười, một trong những khu vực diễn ra những hiện tượng văn hóa 
tôn giáo đặc biệt quan trọng của Óc Eo - Phù Nam. Thứ hai, có nhiều 
dấu hiệu cho thấy sự phát triển tiếp nối truyền thống An Sơn thể hiện 
ở loại hình mâm bồng chân trụ cao và nhất là sự phổ biến kỹ thuật 
trộn trấu vào đất làm gốm - một kỹ thuật gốm bản địa đặc trưng của 
văn hóa Óc Eo sau này. Thứ ba, Gò Ô Chùa hiện cũng được coi như 
nơi được nghiên cứu vào loại có hệ thống nhất trong bình tuyến thời 
gian này, cả về di vật lẫn mộ táng và chuỗi niên đại C14, có thể làm cơ 
sở so sánh với các di tích khác theo cách nhìn truyền thống (tradition) 
và bình tuyến (horizon).

Địa điểm Gò Ô Chùa hiện là một vùng đất cao nằm giữa vùng ngập 
nước gần như quanh năm thuộc xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, 
tỉnh Long An (tọa độ 10o00’23” vĩ tuyến Bắc - 105o46’22” kinh tuyến 
Đông). Gò Ô Chùa thuộc loại hình di tích cư trú trên doi cồn ven sông. 
Theo nghiên cứu cổ địa lý thì cồn nổi mang tên Ô Chùa hiện nay vốn là 
một đoạn doi cao gồm ba gò liên hoàn thuộc lạch sông cổ nhánh nối với 
hệ thống sông Vàm Cỏ Tây. Năm 1997, sau khi được phát hiện, di tích 
đã được khai quật thám sát sơ bộ1. Những cuộc khai quật kéo dài nhiều 

1. Xem Ngô Thế Phong và nnk: “Báo cáo sơ bộ khai quật khảo cổ học di tích Gò 
Ô Chùa xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An”, bài in trong Những phát 
hiện mới khảo cổ học 1997, Hà Nội, 1997, tr.255-258.

Xem Ngô Thế Phong và Bùi Phát Diệm: “Di chỉ Gò Ô Chùa (Long An) - tiền Óc 
Eo hay Óc Eo”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 2005, t.II, tr.762-780. 
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năm (2003-2006) của các nhà khảo cổ học Việt Nam và Cộng hòa Liên 
bang Đức ở Gò Ô Chùa đã tạo ra một chuyển biến lớn trong nhận thức 
tiền sử muộn ở vùng nền cao thượng Vàm Cỏ này1.

Di tích khảo cổ phân bố ở cả ba quả Gò Ô Chùa, tuy nhiên ở từng 
lát cắt thời gian cư dân tiền sử đã tập trung ở từng phần riêng biệt trên 
mỗi quả gò khác nhau. Theo ý kiến của nhà khảo cổ người Đức - Tiến 
sĩ Andreas Reinecke, người đã nhiều năm nghiên cứu di tích này, dấu 
hiệu cư trú sớm nhất được xác định là gần 3.000 năm cách ngày nay 
với những người làm muối tiền sử mà chứng cứ để lại hàng vạn mảnh 
chân đế gốm ba chạc. Những người tiền sử gắn với chân đế ba chạc này 
lập làng chủ yếu ở phần nam dãy gò và tồn tại ở đó ít nhất 300 năm 
trước Công nguyên, trước khi chuyển dần vào khu vực giữa dãy gò. Mộ 
táng hiện đã khai quật được 76 ngôi mộ (12 mộ năm 1997 và 64 mộ từ  

1. Tiến sĩ khảo cổ học người Đức Andreas Reinecke làm việc tại Ủy ban Khảo cổ 
học ngoài châu Âu (KAAK) thuộc Viện Khảo cổ học Đức đã cùng các đồng nghiệp 
Việt Nam thực hiện các cuộc khai quật Gò Ô Chùa từ năm 2003 đến năm 2006 và điền 
dã địa chất - khảo cổ - dân tộc học trong vùng trong những năm 2007-2008. Năm 
2009, khai quật Prohear (tỉnh Prey Veng, Campuchia). Xem thêm:

Reinecke, A.: “Reiche Gräber - frühes Salz: 600 Tage Feldforschungen auf Dünen 
und Reisfeldern (Vietnam)”, bài in trong Expeditionen in vergessene Welten. 25 Jahre 
archäologische Forschungen in Amerika, Afrika und Asien (AVA-Forschungen Band 10),  
Aachen, 2004, pp.209-241. 

Reinecke Andreas/Till Hanebuth: “Go O Chua - ein neu entdeckter Salzsiedeplatz 
des 1. Jahrtausends v. Chr. - Indikator für Küstenveränderungen in Südvietnam? 
Bericht über eine archäologisch - geologische Expedition am Nordostrand des 
Mekong - Deltas nahe der südvietnamesisch - kambodschanischen Grenze”, bài in 
trong Annalen der Hamburger Vietnamistik, Heft 1, 2005, pp.49-61.

Reinecke, A.: “Mekong - Delta (Vietnam/Cambodscha)”, bài in trong Jahresbericht 
des DAI, 2007, pp.307-310.

Reinecke, A.: “Das vorgeschichtliche Salzsiedezentrum und das Gräberfeld von Go 
O Chua, Provinz Long An”, 2008, trong http://www.dainst. org/index_8843_de.html

Reinecke, A.: “Ausgrabung auf dem eisenzeitlichen Gräberfeld von Prohear, 
Provinz Prey Veng”, 2008, trong http://www.dainst.org/index_8843_ de.html.
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năm 2003 đến năm 2006), phân bố chủ yếu ở phía bắc dãy gò. Niên đại 
C14 cho thấy những ngôi mộ sớm nhất được chôn ở khoảng giữa thiên 
niên kỷ 1 trước Công nguyên. Theo ước tính của Andreas Reinecke dựa 
trên mật độ mộ táng, lứa tuổi người chết, mật độ gốm và diện tích, độ 
dày tầng văn hóa thì có trên dưới 1.000 người đã sinh sống ở làng cổ 
Gò Ô Chùa. Khi chết, người chết được chôn trong các huyệt nông, nằm 
thẳng ngửa mặt lên trời. Người sống đặt trong huyệt thịt thú (chủ yếu là 
cá và lợn) và những lương thực, thực phẩm khác trong các vò gốm chôn 
theo. Một số được đeo những đồ trang sức quý, như vòng ống bằng ngà 
voi, hay mang theo vũ khí bằng đồng, sắt.

Khuôn đúc đồng bằng đá và cả hiện vật đồng khẳng định cư dân Gò 
Ô Chùa đã sống trong thời kỳ đồ đồng thau phát triển cao. Nhiều vũ khí 
và dụng cụ bằng sắt phát hiện trong các ngôi mộ, chứng tỏ việc sử dụng 

Hình 21: Quang cảnh Di tích Gò Ô Chùa  
(nền cao nổi lên giữa vùng nước ngập ở chính giữa ảnh)
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đồ sắt đã diễn ra ở nửa sau thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, bên cạnh 

sự tồn tại rải rác các công cụ bằng đá.

Đồ gốm Gò Ô Chùa đã phát triển đến thời kỳ chất liệu được lọc 

rất mịn, độ nung cao và thường xuyên có một lớp áo trắng hoặc đen 

tuyền được miết bóng ở bên ngoài. Bên cạnh đó chúng ta vẫn nhận 

ra loại gốm thô trộn trấu dùng cho chân chạc ba và một số đồ đựng 

gốm thô. Trong số hiện vật gốm, dọi xe sợi và gốm mảnh ghè tròn là 

loại hiện vật thường thấy. Có tới 220 dọi xe sợi và trên dưới 800 mảnh 

gốm ghè tròn đã được ghi nhận trong các cuộc khai quật do Andreas 

Reinecke tiến hành.

Tầng văn hóa dày khoảng 2m ở Gò Ô Chùa bao gồm hai giai đoạn 

phát triển: 1- Thời kỳ những người nấu muối kéo dài từ lớp cư trú sớm 

nhất đến khoảng giữa thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên; 2- Thời kỳ 

cận Óc Eo với hệ thống mộ táng rơi vào khoảng nửa sau thiên niên 

kỷ 1 trước Công nguyên và có thể kéo dài đến những thế kỷ sau Công 

nguyên, khi nền văn minh Óc Eo - Phù Nam đã được xác lập. Như vậy, 

về mặt nào đó mà nói thì địa tầng Gò Ô Chùa như sự chồng gối trực tiếp 

lên địa tầng của An Sơn, khi những mộ táng muộn nhất hiện biết kết 

thúc vào cuối thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên. 

Thực ra thì sự mở rộng dân cư ở thượng lưu Vàm Cỏ Đông đã 

xuất hiện từ những người trồng lúa ở nửa sau thiên niên kỷ 2 trước 

Công nguyên. 

Tại đây, bên cạnh An Sơn, Lộc Giang đi về phía đông khoảng 20km 

có địa điểm Gò Cao Su. Cuộc khai quật năm 1993 tại đây cho thấy hai 

điểm đáng chú ý: 1- Niên đại C14 ở tầng đáy (độ sâu 115cm) là 3.370 ± 

80 BP, ở tầng trên độ sâu 50cm là 2.650 ± 80 BP, nếu hiệu chỉnh vòng cây 

cũng nằm trong khoảng giữa thiên niên kỷ 2 đến đầu thiên kỷ 1 trước 

Công nguyên, tương ứng với giai đoạn 2 của An Sơn và Lộc Giang, 
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thậm chí còn kéo dài hơn về sau1; 2- Xuất hiện chứng cứ của nghề đúc 
đồng, như khuôn đúc bằng đá và gốm. Điều này phản ánh sự tương 
đồng với những di tích sau Bình Đa - Bến Đò thuộc hệ thống văn hóa 
Đồng Nai, khẳng định thêm về xu hướng tây tiến với các yếu tố chính 
của văn hóa tiền sử muộn (công cụ đá, luyện đồng) mà trung tâm bấy 
giờ là vùng cao nguyên Đồng Nai.

1. Xem Vương Thu Hồng: “Niên đại C14 những di tích khảo cổ học tiêu biểu ở Long 
An”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1997, tr.234-241. Masanari Nishimura trong một chuyên khảo về niên đại tiền 
sử Nam Bộ đã ghi chú tuổi C14 của mẫu Gò Cao Su lấy ở hố 1 tầng 10 (sâu 115cm) rằng 
đây không phải là mẫu đại diện do tầng văn hóa mà chỉ đại diện cho tầng đáy không có 
di vật (xem thêm Masanari, N.: “Chronology of the Metal Age in the Southern Vietnam”, 
bài đăng trên Journal of Southeast Asian Archaeology, No5, 2005, Tokyo, p.108).

Hình 22a: Một số đồ gốm khai quật từ các mộ táng Gò Ô Chùa
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Hình 22b: Đồ gốm khai quật từ các mộ táng Gò Ô Chùa
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Hình 22c: Một số 
đồ gốm khai quật 
từ các mộ táng Gò 
Ô Chùa
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Hình 22d: Một số đồ gốm khai quật từ các mộ táng Gò Ô Chùa
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Hình 22đ: Một số đồ gốm khai quật từ các mộ táng Gò Ô Chùa
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Hình 22e: Một số đồ 
gốm khai quật từ các 
mộ táng Gò Ô Chùa
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Gò Ô Chùa có phải là một biểu hiện của xu hướng tây tiến đó 

hay không? Chúng ta bắt gặp ở đây một số bằng chứng phản ánh 

mối liên hệ với các thành tựu văn hóa trước đó hoặc đồng đại đến 

từ phía tây, thể hiện rõ nhất về gốm là loại hình mâm bồng chân cao 

dạng thân ống trụ, kiểu bếp “cà ràng”, loại gốm trộn trấu, gốm miết 

láng áo phủ ngoài, khuôn đúc rìu và cả những chiếc rìu đồng rất đặc 

trưng Đồng Nai.

Điều đáng quan tâm nữa của Gò Ô Chùa là sự xuất hiện một số 

yếu tố gốm Óc Eo sớm. Đó là loại hình chất liệu gốm mịn, bên ngoài 

có lớp áo xám trắng hay đen bóng, bản miệng bẻ ra ngoài, trang trí 

bằng những đường chỉ song song quanh vai, cổ và miệng đồ đựng. 

Một số đồ đựng lớn thành dày cũng làm bằng chất liệu tương tự 

nhưng có trộn vỏ trấu, thường xương gốm xám đen, áo gốm trắng 

mốc có nhiều ở Gò Ô Chùa từ nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công 

nguyên rất gần gũi với gốm cùng loại ở Gò Tư Trâm (Ba Thê, An 

Giang) thuộc thời kỳ cận Óc Eo, thế kỷ I - II Tr.CN. Thêm nữa, việc 

có mặt hàng vạn tiêu bản chân đỡ ba chạc bằng gốm cùng loại đặt 

câu hỏi về tính chất khá lạ kỳ của địa điểm này. Andreas Reinecke 

cho rằng chúng là bằng chứng của việc đỡ các dụng cụ nấu muối 

hình bát trên các chạc ba đó1. Có nhiều dẫn liệu dân tộc và khảo cổ 

học trên thế giới ủng hộ ý kiến này, nhưng cần phải tìm được những 

1. Xem Reinecke, A.: “Das vorgeschichtliche Salzsiedezentrum und das Gräberfeld 
von Go O Chua, Provinz Long An”, 2008, trong http://www.dainst.org/ index_8843de. 
html; Reinecke, A.: “Early Evidences of Salt - Making in Vietnam: Archaeological 
Finds, Historical Records and Traditional Methods”, bài in trong Salt Archaeology in 
China, vol.2, Chủ biên Li Shui Cheng và Lothar von Frankenhaus, Peking, 2010. Theo 
ước tính của Andreas Reinecke dựa trên mật độ mảnh chạc tìm thấy trong tầng văn 
hóa với chiều dày, diện rộng của tầng văn hóa có chứa chạc gốm đó để đưa ra con số 
tới vài triệu chân chạc như vậy có thể đã được chế tạo và sử dụng ở Gò Ô Chùa.
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Hình 23a: Rìu đồng và khuôn đúc rìu phát hiện ở Gò Ô Chùa  
(Nguồn: Reinecke, A., Vin Laychour, Seng Sonetra, 2009)

Hình 23b: Mâm bồng gốm chân cao ống trụ ở Gò Ô Chùa
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bằng chứng thuyết phục hơn từ Gò Ô Chùa, rằng cái gì đã nằm ở 
trên những chạc ba gốm đó trong khi nấu muối: những vỏ dừa đã bị 
cháy hết rồi chăng? Dù sao thì hàng vạn tiêu bản chân chạc này cũng 
chứng tỏ một sự chuyên hóa làng nghề nào đó giữa biển lúa mênh 
mông đương thời, cho dù nấu muối hay chế gốm.

Theo kết quả điền dã trong vùng, Andreas Reinecke còn phát hiện 
kiểu chân đế chạc ba như vậy tồn tại ở nhiều di tích khác nhau, tạo 
nên một bình tuyến khá dày đặc làng xóm cùng thời với Gò Ô Chùa 
ở lưu vực Vàm Cỏ Tây này. Kết quả phân tích strontium từ cao răng 
của 37 bộ xương khai quật ở Gò Ô Chùa (phần lớn có niên đại nửa sau 
thiên kỷ 1 trước Công nguyên) cho thấy 7 cá thể có đồng vị bền Oxy 
O18 chứng tỏ họ phải đến từ một vùng có độ cao 200m trên mặt biển1. 
Điều này góp tư liệu khoa học phản ánh một mạng xã hội đã khá rộng 
của cư dân đương thời.

Hình 24: Chân trụ gốm ba chạc ở Gò Ô Chùa  
(Ảnh: Reinecke, A.)

1. Các vùng núi có độ cao trên 200m quanh Gò Ô Chùa chỉ có thể tìm thấy gần 
nhất ở vùng núi Nam Campuchia nhìn ra vịnh Xiêm hoặc vùng cao nguyên Bình 
Phước, Đồng Nai. Các nơi đó đều cách Gò Ô Chùa hàng trăm kilômét. Reinecke,  
A.: Personal information, 2008.
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Dọc theo dòng sông Vàm Cỏ Tây về phía hạ lưu, trong vùng trũng 
Đồng Tháp Mười, chúng ta bắt gặp một di tích nằm trong khung niên 
đại nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên. Đó là Rạch Rừng 
thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (tọa độ 10o42’43”  
vĩ tuyến Bắc - 105o59’37” kinh tuyến Đông). Những cọc gỗ xuất lộ 
trong di tích cho thấy đây là một loại hình cư trú làng nổi với cọc 
gỗ có thể của nhà sàn. Hơn nữa, khi thăm dò tầng văn hóa ở độ sâu 
1,7m, các nhà khảo cổ còn phát hiện một di cốt người được bảo tồn 
khá tốt. Trên sọ di cốt đó còn dính than củi và kết quả giám định tuổi 
C14 cho biết mẫu than có niên đại 2.800 ± 45 năm cách ngày nay. Một 
mẫu lấy từ cọc gỗ trong tầng văn hóa cũng cho tuổi tương đương 
(2.780 ± 40 năm cách ngày nay). Đây có thể là di tích sớm nhất đánh 
dấu xu thế khai thác vùng trũng của nhóm cư dân thềm cao thượng 
nguồn Vàm Cỏ. 

Nói về xu hướng khai thác vùng đồng thấp này, đã có người nhắc 
đến địa điểm khảo cổ học Rạch Núi ở huyện Cần Giuộc (Long An), nơi 
cửa sông Vàm Cỏ đổ vào sông Sài Gòn đi ra biển. Theo những người 
trực tiếp khai quật Rạch Núi năm 1978, cư dân cổ khai thác gò cao cửa 
sông ven biển làm nơi cư trú, hình thành ở đây hai tầng văn hóa. Mẫu 
than tro lấy từ nền bếp trên bề mặt tầng văn hóa sớm ở độ sâu 2m cho 
kết quả chưa hiệu chỉnh là 2.400 ± 100 năm trước. Điều này xác nhận 
lớp cư trú sớm ở tầng dưới từ 2 - 5m phải thuộc nửa đầu thiên niên kỷ 1 
trước Công nguyên, trong phạm vi thời đại đồ đồng. Trên thực tế, Rạch 
Núi gần gũi với nhóm di tích Cần Giờ hơn và đáng xếp vào phạm vi hoạt 
động tiền sử cửa vịnh Sài Gòn sẽ được đề cập ở phần sau.

b) Gò Cây Tung

Tiếp tục theo hướng “tây tiến” từ vùng thượng Vàm Cỏ Đông, chúng 
tôi muốn một lần nữa trở lại với địa điểm Gò Cây Tung (An Giang).
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Cho đến hiện nay, địa điểm khảo cổ học Gò Cây Tung là địa điểm 
có niên đại sớm nhất trong vùng Tứ giác Long Xuyên cũng như cả vùng 
Bassac, Transbassac nói chung. Ngoại trừ một mẫu C14 tương ứng với 
kiến trúc tôn giáo hậu Óc Eo, còn lại ba mẫu than lấy trong tầng văn hóa 
tiền sử cho niên đại (chưa hiệu chỉnh) như sau:

Mẫu Chất liệu Vị trí
Kết quả  

(BP)
Ghi chú

95GCT-H1
95GCT-H2
07GCT-TS5

Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ

H1 (277cm)
H2 (160cm)
TS5-lớp 5

2870 ± 60
2750 ± 60
2960 ± 80

Tống Trung Tín, 20041

Phạm Đức Mạnh, 20082

Những niên đại trên sau khi hiệu chỉnh vòng cây sẽ cho thấy từ 
cuối thiên niên kỷ 2, đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên xuất 
hiện nhóm người đầu tiên đến khai thác vùng chân núi phía bắc Tứ 
giác Long Xuyên. Địa điểm Gò Cây Tung thuộc loại hình cư trú đồi 
gò ven sông. Dấu tích con sông cổ đi xuyên giữa lòng chảo hai bên 
núi đổ vào dòng Ba Thắc (Hậu Giang). Vị trí này nằm ở giữa khoảng 
cách nối Óc Eo và Angkor Borei, khiến chúng ta dễ hình dung rằng 
chính chủ nhân Gò Cây Tung sẽ mở rộng địa bàn hoạt động của 
mình lên phía bắc tạo ra làng lúa Angkor Borei (thế kỷ V trước Công 
nguyên) và về phía nam tạo ra hệ thống di tích tiền Óc Eo muộn ở 
vùng núi Ba Thê như Gò Giồng Xoài, Gò Tư Trâm, Gò Da, Gò Cây 
Thị và Gò Óc Eo...

1. Xem Tống Trung Tín: “Đóng góp vào việc nghiên cứu văn hóa Nam Bộ”, bài in 
trong Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam - Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân 60 năm 
phát hiện văn hóa Óc Eo 1944-2004, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008, tr.212.

2. Xem Phạm Đức Mạnh và Đỗ Ngọc Chiến: “Những vết tích văn hóa nguyên thủy 
ở Gò Cây Tung (An Giang, Việt Nam) qua lần đào thứ ba”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo 
Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, Hà Nội, tháng 12-2008.
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Gò Cây Tung thoạt đầu được biết đến với tên là Gò Trà Cột, 
thuộc ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 
(tọa độ 10o33’32” vĩ tuyến Bắc - 104o59’50” kinh tuyến Đông). Những 
người tìm vàng đã phát hiện tại đây một nền kiến trúc tôn giáo bằng 
gạch. Ngay từ đợt khai quật đầu tiên, năm 1993, tên Trà Cột đã được 
các nhà khảo cổ học thay bằng tên Cây Tung, do trên gò có hai cây 
tung lớn. Cho đến nay đã có kết quả nghiên cứu của ba cuộc điều tra 
khai quật: 1993 - 1994, 1995 và 2007. Các nhà khảo cổ khai quật tại 
đây đều nhận thấy hai giai đoạn phát triển văn hóa tách hẳn nhau: 
tầng cư trú tiền sử ở dưới, sau đó gò bị bỏ hoang và những cư dân 
hậu Óc Eo, vào khoảng thế kỷ X - XI đã xây dựng trên gò một kiến 
trúc tôn giáo bằng gạch.

Thời gian tồn tại của làng cổ Gò Cây Tung được cho là nằm trọn 
trong thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên. Ở các lớp phía trên tầng cư 
trú tiền sử bắt đầu xuất hiện những đồ gốm mịn mang phong cách 
Óc Eo. Đây là khoảng thời gian tương ứng với nhịp biển tiến - thoái 
Holocen 2, hay còn có tên là biển lấn Bến Đá (1.150 - 850 năm Tr.CN) 
và biển lùi Long An (850 - 200 năm Tr.CN)1. Tuy nhiên, kết quả phân 
tích bào tử phấn hoa đã không phản ánh bất kỳ loài thực vật ngập mặn 
nào mà chủ yếu là những loài thực vật nước ngọt lục địa2, chứng tỏ môi 

1. Xem Liêu Kim Sanh: “Hải xâm hải thoái xưa ảnh hưởng đến vùng đồng bằng 
Nam Bộ”, bài in trong Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long, 
Long Xuyên, 1983, tr.74-85.

Xem Hoàng Xuân Phương: “Địa lịch sử quần thể văn hóa Ba Thê - Óc Eo”, bài in 
trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát 
huy giá trị di tích”, Long Xuyên, ngày 11-12-2009, tr.393.

2. Xem Phạm Đức Mạnh và nnk: “Phức thể Tiền - Sơ sử Gò Cây Tung (An Giang). 
Nguồn liệu mới và đôi điều nhận thức”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn 
hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích”, Long Xuyên, ngày 
11-12-2009, tr.83.
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trường hoạt động của cư dân Gò Cây Tung không chịu ảnh hưởng đáng 
kể của biển. 

Điểm nhận biết đầu tiên về cư dân tiền sử Gò Cây Tung là sự 
nghèo nàn các công cụ bằng đá so với cư dân đồng đại trong vùng ảnh 
hưởng của văn hóa Đồng Nai. Trong tổng số 26m2 của 5 hố thám sát 
năm 2007, chỉ có được 4 tiêu bản công cụ đá nguyên vẹn và 17 mảnh 
vỡ, phác vật. Số lượng hạn chế công cụ đá ở Gò Cây Tung, một mặt 
phản ánh sự thiếu hiếm nguyên liệu đá công cụ ở hạ lưu Mê Kông 
nói chung, mặt khác phản ánh tính riêng biệt nào đó trong lối sống ở 
vùng đồng lúa ngập nước quanh năm này. Những công cụ đá này đa 
số là hình tứ giác, được mài nhẵn toàn thân, khác cả về chất liệu lẫn 
kiểu dáng với công cụ Đồng Nai, đặc biệt có một vài công cụ (rìu - đục 
thân trụ tròn, bôn mỏ mũi nhọn) hé mở mối liên hệ với truyền thống 
tiền sử hải đảo.

Đồ gốm thô giai đoạn tiền sử ở Gò Cây Tung được xem là khá 
riêng biệt1. Đặc trưng nổi bật là tỷ lệ thân ngoài để trơn. Hoa văn 
kỹ thuật (chải, thừng đập...) chỉ chiếm 10,5%2, đáng chú ý nhất 
là kiểu đắp trang trí các gờ nổi ở phần cổ, vai đồ đựng và cách 
vẽ tương đối tự do các vệt màu trên thân, cổ và miệng gốm. Sự 
khác biệt theo thời gian thể hiện trên gốm thô truyền thống không 
nhiều, tuy vậy có thể nhận thấy kích thước đồ đựng gốm dày dặn 
và to lớn dần ở các lớp phía trên (đường kính miệng trung bình 

1. Xem Tống Trung Tín: “Đóng góp vào việc nghiên cứu văn hóa Nam Bộ”, bài in 
trong Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam - Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân 60 năm 
phát hiện văn hóa Óc Eo, 1944-2004, Sđd, tr.216.

2. Xem Phạm Đức Mạnh và nnk: “Phức thể Tiền - Sơ sử Gò Cây Tung (An Giang). 
Nguồn liệu mới và đôi điều nhận thức”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn 
hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích”, Long Xuyên, ngày 
11-12-2009, tr.79.
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lớp dưới 15 - 20cm trong khi đó ở lớp trên 25 - 30cm). Sự khác biệt 

theo thời gian còn có thể nhận biết qua tỷ lệ tăng của loại hình gốm 

mang phong cách Óc Eo ở các lớp trên, như mảnh bếp lò kiểu “cà 

ràng”, gốm dáng lọ, miệng nhỏ, nồi nấu kim loại, nắp đáy cong... 

Như vậy chắc chắn Gò Cây Tung đã phát triển qua cả thời kỳ cận 

Óc Eo ở nửa sau thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên. Việc nghiên 

cứu kỹ địa điểm này sẽ tạo thang địa tầng chuẩn cho diễn biến văn 

hóa từ thời kỳ tiền Óc Eo sớm sang thời kỳ tiền Óc Eo muộn tại khu 

vực Tứ giác Long Xuyên.

Ngoài đồ đựng gốm, năm 2007 ở Gò Cây Tung còn khai quật 

được 48 bi gốm và một nửa hiện vật giống dọi xe sợi. Những bi 

gốm này cho thấy mối liên hệ gần gũi với cư dân bình tuyến Bình 

Đa - Bến Đò thuộc văn hóa Đồng Nai. Nhưng sự vắng hiếm hoi dọi 

xe chỉ ở Gò Cây Tung dường như là sự tương phản rất lớn trong 

lĩnh vực văn hóa vải sợi với trường hợp Dốc Chùa cùng thời ở 

Bình Dương. Tài liệu thư tịch Trung Quốc chép về bộ lạc của Liễu 

Diệp khi Hỗn Điền đến đều nhấn mạnh việc họ ở trần, không mặc 

quần áo.

Một nhận xét nữa cần nêu ra ở đây đó là hoàn cảnh khá đơn độc 

của Gò Cây Tung. Vào thời điểm trên dưới 3.000 năm trước thì cả khu 

vực Vàm Cỏ, lẫn Đồng Nai đều diễn ra quá trình tăng dân số tương 

đối nhanh thể hiện ở mật độ phát hiện di tích khảo cổ học. Tình hình 

đó đã không thấy cùng nhịp ở Tứ giác Long Xuyên. Xét cả trên tổng 

thể di vật lẫn mật độ di tích chúng ta dễ nhận thấy tính nghèo nàn của 

vùng Tứ giác Long Xuyên vào nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công 

nguyên. Nhận xét này sẽ giúp nhìn rõ hơn động lực nào đã dẫn dắt 

khu vực này tới cuộc nhảy vọt Óc Eo trong khoảng thời điểm trước, 

sau Công nguyên. 
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Hình 25a: Một số kiểu dáng gốm Gò Cây Tung 
(Nguồn: Masanari, N., 2005)
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Hình 25b: Một số kiểu dáng gốm Gò Cây Tung 
(Nguồn: Masanari, N., 2005)
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c) Bưng Bạc

Hiện tượng bám biển bắt đầu xuất hiện với sự gia tăng loại hình 
cư trú đầm lầy, giồng cát, cù lao cửa biển như Cù Lao Rùa, Rạch Núi, 
Bưng Bạc, Cái Vạn, Cái Lăng. Chính đây là nền tảng phát triển những 
loại hình cảng thị sớm ở phía bắc đồng bằng Nam Bộ giai đoạn sau 
mà cụm di tích Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) là một điển hình 
trong bình tuyến cận Óc Eo sau đó. Địa điểm khảo cổ học Bưng Bạc 
đã được lựa chọn làm đại diện nhằm mô tả một hiện tượng phổ biến 
trong khoảng thời gian 3.500 - 2.500 năm trước ở vùng rìa thềm đồng 
bằng cao nằm ở phía bắc, đông bắc đồng bằng Nam Bộ, hiện thuộc 
các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là xu 
hướng xác lập những làng xóm dựa trên các gò cao trong những vùng 
đầm lầy, đồng bằng thấp ven biển. Đối với trọng tâm đề tài nghiên 
cứu này, việc lựa chọn Bưng Bạc còn nhằm đến sự khởi nguồn của 
hệ thống văn minh cảng thị mà nền tảng của hệ thống văn minh này 
chính là mật độ dân cư và cơ sở kinh tế đủ chín muồi ở các đồng bằng 
thấp cửa sông kề núi - văn minh Óc Eo.

Cũng tương tự như tình trạng những làng tiền sử trồng lúa sớm ở 
đồng bằng Bắc Bộ, địa bàn thuận tiện nhất cho phát triển làng lúa thời 
kỳ đầu là vùng trung du và đồng bằng cao trên 6m. Vào thời điểm trên 
dưới 4.000 năm, do mực nước biển còn cao, đây là vùng đồng đất cao 
ráo nhưng không khô cạn, rất thuận tiện cho kiểu trồng lúa quảng canh 
ven làng1. Tuy nhiên thế đất cao nhưng ẩm nhờ địa hình mé nước không 
phải là vô hạn. Sự phát triển của các làng lúa ở giai đoạn thuận tiện nhất 
khi khai thác hệ thống đất mé nước ở trung du và đồng bằng cao đã đẩy 

1. Xem Nguyễn Việt: “Tiến trình nông nghiệp sớm Việt Nam - Phân tích 
trên cơ sở nghiên cứu các loại hình đất lúa”, bài trình bày trong Tọa đàm khoa 
học: “Lịch sử phát sinh nghề trồng lúa ở Việt Nam”, Viện Khảo cổ học, Hà Nội, 
tháng 6-1980. Bản tin trên tạp chí Khảo cổ học, số 3, 1980, tr.35. 
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chính họ vào tình thế mới: thặng dư lương thực, dân số tăng đi cùng với 
sự phát triển của công cụ và các kỹ năng canh tác. Đó chính là nguyên 
do có tính hệ quả cũng như tiền đề nhân văn - kỹ thuật để tạo ra hiện 
tượng mở rộng cư trú đến những vùng đất ẩm ngập tưởng chừng như 
khó sống hơn.

Quá trình hạ thấp mực nước biển kể từ 3.500 năm về sau đã từng 
bước mở rộng diện tích đất phù sa mé nước của các cù lao, doi cồn trong 
khu vực đồng bằng thấp. Quá trình này trùng với hiện tượng chín muồi 
cả về nhu cầu lẫn khả năng kỹ thuật của các nhóm cư dân đã phát triển 
trên các vùng đồi gò trung du và đồng bằng cao, dẫn đến hiện tượng mở 
rộng địa bàn cư trú tiền sử ở các đồng bằng thấp ven biển.

Hệ thống di tích mà Bưng Bạc làm đại diện đã xuất hiện trong một 
toàn cảnh địa lý nhân văn như vậy.

Quan sát cách thức khai thác đồng bằng ẩm ngập vùng Đông Nam 
Bộ ở thời kỳ này chúng ta nhận thấy có hai loại hình cư trú: 1- Kiểu lập 
“làng khô” truyền thống trên các cù lao, doi cồn, giồng cao dọc theo sông, 
hay dọc bờ biển, dọc bờ đầm vịnh. 2- Kiểu lập “làng ướt” (làng nổi) gắn 
với địa thế doi cồn như trên nhưng ở những vùng chịu ảnh hưởng của 
thủy triều hay mùa nước lũ. Đặc trưng của di tích làng nổi là hệ thống 
nhà sàn với tính bảo tồn cao của các di vật hữu cơ, như cột nhà, hạt quả, 
các dụng cụ bằng gỗ, tre, nứa... trong tầng văn hóa. Hình thái cư trú làng 
nổi phản ánh rõ nhất xu hướng mở rộng khai thác đồng bằng Nam Bộ 
và trở thành loại hình làng xóm chủ đạo của quá trình hình thành văn 
minh cảng thị cửa biển ở Óc Eo cũng như Cần Giờ trong những thời 
kỳ sau đó.

Bưng Bạc đại diện cho kiểu cư trú làng nổi mới xuất hiện trong thời 
kỳ này. Cùng với Bưng Bạc chúng ta có thể nhận ra những di tích như 
Cái Vạn, Cái Lăng, Bưng Thơm, Rạch Núi, ND1... Những di tích như 
vậy được phân biệt với những di tích làng khô cùng thời, như Cù Lao 
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Rùa, Long Bửu, Dốc Chùa cũng như di duệ của cư dân Bình Đa, Bến 
Đò... tạo thành một lực lượng xã hội tiền sử đông đảo ở khu vực cửa 
vịnh Sài Gòn cổ. So với khu vực thượng Vàm Cỏ và nhất là so với khu 
vực Tứ giác Long Xuyên, chúng ta phải thừa nhận rằng hoạt động của 
cư dân tiền sử ở đây đương thời là sôi nổi nhất.

Địa điểm Bưng Bạc nằm trên một vùng gò thấp nổi rộng gần chục 
hécta trong vùng đầm lầy ven biển thuộc ấp Phước Hữu, xã Long Phước, 
thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tọa độ 10o30’32” vĩ tuyến Bắc - 
107o13’47” kinh tuyến Đông). Cấu trúc địa chất trong vùng cho thấy các 
dòng nham thạch bazan đã chảy tạo nên những doi đất đỏ dốc dần ra 
biển. Nơi cư dân Bưng Bạc đến sinh sống vốn cũng là một doi đất đỏ 
như vậy, hiện nơi cao nhất trên mực nước biển khoảng 5m. Dấu tích 
văn hóa do con người tạo ra phân bố ở chân doi đất này, rộng vài vạn 
mét vuông phủ trực tiếp lên tầng đất bùn nâu lẫn rất nhiều xác bã thực 
vật, chứng tỏ cư dân cổ Bưng Bạc đã sinh sống trên một vùng đầm lầy 
cổ ven biển. Các niên đại C14 cho thấy thời gian tồn tại của di tích nằm 
trong khoảng chu kỳ biển lùi Long An (850-200 năm Tr.CN), với biên 
độ thấp nhất của mực nước biển đạt -1m vào giai đoạn 550 năm trước 
Công nguyên1. Với mực nước biển như vậy thì vùng đất cao Bưng Bạc 
khi đó tương đối khô ráo, nhưng ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng của thủy 
triều. Một số tàn dư bếp lửa lớn, tồn tại lâu dài trực tiếp trên mặt đất nơi 
cư dân cổ sinh sống chứng tỏ khả năng khô ráo tương đối của phạm vi 
vùng đất cư trú. Tuy nhiên, những cọc gỗ có ngoàm phát hiện phổ biến 
trong tầng văn hóa của loại hình di tích này cho thấy hình thái cư trú 
thuận tiện tại đây là nhà sàn. 

1. Xem Liêu Kim Sanh: “Hải xâm và hải thoái xưa ảnh hưởng tới vùng đồng bằng 
Nam Bộ”, bài in trong Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long, 
Long Xuyên, 1983 và Hoàng Xuân Phương: “Địa lịch sử quần thể văn hóa Ba Thê - Óc 
Eo”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo 
tồn, phát huy giá trị di tích, Long Xuyên, ngày 11-12-2009.
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Địa điểm này được phát hiện từ năm 1984, khi đó huyện Long 
Thành còn thuộc địa giới hành chính của tỉnh Đồng Nai. Từ đó 
đến nay đã được điều tra thám sát khảo cổ học nhiều lần, trong đó 
có hai lần khai quật chính thức (1986 và 1994)1. Có thể tóm lược 
những đặc trưng văn hóa tiêu biểu nhất của Bưng Bạc trong mấy 
điểm sau đây:

1- Cư trú nhà sàn 
Trong các hố khai quật, các cột thuộc kiến trúc nhà sàn nằm ngang 

hoặc dựng đứng. Các cọc dựng đứng được vát nhọn đầu để cắm sâu 
xuống tầng bùn sinh thổ, kích thước trung bình khoảng 15 - 20cm. Chỉ 
tính riêng phần ngập dưới sinh thổ, những cọc gỗ chính đã sâu tới gần 
1m. Dựa vào đó, có thể dự đoán cọc dài trên dưới 4m. Trên các thân gỗ 
này thường có các khấc ngoàm để làm chỗ tựa gác, buộc dây cho các 
đòn tay nằm ngang. Một số trường hợp, thân gỗ được đục thủng để một 
thanh xà ngang xuyên lồng qua lỗ đó. Đáng tiếc là cho đến nay chúng ta 
chưa khai quật được tương đối hoàn chỉnh một kiến trúc gỗ nào của loại 
hình di tích này. Nhưng những gì đào được ở Bưng Bạc, Bưng Thơm, 
Cái Vạn, Cái Lăng, ND1 đủ để khẳng định một loại hình cư trú trên các 
sàn được nâng đỡ bởi hệ thống cột, cọc vót nhọn cắm thẳng xuống đất. 
Việc ở trên nhà sàn không mâu thuẫn với việc rải rác đâu đó quanh nhà 
sàn có tồn tại những đống tro bếp lẫn gốm, công cụ và phác vật đá trên 
nền cát trắng. Điều này cho thấy trong phạm vi “làng” vẫn có một cảnh 
quan tương đối khô ráo đảm bảo cho những sinh hoạt bình thường diễn 
ra trực tiếp trên bề mặt đất.

1. Xem Bùi Chí Hoàng và nnk: “Khai quật lần thứ I di tích Bưng Bạc (Bà 
Rịa - Vũng Tàu)”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.176-204; Phạm Đức Mạnh: “Di tích khảo 
cổ học Bưng Bạc (Bà Rịa - Vũng Tàu)”, bài in trong Những phát hiện mới khảo cổ 
học 1996, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996.
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2- Chế đồ đồng và làm vòng đá 
Các phần của khuôn hai mang đúc hiện vật đồng (rìu xòe cân có 

họng, mũi nhọn, lao...) bằng đá sa thạch mịn tìm được khá nhiều trong 
tầng văn hóa Bưng Bạc, phản ánh hiện tượng có tính phổ biến của thời 
gian cũng như loại hình cư trú “bưng”, “cái” này. Nhiều mảnh khuôn 
còn lưu lại vết cháy xém của nước đồng nóng chảy, chứng tỏ khuôn 
được dùng đúc đồng tại chỗ. Tuy nhiên, chưa hề phát hiện được hiện 
vật kim loại nào ở đây. Các lưỡi rìu được đúc từ các khuôn này thuộc 
loại lưỡi xòe cân, trên thân đốc có đường chỉ nổi như cách mô phỏng 
dây buộc tra cán của công cụ bằng đá. Đây là loại công cụ đồng thau rất 
tiêu biểu cho vùng Nam Bộ nói riêng và cả vùng Nam Đông Nam Á lục 
địa nói chung.

Người Bưng Bạc xưa còn được coi như một trong số những người 
thợ tiên phong chuyên chế ra các vòng đá bằng phương pháp khoan 
tách lõi ở Nam Bộ. Trong phạm vi diện tích khai quật chưa đầy 100m2 
của năm 1986, những người thợ xưa đã để lại 417 hiện vật đá có liên 
quan đến hoạt động chế tác vòng đá. Trong đó chủ yếu là phần lõi 
vòng được khoan tách khỏi miếng phác vật (372 chiếc), phác vật chưa 
khoan (17 chiếc), phác vật đã khoan dở (2 chiếc), phế vật bị hỏng 
trong quá trình chế tác (26 chiếc). Những vòng đá loại này phát hiện ở 
một số địa điểm khảo cổ học cùng thời đều đã được mài nhẵn bề mặt. 
Nhưng tại Bưng Bạc, với số lượng bàn mài rất hạn chế (2 chiếc) chứng 
tỏ sau khi tách lõi, thành phẩm sẽ được mài ở một nơi khác.

Sản phẩm vòng Bưng Bạc làm từ loại đá sét phiến, dễ tách lớp theo 
diện phẳng ngang và khi ngâm nước cũng khá mềm, dễ khoan tách. 
Đường kính bên ngoài vòng dao động trong khoảng trên dưới 10-12cm, 
đường kính lõi vòng khoảng 5-6cm, phần bản vòng giữ lại khoảng 2,5-
3cm, dày khoảng 1,5-2cm. Đa phần khi hoàn chỉnh mặt cắt bản vòng có 
dạng hình chữ D hay hình tam giác dẹt. Hầu như rất hiếm khi thấy hiện 
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tượng cắt rãnh đứt bản vòng tương tự như vòng đeo tai của cư dân văn 
hóa Sa Huỳnh hay Gò Mun, Đông Sơn phía bắc.

Lùi sâu hơn vào phía đất liền, công xưởng chế tác vòng đá tương tự 
như Bưng Bạc, mang tên Đồi Phòng Không thuộc thị xã Vĩnh An (ngã 
ba sông Bé/sông Đồng Nai, phía bắc thành phố Biên Hòa) có thể giúp 
chúng ta dõi theo tiến trình chuyên môn hóa lao động đang hình thành 
ngày càng rõ nét ở thời kỳ này. Tại đây, chỉ thu nhặt trên bề mặt và đào 
một số hố thám sát, các nhà khảo cổ học đã thu được hàng trăm phác 
vật, phế vật và lõi vòng sử dụng kỹ thuật khoan tách lõi rất giống Bưng 
Bạc. Đồi Phòng Không hiện cách Bưng Bạc hơn 50km đường chim bay 
và thuộc loại hình cư trú - xưởng trên sườn đồi, trong một vùng văn hóa 
đá mới sôi động nhất đương thời. 

3- Gốm vẽ màu

Đồ gốm Bưng Bạc thuộc loại gốm thô pha cát và bã thực vật với mấy 
loại hình chủ đạo như mâm bồng chân cao, miệng cong vào dạng bát; 
nồi vò miệng hũ rộng có gờ mép dày vê gần tròn. Đáng chú ý nhất là 
loại gốm mịn, cứng, áo vàng sáng, ở một số vị trí trên cổ, miệng thường 
được bôi khá tự do những vệt màu nâu đỏ theo các đồ án đường vạch 
thẳng, tam giác, hay uốn lượn móc câu, chữ S. Số lượng gốm màu này 
rất ít và như là sự lạc lõng trong tổng thể gốm Bưng Bạc. Tuy nhiên, 
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là sản phẩm gốm địa phương cao 
cấp của cư dân Bưng Bạc1. Hiện tượng gốm màu ở Bưng Bạc được củng 
cố thêm khi khai quật Bưng Thơm, một địa điểm khảo cổ học tương tự 
cách Bưng Bạc 4km về phía tây nam. Tại đây số lượng mâm bồng (bát 
chân cao) được trang trí bằng vẽ màu phát hiện được nhiều hơn và đồ 
án trang trí cũng phong phú hơn.

1. Xem Lê Xuân Diệm, Phạm Quang Sơn, Bùi Chí Hoàng: Khảo cổ học Đồng Nai, 
Nxb. Đồng Nai, 1991, tr.65.
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Hiện tượng dùng màu trang trí gốm không phải mới lạ ở Việt Nam. 

Từ khoảng 3.500 năm trước, kỹ thuật dùng màu (thổ hoàng đỏ, chì 

đen, vôi trắng...) để làm đẹp da gốm đã khá phổ biến trong các văn hóa 

Phùng Nguyên, Thạch Lạc, Long Thạnh... Nhưng phong cách tô màu 

trên gốm như ở Bưng Bạc, Bưng Thơm có điểm gì đó có thể liên hệ đến 

cách dùng màu trên gốm Gò Cây Tung và nhất là cách dùng màu đỏ trên 

nền gốm vàng, trắng của cư dân Óc Eo sau này.
4- Niên đại 
Cho đến nay đã có tới 10 mẫu C14 của Bưng Bạc đã được phân tích 

ở hai phòng thí nghiệm (Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Peterburg). 

STT Mẫu
Chất 
liệu

Vị trí
Kết quả 

(BP)
Ghi chú

1 84BBtsII-M1 Than TSII-100cm 2310 ± 40 LE-2686

2 84BBtsII-M2 Than TSII-90cm 2770 ± 40 LE-2687

3 84BBtsII-M3 Than TSII-80cm 2640 ± 40 LE-2690

4 84BBtsI-M4 Than TSI-70cm 3010 ± 40 LE-2691

5 84BBtsIII-M5 Gỗ TSIII-80cm 3080 ± 40 LE-2692

6 84BBtsII-M1hcm ? ? 2450 ± 40 HCMV

7 84BBtsII-M3hcm ? ? 2570 ± 100 HCMV

8 84BBtsII-M5hcm ? ? 2376 ± 40 HCMV

9 94BB-M1hcm ? 80cm 2505 ± 55 HCMV

10 94BB-M2hcm ? 87cm 2470 ± 70 HCMV

Niên đại C14 Bưng Bạc (chưa hiệu chỉnh - uncalibrated) 
(Nguồn: Bùi Chí Hoàng và nnk, 1997; Masanari, N., 2005)

Đã từng có nhiều thảo luận xoay quanh các niên đại nói trên, do chỗ 

có khoảng chênh lệch kết quả các số đo mẫu từ hai phòng thí nghiệm 
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C14 ở Saint Peterburg (Leningrad cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo 
những người khai quật thì khác biệt vị trí và bản chất các mẫu vật không 
thực sự chênh lệch đến như vậy. Dựa trên tính logic hình thức, đồng 
thời so sánh với các địa điểm khác cùng đặc điểm văn hóa, như Dốc 
Chùa chẳng hạn, đa số các nhà nghiên cứu Việt Nam nghiêng về sử 
dụng chuỗi niên đại do phòng thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh xác 
định. Và như vậy, sau khi hiệu chỉnh vòng cây, chuỗi niên đại này cho 
thấy sự khởi đầu và tồn tại của Bưng Bạc rơi vào khoảng giữa và cuối 
của nửa đầu, gối sang đầu nửa sau thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, 
thuộc phạm trù thời đại đồng thau.

Cùng tính chất văn hóa, môi trường như Bưng Bạc là Bưng 
Thơm, Cái Vạn, Cái Lăng. Hai cuộc điều tra thám sát năm 1994 và 
nhất là cuộc khai quật chính thức năm 1999 đã bước đầu cho ta biết 
được nội dung văn hóa của địa điểm Bưng Thơm1. Bưng Thơm cũng 
là một làng tiền sử thiết lập trên một doi cao đất đỏ tại một vùng 
đầm lầy ven biển cổ rộng gần 20 ha. Tại đây chưa có nhiều bằng 
chứng điển hình về việc chế tác vòng tách lõi nhưng cũng đã thấy 
bằng chứng sử dụng khuôn đúc đồng như Bưng Bạc, trong đó đáng 
chú ý là đã thấy những khuôn đúc hiện vật tương tự chiếc liềm mà 
Paul Levy đã từng thấy ở Mlu Prei (Campuchia) bảy, tám chục năm 
về trước. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh hai điểm giúp nhận thức 
rõ hơn về nội dung văn hóa gắn với hình thái cư trú này. Thứ nhất 
là, hệ thống cọc gỗ đẽo nhọn và cắm thẳng sâu xuống nền cư trú 

1. Xem Phạm Đức Mạnh: “Địa điểm khảo cổ học Bưng Thơm (Bà Rịa - Vũng Tàu)”, 
bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1997, tr.205-210.

Xem Vũ Quốc Hiền và Hồ Khắc Bửu: “Những nghiên cứu bước đầu trên cơ sở 
khai quật di chỉ khảo cổ học Bưng Thơm”, bài in trong Thông báo khoa học năm 1999 
của Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, tr.37-48. 
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nhiều bùn và xác thực vật. Khoảng giữa thân cọc thường có những 
khấc ngoàm để đỡ các thanh xà nằm ngang. Điều đó đã giúp khẳng 
định thêm chức năng kiến trúc nhà sàn, hay cầu đường của một làng 
nổi gần biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều và mùa 
lũ. Thứ hai là, số lượng đồ gốm tô màu phát hiện được khá nhiều. 
Người xưa ở Bưng Thơm ưa chuộng dùng cách bôi màu (đen hoặc 
nâu đỏ) cho loại gốm lễ nghi, như mâm bồng, bát, cốc có chân đế... 
Chúng đã được coi như một tiêu chí để xác nhận phạm trù thời đại 
đồ đồng ở Nam Bộ nước ta1.

Làng cổ Cái Vạn và Cái Lăng cũng ở cách không xa Bưng Bạc, Bưng 
Thơm. Vùng đất “Cái” đó là những địa danh chỉ các gò nổi giữa đầm lầy 
ô trũng cạnh dòng sông Thị Vải ở đoạn gần cửa đổ ra biển. So với vùng 
đầm lầy Bưng Bạc, Bưng Thơm thì vùng đất “Cái” này chếch về phía tây 
bắc, gần gũi hơn với cụm dân cư hậu kỳ đá mới Bến Đò, Bình Đa. 

d) Cái Vạn, Cái Lăng

Địa điểm khảo cổ học Cái Vạn nằm trên một doi cát rộng, khá bằng 
phẳng, độ cao trung bình 3 - 5m so với mặt biển hiện tại. Di tích phân 
bố bên hữu ngạn lạch sông cổ Cây Gỗ, gần ngã ba đổ vào dòng Thị Vải. 
Hiện vùng đất này thuộc ấp 3 xã Phước Thọ, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai (tọa độ 10o42’14” vĩ tuyến Bắc - 106o58’14” kinh tuyến Đông). 
Cũng giống Bưng Bạc, doi cát này tựa vào một thềm bazan đất đỏ cao 
khoảng 20 - 30m ở về phía tây. Nền cư trú ban đầu của người tiền sử 
Cái Vạn là đất sét trắng loang lổ phù sa, dấu hiệu của một thời ngập 
trong vịnh biển tiến Flandrian và liền ngay khi đó là nhịp biển tiến Bến 
Đá (1.150-850 năm Tr.CN) với biên độ mực nước biển luôn ở trên 3m 

1. Xem Masanari, N.: “Chronology of the Metal Age in the Southern Vietnam”, 
bài đăng trên Journal of Southeast Asian Archaeology, tháng 5-2005, Tokyo, hình 7, 
tr.113 và hình 31, tr.142.
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so với ngày nay. Quá trình cư trú của người Cái Vạn diễn ra đồng thời 

với quá trình tích tụ phù sa cát cửa sông tạo nên tầng văn hóa có thành 

phần trầm tích chính là đất pha cát màu xám đen. Cuộc khai quật năm 

1978 và 1996 cho thấy công cuộc khai thác đất thấp đầm lầy ở Cái Vạn 

có vẻ diễn ra sớm hơn chút ít so với Bưng Bạc, Bưng Thơm1. Và họ mới 

là những đại diện sớm nhất của lối cư trú nhà sàn ở đồng bằng Nam Bộ, 

mặc dù hiện chưa phát hiện được hệ thống cọc nhà sàn ở đây. Đồ gốm 

Cái Vạn cũng thể hiện tàn dư nào đó của Bình Đa, Bến Đò với sự có 

mặt của các đầu đỡ bếp lò (cà ràng) và bi gốm, mâm bồng chân đế cao, 

thân ống hình trụ, hoa văn răng lược hình sóng nước trên nền gốm văn 

thừng... Cuộc khai quật năm 1978, 1996 và các cuộc điều tra sau đó đã 

phát hiện tổng cộng 13 khuôn bằng đá sa thạch dùng để đúc kim loại 

(nhiều khuôn rìu lưỡi cân xòe, một khuôn lưỡi câu). Đặc biệt khai quật 

năm 1996 đã phát hiện một giáo đồng và một chiếc rìu đồng còn gắn với 

khuôn đất nung chưa rỡ hết. Chiếc giáo đồng có kiểu dáng hoàn toàn 

giống với hình trên khuôn sa thạch. Điều này gợi ý việc đúc chế công cụ 

đồng thau tại chỗ của di tích này, cũng tương tự tình trạng Bưng Bạc. 

