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KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT DI TÍCH GOØ CHUØA
(XAÕ VAÊN LAÕNG, HUYEÄN YEÂN BÌNH, TÆNH YEÂN BAÙI), NAÊM 2013

Lê Văn Chiến, Đinh Văn Mạnh*

Lý Kim Khoa**

1. Vị trí địa lý, hiện trạng và quá trình phát hiện
Di tích Gò Chùa có tọa độ địa lý 21o39’36,8” vĩ Bắc 104o57’38,7” kinh Đông, nằm 

cách UBND xã Văn Lãng khoảng 1,5km, cách đường 70 khoảng 3km về phía tây nam, 
cách thành phố Yên Bái khoảng 20km về phía đông nam. Di tích nằm trên đồi đất thuộc 
khu xứ Ngã Hai, thôn Đồng Đình, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

Theo báo dẫn của nhân dân địa phương, tháng 5/2013, Bảo tàng tỉnh Yên Bái 
đã tiến hành khảo sát bước đầu khu vực này và đã thu thập được khá nhiều các mảnh 
vật liệu kiến trúc trang 
trí hoa sen mang phong 
cách thời Trần. Từ phát 
hiện trên, đầu tháng 
9/2013, Bảo tàng tỉnh 
Yên Bái đã phối hợp 
với Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia tiến hành một 
đợt khảo sát địa điểm 
này. Kết quả bước đầu 
đã xác định dấu vết của 
nền móng kiến trúc đồng 
thời thu thập thêm một 
số vật liệu kiến trúc trên 
bề mặt. 

Để tìm hiểu rõ thêm về quy mô phân bố, diễn biến địa tầng và niên đại của di tích 
này, đầu tháng 11/2013, đoàn khảo sát gồm các cán bộ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và 
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Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã trở lại Gò Chùa 
tiếp tục tiến hành khảo sát, định vị và đào 
thám sát một số vị trí. 

Kết quả khảo sát đã bước đầu xác 
định được quy mô phân bố, địa tầng di 
tích, di vật và quá trình tồn tại của di tích 
trong lịch sử. Tuy nhiên, với một đợt khảo 
sát ngắn ngày nên các kết quả thu thập 
được chỉ là những nhận thức bước đầu về 
di tích này.

2. Kết quả khảo sát và thám sát
2.1. Di tích
Di tích nằm ở trên một đồi đất, bên 

tả ngạn sông Hồng, xung quanh được bao 
bọc bởi các dòng chảy cổ. Đây là nơi hợp 
lưu của 2 dòng suối lớn là Văn Lãng và 
Ngòi Đài - bắt nguồn từ Thác Bà chảy vào 
Ngòi Sen và từ đây đổ ra sông Hồng. Phía 
đông gò giáp với rừng tre hóp, phía bắc 
và phía tây là dải ruộng thấp, ngập nước 
về mùa mưa.

Sau khi tiến hành khảo sát và phát 
quang, khu vực Gò Chùa có bề mặt gần 
giống dạng chữ T, chiều dài khoảng 90m, 
chiều rộng 50m, cao hơn xung quanh từ 
3 đến 5m, trên bề mặt xuất lộ khá nhiều 
mảnh gạch, ngói và trang trí có niên đại 
từ thời Trần đến thời Nguyễn. Đặc biệt, 
về phía bắc của gò có một móng kiến trúc 
xếp bằng những viên đá khá lớn, gần hình 
vuông (6,5 x 7m), có hướng gần nam - 
bắc. Móng được xếp đơn giản, mỗi cạnh 
gồm 2 hàng, khoảng cách giữa 2 đường 
bó của các cạnh không đều nhau dao động từ 0,6 đến 1,1m. Quan sát cho thấy bó móng 
đã bị trôi trượt, xô lệch nhiều vị trí.

Sau khi khảo sát bề mặt, chúng tôi tiến hành mở 2 hố thám sát để kiểm tra địa tầng 
di tích. Hố thứ nhất có diện tích 1 x 3m theo hướng bắc - nam, nằm ở sát với bó móng 

Hiện trạng hố thám sát

Sơ đồ mặt bằng di tích



Thông báo Khoa học 2015 **

49

đá phía tây. Hố thám sát 2 có diện tích tương tự được mở về phía nam của nền kiến trúc 
có hướng đông - tây.

