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Di CHÆ NGOÕA lONG (HAø NOäi): NHAäN THöÙC môÙi

Ngô Thị Lan*

Di chỉ Ngõa Long nằm ở cánh đồng Ngoã Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm - Hà 
Nội. Di chỉ thuộc cánh đồng trồng màu rộng, nằm trên doi đất cao nay được dùng làm nơi 
sản xuất gạch của hợp tác xã nông nghiệp Minh Khai. Tháng 6/1978, Sở Văn hoá Thông tin 
Hà Nội kết hợp với Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã tiến hành khai quật di chỉ này trên 
diện tích 171m2. Kết quả cuộc khai quật chỉ được công bố rất ngắn gọn trong Thông báo 
Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1978 (Quang Văn Cậy và Nguyễn Thị Dơn 1978: 
222-223). Trong chương trình nghiên cứu về khảo cổ học Hà Nội năm 2008-2010, chúng tôi 
có dịp tiếp xúc với sưu tập hiện vật của di chỉ này hiện đang lưu giữ tại kho Bảo tàng Lịch 
sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia). Trên cơ sở các tư liệu công bố kết hợp với 
những tư liệu còn lại hiện đang lưu giữ tại kho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bài viết làm rõ 
các công bố trước đây về di chỉ Ngõa Long và đưa ra một số nhận thức về di chỉ này.

 Theo như kết quả khai quật đã công bố, di chỉ có tầng văn hoá dày trung bình từ 0,4m 
đến 0,6m, màu xám đen. Trong lớp đất này có chứa rìu, bôn đá, mảnh vòng và mảnh gốm. 
Phía trên tầng văn hoá là lớp đất sét dẻo màu vàng sẫm có lẫn một số mảnh gốm Hán. Tầng 
văn hoá có chỗ bị xáo trộn nghiêm trọng. Mảnh gốm Hán có mặt ở sát sinh thổ. Hiện vật 
thu được gồm 63 đồ đá và 9085 mảnh gốm các loại. Tuy nhiên hiện nay, trong kho của Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia chỉ còn lưu giữ 9 hiện vật đá, 97 mảnh gốm các loại và 1 nồi gốm đã 
được phục chế còn nguyên dáng.

1. Đồ đá
Theo kết quả khai quật công bố năm 1978 di chỉ Ngõa Long phát hiện được 63 đồ đá, 

trong đó công cụ sản xuất gồm 23 hiện vật (6 rìu, 12 bôn, 5 bàn mài), đồ trang sức 17 hiện 
vật (15 mảnh vòng tay 1 khuyên tai và 1 hạt chuỗi hình trụ). Hiện trong kho của Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia còn lưu giữ 9 hiện vật đá bao gồm 6 chiếc rìu - bôn và 3 mảnh vòng. 

* Rìu-bôn: Hiện nay việc phân loại rìu bôn chưa có sự thống nhất giữa các nhà nghiên 
cứu. Nghiên cứu này lấy tiêu chí phân loại theo cuốn Văn hóa Phùng Nguyên (Hán Văn 
Khẩn 2005: 68-69) là rìu có lưỡi vát chữ V cân xứng. Bôn có lưỡi vát một bên hình chữ V 
lệch. Rìu - bôn có lưỡi vát hai bên không đều nhau. Theo tiêu chí đó, 6 chiếc rìu - bôn ở di 

* TS. Viện Khảo cổ học



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

28

chỉ Ngõa Long hiện lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đều thuộc dạng mài toàn thân, gồm 
1 chiếc rìu có vai, 3 chiếc rìu không có vai và 2 chiếc bôn.

- Rìu có vai: Có một chiếc duy nhất ký 
hiệu 78 NL H14. Rìu có màu vàng xám làm từ 
chất liệu đá mịn. Phần đốc rìu nhỏ, ngắn hơn 
phần thân. Vai rìu không cân xứng. Lưỡi rìu 
sắc được mài vát từ hai phía, cân xứng. Rìu 
được mài một mặt, mặt kia không mài cho thấy 
dấu vết rìu được làm từ một mảnh đá được ghè 
đẽo từ một hòn đá lớn. Trên mặt mài, có vết 
ghè đẽo. Kích thước: rìu dài toàn bộ 6,5cm, rìa 
lưỡi rộng 3,5cm, dày lưỡi 0,2cm, đốc dài 2cm, 
rộng 1,8cm, dày 1,7cm. Vai rìu rộng 2cm.

- Rìu không có vai (còn gọi là rìu tứ giác): có 3 chiếc rìu tứ giác với 2 loại: rìu hình 
chữ nhật và rìu hình vuông. Cả 3 chiếc đều được mài công phu, nhẵn bóng, đốc thường 
phẳng, hai cạnh bên song song với nhau, lưỡi cong tròn và sắc. Lưỡi được mài cân xứng 
từ hai phía.

