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DI TÍCH LUY LAÂU (THUAÄN THAØNH, BAÉC NINH)
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG

Nguyễn Văn Đoàn*

Lê Văn Chiến, Đinh Thị Lệ Huyền**

Theo thư tịch cổ, Luy Lâu là trị sở của huyện đứng đầu các huyện thuộc quận Giao 
Chỉ thời thuộc Hán. Trải qua quá trình tồn tại, dấu tích của Luy Lâu vẫn còn lưu lại ở 
xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với dấu tích tòa thành cùng hệ 
thống mộ táng, đền thờ, lăng mộ của Sỹ Nhiếp và các công trình Phật giáo.

1. Lược sử vùng đất Luy Lâu
Vào trước thời thuộc Hán, Luy Lâu thuộc bộ Vũ Ninh của nhà nước Văn Lang - Âu 

Lạc (thời các Vua Hùng - An Dương Vương). Luy Lâu là tên phiên âm cổ của từ Dâu, là 
một trong các bộ lạc lớn và quan trọng hình thành nên nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. Với 
trung tâm là đền bà Dâu, cư dân bộ lạc sống ven sông Dâu làm nông nghiệp, trồng dâu, 
chăn tằm và dệt vải. Kết quả điền dã, nghiên cứu và khai quật cho thấy xung quanh Luy 
Lâu đã phát hiện hàng loạt các di tích cư trú và mộ táng giai đoạn văn hóa Đông Sơn tại 
Đại Trạch, Đại Đồng Thành (Thuận Thành), Lãng Ngâm, Đông Cứu (Gia Bình). Ngay 
trong thành Luy Lâu đã phát hiện mảnh khuôn đúc trống đồng Đông Sơn. Đây là những 
minh chứng rất rõ ràng về sự tồn tại của một trung tâm kinh kế, văn hóa của người Việt 
cổ trước thời thuộc Hán. 

Năm 179 trước Công nguyên, nhà Triệu chiếm đóng Âu Lạc và sáp nhập vào 
Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Đến năm 111 trước Công 
nguyên, nhà Hán chinh phục Nam Việt lập Giao Chỉ bộ gồm 9 quận, chia Âu Lạc 
thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Đến năm 106 trước Công nguyên, 
nhà Hán đặt châu Giao Chỉ thống suốt 7 quận ở lục địa, trong đó Giao Chỉ là quận 
lớn, trị sở ở Luy Lâu. Từ đó, Luy Lâu dần trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa thời bấy giờ.
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Thư tịch cổ Việt Nam và Trung Quốc còn cho biết những lần dời chuyển trị sở cũng 
như các sự kiện lịch sử có liên quan đến Luy Lâu. Cụ thể, từ thời Tây Hán đến thời Đông 
Hán, trị sở đóng tại Luy Lâu. Năm 142-143, Thái thú Châu Xưởng cho dời trị sở về 
Long Biên. Đến cuối thế kỷ 2 sau Công nguyên, trị sở lại được dời về Luy Lâu. Vào thời 
thuộc Ngô (năm 220-265), trị sở vẫn đóng ở Luy Lâu, dưới sự cai trị của Thái thú Sỹ 
Nhiếp. Sau khi Sỹ Nhiếp chết, trị sở lại được dời về Long Biên. Sang đến thời Đường, 
trị sở Giao Châu dời về Tống Bình (Hà Nội) và nhiều lần phải dời chuyển về Luy Lâu.

Địa thế của khu vực Luy Lâu cao và thoáng, bao quát được cả một khu vực rộng 
lớn, đồng thời có một vị trí chiến lược quan trọng về nhiều mặt. Nằm ở vị trí trung tâm 
của châu thổ Bắc bộ, Luy Lâu từ rất sớm đã là nơi giao lưu, gặp gỡ hội tụ của các luồng 
giao thông thủy bộ. Dấu vết các đường giao thông cổ qua Luy Lâu còn để lại khá rõ qua 
các di tích, địa danh và truyền thuyết. Có thể hình dung những tuyến đường chính hội 
tụ về vùng đất Luy Lâu cổ như sau:

Về đường bộ: khu vực Luy Lâu có 3 tuyến giao thông bộ quan trọng:
- Thứ nhất là đường tỉnh lộ 182 hiện nay vốn là con đường cổ, được xác định hình 

thành vào đầu Công nguyên, đi từ Phú Thị (Gia Lâm) qua phía nam thành Luy Lâu đến 
Quảng Ninh. Đây là tuyến giao thông quan trọng nối Luy Lâu với các miền nội địa và 
miền cửa biển Đông Bắc, từ đó đến Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. 

