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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 Mêkông. 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 
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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.

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.
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- Vùng đất Nam Bộ, tập VII: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt 
văn hóa, GS. TS. Ngô Văn Lệ chủ biên.

- 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 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.
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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 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 
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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.  

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.

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. 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI12 III

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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Chương I 

NAM BỘ THẾ KỶ VII-XVI: THÀNH TỰU 
NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

I- NAM BỘ THẾ KỶ VII-XVI QUA CÁC NGUỒN THƯ TỊCH CỔ

Về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam giai đoạn thế kỷ VII-XVI, 
một số nhà nghiên cứu cho rằng: “Sau khi Chân Lạp đánh bại Phù Nam, 
trong một số sách, tư liệu Trung Quốc đã xuất hiện tên gọi “Thủy Chân 
Lạp” để chỉ phần lãnh thổ Phù Nam trên vùng đất Nam Bộ và phân biệt 
với vùng đất “Lục Chân Lạp”, tức vùng đất gốc của Chân Lạp. Từ đây 
vùng đất Nam Bộ trên danh nghĩa chịu ảnh hưởng và ở mức độ nào đó bị 
đặt dưới quyền kiểm soát của Chân Lạp, nhưng trên thực tế việc cai quản 
vùng lãnh thổ mới này đối với Chân Lạp gặp rất nhiều khó khăn. Trước 
hết, với truyền thống quen khai thác các vùng đất cao, dân số còn ít ỏi, 
người Khmer khi đó khó có khả năng tổ chức khai thác trên quy mô lớn 
một vùng đồng bằng mới bồi lấp, còn ngập nước và sình lầy. Hơn nữa, 
việc khai khẩn đất đai trên lãnh thổ của Lục Chân Lạp đòi hỏi nhiều thời 
gian và sức lực. Việc cai trị xứ Thủy Chân Lạp vì vậy vẫn phải giao cho 
những người thuộc dòng dõi vua Phù Nam”1. 

Khi khảo sát các bộ chính sử, chúng ta thấy rằng những nhận định trên 
không hẳn không có lý, vì không chỉ các bộ thư tịch cổ Việt Nam, mà cả 
chính sử Trung Quốc cũng phản ánh những nét chung nhất về diện mạo 
và đường biên của vùng lãnh thổ này trước thế kỷ XVI. Thật sự thì, dường 

1. Vũ Minh Giang (Chủ biên): Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam, Nxb. Thế giới, 
Hà Nội, 2008, tr.23.
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như luôn có khoảng trống quyền lực hoặc là tồn tại một “chủ quyền mở” đối 
với vùng đất Nam Bộ - Việt Nam giai đoạn thế kỷ VII-XVI. Điều này được 
thể hiện khá rõ trong các nguồn thư tịch cổ của Việt Nam và Trung Quốc.

1. Nam Bộ thế kỷ VII-X

Theo các nguồn thư tịch cổ Việt Nam, tuy không nhiều và khá tản 
mạn, chúng ta thấy rằng Chân Lạp là quốc gia được viết đến rất sớm 
từ tên gọi, nguồn gốc và sự chia tách đất nước thành hai nửa trong thế  
kỷ VIII. Trong đó, vùng đất Nam Bộ Việt Nam ngày nay tương thích với 
khu vực được gọi là Thủy Chân Lạp thời kỳ này. Sách Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục chép rằng: “Chân Lạp: Tên nước, ở về phía nam 
Lâm Ấp. Theo Đường thư, Chân Lạp còn có tên là Cát Miệt (Khmer). Chân 
Lạp vốn là thuộc quốc của Phù Nam, sau năm Thần Long (705 - 706) đời 
Đường, chia làm hai: nửa về phía bắc có nhiều gò núi, gọi là Lục Chân Lạp, 
tức nay là Cao Miên; nửa ở phía nam liền biển, nhiều hồ, nhiều chằm, nên 
gọi là Thủy Chân Lạp”1.

Vào thế kỷ XIX, trong tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí, Phan 
Huy Chú đã viết về vị thế chính trị của Chân Lạp trong tương quan so 
sánh với các quốc gia Lâm Ấp, Ai Lao và đặc biệt là Đại Việt: Bài thông 
luận của sử thần họ Ngô2: Xét lúc đầu đời Đường chia thiên hạ ra làm 
15 đạo, lấy đất 9 quận của nhà Hán làm đạo Lĩnh Nam, còn đất An Nam 
đặt làm phủ đô hộ, đều thuộc vào đạo Lĩnh Nam thống trị. Đến năm 
Vũ Đức thứ 5 (622) gọi là Giao Châu. Từ đời Điều Lộ3 trở về sau không 
gọi là Giao Châu mà gọi là An Nam. Từ Vũ đế Triệu Đà trở về sau, hơn 
1.000 năm lại thuộc về Trung Quốc.

Tại sao những nư ớc Lâm Ấp, Phù Nam, Chân Lạp, Ai Lao, tuy đều 
là những nước nhỏ mà còn có quân trư ởng, không đến nỗi lệ thuộc quá 
như  nư ớc Nam mình? 

1. Việt sử thông giám c ương mục, Nxb. Giáo dục, Đà Nẵng, 2007, tr.193.
2. Trong Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ có những đoạn thông luận không rõ 

của chính Ngô Thì Sĩ hay của một ngư ời nào viết, hiện ch ưa khảo đ ược.
3. Niên hiệu Đư ờng Cao Tông, Trung Quốc (679).
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Vì rằng các nư ớc ấy ở chỗ bãi biển chân núi, nhân dân tiền của đều 
không bõ làm mối lợi cho Trung Quốc, cho nên hễ trái mệnh lệnh thì 
đánh, phục tùng thì tha, lễ triều cống có hay không cũng không thèm 
trách. Còn nư ớc Nam ta là một nơi đô hội lớn ở phư ơng Nam, ruộng 
cấy lúa tốt, đất trồng dâu tốt, núi sẵn vàng bạc, biển sẵn châu ngọc, 
người ở đâu đến buôn bán cũng làm giàu đư ợc cả. Cái tiếng phong phú 
ấy đồn đi xa, nên Trung Quốc lúc nào cũng nghĩ cách chiếm đất của 
n ước ta, đặt ra quận huyện để cai trị đã từ lâu rồi. Lúc ch ưa lấy đ ược thì 
nghĩ cách để lấy, lúc đã lấy đư ợc rồi thì không chịu bỏ ra nữa. Về phía 
ta, đư ờng đ ường một n ước to tát, thiếu gì ng ười anh hùng hào kiệt, há 
lại thích nhắm mắt cúi đầu để cho bọn đô đốc, thứ sử sai khiến ru? Chỉ 
vì n ước bị nội thuộc đã lâu, chia quận đặt quan rải rác khắp các nơi, ra 
oai ra phúc, đến đâu ai cũng phải vâng theo, cho nên một ngư ời thổ 
hào1 nổi dậy thì quận thú đánh để diệt đi; một quận thú nổi dậy thì thứ 
sử kết hợp lại đánh ngay. Một thứ sử nổi dậy thì Trung Quốc đem toàn 
lực sang đánh. Nh ư Lý Tốn2, Trư ơng Thạc3 về đời Tấn, Dư ơng Thanh4, 
Lý Mạnh Thu, Hữu Ngạn5, Mai Thúc Loan, V ương Thăng Triều6 về đời 

1. Ng ười hào tr ưởng ở một địa phư ơng.
2. Làm Thái thú quận Cửu Chân. Năm 380, chiếm giữ châu, chống mệnh lệnh 

nhà Tấn, bị Thái thú quận Giao Chỉ là Đỗ Viện dẹp.
3. Chính tên là L ương Thạc, nguyên làm Thái thú Tân X ương. Đời Tấn Huệ 

đế (290 - 306) họp quân vây.
Thứ sử Vư ơng Lư ợng ở Long Biên, tự làm Thái thú Giao Chỉ. Sau bị Đào 

Khản dẹp (theo An Nam chí nguyên và An Nam chí l ược).
4. Nguyên làm Thứ sử châu Hoan, giết Lý T ượng Cổ, sau bị Quế Trọng Vũ dẹp.
5. Chính là Lý Mạnh Thu và Bỉ Ngạn, theo An Nam chí nguyên và An Nam 

chí l ược. Còn Giao Chỉ di biên chép là Lý Mạnh Phong và Lý Bỉ Sầm. Lý Mạnh Thu 
làm tư mã châu Diễn, Hữu Ngạn làm Thứ sử châu Phong nổi lên chống với triều 
đình nhà Đ ường, tự x ưng là An Nam Tiết độ sứ. Năm 782, bị Phụ (hay Tạ) Lương 
Giao dẹp.

6. Thứ sử châu Phong. Năm 828, Vương Thăng Triều giữ châu chống lại phủ 
đô hộ, bị Hàn Ước giết.
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Đư ờng đều như  thế cả. Hai nhà Lý và nhà Triệu1 ở nư ớc ta đều giữ đ ược 
cõi đất, x ưng hiệu vua đến năm sáu m ươi năm là vì khi ấy đ ương lúc 
nhà Lư ơng, nhà Trần ở Trung Quốc tạm nư ơng náu một nơi; Giang Tả2 
vì lắm việc nên không để ý lắm về Giao Châu. Còn nh ư đ ương lúc nhà 
Hán, nhà Đư ờng toàn thịnh, thì khi nào họ chịu bỏ cõi đất đã lấy đ ược 
và đồ cống hiến vẫn đ ược h ưởng của họ, mà để cho ta tự lập thành một 
n ước lớn ở ngoài đất Ngũ Lĩnh. Thế cho nên luôn luôn có lúc nổi lên, 
rồi lại bị diệt, chung quy bị họ khép là phản loạn. Cả trên d ưới nghìn 
năm vẫn phải lệ thuộc vào Trung Quốc và chia làm quận huyện cũng là 
thế bắt buộc phải nh ư vậy. Huống chi ý trời chư a muốn cho nư ớc mình 
đ ược bình trị, lại đổ lỗi cho tự việc ngư ời thế nào đư ợc3. 

Qua đó có thể thấy rằng, Đại Việt và Chân Lạp là những quốc gia láng 
giềng có nhiều mối liên hệ mật thiết. Với kiến thức uyên thâm, cộng với 
sự trải nghiệm phong phú từ thực tế, nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam 
cuối thế kỷ XVIII Lê Quý Đôn đã có những nhận định cụ thể, chính xác 
về điều kiện tự nhiên giữa Chân Lạp với vùng Nghệ An, ông từng thể hiện 
rõ quan điểm của mình trong tác phẩm Vân đài loại ngữ: “Ven biên giới 
Nghệ An, cách Chiêm Thành mấy trăm dặm. Từ Chiêm Thành đến Chân 
Lạp, đường đi mất nửa tháng. Xem Chân Lạp phong thổ ký, thì thấy Chân 
Lạp với Nghệ An, phong tục không khác nhau nhiều. Nước Chân Lạp 
nửa năm có mưa, nửa năm tuyệt không có hạt mưa nào. Từ tháng 4 đến  
tháng 9, ngày nào cũng vậy, qua giờ Ngọ là mưa. Sau đó từ tháng 10 đến 
tháng 3, tuyệt không mưa một giọt nào. Những nhà trồng trọt chỉ định rõ: 
bao giờ lúa chín, thì lúc ấy nước tràn đến nơi nào, tùy địa lợi mà gieo trồng. 
Nay, vùng phía trên trấn Nghệ An, năm nào tháng 5 cũng mưa nhiều, 
tháng 6 nước ngập, đến đầu mùa Đông mưa mới tạnh, nước mới lui”4. 

1. Tức Lý Nam Đế và Triệu Việt V ương.
2. Tên một tỉnh ở về phía đông Tr ường Giang, cõi đất thuộc tỉnh Giang Tô, 

Trung Quốc bây giờ. Đây là chỉ nhà Ngô.
3. Xem Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb. Khoa học xã hội,  

Hà Nội, 1992, tr. 34-35.
4. Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2006, 

tr.429.
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Sử cũ cho biết, ngay từ rất sớm người Việt đã liên kết với Chân Lạp 
để chống phong kiến Trung Hoa xâm lược. Đầu thế kỷ VIII, Mai Thúc 
Loan đã kết giao với Chân Lạp để chống lại ách thống trị của nhà Đường. 
Sách Việt sử thông giám cương mục viết: “Theo Đường thư, khoảng năm 
Khai Nguyên (713 - 714), An Nam có Mai Thúc Loan làm phản, tự xưng 
là Hắc Đế, chiêu tập quân 32 châu, ngoài liên kết với các nước Lâm Ấp, 
Chân Lạp và Kim Lân, giữ vùng biển nam, quân số có đến 40 vạn. Tư 
Húc xin đi đánh, chiêu mộ 10 vạn quân, cùng với quan Sở Khách tiến 
quân theo đường cũ của Mã Viện, nhân lúc bất ý, sập đến đánh. Thúc 
Loan hoang mang nao núng, không kịp mưu tính cách đối phó, bị thua 
to. Tư Húc mới chôn những xác chết chung vào một nơi, đắp thành cái 
gò cao (Kình quán), để ghi chiến công của mình, rồi rút quân về... Lời 
cẩn án - Khoảng năm Khai Nguyên (713 - 714) nhà Đường, An Nam 
đô hộ phủ vẫn còn ở Giao Châu, thống trị 12 châu, 59 huyện, đều đặt 
các quan thú, tể để quản trị; việc đánh thuế tô, điệu và bắt lính đều tuân 
theo lệnh nhà Đường; lúc Mai Thúc Loan khởi lên, thì phủ đô hộ với các 
châu Phong, Ái, Lục, Diễn chưa nghe thấy có đâu là thuộc về Mai Thúc 
Loan đóng giữ, như vậy Mai Thúc Loan làm thế nào mà chiêu tập được 
người 32 châu, có số quân đến 40 vạn? Trộm nghĩ Thúc Loan chẳng qua 
giữ được một châu, thế lực cũng nhỏ. Bấy giờ Đường Huyền Tông thích 
lập công ở biên giới, bọn Tư Húc và Sở Khách thì lợi dụng xứ này ở nơi 
hiểm trở xa xôi, nên mới thổi phồng thanh thế bên địch để cầu lấy công 
cán và phong thưởng đó thôi. Nếu không phải thế thì sao giáp binh và 
đất đai như thế, mà quân nhà Đường mới thoạt kéo đến đã vội kinh hãi 
tan rã ngay? Sử cũ cũng chép Thúc Loan ngoài liên kết với các nước Lâm 
Ấp, Chân Lạp, số quân có 30 vạn có lẽ cũng cứ dựa qua vào Đường thư, 
chứ chưa xét đến sự thực”1.

Mối liên hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp vẫn tiếp tục được duy trì, 
trong thế kỷ IX, tuy lúc này Giao Châu (Đại Việt) vẫn dưới ách đô hộ 
của nhà Đường, và sứ đoàn của Chân Lạp đến Giao Châu là để tiến cống 

1. Việt sử thông giám c ương mục, Sđd, tr.177-178.
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chính quyền phong kiến Trung Hoa. Chúng ta có thể thấy được điều 
này qua An Nam chí lược: “Nguyên trước làm An Nam Kinh lược phán 
quan, đến đời vua Hiến Tông, năm Nguyên Hòa thứ 3 (808), đổi làm 
chức Đô hộ Kinh lược sứ. Quan Kinh lược trước là Trương Bá Nghi đắp 
thành Đại La, thành chỉ cao hai trượng hai thước, mở ba cửa, cửa đều 
có lầu; đông tây mỗi phía đều có ba cửa, phía nam năm cửa, trên cửa đặt 
trống còi, trong thành hai bên tả hữu, đều cất mười dinh. Thời Bùi Thái, 
hai thành Hoan, Ái bị Hoàn Vương (tức vua Chiêm Thành) đánh phá 
tan tành, Trương Châu cho sửa đắp lại. Lúc đầu trong quân đội, khí giới 
chỉ có 8.000 món, ba năm lại đây tăng lên hơn 300.000 món. Châu khiến 
bộ thuộc cất 30 gian lầu để chứa. Trước kia có chiến thuyền vài mươi 
chiếc rất chậm chạp, Châu khiến đóng thuyền kiểu thuyền đồng mông, 
32 chiếc, mỗi chiếc chở thủy thủ 25 người, trạo phu 23 người, 2 cây nỏ 
bắn xe, thuyền chèo tới lui, mau như gió. Các nước Chiêm Thành, Chân 
Lạp đều lo tiến cống. Châu chết, Liễu Tử Hậu làm văn tế”1.

Trong An Nam chí lược, Lê Tắc cũng cho biết thêm vị trí trọng yếu 
về quân sự của Việt Nam, và chính thể phương Bắc coi nước ta là địa 
bàn để toan tính các nước cờ chính trị, quân sự đối với các quốc gia phía 
nam trong đó có Chân Lạp. Sách chép: “Đời Đường, năm Hội Xương 
thứ 5 (845), tiết mục nói về cách tuyển cử: “An Nam đưa vào thi tiến sĩ 
không được quá tám người, minh kinh không được quá mười người”. 
Xét theo phép đời nhà Đường, chức vụ của các quan phiên trấn: Đô hộ 
An Nam và Phong Châu có nhiệm vụ đề phòng đường bộ, đừng cho người 
Lĩnh Nam vào Chân Lạp mua khí giới và ngựa. Các khê, động ở phiên 
trấn, nơi nào ương ngạnh, cần phải trấn áp, thì các vị đô đốc ở năm 
châu: Giao, Quảng, Ung, Quế và Dung, ba năm một lần, phải đem quân 
đi tuần áp, đi đến đâu làm trạng tâu về vua nghe. Các biên quận lo việc 
đón tiếp và hướng dẫn, các thủ lĩnh ở các phiên trấn lo chuẩn bị nghi 
thức. Thục quân, Nam Hải, An Nam đều cho sử dụng từ 300 quân kỵ trở 
xuống. Dưới quyền quản trị của các đô đốc phủ các quận Quế, Quảng, 

1. Lê Tắc: An Nam chí lược, Nxb. Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ 
Đông Tây, Hà Nội, 2002, tr.196.
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Ung, Dung, An Nam, Kiếm Nam, có những bộ lạc lớn, cần phải tra vấn 
nhân số giáp binh, phụ huynh các bộ lạc ấy, nếu có người tính nết tốt, 
làm việc giỏi, có văn vũ tài lược, mỗi năm biên tên tâu về vua nghe để 
tùy tài sử dụng”1.

Theo như ghi chép của Việt sử thông giám cương mục, sự triều cống 
và thuần phục của Chiêm Thành cũng như Chân Lạp tiếp tục được duy 
trì trong thời gian sau này: “Năm Mậu Dần (858), Giao Châu bấy giờ 
luôn đói kém và loạn lạc, đến nỗi hàng sáu năm không có thuế nộp lên 
trên, trong quân lính không có khi nào khao thưởng. Vương Thức mới 
sửa lễ cống, khao các quân sĩ. Từ đấy các nước Chiêm Thành, Chân Lạp 
đều sai sứ đi lại và trả lại những dân đã cướp đi từ trước”2.

Như vậy, có thể thấy rằng, vương quốc Chân Lạp nói chung và vùng 
đất Thủy Chân Lạp nói riêng xuất hiện khá mờ nhạt trong các bộ chính 
sử Việt Nam. Qua những ghi chép ít ỏi và tản mạn đó, chúng ta thấy 
được phần nào về nguồn gốc, tên gọi và sự chia tách giữa Lục Chân Lạp 
với Thủy Chân Lạp cũng như những mối liên hệ ban sơ của Chân Lạp 
với các chính thể trên lãnh thổ Việt Nam trong các thế kỷ VII-X.

Nếu như ghi chép của bộ chính sử Việt Nam cung cấp những thông 
tin quan trọng về Chân Lạp, thì các bộ thư tịch cổ của Trung Quốc lại 
ghi chép khá cụ thể và chi tiết về vương quốc này trong các thế kỷ VII-X. 
Trong đó, những ghi chép của Tùy thư được coi là nguồn sử liệu sớm 
nhất và có tính chất cùng thời. Bộ chính sử này ghi chép rất cụ thể về 
nguồn gốc, thực tế chính trị, điều kiện tự nhiên cũng như các sinh hoạt 
văn hóa, xã hội của Chân Lạp. Sách chép rằng: “Nước Chân Lạp ở phía 
tây nam nước Lâm Ấp vốn là một thuộc quốc của Phù Nam. Cách quận 
Nhật Nam 60 ngày đi thuyền. Phía nam giáp nước Xa Cừ, phía tây giáp 
nước Châu Giang. Vua nước ấy họ là Sát Lợi. Tên là Chất Đa Tư Na. Từ 
đời ông tổ của vua này thế nước đã dần dần cường thịnh lên. Đến đời 
Chất Đa Tư Na đã bèn kiêm tính nước Phù Nam. Khi vua này chết, con 

1. Lê Tắc: An Nam chí lược, Sđd, tr.288.
2. Việt sử thông giám c ương mục, Sđd, tr.192.
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trai là Y Xa Na Tiên lên thay. Vua ở thành Y Xa Na, dưới thành có hai 
vạn nhà. Trong thành có một tòa lầu lớn. Đó là chỗ vua chầu, vua thống 
lĩnh 30 thành lớn. Mỗi thành có vài ngàn nhà, đều có bộ súy. Tên gọi 
chức quan giống như Lâm Ấp.

Vua nước ấy ba ngày coi chầu một lần. Khi ra thì ngồi trên giường 
ngũ hương thất bảo có vây trướng báu dùng gỗ vân làm khung, ngà voi, 
vòng vàng làm vách giống như một chiếc lều con, treo đèn vàng giống 
y như ở nước Xích Thổ. Phía trước đặt cái án hương nạm vàng, có hai 
người đứng hầu hai bên. Nhà vua mặc áo tía như đồi mồi, dây đeo trang 
sức rủ xuống tới cổ, đầu đội mũ hoa báu dát vàng, nạm ngọc, có trùm 
bằng mạng đính trân châu. Chân đi giày da, tai đeo vòng vàng. Thường 
mặc áo vải trắng và lấy ngà voi làm guốc. Nếu khi nào trên đầu không 
đội mũ thì không trùm mạng trang sức. Các quần thần ăn mặc cũng 
tương tự như vậy. Có năm vị đại thần, một là Cô Lạc, hai là Cao Tướng 
Bằng, ba là Bà Hà Đa Lăng, bốn là Xá Ma Lăng, năm là Nhiễm Đa Lâu, 
cùng các bề tôi cấp thấp. Mỗi khi chầu vua thì họ dập đầu ba cái dưới 
thềm, khi nhà vua gọi lên thì họ quỳ xuống, dùng hai tay ôm lấy cổ, lết 
quanh nơi vua ngồi. Bàn bạc chính sự xong thì quỳ phục xuống mà lui 
ra. Ở thềm điện và ngoài cổng có hàng ngàn quân thị vệ mặc áo giáp, 
cầm trượng đứng gác.

Nước này thường hòa thân với các nước Tham Bán và Châu Giang, 
đã mấy lần đánh nhau với hai nước Lâm Ấp và Đà Hoàn. Người nước 
ấy đi đâu, làm gì cũng mang áo giáp, gậy gộc, nếu có việc chinh phạt 
là tiện dùng ngay. Tục của họ: Nếu không phải con do vợ cả của vua 
đẻ ra thì không được làm vua. Ngay hôm vua mới lên ngôi, nếu có 
anh em, đều đem ra hành hình cho tàn phế, hoặc chặt ngón tay, hoặc 
cắt mũi, rồi cho ra ở chỗ khác mà sống, không được làm quan. Người 
họ vóc bé mà da đen, đàn bà cũng có người da trắng. Họ đều búi tóc 
xõa xuống tai. Tính khí nhanh nhẹn khỏe mạnh. Cách ăn ở, đồ dùng 
trong nhà đều giống như nước Xích Thổ. Họ coi tay phải là sạch sẽ, 
tay trái là dơ bẩn. Sáng sáng họ phải rửa tay. Họ lấy cành dương liễu 
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mà đánh răng. Sau khi niệm chú và đọc kinh rồi, họ dùng rượu rửa tay 
rồi mới ăn. Ăn xong lại dùng cành liễu đánh răng, lại đọc kinh, niệm 
chú. Thức ăn thường là đường cát, gạo tẻ, bánh. Khi ăn uống, họ lấy 
thịt trộn lẫn với cơm, canh, bánh, rồi ăn. Khi cưới vợ thì chỉ đưa sang 
một bộ quần áo. Họ chọn ngày rồi sai người làm mối đón dâu. Nhà 
trai, nhà gái đều không ra khỏi cửa trong tám ngày, cả đêm ngày đốt 
đèn trong nhà không thôi. Cưới vợ xong thì con trai phải chia của với 
cha mẹ, ra ở riêng. Nếu cha mẹ chết sớm mà con cái chưa lấy vợ thì 
đem gia tài còn lại đó cho con. Nếu đã lấy vợ thì gia tài đó nhập vào 
của công. Khi nhà có tang đàn bà nhịn ăn bảy ngày, cắt tóc (để tang) 
và kêu khóc. Các tăng ni, đạo sĩ và thân bằng cố hữu đều đến nổi nhạc 
để đưa tiễn. Họ lấy gỗ ngũ hương thiêu xác, rồi nhặt than xương đựng 
vào trong bình bằng vàng bạc, bỏ ra sông lớn. Người nghèo có thể 
dùng bình gốm có vẽ màu sắc. Cũng có khi họ không thiêu xác, mà bỏ 
vào trong núi, mặc cho dã thú ăn.

Nước ấy phía bắc nhiều đồi núi, phía nam nhiều sông đầm. Khí đất 
rất nóng không có sương giá, tuyết rơi, rắn rết rất nhiều. Đất thích hợp 
trồng lúa, lúa mạch, cũng có ít kê. Các loại rau quả, rau xanh giống như 
ở Nhật Nam, Cửu Chân. Riêng có loại cây bà na sa không có hoa, lá như 
lá thị, quả như bí đao. Cây am la, hoa và lá giống như cây táo, nhưng quả 
lại như quả mận. Cây tỳ dã, hoa giống như hoa đu đủ, lá như lá mận, 
nhưng quả lại như quả gió...

Họ kính trọng quỷ thần đến như vậy. Phần đông nhân dân thờ 
Phật, họ cũng tin đạo sĩ. Phật và đạo sĩ đều lập tượng ở quán. Năm Đại 
Nghiệp thứ 13 (617), vua họ sai sứ sang cống. Hoàng đế đáp lễ rất hậu. 
Sau đó cũng tuyệt giao”1.

1. Tùy thư, phần Chân Lạp, quyển 82: Liệt truyện 47, trích từ Nhị thập lục sử, 
tr.1198-1199, bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp 
qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, 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.298-300.
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Bên cạnh đó, bộ Văn hiến thông khảo của Mã Đoan Lâm cũng có 
những ghi chép có giá trị về Chân Lạp. Bên cạnh ghi chép giống Tùy 
thư về điều kiện tự nhiên, thủ tục triều chính, đời sống, phong tục tập 
quán; bộ thư tịch cổ này còn có thêm những ghi chép về tôn giáo và sự 
chia tách của Chân Lạp. Sách chép: “Nước Chân Lạp ở tây nam Lâm 
Ấp, vốn là thuộc quốc của Phù Nam. Chân Lạp cách quận Nhật Nam 
đi thuyền 16 ngày thì đến. Phía nam tiếp giáp nước Xa Cừ, phía tây có 
nước Chu Giang...

Thường thường đến giữa tháng 5, tháng 6, khí độc lan tràn, người 
ta liền lấy lợn trắng, dê trắng ngoài cửa Tây thành cúng nó. Không làm 
thế thì ngũ cốc không lên, gia súc chết nhiều, người ốm đau bệnh tật. 
Ở gần đô ấp có núi Lăng Già Bản Bà, trên núi có miếu thần, thường lấy 
binh lính hai ngàn người để canh gác miếu, Thần ở phía đông thành tên 
là Bà Đa Ly, khi tế dùng thịt người. Vua Chân Lạp có năm giết người để 
đêm đến cầu đảo, cũng có lính canh giữ nghìn người. Vì người Chân 
Lạp kính quỷ thần như vậy nên phần nhiều thờ Phật pháp. Lại càng 
tin đạo sĩ. Phật gia và Đạo gia đều lập tượng quán của mình, tùy theo 
đại nghiệp. Nhà vua (Trung Quốc - N.D) lấy lễ tiếp của họ rất hậu; về 
sau cũng thôi. Đời Đường, từ năm Vũ Đức (618 - 626) tới năm Thanh 
Lịch (698), tất cả bốn lần tới triều cống. Từ niên hiệu Thuần Long  
(705 - 706) về sau hai lần. Nửa nước phía bắc nhiều núi lớn nên gọi là 
Lục Chân Lạp. Nửa nước phía nam bờ biển, đất thấp, phì nhiêu, nhiều 
đầm gọi là Thủy Chân Lạp. Nửa Thủy Chân Lạp đất rộng tám trăm dặm. 
Vua ở thành Bà La Đề Bạt. 

Lục Chân Lạp hoặc còn gọi là Đát Khuất. Thời Khai Nguyên Thiên 
Bảo, con vua dắt thuộc hạ hai mươi sáu người tới triều, được phong làm 
Quả nghị đô úy Thái lang trung. Phó vương Bà Di và vợ đến triều, dâng 
mười một con voi đã huấn luyện; dẫn Bà Di lên Thí điện trung gián, ban 
tên là Tân Hán. Khi ấy Đức Tông mới lên ngôi, tất cả các giống cầm quý, 
thú lạ đều thả đi hết. Tất cả ba mươi hai con voi đã huấn luyện mà Man 
di dâng cống nuôi trong vườn thượng uyển, đem thả hết xuống phía 
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Nam Kinh Sơn. Đến giữa niên hiệu Nguyên Hòa, Thủy Chân Lạp cũng 
sai sứ vào cống”1.

Những nội dung tương tự cũng được sách Thông chí của Trịnh 
Tiều người Tống ghi lại: “Chân Lạp thông hiếu với Trung Quốc từ đời 
Tùy (581 - 617). Nước này ở phía tây nam nước Lâm Ấp vốn là một 
nước phiên thuộc của Phù Nam. Cách quận lị Nhật Nam 60 ngày đi 
thuyền. Phía nam giáp nước Xa Cừ. Phía tây giáp nước Châu Giang. 
Vua nước ấy, họ là Sát Lợi, tên là Chất Đa Tư Na. Từ đời ông tổ của vị 
vua này, thế nước đã dần dần cường thịnh. Đến đời Chất Đa Tư Na bèn 
thôn tính nước Phù Nam. Khi Chất Đa Tư Na chết, con ông là Y Xa 
Na Tiên lên thay. Ở kinh thành Y Xa Na, dưới thành có hai vạn nhà ở, 
trong thành có một tòa nhà lớn. Đó là chỗ vua coi chầu. Vua đứng đầu 
30 thành lớn. Mỗi thành có vài ngàn nhà, và đều có các bộ súy (người 
chỉ huy một thành)”2.

Khi đề cập tới Chân Lạp nói chung và Thủy Chân Lạp nói riêng 
(Nam Bộ Việt Nam ngày nay) giai đoạn thế kỷ VII-X trong các nguồn 
thư tịch cổ Trung Quốc, không thể không đề cập đến bộ Thái bình hoàn 
vũ ký. 

Cùng với đó, bộ Chư phiên chí của Triệu Nhữ Quát cũng có những 
ghi chép về Chân Lạp: “Nước Chân Lạp ở phía Nam nước Chiêm Thành. 
Phía đông giáp biển. Phía tây giáp nước Bồ Cam. Phía nam giáp Gia La 
Hy. Từ Toàn Châu đi thuyền gặp gió thuận lợi thì hơn một tháng tới 
nước đó. Nước này rộng độ 7.000 dặm. Kinh đô gọi là Lộc Ngột. Khí 
trời ấm áp. Vua họ ăn mặc đại khái giống Chiêm Thành. Từ quan tới 
dân đều đan phên tre và dùng cỏ lợp nhà. Riêng quốc vương thì đẽo đá 

1. Mã Đoan Lâm: Văn hiến thông khảo, quyển 332, bản dịch của Nguyễn Hữu 
Tâm, Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung 
Quốc, in trong Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, Sđd, tr.302.

2. Trịnh Tiều: Thông chí, quyển thứ 198, tập 18, bản dịch của Nguyễn Hữu 
Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung 
Quốc”, 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.304.
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làm nhà. Họ có một thắng cảnh là hồ lát đá xanh thả hoa sen, bắc cầu 
vàng vượt qua, dài độ hơn mười trượng. Cung điện lâu đài rất tráng lệ, 
xa hoa. Nhà vua ngồi trên giường ngũ hương thất bảo, vây trướng báu, 
lấy gỗ vân làm cột, ngà voi làm tường. Quân thần vào chầu trước hết 
tới dưới thềm dập đầu ba cái, rồi lên thềm quỳ gối, ôm vai, lết quanh 
nơi vua ngồi ba vòng. Bàn chính sự xong thì quỳ phục xuống mà ra. Ở 
góc tây nam đô thành trên đài bằng đồng có bày hai mươi tư chiếc thạp 
đồng. Họ đặt tám con voi đồng trần ở ngoài. Mỗi con nặng bốn nghìn 
cân. Vua nước ấy có gần hai vạn con voi chiến. Ngựa cũng nhiều nhưng 
nhỏ con. Họ thờ Phật rất kính cẩn, chu đáo. Hàng ngày dùng 300 phụ 
nữ Phiên để múa và dâng cơm cho Phật. Tục nước ấy: Gian dâm không 
bắt tội. Trộm cướp thì có hình phạt như chặt tay, chặt chân, nung đỏ con 
dấu đóng vào ngực. Sư tăng, phù thủy niệm chú rất linh. Vị sư nào mặc 
áo vàng là sư có vợ con, người mặc áo đỏ là ở chùa. Giới luật của họ rất 
tinh nghiêm. Thầy phù thủy của họ lấy lá cây làm áo. Những người ấy có 
vị thần của họ tên là Bá Đa Lợi. Họ thờ cũng rất cẩn thận”1.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, nguồn thư tịch cổ Trung Quốc là 
nguồn sử liệu rất có giá trị khi phác dựng lại diện mạo của vương quốc 
Chân Lạp nói chung, vùng đất Thủy Chân Lạp nói riêng trong các thế kỷ 
VII-X. Qua những ghi chép chi tiết và tỉ mỉ đó, chúng ta không chỉ thấy 
được nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội, phong tục tập quán, văn hóa của 
Chân Lạp mà còn biết được tiến trình và thời gian chia tách Chân Lạp 
thành hai phần: Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Dù dung lượng viết 
riêng về Thủy Chân Lạp là không nhiều, nhưng rõ ràng là qua những ghi 
chép đó, vẫn hình dung được phần nào về vùng đất Thủy Chân Lạp với 
những đặc tính phát triển riêng và tính độc lập tương đối về chính trị so 
với phần còn lại của quốc gia Chân Lạp.

1. Triệu Nhữ Quát: Chư phiên chí, phần Chân Lạp, bản dịch của Nguyễn Hữu 
Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung 
Quốc”, 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.306-307.
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2. Nam Bộ thế kỷ XI - XVI

Khi phản ánh về diện mạo vùng đất Nam Bộ Việt Nam trong các thế 
kỷ VII-X, nếu như các nguồn thư tịch cổ của Trung Quốc cũng như của 
Việt Nam cho biết nhiều thông tin về sự khác biệt của điều kiện tự nhiên 
và sự chia tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp, thì trong các thế 
kỷ XI-XVI, khi khảo sát các bộ chính sử, chúng tôi nhận thấy địa danh 
Thủy Chân Lạp dường như không còn xuất hiện nữa. Trong đó, nguồn 
thư tịch cổ Việt Nam chủ yếu phản ánh lại mối quan hệ giữa quốc gia 
Đại Việt và vương quốc Chân Lạp nói chung.

Nếu như quan hệ Đại Việt và Chân Lạp dưới thời Bắc thuộc diễn ra 
dưới hình thức liên minh quân sự hoặc các hoạt động tiến cống, thì sau 
khi Đại Việt giành được độc lập, mối quan hệ này có thêm các yếu tố 
mới - đó là hoạt động thương mại, tuy đây có thể chỉ là hoạt động buôn 
bán phi quan phương. Sách An Nam chí lược chép: “Tháng giêng năm 
đầu Đại Trung Tường Phù (1008), sắc chế gia phong Chí Trung làm 
Dực Đái Công thần. Tháng 9, Giao Châu Vương tâu nói có hai người 
lái buôn Chân Lạp, bị Giao Châu sảnh trục xuất, trốn đến xin nhập tịch 
làm dân bản châu. Chân Tông nói: “Người phương xa vì cùng đường 
phải chạy đến quy phụ, xuống chiếu cấp y phục, tiền bạc và khiến sứ 
dẫn về nước””1.

Không những vậy, Đại Việt sử ký toàn thư và Việt sử lược có ghi chép 
lại khá thường xuyên hoạt động bang giao và các mối liên hệ giữa Đại 
Việt và Chân Lạp dưới thời Lý. Chúng ta có thể thấy các lần triều cống của 
Chân Lạp đến chính quyền Thăng Long qua ghi chép Việt sử lược: “Năm 
Nhâm Tý, hiệu Thuận Thiên năm thứ 3 (1012), tháng chạp, nước Chân Lạp 
tới cống”2; “Năm Giáp Dần, hiệu Thuận Thiên năm thứ 5 (1014), Chân 
Lạp tới cống”3; “Năm Ất Sửu, hiệu Thuận Thiên năm thứ 16 (1025), 

1. Lê Tắc: An Nam chí lược, Sđd, tr.233-234.
2, 3. Việt sử lược, Nxb. Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây,  

Hà Nội, 2005, tr.76.
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Chân Lạp tới cống”1; “Năm Kỷ Mão, hiệu Thông Thụy năm thứ 16 
(1039), mùa đông, tháng chạp, nước Chân Lạp tới cống”2; “Năm Bính 
Thân, hiệu Long Thụy Thái Bình năm thứ 3 (1057), mùa thu, tháng 8, 
Chân Lạp tới cống”3; “Năm Kỷ Dậu, hiệu Thần Vũ năm đầu (1069), Chân 
Lạp tới cống”4; “Năm thứ 4, hiệu Thần Vũ (1072), Chân Lạp tới cống”5; 
“Năm Ất Hợi, hiệu Hội Phong năm thứ 4 (1095), Chân Lạp, Chiêm 
Thành tới cống”6; “Năm Mậu Tuất, hiệu Hội Tường Đại Khánh năm 
thứ 9 (1118), mùa xuân, tháng 2, Chân Lạp, Chiêm Thành tới cống”7; 
“Năm Canh Tý, hiệu Thiên Phù Duệ Vũ năm đầu (1120), Chiêm Thành, 
Chân Lạp tới cống”8; “Năm Quý Mão, hiệu Thiên Phù Duệ Vũ năm  
thứ 4 (1123), Chân Lạp tới cống”9; “Năm Giáp Dần, hiệu Thiên Chương 
Bảo Tự năm thứ 2 (1134), mùa xuân, tháng 2, Chiêm Thành, Chân Lạp 
tới cống”10; “Năm Quý Dậu, hiệu Đại Định năm thứ 14 (1153), tháng 11, 
Chân Lạp tới cống”11; “Năm Tân Hợi, hiệu Thiên Tư Gia Thụy năm  
thứ 6 (1191), nước Chân Lạp tới cống”12; “Năm Ất Mão, hiệu Thiên Tư 
Gia Thụy năm thứ 11 (1195), Chân Lạp tới cống”13. Như vậy, theo ghi 
chép của Việt sử lược, dưới thời Lý, Chân Lạp cử 15 phái đoàn đến tiến 
cống chính quyền Thăng Long. 

Về quan hệ của Đại Việt và Chân Lạp qua những ghi chép của Đại 
Việt sử ký toàn thư: “Nhâm Tý (Thuận Thiên) năm thứ 3 (1012), (Tống 
Đại Trung Tường Phù năm thứ 5),... nước Chân Lạp đến cống”14; “Giáp 
Dần (Thuận Thiên) năm thứ 5 (1014), (Tống Đại Trung Tường Phù năm 
thứ 7),... nước Chân Lạp sang cống”15; “Canh Thân (Thuận Thiên) năm 
thứ 11 (1020), (Tống Thiên Hy năm thứ 4). Mùa hạ, tháng 4, nước Chân 
Lạp đến cống”16; “Ất Sửu (Thuận Thiên) năm thứ 16 (1025), (Tống Thiên 
Thánh năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 2, nước Chân Lạp sang cống”17; 
“Bính Dần (Thuận Thiên) năm thứ 17 (1026), (Tống Thiên Thánh năm 
thứ 4)... Mùa đông, tháng 11, nước Chân Lạp sang cống”18; “Quý Dậu, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Việt sử lược, Sđd, tr.77, 83, 90, 98, 99, 107, 
115, 116, 117, 141, 148, 162, 163.

14, 15, 16, 17, 18. Đại Việt sử ký toàn thư, t.1, Sđd, tr.243, 244, 246, 247, 247.
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(Thiên Thành) năm thứ 6 (1033), (Tống Minh Đạo năm thứ 2). Mùa 
xuân, tháng giêng, nước Chân Lạp sang cống”1; “Kỷ Mão, (Thông Thụy) 
năm thứ 6 (1039),... tháng 12, nước Chân Lạp sang cống”2; “Bính Thân 
(Long Thụy Thái Bình) năm thứ 3 (1056), (Tống Gia Hựu năm thứ 1). 
Mùa xuân, tháng giêng, nước Chân Lạp sang cống”3; “Mậu Tuất, (Hội 
Tường Đại Khánh) năm thứ 9 (1118), (Tống Trùng Hòa năm thứ 1)... 
Tháng 2, sứ nước Chân Lạp sang chầu. Đặt lễ yến tiệc mùa xuân và mở 
hội khánh thành bảy bảo tháp. Bấy giờ xuống chiếu cho Hữu Ty bày 
nghi trượng ở điện Linh Quang, dẫn sứ giả đến xem”4; “Canh Tý, (Thiên 
Phù Duệ Vũ) năm thứ 1 (1120), (Tống Tuyên Hòa năm thứ 2)... Tháng 3, 
nước Chân Lạp sang cống”5; “Quý Mão (Thiên Phù Duệ Vũ) năm thứ 4 
(1123), (Tống Tuyên Hòa năm thứ 5)... Mùa thu, tháng 7, nước Chân 
Lạp sang cống”6; “Giáp Thìn, (Thiên Phù Duệ Vũ) năm thứ 5 (1124), 
(Tống Tuyên Hòa năm thứ 6)... Mùa hạ, tháng 4, người nước Chân Lạp 
là Kim Đinh A Truyền cùng 4 người gia đồng sang quy phụ”7; “Tân Hợi, 
(Thiên Tư Gia Thụy) năm thứ 6 (1191), (Tống Thiệu Hy năm thứ 2). Mùa 
xuân, nước Chân Lạp sang cống”8. Như vậy, theo Đại Việt sử ký toàn thư 
thì Chân Lạp đến tiến cống vương triều Lý là 13 lần.

Ra đời sau và kế thừa của những bộ thư tịch cổ trước, bộ Việt sử 
thông giám cương mục cũng chép về quan hệ của Đại Việt và Chân Lạp, 
sách chép: “Nhâm Tý, năm thứ ba (1012), tháng 12, mùa đông, nước 
Chân Lạp sang cống. Nước Chân Lạp ở phía nam nước Chiêm Thành, 
khoảng niên hiệu Thuận Thiên (1010 - 1026), tất cả bốn lần sang triều 
cống nước ta”9; “Quý Dậu, năm thứ sáu (1033), tháng giêng, mùa xuân, 
nước Chân Lạp sai sứ đến triều cống”10; “Kỷ Mão, năm Kiền phù hữu 
đạo thứ nhất (1039), tháng 12, nước Chân Lạp sai sứ đến triều cống. 
Năm Thiên Thành thứ sáu (1033) đã sai cống đến đây lại sang cống 
nữa”11; “Bính Thân, năm thứ 3 (1056), tháng giêng, mùa xuân, nước 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đại Việt sử ký toàn thư, t.1, Sđd, tr.255, 261, 271, 288-289, 
290, 292, 292-293, 330.

9, 10, 11. Việt sử thông giám c ương mục, Sđd, tr.273, 291, 300.
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Chân Lạp sai sứ đến cống”1; “Mậu Tuất, năm thứ 9 (1118), tháng hai, 
mùa xuân, nước Chân Lạp sai sứ đến tiến cống. Bấy giờ khánh thành 
ngọn bảo tháp, nhà vua sai bày đồ nghi trượng ở trước điện Linh Quang, 
cho dẫn sứ giả Chiêm Thành đến xem”2; “Ất Mão (1135), tháng 2, mùa 
xuân, Chân Lạp và Chiêm Thành đều đến tiến cống”3. Có thể thấy rằng, 
bộ thư tịch cổ này có chép bảy lần sứ đoàn của Chân Lạp đến tiến cống 
vương triều Lý. Về cơ bản những ghi chép của Việt sử thông giám cương 
mục không khác nhiều so với các bộ Đại Việt sử ký toàn thư và Việt sử 
lược, chúng tôi ngờ rằng Việt sử thông giám cương mục chép lại sự kiện 
của hai bộ sách trên.

Như vậy, số lần triều cống của Chân Lạp đến vương triều Lý có thể 
lập thành bảng thống kê sau đây: 

Bảng thống kê các phái đoàn triều cống của Chân Lạp đến  
Đại Việt dưới thời Lý4

STT Năm Thời gian Cống phẩm

1 1012 Tháng chạp Sang cống

2 1014 ? Sang cống

3 1020 ? Sang cống

4 1025 ? Sang cống

5 1026 ? Sang cống

6 1033 ? Sang cống

1, 2, 3. Việt sử thông giám c ương mục, Sđd, tr.320, 352, 370.
4. Bảng thống kê dẫn theo Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Tiến Dũng: Về 

các mối giao thương của quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần (thế kỷ XI - XIV), tr. 33. 
Đây là số liệu thống kê từ Đại Việt sử ký toàn thư. Tuy nhiên, số liệu lọc ra mới chỉ 
đề cập đến 13 phái đoàn Chân Lạp đến cống nạp; còn trong bài viết này các năm 
1057, 1069, 1086, 1088, 1095, 1134, 1135, 1194, 1195, được bổ sung thêm số liệu 
từ Việt sử lược. Qua khảo sát, có thể thấy rằng sự tiến cống của Chân Lạp những 
năm 1012, 1014, 1025, 1039, 1118, 1120, 1123, 1191 được cả hai bộ thư tịch cổ trên 
cùng ghi chép lại.



CHƯƠNG I: NAM BỘ THẾ KỶ VII - XVI: THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU... 29

7 1039
Mùa đông,  
tháng chạp

Sang cống

8 1056 ? Sang cống

9 1057 Mùa thu, tháng 8 Sang cống

10 1069 ? Sang cống

11 1072 ? Sang cống

12 1086 Tháng 2 Sang cống

13 1088 Tháng chạp Sang cống

14 1095 ? Sang cống

15 1118 ? Sang cống

16 1120 ? Sang cống

17 1123 ? Sang cống

18 1126 ? Sang cống

19 1134 Mùa xuân, tháng 2 Sang cống

20 1135 ? Sang cống

21 1153 Mùa xuân, tháng 3 Sang cống

22 1191 ? Sang cống

23 1194 Mùa đông Sang cống

24 1195 ? Sang cống

Không chỉ ghi chép các hoạt động triều cống, các bộ chính sử Việt 
Nam còn viết về các cuộc xung đột quân sự giữa Đại Việt và Chân 
Lạp. Sách Lịch triều hiến chương loại chí có ghi về liên minh quân sự 
của Chân Lạp với nhà Tống tấn công Đại Việt năm 1075-1077: “Năm 
Thái Ninh thứ 4 (1075) đời Lý Nhân Tông, ông (tức Lý Thường Kiệt) 
cùng Tông1 Đản đánh Tống, lĩnh m ười vạn quân chia đư ờng tiến đánh,  

1. Việt sử thông giám c ương mục chép là Tôn.
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vây chặt châu Khâm, châu Liêm. Viên Đô giám tỉnh Quảng Tây nhà 
Tống là Trương Thủ Tiết đem binh đến cứu, ông đón đánh ở cửa Côn 
Luân phá tan đ ược, chém Thủ Tiết tại trận rồi làm cỏ châu Ung, bắt  
những tù nhân còn lại đem về. Trong trận này, ông đem trọng binh vào 
đất ngư ời mà ngư ời Tống sợ không dám động binh, tiếng tăm lừng lẫy 
khắp nơi; là một võ công bậc nhất xưa nay. Khi đã về già, ông thống lĩnh 
các quân đi đánh Chiêm Thành, vẽ thành bản đồ ba châu dâng lên, do 
công đó, đư ợc thăng Thái úy.

Năm thứ năm, nhà Tống sai Quách Quỳ cầm đầu chín t ướng hợp 
lực với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lư ợc, ông đón đánh ở sông 
Như  Nguyệt phá tan được”1.

Bộ chính sử này cũng cho biết thêm: “Tháng 32, nhà Tống sai Quách 
Quỳ làm Chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, hợp với quân Chiêm Thành, 
Chân Lạp xâm lư  ợc nư ớc ta. V ương An Thạch nhà Tống nghe tin châu 
Khâm, châu Liêm bị hạ, đã không vui, lại được đem tờ lộ bố3 của ta nói: 
“Nhà Tống đặt ra phép thanh miêu4 và miễn dịch5 làm cho nhân dân 
khốn cùng, nay ta đem quân để cứu vớt”, Vư ơng An Thạch lại càng thêm 
giận, mới sai Thiên chư ơng đãi chế là Triệu Tiết làm Chiêu thảo sứ đem 
quân tiến đánh ta. Triệu Tiết nói: “Quách Quỳ thạo việc ngoài biên, xin 
để Quỳ làm Chánh sứ, Tiết xin làm phó”. Vua Tống nghe theo, sai thống 
lĩnh chín tướng quân hợp với hai n ước Chiêm Thành, Chân Lạp xâm 
l  ược nư ớc ta. Vua sai Lý Th ường Kiệt đón đánh quân Tống ở sông Như  
Nguyệt6, phá tan, quân Tống chết hơn 1.000 ng ười. Quách Quỳ rút lui, 
lại lấy các châu Quảng Nguyên của ta”7. 

1, 7. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sđd, tr. 308, 644-645.
2. Việt sử thông giám cương mục chép việc này vào tháng 12 năm Anh Vũ 

Chiêu Thắng thứ nhất, tức năm 1076.
3. Lộ bố: tờ bố cáo cho dân chúng.
4. Thanh miêu: phép cho dân vay tiền lúa non lấy lãi nhẹ.
5. Miễn dịch: cho dân nộp tiền để khỏi lao dịch.
6. Sông Như Nguyệt: thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, một khúc của 

sông Cầu.
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Trong khi đó, Việt sử lược đã ghi chép lại các đợt tấn công của Chân 
Lạp đến Nghệ An và Hà Tĩnh - vùng biên viễn của quốc gia Đại Việt 
thời bấy giờ. Sách này chép: “Năm Mậu Thân, hiệu Đại Thuận năm đầu 
(1128), Chân Lạp đến cướp ở châu Nghệ An. Tháng 2, Chân Lạp đến 
cướp ở châu Nghệ An, vua sai Thái phó Nguyễn (Lý) Công Bình đánh 
dẹp, bắt được tướng của nó rồi về”1; “Năm Nhâm Tý, hiệu Đại Thuận 
thứ 5 (1132), mùa thu, tháng 8, Chân Lạp, Chiêm Thành đến cướp châu 
Nghệ An. Vua xuống chiếu sai Thiếu úy Dương Anh Nhĩ đi đánh, thắng 
được”2; “Năm Bính Thìn, hiệu Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 4 (1136), 
tướng Chân Lạp là Tô Phá Lăng đến cướp châu Nghệ An. Vua sai Thái 
phó Nguyễn (Lý) Công Bình đi đánh bại được”3; “Năm Đinh Mão, hiệu 
Đại Định năm thứ 9 (1149), mùa thu, tháng 9, Chân Lạp đến cướp châu 
Nghệ An”4.

Cũng giống như Việt sử lược, các lần xung đột quân sự giữa Đại 
Việt và Chân Lạp tại vùng Nghệ Tĩnh cũng được bộ chính sử Đại Việt 
sử ký toàn thư cho biết: “Bính Thìn (Thái Ninh), năm thứ 5 (1076), (từ 
tháng 4 về sau là niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 1; Tống Hy 
Ninh năm thứ 9). Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ xứ Quảng 
Nam5 là Quách Quỳ làm Chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 
chín tướng, họp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta”6; 
“Mậu Thân, Thiên Thuận năm thứ 1 (1128), (Tống Kiến Viêm năm  
thứ 2). Ngày Giáp Dần, hơn hai vạn người Chân Lạp vào cướp bến Ba 
Đầu ở châu Nghệ An. Xuống chiếu cho Nhập nội thái phó Lý Công Bình 
đem các quan chức đô cùng người châu Nghệ An đi đánh... Ngày Quý 
Hợi, Lý Công Bình đánh bại người Chân Lạp ở bến Ba Đầu, bắt được 
chủ tướng và quân lính... Thư báo thắng trận của Lý Công Bình đến 
kinh sư... Ngày Mậu Thìn, vua ngự đến hai cung Thái Thanh, Cảnh Linh 

1, 2, 3, 4. Việt sử lược, Sđd, tr.140, 141, 142, 145.
5. Quảng Nam: Tên lộ của nhà Tống, sau chia làm Quảng Nam Đông lộ - tức 

tỉnh Quảng Đông và Quảng Nam Tây lộ - tức tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
6. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.1, tr.278.
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và các chùa quán trong thành để lễ tạ ơn Phật và Đạo đã giúp ngầm cho 
Công Bình đánh được người Chân Lạp... Tháng 3, Lý Công Bình đem 
quân về kinh sư, dâng tù 169 người... Người Chân Lạp vào cướp hương 
Đỗ Gia1 ở châu Nghệ An, có đến hơn 700 chiếc thuyền. Xuống chiếu 
sai bọn Nguyễn Hà Viêm ở Thanh Hóa và Dương Ổ ở châu ấy đem 
quân đánh, phá được... Châu Nghệ An đệ tâu một phong quốc thư của 
nước Chân Lạp, xin sai người sang sứ nước ấy. Vua không trả lời”2; 
“Nhâm Tý, Thiên Thuận năm thứ 5 (1132), (Tống Thiệu Hưng năm 
thứ 2). Tháng 8, Chân Lạp và Chiêm Thành đến cướp châu Nghệ An... 
Xuống chiếu cho Thái úy Dương Anh Nhị đem người ở phủ Thanh Hóa 
và châu Nghệ An đi đánh quân Chân Lạp và Chiêm Thành, phá tan... 
Tháng 9, Lệnh hỏa đầu ở đô Phụng vệ là Đinh Ngưu dâng voi trắng... 
Lệnh thư gia châu Nghệ An là Trần Lưu dâng ba người Chiêm Thành. 
Trước đây bọn người này thường ẩn nấp ở chỗ hiểm yếu, bắt người châu 
Nghệ An đem bán cho nước Chân Lạp, Lưu đặt phục binh ở chỗ ấy, 
bắt được đem dâng”3; “Canh Ngọ, Đại Định năm thứ 11 (1150), (Tống 
Thiệu Hưng năm thứ 20). Tháng 9, người Chân Lạp cướp châu Nghệ 
An, đến núi Vụ Thấp gặp nắng nóng ẩm thấp, phần nhiều chết vì lam 
chướng bèn tự tan vỡ”4.

Về sự xung đột quân sự giữa Đại Việt và Chân Lạp, sách Việt sử 
thông giám cương mục cũng chép lại rằng: “Bính Thìn, năm Anh Vũ 
Chiêu Thắng thứ 1 (1076), tháng 12, mùa đông, quân nhà Tống sang 
xâm lược, chiếm lấy các châu ở Quảng Nguyên rồi rút về. Trước đó, 
Thường Kiệt đem quân sang đánh nhà Tống, có làm bài lộ bố, đại ý nói: 
Nhà Tống thi hành phép thanh miêu và trợ dịch làm cho quân Tống 
phải ngậm đắng nuốt cay! Ta nay dấy quân là cốt để sang cứu vớt dân 
chúng. Phàm những thành ấp nào mà quân của Thường Kiệt đi qua, 
đều được niêm yết bài lộ bố ấy ở bên đường. Kịp khi Ung Châu và 
Liêm Châu bị phá, An Thạch hay tin, giận lắm, bèn dùng Quách Quỳ 

1. Đỗ Gia: tên hương thời Lý, nay là huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
2, 3, 4. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.1, tr.299-301, 306, 318.
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làm Chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó sứ, cầm đầu chín tướng quân, 
ước hẹn các nước Chiêm Thành và Chân Lạp cùng sang lấn cướp”1; 
“Mậu Thân (1128), Chân Lạp vào cướp. Tháng 2, sai Lý Công Bình đi 
đánh bại được quân địch. Nước Chân Lạp đem hơn hai vạn người vào 
cướp Nghệ An. Việc lên đến triều đình. Nhà vua sai Công Bình đi đánh, 
đánh bại quân địch, bắt được tướng và quân của địch gồm 169 người. 
Tin thắng trận báo về đến kinh đô, nhà vua cho là nhờ công đức Phật 
phù hộ, thân đến lễ tạ ở cung Thái Thanh, cung Cảnh Linh và các đền 
chùa trong thành”2; “Mậu Thân (1128), tháng 8, mùa thu, nước Chân 
Lạp vào cướp. Giặc kéo hơn 700 thuyền đến Nghệ An. Nhà vua sai bọn 
Nguyễn Hà Viêm và Dương Ổ đi đánh bại được quân địch. Chân Lạp 
lại đưa thư xin triều đình sai người sang sứ nước Chân Lạp nhưng nhà 
vua không trả lời”3; “Nhâm Tý (1132), tháng 8, mùa thu, Chân Lạp và 
Chiêm Thành cùng vào cướp. Nhà vua sai Dương Anh Nhị đi đánh bại 
được quân địch. Giặc đến Nghệ An, nhà vua sai Thái úy Anh Nhị hội 
quân với nhân dân Thanh Hóa và Nghệ An đánh kịch liệt phá tan quân 
địch”4; “Đinh Tỵ (1137), tháng giêng, mùa xuân, được tin Chân Lạp đến 
cướp Nghệ An do trạm tâu về, nhà vua xuống chiếu cho Thái úy Công 
Bình đem quân đi đánh; quân Chân Lạp bị thua”5.

Trong Phủ biên tạp lục, nhà bác học Lê Quý Đôn cũng cho biết 
thêm về quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp: “Thần Tông, năm Thiên 
Thuận thứ năm (1132), Nhâm Tý, người nước Chiêm Thành là bọn Cụ 
Ban trốn về nước, đi đến trại Nhật Lệ thì người trại ấy bắt được giải về 
Kinh sư. Chiêm Thành bèn cùng Chân Lạp hội quân vào cướp Nghệ An. 
Chân Lạp tức là nước Cao Miên ngày nay”6; “Năm thứ 21 (1491), Canh 
Tuất, tháng 4, lại đánh lấy đất Chiêm Thành và nước Cao Miên, Bình 
Khang, Bình Thuận, Diên Khánh, Gia Định và trấn Hà Tiên lập các xứ 
Phiên Trấn, Trấn Biên, Long Hồ, mở thêm đất rất rộng”7.

1, 2, 3, 4, 5. Việt sử thông giám c ương mục, Sđd, tr.335, 262, 364, 369, 372.
6, 7. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2007,  

tr. 39-40, 55.
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Sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn còn chép về các hoạt động 
giao thương của Đại Việt với các quốc gia khu vực thời Trần, trong đó 
có Chân Lạp: “Đời nhà Trần, thuyền buôn thông thương các nước; như 
vóc đoạn của các nước Tây Dương; vải hoa, trân châu, cánh trả, kim la 
(thanh la) của Trà Và; gấm, chim ưng, cá sấu, da tê, ngà voi, trầm hương, 
bạch đàn của Miên, Lào, không thiếu thứ gì; đều là những thứ đời sau 
ít có”1.

Phần Khu vũ ngữ, Điều 96, sách Vân đài loại ngữ của nhà sử học 
Lê Quý Đôn tiếp tục cho biết: “Dư đồ nước ta: Đông Nam ra tận biển, 
chính đông giáp Khâm Châu, Liêm Châu; chính bắc liền với Quảng Tây; 
chính tây liền với Vân Nam; tây (bắc) giáp với Vân Nam, Quảng (Quảng 
Đông, Quảng Tây); tây nam một bên giáp Ai Lao; chính nam cắt một 
nửa nước Chiêm Thành, nắm vững núi non, ràng buộc sông biển, thực 
là một nước có đủ tứ tái... Phía tây nam là hai trấn Thanh Hóa và Nghệ 
An, sản xuất gỗ lim, gỗ sến, gỗ táu, quế, trầm, đàn hương, tức hương, 
cau, da tê, ngà voi, vàng, bạc, đồng, sắt... Phía tây trấn Nghệ An, thông 
sang các nước Bồn Man, Lão Qua, Cao Miên. Dân các nước ấy đem trâu 
bò sang bán cho ta”2.

Sách Dư địa chí của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi cũng hé lộ 
thêm chút ít về quan hệ bang giao - triều cống của Đại Việt và Chân Lạp: 
“Nước Chiêm, nước Xiêm, nước Chân Lạp mặc nhung phục, cống đồi 
mồi, voi trắng, voi chỉ và kiến chín tấc”3. 

Không những vậy, Dư địa chí còn cho biết thêm về sự giao lưu văn 
hóa của Đại Việt với nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Chân 
Lạp thời kỳ này: “Người trong nước không được bắt chước ngôn ngữ 
và y phục của các nước Ngô (tức nhà Minh), Chiêm, Lào, Xiêm, Chân 
Lạp để làm loạn phong tục trong nước... “Vô” là lời cấm chỉ. Tiếng Ngô 
là tiếng lưỡi, phải dịch mới hiểu; tiếng Lào là tiếng họng; tiếng Xiêm, 

1, 2. Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, Sđd, tr. 155-156.
3. “Dư địa chí”, in trong Nguyễn Trãi toàn tập, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1969, tr.216.
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Chiêm, Chân Lạp là tiếng hầu, như tiếng chim quẹt, đều không được bắt 
chước để làm loạn tiếng nước nhà...”1. 

Như vậy, có thể thấy rằng, các bộ chính sử Việt Nam phản ánh khá 
sinh động quan hệ của Đại Việt và Chân Lạp trong các thế kỷ XI-XVI. 
Nếu như dưới thời Lý, chính sử có ghi chép về quan hệ chính trị - bang 
giao, cũng như các cuộc xung đột của Chân Lạp với Đại Việt, thì sang 
thời Trần, không một bộ thư tịch cổ nào của Việt Nam chép về Chân 
Lạp cũng như quan hệ của hai nước dưới triều đại này. Tuy nhiên, qua 
những ghi chép ít ỏi của Lê Quý Đôn, dù chúng ta không thấy rõ chi 
tiết, cụ thể về quan hệ bang giao - triều cống giữa Đại Việt và Chân Lạp 
dưới thời Trần; nhưng cùng với Java, Lào và các quốc gia Tây Dương thì 
dường như hoạt động giao thương mang tính quốc gia giữa Đại Việt 
và Chân Lạp vẫn diễn ra. Đến thời Lê, khi liên kết những ghi chép của 
Lê Quý Đôn, đặc biệt của Nguyễn Trãi, dù những ghi chép đó vẫn cần 
phải kiểm định thêm, nhưng chúng ta thấy rằng, xét trên nhiều phương 
diện, nếu như quan hệ Đại Việt và Chân Lạp dưới thời Lý là đậm đặc 
nhất thì dưới thời Lê, quan hệ hai nước lại diễn ra đa dạng dưới nhiều 
hình thức, đó là hoạt động bang giao triều cống, hoạt động giao thương 
và giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, với những thiếu hụt về nguồn sử liệu, 
chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi là, vậy thì giai đoạn này diện mạo của 
vùng đất Thủy Chân Lạp là như thế nào? Nó hòa nhập vào vương quốc 
Chân Lạp hay là đã bị triệt tiêu và tạo nên một “chủ quyền mở” cho đến 
thế kỷ XVI?

Nếu như tình hình Chân Lạp nói chung và vùng đất Thủy Chân 
Lạp nói riêng trong các thế kỷ VII-X được các nguồn thư tịch cổ Trung 
Quốc phản ánh khá sinh động, chi tiết cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội thì sang thế kỷ XI-XVI, vương quốc này không được ghi chép 
nhiều nữa. Đặc biệt là bộ Nguyên sử - bộ chính sử của nhà Nguyên - 
không ghi một chút thông tin gì về Chân Lạp. Trong khi các bộ thư tịch 
cổ khác lại chủ yếu chép về Chân Lạp (Lục Chân Lạp) trong mối quan 
hệ với các quốc gia lân bang.

1. “Dư địa chí”, in trong Nguyễn Trãi toàn tập, Sđd, tr.222-223.
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Tuy nhiên, có một nguồn sử liệu Trung Quốc rất có giá trị đã ghi 
chép về vùng đất tương ứng với vùng Nam Bộ Việt Nam ngày nay đó 
chính là bộ Chân Lạp phong thổ ký của Chu Đạt Quan. Ông là người 
tham gia đoàn sứ giả của nhà Nguyên đến Chân Lạp năm 1296-1297. 
Bộ sách này chép rằng: “Nước Chân Lạp, hoặc gọi là Chiêm Lạp, nước 
ấy tự gọi là Cam Bột Trí. Nay thánh triều dựa vào các kinh Tây phiên1, 
gọi tên nước ấy là Cảm Phố Chỉ, cũng là gần âm với Cam Bột Trí. Từ 
Ôn Châu đi ra biển theo hướng kim định vị2, đi qua những cửa biển các 
châu bờ biển Mân, Quảng, quá biển Thất Châu, đi qua biển Giao Chỉ, 
đến Chiêm Thành3, rồi từ Chiêm Thành xuôi gió chừng nửa tháng đến 
Chân Bồ4, đó là biên giới của nước ấy. Lại từ Chân Bồ đi theo hướng 
kim khôn thân5, qua biển Côn Lôn6 vào cảng. Có đến mười cảng nhưng 
chỉ cảng thứ tư7, tất cả các cảng khác đều bị cát làm cạn nên thuyền lớn 
không vào được. Nhưng đứng xa mà trông đều thấy mây leo, cây già, 

1. Chỉ các nước phiên thuộc phía tây của các triều đại phong kiến  
Trung Quốc.

2. Hướng nam - tây nam.
3. Chiêm Thành là tên gọi của Chămpa - quốc gia cổ từng tồn tại ở Trung 

và Nam Trung Bộ Việt Nam. Đầu Công nguyên, khu vực này có các tiểu quốc 
Lâm Ấp và Panduragan. Từ thế kỷ VI đến thế kỷ XV, các tiểu quốc này thống 
nhất trở thành vương quốc Chămpa (từ Quảng Bình đến Bình Thuận). Kinh đô 
của Chămpa qua các thời kỳ gồm: Trà Kiệu, Po Nagar, Đồng Dương, Chà Bàn 
(Vijaya, thuộc Bình Định). Năm 1693, lãnh thổ Chămpa sáp nhập hoàn toàn vào 
Đàng Trong của chúa Nguyễn, hội nhập vào lãnh thổ và cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam.

4. Theo bản dịch của Paul Pelliot và Lê Hương đều chú Chân Bồ là bờ biển 
Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Hướng tây nam và 1/3 tây.
6. Theo nghĩa rộng Côn Lôn là chỉ cả vùng Mã Lai, nghĩa hẹp chỉ đảo Côn 

Lôn - tức Côn Đảo ngày nay.
7. Theo Paul Pelliot cảng thứ tư là cửa sông Tiền Giang, qua cửa sông này vào 

Mỹ Tho.
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cát vàng, lau trắng, thảng thốt nhìn qua thật không dễ phân biệt, vì thế 
người chèo thuyền cho việc tìm cảng là việc khó. Từ cửa cảng, đi về phía 
tây thuận nước thì chừng nửa tháng đến đất Tra Nam1, ấy là một thuộc 
quận của Chân Lạp. Lại từ Tra Nam, đổi sang đi thuyền nhỏ, xuôi nước 
chừng hơn mười ngày, đến thôn Bán Lộ, thôn Phật, vượt qua biển nước 
ngọt (Đạm Dương), đến đất Can Bàng Thủ cách thành 50 dặm2. Theo 
Chư phiên chí, nước ấy rộng 7.000 dặm, phía bắc đến Chiêm Thành, 
đường đi mất nửa tháng, tây nam giáp Tiêm La, đường đi nửa tháng, 
nam giáp Phiên Ngu đường đi mười ngày, phía đông là biển lớn. Xưa là 
một nước thông thương đi lại. Thánh triều vâng theo mệnh trời, trùm 
khắp bốn bể. Nguyên soái Toa Đô đặt tỉnh ở Chiêm Thành, thường sai 
một hổ phù bách hộ, một kim bài thiên hộ, cùng đến nước này nhưng 
đều bị giữ lại không trở về. Tháng 6 năm Ất Mùi đời Nguyên Trinh 
(1295), Thánh thiên tử sai sứ chiêu dụ, khiến tôi đi theo. Đến năm sau, 
tháng 2 năm Bính Thân (1296), rời Minh Châu ngày 20, từ cửa cảng Ôn 
Châu ra biển, ngày 15-3 đến Chiêm Thành. Giữa đường gặp gió bất lợi, 
đến tháng 7 mùa thu mới đến, được nước ấy thuần phục. Đến tháng 6 
năm Đinh Dậu đời Đại Đức (1297) đi thuyền về. Ngày 12-8, đến bờ Tứ 
Minh Bạc. Phong thổ, quốc sự nước đó tuy không thể biết hết một cách 
tường tận, nhưng cũng thấy được những nét đại lược”3.

Trong đó, sách Văn hiến thông khảo của Mã Đoan Lâm có chép lại 
xung đột với Chiêm Thành và hoạt động triều cống của Chân Lạp tới 
chính quyền phương Bắc: “Nước ấy (Chân Lạp) xưa cùng với Chiêm 
Thành là láng giềng hòa hảo, tuế cống vàng nghìn lạng. Ngày rằm 

1. Theo Aymonier là đất Kompong Chnang.
2. Dặm: nguyên văn được các dịch giả dịch từ từ “lý” - đơn vị đo khoảng 

cách, tuy nhiên khoảng cách một dặm lại có sự khác nhau. Một dặm Trung Quốc 
bằng 576m, một dặm Việt Nam trước đây bằng 1.000 thước ta, tức khoảng 425m, 
còn một dặm Anh bằng 1.609m (trên bộ), 1.852m (trên biển). 

3. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2006,  
tr. 22-24.
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tháng 5, năm thứ tư niên hiệu Thuần Hy, chúa Chiêm Thành đem 
đánh kinh đô nước ấy. Nước ấy thề báo thù. Năm Kỷ Mùi niên hiệu 
Khánh Nguyên, cử đại quân xâm nhập Chiêm Thành, lại lập người 
Chân Lạp làm chúa Chiêm Thành. Nay cũng là thuộc quốc của Chân 
Lạp. Nước ấy ở góc tây nam. Phía đông nam tiếp giáp với Ba Tư Lan. 
Phía tây nam cùng giáp với nước Đăng Lưu Mi là láng giềng, cai quản 
trên sáu mươi xứ. Năm thứ sáu niên hiệu Khánh Nguyên, phủ Khánh 
Nguyên nói vua nước ấy lên ngôi. Năm thứ 26 sai sứ sang dâng biểu 
cống voi tốt hai con cùng sản vật địa phương. Chiếu ban xuống báo 
đáp họ ưu hậu và dụ rằng nước ấy vốn phải vượt đường biển xa xôi, từ 
nay về sau miễn việc vào nộp cống”1.

Trong Chư phiên chí, Triệu Nhữ Quát còn cho biết thêm về hoạt 
động buôn bán của Chân Lạp với các quốc gia lân bang, cũng như các 
cuộc xung đột với Chiêm Thành và triều cống nhà Tống: “Nước này 
thường trao đổi buôn bán với các nước như: Đăng Lưu Mi, Ba Tư Lan, 
La Hộc, Tạm Lạc, Chân Lý, Phù Ma La Vấn, Duyên Dương, Thôn Lý 
Phù, Bồ Cam, Oa Lý, Tây Sách, Đô Hoài, Tầm Phiên. Đều là thuộc quốc 
của họ. Nước này vốn giao hiếu với nước Chiêm Thành hàng năm cống 
vàng. Năm Thuần Hy thứ tư (1177) ngày 15-5, vua Chiêm Thành đem 
thủy quân tập kích kinh đô nước ấy, xin hòa, Chiêm không cho lại giết 
vua của nó. Vì vậy sinh mối thù sâu sắc. Nước ấy thề sẽ phục thù. Năm 
Khánh Nguyên Kỷ Mùi (1199) nước ấy đem quân vào đánh Chiêm 
Thành, bắt được vua Chiêm, họ giết hết cả bề tôi, kẻ hầu, không để sót 
một người dòng dõi vua Chiêm rồi lập người Chân Lạp lên làm vua. 
Chiêm Thành nay cũng là thuộc quốc của Chân Lạp. Bản triều (Tống) 

1. Mã Đoan Lâm: Văn hiến thông khảo, quyển 332, bản dịch của Nguyễn Hữu 
Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung 
Quốc”, 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.303-304.
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năm Nguyên Hòa thứ 2 (807), nước Chân Lạp sai sứ vào cống. Phía nam 
Chân Lạp giáp xứ Gia Ba Hy, một thuộc quốc của Tam Phật Tề”1.

Năm thứ 16 (1383), hoàng đế sai sứ mang văn sách khám hợp ban 
cho vua nước ấy. Phàm sứ giả đi trong nước khám xét khắp phù mà 
không khớp thì đó là giả mạo, cho phép bắt tâu lên. Lại sai sứ ban cho 
32 súc lụa gấm hoa thêu kim tuyến. Gần một vạn đồ dùng bằng gốm 
Từ Châu, vua nước ấy sai sứ vào cống. Năm thứ 19 (1386), hoàng đế sai 
hành nhân (phiên dịch viên) là bọn Lưu Mẫn và Đường Kính đi theo 
quan trung sứ đem đồ gốm Từ Châu tới ban cho vua họ. Sang năm sau 
(1387), bọn Đường Kính trở về. Sau hoàng đế lại sai sứ đem ấn vàng bạc 
ban cho vua họ. Vua và các phi tần nước ấy đều được ban cấp. Vua Tham 
Liệt Bảo Tì Tà Cam Bồ Giả sai sứ cống voi và sản vật địa phương. Năm 
1390, họ lại cống 28 con voi, 34 người quản tượng, 45 tên nô tì người 
Phiên để tạ ơn ban ấn trước đây. Năm thứ 22 (1389), họ cống tới ba lần, 
năm sau lại cống.

Năm Vĩnh Lạc nguyên niên (1403), hoàng đế sai hành nhân là 
Tưởng Tân Hưng, Vương Khu đem chiếu báo tin hoàng đế lên ngôi 
sang báo cho vua nước họ. Năm sau, vua nước ấy là Tham Liệt Bà Tì 
Nha sai sứ vào chầu và cống phương vật. Trước đây trong sứ đoàn của 
quan trung sứ sang Chân Lạp, có ba kẻ bộ tốt bỏ trốn lại nước ấy, tìm 
không được. Vua họ bèn bắt ba người dân Chân Lạp thay thế; đến nay 
đem sang nộp. Hoàng đế nói: Người Trung Hoa tự ý bỏ trốn khỏi nước 
ấy thì can gì mà đòi bồi thường? vả lại ngôn ngữ bất đồng, phong tục 
không quen, ta dùng chúng làm gì? Rồi hoàng đế ra lệnh cấp quần áo, 
lộ phí cho họ về. Năm thứ ba (1405) họ lại sai sứ sang cáo tang Cựu 
Vương, Hoàng đế Vĩnh Lạc phái Hồng lô tự ban là Vương Tư sang 
Chân Lạp kính tế, sai quan Cấp sự trung là Tất Tiến trở về, Trung quan 

1. Triệu Nhữ Quát: Chư phiên chí, bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát 
về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, 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.307. 
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là Vương Tông, đem chiếu sang phong cho tự vương (vua nối ngôi) là 
Tham Liệt Chiêu Bình Nha làm vua. Khi bọn Tất Tiến trở về, vua họ sai 
sứ giả theo sang tạ ơn. Năm thứ sáu (1408) và năm thứ 12 (1414) nước 
ấy lại vào cống. Vì lý do nước họ luôn bị Chiêm Thành vào xâm lược 
quấy nhiễu, nên sứ giả của họ lưu lại lâu không về. Hoàng đế sai Trung 
quan đưa họ về, và sắc cho Chiêm Thành bãi binh, tiến hành hòa hiếu. 
Năm thứ 15 (1417) và năm thứ 17 (1419) họ đều có vào cống.

Đời Tuyên Đức (1425 - 1435) và Cảnh Thái (1449 - 1457) đều có sai 
sứ vào cống. Từ đó về sau không tới thường xuyên nữa1.

Như vậy, khi khảo sát diện mạo vùng đất Nam Bộ Việt Nam các 
thế kỷ XI-XVI trong các bộ thư tịch cổ Trung Quốc, chúng tôi nhận 
thấy: Nếu như các bộ thư tịch cổ khác tập trung ghi chép về mối quan 
hệ chính trị, bang giao và giao lưu kinh tế của Chân Lạp với các quốc 
gia lân bang, thì những ghi chép của Chu Đạt Quan qua tác phẩm Chân 
Lạp phong thổ ký có ý nghĩa quan trọng. Tác phẩm miêu tả trực tiếp về 
diện mạo tự nhiên của vùng đất này thông qua những trải nghiệm thực 
tế của ông trên hành trình cùng sứ đoàn nhà Nguyên đến Chân Lạp. 
Những ghi chép của Chu Đạt Quan cho thấy vùng Nam Bộ Việt Nam 
thế kỷ XIII có tới 10 cảng biển, nhưng vì nhiều nguyên nhân chỉ có duy 
nhất một cảng (cảng thứ tư) sử dụng được để kết nối với kinh đô của 
Chân Lạp bằng đường thủy. Tuy nhiên, ngay chính cảng biển thứ tư, 
cảng biển được coi là cửa ngõ thông thương gần như là duy nhất đối với 
bên ngoài thì qua Chân Lạp phong thổ ký chúng ta không thấy được sự 
sầm uất, tính nhộn nhịp của một thương cảng, mà thay vào đó là một 
quang cảnh ban sơ của một cảng biển tự nhiên chưa có bàn tay con 
người khai thác? Phải chăng đây là hệ quả tất yếu của hiện tượng mà 
các nhà nghiên cứu hay sử dụng là sự “trống vắng quyền lực” ở vùng đất 
phương Nam thời bấy giờ. 

1. Minh sử, Liệt truyện, Ngoại quốc truyện. Bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm: 
“Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, 
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.309-310.
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Việc phác dựng lại diện mạo của vùng đất Nam Bộ Việt Nam giai 
đoạn thế kỷ VII-XVI qua các nguồn thư tịch cổ là công việc có nhiều 
khó khăn. Khó khăn không chỉ đến từ sự khan hiếm tư liệu từ nguồn 
chính sử, mà còn xuất phát từ chính đặc tính lịch sử của các thực thể 
chính trị trên bán đảo Đông Dương thời kỳ này. Một đường biên mở, 
mờ và liên tục thay đổi chính là hệ quả tất yếu từ mối quan hệ phức tạp, 
chồng chéo và phụ thuộc vào tham vọng thực tế, cán cân lực lượng của 
Chân Lạp, Xiêm, Chiêm Thành, thậm chí là cả Đại Việt và cùng với đó 
là ảnh hưởng, sự can dự của các triều đại phong kiến Trung Hoa. 

Về danh nghĩa, Nam Bộ trong các thế kỷ VII-XVI về cơ bản tương 
thích với địa danh Thủy Chân Lạp, vùng đất mà Chân Lạp giành được 
qua việc triệt hạ Phù Nam, đế chế vốn là thượng quốc của mình. Song 
từ những khác biệt về văn hóa, sự vận hành của thể chế chính trị, kinh 
tế, xã hội, đến thế kỷ VIII, sự chia tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy 
Chân Lạp được cả chính sử của Việt Nam và thư tịch cổ của Trung 
Quốc ghi rõ. Coi Nam Bộ Việt Nam trong các thế kỷ VII-XVI tương 
thích với vùng đất Thủy Chân Lạp điều đó cũng có nghĩa là khi khảo 
sát thư tịch cổ, chúng tôi luôn xem xét và gắn liền mối liên hệ của nó 
với quốc gia Chân Lạp. Nhưng thật đáng tiếc là, ngoài những ghi chép 
khá cụ thể về nền tảng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như các 
hoạt động đối ngoại của Chân Lạp, thì những ghi chép về phạm vi và 
ảnh hưởng thực tế của Thủy Chân Lạp ở vùng đất này chỉ chiếm một 
dung lượng rất khiêm tốn. Qua thư tịch cổ, chúng ta chỉ nhận biết 
được sự chia tách của Thủy Chân Lạp thành một tiểu quốc, với ông 
vua cai trị riêng vào thế kỷ VIII cũng như diện mạo ban sơ của các 
cảng ở vùng đất Nam Bộ qua ghi chép của Chu Đạt Quan. Phải chăng 
việc tồn tại một “khoảng trống quyền lực” hay “một chủ quyền mở” là 
một đặc tính ở vùng đất Nam Bộ mà chúng ta nhận biết được khi khảo 
sát các nguồn thư tịch cổ? Để hiểu thấu triệt vấn đề, đã đến lúc cần có 
những khảo cứu chuyên sâu hơn nữa và áp dụng tối đa những thành 
quả của nghiên cứu liên ngành.
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II- NAM BỘ THỜI KỲ HẬU PHÙ NAM QUA CÁC PHÁT HIỆN KHẢO 
CỔ HỌC

Văn hóa Óc Eo trên vùng đất Nam Bộ là một nền văn hóa lớn, từng 
tỏa sáng trong lịch sử và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nền văn 
hóa vùng Đông Nam Á nói chung và văn hóa dân tộc Việt Nam nói riêng. 
Văn hóa hậu Óc Eo, sự kế thừa của văn hóa Óc Eo trên địa bàn Nam Bộ 
là một vấn đề khoa học được quan tâm khi nghiên cứu lịch sử phát triển 
và tồn tại của nền văn hóa này. Gần một thế kỷ phát hiện và nghiên cứu 
nền văn hóa Óc Eo, cho đến nay dù còn nhiều vấn đề cần tiếp tục đi sâu 
nghiên cứu, nhưng những phát hiện về nền văn hóa này đã khẳng định 
giá trị vô giá của nền văn hóa để lại cho nhân loại và dân tộc. Chính vì 
thế, việc nghiên cứu văn hóa hậu Óc Eo trên địa bàn Nam Bộ được nhiều 
ngành khoa học quan tâm, trong đó có khảo cổ học tìm về những di tích 
của thời kỳ này để lại, cùng những giá trị văn hóa của một nền văn minh 
đã từng tỏa sáng. Với những kết quả tìm được qua điều tra, khai quật 
khảo cổ học, bước đầu cho thấy diện mạo di tích đã từng tồn tại trên vùng 
đất Nam Bộ với nhiều dấu tích còn lại đến ngày nay.

1. Những cuộc khai quật khảo cổ học trước và sau năm 1975

Tư liệu ghi chép về di tích, di vật liên quan đến nền văn hóa Óc Eo 
được biết đến sớm nhất vào đầu thế kỷ XIX. Cuốn Gia Định thành thông 
chí đã viết về những viên gạch ngói cỡ lớn, những lá vàng tìm được tại di 
tích chùa Gò Cây Mai với những hình vẽ xa lạ “yêu cổ cưỡi voi”. Nhưng 
những người khai phá vùng đất này chưa hề biết đến có một nền văn hóa 
cổ nơi họ cư trú. Nửa cuối thế kỷ XIX, với sự tham gia nghiên cứu của 
các học giả thực dân, diện mạo nền văn hóa cổ dần được biết đến, được 
công bố trên các tập san khoa học (BEFEO I - XLI). Đến đầu thế kỷ XX, 
có 350 địa điểm có di tích, di vật được công bố. Nhưng những di tích, di 
vật này chỉ giới hạn trong các cuộc điều tra khảo sát. Nghiên cứu khảo 
cổ học văn hóa Óc Eo thực sự được tiến hành với các cuộc điều tra, khai 
quật khảo cổ học do học giả người Pháp là Louis Malleret tiến hành.  
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Từ năm 1937 - 1944, Louis Malleret đã thực hiện điều tra, khảo sát 
nhiều địa điểm cư trú trên địa bàn Nam Bộ và tiến hành khai quật 
khảo cổ học tại năm địa điểm: Gò Cây Thị, Gò Óc Eo, Giồng Cát 
và đào thám sát nhiều hố trên cánh đồng Óc Eo, sườn núi Ba Thê... 
Kết quả nghiên cứu được công bố trong công trình dày nhiều tập 
của Louis Malleret: L’Archéologie du Delta du Mékong, trong đó ba 
tập đầu: tập I - L’Exploration archeésologique 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 công bố 136 địa điểm 
ở miền Tây sông Hậu và tập cuối - tập IV - Le Cibassac, Paris, 1963 
công bố 167 địa điểm di tích ở hạ lưu sông Tiền và Đông Nam Bộ. 
Dựa vào di tích, di vật tìm được vô cùng phong phú với nhiều loại 
hình, qua phân tích, nghiên cứu, Louis Malleret cho rằng nền văn hóa 
này có hai giai đoạn là thời kỳ tiền Khmer thế kỷ II - VI, tương ứng 
với lịch sử tồn tại nhà nước cổ đại Phù Nam và thời kỳ tiền Angkor, 
Chân Lạp tức là thế kỷ VII về sau. Như vậy, những người nghiên cứu 
đầu tiên dựa vào di tích, di vật tìm được đã cho thấy hai giai đoạn phát 
triển của nền văn hóa này mà mốc của nó là trước và sau thế kỷ VII 
gắn liền với sự tồn tại của nhà nước cổ Phù Nam trong lịch sử.

Do những biến động xã hội, sau năm 1975, những cuộc nghiên 
cứu khảo cổ học về văn hóa Óc Eo và hậu Óc Eo mới có điều kiện 
thực hiện. Kế thừa thành tựu nghiên cứu của giai đoạn trước, mở rộng 
phạm vi nghiên cứu, sau năm 1975 các cuộc điều tra, khai quật được 
tiến hành với nhiều cơ quan khoa học, chuyên gia khảo cổ học tham 
gia: Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học phía Nam thuộc Viện Khoa 
học xã hội; Viện Khảo cổ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Bảo tàng các địa phương có 
loại hình di tích này. Theo thống kê sau năm 1975, có 189 di tích văn 
hóa Óc Eo được nghiên cứu, trong đó có trên 20 cuộc khai quật khảo 
cổ học, hàng trăm các cuộc đào thám sát. Phân bố các di tích trên các 
địa bàn như sau:
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Bảng thống kê các di tích

STT Tên tỉnh Số lượng
1 An Giang 14
2 Kiên Giang 5

3 Đồng Tháp 7

4 Trà Vinh 9

5 Tiền Giang 6

6 Long An 107

7 Đồng Nai 20

8 Tây Ninh 5

9 Lâm Đồng 4

10  Bạc Liêu 1

11 Cần Thơ 4

12 Hậu Giang 3

13 Vĩnh Long 1
14 Thành phố Hồ Chí Minh 2
15 Sóc Trăng 1

Kết quả nghiên cứu được công bố trong các ấn phẩm chuyên khảo: 
Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long (1984); Văn 
hóa Óc Eo những khám phá mới (1995); Một số vấn đề khảo cổ học ở miền 
Nam Việt Nam, 2 tập, Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, 
phát huy giá trị di tích (2009) hay trong các luận án cao học, tiến sĩ, các 
tạp chí chuyên ngành, những phát hiện mới về khảo cổ học hằng năm. 
Những phát hiện này đã mở ra và định hướng cho việc nghiên cứu toàn 
diện, đầy đủ đồng thời góp phần đem đến những hiểu biết sâu sắc hơn về 
nền văn hóa Óc Eo trong lịch sử. Trong quá trình khai quật, nghiên cứu 
với kết quả và di vật tìm được, các nhà nghiên cứu cho rằng có hai giai 
đoạn phát triển của văn hóa: giai đoạn Óc Eo và hậu Óc Eo. Giai đoạn 
Óc Eo trước thế kỷ VII và hậu Óc Eo sau thế kỷ VII lấy sự hưng vong 
của nhà nước cổ Phù Nam làm mốc. Sự phân kỳ này dựa vào địa tầng; 
đặc trưng riêng của di tích, di vật thu được qua khai quật các di tích và 
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có thể trên cùng một di tích với nhiều thời đại khác nhau, kế thừa nhau 
trên một địa điểm.

2. Một số kết quả khai quật khảo cổ học những di tích hậu Óc Eo

Di tích Gò Thành
Di tích gồm di chỉ cư trú, mộ táng và phế tích kiến trúc nằm trên địa 

bàn ấp Tân Thành, xã Tân Thuận, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Phát hiện 
năm 1979, di tích nằm trên một giồng đất lớn dài 200m, rộng 150m, địa 
hình cao hơn 3m so với mực nước biển. Năm 1987, Trung tâm Nghiên 
cứu Khảo cổ học phía Nam tiến hành khảo sát và đã phát hiện thấy tại 
đây có nhiều dấu tích kiến trúc, hiện vật liên quan. Đây là cơ sở dữ liệu 
ban đầu phục vụ cho công tác khai quật, nghiên cứu giai đoạn sau. Năm  
1988 - 1989, Trung tâm tiến hành tổ chức khai quật. Kết quả cho thấy, tại 
di tích còn lại hệ thống nền của kiến trúc bằng gạch. Có ba nền gạch dạng 
căn phòng hình tứ giác, một kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật, hướng 
bắc nam. Ngoài ra, ở đây còn hệ thống mộ táng khá phong phú. Số 
hiện vật thu được là 271, trong đó có 196 hiện vật chất liệu vàng, 6 chất 
liệu đồng, 22 hiện vật đá, 47 hiện vật đất nung bao gồm các bệ thờ Yoni, 
tượng thần Vishnu, thân tượng thần; các lá vàng có trang trí thể hiện nội 
dung tôn giáo... Niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ VIII.

Di tích Gò Cây Thị
Di tích Gò Cây Thị nằm tại tọa độ 10013’39” vĩ tuyến bắc; 105009’49” 

kinh tuyến đông thuộc cánh đồng Óc Eo địa phận xã Vọng Thê, huyện Thoại 
Sơn (An Giang). Di tích được phát hiện năm 1942 và khai quật lần đầu vào 
năm 1944 do Louis Malleret chủ trì. Trên gò cao có hai cây thị mọc nên có 
tên gọi này. Cuộc khai quật tìm được dấu vết kiến trúc móng của phần tiền 
điện và phần chính điện. Phần tiền điện tìm được hai bậc tam cấp hai bên. 
Chính điện tìm được dấu vết những ô nhỏ, chính giữa là bốn căn phòng lớn 
cùng giếng nước. Năm 1999, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học tiến hành 
cuộc khai quật tại đây, làm rõ kiến trúc chính này có quy mô lớn, gồm 35 
đường biên gạch tạo nên bình đồ hoàn chỉnh của kiến trúc gồm ba phần: 
tiền điện, chính điện và sân nối giữa tiền điện và chính điện. Tiền điện nằm 
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ở phía đông, mặt bằng hình chữ nhật, mặt quay về hướng đông. Kích thước 
dài 16,8m, rộng 7,4m kể cả phần bậc thềm nhô ra. Chính điện ở phía tây, 
bình đồ hình chữ nhật hướng bắc nam dài 22m, rộng 16,04m. Tiền điện xây 
cách chính điện 1,1m, nối liền với chính điện bởi một sàn rộng 1,1m, dài 
10,62m. Toàn bộ kiến trúc được xây trên lớp dưới cùng là nền đá kích thước 
lớn (đường kính 0,4 - 0,5m); lớp trên là nền đất sét trộn đá kích thước nhỏ, 
gạch vỡ đầm lèn chặt. Trên xây móng kiến trúc còn lại 11 lớp gạch tạo nên 
khá vững chắc. Giữa chính điện còn lại dấu vết móng kiến trúc bốn ngăn 
hình chữ nhật, kích thước dài 4m, rộng 2,8m. Dấu vết kiến trúc để lại được 
những người khai quật cho rằng đây là kiến trúc cung đình mang tính tôn 
giáo. Theo chúng tôi, đây là dấu tích một đền thờ tôn giáo... Niên đại di tích 
kéo dài từ thế kỷ II đến thế kỷ VI-VII.

Di tích Gò Cây Thị B
Di tích Gò Cây Thị B nằm trên địa bàn xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn 

(An Giang). Di tích nằm trong nhóm di tích Óc Eo - Ba Thê, cách di tích Gò 
Cây Thị 22m về phía bắc. Di tích nằm ở đầu phía tây - tây bắc, trên diện tích 
khoảng 300m2, cao khoảng 1,5m so với mặt bằng xung quanh. Di tích được 
phát hiện năm 1944 cùng với các di tích khác. Di tích Gò Cây Thị B được 
Trung tâm khảo cổ học thám sát vào các năm 1983, 1984 với các dấu tích 
nhiều hàng gạch móng xây thẳng đứng, bề mặt gò có 2 - 3 ô hình tứ giác. 
Năm 1999, di tích được tiến hành khai quật làm xuất lộ móng kiến trúc nằm 
sâu trong lòng đất từ 0,1m đến 1,3m. Kiến trúc có bình đồ hình chữ nhật 
hướng đông tây dài 16,7m, rộng 11,65m, được xây trên nền đất sét khá vững 
chắc. Cấu trúc gồm hai vòng tường xây bằng chất liệu gạch đá vây quanh 
nền hình chữ nhật đắp bằng đất cát. Vòng tường bên trong hình chữ nhật 
xây bằng đá hoa cương, đá thạch anh với cát trắng kết dính, cạnh đông tây 
dài 10,8m, rộng bắc nam 6,7m. Bờ tường bắc nam còn lại cao 1,1m, xây gạch 
dày 0,8 - 1m, phía trên xây bằng đá với cát trắng kết dính cao 0,4m. Tường 
đông và tây cao 0,45m, dày 1m xây bằng đá, dưới đá màu xám, trên đá màu 
trắng. Dưới chân tường là hệ thống móng xếp bằng đá hoa cương vững 
chắc. Các khối đá xây móng có kích thước khá đều nhau 0,3m x 0,25m x 
0,15m xây thẳng hàng tạo nên móng dày 1,1 - 1,2m. Vòng tường ngoài được 
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xây gạch, các góc bẻ nhiều lớp vuông vức dài 16,35m, rộng 10,4m. Tường 
phía nam còn lại cao nhất 0,7m gồm 4 - 11 lớp gạch xây xếp tạo nên, tường 
dày 0,65 - 0,7m. Trung tâm kiến trúc là một nền đất hình chữ nhật dài 6,7m, 
rộng 4,4m. Trong lớp đất chứa một số hiện vật liên quan đến kiến trúc. Niên 
đại thế kỷ VI-VII (Niên đại C14 1840 ± 40).

Di tích Linh Sơn Nam
Di tích Linh Sơn Nam thuộc khu di tích Óc Eo - Ba Thê, nằm ở sườn 

phía đông núi Ba Thê thuộc địa bàn xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn (An 
Giang). Di tích được khảo sát lần đầu vào năm 1879 và nhiều lần sau vào 
các năm 1912, 1921, 1928, 1936, 1938, 1942 và sau cùng là năm 1944. Di 
tích là một phế tích kiến trúc lớn, một phức thể gồm nhiều công trình 
kiến trúc trải rộng trên diện tích 25.000m2 với nhiều sàn gạch, vỉa gạch 
chạy dài cùng các thành phần kiến trúc như chân tảng, đá, gạch, tượng 
thờ, từ độ cao 16,5m đến chân núi dày đặc các dấu vết kiến trúc cổ xuất 
lộ. Năm 1944, di tích được đào thám sát lần đầu tiên. Sau này từ năm 
1979 đến năm 1999 đã được khảo sát đào thám sát đến tám lần do Trung 
tâm khảo cổ học tiến hành. Năm 1998 - 1999, cuộc khai quật khảo cổ 
học được thực hiện. Kết quả thám sát khai quật cho thấy:

- Năm 1993, thám sát tại vị trí phía đông cách chùa Linh Sơn 50m, 
độ cao ven sườn núi khoảng 10m, kết quả tìm thấy một phần móng 
của kiến trúc gạch với hai giai đoạn khác nhau. Móng kiến trúc giai 
đoạn sớm nằm ở độ sâu 0,85m được xây bằng gạch chất lượng cao. Kích 
thước gạch 0,3m x 0,14m x 0,07m. Lớp móng kiến trúc giai đoạn sau 
được xây chồng lên móng kiến trúc cũ. Vật liệu sử dụng là gạch cũ cùng 
một số gạch sau này chất lượng không đều nhau, độ bền kém hơn gạch 
cũ. Dấu vết cho thấy đây là móng kiến trúc có quy mô lớn với góc bẻ 
nhiều lần, sàn rộng chia thành nhiều ngăn. Phân biệt niên đại các lớp 
kiến trúc này dựa vào các loại hình gốm mịn ở lớp dưới và các di vật 
ngói lợp, gốm thô các loại hình ở lớp sau. Kết luận cho thấy kiến trúc này 
được xây dựng khá sớm và được tu bổ, tôn tạo nhiều lần sau này. Niên 
đại C14 sớm 70 ± 50 năm sau Công nguyên; niên đại muộn 880 ± 50 năm 
sau Công nguyên.
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Dấu vết kiến trúc
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- Năm 1998, khai quật tại địa điểm phía nam chùa Linh Sơn, sườn 
phía đông núi Ba Thê, độ cao khoảng 10 - 16,5m, cuộc khai quật làm 
xuất lộ dấu vết một kiến trúc có quy mô lớn... Móng kiến trúc được 
xây bằng gạch và đá. Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật hướng đông tây 
chiều dài 22m, rộng 17m. Trong lòng chia thành nhiều ngăn lớn nhỏ 
khác nhau có sân trông, hệ thống thoát nước. Kiến trúc này có hai giai 
đoạn xây dựng: Giai đoạn sớm chỉ còn một số cấu trúc bị sụp đổ được 
xây thuần gạch có chất lượng tốt (gạch kích thước trung bình 0,3m x 
0,15m x 0,07m). Giai đoạn sau xây kế thừa giai đoạn trước được sử dụng 
thêm vật liệu đá và tận dụng gạch của giai đoạn trước.

- Cuộc khai quật năm 1999 trên toàn bộ gò Linh Sơn đã cho thấy 
tầng văn hóa ở đây dày 2m so với đỉnh gò với sáu giai đoạn xây dựng 
và sử dụng tại địa điểm này. Giai đoạn 1 có độ sâu 2m nằm trên lớp 
đất sinh thổ, tại đây tìm được mộ chum, trong mộ có chứa xương, hạt 
chuỗi bằng vàng, mã não. Giai đoạn 2 xuất lộ dấu vết móng kiến trúc 
nằm ở độ sâu 1,6 đến 2,5m, tường móng kiến trúc rộng 0,8m, được 
xây gạch có chất lượng cao. Kích thước gạch 0,3m x 0,15m x 0,07m. 
Mặt có 2 sàn gạch xây trên nền đất móng được trộn gạch vỡ đầm lèn 
vững chắc. Giai đoạn 3-4 đánh dấu thời kỳ xây dựng mới trên nền của 
kiến trúc cũ. Gạch lớp trước được tái sử dụng lại, xuất hiện vật liệu đá 
trong xây móng. Cuối giai đoạn 4, tài liệu khai quật cho biết kiến trúc 
có dấu hiệu hư hỏng. Giai đoạn 5 đánh dấu bằng sự biến mất của một 
số đoạn móng xây giai đoạn 4, xuất hiện nhiều tường móng mới trên 
bề mặt kiến trúc nằm ở độ sâu 1,3m đến 0,4m. Những tường móng giai 
đoạn này khá hoàn chỉnh, kết mối tạo nên mặt bằng kiến trúc khá rõ. 
Những khối đá kích thước lớn được xây móng các góc cho thấy khả 
năng công trình kiến trúc phía trên có quy mô lớn. Tại đây còn tìm thấy 
vật liệu mái: ngói ống, đồ gốm có niên đại khá muộn. Giai đoạn 6 là giai 
đoạn cuối khi sử dụng kiến trúc trước khi bị sụp đổ, giai đoạn này kiến 
trúc không có sự thay đổi lớn, chỉ có dấu vết tu bổ, hay bố trí cách sử 
dụng. Cuộc khai quật làm xuất lộ toàn bộ mặt bằng của kiến trúc. Kiến 
trúc có bình đồ hình chữ nhật hướng đông tây, cửa mở về hướng đông  
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dài 22,5m, rộng 17,5m, gồm 36 tường móng gạch và đá tạo thành nhiều 
cấu trúc bên trong gồm sàn nền, sân, hành lang, hệ thống thoát nước... 
Niên đại C14 kéo dài từ thế kỷ I đến thế kỷ IX (880 ± 50 AD).

Di tích Lưu Cừ
Di tích được xây dựng trên địa thế vùng đất giồng cao từ 3,6 - 4m 

so với mực nước biển, cao hơn mặt ruộng xung quanh từ 1,4 đến 2m 
thuộc địa bàn ấp Lưu Cừ xã Lưu Nghiệp Anh, huyền Trà Cú (Trà Vinh). 
Di tích được phát hiện năm 1985, khảo sát các năm 1986, 1987 và tổ 
chức khai quật. Kết quả cho thấy tại đây còn lại dấu vết của một công 
trình kiến trúc có quy mô lớn, mặt bằng hình chữ nhật chạy theo hướng 
đông tây dài 31,2m, rộng 17,2m, chiều cao còn 1,5m gồm 18 hàng gạch 
xây. Mặt nền kiến trúc cao 1,5m hình chữ nhật, phân thành ba phần, 
bên ngoài có hành lang bao quanh ba mặt, riêng phía đông là sàn nền 
lát gạch nối với bậc lên xuống, bên trong có 14 ô vuông nằm cách quãng 
nhau. Kiến trúc trung tâm hình chữ nhật dài 11,3m, rộng 3,6m. Hiện 
vật thu được trong kiến trúc gồm: bệ thờ 04 chiếc, Yoni, Linga, Linga - 
Yoni thạch anh, ly đồng, cánh tay tượng, các lá vàng... Đây là kiến trúc 
loại hình đền thờ. Niên đại kéo dài từ thế kỷ IV đến thế kỷ VII.

Di tích Chùa Tháp
Di tích là một tháp gạch nằm trên địa bàn ấp Đồn Điền, xã Tập 

Sơn, huyền Trà Cú (Trà Vinh) trong khuôn viên chùa Tháp (có tên gọi 
là chùa Chệt Đề). Tháp xây thuần chất liệu gạch còn lại nhô lên cao 5m, 
hình khối tròn, đường kính 5m. Riêng phần chân chưa rõ. Theo các nhà 
khảo sát khi so sánh vật liệu xây dựng, cho rằng tháp có niên đại vào 
thế kỷ IX-X.

Di tích Chùa Trà Kháu
Di tích nằm trên địa bàn ấp Trà Kháu, xã Hòa An, huyện Cầu Kè 

(Trà Vinh), trong khuôn viên chùa Trà Kháu. Theo khảo sát năm 1992 
cho biết đây là một phế tích kiến trúc thuộc loại đền thờ có quy mô lớn. 
Tại chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật thờ liên quan đến di tích: 04 tượng 
thờ Linga cao 0,79m và 0,45m, bệ thờ Yoni, cùng nhiều mảnh tượng 
thờ. Niên đại di tích có thể vào thế kỷ VII-IX.
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Di tích Chùa Cây Hẹ
Di tích nằm trong khuôn viên chùa Cây Hẹ trên địa bàn thị trấn 

Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Tại đây khi khảo sát đã tìm được 
một hệ thống di vật liên quan đến kiến trúc gồm tượng Linga và 04 
tượng Phật. Qua so sánh cho thấy những tượng này có niên đại muộn 
vào thế kỷ VII-IX và cho rằng tại đây có một kiến trúc tôn giáo sau đó 
bị san phẳng xây Chùa Cây Hẹ lên trên.

Di tích Gò Sao
Di tích Gò Sao là một phế tích kiến trúc thuộc địa bàn xã Tân Phú, 

huyện Đức Hòa (Long An). Di tích được xây dựng trên một gò cao, 
hình tròn đường kính khoảng 50m, cao trên 2,2m so với mặt ruộng 
xung quanh. Di tích khai quật năm 1987 làm xuất lộ móng kiến trúc xây 
gạch hình chữ nhật dài 4,8m, rộng 3,7m, cửa mở về phía đông có bậc đi 
lên. Hiện vật tìm được là bệ thờ Yoni, tượng thần Vishnu. Niên đại thế 
kỷ IX-XIII (C14 gồm 830 ± 40 và 1246 ± 46 AD).

Di tích Gò Miếu (hay còn gọi là Phước Thạnh)
Di tích thuộc loại hình phế tích kiến trúc nằm trên địa bàn ấp 

Phước Thạnh, xã Phước Vĩnh, huyện Châu Thành (Tây Ninh). Di tích 
được phát hiện năm 1990, khai quật năm 1991. Hiện vật là một số đá 
kiến trúc. Niên đại thế kỷ VII-VIII.

Di tích Gò Tháp An Lợi
Di tích thuộc loại hình phế tích kiến trúc nằm trên địa bàn ấp 

An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang), tọa độ 10026’18” vĩ 
tuyến bắc 105000’28” kinh tuyến đông. Di tích nằm trên một gò nhỏ 
cao 2,5m so với địa hình xung quanh, ven hệ thống núi Tinh Biên - Tri Tôn. 
Di tích phát hiện năm 1999 với dấu vết móng kiến trúc và tượng nữ 
thần. Năm 2002 tiến hành tổ chức khai quật làm xuất lộ mặt bằng 
phế tích kiến trúc hình chữ nhật hướng đông tây dài 19,2m, rộng 
11,6m được xây bằng vật liệu gạch, diện tích rộng trên 300m2. Tường 
còn lại cao 2,5 - 3,6m được xây bằng gạch. Kỹ thuật xây mài xếp với 
những hàng cột ốp nhô khỏi tường 2 - 3cm, chạy song song. Móng 
kiến trúc được bẻ góc hai bên đối xứng nhau. Gạch xây có kích thước 
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khá lớn (0,36m x 0,15m x 0,07m) màu xám vàng, xám trắng, đỏ nhạt 
có độ nung khá cao. Gạch khá chắc. Hiện vật thu được là các mảnh 
đá được chế tác công phu, trang trí đẹp dùng để ốp vào trang trí bệ 
thờ, mặt bàn thờ hình tròn, mảnh vỡ của Linga vật thờ chính trong 
di tích, bậc đá cửa hình móng ngựa, nhiều mảnh máng nước thiêng 
(Somasutra) có trang trí hoa văn đẹp. Hiện vật được chế tác từ đá 
màu xám nhạt, hạt thô, độ cứng cao. Đây là kiến trúc tôn giáo dạng 
đền thờ có niên đại xây dựng vào thế kỷ VII-VIII.

Mặt bằng kiến trúc đền thờ Gò Tháp An Lợi

Kiến trúc đền An Lợi Bệ thờ
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Di tích Gò Rộc Chanh
Di tích nằm trên địa bàn xã Tân Thạnh, huyện Vĩnh Hưng (Long 

An). Ngoài tên gọi Rộc Chanh, di tích còn có tên gọi là Gò Ông Tà hay 
Gò Lớn. Cuộc khai quật năm 1986 làm xuất lộ hai kiến trúc gạch có 
bình đồ mặt bằng hình chữ nhật, cửa mở về hướng đông. Giữa lòng có 
trụ thiêng chứa vật thiêng. Hai kiến trúc được xây giáp nhau kéo dài 
6,25m từ tây sang đông. Dựa vào kết cấu khối kiến trúc hiện còn cho 
biết, kiến trúc phía tây được xây dựng trước kiến trúc phía đông. Niên 
đại vào cuối thế kỷ VII đầu thế kỷ VIII.

Di tích Gò Năm Tước
Di tích nằm trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long 

An). Cuộc khai quật làm xuất lộ phần còn lại của móng kiến trúc. Kiến 
trúc có bình đồ hình chữ nhật, các góc bẻ đối xứng theo trục đông tây. 
Kích thước chiều dài 17,4m hướng đông tây; rộng 11,2m hướng bắc 
nam. Với quy mô lớn cho thấy đây là loại hình kiến trúc đền thờ. Niên 
đại vào thế kỷ VII-VIII.

Di tích Miếu Bà (hay còn gọi miếu Bà Chúa Xứ)
Di tích nằm trên địa bàn xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng 

Tháp). Di tích được xây dựng trên vùng đất cao, có quy mô khá lớn 
trong khu di tích Gò Tháp. Hai cuộc khai quật làm xuất lộ hệ thống 
móng kiến trúc xây gạch có quy mô lớn. Kiến trúc có mặt bằng hình 
chữ nhật, các góc bẻ cân xứng qua trục bắc nam. Kích thước chiều dài 
20,9m, hướng đông tây; chiều rộng 13,4m, hướng bắc nam. Tường kiến 
trúc còn lại cao 0,6 - 0,8m, gạch có kích thước trung bình dài 29 - 30cm, 
rộng 15 - 18cm, dày 7 - 10cm. Đây có thể là loại hình kiến trúc đền thờ. 
Niên đại xác định vào thế kỷ VII-VIII. 

Di tích Đồng Bơ
Di tích nằm trên gò cao thuộc địa bàn xã Phú Lý, huyện Tân Phú 

(Đồng Nai). Cuộc khai quật năm 1987 cho thấy dấu vết một kiến trúc 
gạch đá có bình đồ gần vuông, kích thước dài 5m, rộng 4m, tường vách 
ngoài xây gạch, chính giữa là kiến trúc đá. Đây có thể là kiến trúc trụ 
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thiêng trong lòng đền thờ có quy mô lớn đã bị phá hủy. Hiện vật thu 
được có tượng tay cầm vật linh hình con ốc, biểu tượng vật linh của 
thần Vishnu, con lăn chất liệu đá. Niên đại vào thế kỷ VII-VIII. 

Di tích Nam Cát Tiên
Di tích nằm ven sông Đồng Nai, trên địa bàn xã Nam Cát Tiên, 

huyện Tân Phú (Đồng Nai). Cuộc khai quật năm 1989 làm xuất lộ dấu 
vết kiến trúc đó là một hố móng có mặt bằng hình chữ nhật, cạnh dài 6,5m, 
mặt là sàn gạch hình vuông cạnh dài 5m; đáy thu hẹp hình phễu. Trong 
lòng có nhiều lớp cát, đá lấp xen kẽ nhau. Đây có thể là dấu vết của hộp 
trụ thiêng trong lòng kiến trúc của một đền thờ. Ngoài dấu vết kiến trúc 
gạch, tại đây còn tìm được nhiều thành phần kiến trúc đá như cột đá 
hình khối hộp chữ nhật, cạnh góc cắt vuông vức; nhiều mảnh gốm các 
loại. Niên đại vào thế kỷ VII-VIII.

Di tích Đạ Lắk
Di tích nằm trong địa bàn vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, huyện Tân 

Phú (Đồng Nai), trên một ngọn đồi nhỏ không cao. Cuộc khai quật năm 
1995 làm xuất lộ phần móng còn lại của một kiến trúc. Kiến trúc có mặt 
bằng hình vuông, cạnh dài 4,5m, tường dày 0,9m, xây gạch liên kết nhau 
chắc chắn. Niên đại thế kỷ VII-VIII.

Di tích Rạch Đông
Di tích nằm trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), 

trên gò đất cao dạng gần tròn đường kính 16 - 17m, cao hơn mặt bằng 
xung quanh từ 0,7 - 2,5m. Cuộc khai quật năm 1992 làm xuất lộ dấu 
vết của bốn kiến trúc gạch, trong đó có một kiến trúc có mặt bằng hình 
vuông, cạnh dài 3,8m; những kiến trúc còn lại đều có cấu trúc xây gạch 
hình vuông bên trong. Cùng với dấu tích còn lại của kiến trúc, tại đây 
còn thu được các hiện vật như tay tượng, bàn nghiền (Penasi) hay các 
mảnh vàng có trang trí. Niên đại vào thế kỷ VII-VIII.

Di tích Gò Trâm Quỳ
Di tích nằm trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa (Long 

An) trong nhóm di tích Tho Mo. Cuộc khai quật năm 1987 tìm thấy dấu 
vết một kiến trúc gạch có quy mô lớn có chiều dài đến 35m nhưng chưa 
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rõ chiều rộng. Trong lòng kiến trúc tìm được bộ ngẫu tượng thờ Linga - 
Yoni, đầu tượng thờ (Gênesa), 50 mảnh vàng trang trí, đồ sắt. Đây có thể 
là dấu vết của một đền thờ có quy mô lớn. Niên đại vào thế kỷ VIII-X.

Di tích Gò Bường (hay còn gọi là Bàu Thành)
Di tích Gò Bường nằm trên địa bàn xã Long Phước, huyện Long 

Thành (Đồng Nai) hay địa điểm này còn có tên gọi là Bàu Thành hay 
Nhà Mát. Cuộc khai quật tháng 5-1989 làm xuất lộ móng của một kiến 
trúc gạch có quy mô lớn. Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật, hướng đông 
tây, dài 20m, rộng 15m. Niên đại vào thế kỷ IX-X.

Di tích Gò Cây Tung
Di tích Gò Cây Tung nằm trên địa điểm gò đất cao tới 13,5m quy mô 

lớn với diện tích rộng khoảng 11.700m2, thuộc địa bàn ấp Thới Thuận, 
xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (An Giang). Từ năm 1993 đến năm 1995, 
các cuộc khai quật được Viện Khảo cổ học và Bảo tàng tỉnh An Giang 
thực hiện. Kết quả cho biết tại địa điểm này vừa là di chỉ cư trú vừa còn 
lại dấu tích kiến trúc gạch có niên đại muộn sau này. Niên đại của các 
kiến trúc được cho là vào thế kỷ IX-X.

Di tích Gò Cây Me (hay còn gọi là Gò Thành Mới)
Di tích nằm trên địa bàn xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm (Vĩnh 

Long). Cuộc khai quật năm 1998 làm xuất lộ dấu vết kiến trúc gạch có 
mặt bằng hình chữ nhật hướng bắc nam, các góc được bẻ nhiều lớp đối 
xứng nhau. Kích thước dài 7m, rộng 4,5m, có thể là hai công trình kiến 
trúc của hai thời kỳ lịch sử xây đè lên nhau. Niên đại vào thế kỷ IX-X.

Di tích Óc Eo - Ba Thê
Di tích gồm di chỉ cư trú và phế tích kiến trúc có quy mô lớn, tầng 

văn hóa dày, phế tích kiến trúc lớn, nằm trên địa bàn xã Vọng Thê, 
huyện Thoại Sơn (An Giang). Phát hiện năm 1942, khai quật các năm 
1944 và 1983. Hiện vật gồm móng kiến trúc, tượng thờ, đồ đá trang trí 
kiến trúc, đồ gốm, xương. Niên đại kéo dài từ thế kỷ I đến thế kỷ VII.

Di tích Gò Giồng Xoài
Di tích nằm trên địa bàn ấp Sơn Hòa, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn 

Đất (Kiên Giang), khai quật các năm 1944, 1983 và 2001. Hiện trạng  
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là loại hình di chỉ cư trú có niên đại sớm. Dấu vết kiến trúc gạch có niên 
đại muộn. Di vật gồm nhiều loại hình, đồ gốm, lá vàng có trang trí... 
Niên đại di tích kiến trúc thế kỷ X-XI.

Di tích Gò Tháp Mười
Di tích nằm trên địa bàn ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng 

Tháp). Di tích được khảo sát vào năm 1944. Tại đây ngoài phế tích kiến 
trúc còn tìm được ba tấm bia. Bia có ký hiệu K1 (hiện bảo quản tại Bảo 
tàng Thành phố Hồ Chí Minh) được định niên đại vào cuối thế kỷ V. Bia 
ký hiệu K6 và K7 có niên đại vào thế kỷ VIII (năm 716). Đây là khu di 
tích lớn gồm một nhóm kiến trúc, trong đó kiến trúc trung tâm có quy 
mô lớn nhất. Năm 1984, Trung tâm khảo cổ học phía nam tiến hành 
khai quật làm xuất lộ nền móng di tích. Hiện trạng, còn lại móng kiến 
trúc xây gạch; gạch có độ dày trung bình 32 - 33cm; rộng 16 - 17cm, dày 
7,5 - 9cm; các thành phần kiến trúc đá: cột ốp cửa, bậc cửa... Di vật thu 
được gồm tượng thờ, đồ gốm các loại hình. Nhóm di tích có niên đại 
kéo dài từ thế kỷ V đến thế kỷ VIII.

Di tích Nhơn Thành
Di tích Nhơn Thành thuộc địa phận ấp Nhơn Thành, xã Nhơn 

Nghĩa, huyện Châu Thành (Cần Thơ). Di tích gồm di chỉ cư trú và phế 
tích kiến trúc. Di tích được phát hiện năm 1990. Hiện vật gồm vật liệu 
kiến trúc, tượng thờ, lá vàng trang trí, đồ gốm. Niên đại từ thế kỷ IV 
đến thế kỷ VI.

Di tích Gò Đồn
Di tích Gò Đồn còn có tên gọi là Tháp Lấp hoặc Tháp Lớn được 

xây dựng trên một gò đất cao 5,11m và có quy mô lớn thuộc địa bàn 
ấp Bình Tả, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An). Di tích được 
phát hiện năm 1931. Cuộc khai quật năm 1987 - 1988 tìm thấy một 
nền kiến trúc dài 7m, rộng 5m. Một đền thờ phụ có mặt bằng hình chữ 
nhật kích thước dài 5,7m, rộng 4,8m, tường gạch cao 1,6m gồm 20 lớp 
gạch xây tạo nên. Sân trước đền thờ chính dài 16m, rộng 6m. Đền thờ 
chính bị hủy hoại nhiều, trung tâm nền đền thờ có hố thờ hình vuông, 
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cạnh 2,3m. Hiện vật tìm được gồm Linga, đầu tượng Shiva, tượng thần 
Ganesha, tượng Dvappalla, bàn nghiền, đồ gốm. Niên đại vào thế kỷ 
VII-VIII.

Tháp Vĩnh Hưng
Tháp Vĩnh Hưng tọa lạc trên nền đất cao thuộc địa bàn ấp Trung 

Hưng I, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Tọa độ địa lý: 
9023’23” vĩ tuyến bắc, 105034’55” kinh tuyến đông. Tháp còn có tên gọi 
là tháp Trà Long hay tháp Lục Hiền. Tháp được biết đến năm 1911. 
Năm 1917, khi khảo sát tháp đã tìm được những hiện vật liên quan như 
tượng thờ Linga - Yoni, bàn chân tượng sư tử, bàn tay tượng cầm con 
ốc, bàn nghiền (Penasi), trụ cột hình lục giác, bia ký có niên đại năm 892. 
Cuộc khảo sát năm 1934 phát hiện thêm đầu tượng Dvappalla, đầu 
tượng thần bốn mặt (Bhrama), tượng đồng, bàn nghiền. Năm 1990, quá 
trình thám sát dưới chân tháp phía đông tìm được đầu tượng Phật bằng 
đồng cao 6cm, bàn tay tượng, bàn nghiền và tảng chì nặng 13,5kg... 
Năm 1987, Bảo tàng Minh Hải khai quật diện tích 20m2 tìm được tại độ 
sâu 0,8m lớp mặt của nền và sân tháp với 12 lớp gạch xếp chồng khít lên 
nhau, dưới là lớp cát vàng nện chặt dày 0,25m, tiếp phía dưới là lớp đá 
vụn trộn lẫn cát đầm lèn chặt tạo nên nền sân tháp vững chắc. Hiện vật 
tìm được gồm đồ gốm không men của các loại hình đồ đựng, đồ nấu với 
kỹ thuật nặn tay, gốm dày thô, hình dáng không ổn định. Gốm sản xuất 
kỹ thuật bàn xoay, xương dày đều mịn, độ nung khá cao. Gốm có men 
gồm các mảnh bát đĩa, men màu trắng mịn. Ngoài ra còn các loại hình 
hiện vật khác như mảnh chì, mảnh điêu khắc đá, mảnh đồng...

Năm 2002, cuộc khai quật tại tháp được tiến hành thu được một 
số lượng hiện vật lớn gồm nhiều loại hình chất liệu khác nhau. Chất 
liệu đá gồm 27 hiện vật gồm: bệ thờ Yoni, đầu tượng, tay tượng, bệ 
tượng, chân tượng thú... Chất liệu đồng gồm 22 hiện vật gồm: tượng 
thần Vishnu, Garuda, tượng thần mất đầu, tượng sư tử, chuông, bàn 
tay tượng, bệ tượng... Ngoài ra còn có 01 hiện vật bằng vàng và 02 hiện 
vật bằng đất nung.
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Hiện nay tháp đã bị sụp lở phần phía đông, còn lại một phần kiến 
trúc tường tháp phía tây cao 9,3m. Mặt bằng tháp bình đồ vuông, cạnh 
dài 9,36m, xây gạch có kích thước lớn (0,29m x 0,15m x 0,07m). Niên 
đại tháp được xác định vào thế kỷ IX-X.

Các phế tích kiến trúc khu di tích Cát Tiên
Khu di tích Cát Tiên (Lâm Đồng) được Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phát 

hiện năm 1986, nằm trên bờ đông sông Đạ Đờn thuộc địa bàn huyện Cát 
Tiên. Quá trình khảo sát cho biết nơi đây có nhiều công trình kiến trúc 
bị sụp đổ kéo dài gần 15km chạy dọc ven sông từ địa bàn xã Đức Phổ 

Tháp Vĩnh Hưng
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đến địa bàn xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên. Các phế tích kiến trúc hầu 
hết bị sụp đổ vùi lấp thành gò cao, tập trung đậm đặc nhất trên địa bàn 
xã Quảng Ngãi. Năm 1994, Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng tỉnh 
Lâm Đồng tiến hành tổ chức khai quật di tích đầu tiên. Từ đó đến nay 
(năm 2009) đã có bảy cuộc khai quật tại khu di tích này do Viện Khảo cổ 
học (1994 - 1998) và Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học - Viện Khoa học 
xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành (2002 - 2006). Kết quả khai 
quật đã khẳng định đây là một khu di tích có số lượng nhiều, quy mô 
lớn, mật độ dày đặc, là một trung tâm tôn giáo quan trọng của vùng đất 
phương Nam. Nội dung tôn giáo thờ các vị thần Ấn Độ giáo. Kiến trúc 
cùng các hiện vật thờ tìm được mặc dù nội dung mang đậm ảnh hưởng 
của văn hóa tôn giáo Ấn Độ như các di tích ở đồng bằng Nam Bộ, nhưng 
có nét riêng, mang bản sắc riêng của chủ nhân sáng tạo ra chúng. Chính 
vì thế, chúng tôi xếp vào các di tích thuộc thời kỳ hậu Óc Eo.

Di tích Gò số I (Đồi Khỉ)

Cửa di tích Gò số I
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Di tích Đồi Khỉ là một phế tích kiến trúc bị sụp đổ nằm trên đồi cao 
phía đông thuộc địa bàn xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng). 
Di tích được Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phát hiện năm 1986. Năm 1998, 
cuộc khai quật được tiến hành, kết quả cho thấy đây là một kiến trúc điện 
thờ có mặt bằng hình vuông, cạnh dài 12m cửa mở về hướng đông. Lòng 
tháp có kích thước 6,4 x 6,4m. Tường còn lại cao 3,2m, dày 0,9m được xây 
bằng chất liệu gạch thuần nhất. Hiện vật còn bệ thờ Linga - Yoni, tượng 
đá Ganesha, 166 lá vàng có trang trí. Niên đại di tích thuộc thế kỷ IX.

Gò số II
Đây là một nhóm gồm năm phế tích kiến trúc bị sụp đổ với các loại 

hình tháp thờ, nhà dài (madappa) được phát hiện năm 1986. Tại địa 
điểm này có ba cuộc khai quật.

Năm 1994, Viện Khảo cổ học khai quật tháp IIA tìm được kiến trúc 
tháp có mặt bằng hình vuông cạnh dài 7,8m, lòng lát đá tấm, cửa mở 
về hướng đông. Tường tháp còn lại cao 1,6m, dày 0,8m xây gạch thuần 
nhất được khắc tạc hoa văn trang trí. Tại đây thu được cột đá tiện tròn, 
mi cửa trang trí, bệ thờ Linga - Yoni bằng đá và thạch anh. Lòng tháp 
thu được 106 mảnh vàng có trang trí.

Tháp gò IIA
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Gò IIB. Viện Khảo cổ học khai quật năm 1998 cho thấy kiến trúc 
là một phế tích tháp có mặt bằng hình gần vuông, cạnh 3,6 x 3,13m, 
cửa mở về hướng đông, được xây gạch thuần nhất. Tường còn lại cao 
0,8 - 1,2m, dày 0,75m. Hiện vật thu được gồm bệ thờ Linga - Yoni và sáu 
mảnh vàng có trang trí.

Cột đá và mi cửa gò IIA

Gò IIB
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Gò IIC-D do Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học - Viện Khoa học xã 
hội Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành năm 2002. Cuộc khai quật làm 
xuất lộ một kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật hướng đông tây dài 16m, 
rộng 8,1m, cửa mở về hướng đông. Tường được xây bằng gạch thuần 
nhất, còn lại cao 0,8 - 1,2m, dày 1,4m. Gò IID được xây dựng song song với 
gò IIC. Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật hướng đông tây dài 17,08m, 
rộng 6,88m, cửa mở về hướng đông. Tường còn lại cao từ 1,57 - 1,87m, 
dày 1,7 - 1,8m, xây thuần chất liệu gạch. Tại đây tìm được nhiều ngói lợp, 
đồ gốm. Đây là hai công trình kiến trúc liên quan đến kiến trúc tháp IIA 
và IIB. Chức năng là nhà dài trong tổng thể kiến trúc chung nhóm II. 

Trong nhóm các phế tích Gò II, ngoài các kiến trúc đã nêu, ở phía 
đông tiếp giáp tường bao quanh nhóm còn xuất hiện một kiến trúc 
tháp có quy mô nhỏ. Kiến trúc có bình đồ hình chữ nhật, kích thước 
3,8 x 3,3m, cửa mở về phía nam. Với lòng tháp rộng 1,5 x 1,5m, có thể 
thấy đây là một tháp thờ phụ.

Gò số III
Đây là một kiến trúc thuộc đền thờ bị sụp đổ. Phát hiện năm 1986, khai 

Gò IIC
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quật năm 2001 làm xuất lộ một phế tích kiến trúc tháp thờ. Mặt bằng kiến 
trúc hình vuông, cạnh 9,6m, tường tháp còn lại cao 1,52m, kiến trúc còn lại 
tường cao 0,7m; hiện vật gồm bệ thờ, các lá vàng trang trí. Niên đại thế kỷ IX.

Gò số IV
Di tích là một kiến trúc thuộc loại tháp thờ bị sụp đổ. Phế tích phát hiện 

năm 1986. Năm 1996, Viện Khảo cổ học tổ chức khai quật. Cuộc khai quật 
làm xuất lộ phế tích tháp thờ. Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật, dài 9,2m, 
rộng 8,7m, cửa mở về hướng đông. Lòng được lát đá phiến. Hiện trạng tường 
tháp cao 0,56 - 0,87m. Hiện vật thu được gồm bệ thờ, vật thờ (Linga - Yoni).

Gò số III

Gò số IV
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Gò số V
Di tích thuộc loại đền mộ thờ, được phát hiện năm 1986, Viện Khảo 

cổ học tiến hành khai quật năm 1994. Kết quả cho thấy kiến trúc có bình 
đồ mặt bằng vuông, cạnh 6m, xây đặc gạch như một khối hộp cao 4,8m. 
Tường kiến trúc thu hẹp dần lên đỉnh tạo mặt phẳng rộng trên đó có đặt 
bộ ngẫu tượng thờ Linga - Yoni. Hiện vật thu được gồm tượng thờ, đồ 
đồng, đồ gốm. Niên đại thế kỷ VIII.

Gò số V

Bên cạnh Gò số V, năm 2003 còn phát hiện thêm một kiến trúc 
bị sụp đổ được đánh ký hiệu Gò Va. Kiến trúc có mặt bằng hình chữ 
nhật, dài 5,84m, rộng 5,3m. Móng kiến trúc cao 1,5m được xây gạch đá 
vững chắc, từ lòng kiến trúc còn để lại dấu vết máng dẫn nước thiêng 
(Somasutra) chảy về phía bắc dài 7m được xây bằng gạch.

Gò số VI
Di tích gồm ba kiến trúc bị sụp đổ. Phát hiện năm 1986, Trung tâm 

Nghiên cứu khảo cổ học khai quật năm 2003. Ba kiến trúc được xây dựng 
trên cùng một mặt bằng. Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật hướng đông 
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tây dài 7,3m, rộng 5,4m. Tường kiến trúc còn lại cao 1,6m, được xây thuần 
nhất chất liệu gạch. Hiện vật thu được gồm bệ thờ Linga - Yoni, tượng 
thờ, các tác phẩm điêu khắc đá, đồ đồng, đồ bạc. Niên đại thế kỷ IX-X.

Gò số VI

Gò số VII
Phế tích gồm nhiều công trình kiến trúc bị sụp đổ, gồm tháp thờ, 

nhà dài. Phát hiện năm 1986, Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học khai 
quật năm 2005. Trên mặt bằng đỉnh gò cuộc khai quật làm xuất lộ 
ba phế tích kiến trúc. Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật hướng 
đông tây dài 10m, rộng 6,4m; dài 10,8m, rộng 7,2m và dài 10m, 
rộng 4m. Tường kiến trúc còn lại cao 1,2m. Hiện vật thu được gồm bệ 
thờ Linga - Yoni, các lá vàng trang trí, đồ đồng, đồ bạc nhiều loại hình. 
Niên đại thế kỷ VIII.
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Gò số VII
Phế tích ký hiệu 03 CT.H2
Phế tích thuộc loại đền mộ bị sụp đổ, được phát hiện năm 1986, 

khai quật năm 2004. Hiện trạng chỉ còn mặt bằng kiến trúc hình vuông 
cạnh 5,6m. Trong lòng kiến trúc tìm được các lá vàng trang trí chôn 
trong bình gốm. Niên đại thế kỷ VI.

Phế tích Đức Phổ
Phế tích là một quần thể kiến trúc bị sụp đổ gồm đền thờ, nhà dài, 

được phát hiện năm 1986, khai quật năm 1987 và 2003, thuộc địa bàn 
xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên. Hiện trạng tường kiến trúc cao 1,4m, hiện 
vật gồm bệ thờ, lá vàng trang trí, đồ đồng, đồ bạc, đồ gốm... Đây là loại 
hình kiến trúc đền thờ. Niên đại thế kỷ VIII.
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Phế tích Đức Phổ

Bảng niên đại C14 một số di tích thời kỳ hậu Óc Eo 
(Sử dụng những niên đại có tuổi gần nhất)

STT Tên di tích Loại hình Mẫu chọn
Niên đại
(năm AD)

Phòng xét 
nghiệm

1 Gò Cây Tung II Kiến trúc Than gỗ 1050 + 45 HCM 01/07

2 Linh Sơn Nam Kiến trúc Than gỗ

690 + 70
730 + 50
760 + 70
780 + 80
840 +70
880 + 50

wk 6344
wk 6346
wk 6341
wk 6345
wk 6343
wk 6342

3 Giồng Xoài Kiến trúc Than gỗ 880 + 90 HCM 01
4 Vĩnh Hưng Tháp Cọc gỗ 1030 + 45 HCM 1997
5 Gò Tháp Cư trú Than 670 + 60 HCM 1984
6 Gò Chàm Kiến trúc Than 680 + 30 HCM 1985

7 Gò Thành Kiến trúc Gỗ
750 + 45
740 + 50

HCM 1989
HCM 1989

8 Gò Sao I Kiến trúc Than 704 + 46 HCM 1987
9 Gò Sao II Kiến trúc Cọc gỗ 1120 + 40 VSK
10 Gò Chùa Kiến trúc Cọc gỗ 1260 +45
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Những kết quả khai quật trên cho thấy những di tích thuộc giai 
đoạn hậu Óc Eo có thể chia thành hai nhóm:

- Nhóm di tích được xây dựng kế thừa từ các di tích thuộc văn hóa 
Óc Eo. Nhóm kiến trúc này thường có bình đồ nhỏ thu hẹp lại so với các 
kiến trúc được xây dựng thời kỳ Óc Eo cùng những di vật gốm, tượng 
đá được bổ sung có niên đại muộn.

- Nhóm kiến trúc được xây dựng vào thời kỳ hậu Óc Eo. Nhóm kiến 
trúc này thường có quy mô nhỏ, các hiện vật thờ, đồ gia dụng có niên 
đại tương đồng.

Đặc trưng chung của kiến trúc hậu Óc Eo là vật liệu xây dựng gạch 
được sử dụng nhiều hơn, có mặt liên tục và số lượng lớn. Kích thước 
gạch thường nhỏ hơn so với giai đoạn trước. Các hiện vật thờ được chế 
tác mỹ thuật hơn. Đặc biệt sự xuất hiện của các đồ thờ chất liệu đồng, 
kim loại màu vàng phong phú, chế tác trình độ kỹ xảo cao. Phân bố di 
tích khá đồng đều trên mọi vùng đất, nhưng có thể chia làm hai nhóm. 
Nhóm dưới đồng bằng các di tích không tập trung, được xây dựng rải 
đều trên các địa bàn, nhưng có quy mô lớn, được xây dựng trên các gò 
đất cao, thường trên 2m so với mực nước biển ngày nay. Nhóm này về 
mặt bằng kiến trúc cho thấy đây là loại hình đền thờ thường có mặt 
sớm và được sử dụng lại đến sau này. Cho đến nay đã có hơn 100 di 
tích thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện, tổ chức khai quật. Các di tích 
không chỉ được xây dựng ở vùng trũng đất Nam Bộ mà có mặt trên các 
loại địa hình như vùng đất thềm phù sa cổ, hình thế đất cao phù sa mới 
và địa hình vùng coi là đồi gò cao. Những di tích có mặt sau giai đoạn 
thế kỷ VII - XIV hay gọi là hậu Óc Eo thường được kế thừa từ các di tích 
được xây dựng trên vùng đất cao, phù sa cổ và vùng đồi gò cao.

Nhóm thứ hai chủ yếu tập trung trên vùng đất Đông Nam Bộ và 
vùng biên giới hành chính hiện nay. Đây là vùng đất chuyển tiếp giữa 
vùng núi và vùng đồng bằng có địa hình cao, nằm ven các con sông, 
giao thông thuận lợi. Địa hình xây dựng các di tích thường nằm trên các 
vùng gò đất cao thoáng hay các vùng gò đồi chuyển tiếp giữa đồng bằng 
và núi, hoặc tựa vào sườn núi thấp. Các di tích được xây dựng ven các 
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dòng sông, nhánh sông chủ yếu dọc theo sông Đồng Nai và sông Tiền, 
sông Hậu thuận lợi cho giao thông, hình thành nên hệ thống di tích dọc 
hai bờ sông kéo dài nhiều thế kỷ. Các kiến trúc ở đây chủ yếu là loại 
hình đền thờ, được sử dụng khá dài từ thế kỷ IV đến thế kỷ X. Những 
kiến trúc tháp thờ thường có niên đại muộn hơn tiếp nối loại hình đền 
thờ trước đó. Cho đến nay, khảo cổ học hầu như rất ít phát hiện sự tồn 
tại của các di tích trên miền đất châu thổ thấp trũng của miền tây sông 
Hậu, địa bàn truyền thống của cư dân Óc Eo. Ngược lại, các di tích có 
mặt nhiều ở vùng phù sa cổ ven châu thổ phía tây bắc đồng bằng Nam 
Bộ, nơi vốn là vùng đất cao, xa địa bàn trung tâm văn hóa Óc Eo. Các 
vùng cao thuộc lưu vực sông Đồng Nai - Vàm Cỏ có số lượng di tích 
nhiều, mật độ tập trung cao với nhiều loại hình di tích, di vật phong phú 
vừa mang truyền thống của văn hóa Óc Eo, vừa có những yếu tố mới 
mang tính địa phương rõ nét.

- Dựa vào quy mô kiến trúc có thể thấy, về loại hình di tích có hai 
loại: đền thờ và tháp thờ. Đền thờ là loại hình kiến trúc chủ yếu được 
xây dựng trước thế kỷ VII, thường chỉ còn lại phần móng xây gạch với 
quy mô lớn, mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật, được phân bố khá rộng, 
có mặt hầu hết trên địa bàn các di tích ở Nam Bộ. Tại các di tích này 
thường có mặt các tác phẩm điêu khắc tôn giáo có niên đại sớm. Thời kỳ 
này xuất hiện một số trung tâm như nhóm di tích Óc Eo - Ba Thê gồm 
Linh Sơn Nam - Đá Nổi - Giồng Xoài. Những trung tâm này được sử 
dụng liên tục kéo dài nhiều thời kỳ lịch sử với dấu vết để lại là các kiến 
trúc luôn được trùng tu, tôn tạo. Tháp thờ xuất hiện muộn vào giai đoạn 
thế kỷ VIII - X. Tháp được xây chủ yếu bằng vật liệu bền vững (gạch 
nung), quy mô không lớn, mặt bằng kiến trúc hình vuông thích ứng với 
loại hình kiến trúc này. Một số bộ phận kiến trúc xuất hiện như mi cửa, 
cột cửa, tấm ốp cửa với vật liệu mới như đá, hay các bộ phận kiến trúc 
được trang trí như vòm cửa, cột cửa, áp tường... 

Những tháp còn lại cho đến nay: Bình Thạnh, Chóp Mạt, Vĩnh 
Hưng... đều có niên đại vào thế kỷ IX - X. Những kiến trúc tháp này 
thường xuất hiện trên các vùng đất cao Đông Nam Bộ hay tiếp giáp các 
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vùng núi chân cao nguyên như Chóp Mạt, Bình Thạnh, Cát Tiên. Loại 
hình tháp xuất hiện dưới đồng bằng rất hiếm hoi như tháp Vĩnh Hưng. 
Sự xuất hiện của kiến trúc tháp thờ bên cạnh các đền thờ vẫn tiếp tục 
được sử dụng hay tu bổ xây dựng thu hẹp lại trên nền móng cũ của các 
di tích giai đoạn trước, hình thành hai loại hình kiến trúc tôn giáo tồn 
tại song song trên một vùng đất. Điều này phù hợp với quy luật chung 
trong tiến trình phát triển các kiến trúc tôn giáo ảnh hưởng từ văn hóa 
Ấn Độ ở nước ta như Chămpa. Những kiến trúc đền thờ có mặt sớm 
thường có quy mô khá lớn, mặt bằng hình chữ nhật, được xây dựng kết 
hợp giữa vật liệu bền vững như gạch và kém bền vững như gỗ lá. Những 
kiến trúc này có nguồn gốc từ những cơ sở tín ngưỡng ban đầu của cư 
dân vùng đất sau hội nhập với văn hóa tôn giáo Ấn Độ tạo nên. Chính vì 
thế, sự can thiệp của tự nhiên khiến những kiến trúc này thường bị hư 
hại. Những thế kỷ sau, do sự phát triển của kỹ thuật xây dựng, vật liệu 
kiến trúc, các đền thờ được xây dựng thu hẹp, mặt bằng hình vuông, vật 
liệu là gạch đất nung bền vững nên một số kiến trúc còn tồn tại cho đến 
ngày nay.

- Tính chất tôn giáo của các di tích có sự thống nhất, ổn định, kéo 
dài trong lịch sử. Những di vật tìm được trong các di tích hầu hết mang 
nội dung tôn giáo, sử dụng qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Sự kế 
thừa của giai đoạn sau ngoài kiến trúc bị thu hẹp lại do nhu cầu tín 
ngưỡng thì sự xuất hiện các vật thờ mang đặc trưng của thời đại như 
Linga - Yony, tượng thờ giai đoạn sau xuất hiện bên cạnh những vật thờ 
của giai đoạn trước đó. Những địa điểm tôn giáo thường được coi là 
vùng đất thiêng, địa điểm thiêng, tạo nên không gian thiêng, trong đó 
có các vật thiêng thuộc về các thần cho nên những địa điểm này được 
duy trì lâu dài, được các thế hệ kế tiếp nhau giữ gìn và cả những nhóm 
người khác khi đến cư trú vẫn duy trì. Nhiều đặc điểm tính chất tôn 
giáo của nó còn được giữ cho đến ngày nay.

- Do hoàn cảnh lịch sử chi phối, các di tích ở đây thường có niên đại 
chủ yếu từ sau thế kỷ VII đến thế kỷ XI, tiếp nối truyền thống văn hóa 
Óc Eo, những di tích có niên đại muộn rất hiếm hoi bởi vai trò của vùng 
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đất mờ dần khi nền văn minh Angkor tỏa sáng. Nguyên nhân sự vắng 
mặt của các di tích được xây dựng có niên đại muộn có nhiều cách lý 
giải, trong đó nguyên nhân chủ yếu do sự biến đổi của khí hậu sau đợt 
biển tiến Flandrian cuối cùng đã nhấn chìm toàn bộ vùng đồng bằng 
thấp của hạ lưu sông Mê Kông dưới 1m nước biển vào thế kỷ VI - VII. 
Từ năm 50 trước Công nguyên đến năm 550 sau Công nguyên mực 
nước biển ở vùng Nam Bộ thấp hơn mực nước biển ngày nay khoảng 
0,5m. Từ năm 550 đến năm 1150 sau Công nguyên nước biển dâng cao 
hơn mực nước biển ngày nay khoảng 1m đã nhấn chìm phần lớn vùng 
đất này. Với mực nước biển cao hơn ngày nay khoảng 1m khiến vùng 
đất Nam Bộ bị ngập chìm, biến nhiều vùng thành đầm lầy nước đọng, 
dần bị bỏ hoang hóa. Chủ nhân vùng đất, một bộ phận trở thành những 
nhóm người sinh sống biệt lập dần rơi vào tình trạng kém phát triển, 
một số nhóm người rút về sinh sống trên các vùng đất cao như: Bảy Núi, 
Tịnh Biên; Tri Tôn, Đông Nam Bộ, hay xa hơn là vùng đệm cao nguyên 
Lâm Đồng, bỏ lại sau lưng một nền văn minh dần tàn lụi. 

III- NAM BỘ THẾ KỶ VII-XVI QUA CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH

1. Các kết quả nghiên cứu liên ngành

Trong nghiên cứu dân tộc học, khảo cổ học có quan hệ mật thiết 
với ngành học này, một ngành khoa học chuyên nghiên cứu các tộc 
người qua quá trình phát triển của họ trong suốt chiều dài lịch sử và 
chiều rộng không gian. Khảo cổ học là một ngành của khoa học lịch sử, 
nghiên cứu quá khứ của loài người dựa vào những sử liệu bằng vật thật 
nhằm khôi phục mọi mặt đời sống của con người trong quá khứ. Khoa 
học lịch sử có hai loại sử liệu: Sử liệu bằng chữ viết (sách vở, văn bia...) 
và sử liệu bằng vật thật (công cụ, dụng cụ, nhà cửa...). Đối tượng nghiên 
cứu của khảo cổ học là vật thật. Ngay cả trong thời kỳ đã có chữ viết, tài 
liệu vật thể vẫn cung cấp nhiều thông tin quý báu, khách quan mà nhiều 
tài liệu chữ viết bị hạn chế. Tài liệu vật thể của khảo cổ học dường như 
là vô tận, phong phú, đa dạng về loại hình, phản ánh khá toàn diện mọi 
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mặt đời sống xã hội. Tất nhiên, khi nghiên cứu vật thể, các nhà khảo cổ 
không thể xem nhẹ tài liệu chữ viết, và ngược lại, tài liệu vật chất, cũng 
góp phần bổ sung, làm sáng tỏ nhiều vấn đề thuộc về thời kỳ lịch sử có 
chữ viết. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có thể lấy năm 1898 làm mốc ra 
đời của ngành khảo cổ học Việt Nam với sự thành lập Ủy ban Khảo 
cổ học Đông Dương (La Commission Archéologique de l’Indochine) 
sau đổi thành Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) vào năm 1900. 
Đây là cơ quan đóng vai trò chủ yếu trong việc tìm kiếm, thu thập, lưu 
giữ và nghiên cứu những cổ tích ở Việt Nam và Đông Dương1. Cùng 
với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, Sở Địa chất Đông Dương cũng có 
nhiều đóng góp cho ngành khảo cổ học, do các nhà địa chất làm việc 
ở đây đã phát hiện và nghiên cứu nhiều nền văn hóa khảo cổ thời đồ 
đá Việt Nam. 

Từ sau Hội nghị quốc tế về tiền sử học Viễn Đông lần thứ nhất 
tổ chức tại Hà Nội năm 1932, học giả phương Tây bắt đầu biết đến 
Việt Nam - Đông Nam Á là một khu vực có nền văn hóa độc đáo, 
một nền văn minh ở trình độ cao chứ không phải là một khu vực trì 
trệ, lạc hậu như quan niệm trước đây2. Các học giả Pháp đã có công 
phát hiện các nền văn hóa sơ kỳ đá mới như Hòa Bình, Bắc Sơn... và 
bước đầu nghiên cứu các nền văn hóa thời kim khí như Đông Sơn, 
Sa Huỳnh. Sau năm 1954 đến nay, các nhà khảo cổ học Việt Nam 
đã phát hiện và nghiên cứu nhiều nền văn hóa thuộc các giai đoạn 
khác nhau, lấp được những “khoảng trống” trong nhận thức lịch sử 
Việt Nam từ thời Tiền Sơ sử đến các triều đại phong kiến sau này. Về 
thời đại kim khí, các nhà khảo cổ học đã đạt được những thành tựu 

1. Xem Nguyễn Thị Hậu: Khảo cổ học Nam Bộ - Việt Nam nhìn từ môi trường 
sinh thái. Tham luận tại Hội thảo Việt Nam học lần thứ ba, Hà Nội, tháng 12, 2008.

2. Xem Phạm Đức Mạnh: “Lịch sử văn hóa vật chất thời tiền sử Đông Nam Á - 
Một thế kỷ điền dã và liên hiệp nghiên cứu”, bài in trong Science & Technology 
Development, Vol 10, N09 - 2007.



CHƯƠNG I: NAM BỘ THẾ KỶ VII - XVI: THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU... 73

rực rỡ. Ở phía nam, văn hóa Sa Huỳnh được tìm thấy ở hầu hết các 
tỉnh Nam Trung Bộ. Giai đoạn tiền Sa Huỳnh và các loại hình địa 
phương đã được tìm hiểu để góp phần nghiên cứu nguồn gốc và sự 
phát triển của văn hóa này. Ở Nam Bộ đã xác lập được văn hóa Đồng 
Nai - một trung tâm kim khí mới có nhiều nét độc đáo riêng, đồng 
thời có những mối quan hệ giao lưu mật thiết với Sa Huỳnh, Đông 
Sơn và Đông Nam Á... 

Hơn một thế kỷ qua, khảo cổ học Việt Nam đã đóng góp nguồn tư 
liệu quyết định trong việc khôi phục buổi bình minh của lịch sử Việt 
Nam, làm sáng tỏ hơn cội nguồn dân tộc và văn hóa Việt Nam. Khảo cổ 
học còn cung cấp nguồn sử liệu vật thật quan trọng để khôi phục một 
cách chân xác và sống động hơn lịch sử Việt Nam từ đầu Công nguyên 
đến đầu thế kỷ XX.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, qua gần một trăm năm đô hộ của thực 
dân Pháp, khảo cổ học Việt Nam hầu như không có thành tựu nào1. 
Tuy nhiên, người Pháp đã làm nhiều việc cho nền khảo cổ học Việt 
Nam. Phần lớn những người Pháp được phân công sang Đông Dương 
để nghiên cứu địa chất, tiến hành khai thác thuộc địa đều là những nhà 
địa chất học, do ngẫu nhiên tìm ra những di chỉ khảo cổ học và từ đó họ 
bước vào nghiên cứu... Nền khảo cổ học Việt Nam luôn ghi nhận công 
lao của các nhà địa chất kiêm khảo cổ học Pháp2. Họ tập hợp trong Viện 
Viễn Đông Bác cổ Pháp cùng nghiên cứu về khảo cổ học Việt Nam... và 
cả những nền văn hóa lớn như Hòa Bình, Bắc Sơn, Hạ Long, Đông Sơn 
đều do người Pháp phát hiện sau này được các nhà khảo cổ Việt Nam 
tiếp tục nghiên cứu sâu và khẳng định. Sau khi hòa bình lập lại, hoạt 

1. Ngoài một số thư ký khảo cổ học đã làm việc cho Pháp như Trần Huy Bá, 
Lê Xuân Động, Hoàng Thị Thân thì không có nhà nghiên cứu nào khác.

2. Như: Hăngri Măngsi đã phát hiện ra nền văn hóa Bắc Sơn; nhà địa chất 
học Mađơlen Côlani đã phát hiện ra nền văn hóa Hòa Bình; Hăngri Phôngten 
với văn hóa Bắc Sơn; Pagiô phát hiện ra văn hóa Đông Sơn và tìm ra thời đại 
đồ đồng...
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động khảo cổ học Việt Nam mới bắt đầu có những bước đi đầu tiên1. 
Năm 1968, Viện Khảo cổ học được thành lập. Mặc dù có sự giúp đỡ từ 
bên ngoài nhưng trước hết cần khẳng định, thực tế cho thấy nền khảo 
cổ Việt Nam là do chính các nhà khoa học Việt Nam tạo dựng.

Theo nghĩa rộng, dân tộc học nghiên cứu các xã hội tộc người hiện 
tại qua điều tra, quan sát cuộc sống tại chỗ còn khảo cổ học nghiên cứu 
các xã hội quá khứ qua điều tra, khai quật các di tích vật chất2. Hai khoa 
học này, cùng với sử học3, bổ sung cho nhau trong nghiên cứu lịch sử 
nhân loại nói chung. 

Do vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tài liệu khảo cổ học và dân 
tộc học là hai nguồn tài liệu hết sức có giá trị trong việc nghiên cứu về 

1. Lúc đó, theo như lời của GS. Đào Duy Anh, không có môn Khảo cổ học. 
Năm 1959, chính thức mở đầu môn Khảo cổ học Việt Nam tại khoa Lịch sử Trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội. Về lý thuyết, nền khảo cổ học Việt Nam ra đời từ khoa 
Sử, nhưng trên thực tế phải đến năm 1960 mới thực sự được định hình. Đây cũng 
là lúc GS.TS. Paven Borikovski sang Việt Nam hướng dẫn thêm về lý thuyết khảo cổ 
học, phương pháp tìm hiểu thực tiễn văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Đông Sơn... tiến 
hành khai quật, tìm ra di tích Thiệu Dương, di tích đồ đá cũ ớ Núi Đọ, những di tích 
đồ đá mới ở Đông Khối... Sau này có thêm một số nhà khảo cổ học được đào tạo từ 
Trung Quốc như PGS. Lê Xuân Diệm, PGS. TS. Hoàng Xuân Chinh, PGS.TS. Diệp 
Đình Hoa, PGS. Chử Văn Tần, Nguyễn Duy Tỳ... được đào tạo từ Liên Xô, Trung 
Quốc, còn lại đa số được đào tạo tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thành tựu 
của khảo cổ học Việt Nam là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, có kế thừa và có 
phát triển. 

2. Khảo cổ học có nhiệm vụ điều tra, khai quật, thu lượm, miêu tả, nghiên 
cứu những di tích, di vật mà con người đã lưu lại đến ngày nay, bao gồm: công 
cụ lao động sản xuất, vũ khí, dụng cụ và vật dụng sinh hoạt, nơi cư trú, các công 
trình xây dựng kiến trúc, lăng mộ, thành quách, đền miếu, đình chùa... tức là mọi 
dạng của cải vật chất do con người sản xuất, làm ra nhằm phục vụ và đáp ứng 
nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của đời sống vật chất và tinh thần của loài 
người... Tính chất đặc thù của nguồn sử liệu di tích, di vật đòi hỏi phải có những 
nhà chuyên môn nghiên cứu nó. 

3. Xem thêm Hà Văn Tấn: Một số vấn đề lý luận sử học, Nxb. Đại học Quốc 
gia, Hà Nội, 2008.
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quá khứ lịch sử, nhất là lịch sử xa xưa. Đồng thời, chỉ bằng những kết 
quả khảo cổ và dân tộc học, nhân học, nhiều vấn đề còn gây tranh cãi sẽ 
phần nào đi đến được tiếng nói chung như vấn đề biên giới tộc người, 
lịch sử khu vực1.

Thập niên 80 của thế kỷ XX, mặc dù vừa trải qua cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, tình hình nghiên cứu Nam Bộ vẫn đạt được một số 
kết quả nhất định. Ngoài các nhà nghiên cứu miền Nam, thời kỳ này có 
sự tham gia đóng góp của các nhà nghiên cứu miền Bắc. Hai thập niên 
cuối của thế kỷ XX đánh dấu sự phát triển ban đầu về nghiên cứu khảo 
cổ học Nam Bộ. Cùng với thời gian, số lượng tác giả ngày một đông đảo, 
có sự đa dạng về hướng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu cũng như sự 
tham gia của rất nhiều các ngành, phương pháp nghiên cứu... 

Với sự mở cửa cải cách từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, giới 
nghiên cứu nước ngoài đã có dịp tiếp cận với các nguồn tư liệu Việt 
Nam, mặt khác, các nhà nghiên cứu trong nước có dịp cọ sát và mở 
rộng hơn nữa các kết quả nghiên cứu của mình. Đây là điều kiện 
thuận lợi để giới nghiên cứu Việt Nam nói chung, giới nghiên cứu 
Nam Bộ Việt Nam nói riêng được quan tâm và đầu tư. Thập niên 
trước và sau thế kỷ XX ghi nhận những công trình nghiên cứu công 
phu đầu tiên của nhóm các học giả nghiên cứu hai miền. Đó là những 
mảng đề tài thuộc các dự án nghiên cứu lớn cấp bộ, cấp Nhà nước và 
xuất hiện các công trình chuyên khảo. Không khí học thuật cởi mở, 
với phương tiện nghiên cứu được hiện đại hóa, kinh phí nghiên cứu 
ngày càng tăng... tất yếu xuất hiện các công trình khoa học chuyên 
sâu, tạo sức hút trong việc trao đổi học thuật giữa các học giả trong 
và ngoài nước. 

Nghiên cứu đầu tiên về văn hóa cổ ở Nam Bộ được tiến hành bởi 
những nhà nghiên cứu người Pháp từ nửa cuối thế kỷ XIX. Những phát 
hiện khảo cổ của L. Malleret đã cho thấy hai giai đoạn phát triển của hai 

1. Xem Hoàng Xuân Chinh: Mối quan hệ giữa khảo cổ học và dân tộc học,  
tạp chí Dân tộc học, số 4, 1978.
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nền văn hóa, lấy thế kỷ VII làm mốc giới. Sau khi thống nhất đất nước, 
nghiên cứu khảo cổ học về hai nền văn hóa Óc Eo và hậu Óc Eo mới có 
điều kiện thực hiện với sự tham gia của các trung tâm nghiên cứu khảo 
cổ trong cả nước1. Do hoàn cảnh lịch sử, các di tích thường có niên đại 
chủ yếu từ sau thế kỷ VII đến thế kỷ XI, tiếp nối truyền thống văn hóa 
Óc Eo, những di tích có niên đại muộn rất hiếm hoi bởi vai trò của vùng 
đất mờ dần khi nền văn minh Angkor phát triển rực rỡ. 

Như vậy, trên thực tế, nghiên cứu khảo cổ học Nam Bộ được tiến 
hành ở Việt Nam tương đối muộn do nhiều nguyên nhân. Hơn nữa, 
những nghiên cứu đó không tập trung, chưa thành một hệ thống nghiên 
cứu, nhưng kết quả nghiên cứu khảo cổ học trong nước đã ngày càng 
phát triển hơn với sự lớn mạnh mau chóng của giới khảo cổ trong nước 
và sự mở rộng giao lưu học thuật với nước ngoài.

2. Nam Bộ thế kỷ VII-XVI qua nghiên cứu dân tộc học, nhân học

Lãnh thổ của các vương quốc cổ trên vùng đất Nam Bộ có phạm 
vi tương đối rộng lớn. Liên quan đến vấn đề nhân chủng Chăm trong 
quá khứ, lịch sử cũng đã từng chứng minh rằng dân tộc Chăm không 
chỉ dành riêng cho người Chăm, mà còn là một cộng đồng tộc người đa 
chủng, bao gồm cả người Chăm và các dân tộc anh em ở Tây Nguyên 
thuộc hệ ngôn ngữ Malayo-Polynésien... 

Những tư liệu dân tộc học ở vùng Hà Tiên đã chứng minh rằng, có 
một trận thủy triều lớn đã dìm sâu vùng đất miền Tây Nam Bộ (có thể 
là toàn bộ Nam Bộ) vào biển khơi và tiêu diệt nhiều sinh vật trên mặt 

1. Theo thống kê sau năm 1975, có 189 di tích văn hóa Óc Eo được nghiên 
cứu, với trên 20 cuộc khai quật khảo cổ học, hàng trăm các cuộc đào thám sát. Kết 
quả nghiên cứu được công bố trong các ấn phẩm chuyên khảo: Văn hóa Óc Eo và 
các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long (1984); Văn hóa Óc Eo, những khám phá 
mới (1995); Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam tập I - II; Văn hóa 
Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích (2009); trong các 
luận án cao học, tiến sĩ, các tạp chí chuyên ngành, những phát hiện mới về khảo 
cổ học hằng năm...
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đất. Trận thủy triều đã biến hầu hết vùng đất Nam Bộ trở thành một 
vùng hoang vu không có dấu chân người trong thời gian dài. Cho đến 
nửa đầu thế kỷ XI, nhiều tài liệu dân tộc học thu thập được ở các chùa 
Khmer Trà Vinh, Sóc Trăng đã cho biết những đoàn di dân theo sông 
Mê Kông đến định cư ở miền Tây Nam Bộ. Đến thế kỷ XIII, mật độ di 
dân ngày một tăng. Nguyên nhân là khi vương triều Angkor tan vỡ bởi 
sự xâm lược của quân đội Xiêm, người ta lập ra ở đây những phum sóc, 
chùa Phật theo dòng tu Tiểu Thừa và một số ít ở Đông Nam Bộ1. Như 
vậy, dưới góc độ dân tộc học, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Nam Bộ 
là vùng đất lập nghiệp của cư dân lưu tán. Những kết quả đó phần nào 
cho thấy quá trình thiên di và khai phá vùng đất mới cũng chính là quá 
trình lập nghiệp trong không gian kinh tế, xã hội, chính trị mới.

Nam Bộ qua các nghiên cứu trong nước2

Ghi chép của người Việt Nam về vương quốc Chămpa và người 
Chăm có thể thấy trong các sách Hán Nôm trước thời kỳ Cận đại. 
Nhưng bài tổng thuật này chỉ tập trung vào các công trình viết bằng 
chữ Quốc ngữ từ thời kỳ Cận đại, qua đó nhằm tổng quan về lịch 
sử nghiên cứu Chămpa. Trước năm 1954, trong khoảng thời gian từ 
nửa cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, nghiên cứu về vương quốc 
Chămpa và người Chăm chủ yếu là do người Pháp tiến hành, nhưng từ 
nửa đầu thế kỷ XX, xuất hiện không ít công trình viết bằng chữ Quốc 
ngữ của trí thức Việt Nam được đào tạo bởi hệ thống giáo dục Pháp. 

Về các nghiên cứu Chămpa hay Chăm, có thể kể đến cuốn Chiêm 
thành lược khảo của Vương Khả Lâm xuất bản năm 1936; trên các tạp 
chí dành cho bạn đọc Việt Nam như Tri tân hay Thanh nghị có xuất 
hiện báo cáo của Dương Kỵ về vương triều Chămpa và truyền thuyết 

1. Mạc Đường: “Vai trò của người Việt trong việc tổ chức và đoàn kết các cộng 
đồng cư dân khai phá vùng đất Nam Bộ”, tạp chí Khoa học xã hội, số 6 (94), 2006.

2. Có sử dụng tư liệu của Yoshimoto Yasuko - Chu Xuân Giao: “Tổng thuật và 
giới thiệu thư mục giản yếu về lịch sử nghiên cứu Chămpa /Chăm của người Việt 
Nam”, bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 2 (382), 2008.
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Thiên Y A Na, hay khảo cứu của Vũ Đình Liên về tháp Chăm1... Về quan 
hệ lịch sử giữa Việt và Chăm, có bài viết của Thái Văn Kiểm bàn về ảnh 
hưởng của Chămpa trong âm nhạc Huế2. Nhìn chung, nghiên cứu trong 
thời kỳ này phần nhiều là về lịch sử, khảo cổ học, mỹ thuật - kiến trúc, 
và nội dung thì là trích dẫn hay phỏng soạn theo các nghiên cứu trước 
đó của người Pháp. 

Từ năm 1954 đến năm 1975, trong khoảng thời gian Việt Nam bị 
chia cắt thành hai miền, nghiên cứu (bao gồm cả các ghi chép mang tính 
dân tộc học) về tộc người Chăm được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu 
người Việt và người Chăm ở miền Bắc Việt Nam. Phần nhiều các bài 
viết hay các báo cáo điều tra được đăng tải trên các tạp chí ra đời từ sau 
năm 1954 như Văn hóa Á châu, Việt Nam Khảo cổ tập san, Quê hương, 
Văn hóa nguyệt san, Văn hóa tập san, Sử địa, Phổ thông, Bách khoa... 

Đặc điểm của nghiên cứu thời kỳ này là, so với các nghiên cứu 
của người Việt Nam trước năm 1954, tư liệu cấp một đã được sử dụng 
nhiều. Về dân tộc chí ở nửa sau thập niên 1950, có thể kể đến công trình 
về lịch Chăm của Nguyễn Khắc Ngữ với sự cộng tác của các trí thức địa 
phương người Chăm3. Mặc dù còn ở mức hoàn thiện thấp nhưng cũng 
có thể kể đến các báo cáo nghiên cứu của chính người Chăm, như một 
ghi chép ngắn viết chung bởi Vũ Lang và Bố Thuận - một trí thức Chăm 
ở địa phương đã từng giữ chức tri huyện An Phước tỉnh Ninh Thuận 
(hiện nay) thời thuộc Pháp về hôn nhân của tín đồ Bàlamôn (chính 
Bố Thuận thuộc về nhóm này)4, hay ghi chép của Parik (cũng là người 
Chăm) về tang ma của tín đồ Bàlamôn5.

1. Xem Inrasara: Văn học Chăm (Khái luận - Văn tuyển), Nxb. Văn hóa Dân 
tộc, Hà Nội, 1994.

2. Xem Thái Văn Kiểm: Huyền Trân công chúa và ảnh hưởng Chàm trong các 
điệu ca Huế, Tinh hoa Văn tập, số 2, 1950.

3. Xem Nguyễn Khắc Ngữ: Mẫu hệ Chàm, Nxb. Trình bày, Sài Gòn, 1967.
4. Xem Bố Thuận, Vũ Lang: “Một đám cưới Chàm theo đạo Bàlamôn”, Văn 

hóa Nguyệt san, số 30, 1958, tr. 334-336.
5. Xem Parik: “Nguồn gốc và phong tục hỏa táng của người Chàm theo đạo 

Bàlamôn”, Phổ Thông, số 93, 94, 1962.
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Từ giữa những năm 60 thế kỷ XX, xuất hiện những ghi chép chi tiết 
về quá trình của nghi lễ (nhân học tôn giáo) dựa trên quan sát tại buôn 
làng người Chăm. Tiêu biểu là nghiên cứu về nghi lễ của Nguyễn Bạt 
Tụy đã chú tâm đến tín ngưỡng bản địa của người Chăm cư trú ở tỉnh 
Bình Thuận1, và ghi chép quan sát các nghi lễ liên quan đến tục cúng 
trâu do Nguyễn Văn Luận (người cũng quan tâm đến tín ngưỡng bản 
địa) thực hiện2. Đây là tập tư liệu quan trọng. Nguyễn Văn Luận cũng 
nghiên cứu về người Chăm Hồi giáo Nam Bộ, sau khi công bố trên các 
tạp chí những bài viết, quan sát về nghi lễ vòng đời người. Vào năm 1972, 
ông đã hoàn thành một công trình dân tộc chí cũng là luận văn thạc sĩ 
với đề tài: Cộng đồng tín đồ Hồi giáo người Chăm ở Sài Gòn, công trình 
này sau trở thành sách riêng. Về người Chăm ở đồng bằng sông Cửu 
Long, Dohamide (người Chăm theo Hồi giáo) đã cho đăng nhiều kỳ trên 
tạp chí Bách khoa các báo cáo về người Chăm Hồi giáo, mà tiêu biểu là 
phóng sự về người Chăm ở Châu Đốc3; năm 1972, ông đã công bố một 
bài viết thú vị về tín ngưỡng bản địa của người Chăm Hồi giáo4. 

Có tương đối nhiều bài viết, báo cáo về tôn giáo và nghi lễ, nhưng 
lại có rất ít ghi chép dân tộc học về kết cấu xã hội. Cuốn Mẫu hệ Chàm 
của Nguyễn Khắc Ngữ5 là sách riêng duy nhất về đề tài kết cấu xã hội 
của người Chăm, được các công trình sau này nhắc đến nhiều với tư 
cách là một tài liệu tham khảo. Mặc dù vậy, nội dung của sách ấy chỉ 
dừng lại ở việc dựng lại nguyên lý mẫu hệ trong xã hội người Chăm, 

1. Xem Nguyễn Bạt Tụy: “Lễ kị ông bà ngày Tết của người Chàm Bàlamôn ở 
Bình Tuy”, tập san Sử địa, số 5, 1967, tr. 209-224.

2. Xem Nguyễn Văn Luận: “Lễ chêm trâu Ngap Kubao của đồng bào Chàm”, 
Việt Nam Khảo cổ tập san, số 5, 1968, tr. 92-110; “Việc tang ma và thờ cúng tổ tiên 
của người Chàm Hồi giáo ở Sài Gòn, Văn Hóa tập san, số 4, 5, 1969, tr.39-50.

3. Xem Dohamide: “Người Chàm Châu Đốc”, tạp chí Bách Khoa, số 139, 144, 
1964.

4. Xem Dohamide, Doroheim: Dân tộc Chàm lược sử, Hiệp hội Chăm Hồi 
giáo Việt Nam, 1965.

5. Xem Nguyễn Khắc Ngữ: Mẫu hệ Chàm, Nxb. Trình bày, Sài Gòn, 1967.
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mà không phát triển đến mảng vấn đề gia đình và dòng họ. Khảo sát 
của Nguyễn Văn Luận về nhà cửa đã công bố trong thời kỳ này là một 
nghiên cứu hiếm hoi về văn hóa vật chất.

Hiện nay, chúng tôi chưa có đủ thông tin về các tác giả, tác phẩm 
ngoài lĩnh vực nghiên cứu dân tộc học, nhưng trước hết, về lịch sử, 
Dohamide (người đã nhắc đến ở trên) đã cùng với người em trai của 
mình là Doroheim viết cuốn Dân tộc Chàm lược sử. Nhưng nội dung 
của sách này theo một số nhà nghiên cứu gần như là tóm tắt lại công 
trình Légendes historiques des Chams (1890) của E. Aymonier người 
Pháp, mà không phải là nghiên cứu lịch sử đưa ra những phát hiện mới 
về văn bản cổ hiện lưu tồn trong cộng đồng Chăm hay quan điểm mới 
về lịch sử Chăm. Ngoài ra, Giáo sư Đào Duy Anh đã dựa vào tư liệu 
Trung Quốc để viết về tình hình Chiêm Thành, tức Chămpa trước và 
sau thế kỷ X, đã công bố trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử1. 

Trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học, Jaya Panrang là nghiên cứu 
viên người Chăm thuộc Viện Khảo cổ học (của chính quyền Sài Gòn) 
đã công bố trên tạp chí các bài viết về hiện trạng của tiếng Chăm trong 
cộng đồng Chăm ở Trung Nam Bộ hay các giới thiệu về thơ ca được viết 
bằng tiếng Chăm2. 

Trong lĩnh vực mỹ thuật và khảo cổ học, có các nghiên cứu của 
Nghiêm Thẩm về hiện trạng bảo tồn di vật của nhà vua do hậu duệ vua 
Chămpa lưu giữ, hay về tôn giáo của người Chăm được tái cấu trúc từ 
di tích và điêu khắc Chămpa. 

Từ sau năm 1975, nghiên cứu dân tộc học về người Chăm chủ yếu 
được thực hiện bởi Trung tâm Tôn giáo và Dân tộc (như chúng tôi đã 
trình bày ở trên). Điều tra đầu tiên đã được tiến hành từ năm 1976 đến 

1. Xem Đào Duy Anh: “Tình hình nước Chiêm Thành trước và sau thế kỷ X”, 
tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 51, 1963, tr. 23-28.

2. Xem Jaya Panrang: “Tìm hiểu một bài thơ Chàm”, in trong Văn hóa Nguyệt 
san, tập XIV, quyển 2, tr. 275-279; “Lược khảo về ngôn ngữ và văn thơ Chàm”, Phổ 
thông, số 48, 49, 1960.
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năm 1978, tức là trước khi bảng phân loại thành phần dân tộc hiện nay 
được công bố, thành quả của đợt điều tra này đã được tổng kết thành 
bộ tư liệu gồm ba tập Những vấn đề dân tộc học của Viện Khoa học xã 
hội Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ tư liệu quan trọng, cho biết tình 
hình lúc đó trên các mặt nông nghiệp, kinh tế, tôn giáo, xã hội của các 
tộc người ở Nam Bộ, như người Hoa, người Khmer, người Chăm, người 
Cơho, sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh 
Thuận Hải vùng ven biển... Tập thứ hai của bộ tư liệu này gồm các báo 
cáo điều tra về người Chăm1. 

Vào nửa sau của thập niên 80 thế kỷ XX, Trung tâm Tôn giáo và 
Dân tộc cũng đã tiến hành điều tra dân tộc học tại vùng người Chăm 
cư trú thuộc tỉnh Thuận Hải lúc đó (hiện nay là hai tỉnh Ninh Thuận 
và Bình Thuận) trên các đề tài về nông nghiệp truyền thống, kinh 
tế, sở hữu đất đai, tổ chức xã hội, tôn giáo; thành quả của cuộc điều 
tra này đã được xuất bản thành sách Người Chăm ở Thuận Hải2, hay 
nghiên cứu về người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long của Phan 
An, về loại hình nhân chủng và nguồn gốc lịch sử người Khmer Nam 
Bộ của Nguyễn Đình Khoa3, Vân Nam... Tiếp sau đó, vào thập niên 
1990, cuốn Văn hóa Chăm4 của Phan Xuân Biên phác họa hình ảnh 
tổng thể về văn hóa của người Chăm ở Việt Nam. Cho đến nay, sách 
này vẫn được xem là một công trình cơ bản về người Chăm ở Việt 
Nam. Những nghiên cứu tập trung về người Phù Nam dưới góc độ 

1. Xem Ban Dân tộc học: Những vấn đề dân tộc học ở miền Nam Việt Nam, 
1978, t.2; Các dân tộc ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam), Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1984.

2. Xem Phan Xuân Biên (Chủ biên): Người Chăm ở Thuận Hải, Sở Văn hóa - 
Thông tin tỉnh Thuận Hải, 1991; Phan Xuân Biên: Văn hóa Chăm, Sở Văn hóa - Thông 
tin tỉnh Thuận Hải, 1990.

3. Xem Nguyễn Đình Khoa: “Loại hình nhân chủng và nguồn gốc lịch sử 
người Khmer Nam Bộ”, bài đăng trên tạp chí Dân tộc học, số 4, 1981.

4. Phan Xuân Biên: Văn hóa Chăm, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thuận Hải, 
1990. 
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khảo cổ và dân tộc học của Lương Ninh đã cho thấy diện mạo vùng 
đất Nam Bộ, cũng như dòng thiên di của những nhóm người này đến 
khai phá1. 

Trong mảng sách hay công trình nghiên cứu cá nhân, thấy xuất hiện 
nhiều luận văn tốt nghiệp đại học hay sau đại học chuyên ngành dân 
tộc học. Trong số luận văn tốt nghiệp đại học có công trình: Bước đầu 
tìm hiểu về nhà cửa của người Chăm Pini ở vùng Phan Rang - Thuận Hải 
của Thành Phần2, Một số đặc trưng văn hóa dân tộc trong nghề gốm và 
dệt cổ truyền của người Chăm ở Thuận Hải của Trần Ngọc Khánh3, Lịch 
người Chăm ở Thuận Hải của Trương Văn Món4. Ở nửa cuối thập niên 
90 thế kỷ XX, xuất hiện nhiều luận văn thạc sĩ, phó tiến sĩ với các đề tài 
về văn hóa vật chất, dân tộc học, tôn giáo... như: Ảnh hưởng của tôn giáo 
trong văn hóa vật chất của nhóm Chăm Islam Nam Bộ của Nguyễn Đệ 
(1994), Gia đình và hôn nhân của người Chăm ở Việt Nam của Bá Trung 
Phụ (1996), Tín ngưỡng dân gian của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình 
Thuận của Vương Hoàng Trù (2003)...

Cũng liên quan đến dân tộc học, trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn 
học, có thể thấy được hoạt động tích cực của giới trí thức người Chăm 
từ thập niên 1990, họ đã công bố những tập truyền thuyết, truyện kể 
của người Chăm dựa trên kết quả điều tra bằng phương ngữ tại các địa 
phương, chẳng hạn, có thể kể đến cuốn Truyền thuyết về các tháp Chăm 
của Bố Xuân Hổ5 hay cuốn Văn học Chăm của Inrasara. Về ngôn ngữ, 
nhà ngôn ngữ học Bùi Khánh Thế (người Kinh nhưng sinh ra từ vùng 

1. Xem Lương Ninh: “Văn hóa Óc Eo và văn hóa Phù Nam”, tạp chí Khảo cổ 
học, số 3, 1992; “Về vấn đề tộc người Phù Nam và cư dân Nam Bộ - Việt Nam”, bài 
đăng trên tạp chí Dân tộc học, số 2, 2001. 
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có người Chăm sinh sống ở tỉnh Bình Thuận) đã hoàn thành luận án: Về 
cơ cấu tiếng Chàm vào năm 19811; năm 1995, cuốn Từ điển Chăm - Việt do 
Bùi Khánh Thế và Inrasara biên soạn đã được xuất bản2. Tạp chí Tagalau3 
đăng tải thơ và sáng tác của các tác giả người Chăm bằng chữ Chăm. Về các 
vấn đề hiện nay trong cộng động người Chăm đã được Hội Văn học Nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cho ra mắt số đầu tiên. Tạp chí đã thu 
hút được sự chú ý của nhiều độc giả.

Được coi là một bộ phận quan trọng của nhân học hay dân tộc 
học, từ lâu các vấn đề ngôn ngữ đã thu hút được sự tham gia của các 
nhà nghiên cứu khi khảo cứu về vùng đất phương Nam của Tổ quốc. 
Cho tới đời Khải Ðịnh (1916-1925), văn tự chính yếu trong nước ta là 
chữ Nho hay Hán Việt (Hán ngữ đọc theo âm Việt, nên thường không 
thể đàm thoại với người Hán mà chỉ bút đàm). Mãi tới năm 1918, triều 
đình Huế mới chấm dứt lối thi cử dùng chữ Nho chọn quan lại. Bởi thế, 
muốn tìm hiểu về cổ sử Việt cần thông thạo cả Hán ngữ lẫn chữ Nôm. 
Vấn đề phức tạp hơn khi tìm hiểu các địa danh4. Pétrus Trương Vĩnh Ký 
cũng soạn xong cuốn Cours d’histoire Annamite (1875-1879) dùng cho 
các trường tiểu học ở Nam Kỳ. Ngoài ra, còn những biên khảo về nhân 
chủng học, ngôn ngữ học, khảo cổ học... khá giá trị của E.Aymonier, 
P.Pelliot, Léopold Cadière... Tuy nhiên, các tác phẩm Pháp ngữ này chỉ 
có những giá trị nhất định của thời đại “gánh nặng của người da trắng”. 

1. Xem Bùi Khánh Thế: Về cơ cấu tiếng Chàm, Luận án Phó Tiến sĩ chuyên 
ngành Ngôn ngữ học, Hà Nội, 1981.

2. Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam - Đông Nam Á: Từ điển Chăm - Việt, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995.

3. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam: Tagalau: Tuyển tập 
sáng tác - Sưu tầm - Nghiên cứu Chăm, 2000.

4. Từ thập niên 1860, một số tác giả Pháp đã khởi xướng việc viết lại lịch 
sử Việt bằng Pháp ngữ. Nhờ vậy, những tên tuổi như Théophile Legrand de la 
Liraye, Elician Luro, Henri Maspéro, Léonard Aurousseau, v.v. trở thành những 
tên tuổi lớn.
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Kho sử liệu bằng Hán tự của nước Việt hầu như bị lãng quên trong một 
thời gian dài1.

Nam Bộ nhìn từ con người chủ nhân nền văn hóa Óc Eo là cư dân 
Phù Nam, chủ yếu là người Indonésien2. Sau những biến động khu vực, 
từ cuối thế kỷ XVI, người Việt từ khắp mọi miền đất nước, xuất thân 
từ đủ mọi ngành nghề đã đến Nam Bộ khai phá lập nghiệp. Họ cùng 
với người Khmer, người Hoa và các dân tộc anh em khác trở thành chủ 
nhân của vùng đất này. Các dân tộc ở xen lẫn nhau. Lưu dân người Hoa 
chủ yếu từ các tỉnh ven biển phía nam Trung Hoa, dưới góc độ nhân 
học, tạo nên một tính cách văn hóa đặc biệt Nam Bộ định hình từ xa 
xưa trong lịch sử.

Như vậy, nghiên cứu dân tộc học Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI 
nói riêng và trong lịch sử, trong thời kỳ đầu được thực hiện trước hết ở 
miền Nam. Các công trình nghiên cứu mặc dù đã được công bố trên các 
tạp chí khoa học về lịch sử mối quan hệ Việt - Chăm nhưng vẫn chiếm 
số lượng khiêm tốn. Sau năm 1975, nghiên cứu dân tộc học có bước 
phát triển mạnh. Một bản thư mục về Chămpa nói chung đã được Phan 
Văn Quỳnh và Lý Kim Hòa biên soạn. Nhưng nhìn chung còn hạn chế 
về số lượng cũng như chất lượng các công trình nghiên cứu về Nam Bộ 
nói riêng, Chămpa nói chung giai đoạn thế kỷ VII-XVI. 

Nam Bộ qua các nghiên cứu của người nước ngoài3

Nghiên cứu về Chămpa và Chăm đã bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX,  

1. Mãi đến thập niên 1920, sau khi người Pháp đã dùng chữ viết dựa theo mẫu 
tự Latin làm quốc ngữ thay chữ Nho và chữ Nôm được hơn một thập niên, mới 
có phong trào nghiên cứu sử và phiên dịch sách cũ từ Hán ngữ hay chữ Nôm qua 
chữ Việt mới. 

2. Tấn thư chép những người này “đen và xấu xí, tóc quăn, ở trần, đi đất, tính 
tình mộc mạc, thẳng thắn, không trộm cắp”. Ngoài ra còn có người Môn, Mã lai, 
Ấn Độ, Trung Á. 

3. Phần này dựa nhiều vào Nakamura Rie - Chu Xuân Giao: “Tổng thuật và 
giới thiệu thư mục giản yếu về lịch sử nghiên cứu Chămpa, Chăm của người Âu - 
Mỹ”, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 3 (371), 2007.
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đầu thế kỷ XX với vai trò của các nhà nghiên cứu người Pháp. Quan tâm 
thời kỳ đầu của giới nghiên cứu chủ yếu là ngôn ngữ học như tập ngữ 
vựng Chăm đã được J.Crawfurd, A.Bastian, A.Morice, K.F.Holle xuất bản. 

Vào năm 1927, với công trình Chămpa, Ancient Indian Colonies in 
the Far East (2 tập), R.C. Majumdar1 đã đưa ra cách lý giải rằng, Chămpa 
là đất nước của người di cư đến từ Ấn Độ. Qua các công trình của 
R.C.Majumdar và G.Maspéro, lịch sử của Chămpa đã được định hình 
trong một cách hiểu chung rằng, đó là quốc gia thống nhất ra đời vào 
thế kỷ II tại miền Trung, chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và trở nên giàu 
có nhờ việc giao thương trên biển, nhưng đã bị tiêu diệt vào thế kỷ XV 
bởi cuộc Nam tiến của Đại Việt. Trình bày về Chămpa trong bối cảnh 
chung về nhà nước cổ đại ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng văn minh 
Ấn Độ của G.Coedès trong Indianized States of Southeast Asia và của 
D.G.E.Hall trong A History of Southeast Asia đã chịu ảnh hưởng nhiều 
từ các nghiên cứu của Majumdar và Maspéro. 

Khác với hướng trên đây, các nghiên cứu về lịch sử Đông Nam Á 
như O.W.Wolters2 đã mang đến cho nghiên cứu lịch sử Chămpa một 
cái nhìn mới, ở chỗ họ đã thoát ra khỏi lối suy nghĩ trước nay xem lịch 
sử Đông Nam Á với trọng tâm là các vương triều, để đi đến chỗ xem cả 
Đông Á là một thế giới vượt qua khung quốc gia, và họ tiến hành khảo 
sát lịch sử từ giao lưu trong lòng thế giới ấy. Khái niệm Mandala mà 
O.W Wolters đã sử dụng để thuyết minh về thể chế chính trị của 
Đông Nam Á cổ đại là một chìa khóa quan trọng khi nghiên cứu xã 
hội Chămpa. K.R.Hall đã phác họa ra một chân dung đầy thú vị về 

1. Xem R.C. Majumdar: Chămpa, Ancient Indian Colonies in the Far East, 
Lahore, 1927, Vol.I.

2. Các công trình của O.W.Wolters có thể kể đến: Early Indonesian commerce: 
A Study of the Origins of Srivijaya (Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1967); 
History, Culture, and Region in Southeast Asian perspectives (Singapore: Institute 
of Southeast Asian Studies, 1982); Two essays on Đai Viet in the fourteenth century 
(New Haven, CT, USA: Council on Southeast Asia Studies, Yale Center for 
International and Area Studies, 1988)...
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Chămpa, ông đã không xem lịch sử Chămpa như là lịch sử của một 
vương triều mà đặt nó trong khung cảnh nền là đường buôn bán trên 
Biển Đông và quyền kiểm soát con đường đó. Từ đó, tác giả đã đi đến 
nhận định rằng, Chămpa có nền tảng kinh tế là giao thương quốc tế 
trên sông nước nên trung tâm chính trị của nó không ổn định. Từ thập 
niên 70 của thế kỷ XX, cùng với sự nở rộ của các nghiên cứu nhằm 
khảo sát lịch sử Đông Nam Á từ giao lưu trong lòng Đông Nam Á, 
nghiên cứu về Chămpa đã được chú ý1. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu của D. Wang đã giành được sự chú ý 
của giới chuyên môn ở chỗ là ông đã sử dụng tư liệu của Malaysia, 
Trung Quốc và Việt Nam để phác họa lịch sử Chămpa. Nhóm nghiên 
cứu Chămpa của EFEO với các nhân vật trung tâm như P.B.Lafont, 
P.Manguin, Po Dharma đã phát biểu những bài nghiên cứu về lịch sử, 
khảo cổ, ngôn ngữ, nghệ thuật trên các ấn phẩm như Actes du Séminaire 
sur le Campa, Le Monde Indochinois et la Péninsule Malai; nhóm này 
dựng lên hình ảnh xã hội và lịch sử Chămpa mang tính động thái, và 
khác với chân dung về Chămpa đã được phác họa trong các nghiên cứu 
ở nửa đầu thế kỷ XX. Trong các trường đại học của Malaixia, có xuất 
hiện khuynh hướng nghiên cứu lịch sử Chămpa từ góc nhìn “Chămpa 
trong thế giới Malay”, và có cả thử nghiệm khảo sát tình hình xã hội 
Chămpa từ tư liệu tiếng Arập. Cũng có thể thấy một biên niên sử hết sức 
thú vị của B. Lockhart về lịch sử Chămpa. 

Từ rất sớm, ghi chép về người Chăm có thể tìm được trong các ghi 
chép về lịch sử giao lưu Đông Tây (như Kiến văn lục phương Đông của 
Marco Polo, Ghi chép về các nước phương Đông của T. Pires, Ghi chép 
chỉ dẫn về phương Đông của J.HV. Linschoten ký tự ở dạng chú thích, 

1. Ví dụ như trong công trình Southeast Asia in the Early Modern Era và 
Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, tác giả A. Reid đã khảo sát 
Chămpa trong mạng lưới giao thương của Đông Nam Á. Bằng những cứ liệu lịch 
sử chúng ta thấy ngay cả sau thế kỷ XV, người Chăm vẫn có nhiều hoạt động tích 
cực trong mạng giao thương ở Biển Đông. 
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hay trong các du ký của các nhà hàng hải (như A Spanish Description 
of the Chams của C.R.Boxer) hoặc của các nhà truyền giáo. Ghi chép 
về người Chăm sống ở Việt Nam với tư cách là tộc người thiểu số sau 
khi Chămpa tan rã có thể thấy trong du ký của các nhà thám hiểm, hay 
báo cáo của quan chức người Pháp làm việc tại thuộc địa. H. Baudesson 
từng sống ở vùng các tộc người Thượng ở Tây Nguyên và đã để lại ghi 
chép về người Chăm ở khu vực Phan Rang. A. Labussière đã cho đăng 
tải báo cáo về người Chăm Hồi giáo sống ở vùng đồng bằng sông Mê 
Kông trên tạp chí Excursions et Reconaissances vào năm 1880. Đây là 
một tư liệu quan trọng bởi có rất ít dân tộc chí về người Chăm ở đồng 
bằng sông Mê Kông. 

Nghiên cứu mang tính nhân loại học - văn hóa về người Chăm của 
các nhà nghiên cứu người Âu - Mỹ đã nở rộ trong thời kỳ Việt Nam là 
thuộc địa của Pháp. Trong đó có thể kể đến các nhà nghiên cứu tiêu biểu 
sau: E-F. Aymonier, A. Cabaton, E. M.Durand, M. Ner, A.Sallet (chúng tôi 
đã trích dẫn ở trên). Ví dụ Aymonier trải nghiệm qua rất nhiều đề tài, để 
lại nhiều thành quả nghiên cứu về văn bia, ngôn ngữ, xã hội, tập quán, tôn 
giáo - nghi lễ, thần thoại - truyền thuyết, mà tiêu biểu nhất là: Légendes 
historiques des Cham (1890), Les Chams (1885), Les Tchames et leurs 
religions (1891), Dictionnaire Cam - Français soạn chung với A. Cabaton.  

A. Cabaton cũng giống như E-F. Aymonier, trải nghiệm qua nhiều 
đề tài cả văn bia, lịch sử và nhân loại học, để lại nhiều công trình, trong 
đó có L’Indochine và Nouvelles recherches sur les Chams, đặc biệt có giá 
trị là các nghiên cứu về người Chăm ở Campuchia và người Chăm Hồi 
giáo như mục từ Indochina trong từ điển Encyclopaedia of Islam hay 
cuốn Les Chams musulmans de L’Indochine Française. 

Durand đã công bố những bài viết về nhóm Chăm Bàni ở Phan Rang, 
và cho đăng dài kỳ từ năm 1905 đến năm 1912 trên BEFEO công trình Notes 
sur les Chams I-XII. M.Ner đã khảo sát về chế độ mẫu hệ của người Chăm 
ở vùng xung quanh Phan Rang, nghiên cứu về người Chăm Hồi giáo, để lại 
công trình Les Musulmans de L’Indochine Française. A. Sallet có nghiên cứu 
về dấu vết văn hóa Chăm còn lưu lại ở vùng Trung Bộ Việt Nam. 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI88 III

Từ sau năm 1954, tức là từ khi Việt Nam thoát khỏi ách cai trị của 
thực dân Pháp, nghiên cứu về Chăm của các nhà nghiên cứu Âu - Mỹ 
đã thu hẹp lại. Nhà truyền giáo G.Moussay đã sống ở Phan Rang, mở 
Trung tâm Văn hóa Chăm, công bố các nghiên cứu về sử thi Chăm và 
người Chăm sống ở vùng Phan Rang - Phan Rí, năm 1971 đã xuất bản 
cuốn từ điển Dictionnaire Cam - Vietnamien- Français. 

Hai vợ chồng D.E.Blood và D.L.Blood thuộc Summer Institute of 
Linguistics từng sống với người Chăm, đã cho ra đời cuốn Eastern Cham 
working dictionary và nhiều bài viết về tiếng Chăm, cũng như những 
nghiên cứu dân tộc học quan trọng về Chăm như Aspects of Cham 
culture, Eastern Cham ethnographic field notes and kinship system1. 

Công trình Free in the Forest của G.C.Hickey đã khảo cứu về quan 
hệ giữa các tộc người Thượng ở Tây Nguyên và người Chăm. The 
Ethnography of Vietnams Central Highlanders của O. Salemink - là một 
khảo sát và kiểm chứng các công trình dân tộc học về người Thượng 
ở Tây Nguyên của người Pháp, người Mỹ, người Việt, và bối cảnh lịch 
sử của các công trình ấy - cũng có một số trình bày về quan hệ lịch sử 
giữa người Thượng Tây Nguyên và người Chăm. Mặc dù phần trình 
bày về Chăm chỉ rất ít, nhưng đây là khảo sát lịch sử về quá trình mà 
biểu tượng về người Thượng ở Tây Nguyên đã được hình thành như thế 
nào thông qua các công trình dân tộc chí, có thể xem đây là một tài liệu 
tham khảo cho việc nghiên cứu các tộc người thiểu số ở Việt Nam2. 

Sau khi Nam Bắc thống nhất, việc điền dã nhân loại học của các nhà 
nghiên cứu phương Tây về các tộc người thiểu số đã trở nên khó khăn. 

1. Xem Doris E. Blood “Aspects of Cham culture” in trong Marilyn Gregerson 
and Dorothy Thomas (eds.): Notes from Indochina on ethnic minority cultures, 1980, 
pp.11-33. Summer Institute of Linguistics Museum of Anthropology Publication, 
6-1980. Dallas: Summer Institute of Linguistics Museum of Anthropology.

2. Còn có rất nhiều các công trình dân tộc học khác về dân tộc ở Nam Trung 
Bộ, Nam Bộ, tuy nhiên do đặt vấn đề lịch sử hiện đại nhiều, do vậy chỉ có thể kể ra 
các tác giả ở đây: Banker, John E. Cobbey, Maxwell E, Costello, Nancy, Fippinger, Jay 
W.Fuller, Eugene Gradin, Dwight Gregerson, Marilyn, Thomas, Janice E. Thomas...
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Nhưng từ sau đổi mới (1986), người nước ngoài, trong đó có các nhà 
nghiên cứu Âu - Mỹ, đã có thể tới nghiên cứu về Chăm. Nakamura Rie 
đã tiến hành nghiên cứu so sánh về người Chăm ở Trung Nam Bộ và 
đồng bằng sông Cửu Long. 

