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TỪ NHỮNG CẢNG THỊ SƠ KHAI CỦA VĂN HÓA ĐỒNG NAI CHO
ĐẾN THƯƠNG CẢNG ÓC EO - PHÙ NAM Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
(KHOẢNG THẾ KỈ 7 TCN ĐẾN THẾ KỈ 7 SCN)
Theo dòng lịch sử, vùng đất miền Nam Việt Nam trước khi được người dân
Việt chính thức khai hoang, phát triển, trở nên có sức sống mạnh mẽ như ngày nay
đã trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển lâu dài. Vùng đất này được bồi
tụ bởi hai hệ thống sông lớn là song Đồng Nai và sông Mê Kông cùng với vị trí địa
hình ven biển kéo dài. Nhiều lớp cư dân đã đến đây định cư, sinh sống, tạo nên đa
dạng sắc thái văn hóa của cư dân vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ từ thời cổ
trung đại với sự tồn tại của văn hóa Đồng Nai cho đến sự ra đời và phát triển của
vương quốc Phù Nam với nền văn hóa Óc Eo trong nhiều thế kỉ.
1.1. NHÓM CẢNG THỊ SƠ KHAI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
Vùng ngập mặn ven biển Đông Nam Bộ là vùng đất thấp, hình thành muộn,
địa hình bị chia cắt mạnh mẽ bởi hệ thống sông rạch chằng chịt. Điều kiện sinh thái
nơi đây không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp trồng trọt mà chủ yếu phát triển
phương thức khai thác tự nhiên.
Với nguyên liệu trầm tích cát, sét là điều kiện cho các ngành nghề thủ công
làm gạch, làm đồ gốm, nguyên liệu than bùn, củi đước làm chất đốt và nguồn lợi
thủy hải sản dồi dào. Bên cạnh đó, vùng ven biển Đông Nam Bộ nằm ở vị trí chiến
lược trên con đường giao thương Đông - Tây, với hệ thống sông sâu và rộng, thuận
lợi cho giao thương đường thủy, đó chính là tiền đề hình thành nên các cảng thị sơ
khai3.
Vùng ngập mặn Đông Nam Bộ không chỉ thu hút các nhóm cư dân vùng cao
Đồng Nai, Vàm Cỏ đến chiếm lĩnh và khai thác, mà vào giai đoạn Sơ kì Sắt còn có
những nhóm cư dân từ nơi khác tới đây sinh cư lập nghiệp. Di tồn vật chất mà các
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nhóm cư dân này để lại rất phong phú và đa dạng, thể hiện qua hai nhóm di tích ở
Cần Giờ và Long Sơn4.

Hình 1. Nhóm di tích Cần Giờ - Long Sơn trong vịnh Gành Rái
Tiêu biểu của nhóm Cần Giờ có di chỉ Giồng Cá Vồ và Giồng Phệt là các
giồng đất đỏ thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh, ở
vị trí phía nam vịnh Gành Rái cửa ngõ hướng ra Biển Đông.
Qua các kết quả khai quật khảo cổ học đã phát hiện hàng trăm mộ chum, bên
cạnh đó là một số mộ đất. Di vật tùy táng rất đa dạng, gồm có các loại đồ gốm (mô
hình tháp, bát chân cao, các loại bình, nắp gốm, chân đế các kiểu, các loại gốm con
tiện, mảnh chậu, khay, nồi nấu kim loại, tượng động vật, tượng người,...), đồ trang
sức bằng thủy tinh (hạt chuỗi đơn sắc, vòng tay), trang sức bằng đá quý (vòng tay,
khuyên tai ba mấu hoặc hai đầu thú làm bằng đá mã não, đá nephrite, garnet), các
hiện vật bằng vàng (hạt chuỗi, nhẫn), công cụ, vũ khí bằng kim loại, đồ sắt, đồ đồng,
xương và vỏ nhuyễn thể để chế tác vòng tay, hạt chuỗi,... Đây đều là những khu cư
trú - sản xuất chuyên biệt chuyển sang thành khu mộ táng. Niên đại của nhóm di tích
Cần Giờ được xác định trong khoảng thời gian từ 2700-2000 BP5.
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Hình 2. Di chỉ Giồng Phệt (Cần Giờ)

Hình 3. Sông Cần Giờ

Có thể thấy, giai đoạn này Cần Giờ là một trung tâm sản xuất thủ công lớn
của khu vực với các nghề làm gốm, chế tác đồ trang sức từ thủy tinh, đá quý và vỏ
nhuyễn thế, trong đó qui mô sản xuất gốm đạt tới mức công xưởng6.
