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NHÖÕNG NGOÂI MOÄ COÅ ÔÛ LAØO CAI PHAÙT HIEÄN NAÊM 1993

Nguyễn Văn Hảo*

Năm 1993, để có mặt bằng xây dựng, một số ngọn đồi bên tả ngạn sông Hồng thuộc 
địa phận thị xã Lào Cai đã bị san ủi. Trong quá trình thi công công trình, người thợ đã phát 
hiện 5 ngôi mộ cổ và thu lượm gần 100 hiện vật, cùng nhiều mảnh vỡ. Số hiện vật đó đã trao 
lại cho cơ quan hữu trách của địa phương, cùng với lời giải trình: “Trống đồng và các hiện 
vật được chôn trong các hố hình tròn hoặc hình vuông, chung quanh có kè đá cuội, ở độ sâu 
3m đến 5m” (Phạm Minh Huyền 1997).

Bộ sưu tập này được PGS.TS. Phạm Minh Huyền giới thiệu trong bài viết: “Một trung 
tâm văn minh cổ đại đầu nguồn ở đất Việt”, đăng trên tạp chí Khảo cổ học số 1 năm 1997, 
của Viện Khảo cổ học. Trong bài viết, PGS cho rằng: “Phát hiện của năm 1993 với tình 
trạng chôn cất của trống đồng và các hiện vật khác… Kinh nghiệm khảo cổ học thông qua 
khai quật những di tích mộ táng của văn hóa Đông Sơn, đã cho phép khẳng định rằng những 
nhóm hiện vật được chôn cất như ở đây là những ngôi mộ Đông Sơn” (Phạm Minh Huyền 
1997).

Dựa vào lời kể của người thợ, chúng ta có thể hình dung, đây là những ngôi mộ huyệt 
đất có kè đá. Ở nước ta, loại mộ này xuất hiện khá sớm, trong một số di chỉ hang động văn 
hóa Hòa Bình, thời Tiền sử cũng đã có phát hiện.

Đồ tùy táng trong 5 ngôi mộ này là khá lớn, chủng loại rất đa dạng
Trống đồng là một loại nhạc cụ chôn theo, phát hiện được 19 chiếc, một số lượng lớn 

không thua kém trong suốt 11 năm (1955 - 1966) trước đây khi khai quật ở di chỉ mộ cổ 
Thạch Trại Sơn (Vân Nam, Trung Quốc). Song ở đây chỉ có những chiếc trống thực dụng 
(có 1 chiếc trống minh khí) mà không có những đồ vật có liên quan đến trống đồng, như 
trống đựng vỏ ốc, chôn theo! Đây là điểm khác biệt giữa những ngôi mộ cổ ở Lào Cai với 
những ngôi mộ cổ ở Thạch Trại Sơn, thuộc văn hóa Điền! Những ngôi mộ cổ được phát hiện 
lần này ở đây, mộ nào cũng có chôn theo trống đồng. Đây là một điểm khác biệt nữa giữa mộ 
cổ Lào Cai và mộ cổ Thạch Trại Sơn. Ở đây, mộ chôn nhiều trống nhất là mộ số 5 (nếu đó 
là một mộ) có tới 7 chiếc trống chôn theo; mộ số 1 chôn ít trống nhất, chỉ có 2 chiếc; mộ số 
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2 và số 3, mỗi mộ 3 chiếc; mộ số 4 chôn 4 chiếc. Số trống chôn trong mỗi mộ không đồng 
đều, tương tự như ở Thạch Trại Sơn. Phải chăng đây là biểu hiện về tình trạng giàu nghèo 
giữa các chủ mộ (?).

Với 19 chiếc trống này, PGS. Phạm Minh Huyền đã chia chúng thành 3 loại khác nhau:
- 2 chiếc (93.LC.M4: 4 và 

93.LC.M2:2) thuộc loại hình 
trống Vạn Gia Bá, từ Vân Nam 
mang tới.

