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Thánh đô Vatphou

Thánh đô Vatphou (14044’vĩ độ Bắc; 105042’ 
kinh độ Đông) nằm ở huyện Champasak, phía đông 
nam nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cách 
thủ đô Vientian khoảng 500km về phía bắc, cách 
thủ phủ Pakse khoảng 37 km về phía nam và cách 
biên giới Campuchia khoảng 85 km. Từ Paksê đi đến 
huyện Champasak có thể đi được cả đường thủy và 
đường bộ. Những quần thể di tích trong khu vực tỉnh 
Champasak là những công trình kiến trúc nghệ thuật 
của người Khmer thời kỳ tiền Angko và thời Angko 
(thế kỷ V đến thế kỷ XII). 

Nói đến thánh đô Vatphou thì chúng ta không thể 
không nhắc đến thành phố cổ Shiesthapura. Di tích 
Vatphou cũng như thành phố cổ đã nổi tiếng từ khá 
lâu. Qua nhiều năm nghiên cứu của các nhà khảo cổ 
học, thành phố cổ được xác định nằm bên bờ sông 
Mekong, với các đền đài được tọa lạc tại điểm hợp 
lưu của những dòng sông, một vị thế cư trú quen 
thuộc của cư dân Đông Nam Á, những người không 
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thích sống xa nguồn nước. Đồng 
thời, theo tín ngưỡng tôn giáo 
Hindu, họ cho rằng điểm hợp lưu 
các con sông là vùng đất lành, là 
nơi các vị thần viếng thăm.

Thành phố cổ này từng có 
những tên gọi khác nhau như 
Lingapura, hay Shiesthapura tùy 
theo công năng sử dụng của các 
vị vua Khmer trong những thời kỳ 
lịch sử khác nhau. Thành phố này 
có diện tích 2 km x 1,8 km, được 
bao bọc bởi hai lớp thành đắp 
bằng đất, theo các nhà nghiên 
cứu, có thể được xây dựng vào 
khoảng cuối thế kỷ V sau Công 
nguyên.

Nằm kề thành phố cổ là một 
quần thể các khu đền mang tên 
Vatphou. Phía tây khu đền có 
ngọn Lingaparvata cao 1.460m 
so với mực nước biển, phía đông 
cũng là mặt khu đền là sông 
Mekong (Nam Khong) án ngữ. 
Di tích này có diện tích 4 km2, 
bao gồm các kiến trúc bằng gạch 
của Hindu giáo và Phật giáo. Đền 
chính Vatphou và các kiến trúc 
phụ là một khu vực văn hóa khảo 
cổ học phong phú có niên đại từ 
thế kỷ thứ V. Một cuộc nghiên cứu 
khảo cổ học đã xác định nhiều di 
tích khác, gồm một tòa thành cổ 
nằm ở phía tây sông Mekong và 
một tòa thành khác nằm ở phía 
nam tòa thành thứ nhất, mà các 
nhà nghiên cứu cho rằng đó có 
thể là đô thành Lingapura. Ngoài 
ra, còn có nhiều di tích khác như 
nơi chế tác đá, khu công nghiệp, 
các dấu vết của hệ thống dẫn 
nước và giao thông cũ. Đô thành 
cổ có  niên đại từ thế kỷ thứ III 
đến thế kỷ thứ VII và tồn tại cho 
đến thế kỷ thứ XIII, là một trong 
những đô thị cổ nhất ở Đông Nam 
Á.(1)

Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn là khu đền 
- tháp có kiến trúc bằng gạch và 
đá nằm trong một thung lũng có 
bán kính khoảng 2 km ở phía tây 
huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam). Mỹ Sơn là tên 
của một làng nhỏ thuộc xã Duy 
Phú, huyện Duy Xuyên. Phía nam 
di tích là núi Chúa, ngọn núi có 
đỉnh cao nhất nằm ở phía nam là 
đỉnh Răng Mèo, cao 785m so với 
mực nước biển (15044’ vĩ độ Bắc, 
108027’ kinh độ đông). Phía bắc 
di tích là sông Thu Bồn. Địa hình 

Tháp C2 ở Mỹ Sơn.                                              Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Tháp B5 và tháp B2 (bên trái) ở Mỹ Sơn.          Ảnh: Trần Đức Anh Sơn
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thánh địa trải theo trục bắc - nam, với vùng đồi núi 
nằm ở phía nam, khu đền tháp ở giữa và những dòng 
suối, khe, sông tọa lạc ở phía bắc. Khe Thẻ là con 
suối chính, chảy quanh co trong khu tháp để đưa 
nước từ triền núi ra sông Thu Bồn. Dòng sông đi về 
hướng đông hoặc theo những đồi thấp dẫn đến kinh 
đô Trà Kiệu (cố đô Sinhapura của Champa) với thành 
quách bao bọc xung quanh.

