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BAÙO DAÃN VEÀ MOÄT CAÛNG BIEÅN 
ÔÛ MIEÀN TRUNG VIEÄT NAM

Phạm Quốc Quân*

Đó là dấu tích của một cảng 
biển, nay thuộc thôn Châu Thuận 
Biển, xã Bình Châu, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thương cảng 
này, qua khảo sát thực địa, từ lưu 
ảnh của một kiến trúc “phố cảng” 
đến nơi đậu tàu thuyền và đặc biệt,  
hệ thống thủy cổ xưa, cho phép suy 
nghĩ về điều này, khi mà những tài 
liệu thành văn ghi chép về nó chưa 
hề thấy trong các văn liệu lịch sử 
và trong các công trình nghiên cứu 
thương cảng ở nước ta. Bài viết 
muốn cung cấp thông tin qua nhiều 
tháng ngày khảo sát, điều tra hồi cố, 
khai quật khảo cổ học dưới nước ở 
đây, để đưa ra những nhận định ban 
đầu, mong nhận được sự tham góp 
của các nhà nghiên cứu trong và 
ngoài nước.

1. Báo dẫn về một cảng biển qua các con tàu đắm cổ

Châu Thuận Biển được giới khảo cổ học biết đến với sự kiện khá nổi tiếng, qua khai 
quật con tàu mang tên Bình Châu, với một phương pháp khai quật dưới nước chưa từng có 
xưa nay(1). Thông tin chi tiết về con tàu, không phải là mục đích của bài viết này và dường 
như còn nhiều vấn đề về nguồn gốc xuất xứ, khi nghiên cứu cấu trúc của nó.

*TS. Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia.

Vị trí thôn Châu Thuận Biển 
trên bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi
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Tàu Bình Châu có chiều 
dài 20,5m, chiều ngang rộng 
nhất 5,6m, với 13 khoang 
chở hàng hóa, chủ yếu là gốm 
sứ thuộc các lò Cảnh Đức 
Trấn, Long Tuyền, Đức Hóa 
của Trung Hoa. Tàu bị hỏa 
hoạn trước khi chìm và nhiều 
khoang hàng hóa phía trên 
bị lấy mất trong quá khứ. Ba 
mươi sáu loại tiền được phân 
loại sơ bộ trên 1451 đồng, cùng với đồ gốm sứ ở đây, cho hay, niên đại con tàu không thể 
vượt quá thế kỷ 14, thuộc triều Nguyên Trung Quốc(2).

Ngoài con tàu trên đây, trong Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi còn một sưu tập hiện vật sứ, 
được Công ty trục vớt cứu hộ Visal - Bộ Giao thông vận tải kết hợp với Bảo tàng này sưu 
tầm năm 2002, trong đó chủ yếu là hàng hóa lò gốm sứ Cảnh Đức Trấn (Trung Hoa), có niên 
đại thế kỷ 16. Do tàu đắm trong bãi đá ngầm, bị ngư phủ đánh mìn để thu lượm hiện vật, 
nên tàu bị phá hủy, không còn xác định được kích thước và cấu trúc. Một số tư liệu khảo cổ 
gọi đây là tàu Bình Châu I(3).