Tiêu biểu của nhóm đảo Long Sơn có di chỉ Giồng Lớn, Giồng Ông Trượng,
Bãi Cá Sóng, thuộc Tp. Vũng Tàu, nằm ở phía bắc của vịnh Gành Rái, cách Cần Giờ
khoảng 10km về phía nam.
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Hình 4. Di chỉ Giồng Lớn (Long Sơn)
Qua các đợt khai quật khảo cổ học đã phát hiện các di chỉ cư trú và mộ táng
gồm mộ chum và mộ đất, di chỉ sản xuất gốm, đồng thời thu được một sưu tập lớn
phong phú về chất liệu và loại hình, gồm có đồ gốm (trong đó có xuất hiện loại gốm
đặc trưng của vùng Cần Giờ như bình Giồng Cá Vồ, bình Giồng Phệt, các loại cà
ràng có trang trí, các kiểu nắp gốm, chai gốm, mô hình tháp, tượng chim, linga), đồ
đá (các loại vòng tay, lục lạc bằng đá nephrite, mã não, hồng ngọc), đồ sắt (giáo,
kiếm, dao găm, dao chữ S, đục), đồ thủy tinh chủ yếu là các hạt chuỗi đơn sắc, đồ
vàng có số lượng và loại hình khá phong phú, gồm mặt nạ, linga, hạt chuỗi, khuyên
tai, lá vàng. Ngoài ra còn có đồng tiền Ngũ Thù thời Tây Hán.
Cũng như Cần Giờ, các nhóm cư dân ở Long Sơn chủ yếu vừa sản xuất gốm,
vừa chế tác các loại đồ trang sức bằng thủy tinh và đá quý, đồng thời khai thác nguồn
lợi của vùng sinh thái ngập mặn để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của mình. Trong
đó, theo nhóm nhà nghiên cứu Vũ Quốc Hiền, gốm Giồng Lớn là sự phát triển của
truyền thống gốm Giồng Cá Vồ và văn hóa Đồng Nai7.
Nhóm di tích Long Sơn được xác định trong khung niên đại từ thế kỉ 3TCN
đến khoảng thế kỉ 1-2 SCN, tương đương với giai đoạn muộn của Cần Giờ và đã bắt
đầu phát triển sang Óc Eo sớm8.
Ở vị trí địa lý nằm đối diện nhau trong vịnh Gành Rái có khoảng cách gần kề
10km, vào giai đoạn muộn của Cần Giờ, cư dân Cần Giờ và cư dân Long Sơn đã có
sự giao lưu trao đổi rất mật thiết. Sau đó, khi nguồn nguyên liệu sản xuất đã cạn kiệt
cùng với sự gia tăng dân cư, diện tích cư trú trở nên chật hẹp, các cư dân Cần Giờ
đã chuyển sang cư trú trên đảo Long Sơn, tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất,
buôn bán và khai thác tự nhiên. Với vị trí nằm ở khu vực vịnh Gành Rái hướng ra
Biển Đông, rất thuận lợi cho việc giao lưu với các nơi qua đường biển. Thông qua
đặc điểm của di chỉ và di vật cho thấy nhóm Cần Giờ - Long Sơn có tính chất của
những cảng thị sơ khai, có hoạt động trao đổi buôn bán với bên ngoài. Hàng hóa
giao thương là các sản phẩm đồ gốm, đồ trang sức bằng thủy tinh, đá quý,... được
sản xuất tại chỗ.
Nhóm di tích Cần Giờ và Long Sơn đã có những mối quan hệ rộng rãi với các
khu vực khác, đó là sự giao lưu trao đổi với cư dân ở vùng cao ven sông Đồng Nai
và sông Vàm Cỏ, bên cạnh đó là sự giao lưu vô cùng mật thiết với cư dân Sa Huỳnh
Vũ Quốc Hiền, Lê Văn Chiến, Khai quật di tích Giồng Lớn (Long Sơn, Vũng Tàu) năm 2005, Thông báo khoa học,
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, 2006, tr.21-41
8
Trương Đắc Chiến, Quá trình chiếm lĩnh vùng ngập mặn Đông Nam Bộ thời tiền - sơ sử, sđd, tr.28.
7

ở miền Trung Việt Nam. Qua đặc trưng về táng tục mộ chum, với sự có mặt của các
loại hiện vật điển hình như khuyên tai hai đầu thú, khuyên tai ba mấu, các loại đồ
gốm hình con tiện hay các loại hạt chuỗi và khuyên tai bằng vàng. Điều đó cho thấy,
mối quan hệ của cư dân Sa Huỳnh với nhóm di tích vùng ngập mặn Cần Giờ - Long
Sơn là sự giao lưu, tiếp xúc của các nền văn hóa có không gian văn hóa liền kề nhau.
Nhóm di tích Cần Giờ - Long Sơn là một dạng văn hóa riêng biệt có những yếu tố

của văn hóa Sa Huỳnh và mang yếu tố nội tại phát triển lên văn hóa Óc Eo.
