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KEÁT QUAÛ THAÙM SAÙT VAØ KHAI QUAÄT DI TÍCH CHUØA VÓNH NGHIEÂM 
(YEÂN DUÕNG, BAÉC GIANG) NAÊM 2015

Lê Văn Chiến*, Chu Mạnh Quyền**

Di tích chùa Vĩnh Nghiêm thuộc thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh 
Bắc Giang. Tương truyền chùa được xây dựng từ thời Lý và trùng tu, tôn tạo với quy mô 
lớn vào thời Trần, gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành, phát triển của hệ 
thống Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tại đây còn lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật quý, đặc biệt 
là khối tư liệu với 3050 đơn vị mộc bản đã được UNESCO công nhận là Di sản Ký ức Thế 
giới trong Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2012. 

Nhằm bổ sung tư liệu về lịch sử hình thành, tồn tại của di tích chùa Vĩnh Nghiêm và 
của hệ thống chùa tháp Phật giáo thời Lý - Trần trên vùng đất Bắc Giang; cũng như việc 
xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh Quần thể Di tích - Danh thắng Yên Tử là Di 
sản Văn hóa Thế giới, năm 2015, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tiến hành thám sát và khai quật di tích chùa Vĩnh Nghiêm. 

* Phó Trưởng phòng Trưng Bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
** Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang)
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Với diện tích 100m2 
thám sát và khai quật, 
kết quả đã xác định được 
không gian phân bố của 
kiến trúc, các dấu vết di 
tích, di vật phản ánh quá 
trình tồn tại, tu bổ và xây 
dựng chùa qua các giai 
đoạn lịch sử, từ thời Trần 
đến thời Lê - Nguyễn.

1. Tổng quan về di 
tích chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa Vĩnh Nghiêm 
(hay còn gọi là chùa Đức 
La, chùa Ông La, chùa La, 
chùa Chúc Thánh) thuộc 
thôn Quốc Khánh, xã Trí 
Yên, huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang. Chùa nằm 
cách trung tâm thành phố 
Bắc Giang khoảng 20km 
về phía đông - nam. 

Chùa tọa lạc trên một khu đất cao, hướng về phía đông - nam, nơi hợp lưu của sông 
Lục Nam và sông Thương tại ngã ba Phượng Nhỡn/Nhãn, rồi từ đó xuôi xuống một đoạn 
qua đền Kiếp Bạc nhập với sông Cầu, sông Kinh Thầy, sông Đuống đổ vào sông Thái Bình. 
Xung quanh di tích được bao bọc bởi các dãy núi: Cô Tiên, Huyền Đinh và phía nam là Lục 
Đầu Giang - Kiếp Bạc, Cẩm Lý là cửa ngõ ra vào vùng núi Yên Tử. Với vị trí địa lý như 
vậy, di tích chùa Vĩnh Nghiêm rất thuận lợi về giao thông đường thủy. Từ ngã ba Phượng 
Nhỡn xuôi theo sông Lục Nam đến Lục Đầu Giang, nơi hợp nhất của 6 dòng sông, để từ đây 
có thể tỏa đi khắp vùng miền như về Kinh thành Thăng Long, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng 
Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình...

Theo lịch sử ghi chép lại, chùa Vĩnh Nghiêm được xây dựng từ thời Lý. Đến thời 
Trần, khi vua Trần Nhân Tông (1258-1308), nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để tu 
hành, đến chùa Vĩnh Nghiêm thụ giới, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, sáng lập nên 
phái Thiền tông của Phật giáo Việt Nam. Tại đây, nhà vua cùng hai đệ tử Pháp Loa, Huyền 
Quang sáng lập, hoàn chỉnh phái Thiền tông Việt Nam và được gọi là Tam tổ của dòng 
Thiền tông.

Vị trí di tích chùa Vĩnh Nghiêm
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Trải qua quá trình tồn 
tại cùng với những biến 
động của lịch sử, hiện nay 
chùa Vĩnh Nghiêm có quy 
mô lớn, được xây dựng hoàn 
chỉnh, mang dấu ấn của 
nhiều thời đại. Dấu ấn thời 
Trần còn thấy qua các vật 
liệu và trang trí kiến trúc 
thu thập được trên bề mặt và 
trong khi xây dựng như chân 
tảng trang trí hoa sen, gạch 
ngói và các mảnh tháp mô 
hình. Kiến trúc hiện tại của 
chùa mang dấu ấn của thời 
Lê Trung hưng, thời Nguyễn 
và thời gian gần đây. 