Ngoài 2 con tàu cổ nói trên, năm 2009, ngư dân địa phương còn phát hiện được con 
tàu có tên gọi Châu Tân ở vùng biển này. Tàu có chiều dài khoảng 25m, rộng 9m, cùng với 
hai mỏ neo, có cấu trúc tương thích với con tàu. Kỹ thuật chốt các tấm ván tàu bằng đinh 
gỗ và sắt, cùng với việc sử dụng sợi xơ thực vật để cố định các thanh xương tàu và liên kết 
các đơn nguyên lại với nhau, đã được một số nhà nghiên cứu đưa ra những giả thiết xa nhau 
về nguồn gốc con tàu. Micheal Flecker khi nghiên cứu con tàu cổ ở Beletung Indonesia, có 
cấu trúc gần giống con tàu này, cho rằng, đó là kỹ thuật mang phong cách Ả Rập, có niên 
đại thế kỷ 9. Đặc biệt, dựa vào mỏ neo có cánh được rèn, phần đĩa được đúc nguyên khối, 
Micheal Flecker cho rằng, vào thời đó chỉ có Trung Quốc mới có đủ trình độ chế tạo kiểu 
neo này(4). Đinh Thị Thanh Nga lại cho rằng, vào thế kỷ 9-10, ở vùng biển Bình Châu (Châu 
Thuận Biển), ngoài con tàu khâu dây mang phong cách Đông Nam Á, rất có thể còn có kiểu 
tàu mang phong cách Ả Rập(5).

Tuy nhiên, có một điều khẳng định rằng, hàng hóa trên tàu với những đồ gốm được 
sản xuất ở các lò Việt Châu, Trường Sa, gốm tam thái, gốm Islam… thì niên đại của con tàu 
Châu Tân nằm trong khoảng thế kỷ 9-10 là hoàn toàn có thể chấp nhận.

Rất tiếc là, tàu cổ Châu Tân được trục vớt thiếu khoa học, do các ngư phủ thực hiện, lại 
không được bảo quản tốt, nên hiện đang bị phá huỷ nghiêm trọng, cho dù đã được các nhà 
khảo cổ học trong và ngoài nước nỗ lực vào cuộc, nhưng sự cứu vãn là không thể khả thi.

Khai quật tàu Bình Châu năm 2013
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Châu Thuận Biển, không chỉ có vậy. Trong thời gian chỉnh lý, điều tra, khảo sát ở đây, 
chúng tôi còn được biết nhiều đồ gốm sứ có niên đại thời Đường, thời Minh - Thanh cũng có 
mặt ở lòng biển vùng này. Đó là gốm men xanh lục Islam, sứ hoa lam thời Minh thế kỷ 15,16 
lò Cảnh Đức Trấn, gốm Shantou, Quảng Đông, thế kỷ 17 và sứ hoa lam, thế kỷ 18 lò Đức Hóa, 
Phúc Kiến cũng tìm thấy, qua phát hiện con tàu, không xa tàu Bình Châu đã khai quật với một 
lượng hàng hóa được báo dẫn vô cùng lớn. Con tàu này đang được bảo vệ và sẽ được nghiên 
cứu, khai quật trong tương lai.

Như vậy là, bằng những ghi chép trực quan, qua khai quật, khảo sát ở vùng Châu 
Thuận Biển, có thể khẳng định rằng, nơi đây được mệnh danh là “bãi tha ma” của những con 
tàu cổ. Số liệu báo dẫn của Trung tâm Bảo tồn Di sản biển của Công ty Đoàn Ánh Dương, 
Quảng Ngãi cho con số trên 11 tàu còn nằm ở vùng biển này, có niên đại suốt từ thế kỷ 10 
đến thế kỷ 17-18(6). Đó cũng là thời gian hoạt động thương mại của con đường gốm sứ Đông 
- Tây khá sầm uất mà biển Việt Nam giữ vai trò quan trọng và phải chăng Châu Thuận Biển 
là một thương cảng trên con đường ấy?

2. Báo dẫn từ hệ thủy được khôi phục
Không biết từ bao giờ, Châu Thuận Biển hôm nay, dân gian vẫn gọi bằng cái tên Vũng 

Tàu. Vũng Tàu gợi nhớ về một thời kỳ vàng son của nghề đánh bắt cá biển của ngư dân cách 
đây không xa, khi biển vùng này còn giàu có, đội ngũ tàu biển đánh bắt xa bờ còn hùng hậu, 
đậu kín nơi đây trong những ngày biển động. Thế nhưng, Vũng Tàu còn liên quan tới một 
quá khứ xa xăm hơn mà những báo dẫn trên đây đã gợi mở. Và sự gợi mở ấy liên quan tới 
một cảng biển mà sử thành văn Champa và Đại Việt chưa hề được ghi chép.