Hình 5. Khuyên tai hai đầu thú và khuyên tai ba mấu khai quật ở Di chỉ
Giồng Cá Vồ (Nguồn: Nguyễn Kim Dung)
Nhóm di tích Cần Giờ - Long Sơn còn có mối quan hệ rộng rãi trong khu vực
Đông Nam Á thể hiện qua di vật đồ đồng, trang sức bằng đá với khuyên tai hai đầu
thú, khuyên tai ba mấu, hạt chuỗi đá quý và thủy tinh, mặt nạ vàng, hạt chuỗi và lá
vàng trổ lỗ, khuyên tai vàng có vòng ren... cũng xuất hiện rải rác ở Philippine,
Indonesia, Thái Lan, Campuchia,...
Ngoài ra, nhóm di tích Cần Giờ - Long Sơn còn có mối quan hệ với các vùng
Ấn Độ, Iran, Địa Trung Hải và Nam Trung Hoa, thể hiện qua sự xuất hiện các hiện
vật ngoại nhập như đồ mã não màu đỏ và đá crystal có nguồn gốc từ Nam Ấn Độ và
Iran, hiện vật mã não, agate, thủy tinh có nguồn gốc từ Ấn Độ, mô hình tháp gốm,
linga bằng vàng và bằng gốm mang ý nghĩa tôn giáo có mối liên hệ mật thiết với Ấn

Độ, di vật vàng của vùng Địa Trung Hải, tiền Ngũ Thù và những chiếc mặt nạ vàng
có mối liên hệ với vùng Nam Trung Hoa,...9
Có thể thấy, nhóm Cần Giờ - Long Sơn trong vùng vịnh Gành Rái đã có
những hoạt động sản xuất, dịch vụ thương mại, trao đổi sản phẩm thủ công với nhiều
nơi khác thông qua tuyến thương mại trong khu vực và quốc tế, là yếu tố đặc trưng
của những cảng thị sơ khai thời tiền - sơ sử trước khi phát triển lên giai đoạn văn
hóa Óc Eo rực rỡ và vương quốc cổ Phù Nam hùng mạnh của những thế kỉ tiếp theo
sau Công nguyên.
1.2. THƯƠNG CẢNG ÓC EO - PHÙ NAM
Dựa trên các nghiên cứu khoa học đã chứng minh từ những thế kỉ đầu sau
Công nguyên, vùng đất miền Nam Việt Nam đã không ngừng phát triển. Trong sự
phát triển đó đã hình thành nên vương quốc cổ Phù Nam từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 7 trên
nền tảng văn hóa Óc Eo.
Nhằm làm sáng tỏ nền văn minh của cư dân Phù Nam cổ xưa, các nhà khoa
học đã lật mở từng lớp đất truy tìm dấu vết khảo cổ học cùng với việc khảo cứu các
trang sử tản mạn và bia kí minh văn chữ Phạn. Các thư tịch cổ của Trung Quốc như
Tấn thư, Tống thư, Nam Tề thư, Lương thư, Trần thư được biên soạn vào các thế kỉ
6-7 dựa trên các ghi chép của hai vị quan Trung Hoa là Khang Thái và Chu Ứng
dưới triều nhà Ngô thời Tam Quốc (230-280) trong quá trình đi sứ đến Phù Nam,
đều có ghi chép Phù Nam là một nước lớn và có mối quan hệ quốc tế rộng rãi. Bên
cạnh đó, từ đầu thế kỉ 20, nhiều nhà khoa học phương Tây, chủ yếu là các nhóm
chuyên gia người Pháp đã tập trung nghiên cứu về Phù Nam cùng với dự án khai
quật qui mô lớn vùng Óc Eo - Ba Thê của Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp
là Louis Malleret năm 1944, và sau đó là hàng loạt các công trình nghiên cứu của
các học giả Việt Nam đã dần tái hiện diện mạo của vương quốc cổ bị vùi sâu trong
quá khứ.