Do chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo nên các kiến 
trúc được bố trí hợp với địa hình của từng vùng, hợp 
với quan niệm của Bà La môn giáo và Phật giáo: đến 
với Núi-Rừng là “đi tu”, “đi hành hương”.(2)

Những nét tương đồng giữa Vatphou và Mỹ 
Sơn

◊ Hai di tích này cùng nằm dưới chân của ngọn 
núi thiêng (tượng trưng núi Mểu của dãy Himalaya 
tại Ấn Độ): Vatphou nằm dưới chân núi Phukao(3). 
Đặc biệt trên đỉnh Phukao có hình tượng như một 
sinh thực khí nên gọi là Lingaparvata. Còn Mỹ Sơn 
thì tọa lạc dưới chân núi Mahaparvata (Đại Sơn, hay 
núi Chúa).

◊ Cả hai cùng nhìn ra sông: Vatphou nhìn về 
sông Mekong. Mỹ Sơn hướng về sông Thu Bồn.

◊ Thiên nhiên cùng tạo dựng một dòng nước từ 
trong núi đá chảy ra: Phukao (Vatphou) và Núi Chúa 

Đền chính ở Vatphou làm bằng đá sa thạch. Ảnh: do 
nhóm chuyên gia người Italia làm việc tại Vatphou 
cung cấp

Tháp C1 và tháp C7 (bên trái) ở Mỹ Sơn.  Ảnh: Trần Đức Anh Sơn 



47  THÔNG TIN DI SẢN - SỐ 4 . 2010

LÒCH SÖÛ - VAÊN HOÙA

Núi thiêng                                             Thánh địa      Đô thị cổ           Sông

Vatphou: Núi Phukao (Lingaparvata)   Khu đền tháp     Shiesthapura   Sông Mekong 

Mỹ Sơn:    Núi Chúa (Mahaparvata)     Khu đền tháp    Sinhapura        Sông Thu Bồn

(Mỹ Sơn). Nước thánh này được giữ lại trong thung 
lũng, nơi có các đền tháp, để làm lễ thánh tẩy. Đặc 
biệt, ở Vatphou còn có hai bể chứa nước lớn.

Từ đó, có thể vẽ nên một phác đồ về địa văn hóa 
của hai di tích này, theo trục từ cao đến thấp, như 
sau:

◊ Vatphou do Francis Granier, một thương nhân 
người Pháp khám phá; trong khi Camille Paris, cũng 
là một người Pháp, đã phát hiện khu đền - tháp nằm 
trong thung lũng Mỹ Sơn.

◊ Vatphou vẫn giữ được địa hình, diện mạo như 
hôm nay với chiều dài 400 x600m, với 2 praset, đền 
chính và hội quán Nandin ở phía dưới; và hai bể chứa 
nước lớn. Trên một con đường dài 1 km dẫn đến đền 
chính còn có nhiều di tích khác nằm rải rác. Bên kia 
sông cũng có những đền thờ (Tamo temple). Hiện 
nay, Vatphou vẫn tiếp tục được nhà nghiên cứu quan 
tâm.

Mỹ Sơn trước 1945 được H. Parmentier thống kê 
có 14 nhóm theo thứ tự mẫu tự A.B.C ... với 71 kiến 
trúc đền - tháp. Trải qua hai cuộc chiến tranh chống 
Pháp và Mỹ, nay chỉ khoảng 15 - 20 tháp còn giữ 
được phần thân tường và nóc tháp. Mỹ Sơn hiện là 
một di tích chết, không còn thờ cúng như trước.

