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GHI CHUÙ VEÀ BOÄ SÖU TAÄP HIEÄN VAÄT
ÔÛ ÑAÏI LAØNG, ÑAÏI LAØO (LAÂM ÑOÀNG)

        
Phạm Quốc Quân*

Đại Làng và Đại Lào là hai địa điểm tiêu biểu và phong phú nhất đồ tùy táng chôn 
theo trong các ngôi mộ, được đa số các nhà khảo cổ học cho rằng, chủ nhân của chúng 
là người Mạ - cư dân của một “vương quốc” giàu có, hùng cường, đã đi vào các văn 
liệu dân tộc học lịch sử từ những thập kỷ 70 của thế kỷ 20 (Jean Boulbot 1967). Ngoài 
Đại Làng, Đại Lào, ở Lâm Đồng còn hàng loạt di tích cùng tính chất, được phát hiện và 
khai quật, đó là Đạ Lây, Lộc Sơn, Pteng, thôn 6, Đạ Đờn, Lạc Xuân… để trở thành một 
hiện tượng của khảo cổ học Tây Nguyên trong những thập kỷ 80, 90 của thế kỷ trước, 
được đánh giá là di tích khảo cổ học phong phú nhất thuộc giai đoạn muộn ở miền Nam 
Việt Nam, mang sắc thái tương tự như một số dân tộc ít người hiện nay ở Miền Trung 
và Tây Nguyên nước ta.

Một phát hiện ấn tượng, một chương trình khai quật kéo dài, song cho đến nay, 
những công bố chính thức từ di tích này mới chỉ lẻ tẻ trên một số thông báo, bài viết 
ngắn, khiến cho nhận thức về khu di tích chưa thật trọn vẹn. Đó là hạn chế của một thời 
nghèo khó, khi in ấn đắt đỏ, được coi là xa xỉ để công bố những kết quả khai quật, thậm 
chí là những kết quả ấn tượng và hoành tráng như thế này. May mắn thay, năm 2000, 
Bùi Chí Hoàng, Vũ Nhất Nguyên, Phạm Hữu Thọ đã cho ra mắt cuốn sách Những sưu 
tập gốm sứ ở Lâm Đồng (Bùi Chi Hoàng, Vũ Nhất Nguyên, Phạm Hữu Thọ 2000), khu 
di tích mộ táng ấy mới phần nào được lộ diện, cho dù, cuốn sách của các anh chủ yếu 
chú tâm tới đồ gốm sứ mai táng. Bài viết của tôi dựa trên công trình nghiên cứu này và 
kết quả qua ít ngày thăm viếng bộ sưu tập ở Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, khi cùng với TS. 
Nguyễn Đình Chiến chuẩn bị cho báo cáo khai quật của anh về còn tàu cổ ở Bình Thuận. 
Như vậy, những ghi chú trong bài viết nằm ở hai mảng đã được thu nhận nêu trên, hẳn 
chưa phải là tất cả cho một công trình khai quật to lớn, đồ sộ như đã được thống kê trên 
đây, nhưng sẽ phần nào làm rõ hơn chút đỉnh sưu tập hiện vật, qua đó, góp bàn về một 
vấn đề có liên quan tới lịch sử xứ Mạ - dân tộc Mạ, vốn xưa nay vẫn được coi là chủ 
nhân của các khu mộ táng cổ tại Lâm Đồng.

* TS. UV Hội đồng DSVH Quốc gia, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
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1. Sưu tập hiện vật với vấn đề niên đại và chủ nhân,
Ở chương IV cuốn sách Những sưu tập gốm sứ ở Lâm Đồng, các tác giả trình bày 

niên đại và chủ nhân như một cặp phạm trù nhằm giải quyết vấn đề then chốt nhất của 
khu di tích. Thế nhưng, khi nói tới niên đại, sự lúng túng được hiện rõ, khi mở đầu là 
một nhận xét nghiêng nhiều về gốm sứ “Hầu hết các địa điểm khảo cổ học trên địa bàn 
Lâm Đồng đều có tồn tại các loại gốm sứ - gốm có niên đại sớm từ thế kỷ 12 - 13 Khmer, 
Nguyên (Trung Quốc), Lý (Việt Nam), phổ biến nhất là loại gốm có niên đại thế kỷ 15 
- 16 (Gò Sành, Chu Đậu (Việt Nam), Phúc Kiến, Long Tuyền (Minh - Trung Quốc) và 
muộn nhất là gốm Imari (Nhật) có niên đại giữa thế kỷ 17” (Bùi Chi Hoàng, Vũ Nhất 
Nguyên, Phạm Hữu Thọ 2000: 65).