Không chỉ có nghiên cứu về người Chăm sinh sống ở Việt Nam mà 
đã xuất hiện cả những nghiên cứu về người Chăm đang sống rải rác 
khắp thế giới, Keng-Fong Pang đã công bố nghiên cứu về người Utsat ở 
đảo Hải Nam được xem là hậu duệ của cư dân Chămpa theo Hồi giáo, 
R. Scupin cũng công bố nghiên cứu về tín đồ Hồi giáo hiện sống ở Baan 
Khrua... Về nhóm Hồi giáo ở đảo Hải Nam, P.Benedict đã chỉ ra rằng, 
ngôn ngữ của nhóm này giống với tiếng Chăm. 

Hiện nay, những nghiên cứu của Po Dharma đã được công bố với 
các tư liệu liên quan đến Chămpa và văn hóa Chăm, trong đó có những 
tư liệu dân tộc học được sưu tầm, biên soạn trên cơ sở kế thừa của người 
Pháp và tư liệu dịch từ tiếng Chăm. Khi phân tích những tác phẩm liên 
quan đến lịch sử Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI qua nghiên cứu dân 
tộc học, chúng tôi đã cố gắng điểm qua những tác giả và tác phẩm có 
liên quan, ở đây có thể rút ra một số quan điểm nghiên cứu chính đã và 
đang được thảo luận thể hiện qua các công trình nghiên cứu về dân tộc 
học Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI như sau:

Vấn đề tộc người, năm 1890, E.Aymonier đề cập trong tác phẩm 
Légendes historiques des Chams1 và có bàn đến danh từ Nâgar Cham 
(vương quốc Chăm) xuất hiện lần đầu tiên trong tư liệu lịch sử Chămpa 
với nhan đề Sakkarai Dak Rai Patao (Biên niên sử). Dựa trên sự hiện 
diện của thuật ngữ này, E.Aymonier đã kết luận rằng Chăm là dân tộc 
giữ vai trò chính yếu ở vương quốc Chămpa. 

Sau này, E.Durand2 đứng lên phê bình và phản đối quan điểm của 
E.Aymonier, theo E.Durand, thuật ngữ Nâgar Cham (vương quốc Chăm) 

1. Xem E.Aymonier: Légendes historiques des Chams, trong Excursions et 
Reconnaissances, XIV, N0 32 (1890), pp. 145-206.

2. Xem E.Durand: Notes sur les Chams. I. Parik-Pinan et le clan de l’Aréquier, 
trong BEFEO V (1905).
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là một từ hiện đại do người Chăm viết vào năm 1890 trong Sakkarai Dak 
Rai Patao. E.Durand từng có mặt ở khu vực Panduranga và cho biết rằng 
vào lúc đó không có một người Chăm nào biết đến danh từ Chămpa, vua 
chúa Chămpa. Thuật ngữ Nâgar Cham (vương quốc Chăm) chỉ có nghĩa 
hạn hẹp và lu mờ trong giới trí thức và nghệ nhân Chăm, không thể là 
một minh chứng lịch sử nhằm kết luận rằng Chămpa là vương quốc của 
người Chăm. 

Sau đó, P.B. Lafont1 trong bài viết của mình đồng ý với quan điểm 
của E. Durand và cho rằng các vua chúa trong biên niên sử không phải là 
vua chúa của người Chăm, nhưng là vua chúa của một tiểu vương quốc 
Panduranga-Chămpa ở miền Nam. Dân tộc Chăm chỉ là một trong số 
các dân tộc sống trong biên giới của tiểu quốc này.

Năm 1910, G.Maspéro công bố Le Royaume de Chămpa (tái bản vào 
năm 1928)2. Trong tác phẩm này, G.Maspéro cũng xác nhận Chămpa là 
một vương quốc đa chủng, nhưng quan niệm cho người Chăm vẫn là 
một dân tộc trấn giữ quyền chính trị quan trọng hơn so với các dân tộc 
khác trong vương quốc này. Ðôi lúc ông ta cũng còn hiểu lầm rằng danh 
từ Chăm là thuật ngữ phát xuất từ Chămpa mà ra. Ðây là một quan 
điểm lịch sử mà một số học giả người Pháp đã lên tiếng phản đối trong 
bài phê bình và điểm sách của họ. 

Dựa trên văn bản viết trên bia đá, L. Finot3 cho rằng người Chăm 
không thể nào là chủ nhân của vương quốc Chămpa được, vì rằng văn bia 

1. Pour une réhabilitation des chroniques notées en cam moderne. Trong BEFEO 
LXVII (1980), pp.105-111. - Aperçu sur les relations entre le Campa et l’Asie du Sud-
Est, trong Actes du séminaire sur le Campa organisé à l’Université de Copenhague, 
Paris (Travaux de CHCPI) 1988, pp. 71-80. - Les grandes dates de l’histoire du Campa, 
trong Le Campa et le Monde malais, Paris (Travaux du CHCPI), 1991, pp. 7-23.

2. Xem G.Maspéro: Le Royaume de Chămpa, Paris (Van Oest), 1928.
3. Xem L.Finot: Notes d’épigraphie. I, III, V, VI, XI, XII, XIV, XV, XX, trong 

BEFEO I, pp. 185-191; III, pp. 206-211, 630-654; IV, pp. 83-115, 897-977; IX-2, 
pp. 205-209; XV-2, pp. 1-38, 39-52, 113-135. - Pangduranga, trong Mélanges Kern, 
Leiden (Brill) 1903, pp. 381-389.
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không bao giờ nhắc đến dân tộc Chăm một lần nào, mà chỉ nói đến dân 
tộc Chămpa (Urang Chămpa), vua Chămpa (Raja Chămpa) và vương 
quốc Chămpa (Nagara Chămpa). Trên cơ sở nào G.Maspéro lại kết luận 
rằng người Chăm trấn giữ quyền lực ở vương quốc này. Theo L.Finot, 
nếu văn kiện lịch sử dùng thuật ngữ Raja Chămpa thì chúng ta phải dịch 
là vua Chămpa chứ không thể hiểu là vua Chăm được. Yếu tố chính của 
sự nhầm lẫn này phát xuất từ quan niệm cho rằng, thuật ngữ Chăm và 
Chămpa chỉ là một, cùng chung một nguồn gốc...1.

Theo P.B. Lafont2, mặc dù Panduranga-Chămpa chỉ được thu gọn 
trong khu vực Nha Trang, Phan Rang và Phan Rí, vương quốc Chămpa 
ở miền Nam này đã bày tỏ ý chí kiên trì nhằm đảm bảo quyền độc lập 
của mình qua mấy thế kỷ về sau nhằm chống lại chính sách Nam tiến 
của nhà Nguyễn. Panduranga-Chămpa ở miền Nam này có một sắc thái 
khác hẳn với Chămpa ở miền Bắc. Sắc thái quan trọng đầu tiên đó là 
Chămpa ở miền Nam hình thành trên những yếu tố tôn giáo và phương 
cách tổ chức chính trị, xã hội hoàn toàn khác biệt với Chămpa Ấn Ðộ 
giáo của miền Bắc... Sau cùng, vương quốc Panduranga miền Nam tự ly 
khai dần với những gì có tính chất Ấn Ðộ giáo để đi tìm một triết lý mới 
cho hệ thống tổ chức vũ trụ riêng của mình, trong đó triết lý Hồi giáo 
vẫn là một trong những yếu tố quan trọng kể từ thế kỷ XVII. 

Về điều kiện sinh sống, cư dân, điều kiện tự nhiên, cảnh quan châu 
thổ hạ lưu sông Mê Kông từ sau khi Phù Nam sụp đổ, trên các tư liệu 

1. Năm 1965, Dorohiem và Dohamide công bố công trình Dân tộc Chàm lược 
sử. Theo một số nhà nghiên cứu một cuốn sách lịch sử hoàn toàn dựa trên tác 
phẩm Le Royaume de Chămpa của G.Maspéro (1928) và Légendes historiques des 
Chams của E.Aymonier (1890).

2. Xem Lafont, P-B: “Pour une réhabilitation des chroniques notées en cam 
moderne”, BEFEO LXVII (1980), pp. 105-111. - “Aperçu sur les relations entre 
le Champa et l’Asie du Sud-Est”. Actes du séminaire sur le Champa organisé à 
l’Université de Copenhague, Paris (Travaux de CHCPI), 1988, pp. 71-80; “Les 
grandes dates de l’histoire du Champa”, Le Champa et le Monde malais, Paris 
(Travaux du CHCPI), 1991, pp. 7-23.
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đương thời, các nhà nghiên cứu đều cho rằng liên tục từ thế kỷ VII đến 
thế kỷ XVII, ở châu thổ sông Cửu Long, những chuyển biến trong cơ 
cấu cư dân, sự không thích ứng với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa 
dưới thời Chân Lạp, tình trạng chiến tranh liên miên giữa Chân Lạp 
với Chămpa trên địa bàn Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ và những 
ảnh hưởng của các đợt tấn công của đế quốc Mông - Nguyên vào Đông 
Nam Á là những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp đưa đến quá trình 
hoang hóa của vùng đất châu thổ, "điểu thú quần hoang, tuyệt vô nhân 
tích" mà những di dân người Việt đầu tiên đã tìm thấy ở đây vào thế 
kỷ XVII1.

Trong mảng nghiên cứu về nguồn gốc của Chămpa, ngoài công 
trình Le Lin-Yi (Lâm Ấp) của R.Stein, các bài viết của I.C.Glover và 
M.Yamagata dựa trên cơ sở điều tra khai quật ở Trà Kiệu, luận văn 
tiến sĩ năm 2001 về nguồn gốc Chămpa từ nghiên cứu về khảo cổ học, 
lịch sử mỹ thuật, bi ký văn học, lịch sử chính trị của W.A.Southworth 
cũng được giới nghiên cứu rất chú ý2. K.Taylor đã khảo sát về nguồn 
gốc của Chămpa và quan hệ của nó với Việt Nam trong lịch sử hình 
thành của Việt Nam. Liên quan đến thời kỳ suy tàn của Chămpa, có 
một loạt bài viết của Po Dharma về Panduranga - tiểu quốc ở cực Nam 
của Chămpa. Trong công trình đã xuất bản năm 1987 Le Panduranga 
1822-1835. Ses rapports avec le Vietnam, ông công bố một tư liệu rất 
đáng chú ý, làm cơ sở để phủ nhận định thuyết trước nay và xem 
Chămpa đã tồn tại cho đến năm 1832; hiện nay, xem năm cuối cùng 
của Chămpa là năm 1832. Mak Phoeun đã công bố nghiên cứu về 
người Chăm ở Campuchia từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, cung cấp 
những tư liệu quan trọng cho việc khảo sát lịch sử Chăm Hồi giáo ở 
đồng bằng sông Mê Kông. 

1. Xem Võ Sĩ Khải: Giai đoạn chuyển tiếp từ Phù Nam đến Chân Lạp, tạp chí 
Khoa học xã hội, số 11, 2006. 

2. Xem W.A.Southworth: The Origins of Champa in Central Vietnam: A 
Preliminary Review, London: School of Oriental and African Studies (SOAS), 
University of London, 2001.
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Hindu giáo (quốc giáo của Chăm) và Phật giáo, Hồi giáo đã được 
đề cập trong nghiên cứu về Chămpa, nhưng lại có tương đối ít nghiên 
cứu lịch sử về quá trình du nhập của các tôn giáo ấy vào Chămpa; 
về Hindu giáo thì nghiên cứu của P.Mus là điển hình; L.Finot với 
công trình nghiên cứu về Phật giáo1; về Hồi giáo thì, giả thuyết của 
A.Cabaton cho rằng tôn giáo này đã do người Mã Lai truyền tới vào 
thế kỷ XVI đã được P-Y. Manguin tán đồng trong L’introduction de 
l’islam au Campa2, và sau đó, Nakamura Rie đã phát triển thuyết này 
từ tư liệu nhân loại học3. 

Như vậy, đối với mảng nghiên cứu Nam Bộ qua dân tộc học thời 
gian này vẫn cho thấy sự thiếu vắng đáng kể, mặc dù những công 
trình nghiên cứu nhân học, dân tộc học về các dân tộc xa xưa sống 
trên dải đất Nam Bộ là rất nhiều. Công trình được coi là đầu tiên 
về xã hội học tộc người là của A.Reynard xuất bản năm 1880. Các 
công trình nghiên cứu được tiến hành về người Chăm ở Nam Bộ 
như Châu Đốc, Phan Rang, Trà Vinh cũng như ở các địa phương của 
Campuchia những năm đầu thế kỷ XX. Tuy vậy, phải mãi đến thập 
niên 30 thế kỷ đó mới có thêm nhiều hơn những công trình nghiên 
cứu về dân tộc học dưới góc độ nhân học, luật học hay nhân học tôn 
giáo. Trong hai cuộc chiến tranh, cũng thấy xuất hiện các công trình 
nghiên cứu dân tộc của các nhà nghiên cứu Việt Nam ở cả hai miền. 
Tuy vậy, chỉ sau năm 1975 nghiên cứu đó mới được khởi động mạnh 
trở lại với sự xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1978 bộ sưu 

1. Le Bouddhisme: Son origine, son evolution, Phnom-Penh: 
Institut Bouddhique, 1957.

2. Xem L’introduction de l’islam au Campa, BEFEO, N0 66, 1979, pp. 255-269.
3. Nakamua Rie, chuyên gia nghiên cứu Chăm, bảo vệ thành công luận án 

Tiến sĩ với tiêu đề “Cham in Vietnam: Dynamics of Ethnicity” tại khoa Nhân loại 
học thuộc Đại học Washington (Department of Anthropology, University of 
Washington), Hoa Kỳ, 1999.
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tầm 250 bản chụp với 9 chủ đề nghiên cứu về người Chăm và văn hóa 
của họ. Sau này xuất hiện các công trình nghiên cứu theo diện rộng 
về dân tộc thiểu số sống rải rác ở các tỉnh tập trung nhiều tộc người 
thiểu số1. Tuy vậy, những nghiên cứu dân tộc học Nam Bộ thế kỷ VII-
XVI hầu như không có nhiều thậm chí hết sức hiếm hoi. 

Theo một số nhà nghiên cứu, dấu vết của Chân Lạp trên đất Nam Bộ 
không thể hiện sự phát triển liên tục của văn hóa Phù Nam. Lãnh thổ Phù 
Nam về tay Chân Lạp do kết quả của những cuộc chiến tranh. Các kết quả 
nghiên cứu khảo cổ học, dân tộc học đều cho rằng, trong suốt 10 thế kỷ, 
vùng đất Nam Bộ gần như bị bỏ hoang và không được cai quản thường 
xuyên, chặt chẽ 2. Vì vậy, những nghiên cứu liên ngành khảo cổ học và dân 
tộc học đã cho thấy rõ vai trò của các nhóm cư dân giai đoạn hậu Phù Nam 
trong quá trình thiên di và khai phá từng tiểu vùng của khu vực Nam Bộ 
thế kỷ VII-XVI. Đó là một quá trình khai phá đất đai, xác lập các khu định 
cư... của những cư dân đến vùng đất mới, để cùng xây dựng nên không 
gian sinh hoạt kinh tế, văn hóa trong môi trường tự nhiên và chính trị mới, 
hơn cả là sự hình thành ý thức bản địa của nhóm cư dân trên các tiểu vùng 
Nam Bộ.

Trong bất cứ công trình nghiên cứu nào, tư liệu luôn là vấn đề được 
đặt ra. Trên thực tế, nếu như những nghiên cứu khảo cổ học thu được 
những thành tựu đáng kể qua các cuộc khai quật khảo cổ được thực 
hiện trong nhiều năm qua thì nghiên cứu dân tộc học về Nam Bộ thời 
kỳ này chiếm số lượng tương đối ít. Đồng thời, còn nhiều vấn đề cần 
được đặt ra trong việc nghiên cứu lịch sử vùng đất Nam Bộ giữa giới 
nghiên cứu khảo cổ trong và ngoài nước. Do nằm trong một phạm vi 
địa lý tương đối rộng lớn, cùng với sự phức tạp về thành phần tộc người 

1. Như nghiên cứu của H.Maitre, B.Jouin, A.Maurice, Huard, G.Condominas, 
J.Dournes, P.Guilleminet, G.C.Hickey...

2. Xem Vũ Minh Giang: Chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ, 
tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (96), 2006.
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ở khu vực này, nên trong lịch sử, với sự biến động cả về mặt tự nhiên 
và xã hội, việc định biên và xác định quá trình di cư, tụ cư, quần cư tại 
từng thời điểm gặp không ít khó khăn cho các nhà nghiên cứu. Cùng 
với đó, việc xác định các dấu tích khảo cổ, nhất là về đời sống của người 
dân trên một địa bàn biến động rất nhiều mà phần lớn ngày nay chúng 
ta chỉ thấy được phản ánh qua tài liệu chữ viết (cũng chỉ rất ít ỏi) cũng 
là một trở ngại cho giới khảo cổ trong và ngoài nước. Tuy vậy, với những 
sự đầu tư trong thời gian tới, nghiên cứu lịch sử vùng đất Nam Bộ sẽ thu 
được nhiều thành tựu hơn nữa, cũng như cung cấp thêm vào kho tư liệu 
về lịch sử Việt Nam và khu vực nói chung.

IV- NAM BỘ THẾ KỶ VII-XVI QUA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

1. Nam Bộ thế kỷ VII-XVI qua các công trình nghiên cứu trong nước

Có thể thấy, về những thời kỳ xa xôi của văn hóa Đồng Nai và văn 
hóa Óc Eo, chủ yếu chỉ có tư liệu khảo cổ học mới có thể cung cấp thông 
tin cho chúng ta một cách xác thực. Bắt đầu từ những phát hiện khảo cổ 
học của L.Malleret vào năm 1942, ngành khảo cổ học Việt Nam đã có 
nhiều khám phá về mảng đề tài này. Những kết quả này được công bố 
trong các cuốn: Văn hóa Óc Eo: những khám phá mới1, Một số vấn đề khảo 
cổ học ở miền Nam Việt Nam2, Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Thành phố Hồ 
Chí Minh3... của các nhà khảo cổ học trước nay vốn đã có tiếng trong 

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.

2. Xem Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học thuộc Viện Khoa học xã hội tại 
Thành phố Hồ Chí Minh: Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997.

3. Xem Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Thành phố 
Hồ Chí Minh, Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Trẻ, 
1998.
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giới khảo cổ học Việt Nam vốn xuất phát từ miền Bắc1 như: Hà Văn Tấn,  
Võ Sĩ Khải, Lê Xuân Diệm, Bùi Chí Hoàng, Phạm Quang Sơn, Đào Linh 
Côn, Phạm Đức Mạnh, Lê Đình Phụng, Nguyễn Chiều, Lâm Mỹ Dung, 
Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Tiến Đông..., các nhà nghiên cứu về văn hóa 
(thiên về nghệ thuật Chăm) như Ngô Văn Doanh, Trần Kỳ Phương, Lê 
Thị Liên về lịch sử như Trần Quốc Vượng, Lương Ninh... Nói như vậy 
nhưng nghiên cứu về khảo cổ học nói riêng và nghiên cứu về Nam Bộ 
nói chung còn khá khiêm tốn. Những công trình ngày càng được thực 
hiện và công bố rộng rãi nhưng đối với một nền khảo cổ học trong điều 
kiện hiện nay là một cố gắng lớn, và những thành tựu trên là đáng kể. 

Hoàn cảnh đất nước Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến là nguyên 
nhân khách quan cản trở đáng kể hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội 
nhân văn nói chung và nghiên cứu về vùng đất phương Nam nói riêng. 
Những công trình nghiên cứu về Nam Bộ khởi đầu từ miền Nam, hay nói 
rõ hơn là những nhà nghiên cứu người miền Nam từ thập niên 50 của thế 
kỷ trước (nhưng chắc chắn là rải rác những năm đầu thế kỷ XX bắt đầu 
đã có những bài viết, và dường như được sự cổ vũ của những công trình 
nghiên cứu của các học giả người Pháp nghiên cứu về Đông Dương)2. Các 
công trình nghiên cứu có thể kể đến tác giả Lâm Hoài Nam: Một tài liệu 
về cuộc di dân Nam Tiến của tiền nhân (báo Thủ đô, 1959). Nhất là các 

1. Năm 1981, Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh (nay thuộc 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), đã xuất bản (lưu hành nội bộ) một thư 
mục khá đầy đủ về đồng bằng sông Cửu Long dày 556 trang, tập hợp 1.960 tên sách, 
luận văn khoa học và bài đăng trên các tạp chí; cùng 803 tên bài báo đăng trên các 
báo tuần, báo ngày; 1.128 tư liệu đã công bố và tài liệu văn khố, tổng cộng tất cả là 
3.891 tên gọi. Trong nhiều năm, tạp chí Khoa học xã hội của Viện Khoa học xã hội 
tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đăng tải rất nhiều bài viết có giá trị nghiên cứu về 
khoa học xã hội và nhân văn khu vực Nam Bộ. 

2. Năm 1922 trên tờ Nam Phong có bài viết “Lịch sử khai thác cõi Nam” số 
VI-65 của Nguyễn Bá Trạc. Thập niên 40 có các nghiên cứu của Dương Kỳ: “Lược 
xét nguyên nhân sự bại vong của nước Chiêm Thành”, in trong Tri Tân, số 92 
(4-1943), tr.6-7, 19; số 93 (4-1943), tr.6-7; số 94 (5-1943), tr.14-16. Bài nghiên cứu 
bằng tiếng Pháp của Le Van Dam: “Grandeur et décadence du Chămpa”, bài đăng 
trên tạp chí France-Asie, N0 8 (11-1946), tr.483-489. 
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công trình khảo cứu của Sơn Nam: Tìm hiểu đất Hậu Giang (Nxb. Phù 
Sa, 1959)1. Mặc dù chỉ là một bài khái lược mang đậm văn hóa dân gian 
folklore nhưng cũng cho thấy khuynh hướng tìm về với lịch sử của vùng 
đất phương Nam xa xưa...

Thập niên 60 đánh dấu sự phát triển mới trong công việc nghiên 
cứu về Nam Bộ. Trên các tạp chí: Nam phong, Văn sử địa, Sử địa, Văn 
hóa nguyệt san... dần có những bài nghiên cứu của Thái Văn Kiểm với 
Đất trời phương Nam (Sài Gòn xuất bản), Nguyễn Khắc Ngữ: “Vài nét 
về lịch sử Phù Nam” (Văn hóa nguyệt san, số 55), Huỳnh Minh Cần: 
“Thơ xưa và nay”, “Gò Công xưa”, “Gia Định xưa” năm 1966, tác giả 

1. Sơn Nam sinh tại làng Đông Thái, huyện Gò quao, tỉnh Rạch Giá (nay 
thuộc tỉnh Kiên Giang). Thuở nhỏ ông học tiểu học tại quê nhà Gò quao, rồi học 
trung học tại Cần Thơ. Năm 1945, ông tham gia Thanh niên Tiền phong, giành 
lấy chính quyền ở địa phương, rồi lần lượt tham gia công tác ở Hội Văn hóa cứu 
quốc tỉnh, Phòng Chính trị Quân khu, phòng Văn nghệ Ban Tuyên huấn Xứ ủy 
Nam Bộ. Năm 1955, ông lên Sài Gòn cộng tác với các báo: Nhân loại, Công lý, Ánh 
sáng, Tiếng chuông, Lẽ sống... Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhắc đến 
Sơn Nam, người ta không thể không ghi công lao của ông về mặt khảo cứu. Ông 
chủ yếu khảo sát, nghiên cứu về lịch sử khai khẩn đất Nam Bộ, về văn hóa miệt 
vườn. Bộ sách Tìm hiểu đất Hậu Giang, 2 tập, do Nhà xuất bản Phù Sa in lần đầu 
năm 1959, gây tiếng vang lớn trong giới nghiên cứu lúc bấy giờ, đến nay vẫn được 
coi là tài liệu quý nghiên cứu về vùng đất bên sông Hậu. Tập Lịch sử khẩn hoang 
miền Nam, Nxb. Đông Phổ, 1970, đến nay đã được tái bản nhiều lần. Sơn Nam còn 
có những cuốn biên khảo như: Đất Gia Định xưa, Bến Nghé xưa; Nghi thức và lễ 
bái của người Việt; Phong trào Duy Tân ở Bắc, Trung, Nam; Người Việt có dân tộc 
tính không... Tất cả được Nxb. Trẻ in thành tuyển tập, bao gồm 10 tập. Ông có trên 
40 đầu sách thuộc các lĩnh vực về con người, văn hóa, địa lý, lịch sử... của vùng 
đất phương Nam. Một số tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, không chỉ 
được người xem trong nước biết đến mà còn được nhiều người nước ngoài quan 
tâm như: Mùa len trâu, Cây huê xà, Hương rừng Cà Mau... Đó cũng chính là định 
hướng xuyên suốt cuộc đời sáng tác của «ông già Nam Bộ» này. Gần cuối đời, 
ông còn xuất bản thêm một số tác phẩm: Hồi ký Sơn Nam, Theo người tình và một 
mảnh tình riêng, Từ U Minh đến Cần Thơ, Xóm Bàu Láng...
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Nguyễn Ðăng Thục với “Cuộc nam tiến của Việt Nam” trong Văn hóa 
Việt Nam với Ðông Nam Á, Sài Gòn (Văn hóa Á châu, 1961); “Cuộc nam 
tiến của Việt Nam” đăng trong Kỷ yếu tuần lễ văn hóa (Sài Gòn, 1969); 
Nguyễn Triệu: “Bang giao Việt - Chiêm qua các triều đại”, trong Phổ 
Thông số 57 (3-1960); Tạ Chí Ðại Trường: “Vị trí của Ðại Việt, Chiêm 
Thành, Phù Nam trong lịch sử Việt Nam” in trong tạp chí Sử địa, số 4 
(10-1966). Đặc biệt thời kỳ này ghi nhận công trình nghiên cứu rất có 
giá trị xuất bản năm 1967 của Phan Khoang: Việt sử xứ Đàng Trong...1.

Như vậy, trong khoảng thời gian này, nghiên cứu (bao gồm cả các 
ghi chép mang tính dân tộc học) về Chăm được tiến hành bởi nhiều 
nhà nghiên cứu, được công bố nhiều trên các tạp chí ra đời từ sau năm 
1954. Đặc điểm của nghiên cứu thời kỳ này là, so với các nghiên cứu 
của người Việt Nam trước năm 1954, tư liệu cấp một đã được sử dụng 
nhiều. Từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX, xuất hiện những ghi chép 
chi tiết về quá trình của nghi lễ dựa trên quan sát tại buôn làng người 
Chăm. Ngoài ra, nhà nghiên cứu ở miền Bắc là Đào Duy Anh đã dựa 
vào tư liệu Trung Quốc để viết về tình hình Chiêm Thành, tức Chămpa, 
ở trước và sau thế kỷ X, nghiên cứu của ông đã công bố trên tạp chí 
Nghiên cứu lịch sử năm 19632.

Số lượng các công trình nghiên cứu về Nam Bộ vẫn tiếp tục nhận 
được sự quan tâm vào thập niên 70 thế kỷ XX. Các tác giả thời kỳ 
này có thể kể đến: Năm 1970 có tác giả Hãn Nguyễn: Hà Tiên, chìa 
khóa Nam tiến của dân tộc Việt Nam xuống đồng bằng sông Cửu Long; 
Nguyễn Đăng Thục: “Nam tiến Việt Nam”, đăng trên tạp chí Sử địa và 
“Hai trào lưu di dân Nam tiến”, đăng trên tạp chí Việt Nam Khảo cổ tập 
san, số 6 (1970); Hà Văn Tấn - Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống 
xâm lược Nguyên - Mông (Hà Nội, 1972); Sơn Nam: Lịch sử khẩn hoang 

1. Xem Phan Khoang: Việt sử xứ Đàng Trong 1558-1777, Sài Gòn, 1967, 
Quyển thượng.

2. Xem Đào Duy Anh: “Tình hình nước Chiêm Thành trước sau thế kỷ X”, Tạp 
chí Nghiên cứu Lịch sử, số 51, 1963, tr.23-28.
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Nam Bộ (Sài Gòn, 1973); T’rang Nghia: Lịch sử Campuchia (trích);  
Lê Xuân Diệm, Võ Sĩ Khải: “Khảo cổ học với việc nghiên cứu Phù Nam”, 
in trong Thông báo Khảo cổ học, 1977; Phạm Hùng: “Kết quả khảo sát 
địa chất địa mạo các di tích khảo cổ ở miền Đông Nam Bộ”, in trong 
Những phát hiện mới về khảo cổ học miền Nam, 1978; Lê Văn Hảo: “Vài 
suy nghĩ về quá trình hòa hợp và gắn bó Việt Nam - Chămpa trong 
lịch sử dân tộc, bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (5-1979); Phù 
Lang Trương Bá Phát: Lịch sử cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam, bài 
đăng trên tạp chí Sử địa, số 19-20 (1970). Thời kỳ này ghi nhận công 
trình nghiên cứu được xuất bản năm 1975 của Lê Hương: Sử liệu Phù 
Nam (Sài Gòn)1. Đây là một trong những cuốn lược sử đầu tiên về lịch 
sử của toàn bộ khu vực phía Nam Đông Nam Á lục địa cổ trung đại. 

Thập niên 80 thế kỷ XX, mặc dù vừa trải qua cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, tình hình nghiên cứu Nam Bộ có những kết quả 
đáng kể. Ngoài các nhà nghiên cứu miền Nam, thời kỳ này có sự tham 
góp đông đảo hơn của các nhà nghiên cứu miền Bắc. Các công trình 
có thể kể đến là: Lương Ninh: “Nước Chí Tôn, một quốc gia cổ ở miền 
Tây sông Hậu” (tạp chí Khảo cổ học, 1981); “Mấy vấn đề về vương quốc 
Chămpa”, bài đăng trên tạp chí Khảo cổ học, số 3, 1980; “Cuộc đấu tranh 
giành độc lập của nhân dân Chămpa: Cuộc hình thành và phát triển 

1. Ông là một trong những tác giả người Việt có nhiều công trình nghiên 
cứu văn hóa lịch sử dân tộc học Khmer. Ông được Chính phủ hoàng gia Cao 
Miên tặng thưởng Huy chương và Bằng danh dự về loạt bài viết về Hội chợ quốc 
tế tại Phnôm Pênh năm 1955. Đến năm 1969, ông nhận được giải nhất về biên 
khảo của trung tâm văn bút Sài Gòn. Gần 30 năm cầm bút cho đến khi qua đời, 
ông miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và sáng tác trên 30 tác phẩm và đã xuất bản: 
Tự học chữ Miên (1963), Truyện cổ quốc tế (1969), Người Việt gốc Miên (1969), 
Truyện vui quốc tế (1969), Truyện cổ Cao Miên I và II (1969), Angkor-Đế Thiên Đế 
Thích (1970), Chợ trời biên giới (1970), Truyện tích Việt Nam (1970), Sử liệu Cao 
Miên (1970), Truyện cổ Ấn Độ (1971), Truyện thơ khắp thế giới (1971), Việt kiều ở 
Campuchia (1971), Người hùng (tiểu thuyết, 1973), Sử liệu Phù Nam (1973), Chân 
Lạp phong thổ ký (dịch thuật, 1973)...
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của vương quốc cổ Chămpa, in trong Lịch sử Việt Nam” (tập I, Hà Nội, 
1983); Mạc Đường: “Quá trình phát triển dân cư và dân tộc ở đồng bằng 
sông Cửu Long từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX”, (tạp chí Nghiên cứu lịch sử 
năm 1982); Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản đầu tiên 
năm 1987; Huỳnh Lứa (Chủ biên): Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ 
(Thành phố Hồ Chí Minh, 1987); Võ Sĩ Khải: “Nghiên cứu văn hóa khảo 
cổ Óc Eo: mười năm nhìn lại”, tạp chí Khảo cổ học, số 4, 1985); Công 
trình bằng tiếng Pháp của Nguyễn Thế Anh: Le Nam Tien dans les textes 
vietnamiens. Histoire des frontières de la Péninsule indochinoise. I.- Les 
frontières du Vietnam, Paris, L’Harmattan, 1989...

Có thể nói, hai thập niên cuối của thế kỷ XX đánh dấu sự phát triển 
hết sức nhanh chóng về nghiên cứu Nam Bộ. Số lượng tác giả lớn gấp rất 
nhiều lần giai đoạn trước, đa dạng cả về hướng nghiên cứu, đối tượng 
nghiên cứu cũng như ngành, phương pháp nghiên cứu... Có thể kể đến 
những nghiên cứu chính như Viện Nghiên cứu Văn hóa: Văn hóa người 
Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long (Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 
1993); Huỳnh Văn Tòng: Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam Á 
(Trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XIX) (Thành phố Hồ Chí Minh, 
1993); Ngô Văn Doanh: Văn hóa Chămpa (Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà 
Nội, 1994); Sơn Nam: Lịch sử khẩn hoang miền Nam (tạp chí Văn nghệ, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1996); Hà Văn Tấn: Phù Nam và Óc Eo: Ở 
đâu? Khi nào? Và ai? (Kỷ yếu Hội thảo khoa học tháng 2-1996); Sua Ưa: 
Lịch sử Campuchia với An Nam và Xiêm từ sau thế kỷ XVI (Phnômpênh, 
1998); Hồ Xuân Tịnh: Di tích Chăm ở Quảng Nam; Lưu Văn Nam: 
“Người Khmer Nam Bộ” (tạp chí Nam Bộ xưa và nay, 1999); Viện Bảo 
tàng lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ 
Chí Minh: Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Thành phố Hồ Chí Minh (Nxb. 
Trẻ, 1998); Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Khải: Văn hóa Óc Eo 
những khám phá mới (Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1996); Phạm Đức 
Mạnh: “Những phát hiện mới về khảo cổ học tiền sử và sơ sử”, in trong 
Những phát hiện Khảo cổ học, 1996; Phạm Đức Mạnh: “Tiền sử và sơ 
sử Đông Nam Bộ (Việt Nam) - Những nhận thức quá khứ và hiện đại”, 
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in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam (Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1997); Nguyễn Công Bình, Lê Xuân Diệm, Mạc 
Đường: Văn hóa và cư dân đồng bằng sông Cửu Long (Hà Nội, 1990); 
Mạc Đường (Chủ biên): Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long (Hà 
Nội, 1991)...

Với sự mở cửa cải cách từ đầu thập niên 90 thế kỷ XX, giới nghiên 
cứu nước ngoài đã có dịp tiếp cận với các nguồn tư liệu Việt Nam, mặt 
khác, các nhà nghiên cứu trong nước có dịp cọ xát và mở rộng hơn nữa 
các kết quả nghiên cứu của mình. Đây là điều kiện rất tốt để nghiên 
cứu Nam Bộ Việt Nam nói riêng được quan tâm và đầu tư. Hai thập 
niên trước và sau thế kỷ XX này ghi nhận những công trình nghiên 
cứu công phu đầu tiên của nhóm các học giả nghiên cứu hai miền. Đó 
là những mảng đề tài thuộc những dự án nghiên cứu lớn cấp bộ, nhà 
nước nhưng cũng có rất nhiều các công trình chuyên khảo của các nhà 
nghiên cứu riêng. Không khí học thuật cởi mở, phương tiện nghiên 
cứu đang được hiện đại hóa từng ngày, kinh phí nghiên cứu ngày càng 
tăng... tất yếu xuất hiện các công trình mang tầm cỡ, tạo sức hút hơn 
nữa trong việc trao đổi giữa các học giả trong và ngoài nước. Thời kỳ 
này có thể kể đến các công trình: Góp phần tìm hiểu vùng đất Nam Bộ 
các thế kỷ XVII, XVIII, XIX (Nxb. Khoa học xã hội - Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học, 2000); Lương Ninh: “Văn hóa cổ Phù Nam - Văn hóa đồng 
bằng sông Cửu Long”1; Nguyễn Phan Quang và Võ Xuân Đàn: Lịch sử 
Việt Nam - Từ nguồn gốc đến năm 1884 (Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí 
Minh, 2000); Nam Bộ - Nam Trung Bộ - Những vấn đề lịch sử thế kỷ 
XVII-XIX (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2002); Võ Sĩ 
Khải: Văn hóa đồng bằng Nam Bộ (Di tích kiến trúc cổ), (Nxb. Khoa học 
Xã hội, 2002); Nguyễn Khoa Chiêm: Nam triều Nguyễn chúa khai quốc 
công nghiệp diễn chí (Nxb. Hội nhà văn, 2003); Hà Văn Thùy: Từ sự tiêu 

1. In trong Một chặng đường nghiên cứu lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia,  
Hà Nội, 2000, tr. 114-115.
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diệt của Phù Nam nhìn lại đồng bằng sông Cửu Long (tạp chí Xưa và nay, 
số 246, tháng 10-2005); Hội khoa Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và 
vương quốc Phù Nam (Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008) trên cơ sở Kỷ yếu 
Hội thảo Khoa học...

Đặc biệt, trong những năm vừa qua, giới sử học Việt Nam đã tích 
cực tập trung rất nhiều công sức nghiên cứu và tìm hiểu vùng đất 
phương Nam. Một trong những biểu thị của nỗ lực này là năm 2006, 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới 
xuất bản cuốn sách Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam (Vũ Minh 
Giang chủ biên, Nxb. Thế giới, Hà Nội, xuất bản lần thứ nhất năm 
2006). Có thể nói, đây là cuốn giản sử đầu tiên trên cơ sở tổng hợp 
các kết quả nghiên cứu của nhiều ngành khoa học liên quan như sử 
học, khảo cổ học, dân tộc học, văn hóa học, luật học... ở trong nước và 
ngoài nước. Cuốn sách trình bày một cách khách quan, có hệ thống, 
đơn giản và cô đọng những tư liệu, chứng cứ cơ bản về lịch sử phát 
triển của vùng đất Nam Bộ. Không đi sâu vào thời tiền sử khi con 
người xuất hiện trên vùng đất Nam Bộ, mà chủ yếu bắt đầu từ văn hóa 
Óc Eo và nước Phù Nam tức là từ khi nhà nước đầu tiên ra đời trên 
vùng đất này vào đầu Công nguyên, quá trình lịch sử sau khi nước 
Phù Nam suy sụp, vùng đất Nam Bộ thuộc lãnh thổ nước Chân Lạp từ 
thế kỷ VII cho đến thế kỷ XVI, rồi từ thế kỷ XVII khi những nông dân 
người Việt, người Hoa vào khai phá, lập nghiệp. 

Từ năm 1999, với việc phát triển nhanh của thông tin, nghiên cứu 
về Nam Bộ đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nội dung tập trung vào: 
di sản tháp Chăm; lễ hội truyền thống, văn hóa nghệ thuật Chăm; giới 
thiệu tác giả, tác phẩm và nhân vật; về sự ảnh hưởng của nền văn hóa 
Chămpa đối với nền văn hóa hay kiến trúc Việt Nam; về người Chăm ở 
Thành phố Hồ Chí Minh; về tiểu thủ công nghiệp của người Chăm; liên 
quan đến tôn giáo, tín ngưỡng... Trong những mảng, chủ đề nghiên cứu 
đó, thành tựu nghiên cứu về di sản kiến trúc Chăm là rất đáng kể. Các 
bài viết có liên quan đến di sản tháp Chăm phần lớn được tác giả dựa 
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vào các thành quả nghiên cứu từ trước của các nhà nghiên cứu Pháp 
(nhất là các nhà nghiên cứu thuộc Viện Viễn Ðông Bác cổ Pháp). 

Ở một khía cạnh khác, để có cái nhìn toàn diện về Nam Bộ thời 
kỳ này qua những công trình nghiên cứu trong nước, cũng cần đề cập 
phần nào đến phần sách giáo khoa, giáo trình hay những nghiên cứu 
được dùng và giảng dạy trong nhà trường. Theo đó, việc biên soạn lịch 
sử vùng đất Nam Bộ chủ yếu (hầu hết) được phản ánh qua những bộ 
lịch sử Việt Nam của một tập thể tác giả ở miền Nam và miền Bắc1. Do 
điều kiện từng vùng miền, cũng như biến động lịch sử, phần dành cho 
những trang viết này trên thực tế còn chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Đây là quãng 
thời gian không dài, cũng như so với những vấn đề lớn khác của lịch 
sử nên lịch sử vùng đất Nam Bộ chưa được chú ý biên soạn. Hơn nữa, 
việc có thể có một cái nhìn liên ngành nhất là kết hợp thành tựu khảo 
cổ học, nghệ thuật học, lịch sử kiến trúc, dân tộc học, văn hóa học... với 
sử học còn bị hạn chế. Những bất cập đó chắc chắn sẽ được khỏa lấp với 
những dự án, đề án, hợp tác nghiên cứu sau này. 

Như vậy, từ sau năm 1975, các công trình nghiên cứu chủ yếu được 
thực hiện bởi Trung tâm Tôn giáo và Dân tộc thuộc Viện Khoa học xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976 với ý nghĩa là trung 
tâm nghiên cứu khoa học xã hội ở vùng Trung Nam Bộ, Tây Nam Bộ, và 
Tây Nguyên2. Điều tra khai quật khảo cổ học về Chămpa đã được nhóm 

1. Có thể tham khảo các sách Lịch sử Việt Nam ở bậc đại học, cao đẳng. 
2. Điều tra đầu tiên đã được tiến hành từ năm 1976 đến năm 1978, tức là 

trước khi bảng phân loại thành phần dân tộc hiện nay được công bố, thành quả 
của đợt điều tra này đã được tổng kết thành bộ tư liệu gồm ba tập Những vấn đề 
dân tộc học của Viện Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ tư liệu 
quan trọng, cho biết tình hình lúc đó trên các mặt nông nghiệp, kinh tế, tôn giáo, 
xã hội của các tộc người ở Nam Bộ, như người Hoa, người Khmer, người Chăm, 
người Cơho, sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Thuận 
Hải vùng ven biển... Tập thứ hai của bộ tư liệu này gồm các báo cáo điều tra về 
người Chăm. Vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ XX, Trung tâm Tôn giáo và Dân 
tộc cũng đã tiến hành điều tra dân tộc học tại vùng người Chăm cư trú, các nghiên 
cứu đó như: Người Chăm ở Thuận Hải, Văn hóa Chăm...
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nghiên cứu của Viện Khảo cổ học ở Hà Nội tiến hành từ trước thập niên 
80 thế kỷ XX tại vùng Quảng Nam, những vấn đề như sự nối tiếp giữa 
văn hóa Sa Huỳnh và Chămpa, Ấn Độ hóa và tính bản địa đã được quan 
tâm1. Dựa trên những cuộc điều tra thực địa như vậy đã xuất hiện các bài 
luận khảo xuất sắc với cái nhìn mới mẻ về chính thể Chămpa (tiêu biểu 
như của cố Giáo sư Trần Quốc Vượng2). Ngược lại với điều tra khảo cổ 
học, nghiên cứu lịch sử Chămpa trên cơ sở giải mã văn bản cổ và văn bia 
Chămpa ở trong nước hầu như không có tiến triển, nhưng gần đây, các 
nghiên cứu của Inrasara đã bắt đầu tiến hành sưu tầm, giải mã và lập cơ 
sở dữ liệu văn bản cổ hiện còn lưu giữ tại vùng tộc người Chăm cư trú...

2. Nam Bộ thế kỷ VII-XVI qua các công trình nghiên cứu nước ngoài

Từ lâu, vùng đất Nam Bộ đã được nhiều nhà khoa học nước ngoài 
quan tâm nghiên cứu, nhưng do hạn chế về tư liệu nên nhiều vấn đề 
còn đang thảo luận, ở trong nước còn quá ít sách viết về lịch sử vùng đất 
này, cũng như việc mở rộng trao đổi còn hạn chế. Chắc chắn là người 
Pháp là những người đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và công 
phu nhất về di sản văn hóa Chăm nói chung và vùng đất Nam Bộ ở Việt 
Nam nói riêng. Những công trình đồ sộ trong nhiều năm qua là tài liệu 
tham khảo không thể thiếu, cuốn sách gối đầu giường cho những nghiên 
cứu về Chămpa nói chung. Có thể kể đến các công trình nghiên cứu của 
Étienne Aymonier:

“Recherches et Mélanges sur les Chams et les Khmers”, trong tạp chí 
Excursions et Reconnaissances3.

1. Xem Trần Quốc Vượng (Chủ biên): Những di tích thời tiền sử và cổ sử Quảng 
Nam - Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng, 1985.

2. Xem Trần Quốc Vượng: “Miền Trung Việt Nam và văn hóa Chămpa”, in 
trong Việt Nam - Cái nhìn địa văn hóa, Nxb. Văn hóa Dân tộc - tạp chí Văn hóa 
Nghệ thuật, Hà Nội; 1998, tr. 308-340. 

3. Nghiên cứu và khảo sát về người Chăm và Khmer là bài nghiên cứu khoa 
học đầu tiên của Aymonier về Campuchia. Phần thứ hai, ông nghiên cứu về một 
bia đá tiếng Chăm ở Dambang Dek, thuộc tỉnh Kompong Siem ở Campuchia, và 
nghiên cứu về chữ viết và tiếng nói Chăm.
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“Les Chams”, bài đăng trên tạp chí Revue d’Ethnographie IV, 1885;  
Lettre de M. Aymonier au Gouverneur de la Cochinchine sur son voyage 
au Binh-thuan, bài đăng trên tạp chí Excursions et Reconnaissances IX-
22, 18851. 

Notes sur l’Annam: I. Le Binh-thuân; II. Le Khanh-hoa, bài đăng 
trên tạp chí Excursions et Reconnaissances IX-24, 1885; XI-26, 1886; 
XII-27, 18862. 

“Légendes historiques des Chams”, bài đăng trên tạp chí Excursions 
et Reconnaissances XIV-32, 18903. 

“Les Tchames et leurs religions”, bài đăng trên tạp chí Revue d’Histoire 
des Religions XXIV, 18914; “Première étude sur les inscriptions tchames”, 
bài đăng trên báo Journal Asiatique, XVII-1, 18915. 

1. “Thư của ông Étienne Aymonier gửi cho quan toàn quyền Đông Dương về 
cuộc viếng thăm của ông ở tỉnh Bình Thuận”. Đây là tư liệu đầu tiên nói về biên 
giới của khu vực Panduranga.

2. “Chú thích về An Nam: I- Tỉnh Bình Thuận, II- Tỉnh Khánh Hòa”. Đây là 
bản tường trình về công trình khảo sát trong hai khu vực của Chămpa. Trong bài 
này, tác giả khảo tả những sự kiện địa dư, nhân chủng và nhất là những di tích lịch 
sử của hai tỉnh này.

3. “Truyền thuyết lịch sử Chăm”. Dựa trên bài nghiên cứu nhan đề “Biên niên 
sử Chăm (sakaray dak rai patao cam)” đăng vào năm 1889, tác giả cho rằng những 
tư liệu lịch sử Chăm viết trên giấy không có giá trị lịch sử, vì nó không phù hợp với 
những dữ kiện mà bia đá hay tư liệu Việt Nam cung cấp. Quan điểm này đã bị bác 
bỏ trong các bài nghiên cứu của E.M. Durand, P.B Lafont và Po Dharma.

4. “Người Chăm và tôn giáo của họ”. Đây là bài nghiên cứu sơ lược đầu tiên 
về tôn giáo và tổ chức xã hội của người Chăm.

5. Nghiên cứu đầu tiên về văn bia Chăm. Đây là bài tiếp nối với những công 
trình nghiên cứu về bia đá Chămpa mà ông A. Bergaigne đã đăng trên báo Journal 
Asiatique vào năm 1888. Trong bài này, ông Étienne Aymonier chỉ phân tích và 
dịch thuật những văn bia bằng tiếng Chăm. Qua đó, ông đã phác họa sơ lược về 
nền tảng lịch sử Chămpa và nguồn gốc tiếng Chăm cổ.
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“The History of Tcampa (The Cyampa of Marco Polo, now Annam 
or Cochinchina)”, bài đăng trên tạp chí Imperial and Asiatic Quarterly 
Review VI, 18931.

“Note sur les découvertes de M.C.Paris à Quâ-my, Phu-kieu, 
Khuong-my”, bài đăng trên tập san Bulletin de Géographie Historique et 
Descriptive, 1895.

“Notes sur les découvertes de M.C.Paris à Dong-duong”, trong 
Bulletin de Géographie Historique et Descriptive, 1896. “Note sur les 
recherches de M.C.Paris dans la province de Quang-nam”, bài đăng 
trên tập san Bulletin de Géographie Historique et Descriptive, 1896. 
“Rapport sommaire de M. Aymonier sur les inscriptions du Tcampa, 
découvertes et estampées par les soins de M. Camille Paris”, bài đăng 
trên báo Journal Asiatique VII, 1896. “Note sur les découvertes de 
M.C.Paris dans la province de Quang-nam. Inscriptions découvertes 
par M.C.Paris au Tcampa”, trong Bulletin de Géographie Historique et 
Descriptive, 1896. 

“Rapport sur le dernier mémoire de M.C.Paris”, bài đăng trên tập san 
Bulletin de Géographie Historique et Descriptive, 1989. “Communication 
sur les découvertes épigraphiques de M.C.Paris”, bài đăng trên báo 
Journal Asiatique XII, 1898.

“Communication sur une inscription chame trouvée par le P. Durand 
près du village de Kontra”, bài đăng trên báo Journal Asiatique XIV, 18992. 

Dictionnaire Cam-Français, Paris (Public. EFEO VII), 1906, 633 
trang (viết chung với A. Cabaton)3. 

1. “Lịch sử Chămpa. Chămpa qua cái nhìn của Marco Polo, hiện nay là 
An Nam”.

2. Báo cáo khoa học về một bia đá tìm thấy ở làng Kon Tra do ông P. Durand 
phát hiện. G.Cœdès cho rằng văn bia này viết vào thế kỷ XIV;  Grammaire de la 
langue chame, Saigon (Imprimerie Coloniale), 1889, 92 pages. Bài này cũng đăng 
trong Excursions et Reconnaissances XIV-31, 1889, pp.5-92. (văn phạm Chăm). 
Đây là bài nghiên cứu đầu tiên về văn phạm Chăm.

3. Đây là cuốn từ điển khoa học đầu tiên về tiếng Chăm. Từ điển này dựa trên 
tư liệu viết bằng tiếng Chăm chứ không phải dựa trên tiếng nói phổ thông.
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“L’inscription came de Po Sah”, bài đăng trên tập san Bulletin de la 
Commission Archéologique de l’Indochine, 1911 (chú thích về bia đá Po Sah).

Henri Parmentier liên quan đến lịch sử Nam Bộ Việt Nam, mặc dù 
không có công trình nào chuyên khảo nhưng qua những nghiên cứu về 
nghệ thuật, kiến trúc, có thể kể vài công trình nghiên cứu của ông như:

Le sanctuaire de Po Nagar à Nha Trang, BEFEO2, 1902.
Le trésor des rois cams, BEFEO 5, 1905.
L’architecture interprétée dans les bas-reliefs anciens de Java, 

BEFEO 7, 1907.
Inventaire Descriptif des Monuments Cams de l’Annam, Tome II: Étude 

de l’art cam, Paris: Éditions Ernest Leroux (Inventaire archéologique 
de l’Indochine II; Publications de l’École Française d’Extrême-Orient, 
1918.

L’art d’Indravarman, BEFEO 19/1, 1919.
Notes d’Archéologie Indochinoises, I. Relevé des points cams découverts 

en Annam depuis la publication de l’Inventaire, BEFEO 23, 1924.
“Notes d’archéologie Indochinois”, bài đăng trên tập san BEFEO, 

1923-1936, p.23, 24, 27, 32 và 36.
L’Art khmer primitif, 2 tập, Paris (BEFEO 21-22), 1927, 370 trang.
“La construction dans l’architecture Khmère classique”, BEFEO 35, 1935.
“Esquisse d’une étude de l’art Laotien”, bài đăng trên tập san Bulletin 

des Amis du Laos, Hà Nội, 1937.
“L’Art Khmer classique. Monuments du quadrant Nord-Est”, EFEO, 

Paris, 1939.
“L’Art architectural hindou dans l’Inde et en Extrême-Orient”, Paris, 

1948, 251 trang.
George Cœdès: 1910 - Textes d’auteurs grecs et latins relatifs à 

l’Extrême-Orient depuis le IVe s. av. J.-C. jusqu’au XIVe siècle, Paris, 
Ernest Leroux, [réimpr. 1977 par Georg Holms, Hildesheim].

Từ năm 1911 đến năm 1956 - Études Cambodgiennes, BEFEO, 
pp. 11-48, rééd. dans Articles sur le pays Khmer, 2 vol., Paris, EFEO, 
1989, 1992.
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“Documents sur l’histoire politique et religieuse du Laos occidental”, 
BEFEO 25/1-2, 1925.

“Le royaume de Çrivijaya”, BEFEO, 18-6-1918.
Inscriptions du Cambodge, Hanoi/Paris, EFEO (Textes et documents 

sur l’Indochine, 3), 8 vol. (1937, 1942, 1951, 1952, 1953, 1954, 1964, 1966).
(Cộng tác với Pierre Dupont), Les stèles de Sdok Kok Thom, Phnom 

Sandak et Prah Vihar, BEFEO 43, 1943-1946.
Pour mieux comprendre Angkor, Hanoi, Imprimerie d’Extrême-

Orient, 1943.
Histoire ancienne des États hindouisés d’Extrême-Orient, Hanoi, 

Imprimerie d’Extrême-Orient, [in lại dưới tiêu đề: Les États hindouisés 
d’Indochine et d’Indonésie, Paris, De Boccard (Histoire du Monde, 
vol. 8), 1948], 1944.

Les peuples de la péninsule Indochinoise. Histoire - civilisations, Paris, 
Dunod, 1962.

Articles sur le pays khmer, 2 vol., rééd. par Cl. Jacques, Paris, EFEO 
(Réimpression), 1989-1992.

Tác giả Paul Pelliot (1878-1945), trong số những công trình nghiên 
cứu của mình về Đông Dương cổ - trung đại, có thể kể đến:

Mémoires sur les coutumes du Cambodge de Tcheou Ta-Kouan, đăng 
trên BEFEO, 1902. 

“Le Fou Nan”, BEFEO, N0 3, 1903.
“Deux itinéraires chinois de Chine en Inde à la fin du VIIIe siècle”, 

BEFEO, No 4, 1904, pp. 131-413; (cộng tác với R. P. L. Cadière) “Première 
étude sur les sources annamites de l’histoire d’Annam”, BEFEO, No 4, 1904.

“Le Chou-king et le Chang-chou-che-wen”, Mémoires concernant 
l’Asie orientale II, 1916.

“Les grands voyages maritimes chinois au début du XVe siècle”, in 
trong T’oung Pao, 1933.

Histoire secrète des Mongols, Paris, 1949.
Mémoires sur les coutumes du Cambodge de Tcheou Ta-Kouan, Paris, 

1951. 
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Notes ou Marco Polo, 3 vol., Paris, 1959-1973.
Histoire ancienne du Tibet, Paris [ouvres posthumes]; Notes critiques 

d’histoire kalmouke, Paris, 1960.
Recherches sur les chrétiens d’Asie centrale et d’Extrême-Orient, 2 

vol., Paris, Fondation Singer-Polignac, 1973-1984.
Notes sur l’histoire de la Horde d’Or, Paris, 1980.
L’inscription nestorienne de Si-ngan-fou, Paris, Collège de France, 1996.
Tác giả Louis Malleret công trình nổi tiếng: L’Archéologie du Delta 

du Mékong, Paris, BEFEO, 4 tập (xuất bản các năm 1959, 1960, 1962, 
1963). Vào năm 1960, L.Malleret cho xuất bản Contribution à l’étude du 
thème des neuf divinités dans la sculpture du Cambodge et Chămpa đăng 
trong Arts asiatiques, 7/3...

Tác giả Pierre Dupont (cộng tác với Ph. Stern, J. Auboyer, G. de 
Coral-Rémuzat): Catalogue des collections indochinoises du musée 
Guimet, Paris, Musées nationaux, 1934;

“Art de Dvaravati et art khmer. Les Buddhas debout de l’époque du 
Bayon”, Arts asiatiques, 9-2-1935.

“L’art du Kulen et les débuts de la statuaire angkorienne”, BEFEO 
36/2, 1936.

“Variétés archéologiques: 1. Vishnu mitrés de l’Indochine 
occidentale”, BEFEO 41/2, 1941.

“La dislocation du Tchen-la et la Formation du Cambodge 
Angkorien (VII-IX)”, BEFEO, 1943-1946.

(Viết chung với G. Coedès): “Les stèles de Sdok Kok Thom, Phnom 
Sandak et Prah Vihar”, BEFEO, No 43, 1943-1946.

“Les Buddhas sur naga dans l’art khmer”, Artibus Asiae 13/1-2, 1950.
“Les linteaux khmers du VIIe siècle, Artibus Asiae 15/1-2; Études sur 

l’Indochine ancienne : 2. Les débuts de la royauté angkorienne”, BEFEO 
46/1, 1952.

La statuaire préangkorienne, Ascona, Artibus Asiae (15, suppl.), 1955.
L’archéologie mône de Dvaravati, Paris, EFEO (PEFEO 41), 1959.
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Nghiên cứu của Bernard Philippe Groslier có thể kể đến như:
(Cùng với J. Arthaud): Angkor, hommes et pierres, Paris, Arthaud, 

1956.
Angkor, Art et civilisation, New York/Washington, 1957.
Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d’après les sources portugaises 

et espagnoles, Paris, PUF (Annales du musée Guimet, Bibliothèque 
d’Étude, 63), 1958.

Indochine. Carrefour des Arts, Paris, Albin Michel (L’Art dans le 
Monde), 1961.

Indochine, Genève/Paris/Munich, Nagel (Archaeologia Mundi), 1966.
(Cùng với J.Dumarçay): Le Bayon. Histoire architecturale du temple, 

Inscriptions du Bayon, Paris, EFEO (Mémoires archéologiques, 3), 1973.
“Pour une géographie historique du Cambodge”, đăng trên 

Les Cahiers d’outre-mer (Paris, CNRS) 104, 1973.
“Agriculture et religion dans l’empire angkorien”, đăng trên Études 

rurales (Paris, EPHE), 1974.
“La cité hydraulique angkorienne: exploitation ou surexploitation 

du sol?, đăng trên BEFEO, no 66, 1979.
Mélanges sur l’archéologie du Cambodge (1949-1986), J. Dumarçay, 

éd., Paris, EFEO (Réimpressions, 10), 1998. 
Claude Jacques: 
Gayâmâhâtmya, édition critique, traduction française et introduction, 

Pondichéry, Institut français d’Indologie (PIFI, 20), 1962.
“Études d’épigraphie cambodgienne [EEC, 11 études]”, BEFEO 54, 

1968-1999. 
“Funan, Zhenla: The reality concealed by these Chinese views of 

Indochina”, in trong Early South-East Asia: Essays in Archaeology, History 
and Historical Geography, R. B. Smith & W. Watson, éd., Londres, 1979.

“Nouvelles orientations pour l’étude de l’histoire du pays khmer”, 
ASEMI 13 (số đặc biệt về Campuchia), 1982.

“The Kamrateng Jagat in ancient Cambodia”, in Indus Valley to 
Mekong Delta: Explorations in Epigraphy, N. Karashima, éd., Madras. 



CHƯƠNG I: NAM BỘ THẾ KỶ VII - XVI: THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU... 111

[tiếng Pháp là Les Kamrateng jagat dans l’ancien Cambodge trong 
Recherches nouvelles sur le Cambodge, F. Bizot, dir., Paris, EFEO (Études 
thématiques), 1985. 

“Le pays khmer avant Angkor”, bài đăng trên báo Journal des 
Savants, janv.-sept, 1986.

R. Dumont et G. Nafilyan: Angkor, Paris, Bordas, 1990.
“Funan, Zhenla, Srîvijaya”, in trong Les apports de l’archéologie à la 

connaissance des anciens États en Thaïlande, 3e Symposium franco-thaï, 
11-13 décembre 1995, Bangkok, Université Silpakorn, 1997.

M. Freeman: Ancient Angkor, Bangkok/Londres, River Books (River 
Books Guides)/Thames & Hudson (tiếng Pháp: Angkor, cité khmère, 
Genève, Olizane, 2000), 1999.

Les derniers siècles d’Angkor, Comptes rendus de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, 2000.

Ngoài ra có thể kể đến các công trình nghiên cứu của các học giả 
châu Âu khác được thực hiện trong nhiều năm qua. Một số công trình 
mang tính khái quát về lịch sử Đông Dương, về quá trình can thiệp 
của Pháp vào Đông Dương (như của C.Lemire, A. Septans...). Bên cạnh 
đó cũng có những khảo cứu rất có giá trị của các học giả khác, nhất là 
các tác phẩm tiếng Anh của những học giả lớn như: D.G.Hall, Keith 
Taylor, N.Tarling, D.J.Steinberg, M.Vickery, M.Osborne, O.W.Wolters... 
Đó là những bộ sách về lịch sử Đông Nam Á nổi tiếng vốn đã được 
giới thiệu phần nào ở Việt Nam, một số công trình đã được dịch sang 
tiếng Việt hoặc đang có kế hoạch dịch. Các bộ sử của các học giả (với 
tư cách là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên, biên tập) có thể kể đến như: 
Kenneth G.Hall, Economic History of Early Southeast Asia, in trong 
tập 1, quyển The Cambridge History of Southeast Asia (Cambridge: 
Cambridge University Press); K.L.Hutterer: Economic Exchange and 
Social Interaction in Southeast Asia: Perspectives from Prehistory, History 
and Ethnography (Ann Arbor: Center for South and Southeast Asia 
Studies, University of Michigan, 1977); Early South-East Asia, Oxford 
University Press, 1979); O.W.Wolter: History, Culture and Religion 
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in Southeast Asia Perspectives (ISEAS. Singapore, 1982); David Marr 
and A.C.Miller: Southeast Asia in the 9th to 14th centuries (Singapore, 
1992); D.J.Steinberg: In Search of Southeast Asia (Hawaii, 1989); A.Reid: 
Southeast Asia in the Age of Commerce, vol.1 and vol2; Jan M. Pluvier: 
Historical Atlas of Southeat Asia, Brill, 1995; Guerre et Paix en Asie du 
Sud-Est, Éditions Harmattan, Paris. Southeast Asia from Prehistory to 
History, London: Routledge Curzon, 2004; South East Asia and China: 
Art, Interaction and Commerce; Colloquies on Art and Archaeology in 
Asia, No. 17, London: University of London. Milton Osborne, Southeast 
Asia - An Introductory History, Ninth edition, Allen&Unwin, Australia, 
2004... 

Trước thế kỷ XIX, ngoài những công trình đã được kể ra của 
E.Aymonier, năm 1869 còn có tác giả: Charles Lemire: Cochinchine 
Française et le royaume de Cambodge (Callemel Aine Paris, 1887); 
Albert Septans: Les commencements de l’Indochine Française; Bergaigne, 
A.: L’Ancien Royaume de Chămpa (Journal Asiatique 11-1888)...

Nửa đầu thế kỷ XX là sự khởi đầu các công trình nghiên cứu của học 
giả người Pháp suốt trong 50 năm này. Những tên tuổi lớn nhất đã xuất 
hiện trong thời gian này với những công trình chuyên khảo lớn, mặc dù 
chúng chỉ dừng lại ở kiến trúc và mỹ thuật tháp, đền mang phong cách 
Chămpa. Có thể kể đến: A.Cabaton: Nouvelles recherches sur les Chams, 
BEFEO, 1901; Alfred Schreiner: Les Institutions annamites en Basse-
Cochinchine avant la conquête Française (Claude et Cie, Imprimeurs-
editeurs); Ch.Gosselin: L’Empire d’Annam (Librairie Academie Didier, 
Paris); Durand. M.: Notes sur les Chams. I. Parik-Pinan et le clan de 
l’Aréquier, đăng trên tập san BEFEO V, 1905; P.Cultru: Histoire de la 
Cochinchine Française des origines à 1883, A.Challamel, Paris, 1910; 
Aurousseau, L.: ”Le Royaume de Champa”, đăng trên tạp san BEFEO, 
số 14(9), 1914; Victor Goloubew: “Introduction à la connaissance 
d’Angkor”, đăng trên tập san Bulletin de l’Association française des Amis 
de l’Orient 4 (Paris, Musée Guimet), “Mélanges sur le Cambodge ancien, 
đăng trên tập san BEFEO 1924/3-4, “L’hydraulique urbaine et agricole 
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à l’époque des rois d’Angkor”, đăng trên tập san Bulletin économique de 
l’Indochine, 1, 1941; Bagchi P.C: “On Some Tantrik Texts Studied in Ancient 
Kambuja”, trong The Indian Historical Quarterly VI, 1930; Paul Boudet: 
L’indochine dans le passé. Société de géographie de Hanoi, 1941; R.A.Stein: 
Le Lin Yi, sa localisation, sa contribution à la formation du Chămpa et ses 
liens avec la Chine, Pékin, 1947; Andre Masson: Histoire de l’Indochine 
(Presses Universitaires de France, 1950); Garpardone, É: “Laplusancienne 
Inscription d’Indochine”, đăng trên báo Journal Asiatique CCXLI, 1953...

Sau khi người Pháp chính thức rút khỏi Việt Nam năm 1954, nghiên 
cứu đã bị đình hoãn. Do vậy, những cuộc điền dã đã chấm dứt cơ bản 
ở Đông Dương, việc nghiên cứu hầu hết được thực hiện ở ngoài lãnh 
thổ Việt Nam. Năm 1951 có công trình: như The Ancient Khmer Empire 
(Philadelphia) của Lawrence Palmer Briggs; Pierre Dupont: “Études sur 
l’Indochine ancienne. Les débuts de la royauté angkorienne”, BEFEO, 
vol XLVI, Paris, 1952-1954; Bourotte, B.: Essai d’histoire des populations 
montagnardes du Sud-Indochinois jusqu’à 1945, BSEI, Sai Gòn, 1955; 
Boisselier, J.: Arts du Chămpa et du Cambodge Préangkorien: La Date 
de Mỹ Sơn E-1. Artibus Asiae 19 (3/4), 1956; Achille Dauphin-Meunier: 
Histoire du Cambodge (Presses Universitaires de France, 1961); Groslier, 
B.P: Indochine, carrefour des Arts, Paris, 1961; Dauphin-Meunier A: 
Le Cambodge, Paris, 1965; Chhak Sarin: Les Frontières du Cambodge, 
1966; Jacques Dournes: Recherches sur le haut Chămpa, France-Asie, 
T.XXIV, vol 2 (201), 1970; Nguyen Thi Hao: Les relations Khmer-
Vietnamiens, Paris, 1973; O.W.Wolters: Jayavarman II’s Military Power: 
The Territorial Foundation of the Angkor Empire, Journal of the Royal 
Asiatic Society, số 1, 1974; O.W.Wolters: North-Western Cambodia in 
the Seventh Century, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, vol 37, part 2, London...

Sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, tình hình nghiên cứu có 
những thay đổi đáng kể. Bên cạnh việc tìm hiểu về lịch sử kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam và quá trình can thiệp của 
Mỹ vào Việt Nam là những công trình nghiên cứu có điều kiện so sánh 
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và lý giải hơn nữa về cội nguồn sức mạnh dân tộc Việt Nam. Do vậy, 
nghiên cứu về vùng đất Nam Bộ có thể được lý giải sâu hơn với những 
khuynh hướng tiếp cận khác nhau. Sự tham gia ngày càng đông đảo của 
các học giả người Pháp đã mang đến hơi thở mới cho những nghiên cứu 
mà trước đó chưa có điều kiện thẩm định, phát triển sâu thêm. Cùng 
với việc mở rộng nghiên cứu ở trong nước, việc có thể tiếp xúc, trao đổi 
giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước càng làm cho không khí 
học thuật, trao đổi, tranh luận thêm sôi động. Đặc biệt hơn nữa là trong 
thời gian này, xuất hiện một thế hệ những chuyên gia hàng đầu về lịch 
sử Campuchia nghiên cứu so sánh với Việt Nam. Vì vậy, những vấn đề 
liên quan đến lịch sử vùng đất Nam Bộ như: vấn đề Chân Lạp, mối quan 
hệ giữa Lục Chân Lạp với Thủy Chân Lạp, quan hệ giữa Chân Lạp với 
Đông Nam Á, sự hưng thịnh, suy tàn của Chân Lạp, các nhà nước - dân 
tộc sơ khai ở Đông Nam Á, lịch sử Campuchia... đã được quan tâm và 
lý giải hơn nữa.

Các công trình có thể kể đến ở thời kỳ này như B.Bronson: 
Exchange at the Upstream and Downstream Ends: Notes toward a 
Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia1; Claudes 
Jacques: “Funan”, “Zhenla”: The reality concead by these Chinese views 
of Indochina2; P.Y.Manguin: L’introduction de l’Islam au Chămpa; 
Tatsuo Hoshino: Pour une histoire médiévale du moyen Mékong, 
Bangkok, 1986; Claude Jacques: Les pays Khmer avant Angkor, Journal 
des savants-Jan-Fer; Michael Vickery: Some Remarks on Early State 
Formation in Cambodia3; John Whitmore: Elephans Can Actually 

1. In trong Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia: 
Perspectives from Prehistory, History and Ethnography, K.L.Hutterer, pp.39-52. Ann 
Arbor: Center for South and Southeast Asia Studies, University of Michigan, 1977.

2. In trong Early South-East Asia (Edited by R.B.Smith and Watson), Oxford 
University Press, 1979.

3. In trong Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries. Edited by David Marr 
and A.C.Miller, pp. 95-116.
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Swim: Contemporary Views of Late Ly Dai Viet1; Southworth, W: The 
Origins of Campa in Central Vietnam: A Preliminary Review, London: 
School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 
2001; Boisselier, J: The Art of Chămpa (trong quyển Cham Art, biên 
tập bởi E. Guillon, 2001); Vickery, M.: Chămpa Revised, ARI, Working 
Paper Series, No. 37, March 2005...

Trong số những công trình nghiên cứu về Chămpa nói chung, 
những nghiên cứu của Lafont và Po Dharma được giới nghiên cứu biết 
đến nhiều không chỉ ở sự tập trung chuyên sâu (với số lượng công trình 
công bố khá nhiều) mà các tác giả đã dành nhiều thời gian trong việc sưu 
tầm và hệ thống hóa thư mục các công trình nghiên cứu về Chămpa2. 
Ngày nay thư mục đó rất có giá trị cho các nhà nghiên cứu trong việc 
nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Chămpa. Các công trình nghiên cứu 
của P- B. Lafont: “Pour une réhabilitation des chroniques rédigées en 
cam moderne”, BEFEO LXVII (1980); “Aperçu sur les relations entre le 
Chămpa et l’Asie du Sud-Est”, in trong Actes du Séminaire sur le Chămpa 
organisé à l’Université de Copenhague le 23 mai 1987, Paris (Travaux du 
CHCPI), 1988; Les grandes dates de l’histoire du Campa. Le Campa et le 
Monde malais, Paris (Travaux du CHCPI), 1991... 

Các công trình nghiên cứu của Po Dharma: Chroniques du 
Panduranga, Paris, thèse de l’EPHE IVe section, 1978). - Le Panduranga 
(Campa). Ses rapports avec le Vietnam (1802-1835), Paris, Public. de 
l’EFEO CXLIX, 1987, 2 Vol, Etat des dernières recherches sur la date 
de l’absorption du Campa par le Vietnam, in trong Actes du séminaire 
sur le Campa organisé à l’Université de Copenhague, Paris Travaux du 
CHCPI, 1987, pp. 59-70; Le déclin du Campa entre le XVIe et le XIXe 
siècle, in trong Le Champa et le Monde Malais. Actes de la Conférence 

1. In trong Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries. Edited by David Marr 
and A.C.Miller, pp. 117-138.

2. Xem Bibliographie Campa et Cam (cộng tác với Po Dharma), Paris, 1989.
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Internationale sur le Champa et le Monde Malais à Berkeley, Université 
de Californie, Travaux du CHCPI, Paris, 1991, Le Campa, in trong 
Initiation à la Péninsule Indochinoise, P-B. Lafont, éd., L’Harmattan, 
Paris, 1996, pp. 141-157; Survol de l’histoire du Campa in trong Le 
Musée de Sculpture cam de Da Nang, AFAO - EFEO, Paris, 1997; Mak, 
Phoeun: La communauté cam au Cambodge du XVe au XIXe siècle. Actes 
du séminaire sur le Campa organisé à l’Université de Copenhague, Paris 
Travaux du CHCPI, 1988, pp. 83-94....1.

Ở một khía cạnh khác, nghiên cứu của Danny Wong Tze-Ken (Ðại 
học Malaya, Malaixia) đã cho biết thêm tình hình nghiên cứu về Chămpa 
nói chung ở nước ngoài. Vẫn như trường hợp trên, nghiên cứu đó chủ 
yếu được nhìn nhận qua những luận văn đăng trên báo, tạp chí. Đồng 
thời, những nghiên cứu đó chỉ tập trung vào những bài đăng trên báo 
chí viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và Ðan Mạch từ năm 1975 cho đến 
nay. Thực tế trước năm 1975, nghiên cứu về người Chăm được công bố 
không nhiều trên thế giới. Sau năm đó, các nhà nghiên cứu quốc tế bắt 
đầu quan tâm đến Chămpa. Những bài viết về Chămpa tập trung vào 

1. Các công trình khác có thể kể đến: Molivant, Vann: Plan d’urgence pour la 
réhabilation des ressources culturelles et économiques des Sites d’Angkor, 1993; David 
Chandler: A history of Cambodia. Allen&Unwin Sudney, Bouche D. L’Indochine de 
la colonisation française, tome II, Ha Noi; M.Vickery: What and where was Chenla, 
BEFEO; A.Reid: Chams in the SEA maritime system; Ralph Smith: Cambodia and 
Vietnam in a regional perspective (16-19th centuries), 1998; M. Vickery: Society, 
Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia. Tokyo: The Centre for East Asian 
Cultural Studies for UNESCO, the Toyo Bunko, Hon Komagome; Southworth, W: 
“The Coastal States of Champa”, in trong Southeast Asia from Prehistory to History. 
London: Routledge Curzon, 2004; Sixth to the Eighth Centuries, Journal of Siam 
Society (1996) 84 (2); D.Lombard: Le Campa Vu du Sud. BEFEO 76, 1987; (Chủ 
biên) Southeast Asian Archaeology  W. Lobo và S. Reimann, 1998; Bui Quang Tung, 
Nguyên Huong: Le Dai Viet et ses voisins, Paris (l’Harmattan) 1990; P.Langlet: 
L’ancienne d’historiographie d’Etat au Viet Nam, (Publication de l’EFEO, vol. XIV, 
1990, 2 tomes)...
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hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất là những bài phóng sự liên quan đến biến 
cố xã hội của người Chăm. Chủ đề thứ hai là các bài viết về cuộc sống 
hằng ngày của dân tộc Chăm trong nước cũng như ngoài nước, về di sản 
văn hóa, lịch sử và nền văn minh của dân tộc Chămpa. Với thay đổi từ 
cuối thập niên 80, sau năm 1990, Chămpa nói chung đã trở thành chủ 
đề quan trọng trong giới nghiên cứu quốc tế so với những năm về trước.

Trên đây là sơ lược những công trình nghiên cứu trong và ngoài 
nước liên quan đến Nam Bộ. Có một thực tế là, rất ít những tư liệu đề 
cập cụ thể đến vùng đất này đương thời. Theo đó, những công trình chỉ 
đề cập đến lịch sử Việt Nam hay Chân Lạp nói chung qua những diễn 
biến của triều đại trị vì ở vùng đất này. Tuy vậy, chắt lọc qua những thông 
tin từ các công trình đó có thể thấy được những quan điểm nghiên cứu 
chính có liên quan đến những vấn đề về Nam Bộ thế kỷ VII-XVI.

Trước hết, về sự hiện diện và phạm vi quyền lực của triều vua 
J.Harivarman I trong không gian khu vực Tây Nam Bộ, từ công trình 
nghiên cứu Vue nouvelle sur la composition ethnique du Campa1 nghiên 
cứu của B.Gay cho thấy sự hiện diện của di tích lịch sử Chămpa trên 
Tây Nguyên cộng thêm cuộc vùng dậy của dân tộc Tây Nguyên chống 
lại vua Jaya Harivarman I vào năm 1151 là một bằng chứng cho thấy 
vùng Tây Nguyên là đất đai của Chămpa thời trước và các dân tộc sống 
trên Tây Nguyên đều là thần dân của vương quốc này. B. Gay nghiên 
cứu về nguồn gốc lịch sử dân tộc Chămpa đã kết luận rằng, vương quốc 
Chămpa không chỉ là vương quốc của dân tộc Chăm, mà là vương quốc 
đa chủng tập hợp toàn thể dân tộc anh em cùng chung sống trên lãnh 
thổ chung của Chămpa, trong đó có dân tộc Hrê, một dân tộc sống 
ở khu vực Aia Ru (tỉnh Phú Yên), tức là địa đầu của tiểu vương quốc 
Panduranga - Chămpa thời trước.

Cũng theo Po Dharma, mỗi dân tộc của Panduranga - Chămpa 
đều có quyền ngang nhau trong tổ chức chính trị, hành chính và xã hội 

1. Xem B.Gay: Vue nouvelle sur la composition ethnique du Campa, Actes du 
séminaire sur le Campa organisé à l’Université de Copenhague, Paris, Travaux du 
CHCPI, 1988, pp. 49-58.
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của tiểu vương quốc này. Tư liệu hoàng gia Panduranga - Chămpa từ 
năm 1600 đến năm 1810 viết bằng tiếng Chăm hiện đại (akhar thrah) 
và tiếng Hán, hiện đang lưu trữ tại thư viện Société Asiatique de Paris 
để lại hàng loạt hồ sơ liên quan đến sự phân quyền cho nhiều giới lãnh 
đạo gốc Churu và Raglai nhằm quản lý hành chính và chính trị ở hai 
khu vực Phan Rang, Phan Rí. Cũng liên quan đến vấn đề tộc người, 
năm 1890, E. Aymonier đề cập trong bài “Légendes historiques des 
Chams”1 và có bàn đến danh từ Nâgar Cham (vương quốc Chăm) xuất 
hiện lần đầu tiên trong tư liệu lịch sử Chămpa với nhan đề Sakkarai 
Dak Rai Patao (Biên niên sử). Dựa trên sự hiện diện của thuật ngữ này, 
E. Aymonier đã kết luận rằng, Chăm là dân tộc giữ vai trò chính yếu ở 
vương quốc Chămpa. 

Sau này, P.Durand2 đã phê bình quan điểm của E.Aymonier. Theo 
E. Durand, thuật ngữ Nâgar Cham (vương quốc Chăm) là một từ hiện 
đại do người Chăm viết vào năm 1890 trong Sakkarai Dak Rai Patao. 
E.Durand từng có mặt ở khu vực Panduranga và cho biết rằng vào lúc 
đó không có một người Chăm nào biết đến danh từ Chămpa, vua chúa 
Chămpa. Thuật ngữ Nâgar Cham (vương quốc Chăm) chỉ có nghĩa hạn 
hẹp và lu mờ trong giới trí thức và nghệ nhân Chăm, không thể là một 
minh chứng lịch sử nhằm kết luận rằng Chămpa là vương quốc của 
người Chăm. Sau đó, P-B. Lafont3 trong bài viết của mình đồng ý với 
quan điểm của E. Durand và cho rằng các vua chúa trong Biên niên 

1. Xem Aymonier. E.: “Légendes historiques des Chams”, in trong Excursions 
et Reconnaissances, XIV, No. 32, 1890, pp. 145-206.

2. Xem P.Durand: Notes sur les Chams. I. Parik-Pinan et le clan de l’Aréquier, 
in trong BEFEO, V, 1905.

3. Pour une réhabilitation des chroniques notées en cam moderne, bài in trong 
BEFEO LXVII, 1980, pp. 105-111. Aperçu sur les relations entre le Campa et l’Asie 
du Sud-Est, in trong Actes du séminaire sur le Campa organisé à l’Université de 
Copenhague, Paris Travaux de CHCPI, 1988, pp. 71-80; Les grandes dates de 
l’histoire du Campa”, in trong Le Campa et le Monde malais, Paris Travaux du 
CHCPI, 1991, pp. 7-23.
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sử không phải là vua chúa của người Chăm nói chung mà là vua chúa 
của một tiểu vương quốc Panduranga - Chămpa ở miền Nam. Dân tộc 
Chăm chỉ là một thành phần của các dân tộc sống trong biên giới của 
tiểu vương quốc này.

Năm 1910, G. Maspéro công bố Le Royaume de Chămpa (tái bản vào 
năm 1928)1. Trong tác phẩm này, G.Maspéro cũng xác nhận Chămpa là 
một vương quốc đa chủng, nhưng quan niệm cho người Chăm vẫn là 
một dân tộc trấn giữ quyền chính trị quan trọng hơn so với các dân 
tộc khác trong vương quốc này. Ðôi lúc ông ta cũng còn hiểu lầm rằng, 
danh từ Chăm là thuật ngữ phát xuất từ Chămpa mà ra. Ðây là một 
quan điểm lịch sử mà một số học giả người Pháp đã lên tiếng phản đối 
trong bài phê bình và điểm sách của họ. 

Dựa trên văn bản viết trên bia đá, L.Finot2 cho rằng người Chăm 
không thể nào là chủ nhân của vương quốc Chămpa được, vì rằng văn 
kiện bia đá không bao giờ nhắc đến dân tộc Chăm một lần nào, mà chỉ 
nói đến dân tộc Chămpa (Urang Chămpa), vua Chămpa (Raja Chămpa) 
và vương quốc Chămpa (Nagara Chămpa). Trên cơ sở nào G.Maspéro 
lại kết luận rằng, người Chăm trấn giữ quyền lực ở vương quốc này. Theo 
L.Finot, nếu văn kiện lịch sử dùng thuật ngữ Raja Chămpa thì chúng ta 
phải dịch là vua Chămpa chứ không thể hiểu là vua Chăm được. Yếu tố 
chính của sự nhầm lẫn này phát xuất từ quan niệm cho rằng thuật ngữ 
Chăm và Chămpa chỉ là một, cùng chung một nguồn gốc...3.

1. Xem Maspéro, G., Le Royaume de Chămpa, Paris (Van Oest), 1928.
2. Xem L. Finot - Notes d’épigraphie. I, III, V, VI, XI, XII, XIV, XV, XX, in trong 

BEFEO, I, pp. 185-191; III, pp. 206-211, 630-654; IV, pp. 83-115 et 897-977; IX-2, 
pp. 205-209; XV-2, pp. 1-38, 39-52, 113-135. “Pangduranga”, in trong Mélanges 
Kern, Leiden (Brill), 1903, pp. 381-389.

3. Năm 1965, Dorohiem và Dohamide công bố công trình Dân tộc Chàm lược 
sử. Theo một số nhà nghiên cứu, cuốn sách này được viết dựa trên tác phẩm Le 
Royaume de Chămpa của G.Maspéro (1928) và Légendes historiques des Chams của 
E.Aymonier (1890).
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Theo P.B. Lafont, mặc dù Panduranga-Chămpa chỉ được thu 
gọn trong khu vực Nha Trang, Phan Rang và Phan Rí, vương quốc 
Chămpa ở miền Nam này đã bày tỏ ý chí kiên trì nhằm đảm bảo 
quyền độc lập của mình qua mấy thế kỷ về sau nhằm chống lại chính 
sách Nam Tiến của nhà Nguyễn. Panduranga - Chămpa ở miền nam 
có một sắc thái khác hẳn với Chămpa ở miền Bắc... Sau cùng, vương 
quốc Panduranga miền Nam tự ly khai với những gì có tính chất Ấn 
Ðộ giáo để đi tìm một triết lý mới cho hệ thống tổ chức riêng của 
mình, trong đó triết lý Hồi giáo vẫn là một trong những yếu tố quan 
trọng kể từ thế kỷ XVII1.

Về người sáng lập vương quốc Lâm Ấp cũng là một vấn đề được chú ý. 
Một số nhà nghiên cứu như L.Finot chẳng hạn quan niệm rằng, vương 
quốc Lâm Ấp đã bị ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Ðộ giáo. Ngược lại,  
G. Coedès2 lại cho rằng, nếu có ảnh hưởng Ấn Ðộ giáo đi nữa, thì ảnh 
hưởng này chỉ xuất hiện trong những thời kỳ sau. Không ai biết được từ 
bao giờ vương quốc Lâm Ấp bị sáp nhập vào Chămpa và từ khi nào có 
sự xuất hiện một vương quốc Ấn Ðộ giáo ở miền Trung Việt Nam dùng 
tiếng Mã Lai trong hệ thống hành chính của mình.

Vấn đề suy vong của Chămpa vẫn còn đang được tranh cãi. Cho đến 
hôm nay, các nhà sử học chuyên về Ðông Nam Á không cùng quan 
điểm về thời điểm suy vong của Chămpa. Một số quan điểm, nhất là 
của các sử gia chuyên về Ấn Ðộ giáo như G.Coedès chủ trương vương 
quốc Chămpa đã suy tàn vào năm 1471. Ngược lại, những sử gia chuyên 
về Việt Nam quan niệm năm 1692, 1693 mới là năm suy tàn cuối cùng 
của vương quốc này... Sự bất đồng ý kiến nêu trên xuất phát từ một dữ 

1. Xem Nakamura Rie, Chu Xuân Giao: “Tổng thuật và giới thiệu thư mục 
giản yếu về lịch sử nghiên cứu Chămpa ; Chăm của người Âu-Mỹ”, tạp chí Nghiên 
cứu lịch sử, số 3 (371), 2007.

2. Xem G. Coedès: “La plus ancienne inscription en langue chame”, in trong 
Eastern and Indian Studies in Honour of F.W. Thomas. New Indian Antiquary, 
Extra Series I, pp. 46-49. Les États Hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Paris (de 
Boccard), 1964.
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kiện chính yếu đó là đa số chuyên gia này tin vào E.Aymonier, một nhà 
nghiên cứu đã tuyên bố vào năm 1890 rằng bộ biên niên sử Chămpa viết 
bằng tiếng Chăm hiện đại chỉ là cốt chuyện hoang đường, không có giá 
trị lịch sử thật sự. Chính vì thế, đa số chuyên gia về Chămpa chỉ biết dựa 
vào năm 1692 do tư liệu Việt Nam cung cấp để kết luận 1692 chính là 
năm đánh dấu sự suy vong của Chămpa. 

Trong các cuốn sách của mình, G.Maspéro đã nêu lên ý kiến rằng 
những năm trị vì của Chế Bồng Nga là thời huy hoàng của Chămpa. 
Còn theo quan điểm của Lafont, sự thất thủ thành Ðồ Bàn vào năm 
1471 chỉ là kết quả của một sự xung đột kéo dài, có nghĩa là trong suốt 
năm thế kỷ, giữa nền văn minh Chămpa chịu ảnh hưởng Ấn Ðộ giáo và 
nền văn minh Ðại Việt chịu ảnh hưởng văn hóa nho giáo...

Trong khi phạm vi của Phù Nam và Chân Lạp về cơ bản có sự đồng 
thuận ở mức độ tương đối thì vấn đề Phù Nam là tiền thân của Chân 
Lạp hay cả hai là hai quốc gia riêng biệt vẫn còn là chủ đề còn bàn luận 
nhiều. Từ đầu thế kỷ XX, E.Aymonier và G.Maspéro cho rằng, Phù Nam 
và Chân Lạp là hai tên gọi mà người Trung Quốc dùng để chỉ một nước. 
Một số học giả người Nga như Minkheev, Demenchev lại quan niệm chủ 
nhân văn hóa Óc Eo và Phù Nam là người Khmer và đồng nhất chúng 
với lịch sử Campuchia1. M.G.Geslan2 quan niệm rằng, vương quốc Phù 
Nam theo truyền thống được xem là chịu ảnh hưởng Ấn Độ đầu tiên 
trong vùng và là tổ tiên của đế chế Khmer đã sản sinh ra Angkor.

Trong khi đó, theo P.Pelliot, như chúng tôi đã trích ở trên, lại đưa ra ý kiến 
rằng đó là hai quốc gia thuộc hai thời kỳ lịch sử khác nhau. Chân Lạp là thuộc 
quốc của Phù Nam. Chân Lạp ở phía Bắc và Phù Nam ở phía Nam vùng  

1. Xem Vũ Minh Giang: “Một số suy nghĩ về công cuộc nghiên cứu vùng đất 
Nam Bộ thời sơ sử (Nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo)”, bài in trong Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam. Nxb. Thế 
giới, Hà Nội, 2008.

2. Xem M.Girard Geslan: “Cambodia from Its Beginning”, bài in trong 
H.I.Jessup và T.Zephir: Sculture of Angkor and Ancient Cambodia - Millennium of 
Glory. Thames and Hudson, London, 1997.
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hạ lưu sông Mê Kông. Trong các công trình của mình G.Coedès và sau 
này có thêm J.N.Miksic cho rằng, quan hệ giữa Phù Nam và Chân Lạp 
là quan hệ giữa tôn chủ và chư hầu1... Còn các nhà nghiên cứu Việt Nam 
phần lớn chủ trương, đó là hai quốc gia khác nhau (riêng biệt).

Xoay quanh vấn đề này, nghiên cứu của Lương Ninh nêu quan điểm 
sẽ rất nhầm nếu hiểu Thủy Chân Lạp là đất Phù Nam cũ, là đồng bằng 
sông Cửu Long, bởi vì thực ra Thủy Chân Lạp chủ yếu là vùng trung 
lưu sông Mê Kông mà trung tâm là Sambhupura ở Sambor, Kompong 
Cham là một thời phân tán tản quyền. Những dấu tích Khmer ở châu 
thổ sông Cửu Long có trước năm 802 là không đáng kể2. 

Về điều kiện sinh sống, cư dân, điều kiện tự nhiên, cảnh quan châu 
thổ hạ lưu sông Mê Kông từ sau khi Phù Nam sụp đổ, trên rất nhiều các 
tư liệu đương thời, các nhà nghiên cứu đều cho rằng, liên tục từ thế kỷ 
VII đến thế kỷ XVII, ở châu thổ sông Cửu Long, những chuyển biến 
trong cơ cấu cư dân, sự không thích ứng với điều kiện tự nhiên, chính 
trị, kinh tế, văn hóa dưới thời Chân Lạp, tình trạng chiến tranh liên 
miên giữa Chân Lạp với Chămpa trên địa bàn Nam Trung Bộ, Đông 
Nam Bộ và những ảnh hưởng của các đợt tấn công của đế chế Mông 
Nguyên vào Đông Nam Á là những nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp đưa 
đến quá trình hoang hóa của vùng đất châu thổ, “điểu thú quần hoang, 
tuyệt vô nhân tích” mà những di dân người Việt đầu tiên đã nhận thấy 
ở đây vào thế kỷ XVII3. 

Ở khía cạnh rộng hơn, những nghiên cứu của các chuyên gia quốc 
tế đã cho thấy một bức tranh về lịch sử Đông Dương nói chung là đa sắc. 
Như chúng tôi đã trình bày ở trên, nghiên cứu về Chămpa và Chăm đã 

1. Xem. G.Coedès: The Making of Southeast Asia, Berkeley and Los Angeles, 
1966.

2. Xem Lương Ninh: Vương quốc Phù Nam - Lịch sử và văn hóa, Nxb. Văn 
hóa - Viện Văn hóa, Hà Nội, 2005.

3. Xem Võ Sĩ Khải: “Giai đoạn chuyển tiếp từ Phù Nam đến Chân Lạp”, tạp chí 
Khoa học xã hội, số 11, 2006. 
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bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi mà ba nước Đông Dương 
đã nằm dưới quyền thuộc địa của Pháp, và chính các học giả người Pháp 
là người đi tiên phong cho lĩnh vực nghiên cứu này. Quan tâm thời kỳ 
đầu của giới nghiên cứu chủ yếu là ngôn ngữ học, tập ngữ vựng Chăm 
đã được J. Crawfurd, A. Bastian, A. Morice, K.F. Holle xuất bản. Từ sau 
năm 1880, đã xuất hiện công trình của các nhà khảo cứu dựa trên kết quả 
nghiên cứu thực địa. Đề tài nghiên cứu cũng đã được mở rộng sang các 
lĩnh vực xã hội, văn hóa của người Chăm, lịch sử, bia văn, kiến trúc, mỹ 
thuật của vương quốc Chămpa. Trong công trình Ancient Indian Colonies 
in the Far East and Chămpa, R.C. Majumdar lý giải rằng, Chămpa là đất 
nước của người di cư đến từ Ấn Độ. Công trình của R.C.Majumdar và 
G.Maspéro đã cho thấy lịch sử của Chămpa đã được định hình trong một 
cách hiểu chung rằng, đó là quốc gia thống nhất ra đời vào thế kỷ II tại 
miền Trung, chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và trở nên giàu có nhờ việc 
giao thương trên biển. Nhưng, vương quốc này đã bị tiêu diệt vào thế kỷ 
XV bởi cuộc Nam tiến của Đại Việt. Trình bày về Chămpa trong bối cảnh 
chung về nhà nước cổ đại ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng văn minh Ấn 
Độ của G.Coedès trong Indianized States of Southeast Asia và của D.G.E. 
Hall trong A History of Southeast Asia đã chịu ảnh hưởng nhiều từ các 
nghiên cứu của R.C.Majumdar và G.Maspéro. 

Khác với hướng trên đây, các nghiên cứu về lịch sử Đông Nam Á 
như O.W.Wolters đã mang đến cho nghiên cứu lịch sử Chămpa một 
cái nhìn mới, ở chỗ họ đã thoát ra khỏi lối suy nghĩ trước nay xem lịch 
sử Đông Nam Á với trọng tâm là lịch sử của các vương triều, để đi đến 
chỗ xem cả Đông Á là một thế giới vượt qua khuôn khổ của một quốc 
gia, và họ tiến hành khảo sát lịch sử từ các nước giao lưu trong lòng thế 
giới ấy. Khái niệm Mandala mà O.W. Wolters sử dụng để thuyết minh 
về thể chế chính trị của Đông Nam Á cổ đại là một chìa khóa quan 
trọng khi nghiên cứu xã hội Chămpa. K.R. Hall đã phác họa ra một 
chân dung đầy thú vị về Chămpa, ông đã không xem lịch sử Chămpa 
như là lịch sử của một vương triều mà đặt nó trong khung cảnh chung 
bởi những hoạt động của mạng lưới buôn bán trên Biển Đông và quyền 
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kiểm soát con đường đó. Từ đó tác giả đi đến nhận định rằng, Chămpa 
có nền tảng kinh tế là giao thương quốc tế trên biển nên trung tâm 
chính trị của nó không ổn định. Từ thập niên 70 của thế kỷ XX, cùng 
với sự nở rộ của các nghiên cứu nhằm khảo sát lịch sử Đông Nam Á từ 
giao lưu trong lòng Đông Nam Á, nghiên cứu về Chămpa và Chăm đã 
được chú ý. Công trình nghiên cứu Southeast Asia in the Early Modern 
Era và Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, A.Reid khảo 
sát Chămpa trong mạng giao thương của Đông Nam Á, ông giới thiệu 
những tư liệu cho thấy ngay cả sau thế kỷ XVI người Chăm vẫn hoạt 
động mạnh trong mạng giao thương trên Biển Đông. Nghiên cứu của 
D.Wang thì thú vị ở chỗ là sử dụng tư liệu của Malaixia, Trung Quốc 
và Việt Nam để phác họa lịch sử Chămpa. Nhóm nghiên cứu Chămpa 
của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp đã phát biểu những bài nghiên cứu 
về lịch sử, khảo cổ, ngôn ngữ, nghệ thuật trên các ấn phẩm như Actes 
du séminaire sur le Campa; Le Monde Indochinois et la Péninsule Malai; 
nhóm này dựng lên hình ảnh về xã hội và lịch sử Chămpa mang tính 
động thái, khác với chân dung về một vương quốc Chămpa đã được 
phác họa trong các nghiên cứu ở nửa đầu thế kỷ XX. 

Trong mảng nghiên cứu về nguồn gốc của Chămpa, có công 
trình Le Lin-Yi (Lâm Ấp) của R.Stein, các bài viết của I.C.Glover và 
M.Yamagata dựa trên cơ sở điều tra khai quật ở Trà Kiệu. Luận án tiến 
sĩ đã đệ trình năm 2001 về nguồn gốc Chămpa từ nghiên cứu khảo 
chứng về khảo cổ học, lịch sử mỹ thuật, bi văn học, lịch sử chính trị 
của W. A. Southworth cũng rất được giới nghiên cứu chú ý. K.Taylor 
đã khảo sát về nguồn gốc của Chămpa và quan hệ của nó với Việt Nam 
trong lịch sử hình thành của Việt Nam. Hindu giáo và Phật giáo, Hồi 
giáo đã được đề cập đến trong nghiên cứu về Chămpa, nhưng lại có 
tương đối ít nghiên cứu lịch sử về quá trình du nhập của các tôn giáo 
ấy vào Chămpa; về Hindu giáo thì nghiên cứu của P. Mus là điển hình; 
L.Finot cũng có công trình nghiên cứu về Phật giáo1. Về Hồi giáo, giả 

1. Xem Finot, L.: Le Bouddhisme, son origine, son evolution, Phnom-Penh, 
Institut Bouddhique, 1957.
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thuyết của A. Cabaton cho rằng, tôn giáo này là do người Malay truyền 
tới vào thế kỷ XVI đã được P.Y Manguin ủng hộ trong “L’introduction 
de l’Islam au Campa”1, và sau đó, Nakamura Rie đã phát triển thuyết 
này từ tư liệu nhân loại học2. 

Những nghiên cứu khác như bi ký học và khảo cổ học Chămpa chủ 
yếu là do người Pháp tiến hành. Những công trình tiếp đó vẫn chủ yếu 
sử dụng nguồn tư liệu trước kia của các nhà nghiên cứu người Pháp.

Cũng như nhiều thời kỳ của lịch sử Việt Nam, Nam Bộ trong các 
thế kỷ VII-XVI qua các nghiên cứu trong và ngoài nước trên thực tế 
còn nhiều vấn đề đặt ra. Như chúng tôi đã trình bày, bao trùm và trở 
ngại lớn nhất vẫn là nguồn tư liệu thành văn và tư liệu vật chất vốn đã 
thiếu lại rải rác và hết sức phức tạp. Trong một bối cảnh rộng lớn và 
tích hợp quá nhiều yếu tố, từ chiều sâu lịch sử cho đến biến thiên của 
điều kiện địa môi trường, địa sinh thái, địa nhân văn... việc có thể đi 
đến những đánh giá về những chủ đề lớn, mặc dù đã được tranh luận 
rất nhiều vẫn là rất khó khăn. Nằm trong tình hình khó khăn chung 
đó, vấn đề nghiên cứu Nam Bộ qua các nguồn tư liệu trong và ngoài 
nước thực tế không nhiều, thậm chí là rất thiếu vắng, bởi hoàn cảnh 
lịch sử hết sức đặc biệt của nó. Việc xử lý thỏa đáng rất nhiều vấn đề về 
lịch sử vùng đất Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI như vấn đề phạm 
vi của Thủy Chân Lạp, Lục Chân Lạp trên cùng địa bàn pha trộn, mối 
quan hệ giữa Thủy Chân Lạp - Lục Chân Lạp, thiết chế chính trị - xã 
hội và văn hóa Chân Lạp, quan hệ của Chân Lạp với các vương quốc 
trong khu vực (Chămpa, Ayutthaya, Đại Việt, Srivijaya...), vấn đề tộc 

1. Manguin, P.Y.: “L’introduction de l’Islam au Campa”. Bulletin l’École 
Française d’Extrême-Orient, N0. 66, 1979.

2. Nakamura Rie, chuyên gia nghiên cứu Chăm, bảo vệ thành công luận án 
Tiến sĩ với tiêu đề Cham in Vietnam: Dynamics of Ethnicity tại khoa Nhân loại 
học thuộc Đại học Washington, Hoa Kỳ, vào năm 1999, từng làm việc nhiều năm 
tại Việt Nam (Chuyên viên Chương trình Đông Nam Á thuộc quỹ Toyota - The 
Toyota Foundation), hiện là Điều phối viên phụ trách Đông Nam Á của Viện Xã 
hội Mở (Open Society Institute).
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người, ảnh hưởng của văn hóa bên ngoài đối với Chân Lạp, biến thiên 
chính trị - xã hội, chuyển biến kinh tế - xã hội của Nam Bộ, Chân 
Lạp... của từng vương triều trị vì trên dải đất miền Trung Nam Bộ là 
vấn đề cần được nghiên cứu thêm nữa.

Trong phạm vi được xác định của cuốn sách nên ở đây chúng tôi 
chỉ trình bày những kết quả nghiên cứu về Nam Bộ giai đoạn thế kỷ 
VII-XVI qua những nghiên cứu của các học giả Âu - Mỹ. Tuy vậy, để có 
một cái toàn diện hơn về lịch sử vùng đất phương Nam vẫn cần có sự 
bổ sung và khảo cứu những công trình nghiên cứu của các học giả khác 
trên thế giới. Thiết nghĩ, với trình độ nghiên cứu và mức độ tập trung 
nghiên cứu chuyên sâu của các học giả Âu - Mỹ trước nay, việc nghiên 
cứu Nam Bộ thời gian này đã phần nào được soi tỏ. Việc khai thác triệt 
để các nguồn tư liệu (khảo cổ học, dân tộc học, nhân học, bi ký, folklore 
học, mỹ học, nghệ thuật học...) liên quan và trực tiếp về lịch sử vùng đất 
Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI sẽ góp phần tạo dựng diện mạo lịch 
sử của vùng đất này trong một giai đoạn quan trọng của lịch sử dân tộc. 
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Chương II

NAM BỘ THỜI KỲ LỤC CHÂN LẠP -  
THỦY CHÂN LẠP

I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG 
NAM Á THẾ KỶ II-VI

Trong luận án Tiến sĩ bảo vệ tại Đại học Leiden vào năm 1934, nhà 
sử học Hà Lan J.C. Van Leur1 đã đưa ra một lý thuyết mới trong cách 
tiếp cận lịch sử Đông Nam Á. Ông phê phán quan điểm của sử học châu 
Âu đương thời nhìn nhận lịch sử Đông Nam Á chỉ thông qua các yếu tố 
du nhập từ bên ngoài. Theo Van Leur, những yếu tố ngoại lai không làm 

1. J.C. Van Leur (1908-1942) là một viên chức trong bộ máy chính quyền 
thuộc địa Hà Lan ở Inđônêxia, nhưng lại đam mê và có kiến thức chuyên sâu về lịch 
sử. Ông mất khi còn rất trẻ (34 tuổi) trong trận hải chiến ở eo biển Sunda chống 
lại việc quân Nhật đổ bộ vào chiếm quần đảo Inđônêxia. Luận văn Tiến sĩ của ông 
có tên gọi Eenige beschrouwingen betreffende den Ouden Aziatischen handel (Một 
số luận điểm về thương mại châu Á thời cổ). Năm 1955, luận văn này kết hợp với 
một số công trình khác của ông được tập hợp lại thành một tập trong tuyển tập 
Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History, Selected 
Studies on Indonesia by Dutch scholars. Van Leur được coi là người khởi xướng cho 
quan điểm khẳng định tầm quan trọng của các yếu tố bản địa trong lịch sử Đông 
Nam Á. John Smail là người đã phát triển quan điểm của Van Leur và thậm chí gọi 
lịch sử Đông Nam Á là “lịch sử tự trị” (autonomous history). Xem thêm A. Reid: 
“John Smail: Jacob Van Leur, and the trading World of Southeast Asia”, bài in trong 
Autonomous Histories, Particular Truths: Essays in honor of John Smail, University 
of Wisconsin, Center for Southeast Asia, 1993. 
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thay đổi nền văn hóa bản địa của Đông Nam Á mà chúng chỉ đơn giản 
là “một lớp men mỏng, dễ bong” (a thin and flaking glaze) bám vào các 
xã hội bản địa1. Lấy ví dụ từ trường hợp Inđônêxia, Van Leur phê phán 
cách nhìn nhận lịch sử của quốc đảo này chỉ từ các “boong tàu, thành 
lũy của các pháo đài, và gian hàng trưng bày của các nhà buôn” (the deck 
of the ship, the ramparts of the fortresses, the high gallery of the trading 
house)2. Lịch sử Đông Nam Á cận, hiện đại không nên nhìn nhận dưới 
góc độ là sự đối phó, đối kháng của các xã hội bản địa với các thách thức 
từ phương Tây, mà nên là sự thích ứng của người châu Âu với các hình 
thái kinh tế - chính trị đang tồn tại ở Đông Nam Á. 

Tương tự như vậy, đối với lịch sử Đông Nam Á cổ trung đại, những 
ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa và Hồi giáo tuy là mạnh mẽ, 
nhưng đặt trong bối cảnh của các xã hội bản địa, những ảnh hưởng đó 
chỉ là bề nổi, còn nền tảng văn hóa bản địa vẫn tiếp tục được duy trì. 
Thay vì cho rằng văn hóa Ấn Độ thống trị và vượt trội ở Đông Nam Á, 
Van Leur đưa ra quan điểm về sự vay mượn có cân nhắc, chọn lọc của 
tầng lớp cai trị ở Đông Nam Á đối với các học thuyết tôn giáo, phong 
cách nghệ thuật, và mô hình tổ chức chính trị của Ấn Độ. Sự ảnh hưởng 
của văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa ở Đông Nam Á, xét cho cùng, chỉ 
thịnh hành ở mức độ cung đình, chứ không phải là đặc trưng văn hóa 
mang tính đại chúng. 

Lý thuyết “vượt thời đại” của Van Leur đã dấy lên một làn sóng 
tranh luận trong giới sử học phương Tây và rồi quan điểm cho rằng 
Đông Nam Á là một Ngoại Ấn (Greater India), Viễn Ấn (Farther 
India) hay một Tiểu Trung Hoa (Little China) vẫn tồn tại, nhất là sau 
khi học giả người Pháp Georges Coedès xuất bản công trình Cổ sử các 
quốc gia Hindu hóa ở Viễn Đông (Les États Hindouisés d’Indochine et 
d’Indonésie) vào năm 1944. Sự ảnh hưởng rất dễ nhận biết của văn hóa 

1, 2. Xem J.C.Van Leur: Indonesian Trade and Society, essays in Asian social 
and economic history, selected studies on Indonesia by Dutch scholars, Vol. 1, 
1955, pp.95, 261.
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Hindu ở Đông Nam Á thông qua hệ thống chữ Sanskrit, văn học, các 
quan niệm về nhà nước, đẳng cấp là cơ sở cho chủ thuyết Ấn Độ hóa 
(Indianization) mà G.Cœdès và nhiều nhà sử học thực dân sau này ra 
sức bảo vệ. Hơn nữa, có một thực tế là những nguồn tư liệu chữ viết liên 
quan đến lịch sử Đông Nam Á cổ đại còn lại đến ngày nay chủ yếu là 
những ghi chép bằng chữ Hán, chữ Sanskrit hay các tác phẩm thơ văn 
bằng tiếng Tamil. Tuy một số chính thể ở Đông Nam Á đã phát triển hệ 
thống chữ khắc trên chất liệu đá hoặc đồng, nhưng chỉ có một số rất ít 
văn tự còn tồn tại đến ngày nay và những thông tin trên đó thường rời 
rạc, mơ hồ, đậm chất văn học1. 

Với những tiến bộ của khoa học lịch sử, mà đặc biệt là việc phát hiện 
những nguồn tư liệu mới, những phát hiện khảo cổ học, dân tộc học đã 
ngày càng khẳng định tầm quan trọng của các yếu tố bản địa trong các xã 
hội Đông Nam Á. Mục đích của chương này là nhằm khái quát lại lịch sử 
hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á thời cổ đại, từ thế 
kỷ II đến thế kỷ VI, với quan điểm cho rằng, ngoài các yếu tố ngoại sinh 
như Ấn và Hán, Đông Nam Á vẫn mang trong mình các giá trị truyền 
thống. Bên cạnh một số chính thể được hình thành và phát triển dựa trên 
những tác động về thương mại và tôn giáo từ bên ngoài, cũng có không ít 
quốc gia phát triển dựa trên yếu tố nội lực của mình. Nói chính xác hơn, 
khi văn hóa Ấn và Hán du nhập vào Đông Nam Á thì ở khu vực này đã 
xuất hiện những xã hội ở trình độ phát triển tương đối cao cả về chính 
trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Sự tiếp nhận văn hóa và văn minh Ấn Độ 
và Trung Hoa ở Đông Nam Á bao giờ cũng là sự vay mượn có tính chọn 
lọc và chính các giá trị ngoại lai này khi đã vào Đông Nam Á đều bị biến 
đổi sao cho phù hợp với đặc tính của từng xã hội bản địa. 

Lịch sử cổ đại của Đông Nam Á thường được bắt đầu với một số 
quốc gia ở vùng Đông Nam Á lục địa, xuất hiện vào cuối thế kỷ II. Về cơ 

1. Xem R.K.Hall: Maritime Trade and State Development in Early Southeast 
Asia, Honolulu: Univ. Hawaii Press, 1985, pp.28-36.
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bản các quốc gia này phân bố ở ba khu vực chính: 1) Ở bán đảo Đông 
Dương tính từ phía nam của sông Trường Giang trở xuống với các quốc 
gia Âu Lạc (thuộc miền Bắc Việt Nam nằm dưới sự cai trị của nhà Hán 
từ năm 111 trước Công nguyên đến năm 938 sau Công nguyên), Lâm Ấp 
(thuộc miền Trung Việt Nam) và Phù Nam (thuộc miền Nam Việt Nam 
và một phần lãnh thổ Campuchia); 2) Các vương quốc nhỏ ở bán đảo Mã 
Lai nằm dọc theo vùng duyên hải của vịnh Thái Lan; 3) Các quốc gia của 
người Môn ở thung lũng sông Irrawaddy thuộc Miến Điện. Ở vùng Đông 
Nam Á hải đảo, một số quốc gia cũng đã được hình thành vào giai đoạn 
sớm, tiêu biểu như vương quốc Taurumanegara ở Tây Java và vương quốc 
Kutai ở Đông Kalimantan, tồn tại vào khoảng thế kỷ V.  Tuy nhiên, phải 
đến thế kỷ VII, trước sự suy yếu của Phù Nam, trên quần đảo Inđônêxia 
mới xuất hiện một số quốc gia có tầm ảnh hưởng lan tỏa ra khu vực, tiêu 
biểu là Ho-ling ở Bắc Java và Srivijaya ở nam Sumatra1. 

1. Phù Nam

Người Phù Nam, người Chăm và người Khmer là những cư dân đầu 
tiên chiếm cứ vùng Đông Nam Á bán đảo. Người Phù Nam chiếm vùng 
đồng bằng và vùng ven của sông Mê Kông mở rộng tới Tonlé Sap ở phía 
tây và vùng duyên hải tới vịnh Cam Ranh ở phía Đông. Người Chăm 
chiếm khu vực thung lũng Mê Kông, tương ứng với vùng giữa Stung 
Trang và cửa sông Mun. Trong khi các vương quốc - cảng thị ở bán đảo 
Mã Lai chưa đủ mạnh, thì Phù Nam đã giành được ưu thế bá chủ ở khu 
vực này. Trung tâm của vương quốc Phù Nam được xác định là ở khu 
vực hạ lưu sông Mê Kông giữa vùng Châu Đốc và Phnôm Pênh. Tên của 
quốc gia, được biết đến bởi người Trung Quốc là Phù Nam (Funan), là 
tên tước hiệu của vua “Kurung bnam”, vua của núi, tương ứng với từ 
tiếng Phạn (Sanskrit) là Sailendra. 

1. Xem Steven Drakerley: The History of Indonesia. London: Greenwood 
Press, 2005, p.10. 
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Kinh đô của Phù Nam là Vyadhpura, có nghĩa là thành phố của 
thợ săn, nằm ở tỉnh Preiveng của Campuchia ngày nay, gần với núi Bà 
Phnôm và làng Benam. Theo nguồn tư liệu của Trung Quốc thì nó nằm 
cách biển khoảng 120 dặm. Cảng thị chính, Óc Eo, nằm trên tuyến đường 
thủy ở ven đồng bằng sông Mê Kông, dọc theo vịnh Siam, khoảng ba 
dặm về phía biển. Các nhà khảo cổ học người Pháp cho rằng văn minh 
đô thị ở đây đạt tới trình độ tương tự như thành phố Venice, nơi mà nhà 
cửa phân bố tập trung và được nối với nhau bằng hệ thống kênh rạch 
chằng chịt. Hệ thống kênh rạch này, một mặt có nhiệm vụ tiêu nước 
cho khu dân cư, mặt khác cung cấp nước cho các khu vực canh tác lúa. 
Theo Groslier, các khu phố được nối với nhau bằng hệ thống kênh lớn 
tới biển đến nỗi tàu thuyền có thể đi từ phố này đến phố khác1.

Những liên lạc đầu tiên của người Trung Quốc với người Phù Nam 
là vào thế kỷ III sau Công nguyên. Hai sứ thần Khang Thái (Kang Dai) 
và Chu Ứng (Shu Ying), được vua Ngô cử đi thu thập thông tin về tuyến 
đường thương mại phía nam nối với Ấn Độ, đã tới Phù Nam vào khoảng 
năm 250 sau Công nguyên. Theo những ghi chép của sứ thần nhà Ngô này 
thì người Phù Nam là những người xấu xí, tóc xoăn, da sậm màu, chủ yếu 
ở trần, đi chân đất và xăm mình. Họ sống ở rừng tre nứa hoặc cọ giống 
như những bộ tộc miền núi cho tới tận ngày nay. Khi các thuyền buôn từ 
các quốc gia láng giềng ghé thăm, người bản địa tiến dần về phía các khu 
định cư của các thương nhân nước ngoài. Các khu định cư dần được mở 
rộng và cuối cùng là hợp nhất để hình thành một đế chế Phù Nam hùng 
mạnh, có ảnh hưởng bao trùm bán đảo Mã Lai và cả phía tây của quần đảo 
Inđônêxia. Có thể phân chia lịch sử Phù Nam theo các thời kỳ:

Thời kỳ Kaundinya: Theo nguồn tư liệu Trung Quốc thì truyền 
thuyết về lập quốc của Phù Nam liên quan đến một vị tổ người Ấn Độ, 
tên là Hun Tian Kaundinya. Trong giấc mơ Kaundinya được một đấng 
thần linh tối cao chỉ thị phải mang quân đi chinh phục các vùng đất 

1. Xem B.P. Groslier: La cite hydrauli - que Angkorienne: Exploitation ou sur - 
exploitation du sol, BEFEO, 1979, p.5. Dẫn theo: G. Carter Bentley: “Indigenous 
States of Southeast Asia”, Annual Review of Anthropology, 15, 1986, p.279.
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nằm xa về phía biển. Ông ta cũng được thần linh ban tặng một cái bát 
bằng vàng. Khi tỉnh dậy, Kaundinya quả thật thấy một cái bát ở dưới 
gốc cây, gần một ngôi đền. Ông ta liền tiến hành đóng chiến thuyền 
theo sự hướng dẫn của vị thần linh trong giấc mơ. Khi Kaundinya tiến 
tới vùng đất Phù Nam liền bị quân địa phương dưới sự lãnh đạo của nữ 
chúa tên Lâm Diệu (Lin-Yeh) kịch liệt chống lại. Giải pháp được đưa ra 
là Kaundinya kết hôn với nữ chúa địa phương và trở thành vua, cai quản 
Phù Nam. Nữ chúa sau đó được gọi với cái tên Soma. Vương quốc sau 
đó được truyền lại cho con cháu. Theo Higham và Pelliot, những sự kiện 
lịch sử này có lẽ diễn ra vào thế kỷ I1. 

Vương quốc được lập bởi Kaundinya có thể là sự hợp thành của 
nhiều vương quốc thành thị trong vùng. Theo Lương sử được soạn vào 
thế kỷ VII, Kaundinya đã trao quyền quản lý bảy khu định cư cho các 
con trai của ông ta. Thông tin này cho thấy một cấu trúc quyền lực tập 
trung đang hình thành. Một trong những hậu duệ của Kaundinya, Hun 
Pan Huang tiếp tục theo mô hình cấu trúc này. Ông ta tiến đánh chinh 
phục các thủ lĩnh láng giềng và sau đó trao quyền cai trị ở các khu vực 
chiếm được cho con cháu. Sau khi ông ta chết, ngôi được truyền cho 
người con trai là Pan Pan, người này sau đó bị cướp ngôi bởi một thủ 
lĩnh quân sự tên là Fan Shihman. Triều đại Kaundinya tồn tại trong 
vòng 150 năm kết thúc với vương triều Pan Pan. 

Thời kỳ Fan Shihman: theo như miêu tả của các sử gia Trung Quốc, 
Fan Shihman là một vị tướng dũng cảm và thiện chiến. Ông ta đã tổ chức 
nhiều cuộc tấn công vào các vương quốc láng giềng và thậm chí là các 
cuộc viễn chinh bằng đường thủy chinh phục hơn mười thủ lĩnh ở dọc 
theo bờ vịnh Siam. Ông ta khuyến khích công việc đóng thuyền và các 
con thuyền của Phù Nam thống trị nhiều vùng biển. Biên giới vương quốc 
của ông ta bao gồm vùng hạ lưu sông Mê Kông và vùng duyên hải Tonlé 
Sap, từ vùng đồng bằng Đồng Nai tới vịnh Cam Ranh, và bán đảo Mã Lai 
dọc theo vùng duyên hải Bandon (thuộc vịnh Siam gần Chaiya ngày nay). 

1. Xem Charles Higham: The Archaeology of Mainland Southeast Asia; From 
10.000 B.C to the fall of Angkor. Cambridge: University Press, Cambridge, 1989, p.247.
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Trong khi dẫn quân đi chinh phục Chinci, một vương quốc nằm ở phía 
nam bán đảo Mã Lai, Fan Shihman bị giết. Sau cái chết của Fan Shihman, 
cháu ông ta là Chin Sherng kế ngôi. Chin Sherng sau đó bị mất vương 
quốc vào tay Fan Chan. Sự kiện này diễn ra vào khoảng năm 225 - 250 sau 
Công nguyên. Fan Chan sau đó bị sát hại bởi Chang, một người con của 
Fan Shihman, và sau đó người này cũng bị giết bởi tướng Fan Hsun. 

Triều đại Fan Chan rất quan trọng bởi vì thời kỳ đó Phù Nam bắt đầu 
có quan hệ trực tiếp với Ấn Độ và Trung Hoa. Có lẽ bị ấn tượng bởi các 
câu chuyện của Chinhsing một nhà du hành Trung Quốc tới triều đình 
Phù Nam sau khi đã tới thăm Ấn Độ, Fan Chan sau đó đã cử một hoàng 
thân là Su Wu tới Ấn Độ. Su Wu xuất phát từ Takkola (một vương quốc 
nhỏ trên bán đảo Mã Lai) vượt qua vịnh Bengal và tới vùng châu thổ sông 
Hoàng Hà sau hành trình gần một năm. Ông ta trình diện triều đình 
Murunda và vị vua ở đây rất vui mừng vì có một phái đoàn từ rất xa tới 
thăm. Nhà vua dẫn Su Wu đi thăm vương quốc của ông ta và thết đãi yến 
tiệc để thể hiện sự hiếu khách. Vua Murunda cũng biếu Phù Nam bốn con 
ngựa và gửi sứ giả tới Phù Nam. Sự qua lại giữa Phù Nam và Murunda 
diễn ra trong bốn năm. Thông tin này cho thấy rằng phải từ cuối thế 
kỷ III trở đi Phù Nam mới có mối liên hệ trực tiếp với các chính thể ở 
Ấn Độ và rằng bản thân người Ấn cũng rất chủ động trong các quan hệ 
với Phù Nam. Fan Chan cũng gửi sứ thần tới triều đình Trung Hoa cùng 
với nhiều vũ công và quà biếu. Có thể do bị kích thích bởi các cuộc viếng 
thăm của Phù Nam mà vào năm 250, vua Ngô đã cử Khang Thái và Chu 
Ứng tới Phù Nam. Ngoài những ghi chép về việc tranh giành quyền lực, 
các sứ thần Trung Quốc cũng miêu tả về cuộc sống của người dân sống 
trong các khu định cư có tường bao bọc và có cung điện. Họ nhấn mạnh 
tới tầm quan trọng của nông nghiệp của Phù Nam và chỉ rõ thị hiếu của 
người dân trong việc chạm khắc đá. Theo như ghi chép, ở Phù Nam đã 
phát triển một hệ thống thuế má, trong đó người dân dùng vàng, bạc, dầu 
thơm và ngọc trai để thanh toán1. Chính Khang Thái và Chu Ứng cũng 
gặp sứ giả của vương quốc Murunda ở triều đình Phù Nam.

1. Dẫn theo Charles Higham: The Archaeology of Mainland Southeast Asia; 
From 10.000 B.C to the fall of Angkor, Sđd, p.248.
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Vương quốc Phù Nam dưới thời Fan Shih Man
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Theo Lương sử, giai đoạn tiếp theo của Phù Nam xuất hiện vào thế 
kỷ V, khi một người Ấn Độ khác, cũng tên là Kaundinya, được người 
Phù Nam tôn làm lãnh đạo. Đã có hàng loạt vị vua kế tục sự nghiệp 
của Kaundinya II, nhưng chúng ta không có nhiều thông tin về họ. Tuy 
nhiên, vì họ thường gửi các sứ thần đến Trung Hoa, nên tên của họ vẫn 
được lưu lại bởi chính sử của Trung Quốc. Một số vị vua khác lại được 
biết đến qua hệ thống văn khắc. Một trong số vị vua giữ được quyền cai 
trị rất lâu là Jayavarman. Ông ta lên ngôi năm 478 và tại vị ít nhất là tới 
năm 514. Rất có thể Jayavarman là cha của Guanavarman và ông ta đã 
gửi Guanavarman đến vùng Đồng Tháp Mười ngày nay để khẳng định 
chủ quyền ở vùng đầm lầy này. Một người con khác của Jayavarman là 
Rudravarman và có thể người này đã giết người anh cùng cha khác mẹ 
để cướp ngôi. Sự kiện này dẫn tới sự suy tàn của Phù Nam và gây ra sự 
dịch chuyển của trung tâm Phù Nam từ vùng ngoại vi của đồng bằng 
sông Mê Kông tới trung tâm của sông Mê  Kông bên trên Phnôm Pênh. 

Dưới thời Kaundinya II, những ảnh hưởng của Ấn Độ ở Phù Nam 
được tăng cường. Theo Lương sử, Kaundinya II “thay đổi luật lệ theo 
phong tục của Ấn Độ”. Đây là khuynh hướng được duy trì thậm chí 
trong suốt thời kỳ Angkor cổ (802-1431). Với việc Sankrit hóa tên của 
các cá nhân, hệ thống lịch Ấn cũng được truyền bá và quan trọng nhất 
là sự thiết lập các tín ngưỡng bản địa. Trong số các tín ngưỡng, một số 
kết hợp chặt chẽ với các vị thần Ấn Độ như: Sihva, Vishnu và Buddha. 
Bản thân người lãnh đạo ngày càng cai trị đất nước theo lời khuyên của 
các cố vấn tới từ Ấn Độ. 

Ngoài ghi chép của các sử gia Trung Quốc, các bằng chứng khảo cổ 
học cho biết thêm nhiều thông tin quý giá về Phù Nam. Vào những năm 
1940, nhà khảo cổ học người Pháp - Louis Malleret đã tiến hành nhiều 
đợt khai quật khảo cổ học ở vùng hạ Mê Kông. Năm 1944, L.Malleret đã 
tiến hành khai quật ở địa điểm Óc Eo. Vị trí này bao gồm một hình chữ 
nhật với 3km chiều dài và 1.5km chiều rộng. Nó nằm trong năm thành 
và bốn hào trong tổng diện tích 450ha. Cuộc khai quật đã cho thấy một 
hệ thống kênh rạch nối với nhiều khu định cư khác. Một số kênh được 
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mở về phía biển, điều đó cho thấy Óc Eo được lập nên ở cách xa bờ biển, 
nhưng vẫn được nối thông với biển. 

Các cuộc khai quật sau đó đã phát lộ nhiều nền móng bằng đá và 
gạch trong một kiến trúc rất rộng giống như của một ngôi đền. Đặc 
biệt L.Malleret đã tập hợp được một số lượng mẫu vật rất lớn các hiện 
vật văn hóa và các bằng chứng về nghề thủ công địa phương như gốm 
và trang sức. Chúng ta biết rằng, vào hai thiên niên kỷ trước đây, vùng 
phụ cận Ấn Độ đã tham gia vào mạng lưới thương mại bao gồm cả đế 
chế Roman ở phía tây và nhà Hán ở phía đông. Rất nhiều đồ tạo tác 
được tìm thấy ở Óc Eo khẳng định rằng con người ở vùng châu thổ 
Mê Kông thực tế đã tham gia vào tuyến đường này. L.Malleret đã phục 
dựng lại hai tấm phù hiệu Roman, một cái được đúc vào thời Antonius 
Pius (138-161) và cái khác được đúc vào vương triều Marcus Aurelius 
(161-180). Cũng có một tập hợp các đồ trang sức có nguồn gốc từ Địa 
Trung Hải hoặc là lấy cảm hứng từ đó. Mối liên hệ giữa đế chế Roman 
và Trung Hoa ở Óc Eo được minh chứng bởi việc phát hiện một gương 
Trung Quốc có niên đại trùng với niên đại của phù hiệu Roman. Cùng 
với tuyến đường này, tiền xu của Iran, đồ trang sức mang phong cách 
Ấn Độ và hệ thống chữ viết Ấn Độ được du nhập. Như Casparis đã chỉ 
ra, văn khắc Brahman ở Óc Eo thuộc vào cuối thế kỷ I đến đầu thế kỷ II, 
và được tìm thấy trên các hiện vật nhỏ như nhẫn và con dấu. Những văn 
bản bằng tiếng Ấn sau này đều cho thấy niên đại vào thế kỷ V1. Điều này 
cho thấy một thời kỳ chiến tranh và thương mại kéo dài nhiều thập kỷ 
và tương ứng với những ghi chép về niên đại lịch sử Phù Nam bởi các 
nguồn tư liệu Trung Quốc. 

Kỹ nghệ sản xuất ở Óc Eo là sự pha trộn tinh tế giữa kỹ nghệ được 
du nhập từ bên ngoài và kỹ nghệ sản xuất ở địa phương. Nghề sản xuất 
hạt thủy tinh được du nhập từ Ấn Độ, nhưng sử dụng nồi nấu bằng đất 
sét như truyền thống vốn có của người Phù Nam. Bàn xoay bằng đất sét 

1. Xem Charles Higham: The Archaeology of Mainland Southeast Asia; From 
10.000 B.C to the fall of Angkor, Sđd, p.252.
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dùng trong sản xuất gốm trên thực tế hầu như giống với những cái đã 
được dùng ở Đông Nam Á. Khuôn đúc bằng đá dùng để đúc hoa tai bằng 
thiếc giống với những cái tìm thấy ở thung lũng Mê Kông, nhưng được sử 
dụng trong việc đúc đồng. Kỹ thuật chạm khắc đồ trang sức vốn đã được 
sử dụng từ lâu đời và được người Trung Quốc ghi lại. Nhiều đồ trang sức 
được mạ kim loại quý hoặc đá quý. Danh sách các nguyên liệu thô dùng 
để chế tác đồ trang sức gồm kim cương, thạch tín, hạt cườm, hổ phách, 
thư hoàng, ngọc bích, hồng ngọc, khoáng chất, thạch anh và đá mã não. 

Mặc dù phù tích vàng có thể tìm thấy ở quanh Óc Eo, hầu hết đá quý 
cũng như lượng cung cấp thiếc, đồng và sắt đã được nhập về từ nơi khác, 
mà đặc biệt là từ vùng thung lũng thuộc trung Mê Kông. Đây là khu trung 
du rất giàu về khoáng sản và theo những kết quả khảo cổ học gần đây, 
nhiều làng nông nghiệp đã từng tồn tại ở khu vực đồng bằng Tonlé Sap 
vùng núi Dang Raek và cư dân của nó đã sử dụng thung lũng Mê Kông 
là tuyến giao thương chính1. Rõ ràng, Óc Eo không chỉ giao thương với 
Trung Hoa, Ấn Độ và các quốc gia xa hơn về phía tây, mà nó còn có quan 
hệ mật thiết với các trung tâm sản xuất khác trong khu vực. Hơn nữa, để có 
đủ nhân lực phục vụ cho công việc đào kênh, dựng tường và sản xuất gạch 
cho xây dựng các công trình tôn giáo, Óc Eo có lẽ đã thu hút cư dân tới từ 
nhiều nơi trong khu vực. Mối liên hệ giữa Óc Eo và các trung tâm sản xuất 
và thương mại khác ở Đông Nam Á cần được mở rộng nghiên cứu.

G. Coedès cho rằng Phù Nam là trung tâm cung cấp lương thực 
chính như gạo, cá, mật ong và nhiều thực phẩm khác cho thương nhân 
nước ngoài2. Với hệ thống kênh rạch thoát nước nối liền với Tonlé Sap 
và sông Mun, tình trạng úng lụt ở vùng hạ Mê Kông được giảm đi nhiều 
và vào mùa khô, vùng này là nơi thuận tiện cho việc canh tác lúa. Trong 
ghi chép của mình, Khang Thái miêu tả hệ thống trồng trọt như sau: 

1. Xem Charles Higham: The Archaeology of Mainland Southeast Asia; From 
10.000 B.C to the fall of Angkor, Sđd, pp.239-240.

2. Xem G. Coedès: The Indianized States of Southeast Asia, Honolulu: East-
West Center Press, 1968, pp.40-41.
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“cư dân trong vùng tham gia vào đồng áng. Họ gieo hạt trong một năm 
và gặt hái trong hai năm”. Wheatley cho rằng đoạn văn này ám chỉ hoạt 
động mọc chồi rất mạnh mẽ của nhiều loại lúa nổi trong vùng1. Một 
vấn đề với kỹ thuật trồng lúa này là sản lượng bị hao hụt mạnh trong 
mùa vụ thứ hai và thứ ba. Có thể các sứ giả Trung Quốc chứng kiến chỉ 
một trong số rất nhiều kỹ thuật trồng lúa ở Phù Nam, nếu không Phù 
Nam rất khó có khả năng cung cấp được một khối lượng lương thực 
lớn cho cư dân bản địa và đặc biệt là cho thương nhân ngoại quốc. Với 
những ghi chép rời rạc về điều kiện kinh tế của Phù Nam từ các tài liệu 
Trung Quốc, kết hợp với những bằng chứng về khảo cổ học, cho chúng 
ta thấy rằng Phù Nam rõ ràng không chỉ phát triển về thương mại mà 
hoạt động nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng. Thậm chí học giả 
người Nhật Bản Ishizawa khẳng định rằng, kinh tế của Phù Nam chủ 
yếu là dựa vào nông nghiệp2. Điều này cũng đồng nghĩa là, kinh tế của 
Phù Nam không hẳn hoàn toàn phụ thuộc vào bên ngoài. Ngược lại, 
chính khả năng có thể đáp ứng được lượng lương thực dồi dào mà Phù 
Nam đã thu hút thương nhân ngoại quốc qua lại vương quốc.

Đặc trưng văn hóa của Óc Eo được xem như là “nửa bản địa, nửa 
ngoại lai” và nửa ngoại lai này là Ấn Độ. Người Phù Nam theo đạo 
Hinđu, tôn thờ thần Shiva thông qua việc thờ cúng sinh thực khí Linga. 
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đạo Hinđu được truyền bá vào Phù Nam từ 
bao giờ và liệu các nghi lễ của tôn giáo này khi vào Phù Nam có còn 
được giữ nguyên hay là đã được cải biến để cho phù hợp với tín ngưỡng 
bản địa? Những công trình nghiên cứu về Phù Nam gần đây đều cho 
rằng Phù Nam được hình thành trên cơ sở các mô hình xã hội và văn 

1. Xem Paul Wheatley: Nagara and Commandery. Origins of the Southeast 
Asian Urban Traditions. Chicago: Department of Geography, University of 
Chicago, 1983, pp.207-208.

2. Xem Y. Ishizawa: “Chinese chronicles of 1st - 5th century and Funan, 
Southern Cambodia”, bài in trong South East Asia and China: Art, Interaction and 
Commerce. London: University of London, 1995, p.15.
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hóa truyền thống. Nó là một trung tâm tín ngưỡng trong khu vực trước 
khi bị “Ấn Độ hóa”. Quá trình Ấn Độ hóa ở Phù Nam chỉ thực sự mạnh 
mẽ vào thế kỷ V khi Phù Nam tiến hành chinh phạt các tiểu quốc ở phía 
tây của bán đảo Mã Lai. Theo Hall thì việc Phù Nam tiếp nhận mô hình 
chính trị và văn hóa Ấn Độ là bởi vì các nhà cai trị của Phù Nam muốn 
tìm một cách thức quản lý mới để khai thác tối đa nguồn thu từ ruộng 
đất để bù lại những thất thoát từ nguồn thu từ thương mại1. Những bằng 
chứng khảo cổ học cũng chỉ cho chúng ta thông tin rằng việc thờ cúng 
lingga chỉ thịnh hành ở Phù Nam vào cuối thế kỷ V. Các lingga được lưu 
trữ vào trong các thánh đường linh thiêng bằng đá và gạch và có tường 
bao quanh. Không có công trình đền miếu nào được tìm thấy ở Óc Eo 
thuộc giai đoạn sớm hơn2. Có thể các công trình ở giai đoạn sớm được 
làm bằng gỗ và không còn duy trì được đến ngày nay. Nhưng cũng có 
thể, vào giai đoạn sớm, Hinđu giáo chưa thực sự phát triển ở Phù Nam. 
Chính vì lẽ đó mà vị vua Kaundinya II vào thế kỷ V phải nỗ lực “thay 
đổi luật lệ theo phong tục của Ấn Độ”. Trong bài viết về quá trình Ấn Độ 
hóa ở Đông Nam Á, Monica Smith cũng khẳng định rằng, ảnh hưởng 
của Ấn Độ ở Đông Nam Á chỉ thực sự mạnh mẽ từ sau thế kỷ IV, do sự 
lớn mạnh và tầm ảnh hưởng của vương triều Gupta ở Ấn Độ3. 

Là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất khu vực thời cổ đại, Phù 
Nam là ví dụ điển hình (case-study) cho bất kỳ nghiên cứu nào về Đông 
Nam Á cổ đại. Ở Phù Nam có thể thấy yếu tố Hán, nhưng nổi lên cả 
và dễ nhận biết là yếu tố Ấn. Tuy nhiên, như đã phân tích, yếu tố địa 

1. Xem R. K. Hall: “The “Indianization” of Funan: An economic history 
of Southeast Asia’s first state”, Journal of Southeast Asian Studies, 13, 1982, pp.81-106, 
G. Carter Bentley, “Indigenous States of Southeast Asia”. Annual Review of 
Anthropology, N015 (1986), p.279.

2. Xem C. Higham: The Archaeology of Mainland Southeast Asia; From 10.000 
B.C to the fall of Angkor, Sđd, p.253.

3. Xem Monica L.Smith: “Indianization from the Indian point of view: trade 
and cultural contacts with Southeast Asia in the early first millennium C.E”, Journal 
of the Economic and Social History of The Orient 42 (1999), pp.1-26. 
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phương vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của 
quốc gia - đế chế này. Trước khi Kaundinya đến Phù Nam, thì nơi đây đã 
nằm dưới sự cai quản của nữ chúa địa phương Lâm Diệu. Lâm Diệu trở 
thành hoàng hậu và tiếp tục cai quản vương quốc bên cạnh Kaundinya. 
Sự phát triển của nông nghiệp, các ngành nghề thủ công kết hợp giữa 
kỹ thuật, công cụ truyền thống và yếu tố du nhập bên ngoài, mối quan 
hệ của Phù Nam với các trung tâm sản xuất trong khu vực là những ví 
dụ điển hình nhất cho sự trường tồn của các yếu tố bản địa, nếu không 
muốn nói chúng vượt trội hơn các yếu tố ngoại lai. Nếu như coi các nghi 
thức tín ngưỡng, tôn giáo như là những hằng số để nhận biết tầm ảnh 
hưởng của văn hóa Ấn Độ ở Đông Nam Á, thì chúng ta có thể kết luận 
rằng ảnh hưởng của Ấn Độ ở Phù Nam chỉ thực sự mạnh từ thế kỷ V. 
Điều này tương đồng với nhận định của Hall về ảnh hưởng của mô hình 
quản lý nhà nước kiểu Ấn Độ ở Phù Nam. Như vậy, chỉ khi Phù Nam đã 
suy yếu về thương mại thì Phù Nam mới cần đến mô hình quản lý kiểu 
Ấn Độ để khai thác tối đa lợi ích nông nghiệp. Quan điểm về mối quan 
hệ biện chứng giữa ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ở Đông Nam Á và sự 
phát triển về thương mại của khu vực đã hoàn toàn bị bác bỏ. 

2. Các quốc gia cổ Mã Lai

Người Mã Lai được coi như là những người đầu tiên tham gia vào 
hoạt động thương mại liên lục địa, nối Đông Nam Á với các quốc gia 
phía tây. Các quốc gia của người Mã Lai nằm chính trên con đường 
thương mại Đông - Tây này. Nhu cầu về các sản phẩm của phương đông 
như hương liệu, lâm sản, tơ lụa Trung Quốc ở vùng Địa Trung Hải tạo 
điều kiện cho các hải nhân người Mã Lai có điều kiện tiếp xúc với các 
thương nhân người Ấn. Từ Ấn Độ có thể theo đường bộ dọc theo phía 
tây của sông Hoàng Hà, hoặc theo đường biển xuất phát từ vùng duyên 
hải Coromandal ở phía nam để tới Đông Nam Á. Con đường vượt qua 
eo biển Malacca rất nguy hiểm vì sự hoành hành của cướp biển và tình 
trạng lặng gió không thích hợp cho thuyền buồm. Để khắc phục điều 
này, dọc theo các eo đất ở cả hai đầu đông và tây của bán đảo Mã Lai 
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hình thành các trạm trung chuyển. Các trạm trung chuyển chính là: 
1) Giữa Takuapa và Chaiya trên vịnh Bandon; 2) Giữa Trang (thuộc 
vương quốc Takkala) và Cigor; 3) Giữa Kedah và Pattani. Các trạm này 
được lập nên bởi các thương nhân Ấn Độ, nhưng chúng đều thuộc về 
một vương quốc cảng thị nhất định dưới sự cai trị của các thủ lĩnh 
địa phương. Các vương quốc này không ngừng phát huy mở rộng ảnh 
hưởng. Tuy nhiên, không có một vương quốc nào đủ mạnh để có thể 
chinh phục được hết các vương quốc còn lại, hình thành nên một đế chế 
kiểu Phù Nam.

Dưới thời Fan Shihman, các vương quốc này đều trở thành các chư 
hầu của Phù Nam. Lương sử chép rằng “Fan Shihman mang quân chinh 
phục các vương quốc láng giềng biến tất cả các quốc gia này thành chư 
hầu. Ông ta sở hữu nhiều thuyền lớn và thống trị biển cả. Ông ta chiếm 
hơn mười vương quốc, bao gồm Chutukun, Chiuchih, Tiensun. Ông ta 
mở rộng lãnh thổ đến hơn năm hoặc sáu nghìn dặm. Ông ta cũng muốn 
chinh phục Chinlin, nhưng cuối cùng bị thất bại”1. Chúng ta không có 
thông tin về các vương quốc Chutukun và Chiuchih, nhưng nhiều giả 
thuyết đưa ra rằng Chutukun chính là tên viết khác của Tunsun (hay 
Tiensun trong Lương sử), còn Chinlin chính là Chuli, một tên viết khác 
của tiếng Môn Takola (hay Tukuapa). Chinlin được xác định là khu vực 
Thaton - Martaban, thuộc khu vực Mergui - Tenasserim ngày nay2. Tên 
gọi và ranh giới của các vương quốc ở bán đảo Mã Lai rất khó xác định 
do sự nhầm lẫn trong ghi chép của các sử gia Trung Quốc và cũng bởi 
sự thâu tóm của một vương quốc này đối với vương quốc khác, hay 
đơn thuần là chỉ sự dịch chuyển của các trung tâm thương mại. Trong 
giới hạn cho phép của tư liệu, chúng ta chỉ có thể biết được thông tin 
về một số vương quốc: Tunsun, Pan Pan, Langka Suka, Tukuapa và 
TambraLinga. 

1. Theo Pelliot: “Le Fou-nan”, BEFEO, N04, 1903, p.266.
2. Xem L.P. Briggs: “The Khmer Empire and the Malay Peninsular”, bài in 

trong The Far Eastern Quarterly, IX, 3, 1950, p.259.
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- Tunsun (Đốn Tốn)
Tunsun nằm ở bản đảo Mã Lai giữa hai bờ của eo Kra nơi có tuyến 

đường bộ được hình thành vào khoảng thế kỷ II. Theo Lương sử thì vương 
quốc này nằm cách Phù Nam khoảng 3.000 dặm về phía nam. Biên giới 
phía bắc của Tunsun thông với Giao Chỉ và biên giới phía tây thông với 
Ấn Độ và đế chế Parthia (ở Ba Tư). Kinh đô của vương quốc nằm cách 
biển 10 dặm. Đã có năm đời vua cai trị Tunsun và cả năm vị vua này đều 
thần phục Phù Nam. Thương nhân từ đông sang tây đều tụ họp ở Tunsun 
và mỗi ngày có hơn 10.000 thương nhân qua lại thành phố. “Những đồ 
quý hiếm, trang sức, châu báu, không có gì là không thể tìm thấy ở đây”1. 
Do việc vượt biển rất khó khăn nên thương nhân từ Phù Nam thường 
men theo bờ biển để tới Tunsun. Trong số các trạm trung chuyển ở bán 
đảo Mã Lai, Tunsun là điểm thuận lợi nhất, nằm chính ở trung tâm của 
eo Kra và vì thế giúp cho hành trình vượt eo Kra được rút ngắn rất nhiều. 
Người Môn cư trú ở vùng hạ Mê Kông cũng tham gia trực tiếp vào việc 
vận chuyển trên tuyến đường này. Họ cũng kết hợp với người Môn ở 
miền núi để vận chuyển hàng hóa theo con đường phía bắc vượt qua các 
triền núi tới Tavoy và Martaban ở phía tây của bán đảo Mã Lai2.

Thật khó xác định được cấu trúc chính trị của Tunsun. Theo tư liệu 
Trung Quốc thì nhà vua được gọi là Kunlun, theo tiếng Khmer có nghĩa 
là vua hay quan đầu triều. Trong vương quốc có khoảng năm trăm hộ gia 
đình người Hu (tên gọi thương nhân nói chung dùng để phân biệt với 
Brahman)3 từ Ấn Độ, hai trăm nhà sư và hơn một nghìn Brahman. Người 
dân bản địa gả con gái cho các Brahman để họ không rời vương quốc.  

1. Dẫn theo P. Wheatley: “Tun-sun”, The Journal of the Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland, 1/2, 1956, pp.1-2.

2. Xem K.Beri: History and Culture of South-East Asia, ancient and medieval. 
New Delhi: Sterling Publishers, 1994, p.47.

3. Theo Li Tana thì người Hu, tức chỉ thương nhân Hồi giáo ở vùng Ba Tư, 
chứ không phải là chỉ thương nhân nói chung: Xem Li Tana: “The view from the 
sea; Perspectives on the Northern and Central Vietnamese Coast”, bài đăng trên 
Journal of Southeast Asian Studies, 37, 2006.
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Điều này cho thấy chính sự chủ động của dân bản địa trong việc tiếp cận 
với văn minh Ấn Độ. Cũng theo tài liệu Trung Quốc thì người dân địa 
phương “đọc sách thánh và xức dầu thơm cả ngày. Khi ốm thì họ cầu 
nguyện. Người chết có thể được mang làm thức ăn cho chim, hoặc cũng có 
thể đem hỏa thiêu rồi tro được mang thả xuống biển”1. Những bằng chứng 
khảo cổ học có vẻ trùng hợp với những ghi chép của các sử gia Trung Quốc 
về một trung tâm thương mại và tôn giáo ở Tunsun. Một cái đèn Roman 
có niên đại khoảng thế kỷ I hoặc thế kỷ II đã được phát hiện ở Pong Tuk 
(Thái Lan). Nhiều tượng thuộc thời gupta và một tượng theo phong cách 
Amravati cũng đã được tìm thấy ở khu vực này. Tượng thời gupta bao gồm 
tượng Phật và tượng thần Vishnu, giống với những tượng đã được tìm thấy 
ở Campuchia và Chămpa2. 

- Pan Pan (Bàn Bàn)
Kinh đô thứ hai của Mã Lai thời cổ là quốc gia thượng Pan Pan được 

biết đến bởi tư liệu Trung Quốc như là kinh đô phát triển thịnh vượng 
nằm ở giữa Kra và Mergin và có thể mở rộng đến vịnh Bandon. Trung 
tâm của nó có thể nằm ở vùng duyên hải phía đông gần với Kelantan 
hoặc Terenganu thuộc Thái Lan ngày nay3. Pan Pan là một trong các 
chư hầu của Phù Nam từ thế kỷ III đến thế kỷ VI. Luca đưa ra giả thuyết 
rằng, Pan Pan có thể được lập nên bởi Fan Shihman và tên Pan Pan là 
để tưởng nhớ đến vị vua Hun Pan Huang4. 

Tên Pan Pan xuất hiện đầu tiên trong lịch sử của Phù Nam vào 
khoảng năm 357, khi Kaundinya II từ Ấn Độ trên đường tới Phù Nam 
đã ghé qua Pan Pan. Trong suốt thời kỳ tiếp theo, Pan Pan nhiều lần gửi 
sứ giả tới Phù Nam và Trung Quốc. Sử Trung Quốc có ghi các lần cống 
phẩm của Pan Pan là vào giữa những năm 424 và 453 và một lần khác 

1. Pelliot: “Le Fou-nan”, BEFEO, 4, 1903, pp.279-280.
2. Xem Ian Glover, Peter Bellwood (eds): Southeast Asia: From Prehistory to 

History. London: Routledge, 2004, p.122.
3. Xem D. J. W. O’Reilly: Early civilizations of Southeast Asia, p.52.
4. Xem H. Luce: “Countries neighbouring Burma”, Journal of the Burma 

Research Society, N014, 1924, p.169.
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là vào năm 653. Thương nhân Phù Nam, Mã Lai, Srilanka, Trung Quốc 
và Ấn Độ được cho là thường xuyên tập trung về Pan Pan. Thường thì 
có khoảng 500 thương nhân và 1.000 nhà tu hành sinh sống tại đây. 
Thương nhân và nhà tu hành có quan hệ khăng khít với cư dân bản địa, 
kết hôn với con gái của các thủ lĩnh địa phương. Họ truyền bá văn hóa 
Ấn Độ thông qua vai trò trung gian của nhà vua và triều đình. Tại Pan 
Pan, cả đạo Hinđu và Phật giáo đều thịnh hành. Bằng chứng khảo cổ 
học duy nhất nói về sự tồn tại của Pan Pan là những tượng đá và một 
tượng Phật mang phong cách Gupta. Hậu duệ của người Brahmin gốc 
Ấn có thể thấy ở vùng vịnh Bandon. Tại Patalung và Nakon, người Sri 
Thamhart ngày nay vẫn theo truyền thống và lễ hội Ấn.

- Langka Suka
Lịch sử biên niên của Mã Lai và Java miêu tả Langka Suka như là 

một trong những quốc gia Mã Lai cổ nhất, nằm liền kề với vương quốc 
Pan Pan. Vị trí của vương quốc được xác định là nằm trên eo đất kéo 
dài từ vịnh Siam ở Pattani thuộc Thái Lan ngày nay và tới vịnh Bengal 
ở phía bắc của Kedah. Lương thư ghi rằng quốc gia này được thành lập 
khoảng 400 năm trước (tương ứng với thế kỷ II) và Fan Shihman của 
Phù Nam đã từng đem quân tiến đánh vua Bhagdat của Langka Suka. 
“Hành trình từ phía đông sang phía tây của vương quốc mất khoảng ba 
mươi ngày, và từ bắc xuống nam mất khoảng hai mươi ngày. Khí hậu và 
sản vật rất giống với Phù Nam. Nó sản xuất nhiều loại dầu thơm”1. Kinh 
đô của Langka Suka có thể là cảng Pattani hoặc Ligor. 

Langka Suka có mối liên hệ mạnh mẽ về thương mại và văn hóa với 
Ấn Độ. Nền văn minh và văn hóa của nó đạt tới trình độ cao thể hiện 
thông qua những gì còn lại của hệ thống đền thờ. Theo như ghi chép của 
Lương sử thì cả đạo Hinđu và Phật giáo đều thịnh hành ở vương quốc 
này. Tuy nhiên, Langka Suka được biết đến không phải là một trung tâm 
truyền giáo, mà là một trung tâm thương mại lớn. Vùng duyên hải phía 

1. L.P. Briggs: “The Khmer Empire and the Malay Peninsular”, The Far Eastern 
Quarterly, IX, 3, 1950, p.262. 
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đông của Langka Suka giàu có về nông nghiệp và sở hữu các cảng biển 
tốt ở trên vịnh Bandon. Nó kiểm soát phần lớn thương mại của Trung 
Quốc, Ấn Độ và Phù Nam, bởi vì nó dễ dàng tiếp cận vùng khai thác 
vàng của Mã Lai, Việt Nam và Penang. Thậm chí là sau sự chia cắt của 
Phù Nam, Langka Suka tiếp tục kiểm soát các thuyền thương mại liên 
mũi đất giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hàng hóa chính trong trao đổi là 
dầu thơm và long não1. 

- Takuapa
Ở bờ phía tây của bán đảo Mã Lai, Takuapa và Trang là hai trung 

tâm thương mại lớn thời cổ. Vương quốc cảng thị Takuapa được đề cập 
đến trong bản kinh Phật Milindpende, và sứ thần của Phù Nam cho biết 
rằng ông ta khởi hành đi Ấn Độ từ đây. Trên một ngọn đồi gần sông 
Takuapa còn lưu lại dấu tích của một ngôi đền cổ. Trong ngôi đền, người 
ta tìm thấy một bức tượng mà phong cách tương đồng với các bức tượng 
thời Gupta. Dọc theo dòng sông có ba bức tượng Hinđu khác, hai nam 
một nữ. Một trong những bức tượng là thể hiện hình tượng Shiva theo 
phong cách ở Nam Ấn, với mũ miện đặc biệt và một khuyên tai hình 
đầu lâu, có niên đại khoảng thế kỷ VIII. Một bức văn khắc bằng tiếng 
Tamil thuộc thời kỳ cùng trên một phiến cự thạch ghi chép công của 
những người đã giúp xây dựng một bể chứa nước phục vụ các phường 
hội thương nhân, binh lính và nông dân người Ấn. Cả bức tượng và 
bản khắc tại Takuapa gần bức tượng Vishnu ở Khao Phra Harai cho 
biết thông tin về một cái hồ nhân tạo dưới sự kiểm soát của phường hội 
Manikkiramam2. Sự tồn tại của các phường hội thương nhân người Ấn 
và hoạt động của họ gợi ý về số lượng lớn cư dân Ấn Độ ở Takuapa.

- Kedah 
Kedah được biết đến bởi người Trung Quốc với tên gọi Chiehcha và 

người Ấn Độ là Kataha. Đây là cảng thị quan trọng bậc nhất ở bờ phía 

1. Xem D.J. W. O’Reilly: Early civilizations of Southeast Asia, Sđd, p.54.
2. Xem Stanley J. O’connor: “Hindu Gods of Penisular Siam”, Artibus Asiae, 

Supplementum, 28, 1972, pp.40-41.
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tây của bán đảo Mã Lai vào thế kỷ III. Nằm ở vị trí cửa sông Morbuk, 
Kedah là địa điểm trú ẩn thuận tiện và an toàn cho các thuyền buôn từ 
Ấn Độ tới Đông Nam Á. Kedah có mối quan hệ thương mại phát triển 
với các cảng của Chola của Kaveripattam và cảng lớn của Tamralipti ở 
phía tây của đồng bằng Hoàng Hà. Cảng thị này hoạt động như là cầu 
nối thương mại giữa Xri Lanka, Nicobar, tây bắc và đông bắc Sumatra 
và Borneo. 

Việc phát hiện những hạt cườm Roman và nhiều mảnh gốm ở 
Johor Lama, nhiều nhà khoa học cho rằng Kedah được hình thành 
vào thế kỷ I. Một bia đá được tìm thấy ở thung lũng Bujung cho biết 
rằng cư dân của Kedah theo đạo Hinđu và chịu sự ảnh hưởng của Phù 
Nam. Phật giáo cũng có ảnh hưởng nhất định ở Kedah, bằng chứng là 
việc phát hiện ba bản khắc ghi lời dạy của Phật tổ đối với các thương 
nhân để giữ cho thuyền buôn được an toàn. Những văn khắc này có 
niên đại khoảng thế kỷ IV - V. Ian Glover cũng cho rằng phải từ thế 
kỷ IV hoặc V, những ảnh hưởng của Ấn Độ ở Kedah mới thực sự 
mạnh mẽ1. Đến thế kỷ VII, Kedah trở thành một đế chế hùng mạnh 
ở bán đảo Mã Lai. Trung tâm thương mại ở phía tây của bán đảo dịch 
chuyển từ Takuapa tới Kedah. 

- TambraLinga
Vương quốc cảng thị TambraLinga nằm ở bờ phía đông của bán đảo 

Mã Lai kéo dài nối Chaiya ở phía bắc và Pattani ở phía nam với trung 
tâm nằm ở Ligor. Một cuốn kinh Phật Niddesa ở Bali đề cập đến sự tồn 
tại TambraLinga vào thế kỷ II. Mặc dù rất ít thông tin về tiến trình lịch 
sử chính trị, kinh tế, xã hội, vương quốc này được cho là rất quan trọng 
trong vùng. Vào thế kỷ XI, vương quốc này thống trị các vương quốc 
của người Mon ở Lào và Haripunjaya. Vua của TambraLinga trở thành 
thủ lĩnh của một trong những đế chế Angkor mạnh nhất, được biết đến 
với cái tên Suryavarman I. 

1. Xem Ian Glover, Peter Bellwood (eds): Southeast Asia: From Prehistory to 
History, London: Routledge, 2004, p. 256.
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Những ghi chép về các vương quốc ở bán đảo Mã Lai không thống 
nhất và thiếu chi tiết. Tên các cảng thị vào thời gian đó thường bị lẫn 
vào nhau. Đối diện với các đế chế hùng mạnh ở Đông Nam Á, các 
vương quốc nhỏ Mã Lai không thể tồn tại một cách độc lập. Cuộc 
chinh phục đầu tiên đối với các quốc gia này có lẽ là của Fan Shihman 
ở Phù Nam. Ông ta lập nên một liên minh kinh tế và tôn giáo có kết 
cấu tương đối lỏng lẻo. Từ thế kỷ VII trở đi, trước sự suy tàn của Phù 
Nam, các vương quốc cổ Mã Lai tự tách khỏi sự phụ thuộc vào Phù 
Nam và phát triển trở thành các thế lực độc lập. Từ sau thế kỷ VII, 
các quốc gia này nằm dưới sự tranh giành ảnh hưởng bởi Chân Lạp 
và Srivijaya. Cuối cùng các quốc gia thuộc Mã Lai chịu thần thuộc đế 
chế Srivijaya, với kinh đô tại Palembang, thuộc nam Sumatra. Chân 
Lạp mở rộng vương quốc về phía nam và thành lập đế chế đại Angkor. 
Do hạn chế về mặt tư liệu, chúng tôi không có nhiều thông tin về điều 
kiện kinh tế, văn hóa, tôn giáo của các vương quốc Mã Lai. Điều đáng 
chú ý là, trong khi Phù Nam được cho là nằm dưới ảnh hưởng của Ấn 
Độ và Trung Hoa, thì các quốc gia Mã Lai thuộc khu vực lại chịu thần 
thuộc vào Phù Nam. Nếu hiểu khái niệm “tính tự trị” (autonomous) 
của Đông Nam Á theo nghĩa rộng, tức là trong sự so sánh với các thế 
giới bên ngoài khu vực, thì rõ ràng các quốc gia Mã Lai cổ hoàn toàn 
tự trị về mặt chính trị. 

3. Các vương quốc cổ Miến Điện

Vương quốc cổ Miến Điện nằm ở vùng duyên hải phía tây của Đông 
Nam Á. Bởi vị trí địa lý, đây có lẽ là khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc và 
trực tiếp nhất của văn hóa Ấn Độ. Ảnh hưởng về văn hóa của Ấn Độ tới 
Miến Điện theo cả đường biển và đất liền. Những thông tin lịch sử sớm 
nhất liên quan đến Miến Điện như một phần trên tuyến đường tơ lụa 
xuyên lục địa từ Trung Quốc tới Bactria ở Trung Á vào năm 128 trước 
Công nguyên. Để bảo vệ và phát triển tuyến thương mại này, năm 69 sau 
Công nguyên Trung Quốc lập nên trạm trung chuyển hàng hóa ở Yung-
Chiang cắt ngang sông Mê Kông, cách 60km về biên giới Miến Điện 
(Myanmar) ngày nay.
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Truyền thuyết lịch sử của Miến Điện đề cập đến cuộc di cư của 
bộ tộc Sakya dưới sự chỉ huy của Abhi Baja rời Kapilavastu ở Bắc Ấn 
(Nepal ngày nay) tới Miến Điện và lập nên thành phố Taguang. Hiện 
nay, vẫn còn nhiều phế tích của thành phố này. Sau khi Abhi Baja chết, 
hai người con của ông là Kan Rajagyi và Kan Rajang tranh nhau ngôi 
vị. Vấn đề sau đó được giải quyết theo quy định ai là người xây dựng 
được một công trình tôn giáo trong thời gian sớm nhất sẽ lên kế vị. 
Trong cuộc thi này, người con thứ giành thắng lợi. Người con cả, Kan 
Rajagyi chuyển đến Khyeng - Dweng ở Irrawaddy. Ông ta trao quyền 
kiểm soát thung lũng Kubu cho con là Muddusita, còn mình thì tiếp tục 
đi đến vùng núi Arakan. Sử biên niên của người Arakan cho biết rằng, 
nguồn gốc của họ là từ một nhánh của một gia đình Myanmar tới vùng 
núi Kyaukkpandaung vào năm 825 trước Công nguyên. Nguồn gốc tộc 
người và lịch sử của người Arakan được ghi trong truyền thuyết, nhưng 
chưa có những bằng chứng về tính xác thực1. 

Những người xuất hiện sớm nhất ở vùng bắc Miến Điện được biết 
đến là Pyus và người Môn. Người Pyus sống ở vùng phía bắc, cụ thể 
là vùng thung lũng Irrawady và người Môn ở phía nam hoặc thung 
lũng Menam. Nơi đây được biết đến là nơi sinh ra nhà sư Singhala, 
Phật Ghosha vào thế kỷ V. Truyền thuyết của người Miến và những câu 
chuyện Phật giáo Jataka ám chỉ Miến Điện như là một “Suvarnbhumi”, 
miền đất vàng có những mối liên hệ với Thích Ca Mâu Ni, cụ thể là 
Phật Thích Ca. Hai anh em Tapulsa và Palikat mang theo tám sá lợi 
tóc Phật và lưu giữ tại chùa Shwe Dagon. Người Trung Quốc bắt đầu 
có liên lạc với vương quốc Pyus ở thung lũng Irrawady vào thế kỷ III. 
Người Pyus là những người tiền trạm di cư đến Miến Điện và định cư 
ở vùng Prome. Có nhiều phế tích của kiến trúc cổ được tìm thấy ở khu 
vực Prome, nơi người Pyus xây dựng kinh đô tại Srikshetra. Người Pyus 
di chuyển xuống phía nam và lập nên nhiều công quốc như Taguang, 

1. Xem A.P. Phayre: History of Burma: from the earliest time to the end of the 
first war with British India, London: Routledge, 2001, p.44. 



CHƯƠNG II: NAM BỘ THỜI KỲ LỤC CHÂN LẠP - THỦY CHÂN LẠP 149

Halinigi và Peikhandmyo. Một truyền thuyết liên quan đến vương quốc 
Laingyi cho biết rằng mỗi khi vị hoàng tử của vương quốc cười, vàng 
rơi phủ khắp vương quốc. Nhà vua vì muốn gây ấn tượng với sứ giả của 
Trung Quốc đã yêu cầu hoàng tử cười, nhưng vị hoàng tử đã không 
cười. Trái lại hoàng tử khóc và ngay lập tức gây ra một trận động đất, 
mà cả nhà vua, hoàng hậu, sứ thần Trung Quốc và toàn bộ hoàng gia 
bị chôn vùi. Chính tư liệu Trung Quốc cũng ghi nhận sự tồn tại vương 
quốc Laingyi vào thế kỷ III. Những cánh đồng lúa màu mỡ tại Kyaukse 
về phía bắc tạo thuận lợi cho người Pyus và vì thế vương quốc ngày càng 
phát triển cường thịnh. Nguồn tư liệu đầu tiên liên quan đến Pyus được 
cung cấp bởi nhà hành hương Trung Quốc là Huyền Trang (Huien-
tsang). Theo Huyền Trang, Phật giáo tiểu thừa sử dụng bản kinh Phật 
Bali rất thịnh hành ở đây1. 

Người Môn là những cư dân sống rải khắp vùng đất thấp của Đông 
Nam Á. Họ là những người đầu tiên tiếp nhập văn hóa Ấn. Họ được 
miêu tả là những người hiền lành, thông thái và không có chính sách 
hiếu chiến. Thay vì bị chinh phục bởi người Miến và người Thái - Shan, 
người Môn trở thành các nhà giảng dạy tôn giáo và văn hóa. Họ có mối 
liên hệ trực tiếp với người Ấn vì những nơi họ sinh sống đều là những 
nơi người Ấn thiết lập các trung tâm thương mại. Quan hệ hôn nhân 
giữa người Môn và thương nhân Ấn Độ diễn ra phổ biến. Người Môn 
học văn hóa Ấn và dần trở thành người giảng dạy và bảo vệ văn hóa đó. 
Theo truyền thuyết Suddhammvati là nơi định cư đầu tiên của người 
Môn ở Miến Điện với kinh đô ở Oisa. Cũng theo truyền thuyết thì ảnh 
hưởng của Phật giáo Ấn Độ bắt đầu khoảng năm 249 sau Công nguyên, 
khi vua Ashoka cử sứ giả tới Suvarnbhumi để thiết lập quan hệ. 

Người Môn đã thiết lập hàng loạt các vương quốc nhỏ mà các vương 
quốc này liên minh với nhau phát huy ảnh hưởng không chỉ ở Miến 
Điện mà lan rộng tới Phù Nam và cả vùng đồng bằng. Trung tâm chính 

1. Xem thêm: J. Stargardt: The Ancient Pyu of Burma. Cambridge: Publications 
on Ancient Civilization in South East Asia and Singapore, 1990.
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của họ có lẽ là vùng thung lũng Chao Phraya sau đó đến thế kỷ VI thì di 
chuyển tới Dvarati. Kinh đô của Dvarati là ở Nakron Patom, nằm cách 
Băng Cốc khoảng 30 dặm về phía tây. Cũng trong thế kỷ VI, hàng loạt 
các vương quốc của người Môn được hình thành như Phra Pathom, Si 
Theo và Phong Tuk. Không có thông tin về lịch sử của các vương quốc 
này, chỉ biết rằng chúng đều thần thuộc Phù Nam. Người Arập gọi kinh 
đô của người Môn ở hạ Miến Điện là Ramendesa trong khi người Miến 
Điện tự gọi là Tailang. 

Người Môn vốn không phải là những người hiếu chiến, nên họ 
không bành trướng về phía bắc tới thung lũng Irrawady hoặc về phía 
tây tới Arakan. Họ chỉ tập trung ở vùng đồng bằng. Trong lịch sử của 
Miến Điện có đề cập đến sự sụp đổ của vương quốc Pyus vào năm 94 
sau Công nguyên và lần khác vào năm 800 sau Công nguyên. Có lẽ 
trong đế chế Pyus lần hai, người Môn đã giành được độc lập. Với sự 
sụp đổ của vương quốc Pyus và sự tan rã của liên minh Phù Nam, một 
liên minh người Môn-Khmer được hình thành ở vùng trung tâm của 
Chân Lạp. Đây là tiền thân của đế chế Angkor. 

4. Vương quốc cổ Lâm Ấp

Cùng với sự tồn tại của quốc gia Phù Nam ở miền Nam Việt Nam, 
ở miền Trung và Bắc Việt Nam cũng tồn tại những chính thể có sức ảnh 
hưởng lớn lan tỏa khu vực. Khi nhà Hán đô hộ Việt Nam vào năm 111 
trước Công nguyên thì nước Âu Lạc của nhà Triệu bị chia thành hai 
quận là Giao Chỉ và Cửu Chân. Theo sách Tiền Hán thư, phần địa lý chí, 
thì quận Giao Chỉ gồm có 10 huyện: Luy Lâu, An Định, Cẩu Lậu, Mê 
Linh, Khúc Dương, Bắc Đái, Kê Từ, Tây Vu, Long Biên và Chu Diên. 
Theo Giáo sư Đào Duy Anh thì Giao Chỉ bao gồm toàn bộ vùng Bắc Bộ 
ngày nay, vùng tây nam Quảng Tây (Trung Quốc) trừ vùng thượng lưu 
sông Đà và sông Mã. Phía nam của Giao Chỉ là quận Cửu Chân (thuộc 
Thanh Hóa, Nghệ Anh, Hà Tĩnh ngày nay). Sau khi chiếm được phần 
đất phía nam của quận Cửu Chân, nhà Nam Hán thành lập thêm một 
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quận mới là Nhật Nam (khu vực từ Đèo Ngang vào đến Bình Định ngày 
nay). Cả ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam đều bị đặt dưới sự 
cai trị trực tiếp của quan lại Trung Quốc. Nhân dân địa phương không 
ngừng nổi dậy chống lại ách đô hộ của thực dân phương Bắc. 

Từ nửa cuối thế kỷ II, phần lãnh thổ phía nam của quận Nhật Nam 
ngày càng trở nên khó cai trị. Cư dân bản địa liên tục nổi lên chống lại 
nhà Hán. Huyện Tượng Lâm trở thành nơi tranh chấp thường xuyên 
giữa quan cai trị nhà Hán và dân địa phương. Đặc biệt, vào năm 190 sau 
Công nguyên, một người quan địa phương là Khu Liên nổi lên giết thứ 
sử Chu Phù và chiếm huyện thành. Năm 192 sau Công nguyên, Khu 
Liên lập nên một quốc gia mới ở Tượng Lâm mà hậu Đường thư gọi là 
Lâm Ấp quốc (Lin-yi-quo). Có lẽ do cũng muốn chấm dứt tình trạng 
chiến tranh kéo dài quá lâu, triều đình Trung Hoa miễn cưỡng chấp 
nhận sự ly khai của Lâm Ấp. Đổi lại, Lâm Ấp phải thường xuyên gửi 
cống phẩm tới triều đình Trung Hoa. 

Theo cổ sử của Trung Quốc thì vương quốc Lâm Ấp nằm ở huyện 
Tượng Lâm, quận Nhật Nam, phía nam huyện Lô Dung (Thừa Thiên 
Huế ngày nay). Đường thư nói Lâm Ấp từ huyện Tây Quyển (Quảng 
Bình trở vào). Đại Nam Nhất Thống Chí cho rằng, Tượng Lâm là Bình 
Định và Phú Yên. Thủy Kinh Chú cho biết thủ phủ của Lâm Ấp lúc đầu 
không biết ở đâu, sau được biết đặt tại Khu Lật (thành phố Huế hiện 
nay), phía nam sông Lô Dung (sông Hương). Một số nhà Chămpa học 
cho rằng, Lâm Ấp là lãnh thổ Indrapura từ mũi Hoành Sơn đến đèo 
Hải Vân, được lập nên bởi những người Ấn Độ đến từ sông Hoàng Hà. 
Tuy nhiên, hiện nay chưa có bất kỳ một dấu tích bi ký nào viết về sự 
kiện này.

Sự ra đời của Lâm Ấp là một sự kiện trọng đại trong lịch sử các 
vương quốc cổ hình thành ở miền Trung Việt Nam. Trải qua năm triều 
đại và tồn tại cho đến năm 605, Lâm Ấp được coi như là bước đệm cho 
sự hình thành của vương quốc Chămpa. Triều đại thứ nhất của Lâm Ấp 
được bắt đầu vào năm 192 với vị vua khai sinh ra vương triều là Khu 
Liên. Ông trị vì trong nhiều năm, nhưng không biết mất năm nào và ai 
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là người kế vị. Lương thư cho biết trong khoảng thập niên 220-230, con 
của Khu Liên có gửi phái bộ đến Tổng đốc Quảng Đông và các thái thú 
Giao Châu để triều cống và duy trì quan hệ ngoại giao. Năm 248 diễn ra 
cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Nhà Đông Ngô cho Lục Dận làm An Nam 
hiệu úy, tức Thứ sử, sang Giao Châu “dẹp loạn”. Sau khi đàn áp xong 
cuộc khởi nghĩa này, Lục Dận đem quân xuống chiếm Khu Lật, bắt theo 
hàng ngàn thợ khéo tay dâng cho nhà Đông Ngô vào năm 260. Những 
vùng đất bị quân Lâm Ấp chiếm đóng đều bị lấy lại. Lãnh thổ Lâm Ấp 
trở về vị trí cũ là huyện Tượng Lâm.

Năm 270, cháu ngoại của Khu Liên là Phạm Hùng (Fan Hiong hay 
Fan Hsung) lên làm vua. Dưới thời của Phạm Hùng, lãnh thổ của Lâm 
Ấp được mở rộng tới Khu Túc, cạnh sông Gianh. Phạm Hùng cũng đã 
chinh phục và thống nhất các tiểu vương quốc khác nằm dọc dải đất 
miền Trung. Sau hơn mười năm chinh chiến (271-282), Phạm Hùng 
bị quân nhà Tây Tấn đánh bại. Năm 283, con là Phạm Dật (Fan Yi) lên 
ngôi. Năm 284, Phạm Dật gửi sứ bộ sang Trung Quốc cầu hòa. Lâm Ấp 
được hòa bình và Phạm Dật trị vì được 52 năm thì qua đời.

Phạm Dật qua đời năm 336, sau đó tể tướng Phạm Văn (Fan Wen) 
cướp ngôi1. Dưới thời Phạm Văn, kỹ thuật luyện sắt đạt đến đỉnh cao. 
Nhà vua tiếp nhận văn minh Ấn Độ vào đời sống như cải tổ hệ thống 
quan lại theo mô hình Ấn Độ. Thủ phủ của Lâm Ấp được xây dựng 
tại Khu Lật (hay Thành Lồi, Huế) với hình chữ nhật, chu vi 2.100m, 
tường cao 8m, có 16 cửa, dân chúng sống quanh chân thành, mỗi khi 
có loạn, các cửa thành đóng lại. Với thế mạnh này, Phạm Văn đã đánh 

1. Phạm Văn không phải là người Lâm Ấp mà là người gốc Hoa quê ở Dương 
Châu, bị bán làm nô lệ cho một quan cai trị huyện Tây Quyển tên Phạm Tương. 
Năm 15 tuổi, vì phạm tội, Phạm Văn trốn theo một thương gia người Lâm Ấp sang 
Trung Quốc và Ấn Độ buôn bán, nhờ đó đã học hỏi được kỹ thuật luyện kim và 
xây thành lũy của người Hoa. Khi về lại Lâm Ấp năm 321, Phạm Văn trở thành 
người thân tín của Phạm Dật và được giao trọng trách xây thành, đắp lũy, dựng 
cung đài theo kiểu Trung Quốc, chế tạo chiến xa và vũ khí, nhạc khí,... và được 
thăng chức tể tướng. 
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thắng hai nước là Đại Kỳ Giới và Tiểu Kỳ Giới (chưa rõ vị trí địa lý), 
chinh phục nhiều bộ lạc khác như Che Phou, Siu Lang, Khiu Tou, Kan 
Lou và Fou Tan. 

Năm 340, Phạm Văn xin nhà Đông Tấn cho sáp nhập quận Nhật 
Nam, gồm các huyện Tây Quyển, Ty Canh, Chu Ngô, Lô Dung và một 
phần đất phía nam quận Cửu Chân là huyện Hàm Hoan vào lãnh thổ 
Lâm Ấp, nhưng không được chấp nhận. Phạm Văn liền đem quân tấn 
công vào Nhật Nam, chiếm huyện Tây Quyển, giết Thứ sử Hạ Hầu Lâm, 
lấy mũi Hoành Sơn (nam quận Cửu Chân) làm biên giới. Từ đó phần 
lãnh thổ từ đèo Ngang trở xuống thuộc về Lâm Ấp và cũng kể từ đó phía 
bắc đèo Ngang là nơi thường xuyên xảy ra những xung đột giữa Lâm Ấp 
và Giao Châu trong suốt thế kỷ IV - V. Năm 349, nhà Đông Tấn phản 
công, quân Lâm Ấp bại trận, Phạm Văn bị trọng thương và qua đời. Con 
của Phạm Văn là Phạm Phật (Fan Fo) lên thay. 

Phạm Phật là một vị tướng tài ba, được nhiều sử gia cho là người 
mở đầu vương triều Gangaraja (Bắc Chiêm Thành). Vừa lên ngôi, Phạm 
Phật tấn công quân nhà Đông Tấn tại Nhật Nam và vây thành Cửu 
Chân. Năm 351, quân Lâm Ấp bị đánh bại, chạy về phía tây tại Lãng Hồ, 
huyện Thọ Lãnh (Thanh Hóa), thành Khu Túc bị chiếm, ranh giới được 
thiết lập lại tại huyện Ty Canh gần sông Nhật Lệ (Quảng Bình). Năm 
359, quân Đông Tấn chiếm huyện Thọ Lãnh và đánh bại quân Lâm Ấp 
tại vịnh Ôn Cấn, chiếm thành Khu Túc; Phạm Phật xin hòa và gửi sứ bộ 
sang Trung Quốc triều cống vào năm 372 và 377. Phạm Phật mất năm 
380, nhường ngôi cho con là Phạm Hồ Đạt. 

Phạm Hồ Đạt (Fan Houta) được nhiều sử gia cho là vua 
Dharmamaharaja, hiệu là Bhavavarman I. Dưới thời Phạm Hồ Đạt, 
Phật giáo Tiểu thừa phát triển mạnh, nhiều nhà sư từ Ấn Độ sang 
truyền đạo. Thành Khu Lật vẫn là trung tâm chính trị nhưng đổi tên 
thành Kandapurpura, nghĩa là Phật Bảo Thành (vì là nơi có nhiều đền 
đài và hình tượng Phật và Shiva). Bên cạnh đó nhà vua còn cho xây 
dựng thêm một trung tâm tôn giáo mới tại Amavarati, tức thánh địa 
Hào Quang (thánh địa Mỹ Sơn). Nhiều đền thờ đạo Bàlamôn được xây 
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dựng tại Mỹ Sơn để thờ thần Shiva và tượng Linga. Ngôi đền đầu tiên 
được xây bằng gỗ vào cuối thế kỷ IV mang tên Bradresvara, kết hợp giữa 
tên vua Bhavavarman I và thần Isvara (hay Shiva). Kể từ thế kỷ IV trở 
đi, lãnh tụ chính trị và tôn giáo tại Lâm Ấp đã được tôn vinh theo triết 
lý thờ thần tức là thờ vua, vua thay mặt thần Shiva cai quản muôn dân. 
Shiva vừa là thần bảo hộ xứ sở vừa là vị thần giữ đền (Dvarapala) để dân 
chúng đến thờ phụng và dâng lễ vật. 

Năm 399, Phạm Hồ Đạt mang quân chiếm quận Nhật Nam, giết 
Thái thú Khổng Nguyên, tiến công quận Cửu Đức, bắt sống Thái thú 
Tào Bính, nhưng bị quân của Thống chế Đỗ Viện đánh bại phải rút về 
dưới đèo Ngang. Năm 413, Phạm Hồ Đạt mang bộ binh chiếm đóng 
Nhật Nam, ra lệnh cho thủy binh đổ bộ vào Cửu Chân đốt phá các làng 
xã duyên hải. Thứ sử Đỗ Tuệ Độ (con Đỗ Viện) mang quân ra nghênh 
chiến, chém được con của Phạm Hồ Đạt là Phạm Trân Trân và tướng 
Phạm Kiện, bắt làm tù binh hơn 100 người, trong đó có một hoàng tử 
tên là Na Neng, tất cả đều bị chém đầu. Phạm Hồ Đạt trốn vào rừng sâu 
rồi mất tích. Trong khi chưa tìm được một vị vua mới, triều đình Lâm 
Ấp tiếp tục triều cống Trung Quốc để được yên về chính trị. 

Triều đại tiếp theo là Bhadravarman do Phạm Tu Đạt cai trị. Trong 
thời gian từ năm 413 đến năm 420, con cháu Phạm Hồ Đạt tranh giành 
ngôi vua, nội chiến xảy ra khắp nơi. Năm 413, một người con của Phạm 
Hồ Đạt là Địch Chớn (còn gọi là Địch Chân - Ti Chen), một đạo sĩ 
Bàlamôn, được triều thần đưa lên ngôi vua, hiệu Gangaraja. Năm 415, 
quân Lâm Ấp vào cướp Giao Châu. Năm 420, Tuệ Độ đánh Lâm Ấp. 
Địch Chớn là người đam mê văn hóa Ấn Độ muốn nhường ngôi cho em 
là Địch Khải (Ti Kai) để sang Ấn Độ sống những ngày cuối đời, nhưng 
Địch Khải sợ bị triều thần ám hại, dẫn mẹ chạy trốn vào rừng. Ngôi 
báu đành nhường cho Manorathavarman là cháu Địch Chớn. Tể tướng 
Thiếu Lâm (Tsang Lin) chống lại vì cho rằng người này không được sinh 
ra từ một người mẹ có dòng máu tinh khiết (tức đẳng cấp Brahman), 
nên bị Manorathavarman giết chết.
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Năm 420, cháu của Thiếu Lâm ám sát vua Manorathavarman và đưa 
người em cùng mẹ khác cha của Địch Chớn là Văn Địch (Wen Ti) lên 
thay. Văn Địch xưng hiệu là Phạm Dương Mại (Yan Mah hay Fan Yang 
Mai), có nghĩa là Hoàng tử Vàng, nhưng không trị vì được lâu vì bị chết 
trong một cuộc tấn công của quân Đông Tấn. Con là Thái tử Đốt, 19 
tuổi, được nhà Đông Tấn phong vương năm 421, hiệu là Phạm Dương 
Mại II. Nhân tình thế rối loạn bên Trung Quốc khi nhà Lưu Tống lật 
đổ nhà Đông Tấn, năm 431, Phạm Dương Mại II dẫn hơn 100 chiến 
thuyền tấn công các làng ven biển tại cửa Thọ Lãnh, Tứ Hội và Châu 
Ngô (quận Nhật Nam và Cửu Chân) nhưng bị đánh bại, quân Tống 
chiếm thành Khu Lật, Dương Mại II chạy trốn ra Chiêm Bất Lao (Cù 
Lao Chàm thuộc Quảng Nam). Năm 433, Phạm Dương Mại II xin lãnh 
đất Giao Châu về cai trị nhưng vua Tống không chịu, chiến tranh lại xảy 
ra. Năm 443, vua Tống Du Long phong Thống chế Đàn Hòa Chi làm 
Thứ sử Giao Châu cùng hai phó tướng là Tống Xác và Túc Canh Hiến 
mang đại quân đánh Lâm Ấp. Phạm Dương Mại II chạy thoát được ra 
cửa Tượng Phổ, vịnh Bành Long, tổ chức lại lực lượng, tăng cường thêm 
nhiều đội tượng binh rồi ra lệnh tổng phản công nhưng không địch nổi 
quân Tống. Đàn Hòa Chi thu rất nhiều vàng bạc, châu báu, tượng đồng 
và đập phá rất nhiều đền đài. Tống sử chép rằng, Đàn Hòa Chi lấy được 
nhiều tượng vàng (mười người mới ôm xuể), đem nấu chảy, thu được 
hơn 10 vạn cân. Từ đó Trung Quốc biết Lâm Ấp có nhiều vàng nên mỗi 
khi có dịp là tiến quân xuống đánh cướp.

Trong lúc chạy xuống phía nam, Phạm Dương Mại II chinh phục 
luôn các tiểu vương phương Nam, thống nhất với lãnh thổ phía bắc. 
Năm 443, Phạm Dương Mại II về lại Khu Lật và mất năm 446. Lãnh thổ 
phía bắc của Lâm Ấp bị đẩy lùi về huyện Lô Dung (Thừa Thiên), con 
cháu Phạm Dương Mại II lại tranh chấp quyền hành. 

Năm 455, con Phạm Dương Mại II là Phạm Chút (còn gọi là Phạm 
Trần Thành - Fan Tou) lên ngôi, hiệu Trần Thành (Devanika). Trung tâm 
chính trị vẫn tại Khu Lật, nhưng Trần Thành cho xây dựng thêm một trung 
tâm văn hóa và tôn giáo mới tại Amaravati, gọi là thánh địa Hào Quang 
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(Mỹ Sơn, Quảng Nam). Vương quốc Lâm Ấp tiếp tục được nới rộng xuống 
phía nam, phía bắc và cao nguyên phía tây. Phạm Trần Thành mất 
năm 472, Lâm Ấp không có vua, nội bộ triều đình có biến động.

Năm 484, một người Phù Nam là Phạm Đăng Căn Thăng (còn gọi là 
Phạm Đăng Căng Thuần - Kieou Tcheou Lo), là con của vua Phù Nam 
Jayavarman tị nạn tại Lâm Ấp, cướp ngôi và cầm quyền trong gần 20 
năm. Năm 492, con Phạm Trần Thành là Phạm Chư Nông (chắt Phạm 
Dương Mại I) giết Căn Thăng giành lại ngôi báu, được vua Tề Võ Đế 
phong vương Lâm Ấp. Phạm Chư Nông chết năm 498, con cháu tiếp 
tục trị vì đến năm 527, bao gồm Phạm Văn Tổn (còn gọi là Phạm Văn 
Tởn - Fan Wen Kuoan) (498-502), Phạm Thiên Khơi (còn gọi là Phạm 
Thiên Khởi) hiệu Detavarman (510-514), Cao Thức Thắng Khởi, hiệu 
Vikrantavarman hay Bật Tôi Bật Ma (526-527).

Năm 529, Vikrantavarman mất, không có người kế tự. Triều đình Lâm 
Ấp phong Luật Đa La Bật Ma (dòng dõi Địch Châu mà Vikrantavarman 
là cháu) lên làm vua, hiệu Rudravarman I. Năm 577, Luật Đa La Bật 
Ma mất, con là Prasastadharma lên kế nghiệp, hiệu Phạm Phạn Chi 
(Sambhuvarman). Dưới thời Phạm Phạn Chi, văn hóa Lâm Ấp lan tỏa 
khắp khu vực Đông Nam Á. Năm 598, nhà Tùy chiếm Lâm Ấp và phân 
chia vương quốc thành ba châu: châu Hoan (Ty Canh), châu Ái (Hai Âm) 
và châu Trong (Khương). Đến năm 605, nhà Tùy hoàn toàn chinh phục 
được Lâm Ấp. Kinh đô thất thủ, quốc gia Lâm Ấp diệt vong, vua Phạm 
Phạn Chi lưu vong về phía nam và dựng quốc gia riêng, xây thành phố 
Sư Tư (nay là Trà Kiệu). Thời vua Phạm Phạn Chi là thời kỳ quá độ giữa 
Lâm Ấp và Chămpa bởi quốc hiệu Ấp Chămpa chính thức xuất hiện 
trong thời này. Phạm Phạn Chi cho xây dựng lại ngôi đền Bhadrecvara 
bằng gạch ở Mỹ Sơn, ngôi đền thời vua trước bằng gỗ đã bị cháy.

Lâm Ấp là nơi tiếp giao của văn minh Ấn Độ và Trung Hoa. Trong 
thời kỳ đầu, ảnh hưởng của Trung Hoa nhiều hơn ảnh hưởng của Ấn 
Độ. Vào thời cuối Lâm Ấp, văn hóa Ấn Độ trở thành dòng văn hóa chủ 
lưu của vương quốc. Thương nhân và tu sĩ Ấn Độ tích cực truyền bá văn 
hóa của họ tới triều đình Lâm Ấp. Những người Ấn này đã truyền cho 
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giới quý tộc địa phương văn hóa của họ, và luôn cả cách thức tổ chức xã 
hội. Khác với người Hoa, tổ chức xã hội của người Ấn mang tính phân 
quyền cao hơn, phù hợp với nếp sống của người địa phương nên được 
giai cấp thống trị ưa chuộng. 

Trong khi quốc gia Lạc Việt ở miền Bắc Việt Nam bị nhà Hán đô hộ, 
vương quốc Lâm Ấp mải đối phó với các cuộc chinh phạt của quân Hán 
từ phía bắc, các quốc gia ở bán đảo Mã Lai và vùng Miến Điện lại chưa 
đủ mạnh, Phù Nam đã vươn lên trở thành một đế chế có ảnh hưởng lớn 
nhất ở Đông Nam Á trong những thế kỷ đầu Công nguyên. Nằm trên 
con đường giao thương Đông - Tây, Phù Nam đóng vai trò là trung tâm 
điều phối hàng hóa (entrepôt) giữa các tuyến từ Mã Lai - Xiêm với các 
cảng thị thuộc vùng duyên hải của Việt Nam và Nam Trung Hoa. Phù 
Nam chi phối các hoạt động buôn bán dọc theo vịnh Xiêm, bán đảo Mã 
Lai, Inđônêxia, Ấn Độ, Ba Tư và gián tiếp tới Địa Trung Hải. Các quốc 
gia thuộc bán đảo Mã Lai và ven vịnh Xiêm để trở thành chư hầu, thần 
phục Phù Nam. Người Môn thuộc Miến Điện cũng tích cực tham gia 
vào các hoạt động thương mại với Phù Nam và trở thành lực lượng vận 
chuyển hàng hóa chính trên các tuyến đường bộ nối hai bờ đông - tây 
của bán đảo Mã Lai. Thông qua các hoạt động buôn bán và các cuộc 
chinh phạt tới các quốc gia ở phía tây của bán đảo Mã Lai, Phù Nam dần 
chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Cho dù chiếm ưu thế về kinh tế và 
quân sự nhưng Phù Nam vẫn phải thần phục về tôn giáo với các quốc 
gia nhỏ yếu này. Do vị trí địa lý, là nơi đầu tiên mà thương nhân và nhà 
truyền giáo Ấn Độ đặt chân đến trước khi họ tiếp tục hành trình tới các 
vùng đất khác của Đông Nam Á, người Mã Lai dễ dàng tiếp xúc và chịu 
ảnh hưởng của văn hóa và tôn giáo Ấn Độ. Chính họ đã chủ động tiếp 
thu văn hóa Ấn Độ thông qua việc gả con gái cho các thương nhân và 
Braman Ấn Độ. Quá trình Ấn Độ hóa diễn ra lâu dài và phải vào thế kỷ IV  
thì ảnh hưởng của văn hóa Ấn ở Đông Nam Á mới thực sự rõ ràng1. 

1. Xem Monica L. Smith: “Indianization from the Indian point of view: Trade 
and Cultural Contacts with Southeast Asia in the early first millennium C.E”, 
Journal of the Economic and Social History of the Orient, N042, 1999, p.18.
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Trước thời gian đó, các xã hội ở Đông Nam Á vẫn dựa vào tín ngưỡng 
và tôn giáo địa phương. Nhiều bằng chứng khảo cổ học đã chỉ ra rằng, 
không phải Đông Nam Á bị lệ thuộc vào văn hóa Ấn Độ mà chính văn 
hóa Ấn Độ đã bị “đồng hóa” vào trong các tín ngưỡng bản địa đã phát 
triển ở trình độ tương đối cao1. Hơn nữa, ảnh hưởng của văn hóa Ấn 
Độ (và văn hóa Trung Hoa đối với miền Trung và Bắc Việt Nam) trước 
hết và phần lớn là ở mức độ cung đình. Thông qua vai trò của nhà vua 
và triều đình, những yếu tố văn hóa ngoại lai mới được truyền bá tới 
dân chúng. 

II- SỰ SUY THOÁI CỦA PHÙ NAM 

1. Sự suy thoái của Phù Nam - Những tác nhân đa chiều

Vào thế kỷ II-III, sau thời kỳ “tiền Óc Eo” (Pre-Oc Eo)2, văn hóa Óc 
Eo được coi là vùng văn hóa trung tâm của vương quốc Phù Nam bắt 
đầu ở vào giai đoạn phát triển vượt trội. Với tư cách là một quốc gia phát 
triển sớm và cũng sớm đạt đến sự cường thịnh, Phù Nam đã mở rộng 

1. Xem J. Stargardt: The Ancient Pyu of Burma. Cambridge: PACSEA,1990, p.43.
2. Hiện nay, dựa trên các phát hiện khảo cổ học, các nhà nghiên cứu cho 

rằng, trước thời đại văn hóa Óc Eo đã có một thời kỳ phát triển “tiền Óc Eo”. “Giờ 
đây, chúng ta đã có trong tay những nguồn liệu vật thể mới mẻ, đa dạng và cực 
kỳ mấu chốt của các trầm tích văn hóa “tiền Óc Eo” - những nguồn liệu vật chất 
minh định sự hiện diện thực tiễn ở Nam Bộ một truyền thống văn hóa thời tiền 
sử - sơ sử riêng biệt được ngày càng nhiều học giả mệnh danh là “Phức hệ văn hóa 
Đồng Nai” hay “Phức hệ văn hóa tiền Óc Eo” thay thế và hàm chứa mọi tên gọi của 
“Phước Tân”, “Bến Đò”, “Cù Lao Rùa”, “Cầu Sắt”, “Rạch Núi”, “Dốc Chùa”, “Bưng 
Bạc”, “Phú Hòa”, “Giồng Phệt” hay “Cần Giờ” của dĩ vãng - những vật liệu nền 
móng có quan hệ đến những mốc lớn của quá trình phát sinh - phát triển của cộng 
đồng tộc người bản địa, quá trình lao động và sáng tạo văn hóa, giao lưu và tụ hội - 
kết tinh để tạo hình bản sắc với nhiều nét đặc thù của xã hội cổ Nam Bộ và phát sáng 
của văn minh ở lưu vực các hệ thống sông “huyết mạch” Đồng Nai - Cửu Long trong 
lịch sử. Đó là nhận thức chưa hề nhận biết nổi trước mùa Xuân năm 1975”. Xem 
Phạm Đức Mạnh: “Di sản văn hóa vật thể “tiền Óc Eo” ở Nam Bộ - hiện trạng và 
bản chất lịch sử”, bài in trong: “Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam”, Sđd, tr.80. 
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ảnh hưởng và từng bước thôn tính nhiều khu vực lãnh thổ, vương quốc 
trong khu vực. Ở những mức độ khác nhau, Phù Nam đã xác lập, khẳng 
định vị thế chính trị của mình với nhiều thuộc quốc, tiểu quốc chư hầu 
ở Đông Nam Á, bán đảo và hải đảo1. 

Là một thể chế biển (maritime polity) nhưng có lịch sử phát triển 
gắn với vùng hạ lưu Mê Kông, Phù Nam hẳn có ý thức rất mạnh mẽ về 
vai trò của các dòng sông cũng như sự trù phú của nguồn lợi tự nhiên, 
nhân lực... có thể khai thác ở vùng trung lưu, thượng nguồn các hệ 
thống sông Mê Kông, Tonlé Sap, sông Mun. Đến thế kỷ V, vương quốc 
này đã từng bước mở rộng thế lực của mình đến Bassac thuộc Hạ Lào. 
Đây được coi là vùng đất gốc, nơi hình thành, phát triển của quốc gia 
Chân Lạp. Trên bản đồ Chân Lạp, Bassac nằm ở vị trí tiếp giao giữa hai 
hệ thống sông Mun và Mê Kông. Mặc dù vẫn có những ý kiến tranh 
luận, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, di chỉ Vat Phu chính là 
kinh đô đầu tiên của quốc gia Chân Lạp2. 