- Thứ hai chính là đường tỉnh lộ 181 hiện nay. Đây là đường men theo con sông 
Dâu ngược lên phía bắc nối với vùng Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) 
cũng như khu vực Trung Á. 

- Thứ ba, phải kể đến “đường Cái quan”, là tuyến đường quan trọng nối thủ phủ 
Luy Lâu với các miền xung quanh và nội địa Trung Quốc thời bấy giờ.

Các tuyến giao thông đường bộ và các di tích trong khu vực Luy Lâu
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Về đường thủy: khu 
vực Luy Lâu có một mạng 
lưới sông ngòi dày đặc, 
cung cấp nguồn nước tưới 
dồi dào, đồng thời chính là 
hệ thống giao thông thủy 
quan trọng kết nối với các 
vùng miền khác, trong đó 
sông Dâu là tuyến giao 
thông đường thủy giữ vai 
trò quan trọng nhất.

2. Quá trình nghiên cứu thành Luy Lâu 
Thời gian qua, việc nghiên cứu và tìm hiểu về thành cổ Luy Lâu trong bối cảnh 10 

thế kỷ đầu Công nguyên đã từng bước được chú trọng, song chưa thực sự đẩy mạnh. 
Nguồn tư liệu hạn chế do tài liệu chữ viết ít ỏi, phần lớn là thần tích, truyền thuyết, trong 
khi các di tích, vật thể phần lớn là đền, chùa trong quá trình tồn tại lâu dài đều được tu 
sửa gần đây. Hệ thống chính quyền hành chính thời Bắc thuộc còn chưa được nghiên 
cứu sâu và có nhiều quan điểm khác nhau. 

Ở Việt Nam, khi nghiên cứu về các trung tâm, trị sở 10 thế kỷ đầu Công nguyên, 
ngoài Luy Lâu còn có hệ thống các thành trì, trị sở khác thuộc giai đoạn này phân bố 
trên các địa bàn như tại Hà Nội có thành Tống Bình, Đại La, Mê Linh, Thành Dền, thành 
Quèn (Quốc Oai); thành Ống (Vĩnh Phúc); Tư Phố (Thanh Hóa); thành Vạn An (Nghệ 
An); thành Núi Thành (Hà Tĩnh)… Thực tế cho thấy do thời gian, tác động từ thiên 
nhiên và xã hội, hiện nay phần lớn các di tích này đã bị hủy hoại hoặc dấu vết còn lại 
không nhiều. Cho đến nay có 3 tòa thành được tiến hành nghiên cứu nhưng kết quả còn 
hạn chế (thành Luy Lâu, thành Đại La và Thành Dền).

2.1. Luy Lâu đã xuất hiện rất sớm trong các thư tịch cổ Trung Quốc (Tiền Hán 
thư địa lý chí; Tấn thư địa lý chí; Hậu Hán thư quân quốc chí; Tam quốc chí; Thủy kinh 
chú; Đại Thanh nhất thống chí...) tất cả đều cho biết Luy Lâu là một huyện và là trị sở 
thuộc quận Giao Chỉ thời thuộc Hán. 

Các bộ sử Việt Nam thời phong kiến ghi chép về Luy Lâu có phần cụ thể hơn (Việt 
sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư, Lịch triều hiến chương loại chí, Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục…). Đại Nam nhất thống chí cho biết rõ, đây là trị sở của Thái 
thú Sỹ Nhiếp, vẫn còn di tích thành, đền thờ và lăng mộ ở Lũng Khê và Tam Á, huyện 
Siêu Loại (nay là huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

2.2. Đến thời Pháp thuộc, với nghiên cứu, khảo sát đáng chú ý nhất của C. Madrolle 
năm 1937 (Le Tonkin ancien). Trên cơ sở đối chiếu với các thư tịch cổ, chủ yếu là thư 
tịch Trung Quốc, kết hợp với việc điều tra khảo sát các di tích còn lại, C.Madrolle đã 
khẳng định Luy Lâu là thủ phủ của quận Giao Chỉ thời Hán và những lần dời chuyển về 

Sơ đồ phân bố sông Dâu



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

42

Long Biên. Luy Lâu kết thúc vai trò thủ phủ vào nửa đầu thế kỷ 9.
2.3. Từ năm 1954 đến nay, Luy Lâu tiếp tục được đề cập trong các công trình nghiên 

cứu về địa lý, văn hóa và tôn giáo Việt Nam: Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào 
Duy Anh; Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam của Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn; Lịch 
sử Việt Nam của UBKHXH Việt Nam… xác định Luy Lâu là trung tâm chính trị, quân 
sự, trung tâm kinh tế, văn hóa và trung tâm Phật giáo của Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công 
nguyên. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về Luy Lâu cơ bản vẫn dựa vào các nguồn thư tịch cổ 
Việt Nam và Trung Quốc.