Thế rồi, ngay sau đó, các tác giả lại dường như quan tâm tới niên đại của khu di 
tích: “Ngoài ra, căn cứ vào mảng tư liệu khác như đồ sắt, đồ đồng, đồ trang sức, một 
trật tự phát triển với độ chênh lệch niên đại không lớn có thể hình thành theo các bước 
phát triển sau: Đạ Đờn - Đại Làng - Đại Lào, Lạc Xuân, thôn 6, Đạ Lây, Lộc Sơn với 
khoảng niên đại từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18. Có nghĩa là mảng di tích gốm sứ 
Lâm Đồng cực thịnh vào giao điểm giữa thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18 (Bùi Chi Hoàng, 
Vũ Nhất Nguyên, Phạm Hữu Thọ 2000: 66).

Tôi chưa nói nhiều đến sự mâu thuẫn của nhóm tác giả khi quan sát đồ gốm sứ ở 
đây, có niên đại muộn nhất là thế kỷ 17, nhưng khi nhận định, lại cho gốm sứ Lâm Đồng 
cực thịnh nhất vào giao điểm giữa thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18. Thực tế quan sát của 
tôi khi thăm viếng bộ sưu tập này cũng như xem chú thích phụ bản ảnh trong cuốn sách, 
không hề thấy đồ gốm sứ nào có niên đại thế kỷ 18.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là vấn đề chủ yếu cần được thảo luận. Ở phần chủ 
nhân của khu mộ, các tác giả cho rằng: “Chủ nhân của cụm di tích là người Mạ, dựa trên 
cơ sở phân tích những công cụ sản xuất, vũ khí bằng đồng, sắt và đồ gốm… đã được 
sản xuất và sử dụng ở cộng đồng này và một số dân tộc ở Nam Tây Nguyên trong hiện 
tại cũng như quá khứ”. Thế nhưng, với bộ sưu tập gốm sứ khổng lồ, theo các tác giả là 
khối tài sản lớn, có được từ vài ba thế kỷ trước, do tầng lớp quý tộc, có quyền lực, đứng 
trên cộng đồng, đã tích lũy của cải qua nhiều giai đoạn và phân chia cho những người 
quá cố, có địa vị xã hội cao (Bùi Chi Hoàng, Vũ Nhất Nguyên, Phạm Hữu Thọ 2000: 
66). Đó là một trong khá nhiều những lúng túng khi nhận định về niên đại và chủ nhân 
của khu mộ táng này.

Chủ nhân khu mộ là người Mạ, đồng thời cũng là chủ nhân của một vùng đất được 
mệnh danh là “vương quốc” Mạ. Hẳn chưa hoàn toàn là thế, nhưng sẽ xin được bàn tới 
ở phần cuối bài viết này. Ở đây, câu chuyện về một nghĩa địa rộng lớn, bao la, trải rộng 
từ Đạ Đờn đến Lộc Sơn, của một cư dân ở “vương quốc” có lịch sử lâu dài mà mộ táng 
chỉ vẻn vẹn ở một khung niên đại, kéo từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18, như các tác 
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giả nêu, là không thể thuyết phục. Trong khi đó, đồ gốm sứ lại kéo dài suốt từ thế kỷ 
12-13 đến thế kỷ 17 (không thể đến thế kỷ 18), theo tôi là hoàn toàn có thể chấp nhận, 
nhưng, được gán đặt là tài sản của tầng lớp quý tộc, tích lũy từ vài ba thế kỷ trước, phân 
chia cho người chết là chưa đủ sức nặng.

Chưa đủ sức nặng, xuất phát từ chính bộ sưu tập gốm sứ này, khi tất cả ở đây là đồ 
gia dụng, đồ sinh hoạt gia đình. Chúng đa phần là bát, đĩa, âu, chóe rượu cần, ấm đựng 
nước… có chất lượng trung bình, trong các lò gốm dân dụng, là hàng hóa giao thương 
trong các quốc gia lân bang. Ngay cả đồ gốm men ngọc Long Tuyền (Trung Hoa), cũng 
không phải là đồ cung đình, khi gần đây tại Châu Thuận Biển (Quảng Ngãi), cả một con 
tàu chở gốm men ngọc, men nâu, men trằng bị đắm, trên con đường chở hàng đi xuất 
khẩu (Nguyễn Đình Chiến, Phạm Quốc Quân 2013). Đồ sứ hoa lam Cảnh Đức Trấn, có 
mặt ở Lâm Đồng, cũng là gốm “lò dân” chứ đâu phải là gốm “lò quan”.