Các kết quả nghiên cứu đã khẳng định chủ nhân của văn hóa Óc Eo, của nhà
nước Phù Nam là những cư dân nói ngôn ngữ Mã Lai đa đảo (Malayo-polinésien
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hay Nam Đảo10). Kết quả nghiên cứu khoa học đã chứng minh dấu tích của những
nhóm cư dân Nam Đảo từ nhiều thế kỉ trước Công nguyên đã có nhiều đợt thiên di
đến vùng ven biển miền Trung và Nam Việt Nam, cộng cư với một số cư dân bản
địa, mở rộng địa bàn sinh sống ở các vùng ven biển và Tây Nguyên Việt Nam. Trước
khi xuất hiện nền văn hóa Óc Eo, trong thời kì tiền Óc Eo, vùng đất Nam Bộ đã có
sự hình thành nền tảng kinh tế nguyên thủy với dấu tích các làng trồng lúa từ giữa
thiên niên kỉ 1 TCN của nhóm cư dân từ Tây Nguyên thiên di xuống. Đây cũng là
thời kì biển thoái làm cho bề mặt châu thổ sông Cửu Long đã hiện lên khá rõ nét,
nổi bật với những cánh đồng lúa nổi và tôm cá đầy khắp nơi. Lúc đầu họ kết gỗ làm
thành bè đi theo các dòng nước, khai thác những hạt lúa mọc tự nhiên và kết cây để
làm nơi cất trữ hạt lúa, tìm những khu giồng đất cao để ở. Dần dần họ đã gieo trồng
những hạt lúa hoang dại, dựng nhà sàn vừa để cư trú vừa để cất trữ lúa. Những nền
tảng kinh tế nguyên thủy đó đã dần phát triển với trình độ cao trên các giồng cồn đất
khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Cần Giờ,... tạo tiền đề cho sự ra đời của
văn hóa Óc Eo. Như vậy, văn hóa Óc Eo ra đời từ một vùng lúa nước mang đặc tính
chân núi kề cửa sông ven biển11.
Từ năm 50 TCN đến năm 550 SCN, vùng đất Nam Bộ bước vào giai đoạn
biển thoái, bước vào quá trình hình thành đồng bằng châu thổ sông Cửu Long12. Bên
cạnh các lớp cư dân đã sinh sống lâu dài ở đây, nhiều cư dân mới cũng tiếp tục đến
đây, tạo nên cộng đồng dân cư đông đúc có trình độ sản xuất thủ công cao và phát
triển hoạt động thương mại trao đổi buôn bán. Trên cơ sở đó đã hình thành bộ lạc có
trình độ phát triển theo tộc mẫu hệ, đó chính là tiểu quốc sơ khai Phù Nam của văn
hóa Óc Eo vào đầu thế kỉ 1 SCN. Theo các thư tịch của Trung Quốc đều ghi chép:
“Tục nước Phù Nam vốn khỏa thân, vẽ mình, xõa tóc và không biết may quần áo,
phụ nữ làm vua. Nữ vương của Phù Nam là Liễu Diệp (Nagi Soma), còn ít tuổi, khỏe
mạnh như nam giới13.”
Phù Nam thực sự trở thành vương quốc hung mạnh từ sau sự kiện vị nữ vương
của Phù Nam là Liễu Diệp kết hôn với vị vua của một tiểu quốc Ấn Độ là Hỗn Điền
(Kaundinya) vào nửa cuối thế kỉ 1 SCN. Thư tịch kể rằng: “Phía nam của Phù Nam
Trần Đức Cường, Vùng đất Nam Bộ thời kỳ vương quốc Phù Nam, in trong Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù
Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944 – 2004), Nxb Thế giới, Hà Nội, 2009,
tr.325.
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Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, Vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỉ 7, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà
Nội, 2017, tr.205.
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Lê Xuân Diệm, Quá trình hình thành châu thổ sông Cửu Long (tiếp cận từ địa sử học và thư tịch học), in trong Văn
hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, sđd, tr.20.
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Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, in trong Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, sđd,
tr.274.
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có nước Khích, quốc vương là Hỗn Điền. Một hôm Hỗn Điền được một vị thần cho
một bộ cung tên và bảo ông đi thuyền buôn ra biển. Khi thuyền đến gần nước Phù
Nam, Liễu Diệp đưa thuyền, dẫn quân ra nghênh chiến. Từ xa, Hỗn Điền giương
cung bắn mũi tên xuyên mạn thuyền làm nữ vương hoảng sợ xin hàng. Hỗn Điền
ghét tục khỏa thân của nước này nên ông bảo Liễu Diệp dùng vải quấn và cưới Liễu
Diệp làm vợ, sinh con. Từ đó cai trị và lập ra vương quốc Phù Nam, chia thành 7 ấp
do các con của Hỗn Điền cai trị, mỗi ấp gọi là tiểu vương14. Phù Nam được nhìn
nhận là một trong những vương quốc cổ đại đầu tiên được hình thành ở Đông Nam
Á.
Xét vị trí địa lý của Phù Nam lúc này, sách Lương thư của Trung Quốc đã
miêu tả: “Nước Phù Nam ở phía nam quận Nhật Nam, trong vịnh lớn phía tây của
biển, cách Nhật Nam khoảng 7.000 dặm, cách Lâm Ấp ở phía tây nam hơn 3.000
dặm. Khí hậu, phong tục giống như Lâm Ấp15.”