Chiếc thứ 1: ký hiệu 78 NLC1/6. Rìu được làm bằng loại đá màu vàng nhạt, cứng và mịn. 
Phần đốc cầm có vết chày xước nhỏ. Trên một mặt rìu có 1 vết vỡ tròn. Lưỡi rìu hình vòng 
cung, khá sắc. Kích thước: dài 6,1cm; đốc rộng 4,2cm, dày 0,6cm; lưỡi rộng 4,8cm, dày 0,6cm.

Chiếc thứ 2: ký hiệu 78 NL A2/17 có mặt cắt ngang gần hình chữ nhật. Trên hai mặt 
rìu có vết vỡ nhỏ. Phần đốc cầm có vết chày xước ở một mặt. Phần rìa lưỡi có vết vỡ nhỏ. 
Rìu có phần lưỡi hơi loe rộng, phần đốc cầm thu hẹp. Kích thước: dài 8,5cm, đốc cầm rộng 
4cm, dày 0,6cm; lưỡi rộng 4,5cm..

Các loại rìu-bôn di chỉ Ngõa Long (mặt trước và sau)

Rìu có vai 78 NL H14
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Chiếc thứ 3: Ký 
hiệu 78NL82/18. Rìu 
có màu xanh, vân trắng 
hoặc trắng sáng. Rìu có 
hình vuông, đốc cầm và 
lưỡi cân xứng. Trên hai 
mặt và rìa lưỡi có vết 
chày xước. Rìu có mặt 
cắt ngang hình chữ nhật. 
Kích thước: dài 4,3cm, 
đốc rộng 4,2cm, dày 
0,7cm, lưỡi rộng 4,3cm.

- Bôn: Cũng giống như rìu, bôn đá ở di chỉ Ngoã Long được mài nhẵn toàn thân. Bôn 
có rìa lưỡi mài vát lệch về một phía. Cả 2 chiếc đều là bôn tứ giác có kích thước trung bình 
và nhỏ. Chiếc bôn có ký hiệu 78NL410 có màu xanh đen, vân trắng, mài rất mịn.

* Đồ trang sức: Theo kết quả khai quật công bố trước đây, đồ trang sức phát hiện ở 
di chỉ Ngõa Long gồm 17 hiện vật. Trong đó chủ yếu là vòng tay, gồm 15 mảnh vòng tay, 
một khuyên tai và một hạt chuỗi hình trụ. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện chỉ còn lưu giữ 3 
mảnh vòng tay ký hiệu 78NLA1, 78NLC1 và 78NL26A. Quan sát chung cho thấy: vòng có 
mặt cắt ngang hình chữ nhật đứng với góc cạnh rõ ràng. Vòng được làm bằng đá Nephrit có 
màu trắng ngà xen lẫn vân màu nâu. Chi tiết 3 mảnh vòng như sau:

- Chiếc thứ nhất: Ký hiệu 78NLA1. Vòng có mặt cắt ngang hình chữ nhật đứng với 
góc cạnh rõ ràng, bản rộng của vòng lớn hơn độ dày của vòng. Vòng được làm bằng đá 
Nephrit có màu trắng ngà xen lẫn vân màu nâu. Kích thước: đường kính 7cm, rộng 0,25cm. 
Vòng bị vỡ chỉ còn lại 1/2.

Rìu không có vai 78 NLC1/6 Rìu không có vai 78 NL A2/17

Rìu 78NL82/18 Bôn 78NL410
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- Chiếc thứ 2: ký hiệu 78NLC1. Vòng có mặt cắt hình chữ nhật gần vuông 0,8cm x 
0,6cm. Các góc cạnh rõ ràng, vuông góc. Vòng được làm bằng đá Nephrit có màu trắng ngà. 
Vòng không còn nguyên vẹn, bị vỡ chỉ còn lại 1/3. Kích thước: còn dài 4,4cm, rộng 0,8cm, 
dày 0,6cm. 

- Chiếc thứ 3: ký hiệu 78NL26A. Chiếc vòng bị vỡ nhiều, không còn rõ mặt cắt. Vòng 
bị vỡ dọc, màu nâu. Kích thước còn lại dài 6cm, rộng 0,6cm x 0,4cm.