Đã là đồ sinh hoạt, có chất lượng như là đồ gốm gia dụng xuất khẩu thì việc lưu tồn 
nó trong tầng lớp quý tộc Mạ tới vài ba, thậm chí năm, sáu thế kỷ, như các tác giả luận 
suy là thiếu sức nặng. Có lẽ do thiếu sức nặng, nên đề cập tới số lượng 1800 đồ gốm gia 
dụng Champa, Gò Sành (Bình Định) thế kỷ 15 có mặt ở Lâm Đồng, các tác giả lại cho là 
phi logic, khi niên đại các khu mộ không thể trước thế kỷ 17 (Bùi Chi Hoàng, Vũ Nhất 
Nguyên, Phạm Hữu Thọ 2000: 66).

Tôi cho rằng, khung niên đại gốm sứ ở khu di tích mộ táng tỉnh Lâm Đồng chính 
là khung niên đại của khu mộ này. Đây là trường hợp không có gì lạ lẫm khi mà mộ 
Mường ở Hòa Bình, Hà Tây (cũ) cũng một thời cho ta sự ngộ nhận, khi những bia mộ 
và đồ tùy táng chôn theo, cho biết niên đại thế kỷ 17 của khu A Đống Thếch, Dũng 
Phong, Lạc Sơn (Hòa Bình) (Phạm Quốc Quân 2011: 100-101). Thế rồi, khu B Đống 
Thếch, những người khai quật cho là mộ giả, Kim Truy - sát cận Đống Thếch và hàng 
loạt những ngôi mộ Mường ở Phú Cát, Đồng Mô (Hà Nội ngày nay) được phát hiện và 
khai quật, đã cho hay, niên đại của mộ Mường kéo dài từ thế kỷ 12, 13 đến thế kỷ 16, 
17, thông qua chủ yếu từ sưu tập gốm sứ, có nguồn gốc xuất xứ khá giống với những 
khu mộ ở Lâm Đồng, để định nhận khung niên đại nêu trên của mộ Mường.

Như vậy, khai quật và nghiên cứu mộ táng thời trung đại phải xử lý từng mộ, từng 
khu mộ rồi mới có được một cái nhìn tổng thể. Ở chương II cuốn sách, các tác già dành 
toàn bộ dung lượng cho việc miêu thuật quá trình phát hiện và khai quật, với việc xử lý 
và phân loại các mộ theo nhóm rồi gộp toàn bộ hiện vật để phân theo loại hình và chất 
lượng (Đại Làng, Đại Lào) hay phân theo lớp và cụm để khai quật, rồi gom toàn bộ di 
vật để phân loại (Đạ Đờn), theo tôi, sẽ không thể nhận ra được diễn biến niên đại của 
các mộ và so sánh các khu mộ với nhau là vô cùng khó khăn khi phương pháp khai quật 
không thống nhất và việc chỉnh lý hiện vật không theo từng mộ. Gốm sứ là tư liệu cứu 
cánh để định nhận niên đại cho di tích mộ táng, ngoài tiền đồng và các-bon phóng xạ. 
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Đồ đồng, đồ sắt, đồ trang sức, chỉ là tư liệu dân tộc học, sẽ vô cùng hạn chế để nhận 
ra các bước phát triển từ Đạ Đờn đến Lộc Sơn, vỏn vẹn trong một khung hai thế kỷ là 
không thỏa đáng. 

Đó là điều tôi muốn ghi chú đầu tiên ở bài viết này, cho dù, sự cảm thông và chia 
sẻ là vô cùng lớn đối với những người khai quật, khi các khu mộ ở đây đã bị phá hủy 
trầm trọng, trước khi các nhà khảo cổ học đến xử lý.