Các đơn nguyên kiến 
trúc hiện nay được bố trí 
đăng đối theo trục bắc - nam. 
Có thể kể tới 9 đơn nguyên 
kiến trúc chính như: Tam 
quan, Tam Bảo, Nhà Tổ đệ nhất, Gác chuông, Nhà Tổ đệ nhị, Nhà mẫu, Nhà in kinh, Hai dãy 
hành lang đông - tây và khu Vườn tháp.

Trong di tích hiện còn lưu giữ 
một số lượng lớn các hiện vật có 
giá trị như hệ thống tượng thờ, bia 
đá, đồ thờ, đặc biệt là 3050 mộc bản 
kinh phật rất có giá trị về nghiên 
cứu. Với những giá trị tiêu biểu 
trên, năm 1964, chùa được xếp 
hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa 
cấp Quốc gia. Năm 2012, hệ thống 
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được 
UNESCO công nhận là Di sản Ký 
ức Thế giới khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Cấu trúc ngôi chùa

Kho mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
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2. Kết quả thám sát và khai quật
Căn cứ vào kết quả khảo sát vào trung tuần tháng 4, năm 2015 của Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, chúng tôi đã tiến hành mở các hố thám sát và khai quật 
tại các vị trí trong di tích với mục đích xác định quy mô, phân bố của di tích, đồng thời xác 
định quá trình hình thành và biến đổi của di tích thông qua di vật trong địa tầng các hố đào.

2.1. Các hố thám sát
2.1.1. Hố thám sát TS1
Hố thám sát TS1 được mở trong 

khu vườn phía tây, diện tích 18m2 (6 
x 3m). Địa tầng trong hố đào có xu 
hướng dốc từ đông sang tây. Cụ thể 
như sau: 

+ Lớp mặt: là lớp đất đồi dày 
khoảng 10cm được san làm đường đi 
trong thời gian gần đây.

+ Lớp 1: dày 20cm, là lớp xáo 
trộn lẫn nhiều gạch, vữa, xỉ hiện đại 
được san ra khi xây dựng chùa gần đây. 

+ Lớp 2: dày khoảng 30 - 40cm, đây là lớp đất pha cát màu nâu, lẫn vật liệu kiến trúc, 
mảnh gốm men và sành có niên đại từ thời Trần đến thời Nguyễn.

Sinh thổ xuất lộ ở độ sâu 70 - 80cm, là lớp đất đồi màu nâu vàng, khá thuần.
Di tích xuất lộ là các cụm vật liệu được rải đều và đầm nền nằm tập trung ở giữa hố 

đào nằm trong lớp 2, dày 20cm. Qua xem xét cho thấy các cụm gia cố này là lớp tôn nền đất 
vào thời Nguyễn. 

2.1.2. Hố thám sát TS2
Hố thám sát TS2 có diện tích 

12m2 (2 x 6m) chạy dài theo hướng 
đông - tây, được mở gần vị trí ao Am, 
nằm sát với tường bao phía nam khu 
Vườn Tháp. Toàn bộ vị trí mở hố là 
ruộng canh tác trồng màu của nhà 
chùa. Địa tầng cơ bản như sau:

+ Lớp mặt: đất canh tác mới 
được bồi đắp gần đây, dày 20cm.

+ Lớp 1: là lớp bề mặt canh tác 
cũ, màu đen xám, dày 20cm.

Hố thám sát TS1

Hố thám sát TS2
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+ Lớp 2: có màu vàng, chứa gạch ngói, gốm men có niên đại thời Trần, dày 20 - 30cm.
Sinh thổ xuất lộ ở độ sâu 60cm, đất đồi có màu vàng sẫm.
Do mặt bằng chung của khu vực vườn phía tây khá thấp so với kiến trúc chùa nên địa 

tầng ở đây khá mỏng và không có nhiều hiện vật.
2.1.3. Hố thám sát TS3
Hố thám sát có diện tích 16m2 

(4 x 4) theo hướng bắc - nam, nằm 
sát tường bao phía bắc chùa, phía sau 
Nhà in kinh. Địa tầng cơ bản như sau:

+ Lớp 1: dày khoảng 30cm, là 
lớp đất xáo trộn màu xám đen chứa 
nhiều gạch ngói hiện đại.

