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HEÄ THUYÛ LAM KINH (THANH HOAÙ)
Nguyễn Văn Đoàn*

1. Hệ thủy - đó là khái niệm do cố GS. Trần Quốc Vượng đề xuất, chỉ hệ thống các 
con sông, suối, kênh dẫn và hồ chứa nước tạo thành chỉnh thể liên hoàn khi ông cùng 
các cộng sự của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, khoa Lịch sử (Trường Đại học KHXH & 
NV - Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn Di tích tiến 
hành khảo sát khu trung tâm và ngoại vi vùng Lam Kinh/Lam Sơn(1). Đó là phần cực kỳ 
quan trọng, là sự kết hợp cái tự nhiên và cái nhân vi tạo nên không gian mang sắc thái 
riêng của vùng Lam Sơn đầy huyền bí. Kết quả của đợt khảo sát đã xác định rõ hơn yêu 
cầu của việc tiếp cận liên ngành đối với nghiên cứu Lam Kinh/Lam Sơn đó là luôn đặt 
di tích/di vật trong một phức hệ/tổng thể và gắn với cảnh quan môi trường tự nhiên. Đó 
cũng là cách ứng xử của con người suốt từ thời Tiền - Sơ sử cho tới hôm nay cũng đang 
là vấn đề thời sự, được cả xã hội quan tâm.

* TS. Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Một góc hồ Tây sau khi phục hồi, tôn tạo



Thông báo Khoa học 2016 *

67

Lam Sơn là một không 
gian văn hóa rộng lớn, thời 
gian lịch sử diễn ra từ cuối 
Trần đến suốt cả thời hậu Lê 
mà đỉnh cao là thế kỷ 15 đến 
đầu thế kỷ 16, gắn với thời 
đại nhà Lê sơ. Về di sản, 
đây có thể coi là một phức 
(complex) hay thậm chí là đa 
phức (multiplex) với các di 
tích cung điện, đền miếu, lăng 
mộ của vua, hoàng hậu và các 
đại công thần dưới thời Lê sơ. 
Song, trên hết và trước hết, 
đây là nơi phát tích của nhà 
Lê, nơi phát sinh cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn vĩ đại trong 
lịch sử dân tộc Việt Nam. Bởi 
vậy, khu trung tâm Lam Kinh 
như ta vẫn hiểu hiện nay có 
quan hệ với nhiều vùng di 
tích khác liền kề như: Như 
Áng, Thủy Chú, Mục Sơn, 
các vùng Mường - Kinh khác 
của miền núi, miền trung du 
và hạ du xứ Thanh.

Trên nền tảng cơ bản ấy, khi xây dựng Lam Kinh, không chỉ có các công trình kiến 
trúc quy mô đồ sộ cùng hệ thống lăng mộ được xây dựng mà còn có một Lam Kinh lung 
linh, huyền ảo giữa núi rừng Lam Sơn, với miền địa hình núi, đồi của miền “bán sơn địa 
” bao bọc bởi hệ thống sông suối tự nhiên, đã được cải biến, tạo thành một hệ (thống) 
thuỷ hoàn hảo, chuyển tải “tài tình” những nét cơ bản của tư duy phong thuỷ tạo nên 
không gian riêng của vùng văn hoá Lam Sơn. 

Trải qua thời gian tồn tại cùng bao thăng trầm lịch sử, miền đất Lam/Tây Kinh - 
kinh đô thứ hai của nước Đại Việt thời Lê đã trở thành “cố đô” in đậm sâu trong tâm 
thức mỗi người dân Việt. Theo đó, cảnh quan môi trường cũng có nhiều thay đổi, tác 
động trực tiếp ảnh hưởng đến diện mạo của hệ thuỷ vốn có nơi đây. 

Khu vực sân Rồng, Chính điện và các tòa Thái miếu

Đường dẫn vào Nghi môn
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Hồ Tây 
trước khi phục hồi

Sông Chu 
đoạn chảy qua Lam Kinh

Vết tích đập nước thời Lê 
trước khi phục hồi
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Từ khi dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích Lam Kinh được phê duyệt, các nhà quản 
lý và chuyên gia của các cơ quan nghiên cứu, quản lý đã có sự nhìn nhận đúng đắn về 
quy hoạch tổng thể Lam Kinh. Đó là, bên cạnh việc trùng tu, tôn tạo, khôi phục lại khu 
điện - miếu trung tâm, hệ thuỷ cũng trở thành trọng tâm nghiên cứu của dự án. Hiện nay, 
về cơ bản dự án đã hoàn thành các hạng mục cơ bản khu vực trung tâm Lam Kinh. Với 
mong muốn góp phần cho sự thành công hơn nữa của dự án, với việc phát huy giá trị di 
tích, trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu đôi nét về hệ thuỷ Lam Kinh qua ghi chép 
của sử sách, đặc biệt là kết quả khảo sát, thám sát khảo cổ học trong thời gian qua, từ 
đó, nêu một vài suy nghĩ quanh việc tôn tạo, phục hồi hệ thuỷ Lam Kinh.