- 5 chiếc (93.LC.M3:1, 
93.LC.M3:2, 93.LC.M2:1, 
93.LC.M1:1 và 93.LC.M1:2) 
thuộc trống Thạch Trại Sơn, 
hay còn gọi là trống Điền, 
chúng cũng từ Vân Nam mang 
đến. Trong 5 chiếc trống này, có 
3 chiếc (93.LC.M3:1, 93.LC.
M1:1 và 93.LC.M2:1) đã phân 
tích đồng vị chì, kết quả phân 
tích xác nhận: những chiếc 
trống này, hoặc được chế tạo 
trong khu vực văn hóa Điền ở 
Vân Nam, hoặc người Đông 
Sơn đã vận chuyển nguyên liệu 
- quặng từ Vân Nam về để đúc; 
GS. Vạn Phụ Bân cùng đồng 
nghiệp ở Học viện Dân tộc 
Quảng Tây (Trung Quốc) phân 
tích mẫu và nhận định như vậy. 
(Vạn Phụ Bân và đồng nghiệp 2003)! Nếu nguyên liệu chế tạo ra những chiếc trống này có 
nguồn gốc từ Vân Nam (Trung Quốc), thì dân tộc nào chế tạo ra? Về hình dáng và chủ yếu 
hoa văn trang trí trên trống là hoa văn của văn hóa Điền, không phải hoa văn của văn hóa 
Đông Sơn. Chúng là sản phẩm của người Điền ở Vân Nam đúc ra, không phải sản phẩm của 
người Đông Sơn, sau đó chúng được đưa đến vùng Lào Cai này.

Theo PGS. Phạm Minh Huyền, 12 chiếc còn lại, 1 chiếc bị hỏng nặng, 11 chiếc “là 
sản phẩm của văn hóa Đông Sơn, hay nói cách khác, trống do người thợ Đông Sơn đúc ra” 
(Phạm Minh Huyền 1997). Chúng ta có thể lấy chiếc trống mang số 94.LC.M5: 3, 1 trong 
11 chiếc được PGS xếp vào loại A1 cùng với trống Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Cổ Loa và Sông 
Đà… là những chiếc trống tiêu biểu nhất của trống Đông Sơn được xếp vào loại A1. Song 

Trống Lào Cai I (Nguồn: Phạm Minh Huyền)
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PGS cũng phải thừa nhận “Xét về mặt phong phú của vành hoa văn tả người và tả vật ở mặt 
trống đơn giản hơn các trống kiểu A1” (Phạm Minh Huyền 1997). Xếp cùng “A1” nhưng 
chúng không giống “A1”! Hơn nữa, trên mặt trống, tại “Vành số 5, có 8 con chim bay ngược 
chiều kim đồng hồ có một con bé hơn bảy con kia” (Phạm Minh Huyền 1997). Trên các 
trống Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Cổ Loa, Sông Đà… trống của loại A1 không có hiện tượng này! 
Nhưng trên trống Điền, như chiếc trống mang mã số 93.LC.M3:1, là một trong 19 chiếc 
trống phát hiện trong mộ cổ Lào Cai, được chế tạo ở Vân Nam, mặt trống, tại “Vành số 4 có 
7 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ, trong đó có 2 con nhỏ hơn các con khác” (Phạm 
Minh Huyền 1997), và giữa “hai con nhỏ” này, cũng không có cùng kích thước, giữa chúng 
to nhỏ cũng khác nhau… Vì sao như vậy (?). Tôi cho rằng, đây là lỗi kỹ thuật trong khâu 
làm khuôn đúc, nó không liên quan đến bất kỳ một ý tưởng nào của người thợ đúc trống, kỹ 
thuật đúc trống của người Điền lúc này vẫn đang trong buổi đầu chế tạo trống. Chiếc trống 
94.LC.M5:3 được bà coi là trống Đông Sơn và xếp vào loại A1, loại điển hình của trống 
Đông Sơn, là một sản phẩm do người Điền mô phỏng trống Đông Sơn đúc. Hy vọng rằng, 
qua kết quả phân tích đồng vị chì của chiếc trống này trong tương lai, nhận định của người 
viết sẽ được xác nhận! Và 11 chiếc trống còn lại, có thể cũng có cùng một số phận như chiếc 
trống 94.LC.M5:3 này (?).