+ Lớp 2: dày khoảng 30cm, 
đất vàng nhạt. Ở độ sâu khoảng 25 - 
30cm xuất lộ các cụm gạch ngói vỡ, 
có nhiều mảnh mang đặc trưng vật 
liệu kiến trúc Trần.

Sinh thổ là đất nâu vàng thuần.
Quan sát địa tầng trong hố đào có hướng dốc từ nam về bắc, cho thấy đây là khu vực 

sườn dốc của gò đất. Các di tích xuất lộ trong hố đào là kết quả san lấp của nhiều giai đoạn, 
các cụm gạch ngói có niên đại kéo dài từ thời Trần đến thời Nguyễn. 

2.1.4. Hố thám sát TS4
Hố thám sát TS4 có diện tích 

6m2 (3 x 2) theo hướng bắc - nam nằm 
trong sân chùa, giữa nhà Hành lang 
phía tây và Tam Bảo. Địa tầng cơ bản 
như sau:

+ Lớp mặt: là lớp nền lát sân 
chùa, dày 20cm

+ Lớp 1: dày 30cm chứa nhiều 
mảnh gạch ngói có niên đại thời 
Nguyễn.

+ Lớp 2: dày 30cm là lớp đầm 
đất sét, đất ruộng trộn nhiều mảnh ngói, gạch thời Trần - Lê Trung hưng.

Sinh thổ xuất lộ ở độ sâu 80cm, đất nâu vàng, thuần không chứa hiện vật. 

Hố thám sát TS3

Hố thám sát TS4
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Qua quan sát cho thấy: Tương ứng với lớp mặt là lớp cải tạo, trùng tu trong thời gian 
gần đây; Tương ứng với lớp 1 là hoạt động san mặt bằng thời Nguyễn; Tương ứng với lớp 
2 là hoạt động san mặt bằng thời Lê Trung hưng.

Từ diễn biến địa tầng, di tích, di vật trong hố đào cho thấy không có vết tích của 
kiến trúc thời Trần mặc dù vật liệu thời Trần có trong địa tầng. Tuy nhiên dấu vết các hoạt 
động trùng tu tôn tạo thời Lê Trung hưng, thời Nguyễn và thời gian gần đây lại xuất hiện 
rõ nét. Đây là hoạt động tôn cao nền đất khi tiến hành trùng tu, tôn tạo di tích vào các giai 
đoạn kể trên.

2.1.5. Hố thám sát TS5, TS6
Hố thám sát TS5 và TS6 được mở trong khuôn viên của trường Tiểu học xã Trí Yên, 

nằm sát với tường bao phía tây của chùa. Hai hố cách nhau 30m.
- Hố TS5, diện tích 8m2 (4 x 2)
- Hố TS6, diện tích 10m2 (5 x 2)
Mục đích mở 2 hố thám sát này nhằm kiểm tra địa tầng và phân bố của kiến trúc. Diễn 

biến địa tầng cho thấy trong hố đào không có các dấu tích kiến trúc và sinh hoạt, ngoại trừ 
lớp mặt có lẫn một ít mảnh gạch ngói hiện đại, địa tầng ở đây thuần đất đồi không chứa hiện 
vật. Sinh thổ xuất lộ ở độ sâu 70cm.  

2.2. Hố khai quật
Hố khai quật H1 có diện tích 

30m2 (5 x 6) theo hướng bắc - nam, 
được mở tại khu vực vườn phía 
Tây, gần cổng bên phải chùa. Trong 
hố đào không thấy dấu vết của kiến 
trúc, chỉ tìm thấy một ít mảnh vật 
liệu kiến trúc như gạch ngói và đồ 
dùng sinh hoạt như bát, đĩa, âu, lon 
sành. Diễn biến địa tầng như sau:

+ Lớp mặt: là lớp đất đồi dày 
khoảng 10cm được san làm đường 
đi trong thời gian gần đây.