1. Xem Jan M. Pluvier: Historical Atlas of Southeast Asia, E.J. Brill, Leiden, 
New York, Holn, 1995. Trên phương diện lịch sử có thể tham khảo các công trình: 
Phan Huy Lê: Qua di tích văn hóa Óc Eo và thư tịch cổ thử nhận diện nước Phù 
Nam, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 11 (379), 2007. Công trình đã phân lập các khái 
niệm và không gian của “vương quốc Phù Nam” với “đế chế Phù Nam”. Theo đó, 
vương quốc Phù Nam là cốt lõi, trung tâm của đế chế Phù Nam. Đế chế Phù Nam 
có nhiều “thuộc quốc”, “chi nhánh” và “nước kimi”. Do sự tương tác quyền lực, 
trong bảy thế kỷ phát triển của Phù Nam, các mối quan hệ này đã có sự biến đổi 
không ngừng. Lương Ninh: Vương quốc Phù Nam - Lịch sử và văn hóa, Sđd, 2005.

2. Mặc dù chưa thể (hoặc rất khó) để đưa ra kết luận cuối cùng nhưng những kết 
quả nghiên cứu khảo cổ học trong những năm qua cho thấy về kiến trúc di chỉ Vat 
Phu dường như thể hiện tương đối rõ phong cách Chămpa. Hơn thế, Vat Phu không 
ở trung tâm vương quốc và nhiều khả năng đó chỉ là một thánh địa của một trong 
những vương quốc Chân Lạp hình thành sau thời kỳ Phù Nam mà thôi. Tuy nhiên, 
cũng có ý kiến cho rằng, trong lịch sử, người Khmer đã mở rộng tầm ảnh hưởng trên 
một khu vực lãnh thổ rộng lớn bao gồm cả một số vùng vốn thuộc không gian văn hóa 
Chămpa, do vậy mặc dù dấu ấn Chân Lạp chưa thật rõ nhưng vẫn có thể coi Vat Phu là 
nơi khởi nguồn, phát tích của Chân Lạp. Xem Inan Mabbett and David Chandler: The 
Khmers, Blackwell Publishers, Oxford, United Kingdom, 1996, pp.78-79. 
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Sau khoảng ba thế kỷ phát triển, nắm giữ con đường giao thương 
huyết mạch nối kết giữa phương Đông với phương Tây từ khoảng thế 
kỷ IV, vương quốc Phù Nam bắt đầu phải đối diện với những thách thức 
từ nhiều phía. Sự hình thành của hai trung tâm kinh tế và chính trị là 
Chân Lạp ở phía trung lưu sông Mê Kông và Srivijaya trên đảo Sumatra 
đã thực sự tạo nên một tam giác quyền lực ở Đông Nam Á. Để bảo vệ 
và tự khẳng định mình, các vương quốc đồng thời là trung tâm quyền 
lực mới này đã thực hiện một chiến lược “đa phương hóa” trong quan 
hệ quốc tế tức là vừa tìm cách duy trì mối liên hệ truyền thống với Phù 
Nam, thần phục Phù Nam, vừa từng bước củng cố thế lực, tranh giành 
ảnh hưởng với Phù Nam. 

Trở lại lịch sử ta thấy, từ đầu thế kỷ III, thời Phạm Sư Mạn, sau 
những thắng lợi quân sự, ông đã tự xưng là “Phù Nam đại vương” rồi 
sai “đóng thuyền to, vượt biển lớn, tấn công và chinh phục được hơn 
mười nước... mở mang đất đai năm, sáu nghìn dặm”1. Chắc hẳn mục 
tiêu tấn công của Phù Nam là những quốc gia nằm dọc theo bờ vịnh 
Thái Lan và bán đảo Sumatra. Phù Nam chinh phục vùng này để gây 
ảnh hưởng hoặc chiếm giữ các trung tâm kinh tế đang hình thành dọc 
theo vùng bán đảo. Theo Giáo sư Nhật Bản Shigeru Ikuta thì: “Các cuộc 
viễn chinh này không nhằm để khống chế các quốc gia - đô thị mà để 
hướng đến việc cướp bóc các mặt hàng thương mại cũng như nô lệ, 
những kẻ không chỉ cần thiết cho công việc gia đình mà còn được coi là 
mặt hàng buôn bán”2. 

Tiếp đó, Phù Nam dường như còn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng sang 
một số tiểu quốc khu vực sông Chao Phraya và Irrawady để khai thông 
và giành quyền chủ động hơn trong các hoạt động kinh tế với Ấn Độ và 
khu vực Tây Nam Á. Dưới áp lực của Phù Nam, thương nhân của các tiểu 
quốc đang hình thành ở bán đảo Mã Lai và Sumatra như Ko-ying (phía 

1. Lương thư, quyển 54, Tư liệu Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 0035.

2. Shigeru Ikuta: “Vai trò của các cảng thị ở vùng ven biển Đông Nam Á từ 
đầu thế kỷ II trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XIX”, bài in trong: Đô thị cổ Hội 
An, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr.249. 
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bắc eo Sunda), bắt đầu vận chuyển hàng hóa đến Phù Nam với tư cách là 
nước thần thuộc. Theo Lương thư thì các nước đó còn phải chịu lệ cống 
vàng bạc cho Phù Nam. Do khẳng định được uy lực với các thuộc quốc, 
sức mạnh kinh tế của Phù Nam càng được tăng cường. Đến thế kỷ IV, 
Phù Nam vẫn là trung tâm thương mại quan trọng nhất của Đông Nam 
Á. Trung Quốc cần vải bông Ấn Độ, cánh kiến, san hô, đá quý, ngọc, hổ 
phách, thủy tinh của Ấn Độ và thị trường Tây Á. Ngược lại, thị trường 
này lại cần tơ lụa, gốm và sản phẩm mỹ nghệ của Trung Quốc. Phù Nam 
trở thành nơi đón nhận các dòng lưu chuyển chính của hệ thống thương 
mại Đông - Tây và là trung tâm truyền phát văn minh Ấn Độ đến nhiều 
quốc gia khác trong khu vực. Nhận xét về vai trò chuyển giao, trung 
tâm thương mại “liên thế giới” đó của Phù Nam, Giáo sư Sakurai Yumio 
cho rằng: “Từ thế kỷ II, khi mà cuộc sống đô thị ở cả hai thế giới (tức 
Trung Hoa và Ấn Độ) đã trở nên hưng thịnh và ngành hàng hải Ấn Độ 
đã phát triển, hai thế giới trở nên xích lại gần nhau hơn. Những thành 
thị ven biển như Adaman và các cảng thị Nam Trung Quốc đã có những 
liên hệ khá mật thiết thông qua bán đảo Malacca. Dọc theo bờ biển bán 
đảo Malacca và bờ phía đông vịnh Thái Lan đã từng hình thành đô thị 
thương mại đầu tiên và sau đó, vương quốc Phù Nam đã nối thông hai 
tiểu trung tâm liên thế giới đó lại bằng đường hàng hải. Những hàng hóa 
đến và đi từ Phù Nam được trung chuyển qua Lâm Ấp nằm trên vùng 
duyên hải miền Trung của Việt Nam. Từ thế kỷ III, thuyền buôn của Phù 
Nam đã tới mua hàng ở các quần đảo, chẳng hạn như mua dầu long não 
ở Padang, đinh hương ở Maluku và vàng từ Borneo. Những điều trên 
đây được biết qua hàng loạt các ghi chép trong sách Trung Quốc vào 
thế kỷ III. Phù Nam là vương quốc truyền bá văn minh Ấn Độ và Trung 
Quốc vào Đông Nam Á và có thể coi là trung tâm liên thế giới đầu tiên 
ở khu vực, đồng thời là nơi nối thông mạng lưới riêng vốn có của Đông 
Nam Á với thế giới bên ngoài”1. 

1. Sakurai Yumio: “Thử phác dựng cấu trúc lịch sử của khu vực Đông Nam 
Á (Thông qua mối quan hệ giữa biển và lục địa)”, bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu 
Đông Nam Á, số 4, 1996, tr.43. 
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Ban đầu, cũng giống như Phù Nam, nhìn chung các thương nhân 
Đông Nam Á cũng chủ yếu tập trung khai thác nguồn tài nguyên tự 
nhiên để đổi lấy thương phẩm ngoại nhập. Nhưng sau đó, họ bắt đầu 
chế ra một số sản phẩm thủ công để tham gia vào các hoạt động kinh 
tế quốc tế. Những phát triển nhất định về kinh tế thương mại đó cùng 
với việc khai thác đất đai màu mỡ trong các thung lũng trên các đảo 
lớn ở Java và Sumatra đã nuôi dưỡng nhiều trung tâm chính trị và cảng 
thị khu vực. Các trung tâm chính trị này hầu hết được hình thành trên 
các cảng cửa sông, cận biển. Bằng việc tăng cường sức mạnh kinh tế, 
Srivijaya một quốc gia đang trỗi dậy trên đảo Sumatra, vừa muốn thiết 
lập mối liên kết chặt chẽ với cư dân vùng cao, cung cấp hàng hóa cho họ, 
nhận về các nguồn lâm sản quý, đồng thời qua đó thể hiện quyền lực của 
mình. Các hoạt động kinh tế ngày càng rộng lớn ở Đông Nam Á đã thôi 
thúc sự trưởng thành của nhiều quốc gia vùng nam đảo. 

Trong khi đó, từ thế kỷ III-IV, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có 
nhiều phát triển quan trọng và kỹ thuật hàng hải của người Ấn đã có 
thể cho phép họ mở rộng mạng lưới hải thương với Đông Nam Á và 
Trung Quốc. Quan hệ giữa các quốc gia ngày càng trở nên gần gũi hơn. 
Về phần mình, thương nhân Đông Nam Á sau một thời gian dài trao 
đổi, cung cấp hàng hóa cho Phù Nam và làm quen với thị trường khu 
vực cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cần thiết. Họ bắt đầu thực 
hiện việc trao đổi trực tiếp với Ấn Độ và Trung Quốc. Đến thế kỷ V, 
cùng với con đường giao thương truyền thống vượt qua eo Kra đến Phù 
Nam, những người đi biển châu Á do đã thông thạo đường biển hơn, 
thuyền chở hàng cũng có trọng tải lớn hơn và hoạt động cũng thường 
xuyên hơn nên con đường hàng hải trực tiếp đến Đông Nam Á và Trung 
Quốc ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Trong bối cảnh đó, thuyền buôn 
châu Á theo hải trình vượt qua eo biển Malacca và Sunda ngày một 
nhiều. Tuy con đường đó có xa hơn đi qua eo Kra nhưng bù lại nó có 
thể đem lại nhiều lợi ích kinh tế lớn. Thương nhân Srivijaya và khu vực 
hiểu được giá trị của những tài nguyên tự nhiên mà họ có trên thương 
trường quốc tế. Trong số đó, long não (camphor) khai thác ở phía tây 
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bắc đảo Sumatra với tính năng đa dạng của nó, các loại gỗ thơm có trữ 
lượng phong phú ở Timor và hương liệu hảo hạng của vùng Maluku 
luôn đạt giá trị thương mại rất cao trên thị trường đã cuốn hút các đoàn 
thuyền buôn. 

Do vậy, ngay cả trong những ngày phát triển cực thịnh của Phù 
Nam, một số cảng biển vùng eo biển Sunda cũng dần nổi lên là những 
nơi thu gom hàng hóa. Các thương nhân ở đây vừa thường xuyên duy 
trì quan hệ, cung cấp hàng hóa cho Phù Nam vừa nhập về những sản 
phẩm từ Ấn Độ, Trung Quốc và vùng Đông Nam Á lục địa. Bên cạnh 
đó, họ cũng đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ trực tiếp với hai trung 
tâm kinh tế lớn nhất của thế giới phương Đông. Nhưng, “Đến thế kỷ 
thứ V thì vùng eo biển Malacca trở thành trung tâm thương mại thứ 
ba ở Đông Nam Á và trung tâm của nó nằm ở phía đông nam Sumatra 
trở thành điểm trung tâm của hệ thống thương mại Mã Lai bao gồm 
Borneo, Java, các đảo phía đông cũng như vùng cao và rừng núi bán đảo 
Mã Lai, cùng các hệ thống sông Chao Phraya và Irrawady”1. 

Cũng từ thế kỷ IV-V, trên hành trình đến Trung Quốc, thương nhân 
Mã Lai thường ghé vào một số thương cảng miền Trung Việt Nam và 
như vậy dần thiết lập nên một hải trình mới từ miền Nam Ấn Độ đi qua 
eo biển Sunda đến Chămpa rồi tiến lên phương Bắc. Trên hải trình đó, 
cảng Sunda trở thành điểm trung chuyển hàng hóa nhộn nhịp. Chính 
quyền Trung Hoa lập tức dành cho thương nhân Srivijaya và các tiểu 
quốc vùng nam đảo những điều kiện thuận lợi trong buôn bán và xác 
lập quan hệ bang giao. 

Sau khi trung tâm thương mại Đông Nam Á chuyển sang eo biển 
Sunda và Malacca, thay vì chỉ đến Phù Nam, nhiều sứ bộ của các thuộc 
quốc Phù Nam trước đây đã trực tiếp đến triều đình Trung Hoa để thiết 
lập quan hệ ngoại giao và thương mại. Những ghi chép trong các nguồn 
sử liệu Trung Hoa cho thấy rõ điều đó. Trước thực trạng đó, một mặt 

1. Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in Early Southeast 
Asia, Sđd, p.21. 
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Phù Nam cố gắng duy trì quan hệ bang giao với Trung Quốc, mặt khác 
tìm cách tăng cường hơn nữa trao đổi kinh tế với nước này. Nhưng, 
Trung Quốc hiểu rõ sự thay đổi trong hoạt động kinh tế giữa các quốc 
gia khu vực và đã sử dụng sức mạnh của mình để xác lập mối quan 
hệ chính thức với các nước láng giềng và là thuộc quốc của Phù Nam. 
Từ đó, thị trường Trung Quốc ngày càng có thêm những nguồn cung 
cấp hàng giàu tiềm năng của Đông Nam Á. Gỗ thơm, trầm, long não, 
lông thú, tổ yến, vây cá mập, mai rùa, sừng tê giác... chuyển đến Trung 
Quốc ngày một nhiều. Điều đáng chú ý là, sau khi nhà Tùy (589-618) 
rồi nhà Đường (618-907) được thiết lập, con đường tơ lụa trên biển nối 
với Ấn Độ chảy qua eo biển Sunda và Malacca nằm dưới quyền kiểm 
soát của Srivijaya cũng trở nên nhộn nhịp. Cùng với thị trường Địa 
Trung Hải truyền thống, từ thế kỷ VII, nhà nước Hồi giáo Arập cũng 
đã được thiết lập và đang có khuynh hướng bành trướng mạnh mẽ sang 
phương Đông. Thương nhân Arập cũng rất quan tâm đến thị trường 
Đông Nam Á, Trung Quốc và bắt đầu tham gia tích cực vào cả hai con 
đường thương mại trên đất liền và trên biển.

Cũng cần phải thấy rằng, sau khi nhà Hán (206-220) mất quyền lực, 
từ Trung Quốc đã có một dòng thiên di của Hoa kiều đến Đông Nam Á. 
Họ bắt đầu tham gia trực tiếp vào các hoạt động hải thương trong mạng 
lưới kinh tế khu vực vốn chủ yếu thuộc về thương nhân bản địa. Sự 
thiết lập của các triều đại Tiền Tống (420-479) và Nam Tề (479-502)... ở 
miền Nam Trung Quốc cũng đã làm tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa 
từ phương Nam và vùng eo Sunda càng có điều kiện phát triển. Để duy 
trì vị thế của mình, đến thế kỷ VI, vua Phù Nam là Jayavarman (hay 
Kaundinya Jayavarman, qua đời năm 514) vẫn nhiều lần cử sứ bộ đến 
Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi vua cha qua đời, Rudravarman nối 
ngôi và vẫn thi hành chính sách thân thiện với phương Bắc. Trong thời 
gian từ năm 517 đến năm 539, ông đã cử một số phái bộ đến triều đình 
Trung Hoa. Và đoàn đi sứ năm 539 của Rudravarman có thể là sứ bộ 
cuối cùng mà Phù Nam cử đến Trung Quốc với tư cách là một quốc gia 
độc lập. 
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Vua Srivijaya dường như đã ra sức trấn hưng Phật giáo và lấy đó 
làm chỗ dựa để mở rộng thế lực chính trị. Tấm bia chữ Phạn nổi tiếng 
(bia Ligor) có niên đại năm 775 ở vùng Nakhon Si Thammarat đã có 
những ghi chép rất cụ thể về việc quốc vương Srivijaya cho xây dựng 
một ngôi đền Phật giáo trong khu vực Chaiya thuộc bán đảo Mã Lai. 
Do vậy, việc nghiên cứu về Srivijaya không chỉ đem đến cho chúng ta 
một cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử và sự biến đổi cấu trúc chính trị 
khu vực mà còn hiểu thêm về sự lớn mạnh của vương quốc này trong 
sự tương tác với Phù Nam, một quốc gia cũng được hình thành trên 
nền tảng căn bản của môi trường kinh tế biển. Hơn thế nữa, “Nếu như 
chúng ta không chú ý đến vấn đề Srivijaya, Kadaram, Sanfoch’i thì mọi 
nghiên cứu về hoạt động của các thương nhân miền Nam Ấn Độ ở 
Đông Nam Á thời cổ trung đại có thể coi là không hoàn chỉnh”1. 

Trong khi đó, Trung Quốc thông qua việc thiết lập nền thống trị ở 
An Nam đô hộ phủ, một mặt vẫn tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống 
giao thương trên biển, mặt khác cũng tìm cách mở rộng ảnh hưởng 
về phía tây nam như miền tây Nghệ An và cũng hướng đến vùng cao 
nguyên Korat. 

Sự thay đổi hệ thống thương mại quốc tế đó đã tác động sâu sắc đến 
cơ sở kinh tế của Phù Nam, đặc biệt là thể chế và quyền lực chính trị của 
vương quốc này. Các thuộc quốc trước đây thấy không còn có thể hoàn 
toàn dựa vào Phù Nam và tìm kiếm lợi ích kinh tế thông qua mối quan 
hệ với quốc gia này nữa. Trong thế suy yếu, Phù Nam cũng không thể 
duy trì vòng ảnh hưởng như trước với các thuộc quốc. Các đoàn thương 
thuyền của Phù Nam đi lên phía bắc cũng luôn bị thủy quân Chămpa 
chặn đánh và cướp bóc.

Sự suy yếu của Phù Nam đã khiến cho Chân Lạp từ thế kỷ VI mở 
rộng ảnh hưởng về phía đông nam và từng bước thay thế Phù Nam trong 
một số hoạt động kinh tế khu vực. Trên cơ sở căn bản của nền kinh 

1. Karashima Noburu: Hoạt động thương mại của Ấn Độ ở Đông Nam Á, Sđd, 
tr.73. 
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tế nông nghiệp, ở khu vực sông Sê Mun và trung lưu Mê Kông, quốc 
gia Chân Lạp (Bhavapura) cũng đang nổi lên như một cường quốc. Từ 
vùng cao, Chân Lạp bắt đầu tiến xuống vùng hạ lưu Mê Kông. Tấm bia 
viết bằng chữ Khmer cổ có niên đại năm 611 tìm thấy ở Angkor Borei 
(Ta Keo) là minh chứng cho sự thâm nhập của vương quốc này. Trong 
bối cảnh đó, vị thế kinh tế thương mại quốc tế của Phù Nam ngày càng 
suy yếu. Để duy trì tiềm lực kinh tế, từ một quốc gia hướng ngoại, Phù 
Nam bắt đầu chuyển sang cái nhìn hướng nội tức là duy trì một số ngành 
sản xuất thủ công, tập trung phát triển nông nghiệp. Những biến đổi xã 
hội ở Ấn Độ đặc biệt là sự sụp đổ của vương triều Gupta (320-520), một 
triều đại từng đạt đến độ phát triển thịnh trị và có những liên hệ mật 
thiết với Phù Nam, cũng là một nhân tố khác nữa đẩy Phù Nam đi vào 
thế suy yếu. Nhận thấy sự suy vi và khuynh hướng đó của Phù Nam, từ 
phía tây, vương quốc Chân Lạp đã tấn công chinh phục Phù Nam, phá 
hủy hệ thống thủy nông và ngăn chặn sự phục hồi của hệ thống này. 
Như vậy, cơ sở kinh tế thứ hai của Phù Nam cũng bị triệt hạ. Do hệ 
thống thủy nông bị phá hủy, dân cư lưu tán đi các nơi nên nhiều vùng 
đất mau chóng trở nên hoang hóa. 

Từ một trung tâm hùng mạnh trong tam giác quyền lực Đông Nam 
Á, vì nhiều lý do, Phù Nam đã mất đi uy thế của mình. Nhưng, “Funan 
là đại cường quốc đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á. Giống như Roma 
trong lịch sử châu Âu, thanh thế của Funan còn tồn tại rất lâu sau khi 
nó sụp đổ”1. 

Trong khi cần phải có một cái nhìn khoa học và thực tế về vị thế của 
Phù Nam trong lịch sử thì cũng phải thấy rõ rằng, trải qua hơn sáu thế 
kỷ, với tư cách là một vương quốc hình thành và phát triển sớm, có nhiều 
ảnh hưởng sâu sắc, rộng lớn trong khu vực, Óc Eo - Phù Nam đã tạo dựng 
nên một môi trường văn hóa và động lực kinh tế, xã hội rất có ý nghĩa cho 
sự thiết lập một số nhà nước cổ đại ở Đông Nam Á có mức độ tập quyền 
cao hơn, ý thức tôn giáo mạnh mẽ hơn trong những thế kỷ sau.

1. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.64. 
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2. Srivijaya - Từ vương quốc hải đảo đến cường quốc khu vực

Từ khoảng thế kỷ V trở đi, nhiều tiểu quốc được hình thành trên 
vùng đảo Sumatra trên cơ sở các tiểu quốc đư ợc thành lập từ các thế 
kỷ đầu sau Công nguyên, đến cuối thế kỷ VII, tại vùng Đông Nam của 
Sumatra đã hình thành một v ương quốc thống nhất đạt trình độ phát 
triển cao hơn và có nhiều ảnh h ưởng đối với khu vực, đó chính là thể 
chế biển Srivijaya (Maritime polity)1. 

Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ III, mặc dù ngư ời Hoa ch ưa thể có quan hệ 
trực tiếp với các quốc gia hải đảo thuộc Inđônêxia nh ưng d ường như , 
bằng những kênh thông tin gián tiếp, họ đã có những hiểu biết về một 
trung tâm th ương mại đang hình thành tại vùng biển Sumatra mà họ 
gọi là Kojing. Hẳn là vào thời gian đó, trung tâm này đã có quan hệ khá 
mật thiết với Ấn Độ và một số quốc gia sớm hình thành ở Đông Nam Á. 
Thời bấy giờ, con đ ường thư ơng mại quốc tế chủ yếu là đi qua vùng phía 
nam của bán đảo Đông D ương và vùng hạ lư u sông Chao Phraya tức là 
đi qua v ương quốc Phù Nam và Đốn Tốn (Tunsun) của ngư ời Môn. Do 
vậy, có nhiều khả năng những giao tiếp thương mại và trao đổi văn hóa 
đầu tiên của Kojing với Trung Quốc đ ược thực hiện qua Đốn Tốn hay 
một trong các nư ớc ở vùng vịnh Siam và rất có thể, nhờ có hoạt động 
th ương mại rộng lớn, Phù Nam đã giữ vai trò trung gian trong các mối 
quan hệ này. 

Vào cuối thế kỷ IV, hoạt động kinh tế hải thư ơng khu vực đã có 
nhiều biến đổi quan trọng. Thông qua lộ trình của những ngư ời hành 
hư ơng và th ương nhân, đã có những bằng chứng xác thực về sự giao 
l ưu, tiếp xúc trực tiếp giữa vùng Sumatra với Trung Quốc. Vào thời 
Đông Tấn (năm 399), cao tăng Pháp Hiển (Fa Hsien) là ng ười Trung 
Hoa đầu tiên đã đi theo con đ ường tơ lụa từ Tây Vực sang Ấn Độ rồi 
trở về bằng đư ờng biển vào năm 414. Ông đã viết cuốn Phật quốc ký 

1. Xem O.W. Wolters: Nền thư ơng mại sớm của Inđônêxia và nguồn gốc của 
Srivijaya, luận án Tiến sĩ, Luân Đôn, 1962; Dẫn theo D.G.E.Hall: Lịch sử Đông 
Nam Á, Sđd, tr.70. 
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(còn gọi là Pháp Hiển truyện) ghi chép lại toàn bộ hành trình chuyến 
đi thỉnh kinh của mình. Trong tác phẩm đó, ông đã mô tả về các quốc 
gia cổ Nam Á và Đông Nam Á, các hoạt động thư ơng mại và việc buôn 
bán tơ lụa Trung Quốc ở nước ngoài. Có thể coi những ghi chép đó là 
những tư  liệu trực tiếp đầu tiên của ng ười Trung Hoa viết về Đông Nam 
Á. Từ Ấn Độ, nhà sư  Pháp Hiển đã trở về Trung Quốc trên một th ương 
thuyền lớn chở đ ược tới 200 ngư ời như ng luôn bị đe doạ bởi bão lớn 
và cư ớp biển1. Trong Phật quốc ký, Pháp Hiển đã có những nhận xét 
không mấy thiện cảm về những ng ười theo Bàlamôn giáo mà ông coi là 
“dị giáo” tại vư ơng quốc Yepoti. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, Yepoti 
chính là tên gọi cổ của Java. Mư ời năm sau, một nhà truyền giáo Ấn Độ 
là Gunavarman, hoàng tử xứ Kashmir đã từ Shepo v ượt biển sang Trung 
Quốc. Qua những điều ghi lại, chúng ta biết rằng v ương quốc Shepo của 
Holotan đã cử các sứ bộ đến Trung Quốc từ năm 430 đến năm 452. Như  
vậy, đến đầu thế kỷ V, do việc nối thông quan hệ giữa hai trung tâm văn 
minh, kinh tế lớn là Ấn Độ và Trung Quốc, nền kinh tế thương mại và 
hoạt động hải thư ơng của các quốc gia cổ Đông Nam Á nói chung và 
Inđônêxia nói riêng đã có nhiều sự hư ng khởi và biến đổi quan trọng.

Nhìn rộng ra trong bối cảnh khu vực chúng ta thấy, vào đầu thế kỷ IV, 
những cuộc xâm lăng của một số tộc ngư ời từ phư ơng Bắc vào miền 
Bắc Trung Quốc đã khiến cho một bộ phận ngư ời Hán phải thiên di ồ 
ạt xuống phư ơng Nam. Sự thâm nhập của các tộc ng ười này khiến cho 
tuyến giao th ương truyền thống của Trung Quốc với vùng Tây Á phần 
nào bị gián đoạn. Để bù lấp cho sự thiếu hụt các nguồn thư ơng phẩm, 
Trung Quốc phải mở rộng giao lư u hàng hải, thúc đẩy hoạt động của 
con đ ường biển phía nam để nhập về các sản vật từ Đông Nam Á và Tây 
Nam Á. Nh ư vậy, đến đầu thế kỷ V, đối với Trung Quốc “các đồ vật quý 
giá từ núi đồi và biển đã đến bằng con đ ường này... gồm hàng nghìn loại 
hàng khác nhau mà các vua đều thèm muốn. Do đó, tàu thuyền nối đuôi 

1. Xem Alisa Zainu’ddin: A Short History of Indonesia, Cassell Australia, 1975, 
p.37. 
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nhau đến đây như  dòng nư ớc chảy liên tục, các thư ơng gia và phái viên 
chen lấn nhau. Ngư ời Mã Lai sống tại miền ven biển phía đông nam 
Sumatra góp phần ngày càng quan trọng vào hoạt động th ương mại này 
bằng việc cung cấp các tiện nghi thuận lợi cho thuyền bè qua lại giữa 
Inđônêxia và Trung Quốc và có thể là cả các thuyền đến từ Ấn Độ và 
Xri Lanca1. 

Vào thời bấy giờ, các nư ớc Ấn Độ, Ba Tư , qua vai trò của các thương 
nhân trung gian nói ngôn ngữ Malayu, đã buôn bán với Trung Quốc 
những mặt hàng có nguồn gốc Tây Nam Á như  thủy tinh, hổ phách... 
Nh ưng sau đó các thư ơng nhân trên đảo Sumatra đã biết dùng nhựa 
thông và cánh kiến trắng khai thác từ các cánh rừng nhiệt đới địa 
phương để thay thế cho các sản phẩm có nguồn gốc từ Ba T ư. Nhờ có 
sự đa dạng về sản vật đ ược tạo nên bởi hệ sinh thái phổ tạp Đông Nam 
Á, đặc biệt là của vùng rừng nhiệt đới, mà Sumatra và các quốc gia khu 
vực đã có thể cung cấp khoảng 500 sản phẩm cho thị tr ường Trung 
Quốc. Trong số các sản vật đó, long não của Sumatra đ ược ngư ời Trung 
Quốc hết sức ư a chuộng. 

Điều rõ ràng là, cùng với một số quốc gia có hoạt động thư ơng mại 
tích cực trong vùng vịnh Siam và bán đảo Mã Lai, nền thư ơng mại sớm 
của khu vực cũng có sự du nhập tích cực của giới th ương nhân thuộc 
các v ương quốc đảo. Trong số đó, các đoàn th ương thuyền của ngư ời 
Mã Lai đã hoạt động trên một phổ rộng ở các vùng biển Đông Nam Á 
và thực sự đã đóng vai trò trung gian thương mại giữa các trung tâm 
kinh tế lớn của châu Á. 

Trong điều kiện nhận thức về biển và kỹ thuật đi biển còn có những 
hạn chế, thật khó có thể hình dung các thuyền buôn từ La Mã, Ba T ư 
có thể đi thẳng đến Trung Quốc và giao th ương trực tiếp với nư ớc này. 
Trong tác phẩm Lĩnh ngoại đại đáp, Chu Khứ Phi một học giả thời Tống 
(960-1279) viết: “Các nư ớc Tam Phật Tề (Palembang), Đồ Bà (Java) 
không bằng nửa đ ường của nư ớc Đại Thực (Ấn Độ). Các n ước phiên 

1. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.72. 
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đi đến Trung Quốc, một năm có thể vừa đi vừa về, duy n ước Đại Thực 
thì phải hai năm mới tới. Đại để thuyền buôn của các n ước phiên quốc 
đư ợc tiện gió thuận mà đi thì ngày đi đư ợc nghìn dặm; nhỡ gặp gió Bắc 
thì tai vạ khôn lư ờng, may đỗ ở cõi nư ớc ta còn có phép bảo giáp còn 
nếu đỗ ở nước ngoài thì ngư ời cùng hàng hóa đều mất hết. Đến như  các 
nư ớc Mặc Gia, Vật Tư  Lý thì xa không biết là mấy vạn dặm”1. 

Như  vậy, cho đến thời Tống, việc đi lại giữa Trung Quốc và các quốc 
gia Tây Nam Á vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cho đến thế kỷ V, thuyền 
của các th ương nhân vùng vịnh Ba Tư  khó có thể đi về phía đông qua 
Xri Lanca. Trong khi đó, do sớm có hiểu biết về môi trư ờng tự nhiên và 
xã hội của khu vực, nhiều khả năng thuyền buôn của Ấn Độ đã thư ờng 
xuyên đến Trung Quốc. Như ng các nguồn tư  liệu của Trung Quốc chỉ 
viết nhiều về các thuyền K’unlun (Côn Lôn) hay Đông Nam Á chở hàng 
xa xỉ từ các vùng biển Đông Nam Á mà ng ười Trung Quốc vẫn quen 
gọi là những khách th ương từ “Nam Hải”. Như ng Trung Quốc là một 
thế giới rộng lớn do vậy những đoàn thuyền này chủ yếu là có quan hệ 
giao th ương với Quảng Châu và các cảng miền Nam Trung Hoa. Do 
vậy, vào thế kỷ V-VI, do những tác động của khu vực và quốc tế, cùng 
với Phù Nam và Chămpa, một số quốc gia vùng Đông Nam Á hải đảo 
cũng có mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc, Ấn Độ và có thể cả Ba 
T ư. Như ng, điều đáng chú ý là, nhiều đoàn thuyền buôn của Phù Nam, 
trong những ngày phát triển hư ng thịnh, khi đến buôn bán với Giao 
Chỉ (vùng Bắc Việt Nam) và Nam Trung Hoa, do phải đi qua vùng biển 
Chămpa cũng thư ờng bị cư ớp biển ngư ời Chăm chặn đánh. Hành động 
cư ớp bóc trên biển và coi việc c ướp bóc đó là một nguồn lợi, ở Đông 
Nam Á, Chămpa không phải là tr ường hợp duy nhất.

Đến đầu thế kỷ V, cụ thể là năm 430, sử Trung Quốc đã nói đến 
v ương quốc Holotan. Chính quốc gia này đã cử sứ giả đến Trung Quốc 
để tìm sự bảo hộ và yêu cầu bãi bỏ những hạn chế thương mại. Theo 

1. Chu Khứ Phi: Lĩnh ngoại đại đáp, Tư  liệu Khoa Lịch sử, Trư ờng Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số ĐM 1006B, tr. 37. 
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G.D.E. Hall thì vư ơng quốc này có khả năng nằm ở phía tây Java. Sau đó, 
năm 502, quốc v ương xứ Kantoli cũng đã chính thức cử phái viên đến 
triều đình nhà L ương (502-557) vì ông tin rằng nếu chịu sang Trung 
Quốc nộp cống vật thì số th ương gia các nư ớc đến vư ơng quốc sẽ tăng 
lên gấp bội. Lương thư  chép: “Năm Thiêm Lâm thứ nhất (502), quốc 
vư ơng nư ớc này là Cù Đàm Tu Bạt Di La, ngày 8-4 nằm mộng thấy một 
nhà s ư nói với ông ta rằng: Nay ở Trung Quốc có thánh chúa. Sau mư ời 
năm Phật pháp sẽ rất h ưng thịnh. Nhà ngư ơi nên sai sứ cống hiến kính 
lễ thì đất đai tốt tư ơi đư ợc mùa vui vẻ, buôn bán đ ược lợi gấp trăm. Nếu 
không tin lời ta thì đất nư ớc không đư ợc yên ổn”1. Từ đấy, Kantoli giữ lễ 
cống với Trung Quốc. L ương th ư cũng cho biết, xứ ấy sản xuất vải sọc, cổ 
bố, cau. Cau ở đây đặc biệt tốt, hơn hẳn các nư ớc. Năm 518, vư ơng quốc 
này đã cống Trung Quốc hoa phù dung bằng vàng, các loại trầm hư ơng, 
dư ợc liệu. Cũng theo các nguồn thư  tịch Trung Quốc, chúng ta biết rằng 
từ thế kỷ V, Trung Quốc đã có quan hệ với các vương quốc hải đảo thuộc 
Inđônêxia và quốc gia Kantoli đã nằm ngay trên vùng bờ biển mà sau này 
Srivijaya đã trở nên thịnh vư ợng. Như  vậy, với những ghi chép về việc 
nộp cống vật của mình, có thể cho rằng Kantoli đã thay thế Kojing và tiền 
thân của Srivijaya là chúa tể vùng Đông Nam Sumatra. 

Trong bối cảnh đó, trong các thế kỷ V-VI, các v ương quốc khác như  
Poli và Tantan trên bán đảo Mã Lai cũng đã nộp cống vật cho Trung 
Quốc. Các vư ơng quốc này cũng có thể đã chịu ảnh h ưởng của Sumatra 
và Java như ng không có bằng chứng cho thấy họ có vai trò quan trọng 
trong quan hệ thư ơng mại với Trung Quốc. Như ng cũng rất có thể, 
giới thủ lĩnh các vư ơng quốc này cũng đã cử phái bộ sang Trung Quốc 
vì mục tiêu chính trị nhằm khẳng định vị thế của mình trong các mối 
quan hệ khu vực hay chí ít cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình đối 
với các vương quốc vùng đảo Java, Sumatra. Bằng việc dựa vào uy danh 
của hoàng đế Trung Hoa, có thể coi cách thức mở rộng quan hệ đối 

1. L ương thư  - Chư  di truyện, Tư  liệu Khoa Lịch sử, Tr ường Đại học Khoa học 
xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số LSTL0058, tr. 58-59. 
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ngoại và ứng xử đó là một biện pháp tự vệ nhằm hạn chế sự tấn công 
hay áp lực của các nư ớc láng giềng.  

T ương tự nh ư vậy, từ phía tây, văn minh Ấn Độ cũng đã sớm có ảnh 
h ưởng đến khu vực. Những pho sách cổ Sangam Tamil cùng với văn học 
Hy Lạp, La Mã thời kỳ đầu Công nguyên đã viết về một số cảng cổ phát 
triển phồn thịnh ở vùng biển Nam Ấn. Arikamedu, cảng láng giềng của 
Pondichery là một trong những cảng nh ư vậy và đã đư ợc người Hy Lạp 
mô tả d ưới tên gọi là Poduke. Đó chính là trung tâm sản xuất các chuỗi 
hạt, đá và kim loại. “Poduke đã đóng vai trò nh ư là chiếc cầu nối giữa 
Ấn Độ với Đông Nam Á”1. Từ những thế kỷ đầu Công nguyên cho đến 
thế kỷ V, ng ười Ấn vẫn tiếp tục v ượt biển di cư , truyền giáo và thăm dò 
thị trư ờng Đông Nam Á. Ở Đông Nam Á đã phát hiện đư ợc một số văn 
bia cổ viết về sự thâm nhập này. Các nguồn t ư liệu Trung Quốc nh ư 
L ương thư , Tuỳ thư, Đường thư cùng các văn bia tìm thấy trên đảo Java 
đều cho thấy những ảnh h ưởng sớm và mạnh mẽ của văn minh Ấn Độ 
với khu vực.  

Cùng với các nguồn th ư tịch cổ của Trung Quốc, trên đảo Sumatra 
và Java, các nhà nghiên cứu bản địa và quốc tế cũng phát hiện đ ược một 
số các văn bia cổ. Mặc dù ngôn ngữ và cách thức thể hiện trong văn bia 
rất đặc thù nhưng nhờ đó chúng ta có thể biết đ ược sự xuất hiện của một 
số vư ơng quốc cổ thuộc Đông Nam Á hải đảo. Trong công trình “Các 
quốc gia Ấn Độ hóa ở Đông Nam Á” (The Indianized States of Southeast 
Asia), học giả nổi tiếng về cổ sử Đông Nam Á ng ười Pháp G.Coedès 
cho biết: “Nhóm các văn bia bằng tiếng Mã Lai cổ trong đó có ba chiếc 
tìm thấy ở gần Palembang, một chiếc khác ở Karang Brahi thuộc vùng 
cao của Batang Hari và chiếc thứ năm ở Kota Kapur trên đảo Bangka đã 
cho thấy trong khoảng thời gian 683-686 ở Palembang đã có một vương 
quốc Phật giáo. Vư ơng quốc này đã chinh phục vùng thượng nguồn 
sông Jambi, đảo Bangka và đã chuẩn bị sẵn sàng phái quân sang chống 

1. Karashima Noburu: Hoạt động th ương mại của Ấn Độ ở Đông Nam Á thời 
cổ - trung đại, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 3, 1995, tr.69. 
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lại Java. V ương quốc có tên gọi là Srivijaya mà theo Nghĩa Tĩnh thì đó 
chính là v ương quốc Foshih”1. 

Nh ư vậy, đến thế kỷ VII, trên nền tảng của những mối quan hệ 
truyền thống, một v ương quốc dựa vào cơ sở của thư ơng mại biển 
đã đư ợc thiết lập ở vùng Đông Bắc đảo Sumatra. Nh ưng, chính trong 
khoảng thời gian đó cũng đồng thời xuất hiện một số vư ơng quốc khác 
trên đảo Java. Mối quan hệ thông th ương rộng mở với bên ngoài qua 
hai eo biển Sunda và Malacca đã không chỉ đem lại diện mạo mới cho 
thư ơng mại khu vực mà còn góp phần vào sự hình thành và phát triển 
hưng thịnh của các quốc gia trong Đông Nam Á hải đảo. Đây chính là 
thời kỳ tạo dựng nền tảng cho sự hình thành của các c ường quốc chính 
trị và thư ơng mại trong những thế kỷ sau. 

Đến cuối thế kỷ VI đầu thế kỷ VII, trong bối cảnh Phù Nam và các 
thuộc quốc của đế chế Phù Nam ngày càng suy yếu, Chân Lạp - một 
v ương quốc vốn hình thành ở vùng trung lư u Mê Kông đã nổi lên chinh 
phục Phù Nam. Nh ư vậy, sau khoảng sáu thế kỷ hình thành và phát 
triển, Phù Nam đã từng bư ớc bị suy vi trong khi đó trên đảo Sumatra đã 
lại hình thành một đế chế hàng hải mới. Là một thể chế biển, hình thành 
trên vùng đảo vừa có mối liên hệ, vừa có sự chi phối của Phù Nam, sự 
thịnh suy của các quốc gia cổ Đông Nam Á và hoạt động thương mại, 
bang giao của các vư ơng quốc này vẫn còn nhiều vấn đề tranh luận 
trong giới nghiên cứu quốc tế và bản địa. 

Có thể thấy, sự thay đổi của tuyến hải thư ơng quốc tế đi qua hai eo 
biển Sunda và Malacca đã mau chóng làm suy giảm vị trí của vùng eo 
biển Kra mà trong nhiều thế kỷ sự giao thư ơng quốc tế chạy qua eo biển 
này đã nuôi dư ỡng các nền kinh tế trong khu vực đặc biệt là v ương quốc 
Phù Nam và đã đ ưa vư ơng quốc này đạt đến độ phát triển c ường thịnh. 
Bên cạnh đó, sự hình thành và hoạt động ngày càng nhộn nhịp của 
con đư ờng biển trực tiếp đến Trung Quốc vào thế kỷ V rõ ràng là một 

1. G. Coedès: The Indianized States of Southeast Asia, University of Hawaii 
Press, Honolulu, 1968, p.82. 
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trong những nhân tố rất có ý nghĩa đối với sự hình thành, phát triển 
của Srivijaya. Do có những quan hệ sớm với khu vực Nam Á nhưng sau 
khi khai mở đư ợc quan hệ với Trung Quốc, Srivijaya đã có thêm những 
động lực và sinh lực mới để vư ơn lên trở thành một c ường quốc trong 
khu vực. Có thể thấy, sau khi Phù Nam mất đi vị trí chiến lư ợc của mình, 
một loạt các cảng biển và cảng sông ở vùng đông bắc Sumatra và vùng 
bờ biển tây bắc đảo Java đã nổi lên thành các trung tâm th ương mại mới. 
“Srivijaya đã có thể kiểm soát các vùng biển ở khu vực eo biển, giải trừ 
nạn hải tặc và sự cạnh tranh để thiết lập nên một trung tâm thương mại 
lớn ở vùng biển đông nam Sumatra, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ và 
bảo trợ của Trung Quốc. Cũng từ đó, thư ơng mại của Trung Quốc với 
vùng bán đảo Mã Lai và phụ cận đều đư ợc tập trung về các cảng của 
Srivijaya, trong khi đó các trạm trung chuyển vốn có trên vùng bán đảo 
trở nên mất vai trò và đều chịu sự kiểm soát của vư ơng quốc này”1. 

Do nằm ở vị trí trung gian giữa hai eo biển Sunda và Malacca, 
Srivijaya đã đón nhận đư ợc nhiều điều kiện phát triển thuận lợi trong 
tuyến giao l ưu thư ơng mại giữa hai trung tâm kinh tế lớn là Ấn Độ, và 
một phần từ vùng kinh tế Tây Á, với khu vực thị tr ường rộng lớn đồng 
thời cũng rất giàu tiềm năng là Trung Quốc. Điều hiển nhiên, trong 
quan hệ thư ơng mại và bang giao quốc tế, ngay cả trung tâm kinh tế 
Trung Hoa cũng không thể tồn tại một cách đơn biệt. Nó luôn đ ược hỗ 
trợ bởi các quốc gia vùng Đông Nam Á, Triều Tiên và Nhật Bản. Từ 
thế kỷ VII, Srivijaya vừa là điểm đến vừa đồng thời là nơi xuất phát của 
nhiều tuyến thư ơng mại châu Á. Mặc dù ch ưa thể khẳng định chắc chắn 
là vư ơng quốc Kantoli, từng sớm có quan hệ triều cống với Trung Quốc, 
nằm ở vùng cửa sông Jambi hay vùng Palembang như ng O.W.Wolters 
tin rằng vư ơng quốc này chính là tiền thân của Srivijaya, chúa tể của 
“Vùng bờ biển đ ược  ưu đãi”2. Bằng các hoạt động hải thương của mình, 

1. Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in Early Southeast 
Asia, University of Hawaii Press, Honolulu, 1985, p.78.

2. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.82. 
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lại tận dụng đ ược ư u thế của địa lý, Srivijaya đã trở thành điểm đến hấp 
dẫn của các thư ơng nhân người Mã Lai và các đoàn th ương thuyền từ 
các trung tâm kinh tế lớn của khu vực châu Á. 

Theo những nguồn t ư liệu xác thực thì Srivijaya đã hình thành và 
phát triển ở vùng cửa sông Jambi và nằm trên bờ sông Batang. Nghiên 
cứu các bản đồ cổ, chúng ta thấy ở phía nam là vư ơng quốc Chelifoche 
hay con gọi là Palembang (Tam Phật Tề). Trên thực tế, Palembang đã 
đ ược kiến lập ở tả ngạn sông Musi, cách bờ biển 45 dặm còn cảng thị 
Jambi lại nằm trên l ưu vực sông Batang Hari cách biển chừng 60 dặm. 

Điều đáng chú ý là, vùng biển phía đông bắc của Sumatra luôn đ ược 
coi là vùng biển thuận lợi cho việc giao thư ơng trong khi đó phần bờ 
biển phía tây nam phải thư ờng xuyên đối chọi với những cơn gió, bão 
bất th ường. Từ cảng thị Palembang, các thuyền nhẹ có thể xuôi ngư ợc 
hệ thống sông để mua gom hàng từ vùng thư ợng nguồn (hinterlands) 
để vận chuyển về các cảng sông, biển. Từ Palembang, thuyền có trọng 
tải tối đa 20 tấn cũng có thể đi theo hệ thống sông Indragiri để đến vùng 
Minangrakabau nơi có những mỏ vàng nổi tiếng của Sumatra. Mặc dù 
l ưu vực dòng sông không thật thuận lợi cho phát triển kinh tế nông 
nghiệp như ng là địa điểm lý tư ởng cho thúc đẩy và mở rộng quan hệ 
giao thương. 

Nằm ở hạ l ưu sông Musi lại đư ợc che chở bởi đảo Banka như  một 
bức bình phong chắn sóng, Palembang là một điểm đỗ an toàn cho các 
đoàn tàu, thuyền qua lại. Có thể so sánh đảo Banka nh ư Cù Lao Chàm 
với thư ơng cảng Hội An của Chămpa rồi Đàng Trong trong lịch sử. Vị 
trí địa lý đó không chỉ giúp cho Palembang có thể nối kết mà còn tích 
hợp đ ược tiềm năng phát triển của môi trường kinh tế rừng với môi  
tr ường kinh tế biển và trở thành trung tâm kinh tế lớn của khu vực. Nằm 
giữa hai eo biển đ ược coi là yết hầu của hệ thống thư ơng mại đông tây 
chạy qua Đông Nam Á, Srivijaya còn có thể kiểm soát đ ược hoạt động 
của các đoàn thuyền qua lại vùng eo biển Malacca cũng như  Sunda. Sau 
thế kỷ VII, mặc dù chính quyền Palembang còn chư a thực sự làm chủ 
đư ợc nhiều vùng lãnh thổ, nhất là các vùng núi cao như ng do đã xác lập 
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đ ược vị trí vững chắc ở các vùng ven biển và đặc biệt là hai eo biển nên 
d ường nh ư cảng thị này đã làm chủ đ ược tình thế chính trị và kiểm soát 
đ ược nhiều hoạt động của các tuyến th ương mại trong khu vực. Hẳn là, 
những ng ười đứng đầu chính quyền Srivijaya hiểu rõ rằng: “Kiểm soát 
đ ược các eo biển này tức là kiểm soát được thư ơng mại quốc tế”1. 

Trong khi đó, trên đảo Java cũng hình thành ba v ương quốc: Về 
phía tây là Taruma của Purnavarman, ở miền Trung Java là Holing (hay 
KaLinga) và cuối cùng ở miền Đông Java cũng nổi lên một vương quốc 
có kinh đô đ ược biết đến ngày nay nằm ở phía nam là Surabaya. Sau khi 
hình thành, Srivijaya đã chi phối quan hệ hải th ương ở Đông Nam Á từ 
năm 670 đến năm 1025. Trong thời gian đó, v ương quốc này đã xác lập 
đư ợc ba khu vực ảnh h ưởng quan trọng. Tr ước hết đó là vùng bắc và 
đông bắc đảo Sumatra nơi cung cấp các nguồn nguyên liệu cho thư ơng 
mại quốc tế; thứ đến là dải bờ biển phía đông và đông nam Palembang 
là vùng trung tâm quyền lực của vương quốc và cuối cùng là vùng bán 
đảo Mã Lai nơi có những liên hệ hết sức mật thiết với Srivijaya. 

Những nguồn tư  liệu Trung Quốc và Arập cho thấy, Srivijaya đã 
dùng quyền lực chính trị của mình để bắt các ch ư hầu và thuộc quốc, 
đặc biệt là thủ lĩnh các vùng núi cao, cung cấp hàng hóa cho các hoạt 
động kinh tế đối ngoại. Sức mạnh kinh tế của Srivijaya chính là nhờ có 
lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng sông, biển hợp thành một phức hệ 
hoàn chỉnh vừa tư ơng hỗ vừa nối kết với nhau trong đó nổi bật vị trí 
trung tâm của Palembang. Như ng, sức mạnh đó còn là do vư ơng quốc 
này đã thiết lập đư ợc mối quan hệ và chế độ kinh tế theo kiểu cống nạp 
đối với các thuộc quốc nhất là các thủ lĩnh vùng núi cao của quần đảo. 
Điều đó lý giải vì sao vào đầu thế kỷ XI, khi thế lực chính trị trung tâm 
Srivijaya suy yếu, không còn có thể chi phối các thuộc quốc đư ợc nữa 
thì nền kinh tế của v ương quốc này cũng mau chóng bị mất đi các mối 
liên hệ với các vùng cung cấp nguyên liệu, sản vật và mau chóng bị suy 
thoái nghiêm trọng. 

1. Alisa Zainu’ddin: A Short History of Indonesia, Cassell Australia, 1975, p.41. 
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Là một thể chế biển, dựa vào những niềm tin tôn giáo bản địa, 
giới thủ lĩnh Srivijaya dư ờng như  cũng thấu hiểu những sắc màu linh 
nhiệm của Phật giáo, của Bàlamôn giáo, sức sống mãnh liệt của văn 
hóa Ấn và muốn dựa vào tôn giáo này làm nền tảng cho thể chế chính 
trị. Năm 671, nhà s ư Trung Quốc - Nghĩa Tĩnh đã thực hiện một 
chuyến hải trình đến Ấn Độ và chính ông trư ớc khi đặt chân đến xứ 
sở của Phật giáo đã ghé vào Sumatra. Ông cho biết ở Srivijaya lúc đó 
có hơn một nghìn nhà s ư Phật giáo và các sinh hoạt tôn giáo bao gồm 
luật lệ, nghi lễ của họ có rất nhiều điểm tương đồng với Ấn Độ. Việc 
nhà sư  Nghĩa Tĩnh ở lại đó sáu tháng để nghiên cứu ngữ pháp tiếng 
Phạn (Sanskrit) tr ước khi tiếp tục lên đư ờng đến Ấn Độ là bằng chứng 
quan trọng cho thấy tầm thế của Srivijaya với tư  cách là một trung tâm 
văn hóa và tôn giáo lớn trong khu vực. Theo mô tả của Nghĩa Tĩnh, 
có thể đoán định rằng tr ước thế kỷ VII, Phật giáo Tiểu thừa đã thâm 
nhập vào khu vực nh ưng từ thời gian đó về sau Phật giáo Đại thừa đã 
thực sự có nhiều ảnh h ưởng đối với giới sư  tăng và cư  dân quần đảo. 
Sự hiện diện của các vị Bồ Tát trong đời sống tôn giáo Srivijaya là sự 
minh chứng cho quan điểm đó.

Sau một thời kỳ học tập tại trung tâm Phật giáo Nalanda ở Bengal, 
năm 685, Nghĩa Tĩnh đã trở lại Srivijaya và l ưu lại ở đó khoảng bốn năm 
để dịch các kinh Phật từ Phạn ngữ sang Hán ngữ. Hiểu rõ những phát 
triển tôn giáo của ngư ời bản địa, ông còn khuyến nghị rằng những nhà 
tu hành Trung Quốc tr ước khi sang Ấn Độ thỉnh kinh và tu luyện nên 
đến Srivijaya ít nhất là hai năm để hoàn thiện tiếng Phạn1. Đến năm 
689, do cần tài liệu khảo cứu và ng ười trợ giúp, Nghĩa Tĩnh đã trở về 
Canton (Quảng Đông) và sau đó đã trở lại Srivijaya cùng với bốn ngư ời 
và đã hoàn tất hai cuốn hồi ký. Những cuốn sách này đã đ ược chuyển về 
Trung Quốc năm 692 và sau đó chính ông đã trở lại quê h ương năm 695.  

1. Một nguồn sử liệu của Tây Tạng cho biết vào thế kỷ VII có một nhà sư  tên là 
Atisa, ng ười có tư  tưởng cải cách Phật giáo ở Tây Tạng đã đến Srivijaya và nghiên 
cứu Phật giáo ở đó 12 năm. Xem Alisa Zainu’ddin: A Short History of Indonesia, 
Sđd, p.45.
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Các cuốn sách của Nghĩa Tĩnh không chỉ ghi chép, miêu tả về tình hình 
Phật giáo đư ơng đại mà còn cho thấy hoạt động kinh tế - xã hội và ảnh 
hư ởng của Srivijaya (Palembang) với các quốc gia khu vực. 

Là một thể chế đang lên, bên cạnh những sức ép về kinh tế, trong 
một số trư ờng hợp Srivijaya còn sử dụng cả sức mạnh quân sự để chinh 
phục các n ước láng giềng. Dựa trên các văn bia cổ đư ợc phát hiện ở 
Palembang mà một trong số đó đư ợc khắc trên một phiến đá lớn tìm 
đư ợc ở Kedukan Bukit d ưới chân đồi Seguntan, chúng ta có thể biết 
rằng ngày 13-4-682, một quốc v ương đã tổ chức cuộc tấn công trên biển 
và đến ngày 19 tháng 5, ông đã rời vùng cửa sông cùng với quân đội 
và đã mở rộng cuộc tấn công trên biển và đất liền. Một tháng sau, ông 
đã giành đ ược thắng lợi, khẳng định được quyền lực đồng thời chiếm 
đ ược nhiều của cải cho Srivijaya. Một số học giả cho rằng, đó chính là 
thắng lợi của quốc v ương Srivijaya có kinh đô là Palembang1. Các văn 
bia cổ khác có niên đại 686 cũng cho thấy tham vọng của v ương quốc 
này đối với các đảo khi nội dung của văn bia viết rằng dân cư  vùng sông 
Batang và đảo Banka sẽ bị trời đất trừng phạt nếu họ không tuân lệnh 
nhà vua hay các quần thần. Bản khắc Banka còn viết rõ rằng quân đội 
của Srivijaya sắp lên đư ờng tiến đánh Java2. Nhưng điều đó cũng cho 
thấy để chinh phục thủ lĩnh các vùng núi cao, mà mục tiêu chủ yếu là 
tìm kiếm sự bảo đảm cung cấp nguồn nguyên liệu cho th ương mại biển, 
chính quyền Srivijaya đã phải dùng đến bạo lực để ép buộc và trấn áp.   

Nh ư vậy, chỉ trong khoảng một thời gian t ương đối ngắn sau khi 
đư ợc thiết lập, Srivijaya đã mau chóng trở thành một c ường quốc trong 
khu vực. V ương quốc này không chỉ giành đ ược ảnh hưởng và nắm 
quyền kiểm soát vùng eo biển Malacca mà còn mở rộng quyền lực đến 
vùng eo biển Sunda. Dựa vào ư u thế của khu vực cảng cửa sông, cận 
biển, Palembang còn phát huy đ ược lợi thế giữa hai vùng eo biển và 
thông qua đó nắm giữ quan hệ giao thương với Trung Quốc và Ấn Độ. 

1. Xem G. Coedès: The Indianized States of Southeast Asia, Sđd, p.82.
2. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.85. 
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Bên cạnh đó, để củng cố vư ơng quyền, quốc vư ơng Srivijaya không chỉ 
là người ủng hộ tôn giáo mà còn dựa vào uy lực tôn giáo để thống nhất 
văn hóa và củng cố quyền lực chính trị, quân sự, đặc biệt là hải quân. 
Năm 1178, trong tác phẩm của mình, Chu Khứ Phi cũng đã viết về hải 
quân của Tam Phật Tề (Palembang). Theo ông “N ước Tam Phật Tề ở 
trong Nam Hải, là nơi mà các n ước phiên đi lại bằng đ ường thủy phải 
qua. Ở phía đông từ các n ước Đồ Bà, ở phía tây từ các nư ớc Đại Thực, 
Cố Lâm không nư ớc nào là không qua cõi nư ớc ấy để vào Trung Quốc. 
N ước ấy không sản xuất gì. Ngư ời nư ớc ấy quen việc chiến đấu. Do họ 
uống thuốc nên l ưỡi sắc, mũi nhọn không làm cho họ bị thư ơng đư ợc. 
Lục công thủy chiến không đối thủ nào có thể đư ơng đầu với họ vì thế 
các nư ớc láng giềng đều hàng phục. Thuyền buôn của các n ước phiên đi 
qua cõi, hễ thuyền nào không vào n ước ấy tất họ đem quân ra giết hết”1.

Từ cuối thế kỷ thứ VII, cùng với sự hình thành và phát triển của quốc 
gia Hồi giáo Arập, ở vùng Tây Á đã nổi lên một trung tâm kinh tế mới giữ 
vai trò nối kết giữa phư ơng Đông và ph ương Tây. Như  vậy, cùng với sự 
hư ng thịnh của nhà Đường (638-907), những phát triển của Ấn Độ thì 
sự trỗi dậy của vư ơng quốc Hồi giáo Arập, một vư ơng quốc dựa vào nền 
tảng của kinh tế thư ơng nghiệp, đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho sự 
hình thành những tuyến giao th ương quốc tế cả trên đất liền và trên biển. 
Các tuyến giao th ương này không ngừng đ ược mở rộng và tạo nên mạng 
nối liên kết với nhiều trung tâm kinh tế thế giới. Đối với Đông Nam Á, 
th ương nhân Arập vừa là nhân tố thúc đẩy vừa từng bư ớc trở thành đối 
tác quan trọng của Srivijaya và các quốc gia khác. Có thể nói, sự hiện diện 
của các đoàn thuyền buôn Arập trên các vùng biển Đông Nam Á ở một 
mức độ nào đó không những đã tác động sâu sắc đến vị thế th ương mại 
của các quốc gia khu vực mà còn tạo dựng cơ sở để tiến tới phá vỡ thế độc 
quyền về hải thư ơng của th ương nhân Trung Hoa và Ấn Độ. 

Từ thế kỷ VII, Srivijaya không còn chỉ là nơi trung chuyển, đón 
nhận thuyền buôn của các quốc gia nữa mà rất có thể v ương quốc này 

1. Chu Khứ Phi: Lĩnh ngoại đại đáp, T ư liệu Khoa Lịch sử, Sđd, tr.29. 
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đã tự xây dựng cho mình những đoàn thư ơng thuyền mạnh để chủ 
động đem hàng đến trao đổi với nhiều n ước khác nhau. Trong tác phẩm 
của mình Nghĩa Tĩnh cũng cho biết rằng chính ông đã đi từ Trung Quốc 
đến Srivijaya trên con thuyền của một th ương nhân Ba Tư  và đi tiếp đến 
Ấn Độ trên thuyền của vua Srivijaya. “Do vậy, d ường như  có lý để giả 
thiết rằng các bản khắc từ năm 683 đến năm 686 chỉ một số giai đoạn 
quan trọng trong sự nghiệp của vua Jayanasa (hay Jayanaga), người 
chinh phục Malayu và có thể cả Tamura nữa, đồng thời là ng ười đã đưa 
ra chính sách biến Palembang trở thành trung tâm của một đế chế hàng 
hải hùng mạnh của các đảo cho đến thế kỷ XIII”1.   

Điều hiển nhiên, để có thể trở thành một c ường quốc trong khu vực, 
Srivijaya không chỉ sử dụng đến sức mạnh quân sự mà còn huy động cả 
sức mạnh kinh tế và tôn giáo. Cuốn sử Trung Quốc Tân Đ ường thư  viết 
rằng có 14 thành thị nằm d ưới sự thống trị của Palembang. Nhiều khả 
năng Palembang đã sử dụng sức mạnh của mình để buộc các đảo quốc 
trong khu vực công nhận vai trò thương mại và địa vị tôn chủ của mình. 
Điều đáng chú ý là, Srivijaya đã không tiêu diệt các thuộc quốc đó mà vẫn 
tiếp tục duy trì nh ư những quốc gia lệ thuộc. Có thể Srivijaya ch ưa thực 
sự hội đủ sức mạnh như ng cũng có nhiều khả năng v ương quốc này vừa 
muốn tận dụng khả năng khai thác nguyên liệu và thư ơng mại truyền 
thống vừa không muốn gây ra những “đứt gãy”, xáo trộn lớn trong mối 
quan hệ với các trung tâm kinh tế và chính trị lớn của khu vực. 

Trong khi Srivijaya không ngừng gây dựng lực l ượng và củng cố 
quyền lực thì tại miền Trung Java cũng nổi lên vị trí của một “dòng vua 
núi” Sailendra. Mặc dù nguồn gốc của dòng vua này còn có những ý kiến 
khác biệt như ng cũng có nhà khoa học chủ tr ương rằng họ chính là một 
bộ phận của giới quý tộc Phù Nam thiên di sang đảo quốc chứ không 
phải là có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ hay là từ cư dân Java gốc phát 
triển thành. Trong bất cứ trư ờng hợp nào thì vào cuối thế kỷ VIII đầu 
thế kỷ IX, triều đại Sailendra đã sáng tạo nên những công trình kiến 

1. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.86. 
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trúc Phật giáo kỳ vĩ mà đỉnh cao là khu đền tháp Borobudur. Đây chính 
là “biểu hiện cao nhất cho thiên tài nghệ thuật của thời kỳ Sailendra, 
hoàn toàn không giống bất kỳ một công trình nào khác của Java”1. Về 
văn hóa, ngư ời Java cũng có một số đặc điểm khác biệt với cư  dân các 
vùng đảo khác. Theo Chu Khứ Phi thì: “Nư ớc Đồ Bà lại có tên là Bồ Gia 
Long, ở phía Đông Nam biển. Do địa thế thấp cho nên gọi là “Hạ Ngạn”. 
Ở Quảng Châu, từ khoảng tháng 11, tháng 12, thuyền buôn bắt đầu đi, 
thuận chiều gió, đi cả ngày đêm, thì một tháng có thể đến nơi. Quốc 
vư ơng búi tóc ở sau gáy, dân chúng thì cạo đầu để tóc ngắn. Họ thích 
dùng vải hoa quấn mình. Lấy quả dừa cùng n ước cây thát thụ làm r ượu. 
Đư ờng mía có sắc đỏ trắng, vị rất ngon ngọt. Dùng bạc, thau, thiếc nấu 
lẫn đúc làm tiền. Tiền ấy cứ 60 tiền tính cho một lạng vàng. Thổ sản có 
hồ tiêu, đàn hư ơng, đinh hư ơng, bạch đậu khấu, nhục đậu khấu, trầm 
hư ơng. Ng ười nư ớc ấy chuộng khí khái, thích chiến đấu. V ương và quan 
hào, hễ ai chết thì ng ười tả hữu thừa phụng đều xin chết theo, đốt xác thì 
họ nhảy vào trong đám lửa, bỏ xư ơng xuống n ước thì họ cũng lăn sấp 
xuống nư ớc chết theo mà không hề ăn năn”2. 

Việc phát hiện ra tấm bia Ligor ở chùa Sema Muang có niên đại 
năm 775 và khảo cứu nội dung của nó, các nhà nghiên cứu đã thấy 
những mối liên hệ gần gũi giữa vua Srivijaya với triều đại Sailendra và 
có thể cả với một bộ phận của giới quý tộc Phù Nam3. Cơ sở cho quan 

1. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.92. 
2. Chu Khứ Phi: Lĩnh ngoại đại đáp, Tlđd, tr.30. 
3. Trong công trình của mình D.G.E. Hall viết: “Nh ư vậy, quan điểm mà 

Coedès đã có từ lâu cho rằng “Các vị vua núi” ở Java có mối quan hệ nào đó với 
triều vua Funan có cùng vư ơng hiệu không còn bị nhân tố thời gian loại trừ nữa, 
bởi sự kết thúc của Funan có lẽ trùng khớp với sự thành lập triều đại Sailendra ở 
Java. Và quả thực de Casparis đã tìm thấy trong hai bản khắc dòng Sailendra tại 
Kelurak và Plaosan những lời ám chỉ về tên gọi cuối của thủ đô cuối cùng của 
Funan là Naravaranagara”, Sđd, tr.100-101. Giáo sư Lư ơng Ninh gọi vư ơng quốc 
Naravaranagara là Na Phất Na, xem L ương Ninh: “Nư ớc Chí Tôn”- Một quốc gia 
cổ miền tây sông Hậu” bài đăng trên tạp chí Khảo cổ học, số 1, 1981, tr.38; và Lịch 
sử vư ơng quốc Phù Nam, Sđd, 2005. 
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điểm này là sự kiện một hoàng tử của Sailendra là Balaputradeva đã 
chạy sang Sumatra và rồi đã trở thành vua của Srivijaya và cũng rất có 
thể ông ngoại của Balaputradeva là Dharmasetu, theo ghi chép của văn 
bia Nalanda, cũng đã từng là vua của Srivijaya. Chính vì lý do đó mà 
Balaputradeva đã có cơ hội để trở thành ngư ời đứng đầu chính quyền 
Palembang. Đến cuối thế kỷ X, Srivijaya đã nhiều lần bị ngư ời Java xâm 
l ược và để đáp lại, vương quốc này đã cho quân tiến sang tàn phá kinh 
đô Java năm 10161. Các nhà nghiên cứu từng đư a ra nhiều giả thuyết cho 
sự di chuyển trung tâm quyền lực từ miền Trung sang miền Đông Java 
và đầu thế kỷ X của Sailendra nh ưng cũng có ng ười chủ tr ương rằng, 
nguyên nhân chính yếu là do Sailendra lo sợ sự tấn công của Srivijaya. 

Khác với vư ơng quốc láng giềng, Srivijaya không để lại một công 
trình kiến trúc lớn nào trên đảo Sumatra ngay cả trong thời kỳ cầm 
quyền của các “dòng vua núi” Sailendra. Theo G.Coedès thì rất có thể 
Srivijaya là “một c ường quốc kinh tế lớn đã sao nhãng các giá trị tinh 
thần”? Nhà Đông ph ương học nổi tiếng này còn cho rằng, các quốc 
v ương Srivijaya đã quá bận tâm đến việc kiểm soát giao thông qua các 
eo biển, do đó đã không thể tập trung thời gian và công sức để xây 
dựng những công trình kiến trúc lớn2. Điều đáng chú ý là, khi quyền 
lực của dòng họ Sailendra không còn được duy trì nữa ở miền Trung 
Java thì tên gọi của vư ơng quốc Srivijaya cũng có sự thay đổi. Thay cho 
Chelifoche từ năm 904-905, một số nguồn t ư liệu Trung Quốc bắt đầu 
gọi là Sanfotsi (Tam Phật Tề) và tên gọi này tiếp tục đ ược sử dụng cho 
đến thế kỷ XIV. Phải chăng vai trò chính trị trung tâm của Palembang 
đã tăng lên và chính nó đã mở rộng ảnh hư ởng sang đảo Java? Mặc dù 
có những khoảng mờ về nhận thức như ng cũng có thể đoán định rằng 
cho đến thế kỷ X nhìn chung Sailendra và Srivijaya vẫn là những quốc 
gia tồn tại độc lập, làm chủ hai đảo lớn ở Inđônêxia.

1. Xem Nicholas Tarling (Ed.): The Cambridge History of Southeast Asia, Vol.I, 
Cambridge University Press, 1992, p.174. 

2. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.108. 
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Như  đã trình bày ở trên, sau khi nhà nư ớc Hồi giáo Arập ra đời, vì 
nhiều nguyên nhân, nhà n ước này rất chú trọng đến hoạt động th ương 
mại và chắc chắn thương nhân Arập cũng đã sớm thiết lập quan hệ khu 
vực kinh tế phía đông như  Ấn Độ và Srivijaya. Từ thế kỷ IX họ đã viết và 
ca tụng sự giàu có, quyền lực của vua Maharaja xứ “Zabag”, “vua của các 
đảo nhỏ vùng Đông Hải”. Đặc biệt, Maharaja còn cai trị các v ương quốc 
hàng hải Kalah và đảo Sribuza. Theo D.G.E. Hall thì địa danh Kalah mà 
các nguồn tư  liệu Ấn Độ nói tới chính là Kra, tên gọi một khu vực thuộc 
bán đảo Mã Lai, từng là một eo biển quốc tế hết sức quan trọng của Phù 
Nam trong nhiều thế kỷ. Còn Sribuza là phiên âm chữ Srivijaya và đ ược 
dùng để chỉ vùng Palembang và đảo Sumatra1. Điều rõ ràng là, để bảo vệ 
những đặc quyền kinh tế của mình, Srivijaya luôn phải dùng đến vũ lực 
vừa là để bảo vệ vừa tiếp tục duy trì quyền lực của mình. Trong khoảng 
các năm 990-992, Srivijaya đã tổ chức một cuộc chiến tranh chống lại sự 
tấn công của Java. Giành được thắng lợi trong cuộc chiến, Srivijaya đã 
duy trì đ ược vị thế chi phối trong các mối quan hệ khu vực. Trong cuộc 
chiến tranh này, Srivijaya đã nhận đ ược sự hậu thuẫn tích cực của các 
vư ơng quốc trên bán đảo Mã Lai.

Các nguồn tư  liệu Arập cho thấy sự gắn bó và tâm thức h ướng biển 
rất mạnh mẽ của ngư ời đứng đầu thể chế ở Srivijaya. Nhà địa lý học 
Arập Ibn Khurdadhbih là Abu Zaid năm 846 đã viết rằng ở vư ơng quốc 
Srivijaya có một phong tục mà quốc v ương Srivijaya là Maharaja rất 
sủng ái. Trong khi hành lễ, chính ông đã thả những thoi vàng xuống 
biển để tạ ơn thần biển2. Trong khoảng từ thế kỷ VII đến thế kỷ X, 
Srivijaya đã nắm những độc quyền thư ơng mại rộng lớn. Trên vùng đảo, 
và chắc hẳn cả tại các thuộc quốc của Srivijaya, đã là nơi cung cấp và 
sản sinh ra cho thị trư ờng khu vực và thế giới long não, dầu lô hội, đinh 
hương, trầm hư ơng, nhục đậu khấu, bạch đậu khấu, hồ tiêu và nhiều 
sản vật khác nữa. Trong Lĩnh ngoại đại đáp, Chu Khứ Phi khẳng định: 

1, 2. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.109, 118. 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI184 III

“Các phiên quốc có nhiều hóa vật quý báu, không n ước nào bằng n ước 
Đại Thực, thứ đến là n ước Đồ Bà, rồi đến nư ớc Tam Phật Tề, sau đó mới 
đến các n ước khác. N ước Tam Phật Tề là nơi mà các n ước đi lại bằng 
đ ường biển phải qua”1. Văn bia Nalanda ghi lại việc vua Balaputra đã 
cho xây dựng ở đó một ngôi đền mà nghiên cứu nội dung văn bia có thể 
thấy ngôi đền này có quan hệ với Bengal mà lúc đó có thể là một trong 
những nơi cung cấp hàng hóa cho thị tr ường lớn này. Cũng có những 
bằng chứng về sự giao l ưu của Srivijaya với Coromandel, một trung tâm 
kinh tế lớn ở miền Nam Ấn Độ. 

Năm 871, khi Trung Quốc mở một số cơ sở thư ơng mại ở Quảng 
Đông để xúc tiến các hoạt động thư ơng mại với vùng biển Tây Nam 
thì các nhà buôn Srivijaya đã th ường xuyên đến buôn bán ở miền Nam 
Trung Quốc. Tống sử đã ghi lại sự việc một thương gia của Srivijaya 
đến Sơn Đầu (Quảng Đông) vào năm 980 và năm năm sau, một đoàn 
thương thuyền cũng đã tới đó. Việc nhà Tống (960-1279) khẳng định 
đ ược vị thế chính trị trung tâm ở Trung Quốc cũng góp phần rất quan 
trọng để triều đại này có điều kiện tiếp tục mở rộng quan hệ với các 
quốc gia Đông Nam Á trong đó có Srivijaya. Vào nửa sau thế kỷ X, 
nhiều đoàn thuyền buôn Srivijaya đã thư ờng xuyên đến Trung Quốc để 
tiến hành các hoạt động th ương mại. Dư ờng như  quan hệ giữa Srivijaya 
với triều đình trung  ương nhà Tống tiếp tục được duy trì đến năm 1178 
khi chính quyền Trung Hoa thấy cần phải hạn chế những nghi lễ ngoại 
giao vì khó khăn tài chính. Tuy nhiên, các đoàn thư ơng thuyền, mà 
chắc chắn có cả sự tham gia của các nhà ngoại giao, vẫn có thể tiếp 
tục đến Chư ơng Châu (Phúc Kiến) và nh ư vậy quan hệ thư ơng mại 
giữa hai n ước vẫn tiếp tục đư ợc duy trì. Dư ờng nh ư cho đến thế kỷ XI, 
Trung Quốc vẫn còn phụ thuộc nhiều vào th ương thuyền nư ớc ngoài 
trong quan hệ với Nam D ương (vùng biển phư ơng Nam) và trên nhiều  
phư ơng diện, mối quan hệ đó còn gắn kết chặt chẽ và lệ thuộc vào quan 
hệ triều cống. Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XI, Palembang là một thương 

1. Chu Khứ Phi: Lĩnh ngoại đại đáp, Tlđd, tr.37. 
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cảng lớn trong khu vực, đ ược quản lý tốt và chính quyền sở tại đã thực 
sự thực thi một chính sách tự do th ương mại tại thư ơng cảng. Do vậy, 
Palembang đã trở thành trạm trung chuyển lớn nhất với Trung Quốc và 
Ấn Độ. “Qua hệ thống thương mại này, các quốc v ương của nó trở nên 
vô cùng giàu có và ng ười ta có thể hình dung khối l ượng của cải to lớn 
đó khiến đức vua có thể thư ởng công hào phóng cho những ngư ời trung 
thành với mình. Với hạm đội của mình, bao gồm cả một số thuyền quy 
định do các ch ư hầu cung cấp, đức vua đã cho tuần tra các vùng biển và 
đảm bảo an toàn cho các nhà buôn”1.  

Hiển nhiên, mục tiêu chính yếu của Srivijaya hư ớng đến Trung 
Quốc không chỉ nhằm đến các lợi ích kinh tế. Việc thiết lập đư ợc quan 
hệ và hơn thế nữa duy trì đư ợc quan hệ mật thiết với chính quyền trung 
ư ơng Trung Quốc đặc biệt là triều đình Tống còn có ý nghĩa chính trị 
to lớn. Cũng như  quan hệ với chính quyền Chola của Ấn Độ, việc duy 
trì các mối quan hệ quan trọng này không chỉ góp phần tôn vinh vị thế 
của Srivijaya với khu vực mà còn ngăn chặn và làm giảm thiểu những 
m ưu toan xâm lư ợc hoặc muốn v ươn lên giữ vị trí chúa tể vùng quần 
đảo. Trong dịp dâng cống vật lên hoàng đế Trung Hoa, vua Srivijaya là 
Sri Chulamanivarmadeva còn thông báo về việc đã cho xây dựng một 
ngôi chùa Phật giáo để cầu nguyện cho hoàng đế Tống và sau đó chính 
ông cũng đã cho xây dựng một ngôi chùa khác ở Negapatam trên vùng 
bờ biển thuộc Coromadel, d ường như  để giữ thế cân bằng trong quan 
hệ với Ấn Độ. Điều đáng chú ý là, các vua Chola đã ủng hộ hành động 
đó và dùng nguồn thuế thu đ ược từ các làng lân cận để duy trì hoạt động 
và tôn tạo ngôi đền. Điều chắc chắn là, việc xây dựng ở Negapatam một 
ngôi chùa Phật giáo không chỉ nhằm tạo nên một không gian tôn giáo 
cho các thư ơng nhân và giáo sĩ Srivijaya khi đến Ấn Độ có thể hành 
hương và tiến hành các nghi lễ tôn giáo theo cách thức của mình mà 
qua việc xây dựng ngôi đền, chính quyền này còn muốn thúc đẩy mối 
quan hệ mật thiết hơn nữa với Chola, một quốc gia có thế lực vùng 

1. Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development, Sđd, p.80. 
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Nam Ấn, đồng thời cũng có mối quan hệ và vai trò kinh tế to lớn đối với 
các hoạt động kinh tế đối ngoại của Srivijaya. 

Trong thời kỳ hoàng kim của mình, cũng như  một số thư ơng cảng 
lớn khác trong khu vực, Palembang đã có những phư ờng hội đặc biệt 
chuyên vận chuyển hàng hóa giữa các đoàn thư ơng thuyền. Nó đã ra sức 
khống chế các eo biển hẹp và kiểm soát các thuyền buôn qua lại như ng 
đồng thời cảng thị này cũng cung cấp những dịch vụ hoàn hảo cho các 
đoàn thuyền buôn. Minh sử viết: “Đất ấy là nơi tụ hội quan trọng của 
các n ước phiên bang, ở phía tây của Qua Oa. Nếu thuận gió đi tám ngày 
đêm có thể tới đư ợc. Thống lĩnh 15 châu. Đất ở đây tốt, thích hợp với 
việc trồng lúa, ngạn ngữ có câu “một năm cấy lúa, ba năm sinh vàng” ý 
nói thu hoạch đư ợc nhiều, bán đ ược nhiều tiền. Tục ở đây rất dâm dục; 
quen thủy chiến, các nư ớc láng giềng kiêng sợ. Đất có nhiều sông. Chỉ 
có kẻ thủ lĩnh là ở trên đất, còn dân chúng phần nhiều ở dư ới nư ớc. Họ 
kết bè làm nhà, buộc vào cây cọc. Khi n ước lên thì bè nổi, không lo bị 
chết đuối. Khi đi thì nhổ cây cọc lên, không phải mất công sức gì cả. Kẻ 
d ưới gọi ng ười bề trên là “Thiêm ty” cũng nh ư ta gọi “Quốc quân”. Về 
sau kẻ tù trư ởng lớn nhất thống trị gọi là nư ớc Thiêm ty (Jambi). Quốc 
đô cũ gọi là “Cựu cảng”1. Minh sử còn cho biết thêm: “N ước này x ưa 
kia vốn giàu có. Từ khi bị Qua Oa* tiêu diệt dần dần trở nên tiêu điều, 
thuyền buôn ít tới”2.  

Lo ngại trư ớc việc mở rộng ảnh hư ởng của Srivijaya, cũng có thể 
là muốn thiết lập quan hệ trực tiếp với Trung Quốc và đặt nền thống 
trị lên những trung tâm kinh tế, th ương mại Đông Nam Á nên từ năm 
1007, v ương quốc Chola của ng ười Tamil, một c ường quốc vùng Nam 
Ấn, bắt đầu mở các cuộc tấn công sang phía đông và ngay trong năm 
đó “đã chiếm đ ược 12.000 hòn đảo”. Có thể khẳng định rằng đó chính là 
sự khuếch đại chiến công của giới cầm quyền v ương quốc này. Nhưng 
sau đó, tiếp tục sự nghiệp của Rajaraja, hoàng tử ngư ời kế vị Chola là 

* Qua Oa: Java (T.G).
1, 2. Minh sử - Ngoại quốc truyện, Tư  liệu Khoa Lịch sử, số ĐM 736, tr.73. 
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Rajendra đã mở một cuộc chinh phạt thứ hai vào các thuộc quốc của 
Srivijaya trên bán đảo Mã Lai. Đến năm 1025, Chola lại trực tiếp tấn 
công vào quần đảo và đã chiếm đư ợc nhiều thành lũy cùng trung tâm 
tôn giáo quan trọng của vư ơng quốc trên vùng bán đảo Mã Lai và đảo 
Sumatra. Theo Giáo sư Karashima Noburu, chuyên gia nổi tiếng ngư ời 
Nhật về Ấn Độ học, thì những văn bia đư ợc phát hiện đã cho thấy rất 
chi tiết về cuộc tấn công này qua việc nhắc đến nhiều địa danh như: 
Srivijaya, Pannai, Malayur, Mayirudingam, Langasoka, Mapappalam, 
Mevilimbangam... và Madaram. Theo đó, mặc dù còn một số địa danh 
chư a thể xác định chắc chắn nhưng nhữ ng trận công kích của Chola đã 
diễn ra tại nhiều địa điểm trên một vùng rộng lớn thuộc bán đảo Mã Lai 
và Sumatra. Đến năm 1068, hải quân Chola lại một lần nữa v ượt biển 
sang Kadaram để giải thoát quốc v ương nư ớc này thoát khỏi tình trạng 
khó khăn1. Chính Giáo sư Karashima luôn nghi ngờ về sức mạnh hùng 
hậu của hải quân Chola như ng ở mức độ nào đó, qua những lần tấn 
công, cũng có thể hình dung ảnh hưởng của Srivijaya với khu vực là rất 
rộng lớn. Srivijaya, Chola, Sailendra và sau đó cả Sukhothai, Ayutthaya 
đều hiểu rằng ai làm chủ đư ợc vùng eo biển Malacca thì sẽ giành đ ược 
quyền lực chính trị thực sự cũng nh ư khẳng định đ ược sức mạnh và lợi 
ích kinh tế khu vực.

Sau các cuộc xâm l ược của quân đội Chola, Srivijaya đã sớm tái lập 
đ ược quyền lực của mình nh ưng không thể tiếp tục duy trì phạm vi ảnh 
hư ởng nh ư trư ớc nữa. Nhân đó, vư ơng quốc Airlangga của Java đã gây 
áp lực trở lại với Srivijaya và hệ quả là triều đại này đã phải thừa nhận 
khu vực ảnh h ưởng của Airlangga đối với phía đông của quần đảo còn 
Srivijaya chỉ có ảnh hư ởng ở phía tây mà thôi. Như ng đến năm 1030, 
thông qua quan hệ hôn nhân, hai n ước đã đạt đư ợc sự phối hợp để ngăn 
chặn nguy cơ từ phía Ấn Độ. Về phần mình, trư ớc những biến động 
chính trị trên quần đảo, sau cuộc tấn công có thể Chola cũng sớm nhận 

1. Xem Karashima Noburu: Hoạt động thư ơng mại của Ấn Độ ở Đông Nam Á, 
Sđd, tr.74. 
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ra vai trò quan trọng của Srivijaya trong việc giữ gìn sự ổn định khu vực 
và duy trì mối liên hệ với Trung Quốc nên cuối cùng quan hệ hữu nghị 
đã đ ược tái thiết với Srivijaya.

Trong bối cảnh đó, vư ơng quốc này vẫn cố gắng duy trì quan hệ 
truyền thống với Trung Quốc bằng việc th ường xuyên phái cử các sứ 
bộ và th ương thuyền đến phương Bắc đồng thiết lập một số cơ sở buôn 
bán trên lãnh thổ n ước này. Thậm chí, cũng có nhiều khả năng thư ơng 
nhân đảo quốc này còn huy động cả giới Hoa thư ơng có kinh nghiệm 
tham gia vào các hoạt động hải th ương đa dạng. Tuy nhiên, đến cuối thế 
kỷ XII, d ường như  Srivijaya đã không còn giữ đ ược vai trò thực sự quan 
trọng trong quan hệ với Trung Quốc bởi sự hiện diện ngày càng đông 
đảo của các đoàn th ương thuyền Arập và Java. Để bù lấp cho những 
thiếu hụt trong quan hệ kinh tế, Srivijaya đã thực thi một chính sách 
kinh tế đối ngoại tiêu cực mang tính c ưỡng chế và bạo lực đối với các 
đoàn thư ơng thuyền quốc tế khi đi qua vùng biển đảo.  

Tuy nhiên, đến thế kỷ XIII, Srivijaya vẫn còn là một c ường quốc có 
nhiều ảnh hưởng trong khu vực. Năm 1225, Srivijaya đã đư ợc miêu tả 
trong cuốn Chufanchi (Chư  phiên chí) của Triệu Nhữ Quát, vốn là quan 
thanh tra phụ trách công việc buôn bán của Trung Quốc ở Tuyền Châu. 
Ông đã viết và hoàn thành tác phẩm này vào năm 1225. Trong cuốn 
sách này, tác giả đã thống kê tới 15 n ước chư  hầu bao gồm cả các quốc 
gia vùng bán đảo Mã Lai, trên đảo Sumatra và Java. Mặc dù tác phẩm 
không thật chú trọng đến các vấn đề chính trị của các quốc gia trong 
khu vực như ng nhiều khả năng Srivijaya vẫn nắm đ ược quyền kiểm soát 
ở hai eo biển Malacca và Sunda, hai cửa ngõ hết sức quan trọng của hệ 
thống hải thư ơng châu Á1. 

Mô tả của Triệu Nhữ Quát cho thấy Srivijaya là một Thành thị n ước 
điển hình, với một hệ thống chằng chịt những sông và kênh rạch. Dân 
c ư thư ờng làm nhà ven sông, đi lại bằng thuyền bè thể hiện rõ nếp 

1. Xem Triệu Nhữ Quát: Chư  phiên chí, T ư liệu Khoa Lịch sử, Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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sống của c ư dân hải đảo. Trong những ngày phát triển h ưng thịnh, 
Palembang và các cảng thị khác của Srivijaya thực sự là những trung 
tâm đô hội, tấp nập cảnh mua bán. Tiền tệ đư ợc sử dụng phổ biến và 
đó cũng chính là môi trư ờng hoạt động của các th ương nhân chuyên 
kinh doanh tiền tệ và đổi tiền. “Trên nhiều khu phố th ương nhân từ 
các nước khác nhau, hiển nhiên có cả những ng ười mới đến từ các cảng 
quê hư ơng họ đã dừng lại vài tháng để tiếp tục hải trình khi gió thuận 
đến những cảng xa hơn hoặc trở về quê hư ơng. Do vậy dân số luôn biến 
động, cư  dân địa phư ơng sống trên những bè mảng hay nhà tạm ven 
sông nhìn chung cuộc sống của họ không khác nhiều so với tổ tiên và 
những ng ười hiện đại”1.

Nh ưng Srivijaya không còn có thể kiểm soát các thuộc quốc chặt chẽ 
nh ư trư ớc. Một số vùng đất thậm chí còn có thể tự lập vua riêng. Mặc 
dù lúc đó Jambi có thể đã trở thành trung tâm quyền lực của Srivijaya 
như ng theo thói quen các nguồn tư  liệu Trung Quốc vẫn gọi là Sanfochi 
(Tam Phật Tề). Có thể thấy chính quyền trung ư ơng Trung Quốc và 
cả các địa phư ơng có quan hệ với Srivijaya chắc cũng không quan tâm 
nhiều đến đời sống và những diễn tiến chính trị ở Sumatra và Java miễn 
là không phương hại đến những lợi ích kinh tế. Năm 1292, nhà thám 
hiểm ng ười Ý là Marco Polo đã đến vùng Sumatra và dư ờng như  tên gọi 
Srivijaya không còn đ ược sử dụng nữa.

Cho đến nay khó đưa ra những luận giải xác thực về những nguyên 
nhân dẫn đến sự suy tàn của Srivijaya như ng điều quan trọng là đến thế 
kỷ XIII, nền kinh tế hải th ương châu Á đã có nhiều thay đổi quan trọng. 
Các thương nhân khu vực trong đó đặc biệt là Hoa thư ơng đã ngày càng 
tích cực hơn trong việc bao chiếm và kiểm soát các hoạt động kinh tế 
hải thư ơng châu Á. Bên cạnh đó, sự hình thành và phát triển mạnh mẽ 
của một số quốc gia ở cả lục địa và hải đảo đã thách thức trở lại với sức 
mạnh và phạm vi ảnh h ưởng truyền thống của Srivijaya. Sau nhiều thế 

1. Alisa Zainu’ddin: A Short History of Indonesia, Sđd, p.45.
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kỷ hình thành và phát triển, đến thế kỷ XIII, thể chế biển Srivijaya đã 
từng b ước suy yếu để rồi sau đó nó phải nh ường vị thế của mình tr ước 
sự h ưng thịnh của một c ường quốc mới - tức đế chế Majapahit cũng 
hình thành trên quần đảo Inđônêxia. 

III- LỤC CHÂN LẠP, THỦY CHÂN LẠP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI 
KHU VỰC

1. Sự hình thành và phát triển của vương quốc Chân Lạp

Vào giai đoạn thế kỷ III-V, với tư cách là một quốc gia phát triển 
sớm và cũng sớm đạt đến sự cường thịnh, Phù Nam đã mở rộng ảnh 
hưởng đồng thời thôn tính nhiều vương quốc trong khu vực. Ở những 
mức độ khác nhau, Phù Nam đã xác lập, khẳng định vị thế chính trị của 
mình với nhiều thuộc quốc, tiểu quốc chư hầu ở Đông Nam Á bán đảo 
cũng như hải đảo1. Là một thể chế biển (maritime polity) nhưng có lịch 
sử phát triển gắn với vùng hạ lưu Mê Kông, Phù Nam hẳn có ý thức rất 
mạnh mẽ về vai trò của các dòng sông cũng như sự trù phú của nguồn 
lợi tự nhiên, nhân lực... có thể khai thác ở trung lưu, thượng nguồn các 
hệ thống sông Mê Kông, Tonlé Sap, sông Mun. Đến thế kỷ V, vương 
quốc này đã từng mở rộng thế lực của mình đến Bassac thuộc Hạ Lào. 
Đây được coi là vùng đất gốc, nơi hình thành, phát triển của quốc gia 
Chân Lạp. Trên bản đồ Chân Lạp, Bassac nằm gần vị trí tiếp giao giữa 
hai hệ thống sông Mun và sông Mê Kông. Mặc dù vẫn có những ý kiến 

1. Xem Phan Huy Lê: “Qua di tích văn hóa Óc Eo và thư tịch cổ thử nhận 
diện nước Phù Nam”, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 11 (379), 2007. Công trình đã 
phân lập các khái niệm và không gian của “vương quốc Phù Nam” với “đế chế Phù 
Nam”. Theo đó, vương quốc Phù Nam là cốt lõi, trung tâm của đế chế Phù Nam. 
Đế chế Phù Nam có nhiều “thuộc quốc”, “chi nhánh” và “nước kimi”. Do sự tương 
tác quyền lực, trong bảy thế kỷ phát triển của Phù Nam, các mối quan hệ này đã có 
sự biến đổi không ngừng. Có thể tham khảo thêm Lương Ninh: Vương quốc Phù 
Nam - Lịch sử và văn hóa, Viện Văn hóa, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2005.
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tranh luận nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng di chỉ Vat Phu chính 
là kinh đô đầu tiên của quốc gia Chân Lạp1. 

Điều đáng chú ý là, văn bia sớm nhất được viết bằng chữ Khmer có 
niên đại năm 612 tìm thấy ở Angkor Borei cũng như các bi ký muộn hơn 
được phát hiện sau đó đều cho thấy những thông tin giá trị về sự xuất 
hiện đồng thời của nhiều vương quốc ở Chân Lạp trong khoảng các thế 
kỷ VI-VIII. Trong hơn hai thế kỷ, lịch sử Chân Lạp đã diễn ra một quá 
trình chuyển biến hết sức phức tạp. Từ các tiểu quốc, đã dần có sự vận 
động, kết tụ để rồi từ đó hình thành nên một hoặc một số vương quốc trung 
tâm có thế lực nhất. Cùng với văn bia, các tư liệu khảo cổ, nhân học, văn 
hóa... phát hiện được ở vương quốc cổ Chân Lạp cùng một số quốc gia 
láng giềng thì nguồn sử liệu có thể khai thác ở Trung Quốc có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng để hiểu và nhận thức về vương quốc này. Viết về vị 
trí của Chân Lạp, sử nhà Tùy xác định: “Vương quốc Chân Lạp nằm ở tây 
nam nước Lâm Ấp, trước kia là một nước chư hầu của Phù Nam... Vua 
Chân Lạp thuộc dòng dõi Kshatriya, tên là Chitrasena Chất Đa Tư Na... 
các đời vua trước kia đã không ngừng mở rộng thế lực của Chân Lạp và 
cuối cùng thì Chitrasena2 đã đánh bại rồi chinh phục được Phù Nam”3. 

1. Mặc dù chưa thể (hoặc rất khó) để đưa ra kết luận cuối cùng nhưng những kết 
quả nghiên cứu khảo cổ học trong những năm qua cho thấy về kiến trúc di chỉ Vat 
Phu dường như thể hiện tương đối rõ phong cách Chămpa. Hơn thế, Vat Phu không ở 
trung tâm vương quốc, nhiều khả năng đó chỉ là một thánh địa của một trong những 
tiểu quốc thuộc Chân Lạp hình thành sau thời kỳ Phù Nam mà thôi. Tuy nhiên, cũng 
có ý kiến cho rằng, trong lịch sử, người Khmer đã mở rộng tầm ảnh hưởng trên một 
khu vực lãnh thổ rộng lớn bao gồm cả một số vùng vốn thuộc không gian văn hóa 
Chămpa do vậy mặc dù dấu ấn Chân Lạp chưa thật rõ nhưng vẫn có thể coi Vat Phu là 
nơi khởi nguồn, phát tích của Chân Lạp. Xem Inan Mabbett and David Chandler: The 
Khmers, Blackwell Publishers, Oxford, United Kingdom, 1996, pp.78-79.

2. Citrasena hay Sitrasena - T.G.  
3. P. Pelliot: “Mémoire sur les coutumes du Cambodge”, BEFEO, II, p.23. Có thể 

tham khảo thêm khảo cứu của tác giả trong công trình: Le Founan, IV, p.272. Xem 
thêm bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm trong phần Phụ lục của bài viết: “Khái quát về 
Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, bài in trong: Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, Sđd, tr.298.
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Cũng như các quốc gia trong khu vực thời đại bấy giờ, Chân Lạp 
sớm chịu nhiều ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ. Phật giáo, Bàlamôn 
giáo (Brahmanism)... đã thâm nhập vào xã hội Chân Lạp và có những 
tác động sâu sắc đến thời lập quốc. Văn bia Baksay Chamkrong có 
niên đại thế kỷ X viết về một đạo sĩ tu hành khổ hạnh tên là Kambu 
Svayambhuva, kết hôn với tiên nữ Mera, con gái thần Sihva. Hai người 
đã sinh ra các dòng vua Kambuja, con của Kambu hay Kambujadesa 
tức “Đất nước Kambuja”1. Theo Lawrence Palmer Briggs - chuyên gia 
về lịch sử cổ đại Campuchia thì khái niệm “svayambhuva” có nghĩa là 
“self-creating” (bản ngã sáng tạo)2. Tiên nữ Mera là do thần Shiva ban 
cho Kambu Svayambhuva. Như vậy, yếu tố tôn giáo đã hòa quyện với 
huyền sử trong tâm thức của người Khmer về thời dựng nước. Tiên 
nữ Mera là biểu trưng của Đức thánh Mẫu (Goddess), của yếu tố “Mẹ” 
nguồn cội, được thiêng hóa nhằm tôn vinh tổ tiên. Nhiều khả năng tên 

1. Về nguồn gốc của dân tộc Khmer và nước Campuchia có nhiều quan niệm 
khác nhau. Có ý kiến cho rằng, người Khmer vốn có nguồn gốc từ chủng tộc 
Môn - Khmer, là nhóm cư dân bản địa, sinh sống lâu đời trên vùng bán đảo Đông 
Dương còn người Campuchia là từ bên ngoài vào, có thể là từ miền Bắc Ấn Độ 
di cư sang. Giả thuyết này được đưa ra trên cơ sở ở vùng hạ lưu sông Hằng có 
vùng đất cũng có tên gọi là “Campuchia”. Nhưng cũng có nhà nghiên cứu cho 
rằng, người Campuchia vốn có nguồn gốc từ vùng Tây Á. Có nhiều tác giả lại chủ 
trương người Khmer và Campuchia là cùng một chủng tộc, từng sinh sống lâu 
đời trên bán đảo Đông Dương. Họ vốn là chư hầu của Phù Nam nhưng đến cuối 
thế kỷ VI đầu thế kỷ VII, đã chinh phục Phù Nam rồi thành lập nên vương quốc 
Chân Lạp rộng lớn.

2. Xem Lawrence Palmer Briggs: A Sketch of Cambodia History, The Association 
for Asian Studies: The Far Eastern Quaterly, vol.6, N04, Aug, 1947, p.348. Một văn bia 
Chămpa có niên đại 817 viết rằng: Senapati Parravaged, các thành thị của Kambuja, 
đã tiến sát đến miền Trung Chămpa. Như vậy, cho đến nay, tên gọi “Kambuja” lần 
đầu tiên lại được phát hiện trên văn bia Chămpa chỉ ít năm trước khi tên gọi đó 
cũng được tìm thấy trên văn bia Khmer. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient 
Khmer Empire, American Pholosophical Society, 1951, p.91.
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gọi “Kambu”, “Kambuja” hay “Cambujadesa” đã được cải biến để “phù 
hợp với tâm lý của người Khmer”1 ở thời kỳ sau đó. 

Tuy nhiên, nguồn gốc của tên gọi “Chân Lạp” xuất phát từ đâu thì 
còn chưa thật rõ. Người Trung Quốc bắt đầu sử dụng khái niệm “Chân 
Lạp” trong Tùy thư. Theo đó, sau khi chinh phục được Phù Nam, vương 
quốc này đã không ngừng mở rộng ảnh hưởng, bao chiếm cả một vùng 
rộng lớn thuộc trung lưu Mê Kông, miền Hạ Lào ngày nay cùng một số 
vùng đất thuộc Thái Lan. Kinh đô đầu tiên là Sreshthapura, như đã nói 
ở trên, có thể chính là di chỉ Vat Phu, gần và ở phía nam Bassac, trung 
lưu Mê Kông2.

Là một quốc gia xuất hiện sau, lệ thuộc vào Phù Nam nhưng từ đời 
vua Bhavavarman I và sau đó là: Chitrasena, Isanavaman, Jayavarman I... 
Chân Lạp đã “dần tăng cường sự bành trướng khiến cho thế nước trở 
nên hùng mạnh”. Các vua “đã giải phóng người dân bản xứ khỏi xiềng 
xích của sự lệ thuộc đối với ngoại bang” như lời ghi trong văn bia Baksay 
Chamkrong nói trên. 

1. Theo G. Coedès thì truyền thuyết này được trình bày như có mối liên hệ 
họ hàng nào đó với một huyền thoại về phả hệ những người Pallavas ở Kânchi 
(Sonjeverman), hoàn toàn khác với huyền thoại về Nagi. Từ cặp Kambu - Mera 
đã sinh ra một dòng họ những nhà vua mà những vị đầu tiên là Srutavarman 
và con trai ông là Sreshthavarman. Tên ông vua thứ hai được đặt cho thành phố 
Sreshthapura, tồn tại đến tận thời Angkor. Xem G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn 
Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.131.

2. Có tác giả cho rằng quốc vương đầu tiên của Chân Lạp là Bhavavarman I. 
Ông đã xây dựng kinh đô ở Isanapura nay là Sambor Prei Kuk gần tỉnh Kompong 
Thom cách Thủ đô Phnôm Pênh khoảng 200km về phía tây bắc. Theo G.Coedès 
thì: “Người ta không thể giải thích được vì sao lại có tên gọi Chân Lạp mà người 
Trung Quốc vẫn thường dùng để chỉ nước Cao Miên. Không có một chữ Phạn và 
chữ Khmer nào tương ứng với âm cổ T’sien-lap. Nhưng người ta có thể xác định 
được vị trí trung tâm của quốc gia này trong vùng trung Mê Kông, ở miền Bassac, 
gần với di chỉ Vat Phu”, Xem G. Coedès: “Le site primitif du tchen-la”, BEFEO, 
XVIII, N09, pp.1-3, xem BEFEO, XXVIII, p.124.
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Về nguồn gốc của vị vua đầu tiên, tức Bhavavarman I, giữa các 
nhà nghiên cứu đã có nhiều ý kiến khác nhau. Cho đến nay, vẫn có 
hai quan điểm cơ bản: Quan điểm thứ nhất, căn cứ theo một số văn 
bia, đặc biệt là văn bia tìm được ở Vat Phu thì Bhavavarman I chính là 
cháu của Sarvabhauma. Bhavavarman I được coi là “Chúa tể của toàn 
thể trái đất”, là “Vua của các vua” (Devanika), có tổ tiên ở vùng cao, 
trung lưu Mê Kông. Quan điểm thứ hai cho rằng Bhavavarman I vốn 
là quý tộc thuộc dòng dõi hoàng gia Phù Nam. Một tấm bia thế kỷ VII 
còn gọi Rudravarman (vua cuối cùng của Phù Nam), người đã từng cử 
sang Trung Hoa một số sứ bộ trong các năm 517-539, là tiền bối của 
Bhavavarman I. Cha của Bhavavarman I là Viravarman. Như vậy, cho 
đến nay nguồn gốc của vị vua này vẫn là một khoảng mờ trong lịch sử 
Chân Lạp. Người ta vẫn chưa thể khẳng định một cách chắc chắn rằng 
Bhavavarman I chính là hậu duệ của hoàng gia Phù Nam. Tuy nhiên, 
nhìn chung các học giả quốc tế đều có khuynh hướng nghiêng về nguồn 
gốc phía nam của Bhvavarman I. Một bi ký thế kỷ X còn viết về ông như 
là thủ lĩnh của chi họ các nhà vua có quan hệ huyết tộc với hai vị thủy tổ 
khai sáng ra vương quốc Phù Nam là Kaundinya - Soma1. Nếu quả đúng 
như vậy thì phải chăng một nghịch lý lịch sử đã diễn ra: Bhavavarman I 
sinh trưởng ở Phù Nam rồi trở thành hoàng thân của triều đình Chân 
Lạp, lên ngôi vua Chân Lạp và rồi chính ông đã trở lại tấn công, tiêu diệt 
nước Phù Nam. Với chiến công vang dội đó ông đã giành được quyền 
lực ở Chân Lạp và trở thành quân vương đầu tiên của quốc gia Chân 
Lạp thời kỳ tiền Angkor (Pre-Angkor, 550-802). 

Như vậy, cho đến giữa thế kỷ VI, huyền thoại về thời lập quốc của 
Phù Nam với hai vị thủy tổ Kaundinya - Soma vẫn có ảnh hưởng mạnh 
mẽ, sâu sắc đến tâm thức của cư dân khu vực cũng như đời sống chính 
trị Chân Lạp. Trong quá trình vươn lên xác lập một vương triều mới, 
mở rộng cương vực lãnh thổ, giới cầm quyền Chân Lạp đã tự nhận và 
tôn vinh chính mình như là hậu duệ đích thực của các đức khai sáng 

1. Xem G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.121.
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vương quốc biển nổi tiếng đó. Trong khi đó, các bậc đế vương trị vì 
thời Angkor (803-1432) lại luôn gắn nguồn gốc của mình với những 
Adhiraja hay những bậc đế vương có quyền năng tối cao của xứ sở 
Vyadhapura (thành Đặc Mục)1. Theo một hướng chảy tâm linh khác, 
nhiều quân vương triều đại Sailendra trên đảo Java lại được suy tôn là 
cháu con của “các vua rừng núi” (Kurun bnam). Có thể coi cảm thức đó 
như là sự trở về với nguồn cội, với tư duy lục địa.

Huyền thoại về thời lập quốc của Chân Lạp hẳn đã phản ánh một 
hiện thực là, đến giữa thế kỷ VI, Bhavavarman I - một hoàng tử Phù 
Nam, đã kết hôn với công chúa Chân Lạp. Thông qua mối quan hệ hôn 
nhân đó ông đã được tôn lên đứng đầu chính thể ở Chân Lạp. Điều 
đáng chú ý là, tuy tôn vinh Kaundinya - Soma như là các bậc Thủy tổ 
nhưng Bhavavarman I đã tự coi mình là hiện thân của Thần Mặt trời 
trong khi đó vua Phù Nam lại là hiện thân của Thần Mặt trăng. Đằng 
sau cảm thức thiêng liêng đó, điều chắc chắn là, thông qua quan hệ hôn 
nhân, Bhavavarman I đã dự nhập mạnh mẽ vào xã hội Chân Lạp, mau 
chóng bước lên hàng ngũ quý tộc và trở thành một nhân vật đầy quyền 
lực. Với tâm thế đó, nhiều khả năng ông đã tự chuyển hóa đối tượng 
thờ phụng đồng thời cũng là nguồn gốc của mình theo cách thức tư duy 
truyền thống của người Khmer, cộng đồng cư dân chủ thể của Chân Lạp 
thời bấy giờ. Tuy vậy, Bhavavarman I vẫn không thể đoạn tuyệt hoàn 
toàn với những mối liên hệ truyền thống. Nếu giả thuyết trên là đúng 
thì, trong khi đi đến sự đối đầu về chính trị, ông đã lựa chọn giải pháp 
khôn ngoan là dung hòa tâm thức của người Khmer với những niềm tin 
mãnh liệt trong huyền thoại của người Phù Nam về thời lập quốc. Điều 
đó càng có ý nghĩa khi quốc gia Chân Lạp từ giữa thế kỷ VI đang trong 
quá trình tiến mạnh xuống phía nam, vùng hạ lưu Mê Kông, đất bản bộ 
thiêng liêng của người Phù Nam. Trên vùng đất ấy, từ khoảng thế kỷ II 
từng là nơi khởi phát một đế chế cường thịnh, một nền văn minh gắn 
liền với môi trường sông nước, với nền kinh tế hải thương rực rỡ. 

1. G.Coedès: “La tradition généalogicque des premiers rois d’Angkor”, BEFEO, 
XXVIII, pp.127-131.
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Cuộc hôn nhân với công chúa Chân Lạp đã đem lại cho Bhavavarman I 
sức mạnh. Ông đã giải phóng Chân Lạp khỏi sự lệ thuộc vào Phù Nam. Chân 
Lạp trở thành một quốc gia độc lập và điều quan trọng là, chính họ đã tự “giải 
phóng dân bản địa khỏi xiềng xích của triều cống”. Điều đó cũng có nghĩa 
rằng, từ khoảng giữa thế kỷ VI, Chân Lạp không những đã dần thoát ra khỏi 
sự cương tỏa của Phù Nam mà còn “ngày càng tăng quyền lực ở đất nước” và 
bắt đầu tấn công trở lại Phù Nam.

Trong các cuộc viễn chinh mở rộng thế lực cùng cương giới lãnh 
thổ, Bhavavarman I đã nhận được sự hậu thuẫn của nhiều lực lượng xã 
hội. Trong khoảng thời gian 540-550, ông được người em là Chitrasena 
mà Tùy thư gọi là Chất Đa Tư Na hết sức ủng hộ. Nhiều khả năng, lúc 
bấy giờ hai ông đã xác lập được trung tâm quyền lực ở vùng Biển Hồ. 
Lực lượng của Bhavavarman I nhanh chóng làm chủ vùng Buriram nằm 
giữa sông Mun và dãy Dangrek. Từ đó, họ tiến sang phía đông và “đã 
mạnh mẽ thâu tóm được quyền lực”1 ở vùng Kratie rồi tiến dọc theo 
thung lũng Mê Kông xuống phương Nam. 

Sau khi Bhavavarman I qua đời năm 600, Chitrasena (tức Mohendravarman) 
đã kế thừa sự nghiệp của ông, tiếp tục tiến chiếm các thung lũng vùng hạ 
lưu Se Mun cũng như vùng đất nằm giữa Mê Kông với Biển Hồ. Như vậy, 
các đội quân Chân Lạp đã làm chủ được nhiều vùng đất chiến lược của 
Phù Nam và buộc vương triều này phải lánh xuống phía nam, đến vùng 
Naravaranagara (hay còn gọi là Nafouna tức Na Phất Na). Nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng có thể xác định vị trí của đô thị này chính là Angkor 
Borei, kinh đô mới của Phù Nam. Kết quả nghiên cứu trong những năm 
gần đây, đặc biệt là trên phương diện khảo cổ học đã cho thấy quan điểm 
đó là hoàn toàn có cơ sở. Angkor Borei từng là khu vực phát triển sớm, 
có nhiều dấu tích qua các thời đại đồng thời là một kinh đô có quy mô 
lớn. Nhiều khả năng, trước sức tấn công của Chân Lạp, một số thế lực 

1. Văn bia Phnom Banteay Neang, Barth et Bergaigne, dẫn theo G. Coedès: 
Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.134.
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hoàng gia cũng như các vương quốc hợp thành của Phù Nam đã phải rút 
về vùng cao nguyên hay những miền xa xôi để bảo toàn lực lượng. Đến 
đầu thế kỷ VII, có thể sau năm 627, thì vương quốc Phù Nam hùng mạnh, 
thống nhất một thời không còn tồn tại trên thực tế nữa. Để thích ứng với 
những biến đổi cũng như điều kiện chính trị mới, đế chế Phù Nam đã 
tự giải thể, phân tán thành nhiều tiểu quốc. Với tư cách là người chiến 
thắng, biểu trưng cho một thế lực đang lên Bhavavarman I chính thức lập 
kinh đô ở Bhavapura1. 

Như đã trình bày ở trên, sau khi Bhavavarman I qua đời, em trai ông là 
Chitrasena đã lên kế ngôi, lấy hiệu là Mohendravarman. Trong thời gian nắm 
giữ quyền lực, kế tục sự nghiệp cùng những chiến công của Bhavavarman I, 
ông tiếp tục mở rộng thế lực về phía tây và phía nam2. Chitrasena vẫn chọn 
Bhadrapura là trung tâm chính trị. Ông còn cho lập nhiều đền thờ thần 
Sihva với biểu trưng Linga dọc theo hệ thống Mê Kông. Với việc tôn vinh 
thần Sihva, Chitrasena đã đi đến một quyết định mới hết sức táo bạo trong 
việc lựa chọn, tôn vinh Bàlamôn giáo. Từ đó, Bàlamôn giáo bắt đầu trở 
thành tôn giáo trung tâm của thể chế chính trị Chân Lạp. Trong khi đó, như 
ghi chép của Tùy thư thì “phần đông dân chúng vẫn thờ Phật”3. 

1. Cho đến nay người ta vẫn chưa thể xác định được một cách chắc chắn vị 
trí của kinh đô Bhavapura. Tuy nhiên, cũng có một số thông tin gián tiếp là dưới 
triều vua Chitranesa, em trai đồng thời là người kế vị của Bhavavarman, ông đã 
cho dựng nhiều văn bia bằng chữ Phạn dọc theo sông Mê Kông. Các văn bia này 
tập trung ở vùng Kratie, Stung Treng ở về phía tây giữa Mun và Dangrek. Đó là một 
vùng có địa thế tương đối cao, rộng lớn. Có khả năng, Bhavapura đã được lập ở đây.

2. Về thời gian cầm quyền của Mohendravarman có nhiều ý kiến khác nhau. 
Có quan điểm cho rằng sau khi Bahavavarman I qua đời năm 600 ông đã lên ngôi 
và cầm quyền đến năm 610. Nhưng nhiều khả năng ông đã thực sự nắm giữ quyền 
lực với tư cách là một thế lực độc lập từ năm 605. Nếu như ông cùng tham gia tấn 
công Phù Nam năm 550, lúc đó khoảng 20 tuổi thì năm 605 đã khoảng 75 tuổi vì 
thế khi qua đời đã thọ 80 tuổi. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer 
Empire, American Pholosophical Society, 1951, p.46.

3. Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các 
thư tịch cổ Trung Quốc”, Sđd, tr.300.
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Sau những cuộc chinh phục của Bhavavarman I và Chitrasena, đến 
thời Isanavarman (611-635), con của Chitrasena, ông đã quyết định 
chuyển dịch kinh đô lên phía bắc. Kinh đô mới được dựng ở Isanapura, 
gần với nhánh bắc của Tonlé Sap. Ông tiếp tục mở rộng lãnh thổ ra hầu 
hết các vùng thuộc Campuchia hiện nay, gồm miền trung và thượng 
nguồn Se Mun, tiến sát đến các dãy núi phía đông. Về phía tây nam, 
Isanavarman đã mở rộng lãnh thổ đến Chanthaburi giáp với vịnh Xiêm. 
Ở đây, một văn bia đã được phát hiện khẳng định ông là “Chúa tể” 
của vùng đất này1. Trong thế nước đang lên, quân đội của ông còn tấn 
công lưu vực sông Mê Nam. Với phía bắc, lãnh thổ của Isanavarman có 
thời điểm đã giáp với quốc gia Nam Chiếu (Vân Nam, Trung Quốc). 
Isanapura được coi là kinh đô có quy mô lớn nhất ở Chân Lạp thời bấy 
giờ. Dẫn lại Tùy thư, trong tác phẩm Văn hiến thông khảo, tác giả Mã 
Đoan Lâm (Ma Touan Lin) cho biết: “Vị hoàng tử đã thiết lập dinh thự 
của mình ở Ychena (tức thành phố của Isana hay Isanapura) thành phố 
có trên 20.000 hộ... Vương quốc còn có trên 30 thành thị khác, mỗi đô 
thị như vậy cũng có hàng nghìn hộ, do một vị tổng trấn đứng đầu, tước 
vị của giới chức ở đây cũng giống như Lâm Ấp”2. Như vậy, cùng với 
thành thị trung tâm, một tập hợp các thành thị (vương quốc) được đặt 
dưới sự quản chế của quốc gia có thế lực nhất cho thấy khuynh hướng 
phát triển tập trung ở Chân Lạp. “Vương quốc” đó có cương vực lớn hơn 
rất nhiều so với “Lục Chân Lạp”, “Thủy Chân Lạp” sau khi chia tách. 

Dưới thời Isanavarman I, lãnh thổ Chân Lạp tiếp tục được mở rộng 
thêm về phía tây nam, bao gồm các tỉnh Kompong Cham, Prayveng, 

1. Xem Ian Mabbett and David Chandler: The Khmers, Sđd, p.82. Thời 
Isanavarman cầm quyền (những năm 620) có thể coi là một thời kỳ phồn thịnh. 
Người ta đã phát hiện được 14 tấm bia viết về ông. Một số nhà nghiên cứu cho 
rằng ông đã qua đời năm 628 (hay 635?) nhưng cũng có thể niên đại đó chỉ là đánh 
dấu thời gian suy giảm quyền lực của ông mà thôi.

2. Dẫn theo Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.49. 
Tham khảo thêm bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân 
Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, Sđd, tr.298.
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Kandan, Takeo, Angkor Borei cho đến tỉnh Chantabun thuộc Thái Lan 
ngày nay. Theo dấu chân chinh phạt của ông, người ta đã tìm thấy nhiều 
văn bia viết về các chiến công oanh liệt diễn ra ở các địa phương, đô 
thị cổ này. Isanavarman I được coi là nhân vật cuối cùng quyết định sự 
tồn vong của vương quốc Phù Nam (615-635). Tân Đường thư coi ông 
là người chinh phục thành công xứ sở1. Tuy nhiên, cho đến nay các nhà 
nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy một văn bia nào viết về ông ở phía bắc 
dãy Dangreks. Như vậy, chuyến viễn chinh của Isanavarman I đến vùng 
Tây Bắc chỉ có thể coi là một huyền thoại về thời mở nước mà thôi. Điều 
đó cũng có nghĩa rằng, cho đến đầu thế kỷ VII, nhìn chung các thủ lĩnh 
vùng Dangreks vẫn duy trì được quyền độc lập và phải nhiều thế kỷ sau 
đó người Khmer mới từng bước xác lập được quyền lực trên vùng cao 
nguyên này. 

Tuy nhiên, với một cái nhìn toàn cục, chúng ta thấy dưới thời 
Isanavarman I thế lực của Chân Lạp đã được củng cố trên một phạm 
vi lãnh thổ rộng lớn. Phía bắc giáp với vùng Trung Lào, phía nam giáp 
vịnh Xiêm, phía đông giáp với dãy Trường Sơn còn phía tây giáp với 
lãnh thổ của người Môn. Các cuộc chinh phục liên tục, bền bỉ đó đã dẫn 
đến những biến động lớn về dân cư, quan hệ, cấu trúc xã hội của nhiều 
quốc gia vùng bán đảo Đông Nam Á. Theo đó, sự trỗi dậy của người 
Khmer đã thúc đẩy quá trình thiên di của các tộc người cổ vốn cư trú trên 
các triền núi cao, thung lũng nhỏ hẹp xuống vùng châu thổ rộng lớn. Trên 
những không gian lãnh thổ đó họ đã tập trung nguồn lực để phát triển 
nông nghiệp đồng thời đẩy nhanh quá trình giao lưu văn hóa, kinh tế 
với những quốc gia ven biển. Nhận xét về diễn trình lịch sử cùng sự mở 
rộng lãnh thổ của Chân Lạp, trong tác phẩm Les Monuments du Groupe 
d’ Angkor, nhà khảo cổ người Pháp Maurice Glaize viết: “Vào thế kỷ VII, 
trong lúc có nhiều cuộc nội loạn xảy ra, nước Chân Lạp hay Kambuja 
sau khi tuyên bố lập quốc, đã lấn chiếm đất đai của Phù Nam, chiếm đế 
đô và tiêu diệt hẳn xứ này sau ba phần tư thế kỷ chiến tranh do quốc 

1. Xem P. Pelliot: Le Founan, Sđd, p.275. 
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vương Isanavarman I chỉ huy. Vị quốc vương này lên ngôi vào năm 615, 
trị vì đến năm 635 dựng đế đô mới ở Isanapura”1. 

Cuộc chinh phục Phù Nam và một số vùng đất thuộc quốc gia láng 
giềng của người Chân Lạp cũng đồng thời là quá trình hợp nhất, hòa hợp 
sắc thái, truyền thống văn hóa của các tộc người. Quá trình hòa luyện 
đó đã tạo nên hình ảnh mới về một quốc gia Chân Lạp hùng mạnh mà 
Bhavavarman I là người có công khai mở. Tuy nhiên, quá trình tích hợp, 
hòa luyện dân tộc đó không hoàn toàn là một diễn tiến thuận chiều. Từ 
trong sâu thẳm truyền thống văn hóa và ý thức dân tộc, quá trình đó luôn 
phải đối chọi với những kháng lực chính trị, tâm lý giữa một bên là kẻ 
chinh phục với một bên là dân tộc bị chinh phục, giữa một nền văn hóa núi 
với một nền văn hóa biển, giữa một thể chế kinh tế nông nghiệp - khai thác 
lâm nghiệp với một thể chế nông nghiệp kết hợp với kinh tế hải thương.

Cùng với việc mở mang lãnh thổ, vua Chitrasena, Isanavarman 
đã tiếp tục củng cố quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng. Trong 
thời gian cầm quyền, Mohendravarman cũng sớm thiết lập quan hệ 
hòa hiếu với vương quốc Chămpa láng giềng ở phía đông. Ông đã cử 
một sứ đoàn do viên thượng thư Simhadeva đến Chămpa để “thắt chặt 
tình thân hữu giữa hai nước”2. Mahendravarman còn gả con gái là Sri 
Sarvani cho người cháu nội của vua Chămpa lúc đấy là hoàng thân 
Jagaddharma. Kết quả của cuộc hôn nhân đã sinh ra một người con 
trai có tên là Prakasadharma. Về sau Prakasadharma kết hôn với hoàng 
hậu Chăm rồi trở thành vua Chămpa năm 653. Ông vua này có hiệu là 
Vikrantavarman, một nhân vật để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lịch 
sử, văn hóa Chămpa với những công trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ ở 
thánh địa Mỹ Sơn và Đồng Dương thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 
ngày nay. 

1. Maurice Glaize: Les Monuments du Groupe d’ Angkor, Saigon, Albert 
Portail, 1944.

2. Văn bia Phnom Banteay Neang, Barth et Bergaigne, dẫn theo G. Coedès: 
Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.69.
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Tiếp bước các tiên vương, Isanavarman I là một trong các vua Chân 
Lạp thời đại khai sáng có tư duy đối ngoại rộng mở. Nhiều khả năng, 
ông là người đầu tiên đã trực tiếp cử các sứ đoàn sang triều cống Trung 
Quốc vào năm 616. Sau đó, trong các năm 623, 628 với tư cách là người 
đứng đầu vương quốc, ông đã tiếp tục cử các sứ bộ sang phương Bắc. 
Cùng với Trung Quốc và Chămpa, hiển nhiên, Isanavarman cũng cố 
gắng duy trì quan hệ hữu nghị với các quốc gia láng giềng khu vực. 

Trong xu thế cương vực lãnh thổ ngày càng được mở rộng, 
Isanavarman đã không ngừng củng cố quyền lực ở kinh đô Isanapura. 
Vị trí của kinh đô được xác định là vùng Sambor Praykut hiện nay, 
tức phía bắc tỉnh Kongpong Thom thuộc không gian văn hóa Biển Hồ. 
Từ đây, ông bắt đầu xây dựng những công trình kiến trúc tôn giáo ở 
Phnom Bayang thuộc Takeo. Quan điểm này được đưa ra trên cơ sở tại 
Phnom Bayang người ta đã tìm thấy nhiều văn bia được khắc vào thời 
Isanavarman, ca tụng sự cường thịnh của vương quốc. Trong thời kỳ trị 
vì, Isanavarman I đã xây dựng một bộ máy chính quyền khá hoàn chỉnh 
gồm năm quan đại thần đứng đầu năm bộ ở kinh đô và chừng 30 viên 
tổng trấn quản chế các địa phương. 

Về điều kiện tự nhiên, kinh tế của Chân Lạp, Tùy thư viết: 
“Nước ấy phía bắc nhiều đồi núi, phía nam nhiều sông đầm. Khí đất 

rất nóng, không có sương giá, tuyết rơi, rắn rết rất nhiều. Đất thích hợp 
trồng lúa, lúa mạch, cũng có ít kê. Các loại hoa quả, rau xanh giống như 
ở Nhật Nam, Cửu Chân. Ở ngoài biển... có nhiều giống cá to, thường 
bơi nổi lưng lên mặt nước, đứng đàng xa trông như trái núi”1. 

Như vậy là, đến thế kỷ VII, vương quốc Chân Lạp đã trở thành một 
quốc gia rộng lớn, có chính quyền “trung ương” phát triển, nhiều quyền 
uy. Chính quyền này đã có thể quản lý, thực thi quyền lực tới khoảng 30 

1. Nguyễn Hữu Tâm: Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các 
thư tịch cổ Trung Quốc, Sđd, tr.299-300. Có tham khảo bản dịch của Nguyễn Thừa 
Hỷ trong G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.144-147.
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thành thị và vương quốc. Trong hệ thống chính trị - hành chính đó, giới 
quý tộc hoàng gia mà đại diện cao nhất là nhà vua có uy quyền lớn về 
chính trị cũng như kinh tế. Hành động triệt hạ các anh em thân tín của 
nhà vua là một phương cách thức đặc thù nhằm tránh sự tranh giành 
quyền lực. Chính quyền trung ương cũng đã xây dựng được một đội 
ngũ quan lại, cơ chế quản lý tương đối hoàn chỉnh gồm nhiều bộ phận 
có cương vị, trách nhiệm khác nhau. Thời bấy giờ, quan hệ giữa các 
tầng lớp, đẳng cấp xã hội đã trở nên chặt chẽ. Có thể nói đó là những cơ 
sở thiết yếu cho sự phát triển của quốc gia Chân Lạp thời đại Angkor 
(802-1432).

Kế tục sự nghiệp của Isanavarman là vua Jayavarman I (657-690). 
Xuất thân từ vùng đông bắc Biển Hồ, ông là con trai của một hoàng 
thân và mẹ ông cũng có quan hệ huyết tộc với Isanavarman. Nhiều 
văn bia đã hết lời ca ngợi ông như là một đức vua vĩ đại nhất. Ông là 
người “đã chinh phục hàng loạt kẻ thù”, là “sư tử vinh quang của các 
vua, đức vua chiến thắng”. Hơn thế, ông “là người đầu tiên biết đến khoa 
học chống lại các con voi hung dữ, lực lượng kỵ binh và cách thức chiến 
thắng kẻ thù; là vị chúa tể không thể so sánh của tất cả các môn nghệ 
thuật”1. Sau khi lên ngôi năm 635, Jayavarman I đã cho dựng kinh đô 
ở Purandarapura mà người ta tin rằng đó chính là vùng Ak Yum thuộc 
về phía Tây của Phnom Bakheng tức trung tâm Angkor. Nhiều khả 
năng triều đình của ông cũng đã từng đóng ở Angkor Borei trong một 
thời gian ngắn.

Trong thời kỳ cầm quyền, Jayavarman I đã cho xây dựng những 
ngọn tháp lớn ở Phnom Bayang cũng như khu đền tháp nổi tiếng Preah 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.54. Theo kết 
quả khảo cứu văn bia M.Vickery cho rằng Jayavarman I có thể qua đời năm 680 
hay 681 nhưng cũng có khả năng ông qua đời ngay sau năm 691. Xem Michael 
Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: the 7th - 8th 
Centuries, The Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO, The Toyo 
Bunko, Japan, 1998, p.366.
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Vihear thuộc tỉnh Kompong Chnang. Jayavarman I đã tiếp tục chinh 
phục vùng Trung - Thượng Lào và chính ông đã kiến dựng một số công 
trình ở Vyadhapura (Ba Phnôm) hay đền Lingaparvata ở Vat Phu... Ông 
nổi tiếng là người mộ đạo. Dường như, Jayavarman I rất coi trọng vùng 
trung lưu Mê Kông tức đất bản bộ của Chân Lạp. Lúc ở ngôi, ông đã 
phải không ngừng trấn áp nhiều cuộc nổi dậy của các thế lực cát cứ 
nhằm củng cố quyền lực của chính quyền “trung ương”1. Về chính trị, 
ông đã cho cải tổ quân đội, củng cố bộ máy hành chính đồng thời tiến 
hành nhiều hoạt động ngoại giao. Cựu Đường thư từng viết về các sứ bộ 
Chân Lạp đến Trung Hoa và được vua Đường Cao Tông (649-683) tiếp 
đón. Như vậy, từ thời Bhavavarman I cho đến Jayavarman I, “người ta 
nhận thấy sự củng cố quyền lực ngày càng tăng của các vua Khmer trên 
những lãnh thổ của nước Phù Nam cũ, nằm trong thung lũng vùng hạ 
lưu sông Mê Kông và lưu vực Biển Hồ”2. 

Về tôn giáo, tiếp nối chủ trương của Chitrasena, trong thời gian cầm 
quyền, Isanavarman cũng đã tôn vinh Bàlamôn giáo, đề cao quyền năng 
tuyệt đối của thần Sihva. Vì thế, hẳn là ông đã có những chính sách hà 
khắc đối với Phật giáo. Nhà sư Trung Quốc Nghĩa Tĩnh (I-ching) từng 
đến Chân Lạp cuối thế kỷ VII nhận xét: “Đạo pháp của nhà Phật trước 
đây thịnh hành và được truyền bá rộng rãi nhưng ngày nay thì nó đã 
bị một ông vua tàn bạo hoàn toàn hủy hoại đến nỗi trong nước không 
còn tầng lớp sư sãi nữa”3. Nhận xét đó của Nghĩa Tĩnh có lẽ không hoàn 
toàn phản ánh đúng thực tế nhưng từ đó, giới tăng lữ Bàlamôn giáo ngày 
càng có thêm nhiều quyền uy trong xã hội. Ảnh hưởng của họ không chỉ 
được thể hiện trên phương diện tôn giáo mà còn cả trong đời sống xã hội 

1. Cũng có quan điểm cho rằng Jayavarman I cầm quyền trong khoảng thời 
gian 681-716. Theo chúng tôi niên đại 635-691 có nhiều sức thuyết phục hơn.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.141-142.
3. P.Pelliot: Le Founan, Sđd, p. 284. Có thể tham khảo thêm I-ching: A Record 

of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago, J. Takatusu, 
Oxford, Clarendon Press, 1896, p.12.
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cũng như các hoạt động chính trị của vương quốc. Tùy thư cho biết thêm: 
“Gần kinh đô có núi Lăng Già Bát Bà. Trên núi có đền thờ thần, thường 
có 5.000 quân đóng giữ. Phía đông thành có thần Bà Lợi Đa, tế thần này 
phải dùng thịt người, ban đêm đem tới đó cầu đảo thần. Ở đây cũng 
có 1.000 quân túc vệ canh giữ”1. Là người đứng đầu chính thể, nhà vua 
cũng thường đến tế lễ ở các đền, miếu này.

Như vậy, tiếp nối sự nghiệp khai mở của Bhavavarman I, vào thế 
kỷ VII, các vua Chitrasena, Isanavarman và Jayavarman I trở thành 
những ông vua đầy quyền lực ở Chân Lạp. Họ đã có vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy tiến trình phát triển của lịch sử vương quốc này. 
Các quân vương đó đều muốn và trên thực tế đã không ngừng mở rộng 
lãnh thổ trên quy mô rộng lớn, tập trung quyền lực về vương quốc 
trung tâm. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, trong sự phát triển đó 
vẫn chứa đựng nhiều bất cập, mâu thuẫn. Quá trình vận động dân tộc 
hướng đến một quốc gia thống nhất của Chân Lạp đã gặp không ít trở 
ngại bởi thế lực cát cứ địa phương và cả những mâu thuẫn chứa đựng 
bên trong mỗi vương quốc cũng như giữa các vương quốc. Kết quả là, 
vào đầu thế kỷ VIII, lịch sử Chân Lạp đã diễn ra quá trình phân cát mà 
tiêu biểu là sự chia tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp.

2. Sự chia tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp

Theo quan điểm địa - chính trị và sinh thái học - nhân văn thì việc 
Chân Lạp tấn công, chinh phục Phù Nam vào nửa sau thế kỷ VI không 
chỉ là cuộc xung đột giữa hai quốc gia, một vương quốc đang lên với 
một quốc gia ở vào thế suy tàn mà còn thể hiện mâu thuẫn gay gắt giữa 
một nước vốn là chư hầu, bị trị với một quốc gia thống trị. Cuộc đấu 
tranh đó là biểu trưng cho những khát vọng của các tộc người sống 
truyền đời trên các vùng cao nguyên, vùng trung lưu Mê Kông muốn 

1. Nguyễn Hữu Tâm: Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các 
thư tịch cổ Trung Quốc, Sđd, tr.300.
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vươn xuống đồng bằng, ven biển để giành đoạt các nguồn tài nguyên 
cùng không gian sinh tồn rộng lớn1. 

Lịch sử cho thấy, do sự thay đổi về điều kiện tự nhiên, trong khoảng 
thế kỷ VI-VII, một quá trình biển tiến đã diễn ra. Nước biển không 
ngừng dâng lên làm ngập chìm nhiều vùng đất của Đông Nam Á trong 
đó có vùng ven biển Phù Nam. Do có bình độ thấp lại tương đối bằng 
phẳng, châu thổ Mê Kông đứng trước nhiều thách thức của biển cả. 
Cùng với sự thay đổi trong hệ thống giao thương quốc tế, những biến 
đổi tự nhiên đó đã dẫn đến hệ quả nhiều mặt đối với các quốc gia ven 
biển trong đó có thể chế biển Phù Nam (Funan maritime polity). Từ thế 
kỷ V-VI, lợi ích thương mại của Phù Nam cũng ngày càng bị các quốc 
gia trong khu vực đặc biệt là Srivijaya xâm hại. Để tồn tại, một cách tự 
nhiên, cư dân Phù Nam phải di cư đến những nơi có địa thế cao để tiếp 
tục canh tác nông nghiệp và duy trì hoạt động của một số ngành kinh tế 
khác. Trong bối cảnh đó, từ một thuộc quốc của Phù Nam, Chân Lạp đã 
nổi dậy, tấn công Phù Nam. Cuộc tấn công của Chân Lạp không chỉ thể 
hiện sự nắm bắt vận hội của chính quyền nước này cũng như các tiểu quốc 
vùng trung lưu Mê Kông trước sự suy yếu của Phù Nam mà còn nhằm bảo 
vệ nguồn lợi kinh tế, môi trường sống của mình. Diễn tiến lịch sử Chân 
Lạp thế kỷ VI-VII cho thấy, cuộc đấu tranh đó đã có sự chuyển hóa từ 
hành động tự vệ thành chiến tranh giải phóng và cuối cùng là chinh 
phục quốc gia trước đây từng là kẻ đi chinh phục. Vào thời cổ trung đại, 
xu thế lịch sử đó dường như mang tính phổ biến trong quan hệ giữa các 
quốc gia trên thế giới. 

1. Một số tác giả, ví như M.Vickery cho rằng “mối quan hệ” giữa Chân Lạp 
với Phù Nam trên thực tế đã diễn ra một cách hòa bình. Có thể coi đó là một quá 
trình hội nhập, hòa hợp hơn là một cuộc chinh phục, tấn công và tiêu diệt. Theo 
quan điểm của chúng tôi đó là một quá trình phức hợp, cả hai khuynh hướng 
đã đồng thời diễn ra tức là có tấn công, chinh phục về chính trị, quân sự nhưng 
đồng thời cũng có sự kế thừa, giao hòa về văn hóa. Các nguồn sử liệu, văn bia cho 
thấy rõ điều đó. Có thể xem G.Coedès: Inscriptions du Cambodge, École Française 
d’Extrême - Orient: Collection de Textes et Documents sur L’Indochine, Paris E.de 
Beccard, vol 1-8, 1966 ; Michel Jacq - Hergoualch: The Armies of Angkor - Military 
Structrure and the Weaponry of the Khmer, Orchid Press, 2007.
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Tuy nhiên, sau khi chinh phục được Phù Nam, mở rộng cương giới 
lãnh thổ, Chân Lạp lại phải đối chọi với những vấn đề của chính mình. 
Đó là tình trạng thiếu sự hòa hợp, những khác biệt, thậm chí là mâu 
thuẫn ẩn tàng giữa các không gian chính trị, xã hội, kinh tế vốn trước 
đây là các vương quốc biệt lập. Nhìn lại lịch sử Chân Lạp thời kỳ này, 
học giả Pháp G.Coedès cho rằng: “Ở Cao Miên cũng như ở Xiêm và 
Miến Điện, các nhà vua thường xuyên cố gắng đem lại sự thống nhất 
giữa hai miền đối lập về địa lý, kinh tế và đôi khi là sắc tộc, nhưng sự 
phân biệt giữa hai miền đó vẫn có khuynh hướng tái lập mỗi khi chính 
quyền trung ương có dấu hiệu suy yếu”1. 

Các nguồn sử liệu Trung Quốc cho rằng, trong thời kỳ Thần Long 
(Chen-long, 705-707), Chân Lạp đã bị phân chia thành hai vương 
quốc. Trên thực tế sự phân chia này có thể diễn ra vào năm 706, kết 
thúc năm 802. Tuy nhiên, cũng theo các sử gia nước này thì tình trạng 
phân cát đó đã kéo dài đến năm 838 tức là đến khi người Khmer thống 
nhất được vương quốc rồi trở thành một quốc gia, một đế chế cường 
thịnh trong khu vực2. Dựa vào việc khảo cứu văn bia, L.P.Briggs cho 

1. G. Coedès: “Inscr. De Bhavavarman II”, BEFEO, IV, pp.691-697. 
2. Theo Michael Vickery thì cần phải xem lại tính xác thực của nguồn tư 

liệu Trung Quốc khi viết về sự chia tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. 
Theo tác giả thì thật khó có thể hiểu được thực chất của sự chia tách giữa hai 
vương quốc này như thế nào. Như văn bia K.124/803 đã chỉ ra, đã có một vương 
triều hùng mạnh được cai quản tiếp nối bởi các nữ hoàng. Nhiều khả năng, đó 
là Sambhupura có trung tâm ở tỉnh Kratie thuộc Đông Bắc Campuchia. Xem 
M.Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: the 7th - 8th 
Centuries, Sđd, p.321. Nếu như coi Sambhupura là đại diện cho Lục Chân Lạp 
thì như vậy, khó có thể cho rằng vào thế kỷ VIII, ở Chân Lạp đã diễn ra một sự 
phân hóa tuyệt đối. Ngược lại, giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp vẫn có sự 
nối kết, phát triển đồng thời củng cố vị thế của mình. O.W.Wolters cũng cho rằng, 
căn cứ theo các nguồn sử liệu Trung Quốc thì ở miền Tây Bắc Chân Lạp, sau khi 
Isanavarman qua đời và bắt đầu thời kỳ chinh phạt của Jayavarman I đã có sự 
chia tách thành nhiều thể chế địa phương. Nếu như điều đó là có thật thì sự chia 
tách đó cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Xem O.W. Wolters: North-Western 
Cambodia in the Seventh Century, BSOAS 37, pt. 2, pp. 355-384.
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rằng Jayavarman II chưa thể thu phục được Thủy Chân Lạp (Maritime 
Chenla) trước năm 813 vì vào năm đó ông vẫn ban cấp những vùng 
đất đai rộng lớn cho hai chỉ huy quân đội đã có công trong việc chinh 
phục Malyang. Cơ sở thứ hai bảo vệ cho quan điểm này vì theo Mã 
Đoan Lâm, vào giữa thời kỳ Yuen-lo (806-820), Thủy Chân Lạp vẫn đến 
Trung Quốc cống nạp. Trong khi đó, Lục Chân Lạp tiếp tục có khuynh 
hướng mở rộng ảnh hưởng lên phía bắc, tiến đến vùng Trung Lào, xâm 
nhập vào vùng đất cổ của người Khas1. 

Về phạm vi, khu vực phía bắc là vùng đồi núi và thung lũng gọi là 
“Lục Chân Lạp”. Khu vực này được xác định là rộng 700 dặm còn vùng 
phía nam giáp với biển, gồm nhiều vùng trũng, kênh rạch gọi là “Thủy 
Chân Lạp”, rộng chừng 800 dặm. Sách Thái Bình hoàn vũ ký xác định: 
“Thủy Chân Lạp phía đông tới châu Mãn Đà Lãng, phía tây tới nước Tọa 
La Bát Đế, phía nam tới biển con, phía bắc tới Lục Chân Lạp. Vua nước 
ấy ở tòa thành gọi là Bà La Đề Bạt. Ở biên giới phía đông nước ấy có một 
thành nhỏ cũng gọi là một nước”2. 

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.91.
2. Theo thư tịch cổ Trung Quốc, Chân Lạp gọi là Cát Miệt (Đường thư) hoặc 

Chiêm Lạp (Tống sử) đến triều Nguyên, Minh lại đổi thành Chân Lạp. Sau khi 
chia tách, Lục Chân Lạp còn được gọi là Văn Đan, Bà Lâu hay Đát Khuất. Trong 
các nguồn tư liệu, công trình nghiên cứu của các học giả phương Tây, Lục Chân 
Lạp được gọi là “Land Chenla” hay “Upper Chenla”. Trong khi đó Thủy Chân Lạp 
là “Water Chenla”, “Lower Chenla” hay “Maritime Chenla”. Theo quan niệm của 
chúng tôi, cách gọi này không chỉ cho thấy vị trí địa lý của hai vương quốc mà 
còn thể hiện đặc tính phát triển, điều kiện kinh tế, nhân văn cũng như khả năng 
thiết lập quan hệ với các quốc gia, nền văn hóa bên ngoài. Trong các nguồn tư liệu 
Trung Quốc, Lục Chân Lạp đôi khi cũng được gọi là “Wen Tan” hay “Po-lieu”. Xem 
Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American Pholosophical 
Society, 1951, p.58. Về diện tích lãnh thổ của hai vương quốc, nguồn tư liệu Trung 
Quốc chắc hẳn chỉ xác định phạm vi của vương quốc trung tâm chứ không phải 
hai phạm vi không gian lãnh thổ. Tham khảo thêm Nguyễn Hữu Tâm: Khái quát 
về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc, Sđd, tr.308.
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Từ cuối thế kỷ XIX và những thập niên đầu thế kỷ XX, dựa trên việc 
khảo cứu văn bia phát hiện được ở Chân Lạp kết hợp với các nguồn tư 
liệu khác, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây trong đó đặc biệt là các học 
giả người Pháp đã có nhiều nỗ lực đi đến việc xác định các trung tâm 
quyền lực (tức kinh đô) của hai “vương quốc” này. Khảo cứu các bia chữ 
Phạn (Sanskrit) cùng văn bia Khmer cổ, năm 1904, nhà nghiên cứu nổi 
tiếng người Pháp George Maspéro đã phát hiện thấy sự phân lập giữa hai 
dòng vua, một cai trị ở Vyadhapura mà ông khẳng định là Angkor Borei 
còn dòng vua khác quản chế Sambhupura tức vùng Sambor ở về phía 
đông bắc. Trong khoảng thời gian đó, Paul Pelliot, dựa trên quan điểm 
của Aymonier cũng cho rằng kinh đô của Thủy Chân Lạp là Vyadhapura 
nhưng ông luôn tỏ ý hoài nghi về cố đô Sambor của Lục Chân Lạp bởi 
lẽ vị trí này ở khá xa về phía nam. Rõ ràng, việc tìm lại các trung tâm 
quyền lực, kinh đô của các vương quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
nghiên cứu lịch sử của các quốc gia cổ. Mặc dù, giới nghiên cứu đều hiểu 
rằng: “Vào thời đại sớm, thời tiền Angkor, trong mấy thế kỷ của lịch sử 
Khmer, không thể có một trung tâm nào ổn định hay có thể nói rằng chỉ 
có một thể chế duy nhất”1. Trong một chuyên luận viết năm 1947, học 
giả người Pháp G.Coedès đã chủ trương rằng Vyadhapura là cố đô của 
Thủy Chân Lạp. Từ đó ông đặt ra giả thuyết về khả năng Vyadhapura 
chính là Ba Phnom. Theo ông, giả thuyết này có sức thuyết phục hơn là 
Angkor Borei nhưng Angkor Borei cũng từng là kinh đô của Phù Nam 
đồng thời là một trong những kinh đô của Thủy Chân Lạp2. 

Cùng chung mục tiêu, chia sẻ quan điểm, giả thuyết khoa học đó 
các nhà nghiên cứu cũng đã có nhiều nỗ lực để tìm kiếm, xác định vị 
trí của kinh đô Lục Chân Lạp. Trong phần giới thiệu về bản dịch Chư 
Phiên Chí của Hirth và Rockhill của tác giả Trung Quốc Chu Khứ Phi, 

1. Nicholas Tarling (Ed.): The Cambridge History of Southeast Asia, vol. I From 
Early Times to c.1800, Cambridge University Press, 1992, p.158.

2. Xem G.Coedès: Review of R.C. Majumdar: Ancient Hinđu colonies in the 
Far East, F.E.Q, 1947, pp.420-430.
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P. Pelliot đã đưa ra đề xuất mới về vị trí của kinh đô Lục Chân Lạp. Ông 
cho rằng: “Không có gì nghi ngờ về vị trí của Wen Tan ở Lục Chân Lạp 
nhưng vấn đề cần thiết là phải tiến tới việc xác định một cách cụ thể 
hơn”1. Không ít học giả đã chủ trương về sự tồn tại của một kinh đô nào 
đó ở vùng Trung Lào mà về sau Erick Seidenfaden cho rằng đó chính là 
vùng Tha Khek với di tích cổ Nakhon Phanom (hay Nagara Bnam) nơi 
tìm thấy những vết tích đáng tin cậy về một thành thị lớn thời cổ đại2. 
Trong khi đó, Pierre Dupont lại quan niệm: Trung tâm của Lục Chân 
Lạp là ở vùng đất cổ của người Khmer tức vùng Bassac-Pakse và miền 
hạ thung lũng sông Mun. Trong lộ trình của sứ bộ Trung Hoa do Khang 
Thái (Kang Tai) dẫn đầu sang Ấn Độ đã xác định kinh đô của Lục Chân 
Lạp vào nửa cuối thế kỷ VIII có thể là vùng Pak Hin Bun ở trung lưu 
sông Mê Kông. Một bi ký được khắc vào thời kỳ này phát hiện ở Phu 
Khiao Kao thuộc huyện Chaiyaphum, tỉnh Korat đã ghi rõ tên của một 
ông vua là Jayasimhavarman. Từ các quan niệm, giả thuyết khoa học đó 
có thể cho rằng: trong rất nhiều địa danh được xác định, vùng Sambor 
tức Sambhupura là kinh đô lâu đời nhất đồng thời là thành thị trung 
tâm của Lục Chân Lạp thế kỷ VIII. Sambhupura không chỉ là khu vực 
có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp mà 
còn có vị trí then chốt trên các tuyến giao thông, buôn bán dọc theo 
sông Mê Kông. Từ Sambbhupura, có thể liên hệ tương đối thuận lợi với 
Chămpa cũng như “An Nam”. Đồng, sắt, chì cùng nhiều nguồn lâm thổ 
sản đã được đưa xuống phía nam qua cửa ngõ quan trọng này. Trên bản 
đồ Chân Lạp, Sambhupura gần như ở trung điểm giữa Lục Chân Lạp 
với Thủy Chân Lạp. Trong lịch sử, hẳn kinh đô này của Lục Chân Lạp 
từng là một trung tâm luân chuyển hàng hóa quan trọng giữa miền Bắc 
với miền Nam, giữa phía đông với phía tây vương quốc. 

1. “Wen Tan” được xác định là Chanda hay Chandapura tức thuộc vùng Viêng 
Chăn, Thủ đô nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. Xem Lawrence 
Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p. 58.

2. Erick Seidenfaden: Complément à l’inventaire descriptif des monuments du 
Cambodge pour les quatre provinces du Siam oriental, B.E. 22, pp.55-59.
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Dưới thời Jayavarman I, tiếp đó là những người kế vị ông, Lục Chân 
Lạp đã mở rộng ảnh hưởng về phía nam đồng thời biến Srehthapura thành 
khu vực lệ thuộc. Kế thừa chiến công của Isanavarman, Jayavarman I đã 
xác lập quyền lực ở nhiều vùng đất đai rộng lớn và được tôn vinh là “Đức 
vua vĩ đại”. Trong khi đó, sau một thời kỳ ly tán, các vương quốc (kinh 
đô) ở vùng Tây Nam như Angkor Borei, Vyadhapura, Baladityapura... 
đã được tập hợp lại trong “vương quốc” Thủy Chân Lạp. Từ hạ lưu Mê 
Kông, khối liên minh gồm một tập hợp các vương quốc đã mở rộng ảnh 
hưởng sang phía tây đồng thời cũng tiến mạnh lên phía bắc. 

Diễn tiến cơ bản của lịch sử Chân Lạp thời kỳ này cho thấy, sau 
thời gian cầm quyền của Bhavavarman I, Chitrasena và Isanavarman, 
Jayavarman I lên nối ngôi, lãnh thổ Chân Lạp không ngừng được mở 
rộng đồng thời cũng diễn ra nhiều biến đổi về xã hội. Nhưng cái chết 
(hay sự suy giảm thế lực?) của Jayavarman I đã gây nên những biến động 
lớn về chính trị. Ông ra đi để lại một vương quốc rộng lớn mà không có 
người (con trai?) kế nghiệp. Trong bối cảnh đó, con rể ông là Nrpaditya 
lên ngôi nhưng nhiều khả năng vị quốc vương này chỉ cầm quyền một 
thời gian ngắn rồi qua đời. Tình trạng không có người kế nghiệp vẫn 
tiếp tục diễn ra. Vợ ông là hoàng hậu Jayadevi (Vrah kamratan an), tức 
con gái của Jayavarman I, đã trở thành người đứng đầu đất nước. Là 
người kế tục dòng chính của quan hệ huyết tộc lại được thừa hưởng 
ánh hào quang của vua cha, với các bề tôi và thuộc quốc, Jayadevi luôn 
tỏ ra là một nhân vật đầy quyền lực. Văn bia K.259 ghi rõ: “Từ thời đức 
vua chuyển đến Sivapura quyền lực đã được chuyển giao cho nữ hoàng 
Jayadevi”1. Văn bia K.904 cũng cho thấy bà đã ra sức tập trung quyền 
lực và trên thực tế đã cố gắng khẳng định uy quyền đối với nhiều địa 
phương. Nhưng, dường như sự thần thuộc của các quốc gia “chư hầu” 
chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trong danh sách các “thuộc quốc” mà tấm 
bia nêu ra không thấy thể hiện sự “dâng cúng” cho các đấng bề trên. 
Điều chắc chắn là, uy lực của Jayadevi đã suy giảm. Đó chính là sự khác 

1. Claude Jacques: Angkor, Paris, Bordas, 1990, p.43.
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biệt căn bản giữa triều đại cầm quyền của bà với các thời kỳ trước và 
sau đó1. 

Do sự tỵ hiềm về quyền lực của phụ nữ nhưng cũng có thể việc cai 
trị một quốc gia rộng lớn đã vượt quá khả năng của nữ hoàng Jayadevi 
nên vị thế của chính quyền “trung ương” bị suy giảm mau chóng2. 
Trong bối cảnh đó, các thế lực cát cứ lại nổi lên, ra sức mở rộng ảnh 
hưởng. Vào nửa đầu thế kỷ VIII, vì mục tiêu giành đoạt quyền lực, ở 
Chân Lạp đã nổ ra nhiều cuộc chiến tranh quyết liệt giữa các vương 
quốc. Sự nghiệp thống nhất quốc gia tiến hành trong suốt hai thế kỷ 
bị đe dọa nghiêm trọng. Trên bình diện khu vực, trong khoảng thế kỷ 
VI-VIII, nhiều quốc gia đang trong thời kỳ trỗi dậy mau chóng mà 
tiêu biểu là vương quốc Sriviyaja ở đảo Sumantra, Sailendra ở Java, 
Chămpa (thuộc miền Trung Nam Bộ Việt Nam), Dvaravati (chủ yếu 
thuộc về Thái Lan ngày nay)... Trong thế đối sánh, tương quan lực 
lượng đó, sự giàu có cùng lãnh thổ rộng lớn của Chân Lạp đã trở 
thành một trong những mục tiêu chinh phục của các quốc gia này. Là 
một đế chế biển đang lên ở khu vực, Sriviyaja hiểu rõ những biến động 
chính trị ở Chân Lạp và đã có nhiều hành động mạnh mẽ để mở rộng 
ảnh hưởng, can thiệp vào đời sống chính trị của vương quốc này cùng 
các quốc gia trong khu vực.

1. Xem Michael Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor 
Cambodia: the 7th - 8th Centuries, Sđd, p.369.

2. Văn bia K.904/713 và bia K.259 được khắc trong khoảng thời gian  
701-720 mô tả bà là “dhuli jen” tức là như “cát bụi dưới chân”. Trường hợp khác 
là Jayakirttipandita, một guru của Jayavarman VII vào cuối thế kỷ XII cũng được 
mô tả như vậy nhằm để chỉ thứ bậc thấp (bia K.266 tìm được ở Batnteay Chhmar 
vùng Tây Bắc). Có thể coi đây là những trường hợp ngoại biệt trong các văn bia 
viết về các bậc quân vương thường là để ca tụng những chiến công oanh liệt. Xem 
Michael Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: the 7th - 
8th Centuries, Sđd, p.366.
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Tuy vẫn còn thiếu những nguồn tư liệu xác thực nhưng căn cứ 
theo Đường thư thì vào khoảng năm 706, vương quốc Chân Lạp bị chia 
cắt làm hai khu vực: “Nửa nước phía bắc có nhiều núi lớn nên gọi là 
Lục Chân Lạp. Nửa nước phía nam bờ biển, đất thấp, phì nhiêu, nhiều 
đầm gọi là Thủy Chân Lạp”1. Một số tác giả cho rằng, lãnh thổ của Lục 
Chân Lạp thuộc miền Trung Mê Kông, Hạ Lào và một phần đất thuộc 
Thái Lan hiện nay. Lục Chân Lạp với kinh đô là Sambhupura, thờ Thần 
Mặt trời đã tự coi mình là một quốc gia độc lập trong thế đối diện với 
Aninditapura, thờ Thần Mặt trăng ở phía nam vương quốc. 

Để khẳng định “chủ quyền”, Lục Chân Lạp đã tiếp tục duy trì quan 
hệ đối ngoại với Trung Quốc và một số quốc gia láng giềng khác. Sử nhà 
Đường từng ghi nhận có bốn sứ đoàn của Chân Lạp sang Trung Quốc 
vào các năm 717, 753, 771 và 799. Điều đáng chú ý là, năm 722, Lục 
Chân Lạp cũng từng cử một lực lượng quân đội sang giúp người Giao 
Châu nổi dậy chống lại nền thống trị của chế độ phong kiến nhà Đường. 
Đến năm 734, quân đội Lục Chân Lạp lại liên minh với nhà Đường 
trong cuộc chiến tranh chống quân Nam Chiếu ở phía nam Trung Quốc 
nhưng đã không đạt được kết quả như mong đợi. Vào thế kỷ VIII, kinh 
đô của Lục Chân Lạp là Sambhupura nhưng sau đó có thể được chuyển 
đến Bavapura, một địa điểm gần với sông Mê Kông tại tỉnh Pakhinbun 
ngày nay. Vương quốc này duy trì nền độc lập của mình cho đến giữa 
thế kỷ X thì bị các vua triều đại Angkor thôn tính.

Đến nay, trong giới nghiên cứu việc nhận thức, đánh giá sự phát 
triển cũng như những biến đổi của Lục Chân Lạp, Thủy Chân Lạp vẫn 
tồn tại nhiều giả thuyết, kiến giải khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ theo các 
nguồn tư liệu thành văn cùng thông tin bổ sung khác, chúng ta vẫn có 
thể bước đầu xác định được những nét cơ bản về diện mạo phát triển 
của hai vương quốc hay là hai tập hợp các vương quốc này. 

Như đã trình bày ở trên, sau khi Jayavarman I qua đời, bà hoàng 
Jayadevi, con gái của Jayavarman I đồng thời là vợ của Nrpaditya 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.164-165.
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đã lên nối ngôi. Kinh đô của Chân Lạp thời kỳ này được xác định là 
Sambhupura, đó chính là di chỉ khảo cổ học Sambor trên bờ sông 
Mê Kông, phía Bắc Kratie ngày nay. Nhìn trên bản đồ địa lý có thể xác 
định khu vực này nằm ở phía đông bắc Chân Lạp mà thời bấy giờ chắc 
hẳn thuộc về Lục Chân Lạp. Từ Sambor ảnh hưởng của Sambhupura 
còn được mở rộng ra một số khu vực khác như vùng hội lưu giữa sông 
Mun với Mê Kông. G.Coedès cho rằng: “Nước này bao gồm cả vùng 
bắc Biển Hồ, nó đã do một nữ hoàng cai trị vào năm 713, có thể là bà 
vợ góa của nhà vua Jayavarman I, tên là Jayadevi. Tên bà có trong một 
tấm bia ký được tìm thấy ở Angkor, ghi lại những khoản hiến tặng cho 
điện thờ thần Shiva Tripurantaka. Ngôi đền này do một con gái của vua 
Jayavarman I xây dựng. Cô này được gả cho một tăng lữ Bàlamôn Shiva 
giáo Sakraavamin sinh ra ở Ấn Độ”1.

Như vậy, từ một vương quốc trung tâm, chỉ một thời gian ngắn sau 
khi ông vua đầy quyền lực Jayavarman I qua đời, Chân Lạp đã diễn ra 
quá trình ly tán và mất đi vị thế của một quốc gia cường thịnh. Đất nước 
bị chia cắt thành nhiều vương quốc độc lập, nửa độc lập. Nhân đó, các 
thế lực cát cứ nổi dậy tự xưng vương. Trên thực tế, quyền lực của Lục 
Chân Lạp chỉ còn được duy trì mức độ nhất định ở khu vực phía bắc. 
Căn cứ theo nội dung một văn bia tìm thấy ở vùng phía tây Baray thuộc 
khu vực Angkor Thom thì Jayadevi đã nắm giữ quyền lực khoảng 25 
đến 30 năm. Đây chính là thời kỳ diễn ra nhiều biến loạn trong lịch sử 
Chân Lạp2. 

Trong bối cảnh đó, ở phía nam đã nổi lên vai trò của vương quốc 
Aninditapura, do bà hoàng Baladitya cai trị. Rất có thể Aninditapura 
đã xác lập được những ảnh hưởng rộng lớn. Kinh đô Baladityapura mà 
người Trung Hoa gọi là Bà La Đề Bạt (P’o-lo-t’i-po) được coi là đô thị lớn 
nhất, “chính thức” của Thủy Chân Lạp. Cùng chung cảm thức với các vị 

1. G.Coedès: Les États Hindouisés d’Indochine et d’Indonésie (Histoire du Monde), 
8 (2), 1948, pp.124-125.

2. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.64.
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quân vương trước đây, Baladitya tự coi mình là con cháu của Kaudinya - 
Soma, thuộc dòng dõi Thần Mặt trăng, người sáng lập ra Phù Nam. Chính 
vì thế mà bà được văn bia thời đại Angkor tôn vinh là một trong những 
người tiếp nối dòng mạch chính từ các đức thủy tổ khai sáng thời đại Phù 
Nam đến các vua triều đại Angkor thế kỷ IX.

Mặc dù là vương quốc có thế lực nhất, có “sức mạnh vô song” ở 
Thủy Chân Lạp nhưng Aninditapura không thể dễ dàng vươn tầm quản 
lý hoặc gây áp chế mạnh mẽ đến các vùng đất rộng lớn khác. Dựa vào thế 
lực phía nam, các quân vương Aninditapura như Nripatindravarman, 
Isvara... đã không ngừng thách thức quyền lực của Sambhupura. Trên 
thực tế, Aninditapura đã quản lý được phần phía tây của châu thổ Mê 
Kông, sát với thương cảng Óc Eo xưa vì thế chắc hẳn vương quốc này 
muốn mở rộng ảnh hưởng sang phía tả ngạn Mê Kông cũng như khu 
vực phía bắc. Điều đáng chú ý là, mặc dù đối lập về chính trị nhưng 
giữa Sambhupura và Aninditapura vẫn duy trì những mối liên hệ nhất 
định. Kết quả là, Pushkaraksha con trai của Nripatindravarman đã kết 
hôn với một phụ nữ thuộc hoàng thất Sambhupura rồi trở thành quốc 
vương của Sambhupura. Nhiều khả năng người đó chính là bà quả phụ 
Jayadevi. Sau khi kết hôn, bà đã nhường ngôi cho người chồng thứ hai 
là Pushkaraksha con vua nước Aninditapura thuộc xứ sở Mặt trăng, 
như đã được ghi chép trong văn bia tìm thấy ở Sambor có niên đại năm 
7161. Thực tế lịch sử cho thấy, giống như các nữ vương ở Patani thời bấy 
giờ, vì nhiều mục tiêu, vương triều Sambhupura cũng luôn gả con cháu 
trong hoàng thất cho các thể chế chính trị khác ở Chân Lạp2. 

Như vậy, thông qua quan hệ hôn nhân, một liên minh chính trị đã 
được thiết lập giữa hai vương quốc có thế lực nhất ở hai vùng đất nước. 
Trên phương diện xã hội, cuộc hôn nhân đó là một trong những động 

1. Anthony Reid: Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680, vol. 2, 
Expansion and Crisis, Chiang Mai, Silkworm Books, p.171.

2. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.68; Mabbett 
and David Chandler: The Khmers, Sđd, p.86.
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lực chính yếu đẩy nhanh quá trình hòa hợp giữa Thủy Chân Lạp với Lục 
Chân Lạp. Pushkaraksha bắt đầu cai quản vùng Sambupura khoảng sau 
năm 707 nhưng đến năm 716 ông lên ngôi thay vua cha ở Aninditapura 
nhưng đã giao cho con (là Sambhuvarman?) quản lý vùng Sambhupura. 
Bằng quan hệ hôn nhân, áp lực chính trị và nhiều khả năng cả chiến 
tranh xâm lược, Aninditapura đã mau chóng trở thành một vương quốc 
có thế lực nhất ở Thủy Chân Lạp. Pushkaraksha đã làm chủ được một 
vùng rộng lớn, hầu như là toàn bộ châu thổ Mê Kông. Không dừng 
lại ở đó, Sambhuvarman tiếp tục kết hôn với một người thừa kế ngai 
vàng thuộc “vương triều” Adhirajar ở Vyadhapura. Như vậy, ông vua 
này đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình hợp nhất Thủy Chân 
Lạp cũng như tạo nên mối liên kết giữa các vương quốc ở Chân Lạp. 
Quá trình đó diễn ra vào khoảng giữa thế kỷ VIII. Về sau, vua kế nhiệm 
là Rajendravarman dường như đã tiếp tục lập được nhiều chiến công 
to lớn. Ông được tôn vinh là “Đức vua của toàn thể vương quốc” và là 
người đã nắm vương quyền liên tục trong suốt 25 năm cuối thế kỷ này. 
Sau khi ông qua đời, hoàng tử Mahipativarman đã kế tục sự nghiệp 
đồng thời tiếp tục chọn Angkor Borei làm kinh đô của Thủy Chân Lạp.

Có thể thấy, các cuộc hôn nhân nêu trên đã phản ánh một xu thế 
chung thời bấy giờ là xã hội Chân Lạp đang hướng mạnh đến sự thống 
nhất. Thông qua quan hệ hôn nhân, nhiều quốc vương muốn xây dựng 
mối quan hệ hòa hiếu giữa các dòng vương tộc. Tuy nhiên, sự liên minh 
giữa Sambhupura với Aninditapura đã không thể đặt dấu chấm hết quá 
trình phân cát ở Chân Lạp. Cho đến cuối thế kỷ VIII, ở Chân Lạp vẫn 
diễn ra thế cục năm vương quốc lớn tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. 
Ngoài hai quốc gia có thế lực nhất là Aninditapura, Sambhupura còn 
có ba vương quốc khác nằm ở vùng đông bắc Biển Hồ - Tonlé Sap là: 
Sakorasapura, Apgapura và Indrapura.

Trong bối cảnh đất nước bị chia cắt, quốc vương Java đã đem quân 
xâm lược Chân Lạp. Quân Java đã vượt biển sang xâm chiếm vùng 
duyên hải phía nam. Sự xâm nhập của Java ngày càng mở rộng và trở 
nên quyết liệt. Vốn thành thạo thủy chiến, họ cho thuyền ngược dòng 
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Mê Kông đến Sambhupura tàn phá kinh đô nước này. Quân Java bao 
vây cung điện, bắt sống nhà vua. Nhiều khả năng, vua Chân Lạp, có lẽ là 
Mahipativarman, con của Rajendravarman, đã bị chặt đầu đem về dâng 
cho vua Java thuộc vương triều Sailendra đang thống trị một quốc đảo 
rộng lớn. Hành động tàn bạo đó có lẽ đã khiến cho người Khmer khiếp 
sợ. “Từ đó, các ông vua Khmer sáng nào thức dậy cũng hướng về nước 
Java mà cúi đầu vái lạy sát đất để tỏ lòng cung kính”1. Vào cuối thế kỷ 
VIII, quân Java vẫn tiếp tục uy hiếp Chân Lạp. Theo đường sông, thủy 
binh Java còn thâm nhập vào nhiều vùng Chân Lạp để cướp bóc, tàn sát 
cư dân địa phương. Do vậy, trong điều kiện phân cát, Thủy Chân Lạp là 
khu vực chịu nhiều áp lực chính trị, quân sự từ bên ngoài nhất. Lịch sử 
còn ghi lại, vào các năm 774, 787, quân Java đã từng sang chiếm cứ đảo 
Pulo Condo (Côn Đảo) và dùng đảo này làm cứ điểm để tiến hành cướp 
bóc vùng ven biển Chămpa cũng như Chân Lạp. 

Mặc dù hành động tàn bạo của quân Java với người đứng đầu vương 
triều Chân Lạp là vấn đề cần phải khảo cứu, kiểm chứng thêm nữa nhưng 
điều chắc hẳn là sự kiện đó đã để lại một mối thâm thù trong quan hệ 
giữa hai nước. Điều có thể thấy được là, thời bấy giờ không chỉ Srivijaya 
ở đảo Sumantra, vương triều Sailendra trên đảo Java cũng đã khuếch 
trương thế lực đến nhiều quốc gia Đông Nam Á. Trong bối cảnh Chân 
Lạp, một quốc gia tương đối gần gũi, nằm ngay ven bờ vịnh Siam thì sức 
ép của Sailendra hẳn là rất mạnh mẽ. Về sau, ông vua đầu tiên của triều đại 
Angkor - Javavarman II khi mới lên ngôi đã tổ chức một buổi lễ trọng thể 
chào mừng ngày “giải phóng đất nước” khỏi ách thống trị của người Java.

Nhưng dường như tương phản với các cuộc xung đột quân sự, chính 
trị, trong thế kỷ VIII, giữa Chân Lạp với Java (tức các vương quốc cổ 
trên quần đảo Inđônêxia ngày nay) cũng đã diễn ra nhiều mối giao lưu 
văn hóa. Do chịu ảnh hưởng của Sailendra, một vương triều rất sùng bái 
Phật giáo mà Phật giáo Đại thừa (Maharayana) đã được truyền bá đến 
Chân Lạp đồng thời xác lập vị thế mới trong xã hội. Người ta cũng tìm 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.142.
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thấy một số bi ký trong vùng Sambor. Hai tấm bia có niên đại năm 770 
và 789 do vua Jayavarman I cho khắc. Một bi ký khác có niên đại năm 
791 tìm thấy ở tỉnh Siemreap đã ghi lại việc dựng tượng vị Quán Thế 
Âm Bồ Tát (Lokesvara). Đây chính là “chứng cứ chắc chắn đầu tiên về 
sự tồn tại ở Cao Miên phái Phật giáo Đại Thừa”1.

Quá trình du nhập của Phật giáo Đại Thừa đến Chân Lạp cũng như 
nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á vào cuối thế kỷ VIII trùng hợp với 
sự thiết lập vương triều Phật giáo Pala đang thống trị ở vùng hạ lưu 
sông Hằng đồng thời cũng trùng hợp với thời cực thịnh của Trường Đại 
học Phật giáo ở Nalanda, một trung tâm văn hóa và tôn giáo nổi tiếng 
của miền Bắc Ấn Độ. Trường đại học này đã thu hút nhiều học giả, nhà 
tu hành uyên bác từ khắp nơi đến giảng đạo và nghiên cứu Phật pháp. 
Trong giáo lý nhà Phật truyền bá ở Chân Lạp thịnh hành nhất là việc 
thờ Phật Bà tức Quán Âm Bồ Tát. Người ta đã tìm thấy pho tượng của 
Người ở chùa Prasat Takeam. Phật giáo Đại Thừa tuy thịnh hành nhưng 
nó không hề làm giảm bớt niềm tin của người Khmer với thần Harihara, 
thần hai mặt bốn tay của Bàlamôn giáo. Người ta cũng đã tìm thấy một 
pho tượng rất đẹp của vị thần này ở đền Prasat Andet. Như vậy, sau một 
thời kỳ tạm lui trước những biến động chính trị, đến cuối thế kỷ VIII, 
Phật giáo đã từng bước xác lập lại được vị thế của mình trong xã hội. 
Để rồi, đến thời kỳ Angkor, cùng với Bàlamôn giáo và đặc biệt là Hinđu 
giáo, Phật giáo trở thành một tôn giáo lớn, trung tâm ở Chân Lạp.

Ngoài những tượng thần và tượng Phật, vào thời kỳ này, Chân Lạp 
còn có nhiều công trình đền tháp mà phong cách nghệ thuật đã thể hiện 
rõ những giá trị sáng tạo, độc đáo khác với nền kiến trúc truyền thống, 
nguyên gốc của Ấn Độ. Như vậy, mặc dù lịch sử Chân Lạp giai đoạn thế 
kỷ VI-VIII diễn ra nhiều biến đổi lớn nhưng chính trong khoảng thời 
gian đó, nhiều nhân tố văn hóa mới đã xuất hiện. Các nhân tố văn hóa 
đó đã không ngừng phát triển để rồi góp phần sáng tạo nên nền văn 
minh Angkor nổi tiếng trong những thế kỷ tiếp theo.

1. Pierre Dupont: Tchen-la et Panduranga, Bulletin de la Société des Études 
Indochinoises 24, N01, pp.9-25.
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3. Mối quan hệ giữa hai khu vực

Khác với thời kỳ mở rộng lãnh thổ và chinh phục, đến thế kỷ VII-VIII, 
lịch sử Chân Lạp ngày càng được nhận thức rõ ràng hơn. Việc có thể khảo 
cứu các bi ký, di tích lịch sử, di chỉ khảo cổ học, công trình kiến trúc, điêu 
khắc tôn giáo... đã góp phần quan trọng làm sáng tỏ lịch sử Chân Lạp thời 
kỳ này. 

Về kiến trúc, hầu hết các công trình thời kỳ tiền Angkor được xây 
bằng gạch nhưng khung cửa lại bằng chất liệu đá, cứng cáp, bền vững. 
Nhà nghiên cứu người Pháp H. Parmentier cho rằng đó chính là một 
trong những đặc trưng của nền “Nghệ thuật Khmer nguyên thủy”. Có 
thể thấy, từ khoảng thế kỷ VII, cùng với sự trưởng thành về chính trị, 
văn hóa Chân Lạp dường như đang cố gắng tìm kiếm, khẳng định một 
phong cách riêng trước những ảnh hưởng văn hóa của các quốc gia láng 
giềng cũng như các nền văn minh lớn trong khu vực. Vào thời kỳ này, 
kiến trúc của một số điện thờ rất đáng chú ý, trong khi vẫn giữ được 
một số nét của nguyên mẫu Ấn Độ, nhưng đã tỏ ra có xu hướng thiên 
về nét thẳng cứng và thiết kế mặt tiền là đặc điểm của nghệ thuật Cao 
Miên so với nghệ thuật của các nước khác ở vùng ngoại Ấn. Điêu khắc 
trang trí đã bộc lộ một sự phong phú, báo hiệu cho đà phát triển rực rỡ 
của thời kỳ Angkor. 

Về tôn giáo, dường như không thể tiếp nối truyền thống Phật giáo 
của thời kỳ Phù Nam, Chân Lạp đã chọn một hướng đi riêng. Mặc dù 
Phật giáo vẫn có nhiều ảnh hưởng trong xã hội nhưng đến đầu thế kỷ 
VII, Bàlamôn giáo đã từng bước được suy tôn. Trải qua thời gian, Ấn 
Độ giáo (Hinđuism) cũng giành được tình cảm tôn giáo của nhiều tầng 
lớp xã hội. Người Khmer bày tỏ sự sùng kính, ngưỡng vọng cao độ đối 
với thần Shiva, Vishnu và thường thờ Vishnu - Shiva kết hợp trong một 
thực thể duy nhất. Tư liệu minh văn cũng như tác phẩm điêu khắc thời 
kỳ này cho thấy họ vẫn tôn thờ thần Harihara cũng như một số thần bản 
địa khác. Cảm thức tôn giáo đó đã được thể hiện sâu đậm trong phong 
cách nghệ thuật. Linh vật (Linga) được coi như là một biểu trưng của sức 
mạnh và tinh thần sáng tạo. Với biểu tượng Linga, thần Shiva đã được 



CHƯƠNG II: NAM BỘ THỜI KỲ LỤC CHÂN LẠP - THỦY CHÂN LẠP 219

đẩy lên vị thế cao, trở thành nhân vật trung tâm trong thế giới tôn giáo. 
Cũng cần phải nói thêm là, tuy cùng chịu ảnh hưởng của Bàlamôn giáo 
nhưng sự thẩm thấu của tôn giáo này vào xã hội Chân Lạp ở từng vùng 
cũng đậm nhạt khác nhau. Vào thời kỳ tiền Angkor, ở phía Bắc Chân 
Lạp, người ta đã phát hiện được nhiều hơn các tượng thần, văn bia ca 
ngợi Shiva trong khi đó ở miền Nam lại có sự hỗn dung giữa thần Durga, 
Harihara, Vishnu, Shiva cùng các thần, đối tượng thờ phụng khác1. Như 
vậy, trên phương diện văn hóa, tôn giáo, bên cạnh những biến chuyển, diện 
mạo chung, giữa miền Bắc với miền Nam Chân Lạp vẫn duy tồn những đặc 
tính, khuynh hướng phát triển khác biệt nhất định. 

Trong khi đó, nếu như có cái nhìn so sánh, chúng ta thấy, ở một 
số quốc gia khu vực Phật giáo vẫn tiếp tục phát triển. Có thể coi thể 
chế biển Srivijaya là một trường hợp tiêu biểu. Năm 671, nhà sư người 
Trung Hoa Nghĩa Tĩnh trên đường từ Trung Quốc đến Ấn Độ thỉnh 
kinh đã dừng lại ở thành Phật Thệ (tức Palembang) để học ngữ pháp 
tiếng Phạn và chính ông đã rất ngạc nhiên trước sự thịnh đạt của trung 
tâm tôn giáo này2. Trong vòng ảnh hưởng của văn minh Ấn, nhiều di 

1. Xem Pierre Dupont: Tchen-la et Panduranga, Bulletin de la Société des 
Études Indochinoises 24, N01, p.9.

2. Lưu lại ở thành Phật Thệ (Fo-che) sáu tháng (671), nhà sư Nghĩa Tĩnh viết: 
“Trong thành phố có đắp lũy Fo-che, có hơn một nghìn tu sĩ Phật giáo chuyên tâm 
nghiên cứu và làm việc thiện. Họ nghiên cứu cặn kẽ mọi chủ đề khả dĩ, đúng như 
ở Madhyadesa (Ấn Độ), những quy tắc và những nghi lễ cũng giống nhau. Nếu 
một sư tăng người Trung Hoa muốn đến Tây Thiên để được nghe và đọc những 
văn bản gốc Phật giáo, thì tốt hơn là họ nên lưu lại Fo-che trong vòng một hay hai 
năm để thực hành những quy tắc chuẩn hợp, rồi sau đó có thể đến miền Trung Ấn 
Độ”. Sau khi học ở Ấn Độ 10 năm, trên đường trở về Trung Hoa bằng đường biển, 
Nghĩa Tĩnh lại một lần nữa dừng lại ở thành Fo-che (685-689) để sao chép và biên 
soạn các văn bản Phật giáo từ chữ Phạn sang chữ Hán. Năm 689, ông trở về Quảng 
Châu, tìm thêm bốn cộng sự rồi lại trở lại Fo-che và tập trung thời gian viết hai 
cuốn hồi ký: Về những tu sĩ hạnh đạo đi tìm giáo luật ở Tây Thiên và Những nội luật 
được gửi đi từ vùng Nam Hải. Ghi chép của Nghĩa Tĩnh có ý nghĩa rất quan trọng 
không chỉ để hiểu về vương quốc Srivijaya mà còn về đời sống tôn giáo cùng ảnh 
hưởng của vương quốc này với các quốc gia khu vực.
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sản văn hóa vẫn tiếp tục thâm nhập đến các xã hội Đông Nam Á. Các 
bộ sử thi lớn của Ấn Độ như Ramayana, Mahabharata cũng như nhiều 
điển tích trong sử thi Puranas đã cung cấp cho các nghệ sĩ khu vực và 
Chân Lạp những chất liệu thần thoại cùng cảm hứng nghệ thuật phong 
phú1. Có thể nói, đó là những dấu ấn chung nhất về văn hóa, tư tưởng, 
tôn giáo có thể nhận thức, tạo lập sắc thái riêng đồng thời là cơ sở để 
phân định thời kỳ văn hóa tiền Angkor với các thời đại văn hóa trước 
và sau đó2.

Trong tiến trình lịch sử, vào các thế kỷ VII-VIII, văn hóa Chân Lạp 
đã có những phát triển mau chóng. Khả năng tiếp nhận, thể hiện Phạn 
ngữ cũng như việc sử dụng ngày càng phổ biến loại hình văn tự bằng 
ngôn ngữ bản địa tức tiếng Khmer cho thấy rõ điều đó. Văn khắc trên 
các tấm bia hoặc trên các trụ đỡ cửa đã được soạn thảo bằng Phạn ngữ 
khá chuẩn xác. Điều đáng chú ý là, “Những bi ký bằng chữ Khmer bắt 
đầu xuất hiện với số lượng khá lớn, đã lưu giữ được tính cổ xưa của 
thổ ngữ này, mà qua 14 thế kỷ ngôn ngữ đó tỏ ra ít biến đổi hơn so với 
ngôn ngữ Ấn - Âu trong cùng thời gian. Những bản văn khắc này đã 
tạo thành nguồn thông tin chính về lịch sử và những thiết chế của xứ sở 
đó. Qua chúng, người ta thấy được một nền cai trị có tổ chức chặt chẽ 
và cả một hệ thống đẳng cấp gồm các lớp quan lại với những chức tước, 
quyền hạn rõ ràng”3. 

Trong quan hệ xã hội, mặc dù sự phân tầng xã hội, phần nào được 
mô phỏng theo nguyên tắc của chế độ đẳng cấp Varna Ấn Độ, bắt đầu 
thâm nhập vào xã hội Chân Lạp nhưng chế độ mẫu hệ vẫn được duy 
trì khá bền vững. Phụ nữ vẫn nắm giữ những vai trò quan trọng trong 
xã hội. Trong quan hệ của giới quý tộc hoàng gia, anh em, thân tộc bên 

1. Santosh N. Desai: Ramayana - An Intrument of Historical Contact and 
Cultural Transmission between India and Asia, The Journal of Asian Studies,  
vol. 30, N0. 1 Nov, 1970, pp.5-20.

2. Michael D.Coe: Angkor and the Khmer Civilization, Thames and Hudson, 
2003, pp.131-194.

3. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.142.
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ngoại vẫn luôn là những nhân vật có thế lực. Ở một số triều đại, họ 
ngoại còn giữ những trọng trách trong xã hội, thiết chế chính trị, trong 
việc can thiệp, giải quyết các vấn đề triều chính cũng như được hưởng 
nhiều đặc quyền của nhà vua1. Mặc dù khuynh hướng chung của xã hội 
Chân Lạp thời bấy giờ đã chuyển mạnh sang tôn vinh vị thế của nam 
giới, đề cao nam quyền nhưng việc các nữ hoàng kế ngôi hoặc được đưa 
lên nắm giữ vương quyền không phải là hiện tượng hy hữu. 

Điều chắc chắn là, những miêu tả cụ thể của Tùy thư về quốc gia 
Chân Lạp đã được thực hiện trước khi diễn ra sự chia tách. Như vậy, 
nếu như có sự tồn tại của hai vương quốc Lục Chân Lạp, Thủy Chân 
Lạp, như các nguồn sử liệu Trung Quốc xác định, thì việc tìm hiểu thiết 
chế chính trị, cùng những biến đổi, phát triển trong đời sống chính trị, 
kinh tế, xã hội của các “vương quốc” là điều có ý nghĩa quan trọng. Bên 
cạnh đó, mối quan hệ giữa Lục Chân Lạp với Thủy Chân Lạp, nội dung, 
phạm vi cũng như tính chất của mối quan hệ đó là chủ đề khoa học cần 
phải tiếp tục làm sáng tỏ.

Có thể nói, sau thời kỳ xâm nhập rồi tiến tới chinh phục Phù Nam, 
mặc dù có khuynh hướng chuyển dịch khá mạnh xuống phía nam 
nhưng vùng đất bản bộ của quốc gia Chân Lạp vẫn là ở trung lưu sông 
Mê Kông. Quan điểm này được đưa ra trên cơ sở trong nhiều thế kỷ giới 
cầm quyền Chân Lạp luôn coi trọng nguồn tài nguyên, khối cư dân và 
truyền thống văn hóa phía bắc. Bên cạnh đó, trong quan hệ đối ngoại, 
vương quốc này muốn duy trì sự hòa hiếu với Chămpa và ở mức độ nào 
đó là quan hệ với Giao Châu nơi chính quyền nhà Đường vẫn áp đặt 
một chế độ thống trị nô dịch. Trong khi mở rộng ảnh hưởng xuống phía 
nam, nhìn chung cư dân Chân Lạp vốn quen sống trên các vùng núi, dải 
đất cao chưa thể thích ứng ngay với môi trường xã hội, tự nhiên cũng 
như điều kiện canh tác mới. Nhìn chung, cho đến thế kỷ VI-VII, vùng 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.61-64, 90-91; 
Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia: the 7th - 
8th Centuries, Sđd, pp.328-372.
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hạ lưu Mê Kông tuy giàu tài nguyên nhưng vẫn có những không gian 
rộng lớn gồm những vùng trũng, tương đối hoang vắng, nhiều sình lầy. 

Dưới tác động của những sự biến chính trị, xã hội Chân Lạp từ nửa 
sau thế kỷ VI đến đầu thế kỷ VII đã diễn ra một cuộc chuyển dịch cư 
dân trên quy mô lớn. Nhưng, người Chân Lạp không phải đã di cư đến 
một vùng hoàn toàn hoang vắng và cuộc chuyển dịch dân cư đó cũng 
không phải diễn ra một chiều. Bằng nhiều con đường, cách thức khác 
nhau, cư dân Chân Lạp đã có sự hòa nhập với một bộ phận các tộc 
người bản địa thuộc Phù Nam trước đây để trở thành cộng đồng cư dân 
mới. Hơn thế nữa, tuy quốc gia Phù Nam mất đi nhưng đó hoàn toàn 
không phải là một sự phân rã, triệt tiêu tuyệt đối. Trên thực tế, đó chỉ là 
sự sụp đổ của một đế chế để rồi sau quá trình đó vẫn còn tồn tại khá dai 
dẳng nhiều tiểu quốc thuộc Phù Nam. Sự tồn tại của các tiểu quốc này 
đã được các nhà khoa học định danh là “Thời kỳ hậu Phù Nam”. Thời 
kỳ này được coi như một giai đoạn tiếp biến, chuyển giao từ Phù Nam 
đến Chân Lạp cùng một số dạng thức phát triển khác. Các tiểu quốc 
đó, như các văn bia, di tích lịch sử, khảo cổ học đã cho thấy, chủ yếu 
là nằm ở vùng hạ lưu châu thổ sông Mê Kông rộng lớn và một số vùng 
cao nguyên, tức là nằm trong một phần không gian mới được mở rộng 
của Chân Lạp. Nhìn chung, không gian mới đó thuộc phạm vi của Thủy 
Chân Lạp. 

Trong khi chú ý đến những mô tả trong các nguồn sử liệu Trung 
Hoa, cũng phải thấy rằng có lẽ những ghi chép đó đã quá nhấn mạnh 
đến sự phân lập giữa hai khu vực được gọi là “Lục Chân Lạp” và “Thủy 
Chân Lạp”. Sự chia tách, phát triển theo khuynh hướng phân cực là hiện 
thực lịch sử bởi lẽ vào thế kỷ VIII, Chân Lạp đang hướng mạnh đến 
việc tạo dựng, cấu trúc rồi tái cấu trúc để từ đó lựa chọn một mô hình 
phát triển phù hợp. Do vậy, sau khi sự chia tách diễn ra, ở Chân Lạp đã 
hình thành thế cục gồm nhiều vương quốc, tiểu quốc, thế lực chính trị 
địa phương cùng tồn tại trong một cương vực lãnh thổ. Giữa chúng còn 
thể hiện nhiều khác biệt về điều kiện tự nhiên, xã hội cũng như trình 
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độ phát triển1. Trong tác phẩm Văn hiến thông khảo Mã Đoan Lâm từng 
cho biết về thực trạng xã hội của một trong những thuộc quốc của Thủy 
Chân Lạp là Đạo Minh. Ở đó, người ta “không mang quần áo, khi thấy 
người mặc áo quần, đều cười họ. Nước ấy không có muối sắt, dùng tre 
làm nỏ bắn chim thú tự cấp”2. 

Điều chắc chắn là, vào các thế kỷ VII-VIII, ở Chân Lạp đã có sự tồn 
tại của nhiều vương quốc. Các vương quốc đó là những thể chế đa dạng 
(multiple polities). Tuy vậy, giữa chúng cũng có những điểm chung là 
đều hình thành, phát triển trong một môi trường sinh thái, không gian 
xã hội nhất định. Trong không gian đó, các bộ phận cư dân cùng nhau 
chia sẻ nguồn lợi tự nhiên, thực thi quyền lực và cùng hòa đồng trong 
một thế giới thiêng riêng biệt. Người ta gọi tổ chức xã hội đó là “põn”. 
Ở đó luôn có một nhóm quý tộc, tinh hoa (elite) đứng đầu. Trong mỗi 
“põn”, việc sử dụng chung nguồn nước không chỉ thể hiện nhu cầu sống, 
điều kiện canh tác mà còn là mạch nối liên kết cộng đồng, quan hệ giữa 
các gia đình, thân tộc. Trong tâm thức và hoạt động của “põn”, nữ quyền 
được đề cao. Vai trò của họ mẹ, chị em gái bên ngoại cũng như con trai 
của họ luôn được coi trọng và trao quyền thừa kế3. Trong các tổ chức xã 
hội truyền thống đó, một không gian tương đối biệt lập, người ta có thể 
duy tồn nền kinh tế tự cung, tự cấp (self sufficient economy) đồng thời 
bảo vệ những đặc tính xã hội, văn hóa, tâm lý cố hữu qua nhiều thế hệ. 
Hệ quả là, cùng với xu thế phát triển chung, ở Chân Lạp vẫn có sự tồn 
tại của nhiều thế lực chính trị độc lập, nhiều loại hình tổ chức, thang bậc 
xã hội. Sự hiện diện của các thế lực đó cũng như tâm lý biệt lập trong 

1. Xem Dupont Pierre: La dislocation du Tchen-la et la formation du Cambodge 
Angkorien (VIIe-IXe siècle), BEFEO, vol. XLIII, Hanoi, pp.17-55. 

2. Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các 
thư tịch cổ Trung Quốc”, Sđd, tr.303. 

3. Xem Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor 
Cambodia: the 7th - 8th Centuries, Sđd, pp.190-196, 202-204; Michael D. Coe: 
Angkor and the Khmer Civilization, Sđd, pp.61-62; Inan Mabbett and David 
Chandler: The Khmers, Sđd, p.84.
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nhiều bộ phận xã hội cho thấy tính chất đa dạng của đời sống chính trị 
Chân Lạp đồng thời là nhân tố níu kéo tiến trình thống nhất quốc gia. 

Trong thế cuộc phân cát, các vương quốc đều ra sức tăng cường 
ảnh hưởng, thế lực cũng như xác lập vị thế đối ngoại. Lịch sử cho thấy, 
vào năm 638 có tới bốn sứ bộ của Chân Lạp từ vùng Tây Bắc đã được 
cử sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả khảo cứu văn bản 
học, các nhà khoa học cũng đã nhận thấy hiện tượng trong cùng một 
thời điểm lịch sử có sự hiện hữu danh vị của nhiều ông vua trên các 
văn bia1. Như vậy, từ thế kỷ VII song song với xu thế tập quyền vẫn ẩn 
tàng xu thế tản quyền để rồi đến thế kỷ VIII tiếp nối “truyền thống” đó, 
khuynh hướng phân cát càng diễn ra mạnh mẽ. Nhà nghiên cứu người 
Pháp P. Dupont đã phát hiện ra rằng vào giữa thế kỷ này đã có tới năm 
triều đại cùng chia sẻ quyền lực và cai quản miền Trung cũng như phía 
đông Chân Lạp2. Tương tự như vậy, theo Đường thư, ở vùng Thủy Chân 
Lạp, tức vùng Đông Nam cũng có sự xuất hiện của nhiều thành thị 
nhỏ “tất cả các thành thị đó đều được gọi là vương quốc”3. Trong công 
trình nghiên cứu của mình, học giả người Pháp Claude Jacques đã xác 
định được sự xuất hiện của 13 thành thị ở Thủy Chân Lạp. Trong số đó 
có những thành thị (hay vương quốc) như Aninditapura, Bhavapura, 
Vyadhapura, Sresthapura, Amoghapura, Cakrankapura, Bhimmapura, 
Tamrapura, Dhamvipura, Purandarapura, Lingapura, Ugrapura và 
Dhruvapura4.

Trên cơ sở những khảo cứu công phu các địa danh kết hợp với 
nguồn tư liệu văn bia, nhà nghiên cứu người Mỹ Michael Vickery cho 

1. Inan Mabbett and David Chandler: The Khmers, Sđd, p.83. 
2. P.Dupont: La dislocation du Tchen-la et la formation du Cambodge 

Angkorien (Ve-IXe siècles), Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient, N043 
(1943-6), p.54.

3. O.W.Wolters: North-western Cambodia in the seventh century, Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies, N037 (1974), p.370.

4. Claude Jacques: Histoire Préangkorienne du Pays Khmer, unpublished. Dẫn 
theo Inan Mabbett and David Chandler: The Khmers, Sđd, p.84.
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rằng vào thời kỳ tiền Angkor ở Chân Lạp có tới khoảng gần 30 địa danh 
mang tên “pura”. Trong số đó có nhiều “pura” là dinh thự của nhà vua 
hay kinh đô (capital - kingdoms) nhưng cũng có những “pura” là thành 
thị trung tâm của các tiểu quốc, vua chư hầu (vassal capitals) hoặc giả 
chỉ là trung tâm chính trị của các thế lực địa phương (chiefdoms) mà 
thôi1. Điều đó cũng có nghĩa rằng, ở Chân Lạp và trong vòng ảnh hưởng 
của Chân Lạp, thời bấy giờ đã cùng tồn tại nhiều vương quốc, tiểu quốc, 
thế lực địa phương... chứ không chỉ có Lục Chân Lạp hay Thủy Chân 
Lạp. Đó chính là hai vương quốc lớn, giữ vị thế chính trị trung tâm ở 
hai vùng đất nước. Có thể coi đó là hai không gian địa - chính trị hay hai 
tập hợp các vương quốc nhưng giữa chúng luôn có nhiều mối liên hệ mật 
thiết và ràng buộc lẫn nhau.

Trở lại với diễn tiến lịch sử chúng ta thấy, trong thời gian cầm 
quyền (căn cứ theo văn bia K.506, K.1150), Isanavarman đã thực thi 
quyền lực trên một không gian rộng lớn. Nhiều khả năng ông đã mở 
rộng ảnh hưởng đến tận vùng viễn Tây thuộc lãnh thổ Thái Lan ngày 
nay. Đó chính là một không gian rộng lớn mà về sau con trai ông, vua 
Jayavarman I đã tiếp tục kế thừa. Như vậy, cả vùng đất gốc cũng như 
khu vực mới chiếm được, tức miền hạ châu thổ và ven biển vốn thuộc 
Phù Nam, đã cho thấy Isanavarman vẫn duy trì các mối liên hệ với Phù 
Nam và chính ông là người chủ trương duy trì quan hệ giữa “Phù Nam” 
với Trung Quốc vào đầu thế kỷ VII. Sự tiếp nối truyền thống, coi trọng 

1. Michael Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: 
the 7th - 8th Centuries, Sđd, pp.327-328. Theo tác giả thì ngoài nguyên nhân trên còn 
phải chú ý đến sự chuyển dịch về ý nghĩa ngôn ngữ cũng như khái niệm giữa tiếng 
Phạn (Sanskrit) trong tiếng Khmer. Do vậy, không phải bao giờ chữ “pura” cũng 
nhất thiết là thành thị hay trung tâm của vương quốc. Ví như ở Bali, chữ “pura” đôi 
khi chỉ có ý nghĩa một ngôi đền. Ở Chân Lạp, “pura” còn có ý là những ngôi đền 
kết nối với trung tâm. Trung tâm đó có thể trở thành thành thị, thậm chí kinh đô 
nhưng cũng có những trung tâm chỉ đơn thuần là nơi quần tụ sinh hoạt cộng đồng 
của một khu vực mà thôi. Xem thêm nhận xét, đánh giá về giá trị của công trình 
này qua “Book reviews” của P.Bion Griffin, bài đăng trên tạp chí Asian Perspectives, 
University of Hawaii Press, vol. 40, N0.1, 2002, pp.139-142.
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các giá trị nguồn cội chính là một biểu hiện sinh động về mối quan hệ giữa 
Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. 

