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YEÁU TOÁ BIEÅN - SÖÏ ÑOÀNG QUY VAÊN HOÙA
CUÛA GIAI ÑOAÏN “TIEÀN OÙC EO” ÔÛ NAM BOÄ 

VAØ VAÊN HOÙA SA HUYØNH
Nguyễn Thị Hậu*

1. Trong văn hóa Đồng Nai thuộc Thời đại Kim khí ở Nam bộ, những di tích được xếp 
vào giai đoạn “Tiền Óc Eo” là khi trong sưu tập di vật hiện diện rõ ràng các yếu tố của văn 
hóa Óc Eo ở loại hình, chất liệu hay kỹ thuật chế tác. Qua đó có thể nhận biết các mầm mống 
của văn hóa Óc Eo đã nảy sinh và phát triển, nhận biết tính chất xã hội và các mối quan hệ 
giao lưu của các di tích này đã góp phần hình thành văn hóa Óc Eo, kể cả “bóng dáng” của 
chủ nhân nền văn hóa này. 

Có thể điểm lại những di tích thuộc giai đoạn Sơ kỳ Sắt mang yếu tố “Tiền Óc Eo” 
gồm: di tích Gò Cây Tung (An Giang), Gò Cao Su, Gò Ô Chùa (Long An), Giồng Cá Vồ, 
Giồng Phệt (Cần Giờ - Tp. Hồ Chí Minh), Giồng Nổi (Bến Tre), Giồng Lớn (Bà Rịa -Vũng 
Tàu)… Các di tích này đều được phát hiện, khai quật và nghiên cứu từ thập niên 90 của 
thế kỷ 20 đến nay(1). “Điều lý thú và cực kỳ quan trọng là từ những di tích Tiền Óc Eo này, 
chúng ta đã nhận ra những mầm mống của văn hóa Óc Eo, nghĩa là những yếu tố sơ khai mà 
sau này phổ biến và định hình trong văn hóa Óc Eo” (Hà Văn Tấn 1995). 

 Phạm vi phân bố các di tích Tiền Óc Eo khá rộng và đều trên địa hình cao là gò, giồng: 
từ Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt, Giồng Cá Trăng vùng ven biển ngập mặn Cần Giờ; vào sâu 
hơn trong đất liền là Gò Cao Su, Gò Ô Chùa ven Đồng Tháp Mười đầm lầy; từ Giồng Nổi, 
Giồng Lớn là những giồng cát cổ gần biển vào vùng ngập nước Gò Cây Tung trong vùng 
đồng bằng Tứ giác Long Xuyên. 

Qua phân tích đối sánh đặc trưng sưu tập di vật của các di tích nói trên, có thể nhận 
thấy những yếu tố quan trọng để định hình một truyền thống văn hóa riêng biệt của giai 
đoạn “Tiền Óc Eo” ở Nam bộ. Từ các loại di vật gốm trong giai đoạn “Tiền Óc Eo” đã cho 
thấy những con đường đi đến văn hóa Óc Eo, đó là các tuyến phát triển vừa độc lập vừa đan 
xen với nhau: rõ ràng đầy đủ nhất là tuyến ven biển Đông Nam bộ: Giồng Cá Vồ - Giồng 
Phệt - Giồng Lớn - Giồng Cá Trăng - Giồng Am. 

* TS. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
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Từ tuyến chính này những “đường nhánh” từ Cần Giờ theo sông Soài Rạp (vịnh Đồng 
Tranh) rồi sông Vàm Cỏ vào nội địa: Gò Cao Su - Gò Ô Chùa - Gò Hàng - Gò Đế… Hoặc 
từ Cần Giờ đi ven biển Tây Nam bộ, theo sông Tiền vào Giồng Nổi và đi đến Gò Cây Tung? 
Ngoài ra có thể kể đến con đường từ Cần Giờ theo sông Đồng Nai (vịnh Gành Rái) qua 
Long Bửu - Dốc Chùa - Phú Chánh, mà mối liên hệ qua đồ gốm và táng thức mộ huyệt đất 
sét/mộ chum gỗ đã được nhận diện (Nguyễn Thị Hậu 2004). Trên vùng địa hình Nam bộ, 
chế độ “bán nhật triều” ven biển Đông Nam đã tác động không nhỏ vào sự dịch chuyển này.

 Với vị trí cửa biển, “cảng thị sơ khai” Cần Giờ đã lan tỏa ảnh hưởng của nó theo 
đường sông và ven biển, tạo ra những chỉ dấu cho các tuyến phát triển này, trong đó có loại 
hình di vật mang tính “bản địa” như cà ràng - bếp gốm (Nguyễn Thị Hà 1996). Đồng thời 
có cả loại hình “ngoại sinh” là trang sức đá quý, vàng và kỹ thuật làm thủy tinh... Tất nhiên, 
mối quan hệ giữa Cần Giờ và các khu vực chắc chắn không chỉ một chiều tuy ảnh hưởng 
xuôi/ngược có thể khác nhau về mức độ.