Kết quả trong các hố thám sát như sau:
- Địa tầng trong hố thám sát 1:
+ Lớp 1(lớp mặt): độ dày từ 25-30cm, đất đồi có màu vàng nhạt, lẫn một chút sạn 

sỏi và mảnh gạch, ngói vụn.
+ Lớp 2: có độ dày từ 20-25cm, là lớp ken dày các mảnh ngói vỡ. Quan sát địa tầng 

cạnh đông có thể thấy, lớp này nằm dưới lớp nền móng đá, mỏng ở cạnh nam dày dần 
về phía cạnh bắc.

Ngoài những mảnh ngói lớn xuất lộ trong lớp thứ 2, ngay sát cạnh nam của hố xuất 
lộ 1 lon sành ở độ sâu khoảng 25cm.

 + Sinh thổ có màu vàng lẫn nhiều sỏi laterit. 
- Địa tầng trong hố thám sát 2: chỉ có 1 lớp đất khá thuần màu nâu vàng, không 

chứa đựng các mảnh gạch ngói vỡ hoặc các vết tích kiến trúc.
Quan sát diễn biến địa tầng có thể thấy:
+Tương ứng với lớp 1 là lớp xáo trộn bởi hoạt động canh tác trồng hoa màu và cây 

công nghiệp và dấu tích nền móng có thể của thời Nguyễn.
+ Tương ứng với lớp 2 là lớp có niên đại Lê Trung hưng (thế kỷ 17-18).
Do diện tích thám sát nhỏ hẹp, nên chưa xác định được dấu vết kiến trúc thời Trần, 

nhận thức về giai đoạn này ở đây chủ yếu căn cứ vào vật liệu kiến trúc thời Trần thu 
nhặt được trên bề mặt. 

2.2. Di vật
Qua khảo sát trên bề mặt cũng như kết quả từ các hố thám sát đã thu thập tại Gò 

Chùa một sưu tập hiện vật với các chất liệu như đất nung, sành, gốm men bao gồm các 
loại hình: gạch, ngói, trang trí kiến trúc, mảnh đồ đựng bằng sành và gốm men... phản 

Địa tầng hố thám sát
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ánh quá trình xây dựng cũng như tồn tại của di tích trong lịch sử. Dưới đây là một số 
nhóm hiện vật:

 - Nhóm hiện vật thời Trần (thế kỷ 13-14): là các mảnh đất nung trang trí kiến trúc 
có màu đỏ gạch, chủ yếu được tìm thấy trên bề mặt di tích bao gồm các loại hình bệ, cấu 
kiện của tháp trang trí hoa sen, trên một số tiêu bản có ký hiệu và chữ Hán. Ngoài ra còn 
thu thập được một số mảnh gốm men có niên đại tương ứng.

- Nhóm hiện vật thời Lê Trung hưng (thế kỷ 
17-18): gồm có gạch, ngói, và sành, trong đó ngói 
chiếm số lượng rất nhiều, ken dày trong địa tầng 
của hố thám sát 1.

+ Ngói có dạng lá, mũi tam giác, dày 0,8-
1,1cm, rộng từ 15-16cm, màu đỏ gạch độ nung 
thấp, xương bở, cá biệt có các viên cong vênh do 
độ nung cao. Đuôi ngói tạo móc bằng ấn ngón tay.

+ Gạch tìm thấy một tiêu bản trên bề mặt, đây 
là loại gạch vồ đặc trưng của thời Lê Trung hưng, 
có màu nâu đỏ, độ nung cao, xương đanh cứng.

Một số loại hình gạch, ngói

Một số loại hình vật liệu trang trí kiến trúc

Gạch trang trí hình rồng
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+ Đồ sành: phát hiện một chiếc lon sành trong địa tầng thời Lê Trung hưng, dáng 
trụ, miệng thẳng, mép miệng vê tròn, đáy bằng, màu nâu đỏ, đường kính miệng 17,5cm, 
cao 12cm. Niên đại thế kỷ 17-18.

- Nhóm hiện vật thời Nguyễn tìm thấy tại di tích không nhiều, chủ yếu là một vài 
mảnh gốm men.

3. Một vài nhận xét 
Trải qua quá trình tồn tại, cùng biến thiên của lịch sử, di tích Gò Chùa hiện nay chỉ 

còn là phế tích và là nơi canh tác của nhân dân địa phương. Sự hiểu biết về di tích này 
hiện nay chỉ thông qua các câu chuyện, hồi cố của người cao tuổi. Kết quả khảo sát, 
thám sát bước đầu cho chúng ta những nhận thức sơ bộ về di tích, di vật. 