Nằm giữa hai thế giới Trung Hoa và Ấn Độ, vùng Đông Nam Á đã sớm tiếp
nhận nhiều ảnh hưởng của nền văn minh bên ngoài. Với tư cách là một trong những
nhà nước đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á, Phù Nam đã sớm có mối quan hệ mật
thiết với các thương nhân và nhà truyền giáo Ấn Độ. Mối quan hệ này cũng được
thể hiện từ chính sự kiện nữ vương Phù Nam kết hôn với vị vua Ấn Độ cho thấy quá
trình Ấn Độ hóa ở Phù Nam.
Qua con đường truyền giáo và tiếp xúc buôn bán với các thương nhân Ấn Độ,
dẫn đến sự tiếp xúc về ngôn ngữ và văn tự, chủ yếu qua đạo Bàlamôn và đạo Phật.
Từ những thế kỉ đầu Công nguyên, vương quốc Phù Nam đã tiếp nhận nhiều yếu tố
văn hóa Ấn Độ. Các tôn giáo giữ vai trò quốc giáo. Con đường vay mượn ngôn ngữ
được chuyển tải qua chữ viết, mà thể hiện rõ nhất ở các tập kinh sách. Các vua Phù
Nam đều thiết lập chế độ vương quyền kết hợp với thần quyền, do đó nhà vua cùng
với các vị sư tăng rất giỏi ngôn ngữ và văn tự Ấn Độ. Có thể nói, chữ viết của cư
dân Óc Eo - Phù Nam chính là sản phẩm của sự giao lưu văn hóa. Theo nhà nghiên
cứu Võ Sĩ Khải, chữ viết ở vùng châu thổ sông Mê Kông vào khoảng đầu Công
nguyên là một sản phẩm của sự giao lưu văn hóa do các thương nhân, các tu sĩ Phật
giáo và Ấn Độ giáo đem đến. Văn tự ở di tích Óc Eo là loại chữ Phạn cổ16.
Theo nhà nghiên cứu Ngô Văn Doanh, vai trò của Ấn Độ đối với sự ra đời của
các quốc gia Hindu giáo cổ đại đầu tiên ở Đông Nam Á, vai trò của Bàlamôn
Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, sđd, tr.274
Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, sđd, tr.273
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(Brahman) trong việc truyền bá và phổ biến văn hóa, tôn giáo... tuy nhiên, chỉ có ở
Phù Nam, những người Bàlamôn Ấn Độ mới trở thành các vị vua quan trọng của
vương quốc. Để củng cố và phát triển nhà nước của mình, các vị vua của Phù Nam
đã tiếp nhận những thành tựu của Ấn Độ về tổ chức vương quyền. Vì vậy, dù không
phải là thuộc địa của Ấn Độ, vương quốc Phù Nam vẫn tiếp nhận những thành tựu
về mọi mặt chính trị, xã hội và văn hóa của Ấn Độ để xây dựng đất nước của mình17.
Vào những thế kỉ đầu sau Công nguyên, cùng với Phù Nam còn có một số
vương quốc biển xuất hiện ở Đông Nam Á như là Champa, Srivijaya,... Giai đoạn
này, một số tuyến thương mại ở châu Á đã được thiết lập. Theo ý kiến của nhà nghiên
cứu Ian C. Glover, các tuyến thương mại đó đã kết tụ hệ thống trao đổi còn nhiều
tách biệt ở Đông Nam Á, đưa chúng hội nhập với mạng lưới rộng lớn khởi đầu từ
Tây Âu, qua Địa Trung Hải, vùng vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, rồi đến Ấn Độ, Đông Nam
Á và Trung Quốc18. Trong đó, Phù Nam đã nổi lên thành một khu vực có trình độ
sản xuất và thương mại phát triển nhất ở Đông Nam Á.
Vương triều Phù Nam gồm 13 đời vua ngự trị, đặc biệt, từ thời kì cai trị của
Phạm Man (220-225) đã kiểm soát một vùng rộng lớn, đóng thuyền lớn chế áp hơn
10 nước trên biển bao gồm nhiều tiểu quốc, bành trướng mở rộng đất đai tới năm
sáu ngàn dặm, về phía nam gồm một phần phía bắc bán đảo Malaysia, phía tây đến
thung lũng sông Mê Nam (Thái Lan), về phía đông kiểm soát một phần Campuchia
và toàn bộ khu vực miền Nam Việt Nam hiện nay19. Từ giai đoạn này, Phù Nam trở
thành một vùng trung tâm có chức năng đầu mối thương mại biển Đông - Tây, khống
chế nền thương mại hàng hải ở Đông Nam Á, bành trướng khu vực phía bắc vịnh
Thái Lan và toàn bộ các con đường giao thương giữa châu thổ sông Mê Kông và
vùng bán đảo Mã Lai, trở thành một đế chế hàng hải của vùng biển phương Nam.