Giờ đây, nếu ai đó đến viếng thăm Châu Thuận Biển, khó có thể nhận ra vị trí cảng biển 
với một cảnh quan như hiện thời. Những đụn cát nối dài như bát úp, ôm lấy một bãi biển 
xanh trong, hiền hòa, thoải dần ra biển, khá thuận lợi cho việc xây dựng khu nghỉ dưỡng, 
tắm biển chứ không có bất cứ tiền đề gì cho một công trình cảng biển, dẫu là đơn sơ nhất 
của một cảng biển thời Cổ - Trung đại. Cảnh quan ấy chắc chắn đã bị đổi thay theo thời gian 
với sự sa mạc hóa vùng đất ven bờ và nông dần lên ở vụng nước để tàu đánh cá giờ đây, có 
neo đậu cũng phải xa hàng cây số.

Thế nhưng, cảnh quan nơi đây khoảng hơn 10 thế kỷ trước cho tới vài thế kỷ gần đây 
không phải như thế. Vũng Tàu - Châu Thuận Biển xưa kia là một vụng biển sâu, tương đối 
thuận lợi cho tàu thuyền ra vào, với hai nhiệm vụ quan trọng, đó là lấy nước ngọt trên hải 
trình và bán hàng hóa cho nội vùng. Giờ đây, đến Châu Thuận Biển, chúng ta còn thấy một 
lạch nước - chảy suốt 12 tháng trong năm trên một vùng mênh mông cát trắng. Men theo 
lạch nước này, qua các đồi cát bát úp, đến một thung lũng cũng vô cùng mênh mông, cỏ mọc 
xanh rờn, xem ra rất thuận lợi cho canh tác rau màu nhưng nay bỏ hoang để thả bò, vì dân ở 
đây bảo rằng, không một loại cây trồng nào sống nổi do đất nhiễm mặn nặng. Đó là vết sót 
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của một đầm nước mặn rộng lớn và lạch nước nói trên chảy suốt những tháng khô hạn trong 
năm được cung cấp từ mạch ngầm của đầm này. Dưới lớp cỏ xanh là bùn sệt - dấu tích của 
lòng đầm. Ở đó, người dân vẫn đào được thừng chão, cột buồm, ván thuyền - tàn tích của 
những con thuyền xa xưa bị đắm vùi.

Từ đầm rộng lớn này, vẫn đi theo các vạt cỏ xanh, nằm lọt giữa những đồi cát bát úp 
hiện lên nhiều thung lũng tương tự, nay là những cánh đồng trồng màu với màu xanh bắt 
mắt. Đó là một hệ thủy liên thông giữa đầm nước mặn với nước ngọt - một hiện tượng 
thường thấy trong hệ sinh thái đầm - hồ Quảng Ngãi nói riêng và miền Trung Việt Nam nói 
chung. Hệ thủy đầm - hồ thông với sông Châu Me - một con sông ngắn bắt nguồn từ núi 
Ram, nhưng là một huyết mạch giao thương vô cùng quan trọng của nội vùng. Từ Châu Me 
đến cảng Sa Kỳ hiện thời, còn hàng loạt thị tứ - cảng sông còn đọng lại trong câu ca dân 
gian “Tiếng đồn Thông Phước nhiều tre/Tham Hội nhiều lúa, Châu Me nhiều tiền”. Đó là 
một vùng trù phú, giàu có của kinh tế thương mại và nông nghiệp cho đến nhiều thập niên 
đầu của thế kỷ trước.