2. Trong bối cảnh đồng đại, các di tích mộ chum ở Cần Giờ còn cho biết về mối quan 
hệ mật thiết với nhiều di tích mộ vò ở Đông Nam Á Hải đảo và Lục địa, nhất là đối với các 
khu mộ vò ở quần đảo Palawan miền trung Philippines. Với văn hóa Sa Huỳnh, đồ gốm tùy 
táng của mộ chum Cần Giờ gần gũi với “truyền thống gốm Sa Huỳnh - Kalanay”, một mối 
quan hệ của Đông Nam Á Lục địa và Hải đảo do nhà khảo cổ học Solheim II nhận diện từ 

Bản đồ hành chính và bản đồ từ vệ tinh khu vực Nam bộ (nguồn: internet)
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giữa thế kỷ 20, chưa kể về táng tục gần gũi hang Tabon như một số công trình nghiên cứu 
đã chỉ ra (Đặng Văn Thắng và nnk 1998).

Ngoài ra, đồng tiền Ngũ Thù thời Tây Hán (206 TCN đến năm 25 SCN) phát hiện tại di 
tích Giồng Lớn (Long Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ cho phép nhận biết niên đại của di 
tích này vào khoảng trên dưới 2000 năm cách ngày nay (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 2008), 
mà còn cho biết về một mối liên hệ xa hơn với vùng Hoa Nam - “dải văn hóa Nam đảo và 
luồng buôn bán quốc tế ven bờ Biển Đông” - một điều đã được nhận biết từ sự có mặt của 
loại hình “gốm cứng văn in ô vuông” ở Giồng Cá Vồ” (Trần Quốc Vượng 1998). Như vậy 
từ Giồng Cá Vồ (Tp. Hồ Chí Minh) cách ngày nay khoảng 2500 năm tới Giồng Lớn (Long 
Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu) cách ngày nay 2000 năm đã khẳng định một tuyến phát triển văn 
hóa nội tại, một con đường trong nhiều con đường tiến tới văn hóa Óc Eo. Con đường này 
được hình thành trên cơ tầng văn hóa Đồng Nai kết hợp với những dòng văn hóa mới của 
thời đại: Ấn Độ, Trung Hoa thông qua giao lưu thương mại. 

Điều quan trọng là từ giai đoạn “Tiền Óc Eo” đến văn hóa Óc Eo, yếu tố văn hóa biển 
hiện diện đậm nét, không chỉ là yếu tố nội địa như nguồn thức ăn, phương thức sinh sống, 
mà còn là sự liên kết, liên hệ giao thương sản phẩm và kỹ thuật chế tác, ảnh hưởng hoặc 
“đồng quy văn hóa” qua táng thức và táng tục. Trên bình diện rộng hơn, những yếu tố văn 
hóa biển trong các văn hóa khảo cổ ven biển Đông Nam Á rất đậm nét và từ đó đã lan tỏa 
vào sâu hơn trong đất liền. Giao lưu với văn hóa Ấn Độ cũng xuất hiện sớm từ đây. Vì vậy 
“ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến văn hóa Óc Eo từ đầu Công nguyên trở về sau chỉ là sự 
tăng cường các ảnh hưởng đã có từ trước đó” (Hà Văn Tấn 2005).

Trong bối cảnh thời Tiền sử vùng biển Đông Nam Á, mối quan hệ đồng đại giữa văn 
hóa Sa Huỳnh “cổ điển” và các di tích Sơ kỳ đồ Sắt trong văn hóa Đồng Nai, chủ yếu là 
nhóm mộ chum Cần Giờ, vừa có những điểm tương đồng nhưng cũng không ít những khác 
biệt (Nguyễn Thị Hậu 2009). Trong đó yếu tố tương đồng (đồ gốm, trang sức) có thể nhận 
biết về nguồn gốc hay mối quan hệ từ văn hóa biển. Còn khác biệt là ở địa hình, môi trường 
cảnh quan và táng tục (táng nguyên thi thể/táng tượng trưng). Tuy nhiên, di tích mộ chum 
Hòa Diêm (Khánh Hòa) là hiện tượng “gạch nối” giữa hai khu vực văn hóa đã đặt ra một 
cách tiếp cận mới để tìm hiểu thêm về điều này. 