Điều đáng chú ý là, qua khảo cứu văn bia, các nhà khoa học đã phát 
hiện thấy vào cuối thế kỷ VIII, có tới ba ông vua có tên gọi cuối cùng là  
“- aditya”, những người được coi là đã cai trị vương quốc Bhavapura. 
Chắc hẳn các vua này phải có quan hệ với Nrpaditya và liên quan đến 
nữ hoàng Jayadevi. Hơn thế, nếu như Nrpaditya trong bia số K.259 có 
những mối liên hệ với “người chủ của các thương nhân” và Nrpadityadeva 
ở văn bia K.3 tìm được ở châu thổ Mê Kông là một người duy nhất thì 
có thể xác định rằng “- aditya” là một nhóm các thương nhân. Chắc 
hẳn, họ đã có những mối liên hệ với Jayadevi để điều hành còn đường 
thủy nối giữa Angkor với biển. Như vậy, Nrpaditya cùng “Vua của các 
thương nhân” của ông ta được coi như là những người chuyên buôn 
bán với nữ hoàng Patani. Nếu quả đúng như vậy thì họ đã khai thác các 
nguồn tài nguyên, lao động... ở Chân Lạp. Đó chính là minh chứng rõ 
nét về mối liên hệ giữa Bhavavarman I với Jayadevi trong sự phát triển 
tiếp nối từ thời đại Phù Nam đến Chân Lạp1. 

Không chỉ như vậy, người đứng đầu vương quốc Aninditapura ở 
Thủy Chân Lạp là nữ hoàng Baladitya. Bà đã lấy tên mình đặt cho tên 
thành phố Baladityapura. Baladitya đã tôn vinh các nhân vật huyền 
thoại Kaundinya - Nagi Soma là thủy tổ. Theo logic đó, các ông vua kế 
ngôi của Thủy Chân Lạp đều tự coi mình có nguồn gốc từ Phù Nam 
hoặc là con cháu của vua Bhavavarman I. Vì thế, “Xét về sự giống nhau 
giữa các tên gọi, người ta có thể giả định rằng trong số những người kế 
vị, đã có một nhà vua Nrpaditya nào đó, người đã để lại miền Tây xứ 
Nam Kỳ một bi ký chữ Phạn, không xác định niên đại, nhưng có thể vào 
đầu thế kỷ VIII, nghĩa là vào buổi đầu cuộc chia cắt”2. Cũng có một thực 
tế là, các tấm bia viết về Rudravarman, nhà vua cuối cùng của Phù Nam 

1. Paul Wealey: Nagara and Commandery: Origins of the Southeast Asian 
Urban Traditions, University of Chicago, Research Paper, 1983, pp.207-208. 

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.164.
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ghi chép trong các nguồn sử liệu Trung Quốc, được phát hiện tập trung 
ở phía nam Campuchia (và một số ở Việt Nam) trong khi đó các văn bia 
viết về Bhavavarman, Chitrasena... lại tập trung ở phía bắc. 

Như vậy, cùng với những nhân tố nội sinh, động lực nội tại, lịch sử 
Chân Lạp giai đoạn thế kỷ VI-VIII là sự kế thừa, tiếp nối của nhiều truyền 
thống, nhiều dòng, khuynh hướng vận động của lịch sử. Trong các dòng 
ảnh hưởng, tiếp giao văn hóa, Chân Lạp đã thừa hưởng cả một di sản huy 
hoàng của Phù Nam cũng như nhiều quốc gia láng giềng khu vực. Tương 
tự như vậy, mặc dù có sự chia tách nhưng Lục Chân Lạp vẫn có những 
mối liên hệ, đôi khi là mật thiết và tương hỗ với Thủy Chân Lạp. Có thể 
coi sự xen cài các thang bậc phát triển, các mối quan hệ xã hội, văn hóa, 
niềm tin tôn giáo trong cùng một thể chế cũng như giữa các thể chế là 
một trong những đặc tính lịch sử tiêu biểu của Chân Lạp thời cổ đại. 

Trong lịch sử Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor, cùng với Sambhupura 
và Vyadhapura, sự hiện diện cùng vai trò của Aninditapura là chủ đề 
tranh luận sôi nổi giữa các nhà khoa học. Vương quốc đó không chỉ 
là biểu trưng cho sự phát triển của Thủy Chân Lạp mà còn có ý nghĩa 
quan trọng đối với toàn bộ lịch sử Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor. Trong 
những ngày phát triển hưng thịnh, lãnh thổ của Aninditapura hết sức 
rộng lớn. Vào đầu thế kỷ VII, vùng ảnh hưởng của vương quốc này thậm 
chí còn bao gồm một số khu vực ở phía bắc. Trong một ý nghĩa nào đó, 
Aninditapura không chỉ đã khẳng định được vị thế của một quốc gia trung 
tâm vùng Thủy Chân Lạp mà hơn thế còn chuẩn bị những điều kiện thiết 
yếu cho sự phát triển về sau của thời đại Angkor. Văn bia K.207 cho thấy 
Aninditapura (dưới tên gọi Satagrama), đã có mối quan hệ rộng lớn với 
thế giới bên ngoài. Vương quốc là nơi đón nhận nhiều dòng người từ 
các vùng xa xôi đến. Mặt khác, cũng từ đây, trong thế mở rộng không 
ngừng về cương vực, uy thế chính trị, kinh tế... cư dân Aninditapura đã 
tỏa đi nhiều vùng đất nước. Dưới thời Jayavarman II ông đã cho người 
từ vùng Vrai Svay đến đào một cái hồ thiêng (vrah travan) ở thành phố 
Indrapura (Nagara sri Indrapura). Đô thị này được xác định nằm gần 
với vị trí hội lưu giữa Tonlé Sap với Mê Kông.
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Trong quan hệ thân tộc, huyết tộc, các văn bia phát hiện được ở 
Angkor như tấm bia có ký hiệu số K.235-1052 ở Sdok Kak Thom đã 
viết về mối liên hệ dòng tộc giữa hoàng thất vương quốc Aninditapura 
với vua Bhavapura. Trong khoảng thời gian năm 780-790, tức là trước 
khi Jayavarman II nắm giữ quyền lực, Bhavapura đã ban cấp đất đai ở 
Indrapura. Về vị thế địa lý, các thành thị hay vương quốc Bhavapura, 
Indrapura đều nằm trong không gian lịch sử - văn hóa thuộc các tỉnh 
Kompong Thom, Kompong Cham hiện nay. Một tấm bia khác phát 
hiện ở Kompong Thom (có thể khắc vào thời Jayavarman IV, 928-941) 
còn cho biết trong khoảng năm 789-797, vua Devaditya ở Bhavapura 
từng có nhiều mối liên hệ với các vua cùng hoàng tộc phía nam. Ông 
là con trai của Indraditya, anh của Hiranyadama đồng thời là cha của 
Dharmaditya. Ông được tôn vinh là “Vua của các vua” (adhirajendra). 
Nếu thông tin trên là chính xác thì Devaditya chính là kurun Bhavapura 
(vua Bhavapura) người đã cấp đất đai cho gia đình Sdok Kak Thom ở 
Indrapura. Qua khảo cứu văn bia K.162 viết về Hiranyadama - một nhà 
tu hành Bàlamôn giáo, G.Coedès đã chỉ ra rằng với việc ban cấp đất đai, 
mối quan hệ giữa Bhavapura với Indrapura đã được củng cố. 

Như vậy, có thể cho rằng Aninditapura là một vương quốc mở, 
có tư duy kinh tế, chính trị năng động. Vương quốc đó không phải là 
không gian cư trú của một tộc người mà là một vùng đa sắc tộc, phát 
triển đa dạng, có nhiều mối liên hệ xã hội, huyết tộc giằng chéo. Phải 
chăng, chính vì thế mà Aninditapura đã có được sức mạnh trội vượt so 
với các vương quốc khác thời bấy giờ. Từ phía nam, thế lực của vương 
quốc này ngày càng được mở rộng về phía tây bắc, đến vùng thung lũng 
Tonlé Sap rồi tiến lên vùng Biển Hồ. Vào thế kỷ VIII, trung tâm của 
Aninditapura có thể đã chuyển dịch lên một địa điểm ở giữa Kompong 
Thom và Kompong Cham1. 

Các văn bia cũng cho biết rằng, trong thời gian cầm quyền, Jayavarman 
I đã cố gắng tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương. 

1. Vickery Michael: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: 
the 7th - 8th Centuries, Sđd, p.384.
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Một văn bia được dựng vào thời của ông, bia K.447 tìm thấy ở Battambang 
cho thấy Jayavarman I đã có thể quản lý vùng biển phía tây nam xa xôi. 
Dường như ông đã thống nhất được đất nước đồng thời xác lập được 
cương vực lãnh thổ mà về cơ bản tương tự như đất nước Campuchia 
hiện nay. Nhưng sau khi Jayavarman I qua đời, Chân Lạp lại diễn ra một 
quá trình phân hóa, quá trình đó đã chịu tác động mạnh của nhiều nhân 
tố ngoại sinh. Trong những nhân tố đó, sự xâm nhập của Java và ở mức 
độ nào đó là Chămpa, đã tác động mạnh mẽ đến lịch sử Chân Lạp. Tuy 
nhiên, cũng phải thấy rằng vào thế kỷ VIII, mặc dù xã hội Chân Lạp diễn 
ra nhiều biến động nhưng đó cũng là thời kỳ có nhiều sự phát triển trội 
vượt về nhận thức chính trị, kinh tế, văn hóa. 

Có thể nói, so với phía bắc, vùng đất gốc của Chân Lạp thì vùng phía 
nam tức Thủy Chân Lạp là nơi chứa đựng, hỗn dung đồng thời nhiều 
truyền thống văn hóa, nhiều loại hình chính quyền, thể chế khác nhau. 
Cuộc chinh phục của Chân Lạp với Phù Nam mà sau đó là quá trình 
thống nhất giữa Lục Chân Lạp với Thủy Chân Lạp luôn thể hiện tính 
chất đấu tranh giữa thiết chế mới với định chế cũ, giữa sự tập trung và 
phân tán quyền lực. Điều đó lý giải vì sao, trong hoàn cảnh, điều kiện 
lịch sử lúc bấy giờ, tuy đã đánh bại được Phù Nam nhưng Chân Lạp 
không thể dễ dàng áp chế, thực thi quyền lực trên miền đất mới. Trong 
thế cục đó, khu vực phía nam Chân Lạp trở thành không gian chính trị 
đầy thách thức, biến động. Đó là vùng lãnh thổ mà Chân Lạp không thể 
vươn tới một sự quản chế chặt, mạnh mẽ. Do vậy, nó chỉ có thể thiết lập 
một chế độ quản trị tương đối, vừa để dung hòa với các thế lực cũ vừa 
nhằm tập trung sức mạnh trong nước chống lại sự thâm nhập, tấn công, 
cướp bóc của các thế lực bên ngoài.

Trên bình diện quan hệ khu vực, như đã trình bày ở trên, với tư 
cách một quốc gia đang lên, có nhiều tham vọng mở rộng ảnh hưởng 
ra các nước láng giềng trong khu vực, Chân Lạp luôn phải lường tính 
đến sức mạnh của Chămpa ở phía đông và Java ở phía nam. Là một 
vương quốc biển, từ thế kỷ VI, từ chỗ tăng cường ảnh hưởng với nhiều 
quốc đảo láng giềng, Srivijaya bắt đầu gây áp lực chính trị, thâm nhập 
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mạnh mẽ đến khu vực Đông Nam Á bán đảo cùng nhiều vùng đất xa 
xôi khác1. Sau khi Phù Nam sụp đổ, nhận thấy Chân Lạp chưa thể sớm 
xây dựng, củng cố thế lực, Srivijaya đã tranh thủ thời cơ thuận lợi đó để 
khai thác tài nguyên, xâm chiếm một số khu vực gồm các đảo, dải bờ 
biển phía đông nam của Chămpa, vịnh Siam và hạ lưu Mê Kông. Có thể 
thấy “Sự xuất hiện của vương quốc biển mới này với sự phát triển của 
đế chế Srivijaya ngay sau đó đã dẫn đến sự sụp đổ của đế chế biển Phù 
Nam, mặt khác nó cũng tác động đến tất cả các nước và cư dân Đông 
Nam Á trong đó đặc biệt là Campuchia”2.

Theo quan điểm của Michael Vickery cùng một số nhà khoa học 
khác, trong thế kỷ VIII, khái niệm “Java” cần phải được hiểu theo nghĩa 
rộng tức là bao gồm cả các bộ phận cư dân sống ở vùng bán đảo Mã 
Lai. Hơn thế, khái niệm đó còn có thể để chỉ cả người Chăm. Theo tác 
giả, kinh đô Angkor có thể nằm ở vị trí khá sâu trong lục địa nên quân 
Chămpa đặc biệt là Java khó có thể tấn công bằng đường thủy. Dưới 
khía cạnh ngôn ngữ học, ông cho rằng cho đến nay trong vốn từ vựng 
Khmer cũng như Chămpa vẫn có từ “chvea” để chỉ “Java”. Quan điểm 
đó còn được đưa ra bởi lẽ “Vào thế kỷ VIII, miền Nam Chămpa có 
biên giới gần với trung tâm cổ của vương quốc Phù Nam và từ thế kỷ 
VII là Chân Lạp, đã do Chămpa thống trị vì thế chắc hẳn đã có sự uy 
hiếp đối với vương quốc này. Trên thực tế, sự uy hiếp luôn là một hiện 
thực trong những năm vua Jayavarman II cầm quyền, Chămpa đã tấn 
công Campuchia; văn bia thế kỷ X còn cho biết Indrayudha, con trai của 
Jayavarman II đã đánh bại quân Chăm”3. 

Như vậy, các cuộc tấn công của Jayavarman II lên phía bắc là một 
trong những tác nhân chính yếu dẫn đến sự suy tàn của vương quốc 

1. O.W.Wolters: Studying Srivijaya, in Early Southeast Asia - Selected Essays, 
Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2008, pp.77-108.

2. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.65. 
3. Vickery Michael: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia: 

the 7th - 8th Centuries, Sđd, p.387.
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Sambhupura cũng như với các thế lực phía đông. Song song với khuynh 
hướng chuyển dịch trung tâm chính trị về tây bắc Biển Hồ, Jayavarman I đã 
có nhiều nỗ lực để làm chủ khu vực phía đông vương quốc. Điều chắc 
chắn là, Chămpa cũng muốn nắm giữ, khai thác nguồn tài nguyên, cư 
dân miền Tây. Theo thung lũng sông Thu Bồn cùng một số hệ thống 
sông bắt nguồn từ miền núi phía tây, Chămpa có thể duy trì mối liên 
hệ mật thiết với khu vực này. Vào các thế kỷ VII-VIII, đó là vùng tranh 
chấp quyền lực giữa hai quốc gia và không ít lần người Chăm đã giành 
được quyền làm chủ. Để giữ yên phía đông, Chân Lạp chủ trương hòa 
hiếu với Chămpa. Trên thực tế, dưới thời Isanavarman, ông đã duy trì 
mối quan hệ hữu nghị với người Chăm bằng việc gả con gái cho một 
hoàng tử quốc gia láng giềng đó.

Trên cơ sở những mối liên hệ trong lịch sử, đến thế kỷ VIII, Chân 
Lạp đã tiếp tục duy trì quan hệ với Trung Quốc. Năm 717, sứ đoàn đầu 
tiên của Lục Chân Lạp đã được cử đến Trường An. Năm 750, có thể 
một phái bộ nữa cũng đã được cử đến Trung Hoa. Năm 753, một phái 
bộ khác, do thái tử dẫn đầu lại được phái sang phương Bắc. Phái bộ 
gồm 26 thành viên hoàng gia đã được triều đình nhà Đường đón tiếp 
trọng thị. Lúc bấy giờ, Trung Quốc đang có xung đột với Nam Chiếu 
nên Chân Lạp hẳn đã được coi là phên dậu phía nam của chính quyền 
phương Bắc. Sau đó, năm 771 triều đình Chân Lạp lại cử thêm một 
phái bộ nữa do phó vương Bà Di (P’o-mi) và vợ dẫn đầu, dâng 11 con 
voi thuần. Năm 799, một sứ bộ tiếp theo cũng được phái sang triều 
đình Trung Hoa. Như vậy, các sứ đoàn đều do giới quý tộc hoàng gia 
lãnh đạo và nhiều khả năng họ đều là đại diện của Lục Chân Lạp. Bên 
cạnh đó, vương quốc này còn thiết lập được mối quan hệ với cư dân 
phía bắc đặc biệt là Vân Nam và Chămpa. Một số bằng chứng lịch sử 
cho thấy, các phái bộ của Lục Chân Lạp đã thực hiện lộ trình qua tỉnh 
Nghệ An hiện nay, sau đó đến Giao Châu rồi sang Trung Quốc. Trong 
khi đó, nguồn sử liệu Trung Quốc chỉ cung cấp những thông tin rất 
hạn chế về mối quan hệ với Thủy Chân Lạp. Dường như, Thủy Chân 
Lạp rất coi trọng việc duy trì quan hệ với các quốc gia khu vực đặc biệt 
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là Đông Nam Á hải đảo1. Vào thế kỷ VIII, trong điều kiện đi biển thời 
bấy giờ, từ Java đến Chân Lạp mất khoảng 10 ngày nếu gặp gió thuận 
nhưng nếu gió không thật thuận thì cần khoảng gấp đôi thời gian đó.

Sự nghiệp giải phóng Chân Lạp khỏi ách nô dịch của Java thuộc về 
công lao của Jayavarman II (802-854) người sáng lập nên vương triều 
Angkor. Là dòng dõi hoàng gia có thể ông đã bị bắt hay đưa sang Java 
làm con tin. Nhưng cũng có khả năng việc Jayavarman II phải lánh sang 
Java là do những tác nhân chính trị trong nước. Là người gắn bó với đời 
sống chính trị hoàng triều, do vậy trước các cuộc chiến tranh, giành giật 
quyền lực trong nước, ông đã phải ẩn tránh sang Java. Nhân khi vương 
triều Sailendra suy yếu, tình hình ở Chân Lạp có những điều kiện thuận 
lợi nhất định ông đã trở về nước khoảng năm 790, lúc đó chừng 20 tuổi2. 

Jayavarman II được coi là một trong những ông vua ở ngôi lâu nhất 
vào thời cổ đại. Không chỉ là người đóng vai trò quyết định trong việc 
thống nhất Thủy Chân Lạp với Lục Chân Lạp mà còn có công khởi 
dựng nên vương triều mới, một triều đại phát triển huy hoàng trong 
lịch sử Campuchia. Một số nhà sử học thường đánh giá Jayavarman II 
như một hiện tượng mới, khác lạ của lịch sử Chân Lạp bởi chính ông 
là người tạo nên bước ngoặt trong lịch sử đất nước này. Điều đó đúng 

1. Sự can thiệp mạnh mẽ, mang tính bạo lực của Java khiến cho giới quý tộc 
Chân Lạp căm giận. Theo truyền thuyết, vua Chân Lạp từng tuyên bố: “Ta muốn 
rằng trên cái khay trước mặt ta là đầu của Maharaja, vua của nước Zabag”. Nước 
Zabag chắc chắn là một tên gọi khác hay là cách gọi mang ý nghĩa ẩn dụ của 
người Khmer nhằm để chỉ Java. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer 
Empire, Sđd, p.67.

2. Theo quan điểm của Michael Vickery thì Jayavarman II phải trở về Chân 
Lạp chậm nhất là năm 770. Xem Michael Vickery: Society, Economics and Politics 
in Pre-Angkor Cambodia: the 7th - 8th Centuries, Sđd, p. 389. Trên cơ sở khảo cứu 
các văn bia, tác giả cho rằng Jayavarman II lên ngôi vua ở Indrapura năm 790 do 
vậy ông phải trở về Chân Lạp trước đó. Theo ý kiến cá nhân tôi, Jayavarman II có 
thể sinh năm 770, trở về Chân Lạp năm 790, lên ngôi vua và cầm quyền đến năm 
850 hay 855 tức là đến khi ông qua đời thọ khoảng 80 tuổi.
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nhưng cũng phải thấy rằng bản thân Jayavarman II đã được nuôi dưỡng 
và trưởng thành chính trong xã hội Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor. Một 
số văn bia khác cũng cho thấy, Jayavarman II đã từ Kompong Cham tiến 
lên phía bắc, đến Sambhupura. Quá trình thống nhất Chân Lạp đồng 
thời gắn liền với đó là sự kiến dựng triều đại Angkor được thực hiện 
từ phía nam lên phía bắc. Qua nghiên cứu bi ký, xác định niên đại của 
chúng, Michael Vickery cho rằng: “trung tâm chính trị, kinh tế của thể 
chế Chân Lạp thế kỷ VII-VIII đã có sự chuyển dịch từ Takeo-Kampot-
PreyVeng-Kompong Cham-Kompong Thom đến phía bắc Tonlé Sap 
nơi Angkor được kiến dựng”1.

Khi Jayavarman II trở về nước, Chân Lạp đang ở trong tình trạng 
hỗn loạn về chính trị. Trên thực tế, không có bất cứ một ông vua hay 
thế lực chính trị nào có thể vươn lên nắm giữ quyền lực trung tâm. Đất 
nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc, tranh giành quyền lực, tài 
nguyên... quyết liệt. Ngay sau khi về nước, ông đã tổ chức lực lượng, 
lần lượt chinh phục các vương quốc thuộc Thủy Chân Lạp. Hiểu rõ sức 
mạnh của ông, một số thế lực chính trị ở Vyadhapura (Ba Phnom), Vrai 
Krapai (Angkor Borei?)... đã đi theo ủng hộ. Jayavarman II đã phái cử 
quan lại về các địa phương đồng thời bắt đầu thiết lập chế độ tô thuế, 
cống nạp... Trong khi đó, lực lượng của ông đã gặp phải sự kháng cự 
quyết liệt khi chinh phục vùng tây bắc, tây nam Biển Hồ cũng như khu 
vực phía nam Battambang. Tuy nhiên, Jayavarman II đã tỏ rõ sức mạnh 
của mình, quyết chí chinh phục lãnh thổ. Cuối cùng, ông đã giành được 
quyền lực chính trị trung tâm rồi tuyên bố lên ngôi năm 802. Một bi ký 
tìm được ở Ba Phnom gọi ông là “Chúa tể của trái đất” (prthivinarendra) 
và chính ông đã giải phóng người Chân Lạp thoát khỏi sự nô dịch của 
Java2. Một văn bia khác khắc vào thế kỷ X đã ca ngợi sự kiện lên ngôi 

1. Vickery Michael: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia: 
the 7th - 8th Centuries, Sđd, p.315.

2. C.Jacques: La Carrière de Jayavarman II, Bulletin de l’Ecole française 
d’Extrême-Orient, n0 59, 1972, p.212.
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của ông: “Vì sự phồn vinh của dân chúng, thuộc dòng giống hoàn toàn 
thuần khiết của các bậc quân vương, một đóa hoa sen lớn không còn 
cuống, ngài nổi trội lên như một bông hoa mới nở rộ”1. 

Ban đầu Jayavarman II đã định đô ở Indrapura nhưng sau đó ông 
đã chọn phía bắc Biển Hồ và dựng lên ở đó thành phố Angkor đầu 
tiên. Hẳn là, khi đi đến quyết định lập đô, Jayavarman II phải lựa chọn 
vùng đất có địa thế chiến lược quân sự hiểm yếu. Trong những ngày 
cầm quyền, ông luôn phải lường tính đến sức mạnh của đảo quốc phía 
nam, sự uy hiếp từ phía đông cũng như các thế lực đối lập tiềm tàng 
khác trong nước. Kinh đô mới được thiết lập nằm ở khá sâu trong lục 
địa, tương đối xa các vương quốc láng giềng vì thế luôn có được một 
khoảng cách phòng vệ an toàn. Khi quyết định chọn vùng tây bắc Biển 
Hồ, Jayavarman II cũng đã suy tính đến vị thế chính trị của kinh đô. Tuy 
nằm chếch về phía tây bắc nhưng Angkor ở tương đối trung tâm của đất 
nước, từ đó có thể thực thi việc kiểm soát các địa phương. Bên cạnh đó, 
kinh đô mới cũng có địa thế tương đối cao, rộng lớn, gần dãy Kulen... 
đó chính là địa điểm lý tưởng để tạo dựng một không gian thiêng cho các 
hoạt động tôn giáo. Trên một nền tảng địa chất ổn định, vững chắc, nhà 
vua có thể xây dựng các công trình kiến trúc quy mô lớn. Vùng tây bắc 
Biển Hồ cũng là nơi có nguồn nước phong phú, nguồn lâm, thổ, thủy 
sản dồi dào. Hơn thế, theo các thung lũng và triền sông, từ kinh đô, các 
vương triều Angkor có thể thiết lập một số tuyến giao thông huyết mạch 
nối liền nhiều vùng đất nước, với vương quốc của người Môn cùng các 
quốc gia láng giềng khác. 

Như vậy, đến đầu thế kỷ IX người Khmer đã đi đến một quyết định 
mới. Họ đã không lựa chọn dòng sông Mẹ, hướng chảy văn hóa, chính 
trị truyền thống theo lưu vực chính dòng Mê Kông mà chuyển về Tonlé Sap 
với vùng Biển Hồ rộng lớn. Hòa với sóng nước Mê Kông, Tonlé Sap trở 
thành mạch nguồn chủ yếu nuôi dưỡng văn hóa Khmer trong suốt thời 
đại Angkor. Biển Hồ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của thời 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.184.
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đại mới, nơi hội tụ tiềm năng, giá trị, xu thế phát triển của cả miền Bắc 
xuống và phía nam về. Biển Hồ, với kinh đô Angkor, ở gần vị trí trung 
tâm đất nước, là biểu trưng cho sự hòa hợp, thống nhất của một dân tộc. 
Địa thế chiến lược, sự trù phú về tài nguyên của vùng Tây Bắc đã tạo nên 
nền tảng đồng thời chuẩn bị những cơ sở quan trọng cho sự phát triển 
cường thịnh của đế chế Angkor trong sáu thế kỷ sau đó. 

Song song với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng kinh đô, Jayavarman II 
cùng các quý tộc hoàng gia còn quyết tâm phát triển tôn giáo. Họ đã lựa chọn 
Bàlamôn giáo, dựa vào tôn giáo này để liên kết dân tộc và tăng cường sức 
mạnh cho quyền năng thế tục. Jayavarman II đã mời nhà tu hành đồng thời 
là học giả Bàlamôn giáo Sivakaivalya làm thủ lĩnh tinh thần, tâm linh cho 
triều đại mới. Là một người tinh thông ma thuật, phù chú, ông đã hết lòng 
phục vụ đức vua cùng hoàng gia. Theo ý nguyện của nhà vua, Sivakaivalya 
tổ chức một nghi lễ tôn giáo “để đất nước Chân Lạp không còn phải lệ thuộc 
vào Java nữa”. Nhờ có thể thức tôn giáo đó mà Jayavarman II đã trở thành 
một quốc vương độc lập. Trên đất nước của ông chỉ có một đấng quân vương 
duy nhất giữ ngôi vị chúa tể1. Có thể nói, sức ép chính trị, nguy cơ xâm lược từ 
bên ngoài, trong một ý nghĩa nhất định, đã trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát 
triển của tinh thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc cũng như quá trình thống nhất 
ở Chân Lạp. 

Văn bia K.235 cho biết Sivakaivalya đã được mời từ Janapada đến, 
tiến hành nghi lễ trên núi Mahendra để tôn vinh Jayavarman II. Sau sự 
kiện đó, Bàlamôn giáo không chỉ đã đạt được vị thế cao ở Chân Lạp mà 
còn có nhiều ảnh hưởng đến đời sống xã hội, tôn giáo thời kỳ Angkor. 
Có thể coi đó là hiện tượng tự hóa giải đầy lý tính của dân tộc Khmer 
nhằm thoát khỏi những ràng buộc của quá khứ đồng thời đạt đến sự 
“giải thoát” bằng con đường tôn giáo. Chân Lạp đã thoát khỏi những 
ràng buộc của định chế cũ để vươn tới sự khẳng định những giá trị 

1. Vickery Michael: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia: 
the 7th - 8th Centuries, Sđd, p.387.
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nội tại qua vai trò của tôn giáo và sức mạnh tinh thần. Vượt lên những 
nghi thức tôn giáo thông thường, Sivakaivalya đã tạo lập nên thiết chế 
Vua - Thần mà chữ Phạn viết là “devaraja” còn trong ngôn ngữ Khmer là 
“kamrateng jagat ta raja”. Trong thiết chế đó, thần Sihva giữ vị thế trung 
tâm, với biểu tượng Linga mạnh mẽ, đầy sức sống và tinh thần sáng tạo. 
Linga được thờ ở vị trí thiêng liêng nhất trong các thánh thất tôn giáo. 
Đó không chỉ là linh vật thể hiện quyền uy thần thánh mà còn là biểu 
trưng của sức mạnh vương quyền, của nam tính cùng bản năng sinh 
tồn, khát vọng đạt đến sự giải thoát, viên mãn của muôn loài sinh thể. 
Chịu tác động mạnh mẽ của thiết chế Vua - Thần, giới tăng lữ được đề 
cao. Nhiều đền miếu không còn là các cơ sở hoạt động tôn giáo thuần 
túy nữa. Ảnh hưởng xã hội, chính trị, kinh tế của giới tăng lữ, đền miếu 
rất lớn. Không ít đền miếu đã nắm giữ những tài sản giá trị, ruộng đất 
rộng lớn và trở thành những đơn vị sản xuất thực sự. Ở đó họ cũng thực 
hiện phương thức canh tác, sử dụng nhiều loại nguồn sức lao động như 
các tổ chức thế tục khác. 

Quá trình thống nhất Chân Lạp diễn ra vào đầu thế kỷ IX và cũng 
từ đó nguồn sử liệu Trung Quốc hầu như không còn nói đến sự tồn 
tại của các quốc gia như “Lục Chân Lạp” hay “Thủy Chân Lạp” nữa. 
Jayavarman II thiết lập kinh đô ở núi Mahendra năm 802 và rất có thể 
trước đó ông cũng đã từng sống ở ba kinh đô khác. Trong quá trình đấu 
tranh xác lập quyền lực cũng như thiên đô đó, các địa phương ở phía 
nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phương Bắc. 
Văn bia thời Suryavarman I (1002-1050), Jayavarman VI khắc vào cuối 
thế kỷ XI đều cho thấy các trung tâm quyền lực của Chân Lạp đã dần 
tập trung về phía bắc mà tâm điểm là vùng tây bắc Biển Hồ. Đó từng là 
vùng đất bản bộ của một số vương quốc Chân Lạp cổ. Trên nền tảng đó 
kinh đô Angkor đã được kiến lập1. 

Như vậy, cùng với việc thiết lập một vương triều mới, Jayavarman 
II đã quyết định đi đến một cuộc cải biến về tôn giáo. Ông đã lựa chọn  

1. Vickery Michael: What and where was Chenla?, EFEO, 1994, p.210.
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Bàlamôn giáo, xây dựng thiết chế Vua - Thần để tôn vinh, huyền nhiệm 
hóa quyền năng thế tục. Sức mạnh quân sự, sự mềm dẻo về chính trị kết 
hợp với quyền uy tôn giáo đã đưa ông lên vị thế cao đồng thời chuẩn 
bị cho một bước ngoặt lớn, một giai đoạn phát triển rực rỡ của lịch sử 
Chân Lạp thời kỳ Angkor. 

Lịch sử Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor kéo dài hơn hai thế kỷ. Đó 
là thời kỳ diễn ra nhiều biến động sâu sắc về chính trị, kinh tế và xã 
hội. Trong thời gian đó, tương phản với sự trỗi dậy, hưng thịnh của 
Chân Lạp là sự suy tàn của vương quốc Phù Nam. Sau khi chinh phục 
được Phù Nam, Chân Lạp đã phát triển tương đối mau chóng nhưng 
đến đầu thế kỷ VIII đã diễn ra sự chia tách giữa Lục Chân Lạp với 
Thủy Chân Lạp. Trên phương diện khu vực, vào thời kỳ này ở Đông 
Nam Á, nhiều quốc gia đang trong quá trình vận động, phát triển 
đồng thời cũng chịu những tác động kinh tế, chính trị, văn hóa từ các 
nền văn minh lớn. Trong khuôn khổ hoạt động của các con đường 
tơ lụa trên đất liền và trên biển, văn minh Trung Hoa ngày càng tăng 
cường ở khu vực đặc biệt là vùng Đông Nam Á bán đảo. Bên cạnh 
đó, trên cơ sở những tương đồng về xã hội, điều kiện tự nhiên cùng 
những giá trị văn hóa đã thâm nhập từ nhiều thế kỷ trước, văn minh 
Ấn Độ vẫn tiếp tục lan tỏa đến các quốc gia khu vực1. Điều quan trọng 
là, trong quá trình hòa luyện, tiếp giao văn hóa đó, để thích ứng với 
tình hình, điều kiện lịch sử mới cũng như nhu cầu phát triển của mỗi 
quốc gia mà các dân tộc Đông Nam Á đã không chỉ tiếp nhận mà còn 
phát triển sáng tạo nhiều thành tựu, giá trị văn hóa độc đáo. Các giá 
trị văn hóa đó đã góp phần quan trọng đồng thời tạo nên những động 
lực mạnh mẽ cho việc phát triển nền văn hóa của mỗi dân tộc cũng 

1. Trong công trình Angkor, tác giả Malcolm Mac Donald cho rằng sự chia 
tách giữa Lục Chân Lạp (Upper Chenla) và Thủy Chân Lạp (Lower Chenla) có tác 
nhân quan trọng từ bên ngoài. Theo tác giả thì đến thời gian đó, những ảnh hưởng 
của văn minh Ấn Độ đối với các quốc gia tiếp nhận văn minh Ấn đã đạt đến 
đỉnh điểm do vậy mà sự chia cắt đã diễn ra. Xem: Malcolm Mac Donald: Angkor, 
Jonathan Cape - Thirty Bedford Square, London, p.40.
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như diện mạo, đặc tính văn hóa chung của khu vực. Trong trường hợp 
Chân Lạp, gắn liền với tiến trình dân tộc là sự hưng khởi của Bàlamôn 
giáo. Tinh thần tôn giáo đó đã hòa quyện với sự trưởng thành về ý thức 
dân tộc, trở thành mạch nguồn liên kết dân tộc đồng thời góp phần củng 
cố ý thức quốc gia. Nhờ đó, từ một vương quốc vốn lệ thuộc, “chư hầu” 
của Phù Nam, Chân Lạp đã vươn lên chinh phục Phù Nam, mở rộng 
cương vực lãnh thổ, từng bước tạo dựng những kháng lực cần thiết 
để chống lại các thế lực khu vực như Chămpa, Java... vốn là những 
đế chế tiểu vùng (Sub-regional empires) cường thịnh ở Đông Nam Á 
thời bấy giờ.

Trên cơ sở khảo cứu, đối chiếu, so sánh các nguồn sử liệu, có thể 
cho rằng sự chia tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp đã diễn 
ra vào đầu thế kỷ VIII. Cục diện phân cát kéo dài khoảng một thế kỷ 
tức là đến khi vương triều Angkor được thiết lập. Tuy nhiên, khó có 
thể coi đó là một sự chia tách tuyệt đối trên cả hai phương diện thời gian 
và không gian xã hội, lịch sử. Bởi lẽ, nhìn chung một số nguồn tư liệu, 
nhất là các nguồn tư liệu Trung Hoa chỉ có thể tập trung phác họa, 
mô tả sinh động dòng mạch chính, diễn tiến lịch sử cơ bản của vương 
quốc Chân Lạp mà thôi. Nhưng, cùng với mạch nguồn cơ bản đó, lịch 
sử, xã hội nước này còn chứa đựng biết bao diễn biến, sự kiện, quan 
hệ và cả những mối dây liên kết cùng sự ràng buộc thuận, nghịch đa 
chiều khác. 

Như vậy, có thể thấy, bên cạnh sự vươn lên, thắng thế của vương 
quốc Chân Lạp, của người Khmer đối với Phù Nam thì chính bản thân 
lịch sử hai nước cũng ẩn chứa nhiều khuynh hướng phát triển và cả sự 
phân cực. Về cơ bản, sứ mệnh lịch sử của vương quốc Phù Nam đã kết 
thúc vào thế kỷ VI nhưng đó không phải là sự triệt tiêu tuyệt đối. Đế 
chế trung tâm không còn nữa nhưng các tiểu quốc của Phù Nam vẫn 
có thể duy trì được quyền lực đồng thời tiếp tục tồn tại trong một thời 
gian tương đối lâu dài. Hơn thế nữa, trong khoảng năm thế kỷ, vương 
quốc Phù Nam còn đã chuẩn bị những nền tảng thiết yếu cho sự phát 
triển của Chân Lạp cũng như nhiều quốc gia trong khu vực. Hiểu rõ sức 
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mạnh cùng sức sống văn hóa đó, Chân Lạp đã “vay mượn” không ít giá 
trị văn hóa của Phù Nam cho sự kiến lập một quốc gia mới. Trong quá 
trình phát triển, bên cạnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của một số vương quốc 
đóng vai trò như một chính quyền trung tâm, “trung ương” cũng đồng 
thời duy tồn nhiều vương quốc, tiểu quốc và các thế lực địa phương 
khác. Sự đa dạng, cùng tồn tại và xen cài nhiều mô hình, dạng thức phát 
triển khác nhau cũng như sự chuyển giao, thay thế giữa các thế lực nắm 
giữ vị thế chính trị trung tâm là một trong những đặc tính lịch sử tiêu biểu 
của Chân Lạp cùng nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á. Trong ý nghĩa 
đó, sự đan xen, chồng lớp, thay thế quyền lực giữa các thể chế ở Chân 
Lạp đã thể hiện tương đối điển hình đặc tính, cách thức tập trung, phân 
tán quyền lực cũng như khả năng biến động cao của các vương quốc cổ 
hay mandala thời cổ đại1. 

Mặc dù vẫn còn khá nhiều khoảng mờ về nhận thức do hạn chế 
của các nguồn tư liệu nhưng thông qua những tư liệu giá trị có được 
chúng ta cũng có thể phác dựng lại những dáng nét cơ bản của lịch sử 
Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor. Đó là thời kỳ vận động, tích hợp các 
tiềm năng, động lực phát triển để chuẩn bị cho sự ra đời của đế chế 
Angkor thế kỷ IX. Trên thực tế, sự chia tách giữa Lục Chân Lạp với Thủy 
Chân Lạp trong thế kỷ VIII chỉ mang ý nghĩa tương đối. Sự tồn tại của hai 
vương quốc được hiểu như là một sự phân lập mềm giữa các không gian 
địa - chính trị. Các không gian đó luôn diễn ra sự biến động. Lục Chân 
Lạp vốn vẫn được coi như một vương quốc mạnh, tiêu biểu cho lịch sử 
Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor thậm chí cả trong thời gian phân tách 
thế kỷ VIII. Nhưng thực tế lịch sử cũng cho thấy, vùng Thủy Chân Lạp 
ở phía nam, do có nhiều tiềm năng phát triển lại có thể kế thừa truyền 
thống lịch sử, văn hóa, kinh tế của thời đại Phù Nam nên không chỉ có 
sự tăng trưởng vượt trội mà còn có nhiều đóng góp quan trọng cho quá 
trình thống nhất Chân Lạp. 

1. Malcolm Mac Donald: Angkor, Jonathan Cape - Thirty Bedford Square, 
London, p.40.
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Nguồn: Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia, 
The Center for East Asian Studies for UNESCO, The Toyo Bunko, 1998.

Như vậy, mặc dù khu vực phía bắc luôn có vị trí quan trọng nhưng 
từ thế kỷ VII, tâm điểm của những vòng xoáy chính trị, xã hội đã diễn 
ra mạnh mẽ ở phía tây nam châu thổ Mê Kông tức khu vực Thủy Chân 
Lạp. Sự tập trung hay nói cách khác là độ trù mật cao của các di tích lịch 
sử, khảo cổ học, công trình kiến trúc tôn giáo, văn bia... là những minh 
chứng cho quan điểm đó1. Sự phát triển đó, nhìn chung mang tính liên 

1. Xem O.W.Wolters: History, Culture, and Religion in Southeast Asian Perspective, 
Ithaca, NY. Cornel Southeast Asian Program Publication - Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore, 1999; Nguyễn Văn Kim: “Dấu ấn cổ sơ của các xã hội Đông Nam Á”, 
tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6 (386), 2008, tr.25-39; Đỗ Trường Giang: “Mandala trong 
nhận thức và cách nhìn của các học giả quốc tế”, bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu Đông 
Nam Á, số 2, 2009, tr.59-67. 
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tục trong suốt thời kỳ tiền Angkor. Nói cách khác, vào đầu thế kỷ VIII, 
Chân Lạp đã diễn ra tình trạng phân lập, chia tách nhưng sự phân tán 
quyền lực đó không phải là đưa xã hội Chân Lạp trở lại “trạng thái ban 
đầu” mà là sự chuẩn bị cho một quá trình vận động, phát triển mạnh mẽ 
của một thiết chế chính trị tập quyền hơn, thống nhất cao hơn trong các 
thế kỷ sau.

Nguồn: Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia, 
The Center for East Asian Studies for UNESCO, The Toyo Bunko, 1998.

Lịch sử Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor tuy chỉ tồn tại hơn hai thế 
kỷ nhưng đó là thời kỳ chuẩn bị những nền tảng thiết yếu cho một 
kỷ nguyên phát triển chín muồi của văn hóa Angkor. Trong khoảng 
thời gian đó người Khmer đã xây dựng được những định chế cơ bản 
cho một mô hình nhà nước mới. Từ việc mở mang lãnh thổ, xác lập 
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quyền lực chính trị, một đường biên cho các không gian văn hóa - 
tộc người đã được phân định tương đối rõ nét với các quốc gia láng 
giềng. Trong xã hội, các mối quan hệ cơ bản, vị thế, chức năng của 
từng đẳng cấp cũng đã được xác định. Người Khmer với tư cách là 
dân tộc chủ thể đã đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động kinh tế, 
chính trị, sinh hoạt xã hội và sáng tạo văn hóa. Trong quá trình phát 
triển, Bàlamôn giáo được tôn vinh, phần nào lấn át vị thế Phật giáo. 
Nhưng đến giai đoạn lịch sử tiếp theo, trong tư tưởng, cảm thức tôn 
giáo cùng tâm thế mới, ở Chân Lạp lại diễn ra một quá trình hòa hợp, 
tự điều chỉnh. Người Khmer đã vươn tới và thực tế đã đạt đến một sự 
khoan dung, hỗn dung tôn giáo trong thế giới đa thần mà Hinđu giáo - 
Phật giáo đóng vai trò chủ đạo. Các vua Khmer thời kỳ tiền Angkor 
luôn được coi là “những người tiên phong, vĩ đại, anh minh và sáng 
tạo”1. Với những chiến công vang dội cùng sắc màu huyền linh của 
tôn giáo, họ là hiện thân của sức mạnh vương quyền hòa quyện với 
thần quyền. Trong những diễn tiến phức tạp của lịch sử, quyền uy cá 
nhân, nghị lực, ý chí cũng như các quyết sách của nhà vua có vai trò 
hết sức quan trọng. Trong ý nghĩa đó, với những thể chế đang trong 
quá trình vận động, hướng đến phát triển hoàn chỉnh thì sự thay thế 
vương quyền có thể dẫn đến tình trạng đứt gãy cũng như sự thịnh, suy 
mau chóng của một vương quốc. 

Trong khi quan niệm các không gian văn hóa - tộc người luôn 
mang tính phi biên giới thì cũng phải thấy rằng, các giá trị văn hóa 
cũng như đặc trưng văn hóa của một dân tộc bao giờ cũng được hình 
thành, phát triển trong những điều kiện tự nhiên và môi trường lịch 
sử, xã hội nhất định. Lịch sử Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor đã diễn 

1. Tham khảo sự phân tích dày công, kỹ lưỡng các văn bia phát hiện được có 
niên đại thời kỳ tiền Angkor trong công trình nghiên cứu của Michael Vickery: 
Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: the 7th - 8th Centuries, 
Sđd, pp.83-138, đặc biệt là Sơ đồ phân bố văn bia trang 97 và Bảng thống kê văn 
bia theo phân loại nhóm, khu vực và niên đại trang 100 trong công trình nghiên 
cứu nói trên.
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tiến trên một không gian khá rộng lớn của phần phía đông nam bán 
đảo Đông Nam Á, trong sự tiếp giao, đối diện chính trị, văn hóa với 
nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, trong vòng ba thế kỷ, phần 
cốt lõi của những diễn tiến đó chủ yếu đã diễn ra trong không gian chính 
trị, xã hội, văn hóa của vương quốc Chân Lạp tức là trên một phạm vi 
tương đối trùng khít với lãnh thổ Campuchia hiện nay. Trong lịch sử, 
tùy theo sự thịnh suy của từng triều đại, ảnh hưởng mạnh yếu của các 
vòng tiếp giao văn hóa mà dấu ấn Chân Lạp có thể được tìm thấy ở 
một số quốc gia khu vực. Trải qua hơn một thiên niên kỷ, lịch sử Chân 
Lạp thời kỳ tiền Angkor vừa có sự chuyển biến vừa có sự tiếp biến và 
hơn thế cũng bị phủ nhiều lớp bụi mờ của thời gian. Nhưng, những gì 
còn lại cũng có thể cho phép chúng ta đạt đến một nhận thức chung 
nhất về những diễn tiến cơ bản của lịch sử, đồng thời xác định các 
trung tâm chính trị, văn hóa đích thực trong lịch sử Chân Lạp thời 
cổ đại. 

IV- BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC DI TÍCH CHÂN LẠP

Cho đến nay khi nghiên cứu vùng đất phương Nam, tài liệu lịch sử 
cho biết về một nhà nước quốc hiệu là Phù Nam. Theo Tấn thư, “nước 
Phù Nam cách Lâm Ấp về phía tây hơn ba nghìn lý, ở trong vùng vịnh 
biển lớn, đất rộng hơn ba nghìn lý”. Nam Tề thư chép: “nước Phù Nam 
ở trong vùng dân Man, phía tây của biển lớn, ở miền nam của Nhật 
Nam, dài rộng hơn 3.000 lý”. Lương thư ghi chép cụ thể “nước Phù 
Nam ở phía nam quận Nhật Nam, trong vịnh lớn, phía tây của biển, 
cách Nhật Nam có đến 7.000 lý, cách Lâm Ấp ở phía tây nam đến hơn 
3.000 lý, đất trũng ẩm thấp, nhưng bằng phẳng rộng rãi”. Truyền thuyết 
về sự hình thành vương quốc Phù Nam, Tấn thư cho biết “ Vua nước 
đó vốn là người con gái, tên là Liễu Diệp. Thời đó, có người nước ngoài 
là Hỗn Hội, thờ tiên thần, nằm mộng thấy thần ban cho cây cung và 
dạy là phải đi thuyền lớn ra biển... thuyền lênh đênh trên biển tới ấp 
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ngoài của nước Phù Nam. Liễu Diệp đưa nhiều người ra chống lại. 
Hỗn Hội dương cung bắn, Liễu Diệp sợ hãi xin hàng. Hỗn Hội bèn 
lấy làm vợ và chiếm cứ đất nước...”. Nam Tề thư cho biết “người nước 
ngoài cõi tên là Hỗn Điền đến miếu thờ thần nhặt được cây cung dưới 
gốc cây... Hỗn Điền lấy Liễu Diệp làm vợ... cai trị nước đó, con cháu 
truyền cho nhau”, đóng đô ở Vyadapura. Hỗn Điền là một Bàlamôn Ấn 
Độ khi cai trị vùng đất này đã đưa tôn giáo văn hóa Ấn Độ gia nhập 
vào vùng đất mới. Vào thế kỷ III, đoàn sứ giả đầu tiên của Trung Quốc 
do Khang Thái và Chu Ứng dẫn đầu đã đến nước này và được vua trị vì 
Phạm Tầm đón tiếp long trọng và những năm 268, 286 sứ giả Phù Nam 
đã có mặt tại Trung Quốc. Vua nước Phù Nam được vua Trung Quốc 
tấn phong là Phù Nam đại vương. Chính vì thế khi nghiên cứu vùng đất 
này, các học giả cho rằng, tên quốc gia ấy là Phù Nam. Là một vương 
quốc phát triển, thời vua Phạm Sư Man “Ông cho đóng tàu to vượt 
biển lớn tiến đánh Khuất Đô Côn, Cửu Trĩ, Điển Tôn... cả thảy hơn 10 
nước. Mở rộng đất đai hơn 5.000 - 6.000 lý” trở thành một cường quốc 
ở Đông Nam Á thời bấy giờ. Vào đầu thế kỷ VII, vương quốc Phù Nam 
dần suy yếu và bị Chân Lạp một thuộc quốc nổi lên thôn tính. “Vương 
quốc Chân Lạp nằm ở phía tây nam nước Lâm Ấp, trước kia vốn là một 
thuộc quốc của Phù Nam... Vua Chân Lạp thuộc dòng dõi Kơxatơria 
tên là Chitơrasena... các đời vua trước đã không ngừng mở rộng thế lực 
của Chân Lạp và cuối cùng đã đã đánh bại và chinh phục Phù Nam...”. 
Trong những ngày cường thịnh Chân Lạp đã mở rộng lãnh thổ, sai sứ 
sang triều cống Trung Quốc và có mối quan hệ thân thuộc với vương 
quốc Chămpa. Theo Đường thư, vào đầu thế kỷ VIII, tình hình nội bộ 
Chân Lạp bị chia rẽ, hình thành nên hai quốc gia: Lục Chân Lạp ở vùng 
đất cao và Thủy Chân Lạp ở vùng đất thấp “Sau đời Thần Long (năm 
705 - 707) chia làm hai, nửa phía bắc nhiều núi gọi là Lục Chân Lạp; 
nửa phía nam giáp biển, nhiều đầm gọi là Thủy Chân Lạp”. Số phận 
hai vương quốc này đầy biến động. Lục Chân Lạp “duy trì nền độc 
lập và thống nhất của mình cho đến giữa thế kỷ X thì bị các vua nước 
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Campuchia sau này thôn tính”. Thủy Chân Lạp “bị chia cắt thành nhiều 
công quốc độc lập, bán độc lập”1, “thời kỳ này chia thành nhiều thành 
bang và vẫn liên minh với nhau để chống lại Lục Chân Lạp”. Theo bút ký 
của Chu Đạt Quan thì sau khi Phù Nam tan rã, vương triều Chân Lạp 
kế thừa, có đến chín tiểu quốc là chư hầu chịu ảnh hưởng của Chân Lạp 
và nước nào cũng có điện, tháp thờ.

Nhìn chung tư liệu cho biết buổi đầu lịch sử vùng đất phương Nam 
nổi lên rõ nét về sự xuất hiện của hai nhà nước kế thừa nhau theo dòng 
chảy lịch sử: Phù Nam và Chân Lạp. Vương quốc Phù Nam xuất hiện 
trước khi có sự gia nhập của văn hóa, tôn giáo Ấn Độ đến vùng đất này. 
Về con người, đời sống của cư dân địa phương có thể thấy qua nguồn 
sử liệu Trung Hoa. Tấn thư viết: “Người đều đen đúa xấu xí, búi tóc, 
thân trần, đi chân đất, tính chất phác, thẳng thắn, không trộm cướp, 
theo nghề cày cấy, trồng trọt, một năm trồng thu hoạch ba năm... bát 
đĩa phần nhiều bằng bạc... Người Phù Nam đúc vòng bằng vàng, bát 
đĩa bằng bạc, đốn gỗ làm nhà... Phù Nam cũng có sách vở, có nhà lưu 
giữ sách vở, tài liệu. Văn tự giống chữ người Hồ. Ma chay hôn nhân đại 
khái cũng giống như Lâm Ấp...” Nam Tề thư cho biết: “Người Phù Nam 
thông minh, lanh lợi và giảo quyệt, đánh phá các thành ấp lân cận, bắt 
dân không phục làm nô tỳ... Tục nước đó thờ thiên thần”. Lương thư cho 
biết “phong tục thờ cúng thiên thần, lấy đồng đúc tượng, tượng hai mặt 
bốn tay, bốn mặt tám tay, tay bồng đứa bé, chim, hình mặt trăng, mặt 
trời... Vua Phù Nam có khả năng viết sách chữ nước Thiên Trúc, sách có 
khoảng 3.000 lời nói về nguyên do kiếp trước kiếp sau của vua..”. Như 
vậy, có thể thấy Phù Nam - Chân Lạp là những quốc gia chịu ảnh hưởng 
của văn hóa, tôn giáo Ấn Độ khá sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.

Lược qua đôi nét về lịch sử ta thấy, vùng đất phương Nam theo tiến 
trình phát triển có thể chia thành hai giai đoạn chính: Vương quốc Phù 
Nam (thế kỷ II - VII) và vương quốc Chân Lạp (thế kỷ VII - VIII).

1. Tham khảo thêm Phạm Việt Trung: Lịch sử Campuchia, Nxb. Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982.
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Riêng nhà nước Chân Lạp sau thế kỷ VIII lại chia làm hai: Lục Chân 
Lạp và Thủy Chân Lạp. Nếu Lục Chân Lạp có sự thống nhất sau này 
phát triển lên thành vương quốc Khmer thì Thủy Chân Lạp lại phân tán 
tản quyền và sau này một phần hội nhập với văn hóa Khmer, một phần 
hội nhập và trở thành một bộ phận của dân tộc Việt Nam. 

Về văn hóa, cũng như nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, vùng đất 
này sớm chịu ảnh hưởng của văn hóa, tôn giáo Ấn Độ, kết hợp với tín 
ngưỡng bản địa hình thành nên bản sắc văn hóa của riêng mình. Từ ảnh 
hưởng ban đầu của văn hóa Ấn Độ hội nhập với tín ngưỡng bản địa tạo 
nên văn hóa của Phù Nam làm nền tảng, sau này những vương quốc kế 
tiếp như Chân Lạp, Lục Chân Lạp, Thủy Chân Lạp được kế thừa tiếp nối 
tạo nên hệ thống văn hóa có tầng nền chung, nhưng mỗi vùng có những 
sắc thái riêng mang đậm dấu ấn của cư dân sáng tạo nên theo nhận thức 
tôn giáo và thẩm mỹ của tộc người sáng tạo ra. Cho đến nay, khi nghiên 
cứu lịch sử vùng đất này, ngoài tư liệu lịch sử, dựa vào tài liệu thu được 
qua các cuộc khai quật khảo cổ, các nhà nghiên cứu thường cho rằng văn 
hóa Óc Eo gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà nước Phù 
Nam và Chân Lạp. Khái niệm thời gian, văn hóa Óc Eo kéo dài suốt thời 
kỳ lịch sử Phù Nam - Chân Lạp; khái niệm không gian gắn với vùng đất 
Nam Bộ ngày nay mà trung tâm là Óc Eo. Các nhà nghiên cứu đã chia các 
di tích tìm được thành các giai đoạn văn hóa khác nhau:

- Giai đoạn tiền Óc Eo: các di tích có niên đại trước và sau Công 
nguyên thế kỷ I - III, tương ứng với thời kỳ xây dựng và hình thành nhà 
nước sơ khai.

- Giai đoạn văn hóa Óc Eo: các di tích có niên đại thế kỷ III - VII, 
tương ứng với giai đoạn vương quốc Phù Nam.

- Giai đoạn hậu văn hóa Óc Eo sau thế kỷ VII, tương ứng với vương 
quốc Chân Lạp hay Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp sau này.

Việc phân chia các giai đoạn văn hóa này chỉ là quan niệm tương 
đối dựa trên nguồn tư liệu lịch sử về các nhà nước hình thành trên vùng 
đất phương Nam... Chính vì thế, khi lập bản đồ phân bố các di tích ở 
đây chúng tôi chỉ lựa chọn các di tích có niên đại sau thế kỷ VII, tương 
ứng với vương quốc Chân Lạp hay Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp 
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sau này. Nhưng thực tế, các tài liệu về di tích có liên quan đến các quốc 
gia trong thời kỳ lịch sử này hay không đó lại là vấn đề cần quan tâm, 
tìm hiểu.

Một nhóm di tích mới phát hiện, khai quật gần đây tại Cát Tiên 
(Lâm Đồng), mặc dù còn nhiều ý kiến thảo luận về nguồn gốc, chủ 
nhân và đặc trưng văn hóa, nhưng dựa vào không gian phát hiện trên 
vùng đất phía nam, văn hóa có cùng nguồn gốc ảnh hưởng từ văn hóa, 
tôn giáo Ấn Độ và niên đại. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, các di tích 
này thuộc Thủy Chân Lạp. Một số ý kiến lại coi đó là một tiểu quốc độc 
lập, có bản sắc văn hóa riêng; hay cho rằng là một phần của hậu văn 
hóa Óc Eo... Dù còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ, 
nhưng dựa vào di tích, di vật tìm được, qua đối chiếu so sánh, chúng tôi 
thấy có nhiều nét tương đồng trên một nền cảnh văn hóa chung vùng 
đất, và mạnh dạn bước đầu đưa nhóm di tích này vào các di tích cùng 
thuộc văn hóa ảnh hưởng từ văn hóa, tôn giáo Ấn Độ trên vùng đất phía 
nam gắn với đồng bằng Nam Bộ.

Do điều kiện lịch sử, khái niệm không gian lãnh thổ và không gian 
văn hóa mỗi thời kỳ lịch sử có khác nhau. Vì thế, khi lập bản đồ chúng tôi 
chỉ giới hạn về không gian trên địa bàn hành chính hiện đại; phần lãnh 
thổ thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Cụ thể là vùng đất Nam Bộ ngày 
nay, bao gồm một phần không gian văn hóa của Chân Lạp và Thủy Chân 
Lạp trong lịch sử. Về thời gian, chúng tôi chỉ lựa chọn các di tích có sau 
thế kỷ VII thuộc giai đoạn hậu văn hóa Óc Eo theo cách phân lập của các 
nhà nghiên cứu, hay nhà nước Chân Lạp và Thủy Chân Lạp theo các tư 
liệu lịch sử.

- Nguồn gốc các di tích, căn cứ vào kết quả điều tra khai quật, các báo 
cáo khoa học, các thông tin khoa học đã được công bố từ trước cho đến 
nay, theo loại hình di tích và niên đại đã được các nhà nghiên cứu công 
bố. Do có nguồn gốc chung từ một nền văn hóa, nhiều di tích được xây 
dựng, sử dụng trong nhiều thời kỳ khác nhau cho nên thường có niên đại 
kéo dài. Với các di tích này chúng tôi lấy niên đại muộn nhất theo kết quả 
C14 hay kết quả của các nhà nghiên cứu sử dụng theo báo cáo khoa học.

Ngoài các di tích kiến trúc đã biết, hiện nay khi tiếp cận các nhà 
nghiên cứu còn biết đến hơn 20 địa điểm tìm được các tác phẩm điêu 
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khắc có nội dung thể hiện Phật giáo và Hindu giáo trên địa bàn Nam 
Bộ có niên đại sau thế kỷ VII đến thế kỷ XIV. Nhưng, những tác phẩm 
này có liên quan đến di tích hay không, đó là vấn đề vẫn để ngỏ. Bản đồ 
phân bố di tích trên chỉ giới hạn với các di tích kiến trúc đã được phát 
hiện và khai quật khảo cổ học trong những năm đã qua. Từ những phát 
hiện đó có thể cho thấy một số những đặc trưng cơ bản sau:
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Các di tích ở đây xuất hiện những nhóm kiến trúc như nhóm quanh 
núi Ba Thê nhưng không lớn. Các di tích tập trung nhất, hình thành nên 
các trung tâm tôn giáo lớn như Mỹ Sơn, Đồng Dương, Po Naga trong 
văn hóa Chămpa; hay Sambor PreiKuk trong văn hóa Khmer. Các kiến 
trúc ở đây chủ yếu là loại hình đền thờ, được sử dụng khá dài từ thế kỷ 
IV đến thế kỷ X. Những kiến trúc tháp thờ thường có niên đại muộn 
hơn tiếp nối loại hình đền thờ trước đó. Duy nhất chỉ có nhóm kiến trúc 
tại Cát Tiên là một ngoại lệ, có thể do hoàn cảnh lịch sử tạo nên.

Vào thế kỷ XVIII, vùng đất này được Lê Quý Đôn viết: “đất Đồng 
Nai từ các cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Đại, cửa Tiểu toàn là rừng 
rậm hàng mấy nghìn dặm...” hay sau này Phan Huy Chú cũng viết: “đất 
Đồng Nai từ Đại Hải môn và Tiểu Hải môn ở tính trạch Sài Gòn trở vào 
toàn là rừng rậm đến hơn mấy nghìn dặm...”.  

Từ hiện tượng tự nhiên nêu trên, hiện trạng vùng đất Nam Bộ khi 
người Việt vào khai phá “mở cõi” được ghi chép trong lịch sử và đặc 
biệt là hiện trạng các di tích văn hóa được tìm thấy phát hiện khai quật 
khảo cổ học cho thấy đa phần đều có niên đại sớm tương đương với 
thời kỳ lịch sử nhà nước Phù Nam giai đoạn thế kỷ II - VII. Những di 
tích có niên đại tương đương với lịch sử Chân Lạp thường rất ít, kế 
thừa trên nền tảng các di tích thuộc thời kỳ Phù Nam. Vào thế kỷ VI, 
mực nước biển dâng lên, những nhóm người Phù Nam bắt đầu có sự 
phân tán. Những di tích xây dựng tại vùng đất trũng mất vai trò. Các 
di tích được xây dựng trên vùng đất cao tiếp tục tồn tại. Sự kế thừa của 
Chân Lạp tiếp nối Phù Nam diễn ra trong bối cảnh có sự can thiệp của 
tự nhiên khi các vùng đất trũng của Phù Nam rơi vào cảnh ngập lụt vì 
thế địa dư Chân Lạp khó liên quan đến vùng đất này. Sau thế kỷ VIII, 
nước Chân Lạp lại chia làm hai mà Đường thư ghi là Lục Chân Lạp và 
Thủy Chân Lạp. Lục Chân Lạp ở trên vùng đất cao vẫn giữ được sự ổn 
định. Vương quốc này vẫn cử sứ thần sang nhà Đường vào các năm 
717, 753, 771, 779, còn Thủy Chân Lạp bước vào thời kỳ tản quyền cho 
đến nay chưa rõ tên một ông vua nào hay chính quyền nào. Chu Đạt 
Quan khi đến Chân Lạp cho biết nước này có đến chín nước chư hầu 
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chịu ảnh hưởng của Chân Lạp. Ở đó làng nào cũng có điện thờ hoặc 
tháp thờ. Vùng đất này lại chịu hai lần cướp phá của người Java vào 
các năm 774, 778. Chính vì thế có nhà nghiên cứu cho rằng: “Thật là 
rất nhầm nếu hiểu Thủy Chân Lạp là đất Phù Nam cũ, là đồng bằng 
sông Cửu Long, bởi vì thực ra Thủy Chân Lạp chủ yếu là vùng trung 
lưu sông Mê Kông mà trung tâm là Sambhupura ở Sambor, Kompong 
Cham là một thời phân tán tản quyền. Những dấu tích Khmer trên 
khắp đồng bằng sông Cửu Long có trước năm 802 là không đáng kể”. 

So sánh số lượng di tích được thể hiện trên bản đồ có niên đại vào 
giai đoạn thế kỷ VII - XIV với bản đồ số lượng các di tích có trước thế 
kỷ X cho thấy mật độ di tích giảm hẳn đi. Những di tích này cơ bản 
thuộc về văn hóa Óc Eo mà thời kỳ gọi là hậu Óc Eo chỉ còn lại những 
di tích trên vùng gò đồi cao và tập trung chủ yếu trên vùng đất ven 
các dãy núi. Những di tích tìm được cho biết, các di tích này ở đồng 
bằng sông Cửu Long cũng không thuộc Thủy Chân Lạp, nó vốn có từ 
thời Phù Nam. Sau này, do điều kiện mực nước dâng cao, chủ nhân 
các di tích này phân thành những nhóm, nhóm ở lại duy trì các kiến 
trúc tôn giáo còn lại trong điều kiện khó khăn, xây dựng các kiến trúc 
mới có ảnh hưởng từ bên ngoài đưa vào như tháp Vĩnh Hưng. Nhóm 
lên vùng cao xây dựng các di tích tôn giáo mới mang truyền thống 
văn hóa cũ, có tiếp thu những yếu tố mới của văn hóa bên ngoài tạo 
nên một gương mặt mới khá riêng biệt như các tháp Chóp Mạt, Bình 
Thạnh... Đặc biệt, di tích kiến trúc ở Cát Tiên bên cạnh yếu tố của 
truyền thống văn hóa Óc Eo là chủ đạo (các hiện vật thờ Linga - Yony, 
tượng Ganesha, trang trí trên các lá vàng...) thì các yếu tố văn hóa bên 
ngoài ảnh hưởng đến rõ nét như văn hóa Chămpa (kỹ thuật xây dựng, 
vật liệu, điêu khắc gạch trang trí kiến trúc...), văn hóa Chân Lạp (trang 
trí cột cửa, mi cửa...) tạo nên nét đặc thù riêng, mang bản sắc riêng 
mà chủ nhân khu di tích cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. 
Nhưng Cát Tiên vẫn là Cát Tiên chính nó không thuộc Chămpa cũng 
không thuộc Chân Lạp. Phải chăng khu di tích này là ảnh xạ cuối cùng 
lóe sáng của nền văn hóa Óc Eo đã tắt?
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Bản đồ những địa điểm có tác phẩm nghệ thuật ở đồng bằng Nam Bộ1

1. Lê Thị Liên: Nghệ thuật Phật giáo và Hinđu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long 
trước thế kỷ X, Sđd, 2006.
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Như vậy, xét về điều kiện tự nhiên do những biến đổi khí hậu, vùng 
đất này sau thời kỳ Phù Nam hầu như bị nhấn chìm, chỉ còn sót lại 
những gò cao, vùng chân núi, vùng núi. Không gian sống bị thu hẹp dẫn 
đến sự thay đổi về kinh tế, môi trường sống khiến cho văn hóa Phù Nam 
từng phát triển thịnh vượng nay dần tàn lụi. Các cộng đồng cư dân buộc 
phải thích nghi với điều kiện mới. 

Về nội dung di tích, có thể thấy các di tích có mặt trên vùng đất 
châu thổ Nam Bộ sau thế kỷ VII chỉ là sự kế thừa của các di tích có từ 
thời kỳ trước đó, thuộc văn hóa Phù Nam. Các kiến trúc chủ yếu là loại 
hình đền thờ, khác hẳn các kiến trúc của Chân Lạp chủ yếu là loại hình 
kiến trúc tháp. Hiện vật thờ lấy Linga - Yoni làm trọng tâm, khác với 
vật thờ thuộc văn hóa Chân Lạp thờ tượng là chính. Những kiến trúc 
tháp như Bình Thạnh, Chóp Mạt, Vĩnh Hưng, có yếu tố ảnh hưởng của 
tháp Chân Lạp (Sambo Prei Kuk) nhưng cũng có yếu tố của Chămpa. 
Đó là sự tiếp thu văn hóa của cộng đồng cư dân ở đây với các nền văn 
hóa xung quanh. Nhưng nó vẫn có nét riêng, truyền thống riêng. Có thể 
thấy, các di tích sau thế kỷ VII ở châu thổ Nam Bộ không thuộc Chân 
Lạp, cũng không phải Thủy Chân Lạp mà là nhóm di tích của cộng đồng 
cư dân ở đây kế thừa từ truyền thống văn hóa Phù Nam, hay Óc Eo được 
giữ gìn trong điều kiện mới. Đó chính là nội dung của các di tích ở đồng 
bằng Nam Bộ được đề cập đến trên bản đồ.

V- MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÂN LẠP VỚI CÁC QUỐC GIA KHU VỰC

Từ một vương quốc vốn là chư hầu của Phù Nam, đến khoảng năm 
550, trước sự suy yếu của Phù Nam, Chân Lạp đã từng bước thoát khỏi 
sự kiểm soát của đế chế này để trở thành một quốc gia độc lập. Từ vùng 
trung lưu Mê Kông, Chân Lạp đã tràn xuống xâm chiếm khu vực phía 
Bắc Phù Nam và cuối cùng, đến đầu thế kỷ VII, khoảng những năm 
612-628, đã tấn công Phù Nam rồi thôn tính toàn bộ vương quốc này1. 

1. Xem Ian Mabbett và David Chandler: Khmers, Blackwell Publishers Inc, 
UK, 1996, pp.66-77. Xem thêm Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer 
Empire, American Philosophical Society, 1951, pp.40-41.
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Sau một thời kỳ tạo dựng và phân cát, đến thế kỷ IX, người Chân 
Lạp đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh xung quanh vùng Biển 
Hồ. Từ trung tâm quyền lực này, những chủ nhân của nền văn minh 
Angkor đã sử dụng vũ lực để mở rộng cương vực lãnh thổ ra các nước 
láng giềng trong khu vực. Chân Lạp thường xuyên tiến hành chiến tranh 
với Chămpa, Xiêm và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á. Nhưng, 
trong mối quan hệ tương tác và cân bằng quyền lực thời bấy giờ, Chân 
Lạp cũng nhiều lần bị các quốc gia láng giềng tấn công, xâm chiếm. 

Để củng cố vị thế khu vực, Chân Lạp đã thực thi chính sách đối 
ngoại khôn khéo, thần phục Trung Quốc nhằm xác lập ưu thế trong 
quan hệ với các quốc gia khác đồng thời tìm kiếm cơ hội buôn bán 
với nước này theo phương thức “thương mại triều cống”. Với Đại Việt, 
Chân Lạp vừa thi hành chính sách mềm dẻo vừa tìm cách ngăn chặn 
ảnh hưởng thậm chí tấn công Đại Việt khi thời cơ đến. Lịch sử Chân 
Lạp từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI là thời kỳ đầy biến động nhưng cũng 
chính trong thời gian đó lãnh thổ của vương quốc này được mở rộng 
hơn bao giờ hết. Trong những ngày phát triển cường thịnh, có thể coi 
Chân Lạp đã trở thành một đế chế tiểu vùng (Sub-regional empire). Đế 
chế này không những có thế lực chính trị, quân sự mạnh mẽ mà còn 
sáng tạo nên nhiều di sản văn hóa hết sức độc đáo mà tiêu biểu là các 
công trình kiến trúc tôn giáo Angkor Wat, Angkor Thom.

1. Quan hệ bang giao với Trung Quốc 

Trước thời kỳ nhà Đường (618-907), vào thời nhà Tùy (581-617), 
Chân Lạp đã phái một số phái bộ triều cống đến Trung Quốc để thiết 
lập quan hệ bang giao. Như vậy là, trước khi thôn tính hoàn toàn Phù 
Nam, vương quốc này đã chủ động hướng đến xác lập quan hệ với 
Trung Quốc. Nguồn sử liệu Trung Quốc Thông chí cũng ghi lại rằng: 
“Chân Lạp thông hiếu với Trung Quốc từ thời Tùy (581- 617)”. Vào niên 
hiệu Đại Nghiệp đời Tùy (605- 617), nước này sai sứ sang cống. Đời Tùy 
Dưỡng Đế lễ vật của Chân Lạp đưa sang phương Bắc triều cống thường 
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rất hậu. Đến năm Vũ Đức thứ 6 đời Đường (618- 627) lại dâng biểu và 
cống vật1. 

Nguồn tư liệu viết về Chân Lạp chủ yếu do người Trung Quốc ghi 
chép hoặc lưu lại trên bia ký. Theo Tùy thư thì Phù Nam suy tàn vào 
khoảng thế kỷ VI là do cuộc nổi dậy của một nước “chư hầu” là Chân 
Lạp. Sự kiện này được ghi cụ thể như sau: “Vương quốc của Chân Lạp 
nằm ở phía tây nam của Lâm Ấp (Lin-yi) lúc đầu là một vương quốc 
chư hầu của Phù Nam. Họ của nhà vua Ch’ali và tên riêng của vua là 
Chetossena. Các vị tiền bối đã dần dần tăng cường sức mạnh của vương 
quốc. Chetosseuna đã tấn công và chinh phục Phù Nam”. 

Thời bấy giờ vương quốc Phù Nam có cương vực lãnh thổ rộng lớn 
mà trung tâm là vùng phía nam Campuchia và Nam Bộ Việt Nam hiện 
nay. Chân Lạp nằm ở phía bắc, vùng trung lưu sông Mê Kông từ Stung 
Treng lên phía Bắc. Trung tâm ban đầu của vương quốc này có thể là 
khu vực Bassac gần điểm gặp gỡ giữa sông Mun với Mê Kông, tức là 
vùng Bắc Campuchia và miền Nam nước Lào. Cũng theo Tùy thư, trước 
khi Phù Nam bị chinh phục, kinh đô Chân Lạp nằm ở vùng núi gọi là 
Lingkiapop’o tức Lingaparvata, trên đó có ngôi đền thờ thần Potoli, có 
nghĩa là Bhadresvara. 

Theo ghi chép của sử liệu Trung Hoa thì Chân Lạp vốn là phiên 
thuộc của Phù Nam. Nhưng đến thế kỷ VI, vương quốc này đã dùng 
vũ lực để lật đổ Phù Nam, xây dựng nên vương quốc Cao Miên (Cát 
Miệt). Năm 617 tức Đại Nghiệp năm thứ 3, sau khi thành lập không 
lâu, Chân Lạp đã phái sứ thần đến Trung Quốc để thiết lập quan hệ. 
Vào thời nhà Đường, Chân Lạp đã có quan hệ bang giao rất chặt chẽ với 
đế chế đồng thời cũng là trung tâm văn hóa, kinh tế lớn nhất phương 
Đông này. Năm Vũ Đức thứ 6 (623), triều đình nước này phái sứ giả đến 
nhà Đường. Năm 628 tức năm thứ 2 hiệu Trinh Quán, cùng với Lâm 
Ấp, Chân Lạp đã cử sứ giả đến Trường An. Bên cạnh các phái bộ triều 
cống, những hoạt động thương mại giữa hai nước đã thực hiện tương 
đối thường xuyên, mạnh mẽ.

1. Xem Trịnh Tiều: Thông chí, quyển thứ 198, t.18.
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Trong thời gian Đường Thần Long (705-707), Chân Lạp phân 
liệt thành Lục Chân Lạp phía bắc (hay gọi là Văn Đan quốc) và Thủy 
Chân Lạp. Đến đầu thế kỷ IX thì được thống nhất lại. Nguồn sử liệu 
nhà Đường khẳng định rằng, ít lâu sau năm 706, Chân Lạp bị phân liệt 
thành hai vùng riêng biệt gọi là Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Các 
tên này có ý nghĩa là một nửa miền Nam và một nửa miền Bắc, có thể 
được gọi một cách thuận tiện là Thượng Chân Lạp và Hạ Chân Lạp. 
Những người kế tục Jayavarman I kiểm soát về danh nghĩa hai vùng đất 
này với tư cách là “Adhirajas”, tức là các đức vua tối cao, nhưng trên thực 
tế quyền lực nằm trong tay nhóm tiểu vương1.

Có thể nói, nguồn tư liệu từ các sứ thần, học giả... Trung Quốc 
đã cung cấp nhiều thông tin cơ bản để chúng ta khảo cứu về xã hội, 
văn hóa cũng như quan hệ quốc tế của Chân Lạp. Người Trung Quốc 
gọi vùng Thượng Chân Lạp là Văn Đan. Vào thế kỷ VIII, lãnh thổ của 
vương quốc này dường như đã mở rộng lên phía bắc đến tận vùng biên 
giới giáp với Vân Nam, Trung Quốc. Trong bối cảnh xã hội Đông Nam 
Á đa dạng, đa canh, đa chủng tộc khi vòng ảnh hưởng chính trị càng 
được mở rộng bao nhiêu thì thành phần tộc người cũng trở nên đa 
dạng, phức tạp bấy nhiêu. Cùng với tộc người chủ thể Khmer, cư dân 
Chân Lạp còn có người Khas, người Môn, người Thái và nhiều cộng 
đồng cư dân khác. Như vậy, có thể coi Chân Lạp như là một bức tranh 
thu nhỏ của cộng đồng đa sắc tộc Đông Nam Á. 

Trong quan hệ đối ngoại, theo nguồn thông tin xác thực, đoàn sứ 
thần đầu tiên của Thượng Chân Lạp đến Trung Quốc vào năm 717. 
Tuy vậy, đến năm 722, Thượng Chân Lạp đã tham gia cuộc chiến tranh 
tấn công sang Giao Châu lúc bấy giờ đang chịu sự quản chế của nhà 
Đường. Cuộc tấn công đã bị thất bại. Có thể là do sự khuyết vắng trong 
ghi chép lịch sử nhưng cũng có thể do cuộc đấu tranh nội bộ diễn ra 
quyết liệt mãi đến năm 750 một đoàn sứ thần khác mới được cử đến 
Trung Quốc nhưng không rõ từ vùng nào của Chân Lạp. Tiếp đó, thái tử  

1. G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, 1997, tr.171.
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Wen Jan cũng đã được cử sang Trung Quốc. Năm 753, ông được nhận 
tước hiệu “Người bảo hộ vững vàng và kiên trì”. Lúc đó Trung Quốc 
đang có chiến tranh với Nam Chiếu và Thổ Phồn. Vua Nam Chiếu đã 
liên minh với Tây Tạng để chống lại nhà Đường. Viên thái tử đã tháp 
tùng quân đội Trung Quốc nhưng quân Trung Quốc đã bị đánh bại hoàn 
toàn. Ghi chép cuối cùng về một sứ giả của Văn Đan là vào năm 799. Có 
thể thấy, trong thời kỳ lịch sử này so với Hạ Chân Lạp thì Thượng Chân 
Lạp đã duy trì được một sự ổn định chính trị tương đối. Trong thời kỳ 
này có rất ít thông tin về Hạ Chân Lạp. Hầu như không thấy có nguồn 
tư liệu xác thực ghi chép về các đoàn sứ thần được cử sang Trung Quốc 
cũng như các quốc gia láng giềng trong khu vực. 

Cuốn Lịch sử nhà Tống cho thấy sự mở rộng đáng kể về chủ quyền của 
người Khmer và miêu tả Chân Lạp giáp với Chămpa ở phía đông, giáp với 
biển từ phía nam, với Pagan ở phía tây và vương quốc Grahi ở bờ biển phía 
đông của bán đảo Mã Lai. Vào thời đại Angkor, sau thời kỳ cầm quyền của 
Jayavarman I (657-681?) là vua Suryavarman II (1002-1049). Ông cũng 
rất tích cực trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Sau 
đó, phái bộ Chân Lạp đã tiếp tục được cử đến Trung Quốc và được đón 
tiếp vào năm 1116. Năm thứ 6 niên hiệu Tống Chính Hòa (1117), quốc 
vương Chân Lạp lại cử người đến triều đình nhà Tống để triều cống. Triều 
đình phương Bắc đã ban thưởng cho sứ giả Chân Lạp triều phục.

Phái bộ tiếp theo đến Trung Quốc vào năm Tống Tuyên Hòa thứ 2 
(1120). Nhà Tống đã ban chiếu phong cho quốc vương Chân Lạp và Chiêm 
Thành. Tám năm sau đó, khi phái bộ thứ ba tới, triều đình phương Bắc 
đã phong các tước hiệu cao cho vua Chân Lạp là “Chân Lạp vương”. Từ 
năm 1136 đến năm 1146 đã có các cuộc thảo luận về những khó khăn 
trong quan hệ thương mại nhưng những khó khăn đó đã được giải quyết 
một cách mau chóng. Vào thời kỳ Nam Tống hiệu Kiến Viêm (1127-1130), 
Chiêm Thành xâm chiếm Chân Lạp, Chân Lạp nhiều lần chống lại nhưng 
đều thất bại.

Thời kỳ Nam Tống Khánh Nguyên (1195-1200), Chân Lạp cử đại 
quân tấn công, chiếm lĩnh Chiêm Thành. Thời kỳ này, Chân Lạp có gần 
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20 vạn voi chiến, đất nước rộng 7 ngàn dặm, trở thành nước mạnh ở 
Nam phương1.

Đến cuối thế kỷ XIII, thời Nguyên Thành Tông Thiết Mục Nhĩ (tức 
năm Nguyên Trinh thứ 2 (1296), nhà Nguyên đã cử Chu Đạt Quan đi 
sứ Chân Lạp. Chu Đạt Quan và đoàn sứ thần đã ở Angkor một năm. 
Sau khi về nước, ông đã viết một cuốn sách ghi lại những điều mắt 
thấy, tai nghe cùng những cảm nhận, suy nghĩ về đất nước, con người, 
cảnh vật, tài nguyên... của Chân Lạp. Cuốn sách đó là Chân Lạp phong 
thổ ký, cho đến nay vẫn là một trong những nguồn tư liệu giá trị nhất 
về Chân Lạp.

Việc triều đại nhà Minh được thiết lập năm 1368 đã dẫn đến nhiều 
thay đổi trong quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia khu vực Đông 
Nam Á. Là một triều đại lớn của Trung Hoa, có nhiều ảnh hưởng khu 
vực nên Chân Lạp đã sớm thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Minh sử đã 
ghi lại các phái bộ qua lại giữa hai nước cũng như niên đại của chúng. 
Thời hoàng đế Hồng Vũ (1368-1398) nhà Minh đã cử bốn phái đoàn 
sang Chân Lạp. Vào năm Minh Hồng Vũ thứ 6 (1374), quốc vương 
Chân Lạp là Hốt Nhi Na phái sứ thần đến triều đình nhà Minh để tiến 
cống. Tiếp đó, thời hoàng đế Vĩnh Lạc (1403-1424), chính quyền Nam 
Kinh cũng đã cử ba phái đoàn sang Chân Lạp. Đầu thế kỷ XV, năm Vĩnh 
Lạc thứ 2 (1404), quốc vương Chân Lạp Tham Liệt Bà Phỉ Nha phái 
đoàn sứ thần chín người đến Nam Kinh triều cống.

Minh sử đã có những ghi chép về việc đón tiếp 10 sứ đoàn của Chân 
Lạp đến Trung Hoa trong thời gian từ năm 1371 đến năm 1403. Bộ sử 
này có nhắc đến tên ba vị vua Chân Lạp. Tư liệu thời kỳ đầu nhà Minh đã 
nêu năm vị vua Khmer từ năm 1371 đến năm 1405 khi P’ingya thông báo 
về việc vua cha mất và việc P’ingya lên ngôi kế vị vua Huerhna. Ông vua 
đầu tiên đã dâng cống vật sang hoàng đế Trung Hoa ngày 14-12-1371. 
Tài liệu ghi chép cho thấy đức vua không trị vì ở Angkor mà ở Basan 

1. Xem Hoành Tỉnh Tăng: Tây Dương triều cống, Quyển thượng, trung, hạ, 
Thượng Hải tiến bộ thư cục ấn hành.
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thuộc tỉnh Srei Santhor nằm ở phía đông sông Mê Kông. Phái đoàn thứ 
hai của Huerhna được đón tiếp vào tháng 11-1378. Qua tước hiệu của 
vua là “Đức vua tối cao của Chân Lạp”, ta có thể suy luận rằng Angkor 
là kinh đô của Chân Lạp thời bấy giờ. Vua Chân Lạp còn cử nhiều phái 
đoàn sang Trung Quốc cho tới năm 1383. Vào năm 1386, một vị vua mới 
là Samdach Paop’iyeh Kambuja đã đón tiếp các sứ giả Trung Quốc tại 
triều đình của mình. Mặt khác, các phái đoàn do Chân Lạp cử đi Trung 
Quốc sau đó đã được đón tiếp vào tháng 9-1387 và tháng 10-1388. Có 
thêm một số phái đoàn Khmer đã được tiếp đón vào năm 1389 (có ba 
phái đoàn) và năm 1390, nhưng không thấy nói đến tên tuổi của nhà vua. 
Năm 1401, một vị vua mới là P’opiya đã cử một phái đoàn sang Trung 
Quốc để đáp lễ việc hoàng đế nhà Minh Vĩnh Lạc cử sứ giả sang thông 
báo về việc vua cha qua đời. Phái đoàn cuối cùng do Chân Lạp cử sang 
Trung Quốc là vào năm 1419.

Viết về các sự kiện này, trong phần Chân Lạp, Minh sử có chép một 
loạt các sứ đoàn Chân Lạp tới Trung Quốc tiến hành triều cống: 

“Chân Lạp ở phía nam Chiêm Thành, thuận gió đi ba ngày đêm có 
thể đến. Thời Tùy Đường và Tống đều đến cống. Thời Khánh Nguyên 
đời Tống diệt Chiêm Thành và thôn tính nước ấy, nhân đó đổi tên nước 
Chiêm Lạp. Thời Nguyên lại gọi như cũ là Chân Lạp.

Hồng Vũ năm thứ 3 (1370) sai sứ thần Quách Trưng và một số 
người khác mang chiếu đi phủ dụ nước ấy.

Năm thứ 4 (1371) Ba Sơn Vương nước ấy là Hốt Nhĩ Na sai sứ dâng 
biểu dâng cống thổ sản để chúc mừng.

Năm sau, vào ngày nguyên đán, hạ chiếu ban cho lịch Đại Thống và 
tiền lụa. Sứ giả cũng được ban tặng theo thứ bậc.

Năm thứ 6 (1373) lại tiến cống.
Năm thứ 12 (1379) Quốc vương Tham Đáp Cam Vũ Giả Trì Đạt Chí 

sai sứ đến cống, thiết tiệc và ban tặng như trước.
Năm thứ 13 (1380) lại cống.
Năm thứ 16 (1383) sai sứ mang khám hợp, văn sách ban cho quốc 

vương nước ấy. Mỗi khi sứ giả đến khám hợp không khớp tức là gian 
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ngụy, cho phép được bắt trói lại để báo cáo với triều đình. Lại sai sứ ban 
cho lụa dệt hoa kim tuyến 32 tấm, đồ sứ 19.000 chiếc. Quốc vương của 
họ sai sứ đến cống.

Năm thứ 19 (1386) sai Lưu Mẫn, Đường Kính cùng với trung quan 
đem đồ sứ đến cho.

Năm sau, bọn Kính trở về vương sai sứ cống voi 50 con, cửu hương 
(chín loại hương liệu): 6 vạn cân.

Ít lâu sau sai sứ đem ấn nạm vàng bạc ban cho quốc vương, quốc 
vương và vương phi đều được ban tặng phẩm.

Quốc vương nước ấy là Tham Liệt Bảo Bì Tà Can Bồ Giả sai sứ cống 
voi và thổ sản. 

Năm sau lại cống voi 28 con, quản tượng 34 người, phiên nô 45 
người để tạ ơn ban ấn.

Năm thứ 22 (1389) cống ba lần.
Năm sau lại sang cống.
Vĩnh Lạc năm thứ 1 (1403) sai Vương Tân Hưng, Vương Khu đem 

chiếu lên ngôi đi dụ nước ấy.
Năm sau, quốc vương Tham Liệt Bà Bồ Nha sai sứ đến triều cống 

thổ sản”1.
Mặt khác, trong Minh sử cũng có ghi về việc cử sứ thần sang Chân 

Lạp: “Trước Trung Quan đi sứ Chân Lạp, có ba người bộ tốt chạy trốn 
tìm không được. Quốc vương dùng ba người nước mình đến thay thế 
và đem đến trình diện. Hoàng đế nói: “Người Hoa tự chạy trốn ở nước 
ngươi, có can dự gì mà bắt bồi thường? Vả lại, tiếng nói không hiểu, 
phong thổ không quen, ta dùng họ làm gì?”. Hạ lệnh ban cho quần áo 
và lộ phí rồi cho về”2.

Bên cạnh đó, “vào năm thứ ba (1405) sai sứ đến cống báo việc vua 
cũ chết. Sai Hồng Lô Tư Ban Vương Tư đến tế. Cấp sự trung Tất Tiến, 
Trung quan Vương Tông mang chiếu phong cho người con thừa tự 

1, 2. Xem Minh sử, Ngoại quốc truyện, Tư liệu khoa lịch sử, Trường Đại học 
khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số ký hiệu VT388.
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là Tham Liệt Chiêu Bình Nha làm quốc vương. Đoàn của Tiến về, tự 
vương sai sứ cùng đến tạ ơn.

Năm thứ 6 (1408) và năm thứ 12 (1414) lại đến cống. Sứ giả lấy lý 
do nước mình nhiều lần bị Chiêm Thành xâm lược, quấy nhiễu, ở lại lâu 
ngày không đi. Hoàng đế sai Trung quan đưa về và sức cho quốc vương 
Chiêm Thành bãi binh, thiết lập lại quan hệ hòa hảo. 

Năm thứ 15 (1417) và năm thứ 17 (1419) đều đến cống.
Thời Tuyên Đức (1426-1435), Cảnh Thái (1450-1456) cũng sai sứ 

đến cống. Từ đó về sau không đến thường xuyên nữa”.
Về quy mô của kinh đô cũng như sự giàu có của Chân Lạp, Minh sử 

ghi rõ: “Nước ấy có thành chu vi hơn 70 dặm, đất nước rộng hơn 1.000 
dặm, trong nước có tháp vàng, cầu vàng, cung điện hơn 30 tòa. Hàng 
năm quốc vương tập trung về đây các loại như vượn, chim công, voi 
trắng, tê ngưu rồi bày la liệt trước cung điện gọi là Bách Tháp Châu. Ăn 
uống thì thịnh soạn, toàn bằng mâm vàng, bát vàng nên tục gọi là nước 
Chân Lạp giàu sang... Nhân dân giàu có, thời tiết thường nóng, không 
hề biết đến tuyết sương, lúa mỗi năm chín mấy vụ, nam nữ búi tóc, mặc 
áo cánh, quấn quanh mình một mảnh vải”. 

Các sử liệu Trung Hoa cũng cho biết về luật pháp của Chân Lạp: 
“Hình phạt có cắt mũi, chặt chân, đâm. Ăn trộm thì bị chặt tay chân. 
Người phiên giết người Đường thì bị tội chết. Người Đường giết người 
phiên thì bị phạt tiền. Không có tiền thì phải bán thân chuộc tội”. Và, 
“Người Đường các phiên gọi là người Hoa. Các nước ở hải ngoại đều 
như vậy cả”. Như vậy, qua luật pháp, thể hiện khá rõ sự phân biệt về 
mức độ hình phạt giữa cư dân bản địa với Hoa kiều. Điều đó cho thấy 
sự “kính trọng” của vương triều nước này với kiều dân Trung Quốc 
cũng như sự hiện diện, có lẽ là rất thường xuyên và phổ biến, của nhóm 
người ngoại quốc có vị thế đặc biệt này ở Chân Lạp.

Về đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của Chân Lạp, Minh sử 
cũng ghi chép tương đối cụ thể: “Khi cưới xin cả hai gia đình đều không 
ra khỏi cửa, ban ngày cũng thắp đèn... Người chết thì đem ra để ở ngoài 
đồng cho chim ăn, trong chốc lát mà chim ăn hết thì cho là có phúc.  
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Để tang thì cạo trọc đầu, con gái thì cắt một đám tóc bằng đồng tiền ở 
trước trán, cho như vậy là để tỏ lòng thương tiếc người thân. 

Văn tự thì dùng các loại da hươu, da hoẵng bôi đen rồi dùng phấn 
viên thành thoi nhỏ để vẽ lên trên đó, mãi mãi không mờ. Lấy tháng 
mười làm tháng đầu năm. Tháng nhuận thì đều đặt vào tháng chín. 
Đêm chia làm bốn canh, cũng có người biết thiên văn, có thể tính được 
nhật thực, nguyệt thực.

Xứ ấy gọi những người có học là ban cật, gọi sư là trữ cô, gọi đạo sĩ 
là bát tư. Ban cật không biết đọc sách gì, do đó những kẻ làm quan, chỉ 
quen với cuộc sống sang trọng. Trước đó, cổ đeo một vòng chỉ trắng để 
phân biệt với các hạng người khác. Sau khi đã sang trọng vẫn dốt nát 
như xưa.

Tục ở đó tôn sùng Phật giáo, sư đều ăn cá, thịt hoặc dùng để cúng 
Phật, chỉ không uống rượu mà thôi. Nước ấy tự gọi là Cam Bồ Trí về sau 
gọi chệch thành Cam Phá Gia, từ thời Vạn Lịch về sau đổi thành Gian 
Phố Trại”1. 

Như vậy, cho đến thế kỷ XIII, bên cạnh những phát triển trội vượt, 
xã hội Chân Lạp vẫn lưu tồn nhiều dấu ấn cổ sơ. Đời sống văn hóa, xã 
hội, sinh hoạt tôn giáo cũng có nhiều khác biệt với Trung Hoa, Ấn Độ. 
Nếu như nhận xét của Minh sử là chính xác thì Phật giáo ở Chân Lạp 
có khả năng “nhập thế” rất cao. Phải chăng thời bấy giờ, người Khmer 
đã tạo dựng cho mình những quan niệm, triết luận mới trong sinh hoạt 
tôn giáo. 

Ngoài những mối quan hệ chính trị với Trung Quốc, Chân Lạp 
cũng tăng cường hoạt động thương mại với phương Bắc mà chủ yếu là 
những hoạt động thương mại triều cống.

Dựa theo những sự ghi chép của tài liệu Trung Quốc thì Chân 
Lạp là một nơi sản vật phì nhiêu, nổi tiếng về hương liệu, cho nên 
thường được gọi với cái tên “phú quý Chân Lạp”2. Vua Trung Quốc là 

1. Minh sử, Ngoại quốc truyện, Tlđd, tr.15-18.
2. Xem Mã Thuần: Đào châu tân ngữ.
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Tống Thần Tông từng phái cử Lý Cốc, La Xương đến Chân Lạp. Vì vậy, 
Chân Lạp và Tống đã có mối quan hệ với nhau về mặt chính trị. Chân 
Lạp cũng nhiều lần phái cử người đến triều đình Trung Hoa để triều 
cống nhà Tống và đều được vua Tống nhiệt tình đón tiếp. Các thương 
thuyền của Chân Lạp thường đến đậu ở các cảng thị Tuyền Châu, 
Quảng Châu để tiến hành mậu dịch. Các thương thuyền này có khi 
kết thành đội thuyền đến cảng Tuyền Châu tới bốn chiếc1. Người Chân 
Lạp thường mua các mặt hàng như vàng, hương phẩm màu, hương 
hoàng thục, hương sinh, tô mộc, nến vàng, lông trĩ, dầu thơm, gừng, 
tốc nậu hương, v.v.2. 

Chân Lạp cũng là một trong những quốc gia có vị trí quan trọng 
trong các hoạt động giao thương của thương nhân Tống. Các thương 
thuyền nước này thường xuyên đến các cảng khẩu của Chân Lạp để 
buôn bán, vận chuyển nhiều hàng hóa của Trung Quốc đến đây tiêu thụ. 
Hàng xuất của Chân Lạp chủ yếu có kim ngân, đồ sứ, gấm, ô, da trống, 
rượu, đường... Do quan hệ mậu dịch hai bên diễn ra thường xuyên, 
nên hàng hóa của Trung Quốc được đưa đến đây khá nhiều và được thị 
trường Chân Lạp đón nhận. Việc buôn bán với các thương nhân Trung 
Quốc cũng tác động nhiều đến các hoạt động kinh tế cũng như đời sống 
xã hội Chân Lạp. 

Trong tác phẩm của mình, Chu Đạt Quan từng viết: “Việc buôn 
bán trong nước (Chân Lạp), phụ nữ có khả năng. Cho nên, người Trung 
Quốc đến xứ đó, trước hết lấy một người vợ, vì được lợi là họ giỏi buôn 
bán. Mỗi ngày họp chợ một lần, từ giờ Mão đến giờ Ngọ thì tan. Không 
có phố quán, chỉ lấy một loại chiếu trải ra đất. Mỗi người có một chỗ 
thường xuyên. Nghe nói cũng phải nộp quan tiền mua đất. Trao đổi 
nhỏ thì dùng lúa gạo và hàng hóa Trung Quốc, thứ đến dùng vải, nếu 
trao đổi lớn thì dùng vàng bạc. Thường thường có những người bản 

1. Xem Lâu Thược: Cung tập, Q.88, “Vượng công hành trạng”.
2. Xem Lý Kim Minh: Trung Quốc cổ đại hải ngoại mậu dịch sử, Nxb. Nhân 

dân Quảng Tây, tr.88-89.



CHƯƠNG II: NAM BỘ THỜI KỲ LỤC CHÂN LẠP - THỦY CHÂN LẠP 263

địa rất chất phác... Xứ ấy chắc không sản xuất vàng bạc, cho vàng bạc 
Trung Quốc là hạng nhất, thứ đến lụa ngũ sắc nhẹ dệt sợi đôi. Sau nữa 
đến thiếc Chân Châu, mâm sơn Ôn Châu, đồ sứ xanh Tuyền Châu, thủy 
ngân, ngân châu, giấy, lưu huỳnh, diêm sinh, đàn hương, thảo khung, 
bạch chỉ, xạ hương, vải đay, vải cỏ vàng (hoàng thảo), ô đi mưa, nồi sắt, 
mâm đồng, thủy châu, dầu đồng, thúng, kim. Vật thô nặng như chiếu 
Minh Châu. Họ thích nhất là đậu, lúa mạch, nhưng không thể chở đi 
được”1. Như vậy, cũng giống như nhiều quốc gia Đông Nam Á, ở Chân 
Lạp phụ nữ là lực lượng chủ yếu trong các hoạt động trao đổi, buôn bán 
kể cả buôn bán lớn. Điều đáng chú ý là, hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc 
rất phổ biến ở thị trường Chân Lạp, thậm chí chúng còn được sử dụng 
như phương tiện trung gian, một giá trị chuẩn trong quan hệ, trao đổi 
kinh tế.

Mặt khác, Tây dương triều cống cũng cho rằng Chân Lạp “là nơi 
đô hội của Hải Nam”2. Các sản phẩm triều cống của Chân Lạp đối với 
triều đình Trung Quốc gồm có “voi, ngà voi, tô mộc, hồ tiêu, sáp vàng, 
tê giác, ô mộc, hoàng hoa mộc, thổ dáng hương, đá quý, khổng tước, 
đồng. Bàn rằng: Chân Lạp bắt đầu từ Sát Lạt Thị Chương đấy. Đến thời 
Tống Khánh Nguyên đến thành cũ nước Chiêm Thành, thay vua nước 
Chân Lạp, lúc ấy là thời chiến tranh, voi có 20 vạn con, đất vuông hơn 
700 dặm. Đại để Hải Nam là một nước thịnh vượng”3. Nếu so sánh thì 
hàng hóa Trung Quốc xuất sang Chân Lạp chủ yếu là hàng thủ công, 
mỹ nghệ. Trong khi đó sản phẩm của Chân Lạp đưa sang Trung Quốc 
lại chủ yếu là sản vật khai thác từ trong môi trường tự nhiên. Đó là thế 
mạnh của kinh tế Đông Nam Á nói chung, Chân Lạp nói riêng. Nhưng, 
sự khai thác các sản phẩm tự nhiên đó không khỏi dẫn đến những hệ 
quả nhiều mặt đối với nền kinh tế nước này. 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2006,  
tr.47-48.

2, 3. Hoành Tỉnh Tăng: Tây Dương triều cống, Quyển thượng, trung, hạ, 
Thượng Hải tiến bộ thư cục ấn hành.
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2. Quan hệ Chân Lạp - Đại Việt

Với tư cách là một quốc gia hùng mạnh trên bán đảo Đông Dương, 
Đại Việt là một trong những nước có vị trí quan trọng mà các quốc gia 
láng giềng khu vực trong đó có Chân Lạp luôn mong muốn và thực tế 
đã sớm thiết lập quan hệ bang giao. Mối bang giao giữa Chân Lạp với 
Đại Việt trong lịch sử mang nhiều tính chính trị. 

Năm 280 mặc dù còn nằm dưới ách đô hộ của nhà Tấn nhưng các 
tộc người Việt đã liên tiếp nổi dậy chống lại ách nô dịch của chính quyền 
phương Bắc. Để tăng cường sức mạnh, cư dân Việt còn liên kết với tướng 
Lâm Ấp là Phan Hùng và một người Phù Nam nổi dậy chống lại ách đô 
hộ của nhà Tấn. Cuộc khởi nghĩa đã khiến Đào Hoàng, một viên tướng 
thống trị phải thừa nhận rằng “dân Giao Chỉ thích làm loạn”1. Năm 722, 
Giao Châu nằm dưới ách thống trị của nhà Đường. Một người Hoan 
Châu là Mai Thúc Loan đã liên kết với Lâm Ấp, Phù Nam, bên trong kêu 
gọi 32 châu trong nước nổi dậy, quân số có đến 30 vạn người. Mai Thúc 
Loan tự xưng là Mai Hắc Đế, nhà Đường phải cử tướng đem quân sang 
hợp lực mới đánh dẹp được2.

Vào thế kỷ IX, Chân Lạp đã cử sứ thần qua lại vùng Giao Châu. 
Bộ chính sử triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư ghi rõ: “Mậu Dần (858), 
(Đường Đại Trung năm thứ 12)... Bấy giờ đói kém loạn lạc liên tiếp, 6 
năm không nộp thượng cung (thượng cung là tiền, lụa nộp sang Kinh sư 
để cho vua (Trung Quốc) chi dùng), trong quân không có khao thưởng. 
Thức bắt đầu sửa sang việc thuế khóa, khao thưởng quân lính. Chiêm 
Thành, Chân Lạp đều thông sứ trở lại”3.

1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Nxb. Giáo dục, Đà Nẵng, 2007, 
Tiền Biên, Q.3, tr.108-109.

2. Xem Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, t.I, tr.190. 
Về cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan xin tham khảo thêm công trình mới công 
bố gần đây của GS. Phan Huy Lê: “Khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Những vấn đề cần 
xác minh”, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 2 (394), 2009, tr.3-20.

3. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, tr.193-195.
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Sang thế kỷ X, sau một nghìn năm chịu ách đô hộ, người Việt đã 
giành lại được nền độc lập từ tay chính quyền phương Bắc. Năm 1009, 
nhà Lý thành lập, Đại Việt mau chóng trở thành quốc gia cường thịnh 
do vậy Chân Lạp đã xác lập quan hệ hòa hiếu với Đại Việt, thường xuyên 
“cống phú”. Theo ghi chép của Việt sử lược thì từ năm 1012-1013, Chân 
Lạp đã 13 lần sai sứ đến Đại Việt. 

Nhưng đến năm 1076, khi thấy tình hình Đại Việt có dấu hiệu bất 
ổn, Chân Lạp và Chiêm Thành đã cho quân xâm lấn biên giới. Toàn thư 
chép: “Bính Thìn, (Thái Ninh) năm thứ 5 (1076), (Từ tháng 4 về sau là 
niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 1; Tống Hy Ninh năm thứ 9). 
Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ xứ Quảng Nam1 là Quách 
Quỳ làm, Chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, họp với 
Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta”2. Về việc này Cương 
mục cũng ghi rõ: “Bính Thìn, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 (1076), 
tháng 12, mùa đông, quân nhà Tống sang xâm lược, chiếm lấy các châu 
ở Quảng Nguyên rồi rút về. Trước đó, bọn Thường Kiệt đem quân sang 
đánh nhà Tống, có làm bài lộ bố, đại ý nói: Nhà Tống thi hành phép 
thanh miêu và trợ dịch làm cho quân Tống phải ngậm đắng nuốt cay! Ta 
nay dấy quân là cốt để sang cứu vớt dân chúng”. Phàm những thành ấp 
nào mà quân của Thường Kiệt đi qua, đều được niêm yết bài lộ bố ấy ở 
bên đường. Kịp khi Ung Châu và Liêm Châu bị phá, An Thạch hay tin, 
giận lắm, bèn dùng Quách Quỳ làm Chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó 
sứ, cầm đầu chín tướng quân, ước hẹn các nước Chiêm Thành và Chân 
Lạp cùng sang lấn cướp”3. Nhưng cuộc xấm lấn của hai nước này đều bị 
quân đội Đại Việt đánh bại. Các nước Chiêm Thành, Chân Lạp lại giữ 
quan hệ triều cống như cũ.

1. Quảng Nam: Tên lộ của nhà Tống, sau chia làm Quảng Nam Đông lộ, tức 
tỉnh Quảng Đông và Quảng Nam Tây lộ, tức tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

2. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.278.
3. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, tr.335.
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Mặt khác, vào năm “Mậu Tuất, Hội Tường Đại Khánh năm thứ 9 
(1118), (Tống Trùng Hòa năm thứ 1)... Tháng 2, sứ nước Chân Lạp sang 
chầu. Đặt lễ yến tiệc mùa xuân và mở hội khánh thành bảy bảo tháp. 
Bấy giờ xuống chiếu cho Hữu ty bày nghi trượng ở điện Linh Quang, 
dẫn sứ giả đến xem”1, “Canh Tý, Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 1 (1120), 
(Tống Tuyên Hòa năm thứ 2)... Tháng ba, nước Chân Lạp sang cống”2, 
“Quý Mão, Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 4 (1123), (Tống Tuyên Hòa năm 
thứ 5)... Mùa thu, tháng bảy, nước Chân Lạp sang cống”3, “Giáp Thìn, 
Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 5 (1124), (Tống Tuyên Hòa năm thứ 6)... 
Mùa hạ, tháng tư, người nước Chân Lạp là Kim Đinh A Truyền cùng 4 
người gia đồng sang quy phụ”4. 

Là một ông vua tham lam, hiếu chiến nhưng Suryavarman II 
(1113-1150) cũng nổi tiếng là một nhà chính trị khôn ngoan. Mối quan 
tâm hàng đầu của ông khi mới lên ngôi là củng cố quyền lực. Để thực 
hiện mục tiêu đó, ông đã tìm mọi cách để xác lập lại mối quan hệ bang 
giao bị gián đoạn từ các đời vua trước với Trung Hoa. Nói cách khác, 
ông muốn dựa vào “uy danh” của phương Bắc để gây áp lực với các 
nước láng giềng khu vực. Theo Tống sử thì Suryavarman II đã hai lần 
(vào năm 1116, 1120) cử sứ thần sang Trung Quốc để bày tỏ sự thần 
phục đồng thời qua đó muốn tranh thủ sự đồng thuận của Trung Hoa 
nhằm chuẩn bị gây chiến với Chămpa, Đại Việt. Trước hết, Chân Lạp 
muốn gây áp lực với Đại Việt, một nước vừa giành được thắng lợi trong 
cuộc kháng chiến chống Tống, đang vươn lên mạnh mẽ như một thế 
lực khu vực. Chiến dịch đầu tiên của người Khmer tổ chức năm 1128 
xâm lấn biên giới Tây Nam Đại Việt bị thất bại. Hơn hai vạn quân của 
Suryavarman II vượt qua dãy Trường Sơn sang xâm lược đã bị đánh bật 
ra khỏi vùng núi phía tây Nghệ An. 

Năm 1129, vua Khmer lại tổ chức tấn công lần thứ hai. Lần này một 
hạm đội gồm 700 chiến thuyền đi theo đường biển đổ bộ lên vùng bờ 

1, 2, 3, 4. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.288-289, 290, 292, 292-293.
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biển Thanh Hóa cướp phá1. Nhưng cuộc tấn công đã không thu được kết 
quả như mong đợi. Hơn thế, thủy binh của Khmer còn bị chiến thuyền 
nhà Lý truy kích gây thiệt hại nặng nề. Quân Chân Lạp đành phải cấp 
tốc rút về. Về việc này, Đại Việt sử ký toàn thư cũng đã ghi lại: “Mậu 
Thân, Thiên Thuận năm thứ 1 (1128), (Tống Kiến Viêm năm thứ 2)... 
Ngày Giáp Dần, hơn 2 vạn người Chân Lạp vào cướp bến Ba Đầu ở châu 
Nghệ An. Xuống chiếu cho Nhập nội thái phó Lý Công Bình đem các 
quan chức đô cùng người châu Nghệ An đi đánh”2 và “Ngày Quý Hợi, Lý 
Công Bình đánh bại người Chân Lạp ở bến Ba Đầu, bắt được chủ tướng 
và quân lính... Ngày Mậu Thìn, vua ngự đến hai cung Thái Thanh, Cảnh 
Linh và các chùa quán trong thành để lễ tạ ơn Phật và Đạo đã giúp ngầm 
cho Công Bình đánh được người Chân Lạp... Tháng ba, Lý Công Bình 
đem quân về kinh sư, dâng tù 169 người”3. 

Có thể nói, mối quan hệ giữa Chân Lạp với nhà Lý luôn mang tính 
hai mặt, vừa hòa hợp vừa mâu thuẫn. Tất cả đều được đặt trên lợi ích 
quốc gia và tham vọng khu vực của giới cầm quyền Angkor. Nhìn chung, 
hễ thấy có điều kiện thuận lợi là Chân Lạp tìm cách tấn công nhưng kết 
quả đều bị thất bại. Các hành vi cướp bóc, xâm nhập, quấy nhiễu biên 
giới của Chân Lạp trên biển cũng như ở vùng biên giới Nghệ - Tĩnh đều 
bị triều đình trung ương phối hợp chính quyền địa phương kiên quyết 
ngăn chặn. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Người Chân Lạp vào cướp 
hương Đỗ Gia4 ở châu Nghệ An, có đến hơn 700 chiếc thuyền. Xuống 
chiếu sai bọn Nguyễn Hà Viêm ở Thanh Hóa và Dương Ổ ở châu ấy đem 
quân đánh, phá được”5. 

Các cuộc xâm lấn thường xuyên của Chân Lạp đã khiến cho mối 
quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Vì thế, khi “Châu Nghệ An đệ tâu 
một phong quốc thư của nước Chân Lạp, xin sai người sang sứ nước ấy. 

1. Xem Ian Mabbett và David Chandler: Khmers, Blackwell Publishers Inc, 
UK, 1996, p.157. 

2, 3, 5. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.298-299, 299-300, 301.
4. Đỗ Gia: tên hương thời Lý, nay là huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
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Vua không trả lời”1. Đến năm “Nhâm Tý, Thiên Thuận năm thứ 5 (1132), 
(Tống Thiệu Hưng năm thứ 2)... Tháng 8, Chân Lạp và Chiêm Thành 
đến cướp châu Nghệ An”, vua Lý đã “xuống chiếu cho Thái úy Dương 
Anh Nhĩ đem người ở phủ Thanh Hóa và châu Nghệ An đi đánh quân 
Chân Lạp và Chiêm Thành, phá tan”2. Không chỉ xâm phạm, cướp phá 
biên giới, Chân Lạp còn thường xuyên bắt hoặc mua cư dân vùng biên 
viễn nhất là người ở khu vực Nghệ An về Chân Lạp làm nô lệ, Đại Việt 
sử ký toàn thư có chép: “Tháng 9, Lệnh hỏa đầu ở đô Phụng vệ là Đinh 
Ngưu dâng hươu trắng. Lệnh thư gia châu Nghệ An là Trần Lưu dâng 
ba người Chiêm Thành. Trước đây bọn người này thường ẩn nấp ở chỗ 
hiểm yếu, bắt người châu Nghệ An đem bán cho người nước Chân Lạp, 
Lưu đặt phục binh ở chỗ ấy, bắt được đem dâng”3.

Điều đáng chú ý là, cùng là cư dân khu vực Đông Nam Á bán đảo, 
nóng ẩm, gió mùa... và cùng chịu sự chi phối của Hệ sinh thái nhiệt đới 
phổ tạp (General eco-system) nhưng khi xâm phạm biên giới, lãnh thổ Đại 
Việt, cùng với việc phải đối chọi với sự kháng cự quyết liệt của quân, dân 
Đại Việt, quân Chân Lạp cũng phải đương đầu với không ít trở ngại về điều 
kiện thời tiết, khí hậu. Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Canh Ngọ, Đại Định 
năm thứ 11 (1150), (Tống Thiệu Hưng năm thứ 20)... Tháng 9, người Chân 
Lạp cướp châu Nghệ An, đến núi Vụ Thấp gặp nắng nóng ẩm thấp, phần 
nhiều chết vì lam chướng bèn tự tan vỡ”4. Yếu tố thời tiết, khí hậu cũng như 
những diễn biến bất thường của tự nhiên đã trở thành một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thành, bại của các cuộc chiến tranh.

Như đã trình bày ở trên, mỗi khi Đại Việt hưng thịnh thì Chân Lạp 
lại duy trì quan hệ hòa hiếu, tiến hành triều cống. Vào năm “Tân Hợi, 
Thiên Tư Gia Thụy năm thứ 6 (1191), (Tống Thiệu Hy năm thứ 2). Mùa 
xuân, nước Chân Lạp sang cống”5. Nhưng khi xét thấy tình hình Đại 
Việt bất ổn hoặc có những suy yếu thì Chân Lạp lập tức cho quân tiến 
hành tấn công, cướp bóc. Trung điểm của các mâu thuẫn, xung đột khu 
vực đó thường diễn ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh, vùng đất giáp với biên giới 

1, 2, 3, 4, 5. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.301, 305-306, 306, 318, 330.
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phía bắc của Chân Lạp. Hẳn là, trong toan tính của triều đình Angkor 
họ muốn mở một con đường thông ra biển từ khu vực này. Mặt khác, 
Chân Lạp cũng muốn thông qua các cuộc xung đột, xâm lấn biên giới 
để làm phép thử sức mạnh cùng thái độ của Đại Việt trong các mối 
quan hệ khu vực. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, chính quyền Thăng Long 
luôn có đối sách phù hợp với Chămpa, Chân Lạp đồng thời có biện 
pháp khuyến khích khí thế lập công giết giặc cùng tinh thần yêu nước 
của tướng, sĩ. Có thể coi việc triều đình nhà Lý trọng thưởng cho Lý 
Bất Nhiễm là một ví dụ tiêu biểu. Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Bính 
Tý, Kiến Gia năm thứ 6 (1216), (Tống Gia Định năm thứ 9)... Chiêm 
Thành và Chân Lạp đến cướp châu Nghệ An, châu bá là Lý Bất Nhiễm 
đánh phá được”1 và “Mậu Dần, Kiến Gia năm thứ 8 (1218), (Tống Gia 
Định năm thứ 11)... Chiêm Thành và Chân Lạp đến cướp châu Nghệ 
An, Lý Bất Nhiễm đánh tan được, thăng tước hầu, ban thực ấp 7.500 
hộ, thực phong là 1.500 hộ”2.

Theo nguồn thư tịch cổ Việt Nam thì mối quan hệ về thông thương 
buôn bán giữa Chân Lạp với Việt Nam đã có từ lâu đời và liên tục phát 
triển trong quá trình lịch sử. Trong An Nam chí lược có ghi lại việc 
thương nhân Chân Lạp đã xuất hiện ở nước ta từ thế kỷ X. Sử chép: 
“Tháng giêng năm đầu Đại Trung Tường Phù (1008), sắc chế gia phong 
Chí Trung làm Dực Đái Công thần. Tháng 9, Giao Châu Vương tâu nói 
có hai người lái buôn Chân Lạp, bị Giao Châu sảnh trục xuất, trốn đến 
xin nhập tịch làm dân bản châu. Chân Tông nói: “Người phương xa vì 
cùng đường phải chạy đến quy phụ, xuống chiếu cấp y phục, tiền bạc và 
khiến sứ dẫn về nước”3.

Dưới thời kỳ Lý - Trần, tương ứng với thời kỳ Angkor của Chân 
Lạp, thương cảng Vân Đồn của Đại Việt nổi tiếng là trung tâm kinh tế 
của khu vực Đông Á. Thuyền buôn các nước đã tập trung tới đây buôn 
bán, trong đó có nhiều thương thuyền từ Chân Lạp.

1, 2. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.336-337, 337.
3. Lê Tắc: An Nam chí lược, Sđd, tr.273. 
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Các sản phẩm nổi tiếng của Đại Việt như nón Ma Lôi, vải Cát Bá, 
sứ Bát Tràng... được thương nhân quốc tế rất ưa chuộng. Trong quan 
hệ giao thương giữa hai nước, người ta đã dùng vàng bạc làm vật trung 
gian để trao đổi, buôn bán.

Là quốc gia có biên giới Đông Bắc gần với khu vực phía tây của các 
tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (mà thời bấy giờ là các tỉnh biên viễn phía nam 
của Đại Việt) hai địa phương này trở thành cửa ngõ trong giao thương với 
Chân Lạp. Lê Quý Đôn ghi rằng: “phía tây trấn Nghệ An, thông sang các 
nước Bồn Man, Lào, Cao Miên. Dân các nước ấy đem trâu bò sang bán 
cho ta”1. Ngoài ra, “vùng Thạch Hà (Hà Tĩnh), thời xưa có chợ phiên 10 
ngày một lần. Các lái buôn Chân Lạp mang trâu bò sang bán cho người 
Việt rồi mua những đồ dùng bằng sắt và vũ khí mang về”2. Có thể thấy, 
các sản phẩm buôn bán đó vẫn tiếp tục được duy trì trong nhiều thế kỷ.

Thư tịch cổ của Việt Nam ghi chép về Chân Lạp từ rất sớm với số 
lượng khá phong phú. Sự ghi chép đó phản ánh mối quan hệ giữa hai 
nước trên tất cả các phương diện. Trong một số lĩnh vực, mối quan hệ 
đó đã phát triển liên tục trong quá trình lịch sử. Từ thời Lý - Trần việc 
thông thương giữa hai nước đã diễn ra thường xuyên. Cư dân sống dọc 
theo biên giới và giới doanh thương đều hiểu rõ thế mạnh, yếu của từng 
thị trường, giá cả, phong tục, tập quán của mỗi nước.

Khoảng năm 627, Phù Nam được sáp nhập vào Chân Lạp dưới triều 
đại Isanavarman. Trải qua một thời kỳ phát triển, đến thế kỷ IX, lãnh 
thổ Chân Lạp đã trở nên rộng lớn. Cùng với việc củng cố quyền lực của 
chính quyền trung ương vương triều Angkor còn không ngừng tăng 
cường ảnh hưởng, gây sức ép chính trị, xâm lược quân sự đối với các 
quốc gia khu vực. Đến thế kỷ XIII, các nước lệ thuộc, chư hầu của Chân 
Lạp đã trải dài từ Chămpa ở phía đông sang vịnh Bengal ở phía tây và 
hầu hết vùng bán đảo Mã Lai. 

Việc dời đô về vùng Biển Hồ là một quyết sách lớn của triều đại 
Angkor. Đây không chỉ là một vùng giàu tài nguyên, tiện đường giao 

1, 2. Lê Quý Đôn: Vân Đài loại ngữ, Sđd, tr.157.
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thông, có vị thế lý tưởng để xây dựng các thánh địa tôn giáo mà còn có 
vị thế chiến lược quân sự hiểm yếu1. Hẳn là, thời bấy giờ, khi chuyển đô 
từ phía nam lên vùng Tây Bắc, giới cầm quyền Chân Lạp đã phải lường 
tính đến sức mạnh cùng sự uy hiếp của nước láng giềng phía đông là 
Chămpa và những thế lực đang lên ở quần đảo Inđônêxia là Srivijaya và 
Sailendra. Rõ ràng, kinh đô cũ ở gần hạ lưu Mê Kông luôn ẩn chứa nguy 
cơ bị Java và Chămpa tấn công, xâm lấn. 

Sau khi nắm giữ vương quyền, Ishanavarman II (923-928) đã có 
nhiều cố gắng trong việc thiết lập mối quan hệ hữu nghị với Chămpa. 
Bản thân ông đã kết hôn với một công chúa người Chăm. Nhưng mối 
quan hệ hữu nghị đó không thể duy trì lâu dài. Vì những mưu toan mở 
rộng ảnh hưởng, chiếm đoạt lãnh thổ, các nguồn lợi kinh tế, giữa Chân 
Lạp với Chămpa đã thường xuyên diễn ra nhiều cuộc xung đột, chiến 
tranh đẫm máu. Trước sức mạnh của Chân Lạp, Chămpa luôn phải cảnh 
giác trước nguy cơ xâm lược của vương quốc này. Dưới thời cầm quyền 
của Rajendravarman II (944-968), quan hệ giữa hai nước đã trở nên hết 
sức căng thẳng. Theo thống kê, trong thời gian 960-971, Chămpa đã cử 
sáu sứ bộ sang Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ của nước này nhằm 
ngăn chặn nguy cơ xâm lược của Chân Lạp2.

Đến giữa thế kỷ XII, mâu thuẫn Chân Lạp - Chămpa đã lên đến 
đỉnh điểm. Năm 1145, Suryavarman II (1113-1150) đem quân xâm lược 
Chămpa, chiếm kinh thành Vijaya (thành Bình Định ngày nay) và sau 
đó đem quân tấn công Đại Việt. Vua Chămpa là Jaya Indravarman III tử 
thương trong chiến trận. Suryavarman II mưu toan thôn tính cả nước 
Chămpa. Năm 1147, ông phái một đạo quân bao gồm cả người Khmer 

1. Xem Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor 
Cambodia: the 7th - 8th Centuries, The Centre for East Asian Cultural Studies for 
UNESCO, The Toyo Bunko, Japan, 1998, p.393. Tham khảo thêm Ian Mabbett and 
David Chandler: Khmers, Blackwell Publishers Inc, UK, 1996, p.165. 

2. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American 
Philosophical Society, 1951, p.134. 
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lẫn người Chămpa tiến thẳng vào vùng Panduraga (ngày nay là Phan 
Giang - Phan Thiết). Nơi đây, người Chămpa dưới sự chỉ huy của vua 
Jayaharivarman I mới lên ngôi, đã hai lần đại phá quân Khmer ở vùng 
Virapura (Phan Rang). Tuy nhiên, những thất bại đó không thể đẩy lùi ý 
chí xâm lược của các quân vương Khmer hiếu chiến. Cùng với các cuộc 
tấn công quân sự, triều đình Angkor còn thực thi nhiều biện pháp về 
chính trị, ngoại giao nhằm chi phối đời sống chính trị Chămpa.

Trước nguy cơ ngoại xâm đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ phía 
Chân Lạp, vua Jaya Indravarman II (một ông vua Chămpa hiếu chiến, 
có tài thao lược) đã chủ trương xây dựng mối quan hệ hòa hiếu với 
nhà Lý của quốc gia Đại Việt. Mục tiêu cơ bản của chính sách này là 
để tập trung vào việc đối phó với chính quyền Angkor. Năm 1170, 
Jaya Indravarman II phát động cuộc chiến tranh xâm lược Chân Lạp. 
Nhưng, cuộc tấn công đã không đem lại những kết quả như mong 
muốn. Với tham vọng bành trướng, năm 1177, ông đã tổ chức cuộc 
chiến tranh lần thứ hai bằng đường biển sang Chân Lạp. Do có một 
thủy thủ Trung Quốc dẫn đường, Jaya Indravarman II đã cho đoàn 
thuyền chiến tiến dọc bờ biển phía nam của Chămpa, vào cửa sông Mê 
Kông ngược dòng sông Tonlé Sap vào vùng Biển Hồ. Từ đó quân Chăm 
đã tổ chức tấn công kinh thành Angkor. Bị tấn công bất ngờ, quân đội 
Khmer không kịp kháng cự. Kinh thành Angkor nhanh chóng lọt vào 
tay quân Chăm. Vua Khmer bị giết chết, kinh đô thất thủ, dân chúng 
bị bắt làm nô lệ.

Trách nhiệm cứu nước khỏi ách thống trị của Chămpa giờ đây 
thuộc về vị quốc vương sau này là Jayavarman VIII (1243-1295). Từ lâu, 
ông đã khước từ một cuộc sống phồn vinh và vương quyền. Nhưng, vì 
sự tồn vong của dân tộc, ông đã quyết định gánh vác trách nhiệm mà 
lịch sử giao phó. Để thực hiện sự nghiệp giải phóng đất nước, trước khi 
lên ngôi, Jayavarman VIII đã tổ chức lại quân đội rồi mở các cuộc phản 
công chống xâm lược. Nền hòa bình được thiết lập, Jayavarman VIII 
lên ngôi vua. Ông đã hồi sinh đất nước và đưa Chân Lạp trở thành một 
cường quốc rộng lớn, thịnh vượng.
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Tuy nhiên, việc Jayavarman VIII nắm giữ vương quyền đã không 
chấm dứt được các phong trào đấu tranh, khởi nghĩa của quần chúng 
kéo dài từ các đời vua trước. Ông chưa có dịp trả mối hận với người 
Chămpa một cách đích đáng như từng thề nguyện, mà trước tiên phải 
lo dẹp yên những cuộc nổi dậy trong nước mà tiêu biểu là cuộc khởi 
nghĩa vùng Malayang, phía nam tỉnh Battambang. Sau nhiều cố gắng, 
những cuộc nổi loạn trong nước cũng đã bị trấn áp. Lập tức Jayavarman 
VIII tiếp tục tấn công sang Chămpa một cách quyết liệt. Ông đã cử 
Vidyanandana chỉ huy một đạo quân bất ngờ tràn sang Chămpa, tấn 
công kinh thành Vijaya, bắt sống vua Chămpa Jaya Indravarman đưa 
về Chân Lạp. Jayavarman VIII đưa người em vợ của mình là hoàng tử 
Vidyanandana lên làm vua và kiến lập một vương quốc ở Panduranga, 
thuộc miền Nam Chămpa. Từ đó, Chămpa bị đặt dưới ách cai trị của 
hai ông vua đều là chư hầu của Jayavarman VIII. Nhưng không lâu sau 
đó, Vidyanandana đem quân đánh chiếm thành Vijaya và thôn tính cả 
nước. Jayavarman VIII coi đó là một hành động phản bội, liền phái 
quân trừng phạt. Vidyanandana bại trận, bỏ chạy, nước Chămpa trở 
thành một tỉnh nằm trong lãnh thổ của Khmer, mãi cho đến năm 1226 
mới khôi phục nền độc lập của mình.

Bị suy yếu vì những cuộc chính biến xảy ra trong nội bộ, đế 
chế Khmer dần mất đi nhiều vùng đất của mình ở phía tây. Lúc 
này, khoảng đầu thế kỷ XIII, người Thái đã thay thế người Môn 
thống trị Haripunjaya với kinh đô mới ở Chiang Mai. Sau đó 
(khoảng những năm 1250-1265), các vùng Sukhothai, Savankhaloc, 
Lopburi (Lavo) trước đây do Suryavarman I sáp nhập vào vương 
quốc Khmer, giờ đây cũng lần lượt tách ra khỏi vương quốc này 
để hợp nhất lại thành quốc gia Thái thống nhất thống trị trên 
toàn bộ sông Mê Nam. Ông vua Thái nổi tiếng lúc bấy giờ là 
Rama Khamheng, người sáng lập ra vương quốc Thái thống nhất, 
lên ngôi khoảng năm 1279. “Ông đã thực thi chính sách thu phục 
các chư hầu và từng bước tạo dựng được quyền lực tuyệt đối từ  
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Luang Prabang ở miền Bắc đến Nakhon Sithammarat ở miền Nam và từ 
Viêng Chăn về miền Đông đến Pegu ở phía tây”1. Dấu ấn Thái hay 
nói cách khác là một truyền thống chính trị, văn hóa Thái bắt đầu 
được khẳng định ở Xiêm đồng thời tác động mạnh mẽ đến đời sống 
chính trị, xã hội của nhiều quốc gia trong khu vực.

Trên cơ sở đó, ông bắt đầu phát động cuộc chiến tranh xâm lược vào 
lãnh thổ của Chân Lạp vào khoảng năm 12952. Đây có lẽ là cuộc chiến 
tranh mà Chu Đạt Quan nói tới trong du ký của mình: Trong cuộc chiến 
tranh vừa qua với người Xiêm, toàn dân Khmer đã buộc phải kháng 
chiến và đất nước họ hoàn toàn bị tàn phá3. Không chỉ dừng lại ở đó, 
Rama Khamheng còn xâm chiếm Viêng Chăn (Vientian), Mo’ang Jaya 
(Luang Phrabang), Hangsavati (Pegu), Rathburi, Pechaburi và Nagara 
Sri Dharmaraja (Ligor)4. Như vậy, chỉ trong một thời gian tương đối 
ngắn người Thái cũng đã mở rộng được lãnh thổ ra một khu vực rộng 
lớn. Xu thế đó thách thức nghiêm trọng vị thế cũng như khả năng bành 
trướng khu vực của triều đại Angkor. 

Có lẽ việc để mất vương quốc về tay người Thái đã khiến cho 
Jayavarman VIII (1243-1295) quyết định thoái vị. Ông nhường ngôi 
cho con rể của mình. Ông vua mới lấy niên hiệu là Srindravarman. 
Từ năm 1340 đến năm 1353 là năm kinh đô Angkor thất thủ về tay 
quân Thái. Theo Sử biên niên Chân Lạp đã có bốn đời vua thay nhau 

1. Keith Taylor: “The Early Kingdoms”, in Nicolas Tarling (Ed.): The Cambridge 
History of Southeast Asia, vol.1, Cambridge University Press, 1992, p.169.

2. Cùng với những chiến công về quân sự, có thể coi Rama Khamheng là một 
minh vương có nhiều đóng góp về văn hóa. Theo L.P. Briggs thì đóng góp vĩ đại 
nhất của Rama Khamheng là đã ghi lại được tiếng Xiêm bằng chữ viết vào năm 
1283 trên cơ sở tiếp nhận chữ viết của người Khmer. Đó chính là cơ sở phát triển 
về sau của tiếng Thái hiện đại. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer 
Empire, Sđd, p.240.

3. Xem Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd. 
4. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.241.
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chiếm giữ ngai vàng ở Angkor. Vua đầu tiên là Nipean Bat, con của 
Tachay, trị vì ở Chân Lạp trong thời kỳ mà người Thái ở phía tây đã 
hoàn thành việc hợp nhất hai công quốc lớn là Sukhothai ở vùng trung 
du Mê Nam và Lopburi ở vùng hạ lưu sông đó để thành lập ra vương 
quốc Thái thống nhất đặt dưới sự thống trị của một ông vua Thái nổi 
tiếng - vua Ramadipati - đóng đô ở Ayutthaya. Năm 1352, dưới đời 
vua Lampong Reachea, con vua Nipea Bat, Ramadipati tự mình chỉ 
huy một đạo quân Thái tấn công vào kinh đô của người Khmer. Trong 
vòng hơn bốn thế kỷ phát triển (1350-1769), dựa vào việc khai phá 
châu thổ sông Chao Phraya, khai thác các tiềm năng kinh tế trong 
nước, Ayutthaya đã trở thành một cường quốc thương mại khu vực. 
Sức mạnh kinh tế đó là cơ sở hết sức quan trọng khiến cho Ayutthaya 
trở thành một đế chế khu vực1.

Năm 1353, quân Xiêm lại tấn công sang Chân Lạp. Angkor thất 
thủ, vua Khmer tử trận, chín vạn người Khmer bị bắt làm tù binh 
giải về Thái. Ba người con trai của Ramadipti lần lượt lên ngôi vua 
và thống trị ở Chân Lạp không đầy bốn năm thì bị lật đổ. Một hoàng 
thân Khmer là Xray Soriotay, em vua Lampong Reachea, chạy sang 
lánh nạn ở Lào sau ngày kinh đô thất thủ, đã trở về nước tổ chức cuộc 
kháng chiến chống xâm lược. Ông đã giải phóng đất nước rồi lên làm 
vua lấy niên hiệu là Suryavarman (1357). Kinh đô Angkor được hồi 
sinh trong một thời gian ngắn. Chân Lạp khôi phục độc lập của mình 
nhưng lãnh thổ phía tây bắc bị thu hẹp theo một đường biên giới từ 
Korat đến Prachin. 

Để củng cố ngai vàng đồng thời cũng để bảo vệ nền độc lập còn 
mong manh, các vua Angkor lúc này chủ trương nối lại quan hệ hòa 

1. Karl Reinhold Haellquist: Asian Trade Routes, Scandinavain Institute of 
Asian Studies, Curzon Press, 1991. Xem thêm Kennon Breazeale: From Japan 
to Arabia: Ayutthaya’s Maritime Relations with Asia, The Foundation for the 
Promotion of Social Sciences and Humanities Textbook Project, 1999.
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hiếu với Trung Quốc bằng cách thực hiện triều cống hàng năm đồng 
thời thường xuyên cử các phái bộ ngoại giao Trung Hoa. Nhưng những 
cố gắng đó tỏ ra bất lực trước tham vọng của một cường quốc đang 
muốn vươn lên làm bá chủ khu vực. Bởi vậy, sau một thời kỳ hồi sinh 
ngắn ngủi, năm 1394, kinh đô Angkor lại bị người Thái tấn công và một 
lần nữa lại lọt vào tay quân Thái. Một hoàng tử Thái được đặt lên ngai 
vàng ở Angkor, nhưng rồi lại bị giết mấy năm sau và chính quyền lại 
trở về tay người Khmer. Mãi đến năm 1430, dưới đời vua Angkor cuối 
cùng là Ponhea Yat, một đạo quân lớn dưới sự chỉ huy của vua Thái 
Paramaraja II lại tiến sang xâm lược Angkor. Sau bảy tháng vây thành, 
quân Thái đã chiếm được kinh đô năm 1431. Một lần nữa, Angkor bị 
tàn phá nghiêm trọng. Nhiều đền chùa, cung điện bị hủy hoại, của cải 
cùng các pho tượng Phật bị đập nát. Hàng vạn tù binh, của cải và nhiều 
pho tượng quý giá bị mang về đất Thái. Trong số các di sản bị cướp phá, 
có pho tượng Phật nổi tiếng bằng ngọc bích ngày nay người ta còn thấy 
đặt trong một ngôi chùa ở Bangkok.

Sau lần thất thủ kinh đô này, vương quốc Chân Lạp không thể 
nào phục hồi được nữa. Mặc dù người Thái không chiếm đóng lâu 
dài ở Angkor, nhưng vua Ponhea Yat cảm thấy bất lực trong việc bảo 
vệ sự an toàn của kinh đô. Trước sự uy hiếp liên tục từ phía tây, ông 
đã quyết định rời bỏ vĩnh viễn cố đô Angkor để tìm một địa điểm 
đóng đô mới an toàn hơn. Năm 1434, Ponhea Yat đã xây dựng kinh 
đô ở ngã tư sông, nơi tiếp giao của bốn con sông: Mê Kông, Tonlé Sap 
và thượng nguồn Tiền Giang, Hậu Giang. Thành phố - kinh đô mới 
được gọi là “Đô thị sông bốn mặt”. Có thể việc chuyển đô về Phnôm 
Pênh là nỗ lực cuối cùng của người Khmer trước những thách thức 
chính trị khu vực. Địa điểm mới có những điều kiện thuận lợi để 
trở thành nơi tụ hội những nhân tố phát triển mới của một đất 
nước đặc biệt là kinh tế thương mại1. Từ đó kinh đô Angkor một  

1. Xem Ian Mabbett and David Chandler: Khmers, Blackwell Publishers Inc, 
UK, 1996, pp.220-221. 
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thời phát triển huy hoàng dần trở thành phế tích. Các công trình 
kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ bị chôn vùi trong khu rừng rậm nhiệt đới và 
mãi mãi không bao giờ trở lại với cuộc sống phồn hoa, đô hội như 
trước đây.

Sự thất thủ của kinh đô Angkor năm 1431 cũng như việc rời đô 
về Phnôm Pênh đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử chính trị của 
đất nước Chân Lạp. Nó chấm dứt thời kỳ lịch sử vẻ vang của quốc gia 
Angkor hùng mạnh và mở đầu thời kỳ suy yếu của lịch sử và văn minh 
Khmer.

Từ giữa thế kỷ XVI, dưới thời vua Angchan I (1516-1567), Chân 
Lạp có được một giai đoạn thịnh vượng ngắn. Ông chủ trương mở rộng 
buôn bán với các vùng khác ở châu Á. Trong khoảng 33 năm, dưới thời 
trị vì của ông, tại kinh đô Phnôm Pênh, thương nhân nước ngoài mà 
đa số là người Trung Hoa và người Mã Lai đã đến buôn bán làm ăn, 
sinh cơ lập nghiệp đông đúc. Đây cũng là giai đoạn mà một số nhà 
thám hiểm người Tây Ban Nha như là Blas Ruiz de Hernan Gonzales và 
Diogo Veloso bắt đầu xâm nhập, mở rộng ảnh hưởng của phương Tây 
đến vương quốc này.

Nhưng thời gian Chân lạp khôi phục lại đất nước không lâu. Sau khi 
vua Ponhea Yat qua đời, triều đình Chân Lạp lại lâm vào một cuộc khủng 
hoảng chính trị sâu sắc. Những cuộc tranh chấp quyết liệt về quyền kế vị 
nổ ra không ngớt giữa những con cháu của ông, khiến cho ngoại bang 
thừa cơ can thiệp ngày càng sâu vào công việc nội bộ, chủ quyền độc 
lập của dân tộc Khmer. Dựa trên việc khảo cứu tác phẩm Arthasastra 
của Ấn Độ cổ đại, các tác giả công trình Khmers Ian Mabbett và David 
Chandler đã đi đến một khái luận quan trọng. Theo đó, “Ở Đông Nam 
Á, chiến tranh là một thực tế của đời sống chính trị đồng thời cũng là 
đặc tính của vương quyền bởi lẽ mỗi người lên làm vua đều phải chuẩn 
bị sẵn sàng cho các cuộc xung đột bạo lực. Muốn hiểu vương quyền cần 
bắt đầu từ luận điểm này”. Bởi lẽ: “Kẻ thù không chỉ có ở ngoài biên 
cương đất nước. Chúng còn có, còn ẩn hiện trong mỗi vương quốc, ngay 
trong kinh đô thậm chí ngay cả trong các thành viên hoàng gia và tất cả 
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những người vốn vẫn ủng hộ bằng những tháng ngày đầy những mưu 
đồ, toan tính”1. 

Trong cuộc đấu tranh vì quyền lực, con của Ponhea Yat là Pra Kray 
vừa mới lên ngôi thì bị người cháu của ông là Soryotay nổi dậy phản 
đối và cầu viện Xiêm để đánh chiếm lấy các tỉnh miền Tây. Nhưng viện 
binh Xiêm kéo sang không giúp cho phe này đánh lại phe kia mà lại bắt 
cả hai nhà vua và kẻ “phản nghịch” đem về Xiêm giam giữ. Triều đình 
Ayutthaya đưa người con thứ ba của Ponhea Yat lên làm vua, hiệu là 
Thommo Reachea (1474-1491), ông vua Chân Lạp đầu tiên do người 
Xiêm đặt lên ngai vàng. Để đền ơn, Thommo Reachea buộc phải cắt hai 
tỉnh Chamtabun và Korat cho Xiêm. 

Sau khi ông qua đời, hai người con là Damkhat và Angchan tranh 
nhau giành ngôi báu. Chân Lạp tạm thời bị chia làm hai miền, miền Tây 
do Angchan thống trị, đóng đô ở Phnôm Pênh, miền Đông do Damkhat 
thống trị đóng đô ở Sray Santo (Srei Santhor). Không bao lâu, một cuộc 
đảo chính xảy ra trong cung đình ở Sray Santo. Người chủ mưu là anh 
của một bà cung phi tên là Kan được nhà vua tin yêu và cất nhắc lên 
đến chức quan đại thần trong triều. Kan tổ chức một đạo quân nổi dậy 
chống lại triều đình. Angchan buộc phải chạy sang Xiêm. Sau khi chiếm 
được kinh đô, Kan đem quân đi đánh chiếm Sray Santo, bắt giết được 
Damkhat rồi tự xưng làm vua (1498-1505), nhưng thiếu thanh kiếm 
vàng và thanh đao thần, những vật tượng trưng cho vương quyền. Hai 
vật báu này đã được một tăng lữ Bàlamôn cao cấp trong triều mang giấu 
đi nơi khác trong lúc chạy trốn khỏi kinh đô.

Vừa mới lên ngôi, Kan liền cho người đi vận động nhân dân khắp 
nơi trong nước quy thuận và ủng hộ vương triều mới. Ông miễn giảm 
các thứ thuế và sưu dịch cho dân, giảm nhẹ các hình phạt, đào nhiều hồ 
chứa nước và kênh rạch, khuyến khích phát triển thương nghiệp và lần 
đầu tiên cho đúc các loại tiền bằng vàng, bạc, đồng để lưu hành trong 
nhân dân. Trong khi đó, ông hoàng Angchan, sau tám năm lưu trú, củng 

1. Ian Mabbett and David Chandler: Khmers, Sđd, pp.157-158. 
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cố lực lượng ở triều đình Ayutthaya, nay được vua Xiêm hậu thuẫn đã trở 
về chiếm được Angkor. Lực lượng của Angchan đã được nhân dân các 
tỉnh Tây - Nam vùng Biển Hồ ủng hộ. Như vậy là, đến năm 1525, sau một 
cuộc nội chiến kéo dài gần 30 năm, cuối cùng Angchan đã đánh bại được 
kẻ thù, chiếm lấy thành Samrong Pray Noko sau ba tháng bị vây hãm.

Nhưng vua Xiêm bao giờ cũng xem Chân Lạp là nước chư hầu của 
mình. Bởi vậy sau khi Angchan dẹp yên được cuộc nội chiến và trở về 
làm vua ở Phnôm Pênh thì vua Xiêm sai sứ sang đòi Angchan phải nộp 
một con voi trắng để tỏ đạo thần thuộc. Angchan kiên quyết từ chối. Vua 
Xiêm liền đem quân vượt sang biên giới, chiếm thành Angkor. Angchan 
vội vàng tổ chức một đạo quân tự mình chỉ huy ứng chiến, đại phá được 
quân Xiêm, bắt hàng vạn quân xâm lược. Địa điểm xảy ra trận đánh từ 
đó được mang tên Xiêm Riệp (Xiêm Riệp có nghĩa là nơi quân Xiêm bị 
đè bẹp). Thừa thắng, Angchan tiến quân đánh chiếm tỉnh Prachin giáp 
giới với Chân Lạp. Tuy vậy, sự uy hiếp của vương triều Ayutthaya vẫn là 
nỗi ám ảnh chính quyền Phnôm Pênh. Để bảo đảm sự an toàn, ông đã 
quyết định rút quân và sau đó, năm 1539 đã rời đô từ Phnôm Pênh đến 
thành Longvaek.

Là một người sùng bái Phật giáo, vua Angchan đã cho xây dựng 
nhiều đền chùa có quy mô lớn. Ông cũng rất chăm lo cho đời sống của 
nhân dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp, đào nhiều hồ lớn chứa 
nước và phát triển các công trình thủy lợi. Ông cũng khuyến khích dân 
chúng khẩn hoang nhiều vùng rừng rậm và đầm lầy để tăng thêm diện 
tích trồng trọt. Mặt khác, đức vua cũng luôn khích lệ nhân dân khai thác 
các mỏ sắt, đồng, v.v.. Điều đáng chú ý là, trong thời kỳ cầm quyền của 
ông, lần đầu tiên người Chân Lạp bắt đầu tiếp xúc với người Âu mà trước 
hết là với các thương nhân, giáo sĩ Bồ Đào Nha. Cha Gaspar da Cruz, 
một giáo sĩ Bồ Đào Nha thuộc dòng thánh Dominic là người châu Âu 
đầu tiên được vua Angchan đón tiếp ân cần tại hoàng cung Longvaek 
vào năm 1555. 

Sau khi Angchan qua đời, con ông là Barom Reachea lên nối ngôi. 
Các giáo sĩ và thương nhân Bồ Đào Nha đến Campuchia càng đông. 
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Việc buôn bán của họ không gặp điều gì trở ngại, nhưng công việc 
truyền giáo thì không thu được kết quả gì đáng kể. Nguyên nhân cơ 
bản là cư dân Chân Lạp vốn là một dân tộc tin thờ đạo Phật từ lâu đời. 
Năm 1564, nhân việc Xiêm đang có chiến tranh với Miến Điện, Barom 
Reachea mở cuộc tấn công vào kinh đô Ayutthaya, buộc Xiêm phải ký 
hòa ước vào năm 1566, trả lại hai tỉnh Korat và Chantabun.

Hoà bình trở lại chưa được bao lâu thì Xiêm đem quân sang tấn công 
Chân Lạp nhằm thu hồi các tỉnh vừa phải cắt nhượng. Nhưng âm mưu 
chính của vua Xiêm Pra Naret lúc bấy giờ là quyết tâm thiêu hủy kinh thành 
Longvaek nhằm đặt Chân Lạp dưới sự khống chế của mình. Chiến dịch 
được chuẩn bị rất chu đáo. Năm 1583, đạo quân tiên phong của Xiêm gồm 
10 vạn, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Pra Naret tấn công sang Chân Lạp. 
Quân Xiêm nhanh chóng chiếm hai tỉnh Battambong và Puocsat rồi chuẩn 
bị tiến thẳng về Longvaek qua vùng Biển Hồ để phối hợp với hai đạo quân 
khác: một đạo quân đi theo cửa sông Mê Kông tiến lên, một đạo quân đổ 
bộ lên bờ biển phía tây Chân Lạp tiến vào.

Kinh đô bị uy hiếp dữ dội, vua Chân Lạp lúc bấy giờ là Satha 
(1567-1594), con của Barom Reachea quyết định cầu cứu Bồ Đào 
Nha và Tây Ban Nha. Các giáo sĩ Lopo Cacdodo, Madera, d’Azevedo, 
D.Aduarte... là những người đầu tiên tỏ ra hăng hái, “nhiệt tình” nhất 
trong cuộc vận động để các cha bề trên của họ ở Malacca, Manila tích 
cực viện trợ vũ khí và binh lính cho vua Satha chống lại Xiêm. Tinh 
thần “vô tư vì đại nghĩa” của họ đã chinh phục được vua Satha nhưng 
sự giúp đỡ đó đã không cứu được ông ta thoát khỏi cơn nguy biến. 
Cuộc vận động cầu viện nước ngoài của vua Satha đang còn gặp nhiều 
khó khăn thì các đạo quân của Pra Naret đã khép chặt vòng vây xung 
quanh Longvaek.

Tháng giêng năm 1594, kinh đô Longvaek thất thủ. Thành phố bị 
tàn phá, kho tàng bị cướp phá, kinh kệ, sử sách, văn thư đều bị thiêu 
hủy. Nhiều pho tượng và đồ quý giá bị cướp đoạt đem về Ayutthaya. 
Nhà vua cùng hoàng gia chạy sang Lào. Ông hoàng yêu nước Soryopo, 
em của Satha, người lãnh đạo cuộc kháng chiến anh dũng bảo vệ kinh 
đô bị bắt về Xiêm cùng với gia quyến. Gần chín vạn dân trong thành và 
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vùng phụ cận cũng chịu chung số phận. Một giai đoạn mới trong lịch sử 
Chân Lạp thời hậu kỳ Angkor bắt đầu. Trong thế suy yếu, Chân Lạp bị 
ngoại bang chèn ép, xâm phạm chủ quyền độc lập, để rồi cuối cùng trở 
thành thuộc địa của thực dân Pháp1.

Cũng cần phải nói thêm là, cuối thế kỷ VIII, vùng hạ châu thổ Mê 
Kông thường xuyên bị những toán cướp từ “Java” tấn công. Thuật ngữ 
Java để chỉ chính đảo Java nhưng đồng thời cũng là để chỉ Sumatra hay 
bán đảo Mã Lai hoặc thậm chí cả ba vùng đó. Vào thế kỷ VII-VIII, từ hải 
đảo, các đoàn thủy binh Java đã tấn công, cướp bóc và tiến chiếm nhiều 
vùng đảo Đông Nam Á. Họ đã chiếm Côn Đảo (Pulo Condor) và sử 
dụng chúng làm căn cứ cho các cuộc tấn công vào những khu vực như 
Giao Châu. Từ phía nam, các đạo quân thành thạo nghề đi biển cũng 
đã tấn công Chămpa đồng thời uy hiếp Chân Lạp cùng nhiều quốc gia 
khác. Vào năm 774 và 787, từ quần đảo Java, vương triều Sailendra đã 
cho thủy binh tấn công Chămpa. Chân Lạp cũng bị tấn công nhưng các 
tư liệu thành văn không ghi lại (hay đã bị thiêu hủy) về sự biến đó. Cuộc 
tấn công của các vương quốc biển như Srivijaya, Sailendra... vẫn tiếp tục 
diễn ra nhiều thế kỷ sau đó. 

Không chỉ là nạn nhân của các cuộc tấn công từ các nước láng 
giềng, giới cầm quyền Chân Lạp cũng không ngừng mở rộng lãnh thổ, 
tổ chức các cuộc chiến tranh xâm lấn. Dưới thời Suryavarman II ông đã 
tổ chức đánh người Môn ở vùng thượng du sông Mê Nam, phía tây bắc 
của vương quốc, như những bút tích của người Thái có ghi chép. Để đáp 
lại, từ năm 1130, người Môn cũng nhiều lần đem quân tấn công Chân 
Lạp ở Lavo hòng chiếm lại vùng đất đai bị mất nhưng sau nhiều lần thất 
bại, họ phải rút quân về Lopburi.

Mặc dù bị thất bại nhiều trận và trên nhiều chiến trường ở phía 
đông cũng như ở phía tây của vương quốc, chính sách gây chiến của 
Suryavarman II cùng các quốc vương Angkor đã mở mang lãnh thổ 
của Chân Lạp trên một phạm vi rộng lớn chưa từng thấy. Trên thực tế,  

1. Michael Vickery: Cambodia after Angkor: The Chronicular Evidence for the 
Fourteenth to Sixteenth Centuries, Sđd, p.500.



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI282 III

Chân Lạp đã trở thành một đế chế tiểu vùng. Một số nhà nghiên cứu 
gọi đó là “Đế chế Khmer” (Khmer empire)1. Từ thế kỷ IX đến đầu thế 
kỷ XV, ảnh hưởng của Chân Lạp tương đối rộng lớn trong khu vực, đặc 
biệt là ở vùng phía nam bán đảo Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Chân Lạp còn không ngừng nuôi tham vọng chinh 
phục Trung Lào và Thượng Lào. Đến thế kỷ XI-XII, biên giới phía bắc 
Chân Lạp mở rộng đến tận vùng biên giới vương quốc Nam Chiếu. 
Tuy lãnh thổ Chân Lạp được mở rộng nhưng đất nước luôn trong 
tình trạng bất ổn. Các cuộc nội chiến, đấu tranh giành quyền lực, 
khuynh hướng chia cắt lãnh thổ liên tục xảy ra. Cho đến triều đại 
Jayavavarman I, người Khmer đã ngày càng củng cố được quyền lực 
của họ đối với khu vực hạ lưu sông Mê Kông và xung quanh vùng 
Tonlé Sap. Việc định đô ở Angkor đã đánh dấu sự phát triển phồn 
thịnh của Chân Lạp một thời.

Chân Lạp bắt đầu tiếp xúc với người châu Âu từ thế kỷ XVI, trước 
hết là với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Là những người phát hiện sớm 
nhất con đường biển vòng quanh châu Phi để sang Viễn Đông nên họ là 
những người đầu tiên đặt chân tới vùng đất này.

Năm 1511, Bồ Đào Nha dựa vào ưu thế của hải quân và pháo binh, 
đánh chiếm Malacca, dùng nơi đây làm bàn đạp để bành trướng thế 
lực ra khắp khu vực Đông Nam Á. Các thương thuyền của hai nước 
này qua lại tấp nập trên con đường biển từ châu Âu đến Viễn Đông. 
Trong suốt một thời gian dài hầu như người Bồ Đào Nha làm bá chủ 
trên con đường này. Từ căn cứ chính ở Malacca, Bồ Đào Nha đã liên 
tiếp phái sứ giả đến Xiêm và Việt Nam đề nghị thiếp lập quan hệ buôn 
bán. Năm 1540, một sứ giả của Bồ Đào Nha tên là Mendez Pinto đã 
ghé qua Côn Đảo để đi đến Nam Bộ rồi sau đó lại ngược dòng sông 
Mê Kông tới Campuchia.

Ngoài hoạt động thương nghiệp, người Bồ Đào Nha còn phái giáo 
sĩ đến truyền giáo ở các nước Đông Nam Á. Mục tiêu của kế hoạch này 
nhằm gây cơ sở vững chắc cho sự bành trướng. Năm 1555, tu sĩ người 

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd.
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Bồ Đào Nha là Gasbar Da Julio Cruz từ Malacca đến kinh đô Lovek, 
được vua Angchan nhiệt tình tiếp đãi. Ông ta là giáo sĩ phương Tây đầu 
tiên đến Chân Lạp để truyền giáo. Trước ông ta, rất có thể đã có thương 
nhân đến Chân Lạp. Do sự phản đối của tín đồ phật giáo, Gasbar Da 
Julio Cruz chỉ có thể ở lại hai năm rồi quay về eo biển Malacca. Chuyến 
đi của ông là sự mở đầu cho quá trình thâm nhập của giáo sĩ và thương 
nhân phương Tây đến Chân Lạp. Sau đấy ít lâu, nhiều giáo sĩ khác như 
Lope Cardozo, Madera, Sylvestre d’Azevedo, v.v. đã lần lượt đến Chân 
Lạp, nhưng họ vẫn không đạt được tiến triển đáng kể nào trong công 
việc truyền giáo.

Thời kỳ Barongraja chấp chính, một nhà thơ nổi tiếng người Bồ 
Đào Nha đã vào Chân Lạp qua biển và châu thổ sông Mê Kông. Thuyền 
của ông ta không may bị lật. Được sự giúp đỡ của người Chân Lạp, bản 
thảo về trường thiên sử thi của ông ta được cứu thoát. Để thể hiện lòng 
biết ơn, ông ta đã viết hơn 20 bài thơ dâng cho “cư dân ven sông hiếu 
khách” của Chân Lạp.

Dưới sự uy hiếp nghiêm trọng của Ayutthaya, triều đình Chân Lạp 
hy vọng giành được sự giúp đỡ của người phương Tây. Vua Satha còn 
mong muốn thiết lập được quan hệ thương mại với Malacca. Lúc này, 
một số giáo sĩ người Bồ Đào Nha đã nối nhau đến Chân Lạp trong đó có 
cha cố Sylvestre d’Azevedo. Ông đã nhận được sự kính trọng của quốc 
vương Chân Lạp. Để đáp lại, ông không ngừng thỉnh cầu người quản 
lý của Bồ Đào Nha ở Malacca phái người đến Chân Lạp. Cha Sylvestre 
d’Azevedo đã học tiếng Khmer và trở thành lãnh đạo của Hội Cơ Đốc 
giáo ở Phnôm Pênh. Tín đồ của ông có cả người Chăm, người Mã Lai, 
Nhật Bản và một số thương nhân Bồ Đào Nha.

Được Sylvestre d’Azevedo khích lệ, đầu những năm 80 của thế 
kỷ XVI, một số giáo sĩ và nhà thám hiểm trẻ tuổi đã đến Chân Lạp. 
Diego Velozo mới 20 tuổi cùng bạn đồng hành là Carneiro, Madera 
đến Chân Lạp vào năm 1580-1581. Theo đó, một số người Tây Ban 
Nha cũng đến đây. Diego Velozo tổ chức một đội cấm vệ quân do 
người hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hợp thành. Theo ghi 
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chép của Biên niên sử Chân Lạp, quốc vương Satha nhận Veloso làm 
con nuôi. Quốc vương được khuyên đem thư đến Malacca, mời các 
giáo sĩ đến vương quốc. Velozo khuyên nhà vua kêu gọi sự giúp đỡ 
của Bồ Đào Nha trong cuộc đấu tranh chống Xiêm xâm lược nhưng 
thực dân Bồ Đào Nha ở Malacca lúc đó không xuất quân viện trợ 
cũng như không có kinh phí để có thể chi viện cho Chân Lạp.

Các vua Khmer thời kỳ này luôn lo lắng trước họa xâm lăng của 
phong kiến Xiêm nhưng chưa thấy ý đồ đen tối của thực dân châu Âu 
vì thế đã có ý định nhờ phương Tây giúp đỡ về quân sự để chống lại sự 
uy hiếp đó. Bấy giờ có một số người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha như 
Diego Velozo, Blac Ruiz đang ở trên đất Campuchia, vua Satha bèn cho 
người đi mời họ về triều để trọng dụng.

Người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều là những người nhiều tham 
vọng. Được vua Khmer tin dùng, các giáo sĩ liền ra sức hoạt động để 
củng cố địa vị cá nhân và lôi kéo nhà vua nhằm biến Chân Lạp thành 
một thuộc địa của vương quốc Tây Ban Nha. Nghe theo lời khuyên nhủ 
của các “cố vấn”, vua Satha đã cử Velozo cùng với một phái đoàn sang 
Manila vào năm 1593 để yêu cầu người Tây Ban Nha giúp đỡ về quân 
sự. Giới quan chức Tây Ban Nha ở Philíppin vì chưa hiểu rõ tình hình 
Chân Lạp nên không muốn can dự vào cuộc xung đột tốn kém nhưng 
có thể không đem lại lợi ích chắc chắn. Do đó, chuyến đi của đoàn sứ giả 
không đạt được mục tiêu như mong đợi. 

Trở về Chân Lạp, một loạt biến cố trọng đại đã xảy ra làm đảo lộn tình 
hình: quân Xiêm kéo sang xâm lược Chân Lạp, kinh thành Longvaek thất 
thủ, vua Satha bỏ chạy lên tỉnh Stung Treng rồi qua đời ở đó, còn Velozo 
cùng cộng sự thì bị bắt làm tù binh giải về Xiêm. Nhưng tình hình sáng 
sủa trở lại sau khi hoàng thân Chung Prê đánh đuổi được quân Xiêm ra 
khỏi lãnh thổ. Ông lên làm vua Chân Lạp và đóng đô ở Sray Santo để 
chuẩn bị đối phó với những âm mưu báo thù của vua Xiêm.

Velozo cùng cộng sự tuy sống trên đất Xiêm nhưng vẫn nuôi ý định 
trở về Chân Lạp hoạt động. Nhân dịp được vua Xiêm phái sang Philíppin 
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công cán, Velozo đã tích cực vận động các nhà chức trách Tây Ban Nha ở 
đấy giúp đỡ Satha. Lời yêu cầu của y được nhiều nhân vật có thế lực trong 
giới giáo sĩ Manila hưởng ứng với hy vọng rằng sự giúp đỡ đó sẽ tạo điều 
kiện dễ dàng cho công tác truyền đạo của họ ở Chân Lạp. Mỗi đội quân 
tình nguyện gồm 12 người được tổ chức và đặt dưới quyền chỉ huy của 
tướng J. Gallinato, lên đường sang Chân Lạp tháng 1-1596. Trên đường 
đi một cơn bão bất ngờ ập tới đánh đắm thuyền nhưng Blac Ruiz và cộng 
sự vẫn tới được Phnôm Pênh. Đến đây họ mới biết được vua Ratha đã 
chết. Vua mới vừa có công lãnh đạo nhân dân Chân Lạp đánh lui xâm 
lược Xiêm ra khỏi bờ cõi, lại tuyệt nhiên không có ý định mở cửa đón tiếp 
quân Tây Ban Nha. Thất bại trong âm mưu can thiệp, hạm đội Tây Ban 
Nha trắng trợn nổ súng tấn công kinh đô Udong. Người Khmer chống 
cự kịch liệt, áp dụng triệt để và có hiệu quả chiến thuật “vườn không nhà 
trống”, đẩy kẻ thù vào tình thế khốn đốn vì thiếu lương thực. Cuối cùng, 
Tây Ban Nha phải rút lui, mặc dù có ưu thế áp đảo về hỏa lực. Nhưng vua 
Campuchia bị trúng đạn chết.

Trên đường lui quân, hạm đội Tây Ban Nha đã ghé vào vùng biển 
Đà Nẵng, nước Đại Nam và được tiếp đãi tử tế. Đó là dịp cuối tháng 
8-1596. Nhưng đáp lại tấm lòng hiếu khách của người Đại Việt lúc đó, 
chúng lại có thái độ hống hách, khiêu khích với quân, dân địa phương. 
Để trừng trị, nhiều chiến thuyền của chúa Nguyễn đã vây đánh hạm 
đội Tây Ban Nha gồm ba chiến thuyền, làm cho một chiếc bị chìm, một 
chiếc bị cháy, chiếc thứ ba phải tháo chạy.

Sự phối hợp chiến đấu còn hoàn toàn mang tính chất tự phát vào 
năm 1596 như đã báo trước sự liên minh ngày thêm chặt chẽ của hai 
dân tộc Việt - Khmer trong những năm của nửa sau thế kỷ XIX trong 
cuộc đấu tranh vô cùng anh dũng chống kẻ thù chung là thực dân Pháp.

Tháng 9-1598, tổng đốc Tây Ban Nha ở Manila dẫn hạm đội xuất 
phát từ Manila viễn chinh Chân Lạp nhưng lần này không thành công. 
Đoàn tàu chiến gặp phải bão trên biển, không đến được Chân Lạp. Năm 
1599, Manila phái một thuyền tốc hành đến cứu viện. Chiến thuyền này 
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tới được Phnôm Pênh đồng thời đến nơi có hai chiếc thuyền chở binh sĩ 
và giáo sĩ Tây Ban Nha. Trong quan hệ xã hội, người Tây Ban Nha luôn 
tỏ ra lộng quyền khiến những người di cư đến đây từ sớm như người 
Mã Lai, Chămpa, người Nhật, người Hoa hết sức căm phẫn. Cuộc tranh 
chấp giữa người Nhật và người Tây Ban Nha dẫn đến bùng phát các 
cuộc đấu tranh của liên minh những người di cư địa phương chống lại 
người Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của một người Mã Lai, hai chiếc 
thuyền chiến của Tây Ban Nha bị thiêu hủy, chỉ một chiếc chạy thoát. 
Vua Chân Lạp cho quân trấn áp các cuộc bạo động của quần chúng 
nhưng chính ông cũng đã bị giết bởi tay những người nổi dậy. Người ta 
gọi thời kỳ lịch sử này là “khúc hát xen vào của người Tây Ban Nha” để 
thể hiện sự thất bại của quốc gia châu Âu này ở Chân Lạp.

Mối đe dọa nền độc lập của Chân Lạp từ Tây Ban Nha tuy đã bị 
đẩy lùi, nhưng từ phía khác lại xuất hiện một mối đe dọa mới. Người 
Hà Lan không chịu thua kém trong cuộc chạy đua với Bồ Đào Nha và 
Tây Ban Nha để tìm kiếm thị trường và thuộc địa. Năm 1596, họ đã 
đưa thuyền đến cập bến ở bờ biển phía tây đảo Java. Mấy năm sau, các 
thương thuyền của họ tấp nập đổ bộ lên vùng quần đảo Inđônêxia để 
đặt quan hệ thương mại với các quốc gia ở đây và dùng quần đảo này 
làm căn cứ để mở rộng sự giao dịch với các nước Đông Nam Á khác. 
Năm 1620, người Hà Lan thành lập Công ty Đông Ấn (VOC) để mở 
rộng công cuộc kinh doanh của họ ở vùng này.

Khi người Hà Lan đến Chân Lạp, họ liền bị người Bồ Đào Nha coi 
là một đối thủ cạnh tranh cần phải gạt bỏ. Dưới triều Ponhea Chan 
(1642-1659), nhà vua có ý định dựa vào sự giúp đỡ của người Hà Lan để 
củng cố địa vị của mình. Nhưng do nghe lời xúi giục của Bồ Đào Nha 
và Mã Lai, ông đã đột ngột thay đổi thái độ, ra lệnh khủng bố người Hà 
Lan, gây mâu thuẫn một cách không cần thiết. Hành động hấp tấp đó 
của Ponhea Chan khiến cho thực dân Hà Lan có cớ dùng vũ lực để thực 
hiện mưu đồ xâm lược Chân Lạp.

Đầu năm 1644, thực dân Hà Lan phái một đội quân viễn chinh xuất 
phát từ Inđônêxia tiến sang Campuchia định bắt triều đình Khmer 
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phải chấp nhận các yêu sách của chúng. Vốn quen dựa vào sức mạnh 
của vũ khí, thực dân Hà Lan tưởng rằng sức mạnh của những khẩu đại 
bác tối tân sẽ làm cho triều đình Khmer khiếp sợ và nhanh chóng đầu 
hàng. Nhưng quân và dân Khmer đã cương quyết chiến đấu bảo vệ 
nền độc lập dân tộc. Không còn cách nào khác, Hà Lan phải rút khỏi 
Chân Lạp.

Cùng với sự lớn mạnh của vương quốc, trải qua các thời kỳ lịch sử, 
đặc biệt là vào thời kỳ Angkor, phạm vi lãnh thổ và khu vực ảnh hưởng 
của Chân Lạp không ngừng được mở rộng. Thông qua các cuộc chiến 
tranh, thôn tính, các dòng di cư và văn hóa Khmer đã có nhiều ảnh 
hưởng ở các quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Trong quan hệ đối ngoại, Chân Lạp luôn tỏ ra thần phục về chính 
trị đối với Trung Quốc nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong quan hệ ngoại 
giao, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển quan hệ thương mại với 
nước này. Mặt khác, do có biên giới gần với Đại Việt nên Chân Lạp 
cũng thường xuyên cử nhiều phái bộ sang thiết lập quan hệ hữu nghị 
với chính quyền Thăng Long. Song, sự thần phục đó của Chân Lạp với 
chính quyền Thăng Long nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung 
chỉ là sách lược ngoại giao của các vương triều nước này. Trên thực tế, 
cũng như Chămpa, giới cầm quyền vương quốc này luôn thực thi chính 
sách hai mặt tức là giữ quan hệ hòa hiếu khi gặp đối thủ mạnh nhưng 
lập tức sẽ tấn công, xâm lấn khi thời cơ đến. Chính sách đối ngoại đó 
của chính quyền Chân Lạp tuy có góp phần mở mang lãnh thổ, tăng 
cường ảnh hưởng của nước này với các quốc gia khu vực nhưng mặt 
khác cũng gây nên những hận thù dân tộc và tình trạng căng thẳng 
trong quan hệ giữa các quốc gia khu vực. Thực tế lịch sử cho thấy, cùng 
với những hoạt động bang giao, cũng như Chămpa, Chân Lạp thường 
xuyên cho quân tấn công, cướp bóc vùng biên cương phía tây Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như các dải duyên hải phía đông nam 
của Đại Việt. Đây chính là vùng biên viễn của Đại Việt đồng thời cũng 
là vùng đất giàu tài nguyên, giữ vai trò huyết mạch trong giao thương 
khu vực.
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Bên cạnh những thành tựu rực rỡ, phát triển nổi bật, lịch sử hơn 
bốn thế kỷ của thời đại hậu Angkor cũng đồng thời chứng kiến nhiều 
biến động xã hội, các cuộc xung đột cung đình, chiến tranh đẫm máu. 
Chân Lạp từng là nạn nhân của các cuộc xâm lược nhưng đến lượt 
mình, giới cầm quyền nước này cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công, 
chinh phục các nước láng giềng. Cùng với các cuộc chiến tranh liên 
miên giữa Chân Lạp với Chămpa, rồi với vương quốc Xiêm..., việc huy 
động tối đa nhân lực, vật lực cho các cuộc chiến tranh khiến cho xã hội 
Chân Lạp luôn ở trong tình trạng bất ổn, tiềm lực kinh tế từng bước bị 
suy kiệt. Đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho thế và 
lực của Chân Lạp ngày càng trở nên suy yếu so với một số quốc gia khác 
trong khu vực. Đến thế kỷ XVI-XVII, trong khi Chân Lạp thường xuyên 
phải đương đầu với sự uy hiếp nhiều mặt của Xiêm thì các cường quốc 
phương Tây xuất hiện. Các nước này đã can thiệp vào đời sống chính 
trị, xã hội vương quốc để rồi trước sức mạnh quân sự của phương Tây, 
Chân Lạp phải lệ thuộc phương Tây và cuối cùng đến thế kỷ XIX, trở 
thành thuộc địa của thực dân Pháp.
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Chương III

NAM BỘ TRONG CÁC MỐI GIAO LƯU 
VÀ QUAN HỆ KHU VỰC

I- QUAN HỆ CHÂN LẠP - CHĂMPA THẾ KỶ VI-XVI

1. Quan hệ Chân Lạp - Chămpa từ thế kỷ VI đến thế kỷ IX

Trong quá trình phát triển và mở rộng ảnh hưởng, từ thế kỷ III, 
Phù Nam đã từng bước trở thành quốc gia cường thịnh ở Đông Nam Á. 
Những ảnh hưởng của vương quốc này không chỉ tác động đến sự phát 
triển của các quốc gia khu vực trong cùng thời đại mà còn có nhiều ảnh 
hưởng đến đặc tính, xu thế phát triển của một số vương quốc trong các 
thế kỷ sau. 

Theo một số nguồn sử liệu Trung Hoa, các vua Phù Nam, bắt đầu 
từ đời thứ năm là Phạm Mạn, đã “đóng tàu to, vượt biển lớn”, liên tục 
thôn tính hơn 10 nước, mở rộng lãnh thổ đến 5, 6 nghìn dặm. Lãnh thổ 
và khu vực ảnh hưởng của Phù Nam bao gồm các nước: Đô Côn, Cửu 
Trì, Đốn Tốn, Xích Thổ, Bàn Bàn, Đan Đan... Những vương quốc này 
đều nằm trên bán đảo Mã Lai và một phần hạ lưu sông Mê Nam (Chao 
Phraya). Mức độ phụ thuộc của các quốc gia này với Phù Nam không 
giống nhau, bao gồm các chư hầu, thuộc quốc, kimi (ràng buộc lỏng 
lẻo) hoặc chi nhánh của Phù Nam. “Trong đế chế Phù Nam, thư tịch 
Trung Hoa gọi các nước bị thôn tính là “thuộc quốc” hay “nước kimi” 
hay “chi nhánh”. Hiện nay chúng ta hầu như chưa có tư liệu để hiểu về 
tổ chức quản lý của đế chế Phù Nam, nhưng qua các từ “thuộc quốc”, 
“kimi”, “chi nhánh” thì có thể nghĩ đến một đế chế bao gồm những nước 
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bị chinh phục hay thần phục ở mức độ lệ thuộc và ràng buộc khác nhau 
với nước tôn chủ. Phân biệt nước hay vương quốc Phù Nam với đế chế 
Phù Nam trong lịch sử Phù Nam là rất quan trọng khi xem xét về phạm 
vi lãnh thổ cũng như quá trình lịch sử và địa bàn trung tâm của văn hóa 
Óc Eo cùng mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của nền văn hóa này”1. 

Không chỉ gây ảnh hưởng về chính trị, Phù Nam còn khai thác các 
tiềm năng kinh tế, buộc các nước lệ thuộc tuân thủ chế độ cống nạp đồng 
thời kiểm soát, điều hành hệ thống giao thương khu vực. Trong ý nghĩa 
đó, Phù Nam đã trở thành một đế chế tiểu vùng (Sub-regional empire).

Đến thế kỷ V, quốc gia của người Cát Miệt ở vùng Biển Hồ 
Tonlé Sap cũng trở thành một thuộc quốc của Phù Nam. Cát Miệt 
chính là phiên âm chữ Hán tộc danh Khmer. Trong nhiều thư tịch cổ, 
thuộc quốc đó sau này có tên gọi là Chân Lạp (Tchenla). Trong thời kỳ 
cường thịnh, Chân Lạp đã mở rộng ảnh hưởng, chi phối một phần vịnh 
Thái Lan đồng thời kiểm soát nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở phía 
nam bán đảo Đông Nam Á2. 

Sau một thời kỳ phát triển rực rỡ, vào giữa thế kỷ VI đế chế Phù 
Nam bắt đầu suy yếu rồi từng bước tan rã. 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 nền tảng kinh tế, vốn là một thuộc quốc 
của Phù Nam nhân đó đã trỗi dậy tấn công chiếm lấy một phần lãnh 
thổ của đế chế này và nhanh chóng phát triển thành một vương quốc 
độc lập vào thế kỷ VII. Nói cách khác, quá trình khai phá, xâm lấn, mở 
rộng lãnh thổ cũng là quá trình đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi sự 
lệ thuộc vào Phù Nam. 

Về vị trí của Chân Lạp, Tùy thư chép rằng nước Chân Lạp ở phía 
tây nam Lâm Ấp (Chămpa), nguyên là một chư hầu của Phù Nam.  

1. Phan Huy Lê: “Qua di tích văn hóa Óc Eo và thư tịch cổ thử nhận diện 
nước Phù Nam”, in trong: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và 
Vương quốc Phù Nam, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008, tr.238.

2. Lawrence Palmer Briggs: A Sketch of Cambodian History, The Association 
for Asian Studies (JSTOR), 2008, pp.350-355. 
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Vua nước ấy là Ksatriya Sitrasena đã đánh chiếm và tiêu diệt Phù Nam. 
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 đóng đô ở thành Đặc Mục, thình lình bị nước Chân Lạp đánh 
chiếm, phải chạy trốn về Na Phát Na”. 

Sau khi thôn tính Phù Nam vào năm 550, Chân Lạp đã chính thức 
bước vào lịch sử giai đoạn kiến dựng một vương quốc mới (550-630). 
Đây cũng là thời kỳ chuẩn bị những tiền đề, điều kiện hết sức quan 
trọng cho sự phát triển cường thịnh của quốc gia - đế chế Angkor trong 
các thế kỷ IX-XV. Trong lịch sử Chân Lạp, người ta gọi đó là thời tiền 
Angkor (Pre-Angkor, 550-802). 

Danh từ Chân Lạp (Tchenla) là tên gọi của các sử gia Trung Quốc về 
vương quốc này, nhưng cho đến nay vẫn chưa hiểu ý nghĩa nguồn gốc 
của nó1. Theo thư tịch cổ Trung Quốc: Chân Lạp còn có tên là Cát Miệt 
(Đường thư) hoặc là Chiêm Lạp (Tống sử), đến triều Nguyên, Minh lại 
gọi là Chân Lạp (Minh sử). Chân Lạp vốn là thuộc quốc của Phù Nam, 
thuộc các nước phía nam (Côn Lôn chi loại). Là một vương quốc xuất 
hiện sau, lại có trình độ phát triển thấp hơn nên tuy chinh phục được 
Phù Nam nhưng người Chân Lạp đã thừa hưởng, tiếp thu nền văn hóa 
Phù Nam với biết bao giá trị sáng tạo của nó. Có thể nói, không chỉ trên 
các lĩnh vực thủy lợi, kỹ thuật sản xuất, các hoạt động và quan hệ kinh 
tế... Chân Lạp còn tiếp nhận tôn giáo đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh 
mẽ nghệ thuật kiến trúc Chămpa. Tuy nhiên, sau khi chinh phục được 
Phù Nam, Chân Lạp đã từng bước củng cố thế lực rồi trở thành một thể 
chế chính trị mạnh ở bán đảo Đông Nam Á.

Vào đầu thế kỷ VIII, sau những mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ 
tập đoàn thống trị, Chân Lạp bị chia làm hai vùng với các thế lực cát 
cứ. Đường thư chép: “Sau năm Thần Long (niên hiệu vua Đường Trung 
Tông (705-707)) chia làm hai nước. Phía bắc nhiều núi đồi và thung lũng 
gọi là Lục Chân Lạp, phía nam có biển bao bọc và có nhiều ao hồ gọi là 

1. Xem Lê Hương: Sử Cao Miên, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1970, tr.46-47.



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI292 III

Thủy Chân Lạp. Đất đai của Thủy Chân Lạp khoảng 800 dặm. Nhà vua 
đóng ở kinh thành Bà La Đề Bạt (Baladityapura). Lục Chân Lạp còn gọi 
là Văn Đan hay là Bà Lâu, đất đai rộng khoảng 700 dặm”. Theo Mã Đoan 
Lâm, người đời Tống ghi trong sách Văn hiến thông khảo thì: “Nửa phía 
bắc vùng đồi núi và thung lũng gọi là Lục Chân Lạp. Nửa phía nam có 
biển bao quanh và đầm lầy gọi là Thủy Chân Lạp”1.

Dưới thời trị vì của Isanavarman I (611-635), thế lực của Chân Lạp 
đã được củng cố trên một phạm vi lãnh thổ rộng lớn. Phía bắc giáp 
với vùng Trung Lào, phía nam giáp vịnh Xiêm, phía đông giáp với dãy 
Trường Sơn còn phía tây giáp với lãnh thổ của người Môn. Để củng 
cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, Isanavarman I đã cử các 
sứ thần sang triều cống Trung Quốc vào các năm 616, 617, 623 và 628, 
đồng thời gả con gái của mình cho người cháu nội của vua Chămpa. 
Chính từ cuộc hôn nhân này đã sinh ra ông vua Chămpa (năm 653) 
hiệu là Vikrantavarman, một quân vương nổi tiếng về những công trình 
xây dựng đền đài tôn giáo. 

Như vậy, cùng với những nhân tố nội sinh, động lực nội tại, lịch 
sử Chân Lạp giai đoạn thế kỷ VI-VIII là sự kế thừa, tiếp nối của nhiều 
truyền thống, nhiều dòng, khuynh hướng vận động của lịch sử. Trong 
các dòng ảnh hưởng, tiếp giao văn hóa, Chân Lạp đã thừa hưởng cả 
một di sản văn hóa, kinh tế... phát triển rực rỡ của Phù Nam cũng như 
nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực. Sau hơn một thế kỷ vận động, 
phát triển, đến thế kỷ VIII, Chân Lạp đã diễn ra một quá trình chia tách 
thành hai khu vực. Mặc dù có sự chia tách nhưng Lục Chân Lạp vẫn có 
những mối liên hệ mật thiết và tương hỗ với Thủy Chân Lạp. Những 
kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy giữa hai khu vực địa - văn hóa, 
địa - chính trị đó, cùng với sự hiện diện của một vương quốc đồng thời 

1. Mã Đoan Lâm: “Văn hiến thông khảo”, dẫn theo: Nguyễn Hữu Tâm: “Khái 
quát về Phù Nam, Chân Lạp qua ghi chép của thư tịch cổ Trung Quốc”, in trong 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, Sđd, 
tr.256-311.
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là thành thị trung tâm còn có sự tích hợp của nhiều tiểu quốc cũng như 
các thế lực cát cứ địa phương. Giữa vương quốc trung tâm đó với các 
tiểu quốc, thuộc quốc không chỉ có sự khác biệt về phạm vi lãnh thổ, 
ảnh hưởng chính trị mà còn có những khoảng cách khá xa về thang bậc 
phát triển xã hội, trình độ văn hóa cũng như ý thức về một cộng đồng 
dân tộc. Có thể coi đây là một trong những đặc tính lịch sử tiêu biểu của 
Chân Lạp thời cổ đại. 

Trên bình diện khu vực, sự suy vong của vương quốc Phù Nam đã 
trở thành cơ hội thuận lợi cho các vương quốc trong khu vực có điều 
kiện vươn lên, trong đó đặc biệt là Chămpa ở phía tây của Chân Lạp, 
cũng như Srivijaya, Java ở vùng hải đảo. Là một vương quốc biển, từ thế 
kỷ VI từ chỗ không ngừng tăng cường ảnh hưởng với nhiều quốc đảo 
láng giềng, Srivijaya bắt đầu gây áp lực chính trị, thâm nhập mạnh mẽ 
đến khu vực Đông Nam Á bán đảo cùng nhiều vùng đất xa xôi khác1. 
Sau khi Phù Nam sụp đổ, nhận thấy Chân Lạp chưa thể sớm xây dựng, 
củng cố thế lực, Srivijaya đã tranh thủ thời cơ thuận lợi đó để khai thác 
tài nguyên, xâm chiếm một số khu vực gồm các đảo, dải bờ biển phía 
Đông Nam của Chămpa, vịnh Xiêm và hạ lưu sông Mê Kông. Có thể 
thấy “Sự xuất hiện của vương quốc biển mới này với sự phát triển của 
đế chế Srivijaya ngay sau đó đã dẫn đến sự sụp đổ của đế chế biển Phù 
Nam, mặt khác nó cũng tác động đến tất cả các nước và cư dân Đông 
Nam Á trong đó đặc biệt là Campuchia”2.

Vào thế kỷ VIII, miền Nam Chămpa có biên giới gần với trung tâm 
cổ của vương quốc Phù Nam và từ thế kỷ VII là Chân Lạp, đã do Chămpa 
thống trị. Vì thế chắc hẳn đã có sự uy hiếp của Chămpa đối với vương 
quốc này. Trên thực tế, sự uy hiếp luôn là một hiện thực trong những 
năm vua Jayavarman II cầm quyền. Chămpa đã tấn công Chân Lạp.  

1. Xem O.W. Wolters: Studying Srivijaya, in Early Southeast Asia - Selected 
Essays, Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2008, pp.77-108.

2. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American Pholosophical 
Society, 1951, p.65.
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Văn bia thế kỷ X còn cho biết Indrayudha con trai của Jayavarman II đã 
đánh bại quân Chăm1. 

Điều chắc chắn là, vương quốc Chămpa cũng muốn nắm giữ, khai 
thác nguồn tài nguyên ở phía tây của vương quốc để phục vụ cho nhu 
cầu tiêu dùng cũng như cho việc đẩy mạnh quan hệ giao thương. Các 
nguồn cung cấp nguyên liệu từ các vùng núi, cao nguyên có vai trò hết 
sức quan trọng trong các hoạt động giao thương quốc tế của Chămpa 
với tư cách là một vương quốc biển2. 

Theo thung lũng sông Thu Bồn cùng một số hệ thống sông bắt 
nguồn từ miền núi phía tây, Chămpa có thể duy trì mối liên hệ mật 
thiết đồng thời nắm quyền quản chế khu vực này. Sự hợp tác, tuân thủ 
của các thủ lĩnh vùng cao luôn là nhân tố có ý nghĩa đối với không chỉ 
các hoạt động kinh tế mà còn với đời sống chính trị và an ninh của 
Chămpa từ phía tây. Vào thế kỷ VII-VIII, đó là vùng tranh chấp quyền 
lực giữa Chân Lạp với Chămpa và đã không ít lần người Chăm giành 
được quyền làm chủ khu vực đó3. 

Sau khi chinh phục được Phù Nam, Chân Lạp đã phát triển tương 
đối mau chóng nhưng đến đầu thế kỷ VIII đã diễn ra sự chia tách giữa 
Lục Chân Lạp với Thủy Chân Lạp. Đến thế kỷ IX, dưới thời Jayavarman II 
(802-835), Chân Lạp đã được thống nhất đồng thời thiết lập trung tâm 
quyền lực mới ở vùng Biển Hồ. Văn bia Chăm niên đại 817 ghi rằng 

1. Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia: 
the 7th - 8th Centuries, The Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO, 
The Toyo Bunko, Japan, 1998, p.387.

2. Có thể tham khảo một cách nhìn khác về vai trò và tính chất kinh tế của 
vương quốc này. Xem Momoki Shiro: “Chămpa chỉ là một thể chế biển”, tạp chí 
Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4, 1999, tr.43-48. Tham khảo thêm Andrew Hardy: 
““Nguồn” trong kinh tế hàng hóa ở Đàng Trong”, tạp chí Xưa và Nay, số 317, tháng 
10-2008, tr. 58-63.

3. Nguyễn Văn Kim: “Lục Chân Lạp - Thủy Chân Lạp và quan hệ giữa hai khu 
vực”, Báo cáo tham gia Hội thảo do Đề án Nghiên cứu Nam Bộ: “Nam Bộ quá trình 
hình thành và phát triển” tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5-2009.
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Senapati đã kiến lập kinh đô của Kambuja cho đến miền Trung vương 
quốc nhưng vẫn chưa tìm được những bằng chứng xác thực về sự mở 
rộng ảnh hưởng của người Chăm sang Chân Lạp thời kỳ này. Hiển 
nhiên, quá trình thống nhất đất nước đã diễn ra trong suốt một thời kỳ 
dài. 

Trải qua thời Jayavarman III (835-877), đến thời Indravarman I 
(877-889) sự nghiệp thống nhất Chân Lạp mới hoàn thành. Nhà nghiên 
cứu người Pháp Dupont cho rằng “đất nước (Chân Lạp) đã không được 
thống nhất cho đến thời cầm quyền của Indravarman I, người từng 
làm vua ở Indrapura trước khi giành vương quyền ở Kambajadesa và 
Bhavapura ở thung lũng sông Mun, đó có thể là một vương quốc độc lập 
hay chư hầu của tổ tiên vua Rajendravarman II (944-968)”1. 

Sau khi thống nhất đất nước, thế cuộc chính trị đã ổn định, từ thế 
kỷ X, các ông vua Chân Lạp bắt đầu cho xây dựng nhiều công trình kiến 
trúc, đền miếu. Ví như các đền miếu ở vùng núi Kulen hiện vẫn được 
bảo tồn khá nguyên vẹn. Phong cách kiến trúc thời kỳ này tuy không có 
nhiều sự khác biệt so với thời kỳ trước nhưng đa dạng hơn về loại hình. 
Các tháp độc lập trở nên phổ biến nhưng vẫn thấy xuất hiện những 
cụm tháp dựng theo phong cách đối diện nhau. Các bức tường thông 
thường được xây bằng gạch nhưng cũng có nhiều bức được làm bằng 
đá thậm chí có thể là từ chất liệu đá sa thạch. Điều đáng chú ý là, nhiều 
công trình đền tháp (tower-temple) có kiến trúc và trang trí mái vòm 
giống như phong cách Chămpa. Nói cách khác, trong rất nhiều đền tháp 
này ảnh hưởng của Chămpa là rất lớn trong cả phong cách và trang trí, 
có thể cho rằng nghệ thuật kiến trúc Chăm đã được (người Khmer) vay 
mượn. Cũng cần phải nói thêm là, theo L.P. Briggs thì những tác động 
chính trị, xã hội diễn ra ở Thủy Chân Lạp (Maritime Chenla) vào cuối 
thế kỷ VIII cũng đồng thời tác động đến vương quốc Chămpa cổ đại. Có 
thể chính vì thế mà vương quốc Lâm Ấp đã biến mất vào khoảng giữa 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American 
Philosophical Society, 1951, p.91.
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thế kỷ VIII và chúng ta không biết thông tin gì về khu vực này cho đến 
nửa sau thế kỷ IX. 

Trong thời gian đó, một vương quốc ở phía nam miền Trung Việt 
Nam hiện nay là Panduranga bắt đầu trỗi dậy. Vương quốc này cũng 
đã từng bị người Mã Lai tấn công hai lần vào những thập kỷ cuối cùng 
của thế kỷ VIII. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy phong 
cách kiến trúc Chămpa và có thể cả các nghệ nhân của nền nghệ thuật 
này đã đến Chân Lạp (Kambujadesa) vào thời gian đó để tiếp nhận 
phong cách kiến trúc độc đáo của Chân Lạp. Có thể nói “Thời cầm 
quyền của Jayavarman II là thời kỳ chuyển giao của nghệ thuật kiến 
trúc và trang trí, các nhà kiến trúc và nghệ nhân Khmer đã vay mượn 
rất nhiều chất liệu của Chămpa để sáng tạo ra những phong cách mới. 
Các phong cách đó đã có rất nhiều ảnh hưởng đến nghệ thuật và kiến 
trúc Khmer”1. Một trong những minh chứng có thể đưa ra là, khu 
đền tháp Prasat Kraham II phát hiện năm 1936 ở vùng Phnom Kulen. 
Khu đền được xây bằng gạch, có khối vuông, rộng chừng 8m, được bố 
trí tượng Linga ở phía đông. Khu tháp này được coi là xây dựng vào 
cuối thời Kulen có thể so sánh với khu tháp Hòa Lai trong văn hóa 
Chămpa và Wat Ken ở Chaiya trên bán đảo Mã Lai. Prasat Kraham II 
có thể cho thấy những ảnh hưởng của Chămpa và Java. Như vậy, trong 
lịch sử, sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia khu vực đặc biệt là giữa 
Chân Lạp với các quốc gia Đông Nam Á bán đảo luôn mang tính đa 
diện, đa chiều. 

Trên phương diện khu vực, trong các thế kỷ VI-VIII ở Đông Nam 
Á, nhiều quốc gia đang trong quá trình vận động, phát triển đồng thời 
cũng chịu những tác động kinh tế, chính trị, văn hóa từ các nền văn 
minh lớn. Trong khuôn khổ hoạt động của “Con đường tơ lụa trên đất 
liền” (Continental silk route) và “Con đường tơ lụa trên biển” (Maritime 
silk route), văn minh Trung Hoa ngày càng tăng cường ở khu vực trong 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.92.
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đó có vùng Đông Nam Á bán đảo. Một số thương thuyền, các nhà truyền 
giáo cùng sứ bộ Trung Hoa đã được phái cử đến các quốc gia khu vực1. 

Trong các tuyến hải trình nối kết giữa Trung Quốc với Ấn Độ và 
vùng Tây Nam Á, các quốc gia Đông Nam Á ngày càng có vị trí quan 
trọng. Đến khoảng thế kỷ V-VI một số nhóm người Hoa đã sống, định 
cư lâu dài và bắt đầu có những ảnh hưởng trong các xã hội bản địa. Bên 
cạnh đó, trên cơ sở những tương đồng về xã hội, điều kiện tự nhiên 
cùng những giá trị văn hóa, quan hệ kinh tế vốn có từ nhiều thế kỷ 
trước, văn minh Ấn Độ vẫn tiếp tục được truyền bá đến các quốc gia 
khu vực. Quá trình truyền bá văn hóa, giao lưu kinh tế với các trung 
tâm văn minh lớn Ấn Độ, Trung Hoa đã tạo nên mạch nối liên kết giữa 
các quốc gia khu vực. 

Là vương quốc rồi thể chế biển (Maritime polity) nhưng cũng gắn 
bó mật thiết với không gian văn hóa, kinh tế vùng bán đảo Đông Nam 
Á, Chămpa đã đón nhận được nhiều ảnh hưởng văn minh Ấn từ phía 
tây tràn tới. Tương tự như vậy, cư dân Chân Lạp cũng tiếp nhận được 
nhiều thành tựu văn hóa Trung Hoa qua nước láng giềng phía đông 
nam. Cùng với những động lực phát triển nội tại, các dòng chảy, tiếp 
giao kinh tế, văn hóa với các quốc gia trong và ngoài khu vực đã đem 
lại sức mạnh cho Chân Lạp. Do vậy, từ một vương quốc lệ thuộc, vốn là 
“chư hầu” của Phù Nam, Chân Lạp đã mau chóng vươn lên chinh phục 
Phù Nam, mở rộng cương vực lãnh thổ, từng bước tạo dựng những 
kháng lực cần thiết để chống lại các thế lực khu vực như Chămpa, Java... 

1. Martin Stuart-Fox: A Short History of China and Southeast Asia: Tribute, 
Trade and Influence, Allen và Unwin, Australia, 2003, pp.23-51. Theo tác giả từ 
đời Thương, người Trung Hoa đã có khái niệm về vùng Biển Nam. Đến thời Chu, 
giới quý tộc Hoa Bắc đã biết đến nhiều sản vật nổi tiếng của phương Nam như ngà 
voi, sừng tê, đồi mồi, ngọc trai và những loại lông chim quý. Đến thời Tần và đặc 
biệt đến thời Hán, Trung Quốc càng tiếp tục mở rộng ảnh hưởng thế lực xuống 
phương Nam. Đến thời Đường thì vùng biển phương Nam đã trở nên quen thuộc 
đối với nhiều người Hoa gồm các thương nhân, nhà ngoại giao, truyền giáo..., Sđd, 
tr.23-25. 
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vốn là những đế chế tiểu vùng (Sub-regional empires) cường thịnh ở 
Đông Nam Á thời bấy giờ1.