Trở lại đoạn đầu của lạch nước - nơi thông ra cửa biển Châu Thuận. Đây là một xóm 
mới được giãn dân, với tên gọi xóm Tây - một làng chài. Qua khảo sát, đây là đất không có 
dân ở nhiều thế kỷ trước mà nó là một hệ thống phòng thủ, với tàn tích của những thành/
lũy đá kéo dài đối xứng nhau qua lạch nước. Lũy/thành được xếp bằng đá cuội khá vuông 
vức, cao gần 2m, dẫu đã bị san bạt đi nhiều do dân lấy đá kè móng nhà. Chiều dài lũy/thành 
không thể xác định vì đã bị san ủi, nay đoạn còn, đoạn mất, dài vài trăm mét. Người dân 
Châu Thuận Biển nói rằng, đó là lũy chống Tàu Ô - một truyền thuyết, hay một sự thực lịch 
sử, luôn được truyền miệng trong dân gian cả một vùng rộng, ra tới tận huyện đảo Lý Sơn. 
Niên đại của thành/lũy chưa được xác định, cần được đào thám sát vì trong lòng đất, người 
dân còn mách rằng, dòng chảy của khe lạch, mấy năm trước đã làm xuất lộ một phần của 
tấm bia có chữ ngoằn ngoèo, không ai biết đọc. Tuy nhiên, với cách xếp đá, với dạng chữ 
của tấm bia, với cách bố trí hai bên lạch nước của thành/lũy, tôi cho rằng, nó là sản phẩm 
của cư dân Champa và có liên quan tới hoạt động của thương cảng cổ xưa này.

Qua những vết sót trên đây, có thể phục dựng được vài nét hoạt động của cảng Châu 
Thuận Biển xưa như sau:

Tàu biển nước ngoài vào cảng để lấy nước ngọt, buôn bán hàng hóa nhưng không thể 
vào tới đầm, sông. Thuyền nhỏ của dân, đi từ nội vùng, lấy sông Châu Me làm huyết mạch, 
vào các lạch nước, thông với đầm, rồi từ đầm ra biển bằng lạch nước duy nhất, độc đạo trên 
đây. Ở đó có một thành/lũy được xây cất lên để thu thuế và bảo vệ cướp biển tấn công.

Thuyền nhỏ từ đầm phá ra bán nước ngọt, lấy hàng từ tàu biển vào, chở hàng từ bên 
trong ra bán cho các tàu buôn nước ngoài, đều đi qua lạch nước này, rồi vào các đầm phá, 
tản ra mạn đường thủy sông Châu Me để buôn bán nội vùng, khi mà cảng Sa Kỳ, Thu Xà 
chưa xuất hiện ở khu vực này khi ấy.
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Hình hài của một cảng cổ Châu Thuận Biển còn được nhận ra qua cấu trúc ngôi làng 
cổ ở đây. Đường được lát đá, đều hướng ra biển, nhiều đền thờ, lễ hội có liên quan tới cư 
dân biển. Đặc biệt, ở đây còn có đền thờ Thiên Y A Na phối kết với thờ Thánh Mẫu, tọa 
lạc trên một ngọn núi đá sát biển, cảnh quan vô cùng thâm nghiêm cổ kính, gợi nhớ về một 
cộng đồng cư dân Champa đã từng sinh sống ở đây, trước khi người Việt đến, để có một sự 
giao thoa văn hóa, tín ngưỡng qua ngôi đền vừa nêu. Báo dẫn về Châu Thuận Biển là một 
vùng đất cổ, có cư dân sinh sống từ lâu đời và thoạt kỳ thủy, nó là vùng cư trú của người Sa 
Huỳnh, còn được minh chứng qua di chỉ Sa Huỳnh, đã được khai quật từ những thập niên 
đầu thế kỷ trước(7). Như vậy, bằng cách tiếp cận di tích, di vật và địa lý cảnh quan, tôi đã 
nghiêng về sự khẳng định, hơn là báo dẫn, rằng Châu Thuận Biển là một cảng cổ. Đó vốn 
là cảng của người Chăm, sầm uất vào khoảng thế kỷ 10 đến thế kỷ 15-16, sau đó mất dần 
vai trò vị trí do sự cạnh tranh của cảng Sa Kỳ, Thu Xà và do yếu tố cảnh quan thay đổi để 
dần trở thành một làng chài như ngày nay. Đây không chỉ là một hiện tượng với riêng Châu 
Thuận Biển mà phổ biến với hầu hết các cảng cổ Việt Nam mà từ trường hợp khảo sát Châu 
Thuận Biển được xem như một ví dụ điển hình.