Những đặc điểm trên đủ xếp Cái Vạn nằm ở bước chuyển tiếp từ lối 

sống đá mới hậu kỳ như Bình Đa, Bến Đò sang thời đại đồng thau sớm 

1. Xem Vũ Quốc Hiền: “Khai quật di chỉ Cái Vạn (Đồng Nai)”, bài in trong Những 
phát hiện mới khảo cổ học 1978, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978, tr.206-208; 
Nguyễn Giang Hải: Nghề luyện kim ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 2001, tr.42-44. Điều dễ nhận thấy đặc trưng văn hóa sớm hơn của Cái Vạn 
là sự tồn tại số lượng đáng kể của bộ công cụ đá gần gũi với Bình Đa, Bến Đò trong đó 
có ưu thế của công cụ có vai (gần 80%). Công cụ đá như vậy cũng phát hiện ở Bưng 
Thơm, nhưng số lượng không đáng kể. Đáng chú ý nhất của bộ đồ đá ở Cái Vạn là 
chiếc cuốc có vai rất đẹp và mũi giáo mài lưỡi hình lá tre, có đốc cắm chế tác rất tinh 
xảo. Xem thêm Lê Xuân Diệm, Phạm Quang Sơn, Bùi Chí Hoàng: Khảo cổ học Đồng 
Nai, Sđd, tr.66-68.
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với sự phát triển tiếp theo của các xưởng làm vòng, rót đồng điển hình 
như Bưng Bạc. 

Trong cuộc khai quật năm 1996, hai mẫu gỗ lấy từ cọc nhà sàn 
(mẫu 2, H3) và một dụng cụ gỗ có vết gia công được (mẫu 1, H2, lớp 
3-4) được định tuổi C14 cho kết quả: Mẫu 1 - 3.360 ± 80 BP và mẫu 
2 - 3.195 ± 70 BP. Như vậy dự đoán niên đại Cái Vạn tồn tại trong 
khoảng nửa sau thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên (3.500 - 3.000 
năm cách ngày nay) là khá hợp lý.

Địa điểm Cái Lăng gần như liền kề Cái Vạn (cách 2km về phía 
đông), cùng trong xã Phước Thọ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Tuy được phát hiện từ năm 1977, nhưng phải đến gần đây mới được 
tiến hành khai quật1. Dựa vào di vật gốm, rìu bôn đá, khuôn đúc 
kim loại và nhất là lối cư trú nhà sàn trên đầm lầy, có thể nói Cái 
Lăng cũng như một làng “đối ngẫu” với Cái Vạn, tương tự như An 
Sơn - Lộc Giang, Bưng Bạc - Bưng Thơm. Dựa vào đó, những khiếm 
khuyết của khai quật Cái Vạn có thể bù đắp bằng thông tin từ khai 
quật Cái Lăng. Điểm đáng nói nhất của Cái Lăng là việc bảo tồn rất 
nguyên trạng các di vật khảo cổ học có nguồn gốc hữu cơ, như hạt 
quả, dụng cụ và vật liệu kiến trúc gỗ. Cọc gỗ ở Cái Lăng khá lớn, 
đường kính trung bình 20 - 25cm, thảng hoặc có chiếc rộng đến 
35cm, dài 3,5-4m. Chúng được chế tác và sử dụng khá giống Bưng 
Bạc ở chỗ đều đẽo nhọn đầu cắm trực tiếp xuống nền sét bùn, trên 
thân đẽo ngoàm gác thanh ngang.

Một trong số cọc gỗ thu được trong tầng văn hóa Cái Lăng đã được 
định tuổi C14: 3.260 ± 70 cách ngày nay2, xác nhận những đặc tính cổ 
xưa hơn Bưng Bạc, Bưng Thơm của nhóm Cái Vạn, Cái Lăng.

1. Xem Trịnh Sinh và nnk: “Khai quật Cái Lăng”, bài in trong Những phát hiện 
mới khảo cổ học 2001, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001.

2. Xem Nguyễn Giang Hải: “Di chỉ khảo cổ học Cái Lăng”, bài in trong Những 
phát hiện mới khảo cổ học 1996, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996.



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ VII130 II

Hình 26: Hạt quả cà ná phát hiện trong tầng văn hóa Cái Lăng năm 2000
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Chúng ta đã dừng khá lâu ở nhóm di tích đầm lầy tiền Óc Eo phía 
bờ trái cửa vịnh Sài Gòn cổ với mục đích mô tả một hiện tượng mới 
trở thành phổ biến ở thời điểm cuối thiên niên kỷ 2 đầu thiên niên kỷ 1 
trước Công nguyên có gắn bó mật thiết với nhóm cư dân hậu kỳ đá mới 
Đồng Nai với tư cách là hạt nhân của văn hóa tiền sử Nam Bộ. Loại hình 
cư trú đầm lầy ven biển kiểu Cái Vạn - Bưng Bạc sẽ trở thành loại hình 
cư trú cơ bản của các văn hóa cận Óc Eo trên khắp đồng bằng Nam Bộ. 
Việc nghiên cứu tuyến văn hóa theo loại hình cư trú sớm, liên quan đến 
chinh phục đồng bằng lầy ngập như Cái Vạn - Bưng Bạc sẽ giúp làm rõ 
quá trình lan tỏa, chuyển dịch dân cư, văn hóa từ hệ thống văn minh 
Đồng Nai vào sâu đồng bằng Nam Bộ. Chính quá trình này sẽ tạo nên 
một trong những yếu tố văn hóa nền tảng cho việc nảy sinh văn minh 
Óc Eo sau này.

Trong thời kỳ biển tiến Flandrian, Bến Đá (1.150 - 850 năm trước 
Công nguyên) mực nước dâng cao hơn ngày nay 3m đã hình thành 
một vịnh biển nông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Vịnh biển này 
được bồi đắp của hệ thống sông Đồng Nai, sông Thị Vải và sông Sài 
Gòn, Vàm Cỏ đã tạo ra những khối bãi bồi cửa sông khổng lồ, nay là 
các quận, huyện phía nam Thành phố Hồ Chí Minh. Trong công trình 
nghiên cứu này, đôi khi vịnh cổ đó được gọi là vịnh Sài Gòn cổ, như 
cách các nhà địa chất gọi tên vịnh Hà Nội vào thời biển tiến Flandrian.

Trước khi vùng Cần Giờ xuất lộ những giồng đất tương đối khô ráo 
vào nửa sau thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên thì cư dân thời đại đồ 
đồng thuộc tuyến văn hóa Đồng Nai đã bắt đầu công cuộc khai thác các 
vùng đất thấp ven biển ở rìa thềm đất đỏ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 
và dọc sông Thị Vải. Đồng thời lác đác trên một vài doi cao cửa sông 
Vàm Cỏ cũng bắt đầu xuất hiện những làng xóm đầu tiên thuộc thời đại 
đồ đồng. Rạch Núi là một làng như vậy.

Sự xuất hiện làng cổ Rạch Núi (Cần Giuộc, Long An) ở cửa sông 
Vàm Cỏ nhìn đối diện Cần Giờ cho thấy lối cư trú giồng cồn ven biển 
hình thành từ nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên. Phát hiện 
Rạch Núi vì thế rất có ý nghĩa trong việc dõi theo một tuyến phát triển 
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tiền sử dẫn đến sự ra đời sớm những làng tiền cảng thị như Giồng Cá 
Vồ, Giồng Phệt (Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) ở nửa sau thiên 
niên kỷ 1 trước Công nguyên. Tìm hiểu con đường hình thành hệ thống 
di tích tiền cảng thị thuộc văn hóa Cần Giờ sẽ giúp hiểu rõ hơn con 
đường hình thành Óc Eo ở vùng Tứ giác Long Xuyên.

3. Yếu tố ngoại sinh trong giai đoạn cuối thời tiền sử Nam Bộ

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi ý 
thức độc lập dân tộc một cách cực đoan, trong đó, chỉ chú trọng và nhấn 
mạnh những dữ kiện văn hóa xã hội có nguồn gốc nội sinh nhằm tôn 
vinh sự phát triển tự thân mà coi nhẹ hoặc không để tâm đến những yếu 
tố văn hóa ngoại sinh. Phải nói rằng việc cần đề cao ý thức tự tin, tự hào 
dân tộc trên cơ sở đánh giá khoa học, khách quan các sự kiện lịch sử là 
một nhiệm vụ quan trọng của khoa học xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà 
ở mọi nền khoa học xã hội trên toàn thế giới. Đây là một thái độ khoa học 
đúng đắn nhằm phê phán quan điểm học thuật tự ty với chủ nghĩa ngoại 
sinh cực đoan, giải thích mọi hiện tượng văn hóa lịch sử nước nhà dưới 
ảnh hưởng truyền bá, chi phối của các nền văn minh láng giềng. Công 
trình nghiên cứu này không đặt trọng tâm thảo luận về những vấn đề nói 
trên. Nhưng khi đặt ra một phần riêng để xem xét “các yếu tố ngoại sinh đã 
tác động vào thực thể tiền sử muộn ở đồng bằng Nam Bộ”, chúng tôi muốn 
phát hiện, phân tích và đong lường một cách khách quan tác động ngoại 
sinh đó trong tiến trình tiền sử muộn đồng bằng Nam Bộ nhằm dõi tìm 
cội nguồn và giải thích hiện tượng Óc Eo - Phù Nam, một hiện tượng văn 
hóa lịch sử buổi đầu Công nguyên rõ ràng chịu tác động trực tiếp và to lớn 
của các yếu tố văn hóa, kinh tế, chính trị từ bên ngoài.

a) Sự xuất hiện những làng trồng lúa 

Đây là hiện tượng có tính phổ quát trên phạm vi toàn Đông Nam 
Á lục địa, trong đó diễn ra chủ yếu ở ven rìa các đồng bằng châu thổ từ 
Nam Trung Quốc, Bắc, Trung và Nam Bộ Việt Nam và Thái Lan. Ở 
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đây cần có sự phân biệt giữa khả năng sử dụng lúa như một dạng thức 
ăn ngũ cốc hoang dại của những nhóm săn bắt, hái lượm với việc hình 
thành những cộng đồng dân cư trồng lúa (rice farming communities). 
Vì vậy, đối với khảo cổ học, việc ghi nhận dấu tích lúa trong một tầng 
văn hóa nào đó mới chỉ xác nhận việc sử dụng lúa của cư dân nơi đó 
chứ chưa thể khẳng định rằng họ đã là những người làm nông hay vẫn 
còn là những người săn bắt, hái lượm. Thông thường, các kết quả giám 
định sinh học sẽ giúp trả lời câu hỏi lúa đó đã là lúa trồng hay lúa hoang 
dại. Nhưng chính toàn cảnh xã hội (social context) thể hiện qua bộ di 
vật khảo cổ và kết cấu tầng văn hóa mới là những dữ kiện cho phép kết 
luận về những làng xóm định cư nông nghiệp thực sự hay chỉ là những 
cộng đồng săn bắt, hái lượm, cho dù các mẫu lúa lương thực được gửi 
giám định là trồng hay hoang dại.

Một làng xóm định cư nông nghiệp sớm thường có tầng văn hóa 
dày, nhiều lớp, gồm đất cát lẫn than tro, gốm mảnh, tàn tích thức ăn 
thực vật và xương răng động vật phát triển ổn định, tạo nên dạng gò 
nhân tạo. Có hai điểm dễ nhận ra ở các làng trồng lúa sớm tại Đông 
Nam Á là sự có mặt của công cụ chặt bằng đá mài toàn thân (rìu, bôn, 
đục, cuốc, dao gặt...), đồ trang sức dạng vòng hay ống chuỗi bằng đá hoặc 
vỏ nhuyễn thể và gốm lễ nghi (thường là loại có chân đế và trang trí hoa 
văn bằng vẽ màu hay đồ án khắc vạch, đắp nổi). Những làng định cư 
như vậy thường kèm theo một khu mộ táng ngay trong khu vực có tầng 
văn hóa. Dấu tích lúa thường được phát hiện dưới dạng than cháy trong 
các bếp lửa, hố rác, bếp hoặc dưới dạng trấu trộn đất làm gốm. Ở Việt 
Nam, bình tuyến những làng trồng lúa sớm như vậy có thể kể ra như Gò 
Mả Đống, Gò Bông, Phùng Nguyên, Xóm Rền, Đồng Vông, Hoa Lộc, 
Cồn Chân Tiên, Mán Bạc, Cồn Nền, Đền Đồi, Cầu Sắt, Suối Linh, Bình 
Đa, Bến Đò, An Sơn, Lộc Giang... Tuổi của chúng dao động từ 4.500 - 
3.500 năm cách ngày nay, tương ứng với thời kỳ mực nước biển so với 
ngày nay đang ở độ cao trên 3 - 5m, tùy từng khu vực.

Hiện tại, trên toàn vùng Đông Nam Á chưa tìm thấy nơi nào có diễn 
biến tầng văn hóa phát triển trực tiếp từ những người tiền nông nghiệp 
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sang những người làm nông. Dường như có sự phát triển đột biến về 
mặt văn hóa, ghi nhận sự đến mới của những người trồng lúa cùng sống 
với các nhóm cư dân bản địa. Trong phạm vi nước ta có thể nhận được 
dấu hiệu đến mới và sống chung khá rõ ở địa điểm khảo cổ học Mán Bạc1 
(Ninh Bình). Địa điểm này được khai quật nhiều lần, trong đó đáng chú 
ý là công cuộc nghiên cứu quốc tế với sự tham gia của các nhà khảo cổ 
học, nhân học của Việt Nam, Ôxtrâylia, Nhật Bản, Anh, Mỹ... từ năm 
2004 đến năm 2008. 

Mán Bạc là trường hợp khảo cổ học được nghiên cứu khá kỹ với sự 
tham gia của nhiều ngành khoa học khác nhau đã cho phép ghi nhận 

1. Mán Bạc là tên một vùng đất nằm giữa mấy khối núi đá vôi giữa vùng đồng 
trũng ven biển thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Dấu hiệu ngấn nước biển được 
định tuổi C14 tại Núi Lẻ liền đó cho thấy cách đây 4.000 năm, đây là một vùng biển 
ngập tới 2m trên mặt ruộng hiện tại. Các rìa núi trở thành nơi cư trú thuận tiện cho 
việc khai thác thức ăn nhuyễn thể biển. Tại vùng đất Mán Bạc, một làng đá mới nhỏ 
đã hình thành, họ sống trong cùng bình tuyến những người trồng lúa đang phát triển 
ở các đồng bằng cao chân núi vùng sông Hồng, sông Đáy (Bắc Bộ) và sông Mã, sông 
Chu (Thanh Hóa). Chúng ta có thể nhận ra bình tuyến này thông qua sự tương đồng 
về gốm gia dụng cũng như gốm lễ nghi ở địa điểm Núi Phượng Hoàng (Hà Nội), Cồn 
Chân Tiên, Bái Man, Đông Khối (Thanh Hóa), Xóm Trại (Hòa Bình)... Tuổi C14 tương 
thích với địa tầng gốm cho thấy thời điểm làng Mán Bạc xuất hiện ở vào khoảng 3.500 
năm và tồn tại kéo dài đến khoảng 3.200 năm cách ngày nay. 

Cũng trong cùng một vùng lãnh thổ sinh sống (catchment), trước khi những 
người Mán Bạc đến, đã tồn tại một nhóm cư dân săn bắt, hái lượm Đa Bút tại địa 
điểm Đồng Vườn, cách Mán Bạc khoảng 1km đường chim bay. Khi khai quật Mán 
Bạc, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một vài mảnh gốm Đa Bút ở tầng sinh thổ. Đó 
là bằng chứng qua lại khai thác thức ăn của cư dân Đồng Vườn tại nơi đây trước khi 
người Mán Bạc lập làng. Tại Mán Bạc đã khai quật được khá nhiều mộ táng trong tình 
trạng bảo tồn rất tốt ở dưới chân núi đá vôi. Phân tích nhân học cho thấy đa số họ 
thuộc về nhóm người mang đậm đặc trưng chủng tộc Đông Nam Á cổ với nhiều yếu 
tố mongoloid, khác biệt khá rõ với chủ nhân văn hóa Đa Bút. Bên cạnh đó vẫn tồn 
tại trong cùng khu mộ một số rất ít bộ xương đậm nét Đa Bút. Những người mang 
cốt sọ kiểu Đa Bút này hoàn toàn được chôn cất theo phong tục nằm ngửa của người 
Mán Bạc và mang theo những đồ tùy táng không khác gì những người Mán Bạc khác. 
Rõ ràng đã có sự cộng cư hòa bình giữa những người trồng lúa Mán Bạc mới đến với 
những người săn bắt, hái lượm Đồng Vườn đã có từ trước. Thậm chí trong một số 
ngôi mộ khai quật ở Mán Bạc, người chết chôn theo phong tục Mán Bạc vẫn mang 
theo một vài đồ gốm làm theo kiểu Đa Bút trước đây.
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như một trường hợp điển hình của sự tham gia các yếu tố ngoại sinh 
để trở thành một thành tố nội sinh mới trong tiến trình tiền sử Việt 
Nam và Đông Nam Á. Chuỗi phát triển văn hóa nội sinh truyền thống 
“Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn” ở Bắc Bộ hay “Cồn 
Chân Tiên - Đông Khối - Quỳ Chử - Đông Sơn” ở Thanh Hóa thực chất 
bắt nguồn từ một “cú hích” ngoại sinh như vậy.

Trở lại với đồng bằng Nam Bộ, ta có thể bắt đầu chuỗi phát triển văn 
hóa tiền Óc Eo từ những làng trồng lúa đầu tiên thuộc bình tuyến An 
Sơn. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi rằng những 
chủ nhân văn hóa thời hậu kỳ đá mới Nam Bộ nói chung xuất hiện như 
thế nào. Nhóm cư dân tiền sử nào sớm hơn trên cùng vùng đất đã sinh ra 
họ? Rõ ràng trong tình trạng tư liệu hiện có, chúng ta tạm phải chấp nhận 
giả thuyết rằng họ đã đến từ nơi khác. Và sau khi xác lập nền sống định cư 
ổn định ở đây từ 4.500 năm trước thì những người trồng lúa sớm này bắt 
đầu xác lập được tuyến phổ hệ Nam Bộ cho những người trồng lúa, khai 
thác thủy, hải sản, chế tác đá, đồng, gốm, muối qua các thời đại khảo cổ: 
đá mới hậu kỳ, đồng, sắt, các nhà nước Phù Nam, Chămpa.

Vì vậy có thể nói rằng trên nền đất lúa phù sa của các hệ sông Đồng 
Nai, Vàm Cỏ, Mê Kông, tiền sử đồng bằng Nam Bộ bắt đầu chuyển mình 
từ 4.500 năm trước với một cú hích “ngoại sinh”. Đó là cuộc chuyển đổi từ 
những xã hội săn bắt, hái lượm nhỏ lẻ sử dụng bộ công cụ ghè đẽo kiểu 
đá cũ thành những làng khai thác và trồng lúa định cư thời hậu kỳ đá mới. 
Phải chăng một quá trình chuyển đổi như vậy đã từng diễn ra ở Lung Leng 
(Kon Tum), nơi mà các dấu tích hậu kỳ đá mới, kim khí quện đan và nằm 
trực tiếp trên tầng chứa các công cụ cuội ghè đẽo theo kiểu đá cũ. 

b) Sự xuất hiện những khuôn đúc đồng 

Có một đặc điểm nổi bật trong thời đại kim khí Nam Bộ là sự xuất 
hiện khá nhiều khuôn đúc kim loại bằng đá trong khoảng thời gian 
nửa sau thiên niên kỷ 2 và nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên 
(3.500 - 2.500 năm cách ngày nay). Trong số đó, khuôn đúc rìu chiếm 
số lượng gần như tuyệt đối. Ngoài ra có thể thấy khuôn đúc giáo,  
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mũi tên, lưỡi câu, mũi nhọn, lao ngạnh, chuôi dao găm hay chuôi kiếm, 
lưỡi liềm, lục lạc, trâm cài đầu1. Tổng số tiêu bản khuôn đúc tính cho 
đến năm 2001 là 147 chiếc, phân bố chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ, 
tập trung tới hơn 50% là ở địa điểm khảo cổ học Dốc Chùa (76 tiêu 
bản) và khoảng 40% là ở nhóm Cái (Vạn, Lăng) - Bưng (Bạc, Thơm)  
(55 tiêu bản). Đa số khuôn chế từ đá sa thạch, thảng hoặc mới có 
khuôn làm bằng đất nung.

Dựa vào tính đồng nhất địa tầng và kiểu dáng khuôn có thể sử dụng 
sưu tập khuôn phát hiện ở Cái Vạn, Cái Lăng, Bưng Bạc, Bưng Thơm làm 
tiêu biểu cho loại hình khuôn giai đoạn sớm của thời đại đồ đồng Nam Bộ 
với khung niên đại 3.500 - 2.500 năm. Một số khuôn khác, như Phú Mỹ, 
Suối Chồn có thể muộn hơn, thuộc phạm trù thời đại sắt. Và như vậy bộ 
khuôn 76 chiếc ở Dốc Chùa cũng có thể nhận ra thuộc hai giai đoạn sớm, 
muộn khác nhau. Một số nhà nghiên cứu dựa vào niên đại C14 ở địa điểm 
Núi Gốm (Hàng Gòn 1) thuộc tỉnh Đồng Nai tới 3.950 ± 250 BP để đưa 
những mảnh khuôn đúc kim loại phát hiện ở đây đại diện cho giai đoạn 
sớm nhất của nghề đúc đồng Nam Bộ2. Chúng tôi không tin có sự đồng 
đại giữa mẫu C14 với những bằng chứng đúc đồng ở Núi Gốm. Sưu tập 
khuôn đúc được E. Saurin phát hiện ở đây vào đầu những năm 1960 cho 
thấy chúng rất gần gũi với khuôn đúc ở Dốc Chùa và sớm nhất chỉ có thể 
thuộc nửa sau thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên mà thôi.

Bên cạnh các khuôn đúc đồng thì ở một vài địa điểm như Bình Đa, 
Gò Cây Me cũng phát hiện được nồi nấu - rót đồng. Loại hiện vật này 
thường thấy ở các địa điểm thuộc bình tuyến Đồng Đậu - Gò Mun ngoài 
Bắc Bộ, nhưng ở Nam Bộ lại không có nhiều theo tỷ lệ phát hiện khuôn 
đúc. Nhân đây cũng xin nhấn mạnh rằng cho đến hiện nay, ở vùng Bắc 
Bộ, bằng chứng chắc chắn của chế tác đồng mới chỉ xuất hiện ở khoảng 
3.500 năm trước, trong các tầng văn hóa ghi nhận bước chuyển từ gốm 
Phùng Nguyên sang gốm Đồng Đậu.

1, 2. Xem Nguyễn Giang Hải: Nghề luyện kim cổ ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001, tr.53-60, 25-26.
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Tình hình xuất hiện các bằng chứng của việc chế tác, sử dụng đồ 
đồng ở Nam Bộ dường như diễn ra đồng loạt ở nửa sau thiên niên kỷ 2  
trước Công nguyên và khá giống nhau về cả loại hình lẫn chất liệu. 
Những bằng chứng đó, bao gồm cả thành phần hợp kim đồng + thiếc + 
chì chứng tỏ trình độ đúc đồng khi xuất hiện ở Việt Nam nói chung và 
Nam Bộ nói riêng đã ở trình độ phát triển cao, tương đương trình độ ở 
thời đại đồng thau trung kỳ - hậu kỳ1. 

Quá trình xuất hiện đó không chứng minh được nguồn gốc bản địa mà 
chỉ ghi dấu việc tiếp nhận một hệ kỹ thuật mới có nhiều ưu việt vào thực 
thể tiền sử Nam Bộ diễn ra vào khoảng 3.500 năm trước. Các kiểu khuôn 
đúc rìu xòe cân lưỡi parabol cho thấy tính đồng nhất rất cao ở cả một khu 
vực rộng lớn Nam Đông Nam Á lục địa, từ Thái Lan qua Campuchia đến 
Nam Bộ (Việt Nam). Điều này phản ánh một mạng xã hội rộng lớn đã 
hình thành không phải chỉ trên lĩnh vực nghề gốm mà cả trong việc giao 
lưu nguyên liệu, kỹ thuật đúc đồng, ít nhất đã tồn tại từ 3.500 năm trước. 
Chính mạng xã hội này đã đóng vai trò phát tán những thành tựu kỹ thuật 
mới du nhập ra các vùng khác trong hệ thống mạng của mình.

Việc phân tích phạm vi và cơ chế vận hành mạng xã hội đó rất hữu 
ích đối với việc tìm hiểu cấu trúc xã hội tiền, cận Óc Eo. Qua đó có thể 
hiểu được các vùng kinh tế, văn hóa tiền sử trước khi hội nhập Óc Eo - 
Phù Nam. 

1. Phân kỳ khảo cổ học cổ điển lấy chất liệu làm công cụ để lại trong lòng đất làm 
tiêu chí: thời đại đồ đá (sớm nhất, gồm đá cũ, đá giữa, đá mới), thời đại kim khí (đồ đồng, 
đồ sắt). Trong mỗi phân kỳ theo chất liệu như vậy lại được chia nhỏ hơn để theo dõi tiến 
trình phát triển: sơ kỳ (sớm - early), trung kỳ (giữa - mid) và hậu kỳ (muộn - late). Giai 
đoạn sơ khai của thời đại kim khí, cũng chính là thời đại đồ đồng, thường đặc trưng 
bằng việc sử dụng kỹ thuật đập rèn tạo dáng hoặc đúc những khối quặng đồng mềm 
hàm lượng kết tinh đồng đỏ cao, công cụ thường không có họng rỗng tra cán mà được 
tạo đốc, tông để đóng hay buộc tra cán như công cụ đá. Việc pha chế hợp kim (thiếc, chì) 
được coi như là giai đoạn phát triển sau, cùng với kỹ thuật đúc, tạo khuôn hai mang chế 
công cụ có phần hốc rỗng để cắm phần cán gỗ vào bên trong. Các kỹ thuật làm khuôn 
sáp ong để dễ tạo dáng và hoa văn cũng như dùng các phụ gia như antimoan, asenic để 
làm trơn khuôn, róc đồng, tăng độ giòn, cứng được coi như thuộc giai đoạn cuối. 
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Hình 27: Một số khuôn đúc đồng phát hiện ở Nam Bộ 
 (Nguồn: Masanari, N., 2005)
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4. Mạng xã hội của các di tích khảo cổ học làng lúa sớm Nam Bộ

Mạng xã hội tiền sử (prehistoric social network) là một lĩnh vực 
nghiên cứu mới được ứng dụng trong khảo cổ học tiền sử. Khái niệm 
về mạng xã hội một phần nào đó giống với khái niệm văn hóa khảo 
cổ nhưng mở rộng hơn và đôi khi không nhất thiết bị phụ thuộc bởi 
những đặc thù của văn hóa khảo cổ. Mạng xã hội tiền sử vì thế có thể 
đa dạng, đa chiều nhưng vẫn nhằm nêu bật được mối liên hệ mạng giữa 
các thành tố khảo cổ học, giữa các nhóm nhỏ hay cộng đồng dân cư lớn. 
Vì vậy, trong nhiều trường hợp mạng xã hội tiền sử trùng với văn hóa 
khảo cổ, hay trùng với hệ mạng ngôn ngữ tộc người, nhưng cũng nhiều 
khi mạng xã hội tiền sử bao trùm, đan chéo qua nhiều văn hóa khảo cổ 
hay nhiều nhóm ngôn ngữ tộc người khác nhau. Chúng tôi ứng dụng 
lý thuyết mạng xã hội tiền sử để nghiên cứu thời kỳ tiền Óc Eo với hy 
vọng sẽ có thể làm sáng tỏ mô hình giả thuyết mandala1 cho đế chế Phù 
Nam sau này.

a) Mạng xã hội lúa (rice growers network)

Vào khoảng thời gian giữa thiên niên kỷ 3 trước Công nguyên, 
đồng bằng Nam Bộ cho dù đã bị ngập gần hết vẫn có những hoạt động 
khai thác của những nhóm cư dân săn bắt, hái lượm. Dấu vết để lại của 
họ trên rìa cao phía bắc - đông bắc hoặc chân các núi vùng Kiên Giang,  

1. Nghiên cứu các mô hình nhà nước sớm ở Đông Nam Á, một số học giả nhận thấy 
tính độc lập tương đối của các khối quyền lực địa phương (có thể do đặc thù địa hình bị 
chia cắt nhỏ của Đông Nam Á) trong một hình thái liên kết rộng hơn. Lý thuyết về các 
đế chế bao gồm những tiểu quốc, bộ lạc, liên minh bộ lạc mà quyền lãnh đạo đế chế tùy 
lúc có thể là thần quyền, pháp quyền, tộc quyền, thương quyền... thoạt đầu có thể từ thủ 
lĩnh mandala mạnh nhất, nhưng rồi dễ dàng được thay thế bởi các thủ lĩnh mandala khác 
mạnh hơn. Mô hình cấu trúc xã hội mandala được nhà sử học Oliver William Wolter tổng 
kết được nhiều học giả sử dụng. Xem thêm Wolter. O.W.: History, Culture and Region in 
Southeast Asian Perspectives,1999. Tái bản có sửa chữa, Connell Uni., New York hợp tác với 
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
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An Giang hẳn rất mờ nhạt, tương tự tình hình những công cụ ghè đẽo 
phát hiện trên cao nguyên Đồng Nai. Trong điều kiện đồng bằng thường 
ngập, lại rất thiếu nguồn đá công cụ, việc phát hiện những dấu tích đá 
cũ tương tự Đồng Nai, Biên Hòa, Lâm Đồng, Kon Tum là rất khó. Thức 
ăn tự nhiên trên đồng bằng vịnh biển này khi đó sẽ chủ yếu là nhuyễn 
thể. Lúa sẽ chỉ phân bố ở các vùng đất độ cao trên 6m. Tại ven rìa Tam 
Điệp (Thanh Hóa, Ninh Bình), sát các doi cao ven biển Nghệ Tĩnh, Bình 
Trị Thiên, Quảng Nam... chúng ta cũng đã bắt gặp dạng sống chủ yếu 
nhằm vào khai thác nhuyễn thể như vậy.

Vì thế không thể nói đến một mạng xã hội lúa vào thời điểm 
này ở đồng bằng Nam Bộ. Nhưng một mạng xã hội lúa có lẽ bắt đầu 
hình thành ở những vùng đồng bằng cao mà chúng ta đã mô tả ở đầu 
chương này: An Sơn - Lộc Giang ở đồng bằng thượng nguồn sông 
Vàm Cỏ Đông, Bến Đò, Bình Đa... ở ven bờ sông Đồng Nai. Việc sử 
dụng trấu của một loài lúa trồng (orisa sativa japonica) tại An Sơn 
không phải bàn cãi nữa do gần đây đã được xác nhận của một phòng 
thí nghiệm ở Tokyo (Nhật Bản)1. Tuổi của các mẫu trấu này có thể 
khẳng định là trên 4.000 năm cách ngày nay. Đó cũng là tuổi chắc 
chắn cho sự hình thành một mạng xã hội của những người trồng lúa 
sớm trong khu vực.

Nói đến mạng xã hội của những người trồng lúa thời đó là nói đến 
mối liên hệ diễn ra chủ yếu trên ba lĩnh vực: 1- Giống (kèm theo là những 
kiến thức bảo quản, gieo vãi, nuôi trồng và các lễ nghi tín ngưỡng tương 
thích). 2- Những sản phẩm sinh ra từ làng lúa (lúa và các sản phẩm thủ 
công nhờ định cư và nông nhàn). 3- Quan hệ huyết tộc và hôn nhân đối 
ngẫu hình thành từ hai điều kiện cơ bản của làng trồng lúa là sở hữu đất 
lúa và định cư.

1. Xem Bellwood, P. và nnk: Report on the Archaeologica. Excavation at An Son, 
An Ninh Tay Commune, Duc Hoa district, Long An Province, Southern Vietnam (tài liệu 
nội bộ chưa công bố), 2010.
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Trong phần này chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề thứ nhất là “giống”. 
Trong một xã hội trồng lúa sớm thì giống lúa là một loại hình tài sản 
mang tính chỉ huy. Bên cạnh đó, sản phẩm của làng lúa còn là các cây 
thường dùng (gia vị, cây thuốc, cây cho sợi, cho màu...) được chuyển từ 
tự nhiên về “vườn” gần nhà và một số “con” dễ nuôi, thường gắn với hệ 
sinh thái người (chó, lợn, gà, trâu, bò...). Như vậy, phạm trù về “giống” 
ở đây không chỉ thu hẹp trong phạm vi “lúa” mà là mọi sản phẩm nuôi 
trồng cho một cuộc sống nông nghiệp lúa định cư. Về một mặt nào đó, 
định cư là sự tự giới hạn hoạt động của con người trong thiên nhiên 
và thúc đẩy nhu cầu “mang thiên nhiên” về gần nhà, gần làng. Phương 
tiện để chuyển tải thiên nhiên về gần nơi mình ở chính là nuôi, trồng. 
Từ đó sản sinh ra những giống vật nhân tạo được chọn lựa, chăm sóc 
mang lại những hiệu quả sử dụng cao hơn. Với ý nghĩa đó chúng ta có 
thể nói rằng trong các xã hội nông nghiệp sớm thì giống của các cây, 
con được tạo ra từ nuôi trồng trở thành một tài sản mang tính chỉ huy 
(directional objects). Mạng xã hội gắn kết những người làm nông sớm 
với nhau thông qua việc trao đổi, mua bán những vật phẩm như vậy.

Rất thuận lợi cho nghiên cứu của chúng ta là ở đồng bằng Nam Bộ 
tồn tại một truyền thống làm gốm trộn trấu rất dai dẳng. Truyền thống 
này được xác lập từ bình tuyến An Sơn khoảng 4.000 năm và ngay từ 
đầu đã được xác định là trấu của lúa trồng. Truyền thống đó duy trì đến 
tận thời Óc Eo. Nhờ đó việc xác định tính chất làng lúa gắn với loại gốm 
trộn trấu đó khá dễ dàng. Tuy nhiên cũng không phải ở mọi địa điểm 
khảo cổ học chúng ta thu thập được loại gốm trộn trấu đó. Vì thế việc 
xác lập một số tiêu chí mạng nhằm có thể ghi nhận những di tích cùng 
tính chất làng lúa sẽ giúp chúng ta lần tìm được mạng xã hội trồng lúa 
ở đồng bằng Nam Bộ.

Hiện tại chúng ta có thể dựa vào tư liệu từ các cuộc khai quật ở An 
Sơn để phác dựng những tiêu chí khảo cổ học cho một làng lúa sớm 
như sau:

1- Có tầng văn hóa dày gồm nhiều lớp chứa than tro, mảnh gốm 
vỡ, xương răng động vật, phát triển liên tục: phản ánh định cư ổn định.
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2- Có khu mộ táng ổn định, đồ tùy táng mang tính cá thể cao, đã 
có thể được mai táng theo nhóm huyết thống (family cluster): phản ánh 
định cư theo các nhóm huyết thống dưới dạng gia đình.

3- Có hệ thống gốm lễ nghi với đặc trưng là loại gốm chân có vành 
chân đế (bình vò, mâm bồng, cốc bát chân cao), trang trí hoa văn khắc 
vạch đồ án hình học: phản ánh thặng dư lương thực, nhu cầu phân định 
giá trị đồ vật và phản ánh tín ngưỡng dòng tộc, tôn giáo, sự xuất hiện tài 
sản cá nhân.

4- Công cụ đá mài toàn thân: trình độ kỹ thuật hoàn mỹ gắn với 
thặng dư lương thực phổ cập1.

5- Bắt đầu xuất hiện đồ trang sức dạng vòng khoan lõi và chuỗi hình 
ống: trình độ kỹ thuật hoàn mỹ gắn với thặng dư lương thực phổ cập, sự 
xuất hiện tài sản cá nhân.

Chúng ta sẽ xem xét chi tiết từng yếu tố đó trong các phần sau. 
Đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có được chứng cứ trực 
tiếp của việc sử dụng lúa, như than gạo cháy hay vỏ trấu trong đất 
làm gốm.

Với những tiêu chí ở trên chúng ta có thể liên kết những phát hiện 
khảo cổ học trong vùng dưới dạng mạng xã hội trồng lúa theo tuyến 
ngang đồng thời (horizon) và tuyến dọc truyền thống (tradition). Những 
địa điểm có thể coi như cùng tập bình tuyến như An Sơn (khoảng 4.000-
3.500 năm cách ngày nay), gần nhất là Lộc Giang và chút xa hơn về phía 
đông là cụm di tích vùng Tân Uyên - Nông Nại như Cù Lao Rùa, Bến Đò 
và các hệ thống xưởng chế tác đá như Hàng Ông Đại, Hàng Ông Đụng 
(Bình Dương), Suối Linh, Đồi Phòng Không (Đồng Nai) cho thấy đã 
tồn tại một mạng xã hội sớm nhất của những người làm nông Nam Bộ.  

1. Thặng dư lương thực phổ cập khác với thặng dư lương thực nhất thời, ngẫu 
nhiên do bội thu nhờ săn bắt, hái lượm mang lại. Chỉ có nền kinh tế dựa trên sản 
xuất ngũ cốc mới có thể mang lại thặng dư phổ cập nhờ tính bảo tồn lâu dài và khả 
năng trao đổi xa của cốc vật. Thặng dư phổ cập cho phép tách số lao động thừa ra 
khỏi hệ thống sản xuất lương thực trực tiếp.
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Tính mạng thể hiện rất rõ trong sự gần gũi về bộ di vật đá, gốm bên 
cạnh những đặc thù còn mang nhiều tính địa phương vùng miền.

b) Mạng xã hội gốm

Những yếu tố giúp nhận ra sự gần gũi giữa các di tích tiền sử có 
chứa gốm là bản chất thông tin của một mạng xã hội gốm đương thời. 
Khác với các phát hiện độc tuyến của loài người, gốm là sản phẩm 
phát hiện đa tuyến. Có nghĩa rằng, tích lũy kiến thức của người tiền 
sử ở nhiều vùng cách biệt khác nhau đều đã dẫn đến việc nặn đất 
làm đồ đựng và nướng chúng trong lửa thành gốm. Tuy nhiên, trong 
từng vùng, thì tính chung trên đồ gốm giữa các di tích lại khắc họa 
đặc thù văn hóa riêng biệt, trở thành một trong những tiêu chí hàng 
đầu để khoanh thành những nền văn hóa khảo cổ học khác nhau. 
Tính chung đó chứa những thông tin tuyến (line), mạng (net), trong 
đó rõ nhất là ở những dấu ấn trong kỹ thuật tạo dáng (kiểu miệng, 
đế, thân, vai...) và ở hoa văn kỹ thuật cũng như hoa văn trang trí bề 
mặt. Một trong số những nhà nghiên cứu quan tâm nhất về những 
thông tin tuyến mạng gốm của bình tuyến An Sơn này là Giáo sư 
Nhật bản Nishimura Masanari1.

Mạng xã hội gốm được trình bày ở đây nhấn mạnh vào mấy điểm 
mang nhiều dấu ấn thông tin sau đây:

1- Hệ kỹ thuật làm màu, miết láng bề mặt áo gốm lễ nghi: Vào bình 
tuyến An Sơn tồn tại loại gốm lễ nghi, áo gốm được phủ màu đỏ thổ 
hoàng và miết bóng. Có thể nói, đây là một kỹ thuật dành riêng cho loại 
gốm cao cấp đương thời. Ở một số nơi như Thái Lan, Trung Quốc, kỹ 
thuật này dùng cho cả loại gốm đen. Tại miền Bắc Việt Nam, kỹ thuật 

1. Xem Masanari, N.: “Một số nhận xét sơ bộ về đồ gốm thời đại đá mới và kim 
khí tại các tỉnh Đồng Nai và Long An”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền 
Nam Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.211. 

Xem Masanari, N.: “Thành Lũng Khê: Nhận xét mới từ những điều tra khảo cổ 
học”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005.
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này cũng xuất hiện và phổ biến vào cuối thiên niên kỷ 3, đầu thiên niên 
kỷ 2 trước Công nguyên (Mả Đống, Gò Bông, Hoa Lộc). Ở bình tuyến 
Bưng Bạc bắt đầu xuất hiện thêm kiểu gốm bôi và vẽ màu (đen, đỏ, 
trắng) mà sau này còn bắt gặp ở văn hóa Óc Eo.

2- Lấy trấu lúa làm chất trộn xương gốm: Hiện tượng này bắt đầu 
trở nên rất phổ biến trong bình tuyến An Sơn từ nửa sau thiên niên kỷ 2  
trước Công nguyên và kéo dài trong suốt thời tiền sử muộn cho đến tận 
văn hóa Óc Eo.

3- Ngoài đồ đựng còn khá phổ biến loại hình bếp “cà ràng” gốm: Đó là 
loại bếp gốm có chân kiềng phù hợp với kiểu cư trú nhà sàn hay thuyền 
bè trên sông nước. Theo tài liệu dân tộc học, loại hình bếp này hiện còn 
được dùng phổ biến ở đồng bằng Nam Bộ cũng như trong một số nhóm 
Mã Lai - Đa đảo (Malayo-Polinésien) ở Malaysia và Indonesia.

4- Sử dụng que đầu răng lược để trang trí đồ án sóng nước, hình học 
và chấm rải: Đây cũng là kỹ thuật trang trí trên bề mặt gốm tiêu biểu 
cho bình tuyến hậu kỳ đá mới toàn Đông Nam Á lục địa. Tuy nhiên, ở 
bình tuyến An Sơn, các đồ án trang trí tương đối đơn giản hơn so với 
các vùng phía Bắc nước ta.

5- Tính mạng xã hội gốm đương thời mới chỉ thể hiện ở mức giao 
lưu trao đổi thấp chứ chưa hình thành một mạng sản xuất và buôn bán 
có tính thương mại: Tình trạng này kéo dài cho đến tận trước khi hình 
thành văn hóa Óc Eo - Phù Nam. Phân bố rộng và ổn định hơn loại hình 
gốm cứng chất liệu lọc cao của văn hóa Óc Eo sau Công nguyên mới bắt 
đầu phản ánh nền sản xuất thương mại gốm thực sự ở Nam Bộ.

 c) Mạng xã hội luyện kim

Luyện kim ở Nam Bộ xuất hiện đầu tiên với những hoạt động đúc 
đồng từ nửa sau thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên1. Sự thiếu vắng 

1. Xem Nguyễn Giang Hải: Nghề luyện kim cổ ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam, Sđd.
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mỏ đồng cũng như trình độ cao của kỹ thuật và chất liệu đúc đồng khi 
xuất hiện đã phản ánh đó là hiện tượng du nhập kỹ thuật đúc đồng từ 
nơi khác vào vùng này. Vùng tiếp nhận kỹ thuật đúc đồng đầu tiên có 
lẽ là vùng lúa hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai. Khuôn đúc đồng loạt 
phát hiện có đặc trưng kiểu dáng, chất liệu khá giống nhau ở nhiều 
nơi, tập trung trong khoảng niên đại trên dưới 3.000 năm cách ngày 
nay cho thấy sự xuất hiện khá đồng thời và tập trung của một mạng xã 
hội luyện kim tiền sử. Hiện tượng này tương đối giống ở miền Bắc Việt 
Nam trong bình tuyến Đồng Đậu, cũng ở nửa sau thiên niên kỷ 2 trước 
Công nguyên. Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy mạng xã hội luyện kim 
Nam Bộ gắn bó nhiều hơn với truyền thống đồng thau phía tây (Thái 
Lan, Campuchia) với đặc trưng là những rìu và khuôn đúc rìu có lưỡi 
cong cân xứng, chưa phát triển đến giai đoạn chế đúc đồ đựng. 

Sự xuất hiện dụng cụ đồng thau cùng với các khuôn đúc đầu tiên ở 
Nam Bộ rõ ràng gắn bó với những làng trồng lúa sử dụng gốm lễ nghi, 
trong đó Bình Đa và Dốc Chùa là hai địa điểm tiêu biểu cho loại hình cư 
trú đất lúa cao và Cái Vạn, Bưng Bạc tiêu biểu cho loại hình đất lúa thấp. 
Đồ đồng và khuôn đúc đều xuất hiện ở tầng sớm của các di tích này. Đó 
là tầng cư trú của những làng trồng lúa định cư kéo dài hàng trăm năm 
với chứng tích của nghề làm sợi bằng dọi đất nung lớn vào loại nhất 
Đông Nam Á đương thời (Dốc Chùa) và những hoạt động tự chế vòng 
đeo tay bằng đá (Cái Vạn). Ý nghĩa của việc nghiên cứu mạng xã hội đúc 
đồng gắn với sự tồn tại của các xưởng làm vòng trang sức, chế sợi dệt 
vải chính là ở chỗ đã tìm ra lát cắt thời gian chứng tỏ sự chín muồi và ổn 
định của thặng dư lương thực lúa trong vùng. Xưa nay chúng ta thường 
chỉ chú ý đến sự xuất hiện các xưởng thủ công như minh chứng cho nhu 
cầu phát triển văn hóa mà quên rằng đó chính là thước đo của thặng 
dư trong sản xuất lương thực. Không thể có những người thợ đúc đồng, 
làm đá, chế sợi nếu xã hội không đủ đảm bảo lương thực sống cho họ. 
Đúc đồng, chế đá, làm sợi chỉ là khâu cuối cùng của một hệ thống sản 
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xuất phi lương thực. Trước đó còn là những chuỗi lao động phi lương 
thực khác nữa, như khai nấu quặng (hay gom nguyên liệu) và khai thác 
hoặc gieo trồng cây có sợi.

Trong các ngành thủ công tiền sử thì luyện kim, chế đồ trang sức 
đá quý, thủy tinh và dệt vải là những ngành mang tính mạng xã hội cao 
nhất. Bởi chúng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và sức lan tỏa mạnh.

Mạng xã hội đúc đồng ở Nam Bộ đã phát triển rất nhanh trong 
nửa đầu thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, mặc dù do những hạn 
chế về nguồn nguyên liệu, mạng này chưa phát triển đến trình độ chế 
tác đồ đựng mang tính lễ nghi. Chỉ từ khoảng thế kỷ II trước Công 
nguyên, trước thềm văn minh Óc Eo, dưới tác động do làn sóng di tản 
của các thủ lĩnh Bách Việt vùng Lĩnh Nam, miền Bắc Việt Nam và sự 
kích thích của nền thương mại biển, tại miền Đông Nam Bộ xuất hiện 
một số trung tâm thủ lĩnh quân sự sở hữu những đồ đồng đạt đỉnh 
cao văn minh đương thời, như trống đồng, qua đồng, chuông, chiêng, 
tượng thú...

d) Mạng xã hội của công cụ đào, cắt, chặt bằng đá

Công cụ đào, cắt, chặt bằng đá là những công cụ đá chia làm hai 
phần rõ rệt: phần đốc để cầm tay hay tra cán và phần mũi, lưỡi để đào 
hay chặt. Trong văn liệu khảo cổ thường gọi bằng những thuật từ “rìu”, 
“bôn”, “dao”, “mũi nhọn”, “đục”, “cuốc”, “thuổng”... Trong xã hội trồng 
lúa Nam Bộ, tương đương thời đại hậu kỳ đá mới và thời đại kim khí, 
những công cụ trên đều được mài ở lưỡi và cả ở thân đốc, trở thành 
loại hình di vật phổ biến chỉ sau đồ gốm trong các tầng văn hóa tiền sử 
muộn. Cho đến nay, nếu tính cả số lượng khai quật khảo cổ lẫn do dân 
sưu tầm, số lượng công cụ đào, chặt đá tiền sử muộn ở Nam Bộ (và Tây 
Nguyên) lên đến hàng vạn tiêu bản. 

Do cấu trúc địa chất mà nguồn nguyên liệu chế tác công cụ chặt 
bằng đá Nam Bộ tập trung ở vùng Tây Nguyên và rìa chân cao nguyên 
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Lâm Đồng, Đồng Nai. Các xưởng chế tác công cụ đá phục vụ việc khai 
thác đồng bằng Nam Bộ nói chung lại nằm thấp hơn một chút ở các làng 
lúa gối giữa chân cao nguyên và đồng bằng thấp. 

Đi sâu vào chuyên ngành, các nhà khảo cổ học phân loại công cụ đá 
Nam Bộ ra thành nhiều chủng loại đến mức ngay cả những chuyên gia 
khảo cổ học vùng khác cũng không thể nắm bắt nổi. Tuy nhiên có thể 
dễ dàng nhận ra tính mạng xã hội chung của hệ thống công cụ tiền sử 
chủ chốt bằng đá của Nam Bộ (rìu, bôn) ở kiểu dáng dài, xòe răng ngựa 
với tỷ lệ ngang thân thấp hơn nhiều lần so với chiều dài thân. Chất liệu đá 
andesit, bazan trong vùng Nam Bộ có độ sừng hóa thấp nên có độ cứng 
và độ dai kém hơn so với các nguồn đá công cụ miền Bắc. Điều đó đã 
khiến bộ công cụ đào, chặt Nam Bộ có bề dày lớn hơn, tạo ra tỷ lệ ngang 
dọc của mặt cắt công cụ nhỏ hơn miền Bắc rất nhiều.

Có hai kiểu tra đốc cán công cụ đào, chặt phổ biến ở các làng lúa 
tiền sử Nam Bộ: kiểu đốc tra cán có vai và kiểu đốc tra cán không vai. 
Tổng số công cụ có vai cao hơn so với công cụ không vai. Tỷ lệ khác 
nhau của hai loại này ở mỗi làng là dấu hiệu quan trọng giúp các nhà 
khảo cổ học phân gom thành các nhóm loại hình địa phương và thời 
đoạn. Trong một số trường hợp cụ thể có những làng lúa chứa rất ít 
công cụ đá như vậy. Suy luận logic là họ đã sử dụng các dụng cụ tre, gỗ 
thay thế. 

Sự gần gũi trong chất liệu và kiểu dáng công cụ đào, chặt đá ở nhiều 
di tích tiền sử muộn Nam Bộ cho thấy sự tồn tại một mạng xã hội công 
cụ đá trong vùng. Đây là mạng trao đổi diễn ra ở mọi khâu chế tác đá: 
từ nguyên liệu, phác vật đến công cụ hoàn chỉnh. Trong các văn liệu 
khảo cổ chúng ta thường gặp các thuật từ phân loại di tích như “nơi 
cư trú”, “khu mộ táng”, “nơi cư trú và mộ táng”, “công xưởng”, “nơi cư 
trú và công xưởng”... thì “công xưởng” (workshop), “nơi cư trú và công 
xưởng” (settlement - workshop) là đại biểu cho các dạng hình sản xuất 
trong mạng trao đổi công cụ đá đó. Trao đổi nguyên liệu diễn ra giữa 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ VII148 II

những người chuyên khai thác và những người sản xuất. Trao đổi phác 
vật diễn ra giữa những xưởng sản xuất và những nông dân tự mài chế. 
Lao động tạo phác vật cần tính chuyên môn pha đá, tạo hình cao hơn, 
nhưng lao động mài chế lại có thể đơn giản đối với mọi nông dân. Vì 
thế không phải ở xưởng nào chúng ta cũng bắt gặp hoàn chỉnh một dây 
chuyền từ pha đá, ghè tạo dáng đến mài hoàn thiện và ở một số di tích 
cư trú thuần túy vẫn xuất hiện những phác vật, mảnh tước và bàn mài 
chế. Tại các cuộc khai quật xưởng chế tác công cụ chặt bằng đá bazan 
rất nổi tiếng thời kim khí ở Thanh Hóa là Đông Khối, số lượng bàn mài 
không tương ứng với số lượng mảnh tước và phác vật để có thể chứng 
minh sự có mặt tại đây một dây chuyền mài chế ra tất cả các công cụ 
chặt hoàn chỉnh như đã tìm thấy ở các làng trồng lúa quanh đó. Tình 
hình cũng tương tự ở các xưởng vùng Đông Nam Bộ (Hàng Ông Đụng, 
Hàng Ông Đại, Suối Linh...). 