◊ Cả hai di tích đều được những nhà nghiên 
cứu người Pháp ở trường Viễn Đông Bác Cổ (École 
Francaise d’Etrême Orient) tìm đến để nghiên cứu, 
đào khảo cổ vào những năm đầu thế kỷ XX, đều 
được nhà khảo cổ kiêm kiến trúc sư H. Parmentier 
đến khảo cứu nhiều lần.

Hai quần thể di tích phát triển liên tục qua một 
thời gian, sớm nhất là thế kỷ thứ VII. Theo bi kí ghi 
lại, thì Mỹ Sơn có niên đại sớm hơn nhưng do cấu 
trúc bằng gỗ nên đã bị thiêu hủy vào thế kỷ thứ IV. 
Khu thánh địa Phật giáo - Hindu giáo tại Vatphou 
thuộc vương quốc Khmer, có niên đại thế kỷ thứ VIII 

Tháp B3 và các tháp B4, B5 (bên trái) ở Mỹ Sơn. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn
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đến thế kỷ XIII. Di tích Vatphou được xây dựng lại 
trong các thế kỷ XI - XIV. Chất liệu kiến trúc của hai 
khu di tích này giống nhau, đều làm bằng gạch và 
sa thạch. Các cửa thành chính và cửa đền đều quay 
về hướng đông. Các cuộc khai quật Vatphou trong 
những năm 1990 - 1996 đã phát hiện những gò đất 
liên quan đến các kiến trúc tôn giáo; khu mỏ đất sét 
để sản xuất gạch, mỏ sa thạch, một phần đá tổ ong 
và các công trình dẫn nước kênh đê.

◊ Cả hai di tích đều thu hút rất nhiều nhà nghiên 
cứu Pháp, Nhật và bản xứ đến nghiên cứu:

● Vatphou:

+ Năm 1907: Etienne Edmond Lunet de 
Lajonquiere (Trường Viễn Đông Bác Cổ) đã làm bản 
đồ và kiểm tra các ngôi đền.

+ Năm 1914: Henri Parmentier viết báo cáo đầu 
tiên về những ngôi đền.

+ Năm 1987 và 1989: UNESCO - UNDP đã đặt 
vấn đề trùng tu Vatphou.

+ Năm 1991 - 1997: Dự án PRAL do CNRS và 
Bảo tàng Guimet (Pháp), do bà  Marielle Santoni đại 
diện, hợp tác với Bộ VHTT Cộng hòa DCND Lào tiến 
hành thám sát và khai quật khảo cổ học Vatphou.

+ Năm 1997 - 1998: Italy và Nhật Bản hợp tác 
với Lào để nghiên cứu. Dự án quan trọng nhất là 
Hệ thống Thông tin Địa lý GIS do Chính phủ Italy 
giúp Bộ VHTT Lào xác định tình trạng của các công 
trình kiến trúc; giúp hoàn thành bản đồ của đô thành 
cổ; nghiên cứu qui hoạch đô thị cổ, lập bản đồ và 
khảo sát. Chương trình do chuyên gia khảo cổ học 
người Italy là bà Patrizia Zolese của tổ chức Lerici 
Foundation phụ trách đã giúp lập hồ sơ Vatphou trình 
UNESCO xếp hạng di tích này là di sản văn hóa thế 
giới vào ngày 16/12/2001. Năm 1997, tổ chức này 
tiếp tục thăm dò lại đỉnh núi Phukao, tìm thấy nhiều 
dấu vết kiến trúc, các hiện vật bệ thờ và một bộ 
linga - yoni. Các chuyên gia Nhật Bản trong lĩnh vực 
khảo cổ học, kiến trúc, bảo tàng học cũng đã giúp 
xây dựng một bảo tàng tại di tích Vatphou. Hiện vật 
trưng bày nơi đây được thu thập chủ yếu từ khu đền 
chính và các di tích xung quanh huyện Champasak.

● Mỹ Sơn: 

+ Trước năm 1945, các nhà nghiên cứu người 
Pháp của Trường Viễn Đông Bác Cổ bắt đầu nghiên 
cứu.

+ Sau năm 1975, Chính phủ Ba Lan đã giúp đỡ 
để nghiên cứu và bảo tồn Mỹ Sơn, TS Kazimiers 
Kwiatkowski là người đã có những đóng góp quan 
trọng để giúp phục hồi các di tích Champa ở miền 
Trung, trong đó có di tích Mỹ Sơn (1981 - 1990): 
bước đầu tiến hành đo vẽ, đạc họa, xây gia cố một 
số đền tháp ở khu B, C, D, E. Khai quật, khảo sát nền 
móng, dọn dẹp, xếp đặt các phế tích gạch ở khu A.