3. Cảng Châu Thuận Biển với Thu Xà và Sa Kỳ
Như chúng ta đều biết, Thu Xà và Sa Kỳ là 2 cảng lớn, nay cũng thuộc Quảng Ngãi và 

dường như chúng có không gian địa lý không xa so với Châu Thuận Biển. Thế nhưng, theo 
nhà nghiên cứu Hán - Nguyễn Nguyên Nhã, thì Sa Kỳ ra đời khá muộn, từ thế kỷ 17-18, 
đến thế kỷ 19(8). Đó là thời kỳ các cảng biển ở miền Trung Việt Nam phát triển cực thịnh 
nhờ vào chính sách thương mại cởi mở của chúa Nguyễn và cũng là thời kỳ kinh tế ngoại 
thương phát triển nhất trong lịch sử Trung đại. Sự giao lưu văn hóa với người Hoa, Nhật, 
phương Tây diễn ra mạnh mẽ. Ở châu Á, trong thời gian này đã hình thành hai trục giao 
thương chính: Trục bắc - nam nối liền Nhật Bản qua các vùng bờ biển Trung Quốc, Đài 
Loan xuống Đại Việt và các nước Đông Nam Á khác. Trục đông - tây với trạm dừng chân 
ở Ấn Độ, để từ đây các tàu buôn phương Tây qua eo Malaca tới Indonesia, Xiêm, Đại Việt, 
Trung Quốc, Nhật Bản… Hai trục giao thương này đã tạo nên con đường tơ lụa, con đường 
gốm sứ trên biển.

Còn với Thu Xà, theo tổng kết của PGS.TS. Bùi Văn Liêm thì tại đây, thế kỷ 15 người 
Việt đã đến sinh sống, nhưng phải sang thế kỷ 17, thương cảng Thu Xà mới bắt đầu ra đời, 
do mảnh đất này tiếp nhận luồng di dân người Minh Hương đến sinh sống và trở thành 
những Hoa thương ở đây. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ 19, sau khi thành lập Tân An Phố, Thu 
Xà mới có những bước phát triển mạnh mẽ, để dần dần giữ vai trò quan trọng trong hệ thống 
thương mại biển miền Trung Việt Nam giai đoạn này. Các thương thuyền từ vùng Hoa Nam, 
đến Cửa Đại - Cổ Lũy mang theo các mặt hàng như tơ lụa, gốm sứ để thông thương. Đến 
cuối thế kỷ 19, Thu Xà với Tân An Phố đã trở thành trung tâm kinh tế của Quảng Ngãi nói 
riêng và vùng Trung Trung bộ nói chung. Chính điều này đã làm cho người Pháp chú ý nên 
đã biến Thu Xà thành đất nhượng địa(9).
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Điểm qua chứ không đi sâu hơn về 2 cảng biển này của Quảng Ngãi, bởi mục đích của 
bài viết chỉ muốn đặt chúng trong mối quan hệ với Châu Thuận Biển, để thấy rõ hơn lý do 
Châu Thuận Biển bị mất đi vị trí, để rồi, không còn thấy một ghi chép gì ở những thế kỷ 
tiếp sau. Điều này buộc chúng ta phải tiếp cận từ khảo sát thực địa, như tôi đã làm trên đây.