+ Lớp 1: dày 25 - 30cm, là lớp 
xáo trộn lẫn nhiều gạch, vữa, xỉ hiện đại được san ra khi xây dựng chùa gần đây. 

+ Lớp 2: dày khoảng 50 - 60cm, đây là lớp đất pha cát màu nâu, lẫn vật liệu kiến trúc, 
mảnh gốm men và sành có niên đại thời Trần.

 Sinh thổ xuất lộ ở độ sâu 80 - 90cm, là lớp đất đồi màu nâu vàng, khá thuần.

Hố khai quật



46

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

2.3. Di vật
2.3.1. Mảnh bia đá
Mảnh bia sưu tầm tại khu vực ao Am 

còn một phần trán và lòng bia, khắc chữ 
trên hai mặt. 

- Mặt trước: khắc tên bia, chỉ còn hai 
chữ Hán: Thiền Phật.

- Mặt sau: trán bia khắc chữ, còn hai 
chữ Hán: Phật Pháp.

Niên hiệu Vĩnh Khánh tam niên tứ 
nguyệt hạ tiết tạo (Mùa hạ, tháng tư năm 
thứ 3 niên hiệu Vĩnh Khánh), năm 1731.

2.3.2. Vật liệu kiến trúc và trang trí kiến trúc
- Gạch: có 2 loại là gạch chữ nhật và gạch vuông lát nền. 
+ Gạch vuông lát nền: tìm thấy trong các hố đào và sưu tầm trên bề mặt, trang trí chim 

phượng và hoa dây, niên đại nhóm này chủ yếu là thời Trần.
+ Gạch chữ nhật được chia làm 2 loại: loại có kích thước lớn, xương bở, độ nung thấp 

có niên đại thời Trần và loại có kích thước nhỏ hơn, độ nung khá cao, xương đanh có niên 
đại Lê Trung hưng và Nguyễn.

- Ngói: gồm ngói lá, ngói mũi sen, ngói nóc, ngói ống có niên đại từ thời Trần đến thời 
Nguyễn.

- Mảnh trang trí kiến trúc: Tìm thấy 01 mảnh thân rồng trang trí khắc vạch có niên đại 
thời Trần. 

Một số vật liệu kiến trúc

Mảnh bia đá
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Ngoài ra, trong quá trình khảo sát, 
chúng tôi còn thu thập được các mảnh tháp 
mô hình và mảnh bộ phận của tháp (có thể 
là tháp mộ) tại khu vực ao Am, có niên đại 
thời Trần.

2.3.3. Đồ sành
Đồ sành tìm thấy trong các hố đào 

có số lượng khá lớn và phong phú về loại 
hình, gồm có lon sành, đĩa kê (hoặc nắp 
đậy), nắp đậy, âu, lọ sành… có niên đại 
thời Trần và Lê Trung hưng.

- Bên cạnh những hiện vật sành tiêu 
biểu, chúng tôi còn tìm thấy một số lượng 
lớn những mảnh sành bao gồm các phần miệng, thân, đáy, núm… Những mảnh sành này  
đã được phân loại, thống kê đầy đủ trong các bảng biểu.

2.3.4. Đồ gốm men và sứ
Gồm nhiều loại hình 

như bát, đĩa, âu, được phủ 
men màu xanh ngọc, men 
trắng ngả vàng, nâu đen. 
Chân đế có loại bằng, thấp 
và cao trung bình. Niên đại 
từ thời Trần đến thời Lê 
Trung hưng. 

Bên cạnh đồ gốm 
men Việt Nam, còn tìm 
thấy một số tiêu bản mảnh 
vỡ đồ sứ Trung Quốc có 
niên đại thời Nguyên (thế 
kỷ 13 - 14).

Một số mảnh mô hình tháp

Một số hiện vật sành

Một số hiện vật gốm men
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2.3.5. Đinh sắt
Tìm thấy 4 chiếc, đã qua sử dụng, đây là loại đinh rèn (hay còn gọi là đinh thuyền) 

được tìm thấy phổ biến trong các di tích kiến trúc thời quân chủ ở Việt Nam, dùng để liên 
kết cấu kiện gỗ.

3. Kết luận và kiến nghị
3.1. Qua nghiên cứu, thám sát và khai quật, với diện tích 100m2, kết quả bước đầu 

đã thu được một số thông tin quan trọng về lịch sử hình thành và biến đổi của chùa 
Vĩnh Nghiêm. 