Qua khảo sát và thám sát với sưu tập hiện vật thu được cho thấy nơi đây đã từng tồn 
tại một kiến trúc chùa. Ngôi chùa có thể được khởi dựng vào thời Trần và gắn liền với 
chùa có thể tồn tại tháp mộ? Điều này được phản ánh qua việc tìm thấy rất nhiều mảnh 
vật liệu và trang trí kiến trúc thời kỳ này trên bề mặt. Tuy nhiên, do hố thám sát có diện 
tích nhỏ nên chưa xác định được nền móng của giai đoạn này. Sang giai đoạn Lê Trung 
hưng, có lẽ ngôi chùa đã được trùng tu, sửa chữa khá lớn, với việc tìm thấy gạch vồ trên 
bề mặt và rất nhiều ngói lợp của giai đoạn này trong địa tầng. Sang đến thời Nguyễn, 
ngôi chùa được xây dựng lại trên nền cũ, vết tích chính là bó móng đá hiện thấy được kè 
trên lớp ngói của giai đoạn Lê Trung hưng. Quan sát bề mặt và địa tầng thì chùa dựng 
vào thời Nguyễn có quy mô nhỏ bé, xây dựng với vật liệu đơn giản và thời gian tồn tại 
không lâu.

Nghiên cứu về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chúng ta đã từng biết đến 
Hắc Y, một di tích Phật giáo có quy mô lớn được xây dựng vào thời Trần (thế kỷ 13-14), 
liên quan trực tiếp đến một nhân vật lịch sử nổi tiếng là Chiêu Văn Vương - Trần Nhật 
Duật. Cho đến nay, đã có 6 đợt nghiên cứu khai quật với quy mô không ngừng được mở 
rộng. Kết quả đã xác định được phế tích của quần thể kiến trúc chùa - tháp cùng sưu tập 
di vật rất phong phú. Ngoài di tích Hắc Y, tại huyện Văn Chấn còn phát hiện thêm một 
di tích kiến trúc chùa - tháp thời Trần ở Pú Me.

Như vậy, việc phát hiện thêm di tích Phật giáo thời Trần tại Gò Chùa ở xã Văn 
Lãng, huyện Yên Bình cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và lan tỏa của Phật giáo ở vùng 
biên viễn - cương vực phía bắc của quốc gia Đại Việt thời Trần. 

Tuy nhiên, để có được những nhận thức rõ ràng hơn về di tích Gò Chùa, đặc biệt là 
quy mô phân bố, đặc trưng di tích, di vật và niên đại, cần tiến hành một đợt nghiên cứu, 
khảo sát và khai quật quy mô hơn trong thời gian tới. Đây là việc làm rất có ý nghĩa và 
cần thiết để nghiên cứu về sự lịch sử, quá trình tồn tại của di tích cũng như vị trí của nó 
trong hệ thống di tích Phật giáo tại tỉnh Yên Bái. 
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Thông qua khảo sát, nghiên cứu, khai quật di tích Gò Chùa nhằm thu thập những 
dữ liệu khoa học, đây là cơ sở quan trọng phục vụ cho công tác trùng tu, tôn tạo, phát 
huy những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích trong tương lai. 

Gò Chùa nằm ở vị trí có cảnh quan tự nhiên đẹp, sơn thủy hữu tình, việc trùng tu 
tôn tạo di tích trong tương lai phù hợp với chủ trương của Nhà nước về bảo tồn và phát 
huy những giá trị di sản, văn hóa, mặt khác còn đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân địa 
phương về một công trình văn hóa - tâm linh, một điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, 
kết nối cộng đồng, đồng thời gợi mở tiềm năng du lịch mà ai tới Gò Chùa cũng có thể 
nhận ra tiềm năng ấy.

THE RESULTS OF THE INVESTIGATION OF GÒ CHÙA 
(VĂN LÃNG COMMUNE, YÊN BINH DISTRICT, YÊN BÁI PROVINCE), 2013

Lê Văn Chiến, Đinh Văn Mạnh, Lý Kim Khoa

Gò Chùa site has geological coordinate of 21o39’36,8” North and 104o57’38,7” East, 
located on a mound belonging to Đồng Đình village, Văn Lãng commune, Yên Bình district, 
Yên Bái province. The site was surveyed in May 2013 after informed by the local people. 
The survey yielded some big pieces of decorative materials dated to the Trần dynasty. In 
September of the same year, the Museum of Yên Bái and the Vietnam National Museum 
of History again surveyed Gò Chùa site, identifying traces of architectural base. In order to 
clarify the size as well as date of the site, the two museums in November 2013 investigated 
Gò Chùa with two test pits. The results have exposed apart the size, stratum and yielded 
some artifacts dated from the Trần to Restored Lê dynasties.