2. Trong lịch sử, hệ thuỷ Lam Kinh đã được các sử gia phong kiến biên chép 
bởi những giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của khu di tích này. Các ghi chép về 
Lam Kinh phản ánh quá trình khởi dựng đến khi khánh thành, với rất nhiều sự kiện 
có liên quan, đặc biệt là những lần vua và hoàng tộc nhà Lê về bái yết sơn lăng, các 
nghi lễ ở điện, miếu Lam Kinh. Những ghi chép ấy, chủ yếu được miêu tả đều khá 
sơ lược. Các ghi chép, giới thiệu về cảnh quan và thông tin về hệ thuỷ Lam Kinh gần 
như không hề được nhắc tới, ngoại trừ một vài chi tiết liên quan gián tiếp hay trực 
tiếp đến hồ Tây(2). 

Thật may mắn, chúng ta còn được biết tới khu Lam Kinh qua ghi chép của sử gia 
Phan Huy Chú vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, khi mà thời “vàng son” của miền đất 
cố đô không còn nữa. Song, Lam Kinh qua cảm nhận của Phan Huy Chú(3), được miêu 
tả thật to lớn và hoành tráng, đặc biệt, đặt ở địa thế tuyệt đẹp: “…điện Lam Kinh đằng 
sau gối vào núi, trước mặt trông ra sông, bốn bên non xanh nước biếc, rừng rậm um tùm. 
Vĩnh Lăng của Lê Thái Tổ, Hựu Lăng của Lê Thái Tông và lăng các vua nhà Lê đều ở 
đấy cả. Lăng nào cũng có bia. Sau điện, lấy Tây hồ làm não, giống như hồ Kim Ngưu. 
Hồ rất rộng lớn, nước các ngả đều chảy cả vào đó. Có con sông phát nguyên từ hồ ấy, 
chạy vòng trước mặt, lòng sông có những viên đá nhỏ, tròn và nhẵn trông rất thích mắt 
nhưng không ai dám lấy trộm. Lại có lạch nước nhỏ, chảy từ bên tay phải qua trước 
điện, ôm vòng lại như cánh cung. Trên lạch có cầu giống như Bạch Kiều ở Giảng Đình 
điện Vạn Thọ - Đông Kinh, đi qua cầu mới tới điện. Nền điện rất cao, hai bên mở rộng, 
dưới chân điện có làn nước phẳng, giống như trước điện nhà vua coi chầu. Ngoài cửa 
Nghi Môn có hai con chó ngao bằng đá, tục truyền là rất thiêng. Điện làm ba ngôi liền 
nhau, kiểu chữ Công, mẫu mực theo đúng kiểu các miếu ở kinh sư. Theo từng bậc mà 
lên, rồi từ đó trông xuống thì thấy núi khe hai bên Tả, Hữu, cái nọ, cái kia vòng quanh 
thật là một chỗ để xây dựng cơ nghiệp…”(4). 

Qua ghi chép ấy, phần nào có thể hình dung được diện mạo hệ thủy Lam Kinh 
trong quy hoạch tổng thể chung của các “kiến trúc sư” đương thời. Ta thấy rất rõ Lam 
Kinh được dựng ở vị thế “đắc địa”, ở đó có các công trình, điện miếu, lăng mộ được bao 
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bọc bởi núi ở sau (núi Dầu), sông ở trước mặt (sông Chu), được bao bọc bởi non xanh, 
nước biếc, rừng rậm um tùm, có Tây Hồ là não, các ngả (suối) đều chảy vào đó, có lạch 
nước chảy ôm lại như hình cánh cung (sông Ngọc). 

3. Trên thực địa, kết quả khảo sát, thám sát khảo cổ học cho thấy, hệ thuỷ Lam Kinh 
bao gồm toàn bộ hệ thống các di tích như: hồ Tây, sông Ngọc, Kênh dẫn nước, hồ Như 
Áng, Đập nước cổ và các con suối cổ nằm ở hai bên đông và tây khu trung tâm di tích, 
đảm bảo cấp và thoát nước ra sông Chu qua cửa cầu Trê (Phố Đầm - Xuân Thiên nằm 
cách khu trung tâm Lam Kinh khoảng 5km về phía đông nam).