Với những điểm mốc của Sa Kỳ và Thu Xà, sẽ thấy ngay sự ra đời muộn mằn của 2 
cảng biển này, theo đó Châu Thuận Biển hẳn có vai trò quan trọng, ít nhất vào khoảng cuối 
thế kỷ 17 trở về trước. 

Tôi cho rằng, cảng Châu Thuận Biển chí ít tồn tại từ thế kỷ 9-10 đến thế kỷ 15-16, như 
tàn tích của những con tàu đắm đã gợi mở. Ban đầu, cảng này là của Champa, sau đó là của 
Đại Việt. Khi là của Champa, chắc chắn nó có quan hệ với thành cổ Châu Sa của vương 
triều Indrapura, nằm ở hạ lưu trù phú của sông Trà Khúc mà khảo sát gần đây của chúng 
tôi với các nhà địa chất học đã tìm ra vết tích của cảng sông của ngôi thành. PGS.TS. Ngô 
Văn Doanh - người đã đến Châu Sa không ít lần đã ngỡ ngàng về phát hiện này. Ông cũng 
cho rằng, đến với cảng của thành Indrapura, không chỉ có nguồn hàng từ Châu Thuận Biển, 
mà còn những đường biển, đường sông khác mà chúng ta cần phải đầu tư công sức và thời 
gian khảo sát thêm.

Nhưng, ngay cả đến khi Thu Xà, Sa Kỳ ra đời và sầm uất vào thế kỷ 17 và những thế 
kỷ sau đó, Châu Thuận Biển vẫn còn là nơi neo đậu của những thuyền buôn trên hải trình 
không đến với Thu Xà và Sa Kỳ. Chứng tích vật chất là con tàu cổ chở hàng gốm sứ Đức 
Hóa, Phúc Kiến (Trung Hoa) đã bị đắm tại đây mà tôi đã nhắc tới đôi dòng ở trên. Như vậy, 
Châu Thuận Biển chỉ bị sa mạc hóa và bồi lấp dần, để mất vai trò của một cảng biển đích 
thực, có lẽ từ thế kỷ 18 mà thôi. 

Bằng vào những tư liệu khảo cổ, bằng vào tư liệu khảo sát thực địa, đặc biệt là tư 
liệu về cảnh quan và môi trường, tôi đã phục dựng lại một cảng biển đã lùi xa vào dĩ vãng. 
Những kiến giải trên đây chưa hẳn đã thuyết phục được các nhà chuyên môn và bạn đọc 
nhưng thiết nghĩ sẽ vô cùng hữu ích, khi mà nhắc đến cảng cổ ở miền Trung chỉ thấy Thanh 
Hà, Hội An, Nước Mặn, Thị Nại…, thì việc đưa ra giả thiết nêu trên sẽ mong nhận được 
sự trao đổi của các nhà chuyên môn và bạn đọc. Tôi cũng đề nghị các nhà nghiên cứu đầu 
tư thêm thời gian và công sức để làm rõ hơn báo dẫn này với những dẫn liệu chắc chắn và 
thuyết phục hơn.
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THE PROMISING SIGNAL OF A SEAPORT IN CENTRAL VIETNAM

Phạm Quốc Quân

The site is a coastal fishing village located in Châu Thuận Biển, Bình Châu commune, 
Quảng Ngãi province. After studying relics, artefacts and landscape geography, the author 
claims that Châu Thuận Biển was an ancient seaport. It was a port of the Cham people, 
flourishing in the 10th and 15th centuries, then lost its role due to competition from the ports of 
Sa Kỳ and Thà Xa as well as changing landscape and eventually became a fishing village. 
However, even when the ports of Thu Xà, Sa Kỳ emerged and developed in the 17th century, 
Châu Thuận Biển was still the anchor of merchant ships that did not visit Thu Xà or Sa Kỳ.

This is a common phenomenon in most ancient Vietnamese ports, in which the case 
of Châu Thuận Biển is considered a typical example.