PGS. Phạm Minh Huyền còn cho rằng: “Tất cả 19 chiếc trống phát hiện ở thị xã Lào 
Cai năm 1993, đều thuộc loại I Heger…” (Phạm Minh Huyền 1997). Như vậy, có nghĩa ba 
loại trống mà PGS. Phạm Minh Huyền phân ra từ 19 chiếc trống: trống Vạn Gia Bá, trống 
Thạch Trại Sơn, hay trống Điền và trống Đông Sơn đều thuộc loại I Heger. Trống Gillet 
trong “Trống kim loại cổ Đông Nam Á” của Heger có hình dáng và hoa văn trang trí tương 

Trống Lào Cai II (Nguồn: Phạm Minh Huyền)
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tự như trống Vạn Gia Bá hiện 
nay, không giống với bất kỳ một 
chiếc trống nào mà Heger có trong 
tay. Heger đã đặt nó ra ngoài hệ 
thống phân loại của mình. Đến 
nay, những chiếc trống tương tự 
như chiếc trống Gillet II phát hiện 
ngày một nhiều, chúng phân bố 
khá rộng; nhiều học giả đã đưa ra 
nhận định và phân loại của mình, 
điểm chung của các nhận định đó 
là chúng được xếp vào một loại 
hình riêng, không nằm vào bất 
kỳ loại hình trống nào khác, gần 
với quan điểm của Heger và ở đây 
cũng nên xếp 2 chiếc trống thuộc 
loại trống Vạn Gia Bá ra ngoài loại 
I Heger. Nếu xếp vào loại I Heger 
như vậy sẽ không phù hợp với ý 
tưởng của chính Heger, làm sai 
lệch nội hàm phân loại.

Trong số nhạc cụ chôn theo ở đây, còn có chuông đồng. Mộ số 1 chôn theo 4 chuông 
(3 chiếc thuộc loại “không có tai” và 1 chiếc thuộc loại “có tai” - phân loại của P.M.H); mộ 
số 5 chôn theo tới 9 chiếc, đều là loại “có tai”, trong đó 3 chiếc có chữ Hán (?) đúc cùng với 
chuông. Quan hệ giữa những chiếc chuông này ra sao, chúng có thuộc bộ nào không? Vì 
chúng đã được lấy lên khỏi mộ và kích thước của chuông không được công bố nên rất khó 
đưa ra nhận định về quan hệ giữa những chiếc chuông này. Số chuông được chôn nhiều như 
vậy, nhiều hơn bất kỳ bộ chuông nào đã biết lại chôn cùng một mộ, chúng có thể là những 
chiếc chuông “thành viên” của bộ chuông chôn theo mộ. Trong mộ cổ ở Thạch Trại Sơn 
cũng đã phát hiện cả bộ chuông chôn theo!.

Đồ đun nấu, ăn uống, dùng trong sinh hoạt hàng ngày… chiếm số lượng lớn trong đồ 
tùy táng ở đây, chủng loại khá phong phú, phần lớn được chế tạo bằng đồng, cá biệt chế tạo 
bằng bạc, gồm có nồi, đỉnh, bát, chậu, đĩa, bình, liễn, khay… trong khi đó thạp đồng, thố 
đồng là những đồ đựng, đồ vật điển hình của văn hóa Đông Sơn, thường được phát hiện 
trong mộ táng của văn hóa Đông Sơn, lại hoàn toàn vắng mặt trong đồ tùy táng. Phải chăng, 
những ngôi mộ này không phải là mộ của văn hóa Đông Sơn (?).

Trống Lào Cai I (Nguồn: Phạm Minh Huyền)
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Vũ khí chôn theo: mộ số 2 chôn theo 2 kiếm sắt; mộ số 5 chôn theo 4 kiếm sắt; mộ số 
1 chôn theo 3 dao sắt và 3 chắn tay kiếm bằng ngọc; mộ số 3 chôn theo 1 bộ trang sức ngựa 
là những đồ vật thường gặp trong mộ cổ Thạch Trại Sơn. Vũ khí bằng đồng như dao găm, 
giáo, rìu chiến, bao tay, hộ tâm phiến… loại vũ khí thường gặp trong mộ táng của văn hóa 
Đông Sơn hoàn toàn vắng mặt, nguyên nhân của tình trạng này là gì (?).