- Hệ thống hồ Như Áng, kênh dẫn nước và hồ Tây nằm ở phía tây khu trung tâm 
Lam Kinh đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ mật thiết với khu trung tâm điện 
miếu Lam Kinh. Trước hết là khu vực hồ Như Áng và đập nước cổ. Theo quan niệm của 
đồng bào Mường trong vùng thì đây là nơi cung cấp nước cho toàn bộ khu vực và không 
bao giờ cạn nước. Tiếng Mường gọi đây là khu vực hố khú, nghĩa là rốn Rồng. Hồ Như 
Áng vốn là vùng trũng nằm kẹp giữa những quả đồi cao, bên Tả ngạn sông Chu. Nằm 
dưới chân đồi là nhiều khe suối nhỏ dẫn nước ra sông Chu. Hồ là trung điểm - nơi gặp 
gỡ của những con suối nhỏ. Về mặt địa lý, hành chính, hiện nay nơi đây là thôn Như 
Áng, một không gian cư trú của người Mường, vốn là quê cũ (gốc, phát tích) của đức 
vua Lê Thái Tổ.

Với địa thế tự nhiên, hồ Như Áng có thể đảm trách là một hồ chứa nước, cung cấp 
nước cho toàn bộ hệ thuỷ. Về cao độ, so với khu trung tâm Lam Kinh, hiện nay khu vực 
này vẫn đáp ứng được lưu lượng nước cần thiết tạo sự lưu thủy cho cả khu vực trung tâm.

Đập nhà Lê sau khi được phục hồi

Hồ Tây sau khi phục hồi, tôn tạo
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Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng lưu lượng nước lớn hơn cần thiết, một đập đất 
được đắp ở phía thượng nguồn, chặn dòng chảy của các con suối, nhằm tạo thành đập 
tràn điều tiết nước cho hồ Như Áng luôn đầy nước mà không bị ngập lụt, ảnh hưởng đến 
khu Lam Kinh và dân cư ở khu vực xung quanh. Cảnh quan nơi đây đã có nhiều thay 
đổi, nguồn nước tự nhiên đã bị cạn kiệt, nhiều vị trí vốn là lòng hồ trở thành ruộng lúa, 
hay cánh đồng trũng trồng mía. Tuy vậy, khảo sát hiện trạng cho thấy, hình thế đập nước 
vẫn còn khá nguyên vẹn với hai bờ đất đắp cao sừng sững cao tới hàng chục mét. Theo 
kế hoạch, đập nước cùng với hồ Như Áng đã được khôi phục dựa trên nền tảng cũ được 
“quy hoạch” thời Lê sơ rộng tới hàng chục ha, quy mô to lớn và hiện đại.

- Kênh dẫn nước vốn là một dòng suối lớn nhất trong hệ thống các con suối nơi 
đây, khi xây dựng được khơi thông, nạo vét và mở rộng, đảm nhiệm chức năng dẫn nước 
từ hồ chứa Như Áng về hồ Tây, cũng có ý nghĩa như nơi cung cấp nước từ nguồn (hồ 
Như Áng) đến não (hồ Tây) của Lam Kinh. Bởi, từ khu vực hồ Tây ngược lên đến hồ 
Như Áng chỉ khoảng gần 5km, song đó nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn vì đó là cái 
gạch nối quan trọng, mang ý nghĩa nối quê cũ/gốc (làng Như Áng thời cụ Lê Hối) đến 
quê mới (thời cụ Lê Khoáng). Hiện nay, do cảnh quan đổi thay, các con suối khác gần 
như không còn chút vết tích, nhưng kênh dẫn nước vẫn còn khá nguyên hình dáng, với 
rộng từ 18 đến 25m, luôn giữ một lượng nước nhất định đủ để người dân trong khu vực 
đắp chặn tạo thành những ao thả cá. Các nhà thiết kế sau khi khảo sát thực địa đã dễ 
dàng khôi phục lại kênh dẫn nước này với điều kiện cao độ đảm bảo nước có thể dẫn từ 
nguồn về hồ Tây.