Trong chuỗi mạng xã hội trao đổi công cụ đá, những người nông 
dân sử dụng công cụ sẽ nằm ở cuối mạng trao đổi này, họ bị chi phối 
chủ yếu ở hai khâu đầu mạng: nguyên liệu và chế tạo phác vật. Tình 
hình cũng có phần tương tự như ở mạng xã hội vòng trang sức trình 
bày dưới đây.

đ) Mạng xã hội vòng trang sức đá

Nếu so sánh với các vùng tiền sử muộn khác ở Việt Nam (miền Bắc 
và miền Trung) thì những người trồng lúa tiền sử Nam Bộ là những 
người ít chú ý nhất đến trang sức cá nhân. Số lượng đồ trang sức phát 
hiện cho đến trước khi xuất hiện văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ chiếm số 
lượng không nhiều, chất liệu kém và kiểu dáng thô xấu.

Trong trật tự phân cấp lao động tiền sử, so với lao động chế tác công 
cụ sản xuất, thì lao động dành cho chế tác đồ trang sức còn tách xa lao 
động lương thực trực tiếp hơn nữa. Chúng thuộc những ngành lao động 
phi sản xuất tiền sử được hưởng sau cùng của kết quả thặng dư lương thực.  
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Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện lan tỏa mạng (net) thì chúng lại 
thuộc lĩnh vực có sức lan tỏa, giao lưu rộng và mạnh nhất1. 

Từ nửa sau thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên mới bắt đầu xuất 
hiện công xưởng chế tác phác vật vòng. Địa điểm tập trung nhiều phác 
vật vòng nhất là Đồi Phòng Không (Đồng Nai). Đây là phác vật làm 
bằng một loại đá gốc bình thường. Sau khi tạo phiến mỏng (khoảng 
1,5 - 3 cm), đá được đẽo tròn hình đĩa có đường kính khoảng 8 - 12 cm,  
sau đó ghè hõm ở giữa trước khi khoan tách lõi tạo lỗ đeo tay. Đôi khi 
người ta ghè tạo lỗ thủng trực tiếp. Phác vật sau khi ghè tạo dáng sẽ 
được mài rìa cạnh cong tròn và dũa thẳng hoặc hơi cong ở lỗ giữa tạo ra 
chiếc vòng trơn tru có mặt cắt ngang thân hình tròn (bầu dục) hay hình 
chữ D. Kiểu vòng đá này khá giống loại vòng đá phát triển nhiều ở miền 
Bắc Việt Nam trong bình tuyến Đồng Đậu (3.500 - 3.200 năm trước) với 
công xưởng chế tác Hồng Đà2.

Những người trồng lúa tiền sử Nam Bộ ở khoảng 3.000 năm trước 
rất ưa chuộng loại vòng đá thô lớn này. Chúng tìm thấy nhiều ở Cù Lao 
Rùa, Dốc Chùa, Bưng Bạc, Cái Vạn... Tại đây, bên cạnh những mảnh 
vòng trơn tru cũng thường thấy dạng phác vật vòng, chứng tỏ những 
nông dân ở các làng lúa này có thể tự hoàn tất các khâu mài dũa cho 
riêng mình. Số lượng bàn mài ngoài và trong ở các di tích này chưa đủ 
thuyết phục để nói rằng họ là những người thợ chuyên mua phác vật rồi 
mài dũa hoàn chỉnh nhằm mục đích đem trao đổi.

Hiện tượng tồn tại những xưởng chế phác vật (Đồi Phòng Không) 
và những làng xưởng có phác vật (Cù Lao Rùa, Bưng Bạc, Cái Vạn...) 
cho thấy sự tồn tại một mạng xã hội vòng trang sức đá. Mạng xã hội này 
yếu và hẹp hơn nhiều cả về quy mô, chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật lẫn 
mức độ lan tỏa nếu so với mạng xã hội đồ trang sức đá nephrite và jade 
ở Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam trong thời tiền sử muộn.

1. Xem Francis Peter, Jr.: Asia’s Maritime Bead Trade: 300 BC to the Present, 
University of Hawaii Press, Honolulu, 2002.

2. Xem Nguyễn Thị Kim Dung: Công xưởng và kỹ thuật chế tạo đồ trang sức bằng 
đá thời đại đồng thau ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996, tr.43-55.
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e) Mạng xã hội thân tộc và hôn nhân

Bên cạnh những mạng xã hội gắn kết với nhau thông qua lao động 
tạo ra nguồn sống và chế tạo các vật dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày, 
có một dạng mạng thuần túy mang tính xã hội cộng đồng, đó là mạng 
xã hội thân tộc và hôn nhân. 

So với các xã hội săn bắt, hái lượm, cộng đồng nông nghiệp lúa 
gắn bó với nhau chặt chẽ hơn nhiều. Thức ăn của những người trồng 
lúa không phải do lao động từng ngày trực tiếp tạo ra mà do tích trữ từ 
một dạng hình lao động mùa vụ. Do vậy những người lao động có nhu 
cầu gắn kết với nhau trong một thời gian dài. Hạt lúa từ khi gieo trồng 
đến khi thu hái ít nhất cũng cần trên dưới 100 ngày. Loại hình lao động 
này cũng không phải do mỗi người tự hoàn tất được mà phải do một 
nhóm cộng đồng liên kết với một chuỗi lao động phức hợp: chuẩn bị 
đất, giống, gieo vãi, tạo ẩm, chống côn trùng, muông thú, thu hoạch, chế 
biến sau thu hoạch. Sản phẩm có được cũng không phải để tiêu dùng 
hết ngay trong một lúc mà được trữ lại (và có thể trữ lại được) dùng cho 
đến mùa vụ sau. Như vậy, không chỉ do tính chất lao động mà ngay cả 
tính chất lưu giữ lương thực cũng tạo ra nhu cầu hình thành một trật tự 
quan hệ xã hội mới. Tất nhiên trong các xã hội trồng lúa tiền sử, nguồn 
thức ăn từ thiên nhiên vẫn chiếm vị trí rất đáng kể.

Hình thái cộng đồng mang tính động vật dựa trên các cặp đối ngẫu 
với các thế hệ khác nhau đã tồn tại từ các xã hội săn bắt, hái lượm. Quy 
mô của các nhóm bầy này phụ thuộc vào trường sống (catchment) và 
đối tượng săn hái. Trong điều kiện rừng nhiệt đới nóng ẩm, số lượng 
mỗi nhóm dao động trong khoảng 10 - 30 người chia thành những “bếp” 
nhỏ hơn1. Đó chính là đơn vị huyết thống cơ bản của những người săn 

1. Xem Binford, L.: In Pursuit of the Past - Recording the Archaeological Record, 
Thames and Hudson, 2001. 
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bắt, hái lượm biệt lập. Sự thay đổi thành viên nguyên thủy đã diễn ra 
dưới dạng “bỏ bầy” theo đực (hay theo cái) và được từng bầy tiếp nhận. 
Hiện tượng này giúp cho bầy nhóm không bị suy kiệt vì giao phối cùng 
dòng máu. Cái gọi là “hôn nhân”, tức là việc tìm có ý thức và có tổ chức 
các thành tố đực, cái khác hoặc xa huyết thống cho bầy trong thực tế 
diễn ra rất muộn, sớm nhất cũng chỉ tồn tại trong thời đại hậu kỳ đá cũ 
và định hình trong thời đại đá mới với các xã hội nông nghiệp.

Cấu trúc làng trồng lúa tiền sử Nam Bộ không khác lắm so với các 
vùng ở Đông Nam Á, đó là tính định cư và các mộ táng chôn thành các 
cụm nhóm huyết thống (cluster). Chúng ta thiếu thông tin về cấu trúc 
nhà, làng. Tuy nhiên, một vài hiện tượng mộ táng tiền sử Nam Bộ (ví dụ 
An Sơn, Gò Ô Chùa) có thể so sánh với tình trạng mộ táng được khai 
quật và nghiên cứu kỹ hơn ở Thái Lan hay miền Bắc Việt Nam cho thấy 
quan hệ xã hội dạng “hộ” huyết thống trong một “làng” huyết thống đã 
tồn tại.

Kết quả nghiên cứu đồng vị O18 qua cao răng người ở khu mộ Gò 
Ô Chùa (Long An) cho thấy có tới 7 thành viên khác lạ (khoảng 20% 
tổng số mộ táng) trưởng thành từ những vùng núi có độ cao 200m trở 
lên, đã đến chung sống với cư dân bản địa ở Gò Ô Chùa (nơi có độ 
cao chỉ 5 - 10m so với mặt biển)1. Đây là bằng chứng sinh học rất quan 
trọng cho thấy mạng xã hội mở rộng của những người trồng lúa, làm 
muối Nam Bộ cách đây trên dưới 2.500 năm.

Theo những hiểu biết hiện nay về các yếu tố chủng tộc tiền sử 
Đông Nam Á, càng về phía nam càng mang đậm hơn yếu tố Australoid 
(đen) - yếu tố chủng tộc nền của những cư dân Đông Nam Á thời 
đại đá. Nhưng một số bất ngờ đã xảy ra khi nhiều nhóm cư dân tiền 
sử Nam Bộ, như An Sơn, Gò Ô Chùa, Cần Giờ lại mang những đặc 

1. Xem Reinecke, A.: Personal information.
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trưng chủng tộc Mongoloid trội hơn. Cùng với việc xác nhận genetic 
của lúa An Sơn mang thuộc tính Japonica, nhiều nhà nghiên cứu đã 
dự đoán khả năng có một làn sóng phát tán cư dân nông nghiệp sớm 
từ Hoa Nam theo tuyến sông Mê Kông xuống Nam Đông Dương từ 
cuối thiên niên kỷ 3 trước Công nguyên và làn sóng những người 
trồng lúa nói tiếng Nam Đảo (Austronesian) từ phía biển đến. Tính 
đa huyết thống trong xã hội tiền sử muộn Nam Bộ là điều dễ hiểu. 
Mạng xã hội đa tộc được phản ánh rất rõ sau này trong văn hóa Óc 
Eo - Phù Nam dưới dạng đa vùng văn hóa, đa tôn giáo, đa tiểu quốc 
và càng trở nên đậm nét khi vùng này trở thành một trong những 
trung tâm thương mại quốc tế lớn vào loại nhất khu vực dưới thời 
đế chế Phù Nam. 

 g) Mạng xã hội “chinh phục”

Lịch sử Nam Bộ bắt đầu được ghi chép đã là lịch sử của sự chinh 
phục: Hỗn Điền (phụ hệ, ngoại tộc) và Liễu Diệp (mẫu hệ, bản địa). 
Vì vậy không thể không xem xét hiện trạng xã hội tiền sử trước Óc 
Eo - Phù Nam dưới khía cạnh mạng xã hội chinh phục.

Một trong những đặc trưng để nhận ra Mạng xã hội chinh phục là 
quan hệ xã hội lệ thuộc giữa các nhóm cộng đồng thông qua khác biệt 
tài sản và số lượng, chất lượng vũ khí. 

Khác biệt tài sản trong thời tiền sử muộn ở Nam Bộ có thể nhận 
thấy khá rõ giữa hai vùng lớn: Đông - Tây Nam Bộ. Trong thời tiền sử 
muộn, phía Đông Nam Bộ rõ ràng sôi động và giàu có hơn hẳn phía Tây, 
trong đó nổi bật vai trò của ba vùng: thượng lưu sông Vàm Cỏ, trung và 
hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, cửa sông ven biển Cần Giờ - Vũng Tàu. 
Đến cuối của thời kỳ tiền sử muộn, trước thềm chuyển sang thời kỳ Óc 
Eo - Phù Nam thì sự sôi động và giàu có lại tập trung ở hai vùng cảng 
thị: Tứ giác Long Xuyên và Cần Giờ. 
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Theo tư liệu khảo cổ học, biến động lớn về vũ khí trong thời tiền 
sử ở Nam Bộ chỉ diễn ra vào khoảng thế kỷ II - I Tr.CN với sự xuất 
hiện của hàng ngàn qua đồng kiểu Long Giao. Trước đó, trong nửa 
đầu thiên niên kỷ 1, vũ khí trong vùng có lẽ chỉ là một số rìu chiến 
và giáo đồng ở miền Đông Nam Bộ, mà nhóm vũ khí Dốc Chùa lớp 
sớm làm đại diện. Hiện tượng bùng phát gần như là đột xuất của hệ 
thống qua đồng kiểu Long Giao rất đáng được tập trung nghiên cứu. 
Có nhiều cơ sở để thấy một bình tuyến thời gian xuất hiện những di 
vật đồng cao cấp cùng tồn tại với hệ thống qua đồng kiểu Long Giao. 
Đó là các tượng thú (tê tê Long Giao và chó cưỡi chồn bay Dốc Chùa), 
chũm chọe và hộp túi đồng (Phan Thiết). Theo ghi nhận thông tin từ 
những phát hiện khảo cổ học và từ những nhà sưu tầm thì vùng tập 
trung các vũ khí và đồ đồng này kéo dài từ Bầu Hòe qua Long Giao 
đến Dốc Chùa. Rất có thể mộ cự thạch Hàng Gòn cũng thuộc bình 
tuyến này. Điều đáng chú ý là sự vắng bóng trống đồng ở khu vực này 
cho thấy những quý tộc sở hữu bộ vũ khí Long Giao khác với những 
quý tộc chủ nhân trống đồng ở Bình Định, Tây Nguyên và Phú Chánh. 
Sự có mặt nhóm mộ chum gỗ Phú Chánh mang theo trống đồng và 
những đồ tùy táng đậm phong cách Vân Nam và Lĩnh Nam cho thấy ít 

Hình 28: Tượng động vật tìm được cùng khu vực với qua đồng kiểu Long Giao  
(Long Khánh, Đồng Nai)
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Hình 29: Qua đồng kiểu Long Giao (trên) và Bầu Hòe (dưới) 
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Hình 30: Hộp và chũm chọe đồng phát hiện ở chân núi Mây Tàu  
(Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai)
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nhất có hai nhóm quý tộc phương bắc đã tham gia vào đời sống xã hội 
miền Đông Nam Bộ trong thế kỷ II - I Tr.CN. Giới hạn ảnh hưởng của 
hai nhóm này cũng dừng lại trong hệ thống văn hóa Cần Giờ (Thành 
phố Hồ Chí Minh), nơi ghi nhận đậm nét ảnh hưởng của văn hóa Sa 
Huỳnh cũng như lưu vực Vàm Cỏ và vùng sông Tiền, sông Hậu.

Bức tranh đa văn hóa trong thời tiền sử muộn Nam Bộ là cơ sở tồn 
tại tình trạng đa tiểu quốc khi chịu ảnh hưởng của các mô hình thể chế 
chính trị từ phía bắc và phía tây đến.

Sự nổi lên của bình tuyến Long Giao rất nhiều vũ khí vào khoảng 
trước, sau Công nguyên ở miền Đông Nam Bộ rất không ăn nhập với 
sự vắng bóng của vũ khí trong thời Óc Eo - Phù Nam. Đây chắc hẳn 
còn là những bí ẩn lịch sử Nam Bộ hy vọng sẽ được làm sáng tỏ trong 
tương lai. 

Hình 31: Mộ cự thạch Hàng Gòn (Long Khánh, Đồng Nai) 
(Ảnh: Google Earth)
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III- ĐỒNG BẰNG NAM BỘ TRƯỚC NGƯỠNG CỬA VĂN MINH ÓC EO

1. Phân vùng văn hóa tiền Óc Eo 

Để dõi theo một tuyến phát triển biện chứng, các nhà nhân học 
thường luôn quan tâm đến nguồn cội của các hiện tượng đang quan 
sát. Vì thế, trong nghiên cứu hiện tượng văn minh cảng thị Óc Eo đã 
xuất hiện xu hướng tìm hiểu về các hiện tượng văn hóa lịch sử diễn ra 
trước khi xuất hiện nền văn hóa cảng thị này. Khái niệm “tiền Óc Eo”  
(pre Oc Eo) đã ra đời tương tự như cách nghiên cứu về văn hóa Đông 
Sơn (tiền Đông Sơn), Sa Huỳnh (tiền Sa Huỳnh) và gần đây là “tiền 
Thăng Long”. Nghĩa đen của chữ “tiền” (pre) là trước đó. Nhưng không 
có nghĩa là mọi sự kiện diễn ra trước đó, mà chỉ gồm những sự kiện văn 
hóa, lịch sử liên quan trực tiếp và giúp làm rõ bản chất hiện tượng lịch 
sử đang quan sát mà thôi. Ở đây, khái niệm tiền Óc Eo - nền văn minh 
cảng thị dựa trên nền sống nhờ lương thực lúa trồng, được giới hạn về 
thời gian và không gian từ những làng xóm trồng lúa tiền sử xuất hiện 
trước Óc Eo ở trong phạm vi đồng bằng Nam Bộ. 

Với quan niệm như vậy, tùy khu vực mà tiền Óc Eo được mở 
rộng đến tận cuối thiên niên kỷ 3 trước Công nguyên (như trường 
hợp An Sơn ở thượng lưu Vàm Cỏ Đông), nhưng cũng lại muộn hơn 
ở vùng Tứ giác Long Xuyên, với Gò Cây Tung ở khoảng 3.000 năm 
trở lại, hay Gò Minh Sư ở vùng Đồng Tháp khoảng 2.500 năm trở lại. 
Để phân lập ra một giai đoạn chuyển tiếp và nhấn mạnh tính liền kề 
và trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện văn hóa cảng thị Óc Eo, trong công 
trình này đã mở rộng với hai khái niệm “tiền Óc Eo sớm” và “tiền 
Óc Eo muộn”, trong đó “tiền Óc Eo muộn” nhằm vào việc xác định 
những di tích đã tham gia trực tiếp quá trình vận động hình thành 
văn hóa Óc Eo diễn ra từ khoảng thế kỷ III - II trước Công nguyên 
đến thế kỷ I sau Công nguyên với đặc trưng đã có sự tiếp xúc văn hóa 
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rõ rệt với các nền văn hóa Ấn Độ hoặc đã Ấn Độ hóa đến từ phía tây. 
Với quan niệm như vậy, chúng ta có thể tách ra, ví dụ từ lớp sớm Gò 
Cây Tung (An Giang) hai giai đoạn: tiền Óc Eo sớm (gốm thô thuần) 
và tiền Óc Eo muộn (gốm thô lẫn gốm mịn kiểu Óc Eo). Cũng như 
vậy, với Gò Ô Chùa (Long An) tầng văn hóa trên chứa một số gốm 
mịn màu đen và trắng mốc, miệng, đế có gờ cạnh sắc cần được xem 
như thời kỳ “tiền Óc Eo muộn” khác biệt với lớp dưới của những 
người làm muối “tiền Óc Eo sớm”.

Cách phân định như vậy còn giúp khắc họa rõ nét hơn tính vùng 
trong vận trình văn hóa tiền Óc Eo ở đồng bằng Nam Bộ. Rõ ràng 
chúng ta có thể nhận ra có ba khối vùng lớn đã tham gia trực tiếp vào 
vận trình này. Khối lõi là vùng Tứ giác Long Xuyên với xuất phát điểm 
muộn mằn và khá hiếm hoi từ Gò Cây Tung, nhưng bùng nổ nhanh 
chóng với loạt làng tiền Óc Eo muộn như Gò Xoài, Gò Tư Trâm, Gò 
Cây Tung, Gò Cây Da, Gò Óc Eo. Khối liền kề và có thể coi như một 
tuyến rất quan trọng trong vận trình Óc Eo chính là tuyến Vàm Cỏ - 
Đồng Tháp. Tuyến này là một trình diễn điển hình con đường xâm 
nhập đồng bằng Nam Bộ của văn hóa Đồng Nai từ phía tây với đại 
diện tiêu biểu là Gò Cao Su và Gò Ô Chùa. Hiện tượng cư trú tiền Óc 
Eo tương đối sớm ở Gò Minh Sư trong vùng đồng trũng Tháp Mười 
hẳn đã chịu tác động không nhỏ của vận động văn hóa từ Gò Ô Chùa. 
Khối vùng thứ ba là vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai (gọi chung là 
Cần Giờ). Đây chính là kết quả vận động văn hóa Đồng Nai và Nam Sa 
Huỳnh trong thời kết tinh cảng thị. Tiến trình tiền Óc Eo sớm và muộn 
ở đây diễn ra theo một trình tự rõ ràng và sôi động từ những làng trồng 
lúa đá mới hậu kỳ đầu tiên, qua thời đồng thau, sắt sớm với chế độ thủ 
lĩnh đã phát triển cao để bước vào thời kỳ kết tinh cảng thị. Nếu nói đến 
nền tảng kinh tế văn hóa chín muồi trước thềm văn minh, chúng ta phải 
nói đến vùng này chứ không phải là vùng Tứ giác Long Xuyên. Điều này 
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cho thấy vai trò quan trọng của các yếu tố ngoại nhập trong sự hình 
thành quốc gia cảng thị Óc Eo - Phù Nam sau này. 

2. Yếu tố gốm Óc Eo trong các địa điểm tiền Óc Eo muộn 

Có thể dễ dàng nhận ra niên đại khá sớm của loại gốm mịn, mỏng, 
miết bóng, tạo gờ sắc ở đế và miệng, loại gốm khác hẳn so với gốm thô 
bản địa và được coi như đặc trưng cho Óc Eo sau này ở những tầng văn 
hóa sớm và muộn tiền Óc Eo trên cả ba khối vùng văn hóa đồng bằng 
Nam Bộ. Khi đã quen với nghiên cứu văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc, 
chúng ta có thể so sánh hiện tượng này với sự xuất hiện gốm cứng in ô 
vuông “kiểu Hán” trong văn hóa Đông Sơn. Những gốm đó ghi nhận sự 
tiếp xúc sớm, có thể từ 500 năm trước Công nguyên với làn sóng thương 
mại từ vùng văn hóa Ấn Độ. Điều đáng lưu ý là sự xuất hiện của loại gốm 
ngoại nhập này khá đồng loạt ở cả ba vùng, đương nhiên với tỷ lệ đậm 
hơn ở Tứ giác Long Xuyên rồi đến vùng Vàm Cỏ - Đồng Tháp và ít hơn 
ở vùng Cần Giờ. Sự có mặt của loại gốm này như màn dạo đầu cho làn 
sóng thương mại sẽ trở nên sôi động ở những thế kỷ sau Công nguyên, 
sau khi xuất hiện hệ thống cảng thị Óc Eo ở vùng Tứ giác Long Xuyên.

Trong số những địa điểm tiền Óc Eo muộn chúng tôi rất quan tâm 
đến hiện tượng gốm kiểu Óc Eo sớm ở Gò Tư Trâm ngay chân núi Ba 
Thê. Mật độ gốm ở di tích này rất cao phù hợp với tình trạng chất mùn 
humus cao trong trầm tích văn hóa đã phản ánh mức độ giàu có bất 
thường của nhóm cư dân tiền sử sống tại đây so với những làng tiền Óc 
Eo muộn trong vùng. Điểm đáng nói hơn chính là tỷ lệ gốm cứng cao cấp 
chiếm tỷ lệ khá cao tồn tại song song với gốm thô bản địa. Niên đại C14  
cho thấy làng này đã tồn tại trước khi xuất hiện cảng thị Óc Eo (nằm 
cách đó gần 1km) khoảng vài ba trăm năm. Điều này khiến nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng đây có lẽ là một làng tiền đồn của những thương 
nhân Ấn Độ và bản địa trước khi đủ điều kiện tạo lập một cảng thị độc 
lập tại gò Óc Eo.



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ VII160 II

Hình 32: Một dạng nồi gốm thô xương đen, phủ lớp áo màu phấn trắng bạc, 
miệng loe có gờ dày rất đặc trưng cho gốm cận Óc Eo ở địa điểm Gò Tư Trâm (Ba 
Thê, Kiên Giang) và Gò Ô Chùa, Long An (Hàng trên). Gốm có xương lọc mịn 
màu hồng nhạt đặc trưng cho gốm Óc Eo (Hàng dưới). 

(Ảnh: Nguyễn Việt)
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3. Vựa lúa tiền Óc Eo và nền tảng kinh tế - xã hội tiền Óc Eo

Võ Sĩ Khải từng nêu ý kiến cho rằng sự tồn tại những làng nhà sàn 
tiền Óc Eo muộn xuất hiện trên đồng bằng Nam Bộ là những làng lúa 
(bao hàm cả nghĩa trồng vãi lẫn khai thác lúa). Trong thực tế, một số 
tiêu bản lúa đã được thu thập từ những làng lúa như vậy. Về mặt logic, 
với nền tảng văn hóa không phải là thực sự phồn vinh và lâu đời như 
vùng Vàm Cỏ hay Cần Giờ, việc chọn lựa Ba Thê - Óc Eo làm trung 
tâm cảng thị phải dựa trên những điều kiện kinh tế và môi trường nào 
đó. Núi Ba Thê đứng đơn độc nhưng thực ra là một phần nổi của cả hệ 
núi Tri Tôn - Ba Thê kéo dài từ Tà Keo - Bassac. Giữa một vùng thấp 
ngập kề biển thì đây là nơi rất tiện lợi cho trú ngụ và khai thác nước 
ngọt. Quan trọng hơn, đây phải là một vùng có đủ một lượng dân cư và 
nguồn lương thực dồi dào. Một cảng thị không thể chỉ là nơi tránh bão, 
lấy nước thuần túy mà nó còn là nơi có người mua hàng và có nguồn 
hàng cất bán cho nơi khác. Nghiên cứu nền kinh tế phản ánh qua tàn 
dư khảo cổ học của các làng xóm tiền Óc Eo vùng Tứ giác Long Xuyên, 
chúng ta chưa thấy đủ dữ kiện phồn thịnh cho sự ra đời một vùng cảng 
thị. Nhưng cảng thị Óc Eo đã ra đời và tồn tại như câu chuyện thần 
thoại. Theo chúng tôi, chính lúa và năng lực thực sự của một vựa lúa đã 
níu kéo các thương nhân Ấn Độ trụ lại ở đây. Hệ thống kênh mương 
được khai đào sau này không phải chỉ đơn thuần là kênh giao thông. Số 
lượng người trong vùng phải đông tới mức độ nào mới có thể khai đào 
được số lượng đất lớn như vậy, và rõ ràng cũng chỉ có thể vì quyền lợi 
khai thác đất lúa của cả cộng đồng.

Cuộc khai thác lúa và đất lúa thời kỳ tiền và cận Óc Eo diễn ra ở 
vùng Tứ giác Long Xuyên rõ ràng là đã khá sôi động, nhất là ở khoảng 
những thế kỷ trước, sau Công nguyên. Số lượng di tích trong vùng ở 
thời điểm này tăng lên rõ rệt. Điều đó tạo thêm lợi thế cho vùng đất mà 
trước đó có thể chỉ là nơi trú ngụ ngắn ngày và lấy nước ngọt của các 
thuyền buôn, trở thành nơi đông dân và dồi dào lương thực.
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Thương mại đường biển quốc tế sau khi tụ đọng ở đây đã mang lại 
cho vùng này một bộ mặt kinh tế, văn hóa mới. Và với nền tảng kinh 
tế sẵn có từ những vùng khác như Vàm Cỏ - Đồng Tháp và nhất là 
Đồng Nai - Cần Giờ, Óc Eo đã tạo được vị thế và sức hút đối với tuyến 
thương mại đường biển quốc tế đương thời. Sự phát triển của cảng thị 
Óc Eo sau đó chính là cốt lõi của sự ra đời nhà nước Phù Nam và đế 
quốc Phù Nam.
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Chương III

VĂN MINH ÓC EO  
VÀ ĐẾ CHẾ PHÙ NAM

I- ĐỊNH DANH, NHẬN DIỆN VĂN MINH ÓC EO VÀ PHÙ NAM

1. Về vấn đề “văn minh Óc Eo - Phù Nam”

Quá trình nhận thức về văn minh Óc Eo - Phù Nam có thể khái 
quát như sau: Vào cuối thế kỷ XIX, người ta bắt đầu nói nhiều đến nhà 
nước Phù Nam qua việc phát hiện những thông tin được ẩn giấu trong 
kho tàng thư tịch Trung Hoa cổ đại và một số hiếm hoi bi ký còn xuất 
lộ trên mặt đất1. Trong nửa đầu thế kỷ XX, các nhà khoa học Pháp bắt 
đầu để tâm tìm kiếm những chứng tích vật chất của nền văn minh bị 
lãng quên này, như dấu tích đền đài, tượng, bi ký và kênh mương cổ. 
Đọng lại của thời kỳ tìm kiếm này là công cuộc nghiên cứu điền dã và 
khai quật khảo cổ học tương đối hệ thống của chuyên gia khảo cổ học 
mỹ thuật người Pháp, Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp là Louis 
Malleret vào năm 1944 tại vùng Óc Eo - Ba Thê2. Có lẽ chính Louis 
Malleret là người đã tạo ra một niềm tin hoàn chỉnh vào sự tồn tại có 

1. Xem Ma Tuan Lin: Ethnographie des peuples étrangères à la Chine... Paris, 1883.
Xem Léon de Rosny: Les peuples orientaux connus des anciens Chinois, 1886.
Xem Pelliot, P.: “Le Fou Nan”, bài in trong BEFEO, vol. 3, Hanoi, 1903, pp.248-327.
2. Xem Malleret, Louis: L’Archéologie du Delta du Mékong, 4 vol., Publications 

d’EFEO, Paris, 1959, 1960, 1962, 1963.
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thật của nền văn minh Phù Nam và định hướng thuyết phục cho một 
cách tiếp cận hữu hiệu nhất để phục dựng lại nền văn minh đã mất đó 
bằng khảo cổ học. Cũng từ những hoạt động khoa học khảo cổ này mà 
Óc Eo, tên một gò nổi giữa cánh đồng lúa ở gần chân núi Ba Thê trở 
nên nổi tiếng và đại diện cho một nền văn hóa khảo cổ bị lãng quên. Do 
số lượng tư liệu thành văn rất hạn chế, việc nghiên cứu về nhà nước cổ 
nhất ở nam Đông Dương này phải dựa chính vào những phát hiện khảo 
cổ học. Từ đó, bên cạnh tên Phù Nam luôn xuất hiện tên Óc Eo khiến 
người ta đã đồng nhất chúng một cách đơn giản. 

Khảo cổ học vùng Nam Bộ, hoặc trong một chừng mực nào đó 
cũng còn gọi là khảo cổ học Óc Eo, sau Louis Malleret chỉ được tiếp 
tục thực hiện sau khi miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, 
chấm dứt 30 năm ròng chiến tranh Đông Dương vào năm 1975. Nhóm 
các nhà khảo cổ học Óc Eo - Phù Nam gồm Võ Sĩ Khải, Đào Linh Côn 
dưới sự chỉ đạo của Lê Xuân Diệm đã cho công bố kết quả nghiên cứu 
khảo cổ Óc Eo - Phù Nam sau 20 năm giải phóng1. 

 

1. Xem Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Khải: Văn hóa Óc Eo, những khám 
phá mới, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995.

Hình 33: Louis Malleret và pho tượng đồng người quỳ Óc Eo
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Những “khám phá mới” về văn hóa Óc Eo - Phù Nam của khảo cổ 
học Việt Nam cho đến năm 1995 chính là sự kiểm kê mở rộng thành 
tựu nghiên cứu của Louis Malleret cho đến năm 1945. Điều này rất 
quan trọng, bởi chính quá trình này đã làm hình thành một khái niệm 
hoàn chỉnh về “Khảo cổ học Phù Nam - Óc Eo” ở Việt Nam và trên 
thế giới. 

Từ sau năm 1995, nghiên cứu về văn hóa Óc Eo - Phù Nam tiến 
thêm một bước nữa nhờ những chương trình nghiên cứu khảo cổ học 
phối hợp giữa các nhà khảo cổ học Việt Nam với Viện Viễn Đông Bác 
cổ Pháp (do Pierre - Yves Manguin làm đại diện) từ năm 1997, Chương 
trình nghiên cứu Nam Bộ của Viện Khảo cổ học (1998-2000) và một số 
chương trình nhỏ lẻ hơn của các nhà khảo cổ học Nhật Bản, Đức cũng 
làm sáng dần từng mảng vấn đề của văn minh Phù Nam. Hội thảo khoa 
học chuyên đề về “Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam” nhân kỷ 
niệm 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo 1944-2004, tổ chức tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, tháng 12-2004 được coi như dịp tổng kết thành tựu 
nghiên cứu về văn minh Óc Eo - Phù Nam của toàn thể giới khoa học 
Việt Nam tính đến thời điểm đó1.

Vào năm 2006, xuất phát từ yêu cầu làm rõ một số vấn đề lịch sử, 
văn hóa vùng Nam Bộ, Hội Khoa học lịch sử đã cho xuất bản cuốn sách 
Lược sử vùng đất Nam Bộ do Vũ Minh Giang chủ biên. Cuốn sách đưa ra 
cái nhìn tổng quan về lịch sử phát triển của Nam Bộ, trong đó đáng lưu 
ý là các tác giả đã đưa ra nhận định cư dân chủ yếu của Phù Nam giai 
đoạn đầu là các tộc người nói tiếng Nam Đảo. Từ sau đó đề án Khoa học 
xã hội cấp Nhà nước nghiên cứu về “Quá trình hình thành và phát triển 
vùng đất Nam Bộ” do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chủ trì được hình 
thành, đã tạo điều kiện đẩy công cuộc nghiên cứu Óc Eo - Phù Nam lên 

1. Xem Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, 
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008.
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một bước mới. Nhờ phương pháp tiếp cận tổng thể đa ngành, đa chiều 
và hệ thống hóa, hai cuộc hội thảo khoa học đã thu thập được lượng 
thông tin cập nhật lớn giúp làm rõ hơn nhiều vấn đề trong nghiên cứu 
Óc Eo - Phù Nam. Cho đến nay hai cuộc hội thảo khoa học đã được tổ 
chức với hàng chục báo cáo chuyên, liên ngành liên quan đến vấn đề Óc 
Eo - Phù Nam1.

Gần đây nhất, tháng 12-2009, tại Long Xuyên, Ủy ban nhân dân 
tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ 
chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải 
pháp bảo tồn, phát huy giá trị du lịch”. Hội thảo cũng đã thu thập được 
những kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học ở Trung ương 
và địa phương. 

Song song với quá trình nghiên cứu khảo cổ học Óc Eo - Phù Nam, 
thành tựu khảo cổ học Chămpa, khảo cổ học Sơ sử Thái Lan và gần đây 
nhất là khảo cổ học tiền Angkor ở Campuchia đã tác động không nhỏ 
đến nhận thức về bức tranh toàn cảnh của văn minh Phù Nam. 

Đóng góp bước đầu nhưng đánh dấu một bước chuyển biến quan 
trọng trong nhận thức về Phù Nam sau những cuộc hội thảo này là 
sự phân lập thành hai giai đoạn Phù Nam quốc và Phù Nam đế chế, 
được Giáo sư Phan Huy Lê đưa ra. Nhận thức mới này đã giúp cho 
giới nghiên cứu có phương hướng trong nhiều vấn đề phức tạp và 
nhạy cảm.

Óc Eo là tên địa danh trở thành tên của một văn hóa khảo cổ học, 
còn Phù Nam là tên một quốc gia ở về phía nam Lâm Ấp được ghi nhận 
sớm nhất ở thế kỷ III - IV trong thư tịch Trung Hoa cổ đại.

1. Xem Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Một số vấn đề Lịch sử vùng đất Nam Bộ 
đến cuối thế kỷ XIX - Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2009.

Đề án khoa học cấp Nhà nước...: Một số kết quả nghiên cứu - Kỷ yếu Hội thảo lần 
thứ hai, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-5-2009.
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Văn hóa Óc Eo bắt đầu với công cuộc điều tra khai quật khảo cổ học 
của Louis Malleret năm 1944. Đây là những năm Chiến tranh thế giới 
thứ hai đang đi đến hồi kết thúc. Nước Pháp vừa thoát khỏi tình trạng 
chiếm đóng của phát xít Đức, nhưng ở Đông Dương, phát xít Nhật vẫn 
còn giành quyền kiểm soát ở một số nơi. Phải thừa nhận, trong tình 
hình chiến tranh phức tạp như vậy, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp vẫn 
thực hiện được cuộc điều tra nghiên cứu, khai quật khảo cổ học quy mô 
ở Óc Eo và các vùng phụ cận thì quả là một sự kiện phi thường. Từ đó 
đến nay đã có rất nhiều cuộc khai quật tiếp theo về văn hóa Óc Eo. Và 
quả thực đã không hiếm những trường hợp lúng túng phân xử trong 
quan niệm giữa văn hóa Óc Eo và nhà nước Phù Nam. 

Sự nhầm lẫn này cũng là đương nhiên, bởi vì trong thực tế, nhà 
nước Phù Nam đã hình thành trên nền tảng văn hóa Óc Eo và rồi 

Hình 34: Núi Ba Thê nhìn từ cánh đồng Óc Eo 
(Ảnh: Vũ Minh Giang)
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quá trình tồn tại của nhà nước này đã tạo ra sắc thái đỉnh cao và 
một bản chất, truyền thống văn hóa Óc Eo. Chính Louis Malleret 
khi tiến hành khai quật Óc Eo và điều tra khảo sát các hiện tượng 
văn hóa tương tự Óc Eo ở đồng bằng sông Cửu Long đã có chủ 
đích nhằm làm rõ những chứng cứ vật chất của văn hóa Phù Nam. 
Công trình đồ sộ L’Archéologie du Delta du Mékong (Khảo cổ học 
châu thổ sông Mê Kông) gồm bốn tập của ông phân chia rất rõ chủ 
đích đó: Tập I: Điều tra khảo cổ và khai quật Óc Eo (L’ Exploration  
archéologique et les fouilles d’Oc Eo), Tập II: Văn minh vật chất 
Óc Eo (La Civilisation matérielle d’Oc Eo), Tập III: Văn hóa Phù 
Nam (La Culture du Fou Nan) và Tập IV: Đồng bằng Nam Bộ (Le 
Cisbassac). Tuy nhiên, cần phân biệt sự khác nhau của hai khái niệm 
văn hóa (khảo cổ) Óc Eo và văn hóa (quốc gia) Phù Nam. Về mặt 
thời gian, rõ ràng văn hóa Óc Eo dựa trên phân bố dấu tích văn hóa 
vật chất, xưa hơn và kéo dài hơn Phù Nam. Hiện nay, niên đại của 
văn hóa Óc Eo được các nhà khảo cổ thống nhất là trong khoảng thế 
kỷ I đến thế kỷ IX. Trong khi đó, dựa vào sử liệu và cả khảo cổ học, 
giới sử học công nhận sự tồn tại một quốc gia, đế chế Phù Nam tồn 
tại từ thế kỷ II đến đầu thế kỷ VII. Về mặt không gian, cương vực 
Phù Nam không phải lúc nào cũng trùng với phân bố của văn hóa 
Óc Eo. Có những thời kỳ rất nhiều làng xóm chứa di vật Óc Eo nằm 
ngoài vùng kiểm soát của nhà nước Phù Nam cũng như sẽ có những 
thời nhiều làng xóm chứa di vật khác Óc Eo lại vẫn lệ thuộc và chịu 
sự chi phối của đế chế này.

Vì vậy, trong công trình này đôi khi vẫn phải dùng một thuật từ 
hỗn hợp Óc Eo - Phù Nam hay Phù Nam - Óc Eo để chỉ những sự 
kiện, sự vật trùng cả hai khái niệm trên. Có thể hiểu như là văn hóa 
Óc Eo thời Phù Nam hoặc là Phù Nam mang đặc trưng văn hóa Óc 
Eo. Và như thế một lần nữa chúng ta sẽ nhận thấy có những thời hay 
vùng văn hóa Óc Eo không nằm trong phạm trù quốc gia Phù Nam 
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và ngược lại có những thời hay vùng Phù Nam không thuộc phạm trù 

văn hóa Óc Eo1.
Bản đồ đế chế Phù Nam do đó cũng khác với bản đồ phân bố văn 

hóa Óc Eo. Giáo sư Phan Huy Lê đã trích dẫn giới thiệu bản đồ đế chế 
Phù Nam do Jan M. Pluvier xây dựng năm 19952.2 Để so sánh có thể điền 
lên đó phân bố của văn hóa Óc Eo dưới tên “Funan sites” do Charles 
Higham xây dựng năm 20023. Rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa hai bản 
đồ này. 

Trước khi có các công trình nghiên cứu khảo cổ học thì Phù Nam 
được biết đến thông qua thư tịch và bi ký. Theo các chuyên gia nghiên 
cứu Phù Nam thì cuốn sách đầu tiên nhắc đến tên “Phù Nam quốc” 
là Tam Quốc Chí, Ngô Chí, phần ghi về Lữ Đại, Thứ sử Quảng Châu 
kiêm quản Giao Châu đương thời. Thời điểm ghi nhận quan hệ bang 
giao giữa Giao - Quảng và Phù Nam được ghi nhận trong khoảng 
những năm 225-230. Chính thức năm 243, triều đình nhà Ngô khi đó 
ở Kiến Nghiệp (Nam Kinh ngày nay) tiếp nhận đoàn sứ giả Phù Nam 
do vua Phù Nam bấy giờ là Phạm Chiên (Fan Chan) cử sang4. Chắc 
hẳn đoàn sứ giả bấy giờ đã vào Phiên Ngung, nơi Lữ Đại được phong 
Hầu (Phiên Ngung hầu) và là thủ phủ Quảng Châu đương thời, rồi từ 
đó đi tiếp lên Kiến Nghiệp. Trong khoảng thế kỷ III và IV, nhiều cuộc 
qua lại giữa sứ giả và thương nhân hai nước vẫn tiếp diễn. Hai hiện vật 

1, 2. Xem Phan Huy Lê: “Qua di tích Óc Eo và thư tịch cổ - Thử nhận diện nước 
Phù Nam”, bài in trong 20 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành, Nxb. Thế 
giới, Hà Nội, 2008, tr.283-304, 297.

Có thể tham khảo Pluvier, Jan M.: Historical Atlas of Southeast Asia, E.J. Brill 
press, Leiden - New York - Holn, 1995.

3. Xem Higham, Charles: Early Cultures of Mainland Southeast Asia, Riverbooks, 
Bangkok, 2002, p.242.

4. Xem Mazzeo, Donatella & Antonini, Chiara Silvi: Monuments of Civilization 
Ancient Cambodia, Cassell London, 1978, p.21.
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đồng Trung Quốc do Louis Malleret đào được ở Óc Eo đều có niên đại 
cuối thế kỷ III đầu thế kỷ IV là chứng nhân khảo cổ của các cuộc viếng 
thăm đó. Đó là bức tượng Phật bằng đồng phong cách Ngụy Tấn ký 

hiệu 433 và mảnh gương đồng phong cách Ngô Tấn mang ký hiệu 461. 

Nước Phù Nam kết thúc vào thế kỷ VII với việc vua Chân Lạp 

loại bỏ đời vua Phù Nam cuối cùng khỏi cương vị thống lĩnh miền 

đất này. 

Những điều ghi chép rải rác trong thư tịch Trung Quốc sau đó, như 

Nam Tề thư, Lương thư, Tống thư và một số bi ký Sancrit được Pelliot 

tổng hợp trong công trình Le Fu Nan, đăng trong Niên giám Viện Viễn 

Đông Bác cổ Pháp (BEFEO) năm 1903 đã được dẫn đến ở trên. Sau này 

Lê Hương, Võ Sĩ Khải, Lương Ninh, Hà Văn Tấn, Nguyễn Hữu Tâm và 

gần đây nhất, Giáo sư Phan Huy Lê một lần nữa tổng hợp các thư tịch cổ 

và kết hợp với kết quả nghiên cứu khảo cổ học tiếp tục phác thảo, hoàn 

thiện bức tranh về Phù Nam1.

1. Xem Lê Hương: Sử liệu Phù Nam, Sài Gòn, 1974.
Xem Võ Sĩ Khải: “Văn hóa Óc Eo 20 năm nhìn lại”, bài in trong Một số vấn đề khảo 

cổ học ở miền Nam Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr.310-354; Võ Sĩ 
Khải: “Xã hội Ba Thê - Óc Eo mười thế kỷ đầu Công nguyên - Nhìn từ góc độ khảo 
cổ học”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
2005, t.II, tr.919-931. 

Xem Lương Ninh: “Nước Phù Nam - Một thế kỷ nghiên cứu”, bài in trong Một 
thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, t.II, tr.749-759. 

Xem Phan Huy Lê: “Qua di tích Óc Eo và thư tịch cổ - Thử nhận diện nước Phù 
Nam”, bài in trong 20 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành, Nxb. Thế giới,  
Hà Nội, 2008, tr.283-304.

Xem Hà Văn Tấn: “Phù Nam và Óc Eo: Ở đâu? Khi nào? và Ai?”, bài in trong 
Hội nghị Văn hóa Óc Eo và Phù Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, đã phát hiện 
Dương Phù, tác giả Dị Vật Chí thời Đông Hán là người chép về tên nước Phù Nam 
đầu tiên: “Nước Kim Lân, còn gọi là Kim Trần, cách nước Phù Nam có đến hơn hai 
nghìn dặm” (đoạn văn này của Dương Phù được trích dẫn trong Thái Bình ngự lãm). 
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Ngoài ra nguồn thư tịch về Phù Nam còn được bổ sung từ những 
minh văn bi ký khắc chữ Phạn, trong đó đáng chú ý là những minh văn 
Tráp Đá, Chắc Cần Đao (An Giang)1, Prasat Pram Loven (Đồng Tháp)2, 
Võ Cạnh (Khánh Hòa), Neak Ta Dambang Dek và Ta Prohm (Takeo, 
Campuchia)3... Những minh văn trên đều được làm trong khoảng thế 
kỷ IV - V. Riêng bia Võ Cạnh (Nha Trang) tuy có đề cập đến một số 
vấn đề có thể liên quan đến hai đời vua Phù Nam nhưng vẫn còn nhiều 
tranh cãi về vấn đề niên đại cũng như về chính tên gọi hai vị vua đó. Một 
số nhà nghiên cứu đẩy lên đến thế kỷ II, một số khác cho rằng nó cũng 
muộn như những bia khác, khoảng thế kỷ IV - V mà thôi. Chúng tôi 
nghiêng về niên đại sớm nhất là thế kỷ IV cho các bia chữ Phạn ở Đông 
Nam Á nói chung, vì thế cũng nghi ngờ niên đại thế kỷ II của bia Võ 
Cạnh. Niên đại ở thế kỷ IV phù hợp với logic phát triển của nhà nước 
Phù Nam, trong đó quá trình Ấn Độ hóa thực sự diễn ra rõ nét là từ thế 
kỷ III - IV trở về sau, tương ứng với thời kỳ đế chế Phù Nam4.

1. Xem Malleret, L.: L’ Archéologie du Delta du Mékong - Vol. 1: L’ Exploration 
archéologique et les fouilles d’Oc Eo, Publications d’ EFEO, Paris, 1959, p.112. Bản 
dịch có thể xem trong Cædès, G.: Deux Inscriftions Sanckrites du Funan, bài đăng 
trong BEFEO, 1931,  XXXI, pp.6-8.

2. Xem Cædès, G.: “Deux Inscriftions Sanckrites du Funan”, bài in trong BEFEO, 
1931, XXXI, pp.6-8.

3. Xem Cædès, G.: Inscriftions du Cambodge, VI - La stèle de Ta Prohm, Paris, 
1954; Cædès, G.: The Indianized States of Southeast Asian, Honolulu, 1968.

4. Với quan niệm không chỉ có một chính thể nhà nước sớm duy nhất là Lâm Ấp 
ở miền Trung Việt Nam thời kỳ này, Lâm Mỹ Dung tán thành quan điểm với nhiều 
nhà nghiên cứu khi cho rằng bia Võ Cạnh không gắn với Lâm Ấp nói riêng và với lịch 
sử Vương quốc Chămpa nói chung. Bia Võ Cạnh có dấu hiệu ngữ âm liên quan đến cư 
dân nói tiếng Nam Đảo, được cho là có niên đại thế kỷ III - IV, dù có thể gắn với bất kỳ 
một nhà nước sớm nào ở miền Trung Việt Nam thì cũng khó mà có mối quan hệ với 
Lâm Ấp do địa bàn tìm thấy của nó ở vùng Nam Trung Bộ, trong khi Lâm Ấp phân bố 
chủ yếu ở lưu vực sông Thu Bồn. Bia Võ Cạnh cũng không gắn được với Chămpa vì 
có sự chênh lệch xa về niên đại (bia có niên đại thế kỷ III - IV trong khi Chămpa xuất 
hiện trong bia ký từ thế kỷ VII). Do đó, cho dù Chămpa với tư cách là một chính thể 
đã ra đời từ trước đó, nhưng cũng không thể cùng thời với niên đại xuất hiện của bia. 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ VII172 II

Hình 35: Bản rập bia Pram Prasat và Ta Prohm (G. Cædès, 1931)
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Để nhận biết văn hóa Óc Eo, các nhà khảo cổ học thường dựa vào 
các tiêu chí: 1) Những hiện vật đặc trưng cho nghệ thuật và tôn giáo1 
dựa trên những tiêu chí Louis Malleret đã công bố (tượng gỗ, đá, kim 
loại, đồ trang sức kim loại màu, đá, thủy tinh, mã não..., các phiến vàng), 
2) Những hiện vật liên quan đến kiến trúc xây dựng cũng đã được Louis 
Malleret tổng hợp giới thiệu (kiểu kiến trúc móng, kiểu gạch vồ Ấn Độ, 
ngói, đá và gỗ kiến trúc...), 3) Bia ký (đã dẫn ở trên), 4) Các kiểu táng 
thức2, 5) Một số đồ gốm3 và dụng cụ tiêu biểu, ví dụ kiểu đèn, vò hình 
lọ, ấm kendi, vò kundica, nắp hình đĩa cong, khuôn sa thạch đúc và gò 
dát kim loại màu..., 6) Một số loại tiền bằng bạc, vàng, thiếc phát hiện 
cùng tổ hợp di tích, di vật Óc Eo.

1. Bắt đầu xuất hiện những chuyên khảo về tượng và kiến trúc tôn giáo. Xem 
thêm Lê Thị Liên: Nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước 
thế kỷ X, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2006.

2. Xem Malleret, Louis đã công bố một số ngôi mộ khai quật. Sau này Đào Linh 
Côn đã khai quật thêm nhiều mộ Óc Eo khác và tập hợp mộ táng Óc Eo nói chung 
trong một luận văn tiến sĩ nhan đề: Mộ táng trong văn hóa Óc Eo, Tư liệu Viện Khoa 
học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Xem Nguyễn Thị Hậu: “Một số gốm đặc trưng của văn hóa Óc Eo”, bài in trong 
Những phát hiện mới khảo cổ học 2004, Hà Nội, 2004, tr.820-823.

Hình 36: Trang trí và kim văn thuộc văn minh Óc Eo phát hiện ở Long An
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Hình 37: Đồ trang sức bằng vàng thuộc văn minh Óc Eo 
(Ảnh: Nguyễn Thị Hậu cung cấp)
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Hiện tại, các nhà khảo cổ học đang từng bước xây dựng hệ tiêu 
chí phân loại thời gian và không gian chuẩn hơn cho phức hợp văn 
hóa Óc Eo, trong đó dành nhiều cố gắng nhất cho đồ gốm nguyên và 
gốm mảnh, một loại hình hiện vật thường thấy và có khả năng bảo tồn 
tốt, có diện phân bố rộng. Tuy nhiên, hệ thống tư liệu nhận dạng hỗ 
trợ như xương răng người và động vật, tàn tích thực vật, địa tầng địa 
mạo, bào tử phấn hoa... đóng góp vào nhận diện văn hóa Óc Eo còn 
rất hạn chế.