+ Hội những người yêu Mỹ Sơn của Cộng hòa 
Liên bang Đức giúp gia cố tháp D1, D2 và giúp trình 
bày các hiện vật trong hai tháp này.

+ Quỹ Toyota Foundation Nhật Bản giúp tổ chức 
triển lãm và xuất bản ấn phẩm về Mỹ Sơn.

+ Tháng 12/1999, thánh địa Mỹ Sơn được 
UNESCO xếp hạng là Di sản văn hóa thế giới. 

+ Các năm 1999 - 2000, tổ chức Lerici Foundation 
của Chính phủ Italy đã hợp tác với Bộ VHTT Việt Nam 
tiến hành các chương trình nghiên cứu Mỹ Sơn: Thiết 
lập Hệ thống Thông tin Địa lý GIS. Bước đầu sử dụng 
thiết bị hiện đại trong khảo cổ học để tìm nền móng 
các phế tích. Kết quả ban đầu trong đào thám sát 
ở suối Khe Thẻ trong khu di tích này cho thấy: có 
những nền móng ở bên dưới đất đồi, có thể là những 
kiến trúc chính (đền thờ); dấu vết chứng tỏ người 
Champa cổ phục vụ đền tháp đã sống ở đây. Lập bản 
đồ thăm dò vị trí di tích và vị trí các kiến trúc, các 
đền tháp chính xác hơn. Chú trọng công tác khảo cổ, 
nghiên cứu dòng chảy của suối, chất liệu kết dính 
gạch, kỹ thuật xây tháp để có giải pháp tốt trong 
trùng tu, gia cố. Tiếp tục tiến hành công tác rà phá 
bom mìn xung quanh thung lũng Mỹ Sơn.

+ Thực hiện dự án hợp tác bảo tồn nhóm tháp 
G và tháp E7 (thuộc nhóm E) giữa Việt Nam - Italia 
- UNESCO (2004 - 2006). Đầu tháng 2/2004 các 
chuyên gia của dự án trên với đủ thành phần chuyên 
ngành: khảo cổ, kiến trúc, địa chất, vật lý, hóa học 
đã tiến hành những công việc cụ thể như: đo đạc, 
thăm dò địa tầng nền móng, khảo cổ, phân loại 
gạch, nghiên cứu các tác động của thiên nhiên và 
con người đã làm ảnh hưởng đến tường. Đến nay 
giai đoạn khảo cổ tạm thời kết thúc ở nhóm tháp G, 
chuyển sang công tác gia cố, tu bổ di tích. Chú trọng 
nghiên cứu về sản xuất gạch phù hợp với tính chất 
cơ - lý của gạch Chăm cổ. Đồng thời, đã đào tạo trên 
40 công nhân địa phương làm quen với công việc bảo 
tồn. Dự định trong năm nay sẽ xuất bản ấn phẩm Sổ 
tay bảo tồn các di tích kiến trúc Chăm cổ. 

+ Tháng 3/2004, các chuyên gia Nhật Bản tiến 
hành khoan thăm dò địa chất xung quanh nhóm tháp 
B, C để cứu nguy cho tháp B3 đang bị nghiêng dần 
về phía tây làm ảnh hưởng đến các tường bằng gạch. 

Những nghiên cứu bước đầu về địa hình của 
hai di tích Vatphou và Mỹ Sơn có thể đưa ra nhận 
định: nếu dùng thước, gạch một đường thẳng từ tây 
sang đông, từ Vatphou qua huyện Dakrong của tỉnh 
Kontum, thẳng xuống huyện Phước Sơn (phía tây 
nam của tỉnh Quảng Nam), chênh lệch với vị trí Mỹ 
Sơn khoảng 1 độ vĩ. Trên  đường thẳng này, người ta 
đã phát hiện con đường cổ từ Angkok đến Vatphou. 
Hy vọng cũng sẽ tìm thấy con đường từ Vatphou dẫn 
đến Mỹ Sơn.

N.T.H. - T.L.K.
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