2. Quan hệ giữa Chân Lạp với vương quốc Chămpa thế kỷ X-XIII

Thế kỷ X chứng kiến những sự kiện quan trọng trong lịch sử Chân 
Lạp nói riêng cũng như lịch sử của các vương quốc cổ Đông Nam Á nói 
chung. Ở Chân Lạp, đó là sự lên ngôi của Rajendravarman II (944-968), 
người đã quyết định rời đô từ Kohker về Angkor và bắt đầu một thời kỳ 
phát triển cực thịnh của vương quốc Chân Lạp. Rajendravarman được 
coi là một ông vua mà “ánh hào quang của ngài đã đốt cháy những 
vương quốc quân thù, bắt đầu bằng Chămpa”2. Trong khi đó, ở phía 
đông bắc của vương quốc Chân Lạp, sau chiến thắng Bạch Đằng năm 
938, nhà nước Đại Cồ Việt cũng được thành lập. Như vậy, cho đến thế 
kỷ X ở bán đảo Đông Nam Á đã và đang hình thành ba quốc gia, đồng 
thời là ba trung tâm quyền lực chính trị khu vực. 

Lật đổ ách thống trị của người Trung Hoa sau hơn một nghìn 
năm lệ thuộc, quốc gia Đại Cồ Việt bắt đầu vươn lên khẳng định vị 
thế của mình. Từ thời điểm này, người Việt trải qua các triều đại Lý 
(1009-1225), Trần (1226-1400) và Lê sơ (1428-1527) đã dự nhập ngày 
càng mạnh mẽ vào thế giới Đông Nam Á. Sự phát triển mau chóng, 
cường thịnh của Đại Việt đã có nhiều ảnh hưởng rộng lớn đối với đời 
sống chính trị và lịch sử khu vực. Trong thời gian đó, về cơ bản, người 
Việt đã “không loại trừ các khác biệt về nguồn gốc sắc tộc và khuynh 

1. Xem Nguyễn Văn Kim: Lục Chân Lạp - Thủy Chân Lạp và mối quan hệ 
giữa hai khu vực, Báo cáo chuyên đề tham gia Hội thảo khoa học lần thứ hai Đề 
án Nghiên cứu Nam Bộ: “Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển”, Thành phố 
Hồ Chí Minh, ngày 29 - 30-5-2009. Tham khảo thêm Paul Michel Munoz: Early 
Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Penisula, Editions Didier 
Millet, Singapore, 2006, pp.113-177.

2. Bi ký Bat Chum, dẫn theo G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn 
Đông (Bản dịch tiếng Việt của PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ), Nxb. Thế giới, Hà Nội, 
2008, tr.216.
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hướng học thuyết. Người Trung Quốc, người Chăm, người Ấn Độ 
đều tham gia vào sự thức tỉnh này của thực thể Việt. Các tư tưởng 
Phật giáo đều phát triển bên nhau, học vấn kinh điển, sự giác ngộ có 
tính bình dân, sự bảo trợ của nhà vua, và sự hỷ xả khổ hạnh cùng đều 
tồn tại. Khuynh hướng ưu thế lúc bấy giờ là tìm hiểu, không phải là 
tìm cách kiểm soát, thử nghiệm hơn là bảo thủ”1. Tinh thần cởi mở, 
khoan dung văn hóa đó không chỉ là thế ứng đối văn hóa riêng biệt 
của người Việt mà còn là “mẫu số chung” của nhiều dân tộc Đông 
Nam Á. 

Trong khi đó, ở phía đông, quốc gia láng giềng của Chân Lạp là 
Chămpa, trước áp lực ngày càng gia tăng của nhà nước Đại Cồ Việt 
từ phía bắc, đã phải rời đô từ Indrapura (Quảng Nam) về Vijaya (Bình 
Định). Sự kiện vua Vijaya Sri thiên đô về Vijaya năm 1.000 đánh dấu 
sự khởi đầu của vương triều Vijaya trong lịch sử vương quốc Chămpa. 
Chính những sự kiện nổi bật như vậy trong thế kỷ X diễn ra ở ba quốc 
gia Chân Lạp, Đại Việt và Chămpa đã mở đầu cho mối quan hệ tay ba 
phức tạp, kéo dài trong nhiều thế kỷ sau đó. Đặc trưng của các mối quan 
hệ này là giữa ba nước vừa diễn ra xu hướng hợp tác vừa cạnh tranh, đối 
đầu để giành đoạt các nguồn tài nguyên, lãnh thổ và ảnh hưởng khu vực. 
Đó chính là nguyên nhân chính yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh kéo 
dài, thường xuyên giữa ba vương quốc.

Thực tế lịch sử cho thấy, với vị thế của một quốc gia đang lên, Chân 
Lạp đã chủ động mở nhiều cuộc tấn công các nước láng giềng để cướp 
bóc và mở rộng lãnh thổ. Hai mục tiêu chính của Chân Lạp là Đại Việt 
ở phía đông bắc và Chămpa ở phía đông. Ngoài việc muốn chiếm đoạt 
nguồn lợi từ các nước láng giềng, Chân Lạp còn muốn kiểm soát các hải 
cảng ven biển của Đại Việt ở vùng Nghệ Tĩnh hay các thương cảng của 
người Chăm ở Vijaya hay Panduranga. Tầm quan trọng của việc thiết 

1. Keith W. Taylor: “Quyền uy và tính chân chính ở Việt Nam thế kỷ XI”, bài 
in trong: Những vấn đề lịch sử Việt Nam, Nguyệt san Xưa và Nay, Nxb. Trẻ, Hà 
Nội, 2001, tr.75.
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lập quan hệ thương mại, triều cống với các vương triều Trung Hoa cũng 
như nguồn lợi trong các hoạt động thương mại biển đã thúc đẩy Chân 
Lạp tiến hành các cuộc chiến tranh đối với hai nước láng giềng trong 
khu vực.

Một văn bia ở cổng đền Banteay Chhmar đã cho chúng ta biết về 
một cuộc chiến giữa Chân Lạp với Chămpa, “Vua (Yacovarman) tràn 
vào vùng Đông Dvipa Camps (tức vương quốc Chămpa), rồi chiếm 
được pháo đài mà vua Chămpa tên là Cri Jaya Indravarman đã cho xây ở 
trên đồi Vek. Ông đưa một senapatri của Chămpa lên làm vua Chămpa. 
Cư dân Chămpa mai phục, vây vua Cao Miên bằng 12 đội quân, nhưng 
bị thua, tuy vậy họ vẫn tiếp tục chiến đấu... Vua đưa người Khmer về 
qua bốn hồ vừa đi vừa chiến đấu”1. Trong tác phẩm của mình, học giả 
G. Coedès cũng cho rằng: “Lời ghi về một trận thủy chiến đánh thắng 
“hàng nghìn chiếc thuyền có buồm trắng”, nếu không là của những 
người Chăm thì có thể liên quan đến một cuộc tấn công nào đó từ quần 
đảo Nam Dương”2. 

Tiếp đó, vào năm 945 hay 946, quân đội của Rajendravarman II lại 
tiếp tục xâm lược Chămpa. Trên thực tế Chân Lạp đã biến nhiều quốc 
gia láng giềng thành thuộc quốc. Trong số các quốc gia đó, Chămpa 
là trường hợp hy hữu luôn chống lại những áp chế từ Chân Lạp. Căn 
cứ theo văn bia Chân Lạp, quân đội nước này đã xâm lược và thiêu 
hủy kinh đô Chămpa. “Sự mở rộng hào quang của người như ngọn 
lửa khổng lồ tàn phá các kinh đô của kẻ thù, mở đầu là với Chămpa”. 
Bên cạnh đó, văn bia cũng viết về “chiến công” của Rajendravarman II: 
“Thành thị của vua Chămpa, lấy biển làm hào, đã bị quân sĩ của người 
thiêu thành tro bụi và buộc phải tuân theo mệnh lệnh của người”3. 

1. G.Maspéro: Vương quốc Chăm, Nxb. G.Văng-Oet, Paris, 1928. Bản dịch 
tiếng Việt của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, tr.200.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.210.
3. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.126.
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Sau những cuộc giao tranh đẫm máu, quân Chân Lạp đã chiếm 
được vùng Yan Pu Nagara (Kauthara - Khánh Hòa). Văn bia Chăm, bia 
Po Nagar II cho biết quân Chân Lạp đã cướp đi pho tượng Bhagavati 
bằng vàng ở đền Po Nagar: “Pho tượng bằng vàng của nữ thần mà vua 
(Indravarman III) đã dựng lên, với một vẻ uy nghi khó mà đạt được, lại 
người Campuchia do lòng tham và các thói xấu khác chi phối lấy cắp đi 
mất, vì thế chúng bị chết”1. 

Như vậy, với việc không ngừng mở rộng lãnh thổ đến thời 
Rajendravarman II, Chân Lạp đã có một cương vực rộng lớn. Ông đã 
giới hạn phạm vi của vương quốc giáp vùng Sukshma-Kamratas của 
Miến Điện, biển (vịnh Xiêm La), Chămpa và Nam Chiếu (Trung Quốc). 
“Một văn bản đã chính thức coi đó là miền biên ải của Cao Miên nửa 
sau thế kỷ IX”2. Sau khi Rajendravarman II qua đời, Jayavarman V (968-
1000) lên nối ngôi cha khi còn trẻ tuổi nhưng đã mau chóng trở thành 
một ông vua quyết đoán và có nhiều quyền lực. Dưới sự trị vì của ông, 
Chân Lạp tiếp tục là quốc gia cường thịnh. Là quốc gia nằm ở phía 
đông, Chămpa vẫn là đối thủ tiềm tàng và mục tiêu tấn công chủ yếu. 
Hiểu rõ sức mạnh và tham vọng của quân Chân Lạp, trong thời gian 
960-971, Chămpa đã cử sáu sứ bộ với nhiều cống phẩm giá trị sang nhà 
Tống để yêu cầu triều đình nước này giúp đỡ. Tuy nhiên, như văn bia đã 
ghi “Toàn bộ quân đội của các vua, đã bắt đầu (tấn công) Chămpa, họ đã 
cúi mình trước đức vua để thể hiện niềm tin. Đức vua thậm chí không 
cần giương cung nhưng mọi người vẫn một lòng sùng kính”3. Nhiều 
khả năng vua Chăm đã bị bắt và phải đầu hàng Jayavarman V. Tiếp đó, 
năm 972, ở Chămpa đã xuất hiện một ông vua mới mà theo cách viết 
chữ (phiên âm) từ tiếng Trung có thể là Paramesvaravarman. Trong thời 
gian từ năm 972 đến năm 979, ông đã cử không dưới bảy sứ đoàn đến 
Trung Hoa. “Đây là một ông vua đầu tiên có tranh chấp với vương quốc 
An Nam, với tư cách là một nhà nước có vua cai trị”4. 

1. G.Maspéro: Vương quốc Chăm, Sđd, tr.204.
2, 4. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.210, 227.
3. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.134.
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Vào cuối thế kỷ X, Chămpa đã có nhiều cuộc xung đột với Đại Cồ 
Việt. Tuy nhiên, theo G. Coedès thì đã có một thời kỳ hòa bình ngắn 
ngủi trong quan hệ giữa hai nước. Bằng chứng cho luận điểm đó là người 
Chăm đã tiếp tục cho xây dựng ở Mỹ Sơn đền thờ Isanabhadresvara. 
Đến năm 992, trong quan hệ bang giao quốc tế, Chămpa vẫn tiếp tục 
cử đoàn sứ sang Trung Hoa, cùng năm đó đã tiến hành cuộc giải cứu 
cho 360 tù nhân người Chăm bị quân của Lê Hoàn bắt. Mặt khác, chính 
quyền Indrapura đã cho quân tấn công, cướp phá dọc theo đường bờ 
biển phía bắc. Tuy nhiên, sức ép từ phía bắc đối với Chămpa ngày càng 
mạnh. Như đã nói ở trên, năm 1000 vua Chămpa là Yang Pu Ku Vijaya 
Sri (người kế ngôi Harivarman II) đã phải vĩnh viễn từ bỏ Indrapura để 
dịch chuyển vào phía nam lập kinh đô mới ở Vijaya (thành Chà Bàn). 
“Kể từ thế kỷ XI, mặc dù cũng có vài lúc bật trỗi dậy, nhưng lịch sử 
Chămpa chỉ là lịch sử của sự thoái lui của nền văn minh Ấn Độ trước 
nền văn minh Trung Hoa”1.

Việc chuyển đô về phương Nam tuy có phần nào tránh được áp lực 
từ phương Bắc nhưng Chămpa lại phải không ngừng đương đầu và chịu 
áp lực mạnh mẽ từ phía tây. Thế kỷ XI là một thời kỳ chiến tranh liên 
miên đối với người Khmer. Nhiều khả năng, trong thời cầm quyền của 
Suryavarman I (1011-1050), dường như ông đã cố gắng giữ mối quan hệ 
hòa hiếu với các quốc gia láng giềng khu vực trong đó có Chămpa. Tuy 
nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: “Suryavarman I đã tiến hành nhiều cuộc 
chiến tranh. Ông còn liên minh với Chămpa và Trung Quốc để chống 
lại hoàng đế An Nam Lý Thái Tông năm 1030 nhưng dường như không 
thu được kết quả nào”2. Tương tự như vậy, học giả Pháp A.Leclère cũng 
cho rằng: “Sử biên niên Trung Quốc cho thấy, năm 1030 (Chân Lạp) đã 
liên minh với Chămpa và Trung Quốc, mối liên minh này kéo dài suốt 
60 năm. Mục tiêu của liên minh này, với Chân Lạp, nhằm bảo đảm quan 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.229.
2. George Maspéro: L’Empire Khmer, Phnom Penh, Imprimerie du Protectorat, 

1904, pp.38-39.
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hệ hòa hiếu với Chămpa, được bảo đảm bởi nước thứ ba, tức Trung 
Quốc, đã tạo điều kiện để vua Chân Lạp trấn áp các cuộc nổi dậy của 
các vua chư hầu đặc biệt là các thế lực cát cứ ở phía bắc dãy Dangkrek 
và thung lũng Menam”1. Tuy nhiên, cả hai tác giả trên đã không đưa ra 
những minh chứng lịch sử cụ thể.

Đến thời Udayadityavarman II (1050-1066), con trai và là người 
nối ngôi của Suryavarman I (1011-1050), đã phải thường xuyên đối 
phó với các cuộc khởi nghĩa trong suốt thời kỳ trị vì. Cuộc nổi dậy đầu 
tiên nổ ra ở vùng cực Nam và dường như do sự can thiệp của Chămpa 
từ vùng Panduranga gây ra. Khu vực này đã nổi lên chống lại chính 
quyền trung ương trong một thời gian nhưng cuối cùng đã bị vua Jaya 
Paramesvarman hoàn toàn chinh phục. Ông cũng đã cho quân xâm 
nhập vào lãnh thổ Chân Lạp, cướp phá Sambhupura. Cuộc nổi dậy tiếp 
theo được sự chỉ đạo của một thủ lĩnh rất tinh thông về môn bắn cung 
lãnh đạo. Có thể đó là một người Chăm. Lúc đầu vị thủ lĩnh này đã 
giành được những thắng lợi không nhỏ, đánh bại hơn một đạo quân 
Chân Lạp. Cuối cùng một vị tướng nổi tiếng người Chân Lạp tên là 
Sangrama - người luôn luôn ăn mừng mỗi chiến công của mình bằng 
việc xây dựng một đền thờ - đã đánh bại đội quân nổi dậy khiến ông 
này phải chạy sang Chămpa lánh nạn. Về sự kiện này, học giả L.P. Briggs 
nhận xét: “Ông vua hùng mạnh, Jaya Paramesvarman đã lên ngôi vua 
Chămpa khoảng năm 1050, hay có thể sớm hơn một chút, đã cùng với 
con trai là Yuvaraja Mahasenapati, đã chinh phục Panduranga, căn cứ 
theo một số văn bia ở Po Klang Garai, Phan Rang, có niên đại năm 1050. 
Một văn bia khác của Chămpa có niên đại năm 1506 cho biết Yuvaraja 
đã đánh bại quân Khmer, chiếm kinh đô Sambhupura, phá hủy đền 
tháp, chiếm đoạt của cải, nhân lực đưa về đền Srisanabhadresvara ở Mỹ 
Sơn. Sự kiện này có thể diễn ra vào năm 1050”2. 

1. Adhemard Leclerc: Une Campaign Archéologique au Cambodge, B.E., 4, 
1904, p.111.

2. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.168.
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Từ năm 1074 đến năm 1080, vương quốc Chân Lạp dưới triều đại 
của Harshavarman, tiếp tục có những cuộc xung đột với người Chăm. 
Nhà vua Harshavarman IV của Chămpa từng tuyên bố: “đã đánh bại 
những toán quân Cao Miên ở Somesvara và bắt sống ông hoàng Sri 
Nandavarmandeva chỉ huy đạo quân đó”1. Có thể nhân cơ hội này, 
ông hoàng Pâng, em của vua Chăm, sau này cũng làm vua dưới tên 
Paramabodhisattva, “chiếm được của Cao Miên thành phố Sambhupura 
(Sambor trên sông Mê Kông), phá hủy tất cả đền chùa và đưa những người 
Khmer bị bắt về cho các đền đài khác nhau thờ Sri Isanabhadrescvara 
(ở Mỹ Sơn)”2. 

Điều đáng chú ý là, trong khi là đối thủ của nhau thì cả Chân Lạp 
cũng như Chămpa đều sẵn sàng chịu áp lực của Trung Quốc để đưa 
quân “phối hợp” tham gia tấn công Đại Việt. Thực tế lịch sử cho thấy, 
năm 1076 khi quân Tống tiến đánh Đại Việt “họ đã lôi kéo những nước 
láng giềng của xứ này là Chămpa và Cao Miên tham gia vào trận chiến. 
Trong khi đạo quân của Kouo K’ouei (Quách Quỳ) qua ngả Lạng Sơn 
tiến về phía Thăng Long thì những người Chăm và Cao Miên xâm lấn 
vùng Nghệ An. Sự thất bại của quân Trung Quốc cũng kéo theo việc rút 
lui của những đồng minh của họ”3. 

Năm 1113, vua Suryavarman II (1113-1150) lên ngôi ở Chân Lạp, đó 
là ông vua “lên nắm vương quyền bằng cách hợp nhất hai vương quốc 
lại với nhau” và được coi là “một nhà chinh phục lớn đã đưa những 
đạo quân Khmer tiến xa hơn bất cứ thời kỳ nào trước đó”4. “Những 
nhà vua ở các xứ khác mà ông muốn khuất phục, ông ta thấy họ mang 
đến đồ cống tế. Ông thân hành đi vào các nước của kẻ thù, làm mờ đi 

1, 2. L.Finot: “Insr.de Mi Son”, BEFEO, V, dẫn theo G.Coedès: Cổ sử các quốc 
gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.274.

3. H. Maspéro: “La frontière de l’Annam et du Cambodge du VIII au XIV 
siècle”, BEFEO, XVIII, N03, p.33, dẫn theo G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa 
ở Viễn Đông, Sđd, tr.274.

4. Inscr. De Vat Ph’u, BEFEO, XXI, pp.303-304, dẫn theo G.Coedès: Cổ sử các 
quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.286.
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ánh hào quang của Raghu đã từng là người chiến thắng”1. G. Maspéro 
trong cuốn Royaume de Champa đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông 
tin cụ thể về các cuộc chiến giữa Chân Lạp và Chămpa dưới thời của 
Suryavarman II. Tác giả cho rằng, ngay từ khi ông đội vương miện, 
Suryavarman II đã khởi hấn với Chămpa và tổ chức tấn công vương 
quốc này. Sau khi Suryavarman II qua đời, người kế vị đã tiếp tục củng 
cố quan hệ với Trung Quốc. Năm 1155, sau 17 năm gián đoạn trong 
quan hệ hai nước, Chân lạp đã cử sứ giả sang biếu triều đình Trung Hoa 
10 con voi thuần2. 

Không chỉ dừng lại ở đó, năm 1128, Chân Lạp còn lôi kéo bằng cách 
dụ dỗ hay cưỡng ép Chămpa vào cuộc chiến với Đại Việt. Nhưng trong 
một cuộc tấn công vào Đại Việt tiếp theo đó vào năm 1138, Chămpa đã 
từ chối phối hợp với các đạo quân Chân Lạp. Chính sự thất bại của Chân 
Lạp trong cuộc chiến này đã khiến họ tức giận và quay sang tấn công chinh 
phục Chămpa. Năm 1145, vua Chân Lạp xâm lược Chămpa, đánh chiếm 
Vijaya và làm chủ được vương quốc3. Cuộc chiếm đóng của người Khmer ở 
Chămpa kéo dài tới năm 1149, sau khi Jaya Harivarman I giành lại nền độc 
lập cho Chămpa đồng thời khôi phục lại kinh đô Vijaya. Tiếp theo đó là các 
cuộc tấn công trả thù của người Chămpa sang lãnh thổ Chân Lạp. Đến giữa 
thế kỷ XII, Tống sử từng ghi nhận biên giới nước Chân Lạp phía bắc giáp 
với biên giới phía nam của Chiêm Thành, phía đông giáp biển, phía tây giáp 
Pou Kan (vương quốc Pagan) và phía nam giáp Kialohi (Grahi trong vùng 
vịnh Ch’aiya và vịnh Bandon ở bờ biển phía đông của bán đảo Mã Lai).

Năm 1165, Jaya Indravarman IV lên ngôi vua Chămpa. Nhận thấy 
thế nước đã mạnh, sự uy hiếp từ phía bắc có phần suy giảm, vua Chămpa 
liền tổ chức một loạt các cuộc tấn công sang Chân Lạp. Cuộc tấn công 
đầu tiên diễn ra năm 1167. Ba năm sau, Chămpa lại quyết định tấn công 
sang Chân Lạp lần thứ hai. Tác giả người Trung Quốc là Mã Đoan Lâm 
viết: “Năm 1171 có một thuyền chở một viên quan (Trung Quốc) bị đắm 

1, 2. Xem G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.287, 292.
3. Xem G. Maspéro: Vương quốc Chăm, Sđd.
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ở cảng Chămpa... đối với cả hai bên tham chiến, voi đã được sử dụng 
trong chiến đấu nhưng không giành được thắng lợi quyết định. Viên 
quan khuyên vua Chămpa hãy sử dụng kỵ binh, bắn cung từ trên lưng 
ngựa... Quả nhiên, sáng kiến đó đã giành được thắng lợi quan trọng, 
quân Chăm tuyên bố toàn thắng”1. Trên thực tế, quân Chăm đã dùng 
ngựa mua từ vùng Quảng Đông, Hải Nam - Trung Quốc để tấn công 
Chân Lạp. Nhiều khả năng nhờ có kỵ binh, quân Chăm đã thu được 
một số kết quả nhất định. Có thể do tốc độ hành binh hết sức nhanh 
chóng nên cuộc chiến đã được thể hiện trên văn bia Chămpa. Bia Chăm 
(BEFEO, XXIX, tr.324) ghi: “Jaya Indravarman, nhà vua Chăm, kiêu 
hãnh như Ravana, đã chở binh lính trên những quân xa, đến đánh xứ 
Kambu giống như ở trên trời”2. Năm 1177, Jaya Indravarman tiếp tục 
cho quân tiến đánh Chân Lạp. Ông cho thuyền đi dọc theo bờ biển rồi 
theo vùng cửa sông Mê Kông tiến vào Chân Lạp. Đoàn thuyền do một 
người Trung Hoa (bị đắm thuyền hướng dẫn) đã bất ngờ tiến đến kinh 
đô của Chân Lạp. Với một lực lượng thủy quân hùng hậu, quân Chăm 
đã tấn công, chiếm giữ thành và giết vua Chân Lạp mà không chấp nhận 
bất cứ một đề nghị hòa bình nào. Tác giả Mã Đoan Lâm còn cho biết: 
“Nhà vua Chiêm Thành đã tập kích bất ngờ vào kinh đô Chân Lạp với 
một hạm đội mạnh, cướp phá kinh thành và giết chết nhà vua Chân 
Lạp, cự tuyệt mọi đề nghị giảng hòa. Từ đó nảy sinh ra một sự hận thù 
lớn đã mang hậu quả vào năm thứ năm K’ing-yuan (1199)”3.

Xem xét hành động của quân Chăm có thể thấy dường như mục 
tiêu chủ yếu là nhằm cướp bóc tài nguyên, tàn phá đô thị. Nhiều khả 
năng với sự thiện chiến của mình, quân đội Chămpa đã hành binh hết 

1. Dẫn theo Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.207.
2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.293. Theo Mã 

Đoan Lâm thì lực lượng của quân Chân Lạp: “Voi chiến ngõ hầu tới hai mươi vạn 
con. Ngựa nhiều nhưng mà nhỏ”. Xem Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, 
Sđd, tr.303. 

3. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.297.
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sức nhanh chóng bằng đường biển rồi ngược dòng Mê Kông tiến vào 
Biển Hồ, tàn phá kinh đô Angkor khiến quân Chân Lạp không thể có 
những biện pháp phòng bị cần thiết hay hành vi chống đỡ nào. 

Trong các cuộc giao tranh, cùng với việc huy động sức mạnh của 
thủy quân, quân Chămpa đã giành được một số thắng lợi do kết quả 
huấn luyện đội kỵ binh sử dụng cung tên. Năm 1177, do không huy động 
được đủ số ngựa cần thiết cho một cuộc tấn công trên quy mô lớn nên 
quân Chăm đã bất ngờ tấn công bằng đường biển. Từ biển, thủy quân 
Chăm, do vốn thông thạo thủy chiến, đã tiến dọc theo sông Mê Kông, 
ngược lên phía bắc vào Tonlé Sap đánh chiếm và cướp phá Angkor. 
Hàng rào bằng cọc gỗ của thành phố cổ Yasodharapura đã không đối 
phó được với cuộc tấn công bất ngờ của một kẻ thù đã được chuẩn 
bị tốt. Nguồn tư liệu của Trung Quốc cũng đã viết về cuộc chiến này: 
“Nước này vốn giao hiếu với nước Chiêm Thành hàng năm cống vàng. 
Năm Thuần Hy thứ 4 (1177) ngày 15 tháng 5, vua Chiêm Thành đem 
thủy quân tập kích kinh đô nước ấy. Nước ấy xin hòa, Chiêm không cho 
lại giết quốc vương nước đó. Vì vậy sinh mối thù sâu sắc. Nước ấy thề sẽ 
phục thù”1. Người Chăm đã thống trị ở Chân Lạp trong vòng bốn năm 
từ 1177 đến 1181.

Tuy nhiên, sau những cuộc tấn công từ phía đông, quân Chân 
Lạp đã tổ chức lại lực lượng và tấn công trở lại Chămpa. Theo văn bia 
Banteay Chhmar, quân Khmer đã tiến sang tấn công Chămpa, văn bia 
ghi: “Trước đây Hoàng tử đã liên minh với Chămpa. Nhưng sau khi ông 
chiếm được pháo đài của vua Chăm là Jaya Indravarman dựng trên núi 
Chek Katang, Hoàng tử đã trở về... Đội tiền quân của quân Chăm, đã đi 
tắt, bí mật đuổi theo quân Khmer chia cắt tiền quân với hậu quân khiến 
các đạo quân không thể tập trung được. Vị Hoàng tử dùng hết nỗ lực để 
quay lại cứu hậu quân. Khi đến núi Traya, ông cố tiến quân lên chiếm 
núi trong khi đó tiền quân của Chămpa cũng muốn tập trung lực lượng 

1. Chư Phiên chí, dẫn theo Nguyễn Hữu Tâm: Khái quát về Phù Nam - Chân 
Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc, Sđd, tr.256-310.
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chiếm lĩnh ngọn núi này. Hậu quân Chămpa bị đánh bại, còn không 
đến 30 tên sống sót. Vị Hoàng tử tiếp tục tấn công xuống chân núi. 
Quân Chăm bao vây Samtac (Hoàng tử) không tên lính nào trong 
đội quân của ông muốn chiến đấu... Vị Hoàng tử ra lệnh tổ chức tất 
cả các nghi lễ hoàng gia. Khi ông trực tiếp chỉ huy bốn đạo quân 
Khmer tham chiến ở 78 địa điểm, tất cả mọi người đều tuân lệnh 
ông. Khi đến đất nước Kambuja, người đã hạ cố ban tặng hai anak 
Sanjak Sankaks danh hiệu amten đồng thời cho dựng những pho 
tượng trên đó”1. 

Để bảo vệ vương quyền và chủ quyền dân tộc, Jayavarman VII 
(1181-1215) đã lãnh đạo người Khmer mở hàng loạt các cuộc tấn công 
Chămpa. G.Coedès cho rằng: “Chính Jayavarman VII là người phải 
hoàn tất nhiệm vụ nặng nề là kéo nước Cao Miên ra khỏi “biển cả bất 
hạnh mà nó đã bị đắm chìm vào” do cuộc xâm lược của người Chăm 
năm 1177 gây ra”2. Một trận thủy chiến lớn đã diễn ra mà hình ảnh 
của nó có thể đã được mô tả đúng như thực tế trên các bức tường của 
đền Bayon, nơi chôn cất đức vua, và trên các bức tường của Banteay 
Chhmar. Văn bia Chân Lạp ghi: “Trong trận chiến... tấn công ông vua 
này, binh sĩ theo đường biển đông vô tận, đã nhận danh hiệu abhiseka 
do ông ban tặng trong cuộc tấn công Vijaya và các nước khác, vùng đất 
an lành này có thể coi là quê hương của người”3. Đồng thời văn bia Ta 
Prohm cũng cho biết: “Vua Jayavarman... nhận thấy mình là đại diện 
của công lý đã tiêu diệt kẻ đứng đầu kẻ thù bằng hàng trăm triệu mũi 
tên nhằm bảo vệ trái đất”4.  

Năm 1181, sau khi đã xác lập quyền lực của mình một cách vững 
chắc, vua Jayavarman VII (1181-1215) đã đăng quang tại Angkor.  

1, 3, 4. Dẫn theo Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd,  
pp.207-208, 208, 208.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.303. Đoạn 
trích trong ngoặc kép là do tác giả dẫn từ bi ký Phimeanakas, Inscr. Du Cambodge, II, 
p.117.
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Tuy nhiên, hầu như liền sau đó, đã có một cuộc nổi dậy nghiêm trọng 
trong vương quốc chư hầu Malayang ở phía nam, nay là tỉnh Battambang. 
Quân đội hoàng gia do một hoàng tử người Chăm chỉ huy đã tiêu diệt 
đạo quân phiến loạn. Vị hoàng tử người Chăm ấy là Sri Vidyananda đã 
bỏ tổ quốc sang sống lưu vong ở Chân Lạp vì những lý do mà không 
ai được biết. Nhận thấy tài năng quân sự của Sri Vidyananda, vua 
Jayavarman VII đã chủ trương dùng ông vào một công việc lớn hơn mà 
đức vua đang mưu toan chuẩn bị đối với nước Chămpa. 

Sau khi lên ngôi, ông đã tổ chức binh lực tấn công Chămpa. Quân 
Chân Lạp đã giành được thắng lợi trong trận tấn công này. Vương quốc 
Chămpa bị chiếm đóng và chia cắt làm hai miền (năm 1190): miền Bắc 
(vùng Vijaya) được vua Jayavarman VII giao cho em rể mình là hoàng 
thân In cai quản, với vương hiệu là Suryajayavarmadeva còn miền Nam 
(vùng Panduranga) được giao cho viên tướng chỉ huy đạo quân viễn 
chinh, tức hoàng thân Vidyanandana cai quản và làm vua với vương 
hiệu là Suryavarmadeva. 

Hai năm sau tức năm 1192, nhân dân miền Bắc Chămpa lại nổi dậy 
đánh đuổi hoàng thân In người Khmer rồi đưa lên ngôi một hoàng thân 
Chăm tên là Rashupati lấy vương hiệu là Jaya Indravarman V. Trải qua 
một thời gian hỗn loạn có lẽ vua cũ là Jaya Indravarman IV (Ong Vatuv) 
đã ẩn náu ở một nơi nào đó, đã lại thấy xuất hiện và định giành lại ngôi 
vua ở kinh thành Vijaya. Nhưng đúng lúc ấy, tiểu vương miền Nam 
là Vidyanandana đã đem quân đánh thắng được cả Jaya Indravarman 
IV (Ong Vatuv) lẫn Jaya Indravarman V (Rashupati) và thống nhất lại 
cả hai miền. Tiếp đó, Vidyanandana hay Suryavarmadeva (hay cũng 
là Bố Trì, theo Việt sử) đã thay đổi hẳn thái độ. Ông cắt đứt quan hệ 
với Chân Lạp, lập vương triều thống nhất, tự chủ (năm 1192-1203) và 
chuyển hướng kết thân với Đại Việt. Năm 1198, ông đã xin vua nhà Lý 
sắc phong. Các cuộc tấn công, xung đột với Chămpa không ngăn cản 
tham vọng của Jayavarman VII với các quốc gia phía bắc và phía tây. 
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Chân Lạp đã xác lập được địa vị thống trị đối với nhiều thuộc quốc đã 
được nêu trong các công trình Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi và 
Chư phiên chí của Triệu Nhữ Quát. “Điều đó chứng tỏ rằng lúc đó Cao 
Miên đã thực thi quyền hành chí ít là trên danh nghĩa trên một phần 
bán đảo Mã Lai cho đến tận Miến Điện”1.

Trong khi đó, trong quan hệ với Chămpa, năm 1193 Jayavarman VII 
lại tiến quân sang nước này nhưng đã bị quân Chăm do Suryavarmadeva 
chỉ huy đánh bại. Năm sau, ông lại huy động một đội quân lớn hơn 
sang tấn công Chămpa nhưng cũng chịu chung số phận. Năm 1194, 
Suryavarmadeva thiết lập lại quan hệ cống nạp với Đại Việt và sau đó 
năm 1198 chính thức cử sứ bộ sang Trung Quốc đề nghị được phong 
tước hiệu, năm sau đó triều đình Trung Quốc đã phong tước hiệu cho 
vua Chân Lạp.

Triệu Nhữ Quát, trong ghi chép của mình cũng có nói về mối quan 
hệ giữa Chân Lạp và Chămpa thời kỳ này trong một diễn tiến chính 
trị, quân sự hết sức phức tạp: “Nước ấy (Chân Lạp) vốn giao hiếu với 
nước Chiêm Thành (Chămpa) hàng năm cống vàng. Năm Thuần Hy 
thứ 4 (1177) ngày 15 tháng 5, vua Chiêm Thành đem thủy quân tập kích 
kinh đô nước ấy, xin hòa, Chiêm không cho lại giết vua của nó. Vì vậy 
sinh mối thù sâu sắc. Nước ấy thề sẽ phục thù. Năm Khánh Nguyên, Kỷ 
Mùi (1199) nước ấy đem quân vào đánh Chiêm Thành, bắt được vua 
Chiêm, họ giết hết cả bề tôi, kẻ hầu, không để sót một người dòng dõi 
vua Chiêm rồi lập người Chân Lạp lên làm vua. Chiêm Thành nay cũng 
là thuộc quốc của Chân Lạp”2. 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.308.
2. Triệu Nhữ Quát: “Chư phiên chí”, bài in trong Văn hóa Óc Eo và Vương 

quốc Phù Nam, Sđd, tr.306. Trong lịch sử Trung Quốc, vua Nam Tống là Tống 
Hiếu Tông lấy niên hiệu là Thuần Hy (1174-1189), ở ngôi 16 năm, Thuần Hy năm 
thứ 4 tức năm 1177 dương lịch. Niên hiệu Khánh Nguyên là của vua Nam Tống, 
Tống Ninh Tông (1195-1200), năm thứ 5 Khánh Nguyên tức năm 1199 (Kỷ Mùi).
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Hiện nay, ta chưa hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thái độ 
của Vidyanandana nhưng hành động của ông dù sao cũng phản ánh 
chiều hướng phát triển chủ yếu trong quan hệ của Chămpa với Đại Việt 
và Chân Lạp từ sau sự kiện năm 1076. Hẳn là, triều đình Angkor không 
thể chấp nhận được tình hình đó nên đến năm 1203 đã ủng hộ người 
chú ruột của Vidyanandana cướp ngôi. Ông vua mới này tên là Ong 
Dhanapati Grama, mà Việt sử gọi là Bố Do, Bố Điền hay Văn Bố Điền chỉ 
là thủ lĩnh của một vùng chịu sự quản chế của Chân Lạp. Vidyanandana 
hay Bố Trì phải cùng phe cánh của mình đi trên 200 chiếc thuyền, bỏ 
chạy sang Đại Việt. Theo văn bia Chămpa (bia Chợ Dinh II), sau thắng 
lợi đó, chính quyền Angkor đã bổ nhiệm Ong Dhanapati Grama là 
Yuvaraja năm 1207. Một văn bia Chămpa khác ở Po Nagar (IV) cũng 
cho biết một hoàng tử Chăm khác là Ong Ansaraja thuộc Turai-Vijaya 
con trai lớn của Jaya Harshavarman II (1162-1163) đã được đưa lên ngôi 
vua ở Chămpa, đồng thời cũng bị giam cầm ở triều đình Khmer. Khi 
Ong Dhanapati Grama được cử sang Chămpa năm 1201, Ansaraja đã 
được lệnh phải phụng sự ông. Trong suốt thời kỳ Ong Dhanapati Grama 
cầm quyền, quân đội Chân Lạp ở Chămpa đã tham gia vào nhiều cuộc 
xung đột, chiến tranh với Đại Việt. Ansaraja đã chỉ huy nhiều đạo quân 
Chân Lạp có sự tham dự của quân sĩ Xiêm và Miến Điện. Tuy nhiên, 
đến khoảng năm 1216-1218 quân đội Khmer đã phải rút khỏi Chămpa1. 

Trong khi đó, đến đầu thế kỷ XIII, trong thế suy vi nhà Lý rất lo ngại, 
không dám tin vào Bố Trì, vừa không dám cưu mang một lực lượng lớn 
như vậy đến lánh nạn ở nước mình. Lấy cớ “một lỗ kiến có thể làm vỡ 
đê, một tấc khói có thể làm cháy nhà”, Bố Trì phẫn uất, bèn cướp phá rồi 
bỏ đi đến một nơi nào đó. Vì thế, Dhanapati Grama đã yên ổn nắm giữ 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.235. Theo quan 
điểm của G.Coedès thì Chămpa đã trở thành một tỉnh của Chân Lạp từ năm 1203 
đến 1220, dưới quyền cai trị của Yuvaraja Ong Dhanapati Grama. Xem G.Coedès: 
Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.307. 
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vương quyền ở Chămpa. Dưới thời trị vì của ông vua này (1203-1220), 
Chămpa không những phải chịu nhiều sức ép chính trị mà còn bị biến 
thành một vùng đất lệ thuộc vào vương quốc Chân Lạp.

Các cuộc nổi dậy đã nổ ra khắp nơi chống lại chế độ mới. Một thủ 
lĩnh người Chăm xưng vương với niên hiệu là Jaya Indravarman V đã 
đánh đuổi hoàng tử In ra khỏi Vijaya năm 1191. Do đó, Jayavarman VII 
đã phái Jaya Indravarman IV đang bị giam cầm cùng với một đạo 
quân để giành lại ngai vàng. Jaya Indravarman IV đã phải cầu viện 
Suryavarman, người trước đó đã đập tan những kẻ nổi loạn chống ông 
ta. Suryavarman dẫn một lực lượng tới Vijaya chiếm thành phố này 
và giết chết Jaya Indravarman V. Sau đó Suryavarman chuyển sang tấn 
công thế lực của Jaya Indravarman IV, đánh bại và giết chết ông ta năm 
1192. Với những thắng lợi quân sự đó, Suryavarman đã tái thống nhất 
được Chămpa nhưng Suryavarman không còn trung thành với Chân 
Lạp nữa. Vì thế, ông phải đối phó với một loạt các cuộc tấn công của 
Khmer. Suryavarman đã thành công trong vài năm. Đức vua đã phái các 
đoàn sứ bộ sang Đại Việt, Trung Quốc và năm 1199 đã nhận được sự chỉ 
dụ phong vương của hoàng đế Càn Long. 

Tuy nhiên, năm 1203, các đạo quân Khmer đã đánh đuổi 
Suryavarman. Sau khi đi thuyền đến ẩn trốn ở Đại Việt bất thành, đức 
vua đã thoát khỏi âm mưu vây bắt của người Việt và giong buồm chạy 
trốn. G.Maspéro đã viết: “Lịch sử không cho chúng ta biết chuyện gì đã 
xảy ra đối với vị vua này”. Trong những năm 1201-1220, Chămpa bị đặt 
dưới ách thống trị của người Khmer. Sau đó, vì một số nguyên nhân 
mà cho đến nay chúng ta vẫn còn chưa thật rõ, đạo quân chiếm đóng 
Khmer đã phải rút khỏi Chămpa. Đó là một cuộc rút lui tự nguyện. Một 
hoàng tử người Chăm thuộc dòng dõi hoàng gia lâu đời đã nắm quyền 
cai trị một cách hòa bình đồng thời đảm nhận nhiệm vụ tái thiết đất 
nước hết sức khó khăn. 
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Có nhiều phỏng đoán trong các nhà sử học về nguyên nhân rút lui 
của người Khmer. Quan điểm của G. Maspéro, được G. Coedès đồng 
thuận, cho rằng sức ép của người Thái đối với đế chế Khmer đã trở nên 
gay gắt đến mức Angkor phải từ bỏ ý định buộc Chămpa phải quy phục. 
Mối hận thù và những cuộc chiến tranh liên miên kéo dài hàng thế kỷ 
với Chân Lạp đã khiến cho Chămpa bị suy kiệt. Sản xuất đình đốn, đời 
sống xã hội tích chứa nhiều mâu thuẫn. Trong suốt thời kỳ đó, Chămpa 
buộc phải từ bỏ tất cả các cố gắng nhằm giành lại ba tỉnh phía Bắc ra 
khỏi sự quản chế của Đại Việt. Chămpa tìm cách hòa hoãn với Đại Việt 
nhưng đó chỉ là kế hoãn binh. Trong thâm tâm, nhằm mở rộng phạm 
vi lãnh thổ, tìm kiếm các nguồn tài nguyên, bổ sung sức lao động đồng 
thời tạo thế phòng thủ chiến lược... Đại Việt cũng quyết tâm quản chế 
ba tỉnh đó. Cuộc xung đột chính trị lại diễn ra nên không còn cách nào 
khác là cần phải chấm dứt cuộc tranh chấp, thủ tiêu hoàn toàn một 
trong hai bên tranh chấp. 

Mặt khác, trong quan hệ với Chân Lạp, một tấm bia Chămpa, bia 
Chợ Dinh của vua Jaya Paramesvaravarman II, đã cung cấp một số 
thông tin khái lược về sự kiện này: “Năm saka 1142 (năm 1220), người 
Khmer đi về đất nước thần thánh, còn người Chămpa đi đến Vijaya...”. 
Như vậy, có thể đây chỉ là một cuộc rút quân lặng lẽ, đơn phương, mà 
nguyên nhân của nó có thể là do tình trạng suy thoái tiềm năng kinh 
tế trong nước đồng thời giới cầm quyền Chân Lạp cũng ngày càng phải 
đối chọi với nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Tất cả những tác nhân đó đã 
khiến vua Chân Lạp thấy không thể tiếp tục các cuộc chiến tranh cũng 
như duy trì những đạo quân đồn trú ở nước ngoài. Sự kiện này - theo 
nội dung bia Chợ Dinh nói trên - đã kết thúc “cuộc chiến tranh 32 năm” 
giữa Chămpa và Chân Lạp. Có thể trong thời gian này (1190-1222) là 
tính từ cuộc tấn công năm 1190 của Chân Lạp vào Chămpa và kết thúc 
bằng việc rút quân đồn trú. Nhưng tại sao lại là năm 1222(?) Đây chỉ là 
sự phỏng đoán của E. Aymonier (1901) cho tròn 32 năm mà thôi. Một 
vài tác giả phương Tây khác như A. Dauphin Meunier (1961) lại gọi đây 
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là “cuộc chiến tranh 100 năm” (1123-1220) tính từ năm 1123, vua Chân 
Lạp là Suryavarman II tấn công Chămpa lần đầu tiên cho đến khi cuộc 
chiến kết thúc1.

Những sự việc diễn ra trong khoảng một thế kỷ này mang nhiều ý 
nghĩa. Mặc dù sự xung đột đã xảy ra từ lâu, từ khi Jayavarman II mới 
cầm quyền, cuộc chiến tranh chỉ thực sự quyết liệt từ năm 1123. Chân 
Lạp dưới thời Suryavarman II (1113-1150) đã trở thành một cường 
quốc của khu vực, mở rộng cương vực lên phía bắc và phía tây và cũng 
muốn biến Chămpa thành một tỉnh của mình. Sự thực thì, trong một 
thời gian dài, các vua Chân Lạp đã xâm chiếm được Chămpa nhưng 
cuộc xung đột hai bên nhìn chung có tính chất giằng co quyết liệt. Trên 
thực tế, Chân Lạp cũng không thể giành được thắng lợi tuyệt đối và 
chinh phục được hoàn toàn Chămpa. 

Dẫn lại Chư phiên chí, về phạm vi lãnh thổ của Chân Lạp, trong 
Chân Lạp phong thổ ký, thương gia kiêm nhà thám hiểm Trung Quốc 
thời Nguyên là Chu Đạt Quan cho rằng: “Nước ấy rộng 7.000 dặm, 
phía bắc đến Chiêm Thành, tây nam giáp Tiêm La, đường đi nửa tháng, 

1. Trong công trình nghiên cứu của mình, John F.Cady cho rằng dưới thời cầm 
quyền của Jayavarman VII (1181-1215) nền kinh tế Chân Lạp đã bị suy kiệt bởi các 
cuộc chiến tranh liên miên và nguồn tài lực huy động cho việc xây dựng các công 
trình kiến trúc. Tác giả cho rằng đã có đến 300.000 tăng lữ và những người phục vụ 
sinh sống trong khoảng 20.000 ngôi đền. Số người này mỗi năm tiêu dùng hết khoảng 
38.000 tấn gạo đồng thời sử dụng rất nhiều đá quý và kim loại quý hiếm khác. Hơn thế 
nữa, vào các thế kỷ XII-XIII quan hệ giao thương của Chân Lạp cũng chịu tác động 
mạnh bởi hệ thống thương mại khu vực đặc biệt là sự suy thoái trong quan hệ với nhà 
Tống và cùng với đó là những biến động thiên tai và sự trỗi dậy của triều đại Mông - 
Nguyên. Trong thời gian đó, quan hệ giữa Ấn Độ với Đông Nam Á cũng có phần suy 
giảm. Trong nội bộ khu vực, sự thiết lập các vương quốc của người Thái ở phía tây 
Chân Lạp cũng tác động không nhỏ đến phạm vi ảnh hưởng và quyền lực của vương 
quốc này. Tuy nhiên, so với các quốc gia khu vực, Chân Lạp vẫn là một đế chế cường 
thịnh. Đó là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao nước này đã nằm ngoài mục 
tiêu xâm lược của quân đội Mông - Nguyên vào nửa sau thế kỷ XIII. Xem John F.Cady: 
Southeast Asia: Its Historical development, McGraw-Hill Book Company, 1964, p.95. 
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nam giáp Phiên Ngu đường đi mười ngày, phía đông là biển lớn. Xưa 
là một nước thông thương đi lại”1. Theo ông, vào cuối thế kỷ XII, nước 
Cao Miên phía nam đã mở rộng tới vùng Kialohi (Grahi) chư hầu của 
Sanfochi. Các thuộc quốc của nó gồm: Tenlieoumei (trên bán đảo Mã 
Lai), Posseulan (trên bờ vịnh Xiêm La), Lohou (Lavo, Lop’buri), Sanlou 
(xứ Syam trên thượng nguồn Menam), Malowen (có thể là Malyang) 
trong miền Nam Battambang, Louyang (?), T’ouenlifou, Poukan (Pagan), 
Wali (miền thượng Miến Điện), Sip’eng, Touhouaisium. Theo G.Coedès 
thì “Bản danh sách này chứng tỏ rằng trước khi bị người Thái đẩy lùi, 
nước Cao Miên vẫn còn làm chủ vùng châu thổ sông Mê Nam và một 
phần của bán đảo Mã Lai”2. 

Theo mô tả của Chu Đạt Quan thì kinh đô Chân Lạp khá rộng lớn, 
với nhiều công trình kiến trúc tôn giáo. Bên cạnh đó: “Quốc cung, quan 
xá và phủ đệ đều quay mặt về hướng đông. Quốc cung ở phía bắc tháp 
vàng, gần cửa Bắc, chu vi đến năm sáu dặm, ngói lợp nhà chính thất 
làm bằng chì, ngoài ra đều là ngói đất, màu vàng. Rường cột rất lớn, 
đều chạm khắc hay vẽ hình Phật. Nhà rất tráng lệ, hiên dài, nhiều lối đi, 
đột ngột so le, có ít nhiều công trình lớn. Chỗ làm việc có cửa sổ bằng 
vàng”3. Quy mô và sự giàu có của kinh đô có thể cho thấy sức mạnh thực 
tế của Chân Lạp4. 

1, 3. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký (GS. Hà Văn Tấn dịch), Nxb. Thế 
giới, Hà Nội, 2006, tr. 23-24, 27.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.323-324.
4. Trong những ngày phát triển cường thịnh, tiềm lực kinh tế của Chân Lạp 

dựa vào nhiều nguồn thu trong đó chủ yếu là thuế thu được từ trên 3.000 phum, 
sóc. Ngoài chu cấp cho hoàng gia, các nguồn thu đó còn cung cấp cho 18 giáo sĩ 
cao cấp, 2.740 quan lại, 2.202 viên chức, 615 vũ sĩ, ngoài ra còn có nhiều nhà tu 
hành và các đối tượng khác. Tài sản của hoàng gia gồm có: các bộ đĩa vàng nặng 
500kg, đĩa bạc cũng có trọng lượng như vậy, 35 viên kim cương, 40.260 viên ngọc, 
4.540 viên đá quý, 523 parasols, 512 bộ khăn trải giường bằng lụa, 876 bộ màn 
Trung Quốc. Xem Michael D.Coe: Angkor and the Khmer Civilization, Thames và 
Hudson, 2003, p.150.
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Cũng cần phải nói thêm là, trong các cuộc xung đột, chiến tranh với 
Chămpa cũng như các quốc gia láng giềng khu vực, Chân Lạp thường 
huy động những đội quân lớn, được tổ chức, phiên chế chặt chẽ. Thông 
thường, các chiến binh đều được trang bị giáo, cung tên, khiên. Ngoài 
ra, quân Chân Lạp còn có kỵ binh và tượng binh. Đây chính là các đội 
tinh binh, chủ lực của Chân Lạp1. Hình tượng của các chiến binh, trang 
bị vũ khí và một số cuộc giao tranh giữa quân đội Chân Lạp với Chămpa 
vẫn được khắc họa rõ nét trên khu vực tháp Bayon. 

Tuy nhiên, sau cuộc “Chiến tranh trăm năm” giữa Chân Lạp và 
Chămpa, cả hai nước đều lâm vào thế suy yếu. “Những người này từ 
đây đã bị một kẻ thù mới là nước Xiêm chiếm cứ, không còn mơ tưởng 
đến chuyện chinh phục Chămpa nữa. Qua nhiều thế kỷ, họ chỉ còn biết 
theo dõi những sự kiện xảy ra kế tiếp nhau ở vương quốc này. Và những 
kẻ phiêu lưu thèm khát chiến lợi phẩm và danh vọng đã cầm đầu những 
băng nhóm ô hợp, ra sức lao vào phục vụ cho những kẻ mưu đồ giành 
giật ngôi vua khác nhau và tham gia đông đảo vào mọi cuộc nội chiến”2. 

3. Quan hệ Chân Lạp và Chămpa trong thời kỳ suy yếu (thế kỷ XIII-XVI)

Ở Chân Lạp, Jayavarman VII (1181-1215) qua đời sau khi can thiệp 
vào tình hình Chămpa và chinh phục lại vương quốc này. Người kế ngôi 
ở Chân Lạp có thể là con ông, ở ngôi trong những năm 1201-1245, với 
vương hiệu là Indravarman II (1215-1243). Lúc trị vì, Jayavarman VII 
là một ông vua kiệt xuất nhưng cũng là vương quân cuối cùng của giai 
đoạn thịnh đạt của Chân Lạp. Những cuộc chinh chiến liên miên cùng 
việc huy động nguồn tài lực cho việc xây dựng những công trình kiến 
trúc tôn giáo, đô thị đồ sộ đã làm cho vương quốc Chân Lạp rơi vào 
tình trạng kiệt quệ. Vì thế, từ sau thế kỷ XIII, hầu như Chân Lạp không 
những không thể tiếp tục xây dựng các công trình lớn mà còn phải 
thường xuyên lo chống đỡ những khó khăn kinh tế và giữ tư thế tự vệ 

1. Xem Michael D.Coe: Angkor and the Khmer Civilization, Sđd, pp.185-187.
2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.325.
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trong các quan hệ với các quốc gia láng giềng bên ngoài. Chắc rằng, đã 
không thể không có những cuộc đấu tranh bên trong nhằm chống lại 
chế độ thống trị phong kiến và nhất là sự phản kháng của Chămpa đối 
với chế độ cai trị Chân Lạp. Tình hình đó làm cho Indravarman II cảm 
thấy suy kiệt. Năm 1220, có thể là năm Bố Điền (Dhanapati Grama) ở 
Chămpa qua đời. Indravarman II cũng đã gần 20 năm ở ngôi vua Chân 
Lạp. Do phải đối phó với rất nhiều khó khăn bên trong cũng như bên 
ngoài nên ông đã phải rút quân khỏi Chămpa.

Triều đình Angkor cũng đã phải tính đến việc lập một chính quyền 
thân Angkor ở Chămpa trước khi rút đi. Jaya Paramesvaratigrama II đã 
được chọn vào vị trí này. Bia Mỹ Sơn (thế kỷ XV) cho biết ông vốn tên 
là Ong Ansaraja người xứ Turai (“Mada pu po tana raya sidah Yan Po 
Ku Sri Jaya Paramesvaravarman Ong Ansaraja uran Turaivijaya’’) và bia 
chợ Dinh nói trên đã cho biết ít nhiều về lai lịch của ông1.

Là một quý tộc Chăm, cháu của vua Jaya Harivarman II (sau năm 
1170), Jaya Paramesvaratigrama II có lẽ đã được nuôi dạy ở triều đình 
Chân Lạp ngay từ những ngày đầu Chămpa bị chiếm đóng nên năm 
1207, ông được vua Chân Lạp phong tước Kế vương (Yuvaraja). Văn 
bia nói tới những cuộc giao chiến của quân Chân Lạp với quân Pukam 
(Miến Điện), Siam, Davvan và Việt. Trong những năm sau đó, có lẽ ông 
cũng đã tham gia cuộc chiến tuy rằng những cuộc chiến tranh trong giai 
đoạn này, dù là chống cự hay tấn công, cũng không hề được một tài liệu 
nào xác nhận.

1. Jaya Paramesvaratigrama II là người có tương đối nhiều bia, trong đó bia 
Po Nagar (E.A: số 409b) và Chợ Dinh, Phan Rang (E.A. số 383) đã cung cấp một 
số niên đại và sự kiện quan trọng.

Bia kể sự kiện Chân Lạp đánh Chămpa năm 1190 và nói tới “Cuộc chiến tranh 
32 năm” giữa hai nước. Có lẽ cuộc chiến tranh được coi là bắt đầu từ khi Chămpa 
tấn công Chân Lạp năm 1175 (lần này bằng bộ binh, không thành công, và hai 
năm sau mới thắng được bằng thủy quân) và kết thúc năm 1207 khi Hoàng thân 
Chăm, sau là Jaya Paramesvaratigrama II được vua Chân Lạp phong Kế vương 
(Yuvaraja) thì từ khi đó Chân Lạp và Chămpa hòa hợp với nhau.
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Có thể Jaya Paramesvaratigrama II đã cầm quyền ngay từ khi “người 
Khmer đi về đất nước thánh thần, còn người Chămpa đi đến Vijaya” tức 
năm 1220. Sau khi rút quân về nước, chắc rằng do vấp phải sự chống đối 
trong nước nên ông đã cần có mấy năm để ổn định tình hình. Đến năm 
1227 ông mới làm lễ đăng quang (rajabhiseka), dựng đền thờ, cung điện 
ở kinh đô. Jaya Paramesvaratigrama II ở ngôi từ năm 1220 đến năm 
1252. Về chính trị, điều đáng lưu ý là Jaya Paramesvaratigrama II chính 
là người do triều đình Angkor đưa lên ngôi vua Chămpa, đã giữ thái 
độ thân thiện Angkor và kỳ thị với Đại Việt. Trong bối cảnh nước Đại 
Việt vào đầu thời Trần đang hưng thịnh nhưng vương quốc Chân Lạp 
thì bắt đầu có những biểu hiện suy yếu và không còn có những tác động 
đáng kể đến các mối quan hệ khu vực ngay cả với Chămpa cũng như 
các quốc gia vùng bán đảo khác. Thái độ kỳ thị không thức thời đó dẫn 
Jaya Paramesvaratigrama II đến chỗ xung đột với Đại Việt. Liên quan 
đến mối quan hệ giữa hai nước thời kỳ này, Đại Việt sử ký toàn thư viết: 
“Nhâm Tý Nguyên Phong năm thứ 2 (1252) (Tống Thuần Hựu năm  
thứ 12), mùa xuân, tháng giêng, vua thân đi đánh Chiêm Thành, sai 
Khâm Thiên đại vương là Nhật Hạo làm lưu thủ. Chiêm Thành từ khi 
nhà Lý suy nhược thường đem thuyền nhẹ đến cướp bóc dân ven biển. 
Đến khi vua lên ngôi, lấy đức để vỗ về, sai sứ sang dỗ bảo, tuy có thường 
sang cống, nhưng lại đòi lại đất cũ mà có ý dòm ngó nước ta. Vua giận, 
cho nên có việc thân chinh này.

Mùa đông, tháng 12, bắt được vợ vua Chiêm Thành là Bố Da La và 
các thần thiếp nhân dân rồi về”1.

Từ đầu thế kỷ XIII, do thế lực của vương quốc Chân Lạp không còn 
hùng mạnh như trước nên vương quốc này mất dần những lãnh thổ phụ 
thuộc bên ngoài. Sau cuộc rút quân năm 1220, Chân Lạp cũng phải từ 
bỏ quyền lực của mình đối với Chămpa. Sau khi Indravarman II qua đời, 
vua thứ ba của vương triều này lên ngôi là Jayavarman VIII (1243-1295), 

1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.II, tr.24.
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nhưng chưa rõ mối quan hệ gia tộc của ông vua này với các vua trước ra 
sao. Ở ngôi rất lâu, nhưng ông vua này không để lại những chiến công gì 
đáng kể. Tuy nhiên, một sự kiện đáng chú ý xảy ra vào cuối đời của ông, 
lần đầu tiên người Xiêm cho quân tấn công đến tận kinh đô Angkor của 
Chân Lạp. Qua lời kể, trong tác phẩm của mình, Chu Đạt Quan từng ghi 
lại: “Nghe đồn rằng họ đánh nhau với người Xiêm, đều lùa nhân dân đi 
đánh. Thường chẳng có trí lược mưu kế gì”1. Có lẽ lúc bấy giờ, thế lực 
của Chân Lạp đã rất suy yếu, phải huy động cả thường dân tham gia 
chiến đấu.

Năm 1295, Jayavarman VIII (1243-1295) do tuổi đã cao nên thoái vị 
nhường ngôi cho con rể là Indravarman III (1295-1307). Dưới thời vua 
này, đạo Phật Tiểu thừa (Hinayana) bắt đầu được truyền bá vào Chân 
Lạp cùng nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á. Lần đầu tiên, dưới ảnh 
hưởng của văn hóa Ấn, xuất hiện văn bia viết bằng chữ Pali. Sau khi 
Indravarman III qua đời, vua kế ngôi là Indrajayavarman (1307-1327) có 
họ như thế nào đối với dòng vua trước thật khó có thể biết được đích xác. 
Không có một sự kiện nổi bật nào dưới thời vua này, trừ việc ông có cho 
dựng hai bia vào cuối đời mình, nói về việc thờ cúng thần. Đây là bia cuối 
cùng của thời trung đại, viết bằng Phạn ngữ (Sanskrit) tìm thấy ở Chân 
Lạp. Vua cuối cùng của vương triều này là Jayavarmadiparameshvara 
(1327-1336?) mà người ta cũng không rõ mối quan hệ gia tộc của ông 
với các vua khác.

Cũng cần phải nói thêm rằng, song song với các cuộc xung đột khu 
vực, các mối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Chân Lạp với các quốc gia 
láng giềng như Chămpa, Xiêm vẫn tiếp tục diễn ra. Dưới thời trị vì 
của Rama Kamheng (1277-1317), con trai và là người kế nghiệp vua 
Sri Indraditya, người sáng lập nên vương quốc Sukhothay (1238-1438). 
Rama đã đưa vương triều Sukhothay đạt đến sự phát triển cường thịnh. 
Năm 1283, Rama Kamheng đã dốc hết tâm lực để sáng tạo nên chữ viết 
của người Thái trên cơ sở lối chữ viết nguyên sơ của người Xiêm mà lối 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.56.
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viết này lại được tiếp nhận từ dạng tự viết thảo của người Khmer trong 
thế kỷ XIII vốn được dùng trong ngôn ngữ Thái1.

Thế kỷ XIV cũng có thể coi là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử 
các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. Năm 1347 được đánh dấu đồng thời 
bởi sự thành lập vương quốc Miến Điện Taungu. Cũng trong khoảng 
thời gian đó, ở quần đảo Inđônêxia có sự thành lập vương quốc Sumatra 
của Adityavarman. Năm 1353 cũng là năm Pha Ngum thành lập vương 
quốc Lào Lan Ch’ang và Binnya U phục hưng lại quốc gia Hamsavati 
(Pegu). Trong khi đó, năm 1350, vua Hayam Wuruk (Rajasanagara), 
nhà vua vĩ đại nhất của Majapahit đã từng mở rộng quyền bá chủ của 
nước này tới những giới hạn cực điểm. Trong năm đó cũng diễn ra sự 
lên ngôi của Ramadhipati, người sáng lập ra vương triều Ayutthaya. Sự 
thiết lập của vương triều này cũng gắn liền với tên tuổi của ông trong 
việc thống nhất hai vương quốc cổ là Sukhothay và Lavo (Lopburi). 
Như vậy, cùng với Ayutthaya, Majapahit đã trở thành hai thế lực khu 
vực, một ở lục địa, một ở vùng hải đảo của khu vực Đông Nam Á2. 

Điều đáng chú ý là, cả hai cường quốc đều muốn xác lập lại và phân 
chia khu vực ảnh hưởng trên cơ sở sự cân bằng thế lực mới. Tuy vậy, với 
vùng bán đảo Mã Lai, vùng đất giáp ranh giữa biển với lục địa đã trở 
thành nơi đụng độ giữa hai thế lực này. Bên cạnh đó, “Thật là có ý nghĩa 
khi sự tập hợp những tiểu vương quốc giữa hai vùng ảnh hưởng của hai 
đại cường quốc lại diễn ra đúng vào lúc vương triều cổ bắt đầu suy yếu 
và ngược lại đường lối chính trị của nó lại tạo thuận lợi cho sự thành lập 
của các tiểu quốc để dễ bề khống chế”3. 

Bắt đầu từ cuối thế kỷ XIV, Chân Lạp phải đối phó với sự bành 
trướng của các vương triều Xiêm từ phía tây, đặc biệt là từ khi vương 
triều Ayutthaya hình thành vào giữa thế kỷ XIV. Trong suốt 78 năm 
(từ 1353 đến 1431), Ayutthaya và Chân Lạp liên tiếp có chiến tranh, 
trong đó chủ yếu là những cuộc tiến công Chân Lạp từ phía người Thái. 

1, 2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.352, 414.
3. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.414.
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Trong thời kỳ đó, có lúc kinh thành Angkor đã bị quân đội Ayutthaya 
chiếm đóng.

Vua Ayutthaya là Ramadhipati đã cho quân bao vây Angkor trong 
một năm. Trong khi đó, vua Chân Lạp là Lampong ốm rồi chết, hoàng 
thân Soryotey cầm quyền. Khắp nơi “chỉ nghe tiếng than khóc của nhân 
dân. Các tướng bị chết trận hết người này đến người khác. Chim chóc 
không còn kêu hót trong thành”. Cuối cùng, thành cũng bị phá hủy. 
Cuộc phòng vệ bị thất bại, hoàng thân Soryotey bị tử trận. Phần lớn cư 
dân trong thành bị bắt làm nô lệ, bạc vàng châu báu và tượng thần bằng 
vàng, ngọc bị cướp mang về đất Thái.

Trong vòng 5 năm (1352-1357), Chân Lạp bị người Thái cai trị. Tiếp 
đó một người em của Lampong là Soryovong, ẩn náu ở Lào đã trở về 
giành lại ngôi báu và cầm quyền yên ổn 20 năm (1357-1377). Ông vua 
này qua đời, con của Lampong được lập, là Barom Rama. Trong khoảng 
5 năm ở ngôi sau đó ông nhường vương quyền lại cho người em là 
Dhammasoka lên thay tiếp tục làm vua được hơn 10 năm. Minh sử của 
Trung Quốc kể tên hai vua khác nhau vào năm 1379 và 1387, ứng với 
việc thay ngôi này. Năm 1393, Ayutthaya lại cất quân sang tấn công Chân 
Lạp. Cuộc chiến lớn mà một số nguồn sử liệu nhắc đến có lẽ là trận tấn 
công này. Vua Chân Lạp cử bốn đạo quân tiến ra biên giới để ngăn chặn 
cuộc tấn công của quân Xiêm. Nhưng các hoàng thân Kếp và Tây chỉ 
huy hai đạo chính đã tự ý rút lui. Quân Thái tiến đến Angkor, bao vây 
kinh đô này. Quân trong thành kháng cự quyết liệt nên quân Thái vây 
6 tháng mà vẫn không sao hạ được thành. Quân Thái phải dùng gian 
kế để đột nhập được vào thành (1394). Vua Dhammasoka bị chết trận. 
Đất nước Chân Lạp lại một lần nữa bị người Thái xâm lược và thống trị.

Tuy nhiên, một hoàng thân đã mở con đường máu chạy thoát về 
miền Đông, cùng với đoàn tùy tùng, mang theo những vật báu của 
hoàng gia. Ở đây, ông đã lập căn cứ kháng chiến trong vùng Basan 
(Kompong Cham), xây dựng lực lượng rồi tiến về giải phóng Angkor. 
Sau khi giành lại được chủ quyền, ông lên làm vua nhưng chỉ ở ngôi 
một thời gian ngắn thì qua đời (1396-1405). Minh sử cho biết năm 1405, 
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vua Chân Lạp mất. Theo phiên âm Hán tự tên ông có thể đoán được là 
Samdach Chao Ponhea. Con ông đã cùng với ông chỉ huy cuộc kháng 
chiến chống quân Thái, người anh hùng dân tộc, nhà yêu nước vĩ đại, 
nay kế vị cha. Vua mới tên là Chao Ponhea Yat, trị vì lâu tới gần 50 năm.

Trong 30 năm ở ngôi của Ponhea Yat, Ayutthaya có lẽ còn tấn công 
Chân Lạp một vài lần nữa, nhưng không có tài liệu nào xác thực cho 
biết về những lần này. Các cuộc xâm lược của người Thái đã gây những 
tổn hại lớn lao không kể xiết. Cung điện và nhà dân phần lớn làm bằng 
gỗ, lá, đã bị đốt cháy rụi. Quân lính Thái còn tàn phá một số đền tháp, 
chân bệ đặt tượng để tìm vàng. Nhiều của cải bị lấy đi, nhiều người bị 
bắt làm nô lệ. Giữa những lần tấn công của quân Thái, nhiều người dân 
đã di cư về miền Đông Nam để tìm nơi sinh sống yên ổn và thuận tiện 
hơn. Kinh đô đã mất đi bộ mặt đông đúc và thịnh vượng của hơn một 
thế kỷ trước.

Các sử sách của Trung Quốc đã cung cấp bằng chứng về tình trạng 
rối loạn ở Chân Lạp vào cuối thế kỷ XIV. Với hy vọng thay đổi thế cục 
trong quan hệ quốc tế, Chân Lạp đã cử sứ bộ triều cống đến Trung Hoa. 
Cống vật của đức vua dâng cho Trung Quốc tháng 5-1386 bao gồm 59 
con voi, 60.000 cân trầm hương. Hoàng đế Trung Quốc đã khiển trách 
vua Chăm Chế Bồng Nga cướp đoạt mấy con voi trên đường sang Trung 
Quốc. O.W. Wolters từng đặt câu hỏi: Phải chăng vua Chăm đã đánh cả 
người Khmer và người Việt? Hẳn là ông đã chấp nhận luận điểm của 
Boisselier cho rằng, bia văn khắc ở Biên Hòa kỷ niệm một chiến thắng 
của Chămpa năm 1421 đã đề cập đến thời kỳ này. Có thể cuộc chiến đấu 
quyết liệt đã diễn ra liên tục giữa người Khmer và quân đội Chămpa. 
Các trận chiến đấu đã diễn ra quyết liệt ở các tỉnh Chamtabun và Loburi. 
Hai bên đột kích và phản kích nhau, hàng nghìn nông dân bất hạnh 
bị bắt, lưu đày. Rất có thể điều đó đã khiến người Chăm tham chiến.  
O.W. Wolters cho rằng có những bằng chứng vững chắc cho thấy mối 
quan hệ hết sức căng thẳng giữa người Chăm và người Khmer trong 
thời kỳ 1387-1400.
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Cuối thế kỷ XIV ở Chămpa, một ông vua nổi tiếng là Chế Bồng Nga 
trong khoảng 30 năm cầm quyền (1360-1390), đã tiến hành hầu như 
không ngưng nghỉ các cuộc tấn công vào quốc gia láng giềng Đại Việt ở 
phía bắc. Năm 1361, ông cho quân cướp phá cảng biển Dĩ Lý; năm 1368, 
đánh bại quân Đại Việt ở Chiêm Động; năm 1371, xâm lược vùng đồng 
bằng Bắc Bộ và cướp phá kinh thành Thăng Long; năm 1377, đánh bại 
quân Đại Việt ở Vijaya. Với cuộc tấn công này, vua Trần Duệ Tông đã tử 
trận. Năm 1380, quân Chăm lại huy động lực lượng ra cướp phá Nghệ 
An và Thanh Hóa. Năm 1384, Chế Bồng Nga lại tấn công Đại Việt bằng 
đường bộ, năm 1389, quân Chăm tấn công tới tận vùng Hưng Yên. Chỉ 
đến khi bị phản bội bởi một sĩ quan thuộc hạ, Chế Bồng Nga bị thủy 
quân nhà Trần bắn chết. Mất quân vương chủ chiến, các cuộc tấn công 
của Chămpa vào Đại Việt mới bắt đầu ngừng lại1. 

Một số ý kiến cho rằng, thời kỳ trị vì của Chế Bồng Nga là thời kỳ 
hoàng kim trong lịch sử vương quốc Chămpa. Tuy nhiên, ngay sau đó, 
vương quốc Chămpa đã phải trả giá cho những cuộc tấn công, xâm lấn 
của mình vào Đại Việt. Đó là việc các ông vua Chămpa sau đó đã phải 
cắt nhượng các phần lãnh thổ phía bắc của mình cho Đại Việt, kéo theo 
đó là sự suy yếu rõ rệt của vương quốc. Hệ quả cuối cùng là, sau cuộc tấn 
công của vua Lê Thánh Tông năm 1471 vào kinh thành Vijaya, vương 
quốc Chămpa đã không thể phục hồi và có thể lấy lại vị thế một quốc gia 
hùng mạnh như trước đây được nữa. Có thể nói, “nước Chămpa không 
ngừng phải chịu đựng sức ép ngày càng mạnh của nước láng giềng phía 
bắc. Kể từ thế kỷ XI, mặc dù cũng có vài lúc bật trỗi dậy, lịch sử của 
Chămpa chỉ là lịch sử của sự thoái lui của nền văn minh Ấn Độ trước 
nền văn minh Trung Hoa”2. Rõ ràng một Đại Việt mạnh hơn, được tổ 
chức tốt hơn đã giành được thắng lợi sau một chuỗi sức ép liên tục từ 
Chămpa cả từ biên giới phía nam cũng như từ đường biển phía đông. 

1. Xem Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.II, tr.177-180. 
2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.229. 
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Theo L.P. Briggs, các phái viên của Khmer đến Trung Quốc năm 1414 
đã oán thán về các cuộc đột kích, xâm lấn của quân Chăm bởi lẽ các 
cuộc xâm lấn đó đã gây nên nhiều trở ngại cho việc Chân Lạp cử các sứ 
giả sang Trung Quốc1. Về việc này, cổ sử Trung Quốc chép: “Năm thứ 6 
(1408) và năm thứ 12 (1414) nước ấy lại vào cống. Vì lý do nước họ luôn 
bị Chiêm Thành vào xâm lược quấy nhiễu, nên sứ giả của họ lưu lại lâu 
không về. Hoàng đế sai Trung quan đưa họ về, và sắc cho Chiêm Thành 
bãi binh, tiến hành hòa hiếu”2. Tuy nhiên, dù hoàng đế Trung Quốc đã 
gửi thư cảnh cáo vua Chăm nhưng ông ta vẫn tiến hành một cuộc xâm 
lược quy mô lớn vào vùng đồng bằng sông Mê Kông và đến năm 1426 
quân Chăm mới bị đánh đuổi khỏi đó. 

Năm 1431, trước sức tấn công như vũ bão của người Thái, kinh 
thành Angkor bị chiếm đóng và cướp phá. Đền chùa, cung điện bị hủy 
hoại, vô số tượng thần bị đập nát, hàng vạn tù binh, của cải cùng nhiều 
pho tượng quý bị đưa về đất Thái. Sự thất thủ của kinh thành Angkor 
năm 1431 cũng như sự dời đô về Phnôm Pênh đánh dấu bước ngoặt 
trong lịch sử chính trị của vương triều Angkor3.

Trung tâm quần cư truyền thống của người Khmer là ở bắc Biển 
Hồ và trung lưu sông Mê Kông. Từ thế kỷ VII, sau khi chinh phục quốc 
gia Phù Nam, họ đã thực hiện một cuộc di chuyển Nam tiến lần thứ 
nhất. Tuy nhiên, bấy giờ việc khai phá vùng hạ lưu sông Mê Kông chưa 
làm được bao nhiêu. Rừng rậm và đầm lầy vẫn còn bao phủ. Mặt khác, 
kinh đô vương quốc đóng ở bắc Biển Hồ nên dân cư vẫn tập trung chủ 
yếu ở đó. Đến thế kỷ XIII, do chính sách cưỡng bức lao động, chế độ 
quân dịch rất nặng nề của các vua Khmer trong các thế kỷ XI-XII cũng 
như do sự uy hiếp của người Thái, cuộc Nam tiến lần thứ hai của người 
Khmer lại diễn ra. Họ đã tiến xuống vùng hạ lưu Chao Phraya để tìm 
đến một không gian định cư rộng lớn đồng thời cũng tìm đến một vùng 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American Philosophical 
Society, 1951.

2. Minh sử, dẫn theo Nguyễn Hữu Tâm: Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp 
qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc, Sđd, tr.256-310.

3. Phạm Đức Thành: Lịch sử Campuchia, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 
1995, tr.103.
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đất an toàn hơn trước áp lực của người Thái1. Cư dân Khmer sống quần 
tụ ở vùng sông Bốn mặt (Chakdomuk) tức vùng Phnôm Pênh ngày nay. 
Cuối thế kỷ XIV, khi có đợt tấn công lớn thứ hai của người Thái vào 
Chân Lạp, kinh đô Angkor bị chiếm, thì cuộc di cư của dân chúng lại 
tăng mạnh mẽ. Một bộ phận người Khmer có thể đã đến vùng thượng 
nguồn sông Vàm Cỏ và sông Bé. Chính ở đây, họ đã phải đối diện với 
người Chăm vốn đã có mặt từ trước2.

Lý giải sự suy vong của vương triều Angkor ở Chân Lạp, các học 
giả cho rằng, đó là do đường lối chiến tranh liên miên với các nước 
láng giềng khiến nước này bị suy kiệt về nhân lực, vật lực. Bên cạnh đó, 
việc xây dựng những công trình kiến trúc đồ sộ đã phá hoại nặng nề 
sức lao động, suy kiệt tiềm lực trong nước. Cùng với những tác nhân 
trong nước thì sự thịnh, suy của vương triều Angkor còn chịu tác động 
sâu sắc từ những nhân tố bên ngoài. Đó là những cuộc xâm lăng của 
ngoại bang vào kinh thành Angkor, đặc biệt là những cuộc tấn công của 
người Chăm và người Thái đã gây nên sự tàn phá ghê gớm, chẳng hạn 
như việc người Chăm đã đánh chiếm và tiêu huỷ Angkor vào năm 1177; 
hay những cuộc tấn công của người Thái bao vây, chiếm đóng kinh đô 
Angkor trong những năm 1352, 1394, 14313.

* 
*        *

1. Nicholas Tarling (Ed.): The Cambridge History of Southeast Asia, Vol. I, 
Cambridge University Press, 1992, p.168-172. 

2. Bi ký Biên Hòa thực ra là dòng chữ khắc trên bệ một pho tượng đá: “Người 
đã tôn kính dựng tượng thần Tribhunakranta bằng chiến lợi phẩm đoạt được khi 
chinh phục người Khmer. Người đã cúng dâng chiến lợi phẩm đó làm tài sản cho 
các thần, các Linga và khước từ vĩnh viễn sự vui thú ở đất nước Khmer cũng như 
ở đất nước Chăm”. Niên đại bia bị mờ, nhưng “di saka loka sastartha nalah” có khả 
năng hơn cả là năm saka 1360, tức là năm 1438 Công lịch, và cũng chỉ có năm này 
mới phù hợp với “con của Sri Jaya Sinhavarman V - Người miền núi”.

3. Xem Ian Mabbett and David Chandler: The Khmers, Blackwell Publishers, 
1995, pp.204-217.
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Chân Lạp và Chămpa là hai quốc gia láng giềng. Mặc dù có những 
khác biệt về nguồn gốc tộc người giữa một bên là Môn - Khmer với 
một bên là Malayo - Polynésien nhưng do sự gần gũi về vị trí địa lý, 
hai dân tộc đã có quan hệ lâu dài trên nhiều phương diện: kinh tế, 
tôn giáo, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. Mối quan hệ giữa hai vương 
quốc ở Đông Nam Á trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có giai đoạn 
chiến tranh căng thẳng, có giai đoạn hòa hiếu thân thiện. Cùng với chủ 
trương, chính sách của các quân vương, triều đại... quan hệ Chân Lạp - 
Chămpa còn chịu nhiều tác động của môi trường chính trị khu vực. 
Sự trỗi dậy của người Thái cũng như vị thế, ảnh hưởng chính trị của 
Trung Quốc (như một nhân tố hằng xuyên) đã có tác động không nhỏ 
đến quan hệ hai nước1. Bên cạnh đó, nguồn lợi tự nhiên, sức lao động 
của cư dân cũng như nguồn lợi thu được từ các tuyến giao thương khu 
vực cùng những ảnh hưởng tôn giáo... đã dẫn đến những mâu thuẫn, 
chiến tranh giữa hai vương quốc. Có thể nói, các cuộc chiến đã để lại 
hệ quả nhiều mặt đối với xã hội, kinh tế và đời sống chính trị của cư 
dân mỗi nước. Bên cạnh đó, trong vòng ảnh hưởng của văn minh Ấn, 
nhiều mối giao lưu văn hóa, trao đổi kinh tế, sự chuyển dịch dân số 
cũng đã diễn ra. Để rồi, đến thế kỷ XV, vì nhiều nguyên nhân, từ những 
quốc gia cường thịnh trong khu vực, cả Chân Lạp và Chămpa đều bị 
suy yếu nghiêm trọng. 

Lịch sử vương quốc Chân Lạp và Chămpa là lịch sử của hai vương 
quốc “Ấn Độ hóa” điển hình ở Đông Nam Á thời cổ trung đại. Vương 
quốc Chân Lạp và Chămpa trong lịch sử hình thành, phát triển của 
mình đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn minh Ấn Độ. Mặt khác mô 
hình văn hóa - xã hội Ấn (Indian model) cũng có nhiều nét phù hợp với 
các xã hội Đông Nam Á2. Trên cơ sở kế thừa những tinh hoa văn hóa 

1. Wang Gungwu: “Ming Foreign Relations: Southeast Asia”, in: China and the 
Chinese Oversea, Times Academic Press, 1991, pp.71-79.

2. Martin Stuart-Fox: A Short History of China and Southeast Asia: Tribute, 
Trade and Influence, Sđd, p.28.
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của nền văn minh Ấn, cả hai quốc gia đã có những thích ứng và chọn 
lựa mô thức phát triển phù hợp với đặc điểm vương quốc mình. Vương 
quốc Chămpa được coi như là một thể chế biển điển hình của khu vực 
Đông Nam Á. Do những hạn chế nhất định về điều kiện phát triển kinh 
tế nông nghiệp, Chămpa đã tập trung duy trì, phát triển ngoại thương. 
Vương quốc này đã tập trung khai thác các nguồn lợi tự nhiên của núi 
rừng và biển cả để thiết lập vị thế kinh tế và thúc đẩy hoạt động của hệ 
thống kinh tế đối ngoại. Do có vị trí địa lý thuận lợi, Chămpa đã mở 
rộng các mối quan hệ buôn bán, trao đổi với các quốc gia trong khu vực 
đồng thời cũng muốn chiếm lĩnh các tuyến hải thương cùng các vùng 
tài nguyên của các quốc gia láng giềng khu vực1. Trong khi đó, Chân Lạp 
được coi như một thể chế nông nghiệp tương đối tiêu biểu2. Sức mạnh 

1. Theo John F. Cady thì người Chăm đã sớm dấn thân với biển cả và là một 
trong những cộng đồng cư dân có kỹ năng đi biển nổi tiếng ở Đông Nam Á. Tuy 
nhiên, do thiếu nhân lực nên người Chăm vừa buôn bán vừa tiến hành cướp bóc 
(semipiracy) mà chủ yếu là bắt và buôn bán nô lệ. Trên phương diện văn hóa, 
mặc dù cũng có tri thức ưu việt về nghệ thuật và kiến trúc nhưng họ đã không thể 
xây dựng được những đền tháp quy mô lớn như Chân Lạp. Nguyên nhân cơ bản 
là do thiếu nhân lực. Dù vậy, kiến trúc gạch của Chămpa vẫn có thể sánh cùng 
với kiến trúc đá của Chân Lạp do tính độc đáo của các công trình đó. Xem John  
F. Cady: Southeast Asia: Its Historical development, McGraw-Hill Book Company, 
1964, pp.106-108. 

2. Vào thế kỷ X-XI, kinh tế Khmer có những tăng trưởng rõ rệt. Sự mở rộng cơ sở 
kinh tế nông nghiệp đã bảo đảm những cơ sở vững chắc cho Angkor thực hiện chính 
sách bành trướng trong các thế kỷ X và XI. Nhưng bên cạnh đó quá trình tập trung dân 
cư vào sống trong các thành thị (urbanization) cũng tăng trưởng nhanh chóng dưới 
thời cầm quyền của Rajendravarman II (944-968) và tiếp tục dưới thời Jayavarman V 
(968-1001) và đạt mức tăng trưởng cao nhất dưới thời Suryavarman I (1002-1050). 
Ví dụ dưới thời cầm quyền của Jayavarman IV (928-942) chỉ có 12 văn bia chữ Phạn 
có khái niệm ...pura (có nghĩa là thành thị) nhưng đến thời Rajendravarman II đã 
có tới 24, thời Jayavarman V là 20, nhưng đến thời Suryavarman I con số đó đã tăng 
lên đến 47. Xem Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in Early 
Southeast Asia, University of Hawaii Press, 1985, p.170. 
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chủ yếu của nền kinh tế nước này dựa trên sự khai phá vùng châu thổ 
sông Mê Kông, các thung lũng và vùng Biển Hồ. Tuy nhiên, qua các 
cuộc xung đột với Chămpa và các quốc gia khu vực, dường như đế chế 
Angkor không chỉ muốn khẳng định quyền lực khu vực mà còn muốn 
mở rộng tầm hoạt động sang phía đông đồng thời vươn tầm kiểm soát 
ra phía biển. Mặc dù có những khác biệt về nền tảng kinh tế, đặc tính 
phát triển nhưng cả hai thể chế đều đạt đến sự phát triển cường thịnh. 
Sự phát triển đó, mà tiêu biểu là các công trình kiến trúc tôn giáo có quy 
mô lớn và giá trị nghệ thuật độc đáo, đã có nhiều đóng góp tiêu biểu cho 
hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á cũng như nhân loại. 

Có thể coi vương quốc Chân Lạp và Chămpa là hai thể chế mandala 
điển hình trong lịch sử Đông Nam Á thời kỳ cổ trung đại1. Vương quốc 
Chân Lạp cũng như Chămpa đã có những thời kỳ phát triển cực thịnh, 
thậm chí trở thành những thế lực lớn trong khu vực. Nhưng, cùng với 
việc tiến hành các cuộc chiến tranh, thôn tính kéo dài nhiều thế kỷ thì 
việc huy động nguồn lực đất nước để xây dựng các công trình kiến trúc 
tôn giáo có quy mô lớn cũng như xu hướng ly tâm, cát cứ trong các tiểu 
quốc (mandala) đã trở thành nguyên nhân chính yếu khiến cho các 
vương quốc này không thể đạt đến sự phát triển bền vững và duy trì 
quyền lực lâu dài. Nhìn lại những biến động chính trị và sự thăng trầm 
quyền lực khu vực, cũng có ý kiến cho rằng: “Các vương quốc Đông 
Nam Á đã không được tổ chức và quản lý tốt bởi lẽ họ đã tiếp nhận 
triết lý về chính quyền và cấu trúc chính trị từ Ấn Độ chứ không phải 
từ Trung Hoa”2. Nhìn chung, các quốc gia Đông Nam Á đã không xây 

1. Về vấn đề “mandala” trong lịch sử cổ xưa của Đông Nam Á, tham khảo 
O.W.Wolters: History, Culture, and Religion in Southeast Asian Perspective, Ithaca, 
NY. Cornel Southeast Asian Program Publication - Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore, 1999; Nguyễn Văn Kim: “Dấu ấn cổ sơ của các xã hội Đông 
Nam Á”, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 6 (386), 2008, tr.25-39; Đỗ Trường Giang: 
“Mandala trong nhận thức và cách nhìn của các học giả quốc tế”, bài đăng trên tạp 
chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, 2009, tr.59-67.

2. Martin Stuart-Fox: A Short History of China and Southeast Asia: Tribute, 
Trade and Influence, Sđd, p.28.
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dựng thể chế chính trị của mình theo mô hình tập quyền cao trên cơ sở 
một thiết chế chính trị Nho giáo phân tầng sâu và được tổ chức chặt chẽ. 
Có thể coi đó là thiết chế chính trị duy lý khác biệt căn bản với thiết chế 
chính trị duy tâm của loại hình Đông Nam Á, khoan dung, dễ thích ứng 
và biến đổi. Ở đó, những người đứng đầu đất nước được tôn vinh như 
thần thánh đồng thời cũng là đại diện, hiện thân của thần. Thiết chế đó 
có sức mạnh riêng của nó bởi thế giới thiêng, sự huyền nhiệm dẫn dắt 
dân tộc nhưng cũng dễ bị biến đổi thậm chí suy tàn mau chóng trước 
những tác động, thách thức thực tế của điều kiện chính trị, kinh tế - xã 
hội trong nước cũng như khu vực. 

Đến thế kỷ XV, trước những chuyển biến mạnh mẽ của môi trường 
chính trị, kinh tế khu vực cũng như sự trỗi dậy của một số quốc gia láng 
giềng, cả hai nước đã bị xâm nhập, tấn công rồi từng bước bị suy yếu và 
cuối cùng phải gánh chịu những tác động mạnh mẽ từ các thế lực chính 
trị khác ở bên trong cũng như ngoài khu vực. 

II- QUAN HỆ CHÂN LẠP - ĐẠI VIỆT THẾ KỶ XI-XVI 

1. Quan hệ hai nước trong các thế kỷ VII-X

Trong tiến trình lịch sử, nếu như quan hệ của Đại Việt với Chân 
Lạp1 từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVI là mối quan hệ mang tính truyền thống 
diễn ra đa dạng, phức tạp dưới nhiều hình thức, với các hoạt động bang 

1. Trong bài viết này, chúng tôi dùng thuật ngữ Chân Lạp và Đại Việt để chỉ 
chung cho phần lãnh thổ thuộc Campuchia và Việt Nam ngày nay. Trong suốt 
các thế kỷ XI-XVI, quốc hiệu Đại Việt và Chân Lạp có một thời gian ngắn bị gián 
đoạn: Trong đó, đối với Việt Nam, quốc hiệu Đại Việt được khởi đặt năm 1054 
dưới thời vua Lý Thánh Tông kéo dài đến đầu thế kỷ XIX, tuy nhiên quốc hiệu này 
có thời gian bị gián đoạn đó là dưới thời Hồ (1400-1407) có quốc hiệu là Đại Ngu 
và trong những năm 1407-1428 là thời kỳ thuộc Minh. Còn đối với Campuchia, 
tên Chân Lạp xuất hiện trong chính sử Việt Nam và Trung Quốc vào khoảng thế 
kỷ VI và VII, bị gián đoạn trong thời kỳ họ đánh chiếm và cai trị Chiêm Thành (từ 
năm 1199 đến đầu thế kỷ XII), thời kỳ mà chính sử Trung Quốc gọi họ là Chiêm 
Lạp và phải đến khi nhà Nguyên thành lập (năm 1279) mới gọi lại là Chân Lạp.
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giao, “triều cống”; các hoạt động giao thương, xung đột quân sự... thì 
quan hệ hai nước trong các thế kỷ VII - X được coi là giai đoạn bản lề và 
tạo đà cho giai đoạn tiếp sau.

Theo các nguồn thư tịch cổ Việt Nam (tuy không nhiều và khá tản 
mạn), chúng ta thấy rằng Chân Lạp là quốc gia được biết đến từ rất sớm. 
Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho rằng: “Chân Lạp: Tên 
nước, ở về phía nam Lâm Ấp. Theo Đường thư, Chân Lạp cũng còn gọi 
là Cát Miệt (Khmer). Chân Lạp vốn xưa là thuộc quốc của Phù Nam, 
sau năm Thần Long (705-706) đời Đường, chia làm hai: nửa về phía bắc 
có nhiều đồi núi, gọi là Lục Chân Lạp, tức nay là Cao Miên; nửa ở phía 
nam liền biển, nhiều hồ, nhiều chằm, nên gọi là Thủy Chân Lạp”1. 

Nếu như ghi chép của bộ chính sử Việt Nam cung cấp những thông 
tin quan trọng về Chân Lạp cũng như sự chia tách giữa hai khu vực thì 
các nguồn thư tịch cổ Trung Hoa cũng cho biết thêm nhiều thông tin 
cụ thể về vương quốc này. Theo sách Thông chí của Trịnh Tiều (người 
đời Tống), “Chân Lạp thông hiếu với Trung Quốc từ đời Tùy (581-617). 
Nước này nằm ở phía tây nam nước Lâm Ấp vốn là một nước phiên 
thuộc của Phù Nam. Cách quận lỵ Nhật Nam 60 ngày đi thuyền. Phía 
nam giáp Xa Cừ. Phía tây giáp nước Châu Giang. Vua nước ấy, họ là 
Sát Lợi, tên là Chất Đa Tư Na. Từ đời ông tổ của vị vua này, thế nước 
đã dần dần cường thịnh. Đến đời Chất Đa Tư Na bèn thôn tính nước 
Phù Nam. Khi Chất Đa Tư Na chết, con ông là Y Xa Na Tiên lên thay. Ở 
kinh thành Y Xa Na, dưới thành có hai vạn nhà ở, trong thành có một 
tòa nhà lớn. Đó là chỗ vua coi chầu. Vua đứng đầu 30 thành lớn. Mỗi 
thành có vài ngàn nhà, và đều có các bộ súy (người chỉ huy một thành).  
Quan chức của nước ấy cũng giống như ở nước Lâm Ấp. Vua của họ ba 
ngày ra coi chầu một lần”2.

1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Nxb. Giáo dục, Đà Nẵng, 2007, tr.193. 
Về sự chia tách của Chân Lạp có thể tham khảo thêm các bộ thư tịch cổ của Trung 
Quốc như Tùy thư, Văn hiến thông khảo, Thông chí, Chư phiên chí, Thái bình hoàn vũ ký.

2. Trịnh Tiều: Thông chí, quyển 198, tập 18, dẫn theo Nguyễn Hữu Tâm: “Khái 
quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, 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.304.
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Như vậy, những thông tin mà hai bộ cổ sử của Việt Nam và Trung 
Quốc cung cấp là rất có giá trị. Qua đó, chúng ta không chỉ thấy được thời 
gian thành lập quốc gia Chân Lạp (vào cuối thế kỷ VI, đầu thế kỷ VII) 
cũng như thời gian chia tách thành hai bộ phận của quốc gia này (vào 
đầu thế kỷ VIII) mà còn thấy được đặc tính phát triển của chúng. Có thể 
thấy, sau khi chinh phục được Phù Nam, xã hội Chân Lạp dường như đã 
hướng mạnh đến sự thiết lập một quốc gia thống nhất. 

Nếu như trong các thế kỷ VII-X, tiến trình lịch sử của Chân Lạp 
là quá trình hình thành quốc gia, sự chia tách đất nước, rồi tái thống 
nhất và phát triển đến đỉnh cao của nền văn minh Angkor huy hoàng; 
thì Việt Nam thời kỳ này là quá trình đấu tranh chống ách đô hộ của 
nhà Đường, từ năm 622, nhà Đường gọi nước ta là An Nam đặt dưới sự 
quản chế của đô hộ phủ phương Bắc. Về sự thay đổi tên gọi nước ta thời 
kỳ này, trong tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú 
viết: “Bài thông luận của sử thần họ Ngô1: Xét lúc đầu đời Đ ường chia 
thiên hạ ra làm 15 đạo, lấy đất 9 quận của nhà Hán làm đạo Lĩnh Nam, 
còn đất An Nam đặt làm phủ đô hộ, đều thuộc vào đạo Lĩnh Nam thống 
trị. Đến năm Vũ Đức thứ 5 (622) gọi là Giao Châu. Từ đời Điều Lộ2 trở 
về sau không gọi là Giao Châu mà gọi là An Nam”3.

1. Trong Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ có những đoạn thông luận không rõ 
của chính Ngô Thì Sĩ hay của một ngư ời nào viết, hiện ch ưa khảo đ ược.

2. Niên hiệu của vua Đư ờng Cao Tông ở Trung Quốc (năm 679).
3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Quyển 1, phần Dư địa chí, 

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, tr. 34-35. Về sự kiện này, sách Vân đài loại 
ngữ của Lê Quý Đôn do Nxb. Văn hóa - Thông tin xuất bản năm 2006, tr.173 cũng 
chép: “Nhà Đường lên làm vua (Trung Quốc), năm Vũ Đức thứ 5 (622), vua Cao 
Tổ đặt ra An Nam đô hộ phủ, tên An Nam bắt đầu có từ đấy, gồm có 17 châu, phủ”. 
Theo ghi chép của Lê Quý Đôn thì các châu phủ đó cụ thể gồm: Giao Châu, Lục 
Châu, Phong Châu, Ái Châu, Hoan Châu, Phú Lộc, Nham Châu, Trường Châu, 
Thang Châu, Doanh Châu, Lung Châu, Lương Châu, Hoàn Châu, Chiêm Châu, 
Giáp Châu, Sơn Châu, Diễn Châu, Lâm Châu, Ảnh Châu.
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Trong lịch sử, Việt Nam và Chân Lạp là những quốc gia láng giềng 
có nhiều mối liên hệ mật thiết. Trong quan hệ giao lưu và thế ứng đối, 
tương tác quyền lực khu vực, giữa hai nước có nhiều nét tương đồng về 
điều kiện tự nhiên cũng như giá trị văn hóa. Với kiến thức uyên thâm, 
cộng với sự trải nghiệm phong phú từ thực tế, nhà sử học nổi tiếng của 
Việt Nam cuối thế kỷ XVIII Lê Quý Đôn đã có những nhận định cụ 
thể, chính xác về vị trí và điều kiện tự nhiên giữa Chân Lạp với vùng 
Nghệ An: “Ven biên giới Nghệ An, cách Chiêm Thành mấy trăm dặm. 
Từ Chiêm Thành đến Chân Lạp, đường đi mất nửa tháng. Xem Chân 
Lạp phong thổ ký, thì thấy Chân Lạp, với Nghệ An, phong tục không 
khác mấy. Nước Chân Lạp nửa năm có mưa, nửa năm tuyệt không có 
hạt mưa nào. Từ tháng 4 đến tháng 9, ngày nào cũng vậy, qua giờ Ngọ 
là mưa. Sau đó từ tháng 10 đến tháng 3, tuyệt không mưa một giọt nào. 
Những nhà trồng trọt chỉ định rõ: bao giờ lúa chín, thì lúc ấy nước tràn 
đến nơi nào, tùy địa lợi mà gieo trồng. Nay, vùng phía trên trấn Nghệ 
An, năm nào tháng 5 cũng mưa nhiều, tháng 6 nước ngập, đến đầu mùa 
đông mưa mới tạnh, nước mới lui”1. Trong các nguồn sử liệu Trung 
Hoa, cũng có nhiều nhận xét cho rằng về điều kiện, tài nguyên thiên 
nhiên, Chân Lạp cũng có nhiều nét giống như Lâm Ấp. Môi trường tự 
nhiên Đông Nam Á trong đó có khu vực Bắc Trung Bộ vốn có nhiều nét 
tương đồng với các quốc gia khu vực. 

Trải qua thời kỳ quan hệ giữa hai nước diễn ra một cách tự nhiên, 
đến thế kỷ VIII, lần đầu tiên Mai Thúc Loan cùng những người tham 
gia khởi nghĩa đã liên kết với Chân Lạp để chống lại ách đô hộ của 
nhà Đường. Sử cũ chép: “Sơ niên, hiệu Khai Nguyên (713-714), của 
Huyền Tông, soái trưởng Giao Châu là Mai Thúc Loan làm phản, hiệu 
xưng là Hắc Đế, ngoài kết giao với quân của Lâm Ấp và Chân Lạp, tập 
hợp được 30 vạn quân sĩ, chiếm cứ nước An Nam. Vua Huyền Tông ra 
lời chiếu sai quan Tả Giám Môn Vệ tướng quân là Dương Tư Miễn và 
quan đô hộ là Nguyên Sở Khánh qua đánh, cứ noi theo con đường cũ 

1. Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, Sđd, tr.429.
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của Mã Viện đi tới phá quân của Loan, thâu những xác chết đắp thành 
gò lớn rồi kéo về”1. 

Trong bối cảnh và điều kiện thời bấy giờ, một cuộc khởi nghĩa có số 
quân tham gia lên đến 30 vạn chắc chắn phải là cuộc khởi nghĩa có quy 
mô rất lớn. Cuộc khởi nghĩa đó thể hiện tinh thần phản kháng mạnh 
mẽ của cộng đồng cư dân Việt chống lại ách đô hộ của nhà Đường. 
Tuy nhiên, số liệu 30 vạn quân tham gia khởi nghĩa là vấn đề cần kiểm 
chứng. Phần lớn những bộ thư tịch cổ của Việt Nam về sau này như Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại Nam nhất thống chí, Việt sử cương mục tiết yếu... 
đều chép dựa theo Đường thư của Trung Quốc. Theo Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục cho biết: “Lời cẩn án - Khoảng năm Khai Nguyên 
(713-714) nhà Đường, An Nam đô hộ phủ vẫn còn ở Giao Châu, thống 
trị 12 châu, 59 huyện, đều đặt các quan thú, tể để quản trị. Việc đánh 
thuế tô, điệu và bắt lính đều tuân theo lệnh nhà Đường. Lúc Mai Thúc 
Loan khởi lên, thì phủ đô hộ với các châu Phong, Ái, Lục, Diễn chưa 
nghe thấy có đâu là thuộc về Mai Thúc Loan đóng giữ, như vậy Mai 
Thúc Loan làm thế nào mà chiêu tập được người 32 châu, có số quân 
đến 40 vạn? Trộm nghĩ Thúc Loan chẳng qua giữ được một châu, thế lực 
cũng nhỏ. Bấy giờ Đường Huyền Tông thích lập công ở biên giới, bọn 
Tư Húc và Quang Sở Khách thì lợi dụng xứ này ở nơi hiểm trở xa xôi, 
nên mới thổi phồng thanh thế bên địch để cầu lấy công cán và phong 

1. Lê Tắc: An Nam chí lược, Nxb. Thuận hóa - Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ 
Đông Tây, Hà Nội, 2002, tr. 117-118. Về sự kiện này, theo Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục, số quân Mai Thúc Loan dưới sự lãnh đạo lên đến 40 vạn, sách 
chép: “Theo Đường thư, khoảng năm Khai Nguyên (713-741), An Nam có Mai Thúc 
Loan làm phản, tự xưng là Hắc đế, chiêu tập quân 32 châu, ngoài liên kết với các 
nước Lâm Ấp, Chân Lạp và Kim Lân, giữ vùng biển nam, quân số có đến 40 vạn. Tư 
Húc xin đi đánh, chiêu mộ 10 vạn quân, cùng với Quang Sở Khách tiến quân theo 
đường cũ của Mã Viện, nhân lúc bất ý, sập đến đánh. Thúc Loan hoang mang nao 
núng, không kịp mưu tính cách đối phó, bị thua to. Tư Húc mới chôn những xác 
chết chung vào một nơi, đắp thành cái gò cao (Kình quán), để ghi chiến công của 
mình, rồi rút quân về”, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, t.1, tr. 177.
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thưởng đó thôi. Nếu không phải thế thì sao giáp binh và đất đai như thế, 
mà quân nhà Đường mới thoạt kéo đến đó vội kinh hãi tan rã ngay? Sử 
cũ cũng chép Thúc Loan ngoài liên kết với các nước Lâm Ấp, Chân Lạp, 
số quân có 30 vạn có lẽ cũng cứ dựa qua vào Đường thư, chứ chưa xét 
đến sự thực”1.

Khởi nghĩa của Mai Hắc Đế tuy chưa giành được thắng lợi cuối 
cùng nhưng đã góp phần quan trọng làm rung chuyển chế độ cai trị của 
nhà Đường và trở thành một mốc son trong tiến trình đấu tranh của 
dân tộc Việt trong suốt hàng ngàn năm Bắc thuộc. Với tài năng và nhãn 
quan chính trị xa rộng, lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa không chỉ phát huy 
sức mạnh nội sinh, đoàn kết, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh 
của dân tộc Việt mà còn tận dụng sức mạnh ngoại sinh, liên kết với Lâm 
Ấp, Chân Lạp nhằm hỗ trợ đắc lực cho công cuộc đấu tranh lật đổ ách 
cai trị của nhà Đường. 

Bước sang thế kỷ IX, mối liên hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục được 
duy trì, tuy rằng thời bấy giờ nước ta vẫn chịu sự áp chế của nhà Đường, 
và sứ đoàn của Chân Lạp đến Giao Châu là để tiến cống chính quyền 
đô hộ phủ. Sử cũ đã ghi lại: “Trương Châu - Nguyên trước làm An Nam 
Kinh lược phán quan, đến đời vua Hiến Tông, năm Nguyên Hòa thứ 
3 (808), đổi làm chức Đô hộ Kinh lược sứ... Các nước Chiêm Thành, 
Chân Lạp đều lo tiến cống. Chiêu chết, Liễu Tử Hậu làm văn tế”2. Việc 
tiến cống của Chiêm Thành cũng như Chân Lạp không chỉ cho thấy sự 
thuần phục của họ đối với chính quyền An Nam đô hộ phủ, mà nó còn 
cho thấy vị trí quan trọng của Việt Nam thời kỳ này - vùng đất mà các 
chính thể phương Bắc luôn coi là cửa ngõ bang giao và thông thương vô 
cùng cần thiết với các quốc gia phương Nam.

Không những coi Việt Nam thời kỳ này có vị trí tối quan trọng 
trong lộ trình hải thương khu vực, mà chính quyền phương Bắc còn coi 
nước ta có vị trí trọng yếu về quân sự, là địa bàn để các chính thể này 

1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, tr.177-178.
2. Lê Tắc: An Nam chí lược, Sđd, tr.196.
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toan tính các nước cờ chính trị, quân sự đối với các quốc gia phía nam 
trong đó có Chân Lạp. Trong An Nam chí lược, Lê Tắc viết: “Đời Đường, 
năm Hội Xương thứ 5 (845), tiết mục nói về cách tuyển cử: “An Nam 
đưa vào thi tiến sĩ không được quá tám người, minh kinh không được 
quá mười người”. Xét theo phép đời nhà Đường, chức vụ của các quan 
phiên trấn: Đô hộ An Nam và Phong Châu có nhiệm vụ đề phòng đường 
bộ, đừng cho người Lĩnh Nam vào Chân Lạp mua khí giới và ngựa”1.

Sự triều cống và thuần phục của Chiêm Thành cũng như Chân Lạp 
tiếp tục được duy trì trong thời gian sau này, chính sử triều Lê ghi rõ 
điều đó: “Mậu Dần (858), (Đường Đại Trung năm thứ 12),... Bấy giờ đói 
kém loạn lạc liên tiếp, 6 năm không nộp thượng cung (thượng cung là 
tiền, lụa nộp sang Kinh sư để cho vua (Trung Quốc) chi dùng), trong 
quân không có khao thưởng. Thức bắt đầu sửa sang việc thuế khóa, 
khao thưởng quân lính. Chiêm Thành, Chân Lạp đều thông sứ trở lại”2. 
Về sự kiện này, sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho biết 
thêm: “Năm Mậu Dần (858), Giao Châu bấy giờ luôn đói kém và loạn 
lạc, đến nỗi hàng sáu năm không có thuế nộp lên trên, trong quân lính 
không có khi nào khao thưởng. Vương Thức mới sửa lễ cống, khao các 
quân sĩ. Từ đấy, các nước Chiêm Thành, Chân Lạp đều sai sứ đi lại và trả 
lại những dân đó cướp đi từ trước”3.

2. Quan hệ Đại Việt - Chân Lạp trong các thế kỷ XI - XVI

Như đã trình bày ở trên, nếu như quan hệ hai nước dưới thời Bắc 
thuộc diễn ra thuần túy dưới hình thức liên minh quân sự hoặc các hoạt 
động tiến cống, thì sau khi Đại Việt giành được độc lập, quan hệ hai 
nước diễn ra đa dạng dưới nhiều hình thức. 

Trong đó, hoạt động thương mại đã diễn ra từ khá sớm, tuy đây 
có thể chỉ là hoạt động buôn bán phi quan phương. Chính sử đã chép: 

1. Lê Tắc: An Nam chí lược, Sđd, tr.228.
2. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.193-195.
3. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, tr.192.
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“Tháng giêng năm đầu Đại Trung Tường Phù (1008). Tháng 9, Giao 
Châu Vương tâu nói có hai người lái buôn Chân Lạp, bị Giao Châu sảnh 
trục xuất, trốn đến xin nhập tịch làm dân bản châu. Chân Tông nói: 
“Người phương xa vì cùng đường phải chạy đến quy phụ, xuống chiếu 
cấp y phục, tiền bạc và khiến sứ dẫn về nước””1. Phải chăng chính vì các 
hoạt động “thương mại ngoài luồng” mà các lái buôn Chân Lạp đã bị 
chính quyền Hoa Lư ngăn cấm và trục xuất?

Điều đáng lưu ý là, các hoạt động giao thương giữa Chân Lạp và 
Đại Việt không phải là mối quan hệ một chiều. Nếu như nguồn thư tịch 
cổ Việt Nam phản ánh các hoạt động buôn bán “phi quan phương” của 
người Chân Lạp thì nguồn tư liệu bia ký của Chân Lạp cung cấp thông 
tin về các hoạt động thương mại tích cực của thương nhân người Việt 
ở quốc gia này. Nội dung của một tấm bia dựng năm 987 cho thấy điều 
đó, “trong một bia ký từ Ban That (có thể là Băn Thắt) được dựng dưới 
thời vua Jayavarman VI (1080-1107) đã chỉ ra rằng thuyền mui (barges - 
hay có thể là xà lan)2 đã hoạt động phổ biến ở lưu vực sông Mê Kông. 
Thương nhân người Việt được chép trong tấm bia Phum Mien (năm 
987) có thể đã sử dụng con đường sông Mê Kông để đến Chân Lạp, 

1. Lê Tắc: An Nam chí lược, Sđd, tr. 233-234.
2. Về thuyền bè và mái chèo của Chân Lạp, trong Chân Lạp phong thổ ký, 

Chu Đạt Quan, một thành viên của đoàn sứ bộ nhà Nguyên đến Chân Lạp vào 
cuối thế kỷ XIII, cho biết: “Thuyền lớn làm bằng gỗ cứng. Thợ không có cưa, chỉ 
dùng búa bổ, xẻ thành từng tấm ván, đã tốn gỗ lại tốn công, rất tồi. Phàm muốn 
gỗ thành từng khúc, cũng chỉ lấy đục đứt đi. Làm nhà cũng như vậy. Thuyền cũng 
dùng đinh sắt, lấy lá giao che, lại lấy cây cau bổ ra thành phiến mà nẹp lên trên. 
Thứ thuyền đó gọi là “tân nã”, dùng chèo. Dầu quét làm bằng dầu cá hòa với đá 
vôi. Thuyền nhỏ lấy gỗ nhỏ đục thành máng, đem lửa đốt, dùng gỗ chống rộng 
ra, bụng lớn, hai đầu nhọn, không có buồm, có thể chở được vài người, chỉ dùng 
chèo gọi là “bì lan””, Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký (GS. Hà Văn Tấn dịch, 
GS. Phan Huy Lê giới thiệu, ThS. Nguyễn Ngọc Phúc chú thích), Nxb. Thế giới, Hà 
Nội, 2006, tr.53-54.
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họ khởi hành từ Nghệ An xuyên qua Hà Trại, xuôi xuống hạ lưu sông 
Mê Kông”1.

Trong mối quan hệ đa dạng, đa chiều của Đại Việt với các quốc gia 
khu vực thời kỳ Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV), nếu như quan hệ với Trung 
Quốc luôn là mối quan hệ có tính truyền thống lâu đời thì nước bang 
giao với Chămpa nổi trội về phương diện chính trị, văn hóa; quan hệ với 
Java, Xiêm, Tam Phật Tề... lại tập trung về giao thương2. Vậy thì, quan hệ 
của Đại Việt và Chân Lạp diễn ra chủ yếu trên phương diện nào? 

Nếu chỉ khảo sát các bộ chính sử, chúng ta có thể thấy rằng quan 
hệ của Chân Lạp và Đại Việt thời kỳ này chỉ là quan hệ chính trị một 
cách thuần túy thông qua việc các phái đoàn triều cống của Chân Lạp tới 
Đại Việt. Có thể thấy được điều này qua những ghi chép của Đại Việt 
sử ký toàn thư: “Nhâm Tý, (Thuận Thiên) năm thứ 3 (1012), (Tống Đại 
Trung Tường Phù năm thứ 5),... nước Chân Lạp đến cống”3; “Giáp Dần, 

1. Louis Finot: L’ inscription de Ban That, BEFEO 12, 1912: 2 và George 
Coedès: Inscription du Cambodge, vol. 6, Hanoi, 1937-1942; Paris, 1951-1966, 
pp.183-186; Dẫn theo Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in 
Early Southest Asia, University of Hawaii Press, Honolulu, 1985, p.173.

2. Xem Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Tiến Dũng: “Về các mối giao 
thương của quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần (thế kỷ XI-XIV)”, tạp chí Nghiên cứu 
lịch sử, số 7, 2007, tr. 34. Về quan hệ của Đại Việt với Trung Quốc thời kỳ này, xin 
xem thêm: Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam,  
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1963, tr.224-226, 288-291; Nguyễn Hữu Tâm: “Bác dịch 
trường: Quan hệ buôn bán biên giới Lý - Tống thế kỷ XI-XIII”, bài in trong Việt 
Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVII, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 
2007, tr.138-148; Li Tana: A view from sea: Perspectives on the Northern and Central 
Vietnamese coast, Journal of Southeast Asian studies, vol. 37 (1), United Kingdom, 
2006, pp. 83-102... Về quan hệ của Đại Việt và Chămpa, xin xem thêm: Nguyễn Thị 
Phương Chi: “Quan hệ giữa Đại Việt với Chămpa thời Trần (thế kỷ XIII-XIV)”, 
tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8, 2007, tr.37-44. Về quan hệ của Đại Việt với 
Java, xin xem thêm: Nguyễn Tiến Dũng: “Quan hệ thương mại của Đại Việt và 
Java thế kỷ XI-XIV”, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7, 2009, tr.23-31.

3. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.243.
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(Thuận Thiên) năm thứ 5 (1014), (Tống Đại Trung Tường Phù năm  
thứ 7),... nước Chân Lạp sang cống”1; “Canh Thân, (Thuận Thiên) năm 
thứ 11 (1020), (Tống Thiên Hy năm thứ 4). Mùa hạ, tháng 4, nước Chân 
Lạp đến cống”2; “Ất Sửu, (Thuận Thiên) năm thứ 16 (1025), (Tống Thiên 
Thánh năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 2, nước Chân Lạp sang cống”3; 
“Bính Dần, (Thuận Thiên) năm thứ 17 (1026), (Tống Thiên Thánh năm 
thứ 4)... Mùa đông, tháng 11, nước Chân Lạp sang cống”4; “Quý Dậu, 
(Thiên Thành) năm thứ 6 (1033), (Tống Minh Đạo năm thứ 2). Mùa 
xuân, tháng giêng, nước Chân Lạp sang cống”5; “Kỷ Mão, (Thông Thụy) 
năm thứ 6 (1039),... tháng 12, nước Chân Lạp sang cống”6; “Bính Thân, 
(Long Thụy Thái Bình) năm thứ 3 (1056), (Tống Gia Hựu năm thứ 1). 
Mùa xuân, tháng giêng, nước Chân Lạp sang cống”7.

Có thể thấy rằng, dưới thời Lý, trong vòng 183 năm (từ năm 1012 
đến năm 1195), Chân Lạp cử phái đoàn đến Đại Việt triều cống 24 lần, 
trong khi đó đến Trung Quốc 5 lần8. Như vậy, cứ hơn bảy năm (bảy năm 
rưỡi), Chân Lạp lại đến tiến cống triều đình Đại Việt một lần. Điều đáng 
lưu ý là, có bốn lần phái đoàn của Chân Lạp đến tiến cống trong vòng 
hai năm liên tiếp, đó là vào các năm 1025-1026; 1056-1057; 1134-1135; 
và 1194-1195; còn khoảng thời gian lâu nhất giữa hai lần triều cống là 
39 năm (từ năm 1153 đến năm 1191). Những thông tin trên càng trở 
nên đáng chú ý hơn nếu đặt số lần triều cống của Chân Lạp trong sự đối 
sánh với số lần tiến cống của Chămpa đến Đại Việt dưới thời Lý. Chỉ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.244, 246, 247, 247, 255, 
259-261, 271.

8. Dưới thời Lý, theo thống kê của Momoki Shiro: “Đại Việt và thương mại 
ở Biển Đông thế kỷ X-XV”, in trong Đông Á và Đông Nam Á - Những vấn đề lịch 
sử và hiện tại, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2004, tr.317 và Li Tana: A View from Sea: 
Perspectives on the Northern and Central Vietnamese coast, Sđd, p.85, số lần tiến 
cống của Chân Lạp là 19 lần. Tuy nhiên, khi thống kê lại trong Đại Việt sử ký 
toàn thư và Việt sử lược, chúng tôi thấy rằng Chân Lạp đến triều cống Đại Việt 
là 24 lần.
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tính riêng dưới thời Lý, Chămpa tiến cống Đại Việt 22 lần1, như vậy có 
nghĩa là số lần tiến cống của Chân Lạp đến triều đình nhà Lý còn nhiều 
hơn cả số lần tiến cống của Chămpa - một quốc gia có nhiều mối quan 
hệ mật thiết cả trên phương diện chính trị, văn hóa với Đại Việt thời 
kỳ này. Tuy nhiên, một đặc điểm mà chúng tôi cần nhấn mạnh thêm là, 
ghi chép rất chung chung về mối quan hệ bang giao - triều cống của Đại 
Việt với nhiều quốc gia trong khu vực thời kỳ này2, trong đó có Chân 
Lạp là điều dễ nhận thấy khi khảo sát nguồn chính sử của Việt Nam. Và 
sử cũ chỉ chép là có phái đoàn của Chân Lạp đến cống, nhưng do ai dẫn 
đầu, cống phẩm là gì và số lượng bao nhiêu thì không được ghi chép cụ 
thể. Điều này thật sự tạo nên rất nhiều khó khăn cho chúng tôi trong 
việc phác dựng lại một cách chân thực và chi tiết hơn nữa về quan hệ 
chính trị - bang giao giữa hai nước dưới thời Lý.

Sự khó khăn trong việc khai thác nguồn chính sử ít ỏi trong nước 
buộc chúng tôi phải tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ và áp dụng 
phương pháp nghiên cứu liên ngành, trong đó, nguồn thư tịch cổ của 
Trung Quốc là nguồn bổ trợ quan trọng. Và khi đi sâu phân tích và liên 
kết các sự kiện một cách có hệ thống, chúng tôi thấy rằng chắc hẳn số 
lượng cống phẩm của Chân Lạp đến chính quyền Thăng Long phải hậu 
hĩnh và phong phú. Chính vì thế mà các phái bộ Chân Lạp mới được 
vương triều Lý đón tiếp trọng thị. Toàn thư viết: “Mậu Tuất, (Hội Tường 
Đại Khánh) năm thứ 9 (1118), (Tống Trùng Hòa năm thứ 1)... Tháng 2, 
sứ nước Chân Lạp sang chầu. Đặt lễ yến tiệc mùa xuân và mở hội khánh 

1. Về số lần tiến cống của Chămpa đến vương triều Lý, xin xem cụ thể bảng 
thống kê của Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Tiến Dũng: Về các mối giao thương 
của quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần (thế kỷ XI-XIV), Tlđd, tr.29.

2. Khi khảo sát chính sử Việt Nam Đại Việt sử ký toàn thư, chúng tôi nhận 
thấy bộ thư tịch cổ này ghi chép rất vắn tắt cống phẩm mà Chămpa tiến cống Đại 
Việt cũng như những sản vật mà phái đoàn của Đại Việt mang đi sứ nhà Tống. Có 
thể liệt kê các sản vật mà Chămpa thượng tiến nhà Lý đó là: sư tử, voi trắng, hoa 
bằng vàng, trân châu, dâng con gái và sản vật địa phương; và những món quà mà 
sứ đoàn Đại Việt đi sứ nhà Tống là voi nhà, dê (trắng, đen), vàng, bạc, sừng tê...
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thành bảy bảo tháp. Bấy giờ xuống chiếu cho Hữu ty bày nghi trượng 
ở điện Linh Quang, dẫn sứ giả đến xem”1. Nhận định này càng được 
thấy rõ hơn khi chúng ta đặt sự tiến cống của Chân Lạp đối với Đại 
Việt trong tương quan so sánh với sự tiến cống của quốc gia này đến 
nhà Tống (Trung Quốc) hay mối quan hệ bang giao với Chămpa. Sách 
Văn hiến thông khảo của tác giả Mã Đoan Lâm (1245-1322) đã chép lại 
rằng: “Nước ấy xưa cùng với Chiêm Thành là láng giềng hòa hảo, tuế 
cống vàng nghìn lạng. Ngày rằm tháng năm, năm thứ 4 niên hiệu Thuần 
Hy, chúa Chiêm Thành đem binh thuyền đánh úp kinh đô nước ấy. 
Nước ấy thề phải báo thù. Năm Kỷ Mùi niên hiệu Khánh Nguyên, cử đại 
quân xâm nhập Chiêm Thành, lại lập người Chân Lạp làm chúa Chiêm 
Thành. Nay cũng là thuộc quốc của Chân Lạp”2; “Năm thứ 6 niên hiệu 
Khánh Nguyên, phủ Khánh Nguyên nói vua nước ấy lên ngôi. Năm thứ 
20 sai sứ dâng biểu cống voi tốt hai con cùng sản vật địa phương. Chiếu 
ban xuống báo đáp họ ưu hậu và dụ rằng nước ấy vốn phải vượt đường 
biển xa xôi, từ nay về sau miễn phải vào cống nộp”3. Còn theo sách Chư 
phiên chí của Triệu Nhữ Quát: “Nước này vốn giao hiếu với nước Chiêm 
Thành hàng năm cống vàng”4.

Không những vậy, với cách nhìn đối sánh khi đặt Đại Việt, Chămpa 
và Chân Lạp trong những mối tương tác chính trị phức tạp thời bấy 
giờ, chúng ta không chỉ phần nào có thể liên tưởng đến số lượng, quy 
mô của cống phẩm mà còn thấy được một phần nguyên nhân mà chính 
quyền Chân Lạp cử phái đoàn đến triều đình nhà Lý. Điều này đúng như 
nhìn nhận của học giả người Anh D.G.E. Hall qua tham khảo, phân tích 

1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.288-289.
2, 3. Mã Đoan Lâm: Văn hiến thông khảo, dẫn theo Nguyễn Hữu Tâm: “Khái 

quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, bài in 
trong Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, Sđd, tr.303, 304.

4. Triệu Nhữ Quát: Chư phiên chí, dẫn theo Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát về 
Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, bài in trong 
Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, Sđd, tr.307.
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các tài liệu bia ký và thư tịch cổ về Khmer: “Việc chinh phục Chămpa là 
thành tựu quân sự lớn nhất của triều đình Jayavarman. Đức vua rất kiên 
trì và thận trọng trong việc chuẩn bị hành động báo thù, thậm chí đã cử 
sứ thần đem quà đi thăm vua Đại Việt nhằm bảo đảm sự trung lập của 
Đại Việt”1. Sự kiện chính trị - quân sự này tương ứng với ghi chép của 
chính sử Việt Nam về các lần triều cống của Chân Lạp đến chính quyền 
Thăng Long vào các năm 1191, 1194 và 1195; phải chăng để tranh thủ 
được sự trung lập của Đại Việt chắc hẳn cống phẩm của Chân Lạp mang 
sang tiến cống phải rất có giá trị?

Bên cạnh đó, phải chăng chính tính cách phóng khoáng và thái độ 
cởi mở của triều Lý khiến không chỉ giới quý tộc Trung Quốc, Chămpa 
mà ngay cả giới quý tộc Chân Lạp cũng coi Đại Việt là địa điểm lưu trú 
lý tưởng, là môi trường thuận lợi để phát triển các hoạt động kinh tế. Có 
thể thấy được sự kiện đó nhiều lần qua các bộ chính sử. Đối với Chân 
Lạp, vào năm: “Giáp Thìn, (Thiên Phù Duệ Vũ) năm thứ 5 (1124), (Tống 
Tuyên Hòa năm thứ 6)... Mùa hạ, tháng tư, người nước Chân Lạp là Kim 
Đinh A Truyền cùng bốn người gia đồng sang quy phụ”2. Qua nghiên 
cứu của mình, học giả H. Maspéro cũng đã cung cấp những chi tiết rất 
rõ ràng về sự kiện này: “Thực vậy, vào năm 1023 và 1024, nước Đại Việt 
không ngừng cho trú ngụ những toán người Cao Miên hay người Chăm 
tìm cách ẩn náu trên lãnh thổ của mình”3. 

Tuy nhiên, quan hệ của Chân Lạp với Đại Việt thời Lý không chỉ có 
quan hệ chính trị, bang giao thông qua các hoạt động triều cống. Thực 
tế lịch sử cho thấy, Chân Lạp đã từng là nước chủ động đem quân sang 
tấn công phần lãnh thổ cực nam của quốc gia Đại Việt thời bấy giờ. Điều 
đáng chú ý là, nếu như trong cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan chống 

1. D. G. E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.194.
2. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.292-293.
3. H. Maspéro: La frontière de l’Annam et du Cambodge, BEFEO, XVIII, N03, 

tr. 34, Dẫn theo G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.287.
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lại ách đô hộ của nhà Đường, vào đầu thế kỷ VIII, người Chân Lạp mang 
quân sang liên minh, hưởng ứng, thì trong cuộc kháng chiến chống 
Tống, Chân Lạp cùng với Chămpa liên kết với chính quyền phương Bắc, 
hòng tạo nên một mũi giáp công từ phía nam. Về sự kiện này, nhiều bộ 
thư tịch của nước ta đều ghi rõ. Sách Việt sử thông giám cương mục viết: 
“Năm thứ 5*, nhà Tống sai Quách Quỳ cầm đầu chín t ướng hợp lực với 
Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lư ợc, ông (tức Lý Thường Kiệt - TG) 
đón đánh ở sông Như  Nguyệt phá tan được”1. Hay như sách Đại Việt sử 
ký toàn thư viết: “Bính Thìn, (Thái Ninh) năm thứ 5 (1076), (từ tháng 4 
về sau là niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 1; Tống Hy Ninh năm 
thứ 9). Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ xứ Quảng Nam2 là 
Quách Quỳ làm Chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, 
họp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta”3. Sự kiện này 
cũng được sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú cho 
biết cụ thể và chi tiết thêm: “Năm thứ 5 (1076), tháng 34, nhà Tống sai 
Quách Quỳ làm Chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, hợp với quân Chiêm 
Thành, Chân Lạp xâm lược nước ta. V ương An Thạch nhà Tống nghe tin 
châu Khâm, châu Liêm bị hạ, đã không vui, lại được đem tờ lộ bố5 của 
ta nói: “Nhà Tống đặt ra phép thanh miêu6 và miễn dịch7 làm cho nhân 
dân khốn cùng, nay ta đem quân để cứu vớt”, Vư ơng An Thạch lại càng 
thêm giận, mới sai Thiên chư ơng đãi chế là Triệu Tiết làm Chiêu thảo 
sứ đem quân tiến đánh ta. Triệu Tiết nói: “Quách Quỳ thạo việc ngoài 

* Tức năm 1076 (T.G.).
1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sđd, Quyển 1, tr.308-309.
2. Quảng Nam: Tên lộ của nhà Tống, sau chia làm Quảng Nam Đông lộ, tức 

tỉnh Quảng Đông và Quảng Nam Tây lộ, tức tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
3. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.278.
4. Việt sử thông giám c ương mục chép việc này vào tháng 12, năm Anh Vũ 

Chiêu Thắng thứ 1, tức năm 1076.
5. Lộ bố: Tờ bố cáo cho dân chúng.
6. Thanh miêu: Phép cho dân vay tiền lúa non lấy lãi nhẹ.
7. Miễn dịch: Cho dân nộp tiền để khỏi lao dịch.
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biên, xin để Quỳ làm chánh sứ, Tiết xin làm phó”. Vua Tống nghe theo, 
sai thống lĩnh 9 tư  ớng quân hợp với hai n ước Chiêm Thành, Chân Lạp 
xâm l  ược nư ớc ta. Vua sai Lý Th ường Kiệt đón đánh quân Tống ở sông 
Như  Nguyệt1, phá tan, quân Tống chết hơn 1000 người. Quách Quỳ rút 
lui, lại lấy các châu Quảng Nguyên của ta2.

Cuộc tấn công của Chân Lạp vào phần lãnh thổ phía Nam của Đại 
Việt luôn nằm xen kẽ với các lần “triều cống” của nước này đến chính 
quyền Thăng Long, điều này cho thấy mối quan hệ phức tạp, cũng như 
tính chất liên minh lỏng lẻo của các thực thể chính trị trên bán đảo Đông 
Nam Á thời kỳ này. Chỉ không lâu sau khi “triều cống” Đại Việt từ 
năm 1126 đến năm 1128, Chân Lạp đã đem quân xâm phạm vùng đất 
Nghệ An. Về sự kiện này, Việt sử lược chép lại rằng: “Năm Mậu Thân, 
hiệu Đại Thuận năm đầu (1128), Chân Lạp đến cướp ở châu Nghệ An. 
Tháng hai, Chân Lạp đến cướp ở Nghệ An, vua sai Thái phó Nguyễn 
(Lý) Bình Công đánh dẹp, bắt được tướng của nó rồi về”3.

Nếu như sách Việt sử lược chỉ ghi khái lược về sự cướp phá của 
Chân Lạp, thì sách Đại Việt sử ký toàn thư viết khá cụ thể. Chỉ trong 
năm 1128, Chân Lạp đã hai lần đem quân sang tấn công vùng biên viễn 
phía nam của nhà Lý: “Mậu Thân, Thiên Thuận năm thứ 1 (1128), (Tống 
Kiến Viêm năm thứ 2). Ngày Giáp Dần, tháng 1, hơn 2 vạn người Chân 
Lạp vào cướp bến Ba Đầu ở châu Nghệ An. Xuống chiếu cho Nhập nội 
thái phó Lý Công Bình đem các quan chức đô cùng người châu Nghệ An 
đi đánh... Ngày Quý Hợi, Lý Công Bình đánh bại người Chân Lạp ở bến 
Ba Đầu, bắt được chủ tướng và quân lính... Thư báo thắng trận của Lý 
Công Bình đến kinh sư”4; “Ngày Mậu Thìn (1128), vua ngự đến hai cung 

1. Sông Như Nguyệt ngày nay thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đây là 
một khúc của sông Cầu.

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Quyển 2, Phần Bang giao 
chí, Sđd, tr.645.

3. Việt sử lược, Sđd, tr.140.
4. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.299.
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Thái Thanh, Cảnh Linh và các chùa quán trong thành để lễ tạ ơn Phật và 
Đạo đã giúp ngầm cho Công Bình đánh được người Chân Lạp... Tháng 
ba (1128), Lý Công Bình đem quân về kinh sư, dâng tù 169 người”1. 
“(Tháng 8, năm 1128) Người Chân Lạp vào cướp hương Đỗ Gia ở châu 
Nghệ An, có đến hơn 700 chiếc thuyền. Xuống chiếu sai bọn Nguyễn Hà 
Viêm ở Thanh Hóa và Dương ổ ở châu ấy đem quân đánh, phá được... 
Châu Nghệ An đệ tâu một phong quốc thư của nước Chân Lạp, xin sai 
người sang sứ nước ấy. Vua không trả lời”2. Chỉ trong vòng khoảng bảy 
tháng, Chân Lạp đã hai lần mang quân sang xâm lấn Đại Việt với số 
lượng khá lớn - lần một là hơn 2 vạn người, lần hai là 700 chiến thuyền, 
điều này vừa cho thấy tiềm lực quân sự của quốc gia này, đồng thời vừa 
cho phép chúng ta liên tưởng rằng, chắc hẳn giao thông thủy bộ của hai 
nước phải rất thuận lợi cho nên họ mới nhanh chóng lưu chuyển một 
lượng quân lớn như vậy. Bên cạnh đấy, một chi tiết cũng rất đáng chú 
ý là, chỉ không lâu sau cuộc xung đột quân sự năm 1128, Chân Lạp lại 
sai sứ giả dâng quốc thư xin nhà Lý sai sứ giả sang nước họ. Hành động 
sai sứ giả dâng quốc thư và xin Đại Việt cử sứ giả sang nước mình của 
Chân Lạp được coi là hành động xin nghị hòa và tái thiết lập quan hệ 
bang giao. Đây là hành động thường thấy ở mọi cuộc chiến. Tuy nhiên, 
tiếp cận vấn đề ở góc độ khác thì cần thấy được rằng, chính sự “im lặng” 
và không trả lời của người đứng đầu của chính quyền Đại Việt dường 
như vừa cho thấy thái độ “giận dữ” nhưng đồng thời cũng cho thấy vị 
thế thượng phong của Đại Việt thời bấy giờ.

Đối với Chân Lạp thời kỳ này, theo nhiều nhà nghiên cứu, vị vua 
Surayavarman II (1130-1150) là một trong những vua hùng mạnh nhất 
trong lịch sử Khmer. Theo quan điểm của G.Coedès: “Việc vua lên cầm 
quyền trùng hợp với sự qua đời của Jaya Indravarman II của Chămpa 
và Kyanzitha của Pagan. Sự hiểu biết tốt hơn về mối quan hệ giữa các 
nước này có thể sẽ cho thấy một mối liên hệ nhân quả giữa việc biến 
mất của hai nhà vua hùng mạnh và việc chiếm quyền của một nhà vua 

1, 2. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.300, 301.
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người Khmer đầy tham vọng, có khả năng đánh cả sang Đông và sang 
Tây”1. Việc đánh sang phía Đông của nhà vua Surayavarman phải chăng 
bên cạnh mục tiêu chính là vương quốc Chămpa còn là vùng lãnh thổ 
Nghệ An của Đại Việt. Có thể thấy rõ điều này, vì chỉ trong 20 năm cầm 
quyền của ông vua này, theo chính sử Việt Nam, Chân Lạp đã bốn lần 
tấn công sang Đại Việt vào các năm 1132, 1137, 1149 và 1150.

Chúng ta có thể thấy các đợt tấn công của Chân Lạp trong Đại Việt 
sử ký toàn thư: “Nhâm Tý, Thiên Thuận năm thứ năm (1132), (Tống 
Thiệu Hưng năm thứ hai). Tháng tám, Chân Lạp và Chiêm Thành đến 
cướp châu Nghệ An... Xuống chiếu cho Thái úy Dương Anh Nhĩ đem 
người ở phủ Thanh Hóa và châu Nghệ An đi đánh quân Chân Lạp và 
Chiêm Thành, phá tan... Tháng chín, Lệnh hỏa đầu ở đô Phụng vệ là 
Đinh Ngưu dâng voi trắng. Lệnh thư gia châu Nghệ An là Trần Lưu 
dâng ba người Chiêm Thành. Trước đây, bọn người này thường ẩn nấp 
ở chỗ hiểm yếu, bắt người châu Nghệ An đem bán cho nước Chân Lạp, 
Lưu đặt phục binh ở chỗ ấy, bắt được đem dâng”2. Sách Phủ biên tạp lục 
cho biết thêm: “Thần Tông, năm Thiên Thuận thứ 5 (1132), Nhâm Tý, 
người nước Chiêm Thành là bọn Cụ Ban trốn về nước, đi đến trại Nhật 
Lệ thì người trại ấy bắt được giải về Kinh sư. Chiêm Thành bèn cùng 
Chân Lạp hội quân vào cướp Nghệ An. Chân Lạp tức là nước Cao Miên 
ngày nay”3. Còn Việt sử lược chép rằng: “Năm Nhâm Tý, hiệu Đại Thuận 
thứ 5 (1132), mùa thu, tháng tám, Chân Lạp, Chiêm Thành đến cướp 
châu Nghệ An. Vua xuống chiếu sai Thiếu úy Dương Anh Nhĩ đi đánh, 
thắng được”4.

Sự tấn công của Chân Lạp sang lãnh thổ Đại Việt dưới thời vua 
Surayavarman II còn tiếp tục vào các năm: “Đinh Tỵ, Thiên Chương Bảo 

1. G.Coedès: Les Etats Hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Dẫn theo D.G.E. 
Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.190.

2. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.306.
3. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Sđd, tr.39-40.
4. Việt sử lược, Sđd, tr.141.
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Tự năm thứ 5 (1137)... Mùa xuân, tháng giêng, châu Nghệ An chạy trạm 
tâu việc tướng nước Chân Lạp là Phá Tô Lăng1 cướp châu ấy. Xuống 
chiếu cho Thái úy Lý Công Bình đem quân đi đánh. Tháng 2, châu Nghệ 
An động đất, nước sông đỏ như máu. Công Bình sai Nội nhân hỏa đầu 
Đặng Khánh Hương về Kinh sư đem việc ấy tâu lên. Công Bình đánh bại 
người Chân Lạp”2; “Năm Đinh Mão, hiệu Đại Định năm thứ 9 (1149), 
mùa thu, tháng 9, Chân Lạp đến cướp châu Nghệ An”3; “Canh Ngọ, Đại 
Định năm thứ 11 (1150), (Tống Thiệu Hưng năm thứ 20)... Tháng 9, 
người Chân Lạp cướp châu Nghệ An, đến núi Vụ Thấp gặp nắng nóng 
ẩm thấp, phần nhiều chết vì lam chướng bèn tự tan vỡ”4; 

Sang đầu thế kỷ XIII, nhận thấy sự suy yếu của vương triều Lý, Chân 
Lạp liên kết với Chămpa sang tấn công Đại Việt vào các năm: “Bính Tý, 
Kiến Gia năm thứ 6 (1216), (Tống Gia Định năm thứ 9)... Chiêm Thành 
và Chân Lạp đến cướp châu Nghệ An, châu bá là Lý Bất Nhiễm đánh 
phá được”5; “Mậu Dần, Kiến Gia năm thứ 8 (1218), (Tống Gia Định 
năm thứ 11)... Chiêm Thành và Chân Lạp đến cướp châu Nghệ An, Lý 
Bất Nhiễm đánh tan được, thăng tước hầu, ban thực ấp 7.500 hộ, thực 
phong 1.500 hộ”6.

Như vậy, có thể thấy rằng, chỉ trong 142 năm, Chân Lạp đã 9 lần 
đem quân sang tấn công Nghệ An - vùng biên viễn phía nam của vương 
triều Lý, cứ trung bình gần 16 năm, Chân Lạp lại đem quân sang cướp 
phá một lần, đây có thể coi là mật độ khá dày đặc. Trong đó, có năm 
Chân Lạp đem quân đến tấn công hai lần (1128) hoặc đem quân đến 
trong hai năm liên tiếp (1149, 1150), khoảng thời gian lâu nhất giữa hai 
cuộc tấn công là 66 năm (từ năm 1150 đến năm 1216), và có những lần 
có quy mô khá lớn (đó là hai lần trong năm 1128). Điều đáng chú ý là, 

1. Việt sử lược chép là Tô Phá Lăng và chép việc vào năm 1136. Sách chép như 
sau: “Năm Bính Thìn, hiệu Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 4 (1136), tướng Chân 
Lạp là Tô Phá Lăng đến cướp châu Nghệ An. Vua sai thái phó Nguyễn (Lý) Công 
Bình đi đánh bại được”, Sđd, tr. 142.

2, 4, 5, 6. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.309, 318, 336-337, 337. 
3. Việt sử lược, Sđd, tr.145.



CHƯƠNG III: NAM BỘ TRONG CÁC MỐI GIAO LƯU VÀ QUAN HỆ KHU VỰC 347

chỉ tính riêng dưới thời Lý, Chân Lạp là nước kéo quân sang cướp phá 
Đại Việt nhiều nhất1, trong tương quan so sánh với một lần xâm lược 
của nhà Tống (năm 1076 và 1077) và bảy lần tấn công của Chămpa. 
Trong đó có bốn lần Chân Lạp liên quân với Chămpa vào các năm: 
1076, 1132, 1216 và 1218 cũng như có một lần liên quân với cả nhà Tống 
và Chămpa (1076). Điều đáng chú ý hơn là, cả trong chín lần đem quân 
đến Đại Việt của Chân Lạp, quân đội nước này chỉ cướp phá Nghệ An - 
vùng biên viễn phía nam của Tổ quốc ta. 

Một câu hỏi được đặt ra, tại sao Chân Lạp lại chỉ tấn công vào vùng 
đất này mà không phải là nhiều vùng lãnh thổ khác nhau của quốc gia 
Đại Việt? Bên cạnh đó, cũng có một vấn đề nữa cần phải đặt ra là, vậy 
thì dưới thời Lý, quan hệ giữa Chân Lạp với Đại Việt chỉ diễn ra trên 
các phương diện chính trị - bang giao và xung đột quân sự hay còn có 
những hoạt động khác? Sự ghi chép ít ỏi trong các bộ chính sử không 
thể hiện rõ vấn đề này. Hiện nay, với những thành tựu nghiên cứu mới 
cùng sự trưởng thành của nhiều ngành khoa học, các học giả trong 
và ngoài nước ngày càng chứng minh vai trò quan trọng của vùng đất 
Nghệ - Tĩnh trong hệ thống thương mại Biển Đông giai đoạn sớm, đặc 
biệt là các thế kỷ XI-XIV2. Điều hiển nhiên là, việc Chân Lạp liên tục cử 

1. Dưới thời Lý, Chân Lạp xâm lược Đại Việt vào các năm: 1020, 1043, 1132, 
1137, 1150, 1166, 1177, 1216 và 1218.

2. Về vị trí quan trọng của Nghệ - Tĩnh trong mạng lưới hải thương châu Á, 
xin tham khảo: John K. Whitmore: The Rise of Coast: Trade, State, and Culture in 
Early Đai Viet, Journal of Southeast Asian studies, vol. 37(1), United Kingdom, 
2006, p.110; Li Tana: A View from Sea: Perspectives on the Northern and Central 
Vietnamese Coast, Tlđd, p.84-85; Momoki Shiro: Đại Việt và thương mại ở Biển 
Đông thế kỷ X-XV, Sđd, tr.317-318; Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng: 
“Truyền thống và hoạt động thương mại của người Việt - Thực tế lịch sử và nhận 
thức”, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 8, 2007, tr. 21-37; số 9, 2007, tr. 42-54; Hoàng 
Anh Tuấn: “Vị trí của Việt Nam trong hệ thống thương mại Biển Đông thời Cổ 
Trung đại”, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 9 - 10, 2009, tr.3-16.



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI348 III

các phái đoàn đến triều cống Đại Việt, xen kẽ với các cuộc cướp phá của 
quốc gia này đối với vùng đất Nghệ An là những sự kiện liên quan mật 
thiết với nhau. Nếu như dưới thời Bắc thuộc, “những khó khăn trong 
giao thông của vịnh Bắc Bộ* tạo điều kiện để miền Trung Việt Nam, phần 
lãnh thổ thuộc Nghệ - Tĩnh ngày nay, có vị trí quan trọng trong tuyến 
giao thương đường biển của khu vực”1. Sau khi Đại Việt giành được độc 
lập (năm 938), vị trí đấy tiếp tục được củng cố, “Miền Trung Việt Nam là 
cửa ngõ cho các hoạt động giao thương đường thủy trong khu vực, nơi 
mà hầu hết thương nhân, khách hành hương và các đoàn triều cống đặt 
chân tới trước khi theo đường sông đến Giao Chỉ (Việt, Giao Châu)”2.

Quan điểm này cũng được nhà nghiên cứu Nhật Bản Momoki Shiro 
chia sẻ: “Khi nghiên cứu về ngoại thương và tuyến buôn bán giữa Đại 
Việt với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á, cũng nên tập trung vào 
vùng lãnh thổ cực nam của Đại Việt tức là hai tỉnh Diễn Châu (thuộc 
Đông Bắc của tỉnh Nghệ An hiện nay) và Nghệ An (gọi là Hoan Châu 
cho đến tận đầu thời Lý, bao gồm phần còn lại của Nghệ An và Hà 
Tĩnh). Ngày nay, vùng Nghệ - Tĩnh được ghi nhận là khu vực nóng nực, 
khí hậu mùa hè khô hanh, lụt lội thường xuyên diễn ra vào mùa thu 
khiến cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhưng, trong thời 
kỳ Đại Việt, đây vốn là một khu vực buôn bán giàu có, nơi người Hoa, 
người Chăm, người Khmer thường tụ hội về. Tuyến buôn bán trong thế 
kỷ VIII của nhà Đường băng qua dãy Trường Sơn đến Lục Chân Lạp (vị 
trí cai trị của vùng Nam Lào và đông bắc Thái Lan ngày nay) đều được 
bắt đầu từ Nghệ - Tĩnh”3. Chắc hẳn, Chân Lạp cần một con đường thông 
ra biển từ phía bắc để giao lưu với các quốc gia khu vực.

* Do những tảng đá nằm dọc ven biển vịnh Bắc Bộ cản trở trước khi được 
Thái thú Cao Biền khắc phục (TG).

1, 2. Li Tana: A View from Sea: Perspectives on the Northern and Central 
Vietnamese coast, Tlđd, p.84, 85.

3. Momoki Shiro: Đại Việt và thương mại ở Biển Đông thế kỷ X-XV, Sđd, 
tr.317.
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Dưới cách nhìn của chính quyền Thăng Long thời kỳ này, vùng đất 
Nghệ - Tĩnh, vùng biên viễn phía nam của Tổ quốc giữ vị trí rất quan 
trọng về chính trị và quân sự. Không phải ngẫu nhiên mà chính sử Việt 
Nam cho biết là triều Lý đã cử sáu trong số bảy tri châu đến vùng đất 
này. Điều đặc biệt hơn là, năm 1037, triều đình đã “xuống chiếu cho 
châu Nghệ An dựng các kho ở trong châu như Tư Thành, Lợi Nhân, 
Vĩnh Phong, tất cả 50 sở”1. Đáng tiếc là, chính sử không ghi rõ chi tiết, 
cụ thể 50 kho mà chính quyền nhà Lý xây dựng là 50 kho gì, đó có thể là 
kho phục vụ cho mục đích quân sự nhưng phải chăng đó cũng có thể là 
50 kho hàng phục vụ cho các hoạt động giao thương?

Mặt khác, chúng ta cũng thấy trong lịch sử, nhiều thể chế tuy đã phát 
triển ở mức độ cao nhưng có khuynh hướng không thỏa mãn với những 
giá trị sáng tạo, môi trường văn hóa, kinh tế của mình. Các thể chế đó 
luôn có nhu cầu mở rộng ảnh hưởng, trao đổi, tiếp nhận các nhân tố 
khác lạ từ bên ngoài. Quốc gia Chân Lạp thời kỳ này cũng vậy. Là một 
quốc gia nông nghiệp, lấy kinh tế lúa nước là chủ đạo, nhưng không vì 
thế mà các hoạt động khác có lợi cho sức mạnh kinh tế của vương quốc 
bị từ chối2. Điều hiển nhiên là, hoạt động ngoại thương là một trong 
những bộ phận quan trọng được giới cầm quyền đặc biệt quan tâm. Điều 
này càng trở nên thiết yếu, vì “sau chừng ba thế kỷ của thời kỳ hướng nội, 
vương quốc Chân Lạp thực hiện những biện pháp nhằm phục hồi mạng 
lưới giao thương ven biển thông qua sông Mê Kông và vùng biển Nam 
Trung Hoa. Chân Lạp đã phải đối mặt với Chămpa vào thế kỷ XII. Người 
Khmer đã tạo dựng được mạng lưới nội địa bao gồm cao nguyên Korat, 
những cao nguyên trên đất Campuchia, vùng núi ở Hạ và Trung Lào, 
vùng phía bắc bán đảo Malacca. Đây là những trung tâm sản xuất lâm, 
thổ sản. Sau đó, hàng hóa được tập trung về Angkor. Tonlé Sap trở thành 
một cảng quan trọng. Mạng lưới này được hình thành vào nửa đầu thế 

1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.258.
2. Xem Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in Early 

Southest Asia, Sđd, p.171.
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kỷ XIII và nền tảng của nó là những cư dân nói tiếng Khmer với tôn giáo 
hỗn hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa”1.

Theo cách nhìn nhận của Li Tana thì, “miền Trung Việt Nam đồng 
thời đóng vai trò cầu nối giữa Campuchia và Nam Trung Hoa. Điều này 
giúp chúng ta giải thích tại sao các vị vua Khmer thường gửi cống phẩm 
đến Đại Việt (19 lần) nhiều hơn đến nhà Tống (năm lần)”2. Tuy nhiên, 
như đã trình bày ở trên (xin xem bảng thống kê), khi thống kê các phái 
đoàn triều cống của Chân Lạp đến triều Lý qua hai bộ chính sử Đại Việt 
sử ký toàn thư và Việt sử lược, chúng tôi thấy rằng sứ đoàn Chân Lạp 
đến Đại Việt 24 lần thay vì 19 lần như số liệu mà hai nhà nghiên cứu Li 
Tana và Momoki Shiro đã đưa ra. Còn theo như nghiên cứu của học giả 
D.G.E. Hall, “kể từ sau Jayavarman, Suryavarman II là vua Campuchia 
đầu tiên đã lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc*. Phái bộ sứ thần 
đầu tiên của vua đã được tiếp đón vào năm 1116. Phái bộ thứ hai đến 
vào năm 1120. Tám năm sau đó, khi phái bộ thứ ba tới thì hoàng đế đã 
phong các tước hiệu cao cho “Vua Chân Lạp”. Từ năm 1136 đến năm 
1146 đã có các cuộc thảo luận về những khó khăn trong thương mại và 
những khó khăn đó đã được giải quyết một cách hòa bình”3. Nếu như 
phái đoàn của Chân Lạp đến nhà Tống chỉ có 5 lần, thì có nghĩa là số 
lần mà sứ đoàn của nước này đến Đại Việt trong khoảng thời gian này 
gấp gần 5 lần. Vậy một câu hỏi được đặt ra là, tại sao các sứ bộ Chân 
Lạp lại đến triều cống Đại Việt nhiều hơn đến nhà Tống nhiều như vậy 
và những khó khăn trong thương mại được giải quyết hòa bình như thế 
nào? Ở một chừng mực nào đấy, những giả thuyết và kiến giải của nhà 

1. Sakurai Yumio: “Thử phác dựng cấu trúc lịch sử của khu vực Đông Nam Á 
thông qua mối liên hệ giữa biển và lục địa”, GS.TSKH. Vũ Minh Giang biên dịch, 
bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4(25), 1996, tr.47.

2. Li Tana: A View from Sea: Perspectives on the Northern and Central 
Vietnamese Coast, Tlđd, p.85.

* Trung Quốc: tức nhà Tống giai đoạn 960-1279 (T.G). 
3. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.191.
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nghiên cứu Li Tana không hẳn là không có lý. Phải chăng chính các hoạt 
động chính trị - bang giao có mối liên hệ cực kỳ mật thiết với các hoạt 
động ngoại thương, và “sứ bộ các nước láng giềng đến Đại Việt được đề 
cập trên đây phải là nguồn lợi thiết yếu và để đảm bảo cho sự liên tục 
của nó, những nỗ lực đáng kể được tăng cường nhằm quản lý các vùng 
biên viễn và các mạng lưới buôn bán mà chúng vốn là một bộ phận”1.

Không những vậy, trở lại với vấn đề chín lần Chân Lạp đem quân 
đến tấn công Nghệ An, chúng ta thấy rằng bên cạnh mục tiêu cướp phá 
nguồn tài nguyên tương đối phong phú của vùng đất này, giới cầm quyền 
Chân Lạp còn khát khao muốn nắm giữ một vùng hải cảng quan trọng, 
một cửa ngõ thiết yếu để quốc gia này dự nhập vào mạng lưới thương 
mại Biển Đông giai đoạn sớm. Nguồn chính sử Việt Nam Đại Việt sử 
ký toàn thư cũng ghi chép một sự kiện rất đáng chú ý vào năm 1132, đó 
là việc viên quan Trần Lưu bắt giữ ba người Chămpa, những người mà 
trước đó đã bắt người Nghệ An đem bán cho Chân Lạp. Sự giao dịch, 
mua bán người lén lút của Chămpa và Chân Lạp cho thấy hoạt động 
thương mại ngoài luồng của hai quốc gia này trên lãnh thổ Đại Việt. 
Sự kiện này trở nên có ý nghĩa khi đặt nó trong bối cảnh các hoạt động 
buôn bán nô lệ ở vùng biển Giao Châu trong suốt các thế kỷ XI-XIV, mà 
theo như quan điểm của Li Tana cũng như Momoki Shiro, Đại Việt đã 
tham gia mạng lưới buôn bán này, ít nhất là với vai trò của một địa điểm 
trung gian2. Và như vậy, phải chăng ngay tại Nghệ An có thể đã từng 
hình thành các hoạt động buôn bán, trao đổi nô lệ?

Nếu như dưới thời Lý, chính sử có ghi chép về quan hệ chính trị - 
bang giao, cũng như các cuộc xung đột của Chân Lạp với Đại Việt, thì 
sang thời Trần, bộ chính sử Việt Nam Đại Việt sử ký toàn thư không 
ghi chép một chút nào về quan hệ chính trị - bang giao của Đại Việt và 
Chân Lạp dưới triều đại này. Sự khan hiếm của các nguồn sử liệu tạo 

1. Momoki Shiro: Đại Việt và thương mại ở Biển Đông thế kỷ X-XV, Sđd, 
tr.320.

2. Xem thêm Li Tana: A View from Sea: Perspectives on the Northern and 
Central Vietnamese Coast, Sđd, pp. 86-88.
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nên khoảng trống về nhận thức trong quan hệ Đại Việt và Chân Lạp 
trong hai thế kỷ XIII-XIV. Cũng có một điểm tương đồng khá thú vị là, 
trái với các nguồn sử liệu Trung Hoa như Nguyên sử - bộ chính sử của 
nhà Nguyên (1279-1368) cũng không có một ghi chép nào về các phái 
đoàn của Chân Lạp đến vương triều này. Thêm một câu hỏi nữa được 
đặt ra là, phải chăng trong hai thế kỷ này, Chân Lạp không hề thiết lập 
quan hệ bang giao - triều cống với cả Đại Việt và Trung Quốc? Nếu 
đặt Chân Lạp vào bối cảnh chính trị khu vực, cũng như các hoạt động 
thương mại khá nhộn nhịp ở Biển Đông thì thật khó có thể coi đây là 
vấn đề có tính sát thực. Điều này trở nên có ý nghĩa hơn khi khảo sát 
lại các bộ thư tịch cổ Trung Quốc, chúng tôi thấy rằng chính Nguyên 
sử mặc dù không ghi lại sự tiến cống của Chân Lạp đến Trung Quốc, 
nhưng lại chép một sự kiện đó là: “Tháng 12*, sứ giả đi chiêu dụ Chân 
Lạp là Tốc Lỗ Man xin đi chiêu dụ vua Chiêm, bèn lại cùng bọn Thiên 
Hựu và Giả Hựu đến phủ dụ”1. Sự kiện này phản ánh việc sứ giả nhà 
Nguyên đi chiêu dụ vua Chiêm Thành, nhưng điều cần nhấn mạnh là, 
trước đó không lâu chính vị sứ giả đó đã đi chiêu dụ Chân Lạp, điều này 
có nghĩa là dù tiếp cận dưới góc độ nào thì rõ ràng là vẫn có những tiếp 
xúc mang tầm quốc gia giữa triều đình nhà Nguyên và Chân Lạp thời 
kỳ này. Đồng thời, chính cuốn sách Chân Lạp phong thổ ký cùng với tác 
giả của nó là Chu Đạt Quan - người đã tham gia phái bộ của Chân Lạp 
trong các năm 1296-1297, tự thân sự kiện này cũng cho thấy hoạt động 
chính trị - bang giao của nhà Nguyên với Chân Lạp vào cuối thế kỷ XIII.

Vấn đề được sáng tỏ thêm khi chúng ta thấy rằng, vào nửa cuối thế 
kỷ XIV, theo Đại Việt sử ký toàn thư thì một số cửa biển vùng Nghệ - 
Tĩnh bị cạn nên không thuận tiện cho thuyền bè neo đậu nữa. Vì thế, 
các thương thuyền phần nhiều tụ tập về Vân Đồn. Điều tất yếu dẫn 

* Tháng 12 năm 1282 (T.G).
1. Nguyên sử, quyển 3, phần Nam Man, Chiêm Thành truyện, Tài liệu viết tay, 

tư liệu Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Mã sách LS-TL 0036, tr.14.
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đến là, các cửa biển này không còn là cửa ngõ thông thương lý tưởng 
cho Chân Lạp, khiến cho giới cầm quyền nước này không coi vùng đất 
Nghệ - Tĩnh là địa bàn hướng biển chiến lược của mình. Do vậy, trong 
suốt thế kỷ XIII và nửa đầu thế kỷ XIV, không có một ghi chép nào về 
quốc gia này. Điều này không hẳn không có lý, tuy nhiên, như chúng tôi 
đã trình bày ở các bài nghiên cứu trước1, khi khảo sát lại Vân đài loại 
ngữ của Lê Quý Đôn, tại Quyển III, phần Khu vũ ngữ (phần này Lê Quý 
Đôn sưu tập một cách rộng rãi và phong phú những sử liệu của Trung 
Quốc nói về các châu, quận, sông núi, sản vật, phong tục của Việt Nam 
qua các thời), tại Điều 77, ông đã chép lại một sự kiện rất đáng chú ý: 
“Đời nhà Trần, thuyền buôn thông dương các nước; như vóc đoạn của 
các nước Tây Dương; vải hoa, trân châu, cánh trả, kim la (thanh la) của 
Trà Và; gấm, chim ưng, cá sấu, da tê, ngà voi, trầm hương, bạch đàn của 
Miên, Lào, không thiếu thứ gì; đều là những thứ đời sau ít có”2. Điều 
đó cho thấy, mặc dù chính sử không ghi chép chi tiết, cụ thể về quan 
hệ bang giao - triều cống giữa Đại Việt và Chân Lạp dưới thời Trần; 
nhưng cùng với Java, Lào và các quốc gia Tây Dương3 thì hoạt động 
giao thương mang tính quốc gia giữa Đại Việt và các nước vẫn diễn ra. 
Bên cạnh đó, sách Đại Việt sử ký toàn thư cũng cho biết rằng “dâng vật 
quý (tiến cống) để xin buôn bán” là hoạt động thường thấy của các nước 
đến Đại Việt dưới thời Lý và cả thời Trần. Do vậy, quan hệ thương mại 
và quan hệ chính trị - ngoại giao có mối liên hệ mật thiết với nhau, điều 
này khiến chúng ta ít nhiều có những liên hệ gợi mở đến quan hệ bang 
giao - triều cống của Đại Việt và Chân Lạp thời nhà Trần. Để làm sáng 
tỏ vấn đề này, chúng ta cần phải có thêm những chuyên khảo mang tính 
liên ngành và chuyên sâu hơn nữa!

1. Xem Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Tiến Dũng: Về các mối giao thương 
của quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần (thế kỷ XI - XIV), Sđd, tr.23-37; Nguyễn Tiến 
Dũng: Quan hệ thương mại của Đại Việt và Java thế kỷ XI - XIV, Sđd, tr.23-31.

2. Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, Sđd, tr.156.
3. Khái niệm “Tây Dương” thời kỳ này là nhằm chỉ các nước thuộc Ấn Độ 

Dương ngày nay.
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Dưới thời Lê sơ trong hai thế kỷ XV-XVI, thư tịch cổ Việt Nam chỉ 
ghi chép duy nhất một sự kiện về Chân Lạp, phần Khu vũ ngữ, Điều 96, 
sách Vân đài loại ngữ của nhà sử học Lê Quý Đôn tiếp tục cho biết: 
“Dư đồ nước ta: Đông Nam ra tận biển, chính Đông giáp Khâm Châu, 
Liêm Châu; chính Bắc liền với Quảng Tây; chính Tây liền với Vân 
Nam; Tây (Bắc) giáp với Vân (Nam), Quảng (Quảng Đông, Quảng 
Tây); Tây Nam một bên giáp Ai Lao; chính Nam cắt một nửa nước 
Chiêm Thành, nắm vững núi non, ràng buộc sông biển, thực là một 
nước có đủ tứ tái... Phía Tây Nam là hai trấn Thanh Hoa và Nghệ An, 
sản xuất gỗ lim, gỗ sến, gỗ táu, quế, trầm, đàn hương, tức hương, cau, 
da tê, ngà voi, vàng, bạc, đồng, sắt. Phía tây trấn Nghệ An, thông sang 
các nước Bồn Man, Lão Qua, Cao Miên. Dân các nước ấy đem trâu 
bò sang bán cho ta”1. Khó khăn cho chúng tôi khi sử dụng sách Vân 
Đài loại ngữ của nhà bác học Lê Quý Đôn đó là, tập đại thành này 
của tác giả là công trình mang tính tổng hợp và phần viết về lịch sử 
không thuần túy theo thể biên niên. Chính vì thế, khi sử dụng chúng 
tôi phải tiến hành thao tác kiểm chứng sự kiện hết sức cẩn trọng để 
giám định khoảng thời gian mà sự kiện diễn ra. Cũng thuộc phần 
Khu vũ ngữ, nếu như sự kiện lịch sử tại Điều 97 cho biết rõ mốc thời 
gian là dưới thời Trần, thì tại Điều 96 sách chỉ chép chung chung như 
chúng tôi đã dẫn ở trên. Sở dĩ ghi chép trên chúng tôi xác định dưới 
thời Lê là vì: Thứ nhất, sự kiện đề cập đến việc cắt một nửa nước Chiêm 
Thành, sự kiện này tương thích với cuộc hành quân của nhà vua Lê 
Thánh Tông xuống phía nam năm 1471, điều này dẫn đến việc suy yếu 
của vương quốc Chiêm Thành và các bộ phận nhỏ còn lại hình thành 
hai nước Thủy Xá và Hỏa Xá. Thứ hai, tên gọi của trấn Thanh Hoa 
cũng hé lộ cho chúng ta biết về mốc thời gian, vì dưới thời Lê, năm 
Thuận Thiên thứ nhất (năm 1428), chia nước làm năm đạo, Thanh 
Hóa thuộc Hải Tây đạo. Năm Quang Thuận thứ 7 (năm 1466) đặt tên là 
Thừa Tuyên Thanh Hóa; đến năm Quang Thuận thứ 10 (năm 1469) đổi 

1. Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, Sđd, tr.155-156.
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là Thừa Tuyên Thanh Hoa, tên Thanh Hoa có từ đây. Thời Hồng Thuận 
(Lê Tương Dực 1509 - 1516), Thừa Tuyên Thanh Hoa lại đổi là trấn 
Thanh Hoa1. Tiếp cận dưới nhiều góc độ có thể thấy ghi chép trong 
Vân đài loại ngữ không chỉ cho biết về dư đồ nước ta cũng như nhiều 
sản vật của hai trấn Thanh Hoa và Nghệ An thời kỳ này, mà còn cho 
biết thông tin quan trọng về việc Cao Miên (tức Chân Lạp) mang trâu 
bò sang buôn bán tại khu vực Nghệ An của Đại Việt. Dù buôn bán ở 
cấp độ nào, nhà nước hay địa phương thì rõ ràng là hoạt động giao 
thương giữa hai nước vẫn tiếp tục diễn ra thời kỳ này. 

*
*         *

Nhìn lại tiến trình lịch sử hai nước, đối với Chân Lạp, từ nửa sau 
thế kỷ VI, vương quốc này đã dần thay thế, chinh phục Phù Nam. Sang 
đầu thế kỷ VIII, vì nhiều nguyên nhân, Chân Lạp đã chia tách thành 
hai phần lãnh thổ: Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Đến đầu thế kỷ IX, 
một cuộc vận động, thống nhất dân tộc đã diễn ra mạnh mẽ, quốc gia 
này bước sang một kỷ nguyên phát triển mới với nền văn minh Angkor 
huy hoàng. Chân Lạp trở thành một đế chế cường thịnh, có cương vực 
lãnh thổ rộng lớn. Với Đại Việt, sau hơn một nghìn năm bị các triều 
đại phong kiến phương Bắc thống trị, dân tộc Việt Nam đã nhận diện 
lại chính mình đồng thời phục hưng được nền độc lập dân tộc. Chiến 
thắng Bạch Đằng năm 938 mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài 
đồng thời là nhân tố căn bản để quốc gia Đại Việt sáng tạo nên nền văn 
minh Lý - Trần với nhiều thành tựu rực rỡ. Sau khi giành được thắng 
lợi trong cuộc kháng chiến chống Minh, triều đại Lê sơ được thiết lập 
và mau chóng bước vào giai đoạn phát triển cường thịnh. Những biến 
chuyển giữa các thời đại lịch sử cũng như sự thịnh, suy của các triều đại 

1. Về tên gọi của tỉnh Thanh Hóa trong lịch sử, xin tham khảo thêm: http: // 
www. Thanhhoa.gov.vn /web/guest/gtc/lichsu/lsht.
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là những nhân tố tác động trực tiếp đến nội dung và tính chất quan hệ 
hai nước Chân Lạp - Đại Việt trong các thế kỷ XI - XVI.

Nếu như dưới thời Bắc thuộc, quan hệ hai nước được ghi nhận bởi 
sự hưởng ứng của Chân Lạp với cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, 
hay các lần triều cống của quốc gia này đối với chính quyền An Nam 
đô hộ phủ, thì bước sang thế kỷ X, đặc biệt là thế kỷ XI, trong ánh hào 
quang của kỷ nguyên độc lập, Đại Việt đã vươn lên trở thành cường 
quốc trong khu vực đồng thời mau chóng xây dựng cho mình nền tảng 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội vững mạnh, mang đậm bản sắc dân 
tộc. Trong bối cảnh đó, quan hệ hai nước bước sang thời kỳ mới với 
nhiều diễn biến đa dạng, phức tạp. Có thể mô hình hóa quan hệ Đại 
Việt và Chân Lạp trong các thế kỷ XI - XVI như dưới đây:

Như vậy, căn cứ theo các nguồn thư tịch cổ Việt Nam, nhìn lại diễn 
tiến quan hệ hai nước trong các thế kỷ XI - XVI, nếu không tính các hoạt 
động thương mại (cả quan phương và phi quan phương) vào cuối thế 
kỷ X, đầu thế kỷ XI (dưới thời Đinh, Tiền Lê) thì xét trên nhiều phương 
diện, quan hệ dưới thời Lý là nổi bật nhất. Vào thời Lý, trong quan hệ hai 
nước, nhiều hoạt động chính trị - bang giao đã diễn ra. Chân Lạp liên tục 
cử các phái bộ đến chính quyền Thăng Long (24 lần). Nhưng, giữa các lần 
“tiến cống” là chín cuộc xung đột quân sự tại Nghệ An - vùng biên viễn 
của quốc gia Đại Việt. Mặc dù chính sử không có nhiều thông tin về các 
sự kiện đó nhưng bằng những thành tựu nghiên cứu mới và sự trưởng 
thành của nghiên cứu liên ngành, chúng ta thấy quan hệ giữa hai nước đã 
không chỉ diễn ra với các hoạt động bang giao, triều cống cũng như các 
xung đột quân sự. Điều chắc chắn là, hai nước đã tiến hành nhiều hoạt 
động giao thương thông qua một số cảng khẩu trong đó đặc biệt là vùng 
biên viễn Nghệ - Tĩnh. Sang thời Trần cũng như thời Lê, chính sử không 

Hưởng ứng quân sự, 

�ến cống 
Thời Bắc thuộc 

Quan hệ bang giao - 
triều cống 

Thời Trần 

Quan hệ thương mại cấp 
Nhà nước 

Quan hệ thương mại (?) 

Thời Lê Thời Lý 
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ghi chép một chút nào về quan hệ chính trị - ngoại giao của Đại Việt và 
Chân Lạp, tuy nhiên qua những ghi chép dù không nhiều của Lê Quý 
Đôn, chúng ta vẫn thấy các hoạt động giao thương giữa hai nước được 
diễn ra, trong đó vùng Nghệ An giữ vị trí quan trọng và là nhân tố thường 
xuyên trong mối quan hệ đó. Theo cách nhìn trục dọc về quan hệ hai 
nước: thời Lý: quan hệ chính trị - bang giao; thời Trần: quan hệ thương 
mại cấp nhà nước; thời Lê: Quan hệ thương mại (chưa xác định được cấp 
nhà nước hay địa phương). Tiếp cận vấn đề theo cách thông thường thì 
thấy rằng dường như trong quan hệ Đại Việt và Chân Lạp càng về sau 
“cấp độ quốc gia” càng giảm dần. Tuy nhiên, suy xét một cách cẩn trọng 
thì thấy rằng hàm chứa trong đó nhiều yếu tố mang tính nghịch lý. Đó là 
dưới thời Lý - Trần, quan hệ chính trị có mối liên hệ mật thiết với quan 
hệ thương mại. Trong nhiều trường hợp, các nước đến triều cống chính 
quyền Thăng Long nhằm mục đích xin buôn bán thì trong khi đó, dưới 
thời Lý, Chân Lạp đến triều cống Đại Việt nhưng chính sử không thấy 
chép các hoạt động giao thương; còn dưới thời Trần, chính sử không 
ghi chép về quan hệ chính trị - bang giao nhưng cho biết các hoạt động 
thương mại mang cấp nhà nước vẫn diễn ra. Phải chăng quan hệ chính 
trị - bang giao và quan hệ thương mại giữa hai nước luôn song hành cùng 
nhau dưới thời Lý - Trần, và ở một chừng mực nào đó ở thời Lê?

Sự thiếu hụt các nguồn sử liệu khiến việc nhận thức chi tiết, cụ thể 
hơn nữa về quan hệ Chân Lạp - Đại Việt dưới thời Trần, Hồ, Lê sơ và 
thời Nam - Bắc triều gặp khá nhiều khó khăn nên điều cần thiết là phải 
khai thác triệt để hơn nữa các nguồn tư liệu bản địa, khu vực cũng như 
thông tin khoa học liên ngành để tiếp tục làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.

III- QUAN HỆ CHÂN LẠP - SRIVIJAYA, MAJAPAHIT VÀ CÁC QUỐC GIA 
ĐÔNG NAM Á HẢI ĐẢO

1. Sự suy vong của Phù Nam và những biến đổi trong quan hệ khu vực 

Trong lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á, 
Phù Nam được coi là một trong những vương quốc hình thành sớm và 
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cũng sớm đạt đến sự cường thịnh. Do có vị trí địa lý thuận lợi, giàu có 
về tài nguyên, lại có một nền văn hóa, thể chế chính trị phát triển vượt 
trội hơn so với các quốc gia trong khu vực đồng thời có một tư duy kinh 
tế hải thương rộng lớn, năng động... nên Phù Nam đã mau chóng trở 
thành một cường quốc rồi đế chế khu vực (Regional empire). Có thể 
cho rằng, Phù Nam là một hiện tượng phát triển văn hóa, kinh tế và 
chính trị độc đáo ở Đông Nam Á1.

Sau khoảng một thế kỷ tạo dựng, đến đầu thế kỷ III, thời Phạm Sư 
Man, Phù Nam đã trở thành một quốc gia có nhiều ảnh hưởng không 
chỉ ở khu vực Đông Nam Á bán đảo mà còn với cả nhiều vương quốc hải 
đảo. Dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự, ông đã tự xưng là “Phù Nam 
đại vương” rồi sai “đóng thuyền to, vượt biển lớn, tấn công và chinh phục 
được hơn mười nước... mở mang đất đai năm, sáu nghìn dặm”2. 

Thời bấy giờ, chắc hẳn mục tiêu tấn công của Phù Nam là những 
quốc gia nằm dọc theo bờ “vịnh Thái Lan” (Siam gulf) và bán đảo 
Sumatra để gây ảnh hưởng hoặc chiếm giữ các trung tâm kinh tế đang 
hình thành dọc theo vùng bán đảo. Theo chuyên gia Nhật Bản Shigeru 
Ikuta thì: “Các cuộc viễn chinh này không nhằm để khống chế các quốc 
gia - đô thị mà nhằm để cướp bóc các mặt hàng thương mại cũng như 
nô lệ, những kẻ không chỉ cần thiết cho công việc gia đình mà còn được 
coi là mặt hàng buôn bán”3. Tiếp đó, Phù Nam còn tiếp tục mở rộng ảnh 
hưởng sang một số tiểu quốc khu vực sông Chao Phraya và Irrawady để 
khai thông và giành quyền chủ động hơn trong các hoạt động kinh tế 
với Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á. Dưới áp lực của Phù Nam, thương 

1. Xem Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in Early 
Southeast Asia, University of Hawaii Press, pp.38-78. Có thể tham khảo thêm Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, Sđd.

2. Lương thư, Quyển 54, Tư liệu Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 0035.

3. Shigeru Ikuta: “Vai trò của các cảng thị ở vùng ven biển Đông Nam Á từ 
đầu thế kỷ II trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XIX”, bài in trong: Đô thị cổ Hội 
An, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr.249.
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nhân của các tiểu quốc đang hình thành ở bán đảo Mã Lai và Sumatra 
như Ko-ying (phía bắc eo Sunda), bắt đầu vận chuyển hàng hóa đến 
Phù Nam với tư cách là nước thần thuộc. Theo Lương thư thì các nước 
đó còn phải chịu lệ cống vàng bạc cho Phù Nam. Do khẳng định được 
uy lực với các thuộc quốc, sức mạnh kinh tế của Phù Nam càng được 
tăng cường. Đến thế kỷ IV, Phù Nam vẫn là trung tâm thương mại quan 
trọng nhất của Đông Nam Á. 

Từ cách tiếp cận địa - văn hóa, trên cơ sở phân tích mối quan hệ 
giữa biển và lục địa, học giả Nhật Bản Sakurai Yumio cho rằng từ trong 
cội nguồn lịch sử khu vực Đông Nam Á đã sớm hình thành nên những 
cấu trúc riêng biệt. Ở đó đã hình thành nên những mạng lưới và cấu 
trúc kinh tế - xã hội mang tính đặc thù. Như vậy, khoảng trước thế kỷ X, 
Phù Nam và Srivijaya - Sailendra là những Trung tâm liên thế giới, có vị 
trí nổi bật ở Đông Nam Á. Vùng thương cảng Óc Eo, trung tâm kinh tế 
đối ngoại quan trọng nhất của Phù Nam trở thành nơi giao lưu giữa thế 
giới phương Đông (Oriental world) với thế giới phương Tây (Western 
world) đồng thời là trung điểm nối kết của các Trung tâm liên vùng với 
thị trường thế giới. Tác giả cho rằng: “Từ thế kỷ II khi mà cuộc sống đô 
thị ở cả hai thế giới đã trở nên hưng thịnh và ngành hàng hải Ấn Độ đã 
phát triển, hai thế giới trở nên xích lại gần nhau hơn. Những thành thị 
ven biển như Adaman và các cảng thị Nam Trung Quốc đã có những 
mối liên hệ khá mật thiết thông qua eo biển Kra và từ khoảng thế kỷ VI 
là eo biển Malacca, Sunda1. Do vậy, từ khoảng thế kỷ II dọc theo bờ biển 
bán đảo Malacca và bờ phía đông vịnh Thái Lan đã từng hình thành đô 
thị thương mại đầu tiên và sau đó, vương quốc Phù Nam đã nối thông 
hai tiểu trung tâm liên thế giới đó lại bằng đường hàng hải. Những 
hàng hóa đến và đi từ Phù Nam tới Trung Quốc được trung chuyển qua 
Lâm Ấp nằm trên vùng duyên hải của miền Trung của Việt Nam. Từ 
thế kỷ III, thuyền buôn của Phù Nam đã tới mua hàng ở các quần đảo, 

1. Xem Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in Early 
Southeast Asia, University of Hawaii Press, pp.26-47.
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chẳng hạn như mua dầu long não ở Padang, đinh hương từ Maluku và 
vàng từ Borneo... Phù Nam là vương quốc truyền bá văn minh Ấn Độ 
và Trung Quốc vào Đông Nam Á và có thể coi là trung tâm liên thế giới 
đầu tiên ở khu vực, đồng thời là nơi nối thông mạng lưới riêng vốn có 
của Đông Nam Á với thế giới bên ngoài”1. 

Sau khoảng ba thế kỷ phát triển, nắm giữ con đường giao thương 
huyết mạch nối kết giữa phương Đông với phương Tây từ khoảng thế 
kỷ IV, vương quốc Phù Nam bắt đầu phải đối diện với những thách thức 
từ nhiều phía. Sự hình thành của hai trung tâm kinh tế, chính trị là 
Chân Lạp ở phía trung lưu sông Mê Kông và Srivijaya trên đảo Sumatra 
đã thực sự tạo nên một tam giác quyền lực ở Đông Nam Á. Sự dự nhập 
của các quốc gia khu vực, đặc biệt là Srivijaya không chỉ đã tạo nên sự 
phát triển nhộn nhịp mà còn đem lại một diện mạo kinh tế, chính trị 
mới ở Đông Nam Á. Có thể nói, “các tuyến thương mại đó đã kết tụ hệ 
thống trao đổi còn nhiều tách biệt ở Đông Nam Á, đưa chúng hội nhập 
với mạng lưới rộng lớn khởi đầu từ Tây Âu, qua Địa Trung Hải, vùng 
vịnh Ba Tư, Biển Đỏ rồi đến Ấn Độ, Đông Nam Á và Trung Quốc”2. Lần 
đầu tiên trong lịch sử, một hệ thống kinh tế liên thế giới đã được thiết lập. 

Để bảo vệ và tự khẳng định mình, các vương quốc đồng thời là 
trung tâm quyền lực mới này đã thực hiện một chiến lược “đa phương 
hóa” trong quan hệ quốc tế tức là vừa tìm cách duy trì mối liên hệ truyền 
thống với Phù Nam, thần phục Phù Nam, vừa từng bước củng cố thế 
lực, tranh giành ảnh hưởng với Phù Nam. Một mặt, các vương quốc này 
không ngừng mở rộng ảnh hưởng khu vực. Mặt khác, thiết lập, củng cố 
quan hệ với hai trung tâm kinh tế, văn hóa đồng thời cũng là hai trung 
tâm quyền lực có nhiều ảnh hưởng nhất với Đông Nam Á thời bấy giờ 
là Trung Quốc và Ấn Độ. 

1. Sakurai Yumio: “Thử phác dựng cấu trúc lịch sử của khu vực Đông Nam Á 
thông qua mối liên hệ giữa biển và lục địa”, Sđd, tr.43.

2. Ian C. Glover: “The Southern Silk Road - Archaeological Evidence of Early 
Trade between India and Southeast Asia”, in: The Silk Road - Highways of Culture 
and Commerce (Vadime Elisseeff, Ed.), UNESCO Publishing, Oxford, 2000, p.96.
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Sự suy yếu của Phù Nam đã khiến cho Chân Lạp từ thế kỷ VI mở 
rộng ảnh hưởng về phía đông nam và từng bước thay thế Phù Nam 
trong một số hoạt động kinh tế khu vực. Dựa trên nền tảng căn bản 
của nền kinh tế nông nghiệp, từ vùng sông Sê Mun và trung lưu Mê 
Kông, quốc gia Chân Lạp (Bhavapura) cũng đang nổi lên như một thế 
lực chính trị mới có nhiều ảnh hưởng trong khu vực. Từ miền núi cao 
và các thung lũng trung lưu Mê Kông, Chân Lạp bắt đầu tiến xuống 
vùng hạ lưu Mê Kông. Tấm bia viết bằng chữ Khmer cổ có niên đại 
năm 611 tìm thấy ở Angkor Borei (Ta Keo) là minh chứng cho sự thâm 
nhập của vương quốc này. Nhận thấy sự suy vi của Phù Nam, từ phía 
bắc, vương quốc Chân Lạp đã tấn công, rồi chinh phục Phù Nam, phá 
huỷ hệ thống thủy nông và ngăn chặn sự phục hồi của hệ thống này. 
Như vậy, cùng với hệ thống giao thương hàng hải quốc tế bị Srivijaya 
tranh giành ảnh hưởng thì cơ sở kinh tế thứ hai của Phù Nam, tức 
sản xuất nông nghiệp, cũng bị triệt hạ. Do hệ thống thủy nông bị phá 
hủy, dân cư lưu tán đi các nơi nên nhiều vùng đất mau chóng trở nên 
hoang hóa. 

Sau khi thôn tính Phù Nam vào năm 550, Chân Lạp đã chính thức 
bước vào lịch sử giai đoạn đầu từ 550-630, để chuẩn bị cho thời kỳ Chân 
Lạp tiền - Angkor (Pre-Angkor, thế kỷ VI-VIII). 

Danh từ Chân Lạp (Tchenla) xuất hiện đầu tiên trong các nguồn 
sử liệu Trung Quốc khi họ viết về vùng đất phía nam của Đông Nam Á 
bán đảo. Nhưng cho đến nay vẫn chưa hiểu ý nghĩa của danh từ này vì 
không có một chữ Phạn nào phát âm giống tiếng Chân Lạp cả1. Theo thư 
tịch cổ Trung Quốc: Chân Lạp còn có tên là Cát Miệt (Đường thư) hoặc 
là Chiêm Lạp (Tống sử), đến triều Nguyên, Minh lại gọi là Chân Lạp 
(Minh sử). Chân Lạp vốn là thuộc quốc của Phù Nam, thuộc các nước 
phía nam (Côn Lôn chi loại). Trong quá trình phát triển và hội nhập với 
môi trường kinh tế, xã hội khu vực, với tư cách là nước phát triển sau, 
có phần chậm hơn so với Phù Nam, người Chân Lạp đã thừa hưởng và 

1. Xem Lê Hương: Sử Cao Miên, Nhà sách Khai trí, Sài Gòn, 1970, tr.46-47.
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tiếp thu nền văn hóa Phù Nam trên nhiều phương diện từ kỹ thuật làm 
thủy lợi, sản xuất nông nghiệp đến tôn giáo và nghệ thuật1. Mặt khác, do 
có biên giới gần gũi với Chămpa, Chân Lạp cũng chia sẻ nhiều điều kiện 
tự nhiên, tương đồng văn hóa với Chămpa, đồng thời chịu ảnh hưởng 
mạnh mẽ nghệ thuật, kiến trúc của vương quốc này. Từ thế kỷ VII, cư 
dân Chân Lạp đã từng bước củng cố lực lượng và trở thành một thế lực 
chính trị mạnh ở phía đông nam bán đảo Đông Nam Á.

Sau khi chinh phục được Phù Nam, lãnh thổ cùng khu vực ảnh 
hưởng của Chân Lạp đã trở nên rộng lớn nhưng cư dân Chân Lạp vốn 
quen sống trên các thềm đất cao, vẫn tập trung khai phá vùng Tonlé 
Sap và xây dựng trung tâm quyền lực dựa trên nền tảng kinh tế nông 
nghiệp ở Angkor (802-1432). Bên cạnh đó, mặc dù đã cơ bản làm chủ 
được vùng hạ châu thổ Mê Kông trù phú vốn là đất bản bộ của Phù 
Nam nhưng người Chân Lạp cũng không thể sớm thích nghi với môi 
trường ẩm trũng của vùng sinh thái ven biển. Thừa hưởng các hoạt động 
cùng tuyến giao thương truyền thống của Phù Nam nhưng Chân Lạp đã 
không thể khôi phục lại vị thế khu vực, quốc tế của thương cảng Óc Eo 
như trước. Trong khi đó, ở phía nam, Srivijaya (670-1025) đã nổi lên, mở 
rộng ảnh hưởng đến vùng bán đảo Mã Lai đồng thời gây sức ép trở lại với 
Phù Nam. Từ một trung tâm hùng mạnh trong tam giác quyền lực Đông 
Nam Á, vì nhiều lý do, Phù Nam đã mất đi uy thế của mình. Nhưng, 
“Funan là đại cường quốc đầu tiên trong lịch sử của Đông Nam Á. Giống 
như Rôm trong lịch sử châu Âu, thanh thế của Funan còn tồn tại rất lâu 
sau khi nó sụp đổ”2. Do thiếu tri thức cùng kỹ năng khai thác biển nên 
Chân Lạp đã không thể phát huy tối đa và hiệu quả những điều kiện vốn 
có của ngành kinh tế này. 

Sự chia tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp năm 706 mặc 
dù thể hiện sự vận động lịch sử khách quan nhưng cũng khiến cho sức 

1. Xem Michael D. Coe: Angkor and the Khmer Civilization, Thames and 
Hudson, London, 2003, pp.57-96.

2. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.64.
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mạnh của vương quốc này bị suy giảm. Có thể thấy, vào đầu thế kỷ VIII, 
sau những mâu thuẫn, xung đột nội bộ tập đoàn thống trị, Chân Lạp bị 
chia làm hai vùng với các thế lực cát cứ. Đường thư chép: “Sau năm Thần 
Long (niên hiệu vua Đường Trung Tông (705-707) chia làm hai nước. 
Phía bắc nhiều núi đồi và thung lũng gọi là Lục Chân Lạp, phía nam có 
biển bao bọc và có nhiều ao hồ gọi là Thủy Chân Lạp. Đất đai của Thủy 
Chân Lạp khoảng 800 dặm. Nhà vua đóng ở kinh thành Bà La Đề Bạt 
(Baladityapura). Lục Chân Lạp còn gọi là Văn Đan hay là Bà Lâu, đất 
đai rộng khoảng 700 dặm”. Theo Mã Đoan Lâm, người đời Tống chép 
trong sách Văn hiến thông khảo: “Nửa phía bắc vùng đồi núi và thung 
lũng gọi là Lục Chân Lạp. Nửa phía nam có biển bao quanh và đầm lầy 
gọi là Thủy Chân Lạp”1.

Cùng với những nhân tố nội sinh, động lực nội tại, cũng như nhiều 
quốc gia trong khu vực những chuyển biến căn bản diễn ra trong xã hội 
Chân Lạp các thế kỷ VI-VIII là sự kế thừa, tiếp nối của nhiều truyền 
thống, nhiều dòng, khuynh hướng vận động của lịch sử. Trong các vòng 
ảnh hưởng, tiếp giao văn hóa đa dạng đó, Chân Lạp đã thừa hưởng cả 
một di sản huy hoàng của Phù Nam cũng như nhiều quốc gia trong và 
ngoài khu vực. Tương tự như vậy, trong suốt thế kỷ VIII, mặc dù có sự 
chia tách nhưng do những tác nhân xã hội và kinh tế, Lục Chân Lạp vẫn 
có những mối liên hệ, đôi khi là mật thiết với Thủy Chân Lạp. Cùng với 
các vương quốc lớn, có thể coi như quốc gia trung tâm, ở cả Lục Chân 
Lạp cũng như Thủy Chân Lạp còn có sự tồn tại của nhiều tiểu quốc, thế 
lực địa phương khác2. 

Như vậy, trong quá trình vận động của lịch sử, cùng với xu thế tập 
trung, thống nhất, xã hội Chân Lạp cũng luôn chứa đựng những yếu tố 

1. Mã Đoan Lâm: Văn hiến thông khảo, dẫn theo: Nguyễn Hữu Tâm: “Khái 
quát về Phù Nam, Chân Lạp qua ghi chép của thư tịch cổ Trung Quốc”, in trong 
Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, Sđd, tr.256-311.

2. Xem Michael Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor 
Cambodia: the 7th - 8th Centuries, The Centre for East Asian Cultural Studies for 
UNESCO, The Toyo Bunko, Japan, 1998, pp.190-196, 202-204.
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ly tán, phân cát, tản quyền. Có thể đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau về 
hiện tượng lịch sử đó nhưng có thể thấy vai trò của chính quyền trung 
ương, khả năng thâu tóm quyền lực bằng vương quyền kết hợp với thần 
quyền luôn có vai trò đặc biệt quan trọng. Mặt khác, các khuynh hướng 
phát triển giữa tập trung và phân tán quyền lực đó cũng cho thấy sự 
trưởng thành về ý thức dân tộc cùng trình độ phát triển xã hội của mỗi 
quốc gia. Có thể cho rằng, “sự đan xen các thang bậc, dạng thức phát 
triển, các mối quan hệ xã hội, văn hóa, niềm tin tôn giáo trong cùng một 
thể chế cũng như giữa các thể chế là một trong những đặc tính lịch sử 
tiêu biểu của Chân Lạp thời cổ đại”1. 

Trên bình diện khu vực, sự suy vong của vương quốc Phù Nam đã 
trở thành cơ hội thuận lợi cho các vương quốc trong khu vực có điều 
kiện vươn lên, trong đó đặc biệt là vương quốc Chămpa ở phía đông của 
Chân Lạp cũng như Srivijaya, Java ở vùng hải đảo. Là một vương quốc 
biển, vào thế kỷ VI từ việc làm chủ, chi phối ảnh hưởng được nhiều 
quốc đảo láng giềng cũng như các thủ lĩnh trên vùng núi cao, Srivijaya 
bắt đầu gây áp lực chính trị, thâm nhập mạnh mẽ đến khu vực Đông 
Nam Á bán đảo cùng nhiều vùng đất xa xôi khác2. 

Cũng cần phải thấy rằng, cho đến thế kỷ VI, trên quần đảo Indonesia 
nói riêng và khu vực hải đảo Đông Nam Á nói chung, cùng với Srivijaya 
cũng đã xuất hiện một số vương quốc đóng vai trò quan trọng trong việc 
quản chế địa phương cũng như điều hành mạng lưới khai thác tài nguyên, 
phát triển hải thương khu vực. Do vậy, khi mạng lưới Srivijaya mở rộng 
ảnh hưởng về phía nam đến đảo Borneo và vùng Đông Inđônêxia, ở 

1. Nguyễn Văn Kim: Lục Chân Lạp - Thủy Chân Lạp và quan hệ giữa hai khu 
vực, bài viết tham gia Hội thảo do Đề án Khoa học công nghệ nghiên cứu Nam 
Bộ “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ’’ tổ chức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, ngày 29-5-2009.

2. Xem O.W. Wolters: Studying Srivijaya, in Early Southeast Asia - Selected 
Essays, Southeast Asia Program Publications, Cornell University Press, 2008, 
pp.77-108.
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phía tây đảo Java và Đông Borneo đã có những Trung tâm vùng tương 
đối phát triển như Taruma (tây Java) và Kutai (đông Borneo). Trong quá 
trình đó, sự ra đời của nhà nước Srivijaya ở Palembang và Jambi thuộc 
miền Nam Sumatra là những thách thức thực sự với vị thế của Phù 
Nam. Các bia cổ Malayxia có niên đại thế kỷ thứ VII hiện vẫn còn được 
bảo tồn ở Palembang đã viết nhiều về hoạt động của các vua triều đại 
Srivijaya. Từ trung tâm này, Srivijaya đã dần mở rộng ảnh hưởng đến 
khu vực phía tây bắc “vịnh Xiêm” (Siam gulf) nơi có nhiều tiểu quốc có 
nền kinh tế gắn liền với hoạt động của các cảng biển. 

Về lý thuyết, có thể coi đó là các thể chế biển (Maritime polities 
hay Port polities). Bằng con đường đó và thông qua việc chiếm lĩnh các 
tuyến giao thương, thương cảng trong khu vực Srivijaya đã mở rộng 
được mối liên kết với khu vực Đông Nam Á bán đảo đồng thời thiết 
lập mối quan hệ trực tiếp với thương cảng Arikamedu miền Nam Ấn 
Độ. Trong điều kiện đó, với lợi thế về tài nguyên và vị trí địa lý do nằm 
giữa hai eo biển quan trọng nhất ở Đông Nam Á là Malacca và Sunda, 
Srivijaya đã vươn lên nắm giữ vị trí chi phối các mối quan hệ khu vực 
đồng thời trở thành một Trung tâm liên thế giới mới với hai đặc trưng 
căn bản là nói ngôn ngữ Malayo và cùng chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
Phật giáo Đại thừa (Mahayana). 

Để tăng cường sức mạnh trong nước, cùng với việc củng cố, phát 
huy tiềm năng kinh tế, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, chính quyền 
Srivijaya mà trung tâm là Palembang còn tổ chức chinh phục các vùng 
núi cao để khai thác, thâu nạp nguồn tài nguyên phong phú, làm tiền đề 
cho phát triển kinh tế đối ngoại. Bên cạnh đó, giới cầm quyền Srivijaya 
cũng đã ra sức chấn hưng Phật giáo và lấy đó làm chỗ dựa để mở rộng 
thế lực chính trị. Tấm bia chữ Phạn nổi tiếng (bia Ligor) có niên đại năm 
775 ở vùng Nakhon-Si-Thammarat đã có những ghi chép rất cụ thể về 
việc quốc vương Srivijaya cho xây dựng một ngôi đền Phật giáo trong 
khu vực Chaiya thuộc bán đảo Malaixia như là một biểu hiện của chính 
sách hướng Tây, hướng về văn minh Ấn.
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Sự xuất hiện của Srivijaya trên đảo Sumatra là bước khởi dựng của 
một trung tâm quyền lực mới ở Đông Nam Á hải đảo và đã từng bước 
đẩy Phù Nam xuống vị trí thứ yếu rồi đi vào con đường suy tàn. “Việc 
chuyển vị trí trung tâm từ Phù Nam đến vùng eo Malacca đã biến vùng 
này từ một trung tâm buôn bán sầm uất xuống Trung tâm liên vùng giữa 
thung lũng Mê Kông với cao nguyên Korat”1. 