Nhìn trên bản đồ Đông Nam Á, Biển Đông có thể coi như một vùng “biển kín” bởi sự 
che chắn của lục địa châu Á và các quần đảo kéo dài từ Đài Loan qua Philippines đến đảo 
Borneo. Trong Biển Đông có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do đó, vào thời Tiền sử 
con đường giao thông để thực hiện giao lưu, thương mại được thực hiện ven biển theo các 
dòng hải lưu chịu ảnh hưởng của địa hình vùng biển và do chế độ gió mùa quyết định. Đông 
Nam Á còn được gọi là khu vực “Châu Á gió mùa” nên cư dân cổ đã tận dụng điều kiện này 
để di chuyển từ đảo, quần đảo vào đất liền và ngược lại. 
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Hiện tượng giống nhau giữa hang Tabon, Hòa Diêm và Giồng Cá Vồ/Giồng Phệt, phần 
nào cả Giồng Lớn, đặt trong không gian địa lý từ quần đảo Palawan vào vùng biển từ Khánh 
Hòa đến Cần Giờ có sự “án ngữ” của quần đảo Trường Sa với hàng trăm đảo, bãi ngầm, 
bãi cạn... “Nối” các di tích này với nhau theo “đường chim bay” tạo ra một tam giác có ba 
đỉnh là Tabon - Hòa Diêm - Giồng Cá Vồ/Giồng Phệt mà “cạnh đáy” của tam giác này rất 
hẹp. Các nhóm cư dân này khó có thể liên hệ với nhau theo đường thẳng vượt qua quần đảo 
Trường Sa nhiều bất trắc. Trong khi đó lại có những dấu hiệu cho biết về một con đường 
vòng theo ven biển phía nam Đông Nam Á từ quần đảo Philippines qua bán đảo Malaysia, 
khu vực Borneo và ngược lại, thể hiện bằng những di tích mộ chum đồng đại mang nhiều 
nét tương đồng ở Philippines, Indonesia, An Giang, Cần Giờ, Hòa Diêm...

Tại quần đảo Philippines, truyền thống mộ chum phát triển liên tục và là táng tục cơ 
bản của thời tiền sử. Di tích mộ chum được tìm thấy trên nhiều đảo như Maridaque, Samar, 
Batanes, Palawan… đặc biệt là phức hệ mộ chum hang Tabon. Các chum gốm được chôn 
đứng trong những hang động trên núi cao, sát bờ biển, trong chum có xương người và nhiều 
đồ tùy táng, nắp đậy thường bằng gốm và đá. Đặc biệt, đồ tùy táng là tượng gốm hình chim, 
hình nhà hay nắp đậy có tượng người chèo thuyền rất độc đáo. 

Tại Indonesia, hệ thống mộ chum là một trong những yếu tố quan trọng của văn hóa 
Tiền - Sơ sử. Tại đây, mộ chum được phát hiện cùng với mộ đất chôn nằm thẳng, nằm co, 
mộ cải táng… ngoài ra còn có cả mộ chum bằng đá. Mộ chum ở Indonesia có đặc điểm 
gồm hai vò úp vào nhau chôn đứng, bên trong đặt tử thi. Các di tích điển hình là Gilimunuk, 
Plawagan, Melolo và Anyer.

Bản đồ Đông Nam Á (nguồn: internet)



43

Thông báo khoa học 2019 **

Thái Lan: ở di tích Kan Luang và Non Yang, mộ chum phân bố với mật độ khá cao. 
Chum có nắp là một chum khác nhỏ hơn, trong chum còn chứa di cốt người. Đây là những 
chum hung táng và cải táng (Lâm Thị Mỹ Dung 2005). 

Mộ vò còn hiện diện trong di tích “Tiền sử muộn” Linh Sơn Nam ở An Giang, mà đặc 
trưng vò táng và đồ trang sức giống Giống Cá Vồ, Giồng Phệt. Ngoài ra, theo các nhà khảo 
cổ học trực tiếp khai quật di tích Gò Cây Tung thì sưu tập công cụ rìu tứ giác và “bôn (rìu) có 
mỏ” tại đây cũng là loại công cụ phổ biến ở Malaysia và Java (Tống Trung Tín 2008: 227). 

Như vậy, “hung táng” trong mộ chum/vò hiện diện khá rõ ràng ở phía nam Đông Nam 
Á, con đường di cư/di chuyển ven biển giữa những địa bàn này là “tác nhân” quan trọng 
của hiện tượng này. Sự giao thoa văn hóa giữa các nhóm cư dân cùng thời, cùng trình độ 
phát triển, cư trú trên địa bàn kề cận nhau là hiện tượng mang tính quy luật. Sự giống nhau 
về táng thức và táng tục hay là thực chất mối quan hệ của các di tích Hòa Diêm, Cần Giờ 
và các di tích Tabon, Kalanay ngoài quần đảo Philippines cần được nhìn nhận vượt ra ngoài 
phạm vi hạn hẹp của từng nền văn hóa khảo cổ, nó cần được xem xét trong một không gian 
biển - ven biển - hải đảo rộng lớn và không chia cắt, vì đó là không gian sinh tồn chung của 
các nhóm cư dân Đông Nam Á thời nguyên thủy.