2. Đồ gốm: Theo công bố năm 1978, đồ gốm di chỉ Ngõa Long thu được 9085 mảnh 
gốm các loại. Trong đó đồ gốm chủ yếu là các mảnh vỡ. Một số hiện vật còn nguyên bao 
gồm một nồi miệng loe gãy, 2 bát chân đế thấp, dọi se chỉ và 7 viên bi gốm. Hiện trong kho 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chỉ còn lại 97 mảnh gốm các loại và 1 nồi gốm đã được phục chế 
nguyên dáng. Hiện tại các mảnh gốm không ghi rõ lớp đào, do vậy chúng tôi phân loại theo 
loại hình cụ thể mà không theo dõi được diễn biến từ sớm đến muộn. 

Nghiên cứu trước đây cho thấy gốm di chỉ Ngõa Long có 2 loại: loại gốm thô phổ biến, 
rất ít loại gốm mịn. Gốm thô lẫn cát hạt mịn, ánh sáng. Gốm thô chiếm 70%, gốm xốp chiếm 
30%. Gốm thô thường có màu xám đen, 31% được trang trí hoa văn, chủ yếu là văn thừng. 
Gốm xốp thường có màu xám, mỏng nhẹ, ít được trang trí hoa văn (chiếm 4.7%). Quan sát 
những mảnh gốm hiện lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho thấy gốm có hai màu: màu 
đỏ và màu xám. Có loại mặt ngoài màu đỏ, mặt trong màu xám đen hoặc xám trắng. Gốm 
màu đỏ có chất liệu khá chắc. Gốm màu xám hoặc xám đen chất liệu thô, khá xốp. Các mảnh 
gốm còn lại gồm các mảnh miệng, mảnh thân, mảnh chân đế và mảnh đáy.

 Miệng gốm ở di chỉ Ngoã Long có các loại cơ bản sau: miệng loe, miệng thẳng và 
miệng khum. Các mảnh miệng đều không có hoa văn trang trí. Loại miệng loe: thể hiện khá 
đa dạng với nhiều kiểu miệng loe khác nhau: miệng loe choãi, cổ thắt, có gờ nổi ở ngoài. 
Loại miệng loe, có gờ nổi ở mép ngoài, đầu mép miệng vê tròn. Loại miệng loe gãy, cổ 

Vòng trang sức 78.NL.A1 Vòng trang sức 78.NL.C1
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thẳng, có gờ ở mép ngoài, miệng loe có thành miệng dày, cổ mỏng. Loại miệng loe gãy, 
thành miệng dày là các loại miệng thường gặp trong văn hoá Phùng Nguyên (Quang Văn 
Cậy và Nguyễn Thị Dơn 1978: 222-223). Miệng thẳng, đầu mép vê tròn, thành miệng dày. 
Miệng hơi khum, thành miệng dày.

Các mảnh thân gốm phổ biến là loại không trang trí hoa văn. Xương gốm khá thô, màu 
đỏ có 6 mảnh; màu xám có 13 mảnh; mặt ngoài màu đỏ, mặt trong màu xám: 6 mảnh.

 Mảnh đáy: mảnh đáy 
của nồi hoặc bình, vò. 2 
mảnh đáy tròn, trang trí văn 
thừng thô, màu xám, xương 
gốm thô, lẫn tạp chất. Một 
mảnh đáy phẳng còn khá 
nguyên, có lẽ là đáy của 
một chiếc bình. Đường kính 
11cm, dày 0,4cm, cao còn 
lại 4cm. 

 Chân đế: có các loại chân đế thấp và chân đế kiểu mâm bồng. Mảnh chân đế cao, 
rỗng, mép chân đế khum lại, không trang trí hoa văn, màu xám. Kích thước: dài 4,5cm, rộng 
4,2cm, dày 0,4cm. Đây có thể là chân đế của loại bát bồng. 

Đồ gốm còn nguyên: Nồi gốm hiện đã được 
phục chế còn lại nguyên dáng. Nồi có miệng hơi 
loe không gờ, hơi thu hẹp ở phần cổ, thân phình 
rộng, tròn đều, đáy tròn. Nồi được làm bằng loại 
gốm tương đối mịn, có màu hơi ngả xám. Nồi có 
văn thừng thô từ vai trở xuống. Phần đáy do phục 
chế nên không rõ có trang trí hoa văn hay không. 
Kích thước: đường kính: 27cm, miệng cao 5,2cm, 
cao toàn bộ nồi: 19cm, thân nồi rộng 30cm.

Miệng gốm hơi khumMiệng gốm loe có gờ Miệng gốm loe

Mảnh gốm không hoa văn Ảnh 6. Đáy bình

Nồi gốm
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hoa văn trang trí: Các mảnh gốm còn lại trang trí các loại hoa văn: văn thừng, văn 
khắc vạch, in chấm và không trang trí hoa văn. Hoa văn phổ biến là văn thừng gồm các đồ 
án đơn giản như vạch các đoạn thẳng song song, đoạn thẳng cắt nhau, đường tròn đồng tâm; 
văn in ô vuông, chấm dải, khắc vạch, in chấm dải kết hợp khắc vạch. 