2. Sưu tập hiện vật với vấn đề nguồn gốc xuất xứ
2.1. Là một chuyên khảo về gốm sứ nên Bùi Chí Hoàng và các cộng sự đã dành 

nhiều công sức, nhiều trang viết trong cuốn sách cho lĩnh vực này, theo đó, những đánh 
giá, nhận định về gốm sứ Bắc Việt Nam, Champa, Nhật Bản, Thái Lan và Khmer là 
tương đối chuẩn xác, cho dù, nguồn gốc xuất xứ gốm Bắc Việt Nam đâu chỉ có Chu Đậu 
(Hải Dương) - theo tôi hiểu, qua một cách viết không mấy rõ ràng của các tác giả, gốm 
Bắc Việt Nam ở đây còn được sản xuất ở Quần Ngựa, Kim Lan (Thăng Long - Hà Nội), 
Hợp Lễ, Cậy (Hải Dương). Chúng cũng không chỉ là gốm của hai thế kỷ 15 - 16 có mặt 
ở Lâm Đồng, mà còn sớm hơn, thế kỷ 13 - 14, như những gì tôi thấy và của chính các 
tác giả công bố (ảnh 1, 2). Sự mâu thuẫn giữa nhiều nhận định về niên đại hiện vật còn 
thấy rải rác trong các trang viết của cuốn sách.

Tuy nhiên, điều tôi đặc biệt lưu tâm tới bộ sưu tập gốm sứ ở Lâm Đồng chính là gốm 
sứ Trung Hoa, với 510 tiêu bản, hoàn toàn là đồ sinh hoạt gia dụng, bao gồm các dòng 
gồm men ngọc, sứ men trắng vẽ lam, sứ bạch định, gốm tam thái vẽ trên men. Chúng 
thuộc các trung tâm sản xuất gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Long Tuyền (Triết 
Giang), Cảnh Đức Trấn (Giang Tây), Đức Hóa (Phúc Kiến), Sơn Đầu (Quảng Đông)…, 
có niên đại sớm nhất là thế kỷ 13 - 14 và muộn nhất là thế kỷ 17. Trong phần phụ lục, các 

Ảnh 1 Ảnh 2
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bức ảnh hiện vật không 
được gắn với các trung 
tâm sản xuất nêu trên và 
còn thiếu sản phẩm lò 
Đức Hóa, thế kỷ 17, từng 
có trong sưu tập mà tôi đã 
được thấy. Các tác giả còn 
có sự nhầm lẫn giữa gốm 
men ngọc Savankhalok 
Thái Lan, thế kỷ 15 với 
gốm thời Nguyên, thế 
kỷ 13, 14 (ảnh 3, ảnh 4). 
Và, những đồ gốm men 
trắng vẽ lam, tam thái thời 
Minh, thuộc lò Sơn Đầu 
(Quảng Đông), đã được 
chuẩn định niên đại thế 
kỷ 17, qua những văn liệu 
gốm sứ được công bố, đặc 
biệt là kết quả khai quật 
tàu cổ ở biển Bình Thuận 
(Việt Nam) (Nguyễn Đình 
Chiến, Phạm Quốc Quân 
2008), nhưng các tác giả 
lại định niên đại quá sớm, 
thế kỷ 15, 16 (ảnh 5-10). 
Điểm đáng lưu tâm là, trong những nhận định về gốm sứ Trung Hoa nói chung và sưu 
tập gốm sứ ở Lâm Đồng nói riêng, các tác giả không có sự thống nhất và đôi khi lầm lẫn. 
Không thống nhất là ở chỗ, qua gốm sứ để nhận ra quá trình giao thương giữa vùng đất 
Lâm Đông hiện nay với các vùng khác, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, trong khi gốm sứ ở 
đây, cũng theo các tác giả, có từ thế kỷ 12 -13 và muộn nhất chỉ tới thế kỷ 17. Lầm lẫn 
là ở chỗ các tác giả không nhận ra rằng, Cảnh Đức Trấn đâu chỉ là trung tâm sản xuất 
gốm sứ lò quan, phục vụ cho triều đình và xuất khẩu (Bùi Chí Hoàng, Vũ Nhất Nguyên, 
Phạm Hữu Thọ 2000: 60). Nó chỉ có một bộ phận nhỏ làm công việc này dưới sự quản 
lý giám sát của triều đình. Phần lớn là lò dân, sản xuất hàng nội địa và xuất khẩu. Lò 
dân ở Cảnh Đức Trấn và lò dân ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông… đều xuất khẩu 
chứ tuyệt nhiên, không có hai dòng gốm sứ, từ các lò gốm của chính quyền phong kiến 
với các lò gốm tư nhân của Trung Hoa tham gia xuất khẩu đến Lâm Đồng nói riêng và 

Ảnh 4

Ảnh 3
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các quốc gia lân bang nói chung trong quá khứ. Gốm “lò quan” Trung Hoa ra bên ngoài 
đều là quà tặng của vua và hoàng gia cho các quốc gia lân bang có quan hệ ngoại giao, 
không phải là hàng hóa, theo đó, chúng ta không hề thấy một tiêu bản nào trong sưu tập 
gốm sứ Trung Hoa ở Lâm Đồng có dấu hiệu gắn với cung đình, hoàng gia.