- Phạm vi phân bố của các di tích kiến trúc chủ yếu nằm tập trung trong khuôn viên 
chính của chùa hiện nay, rất phù hợp với những ghi chép trong văn bia về việc trùng tu, sửa 
chữa trong nhiều giai đoạn kéo dài từ thế kỷ 15 - 19 và gần đây. Các kết quả trong hố thám 
sát TS4 trong sân phía tây chùa cho thấy hoạt động trùng tu tôn tạo diễn ra mạnh mẽ vào 
thời Lê Trung hưng và thời Nguyễn phản ánh qua hoạt động san và tôn cao nền chùa ở các 
thời kỳ này. 

- Tuy không tìm thấy dấu vết kiến trúc thời Trần, nhưng sưu tập vật liệu kiến trúc và đồ 
dùng sinh hoạt thu được trong các hố thám sát và khai quật là các bằng chứng quan trọng, 
minh chứng cho việc di tích chùa Vĩnh Nghiêm được xây dựng vào thời Trần như sử sách 
đã ghi chép. Qua đó, cho thấy nhiều khả năng các kiến trúc xây dựng vào các giai đoạn sau 
được tôn tạo, mở rộng trên nền cũ của chùa thời Trần.

Ngoài ra, trong quá trình khảo sát, chúng tôi phát hiện rất nhiều vật liệu thời Trần nằm 
dưới gò đất giữa ao Am ở độ sâu khoảng trên 3m và một mảnh bia đá có niên đại thời Lê 
Trung hưng (1731) tại đây. Qua quan sát địa tầng và nghiên cứu sơ bộ mảnh bia đá, bên 
cạnh các thông tin trên bia, ở trán bia còn ghi một chữ Hán có thể là chữ Trì (池) cho thấy 
nhiều khả năng ao Am được đào vào thời Lê Trung hưng và sử dụng vật liệu gia cố nền thời 
Trần để đắp gò giữa ao.

3.2. Với thời gian có hạn, diện tích nghiên cứu khai quật nhỏ hẹp do tránh ảnh hưởng 
đến các đơn nguyên kiến trúc hiện tồn, kết quả bước đầu đã đáp ứng yêu cầu đề ra trong 
khuôn khổ dự án. Để tìm hiểu sâu hơn về quy mô phân bố, quá trình hình thành, tồn tại của 
ngôi chùa trong lịch sử, đặc biệt là tìm hiểu các dấu vết kiến trúc thời Lý - Trần, trong thời 
gian tới, chúng tôi đề nghị cần tiến hành thêm các đợt nghiên cứu, khai quật tại đây để có 

Những chiếc đinh sắt khai quật tại chùa Vĩnh Nghiêm
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thể đưa những nhận định rõ ràng hơn về niên đại của di tích cũng như thu thập hiện vật, phát 
huy giá trị nghiên cứu và trưng bày tại địa phương. 

Các hố thám sát và khai quật sau khi nghiên cứu sẽ được san lấp hoàn trả mặt bằng. 
Hiện vật thu được trong quá trình thám sát và khai quật sau khi chỉnh lý, lập hồ sơ khoa học 
sẽ được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Bắc Giang lưu giữ và phát huy giá trị.
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RESULTS OF THE INVESTIGATION AND EXCAVATION 
AT VĨNH NGHIÊM PAGODA (YÊN DŨNG, BẮC GIANG) 2015

Lê Văn Chiến, Chu Mạnh Quyền

Vĩnh Nghiêm Pagoda is located in Trí Yên commune, Yên Dũng District, Bắc Giang 
province. The pagoda was formed and developed in association with the history of Trúc Lâm 
Yên Tử Zen School. In 2015, the National Museum of Vietnamese History in collaboration 
with the Department of Culture, Sports and Tourism of Bac Giang province excavated 
this monument. With an area of 100m2 excavated, the excavation results show that the 
history of Vĩnh Nghiem Pagoda’s formation and transformation is consistent with historical 
records in various periods from the 15th to the 19th centuries. The excavation results are 
supplementary materials for compiling a dossier to be submitted to UNESCO for recognition 
of the complex Yên Tử monuments as a World Cultural Heritage.