Thời bấy giờ, nhu cầu hàng hóa từ phương Đông, đặc biệt là tơ lụa của Trung
Quốc, các loại hương liệu của Ấn Độ và Đông Nam Á luôn là nhu cầu bức thiết của
khu vực Địa Trung Hải, khiến cho tuyến hải thương giữa Trung Quốc và Ấn Độ qua
vùng biển Phù Nam càng trở nên sôi động. Thuyền buôn của Phù Nam thu mua
hương liệu của Ấn Độ, mua dầu long não ở Padang (Indonesia), mua vàng từ Borneo
(Malaysia), mua đinh hương ở Maluku (Indonesia), mua trầm hương ở Champa,...
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Hàng hóa tập trung ở bến cảng của Phù Nam và được trung chuyển lên các thuyền
buôn nước ngoài đến thị trường Trung Quốc, Địa Trung Hải, Ấn Độ,...
Bên cạnh đó, tuyến hải trình của thuyền buôn từ khu vực Nam Âu và Trung
Cận Đông thường trước hết phải đến miền Nam Ấn Độ rồi đến bờ đông vịnh Bengal
và dừng lại tại eo Kra, hàng hóa được vận chuyển lên đất liền, sau đó lại được chất
lên thuyền ở bờ tây của vịnh Thái Lan và tiếp tục được vận chuyển đến các cảng
vùng Đông Nam Á (cảng của Phù Nam, Lâm Ấp-Champa,...) và Trung Quốc. Như
vậy, Phù Nam luôn có vị thế rất đắc địa trên hải trình quốc tế đó.
Hơn nữa, hoạt động của mạng lưới giao thương quốc tế lúc bấy giờ luôn phải
tuân theo qui luật vận động của gió mùa. Từ tháng 4, gió tây nam bắt đầu thổi từ
miền nam Ấn Độ Dương về hướng đông bắc. Theo hướng gió, thuyền buôn từ Địa
Trung Hải và vịnh Ba Tư đến Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ hàng hóa lại tiếp tục được chuyển
đến vùng hạ lưu sông Irrawaddy và eo Kra. Vì vậy, mùa mậu dịch kéo dài đến tháng
6. Từ tháng giêng năm sau, gió lại chuyển hướng thổi từ phía đông bắc về tây nam,
theo đó thuyền buôn từ Đông Nam Á trở về Ấn Độ. Có những chuyến hải trình kéo
dài vài năm, vì vậy trên tuyến hải trình rất cần có những bến cảng neo đậu thuận lợi
trong thời gian dài đợi gió mùa, lấy nước ngọt, lương thực, củi khô, đồng thời cũng
dễ dàng trao đổi, tập kết và trung chuyển hàng hóa. Những bến cảng của Phù Nam
đã đáp ứng được các điều kiện này, đặc biệt là trung tâm thương cảng Óc Eo. Để
đón gió thuận lên phía bắc, thương nhân Ấn Độ và Đông Nam Á thường phải dừng
ở Óc Eo khoảng 5 đến 6 tháng để tiêu thụ và tập kết hàng hóa, đồng thời sửa chữa
tàu thuyền.
Phù Nam cũng trở thành nơi cung cấp thuyền và thiết bị đi biển cho các tuyến
hành trình dài ngày trên biển. Nam Tề thư có viết: “Người Phù Nam biết đóng thuyền
dài 8-9 trượng, lòng thuyền rộng 6-7 thước, đầu và đuôi giống hình con cá20.” Với
ưu thế vị trí trên tuyến đường thương mại quốc tế Đông - Tây, nhằm mục đích bành
trướng, phát triển nền thương mại biển của mình, Phù Nam đã khai thác tận dụng
triệt để hệ thống bến cảng ven biển mà trung tâm là thương cảng Óc Eo.
Thương cảng Óc Eo được hình thành từ thế kỉ 1, ở phía nam ngọn núi Ba Thê,
thuộc tỉnh An Giang ngày nay. Khi đó, biển còn ăn sâu vào đất liền. Tàu thuyền đi
vào vịnh Rạch Giá rồi theo đoạn kênh rạch mà vào khu vực cảng Óc Eo ngay chân
núi Ba Thê.