Sau khi Phù Nam mất đi vị trí chiến lược của mình, một loạt các 
cảng biển cũng như cảng cửa sông ở vùng Đông Bắc Sumatra và vùng 
bờ biển tây bắc đảo Java đã nổi lên thành các trung tâm giao thương 
mới. “Srivijaya đã có thể kiểm soát các vùng biển ở vùng eo biển, giải 
trừ nạn hải tặc và sự cạnh tranh để thiết lập nên một trung tâm thương 
mại lớn ở vùng biển Đông Nam Sumatra đồng thời tranh thủ sự ủng hộ 
và bảo trợ của Trung Quốc. Cũng từ đó, thương mại của Trung Quốc 
với vùng bán đảo Mã Lai và phụ cận đều được tập trung về các cảng 
của Srivijaya trong khi đó các trạm trung chuyển vốn có trên vùng bán 
đảo trở nên mất vai trò và đều chịu sự kiểm soát của vương quốc này”2. 
Có thể nói, “sự sụp đổ vĩnh viễn của Phù Nam vào đầu thế kỷ VII, quốc 
gia từng là một cường quốc thống trị vùng Nam Hải trong năm thế kỷ, 
đã để lại một diện trường tự do cho sự phát triển một quốc gia mới có 
thể đã biết khai thác những lợi thế do việc chiếm cứ được các cửa sông 
và các bến cảng ở đảo Sumatra để kiểm soát việc buôn bán giữa Ấn Độ 
và Trung Quốc. Điều đó đã tạo điều kiện cho sự nảy sinh vào thế kỷ 
VIII một đà phát triển nhanh chóng của vương quốc Srivijaya”3. Sang 
thế kỷ VIII, cùng với Srivijaya, vương quốc Sailendra ở miền Trung đảo 
Java đã trở thành một thế lực có vị trí quan trọng không chỉ về chính 
trị mà còn cả về văn hóa đối với toàn quần đảo Java. Trong khi đó, vào 
khoảng năm 732, Sanjaya nổi lên như Rakrayan và như một Ratu (vua) 

1. Sakurai Yumio: Thử phác dựng cấu trúc lịch sử của khu vực Đông Nam Á..., 
Sđd, tr.44.

2. Kenneth R.Hall: Maritime Trade and State Development in Early Southeast 
Asia, University of Hawaii Press, Honolulu, 1985, p.78.

3. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.155.
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của Mataram. Chỉ một thời gian ngắn sau, vào giữa thế kỷ VIII, thủ 
lĩnh Sailendra theo Phật giáo đã lấn át ảnh hưởng của dòng Sanjaya 
theo Hinđu giáo và quy tụ trung tâm của mình vào khu vực đồng bằng 
Kedu ở Trung Java. Vào thời kỳ này, các thủ lĩnh Sailendra tự xưng là 
“Đại vương” (Maharaja) và cho xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo 
Borobudur kỳ vĩ cùng nhiều đền thờ Phật giáo và các tôn giáo khác1. 

Thời bấy giờ, miền Trung Java của vương triều Sailendra đã trở 
thành trung tâm hành hương Phật giáo và trung tâm Phật học lớn 
có tầm cỡ quốc tế. Công việc bảo trợ Phật giáo phần nào đã gắn kết 
Sailendra với đế chế biển Srivijaya (Maritime empire) khi ấy đã làm chủ 
không chỉ Sumatra, vùng ven biển bán đảo Mã Lai mà cả những vùng 
cửa sông rộng lớn của bờ biển Tây Java. Vì cùng sùng kính Phật giáo nên 
trong suốt thế kỷ VIII, hai quốc gia này đã có những quan hệ mật thiết 
với nhau. Những Phật tử hành hương người nước ngoài cũng như các 
Phật tử Sailendra và Srivijaya đã luôn qua lại trao đổi, thăm viếng các di 
tích Phật giáo ở cả hai vùng đảo. 

Sang thế kỷ IX, mối quan hệ tôn giáo, văn hóa giữa Srivijaya và 
Sailendra càng trở nên mạnh mẽ, sâu rộng hơn. Không phải ngẫu nhiên 
mà các nhà nghiên cứu gọi thế kỷ IX trong lịch sử quan hệ giữa hai quốc 
gia Phật giáo hải đảo này là “kỷ nguyên cảm thông tốt đẹp”. Sự đối thoại 
về văn hóa giữa hai vương quốc đã có tác động mạnh tới nền nghệ thuật 
Phật giáo ở cả Sumatra cũng như Java, bán đảo Mã Lai. Trên thực tế, sự 
phát triển của văn hóa - chính trị Phật giáo ở quần đảo Inđônêxia đã tạo 
nên một phong cách nghệ thuật chung ở cả hai vương quốc. Cùng với 
các quan hệ văn hóa tốt đẹp, những người nắm giữ vương quyền của 
cả hai nước đã không ngừng củng cố mối quan hệ chính trị thông qua 
quan hệ hôn nhân.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nữa khiến cho Sailendra 
và Srivijaya xích lại với nhau trong suốt “kỷ nguyên cảm thông tốt đẹp” 

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Syncretism of Religions in Southeast Asia, 
Especially in the Khmer Empire, Journal of the American Oriental Society, vol. 71, 
N04, pp.230-249. 
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vào hai thế kỷ VIII và IX là sự gắn kết kinh tế. Nền kinh tế lúa nước 
cũng như nguồn tài nguyên hương liệu của miền Trung Java đã cung 
cấp thóc gạo cùng sản phẩm trao đổi cho Srivijaya buôn bán với thương 
nhân nước ngoài tại các cảng quốc tế của mình. Ngược lại, nhờ có mạng 
lưới thu mua nguyên liệu, tiêu thụ, trao đổi rộng lớn của Srivijaya mà 
các sản vật của Java mới được khai thác đồng thời phát huy được giá trị 
trên thương trường quốc tế.

Viết về phạm vi ảnh hưởng và thế lực của các vương quốc ở quần 
đảo Inđônêxia, năm 995 nhà địa lý học người Ba Tư là Mas’udi đã nhận 
xét: “Vương quốc của Maharaja, vua của các đảo xứ Zabag, trong đó 
có các đảo Kalah và Sribuza và nhiều đảo khác trong biển Trung Hoa. 
Người ta dùng danh hiệu Maharaja để chỉ tất cả các nhà vua trong xứ. 
Các đế quốc của Maharaja đó có một số dân khổng lồ và những đạo 
quân đông vô kể, không một ai trong hai năm, với những tàu thuyền 
chạy nhanh nhất, lại có thể đi qua hết các đảo có người ở. Nhà vua xứ họ 
có nhiều hương liệu và nước hoa mà không một nhà vua nào có được. 
Đất đai của họ sản xuất ra long não, trầm hương, đinh hương, bạch đầu, 
nhục đậu khấu, thảo quả, v.v..”1. Trước đó, vào năm 916, một nhà địa 
lý học khác là Abu Zayd Hasan cũng đã có những nhận xét tương tự 
về thế lực hết sức hùng mạnh của các Maharaja. Theo G.Coedès thì đó 
là cách nói khoa trương của các tác giả Arập. Nhưng cũng có thể thấy 
những nhận xét đó đã phản ánh một phần sức mạnh thực tế của các 
quân vương trên quần đảo này trong đời sống chính trị, kinh tế Đông 
Nam Á thế kỷ IX-X.  

Tuy nhiên, những quan hệ tốt đẹp đó đã bị gián đoạn vào đầu thế 
kỷ X, khi vương triều Sailendra ở miền Trung Java suy yếu, nhường chỗ 
cho sự hưng khởi của một vương triều theo Hindu giáo ở Đông Java. 
Tuy chỉ hưng khởi trong một thời gian không dài (hai thế kỷ VIII-IX), 
triều đại Sailendra ở miền Trung Java đã để lại cho các vương triều Java 
tiếp sau cả một di sản lớn về cách điều hành tổ chức quốc gia đối với một 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.239.
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xã hội vốn bị phân cắt thành nhiều địa phương độc lập do các thủ lĩnh 
lãnh đạo. Để xây dựng một chính quyền tập trung, tuy chỉ mới ở bước 
đầu, các thủ lĩnh dòng Sailendra đã triệt để áp dụng quan niệm vương 
quyền của Ấn Độ thông qua danh hiệu “Đại vương” (Maharaja). Các 
vua Sailendra đã phát huy được đến mức tối đa hiệu lực của việc bảo trợ 
cho các đền miếu để làm cơ sở hợp pháp hóa quyền uy cũng như trung 
tâm quyền lực của mình. Nhờ xây dựng đền miếu mà những mạng lưới 
liên kết giữa nhà vua với các thủ lĩnh bắt đầu đi vào hoạt động để tạo ra 
một khối liên minh lớn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế, văn hóa. Những 
trải nghiệm của Sailendra trong buổi đầu xây dựng quốc gia tập quyền 
đã được các vương triều Java sau này tiếp tục kế thừa, hoàn thiện và áp 
dụng thành công.

Với tư cách là một quốc gia cường thịnh trong khu vực, các vua 
Sailendra cũng như Srivijaya đã không ngừng mở rộng ảnh hưởng của 
mình với các vương quốc khác trong khu vực. Người Java đã hai lần tổ 
chức tấn công, cướp phá Chân Lạp vào các năm 774 và 787. Theo những 
ghi chép còn lại thì cuộc tấn công đã diễn ra quyết liệt. Có thể cho rằng 
đó chính là sự phục thù của dòng vua núi Sailendra đối với Chân Lạp. 
Năm 787, Java đã cho thủy quân ngược dòng Mê Kông tiến tới kinh 
đô Sambhupura. Quân Java đã dùng thuyền trung bình và nhẹ để tấn 
công. Mô hình của các loại thuyền này đến nay vẫn có thể thấy trong 
các bức phù điêu ở đền Borobudur. Trong cuộc tấn công đó của thế lực 
xâm lược phương Nam nhiều khả năng vua Chân Lạp lúc đó có lẽ là 
Mahipativarman đã bị chặt đầu đem về dâng cho vua Java thuộc vương 
triều Sailendra đang thống trị một quốc đảo rộng lớn. Hành động tàn 
bạo đó có lẽ đã khiến cho giới cầm quyền Khmer thời bấy giờ khiếp sợ. 
“Từ đó, các ông vua Khmer sáng nào thức dậy cũng hướng về nước Java 
mà cúi đầu vái lạy sát đất để tỏ lòng cung kính”1. 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Americal Philosophical 
Society, 1951, p.68. Có thể xem thêm Mabbett and David Chandler: The Khmers, 
p.86.
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Hiển nhiên, vào thế kỷ VIII, Chân Lạp không phải là vương quốc duy 
nhất phải gánh chịu các cuộc tấn công của đảo quốc Java. Chămpa - một 
thể chế biển điển hình trong khu vực cũng là nạn nhân thường xuyên của 
các cuộc tấn công đó. Qua các bia ký ở Tháp Bà Pô Nagar (Nha Trang), 
chúng ta biết rằng vào năm 774, Satyavarman phải đương đầu với cuộc 
tiến công của quân Java vào Pô Nagar. Văn bia ghi rõ: “Đức vua may mắn, 
ng ười có quyền lực tối cao duy nhất đối với cả thế giới, tr ước kia đã cho 
thiết lập trên thế gian, tại Kauthara, một MukhaLinga của Sambhu - một 
linh vật ngời sáng như  vàng và xua tan bóng tối ra khỏi thế giới này - 
cùng mọi vật đư ợc h ưởng, là đức ngài nổi danh Vicitrasagara. Vào năm 
Saka 696, những kẻ đen đúa, độc ác và nhẫn tâm ở những thành phố 
khác, những kẻ ăn những thức ăn còn ghê tởm hơn thức ăn của lũ ma 
đói, những kẻ xấu xa và hung dữ như  Yama, đã đến đây bằng những chiếc 
thuyền. Bọn chúng, như  những Daityas đư ợc trang bị những vũ khí đư ợc 
làm ở thư ợng giới, đã lấy đi Linga của Thần và phóng lửa đốt nơi ở của 
Thần. Đ ược biết về cuộc c ướp phá bất ngờ này, vua Sri Satyavarman đã 
lên những chiếc thuyền tốt cùng binh lính của mình và những ngư ời anh 
hùng khác và, họ đã đến kịp để giết chết những kẻ đồi bại và độc ác đó 
trên biển khơi. Thế như ng, nhà vua rất thất vọng khi biết rằng Sivamukha 
cùng các đồ vật khác của linh vật trên thuyền của bọn cư ớp đã chìm cả 
xuống biển; và, thế là chiếc Linga đã bị mất. Vua Sri Satyavarman, ng ười 
cai quản tuyệt vời v ương quốc của mình, người quyết định hiến dâng 
bản thân cho việc phụng thờ Isvara, đã hoàn toàn tái thiết lại rực rỡ như  
xưa chiếc Kosa có khuôn mặt cùng hình ng ười phụ nữ đẹp (Parvati) và 
hình voi (Ganesa). Ngài đã đ ược biết đến nh ư đức vua Vicitrasagara, sẽ 
không có vị vua thứ hai mang cái tên đó trên trần thế. Vào năm Saka 706 
(năm 784 Dương lịch), ngày đầu tháng Vaisakha (tháng 4), chiếc Linga 
đã được dựng”1.

Mặc dù hành động tàn bạo của quân Java với người đứng đầu vương 
triều Chân Lạp là vấn đề cần phải khảo cứu, kiểm chứng thêm nữa 

1. Karl-Heinz: Inscriptions of Campa, Sharker Verlag, Aachen, 2004, pp.34-37.
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nhưng điều chắc hẳn là sự kiện đó đã để lại một mối thâm thù trong 
quan hệ giữa hai nước. Điều có thể thấy được là, thời bấy giờ không chỉ 
Srivijaya ở đảo Sumantra, vương triều Sailendra trên đảo Java cũng đã 
khuếch trương thế lực đến nhiều quốc gia Đông Nam Á. Trong bối cảnh 
Chân Lạp, một quốc gia tương đối gần gũi, nằm ngay ven bờ vịnh Xiêm 
thì sức ép của Sailendra hẳn là rất mạnh mẽ. Về sau, ông vua đầu tiên 
của triều đại Angkor - Javavarman II khi mới lên ngôi đã tổ chức một 
buổi lễ trọng thể chào mừng ngày “giải phóng đất nước” khỏi ách thống 
trị của người Java.

Dường như tương phản với các cuộc xung đột quân sự, chính trị, 
trong thế kỷ VIII, giữa Chân Lạp với Java (tức các vương quốc cổ trên 
quần đảo Inđônêxia ngày nay) cũng đã diễn ra nhiều mối giao lưu văn 
hóa. Do chịu ảnh hưởng của Sailendra, một vương triều rất sùng bái 
Phật giáo mà Phật giáo Đại thừa (Maharayana) đã được truyền bá đến 
Chân Lạp đồng thời xác lập vị thế mới trong xã hội. Người ta cũng tìm 
thấy một số bi ký trong vùng Sambor. Hai tấm bia có niên đại năm 770 
và 789 do vua Jayavarman I (657-681?) khắc. Một bi ký khác có niên đại 
năm 791 tìm thấy ở tỉnh Siem Reap đã ghi lại việc dựng tượng vị Quán 
Thế Âm Bồ Tát (Lokesvara). Đây chính là “chứng cứ chắc chắn đầu tiên 
về sự tồn tại ở Cao Miên phái Phật giáo Đại Thừa”1.

Quá trình du nhập của Phật giáo Đại Thừa đến Chân Lạp cũng như 
nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á vào cuối thế kỷ VIII trùng hợp với 
sự thiết lập vương triều Phật giáo Pala đang thống trị ở vùng hạ lưu 
sông Hằng đồng thời cũng trùng hợp với thời cực thịnh của Trường 
đại học Phật giáo ở Nalanda, một trung tâm văn hóa, tôn giáo nổi tiếng 
của miền Bắc Ấn Độ. Trường đại học này đã thu hút nhiều học giả, nhà 
tu hành uyên bác từ khắp nơi đến giảng đạo và nghiên cứu Phật pháp. 
Trong giáo lý nhà Phật truyền bá ở Chân Lạp thịnh hành nhất là việc 
thờ Phật tức Quán Âm Bồ Tát. Người ta đã tìm thấy pho tượng của 
Người ở chùa Prasat Takeam. “Phật giáo Đại thừa tuy thịnh hành nhưng 
không hề làm giảm bớt niềm tin của người Khmer với thần Harihara, 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.178.
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thần hai mặt bốn tay của Bàlamôn giáo1. Người ta cũng đã tìm thấy một 
pho tượng rất đẹp của vị thần này ở đền Prasat Andet. Như vậy, sau một 
thời kỳ tạm lui trước những biến động chính trị, đến cuối thế kỷ VIII, 
Phật giáo đã từng bước xác lập lại được vị thế của mình trong xã hội. 
Để rồi, đến thời kỳ Angkor, cùng với Bàlamôn giáo và đặc biệt là Hinđu 
giáo, Phật giáo trở thành một tôn giáo lớn, trung tâm ở Chân Lạp”2. 

Trên bình diện khu vực, ở một số quốc gia, Phật giáo vẫn tiếp tục 
phát triển. Có thể coi thể chế biển Srivijaya là một trường hợp tiêu biểu. 
Năm 671, nhà sư Trung Hoa Nghĩa Tĩnh trên đường từ Trung Quốc đến 
Ấn Độ thỉnh kinh đã dừng lại ở thành Phật Thệ (tức Palembang) để học 
ngữ pháp tiếng Phạn và chính ông đã rất ngạc nhiên trước sự thịnh đạt 
của trung tâm tôn giáo này3. 

1. Theo quan điểm của Lawrence Palmer Briggs thì thân Harihara là sự nhất thể 
hóa hình tượng của thần Vishnu và Shiva trong một thực thể duy nhất (Hari=Vishnu 
và Hara=Shiva). Rất nhiều tượng Harihara phát hiện được ở Chân Lạp có niên đại 
thế kỷ VII-VIII có bốn tay và nhiều đặc tính rất tiêu biểu của cả hai vị thần này. Xem 
Lawrence Palmer Briggs: The Syncretism of Religions in Southeast Asia, Especially in 
the Khmer Empire, Journal of the American Oriental Society, vol. 71, N0.4, p.231. 

2. Nguyễn Văn Kim: Lục Chân Lạp - Thủy Chân Lạp và quan hệ giữa hai 
khu vực. Xem thêm Michael Coe: Angkor and the Khmer Civilization, Thames and 
Hudson, 2003, pp.201-205.

3. Lưu lại ở thành Phật Thệ (Fo-che) sáu tháng (671), nhà sư Nghĩa Tĩnh viết: 
“Trong thành phố có đắp lũy Foche, có hơn một nghìn tu sĩ Phật giáo chuyên tâm 
nghiên cứu và làm việc thiện. Họ nghiên cứu cặn kẽ mọi chủ đề khả dĩ, đúng như ở 
Madhyadesa (Ấn Độ), những quy tắc và những nghi lễ cũng giống nhau. Nếu một sư 
tăng người Trung Hoa muốn đến Tây Thiên để được nghe và đọc những văn bản gốc 
Phật giáo, thì tốt hơn là họ nên lưu lại Foche trong vòng một hay hai năm để thực hành 
những quy tắc chuẩn hợp, rồi sau đó có thể đến miền Trung Ấn Độ”. Sau khi học ở Ấn 
Độ 10 năm, trên đường trở về Trung Hoa bằng đường biển, Nghĩa Tĩnh lại một lần nữa 
dừng lại ở thành Foche (685-689) để sao chép và biên soạn các văn bản Phật giáo từ 
chữ Phạn sang chữ Hán. Năm 689, ông trở về Quảng Châu, tìm thêm bốn cộng sự rồi 
lại trở lại Foche và tập trung thời gian viết hai cuốn hồi ký Về những tu sĩ hạnh đạo đi 
tìm giáo luật ở Tây Thiên và Những nội luật được gửi đi từ vùng Nam Hải. Ghi chép của 
Nghĩa Tĩnh có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ để hiểu về vương quốc Srivijaya mà 
còn về đời sống tôn giáo cùng ảnh hưởng của vương quốc này với các quốc gia khu vực. 
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Trong vòng ảnh hưởng của văn minh Ấn, nhiều di sản văn hóa vẫn 
tiếp tục thâm nhập đến các xã hội Đông Nam Á. Các bộ sử thi lớn của 
Ấn Độ như Ramayana, Mahabharata cũng như nhiều điển tích trong sử 
thi Puranas đã cung cấp cho các nghệ sĩ khu vực và Chân Lạp những 
chất liệu thần thoại cùng cảm hứng nghệ thuật phong phú1. Có thể nói, 
đó là những dấu ấn chung nhất về văn hóa, tư tưởng, tôn giáo có thể 
nhận thức, tạo lập sắc thái riêng đồng thời là cơ sở để phân định thời kỳ 
văn hóa tiền Angkor với các thời đại văn hóa trước và sau đó2.

Cũng cần phải nói thêm rằng, không chỉ Srivijaya hay Sailendra 
mà các thuộc quốc (mandala) của các quốc gia này như Langkasuka, 
Pan Pan... trên bán đảo Mã Lai cũng có vai trò không nhỏ cho quá 
trình truyền bá văn minh Ấn từ khu vực văn hóa hải đảo đến Chân Lạp 
cùng các quốc gia Đông Nam Á bán đảo. Thực tế lịch sử cho thấy “Ở 
Campuchia các tăng lữ và tín đồ Bàlamôn giáo đã không thể duy trì nền 
thống nhất của các mandalas”3. Như vậy, xã hội và đời sống tư tưởng 
Chân Lạp cần phải được bổ sung, hoàn thiện hóa bởi những hệ tư tưởng 
và niềm tin tôn giáo khác. Trong ý nghĩa đó, Hinđu giáo, Phật giáo đã 
xác lập được vị trí trong xã hội Chân Lạp. Làn sóng tư tưởng, tôn giáo 
đó được truyền bá theo nhiều kênh khác nhau nhưng dòng chảy mạnh 
mẽ nhất là từ Đông Nam Á hải đảo. 

Trong tiến trình lịch sử, vào các thế kỷ VII-VIII, văn hóa Chân Lạp 
đã có những phát triển mau chóng. Khả năng tiếp nhận, thể hiện Phạn 
ngữ cũng như việc sử dụng ngày càng phổ biến loại hình văn tự bằng 
ngôn ngữ bản địa tức tiếng Khmer cho thấy rõ điều đó. Văn khắc trên 
các tấm bia hoặc trên các trụ đỡ cửa đã được soạn thảo bằng Phạn ngữ 

1. Xem Santosh N. Desai: Ramayana - An Intrument of Historical Contact and 
Cultural Transmission between India and Asia, The Journal of Asian Studies, vol. 30, 
n01 (Nov, 1970), pp.5-20.

2. Xem Michael D.Coe: Angkor and the Khmer Civilization, Thames and 
Hudson, 2003, pp.131-194.

3. Paul Michel Munoz: Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the 
Malay Peninsula, Editions Didier Millet, 2006, p.135.
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khá chuẩn xác. Điều đáng chú ý là, “Những bi ký bằng chữ Khmer bắt 
đầu xuất hiện với số lượng khá lớn, đã lưu giữ được tính cổ xưa của 
thổ ngữ này, mà qua 14 thế kỷ ngôn ngữ đó tỏ ra ít biến đổi hơn so với 
ngôn ngữ Ấn - Âu trong cùng thời gian. Những bản văn khắc này đã 
tạo thành nguồn thông tin chính về lịch sử và những thiết chế của xứ sở 
đó. Qua chúng, người ta thấy được một nền cai trị có tổ chức chặt chẽ 
và cả một hệ thống đẳng cấp gồm các lớp quan lại với những chức tước, 
quyền hạn rõ ràng”1.

Sự can thiệp mạnh mẽ, mang tính bạo lực của Java vào đời sống 
chính trị Chân Lạp khiến cho giới quý tộc nước này hết sức căm giận. 
Theo truyền thuyết, vua Chân Lạp từng tuyên bố: “Ta muốn rằng trên 
cái khay trước mặt ta là đầu của Maharaja, vua của nước Zabag”2. Sự 
hận thù đó đã tác động không nhỏ đến quan hệ giữa hai dân tộc.

Sau một thời kỳ biến loạn, bị ngoại xâm đe dọa đến đầu thế  
kỷ IX, một vương triều mới được thiết lập mở đầu bằng sự kiện vua 
Jayavarman I (802-850), người anh hùng, có công lao to lớn trong việc 
giải phóng đất nước khỏi sự lệ thuộc Java. Ông cũng đồng thời là người 
đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục lại sự thống nhất lãnh 
thổ Chân Lạp, tạo nên một sự hợp nhất giữa miền Nam (phần Thủy 
Chân Lạp) với miền Bắc và sáng lập nên thời đại Angkor - một triều 
đại phát triển rực rỡ trong lịch sử Chân Lạp nói riêng và Đông Nam Á 
nói chung. Như vậy, “sự phục hưng của vương quốc Khmer năm 802, 
cuộc giải phóng thoát khỏi quyền bá chủ của Java và sự thành lập vương 
quyền Angkor trong bốn thế kỷ sẽ trở thành một trong những vương 
quốc thống trị vùng ngoại Ấn, đã gặp thời cơ thuận lợi là sự thoái lui 
dần dần của những nhà vua Sailendra Phật giáo ở Java. Điều này đi kèm 
theo một sự tái sinh Shiva ở vùng trung tâm hòn đảo. Giáo phái này vốn 
có nguồn gốc ở miền Đông, nơi các ông hoàng của triều đại Shiva giáo 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.142.
2. Ghi chép của sử gia người Arập Abu Zaid Hasan có niên đại khoảng năm 

916 và có tên là “Zabag” (tên mà người Arập thường dùng để chỉ Srivijaya).
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xưa kia đã lui về đó”1. Trong mối quan hệ và tương tác quyền lực khu 
vực, G. Coedès cũng đã rất có lý khi cho rằng: “Sự nở rộ của văn minh 
Angkor ở cuối thế kỷ IX và trong thế kỷ X, sự tái lập trung tâm vương 
quyền của người Chăm trong vùng Quảng Nam với triều đại Indrapura, 
sự hưng thịnh của cường quốc hàng hải Srivijara nhờ vào việc họ đã làm 
chủ hoàn toàn được những eo biển, trùng hợp với sự suy yếu của chính 
quyền Trung Hoa thời Văn Đường và dưới triều Ngũ Đại”2. Sau khi nhà 
Tống được thiết lập, chính quyền nước này đã củng cố quyền lực ở phía 
nam và can thiệp vào đời sống chính trị, kinh tế của nhiều quốc gia 
Đông Nam Á hải đảo. 

 Jayavarman I là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Chân Lạp. 
Cho đến nay người ta chưa hề phát hiện được một tấm bia nào của ông 
tuy sự nghiệp lớn lao của ông thì rất rõ ràng. Nhờ một tấm bia muộn 
hơn, thuộc thế kỷ XI, bia Sdok Kak Thom mà người ta mới biết chắc về 
hoạt động và mục đích cứu nước của ông: “Đức vua từ Java trở về, ngự 
trị ở Indrapura”... “để cho đất nước của Kambuja không còn bị lệ thuộc 
Java và để cho chỉ có một quân vương là Chakravartin (maharaja - đại 
vương, toàn năng) ngự trị mà thôi”. Jayavarman I là người cùng thế hệ 
với Mahipativarman - ông vua bị quân xâm lược Java giết hại, người 
thuộc thế hệ thứ ba, dòng họ ngoại của Puskaraksa, chắc là một trong 
số những thành viên của hoàng tộc bị bắt sang Java và bị lưu giữ ở đây 
trong những năm 788-800. 

Khoảng năm 800, nhân lúc vương triều Sailendra suy yếu, 
Jayavarman I từ Java trở về nước và lên ngôi vua vào năm 802. Công 
việc đầu tiên mà ông tập trung giải quyết là chinh phục các thế lực cát 
cứ để thống nhất đất nước. Trong hai năm đầu (800-802), hẳn là ông 
đã phải vất vả bình định các địa phương rồi mới làm lễ chính thức lên 
ngôi. Nhưng khoảng 10 năm sau đó, Jayavarman I còn phải tiếp tục 
công cuộc chinh phục các thế lực cát cứ khác. Một số bi ký đã nói đến 
cuộc chinh phục xứ Malyang (phía nam Battambang) hết sức gian khổ 

1, 2. G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.437, 438.
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của ông đồng thời ông cũng chỉ huy quân đội đánh lui cuộc tiến công 
xâm chiếm của quân Chămpa do đại tướng Pâr chỉ huy (khoảng năm 
809). Trong các cuộc chiến đó nhà vua đã dựa vào các đạo quân hùng 
mạnh cùng nhiều võ tướng trung thành của mình, nổi bật là tướng 
Prithivinarendra - người “như ngọn lửa, thiêu cháy các đạo quân thù”. 

Theo quan điểm của Michael Vickery cùng một số nhà khoa học 
khác, trong thế kỷ VIII, khái niệm “Java” cần phải được hiểu theo nghĩa 
rộng tức là bao gồm cả các bộ phận cư dân sống ở vùng bán đảo Mã 
Lai. Hơn thế, khái niệm đó còn có thể chỉ cả một bộ phận người Chăm 
đã dự nhập với các thế lực biển đảo để xâm chiếm đồng thời khống 
chế các tuyến thương mại. Theo tác giả, kinh đô Angkor nằm ở vị trí 
khá sâu trong lục địa nên quân Chămpa đặc biệt là Java khó có thể tấn 
công bằng đường thủy. So với các kinh đô phía nam vốn là vùng đất 
truyền thống của Phù Nam hay Thủy Chân Lạp thì Angkor có được 
những điều kiện an toàn lớn hơn nhiều. Dưới khía cạnh ngôn ngữ học, 
Michael Vickery cho rằng cho đến nay trong vốn từ vựng Khmer cũng 
như Chămpa vẫn có từ “chvea” để chỉ “Java”. Quan điểm đó còn được 
đưa ra bởi lẽ “vào thế kỷ VIII, miền Nam Chămpa có biên giới gần với 
trung tâm cổ của vương quốc Phù Nam và từ thế kỷ VII là Chân Lạp, 
đã do Chămpa thống trị vì thế chắc hẳn đã có sự uy hiếp đối với vương 
quốc này. Trên thực tế, sự uy hiếp luôn là một hiện thực trong những 
năm vua Jayavarman II cầm quyền, Chămpa đã tấn công Campuchia; 
văn bia thế kỷ X còn cho biết Indrayudha con trai của Jayavarman II đã 
đánh bại quân Chăm”1.

2. Quan hệ với các quốc gia hải đảo Đông Nam Á (từ thế kỷ X đến 
thế kỷ XVI)

Thế kỷ X chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Chân 
Lạp nói riêng cũng như lịch sử của các vương quốc cổ Đông Nam Á nói 
chung. Ở Chân Lạp, đó là sự lên ngôi của Rajendravarman II (944-968), 

1. Michael Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia, 
Sđd, p.387.
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người đã quyết định rời đô từ Kohker về Angkor và bắt đầu một thời 
kỳ phát triển cực thịnh của vương quốc Chân Lạp. Rajendravarman II 
được ghi nhận như một vị vua anh hùng. Bi ký từng ca tụng: “ánh hào 
quang của ngài đã đốt cháy những vương quốc quân thù, bắt đầu bằng 
Chămpa”1. 

Trong khi đó, ở phía đông bắc của vương quốc Chân Lạp, sau chiến 
thắng Bạch Đằng năm 938, nhà nước Đại Cồ Việt của người Việt đã 
được thành lập. Lật đổ ách thống trị của người Trung Hoa sau hơn một 
nghìn năm bị lệ thuộc, quốc gia Đại Cồ Việt bắt đầu vươn lên khẳng 
định vị thế của mình. Từ thời điểm này, Đại Việt đã dự nhập ngày càng 
mạnh mẽ vào thế giới Đông Nam Á và mau chóng trở thành một cường 
quốc trong khu vực. Thế đi lên và ảnh hưởng của Đại Việt đã có những 
tác động mạnh mẽ đối với lịch sử cùng các mối quan hệ giữa các quốc 
gia trong khu vực. 

Trong khi đó, với quốc gia láng giềng phía đông của Chân Lạp là 
Chămpa, trước áp lực ngày càng gia tăng của nhà nước Đại Cồ Việt ở 
phía bắc, người Chăm đã rời đô từ Indrapura (Quảng Nam) về Vijaya 
(Bình Định). Sự kiện vua Vijaya Sri rời đô về Vijaya năm 1.000 đã 
đánh dấu sự khởi đầu của vương triều Vijaya trong lịch sử vương quốc 
Chămpa. Chính những sự kiện nổi bật như vậy trong thế kỷ X diễn ra 
ở ba quốc gia Chân Lạp, Đại Việt và Chămpa đã mở đầu cho mối quan 
hệ tay ba phức tạp, kéo dài trong nhiều thế kỷ. Đặc trưng của mối quan 
hệ này là các cuộc chiến tranh kéo dài và tương đối thường xuyên giữa 
Chân Lạp với các nước láng giềng trong khu vực.

Vương quốc Chân Lạp với vị thế của một quốc gia đang lên, đã chủ 
động mở nhiều cuộc tấn công sang các nước láng giềng để cướp bóc, mở 
rộng lãnh thổ. Hai mục tiêu chính của Chân Lạp là Đại Việt ở phía bắc và 
Chămpa ở phía đông. Ngoài mục đích chiếm đoạt nguồn tài nguyên, các 
nguồn lợi kinh tế từ các quốc gia phía đông nam bán đảo Đông Nam Á, 

1. Bi ký Bat Chum, dẫn theo G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn 
Đông, Sđd, tr.216.
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Chân Lạp còn muốn chiếm lĩnh các hải cảng ven biển của Đại Việt ở 
vùng Nghệ Tĩnh, hay các thương cảng của người Chăm ở Vijaya hay 
Panduranga. Tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ thương mại, 
triều cống với các vương triều Trung Hoa, cũng như nguồn lợi trong các 
hoạt động thương mại biển đã thúc đẩy Chân Lạp tiến hành liên tiếp các 
cuộc chiến tranh đối với hai quốc gia láng giềng.

Dưới thời Suryavarman II (1011-1050), Chân Lạp đã trở thành 
một cường quốc khu vực. “Suryavarman II là một trong những vị quân 
vương vĩ đại nhất của Campuchia, ông đã khẳng định quyền kiểm soát 
với vùng vịnh Xiêm đồng thời chấm dứt quyền lực của liên minh Phật 
giáo Ramanyadesa của người Môn bao gồm các vương quốc Dvaravati-
Lavo, Thaton ở Miến Điện và Haripunjaya, khiến cho liên minh này 
mất khả năng kháng cự”1. Trong cuộc chinh phục các nước láng giềng, 
Suryavarman II đã cố gắng duy trì quan hệ hòa hiếu với Srivijaya và nhà 
Tống đồng thời mong nhận được sự hậu thuẫn từ các vương triều này. 
Mặt khác, ông cũng mở rộng cương vực lên phía bắc, phía tây và cũng 
muốn biến Chămpa thành một vương quốc thần thuộc. Thực tế lịch sử 
cho thấy, đã có những thời gian dài, các vua Chân Lạp đã xâm chiếm 
được Chămpa, nhưng cuộc xung đột hai bên nhìn chung có tính chất 
giằng co quyết liệt. 

Dẫn lại Chư phiên chí, về phạm vi lãnh thổ của Chân Lạp, thương 
gia kiêm nhà thám hiểm Trung Quốc thời Nguyên là Chu Đạt Quan 
trong tác phẩm Chân Lạp phong thổ ký cho rằng: “Nước ấy rộng 7.000 
dặm, phía bắc đến Chiêm Thành, tây nam giáp Tiêm La, đường đi nửa 
tháng, nam giáp Phiên Ngu, đường đi mười ngày, phía đông là biển lớn. 
Xưa là một nước thông thương đi lại”2. Theo mô tả của tác giả thi kinh 
đô Chân Lạp có quy mô khá rộng lớn, với nhiều công trình kiến trúc 
tôn giáo: “Quốc cung, quan xá và phủ đệ đều quay mặt về hướng đông. 

1. John F. Cady: Southeast Asia: Its Historical Development, Mc Graw-Hill 
Book Company, 1964, p.93. 

2. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr. 23-24.
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Quốc cung ở phía bắc tháp vàng, gần cửa bắc, chu vi đến năm sáu dặm, 
ngói lợp nhà chính thất làm bằng chì, ngoài ra đều là ngói đất, màu vàng. 
Rường cột rất lớn, đều chạm khắc hay vẽ hình Phật. Nhà rất tráng lệ. 
Hiên dài, nhiều lối đi, đột ngột so le, có ít nhiều công trình lớn. Chỗ làm 
việc có cửa sổ bằng vàng”1. Quy mô của kinh đô cũng như sự tráng lệ, xa 
xỉ của các dinh thự cho thấy sự giàu có, cường thịnh của Chân Lạp. Dẫn 
lại ý kiến của Chu Đạt Quan, G.Coedès cho rằng: “Trong số 90 (?) chính 
quyền chư hầu (thuộc quận), ông liệt kê ra các tên T’chenp’ou (Chân 
Bồ), Tch’anan (Tra Nam), Pakien (Ba Giản), Mouleang (Mạc Lương), 
Pasie (Bát Tiết), P’oumai (Bồ Mãi), Tchekouen (Trĩ Côn), Moutsinpo 
(Mộc Tân Ba), Laikank’eng (Lại Cảm Khanh), Passeuli (Bat Tế Lý), trong 
đó ít tên có thể xác định được”2.

Dưới thời cầm quyền của Jayavarman VII (1181-1215), Chân Lạp 
không chỉ muốn mở rộng ảnh hưởng đến phía đông mà còn muốn 
gây thanh thế đối với phía tây và tây nam. Theo nhà nghiên cứu người 
Pháp Aymonier Étienne thì từ năm 1195 Jayavarman VII đã có những 
ảnh hưởng với một số vương quốc vùng bán đảo Mã Lai. Có thể coi 
đó là những mối quan hệ đồng minh của Chân Lạp3. Trong số đó có 
thể kể đến Ts’anpan, Chenlifu và TambraLinga là những vương quốc 
thường được nhắc đến trong mối quan hệ này. Ts’anpan là một vùng 
thuộc Battambang và đã được nhập vào lãnh thổ Chân Lạp thời vua 
Isanavarman I. Trong khi đó, Chenlifu có thể xác định là Chantabun, 
còn TambraLinga cho đến năm 1178 vẫn là một vùng độc lập. Văn bia 
Khmer có niên đại 1183 tìm được tại bệ tượng Phật tìm thấy ở Jaiya đã 
ghi lại một mệnh lệnh (của Chân Lạp) đối với người đứng đầu chính 
quyền ở Grahi có tên gọi và tước hiệu bằng tiếng Mã Lai. Điều đó cho 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr. 27.
2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr. 381.
3. Xem Aymonier Étienne: Khmer heritage in the Old Siamese Provinces of 

Cambodia, Bangkok, White Lotus, 1999. Tác giả cũng nổi tiếng với công trình 3 
tập: Le Cambodge, Paris, Ernest Leroux, vào các năm 1900, 1901, 1904.
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thấy ảnh hưởng của Chân Lạp ở Grahi mặc dù nhiều khả năng Grahi 
không còn là vùng lệ thuộc của Chân Lạp từ trước năm 775. G.Coedès 
cho rằng TambraLinga có lẽ đã công nhận chủ quyền của Chân Lạp. Tác 
giả cũng đồng thời cho rằng vương quốc này lệ thuộc vào đế chế Khmer 
từ thời thống trị của Suryavarman I (1002-1049)1. 

Vào các thế kỷ X-XI, cùng với sự phát triển kinh tế nông nghiệp, 
Chân Lạp còn đẩy mạnh quan hệ giao thương với các quốc gia khu vực. 
Cùng với khuynh hướng mở rộng ảnh hưởng sang phía đông chính 
quyền Angkor còn thực hiện chính sách bành trướng đến khu vực hạ 
lưu sông Chao Phraya và bán đảo Mã Lai. “Sự hiện diện của người 
Khmer ở Suratthani đã cho phép đẩy mạnh mạng lưới giao thương nội 
địa đến thị trường quốc tế Trung Hoa cũng như khu vực thị trường phía 
tây của Ba Tư và tiếp nhận hàng hóa Ấn Độ”2. Từ thế kỷ X, hàng hóa của 
Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia láng giềng khu vực đã thâm nhập 
sâu và trở nên phổ biến ở nhiều vùng Chân Lạp. Văn bia Phum Mien có 
niên đại 987 đã ghi lại hoạt động của các thương nhân Việt và Chăm ở 
Chân Lạp. Trong mối quan hệ đa dạng đó, nhiều khả năng các thương 
nhân Chân Lạp đã có mối liên hệ với thương nhân Java cũng như các 
doanh thương vùng hải đảo. 

Trong quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, theo quan 
điểm của G. Coedès thì Srivijaya đã thống trị vùng bán đảo Mã Lai 
trong khi đó TambraLinga vẫn chịu sự quản chế của đế chế Khmer 
đồng thời có thể cũng phải chịu sự thần thuộc đế chế đảo quốc này. 
Tuy nhiên, việc sử dụng các tước hiệu Mã Lai không đủ bằng chứng 
để cho thấy những ảnh hưởng của Chân Lạp trong thời kỳ cầm quyền 
của vua Suryavarman II (1113-1150). Nhưng đến năm 1225, có lẽ cả 

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Americal 
Philosophical Society, 1951, p.68.

2. Kenneth R. Hall: Maritime Trade and States Development in Early Southeast 
Asia, University of Hawaii Press, 1985, p.176. 
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TambraLinga và Grahi đều lệ thuộc vào Sanfotsi (Srivijaya). Điều đó 
cho thấy có sự xâm lược của Chân Lạp với TambraLinga sau cái chết của 
Jayavarman VII (1181-1215). Một văn bia tiếng Phạn tìm được ở Jaiya 
có niên đại 1230 cho thấy có sự xuất hiện của một ông vua độc lập là Sri 
Dharmaraja Chandrabhanu thuộc triều đại Padmavamsa cai quản vùng 
TambraLinga. Theo G.Coedès thì có thể ông vua này đã quản lý vùng 
đất của mình dưới quyền bá chủ của Chân Lạp. Điều đó cũng cho thấy 
có thể Chân Lạp đã mất ảnh hưởng ở TambraLinga trước năm 1230 và 
Chandrabhanu đã giành được quyền quản lý đó. Ngay sau đó ông cũng 
đã tổ chức hai chuyến đi đến Ceylon. Truyền thuyết của người Thái cho 
biết trong những năm 1220-1230, TambraLinga đã mở rộng ảnh hưởng 
về phía nam. Sự trỗi dậy đó không những đã củng cố quyền lực cho 
Chandrabhanu mà còn trở thành một trong những tác nhân dẫn đến sự 
suy yếu của hai đế chế khu vực là Srivijaya và Khmer. Mối quan hệ với 
Chandrabhanu cũng đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực với người Thái1.   

Nhưng từ đầu thế kỷ XIII, thế lực vương quốc Chân Lạp không còn 
mạnh như trước. Sự suy yếu của Chân Lạp cũng khiến cho vương quốc 
này mất dần những lãnh thổ phụ thuộc ở bên ngoài. Sau cuộc rút quân 
năm 1220, Chân Lạp dường như cũng đi đến quyết định từ bỏ quyền lực 
của mình đối với Chămpa. Sau khi Indravarman II (1215-1243) qua đời, 
vua thứ ba của vương triều này lên ngôi là Jayavarman VIII (1243-1295), 
nhưng chưa rõ mối quan hệ gia tộc của ông vua này với các vua trước 
ra sao. Bên cạnh đó, do thiếu những tư liệu xác thực những chiến công, 
đóng góp của ông vẫn là vấn đề cần phải tiếp tục khảo cứu. 

Trong khi đó ở thế giới hải đảo Đông Nam Á đã diễn ra cuộc xung 
đột kéo dài giữa hai vương quốc Mataram ở Java và Srivijaya ở Sumatra. 
Vào thế kỷ XI, tuy có thời gian Java lập được quan hệ thân thiện với các 
vua Sumatra và chiếm ưu thế trên các đảo Inđônêxia nhưng hậu quả của 
cuộc xung đột này là sự suy yếu của Srivijaya. Một số tiểu quốc đã tách 

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, Sđd, p.68.
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ra, tự xác lập quyền độc lập của mình. Tuy phạm vi ảnh hưởng đã bị thu 
hẹp nhưng nhìn chung Srivijaya vẫn tồn tại như một vương quốc riêng 
cho đến cuối thế kỷ XIII. Vùng bán đảo Mã Lai vẫn là một bộ phận mà 
quốc vương Palembang luôn cố nắm lấy để giữ quyền kiểm soát eo biển 
Malacca1.

Nhưng cũng chính trong thời gian đó, các quốc gia trên quần đảo lại 
phải chuẩn bị đương đầu với cuộc xâm lược của quân Mông - Nguyên. 
Hoàng đế Hốt Tất Liệt muốn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vị thế chúa 
tể của mình và bắt các quốc gia Đông Nam Á hải đảo phải thần phục. 
Nhưng thất bại thảm hại của các cuộc viễn chinh của quân đội Mông - 
Nguyên đánh Nhật Bản năm 1274 và 1281, đánh Đại Việt 1258, 1285 và 
1287, Chămpa năm 1285 dường như đã là cơ sở để Kertanagara thực thi 
một chính sách cứng rắn đối với sự đe dọa từ Trung Quốc. Theo những 
ghi chép của các sử gia Trung Hoa thì Kertanagara đã cho bắt toàn bộ 
phái viên của nhà Nguyên cho thích chữ, cắt mũi rồi sau đó thả họ về 
nước. “Thiên triều” coi đó là sự xúc phạm nghiêm trọng đến uy danh 
và lập tức sai ba viên tướng là Sử Bật, Diệu Hắc Mê Tuất và Cao Hưng 
thống lĩnh ba vạn quân lấy từ các vùng Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ 
Quảng vượt biển sang đánh Java. Theo Nguyên sử thì “về việc đem quân 
đi đánh các nước ở ngoài biển thì việc đánh Trảo Oa là to hơn cả”2. 

Thắng lợi trước một đội quân xâm lược lớn đã tạo nên uy danh 
vượt trội cho Vijaya và đưa ông lên ngôi. Lấy vương hiệu là Kertarajasa 
Jayavarddhana, ông đã cho xây dựng hoàng cung ở Majapahit, vốn là 
căn cứ của mình ở hạ lưu sông Brantas. Vijaya đã lập nên triều đại lớn 
cuối cùng trong lịch sử Java và vẫn duy trì vị thế cao của đạo Hindu trên 
cơ sở dung hợp những tín ngưỡng bản địa với Hinđu giáo, Phật giáo. 
Trên thực tế, Vijaya đã được tôn vinh như anh hùng của dân tộc và được 
coi là người kế vị hợp pháp Kertanagara. 

1. Xem Nguyễn Văn Kim: “Thể chế biển Srivijaya và các mối quan hệ khu 
vực”, bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 (94), 2008, tr.3-18. 

2. Nguyên sử - Nam man, quyển 3, Tư liệu Khoa Lịch sử, Trường Đại học 
Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số TLLS 0036, tr.23.
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Sau thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, 
vương triều Majapahit đã mau chóng củng cố, mở rộng được quyền lực 
của mình đối với nhiều quốc gia trong khu vực. “Vào thế kỷ XIII, Java 
nổi tiếng là nơi giàu có nhất trên thế giới, quân đội Mông Cổ xâm lược 
Đông Nam Á và đã thất bại trong việc chiếm đoạt sự giàu có đó. Sau khi 
Srivijaya suy tàn, vào thế kỷ XIV-XV, Majapahit đã kiểm soát hầu như 
toàn bộ vùng trung tâm Inđônêxia. Vương triều này cũng đã cố gắng 
giành quyền kiểm soát nền kinh tế và thương mại ở vùng biển Đông 
Nam Á”1. 

Đến giữa thế kỷ XIV, các vua Majapahit đã cai quản những vùng 
đất rộng lớn. Đó là: Gurun, Seran, Tanjunggpura, Aru, Pahang, Dompo, 
Sumbawa, Sunda, Palembang và Tumasik (tên cổ của Xingapo), Bali... 
đồng thời ảnh hưởng của Majapahit còn mở rộng đến Borneo và vùng 
Makansaar, các quần đảo Banda, Molucca. Như vậy, lãnh thổ cùng khu 
vực ảnh hưởng của Majapahit bao gồm toàn bộ lãnh thổ Inđônêxia hiện 
nay, phần lớn bán đảo Mã Lai và vùng đảo Borneo. Đánh giá về thế 
lực của Majapahit thời kỳ này, học giả G.Coedès cho rằng: “Sự bành 
trướng quyền bá chủ của Java vào thời kỳ Rajasanagara (1350-1389) 
toát lên trong bản danh sách các thuộc quốc của Majapahit được truyền 
lại trong cuốn Nagarakitagama. Về đại thể nó bao gồm các xứ Ấn Độ 
thuộc Hà Lan (có thể từ phía bắc đảo Célèbes) và một phần lớn bán 
đảo Mã Lai nhưng không vươn tới Philíppin”2. Theo tác giả vào thế kỷ 
XIV, mà mở đầu là cuộc chinh phục năm 1343, đã diễn ra một quá 
trình Java hóa ở vùng đảo Bali. Sự kiện đó đánh dấu hàng loạt các đợt 
di cư của người Java đến vùng đảo vào thế kỷ tiếp sau đó. Không chỉ 
dừng lại ở đó, Majapahit còn mở rộng ảnh hưởng về phía đông, thậm 
chí còn thâm nhập vào khu vực Đông Nam Á bán đảo. “Một bi ký Java 
vào thời kỳ này tìm thấy trên đảo Sumbawa tạo nên một bằng chứng 

1. Andre Gunder Frank: ReOrient - Global Economy in the Asian Age, 
University of California Press, 1998, p.93.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr. 421.
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vật thể về sự bành trướng của Majapahit về phía đông quần đảo. Theo 
cuốn Nagarakitagama, những xứ sở có quan hệ hữu hảo với Majapahit 
và Syangkayodhyapura (nước Xiêm với Ayutthaya), Dharmanagari 
(Ligo), Marutma (Martaban), Rajapura (?), Singhanagari (?), Chămpa, 
Kamboja và Yavana (An Nam)”1.

Ngoài thuộc quốc, Majapahit còn có quan hệ hữu nghị với nhiều 
quốc gia trong khu vực như Xiêm, Miến Điện, Chân Lạp, Chămpa, và 
“Yavana” tức An Nam. Bên cạnh đó, với tư cách là một triều đại lớn, 
Majapahit cũng có những quan hệ bang giao và thương mại với Bengal 
và Trung Quốc. “Vào thế kỷ XIII-XIV, việc trao đổi thường xuyên các 
đoàn thương thuyền giữa miền Nam Ấn Độ và Trung Quốc cũng như 
quan hệ thương mại hai nước cần phải được nhìn nhận trên một bối 
cảnh rộng lớn của các quan hệ hải thương giữa các quốc gia vùng vịnh 
Ba Tư ở phía tây và Trung Quốc cùng các nước khác ở phương Đông”2.

Trước sự bành trướng mạnh mẽ của Majapahit, năm 1408, nhân 
chuyến sang Trung Quốc triều cống và viếng vua cha qua đời ở Nam 
Kinh, hoàng tử nối nghiệp của Borneo là Hà Vượng đã dâng biểu tâu 
rằng: “Nước tôi hàng năm phải cống cho Trảo Oa bốn mươi cân long 
não phiến. Xin triều đình hạ sắc cho Trảo Oa bãi khoản tuế cống đó 
để chúng tôi nộp cho thiên triều... Lại sắc cho Qua Oa hàng năm miễn 
khoản cung nộp đó đi. Vượng từ tạ ra về, ban cho một cái đai ngọc, một 
trăm lạng vàng, ba nghìn lạng bạc, cùng tiền giấy gấm vóc, chăn màn 
bằng the là và các đồ dùng. Những người khác cũng được ban cấp”3. 

Thực ra những biến động lịch sử liên quan đến Malaya đã xuất hiện 
ngay từ cuối thế kỷ XIII, chứ không phải đợi đến một thế kỷ sau mới có. 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr. 422.
2. Karashima Noburu: “Trade Relations between South India and China during 

the XIIIth and XIVth Centuries”, in: East-West Maritime Relations, The Middle 
Eastern Culture Center in Japan, Tokyo, 1989, p.75.

3. Minh sử - Ngoại quốc truyện - Tam Phật Tề, Tư liệu Khoa Lịch sử, Trường 
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, số ĐM 736, 
tr.77.
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Bấy giờ Srivijaya đã suy thoái, nhiều tiểu quốc có xu hướng chia tách ra 
thành các thể chế biệt lập. Marco Polo - nhà thám hiểm người Italia - đã 
đi qua vùng biển Đông Nam Á vào thời gian này và đã nhận thấy tình 
trạng phân liệt của nhiều vương quốc khác nhau trên những vùng trước 
kia nằm trong vùng kiểm soát của các quốc gia lớn. Trong bối cảnh đó, 
trên đảo Sumatra cũng hình thành tám nước, mỗi nước là một vương 
quốc riêng. Sự phân cát về điều kiện chính trị cũng như những biến động 
về xã hội, tâm lý cùng sự suy thoái của các tôn giáo truyền thống chính 
là điều kiện thuận lợi để Hồi giáo thâm nhập đến Sumatra và nhiều vùng 
quần đảo Đông Nam Á. Sang nửa sau thế kỷ XIV, Sumatra càng trở nên 
sa sút hơn. Minh sử còn ghi rằng: Tam Phật Tề tức Palembang - Sumatra 
“ngày càng nghèo đến nỗi không vào cống nạp được nữa”. Tình hình 
chính trị biến động sâu sắc khiến cho triều đình Java cũng không thể 
nào thu phục và cai quản được hết các tiểu quốc Sumatra và Malaya. 
Do đó, bọn cướp biển Hoa kiều mặc sức hoành hành thao túng và 
những tên trùm cướp biển đã trở thành những kẻ nắm quyền lực thực 
tế trong vùng.

Mặc dù đã bị suy yếu rõ rệt nhưng một số thế lực thuộc vương 
triều Srivijaya vẫn muốn khôi phục lại địa vị chính trị và kinh tế của 
mình. Các nguồn sử liệu Trung Quốc đã ghi lại trong các năm 1369-
1382, chính quyền Java đã cử một số đoàn sứ bộ đến Trung Quốc. Điều 
đáng chú ý là, trong thời gian 1370-1377, Palembang đã nhiều lần sai 
sứ mang biểu bằng vàng lá, gấu đen, chim trĩ, chim công, vẹt năm màu, 
vượn trắng, hương liệu, vải thơm, chăn bằng bông gòn, đinh hương, mã 
não... sang Trung Quốc để cống nạp và cầu viện chống lại Java. Đề nghị 
đó đã được hoàng đế nhà Minh chấp nhận. Ông đã sai sứ sang Java ban 
sắc phong công nhận là “Tam Phật Tề quốc vương”. Nhưng những toan 
tính của Palembang muốn khôi phục lại địa vị của mình đã bị Majapahit 
phát hiện và ngăn chặn. 

Để giữ thể diện trong quan hệ quốc tế, nhà Minh (1368-1644) đã 
thực thi chính sách đối ngoại hai mặt tức là vừa phủ dụ Palembang vừa 
muốn công nhận và khẳng định vị thế đang lên của Majapahit. Minh sử 
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viết rõ: “Lúc này Qua Oa mạnh, đã dùng uy lực bắt Tam Phật Tề phải 
phục tùng và lệ thuộc, nghe thấy thiên triều phong cho làm quốc vương, 
thế là ngang hàng với mình, bèn cả giận sai người dụ sứ triều đình đến 
đem giết đi. Thiên tử cũng không hỏi tội được. Nước ấy ngày càng suy, 
cống phú dứt hẳn”1. 

Trong phần viết về Qua Oa, Minh sử cũng cho biết: Năm Vĩnh Lạc 
nguyên niên (1403) sai phó sứ là Văn Lương Phụ và hành nhân là Ninh 
Thiện ban cho vua nước ấy (Srivijaya) gấm nhung thêu vàng và the vân. 
Khi sứ giả đi rồi thì vua Tây phiên của họ (Java) là Đô Mã Bản sai sứ vào 
mừng. Lại sai Trung quan là bọn Mã Bân ban cho ấn bạc mạ vàng. Tây 
phiên vương sai sứ tạ ơn ban ấn và cống phương vật. Đông phiên vương 
là Bột Lệnh Đạp Cát cũng sai sứ triều cống và xin ban ấn. Ra lệnh sai 
quan ban cho. Từ đó về sau hai vương đều cống. Năm thứ ba (1405) sai 
Trung quan là Trịnh Hòa sang sứ nước ấy. Năm sau (1406), Tây vương 
và Đông vương đánh nhau. Đông vương bị thua, nước bị diệt. Gặp sứ 
của triều đình đi qua đất của Đông vương, các bộ tốt đi vào chợ, bị 
người của Tây vương giết chết, cả thảy là 170 người. Tây vương sợ sai sứ 
tạ tội. Nhà vua ban chiếu trách ý rất nghiêm khắc, bắt phải đem sáu vạn 
lạng vàng để chuộc tội. Năm thứ sáu (1408), lại sai Trịnh Hòa đi sứ nước 
ấy. Tây vương dâng một vạn lạng vàng. Quan coi lễ thấy số vàng không 
đủ, xin giam sứ của họ vào ngục. Nhà vua nói: “Trẫm đối với kẻ ở xa, chỉ 
cần nó sợ tội mà thôi, đâu phải cốt lấy vàng làm lợi, nên bỏ hết đi”. Từ đó 
về sau, mỗi năm một lần vào cống, hoặc cách năm một lần cống, hoặc 
một năm mấy lần cống2. Thậm chí, khi Palembang bị hàng nghìn cướp 
biển người Trung Quốc do Trần Tố Nghĩa và các con là Sĩ Lương, Đạo 
Minh xâm chiếm, Majapahit đã không có những hành động ngăn chặn 
kịp thời. Dường như qua việc thể hiện thái độ “trung lập” đó, vương 
triều này không chỉ muốn mượn tay của thế lực bên ngoài làm suy yếu 
Palembang mà đồng thời còn muốn dạy cho vương quốc này một bài 
học trong quan hệ với Trung Quốc. 

1. Minh sử - Ngoại quốc truyện - Tam Phật Tề, Tlđd, tr. 67.
2. Xem Minh sử - Ngoại quốc truyện - Tam Phật Tề, Tlđd, tr. 66-67.
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Nhìn lại mục tiêu các chuyến hạ Tây Dương của Trịnh Hòa chúng 
ta thấy chính quyền Minh đã nuôi dưỡng nhiều tham vọng khác nhau. 
Ngoài việc muốn chứng tỏ sức mạnh của nhà Minh, thiết lập, mở mang 
các tuyến thương mại, các khu vực thị trường mới... chính quyền nước 
này còn muốn can thiệp vào đời sống chính trị của nhiều nước nhằm 
thể hiện quyền uy tuyệt đối của Trung Hoa. Với Đông Nam Á đặc biệt là 
với vương triều Majapahit nhà Minh đã không thể chấp nhận sự trỗi dậy 
của một cường quốc ở vùng biển đảo phía nam. Kết quả là, “dưới triều 
hoàng đế Vĩnh Lạc, Trung Quốc đã cố gắng loại trừ quyền bá chủ của 
Java trên miền quần đảo và bán đảo; đó là một trong những lý do của 
phái bộ lừng danh của vị thái giám Trịnh Hòa, mà hệ quả là có nhiều sứ 
bộ khác nhau của những nước trước kia triều cống Majapahit thì nay đã 
được cử đến Trung Hoa”1.  

Thế kỷ XIV cũng có thể coi là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử 
các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. Năm 1347 được đánh dấu đồng thời bởi 
sự thành lập vương quốc Miến Điện Taungu. Trong thời gian đó, vương 
quốc Sumatra của Adityavarman cũng được thiết lập. Năm 1353, Pha 
Ngum thành lập vương quốc Lào Lan Ch’ang và Binnya U phục hưng lại 
quốc gia Hamsavati (Pegu)2. Trong khi đó, năm 1350 vua Hayam Wuruk 
(Rajasanagara) lên ngôi. Trên cơ sở phân tích và có cái nhìn so sánh về thế 
cuộc chính trị đó của Đông Nam Á, G.Coedès cho rằng: “Do một sự gặp 
gỡ lạ kỳ, việc lên ngôi vào năm 1350 của Hayam Wuruk (Rajasanagara), 
nhà vua vĩ đại nhất của Majapahit và đã từng mở rộng quyền bá chủ của 
nước này đến giới hạn cực điểm, lại xảy ra cùng năm với sự lên ngôi của 
Ramadhipati, người sáng lập ra vương triều Ayutthaya, người thống nhất 
hai xứ Syam (Sukhothay) và Lavo (Lopburi). Ayutthaya và Majapahit đã 
trở thành hai cực, một ở lục địa, một ở hải đảo của miền ngoại Ấn mà 
phần lớn nhất đã phân chia thành hai vùng ảnh hưởng, những danh mục 

1. G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr. 425.
2. Xem John F.Cady: Southeast Asia: Its Historical Development, Mc Graw-Hill 

Book Company, 1964, pp.133-151.
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các thuộc giới của Ayutthaya và Majapahit cùng bao trùm lên phần đất 
phía Nam của bán đảo Mã Lai”1.

Bắt đầu từ cuối thế kỷ XIV, Chân Lạp phải đối phó với sự bành 
trướng của các vương triều Xiêm từ phía tây. Đặc biệt là từ khi vương 
triều Ayutthaya hình thành vào giữa thế kỷ XIV. Trong suốt 78 năm 
(từ 1353 đến 1431), Ayutthaya và Chân Lạp liên tiếp xảy ra nhiều cuộc 
chiến tranh, trong đó chủ yếu là những cuộc tiến công Chân Lạp từ phía 
người Thái. Trong thời kỳ đó, có lúc kinh thành Angkor đã bị quân đội 
Ayutthaya chiếm đóng.

Năm 1350, nước Ayutthaya của người Thái được thành lập ở hạ lưu 
Mê Nam. Vương quốc này đã tiến đánh Sukhothay (1238-1438), một 
quốc gia Thái khác ở trung lưu sông Mê Nam. Trên phương diện văn 
hóa, “Chính Sukhothay vào khoảng giữa những năm 1250 và 1350, đã 
khởi dựng những nét đặc trưng của văn minh Xiêm La, những thể chế 
cũng như nền nghệ thuật của nó”2. Sau khi chinh phục Sukhothay, giới 
cầm quyền Ayutthaya tiếp tục chiếm đóng cao nguyên Khorat, rồi tiến 
đánh Chân Lạp tiếp tục giai đoạn hai của cuộc chiến tranh xâm lược 
Chân Lạp đã có từ trước (cuối thế kỷ XIII- năm 1432).

Thực tế lịch sử cho thấy, vua Ayutthaya là Ramadhipati bao vây 
Angkor trong một năm. Vua Chân Lạp là Lampong ốm rồi qua đời, 
hoàng thân Soryotey cầm quyền. Khắp nơi “chỉ nghe tiếng than khóc 
của nhân dân. Các tướng bị chết trận hết người này đến người khác. 
Chim chóc không còn kêu hót trong thành”. Cuối cùng, thành trì cũng 
bị chọc thủng, cuộc phòng vệ bị thất bại, hoàng thân Soryautey bị tử 
trận, phần lớn cư dân trong thành bị bắt làm nô lệ; bạc vàng châu báu và 
tượng thần bằng vàng, ngọc bị cướp mang về đất Thái.

Trong vòng năm năm (1352-1357), Chân Lạp bị người Thái cai trị. 
Tiếp đó một người em của Lampong là Soryovong, ẩn náu ở Lào đã trở 
về giành lại ngôi báu và cầm quyền yên ổn 20 năm (1357-1377). Ông vua 
này qua đời, con của Lampong được lập, là Barom Rama, trong 5 năm 

1, 2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr. 414, 391.
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rồi lại đến người em, là Dhammasoka, lên thay, làm vua được hơn 10 
năm. Minh sử của Trung Quốc kể tên hai vua khác nhau vào năm 1379 
và 1387, ứng với việc lên ngôi này. Năm 1393, Ayutthaya lại đưa quân 
sang tấn công Chân Lạp. Đó là một cuộc chiến tranh diễn ra trên quy mô 
lớn mà một số nguồn sử liệu nói tới có lẽ là trận này. Vua Chân Lạp cử 
bốn đạo quân tiến về vùng biên giới để ngăn cản cuộc tấn công nhưng 
các hoàng thân Kếp và Tây chỉ huy hai đạo chính đã tự ý rút lui. Quân 
Thái tiến đến sát Angkor bao vây, quân trong thành kháng cự quyết liệt 
nên quân Thái vây sáu tháng mà vẫn không sao hạ được thành. Quân 
Thái phải dùng gian kế để lừa mới đột nhập được thành (1394). Vua 
Dhammasoka bị tử trận. Tình trạng bi thảm lại diễn ra như năm 1432.

Một hoàng thân đã mở con đường máu chạy thoát về miền Đông, 
cùng với đoàn tùy tùng, mang theo những vật báu của hoàng gia. Ở đây, 
ông đã lập căn cứ kháng chiến trong vùng Basan (Kompong Cham) xây 
dựng lực lượng, rồi tiến về giải phóng Angkor. Sau khi giành lại được 
chủ quyền, ông lên làm vua nhưng chỉ ở ngôi một thời gian ngắn thì qua 
đời (1396-1405). Minh sử cho biết năm 1405, vua Chân Lạp mất, tên 
phiên âm Hán có thể đoán được là Samdach Chao Ponhea. Thực ra đây 
mới chỉ có tước chứ chưa có tên. Con ông đã cùng chỉ huy cuộc kháng 
chiến chống quân Thái. Ông được coi là người anh hùng dân tộc, nhà 
yêu nước vĩ đại, nay kế vị cha. Vua mới tên là Chao Ponhea Yat, trị vì 
vương quốc Chân Lạp trong suốt gần nửa thế kỷ.

Trong 30 năm ở ngôi của Ponhea Yat, Ayutthaya có lẽ còn tấn công 
Chân Lạp một vài lần nữa, nhưng không có tài liệu nào xác thực cho 
biết về những lần này. Các cuộc xâm lược của người Thái đã gây những 
tổn hại lớn lao không kể xiết. Cung điện và nhà dân phần lớn làm bằng 
gỗ, lá, đã bị đốt cháy rụi. Quân Thái còn phá hủy một số đền tháp, chân 
bệ đặt tượng để tìm vàng. Nhiều của cải bị cướp đoạt, nhiều người bị 
bắt làm nô lệ. Giữa những lần tấn công của quân Thái, nhiều người dân 
đã di cư về miền đông nam để tìm nơi sinh sống yên ổn và thuận tiện 
hơn. Kinh đô đã mất đi bộ mặt đông đúc và thịnh vượng của hơn một 
thế kỷ trước.
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Năm 1432, Ponhea Yat họp đông đủ quần thần tuyên bố: “Vương 
quốc ta có kẻ thù là Xiêm. Xưa kia các tỉnh phía tây đông đúc dân cư, 
nay đã bị mất về tay bọn Xiêm. Những tỉnh còn thuộc về ta, cũng bị 
chúng bắt mất nhiều dân, mà chúng ta thì không có đủ người để đưa 
đến lập lại. Nếu như muốn lấy lại các tỉnh đã bị mất thì các tỉnh đó đang 
được chúng canh giữ cẩn thận, mà chúng ta thì chưa đủ sức bắt đầu lại 
cuộc kháng chiến. Những tỉnh ở gần biên giới đã không đủ khả năng 
tổ chức lực lượng bảo vệ khi bị quân thù tấn công. Kinh đô rộng lớn có 
tường thành vững chắc, nhưng ít người, không đủ phòng vệ. Nếu như 
bọn Xiêm lại tấn công, các thiện nam tín nữ và các người Bàlamôn ắt 
sẽ bị tổn hại.

Chúng ta hãy rời bỏ kinh đô mà chúng ta không bảo vệ được... 
Chúng ta sẽ dựng kinh đô mới...”. Ponhea Yat chuyển về Basan, căn 
cứ kháng chiến cũ, lập kinh đô mới, gọi là Srey Santhor, trên bờ sông 
Mê Kông.

Năm 1431, trước sức tấn công như vũ bão của người Thái, kinh 
thành Angkor đã bị chiếm đóng, cướp phá. Đền chùa, cung điện bị hủy 
hoại, vô số tượng thần bị đập nát, hàng vạn tù binh, của cải và nhiều 
pho tượng quý bị đưa về đất Thái. Sự thất thủ của thành Angkor năm 
1431 cũng như sự dời đô về Phnôm Pênh đánh dấu bước ngoặt trong 
lịch sử chính trị của vương triều Angkor1. Không chỉ dừng lại ở đó, trên 
phương diện văn hóa: “Những người Xiêm La đã đồng hóa tổ chức 
chính trị, nền văn minh vật chất, chữ viết, một số lớn vốn từ vựng của 
Cao Miên. Những nghệ sĩ Xiêm La đã theo trường phái của những nghệ 
sĩ Khmer và biến đổi nghệ thuật Khmer theo thần thái của riêng mình, 
và nhất là dưới ảnh hưởng những tiếp xúc của họ với các nước láng 
giềng phía tây, người Môn và người Miến. Từ những người này, người 
Xiêm La đã tiếp thu những truyền thống pháp lý của họ, có nguồn gốc 

1. Xem Phạm Đức Thành: Lịch sử Campuchia, Nxb. Văn hóa Thông tin,  
Hà Nội, 1995, tr.103.
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Ấn Độ và nhất là Phật giáo Tích Lan cùng những truyền thống nghệ 
thuật của nó”1.

* 
*         *

Từ cuối thế kỷ VI đầu thế kỷ VII, trong bối cảnh Phù Nam và các 
thuộc quốc thuộc đế chế Phù Nam ngày càng suy yếu, Chân Lạp - một 
vương quốc vốn hình thành ở vùng trung lưu Mê Kông đã nổi lên chinh 
phục Phù Nam. Là một vương quốc hình thành và phát triển ở vùng 
hạ lưu sông Mê Kông, vùng hồ Tonlé Sap trù phú đã là nền tảng cho sự 
phát triển của những trung tâm nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Chân Lạp 
cũng đồng thời thúc đẩy các ngành kinh tế khác như thủ công nghiệp, 
khai thác lâm nghiệp, đồng thời muốn thay thế Phù Nam chiếm lĩnh các 
tuyến thương mại và duy trì hoạt động giao thương với các quốc gia khu 
vực. Đó chính là những cơ sở kinh tế tạo nên sự phát triển mang tính ổn 
định lâu dài của vương quốc Chân Lạp2. 

Vương quốc Chân Lạp trong quá trình phát triển của mình đã dự 
nhập mạnh mẽ vào lịch sử phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. 
Các triều đại của Chân Lạp đã dày công kiến lập mối quan hệ với các 
trung tâm kinh tế đồng thời cũng là trung tâm văn minh lớn như Trung 
Quốc, Ấn Độ. Bên cạnh các mối quan hệ đó là sự diễn tiến nhiều mối 
liên hệ vừa có sự tương tác chặt chẽ, vừa có sự đối đầu giữa Chân Lạp với 
các quốc gia láng giềng trong khu vực. Trong lịch sử, vương quốc Chân 
Lạp luôn chịu tác động sâu sắc từ những biến cố lịch sử diễn ra ở các 
quốc gia láng giềng như Chămpa, Srivijaya, Majapahit và Ayutthaya... 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr. 391.
2. Xem Donald G. McCloud: Southeast Asia - Tradition and Modernity in the 

Contemporary World, Westview Press, Bouder - San Francisco - Oxford, 1995, 
pp.25-27.
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Sự thịnh, suy của các vương quốc này luôn là nhân tố có ý nghĩa đối với 
đời sống chính trị, xã hội Chân Lạp.

Lịch sử Chân Lạp cho chúng ta thấy rằng vương quốc này luôn có 
những mối liên hệ mật thiết với các quốc gia láng giềng ở khu vực Đông 
Nam Á bán đảo như Chămpa, Ayutthaya cũng như với các vương quốc 
hải đảo Srivijaya, Majapahit. Vào các thế kỷ VII-VIII, ảnh hưởng của các 
quốc gia hải đảo với vùng bán đảo Đông Nam Á nói chung và Chân Lạp 
nói riêng là khá mạnh mẽ. Nhà nghiên cứu Reginald le May từng cho 
rằng: “Nửa cuối thế kỷ VIII là thời kỳ hoàng kim của những ảnh hưởng 
Ấn Độ đến miền Trung Java, nơi mà Sailendra đang ở vào thời kỳ cường 
thịnh và ngôi đền kỳ vĩ Borobodur được xây dựng; điều hiển nhiên là, 
Jayavarman II hẳn đã rất ấn tượng về những công trình kiến trúc đền 
tháp ở Java để rồi từ đó chúng ta định niên đại cho thời kỳ kinh điển 
của nghệ thuật Khmer, thời kỳ đã tạo nên một số công trình vĩ đại nhất, 
hoàn mỹ nhất của nhân loại”1. Nhưng từ thế kỷ IX trở đi, mặc dù vẫn có 
nhiều tác động đến các mối quan hệ khu vực nhưng những ảnh hưởng 
từ môi trường chính trị của các đảo quốc phía nam đã không thể dẫn 
đến những biến động lớn đối với Chân Lạp cũng như các quốc gia vùng 
bán đảo. Tự mình, Chân Lạp cũng đã trở thành một đế chế tiểu vùng. 
Trong khi đó, mối quan hệ Chân Lạp - Chămpa, Chân Lạp - Xiêm La lại 
trở thành những tác nhân quan trọng nhất và chi phối mạnh mẽ nhất 
đến lịch sử, văn hóa Chân Lạp. Trong ý nghĩa đó, từ thế kỷ XIII, sự trỗi 
dậy của vương triều Ayutthaya ở Xiêm và sau đó là các cuộc tấn công 
liên tiếp của người Thái với mục tiêu mở rộng lãnh thổ về phía đông 
nam đã đe dọa không gian sinh tồn của người Khmer cũng như quyền 
lực của đế chế Angkor. Cùng với những nguyên nhân nội tại, các cuộc 
tấn công của người Thái đã trở thành nhân tố chính yếu dẫn đến sự suy 
yếu rồi sụp đổ của đế chế Angkor sau sáu thế kỷ phát triển cường thịnh. 

1. Reginald le May: The Culture of Southeast Asia - The Heritage of India, 
Geoge Allen and Unwin Ltd, London, 1964, p.121. 
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IV- NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI TRONG BỐI CẢNH ĐÔNG 
NAM Á BÁN ĐẢO

Như chúng tôi đã trình bày ở các chuyên khảo trước, khi khảo sát 
các bộ thư tịch cổ Việt Nam cũng như các bộ chính sử Trung Quốc, 
chúng ta thấy rằng dường như luôn có khoảng trống quyền lực hoặc là 
luôn tồn tại một “chủ quyền mở” ở vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ VII đến 
thế kỷ XVI. Chính vì thế, khi đi sâu nghiên cứu và phác dựng lại diện 
mạo của nó, điều cần thiết là cần đặt Nam Bộ trong bối cảnh cụ thể của 
khu vực Đông Nam Á bán đảo với những vận động nội tại cũng như 
các mối quan hệ chồng chéo, đan cài lên nhau. Nếu coi Nam Bộ từ thế 
kỷ VII đến thế kỷ XVI như một thực thể nhỏ, bối cảnh nhỏ với sự mờ 
nhạt về đường biên giới, thì Đông Nam Á bán đảo thời kỳ này là một 
thực thể lớn hơn với sự hình thành và phát triển của các vương quốc/
tiểu đế chế, cùng với sự hưng thịnh của dân tộc là những cuộc hành 
quân bành trướng ra bên ngoài tạo nên sự dịch chuyển về biên giới 
cũng như xáo trộn và tích hợp về mặt tộc người. Trong thời gian tồn tại 
khoảng bảy thế kỷ, chúng tôi tạm chia và xem xét bối cảnh Đông Nam 
Á bán đảo trong hai thời kỳ nhỏ: Đông Nam Á bán đảo từ thế kỷ VII 
đến thế kỷ IX-X và Đông Nam Á bán đảo trong các thế kỷ XI-XVI với 
các thực thể, thể chế có mối tương tác quyền lực với Nam Bộ Việt Nam 
thời kỳ này là Chân Lạp, Chămpa, Xiêm và Đại Việt.

1. Nam Bộ Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á bán đảo từ thế kỷ VII 
đến thế kỷ IX-X

Tuy còn những tranh luận và băn khoăn về ranh giới và phạm vi cụ 
thể của Nam Bộ dưới sự quản trị của đế chế Phù Nam và một phần nào 
đó của vương quốc Chân Lạp mà cụ thể là Thủy Chân Lạp, thì điều khó 
có thể phủ nhận là, khi nhìn lại lịch sử vùng đất Nam Bộ và đặt nó trong 
bối cảnh Đông Nam Á bán đảo, thật khó tách rời sự tồn tại của nó trong 
mối liên hệ với quốc gia Chân Lạp. 
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Theo sự ghi chép của các nguồn chính sử thì Chân Lạp vốn là một 
thuộc quốc của Phù Nam, từ khoảng giữa thế kỷ VI, nó tách biệt và 
trở thành một quốc gia độc lập. Nhưng điều quan trọng hơn là, sau 
khi “giải phóng dân bản địa khỏi xiềng xích của triều cống”, Chân Lạp 
không những đã dần thoát ra khỏi sự cương tỏa của Phù Nam mà còn 
“ngày càng tăng quyền lực ở đất nước” và bắt đầu tấn công trở lại Phù 
Nam. Sách Thông chí của Trịnh Tiều người Tống ghi lại sự kiện này 
như sau: “Chân Lạp thông hiếu với Trung Quốc từ đời Tùy (581 - 617). 
Nước này ở phía tây nam nước Lâm Ấp vốn là một nước phiên thuộc 
của Phù Nam. Cách quận lị Nhật Nam 60 ngày đi thuyền. Phía nam 
giáp nước Xa Cừ. Phía tây giáp nước Châu Giang. Vua nước ấy, họ là 
Sát Lợi, tên là Chất Đa Tư Na. Từ đời ông tổ của vị vua này, thế nước 
đã dần dần cường thịnh. Đến đời Chất Đa Tư Na bèn thôn tính nước 
Phù Nam. Khi Chất Đa Tư Na chết, con ông là Y Xa Na Tiên lên thay. 
Ở kinh thành Y Xa Na, dưới thành có hai vạn nhà ở, trong thành có 
một tòa nhà lớn. Đó là chỗ vua coi chầu. Vua đứng đầu 30 thành lớn. 
Mỗi thành có vài ngàn nhà, và đều có các các bộ súy (người chỉ huy 
một thành)”1.

Như chúng ta đã biết, nguồn gốc của tên gọi “Chân Lạp” xuất phát 
từ đâu thì còn chưa thật rõ. Người Trung Quốc bắt đầu sử dụng khái 
niệm “Chân Lạp” trong Tùy thư. Bộ chính sử này ghi chép rất cụ thể về 
nguồn gốc, thực tế chính trị, điều kiện tự nhiên cũng như các sinh hoạt 
văn hóa, xã hội của Chân Lạp. 

Như vậy là, đến thế kỷ VII, vương quốc Chân Lạp đã trở thành một 
quốc gia rộng lớn, có chính quyền “trung ương” phát triển, nhiều quyền 
uy. Chính quyền này đã có thể quản lý, thực thi quyền lực tới khoảng 30 

1. Trịnh Tiều: Thông chí, quyển 198, tập 18, bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm: 
“Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, 
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.304.
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thành thị và vương quốc như các nguồn chính sử Trung Quốc cũng như 
Việt Nam đã ghi chép. Trong hệ thống chính trị - hành chính đó, giới quý 
tộc hoàng gia mà đại diện cao nhất là nhà vua có uy quyền lớn về chính 
trị cũng như kinh tế. Chính quyền trung ương cũng đã xây dựng được 
một đội ngũ quan lại, cơ chế quản lý tương đối hoàn chỉnh gồm nhiều 
bộ phận có cương vị, trách nhiệm khác nhau. Thời bấy giờ, quan hệ giữa 
các tầng lớp, đẳng cấp xã hội đã trở nên chặt chẽ1. Và nếu như coi lịch 
sử các ông vua, các triều đại luôn là một bộ phận hợp thành, có ý nghĩa 
quan trọng trong diễn trình lịch sử của một dân tộc thì cũng có thể thấy 
về cơ bản lịch sử Chân Lạp từ thế kỷ VI đến thế kỷ IX là một dòng chảy 
tiếp nối. Trong đó, các vị vua kế tiếp nhau trị vì đó là: Cresthavarman 
(545 - 597); Bhavavarman I (598 - 600); Chitrasena Mahendravarman I 
(600 - 615); Isanavarnman I (616 - 635); Bhavavarman I (639 - 655); 
Jayavarnman I (657 – 681); Nữ vương Jayadevi (681 - 713); Bladitya 
(khoảng giữa thế kỷ VIII); Rujendravarnman I (khoảng giữa thế 
kỷ VIII); Jayavarman II (802 - 850); Jayavarman III (850 - 877); 
Indravarman (877 - 889); Yacovarman I (889 - 900).

Theo đó, cùng với sự trỗi dậy và mở rộng không ngừng của người 
Khmer là quá trình thúc đẩy sự thiên di của các tộc người cổ vốn cư 
trú trên các triền núi cao, thung lũng nhỏ hẹp xuống vùng châu thổ 
rộng lớn. Trên những không gian lãnh thổ đó, họ đã tập trung nguồn 
lực để phát triển nông nghiệp đồng thời đẩy nhanh quá trình giao lưu 
văn hóa, kinh tế với những quốc gia ven biển. Cuộc chinh phục Phù 
Nam và một số vùng đất thuộc quốc gia láng giềng của người Chân Lạp 
cũng đồng thời là quá trình hợp nhất, hòa hợp sắc thái, truyền thống 
văn hóa của các tộc người. Quá trình hòa luyện đó đã tạo nên hình ảnh 
mới về một quốc gia Chân Lạp hùng mạnh mà Bhavavarman I là người 

1. Xem Nguyễn Văn Kim: “Sự hình thành, phát triển của vương quốc Chân Lạp”, 
bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10, 2010.
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có công khai mở. Tuy nhiên, quá trình tích hợp, hòa luyện dân tộc đó 
không hoàn toàn là một diễn tiến thuận chiều. Từ trong sâu thẳm 
truyền thống văn hóa và ý thức dân tộc, quá trình đó luôn phải đối 
chọi với những kháng lực chính trị, tâm lý giữa một bên là kẻ chinh 
phục với một bên là dân tộc bị chinh phục, giữa một nền văn hóa 
núi với một nền văn hóa biển, giữa một thể chế kinh tế nông nghiệp -  
khai thác lâm nghiệp với một thể chế nông nghiệp kết hợp với kinh tế 
hải thương1.

Chính vì thế, vươn lên như một thể chế phát triển, nhiều quyền 
uy nhưng trong nội tại quốc gia Chân Lạp vẫn tiềm chứa nhiều bất 
cập, mâu thuẫn. Quá trình vận động dân tộc hướng đến một quốc gia 
thống nhất của Chân Lạp đã gặp không ít trở ngại bởi thế lực cát cứ 
địa phương và cả những mâu thuẫn chứa đựng bên trong mỗi vương 
quốc cũng như giữa các vương quốc. Kết quả là, vào đầu thế kỷ VIII, 
lịch sử Chân Lạp đã diễn ra quá trình phân cát mà tiêu biểu là sự chia 
tách giữa Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Sự kiện này được cả chính 
sử Việt Nam cũng như thư tịch cổ Trung Quốc cho biết rõ. Sách Khâm 
định Việt sử thông giám cương mục chép rằng: “Chân Lạp: Tên nước, 
ở về phía nam Lâm Ấp. Theo Đường thư Chân Lạp còn có tên là Cát 
Miệt (Khmer). Chân Lạp vốn xưa là thuộc quốc của Phù Nam, sau 
năm Thần Long (705 – 706) đời Đường, chia làm hai: nửa về phía bắc 
có nhiều gò núi, gọi là Lục Chân Lạp, tức nay là Cao Miên; nửa ở phía 
nam liền biển, nhiều hố, nhiều chằm, nên gọi là Thủy Chân Lạp”2. 

Bộ Văn hiến thông khảo của Mã Đoan Lâm cũng chép rằng: 
“Nước Chân Lạp ở tây nam Lâm Ấp, vốn là thuộc quốc của Phù Nam.  

1. Xem Nguyễn Văn Kim: “Sự hình thành, phát triển của vương quốc Chân 
Lạp”, Sđd.

2. Khâm định Việt sử thông giám c ương mục, Sđd, tr. 193.
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Chân Lạp cách quận Nhật Nam đi thuyền 16 ngày thì đến. Phía Nam 
tiếp giáp nước Xa Cừ, phía tây có nước Chu Giang... Thường thường 
đến giữa tháng năm, tháng sáu khí độc lan tràn, người ta liền lấy lợn 
trắng, dê trắng ngoài cửa Tây thành cúng nó. Không làm thế thì ngũ 
cốc không lên, gia súc chết nhiều, người ốm đau bệnh tật. Ở gần đô ấp 
có núi Lăng Già Bản Bà, trên núi có miếu thần, thường lấy binh lính 
hai ngàn người để canh gác miếu, Thần ở phía đông thành tên là Bà Đa 
Ly, khi tế dùng thịt người. Vua Chân Lạp riêng có năm giết người để 
đêm đến cầu đảo, cũng có lính canh giữ nghìn người. Vì người Chân 
Lạp kính quỷ thần như vậy nên phần nhiều thờ Phật Pháp. Lại càng 
tin đạo sĩ. Phật gia và Đạo gia đều lập tượng quán của mình, tùy theo 
đại nghiệp. Nhà vua (Trung Quốc - N.D) lấy lễ tiếp của họ rất hậu; về 
sau cũng thôi. Đời Đường, từ năm Vũ Đức (618 - 626) tới năm Thanh 
Lịch (698), tất cả bốn lần tới triều cống. Từ niên hiệu Thuần Long  
(705 - 706) về sau chia làm hai. Nửa nước phía bắc nhiều núi lớn nên 
gọi là Lục Chân Lạp. Nửa nước phía nam bờ biển, đất thấp, phì nhiêu, 
nhiều đầm gọi là Thủy Chân Lạp. Nửa Thủy Chân Lạp đất rộng tám trăm 
dặm. Vua ở thành Bà La Đề Bạt”1.

Có thể thấy rằng, sau khi chia tách, xét về phạm vi, khu vực phía 
bắc là vùng đồi núi và thung lũng gọi là “Lục Chân Lạp”. Khu vực này 
được xác định là rộng 700 dặm còn vùng phía nam giáp với biển, gồm 
nhiều vùng trũng, kênh rạch gọi là “Thủy Chân Lạp”, rộng chừng 800 
dặm. Sách Thái Bình hoàn vũ ký xác định: “Thủy Chân Lạp phía đông 
tới châu Mãn Đà Lãng, phía tây tới nước Tọa La Bát Đế, phía nam tới 
biển con, phía bắc tới Lục Chân Lạp. Vua nước ấy ở tòa thành gọi là  

1. Mã Đoan Lâm: Văn hiến thông thảo, quyển 332, bản dịch của Nguyễn 
Hữu Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch 
cổ Trung Quốc”, 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.302.
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Bà La Đề Bạt. Ở biên giới phía đông nước ấy có một thành nhỏ cũng gọi 
là một nước”1.

Đến nay, trong giới nghiên cứu, việc nhận thức, đánh giá sự phát 
triển cũng như những biến đổi của Lục Chân Lạp, Thủy Chân Lạp vẫn 
tồn tại nhiều giả thuyết, kiến giải khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ theo các 
nguồn tư liệu thành văn cùng thông tin bổ sung khác chúng ta vẫn có 
thể bước đầu xác định được những nét cơ bản về diện mạo phát triển 
của hai vương quốc hay là hai tập hợp các vương quốc này. Về diện mạo 
và các cung bậc phát triển cũng như mối liên hệ giữa Lục Chân Lạp và 
Thủy Chân Lạp “Trong khi chú ý đến những mô tả trong các nguồn sử 
liệu Trung Hoa, cũng phải thấy rằng có lẽ những ghi chép đó đã quá 
nhấn mạnh đến sự phân lập giữa hai khu vực được gọi là “Lục Chân 
Lạp” và “Thủy Chân Lạp”. Sự chia tách, phát triển theo khuynh hướng 
phân cực là hiện thực lịch sử bởi lẽ vào thế kỷ VIII, Chân Lạp đang 
hướng mạnh đến việc tạo dựng, cấu trúc rồi tái cấu trúc để từ đó lựa chọn 
một mô hình phát triển phù hợp. Do vậy, sau khi sự chia tách diễn ra, ở 
Chân Lạp đã hình thành thế cục gồm nhiều vương quốc, tiểu quốc, thế 
lực chính trị địa phương cùng tồn tại trong một cương vực lãnh thổ. 
Giữa chúng còn thể hiện nhiều khác biệt về điều kiện tự nhiên, xã hội 
cũng như trình độ phát triển... cùng với những nhân tố nội sinh, động 
lực nội tại, lịch sử Chân Lạp các thế kỷ VI-VIII là sự kế thừa, tiếp nối 
của nhiều truyền thống, nhiều dòng, khuynh hướng vận động của lịch sử. 
Trong các dòng ảnh hưởng, tiếp giao văn hóa, Chân Lạp đã thừa hưởng 
cả một di sản huy hoàng của Phù Nam cũng như nhiều quốc gia láng 
giềng khu vực. Tương tự như vậy, mặc dù có sự chia tách nhưng Lục 
Chân Lạp vẫn có những mối liên hệ, đôi khi là mật thiết và tương hỗ với 
Thủy Chân Lạp. Có thể coi sự xen cài các thang bậc phát triển, các mối 

1. Thái Bình hoàn vũ ký, quyển 177, bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm: “Khái 
quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, 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. 308.
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quan hệ xã hội, văn hóa, niềm tin tôn giáo trong cùng một thể chế cũng 
như giữa các thể chế là một trong những đặc tính lịch sử tiêu biểu của 
Chân Lạp thời cổ đại”1. 

Với những đặc tính phát triển như vậy, cho nên, dù chia tách, song 
thời kỳ này, cả Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp có sự phát triển trên 
nhiều phương diện như về kiến trúc nghệ thuật, về cấu trúc xã hội - 
tiếp nhận và hoàn thiện theo cấu trúc đẳng cấp Varna của Ấn Độ, về 
văn tự - thể hiện Phạn ngữ cũng như việc sử dụng ngày càng phổ biến 
loại hình văn tự bằng ngôn ngữ bản địa tức tiếng Khmer, về tôn giáo... 
Trong đó, về tôn giáo, dường như không thể tiếp nối truyền thống Phật 
giáo của thời kỳ Phù Nam, Chân Lạp đã chọn một hướng đi riêng. Mặc 
dù Phật giáo vẫn có nhiều ảnh hưởng trong xã hội nhưng đến đầu thế 
kỷ VII, Bàlamôn giáo đã từng bước được suy tôn. Trải qua thời gian, 
Ấn Độ giáo (Hinđuism) cũng giành được tình cảm tôn giáo của nhiều 
tầng lớp xã hội. Người Khmer bày tỏ sự sùng kính, ngưỡng vọng cao độ 
đối với thần Shiva, Vishnu và thường thờ Vishnu - Shiva kết hợp trong 
một thực thể duy nhất.

Như vậy, khi nhìn lại lịch sử vùng đất Nam Bộ các thế kỷ VII-IX, X 
“So với phía bắc, vùng đất gốc của Chân Lạp thì vùng phía nam tức Thủy 
Chân Lạp là nơi chứa đựng, hỗn dung đồng thời nhiều truyền thống văn 
hóa, nhiều loại hình chính quyền, thể chế khác nhau. Cuộc chinh phục 
của Chân Lạp với Phù Nam mà sau đó là quá trình thống nhất giữa Lục 
Chân Lạp với Thủy Chân Lạp luôn thể hiện tính chất đấu tranh giữa 
thiết chế mới với định chế cũ, giữa sự tập trung và phân tán quyền lực. 
Điều đó lý giải vì sao, trong hoàn cảnh, điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, 
tuy đã đánh bại được Phù Nam nhưng Chân Lạp không thể dễ dàng áp 
chế, thực thi quyền lực trên miền đất mới. Trong thế cục đó, khu vực 
phía nam Chân Lạp trở thành không gian chính trị đầy thách thức, 

1. Nguyễn Văn Kim: “Lục Chân Lạp - Thủy Chân Lạp và quan hệ giữa hai khu 
vực”, bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10+11, 2010 và số 1, 2011.
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biến động. Đó là vùng lãnh thổ mà Chân Lạp không thể vươn tới một 
sự quản chế chặt, mạnh mẽ. Do vậy, nó chỉ có thể thiết lập một chế độ 
quản trị tương đối, vừa để dung hòa với các thế lực cũ vừa nhằm tập 
trung sức mạnh trong nước chống lại sự thâm nhập, tấn công, cướp bóc 
của các thế lực bên ngoài”1.

Trong khi đó, đối với Đại Việt, là một bộ phận của Đông Nam Á, từ 
rất sớm, quốc gia Đại Việt đã cùng chia sẻ với các nước trong khu vực 
môi trường tự nhiên và nhiều giá trị văn hóa chung. Các nhà khảo cổ 
học cho rằng, bước vào thời đại Đông Sơn, tức thời đại đồng thau và sắt 
sớm, cư dân Việt cổ đã sớm ổn định cuộc sống trên cơ sở canh tác nông 
nghiệp lúa nước kết hợp với đánh bắt thủy, hải sản và săn bắt thú rừng. 
Dựa trên nền tảng kinh tế thiết yếu đó, người Việt cổ từng bước vươn 
tới xây dựng cho mình những thể chế quản lý phù hợp. Sự ra đời của 
nhà nước Văn Lang, Âu Lạc vào giữa thiên niên kỷ thứ nhất trước Công 
nguyên là kết quả lâu dài của quá trình vận động nội tại, nhu cầu phát 
triển tự thân đồng thời cũng thể hiện khả năng thích ứng cao với môi 
trường văn hóa, chính trị khu vực.

Cùng với những yếu tố lịch sử, văn hóa tương đồng với các quốc 
gia khu vực, lịch sử Việt Nam cũng có nhiều đặc tính dị biệt so với các 
quốc gia khác ở Đông Nam Á. Sự khác biệt đó là do tác động của điều 
kiện khách quan, chủ quan cũng như sự lựa chọn một mô hình phát 
triển. Thực tế lịch sử cho thấy, nếu như các dân tộc ở phía nam bán đảo 
Trung Ấn và hải đảo đã tiếp thu nhiều yếu tố văn minh Ấn để dần hoàn 
thiện tổ chức của mình, thì các dân tộc ở bắc bán đảo Trung Ấn, mà chủ 
yếu là người Việt, phải liên tục đương đầu với quá trình Hán hóa dù họ 
vẫn tiếp thu văn hóa Hán2. Đến giữa thiên niên kỷ thứ nhất sau Công 
nguyên, trong khi hầu hết cư dân Đông Nam Á đang trong quá trình tự 

1. Nguyễn Văn Kim: “Lục Chân Lạp - Thủy Chân Lạp và quan hệ giữa hai khu 
vực”, bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Tlđd.

2. Xem Cao Xuân Phổ: “Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á”, bài in trong 
Về lịch sử Đông Nam Á thời cổ, Viện Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội, 1983, tr.65.
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thiết lập cho mình những vương quốc cổ đầu tiên thì người Việt lại phải 
không ngừng đứng lên chống lại ách đô hộ phương Bắc, phục hưng nền 
độc lập dân tộc.

Trong suốt một ngàn năm Bắc thuộc, cuộc đấu tranh bền bỉ của 
người Việt nhằm bảo vệ chủ quyền dân tộc, bản sắc văn hóa cuối cùng 
đã giành được thắng lợi. Trong quá trình hợp luyện, tiếp giao văn hóa 
đó, văn hóa Hán (mà tiêu biểu là thiết chế chính trị tập quyền và tư 
tưởng Nho giáo), ngay cả những giá trị tích cực của nó cũng đã được 
Việt hóa, hòa nhập với xã hội bản địa. Hơn thế, các giá trị văn hóa đó 
còn trở thành kháng lực trong cuộc đấu tranh giành lại nền tự chủ cho 
dân tộc. Tuy nhiên, trong suốt ngàn năm đô hộ, trải qua các triều đại 
Hán, Đường... một bộ phận người Việt, nhất là nhóm người có lợi ích 
gắn liền với thể chế thống trị, đã chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng 
phương Bắc. Do vậy, sự phục hưng của dân tộc vào thế kỷ X không chỉ 
là sự khôi phục nền độc lập dân tộc mà thực sự còn là cuộc giải phóng 
về ý thức tư tưởng và nhân bản đối với người dân Việt1.

Nhìn nhận ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa dưới một góc độ khác 
chúng ta thấy “dường như Nho giáo chỉ còn là lớp vỏ bao trùm cả xã hội, 
nhưng ẩn bên dưới vẫn là phong tục cổ truyền”2. Rõ ràng, nhiều nghìn 
năm trước khi văn hóa Trung Hoa trực tiếp thâm nhập mạnh mẽ vào 
xã hội Việt (và ngay cả trong quá trình đó) văn hóa Việt đã định thành, 
có riêng một cơ tầng phương Nam - Đông Nam Á. Cơ tầng đó khác với 
phương Bắc, thể hiện sức sống, năng lực sáng tạo và là cơ sở để tiếp nhận 
những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài. Vì thế, “cho đến thế kỷ XIV, xã hội 
Đại Việt vẫn còn duy tồn nhiều yếu tố văn hóa bản địa Đông Nam Á. 
Những yếu tố đó sâu đậm hơn nhiều so với những ảnh hưởng và dấu ấn 
của văn hóa Trung Hoa”3.

1. Xem Cao Xuân Phổ: Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, Sđd, tr.68.
2. Lương Ninh: “Văn hóa Việt Nam và giao lưu văn hóa Á châu”, tạp chí 

Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3, 1995, tr.13.
3. Nguyễn Văn Kim - Nguyễn Mạnh Dũng: “Truyền thống và hoạt động 

thương mại của người Việt - Thực tế lịch sử và nhận thức”, tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, số 8, 2007, tr.29.
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Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nền thống trị hơn một nghìn 
năm của phong kiến phương Bắc chấm dứt vĩnh viễn. Trong ý nghĩa đó, 
“Trận Bạch Đằng là vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há chỉ phải 
lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu”1. Chiến thắng Bạch Đằng đã 
mở ra kỷ nguyên độc lập thực sự và lâu dài của dân tộc ta2. Sau chiến 
thắng đó, với vị thế của một dân tộc tự chủ, xã hội Đại Việt bắt đầu diễn 
ra một quá trình chuyển hóa mạnh mẽ với kỷ nguyên của các triều đại 
quân chủ độc lập.

Trong các quốc gia ở Đông Nam Á lục địa, Xiêm là quốc gia có 
những nét đặc trưng phát triển riêng. Nếu như Chân Lạp hay Đại Việt là 
hai quốc gia hình thành từ rất sớm và khá thuần nhất về mặt tộc người, 
thì trước thế kỷ X, lịch sử Thái Lan còn nhiều khoảng trống về nhận thức 
cần làm sáng tỏ. Thực tế lịch sử cho thấy, trên vùng đất Thái Lan hiện 
nay, phải đến thế kỷ XIII, đặc biệt thế kỷ XIV, người Thái mới khẳng 
định chủ quyền của mình trên toàn bộ lãnh thổ. Đó cũng là quá trình 
thể hiện sức mạnh, tinh thần thống nhất, cộng đồng, năng lực tổ chức 
cao của người Thái. Họ đã trở thành dân tộc chủ thể để cùng với người 
Môn cũng như người Khmer... xây dựng nên một quốc gia cường thịnh. 
Tuy nhiên, rất lâu trước khi những nhóm người nói tiếng Thái đầu tiên 
định cư ở lòng chảo sông Mê Nam (tức Chao Phraya), miền Trung nước 
Xiêm, quê hương của người Môn đã chứng kiến sự hình thành của một 
quốc gia được mọi người biết đến với tên gọi tiếng Phạn là Dvaravati. Về 
sau, quốc gia này đã sáp nhập vào vương quốc Ayutthaya. Dvaravati giữ 
vai trò nổi bật trong các thế kỷ VII-X nhưng trước đó nó đã trải qua một 
quá trình hình thành, phát triển tương đối lâu dài3. Sự khan hiếm về tư 
liệu khiến cho việc nhận thức về vương quốc này gặp nhiều khó khăn. 

1. Dẫn theo Nguyễn Văn Kim: Nhật Bản với châu Á, những mối liên hệ lịch sử 
và chuyển biến kinh tế - xã hội, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2004, tr.41.

2. Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên): Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, 2003, tr. 63.

3. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr. 267-268.
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Nhưng qua một số tài liệu có thể biết rằng người Môn ở vương quốc này 
khá phát triển. Vương quốc trở nên thịnh vượng vào thế kỷ IX, mở rộng 
buôn bán với nhiều nước bên ngoài. Nền văn minh Ấn Độ được truyền 
bá, Phật giáo được đề cao. Đến năm 1007, vương quốc Dvaravati bị sáp 
nhập vào đế chế Angkor1.

Về vương quốc Dvaravati và sự vận động, diễn tiến phức tạp trong 
vương quốc này, theo lập luận của G.Coedès: “Người ta không có một 
thông tin nào về điều gì đã xảy ra vào thời kỳ này trong vùng hạ lưu 
sông Mê Nam, địa bàn của vương quốc cổ Dvaravati. Tài liệu duy nhất 
có được từ nơi này là một bi ký chữ Phạn và chữ Khmer, được tìm thấy ở 
Ayutthaya có niên đại năm 937. Văn bia cho biết một dòng các ông hoàng 
ở Chanacapura. Người đầu tiên là nhà vua Bhagadatta, nhưng một số 
không được xác định những thế hệ sau đó gồm: Sundaraparakrama, có 
con là Sundarvarman, và cuối cùng là các vua Narapatisimhavarman, 
Mangalavarman, cả hai đều là con của ông vua trên. Người cuối cùng là 
tác giả của bi ký đã biến một bức tượng nữ thần Devi, hình ảnh của mẹ 
ông. Những tên này không được biết trong văn khắc Cao Miên, những 
tấm bi ký bằng tiếng Khmer đã đưa ra một danh sách các nô lệ, chứng 
tỏ rằng thế kỷ trước khi sáp nhập vào nước Cao Miên, những người 
Khmer đã thay thế dần cư dân người Môn từng chiếm cứ nơi này vào 
thế kỷ VII”2. Những thông tin ít ỏi trong các nguồn sử liệu không cho 
chúng ta những hiểu biết thật rõ về cương vực lãnh thổ của vương quốc 
cổ Dvaravati và vị thế của nó trong các mối quan hệ, tương tác quyền 
lực khu vực. Đa số các học giả đều cho rằng, vương quốc này do người 
Môn tạo nên và là tiền thân của vương quốc Lavo cũng như Ayutthaya 
của người Thái về sau. 

Đối với Chămpa cũng như một số thể chế ở phía nam bán đảo 
Đông Dương như Chân Lạp hay Srivijaya, Java ở vùng hải đảo, sự suy 

1. Xem Ngô Văn Doanh, Quế Lai, Vũ Quang Thiện, Nguyễn Khánh Vân, 
Phạm Thị Vinh: Tìm hiểu văn hóa Thái Lan, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1991, tr.9.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.224.
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vong của vương quốc Phù Nam đã trở thành cơ hội thuận lợi cho các 
vương quốc trong khu vực có điều kiện vươn lên, trong đó đặc biệt là 
vương quốc Chămpa. Đây vốn là quốc gia nằm ở phía bắc lãnh thổ của 
Phù Nam, trên dải đất ngày nay là miền Trung và Nam Trung Bộ Việt 
Nam, được thành lập khoảng năm 192 Sau Công nguyên1, đến thế kỷ V, 
Chămpa cũng nổi lên thành một vương quốc biển, có mối giao lưu rộng 
rãi với nhiều quốc gia khu vực thông qua hoạt động hải thương và môi 
trường kinh tế biển2.

Trong các thế kỷ VII-X, vương quốc Chămpa tiếp tục khẳng định 
con đường sinh tồn và phát triển riêng của riêng mình. Bên cạnh việc 
phát triển nông nghiệp vùng khô, khai thác nguồn tài nguyên ở phía 
tây của vương quốc với những đồng nhỏ hẹp chạy dọc theo thung lũng 
sông Thu Bồn cùng một số hệ thống sông bắt nguồn từ miền núi phía 
tây, Chămpa luôn coi trọng và không ngừng đẩy mạnh hoạt động hải 
thương, có thể coi Chămpa là thể chế biển điển hình nhất ở khu vực 
Đông Nam Á lục địa. Là vương quốc biển nhưng cũng gắn bó mật thiết 
với không gian văn hóa, kinh tế vùng bán đảo Đông Nam Á, điều chắc 
chắn là khi con đường tơ lụa hình thành, nối kết thị trường Trung Hoa 
với Ấn Độ, con đường này đã chảy qua các cảng biển và cảng đảo của 
vương quốc Chămpa, trong đó nổi bật vị trí của Cù Lao Chàm, thì chắc 
chắn vương quốc này đã dự nhập mạnh mẽ vào hệ thống thương mại 
sôi động và nhộn nhịp đó.

1. Nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng Arnold Toynbee cho rằng: “Có một mối 
liên hệ gần gũi hơn nhiều giữa một bên là văn minh Trung Quốc với một bên là 
văn minh Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Ba nền văn minh này mô phỏng văn 
minh Trung Quốc, nhưng đã vay mượn văn minh Trung Quốc theo những con 
đường riêng biệt khá đặc trưng, khiến cho người ta có quyền coi chúng là những 
nền văn minh riêng biệt thuộc vào một phân loại mà chúng ta có thể gọi là văn 
minh vệ tinh”; Xem thêm: Arnorld Toynbee: Nghiên cứu lịch sử - một cách thức 
diễn giải, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2002, tr.61.

2. Xem Nguyễn Văn Kim: “Việt Nam trong bối cảnh lịch sử Đông Á thế kỷ X”, 
bài đăng trên tạp chí Khoa học (chuyên san Khoa học Xã hội Nhân văn), Đại học 
Quốc gia Hà Nội, số 3-2005, tr.26.
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Cũng từ thế kỷ VII, bên cạnh việc tiếp tục củng cố về thiết chế chính 
trị - xã hội, Chămpa phải đối diện với áp lực mạnh mẽ về chủ quyền ở 
vùng đất phía nam của mình, đó là vùng đất có biên giới gần với trung 
tâm cổ của vương quốc Phù Nam và từ thế kỷ VII là do Chân Lạp tiếp 
quản. Vào các thế kỷ VII-VIII, vùng đất này là tranh chấp quyền lực giữa 
Chân Lạp và Chămpa, và đã không ít lần người Chăm giành được quyền 
làm chủ. Chính vì vậy, sự vững mạnh về mặt thể chế của Chămpa trong 
các thế kỷ này chắc hẳn đã có sự uy hiếp khá lớn đối với Chân Lạp từ 
phía đông. Trên thực tế, sự uy hiếp luôn là một hiện thực trong những 
năm vua Jayavarman II cầm quyền, và Chămpa đã tấn công Chân Lạp; 
văn bia thế kỷ X còn cho biết Indrayudha con trai của Jayavarman II 
cũng đã từng đánh bại quân Chăm1. 

Như vậy, từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX-X, lịch sử các quốc gia ở Đông 
Nam Á lục địa đã có những biến chuyển lớn, mang tính bước ngoặt và 
tạo tiền đề quan trọng để các thể chế phát triển sau này, song có thể coi 
đó là một bức tranh được phác dựng với nhiều điểm sáng nhưng chưa 
hoàn thiện và thiếu tính phổ quát. Nếu như trong các thế kỷ VII-X, Việt 
Nam vẫn bền bỉ chống lại sự đô hộ của nhà Đường, duy trì và bảo tồn 
bản sắc văn hóa dân tộc; thì thời gian này, ở Xiêm, một quốc gia - dân 
tộc theo đúng nghĩa của người Thái chưa hình thành trên phần lãnh 
thổ của Thái Lan ngày nay, trước khi bị sáp nhập vào đế chế Angkor 
đầu thế kỷ XI, thì vương quốc Dvaravati của người Môn đã hình thành 
và phát triển, song diện mạo của nó hết sức mờ nhạt và thật khó phác 
dựng đầy đủ diện mạo của nó do sự khan hiếm về nguồn tư liệu. Đối 
với Chămpa, sau khi thoát khỏi sự kiềm tỏa của đế chế Phù Nam, từ thế 
kỷ VII, vương quốc này đã xây dựng và lựa chọn con đường phát triển 
của riêng mình - mô hình thể chế biển, bên cạnh việc củng cố thiết chế 
chính trị - xã hội, thì những xung đột kéo dài, dai dẳng với Chân Lạp ở 

1. Xem Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor 
Cambodia: the 7th - 8th Centuries, The Centre for East Asian Cultural Studies for 
UNESCO, The Toyo Bunko, Japan, 1998, p.387.
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vùng đất phía nam là áp lực thường trực đối với sự sinh tồn của vương 
quốc này. Trong khi đó, vương quốc Chân Lạp, sau khi giành độc lập 
và thôn tính đế chế Phù Nam, thì chính sự chia tách thành hai khu vực 
Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp với những mô hình và dạng thức phát 
triển đặc trưng, dù có những thành tựu nổi bật trên nhiều phương diện 
nhưng cũng đồng thời cho thấy tính chất nhà nước lỏng lẻo, với đường 
biên mờ và khó xác định ranh giới.

2. Nam Bộ Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á bán đảo từ thế kỷ XI 
đến thế kỷ XVI

Nếu như trong các thế kỷ VII-X, bối cảnh các quốc gia ở Đông 
Nam Á lục địa với vương quốc Chân Lạp bị chia cắt, Việt Nam trải qua 
quá trình đấu tranh giành độc lập lâu dài, Chămpa trong quá trình tạo 
dựng và đẩy mạnh mô hình phát triển còn Xiêm thì chưa hình thành 
nhà nước quân chủ của người Thái, thì bước sang các thế kỷ XI-XVI, 
các quốc gia quân chủ trong khu vực đã định hình và phát triển ở mức 
độ cực thịnh nhất. 

Trong đó, đối với Chân Lạp, sau khi tái thống nhất vào thế kỷ IX, 
vương quốc này bước vào thời kỳ Angkor với nhiều thành tựu rực rỡ 
trên tất cả các phương diện. Về kinh tế, dựa vào đồng bằng Tolé Sap trù 
phú thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cho nên Chân Lạp là một quốc 
gia luôn coi và lấy nông nghiệp, mà cụ thể lấy kinh tế lúa nước là chủ 
đạo, nhưng không vì thế mà các hoạt động khác có lợi cho sức mạnh 
kinh tế của vương quốc bị từ chối1. Đồng thời, hiểu rõ vai trò và những 
nguồn lợi thương mại từ phía tây, từ vùng Biển Hồ, đế chế Angkor cũng 
muốn vươn mạnh đến lưu vực sông Chao Phraya, kiểm soát bán đảo 
Mã Lai nhằm thiết lập “mối quan hệ trực tiếp hơn nữa với các tuyến 
thương mại quốc tế”. Các nguồn thư tịch cổ Trung Quốc cũng đã cho 
thấy các hoạt động thương mại tương đối tích cực của quốc gia này, sách 

1. Xem Kenneth R. Hall: Maritime Trade and State Development in Early 
Southest Asia, Sđd, p.170-171.
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Chân Lạp phong thổ ký của Chu Đạt Quan chép lại rằng: “Theo Chư 
phiên chí, nước ấy rộng 7.000 dặm, phía Bắc đến Chiêm Thành, đường 
đi mất nửa tháng, Tây Nam giáp Xiêm La, đường đi nửa tháng, Nam 
giáp Phiên Ngu, đường đi mười ngày, phía đông là biển lớn. Xưa là một 
nước thông thương đi lại”1. Hay như chính trong Chư phiên chí của Triệu 
Nhữ Quát: “Nước này thường trao đổi buôn bán với các nước như Đăng 
Lưu Mi, Ba Tư Lan, La Hộc, Tạm Lạc, Chân Lý, Phú Ma La Vấn, Duyên 
Dương, Thôn Lý Phù, Bồ Cam, Oa Lý, Tây Sách, Đô Hoài, Tầm Phiên. 
Đều là thuộc quốc của họ”2.

Trong tiến trình vận động đó, cùng với những tác nhân kinh tế, xã 
hội thì tôn giáo đã có vai trò quan trọng. Tôn giáo đã có mối liên hệ mật 
thiết với những biến chuyển về mặt chính trị. Xét trên bình diện quốc 
gia, các tôn giáo như Bàlamôn, Hinđu hay Phật giáo đã thâm nhập sớm 
đến xã hội Chân Lạp, cùng có nhiều ảnh hưởng trong đời sống tâm 
linh của các tầng lớp cư dân. Nhưng, sự suy tôn của chính thể trong 
từng thời điểm lịch sử với tôn giáo này hay tôn giáo khác đã đưa tôn 
giáo đó lên vị thế cao trong xã hội. Trong một thế giới đa thần, số tín 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr. 23-24.
2. Triệu Nhữ Quát: Chư phiên chí, dẫn theo Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát về 

Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc”, 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. 307. Về các thuộc quốc của Chân 
Lạp thời kỳ này, theo nghiên cứu của G.Coedes, ông đã đưa ra số liệu thống kê 
và chú giải khá chi tiết gồm các tiểu quốc: Tenglieoumei (trên bán đảo Mã Lai), 
Posseulan (trên bờ vịnh Xiêm La), Lohou (Lavo, Lopburi), Sanlou (xứ Siam trên 
thượng nguồn sông Mê Nam), Tchenlifou (trên bờ biển vịnh Xiêm La), Malowen 
(có thể là Malyang, trong miền Nam Battambang), Louyang (?), T’ouenlifou (?), 
Poukan (Pagan), Wali (miền thượng Miến Điện), Sip’eng (?), Touhouaisiun (?). 
Cũng theo G.Coedès bản danh sách này chứng tỏ rằng vào lúc trước khi bị người 
Thái đẩy lùi, nước Cao Miên vẫn còn làm chủ vùng châu thổ sông Mê Nam và một 
phần bán đảo Mã Lai, xem thêm: G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn 
Đông, Sđd, tr.323-324.
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đồ tôn giáo không chỉ thể hiện sự khác biệt giữa các bộ phận cư dân mà 
ngay trong nội bộ hoàng gia, giữa nhà vua với các hoàng thân cũng có 
nhiều sự khác biệt về tôn giáo, tín ngưỡng. Sự khác biệt đó đã có những 
tác động không nhỏ đến tư duy chính trị thời kỳ này. Viết về xã hội cung 
đình Chân Lạp thế kỷ XII, học giả D.G.E. Hall đã đưa ra một nhận xét 
rất đáng chú ý: “Dharanindravarman II, em họ bên ngoại của vua đã kế 
vị vào năm 1150, là một Phật tử và đã phá vỡ truyền thống lâu đời của 
đạo Hinđu. Vào năm 1160, vua được Yasovarman II kế nghiệp. Người 
ta nói rằng Yasovarman II là con trai của Dharanindravarman nhưng 
không phải là thái tử hợp pháp. Đáng lẽ con trai cả, Jayavarman đúng ra 
là người lên kế vị, nhưng chuyện kể rằng thái tử đã tự nguyện sang sống 
lưu vong ở Chămpa, vì là một Phật tử, người không muốn đòi ngôi báu 
vì sợ điều đó sẽ gây ra nội chiến”1.

Từ trường hợp trên chúng ta thấy, nhiều khả năng khi vị vua mới 
lên ngôi, tôn giáo mà ông ta sùng kính sẽ giữ vị trí chủ đạo trong toàn 
quốc. Lịch sử Chân Lạp không ít lần diễn tiến như vậy. Tuy nhiên, điều 
đặc biệt là, ở Chân Lạp các tôn giáo không có xu hướng đối kháng mà 
luôn giữ thế dung hòa, cùng tồn tại bên nhau. D.G.E. Hall từng nhận 
xét: “cũng như vua cha Dharanindravarman II, Jayavarman là một Phật 
tử, và dưới thời trị vì của ông, Phật giáo Đại Thừa đã một thời trở thành 
tôn giáo chủ đạo ở Chân Lạp. Suryavarman II đã hòa hợp đạo thờ 
Sihva với đạo thờ Vishnu theo hướng lấy Vishnu thay thế Devaraja ở  
Angkor Vat. Jayavarman VII đã phát triển quá trình hòa hợp này thêm 
một bước, bằng cách thay thế việc thờ Đức Phật và trung tâm thờ Phật 
được đặt ở Bayon”2. Đặc tính đó cũng được G.Coedès chia sẻ: “Tôn giáo 
của giai cấp lãnh đạo không bao giờ thống nhất. Vào những thế kỷ IX 
và thế kỷ X, Sihva giáo vượt trội, và chỉ đến thế kỷ XIII, song song với 
những gì xảy ra ở Ấn Độ lúc ấy, Vishnu giáo mới trở nên khá mạnh để 
tạo ra những công trình xây dựng quan trọng, lớn lao của Angkor Vat. 
Về phần Phật giáo, tôn giáo này chưa bao giờ ngừng có những tín đồ 

1, 2. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.193, 197.
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theo đạo, và người ta sẽ thấy trong những thế kỷ sau những nhà vua 
lớn như Surayavarman I nhất là Jayavarman VII đã chính thức bảo trợ 
tôn giáo này. Sự khoan dung giữa các tôn giáo, đôi khi đi đến một sự 
dung hợp thực sự, được phản ánh trong điêu khắc và minh văn”1.

Trong các thế kỷ IX-XIII, Angkor bước vào thời kỳ cực thịnh với 
nhiều thành tựu về kinh tế - chính trị. Đế chế này cũng khẳng định 
được vị thế trong khu vực và có cương vực lãnh thổ hết sức rộng lớn. 
Trong thế đi lên đó, các hoàng đế Khmer đã cho xây dựng nhiều công 
trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ ở vùng Biển Hồ. Dưới thời trị vì của 
Suryavarman II (1130-1150) và Jayavarman VII, vương triều Angkor đã 
xây dựng được nhiều công trình kiến trúc lớn. Bước sang thế kỷ XIII, 
Angkor bắt đầu suy yếu. Sự suy yếu đó được thể hiện bằng việc Chămpa 
thoát khỏi sự kiểm soát của Angkor, giành lại được độc lập vào cuối thế 
kỷ XIII, sau khi bị chiếm đóng vào năm 1199. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy 
mạnh mẽ của Xiêm cũng khiến cho Chân Lạp bị uy hiếp mạnh từ phía 
tây. Trong thế nước suy vi, sự tranh giành quyền lực đã liên tiếp diễn ra 
trong hoàng cung. Thêm vào đó, những cuộc chiến liên miên với Xiêm 
cũng khiến cho vương quốc này bị suy yếu. Đến năm 1594, khi Angkor 
bị thất thủ, đế chế huy hoàng một thời bước vào thời kỳ suy tàn.

Đối với Đại Việt, sau khi giành độc lập năm 938, trải qua các triều 
đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, đặc biệt thời Lý - Trần, nền độc lập tự chủ không 
ngừng được củng cố, “một Đại Việt định hình, có nền văn hóa rực rỡ 
riêng, có bản sắc dân tộc rõ ràng; một Đại Việt cường thịnh, đủ sức 
phục hồi sức sống dân tộc vốn bị kẻ thù tìm cách dìm đắm, làm nền và 
đẩy đà cho một thời kỳ phát triển mới của lịch sử dân tộc”2.

Chính quyền nhà nước phong kiến không ngừng được hoàn thiện, 
đã điều hành có hiệu quả các hoạt động nhà nước trong kỷ nguyên mới. 
Đại Việt có nhiều chuyển biến trên mọi lĩnh vực. Kết quả để lại là, một 

1. G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.221.
2. Nguyễn Việt, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hùng: Quân thủy trong lịch sử 

chống ngoại xâm, Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1983, tr.82.
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nền văn minh Lý - Trần rực rỡ đã hình thành trong lịch sử Việt Nam. 
Dưới sự trị vì của hai dòng họ: Lý (1009-1225) và Trần (1226-1400), 
nền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt được tiếp tục củng cố; bản sắc văn 
hóa không ngừng được vun đắp, thiết chế xã hội được hoàn thiện. Do 
vậy, mặc dù có mô phỏng theo thiết chế chính trị, hành chính Trung 
Hoa nhưng thiết chế đó vẫn là thiết chế mang đậm sắc thái Việt và vì 
sự tồn vong, phát triển của dân tộc Đại Việt. Với tư duy chính trị cốt 
lõi thân dân, lấy dân làm gốc1 triều đại Lý - Trần đã thực sự hội tụ được 
sức mạnh, ý chí của dân tộc. Như vậy, với tư tưởng thân dân bao trùm 
trong mọi hoạt động xã hội, cùng với sự khoan hòa tôn giáo, một chính 
sách khai mở về đối ngoại... quốc gia Đại Việt thời Lý - Trần đã thực sự 
vươn đến một tầm mức phát triển mới. Là một quốc gia có nền kinh tế 
nông nghiệp phát triển nhưng cũng đồng thời gắn với môi trường của 
biển cả, các triều đại Lý - Trần đã rất chú trọng đến các hoạt động ngoại 
thương, phát huy truyền thống khai thác biển. Trên thực tế, “với nền 
kinh tế nông nghiệp là chủ đạo và xuyên suốt trong lịch sử của các nhà 
nước quân chủ Việt Nam, trong đó có thời Lý, Trần nhưng không phải 
vì thế mà ngoại thương Đại Việt thời Lý, Trần bị hạn chế. Từ thực tế lịch 
sử cho thấy, ngoại thương Đại Việt thời kỳ này vẫn có những phát triển 
nhất định. Hàng hóa đưa ra nước ngoài không chỉ bằng con đường buôn 
bán thuần túy mà còn bằng con đường chính trị, ngoại giao dưới hình 
thức cống nạp hoặc theo chân các sứ đoàn ngoại giao ra nước ngoài”2.

Bước sang giai đoạn thế kỷ XV- XVI, chế độ phong kiến Việt Nam 
lại diễn ra một quá trình chuyển biến sâu sắc. Vào đầu thế kỷ XV, “chứng 
kiến sự suy thoái và khủng hoảng toàn diện của một triều đại khởi phát 
từ vùng hạ lưu châu thổ sông Hồng, do nắm được lực lượng quân sự, 
Hồ Quý Ly - một võ tướng - tể tướng xuất thân từ không gian chính trị 

1. Xem Cao Xuân Phổ: Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, Sđd, tr.70.
2. Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Tiến Dũng: Về các mối giao thương của 

quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần (thế kỷ XI - XIV), bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu 
lịch sử, số 7, 2007, tr.23.
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Thanh - Nghệ đã vươn lên, từng bước thâu tóm quyền lực rồi lập nên 
triều Hồ (1400-1407). Triều đại này được kiến lập trong bối cảnh đất 
nước đang đứng trước nhiều thách thức chính trị và kinh tế - xã hội 
nghiêm trọng. Không còn con đường nào khác, gánh vác trách nhiệm 
trước dân tộc, Hồ Quý Ly đã phải mau chóng tiến hành nhiều chính 
sách cải cách nhằm thay đổi xã hội và chấn hưng vương quyền. Có thể 
khẳng định rằng, trong hành trình lịch sử dân tộc, ông là một nhà cải 
cách lớn, kiên quyết và táo bạo. Trong khi Hồ Quý Ly và những người 
ủng hộ ông còn chưa thực sự củng cố được quyền lực chính trị trung 
tâm, thành Tây Đô chưa thể hiện được tầm thế của một vùng đất “bốn 
phương tụ hội” thì nhà Minh đã cho quân tiến xuống phương Nam. 
Vương triều Hồ mau chóng sụp đổ”1.

 Mặc dù có sự giành đoạt quyền lực giữa hai tập đoàn phong kiến 
Lê - Nguyễn (từ sau năm 1545 là Lê - Trịnh) và họ Mạc giai đoạn 
1527-1592 nhưng, “có thể khẳng định rằng, thời Lê sơ (1428-1527) 
nói riêng và thời Hậu Lê (1428-1789) nói chung là một thời đại lớn 
trong lịch sử Việt Nam. Tầm vóc của thời đại này có thể được nhìn 
nhận trên ba phương diện: Thứ nhất, thời gian nắm giữ vương quyền 
là lâu dài nhất. Thứ hai, dấu ấn lịch sử để lại cho các giai đoạn phát 
triển tiếp sau là rất sâu đậm; và cuối cùng, ảnh hưởng với các quốc 
gia khu vực là rất rộng lớn”2. Về phương diện văn hóa - xã hội, có thể 
cho rằng: “Từ thời Lê sơ, cấu trúc xã hội bao gồm bốn đẳng cấp: sĩ - 
nông - công - thương được xác lập và có sự phân lập chặt chẽ. Và cũng 
từ đó, xã hội chịu nhiều ảnh hưởng Trung Hoa. Trước khúc quanh 
lịch sử, không chỉ Đại Việt mà hầu như toàn bộ Đông Nam Á đều 
chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn với vai trò nổi trội của Bàlamôn 
giáo, Phật giáo và Hinđu giáo...”3.

1, 2. Nguyễn Văn Kim: “Đại Việt trong bối cảnh lịch sử, chính trị Đông Á thế 
kỷ XV”, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 2009, tr.36, 37.

3. Nguyễn Văn Kim - Nguyễn Mạnh Dũng: “Truyền thống và hoạt động 
thương mại của người Việt - Thực tế lịch sử và nhận thức”, tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, số 8, 2007, tr.29.
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Trong khi đó, đối với Chămpa, trước áp lực ngày càng gia tăng của 
nhà nước Đại Cồ Việt ở phía bắc, người Chăm đã rời đô từ Indrapura 
(Quảng Nam) về Vijaya (Bình Định). Sự kiện vua Vijaya Sri rời đô về 
Vijaya năm 1000 đánh dấu sự khởi đầu của vương triều Vijaya (vương 
triều Đồng Dương) trong lịch sử vương quốc Chămpa. Có thể thấy 
rằng, thế kỷ X đánh dấu thời kỳ đỉnh cao trong lịch sử Chămpa. Không 
có một vương triều nào trước đây có ý thức về sự thống nhất, tập trung 
quyền cai quản toàn bộ lãnh thổ vương quốc như vương triều này1.

Trong các thế kỷ XI-XV, Chămpa với kinh đô Vijaya của mình 
đã phát triển thịnh đạt trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa và 
kinh tế. Những di sản như thành quách, đền tháp tôn giáo, hệ thống 
thương cảng ven biển... đã được xây dựng và để lại dấu ấn đậm nét cho 
tới ngày nay là những minh chứng hùng hồn nhất. Sự hưng thịnh của 
vương quốc Chămpa không thể tách rời với các hoạt động thương mại, 
từ thực tế lịch sử cho thấy, hoạt động thương mại thực sự trở thành 
một thế mạnh và là nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế Chămpa. Với 
việc khai thác tối đa những nguồn lợi vốn là thế mạnh của mình, cùng 
với việc dự nhập mạnh mẽ vào luồng thương mại khu vực và quốc tế, 
Chămpa đã thực sự trở thành một cường quốc thương mại trong khu 
vực, đồng thời là trung tâm liên vùng - trung tâm thu gom và phân 
phối hàng hóa với chức năng trung chuyển giữa trung tâm liên thế giới 
với các vùng2.

1. Xem Đỗ Trường Giang: “Sự phát triển của thương mại Chămpa thế kỷ 
IX-X”, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3-2006, tr.75-79; Đỗ Trường Giang: 
“Chămpa trong mối quan hệ triều cống và thương mại với các vương triều Trung 
Hoa (thế kỷ X-XV)”, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6-2007, tr. 52-57; Đỗ 
Trường Giang: “Sự chuyển hóa từ thương cảng Chăm sang Việt (trường hợp Thi 
Nại - Nước Mặn)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8-2008, tr.71-76.

2. Đỗ Trường Giang: “Sự phát triển của thương mại Chămpa thế kỷ IX-X”, 
Tlđd, tr.79.
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Đối với Xiêm, trong giai đoạn thế kỷ IX-XIII nếu như Chân Lạp 
phát triển đến đỉnh cao dưới thời đế chế Angkor; thì ở Xiêm diễn ra 
tiến trình vận động, tích hợp, hội tụ, thay thế của các tiểu quốc của 
người Môn, người Khmer và người Thái. Thực tế lịch sử cho thấy, trong 
các thế kỷ XI-XVI, lịch sử Xiêm nên được chia thành hai thời kỳ: Thời 
kỳ từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII và thời kỳ hai thế kỷ XIII-XVI.

Đầu thế kỷ XI, trên vùng châu thổ sông Chao Phraya đã diễn ra 
một sự kiện mang tính biến động lớn, đó là cuộc bành trướng của đế 
chế Angkor đã làm triệt tiêu sự tồn tại vương quốc Dvaravati của người 
Môn. Có thể thấy rằng, sự bành trướng thế lực của Chân Lạp ở lưu vực 
sông Mê Nam đã để lại hệ quả tiêu cực đó là làm triệt tiêu các quốc gia 
cổ của người Môn ở khu vực này. Tuy nhiên, tiếp cận vấn đề dưới một 
góc độ khác có thể thấy rằng, bên cạnh việc áp đặt thể chế của mình 
trên vùng lãnh thổ truyền thống của người Môn, người Khmer cũng 
để lại nơi đây nhiều giá trị về văn hóa, nghệ thuật với nhiều công trình 
đặc sắc.

Sự du nhập văn hóa, nghệ thuật của Chân Lạp ở lưu vực sông 
Mê Nam mạnh mẽ nhất vào các thế kỷ XI-XII, nhưng tiếp biến, tích 
hợp và thẩm thấu văn hóa là cả một quá trình và đòi hỏi khoảng thời 
gian dài. Như chúng ta đã biết, nghệ thuật Khmer ở Thái Lan đã có từ 
thế kỷ VII và ngày càng phát triển mạnh. Càng về những thế kỷ sau 
nền nghệ thuật điêu khắc Khmer càng trở nên rực rỡ và tạo thành 
một phong cách riêng mà người ta gọi là phong cách Lopburi là một 
nghệ thuật pha trộn giữa ảnh hưởng Khmer và Dvaravati1. Nhưng 
bên cạnh đấy, nhiều minh văn cũng cho thấy Phật giáo đã có nhiều 
ảnh hưởng trong đế quốc Khmer. Hiện tượng đó cũng thấy xuất hiện 
ở Lavo nhưng sự vượt trội được thể hiện rõ nhất ở Lopburi. Số di tích 
kiến trúc và ảnh tượng Phật giáo chứng tỏ rằng, ngay cả dưới sự thống 

1. Xem Quế Lai (Chủ biên): Thái Lan - Truyền thống và hiện đại, Sđd, tr.148.
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trị của người Khmer, Phật giáo vẫn bảo lưu được tầm quan trọng mà 
nó đã có được trong thời vương quốc Dvaravati1.

Về văn hóa vật thể, trên thực tế, ngoài các chùa và tháp, người 
Môn, Khmer và Thái còn để lại rất nhiều các tượng Phật thể hiện các 
phong cách điêu khắc khác nhau xuất hiện sớm nhất ở miền Bắc, miền 
Trung và Đông Bắc Thái Lan2. Và theo như nghiên cứu của G.Coedès 
thì: “Trong số nhiều công trình tạo dựng mang tính chất tôn giáo của 
nhà vua được liệt kê trong tấm bia ở Preah Khan, có 23 pho tượng 
mang tên Jayabuddhamahanatha, được lưu giữ trong nhiều thành phố 
như Lopburi, Supan, Ratburi, Pechaburi và Mường Sinh, tất cả ngày 
nay thuộc đất của Xiêm La. Có thể dùng làm nơi đặt các tượng đó, mà 
tên gọi gợi lại tên của nhà vua, một vài ngôi đền thờ được xây dựng 
ở các tỉnh, có phong cách kiến trúc được cho là thuộc về triều đại 
Jayavarman VII, thí dụ như Vat Nokor ở Kompong Cham và Ta Prohm 
ở Bati, còn về Banteay Chmar, đó là dành để tưởng niệm tới một người 
con trai của Yayavarman VII, hoàng tử Crindrakumara và bốn chiến 
hữu đã cứu sống ông, nhất là trong cuộc chiến đấu chống lại loài quỷ 
dữ Rahu và trong một cuộc hành quân đi đánh Chămpa”3.

Như vậy, các hiện vật còn lưu giữ tại Lavo nói riêng cùng nhiều 
khu vực khác nhau ở lưu vực sông Mê Nam có giá trị lịch sử to lớn. Nó 
chứng tỏ sự thẩm thấu sâu đậm, sự hòa trộn rộng rãi các giá trị tinh 
thần do các tộc người Môn, rồi Khmer, rồi Thái sáng tạo nên. Xét trên 
phương diện chính trị, người Môn là những chủ thể đầu tiên; sau đó 
người Khmer từng bước xâm nhập và khẳng định bá quyền. Với người 
Thái, với tư cách là những người đến sau, nhưng có truyền thống ứng 
xử mềm dẻo và khả năng thích ứng cao, người Thái đã sớm hòa hợp với 
hai dân tộc trên, rồi từng bước vươn lên khẳng định quyền lực của mình 

1, 3. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.248, 314.
2. Quế Lai (Chủ biên): Thái Lan - Truyền thống và hiện đại, Sđd, tr.147.
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trong khu vực. Trong mạch nguồn lịch sử đó, xét trên phương diện văn 
hóa, phải thấy rằng mỗi thời đại đều có những đóng góp và để lại những 
dấu ấn khác nhau. Nếu như ảnh hưởng của người Môn luôn có tính 
truyền thống nhất, còn người Thái là tộc người có sự tích hợp hoàn hảo 
thì người Khmer có những đóng góp cũng rất đáng ghi nhận. Dấu ấn 
của họ để lại đặc biệt sâu đậm trong các thế kỷ XI-XII, khi Lavo dưới 
quyền quản lý của đế chế Angkor.

Bước sang đầu thế kỷ XIII, các tù trưởng người Thái của Chiengrung 
và Chiengsen ở vùng thượng lưu sông Mê Kông đã thành lập liên minh 
thông qua hôn nhân. Cuộc di cư ồ ạt có tính truyền thuyết của người 
Thái dọc theo sông Nậm U tới khu vực hiện nay là Luang Prabang có 
lẽ cũng diễn ra vào thời kỳ này. Năm 1238, hai thủ lĩnh người Thái tấn 
công và đánh bại viên chỉ huy của người Khmer tại Sukhothai, khi đó là 
kinh đô của khu vực Tây Bắc của đế chế Angkor, và thiết lập ở đó trung 
tâm của vương quốc Thái mà sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh 
dưới sự lãnh đạo của Rama Khamheng vào nửa cuối thế kỷ XIII1. Có thể 
coi năm 1238 là năm thành lập vương quốc Sukhothai, nhà nước hoàn 
chỉnh đầu tiên của người Thái ở lưu vực sông Mê Nam, tuy rằng phải 
đến năm 1287, cương vực lãnh thổ của vương quốc này mới định hình 
rõ nét khi đức vua Rama Khamheng chinh phục người Môn sống ở lưu 
vực sông Mê Nam và thay thế sự thống trị của người Khmer tại vùng 
thượng lưu con sông này. Vương quốc này tồn tại đến năm 1350, rồi sau 
đó được sáp nhập vào lãnh thổ của vương quốc Ayutthaya, vương quốc 
thống nhất đầu tiên của người Thái.

Về vương quốc Ayutthaya, như chúng ta đã biết, tiền thân của 
vương quốc Lavo là tiểu quốc Dvaravati của người Môn được thiết lập 
từ thế kỷ VII đến thế kỷ XI, sự thống trị của người Môn được thay 
thế bằng sự thống trị của người Khmer. Đến năm 1347, một thủ lĩnh 
người Thái có tên là Jayacri chuyển dịch kinh đô từ Lavo xuống thành 

1. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.273.
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phố Ayutthaya ở phía nam, từ đấy hình thành nên đế chế Ayutthaya 
hùng mạnh trong lịch sử. Như vậy, khác với hai vương quốc Sukhothai 
và Lanna thuần túy là của người Thái, ra đời muộn hơn nên bản thân 
vương quốc Ayutthaya có sự tích hợp, hội tụ của nhiều nhân tố mang 
tính kế thừa, là quá trình chồng lớp quyền lực, sắc tộc, sắc thái văn hóa 
của ba dân tộc Môn, Khmer và Thái. Điều này hình thành nên đặc tính 
thích ứng cao cùng với năng lực ứng xử linh hoạt của quốc gia này trong 
những bối cảnh khác nhau. Không khó để nhận thấy rằng, bằng nhiều 
phương thức, chính đế chế Ayutthaya chứ không phải bất kỳ vương quốc 
nào khác về cơ bản được coi là thế lực đầu tiên đã thống nhất Thái Lan 
(sáp nhập vương quốc Sukhothai bằng vũ lực năm 1350), cho dù đến tận 
thế kỷ XVI vẫn có những xung đột của nó với vương quốc Lanna ở khu 
vực thượng lưu sông Mê Nam1. 

Về sự kiện hợp nhất Sukhothai và Ayutthaya, sách Minh sử có chép: 
“Thời Nguyên, nước Nguyên thường đến cống, về sau nước La Hộc (tiền 
thân của Ayutthaya) mạnh, thôn tính đất Xiêm, nên gọi là nước Xiêm 
La Hộc”2; “Năm thứ mười (1377), Chiêu Lộc Quần Ưng vâng mệnh cha 
đến triều đình (tức triều Minh - TG). Hoàng đế (tức Minh Thái tổ Chu 
Nguyên Chương - TG) vui mừng ra lệnh cho viên ngoại lang bộ lễ là 
Vương Hằng mang chiếu và ấn đi ban cho. Trên ấn khắc mấy chữ “Xiêm 
La quốc vương chi ấn”. Lại còn ban áo tiền và lệ phí cho Thế tử. Từ đó, 
nước ấy tuân theo mệnh lệnh của triều đình, bắt đầu gọi là Xiêm La, cứ 
mỗi năm cống một lần, hoặc mỗi năm cống hai lần cho đến thời Chính 
Thống, có khi mấy năm cống một lần”3. 

Không những vậy, trong các thế kỷ XI-XVI, tiếp nối truyền thống thủ 
công và thương mại, bên cạnh đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thực 

1. Về xung đột của vương quốc Ayutthaya và Lanna, xin xem thêm: Nguyễn 
Mậu Hùng: “Cuộc chiến tranh giữa Ayutthaya và Lanna từ thế kỷ XIV đến giữa thế 
kỷ XVI”, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2-2008, tr.59-65.

2, 3. Minh sử - Ngoại quốc truyện, Tlđd, tr.19, 20.
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tế coi thóc gạo như một mặt hàng thương mại, chính quyền Sukhothay 
rồi Ayutthaya đều rất coi trọng sự phát triển của kinh tế công thương. 
Thực tế lịch sử cho thấy, được nuôi dưỡng bởi một châu thổ trù phú và 
cả truyền thống thủ công nghiệp, thương nghiệp, Ayutthaya trở thành một 
trong những trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á đồng thời 
là một thương cảng chính của hệ thống thương mại Đông - Tây1. Tóm lại, 
với nền kinh tế vững mạnh, thiết chế chính trị - xã hội không ngừng 
được hoàn thiện, trong các thế kỷ XI-XVI, nhà nước quân chủ Xiêm 
đã phát triển cường thịnh và giành được thành tựu rực rỡ trên nhiều 
phương diện.

* 
*          *

Như vậy, trong các thế kỷ VII-XVI, các quốc gia ở Đông Nam Á 
lục địa có quá trình hình thành, định hình và phát triển tiếp nối không 
ngừng. Trong đó, từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX-X, dù chưa định hình 
hoàn chỉnh, nhưng giai đoạn này các quốc gia Đông Nam Á lục địa vẫn 
để lại những dấu ấn nhất định và đã tạo dựng nền tảng căn bản cho giai 
đoạn phát triển tiếp sau, đây còn gọi là thời kỳ tích lũy của các quốc gia 
dân tộc. Bước sang giai đoạn thứ hai, từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVI, các 
nhà nước quân chủ ở Đông Nam Á phát triển đến mức độ cường thịnh 
nhất với quốc gia Đại Việt thời Lý - Trần - Lê sơ, vương quốc Sukhothai, 
Ayutthaya ở Xiêm, đế chế Angkor ở Chân Lạp và thể chế biển Chămpa. 
Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa dân tộc cũng được hình 
thành, gắn liền với quá trình xác lập các quốc gia dân tộc. Cũng chính 
trên con đường xác lập vương quốc dân tộc đó, mỗi dân tộc đều cố gắng 

1. Nguyễn Văn Kim: Hoạt động thương mại của các vương quốc cổ Thái Lan - 
Vị trí và những ảnh hưởng khu vực. 
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khẳng định chỗ đứng và tham vọng của chính mình, điều tất yếu không 
tránh khỏi là những va chạm và những xung đột về quân sự thực tế đã 
diễn ra. Trong đó, xung đột giữa Chân Lạp với Xiêm, Chân Lạp với 
Chămpa, Chân Lạp với Đại Việt, Đại Việt với Chămpa đã diễn ra đan 
xen, chồng chéo và hết sức phức tạp. Điều này khiến cho đường biên 
trên bán đảo Trung Ấn luôn dịch chuyển, đảo chiều liên tục theo cán 
cân lực lượng và tham vọng thực tế của các chính thể nêu trên. 



419

Chương IV

DIỆN MẠO NAM BỘ THẾ KỶ VII-XVI

I- ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TRUNG HOA ĐẾN VÙNG ĐẤT NAM BỘ

Nghiên cứu về tiếp xúc và giao lưu văn hóa là một hướng đi quan 
trọng trong văn hóa học. Việc nghiên cứu tiếp xúc, ảnh hưởng văn hóa 
của một nền văn hóa đến nền văn hóa khác có ba cách nghiên cứu. Cách 
thứ nhất, nghiên cứu sự tác động của một thành tố hay nhiều thành tố 
văn hóa đến nền văn hóa khác. Cách thứ hai, nghiên cứu sự tác động 
tổng hợp của các thành tố văn hóa trong thể thống nhất của các nền văn 
hóa. Cách thứ ba, nghiên cứu văn hóa và ảnh hưởng của nó một cách 
tổng thể trong một khu vực văn hóa nhất định. Đối với cách nhìn thứ 
ba, tiếp cận liên ngành có vai trò đặc biệt quan trọng, nhờ có phương 
pháp liên ngành giúp nhận ra một tổng thể đặc trưng tác động văn hóa 
trong một không gian văn hóa nhất định.

Khái niệm văn hóa là cơ sở của khoa học về văn hóa. Đến nay đã 
có rất nhiều cách tiếp cận để định nghĩa khái niệm này. Người ta bất 
đồng quan điểm với nhau rất nhiều, xong có một điểm tương đồng quan 
trọng mà bất kỳ một khái niệm nào cũng phải đề cập chính là sự tác 
động của tự nhiên và xã hội đến con người sẽ hình thành văn hóa. Lý 
do quan trọng nhất được đưa ra bởi vì có con người là có văn hóa1,  

1. Khi nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Trần Quốc Vượng rất quan tâm đến 
nguyên tắc này. Nguyên tắc này đảm bảo cho việc nhìn nhận chính xác chủ nhân 
một nền văn hóa, giao lưu và tiếp biến văn hóa, sự thay đổi các hệ chuẩn mực văn 
hóa... (Xem các tác phẩm viết về văn hóa của GS. Trần Quốc Vượng: Theo dòng lịch 
sử, Hà Nội, 1995; Việt Nam, cái nhìn địa văn hóa, Hà Nội, 1998; Văn hóa Việt Nam 
tìm tòi và suy ngẫm, Hà Nội, 2000; Con người, môi trường, văn hóa, Hà Nội, 2005;...).
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đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng của việc nhìn nhận văn hóa. 
Nhà nghiên cứu Phan Ngọc cho rằng: “Văn hóa là mối quan hệ giữa thế 
giới biểu tượng trong óc một cá nhân hay một tộc người với cái thế giới 
thực tại ít nhiều đã bị cá nhân này hay tộc người này mô hình hóa theo 
cái mô hình tồn tại trong biểu tượng. Điều biểu hiện rõ nhất chứng tỏ 
mối quan hệ này, đó là văn hóa dưới hình thức dễ thấy nhất, biểu hiện 
thành một kiểu lựa chọn riêng của cá nhân hay tộc người, khác các kiểu 
lựa chọn của các cá nhân hay các tộc người khác”1.

Một khái niệm hết sức quan trọng khác là giao lưu và tiếp xúc văn 
hóa. Khi chúng ta tìm hiểu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa đến 
Nam Bộ, tức là nghiên cứu sự giao lưu văn hóa đã đem đến cho văn hóa 
Nam Bộ diện mạo của văn hóa Trung Hoa, sự ảnh hưởng văn hóa bắt 
nguồn từ nội tại của nền văn hóa truyền bá và được nền văn hóa tiếp 
nhận sử dụng. Có quan điểm cho rằng: “Các cuộc tiếp xúc có tầm quan 
trọng và mạnh mẽ nhất giữa các nền văn minh là khi người từ nền văn 
minh này chinh phục và diệt hoặc khuất phục người của nền văn minh 
khác”2. Tuy nhiên đối với việc phân tích ảnh hưởng của nền văn hóa 
này đến nền văn hóa khác thì chưa chắc các cuộc chiến tranh có vai trò 
quan trọng nhất. Phân chia theo tư thế tiếp nhận văn hóa thì có sự ảnh 
hưởng văn hóa cưỡng bức và ảnh hưởng văn hóa tự nguyện. Nếu chia 
theo cách tiếp nhận văn hóa cũng có hai hướng, hướng tiếp nhận toàn 
bộ không chọn lọc; hướng tiếp cận thứ hai là hướng tiếp cận có chọn lọc 
“học tập người ta để nắm được cái tinh thần đã tạo nên được một văn 
hóa cao hơn mình, thậm chí đã dẫn đến tình trạng nô dịch được mình. 
Rồi đổi mới văn hóa của mình bằng những đóng góp tinh thần của nền 
văn hóa mới, nhưng không hề bỏ mất mình”3.

Trung Quốc là nước lớn. Văn hóa Trung Hoa có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến các quốc gia trong khu vực, một trong số đó là Việt Nam.  

1, 3. Phan Ngọc: Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 
2004, tr.18, 131.

2. Samuel Huntington: Sự va chạm của các nền văn minh, Nxb. Lao động,  
Hà Nội, 2005.
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Trong hàng ngàn năm Bắc thuộc, văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến người Việt ở Bắc Bộ. Nam Bộ thời gian này thuộc quốc gia Phù 
Nam, sau nữa bị Chân Lạp xâm chiếm, do vậy vùng đất này chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Ấn Độ. Đến khi người Việt tiến hành nam tiến xuống 
phương Nam cũng là lúc Nam Bộ trở thành vùng văn hóa của đất nước 
Việt Nam như ngày nay. Và cũng từ thế kỷ XVII trở đi, khi người Việt, 
người Hoa xuống Nam Bộ thì văn hóa Trung Hoa mới ảnh hưởng đến 
vùng văn hóa này. Sức mạnh của văn hóa Trung Hoa đi theo nền văn hóa 
truyền thống Việt Nam và hòa quyện vào nhau trên một vùng đất mới.

Nam Bộ là một vùng văn hóa. Theo phân chia của Giáo sư Ngô Đức 
Thịnh trong cuốn Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam1, 
vùng văn hóa Nam Bộ gồm có ba tiểu vùng văn hóa: tiểu vùng văn hóa 
đồng bằng sông Cửu Long; tiểu vùng văn hóa sông Đồng Nai và tiểu 
vùng văn hóa Sài Gòn - Gia Định. Cái tên Nam Bộ được hình thành qua 
nhiều diễn trình kinh tế, xã hội và lịch sử khác nhau. Cái tên Nam Bộ 
hiện nay chỉ được dùng từ năm 1945. Trong phân vùng kinh tế, xã hội, 
người ta chia làm hai tiểu vùng chính là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ2. 
Với quan niệm cho rằng “Vùng có quy mô rất khác nhau. Sự tồn tại của 
vùng là khách quan và có tính lịch sử. Quy mô và số lượng vùng có sự 
thay đổi theo các giai đoạn phát triển của đất nước”3, do đó các tác giả 
của cuốn Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam đã kể thêm cả Bình Thuận, 
Ninh Thuận vào vùng Nam Bộ, còn phân vùng văn hóa của tác giả Ngô 
Đức Thịnh lại không chia Bình Thuận, Ninh Thuận vào vùng Nam Bộ. 
Theo số liệu năm 2001, vùng Đông Nam Bộ có 8 tỉnh, thành phố với 
diện tích 35 nghìn km2, dân số trên 10 triệu người. Vùng Tây Nam Bộ 
hay có tên gọi khác là đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành 
phố, với diện tích gần 40 nghìn km2, dân số trên 16 triệu người4.

1. Xem Ngô Đức Thịnh: Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam,  
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

2, 4. Xem Lê Thông (Chủ biên): Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, 2001, tr.361, 503-533.

3. Lê Thông (Chủ biên): Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, Sđd, tr.361.
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Thiên nhiên vùng Nam Bộ hết sức đa dạng. Đồng bằng phù sa do 
con sông Cửu Long mang lại đã đem đến cho con người một vùng đất 
giàu tài nguyên để khai thác. Nếu phân chia theo các miền địa lý tự 
nhiên, Nam Bộ có hai miền chính: Đông Nam Bộ gồm miền cao nguyên 
đất đỏ, miền thành tạo phù sa cổ và mới; đồng bằng châu thổ sông 
Cửu Long gồm các miền thượng châu thổ sông Cửu Long, vùng các cửa 
sông, vùng đất mới Tây Nam Bộ và vùng cực Tây Nam Bộ1. Con sông 
Cửu Long đã làm nên một cảnh tượng thiên nhiên đa dạng và đặc sắc 
với vô vàn nguồn lợi để con người khai thác.

Cộng đồng cư dân Nam Bộ đã trải qua quá trình phát triển liên tục 
và tạo nên nhiều sắc thái riêng. Lớp cư dân bản địa ở Nam Bộ có số 
lượng không nhiều, thành phần cư dân di cư đến từ người Việt, người 
Hoa là quan trọng nhất. Dân cư Nam Bộ có nhiều đặc điểm riêng với 
các vùng văn hóa khác: Thứ nhất, cư dân đến Nam Bộ tụ cư không 
thuần nhất, họ có thể là nông dân, là thương nhân, thậm chí là tù nhân, 
họ đến để tìm cơ hội mới, do đó họ có bản tính phiêu lưu nghĩa hiệp; 
thứ hai, những diễn biến lịch sử phức tạp ở đây đã tạo nên nhiều biến 
động ảnh hưởng đến đời sống dân cư Nam Bộ, các cuộc chiến tranh, 
các cuộc bạo loạn2 đã tác động nhiều đến đời sống cư dân; thứ ba, cư 
dân Nam Bộ là những người khai phá nên vùng đất mới khi mà chính 
quyền chưa có chủ quyền tại vùng đất này, do đó chính những cư dân ở 
đây là người đi trước để xác lập chủ quyền lãnh thổ; thứ tư, cư dân Nam 
Bộ sống trong một miền đất mới với nhiều điều kiện về tự nhiên, xã hội 
đã tạo nên một lớp văn hóa Nam Bộ đặc biệt, sự nảy sinh của tính cách 
Nam Bộ, của sinh hoạt dân gian, của tôn giáo mới thời cận đại là minh 
chứng sống động cho điều này. 

1. Xem Lê Bá Thảo: Thiên nhiên Việt Nam, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật,  
Hà Nội, 1977.

2. Cuối thế kỷ XVIII, Nguyễn Ánh cát cứ ở Nam Bộ để chống lại Tây Sơn, 
những cuộc chạy loạn thường xuyên của dân cư từ Nam Bộ sang Cao Miên, sang 
Xiêm La, ra các đảo ven biển... đã tạo nên sự xáo trộn rất lớn, những người ở lại 
thường xuyên phải chống đỡ với chiến tranh. Đến đầu thế kỷ XIX, cuộc nổi loạn 
lớn của Lê Văn Khôi cũng làm cho đời sống cư dân hết sức xáo trộn.
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Người ta luôn cho rằng văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh 
mẽ của văn hóa Trung Hoa1, nhưng nhận xét ấy lại quá chung chung và 
chưa có sự phân tích theo vùng, nói cách khác người ta chỉ nhìn trên 
bình diện chính quyền, nhà nước, Nho giáo2. Thực tế nếu phân tích theo 
vùng văn hóa như nghiên cứu này hoàn toàn thấy rằng ảnh hưởng của 
các thiết chế văn hóa Trung Hoa rất khác nhau ở Nam Bộ, đặc biệt đối 
với Nho giáo có thể coi đây là vùng đất “phi Nho”. Như vậy, cả về mặt lý 
thuyết lẫn hiện thực thì đây là một khó khăn trong việc nhận thức vấn 
đề. Chúng tôi chỉ mong nhận thức được phần nào về vấn đề nan giải này.

1. Những ghi chép về vùng đất Nam Bộ 

Sau khi Vương quốc Phù Nam bị sáp nhập vào Chân Lạp là thời 

1. Trong nhiều công trình nổi tiếng, các tác giả nước ngoài cho rằng Việt Nam 
là quốc gia chịu ảnh hưởng toàn bộ của mô hình Trung Hoa, của văn minh Trung 
Hoa. (Tham khảo: Nghiên cứu về lịch sử, một cách thức diễn giải, Nxb. Thế giới, 
Hà Nội, năm 2000; nhà sử học Anh A. Toynbee xếp Việt Nam, Nhật Bản vào vệ 
tinh của nền văn minh Trung Hoa. Trong cuốn sách khác Sự va chạm của các nền 
văn minh, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2003, tác giả Samuel Huntington cho rằng thế 
giới có tám nền văn minh, trong đó Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng của văn 
minh Trung Hoa, còn Nhật Bản là nền văn minh riêng, nền văn minh thứ tám. 
Trong tác phẩm Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study of Nguyen 
and Ch’ing Civil Government in the First Half of the Nineteenth Century (1971), tác 
giả Alexander Woodside cũng cho rằng Việt Nam chỉ là một Trung Hoa thu nhỏ).

2. Quan điểm của GS. Trần Quốc Vượng là quan điểm dễ chấp nhận nhất về 
vấn đề văn hóa Việt Nam có thuộc Trung Hoa hay không, khi ông nghiên cứu văn 
hóa Việt Nam theo hướng thiết chế chính trị lẫn văn hóa dân gian truyền thống: 
“Tôi nghĩ từ xưa đến nay, Việt Nam vừa thuộc context Đông Nam Á, vừa thuộc 
context Đông Á, vấn đề là về cả số lượng lẫn chất lượng, tùy từng thời gian lịch sử 
mà context nào (Đông Nam Á hay Đông Á) “nặng cân” hơn” (Xem: Nhiều tác giả: 
Đông Á, Đông Nam Á - những vấn đề lịch sử và hiện tại, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2004, 
tr.33). Nhiều nhà nghiên cứu khác như Đặng Thai Mai, Ngô Đức Thịnh, Phạm Đức 
Dương cũng cho rằng về cơ tầng văn hóa Việt Nam thuộc Đông Nam Á, về biểu 
tầng thuộc văn hóa Trung Hoa.
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gian vùng hạ châu thổ Cửu Long ít nhiều chịu ảnh hưởng của Chân Lạp. 
Thời gian này vì vùng Nam Bộ chịu ảnh hưởng của Chân Lạp nên các 
tài liệu ghi chép thường nhắc tới Chân Lạp nhất là vùng Thủy Chân Lạp. 
Do vậy, tư liệu để nhận diện Nam Bộ sẽ khó khăn và đòi hỏi sự kiểm tra 
tỉ mỉ về mặt địa danh để xác định được các sự kiện xảy ra. Tuy nhiên, 
các hệ thống tư liệu cũng có mối liên hệ với nhau trên cả phạm vi không 
gian và thời gian. Vì thế, các tài liệu về Chân Lạp cũng được tham khảo 
trong phạm vi nhất định khi nói về Nam Bộ.

Tài liệu viết về Nam Bộ thời gian này có thể kể đến hai loại chính là 
chữ viết và bi ký: loại thứ nhất là chữ viết gồm các tư liệu thư tịch của 
Trung Quốc, Đại Việt, Ả rập; loại thứ hai là bi ký gồm các văn bản được 
phát hiện nằm trên vùng đất Nam Bộ hoặc các miền biên giới Việt Nam 
với Campuchia ngày nay. Viết về Nam Bộ giai đoạn này được đánh giá 
cao nhất là các tư liệu Trung Quốc: “Nguồn thông tin từ những tham 
khảo trong các lịch sử triều đại của Trung Quốc là vô giá, bởi vì nếu 
thiếu chúng người ta đã hoàn toàn không biết gì về lịch sử sớm nhất 
của các nhà nước quan trọng là Phù Nam và Chămpa”1. Và, “giá trị của 
những nguồn tư liệu này trước hết ở tính chính xác về niên biểu của nó, 
những khiếm khuyết của nó thì cũng nhiều”2. Khiếm khuyết ở các tư 
liệu Trung Hoa chính là việc ít đề cập đến các vấn đề văn hóa, tôn giáo 
của dân cư vùng Nam Bộ, Chân Lạp mà chỉ nhấn mạnh đến các quan hệ 
ngoại giao hay thương mại.

Tài liệu Trung Hoa là những tư liệu phong phú nhất về vùng Chân 
Lạp và Nam Bộ thời gian này. Đầu tiên là các tư liệu chính sử của nhà 
nước. Đường thư là quốc sử của đời nhà Đường đã có những ghi chép 
đầu tiên về vùng đất Nam Bộ kể từ sau khi Phù Nam bị Chân Lạp chiếm 
đóng. Tiếp theo là Tống sử, bộ quốc sử của nhà Tống ghi lại các sự kiện 
ngoại giao của nhà Tống với Chân Lạp cũng như các phái đoàn của 
Chân Lạp sang Tống, bộ sử này cũng ghi lại sự kiện nhà Tống kêu gọi 

1. D.G.E Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.50.
2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.23.
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Chân Lạp liên minh để cùng tấn công Đại Việt vào năm 1076, và Chân 
Lạp cũng đưa quân theo đường thủy từ các bến cảng ở Nam Bộ lên 
Nghệ An tấn công Đại Việt song đã bị thất bại. Thái Bình hoàn vũ ký 
cũng ghi lại các sự kiện liên quan đến Chân Lạp. Tiếp theo là Minh sử ở 
phần “Liệt truyện” tại mục “Ngoại quốc truyện” có ghi chép về quan hệ 
của nhà Nguyên, nhà Minh với Chân Lạp; tư liệu chủ yếu từ Minh sử là 
ghi chép về các phái đoàn triều cống giữa hai nước.

Ngoài ra, có nhiều tài liệu địa phương và mang tính cá nhân của 
người Trung Quốc viết về Nam Bộ, Chân Lạp. Đầu tiên phải kể đến Văn 
hiến thông khảo của Mã Đoan Lâm, ông là thành viên trong phái bộ của 
Trung Hoa đến Chân Lạp vào thế kỷ VIII và đã ghi chép lại về vùng đất 
này. Đời Tống, Trịnh Tiều đã viết sách Thông chí đưa ra những tư liệu về 
vùng Chân Lạp. Triệu Nhữ Quát đời nhà Tống biên soạn sách Chư phiên 
chí miêu tả về vùng Nam Bộ, Chân Lạp. Đặc biệt phải kể đến Chân Lạp 
phong thổ ký của Chu Đạt Quan viết năm 1296-1297. Trong công trình 
này, ông đã có những miêu tả rất chi tiết về đời sống ở Chân Lạp cũng 
như vùng Nam Bộ. Mã Hoan trong Doanh nhai thắng lãm viết đầu thế 
kỷ XV cũng có những miêu tả về lễ nghi ở Chân Lạp. Đến thế kỷ XVI, 
Vương Kỳ viết cuốn từ điển Tam tài đô hội có những ghi chép về Nam 
Bộ, Chân Lạp.

Trong giai đoạn lịch sử từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVII, cuốn sách của 
Chu Đạt Quan rất có giá trị nghiên cứu. Các ghi chép trong sách được 
Chu Đạt Quan quan sát trong một chuyến hành trình đi sứ sang Chân 
Lạp vào cuối thế kỷ XIII. Sách Chân Lạp phong thổ ký không chỉ cung 
cấp về một thời đại Angkor, tư liệu về kinh đô Chân Lạp mà bằng sự xem 
xét cẩn trọng, qua những miêu tả, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thức 
về vùng đất Nam Bộ xưa kia. Đặc biệt, những ghi chép này đã cung cấp 
tư liệu quý giá về ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến vùng đất Chân 
Lạp nói chung và Nam Bộ nói riêng. Cuốn sách ngoài phần Tổng tự1 còn 
gồm 40 phần viết về nhiều lĩnh vực trong đời sống văn hóa, xã hội ở 

1. Là những khái quát chung về tác phẩm, giống như Lời nói đầu một cuốn sách.



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI426 III

Chân Lạp mà ta cũng có thể phân tách để nghiên cứu về Nam Bộ - Việt 
Nam. Bốn mươi phần của cuốn sách cung cấp tương đối phong phú 
thông tin về đời sống ở Chân Lạp vào những năm cuối thế kỷ XIII dưới 
triều đại Angkor. Các phần của cuốn sách gồm: Thành quách; Cung thất; 
Phục sức (cách ăn mặc); Quan thuộc (chế độ quan lại); Tam giáo (ba tôn 
giáo chính); Nhân vật; Sản phụ; Thất nữ (Con gái chưa chồng); Nô tì; 
Ngữ ngôn; Dã nhân (Người mọi); Văn tự; Chính sóc thời tự (Lịch và thời 
tiết); Trang tụng; Bệnh lại (Bệnh cùi); Tử vong; Canh chủng (Trồng trọt); 
Sơn xuyên (Sông, núi); Xuất sản (Sản vật); Mậu dịch; Dục đắc Đường 
hóa (Quan hệ mua bán với người Trung Hoa); Thảo mộc; Phi điểu; Tẩu 
thú; Sơ, thái (Rau, cải); Ngư, long (Cá, bò sát); Ôn nhưỡng (Nấu rượu); 
Diêm, thố, tương, miến (Muối, dấm, tương, bún); Tằm tang (Tằm, dâu); 
Khí dụng; Xa, kiệu; Châu, tiếp (Ghe, chèo); Thuộc quận; Thôn, lạc; Thủ 
đảm (Lấy mật người); Dị sự (Chuyện lạ); Táo dục (Tắm gội); Lưu ngụ 
(Người nơi khác đến); Quân mã; Quốc chủ xuất nhập (Nhà vua ra, vào).

Bên cạnh tài liệu văn tự của Trung Hoa còn có văn tự Ảrập viết về 
Nam Bộ. Năm 916, một nhà văn Ảrập đã ghi lại lời kể của một thương 
nhân Ảrập tên là Sulayman về cuộc tiến công của quân Java vào Thủy 
Chân Lạp (Nam Bộ). Thương nhân Sulayman đã ở Thủy Chân Lạp vào 
năm 851 và ông ta biết sự kiện này1. Ghi chép này cung cấp tư liệu về 
một thời kỳ vùng Nam Bộ cũng bị quân Java xâm chiếm.

Tài liệu của Đại Việt cũng cung cấp các thông tin về Chân Lạp và 
Nam Bộ giai đoạn lịch sử này. Các tài liệu của Đại Việt cho biết các sự 
kiện xảy ra vào thế kỷ XVI, XVII tại Chân Lạp và vùng đất Nam Bộ là 
nơi diễn ra các hoạt động khai phá của người Việt, Hoa, Chăm, Khmer 
và cả những xung đột quân sự giữa Xiêm, Chân Lạp với quân của các 
chúa Nguyễn. Có thể kể đến các tác phẩm của nhà nước như Đại Nam 
thực lục, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam liệt truyện... Các bộ sử của 
cá nhân hay gia phả của các dòng họ cũng có vai trò quan trọng để tìm 
hiểu về vùng đất Nam Bộ. Có thể kể đến: Mạc thị gia phả của dòng họ 

1. Xem Lê Hương: Sử Cao Miên, Sđd, tr.67.
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Mạc ở Hà Tiên; Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn; Gia Định thành thông 
chí của Trịnh Hoài Đức; tập thơ Sãi Vãi của Nguyễn Cư Trinh...

Cùng với tài liệu chữ viết còn có các bi ký nằm rải rác ở Nam Bộ và 
biên giới Việt Nam - Campuchia ngày nay. Có thể kể đến là tấm bia Võ 
Cạnh ở Nha Trang ghi chép về các cuộc xuất quân của vua Chân Lạp 
đến Nam Bộ. Có một vị vua tên là Nripaditya đã để lại ở miền tây Nam 
Bộ một tấm bia chữ Phạn không rõ niên đại. Các tư liệu bi ký có giá trị 
quan trọng trong việc phục dựng lại lịch sử Chân Lạp cũng như tìm hiểu 
các dữ liệu về vùng đất Nam Bộ lúc này bị người Chân Lạp xâm chiếm.

Tóm lại, các tư liệu về Nam Bộ và Chân Lạp là tương đối phong 
phú. Vấn đề là phải biết bóc tách tư liệu và có sự phân định trong các 
mối quan hệ giữa Lục Chân lạp, Thủy Chân Lạp, với vùng đất Nam Bộ 
nhằm hướng đến cái nhìn toàn diện nhất về Nam Bộ. Hệ thống tư liệu 
đã phản ánh nhiều vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam trong 
giai đoạn từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVII, đồng thời trên phương diện 
khác là những ảnh hưởng của các quốc gia khu vực trong đó có Trung 
Quốc đến vùng đất này.

2. Quan hệ ngoại giao của Chân Lạp với Trung Quốc 

Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động, nước Phù Nam bị một thuộc 
quốc là Chân Lạp xâm chiếm trong một thời gian dài 1000 năm. Việc 
nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa tại Nam Bộ cũng cần 
xem xét vai trò đối ngoại của nhà nước chủ thể lúc đó là Chân Lạp và 
lịch sử của Nam Bộ với tư cách là một khu vực ít nhiều chịu ảnh hưởng 
của Chân Lạp. Có thể nhận thấy chủ thể quốc gia là Chân Lạp có các 
hoạt động ngoại giao hay ảnh hưởng của Trung Quốc đến Chân Lạp 
cũng phần nào dẫn đến những ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến 
vùng đất Nam Bộ. 

Tùy thư là cuốn sách đầu tiên ghi lại sự hình thành của nước Chân 
Lạp. Sự hiện diện của nước này chỉ được nhắc đến giữa thế kỷ VI. Ngược 
lại, vương quốc Phù Nam đã xuất hiện ở Nam Bộ từ những năm trước 
Công nguyên như ghi chép của Tư Mã Thiên về Phù Nam trong Sử ký. 
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Tuy nhiên, sau đó Chân Lạp mạnh lên đã xâm chiếm Phù Nam vào  
năm 550. Việc chiếm lãnh thổ Phù Nam hoàn thành năm 627. 

Trước khi Chân Lạp chiếm Phù Nam, Phù Nam có rất nhiều mối 
quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Bộ quốc sử của các triều đại Trung 
Quốc ghi chép nhiều về quan hệ của Phù Nam với quốc gia phương Bắc 
này. Thậm chí đến đời nhà Lương, Lương sử cho biết vua Rudravarman 
đã phái các sứ bộ sang Trung Quốc vào những năm 517, 519, 520, 530, 
535, 539; đến những năm 535-545, nhà Lương cũng cử một sứ bộ đến 
Phù Nam xin kinh Phật và đưa ra đề nghị mời cao tăng Phù Nam sang 
Trung Quốc giảng kinh pháp.

Sau khi Chân Lạp xâm chiếm Phù Nam, trong các quan hệ ngoại 
giao chỉ có Chân Lạp là đại diện duy nhất và tên của Phù Nam không 
còn thấy trong sử sách của Trung Quốc nữa. Trước khi xâm chiếm Phù 
Nam, Chân Lạp vẫn có một số quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, 
Tùy thư viết: “Năm Đại Nghiệp thứ 13 (617), vua họ sai sứ sang cống. 
Hoàng đế đáp lễ rất hậu. Sau đó cũng tuyệt giao”1. Sau khi mở rộng 
lãnh thổ bằng việc xâm chiếm Phù Nam, Chân Lạp tiếp tục các hoạt 
động ngoại giao với nhà Đường. Theo Văn hiến thông khảo của Mã 
Đoan Lâm, từ năm Vũ Đức (618-626) tới năm Thánh Lịch (698) có bốn 
lần Chân Lạp tới triều cống, trong đó năm 628 đi cùng Lâm Ấp sang 
triều cống Trung Quốc.

Sang thế kỷ VIII, Chân Lạp tiếp tục đến Trung Quốc triều cống: “Năm 
Thánh Lịch (698), năm Khai Nguyên thứ năm (717), năm Thiên Bảo thứ 
chín (750), họ đều có sai sứ vào triều cống và dâng tê ngưu”2. Như vậy, 
sứ đoàn đầu tiên của Lục Chân Lạp đến Trung Quốc vào năm 717, sau 
đó đến năm 750 lại có một phái đoàn nữa tới Trung Quốc nhưng sử sách 
không ghi rõ là phái bộ đó là của Lục Chân Lạp hay Thủy Chân Lạp. Đến 
năm 753, 799, sử sách Trung Quốc lại tiếp tục viết về các phái bộ của Lục 
Chân Lạp đến Trung Quốc.

1. Tùy thư, quyển 82, Liệt truyện 47.
2. Thái Bình hoàn vũ ký, quyển 177.
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Đến đời vua Indravarman (877-889), sau khi thống nhất được toàn 
bộ vùng Thủy Chân Lạp, sự thống nhất hai miền này được củng cố hơn 
vào triều đại vua Rajendravarman (944-968). Vua Indravarman đã cử 
nhiều đoàn sứ thần sang Trung Hoa. Những sự kiện này cho thấy Chân 
Lạp muốn củng cố quyền lực của mình trên một lãnh thổ rộng lớn, tuy 
nhiên họ cũng không quá tự ngạo mạn và vẫn phải thiết lập ngoại giao 
với các vương triều Trung Hoa, thậm chí là xưng thần với họ. Việc thiết 
lập quan hệ ngoại giao của Chân Lạp với Trung Quốc cho thấy họ sẵn 
sàng hợp tác với quốc gia phương Bắc về mặt kinh tế, điều này phản ánh 
sự phát triển của quan hệ thương mại. Điều đó không có nghĩa là Chân 
Lạp sẵn sàng tiếp nhận văn hóa Trung Hoa. Quan hệ thương mại, quan 
hệ triều cống và xưng thần là sự phát triển của quan hệ thương mại. 
Điều này có nghĩa là nhiều người Trung Hoa sẽ được quyền đến Chân 
Lạp buôn bán. Người Trung Hoa có thế mạnh là các hoạt động thương 
mại, sự di cư của người Hoa sẽ kéo theo văn hóa đến các nước Đông 
Nam Á. Lúc này Nam Bộ là vùng giáp biển, là cửa ngõ giao thương giữa 
Chân Lạp với Trung Quốc. Do đó, các hoạt động thương mại đầu tiên 
của người Hoa với Chân Lạp đã diễn ra từ các cửa biển của sông Mê 
Kông kéo vào cho đến trung tâm Chân Lạp ở vùng Biển Hồ.

Năm 1076, khi quân Tống tấn công Đại Việt, vua Tống đã kêu gọi 
Chân Lạp và Chiêm Thành giúp sức để tấn công phía nam Đại Việt. 
Chân Lạp và Chiêm Thành đồng ý giúp nhà Tống. Hai đạo quân này 
tiến đến Nghệ An thì được tin quân Tống đại bại nên phải tự động rút 
quân về nước1. Sự kiện này cho thấy ảnh hưởng quan trọng của nhà 
Tống với Chân Lạp. Việc liên minh quân sự cùng tấn công một quốc 
gia khác cho thấy tham vọng của Chân Lạp trong việc mở rộng đất đai, 
đồng thời khẳng định quan hệ ngoại giao của Trung Hoa và Chân Lạp 
khá bền chặt.

1. Xem Lê Hương: Sử Cao Miên, Sđd, tr.88. Sự kiện này cũng được Maspéro 
khẳng định, tuy nhiên Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử lược hay sau này là Khâm 
Định Việt sử thông giám cương mục không thấy nhắc tới sự kiện này.
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Sử nhà Tống có ghi việc Chân Lạp sang triều kiến vua Tống vào các 
năm 1116 và 1120, sau đó năm 1128 vua Tống phong vua Suryavarman II 
nước Chân Lạp là “Quốc vương Chân Lạp”1. Từ năm 1136 đến năm 1147 
có những bất đồng giữa Chân Lạp và Trung Quốc về quyền lợi thương 
mại, sau đó hai bên đã đạt được những thỏa thuận cơ bản2.

Vào thế kỷ XII, sử nhà Tống vẫn ghi chép về nước Chân Lạp. Do đó 
có thể khẳng định quan hệ giữa Chân Lạp và Trung Quốc đời Tống vẫn 
diễn ra mạnh mẽ. Cuối thế kỷ XII, khi viên sứ giả là Mã Đoan Lâm sang 
Chân Lạp đã ghi ký sự về các cuộc nổi dậy nhằm chống lại vua Chân 
Lạp3. Các tùy viên sứ giả Trung Hoa đến Chân Lạp năm 1178 và 1225 
đều ghi chép lại về đất nước này.

Năm 1283, khi quân Nguyên tấn công Chiêm Thành đã cử một cánh 
quân sang Chân Lạp bắt vua Chân Lạp phải nộp cống cho triều đình 
nhà Nguyên, nhưng Chân Lạp đã bắt cánh quân này. Có lẽ, từ khi nhà 
Nguyên giành được quyền lực thì đây là lần đầu tiên có một đoàn sứ bộ 
đến Chân Lạp, nhưng dường như việc sử dụng quân đội sang gây sức ép 
thể hiện ý định của nhà Nguyên muốn chinh phục nhanh chóng Chân 
Lạp và âm mưu gây ảnh hưởng văn hóa đến Chân Lạp. Đến năm 1285, 
vua Chân Lạp phải cử người sang Trung Hoa để biếu lễ vật4.

Minh sử đã ghi chép với mật độ thường xuyên các quan hệ của 
Chân Lạp với Trung Quốc vào các thế kỷ XIV, XV. “Năm Hồng Vũ thứ 
ba đời Minh (1370), Trung Quốc sai sứ thần là bọn Quách Trưng mang 
chiếu sang phủ dụ nước ấy. Năm Hồng Vũ thứ tư (1371), vua nước họ 
là Ba Sơn Hốt Nhĩ Na sai sứ dâng biểu mừng và cống sản vật của địa 
phương, chúc mừng Tết Nguyên đán năm sau. Hoàng đế (Minh Hồng 
Vũ) xuống chiếu ban lịch “đại thống” và lụa màu cho họ”5. Minh sử cho 
biết thêm về các năm Chân Lạp vào tiến cống: 1373, 1379, 1382, 1383, 
1386, 1387, 1389, 1390. Các sản vật từ Chân Lạp mang đến khá đa dạng, 
như năm 1387, Chân Lạp triều cống 59 con voi, 6 vạn cân hương liệu; 

1, 2, 3, 4. Lê Hương: Sử Cao Miên, Sđd, tr.92, 92, 99-100, 110-111.
5. Minh sử, Liệt truyện, Ngoại quốc truyện, Sđd, tr.309-310.
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năm 1390, họ lại cống 28 con voi, 34 quản tượng, 45 nô tì Chân Lạp sang  
Trung Quốc.

Sang thế kỷ XV, Chân Lạp vẫn tiếp tục thiết lập quan hệ ngoại giao 
với phương Bắc. Năm 1404, 1405, 1408, 1414, 1417, 1419 Chân Lạp đều 
cho người sang cống tiến sản vật. Minh sử cũng cho biết: “Đời Tuyên 
Đức (1426-1435) và Cảnh Thái (1450-1456) đều có sai sứ vào cống. Từ 
đó về sau không tới thường xuyên nữa”1. Như vậy, từ giữa thế kỷ XV, có 
thể do tình hình của Chân Lạp khó khăn nên họ không thường xuyên 
sang Trung Quốc, hoặc có những trở ngại trong quan hệ ngoại giao 
giữa Chân Lạp và Trung Quốc nhưng sử sách không thấy nhắc tới. 

Ngược lại, các vua Trung Quốc cũng thường xuyên cho sứ giả sang 
Chân Lạp để đáp lễ sau mỗi lần Chân Lạp sang cống vật phẩm như 
năm 1383, 1386, 1403... Các hoạt động trao đổi liên tục này cho thấy 
quan hệ của Chân Lạp với Trung Quốc khá thân thiện. Trong quan hệ 
này, Chân Lạp là phiên thần của Trung Quốc.

Đến thế kỷ XVI-XVII, quan hệ ngoại giao của Trung Quốc và Chân 
Lạp suy giảm, một phần là do sự thâm nhập ngày càng thường xuyên 
của các nước Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vào Chân Lạp. Ngày 
12-4-1596 có sự kiện một nhóm thủy thủ Italia gây gổ với người Trung 
Hoa ở Thủ đô Srei Santhor của Chân Lạp, kết quả là hơn 100 người Hoa 
bị giết2. Sau sự kiện này cũng không thấy có động thái gì trong quan hệ 
giữa Chân Lạp và Trung Quốc.  

Tóm lại, quan hệ ngoại giao giữa Chân Lạp và Trung Quốc diễn ra 
khá liên tục từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI. Từ cuối thế kỷ XV đến thế kỷ 
XVI quan hệ ngoại giao giữa hai nước có phần suy giảm. Sở dĩ cần phân 
tích các quan hệ ngoại giao giữa Chân Lạp với Trung Quốc vì lúc này 
một phần vùng hạ châu thổ Cửu Long chịu ảnh hưởng của Chân Lạp. 
Các quan hệ ngoại giao giữa hai nước chứng tỏ rằng, mối quan hệ kinh 
tế, văn hóa luôn đồng thời diễn ra với các quan hệ chính trị. Và trong bất 

1. Minh sử, Liệt truyện, Ngoại quốc truyện, Sđd, tr.309-310.
2. Xem Lê Hương: Sử Cao Miên, Sđd, tr.147.
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kỳ các mối quan hệ nào thì Trung Quốc luôn muốn thiết lập ảnh hưởng 
văn hóa cũng như kinh tế đối với các nước mà họ coi là các quốc gia thần 
thuộc. Do đó, phân tích quan hệ ngoại giao có ảnh hưởng lớn trong việc 
nhận thức ảnh hưởng về mặt nhà nước của Trung Quốc với Chân Lạp 
nói chung và khu vực Nam Bộ nói riêng. Khi mối quan hệ ngoại giao 
vững mạnh thì người Hoa sẽ có nhiều cơ hội giao thương với Chân Lạp 
và họ sẽ phải qua vùng Nam Bộ mới tới được trung tâm Chân Lạp. Có 
con người là có văn hóa, do đó phân tích quan hệ ngoại giao sẽ thấy được 
những ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.

Vùng Nam Bộ Việt Nam là trung tâm của vương quốc Phù Nam tồn 
tại từ đầu Công nguyên đến năm 627. “Văn hóa Óc Eo thực chất là nền 
văn hóa sơ sử và sơ kỳ lịch sử của vương quốc cổ Phù Nam hay văn hóa 
Phù Nam... trải rộng hầu khắp châu thổ sông Cửu Long với nền tảng 
là miền Tây sông Hậu”1. Phù Nam phát triển cực thịnh sau đó chuyển 
thành đế chế Phù Nam với một diện tích mở rộng từ vùng Nam Bộ Việt 
Nam đến vùng trung lưu sông Mê Kông, sang đồng bằng Mênam và 
bán đảo Mã Lai2. Sau khi bị Chân Lạp xâm lược, nhiều vùng thuộc lãnh 
thổ Phù Nam trước đây chịu ảnh hưởng của Chân Lạp. Từ đây vùng đất 
Nam Bộ chuyển sang một thời kỳ mới kéo dài đến tận thế kỷ XVI trước 
khi được các chúa Nguyễn xác lập chủ quyền vào giữa thế kỷ XVIII.

Sau khi chiếm được Phù Nam, vùng Nam Bộ Việt Nam phân hóa 
thành nhiều tiểu quốc nhỏ. Có lẽ, các thuộc quốc trước kia nằm trong 
Phù Nam đã tự đứng dậy để chống lại sự áp bức của Chân Lạp. Việc 
thiết lập quyền lực của Chân Lạp cũng trở nên lỏng lẻo ở Nam Bộ. Khi 
bị Chân Lạp tấn công và chiếm đóng, Phù Nam đã sử dụng: “một chính 
sách hòa hợp khôn ngoan”3. Sử sách Trung Quốc vẫn chép có một đoàn 

1. Lương Ninh: Văn hóa cổ Phù Nam - Văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long. 
“Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (1995-2000)”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2000, tr.114-115.

2. Xem Lương Ninh: Vương quốc Phù Nam, Sđd, tr. 68-71.
3. Lawrence Palmer Briggs: Đế chế Khmer cổ đại, tr.42, Dẫn theo: D.G.E Hall: 

Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.167.
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sứ bộ Phù Nam sang phương Bắc triều cống. Nhà nghiên cứu Briggs 
cho rằng, việc này do triều đình bị phế truất cử đi để phản đối việc thôn 
tính của Chân Lạp1 và điều đó cho thấy Chân Lạp rất khó khăn trong 
việc chiếm đóng Phù Nam và làm chủ mảnh đất truyền thống của Phù 
Nam là Nam Bộ Việt Nam hiện nay. Lúc này ở Nam Bộ vẫn tồn tại một 
tiểu quốc tên là Aninditapura do một người dòng dõi vua Phù Nam là 
Baladitya trị vì2.

Về sự phân hóa Chân Lạp thành hai miền lãnh thổ gồm Lục Chân 
Lạp3 và Thủy Chân Lạp4, Đường thư cho biết, sau năm 706 Chân Lạp bị 
chia làm hai: “Nửa phía bắc bao gồm miền núi và thung lũng, gọi là Lục 
Chân Lạp. Nửa phía nam giáp biển và có nhiều hồ, gọi là Thủy Chân 
Lạp”5. Vị vua mới lên ngôi ở Thủy Chân Lạp là Nripatindravarman, vùng 
đất của ông ta tương đương với Nam Bộ, Việt Nam hiện nay; thủ đô có 
lẽ đóng tại vùng Angkor Borei6. Sự kiện này cho thấy Chân Lạp không 
có quyền lực tuyệt đối tại các vùng đất mới có được do xâm chiếm. 

Thái Bình hoàn vũ ký cho biết: “Thủy Chân Lạp: phía đông tới châu 
Mãng Đà Lãng, phía tây tới nước Đọa La Bát Đế, phía nam tới biển con, 
phía bắc tới Lục Chân Lạp. Vua nước ấy ở tòa thành gọi là Bà La Đề Bạt. 
Ở biên giới phía đông nước ấy có một thành nhỏ cũng gọi là một nước. 
Nước ấy rất nhiều voi. Ngoài ra, về ngôn ngữ và vật sản của nước này 
cũng giống như Lục Chân Lạp. Đến năm Nguyên Hòa thứ 8 (813), họ 
sai sứ là Lý Ma Na tới triều cống”7.

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: Đế chế Khmer cổ đại, Sđd, tr.48.
2. Xem G.Coedès: Les peuples de la péninsule Indochinoise, Paris, 1962, p.11. 

Dẫn theo Vũ Minh Giang (Chủ biên): Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam, Nxb. Thế 
giới, Hà Nội, 2008, tr.24.

3. Còn gọi là Thượng Chân Lạp.
4. Còn gọi là Hạ Chân Lạp.
5. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn đông, Sđd, tr.163.
6. Xem D.G.E Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.173.
7. Thái Bình hoàn vũ ký, quyển 17.
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Do tình trạng phân cát, chính quyền Chân Lạp rất ít khả năng trong 
việc bảo vệ lãnh thổ của mình. Năm 774 và 787, quân Java tấn công 
Chiêm Thành và chiếm Thủy Chân Lạp. Để chiếm Thủy Chân Lạp, quân 
Java đã tiến đánh Côn Đảo vì đây là tiền đồn để xây dựng căn cứ và 
tấn công vào Nam Bộ, sau đó theo sông Mê Kông tiến đánh thủ đô 
của Thủy Chân Lạp là Cambhupura1. Gần nửa thế kỷ vùng hạ châu thổ 
Mêkông nằm dưới sự quản lý của người Java do sự yếu kém của Chân 
Lạp trong việc quản lý lãnh thổ. Đến đầu thế kỷ IX, quốc vương Chân 
Lạp mới phản công chiếm lại Thủy Chân Lạp. Tuy nhiên, vua Chân Lạp 
là Jayavarman II không kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ ở miền 
Thủy Chân Lạp. Đến đời vua Indravarman (877-889) mới thống nhất 
được toàn bộ vùng Thủy Chân Lạp, sự thống nhất hai miền này được 
củng cố hơn vào triều đại vua Rajendravarman (944-968). 

Đến thời kỳ Angkor, Chân Lạp có sự phát triển mạnh về kinh tế, 
văn hóa với nhiều dấu tích vật chất như đền đài, tượng thần. Tuy nhiên, 
sự phát triển của thời đại Angkor chỉ diễn ra mạnh mẽ ở địa bàn truyền 
thống của người Chân Lạp là vùng trung tâm quanh Biển Hồ, “những 
di tích khảo cổ học mang dấu ấn Chân Lạp trên đất Nam Bộ trước thế 
kỷ XVI không nhiều và ảnh hưởng văn minh Angkor ở vùng này cũng 
không đậm nét”2. Điều đó phản ánh thực tế phát triển của Chân Lạp và 
vùng Nam Bộ Việt Nam không phải là trung tâm của văn minh Angkor. 
Thời bấy giờ sự phát triển ở Nam Bộ chủ yếu là kinh tế nông nghiệp và 
thương mại.

Bia đá dựng ở đền Prah Khan cho biết quốc vương Jayavarman VII 
ở thế kỷ XIII đã cho dựng 121 trạm nghỉ chân kéo dài từ miền Đông 

1. Sự kiện này được miêu tả lại vào năm 916 dưới ngòi bút của một nhà văn 
Ảrập, ông ghi lại theo lời kể của bạn mình là một thương nhân sống ở Thủy Chân 
Lạp năm 851.

2. Võ Sĩ Khải: “Đất Gia Định 10 thế kỷ đầu Công nguyên”, in trong Trần Văn 
Giàu, Trần Bạch Đằng (Đồng chủ biên): Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, 
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1998, tr.183. Dẫn theo Vũ Minh Giang (Chủ 
biên): Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam, Sđd, tr.25.
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giáp Xiêm đến Chiêm Thành, trong đó có 57 trạm từ Kinh đô Angkor 
đến kinh đô của Chiêm Thành, ở khoảng vùng đất Phan Rang hoặc 
Bình Định1. Như vậy, trên lãnh thổ Nam Bộ Việt Nam cũng sẽ có một 
số các trạm nghỉ chân kéo dài tới miền Bình Định ngày nay.

Thế kỷ XIII, Chu Đạt Quan cho biết ở Chân Lạp có hơn 90 “tỉnh”, 
trong đó ông chỉ liệt kê 10 “tỉnh” và có Chân Bồ, Ba Giản thuộc vùng 
Nam Bộ Việt Nam. Có thể đây là những vùng đất ven sông, hoặc ven 
kinh đô nơi mà Chu Đạt Quan đi qua. Và tổng thể vùng đất Nam Bộ 
chắc chắn sẽ nhiều hơn hai tỉnh mà Chu Đạt Quan ghi chép.

Chu Đạt Quan đã miêu tả thực tế những điều ông nhìn thấy ở vùng 
đất Nam Bộ vào cuối thế kỷ XIII: “Bắt đầu vào Chân Bồ hầu hết cả vùng 
đều là bụi rậm của khu rừng thấp, những cửa rộng của con sông lớn 
chạy dài hàng trăm lý, bóng mát um tùm của những gốc cổ thụ và cây 
mây dài tạo thành nhiều chỗ trú xum xuê. Tiếng chim hót và thú vật 
kêu vang dội khắp nơi. Vào nửa đường trong cửa sông, người ta mới 
thấy lần đầu cánh đồng ruộng bỏ hoang, không có một gốc cây nào. Xa 
hơn tầm mắt chỉ toàn là cỏ kê đầy rẫy. Hàng trăm, hàng ngàn trâu rừng 
tựu họp từng bầy trong vùng này. Tiếp đó, nhiều con đường dốc đầy tre 
chạy dài hàng trăm lý. Tại mắt loài tre này có gai mọc và măng thì có vị 
rất đắng”2. Cảnh tượng được miêu tả cho thấy chính quyền Chân Lạp 
không chú trọng phát triển vùng đất Nam Bộ, đây là vùng đất hoang 
sơ, ít khai thác. Chu Đạt Quan cũng cho biết về đời sống của người dân 
Nam Bộ thời kỳ này: “Dọc theo bờ biển từ Chân Bồ3 và Ba Giản4, người 
ta làm muối bằng cách nấu nước biển”5, miền ven biển Nam Bộ khi đó 
phát triển kinh tế khai thác muối từ nước biển. 

1. Xem Lê Hương: Sử Cao Miên, Sđd, tr.104. Từ năm 1202 đến năm 1220, 
Chân Lạp chiếm Chiêm Thành và biến Chiêm Thành trở thành một khu vực của 
đất đai Chân Lạp.

2, 5. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.73, 84.
3. Vùng Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay.
4. Có thể là vùng Sóc Trăng, Bạc Liêu hiện nay.
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Như vậy, trong thời gian chịu ảnh hưởng của Chân Lạp, đất Hậu 
Giang giữ khá nhiều tính chất địa phương tự trị nhờ nền kinh tế tự 
túc; vì đường giao thông đến kinh đô Chân Lạp thật xa xôi. “Trung tâm 
quan trọng nhất là vùng Ba Thắc (Sóc Trăng). Thuở ấy, dân số không 
quá đông đảo như chúng ta thường có ý thức. Họ sống tập trung theo 
chân núi và các giồng cát; làm ruộng, lập vườn, bắt cá trong mức vừa 
đủ ăn cho gia đình”1. Và trong thời kỳ này, từ thế kỷ IX đến thế kỷ XVI, 
lịch sử vùng đất Nam Bộ không có gì xáo trộn đặc biệt cho dù các cuộc 
chiến tranh của Chân Lạp và Chiêm Thành vẫn diễn ra thường xuyên.

3. Ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến Nam Bộ

Văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng đến Nam Bộ theo nhiều con đường 
khác nhau. Nếu không có những con đường làm cho một nền văn hóa 
đến một vùng đất thì hoàn toàn không thể có ảnh hưởng văn hóa, giao 
lưu và tiếp biến văn hóa2. Do đó, việc tìm hiểu về các ngả đường văn hóa 
để qua đó Trung Hoa ảnh hưởng đến Nam Bộ giúp ta nhìn nhận được 
vai trò của con người là chủ thể của văn hóa, đồng thời thấy được những 
vấn đề về kinh tế, xã hội tạo tiền đề cho ảnh hưởng của văn hóa Trung 
Hoa. Những con đường văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng ở Nam Bộ rõ 
ràng là không giống nhau. Từng con đường có những đặc điểm riêng và 
do nhiều thành tố hợp lại. Trong đó, con đường “tự nhiên” ảnh hưởng 
văn hóa Trung Hoa một cách không chủ định của con người đi theo các 
luồng di dân hay quan hệ thương mại có vai trò quan trọng.

1. Sơn Nam: Tìm hiểu đất Hậu Giang, Nxb. Phù sa, Sài Gòn, 1959, tr.32.
2. Khái niệm “đồng quy văn hóa” được sử dụng để chỉ hai nền văn hóa có 

những hiện tượng giống nhau mà không hề trải qua tiếp xúc văn hóa. Điều này chỉ 
được giải thích nhờ Thuyết loại hình kinh tế - văn hóa của các học giả Xôviết (M. 
Lêvin, N.N. Trêbốxarốp, 1955). Đó là sự giống nhau đặc biệt giữa các khu vực về 
tự nhiên, kinh tế từ đó nảy ra cách ứng xử giống nhau và sinh ra các loại hình văn 
hóa giống nhau. Trong nghiên cứu về ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa tại Nam 
Bộ không thể sử dụng lý thuyết này vì ở đây có sự giao lưu và truyền bá văn hóa.
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Trong thời gian từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, người Trung Hoa 
không xâm lược Chân Lạp, cũng như không có trận chiến nào diễn ra 
trên vùng đất Nam Bộ giữa quân Chân Lạp và Trung Hoa. Do đó, hình 
thức cưỡng bức văn hóa tại Nam Bộ không hề tồn tại. Tuy nhiên, trong 
giai đoạn này, văn hóa Trung Hoa vẫn lan tỏa đến Nam Bộ, ảnh hưởng 
đến những người cư trú ở đây là người Khmer, người Việt để rồi đến giai 
đoạn sau khi chúa Nguyễn hoàn toàn xác lập được chủ quyền ở Nam 
Bộ thì văn hóa Trung Hoa có nhiều biểu hiện phát triển mới. Văn hóa 
Trung Hoa truyền đến vùng Nam Bộ qua nhiều con đường khác nhau.

Thứ nhất, con đường văn hóa Trung Hoa đến Nam Bộ là do quan 
hệ ngoại giao giữa Chân Lạp và các vương triều Trung Hoa. Khi đã thiết 
lập được quan hệ ngoại giao đồng nghĩa với việc hai bên có những trao 
đổi về mặt văn hóa trên cơ sở cấp nhà nước. Điều này là đương nhiên 
khi các vương triều Trung Hoa luôn coi họ là những người đi giáo hóa 
cho cư dân ở các nước “thần thuộc”. 

Như đã phân tích ở trên, từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, Chân Lạp 
có nhiều quan hệ về ngoại giao với Trung Quốc. Thường thì Chân Lạp 
sang Trung Quốc để cống các vật phẩm như nông sản, hàng hóa, thú 
vật... Còn hoàng đế Trung Hoa lại gửi cho các sứ bộ Chân Lạp các vật 
phẩm về văn hóa. Vào đầu thế kỷ VIII, khi phái đoàn Thủy Chân Lạp 
tới Trung Quốc, vua Trung Quốc ban cho họ triều phục, tức là quần 
áo của người phương Bắc, trong nhiều lần khác các vị vua Trung Quốc 
đều ban trang phục cho các vị sứ giả. Thực tế, đây cũng là một phương 
thức để văn hóa Trung Hoa xuống đến giới cầm quyền của Chân Lạp, 
sau đó đến người dân. Đến năm 1371, khi sứ thần Chân Lạp đến Trung 
Quốc: “Hoàng đế (Minh Hồng Vũ) xuống chiếu ban lịch “đại thống” 
và lụa màu cho họ”1. Vua Trung Quốc ban lịch là một biểu hiện về ảnh 
hưởng văn hóa trên phương diện cấp chính quyền trung ương. Các lịch 
này được áp dụng tức là ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến các khu  

1. Minh sử, Liệt truyện, Ngoại quốc truyện, Sđd, tr.309-310.
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vực khác. Đến năm 1383, “Hoàng đế sai sứ mang văn sách khám hợp 
ban cho vua nước ấy. Phàm sứ giả đi trong nước khám xét khắp phù mà 
không khớp thì đó là giả mạo, cho phép bắt tâu lên. Lại sai sứ ban cho 
32 súc gấm hoa thêu kim tuyến”1, cùng với lịch thì văn sách cũng là cách 
thức truyền bá văn hóa của các vị vua Trung Hoa. Đến năm 1387, vua 
Trung Hoa lại ban ấn tín bằng vàng bạc cho sứ giả Chân Lạp.

Như vậy, xét về mặt chính quyền, các quan hệ ngoại giao là một 
cách thức để các hoàng đế Trung Hoa gây ảnh hưởng về mặt chính 
quyền và văn hóa với Chân Lạp. Về mặt quyền lực, vào năm 1076, Chân 
Lạp, Chiêm Thành từng đưa quân tấn công Nghệ An để hỗ trợ cho quân 
Tống tiến đánh sông Như Nguyệt. Qua đó có thể thấy được ảnh hưởng 
của Trung Quốc với Chân Lạp. Về văn hóa, một mặt, các ảnh hưởng đến 
từ các món quà, các đồ vật phẩm được Hoàng đế Trung Hoa ban tặng 
cho giới lãnh đạo Chân Lạp. Đây là một biểu hiện về ảnh hưởng đến văn 
hóa Chân Lạp. 

Thứ hai, là do ảnh hưởng các luồng di dân của người Trung Hoa 
xuống Nam Bộ. Vì có con người là có văn hóa, do đó có người Hoa ở 
vùng đất Nam Bộ tức là có sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến 
các cộng đồng trong khu vực mà trước hết là cư dân địa phương sau 
đến người Việt di dân. Các luồng di dân của người Hoa diễn ra thường 
xuyên và có số lượng không nhiều. Đến cuối thế kỷ XVII, mới có các 
luồng di cư lớn của người Hoa và tạo dựng nên một bản đồ kinh tế, văn 
hóa mạnh mẽ ở vùng Nam Bộ.

Có thể nhận thấy rằng, ngay sau khi nước Phù Nam bị tiêu diệt, đại 
diện chính thể là Chân Lạp đã đến thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà 
Đường, điều đó cho thấy từ khi đó đã có những người Hoa men theo bờ 
biển để đến vùng Nam Bộ sinh sống. Về mặt lý thuyết là như thế, nhưng 
rất khó khăn để chúng ta tìm được minh chứng về mặt tư liệu của Trung 
Quốc. Hơn nữa có các thời kỳ người Hoa không chép gì về việc quan hệ 

1. Minh sử, Liệt truyện, Ngoại quốc truyện, Sđd, tr.309-310.
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bang giao với Chân Lạp, điều đó không có nghĩa không có người Hoa 
di chuyển đến vùng Nam Bộ. Về mặt phương pháp luận, G.Coedès cho 
rằng: “Về phần các nguồn sử liệu Trung Hoa, việc họ im lặng không nói 
đến một xứ sở nào, điều này không nhất thiết có nghĩa là nước đó đã 
bị mờ nhạt đi, mà thường chỉ do một sự suy thoái nhất thời của chính 
sách đối ngoại của Trung Hoa lúc đó”1. Do đó, có thể khẳng định, người 
Hoa luôn di cư theo từng nhóm đến Chân Lạp mà cụ thể là ở cả vùng 
đất Nam Bộ vì đây là khu vực ven biển, thuận lợi cho giao lưu, trao đổi 
hàng hóa.

Chu Đạt Quan cho biết người Chu Lạp gọi nước Trung Quốc là 
“Bị thế”. Ông có kể về một người bạn ông họ Tiết đã sống ở Chân Lạp 
ba mươi lăm năm2, lúc Chu Đạt Quan đến Chân Lạp là năm 1296, như 
vậy ông họ Tiết phải sống ở Chân Lạp từ năm 1261 và việc ông ta đã ở 
Chân Lạp lâu như vậy có cơ sở để khẳng định đã có rất nhiều người Hoa 
xuống Chân Lạp như ông. Chu Đạt Quan còn trông thấy người Trung 
Hoa thường tụ họp tại các khúc sông xem người Chân Lạp tắm gội3.

Chu Đạt Quan cũng cho biết thêm: “Người thủy thủ Trung Hoa 
nhận thấy rất thuận tiện, người ta không cần mặc quần áo và ngoài ra 
gạo rất dễ tìm, đàn bà dễ kiếm, nhà để cất, đồ đạc dễ mua, việc mua bán 
dễ thao túng nên thường có kẻ bỏ trốn ở lại”4. Điều này cũng giống với 
một miêu tả của Minh sử vào năm 1403: “Trước đây trong sứ đoàn của 
quan Trung sứ sang Chân Lạp, có ba kẻ bộ tốt bỏ trốn lại nước ấy, tìm 
không được”5. Qua những miêu tả trùng khớp cho thấy những người 
Hoa đã đến sinh sống ở Chân Lạp, từ trước thế kỷ XIII.

Một câu hỏi đặt ra là liệu người Hoa có đồng thời đến Nam Bộ hay 
không. Những tư liệu của Việt Nam chỉ cho biết sự có mặt của họ với 
những đoàn lớn vào cuối thế kỷ XVII. Chắc chắn trong thời gian mô tả 
của Chu Đạt Quan, người Hoa đã có mặt nhiều ở Nam Bộ. 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.23.
2, 3, 4. Châu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.91, 95, 95.
5. Minh sử, Sđd.
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Cứ liệu thứ nhất cho chúng ta biết điều đó là khi Chu Đạt Quan mô 
tả về các tỉnh của Chân Lạp, ông nói có hơn 90 “tỉnh” nhưng chỉ kể ra có 
10 “tỉnh”, trong đó có Chân Bồ, Ba Giản tức là vùng Bà Rịa Vũng Tàu và 
Sóc Trăng ở Nam Bộ. Điều đó có nghĩa là ông chỉ đi được (hay biết đến) 
10 “tỉnh” của Chân Lạp, đó là các “tỉnh” thuộc vùng trung tâm kinh đô và 
vùng đất mà thuyền chở ông vào Chân Lạp đã đi qua, tức là các vùng đất từ 
cửa biển Cần Giờ của Nam Bộ xuôi lên dòng sông Mê Kông đến vùng Biển 
Hồ. Và do đó hoàn toàn có thể tin rằng người Hoa đã có mặt tại Nam Bộ 
và sự có mặt của họ là một điều kiện gây ra ảnh hưởng văn hóa của Trung 
Hoa đến vùng đất này. 

Cứ liệu thứ hai, Chu Đạt Quan cho biết: “Dọc theo bờ biển từ Chân 
Bồ và Ba Giản, người ta làm muối bằng cách nấu nước biển”1. Mô tả này 
càng chứng thực rằng Chu Đạt Quan không đến bờ biển phía vịnh Thái 
Lan của nước Chân Lạp, và nó cũng chứng tỏ rằng việc sản xuất muối 
ở đây là một nghề truyền thống, phổ biến. Nhiều khả năng thời bấy giờ 
muối là sản phẩm hàng hóa được các thương nhân đưa lên các vùng núi 
hoặc đồng bằng xa biển để bán. 

Thời điểm thế kỷ XVII, có hai luồng cư dân người Hoa lánh nạn 
đến vùng đất Nam Bộ. Do sự lên ngôi của nhà Thanh, những người 
vẫn luyến tiếc nhà Minh và nuôi hy vọng phục thù đã đến vùng đất mới 
Nam Bộ để sinh sống thoát khỏi ách áp bức của nhà Thanh. Luồng dân 
cư thứ nhất đi cùng với Mạc Cửu vào năm 1674, sau đó đến năm 1714, 
ông xin quy phục các chúa Nguyễn. Luồng cư dân thứ hai là của tướng 
Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch vào năm 1679 cùng với 5.000 
quân, gia nhân và 50 chiến thuyền đến cửa biển Tư Dung và Đà Nẵng 
xin quy phục. Dòng dõi Trịnh Hoài Đức quê gốc ở Phúc Kiến cũng đến 
Nam Bộ vào thời điểm này: “đời ông của Đức (Trịnh Hoài Đức) gặp lúc 
nhà Thanh mới nổi lên, lánh sang nước Nam ngụ ở Trấn Biên”2; Trịnh 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.84.
2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam liệt truyện, Nxb. Thuận hóa, Huế, 

2006, t.2, tr. 207.
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Hoài Đức sinh năm 1765, như vậy thời điểm ông của Trịnh Hoài Đức 
đến Nam Bộ khoảng cuối thế kỷ XVII, cũng có thể cùng thời điểm với 
nhóm Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch. Ngô Nhơn Tĩnh, “tiên 
tổ là người Quảng Đông, sang nước Nam đến Gia Định”1; Ngô Nhơn 
Tĩnh sinh năm 1761, như vậy tổ tiên ông sang Nam Bộ vào khoảng cuối 
thế kỷ XVII.

Lúc đó đã hình thành nên ba điểm dân cư lớn nhất của người Hoa tại 
Nam Bộ. Địa điểm thứ nhất ở Biên Hòa (Đồng Nai), tướng Trần Thượng 
Xuyên cùng với người Hoa, người Việt đã xây dựng nên mảnh đất Cù 
Lao Phố phát triển, và từ đây văn hóa Trung Hoa dần ảnh hưởng đến 
vùng đất Đồng Nai: “Tàu thuyền người Hoa, người phương Tây, người 
Nhật, người Đồ Bà (Chà Và), tụ tập tấp nập, phong hóa Trung Quốc dần 
dần lan ra thấm đượm cả vùng Đông Phố”2. Địa điểm thứ hai ở Mỹ Tho 
tướng Dương Ngạn Địch cùng người Hoa góp phần xây dựng nên mảnh 
đất này. Địa điểm thứ ba ở Hà Tiên, nơi này Mạc Cửu, sau đó là Mạc 
Thiên Tứ phát triển mạnh cộng đồng người Hoa. Đây là ba cụm dân cư 
chính, ngoài ra không thể phủ nhận được rằng khắp vùng Nam Bộ lúc 
đó đều có các nhóm nhỏ người Hoa phát triển thương nghiệp hay làm 
nông nghiệp. Làng Minh Hương là một trong những ngôi làng đầu tiên 
của người Hoa trên đất Nam Bộ, theo Gia Định thành thông chí của Trịnh 
Hoài Đức, làng này được lập năm 16983, tức là một làng rất sớm ngay khi 
Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý vùng Gia Định.

Thứ ba, do quan hệ thương mại của người Hoa ở vùng Nam Bộ 
thời điểm này mà văn hóa Trung Hoa bước đầu có cơ sở đứng chân. 
Vùng Nam Bộ rất thuận lợi cho hoạt động giao thương. Chu Đạt Quan 

1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam liệt truyện, Sđd, t.2, tr. 215.
2. Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí, Nxb. Tổng hợp Đồng Nai, Đồng Nai, 

2005, tr.110.
3. Theo Minh Hương gia thạnh xuất bản tháng 5-1951 ở Sài Gòn thì làng này 

được lập vào năm 1698 và sách cũng in bản chữ Hán khoán ước của xã Minh 
Hương để làm tư liệu chứng minh. (Dẫn theo Phan An: Người Hoa ở Nam Bộ, 
Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005, tr.10).
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cho biết: “Ở đấy (vùng Quy Nhơn, Bình Định, lúc đó còn tồn tại vương 
quốc Chiêm Thành), nhờ thuận gió, trong vòng mười lăm ngày ta có 
thể đến thị trấn Chân Bồ (Tchenpou vùng Cap Saint Jacques hay Bà 
Rịa), đó là biên giới xứ Chân Lạp”1, ông cho biết thêm về con đường vào 
các cảng của vùng Nam Bộ thế kỷ XIII: “Đoạn, từ Chân Bồ theo hướng 
Khôn - Thân (Tây Nam-1/6 Nam), chúng tôi đi ngang qua biển Côn 
Lôn và vào cửa sông. Sông này có hàng chục ngả, nhưng ta chỉ có thể 
vào được cửa thứ tư, các ngã khác có nhiều bãi cát thuyền lớn không đi 
được. Nhìn lên bờ chúng tôi thấy toàn là mây cao vút, cổ thụ, cát vàng, 
lau sậy trắng, thoáng qua không dễ gì biết được lối vào, thế nên các thủy 
thủ cho rằng rất khó mà tìm đúng cửa sông”2.

Hiển nhiên, Chu Đạt Quan không phải là người đầu tiên đến Nam 
Bộ mà chắc chắn trước ông đã có những người khám phá ra các con 
đường này. Từ ngoài biển muốn vào được kinh đô Chân Lạp chỉ có duy 
nhất con đường trên. Trước đó, ghi chép của học giả Arập về cuộc tấn 
công của quân Java vào Chân Lạp thế kỷ VIII cho biết đầu tiên họ phải 
chiếm Côn Đảo làm cửa ngõ để theo đường thủy ngược sông Mê Kông 
vào sâu trong nội địa Chân Lạp. Sau này các cuộc chiến của Chiêm 
Thành tấn công kinh đô Chân Lạp đều phải đi con đường thủy này. Điều 
đó có thể khẳng định rằng từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, con đường biển 
vào Chân Lạp thuận tiện nhất là đi từ vùng Nam Bộ và ngược sông Mê 
Kông. Cuốn Chư Phiên chí được Triệu Nhữ Quát là một nhà buôn viết 
năm 1225 cho biết về Chân Lạp là: “Từ lâu rồi quốc gia này giao thương 
với chúng ta (Trung Quốc)”3. 

Do vậy, người Hoa đã nhanh chóng thiết lập các cảng đầu tiên ở 
vùng Nam Bộ để tiến hành việc giao thương. Người Hoa đã nắm con 
đường biển vào đến cửa sông Mê Kông rồi xuôi lên vùng thượng Chân 
Lạp. Việc buôn muối ở vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu vào 
thế kỷ XIII lên vùng cao hơn của Chân Lạp khi đó đều do người Hoa 
nắm. Các hoạt động kinh tế của người Hoa là cơ sở cho sự phát sinh văn 

1, 2, 3. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.22, 22, 24.
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hóa, sự ảnh hưởng văn hóa dần dần của họ trên vùng Nam Bộ. Sự có 
mặt của người Hoa cộng với hoạt động buôn bán đã làm tăng vai trò của 
họ và đến khi có người Việt vào thì văn hóa Trung Hoa nhanh chóng 
ảnh hưởng mạnh ở Nam Bộ.

Đến khi đoàn thuyền của “Ngạn Địch và Hoàng Tiến vào cửa Lôi 
Lạp (nay thuộc Gia Định), đến đóng ở Bàn Lân (nay thuộc Biên Hòa). 
Họ vỡ đất hoang, dựng phố xá, thuyền buôn của người Thanh và các 
nước Tây Dương, Nhật Bản, Chà Và đi lại tấp nập, do đó mà phong 
hóa Hán (phong hóa văn minh) thấm dần vào đất Đông Phố”1. Cùng 
lúc đó tại vùng Mỹ Tho, những người Hoa cũng phát triển mạnh mẽ 
thương nghiệp và là cơ sở để văn hóa Trung Hoa tồn tại và ảnh hưởng 
ở Nam Bộ.

Trên một bình diện rộng, văn hóa Trung Hoa có một số ảnh hưởng 
đến vương quốc Chân Lạp và khi đó là một khu vực ít nhiều chịu ảnh 
hưởng của Chân Lạp nên một số vùng đất Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng 
của văn hóa Trung Hoa. Những ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa tại 
Nam Bộ có thể tìm thấy trong tác phẩm Chân Lạp phong thổ ký của Chu 
Đạt Quan, và đây là tác phẩm duy nhất còn tồn tại đến nay viết về nước 
Chân Lạp thế kỷ XIII sẽ cung cấp những tri thức về văn hóa Trung Hoa 
tại vùng Nam Bộ. Các thương gia là những người cung cấp các tri thức 
địa phương vì họ là người đi đến nhiều khu vực ở Nam Bộ, Chân Lạp, 
Chu Đạt Quan phán đoán rằng: “Chúng tôi nghĩ rằng lời tán tụng “nước 
Chân Lạp giàu và cao nhã” mà các thương gia hải ngoại thường nhắc 
nhở là do những ngôi tháp ấy (những tháp Bayon bốn mặt ở Angkor 
Thom)”2; nguyên văn của dòng này nói đến thương gia hải ngoại là tứ 
bá thương tức là chỉ những thương gia Trung Hoa đi ghe, thuyền đến 
Chân Lạp buôn bán. 

Thứ nhất, về mặt văn hóa vật chất, người Trung Hoa đến vùng Nam 
Bộ, Chân Lạp đã có ảnh hưởng về trang phục với cư dân địa phương. 

1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
2004, t.1, tr.91.

2. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.20.
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Chu Đạt Quan cho biết: “Nhưng nếu có người Tàu mới đến mà mặc loại 
hàng có hai khóm hoa người ta cũng không dám buộc tội vì lẽ “Ám đinh 
bát sát”. Ám đinh bát sát là không biết luật lệ”1. Các loại vải của Nam Bộ, 
Chân Lạp không chỉ dùng của Ấn Độ mà còn của cả người Trung Hoa: 
“Quan chức nào được che lọng vàng gọi là ba đinh (pa ting) hoặc ám 
đinh (nganting), quan nào được che lọng bạc gọi là Tê lạt đích (Sseulati). 
Tất cả lọng đều làm bằng loại vải mỏng màu đỏ của người Tàu và thân 
lọng buông dài tới đất”2. Người phụ nữ Chân Lạp phụ trách việc đi lại 
cho vua được miêu tả: “Tất cả đều có chồng và sống trong dân chúng 
khắp nơi, nhưng trên trán họ cạo tóc theo lối người phương Bắc “mở 
đường nước””3, đây là kiểu tóc rẽ ngôi ở giữa. Ảnh hưởng về trang phục 
cho thấy những thương nhân người Hoa giàu có đã có vai trò lớn trong 
việc truyền bá sắc phục của Trung Hoa đến các khu vực khác, cụ thể ở 
Nam Bộ, Chân Lạp.

Trong trao đổi hàng hóa, những vật dụng trao đổi do các thương 
thuyền Trung Hoa mang đến được sử dụng ở Nam Bộ, Chân Lạp như: 
“Đối với việc giao dịch nhỏ, người ta trả bằng gạo, cốc loại và đồ vật 
của Trung Hoa rồi kế đến hàng vải, đối với việc lớn người ta dùng vàng 
và bạc”4.

Trong các bữa ăn, người Nam Bộ, Chân Lạp sử dụng mâm đất và 
mâm đồng từ Trung Hoa5. Chu Đạt Quan cho biết: “Người ta chỉ dùng 
chiếu tre để ngủ và nằm trên ván; có người cũng dùng giường thấp 
thường thường do người Trung Hoa đóng”6.

Thứ hai, về mặt văn hóa tinh thần, các sản phẩm về văn hóa trong 
những ngày lễ tết của Trung Hoa phổ biến đến vùng Nam Bộ, Chân 
Lạp. Người Trung Hoa đã mang pháo đến Chân Lạp bán, do đó khi đến 
Chân Lạp, Chu Đạt Quan đã mô tả việc đốt pháo thăng thiên và pháo 
nổ ở đây7. Pháo là sản phẩm văn hóa đặc trưng của Trung Hoa, sự xuất 
hiện của nó tại Nam Bộ hay Chân Lạp cho thấy vai trò của các thương 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.38-39, 39-40, 
44, 79, 86, 87, 58.
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nhân trong việc phổ biến những sản phẩm văn hóa đến các khu vực 
khác. Chu Đạt Quan cho biết, tháng Giêng là lễ năm mới ở Chân Lạp, 
có tổ chức đốt pháo linh đình, vua Chân Lạp cho mời các sứ thần ngoại 
quốc đến dự. Tháng tám là lễ Ailam, nhà vua cũng mời các sứ thần 
ngoại quốc đến dự.

Chu Đạt Quan cho biết lịch ở Chân Lạp cũng có chu kỳ 12 con 
giáp như ở Trung Hoa, tuy nhiên Sửu được thay là bò tót, Mão được 
thay là thỏ1. Đây là điều hết sức ngạc nhiên vì Chân Lạp ảnh hưởng của 
văn hóa Ấn Độ và dùng một hệ thống lịch pháp khác hoàn toàn so với 
Trung Hoa. Miêu tả của Chu Đạt Quan vào thế kỷ XIII đã cho thấy sự 
lan tỏa văn hóa ở Nam Bộ, Chân Lạp. Có lẽ những thương nhân Trung 
Hoa đã mang theo hệ thống tính ngày tháng của mình và khi đến các 
cảng sông ở Nam Bộ buôn bán họ đã phổ biến về lịch pháp cho cư dân 
địa phương. 

Bên cạnh đó, về táng tục cũng có sự thay đổi, “Hiện thời, dần dần 
cũng có người hỏa thiêu người chết, đó là đối với phần đông con cháu 
của người Trung Hoa”2. Ở Trung Hoa có tục thiêu người chết vào đời 
nhà Nguyên, De Groot đã miêu tả khá chi tiết về tục lệ này. Marco Polo 
cũng miêu tả tục lệ hỏa táng ở Trung Hoa. De Groot cho rằng, tục lệ 
hỏa táng ăn sâu trong tiềm thức của người Chiết Giang, Quảng Tây. 
Paul Pelliot cho rằng: “ta có thể kết luận ý kiến của ông Chu Đạt Quan 
đã cho người Cao Miên nào dùng lối hỏa táng là dòng dõi người Trung 
Hoa, bởi vì quê hương ông là tỉnh Chiết Giang, nơi thiêu xác người 
chết nhiều hơn các tỉnh khác trên đất Trung Quốc”3. 

Các buổi lễ của hoàng tộc cũng có ảnh hưởng của văn hóa Trung 
Hoa: “Trong các buổi lễ của nhà vua, người ta dùng rất nhiều đồ đạc 

1, 2. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.62, 67.
3. Paul Pelliot viết trong tạp chí của Trường Viễn Đông Bác cổ, số 2, năm 1902, 

tr.163 (Dẫn theo lời trích dẫn của Lê Hương trong Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong 
thổ ký), Sđd, tr.72.
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bằng vàng theo kiểu mẫu và hình dáng đặc biệt. Dưới đất người ta trải 
chiếu làm ở Minh Châu, cũng có người trải da cọp, da beo, da nai..., 
hoặc chiếu dệt bằng mây”1.

Thứ ba là văn hóa tổ chức sản xuất, trong nông nghiệp, những 
người Hoa cũng đến Chân Lạp để phát triển sản xuất. Ở vùng đất Nam 
Bộ có rất nhiều loại lúa sạ: “Ngoài ra có một loại ruộng thiên nhiên lúa 
mọc luôn luôn không ai gieo trồng; khi nước dâng đến một trượng, lúa 
cũng mọc cao như vậy; tôi cho rằng đó là một giống đặc biệt”2. Có lẽ 
trong văn hóa tổ chức sản xuất nông nghiệp, người Trung Hoa dần dần 
ảnh hưởng đến cư dân vùng Nam Bộ, bởi lẽ ở đây người ta vốn quen 
với phương pháp cấy lúa sạ tự nhiên hoặc các giống lúa gieo xuống mà 
không cần phân bón. 

Trong mục Dục đắc đường hóa, Chu Đạt Quan có viết: “Tôi tin rằng 
xứ này không có sản xuất vàng và bạc; những món người ta thích nhất 
ở đây là vàng và bạc của Trung Hoa, kế là hàng lụa nhẹ màu sặc sỡ dệt 
chỉ đôi. Sau đó là thiếc của vùng Chân Châu, mâm sơn mài của vùng 
Ôn Châu, đồ sứ màu lục lợi của vùng Bàn Châu và Tuyền Châu, thủy 
ngân, son, giấy, diêm sinh, thuốc súng, bạch đàn, rễ cây bạch chỉ, xạ 
hương, vải gai, vải hoàng thảo, dù, nồi sắt, mâm đồng, nồi đồng, ngọc 
trai (thủy châu), dầu trẫu, lờ tre, nia, lược gỗ, kim. Những đồ vật thường 
dùng nặng và xấu như chiếu ở vùng Minh Châu. Những vật mà họ rất 
muốn có là lúa thúc và lúa mạch nhưng sự xuất cảng (khỏi Trung Hoa) 
bị cấm”3. Như vậy, việc trao đổi, sản xuất hàng hóa ở Nam Bộ, Chân 
Lạp cũng có nhiều ảnh hưởng từ Trung Hoa. Các thương nhân Trung 
Hoa mang đến Nam Bộ nhiều sản vật, và từ các hải cảng này người ta 
đã mang lên các vùng cao hơn ở Chân Lạp. Chăn nuôi cũng có những 
ảnh hưởng từ Trung Quốc: “Trước kia họ (Chân Lạp) không có ngỗng, 

1, 2, 3. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.86, 72, 78.
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từ khi các thủy thủ bên Trung Hoa đem đến mới có”1, ngỗng được nuôi 
ở các vùng đất thấp ở Nam Bộ và sau đó trở nên phổ biến ở trung tâm 
của Chân Lạp.

Thứ tư, ảnh hưởng văn hóa của người Hoa cũng đến do hôn nhân 
với người bản xứ Nam Bộ. Ngay thế kỷ XIII, Chu Đạt Quan cho biết: 
“Trong xứ này phụ nữ rất thông hiểu việc mua bán, thế nên khi một 
người Trung Hoa đến đây luôn luôn lập gia đình ngay để lợi dụng tài 
thương mãi của vợ”2, điều này cũng phù hợp với những nhận định miêu 
tả trước đó của ông là “Người thủy thủ Trung Hoa nhận thấy rất thuận 
tiện, người ta không cần mặc quần áo và ngoài ra gạo rất dễ tìm, đàn 
bà dễ kiếm, nhà để cất, đồ đạc dễ mua, việc mua bán dễ thao túng nên 
thường có kẻ bỏ trốn ở lại”3. Việc hôn nhân của người Hoa giúp cho họ 
thuận lợi hơn trong việc kinh doanh vì lúc này họ có thể ở lại ngay bản 
xứ để tiến hành kinh doanh.

Điều này còn được khẳng định về sau này qua tư liệu hồi cố ở làng 
Minh Hương. Đến đầu thế kỷ XIX, trùm người Hoa ở xã Minh Hương 
trấn Vĩnh Thanh tâu rằng ở địa phương ông có hai hạng người Hoa và 
cần thiết lập nhiều biện pháp hành chính cần thiết để quản lý: thứ nhất, 
là “người Đường quy thuận” tức là người Hoa chấp nhận là người bản 
xứ, nếu là đinh thì chịu sưu thuế, phục dịch như người bản xứ; thứ hai, 
là “người Đường chưa quy thuận” tức là người Hoa là kiều dân buôn 
bán trên vùng đất Nam Bộ. Vua Gia Long phê chuẩn rằng: “những ai 
đúng là con cháu người Đường sinh ở nước Nam thì cho phép bản xã 
theo lệ làm đơn đăng ký với Cai phủ. Tuyệt đối không được mạo nhận 
là con cháu người Đường sẽ bị tội”4. Có thể thấy, vào thời điểm trước 
thế kỷ XVI, có hai cộng đồng người Hoa sinh sống và phát triển kinh tế 
tại Nam Bộ.

1, 2, 3. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.81, 78-79, 95.
4. Nguyễn Cẩm Thúy (Chủ biên): Định cư của người Hoa trên đất Nam Bộ (từ 

thế kỷ XVII đến năm 1945), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2000, tr.88.
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Bên cạnh đó có một số tục lệ mà người Hoa sống ở Nam Bộ, Chân 
Lạp không thể hiểu được vì không được sự cho phép về mặt văn hóa để 
được chứng kiến các nghi lễ đó. Chu Đạt Quan có mô tả về một nghi 
lễ đối với con gái còn trinh tiết ở Chân Lạp, gọi là lễ Trận Thảm. Việc 
quan sát nghi lễ này khó khăn đối với người nước ngoài: “Vì lẽ người 
ta không cho phép người Trung Hoa chứng kiến các việc ấy nên không 
thể nào biết rõ sự thật”1. Lễ nghi này còn được ghi chép bởi Mã Hoan 
trong Doanh nhai thắng lãm, ông này từng xuất dương cùng Trịnh Hòa 
năm 1413, do vậy rất có thể ông được những lái buôn người Hoa ở 
Chân Lạp kể lại, hoặc đoàn thuyền của Trịnh Hòa từng ghé Chân Lạp. 
Ngoài ra vào thế kỷ XVI, Vương Kỳ cũng chép nghi lễ của người Chân 
Lạp trong Tam tài đô hội. Ngoài ra, những phong tục của người Chân 
Lạp nếu như người nước ngoài do vô tình hay cố ý vi phạm cũng là một 
điều đáng tiếc do xung đột văn hóa. Khi nói về địa vị của người nô lệ ở 
Chân Lạp, Chu Đạt Quan ghi nhận: “Nếu ngẫu nhiên một người Trung 
Hoa đến đó, sau thời gian dài sống cô đơn, lỡ vô ý “giao tiếp một lần” 
với một trong đám phụ nữ ấy và bị người chủ biết được thì hôm sau ông 
này từ chối không ngồi chung với anh ta nữa vì anh ta đã giao tiếp với 
dân man rợ”2.

Cũng có những nghề nghiệp được miêu tả khá khó hiểu: “Trong 
nước này có rất nhiều phụ nữ “làm hai nghề” hằng ngày đi từng nhóm 
mười người hoặc nhiều hơn trên đường, chợ. Thường thường bọn 
chúng tìm cách quyến rũ người Tàu để lấy những món quà quý giá”3. 
Có thể những thương nhân đến vùng Nam Bộ họ đi theo mùa và có 
nhiều tiền nên dễ dàng là đối tượng của một thứ văn hóa mới nảy sinh 
trong cư dân ở các hải cảng hoặc các chợ nơi có nhiều thương nhân 
ngoại quốc.

1, 2, 3. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.51, 53, 46.
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Có nhận xét cho rằng: “Những nước khác nhau của quần đảo Nam 
Dương và Đông Dương, đã từng được Ấn Độ khai hóa, sau đó do vị 
trí của nó, cũng sẽ quay quanh quỹ đạo chính trị của Trung Hoa”1. Tuy 
nhiên, đối với từng quốc gia và các vùng đất thì sự ảnh hưởng của Trung 
Hoa rất khác nhau. Chân Lạp là quốc gia được xếp vào nơi có ảnh hưởng 
lớn của văn hóa Ấn Độ, G.Coedès gọi Chân Lạp là một quốc gia “Ấn Độ 
hóa”. Trong sự tồn tại của mình, vùng đất Nam Bộ từng chịu ảnh hưởng 
của Chân Lạp và chính vùng Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của truyền 
thống văn hóa Phù Nam. Trong quá trình phát triển, văn hóa Trung Hoa 
cũng có những ảnh hưởng nhất định lên vùng Nam Bộ và nó là tiền đề 
để khi Khổng giáo được các chúa Nguyễn đề cao thì văn hóa Trung Hoa 
có cơ hội phát triển.

Ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa lên vùng đất Nam Bộ từ thế 
kỷ VII đến thế kỷ XVI không thật mạnh mẽ. Chân Lạp vẫn là quốc 
gia của Ấn Độ giáo và Phật giáo tùy từng thời điểm. Do vậy, văn 
hóa Trung Hoa dù có những ảnh hưởng lâu dài theo các quan hệ 
ngoại giao với Chân Lạp nhưng vẫn chưa đủ làm thay đổi đáng kể 
cơ tầng văn hóa ở Chân Lạp. Đối với Nam Bộ cũng vậy, về cơ bản 
Nam Bộ là miền đất hoang sơ nơi sinh tụ của người Khmer và các 
tộc người khác. 

Văn hóa Trung Hoa thâm nhập vào cộng đồng cư dân Nam Bộ một 
cách tự nhiên và mang nhiều sắc thái đặc biệt. Có lẽ khi quân Nguyên 
xâm chiếm Chiêm Thành cũng từng muốn xâm chiếm Chân Lạp để 
thực hiện cưỡng bức văn hóa. Tuy nhiên, thất bại trong việc chiếm 
Chiêm Thành đã làm cho Trung Hoa không thể có ý định tấn công 
xuống Nam Bộ để chiếm Chân Lạp. Sau này, Trung Quốc vẫn coi Chân 
Lạp là “phiên thần” và văn hóa Trung Hoa vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến 
Nam Bộ một cách tự nhiên.

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.20.
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II- ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ẤN ĐỘ ĐẾN NAM BỘ

1. Ảnh hưởng của Ấn Độ với lịch sử, văn hóa Đông Nam Á

Về vai trò của Ấn Độ đối với sự ra đời các quốc gia Hindu giáo cổ 

đại đầu tiên ở Đông Nam Á đã được nhiều nhà khoa học bàn đến từ 

cuối thế kỷ XIX. Thoạt đầu, khi mới nhận thấy mức độ ảnh hưởng to 

lớn của nền văn hóa Phạn ngữ đối với tôn giáo, nghệ thuật và kiến trúc 

ở Đông Nam Á, các nhà nghiên cứu (mà chủ yếu là các học giả phương 

Tây) có xu hướng cho rằng, những di tích và dấu tích này là những kết 

quả vận động, mở rộng ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ về phía đông, 

vùng đất vốn vẫn được coi là tương đối “hoang vắng” thuộc các vùng 

“Ngoại Ấn”. Trên vùng đất ấy, theo G.Coedès thì: “Chỉ cần một đợt di 

thực đông đảo hơn của những thương nhân và người nhập cư, đi kèm 

theo là tu sĩ và người có học thức là có thể đủ để thành lập nên một cách 

rất mau chóng những vương quốc Ấn Độ ở đó, nơi mà trước đó chỉ có 

những bộ tộc người bản địa”1.

Với thời gian, không chỉ các học giả phương Tây, một số nhà 

nghiên cứu từ các châu lục khác cũng bị cuốn vào xu hướng này. Theo 

các chuyên gia thuộc trường phái “Ấn Độ hóa” (Indianization) như 

R.Mookerji, F.D.F Bosch..., thì các hạm đội khổng lồ của người Ấn đã 

phiêu lưu vượt biển đến vùng Viễn Ấn, quần đảo Inđônêxia và chính 

họ đã thiết lập nên các vương quốc sơ khai ở Đông Nam Á. Đến khoảng 

thế kỷ III, tiếp nhận kỹ thuật của Ba Tư, người Ấn đã có thể đóng được 

những thuyền đi biển chở từ 600 đến 700 người2. Họ đồng thời cũng là 

những người lập nên “hệ thống các thuộc địa”. Mặt khác, trong và sau 

quá trình đến định cư ở Đông Nam Á, người Ấn Độ còn có vai trò quan 

1, 2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.53, 57.
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trọng trong việc phát triển các hoạt động kinh tế thương mại đặc biệt 

là giữa khu vực Đông Nam Ấn Độ với các quốc gia láng giềng khu vực. 

Song song với quá trình đó, nhiều khả năng các thợ thủ công, kiến trúc 

sư, nghệ sĩ tài năng từ Bengal, KaLinga và Gujarat cũng đã trực tiếp đến 

nhiều quốc gia Đông Nam Á để xây dựng nên những thành thị cùng 

công trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ. Điều đáng chú ý là, các thương nhân, 

thợ thủ công cũng đã tự nguyện thành lập nên các phường hội sản xuất, 

buôn bán của mình1. 

Để tập hợp lực lượng nghiên cứu, các chuyên gia “Ấn Độ học”, 

năm 1926, Hội Đại Ấn Độ (Greater India Association) đã được 

thành lập. Các thành viên của Hội, mà một trong những nhà khoa 

học tiêu biểu là R.C Majumdar đã sử dụng thuật ngữ “Thuộc địa 

cổ đại của Ấn Độ” (Ancient colonies of India) để làm tiêu đề cho 

nhiều công trình khảo cứu của mình về Đông Nam Á. Thậm chí, có 

người, như P.C Bagchi còn cho rằng “Lịch sử Ấn Độ thực dân hóa 

Đông Dương và bán đảo Mã Lai là một chương vẻ vang trong lịch sử 

Ấn Độ”. Thế nhưng, những tài liệu về sự di cư của những người Ấn 

không phải bao giờ cũng là những minh chứng xác thực cho quan 

điểm nêu trên.

1. Xem Karashima Noburu: “Hoạt động thương mại của Ấn Độ ở Đông 
Nam Á thời cổ - trung đại”, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 3, 1995, tr.71. 
Khảo cứu các văn bia viết bằng chữ Tamil tìm được ở Đông Nam Á, GS. 
Karashima Noburu đã phát hiện thấy nhiều thông tin giá trị về hoạt động 
buôn bán của các thương nhân Ấn. Một tấm bia Tamil có niên đại năm 1010 
Saka (tức năm 1088) hiện lưu trữ ở Bảo tàng Jakarta (Inđônêxia) ghi: “...
Vì rằng chúng tôi, 500 người từ ngàn phương khác nhau, hiểu nhau từng 
phương qua tất cả 18 miền đất, viết và dựng nên tấm bia này. Đừng bao giờ 
quên rằng Đức Từ Bi, chỉ có Đức Từ Bi mới cứu rỗi được ngươi”. Bản dịch 
tiếng Anh của Y. Subbarayalu (Nguyễn Văn Kim dịch). 
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Đến năm 1947, trong công trình Các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn 
Đông nổi tiếng của mình, nhà khoa học Pháp George Coedès cho rằng, 
sự truyền bá nền văn hóa Ấn Độ đến Đông Nam Á là kết quả của việc 
Ấn Độ tăng cường các quan hệ kinh tế, buôn bán với Đông Nam Á vào 
những thế kỷ đầu Công nguyên. G.Coedès không ủng hộ lý thuyết về sự 
di cư ồ ạt của những người chạy trốn khỏi Ấn Độ mà chủ trương rằng 
các khu định cư thương mại của người Ấn đã xuất hiện tại các cảng ở 
Đông Nam Á có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình chuyển tải 
văn hóa, thâm nhập của nền văn hóa này vào các quốc gia khu vực. Theo 
G.Coedès, tại các cảng này, cùng với các thủy thủ, thương nhân còn có 
nhiều người có trình độ văn hóa cao hơn gồm các thầy tu và giới trí 
thức, những người có vai trò quan trọng trong việc truyền tải các giá trị 
văn hóa Ấn đến Đông Nam Á. Tác giả nhận định: “Sau những thương 
nhân đó và có thể nói đại loại là theo dấu chân họ, đến lượt đông đảo 
các thành phần có học thức thuộc hai đẳng cấp đầu tiên. Nếu không có 
điều đó thì người ta sẽ không thể hiểu được sự nở rộ của những nền văn 
minh miền ngoại Ấn như Khmer, Chăm, Ấn Độ - Java, đã thấm nhuần 
sâu sắc tinh thần tôn giáo Ấn và văn học chữ Phạn”1.

Trên phương diện kinh tế, mục đích chính đến Đông Nam Á của 
người Ấn Độ là vàng, nguồn hương liệu cùng các sản vật quý hiếm 
của khu vực. Hẳn là, sự giàu có của các xứ Suvanarbhumi (Đất vàng) 
và Suvarnadvipa (Đảo vàng) đã có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với các 
thương nhân, thợ thủ công thậm chí là cả các tăng lữ Ấn. Mặt khác, vị 
trí địa lý quan trọng của nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đã tạo nên 
thế ứng đối văn hóa đặc biệt của khu vực này. Theo tác giả: “Những tài 
nguyên thiên nhiên và vị trí địa lý của vùng đất kể trên đã tạo cho nó có 
một vị thế có tầm quan trọng hàng đầu. Sau khi đã là “một xứ sở vàng” 
từng thu hút những nhà hàng hải Ấn Độ vào thời kỳ đầu Công nguyên, 
Đông Dương và nhất là quần đảo Nam Dương, sau đó vài thế kỷ đối với 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.61.
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người Arập và người châu Mỹ, đã trở thành một xứ sở của hương liệu, 
long não, gỗ thơm, trước khi chuyển thành một trong những vùng sản 
xuất quan trọng nhất về cao su, thiếc và dầu hỏa. Mặt khác, vị trí của bán 
đảo Mã Lai và quần đảo Sonde đã khiến nó trở thành một trạm dừng 
chân chuyển tiếp bắt buộc đối với những nhà hàng hải đi từ phương Tây 
đến Ấn Độ, Trung Quốc và ngược lại, từ đó thấy rõ tầm quan trọng về 
buôn bán đường biển”1.

Sang thập niên 50 của thế kỷ XX, có một số nhà khoa học, mà tiêu 
biểu là Van Leur, không đồng tình với quan điểm của G.Coedès. Khác 
với cách nhìn cho rằng thương mại và các thương gia là những nhân tố 
phổ biến văn hóa, Van Leur chủ trương phần lớn các thương nhân là 
thuộc những nhóm xã hội hạ lưu và các thủy thủ thường là những người 
nô lệ. Theo ông, những người này không thể là những người có tri thức 
và hiểu biết về học thuật, nghi thức hành lễ, thụ phong ma lực thần diệu, 
truyền bá học thuật, kiến thức và sự hiểu biết thành văn mang tính duy 
lý và quan liêu. Tất cả những công việc trên, theo Van Leur, là công việc 
gắn với chức năng xã hội, tôn giáo của giới tăng lữ Brahman. Không 
phủ nhận vai trò của thương mại, nhưng Van Leur muốn nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng cũng như quyết định của các Brahman trong việc 
truyền bá, phổ biến văn hóa đến các vùng ngoại Ấn. 

Để chứng minh cho luận điểm của mình, Van Leur đã dày công 
khảo cứu quá trình Brahman hóa miền Nam Ấn Độ, nơi buôn bán chủ 
yếu của Ấn Độ với Inđônêxia vào đầu Công nguyên. Theo ông, các quốc 
vương ở Inđônêxia đã mô phỏng theo các vua miền Nam Ấn trong việc 
mời các thầy tu Brahman tới triều đình để làm chỗ dựa về tâm linh và 
chính trị. Với việc bác bỏ một cách xuất sắc lý thuyết “Thực dân hóa” 
(Colonization) của Ấn Độ, Van Leur đã nhấn mạnh vai trò của giới tăng 
lữ Brahman trong việc truyền bá và mở rộng ảnh hưởng của nền văn 
minh Nam Á đến Đông Nam Á. Tuy chỉ tập trung nghiên cứu vào vùng 
quần đảo Inđônêxia nhưng quan điểm của Van Leur cũng phù hợp  

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.16.
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với “các vương quốc Hinđu hóa” (Hinđunized states) đầu tiên khác của 
Đông Nam Á. Có thể coi đó là một công trình nghiên cứu trường hợp 
(Case studies) điển hình của giới học giả quốc tế về Đông Nam Á ở ngay 
vào thời điểm tạo dựng những phát triển đầu tiên của các quốc gia này1.

Vào buổi đầu lịch sử của khu vực Đông Nam Á, nhiều mối quan hệ 
giữa Ấn Độ với các vùng Đông Nam Á đã diễn ra rất phức tạp nhưng 
giữa chúng lại có mối liên hệ mật thiết với nhau. Những người Ấn thuộc 
các tầng lớp trên theo chế độ đẳng cấp Varna gồm giới tăng lữ Brahman 
cũng như các Chiến binh (Kshatrya) không chỉ có vai trò khai mở, quan 
trọng đối với quá trình “Hindu hóa” (Hindunization) các quốc gia cổ đại 
đầu tiên (Early states) ở Đông Nam Á mà trong một số trường hợp họ 
còn đồng thời là những người tạo dựng, kiến lập nên các vương triều 
theo mô hình Ấn tại cả hai khu vực bán đảo cũng như hải đảo Đông 
Nam Á. Có thể coi huyền thoại về Hỗn Điền - Liễu Diệp (Kaundinya - 
Nagi Soma) trong việc sáng lập nên vương quốc Phù Nam2 cũng như 
huyền thoại về vương triều Saka ở quần đảo Inđônêxia là những minh 
chứng tiêu biểu cho vai trò của những yếu tố ngoại sinh trong thời kỳ 
bình minh của lịch sử Đông Nam Á3. Với nhiều xã hội Đông Nam Á, 
hầu hết các yếu tố ngoại sinh đó đều được thâm nhập từ biển vào. Nói 
cách khác, biển cả và đại dương (bao gồm cả Ấn Độ Dương và Thái 
Bình Dương) đã trở thành môi trường giao tiếp chủ đạo giữa văn minh 
Ấn với Đông Nam Á.

Trong quá trình truyền bá, tiếp giao kinh tế, văn hóa đó dường như 
giới tăng lữ Bàlamôn cùng những đẳng cấp bên trên của Ấn Độ cũng 
đã sớm đến Đông Nam Á. Tuy số lượng có phần ít hơn so với thương 

1. Xem J.C. Van Leur: Indonesia Trade and Society, Selected Studies on 
Indonesia, 1. 2d, The Hague: Van Hoeve (Ed.), 1967.

2. Xem Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù 
Nam, Sđd, 2008.

3. Xem Trần Quốc Vượng: “Truyền thống văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 
Đông Nam Á và Đông Á”, bài in trong: Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, 
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2003, tr.12.
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nhân, thợ thủ công và các tầng lớp xã hội khác nhưng, cũng như trong 
môi trường văn hóa - xã hội Ấn, trên vùng đất mới họ vẫn là những 
người có vai trò quan trọng. Trong khi nhấn mạnh đến vai trò của các 
đẳng cấp bên trên, hiển nhiên cũng không thể coi nhẹ vị trí của các 
đẳng cấp, cùng các tầng lớp xã hội khác. Chính họ là những bộ phận 
hợp thành để tạo nên sức mạnh cùng dấu ấn sâu đậm của cộng đồng Ấn 
trong các xã hội Đông Nam Á1. Trong ý nghĩa đó, việc đi sâu tìm hiểu về 
những người Ấn góp phần sáng lập ra các vương triều Hinđu cũng như 
sự tồn tại và phát triển của các vương triều đó ở một số quốc gia cổ đại 
Đông Nam Á là công việc có ý nghĩa quan trọng. 

Theo các nhà nghiên cứu, vùng bán đảo Đông Dương và Nam 
Dương quần đảo, với những đặc thù về khí hậu (nhiệt đới gió mùa), địa 
lý (đặc biệt là vai trò của biển)... từ xa xưa đã trở thành “chiếc cầu nối” 
hay “ngã tư đường” của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới. Hơn thế 
nữa, trước khi chịu tác động cùng những ảnh hưởng Ấn Độ, cả Đông 
Nam Á đã là một khu vực văn hóa phát triển và khu biệt với 15 đặc trưng 
tiêu biểu: 1. Trồng cấy lúa nước; 2. Thuần dưỡng trâu bò; 3. Sử dụng các 
công cụ kim khí thô sơ; 4. Có kỹ năng đi biển; 5. Vai trò quan trọng của 
phụ nữ và chế độ mẫu hệ; 6. Tổ chức xã hội theo chế độ canh tác lúa 
nước; 7. Tín ngưỡng vật linh giáo (vạn vật hữu linh); 8. Thờ cúng tổ tiên 
và thổ thần; 9. Đặt đền thờ ở nơi cao; 10. Tục chôn cất trong chum gốm 
hay trong đài đá; 11. Thần thoại thấm đậm quan niệm nhị nguyên về vũ 
trụ (quan niệm về vũ trụ mang tính đối lập như nước và lửa, đồng bằng 
và miền núi...); 12. Trong ngôn ngữ, các từ có khả năng phát sinh thành 
các từ mới bằng cách thêm vào các tiền tố, hậu tố và trung tố; 13. Nghệ 
thuật sân khấu rối bóng; 14. Dệt vải in hoa bằng sáp ong; 15. Dàn nhạc 
gồm các nhạc cụ thuộc bộ gõ2. Hiển nhiên, các đặc trưng văn hóa, xã hội 

1. K.S. Sandhu and A. Mani: Indian Communities in Southeast Asia, Institute 
of Southeast Asian Studies, Singapore, 1993.

2. Ngô Văn Doanh: Đông Nam Á - Một khu vực lịch sử, chính trị và văn hóa 
thống nhất trong đa dạng, tạp chí Cộng sản, số 34, 12-2003, tr.55. 
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đó vẫn có thể chắt lọc, bổ sung... theo quan niệm chuyên môn cũng như 
cách thức tiếp cận của mỗi lĩnh vực khoa học hay mỗi nhà nghiên cứu. 

Về đặc trưng văn hóa Đông Nam Á, A.Rechectov cho rằng: Cùng với 
lúa nước, tre nứa góp phần quan trọng trao cho văn minh nông nghiệp 
nơi đây đặc trưng một nền “Văn minh cây cỏ” hay “Văn minh thực vật”. 
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, trước khi có sự xuất hiện của những 
công trình kiến trúc được xây cất bằng những vật liệu bền vững, ở Đông 
Nam Á và Nam Bộ hẳn đã có sự xuất hiện của những loại hình kiến trúc 
tôn giáo chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn được dựng bằng những chất 
liệu nhẹ, kém bền vững như gỗ, tre, nứa. Và ngay cả trong những công 
trình kiến trúc có quy mô lớn được xây dựng ở các thế kỷ sau thì những 
bộ phận kiến trúc được làm bởi thực vật nhìn chung cũng đã bị tiêu hủy 
theo thời gian. Có thể coi đó là những mất mát không thể bù đắp khi 
các nhà nghiên cứu muốn hướng đến một cái nhìn tổng quan về lịch sử 
phát triển văn hóa Đông Nam Á cũng như ảnh hưởng sớm của Ấn Độ 
đến khu vực chí ít là trên phương diện văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật. 

Bên cạnh đó, hòa mình với môi trường tự nhiên: nóng - ẩm - gió mùa, 
cư dân Đông Nam Á luôn phải và cần phải hòa hợp với thiên nhiên. Do vậy, 
về y phục, nam thường quấn khố, nữ bận xiêm hở kiểu xa rông; tục nhuộm 
răng, ăn trầu, xăm mình; thần thoại về hồng thủy và con người sinh ra từ 
quả bàu; nghi lễ thờ tổ rồng và cúng hồn lúa; nhạc cụ trống đồng, chiêng 
đồng1. Những đặc trưng văn hóa nguồn cội đó có nhiều nét riêng biệt so 
với Ấn Độ, mặt khác cũng có rất nhiều sự khác biệt so với Trung Hoa2. 

Điều đáng chú ý là, trong tư duy truyền thống, cư dân Đông Nam 
Á luôn có chiều hướng nhị nguyên luận. Có thể coi đó là biểu hiện sinh 
động của những ảnh hưởng từ truyền thống triết học, tư duy Ấn Độ 
nhưng đồng thời đó cũng là đặc tính chung của triết học phương Đông 

1. Phạm Huy Thông: “Việt Nam ở Đông Nam Á”, tạp chí Khảo cổ học, số 1, 
1988, tr.4.

2. Trần Quốc Vượng: “Suy nghĩ đôi điều về văn hóa Việt Nam (Trong sự đối 
sánh với văn hóa Trung Hoa)”, bài in trong Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy 
ngẫm, Sđd, tr.55-72.
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luôn coi sự giao hòa, tương thích của âm - dương, đất - trời... là căn 
nguyên của sự hưng - vong, sinh - diệt. Truyền thống và những nền 
tảng văn hóa, phát triển căn bản đó là sự chuẩn bị thiết yếu cho việc tiếp 
nhận, hòa luyện những giá trị văn hóa Ấn cũng như các ảnh hưởng văn 
hóa khác từ các xã hội bên ngoài thâm nhập tới1.

Như vậy, khi tới Đông Nam Á, người Ấn đã đối diện không phải 
với những xã hội mông muội mà là những xã hội có tổ chức, có nền văn 
minh đã khá phát triển, có nhiều nét tương đồng với môi trường văn 
hóa, các phong tục, tập quán, thói quen ứng xử với tự nhiên đặc biệt các 
cộng đồng cư dân sống ở vùng văn hóa biển - nhiệt đới, gió mùa vùng 
Đông Nam Ấn. Đông Nam Á không phải là một khu vực văn hóa thụ 
động. Hơn thế, với tư cách là một trung tâm văn hóa đa dạng, văn hóa 
Đông Nam Á cũng sớm có sức lan tỏa ra bên ngoài2. Ngay từ thời tiền sử, 
nhất là từ thời đại kim khí, với tính chất đại dương của địa hình và với sự 
phát triển khá cao của nghề đi biển, người Đông Nam Á đã truyền bá văn 
minh của mình về phía tây, tới tận Madagasca, về phía bắc đến tận Nhật 
Bản, về phía đông tới vùng đảo ở Thái Bình Dương. Các phát hiện khảo 
cổ học, nhân học... trong những thập kỷ qua cho thấy từ thời tiền sử, giữa 
Ấn Độ với Đông Nam Á đã có những mối liên hệ nhất định3.

Thế nhưng, nếu không có một sức cuốn hút hay động lực nào đó 
khiến cho người Ấn di cư mạnh mẽ đến Đông Nam Á vào những thế kỷ 
đầu trước và sau Công nguyên thì những quan hệ qua lại vừa nêu trên 
không thể khiến Đông Nam Á trở thành một khu vực “Ấn Độ hóa” như 

1. Anthony Reid: Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, vol.I: The 
Lands below the Winds, Yale University Press, 1988, pp.62-119.

2. Ngô Văn Doanh: “Đông Nam Á - Một khu vực lịch sử, chính trị và văn hóa 
thống nhất trong đa dạng”, tạp chí Cộng sản, số 34, 12-2003.

3. Trần Quốc Vượng: “Về một giải văn hóa Nam Đảo ven bờ Biển Đông”, tạp 
chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, 1998, tr.60; Kenneth R. Hall: Maritime Trade 
and State Development in Early Southeast Asia, University of Hawii Press, 1985; 
Ngô Văn Doanh: “Chămpa và buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ”, tạp chí Nghiên cứu 
Đông Nam Á, 6-2001, tr.41-45.
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đã có trong lịch sử. Chính những tài liệu Ấn Độ đã cho chúng ta biết về 
quá trình thâm nhập mạnh mẽ đó.

Trong cuốn sách Arthasastra (khảo cứu về tổ chức chính trị và hành 
chính) của mình, Kaudilya, vị thượng thư của vua Chandragupta (cuối 
thế kỷ IV, đầu thế kỷ III Tr.CN), đã khuyên nhà vua chiếm đoạt đất đai 
của các vương quốc hoặc di dân vốn quá đông của mình tới đó. Các 
tập Jataca (Bổn sinh kinh) của Phật giáo, sử thi Ramayana và đặc biệt 
là cuốn sách Nidosa khi ghi lại lời tường thuật của những người đi biển 
Ấn Độ, có nhắc tới các địa danh như Java, Sumatra, Suvarnabhumi (Xứ 
đất vàng)... ở Đông Nam Á1. Vậy nguyên nhân nào đã khiến người Ấn 
Độ vượt biển tới các vùng đất ở Đông Nam Á?

Trong nhiều nguyên nhân, các nhà khoa học đều thống nhất cho 
rằng, yếu tố thương mại, nguồn tài nguyên phong phú là động lực chủ yếu 
khiến cho người Ấn, vào những thế kỷ đầu Công nguyên, đã tìm đường 
vượt biển đến Đông Nam Á. Các nguồn tư liệu khác nhau cho biết, nguồn 
hương liệu, trầm hương, các loại dầu thơm, long não, cánh kiến trắng... 
vô cùng phong phú ở Đông Nam Á đã thu hút các thương nhân và nhiều 
tầng lớp xã hội khác đến vùng đất này. Thế nhưng, đối với người Ấn, sức 
hấp dẫn trên của Đông Nam Á chưa mạnh bằng sức hút của vàng khi họ 
đã mất nguồn cung cấp vàng ở Siberi và Trung Á vào các thế kỷ đầu trước 
và sau Công nguyên2. “Những con đường buôn bán, giao lưu văn hóa như 
thế là tiền đề, cơ sở để các nước vùng Đông Nam Á tiếp xúc và học hỏi ở 
nền văn hóa Ấn Độ, một nền văn hóa lâu đời và phát triển cao”3.

Tuy nhiên, do thiếu những tài liệu xác thực nên trong không ít trường 
hợp các nhà khoa học đã phải sử dụng những tư liệu gián tiếp để phác 

1. Santosh N. Desai: “Ramayana - An Intrument of Historical Contact and 
Cultural Transmission between India and Asia”, in trong The Association for Asian 
Studies, vol.30, N0.1 (Nov, 1970), pp.5-20.

2. Kenneth R. Hall: “Economic History of Early Southeast Asia”; in Nicholas 
Tarling (Ed.): The Cambridge History of Southeast Asia, vol. I, Cambridge 
University Press, pp.185-270.

3. Lương Ninh: “Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông Nam Á”, 
tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 5 (167), 1998, tr.68.
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dựng lại quá trình hình thành các “thuộc địa” của giới lái buôn và những 
người tìm vàng Ấn Độ ở Đông Nam Á. Theo đó, quan điểm nghiên cứu 
so sánh, liên ngành đã có thể cho phép đưa ra những dữ kiện đã diễn ra ở 
nơi khác và ở những thời gian khác nhau nhưng trong những hoàn cảnh 
tương tự. Từ những thông tin được xác định, nhà nghiên cứu G. Ferrand 
đã phác dựng lại quá trình thâm nhập của văn minh Ấn đến Java theo 
nhận thức của mình: “Hai hoặc ba tàu biển Ấn Độ cùng nhau vượt biển 
và tiến dần tới Java. Những người mới đến liền giao thiệp với các thủ lĩnh 
địa phương và tranh thủ được cảm tình của họ bằng cách biếu tặng phẩm, 
chăm sóc người bệnh, phân phát bùa hộ mệnh... Đi vào đất mới, người 
Ấn không có phiên dịch. Do đó, họ phải học tiếng bản xứ. Về sau họ kết 
nối, thiết lập mối quan hệ với các thủ lĩnh địa phương thông qua quan hệ 
hôn nhân. Từ đấy, ảnh hưởng của họ trong lĩnh vực văn hóa và tôn giáo 
mới có cơ hội phát triển. Người vợ bản xứ đã được họ huấn luyện, trở 
thành người tuyên truyền tư tưởng và tín ngưỡng mới đắc lực nhất... Để 
phổ biến những điều mới ấy, người Java phải dùng thuật ngữ Ấn”1.

Sau các thương nhân và cùng với các thương nhân tới Đông Nam Á 
là những trí thức người Ấn. Trong số đó có thể kể đến các tu sĩ Bàlamôn 
giáo, Hinđu giáo cùng các nhà sư Phật giáo. Nếu không có vai trò và 
những đóng góp của họ thật khó có thể hình dung về sự phát triển ở Đông 
Nam Á những nền văn minh thấm nhuần sâu sắc những ảnh hưởng của 
Ấn Độ như văn minh của người Khmer, của người Java và người Chăm2. 

1. G.Ferrand: Relations de voyages et textes géographiques arbes, persans et turk 
relatifs à L’Extreme - Orient du VIII au XVIII siècles, vol.I, Paris, 1913. Dẫn theo 
Ngô Văn Doanh: “Chămpa và buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ”, tạp chí Nghiên cứu 
Đông Nam Á, số 6, 2001, tr.43. 

2. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, The Amirical 
Philosophical Society, 1951; D.G. E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, 1997; Michael 
Vickery: Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia, Center for 
East Asian Cultural Studies for UNESCO, The Toyo Bunko, 1998; O.W. Wolters: 
Studying Srivijaya, in Early Southeast Asia - Selected Essays, Southeast Asia 
Program Publications, Cornell University, 2008, pp.77-108.
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Trong và sau quá trình thâm nhập đó của văn hóa Ấn ở nhiều quốc gia 
Đông Nam Á đã diễn ra quá trình hợp luyện văn hóa. Theo G.Coedès, 
quá trình chuyển hóa các vương quốc thành nhà nước có tổ chức ở Đông 
Nam Á của người Ấn có thể diễn ra theo hai khuynh hướng: Hoặc một 
người Ấn buộc cư dân bản địa, trong đó có ít hoặc nhiều người Ấn làm 
hạt nhân phải thừa nhận mình là thủ lĩnh; hoặc một thủ lĩnh địa phương 
hấp thụ nền văn minh Ấn Độ. Cả hai trường hợp trên đều diễn ra ở Đông 
Nam Á. Nhưng một triều đại dù có nguồn gốc Ấn Độ như đã xảy ra đối 
với trường hợp đầu, thì sự thuần nhất cũng không lâu bền, vì người Ấn 
buộc phải kết hôn với người địa phương1. 

Có thể nói, quan hệ hôn nhân mà cùng với đó là sự kết hợp giữa những 
yếu tố tôn giáo với thế tục, nhân tố bản địa kết hợp với những tác nhân từ 
bên ngoài đã đặt cơ sở cho sự thâm nhập của văn hóa, nhân chủng Ấn ở 
Đông Nam Á. Nhưng chính trong quá trình hợp luyện đó mà nhiều đặc 
tính của văn hóa Ấn đã diễn ra sự biến đổi2. Nhiều truyền thuyết về thời 
lập quốc của các nước Đông Nam Á như Phù Nam, Chân Lạp, Chămpa 
đã phần nào giúp chúng ta liên hệ đến quá trình “Ấn Độ hóa” đã diễn ra 
ở khu vực này. Thời bấy giờ, trong nhận thức của G.Coedès thì “Từ sự 
Ấn Độ hóa đó, đã nảy sinh một loạt các vương quốc mà lúc đầu là những 
quốc gia Ấn Độ thực sự, sau đó, dưới tác dụng của các cơ tầng bản địa, đã 
tiến hóa theo bản sắc, thần thái của từng nước nhưng vẫn giữ được trong 
những nét biểu hiện văn hóa, cái dáng vẻ họ hàng nhờ vào một nguồn 
gốc chung. Đó là Cao Miên, Chămpa, những tiểu vương quốc ở bán đảo 
Mã Lai, những vương quốc Sumatra, Java và Bali, những vương quốc của 
người Miến và người Thái, và cuối cùng là những nước tiếp nhận nền văn 
hóa Ấn Độ qua vai trò của người Môn và người Khmer”3.

Như vậy, theo các nhà nghiên cứu, ảnh hưởng của nền văn minh 
Ấn Độ tới Đông Nam Á chủ yếu là sự bành trướng của một nền văn hóa 

1, 2. Xem G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.63, 
53-54, 59-67.

3. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.18.
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có tổ chức, dựa trên quan điểm về vương quyền mà tiêu biểu là Ấn Độ 
giáo hoặc Phật giáo, văn học nghệ thuật và lấy tiếng Phạn làm phương 
tiện biểu đạt. Trừ một số trường hợp ngoại biệt như cuộc tấn công của 
vương quốc Chola thuộc miền Nam Ấn đến Đông Nam Á, đặc biệt 
là đến vùng Đông Nam Á hải đảo vào đầu thế kỷ XI (1007-1025) để 
giành đoạt các thương cảng và tuyến thương mại với Srivijaya, nhìn 
chung người Ấn đã đến Đông Nam Á bằng triết học, tôn giáo, ngôn 
ngữ, văn hóa, kỹ thuật... Tất cả các giá trị đó đều được truyền tải một 
cách tự nhiên và bằng phương cách hòa bình. Tuy nhiên, không phải 
vì thế mà các quốc gia Đông Nam Á không cảm nhận thấy ảnh hưởng 
và sức ép văn hóa Ấn. Điều đáng chú ý là, các vương quốc “Ấn Độ hóa” 
chỉ có những quan hệ văn hóa, kinh tế với các vương triều Ấn Độ mà 
dường như không lệ thuộc về chính trị. Đôi khi, cũng có thể có những 
sự ca tụng nào đấy nhưng hiện tượng đó chắc hẳn chỉ là sự suy tôn, 
khâm phục hoặc chỉ nhằm đạt được những điều kiện thuận lợi cho 
các hoạt động kinh tế, thương mại mà thôi1. Thế ứng xử văn hóa đó có 
nhiều khác biệt với sự bành trướng bằng bạo lực, chinh phục trực tiếp 
hay cưỡng chế văn hóa của các đế chế Trung Hoa. Thông qua những 
mối giao lưu kinh tế, truyền bá tôn giáo... văn hóa Ấn đã thẩm thấu, 
duy tồn và hội nhập với truyền thống văn hóa Đông Nam Á trong 
nhiều thế kỷ.

1. Trong chuyên luận của mình, Karashima Noburu cho rằng: “Việc khảo cứu 
sáu tấm bia Tamil phát hiện được ở Đông Nam Á cho thấy những hoạt động của 
thương nhân Tamil được tổ chức thành những hiệp hội hợp tác như Manigiramam, 
ainnurruvar và nanadesi. Một trong những đặc tính nổi bật trong hoạt động của 
những hiệp hội thương nhân này là họ không liên hệ với bất kỳ thế lực chính trị 
nào. Phần lớn các văn bia ainnurruvar ở Nam Ấn Độ và Xri Lanca cho thấy họ có 
đối tượng tôn thờ riêng, chứ không phải là các ông vua. Nhưng để bảo vệ quyền lợi 
và cuộc sống của mình, các phường buôn có quân đội riêng. Chính nhờ đặc tính 
phi chính trị đó mà các tổ chức thương mại này có thể duy trì được buôn bán trên 
biển và danh tiếng của mình trong suốt hàng thế kỷ” Karashima Noburu: “Hoạt 
động thương mại của Ấn Độ ở Đông Nam Á thời cổ - trung đại”, Sđd, tr.73.
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Có thể khẳng định rằng, người Ấn đã đóng vai trò rất lớn trong 
việc du nhập và truyền bá văn hóa Ấn Độ vào các nước Đông Nam Á. 
Nhưng những người gốc Đông Nam Á, sau khi sang Ấn Độ trở về, cũng 
đã có những đóng góp nhất định trong việc truyền bá các phong tục, 
tôn giáo của Ấn Độ vào đất nước mình. Lịch sử các quốc gia ở Đông 
Nam Á đã có không ít những trường hợp như vậy. Một bi ký Chămpa 
thế kỷ VII đã nói đến một vị vua có danh hiệu là Gangaraja (trị vì vào 
thế kỷ V) “nổi tiếng về đức tài, thông thái và anh dũng đã thoái vị và từ 
giã đất nước để đi đến sông Hằng”.

Do thâm nhập chủ yếu qua văn hóa, và bằng phương pháp hòa 
bình, nên ảnh hưởng của Ấn Độ đã để lại những dấu ấn thật sâu sắc 
đối với vương quốc Chămpa cũng như đối với các quốc gia cổ đại khác 
ở Đông Nam Á. Tuy vậy, ảnh hưởng của Ấn Độ chưa bao giờ xóa bỏ 
những truyền thống văn hóa tốt đẹp vốn có của cư dân bản địa. Và, 
chính truyền thống văn hóa bản địa đã tạo điều kiện cho ảnh hưởng Ấn 
Độ phát triển hài hòa trên vùng đất mới.

Nếu như G.Coedès và những người theo quan điểm của ông cho 
rằng, “Quá trình Ấn Độ hóa cần được hiểu về bản chất như sự truyền bá 
một nền văn hóa có tổ chức được xây dựng dựa trên quan niệm Ấn Độ 
về vương quyền, có đặc trưng là những lễ thức thờ cúng Hinđu giáo hoặc 
Phật giáo, thần thoại trong Puranas, sự tuân thủ giáo luật Dharmasastras 
và có phương tiện biểu đạt là ngôn ngữ Phạn”1. Nhìn chung quá trình 
“bành trướng” đó được thực hiện bằng đường biển. Trong khi đó, một 
số học giả ví như J.C.Van Leur cho rằng chính các nhà cầm quyền ở 
Đông Nam Á đã mời tăng lữ Bàlamôn từ Ấn Độ sang giúp đỡ nhằm 
nâng cao vị thế của họ bằng tri thức và lễ thức ma thuật của các vị tăng 
lữ đó2. Trong khi đó, F.D.K.Bosche dựa trên cứ liệu ngôn ngữ, tổ chức 
xã hội và nghệ thuật ở Inđônêxia lại chủ trương rằng chính các nhà 
nghiên cứu nghệ thuật Inđônêxia đã sang Ấn Độ để học nghề rồi đem 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.49.
2. Xem J.C. Van Leur: Indonesia Trade and Society, Selected Studies on 

Indonesia, Sđd, 1967.
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về thực thi trên đất nước của mình. Nhiều học giả có tên tuổi khác như: 
A.H.Christie, J.G.De Casparis, Claude Jacques, Benenett Bronson... dưới 
những góc độ khác nhau - cổ tự học, nghệ thuật học, khảo cổ học, v.v. 
cũng cùng có chung một nhận xét là ở Đông Nam Á trong lịch sử (trừ 
trường hợp Chola đã nói ở trên) không hề có cái gọi là “sự chiếm đóng” 
của Ấn Độ (Indian occupation) bất cứ dưới dạng thức nào. Trên thực tế, 
mối quan hệ Ấn Độ - Đông Nam Á là một tiến trình trao đổi, giao lưu 
giữa hai khu vực trong đó không ít cộng đồng cư dân Đông Nam Á cũng 
đã chủ động tiếp nhận văn hóa Ấn. Có thể nói, trước khi có sự giao lưu 
mật thiết, thường xuyên giữa Ấn Độ với Đông Nam Á ở đây đã có những 
nền văn hóa đạt trình độ phát triển nhất định và tinh tế (Sophisitcates).

Trong môi trường xã hội và tâm thế đó, nhiều giá trị văn hóa Ấn đã 
thẩm thấu một cách tự nhiên vào xã hội Đông Nam Á trong đó có nghệ 
thuật. Khi viết về nghệ thuật Khmer, P.Rawson đã nhận xét rằng: “Các 
pho tượng thần Ấn Độ bằng đá được tạo tác ở Campuchia trong thời kỳ 
từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII sau Công nguyên là những kiệt tác, rất mực 
tinh tế, chín muồi trong phong cách, có một vẻ đẹp hoàn mĩ mà bất cứ 
nơi đâu ở Ấn Độ cũng không sánh kịp... Rõ ràng phong cách của những 
pho tượng đó không phải là thuần Ấn Độ; có những yếu tố... chưa hề 
được các nhà điêu khắc Ấn Độ sáng tạo ra... Đó không phải là những tác 
phẩm được nhập vào, hoàn chỉnh”1.

Tiếp cận vấn đề dưới một góc độ khác, nhà khảo cổ học William 
G.Soheim II chủ trương rằng cái được gọi là “Ấn Độ hóa” có thể chỉ là sự 
thích nghi có chọn lọc (selective adaption) của người Đông Nam Á bởi 
lẽ bản thân họ trong bản năng, bản chất phát triển đã luôn thể hiện khả 
năng thích ứng, năng động trong tiếp xúc, ứng xử với môi trường văn 
hóa biển2. Theo ông, “không thấy bằng chứng gì về một truyền thống đi 
biển ở Ấn Độ trước thời Chola vào khoảng giữa thiên niên kỷ thứ nhất 

1. Philip Rawson: The Art of Southeast Asia, New York, Praeger, 1967.
2. Wilhemlm G.Solhem II: New Light on a Forgotten Past, National Geographic 

Magazine, 139 (3), 1971.
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sau Công nguyên”, “tốt nhất là nên suy xét sự tiến hóa văn hóa ở Đông 
Nam Á trong ánh sáng của bản thân khu vực đó hơn là thông qua màng 
lọc lý thuyết của sự biến đổi văn hóa do phương Tây đem lại”1. 

Điều đáng chú ý là, các dân tộc Đông Nam Á tuy đều chịu ảnh hưởng 
của văn minh Ấn nhưng đã tiếp nhận và hòa luyện các ảnh hưởng đó 
theo những cách thức, mức độ khác nhau: “Ở từng vùng Đông Nam Á 
đã tiếp nhận Ramayana và niết bàn, nhưng ở Chân Lạp một kiểu và Java 
một kiểu. Angkor không giống Borobudur và Borobudur với Angkor 
không giống khối kiến trúc nào ở Ấn Độ; hơn nữa không đâu ở Ấn Độ 
có khối kiến trúc nào đồ sộ bằng hai khối kiến trúc đó ở miền Ngoại 
Ấn”2. Về sự sáng tạo của vùng “ngoại Ấn”, nhìn nhận vấn đề một cách 
tổng thể, G.Coedès cũng cho rằng: “Từ sự Ấn Độ hóa đó, đã nảy sinh 
một loạt các vương quốc mà lúc đầu là những quốc gia Ấn Độ thực 
thụ, sau đó, dưới tác động của những cơ tầng bản địa, đã tiến hóa theo 
bản sắc, thần thái của từng nước nhưng vẫn lưu giữ được trong những 
nét biểu hiện văn hóa, cái dáng vẻ họ hàng nhờ vào một nguồn gốc 
chung. Đó là Cao Miên, Chămpa, những tiểu vương quốc ở bán đảo Mã 
Lai, những vương quốc ở Sumatra, Java và Bali, những vương quốc của 
người Miến và người Thái, và cuối cùng là những nước đã tiếp nhận nền 
văn hóa Ấn Độ qua vai trò của người Môn và người Khmer”3. 

Mặc dù còn có nhiều quan điểm khác nhau về lịch sử “Ấn Độ hóa” 
của Chân Lạp, Chămpa cũng như các quốc gia Đông Nam Á cổ đại, có 
thể khẳng định rằng: ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đã là yếu tố quan 
trọng trong việc thúc đẩy tiến trình phát triển lịch sử - văn hóa Đông 
Nam Á đồng thời góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhiều nền văn hóa 
cổ trong khu vực như Angkor, Chămpa, Pagan, Srivijaya... Chia sẻ quan 
điểm này, nhiều nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế cũng cho rằng 

1. Wilhemlm G.Solhem II: New Light on a Forgotten Past, Tlđd,  1971.
2. Phạm Huy Thông: “Việt Nam ở Đông Nam Á”, bài đăng trên tạp chí Khảo 

cổ học, số 1, 1988, tr.6.
3. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.18.
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dưới ảnh hưởng của văn minh Ấn, các nước Đông Nam Á (trong đó 
có Chân Lạp, Chămpa...) đã sáng tạo nên những thành tựu văn hóa 
rực rỡ. Sự phát triển cường thịnh của nhiều vương triều và một số đế 
chế trong khu vực cũng không thể tách rời khỏi những mối liên hệ 
mật thiết với nền văn minh Nam Á này. Nói cách khác, nếu không 
có những ảnh hưởng sớm, lâu dài và toàn diện của văn hóa Ấn Độ 
thì tiến trình phát triển của những quốc gia này hẳn đã diễn ra theo 
những xu hướng khác biệt1. 

Nhưng, như đã trình bày ở trên, thực tế lịch sử Ấn Độ và Đông 
Nam Á đã chứng minh rằng, mối giao tiếp giữa Ấn Độ và Đông Nam 
Á luôn là mối quan hệ đa chiều, hết sức gần gũi, mật thiết không ngừng 
tác động qua lại lẫn nhau. Sự phát triển văn hóa, lịch sử của các vương 
quốc cổ trên vùng đất Nam Bộ như Chân Lạp (ở mức độ nhất định bao 
gồm cả nhân tố Chămpa), cũng như các quốc gia cổ đại ở Đông Nam Á 
đã “trả ơn” xứng đáng cho những giá trị văn hóa mà các quốc gia đó đã 
tiếp nhận được từ bên ngoài2. Trong ý nghĩa đó, có thể thấy: Thứ nhất, 
lịch sử quá khứ của Đông Nam Á đã giúp cho người Ấn hiểu rõ hơn 
những giá trị ít nhiều mang tính “khai hóa” đối với các nền văn hóa khu 
vực từng chịu ảnh hưởng văn minh Ấn. Thứ hai, chính Đông Nam Á 
(trong đó có Chân Lạp, Chămpa) đã cung cấp những tài liệu vô cùng 
quý giá để không chỉ các nhà nghiên cứu mà còn đông đảo các tầng lớp 
xã hội hiểu về Ấn Độ hơn. Điều thực sự có ý nghĩa là, ở Đông Nam Á 
còn lưu giữ nhiều huyền thoại, truyền thuyết mà từ lâu đã bị các vòng 
xoáy văn hóa Ấn loại bỏ ra khỏi vùng đất phát nguyên của nó. Xuất phát 
từ thực tế đó, trong khoa học nghiên cứu về Ấn Độ đã hình thành một 
xu hướng nghiên cứu về Ấn Độ từ vùng “Ngoại vi” hay “từ phía đông”. 
S. Lévi từng cho rằng Ấn Độ “chỉ sản sinh ra những tác phẩm vĩnh cửu 
dưới tác động của người nước ngoài hoặc trên đất nước bên ngoài... Về 
kiến trúc đó là ở nước Cao Miên hay ở xứ Java xa xôi mà chúng ta tìm 

1, 2. Xem Ngô Văn Doanh: “Chămpa và buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ”, tạp chí 
Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6, 2001, tr.39-45, 44.
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thấy hai kỳ quan bắt nguồn từ thần thái Ấn Độ: Angkor và Borobudur”1. 
Nhận xét đó tuy có phần thiếu khách quan, quá nhấn mạnh đến các 
không gian văn hóa “ngoại vi” nhưng để hiểu Ấn Độ một cách toàn diện 
với tất cả những giá trị phát triển sáng tạo và ảnh hưởng của nền văn 
minh đó thì một cách tiếp cận, nghiên cứu Ấn Độ tổng thể, bao gồm cả 
cách tiếp cận, nghiên cứu từ môi trường văn hóa, xã hội bên ngoài là rất 
có ý nghĩa và cần thiết. Điều có thể thấy được là, những công trình kiến 
trúc tôn giáo kỳ vĩ như Angkor, Borobudur, Pagan, các đền tháp và điêu 
khắc Chămpa... là những tác phẩm kỳ diệu của nền văn minh Ấn Độ, 
nhưng lại không có ở Ấn Độ2.

2. Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ở Nam Bộ

Đã từng có những cuộc tiếp xúc, giao lưu và ảnh hưởng bằng con 
đường trực tiếp thông qua quá trình cộng cư với các tộc người có mặt 
ở hầu khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long như người Khmer, Chăm, 
Hoa, Java... nhưng cũng có những ảnh hưởng sớm, đa dạng vừa trực 
tiếp, vừa gián tiếp thông qua nhiều con đường, cách thức như ảnh 
hưởng của văn minh Ấn Độ với khu vực. Dấu ấn mà văn minh Ấn để 
lại ở Đông Nam Á cho thấy sức sống mãnh liệt cũng như tầm lan tỏa 
của nền văn minh này. Văn minh Ấn đã vượt qua không gian địa lý và 
cả những cách biệt về thang bậc phát triển, điều kiện xã hội để tìm đến 
một sự hội nhập trên phạm vi rộng lớn. 

Đến những thế kỷ đầu Công nguyên, nhà nước (mà sau đó là chế độ 
quân chủ châu Á) đã hình thành ở Trung Quốc, Ấn Độ khoảng 3.000 
năm và đang ở vào thời kỳ phát triển cường thịnh. Với sự thúc đẩy của 
những nhu cầu phát triển nội tại từ khoảng thế kỷ II-III, con đường giao 
thương của Trung Quốc qua biển Đông Nam Á đến Ấn Độ Dương và 
sau đó nối kết với Trung Cận Đông đã được thiết lập. Con đường đó 

1. S.Lévi: L’Inde civilisatrice, p.28. Dẫn theo G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn 
Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.446.

2. Xem Ngô Văn Doanh: Văn hóa Chămpa, Nxb. Văn hóa - Thông Tin, Hà Nội, 
1994.
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không chỉ mang đến những lợi ích kinh tế, nhu cầu phát triển văn hóa 
mà còn mở rộng nhận thức, trao đổi kinh nghiệm, tri thức1. 

Dựa trên các phát hiện khảo cổ học và một số nguồn tư liệu khác, 
Giáo sư Lương Ninh đã phân lập những ảnh hưởng hay “làn sóng văn 
hóa” của văn minh Ấn đến Đông Nam Á thành ba thời kỳ riêng biệt. 
Tuy nhiên, giữa các làn sóng đó luôn có mối liên hệ mật thiết và mang 
tính tiếp nối. Theo đó, thời kỳ thứ nhất diễn ra vào những thế kỷ đầu 
sau Công nguyên (khoảng từ thế kỷ II đến thế kỷ III). Thời kỳ thứ hai từ 
khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ VI. Thời kỳ thứ ba chịu ảnh hưởng của văn 
hóa Ấn kéo dài từ thế kỷ VII đến thế kỷ X. Thời kỳ thứ nhất được “thể 
hiện dưới hình thức truyền bá tôn giáo và đúc tượng thờ”. Ở Nam Bộ, 
trong các di chỉ khảo cổ học, các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều 
tượng đồng, đá chịu ảnh hưởng của Hinđu giáo. Các pho tượng này đều 
có kích thước nhỏ, mang phong cách Amaravati của nghệ thuật Ấn Độ, 
có niên đại sớm tức khoảng thế kỷ II. Nhưng trong các thế kỷ sau, với 
“làn sóng thứ hai” là quá trình truyền bá Phật giáo và văn hóa Phật giáo 
đồng thời với sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ gắn liền 
với sự hình thành, phát triển trên phạm vi rộng lớn của các vùng quần 
cư2. Trong bối cảnh đó nhiều nhà nước sơ khai đã xuất hiện. Người ta 
cũng đồng thời sáng tạo ra chữ viết3 và có ý thức mạnh mẽ về những 

1. Xem John F. Cady: Southeast Asia: Its Historical Development, McGraw-
Hill Book Company, USA, 1964, pp.41-48.

2. Xem Lương Ninh: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông Nam Á, 
Sđd, tr.68-69.

3. Khoảng cuối thế kỷ IV, chữ Chăm cổ đã xuất hiện trên văn bia Đông Yên 
Châu, sau hơn một thế kỷ dùng Sanskrit để ghi. Tiếp đó chữ Môn cũng xuất hiện 
vào thế kỷ VI, chữ Pyu xuất hiện vào thế kỷ VII, chữ Khmer xuất hiện lần đầu tiên 
năm 611 trên bia Angkor Borei còn chữ Mã Lai cổ xuất hiện đầu tiên vào năm 686 
trên minh văn Bangka. Sự xuất hiện của các chữ viết đó không chỉ thể hiện năng 
lực sáng tạo của các tộc người Đông Nam Á mà còn có ý nghĩa rất quan trọng 
trong sự thúc đẩy sự phát triển văn hóa, trưởng thành nhà nước cũng như sự giao 
lưu, bảo tồn văn hóa của các quốc gia khu vực.
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nguyên tắc xã hội, luật pháp. Ở thời kỳ thứ ba “là một giai đoạn dài ba 
thế kỷ, đầy ắp các sự kiện và kết thúc bằng một làn sóng mới ảnh hưởng 
văn hóa Ấn Độ”1. 

Văn minh Ấn Độ do sớm đạt đến trình độ phát triển cao và có sức 
sống mãnh liệt nên cùng với thời gian đã lan tỏa ra một không gian 
rộng lớn của thế giới, trong đó Đông Nam Á bao gồm cả vùng bán đảo 
và hải đảo2. Mặt khác, do có vị trí địa lý đặc thù nằm trên các tuyến 
giao thương giữa phương Đông với phương Tây, giữa hai nền văn minh 
lớn của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, nên ngay từ những thế kỷ 
đầu Công nguyên, văn minh Trung Hoa cũng có nhiều ảnh hưởng đến 
Đông Nam Á. Nhưng, khác với văn hóa Trung Quốc, văn hóa Ấn Độ thâm 
nhập đến Đông Nam Á chủ yếu bằng “Con đường hòa bình” thông qua 
các giao lưu kinh tế, truyền bá văn hóa, tôn giáo, thể chế chính trị, luật 
pháp... nên đã mau chóng hòa nhập vào các xã hội Đông Nam Á một 
cách tự nhiên mà không gây nên những phản ứng, xung đột văn hóa. 
Văn hóa Ấn với những tương đồng và phương cách truyền bá đặc thù 
đó đã được cư dân khu vực chủ động tiếp nhận và bản địa hóa nhanh 
chóng. Cùng với hai tôn giáo lớn là đạo Hinđu và Phật giáo, một số 
yếu tố khác của văn hóa Ấn cũng được du nhập và từng bước thẩm 
thấu trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như ngôn ngữ, chữ viết, 
văn học, nghệ thuật, kiến trúc - điêu khắc và cả những tập tục Ấn Độ... 
nhằm phổ biến trong các cộng đồng cư dân địa phương3. Có thể thấy, 
“sự đan xen giữa các nền văn hóa đã tạo ra một cơ tầng bản địa vô cùng 
phức tạp ở Nam Đông Dương và đặc biệt là ở châu thổ Mê Kông, vùng 
bản lề của các cuộc thiên cư từ đất liền ra hải đảo và từ hải đảo vào đất 

1. Lương Ninh: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông Nam Á, Sđd, 
1998, tr.72.

2. Xem Tadao Umesao: Lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học - Văn minh 
Nhật Bản trong bối cảnh thế giới, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2007, tr.187-193; 211-219.

3. Xem Vladimir Braginsky: Classical Civilisations of South East Asia, 
Routledge Curzon, 2002.
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liền trong các thời đại đá mới và sơ sử. Xã hội Phù Nam đã được hình 
thành trong bối cảnh lịch sử và địa lý đó”1.

Kết quả là, tiếng nói, chữ viết, nhiều tập tục có nguồn gốc từ Ấn Độ 
đã từng bước được bản địa hóa và bản thân nhiều nhà truyền giáo cũng 
trở thành những người có địa vị cao trong xã hội Đông Nam Á thậm 
chí có thể trở thành người đứng đầu thể chế chính trị2. Trong bối cảnh 
chung của khu vực, vào những thế kỷ đầu sau Công nguyên, từ vùng hạ 
châu thổ sông Mê Kông, văn hóa Óc Eo - Phù Nam đã tỏa rạng hầu như 
trên khắp đồng bằng sông Cửu Long. Nền văn hóa này là sự hòa quyện 
cao độ những yếu tố văn hóa bản địa kết hợp với những ảnh hưởng 
của văn hóa Ấn. Có thể khẳng định rằng văn hóa Óc Eo - Phù Nam với 
những thành tựu rực rỡ của nó, với tính chất biển và đặc trưng thương 
nghiệp điển hình đã trở thành một hiện tượng trong văn hóa Đông 
Nam Á và thế giới3. 

Mặc dù những tác động ngoại vi luôn có ý nghĩa quan trọng đối 
với sự hình thành, phát triển của văn hóa Óc Eo nhưng đó không phải 
là một nền văn hóa “ngoại nhập” bởi những giá trị phát triển sớm, 
mang tính bản địa của nó4. Điều có thể thấy được là, trong giai đoạn 
phát triển cường thịnh, phạm vi tiếp xúc, giao lưu kinh tế, văn hóa của 
trung tâm cảng thị Óc Eo là hết sức rộng lớn. Chuyên gia Ấn Độ học 

1. Võ Sĩ Khải: Lịch sử Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, t.2, 
tr.291. 

2. Điển hình như huyền thoại lập quốc của Phù Nam với vai trò của Hỗn 
Điền đã “cưỡi thuyền vượt biển” đến đất nước của Liễu Diệp, chinh phục đất nước 
ấy, kết hôn với Liễu Diệp (đứng đầu xã hội phụ hệ), dạy cho dân biết mặc trang 
phục... rồi lên “cai trị nước ấy”, xem Lương thư; bài in trong Hội Khoa học Lịch sử 
Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, Sđd, tr.274.

3. Xem Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, 
Sđd, 2008. 

4. Xem Phạm Đức Mạnh: “Di sản văn hóa vật thể “Tiền Óc Eo” ở Nam Bộ - Hiện 
trạng và bản chất lịch sử”; Tống Trung Tín: “Đóng góp vào việc nghiên cứu Nam Bộ” 
bài in trong: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, Sđd, tr.68-127; 200-228. 
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nổi tiếng Giáo sư Nhật Bản Karashima Noburu cho rằng: “Di tích Óc 
Eo nằm ở châu thổ sông Mê Kông (Việt Nam), là một cảng quốc tế nổi 
tiếng thời cổ đại; nó có nguồn gốc từ đầu Công nguyên. Một số đồng 
tiền La Mã và gương đồng thời Hán (Trung Quốc) cùng với những 
chuỗi hạt và các đồ trang sức, các hiện vật tôn giáo khác đã được tìm 
thấy ở Óc Eo và các khu vực phụ cận vùng châu thổ này. Các hiện vật 
đó cũng được tìm thấy ở rất nhiều di tích tại Đông Nam Á, đặc biệt là 
vùng bán đảo Mã Lai và đồng thời cả ở Ấn Độ, nhất là miền Nam Ấn”1.

Ngoài khu cảng thị Óc Eo, qua các phát hiện khảo cổ học, các nhà 
khoa học cũng xác định được một số trung tâm văn hóa quan trọng 
khác ở Nam Bộ. Những phát hiện đó cho thấy cư dân bản địa đã đạt đến 
một trình độ phát triển cao2. Trên phương diện tổ chức xã hội và văn 
hóa (trong đó tôn giáo, nghệ thuật, chữ viết....) đều có nhiều phát triển 
trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa của văn hóa khu vực trong đó nền 
văn minh Ấn đã ghi những dấu ấn quan trọng nhất. 

Theo D.G.A Hall - một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về 
Đông Nam Á - thì đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam Việt Nam 
là một trong ba vùng đất của Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của nền văn 
minh Ấn Độ sớm nhất. Hai vùng còn lại là miền Trung Việt Nam và bán 
đảo Mã Lai3. Không ít những pho tượng mang phong cách Gandara, 

1. Karashima Noburu: “Hoạt động thương mại của Ấn Độ ở Đông Nam Á 
thời cổ trung đại”, (Nguyễn Văn Kim dịch), bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, số 3 (280), 1995, tr.68-69.

2. Xem Võ Sĩ Khải, Đào Linh Côn, Nguyễn Văn Long: Tiếp tục khai quật khu 
di tích Óc Eo - Ba Thê, những phát hiện mới về khảo cổ học, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1999, tr.758-760. 

3. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, 1997. Có thể coi bia Võ Cạnh 
phát hiện được ở làng Võ Cạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - vùng đất 
thuộc miền Nam vương quốc Chămpa có niên đại khoảng cuối thế kỷ III là một 
minh chứng tiêu biểu. Tiếp đó, các bia Mỹ Sơn I, Chợ Dinh, Hòn Cụt có niên đại 
thế kỷ IV cũng là những minh chứng quan trọng. Trên đảo Borneo (Kutei), các nhà 
nghiên cứu cũng đã tìm được bảy chiếc cột đá có niên đại khoảng năm 400 viết về 
những giáo sĩ Bàlamôn nhân danh vua Mulavarman làm hiến lễ cúng thần. 
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Amaravati... của Ấn Độ được tìm thấy ở khắp các di chỉ thuộc địa bàn 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có niên đại rất sớm. Điều đó cho 
thấy, trong lịch sử văn hóa Ấn đã sớm truyền bá vào khu vực này. Nhưng 
dù vậy, niên đại của những pho tượng này nhìn chung vẫn muộn hơn 
niên đại của những bi ký và ghi chép của các thư tịch cổ Trung Quốc 
nói về ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ trên vùng đất Nam Bộ. Nói 
đúng hơn, nếu coi văn hóa Ấn du nhập đến Đông Nam Á từ rất sớm thì 
ngay từ đầu nó đã được truyền đến đồng bằng sông Cửu Long và những 
thành tựu vật chất, tinh thần của nền văn minh rực rỡ ấy đã làm cho 
vùng đất Nam Bộ trở nên khởi sắc1. 

Theo các nhà nghiên cứu, vào những thế kỷ đầu sau Công nguyên, 
vùng Gò Tháp là một trong những trung tâm tôn giáo, văn hóa lớn của 
trung tâm kinh tế - thương mại Óc Eo2. Dĩ nhiên sự phát triển của trung 
tâm văn hóa này không nằm ngoài những tác động của văn hóa từ phía 
tây tràn tới. Do đó, những thành tựu của văn hóa Ấn Độ cả về vật chất 
và tinh thần đã lưu lại dấu ấn khá đậm nét trong đời sống của cư dân 
Đồng Tháp. Ảnh hưởng văn hóa đó được thể hiện ở các hoạt động tôn 
giáo - tín ngưỡng, ở các công trình kiến trúc - điêu khắc cũng như các 
vật dụng sinh hoạt hằng ngày. 

1. Các nhà nghiên cứu đã tìm được bốn tấm bia gọi là “Bia Phù Nam” có niên 
đại khoảng thế kỷ V viết bằng chữ Sanskrit. Tuy có niên đại muộn nhưng chữ viết 
và văn chương đã tỏ ra hoàn thiện hơn so với các tấm bia được phát hiện trước đó. 
Một trong bốn tấm bia này là bia Tháp Mười, còn gọi là bia hoàng tử Gunavarman 
tìm thấy ở Đồng Tháp Mười. Đây là một bia lớn, khắc 12 khổ thơ, gồm 24 dòng, 
mỗi dòng có khoảng 6 chữ, với khoảng 30 âm tiết, ca tụng hoàng tử Gunavarman 
“đức độ, sùng kính, khoáng đạt, có bước đi của Vikramin (thần Vishnu) chinh 
phục thế giới, đã xây một ngôi đền trên đất đầm lầy”. Dẫn theo Lương Ninh: Ảnh 
hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông Nam Á, Tlđd, tr.69. 

2. 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. Xem thêm Nishimura 
Masanari, Nguyễn Duy Tỳ, Huỳnh Đình Chung: Excavation of Nhơn Thành at the 
Hậu Giang River Reach, Southern Vietnam, Taida Journal of Art History, Special 
Issue on Vietnamese Art History, n025, Osaka, September 2008, pp.1-68. 
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Trong suốt hơn 70 năm qua (1944) kể từ sau phát hiện khảo cổ 
học quan trọng của nhà khoa học Pháp Louis Malleret: L’Archéologie du 
Delta du Mékong (Khảo cổ học vùng đồng bằng Mê Kông, 1959-1963) 
với sự nỗ lực của các nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế “đã có khá 
nhiều tài liệu, hiện vật khảo cổ học cho thấy mối quan hệ giữa Ấn Độ 
với Đông Nam Á và giữa các vùng Đông Nam Á với nhau, đặc biệt là 
qua các hiện vật phát hiện được ở Óc Eo (An Giang) và các địa điểm 
khác ở đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam). Gần đây, qua cuộc khai 
quật khảo cổ học ở Ban Don Ta Phet (Thái Lan), qua công trình tổng 
kết về Ban Don Ta Phet và nghiên cứu về “Mậu dịch sớm giữa Ấn Độ 
và Đông Nam Á, cầu nối trong sự phát triển của hệ thống mậu dịch thế 
giới” (1989), Ian C.Glover cho biết ở đây phát hiện thấy chuỗi vòng bằng 
thủy tinh xanh lá cây trong suốt cắt hình trụ tám cạnh, chuỗi vòng hạt 
tròn bằng mã não, hoặc Carnelian có màu đen, trắng, đỏ... có mài vân 
đẹp, có hoa tai bằng đá quý tạc hình sư tử quỳ phục, là những vật đã 
được tìm thấy ở Taxila, Orissa (Ấn Độ). Những chuỗi vòng như thế tìm 
thấy với số lượng đáng kể ở Óc Eo và ở cả ven biển miền Trung, miền 
Nam Việt Nam1. Bên cạnh đó, “Loại nắp bình hương hình chóp nón, 
một kiểu “stupa”(?) đã thấy ở Taxila. Orissa, lại cũng tìm thấy ở Ban Don 
Ta Phet (Thái Lan) và miền Nam Việt Nam. Một loại khuyên tai có hình 
đầu trâu (?) rất giống nhau, đã được phát hiện ở Philíppin, Sa Huỳnh ở 
Cần Giờ (Việt Nam) và cả Ban Don Ta Phet (Thái Lan)”2.

Các bằng chứng lịch sử cho thấy, những ảnh hưởng văn hóa đó 
không chỉ lan tỏa đến khu vực này bằng con đường gián tiếp mà còn 
bằng hình thức cộng cư, thâm nhập trực tiếp, giao lưu kinh tế hay 
truyền bá tôn giáo. Tuy nhiên, do tác động của điều kiện tự nhiên cùng 

1. Xem GS. Lương Ninh: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông 
Nam Á, Tlđd, tr.67-68.

2. Lương Ninh: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông Nam Á, 
Tlđd, tr.67-68. Tham khảo thêm Ian G.Glover: Early Trade Between India and 
SEA - A link in the Development of a World Trading System, no6, University of 
Hull, 1989, p.6. 
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những tác nhân xã hội và lịch sử, ở Nam Bộ hầu như chỉ còn lưu lại 
những phế tích tháp cổ. Dấu tích về một thời kỳ phát triển cùng những 
ảnh hưởng, tiếp giao văn hóa chủ yếu được bảo tồn trong lòng đất, 
trong những hiện vật quý đã tìm được qua các cuộc khai quật khảo cổ 
và cả ở những câu chuyện dân gian được lưu giữ trong ký ức của các 
thế hệ cư dân1. 

Nhưng vào những thế kỷ đầu Công nguyên, ảnh hưởng văn minh 
Ấn đã đem đến một sinh lực mới, một sự phát triển vượt trội cho 
vương quốc Phù Nam. Điều kỳ diệu là, chỉ sau khoảng hơn một thế 
kỷ lập quốc, Phù Nam đã phát triển thành một vương quốc rồi cường 
quốc và cuối cùng là trở thành một đế chế tiểu vùng. Phải chăng Phù 
Nam có được sức phát triển mạnh mẽ đó là kết quả của quá trình khai 
phá châu thổ Mê Kông, của sự phát triển kinh tế công thương, đặc biệt 
là hải thương quốc tế kết hợp với những tác nhân tư tưởng, văn hóa và 
niềm tin tôn giáo từ nền văn minh lớn phía tây tràn tới. Có thể nói sự 
trỗi dậy mau chóng của Phù Nam hay “hiện tượng Phù Nam” với trung 

1. Học giả người Pháp G.Coedès cho rằng mặc dù các nguồn tư liệu Trung 
Hoa có giá trị về tính chính xác niên biểu nhưng khiếm khuyết của nó thì cũng 
nhiều. Điều có thể thấy được là “Nó chỉ đề cập đến một số loại sự kiện: những 
quan hệ ngoại giao và thương mại của Trung Hoa với các nước phương nam, 
những công trình xây dựng tôn giáo. Việc tư liệu đó phong phú ở thời kỳ này, hoặc 
nghèo nàn ở thời kỳ khác thường đưa đến nguy cơ là tạo nên một ý niệm sai lạc 
với thực tế và luận cứ về “sự im lặng như tờ” của những tư liệu đó ở đây lại càng 
nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thí dụ như nhà vua Jayavarman II của Cao Miên từ 
năm 802 đến 854 đã không để lại một bi ký nào; nhưng sẽ là điều sai lầm nếu kết 
luận rằng vương triều của ông không có gì đáng quan tâm. Về phần các nguồn sử 
liệu Trung Hoa, việc họ im lặng không nói đến một xứ sở nào, điều này không 
nhất thiết có nghĩa là nước đó đã bị mờ nhạt đi mà thường chỉ do một sự suy thoái 
nhất thời của chính sách đối ngoại của Trung Hoa lúc đó”. Xem G.Coedès: Cổ sử 
các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.23. Theo quan điểm của chúng tôi, 
nhận thức mang tính phương pháp luận đó có ý nghĩa quan trọng khi nghiên cứu 
về lịch sử, văn hóa vùng đất Nam Bộ nói riêng và lịch sử - văn hóa Đông Nam Á 
nói chung. 
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tâm kinh tế - văn hóa Óc Eo là sự hợp tụ của tất cả các nhân tố nội sinh 
cũng như ngoại sinh đó1.

Trong dòng phát triển của lịch sử, xã hội Phù Nam cũng đã chịu 
nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Theo đó, cư dân khu vực đã tiếp 
thu các tôn giáo Ấn Độ. Như một cách thức thâm nhập, truyền bá văn 
hóa điển hình, người Ấn Độ khi mới đến một vùng đất mới thường 
truyền bá tôn giáo và coi đó là “phương tiện tiếp giao xã hội” nhằm 
khẳng định vị thế đồng thời tạo nên một sắc thái tâm lý huyền nhiệm. 
Thông qua việc truyền bá tôn giáo họ cũng sớm đạt đến một sự hòa 
đồng, cộng cảm với cư dân và những truyền thống văn hóa ở đất nước 
xa lạ. Trong lịch sử, không chỉ Bàlamôn giáo mà cả Hinđu giáo và Phật 
giáo đều được truyền bá đến Nam Bộ. Bộ sử Trung Quốc thời Lương 
là Lương thư viết: “Họ (người Phù Nam) thờ thiên thần, dùng đồng mà 
đúc tượng thần. Thần hai mặt bốn tay, bốn mặt tám tay. Mỗi tay đều có 
cầm một vật gì đó hoặc đứa bé con, hoặc chim thú, hoặc mặt trăng, mặt 
trời”2. Đến thế kỷ VII, khi viết về Chân Lạp, Tùy thư nhận xét: “Phần 
đông nhân dân thờ Phật, họ cũng tin đạo sĩ. Phật và đạo sĩ đều lập tượng 
ở quán”3. Trước khi Phật giáo du nhập thì Hinđu giáo (vốn có nguồn 
gốc là Bàlamôn giáo) có thể đã được truyền đến Phù Nam. Tuy nhiên, 
dựa trên các phát hiện khảo cổ học thì ở Nam Bộ “Hinđu giáo đã tồn tại 
hầu như cùng lúc với Phật giáo ở nhiều di chỉ”4. 

1. Xem Hà Văn Tấn: “Óc Eo - Những yếu tố nội sinh và ngoại sinh”, bài in 
trong: Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long, Sở Văn hóa và 
Thông tin An Giang, 1984, tr.225. 

2. Nguyễn Hữu Tâm: “Khái quát về Phù Nam - Chân Lạp qua ghi chép của 
các thư tịch cổ Trung Quốc”, bài in trong: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, 
Sđd, tr.276.

3. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, 
Sđd, tr.300.

4. Lê Thị Liên: “Chứng cứ khảo cổ học về buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ ở đồng 
bằng sông Cửu Long”, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6, 2001, tr.37.
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Hinđu giáo là tôn giáo hình thành rất sớm trong xã hội Ấn Độ 
cổ đại nhưng khi đến xã hội Nam Bộ thì chỉ còn ba vị thần chủ yếu là 
Brama, Shiva, Vishnu nhưng các tín đồ Hinđu giáo ở đây thường thờ 
các vị thần Shiva, Vishnu, Harihara... Bên cạnh đó, các giáo sĩ Bàlamôn 
Ấn Độ cũng có những ảnh hưởng lớn. Đối với vương triều, giới quý 
tộc, họ là những nhân vật không thể thiếu trong các hoạt động tôn giáo 
và thực thi quyền lực. Nhiều giáo sĩ đã được tôn lên làm cố vấn, nhà 
thuyết giáo, nhà thơ, nhà văn, hoặc nghệ sĩ... tất cả họ đều sống cùng với 
những thăng trầm của đất nước và quần tụ bên cạnh triều đình. Kinh 
điển Bàlamôn phần lớn viết bằng chữ Sanskrit đã được truyền dạy cho 
con em của hoàng triều cùng giới quan lại cũng như các tầng lớp bên 
trên. Trong dòng ảnh hưởng đa diện của đời sống văn hóa đó, một bộ 
phận trong giới thường dân cũng trở thành những người có học. Mặc 
dù, Hinđu giáo ở Ấn Độ là tín tục vô hình mà thần Brama là trung tâm 
của thế giới tam vị nhất thể. Tuy nhiên, sau khi truyền bá đến Nam Bộ, 
ý thức cơ bản của tín đồ là gửi gắm niềm tin tôn giáo vào các vị thần 
đồng thời họ cũng cầu mong ở đó sự linh nhiệm trước muôn vàn “kiếp 
nạn” của cuộc sống. 

Một trong những tấm bia quan trọng được phát hiện ở Gò Tháp có 
niên đại vào nửa sau thế kỷ V, đã được các nhà khảo cổ đặt tên là bia Phù 
Nam 1, nằm trong hệ thống bộ sưu tập “bia Phù Nam” (gồm bốn tấm bia 
đá). Ngoài ra bia còn được gọi tắt là bia Gunavarman, có liên quan đến 
người sáng lập vương triều Phù Nam thứ hai là Jayavarman. Ông được ghi 
nhận trong sử sách là đã trị vì từ cuối thế kỷ V đến năm 514 và là người đã 
cử Thái tử Gunavarman đến khai phá Đồng Tháp Mười. Điều đáng chú 
ý là, nội dung tấm bia đã nói đến việc thờ phụng một ngẫu tượng là hai 
bàn chân của thần Vishnu thông qua sắc lệnh của Gunavarman. Trong 
bia có đoạn ghi:

“... Ân sủng của người mà...Đức vua Ja...cánh tay của người khơi cạn 
nước, biến biển sữa thành một đầm hồ hương thảo...
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... Đức vua này có vợ là một phụ nữ rạng rỡ với phong thái... và một 
đai lưng đẹp, có (người con trai) tên gọi Gunavarman người có tâm hồn 
cao quý và trí thông minh...(có nguồn gốc) từ đức vua hành vận, có 
phong thái vinh quang của Vikramin và từ người là mặt trăng của dòng 
Kaundinya, vị hoàng tử này tuy còn trẻ nhưng do hội tụ được cả phẩm 
hạnh và giá trị, đã được cai quản một xứ sở gồm những người sống bằng 
lộc thánh (trên vùng đất khai khẩn) từ bùn lầy. 

Do (Gunavarman) vâng ý chính mẫu, mà cây xanh là bàn chân của 
Bhavat đã được đặt trên thế gian. Hình tượng (thờ) mà sự thể hiện trong 
ánh (hào quang) không gì so sánh được, do chàng lập nên, không cần 
phải có hình tượng nào khác trên thế gian.

Ngày thứ tám, (hình tượng này) được dâng cúng bởi nhiều vị 
Bàlamôn thông hiểu các Veda, Upaveda và Vedanga, như những người 
bất tử, nhận các học giả chuyên tâm (học hỏi) Sruti tên gọi Cakrat (?) 
Hasvamin.

... Vật mà Gunavarman đã cúng cho Bhagavat, tuân theo công lý, như 
lệnh của ngài, phải thuộc quyền sử dụng của các tăng nhân Bhagavat..., 
theo đúng đạo pháp (dharma); kẻ nào đi ngược lại việc sử dụng (của cải 
này) sẽ bị rơi xuống địa ngục của Yâm cùng với kẻ phạm năm trọng tội. 

Cầu cho những tâm hồn cao quý làm thịnh vượng của cải ở nơi đây 
của Bhagavat... sẽ tới được nơi ngự trị tối thượng của Vishnu, được có 
danh thơm và vui hưởng hạnh phúc”1.

Ngoài ra, bản văn Phạn ngữ trên còn cho thấy “tư tưởng Ấn Độ giáo 
được diễn tả một cách tinh tế và sâu sắc, ở đây tôn giáo hầu như hòa 
nhập vào đời sống thế tục của cung đình”. Bên cạnh đó, văn bia cũng 
góp phần chỉ ra rằng tầng lớp hoàng tộc, giới quý tộc hẳn đã có vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng các công trình tôn giáo với sự tham gia 
tích cực của các nghệ nhân, tu sĩ cũng như đông đảo dân chúng. Đồng 
thời nó cũng phản ánh hoạt động tôn giáo vào thời kỳ phát triển của 

1. Bia K5, bản dịch của GS. Lương Ninh: Lịch sử vương quốc Phù Nam, Sđd, 
tr.221-223.
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vùng đất này ở thế kỷ V. Văn bia cũng cho chúng ta biết được thời kỳ này 
đạo Bàlamôn rất được trọng dụng ở đây.

Tác giả Lê Hương trong Người Việt gốc Miên1 khi giải thích về nguồn 
gốc địa danh Tháp Mười ở Đồng Tháp cũng đã đề cập đến sự kiện: Tháp 
Mười là một trong những ngôi tháp bằng đá, do vua Jayavarman VII 
(1181-1215) xây cất trên lãnh thổ để thờ vị thần Bàlamôn Lockevara 
là vị thần chức năng trị bệnh cho nhân loại... Trong sách Lịch sử thế 
giới trung đại2 của các tác giả Lương Ninh, Đặng Đức An và Lịch sử 
Campuchia3 của Phạm Việt Trung, Nguyễn Xuân Kỳ và Đỗ Văn Nhung 
cũng đều viết rằng vua Jayavarman VII (Chân Lạp) lập 102 nhà thương 
phân bố trong toàn vương quốc. Các nhà thương đó có chức năng chăm 
sóc sức khỏe cho cả bốn đẳng cấp. Mỗi nhà thương đều có xây một 
ngôi chùa nhỏ và tháp thờ thần trị bệnh Lokecvara. Người ta đã tìm 
thấy trên 30 cơ sở chữa bệnh trong đó 15 địa danh đã tìm thấy cả bia 
đá với nội dung giống nhau, nói về ý định, việc cung ứng, tổ chức và 
chữa bệnh... Như vậy, những nhận xét của các tác giả hai cuốn sách 
nói trên có nhiều điểm chia sẻ với cách luận giải của Lê Hương. Có thể 
đoán định rằng: phải chăng Tháp Mười chính là một trong những ngôi 
tháp thờ vị thần Bàlamôn Lokevara như Lê Hương từng quan niệm? 
Và nếu đúng như vậy thì những ghi chép trên không chỉ nói về công 
đức của nhà vua vĩ đại Jayavarman VII mà còn cho thấy vùng đất này 
có thể đã từng là một trong những trung tâm Bàlamôn giáo ở khu vực  
Nam Bộ ít nhất là đến thế kỷ XIII. 

Đặt Nam Bộ trên bình diện khu vực ta thấy “Từ sau Công nguyên, 
Bàlamôn giáo trở thành một tôn giáo quan trọng ở nhiều nước Đông 
Nam Á như Campuchia, Chămpa, Java và cũng có ảnh hưởng ở nhiều 
nước khác. Bộ ba thần chủ Brahma, Shiva, Vishnu cùng với hàng loạt 

1. Xem Lê Hương: Người Việt gốc Miên, Nhà sách Khai trí, Sài Gòn, 1969. 
2. Lương Ninh, Đặng Đức An: Lịch sử thế giới trung đại, Nxb. Giáo dục,  

Hà Nội, 1978. 
3. Phạm Việt Trung, Nguyễn Xuân Kỳ, Đỗ Văn Nhung: Lịch sử Campuchia, 

Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982.
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thần linh khác Krisna, Yama, Ganesa... đã làm nên bộ mặt tinh thần của 
Đông Nam Á”1.

Như vậy, cùng với đạo Bàlamôn, đạo Phật đã đến vùng Nam Bộ từ 
rất sớm. Phật giáo ra đời ở Ấn Độ sau Bàlamôn nhiều thế kỷ và từng 
có thời kỳ phát triển huy hoàng. Nhưng khoảng từ thế kỷ VIII trở đi vì 
nhiều nguyên nhân, Phật giáo bắt đầu suy thoái ở Ấn Độ. Tôn giáo này 
không còn thịnh hành trong xã hội Ấn nữa bởi lẽ các đẳng cấp bên trên 
như vua quan, các tầng lớp quý tộc đều theo Hinđu giáo và sử dụng 
tôn giáo như một công cụ thống trị về mặt tinh thần. Tuy nhiên, Phật 
giáo vẫn được bảo tồn trong tâm thức của các lớp người nghèo khổ bên 
cạnh Hinđu giáo cho đến thế kỷ XIII. Phật giáo Bắc Tông đã theo các 
thương nhân Ấn Độ đến Nam Bộ và Đông Nam Á. Cũng theo Nam 
Tề thư, từ thế kỷ V đã nhắc tới việc dân chúng Phù Nam tôn thờ Phật 
giáo Đại thừa và các nội dung của giáo phái này như Bồ tát hạnh, từ bi 
nhẫn nhục, bồ đề tâm, lục đạo, viên mãn trí tuệ, tam bảo... Phật giáo 
Đại thừa - Bắc tông là Phật giáo phát triển với tư tưởng phóng khoáng, 
đầy trí tuệ đã không phù hợp với một sắc dân có bản sắc mộc mạc, do 
đó, Phật giáo Bắc tông đã nhường chỗ cho Phật giáo Nam tông từ Tích 
Lan (Xri Lanca) truyền xuống với giới luật chặt chẽ và những bộ kinh 
nguyên thủy chứa đựng giáo lý thực hành phù hợp hơn người bản xứ 
như Chu Đạt Quan đã mô tả trong quyển du ký Chân Lạp phong thổ 
ký viết cuối thế kỷ XIII. G.Coedès từng nhận xét: “Vào thế kỷ XII-XIII, 
các nước Đông Nam Á lại tiếp nhận một sự đóng góp mới của văn hóa  
Ấn Độ, đó là đạo Phật Tích Lan. Giáo phái này chắc chắn đã thâm nhập 
vào quảng đại quần chúng ở Cao Miên, Xiêm La, Lào, Miến Điện, lý 
luận về khởi nguyên của vũ trụ và bản chất của vũ trụ, học thuyết về 
nghiệp báo và luân hồi đã ăn sâu vào những tầng lớp nghèo hèn nhất do 
sự truyền dạy của các nhà sư Phật giáo”2. 

1. Nguyễn Tấn Đắc: “Ấn Độ trên các nẻo đường Đông Nam Á”, tạp chí Nghiên 
cứu Đông Nam Á, số 3, 1998, tr.76.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr. 444.
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Rõ ràng là, Phật giáo Tiểu thừa (Theravada) có nguồn gốc từ  
Xri Lanca đã du nhập vào vùng Nam Bộ. Vùng đất thuộc tỉnh Đồng 
Tháp xưa kia là một trong những vùng có dân cư sinh sống đông đúc 
nhất thời kỳ Phù Nam. Đó là một khu cư trú sầm uất nhất vùng Nam 
Bộ và là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng của khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long nên có thể là nơi chịu ảnh hưởng của 
tôn giáo này sớm nhất1. Những di tích còn lại cho thấy ở đây một số 
ngôi chùa đã được xây dựng rất sớm, nhưng đến nay hầu như đã bị 
phá hủy cùng với thời gian và chỉ còn lại một vài phế tích. Một văn 
bia tìm thấy ở Đồng Tháp đã ghi lại việc một hoàng hậu Phù Nam tên 
là Kulaprabjhavati đã “bỏ cuộc sống cung đình, đi làm cư sĩ” với nội 
dung thấm đượm tinh thần Phật giáo. 

Về nghệ thuật điêu khắc có liên quan đến nội dung Phật giáo, chắc 
chắn ngay khi hình tượng Đức Phật được sáng tạo tại Ấn Độ vào thế 
kỷ VI Tr.CN, ảnh hưởng của nền văn minh Phật giáo từ các trung tâm 
nổi tiếng như Amaravati, Mathura hay nền nghệ thuật giai đoạn sớm 
với phong cách Ganhara đã được truyền tới đồng bằng sông Cửu Long. 
Nền văn hóa này đã thổi luồng sinh khí sáng tạo đến tư duy nghệ thuật 
chế tác tượng ở đây, góp phần tạo nên phong cách tượng Phật gỗ Đồng 
Tháp Mười nổi tiếng. 

Cũng như vậy, có thể thấy phong cách tạc tượng phổ biến có liên 
quan đến việc nghiên cứu vùng Đồng Tháp cổ xưa là: phong cách 
Amaravati (thế kỷ I-IV) thường gặp ở các tượng Phật với chiếc áo cà sa 
bó sát người, mặt tròn, miệng mỉm cười, đầu tóc xoắn dẹt; hay những 
tác phẩm nghệ thuật vào nửa đầu thế kỷ VI chịu ảnh hưởng của phong 
cách Phnom Da A của Ấn Độ: tượng được tạo tròn, dùng cung đỡ, tay 
chống trên vũ khí, thân người được xử lý toàn diện có ánh hào quang 
bao bọc... thể hiện sự tiến bộ lớn nhất của nền điêu khắc mô phỏng  
Ấn Độ ở Đông Nam Á và là tiền thân của toàn bộ nền tạc tượng Khmer 

1. Xem Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Ngọc: Tôn giáo - Tín ngưỡng của 
các cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nxb. Phương đông, 2005, tr.111.
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sau này. Đến giữa thế kỷ VI, các bức tượng vẫn còn giữ được những 
đặc điểm cơ bản của phong cách Phnom Da A sớm tuy có mất đi một 
số thuộc tính đẹp nhất của phong cách này. Sau Phnom Da A lại thịnh 
hành phong cách Phnom Da B nhưng những hiện vật có liên quan đến 
phong cách này được tìm thấy hiện nay vẫn chưa nhiều. 

Về chữ viết, ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ trong lĩnh vực này được 
nhận định là từ rất xa xưa, từ thời kỳ tồn tại vương quốc Phù Nam. Bởi 
lẽ, xuất phát từ nhu cầu phát triển của mỗi quốc gia, một vương quốc 
luôn cần có chữ viết để chép kinh, ghi lại các hoạt động nhà nước và 
các công việc giao dịch. Chưa kịp sáng tạo ra chữ viết của riêng mình, 
người Phù Nam mượn chữ cổ Ấn Độ, chữ Brahmi và Sanskrit. Tấn thư 
ghi lại như sau: “Họ có nhiều sách và những thư viện... chữ viết của họ 
giống chữ viết của người Hồ... Vua cũng đọc được những bài văn viết 
bằng chữ Ấn Độ, mỗi bài khoảng 300 chữ”. Rõ ràng là một đất nước có 
trình độ văn hóa cao..., người Phù Nam đã truyền bá văn hóa của họ và 
văn hóa Ấn Độ đến các bộ lạc ở Nam Khorat, trong đó có các bộ lạc sẽ 
lập nước Chân Lạp1. 

Đạo Hinđu, Bàlamôn cùng Phật giáo đã mang theo chữ Sanskrit, 
Pali và cả chữ Pramey để phổ biến kinh sách cùng nhiều tập tục khác. 
Dựa trên những sáng tạo căn bản của chữ viết về cả dạng tự, cấu trúc 
và nội dung biểu đạt, người bản địa đã lấy Sanskrit, Pali để ghi lại tiếng 
nói của mình. Tiếng nói, chữ viết đó dần dần được bản địa hóa và ảnh 
hưởng khá sâu rộng trong nhiều tầng lớp dân chúng. 

Phù Nam còn để lại bốn tấm bia chữ Phạn. Điều đáng ngạc nhiên 
là trong số những tấm bia ở đồng bằng sông Cửu Long thì một số lớn 
được tìm thấy ở Gò Tháp. Niên đại của các bia này là từ thế kỷ V đến thế 
kỷ VIII. Quan trọng nhất và nổi tiếng nhất vẫn là tấm bia Phù Nam 1 (ký 
hiệu là K5). Bia khắc trên một bệ đá tìm thấy ở di tích đền Prasat Pram 
Loven (Gò Tháp), thuộc khu vực Đồng Tháp Mười. Văn bia có 22 dòng, 

1. Xem GS. Lương Ninh: “Văn hóa cổ Phù Nam - Văn hóa đồng bằng sông 
Cửu Long”, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1999, tr.26.
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gồm 12 khổ thơ Sanskrit, nói về Hoàng tử Gunavarman chinh phục 
đầm lầy, dựa chủ yếu vào tự dạng cổ, được đoán định niên đại là vào 
thế kỷ V. “Tuy bị sứt sát khá nhiều, vẫn cho đọc thấy nét chữ sắc cạnh, 
tinh tế, văn khá nhuần nhuyễn, các điển tích (kvaya) Phạn được sử dụng 
chính xác, sinh động, văn chương, hình ảnh lý thú...”1.

Như vậy, qua những tấm bia này, các nhà nghiên cứu đoán định 
được cư dân ở đây thời kỳ này sử dụng chữ viết Phạn ngữ (Sanskrit) 
của Ấn Độ. Lối hành văn và dùng mỹ từ học cũng phổ biến trong văn 
chương thời bấy giờ. Nhìn chung, các văn bia tìm thấy ở Gò Tháp, đặc 
biệt là bia Phù Nam 1 mang khá đầy đủ những đặc điểm của một áng 
văn Phạn ngữ. Ẩn trong những lời hoa mỹ đó là những nội dung thực 
về tên gọi, tước hiệu, dòng họ, cả đạo đức và vẻ đẹp bên ngoài, lòng 
sùng kính thần thánh và chiến công, hay lý do lập đền tượng. Cùng với 
những mô tả, ca tụng và sự kiện đó nhiều khi cũng có những niên đại 
chính xác... Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thông qua nội dung các 
văn bia đó có thể khẳng định được vùng Đồng Tháp lúc bấy giờ là thuộc 
về vương quốc Phù Nam. Nhờ tiêu thủy nhân tạo mà nhiều vùng ở châu 
thổ Mê Kông từ đất hoang hóa đã trở thành đất canh tác. Từ đó, có thể 
cho rằng cư dân Phù Nam còn là những người có tri thức và thành thạo 
kỹ thuật canh tác nông nghiệp. Họ đã dũng cảm và là những người đầu 
tiên chinh phục châu thổ Mê Kông, vùng đất vốn ẩm trũng và thường 
xuyên ngập lụt. Kỹ năng và tri thức chinh phục châu thổ Mê Kông rộng 
lớn đó là chính do người Phù Nam tích hợp qua năm tháng hay cũng 
đồng thời là kết quả của quá trình tiếp giao văn hóa. Trước Phù Nam 
nhiều thế kỷ, người Dravida và Aryan đã tích lũy được biết bao kinh 
nghiệm trong cuộc chinh phục sông Ấn, sông Hằng.

3. Những dấu tích văn hóa, nghệ thuật Ấn Độ ở Nam Bộ

Xuất phát trước hết từ nhu cầu thương mại, ngay từ thời tiền - sơ 
sử đã có những mối giao lưu giữa Ấn Độ với bán đảo Đông Dương và  

1. Lương Ninh: Vương quốc Phù Nam lịch sử và văn hóa, Viện Văn hóa -  
Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2005, tr.135.
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“thế giới” (Đông Nam Á rộng lớn. Giáo sư Trần Quốc Vượng từng nhận 
xét: “Tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, cũng ở trước sau Công 
nguyên lại phát sinh và phát triển một trong những nền văn hóa - văn 
minh khác được gọi là văn hóa - văn minh Đồng Nai và văn hóa Phù 
Nam - Óc Eo... những nền văn hóa này hình thành và phát triển trên lưu 
vực Đồng Nai - Mê Kông từ trước đến sau Công nguyên, có những mối 
quan hệ kinh tế - văn hóa qua đường ven biển với các văn hóa Sa Huỳnh 
ở miền Trung, Đông Sơn ở miền Bắc... và xa hơn nữa, vẫn theo đường 
biển, có quan hệ với Ấn Độ cổ, Trung Hoa cổ (Hán, Tam quốc - Lục 
triều), thế giới Địa Trung Hải (La Mã cổ)...”1. 

Với vai trò cầu nối quan trọng, Đông Nam Á nói chung và phía nam 
của bán đảo Đông Nam Á nói riêng là điểm gặp gỡ giữa các nền văn minh 
Ấn Độ, Trung Hoa và trung tâm văn minh - kinh tế Địa Trung Hải. Theo 
đó, “về những quan hệ văn hóa (kinh tế - xã hội...) với thế giới bên ngoài 
thì ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ rất đậm nét, thể hiện qua kiến trúc, 
tín ngưỡng và những pho tượng tạc theo phong cách Amaravati (ven biển 
Nam Ấn) và Gandhara (Bắc Ấn). Những hình tượng (và tiền cổ) mang 
hình tượng Antoninous Pius, Marcus Aurelius (tên các vua La Mã thế kỷ II), 
hình tượng của một vua Ba Tư đã được phát hiện ở Óc Eo năm 1944 và một 
tượng thần Pan (Hy Lạp) đã được tìm thấy ở Long Ân năm 1988”2. Như vậy, 
Ấn Độ, đặc biệt là vùng Nam Ấn, không chỉ là trung tâm truyền bá, lan tỏa 
văn hóa mà còn đóng vai trò chuyển giao, truyền tải văn hóa, kinh tế giữa 
thế giới Đông Nam Á - Đông Bắc Á với vùng Tây Á và châu Âu.

Những dấu ấn rõ rệt nhất trong thời kỳ đầu tiếp xúc được thấy từ 
các hiện vật hạt chuỗi, đồ thủy tinh, đồ đất nung, đồ đồng... tìm thấy 
từ các mộ chum thuộc văn hóa Sa Huỳnh, các di chỉ thuộc vùng cửa 
biển Cần Giờ, sớm nhất vào khoảng thế kỷ V tr.CN3. Mặc dù chưa thể 

1, 2. Trần Quốc Vượng: “Mấy nét khái quát lịch sử cổ xưa và cái nhìn về biển 
của Việt Nam”, bài in trong: Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, Sđd, tr.506.

3. Xem Nguyễn Kim Dung, Trịnh Căn, Đặng Văn Thắng, Vũ Quốc Hiền và 
Nguyễn Thị Hậu: “Đồ trang sức trong các mộ chum ở Cần Giờ”, tạp chí Khảo cổ 
học, số 2, 1995, tr.27-45.
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nhận thấy những yếu tố Phật giáo và Hinđu giáo trong những di chỉ 
này, nhưng rõ ràng đây là giai đoạn khởi đầu, chuẩn bị những điều kiện 
xã hội, văn hóa cần thiết cho các tôn giáo và văn hóa Ấn tràn vào trong 
những thế kỷ trước và sau Công nguyên1. 

Không chỉ phát triển quan hệ giao thương, những chủ nhân văn 
hóa Óc Eo - Phù Nam còn là những thợ thủ công, nghệ nhân tài khéo. 
Sự xuất hiện nhiều loại nguyên liệu thô, xỉ thủy tinh, phế thải... trong 
các di chỉ là bằng chứng đáng tin cậy về sự phát triển của một số nghề 
thủ công bản địa. Nhiều loại hiện vật trong văn hóa Óc Eo được chế tác 
với kỹ thuật tinh xảo, kết hợp hài hòa nhiều thao tác kỹ thuật, nhiều 
hình trang trí và chất liệu khác nhau như vàng, bạc, đồng, thiếc, thạch 
anh, kim cương, đá màu. Đó là những nghề thủ công thể hiện trình độ 
cao của cư dân Óc Eo - Phù Nam2. 

Trong số các loại hình hiện vật, các nhà nghiên cứu cho rằng hạt 
chuỗi là một trong những ví dụ tiêu biểu minh chứng cho mối liên hệ 
sớm giữa các nền văn hóa với Ấn Độ dựa trên kỹ thuật chế tác và nguồn 
gốc nguyên liệu. Trong nhiều di chỉ thuộc văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa, 
Óc Eo hay Giồng Phệt, Giồng Cá Vồ, hạt chuỗi đã được phát hiện với 
số lượng lớn, loại hình phong phú. Tuy nhiên, các loại hình đặc trưng 
của Ấn Độ như hạt chuỗi đơn sắc, nhiều màu sắc và kiểu dáng, dùng 
kỹ thuật kéo ống, cho thấy chúng là sản phẩm ngoại nhập, mà nguồn 
gốc được cho rằng từ Arikamedu một trung tâm thủ công đồng thời 
là thương cảng nổi tiếng của miền Nam Ấn. Thậm chí ở Óc Eo, một 
trong bảy trung tâm chế tác đồ ngọc và đồ thủy tinh của thế giới và 
Đông Nam Á, phương pháp chế tác cũng là do những nhóm thợ lành 

1. Xem Lê Thị Liên: “Chứng cứ khảo cổ học về buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ ở 
đồng bằng sông Cửu Long”, Tlđd, tr.27-38.

2. Xem Lê Xuân Diệm: “Các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long”; bài in trong: 
Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long, Sở Văn hóa và Thông tin 
An Giang, 1984, tr. 57. Tham khảo thêm Võ Sĩ Khải: “Xã hội Ba Thê - Óc Eo: Mười thế 
kỷ đầu Công nguyên”, bài in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004, tr.392-400. 
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nghề từ đó mang tới. Bên cạnh đó, nhiều viên chuỗi mã não phát hiện 
được ở Óc Eo và Giồng Phệt cho thấy về hình thức cũng như dấu vết 
của kỹ thuật chế tác với kỹ thuật khoan lỗ từ hai đầu, độ mài bóng... rất 
gần gũi với các sản phẩm của miền Tây Ấn Độ. Nhiều khả năng các sản 
phẩm này đã được đưa đến đồng bằng sông Cửu Long từ những thế 
kỷ trước Công nguyên1. Qua các phát hiện khảo cổ học ở Nam Bộ, các 
nhà nghiên cứu cũng cho rằng những hạt chuỗi bằng mã não và nhiều 
loại khác cũng là sản phẩm thương mại phổ biến có nguồn gốc Ấn Độ. 
Trong số đó, kiểu hình quả nhót có hai đầu thắt lại được xác định là sản 
xuất từ Arikamedu2. 

Qua các phát hiện khảo cổ, các nhà nghiên cứu nhận thấy, nhiều 
hình vẽ trên các hiện vật nhỏ và các mảnh vàng thể hiện những biểu 
tượng tôn giáo đơn giản cho thấy sự ảnh hưởng từ lối trang trí trên các 
loại tiền dập (punch-marked coins), một loại tiền được sử dụng rộng rãi 
ở Ấn Độ từ thế kỷ IV-II Tr.CN đến thế kỷ II-III. Đặc điểm của các hình 
vẽ chứng tỏ có thể đã có sự tiếp xúc rộng rãi với cư dân từ nhiều vùng 
của Ấn Độ: biểu tượng Ujain gồm những hình tròn nối với nhau bằng 
các đoạn thẳng đi qua một tâm điểm được sử dụng rộng rãi; hình cá và 
hình đinh ba rất đơn giản được thấy trên các mảnh tiền dập vùng Tamil 
Nadu (Nam Ấn) hay các hình voi hoặc rùa trên mặt phải và Triratna 
trên mặt trái. Nhưng cũng có đồng tiền trên mặt phải hình voi cũng có 
khắc chữ Brahmi mang đặc điểm tự dạng thời Kshatrapa-Giupta (thế 
kỷ III-V). Từ các kết quả nghiên cứu so sánh đó, các nhà khoa học đã 
đặt ra giả thiết: “Phải chăng cư dân đồng bằng sông Cửu Long trước hết 
đã sử dụng các loại tiền của Ấn Độ (và cả tiền La Mã như các chứng cứ 
khảo cổ học cho thấy), sau đó mới tạo các loại tiền của mình, mà Louis 

1. Xem Lê Thị Liên: “Chứng cứ khảo cổ học về buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ ở 
đồng bằng sông Cửu Long”, Tlđd, tr.30-31.

2. Xem Nguyễn Kim Dung, Trịnh Căn, Đặng Văn Thắng, Vũ Quốc Hiền, 
Nguyễn Thị Hậu: “Đồ trang sức trong mộ chum ở Cần Giờ”, tạp chí Khảo cổ học, 
số 2, 1995, tr.41.
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Malleret gọi là “tiền Phù Nam” trên cơ sở tiếp thu những ảnh hưởng của 
tiền tệ Ấn Độ”1. 

1. Xem Lê Thị Liên: “Chứng cứ khảo cổ học về buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ ở 
đồng bằng sông Cửu Long”, Tlđd, tr.32. 

Năm 1944, khi khai quật địa điểm Óc Eo (Ba Thê - Thoại Sơn, An Giang) Louis 
Malleret đã phát hiện được một số đồng tiền mà ông gọi là “tiền Phù Nam”. Sau này 
thuật ngữ đó trở nên phổ biến trong giới khoa học. Khi công bố kết quả nghiên cứu 
Óc Eo, ông đã công bố thêm cả những đồng tiền phát hiện được ở nơi khác (Thái Lan, 
Mianma) nhưng vẫn gọi đó là tiền Phù Nam. Ở Óc Eo có 5 đồng tiền lớn, đường kính 
3cm, đúc nổi hình ốc tù và (2 đồng); mặt trời (1 đồng); đền thờ, hay có người gọi là 
lâu đài, hình chóp nhọn với 2 bờ “mái” uốn cong (2 đồng). Và có 4 đồng nhỏ, đường 
kính 1,5cm, đúc nổi hình gà (?) giống loài chim, hai chân cao, cánh cụp (3 đồng), con 
cú (1 đồng) mà các tác giả gọi là đồng tiền nhỏ (Piécette de monnaie) so với đồng tiền 
(Monnaie) nói trên. “Tất cả các đồng tiền đó, 17 đồng, dù có hình trang trí khác nhau, 
đều có đường viền và hàng chấm nổi trong đường viền bao quanh, tạo nên một vòng 
đai mà các tác giả phương Tây gọi là hình polymastique (hình nhiều núm vú) và tất 
cả đều bằng bạc”. Lúc bấy giờ Louis Malleret chưa biết đến những đồng tiền phát hiện 
mấy chục năm sau đó ở Thái Lan, Mianma gọi là “tiền Pyu Ấn Độ hóa” (Indianizing 
Pyu coins) có niên đại thế kỷ VII-VIII tức muộn hơn tiền Phù Nam 1-2 thế kỷ. Xem 
Ian C.Glover Beads and Bronzes: Archaeological Indicators of Trade between Thailand 
and the Early Buddhist Civilizations of Northern India, in: Karl Reihold Haellquist 
(Ed.), Asian Trade Routes, Curzon Press, London, 1991, p.119.

Các cuộc khai quật sau năm 1975 ở Nam Bộ đã phát hiện thêm 12 đồng: 3 đồng 
ở Nền Chùa (Kiên Giang), 3 đồng ở Đá Nổi (An Giang), 2 đồng ở Kè Một (Kiên 
Giang), 4 đồng ở Gò Hàng (Long An). (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). Những 
đồng tiền này đúc hình mặt người (châu Âu hay Ấn Độ?), voi, valra (?), bông hoa 
tám cánh, là những đồng tiền có kích thước vừa phải, đường kính khoảng 2,5cm và 
tất cả đều bằng chì, thiếc, có chất liệu thấp hơn nhiều so với các đồng tiền nói trên. 
Điều đáng chú ý là cùng với 1 đồng tiền vàng La Mã phát hiện được ở U Thong (Thái 
Lan) thời hoàng đế Victorius (268-270AD), (Landes, 1982) ở Óc Eo cũng đã phát 
hiện được 2 đồng tiền La Mã thời Marc-Aurel (161-180AD) và Antonius (138-161 
AD), (L. Malleret, 1959-1963). Các nhà khảo cổ học cũng đã phát hiện được một số 
đồng tiền cắt, được sử dụng như loại tiền lẻ (?). Tất cả những phát hiện đó đã góp 
phần khẳng định thêm vị trí của Óc Eo trong nền thương mại thế giới cũng như ảnh 
hưởng của Óc Eo - Phù Nam với các quốc gia khu vực. Xem Lương Ninh: “Về những 
đồng tiền Phù Nam”, in trong Những phát hiện mới về khảo cổ học, Sđd, tr.754-755. 
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Rõ ràng, từ những cái nôi của nghệ thuật điêu khắc, Ấn Độ đã luôn 
có các mối quan hệ thông qua nhiều phương cách khác nhau trong đó 
có thể thường xuyên nhất là buôn bán giao thương và các mối quan hệ 
chính trị với Nam Bộ. Cũng chính từ những hình ảnh nguyên mẫu đầu 
tiên, các nghệ nhân bản địa đã nắm bắt được tinh thần, các đặc điểm 
tiếu tượng và sáng tạo nên những hình tượng sơ khai nhất của nghệ 
thuật Hinđu giáo trên các chất liệu khác nhau, đặc biệt là trên đá.

Mở rộng phạm vi nghiên cứu chúng ta thấy tín ngưỡng, tôn giáo 
luôn cần đến đối tượng thờ phụng vì vậy mà dẫn đến việc tạc tượng thờ. 
Ở Pra Pathom (Nam Thái Lan) và ở An Giang (Nam Việt Nam) đã thấy 
những hình luân xa bằng đất nung là cách tượng trưng cho Phật có từ 
rất sớm ở Ấn Độ, trước khi người ta biết thể hiện Phật bằng hình dáng 
người. Khi khai quật di chỉ Pong Tiik (miền Nam Thái Lan) một số pho 
tượng nhỏ bằng đồng đã được phát hiện. Điều đáng chú ý là có một pho 
tượng mô tả “tư thế đứng mềm mại, áo cà sa nếp uốn lượn đều như làn 
sóng - đã thể hiện những đặc trưng chủ yếu của trường phái Amaravati” 
có niên đại thế kỷ II1. Đặc điểm tiếu tượng cũng cho thấy chúng gần gũi 
với nghệ thuật Giupta, nhất là ở miền Trung Ấn Độ. 

Đối với nghệ thuật Phật giáo, nhiều khả năng những biểu tượng 
sớm nhất của Phật giáo đã được đem tới và thể hiện ở Đông Nam Á 
cũng như Nam Bộ2. Về điêu khắc, chắc chắn ngay khi hình tượng Đức 
Phật được sáng tạo tại Ấn Độ từ thời Kushana, ảnh hưởng từ các trung 

1. Xem Lương Ninh: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông Nam Á, 
Tlđd, tr.68.

2. Qua các phát hiện khảo cổ học, Ian C.Glover cho rằng: “Sự xuất hiện của 
hai loại hình hiện vật gồm có các con thuyền nghi lễ bằng đồng và hình tượng 
sư tử carnelian đều là biểu tượng của Phật giáo Ấn Độ, cùng với các chứng cứ 
khác cho thấy mối quan hệ qua lại giữa miền Bắc và Đông Ấn Độ với Thái Lan 
chứng tỏ rõ ràng rằng các sứ đoàn Phật giáo đã đến và thực tế đã được thiết lập ở 
Đông Nam Á từ thế kỷ II sau Công nguyên”. Xem Ian C.Glover, Beads and Bronzes: 
Archaeological Indicators of Trade between Thailand and the Early Buddhist 
Civilizations of Northern India, Sđd, p.119. 
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tâm nghệ thuật nổi tiếng như Gandhara, Mathura đã được truyền tới 
Nam Bộ đặc biệt là khu vực Nam Bộ. Cũng như vậy, nền nghệ thuật 
giai đoạn sớm ở vùng Andhara (Nam Ấn) với các trung tâm Amaravati, 
Nagarjunakonda... đã thổi luồng sinh khí sáng tạo tới Nam Bộ, góp phần 
tạo nên phong cách tượng Phật gỗ Đồng Tháp Mười nổi tiếng.

Giai đoạn phát triển tới đỉnh cao huy hoàng của nghệ thuật Giupta 
ở miền Bắc và nghệ thuật Pallava ở miền Nam Ấn cũng chính là vào 
thời kỳ thịnh vượng của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đặc biệt 
là nghệ thuật của vùng Nam Bộ. Bên cạnh việc tiếp thu liên tục những 
ảnh hưởng mới, các nghệ nhân Nam Bộ tiếp tục sáng tạo và định hình 
những nét phong cách riêng của mình về trang phục, đặc điểm nhân 
thể và các tiêu chí tiếu tượng. Có thể nói nghệ thuật Giupta và Pallava 
đã cung cấp những yếu tố và hình mẫu cơ bản nhất để hình thành nên 
hệ thống tiếu tượng Hinđu giáo và Phật giáo của Nam Bộ. Đồng thời 
sự giao lưu thường xuyên với nhiều khu vực khác nhau trên tiểu lục địa  
Ấn Độ đã khiến cho nhiều dòng ảnh hưởng cùng gặp gỡ ở Nam Bộ. 
Điểm độc đáo của các nghệ nhân ở đây là biết tiếp thu chọn lọc để tạo 
nên những nét độc đáo địa phương.

Ở Nam Bộ hiện nay đã phát hiện được khoảng 20 pho tượng Phật. 
Tất cả đều có kiểu dáng tượng đứng (Buddhapad) được tạc hoặc đúc 
theo cùng một phong cách mô phỏng theo hình tượng của Phật ở điện 
thờ hang Ajanta 19 mà nhiều nhà nghiên cứu gọi là “phong cách hậu 
Giupta”, có niên đại thế kỷ V-VI. Có thể coi đây là một làn sóng mới 
của ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ thời kỳ hậu Giupta (320-550) đến Nam 
Bộ và Đông Nam Á với “một phong cách Buddhapad Phù Nam, có niên 
đại thế kỷ V-VI được xác định bằng niên đại phong cách, bằng phương 
pháp C14 đối với một số tượng gỗ và niên đại tầng văn hóa tìm thấy 
tượng, phản ánh một giai đoạn Phật giáo thịnh hành”1.

1. Lương Ninh: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với văn hóa Đông Nam Á, Tlđd, 
tr.70.
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Sau thời kỳ Giupta và Pallava, vào khoảng cuối thế kỷ VII trở đi, cùng 
với sự suy thoái của thể chế chính trị và việc mất đi vai trò quan trọng trên 
đường hàng hải quốc tế, các dòng chảy nghệ thuật vào Nam Bộ không 
còn mạnh mẽ và liên tục nữa. Sự phát triển nghệ thuật trong thời kỳ tiếp 
theo chủ yếu theo xu hướng phát triển những yếu tố nội tại và trao đổi 
ảnh hưởng với các nền văn hóa láng giềng trong khu vực, trong đó có 
nghệ thuật Dvaravati, Java và cả với miền Bắc Việt Nam.

Chămpa hay Lâm Ấp là một trong những vương quốc cổ có mối 
quan hệ mật thiết trong lịch sử với vùng Nam Bộ cả về địa lý, chính trị và 
văn hóa. Nằm giáp phía bắc của vương quốc cổ Phù Nam, mặc dù chịu 
nhiều ảnh hưởng của người Hán vào những thế kỷ đầu Công nguyên, 
Chămpa có nhiều nét chung về văn hóa với Nam Bộ. Những khuôn đúc 
đồ trang sức từ Trà Kiệu, những lá vàng phát hiện từ Đại Hữu, Quảng 
Bình, những dấu vết nền móng kiến trúc xuất lộ trong các cuộc khai 
quật gần đây ở Trà Kiệu cho thấy hai nền văn hóa này đã có chung 
những yếu tố ảnh hưởng từ nền văn hóa Ấn Độ và các nền văn hóa khu 
vực cùng chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn. 

Các mảnh vàng cũng cung cấp những ảnh hưởng sớm nhất trong 
hình thức nhân dạng của các vị thần Hinđu giáo. Nghiên cứu những 
mảnh lá vàng khắc hình hoa sen phát hiện được trong các trụ giới ở 
Nam Bộ, các nhà khoa học nhận thấy có nhiều nét tương đồng với cách 
thức mai táng có chôn theo lá vàng ở chùa Bawbawgyi (Myanmar) và 
Pông Tuyc (Thái Lan). Nếu so sánh có thể thấy “Ở Pông Tuyc chỉ có 1 
lá, trong khi đó ở Nền Chùa và Đá Nổi (Kiên Giang) và Gò Thành (Tiền 
Giang) có 29 lá vàng cắt thành hình hoa sen hay chạm khắc chìm hình 
hoa sen. 29 lá là 29 kiểu khác nhau, trong đó có 5 bông hoa cắt hình 
một cách công phu, tỉ mỉ, đẹp và 2 trong số 5 bông này có cánh hoa 
uốn lượn, đầu cánh nhọn là những kiểu mẫu rất giống các hoa sen vàng 
ở Quảng Bình và Pông Tuyc. Có rất nhiều khả năng là bông hoa Pông 
Tuyc được nhập từ Nền Chùa, từ Phù Nam, chứ không phải với Chămpa 
mà ở đầu những năm 20 thế kỷ này G.Coedès chưa được biết, cũng như 
nhiều hiện vật khác phát hiện ở Pông Tuyc có thể cũng được nhập từ 
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Óc Eo mà bấy giờ người ta chưa được biết”1. Ở Quảng Bình, vùng đất 
cổ của vương quốc Chămpa, Pông Tuyc (Thái Lan) và châu thổ sông  
Cửu Long còn phát hiện được nhiều tượng thần, Phật. Rõ ràng là giữa 
các điểm này có nhiều khả năng có sự tương tác, giao lưu văn hóa 
(cultural interaction)2. 

Tuy nhiên, cho đến nay chưa phát hiện được nhiều hiện vật nghệ 
thuật giai đoạn sớm của Chămpa, tương đương với thời kỳ phát triển 
của văn hóa Óc Eo. Vào thế kỷ VII-X, là lúc vương quốc Chămpa khá 
ổn định về thể chế chính trị và phồn vinh về kinh tế, văn hóa. Các 
hiện vật được phát hiện cho thấy sự giàu có hơn hẳn trong thần điện 
Hinđu giáo với nhiều tác phẩm bằng đá đồ sộ về kích thước như: đài thờ  
Trà Kiệu, vũ nữ Trà Kiệu, nhiều hình tượng voi, sư tử, Garuda... Điểm 
khác biệt này trước hết là do sự khác nhau về môi trường tự nhiên giữa 
vùng đồng bằng thấp hiếm nguyên liệu đá và một vùng nguyên liệu sa 
thạch dồi dào, rất thích hợp cho việc thể hiện những tác phẩm khỏe 
khoắn sống động rất đặc trưng của nghệ thuật Chămpa. Tuy nhiên, phải 
thừa nhận rằng nhiều tác phẩm nghệ thuật trong thời kỳ này có chung 
những nét hiện thực, lối thể hiện chau chuốt tỉ mỉ, như hình Ganesa ở Mỹ 
Tho E1, các hình voi thuộc phong cách Mỹ Sơn A1. Các hình voi cũng gợi 
đến hình tượng loại thú thiêng này trên các lá vàng phát hiện ở Gò Xoài 
(Long An) và Gò Thành (Tiền Giang). Hẳn là những con voi quý đã được 
nuôi dưỡng bằng luồng sinh khí ảnh hưởng từ nghệ thuật Giupta và được 
các nghệ nhân mỗi vùng tạo nên những nét riêng của từng văn hóa3.

Trong khi Hinđu giáo vùng Nam Bộ chỉ hạn chế ở một số loại hình 
nhất định, thì điêu khắc Chămpa nở rộ với nhiều loại hình tiếu tượng 
khác nhau: từ các vị thần chính, các vị bán thần, các tu sĩ, các tín đồ đến 

1. Lương Ninh: “Những bông sen vàng và giao lưu văn hóa Đông Nam Á”, bài 
đăng trên tạp chí Khảo cổ học, số 2, 1996, tr.72.

2. Xem Lương Ninh: “Những bông sen vàng và giao lưu văn hóa Đông 
Nam Á”, Tlđd, tr.74.

3. Xem Lê Thị Liên: Nghệ thuật Phật giáo và Hinđu giáo ở đồng bằng sông  
Cửu Long trước thế kỷ X, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2006.
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thế giới động vật và các chạm khắc mô tả các câu chuyện thần thoại, 
sử thi theo xu hướng ngày càng mang trang phục và trang sức được 
trang trí rườm rà, tỉ mỉ. Thêm vào đó là các ảnh hưởng của nghệ thuật  
Trung Hoa. Tuy nhiên, không có một sự cách biệt hoàn toàn giữa hai 
văn hóa. Có thể nhận thấy một vùng đệm giữa hai vùng văn hóa này, thể 
hiện ở một số kiểu thức của các kiến trúc gạch, trang trí và điêu khắc 
trên gạch, đá, được phát hiện ở Lâm Đồng trong khoảng từ thế kỷ VII 
đến thế kỷ X1 và rõ ràng là cả một số di tích ở Tây Ninh. Có chung ảnh 
hưởng từ các tháp Hinđu giáo (Sikhara) Ấn Độ, với bình đồ hình vuông 
đơn giản ban đầu, tiến triển dần bằng cách tạo nên một hình vuông có 
các cạnh được cắt thành nhiều góc, các di tích ở vùng này có đặc điểm 
tương tự với một số kiến trúc Chămpa ở chỗ được trang trí dày đặc trên 
gạch, sử dụng các trụ ốp tường và các cửa giả (Mỹ Sơn nhóm B và Bình 
Thạnh). Cũng như vậy các điêu khắc Hinđu giáo với xu thế thần thánh 
hóa cứng nhắc, ngày càng phát triển về kích thước là những nét chung, 
nhưng sự đơn giản hóa trong trang phục và trang sức vẫn là những nét 
cơ bản, khiến cho chúng thực sự mang tính chất đứng giữa, vùng đệm 
giữa hai nền văn hóa.

Có mối quan hệ về lịch sử trong thời kỳ hình thành, phát triển và suy 
tàn của các vương quốc cổ Phù Nam, Chân Lạp và Khmer, nghệ thuật 
vùng Nam Bộ có những mối quan hệ và ảnh hưởng đặc biệt với khu vực 
hiện nay thuộc Campuchia và Lào. Lịch sử nghệ thuật của Campuchia 
đã được biết tới khá nhiều với một trật tự niên đại khá rõ ràng của 
điêu khắc và kiến trúc, nhờ phần lớn vào bia ký và kết quả nghiên cứu 
của các nhà nghiên cứu lớp trước trong lĩnh vực này như J.Boislier, 
G.Coedès, P.Dupont, P.Stern, H.Parmentier, L.P Briggs, W.Felten và 
Martin Lerner... Tuy nhiên, điểm vướng mắc cơ bản trong lịch sử nghệ 

1. Xem Trần Quốc Vượng: Báo cáo tổng kết Hội thảo khoa học: Di tích Khảo cổ 
học Cát Tiên, Lâm Đồng, Lâm Đồng tháng 3-2001. Xem thêm Nguyễn Tiến Đông: 
“Di tích Cát Tiên, một phát hiện lớn của khảo cổ học Việt Nam cuối thế kỷ XX”, 
bài in trong Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, 
t.II, tr. 899-910.
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thuật ở đây là không xác định được một cách chắc chắn giai đoạn khởi 
đầu. Những gì được biết tới từ phong cách nghệ thuật Phnom Da, được 
coi là giai đoạn nghệ thuật sớm nhất, hay giai đoạn Phù Nam có những 
đặc trưng chung là: 1. Các bệ thắt eo; 2. Linga với hình dạng hiện thực, 
đáng chú ý ở phần bầu tròn; 3. Linga ba phần với hình đầu thần Shiva; 4. 
Các tượng đội mũ trụ; 5. Có thể là những Harihara sớm nhất1. Như vậy, 
những đặc điểm của nghệ thuật Phù Nam có thể thấy bao trùm trên một 
vùng rộng lớn, thậm chí tới cả vùng trung và bán đảo Nam Thái Lan. 
Những đặc điểm này cũng được nhận thấy chủ yếu là trên các hiện vật 
được phát hiện từ Nam Bộ ở giai đoạn đã phát triển thành thục2.

Bên cạnh đó, truyền thống điêu khắc trên gỗ đạt tới đỉnh cao nghệ 
thuật với các tượng Phật từ thế kỷ II đến thế kỷ IV, sự tồn tại và phát 
triển tiếp nối khá dài của các trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng 
ở vùng Nam Bộ như Óc Eo, Nền Chùa, Gò Tháp, Nhân Nghĩa... được 
chứng minh bằng các chứng cứ khảo cổ học, văn khắc và ghi chép lịch 
sử, cho phép xác định tượng Phật Nền Chùa và tượng Hinđu giáo Gò 
Tháp có thể có niên đại sớm hơn những tượng đã biết thuộc phong cách 
Phnom Da.

Những đặc điểm của một số điêu khắc tiền Khmer như Ganesa 
đứng, phong cách Prei Kmeng hay Prasat Andet hay Kompong Preah, 
các lọn tóc trên một nửa phần mũ trụ của Harihara Prasat Andet trên 
đất Campuchia cho thấy sự tiến triển tiếp theo của các điêu khắc tương 
tự ở Nam Bộ. Điều khác biệt dễ nhận thấy là nếu các chi tiết mũ đội, 
trang phục, trang sức của tượng Campuchia được tạc quá chi tiết, tỉ 
mỉ, khuôn mặt và cơ thể được thể hiện theo xu hướng thần thánh hóa 
bằng một vẻ đẹp lý tưởng xa lạ, thì nhiều điêu khắc Nam Bộ vẫn duy trì 
phong cách hiện thực, sinh động, với những nét mang tính chất chân 
dung. Những đặc điểm đó cùng với sự tiến triển văn hóa liên tục ở 

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, The Amirical 
Philosophical Society, 1951, pp.34.

2. Xem Lê Thị Liên: “Nghệ thuật Phật giáo và Hinđu giáo ở đồng bằng sông 
Cửu Long trước thế kỷ X”, Sđd, 2006.
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nhiều di chỉ cho thấy sự phát triển tiếp nối của nghệ thuật trên khắp 
vùng Nam Bộ nói chung cho đến thế kỷ VIII, với một khoảng trầm lắng 
trong các thế kỷ IX-X, trước khi chịu những ảnh hưởng của xu hướng 
nghệ thuật mới mang tính khu vực đó là nghệ thuật Khmer.

Về nghệ thuật Phật giáo, cũng như các chứng cứ bộc lộ ở Nam Bộ, 
các dấu tích sớm nhất cho thấy ảnh hưởng từ trường phái Gandhara và 
Amaravati với một số di vật có tính chất du nhập. Tuy nhiên, có hai xu 
hướng khác biệt giữa hai khu vực này. Đó là sự phát triển mạnh mẽ đa 
dạng của nhiều hình thức tiếu tượng Phật giáo trên chất liệu đất nung 
và vữa stucco, bên cạnh việc sáng tạo những hình tượng tiêu biểu trên 
chất liệu đá của nghệ thuật Dvaravati. Trong khi đó, tượng Phật gỗ là 
một sản phẩm đặc sắc của nghệ thuật Nam Bộ. Vào các thế kỷ VI-VII, 
mặc dù đơn giản hơn trong thần điện Phật giáo, từ Nam Bộ đã xuất lộ 
những điêu khắc đá độc đáo mà sự có mặt của một tượng Phật cùng 
phong cách ở Chaiya đặt ra khả năng nó có thể được du nhập tới Nam 
Thái Lan. Ngược lại, sự khỏe khoắn, vẻ cương nghị của tượng Phật bằng 
đá phong cách Môn Dvaravati hẳn đã thổi thêm luồng sinh khí cho một 
số tác phẩm của Nam Bộ.

Tóm lại, trên cơ sở những cứ liệu hiện biết, có thể thấy các quan hệ 
trao đổi, tiếp thu và chuyển tải văn hóa và nghệ thuật giữa Nam Bộ và 
thế giới bên ngoài đã diễn ra theo nhiều hướng và bằng nhiều phương 
thức, trong nhiều thời kỳ khác nhau. Mối quan hệ đồng đại trong giai 
đoạn sớm được thấy mạnh mẽ hơn giữa Nam Bộ với vùng bán đảo Thái 
Lan và hải đảo Đông Nam Á. Trong khi đó, mối quan hệ lịch đại là xu 
thế rõ nét hơn giữa Nam Bộ với các vùng sâu hơn trong đất liền như 
Nam Lào, Campuchia. Cả quan hệ đồng đại và lịch đại được nhận thấy 
rõ giữa Nam Bộ với Ấn Độ từ những thời kỳ sớm nhất đến khoảng thế 
kỷ VII-VIII để rồi mờ dần đi khi Nam Bộ mất vai trò của nó.

Nghệ thuật Phật giáo và Hinđu giáo Nam Bộ đã có mầm mống sớm 
nhất từ những thế kỷ trước sau Công nguyên. Thông qua con đường 
giao lưu chủ yếu trên biển, những hình tượng tôn giáo sơ khai nhất 
được thể hiện trên các vật phẩm trao đổi như tiền, hình chạm khắc, 
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đồ trang sức và sau đó là các pho tượng nhỏ đã được các thương nhân 
và các giáo đoàn mang tới Nam Bộ. Những hình thức vật chất này đã 
chuyển tải các dòng chảy tôn giáo vào Nam Bộ và nhanh chóng kết hợp, 
hòa đồng với tín ngưỡng bản địa, tạo lập nên một đời sống tín ngưỡng 
tâm linh sâu đậm trong mọi tầng lớp dân chúng. Hệ quả là niềm cảm 
hứng tôn giáo đã góp phần sáng tạo nên những thực thể nghệ thuật mà 
giá trị của chúng còn mãi với thời gian.

Nghệ thuật Nam Bộ đã trải qua các bước mô phỏng và sáng tạo 
từ các nguyên mẫu của các trung tâm nghệ thuật nổi tiếng ở cả Bắc và 
Nam Ấn. Quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật tôn giáo 
gắn liền với sự hình thành và phát triển của các trung tâm kinh tế, văn 
hóa và chính trị của văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ và cũng là một phần quan 
trọng của vương quốc Phù Nam. Sau khi Phù Nam sụp đổ và vùng ven 
vịnh Xiêm mất vai trò trên con đường hàng hải quốc tế, nghệ thuật vùng 
Nam Bộ vẫn tiếp tục phát triển nhưng theo xu hướng địa phương hóa 
và thu hẹp cả phạm vi lẫn quy mô di tích và di vật. Từ thế kỷ VII cũng 
với những diễn tiến chính trị, xã hội, với văn hóa Chân Lạp thâm nhập 
mạnh đến Nam Bộ nhưng sau đó, với sự xuất hiện của trung tâm chính 
trị Angkor (802-1432), nghệ thuật Hinđu giáo kết hợp với Phật giáo... 
đã nở rộ ở vùng Biển Hồ - Tonlé Sap. Ở Nam Bộ và vùng hạ lưu Mê 
Kông, văn hóa Chân Lạp tuy có tiếp tục phát triển nhưng được thể hiện 
theo các khuynh hướng khác biệt và chỉ tập trung ở một số khu vực cao.

Nghệ thuật Nam Bộ đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền nghệ thuật 
Ấn Độ và sáng tạo nên những đặc trưng riêng từ rất sớm. Những đỉnh 
cao nghệ thuật đạt được cùng thể chế kinh tế chính trị mạnh mẽ là 
những điều kiện thuận lợi để nền nghệ thuật này phát tán ảnh hưởng 
tới các vùng xung quanh, trên lục địa, bán đảo và hải đảo Đông Nam 
Á. Ngược lại, vào giai đoạn suy thoái, các nghệ nhân ở đây đã tiếp thu 
trở lại những thành tựu nghệ thuật của các nền văn hóa láng giềng như 
Dvaravati, Srivijaya. Tiếc rằng với sự sụp đổ của đế chế Phù Nam mà 
một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sự suy thoái kinh tế do 
mất vai trò trên con đường thương mại quốc tế đã dẫn đến những biến 
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động xã hội trên một vùng rộng lớn. Bên cạnh đó, do nước biển không 
ngừng dâng lên, nhiều vùng Nam Bộ ngập trong biển nước. Cư dân 
Phù Nam phải từ bỏ nhiều trung tâm kinh tế, định cư truyền thống để 
chuyển đến vùng đất cao. Những chứng tích cùng ảnh hưởng văn hóa, 
nghệ thuật của các thời đại văn hóa đã và đang được tiếp tục nghiên cứu 
và phát hiện.

Vùng Nam Bộ, bao gồm cả miền Tây và miền Đông Nam Bộ, có 
những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự tụ cư của con người từ thời 
tiền sử - sơ sử. Ở đây, từ những thế kỷ đầu Công nguyên, đã sớm hình 
thành và phát triển một vương quốc cổ đại với nền văn minh đô thị - 
thương mại. Đây cũng đã từng là mảnh đất màu mỡ cho nghệ thuật, đặc 
biệt là nghệ thuật tôn giáo nảy mầm và phát triển.

Phật giáo, Hinđu giáo vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ, đã thông qua nhiều 
con đường giao lưu, tiếp xúc, sớm nhất và thường xuyên nhất là sự trao 
đổi thương mại để xâm nhập vào Nam Bộ mà trung điểm là vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. Các tôn giáo này đã có mầm mống sớm nhất từ 
những thế kỷ trước sau Công nguyên. Những hình tượng tôn giáo sơ khai 
nhất được biết tới nhờ các vật phẩm trao đổi như tiền, hình chạm khắc, 
đồ trang sức và sau đó là các pho tượng nhỏ được các thương nhân và các 
giáo đoàn mang tới. Những tôn giáo đã nhanh chóng kết hợp, hòa đồng 
với tín ngưỡng bản địa, hình thành nên hình thức tín ngưỡng tâm linh dễ 
tiếp thu, nên đã ảnh hưởng sâu đậm trong mọi tầng lớp dân chúng. Chúng 
góp phần làm giàu thêm nền văn hóa bản địa và là động lực thúc đẩy sự 
hình thành, phát triển các trung tâm tôn giáo - văn hóa, cũng đồng thời 
là các trung tâm kinh tế - chính trị lớn ở Nam Bộ. Những trung tâm này 
là một phần quan trọng của vương quốc Phù Nam cổ. Ngược lại, sự phát 
triển hùng mạnh của vương quốc này trên một cơ tầng vật chất, văn hóa 
bản địa vững chắc từ thời tiền sử đã cung cấp những tiền đề quan trọng 
cho sự phát triển đa dạng, phong phú và mang những đặc điểm riêng của 
nhiều loại hình nghệ thuật ở Nam Bộ trong các giai đoạn sau.

Xu hướng địa phương hóa và thu hẹp cả phạm vi lẫn quy mô của 
các di tích và tác phẩm nghệ thuật sau khi Phù Nam sụp đổ và Nam Bộ 
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mất vai trò trên con đường hàng hải quốc tế, cho thấy nghệ thuật sau 
này ở đây không thể vượt qua được đỉnh cao mà nó đã có. Đồng thời 
nó cũng chứng tỏ sự lan tỏa của văn hóa Chân Lạp đến vùng trung và 
hạ lưu châu thổ Mê Kông. Tuy nhiên, sự mở rộng ảnh hưởng của đế chế 
Khmer từ thế kỷ IX đã không đủ sức tạo ra những trung tâm văn hóa 
quan trọng ở Nam Bộ1.

Cùng lúc đó, nghệ thuật Hinđu giáo phản ánh thế giới thần thoại 
phong phú và đa dạng một cách đáng ngạc nhiên. Ngay từ rất sớm, các 
di vật đã cho thấy một sự kết hợp rất uyển chuyển, linh hoạt với các tín 
ngưỡng bản địa, với quan niệm về vũ trụ và tự nhiên, sự sống và cái 
chết. Trong khi các điêu khắc tưởng như quá đơn điệu và nghèo nàn về 
loại hình tiếu tượng, chỉ hạn chế trong một số hình tượng của Vishnu, 
Linga - Yoni, một số hình thức nam thần và nữ thần, thì nhiều loại hình 
nghệ thuật khác lại bộc lộ những hình tượng hết sức độc đáo. Các hình 
vẽ trên các mảnh vàng chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc về thần thoại và tiếu 
tượng Hinđu, được thể hiện bằng những phong cách hồn nhiên, đầy 
tính sáng tạo. Các khuôn đúc và sự có mặt của các hiện vật nhỏ cùng 
loại cho thấy những ảnh hưởng sâu bền của tôn giáo này trong đời sống 
kinh tế - xã hội và tâm linh của cư dân Nam Bộ.

Những đỉnh cao nghệ thuật đạt được cùng thể chế kinh tế chính 
trị mạnh mẽ là những điều kiện thuận lợi để nền nghệ thuật ở Nam 
Bộ phát tán ảnh hưởng tới các vùng xung quanh, trên lục địa, bán đảo 
và hải đảo Đông Nam Á vào thời kỳ thịnh vượng của văn hóa Óc Eo. 
Nhưng mặt khác, vào giai đoạn suy thoái của mình, các nghệ sĩ ở đây 
đã tiếp thu trở lại những thành tựu nghệ thuật của các nền văn hóa láng 
giềng như Dvaravati, Srivijaya để tiếp tục tạo nên những tác phẩm nghệ 
thuật, văn hóa mới. Và từ các thế kỷ VII-VIII trở đi, văn hóa Nam Bộ đã 

1. Tham khảo thêm công trình nghiên cứu của Lê Thị Liên: Nghệ thuật Phật 
giáo và Hinđu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước thế kỷ X, Sđd. Có thể tham 
khảo thêm nghiên cứu của tác giả: Hindu Iconography in Early History of Southern 
Vietnam, in: Taida Journal of Art History, Special Issue on Vietnamese Art History, 
n025, September, Osaka, 2008, pp.69-96. 
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được bổ sung thêm một lớp văn hóa mới tức văn hóa Chân Lạp mà đỉnh 
cao là những ảnh hưởng của văn hóa Angkor từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV.

III- THIẾT CHẾ CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA CHÂN LẠP

Chân Lạp là một quốc gia nằm trong khu vực có vị trí địa lý thuận 
lợi, ở vùng trung tâm của khu vực Đông Nam Á, trên giao lộ của các 
đường giao thông thủy bộ, giữa vùng Đông Nam Á hải đảo với Đông 
Nam Á bán đảo đồng thời cũng tương đối thuận lợi trong mối liên hệ 
với vùng Nam Á, Tây Nam Á. Vị trí địa lý đó khiến cho Chân Lạp sớm 
trở thành một trong những nơi gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa các 
tộc người thuộc nhiều thành phần nhân chủng khác nhau. Trong lịch 
sử, Chân Lạp cũng sớm trở thành địa bàn giao tiếp thường xuyên giữa 
các luồng giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc trong và ngoài khu vực. 

Trong quá trình phát triển, với tư cách là một vương quốc rồi quốc 
gia cường thịnh trong khu vực, Châp Lạp đã xây dựng cho mình một 
thiết chế chính trị mang sắc thái riêng. Thiết chế đó được kiến lập dựa 
trên cơ sở xã hội, văn hóa bản địa kết hợp với việc tiếp thu những ảnh 
hưởng của nền văn minh Ấn Độ cùng một số quốc gia khác trong khu 
vực. Trong tiến trình đó, các tôn giáo nhất là Bàlamôn giáo, Phật giáo 
và Hinđu giáo đã có nhiều ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế, văn 
hóa và chính trị của người Chân Lạp.

1. Thiết chế chính trị và xã hội 

Về thiết chế chính trị, từ thế kỷ VIII, khi đất nước phân chia thành Lục 
Chân Lạp - Thủy Chân Lạp cho tới thời kỳ Angkor (các thế kỷ IX-XV), 
chính quyền trung ương không ngừng được củng cố. Sau khi triều đại 
Angkor được thiết lập vào thế kỷ IX, hệ thống quan liêu được xây dựng 
ngày một hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức quân đội cũng ngày một 
tăng cường nhằm mở rộng ảnh hưởng của vương quốc này đối với các 
quốc gia láng giềng trong khu vực. Trong cả nước, hệ thống quản lý 
hành chính được phân chia tương đối rõ từ trung ương đến địa phương. 
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Hệ thống hành chính, chính trị đó với những chức năng, sự vận hành 
và tính hiệu quả của nó là một trong những di sản văn hóa của người 
Khmer, đồng thời là nhân tố cốt lõi để đưa nền văn hóa này đạt đến 
trình độ phát triển cao với nhiều thành tựu rực rỡ1.

Từ thời Jayavarman I (657-681?) cho đến cuối đời Jayavarman II 
(802-835), chính quyền quân chủ chuyên chế ở Chân Lạp ngày càng 
được định hình, củng cố. Đến thế kỷ IX, với việc thành lập triều đại 
Angkor, trung tâm chính trị Chân Lạp đã có những chuyển dịch lớn và 
tập trung về vùng Biển Hồ. Kinh đô Angkor trở thành trung tâm quyền 
lực, điều hành hệ thống xã hội, kinh tế đồng thời là nơi hội tụ của văn 
hóa Khmer suốt trong năm thế kỷ.

Trong lịch sử của dân tộc Khmer, giai đoạn trước khi Jayavarman II (802-
835) thống nhất đất nước được gọi là thời kỳ tiền Angkor (Pre-Angkor). Đây 
chính là thời kỳ tạo dựng những nền tảng hết sức quan trọng cho sự phát 
triển rực rỡ của văn hóa, văn minh Angkor trong nhiều thế kỷ sau đó. Trong 
khoảng hai thế kỷ, người Khmer đã sáng tạo nên nhiều di sản văn hóa. Vết 
tích để lại là, người ta đã sáng tạo nên nhiều loại tượng thần, văn bia khắc 
chữ Sanscrit hay chữ Khmer cổ. Trong số các công trình nghệ thuật còn lại, 
khu kiến trúc nghệ thuật ở vùng đền chùa Sambor Prei Kut, được coi là một 
trong những kinh đô của vương quốc Chân Lạp, tuy mang nhiều đặc tính 
của nghệ thuật truyền thống Ấn Độ nhưng đã thể hiện phong cách độc đáo 
của nền nghệ thuật kiến trúc và tạc tượng Khmer. Tiêu biểu trong số đó là 
những tác phẩm đẹp như tượng thần Harihara ở Sambor Prei Kuk và tượng 
nửa người ở Uma2.

Nhìn chung, các văn bia của Chân Lạp không chỉ được khắc bằng 
chữ Sanscrit mà còn được viết bằng chữ Khmer cổ. Trong không ít 

1. Xem Ian Mabbett and David Chandler: The Khmer, Blackwell Publishers, 
1995, pp.156-169.

2. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American 
Philosophical Society, 1951, pp.80.
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trường hợp, trên cùng một văn bia có sự thể hiện của nhiều loại hình 
chữ viết khác nhau1. Điều đó chứng tỏ rằng văn tự của người Khmer đã 
xuất hiện ở thời kỳ này và là nền tảng văn hóa, tri thức, xã hội đồng thời 
cũng là cơ sở cho sự phát triển của ngôn ngữ, văn học Khmer. Có thể 
nói, tài liệu văn bia là nguồn tham khảo hết sức quan trọng về lịch sử, 
đời sống chính trị, hoạt động kinh tế và những sinh hoạt tôn giáo thời 
kỳ tiền Angkor cũng như các giai đoạn lịch sử sau. 

Bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng, trong đời sống xã hội, các tôn 
giáo như Bàlamôn, Phật giáo, Hinđu giáo được tôn vinh nhưng phổ 
biến nhất là việc tôn sùng thần Shiva, Vishnu và đặc biệt là thần bản 
địa Harihara. Có thể nói, trước khi triều đại Angkor được chính thức 
thiết lập, Bàlamôn giáo có rất nhiều ảnh hưởng trong xã hội Chân Lạp. 
Nhưng đến thời kỳ Angkor, Bàlamôn giáo có phần bị suy giảm ảnh 
hưởng trước sự tăng cường thế lực của Phật giáo và Hinđu giáo. Nhưng 
sau đó, trong thời kỳ phát triển cực thịnh của đế chế Angkor, ba tôn giáo 
này lại có sự hòa hợp để trở thành hiện tượng “Tam giáo đồng nguyên” 
hay hỗn dung tôn giáo độc đáo trong lịch sử văn hóa, tư tưởng của dân 
tộc này2. 

Về chế độ chính trị, đáng chú ý nhất là sự tăng cường của chế độ 
quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Chế độ đó được thể hiện 
rõ nét qua việc thiết lập và tiếp tục củng cố bộ máy hành chính từ trung 
ương đến các địa phương. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng thiết chế 
chính trị Chân Lạp đã được thiết lập và định hình rõ nét dưới đời vua 
Isanavarman I (923-928). Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng trước đó để 
củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, Jayavarman II (802-
835) đã trấn áp thành công cuộc nổi dậy của các thế lực cát cứ, đồng thời 
khẳng định vị thế của chính quyền trung ương. Đến thế kỷ IX, nhà vua 

1. Xem Michael Vickery: Society, Economics and Politics in Pre-Angkor 
Cambodia, The Center for East Asian Studies for UNESCO, The Toyo Bunko, 
1998, pp.83-138.

2. Xem Pierre Dupont : Tchen-la et Panduranga, Bulletin de la Société des 
Études Indochinoises 24, n01, pp.9-25. 
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cùng giới quý tộc trung ương đã xác lập được quyền lực tương đối vững 
chắc trong xã hội Chân Lạp. 

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, từ thế kỷ VII, trong bối cảnh mới 
giành đoạt được quyền lực từ tay Phù Nam, mở rộng ảnh hưởng xuống 
phương Nam nhưng ở Chân Lạp, quyền lực của nhà vua đã được thể 
hiện rõ nét trên rất nhiều phương diện của đời sống xã hội. Về cuộc 
sống, sinh hoạt của nhà vua, Tùy Thư chép: “Vua nước ấy ba ngày coi 
chầu một lần. Khi ra thì ngồi trên giường ngũ hương thất bảo có vây 
trướng báu dùng đồ gỗ vân làm khung, ngà voi, vòng vàng làm vách 
giống như một chiếc lều con, treo đèn vàng giống y như nước Xích Thổ. 
Phía trước mặt đặt cái hương án nạm vàng, có hai người đứng hầu hai 
bên. Nhà vua mặc áo tía như đồi mồi, dây đeo trang sức rủ xuống tới cổ, 
đầu đội mũ hoa báu dát vàng, nạm ngọc, có chùm bằng mạng đính trân 
châu. Chân đi giầy da, tai đeo vòng vàng. Thường mặc áo vải trắng và 
lấy ngà voi làm guốc. Nếu khi nào để đầu trên không đội mũ thì không 
trùm mạng trang sức. Các quần thần ăn mặc tương tự như vậy”1.

Với tư cách là người đứng đầu quốc gia, nhà vua có một vị trí cao 
trong xã hội với những hoạt động luôn mang tính nghi lễ. Do đó, dường 
như cuộc sống của ông đã duy trì một “khoảng cách quyền lực” không 
chỉ với các tầng lớp bình dân mà còn ngay với cả các quan lại cao cấp 
của chính quyền trung ương. Là người nắm giữ cả sức mạnh vương 
quyền kết hợp với thần quyền, nhà vua là biểu trưng cho pháp luật, trật 
tự xã hội, bảo vệ an ninh đất nước chống lại kẻ thù bên ngoài. Đồng 
thời, ông cũng là biểu trưng cho quyền uy tôn giáo và sự thống nhất 
quốc gia. Mặc dù có nhiều quyền lực nhưng nhà vua không thể tự mình 
điều hành, thực thi tất cả mọi hoạt động của vương quốc. Do vậy, người 
đứng đầu nhà nước luôn cần đến một bộ máy chính trị và thiết chế quan 
liêu với một đội ngũ quan lại đông đảo để thay mặt nhà vua thực hiện 
chức năng quản chế nhà nước. Trong thiết chế đó, ở Chân Lạp thời kỳ 

1. Tùy thư, quyển 82; Liệt truyện 47, trích trong “Nhị thập lục sử”, 
tr.1198-1199.
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tiền Angkor các chức vụ trọng yếu đều do thành viên hoàng gia và dòng 
họ có thế lực đảm nhiệm. Người ta thường thông qua quan hệ hôn nhân 
để củng cố liên minh và mở rộng quan hệ chính trị, xã hội. 

Điều đáng chú ý là, mặc dù có sự tiếp thu, mô phỏng thiết chế đẳng 
cấp truyền thống của Ấn Độ nhưng người Khmer dường như vẫn sử 
dụng những tên gọi chức phẩm theo cách riêng của mình. Trong Tùy thư 
cũng có chép về cơ cấu các đại thần trong cung bao gồm “Có năm vị đại 
thần, một là Cô Lạc Chi, hai là Cao Tướng Bằng, ba là Bà Hà Đa Lăng, 
bốn là Xá Ma Lăng, năm là Nhiễm Đa Lâu, cùng các bề tôi cấp thấp”1. 

Mặt khác, khi truyền ngôi thì ngôi vị thường được truyền cho con 
của vợ cả. Để hạn chế sự tranh giành quyền lực, khi mới lên ngôi, nhà 
vua thường tìm cách triệt hạ các anh em ruột thịt của mình hết sức dã 
man. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn khả năng tranh giành 
quyền lực như vậy nhưng thực tế lịch sử cho thấy cuộc đấu tranh nhằm 
nắm đoạt vương quyền đôi khi vẫn diễn ra quyết liệt trong đời sống 
chính trị cung đình Chân Lạp.

Trong tác phẩm Chân Lạp phong thổ ký, nhà ngoại giao - trí thức 
Trung Quốc thời Nguyên, Chu Đạt Quan từng cho rằng: “Ở nước này 
cũng có các thượng thư, các tướng tá, các nhà thiên văn và các quan lại 
khác; ở dưới họ là các quan viên đủ các loại... khi các quan lại đi ra ngoài 
thì đều có mang huy hiệu, theo sau là những người tùy tùng, số lượng 
quy định theo cấp bậc. Hàng đại thần được đi kiệu có cán mạ vàng, có 
bốn chiếc lọng vàng che; quan lại hàng bên dưới được đi kiệu có cán vàng 
với hai lọng; hàng quan lại thấp hơn hết chỉ có lọng cán vàng mà thôi, 
cũng có người dùng kiệu cán bạc”. Những quan đại thần đa số là những 
người cùng dòng họ với nhà vua hay thuộc dòng họ ngoại thích (mẹ hay 
vợ vua) như điều Chu Đạt Quan còn viết: “Trong nước cũng có các quan 
thừa tướng, tướng soái, tư thiên, v.v, ở dưới đều đặt các thuộc chức ty lại 
nhưng tên gọi không giống, đại để đều là các quốc thích, nếu không thì 

1. Tùy thư, quyển 82; Liệt truyện 47, trích trong “Nhị thập lục sử”, 
tr.1198-1199.
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cũng là những người dâng con gái làm phi tần”1. Bên cạnh đó, “Trong đa 
số các trường hợp, những chức quan lại cao cấp đều giao cho các hoàng 
thân hoặc những người đã đem con gái của mình vào cung vua”. 

Các tài liệu văn bia cũng hoàn toàn xác minh điều này, ví như một 
văn bia thời Jayavarman II cho biết rằng có năm gia tộc đều tự xưng là 
dòng họ của năm bà phi của ông vua này và những người trong các dòng 
họ ngoại thích đó như anh em của bà hoàng Kambuja Larsomi. Tất cả họ 
đều làm quan to trong triều. Hai người anh vợ của Suryvarman I cũng là 
những bậc vương công quý tộc lớn nhất thời đó. Cũng còn có một con 
đường tiến thân khác khá phổ biến là kết hôn với các công chúa như 
trường hợp tăng lữ Bàlamôn, Divacarabata từ Ấn Độ sang đã đạt tới địa 
vị cao nhất trong triều nhờ lấy công chúa Indralarsomi, con gái của Rajen 
Dravarman II. Thầy của vua Suryavarman I là “Guru” Yogisvarapandita 
cũng như vậy. Phụ nữ quý tộc ở Chân Lạp thời đại Angkor cũng có thể 
tham gia đời sống chính trị. Một số nhà ngoại giao, trí thức Trung Hoa có 
điều kiện đến Chân Lạp thời bấy giờ cho rằng nhiều phụ nữ Chân Lạp có 
kiến thức sâu sắc về thiên văn học và một số môn khoa học khác. Nhiều 
người được cử giữ những chức vụ quan trọng trong triều, trong đó có cả 
cương vị ở tòa thượng thẩm.

Tình hình tài liệu hiện nay chưa cho phép chúng ta xác định rõ vai 
trò, quyền hạn và nhiệm vụ của những vị thượng thư mà Chu Đạt Quan 
đã nói tới trong tác phẩm Chân Lạp phong thổ ký của mình. Nhưng 
rõ ràng là, những viên đại thần đứng sau “Guru” và “Rajapurohita” là 
những người đứng đầu các bộ quan trọng của nhà nước chuyên chế 
Angkor. Mỗi bộ được phân công phụ trách một ngành hoạt động quan 
trọng của bộ máy nhà nước. Trong số các thượng thư đó, có một người 
đứng đầu giữ chức tể tướng. Ông chính là người thân cận nhất của nhà 
vua mà trong các bản văn bia gọi là “Acharya”. Chức tể tướng “Acharya” 
đôi khi cũng kiêm luôn nhiệm vụ thầy dạy học hay cố vấn của nhà vua, 
trong trường hợp khuyết chức vụ “Guru” hoặc “Rajapurohita”. Về hoạt 

1. Chu Đạt Quan : Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.29.
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động của các thượng thư khác, người ta hầu như không biết gì nhiều. 
Sau các vị thượng thư, chức vụ quan trọng nhất của nhà nước nằm 
trong tay giới quan lại đứng đầu các ngành. Tư pháp là một trong những 
lĩnh vực quan trọng nhất, đứng ngay sau quân sự, do các quan tòa và 
thanh tra tư pháp điều khiển. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế quốc 
gia do bốn viên trọng thần nắm giữ. Tuy nhiên, do hạn chế về tư liệu, 
nhiệm vụ, quyền hạn và những hoạt động cụ thể của họ thì chưa thể 
khảo cứu thật rõ. 

Ngoài các cương vị nói trên, còn có một ngạch quan lại đặc biệt 
khác nữa đó là các viên ngự sử hay đô sát (Tamrvar). Những người này 
có nhiệm vụ kiểm soát và giám sát mọi hoạt động của các quan lại các 
cấp từ trung ương đến địa phương. Về đội ngũ quan lại của Chân Lạp, 
có thể thấy qua bản danh sách gồm hơn hai trăm người từng được mời 
tham dự lễ đăng quang đồng thời cũng là lễ tuyên thệ long trọng trước 
vua Suryavarman I (1002-1049). Danh sách các vị này được khắc trong 
một gian phòng ở cung điện nhà vua tại Angkor Thom. Cùng với đội 
ngũ quan lại cao cấp còn có một đội ngũ đông đảo quan lại, viên chức 
ở chính quyền trung ương cũng như các địa phương. Tất cả các tầng 
lớp đó hợp thành một bộ máy quan liêu phức tạp với những chức năng, 
nhiệm vụ và có những đặc quyền, đặc lợi khác nhau. 

Tư liệu văn bia cùng các nguồn sử liệu thành văn không cho chúng 
ta biết nhiều thông tin về tổ chức hành chính, bộ máy quan lại ở địa 
phương thời đại Angkor. Trong tác phẩm của mình, Chu Đạt Quan từng 
nhận xét: “Cả nước chia làm 90 tỉnh, mỗi tỉnh đều có quan địa phương cai 
trị và có phủ đường bao bọc bởi một hàng rào bằng gỗ kiên cố”. Số lượng 
các tỉnh nhiều như vậy chứng tỏ phạm vi mỗi tỉnh không rộng lắm. 
Trong các văn bia của người Khmer thời Angkor, đơn vị hành chính 
mà Chu Đạt Quan gọi là tỉnh được ghi là “pranam”, tiếng sanscrit gọi là 
“quản hạt”. Dường như khái niệm đó có ý nghĩa chỉ về một vùng đất, đặt 
dưới quyền quản lý hành chính và tư pháp của một viên tỉnh trưởng. 
Ngoài đơn vị hành chính “pranam” trong các văn bia, đơn vị hành chính 
“visaya” cũng thường được nói tới. Do có nghĩa hoặc rất gần nghĩa với 
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đơn vị “pranam” chúng ta có thể đoán rằng “visaya” là một tỉnh nhỏ 
hoặc một phủ huyện, ở cấp chính quyền thấp hơn so với “pranam”. Cuối 
cùng đơn vị hành chính thấp nhất được nêu trong các văn bia là “sruk” 
tương đương với đơn vị hành chính cấp xã. 

Để điều hành công việc nhà nước, các varman đều có khuynh hướng 
tập trung toàn bộ quyền lực nhà nước vào tay mình và thực hiện những 
chức năng quản lý với sứ mệnh thiêng liêng cùng tính chất phức tạp của 
nó. Những chức năng và nhiệm vụ đó vừa có những điểm chung như 
tất cả các nhà nước quân chủ chuyên chế phương Đông, vừa có những 
điểm riêng của thiết chế chính trị, xã hội Chân Lạp. Về cơ bản, thiết 
chế chính trị và chức năng quản lý chủ yếu tập trung vào ba cơ quan 
chính: Bộ tài chính hay bộ chuyên quản lý kinh tế, các nguồn thu trong 
nước đồng thời cũng thực hiện việc bóc lột cư dân; Bộ Quốc phòng có 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh đất nước, giới quý tộc hoàng gia. Nhưng vào 
thời đại Angkor, với tư cách là một đế chế, chính quyền nước này còn 
tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, xâm lược các dân tộc khác. Cuối cùng 
là Bộ công ích với chức năng chủ yếu là chuyên chăm lo xây dựng các 
công trình kiến trúc, tôn giáo, phát triển giao thông và công tác thủy 
lợi. Ngoài những chức năng kể trên, nhà nước Angkor còn có vai trò tư 
pháp và nhiều chức năng xã hội khác nữa.

Để thực hiện chức năng thứ nhất, chức năng quản lý tài chính, từ 
thế kỷ X, chính quyền trung ương đã khẳng định quyền sở hữu tối cao 
về ruộng đất trên cả nước1. Quyền sở hữu đó trước hết được thực hiện 
trong việc thu thuế nông nghiệp đối với người nhận ruộng. Nguồn thu 
nhập chính của nhà nước là dựa vào thuế nông nghiệp do các công xã, 
quý tộc quan lại hay các đền chùa sử dụng ruộng đất của nhà nước đóng 
hằng năm. Nhiều tài liệu văn bia của thời đại Angkor nói đến những sự 
kiện nhà nước trưng thu thuế trong nhân dân hay nhà nước miễn giảm 
tô thuế cho dân. Văn bia cũng ghi nhận những trường hợp ông vua này 

1. Xem M.C. Ricklefs: Land and Law in the Epigraphy of Tenth - Century 
Cambodia, The Journal of Asian Studies, vol. 26, n03, May, 1967, pp. 411-420.
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hay vua khác ban cấp ruộng đất và cả thần dân sống trên ruộng đất đó 
cho quý tộc, tăng lữ và quan lại hoặc cho đền chùa để thưởng công lao, 
để cúng tế thần Phật. Một tấm văn bia ở đền Vat Phu khẳng định rằng 
ruộng đất được cấp cho khu đền này được “sử dụng vĩnh viễn” và tiếp 
tục sử dụng “đến khi mặt trời và mặt trăng tàn lụi”1. Đôi khi các bi ký 
cũng có nói đến việc nhà vua tịch thu, tước đoạt ruộng đất của đại quý 
tộc quan liêu hay của thành viên hoàng tộc vì những hành động phản 
nghịch. Như vậy, nhà vua là người đứng đầu đất nước đồng thời là chủ 
sở hữu tối cao đối với tư liệu sản xuất của một quốc gia. Vì thế, bất cứ 
một sự chuyển nhượng, thay đổi nào về quyền sở hữu ruộng đất, ban 
tặng hay tước đoạt, kế thừa ruộng đất đều phải có sự đồng ý của nhà 
vua. Tuy nhiên, diễn tiến của tình hình ruộng đất ở Chân Lạp luôn hết 
sức phức tạp. Sự đan xen giữa các loại hình sở hữu và thậm chí cả chủ 
sở hữu trên cùng một diện tích ruộng đất không phải là hiện tượng hy 
hữu. Do tính chất phức tạp và trọng yếu của vấn đề, nhiều ông vua mới 
lên ngôi đã phải tập trung thời gian để xem xét lại những vụ tranh chấp 
về ruộng đất xảy ra từ đời vua trước nhằm hợp pháp hóa quyền sử dụng 
của các chủ ruộng, đồng thời duy trì sự ổn định xã hội. Một văn bia ở đền 
Wat Baset (Battambong) cho biết sau khi Udayadityavarman II (1050-
1066) qua đời, vua Harshavarman III (1066-1080) đã xác nhận quyền 
chiếm hữu ruộng đất của nhà đại quý tộc Visvavarman do đời vua trước 
đã ban cho nhằm ghi nhận công lao của ông này.