Để nhận thức về nhà nước Phù Nam trong khối tư liệu vật chất 
đồ sộ của văn hóa Óc Eo, các nhà khảo cổ học gắng tìm ra những 
chứng cứ kiến trúc mang tính dinh thự, công sở, thành lũy, đền đài ở 
quy mô quốc gia, cũng như chắt lọc ra những thông tin xã hội học từ 
các công trình khai đào kênh mương dẫn nước lớn được tạo ra bằng 
khả năng thiết kế, tổ chức và huy động sức người của một bộ máy 
mang tính nhà nước cao. Trong lĩnh vực này thì các cuộc khai quật ở 
chính khu vực cảng thị Óc Eo, Cần Giờ, ở khu thành lũy Angkor Borei 
(Campuchia), ở khu đền đài Gò Tháp và ở các kênh đào cổ có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng.

2. Vấn đề “Phù Nam quốc” và “Phù Nam đế chế”

Theo Giáo sư Phan Huy Lê, nhà nước Phù Nam có hai giai đoạn: 
Giai đoạn Phù Nam quốc và giai đoạn Phù Nam đế chế1. Đây là một 
nhận thức rất quan trọng để có thể hiểu những ghi chép ảnh hưởng 
nặng bởi quan niệm chép sử kiểu Trung Hoa của các sử gia thời xưa. 

1. Tác giả sử dụng từ “đế chế” thay cho “đế quốc” tương ứng với từ tiếng Anh phổ 
cập “emperye, imperial” với ý đồ giảm nhẹ ý nghĩa hiện đại có thể gây nhầm lẫn khi so 
sánh Phù Nam với các đế quốc Ba Tư, La Mã, Hán đương thời. Trong công trình này, 
chúng tôi tán đồng sử dụng từ “đế chế” cho Phù Nam kể từ khi các vua Phù Nam mở 
rộng lãnh thổ kiểm soát bằng các hoạt động quân sự. 
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Trên thực tế chúng ta cũng có thể nhận ra sự khác biệt hai giai đoạn 
đó qua diễn biến địa tầng và di vật khảo cổ học1. Những công trình 
nghiên cứu của các học giả nước ngoài, hoặc dựa trên thư tịch, bi ký 
hoặc dựa vào tư liệu khảo cổ học trong thời gian gần đây, cũng có thể 
phân lịch sử Phù Nam thành hai thời kỳ sớm muộn với tính chất xã 
hội rất khác nhau2. 

Trong Hội nghị quốc tế do Hội Tiền sử Ấn Độ Dương và Thái Bình 
Dương (IPPA) họp ở Hà Nội, tháng 11-2009, Pierre-Yves Manguin, dựa 
trên kết quả tổng hợp công cuộc nghiên cứu giữa Viện Viễn Đông Bác 
cổ Pháp (EFEO) và các nhà khảo cổ học Việt Nam từ năm 1997 đến 
năm 2002 tại khu vực Ba Thê - Óc Eo để đưa ra mô hình ba giai đoạn 
phát triển của Óc Eo - Phù Nam3: 

1. Xem Nguyễn Việt: “Thử tìm hiểu cội nguồn và bản chất Nhà nước Phù Nam 
từ toàn cảnh Tiền sử muộn Đông Nam Á lục địa”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo lần thứ 
hai Đề án khoa học xã hội cấp Nhà nước Quá trình hình thành và phát triển vùng đất 
Nam Bộ, 2009.

2. Xem Vickery, M.: “Funan Reviewed: Deconstructing the Ancients”, bài đăng 
trên Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, 2003, Tome 90-91, pp.101-143. 
Vickery dựa vào thư tịch và bi ký đã chia lịch sử Phù Nam thành hai thời kỳ: 
Thời trị vì của các tước hiệu bản địa trở thành dòng họ như Hỗn (Hun) và Phạm 
(Pan?Pong) được coi như thời trước sử (prehistory) và thời kỳ lịch sử (historic) 
của các tước hiệu Ấn Độ như Chandra (Chiên Đàn), Kaundinya (Kiều Trấn Như) 
và các - varman (Bạt Ma). 

Manguin, Pierre-Yves: “The Archaeology of Fu Nan in the Mekong River Delta: 
The Oc Eo Culture of Viet Nam”, in trong Tingley N. (ed.): Arts of Ancient Viet Nam -  
From River Plain to Open Sea, Yale Uni Press, 2009, pp.103-118, cũng đã chia khảo cổ 
học Phù Nam làm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu là “Kiểm soát đồng bằng ngập nước và 
quá trình tụ cư thành thị (Control of flood plains and urban development)”, và giai 
đoạn sau là “quá trình Ấn Độ hóa (Indianization)”.

3. Xem Manguin, P.-Y.: “The Oc Eo Archaeological Site: An Update”, bài trình 
bày tại Hội nghị quốc tế do Hội Tiền sử Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Hà Nội, 
ngày 30-11-2009. Thực tế, mô hình phát triển Óc Eo - Ba Thê của Manguin có bốn 
giai đoạn, trong đó giai đoạn cuối cùng (thế kỷ VII trở về sau) thuộc thời kỳ Chân Lạp. 
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Giai đoạn IA diễn ra ở thế kỷ I đến thế kỷ II xuất hiện quá trình tụ 
cư sớm ở chân núi Ba Thê và khu doi cồn Óc Eo với những di tích cư 
trú nhà sàn cột gỗ ở Gò Cây Me, Gò Tư Trâm, Gò Cây Thị và Gò Óc 
Eo. Tại Gò Óc Eo, một cột gỗ lớn chôn thẳng đứng đã được phát hiện. 
Chiếc cột hiện còn phần chôn ngập dưới đất nguyên thủy dài 2m, phần 
nhô lên còn khoảng 40cm, đường kính gần 30cm, có dấu hiệu đẽo gọt, 
đánh khấc làm cột đỡ nhà sàn. Đáy cột ở độ sâu khoảng 3m so với mặt 
đất hiện tại. Tuổi C14 sau khi hiệu chỉnh vòng cây được đo trực tiếp từ 
cột này ở trong khoảng 50 năm trước Công nguyên đến 140 năm sau 
Công nguyên. Ở độ sâu gần 1 mét so với mặt đất hiện tại có một tầng 
than tro dày như là giới hạn nền đất của ngôi nhà sàn. Các than tro này 
có tuổi trong khoảng 170 năm trước Công nguyên đến 240 năm sau 

Hình 38: Phạm vi ảnh hưởng của đế chế Phù Nam (màu tối hơn),  
(theo Pluvier, 1995) và phân bố di tích Óc Eo - Phù Nam (chấm tròn màu hồng),  

(theo Andreas Reinecke, 2012)
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Công nguyên. Trong khoảng thời gian này xuất hiện mộ vò đựng than 
tro đầu tiên trên sườn núi Linh Sơn I (linggapura). Loại vò này có kiểu 
miệng rất điển hình ảnh hưởng phong cách gốm Arikamendu (Ấn Độ), 
cho thấy rất có thể là mộ của một tăng lữ đầu tiên của hệ thống đền tháp 
trên núi Linh Sơn. 

Giai đoạn IB từ thế kỷ II đến thế kỷ IV, các điểm cư trú Ba Thê -  
Óc Eo kể trên vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng có dấu hiệu tăng dân cư ở Gò 
Cây Thị và Gò Óc Eo. Đáng chú ý nhất là hệ thống hào lũy đất bao quanh 
khu vực Gò Cây Thị và Gò Óc Eo cũng như trục kênh đi lại trong thành 
phố và trong vùng bắt đầu được xây dựng. Đây chính là hệ thống hào lũy 
của cảng thị Óc Eo - Phù Nam. Trong khi đào cắt một đoạn kênh trong 
khu vực đó, các nhà khảo cổ đã bắt gặp một chiếc mái chèo bằng gỗ cho 
tuổi carbon phóng xạ 1778 ± 51 BP. Trên núi Ba Thê, điểm cư trú ở Gò 
Cây Me và Gò Tư Trâm vẫn tiếp tục phát triển, một hầm mộ lớn hơn 
được xây dựng ở phía trên cao hơn một chút địa điểm mộ táng vò của 
giai đoạn trước.

Giai đoạn II kéo dài từ thế kỷ V đến thế kỷ VII. Đây là thời kỳ phồn 
thịnh nhất của cảng thị Óc Eo với sự mở rộng dân cư trong cảng thị 
đồng thời xuất hiện hệ thống đền thờ xây gạch, đá với các vật liệu kiến 
trúc bằng đất nung, các linga, tượng thờ bằng đồng, đá và cả hầm mộ có 
than tro vàng lá chôn theo tăng lữ và quý tộc. Trên núi Ba Thê vẫn tồn tại 
hai điểm cư trú Gò Tư Trâm và Gò Cây Me. Trong khu vực chôn tăng lữ 
ở giai đoạn IA và IB nay xuất hiện một ngôi đền lớn bằng gạch và ở sườn 
núi phía trên ngôi đền được xây cất một hầm mộ lớn nữa. 

Phân bố di tích Óc Eo, theo chúng tôi, trong giai đoạn đầu (IA) có 
lẽ chỉ tương thích với phạm vi Phù Nam quốc, trong khi Phù Nam đế 
chế có tầm ảnh hưởng rộng hơn nhiều. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng 
trong thời kỳ mở rộng thành đế chế thì các di tích Óc Eo trong phạm vi 
Phù Nam quốc vẫn tiếp tục phát triển rực rỡ và là nền tảng văn hóa chủ 
đạo của đế chế Phù Nam. Trong một bài viết gần đây nhất, Pierre - Yves 
Manguin cũng có ý nhấn mạnh hai giai đoạn Óc Eo - Phù Nam. Theo 
ông, những hoạt động buôn bán, đào kênh tưới tiêu và đi lại có sớm hơn 
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(trước thế kỷ III) thời kỳ xuất hiện các nền kiến trúc, mộ táng và tượng 
tôn giáo (thế kỷ IV - V)1. 

Như vậy, thời kỳ xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu và giao thông 
hạn chế, xuất hiện cảng thị thể hiện qua mối quan hệ buôn bán sớm 
với thế giới trước thế kỷ III trong khu vực Tứ giác Long Xuyên có thể 
hiểu là thời kỳ Phù Nam quốc, quá trình Ấn Độ hóa (Indianizasion) từ 
thế kỷ IV - V có thể coi như thời kỳ của “đế chế” Phù Nam. Khái niệm 
“đế chế” (imperial) ở đây chỉ là tương đối, xuất phát từ hiện tượng 
được sử Trung Hoa chép việc Phạm Mạn (Fan Man hoặc Fan Shi Man) 
đóng thuyền lớn để xác lập quan hệ lệ thuộc đối với một số tiểu quốc 
cảng thị ở xa hơn, “đế chế” đó không có đủ bằng chứng để so sánh với 
các đế chế như La Mã hay Trung Hoa đương thời.

Với quan niệm hai giai đoạn phát triển của Phù Nam như vậy, chúng 
ta có thể nhận ra cảng thị Óc Eo được xây bao hình chữ nhật với diện 
tích khoảng 1.500m x 3.000m cạnh chân núi Ba Thê và các làng xóm, cứ 
điểm cận kề như Gò Giồng Xoài, Gò Tư Trâm, Linh Sơn... là trung tâm 
kinh tế, tôn giáo, văn hóa, chính trị của Phù Nam ở giai đoạn đầu với 
chức năng vừa là cảng thị, vừa là kinh thành của bộ máy điều hành hệ 
thống các cảng thị và thành ấp khác chịu sự chi phối của dòng thủ lĩnh 
họ Hỗn (Điền, Bàn Huống, Bàn Bàn). 

Chính nhu cầu phát triển của hoạt động cảng thị đã hình thành 
bộ máy điều hành, quản lý dựa trên những nguyên tắc thương mại 
bình đẳng và nền đạo đức nguyên thủy có sự hỗ trợ thần quyền của 
Hindu giáo, Phật giáo và các tín ngưỡng nguyên thủy bản địa. Đây 
chính là thời kỳ điều hành bởi Hỗn Điền - Liễu Diệp và các thế hệ 
con, cháu mang họ Hỗn (Hun) như Hỗn Bàn Huống, Hỗn Bàn Bàn. 
Việc truyền đời họ Hỗn qua ba thế hệ đã hé mở sự kết hợp Hỗn Điền -  
Liễu Diệp là sự kết hợp giữa hai khối tộc có thể cùng hệ ngôn ngữ 

1. Xem Manguin, P.-Y.: “The Archaeology of Fu Nan in the Mekong River Delta: 
The Oc Eo Culture of Viet Nam”, bài in trong Tingley N. (ed.): Arts of Ancient Vietnam -  
From River Plain to Open Sea, Yale Uni Press, 2009, pp.103-118.
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nhưng khác ở trình độ phát triển xã hội. Hỗn Điền đại diện cho hệ 
thống tộc thuộc phụ hệ, trái lại Liễu Diệp đại diện cho hệ thống tộc 
thuộc mẫu hệ. 

Theo thư tịch thì dưới thời cai trị của dòng Hỗn, Phù Nam đã có 7 
thành ấp. Sự việc được mô tả trong truyền thuyết cũng như thư tịch và 
bi ký sau này diễn ra dưới thời truyền thuyết Hỗn Điền - Liễu Diệp đều 
thể hiện rất rõ nét “Phù Nam” ở vùng địa lý liền kề biển, rất phù hợp với 
những phát hiện khảo cổ học về kiến trúc, tường lũy, kênh mương ở Óc 
Eo. Điều này sẽ hơi khác so với mô tả của các sứ thần Trung Quốc ở thế 
kỷ III, khi nói đến một kinh thành xa cách biển tới 500 lý. 

Việc dưới thời Hỗn Bàn Bàn xuất hiện một người khác họ được 
giao làm đại tướng đảm đương công việc điều hành đất nước (Phạm 
Mạn) đã báo hiệu sự hình thành một thể chế mới trong bộ máy cai 
trị Phù Nam quốc. Sự kiện này sau đó đã dẫn đến sự thay đổi dòng 
họ trị vì từ Hỗn (Hun) sang Phạm (Pan), không phải bằng một cuộc 
đảo chính quân sự mà “do nhân dân chọn ra”. Kèm theo nữa là sự kiện 
Phạm Mạn sau khi lên ngôi đã đóng thuyền lớn áp phục hơn mười 
nước trên biển, mở rộng đất đai rộng tới năm sáu ngàn dặm, tự xưng 
là “Phù Nam đại vương”.

Như vậy thời kỳ “đế chế” của Phù Nam có thể coi như bắt đầu từ 
Phạm Mạn. Niên đại của thời kỳ Phạm Mạn trị vì có thể lấy thời điểm 
trước năm 225 là năm Phạm Chiên lên ngôi. Bởi vì, theo sử Trung Hoa 
thì cuộc viếng thăm đầu tiên của sứ giả Khang Tài của nhà Ngô do Thứ 
sử Giao Châu là Lữ Đại cử đi sang Phù Nam năm 244 đã ghi lại thời kỳ 
diễn ra cuộc huynh đệ tương tàn giữa các con của Phạm Mạn (Phạm 
Kim Sinh và Phạm Trường) với phe cánh con của người chị Phạm Mạn 
(Phạm Chiên - Fan Chan, Phạm Tầm - Fan Hsuen)1. 

1. Sự tranh giành quyền lực “huynh đệ tương tàn” giữa dòng vua cha và dòng 
gọi vua bằng cậu (con của chị vua) phản ánh tàn dư thế tập mẫu hệ còn đậm nét 
trong xã hội nói chung và có vẻ cả trong luật lệ triều đình Phù Nam ít ra là đến tận 
thế kỷ III.
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Theo tài liệu khảo cổ học thì sự xuất hiện Phù Nam cảng thị diễn 
ra tại địa điểm khảo cổ học Óc Eo diễn ra trong khoảng thế kỷ I - II1. 
Như vậy, tính cho đến khi kết thúc thời gian cai trị của dòng Hỗn (Hun), 
khoảng đầu thế kỷ III, ước trên dưới 100 năm với ba đời Hỗn Điền, Hỗn 
Bàn Huống và Hỗn Bàn Bàn là khá hợp lý.

Thời kỳ “đế chế” gần như trùng với những thông tin được ghi 
chép trong các thư tịch cổ Trung Hoa đầu thế kỷ III mở đầu với việc 
Phạm Chiên cử sứ giả đi Ấn Độ (năm 240) và Trung Quốc (năm 243). 
Theo ghi chép của Lương thư được cho là chép lại từ mô tả của các 
sứ giả Trung Hoa hay Phù Nam thì khi đó “thành cách biển 500 lý”. 
“Thành” ở đây phải được hiểu là nơi vua Phù Nam ở. Điều đó cho thấy 
vào thời điểm các phái đoàn sứ giả qua lại với nhau thì Óc Eo không 
còn là trung tâm của Phù Nam nữa. Rất có thể quy mô phát triển sau 
hơn một thế kỷ quốc gia cảng thị đã mở rộng thành một “đế chế” tới 
gần 20 thành ấp, Óc Eo trở nên chật hẹp và kém an toàn đối với triều 
đình Phù Nam. 

Con kênh đào từ Óc Eo lên phía bắc nối với Angkor Borei và 
Phnom Da (Takeo, Campuchia) với độ dài trên dưới 100 km có niên 
đại C14 và nhiệt huỳnh quang tập trung ở thế kỷ III trở về sau2. Điều đó 
chứng tỏ có thể cuộc chuyển dời trung tâm hành chính Phù Nam từ Óc Eo  
về Angkor Borei đã diễn ra trong khoảng thế kỷ III. Thành Angkor Borei 
được nhiều người nhắc đến, nhưng chỉ từ năm 1996 nơi đây mới được 
nghiên cứu khảo cổ học một cách hệ thống. Đây là một tòa thành 
cổ dựa trên nền một làng tiền sử có từ 500 năm trước Công nguyên.  
Lớp cư trú tiền thành (pre-burg) được xác nhận khá giống với các địa 

1. Xem Đào Linh Côn: “Những khám phá mới về các di tích văn hóa tiền Óc Eo 
từ vùng Tứ giác Long Xuyên từ “phức hợp gốm””, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích, Long Xuyên, 
tháng 12-2009, tr.104-117. 

2. Xem Sanderson, D.C.W. and Bishop, P; Stark, M.T;... “Luminescence dating 
of anthropogenically reset canal sediments from Angkor Borei, Mekong Delta, 
Cambodia”, Quaternary Science Reviews, 22 (10-13), 2003, pp.1111-1121. 
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điểm vùng Ba Thê - Óc Eo với sự xuất hiện loại gốm vàng da cam đặc 
trưng cho văn hóa Óc Eo, có niên đại 200 năm trước, sau Công nguyên. 
Tuy nhiên, niên đại C14 và nhiệt huỳnh quang xác nhận hào lũy và hệ 
thống kênh nối thông với Óc Eo chỉ được xây dựng từ khoảng thế kỷ III 
trở về sau.

Nghiên cứu niên đại nhiệt huỳnh quang gạch Phù Nam ở xung 
quanh vùng Angkor Borei cho thấy việc sử dụng gạch đã có thể từ thế 
kỷ I, nhưng dù vậy, thoạt đầu thành lũy bao bọc xung quanh Angkor 
Borei và các công trình kiến trúc có lẽ chỉ đắp bằng đất. Những nền 
gạch và công trình kiến trúc xây bằng gạch chủ yếu có tuổi từ sau thế 
kỷ IV, tương ứng với thời kỳ phổ biến loại gốm nhập ngoại màu sáng 
da bò (buffware ceramic)1. 

Thời kỳ “đế chế” kể từ khi Phạm Mạn thay dòng Hỗn được ghi nhận 
bởi một loạt biến đổi: Bộ máy “triều đình” ngoài “vua” luôn thấy xuất 
hiện một chức Đại tướng quân (Phạm Mạn dưới thời Hỗn Bàn, Phạm 
Chiên dưới thời Phạm Mạn và Phạm Tầm dưới thời Phạm Chiên). Vị 
đại tướng quân này, như trường hợp Phạm Chiên, nắm trong tay tới 
2.000 quân sĩ. Điều đó chứng tỏ bộ máy quản lý hệ thống “bảy ấp” cảng 
thị của Phù Nam quốc không còn đơn giản như dưới thời Hỗn Điền và 
Hỗn Bàn Huống nữa mà đã hình thành bộ máy điều hành mang dáng 
dấp một “triều đình” - cho dù các vị trí quan trọng vẫn nằm trong một 
hệ thống dòng tộc Fan (Phạm).

Theo nghiên cứu của M. Vickery thì dòng Fan (Phạm) có thể là một 
dòng huyết thống thủ lĩnh bản địa, dựa trên phát hiện từ Pon có nguồn 
gốc Môn trong bi ký cổ. Cuộc sát hại nhau giữa dòng em trai với dòng 
chị gái của các vua quan dòng Phạm cho thấy tàn dư của chế độ mẫu 
hệ, khi mà cuộc truyền ngôi lẽ ra phải diễn ra dưới quan hệ Cậu - Cháu. 
Và như vậy, quá trình Ấn Độ hóa với dấu hiệu xuất hiện bi ký và hệ 

1. Xem Stark, M.T, Sanderson, D. and R.G. Gingham: “Monumentality in the 
Mekong Delta: Luminescence dating and implications”, in trong BIPPA, 26 (2006), 
pp.110-120.
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thống đền đài, tượng thờ, hầm mộ có niên đại chủ yếu từ thế kỷ IV - V 
trở về sau tương ứng với sự thay đổi từ các vua mang họ Phạm sang các 
vua mang tước danh Ấn Độ (Chandra, Kaundinya, Varman). Quá trình 
chuyển hóa này dường như khớp với xu hướng tăng cường sức mạnh 
của các tiểu quốc vùng cao phía bắc và tây bắc Phù Nam vốn chịu ảnh 
hưởng đậm hơn của văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ Ấn Độ. Xu hướng này 
dẫn đến việc xuất hiện trong bi ký việc các hoàng thất Phù Nam làm rể 
và trở thành vua của các tiểu quốc vùng cao phía bắc - nơi phát tích thế 
lực Chân Lạp thay thế Phù Nam sau này.

Như vậy có thể chia thời kỳ Phù Nam “đế chế” thành hai giai đoạn 
nhỏ hơn nữa: giai đoạn sớm gắn với các đời vua mang dòng Phạm, bắt 
đầu từ Phạm Mạn, đầu thế kỷ III, cho đến khi xuất hiện Thiên Trúc 
Chiên Đàn (Chandra) vào khoảng giữa thế kỷ IV1. Và giai đoạn muộn 
gắn với sự xuất hiện các đời vua Phù Nam mang tước hiệu thần Ấn Độ 
trở về sau, tức là gắn với quá trình Ấn Độ hóa (Indianization) thực sự 
rõ ở Phù Nam. Nhận xét này phù hợp với tình hình phát hiện khảo cổ 
học. Sự kế tục liên hoàn của các dòng vua - varman trong các triều đại 
Angkor cho đến tận thế kỷ XIV cho thấy rõ có sự khác biệt đáng kể giữa 
thế lực quý tộc bản địa ở hai vùng hạ và thượng Mê Kông. Quá trình 
chuyển đổi quyền lực diễn ra từ các thế lực quý tộc bản địa hạ Mê Kông 
(Hỗn-Hun, Phạm-Pan) sang dòng thượng Mékong/Tonlé Sap (varman) 
diễn ra tương ứng với quá trình Ấn Độ hóa mạnh mẽ từ giữa thế kỷ IV 
trở về sau.

Dưới đây chúng ta đi sâu hơn về những kết quả nghiên cứu khảo 
cổ học Phù Nam về một số chứng tích của Phù Nam cảng thị - Phù 
Nam quốc.

Chúng ta bắt đầu từ những bằng chứng không thể phủ nhận về khả 
năng huy động nguồn lao động thặng dư của một xã hội đã phát triển 

1. Xem Lương thư, quyển 68 - Nam sứ (dẫn theo Phan Huy Lê: “Qua di tích Óc 
Eo và thư tịch cổ - Thử nhận diện nước Phù Nam”, bài in trong 20 năm Việt Nam 
học theo định hướng liên ngành, Sđd, tr.288).
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đến giai đoạn cao lấy lương thực ngũ cốc làm nền sống chính. Như đã 
nói ở phần trên, logic của vấn đề ở đây là sự phân chia lao động xã hội 
thành hai phạm trù: lao động tạo nguồn lương thực trực tiếp (Food 
Production) và lao động không tạo nguồn lương thực trực tiếp (non 
Food Production)1. Chúng ta có thể đong lường sự thặng dư lao động 
này thông qua sự đầu tư thời gian có tính chuyên nghiệp của thợ gốm 
trong việc chế ra loại gốm lễ nghi phục vụ tín ngưỡng cộng đồng, thợ 
đá làm đồ trang sức, thợ đúc đồng, kim hoàn chế vũ khí, đồ gia dụng 
và đồ trang sức cao cấp. Ở Việt Nam hiện tượng này chỉ xuất hiện trong 
khoảng trên dưới 4.000 năm trở lại đây. Nhà nước chỉ có thể ra đời khi 
xã hội có đủ một lượng lao động thặng dư cho phép thực hiện những 
hoạt động mang tính cộng đồng lớn (đào kênh mương, đắp đê ngăn 
đập, xây thành lũy) và tồn tại những loại hình lao động xa cách hơn nữa 
quá trình sản xuất lương thực (lao động nghệ thuật, tôn giáo, văn hóa, 
tư tưởng và chính trị). Cuối cùng xem ra chúng ta lại trở về với những 
luận điểm cơ bản của C. Mác và Ph. Ăngghen.

Khi khảo sát lại hiện tượng “nhà nước” Văn Lang, Âu Lạc, một số 
nhà nghiên cứu tiếp cận bằng phân tích phân hóa xã hội thông qua đồ 
tuỳ táng. Ở đây chúng tôi quan tâm hơn đến cách đong lường các chỉ 
số thặng dư lao động lương thực và diễn trình tụ cư2. Trong trường hợp 

1. Mọi nền văn minh nhân loại đều chỉ xuất hiện khi một bộ phận cộng đồng 
thoát khỏi nhu cầu kiếm sống lương thực một cách dài lâu và ổn định. Đó là sự xuất 
hiện của khả năng dư thừa lương thực ổn định. Các xã hội săn bắt, hái lượm, cho dù ở 
điều kiện “thung lũng vàng” (gold valley), “vườn địa đàng” (Adam-Eva garden) cũng 
không thể tạo ra nguồn dư thừa lương thực lâu dài và ổn định. Chỉ khi loài người 
chuyển hóa thành các xã hội nông nghiệp ngũ cốc (cereal agriculture) thì nhờ đặc tính 
quảng canh, tính dễ bảo tồn của ngũ cốc mới có khả năng xuất hiện cơ hội dư thừa 
lương thực, từ đó xuất hiện ổn định nguồn thặng dư lao động trong hệ thống lao động 
lương thực.

2. Xem Chử Văn Tần: Văn hóa Đông Sơn - Văn minh Việt cổ, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 2003; Nguyễn Việt: “The Dong Son Civilization and the Foundation 
of a development Rice Planting”, bài tham dự Hội nghị Khoa học Thái Bình Dương, 
Dunedin, tháng 2-1983.
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nghiên cứu Phù Nam - Óc Eo, theo chúng tôi, đây là một cách tiếp cận 
có thể có hiệu quả.

Dấu vết kiến trúc đá và việc khai đào kênh mương được khảo cổ 
học ghi nhận ở khu vực cảng thị Óc Eo từ những thế kỷ đầu Công 
nguyên. Sự giàu có nhanh nhờ buôn bán và dịch vụ cảng thị ở đây cộng 
với khả năng thặng dư lương thực lúa kéo theo dư thừa lao động là 
những dữ kiện cần và đủ cho sự xuất hiện các công trình công cộng như 
vậy. Những công trình đó đủ phản ánh một xã hội đã được tổ chức cao, 
cho dù có thể ở giai đoạn đầu tổ chức xã hội đó chỉ mang tính chất một 
“nhà nước bảo hộ” cho các hoạt động thương mại và truyền giáo.

Đồng thời là những dấu hiệu rõ rệt của khả năng thặng dư lương 
thực, khả năng huy động nhân lực và tổ chức xã hội trên quy mô lớn. 
Sau đây là một số bằng chứng liên quan đến hệ thống kênh đào và các 
công trình kiến trúc gạch đá.

Hình 39: Sơ đồ khai quật Óc Eo do Louis Malleret vẽ và được bổ sung các điểm 
thăm dò khai quật mới từ sau năm 1975 - các điểm hình tam giác đen  

(Nguồn: Lê Thị Liên, 2006)
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- Kênh tưới tiêu và giao thông
Trong một công trình được công bố vào năm 1929, một nhà địa 

lý người Pháp là Pierre Paris đã dùng không ảnh để chứng minh con 
đường kênh đào cổ đại phục vụ tưới tiêu và giao thông nối cảng thị 
Óc Eo với Angkor Borei (Campuchia)1. Tuy nhiên, do thiếu những 
chứng cứ khảo cổ học thuyết phục nên rất ít người sử dụng phát 
hiện này của Pierre Paris. Sau này, năm 1944, trong khi khai quật 
Óc Eo, Louis Malleret đã tận dụng phát hiện này, tiếp tục sử dụng 
những không ảnh gần hơn để tiến hành phục dựng hệ thống kênh 
mương liên quan đến Óc Eo - Phù Nam. Kết quả rất khả quan, tuy 
nhiên không tránh được những hạn chế, thậm chí nhầm lẫn2. Cho 
đến gần đây (2003), Eric Bourdonneau ở Đại học Paris I, Panthéon 
Sorbonne (Pháp) đã tiến hành kiểm chứng lại phát hiện của Pierre 
Paris dựa trên không ảnh chụp từ máy bay và ảnh satelit. Điều đặc 
biệt quan trọng là tác giả đã có thể lấy mẫu xác định niên đại C14 một 
số đoạn kênh, cho phép xác nhận tuổi Phù Nam của các dòng kênh 
đào đó3. Theo đó ở những đoạn kênh bao quanh Óc Eo đã phát hiện 

1. Xem Paris, P.: “Anciens canaux reconnus sur photographies aériennes dans les 
provinces de Ta-Keo, Chau-Doc, Long-Xuyen et Rach-Gia”, bài đăng trong BEFEO, 
Volume  XXIX, 1929, pp.365-370.

Paris, P.: “Anciens canaux reconnus sur photographies aériennes dans les 
provinces de Ta-Keo et de Chau-Doc”, bài đăng trong BEFEO, Volume XXXI, 1931, 
pp.221-224.

Paris, P.: “Notes et mélanges: Anciens canaux reconnus sur photographies 
aériennes dans les provinces de Ta-Keo, Chau-Doc, Long-Xuyen et Rach-Gia”, bài in 
trong BEFEO, Volume XLI, 1941, pp.365-373.

2. Xem Malleret, L.: L’ Archéologie du Delta du Mékong - Tome 1: L’ Exploration 
archéologique et les fouilles d’Oc Eo, Publications d’ EFEO, Paris, Planches XI-XIV.

3. Xem Bourdonneau, E.: “The Ancient Canal System of the Mekong Delta 
(Preliminary Report)”, bài in trong Karlström A & A Källen (ed.): Fishbones and 
Glittering Emblems - South East Asian Archaeology 2002, Stockholm, 2003, pp.256-270.
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hai cột gỗ có niên đại C14 được hiệu chỉnh vòng cây là 340 - 600 năm, 
250 - 40 năm và một mái chèo 120 - 390 năm cách ngày nay1. Hướng 
nghiên cứu các đoạn kênh cổ Phù Nam - Óc Eo tiếp tục được tiếp cận 
bằng nhiều phương pháp khoa học tự nhiên. Năm 2005, xuất hiện bài 
nghiên cứu trầm tích đáy các dòng kênh cổ Óc Eo đó2. Kết quả tổng 
hợp toàn bộ đã được chúng tôi tóm tắt ở trên từ bài trình bày của 
Giáo sư Pierre-Yves Manguin tại Hà Nội năm 2009. 

Sơ đồ mạng kênh Phù Nam theo cách đó sẽ dần được xác định. 
Hiện nay ít ra tuyến kênh đào Phù Nam nối cảng thị Óc Eo với thành 
Angkor Borei dài hàng trăm kilômét đã được xác nhận chắc chắn. 
Như đã giới thiệu ở trên, cuộc khai quật gần đây tại Angkor Borei 
do nữ khảo cổ học người Mỹ là Miriam Stark tiến hành từ những 
năm 1996-2001 đã xác nhận đây là một trung tâm cư trú kéo dài từ 
giữa thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên đến tận ngày nay3. Tuy nhiên, 
trong lịch sử dài như vậy, thời kỳ “thành luỹ” của Angkor Borei phân 
bố trên diện tích tới 300 ha được bao bọc bởi những bức tường cao 4m  

1. Các niên đại C14 hiệu chỉnh vòng cây thường cho những khoảng niên đại có 
thể. Các nhà khảo cổ học nhận thức về khoảng niên đại này dựa trên những dữ kiện 
địa tầng và diễn biến di vật để đưa ra niên đại hợp lý trong khoảng đó. 

2. Xem Lê Xuân Thuyên: “Áp dụng các phân tích địa chất môi trường để xác định 
lòng kênh cổ thuộc văn hóa Óc Eo”, bài đăng trên tạp chí Khảo cổ học, số 4 (2005), 
tr.76-82.

3. Xem Stark, M. T. and al: “Results of the 1995-1996 Archaeological Field 
investigations at Angkor Borei, Cambodia”, bài in trong Asian Perspectives, 38(1), 
1999, pp.7-36.

Stark, M. T.: “Some preliminary results of the 1999-2000 archaeological 
field investigations at Angkor Borei, Takeo Province”, bài in trong Udaya, No2, 
2001, pp.19-36.

Stark, M. T. and Sovath B.: “Recent Research on the Emergence of Early 
Historic States in Cambodia’s Lower Mekong Delta”, bài in trong BIPPA, No19, 
2001, pp.85-98. 
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và rất nhiều hồ chứa nước có tập hợp niên đại C14 tập trung trong 
khoảng niên đại Pre-Angkor hay Phù Nam muộn1. Điều này dẫn đến 
luận điểm của nhiều nhà nghiên cứu gần đây cho rằng các kênh đào 
xung quanh Óc Eo cảng thị phải có trước kênh đào nối cảng thị với 
Angkor Borei với tư cách đó là kinh đô Phù Nam và Óc Eo là cảng thị 
Phù Nam thời đế chế. 

Tuy nhiên, như đã nói, không loại trừ khả năng Óc Eo và Angkor 
Borei thoạt đầu thuộc hai tiểu quốc mandala láng giềng độc lập trước 
khi sáp nhập vào một Phù Nam đế quốc. Việc đào kênh nối hai trung 
tâm lớn nhất đó của Phù Nam diễn ra không phải ở giai đoạn đầu mà 
chỉ từ khi có sự thay đổi trong bộ máy cai trị nhà nước cảng thị trở 
thành một hình thái triều đình “đế chế”, gắn với nhu cầu xác lập kinh đô 
mới ở Angkor Borei vào thế kỷ III.

Truyền thuyết nói đến cuộc hội nhập Hỗn Điền (từ biển) và Liễu 
Diệp (từ núi) phảng phất cốt Âu Cơ - Lạc Long Quân trong quan hệ 
núi - biển. Sau này những cốt truyện khác như Kaundinya lấy con gái 
vua Naga, vua Núi Sailaraja thất trận ở kinh đô Đặc Mục (theo Lương 
Ninh2 là Vjadhapura cũng ở vùng Angkor Borei) chạy xuống biển. 
Cho dù bản chất các cốt truyện đó thực hư thế nào chăng nữa thì 
gạch nối đường kênh nước giữa Óc Eo và Angkor Borei vào khoảng 
niên đại Phù Nam giữa và muộn đều phản ánh xu hướng mở rộng 
các tiểu quốc bắt đầu xuất hiện ở khu vực Phù Nam từ thế kỷ III trở 

1. Xem Stark, M. T.: “Pre-Angkorian and Angkorian Cambodia”, bài in trong 
Glover, I. & P. Bellwood (ed.): Southeast Asia - From Prehistory to History, Routledge 
Curzon, London - New York, 2004, pp.89-119. 

2. Xem Lương Ninh: “Nghệ thuật tượng thờ cổ ở Đông Nam Á”, bài đăng 
trên tạp chí Khảo cổ học, 2003, số 5 (125), tr.75-96; Lương Ninh: “Nước Phù 
Nam - Một thế kỷ nghiên cứu”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam,  
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, t.II, tr.749-759. 
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về sau trong những tương quan núi - biển, cao - thấp, khô - ngập... 
chung mà Phù Nam - Óc Eo không là ngoại lệ. Tuy nhiên, khác với 
các tuyến phát triển của các nhà nước văn minh nông nghiệp, xu 
hướng phát triển chuyển dịch từ các vùng đồng bằng cao xuống các 
vùng đồng bằng thấp ven biển, nhà nước Phù Nam là một nhà nước 
nảy sinh trước hết từ nhu cầu cảng thị trên tuyến đường hàng hải 
quốc tế cổ đại. Cuộc nảy nở và phát triển của nó đã diễn ra trước 
hết ở vùng cửa biển thuận tiện cho cảng thị, đó là Ba Thê - Óc Eo. 
Có lẽ sau một thời gian vài thế kỷ, nhà nước cảng thị Óc Eo đã có 
thể mở rộng thông qua sự giàu có và vai trò chi phối của nó với các 
nguồn hàng đi và đến từ các tiểu quốc mạng xung quanh. Nhu cầu 
hình thành một thể chế quản lý lớn hơn và rộng hơn ra đời kèm với 
nhu cầu cần đảm bảo độ an toàn cho bộ máy đó đã nảy sinh nhu cầu 
ra đời một thành lũy hành chính, quân sự độc lập. Hình thái đế chế 
(chinh phục, ràng buộc những tiểu bang cấp, mua hàng yếu hơn ở 
xung quanh) đã ra đời và cũng là lúc nhà nước Phù Nam cảng thị 
cần xây dựng một kinh đô thành lũy hành chính quân sự riêng cho 
mình. Đó là thời kỳ xây dựng tòa thành hành chính độc lập đầu tiên 
của Phù Nam là Angkor Borei cũng như ngôi đền mang tính quốc 
gia đầu tiên ở bên cạnh (Phnom Da) và hệ thống kênh nối Angkor 
Borei với cảng thị Óc Eo. Sự kiện này được các dẫn liệu khảo cổ 
chứng minh đã có thể bắt đầu từ thế kỷ III và chủ yếu xảy ra từ thế 
kỷ IV trở về sau1.

1. Xem Stark, M.T. and al: “Results of the 1995-1996 Archaeological Field 
investigations at Angkor Borei, Cambodia”, bài in trong Asian Perspectives, 
1999, 38 (1), pp.7-36 và Stark, M.T.: “Some preliminary results of the 1999-2000 
archaeological field investigations at Angkor Borei, Takeo Province”, bài in trong 
Udaya, No2, pp.19-36; Manguin, Pierre-Yves: “The Oc Eo Archaeological Site: An 
Update”, bài trình bày tại Hội nghị IPPA, Hà Nội, ngày 30-11-2009.
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Hình 40: Một trong số ảnh satellite chụp gần đây  
(ảnh trái) giúp tái phát hiện và hiệu chỉnh hệ thống kênh mương cổ Phù Nam 

đã được Louis Malleret phác thảo

Hình 41: Các dòng 
kênh mương cổ vùng 
Long Xuyên qua không 
ảnh quân sự của Pháp 
do Groslier B.P. công bố 
năm 1950 



CHƯƠNG III: VĂN MINH ÓC EO VÀ ĐẾ CHẾ PHÙ NAM 191

Hình 42: Không ảnh núi Ba Thê và vệt hào lũy cảng thị  
Óc Eo cổ (ảnh trái). Sơ đồ phục dựng hệ thống  

kênh mương cổ của vùng cảng thị Óc Eo (ảnh phải) 
(Theo E. Bourdonneau, 2003)
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Không thể chỉ bằng lực lượng của các tiểu quốc rời rạc dưới dạng 
các “bộ” trong một liên minh bộ lạc mà có thể làm ra một con kênh dài 
và lớn đến như vậy1. Bản đồ kênh mương cổ Phù Nam do Bourdonneau 
xác lập cho thấy hệ thống kênh mương song song chạy theo trục Óc 
Eo - Angkor Borei (tây bắc - đông nam lệch bắc 30-40 độ). Đó phải là 
kết quả lao động cưỡng bức dưới quyền lực áp đặt của quân đội hay 
của thần quyền mạnh mẽ. Thời gian tồn tại của quyền lực tối cao này, 
dựa theo niên đại C14 ở đáy kênh Óc Eo do E. Bourdonneau công bố 
là khoảng thế kỷ III - VII tức trùng với thời kỳ thịnh đạt đến suy vong 
của Phù Nam. Điều đó cho phép diễn nghĩa hiện tượng quan sát được 
của sứ giả nhà Ngô đến vào thế kỷ III khi “vua Phù Nam” là Phạm Mạn 
vừa đưa quân đi chinh phục các tiểu quốc ngoài biển, đó là thời kỳ đế 
chế Phù Nam đang hình thành. Rất có thể con mương nối Óc Eo với 
Angkor Borei chưa làm và sứ giả chỉ có thể đến Óc Eo theo chỉ dẫn của 
thuyền buôn mà thôi.

Kênh mương nối các trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị trở thành 
một đặc trưng của các nhà nước quốc gia cổ đại ở hệ thống đồng bằng 
cửa sông ven biển nam Đông Dương. Như mọi người đều biết, cuộc 
bùng nổ văn minh ở nhiều nơi trên thế giới gắn với biển thoái Flandrian 
diễn ra sau 4.000 năm trước. Khảo sát địa cổ mạo đồng bằng sông Hồng, 
các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam đã chứng minh tác động to lớn 
của thời kỳ biển ngập trong việc làm lắng đọng trầm tích cửa sông để 
thành tạo các vùng nền pre và pro - delta. Và khi biển rút, gần như chỉ 
sau vài ba thế kỷ, lớp phù sa mới không nhiễm mặn trên bề mặt đã trở 

1. Theo kết quả điều tra của chính quyền Pháp thời thuộc địa (Inspection 
Générale des Travaux Publics - Gouvernement Générale de l’Indochine: Dragages de 
Cochichine le Canal de Rachgia - Hatien, 1930) thì khối lượng đất đá được khai đào, 
vận chuyển khi tạo ra một con kênh dài gần 50km, rộng bề mặt 26m, sâu 3,5-3,8m từ 
Rạch Giá đi Hà Tiên lên tới 7.200.000 m3 từ năm 1926 đến năm 1930 mới hoàn tất. 
Nếu quy ra công lao động (4m3/người/ngày) có thể hình dung số lượng người thường 
xuyên trên công trường trong suốt bốn năm là khoảng 1.250 người.
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thành vựa của các loài hoà thảo cho hạt. Ở khu vực ven biển châu Á nói 
chung, đó là loài hoà thảo lúa (Orisa). Tuỳ từng khu vực mà quá trình 
khai phá đất lúa ở những đồng bằng cửa sông như vậy diễn ra sớm, 
muộn khác nhau. 

Trong vùng Đông Nam Á lục địa, những làng trồng lúa quảng canh 
xuất hiện trong khoảng thiên niên kỷ 3 và 2 trước Công nguyên ở những 
thềm đồng bằng cao cửa sông Châu Giang (Trung Quốc), sông Hồng, 
sông Mã, sông Đồng Nai, sông Mê Kông (Việt Nam), sông Mê Nam 
(Thái Lan)... Tuy nhiên, hiện tượng xuất hiện những kênh mương tưới 
tiêu và giao thông chỉ xuất hiện ở các quốc gia cổ đại phía nam1, trong 
đó sớm nhất, dày đặc nhất là của Phù Nam.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy đã từng có một hệ thống kênh mương 
cổ từ thời Phù Nam quốc. Dấu vết còn lại đến ngày nay là hệ thống hoàn 
chỉnh nối hai trung tâm Óc Eo và Angkor Borei thời Phù Nam đế chế2. 
Những công trình nghiên cứu khảo cổ học Phù Nam - Óc Eo gần đây 

1. Xem Stargardt, Janice: Satingpra 1, the Environmental and Economic Archaeology 
of South Thailand, BAR - International Series 158, Oxford, 1983. Satingpra là một 
trung tâm thương mại cổ nằm ở bờ biển phía đông bán đảo Mã Lai thuộc địa phận 
lãnh thổ Thái Lan. Cũng có ý kiến cho rằng Phù Nam đã từng chinh phục cả vùng đất 
này và du nhập kỹ thuật kênh mương vào đây.

2. Để nhanh chóng khai thác đồng bằng cửa sông, cách phổ biến duy nhất là lợi 
dụng các cồn cao sẵn có, đào đất tôn nền cư trú cao hơn, đồng thời khai thông đường 
nước trong vùng cư trú. Đây là cách ứng xử phổ biến của các cộng đồng Đông Sơn đơn 
lẻ (dòng tộc, gia đình) khai phá đồng bằng trũng sông Hồng khoảng trước, sau Công 
nguyên. Vào khoảng đời Lê, các cuộc đắp đê lấn biển đã khá phổ biến ở Bắc Bộ, nhưng 
hình thức can thiệp kênh mương để mở rộng diện tích canh tác trên đồng bằng ven 
biển Bắc Bộ chỉ xuất hiện rõ rệt và có hệ thống vào thời Nguyễn Công Trứ. Rất có thể 
Nguyễn Công Trứ đã học được cách làm này từ Nam Bộ. Chỉ có tác động mang tính 
nhà nước thì các công trình huy động nhiều sức dân ấy mới có thể thực hiện được. Để 
thay cho những tính toán thực nghiệm, tấm ảnh chụp năm 1875 của Émile Gsell lưu 
trữ tại Bộ Ngoại giao Pháp về công trình đào mương ở đồng bằng Nam Bộ cho thấy lực 
lượng gồm hàng ngàn người tập trung khai đào một đoạn mương cũ có chiều rộng đáy 
10m, dài khoảng 300m. Chúng ta có thể so sánh công cuộc đào mương thời Phù Nam 
với công cuộc đắp đê thời Lý trên phương diện huy động sức người, sức của.
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nhất đều xác nhận sự bắt đầu của mạng lưới kênh mương và kiến trúc 
tôn giáo rơi vào giai đoạn Óc Eo II có niên đại C14 từ thế kỷ II đến hết 
thế kỷ IV1. 

- Những công trình kiến trúc gạch đá
Từ nặn đất nung gốm đến làm gạch xây nhà về mặt kỹ thuật là một 

khoảng ngắn, nhưng về mặt kiến trúc, xây dựng lại là một bước nhảy 
vọt rất dài. Ở Việt Nam, những khối đất dạng “gạch” đã phát hiện được 
từ 3.800 - 3.600 năm trước ở văn hóa Phùng Nguyên (Xóm Rền, Phú 
Thọ), khá phổ biến ở khoảng 3.500 - 3.000 năm trong văn hóa Đồng 
Đậu, Gò Mun. Chúng được nặn dùng trong việc làm các phụ kiện hỗ 
trợ cho nghề gốm, nghề đúc đồng (làm khay nghiền thổ hoàng, làm 

1. Xem Manguin, P.-Y.: “The Archaeology of the Early Maritime Polities of 
Southeast Asia”, bài in trong Glover, I. and P. Bellwood (ed.): Southeast Asian from 
Prehistory to History, Routledge Curzon, London - New York, 2004, pp.282-313. 

Hình 43: Quang cảnh khai kênh mương ở đồng bằng Nam Bộ cuối thế kỷ XIX
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tấm ốp lò nung, lò nấu...). Ngói kiến trúc xuất hiện sớm hơn. Tại Cổ 
Loa cũng như tại Kinh đô Phiên Ngung của nước Nam Việt, ngói nung 
đã xuất hiện từ đầu thế kỷ II Tr.CN. Những viên gạch lát nền mới chỉ 
thấy rất lác đác ở Phiên Ngung. Mãi đến đầu Công nguyên mới xuất 
hiện những viên gạch thực sự dùng trong xây hầm mộ ở Giao Châu. 
Mô hình nhà xây hai tầng lợp ngói có tường bao, giếng nước, chuồng 
gia súc... đào được nhiều trong mộ kiểu Đông Hán, nhưng chưa bao 
giờ khảo cổ học Việt Nam chứng kiến một nền nhà móng gạch hoàn 
chỉnh vào thế kỷ I - II. Cuộc khai quật nội điện Luy Lâu năm 1999 
đã phát hiện một số nền móng gạch. Theo các nhà khảo cổ học, có lẽ 
thuộc thế kỷ II - VI1. Trong các cuộc khai quật ở lưu vực sông Thu Bồn 
nhằm tìm kiếm móc xích nối Sa Huỳnh với Chămpa cổ đại, các nhà 
khảo cổ học cũng xác nhận việc sử dụng ngói sớm hơn, từ thế kỷ I và 
gạch xây dựng chỉ xuất hiện vào khoảng thế kỷ III trở về sau2. 

Gạch ở Óc Eo xuất hiện từ thế kỷ I và được xác nhận là được làm tại 
chỗ theo kiểu gạch vồ Ấn Độ (chiều dài gấp đôi chiều rộng, chiều rộng 
gấp đôi chiều dày). Tuy nhiên, các công trình kiến trúc gạch, đá ở Nam 
Bộ cũng chỉ thực sự phát triển từ thế kỷ III gắn với giai đoạn II của văn 
hóa Óc Eo - Phù Nam3.

1. Xem Masanari, N.: “Thành Lũng Khê: Nhận xét mới từ những điều tra Khảo 
cổ học”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
2005; Hoàng Văn Khoán và nnk: “Khai quật Luy Lâu 1999”, bài in trong Những phát 
hiện mới khảo cổ học 2000, tr.315. 

2. Xem Lâm Thị Mỹ Dung: “Chuyển biến Sa Huỳnh - Chămpa: Một quan điểm 
khảo cổ học”, bài in trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, Hà Nội, 
tháng 12-2008. Ký hiệu TP16-149.

3. Xem Manguin, P.-Y.: “The Archaeology of the Early Maritime Polities of 
Southeast Asia”, bài in trong Glover, I & P. Bellwood (ed.): Southeast Asian - From 
Prehistory to History, Routledge Curzon, London - New York, 2004. 

Xem Stark, M., Sanderson, D. and R.G. Gingham: “Monumentality in the Mekong 
Delta: Luminescence dating and implications”, bài in trong BIPPA, 26 (2006),  
pp.110-120, công bố các niên đại đo trực tiếp từ gạch lấy từ kiến trúc trong phạm vi 
Phù Nam, kết quả gạch được làm ra chủ yếu từ thế kỷ II trở về sau.
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Tại hai nơi quan trọng nhất của Phù Nam là Óc Eo cảng thị và 
Angkor Borei (quốc đô - Nagara Pura) các nhà khảo cổ học đều phát 
hiện lớp cư trú tiền thành (pre-burg) có niên đại bắt đầu từ 200 năm 
trước Công nguyên tại Linh Sơn kề liền Óc Eo1 và từ 500 năm trước 
Công nguyên (tại Angkor Borei)2. Cư trú liên tục ở hai nơi đó và một 
số nơi khác ở Nam Bộ đã khẳng định thời kỳ xuất hiện những kiến trúc 
gạch đá Phù Nam - Óc Eo rơi vào giai đoạn thứ II trở về sau (ở khu vực 
Óc Eo) và có vẻ muộn hơn, thuộc giai đoạn III (thế kỷ V - VII) ở Angkor 
Borei. Điều này dường như phù hợp với niên đại phát triển hệ thống 
kênh mương, trong đó có lẽ bao gồm cả việc đào con kênh nối Óc Eo với 
Angkor Borei cũng diễn ra vào khoảng sau thế kỷ III. Như vậy, như đã 
trình bày ở trên, khả năng Angkor Borei trở thành kinh đô Phù Nam có 
lẽ ở thời kỳ triều đình Phù Nam phát triển sang giai đoạn đế chế.