Nhận thức 
Qua việc nhận thức lại di chỉ Ngõa Long, chúng tôi có một số nhận xét sau:
1. Sưu tập hiện vật ở di chỉ Ngõa Long tuy số lượng ít nhưng khá phong phú mang đặc 

trưng của văn hóa Phùng Nguyên. 
- Về đồ đá: Các loại rìu, bôn mài toàn thân xuất hiện trong các di tích Hậu kỳ Đá mới. 

Rìu có vai xuất hiện trong các di chỉ thuộc văn hoá Hạ Long. Rìu, bôn ở di chỉ Ngoã Long 
đều thấy trong các di tích văn hóa Phùng Nguyên. Trong các di chỉ thuộc văn hoá Phùng 
Nguyên, loại hình di vật này tuy không xuất hiện nhiều, nhưng có mặt ở một số di chỉ: Xóm 
Rền (Phú Thọ), Chùa Gio, Văn Điển (Hà Nội)... Bôn có nhiều nét gần gũi với bôn tìm thấy 
ở các di chỉ như Chùa Gio (Hà Nội) và Xóm Rền (Phú Thọ). Đồ trang sức: loại vòng được 
làm bằng đá nephrite có mặt cắt hình chữ nhật là loại vòng chiếm số lượng nhiều trong các 
di chỉ thuộc văn hoá Phùng Nguyên như Xóm Rền (Phú Thọ) và Chùa Gio (Hà Nội). Loại 
hình này cũng có mặt trong di chỉ Ngõa Long và chiếm số lượng khá lớn (15 chiếc).

- Về đồ gốm: Các loại hình đồ gốm và hoa văn trang trí gần gũi với đồ gốm ở các di 
chỉ Xóm Rền, Phùng Nguyên (Phú Thọ), Văn Điển (Hà Nội) thuộc văn hóa Phùng Nguyên. 
Hoa văn trang trí văn thừng tương đối mịn hoặc thô mang đặc trưng văn hóa Phùng Nguyên. 
Hoa văn trang trí trên đồ gốm Ngõa Long như văn thừng, khắc vạch, in chấm là những loại 

Một số kiểu hoa văn trang trí trên gốm Ngõa Long
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hoa văn thường thấy trang trí trên gốm Phùng Nguyên. Hoa văn khắc vạch kết hợp in chấm 
là hoa văn đặc trưng của văn hóa Phùng Nguyên cũng có mặt ở di chỉ Ngõa Long. Các loại 
miệng và chất liệu gốm đều mang đặc trưng của văn hóa Phùng Nguyên.

Xét về hiện vật và nghiên cứu so sánh cho thấy: di chỉ Ngõa Long thuộc giai đoạn 
muộn của văn hóa Phùng Nguyên và có nhiều nét gần gũi với di chỉ Văn Điển, Chùa Gio 
(Hà Nội). Niên đại này phù hợp với công bố trước đây và khi nghiên cứu so sánh hiện vật 
với các di chỉ khác cùng thời cũng có nét tương tự. 

2. Ngõa Long là một trong gần 20 di chỉ thuộc văn hóa Phùng Nguyên trên địa bàn Hà 
Nội. Với kết quả nghiên cứu trên, hy vọng tư liệu này giúp hiểu thêm về di chỉ Ngõa Long, 
cung cấp thêm tư liệu trong việc nghiên cứu văn hóa Phùng Nguyên cũng như giai đoạn 
Tiền sử và Sơ sử khu vực Hà Nội nói riêng và Bắc Việt Nam nói chung.
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NGõA LONG SITE: THE NEW INSIGHTS INTO THE SITE

Ngô Thị Lan

The site of Ngõa Long locates in the field of Ngõa Long, Minh Khai commune, 
Từ Liêm district, Hanoi. The site was excavated in 1978 by the National Museum of 
Vietnamese History with an area of 171 m2 in total. 

Basing on the published documents and the assemblages from the 1978 
excavation that are stored in the Vietnam National Museum of History, the author 
aims to reexamine the previous observations on the site, bringing out forwards 
some new observations on the related questions. 

The Ngõa Long assemblages include stone with different adzes (shouldered, 
quadrangular...), jewelries, pottery with a large number of potsherds... According 
to the author, the assemblages of Ngõa Long show that Ngõa Long site is of the 
Phùng Nguyên culture like 20 Phùng Nguyên sites found in the area of Hanoi. 
Studying the site provides more data for the study of the Phùng Nguyên culture as 
well as the prehistory in Hanoi in particular and in North Vietnam as a whole.