Từ cuối thập kỷ 60  
của thế kỷ 20 đến nay, Luy 
Lâu được xúc tiến nghiên 
cứu mạnh mẽ hơn, với việc 
bổ sung nguồn tư liệu khảo 
cổ học. Nhiều đợt khảo 
sát, khai quật và nghiên 
cứu đã được tiến hành:

- Năm 1968, Viện 
Khảo cổ học Việt Nam 
khảo sát di tích thành, di 
chỉ cư trú, mộ táng, kiến 
trúc tôn giáo, tín ngưỡng 
tại Luy Lâu.

- Cuối năm 1969 - đầu 1970, đã khai quật tại 3 địa điểm:
+ Cắt lũy thành phía tây nam xác định được các lớp văn hóa/kiến trúc nhiều thời 

kỳ, có niên đại Lục Triều - Tùy Đường (thế kỷ 3 đến thế kỷ 10).
+ Khai quật 50m2 tại chùa Bình Văn ở phía nam thành Luy Lâu, xác định dấu tích 

cư trú thế kỷ 3-5.
+ Khai quật 5 hố tại Bãi Định cách thành Luy Lâu 800m về phía nam, xác định di 

tích khu lò nung gạch ngói cổ phục vụ cho việc xây dựng tại trị sở Luy Lâu, phân bố 
thành từng cụm, niên đại thời Tùy - Đường (thế kỷ 6 -10).

- Các năm 1980 và 1982, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay 
là ĐHKHXH&NV) đã khảo sát, định vị hệ thống lũy thành, đường giao thông cổ, kiến 
trúc tôn giáo, tín ngưỡng, khẳng định vị trí của Luy Lâu là trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hóa và Phật giáo của Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

- Năm 1986, khai quật quy mô lớn, xác định cấu trúc tòa thành: 
+ Đào thám sát 18m2 khu vực đền Lũng, xác định dấu tích cư trú qua vật liệu gạch, 

ngói, gốm sứ, đồ đất nung phản ánh sinh hoạt.
+ Khai quật 44m2 tại bãi Đồng Dâu, hữu ngạn sông Dâu, trước mặt tây của thành 

Luy Lâu, xác định dấu tích cư trú đầu Công nguyên đến thế kỷ 8.

Sơ đồ mặt bằng thành Luy Lâu
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- Năm 1999, Đại học KHXH&NV, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu 
Văn hóa (Đại học Quốc Gia Hà Nội) cùng với Viện Khảo cổ học Việt Nam, tiến hành 
khai quật 24,75m2, gần kề đền Sỹ Nhiếp về phía đông bắc (ký hiệu Lũng Khê 1), phát 
hiện nhiều lò nấu đồng có niên đại thế kỷ 2-3.

- Năm 1999-2000, khai quật 77m2 ở góc tây bắc thành Nội, cách đền Sỹ Nhiếp 
khoảng 40m về phía đông bắc, phát hiện dấu vết nền móng kiến trúc, mộ táng niên đại 
từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10.

- Năm 2001, tiếp tục khai quật tại vị trí Lũng Khê 1 và cấu trúc của lũy thành phía 
bắc, ký hiệu Lũng Khê 4 và 5. Kết quả như sau:

+ Tại Lũng Khê 1, phát hiện hệ thống lò nung cùng các di tích, di vật như tro than, 
rãnh nước bằng gỗ, mảnh nồi nấu đồng và mảnh kim loại, thế kỷ 2-3.

+ Tại Lũng Khê 4 và 5, đào 2 vị trí đoạn thành phía bắc, xác định thành được đắp 
và tu sửa nhiều lần từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 6. Đặc biệt, tìm thấy một mảnh khuôn đúc 
trống đồng Đông Sơn (HI).

2.4. Kết quả nghiên cứu năm 2012 và 2013, trong chương trình hợp tác, nghiên 
cứu về Luy Lâu giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Việt Nam) và Trường Đại học Đông 
Á (Nhật Bản) đã tiến hành 
khảo sát Luy Lâu (lũy 
thành, mộ táng, dấu vết cư 
trú, đường giao thông, phân 
bố dòng chảy cổ và kiến 
trúc tôn giáo).