Phân bố các di tích kiến trúc gạch đá, gỗ và các di vật liên quan đến 
tôn giáo sớm Phù Nam - Óc Eo tập trung khá dày đặc ở An Giang, trong 
khoảng giữa sông Hậu với hệ núi và núi sót chạy từ Ta Keo (Campuchia) 
đến Rạch Giá, Cần Thơ. Trong đó thể hiện sự xâm nhập khá sớm của 
đạo Hindu (khoảng thế kỷ I Tr.CN) và đạo Phật (từ thế kỷ II)3. Rìa núi 
và chân núi cao sát biển này tỏ ra khá thuận lợi cho mạng thương mại 
nổi lên trong những thế kỷ trước, sau Công nguyên. Những phát hiện 
gần đây ở Gò Cây Tung cho thấy con người đến khai thác vùng đất này 
từ 3.000 năm trước4. Sự tập trung dân cư do đất lúa và buôn bán là tiền 
đề cho sự ra đời tiểu quốc Phù Nam trước hết ở vùng chân núi sót ngược 

1. Xem Manguin, P. and Vo Si Khai: “Excavation at the Ba The/Oc Eo complex 
(Vietnam): a premier report on the 1998 campaign”, bài in trong Lobo W. and  
S. Reimann (ed.): Southeast Asian Archaeology 1998, Hull and Berlin, 2000, pp.107-122. 

2. Xem Stark, M. T.: “Pre-Angkorian and Angkorian Cambodia”, bài in trong 
Glover, I. & P. Bellwood (ed.): Southeast Asian - From Prehistory to History, Routledge 
Curzon, London - New York, 2004, pp.89 -119. 

3. Xem Lê Thị Liên: Nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu 
Long trước thế kỷ X, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2006.

4. Xem Phạm Đức Mạnh và Đỗ Ngọc Chiến: “Những vết tích văn hóa nguyên 
thủy ở Gò Cây Tung (An Giang, Việt Nam) qua lần đào thứ ba”, bài in trong Kỷ yếu 
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, Hà Nội, tháng 12-2008.
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lên đến Tri Tôn và sau này đến cả Angkor Borei. Những di tích Phù 
Nam - Óc Eo phát hiện cho đến nay phần lớn là kiến trúc tôn giáo, đền 
thờ các vị thần Hindu giáo và Phật giáo. Ngoài các tượng thần, Phật thì 
hiện vật thường thấy là các biểu trưng Linga và các miếng vàng mỏng 
ghi chữ hay hình tượng tôn giáo.

Kiến trúc của toàn khu “cảng thị” Óc Eo đã ngày càng rõ hơn. Hiện 
nay đa số các nhà nghiên cứu Phù Nam - Óc Eo nhất trí một vùng địa 
lý văn hóa lịch sử Óc Eo tập trung trong vùng tứ giác mỗi cạnh dài 
trên dưới 15km, với xuất phát điểm từ vùng núi Ba Thê tỏa ra theo hai 
hướng chính: Ba Thê - Nền Chùa (trục tây - nam) và Ba Thê - Núi Sập 
(trục tây - đông). Cảng thị Óc Eo là tâm điểm của Vùng. 

Cảng thị Óc Eo rộng tới gần 500 ha được khuôn bởi hệ thống hào luỹ 
hình chữ nhật rộng khoảng 1,5km, dài khoảng 3km, chạy theo hướng 
bắc nam hơi lệch về phía đông khoảng 10 độ. Chính giữa có dòng kênh 
chính chia “cảng thị” làm hai nửa. Mỗi nửa lại có thể chia nhỏ hơn 
thành các ô khoảng 750m x 500m được bao bọc bởi các dòng kênh 
vuông vắn. Thành Angkor Borei ở phía bắc, cách Óc Eo theo đường 
chim bay khoảng 70km, cuối đoạn kênh chạy dài từ Óc Eo đến. Tòa 
thành này có tường cao tới 4 - 5m bao bọc một khoảng đất hình gần chữ 
nhật, rộng tới 300 ha. 

Cho đến nay, các nền kiến trúc phát hiện trong cảng thị Óc Eo hầu 
hết được xác định là kiến trúc tôn giáo, tức đền thờ thần và mộ táng. 
Tuy nhiên, hiện vật phát hiện trong “cảng thị” Óc Eo không phải chỉ 
có đồ phục vụ tôn giáo mà rõ ràng của cả những thương nhân và dân 
thường. Vì vậy, việc phát hiện ra những kiến trúc của thương nhân và 
quan lại quý tộc Phù Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong quần thể kiến trúc đó, kiến trúc tôn giáo còn lại nhiều nhất. 
Chúng thường có dạng kiến trúc đơn, hình tứ giác (hình vuông hoặc 
hình chữ nhật). Hầu như hiếm thấy cấu trúc hình tròn. Kiểu nền móng 
phổ biến nhất có nền móng vuông làm tường bao bọc và có trụ vuông 
ở giữa kiến trúc. Bản thân các trụ này cũng được xây viền để tạo ra một 
“lõi” rỗng ở chính giữa. Trong rất nhiều trường hợp, các hiện vật quý, 
như lá vàng, đồ trang sức, tượng nhỏ thường phát hiện từ các hốc lõi 
này. Chúng có thể là mộ táng, nơi đặt tro xương cốt và tuỳ táng chôn 
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theo, nhưng cũng có thể là nơi thờ cúng “trung tâm” ảnh hưởng tinh 
thần Hindu phồn thực với di ảnh bệ liên hợp Linga-Yoni sau này1.

Một dạng kiến trúc thường gặp nữa trong các điểm tụ cư Óc Eo là 
các giếng trữ nước ngọt. Nguồn nước ngọt là nhu cầu thiết yếu của các 
thành thị cửa sông ven biển. Do áp lực của thủy triều, các nguồn nước 
ở khu vực này thường dễ bị nhiễm mặn lợ. Hệ núi Ta Keo và núi sót Tri 
Tôn - Ba Thê đã tạo ra những mạch nước ngọt ngầm lục địa trong vùng. 
Sự lựa chọn cảng thị và quốc đô chắc chắn bị chi phối bởi nguồn nước 
ngọt này. Cả Óc Eo lẫn Angkor Borei đều phát hiện được những bể, 
giếng dự trữ nước baray (reservoir) như vậy. Đa phần chúng được xây 
viền bằng gạch đá để trữ và giữ sạch nước ngọt2.

1. Xem Lê Thị Liên: Nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu 
Long trước thế kỷ X, Sđd.

2. Xem Malleret, L.: L’ Archéologie du Delta du Mékong - Vol. 1: L’ Exploration 
archéologique et les fouilles d’Oc Eo, Publications d’ EFEO, Paris, 1959; - Vol. 2: 
La Civilisation matérielle d’Oc Eo, Publications d’ EFEO, Paris, 1960; Stark, M.T:  
“Pre - Angkorian and Angkorian Cambodia”, bài in trong Glover, I & P. Bellwood 
(ed.): Southeast Asia - From Prehistory to History, Routledge Curzon, London - New 
York, 2004.

Hình 44: Linh Sơn tự - một nền kiến trúc Óc Eo được khai quật trên núi Ba Thê 
(còn có tên cổ là núi Linga)
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Hình 45: Một phần 
kiến trúc tôn giáo hình 
vuông dưới thời Phù 
Nam còn lại ở Gò Miếu 
(Tây Ninh)
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Một số nhà nghiên cứu đã chú ý đến chức năng của những kiến 
trúc “lạ”. Ví dụ trường hợp hệ thống móng ở Gò Cây Trôm nằm ở phía 
bắc cảng thị. Dấu vết còn lại cho thấy nền móng gạch đá xếp theo hình 
chữ nhật, cạnh dài khoảng 30m, rộng khoảng 15m. Các móng tường 
bên trong dày đặc chứng tỏ kiến trúc bên trên được chia thành các ngăn 
hộc chỉ rộng khoảng 2m. Kiến trúc này vừa gần với lối kê sàn thờ cúng 
gồm nhiều ô bàn thờ, lại vừa gợi ý có thể được dùng làm kho chứa hàng 
nhiều ngăn hộc.

Tại khoảng giữa cảng thị, nơi còn dấu vết ngã tư nối kênh chính 
giữa với hai kênh nhánh đi về phía sông Hậu, xuất hiện một kiến trúc 
gạch đá mang tên Gò Cây Thị. Nền móng gạch đá của gò này hình chữ 
nhật, hiện đo được 22,5m x 22m. Móng tường bao khá dày và phức tạp, 
bởi có đoạn xây bằng đá có đoạn xây gạch. Cửa vào rộng khoảng 3m, 
hướng ra biển (phía nam) đặt lệch về phía bên phải toà nhà, dẫn vào 
một hành lang thước thợ ra phía bắc toà nhà. Tại đây có một cửa vào 
sân rộng khoảng 30m2. Từ đây, nhìn đối diện về phía tây là một nền nhà 
lát đá hộc rộng khoảng 15-20m2. Theo đoán định của những người khai 
quật1, bên cạnh những ý kiến nghiêng về loại hình kiến trúc tôn giáo 
(Lê Xuân Diệm và Lê Thị Liên2), thì kiến trúc này có thể thuộc loại dinh 
thự, công sở. Trên cơ sở thống kê nền kiến trúc Óc Eo đã công bố, và 
dựa vào logic phát hiện tại đây bức tượng Phật bằng đồng kích thước 
nhỏ (cao khoảng 30cm) có phong cách Trung Hoa thời Bắc Ngụy trong 
khung cảnh ưu thế gần như tuyệt đối của tinh thần Hindu giáo ở Óc 
Eo thế kỷ IV - V, chúng tôi ủng hộ quan điểm của những người khai 

1. Xem Võ Sĩ Khải và Đào Linh Côn: Di tích Gò Cây Thị, Tư liệu Viện Khoa học 
xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1993; Đào Linh Côn: The Excavations at Go Cay 
Thi B - a brief Report, bài gửi Hội nghị EASEAA, Italy, 2000.

2. Xem Lê Thị Liên: Nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu 
Long trước thế kỷ X, Sđd, tr.158.
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quật cho rằng kiến trúc Gò Cây Thị có thể là một công sở thời cảng thị 
Óc Eo1. Bức tượng Phật thời Bắc Ngụy chỉ có thể là quà dâng biếu của 
thương nhân hay tăng lữ đến từ Trung Quốc chứ khó có thể là đại diện 
cho kiến trúc Phật giáo ở Óc Eo đương thời. Với vị trí trung tâm, điểm 
nút của cảng thị, di tích Gò Cây Thị cần được tập trung nghiên cứu như 
một kiến trúc mang tính chỉ huy, điều hành, kiểm soát, phân phối của 
tòa thành. 

 

1. Mặc dù có những bằng chứng đạo Phật đã ảnh hưởng đến văn hóa Óc Eo từ thế 
kỷ II và khá nhiều tượng Phật bằng gỗ đã được phát hiện ở giai đoạn sớm, nhưng kiến 
trúc Phật giáo thực sự ở Óc Eo có lẽ chỉ xuất hiện ở thời kỳ muộn hơn. 

Hình 46: Di tích Gò 
Cây Thị và núi Linh 
Sơn (Ba Thê) nhìn 
từ Gò Cây Thị 
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Hình 47: Hiện trạng sau khai quật nền kiến trúc Gò Cây Thị tại Óc Eo

Ngay từ thời Louis Malleret, một số kiến trúc “vệ tinh” xung quanh 
Óc Eo đã được phát hiện và nghiên cứu. Ví dụ phía tây bắc Óc Eo là 
cụm di tích đền thờ chân núi Ba Thê. Phía đông và đông nam Óc Eo là 
Núi Sập và Đá Nổi, nơi phát hiện gò mộ chứa hơn 300 đồ trang sức và 
phiến vàng có khắc chữ và hình thần Hindu giáo. Phía nam Óc Eo, trên 
tuyến ra biển gần nhất là “tiền cảng” Nền Chùa. Có một đường kênh 
cổ dài khoảng 15km nối Óc Eo với “tiền cảng” này. Theo Võ Sĩ Khải, 
từ gờ chân núi Ba Thê đến Nền Chùa là một tuyến “làng” trồng lúa Óc 
Eo dày đặc trải dài hàng chục kilômét1. Cuộc khai quật tại Nền Chùa 
đã cho thấy một quần thể kiến trúc xuất hiện vào giai đoạn II của Phù 
Nam - Óc Eo. Hệ thống niên đại C14 tập trung trong khoảng những thế 
kỷ IV - VI2.

Ngoài các làng trồng lúa phát triển cư trú dọc các doi gờ cao và 
các kênh đào, những làng nghề chuyên nghiệp cũng đã xuất hiện.  

1, 2. Xem Võ Sĩ Khải: “Xã hội Ba Thê - Óc Eo mười thế kỷ đầu Công nguyên - 
Nhìn từ góc độ khảo cổ học”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2005, t.II, tr.919, 931. 
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Hình 48: Tượng đồng (ký hiệu 433) do Louis Malleret khai quật  
ở địa điểm Gò Cây Thị, Óc Eo (An Giang)
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Làng Nhân Nghĩa (Cần Thơ) đã được điều tra khai quật cho thấy rất 
nhiều khuôn đúc, dập kim loại màu (vàng, bạc, thiếc, đồng...) làm bằng 
đá sa thạch. Phía bên kia tả ngạn sông Tiền Giang có khả năng tồn tại 
những công xưởng chế tác đồ trang sức đá quý, mã não, thủy tinh. 

Phát hiện và khai quật các di tích Óc Eo ở Đồng Tháp Mười (Long 
An, Đồng Tháp) xác nhận hoạt động của cư dân Óc Eo cả trên lĩnh vực 
kinh tế sản xuất lúa, làm đồ trang sức đá và xây dựng kiến trúc tôn giáo 
cũng đặc biệt phát triển. Khu vực Đồng Tháp Mười bị ngăn cách với Óc 
Eo và nhóm di tích thuộc Tứ giác Long Xuyên bởi hệ thống sông Tiền, 
sông Hậu. Tuy nhiên, vào những thế kỷ đầu Công nguyên, biển còn ở 
sâu hơn trong đất liền và mạng lưới kênh rạch dễ dàng gắn kết hai vùng 
với nhau. Theo báo cáo khai quật tại các gò thuộc phạm vi doi cao chạy 
dài 1,5km mang địa danh Gò Tháp thuộc ấp Tháp Mười, xã Tân Kiều, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thì đây là một trung tâm tôn giáo và 
chính trị vùng phồn thịnh vào các giai đoạn II và III của văn hóa Phù 
Nam - Óc Eo (từ thế kỷ IV đến thế kỷ VII). Tại đây, ngoài các kiến trúc 
đền thờ Hindu giáo còn phát hiện khá nhiều mộ táng quý tộc và tăng 
lữ. Họ thường được đốt xác và chôn theo nhiều lá vàng khắc hình hay 
tên các vị thần thuộc Hindu giáo trong những hầm mộ có gạch kè đá 
và phủ cát1. 

Trung tâm Phù Nam - Óc Eo vùng Đồng Tháp này cũng dựa trên 
nền tảng phát triển kinh tế của một vùng dân cư giồng cồn từ 300 đến 
500 năm trước Công nguyên. Trong khi Óc Eo đã thịnh đạt thì cư dân 
Gò Tháp ở những thế kỷ đầu Công nguyên khá bình lặng trong một 
làng xóm trồng lúa. Phải chăng do sự mở rộng của Phù Nam (minh 
văn K5) và đặc biệt sự phát triển của nghề làm đồ trang sức đá khoáng, 

1. Xem Đào Linh Côn và Bùi Xuân Long: “Loại hình kiến trúc cổ văn hóa Óc 
Eo - sau Óc Eo ở khu di tích Gò Tháp (Đồng Tháp)”, bài in trong Một thế kỷ khảo 
cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, t.II, tr.870-892.
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thủy tinh, mã não1... đã khiến vùng đất Đồng Tháp Mười trở thành một 
trung tâm kinh tế, tôn giáo mới của đế chế Phù Nam mở rộng.

Nhìn trên bản đồ khảo cổ học tổng thể khu vực Óc Eo ta có thể 
hình dung cảng thị thủ phủ của Phù Nam ở giai đoạn cực thịnh (từ thế 
kỷ III đến thế kỷ V) như sau: Hệ núi phía bắc, bắt đầu từ núi Ba Thê 
liền kề cảng thị là chỗ dựa thần linh của cư dân Phù Nam. Cánh đồng 
thềm cao rìa chân núi là vựa lúa cơ sở tiền Phù Nam - Óc Eo mà cư dân 
đá mới ở Gò Cây Tung làm đại diện. Họ có mặt khai thác ở vùng này 
ít nhất từ 900 năm trước Công nguyên. Những làng trồng lúa tiếp tục 
phát triển mở rộng. Về phía bắc tới Angkor Borei (Ta Keo, Campuchia) 
với dấu vết làng trồng lúa từ giữa thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, 
về phía nam đến núi Ba Thê và trải dài theo gờ nổi đến tận Ta Teo 
(Nền Chùa) với lớp dưới chùa Linh Sơn bắt đầu từ 200 năm trước Công 
nguyên. Như vậy, văn hóa Óc Eo không phải xuất phát từ một cảng thị 
mà từ một vùng lúa mang đặc tính chân núi cửa sông ven biển. Lúa và 
rất nhiều tàn tích thực vật đã được phát hiện trên vệt “làng” chạy từ Ba 
Thê đến Nền Chùa. Nguyễn Xuân Hiển đã nghiên cứu các mẫu lúa khai 
quật được ở một số di tích Óc Eo và xác nhận việc gieo trồng lúa Oriza 
Sativa và khai thác lúa hoang dại Oriza nevara2. 

Nhưng cũng rõ ràng vào khoảng vài thế kỷ trước, sau Công 
nguyên, dưới tác động của làn sóng thương mại, truyền giáo Roma-
Indo-China, vùng núi Ta Keo - Tri Tôn - Ba Thê nhanh chóng trở 
thành một điểm dừng chân của các thương nhân và tăng lữ Ấn Độ, 

1. Xem Vương Thu Hồng: “Sưu tập hạt chuỗi bằng đá ngọc ở Đồng Tháp Mười, 
tỉnh Long An”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội,  
Hà Nội, 2005, t.II, tr.814-834.

2. Xem Nguyễn Xuân Hiển: “Nghề trồng lúa cổ ở Óc Eo”, bài in trong Văn hóa 
Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long, Long Xuyên, 1983, tr.74-85; 
Nguyễn Xuân Hiển: “Rice remains from various archaeological sites in North and 
South Vietnam”, bài in trong Southeast Asian Archaeology 1996, Leiden, pp.27-40.
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Trung Quốc. Chắc chắn đã có những cuộc viếng thăm của thương 
nhân Ấn Độ ở Bắc Bộ Việt Nam và Quảng Châu Trung Quốc ít nhất 
là từ thế kỷ II Tr.CN1. Vải gai (Ramie - boehmira) có thể coi là đặc sản 
của Phiên Ngung (Quảng Châu) và đồng bằng sông Hồng đã xuất 
hiện trong các mộ táng Phú Chánh (Bình Dương) cùng trống đồng và 
gương đồng Tây Hán muộn, thậm chí đã có mặt ở Ban Don Ta Phet 
(Thái Lan) cùng với khuyên tai hai đầu thú Sa Huỳnh2. Theo nghiên 
cứu của Pierre - Yves Manguin3 thì đương thời xuất hiện khá nhiều 
điểm cảng thị như vậy ở ven biển Đông Nam Á, cả Thái Lan, Malaixia, 
Inđônêxia và Việt Nam. Nhưng không ai chối cãi nổi, Óc Eo đã trở 
thành một cảng thị lớn nhất đương thời ở vùng biển nam Đông Nam Á  
lục địa. Ngoài lý do về vị trí địa lý (núi kề cửa biển), Óc Eo còn có 
nguồn tiềm năng người, của ở phía sau. Đó là nền tảng kinh tế nguyên 
thủy đã phát triển đến trình độ cao ở các bộ lạc “tiểu quốc” trên khu 
vực Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Cần Giờ...

Nhờ buôn bán, thương mại với sự tham gia khá đông đảo của 
thương nhân và tăng lữ Ấn Độ, vùng văn hóa Óc Eo nhanh chóng phát 
triển thành một nhà nước cảng thị vào thế kỷ II. Sau đó phát triển bành 

1. Bằng chứng rõ rệt nhất là một số hiện vật có nguồn gốc Ấn Độ, Ba Tư trong 
mộ Nam Việt Vương Triệu Muội thuộc thế kỷ II Tr.CN ở Quảng Châu. Tại Việt 
Nam, chúng tôi cũng đã sưu tầm được ba chiếc bình bằng chì làm theo kỹ thuật Ấn 
Độ: gò cuốn miếng và hàn chấm, trong mộ thân cây khoét rỗng Đông Sơn ở vùng 
Phú Xuyên - Mỹ Đức (Hà Tây cũ).

2. Xem Glover, I.: “The southern Silk Road - Archaeological evidence for 
Early Trade between India and Southeast Asia”, bài in trong Srisucha, A. (ed.): 
Ancient Trades and Cultural Contacts in Southeast Asia, Bangkok, 1996, pp.57-94. Ban 
Don Ta Phet là địa điểm nằm gần cửa biển phía tây nam Thái Lan phát hiện được 
nhiều dấu tích hàng hóa trao đổi với Ấn Độ trong thế kỷ III - IV Tr.CN.

3. Xem Manguin, P. - Y.: “The Archaeology of the Early Maritime Polities of 
Southeast Asia”, bài in trong Glover, I & P. Bellwood (ed.): Southeast Asia: from Prehistory 
to History, Routledge Curzon, London - New York, 2004.



CHƯƠNG III: VĂN MINH ÓC EO VÀ ĐẾ CHẾ PHÙ NAM 207

trướng thế lực ra phía đông trở thành một đế chế hùng mạnh trong 
những thế kỷ III, IV, V và VI ở đồng bằng Nam Bộ. Phù Nam nhanh 
chóng trở thành một “trung tâm liên thế giới” nói theo ngôn từ của Giáo 
sư Nhật Bản Yumio Sakurrai. Đây cũng là thời kỳ phát triển các kiến 
trúc tôn giáo Hindu và dinh thự của quý tộc, quan lại Phù Nam.

3. Thực trạng của Phù Nam đế chế 

Một nền đế chế không dùng đến quân đội và vũ khí? 
Thực ra thì chữ “đế quốc” hay “đế chế” Phù Nam là cách gọi gần 

đây của một số học giả phương Tây nhằm mô tả phạm vi ảnh hưởng, 
chi phối rộng lớn của vua Phù Nam hay văn hóa Phù Nam, Óc Eo dựa 
theo ghi chép trên bi ký, văn tự và phân bố khá xa của di vật Óc Eo. 
Nhất là hiện tượng “đóng thuyền chiến lớn chạy buồm có thể chở được 
một vài trăm lính, vượt biển đến Đốn Tốn” của vua Phạm Mạn và việc 

Hình 49: Di tích kiến trúc Óc Eo 
(Ảnh: Vũ Minh Giang)
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Đại tướng Phù Nam dưới quyền Phạm Kim Sinh (con trưởng của Phạm 
Mạn) là Phạm Chiên có tới 2.000 quân dưới trướng1. Tuy nhiên, khi 
truy tìm những bằng chứng vật chất có sức thuyết phục hơn minh họa 
cho nền “đế chế” binh hùng, tướng mạnh đó chúng tôi đã đứng trước 
một câu hỏi lớn: Cái gì minh chứng cho sức mạnh quân sự của đế chế 
Phù Nam? Tài liệu phản ánh về lĩnh vực này cho đến nay gần như vẫn 
là một con số “không”.

Quả thực, cho đến nay “vũ khí” là một điểm trắng trong bộ di vật Óc 
Eo - Phù Nam. Về mặt khảo cổ học, tình trạng này cũng có thể so sánh 
với khảo cổ học Angkor. Nhưng đối với Angkor thì hình ảnh những 
đoàn quân nai nịt chỉnh tề cùng voi ngựa và các tướng lĩnh cầm quân, 
vũ khí tuốt trần với nhiều loại khác nhau, được khắc ở khắp các bức 
tường Angkor Thom, Angkor Vat, cũng như sân diễu binh thật hoành 
tráng trước điện hoàng gia xưa đã bù đắp lại sự thiếu hụt về tư liệu khảo 
cổ học. Vì vậy, tuy không tìm được nhiều vũ khí thời Angkor, các bích 
họa vẫn là những minh chứng đầy thuyết phục cho một đế chế Angkor 
hùng mạnh cả về mặt quân sự.

Tình hình quân đội Phù Nam có vẻ không giống lắm so với 
Angkor. Điều thật đáng ngạc nhiên là ngay cả trong những hầm mộ 
hỏa táng chứa tới hàng trăm lá vàng phản ánh chủ nhân hoặc là một 
tăng lữ cao cấp, hoặc là một quý tộc có địa vị cao trong xã hội, chúng 
ta cũng chưa bắt gặp một loại hình vũ khí nào. Khó có thể hình dung 
rằng người Phù Nam đã chỉ dùng tre, gỗ làm vũ khí cho quân đội và 
tướng lĩnh của mình. Quả là kim loại thông dụng như đồng, sắt không 
thực sự phổ biến trong văn hóa Óc Eo, nhưng một quốc gia cảng thị 

1. Đốn Tốn được xác định là ở eo biển Kra phía nam Thái Lan và bắc Malaixia 
hiện nay. Theo nhận xét của sử Trung Quốc cũ thì tiếng nói Đốn Tốn chỉ khác tiếng 
nói Phù Nam một chút. Khi Khang Tài, sứ giả nhà Ngô đến Phù Nam (năm 244) thì 
được gặp sứ đoàn Phù Nam cùng sứ đoàn Ấn Độ vừa trở về sau bốn năm hành trình 
vượt biển. Theo sứ đoàn này kể lại, họ luôn đi thuyền đến Đốn Tốn rồi từ đó đi bộ sang 
bờ phía tây, lại lên thuyền đi tiếp sang Ấn Độ. Khi đó, Đốn Tốn đã bị vua Phù Nam đời 
trước là Phạm Mạn thôn tính làm thuộc quốc.
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lẽ nào không thể nhập khẩu những vũ khí từ Trung Hoa, Ấn Độ như 
mọi thứ hàng hóa khác.

Trước khi xuất hiện văn hóa Óc Eo, trong thời kỳ tiền Óc Eo, vùng 
phía đông bắc của đồng bằng Nam Bộ đã trải qua một giai đoạn xuất 
hiện những kho vũ khí lớn (qua đồng kiểu Long Giao) và một số mộ 
táng chôn theo vũ khí (rìu, giáo, qua), như ở Dốc Chùa (Bình Dương), 
Bầu Hòe (Bình Thuận). Vũ khí bằng sắt (kiếm, dao găm, rìu, phạng...) 
cũng thấy nhiều ở vùng Đồng Nai và Cần Giờ (Giồng Cá Vồ, Suối Chồn, 
Phú Hòa...). Nhưng trong số hàng trăm di tích đã phát hiện và khai quật 
thuộc văn hóa Óc Eo - Phù Nam chúng ta chưa hề thấy bộ vũ khí đích 
thực nào đủ chứng tỏ là của một người lính hay một chỉ huy quân sự, 
cho dù một vài sứ giả Trung Hoa và bi ký đương thời có nói đến việc 
các vua Phù Nam từng “mang quân” đi chinh phục một số tiểu quốc lân 
bang và thành lũy đất đắp, xây gạch ở Angkor Borei cho thấy rõ ràng 
nhằm đề phòng những tiến công quân sự của kẻ thù.

Khai quật khảo cổ học ở một địa điểm phía tây bắc Campuchia là 
Phum Snay (tỉnh Banteay Meanchey) thuộc vùng văn hóa Tonlé Sap1, 
các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều mộ táng có niên đại tương 
ứng với thời kỳ đầu của Phù Nam (thế kỷ I đến thế kỷ IV). Tại đó, hầu 
như mọi người chết đều mang theo vũ khí bằng sắt, như kiếm, giáo và 
rìu. Thậm chí cả những phụ nữ cũng thường mang theo kiếm khi chết. 
Theo O’Reilly, người đã trực tiếp khai quật cả ở Phum Snay lẫn Non 
Muang Kao thì có sự tương đồng giữa táng thức và tùy táng của Phum 
Snay với các di tích cùng thời ở vùng lưu vực sông Mun (như Noen 
U-Lok, Non Muang Kao)2. Những di tích này được coi như đại diện cho 

1. Xem O’Reilly, Dougald J. W. and all: “Archaeology and Archaeozoology of Phum 
Snay: A Late Prehistoric Cemetery in Northwestern Cambodia”, bài in trong Asian 
Perspectives - Volume 45, Number 2, Fall 2006, pp.188-211.

Xem Yasuda Yoshinori: The Preliminary Report for the Excavation in Phum Snay 
2007. Tư liệu Bộ Mỹ thuật Campuchia.

2. Xem The Origins of the Civilization of Angkor, Vol. 2: The Excavation of Noen U-Loke 
and Non Muang Kao, Higham Ch., Kijngam A. and Talbot S. (eds.), Bangkok, 2007. 
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tổ tiên trực tiếp của những người Chân Lạp sau này. Tuy nhiên, một 
tình trạng phổ biến vũ khí như vậy đã không xuất hiện trong văn hóa 
Óc Eo - Phù Nam.

Đã từng có một lý giải đáng chú ý. Đó là “thần quyền” do các thần 
thánh Hindu và Phật giáo cùng tăng lữ của họ đã tạo ra sức mạnh tâm 
linh trong một quốc gia ngoan đạo. Quả là đền đài thuộc loại hình di 
tích chiếm số lượng rất cao trong văn hóa Óc Eo - Phù Nam. Số tượng 
thần Vishnu, linga, tượng Phật bằng gỗ tuy không thật nhiều như thời 
Angkor hay Chiêm Thành, nhưng đủ cùng với các đền tháp hay mộ 
tháp tạo nên một không khí đầy tín ngưỡng trong xã hội Phù Nam. 
Nhưng có lẽ để giải thích đầy đủ phải kể đến sức mạnh kinh tế của đế 
chế. Phải chăng sự bảo đảm cho xã hội Phù Nam chủ yếu dựa trên sức 
mạnh của niềm tin tôn giáo và sự giàu sang do thương mại quốc tế mang 
lại hơn là bộ máy quân sự? Đây là một câu hỏi lớn mà trong nghiên cứu 
tiếp theo về Phù Nam cần được làm sáng tỏ.

Những “tiểu quốc” bản địa thuộc văn hóa lúa Đồng Nai - Long An và 
văn hóa biển Cần Giờ

Chính thể Phù Nam hoàn chỉnh bắt đầu với giai đoạn phát triển 
thứ II của văn hóa Óc Eo, tức sau thế kỷ III. Nhiều tài liệu thư tịch, bi 
ký nói về ảnh hưởng quân sự của Phù Nam đến các tiểu quốc khác. Câu 
chuyện được ghi lại trong Tấn thư, Lương thư và bia III A Mỹ Sơn xảy ra 
vào giữa thế kỷ III dưới đời nhà Ngô (Tam Quốc)1. Trong đó có mấy chi 
tiết rất đáng lưu ý: 

Vua Phù Nam cử quân vượt biển chinh phạt mở rộng đế chế.
Vua Phù Nam cắt đất cho các con cai quản các vùng đất mới 

chiếm được.
Vua Phù Nam (Kaundinya) lấy con gái vua Naga để chiếm đất.
Hai hiện tượng trên đều phản ánh thời điểm sứ giả nhà Ngô đến 

Phù Nam vào lúc Phù Nam đang trong quá trình mở rộng địa bàn.  

1. Xem Mazzeo, Donatella & Antonini, Chiara Silvi: Monuments of Civilization 
Ancient Cambodia, Cassell London, 1978, pp.25-26.
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Hình 50: Đồ trang sức thời kỳ văn minh Phù Nam
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Sự kiện dưới cùng liên quan đến huyền thoại về Kaundinya liên quan 
đến đời vua mang tên vị thần Ấn Độ này và thời kỳ Ấn Độ hóa diễn ra 
mạnh ở Phù Nam. Điều này trùng với các niên đại mở rộng, kéo dài của 
hệ thống kênh mương và các di tích kiến trúc Óc Eo và ngoài Óc Eo 
(hầu hết có niên đại từ thế kỷ IV trở về sau).

Chắc chắn, sau khi Óc Eo trở thành điểm hút của các thương thuyền 
quốc tế thì đã tác động đến toàn bộ các vùng kinh tế khác ở miền Đông 
Nam Bộ cũng như quanh vịnh Xiêm. Từ tình trạng kết cấu xã hội làng, 
liên làng trồng lúa, hay các nhóm huyết thống khai thác thủy hải sản, 
lâm, khoáng sản trong vùng, dưới tác động của nền thương mại quốc 
tế, một số cộng đồng dân cư đã vươn lên tổ chức thành các đơn vị hành 
chính độc lập dưới dạng các tiểu quốc (single polity). Nhờ trực tiếp 
nắm giữ cảng thị, được sự giúp sức của thương nhân, tăng lữ bên ngoài 
(Ấn Độ và phần nào cả Trung Quốc), quý tộc Óc Eo đã trở thành thế 
lực “chỉ huy”, sau đó phát triển thành những kẻ chinh phục, thành lập 
đế chế thống trị.

Rõ ràng, thành tố tạo nên Phù Nam không chỉ mình nhóm tiền 
Óc Eo ở Tứ giác Long Xuyên mà ở thời kỳ đầu cũng như thời kỳ mở 
rộng có sự tham gia của nhiều nhóm tiểu quốc phía tả ngạn sông Tiền, 
sông Hậu đến tận Long An, Cần Giờ. Xung quanh vịnh Xiêm bao gồm 
những tiểu bang cảng thị nhỏ hơn ở ven biển Thái Lan, Malaysia và có 
thể một phần ở Java, Sumatra (Indonesia). Theo thư tịch Trung Hoa 
thì ngay ở thời Hỗn Điền, Phù Nam đã xuất hiện ít nhất bảy “thành 
ấp”. Con số đó tăng nhiều sau những chuyến chinh phục vượt biển 
dưới thời Phạm Mạn: “thu được các xứ như Đô Côn, Cửu Trĩ, Điển 
Tôn... hơn 10 nước, đất đai rộng tới năm sáu ngàn dặm”1. Phù Nam trở 
thành người kiểm soát con đường thương mại đông tây và điều phối 
hàng hóa xuất nhập của đồng bằng Nam Bộ cũng như các hải cảng ven 
bờ vịnh Xiêm La.

1. Xem: Lương thư.
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Có nhiều bằng chứng địa tầng cho thấy sự phát triển tiền sử ở vùng 
Long An, Cần Giờ đến khoảng trước, sau Công nguyên bắt đầu tăng 
nhanh các “yếu tố Óc Eo” thể hiện qua sự xuất hiện một số loại hình 
gốm mới, lạ và rõ nhất là mật độ di vật trang sức bằng vàng, đá quý, thủy 
tinh, mã não mang phong cách ảnh hưởng từ Ấn Độ.

Dựa trên tình hình phân bố các di tích khảo cổ học tiền Óc Eo và 
Óc Eo ở Nam Bộ cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta có thể khoanh 
vùng, ngoài khu vực trung tâm là Óc Eo - Ba Thê, nổi lên mấy nhóm 
“tiểu bang” sau: 

1- Nhóm Hồng Ngự - thượng Vàm Cỏ Tây là nhóm gần Óc Eo nhất, 
bao gồm cả các di tích thuộc tỉnh Prey Veng (Campuchia) như Prohear, 
Bit Meas, Ba Phnom1. Đây là vùng có một nửa thế đất cao khô trên 6m  
và nửa thế đất ngập trũng tạo ra một dạng đất rừng tự nhiên có rất 
nhiều muông thú và lâm sản. Nguồn gỗ phục vụ cho kiến trúc nhà cửa 
dinh thự Óc Eo có thể do vùng này cung cấp. Ngoài các nguồn lợi này, 
một số nhà nghiên cứu còn phát hiện nhiều bằng chứng xưởng thủ công 
trong thời Óc Eo, chứng tỏ đây cũng còn là một tiểu bang có khả năng 
cung cấp chế phẩm đồ trang sức vàng, bạc, đá, thủy tinh... cho cảng thị 
Óc Eo. 

2- Khu vực biên giới giữa hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Krek 
(Campuchia), được xác định ở bao quanh khu vực gần nguồn mỏ vàng 
và đá agate làm đồ trang sức. Nhóm này có tiền thân là chủ nhân muộn 
của các thành tròn và hậu duệ là những người đã tham gia tạo nên khu 
di tích Cát Tiên (Lâm Đồng), được coi như Vương quốc Mạ sau này. 
Đây cũng là một vùng cung cấp các đặc sản rừng nam Trường Sơn - Tây 
Nguyên. Các di tích phát hiện trong vùng này cũng đều sử dụng đồ 
trang sức vàng tương đối phổ biến. 

1. Xem Reinecke, A., Vin Laychour, Seng Sonetra: The First Golden Age of 
Cambodia - Excavation at Prohear, Bonn, 2009, pp.145-147.
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3- Nhóm thượng Vàm Cỏ Đông - sông Bé - Đồng Nai. Đây là một tiểu 
bang hùng mạnh nhất cả về kinh tế lẫn quân sự dựa trên nền kinh tế phát 
triển cả về lúa lẫn luyện kim, rèn sắt và chế tác đồ đá công cụ. Họ là hậu 
duệ của chủ nhân nền văn hóa Đồng Nai. Ngoài các sản phẩm truyền 
thống của văn hóa Đồng Nai, họ cũng sẵn các nguồn lợi từ rừng do 
thông thương với các vùng chân hệ  thống núi Tây Nguyên, Lâm Đồng. 
Tuy nhiên trong thời kỳ lợi nhuận mang lại lớn từ thương mại biển, họ 
trở nên những kẻ cung cấp hàng chịu sự khống chế, điều tiết của các thế 
lực cửa sông hạ lưu (nhóm Cần Giờ). Theo logic thông thường, đây mới 
là tiểu bang có khả năng thống lĩnh toàn vùng Nam Bộ nhờ tiềm lực 
kinh tế cũng như truyền thống vũ trang. Nhưng dường như sự trưởng 
thành nhanh do thương mại biển mang lại và có sự hỗ trợ của các thế 
lực thương nhân, tăng lữ Ấn Độ đã khiến các tiểu bang cảng thị như Ba 
Thê - Óc Eo và Cần Giờ vẫn có thể tồn tại, phát triển rất độc lập, thậm 
chí ngược lại, còn có thể điều tiết khống chế nguồn hàng đối với nhóm 
thượng lưu Vàm Cỏ, Đồng Nai.

4- Trong thực tế, chúng ta có thể tách vùng liên hoàn giữa Tứ giác 
Long Xuyên (được coi như nhóm hạ Bassac) và vùng thượng Bassac 
làm thành hai nhóm Óc Eo khác nhau. Sự khác biệt này do tính bám 
biển làm lúa nổi của nhóm hạ và tính chất tựa núi của nhóm thượng. 
Sự tương đồng (về gốm, gạch...) của vùng Óc Eo và Angkor Borei từ 
trước thế kỷ III cũng như sự xuất hiện kênh thông thương giữa hai 
trung tâm thành thị này từ thế kỷ III về sau đã một mặt phản ánh quá 
trình biến đổi, phát triển của Phù Nam, mặt khác cho thấy đây là khối 
liên kết cơ bản của Phù Nam trong giai đoạn đầu. Có thể Hỗn Điền - 
Liễu Diệp phát tích và xây dựng đất bản bộ của mình đầu tiên ở vùng 
Ba Thê - Óc Eo, trong khi đó những họ tộc láng giềng thuộc dòng 
Pan (Phạm) huyết tộc gần của Liễu Diệp vẫn chiếm giữ vùng thượng 
Bassac. Giả thuyết này xem ra khá phù hợp với diễn biến lịch sử Phù 
Nam, rằng sau khi họ Phạm thay thế dòng Hỗn cai quản Phù Nam đã 
chuyển kinh đô về Angkor Borei. Theo khảo cứu của M. Vickery thì 
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cả Liễu Diệp và dòng Phạm đều mang khá đậm nét truyền thống mẫu 
hệ bản địa. Khác biệt với dòng Hỗn đến từ biển phía nam và các đời - 
varman sau này chịu ảnh hưởng Ấn Độ từ vùng lục địa phía bắc. 

Trong thực tế cần phải nhìn nhận “quá trình Óc Eo” với tư cách một 
nền văn hóa bản địa có quan hệ với văn hóa Ấn Độ từ sớm hơn nữa, ít 
nhất từ thế kỷ II Tr.CN, khi bắt đầu xuất hiện sự tăng tiến ổn định các 
yếu tố Ấn Độ trong thực thể văn hóa bản địa. Điều này cũng tương tự 
như cách nhìn nhận về văn hóa Lạch Trường ở miền Bắc khi muốn 
dõi theo quá trình tăng tiến các yếu tố văn hóa phương bắc trong thực 
thể nền văn hóa Đông Sơn bản địa vậy1. Độ đậm nhạt của các yếu tố 
phản ánh mối giao thoa văn hóa với thế giới Ấn Độ ở vùng Nam Đông 
Dương cho thấy diện mạo khác nhau của các tiểu vùng địa phương. Ví 
dụ những tác động văn hóa nào từ hướng cao nguyên Cò Rạt, lưu vực 
sông Mun hoặc Vat Phu (Nam Lào) đã khiến Chân Lạp dần trở nên 
hùng mạnh, thống lĩnh Phù Nam ở những thế kỷ VI - VII. Nhờ các 
cuộc khai quật lớn và hệ thống ở lưu vực sông Mun cũng như phát hiện 
ngẫu nhiên ở Phum Snay, diện mạo cư dân tiền thân của Chân Lạp ngày 
càng sáng tỏ, cho thấy họ rõ ràng vốn là một thuộc quốc phía bắc của 
Phù Nam nhưng mang những khác biệt căn bản về văn hóa với tổ tiên 
những người Phù Nam bản địa sơ khởi. 

4. Phù Nam trong quan hệ với Giao Châu

Giao Châu là tên gọi từ thế kỷ II Tr.CN cho một vùng đất rộng 
bao gồm lãnh thổ miền Bắc Việt Nam, có thể gồm cả một phần Bắc 
Trung Bộ, đến tận vùng sông Thu Bồn (Quảng Nam), một phần nam 
Ngũ Lĩnh (còn được gọi là Lĩnh Nam) bao gồm chủ yếu đất Quảng 
Tây và Quảng Đông. Nhà Tây Hán, sau khi chiếm được Nam Việt vào 
năm 110 trước Công nguyên, đã nhân đà tuyên bố mở rộng lãnh thổ 

1. Xem Nguyễn Việt: “Trở lại “Văn hóa Lạch Trường” của O. Janse”, bài trình bày 
tại Hội nghị khoa học Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Hà Nội, tháng 12-2001.
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nhà Hán về phía nam với việc lập ra một “châu”1 mới bao gồm chín 
quận: Uất Lâm, Thương Ngô, Nam Hải, Tượng Quận (sau thành Hợp 
Phố), Giao Chỉ, Cửu Chân (sáu quận cũ của Nam Việt) và ba quận 
mới là Chu Nhai, Đạm Nhĩ (đảo Hải Nam) và Nhật Nam (từ Nghệ 
An vào đến Quảng Nam).

 Ở thời kỳ hình thành và phát triển của Vương quốc Phù Nam, châu 
Á đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của hai trung tâm văn minh lớn là Ấn Độ 
và Trung Hoa. Hai nền văn minh này đã có tác động mạnh mẽ đến quá 
trình hình thành, phát triển và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam 
Á. Nhưng đổi lại, các nước trong khu vực cũng đóng vai trò không nhỏ 
trong việc tạo nên mối quan hệ giữa hai trung tâm ấy.

Quan hệ của vùng Giao Châu với Ấn Độ thông qua đường biển phía 
nam ít nhất đã có bằng chứng từ thế kỷ II Tr.CN. Quá trình này nhận 
rõ chiều hướng tăng dần từ phía nam (vùng cửa sông Thu Bồn) dần 
lên các cảng thị phía bắc (Bến Thủy, Lạch Trường, Đông Sơn - Thiệu 
Dương, Bạch Đằng, Luy Lâu, Hợp Phố, Phiên Ngung...). Những đồ dễ 
thấy nhất là hàng trang sức thủy tinh, mã não, đá quý các loại. Trong 
đó nổi bật phải kể đến những đồ bằng bạc, vàng mang đậm phong cách 
Ấn Độ phát hiện trong ngôi mộ Nam Việt Triệu Văn Đế ở Phiên Ngung 
(Quảng Châu, Trung Quốc). Những con thú hình sư tử làm bằng đá 
agate và carnelian trải rộng từ Thái Lan (Ban Don Ta Phet), Việt Nam 

1. “Châu” là đơn vị hành chính trực thuộc của triều đình nhà Hán. Triều đình 
Tây Hán quản lý đất nước bằng cách chia thành các “châu” và “quốc”. “Quốc” được 
giao cho các “vương, hầu” hay phong “vương” cho các thủ lĩnh địa phương chịu thuần 
phục quản lý, chịu trách nhiệm cống nạp (như Trường Sa, Nam Việt, Đông Âu, Mân, 
Dạ Lang, Điền...). Còn lại là các “châu”. “Châu” không phải dạng đất phong vương, hầu 
mà giao cho các “Thứ sử” (lương 600 hộc lúa một năm, sau này tăng lên 2.000 hộc) 
quản lý. Dưới “châu” gồm các “quận”, do “Thái thú” và một võ tướng “Đô úy” trông 
coi (quan Thái thú và Đô úy hàng quận cũng hưởng lương ngang quan Thứ sử hàng 
châu). Dưới “quận” là các “huyện” do “Huyện lệnh” cai quản cùng một viên quan võ là 
huyện úy hay lệnh úy. Ở Giao Châu dưới thời Tây Hán, hàng quan huyện chủ yếu vẫn 
do các Lạc hầu, Lạc tướng tự quản.
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(Lai Nghi, Thiệu Dương) đến tận Quảng Đông, Trung Quốc (Hợp Phố, 
Quảng Châu) trong những thế kỷ cuối cùng trước Công nguyên. 

Vào giai đoạn diễn ra sự kiện Phù Nam thì ngoài thương nhân mà 
thậm chí đã có nhiều tăng lữ, thương nhân Ấn Độ đến Luy Lâu và Hợp 
Phố. Theo Lê Mạnh Thát thì cuốn kinh Phật Lục độ tạp kinh đã được 
các tăng lữ dịch ra tiếng Việt Hán ở Giao Châu khoảng những thế kỷ 
đầu Công nguyên1. Chắc rằng trước khi có chuyến viếng thăm chính 
thức của sứ giả nhà Ngô vào Phù Nam thì thông tin cũng như hàng hoá, 
con người Phù Nam - Giao Châu đã không còn mới mẻ và xa lạ với giới 
thương nhân và tăng lữ hai vùng. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh 
sự có mặt ở cả văn hóa Óc Eo, văn hóa Sa Huỳnh lẫn vùng văn hóa Hán 
Giao Chỉ các đầu ống ngói mặt hề đi cùng với những chiếc bát hợp kim 
đồng có hàm lượng thiếc cao, có rốn đồng nổi cao ở trong lòng và nhiều 
đường chỉ chìm. Đó là những loại hình di vật được coi như gắn với con 
đường truyền bá đạo Phật trên toàn vùng Đông Nam Á lục địa.

Một loại hàng hóa có diện phân bố rộng đương thời là gương đồng 
Hán - Lục Triều. Ngay tại cảng thị Óc Eo, Louis Malleret đã phát hiện 
một mảnh vỡ của loại gương đồng Đông Hán. Gần đây, gương đồng 
Hán, ấn đồng có núm hình rùa đời Tây Hán và nhiều mảnh gốm Hán 
cũng được tìm thấy ở địa điểm Khao Sam Keo, Phu Khao Thong, nơi 
ngày nay có tên là eo đất Kra (nam Thái Lan) mà nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng đó thuộc về phạm vi nước Pan Pan bị vua Phù Nam là Phạm 
Mạn chinh phục vào đầu thế kỷ III. Trước đó, gương đồng Tây Hán 
muộn đã tìm thấy trong khu mộ chum gỗ ở Phú Chánh (Bình Dương).

Mối quan hệ với thế giới biển nam mà trước đây nhiều nhà nghiên 
cứu nghĩ đơn giản là với nhà Hán Trung Hoa, thực chất bắt nguồn từ 
mối thương mại trên biển giữa những quốc gia sớm ở vùng Lĩnh Nam 
và miền Bắc Việt Nam (Văn Lang, Âu Lạc, Nam Việt) - khu vực mang 

1. Xem Lê Mạnh Thát: Lục độ tạp kinh và khởi nguyên lịch sử dân tộc, Nxb. Tổng 
hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, 1985.
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tên Giao Châu khi chuyển sang thời nhà Hán. Điều này giải thích tại sao 
mọi quan hệ ngoại giao chính thức với Phù Nam từ thế kỷ III trở đi đều 
bắt đầu từ Giao Châu.

Như đã nêu ở phần đầu, sau khi Nam Việt mất vào tay nhà Hán 
năm 110 trước Công nguyên, nhà Hán lập ra châu Giao gồm chín quận. 
Châu trị được đặt ở quận Giao Chỉ, có thể vẫn là vùng Cổ Loa. Giai 
đoạn đầu, các chức quan huyện vẫn giao cho các Lạc Hầu, Lạc Tướng 
đảm nhiệm. Sang thời Đông Hán, nhà Hán đặt trị sở Giao Châu vẫn ở 
quận Giao Chỉ, nhưng chuyển về Luy Lâu và đặt dinh Đô Úy ở Mê Linh. 
Đến thời Sĩ Nhiếp (nửa sau thế kỷ II), Luy Lâu đã hiện rõ là một trung 
tâm văn hóa, kinh tế và tôn giáo của Giao Châu. Nhiều bằng chứng thư 
tịch lẫn khảo cổ học cho thấy trong khoảng nửa đầu thiên niên kỷ 1, ảnh 
hưởng của Phật giáo và thương mại từ Thiên Trúc, Phù Nam, Chiêm 
Thành đã ghi đậm dấu ấn ở đây. Sau những biến động quân sự, chính 
trị thời Tam Quốc, trị sở Giao Châu chuyển về Phiên Ngung (Quảng 
Châu hiện nay) và cảng biển Giao Châu nhộn nhịp đương thời là Lạch 
Trường (Thanh Hóa), Bạch Đằng (Quảng Ninh) và Hợp Phố (Quảng 
Tây, Trung Quốc). 

Cuộc đi sứ chính thức đầu tiên sang Trung Quốc của Phù Nam diễn 
ra dưới thời vua Phạm Chiên, năm 243. Sứ giả Phù Nam đã được Thứ 
sử Giao Châu khi đó là Lữ Đại tiếp đón ở Phiên Ngung trước khi đưa 
vào gặp vua Ngô ở Kiến Nghiệp (Nam Kinh). Khi sứ Phù Nam trở về, 
Lữ Đại đã cử một đoàn sứ giả do Khang Tài và Chu Dĩnh đảm trách đến 
thăm Kinh đô Phù Nam. Năm 244, sứ giả nhà Ngô ở Giao Châu đã tận 
mắt chứng kiến Phù Nam và những điều mắt thấy tai nghe đó đã được 
ghi chép lại rải rác trong chính sử. 

Nhưng mối quan hệ giữa Giao Châu và các quốc gia phương nam có 
phải chỉ thông qua các tuyến thương thuyền và truyền đạo hay không? 
Một số nghiên cứu khảo cổ học mới nhất đã cho thấy manh nha một 
hiện tượng liên quan đến mối giao lưu đó thông qua những cuộc di dân 
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từ vùng đất Giao Châu xuống phía nam dưới áp lực của những biến 
động chính trị, quân sự diễn ra trong khoảng thế kỷ III trước Công 
nguyên trở về sau1. Trong thực tiễn khảo cổ học chúng ta bắt gặp một 
tác động mang tính chất “Đông Sơn Tây Âu - Lạc Việt” phương nam mà 
điển hình nhất có thể quan sát được từ hiện thực khảo cổ học của nhóm 
Đông Sơn Làng Vạc (mà đúng ra phải gọi là nhóm Nghĩa Đàn - Thọ 
Xuân - Vĩnh Lộc). 

Chúng ta có một số bằng chứng cho phép giả thuyết hiện tượng 
Đông Sơn Làng Vạc nói trên liên quan đến cuộc rút chạy của quý tộc 
Âu Lạc do sức ép quân sự của Nam Việt ở đầu thế kỷ II trước Công 
nguyên. Nhóm quý tộc Âu Lạc ở vùng miền núi phía tây Thanh Nghệ 
đó dưới thời nhà Hán được sử sách nhắc đến như những nhóm man di 
“Dạ Lang”, “Văn Lang” thường quấy phá vùng đất Cửu Chân, thậm chí 
lên tận đất Giao Chỉ2. Họ cũng có thể đã tham gia cùng quý tộc bản địa 
ở vùng đất Quảng (Bình, Trị, Nam, Ngãi) đứng đầu là Khu Liên nổi dậy 
lập nên nhà nước Lâm Ấp ở thế kỷ II.