Đồ trang sức chôn theo, số lượng không nhiều, chủng loại nghèo nàn, chỉ vài mảnh vòng, 
một số hạt thủy tinh, một chiếc gương đồng bị vỡ… chủ yếu là hiện vật của văn hóa Hán!

Trong bộ sưu tập ở đây, ngoài hiện vật nói trên, còn có một mảnh đồng mà trên đó 
có hoa văn khắc sau. Mảnh đồng này của đồ vật nào vỡ ra?, hoa văn khắc sau trên đó là 
hoa văn gì? Chúng ta đã biết, trong đồ tùy táng ở mộ cổ Thạch Trại Sơn, mộ của người 
Điền, đã phát hiện một số đồ vật có nguồn gốc ngoại lai, như trống đồng, lưỡi xẻng, lưỡi 
cuốc (các nhà khảo cổ học Việt Nam gọi là lưỡi cày)… trên đó khắc hoa văn của văn hóa 
Điền, chính hoa văn khắc trên đó, đã thể hiện rõ mục đích của việc làm này! Và nó đã trở 
thành nét đặc thù trong văn hóa đồ đồng của người Điền. Sự có mặt của một mảnh đồng 
có hoa văn khắc sau trong bộ hiện vật chôn theo của mộ ở đây, đã ghi nhận ngôi mộ này 
là mộ của người Điền!

Trống Lào Cai IV (Nguồn: Phạm Minh Huyền)
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Bộ sưu tập gần 100 hiện vật tùy táng trong mộ, gồm nhiều hiện vật quý giá như: trống 
đồng, chuông đồng, đồ nấu nướng, ăn uống… bằng đồng, vũ khí bằng sắt… chứa đựng 
một giá trị nghiên cứu vô cùng quý giá, song do hoàn cảnh, việc xử lý những ngôi mộ này 
không theo một bài bản khoa học nào. Do vậy, đã gây ra tổn thất hữu hình và vô hình khá 
lớn, không thể lấy lại được!

Song nhìn vào tổng thể của bộ sưu tập, có thể nhận ra vai trò chủ thể của văn hóa Điền 
trong 5 ngôi mộ này; văn hóa Đông Sơn, thông qua trống Đông Sơn đã có ảnh hưởng sâu 
sắc trong đời sống văn hóa người Điền.

Vào khoảng Tây Hán mạt kỳ đến Đông Hán sơ kỳ, nước Điền mất dần vai trò của mình 
trong lịch sử ở vùng đất Vân Nam, đến Đông Hán trung kỳ, lịch sử không còn nhắc đến 
nước Điền nữa! Và chính trong khoảng thời gian này thì nhóm mộ cổ xuất hiện ở Lào Cai. 
Phải chăng đó là ngẫu nhiên (?), mà không phải là một hiện tượng “ra đi” của nước Điền! 
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THE ANCIENT TOMBS FOUND IN 1993 IN LÀO CAI 

Nguyễn Văn Hảo

In 1993, in order to prepare space for the construction, some mounds on the 
left side of the Red River in Lào Cai town were smoothed. During the work, workers 
found five ancient tombs and collected about 100 objects and fragments. According 
to Prof. Dr. Phạm Minh Huyền, the tombs and objects belong to the Dong Son 
culture. In addition, one could realize the role of the Dian cultural factors in the five 
tombs. 

By the time of the Late Western Han to the Early Eastern Han dynasties, 
the Dian State had lost its role in the Yunnan region, and then, until the Middle 
Eastern Han, Dian culture was no longer mentioned in the historical records. At 
the same time, those ancient tombs appeared in Lào Cai. Was this coincident, or a 
phenomenon of “the movement” of the Dian culture, in stead?