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Theo kết quả nghiên cứu khai quật khảo cổ học, các học giả trong nước và
quốc tế đều thống nhất vị thế kiến trúc của toàn khu đô thị thương cảng Óc Eo với
tổng diện tích rộng gần 500 ha, được khuôn bởi hệ thống hào lũy hình chữ nhật, dài
khoảng 3km, rộng khoảng 1,5km, chạy theo hướng bắc nam hơi lệch về phía đông
khoảng 10 độ. Chính giữa có dòng kênh Lung Lớn chia khu thương cảng làm hai
phần. Mỗi phần có thể chia nhỏ thành các ô khoảng 750m x 500m được bao bọc bởi
các dòng kênh vuông vắn. Thành Angkor Borei ở phía bắc, cách Óc Eo theo đường
chim bay khoảng 70km, ở vị trí cuối đoạn kênh chạy dài từ Óc Eo. Tòa thành có
tường cao tới 4-5m, bao bọc một khoảng đất gần hình chữ nhật rộng 300 ha21.
Ngoài ra, ở giữa cảng thị còn dấu tích ngã tư nối kênh Lung Lớn chính giữa
với hai kênh nhánh đi về phía sông Hậu Giang. Đây cũng là một tuyến đường thuận
lợi theo đường sông kết nối thương cảng Óc Eo với Biển Đông. Ngay ngã tư này có
xuất hiện kiến trúc gạch đá mang tên Gò Cây Thị mà theo các nhà nghiên cứu cho
rằng đó là kiến trúc dinh thự, công sở. Có lẽ đây chính là trung tâm quản lý, điều
hành, kiểm soát, phân phối hàng hóa của khu cảng thị Óc Eo.

Hình 6. Qui mô vị trí thương cảng Óc Eo (Nguồn: Internet)
Việc đào kênh phục vụ tưới tiêu và giao thông đi lại cùng với những hoạt động
buôn bán của cảng thị chắc chắn đã có ở quốc gia Phù Nam từ trước thế kỉ 3 trong
khu vực Tứ giác Long Xuyên. Cảng thị Óc Eo được xây dựng ngay cạnh chân núi
Ba Thê và các làng xóm, các điểm Gò Giồng Xoài, Gò Tư Trâm, Linh Sơn,... là các
21
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trung tâm kinh tế, tôn giáo, văn hóa, chính trị của Phù Nam ở giai đoạn đầu với chức
năng là một đô thị thương cảng lớn, có kinh thành, trung tâm hành chính của bộ máy
điều hành hệ thống các cảng thị và các thành ấp khác chịu sự chi phối của dòng họ
Hỗn... Chính nhu cầu phát triển của hoạt động cảng thị đã hình thành bộ máy điều
hành quản lý dựa trên nguyên tắc thương mại bình đẳng, có sự hỗ trợ thần quyền của
Hindu giáo, Phật giáo và các tín ngưỡng nguyên thủy bản địa. Đây chính là thời kì
cai trị bởi Hỗn Điền và Liễu Diệp cùng các thế hệ con cháu họ Hỗn.
Đến thời kì đế chế Phù Nam tương ứng với thời kì Phạm Man thay thế dòng
họ Hỗn cai trị từ đầu thế kỉ 3, xuất hiện con kênh đào dài khoảng 100km từ Óc Eo
lên phía bắc nối Angkor Borei và Phnom Da (Takeo, Campuchia hiện nay). Điều đó
chứng tỏ từ thế kỉ 3, Óc Eo không còn vai trò trung tâm hành chính của Phù Nam
nữa, nó chỉ mang chức năng trung tâm thương mại và ngày càng phát triển, còn trung
tâm hành chính của Phù Nam đã được chuyển về Angkor Borei, đúng như thư tịch
Trung Quốc đã miêu tả: “Kinh thành nước này cách biển 500 dặm, có sông lớn rộng
10 dặm chảy từ tây bắc sang phía đông đổ ra biển. Diện tích cả nước rộng hơn 3.000
dặm, đất thấp nhưng bằng phẳng22.”

Hình 7. Di chỉ Gò Cây Thị (dấu vết nhà sàn và mộ táng thể kỉ 2, đền thờ thế
kỷ 4-6)
Từ thế kỉ 4 đến thế kỉ 6 là giai đoạn phát triển phồn thịnh nhất của thương
cảng Óc Eo cùng với sự phát triển mật độ dân cư trong khu vực đô thị cảng ngày
càng dày đặc. Hệ thống đền thờ xây bằng gạch đá với các vật liệu kiến trúc bằng đất
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nung, các linga, tượng thờ bằng đồng, đá và cả hầm mộ có than tro vàng lá chôn theo
tăng lữ và quý tộc23.
Những phát hiện về dấu tích kiến trúc tôn giáo, đền thờ, mộ táng cùng với
nhiều hiện vật liên quan đến thương mại cho thấy cảng thị Óc Eo không chỉ có đồ
phục vụ tôn giáo mà còn của cả thương nhân và dân thường.