Để thực hiện chức năng thứ hai, chức năng bảo vệ an ninh quốc 
gia và mở rộng ảnh hưởng của đế chế, trong suốt thời đại Angkor, nhà 
nước Khmer đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, cướp bóc 
các quốc gia láng giềng như Chămpa, Xiêm. Trong lịch sử, chính quyền 
Angkor cũng nhiều lần cho quân xâm lấn biên giới Đại Việt. Tham vọng 
bành trướng, xâm lược của các vua Khmer hướng chủ yếu lên phía bắc 
và sang phía tây nhằm vào đất đai của người Môn, Thái, Lào, Mã Lai và 

1. M.C. Ricklefs: Land and Law in the Epigraphy of Tenth- Century Cambodia, 
Sđd, p.414.
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Miến Điện. Về phía đông, đối thủ chủ yếu của Chân Lạp là Chămpa. 
Nhìn chung, Chân Lạp thường tiến hành chiến tranh cướp đoạt, càn 
quét là chính, ít xâm chiếm đất đai, trừ dưới thời vua Jayavarman VII 
(1181-1215), Chămpa bị chinh phục và tạm thời biến thành một vùng 
đất thần thuộc Chân Lạp. Nhà nước Angkor không chỉ dùng quân đội 
để xâm lược và cướp đoạt các quốc gia láng giềng mà còn đàn áp các 
cuộc nổi dậy, khởi nghĩa của quần chúng nhân dân cũng như các vụ 
tranh chấp ngai vàng giữa các phe phái thù địch trong triều.

Trong suốt thời đại Angkor, nhà nước Khmer đã tiến hành nhiều 
cuộc chiến tranh xâm lược đối với các quốc gia láng giềng. Trong các 
cuộc chiến tranh lớn, nhà vua thường thân chinh ra trận. Như vậy, ông 
không chỉ là người đứng đầu nhà nước mà còn là thủ lĩnh tối cao trong 
quân đội. Dưới vua có chức tổng tư lệnh quân đội gọi là “Senapaty” 
(Tướng) hoặc “Mahasenapaty” (Đại tướng). Các cương vị này thường 
do các hoàng thân đảm nhiệm. Về sau chức “Senapaty” biến thành một 
chức tước danh dự nhà vua ban cho số người “có chiến công” trong 
hoàng tộc, mà không nhất thiết người đó phải thực sự tham gia chiến 
trận. Về hệ thống tổ chức và cấp bậc tướng lĩnh trong quân đội Khmer, 
các văn bia đều không ghi chép rõ. Nhưng các tài liệu, ghi chép của 
người Trung Hoa cũng như các bức tranh trạm trổ ở các đền chùa đã 
cho chúng ta một khái niệm tương đối đầy đủ về thành phần của quân 
đội Angkor, trang bị vũ khí và chiến thuật của quân sự.

Vào thời chiến, nhà nước Angkor ra lệnh tổng động viên tất cả 
những trai tráng trong nước tham gia quân đội. Điều đáng chú ý là, 
cùng với người Khmer trong quân đội còn có những tù binh bắt được 
trong các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng hay với các công 
quốc thù địch. Phần nhiều trong số họ là người Xiêm và người Chăm. 
Trong thời kỳ suy vong của triều đại Angkor, các vua Khmer còn chiêu 
nạp nhiều binh sĩ nước ngoài vào trong quân đội.

Văn bia ở đền Prerup thế kỷ X cho biết các hoạt động quân sự 
thường được tiến hành vào mùa khô “khi trên bầu trời không thể thấy 
được những cầu vồng”. Vào thời gian đó, các đế vương Chân Lạp mới 
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có thể huy động được những đội quân lớn, trong đó có cả những đội kỵ 
binh và đoàn voi chiến. Binh chủng chủ yếu của quân đội Angkor là bộ 
binh. Chỉ có tướng lĩnh chỉ huy các đội bộ binh mới được dùng ngựa. 
Như người ta thấy trên các bức trạm nổi ở đền Bayon, các đội tượng 
binh cũng được sử dụng trong nhiều trận đánh. Một số phù điêu cho 
thấy tướng lĩnh của hai đạo quân tham chiến đang giao tranh quyết liệt 
trên mình voi giữa chiến trường. Trên mình voi có đặt một chiếc ghế 
bành dành cho vị tướng chỉ huy, còn người quản tượng thì ngồi trên đầu 
voi và chỉ được bảo vệ bằng một lá chắn nhỏ.

Trước khi ra trận hoặc trước khi mở một đợt tiến công, người ta 
thường tổ chức những nghi lễ tế thần trong các đền chùa để cầu nguyện 
thần chiến thắng. Sau khi chiến thắng, người ta trở lại đền làm lễ tạ ơn và 
tặng cho đền một số chiến lợi phẩm. Vũ khí của người lính Khmer chủ 
yếu là giáo và mộc. Cũng có khi dùng gươm, nhưng thông thường là dùng 
chiếc rìu sắt nhỏ tra cán gỗ uốn cong gọi là “phikát” (phdkak). Trên một 
bức tranh trạm nổi ở đền Bayon có mô tả một cuộc hành quân trong đó 
người ta thấy binh lính đeo dao găm tra vào vỏ ở bên hông. Người ta còn 
thấy cung và tên được sử dụng trong chiến đấu. Nhưng trong những trận 
đánh giáp lá cà, các binh sĩ thường ngồi trên mình voi và múa giáo. Ngoài 
vua và các tướng lĩnh cao cấp ra, không ai được sử dụng áo giáp và mũ sắt. 
Lính Khmer khi ra trận thường chỉ đóng một cái khố. Trước khi ra trận, 
người lính Khmer chắc phải kinh qua một thời gian tập luyện quân sự. 
Các bức trạm trổ ở trên đền Bantay Choma cho chúng ta thấy một cảnh 
thao diễn bằng giáo. Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng phòng thủ, 
công sự của người Khmer được xây dựng rất kiên cố. Đó là những bức 
tượng dày có vọng gác như kiểu thành Angkor Thom. Với trình độ quân 
sự thời bấy giờ, khó mà hạ được một thành trì kiên cố như vậy. Người 
Chăm sở dĩ đánh chiếm được kinh đô Angkor của người Khmer là nhờ 
một cuộc tấn công bất ngờ từ phía Biển Hồ vào. Năm 1432, người Thái đã 
lọt vào kinh thành này do có những kẻ nội phản mở cổng thành.

Ngoài lục quân, quân đội Khmer còn có các hạm đội thủy quân, 
gồm những chiến thuyền có mái chèo. Các bức tranh trạm nổi ở đền 
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Bayon và đền Bantay Choma đã diễn tả nhiều cảnh chiến đấu giữa thủy 
quân Chămpa và Khmer, trong đó người ta thấy những chiến thuyền 
lớn dài khoảng 30m, mạn thuyền mỗi bên có đến 23 mái chèo. Tuy thủy 
quân Khmer không được coi trọng như bộ binh nhưng lực lượng này 
thường làm nhiệm vụ yểm hộ cho bộ binh và phối hợp tác chiến với bộ 
binh hoặc vận chuyển quân trang, quân dụng.

Sau những trận chiến, người Khmer thường biến tù binh thành nô 
lệ. Những chiến lợi phẩm đoạt được cùng cống phẩm nhận từ kẻ chiến 
bại được chia cho binh sĩ tùy theo chiến công của họ. Cũng cần phải 
nói thêm là, thiết chế xã hội Chân Lạp chịu nhiều ảnh hưởng của chế 
độ đẳng cấp varnas du nhập từ Ấn Độ. Trong thiết chế đó, vai trò của 
đẳng cấp tăng lữ Bàlamôn được đề cao nhưng chế độ đẳng cấp varnas ở  
Ấn Độ không hề đề cập đến những người nô lệ. Nói cách khác, họ là 
những người bị đặt ra bên lề xã hội. Trong khi đó, sự hiện diện của 
những người nô lệ trong xã hội Chân Lạp luôn là một nhân tố có ý 
nghĩa. Họ được coi là một đẳng cấp thực sự. Sức lao động cùng những 
đóng góp, vai trò của họ... đã trở thành động lực xã hội. Lao động nô lệ 
được sử dụng phổ biến trong xã hội chứ không chỉ là một thứ tài sản gia 
đình. Họ thường tham gia vào việc sản xuất nông nghiệp, có thể sinh 
sống ngoài gia đình chủ, có một số quyền tự do, thậm chí còn có thể 
tham gia vào một số nghi lễ tôn giáo, phục vụ hoàng gia...1. Có thể coi đó 
là thể hiện “tính chất dân chủ truyền thống” của các xã hội Đông Nam Á 
nhưng cũng có thể cho rằng đó là sự thể hiện tính chưa phát triển hoàn 
chỉnh của xã hội Chân Lạp. Nhưng cũng có thể cho rằng ở Chân Lạp 
thân phận của những người nô lệ tương đối được đề cao, chí ít là so với 
xã hội Ấn Độ. Nguyên nhân cơ bản có thể xuất phát từ tình trạng thiếu 
hụt nguồn sức lao động trong xã hội Chân Lạp. 

Cùng với chức năng quốc phòng, an ninh một trong những nhiệm 
vụ quan trọng nhất của nhà nước Angkor là xây dựng, kiến thiết các 

1. Xem I.W.Mabbett: Varnas in Angkor and the Indian Caste System, The 
Journal of Asian Studies, vol. 36, n03, May, 1977, p.431.
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công trình công cộng, hệ thống giao thông và làm các công trình thủy 
lợi. Trong điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, sự thịnh suy của một 
nền kinh tế chủ yếu lệ thuộc vào chính sách của nhà nước. Từ việc khảo 
cứu nền kinh tế Ai Cập cổ đại, C.Mác từng đi đến một nhận định khái 
quát khi cho rằng: “Ở Ai Cập cổ đại, được mùa là quyết định bởi chính 
phủ tốt hay xấu”. Đối với các dân tộc phương Đông trong đó có triều 
đại Angkor, nhận định đó cũng hết sức chính xác. Trải qua nhiều thời 
kỳ lịch sử, các bậc đế vương Angkor luôn coi trọng công tác thủy lợi. Sự 
chú trọng đó của chính quyền Angkor không chỉ đơn thuần xuất phát từ 
nhu cầu phát triển nông nghiệp cơ sở tồn tại của vương quốc, mà còn là 
do quan niệm có tính chất triết lý và tôn giáo của các vua chúa Khmer 
về chức năng nhiệm vụ “thiêng liêng”, “cao quý” của mình về “đạo” làm 
vua (dharmacastra). Tiêu biểu là các bậc đại đế như Jayavarman VII 
(1181-1215), Suryavarman II (1113-1150), Yasovarman II (1150-1165) 
và cụ thể là Rajendravarman II (944-968), mà một bản văn bia đã hết lời 
tán dương công đức, cho rằng “phẩm chất cao thượng của ngài ví như 
một viên ngọc tô điểm cho sự đồng nhất giữa nguyện vọng của nhà vua 
và nguyện vọng của dân chúng”. Tất nhiên những lời ca tụng đó của giới 
tăng lữ cao cấp và đình thần có thể rất xa với thực tế song những thành 
tựu nông nghiệp, thủy nông đã tạo nên một ý niệm về vương quyền gắn 
với trách nhiệm của các bậc đế vương Khmer ở thời đại Angkor. Trách 
nhiệm đó luôn gắn với việc bảo vệ tổ quốc và không ngừng mở mang 
công trình thủy lợi trên quy mô cả nước.

Có thể nói, không một ông vua Khmer nào khi mới lên ngôi lại 
không chăm lo đến việc xây dựng một kinh đô mới hay một ngôi đền 
chùa mới để thờ thần và cũng là để tìm nơi an lạc cho chính mình theo 
thiết chế Vua - Thần truyền thống. Ngôi đền đó vừa là nơi tôn vinh thần 
thánh đồng thời qua đó cũng là để tôn vinh chính mình lúc còn sống 
cũng như sau khi qua đời. Ngôi đền trở thành mộ phần của nhà vua 
khi chết. Điều đáng chú ý là, khi xây dựng kinh đô, một công trình hay 
đền chùa mới người ta đều phải đào những kênh ngòi mới, những hồ 
chứa nước và giếng nước để cung cấp nguồn nước uống, sinh hoạt cho 
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đông đảo dân cư trong vùng đồng thời để phục vụ cho việc tưới tiêu 
cho cả một vùng đất rộng lớn xung quanh mới được khai khẩn. Vua 
Indravarman I (877-889) đã xây dựng hồ chứa nước Indratataka ở kinh 
đô Hariharalaya. Tiếp đó vua Yasovarman I (889-900) đã xây dựng hồ 
chứa nước Yasodaratataka tức hồ Đông Baray, dung lượng 40 triệu mét 
khối nước. Có thể nói cùng với việc hoàn thiện hệ thống chính trị, xây 
dựng các đền tháp, mở rộng ảnh hưởng của đế chế Khmer thì việc phát 
triển hệ thống thủy nông, đem lại nguồn nước phong phú cho kinh đô 
là thành tựu rực rỡ nhất của Yasovarman I. “Ông đã cho đào hồ Đông 
Baray, làm thay đổi và điều hòa dòng chảy của sông Siêm Riệp đồng thời 
tạo nên một hệ thống kênh đào, hồ chứa, ao, đầm tuyệt vời cho kinh 
đô mới mà ông tạo dựng nên”1. Sau thời gian đó, vua Jayavarman IV 
(928-941) cũng đã tiếp tục đào hồ chứa nước Rahan ở Kokke. Dưới thời 
Suryavarman I (1002-1049) ông cũng đã khánh thành hồ chứa nước 
Tây Baray diện tích 16 km2. Nhiều hồ chứa nước khác cũng đã được xây 
dựng dưới thời Jayavarman VII (1181-1215).

Bên cạnh đó, để bảo đảm an sinh xã hội, cứu trợ những người bệnh 
tật, có hoàn cảnh khó khăn, dưới thời vua Jayavarman VII, nhà nước 
chuyên chế Angkor đã xây dựng một mạng lưới y tế hoàn chỉnh và rộng 
khắp gồm 102 cơ sở chữa bệnh ở các tỉnh và vùng kinh đô. Ngoài ra, 
nhà nước còn cho xây dựng mạng lưới các đường giao thông liên lạc 
dày đặc, tạo thành một hệ thống các đường quốc lộ có lát đá cao hơn 
mực nước lụt với nhiều cầu, cống thoát nước. Để tạo thuận lợi cho sự 
đi lại, lưu trú của cư dân, nhà nước còn cho xây dựng nhiều trạm dừng 
chân, quán trọ dọc theo các đường quốc lộ. Các trạm này đặt cách nhau 
chừng 15- 20km. Mạng lưới giao thông đó không chỉ nhằm mục đích 
quản lý các địa phương, trưng thu thuế và sưu dịch trong nhân dân một 
cách thuận tiện mà còn có thể tiến hành điều binh nhanh chóng đến các 
vùng xa xôi hẻo lánh để kịp thời trấn áp các cuộc phản loạn của các thế 

1. Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American Philosophical 
Society, 1951, p.114.
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lực chống đối hay những phong trào khởi nghĩa của quần chúng. Mạng 
lưới giao thông đó còn phục vụ nhu cầu lưu thông thương mại, phát 
triển quan hệ kinh tế, văn hóa giữa các vùng cũng như việc đi lại của 
nhân dân được thuận tiện và an toàn hơn. Mạng lưới giao thông đó còn 
đáp ứng nhu cầu hành hương của các tín đồ về kinh đô hay các thánh 
thất tôn giáo.

Như đã trình bày ở trên, trong thiết chế chính trị Chân Lạp, vai trò 
của ngành tư pháp có vị trí rất thiết yếu. Thủ tục điều tra và xử án như 
đã được trình bày trong các tài liệu văn bia, rất phức tạp, chậm chạp và 
quan liêu. Theo sự ghi chép của Chu Đạt Quan thì “mọi tranh chấp, kiện 
cáo dù nhỏ nhặt đến đâu cũng phải đưa lên nhà vua phán quyết”. Nếu 
quả thực như vậy thì mọi việc đều tập trung vào tay nhà vua nhưng chắc 
hẳn trước đó cũng phải qua nhiều bước, nhiều cấp xét xử trung gian. 
Qua các văn bia, người ta có thể đoán biết được rằng ngành tư pháp luôn 
có chức năng đặc thù. Họ đã tổ chức nên một hệ thống từ trung ương 
đến địa phương, có tòa án thượng thẩm, đứng đầu là nhà vua và một số 
quan lại cao cấp làm thẩm phán và thanh tra tư pháp, trong đó có cả thày 
học “Guru” của nhà vua cũng tham gia. Tòa án thượng thẩm thường 
được nhà vua triệu tập để xét xử những vụ án tranh chấp về quyền sở 
hữu ruộng đất lớn của đại quý tộc quan liêu hoặc của các đền chùa.

Trong suốt thời kỳ cổ trung đại, ngành tư pháp Chân Lạp đã áp dụng 
những hình thức trừng phạt rất hà khắc. Những người Bồ Đào Nha khi 
mô tả xã hội Chân Lạp hồi thế kỷ XVI đã ghi lại một số tội hình áp dụng 
cho phạm nhân gồm: chặt chân tay, ném vào vạc dầu đang sôi, lột da, bắt 
ngồi trên chông, thả cho ong đốt... Chắc rằng những cực hình này cũng 
đã từng được áp dụng từ thời đại Angkor. Nhiều văn bia của thời đại này 
cũng có nhắc tới, mặc dù tính chất phổ biến rộng hay hẹp của mỗi loại 
hình phạt có khác nhau. Tuy nhiên, tùy theo từng ông vua mà một số 
hình phạt này phổ biến một số hình phạt khác lại dần dần bị loại bỏ. Các 
bi ký cũng cho người ta thấy vào những thời kỳ khác nhau, phương pháp 
hành hình và cách xử lý đối với cùng một loại tội phạm cũng có thay đổi. 
Nhà văn người Arập Ibn Rostek (903) từng viết: “Tôi chưa bao giờ thấy 
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một ông vua nào mà lại nghiêm khắc đối với tội dâm ô và với những 
người nghiện rượu như ông vua Khmer này, vì ai phạm một trong các 
tội đó đều bị ông ta kết án tử hình”. Có thể nói tính chất hình sự trong 
thể chế luật pháp Chân Lạp là rất điển hình.

Quan niệm của người Khmer ở thời đại Angkor về các tội hình và 
về mức nặng nhẹ của chúng được phản ánh một cách vừa hiện thực, 
vừa mang tính huyền thoại được thể hiện trên các bức chạm nổi trang 
trí ở các hành lang mà người ta thường gọi là “hành lang dẫn lên thiên 
đường” và “hành lang dẫn xuống địa ngục” ở đền Angkor Wat. Trên 
những bức chạm nổi đó, người ta đã mô tả những cảnh hành hình dưới 
địa ngục, có ghi chép bên dưới những hình phạt này thì áp dụng cho 
những tội phạm gì. Những chủ đất gian ác và những kẻ trộm cắp đều bị 
đao phủ dưới địa ngục rút tuột lưỡi và lắp vào đó một cái kim, rồi ném 
họ xuống một dòng nước độc. Những ai làm điều phi nghĩa hoặc soi 
mói tật xấu của người khác thì bị xiềng xích, bị đánh đập và bị băm nát 
bằng gươm. Những kẻ lừa dối thì bị lột da hoặc bị thả trong vạc dầu sôi. 
Những kẻ cướp đoạt tài sản của người khác thì bị ném vào trong nồi chì 
hoặc thiếc đang nóng chảy. Người can tội phá hoại vườn tược, nhà cửa, 
giếng nước của người khác thì bị róc xương bằng lưỡi rìu. Những kẻ vô 
đạo, nghiện rượu chè hoặc quyến rũ vợ người khác thì bị ném cho cầm 
thú xé xác. Những người đàn bà ngoại tình thì bị túm tóc ném xuống 
hồ. Những tên quan lại lợi dụng địa vị của mình để bóc lột dân nghèo 
thì bị xách ngược đầu ném vào thùng nước sôi. Những kẻ chặt cây cấm 
hoặc làm điều ô uế ở những nơi thờ cúng thì bị treo cổ trên cây hoặc 
bị bóp cổ chết. Những kẻ ăn cắp hoa hay tự ý hái hoa trong vườn tược 
của đền chùa thì bị trói vào cây, đóng đinh vào đầu hoặc bị ném cho chó 
hoặc cầm thú cắn xé. Những kẻ cướp bóc thì bị đày đọa trong địa ngục 
cho đến chết...

Từ những cảnh nhục hình mô tả trong các bức tranh chạm nổi trên 
đây của đền Angkor Wat, người ta có thể thấy rằng đối với người Khmer 
thời đại Angkor thì điều vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhất là những 
hành động xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Điều này 
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được xác minh qua rất nhiều tài liệu văn bia trong đó có ghi lại nhiều 
vụ xét xử về tội chiếm đoạt ruộng đất và của cải cùng với thể lệ tố tụng 
phức tạp, liên quan đến những vụ án xâm phạm quyền tư hữu tài sản 
đó. Trong khi đó, với những vụ án mạng nghiêm trọng thì thủ tục điều 
tra, thẩm vấn, xét xử chưa được thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc. 
Chu Đạt Quan từng cho rằng: “nếu họ tìm thấy xác chết của một người 
nào đó ở trước cửa thì họ buộc dây vào xác chết, kéo ra khỏi thành phố 
rồi vứt ở đấy mà không điều tra đầy đủ như nước ta”. 

Về chế độ xã hội, nhiều tài liệu văn bia đã nói lên tầm quan trọng 
của chế độ thừa kế theo dòng mẹ trong các đại gia đình vương công quý 
tộc và tăng lữ. Chế độ mẫu hệ còn thịnh hành ở Chân Lạp cũng như 
nhiều bộ tộc sống cùng thời trên bán đảo Đông Dương và quần đảo 
Inđônêxia. 

Trên phương diện xã hội, như đã trình bày ở trên, bộ máy quan liêu 
nhà nước quân chủ chuyên chế thời Angkor là một bộ máy quan liêu 
phức tạp được xây dựng trên những nguyên tắc tổ chức chặt chẽ và theo 
những quan niệm tôn giáo của tín ngưỡng Vua - Thần (Deva-raja).

Quốc gia Angkor là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập 
quyền mạnh mẽ. Cũng như những quốc gia cổ đại phương Đông khác, 
quyền lực trong nước tập trung cao độ vào tay các nhà vua Khmer1. Đây 
chính là một chế độ chính trị đặc biệt theo chuyên chế kiểu phương 
Đông mà đặc trưng chủ yếu là quyền lực vô hạn của các đế vương, nắm 
trong tay quyền sở hữu tối cao về ruộng đất và thần dân trong cả nước. 
Là một dân tộc giàu niềm tin vào các tín ngưỡng, tôn giáo người Khmer 
cho rằng các bậc quân vương không chỉ là những người đại diện cho đất 
nước mà còn là hiện thân của thần, là những vị thần sống. Cũng như 
Pharaon ở Ai Cập cổ đại, Patesi ở Lưỡng Hà cổ đại, Raja ở Ấn Độ, các 
varman của thời đại Angkor được coi là những vị thần hiển hiện trong 
cuộc sống thường ngày. Quyền lực của varman là sự tập trung quyền 

1. Xem Nicholas Tarling (Ed.): The Cambridge History of Southeast Asia, vol.1, 
Cambridge University Press, 1992, pp. 159-163.
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năng tôn giáo cũng như quyền năng thế tục. Có thể coi đó là một đặc 
trưng tiêu biểu của chế độ chuyên chế phương Đông.

Cũng giống như nhà vua nhưng với quy mô nhỏ hơn, những kẻ có 
quyền thế thường cho xây dựng các điện thờ để bảo vệ chính mình. Họ 
tin rằng bằng cách dựng lên một điện thờ như vậy thì “cái tôi thiêng 
liêng” của người được tôn thờ sẽ khắc sâu vào đá và được thần linh 
chứng giám, phù hộ. Điện thờ luôn có một văn khắc khuyến nghị con 
cháu phải tiếp tục lễ bái thần linh đồng thời cũng lễ bái người đã có 
công xây dựng nên ngôi đền đó. Khi chủ nhân của ngôi đền mất đi thì 
điện thờ sẽ trở thành ngôi mộ. Do đó, các tượng thần Shiva, Vishnu, 
Harikara, Lakshmi, Parvati và các Bồ Tát được tìm thấy ở các khu đền 
trên thực tế còn là chân dung của các vị vua, hoàng hậu và những người 
có quyền thế. Tên gọi của họ được khắc trên các bức tượng cho thấy có 
sự hòa trộn giữa các tước hiệu cá nhân với tên của các vị thánh nam hay 
nữ mà họ hòa đồng. Mỗi bức tượng là một hình người với những đặc 
tính ma thuật làm cho người mà các bức tượng là đại diện trở nên bất tử. 
Điều hiển nhiên là, hiện tượng vừa muốn dựa vào uy danh thần thánh 
vừa tìm cách hòa đồng với thế giới thần thánh của các tầng lớp xã hội, 
đặc biệt là các tầng lớp bên trên là một hiện tượng xã hội phổ biến khắp 
Đông Nam Á. Hiện tượng giao hòa đó xuất hiện ở Đại Việt, Chămpa, 
Xiêm nhưng đồng thời cũng là nét văn hóa đặc thù ở Java và Bali. Đó là 
sự hòa trộn giữa tục lệ thờ cúng tổ tiên, những yếu tố của tôn giáo bản 
địa kết hợp với những ý niệm tôn giáo của Bàlamôn giáo, Hinđu giáo và 
Phật giáo được truyền bá từ Ấn Độ.

Với tín ngưỡng tôn giáo đó, nhiều chức vụ quan trọng của bộ 
máy nhà nước đều nằm trong tay những đại diện của tầng lớp tăng lữ 
Bàlamôn cao cấp. Theo đó, giới tăng lữ Bàlamôn cao cấp này vừa có 
nhiệm vụ quản lý trực tiếp công việc cúng tế, hoạt động kinh tế của 
các đền chùa, vừa có nhiệm vụ truyền bá tôn giáo “Deva-raja” và kiến 
thức văn hóa, khoa học trong nhân dân. Nhiều ông vua đã huy động 
các học giả Bàlamôn đi theo mình trong tất cả mọi cuộc di chuyển 
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và trở thành người chủ tế của một tục thờ cúng Vua - Thần1. Tấm bia ở 
Sdok Kak Thom viết: “Khi họ đến khu phía đông, nhà vua đã cấp cho 
gia đình thày tư tế của mình một khoảng đất và một làng gọi là Kuti... 
Sau đó nhà vua đóng đô ở trong thành Hariharalaya, thày tư tế cùng 
ở trong thành phố đó và những thành viên gia đình của ông được bổ 
vào trong đội thị đồng”2. Riêng một số người ưu tú nhất, thông thái 
nhất và có uy tín nhất trong tầng lớp này thì được nhà vua cử giữ chức 
vụ cao quý nhất trong triều. Trước hết phải nói đến các vị cao tăng 
hòa thượng, trụ trì các đền chùa lớn, gọi là “Purohita”, được các bi ký 
miêu tả là những người “hiểu biết khoa học của trái tim, hiểu sự mầu 
nhiệm của ma thuật và của câu thần chú, biết các bí mật của các nghi 
lễ tôn giáo, bí mật của tiếng chuông và tia chớp”. Những người này 
thường được nhà vua mời về kinh đô chủ trì các buổi lễ trọng thể ví 
như lễ đăng quang cho nhà vua hoặc để làm quân sư cho nhà vua trong 
những vấn đề quốc gia đại sự hay trong việc xét xử những vụ tranh 
chấp quan trọng về quyền sở hữu ruộng đất của quý tộc và đền chùa. 
Họ là những “Purohita” của nhà vua, còn được gọi là “Rajapurohita” 
thường xuyên sống bên cạnh nhà vua, được nhà vua hết sức tin dùng, 
được quyền ra vào nơi cung cấm và khi nhà vua còn đang thơ ấu, thì 
được cử giữ chức nhiếp chính đại thần. Vị “Rajapurohita” đầu tiên 
theo tín ngưỡng Deve-raja do Jayavarman II đặt ra là Sivakaivalya, 
người đứng đầu một dòng họ Bàlamôn nổi tiếng thời bấy giờ, một 
dòng họ đã cung cấp cho các đời vua Angkor rất nhiều “Purohita” có 
tính chất cha truyền con nối. Chính Sivakaivalya là người đứng ra tổ 
chức buổi lễ đăng quang cho Jayavarman II năm 822 trên đỉnh đồi 
Mahenđra ở núi Phnong Kulen. 

Vì các “Rajapurohita” vốn là những bậc thông thái và có đức độ 
cao siêu nên thường được chọn làm thầy học của vua. Với tư cách đó, 
họ được các nhà vua phong cho tước phẩm là “Guru”. Những người đó 

1. Xem G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.185.
2. G. Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở viễn Đông, Sđd, tr.185.
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phải thông hiểu năm loại tri thức: Ngữ pháp sanscrit, khoa học, chính 
trị, tôn giáo, sử thi Mahabarata và Ramayana và biết truyền thụ những 
tri thức đó cho học trò cùng các tín đồ. Bắt đầu từ thời Jayavarman V 
(968-1000) trở đi các bi ký không nói đến các chức “Rajapurohita” hay 
“Purohita - Devaraja” nữa, nhưng lại nói nhiều đến chức “Guru”, người 
thày đồng thời là người cố vấn chủ chốt, người thực hiện những ý đồ 
to lớn của nhà vua, trong đó có việc thiết kế và kiến trúc cung điện và 
đền chùa. Jayavarman VI (1080-1107) khi mới lên ngôi năm 1080 đã 
yêu cầu vị “Guru” đáng kính của mình là Divacapandita tổ chức lễ đăng 
quang. Về sau, chính ông cũng đã tổ chức những buổi lễ long trọng 
khác trong dịp nhà vua ban tặng ruộng đất cho giới quý tộc và cho các 
đền chùa. Năm 1107, Divacapandita cũng tổ chức lễ đăng quang cho 
Daranindravarman, em của Jayavarman VI, để rồi ông vua này lại đưa 
người cháu nội của hai ông vua trước là Suryavarman II lên ngôi lúc còn 
rất trẻ. Dưới đời Jayavarman VII, chức “Guru” được chuyển sang dòng 
họ tăng lữ mới là Mahgalarota. Nhà vua đã xây dựng riêng cho vị thái 
sư của mình ngôi đền Taprom lộng lẫy, trong đó giữa các tượng thần 
Hinđu giáo còn có pho tượng của Guru Jayamalaro dưới dạng Bồ Tát 
“Bodisatva”.

Về sự kiện này, bia ký ở Sdok Kak Thom cũng chép: “Nhà vua đi 
đến trị vì ở Manhendraparvata và Đức ông Civakaivalya cũng đi đến 
ở trong kinh thành đó để phục vụ cho nhà vua như trước đây. Khi đó, 
một tăng lữ Bàlamôn có tên là Hiranyadama, tinh thông ma thuật phù 
chú, đã tới xứ sở của ngài. Nhà vua bèn mời ông ta tổ chức một nghi 
lễ để cho đất nước của người Kambuja không phải phụ thuộc vào Java 
nữa và để cho chỉ còn một vị quân vương duy nhất làm chúa tể thiên hạ 
gọi là Chakravartin. Vị Bàlamôn đã tiến hành một nghi lễ theo thánh 
tư Vinacikha và lập ra thiết chế Thần -Vua. Ông ta giảng dạy thánh thư 
Vinacikha, Nayottara, Sammoha, Ciraccheda. Ông đọc từ đầu đến cuối 
để viết và giảng giải những sách đó cho Đức ông Civakaivalya vào việc 
tế lễ và thờ cúng Thần- Vua và không chịu để cho những người khác 
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tế lễ. Đức ông Civakaivalya, vị tư tế (Purohita) đã chỉ định mọi người 
họ hàng của ngài vào công việc cúng tế này”1.

Tóm lại, sự hình thành và sự phát triển của lớp tăng lữ Bàlamôn cao 
cấp nói trên đây: “Purohita”, “Guru” đã khẳng định một điều là: Mặc 
dù chức năng, nhiệm vụ, vai trò và nội dung hoạt động của các nhân 
vật này có khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của lịch sử Angkor, với 
tôn giáo, họ đều là những vị giáo chủ có trách nhiệm lãnh đạo mọi hoạt 
động tôn giáo trong cả nước nhưng mặt khác họ cũng là những vị đại 
thần thân cận nhất của nhà vua, những người thực sự đứng đầu bộ máy 
nhà nước quân chủ chuyên chế Khmer.

2. Văn hóa và tôn giáo Chân Lạp

Có thể nói, trong các sinh hoạt văn hóa, tinh thần từ thời kỳ tiền 
Angkor, người Khmer đã sáng tạo nên một nền văn hóa đa dạng. Tính 
chất đa dạng đó không chỉ thể hiện khả năng giao tiếp, ứng biến của văn 
hóa Khmer với các nền văn hóa, văn minh khu vực mà còn cho thấy 
năng lực hội nhập, sáng tạo của nền văn hóa này với môi trường văn 
hóa khu vực. Nền văn hóa đó mang sắc thái thần thoại. Nhìn chung, 
các tác phẩm lớn đều tiếp nhận chủ đề sáng tác và lấy cảm hứng nghệ 
thuật từ các bộ sử thi hay anh hùng ca nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại như 
Mahabaharata, Ramayana và Purana. Không những thế, cũng như 
nhiều dân tộc trong khu vực, người Khmer còn tiếp nhận hệ thống chữ 
viết của văn minh Ấn. Một số tài liệu văn bia của thời kỳ này còn lưu 
lại đến ngày nay đã được thể hiện bằng chữ sanscrit và chữ Khmer cổ. 

Nếu như những tài liệu bi ký, điêu khắc đền chùa, miếu mạo đã cho 
chúng ta những chỉ báo quan trọng về những địa điểm, di tích của nền 
nghệ thuật tiền Angkor thì những ghi chép của người Trung Quốc viết 
về Chân Lạp thời kỳ này cũng cung cấp những thông tin rõ hơn về nền 
văn hóa vật chất, về sinh hoạt, phong tục, tập quán của cư dân nước này. 
Theo đó, cùng với sự phát triển văn hóa và phân hóa xã hội, ở Chân Lạp 

1. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.187.
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đã hình thành nên một xu thế văn hóa quý tộc. Xu thế văn hóa đó thuộc 
về và phục vụ cho đời sống cung đình. Nền văn hóa đó có nhiều khác 
biệt với dòng văn hóa bình dân thuần hậu, giản dị nhưng dung chứa 
nhiều yếu tố văn hóa, niềm tin tôn giáo và cả những phong tục, tập quán 
truyền thống. 

Là một biểu hiện văn hóa, nghi lễ của hoàng gia đồng thời thể hiện 
phận vua - tôi cùng sự tôn kính của các bề tôi, sử nhà Tùy viết: “Những 
người đến yết kiến nhà vua phải lạy sát đất ba lần dưới bậc thềm trước 
ngai vàng. Khi nhà vua gọi đến gần và ra lệnh cho tiến lên các bậc thềm 
thì họ cũng phải quỳ lạy, hai tay chắp đằng sau vai, sau đó mới được 
phép đến ngồi chầu xung quanh nhà vua để bàn luận việc nước. Khi bãi 
chầu họ cũng phải cung kính quỳ lạy một lần nữa rồi mới được rút lui 
ra về. Hàng nghìn lính thị vệ mặc áo giáp và cầm thanh đao đứng túc 
trực ở các bậc thềm trước hoàng cung, trong hành lang các cung điện và 
ở cổng ra vào...” . “Người trong nước có tục đi ra đường là mặc áo giáp 
và mang vũ khí, đến nỗi một vụ cãi vã nhỏ nhặt cũng có thể gây ra cuộc 
xung đột đổ máu...”. Điều đáng chú ý là, trong quan hệ xã hội của giới 
quý tộc hoàng gia người ta đã dùng những biện pháp tàn bạo để ngăn 
chặn khả năng tiếm quyền của các thân vương hoàng tộc. Sử nhà Tùy 
ghi rõ: “Chỉ những người con trai của hoàng hậu, vợ đích của nhà vua, 
mới có quyền kế ngôi. Ngày làm lễ đăng quang cho vua mới, người ta 
phải gây thương tật cho những người anh em trong hoàng gia, người thì 
bị cắt ngón tay, ngón chân, người thì bị cắt mũi, xẻo tai, rồi bị đem giam 
mỗi người một nơi, không ai được giao giữ một chức vụ gì cả...”1. 

Ở một đoạn khác, sử nhà Tùy còn mô tả khá chi tiết về người Khmer 
và phong tục, tập quán của họ: “Đàn ông thì thân hình nhỏ nhắn và 
nước da ngăm đen nhưng đàn bà thì nhiều người có nước da trắng trẻo, 
có tục bới tóc và đeo hoa tai. Trai gái đều có vẻ lanh lợi và khỏe mạnh. 
Họ cho tay phải là trong sạch còn tay trái là nhơ bẩn. Sáng nào họ cũng 

1. Tùy thư, quyển 82; Liệt truyện 47, trích trong “Nhị thập lục sử”, 
tr.1198-1199.
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tắm rửa, đánh răng với những mảnh vỏ cau và không quên tụng kinh, 
niệm Phật. Trước bữa ăn họ cũng tắm rửa, ăn xong lại đánh răng rồi lại 
đọc kinh. Thức ăn của họ có nhiều chất mỡ, sữa và đường, gạo và kê 
thường được dùng làm bánh đa chấm nước thịt”1.

Về quan hệ hôn nhân và chế độ kế thừa tài sản, bộ sử này cũng viết: 
“Con trai muốn lấy vợ phải đem lễ vật sang tặng nhà gái, nếu nhà gái 
bằng lòng thì chọn một ngày lành để làm lễ rước dâu về nhà trai. Vợ 
chồng mới cưới kiêng tám ngày không ra khỏi nhà, chong đèn suốt đêm 
ngày. Sau lễ thành hôn, người con trai được cha mẹ chia cho một phần 
tài sản và đi ở nhà riêng. Khi cha mẹ chết, những người con chưa lập 
gia đình được chia gia tài để lại. Nếu con cái đều đã đi lấy vợ lấy chồng 
và đã nhận được của hồi môn cả rồi thì di sản để lại thuộc về công quỹ 
của nhà nước”2.

Đối với tang ma thì, “đám tang thì theo tục lệ như sau: con cái của 
người quá cố nhịn ăn trong bảy ngày, cạo đầu để tang và khóc lóc thảm 
thiết. Họ hàng bà con cùng với các thầy tu, thầy cúng đến đông đủ để 
đưa đám, vừa đi vừa tụng niệm, vừa đánh đàn, thổi kèn ầm ĩ. Tử thi 
được đem đốt thành tro trên một đám lửa mà củi là gỗ hương. Tro tử 
thi cho vào một cái liễn mạ vàng hoặc mạ bạc rồi đem thả xuống sông. 
Người nghèo thì chỉ dùng liễn bằng đất nung có tô màu. Có nhiều nhà 
chỉ đem đặt xác chết lên núi để cho thú rừng ăn thịt...”3. Như vậy, nếu 
mô tả trên đây là chính xác thì nhiều khả năng, người Chân Lạp đã đồng 
thời sử dụng các phương pháp mai táng như hỏa táng, thủy táng và điểu 
táng. Việc áp dụng phương pháp nào rất có thể phụ thuộc vào địa vị xã 
hội cũng như hoàn cảnh kinh tế của gia đình của người quá cố.

Về môi trường tự nhiên và khí hậu, sử nhà Tùy viết: “Miền Bắc 
Chân Lạp là một miền rừng núi có nhiều thung lũng. Miền Nam có 
những vùng đầm lầy rộng, khí hậu nóng nực, không bao giờ thấy có 
băng tuyết. Người trong nước thường trồng lúa, kê. Các loại hoa quả rau 

1, 2, 3. Tùy thư, quyển 82; Liệt truyện 47, trích trong “Nhị thập lục sử”,  
tr.1198-1199.
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xanh giống như ở Nhật Nam, Cửu Chân”1. Những đoạn mô tả, nhận xét 
trên đây về xã hội, văn hóa, hệ sinh thái Chân Lạp cho đến nay về cơ bản 
người ta vẫn thấy được duy tồn ở Campuchia hiện đại.

Qua các bi ký chúng ta thấy lịch sử Khmer trong thế kỷ X chủ yếu 
ghi lại những thành tích về xây dựng chứ ít thể hiện các sự kiện chính 
trị. Đó là một thời kỳ phát triển huy hoàng của văn minh Angkor. Đây 
là thời kỳ mà nền chính trị Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn. 
Sau sự sụp đổ của nhà Đường năm 907 là thời kỳ tranh đoạt quyền lực 
của các thế lực phong kiến mà lịch sử gọi là thời Ngũ Đại - Thập Quốc. 
Do vậy, các sứ thần, trí thức Trung Quốc ít đi ra nước ngoài. Các nhà sử 
học phải dựa hầu như hoàn toàn vào các văn bia hay các nguồn tư liệu 
bằng những vật liệu kém bền hơn như tư liệu viết trên lá cọ hiện được 
lưu tồn ở Campuchia. Trong khi đó, các văn bia chỉ tập trung nói đến 
công việc của Deva-raja và cuộc sống, hoạt động của cung đình. Nguồn 
thông tin về các hoạt động kinh tế, xã hội rất hạn chế. Điều chắc chắn 
là, để hiểu thêm các lĩnh vực đó cần phải bổ sung các tài liệu về khảo cổ 
học và nhân học. 

Trong Chân Lạp phong thổ ký, Chu Đạt Quan có ghi chép lại một 
số sinh hoạt của người dân, chẳng hạn như: “Người bản địa không làm 
nghề tằm tang. Đàn bà cũng không biết việc kim chỉ vá may, họ chỉ 
biết dệt vải bông gạo mà thôi. Họ cũng không biết se sợi, chỉ lấy tay 
kéo thành sợi. Không có khung cửi, đem một đầu buộc vào lưng, một 
đầu dắt vào trên cửa sổ. Thoi cũng chỉ dùng một ống tre. Năm gần đây, 
người Xiêm đến ở, mới làm nghề tằm tang. Giống dâu, giống tằm đều 
đem từ Xiêm đến. Cũng không có gai đay, chỉ có lạc ma. Người Xiêm 
lấy tơ tự dệt thành áo quần bằng lĩnh đen. Đàn bà Xiêm giỏi may vá. 
Người địa phương mặc quần áo rách đều thuê phụ nữ Xiêm vá”2. Ngoài 
ra, về đồ dùng sinh hoạt của người dân thì “nhà của những người tầm 
thường, ngoài buồng ra, không có bàn ghế, vò thùng gì khác. Nấu cơm 

1. Tùy thư, quyển 82; Liệt truyện 47, trích trong “Nhị thập lục sử”,  
tr.1198-1199.

2. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.51-52.
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thì dùng một cái chảo đất. Chôn ba hòn đất dưới làm bếp, lấy gáo quả 
dừa làm muôi. Dọn cơm thì dùng bát đất hoặc mâm đồng của Trung 
Quốc. Canh thì dùng lá cây làm một cái bát nhỏ, tuy đựng các chất lỏng 
cũng không chảy ra ngoài, lại lấy lá giao để chế thành một cái thìa nhỏ 
dùng để múc canh đổ vào miệng, dùng xong thì vứt đi. Cúng tế thần, 
Phật cũng như thế. Họ lại lấy đồ thiếc thay thế hay đồ đất đựng nước 
đặt bên cạnh để nhúng tay vào vì ăn cơm chỉ dùng tay bốc, cơm dính 
vào tay, không có nước thì không sạch đi được. Uống rượu thì dùng đồ 
thiếc có thể đựng đến ba, bốn chén, gọi là kháp, đựng rượu thì dùng 
chén thiếc, người nghèo thì dùng đồ bằng đất, còn như các nhà quyền 
quý giàu sang thì nhất nhất đều dùng bạc, có khi dùng vàng. Chỗ vua ở, 
phần nhiều dùng đồ bằng vàng, thể chế hình dạng khác nhau. Dưới đất 
trải chiếu cỏ Minh Châu hay trải da hổ báo, hươu nai và chiếu mây, gần 
đây mới đặt thứ bàn thấp, cao chừng một thước. Ngủ thì trải chiếu nằm 
dưới đất, gần đây lại dùng thứ giường thấp, thường thường do người 
Trung Quốc chế tạo. Ban đêm nhiều muỗi, cũng dùng vải che. Trong 
cung vua, làm bằng lụa sợi đôi dát vàng, đều là đồ dâng của các thuyền 
buôn. Lúa không xay mà dùng chày cối giã”1. 

Ngoài ra Chu Đạt Quan cũng cho biết, “từ quốc chủ trở xuống đến 
các tầng lớp nhân dân bên dưới trai gái đều búi tóc cao, để lộ cánh tay, 
chỉ thấy vải quấn quanh lưng, ra vào thì quấn thêm một dải vải lớn lên 
mảnh vải nhỏ. Vải cũng có nhiều đẳng cấp. Vải quốc chủ mặc, có thứ trị 
giá ba bốn lượng vàng, cực kỳ hoa lệ tinh mỹ. Trong nước tuy tự dệt vải, 
nhưng đều có vải Tiêm La (Xiêm) và Chiêm Thành đến, thường thường 
cho vải ở Tây Dương đến là tốt hơn cả vì nó tinh xảo và nhỏ mịn. Chỉ 
có quốc chủ mới được mặc loại vải hoa dày, đầu đội mũ vàng, như mũ 
các kim cương thường đội, hoặc có lúc không đội mũ, lại lấy dây xâu 
loài hoa thơm như hoa mạt lị (hoa nhài) quấn xung quanh búi tóc. Trên 
đỉnh có chừng ba mảnh trân châu lớn, tay chân và các ngón đều đeo 
vòng vàng và nhẫn khảm đá mắt mèo. Đi chân không, chân và bàn tay 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.52.
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đều lấy thuốc đỏ nhuộm màu đỏ. Vua đi ra thì tay cầm kiếm vàng. Dân 
bách tính thì chỉ có phụ nữ là được nhuộm tay chân, còn đàn ông thì 
không dám. Đại thần quốc thích có thể mặc vải hoa hai đầu. Dân bách 
tính thì chỉ có phụ nữ là được mặc vải ấy. Những người Đường (Đường 
nhân) mới đến, tuy mặc vải hoa hai đầu, người ta cũng không dám bắt 
tội, lấy cớ là “ám đinh bát sát”. “Ám đinh bát sát” nghĩa là không biết 
thể lệ”1.

Về đời sống và sinh hoạt tôn giáo, có thể nói dân tộc Khmer là dân 
tộc rất sùng đạo. Văn minh Khmer là nền văn minh tôn giáo2. Các di 
tích, di sản còn lại trên mặt đất, hay được phát hiện qua các nghiên cứu 
khảo cổ học cũng như các tư liệu thành văn, các huyền thoại, truyền 
thuyết... cho thấy rõ điều đó. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều 
tượng thần, tượng Phật có giá trị văn hóa cao trên khắp mọi miền của 
đất nước. 

Cùng với những tàn dư của tín ngưỡng nguyên thủy sùng bái thần 
tự nhiên hẳn là được bảo tồn từ thời đại Phù Nam, trải qua thời gian đến 
thời đại Angkor, xã hội Chân Lạp có hai tôn giáo lớn cùng tồn tại đó là 
Phật giáo và Bàlamôn giáo kết hợp với những yếu tố của Hinđu giáo. 
Giữa hai tôn giáo này ít khi xảy ra tranh chấp hoặc xung đột với nhau 
mà chúng thường hòa hợp, bổ sung cho nhau tạo thành một truyền 
thống khoan dung tôn giáo. Truyền thống tôn giáo đó đã chi phối tư 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.28-29.
2. Về nguồn gốc của dân tộc Khmer và nước Chân Lạp có nhiều quan niệm 

khác nhau. Có ý kiến cho rằng, Khmer vốn có nguồn gốc từ chủng tộc Môn - 
Khmer, là nhóm cư dân bản địa, sinh sống lâu đời trên vùng bán đảo Đông Dương 
còn người Campuchia là từ bên ngoài vào, có lẽ là từ miền Bắc Ấn Độ di cư sang. 
Giả thuyết này được đưa ra trên cơ sở vùng hạ lưu sông Hằng có vùng đất cũng 
có tên gọi là Campuchia. Cũng có người quan niệm, người Campuchia vốn có 
nguồn gốc từ vùng Tây Á. Nhưng cũng có nhiều tác giả cho rằng, người Khmer 
và Campuchia là cùng một chủng tộc, từng sinh sống lâu đời trên bán đảo Đông 
Dương. Họ vốn là chư hầu của Phù Nam nhưng đến đầu thế kỷ VII, đã chinh phục 
Phù Nam và thành lập nên vương quốc Chân Lạp rộng lớn.
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tưởng, tình cảm, cảm thức xã hội và sinh hoạt văn hóa của người Khmer 
cũng như đời sống chính trị của dân tộc này.

Các kết quả khảo cứu cho thấy, theo dấu chân của các thương nhân, 
thủy thủ, tăng lữ..., đạo Bàlamôn đã được truyền bá đến Đông Nam Á 
cũng như Chân Lạp vào những thế kỷ đầu sau Công nguyên. Tinh thần 
cơ bản của tôn giáo này được thể hiện trong bộ kinh Veda coi thần 
Brahma là chúa tể của muôn loài, là đấng tạo ra vạn vật trong vũ trụ 
đồng thời là cơ sở để tạo ra chế độ đẳng cấp Varnas trong xã hội Ấn Độ. 
Chế độ này quy định giữa bốn đẳng cấp có nhiều sự khác biệt về vị thế 
đối với tôn giáo, trong quan hệ xã hội, địa vị luật pháp cũng như quan 
hệ hôn nhân. Theo đó, đẳng cấp Bàlamôn được coi là sinh ra từ miệng 
của thần, là đẳng cấp tăng lữ, có nhiệm vụ nghiên cứu và giảng kinh 
Veda, chăm lo việc cúng tế và truyền thụ tri thức cho các đẳng cấp khác. 
Họ cũng là những người được nhận và phân phát của bố thí. Đẳng cấp 
Ksatrya được coi là sinh ra từ cánh tay của thần Brahma, gồm có giới 
quý tộc, vương công, võ sĩ, chiến binh có nhiệm vụ cai trị đất nước, bảo 
đảm an ninh. Họ cũng được nghiên cứu kinh Veda và tham gia vào các 
nghi lễ tôn giáo. Đẳng cấp Vaisya sinh ra từ bắp chân của Thần. Họ là 
những người lao động, nông dân, thợ thủ công, thương nhân. Họ cũng 
được tham gia vào một số nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo. Trong khi đó, 
đẳng cấp Sudra được coi là sinh ra từ bàn chân của Thần. Họ là những 
người có địa vị xã hội thấp nhất, không được phép tham gia vào các 
nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo và có trách nhiệm phải phục vụ ba đẳng cấp 
trên. Để duy trì chế độ đẳng cấp, khẳng định địa vị của giai cấp thống 
trị, giới quý tộc và tăng lữ Brahmana còn đặt ra bộ luật Manudharma 
(Luật Manu) để xác định về mặt pháp lý, địa vị bất bình đẳng của chế 
độ đẳng cấp Varnas. Mặc dù có những hạn chế căn bản về xã hội nhưng 
trên phương diện triết học có thể thấy chế độ đẳng cấp Varnas với việc 
coi tất cả bốn đẳng cấp (con người) đều được sinh ra từ thần Brahma 
(có chung một nguồn cội) là sự thể hiện một nhân sinh quan sâu sắc. 
Cách giải thích sự khác biệt giữa bốn đẳng cấp về địa vị kinh tế, xã hội 
và tôn giáo tuy có mang tư tưởng của thuyết “định mệnh” nhưng cũng 
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cho thấy một quan điểm thực tiễn về hoạt động xã hội và năng lực khác 
biệt giữa các lớp người. Trên phương diện chính trị, xã hội chế độ đẳng 
cấp Varnas được bảo đảm bằng luật Manudharma đã góp phần duy trì 
sự ổn định và trật tự xã hội đồng thời khẳng định rõ thân phận, trách 
nhiệm đối với từng đẳng cấp.

Đạo Bàlamôn chủ trương vạn vật tồn tại trong vũ trụ là vĩnh viễn, 
bất di bất dịch. Điều đó cũng có nghĩa rằng, địa vị xã hội, bổn phận của 
các đẳng cấp là không thể thay đổi. Bàlamôn còn chủ trương thuyết 
luân hồi và nghiệp báo cho rằng sau khi chết con người có thể mang 
một thân phận hay kiếp khác tốt đẹp hay thấp hèn hơn điều đó hoàn 
toàn phụ thuộc vào sự rèn luyện, tu hành của mỗi người lúc sống. Do 
vậy, Bàlamôn giáo khuyên người ta hướng thiện, làm điều thiện có 
như vậy mới mong đạt đến một sự cải hóa thân phận ở một kiếp sau 
tốt đẹp hơn. 

Trong khoảng thế kỷ IX và X, đạo thờ thần Shiva chiếm ưu thế. Vào 
thế kỷ XII, việc thờ thần Vishnu cũng đủ mạnh để khuyến khích người 
ta xây dựng các công trình lớn, mà điển hình là Angkor Wat. Nhưng 
đạo Phật bao giờ cũng có nhiều tín đồ. Giới tăng lữ và tín đồ tam giáo 
đều hiểu rằng tất cả các tôn giáo này đều du nhập từ bên ngoài vào nên 
đều phải duy trì lòng khoan dung và hòa hợp với nhau. Hơn thế nữa, 
có nhiều sự hòa hợp giữa các tôn giáo bởi thuyết vật linh và thờ cúng 
tổ tiên vẫn tiếp tục là tôn giáo thực sự của đại chúng. Trong đời sống xã 
hội, luật Manu và các quy định khác của đạo Bàlamôn được triều đình 
công nhận chính thức, nhưng nhân tố quyết định hầu hết mọi vấn đề là 
phong tục truyền thống.

Đã có sáu nhà vua trị vì trong suốt thế kỷ X và thành tựu lớn nhất 
của họ chủ yếu là xây dựng các công trình kiến trúc. Chỉ có hai trong số 
họ là đáng lưu ý về những thay đổi chính trị. Jayavarman IV (928 -942) 
đã tiếm ngôi và chinh phục Yasodharapura (Angkor) rồi sau đó phải từ 
bỏ Angkor và xây dựng một thủ đô mới ở Koh Ker cách xa về phía đông 
bắc. Rajendravarman II (944-968) đã truất ngôi của Harshavarman II, 
con của kẻ tiếm quyền và chuyển thủ đô trở về Angkor và đây vẫn là 
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kinh đô của người Khmer cho đến khi bị từ bỏ lần cuối cùng vào năm 
1432. Đi kèm theo việc trở lại Yasodharapura là một nhiệm vụ tái thiết 
to lớn và trong một tấm văn khắc nhà vua đã được ca ngợi do đã làm cho 
vùng này “trở nên nguy nga và duyên dáng bằng cách đã dựng lên ở đó 
những ngôi nhà được trang hoàng bằng vàng sáng loáng, các cung điện 
lấp lánh đá quý, giống cung điện của Mahendra trên trái đất”. Vua đã 
tiến hành xâm chiếm Chămpa năm 945-946 và một văn khắc của người 
Chăm công nhận Rajendravarman lấy một tượng vàng của Bhagavati 
ra khỏi đền Po Naga. Đức vua thờ Shiva nhưng các văn khắc cho thấy 
có rất nhiều tôn giáo và đức vua rất khoan dung đối với tôn giáo. Đạo 
Phật dưới triều vua Rajendravarman II đã phát triển thịnh đạt. Việc thờ 
cúng tổ tiên cũng ngày càng hòa đồng với các sinh hoạt tôn giáo trong 
đền thờ lớn.

Thời kỳ cầm quyền lâu dài của Jayavarman V (968-1001) là một 
kỷ nguyên học vấn và có nhiều quan thượng thư xuất chúng. Khi mới 
lên ngôi, đức vua còn trẻ tuổi do vậy tư tưởng, tri thức tôn giáo đã có 
nhiều ảnh hưởng đến tư duy và đời sống chính trị của ông. Ông đã không 
ngừng khuyến khích phát triển tri thức, giáo dục. Không có một triều đại 
Chân Lạp nào xuất sắc hơn về mặt học vấn. Một văn khắc viết: “Từ tất cả 
mọi phương hướng những người Bàlamôn nổi tiếng về sự uyên bác của 
họ, những người nắm được bản chất của khoa học Vedata, trung thành 
với nhiệm vụ của mình... và rất giỏi về kinh Vệ Đà và triết Vệ Đà đã chào 
đón đức vua...”. Điều đáng chú ý là, vào thời cầm quyền của ông, nhiều 
phụ nữ đã nắm giữ vai trò cao trong triều đình. Prana là người đứng đầu 
của các thư ký thân tín, Indralakshimi, em gái của Jayavarman V, đã kết 
hôn với Divakara, một người Bàlamôn từ vùng Bắc Ấn Độ, được ca 
ngợi trong văn khắc và Jahnavi nổi tiếng do các công trình tôn giáo của 
mình. Người Trung Quốc cho rằng, phụ nữ hoàng gia đã giữ những 
cương vị chính trị cao và chính họ là người có kiến thức về thiên văn cũng 
như quản lý nhà nước. Vào thời kỳ đầu của triều đại Jayavarman V, ông 
đã làm lễ khánh thành Banteay Srei, được coi là ngôi đền đẹp nhất trong 
các ngôi đền của người Khmer. Các thánh đường của Banteay Srei đều 
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nhỏ so với hầu hết các công trình lớn của người Khmer và vì một lý do 
nào đó chưa được biết ngôi đền này được gọi là “Pháo đài của phụ nữ”. 
Banteay Srei không những được coi là hoàn mỹ về nghệ thuật kiến trúc 
mà còn có những phù điêu trang trí trên tường đẹp nhất trong nghệ 
thuật Khmer.

Khoảng thế kỷ VIII, Hinđu giáo xuất hiện ở Ấn Độ, tôn giáo này 
bắt đầu thay thế vị trí của Bàlamôn giáo, đấu tranh với Phật giáo và dần 
từng bước chi phối ảnh hưởng trong xã hội. Trong xu thế đó, Hinđu 
giáo cũng được truyền bá đến Đông Nam Á. Kinh Brahmana dần thay 
thế kinh Veda. Các vị thần như Brahma, Vishnu, Shiva trở thành các vị 
thần trung tâm và được nhiều người tôn kính. Mặc dù có những thiên 
năng khác biệt nhưng các vị thần đã hợp thành một thể thống nhất theo 
quan niệm “Tam vị nhất thể ”. Ở một khía cạnh nào đó, quan niệm này 
tương đối gần gũi với thuyết chúa Cha, chúa Con và Đức chúa Thánh 
thần của Kitô giáo.

Điều đáng chú ý là, ở Chân Lạp thần Brahma chỉ là vị thần tượng 
trưng cho tinh thần tuyệt đối có ý nghĩa về mặt triết lý hơn là về mặt tôn 
giáo. Điều đó lý giải vì sao ít thấy có tượng thần Brahma thờ trong các 
đền chùa Khmer. Trong khi đó, thần Vishnu là đấng sáng tạo ra vũ trụ, 
thường được thể hiện trong tư thế “Thiền định” trong các bức chạm nổi 
ở đền Angkor. Khi thần thức dậy tức là một kỷ nguyên vũ trụ mới bắt 
đầu, thế giới ra khỏi trạng thái hỗn mang để rồi trở lại trạng thái đó khi 
thần “đi ngủ” trở lại. Cứ như vậy, vũ trụ chuyển động, luân hồi lúc tỉnh, 
lúc mê theo hơi thở và nhịp điệu của Thần. Mỗi khi Thần tỉnh dậy thì 
thường hiện thành thân hình người hay động vật (Avatars) ví như hình 
con cá trong truyền thuyết về nạn đại hồng thủy, hay hình tượng con rùa 
trong truyền thuyết về lọ nước thần trường sinh bất tử (Amrita) chôn 
sâu dưới đáy biển. Phổ biến và có nhiều ảnh hưởng nhất trong đời sống 
tôn giáo của cư dân Chân Lạp là thần Vishnu được thể hiện trong hình 
tượng một nhân vật có nghìn đầu và tám tay cưỡi chim thần Garuda 
đang đánh nhau với con quỷ Bana được thần Shiva phù hộ. Bana phun 
ra một bức màn lửa để tự vệ nhưng chim thần Garuda đã hút nước 
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sông Hằng phun vào bức màn lửa nên đã giành được chiến thắng. Thần 
Vishnu bèn xông lên định tiêu diệt quỷ Bana nhưng thần Sihva đã xuất 
hiện, xin Vishnu tha cho con quỷ dữ.

Thần Shiva đứng ngôi thứ ba trong “Tam vị nhất thể ”. Shiva cũng 
như thần Vishnu được người Khmer tin thờ rất mực. Shiva là thần hủy 
diệt, đồng thời cũng là thần sáng tạo bởi trong vũ trụ sự sống nảy sinh 
từ cái chết. Shiva cũng là chủ trì tình dục, chủ trì sự sinh sôi, nảy nở 
của giống nòi. Ở Ấn Độ cũng như ở Chân Lạp thần Shiva được hình 
tượng hóa bằng linh vật, Linga (Phallus), tượng trưng cho sức mạnh, 
quyền uy đầy nam tính đồng thời đó cũng là biểu tượng của sự sinh 
sôi, nảy nở, phát triển phồn thịnh. Đầu thời đại Angkor sự sùng bái 
thần tượng Linga đồng nghĩa với sự sùng bái nhà vua. Do đó mà xuất 
hiện quan niệm về “Vua - Thần” (Deva-raja). Tín ngưỡng tôn giáo này 
đã chi phối mạnh mẽ tư tưởng, tình cảm và tài nghệ của các nhà kiến 
trúc, điêu khắc... thời đại Angkor. Bên cạnh đó, như đã trình bày ở trên, 
người Chân Lạp cũng rất sùng bái hình tượng Harihara rất phổ biến ở 
thời Phù Nam và Chân Lạp. Sự kết hợp của hai vị thần Vishnu (Hari) và 
Shiva (Hara) đã tạo nên một pho tượng hai mặt bốn tay, hai tay bên phải 
là của Shiva, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm đinh ba còn hai tay bên 
trái là của Vishnu, một tay cầm tù và, một tay cầm chùy.

Ngoài ba vị thần chính nói trên, trên bệ thờ các vị thần của đạo 
Hinđu còn có các thần Mặt Trời (Surya), thần Đại Dương (Varuna), 
thần Gió (Vayu), thần Mưa (Pasanya), thần Lửa (Anbi) và phổ biến hơn 
hết là thần Indra, tượng trưng cho sức mạnh và ánh sáng, thần giông tố 
và sấm sét. Khi giận dữ thì nổi cơn lôi đình nhưng những lúc bình yên 
thì thần cũng hiền hòa, khoan dung hết mực.

Theo như văn bia Sdok Kak Thom khắc vào thế kỷ XI (được dịch 
vào năm 1915), nhà vua bắt đầu triều đại của mình bằng việc đặt tên 
mới cho thủ đô là Indrapura. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, địa điểm 
của kinh đô ngày nay được xác định là phía đông của Kompong Cham, 
thuộc vùng hạ lưu sông Mê Kông. Ở đó đức vua đã tin dùng một người 
theo đạo Bàlamôn là Sivakaivalya. Người này đã trở thành tu sĩ đầu  
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tiên của giáo phái mới được đức vua biến thành tôn giáo chính thức, tôn 
giáo Devaraja, tức thiết chế Vua - Thần, một hình thái của đạo thờ thần 
Shiva tập trung thờ Linga được coi là nhân cách thiêng liêng, được thần 
Shiva truyền lại cho đức vua thông qua vị giáo sĩ Bà La Môn. Người ta 
coi sự thịnh vượng của vương quốc này là gắn liền với sức mạnh thần 
thánh mà thần Shiva với hình tượng Linga được coi là thần chủ đạo.

 Khái niệm về núi - đền miếu (temple - mountain) có nguồn gốc 
còn sớm hơn nhiều so với bản thân việc tôn thờ thần Siva. Nó có từ 
thời Mesopotami cổ và từ đó đã lan sang Ấn Độ. Tại đó một số triều đại 
Hinđu đã có những ngọn núi thiêng của mình. Như chúng ta đã thấy, cư 
dân Phù Nam có ngọn núi thiêng của mình như Ba Phnom và Ba Thê. 
Trong khi đó ở Java, dòng vua Sailendra luôn tự coi mình là cháu con 
của “các vị vua núi”. Việc vua Jayavarman I thực hiện nghi lễ thờ cúng 
này là một cử chỉ thể hiện tinh thần độc lập. Đó cũng đồng thời là dấu 
hiệu cho thấy đức vua tự coi mình là một Chakravartin, tức vua của 
toàn thiên hạ. Đối với ông vua và những người thừa kế, điều đó có một 
ý nghĩa gần tương tự như con voi trắng đối với các vị quốc vương là Phật 
tử thuộc phái Tiểu thừa. Trong vài thế kỷ sau đó, các vị vua Khmer đều 
có nhiệm vụ xây dựng núi - miếu thờ của mình nhằm bảo tồn tượng 
thần Linga hoàng gia được coi là nơi lưu giữ “cái tôi thiêng liêng của đức 
vua”. Do vậy, đã xuất hiện các miếu thờ lớn, niềm vinh quang của khu 
vực Angkor.

Bên cạnh đó, thế giới tôn giáo của người Khmer còn có sự hiện hữu 
của các thần. Trong số đó thần Ganesa có mình người, đầu voi là thần 
tượng trưng cho tri thức và trí tuệ, thần Kama tượng trưng cho tình yêu 
và vẻ đẹp của sức trẻ. Các thần hộ pháp (Devarapalas) bảo vệ đền chùa 
gồm ông Thiện (Devas) và ông Ác (Asuras). Ngoài ra còn có các vị nữ 
thần (Davatas) và các nàng tiên (Apsaras), các vũ nữ và nhạc công nhà 
trời (Gandharvas). Tất cả các vị thần này đều được thể hiện rất sinh động 
trên các bức chạm nổi của các đền chùa Angkor Thom và Angkor Wat.

Động vật cũng có nhiều loại hóa thành thần trong tín ngưỡng của 
Hinđu giáo. Ví như chim thần Garuda của thần Vishnu, rắn thần Naga, 
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thần đất và thần nước giữ vị trí hàng đầu trong tín ngưỡng sùng bái vật 
tổ (totem) cổ xưa của người Khmer cổ. Theo đó các vua đầu tiên của 
Phù Nam đều tự hào là hậu duệ của các vị khai tổ Kaundinya và Soma, 
công chúa của vua xứ “Naga”. Các đời vua Chân Lạp cũng như các đời 
vua về sau của Campuchia cũng đều có chung niềm tin và quan niệm 
như vậy. Ở Chân Lạp đâu đâu người ta cũng thấy sự xuất hiện của rắn 
thần Naga. Rắn thần tạo thành các dãy lan can ở hành lang, xung quanh 
các sân gác, các bể hồ, hai bên các bậc thềm, các cầu, đường, các cổng 
ra vào nơi đền chùa và cung điện. Thần Vishnu thiền tọa trên mình rắn. 
Rắn quấn mình trên thân tượng thần Shiva và Ganesa. Phật cũng ngồi 
trên mình rắn bảy đầu và bảy đầu rắn che ở bên trên như một cái tàn 
lọng. Rắn thần hổ mang ngự trị khắp nơi trong nghệ thuật Khmer, thủy 
thần là hình ảnh trung tâm của tôn giáo đại chúng1.

Phật giáo xuất hiện ở Ấn Độ thế kỷ VI tr. CN và đến những thế kỷ 
đầu sau Công nguyên thì được truyền bá đến Chân Lạp và Đông Nam 
Á. Với chủ trương bình đẳng, bác ái, hành thiện..., Phật giáo đã đáp ứng 
được nguyện vọng của đại đa số quần chúng trong việc tìm ra một con 
đường giải thoát cho các tín đồ. Trong quá trình thâm nhập, cùng với 
Phật giáo Tiểu thừa (Hinayana), Phật giáo Đại thừa (Mahayana) cũng 
đã có nhiều ảnh hưởng trong xã hội. Với chủ trương hướng đến một 
con đường cứu vớt rộng, Phật giáo Đại thừa đã mở ra một con đường 
giải thoát mới, tạo thêm nhiều vận hội, nhân duyên mới cho các tín đồ 
ngoan đạo, những người hành thiện thực tâm tin theo Phật để đạt đến 
cõi Niết Bàn (Nirvana). 

Theo quan niệm của các tín đồ Phật giáo và người Khmer, đứng 
đầu trong giới các vị Bồ Tát là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó chính là đức 
Phật Lokecvara du nhập vào Chân Lạp thế kỷ VIII và được tôn thờ như 
các thần Shiva, Vishnu. Hình tượng đức Phật thường được thể hiện 
dưới dạng đứng hay ngồi trên tòa sen. Tiêu biểu trong số đó là tượng 
đức Phật trên ngọn chùa tháp Bayon cũng như trên các cổng ra vào đền 

1. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.215.
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Angkor Vat. Các điêu khắc Khmer tiêu biểu của thời đại Angkor đã 
tạo nên trên nền đá của các ngôi chùa tháp những gương mặt đức Phật 
khổng lồ với nụ cười khoan dung, huyền bí nhưng cũng đầy viên mãn. 
Trong các vùng thôn quê “mỗi một thôn hoặc có chùa hoặc có tháp”1, đa 
phần người dân đều theo đạo Phật.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng tất cả các tôn giáo trên đây đã hòa 
hợp với tín ngưỡng bản địa của dân tộc Khmer. Theo đó, các vị quân 
vương cùng với việc xây dựng chùa tháp Phật giáo thì dường như cũng 
xây dựng các đền tháp thờ Brahmana và Hinđu giáo. Sự kết hợp hài hòa 
của các tín ngưỡng, tôn giáo là nét đặc trưng cơ bản trong đời sống tinh 
thần của người Khmer đồng thời cũng là cơ sở trong chính sách khoan 
dung tôn giáo truyền thống của quốc gia Chân Lạp. 

Theo như những nghiên cứu trên văn khắc thì gắn liền với các miếu 
thờ tôn giáo và có rất nhiều bằng chứng về tôn giáo nhà nước. Vào thời 
kỳ tiền Angkor, đạo Phật không còn chiếm vị trí ưu ái như thời đại Phù 
Nam. Đạo Hinđu chiếm ưu thế và đặc biệt là thờ Linga biểu trưng sức 
mạnh của thần Shiva. Đây cũng là vị thần trung tâm trong sinh hoạt 
tôn giáo của cung đình. Các giáo phái chính thờ Harihara, Shiva và 
Vishnu được thống nhất thành một hệ thống các triết luận và niềm tin 
tôn giáo được coi là đã xuất hiện lần đầu tiên trên các văn bia Badami và 
Mahavellipur ở xứ Pallava vào khoảng trước năm 450 sau Công nguyên.

Văn hóa Chân Lạp thời kỳ này còn rất phổ biến tín ngưỡng Vua - 
Thần (Deva-raja) và sự sùng bái tượng thần Linga.

Chúng ta biết rằng, vua Khmer được tôn vinh là Devaraja, nhân 
vật trung gian giữa con người và các thế lực thần thánh, duy trì trật tự 
(dharma) đã được thiết lập do tổ tiên truyền lại. Ông là người thay mặt 
thần dân để cầu mong thế giới tâm linh ban phát sự thịnh vượng cho 
vương quốc mình. Thành phố của nhà vua chính là hình ảnh của vũ trụ 
được giải thích là núi Meru của đạo Hinđu. Hiển nhiên, đức vua được 
coi như là người sáng tạo và chỉ huy các công trình công cộng nhằm 

1. Chu Đạt Quan: Chân Lạp phong thổ ký, Sđd, tr.54.
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đảm bảo sự phồn vinh. Như vậy, tôn giáo và các hệ thống kinh tế đã gắn 
bó mật thiết với nhau, bắt nguồn từ tình trạng xã hội trước khi có bất 
cứ tác động nào của ảnh hưởng Ấn Độ. Groslier đã nhận xét rằng: “dưới 
một cái vỏ Ấn Độ hào nhoáng, tôn giáo cơ bản của xã hội Khmer là tục 
tôn thờ nước và đất”1.

Cũng như các quốc gia cổ đại phương Đông khác, nhà nước Angkor 
ngay từ khi mới ra đời, đã cần có một cơ sở tư tưởng phù hợp với xu 
hướng củng cố nền thống nhất quốc gia và xây dựng chế độ chuyên chế 
trung ương tập quyền. Cơ sở tư tưởng đó là tín ngưỡng Vua - Thần mà 
sự biểu hiện cụ thể của nó là sự sùng bái thần tượng Linga của nhà vua. 
Người sáng lập ra tín ngưỡng đó chính là Jayavarman II, người đã đặt 
nền móng cho sự thống nhất lãnh thổ Chân Lạp, sau khi giải phóng đất 
nước mình khỏi sự thống trị của người Java và tiễu trừ các thế lực phong 
kiến cát cứ trong nước. Điều này cũng được ghi chép trong bia ký Sdok 
Kak Thom như sau: “Thần - Vua ngự trị trong tất cả mọi kinh thành mà 
các nhà vua đã rước đưa thần đến, với tư cách vị thần linh bảo hộ vương 
triều cho những vị quân vương tiếp sau”2. Có thể đó chính là ngôi điện 
thờ hình kim tự tháp, được dựng lên trên một hòn núi tự nhiên hoặc 
nhân tạo để từ đó trở thành trung tâm điểm của hoàng thành: điện 
Bakong ở Hariharalaya (Roluos), điện Bakheng trong đô thành Angkor 
đầu tiên, kim tự tháp lớn ở Koh Ker, điện Phimmeanakas, điện Baphuon 
và cuối cùng là đền tháp Bayon ở Angkor Thom.

Từ đó tín ngưỡng Devaraja đã trở thành tín ngưỡng tôn giáo của cả 
nước. Mặc dù tín ngưỡng này bắt nguồn từ sự sùng bái thần Shiva của 
đạo Hinđu, nhưng phải thấy rằng đây là một sự sáng tạo độc đáo của 
người Khmer chứ không phải vay mượn hay rập khuôn máy móc theo 
tôn giáo Ấn Độ. Thần Shiva được nhân cách hóa dưới hình dạng nhà 
vua mà nhà vua thì được thần thánh hóa dưới dạng thần tượng Linga 

1. D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.215.
2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.193.
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của Shiva (SivaLinga). Vua tức là thần nhưng thần cũng tức là vua. Tư 
tưởng về sự đồng nhất với vua đó được thể hiện rất rõ nét trong nhiều 
bút tích của thời đại Angkor. Tục lệ đặt tên thật cho các vua Khmer 
quá cố cũng nói lên được tư tưởng về sự đồng nhất thần với vua đó. 
Bất cứ một ông vua Khmer nào mới qua đời cũng đều được sự suy tôn 
bằng một tên thụy có tính chất thần bí và tôn nghiêm hơn; tên hiệu này 
được cấu thành bằng cách nối tên vua Khmer đó với chữ Shiva hoặc 
chữ Deva ở đằng sau. Ví như Indrasvara là tên thụy của Indravarman, 
Rajendrasvara là tên thụy của Rajendravarman. Suryavarmandeva 
là tên thụy của Suryavarman. Có khi người ta đặt hẳn một biệt hiệu 
khác nói lên tính chất siêu phàm của những ông vua đã qua đời. Ví như 
Suryavarman I được gọi là Niecvanapada, Jayavarman IV được gọi là 
Paramasipada, v.v..

Từ thời Suryavarman II, người ta đã bắt đầu tạc tượng các vua 
theo phong thái của các vị thần, ngay khi vua đang còn sống. Người ta 
cũng rất quan tâm đến việc tạo tượng thần sao cho giống người thực. 
Những pho tượng thần và Phật tạc dưới đời các vua Suryavarman II và 
Jayavarman VII cũng như những tháp có mặt ở đền Bayon là những 
bằng chứng cụ thể.

Tục lệ xây dựng đền chùa trên những đồi núi nhân tạo thường được 
gọi là chùa tháp cũng nói lên tính chất thần thánh và uy quyền của nhà 
vua. Trước đây ở thời đại tiền Angkor, người Khmer chỉ thờ thần trong 
các ngôi đền xây dựng trên các đỉnh núi thiên nhiên, xa nơi tụ cư. Đến 
thời Angkor, với sự xuất hiện của tín ngưỡng Vua - Thần, người ta phải 
nghĩ đến cách đắp nên những ngọn đồi cao rồi xây dựng trên đó một 
ngôi chùa tháp để thờ tượng thần Linga vừa là biểu trưng sức mạnh 
sáng tạo, thần thánh của thần Shiva, vừa là hiện thân của nhà vua. Chùa 
tháp cao được kiến dựng ở trung tâm kinh đô, có thành cao và hào sâu 
bao bọc là hình ảnh thu nhỏ của ngọn núi vũ trụ Meru, nơi ở của các 
thần Indra, chúa tể của các thần. Xung quanh chùa tháp là những dãy 
núi cao và đại dương bao bọc theo vũ trụ quan duy tâm thần bí của 
người Ấn Độ cổ đại.
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Có thể nói, sự kết hợp giữa vương quyền và thần quyền đã làm cho 
chính quyền quân chủ trở nên thiêng liêng hơn và làm tăng thêm quyền 
lực chính trị của nhà vua Khmer. Nhưng, trong các đền chùa người ta 
chỉ thờ những vị thần có tư chất thiêng liêng tuyệt đối hay những nhà 
vua tài năng, có sức mạnh. Điều đó cũng có nghĩa rằng, không bao giờ 
người ta thờ những vị vua là những người chỉ mới có những biểu biện 
của thần thánh mà thôi. Như vậy, rõ ràng tín ngưỡng tôn giáo Devaraja 
của người Khmer ở thời đại Angkor là một thứ tín ngưỡng có tính chất 
thực dụng nhằm củng cố chính quyền quân chủ chuyên chế trên cơ sở 
triết học thần bí1.

Với tư cách là vương quốc Ấn Độ hóa, những tục thờ cúng của 
người Ấn Độ và đặc biệt là tục thờ thần Shiva đã đánh dấu một khuynh 
hướng mà nó được thể hiện nổi bật ở Ấn Độ và kết cục đã trở thành một 
tục sùng bái vương quyền. Bản chất của vương quyền, hay như một vài 
văn bia đã nói, “cái tôi tinh tế” của nhà vua, được coi như ngự trị trong 
hình tượng Linga đặt trong một kim tự tháp ở trung tâm hoàng thành 
được giả định là nằm trên trục của thế giới. Sự hiện diện của Linga sẽ 
đem lại sức mạnh và sự bảo trợ vương quyền cũng như cho cuộc sống 
yên bình của nhân dân. Khi mới sáng lập vương triều, một tăng lữ Bà La 
Môn cao cấp thường đứng ra tổ chức một nghi lễ long trọng đồng thời 
ông cũng giữ vai trò trung gian trao tượng Linga, với sức mạnh từ thần 
Shiva, cho nhà vua. Sự giao cảm giữa nhà vua và thần linh với sự trung 
gian của một tăng lữ bao giờ cũng được thực hiện trên một không gian 
thiêng của đền miếu2.

3. Kiến trúc, nghệ thuật 

Kiến trúc Khmer phần lớn được biết đến nhờ vào những công trình 
xây dựng vào thời đại Angkor đặc biệt khoảng cuối thế kỷ XII đầu thế 
kỷ XIII.

1. Tham khảo thêm Phạm Việt Trung, Nguyễn Xuân Kỳ, Đỗ Văn Nhung: Lịch 
sử Campuchia, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982.

2. G.Coedès: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông, Sđd, tr.190.
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Phật giáo, Ấn Độ giáo và tư duy huyền thoại có ảnh hưởng lớn đến 
tư duy xây dựng và nghệ thuật của các công trình kiến trúc vĩ đại này. 
Đặc trưng cơ bản của kiến trúc thời này là được làm từ vật liệu gỗ, tre 
nứa hoặc rơm rạ và đá. Nhưng những gì còn lại đến ngày nay chỉ là các 
công trình được kiến tạo bằng những vật liệu bền vững như gạch, đá. 
Các công trình đó có thể là các bức tường thành, đường giao thông hay 
các ngôi đền, miếu.

Ở một số con đường người ta vẫn thấy những bao lơn tạc hình 
rắn Naga chín đầu, vươn cao từ 2-3 m, xòe rộng phủ bóng xuống mặt 
đường. Trong khi đó, về loại hình kiến trúc nhìn chung của các ngôi đền 
đều có đỉnh chóp nhọn, bốn mặt được chạm trổ các bức phù điêu miêu 
tả cuộc sống con người ở thế giới bên kia, hoặc cuộc sống hiện tại của 
người dân vương quốc Khmer bấy giờ, hay cuộc chiến với nước láng 
giềng Chămpa.

Bên cạnh đó, dường như cuộc sống náo nhiệt, sinh động của ngày 
hội Angkor hằng năm được thể hiện qua hình ảnh các nữ thần Apsaras 
với thân hình mềm mại, cân đối đang uyển chuyển múa. Nhưng các bức 
phù điêu đó còn trở nên toàn mĩ bởi sự hiện diện của cả những động vật 
thiêng đã đi vào huyền thoại như khỉ, ngựa đã từng được miêu tả trong 
sử thi Ramanaya của Ấn Độ. Bên cạnh đó, hình thức khắc những ký tự 
hay con số cũng rất phổ biến ở nhiều công trình. 

Về bố cục, các ngôi đền thường có một cửa chính, ba phía còn lại 
của đền cũng có cửa nhưng chỉ là giả, để tạo cảm giác đối xứng cho 
ngôi đền. Công trình nổi tiếng nhất ở thời đại Angkor là đền Bayon với 
200 gương mặt của Quán Thế Âm (Avalokitesvara). Chiêm bái những 
công trình này, không thể không khâm phục sức mạnh phi thường và 
bàn tay tài hoa của những kiến trúc sư, nghệ nhân, thợ thủ công Khmer 
xưa. Các công trình đó đã đạt đến độ hòa luyện cao giữa một công trình 
xây dựng với một tác phẩm kiến trúc và nghệ thuật. Hơn thế đó còn là 
những công trình kiến trúc tôn giáo. Mỗi đường nét, hình dáng, các bức 
phù điêu, tác phẩm điêu khắc đều thể hiện một hình tượng, triết luận 
tôn giáo để rồi hòa chung với các công trình kiến trúc khác trong quần 
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thể di tích hợp thành một thế giới tôn giáo hợp chỉnh, thiêng liêng. 
Không chỉ tạo nên một phong cách nghệ thuật riêng, kiến trúc Khmer 
còn có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc của các quốc gia láng giềng như 
Xiêm và Chămpa.

Thông qua những khảo cứu về kinh tế và xã hội, các nhà khoa học 
đã cố gắng tìm ra nhiều lời giải đáp cho việc nghiên cứu về lịch sử và 
nghệ thuật, kiến trúc Angkor. Một số nhà khoa học vẫn cho rằng với một 
cộng đồng nông nghiệp, “một nền văn minh thảo mộc”, người Khmer 
khó có thể đủ nguồn lực kinh tế để có thể kiến tạo nên một loạt các đền 
miếu, lâu đài có quy mô lớn và sự hoàn hảo đến như vậy. Điều này có 
thể được giải thích một phần nhờ những yếu tố nông nghiệp và nền 
kinh tế thủy nông nổi tiếng của người Khmer. Tuy nhiên, những hoạt 
động của các ngành kinh tế khác như khai thác lâm nghiệp, sản xuất thủ 
công nghiệp, khai thác biển và thương mại cũng có ý nghĩa quan trọng 
trong các hoạt động kinh tế, đồng thời bảo đảm nguồn lực vật chất cần 
thiết cho các hoàng đế Khmer xây dựng những công trình lớn và mở 
rộng ảnh hưởng đối với các quốc gia láng giềng khu vực1.

Với các hoạt động nông nghiệp và kinh tế thủy nông chúng ta thấy, 
là một tộc người cổ nhưng phát triển sau nên người Khmer đã thừa kế 
phương pháp tưới tiêu của cư dân Phù Nam. Các nhà nghiên cứu đã 
phát hiện thấy khu vực Angkor là không gian lý tưởng để xây dựng một 
hệ thống điều hòa nguồn nước phục vụ cuộc sống con người và phát 
triển kinh tế. Hệ thống này nhằm giải quyết một vấn đề được đặt ra do 
nguồn thủy lượng dồi dào lại tập trung trong một thời gian ngắn. Người 
Khmer đã xây dựng một hệ thống thủy nông rộng lớn, bảo đảm có thể 

1. Xem Michel Jacq - Hergoualc’h: The Malay Peninsula: Crossroads of the 
Maritime Silk Road (100BC-1300AD), The Journal of Asian Studies, vol.62, n02, 
May, 2003, pp.706-708. Trong công trình này tác giả cho rằng các mandala của 
Srivijaya đã có nhiều mối quan hệ kinh tế với Phù Nam, Chenla, Chămpa và 
Campuchia, đồng thời cũng có nhiều quan hệ với vương quốc của người Môn 
Dvaravati cũng như với Java và Ấn Độ. Tham khảo thêm Dawn Rooney: Khmer 
Ceramics, The Journal of Asian Studies, vol.45, n03, May, 1986, pp.661-662.
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lưu trữ nguồn nước lớn trong mùa mưa, có thể sử dụng hợp lý trong 
mùa khô cho con người và tưới tiêu thường xuyên cho những cánh 
đồng lúa. Hệ thống này dựa vào việc xây dựng các baray tức các hồ chứa 
nước khổng lồ. Mỗi hồ đó có dung lượng khoảng 30 triệu m3. Ở mỗi hồ 
chứa có một hệ thống điều hòa để thải nước ra khi cần thiết. Toàn bộ 
khu vực đất canh tác của Angkor gồm khoảng 12,5 triệu mẫu đã được 
chia thành những thửa ruộng cụ thể thuận lợi cho việc xác lập quyền sở 
hữu, canh tác, chăm bón và thu hoạch. Do có điều kiện tự nhiên thuận 
lợi, nông nghiệp Chân Lạp có khả năng thu hoạch ba hay thậm chí bốn 
vụ một năm. 

Bên cạnh đó, mạng lưới kênh rạch hoàn chỉnh còn phục vụ tích 
cực cho những mục tiêu phát triển giao thông và cung cấp nguồn nước 
cho các khu định cư. Trên thực tế hệ thống thủy nông đó được xây 
dựng nhằm bảo vệ đất khỏi bị xói mòn do không kiểm soát được tình 
trạng ngập lụt trong mùa mưa. Dường như hệ thống này đã khống chế 
được tình trạng ngập lụt hằng năm của hồ lớn Tonlé Sap. Các hào nước 
không chỉ góp phần bảo vệ thành, thánh thất tôn giáo nhằm tạo ra biên 
giới mềm phân định giữa thế giới “trần tục” với không gian thiêng thần 
thánh mà còn là nguồn chứa nước, góp phần điều hòa môi trường tự 
nhiên. Trong quá trình xây dựng các công trình kiến trúc, các hào nước 
còn là con đường vận chuyển giúp cho các thợ thủ công có thể trực tiếp 
mang vật liệu xây dựng từ các vùng xa như các khối đá lớn từ địa điểm 
khai thác đến công trường xây dựng. Kết quả nghiên cứu của các học giả 
Trouvé, Marchal năm 1931-1933 và Goboubew, Marchal, Trouvé năm 
1936 cho thấy, nhìn chung các đoạn hào có chiều rộng khoảng 30-40m 
nhưng ở một số địa điểm thuộc Angkor Thom, hào nước có thể rộng từ 
80 đến 100m. Một số đoạn hào còn có những kênh hay vịnh (inlet) nối 
thông với sông Siêm Riệp1. Có thể cho rằng, bản thân thành phố không 
chỉ là một đô thị mà còn là một tổ hợp các hệ thống thủy nông trải rộng 

1. Xem Lawrence Palmer Briggs: The Ancient Khmer Empire, American 
Philosophical Society, 1951, p.164.
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xung quanh các cung điện và khu đền tháp. Theo đó, các khu định cư 
đông đúc cũng được bố trí tập trung dọc theo các đường đắp cao từ các 
kênh rạch. 

Kết quả khảo cứu của nhiều công trình cho thấy sau khi nhậm chức, 
mỗi vị vua Khmer đều có nhiệm vụ thực hiện các công trình “công ích”, 
đặc biệt là công trình thủy lợi, trước khi tiến hành xây dựng miếu riêng 
của mình. Học giả người Pháp Groslier đã hoàn toàn có lý khi cho rằng 
ở đây, lao động được đầu tư vào hệ thống thủy nông còn lớn hơn nhiều so 
với xây dựng các đền chùa mà chẳng qua chỉ là những ngôi nhà thờ nhỏ 
nằm trên một công trình khổng lồ1.

Với tâm thế tôn giáo đó, đền Bakong được xây để thờ tượng Linga 
biểu trưng cho sức mạnh nhà vua mang tên Indsesvara. Ngôi đền được 
coi là một bước phát triển mới trong lịch sử Khmer. Đây là một kim tự 
tháp đá đầu tiên được xây dựng, gồm năm tầng đá theo kiểu bậc thang 
phẳng có điện thờ trên đỉnh. Các nhà khảo cổ học đã nhận thấy có sự 
giống nhau giữa ngôi đền này và Borobudur. Câu hỏi được đặt ra là 
liệu Indravarman có ý định ganh đua với những thành tựu của dòng 
họ Sailendra hay không. Vào năm 879, Jayavarman II (802-835) đã cho 
dựng các bức tượng của các đấng sinh thành ra ông bà ngoại và hoàng 
hậu Preah Ko để tạo thành một quần thể sáu ngọn tháp trên một tầng 
thượng duy nhất. Hai tượng đài này cùng với đền thờ Lolei do vua kế 
tục xây dựng khi Indravarman mất đã tạo nên một “quần thể Roluo”. 
Quần thể này được coi là đánh dấu sự bắt đầu của nghệ thuật cổ điển 
Khmer. Việc đồng nhất mỗi người với một vị thần cùng với esvara nếu 
là nam và devi nếu là phụ nữ là một trong những nét độc đáo của nghệ 
thuật kiến trúc Khmer2. 

1. Xem Groslier: Angkor, nghệ thuật và văn minh, London, 1957, tr.30, dẫn 
theo D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr. 215.

2. Xem Berhard Philippe Groslier: The Arts and Civilization of Angkor, Pacific 
Affairs, vol. 33, n03, Sep., 1960, pp.317-319.
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Vào thời đại Angkor, người Khmer đã sáng tạo nên nhiều công 
trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ. Trong số đó có thể kể đến Angkor Wat 
(hay Angkor Vat), còn có tên cổ tiếng Việt là đền Đế Thiên. Tương tự 
như vậy, khu đền tháp Angkor Thom được gọi là đền Đế Thích. Cả khu 
đền Angkor được gọi chung là Đế Thiên - Đế Thích. Theo tiếng Khmer 
Angkor có nghĩa là kinh đô còn Vat là đền thờ hay chùa. Nhìn một cách 
toàn diện, khu Angkor là một tổ hợp các đền tháp thờ thần Vishnu 
của Ấn Độ giáo tại Chân Lạp. Điều đó cũng có nghĩa rằng vị thần này 
đã ngự trị và được tôn kính ngay ở chính trung tâm kinh đô Angkor - 
trung tâm quyền lực của đế chế Khmer. Đây là di tích quan trọng bậc 
nhất của Chân Lạp, được xem là đỉnh cao nghệ thuật, kiến trúc Khmer 
và là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc phương Đông 
cổ đại.

Nằm cách Thủ đô Phnom Penh 240 km về hướng bắc, được xây 
dựng dưới thời vua Surjawarman II (1113-1150), Angkor Wat được 
kiến dựng với mục đích thờ thần Vishnu của Ấn Độ giáo. Về sau, khi 
vương triều Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành linh đền thờ 
Phật. Sau khi kinh đô của đế chế Khmer bị người Xiêm phá hủy, các vua 
Khmer chuyển về đóng đô ở Phnôm Pênh trong thế kỷ XV. Angkor Wat 
mau chóng trở thành phế tích, bị rừng già vây phủ và chỉ được khám 
phá lại vào năm 1860 bởi Herri Mouhot, một trí thức người Pháp.

Khu Angkor Wat có chu vi gần 6km và diện tích khoảng 200 ha, nơi 
cao nhất là đỉnh tháp của ngôi đền chính, có độ cao 65m. Angkor Wat là 
đền núi duy nhất ở Chân Lạp có lối vào chính ở hướng tây, hướng mặt 
trời lặn.

Cách bố cục này tạo nên hình ảnh khu đền đồ sộ nổi bật lên trên 
ánh sáng của nắng chiều. Khu đền gồm bốn tầng, càng lên cao càng 
thu nhỏ lại, mô phỏng hình ảnh “Núi vũ trụ Meru” trong tâm thức của 
người Ấn. Vị thần được thờ ở đây là thần Vishnu. Khu đền chính bao 
gồm 398 gian phòng với nghệ thuật chạm khắc đá trên trần phòng, hành 
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lang, các lan can... thể hiện sức mạnh phi thường và bàn tay điêu luyện 
của người Khmer cổ đại. Xung quanh ngôi đền, có hào nước bao bọc. 
Bên ngoài bức tường có nhiều hồ chứa nước. Thiết kế của ngôi đền rất 
cân đối và xinh đẹp, có quy mô to lớn. Khu vực nằm trong vòng tường, 
rộng tới 83.610 m².

Trung tâm của thánh điện là một tòa tháp cao 61m. Muốn đi tới đó 
phải qua nhiều lớp cửa, một thềm cao và sân rộng. Xung quanh tòa tháp 
thấp hơn, đó là dấu hiệu đặc trưng của toàn bộ kiến trúc. Với những 
phù điêu phong phú, nhiều màu sắc trang trí, hoàn toàn phù hợp với sự 
thiết kế cân đối và nghiêm trang của khu đền. Trên những bức phù điêu 
đá, các nghệ nhân xưa đã miêu tả nhiều cảnh tượng trong sử thi Ấn Độ. 
Rất nhiều thần linh nam, nữ vui vẻ nhảy múa với nhau trong tư thế giao 
cảm. Qua một hành lang phù điêu nối tiếp nhau, chạy dài đã thể hiện 
nhiều nhân vật chân thật trong lịch sử của Chân Lạp. Hình tượng được 
mọi người yêu thích và thường xuất hiện trên phù điêu, chính là vị nữ 
thần nhảy múa của Chân Lạp. Chu vi khu đền là 6km2, tường đá cao 8m, 
bề dày 1m. Có tất cả 5 tháp, tháp chính cao 65m, 4 tháp phụ cao 40m. 
Con đường dẫn tới chính môn Angkor Wat cũng được làm bằng đá tảng 
dài 230m, mặt lộ rộng gần 10m, cao 5m so với mặt nước hồ trong xanh 
ở hai bên. 

Hào nước bao bọc Angkor Wat rộng 190m tạo nên một hình vuông 
dài 1,5km. Khu đền chính được xây dựng theo hình Kim Tự Tháp, với 5 
tháp chính tượng trưng cho núi Meru và được chia làm ba cấp độ. Tầng 
thứ nhất tượng trưng cho địa ngục, tầng thứ hai tượng trưng cho đất 
liền hay là đất, tầng thứ ba tượng trưng cho gió hay thần thánh. Tầng 
trên cùng được xem là cao nhất với độ cao 65m, có bảy vòng tượng 
trưng cho bảy rặng núi thiêng của Meru vươn lên cùng vũ trụ. Mỗi tháp 
có hình dáng một đóa hoa sen đang nở. Đền Angkor Wat là một trong 
những kiệt tác của nghệ thuật Khmer. 

Chính điện Angkor Wat là một kiến trúc ba tầng, kết nối với nhau 
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nhờ những hành lang sâu thẳm. Điểm cần lưu ý là toàn bộ kiến trúc 
Angkor Wat đều được xây bằng những phiến đá xanh, ở đâu cũng thấy 
chạm trổ hoa văn, phù điêu theo tích xưa chuyện cổ được coi là xuất 
phát từ sử thi Ấn Độ Mahabharata và Raymana. 

Tầng thứ nhất: Angkor Wat được xây dựng vào thời cực thịnh của 
triều đại Angkor. Có lẽ độc đáo nhất là những bức tranh điêu khắc trên 
tường của dãy hành lang tầng thấp nhất. Đây có thể xem là bức tranh 
điêu khắc trên đá có quy mô lớn nhất thế giới được khắc hoàn toàn bằng 
phương pháp thủ công. Với chiều cao 2,5m và chạy dài hơn 800m miêu 
tả những điển tích trong kinh điển Bàlamôn, những chiến công của vua 
Suryavarman II (1113-1150), người tạo dựng ngôi đền. Nhờ được bảo 
vệ bởi bức trần và mái hành lang chạy xuyên suốt, tác phẩm điêu khắc 
này dường như còn nguyên vẹn. Phía trong cùng của bức tranh là cuộc 
chiến khuấy biển sữa có nguồn gốc từ truyền thuyết Ấn Độ, những chú 
khỉ và trận chiến của thần Sita, những điệu múa của tiên nữ Apsara... 
Tại các góc của Angkor Wat và trong những điểm nhỏ nhất của ngôi 
đền, không chỗ nào là không thấy xuất hiện những đường nét điêu 
khắc. Những nét điêu khắc trên đá tỉ mỉ đến mức khiến không ít người 
cho rằng chúng được khắc trên một khuôn mẫu có sẵn. Tuy nhiên, việc 
xây dựng ngôi đền đã tuân thủ theo nguyên tắc sắp xếp đá trước, sau đó 
các nghệ nhân mới thực hiện các tác phẩm điêu khắc. Bằng chứng là tại 
các cây cột ở tầng thứ nhất vẫn còn vết tích của những bức tranh trạm 
khắc còn dang dở. Tầng thứ nhất của Angkor có các hồ nước dùng cho 
vua tắm, tẩy rửa tội lỗi. 

Tầng thứ hai của ngôi đền là một khoảng sân rộng được bao bọc 
bởi dãy tường thành, bên trong là các gian điện thờ các vị thần, khu vực 
tầng tháp thứ hai là nơi có hệ thống thoát nước cho cả ngôi đền. Tại các 
gian điện thờ thần Vishnu nhưng sau đó đã được thờ như Phật Thích 
Ca của Phật giáo. Hiện tượng giao cảm giữa thần Hinđu giáo và Phật 
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giáo cũng vẫn thường diễn ra bởi sự hòa đồng tôn giáo ở Chân Lạp. Tại 
đây cũng có nhiều bức tranh Apsara nhảy múa với bộ ngực trần đầy sức 
sống và sinh động.

Tầng thứ ba là tầng cao nhất, nơi được xem là nơi cư ngụ của thần 
thánh với độ cao 65m. Các cầu thang đi lên các tháp trung tâm chia làm 
bốn mặt. Tầng thứ ba gồm hai hành lang chữ thập cắt nhau thẳng góc 
ở giữa. Điểm giao tiếp của hai hành lang là trung tâm đền Angkor Wat. 
Trước đây, trung tâm đền có tượng thờ bằng vàng thần Vishnu nhưng 
tượng đã bị mất. Ngày nay, trung tâm đền có các tượng thờ Phật. Tháp 
ở trung tâm đền là tháp cao nhất Angkor Wat, chung quanh tháp là bốn 
hành lang hình vuông, mỗi góc hành lang là một tháp. Tháp trung tâm 
và bốn tháp chung quanh tạo thành tòa chân trời nổi tiếng của Angkor 
Wat. Các cầu thang đi lên dốc đứng gần như 45 độ, hẹp và rất khó để 
tiến lên tầng trên. 

Là người sáng lập ra Angkor Wat, vua Suryavarman vừa là một 
nhà xây dựng, vừa là một nhà chiến lược quân sự nổi tiếng. Nếu không 
kể đến Bantey Chhmar nằm tại chân núi Dangkrek khoảng một trăm 
dặm về phía tây bắc Angkor và hiện đã đổ nát thì Angkor Wat là một 
công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhất thế giới. Đó cũng là một công 
trình được lưu tồn tốt nhất trong số toàn bộ các đền miếu Khmer. 
Thánh đường trung tâm cao 130 bộ được dựng trên một thế vuông 
cao 40 bộ và rộng 750 bộ vuông. Ở các góc có bốn ngọn tháp nối với 
nhau bằng các hành lang và nối với chính diện bằng các lối đi có mái 
che. Xung quanh công trình trung tâm to lớn này là một bức tường cao 
gồm các hành lang có các tháp tại bốn góc. Và khu này lại được bao 
quanh bằng một số hàng cột bên ngoài. Ngoài ra, khu vực này còn có 
thêm một khu bao bọc chiều ngang 850m và chiều dài 1.000m. Xung 
quanh có một bức tường đá ong và sa thạch. Toàn bộ Angkor Wat 
được bao bọc bởi một đường hào rộng 200m, vây quanh diện tích rộng 
gần một dặm vuông. 
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Truyền thuyết Chân Lạp cho rằng Angkor Wat không phải do bàn 
tay con người mà do thần Indra bay xuống trần gian giúp xây dựng! 
Lúc đầu tất cả chín tháp nhọn lớn đều được dát vàng, còn các mảng 
điêu khắc chạm nổi phong phú lạ thường, phủ các bức tường và có 
màu sắc rực rỡ. Chính diện bao gồm một tượng vàng Vishnu cưỡi chim 
thần Garuda, được đưa ra khỏi thánh đường vào các dịp lễ hội. Bức 
tượng đó là hiện thân của nhà vua được coi như thần Vishnu. Ngôi 
điện thờ oai vệ được xây dựng để làm lăng mộ cho nhà vua khi qua 
đời. Hiện tượng tôn thờ thần Vishnu ở Angkor Wat cũng được thể hiện 
đồng thời ở Java, nơi mà các vị vua Kediri cũng như Suryavarman đều 
được tôn vinh như thần Vishnu và Shiva, nhưng đạo thờ Vishnu được 
coi trọng hơn1.

Đền Angkor là một thành tựu kiến trúc huy hoàng, thể hiện một 
trình độ sâu sắc về nghệ thuật kiến trúc cũng như trong việc bố trí không 
gian và năng lực xử lý các vấn đề về môi trường tự nhiên. Thời bấy giờ, 
người Khmer đã sử dụng kỹ thuật kiến trúc đá để tạo nên những kết cấu 
có hình bán nguyệt và nóc vòm. Đây là một kỹ thuật hết sức tinh xảo, 
đòi hỏi những kiến thức cao về khoa học tự nhiên. 

Angkor Thom là kinh đô cuối cùng và lâu dài nhất của đế chế 
Khmer. Thành được vua Jayavarman VII (1181-1215) xây dựng vào 
cuối thế kỷ XII, rộng 9km², bên trong có nhiều đền thờ từ các thời 
kỳ trước cũng như các đền thờ được Jayavarman và những người nối 
nghiệp ông xây dựng. Tại trung tâm thành là ngôi đền Bayon, với các 
di tích quần tụ quanh khu Quảng trường Chiến Thắng nằm ngay phía 
bắc đền.

Angkor Thom được Jayavarman VII xây dựng làm kinh đô vương 
quốc. Đây là công trình lớn nhất trong thời kỳ cầm quyền của ông. Tuy 
nhiên, Angkor Thom không phải kinh đô đầu tiên của Khmer tại địa 

1. Xem D.G.E. Hall: Lịch sử Đông Nam Á, Sđd, tr.192.
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điểm này. Trước đó ba thế kỷ, Yashodharapura đã cho xây dựng ở gần 
đó về phía tây bắc một kinh đô cổ. Angkor Thom trùm lên một phần 
của thành phố đó. Baphuon, một đền thờ nổi tiếng nhất của đô thị cổ 
nằm ngay trong Angkor Thom. Ngoài ra, đền Phimeanakas cũng được 
nhập vào Cung điện Hoàng gia. Người Khmer đã không phân biệt rõ 
giữa Angkor Thom và Yashodharapura, thậm chí đến thế kỷ XIV, một 
tấm bia vẫn còn sử dụng tên cũ. Cái tên Angkor Thom - Thành phố vĩ 
đại - đã được sử dụng từ thế kỷ XVI.

Ngôi đền cuối cùng được biết đã được xây dựng tại Angkor Thom 
là Mangalartha, khánh thành năm 1295. Từ đó, qua một thời gian, các 
công trình lại được trùng tu, sửa chữa, nhưng các công trình mới được 
xây dựng bằng các vật liệu kém bền vững đã không tồn tại được đến 
nay. Angkor Thom được xây dựng theo phong cách Bayon. Điều này thể 
hiện ở quy mô lớn của các công trình, trong việc sử dụng rộng rãi đá 
ong làm vật liệu xây dựng, trong các tháp mặt người tại các lối vào thành 
phố và trong hình tượng naga tại mỗi tháp.

Thành phố nằm trên bờ hồ Tonlé Sap, cách hồ khoảng 1/4 dặm. Cổng 
phía nam của Angkor Thom nằm cách thành phố Siem Reab 7,2 km về 
phía bắc, cách cổng vào đến Angkor Wat 1,7 km về phía bắc. Các bức 
tường thành (cao 8m, dài 3km, bên ngoài là hào nước) bao quanh một 
khu vực rộng 9km². Tường thành được xây bằng đá ong với bờ công sự 
trên đỉnh. Tại mỗi hướng đông, tây, nam, bắc, có một cổng thành. Các 
con đường dẫn từ các cổng thành thẳng đến đền Bayon tại trung tâm 
thành phố. Do bản thân Bayon không có tường hay hào của riêng mình, 
các nhà khảo cổ học giải thích rằng các tường và hào của thành phố đại 
diện cho núi và biển bao quanh núi Meru của Bayon. Một cổng khác - 
cổng Chiến Thắng - nằm cách cổng phía đông 500m; con đường Chiến 
Thắng chạy song song với con đường phía đông để dẫn tới Quảng trường 
Chiến Thắng và Cung điện Hoàng gia ở phía bắc đền Bayon.
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Các khuôn mặt trên các ngọn tháp cao 23m tại các cổng thành (sau 
này được bổ sung vào công trình chính) giống với các khuôn mặt tại 
đền Bayon và đặt ra cùng một vấn đề về cách giải thích ý nghĩa. Các 
khuôn mặt này có thể đại diện cho chính nhà vua, Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokitesvara), các thần hộ vệ các hướng của vương quốc, hoặc một 
kết hợp nào đó của những vị này. Trước mặt mỗi cổng thành có một bờ 
đường đắp ngang qua hào nước, dọc theo mỗi bên đường có một hàng 
các deva, mỗi hàng nâng một naga trong tư thế kéo co. Có vẻ đây là một 
hình tượng về truyền thuyết Samudra manthan (khuấy biển sữa) - một 
truyền thuyết phổ biến tại Angkor. Đền - núi Bayon, hay có lẽ chính 
cổng thành, có thể là cái trục của sự kiện khuấy biển sữa. Các naga có 
thể cũng đại diện cho sự chuyển dịch từ thế giới loài người tới thế giới 
của thần thánh (đền Bayon), hoặc là các thần hộ vệ. Các cổng vào có 
kích thước 3,5 - 7m và có thể đã được đóng bằng các cánh cửa gỗ. Cổng 
phía nam là lối vào chính.

Tại mỗi góc thành phố là một Prasat Chrung - điện thờ đặt tại góc - 
được xây dựng bằng sa thạch và để thờ Quán Thế Âm. Các điện thờ này 
có hình chữ thập với một tháp trung tâm và hướng về phía đông. Bên 
trong thành có một hệ thống kênh đào dẫn nước chảy từ phía đông bắc 
tới phía tây nam. Khu vực này được bao bọc bởi tường thành có thể đã 
là nơi xây dựng các tòa nhà thế tục của thành phố, nhưng các tòa nhà 
này đã không còn tồn tại. 

Trừ đền Bayon, tất cả các di tích chính đều nằm tại phía tây hoặc 
phía đông của Quảng trường Chiến thắng. Tính từ nam tới bắc, các di 
tích này là Baphuon, Sân Voi, Phimeanakas và Cung điện Hoàng gia, 
Sân Vua Cùi, Tep Pranam và Preah Palilay; ở phía đông, Prasats Suor 
Prat, đền Khleang phía nam, đền Khleang phía bắc và Preah Pithu. 
Trong các thế kỷ tiếp theo, Angkor Thom vẫn là Thủ đô của vương quốc 
trong thời kỳ suy tàn cho đến khi nó bị bỏ hoang vào khoảng trước năm 
1609. Mãi đến thế kỷ XIX, giá trị của kinh đô Angkor mới được tái phát 
hiện và thế giới biết đến. Người ta đã viết về kinh đô đền tháp này như 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI544 III

một thành phố bỏ hoang: “kỳ diệu như Atlantis của Plato” mà có người 
cho là đã được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã Trajan1.

*
*        *

Trong lịch sử, xã hội và văn hóa Chân Lạp chịu nhiều ảnh hưởng sâu 
sắc của nền văn minh Ấn Độ. Những ảnh hưởng đó được thể hiện trên 
rất nhiều phương diện từ hệ thống chữ viết (mượn từ chữ Sanscrit) đã 
tạo thành một phần đáng kể vốn từ vựng trong tiếng Khmer đồng thời 
là cơ sở để người Chân Lạp sáng tạo nên chữ Khmer cổ. Từ thời vua 
Indravarman I (877-889), chữ Khmer đã được khắc trên một số văn bia. 
Đây là những văn khắc Khmer xuất hiện sớm nhất. Bên cạnh đó, người 
Khmer cũng tiếp nhận hệ thống lịch trăng, tức lấy sự chuyển vận của mặt 
trăng (âm lịch) làm cơ sở để tính toán ngày, tháng, thời vụ trong năm. 
Họ cũng tiếp nhận từ Ấn Độ hệ thống triết luận về vũ trụ, nền văn học 
truyền miệng, kỹ thuật sản xuất thủ công, mỹ nghệ đồng thời tiếp thu chế 
độ hành chính và pháp luật, chế độ đẳng cấp... nhằm duy trì trật tự giữa 

1. Xem H.G. Quaritch Wales: Angkor and Rome: A Historical Comparison, The 
Journal of Asian Studies, vol. 25, n01, Nov., 1965, pp.171-172. Trên cơ sở phương 
pháp nghiên cứu so sánh, trong công trình này tác giả cho rằng chủ nhân của cả hai 
nền văn minh (Rome và Angkor) đều có quan điểm tư duy thực tế, cả hai đều tiếp 
nhận những ảnh hưởng từ bên ngoài, Rome tiếp nhận từ Hy Lạp cổ đại còn Angkor 
thì tiếp nhận những giá trị văn minh Ấn Độ nhưng sau đó đều đã thể hiện tính sáng 
tạo, độc lập trong sự phát triển với tư cách là những nền văn minh rực rỡ. Tác giả 
cũng có nhiều so sánh thú vị nữa về các thế lực tác động đến sự phát triển của La 
Mã với các thế lực khu vực của Angkor; so sánh Địa Trung Hải với Biển Đông, so 
sánh đồng bằng Latin với vùng thung lũng Biển Hồ; Luật 12 bảng của La Mã cũng 
có ý nghĩa như Luật Manu, tục thờ Linga cũng tương tự như việc thờ Dyonisus và 
Bacchus, vai trò của Suryavarman II giống như Hadrian, Jayavarman VII tương tự 
như Marcus Aurelius, Angkor Wat cũng như Panthéon. Cuối cùng, tác giả cho rằng 
Phật giáo đã làm suy yếu Angkor tương tự như Kitô giáo đã làm suy tàn La Mã. 
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xã hội và chế độ thừa kế tài sản. Tuy nhiên, song song với quá trình tiếp 
nhận những ảnh hưởng của văn hóa Ấn, người Khmer cũng đã thể hiện 
khả năng thích ứng và năng lực sáng tạo cao. Tinh thần và giá trị sáng tạo 
đó được minh chứng bằng nhiều di sản văn hóa trong đó tiêu biểu nhất 
là khu đền tháp Angkor độc đáo mang dấu ấn Khmer sâu đậm.

Cùng với các di sản văn hóa là sự hình thành hệ thống chính trị có 
sự kết hợp giữa vương quyền và thần quyền một cách mạnh mẽ. Nhà 
vua đã được thần thánh hóa, tôn vinh như những á thần. Trong khi đó, 
nhiều vị thần cũng đã được nhân cách hóa, gắn bó chặt chẽ với uy lực 
của nhà vua, với cuộc sống chính trị cũng như hoạt động xã hội hằng 
ngày. Sự gắn bó giữa quyền năng thần thánh, sức mạnh tôn giáo huyền 
bí với sức mạnh thế tục đã tạo nên thiết chế Vua - Thần có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến đời sống, sinh hoạt tôn giáo, văn hóa và tín ngưỡng của 
người Khmer. Trong thiết chế chính trị đó, nhà vua có quyền uy tối 
thượng. Dưới ông là cả một đội ngũ quan lại đảm trách các công việc 
trong bộ máy hành chính được thiết lập từ trung ương đến địa phương. 
Trong đó nổi lên vai trò điều hành của các cơ quan như tài chính, quốc 
phòng và nông nghiệp - thủy nông. Có thể coi đó là ba trụ cột căn bản 
của thiết chế chính trị - hành chính Chân Lạp. 

Bên cạnh đó, trong sinh hoạt tinh thần cùng với việc thờ phụng các 
thần của Phật giáo, Bàlamôn giáo và Ấn Độ giáo, người Khmer còn thờ 
cúng thần linh và tổ tiên. Họ thờ cúng một cách phổ biến thần đất, thần 
nước. Trong tâm thức của người Khmer, biểu tượng cho sức mạnh thiên 
nhiên là rắn chín đầu Naga. Naga xuất hiện ngay từ khi lập nước và luôn 
là linh vật bảo hộ đất nước. Naga là biểu tượng của tính phát triển liên 
tục của lịch sử và là đối tượng che trở cho cư dân. Trong vũ trụ luận 
của người Khmer luôn có quan niệm về sự xung khắc, đối lập giữa 
Trời và Đất, giữa Núi và Biển, giữa Nước và Lửa, giữa loài chim trên 
trời và loài cá sống dưới nước, v.v.. Có thể nói rằng, văn hóa chính trị, 
xã hội thời kỳ Angkor nở rộ nhất và đạt đến thành tựu đỉnh cao trong 
lịch sử phát triển của quốc gia Chân Lạp. Vào thời gian đó, Angkor đã 
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phát triển thành một đế chế cường thịnh không chỉ trong lịch sử dân tộc 
Khmer mà còn là một đế chế cường thịnh khu vực.

IV- ĐẶC TRƯNG LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA NAM BỘ: NHỮNG YẾU TỐ NỘI 
SINH VÀ NGOẠI SINH

1. Nam Bộ Việt Nam trong tiến trình lịch sử các thế kỷ VII-XVI

Nam Bộ có vị trí địa lý mang tính đầu mối giao thông tự nhiên và 
nơi gặp gỡ của những dòng thiên di về tộc người, văn hóa - văn minh 
của Đông Nam Á, Nam Á và Đông Á. Đó cũng là địa bàn tồn sinh của 
nhiều nền văn hóa - vương quốc cổ đại từ Phù Nam, Chân Lạp đến Đại 
Việt - Việt Nam. Vị trí địa lý và đặc điểm lịch sử văn hóa đó đã tạo nên 
cho Nam Bộ nhiều đặc trưng, đa dạng, kết hợp đan xen và hỗn dung 
giữa những yếu tố “nội sinh” và “ngoại sinh”. Trên cơ tầng của văn hóa 
Đông Nam Á, những ảnh hưởng từ bên ngoài như văn hóa Ấn Độ, 
Trung Hoa, phương Tây đều để lại dấu ấn cho văn hóa Nam Bộ. Mặc 
dù bị chi phối mạnh từ những yếu tố ngoại sinh, nhưng trên nền tảng 
văn hóa bản địa - yếu tố nội sinh vẫn được bảo tồn, bản địa hóa các ảnh 
hưởng bên ngoài để tạo nên những đặc trưng lịch sử - văn hóa Nam Bộ 
từ sự cộng hưởng của các nhân tố nội - ngoại sinh1. 

Trở lại lịch sử chúng ta thấy, căn cứ vào ghi chép của thư tịch cổ 
Trung Quốc và sự hiện diện của các loại hình di vật khảo cổ học tìm thấy 
trong gần 100 di chỉ khảo cổ học thuộc văn hóa Óc Eo, giới nghiên cứu 
đã bước đầu xác định được địa bàn và không gian cư trú của các cộng 
đồng dân cư thuộc vương quốc Phù Nam2. Sử liệu chép về vương quốc 

1. Xem Đề án Khoa học xã hội cấp Nhà nước: Lịch sử nghiên cứu và phương 
pháp tiếp cận, Kỷ yếu Hội thảo lần 1, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008, tr.19-20.

2. Từ thế kỷ thứ VI Tr.CN đến thế kỷ VII, trong đó bao gồm vùng đất Tây Nam 
Bộ ngày nay. Tư liệu bia đá, sử liệu lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, sách cổ bằng 
văn tự Chăm, tường trình của các du khách từ các nước Âu châu và Ả Rập đã chứng 
minh cụ thể rằng giữa thế kỷ II đã có sự hiện diện một vương quốc Chămpa.
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Phù Nam sớm nhất và tập trung nhất là các thư tịch cổ Trung Quốc. Từ 
thế kỷ II đến giữa thế kỷ VI là thời kỳ củng cố và phát triển thế lực của Phù 
Nam trong nội địa cũng như mở rộng quan hệ với bên ngoài1. Giữa thế kỷ 
VI, một phong trào quật khởi của anh em Bhavavarman và Citrasena lãnh 
đạo nổ ra ở vùng lưu vực sông Mê Kông. Các cuộc chiến tranh cũng nổ ra 
ở nhiều nơi thuộc lãnh thổ Phù Nam hoặc phụ thuộc Phù Nam2. Việc kinh 
đô Đặc Mục thất thủ khiến cho Phù Nam từ giữa thế kỷ VI rơi vào một 
thời kỳ suy vong và sụp đổ hoàn toàn trong thế kỷ VII3.

Sau khi Chân Lạp đánh bại Phù Nam, trong một số sử liệu Trung 
Quốc đã xuất hiện tên gọi “Thủy Chân Lạp” để chỉ phần lãnh thổ Phù 
Nam trên vùng đất Nam Bộ và phân biệt với vùng đất “Lục Chân Lạp”, 
tức là vùng đất gốc của Chân Lạp. Từ đây vùng đất Nam Bộ được tính 
trong phần lãnh thổ Chân Lạp. Khi Phù Nam tan rã là lúc nhiều vương 
quốc nhỏ vốn là thuộc quốc hoặc chư hầu cũ nổi lên thành những 
nước mạnh, mạnh nhất là Srivijaya. Nửa sau thế kỷ VIII, quân đội tiểu 
vương này đã liên tục tấn công vào các quốc gia trên bán đảo Đông 
Dương. Kết cục là Thủy Chân Lạp bị quân Java chiếm, cả vương quốc 
Chân Lạp gần như bị lệ thuộc vào Srivijaya, và mãi đến năm 802 mới 
kết thúc. Vào đầu thế kỷ VIII, Chân Lạp bị chia làm hai vùng với các 
thế lực cát cứ. Trong vòng một thế kỷ, vùng đất Nam Bộ lại nằm dưới 
quyền kiểm soát của người Java.

1. Theo Lương thư, dưới thời trị vì của Rudravarman (Lưu Đà Bạt Ma), Phù 
Nam có quan hệ ngoại giao, thương mại với các triều đình Trung Hoa. 

2. Sách Tân Đường thư chép tỉ mỉ hơn: Vua Phù Nam đóng đô ở thành Đặc 
Mục (Vyadhapura: nghĩa là thành phố người đi săn). Đột nhiên thành bị quân 
Chân Lạp đánh phá, nhà vua phải bôn tẩu về phía nam đến thành Na Phất Na 
(Navanagara).

3. Thư tịch cổ Trung Hoa các đời sau cũng không chép rõ Phù Nam kéo dài 
đến bao giờ. Nhưng, sử Cao Miên cũng đã thừa nhận: từ một thuộc quốc của Phù 
Nam, bằng chiến tranh xâm lược, Chân Lạp đã hoàn toàn thôn tính Phù Nam trong 
thế kỷ VII. Bắt đầu từ Tùy thư đã không thấy chép mục Phù Nam nữa mà trong liệt 
truyện Nam Man chỉ có ghi bốn nước là Lâm Ấp, Xích Thổ, Chân Lạp và Bà Lợi.
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Trong khoảng thời gian từ thế kỷ IX đến cuối thế kỷ XI, Chân Lạp 
trở thành một quốc gia cường thịnh, tạo dựng nên nền văn minh Angkor 
rực rỡ. Cho đến thế kỷ XIII, cư dân ở vùng đất Nam Bộ còn thưa thớt1.

Thực tế lịch sử cho hay, từ sau khi vương quốc Phù Nam bị Chân 
Lạp thôn tính, phần lớn vùng đất Nam Bộ ngày nay không được triều 
đình Chân Lạp quan tâm và không thực thi quyền lực của mình trên 
địa bàn xâm chiếm được của vương quốc Phù Nam. Lo tổ chức những 
cuộc chiến tranh xâm lược và chủ trương tập trung chủ yếu phát triển 
ở các vùng trung tâm truyền thống của người Khmer ở khu vực Biển 
Hồ, trung lưu sông Mê Kông... trong suốt gần 10 thế kỷ, phần lớn lãnh 
thổ của vương quốc Phù Nam trở nên hoang vắng với rừng rậm bạt 
ngàn và chằm phá, sình lầy. Kết quả khảo cổ học cho thấy trong gần 10 
thế kỷ (VII - XVI), dấu ấn của người Khmer trên vùng đất Nam Bộ hết 
sức mờ nhạt. Bên cạnh đó, từ cuối thế kỷ XIV, Chân Lạp phải đối phó 
với sự bành trướng của các vương triều Xiêm từ phía tây. Từ năm 1353 
đến năm 1431, Ayuthaya và Chân Lạp liên tiếp có chiến tranh, trong 
đó chủ yếu là những cuộc tiến công Chân Lạp từ phía người Thái. Thế 
kỷ XVI, và nhất là thế kỷ XVII, do sự can thiệp của Xiêm, triều đình 
Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc. Vương quốc này dần bước vào thời kỳ suy 
vong. Trong bối cảnh như vậy, Chân Lạp hầu như không có khả năng 
kiểm soát đối với vùng đất còn ngập nước ở phía nam, vốn là địa phận 
của vương quốc Phù Nam. Trên thực tế, khả năng kiểm soát và quản lý 
vùng đất này của vương triều Chân Lạp giảm sút dần2.

Dưới góc độ phân chia khu vực văn hóa và về phạm vi, vùng văn 
hóa Nam Bộ Việt Nam ngày nay bao gồm địa bàn 19 tỉnh thành3, có thể 
chia thành ba tiểu vùng văn hóa: tiểu vùng Đông Nam Bộ, tiểu vùng Tây 
Nam Bộ, và tiểu vùng Sài Gòn. Về địa hình, đây là một vùng đồng bằng 

1. Xem mô tả của Chu Đạt Quan trong Chân Lạp phong thổ ký.
2. Xem Vũ Minh Giang (Chủ biên): Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam, 

Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008.
3. Bao gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng 
Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
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sông nước rất đặc trưng, có diện tích (6.130.000ha) và độ phì nhiêu cao 
nhất trong tất cả các đồng bằng nước ta. Hai hệ thống sông lớn nhất của 
vùng là hệ thống sông Đồng Nai và hệ thống sông Cửu Long. Về khí 
hậu, Nam Bộ là vùng tương đối điều hoà, ít bão, quanh năm nóng ẩm, 
không có mùa lạnh.

Nhìn từ lịch sử cho thấy, Nam Bộ là nơi có nhiều nền văn hóa cổ, 
trên cơ sở hình thành từ xa xưa các trung tâm văn hóa - các vương quốc 
khu vực, liên khu vực và thế giới. Như nghiên cứu lịch sử cho thấy vào 
đầu thế kỷ XVI, ngoại trừ vùng cư trú của các tộc người bản địa Xtiêng, 
Chơro, Mạ ở Đông Nam Bộ, hầu hết đất đai Nam Bộ đều là hoang hóa. 
Kể từ thời điểm đó, các cộng đồng lưu dân người Khmer, người Việt, 
người Hoa, người Chăm mới nối tiếp nhau tiến vào Nam Bộ, chia nhau 
khai khẩn, đào kênh, canh tác, định cư, buôn bán, dần dần biến một 
vùng đất hoang vu rộng lớn thành những vùng nông nghiệp trù phú và 
đô thị sầm uất. Nền văn hóa Nam Bộ cũng từ đó đã hình thành như một 
kết quả dung hợp giữa cái nền là văn hóa Việt với những yếu tố tiếp biến 
từ văn hóa Chăm, Khmer, Hoa... và cả phương Tây sau này1. Gọi Nam 
Bộ là vùng đất mới, là theo nghĩa đó2.

1. Các công trình nghiên cứu về quá trình cộng cư, hỗn dung có thể điểm 
qua các nghiên cứu của Nguyễn Công Bình và các tác giả: Văn hóa và cư dân đồng 
bằng sông Cửu Long, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990; Đồng bằng sông Cửu 
Long - Nghiên cứu và phát triển, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995. Trịnh Hoài 
Đức: Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1998; Mạc Đường và các 
tác giả: Vấn đề dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1991. Huỳnh Lứa và các tác giả: Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, Nxb. Thành 
phố Hồ Chí Minh, 1987; Huỳnh Lứa: Góp phần tìm hiểu vùng đất Nam Bộ các thế 
kỷ XVII, XVIII, XIX, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội; 2000: Sơn Nam, Đồng bằng 
sông Cửu Long hay văn minh miệt vườn, Nxb. An Tiêm, Sài Gòn,1968; Lịch sử khai 
hoang miền Nam, Nxb. Đông Phố, Sài Gòn, 1973; Phan Quang: Đồng bằng sông 
Cửu Long, Nxb. Văn hóa, 1981; Nguyễn Phương Thảo: Văn hóa dân gian Nam Bộ, 
những phác thảo, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1997.

2. Nam Bộ là nơi cư trú của người Việt và các tộc người thiểu số là cư dân bản 
địa. Nam Bộ cũng là một vùng đất đa tộc người. Tuy nhiên, chủ thể văn hóa chính 
của toàn vùng vẫn là người Việt, tộc người đa số mà chỉ riêng ở Nam Bộ chiếm 
90,9% dân số toàn vùng. 
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Có thể nói, thực tiễn lịch sử - văn hóa đã cho thấy rằng nhiều vấn đề về 
lịch sử vùng đất Nam Bộ các thế kỷ VII-XVI như vấn đề phạm vi của Thủy 
Chân Lạp, Lục Chân Lạp trên cùng địa bàn pha trộn, mối quan hệ giữa 
Thủy Chân Lạp, Lục Chân Lạp, thiết chế chính trị - xã hội và văn hóa Chân 
Lạp, quan hệ của Chân Lạp với các vương quốc trong khu vực (Chămpa, 
Ayuthaya, Đại Việt, Srivijaya...), vấn đề tộc người, ảnh hưởng của văn hóa 
bên ngoài đối với Chân Lạp, biến thiên chính trị - xã hội, chuyển biến kinh 
tế xã hội của Nam Bộ nói riêng, Chân Lạp nói chung, của từng vương triều 
trị vì trên dải đất miền Trung Nam Bộ là vấn đề cần được nghiên cứu thêm 
nữa. Việc khai thác triệt để các nguồn tư liệu (khảo cổ học, dân tộc học, 
nhân học, bi ký, folklore học, mỹ học, nghệ thuật học...) liên quan và trực 
tiếp về lịch sử vùng đất Nam Bộ các thế kỷ VII-XVI sẽ góp phần tạo dựng 
diện mạo lịch sử của vùng đất này trong một giai đoạn quan trọng của lịch 
sử dân tộc.

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, thực tế là các khái niệm “nội sinh” 
(endogène) và “ngoại sinh” (exdogène) bấy lâu được các nhà khoa học 
xã hội - nhân văn (triết học, xã hội học, khảo cổ học, dân tộc học, văn 
hóa học, mỹ học) sử dụng, truy nguồn căn dường như mượn của Y - 
Sinh học mang nghĩa cái do “gien” bên trong (nội sinh) hay là cái từ 
bên ngoài cơ thể sinh ra (ngoại sinh). Các khái niệm “giao lưu” và “hội 
tụ” (hay “hội nhập”) đi kèm theo các nhu cầu và cơ chế tiếp xúc - tiếp 
biến - biến cải và đổi mới đã được tác giả hiểu khi gắn với lý giải về 
quan hệ tương hỗ và đòi hỏi “bản địa hóa” những ảnh hưởng từ bên 
ngoài đến mỗi nền văn hóa. Trong rất nhiều tiến trình “trao đổi chất” 
của các nền văn hóa, sự giao lưu - tiếp biến các nhân tố “bản địa” và 
“ngoại nhập” là thường thấy và thường được coi như là “động lực” thúc 
đẩy các tiến bộ văn hóa ở những vùng - miền cụ thể. Trong ý nghĩa 
rộng rãi nhất, người ta coi thực chất của các tiến trình giao lưu văn 
hóa là sự tác động biện chứng giữa cái nội sinh và cái ngoại sinh1, là 

1. Xem Phạm Duy Đức: Giao lưu văn hóa đối với sự phát triển văn hóa văn 
nghệ Việt Nam hiện nay, Hà Nội, 1996.
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minh định sự đan hòa các quan hệ “bên trong” và “bên ngoài” của mỗi 
nền văn hóa; sự hỗn dung - hội tụ các yếu tố “nội sinh” và các yếu tố 
“ngoại sinh” đã được “bản địa hóa” (hoặc tỏ ra tương thích với nhu cầu 
và năng lực khắc họa bản sắc - phát triển và đổi mới văn hóa truyền 
thống) của mỗi cộng đồng tộc người trong trường kỳ lịch sử.

Văn hóa truyền thống bao gồm yếu tố văn hóa bản địa (nội sinh) 
và các yếu tố văn hóa ngoại sinh (tôn giáo cùng các giá trị văn hóa khác 
được tiếp thu thông qua giao lưu văn hóa). Sự hiện diện lâu đời của các 
tôn giáo trong xã hội Chăm với tư cách là một bộ phận văn hóa đã tác 
động và làm biến đổi văn hóa Chăm cổ truyền theo từng cộng đồng tôn 
giáo. Do các yếu tố nội sinh của văn hóa Chăm ở từng cộng đồng tôn 
giáo là khác nhau, nên việc nghiên cứu những giá trị đặc trưng của văn 
hóa truyền thống Chăm chính là đi tìm những đặc trưng của bản sắc 
văn hóa Chăm mà bản sắc này chỉ được tìm thấy rõ nét trong tầng sâu 
của tâm lý dân tộc.

2. Những đặc trưng lịch sử - văn hóa nội sinh của vùng đất Nam Bộ

Chắc chắn rằng, khi đề cập đến những yếu tố nội sinh các nhà 
nghiên cứu và thực tiễn đều cho thấy biểu hiện của nó trên lĩnh vực hết 
sức rộng lớn là văn hóa. Và trong quan hệ với những nhân tố được coi 
là ngoại sinh dường như sự tách biệt chỉ mang tính chất tương đối. Có 
thể nói, tất cả các yếu tố được coi là ngoại sinh là: điều kiện địa lý - tự 
nhiên, hình thái lãnh thổ, đặc trưng văn hóa, truyền thống lịch sử, nhân 
tố kinh tế - xã hội, yếu tố kinh tế thị trường, nhân tố khu vực, quốc 
tế... Tùy vào từng giai đoạn, từng vấn đề mà những yếu tố đó tác động 
ở mức độ khác nhau, cũng như không phải tất cả những yếu tố khác 
ngoài các nhóm yếu tố trên là thứ yếu, việc kết hợp và sử dụng toàn 
diện, hài hòa, triệt để của tất cả các yếu tố nội, ngoại sinh sẽ đưa đến 
một cái nhìn khách quan, có căn cứ khoa học về vùng đất Nam Bộ. Mọi 
yếu tố ngoại sinh chỉ có thể biến thành động lực bên trong của sự phát 
triển, nếu chúng được vận dụng phù hợp và trở thành các yếu tố nội 
sinh của con người Việt Nam với truyền thống văn hóa, đạo đức, tâm 



VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XVI552 III

hồn, lối sống của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở kiến thức khoa học, kinh 
nghiệm, chúng ta cần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong 
quá trình hội nhập, phát triển. Nền văn hóa dân tộc sẽ đóng vai trò định 
hướng và điều tiết để hội nhập và phát triển bền vững, hội nhập để phát 
triển nhưng vẫn giữ vững được độc lập, tự chủ, kết hợp các yếu tố nội 
sinh và ngoại sinh, trong đó, nội sinh là gốc, là nền tảng. 

Giáo sư Trần Văn Giàu đã viết: “Cần phải gắng mà nghiên cứu con 
người Việt Nam, cắt nghĩa nguyên nhân vì sao mà người Việt Nam lại 
thắng Pháp rồi lại tiếp tục thắng Mỹ. Khó lắm, đề tài này rất khó. Bởi vì, 
tôi cũng đồng ý với Mc Namara, Mỹ là cường quốc bậc nhất trên thế giới, 
là nước giàu nhất thế giới, khôn nhất thế giới. Đừng ngây thơ mà nói Mỹ 
dại; Mỹ không hề dại, ngược lại, rất khôn, khôn lắm. Khôn thế, giỏi thế 
mà lại dành những 20 năm tiến hành chiến tranh với Việt Nam; rồi thua. 
Thua con người Việt Nam, thua văn hóa Việt Nam, thua cái “chất Việt 
Nam”... Vấn đề là ở chỗ, trên thế giới này hay gần hơn là các nước quanh 
ta, ai chỉ ra được, hay ai trả lời được câu hỏi: có dân tộc nào nhiều lần 
phải đương đầu nhất với một nước lân cận lớn mạnh hơn gấp 10 lần, 20 
lần, 30 lần... và rốt cuộc đều đứng vững, không bị đồng hóa, giữ được 
bản sắc của mình và nếu phải tiến hành chiến tranh thì đều kết thúc 
bằng những chiến thắng oanh liệt? Hãy thử tìm một nước, một dân tộc, 
không phải một lần, mà hai lần trong lịch sử hiện đại đánh bại hai cường 
quốc mạnh nhất thế giới. Lần thứ nhất là chiến thắng Pháp, lần thứ hai 
là chiến thắng Mỹ”1. Như vậy, văn hóa bao trùm tất cả các phương diện 
của hoạt động xã hội. Văn hóa là động lực của sự phát triển, bởi lẽ mọi 
sự phát triển đều do con người quyết định chi phối. Văn hóa khơi dậy và 
nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội 
sinh to lớn trong con người đóng góp vào sự phát triển xã hội.

Văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại của một cộng 
đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. Như vậy, văn hóa mang 
bản sắc dân tộc. Và yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một nền 

1. Trần Văn Giàu: “Con người Việt Nam: một số vấn đề cần nghiên cứu”, bài 
đăng trên tạp chí Nghiên cứu con người, số 2, 2002.
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văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái “hồn”, là sức sống nội sinh, là cái 
thẻ căn cước của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, 
từ đó nó có thể biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình 
trong quá trình giao lưu và hội nhập.

Phải nhận thức văn hóa là đối thoại, đan xen, trao đổi, tác động qua 
lại và có chút pha trộn giữa các nhân tố nội sinh và ngoại sinh. Bản thân 
khái niệm văn hóa dù theo nghĩa này hay nghĩa khác, cũng đều thể hiện 
quan hệ với mình, với người, với sự việc, giữa dân tộc và nhân loại. Văn 
hóa là biết cách xử sự, xử thế. Các nền văn hóa luôn tiếp nhận lẫn nhau, 
vay mượn của nhau. Mọi nền văn hóa đều thuộc về di sản chung của 
nhân loại. Văn hóa của giai đoạn sau thường là sự phát triển hợp quy 
luật của tổng số những kiến thức mà loài người đã tích lũy ở các giai 
đoạn trước. Không có nền văn hóa nào trên thế giới lại tuyệt đối đơn 
lẻ, thuần khiết và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ nền văn hóa nào khác. 
Điều này đúng với mọi thời đại. Kết hợp chặt chẽ việc tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại, đấu tranh chống lại sự xâm nhập của văn hóa độc 
hại. Đó là mối quan hệ giữa giữ gìn bản sắc với tiếp thu tinh hoa, giữa 
truyền thống - tiếp biến và đổi mới, để bồi bổ cho một nền văn hóa dân 
tộc cường tráng, với các nhân tố nội sinh sung mãn. Quá trình giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc cũng là quá trình xâm nhập văn hóa, quá trình 
tự thân vận động, tự ý thức, tự khám phá, tự tái tạo từ ta và từ người.

Có thể nói, Nam Bộ Việt Nam trong các thế kỷ VII-XVI qua tư liệu 
thư tịch cổ ghi lại cảnh quan châu thổ sông Cửu Long từ thế kỷ XII-XIII 
về sau đều có những mô tả khá thống nhất. Đó là những ghi chép khá 
quen thuộc của Chu Đạt Quan về phong thổ nước Chân Lạp (Chân Lạp 
phong thổ ký); hay giáo sĩ Alexandre de Rhodes đến vùng đất châu thổ 
này vào thế kỷ XVII cũng đã có nhận xét đây là vùng đất “quạnh hiu, 
hoang mạc”1; cuối thế kỷ XVIII, sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn 

1. Rhodes, Alexandre de: Hành trình và truyền giáo, Bản dịch Việt ngữ của 
của Hồng Nhuệ, bản Pháp ngữ của Nxb. Cramoisy, 1653. Tủ sách Đại đoàn kết - 
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
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cũng mô tả: Phủ Gia Định, đất Đồng Nai, từ các cửa biển Cần Giờ, Soài 
Rạp, cửa Đại, cửa Tiểu, toàn là rừng rậm hàng mấy ngàn dặm1. Như vậy 
liên tục từ các thế kỷ XII - XIII đến thế kỷ XVIII, châu thổ sông Cửu 
Long phát triển theo hướng ngày càng hoang dã, quạnh hiu, vắng bóng 
người, nhưng dã thú, chim chóc lại sinh trưởng nhanh chóng. Hoặc 
nói cách khác là châu thổ này trở về với cảnh trí thiên nhiên nguyên sơ 
tưởng như chưa hề được khai phá. Cho nên, không phải ngẫu nhiên khi 
lưu dân người Việt lần lượt đến vùng châu thổ này đều cùng chung ấn 
tượng sâu đậm đây là vùng đất mới không chỉ với con người mới đến 
mà với cả cảnh tượng thiên nhiên hoang sơ, mới lạ. 

Chủ nhân nền văn hóa Óc Eo là cư dân Phù Nam, chủ yếu là người 
Indonesien. Theo sách Tấn thư thì những người này “đen và xấu xí, tóc 
quăn, ở trần, đi đất, tính tình mộc mạc, thẳng thắn, không trộm cắp”. 
Ngoài ra còn có người Môn, Mã Lai, Ấn Độ, Trung Á. Người Phù Nam 
vẫn tiếp tục sống ở vùng đất này dưới thời Chân Lạp, họ chính là người 
Thủy Chân Lạp, đối lập với người Lục Chân Lạp. Từ cuối thế kỷ XVI, 
người Việt từ khắp mọi miền đất nước, xuất thân từ đủ mọi ngành nghề 
đã đến Nam Bộ khai phá lập nghiệp. Họ cùng với người Khmer, người 
Hoa và các dân tộc anh em khác trở thành chủ nhân của vùng đất này. 
Các dân tộc ở xen lẫn nhau mà vẫn thừa nhận và tôn trọng phong tục, tập 
quán của nhau. Lưu dân người Hoa thì phần lớn cũng đều là những tầng 
lớp dưới của xã hội (mang văn hóa bình dân), lại gốc chủ yếu từ các tỉnh 
ven biển phía nam Trung Hoa nên dễ hòa nhập với văn hóa truyền thống 
Việt Nam. Những người bỏ quê hương ra đi là đã chấp nhận cuộc sống 
đầy biến động, từ bỏ cuộc sống khép kín trong các lũy tre làng, họ ở trong 
những không gian mở, không tụ lại mà tản ra dọc theo những con kênh, 
con lộ để tiện làm ăn, tạo nên một tính cách văn hóa đặc biệt Nam Bộ.

Hình thành trên một vùng đồng bằng sông nước và trên một vùng 
đất đa tộc người, văn hóa Nam Bộ có hai đặc trưng chủ đạo là tư duy, 
nếp sống của cư dân sông nước và sự tiếp biến các yếu tố văn hóa giữa 
người Chăm, người Khmer, người Hoa... với văn hóa Việt. Xét về mức độ, 

1. Xem Lê Quý Đôn: Chủ biên tạp lục, Nxb. Khoa học, Hà Nội, 1964.



CHƯƠNG IV: DIỆN MẠO NAM BỘ THẾ KỶ VII - XVI 555

những đặc trưng chủ đạo này cũng là những nét đặc thù của vùng văn 
hóa Nam Bộ. Bởi vì mặc dù đặc trưng đồng bằng sông nước cũng có mặt 
trong các vùng văn hóa đồng bằng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng chỉ ở 
Nam Bộ yếu tố sông nước mới nổi lên thành một đặc trưng chủ đạo, chi 
phối toàn diện cuộc sống cũng như các thành tố văn hóa của các cộng 
đồng cư dân. Và mặc dù các vùng văn hóa đồng bằng ở Bắc Bộ và Trung 
Bộ đều có tiếp biến văn hóa của các tộc người khác nhau, nhưng chỉ ở 
Nam Bộ, văn hóa các tộc người thiểu số cộng cư mới đủ sức khúc xạ văn 
hóa của cư dân Việt trong vùng đến mức làm cho nó trở nên vừa quen 
vừa lạ đối với chính người Việt đến từ miền Bắc, miền Trung.

Do điều kiện địa lý đặc thù nên cách thức hoạt động sản xuất của 
cư dân trên vùng đất phì nhiêu rộng lớn này mang đặc trưng đồng bằng 
sông nước rõ nét nhất, đồng thời cũng đa dạng nhất so với tất cả các 
vùng miền khác. Sông nước đã trở thành một yếu tố cấu thành đặc 
trưng của văn hóa nơi đây.

Trước hết, do diện tích có thể trồng lúa trên cả hai vùng châu thổ 
rất rộng lớn và phì nhiêu nên ở nơi đây, truyền thống nông nghiệp lúa 
nước của người Việt đã được phát huy ở mức tối đa. Nhiều thương hiệu 
lúa gạo của Nam Bộ rất nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài nước. 
Nam Bộ cũng là nơi sản xuất đến 70% sản lượng trái cây cả nước. Nam 
Bộ cũng là vùng trồng cây công nghiệp lớn nhất nước. Sở hữu một vùng 
sông nước lắm thủy sinh và được biển bao quanh hai phía, Nam Bộ cũng 
là một ngư trường giàu có nhất nước, là cơ sở để phát triển các nghề 
đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Các nghề thủ công truyền 
thống cũng khá phát triển. Việc giao thương của vùng cũng mang đặc 
thù sông nước. Từ xưa, các trung tâm giao thương lớn của vùng đều được 
hình thành ven bờ sông rạch, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.

Đến Nam Bộ để khai hoang lập ấp, người Việt cũng theo truyền thống 
để tổ chức quần cư thành làng ấp. Tuy nhiên, về nội dung và hình thức, 
làng ấp của người Việt ở Nam Bộ có nhiều điểm khác biệt với làng quê ở 
châu thổ Bắc Bộ và Trung Bộ. Về nội dung, làng ấp của người Việt ở Nam 
Bộ là một tập hợp cư dân đến từ nhiều vùng, nhiều họ tộc khác nhau, gắn 
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bó với nhau không phải do quan hệ dòng họ mà chủ yếu là do quan hệ láng 
giềng. Tập hợp cư dân của mỗi làng ấp cũng thường xuyên biến động hơn, 
kẻ đến người đi đổi chỗ cho nhau, nên không có sự phân biệt đáng kể giữa 
dân chính cư với dân ngụ cư. Về hình thức, để tiện việc đi lại, làng ấp ở 
Nam Bộ thường hình thành dọc theo kênh rạch hoặc trục lộ, không có luỹ 
tre làng đóng kín. Do đó, tính cố kết cộng đồng của làng ấp Nam Bộ lỏng 
lẻo hơn làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Người Chăm ở Nam Bộ do hầu hết theo đạo Hồi nên chế độ gia đình 
thiên về phụ hệ, mặc dù chế độ mẫu hệ cổ truyền vẫn còn được bảo lưu. 
Về tín ngưỡng, là một vùng đất đa tộc người, Nam Bộ cũng là nơi gặp gỡ 
các tín ngưỡng tôn giáo sẵn có từ Bắc Bộ, Trung Bộ, đồng thời là cái nôi 
sinh thành những tín ngưỡng tôn giáo mới. Vì vậy, đây chính là vùng 
đất phong phú nhất về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Tiếp nối truyền 
thống của người Việt ở đồng bằng Trung và Nam Trung Bộ, người Việt 
ở Nam Bộ cũng dành ưu tiên cho đạo Phật, kết hợp với tín ngưỡng vạn 
vật hữu linh và thờ cúng tổ tiên. Phong tục của người Việt ở Nam Bộ 
cũng có nguồn gốc từ đồng bằng Trung và Nam Trung Bộ nhưng có 
tiếp biến thêm nhiều yếu tố từ phong tục của người Khmer, người Hoa. 
Tương ứng với sự phong phú về cách thức hoạt động sản xuất và về tín 
ngưỡng, lễ hội của người Việt ở Nam Bộ cũng rất đa dạng, bao gồm bốn 
loại: lễ hội tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội nông nghiệp, lễ hội ngư nghiệp, 
lễ hội văn hóa - lịch sử. Tất cả đều mang sắc thái Nam Bộ mặc dù nhiều 
lễ hội bắt nguồn từ Trung Bộ. Lễ hội tín ngưỡng - tôn giáo bao gồm các 
lễ hội thường niên của đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Thiên 
Chúa, đạo Tin Lành, hội đền Linh Sơn Thánh mẫu ở núi Bà Đen... 

Đặc trưng văn hóa Nam Bộ còn được thể hiện ở kho tàng văn học, 
văn nghệ dân gian phong phú. Đó là các truyện dân gian phản ánh sự 
nghiệp khai phá đất đai, gắn liền với những danh thắng, di tích và nhân 
vật lịch sử. Đó là kho tàng ca dao và dân ca với các điệu hò, điệu lý, 
các bài hát huê tình, hát ru em, hát đồng dao, hát sắc bùa, hát thài, hát 
rối, hát vọng cổ, hát tài tử... Văn hóa bác học ở Nam Bộ cũng bước 
đầu phát triển với những thi đàn, thi xã như Tao đàn Chiêu Anh Các,  
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Bình Dương thi xã, Bạch Mai thi xã, trường tư thục của Gia Định Xử sĩ 
Võ Trường Toản ở Hòa Hưng... Là vùng đất mới, nhưng Nam Bộ cũng 
là nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hóa như: Văn miếu Trấn Biên, đền 
thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Đồng Nai; di tích Rạch Gầm - Xoài Mút, di tích 
Ấp Bắc, lũy Pháo Đài, lăng Hoàng Gia, lăng Trương Định, lăng Tứ Kiệt ở 
Tiền Giang; Văn miếu ở Vĩnh Long... Gần đây, một số địa phương ở Nam 
Bộ đã tiến hành phục dựng, trùng tu các di tích này để tôn vinh những 
người có công đối với lịch sử và văn hóa của vùng đất phương Nam.

Ẩm thực của người Việt ở Nam Bộ cũng theo truyền thống bảo đảm 
cân bằng âm dương và theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc 
của người Việt nói chung. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý đặc thù và giao 
lưu tiếp biến văn hóa, cơ cấu bữa ăn thông thường của người Việt nơi 
đây đã được điều chỉnh thành cơm - canh - rau - tôm cá. Về trang phục, 
do sống trong môi trường sông nước, nông dân người Việt ở Nam Bộ, cả 
nam và nữ, rất thích chiếc áo bà ba và chiếc khăn rằn. Nhà ở của người 
Việt ở Nam Bộ có ba loại chính: nhà đất cất dọc theo ven lộ, nhà sàn cất 
dọc theo kênh rạch, và nhà nổi trên sông nước. Nhà nổi trên sông nước 
là nơi cư trú đồng thời là phương tiện mưu sinh của những gia đình theo 
nghề nuôi cá bè, vận chuyển đường sông, buôn bán ở các chợ nổi, bán sỉ 
và bán lẻ trên sông. Để đi lại, vận chuyển, các tộc người cư trú nơi đây đều 
phải lựa chọn những phương tiện phù hợp với các địa hình đặc trưng của 
không gian Nam Bộ. Ở trên đất liền, cư dân Nam Bộ dùng xe bò, xe ngựa, 
xe đạp, xe thồ, xe tải... Ở vùng sông nước thì dùng xuồng, ghe, tắc ráng, vỏ 
lãi, tàu, bè, bắc (phà), cộ... Ở miền Tây sông nước, xuồng ghe có vai trò đặc 
biệt quan trọng, vừa là phương tiện vận chuyển tiện dụng cho tất cả mọi 
người, vừa là phương tiện mưu sinh và nơi cư trú của một số lớn cư dân 
làm nghề đò ngang, đò dọc, buôn bán và nuôi cá trên sông. Hình ảnh dòng 
sông, con đò vì vậy đã phổ biến đến mức trở thành một hình tượng văn 
học, một biểu tượng của không gian văn hóa, xã hội Nam Bộ. Trong thời 
Pháp thuộc, khi giao thông đường bộ bước đầu phát triển, người Nam Bộ 
đã gọi các chuyến xe khách liên tỉnh, liên vùng là xe đò. Nói chung, cho 
đến nay ở miền Tây giao thông đường thủy vẫn rất thông dụng và thuận 
lợi, mặc dù giao thông đường bộ đã được cải thiện nhiều.
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Thêm nữa, là vùng đất mang tính mở và tính động nên người Nam 
Bộ từ trong lịch sử đã tỏ ra là những người có đầu óc cởi mở, dễ tiếp xúc 
và ở tư thế giao lưu, tiếp thu, hội nhập với cái mới. Cho nên nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng khi tiếp xúc với cái mới người Nam Bộ dễ dàng có 
thái độ bao dung, chấp nhận rồi tích cực ủng hộ. 

Trở lại lịch sử ta thấy, về điều kiện sinh sống, cư dân, điều kiện tự 
nhiên, cảnh quan châu thổ hạ lưu sông Mê Kông từ sau khi Phù Nam 
sụp đổ, trên rất nhiều các tư liệu đương thời, các nhà nghiên cứu đều 
cho rằng liên tục từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVII, ở châu thổ sông Cửu 
Long, những chuyển biến trong cơ cấu cư dân, sự không thích ứng với 
điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa dưới thời Chân Lạp, tình trạng 
chiến tranh liên miên giữa Chân Lạp với Chămpa trên địa bàn Nam 
Trung Bộ và Đông Nam Bộ và những ảnh hưởng của các đợt tấn công 
của đế chế Mông - Nguyên vào Đông Nam Á là những nguyên nhân 
trực tiếp và gián tiếp đưa đến quá trình hoang hóa của vùng châu thổ, 
“điểu thú quần hoang, tuyệt vô nhân tích” mà những di dân người Việt 
đầu tiên đã tìm thấy ở đây vào thế kỷ XVII1. 

Thực tế phát triển lịch sử - văn hóa cho thấy dù chiếm được Phù 
Nam nhưng người Chân Lạp không đủ nhân lực để kiểm soát một vùng 
đất quá rộng lớn, vì vậy từng bước hình thành hai khu vực: Lục Chân 
Lạp ở vùng đất cao phía tây và Thủy Chân Lạp gồm phần đất thấp phía 
đông trong đó có Nam Bộ Việt Nam. Sau đó Chân Lạp lại tập trung vào 
việc xây dựng Angkor và xung đột với Chămpa nên hầu như chỉ quản lý 
được khu vực phía tây. Còn cư dân tại phần phía đông sống thưa thớt, 
hầu như không chịu sự ràng buộc của một thế lực chính trị hay chính 
quyền nào. Họ tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa với ảnh hưởng 
văn hóa Ấn Độ đồng thời có sự giao lưu với các nền văn hóa khác. Dấu 
vết của họ tại Nam Bộ là các phế tích đền tháp bằng gạch, đá, ngẫu tượng 

1. Xem Võ Sĩ Khải: “Giai đoạn chuyển tiếp từ Phù Nam đến Chân Lạp”, Tạp 
chí Khoa học xã hội, số 11, 2006. 
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Linga - Yoni, bia kỷ niệm, tượng thần, tượng Phật bằng đá, gỗ; đồ trang 
sức bằng thủy tinh, đá quý; đồ thờ cúng và đồ gia dụng bằng gốm...1.

Như vậy, nhìn từ chiều dài lịch sử có thể thấy Nam Bộ là vùng 
đất mới so với khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam2. Cho đến trước 
thế kỷ XVII, đây là vùng đất hoang vu, thiên nhiên khắc nghiệt, môi 
trường đa dạng... Chính những yếu tố lịch sử văn hóa đó đã tác động 
mạnh và sâu sắc đến việc hình thành những yếu tố văn hóa của cư dân 
khu vực, cũng như các yếu tố được coi là bản địa khác. Thực tế lịch sử 
cho thấy, so với các khu vực khác, Nam Bộ trong lịch sử có nhiều yếu 
tố thiên nhiên thuận lợi, thích hợp với nền kinh tế đa dạng, hệ sinh 
thái phổ tạp, đa dạng đáp ứng những yêu cầu thường nhật của cư dân. 
Đó chính là những yếu tố nội sinh hết sức quan trọng đối với quá trình 
hình thành và phát triển của Nam Bộ trong quá khứ.

3. Những đặc trưng lịch sử - văn hóa ngoại sinh của vùng đất Nam Bộ

Từ trong lịch sử vùng đất Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII- XVI đã là nơi 
giao lưu của rất nhiều yếu tố bên ngoài. Từ cuối thế kỷ VII, các cộng đồng cư 
dân dòng dõi Phù Nam do các quý tộc Phù Nam đứng đầu tại vùng Nam Bộ 
đã liên minh lại tạo thành Thủy Chân Lạp để đối lập với Lục Chân Lạp. Trong 
thế kỷ tiếp sau đã diễn ra là sự tranh chấp Java - Chân Lạp. Đến đầu thế kỷ IX, 
lợi dụng sự suy thoái của triều đại Salendra, hoàng tử Chân Lạp Jajavarman II 
thuộc dòng dõi Phù Nam, sống lưu vong tại Java, trở về giải phóng và thống 
nhất Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp, lập nên vương triều Angkor. Trong 
các thế kỷ XII-XIII, đã diễn ra tranh chấp giữa Angkor với Chămpa và Chân 
Lạp. Thế kỷ XIV, diễn ra tranh chấp giữa Xiêm - Chân Lạp... Những cuộc 

1. Tượng thần Surya bằng đá thế kỷ VII: Theo truyền thuyết Ấn Độ, Surya là 
thần mặt trời. Tượng thần Vishnu, tượng thần Durga là một trong những người vợ 
của Shiva, được biết đến là nữ thần chiến thắng quỷ trâu. MukhaLinga: Linga là biểu 
hiện của Shiva, tuy nhiên để làm nổi rõ hơn biểu tượng này người ta còn chạm nổi 
trên vị trí mí thiêng ở chỏm cầu một khuôn mặt Shiva để tạo thành MukhaLinga. 

2. Xem thêm Sơn Nam: Văn minh miệt vườn, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1992.
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tranh chấp liên miên đã khiến cho khu vực Nam Bộ, với tư cách là vùng 
đệm, trở thành kiệt quệ. Hệ quả của quá trình đó cũng phần nào cho thấy 
dân cư dòng dõi Phù Nam gốc đã phiêu bạt di tản tới những vùng yên ổn 
hơn, khiến cho vùng này dần dần trở thành hoang vắng. Đó là tình trạng mà 
vào thế kỷ XIII, sứ thần nhà Nguyên là Chu Đạt Quan đã từng mô tả lại qua 
hồi ký của mình. Nhìn chung, sử liệu còn lại đều được nhìn dưới lăng kính 
chính trị - quân sự lúc đó.

Thế kỷ XV và sau này, cùng với sự xuất hiện của người Âu, phương 
Tây bắt đầu nhòm ngó Đông Nam Á, cùng với quá trình người Việt đã 
đến khai phá lập nghiệp, lập nên những thôn ấp người Việt từ Bà Rịa tới 
Đồng Nai, Sài Gòn... Lưu dân Việt đến vùng này ngày càng đông hơn, 
mở đầu cho một giai đoạn mới. 

Về khái niệm, có thể thấy “ngoại sinh” trước hết được dùng trong lĩnh 
vực sinh học “những cơ thể sinh vật được sinh ra hoặc bắt nguồn từ bên 
ngoài cơ thể”. Như vậy, xuất phát từ khái niệm này rõ ràng đây là một nội 
hàm rất rộng, tất cả những gì không có ở bên trong được quy định là yếu 
tố bên ngoài, yếu tố nội ngoại sinh. Cùng với đó, các lĩnh vực đều có nội 
hàm của yếu tố ngoại sinh tác động đều được coi là những tác động gián 
tiếp. Do vậy có thể nói, những yếu tố được coi là ngoại sinh của đặc trưng 
lịch sử - văn hóa Nam Bộ thực tế có ngoại diên rất rộng lớn, tác động đến 
hầu hết mọi mặt. Hơn nữa, việc phân chia cũng chỉ mang tính tương đối vì 
rất khó có thể xác biệt đâu là nội sinh, đâu là ngoại sinh trong một không 
gian rộng lớn, của chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa như ở nơi đây. 

Theo đó, không gian văn hóa Nam Bộ là phần mở rộng của không 
gian văn hóa Việt Nam trên một vùng đất mới mà ở đó, chung tay khai 
phá với người Việt còn có các tộc người bản địa và các tộc người di dân. 
Vì vậy, trên vùng đất này, ngay từ đầu, văn hóa của cư dân Việt, mà trong 
đó đã có sẵn yếu tố Chăm, đã giao lưu mật thiết với văn hóa của các cư 
dân Khmer, Hoa... Trong thời cận đại và hiện đại, trong suốt một thời 
gian dài vùng đất này lại chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp rồi tiếp đó là 
văn hóa Mỹ. Nơi đây đã từng trở thành một địa bàn biến động mạnh mẽ 
về thành phần tộc người không kém Tây Nguyên. Vì vậy, Nam Bộ cũng 
là một vùng đất mà giao lưu, tiếp biến văn hóa đã và đang diễn ra với tốc 
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độ rất nhanh. Hệ quả là hầu như không có hiện tượng văn hóa nào ở nơi 
đây còn nguyên chất thuần Việt mà luôn có bóng dáng của những nền 
văn hóa khác, đã hội tụ nơi đây trong hơn ba thế kỷ qua. Cho nên, có thể 
nói, giao thoa văn hóa chính là một trong những bản sắc của văn hóa 
Nam Bộ. Nó khiến cho văn hóa Nam Bộ vừa tương đồng, lại vừa khác biệt 
với cội nguồn của nó là văn hóa Việt ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là văn hóa Nam Bộ chỉ là con 
số cộng các luồng văn hóa đã hội tụ nơi đây. Trong quá trình giao thoa 
văn hóa, cư dân Việt nơi đây đã không tiếp thu trọn gói các nền văn hóa 
khác mà chỉ những yếu tố đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần để 
bổ sung vào hành trang văn hóa mang theo. Vì vậy, văn hóa Việt nơi đây 
không tự đánh mất mình mà chỉ tái tạo các giá trị văn hóa mà vùng đất 
này thu nạp được theo hướng làm cho nó thích ứng với văn hóa Việt, với 
nhu cầu của người Việt trên vùng đất mới. Có thể nói, sự tái tạo các giá 
trị văn hóa đó cũng là một bản sắc của văn hóa nơi đây.

Bên cạnh sự tiếp biến văn hóa, văn hóa Nam Bộ còn mang đặc trưng 
đồng bằng sông nước. Hai đặc trưng văn hóa chủ đạo này của vùng đất 
Nam Bộ đã buộc tất cả các nền văn hóa sinh tụ nơi đây đều phải tự cấu 
trúc lại, lược bỏ những giá trị không còn phù hợp với môi trường mới, 
phát triển hoặc sáng tạo những giá trị mới giúp con người có thể tồn tại 
và phát triển trên một vùng đồng bằng sông nước, đan xen những tộc 
người khác biệt nhau về văn hoá. Vì vậy, uyển chuyển, linh động, phóng 
khoáng, bao dung, dần dà đã trở thành bản sắc thứ ba của văn hóa Việt 
ở Nam Bộ và văn hóa Nam Bộ nói chung.

Như vậy, dấu vết của Chân Lạp trên đất Nam Bộ không thể hiện sự phát 
triển liên tục của văn hóa Phù Nam. Nhiều vùng lãnh thổ Phù Nam chịu ảnh 
hưởng của Chân Lạp do kết quả của những cuộc chiến tranh. Các kết quả 
nghiên cứu khảo cổ học, dân tộc học đều cho rằng, trong suốt 10 thế kỷ vùng 
đất Nam Bộ không được cai quản chặt chẽ và gần như bị bỏ hoang1. Những 
nghiên cứu liên ngành khảo cổ học và dân tộc học đã cho thấy rõ vai trò của 
các nhóm cư dân giai đoạn hậu Phù Nam trong quá trình thiên di và khai phá 

1. Xem Vũ Minh Giang: “Chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên vùng đất 
Nam Bộ”, tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (96), 2006.
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từng tiểu vùng của khu vực Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI. Đó là một 
quá trình khai phá đất đai, xác lập các khu định cư... của những cư dân 
đến vùng đất mới, để cùng xây dựng nên không gian sinh hoạt kinh tế và 
văn hóa trong môi trường tự nhiên và chính trị mới, hơn cả là sự hình 
thành ý thức bản địa của nhóm cư dân trên các tiểu vùng Nam Bộ. Do 
nằm trong một phạm vi địa lý tương đối rộng lớn, cùng với sự phức tạp về 
thành phần tộc người ở khu vực này, nên trong lịch sử, với sự biến động 
cả về mặt tự nhiên và xã hội, việc định biên và xác định quá trình di cư, tụ 
cư, quần cư tại từng thời điểm gặp không ít khó khăn cho các nhà nghiên 
cứu. Cùng với đó, việc xác định các dấu tích cổ, nhất là về đời sống của 
người dân trên một địa bàn biến động rất nhiều mà phần lớn ngày nay 
chúng ta chỉ thấy được phản ánh qua tài liệu chữ viết mà thôi.

Có thể nói, Nam Bộ từ trong lịch sử đã là khu vực có nhiều thành 
phần tộc người sinh sống, nơi dung chứa của rất nhiều hiện thực bên 
ngoài tác động1. Do những biến động lịch sử khác nhau, làn sóng di dân 
diễn ra khá liên tục và mạnh mẽ. Đó là quá trình di dân tự nhiên, di dân 
cơ chế và di dân tại chỗ2. Cũng cần lưu ý là quá trình lịch sử tộc người 
như người Khmer, người Việt, người Hoa, người Chăm... không phải là 
cư dân bản địa. Người Khmer di cư đến vùng đồng bằng sông Cửu Long 
bắt đầu từ sau thế kỷ XII, nhưng cư dân không đông đảo nên không làm 
thay đổi diện mạo vùng đất. Chỉ khi người Việt di cư đến mới đóng vai 
trò chủ đạo khai hoang lập làng tạo lập diện mạo mới cho vùng đất này. 
“Ngay từ buổi đầu khai phá, đã có nhiều dân tộc sống chung, xen kẽ với 
nhau. Đó là một điểm đáng chú ý so với bất cứ vùng nào trên đất nước 
Việt Nam”3. Có thể nói mỗi “cộng đồng dân cư sinh sống ở đồng bằng 

1. Trần Văn Giàu (Chủ biên): Địa chí Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Thành 
phố Hồ Chí Minh, 1987, tr.133-136.

2. Mạc Đường: “Vấn đề dân cư và dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long”, in 
trong Một số vấn đề khoa học xã hội về đồng bằng sông Cửu Long, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1982, tr. 178.

3. Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh: Văn hóa dân gian 
người Việt ở Nam Bộ, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, tr.58-59.
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sông Cửu Long là một bộ của một tộc người, cho nên như là một quy luật, 
văn hóa của cộng đồng dân cư này luôn bị chi phối bởi tác động lịch đại 
và đồng đại”1. Chính điều đó có ý nghĩa trong việc giao lưu, ảnh hưởng 
lẫn nhau về phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng giữa các dân tộc2.

Trải qua một thời gian dài sinh sống, cùng sự mưu sinh, lập làng, 
sống đan xen, cùng chống xâm lược, khắc phục thiên tai, chinh phục 
thiên nhiên... quá trình giao lưu văn hóa, tiếp biến văn hóa giữa các 
tộc người hình thành nên những yếu tố văn hóa chung. Những tác 
động bên ngoài gắn với quá trình bản địa hóa, trên cơ tầng những đặc 
trưng văn hóa nội sinh làm cho những yếu tố ngoại sinh, trở thành 
nguồn lực to lớn cho sự vươn dậy mạnh mẽ của vùng đất Nam Bộ 
trong lịch sử.

Nam Bộ Việt Nam là nơi hội tụ của nhiều truyền thống văn hóa. 
Trong quá trình tiếp xúc thường xuyên với thế giới bên ngoài, hiện 
tượng hỗn dung văn hóa đã sớm diễn ra ở vùng đất này. Thực tiễn lịch 
sử cho thấy, sự giao lưu văn hóa không chỉ diễn ra giữa các dân tộc đang 
sinh sống ở Nam Bộ mà còn với các dân tộc bên ngoài cũng như nền 
văn minh Nam Á lâu đời. Trong quá trình phát triển, suốt thời gian gần 
10 thế kỷ, vùng đất Nam Bộ còn ít được mở mang. Từ cuối thế kỷ XVI, 
nhất là từ đầu thế kỷ XVII, người Việt đã nhanh chóng hòa đồng với 
cộng đồng cư dân tại chỗ, những cư dân mới đến cùng nhau mở mang, 
phát triển Nam Bộ thành một vùng đất trù phú. 

Sự đan hòa “các nhân tố văn hóa “bản địa” (có nguồn gốc “nội sinh”) 
và những nhân tố “ngoại nhập” (có nguồn gốc “ngoại sinh”)3 biểu đạt 
sống động sự giao thoa - hỗn dung văn hóa (acculturation)... “những 
phương hướng lan truyền và hội nhập văn hóa - tạo hình văn minh với 

1. Đề án Khoa học xã hội cấp Nhà nước: Lịch sử nghiên cứu và phương pháp 
tiếp cận, Kỷ yếu hội thảo lần 1, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008, tr.108-115.

2. Xem Đinh Văn Hạnh: Đạo Tứ Ân hiếu nghĩa của người Việt ở Nam Bộ, Nxb. 
Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1999, tr.5.

3. Trần Quốc Vượng: “Lại góp bàn về việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam”, tạp 
chí Dân tộc học, tháng 1-1982.
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tiến độ của nhịp sống vào sơ kỳ đồ sắt nhiều khả năng nhất trở thành 
hiện tượng lịch sử ở đồng bằng Nam Bộ trong những thế kỷ khơi dậy 
những tiềm năng của cội nguồn và phát sinh sáng tạo những thế mạnh 
ngoại sinh biến diễn sôi nổi và tiến bộ kế cận Công Lịch”1.

Từ thực tiễn cho thấy, do những biến động, tác động từ bên ngoài 
trải qua các giai đoạn tiếp nối có đặc thù riêng, đã dẫn đến hình thể, 
địa mạo địa hình đa dạng và phức tạp, hệ thống sông rạch chằng chịt. 
Trong đó, ảnh hưởng của đại dương (biển tiến - biển thoái) là rất lớn. 
Vào khoảng thế kỷ VII - VIII về sau, một đợt biển tiến kéo dài nhiều thế 
kỷ, khiến mực nước biển dâng cao + 1m đã làm cho một phần đất châu 
thổ chìm sâu dưới mặt nước biển. Vài thế kỷ sau đó, nhiều vùng đất thấp 
trũng của một vùng đất trải rộng đã lại trở về trạng thái tự nhiên hoang 
sơ. Cho nên về mặt tự nhiên, cảnh trí thiên nhiên và môi trường sinh 
thái vùng châu thổ này hàm chứa nhiều nhân tố đối nghịch nhau với 
cuộc sống con người. Nói cách khác, đây là vùng châu thổ có tiềm năng 
lớn, song hiểm họa tai ương cũng rất nhiều. Khảo sát thiên nhiên, phân 
tích hiện tượng, lý giải nguyên nhân của những tác động tự nhiên luôn 
là vấn đề khoa học vừa cơ bản, vừa thực tiễn nếu như muốn đạt tới sự 
phát triển bền vững.

Chắc chắn là, qua những ghi chép của thư tịch cổ, những nghiên 
cứu về vùng châu thổ sông Cửu Long đã gợi mở cho chúng ta những 
hiểu biết liên quan đến tiến trình hình thành, diện mạo, cảnh quan, đến 
những nét đặc thù của vùng châu thổ này của vùng đất Nam Bộ xưa. 
Những đặc trưng văn hóa - tộc người đã cho thấy quá trình cộng cư lâu 
dài, cộng đồng người tại chỗ đã tiến hành cuộc chinh phục lần đầu tiên 
vùng đất, đã thành công, đã dựng xây các nền văn hóa. Tất cả tạo nên 

những đặc trưng lịch sử - văn hóa của vùng đất Nam Bộ. 

1. Phạm Đức Mạnh: “Gốm mầu trong văn hóa tiền sử Đồng Nai (Việt Nam) 
và trong bình diện rộng hơn”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (12)-1993, tr.34-42.
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1. Thực tiễn lịch sử cho thấy, sự phát triển của các nền văn hóa cho 
dù đó là một nền văn hóa được coi là “thuần khiết” nhất cũng không 
bao giờ có thể phát triển trong trạng thái biệt lập. Nói cách khác, sự 
hưng thịnh của các nền văn hóa luôn là kết quả của một quá trình giao 
lưu và hợp luyện các giá trị văn hóa, sự vận động, kế thừa sáng tạo và 
nhân lên những yếu tố nội sinh, ngoại sinh. 

Với các cộng đồng cư dân Đông Nam Á, chịu ảnh hưởng của Hệ 
sinh thái phổ tạp và nằm ở vị trí hội lưu của các nền văn minh lớn, từ lâu 
các nền văn hóa Đông Nam Á đã thể hiện tính đa dạng về lịch sử, văn 
hóa và nhân chủng. Có thể cho rằng, văn hóa Đông Nam Á mà văn hóa 
Việt Nam là một bộ phận hợp thành, vốn có những đặc tính, bản sắc 
riêng nhưng cũng đã sớm chia sẻ những đặc tính chung, riêng với các 
nền văn hóa, văn minh châu Á và thế giới. 

Bằng những tiến bộ của khoa học, công nghệ và những thành tựu 
nghiên cứu mới, vấn đề nguồn gốc văn hóa, cội nguồn của một số nền 
văn minh đã và đang được nghiên cứu chuyên sâu và xem xét khách 
quan, toàn diện hơn. Với Đông Nam Á, sự hình thành, phát triển của 
các nền văn hóa khu vực đã diễn ra trong những mối quan hệ, giao l ưu, 
tư ơng tác vùng và liên vùng. Hành trình lịch sử, văn hóa Đông Nam Á 
cần phải được nhìn nhận trên ba phương diện: Các xã hội Đông Nam Á 
vừa có những giá trị sáng tạo, phát triển những giá trị sáng tạo, vừa tiếp 
nhận những ảnh hưởng của các nền văn minh lớn đồng thời cũng vừa 
đóng vai trò truyền nối và chủ động truyền bá văn hóa ra bên ngoài. Trong 
khi quan niệm các không gian văn hóa - tộc người luôn mang tính “phi 
biên giới” (borderless) thì cũng phải thấy rằng các giá trị văn hóa cũng 
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như đặc trưng văn hóa của một dân tộc bao giờ cũng được hình thành, 
phát triển trong những điều kiện tự nhiên và môi trường lịch sử, xã hội 
nhất định.

Cùng chia sẻ những đặc tính trong quá trình kiến lập văn hóa, văn 
minh tương tự nh ư các nền văn minh cổ đại trên thế giới, hầu hết các 
nền văn hóa Đông Nam Á đều đư ợc thành tạo ở lưu vực các dòng sông. 
Nhiều quốc gia trong khu vực đã tìm thấy năng lực phát triển, sáng tạo 
của mình từ nguồn nước phong phú và sự bồi tụ của các hệ thống sông. 
Với Nam Bộ, sự hình thành, phát triển của các nền văn hóa sớm luôn 
gắn liền với môi trường tự nhiên, nguồn lực của châu thổ Mê Kông, 
Đồng Nai và một số con sông khác. Bên cạnh đó, yếu tố “lục địa” và đại 
dương cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Môi trường tiếp giao kinh tế, văn 
hóa, nguồn của cải tự nhiên, năng lượng của các dòng sông cũng như 
của đại dương mà điển hình là vùng Biển Tây (vịnh Xiêm) có ý nghĩa 
rất lớn đối với sự phát triển của văn hóa Óc Eo - Phù Nam cũng như các 
vùng và tiểu vùng văn hóa khác. Trên cơ sở những điều kiện tự nhiên 
thuận lợi đó, vào những thế kỷ đầu sau Công nguyên, một số nhà nước 
Đông Nam Á đã ra đời. Phù Nam đã hiện diện trong lịch sử Đông Nam 
Á như một quốc gia điển hình và có nhiều đóng góp tiêu biểu đối với sự 
tiến triển của lịch sử khu vực. Văn hóa Óc Eo - Phù Nam với những đặc 
trưng và ảnh hưởng sâu rộng của nó đã để lại dấu ấn không thể phai mờ 
trong tiến trình phát triển chung của toàn thể khu vực.

2. Từ một cái nhìn so sánh và dựa trên phư ơng pháp nghiên cứu 
khu vực... có thể thấy trong tiến trình lịch sử, trừ một số trường hợp 
ngoại lệ, các quốc gia cổ đại thường đ ược hình thành trên những không 
gian tư ơng đối nhỏ hẹp. Vì nhiều nguyên nhân tự nhiên cũng như xã 
hội, những tác động khách quan và chủ quan, các nhà nước sớm ở Đông 
Nam Á hầu hết là những nhà nước nhỏ. Do các nhà n ước đó có tiềm lực 
kinh tế, cơ sở xã hội không thật vững chắc nên nhìn chung các nhà nước 
này đều có tính di biến động cao và rất dễ bị tổn thư ơng trước những tác 
động của điều kiện chính trị, xã hội trong nước và khu vực. 
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Nhưng bên cạnh đó, trong tiến trình lịch sử, nhìn chung trong mỗi 
thời đại, cũng luôn có những hiện tượng phát triển trội vư ợt của một số 
quốc gia, có tầm ảnh hưởng rộng lớn mang tính khu vực. Có thể gọi đó 
là các đế chế tiểu vùng (Sub - regional impires) nh ư hiện tư ợng Phù Nam 
trong các thế kỷ II-VII, Angkor trong các thế kỷ IX-XV, Srivijaya trong 
các thế kỷ VI-XIII, Majapahit trong các thế kỷ XIII-XV... Phác dựng lại 
những diễn tiến lịch sử, diện mạo chính trị qua trường hợp một số quốc 
gia điển hình ở Đông Nam Á có thể thấy cho đến thế kỷ X, do những 
hoàn cảnh và điều kiện lịch sử, xã hội riêng biệt, ở Đông Nam Á đã sớm 
hình thành những nền văn hóa và một số quốc gia có tầm ảnh h ưởng 
tương đối rộng lớn. Mặc dù hệ thống kinh tế đối ngoại Trung Quốc và 
văn minh Trung Hoa cũng đã lan tỏa đến vùng Đông Nam Á nhưng cho 
đến khoảng thế kỷ XV, ngoại trừ trư ờng hợp Đại Việt (Việt Nam), các 
nền văn hóa này vẫn chủ yếu tiếp nhận nhiều giá trị sâu đậm của văn 
minh khu vực Tây Nam Á trong đó đặc biệt là văn minh Ấn Độ. 

Cùng với ảnh hưởng kinh tế và chính trị (mà chủ yếu là thiết chế 
nhà nước), t ư tư ởng, tôn giáo Ấn Độ, mà dòng chủ l ưu là Bàlamôn giáo, 
Hinđu giáo, Phật giáo... đã từng bước ảnh hưởng và thâm nhập đến các 
xã hội Đông Nam Á. Trên thực tế, tôn giáo đã trở thành kênh truyền tải 
nhiều giá trị văn hóa Ấn Độ và Tây Nam Á đến Đông Nam Á và từ đó 
tiếp tục lan tỏa đến nhiều nền văn hóa khác ở châu Á. Với những mục 
tiêu tôn giáo và cả những lợi ích kinh tế và một số nguyên nhân xã hội 
khác nữa nhiều người Ấn đã ra đi. Các vương quốc cổ Đông Nam Á đã 
là điểm đến của nhiều nhà tu hành, thương nhân, nghệ nhân, thợ thủ 
công... Ấn Độ mà chủ yếu là từ vùng Đông Nam Ấn. Họ không chỉ là 
đại diện của một nền văn minh mà còn đem đến những tư tưởng, phong 
cách nghệ thuật, kỹ thuật chế tác mới. Nói cách khác, họ đã giữ vai trò 
cầu nối giữa Ấn Độ với các xã hội Đông Nam Á. Trong nhiều thế kỷ, mối 
liên hệ giữa các trung tâm kinh tế Đông Nam Á với các thương cảng nổi 
tiếng vùng Đông Nam Ấn như Arikamedu là hết sức mật thiết.

3. Từ đặc tính lịch sử Nam Bộ và Đông Nam Á thời cổ trung đại 
chúng ta thấy, phạm vi lãnh thổ và không gian văn hóa tộc ngư ời của các 
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vư ơng quốc cổ phải được nhìn nhận theo quan điểm thực tiễn và năng 
động. Trong rất nhiều trư ờng hợp, quyền uy và phạm vi ảnh hưởng của 
các vư ơng quốc rất khó có thể phân định bằng những mốc giới chính 
trị, sự thay thế của các triều đại hay thành bại trong các cuộc chiến 
tranh. Từ những nghiên cứu thực địa mà chủ yếu là các kết quả khảo cổ 
học, hiện nay nhiều nhà nghiên cứu chủ trư ơng rằng, ở vùng châu thổ 
sông Cửu Long thực sự có một giai đoạn “Hậu Phù Nam”. Sau khi v ương 
quốc này bị Chân Lạp chinh phục vào đầu thế kỷ VII, trong khoảng hai 
thế kỷ sau đó, ở nhiều địa phương ngư ời ta vẫn phát hiện thấy những 
dấu ấn Phù Nam trong nhiều di vật, di tích lịch sử - văn hóa, công cụ 
sản xuất, công trình kiến trúc mà tựu chung vẫn duy tồn một lối sống, 
phong cách không thuộc về Chân Lạp và khác với Chân Lạp.

Lịch sử Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor kéo dài hơn hai thế kỷ. Đó là 
thời kỳ diễn ra nhiều biến động sâu sắc về chính trị, kinh tế và xã hội. 
Trong thời gian đó, tương phản với sự trỗi dậy, hưng thịnh của Chân 
Lạp là sự suy tàn của vương quốc Phù Nam. Sau khi chinh phục được 
Phù Nam, Chân Lạp đã phát triển tương đối mau chóng nhưng đến đầu 
thế kỷ VIII đã diễn ra sự chia tách giữa Lục Chân Lạp với Thủy Chân 
Lạp. Trên phương diện khu vực, vào thời kỳ này ở Đông Nam Á nhiều 
quốc gia đang trong quá trình vận động, phát triển đồng thời cũng chịu 
những tác động kinh tế, chính trị, văn hóa từ các nền văn minh lớn. 
Trong khuôn khổ hoạt động của các con đường tơ lụa trên đất liền và 
trên biển, văn minh Trung Hoa ngày càng tăng cường ở khu vực đặc biệt 
là vùng bán đảo Đông Nam Á. Bên cạnh đó, trên cơ sở những tương 
đồng về xã hội, điều kiện tự nhiên cùng những giá trị văn hóa đã thâm 
nhập từ nhiều thế kỷ trước, văn minh Ấn Độ vẫn tiếp tục lan tỏa đến 
các quốc gia khu vực và trong phạm vi tương đối rộng lớn, góp phần 
quan trọng đồng thời tạo nên những động lực mạnh mẽ cho việc phát 
triển văn hóa của mỗi dân tộc cũng như tạo nên diện mạo, đặc tính 
văn hóa chung của khu vực. Trong trường hợp Chân Lạp, gắn liền với 
tiến trình dân tộc là sự hưng khởi của Bàlamôn giáo. Tinh thần tôn 
giáo đó đã hòa quyện với sự trưởng thành về ý thức dân tộc, trở thành 
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mạch nguồn liên kết dân tộc đồng thời góp phần củng cố ý thức quốc 
gia. Nhờ đó, từ một vương quốc vốn lệ thuộc, “chư hầu” của Phù Nam, 
Chân Lạp đã vươn lên chinh phục Phù Nam, mở rộng cương vực lãnh 
thổ, từng bước tạo dựng những kháng lực cần thiết để chống lại các thế 
lực khu vực như Chămpa, Java... vốn là những đế chế tiểu vùng cường 
thịnh thời bấy giờ.

Khi phác dựng lại toàn bộ diện mạo của vùng đất Nam Bộ Việt Nam 
giai đoạn thế kỷ VII-XVI qua các nguồn thư tịch, cũng như các tư liệu 
vật chất và thành văn có một thực tế là nội dung thông tin và mức độ tập 
trung thông tin trực tiếp hay liên quan về giai đoạn này không nhiều. 
Hiện trạng đó xuất phát từ đặc tính lịch sử của các thực thể chính trị - 
xã hội trên bán đảo Đông Nam Á lục địa thời kỳ này. Một đường biên 
mở và liên tục diễn ra nhiều biến đổi, hay như một số học giả gần đây 
thường nói tới khái niệm “water frontier” chính là hệ quả tất yếu từ mối 
quan hệ phức tạp, chồng chéo và phụ thuộc vào tham vọng thực tế, các 
trung tâm quyền lực hay cán cân chính trị... Do vậy, việc nhìn nhận lịch 
sử theo quan điểm hiện đại hay một số hiện tượng lịch sử và lấy đó làm 
hệ quy chiếu sẽ gặp những trở ngại trong việc đưa ra những nhận định 
lịch sử khách quan và khoa học. Lịch sử bao giờ cũng phát triển theo 
quy luật và lôgic của nó. Diễn tiến lịch sử - văn hóa Nam Bộ là kết quả 
của một quá trình phát triển tự nhiên. 

4. Trong lịch sử, sự chia tách giữa Lục Chân Lạp với Thủy Chân Lạp 
thế kỷ VIII chỉ mang ý nghĩa tương đối. Sự tồn tại của hai vương quốc 
được hiểu như là một sự phân lập mềm giữa các không gian địa - chính 
trị, luôn diễn ra sự biến động. Lục Chân Lạp vốn vẫn được coi như một 
vương quốc mạnh, tiêu biểu cho lịch sử Chân Lạp thời kỳ tiền Angkor 
thậm chí cả trong thời gian phân tách thế kỷ VIII. Nhưng thực tế lịch 
sử cũng cho thấy, vùng Thủy Chân Lạp ở phía nam, do có nhiều tiềm 
năng phát triển lại có thể kế thừa truyền thống lịch sử, văn hóa, kinh tế 
của thời đại Phù Nam nên không chỉ có sự tăng trưởng trội vượt mà còn 
có nhiều đóng góp quan trọng cho quá trình thống nhất Chân Lạp. Nói 
cách khác, vào đầu thế kỷ VIII, Chân Lạp đã diễn ra tình trạng phân lập, 
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chia tách nhưng sự phân tán quyền lực đó không phải là đưa xã hội Chân 
Lạp trở lại “trạng thái ban đầu” mà là sự chuẩn bị cho một quá trình vận 
động, phát triển mạnh mẽ của một thiết chế chính trị tập quyền hơn, 
thống nhất cao hơn trong các thế kỷ sau. Phải chăng việc tồn tại một 
khoảng trống quyền lực hay “một chủ quyền mở” là một trong những 
đặc tính tiêu biểu ở vùng đất Nam Bộ. 

Dựa trên những thành tựu nghiên cứu về địa mạo kết hợp với những 
kết quả khảo cổ học chúng ta thấy, do sự biến đổi của khí hậu sau đợt 
biển tiến Flandrian cuối cùng, với mực nước biển cao hơn khoảng 80cm 
đến 1m khiến nhiều vùng đất của Nam Bộ bị ngập chìm trong biển 
nước. Quá trình biển tiến đã biến nhiều vùng đất canh tác, cư trú trước 
đây thành đầm lầy. Nhiều bộ phận cư dân phải từ bỏ địa bàn cư trú 
truyền thống của mình. Nhiều vùng đất vốn trù phú trước đây dần trở 
nên hoang hóa. Từng là chủ nhân của một thời đại văn hóa huy hoàng 
nhưng giờ đây nhiều cộng đồng cư dân Phù Nam đã trở thành những 
nhóm người sinh sống biệt lập và dần rơi vào tình trạng kém phát triển. 
Không ít bộ phận cư dân phải rút về sinh sống trên các vùng đất cao. 
Theo một số nhà nghiên cứu, dấu vết của Chân Lạp trên đất Nam Bộ 
không thể hiện sự phát triển sớm, liên tục của nền văn hóa này. Phân 
tích niên đại của một số phế tích và văn bia cho thấy rõ điều đó. Các di 
tích sau thế kỷ VII ở đồng bằng Nam Bộ không thuộc Chân Lạp, cũng 
không phải Thủy Chân Lạp mà là nhóm di tích của cộng đồng cư dân ở 
đây kế thừa từ truyền thống văn hóa Phù Nam, hay Óc Eo được duy tồn 
trong điều kiện mới. Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học, dân tộc học 
đều cho thấy, trong suốt 10 thế kỷ vùng đất Nam Bộ không được quản 
lý chặt chẽ và gần như không có sự hiện diện của một thế lực chính trị 
trung tâm nắm quyền quản lý chính thức. Vì vậy, những nghiên cứu 
liên ngành khảo cổ học và dân tộc học đã cho thấy rõ vai trò của các 
nhóm cư dân giai đoạn hậu Phù Nam trong quá trình thiên di và khai 
phá từng tiểu vùng Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI. Đó là một quá 
trình khai phá đất đai, xác lập các khu định cư... của những cư dân đến 
vùng đất mới, để cùng xây dựng nên không gian sinh hoạt kinh tế và  
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văn hóa trong môi trường tự nhiên và chính trị mới. Và chính họ đã dần 
hình thành ý thức bản địa trên các tiểu vùng Nam Bộ.

5. Trong một môi trường và nền cảnh rộng lớn hơn, tích hợp nhiều 
yếu tố, từ chiều sâu lịch sử đến biến thiên của điều kiện địa môi trường, 
địa sinh thái, địa nhân văn... việc có thể đi đến những nhận định khách 
quan, chính xác về những chủ đề nghiên cứu cơ bản, sâu sắc chắc chắn 
vẫn cần bổ sung thêm những kết quả, quan điểm khoa học mới. Việc 
xử lý thỏa đáng và hệ thống những vấn đề về lịch sử vùng đất Nam Bộ 
giai đoạn thế kỷ VII-XVI như việc xác định vùng trung tâm, ngoại vi và 
những vòng ảnh hưởng của Thủy Chân Lạp, Lục Chân Lạp rõ ràng cũng 
không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Thủy Chân 
Lạp với Lục Chân Lạp, thiết chế chính trị - xã hội và văn hóa Chân Lạp 
thời kỳ Angkor, quan hệ của Chân Lạp với các vương quốc trong khu 
vực (Chămpa, Ayuthaya, Đại Việt, Srivijaya...), vấn đề tộc người, ảnh 
hưởng của các nền văn hóa, văn minh bên ngoài đối với Chân Lạp cũng 
như các biến thiên chính trị - xã hội cũng không thể nhìn nhận, đánh 
giá theo cách nhìn đơn nhất. Hơn thế, khi xem xét chuyển biến kinh 
tế - xã hội của Nam Bộ qua 10 thế kỷ, có thể thấy các chủ trương, chính 
sách và quyền uy của các vương triều trị vì trên dải đất miền Trung và 
các nước láng giềng khu vực có ý nghĩa rất lớn đối các lớp cư dân Nam 
Bộ. Việc khai thác triệt để các nguồn tư liệu (khảo cổ học, dân tộc học, 
nhân học, nghệ thuật học, tôn giáo học...) liên quan và trực tiếp về lịch 
sử vùng đất Nam Bộ giai đoạn thế kỷ VII-XVI sẽ tiếp tục góp phần làm 
sáng tỏ diện mạo lịch sử của vùng đất này trong một giai đoạn quan 
trọng của lịch sử dân tộc. 

Do những biến động lịch sử, trước những làn sóng di dân diễn ra 
liên tục và mạnh mẽ, Nam Bộ sớm trở thành khu vực có nhiều thành 
phần tộc người sinh sống. Vùng hạ lưu sông Cửu Long trở thành nơi 
dung chứa của nhiều lớp cư dân, nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. 
Trong quá trình giao lưu thường xuyên với thế giới bên ngoài, hiện 
tượng hỗn dung văn hóa đã sớm diễn ra. Điều đáng chú ý là, sự giao lưu 
văn hóa không chỉ diễn ra giữa các cộng đồng cư dân sinh sống ở châu 
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thổ Mê Kông, Đồng Nai... mà còn với các nền văn hóa láng giềng cũng 
như các nền văn minh khác ở châu Á. 

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý là, quá trình tộc người với những cộng 
đồng cư dân như người Phù Nam, Khmer, người Việt, người Hoa, người 
Chăm... sống đan xen, hòa hợp với nhau trên cùng một vùng đất là một 
hiện tượng tương đối phổ biến ở Nam Bộ. Ở những mức độ khác nhau, 
tất cả các cộng đồng cư dân đó đều có những đóng góp trong quá trình 
khai phá, xác lập chủ quyền ở vùng đất phương Nam. Hiển nhiên, họ 
luôn có hoài niệm về nguồn gốc xuất thân, quê hương, bản quán của 
mình, đồng thời họ cũng luôn có ý thức mạnh mẽ về vùng đất mới, về 
vai trò và trách nhiệm với một môi trường sống và luôn thể hiện khả 
năng thích ứng cao với bối cảnh xã hội mới. Đến thế kỷ XVII-XVIII, khi 
những dòng người Việt ngày càng di cư mạnh mẽ đến vùng châu thổ 
Đồng Nai, Cửu Long và đóng vai trò chủ đạo trong việc khai hoang, lập 
làng đồng thời từng bước thiết lập chế độ quản lý chặt chẽ thì Nam Bộ 
mới thực sự có một diện mạo mới. 

Đặt Nam Bộ trong cái nhìn so sánh đồng đại và lịch đại chúng ta 
thấy, trải qua 10 thế kỷ phát triển, mặc dù luôn chịu sự chi phối của 
những quốc gia “bán đảo” như Chân Lạp, Xiêm, Chămpa và cả những 
vương quốc biển như Srivijaya, Majapahit... nhưng Nam Bộ vẫn thể 
hiện một quá trình phát triển mang tính kế thừa từ Óc Eo - Phù Nam cổ 
đại đến Đại Việt - Việt Nam với công lao khai phá của các chúa Nguyễn 
và vương triều Nguyễn. Trong quá trình đó, Nam Bộ trở thành địa bàn 
sinh tụ, vùng đất di cư, nơi giao tranh giữa các thế lực..., để rồi cuối cùng 
người Việt, với bản lĩnh và sự ứng xử khoan dung, hòa hợp với các cộng 
đồng cư dân địa phương cũng như các lớp người đến trước, với tầm 
nhìn lâu dài, đã làm chủ và xác lập được chủ quyền vững chắc trên vùng 
đất phương Nam của Tổ quốc Việt Nam.
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