- Năm 2012, khảo sát, 
đánh giá hiện trạng, xác 
định phạm vi phân bố của 
hệ thống mộ gạch, kết quả 
đã xác định được 32 ngôi 
mộ ở phía đông thành Luy 
Lâu, từ đó đi đến nhận định 
hệ thống mộ gạch này có 
quan hệ mật thiết với trị sở 
Luy Lâu.

- Năm 2013, tiến hành khảo sát toàn bộ thành cổ Luy Lâu, xác định hiện trạng lũy 
thành, định vị các góc thành, tìm hiểu dấu vết của thành Nội và chọn vị trí dự kiến khai 
quật vào những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tìm hiểu dấu vết dòng chảy của sông Dâu 
cổ, hào nước xung quanh lũy thành cùng các di tích Phật giáo trong hệ thống Tứ pháp…

Thành Luy Lâu được đắp bằng đất, hình gần chữ nhật, gồm thành Nội và thành 
Ngoại. Các lũy thành đã bị san bạt nhiều, phía đông thành hiện là nơi dân cư thôn Lũng 

Sơ đồ phân bố hệ thống mộ gạch ở phía đông Luy Lâu (2012) 
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Khê sinh sống. Các số liệu năm 1986 của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đo đạc thành 
Luy Lâu như sau: 

+ Vòng thành Ngoại: lũy thành phía bắc dài 680m; phía nam dài 520m; phía đông 
dài 320m; phía tây dài 328m; cao còn lại 2 - 5m; mặt thành rộng từ 5 - 10m, chân rộng từ 20 
đến 40m. 

+ Vòng thành Nội: phía tây phần lớn đã bị phá hủy, san bạt làm ruộng. Quy mô, 
cấu trúc xác định căn cứ vào các dải đất cao và các ụ đất nổi lên, cạnh dài từ 110 - 117m; 
cao từ 1 - 2m.

Ngoài thành Ngoại có hào nước, rộng từ 20 - 40m. Hào phía tây chính là dòng chảy 
của sông Dâu. Cửa chính của thành được xác định ở phía tây, cửa sau thành mở ra phía 
đông, nay vẫn còn địa danh cổng Hậu (thuộc thôn Thanh Tương).

 Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trước đây, đoàn khảo sát Việt Nam và Nhật Bản 
đã định vị lại các vết tích, đo lại các đoạn thành còn lại, kết quả hiện tại cho thấy hiện 
trạng tường thành Bắc dài còn lại 430m, thành Nam 225m và thành Tây 290m.

3. Luy Lâu trong hệ thống các trung tâm, trị sở 10 thế kỷ đầu Công nguyên
3.1. Cùng với quá trình đô hộ, chính quyền phương Bắc đã cho xây dựng các trung 

tâm để thực hiện các chính sách, chế độ của mình trong suốt 10 thế kỷ đầu Công nguyên. 
Trong số các trung tâm “quyền lực” thời kỳ này, Luy Lâu có một vị trí và vai trò hết sức 
quan trọng trong hệ thống hành chính của chính quyền đô hộ. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về giai đoạn này cho thấy tồn tại hai dạng trung tâm 
quyền lực: 

- Thứ nhất là các trung tâm của chính quyền đô hộ xây dựng nên như Luy Lâu, Mê 
Linh, Tư Phố.

- Thứ hai là các trung tâm trị sở của chính quyền độc lập của người Việt Nam. Loại 
này có hai dạng:

+ Sử dụng lại trị sở của chính quyền đô hộ sau thắng lợi khởi nghĩa như Trưng 
Vương đóng đô ở Mê Linh (Hà Nội), Phùng Hưng đặt trị sở ở thành Giao Châu (Hà 
Nội), chính quyền Khúc - Dương đóng ở phủ thành An Nam (Hà Nội).

Hào nước và lũy thành phía bắc Hào nước và tường thành góc tây bắc
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+ Xây mới (Lý Nam Đế dựng đô Vạn Xuân, Hà Nội; Mai Hắc Đế xây thành Vạn 
An, Nghệ An) (Phan Huy Lê 2015: 189-210). 

3.2. Nghiên cứu về Luy Lâu góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến giai đoạn 
10 thế kỷ đầu Công nguyên, đó là nhận diện đặc điểm, cấu trúc, quy mô và các vấn đề có 
liên quan làm cơ sở nghiên cứu về các di tích cùng thời của chính quyền đô hộ cũng như 
trung tâm quyền lực của chính quyền độc lập tự xây dựng (Vạn Xuân, Vạn An… còn 
chưa xác định được).