2.2. Tôi vô cùng thích thú và hoàn toàn tán đồng với các tác giả trong cuốn sách khi 
nói về gốm sứ ở Lâm Đồng, nhưng đã không quên những sưu tập khác, dù còn nhỏ nhoi 
về dung lượng. Đó là công cụ sản xuất và đồ dùng sinh hoạt bằng sắt, đồ trang sức bằng 
đồng, đồ gốm thô. Thông qua Mạc Đường, các tác giả đã cho chúng ta hay, những chiếc 
đe, kìm của nghề rèn sắt, tìm thấy trong các khu mộ ở Lâm Đồng, chính là truyền thống 

Ảnh 5

Ảnh 8

Ảnh 10Ảnh 9

Ảnh 7

Ảnh 6
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của nghề rèn sắt hiện nay, mà người Mạ đang lưu truyền. Những vòng tay, nhẫn bằng 
đồng được chôn theo trong các ngôi mộ ở Đại Làng, Đại Lào, Đạ Đờn, hiện vẫn đang 
được sản xuất trong cộng đồng cư dân ở thôn Ma Đanh, xã Tutra, huyện Đơn Dương. 
Những chiếc nồi gốm thô nung nhẹ lửa, ngoài trời, không lò nung, tìm thấy trong các 
khu mộ cổ ở Lâm Đồng, hiện vẫn đang sản xuất ở cộng đồng cư dân Mạ ở làng Cor, 
Pang, Rdu, cư trú ở lưu vực sông Daklung và của cộng đồng Churu ở làng Krang - Gọ 
ở Proh, huyện Đơn Dương (Mạc Đường 1983).

Như vậy, ngoài đồ sắt, sưu tập đồ trang sức bằng đồng, những chiếc nồi gốm thô, 
cũng đã được sáng tỏ, để trả lời cho nhiều nhà nghiên cứu, đã từng đặt ra câu hỏi về niên 
đại 3.000 - 2.000 năm trước của những đồ vật này. Đó cũng là một phần để giải thích 
cho một số học giả Pháp khi đề cập tới thuật ngữ “Đông Sơn Nam”, qua những quan sát 
đơn lẻ, từ những phát hiện ngẫu nhiên đồ trang sức bằng đồng, tương tự như Đại Làng, 
Đại Lào ở Nam Tây Nguyên, khi có sự giống nhau đến lạ kỳ giữa đồ đồng Đông Sơn, 
cách đây trên 2.000 năm với đồ đồng Đại Làng, Đại Lào, cách đây vài thế kỷ và thậm 
chí, hiện vẫn đang sản xuất hôm nay. “Hóa thạch” Đông Sơn trên cao nguyên đã được 
nhận ra trên mái nhà sàn, trên hoa văn cạp váy, trên tượng nhà mồ, trong nhiều nghi lễ 
của người Thượng. Sưu tập đồ đồng, đồ gốm trong các khu mộ ở Lâm Đồng hẳn là một 
tư liệu minh họa cho những ý nêu trên.

3. Sưu tập hiện vật với vấn đề lịch sử Mạ
Bùi Chí Hoàng và các cộng sự đặt sưu tập gốm sứ Lâm Đồng phát hiện trong các 

khu mộ táng của người Mạ ở Lâm Đồng trong mạng lưới giao thương khu vực Đông 
Nam Á và Đông Á. Các tác giả cho rằng, với sự có mặt của gốm sứ Bắc Việt Nam, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Khmer ở xứ Mạ trong giai đoạn thế kỷ 16 - 18 đã chứng tỏ 
cộng đồng cư dân này khá giàu mạnh. Họ chủ động mở rộng cánh cửa địa vực - cư trú 
của mình, tham gia vào mạng lưới kinh tế hàng hóa khu vực. Cũng từ những sản phẩm 
gốm sứ ấy, Lâm Đồng đã hình thành một lực lượng thương nhân khá lớn làm nhiệm vụ 
trung chuyển hàng hóa hai chiều qua hai tuyến đường bộ và đường sông, thông qua các 
thương lái Champa - nhóm cư dân có bề dày truyền thống thương mại. Đây là một kịch 
bản mang tính giả thiết có sức thuyết phục và khó ai có thể phủ nhận. 