- Hồ Tây nằm ở phía tây và 
liền kề với khu điện miếu Lam 
Kinh, phía sau là đồi Xà Cừ, 
nơi được đoán định là khu lăng 
mộ Lê Nhân Tông. Về ý nghĩa, 
hồ Tây được coi là não của cả 
khu Lam Kinh. Địa danh hồ 
Tây còn gợi cho chúng ta thấy 
sự tương đồng về mô hình quy 
hoạch (planning - model) giữa 
Đông Đô/Đông Kinh và Tây 
Kinh/Lam Kinh dưới thời Lê 
sơ. Trong quá trình tồn tại, Đại 
Việt sử ký toàn thư cho biết 
một “sự kiện” diễn ra vào năm 
1446 “nước hồ Tây ở Lam 
Kinh đỏ rực”. Chính sử Việt 
Nam thường ghi chép mang Hồ Tây sau khi phục hồi, tôn tạo
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tính khái quát rất cao nên các sự kiện lịch sử thường ngắn gọn, song thường phản ánh sự 
thật lịch sử đã xảy ra. Thông tin này chắc hẳn hàm chỉ sự kiện quan trọng nào đó, có sự 
tác động lớn đến “não” Lam Kinh là hồ Tây, mà nay vẫn là một ẩn số với chúng ta ?. 

Kết quả kiểm tra địa tầng khảo cổ các hố thám sát cho thấy, hồ cấu tạo theo dạng 
hình lòng chảo, không sâu lắm, sát mép bờ hồ là chân đồi dốc. Do quá trình bồi tụ lâu 
năm, độ chênh lệch giữa đáy hồ với bề mặt không lớn lắm, cho phép chúng ta hình dung 
hồ Tây cũng đảm nhiệm chức năng là điểm trung chuyển nước từ nguồn hồ Như Áng 
qua kênh dẫn nước. Để rồi từ hồ Tây, nước lại đổ vào sông Ngọc chảy qua trước khu 
điện miếu, dẫn nước sang hệ thống các sông suối bên phía đông, quanh co uốn lượn 
rồi hoà mình vào dòng chảy của sông Chu qua cửa cầu Trê (Phố Đầm - Xuân Thiên). 
Hệ thuỷ Lam Kinh là hệ thống liên hoàn, trong đó đường nước dẫn từ hồ Tây qua sông 
Ngọc là rất quan trọng, bởi bên cạnh việc đảm bảo liên tục lưu thuỷ, sông Ngọc còn 
mang ý nghĩa như là nội minh đường trong quy hoạch tổng thể điện miếu trung tâm Lam 
Kinh (5).

Khi đề cập đến hệ thuỷ Lam Kinh, chúng ta không thể không nhắc tới vai trò của 
hồ Bán Nguyệt thông với sông Ngọc nằm ở phía trước khu điện miếu. Công trình này đã 
được tôn tạo khá khang trang thời gian qua. Thực tế thám sát khảo cổ học cho thấy địa 
tầng các hố xung quanh khá ổn định và hàng đá kè khá quy chỉnh, chứng tỏ nó có mặt 
sớm hơn khi khởi dựng Lam Kinh với chức năng như một chiếc giếng “làng”. Khi Lam 
Kinh được xây dựng, giếng được sửa sang ít nhiều và được kè đá (?). Tên gọi hồ Bán 
Nguyệt dường như không phản ánh đúng quá trình tồn tại. Ta có thể hình dung, hồ Bán 
Nguyệt trên cơ bản là sự tận dụng và cải biến địa hình tự nhiên cho hài hoà với tổng thể 
khu trung tâm di tích Lam Kinh. Đây là cách xử lý khá phổ biến đối với các di tích lăng 
mộ thời hậu Lê, có thể coi hồ Bán Nguyệt là một yếu tố nhằm đảm bảo hội thủy, tụ thủy 
của khu trung tâm di tích Lam Kinh. 

Sông Ngọc sau khi phục hồi, tôn tạo
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4. Hiện nay, sau thời gian thực thi dự án, các nhà thiết kế đã đáp ứng được yêu cầu 
cần thiết từng đề ra đối với việc phục hồi, tôn tạo hệ thuỷ Lam Kinh. Trước hết, họ đã 
khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm có thể giải quyết mối quan hệ hữu cơ giữa các đơn 
nguyên trong hệ thủy Lam Kinh, làm sao có thể khôi phục hệ thống hồ chứa nước Như 
Áng, Kênh dẫn nước, hồ Tây trên cơ sở dòng chảy các con suối cũ nằm giữa các quả 
đồi laterite. Các nhà thiết kế cũng đã nắm bắt được “tinh thần cốt lõi” của người xưa: 
dựng lại hệ thủy chính là tái tạo lại nguồn sinh thủy cho Lam Kinh. Công việc ấy phải 
đảm bảo nguyên tắc tận dụng triệt để địa thế tự nhiên, cải tạo và mở rộng cho hài hoà 
với không gian cả vùng Lam Sơn. Sự cải tạo và mở rộng sự tôn trọng tuyệt đối yếu tố tự 
nhiên vốn có của trong khu vực. Nếu như ở khu vực sông Ngọc, các “kiến trúc sư” đã 
kè đá một số đoạn theo yêu cầu gia cố vững chắc thì ở khu vực hồ Như Áng, Kênh dẫn 
nước và hồ Tây yếu tố tự nhiên được khai thác tối đa. Kết quả nghiên cứu khảo cổ học 
cho thấy cấu tạo đất đồi tự nhiên, không thấy có vết tích kè đá như ở sông Ngọc và hồ 
Bán Nguyệt. Thực tiễn đã chứng minh, hệ thống nguồn nước Lam Kinh hôm nay, sau 
khi được phục hồi khá hoàn hảo, trở thành hệ thủy có ý nghĩa to lớn, hòa hợp với không 
gian, môi trường sinh thái tổng thể của khu di tích.