Hiện tượng bùng phát những khu mộ táng chôn nhiều trống đồng 
Đông Sơn ở Tây Nguyên (Kon Tum, Đắk Lắk), Campuchia (Bit Meas, 
Prohear thuộc tỉnh Prey Veng liền kề biên giới Việt Nam) trong thời 
gian chục năm trở lại đây đã củng cố thêm cho trường hợp xuất lộ hàng 
chục trống đồng Đông Sơn ở Bình Định và khu mộ chum gỗ Phú Chánh 
(Bình Dương) trước đó, cho thấy rõ ràng sự xuất hiện của những nhóm 
cư dân Đông Sơn trong khu vực phía nam trên con đường thượng đạo 
xuyên Đông Dương3. Niên đại của các sưu tập trống Đông Sơn nói trên 
được nhiều nhà nghiên cứu cho là đa số ở trong khoảng thế kỷ I trước, 

1. Xem bài trình bày của Nguyễn Việt: “Dấu vết văn hóa Dạ Lang ở Việt Nam” và 
của Andreas Reinecke: “Mối quan hệ xa giữa Lĩnh Nam và Nam Đông Dương” trong 
Hội thảo Quốc tế “Dấu vết văn hóa Dạ Lang ở Việt Nam”, Hà Nội, ngày 2-11-2010.

2. Xem Hậu Hán thư, Nhâm Diên truyện. 
3. Tuyến đường gần trùng với đường Hồ Chí Minh ngày nay.
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Hình 51: Trống đồng và chum gỗ phát hiện trong khu mộ Phú Chánh (Bình Dương)

Hình 52: Phân bố trống đồng Đông Sơn ở miền Nam Việt Nam  
(Andreas Reinecke, 2012)
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sau Công nguyên1. Đây cũng là khoảng niên đại xuất hiện những yếu tố 
văn hóa Óc Eo và kề cận thời gian ra đời nhà nước cảng thị Phù Nam ở 
vùng Tứ giác Long Xuyên. Những người khai quật khu mộ Phú Chánh 
đã nhận ra những yếu tố Óc Eo trong bộ đồ gốm tùy táng, như những 
cốc gốm chân cao xòe rộng và nồi gốm miệng có gờ sắc, xương gốm 
mịn, áo màu xám bạc ở các mộ M2, M4, M52.

Những trống như vậy còn xuất hiện ở những di tích ven biển nam 
Thái Lan, đông Malaysia, Indonesia. Không loại trừ một số trong đó 
là do trao đổi buôn bán, nhưng có lẽ khá nhiều là do di dân trực tiếp. 
Những luồng di dân này đã mang theo dấu vết ảnh hưởng của văn hóa 
Đông Sơn từ địa bàn gốc hoặc từ những chặng dừng chân trên đường 
nam tiến, thể hiện ở lối canh tác lúa nước, dụng cụ gặt hái (nhíp), thuyền 
bè, kiến trúc nhà sàn và phong tục mai táng (quan tài độc mộc gỗ, sừng 
trâu, tượng nhà mồ...).

Vì thế có thể nói quan hệ Phù Nam với Giao Châu còn ẩn chứa từ 
trước đó mối quan hệ văn hóa từ thế hệ tiền Óc Eo với chủ nhân của 
nhiều thế hệ văn hóa Đông Sơn. Mặc dù cho đến hiện nay chúng ta mới 
thấy một mảnh trống đồng duy nhất trên địa bàn gốc của văn hóa Óc Eo -  
Phù Nam. Đó là một phần mặt trống phát hiện ở Lai Sơn (Kiên Giang). 
Từ đây đến những “làng Óc Eo” sớm như Bit Meas, Prohear cũng như 
đến Phú Chánh (Bình Dương) cũng không phải là quá xa. Tuy vậy, cũng 
phải xác nhận một điều rằng trống đồng không phải là vật dụng phù hợp 

1. Xem Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Khánh Trung Kiên: Khảo 
cổ học Bình Dương - từ Tiền sử đến Sơ sử, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010.

Xem Masanari, N.: The Bronze Drums in the Sa Huynh and its related culture 
regions. Bài trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế “100 năm phát hiện và nghiên cứu 
văn hóa Sa Huỳnh”, Quảng Ngãi, tháng 8-2008.

Xem Reinecke, A., Vin Laychour, Seng Sonetra: The First Golden Age of Cambodia -  
Excavation at Prohear, Bonn, 2009. 

2. Xem Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Khánh Trung Kiên: Khảo cổ 
học Bình Dương - từ Tiền sử đến Sơ sử, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010.
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và được ưa chuộng bởi cư dân Phù Nam và chúng gần như vắng bóng 
hoàn toàn trong nền văn hóa Óc Eo - Phù Nam.

Trở lại với quan hệ bang giao chính thức Phù Nam - Giao Châu ở 
thế kỷ III. Như đã thấy, có một chuyển biến chính trị, kinh tế, xã hội to 
lớn của Phù Nam đã diễn ra ở đầu thế kỷ III, đó là sự thay thế dòng vua 
Hỗn bởi dòng vua Phạm, mở đầu bằng vị vua vốn xuất thân từ chức 
Đại tướng quân - Phạm (Sư) Man. Ngay sau khi được dân chúng chọn 
làm vua ông đã cho đóng chiến hạm gồm nhiều thuyền lớn để chinh 
phục một loạt tiểu bang cảng thị xung quanh, tự xưng làm Đại Vương 
Phù Nam. Phạm Mạn đã bị ốm và qua đời trong một cuộc hành quân 
chinh phục đó. Quyền lực Phù Nam trao lại cho con là Phạm Kim Sinh 
và cuộc tranh giành trong dòng tộc giữa Phạm Chiên, con trai người 
chị của Sư Man đang cầm 2.000 tinh binh với Phạm Kim Sinh đã diễn 
ra với kết cục Phạm Kim Sinh bị chết, ngôi vua Phù Nam rơi vào tay 
Phạm Chiên.

Để củng cố ngôi vua cũng như phát huy thanh thế Phù Nam, Phạm 
Chiên đã cử hai sứ đoàn đi Ấn Độ và Trung Hoa trong khoảng những 
năm 240 và 243. Nội dung bang giao với nhà Ngô được sử sách Trung 
Quốc ghi lại cho thấy đó là mối quan hệ cống nạp, “thần phục” với 
kết cục vua Phù Nam được triều đình nhà Ngô ở Kiến Nghiệp phong 
làm “Phù Nam Vương”. Mối quan hệ thần phục đó kéo dài cho đến khi 
triều đình Phù Nam bị Chân Lạp thay thế1. Lịch sử bang giao của Phù 
Nam với Trung Hoa từ thế kỷ III đến thế kỷ VII diễn ra trong hoàn 
cảnh Trung Hoa bị cát cứ, chia cắt (thời Lục Triều). Các triều đình tiếp 
sau nhà Ngô thời Tam Quốc cai quản Giao Châu là nhà (Lưỡng) Tấn, 
Lương, Trần, Tống, Tùy, Đường đều duy trì quan hệ ngoại giao như đã 

1. Dựa theo biên niên sử Trung Hoa có thể ghi nhận những lần sứ giả hai bên đi 
lại như sau trong thế kỷ V và VI: Năm 490 vua Phù Nam là Kaudinya Jayavarman cử sứ 
giả sang Trung Quốc, được vua Tống phong cho là “An Nam Phù Nam vương”. Sau khi 
Jayavarman chết, con kế nghiệp là Rudravarman đã cử các sứ đoàn sang Trung Quốc liên 
tục vào những năm 517, 519, 530, 535 và 539.
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có với Phù Nam và các đời vua Phù Nam luôn chấp nhận mối bang giao 
triều cống, lệ thuộc từ xa đó. Sử sách ghi lần cuối cùng triều đình Phù 
Nam vào chầu đầu thế kỷ VII và thường trùng với các vua Chân Lạp. 
Thực tế thì trong suốt lịch sử hàng ngàn năm, chưa khi nào quân đội 
của các Hoàng đế Trung Hoa cất quân đi chinh phục tới vùng đất Phù 
Nam, ngay cả khi đích thân vua Phù Nam cử sứ giả kêu lên triều đình 
Trung Hoa việc Lâm Ấp gây hấn. Thậm chí sau này, khi Phù Nam đã 
thuộc về Chân Lạp, quân Nguyên ở thế kỷ XIII chỉ đánh tới Chămpa và 
cử hạm đội đi tuần qua eo biển Malacca. Những chuyến hành trình của 
Trịnh Hòa đời Minh sau đó cũng chỉ nhằm thực hiện các mục đích bang 
giao uy hiếp mà thôi.

Phát hiện tàu đắm mang theo gốm Tùy Đường đã từng được thông 
báo ở vùng vịnh Xiêm thuộc “lãnh hải” Phù Nam1. 

5. Phù Nam và Lâm Ấp

Cũng giống như lịch sử Phù Nam, Lâm Ấp được biết đến từ ghi chép 
của sử Trung Quốc, nhưng sớm hơn Phù Nam nhiều. Theo thư tịch, 
sự xuất hiện Lâm Ấp gắn với cuộc nổi dậy của Khu Liên vào năm 137  
(hoặc năm 192)2. Cuộc nổi dậy đã lấy mất quận Nhật Nam và đe dọa trực 
tiếp phía nam quận Cửu Chân của nhà Hán, gây chấn động đến nỗi triều 
đình Hán phải tính đến điều binh nam chinh lớn lần thứ ba kể từ sau Lộ 
Bác Đức và Mã Viện. Lý Cố đã dâng biểu can ngăn và bài biểu này chí 
tình đến mức được lưu truyền sử sách nhiều đời sau.

Quan hệ bang giao giữa Phù Nam và Lâm Ấp không được ghi chép 
nhiều, ngoại trừ những lần hai nước cùng cử sứ giả triều cống Trung 

1. Xem Guy J.: bài trình bày tại Viện Khảo cổ học, tháng 6-2004. Gần đây, tại vùng 
biển giữa Quảng Ngãi và Bình Định nhân dân cũng phát hiện một tàu đắm chở các 
loại bình, ấm đời Đường, tương đương với thời kỳ Đại La (thế kỷ VII - X) trong khu 
vực di tích Hoàng thành Thăng Long. 

2. Hiện tại vẫn còn hai nguồn thư tịch chép khác nhau về thời gian cuộc nổi 
dậy của Khu Liên. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này trong một dịp khác.
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Hoa được ghi lại trong sử và nội dung hai văn bia ở Võ Cạnh (Nha 
Trang, Khánh Hòa) và ở Mỹ Sơn (Quảng Nam) được cho là liên quan 
đến tên một số vị vua Phù Nam.

 Bia Võ Cạnh đề cập đến tên một vị vua là Sri Mâra. Trước đây, theo 
đề xuất của Pelliot vào năm 1927, nhiều nhà nghiên cứu đồng tình với 
lý giải cho rằng đó là phiên âm Phạn ngữ của Phạm Sư Man, vua Phù 
Nam. Từ đó cho rằng Nha Trang từng thuộc lãnh địa của Phù Nam. 
Năm 1969, Filliozat đưa ra một kiến giải ngôn ngữ học hoàn toàn khác, 
làm đảo lộn ý kiến nói trên. Theo Filliozat thì không thể chuyển âm 
Phạn ngữ từ “Sri Mâra” thành (Phạm) Sư Man được, bởi lẽ S/ri Mâ/ra 
gồm bốn âm tiết trong khi “Sư Man” chỉ có hai âm tiết. Hơn nữa “Sri” 
thực chất chỉ là một danh xưng rất phổ biến trong thần thoại Ấn Độ. 
Theo chúng tôi, lý giải của Filliozat phần nào có lý, bởi lẽ vào khoảng 
thời Phạm Mạn (đầu thế kỷ III) chúng ta chưa bắt gặp các danh xưng 
Ấn Độ cho tên vua Phù Nam. Do đó khó hình dung rằng “Sri” đã được 
dùng cho Phạm Mạn.

Câu chuyện ở bia Mỹ Sơn cũng phần nào tương tự bia Võ Cạnh. 
Thoạt đầu nội dung văn bia có nói đến tên một vị vua là Kaundinya 
lấy Nagi là con gái của vua Thủy tề, được giao quyền cai trị đất nước. 
Chuyện này được cho là môtíp thần thoại phổ biến ở vùng Nam Ấn. 
Nhiều người cho rằng huyền thoại về Hỗn Điền - Liễu Diệp cũng là một 
biến thể của cốt chuyện này. M. Vickery đã phản biện lại quan điểm cho 
rằng Hỗn Điền là phiên âm của Kaundinya. Thực tế chỉ đến cuối thế 
kỷ IV mới xuất hiện vua Phù Nam là Kaundinya, được cho là một tăng 
lữ từ Ấn Độ đến nước P’an P’an (thuộc quốc của Phù Nam), được dân 
chọn làm vua Phù Nam. Vì vậy khó xác nhận được nếu chỉ dựa vào văn 
bia để nói rằng bia Mỹ Sơn được lập ra có liên quan đến quan hệ Phù 
Nam - Lâm Ấp ở thế kỷ IV hay chỉ là một bia nói về câu truyện thần linh 
nói chung của đền tháp Mỹ Sơn mà thôi.

Tuy nhiên, một số phát hiện khảo cổ học liên quan đến văn hóa Óc 
Eo đã có thể ủng hộ cho mối quan hệ sớm giữa Phù Nam và Lâm Ấp. 
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Đó là việc khai quật được ở thành Trà Kiệu (Quảng Nam) - nơi được coi 
như Kinh đô của Lâm Ấp, nhiều vò gốm hình lọ có miệng nhỏ đựng dầu 
cọ (một đặc sản truyền đời ở vùng bán đảo Mã Lai)1. Loại vò gốm này 
tìm được khá phổ biến trong các di tích cận Óc Eo cũng như các di tích 
và thuộc văn hóa Óc Eo - Phù Nam ở Nam Bộ. Ngoài ra, các nhà khảo 
cổ còn phát hiện nhiều mảnh gốm mang phong cách Óc Eo, như bình 
Kendi, đĩa đèn cũng như những mảnh gốm Ấn Độ thực thụ ở Trà Kiệu2.

Có lẽ trong thời gian tồn tại của hai quốc gia cảng thị này cũng đã 
từng diễn ra đủ các dạng thứ quan hệ, từ giao thương đến tranh chấp, 
đụng độ. Điều này có thể nhận thấy ở đoạn ghi chép nói về vai trò của 
Phạm Văn, tướng của Lâm Ấp sau đó lên làm vua. Nhưng về cơ bản 
quan hệ Lâm Ấp - Phù Nam là một quan hệ hòa hiếu. Điều đáng ghi 
nhận là sự xuất hiện tương đối đồng nhịp của các hình thái họ vua: 
Phạm thay thế cho Hỗn Điền và Khu Liên, Varman thay cho Phạm ở cả 
Phù Nam lẫn Lâm Ấp. 

6. Tiền kim loại Phù Nam

Tiền kim loại là một loại di vật khá phổ biến và phản ánh rõ nhất 
cho tính chất nhà nước cảng thị quốc tế của Phù Nam. Trong số tiền 
kim loại do các nhà khảo cổ khai quật được, có một “đồng tiền” vàng nổi 
tiếng in hình Augustin tương tự tiêu bản tiền loại này ở Địa Trung Hải 
vào thế kỷ II. Gần đây, nữ học giả người Đức là Brigit Borel đã có một 

1. Những vò hình lọ này đã được Ian Glover gửi phân tích vi lượng và xác định 
chúng đựng một loại dầu cọ. 

2. Xem bài trình bày của Nguyễn Kim Dung tại IPPA-Congress 18, Manila, 
Phillippines, 2006. Lâm Mỹ Dung trong một trao đổi cá nhân với chúng tôi đã đưa 
ra một kiến giải khác, khi bà nghiên cứu các đồ gốm mang phong cách Ấn Độ phát 
hiện ở Trà Kiệu cũng như nhiều địa điểm khảo cổ học khác ở miền Trung Việt Nam. 
Bà cho rằng những đồ gốm mang phong cách Ấn Độ đó nằm trong một truyền thống 
gốm chung của Đông Nam Á dưới ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, chứ không hẳn chỉ 
là ảnh hưởng hay giao lưu với văn hóa Óc Eo.
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phản biện rất thuyết phục1, cho rằng đồng tiền đó chỉ là một bản copy 
dựa trên việc in lấy hình có sẵn ở một đồng tiền Augustin có thật dùng 
làm vật đeo (pendant) hơn là một đồng tiền thực thụ. Chứng cứ đưa ra 
là trọng lượng và độ dày mỏng khác nhau rất lớn giữa đồng Augustin 
thật và vật đeo in hình Augustin ở Óc Eo. Thêm nữa rõ ràng có một 
phần cuống gãy trên rìa của “đồng tiền” Óc Eo, cho thấy đó là vết tích 
của một vết của vật đeo dùng để đeo hơn là của một đồng tiền. Tuy vậy, 
vật đeo mang hình Augustin vẫn phản ánh có mối liên hệ thực sự giữa 
Địa Trung Hải với cảng thị Ba Thê - Óc Eo, cho dù có thể chỉ là thông 
qua các thương nhân Ấn Độ hay Ả Rập.

1. Xem bài trình bày của Borel, B., tại Hội nghị các nhà khảo cổ học Đông Nam Á 
tại châu Âu, Paris, 2008. 

Hình 53: Đồng vàng La Mã tìm thấy ở Óc Eo được giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam  
(Thành phố Hồ Chí Minh)
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Loại tiền bằng bạc in hình đền và mặt trời mọc có vẻ rất phổ biến. 
Loại tiền này được cho là rơi vào thời kỳ phát triển thịnh đạt nhất của 
Phù Nam (thế kỷ V - VII) và còn được dùng trong các thế kỷ sau của 
thời Chân Lạp. Chúng đã được thấy trong phạm vi phân bố của nhà 
nước Pyus (Miến Điện)1 cũng như ở U Thong (Thái Lan). Gần đây, các 
nhà khảo cổ học Việt Nam cũng mới khai quật được ở địa điểm Nền 
Chùa (?) một số tiền Phù Nam bằng vàng. Đây là loại tiền đúc khá giống 
với loại tiền mặt trời mọc kể trên. Chúng tôi cũng mới ghi nhận một số 
tiền vàng, bạc, đồng Phù Nam được người dân sưu tầm ở vùng Ba Thê - 
Óc Eo. Trong số này, chúng tôi nhận thấy một đồng tiền vàng một mặt là 
hình thần bò Nadin và mặt kia là mô hình đền tháp gần với phong cách 
loại tiền bằng bạc có hình mặt trời mọc. Có thể đây cũng là một loại tiền 

1. Xem Glover, I. and P. Bellwood: Southeast Asia from Prehistory to History, 
Routledge Curzon, London & New York, 2004. 

Hình 54: Sưu tập tiền lưu giữ tại Bảo tàng Tiền Giang
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Phù Nam giai đoạn thế kỷ V - VII. Ngoài ra, Brigit Borel đã giúp chúng 
tôi xác nhận thêm một đồng tiền bằng đồng thuộc vương triều Kushan 
(miền Tây Ấn Độ) thế kỷ II. 

Hình 55: Vàng dùng để trao đổi thời Phù Nam (?)
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7. Vai trò của văn hóa Ấn Độ trong lịch sử Phù Nam

Hầu như không mấy người không công nhận vai trò quyết định của 
các thành tố Ấn Độ và Ấn Độ hóa1 trong lịch sử hình thành, phát triển 
Phù Nam. Các thành tố này khá toàn diện. Có thể bắt đầu xuất hiện với 
thương mại biển đi kèm với truyền giáo. Những hoạt động thương mại 
và truyền giáo Ấn Độ đã để lại dấu vết trên rất nhiều cửa cảng ven biển 
Đông, mà phía bắc lên đến tận Luy Lâu, Hợp Phố, Phiên Ngung trong 
khoảng trước, sau Công nguyên. 

Các thành tố Ấn Độ lan vào lãnh địa Phù Nam hoàn toàn không 
phải thông qua các cuộc hành quân hay ngoại giao mua chuộc, uy hiếp 
như con đường Trung Hoa hóa diễn ra ở phía bắc. Tuy vậy, thoạt đầu, 
sự xuất hiện đột xuất các tên vua Phù Nam mang màu sắc Ấn Độ rõ nét 
như Thiên Trúc Chiên Đàn (Chandra), Kiều Trấn Như (Kaundinya) và 
sau đó là tên các vua có đuôi Bạt Ma (-Varman) ở giữa thế kỷ IV đầu thế 
kỷ V được một số nhà nghiên cứu cho là có sự thay thế vương quyền 
Phù Nam bởi những quý tộc đến từ Ấn Độ2. Nhưng dõi theo thái độ ghi 

1. Khái niệm Ấn Độ hóa (Indianization) ám chỉ tình trạng biến đổi cơ bản của 
mỗi xã hội bản địa dưới tác động trực tiếp của các thành tố văn minh Ấn Độ như tôn 
giáo, kinh tế, chính trị, quân sự... Nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy quá trình Ấn Độ 
hóa vào Phù Nam diễn ra khá muộn và hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ áp 
lực quân sự, chính trị nào. Thời gian đó là vào khoảng giữa thế kỷ IV với sự xuất hiện 
việc vua Phù Nam sử dụng tên thần thánh Ấn Độ làm tước hiệu của mình: Thiên Trúc 
Chiên Đàn (Chandra), Kaundinya... Hiện tượng này trùng với việc xuất hiện bi ký 
Phạn ngữ và các công trình kiến trúc tôn giáo, tượng Hindu và Phật giáo ở Phù Nam. 
Các thành tố Ấn Độ lan tỏa vào Phù Nam cũng có thể theo con đường thương mại 
hoặc tham gia trực tiếp từ những tiểu quốc đã Ấn Độ hóa từ trước đó. Ví dụ từ Đốn 
Tốn, Pan Pan (vùng đất eo Kra ở Nam Thái Lan). Chúng ta sẽ trở lại kỹ vấn đề này 
trong một chuyên mục về Khao Sam Kaeo ở dưới đây.

2. Một thần thoại Phù Nam được ghi lại trong thư tịch Trung Hoa nói về 
Kaundinya rằng ông là một tăng lữ tu hành ở Ấn Độ. Khi ông đi đến vùng đất P’an 
P’an thuộc Phù Nam thì dân Phù Nam tôn ông lên làm vua. Từ đó ông thay đổi chính 
sách, phong tục tập quán Phù Nam theo Ấn Độ. Chuyện này xảy ra vào đầu thế kỷ V. 
Từ đó, các vua Phù Nam đặt vương hiệu đều có chữ “varman” ở đằng sau.
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chép của sử Trung Hoa cũng như bi ký thì không thấy một biến động 
chính trị lớn nào xảy ra ở đất nước này trong thời gian đó. Một lý giải 
có vẻ hợp lý hơn đó là sự thay đổi hệ tư tưởng trong vương triều Phù 
Nam theo hướng chính thức hóa lấy hệ tư tưởng và tôn giáo Ấn Độ làm 
quốc giáo. Vì thế, các đời vua Phù Nam đã chuyển từ cách gọi dòng 
Phạm truyền thống sang các “Vương hiệu” hòa đồng với thần quyền theo 
truyền thống các vương triều Ấn Độ. Hiện tượng này cũng từng thấy ở 
Vương quốc Chămpa.

Theo một đoạn ghi chép trong Lương sử thì trước đời Phạm Chiên, 
các vua Phù Nam chưa từng biết đến Ấn Độ. Có một thương nhân từ 
nước T’an Yang (?) đến Phù Nam, trên đường đi có qua Ấn Độ, đã đem 
chuyện mắt thấy tai nghe ở đó kể lại cho vua Phù Nam khi đó là Phạm 
Chiên. Từ đó Phạm Chiên bắt đầu cử sứ đoàn đến Ấn Độ1.

Thế kỷ IV - V được xem như thời kỳ phát triển thịnh đạt của đế chế 
Phù Nam được thể hiện bằng sự gia tăng số lượng và diện phân bố các 
di tích kiến trúc tôn giáo bằng gạch đá cũng như các loại hình tượng 
khối cả Hindu lẫn Phật giáo trong văn hóa Óc Eo. Đây cũng là thời kỳ 
mạng lưới kênh đào hoàn thiện trên toàn vùng thượng, hạ Bassac. Đồng 
thời có nhiều dấu hiệu cho thấy sự tham gia ngày càng đậm các yếu tố 
văn hóa thượng nguồn (Mun-Mékong, Tonlé Sap) xuống vùng thượng, 
hạ lưu Bassac2. Rất có thể ngôn ngữ Phạn Pali cũng như quá trình Ấn 
Độ hóa đã phát triển sớm hơn ở các tiểu bang phía bắc, tây bắc của đế 
chế Phù Nam, rồi từ hướng này lan tỏa xuống ven biển. 

Trong vùng đồng bằng Nam Bộ, nếu nói về văn hóa Óc Eo thì chúng 
ta đã phát hiện những thành tố nội sinh từ hàng ngàn năm trồng lúa 

1. Xem Vickery, M.: “Funan Reviewed: Deconstructing the Ancients, bài đăng 
trên Bulletin de l’École française d’ Extrême - Orient, 2003, Volume 90-91, pp.101-103.

2. Bi ký ở Ta Prohm thế kỷ XII có nói đến việc Hoàng tử Phù Nam là Bhavavarman 
trở thành vua Chân Lạp thông qua hôn nhân với công chúa con vua Chân Lạp (Coedès, 
1964). Trong một bi ký khác có tên là Dangrek được Jacques (1979, 1986) cho biết 
Bhavavarman và người anh em là Mahendravarman là những hoàng tử Phù Nam từ 
phương nam xa xôi đi lên phía bắc trở thành vua tiểu bang Chân Lạp.  
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trước đó. Nhưng nói về sự ra đời cảng thị Óc Eo và hệ quả của nó là nhà 
nước Phù Nam thì phải thừa nhận vai trò quan trọng của các thương 
nhân, tăng lữ Ấn Độ và Ấn Độ hóa1. Có thể hình dung văn minh Phù 
Nam - Óc Eo là mầm cây Ấn Độ (Ấn Độ hóa) đã bắt rễ và phát triển trên 
nền đất nước, con người và vựa lúa Óc Eo. Và Phù Nam trở thành một 
trong những quốc gia Ấn Độ hóa vào loại sớm ở Đông Nam Á, mở đầu 
cho một truyền thống văn hóa bản địa mang màu sắc văn hóa, tôn giáo, 
chính trị kiểu Ấn Độ. Sự kế tiếp nhuần nhuyễn truyền thống Phù Nam 
đến mức đôi khi khó tách bạch cả về ngôn ngữ, nghệ thuật lẫn kiến trúc 
ở giai đoạn sau Chân Lạp, Chămpa phản ánh sức sống bền bỉ của các 
thể chế pháp quyền - thần quyền - tộc quyền Ấn Độ hóa trên nền tảng 
truyền thống bản địa của từng quốc gia tộc người.

Nhận thức rõ điều này cũng tương tự như việc chúng ta đồng thời 
phải làm khi nghiên cứu lịch sử miền Bắc Việt Nam. Đó là phải nhận 
chân các yếu tố nội sinh, nhưng cũng cần phải hiểu cặn kẽ ngọn ngành 
bản chất các yếu tố đến từ bên ngoài. Đó là phải hiểu vận trình lịch sử 
Trung Quốc, trong đó đặc biệt là lịch sử vùng Hoa Nam. Một trong 
những hạn chế của chúng ta trong nghiên cứu Phù Nam - Óc Eo đó là 
sự hiểu biết còn hạn chế của các nhà khảo cổ học, tôn giáo và nghệ thuật 
học về thế giới Ấn Độ và Ấn Độ hóa. Một số nhà nghiên cứu đã có ý gắn 
những biến động kinh tế, chính trị của Óc Eo - Phù Nam với nhà nước 
Asoka ở miền đông Ấn Độ2. Đáng tiếc cho đến nay chúng ta chưa có 
thêm thông tin nào từ nguồn thư tịch hay văn bia của nhà nước Asoka 
đó nói về Phù Nam. Phần viết dưới đây khi nói về các tiểu quốc quanh 
vịnh Thái Lan chúng tôi sẽ thử làm rõ một mô hình chuyển tải văn hóa 

1. Ấn Độ hóa (Indianization) bao hàm cả thành tố đến từ phía tây không 
phải trực tiếp từ Ấn Độ, ví dụ như các cảng thị ven biển Thái Lan đã Ấn Độ hóa 
chẳng hạn.

2. Xem Võ Sĩ Khải: “Thời kỳ tiền Óc Eo ở Nam Bộ”, bài in trong Một số vấn đề 
khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008. 
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Ấn Độ vào vùng lãnh thổ Phù Nam - Mê Kông thông qua một tiểu quốc 
Ấn Độ sớm ở eo biển Kra.

Cuộc thiết lập nhà nước Phù Nam khác với quá trình nhà nước 
hóa ở phía Bắc Đông Dương ở chỗ tính chất hòa bình cao hơn nhiều 
lần. Nếu như quá trình ra đời các nhà nước phía Bắc Đông Dương, mà 
cụ thể nhất là Điền, Dạ Lang, Nam Việt, Âu Lạc... đều ít nhiều chịu tác 
động của các cuộc chinh phục quân sự - mà hệ quả khảo cổ học là sự 
tăng vọt vũ khí đồng, sắt trong khoảng nửa sau thiên niên kỷ 1 trước 
Công nguyên, thì trong văn hóa Óc Eo - Phù Nam, vũ khí là loại hình 
hiện vật rất hiếm có. Thay vào đó là các sản phẩm kiến trúc tôn giáo xa 
hoa của thương nhân, tăng lữ. Sự hiếm có vũ khí trong sưu tập hiện vật 
Phù Nam - Óc Eo là một hiện tượng đáng được chú ý trong nghiên cứu 
nền văn hóa này. Đây cũng là hiện tượng chung của đồng bằng Chao 
Praya (Thái Lan) đương thời. Trong phạm vi ảnh hưởng của đế chế Phù 
Nam, vũ khí sắt chỉ xuất hiện nhiều ở vùng Tonlé Sap và lưu vực sông 
Mun. Vũ khí cũng trở nên nhiều hơn từ ranh giới tiểu quốc Đồng Nai 
hất về phía bắc.

Vai trò của quân đội, vũ khí trong các cuộc chinh phục mở rộng 
lãnh thổ của Phù Nam có lẽ khá mờ nhạt. Phải chăng thần quyền và các 
vật phẩm sang trọng nhờ thương mại quốc tế đã giúp Phù Nam - Óc 
Eo thần phục một cách hòa bình thủ lĩnh của các cảng thị và tiểu quốc 
láng giềng đương thời. Trong trường hợp này lý thuyết mandala tỏ ra 
khá phù hợp1.

Khi nghiên cứu về những hiện vật phản ánh tôn giáo, tín ngưỡng 
trong văn hóa Óc Eo, hầu hết các học giả đều nhận thấy sự xuất hiện 
khá sớm và đậm nét của Hindu giáo dòng Vaishnavite thể hiện qua 
việc tôn thờ Linga và tượng thần Vishnu. Muộn hơn một chút là sự 

1. Xem Wolter, O.W.: History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives, 
1999, tái bản có sửa chữa, Connell Uni., New York hợp tác với Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore.
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phổ biến của Phật giáo, phân bố ở cả khu vực Ba Thê - Óc Eo lẫn Đồng 
Tháp Mười. Trong một số hầm mộ phát hiện ở Ba Thê - Óc Eo và Đồng 
Tháp thường thấy hiện tượng chôn theo những lá vàng mỏng trên đó 
có in hình nổi tượng thần, động vật và cả những câu kinh kệ ghi bằng 
chữ Sanskrit. Những dấu hiệu tôn giáo nói trên đi cùng với đồ gốm và 
vật liệu kiến trúc mang phong cách Nam Ấn cuối thiên niên kỷ 1 trước 
Công nguyên. Địa điểm khảo cổ học Nam Ấn thường được các học giả 
nhắc đến khi so sánh với hiện vật văn hóa Óc Eo là Arikamedu nằm 
trong vùng phân bố của vương triều Asoka. Sự xuất hiện khá phổ biến 
mối quan hệ giữa di vật văn hóa Óc Eo với di vật Arikamedu ở miền 
Nam Ấn Độ cho thấy đó phải là sản phẩm do thương mại đường biển 
mang lại, với trạm trung chuyển không thể chối cãi nổi là vùng eo Kra 
với các di tích khảo cổ học tồn tại từ giữa thiên niên kỷ 1 trước Công 
nguyên, như Khao Sam Kaeo, Phu Khao Thong... Vì thế, chúng tôi thấy 
một lần nữa cần nhấn mạnh vai trò chuyển tải các thành tố văn hóa 
Nam Ấn vào văn hóa Óc Eo - Phù Nam thông qua các tiểu quốc đã Ấn 
Độ hóa sớm hơn ở các cảng thị ven bờ vịnh Xiêm. 

8. Tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị của Phù Nam

Quá trình phát triển mở rộng của Phù Nam được thể hiện chủ yếu 
trên bốn lĩnh vực: trồng lúa, chế phẩm thủ công nghiệp, khai thác lâm, thổ 
sản (bao gồm cả quặng kim loại quý, đá quý) và thương mại biển. Quá 
trình phát triển này trên thực tế là quá trình sáp nhập các tiểu quốc nắm 
giữ ưu thế của những thành phần kinh tế đó. Tổ chức liên kết Phù Nam 
có lẽ tương tự hình thái nhà nước dạng liên minh thần phục Mandala 
đã được O.W. Wolter mô tả1. Lõi Óc Eo của Phù Nam được nhiều 
nhà nghiên cứu cho là nhóm tộc thuộc ngôn ngữ Malayo-Polinésien  

1. Wolter, O.W.: History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives, 1999, tái 
bản có sửa chữa, Connell Uni., New York hợp tác với Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore.
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(Đa Đảo) hay Austronesian (Nam Đảo)1. Trong quá trình phát triển giai 
đoạn đầu của đế chế (đầu thế kỷ III), Phù Nam gốc vốn là những cư dân 
nói tiếng Nam Đảo đã hướng công cuộc chinh phục của mình theo tuyến 
các cảng thị ven biển, nơi hoạt động chủ yếu của những cư dân nói tiếng 
Nam Đảo, như Cần Giờ, Phan Rang - Phan Thiết, vùng nam vịnh Thái 
Lan, vùng bán đảo Mã Lai và các đảo Indonesia. Hướng mở rộng sau đó 
mới là hướng lục địa đi về phía bắc (vùng văn hóa Tonlé Sap và lưu vực 
sông Mun - Vatphu) và phía đông (vùng văn hóa tiền sử Long An, Bình 
Dương, Đồng Nai). Ở giai đoạn mở rộng tiếp theo đó, Phù Nam đã tiếp 
xúc với khối tiểu quốc nói ngôn ngữ Môn - Khmer để chuyển hóa dần 
thành quốc gia Môn - Khmer rõ nét dưới thời Chân Lạp, Angkor.

a) Cảng thị và các quốc gia biển lệ thuộc 

Nguồn lực phát triển chính của Phù Nam là hệ thống cảng thị. 
Những thương nhân và tăng lữ Ấn Độ đã đóng góp vai trò quyết định 
trong hoạt động và tổ chức bộ máy quản lý điều hành các cảng thị này. 
Thư tịch cổ có nhắc đến việc vua Phù Nam cấm các tiểu quốc cảng thị 
phụ thuộc mình không được tự ý giao dịch với bên ngoài. Đây là một 
quy định phảng phất những điều luật Ba Tư, Ấn Độ trong việc quản lý 
điều hành việc buôn bán trên biển. Ở Đông Á, phải khá muộn về sau 
mới xuất hiện những quy định kiểu như vậy. Vì thế nhiều nhà nghiên 
cứu phương Tây đã gắn cho Phù Nam là một dạng “nhà nước đa tiểu 
quốc cảng thị” (multipolity). 

Nhiều nhà nghiên cứu đều cho rằng ranh giới phía bắc của Phù 
Nam không lên tới Khánh Hoà, nơi phát hiện tấm bia Võ Cạnh - một 

1. Kết quả nghiên cứu độc lập về con đường giao thương đá ngọc nefrite bắt 
nguồn từ Đài Loan (Xem Hung Hsiao-Chun: “The Sa Huynh - Kalanay Interaction 
Sphere Beyond the South China Sea”, bài trình bày tại Hội nghị Quốc tế “100 năm phát 
hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh”, Quảng Ngãi, tháng 8-2008) và phân bố của 
truyền thống văn hóa Nam Đảo Sa Huỳnh - Kalanay - Samui (Bùi Chí Hoàng và nnk, 
2009, Matsumito và nnk, 2009) cung cấp thêm tư liệu khảo cổ học và nhân chủng học 
cho giả thuyết chủ nhân đầu tiên của văn hóa Óc Eo cũng như của Vương quốc Phù 
Nam là những người nói tiếng Nam Đảo.
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tấm bia Sanscrit phảng phất cách ghi thổ âm Nam Đảo. Mặc dù một 
số gốm kiểu Óc Eo đã phát hiện được tận lưu vực sông Thu Bồn, địa 
bàn của Lâm Ấp, nhưng liệu vùng đất miền Trung phía nam Lâm Ấp 
cho đến Cần Giờ là một tiểu quốc bị lệ thuộc vào Lâm Ấp hay là một 
trong số hàng chục thuộc quốc của Phù Nam. Sự vắng mặt dấu tích kiến 
trúc Óc Eo ở đây cho thấy khả năng vùng này chịu ảnh hưởng của một 
chiefdom Đồng Nai hùng mạnh, và nó có thể chỉ là một liên minh thần 
phục với Phù Nam mà thôi.

Tính theo vận trình đường biển thì các thương nhân và tăng lữ Ấn 
Độ hoặc Ấn Độ hóa (Thailand, Malaysia) đương thời đều phải dừng 
chân ở Óc Eo mới có thể đủ lương thực, nước uống cho hành trình tiếp 
theo đến vùng Cần Giờ hay Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự hiện diện các sản 
phẩm Ấn Độ ở Trà Kiệu, Cửu Chân, Luy Lâu cũng đồng nghĩa với ảnh 
hưởng của Phù Nam tới các vùng đất này. Chính vì vậy thông điệp Phù 
Nam mới có thể đến với nhà Ngô và các triều đại về sau.

Cũng như các địa danh như Đặc Mục, sẽ còn mất khá nhiều thời 
gian nữa chúng ta mới có thể kiểm chứng và phục dựng lại chân xác tên 
và vị trí của các cảng thị hay tiểu quốc đương thời được sử sách Trung 
Hoa ghi lại, như Đốn Tốn, Xích Thổ...1. Dù vậy, những phát hiện khảo 

1. Hall, 1985, map 1, p.22 thử xác định vùng có thể của một số tiểu quốc ven bờ 
vịnh Xiêm được sử sách Trung Hoa và bi ký ghi lại như sau: Từ Óc Eo đi ven bờ về 
phía tây bắc, đầu tiên là nước Tun Sun (Đốn Tốn), một quốc gia cảng thị, hiện là cửa 
sông Chao Phraya chảy qua Bangkok đổ vào vịnh Xiêm. Từ Đốn Tốn đi tiếp theo bờ 
biển về phía tây nam là quốc gia cảng thị P’an P’an. Theo những chứng cứ khảo cổ 
học mới nhất thì đây là một trong số quốc gia cảng thị Ấn Độ hóa xuất hiện từ giữa 
thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, được coi như là quốc gia cảng thị Ấn Độ hóa sớm 
nhất ở Đông Nam Á. Hai địa điểm khảo cổ học quan trọng nhất đã được khai quật, 
nghiên cứu là Khao Sam Kaeo và Phu Khao Thong. Ở Khao Sam Kaeo thậm chí đã 
phát hiện hệ thống hào lũy sớm trước Công nguyên. Đi tiếp về phía nam khoảng 200 
km là nước Tambralinga, nơi có đảo Ko Samui thuộc phức hệ Nam Đảo Sa Huỳnh - 
Kalanay và cũng là nơi tập trung phát hiện trống đồng Đông Sơn sớm (những nước 
trên hiện thuộc Nam Thái Lan). Tiếp nữa về phía nam cũng khoảng 200 km là nước 
Langkasuka, rồi đến Ch’ih - Tu (Xích Thổ) và Tan Tan ở bờ đông Malaysia. 
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cổ học gần đây ở eo đất Kra (Nam Thái Lan) ngăn cách vịnh Belgan 
với vịnh Thái Lan đã cho thấy sự tồn tại từ thiên niên kỷ 1 trước Công 
nguyên một trung tâm tụ cư khá phồn thịnh với nhiều bằng chứng công 
xưởng chế tác thủ công nghiệp (đá, thủy tinh trang sức, vàng, thiếc...) và 
giao lưu buôn bán giữa thế giới Ấn Độ và Trung Hoa. Chúng tôi muốn 
dành riêng một phần để giới thiệu vùng đất này với những phát hiện 
khảo cổ mới nhất ở đó. Đặc biệt là hai địa điểm mới được phát hiện là 
Khao Sam Kaeo và Phu Khao Thong.

Đây là hai địa điểm khảo cổ học đặc biệt quan trọng nằm giữa hai 
đầu nối cửa sông, cảng biển ở hai bờ eo đất Kra (Nam Thái Lan). Nhìn 
trên bản đồ, eo đất đi qua đây được xem là nơi thắt hẹp nhất. Từ bờ phía 
tây nhìn ra vịnh Bengal đến bờ phía đông nhìn ra vịnh Xiêm không quá 
40 km. Bờ phía tây có một cửa sông rộng đổ ra biển Belgan. Chính rãnh 
nứt khổng lồ làm thành cửa sông lớn này đã tạo nên biên giới tự nhiên 
giữa Mianma và Thái Lan. Tại bờ nam cửa sông, thuộc đất Thái Lan có 
một di tích xưởng chế tác đồ trang sức rất lớn, đó là địa điểm khảo cổ 
học Phu Khao Thong. Ngược từ cửa sông này lên thượng nguồn, về phía 
đông bắc là một dãy núi cao khoảng 300-400 m chạy song song ngăn 
chéo bờ đông với bờ tây của eo đất. Các nhánh sông chảy từ dãy núi này 
sang hai bờ lại trở thành hệ thống đường nước hình xương cá nối hai 
bên sườn núi dốc với bờ biển đông tây. Tại bờ phía đông, gần như đối 
diện với Phu Khao Thong, hơi chếch về phía đông bắc là cụm địa điểm 
Khao Sam Kaeo. 

Khoảng cách gần và khá thuận tiện đường sông suối nối hai bờ 
đông tây đã làm nên lợi thế thương cảng đặc biệt của vùng đất này. Có 
lẽ vì lợi thế địa lý đó mà từ thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên nơi đây 
đã được các lái buôn đường dài từ hai thế giới Ảrập - Ấn Độ và Trung 
Hoa chọn làm điểm tập kết hàng hóa, “khu chế xuất” cũng như trạm 
trung chuyển hàng hóa Đông - Tây. Nếu như ở cửa sông bờ phía tây, 
tại địa điểm Phu Khao Thong, các nhà khảo cổ học mới chỉ phát hiện 
chứng tích của những xưởng nấu hạt chuỗi thủy tinh lớn cùng với 
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nhiều đồ dùng cao cấp thuộc văn hóa Ấn Độ như intaglio với nhiều 
hình khắc, đồ đeo vàng, gốm Arikamendu (Nam Ấn)... thì ở Khao 
Sam Kaeo họ đã phát hiện hệ thống thành lũy và khá nhiều xưởng chế 
tác từ đồ đá, thủy tinh đến các đồ vàng và xưởng đúc, chế thiếc. Các 
chứng tích để lại của thương lái từ Giao Châu đến hay từ Ấn Độ sang 
phát hiện được rất nhiều, như những đồ trang sức quý phong cách Ấn 
Độ, trống đồng Đông Sơn, gương đồng Tây Hán, bát, đĩa đồng hàm 
lượng thiếc cao (high tin bronze), đồ gốm Ấn Độ và Giao Châu... Niên 
đại C14 cho con người cư trú ở Khao Sam Kaeo bắt đầu từ 7.000 năm 
trước, nhưng nơi đây chỉ thực sự sầm uất trong nửa sau của thiên niên 
kỷ 1 trước Công nguyên.

Mật độ di tích ở vùng eo đất này khá dày đặc ở cả hai bờ đông, tây. 
Từ đây đi về phía nam khoảng chưa đầy 100 km là đến vùng đảo Ko 
Samui, nơi đã phát hiện nhóm di tích gắn với làn sóng di chuyển của 
những người Nam Đảo thuộc truyền thống Sa Huỳnh - Kalanay nổi 
tiếng, cũng là khu vực tập kết khá nhiều trống đồng Đông Sơn loại sớm. 
Đi về phía nam thêm 20 km là bắt gặp vùng biển đông Malaysia, nơi 
tập trung rất nhiều phát hiện trống đồng Đông Sơn, và cũng là nơi xuất 
hiện những cảng thị thời Phù Nam muộn, từ thế kỷ VI trở về sau (như 
Satinga, Kuala Terengganu).

Niên đại của kết cấu thành lũy sớm ở Khao Sam Kaeo và sự tập 
trung dân cư, các ngành nghề thủ công, đồ dùng cao cấp từ những vùng 
rất xa đã khiến nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nơi đây đã từng tồn tại 
một hình thái “thành thị nhà nước cổ đại sớm” (Early Cosmopolitant 
Urban Node) từ khoảng giữa thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên1. Nhà 
nước này chính là nhà nước Ấn Độ hóa sớm nhất ở Đông Nam Á.  

1. Bellina, B.: “Cultural Dialogue between the Indian Ocean and the South China 
Sea from the first Millennium BCE and the inception of Sociocultural Transnational 
Processes”, bài trình bày tại Hội nghị Quốc tế IPPA 19, Hà Nội, 2009. “Cosmopolitant 
Urban” là muốn nhấn mạnh tính thương mại quốc tế toàn cầu của cảng thị cổ đại 
Khao Sam Kaeo.
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Nó trở thành tiền đồn đầu tiên để chuyển tải hàng hóa và văn minh 
Ấn Độ vào Đông Nam Á. Có giả thuyết cho rằng nhà nước này có thể 
là nước P’an P’an trong sử Trung Hoa. Nước này nằm trong danh sách 
những nước ở vịnh Thái Lan bị Phạm Mạn mang hải quân vượt biển 
thu phục.

Theo chúng tôi, đây có thể là nước “Ki” hay “Kiao” (Khiếu), quê 
hương của Hỗn Điền như ghi chép trong sử sách Trung Quốc về huyền 
thoại Hỗn Điền - Liễu Diệp1. Không biết âm Ki, Kiao có liên quan gì đến 
Kaeo trong địa danh Khao Sam Kaeo hay không2, nhưng có một điều 
huyền thoại kể rất rõ rằng Hỗn Điền từ biển xa phía nam đến, rõ ràng 
ông ta đại diện cho một nền văn hóa cao hơn với lợi thế của cung tên3. 
Và quan trọng hơn, chính Hỗn Điền, sau khi lấy Liễu Diệp đã ngay lập 
tức quản lý bảy thành ấp cảng thị ven biển và phát triển thành vương 
quốc cảng thị Phù Nam. Một trong những thành ấp cảng thị đó chắc 
chắn là Ba Thê - Óc Eo. Niên đại của Óc Eo - Phù Nam rõ ràng muộn 
hơn mấy trăm năm so với mô hình thành lũy cảng thị biển của Khao 
Sam Kaeo. Và như vậy, giai đoạn đầu, những thương nhân “Ấn Độ” đến 
từ phía tây chính là những thương nhân của “Cosmopolitant Urban” 
Khao Sam Kaeo đó.

1. Thư tịch Trung Hoa còn nhắc đến Mofu được coi như là quê hương của Hỗn 
Điền. Theo Vickery, M.: “Funan Reviewed: Deconstructing the Ancients”, bài đăng 
trong Bulletin de l’École Française d’ Extrême - Orient, 2003, Volume 90-91, có một 
đoạn khác trong sách của Kang Tai dẫn tên quê cũ của Hỗn Điền là Hengtie, theo 
Pelliot là cách ghi khác của Mofu. 

2. Theo Oliver Pryce, người đã trực tiếp tham gia khai quật lâu năm ở Khao Sam 
Kaeo thì đây là một địa danh bắt nguồn từ ngôn ngữ Thái. Vì vậy không hy vọng có 
liên hệ gì với nước Ki, Kiao của Hỗn Điền. (Trao đổi cá nhân, tháng 4-2011).

3. Theo mô tả của thư tịch Trung Hoa thì “phía biển nam đến” bao gồm cả 
vùng Malaysia lẫn Indonesia. Các vua của triều đại Ấn Độ cổ đại luôn mang bên 
mình một chiếc cung. Hình ảnh cây cung cũng luôn được thể hiện cùng với vua 
trên các đồng tiền vàng của các vương triều Ấn Độ cổ đại. Hình ảnh Hỗn Điền 
(hay Hỗn Hội) rõ ràng gắn với các huyền thoại Ấn Độ.
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Theo thư tịch Trung Hoa, khi lên ngôi vào khoảng đầu thế kỷ III, 
Phạm Mạn đã đóng thuyền lớn vượt biển chinh phục nhiều nước, trong 
đó có Đốn Tốn (Tun Sun) và Pan Pan. Đến năm 240, vua Phù Nam là 
Phạm Chiên cử sứ đoàn đi Ấn Độ, cả khi đi lẫn khi về đều đã dừng chân 
ở Đốn Tốn - khi đó Đốn Tốn đã trở thành thuộc quốc của Phù Nam. Vì 
vậy nhiều người đã cho rằng vùng eo Kra là phù hợp nhất với vị trí của 
Đốn Tốn. Liệu chăng có sự thay đổi cách gọi tên đất, tên nước của Khao 
Sam Kaeo sau hơn một thế kỷ, tức là từ thời của Hỗn Điền cho đến năm 
240 đó. 

M. Vickery gần đây đưa ra một kiến giải khác về Đốn Tốn. Dựa vào 
mô tả của thư tịch Trung Hoa thì nước Đốn Tốn có 5 thành bang nhỏ, 
tiếng nói của cư dân Đốn Tốn khác chút ít so với Phù Nam. Theo ngôn 
ngữ Proto - Môn, Đốn Tốn có thể là ghi âm Môn cổ: dunh (nghĩa là số 5) 
và sun (nghĩa là “thành ấp”) để từ đây lập luận ngôn ngữ Phù Nam gần 
với ngôn ngữ Môn - Khmer và đề xuất Đốn Tốn có thể phải ở phía bắc 
bán đảo Mã Lai, gần Tenasserim, vùng cửa sông đổ ra vịnh Bengal thuộc 
Mianma ngày nay1. Quan điểm này gần với các nhà khoa học Pháp như 
Pelliot, khi ông cũng dự đoán Đốn Tốn ở đâu đó trên bán đảo Mã Lai.

b) Kinh tế trồng lúa ở các tiểu quốc lệ thuộc 

Theo kinh nghiệm nghiên cứu ở đồng bằng sông Mê Nam và đồng 
bằng sông Hồng, trong quá trình biển thoái Flandrian thì vùng lúa tiền 
sử muộn được phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn I tương ứng với 
những làng lúa hậu kỳ đá mới, hoặc ở Việt Nam hay đưa thêm cả khái 
niệm “sơ kỳ đồng” vào, như trường hợp Phùng Nguyên, Mả Đống... 
Lối làm lúa kiểu này dựa vào các thế đất mé nước ổn định, hoặc ổn 
định theo mùa xung quanh chân các đồi gò, triền núi, đất lúa như vậy 
thường trải dài thành những thềm băng hẹp theo hình thể đồi gò,  

1. Vickery, M.: “Funan Reviewed: Deconstructing the Ancients”, bài đăng trên 
Bulletin de l’École Française d’ Extrême - Orient, Volume 90-91, 2003.
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núi vùng trung du. Kiểu làm lúa này cho phép khai thác ngay lập tức 
thế đất tự nhiên thuận tiện nhất cho sinh trưởng lúa. Nhờ cư trú trên 
thềm cao hơn, rác thải hữu cơ người, động vật tưới thẳng vào các chân 
ruộng này. Phát triển dân số và bạc mầu đất lúa dẫn đến nhu cầu di 
chuyển và mở rộng đất lúa ra những vùng bằng phẳng, rộng hơn. Biển 
thoái Flandrian từ 3.500 năm đã mở ra diện tích đất lúa mênh mông ở 
các đồng bằng mở cửa sông. Quá trình này sẽ phát triển nhảy vọt nếu 
ở đâu đó trùng với sự chín muồi của quá trình tích luỹ văn hóa lúa, cả 
về dân số lẫn kỹ thuật.