Tuy nhiên, qua bộ sưu tập này, đặc biệt với tỷ lệ và số lượng áp đảo (1800 tiêu bản 
gốm Champa tại Gò Sành (Bình Định) có niên đại thế kỷ 15), có mặt ở đây, khiến tôi 
nghĩ tới một kịch bản khác, cũng là một giả thiết công tác về cư dân Mạ ở vùng đất này 
trong quá khứ, đặc biệt là giai đoạn thế kỷ 15 - 17.

Andrew Hardy qua nghe và đọc Jacques Dournes - một thầy tu, một nhà nghiên 
cứu người Pháp sống 25 năm ở Tây Nguyên để nghiên cứu các dân tộc ở đây và mối 
quan hệ của họ với Champa, thông qua cuốn sách Pờ Tạo - một lý thuyết quyền lực của 
người Ja-Rai Đông Dương, cùng những cuốn băng ghi âm về những cuộc nói chuyện 
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của anh với tác giả, khi ông còn sống, có thể gợi ý cho những gì liên quan tới những điều 
đang muốn luận bàn. Qua Jacques Dournes, Andrew Hardy (2013: 53-54) nói nhiều tới 
mối quan hệ Champa - Thượng với khái niệm Champa Thượng, như là một sự mở rộng 
cương vực của vương quốc Chăm lên Tây Nguyên sau khi Đại Việt mở cõi xuống phía 
Nam, khiến cho đất đai của vương quốc này bị thu hẹp. Diễn giải của Andrew Hardy vô 
cùng hấp dẫn mà bài viết này không thể nhắc lại hết. Điều quan tâm ở đây, đó là những 
dòng trích lược của anh về Champa và người Mạ, qua một công trình dân tộc học lịch 
sử của Jean Boulbet, với ba giả thiết như sau:

- Những thất bại với Đại Việt, không làm cho người Chăm dịu đi, ngược lại càng 
khiến họ tìm kiếm nơi trú ẩn ở vùng đất cuối cùng của Vương quốc, nơi người Mạ sinh 
sống.

- Với người Mạ, “người Chăm không còn là chú bác nữa, mà chỉ là những người 
có vũ trang bị đánh bại ở ven biển và giờ đến đây để xây dựng lại một thái ấp rộng lớn 
nhất có thể”.

- Trên cao nguyên thượng nguồn, những dòng tộc lớn (của người Mạ) bị chia cắt. 
Những dòng tộc đồng ý tiếp tục làm chư hầu thì giữ liên hệ với người Chăm, những 
dòng tộc khác mang theo bàn thờ xuống đất nước dưới hạ lưu, một nơi dân cư thưa thớt 
với những khoảng rộng lớn giữa các xóm làng, khiến chúng không gì khác hơn những 
hòn đảo nhỏ giữa một vùng rừng rú bao la, và trở thành những trung tâm kháng chiến.

“Là những chư hầu gián tiếp của người Chăm, (một số người Thượng) đóng vai 
trò trung gian giữa đất nước tiếp tục là của người Mạ này và những kẻ chợ dọc bờ biển. 
(những người Mạ) ở vùng Tây Bắc (…) tổ chức những chuyến thám hiểm vào sâu trong 
đất nước ở vùng trũng, cướp bóc cả những người Việt đầu tiên dám mạo hiểm dấn thân 
vào những khu rừng tiếp giáp với châu thổ phía Nam, nơi họ mới đến cư ngụ”.

Jean Boulbet đã cho thấy ba phản ứng của người Mạ đối với người Chăm, đó là: 
một số vui vẻ giao thiệp với người mới đến, một số rút lui, tìm nơi cư ngụ khác; số khác 
phản kháng. 