Biển Đông (Nguồn: Google Earth)
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3. Văn hóa Sa Huỳnh và “văn hóa Cần Giờ” nói riêng và giai đoạn “Tiền Óc Eo” nói 
chung đều mang nhiều yếu tố thể hiện mối liên hệ mật thiết với khu vực đảo, quần đảo Đông 
Nam Á và xa hơn. Đó là những dữ liệu quan trọng để tìm hiểu về nguồn gốc chủ nhân và 
mối quan hệ của các nền văn hóa trong bối cảnh rộng lớn của Đông Nam Á chứ không chỉ 
bó hẹp trong phạm vi địa lý “lãnh thổ Việt Nam” ngày nay. Biển Đông từ thời xa xưa cho 
đến nay luôn có một vị trí quan trọng trong sự phát triển của khu vực, là con đường mang 
đến những yếu tố “ngoại sinh” thúc đẩy các nhóm cư dân Sơ kỳ đồ Sắt phát triển sang một 
thời kỳ mới, như là từ văn hóa Sa Hùynh phát triển đến văn hóa Champa và nhà nước Lâm 
Ấp - Champa ở miền Trung, từ văn hóa Đồng Nai, cụ thể là từ giai đoạn “Tiền Óc Eo” đến 
văn hóa Óc Eo ở Nam bộ và nhà nước Phù Nam.

Mỗi văn hóa khảo cổ cần được đặt trong dòng chảy của một bối cảnh và truyền thống 
văn hóa rộng hơn để có thể nhận biết “chuỗi tiến hóa” liên tục những nguồn lực nội sinh. 
Song, không xem thường những nguồn lực ngoại sinh đến qua biển. Cái lý luận cổ điển “nội 
sinh quyết định, ngoại sinh phù trợ” đã được làm mềm dẻo đi ở cảng Cần Giờ và các cảng 
thị miền Trung với dải văn hóa Nam đảo và luồng buôn bán quốc tế ven bờ Biển Đông” 
(Trần Quốc Vượng 1998).

Đấy chính là nội hàm của mối quan hệ giữa văn hóa Sa Huỳnh với các văn hóa cùng 
thời, trong đó có văn hóa Đồng Nai mà đại diện là các di tích thuộc giai đoạn “Tiền Óc Eo” 
ở Nam bộ. 

==========

CHÚ THÍCH
(1) Niên đại C14 của các di tích:
 Gò Cây Tung: 2.870 ± 60BP = 920 ± 60BC, 2.750 ± 60BP = 800 ± 60BC 
 Linh Sơn Nam: 1.990 ± 50BP = 40 ± 50AD, 1.880 ± 50 BP = 70 ± 50 AD 
 Gò Cao Su: 3370 ± 80 BP và 2650 ± 70BP
 Gò Ô Chùa: 1900 ± 60 BP và 2420 ± 70BP
 Giồng Cá Vồ: 2480 +/- 50 BP
 Giồng Phệt: 2420 +/- 480, 2100+/- 50 BP
 Giồng Nổi: 2200 +/- 50, 2290 +/- 65, 2310+/- 70 BP
 Giồng Lớn: thế kỷ 1 - 2 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên
 Hòa Diêm: thế kỷ 5 - 4 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên.
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MARINE ELEMENTS - THE CULTURAL CONVERGENCE
OF THE “PRE-OC EO” GROUPS IN SOUTHERN VIETNAM 

AND SA HUỲNH CULTURE

 Nguyen Thi Hau

The Sa Huynh culture and the “Pre-Oc Eo” groups have many factors that are closely 
related to the Southeast Asian islands and beyond. This is important data to learn about the 
origin of the owners and the relationship of these cultures in the broad context of Southeast 
Asia, not just what is called Vietnam today.

The Southeast Asian Sea has always played an important role in the region’s 
development from ancient times to the present. Through this way, “exogenous” factors can 
be brought in to promote the development of the early Iron Age populations into a new era. 
Accordingly, the Sa Huynh culture has developed into the Champa culture and the Lam Ap 
- Champa kingdom in Central Vietnam, while the “Pre-Oc Eo” groups have developed into 
the Oc Eo culture and the Funan kingdom in Southern Vietnam.