Văn hóa Đông Sơn ở sông Hồng, sông Mã và tiền sử muộn Mê Nam 
đã nhảy vọt như vậy. Quá trình này có vẻ như không thật chín muồi ở 
miền tây sông Hậu. Nơi mà đất lúa, đất núi mênh mông đã không bị bất 
kỳ sức ép nào để bật lên. Tình trạng đá mới kéo dài ở trình độ thấp. Đời 
sống dân cư không thiếu lương thực, thực phẩm, nhưng thiếu những 
yếu tố xã hội để bật lên thành văn minh. Ở sông Hồng, nền tảng văn 
minh đã xuất hiện từ bình tuyến Phùng Nguyên. Sức ép dân số do đất 
lúa bạc màu có thể đã xuất hiện từ giai đoạn Đồng Đậu với sự mở rộng 
cư trú Phùng Nguyên muộn - Đồng Đậu sớm trên các đồng bằng cao 
hơn code 6m ven rìa vịnh Hà Nội. Khi đồng bằng thấp sông Hồng mở 
ra nhờ biển thoái thì nhu cầu đất lúa xuất hiện ở cả đồng bằng cao sông 
Hồng, lẫn đồng bằng hẹp sông Mã, sông Cả và ở ngay khu vực dân cư 
Hoa Nam đang bị sức ép do chiến tranh thất quốc tranh hùng thời Đông 
Chu, đều đồng loạt được khai thác. Sự tụ cư, cọ sát do thương mại, chiến 
tranh và phân hóa xã hội đã đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển của văn 
minh Đông Sơn.

Quy luật phát triển đất lúa của Óc Eo khác ở sức ép dân số, khác bởi 
những tác nhân xã hội. Và như đã nói, nếu không có làn sóng thương 
mại quốc tế đã lựa chọn vựa lúa tự nhiên này thì con đường tiệm tiến 
văn hóa của Óc Eo sẽ còn dài lâu hơn nữa. Nói như vậy không phải đánh 
giá thấp kinh tế trồng lúa tiền Óc Eo. Chỉ cần dựa vào thiên nhiên với 
một số tác động vào hệ thống kênh tưới tiêu, vùng này đã là một vựa 
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lúa rồi. Các thương nhân đã chọn chỗ dừng chân ở nơi vựa lúa không 
có đầu ra, ở nơi nước ngọt từ hệ chân núi và ở nơi cảng biển thuận lợi. 
Và nhờ đó vựa lúa, đất lúa mới có điều kiện để tạo dựng văn minh. 
Hoàn toàn có cơ sở để nghĩ đến hiện tượng hạt dài hóa (Indica hoá) các 
giống lúa Đông Sơn muộn ở đồng bằng sông Cả, sông Mã, sông Hồng 
lẫn sông Châu Giang (Trung Quốc) có thể ít nhiều có tác động của lúa 
miền Nam, trong khi vốn dĩ bản chất lúa Phùng Nguyên - Đông Sơn 
cũng như lúa sớm của Trung Quốc thuộc phụ loài Japonica cả về loại 
hình học lẫn genetic1.

Khi Phù Nam mở rộng, dấu vết hiện vật Óc Eo chỉ lác đác thấy 
ở lưu vực cửa sông Mê Nam, dày đặc hơn ở ven rìa chân núi Ta Keo 
(Campuchia), phủ gần như toàn bộ Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ 
cho phép dự đoán những tiểu quốc đất lúa xung quanh Óc Eo đều trở 
thành vựa lúa khổng lồ của đế chế Phù Nam. Có lẽ nhờ Phù Nam mở 
rộng trong vòng xoáy thương mại quốc tế, lúa bắt đầu trở thành lương 
thực chính cho cả Đông Nam Á hải đảo từ thời gian này. Trong khung 
cảnh Đông Nam Á đương thời, vùng miền Trung Việt Nam và ven 
bờ bán đảo Mã Lai là những nơi lúa trồng kém phát triển. Phù Nam 
có thể phân phối và chi phối lương thực thông qua vựa lúa và thương 
cảng của mình.

Sự mở rộng đất lúa Phù Nam gắn liền với sự phát triển hệ thống kênh 
mương giao thông và tưới tiêu nước. Rõ ràng đây là một chủ trương rất 
thông minh, nhưng cũng rất táo bạo. Bởi trước hết nó cần khả năng huy 
động lao động rất lớn. Nhờ nguồn lương thực dồi dào và thế lực thần 
quyền, pháp quyền mạnh, nhà nước Phù Nam đã xây dựng được ít ra 
là ở miền thủ phủ tây sông Hậu một hệ thống kênh rạch giao thông và 
tưới tiêu hết sức thuận lợi. Mẫu gỗ lấy từ một chiếc mái chèo khai quật 

1. Xem Đào Thế Tuấn và nnk: “Tính đa dạng di truyền của cây lúa trồng ở Đông 
Nam Á”, bài in trong Hệ thống nông nghiệp ở lưu vực sông Hồng, Đào Thế Tuấn và  
P. Bergeret (Đồng chủ biên), Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 1998, tr.61-66.
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ở đáy một con mương cổ cho niên đại C14 là 120 - 300 năm sau Công 
nguyên, tương ứng với công cuộc đào kênh đầu tiên của Phù Nam1. Kỹ 
thuật kênh mương Phù Nam sau này được mở rộng sang nhiều “thuộc 
địa” của mình. Hệ thống kênh mương cổ phát hiện ở tiểu quốc cảng thị 
Satingspa (Nam Thái Lan) được cho là chịu ảnh hưởng từ Phù Nam2. 

c) Phù Nam và các tiểu quốc khai thác lâm, thổ, khoáng sản lệ thuộc

Người ta đã nói nhiều về nghề đãi vàng cám Phù Nam3. Dòng 
phù sa Mê Kông đôi chỗ tập trung một trữ lượng vàng cám đáng kể. 
Andreas Reinecke đã chấm lên bản đồ các di tích tiền Óc Eo và Óc Eo  
hạ lưu sông Mê Kông một mỏ vàng và một mỏ đá quý quan trọng 
nằm ở gần biên giới Krek (Campuchia) và Tây Ninh (Việt Nam)4. 
Có lẽ việc sử dụng vàng khá sớm ở lưu vực thượng Vàm Cỏ trong 
thời kỳ tiền Óc Eo (như ở Prohear, Giồng Lớn, Giồng Cá Vồ) cũng 
như sau này ở Gò Tháp (Đồng Tháp Mười) có liên quan đến các mỏ 
này. Hẳn là những thương nhân Ấn Độ là người đã phát hiện những 
mỏ vàng trời cho này và biến Phù Nam sau này thành một “thế giới 
vàng”. Chúng ta cần những xét nghiệm vi lượng vàng Óc Eo xem 
chúng được khai thác từ những “vựa” vàng cám Cửu Long hay mang 
từ những mỏ trữ lượng lớn ở gần biên giới Việt - Miên. Nhưng dù là 
ở đâu thì ngay tại cảng thị Óc Eo hoặc ở Nhân Nghĩa (Nhơn Ngãi) 

1. Xem Bourdonneau, E.: “The Ancient Canal System of the Mekong Delta 
(Preliminary Report)”, in Karlström A & S Källen (ed.): Fishbones and Glittering 
Emblems - South East Asian Archaeology 2002, Stockholm, 2003, pp.256-270.

2. Xem Stargardt, Janice: Satingpra 1, the Environmental and Economic Archaeology 
of South Thailand, BAR - International Series 158, Oxford, 1983.

3. Xem Võ Sĩ Khải: “Xã hội Ba Thê - Óc Eo mười thế kỷ đầu Công nguyên - Nhìn 
từ góc độ khảo cổ học”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, t.II, tr.919-931.

4. Reinecke, A.,; Vin Laychour, Seng Sonetra: The First Golden Age of Cambodia - 
Excavation at Prohear, Bonn, 2009, pp.145-147.
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tỉnh Cần Thơ, hàng chục khuôn sa thạch dùng để đúc và gò dát hiện 
vật kim loại màu đã được phát hiện. Tại Óc Eo, Đá Nổi và Gò Tháp đã 
phát hiện những huyệt mộ kè gạch, đá chứa hàng trăm hiện vật vàng, 
trong đó nhiều nhất là các phiến mỏng có dập khắc chữ Sanskrit và 
hình các thần Hindu, Brahma1. Thói quen dùng vàng đã được người 
Ấn Độ đưa vào Đông Nam Á từ cuối thiên niên kỷ 1 trước Công 
nguyên, như đã từng thấy ở tiền sử muộn Thái Lan. Nhưng có lẽ thói 
quen đó được ấn định chính từ truyền thống Phù Nam. 

Về phía bắc, vàng đã xuất hiện trong văn hóa Ba Thục từ 3.500 năm 
trước (Tam Tinh Đôi, Kim Sa thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc). Nền văn 
hóa này thực sự chứng tỏ có một nền nghệ thuật vàng chân chính ảnh 
hưởng Ấn Độ theo tuyến Trung Á, Tây Vực2. Lùi xuống phía nam, vàng 
thoảng thấy trong văn hóa Điền, Âu Lạc và Nam Việt. Một số hiện vật rõ 
ràng là quà hiến tặng từ thế giới Ấn Độ, một số khác chỉ là kết quả của 
việc ứng dụng vàng ở mức độ rất rụt rè với tư cách là vật liệu dát phủ, 
khảm bề mặt đồ đồng.

Kim loại màu nói chung được sử dụng làm tiền trao đổi rất phổ biến 
trong xã hội Phù Nam. Nhưng dễ dàng nhận thấy sự yếu thiếu kim loại 
nói chung của Phù Nam. Rất hiếm thấy những hiện vật kim loại có kích 
thước và trọng lượng lớn. Hình ảnh xã hội Phù Nam gần với một thế 
giới quý tộc gỗ, đá và các đồ trang sức nhỏ tinh phảng phất phong cách 
quý tộc trong các xã hội nguyên thủy thời cận đại ở châu Đại Dương. 
Sự thiếu hiếm của kim loại có thể đã đánh lừa các nhà khảo cổ về một 
xã hội có giai cấp nhưng mọi xung đột có vẻ như được dàn xếp bằng 
hòa bình chứ không phải bằng chiến tranh. Tuy nhiên, trong thực tế thì 
nghệ thuật Óc Eo - Phù Nam cũng không thể hiện nhiều tính chất xung 

1. Xem Phạm Ngọc Thảo: Hiện vật vàng trong văn hóa Óc Eo miền Tây Nam Bộ, 
luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 
2010. 

2. Xem Bagley, Robert (ed.): Ancient Sichuan - Treasures from a Lost Civilization, 
Seattle Art Museum - Princeton University Press, 2001.
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đột tàn khốc như nghệ thuật Điền, Đông Sơn hay nghệ thuật Angkor 
sau này.

Các nguồn đá quý đã được tận thu. Một số đáng kể được chứng 
minh đưa từ thế giới Ấn Độ sang. Một số được khai thác và sản xuất 
cùng các xưởng nấu chế hạt chuỗi thủy tinh ở các xưởng trong vùng eo 
đất ngăn giữa vịnh Xiêm và Ấn Độ Dương như Khao Sam Kaeo1, Phu 
Khao Thong hoặc ở các xưởng Đồng Tháp - Long An2. Các khối đá cát 
và hoa cương làm tượng và nền kiến trúc giai đoạn II và III được khai 
thác tại chỗ. Một số tượng làm sẵn được đưa từ nơi khác vào. Các nền 
kiến trúc thiếu những cột đá và thiếu những vật liệu xây dựng thượng 
tầng bằng đá hay đất nung. Điều đó phản ánh văn minh kiến trúc Phù 
Nam về cơ bản là kiến trúc gỗ, lá trên nền móng gạch đá. Ghi chép của 
các sứ thần Trung Hoa nhắc đến rất rõ kiến trúc gỗ, lá này, trong đó 
mô tả một loại lá lợp nhà “dài tới vài thước, hay mọc ở ven biển” mà ta 
có thể nhận ra ngay đó là lá dừa. Ngói tuy đã phát hiện tương đối sớm 
trong các kiến trúc Óc Eo, nhưng số lượng rất hạn chế nếu đem so sánh 
với Phiên Ngung, Cổ Loa trước đó hàng vài thế kỷ3.

1. Xem Bellina, B.: “Cultural Dialogue between the Indian Ocean and the South 
China Sea from the first Millennium BCE and the inception of sociocultural 
transnational processes”, bài trình bày tại Hội nghị Quốc tế IPPA 19, Hà Nội, 2009.

Xem Boonyarit Chaisuwan: “The Ancient Port of Phu Khao Thong”, bài trình bày 
tại Hội nghị Quốc tế IPPA 19, Hà Nội, 2009.

2. Xem Vương Thu Hồng: “Sưu tập hạt chuỗi bằng đá ngọc ở Đồng Tháp Mười, 
tỉnh Long An”, bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2005, t.II, tr.814-834.

3. Louis Malleret giới thiệu một tấm ngói bản hình chữ nhật có gờ bị vỡ và một 
hình tròn đất nung khá giống đầu ngói ống hoa thị đời Lục Triều (xem Malleret, L.: 
L’ Archéologie du Delta du Mékong - Volume 1: L’ Exploration archéologique et les 
fouilles d’Oc Eo, Publications d’ EFEO, Paris, 1959, p.329, hình 39). Gần đây Lê Thị 
Liên đã tổng hợp và phân loại tư liệu ngói lợp trong văn hóa Óc Eo (Lê Thị Liên, 2009, 
bài trình bày tại Hội nghị Quốc tế IPPA 19, Hà Nội, 2009), đã nhận thấy ngói mang 
phong cách Ấn Độ sớm được sử dụng tại Gò Tư Trâm ( Ba Thê - Óc Eo) từ thế kỷ I 
trước Công nguyên. 
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Nguồn lâm, thổ sản phong phú nhất thuộc về các tiểu quốc vùng 
Tây Nguyên, Đồng Nai và Lâm Ấp trong lục địa và thông qua các cảng 
thị mà đến được với Malaysia và Indonesia. Chúng bao gồm hương liệu, 
mật ong, nhựa cây... Hiện vật lồng ấp và các dụng cụ đốt trầm bằng đồng 
đặc biệt phát triển ở miền Bắc Việt Nam và Trung Quốc từ đời Hán, nhất 
là từ Đông Hán đến đời Tấn, đời Đường. Chính Giao Chỉ cũng từng là 
một nơi cung cấp các sản phẩm hương liệu quý tộc đó cho phương bắc. 
Nhưng phương nam vẫn nổi danh là nguồn xuất của mọi thứ hương liệu 
cổ đại. Kỹ thuật chế ra những đồ đựng kích thước lớn (dạng chum) bằng 
gốm và gỗ là đặc hữu của vùng miền Trung và Bắc Nam Bộ.

Nghề làm muối Óc Eo đã tập trung ở quy mô lớn thông qua địa 
điểm Gò Ô Chùa với hàng triệu mảnh chân chạc liên quan đến nghề 
làm muối mỏ. Đây là một địa điểm thuộc tỉnh Long An, nằm lùi sâu 
tận gần biên giới Campuchia. Rất có thể đã từng tồn tại một đường dẫn 
nước biển hoặc một hồ chết chứa nước mặn ở gần đây khiến cho dân cư 
Gò Ô Chùa trở thành những người làm muối chuyên nghiệp dưới thời 
tiền Óc Eo và Óc Eo sớm.

Dấu tích nghề làm muối thời tiền Óc Eo và Óc Eo còn phát hiện 
được ở lưu vực sông Mun (Đông Bắc Thái Lan). Giáo sư người Nhật 
Bản là E. Nitta đã từng phát hiện và khai quật xưởng làm muối Non 
Tung Pi Pon có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ VI, trùng với thời Óc Eo -  
Phù Nam, ở Đông Bắc Thái Lan. Trước đó Ch. Higham cũng khai quật 
ở Đông Bắc Thái Lan (tỉnh Roi Et) địa điểm làm muối Non Dua có niên 
đại khoảng 500 năm trước Công nguyên. Cho đến nay, vùng này vẫn 
còn tồn tại những làng làm muối, như Ban Binh. Nguồn muối ở trên 
vùng cao nguyên này không phải là trực tiếp từ biển mà từ những mỏ 
muối tích tụ từ hàng vạn, triệu năm về trước1.

1. Xem Higham, Ch., Kijngam, A. and Talbot, S. (ed.): The Origins of the 
Civilization of Angkor, Vol. 2: The Excavations of Noen U - Loke and Non Muang Kao, 
Bangkok, 2007.
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Hiện tại chúng ta vẫn chưa có bằng chứng về việc sản xuất và xuất 
khẩu muối biển trong văn hóa Óc Eo. Nhưng vào thời gian tương đương 
Óc Eo, ở nhiều nơi ven biển thuộc địa phận Giao Châu, những đồng 
muối biển đặc biệt phát triển và trở thành nguồn lợi lớn của “diêm dân” 
và “diêm quan” Giao Châu. Cửa khẩu Lạch Trường đời Hán từng có tên 
gọi là “Diêm Phố”, cho thấy có thể một thị trường xuất khẩu muối đã 
xuất hiện trong khu vực. 

d) Hai vùng văn hóa Chân Lạp và Tonlé Sap ở phía bắc Phù Nam

Sự hiện diện rực rỡ của các đền đài, cung điện Angkor đã gây một 
ấn tượng vô cùng to lớn đối với các thế hệ học giả, khiến cho việc truy 
tìm nguồn cội của nền văn minh Angkor trở thành một đề tài hấp dẫn 
trong hàng thế kỷ nay.

Nguồn gốc trực hệ của Angkor được bắt đầu với Chân Lạp. Trong 
văn đàn phổ biến khái niệm Pre-Angkor (giai đoạn thế kỷ VI - VIII) được 
ghi nhận bằng sự phổ biến của bi ký và sự biến đổi trong phong cách 
tượng thờ. Với tư cách là tiền thân của Chân Lạp, Phù Nam cũng được 
coi như là tiền thân gián tiếp của Angkor. Tuy nhiên thực tế lịch sử khu 
vực chịu kiểm soát của Phù Nam bao gồm cả Tonlé Sap (tức vùng phát 
sinh Angkor) và Chân Lạp cho thấy vấn đề không phải đơn giản như vậy.

Nếu sử dụng thuật ngữ “khảo cổ học Phù Nam” để bao hàm các di 
tích chủ yếu ở Việt Nam, Campuchia trong khoảng thời gian từ thế kỷ 
I đến thế kỷ VII thì có thể chia khu vực này thành ba vùng khác nhau: 

A- Vùng Phù Nam gốc là vùng có các di tích hào lũy, kênh mương 
và đền đài, hầm mộ ở ven biển phía nam hạ lưu Mê Kông và lưu vực 
sông Vàm Cỏ. 

B- Vùng Tonlé Sap, 
C- Vùng Chân Lạp1. 

1. Xem mục E dưới đây. Đó là vùng lưu vực sông Mê Kông từ ngã ba cửa sông 
Mun đổ vào Mê Kông đến tỉnh Prey Veng/Tây Ninh biên giới hai nước Việt Nam - 
Campuchia.
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Sự khác biệt của ba vùng này bắt nguồn ít nhất là từ sơ kỳ thời đại 
sắt, thời kỳ cũng có thể được gọi bằng thuật từ quen sử dụng trong giới 
học thuật Việt Nam là các văn hóa khảo cổ tiền Óc Eo sớm hay muộn. 
Đó là những nền văn hóa bản địa trước khi xuất hiện nhà nước cảng thị 
Phù Nam.

Trong Chương II, chúng tôi đã đề cập khá kỹ đến các di tích tiền Óc 
Eo muộn ở Nam Bộ. Ở đây chỉ xin đề cập đến những phát hiện khảo cổ 
học ở hai vùng Tonlé Sap và Chân Lạp gốc.

Đối với vùng Tonlé Sap thì phát hiện khảo cổ học gần đây ở Phum 
Snay có thể được coi là quan trọng nhất1. Đây là một khu mộ táng có 
niên đại phổ biến từ thế kỷ V trước Công nguyên đến thế kỷ V sau 
Công nguyên, tức bao hàm trọn một thiên niên kỷ gối từ tiền Phù Nam 
sang đến gần hết Phù Nam, trong đó tập trung nhất là ở khoảng thế 
kỷ I trước, sau Công nguyên. Điểm khác biệt thu hút sự chú ý của các 
nhà khảo cổ là kiểu chôn nguyên xác với nhiều đồ tùy táng là vũ khí 
làm bằng sắt, như kiếm, dao, rìu. Đồ trang sức bằng vàng và thủy tinh, 
đá quý rất nhiều. Kiểu chôn cất người chết và bộ đồ tùy táng cho thấy 
nhóm cư dân Phum Snay không cùng nguồn gốc với chủ nhân tiền Óc 
Eo và Phù Nam gốc, trái lại gần gũi với nhóm cư dân cùng thời ở lưu 
vực sông Mun (Thái Lan) như Noen U-Loke, Non Muang Kao..., những 
người được coi thuộc văn hóa Môn cổ hay còn gọi là tiền Môn-Khmer2.

Vùng phân bố của Chân Lạp gốc bao gồm khu vực có các thành 
đất tròn kéo dài từ Krek (Campuchia) sang Tây Ninh (Việt Nam) mà 
gần đây được chứng minh là nơi cư trú kéo dài từ thời đại đá mới cho 
đến tận thời Phù Nam. Những địa điểm phát hiện trống đồng tỉnh Prey 
Veng trong thời gian gần đây (Prohear, Bit Meas...), mặc dù đồ gốm có 

1. Xem O’Reilly, Dougald J. W. and all: “Archaeology and Archaeozoology of Phum 
Snay: A Late Prehistoric Cemetery in Northwestern Cambodia”, bài in trong Asian 
Perspectives, 2006, Volume 45, Number 2, Fall 2006, pp.188-211. 

2. Xem Higham, Charles: Early Cultures of Mainland Southeast Asia, Riverbooks, 
Bangkok, 2002.
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vẻ gần Gò Ô Chùa và gốm tiền sử Angkor Borei, theo chúng tôi cũng 
có thể thuộc phạm trù khảo cổ học tiền Chân Lạp (pre-Chenla)1. Ở giai 
đoạn sớm vùng này cũng không có nhiều vũ khí bằng sắt như Phum 
Snay, nhưng điều nổi bật là sự có mặt của khá nhiều trống đồng Đông 
Sơn và đồ trang sức vàng. Một số dấu hiệu cho thấy có sự gắn kết khảo 
cổ học tiền Chân Lạp với Tây Nguyên (Việt Nam) và khảo cổ học vùng 
sông Mun (Thái Lan). Cư dân tiền Chân Lạp có thể cũng đóng góp vào 
sự hình thành khối Môn - Khmer trung tâm Đông Dương. 

II- ĐỊNH VỊ PHÙ NAM

1. Địa bàn gốc Phù Nam ở đâu?

Hiện nay, ý kiến chung của giới nghiên cứu Phù Nam đều khá nhất 
trí trong việc xác định địa bàn gốc của Phù Nam là ở vùng hạ lưu sông 
Mê Kông, nơi mà khai quật khảo cổ học đã cung cấp những bằng chứng 
hào lũy, kiến trúc và kênh mương sớm tương ứng với ghi chép của thư 
tịch cổ Trung Hoa về nước Phù Nam. Nổi lên trong các hoạt động khảo 
cổ đó là hai trung tâm: vùng Ba Thê - Óc Eo và vùng Angkor Borei. Gần 
đây xuất hiện thêm một trung tâm nữa, đó là vùng Hồng Ngự - Đồng 
Tháp, nơi có dấu vết con người đến cư trú sớm nhất cũng ở khoảng giữa 
thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên và đền tháp gạch xuất hiện chủ yếu 
từ thế kỷ V. 

Nếu Ba Thê - Óc Eo hội đủ bằng chứng của một cảng thị Phù Nam 
sớm, Angkor Borei với hào sâu, lũy cao, nhiều kiến trúc gạch, lại bên 

1. Về mặt thời gian, có thể các địa điểm này kéo dài đến thời kỳ hình thành nhà 
nước Phù Nam. Nhưng như đã nêu ở trên, có thể trong phạm vi đế chế Phù Nam có 
nhiều nền văn hóa khảo cổ khác nhau mà Óc Eo chỉ là nền văn hóa đại diện cho khu 
vực Phù Nam gốc, tức vùng đồng bằng hạ lưu Mê Kông mà thôi. Chúng tôi nhận thấy 
có sự khác biệt đáng kể cả trong táng thức lẫn chất liệu đồ gốm ở vùng thượng Vàm 
Cỏ Tây, Tây Ninh (Việt Nam), Prey Veng, Krek so với văn hóa Óc Eo. Các di tích tiền 
sử vùng này có thể giúp ích cho việc tìm hiểu bản chất văn hóa tiền Chân Lạp trước 
khi thủ lĩnh của khối cư dân vùng này thay thế các vua Phù Nam.
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cạnh một khu đền lớn như Phnom Đa thể hiện như một pháo đài phòng 
thủ mang tính kinh đô hành chính, tôn giáo hữu ngạn hạ Mê Kông, thì 
Hồng Ngự - Đồng Tháp nổi lên như một trung tâm kinh tế, tôn giáo độc 
lập ở tả ngạn hạ Mê Kông trong thời thịnh vượng của Phù Nam.

Căn cứ vào những tài liệu khảo cổ học và phân bố bi ký Phạn ngữ 
sớm (thế kỷ V) và xét theo tiến trình lịch sử Phù Nam, với xuất phát 
điểm từ quốc gia cảng thị trong hệ thống thương mại quốc tế, thì rõ 
ràng Óc Eo phải là trung tâm đầu tiên của Phù Nam. Trong thời kỳ phát 
triển lên thành đế chế, Phù Nam tuy vẫn lấy nguồn lợi từ các cảng thị cũ 
và cảng thị mới lệ thuộc làm chỗ dựa chính, nhưng rõ ràng càng ngày 
càng bộc lộ khuynh hướng trở thành một đế chế lục địa. Hướng phát 
triển của hoàng tộc Phù Nam chuyển dần lên phía bắc kể từ khoảng thế 
kỷ IV trở về sau. Việc Chân Lạp dần mạnh lên trong thân thể Phù Nam 
là bằng chứng cho khuynh hướng đó.

Vì vậy, trong giai đoạn đầu, dưới thời cai trị của dòng Hỗn (Hỗn 
Điền, Hỗn Bàn Huống và Hỗn Bàn Bàn) cho đến đầu thế kỷ III, chúng 
ta có đủ cơ sở tư liệu để tin rằng trung tâm kinh tế, văn hóa, tôn giáo, 
chính trị của Phù Nam đều tập trung ở thành Óc Eo với diện tích 
khoảng 450 ha.

Bắt đầu từ Phạm Sư Mạn, tức từ đầu thế kỷ III, có thể kinh đô Phù 
Nam mới chuyển về Angkor Borei, một thành đất có hào bao bọc, rộng 
khoảng 300 ha và từ đó kênh đào nối Óc Eo cảng thị với Angkor Borei 
mới được hoàn thiện. Nếu như ở giai đoạn đầu tiên của Phù Nam, núi 
Ba Thê với mộ vò và hầm mộ ở Linh Sơn được coi như núi thiêng của 
Phù Nam cảng thị, thì khi chuyển về Angkor Borei, núi Đa (Phnom Đa) 
trở thành núi thiêng của Phù Nam.

Định vị Phù Nam và các trung tâm của nó như vậy tương đối phù 
hợp với mô tả của các sứ thần hay thương nhân Trung Hoa. Cho dù có 
ít nhiều khác biệt, nhưng điểm thống nhất chung của mọi nguồn tài liệu 
Trung Hoa cũng như bi ký Phạn ngữ sau này là:

1- Phù Nam ở về phía nam và giáp với Lâm Ấp.
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2- Phù Nam là nước ở ven vịnh biển và có nhiều cảng thị lệ thuộc. 
Vịnh biển này luôn được mô tả là từ Lâm Ấp đi về phía nam hơi chếch 
tây (tương ứng vùng biển vịnh Thái Lan, từ Cà Mau đến Malaysia).

3- Ở giữa thế kỷ III, Kinh đô Phù Nam ở sâu trong đất liền cách xa 
bờ biển. Sau cuộc chinh phạt của Phạm Mạn, Phù Nam mở rộng quyền 
kiểm soát tới trên mười tiểu quốc cảng thị và lục địa khác.

Đến đời Đường, tên Kinh đô Phù Nam được ghi là thành Đặc Mục.
Một trong những vấn đề còn gây ra nhiều tranh cãi là những số 

liệu về khoảng cách mà Lương thư đã đưa ra: “Nước Phù Nam ở phía 
nam quận Nhật Nam, trong một vịnh lớn ở phía tây biển, cách Nhật Nam 
7.000 lý, cách Lâm Ấp về phía tây nam hơn 3.000 lý. Thành cách biển 500 
lý, có sông lớn rộng 10 lý, chảy từ phía tây bắc sang phía đông, đổ vào biển. 
Nước ấy rộng hơn 3.000 lý, đất thấp và bằng phẳng”1.

Để làm rõ vấn đề này theo chúng tôi phải xác định các điểm xuất 
phát đã được người chép sử nhà Lương tính từ đâu. Ví dụ, từ Nhật Nam 
hay Lâm Ấp là từ điểm nào, và từ đó đến đâu. Thông thường theo cách 
chép thời xưa thì khi chép khoảng cách thường tính từ các địa danh thủ 
phủ quận quốc. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này từ bản sớ của Lý 
Cố khi can ngăn vua Hán động binh đánh khởi nghĩa Khu Liên ở Nhật 
Nam vào thời Đông Hán. Tuy nhiên, đến thời Lương, Trần tương ứng 
với thời nước Vạn Xuân của Lý Nam Đế, cũng là thời điểm tồn tại cả 
Lâm Ấp và Phù Nam thì trung tâm Nhật Nam và Lâm Ấp đều có khá 
nhiều biến động. Hơn nữa, chỉ so sánh sơ bộ cũng có thể thấy không 
chính xác đơn vị “lý” được dẫn ra trong Lương thư nếu chỉ dựa đơn 
thuần vào cách chuyển đổi đơn vị đo lường từ đời Lục Triều. Bằng cách 
lập một phương trình toán học, dựa vào dữ kiện “sông lớn rộng 10 lý”, 
ta có thể thấy đơn vị “lý” ở đây, nếu lấy bất kỳ độ rộng của sông Tiền 
hay sông Hậu trên đường vào Kinh đô Phù Nam, cũng chỉ dao động 
trong khoảng 250 m - 300 m, tức tương đương bề rộng sông 2,5-3 km.  

1. Lương thư, quyển 54, phần Liệt truyện 48.
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Khoảng cách xa từ Nhật Nam (đời Lục Triều có thể lấy khu vực từ Diễn 
Châu đến Bến Thủy), theo đường biển cũng chỉ khoảng 1.800 km tính 
đến tận Óc Eo hay Angkor Borei. Từ Lâm Ấp đến Angkor Borei chỉ 
3.000 lý, tức chưa được nửa đường từ Nhật Nam đi. Nếu theo đúng 
khoảng cách trên bản đồ thì kinh đô Lâm Ấp lúc này phải ở khoảng Quy 
Nhơn đến Nha Trang (nơi có bia Võ Cạnh), ước khoảng 800 km. Tính 
ra trung bình một “lý” theo cách ghi trong Lương thư đều tương ứng 
trong khoảng 200 - 300 m với thực tế mà thôi. Điều này cho phép tính 
khoảng cách 500 lý từ biển đến kinh đô Phù Nam chỉ tương ứng khoảng 
125 - 150 km. Khoảng cách này khớp với vị trí của Angkor Borei nếu đi 
theo đường cửa sông Hậu.

2. Về huyền thoại Hỗn Điền và Liễu Diệp 

Xác định được gốc Phù Nam ở đâu cũng tức là xác định được địa 
bàn bộ lạc gốc do người phụ nữ được sử Trung Hoa gọi bằng tên Liễu 
Diệp làm thủ lĩnh. Nói theo ngôn ngữ dân tộc học, đó là một nhóm tộc 
theo chế độ mẫu hệ trong phạm vi ảnh hưởng của truyền thống những 
cư dân nói tiếng Nam Đảo: Kalanay - Hòa Diêm - Samui.

Có thể hình dung rằng những người thuộc bộ tộc gốc Liễu Diệp 
phân bố ở quanh rìa chân hệ núi Tri Tôn - Ba Thê. Họ khai thác đồng, 
rừng ở quanh các thềm cao rìa núi đó và quản lý nguồn nước ngọt nhờ 
hệ núi đó mà có. Địa điểm khảo cổ học Gò Cây Tung (An Giang) có 
thể coi như địa điểm sớm nhất của nhóm cư dân này khi tổ tiên họ đến 
chiếm cứ vùng chân núi Tri Tôn từ gần 3.000 năm trước. Đương nhiên 
bộ tộc Liễu Diệp sống không đơn độc mà tồn tại trong một cộng đồng 
huyết thống rộng hơn nữa, có thể phân bố ở cả phía thượng Bassac, 
nơi cũng có những vùng thềm chân núi Dâmrei thuộc tỉnh Kampot và  
Ta Keo (Campuchia), mà gần đây mới phát hiện có những nhóm cư dân 
2.500 năm trước ở ngay Angkor Borei.
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Những người vượt biển đến đây từ phía tây hay phía nam trong 
thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên đều là những người ít nhiều mang 
dấu tích văn hóa Nam Đảo. Tại Gò Cây Tung, khảo cổ học đã phát hiện 
một số rìu đá mài thân hình trụ, đặc biệt có một chiếc mang kiểu lưỡi 
có gờ nổi cao ở giữa như hình mỏ chim. Đó là những đặc trưng đồ đá 
dùng làm công cụ hay vũ khí của cư dân tiền sử muộn vùng hải đảo phía 
nam - những người nói tiếng Nam Đảo. Từ nửa sau thế kỷ I trước Công 
nguyên, những người vượt biển lại là những lái buôn hay tăng lữ mang 
theo hàng hóa và đồ vật mang đậm phong cách văn hóa Ấn Độ. Nhiều 
khả năng họ đến từ những cảng thị như Khao Sam Kaeo ở bờ đông bán 
đảo Mã Lai, nơi đã xuất hiện dân cư lập làng và hào lũy làm cảng thị Ấn 
Độ hóa từ thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên. Hỗn Điền có lẽ có liên 
quan đến những người này.

Cho dù mang đậm màu sắc huyền thoại, nhưng một số dữ kiện cho 
ta thấy Hỗn Điền đến bằng thuyền từ biển phía nam, mang theo cung 
thần và sau khi lấy Liễu Diệp đã lập ra nước Phù Nam và cùng các con 
cai quản bảy thành ấp cảng thị. Một số sách sử Trung Hoa nói rằng Hỗn 
Điền đến từ nước “Ki” hay nước “Kiao”. Ở phần trên, khi nói đến cảng 
thị sớm vào loại nhất ở vịnh Xiêm, là Khao Sam Kaeo, chúng tôi đã nghĩ 
rằng Hỗn Điền đến từ một dạng quốc gia giống như cảng thị này. Rõ 
ràng việc đến của Hỗn Điền không phải là một cuộc chinh phục cướp 
đất, cho dù có việc bắn tên vào thuyền của Liễu Diệp. Sự xuất hiện của 
Hỗn Điền xảy ra vào khoảng thế kỷ I, trùng với sự ra đời cảng thị Óc Eo, 
khiến chúng ta liên tưởng sự hội nhập Hỗn Điền (khách) và Liễu Diệp 
(chủ) như việc các thương nhân đến từ một vùng cảng thị đã Ấn Độ hóa 
để cùng những người bản địa chọn lập cảng thị mới.

Ba Thê - Óc Eo đã được chọn. Đây là vùng cực nam của hệ thềm 
chân núi Tri Tôn - Ba Thê. Vào thế kỷ I trước, sau Công nguyên, đã có 
một số làng tiền sử ở đây, như Óc Eo, Gò Tư Trâm, Gò Giồng Xoài. Nhờ 
núi Ba Thê, cảng thị Óc Eo có mốc cao định vị từ xa cho thuyền biển 
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và cũng đảm bảo nguồn nước ngọt trong điều kiện xung quanh thường 
xuyên bị ảnh hưởng nước lợ do tác động của thủy triều.

Sau ba đời, dòng Hỗn ở Ba Thê - Óc Eo đã kết thúc bằng việc một 
người dòng khác vốn là một “Đại tướng quân tên là Phạm Mạn, được 
dân chúng chọn lên làm vua”. M. Vickery đã rất chú ý đến hiện tượng 
này, thậm chí thông qua cảnh huynh đệ tương tàn giữa thế hệ con trai 
Sư Mạn và con trai người chị ruột của Sư Mạn, còn gợi ý ra một quan 
hệ thế tập “Cậu-Cháu” mang màu sắc tàn dư mẫu hệ: Hỗn Bàn Huống 
(con Liễu Diệp) lẽ ra phải truyền ngôi cho con của người chị hay em gái 
của mình, nhưng đã truyền cho con là Hỗn Bàn Bàn. “Dân chúng” đã 
chọn Phạm Mạn, có thể do Phạm Mạn là con người chị (hoặc em gái) 
của Hỗn Bàn Huống. Đến đời Phạm Mạn, lẽ ra phải truyền cho Phạm 
Chiên (con chị gái), nhưng lại để con là Phạm Kim Sinh lên thay, vì thế 
Phạm Chiên đã giết Phạm Kim Sinh để lên ngôi. Em Phạm Kim Sinh là 
Phạm Trường (cũng là con Phạm Mạn) lại tìm cách giết Phạm Chiên, 
rồi một đại tướng của Phạm Chiên là Phạm Tầm lại giết Phạm Trường 
và cũng được “dân chúng” chọn làm vua. Sự kiện này diễn ra trong suốt 
nửa đầu thế kỷ III. Từ đó có thể giải thích các giai đoạn tiếp theo của 
lịch sử liên quan đến các thế lực cầm quyền ở Phù Nam.

Chúng tôi tán thành quan điểm của M. Vickery cho rằng Phạm 
Mạn là đại diện cho thế lực quý tộc bản địa1, tức thế lực thuộc dòng 
Liễu Diệp. Thế lực này có thể phân bố ở vùng thượng Bassac. Vì vậy, 
sau khi lên ngôi đã chuyển kinh đô về Angkor Borei, nơi mà từ giữa 
thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên đã tồn tại một làng tiền sử muộn. 
Giữa thế kỷ III, khi sứ đoàn nhà Ngô sang, vua Phù Nam là Phạm 
Chiên đã ở kinh thành Angkor Borei được mấy chục năm rồi. 

1. Xem Vickery, M.: “Funan Reviewed: Deconstructing the Ancients”, bài in trong 
Bulletin de l’École française d’ Extrême - Orient, 2003, Volume 90-91, pp.101-143. Tuy 
nhiên, Vickery, M. có xu hướng chứng minh nhóm Liễu Diệp - Phạm Mạn thuộc những 
người tiền Môn - Khmer. Như đã chứng minh ở trên, chúng tôi cho rằng Liễu Diệp và 
dòng Phạm thuộc những người nói tiếng Nam Đảo bản địa.
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3. Trở lại vấn đề nhà nước cảng thị với hệ thống kênh mương giao 
thông và những làng lúa nước

Bản đồ các kênh mương cổ ở vùng Ba Thê - Óc Eo được Pierre Paris 
công bố từ trước Chiến tranh Thế giới thứ hai dựa trên không ảnh, đã 
mang lại một nhận thức có tính cách mạng trong lịch sử nghiên cứu nhà 
nước Phù Nam. Cho dù, những tiếp cận khoa học để chứng minh niên 
đại chính xác của các dòng mương cổ này phải đến tận những năm cuối 
thế kỷ XX mới được thực hiện, nhưng từ lâu các nhà khoa học đã nhất 
trí gắn chúng với hệ thống hào lũy của cảng thị Óc Eo và Angkor Borei.

Nhìn trên bản đồ phục dựng hoàn chỉnh hệ thống kênh mương do 
nhóm nghiên cứu Pháp - Việt thực hiện (từ năm 1997 đến năm 2002)1 
chúng ta dễ dàng nhận thấy mạng kênh mương Phù Nam tập trung chủ 
yếu ở quanh Ba Thê - Óc Eo với hướng tụ hội rõ ràng vào cảng thị Óc 
Eo. Bản thân Óc Eo có hệ thống kênh bao quanh tường lũy dài gần 10 
km và chính giữa thành phố có một đường nước nối với hệ thống kênh 
bên ngoài. Từ thành phố cảng thị này có mấy tuyến kênh chính. Tuyến 
thứ nhất đi ra biển, nơi có di tích Óc Eo quan trọng là Nền Chùa, được 
coi như “tiền cảng” của Óc Eo. Trên tuyến kênh này đã phát hiện nhiều 
dấu tích cư trú bám sát dọc hai bên bờ kênh. Tuyến thứ hai là đến cụm 
di tích đền đài quan trọng Đá Nổi. Tuyến thứ ba dài và rất thẳng dẫn 
đến Angkor Borei. Nếu so sánh mạng lưới kênh mương thì thấy mật độ 
dân cư và hoạt động đi lại của Phù Nam diễn ra chủ yếu ở khu vực Ba 
Thê - Óc Eo chứ không phải ở Angkor Borei.

Nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng hệ thống kênh mương Phù Nam 
hẳn là đã dựa trên mạng phân bố dân cư và hệ thống tưới tiêu thời cận 

1. Xem Bourdonneau, E.: “The Ancient Canal System of the Mekong Delta” 
(Preliminary Report), in trong Karlström A & A Källen (ed.): Fishbones and Glittering 
Emblems - South East Asian Archaeology 2002, Stockholm, 2003, pp.256-270.

Xem Manguin, P.-Y.: “The Oc Eo Archaeological Site: An Update”, bài trình bày 
tại Hội nghị Quốc tế IPPA 19, Hà Nội, 2009.
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Óc Eo trước khi nhà nước cảng thị Phù Nam ra đời. Suy luận này hoàn 
toàn có lý, bởi vì chính sự chọn lựa Ba Thê - Óc Eo làm cảng thị đã dựa 
trên sự tập trung dân cư và khả năng cung cấp lương thực bản địa dồi 
dào. Niên đại C14 ở lớp sớm nhất tại Gò Óc Eo, Gò Tư Trâm, Gò Giồng 
Xoài nằm cạnh hòn Ba Thê đều cho thấy những làng lúa đã từng tồn tại 
trước cảng thị tới vài ba trăm năm. Hầu hết xương đất chế tạo loại gốm 
bản địa đều được trộn với trấu lúa trồng.

Vì vậy, có thể khẳng định rằng, nhà nước cảng thị Phù Nam - Óc Eo 
là sự kết hợp nguồn lợi của cảng thị quốc tế với một nền nông nghiệp 
lúa năng suất cao đương thời. 

4. Vấn đề Kinh đô Phù Nam

Việc xác lập được cả về thư tịch lẫn tư liệu khảo cổ về hai giai đoạn 
phát triển của nhà nước Phù Nam đã cho phép làm rõ nhiều điều mơ 
hồ trước đây. Xu hướng chia nhỏ hơn nữa các thời đoạn với những đặc 
thù riêng biệt của lịch sử Phù Nam cũng đã bắt đầu xuất hiện. Cho đến 
nay chúng ta có thể phân được thành hai giai đoạn lớn: giai đoạn sớm là 
giai đoạn Phù Nam quốc và giai đoạn sau là Phù Nam đế chế. Trong đó 
ở giai đoạn sau đã có một số nhà nghiên cứu tách được thành hai thời 
kỳ nhỏ hơn nữa: thời kỳ đế chế trước Ấn Độ hóa và thời kỳ đế chế sau 
Ấn Độ hóa với ranh giới thời gian là giữa thế kỷ IV, từ đời vua Phù Nam 
mang tước danh Ấn Độ (Thiên Trúc Chiên Đàn - Chandra).

a) Phù Nam quốc với kinh đô cảng thị Óc Eo

Phù Nam quốc ra đời cùng với cảng thị Óc Eo gắn với huyền thoại 
Hỗn Điền - Liễu Diệp. Óc Eo trên danh nghĩa đó còn đóng vai trò kinh 
đô trong suốt ba đời dòng Hỗn cai trị Phù Nam. Thời gian của Phù 
Nam quốc được tính ngược trước khi Phạm Mạn nắm quyền. Lịch 
đại Phù Nam chỉ được ghi chép chắc chắn từ khi sứ nhà Ngô sang gặp 
vua Phù Nam là Phạm Chiên vào năm 243 (Tam Quốc Chí). Theo đó 
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được biết Phạm Chiên lên ngôi từ năm 225 và mất năm 250. Trước 
Phạm Chiên chính là thời của Phạm Mạn đóng thuyền lớn áp phục 
các nước ngoài biển1. Vì thế có thể đoán rằng Phạm Mạn đã làm vua 
trong những thập niên đầu thế kỷ III. Trước đó là ba đời dòng Hỗn tồn 
tại từ đầu thế kỷ II. Vì vậy, có thể gắn thời gian tồn tại của Phù Nam 
quốc trong thế kỷ II.

Với tư cách vừa là cảng thị, vừa là Kinh đô Phù Nam, thành Óc Eo 
được đào kênh đắp lũy hình chữ nhật, dài 3.000 m, rộng 1.500 m, tổng 
diện tích nội thành là 450 ha. So với Angkor Borei thành Óc Eo lớn gấp 
1,5 lần. 

b) Kinh đô hành chính, quân sự Angkor Borei thời đế chế Phù Nam

Dựa vào niên đại dấu tích gạch khảo cổ ở Angkor Borei và nhất là 
dựa vào niên đại mở rộng kênh đào nối Óc Eo với Angkor Borei, chúng 
tôi dự đoán Angkor Borei có thể đã trở thành kinh đô Phù Nam vào đầu 
thế kỷ III. Trước đó nơi này chưa có thành cao hào sâu, nhưng đã có con 
người cư trú từ 500 năm trước Công nguyên. Việc không đặt kinh đô 
ở cảng thị Óc Eo hẳn là có liên quan đến sự chuyển đổi trong dòng dõi 
cai trị đất nước, từ dòng Hỗn về dòng Phạm. Mà dòng Hỗn lập quốc rõ 
ràng có ưu thế ở Óc Eo hơn. Như trên đã nói, dòng Phạm có lẽ là dòng 
bản địa của tiên tổ Liễu Diệp phân bố chính ở vùng núi Tri Tôn hất lên 
phía Takeo (Campuchia). Angkor Borei và Phnom Da nằm trong khu 
vực này.

Thêm một lý do nữa là sau khi khuất phục được hơn mười tiểu 
quốc, triều đình Phù Nam không còn đơn giản như thời dòng Hỗn 
cai trị cảng thị nữa, mà đã khá cồng kềnh với bộ máy hành chính, 
quân sự. Nhu cầu có một thành lũy kiên cố, riêng biệt đã xuất hiện.  

1. Sử có nhắc đến người con trai cả kế vị Phạm Mạn là Phạm Kim Sinh, nhưng 
Phạm Kim Sinh đã bị đại tướng của Phạm Chiên là Phạm Tầm giết giành lấy ngôi 
ngay trong năm đó.
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Và Angkor Borei đã được lựa chọn. Tuy quy mô Angkor Borei nhỏ 
hơn Óc Eo, chỉ với 300 ha, nhưng hào kênh và thành lũy kiên cố hơn 
nhiều. Thậm chí bắt dầu xuất hiện cả những hồ dự trữ nước (Baray).

Angkor Borei nối với cảng thị Óc Eo bằng đường kênh đào rất 
thẳng, dài khoảng 80 km vắt qua vùng đền tháp trên núi thiêng Phnom 
Da. Đã có ý kiến cho rằng Borei đồng nghĩa với Pura (thành trì) để gắn 
Angkor Borei với một địa danh ghi trong bi ký. Một số nhà nghiên cứu 
cho rằng, nếu Angkor Borei là kinh đô của vua Phù Nam cho đến khi 
bị vua Chân Lạp thay thế vào giữa thế kỷ VII thì nó phải chính là thành 
Đặc Mục như Tân Đường Thư đã chép: Vua Chân Lạp đánh đuổi vua 
Phù Nam khỏi kinh đô Đặc Mục chạy về phía nam đến thành Nafuna 
(có lẽ là Óc Eo).

Bắt đầu từ giai đoạn Phù Nam đế chế với kinh đô Angkor Borei hệ 
thống kênh giao thông, tưới tiêu được hoàn thiện. Niên đại C14 và nhiệt 
huỳnh quang làm từ mẫu trầm tích mặt cắt nhiều đoạn kênh Phù Nam 
ở cả Óc Eo lẫn Angkor Borei đều tập trung từ thế kỷ IV đến thế kỷ VI. 
Niên đại gạch, gỗ ở các công trình kiến trúc tôn giáo, dinh thự, hầm mộ 
cũng như các tượng thần, bi ký Phù Nam ở cả Óc Eo lẫn Angkor Borei 
cũng tập trung ở khoảng niên đại này. Vì thế, có thể nói từ thế kỷ IV đến 
thế kỷ VI là thời kỳ cực thịnh của đế chế Phù Nam. Căn cứ vào niên đại 
được xác định qua các di tích vật chất từ đấy các con mương cổ có thể 
thấy rõ vùng Angkor Borei được hình thành và phát triển rất muộn so 
với trung tâm Óc Eo.

5. Quá trình Ấn Độ hóa Nhà nước Phù Nam

Sự có mặt di vật mang phong cách Ấn Độ đã xuất hiện ở đồng bằng 
Nam Bộ từ những thế kỷ trước Công nguyên. Nhưng tỷ lệ khiêm tốn 
của chúng trong tổng thể di tồn văn hóa bản địa cho thấy chúng chỉ đại 
diện cho quá trình giao lưu trao đổi văn hóa chứ chưa thể nói đến một 
quá trình Ấn Độ hóa (Indianization) theo đúng nghĩa của nó.
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Vậy trong lịch sử Phù Nam, quá trình Ấn Độ hóa đã diễn ra như thế 
nào và khi nào Phù Nam trở thành một nhà nước Ấn Độ hóa?

Về mặt lý thuyết, hiện tượng một nền văn hóa bị biến đổi ở những 
mức độ khác nhau dưới tác nhân của một hay nhiều nền văn hóa đến từ 
bên ngoài là một hiện tượng xã hội phổ biến ở nhiều thời và nhiều vùng 
trên thế giới. Khi nghiên cứu hiện tượng như vậy, các nhà văn hóa học 
thường dùng thuật từ “yếu tố nội sinh” và “yếu tố ngoại nhập” để đong 
lường và theo dõi tiến trình biến đổi đó. Yếu tố nội sinh là những yếu 
tố văn hóa truyền thống bản địa, yếu tố ngoại nhập là những yếu tố văn 
hóa mới xuất hiện do từ bên ngoài mang đến. Ngoài ra còn xuất hiện 
một yếu tố mới là kết quả của sự vận động, phát triển các yếu tố nội sinh 
dưới tác động của các yếu tố ngoại nhập. Yếu tố đó được coi như yếu tố 
“văn hóa hóa”1. 