Như thế, chủ nhân của những khu mộ táng ở Lâm Đồng niên đại thế kỷ 15 - 17, rất 
có thể của người Chăm - Mạ, hay nói như Jacques Dournes là của người Champa Thượng 
và Jean Boulbet, cho đó là sự vui vẻ giao thiệp giữa một bộ phận người Mạ với người 
Champa mới đến. Trường hợp này không khác bao nhiêu những khu mộ Mường ở Hà 
Tây cũ và Hòa Bình (Phạm Quốc Quân 1993), khi người Việt Cổ, bị người Hán nghìn 
năm Bắc thuộc đẩy lên vùng núi cao, tạo nên những khu mộ chôn theo nhiều đồ gốm 
có niên đại xuất xứ chẳng khác là bao với Đại Làng, Đại Lào, Đạ Lây, Lộc Sơn, Pteng, 
Thôn 6, Đạ Đờn, Lạc Xuân và nhiều nơi khác chưa được phát hiện. Chỉ có Champa 
và Việt mới có thể tạo nên được sự giàu có mà các bộ sưu tập ở hai vùng đã phản ánh. 
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Andrew Hardy nói rằng, sự thích nghi của người Thượng với người Chăm, đó là 
sự tăng dân số của người Chăm Ấn Độ hóa ở vùng cao và việc xây dựng các ngôi đền - 
tháp vào thế kỷ 14 - 15 ở nơi mà ngày nay là các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum. Đó, 
phải chăng cùng là thời điểm Champa mở rộng vương quốc đến Mạ và bộ sưu tập gốm 
Chăm với tỉ lệ áp đảo ở Lâm Đồng đã thêm một bằng chứng về sự sớm có mặt người 
Chăm cư trú ở đây. Lẽ đương nhiên, thời điểm bắt đầu là thế kỷ 15, nhưng cường thịnh 
là thế kỷ 17, cũng là lúc người Champa đã hoàn toàn mất đất ở vùng ven biển, phải lên 
núi cao để sinh sống thì Tây Nguyên nói chung, xứ Mạ nói riêng là vùng đất của họ. Bộ 
sưu tập gốm sứ phong phú thế kỷ 17 trong các khu mộ táng ở Lâm Đồng đã phản ánh 
điều này. Và, cũng giống như ở Mường, sự thiếu vắng các khu mộ thế kỷ 19 ở Mạ, liên 
quan tới những cuộc cải cách của triều Nguyễn, với đỉnh cao là cải cách hành chính của 
vua Minh Mạng, theo đó, các tù trưởng, quý tộc địa phương bị mất dần quyền lực, dẫn 
đến sự suy yếu về kinh tế, đưa đến hệ quả, không có những ngôi mộ giàu có như trước 
đó là một thực tế hiển nhiên.

Tôi cho rằng, trước thời điểm nêu trên, với sự xuất hiện ít ỏi của gốm sứ Nguyên, 
Khơ me, Đại Việt, có niên đại sớm hơn thế kỷ 15 trong các khu mộ, hẳn là người bản 
địa mà sau này đã bị Chăm hóa.

Sưu tập hiện vật trong các khu mộ táng ở Lâm Đồng chứa đựng trong nó và liên 
quan tới nó, còn rất nhiều điều hấp dẫn. Thế nhưng, những công bố về khu di tích này 
cùng với những bộ sưu tập hiện vật còn ít ỏi, rời rạc, rất cần một tập đại thành, để giới 
nghiên cứu hiểu cặn kẽ hơn, do những điều kiện khó khăn đi lại để quan sát trực tiếp.

Những ghi chú của tôi trong bài viết này chỉ như là một sự đánh thức tiềm năng 
còn đang ẩn tàng ở khu mộ táng này cần được tiếp tục đầu tư, khám phá và công bố, chứ 
không hề có ý định soi mói, “chẻ sợi tóc làm tư”. 
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NOTES ON THE ARCHAEOLOGICAL ASSEMBLAGE 
IN ĐẠI LÀNG, ĐẠI LÀO (LÂM ĐỒNG PROVINCE)

Phạm Quốc Quân

Đại Làng and Đại Lào are two typical archaeological locations with abundance 
of burial goods, whose owners have been considered as inhabitants of a rich 
kingdom. These two sites were excavated in 1980s and 1990s, the results have, 
however, only been scattered in some publications because of different reasons. 

Basing on the results of the previous researches and the short trip in Lâm Đồng 
provincial museum, the author likes to add more notes on the ceramics collection 
with more understandings. Through this, the author also wants to discuss on a 
question related to the history of the Mạ region and Mạ people, who have been 
seen as owners of the ancient burials in Lâm Đồng.