3.3. Nghiên cứu về di tích Luy Lâu với tư cách là trung tâm quyền lực của chính 
quyền đô hộ (cùng với Đại La), nhằm xác định mô hình chung trong hoàn cảnh, điều 
kiện tại Việt Nam đã có những chuyển biến và ảnh hưởng giao thoa văn hóa như thế 
nào?… Quá trình ấy được minh chứng qua quy mô, cấu trúc của trị sở Luy Lâu, đó là 
việc xây dựng sử dụng triệt để địa thế, địa hình tự nhiên, với các gò cao, hệ thống giao 
thông thủy bộ, sông, suối, hào tự nhiên… Ngoài những yếu tố giao thoa, ảnh hưởng của 
quá trình đô hộ, yếu tố bản địa được thể hiện rõ nét trong các đặc trưng, đặc điểm của 
các loại vật liệu kiến trúc xây thành, các đồ dùng sinh hoạt tìm thấy trong khu vực Luy 
Lâu qua nghiên cứu và khai quật khảo cổ học. 

4. Những định hướng nghiên cứu thời gian tới
- Luy Lâu do lịch sử quy định có vị thế đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu và tìm 

hiểu về lịch sử 10 thế kỷ đầu Công nguyên. Các kết quả nghiên cứu hiện nay về khu vực 
này còn hạn chế, vì vậy di tích này rất cần được nghiên cứu, khai quật một cách có hệ thống 
trong thời gian tới. Việc tìm hiểu về quy mô, cấu trúc tòa thành, dấu tích sinh hoạt và các 
vấn đề liên quan cũng như đánh giá toàn bộ quá trình tồn tại của Luy Lâu (liên tục, gián 
đoạn, khi là trị sở, khi không còn là trị sở…) cần được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Bên 
cạnh đó, việc khai quật và nghiên cứu về hệ thống di tích mộ gạch trong mối quan hệ với 
trị sở Luy Lâu là rất quan trọng.

Sơ đồ phân bố các tòa thành giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên
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- Song song với việc tập trung nghiên cứu, khai quật trong khu vực thành Luy Lâu, 
cần mở rộng phạm vi ra các địa bàn xung quanh, tiếp cận, xử lý các thông tin liên quan 
thông qua các di tích, di vật, các truyền thuyết dân gian, các giai thoại về nhân vật, sự kiện 
về Luy Lâu. Việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học tại đây cần tiếp cận trên cơ sở liên 
ngành, đa ngành với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu Sử học, Văn hóa 
học, Nghệ thuật học, Hán Nôm, Địa lý cổ…

- Sự phối hợp giữa Đại học Đông Á cùng một số chuyên gia Nhật Bản và Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia trong thời gian qua đã có những kết quả rất khả quan. Hai bên đã khảo sát 
thực địa, đạt được kết quả ban đầu và đi đến thống nhất trong quan điểm cũng như phương 
pháp nghiên cứu, tiếp cận, để chuẩn bị cho kế hoạch nghiên cứu thời gian tới. Chúng tôi tin 
tưởng sự hợp tác sẽ đạt hiệu quả và thành công.
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LUY LÂU CITADEL (THUẬN THÀNH, BẮC NINH)
RESEARCH ACHIEVEMENTS AND NEW DIRECTIONS 

Nguyễn Văn Đoàn, 
Lê Văn Chiến, Đinh Thị Lệ Huyền

In this article, the authors have been concerned with the issues related to Luy Lâu 
citadel, which is now located in Thanh Khương commune, Thuận Thành district, Bắc Ninh 
provinces. The authors focus on the following issues:

- Background of the land of Luy Lâu: generalizing the history of Luy Lâu throughout 
history periods since the Han dynasty. Through this, some features of Luy Lâu, such as 
space, system of roads and water routs, are also highlighted.

- History of the research of Luy Lâu: Luy Lâu was mentioned in the Chinese written 
historical documents, and then in historical documents under different dynasties. In the time 
of French colonialison, Luy Lâu was studied by French scholars, especially the study by 
C. Madrolle in 1937. The studies on Luy Lâu have being undertaken by different institutes 
since 1954 up to present, with several important discoveries. Most recent study has being 
done since 2012 under cooperation between the Vietnam National Museum of History and 
the East Asia University (Japan). 

- Position of Luy Lâu in the first millennium AD: based on the previous studies and 
especially preliminary results from the most recent study, the authors have stressed the role 
of Luy Lâu as an important politic and cultural center in the first ten centuries AD. 

- The studies in the future: expanding the scope of study and using multidisciplinary 
approach are the authors’ suggestions to the studies of Luy Lâu in the future.