Vì vậy một nền văn hóa chịu tác động từ các yếu tố ngoại nhập 
không phải là đã bị “hóa” ngay. Một nền văn hóa bản địa bị “hóa” chỉ 
khi các yếu tố ngoại nhập làm biến đổi cơ bản diện mạo văn hóa của 

1. Ví dụ như khi quan sát quá trình biến đổi từ văn hóa Đông Sơn dưới tác 
động của các yếu tố văn hóa phương Bắc chúng tôi nhận ra một quá trình biến đổi 
từ từ diễn ra từ đời Chiến Quốc (giữa thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên). Từ thế 
kỷ III Tr.CN, dưới tác động của cuộc hành quân nam chinh với 50 vạn quân Tần 
xuống Lĩnh Nam lập ra ba quận Tần trực tiếp giáp liền với Âu Lạc, quá trình biến 
đổi của văn hóa Đông Sơn diễn ra khá nhanh. Nhất là khi nước Nam Việt của 
Triệu Đà thôn tính Âu Lạc, rồi nhà Tây Hán thay Nam Việt trực tiếp cai trị Âu 
Lạc thì những biến đổi từ lượng đã chuyển hóa thành chất, tạo nên một nền văn 
hóa Đông Sơn Hán hóa rõ rệt. Nhiều nhà nghiên cứu gọi sản phẩm Hán hóa này ở 
miền Bắc Việt Nam bằng thuật từ “Giao Chỉ”. Quá trình Hán hóa đó phản ánh các 
yếu tố ngoại sinh là từ Trung Hoa, trên nền Đông Sơn đã xuất hiện một sản phẩm 
của Trung Hoa hóa (Sinicization), đó là nền “văn hóa Giao Chỉ”. Văn hóa Giao Chỉ 
không phải là văn hóa Hán thuần túy, mà là văn hóa Đông Sơn “Hán hóa” (Siniciated 
Dongsonian). Về mặt khảo cổ học, quá trình Trung Hoa hóa ở miền Bắc Việt Nam 
bắt đầu từ thế kỷ II Tr.CN, nhưng về mặt văn hóa xã hội, quá trình này xuất hiện 
muộn hơn, có thể tính là từ sau Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
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nền văn hóa bản địa và sản phẩm văn hóa mới đó thay thế nền văn hóa 
bản địa cũ.

Các nhà nghiên cứu nước ngoài thường đánh dấu hiện tượng Ấn Độ 
hóa (Indianisation) nhà nước Phù Nam với việc xuất hiện các dòng vua 
Phù Nam mang tên hiệu thần Ấn Độ (Chandra, Kaundinya, - varman) 
ở giữa thế kỷ IV kéo theo sự xuất hiện ồ ạt đền tháp gạch đá, tượng 
thần Hindu, Brahman và bi ký Phạn ngữ (thế kỷ V). Một số người dựa 
vào truyền thuyết về sự xuất hiện của Kaundinya ở Phù Nam1 để cho 
rằng hoàng tộc Phù Nam xuất thân từ Ấn Độ. Tuy nhiên, không ít nhà 
nghiên cứu nhận thấy cho đến đầu thế kỷ III, quan hệ Phù Nam - Ấn 
Độ chưa hình thành trực tiếp, sứ đoàn đầu tiên của Phù Nam sang Ấn 
Độ là năm 240, sau bốn năm mới trở về cùng sứ đoàn Ấn Độ. Vì vậy, 
những dấu tích văn hóa mang phong cách Ấn Độ hoặc từ Ấn Độ, xuất 
hiện ở các địa điểm khảo cổ học tiền Óc Eo hay Óc Eo - Phù Nam sớm 
có thể là của các cảng thị Ấn Độ hóa trước Phù Nam phân bố ở bờ phía 
tây vịnh Xiêm.

Theo M. Vickery thì chưa bao giờ có một cuộc hành quân từ các 
vương triều Ấn Độ trực tiếp đến lãnh địa Phù Nam. Hiện tượng vua 
Phù Nam mang tên thần Ấn Độ từ giữa thế kỷ IV chỉ phản ánh sự ảnh 
hưởng của thượng tầng triều đại này dưới tác động của tôn giáo và 

1. Truyền thuyết kể rằng Kaundinya là một tăng lữ tu hành ở Ấn Độ, trên 
đường đi về phía đông đã dừng chân ở nước Đốn Tốn thuộc Phù Nam và đã được 
người Phù Nam chọn lên làm vua. Bia Mỹ Sơn III có nhắc lại chuyện này dưới 
dạng Kaundinya lấy con gái thần rắn của vua thủy tề, được chọn làm vua. Đây là 
một huyền thoại về vị thần Kaundinya lấy công chúa thần rắn con gái thần biển 
cả, rất phổ biến ở vùng Nam Ấn. Câu chuyện Hỗn Điền - Liễu Diệp cũng được 
thần thoại hóa theo mô típ này. Thực ra Kaundinya là một học giả hóa thánh sống 
ở vùng Utta Pradesh và Bihar (Ấn Độ) trong thế kỷ VI Tr.CN, cùng thời với đức 
Phật. Ông rất sùng đạo Phật và là người có công biên soạn những kinh Phật cổ 
điển nhất. Tương truyền, ông là tăng lữ đầu tiên tu thành chính quả (Arahant). Sự 
kiện người Phù Nam chọn Kaundinya làm vua ở thế kỷ IV chỉ phản ánh sự thắng 
thế của Phật giáo ở Phù Nam đương thời.
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thương mại Ấn Độ dưới thời vương triều Gupta1 mà thôi. Điều này có 
thể tương tự như cách sử dụng tước hiệu, niên hiệu, miếu hiệu theo 
cách Trung Hoa của các hoàng đế Đại Việt sau này.

Xem xét toàn cục quá trình Ấn Độ hóa ở Phù Nam có thể nhận thấy 
hai tuyến Ấn Độ hóa tương ứng với hai đặc trưng lãnh thổ Phù Nam: 
tuyến ven biển và tuyến lục địa. Tuyến ven biển đến sớm hơn, theo chân 
các tăng lữ, thương nhân từ các cảng thị nói tiếng Nam Đảo ở ven vịnh 
Xiêm đã Ấn Độ hóa từ trước đó, như Khao Sam Kaeo chẳng hạn. Nói 
là “đến từ”, nhưng thực ra từ đầu thế kỷ III, sau cuộc hành quân vượt 
biển của Phạm Mạn thì các cảng thị Ấn Độ hóa này đã trở thành thuộc 
quốc của Phù Nam. Cũng như vậy, tuyến phía bắc Phù Nam bao gồm 
những bộ lạc hay tiểu quốc tiền Môn - Khmer đã hoặc đang trong quá 
trình Ấn Độ hóa.

Như đã giới thiệu ở các phần trên, so với tuyến ven biển thì tuyến 
phía bắc không phát triển mạnh về thương mại, nhưng lại phát triển 
hơn hẳn về quân sự mà khu mộ Phum Snay (Tây Bắc Campuchia) là 
một dẫn chứng điển hình. Về mặt tôn giáo, tuy đều ảnh hưởng Hindu 
giáo nhưng tuyến phía bắc nghiêng hơn về giáo phái tôn thờ thần Shiva 
trong khi tuyến phía nam tôn thờ thần Vishnu. Ảnh hưởng của Ấn Độ 
dưới thời Gupta vào tuyến phía bắc có vẻ mạnh hơn so với tuyến đường 
biển và ít nhiều đã tăng cường sức mạnh cho các tiểu quốc phía bắc Phù 
Nam, trong đó có hai nhóm: Tonlé Sap và Chân Lạp.  

6. Bản chất đế chế Phù Nam

Cho đến nay chưa có thông báo phát hiện nào về dấu tích văn hóa 
Óc Eo - Phù Nam tại Khao Sam Kaeo. Có lẽ những đặc trưng văn hóa 

1. Gupta là một vương triều đế chế hùng mạnh trong lịch sử Ấn Độ. Thời kỳ tồn 
tại của đế chế này (320-550) cơ bản trùng lặp với thời đế chế Phù Nam. Đế chế Gupta 
phân bố ở miền Bắc Ấn Độ, khi bành trướng nhất, trong số các tiểu quốc chịu lệ thuộc 
ở phía đông có cả tiểu quốc ở vùng thượng lưu sông Irrawaddy (Miến Điện). Tên vị 
vua nổi tiếng của Gupta là Chandragupta I (320-335) hẳn đã ảnh hưởng ít nhiều đến 
vương hiệu Chandra của vua Phù Nam vào năm 357. 



CHƯƠNG III: VĂN MINH ÓC EO VÀ ĐẾ CHẾ PHÙ NAM 261

Óc Eo chưa thật nổi để những người chủ trì khai quật có thể tách ra từ 
khối di vật khảo cổ Khao Sam Kaeo. Tuy vậy, sự hiện diện không chối 
cãi nổi của đồ gốm văn in “kiểu Hán” cũng như gương đồng Tây Hán 
ở Khao Sam Kaeo là chứng cứ đích đến hay trung chuyển của tuyến 
thương mại đông tây diễn ra ở đây từ trước Công nguyên. Đồ gốm 
Ấn Độ ở Khao Sam Kaeo cũng như ở Óc Eo mang nét của Arikamuda 
(Nam Ấn) chứ không phải của Gupta, rõ ràng có số lượng cao hơn ở 
Khao Sam Kaeo, đến mức dễ dàng nhận thấy mức độ Ấn hóa từ trước 
Công nguyên đã rất đậm nét ở đây.

Vấn đề được đặt ra ở đây là vị trí cũng như quan hệ của cảng thị 
Khao Sam Kaeo với Óc Eo trong đế chế Phù Nam như thế nào? Trong 
thực tế khảo cổ học, cuộc chinh phục của Phạm Mạn với các tiểu quốc 
khác được sử Trung Hoa ghi lại có vẻ không giống như những cuộc 
hành quân của nhà Tần, Hán đến các quốc gia Bách Việt phía nam. 
Ngoài tài liệu thư tịch, chúng ta khó nhận ra chứng cứ văn hóa vật chất 
cho các cuộc hành quân đó. Dường như hạm đội Phù Nam của Phạm 
Mạn đến các cảng thị tiểu quốc trong vùng vịnh Xiêm chỉ như một 
cuộc “ngoại giao pháo thuyền” để thu phục và dàn xếp trật tự của mạng 
thương mại trên biển hơn là cuộc hành quân đánh phá chiếm đất. Các 
con của Phạm Mạn sau đó cũng không được cắt cử đến những nơi đó 
để cai quản. Trong khi đó, mục tiêu các cuộc hành quân nam chinh của 
Tần Hán là chiếm đất, đặt quan lại cai trị và di dân. Vì thế quá trình 
Trung Hoa hóa diễn ra khá rõ nét trên vùng đất mới. Việc không nhận 
ra một quá trình “Phù Nam hóa” trên phương diện văn hóa vật chất ở 
Khao Sam Kaeo giúp ta nhận chân bản chất “đế chế” Phù Nam. Đây 
cũng là hiện tượng thấy được ở cả các tiểu quốc lệ thuộc phía bắc, ví dụ 
như Chân Lạp.

Phân vùng văn hóa khảo cổ Óc Eo - Phù Nam có lẽ chỉ khá thống 
nhất ở vùng hạ lưu Mê Kông, bao gồm vùng Tứ giác Long Xuyên và 
Hồng Ngự - Đồng Tháp. Dấu hiệu văn hóa Óc Eo có thể thấy rộng 
hơn, ví như cốc chân xòe điển hình Óc Eo thấy không ít trong khu mộ 
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Phú Chánh (Bình Dương) hay ở cả Hòa Diêm (Khánh Hòa), kendi, 
vò lọ, đèn giống phong cách Óc Eo thấy ở Trà Kiệu và rải rác ở lưu 
vực sông Thu Bồn (Quảng Nam) cũng như tiền Phù Nam thấy tận 
Halin thuộc tiểu quốc Pyu (ở vùng thượng lưu sông Irrawaddy, Miến 
Điện)... không thể đại diện cho phân bố của văn hóa Óc Eo - Phù Nam 
ở những nơi đó. Có lẽ phải hiểu Phù Nam như một vương triều cảng 
thị đã có lúc mở rộng quyền “nhu viễn” của nó tới khá nhiều tiểu quốc 
phụ thuộc thông qua việc kiểm soát, phân phối các nguồn lợi thương 
mại quốc tế trên biển.

Hiện tượng các hoàng thân Phù Nam đi lên phía bắc để lấy công 
chúa Chân Lạp rồi trở thành vua ở đó xảy ra trong những thế kỷ V - VI 
cho thấy hướng mở rộng địa bàn lên phía bắc để kiểm soát nguồn lâm, 
thổ sản cung cấp cho cảng thị của các vua Phù Nam1. Một xưởng gốm 
Phù Nam đã được khai quật trong một tòa thành tròn mang tên Choung 
Rek (Campuchia) vốn nằm trong địa bàn Chân Lạp gốc2. Nhưng cho dù 
vậy dường như Chân Lạp vẫn luôn là một tiểu quốc tương đối độc lập, 
có quân đội và triều đình riêng để đến giữa thế kỷ VII có thể thành một 
thế lực đối lập với Phù Nam và tiêu diệt Phù Nam.

III- SỰ LỚN MẠNH CỦA CHÂN LẠP VÀ QUÁ TRÌNH SUY VONG CỦA 
PHÙ NAM 

1. Các đời vua Phù Nam

Cuộc chuyển đổi chính quyền từ vua Phù Nam sang vua Chân Lạp 
diễn ra kéo dài gần một thế kỷ. Bắt đầu từ sự kiện vua Chân Lạp là 
Bhavavarman và người em trai là Chitrasena tấn công vua Phù Nam 
ở thành Đặc Mục. Theo G. Cædès thì sự kiện này diễn ra vào khoảng 
năm 540-550. G. Cædès cũng dẫn nội dung văn bia Veal Kantel và bia 

1. Bia Ta Prohm.
2. Hội nghị Quốc tế IPPA 19, Hà Nội, 2009.
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Ta Prohm cho biết Bhavavarman vốn là hoàng tử Phù Nam. Ông là cháu 
của vua Phù Nam đương kim (Rudravarman)1. Việc Bhavavarman và 
em trai đem quân Chân Lạp (vốn lệ thuộc Phù Nam) đánh đuổi vua 
Phù Nam vốn là ông của mình bắt nguồn từ một bê bối cung đình Phù 
Nam trước đó. Một số bi ký (bia Takeo và bia Đồng Tháp ở thế kỷ V) 
và ghi chép trong Lương thư cho biết đời vua trước là Jayavarman mất 
vào năm 514 đã nhường ngôi cho con chính thống (của Hoàng hậu 
Kulaprabhâvati) là Gunavarman. Nhưng Gunavarman còn nhỏ, đã bị 
người anh lớn tuổi hơn, con một người vợ khác của Jayavarman truất 
ngôi lên làm vua lấy vương hiệu là Rudravarman.

Vua Phù Nam (Rudravarman) thất trận phải rời kinh đô Đặc Mục 
chạy về phía nam, đến đóng ở thành Nafuna. Từ đây đến gần giữa thế 
kỷ VII, trên lãnh thổ cũ của đế chế Phù Nam tồn tại song hành hai quốc 
gia, đó là Phù Nam còn lại ở phần địa bàn gốc ven biển và Chân Lạp 
cai quản độc lập toàn bộ phần lãnh thổ phía bắc (vùng biển hồ Tonlé 
Sap, vùng sông Mun - Vatphu, vùng Krek - Prey Veng và có lẽ cả vùng 
thượng Bassac). Sự song hành này có thể nhận thấy khi cả hai sứ đoàn 
Phù Nam, Chân Lạp cùng đến triều cống dưới thời Tùy, Đường. Tuy 
nhiên, các đời vua Phù Nam sau Rudravarman không được nhắc đến 
nữa, thay vào đó là tên các đời vua Chân Lạp: Mahendravarman thay 
cho Bhavavarman đã để lại khá nhiều bi ký ở phần đất Chân Lạp gốc. 
Con của Mahendravarman là Isanavarman chính là vị vua Chân Lạp 
chinh phục hoàn toàn lãnh thổ Phù Nam cũ vào khoảng nửa đầu thế 
kỷ VII. Đây cũng là lúc kinh đô Chân Lạp mang tên Isanapura chuyển 
về phía nam, nơi được cho là Sambor Prey Kuk cách Kompongthom 
ngày nay không xa. 

1. Rudravarman sinh ra Viravarman. Viravarman sinh ra Bhavavarman và 
Chitrasena (Mahendravarman). Bhavavarman với tư cách hoàng tử Phù Nam đã kết 
hôn với công chúa Chân Lạp và trở thành vua nước này.
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Như vậy, tính cho đến Rudravarman, Phù Nam trải qua ba giai đoạn 
triều đại khác nhau1:

Triều đại dòng Hỗn (thế kỷ I - cuối thế kỷ II)
- Hỗn Điền (có sách chép là Hỗn Hội, thần nhân, từ vùng biển nam 

đến, lấy Liễu Diệp lên làm vua)2,
- Hỗn Bàn Huống (con Hỗn Điền, thọ 90 tuổi),
- Hỗn Bàn Bàn (con Hỗn Bàn Huống, trị vì được 3 năm).
Triều đại dòng Phạm bản địa (cuối thế kỷ II - giữa thế kỷ IV)
- Phạm Mạn (Đại tướng của Hỗn Bàn Bàn, được dân chọn làm vua, 

đóng thuyền đem quân vượt biển chinh phục hơn 10 tiểu quốc),
- Phạm Kim Sinh (con trưởng của Phạm Mạn, bị Phạm Chiên giết),
- Phạm Chiên (khoảng năm 220-250, Đại tướng của Phạm Mạn, 

con của chị Phạm Mạn, gọi Phạm Mạn là cậu, giết Phạm Kim Sinh lên 
ngôi, vị vua Phù Nam đầu tiên cử sứ đoàn đi Ấn Độ và Trung Quốc, sau 
bị Phạm Trường là em Phạm Kim Sinh giết),

- Phạm Tầm (sau năm 250-287, Đại tướng của Phạm Chiên, cử 
nhiều sứ đoàn đi các nước. Phù Nam còn được mệnh danh là Tầm quốc 
là gọi theo tên vị vua này).

.....

1. Xét trên quan điểm lịch sử, Giáo sư Phan Huy Lê đã đưa Liễu Diệp thành một 
đời vua đầu của Phù Nam. Đây cũng là cách ghi chép của thư tịch Trung Hoa: Nữ 
thủ lĩnh bộ lạc hay Nữ Vương của một nhà nước sơ khai. Xem thêm Phan Huy Lê: 
“Qua di tích Óc Eo và thư tịch cổ - Thử nhận diện nước Phù Nam”, bài in trong 20 
năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008, tr.286. 
Tuy nhiên, trong phần này chúng tôi không đưa Liễu Diệp thành một triều đại của 
Phù Nam.

2. Nhiều người bị ảnh hưởng bởi bi ký chữ Phạn thế kỷ V nói đến việc vua thủy 
tổ Phù Nam là Kaundinya lấy Soma (thần dòng mặt trăng) hay Kaundinya lấy Nagi, 
con gái vua thủy tề đã gắn Kaundinya được phiên âm Hán là Hỗn Điền. Theo chúng 
tôi huyền thoại liên quan đến vua Phù Nam có tên thần Kaundinya chỉ xuất hiện từ thế 
kỷ IV và không liên quan gì đến Hỗn Điền. 
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Triều đại vua Phù Nam Ấn Độ hóa (giữa thế kỷ IV đến giữa thế kỷ VII)
- Thiên Trúc Chiên Đàn1 (Chandra, năm 357 có cử sứ đoàn đi 

Trung Quốc),
- Kiều Trấn Như (Kaundinya, tăng lữ đến từ Ấn Độ, qua tiểu quốc 

Pan Pan được dân Phù Nam đưa lên làm vua, tạo nhiều thay đổi cơ bản 
trong việc đưa Phật giáo vào Phù Nam),

- Trì Lê Đà Bạt Ma (Sri Indravarman, con vua Kaundinya, đã ba lần 
cử sứ đoàn sang Trung Quốc trong khoảng những năm 424 - 438),

- Đồ Tà Bạt Ma (Jayavarman, trị vì từ cuối thế kỷ V đến năm 514 thì 
mất, đã nhiều lần cử sứ giả sang Trung Quốc, được nhà Lương phong 
làm An Nam tướng quân Phù Nam vương),

- Gunavarman (con nối dõi của Jayavarman với Hoàng hậu 
Kulaprabhâvati, lên ngôi năm 514, bị người anh cùng cha khác mẹ là 
Rudravarman giết cướp ngôi), 

- Lưu Đà Bạt Ma (Rudravarman, lên ngôi năm 514 đến khoảng giữa 
thế kỷ VI, nhiều lần cử sứ giả và tăng lữ mang kinh Phật và tóc Phật, Xá 
lị sang dâng tặng nước Lương. Vào khoảng năm 540-550 bị cháu ruột 
làm vua Chân Lạp là Bhavavarman đánh đuổi khỏi Kinh đô Đặc Mục 
chạy về phía nam đến thành Na Phất Na - Nafuna). Từ đó không thấy 
sử sách, bi ký nhắc đến tên vua Phù Nam nào nữa, mặc dù đến đời Tùy, 
đời Đường vẫn thấy sử Trung Hoa chép việc các sứ đoàn Phù Nam đến 
viếng thăm.

2. Nhà nước Chân Lạp sớm và phân vùng văn hóa Chân Lạp

Như đã nói ở phần trên, cuộc chuyển quyền từ các vua Phù 
Nam sang vua Chân Lạp được khá nhiều tài liệu ghi chép, cả sử liệu  

1. Chiên Đàn là phiên âm chữ Hán của tên vị thần mặt trăng theo Ấn Độ giáo: 
Chandra. Thiên Trúc Chiên Đàn là tên vị vua Ấn Độ hóa đầu tiên của Phù Nam. Các 
thần thoại được chép trên bi ký Phù Nam, Chân Lạp và Angkor đều bắt nguồn từ đây, 
cho rằng gốc tích có từ thần mặt trăng. Người Chân Lạp và Angkor đều coi vua gốc của 
họ là thần mặt trời kết hôn với thần mặt trăng (thần thoại Kambuj và Mera, Kaundinya 
và Soma/Nagi, hôn phối hoàng tử Phù Nam Bhava và công chúa Chân Lạp...). 
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Trung Hoa lẫn bi ký. Theo G. Cædès thì có khả năng đó chỉ là sự thay 
thế quyền lực hoàng tộc gốc Phù Nam ở phía nam bằng thế lực hoàng 
tộc đã làm vua Chân Lạp ở phía bắc. Kết cục là vào khoảng giữa thế 
kỷ VI vua Chân Lạp Bhavarman (vốn là hoàng tử Phù Nam) đã đuổi 
đánh vua Phù Nam (Rudravarman, vốn là ông của Bhavavarman) ở 
thành Đặc Mục bỏ chạy về phía nam, đến thành Nafuna. Vua Chân 
Lạp từ đó thay quyền thống lĩnh toàn lãnh thổ rộng lớn của đế chế 
Phù Nam, cho dù một phần Phù Nam vẫn tồn tại cho đến đầu thế kỷ 
VII. Nếu tinh ý chúng ta có thể nhận thấy từ ghi chép của thư tịch cổ 
Trung Hoa về lịch sử bang giao với Phù Nam và Chân Lạp trong thế kỷ 
VI, đầu thế kỷ VII có một thời tồn tại song song cả hai nước Phù Nam 
và Chân Lạp1. Điều này lộ rõ cuộc chuyển quyền thống trị đế chế Phù 
Nam mang tính chất nội bộ hoàng tộc - varman, khi mà các hoàng 
thân Phù Nam ở phía bắc sau khi tạo dựng được một Chân Lạp hùng 
mạnh đã đánh đuổi “Hoàng đế” Phù Nam để giành quyền thống trị. 

Rất nhiều tài liệu thư tịch và bi ký còn cho thấy khá rõ là Chân Lạp 
vốn dĩ xưa kia chỉ là một thuộc quốc phía bắc của Phù Nam. Vì thế 
trong công trình nghiên cứu này, cũng giống như với Phù Nam, chúng 
tôi muốn nhấn mạnh hai khái niệm Chân Lạp: Chân Lạp quốc và Chân 
Lạp đế chế. Chân Lạp quốc đại diện cho tiểu quốc Chân Lạp độc lập 
nằm trong hệ thống phụ thuộc vào Phù Nam, tồn tại cho đến giữa thế kỷ 
VI, cũng có thể gọi là “Chân Lạp gốc”. Có nhiều ý kiến cho rằng thành 
Vatphu (Hạ Lào) có thể là thủ phủ của tiểu quốc Chân Lạp. Những địa 
điểm khảo cổ học có niên đại trước, sau Công nguyên đã được phát hiện 
và nghiên cứu trong phạm vi lưu vực thượng Vàm Cỏ và vùng xung 
quanh khu vực cửa sông Mun nhập vào Mê Kông có thể được coi như 
những di tích tiền Chân Lạp. Chân Lạp đế chế được mở rộng bao gồm 
toàn bộ lãnh thổ Phù Nam, được tính từ khi Isanavarma chính thức lên 

1. Xem Tùy thư.
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ngôi ở thành Isanapura vào khoảng giữa thế kỷ VII, cũng có thể gọi đó 
là “Chân Lạp phát triển”.

Theo nghiên cứu của G. Cædès1 thì ngay khi mới hình thành, đế 
chế Chân Lạp đã phân định thành hai nửa: Lục Chân Lạp và Thủy Chân 
Lạp. Nếu so với thời kỳ Phù Nam thì Lục Chân Lạp tương đương với 
hai khối Môn - Khmer ở Tonlé Sap và lưu vực sông Mun - Vatphu. Thủy 
Chân Lạp tương đương với đất bản bộ của Phù Nam (vùng Óc Eo - Ba 
Thê, Hồng Ngự - Đồng Tháp và Angkor Borei - Phnom Da), nơi phổ 
biến cư dân nói ngôn ngữ Nam Đảo. Kinh thành đầu tiên của Chân Lạp 
đế chế vì thế đã không ở Vatphu nữa mà được chọn ở Isnapura (Sambor 
Prei Kuk) nằm gối giữa hai vùng. 

Lịch sử Chân Lạp ở hai thế kỷ liền sau khi vua Chân Lạp đánh đuổi 
vua Phù Nam (thế kỷ VII, VIII) luôn bị đe dọa và bị thần phục bởi thế 
lực vương triều Cailendra ở Java (Indonesia), đến nỗi tuyên ngôn đầu 
tiên của vị vua sáng lập vương triều Angkor là lời khấn mừng “đã thoát 
khỏi sự thống trị của người Java”. Dường như Cailendra cũng vốn là một 
thuộc quốc nói tiếng Nam Đảo của Phù Nam vẫn muốn tiếp tục duy trì 
những quyền lợi của mình với phần thủy Chân Lạp - tức Chân Lạp ven 
biển, nơi có những cư dân nói tiếng Nam Đảo. 

Nhà khảo cổ học người Mỹ là Mariem Stark đã kết hợp các nguồn 
tài liệu khảo cổ học và thư tịch để thử khoanh vùng quốc gia Chân Lạp 
trước khi thôn tính toàn bộ Phù Nam2. Theo đó thì phạm vi phân bố 
của Chân Lạp khi chưa bao gồm toàn bộ lãnh thổ Phù Nam, chủ yếu 

1. Xem Cædès, G.: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông. Bản dịch của 
Nguyễn Thừa Hỷ, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008.

2. Xem Stark, M.T.: “From Funan to Angkor: Collapse and Regeneration in 
Ancient Cambodia“, bài in trong After Collapse: The Regeneration of Complex Societies, 
edited by G. M. Schwartz and J.J. Nichols, 2006, pp.144-167, University of Arizona 
Press, Tucson.
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nằm ở lưu vực Mê Kông đoạn từ ngã ba sông Mun đổ vào Mê Kông 
cho đến phía bắc tỉnh Prey Veng/Tây Ninh giữa hai nước Việt Nam, 
Campuchia. Thành phố Sambor Prei Kuk được cho là kinh đô đầu tiên 
của đế chế Chân Lạp sau khi giành được Phù Nam, có hào lũy bao bọc 
rộng tới 400 ha dưới thời vua Isanavarman, nằm ở cực nam của vùng 
phân bố này. Thành Vat Phu hiện ở nam Lào, giáp biên giới đông bắc 
Campuchia được xây dựng vào khoảng thế kỷ V được cho là kinh đô 
đầu tiên của tiểu bang Chân Lạp, nằm ở phía bắc.

Một số bi ký sớm (giai đoạn thế kỷ V - VII) ghi nhận hiện tượng 
các hoàng thân Phù Nam từ phía nam thường lấy công chúa Chân Lạp 
ở phía bắc rồi được chọn làm vua Chân Lạp. Điều này gợi ý rằng phân 
vùng văn hóa, chính trị bắc nam giữa quốc gia cảng thị Phù Nam với 
quốc gia Chân Lạp vốn dĩ tách biệt khá rõ ràng. Ở giai đoạn hùng mạnh, 
Chân Lạp đã thần phục Phù Nam với tư cách là một thuộc quốc phía 
bắc. Các đời vua Phù Nam thường cho con cháu trong hoàng tộc hôn 
nhân với Chân Lạp và nắm quyền cai quản Chân Lạp. Cũng vì thế, chính 
Chân Lạp đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho sức mạnh quân sự, chính 
trị của đế chế Phù Nam.

Nhiều nhà nghiên cứu còn nhận ra sự khác biệt trong nền Hindu 
giáo giữa hai vùng bắc, nam của đế chế Phù Nam thể hiện trên các tượng 
thờ và bi ký. Thực chất đó là khác biệt giữa các nhóm đền tháp phía nam 
ven biển như Ba Thê - Óc Eo, Đồng Tháp, Angkor Borei - Phnom Da 
sớm hơn với hai nhóm lớn phía bắc là Tonlé Sap và “Chân Lạp gốc” 
muộn hơn, thể hiện qua việc nghiêng về thờ thần Vishnu (Vaishnavite) 
hay thờ thần Shiva (Saivite). Theo Manguin1, Lê Thị Liên, Võ Sĩ Khải 
thần Vishnu và các biểu tượng Vaishnavite ở vùng phân bố Phù Nam 
ven biển rõ ràng đậm nét hơn so với thần Shiva và các biểu tượng Saivite.  

1. Xem Manguin, P.-Y.: “The Archaeology of the early maritime polities of 
Southeast Asia”, bài in trong Glover, I. & P. Bellwood (ed.): Southeast Asia: from 
prehistory to history, Routledge Curzon, London - New York, 2004.
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Sự nhất thể hóa giữa Vishnu và Shiva trong một vị thần chung là 
Harihara ở thế kỷ VII trùng hợp với hiện tượng thống nhất pháp quyền 
và thần quyền bắc nam dưới tay các đời vua Chân Lạp phương bắc.

Sự thay thế của thế lực quý tộc Phù Nam phía bắc - thượng Mê 
Kông (Chân Lạp gốc) cho thế lực quý tộc Phù Nam phía nam - hạ Mê 
Kông (Phù Nam gốc) còn ghi nhận bằng sự xuất hiện và ngày càng tăng 
của hệ thống bi ký bằng văn tự Khmer cổ, thay thế dần bi ký và văn tự 
Sanskrit có ảnh hưởng Pali ở địa bàn Phù Nam gốc ven biển. Mở rộng 
hơn, đó cũng có thể phản ánh sự thay thế của một quốc gia khác Khmer 
bằng một quốc gia tiền Khmer (pre-Khmer). Việc đi sâu nghiên cứu 
hơn nữa từ khảo cổ học lưu vực sông Mun có thể giúp hé mở nguồn gốc 
Khmer trong lịch sử tách ra từ một khối Môn - Khmer chung.

Việc đi sâu làm rõ giai đoạn chuyển đổi từ Phù Nam sang Chân Lạp 
còn cho ta nhiều thông tin để làm rõ bộ phận Phù Nam gốc phân bố ở 
đồng bằng ven biển hạ Mê Kông vốn dĩ bao gồm những cộng đồng dân 
cư tiền sử bản địa không phải Khmer. Bản chất nhà nước cảng thị của 
Phù Nam với hướng mở chính nhằm vào các cảng thị xung quanh vịnh 
Xiêm và nam biển Đông, cho thấy đó là nhà nước của những cư dân nói 
ngôn ngữ Nam Đảo.

Cảm giác về Phù Nam là một quốc gia Nam Đảo và thành phần 
các tiểu quốc mở rộng để trở thành một đế chế thương mại biển từ 
thế kỷ III đa phần cũng gồm các thành bang của người nói tiếng Nam 
Đảo, đã từng được nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài viện dẫn1. Những 
nghiên cứu khảo cổ học gần đây nhất về hoạt động thương mại trên 
Biển Đông của những nhóm cư dân nói tiếng Nam Đảo diễn ra vào 
khoảng những thế kỷ trước, sau Công nguyên đã góp phần xác nhận 
cảm giác của các sử gia nói trên là có cơ sở. Đó là các công trình nghiên 
cứu của Hung Hsiao-Chun về con đường thương mại đá quý nephrite 

1. Dupont 1943-1946, p. 43; Dupont 1952-1954, pp. 139-141; Ferlus 1977, pp.65-
67; Hall 1985, pp. 53, 54, 64, 70, 74; Loofs 1979; Stargardt 1986; Thurgood 1999.
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của những người nói tiếng Nam Đảo bao trùm toàn bộ các cư dân ven 
biển Đông và vịnh Xiêm gồm cả bờ đông của bán đảo Mã Lai1, của Bùi 
Chí Hoàng, Mariko Yamagata, Nguyễn Kim Dung dựa trên khai quật 
Gò Diêm (Khánh Hòa) phát hiện mối quan hệ giữa đồ gốm Hòa Diêm 
với gốm Kalanay (Philippin) và gốm Samui (bán đảo Mã Lai, nam Thái 
Lan)2. Tài liệu xương cốt ở Hòa Diêm còn cho phép Giáo sư nhân chủng 
học người Nhật Bản là H. Matsumura và các cộng sự nhận ra sự gần gũi 
của cư dân Hòa Diêm với các cư dân nói tiếng Nam Đảo ở Philippin 
(nhóm Negrito) cũng như nhóm Giồng Cá Vồ ở cửa sông Cần Giờ - 
được coi như một cảng thị Óc Eo3.

Địa điểm Hòa Diêm nằm gần vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) có niên 
đại khoảng trước, sau Công nguyên, cùng nhóm di tích Giồng Cá Vồ, 
Giồng Phệt ở cửa Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), tuy cũng thực 
hiện táng tục trong các vò gốm, nhưng việc chôn nguyên xác và loại 
hình quan tài cũng như đồ gốm tùy táng cho thấy họ đại diện cho một 
vùng văn hóa Nam Đảo khác biệt với văn hóa Sa Huỳnh cổ điển ở phía 
bắc. Điều thú vị là chẳng những táng thức, đồ gốm mà cả kết quả nhân 
trắc học cũng giúp khẳng định một phạm vi phân bố rộng lớn cư dân 
nói tiếng Nam Đảo ở thời điểm trước, sau Công nguyên ở cả đồng bằng 
Nam Bộ (Việt Nam), ven biển nam Campuchia, Nam Thái Lan, bờ đông 
bán đảo Mã Lai. Đó cũng là vùng địa lý phân bố chính của các cảng thị 
thuộc đế chế Phù Nam.

1. Xem Hung Hsiao-Chun: “The Sa Huynh - Kalanay Interaction Sphere Beyond 
the South China Sea”, bài trình bày tại Hội nghị Quốc tế “100 năm phát hiện và nghiên 
cứu văn hóa Sa Huỳnh”, Quảng Ngãi, tháng 8-2008.

2. Xem Bùi Chí Hoàng và nnk: “Thoughts on a Different Jar Burial Tradition in 
Central Vietnam: The 2007 Excavation of Hoa Diem”. Bài trình bày tại Hội nghị Quốc 
tế IPPA 19, Hà Nội, 2009. 

3. Xem Matsumura, H. và nnk: “Human Skeleton Remains of the Early Iron Age 
Hoa Diem site in Central Vietnam: Implication of population moverments along 
with the Circum South China Sea”. Bài trình bày tại Hội nghị Quốc tế IPPA 19,  
Hà Nội, 2009. 
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Phác dựng của các nhà khảo cổ học cũng khá phù hợp với ghi chép 
của sử liệu Trung Hoa khi nhận xét rằng Phù Nam là quốc gia ở “gần 
vịnh biển lớn..., nhà Phù Nam làm bằng gỗ, chủ yếu lợp lá dừa..., người 
Đốn Tốn nói tiếng chỉ khác chút ít với tiếng nói của người Phù Nam”.

3. Sự suy vong của Phù Nam 

Trong phần trên chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự thay thế 
các vua Phù Nam bằng các vua Chân Lạp diễn ra ở thế kỷ VII là sự tranh 
giành quyền lực trong nội bộ hoàng tộc Phù Nam giữa thế lực thống trị 
ở phía bắc trong tiểu quốc Chân Lạp và thế lực sống nhờ vào kiểm soát 
các cảng thị ở phía nam. Sự thắng thế đó khá phù hợp với tư liệu khảo 
cổ học về phân bố vũ khí kim loại trong thời Phù Nam nghiêng về phía 
bắc nhiều hơn, như đã trình bày trong một phần riêng ở trên. Dường 
như xung đột ở phía bắc Đông Dương dưới áp lực của các làn sóng 
di dân từ vùng Lĩnh Nam cũng như vùng “Tây Nam Di” (Nam Trung 
Quốc) xuống đã làm “nóng” các bộ lạc ở lưu vực sông Mun cũng như 
Chân Lạp. Quân đội Chân Lạp đã tỏ ra được vũ trang và thiện chiến 
hơn so với quân đội của các cảng thị phía nam. Kết cục vua Phù Nam 
phải rời khỏi kinh đô Đặc Mục (Angkor Borei) chạy về phía nam (thành 
Nafuna - có thể là Óc Eo).

Nhưng sau đó, dưới thời đế chế Chân Lạp cũng như Angkor, vùng 
đất phía nam nhiều cảng thị đã không được khai thác, phát triển. Điều 
này một lần nữa phản ánh cái điều mà nhiều nhà nghiên cứu đã nhắc 
đến: Chân Lạp cũng như hậu duệ Angkor không phải là một dân tộc 
ven biển. 

Cũng còn có một lý giải khác về sự “yếu đi” của phần lãnh thổ phía 
nam thấp ngập ven biển của Phù Nam gắn với hiện tượng biển tiến gây 
ngập và nhiễm mặn đất lúa ven biển Phù Nam. Như đã nói đến ở phần 
bàn về vấn đề kênh mương và nghề trồng, khai thác lúa của Vương quốc 
Phù Nam thì đế chế cảng thị Phù Nam từ xuất phát điểm cũng như quá 
trình phát triển đều đã dựa vào “vựa lúa” đồng bằng Nam Bộ. Vì thế, 
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nếu quả thực việc nhiễm mặn đã gây suy giảm năng suất lúa trong vùng 
thì đó là một trong những nguyên nhân rất căn bản tạo nên mất cân 
bằng giữa hai thế lực Phù Nam cao (Chân Lạp) và Phù Nam cảng thị 
ven biển. 

Liệu chăng có phải đợt biển lấn cục bộ vào giữa thế kỷ VII đã gây 
trở ngại đến mức làm mất vị trí thương mại của Óc Eo dẫn đến sự suy 
vong của Phù Nam. Một số nhà nghiên cứu đã có ý dựa vào kiến giải 
này sau khi nhà địa chất Liêu Kim Sanh đưa ra những dẫn liệu địa chất 
về đợt biển tiến cục bộ bắt đầu từ khoảng năm 350, đạt độ cao nhất 
(0,5 m - 1 m hơn ngày nay) vào khoảng năm 635 và dừng ở mức đó 
trong vòng 30 năm rồi tụt dần xuống đến mức cũ vào năm 11501. Theo 
chúng tôi điều này có thể đúng với sự thịnh suy của không riêng cảng 
thị Óc Eo mà do sự nhiễm mặn còn tác động chung đến diện tích và 
sản lượng lúa trong toàn vùng2. Đến giữa thế kỷ VII nền kinh tế Phù 
Nam rõ ràng đã trải qua thời kỳ cực thịnh. Sự đột nhiên vắng bóng của 
các giai đoạn tiếp theo không đơn thuần chỉ là sự di chuyển trung tâm 
chính trị lên những vùng cao hơn nếu không vì không thể sử dụng 
được hạ tầng kiến trúc đã khá hoàn thiện của Phù Nam ở vùng cửa 
sông Tiền, sông Hậu. Theo chúng tôi cần có thêm những nghiên cứu 
cổ địa chất, cổ môi trường và thu thập thêm những bằng chứng khảo 
cổ về hiện tượng biển tiến này. 

1. Xem Liêu Kim Sanh: “Hải xâm và hải thoái xưa ảnh hưởng đến vùng đồng 
bằng Nam Bộ”, bài in trong Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu 
Long, Long Xuyên, 1993, tr.74-85.

2. Xem World Bank: Tác động biến đổi môi trường đối với các nước duyên hải đang 
phát triển, 2007.



273

KẾT LUẬN

Có thể nói vùng đất Nam Bộ là một không gian sinh tồn có những 

điều kiện thuận lợi, đặc biệt là với những cư dân nông nghiệp. Tuy 

nhiên đây cũng là vùng đất mới tạo lập nên còn in dấu ấn về sự giao 

hòa giữa biển và lục địa. Vì vậy, bên cạnh những điều kiện thuận lợi 

như dồi dào nguồn nước tưới, dư thừa ánh nắng, quanh năm ấm áp, 

là địa bàn lý tưởng cho quá trình sinh trưởng của các loài động, thực 

vật, Nam Bộ cũng luôn chịu tác động lớn của những biến đổi khí hậu 

và hậu quả của những đợt nước biển dâng cao. Sự khác biệt về điều 

kiện tự nhiên tạo nên hai vùng văn hóa khác biệt nhau tương đối rõ 

rệt: vùng cao khô và vùng trũng ướt. Quan hệ giao lưu giữa hai vùng 

này tạo nên nền sống của Nam Bộ.

Từ tiếp cận địa văn hóa, Nam Bộ là vùng đất giao thoa nên từ rất 

sớm đã có nhiều luồng cư dân di cư từ nơi khác đến đây sinh cơ lập 

nghiệp. Tính chất hỗn dung văn hóa được thể hiện khá đậm nét. Tuy 

nhiên, xét trên nhiều khía cạnh, trong những giai đoạn đầu, cư dân 

chủ thể vùng đất này chủ yếu thuộc về các nhóm cư dân Mã Lai - Đa 

đảo (Malayo - Polinésien). 

Ở thời tiền sử mặc dù tìm thấy ở nhiều địa điểm trên đất Nam 

Bộ những công cụ đá cũ (hoặc chính xác hơn là được chế tác theo kỹ 

thuật của thời đá cũ), nhưng các tác giả của công trình này cho rằng 
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còn chưa đủ căn cứ để nói về một thời đại đồ đá cũ ở Nam Bộ. Rất 

có thể những kỹ thuật này đã được một số nhóm cư dân đem tới từ 

những vùng đất khác. 

Trước khi tiếp nhận ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ, Nam Bộ 

đã là vùng tương đối phát triển, nhưng nguồn sống chính của cư dân 

bản địa chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng lúa nước. Các nghề thủ 

công nghiệp, tuy đã có nhưng còn phát triển ở trình độ chưa cao. Từ 

khi có sự xuất hiện của các thương nhân Ấn Độ (có thể đã có mặt từ 

trước đó ở những nơi khác của khu vực Đông Nam Á), vùng đất này 

phát triển nhanh chóng theo hướng trở thành vùng trung chuyển 

với thế giới biển, với tư cách là những cảng thị quan trọng. Bối cảnh 

lịch sử ấy đã là tiền đề tạo dựng nên văn minh Óc Eo và Vương quốc 

Phù Nam.

Trong 5 thế kỷ đầu Công nguyên, vùng đất Nam Bộ đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng không chỉ với các vùng lân cận, mà theo nhiều 

học giả nước ngoài, đây còn giữ vai trò của một trung tâm liên thế giới 

(Interworld Center. Yumio Sakurai). Sự phát triển mạnh mẽ của trung 

tâm cảng thị đã tạo nên vị thế ngày càng lớn của Phù Nam. 

Trong quá trình mở rộng ảnh hưởng từ thế kỷ III đến thế kỷ VI, 

Phù Nam đã phát triển thành đế chế lớn mạnh. Theo sử liệu Trung 

Hoa, các vua Phù Nam bắt đầu từ đời thứ năm là Phạm Mạn đã 

liên tục thôn tính hơn 10 nư ớc, mở rộng lãnh thổ đến 5 - 6 nghìn 

dặm bao gồm các nước Đ”Côn, Cửu Trì, Đốn Tốn, Xích Thổ, Bàn 

Bàn, Đan Đan... Những tiểu quốc này đều nằm trên bán đảo Mã 

Lai và một phần vùng hạ lưu sông Mê Nam. Mức độ phụ thuộc của 

các tiểu quốc này không giống nhau, được gọi là thuộc quốc, ki mi 

(ràng buộc lỏng lẻo) hoặc chi nhánh của Phù Nam. Đến thế kỷ V, 

tiểu quốc của người Cát Miệt ở vùng Biển Hồ Tonglé Sap cũng trở 
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thành một thuộc quốc1. Cát Miệt chính là phiên âm chữ Hán tộc 

danh Khmer. Trong nhiều thư tịch cổ, thuộc quốc này sau có tên gọi 

là Chân Lạp (Tchenla). Về mặt lịch sử, các tư liệu trong thư tịch cổ 

Trung Quốc phân biệt rất rõ Phù Nam với Chân Lạp. Phù Nam là 

một quốc gia ven biển mà trung tâm là vùng Nam Bộ ngày nay của 

Việt Nam, cư dân chủ thể là người Mã Lai - Đa Đảo có truyền thống 

hàng hải và thương nghiệp khá phát triển. Từ một vương quốc cảng 

thị ven biển, Phù Nam phát triển thành một đế chế với những thuộc 

quốc thần phục. Trong thời kỳ cường thịnh, Phù Nam đã mở rộng 

ảnh hưởng, chi phối toàn bộ vùng vịnh Thái Lan và kiểm soát con 

đường giao thông huyết mạch từ Nam Đông Dương sang Ấn Độ qua 

eo Kra. Sau một thời kỳ phát triển rực rỡ, đế chế Phù Nam bắt đầu 

quá trình tan rã vào cuối thế kỷ VI. Chân Lạp do người Khmer xây 

dựng, lúc bấy giờ ở vùng trung lưu sông Mê Kông và khu vực phía 

bắc Biển Hồ, lấy nông nghiệp là nghề sống chính, chỉ là một thuộc 

quốc của Phù Nam. Mặc dù là thuộc quốc của Phù Nam, nhưng 

Chân Lạp đã nhanh chóng phát triển thành một vương quốc độc lập 

vào thế kỷ VI và nhân sự suy yếu của Phù Nam đã tấn công chiếm 

lấy một phần lãnh thổ của đế chế này vào đầu thế kỷ VII. Phần lãnh 

thổ đó tương đương với vùng đất Nam Bộ của Việt Nam ngày nay. 

Sách Tùy thư chép rằng nước Chân Lạp ở về phía Tây Nam Lâm Ấp 

(Chămpa), nguyên là một chư hầu của Phù Nam. Vua nước ấy là 

Ksatriya Citrasena đã đánh chiếm và tiêu diệt Phù Nam2. Sách Tân 

Đường thư cho biết cụ thể hơn là vào đầu niên hiệu Trinh Quán nhà 

Đường (627 - 649): “Trong nước Phù Nam có thay đổi lớn. Nhà Vua 

1. Tân Đường thư, quyển 222 hạ, Liệt truyện 147 hạ, tờ 3. 
2. Tự y thư, quyển 82, Liệt truyện 47, tờ 5.
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đóng đô ở thành Đặc Mục, thình lình bị nước Chân Lạp đánh chiếm, 

phải chạy trốn về Na Phất Na”1. 

Theo các nhà nghiên cứu thì Na Phất Na là một vùng ở miền tây 

sông Hậu. Cư dân ở đây là bộ phận cực Nam của nhóm Mã Lai - Đa 

Đảo ven biển. Căn cứ vào sự kiện năm 627 Phù Nam còn sang tiến 

cống nhà Đường, có thể thấy chắc chắn sự kiện nước Phù Nam bị tiêu 

diệt phải xảy ra sau năm này. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự sụp đổ của 

một quốc gia Phù Nam rộng lớn. Truyền thống văn hoá Phù Nam vẫn 

được các hậu duệ tiếp nối một thời gian.

Như vậy, Phù Nam là một quốc gia có cư dân và truyền thống văn 

hoá riêng của mình. Với hiểu biết khoa học cho đến ngày nay có thể 

thấy đó là quốc gia hình thành và phát triển trên vùng đất có vị trí 

giao thoa nên có nhiều lớp cư dân đan xen. Căn cứ vào những tư liệu 

thư tịch, những đặc trưng phổ biến của văn hoá Óc Eo qua các di vật 

khảo cổ, có thể nhận ra rằng bộ phận cư dân chủ yếu của Vương quốc 

Phù Nam có quan hệ mật thiết với truyền thống văn hoá của người 

Mã Lai - Đa Đảo. Xác định thành phần tộc người của cộng đồng cư 

dân Phù Nam còn phải tiếp tục nghiên cứu, nhưng giống như các 

nước Đông Nam Á khác, với đặc tính đa tộc người, bên cạnh người 

Mã Lai - Đa Đảo, trong thành phần cư dân còn có những tộc người 

khác. Nước Chân Lạp thành lập ở phía đông bắc Phù Nam mà cư dân 

thuộc ngôn ngữ Môn - Khmer nên có thể nghĩ rằng có những nhóm 

tộc người Môn - Khmer cổ đã có mặt trên vùng đất giáp ranh và sống 

xen kẽ với người Mã Lai - Đa Đảo. Sự mở rộng ảnh hưởng về phía tây 

của Phù Nam đã biến một số cư dân bán đảo Mã Lai, vùng hạ lưu sông 

Mê Nam và Biển Hồ Tonglé Sap thành thuộc quốc. Vào cuối thế kỷ VI, 

1. Tân Đường thư, quyển 222 hạ, Liệt truyện 147 hạ, tờ 3.
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đầu thế kỷ VII, nhân lúc Phù Nam suy yếu, các thuộc quốc lần lượt 

trở thành các vương quốc độc lập. Riêng Chân Lạp, nhân cơ hội đó đã 

tấn công và chiếm lấy một phần lãnh thổ Phù Nam ở vùng hạ lưu sông 

Mê Kông. Như vậy, từ chỗ là một vùng đất thuộc Phù Nam - một quốc 

gia độc lập và hùng mạnh, sau năm 627, vùng đất Nam Bộ đã bị Chân 

Lạp đánh chiếm.

Một vấn đề không kém phần quan trọng cũng được đặt ra là quá 

trình “Ấn Độ hóa” khu vực Đông Nam Á nói chung và vùng đất Nam 

Bộ nói riêng. Có thể còn cần phải tranh luận thêm về nội hàm khái 

niệm Ấn Độ hóa và chính khái niệm đó, nhưng không thể phủ nhận 

ảnh hưởng đặc biệt quan trọng của văn minh Ấn Độ đối với sự hình 

thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Phù 

Nam. Có một phát hiện khá thú vị là không giống với những quan 

niệm phổ biến trước đây đồng nhất sự hình thành Vương quốc Phù 

Nam dưới ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ với quá trình “Ấn Độ hóa”, 

các tác giả công trình này cho rằng quá trình này chỉ diễn ra từ giữa 

thế kỷ IV với sự xuất hiện trong phổ hệ vua Phù Nam các dòng họ thực 

sự Ấn Độ như Chandra, Kaundinya, hay gắn với đuôi varman...

Những nhận xét có thể coi là phát hiện mới của công trình là tính 

chất tương đối ôn hòa của đế chế Phù Nam. Phải chăng ở thời kỳ này 

sức mạnh kinh tế và tôn giáo đã giúp cho những thủ lĩnh của Phù Nam 

có thể “quy phục” được nhiều tiểu quốc, mở rộng phạm vi ảnh hưởng 

mà không cần sử dụng nhiều tới vũ lực? Hay cũng có thể cần phải hiểu 

khái niệm đế chế ở đây là một dạng Mandala với nhiều tầng, nhiều 

lớp, nhiều cấp độ phụ thuộc?

Sau cùng, qua nghiên cứu tổng hợp, có thể thấy nguyên nhân suy 

vong của Phù Nam ngoài các nguyên nhân chính trị, còn có tác động 

của điều kiện tự nhiên và môi trường, sinh thái. Quá trình dâng cao từ 
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từ của biển kéo theo sự xâm nhập của nước mặn đã làm suy yếu kinh 

tế của vùng trũng ướt, tạo nên uy thế cho vùng cao khô. Chân Lạp 

đánh bại Phù Nam trong một bối cảnh như vậy. Và đây cũng là điều lý 

giải vì sao trong suốt gần 10 thế kỷ tiếp theo, vùng đất Nam Nam Bộ 

trở lại tình trạng hoang hóa gần như không phát triển và cũng không 

được chính quyền Angkor quan tâm tới, mặc dù về danh nghĩa họ đã 

giành được quyền cai trị vùng đất này từ thế kỷ VII.
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