Kết quả phục hồi trên diện rộng toàn bộ khu vực Lam Kinh cũng cho thấy, hệ thống 
kênh dẫn nước sau khi dâng nước chảy qua sông Ngọc ở phía trước khu điện miếu, tiếp 
tục dẫn nước hoà với hệ thống sông suối nằm ở phía đông khu trung tâm Lam Kinh, bao 
quanh các lăng mộ của vua Lê Thánh Tông, Túc Tông, Hoàng hậu Ngô Thị Ngọc Dao, 
Hoàng hậu Nguyễn Thị Ngọc Huyên... Chắc hẳn, các “kiến trúc sư” khi xưa chọn khu 
vực Lam Kinh làm nơi quy tụ lăng mộ của các vua và hoàng hậu nhà Lê đã rất được 
chú trọng đề cao những yếu tố tự nhiên và phong thủy, bên cạnh các ý nghĩa khác như 
là vùng đất phát tích, linh thiêng của nhà Lê. Cõ lẽ, trong thời kỳ hưng thịnh của nhà 
Lê, Lam Sơn/Lam Kinh là một khu vực rộng lớn, bề thế được bài trí hài hoà giữa thiên 
nhiên và kiến trúc nơi đây, làm cho Lam Kinh thực sự huyền ảo và linh thiêng. Yếu tố 
phong thủy đã được các nhà kiến trúc khéo léo tận dụng khai thác. Đây là một yêu cầu 
cấp thiết, mà thực tiễn phục hồi tôn tạo toàn bộ hệ thủy Lam Kinh thời gian qua đã đáp 
ứng khá tốt. Công việc này cũng sẽ đồng thời là góp phần khôi phục diện mạo, cảnh 
quan nhằm tôn vinh cho các lăng mộ của các vua và hoàng hậu mà dường như lâu nay 
còn đang ẩn sâu trong những cánh đồng mía trù phú.

Sau khi nghiên cứu và phục hồi hệ thuỷ, ta thấy Lam Kinh không chỉ hoành tráng 
và linh thiêng với các công trình kiến trúc đồ sộ, mà còn là một không gian với vẻ đẹp 
quyến rũ, hấp dẫn và lôi cuốn, với môi trường sinh thái sớm được quy hoạch đầy đủ và 
hoàn thiện. Hệ thống đập nhà Lê, hồ Như Áng, Kênh dẫn nước, hồ Tây và sông Ngọc 
đã được khôi phục lại toàn bộ diện mạo vốn có, mang trả lại vẻ đẹp tự nhiên. Chính 
quá trình phục hồi ấy cũng đã một lần nữa làm sáng tỏ hơn những quan niệm, tư duy về 
phong thủy, sâu sắc hơn là tư tưởng và triết lý đã được người xưa đặc biệt chú trọng, là 
những thông điệp vô giá cho nghiên cứu, bảo tồn và tôn vinh những giá trị lịch sử, văn 
hóa to lớn của Lam Kinh.
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 WATER SYSTEM OF LAM KINH (THANH HÓA PROVINCE)

Nguyễn Văn Đoàn

In this article, the author aims to make view on the water system of the Lam 
Kinh, where is homeland of the Posterior Lê dynasty. Water system in Lam Kinh 
was proposed by late professor Trần Quốc Vượng, and was earlier documented 
by generations of the feudal historians. In the process of the restoration of the 
Lam Kinh relics, water system including rivers, lakes, channels, streams... has 
been considered as important parts of the whole area. From the results of the 
archaeological excavations and surveys, the author also highlights the roles of the 
water system in Lam Kinh in history.