Theo kết quả nghiên cứu của Louis Malleret, một dạng kiến trúc thường gặp
trong các điểm tụ cư ở Óc Eo là các giếng trữ nước ngọt. Do khu đô thị là vùng cửa
sông ven biển, nguồn nước thường bị nhiễm mặn. Hệ núi Tri Tôn - Ba Thê và núi
Takeo đã tạo ra những mạch nước ngọt ngầm trong lục địa. Tại khu vực Óc Eo và
trung tâm hành chính Angkor Borei đều phát hiện các bể nước, giếng nước, đa phần
được xây viền bằng gạch đá đễ trữ nước ngọt sạch24.
Hoạt động của thương cảng trung tâm Óc Eo không thể tồn tại độc lập. Nó có
sự tham gia, hỗ trợ của mạng lưới các bến cảng vệ tinh, chợ nổi có chức năng tiêu
thụ, tập kết hàng hóa, giao lưu buôn bán với các vùng trong nội địa, ngoài ra còn có
sự tham gia của các trung tâm sản xuất thủ công nghiệp cung cấp hàng hóa cũng như
tiêu thụ các nguồn nguyên liệu để chế tác sản phẩm.
Di tích Nền Chùa (Tà Kev) cách di tích Óc Eo - Ba Thê 12km theo đường
chim bay và cách vịnh Rạch Giá 12km, thuộc xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên
Giang. Nối từ Óc Eo với Nền Chùa là một đường kênh cổ dài 15km, là đoạn đầu của
kênh Lung Lớn trước khi đổ ra cửa biển vịnh Rạch Giá. Nhà khảo cổ học Louis
Malleret đánh giá Nền Chùa nằm trên tuyến đường ra biển gần nhất của cảng Óc Eo,
là tiền cảng của đô thị thương cảng Óc Eo. Theo kết quả điều tra khai quật khảo cổ
học, ngay ven bờ kênh Lung Lớn đã phát hiện dấu vết các cọc gỗ, dấu vết cư trú, đặc
biệt có nền móng của một ngôi đền khá lớn được xây bằng đá, dạng hình chữ nhật
dài 25,6m, rộng 16,3m. Bên ngoài có một chiếc linga bằng sa thạch bị vỡ một nửa,
cao khoảng 1m cùng với nhiều hiện vật khác như linga, yoni bằng đá, con dấu khắc
hình thuyền, hình ốc, bùa đeo đúc hình người, mảnh gốm có hình nghệ nhân chơi
đàn, nhiều hạt chuỗi và đá quý,... Tại đây cũng phát hiện 19 ngôi mộ hỏa táng, trong
mộ chôn theo nhiều lá vàng mỏng có in hình người, hình thần, hình bò Nandin, rùa,
rắn, những đồng tiền, nhẫn, đá quý,25... Qua đó cho thấy Nền Chùa chính là một bến
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cảng cửa ngõ trước khi đi vào đô thị thương cảng Óc Eo, có hoạt động thương mại,
phục vụ các tăng lữ cũng như thương nhân và dân thường.
Di tích Cạnh Đền (Trăm Phố) thuộc xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh
Kiên Giang, được chứng minh qua các kết quả khảo cổ học là một khu cảng thị ven
biển quan trọng của vương quốc Phù Nam. Nó nằm ở vị trí ven biển phía nam, cách
di tích Óc Eo - Ba Thê khoảng 90km. Kết quả khai quật năm 1981 và 1986 đã ghi
nhận vùng đất dưới chân các gò nổi có dấu vết cư trú nhà sàn, cọc gỗ dưới đáy các
mương nước, nhiều mảnh gốm, trái cây, hạt lúa, di cốt người, xương động vật, nhiều
loại hình liên quan đến di tích xưởng thủ công làm đồ sắt, đồ trang sức bằng vàng,
bạc, đá quý, thủy tinh, các kiến trúc đền đài, mộ táng,... Đặc biệt, trong phạm vi di
tích Cạnh Đền, các nhà khảo cổ đã thu thập được rất nhiều di vật liên quan đến hoạt
động giao lưu với Ấn Độ và phương Tây, đó là những con dấu bằng đá quý, bằng
kim loại (13 tiêu bản), trên mặt có khắc chạm hình người, hình động vật, chữ cổ26,...
Có thể thấy, Cạnh Đền cũng là một bến cảng cửa ngõ quan trọng của vương quốc
Phù Nam trong việc giao thương với bên ngoài.
Cư dân Óc Eo sống chủ yếu dọc theo các kênh rạch, sông ngòi. Các con kênh
là những tuyến đường thủy nối liền với nhau, tạo thành mạng lưới giao thông chằng
chịt trên toàn vùng châu thổ sông Cửu Long. Kênh rạch là hình ảnh điển hình đặc
trưng của vùng đất này mà cho đến ngày nay người dân Nam Bộ vẫn tận dụng, thích
ứng nó trong cuộc sống hàng ngày. Những con kênh này không chỉ phục vụ nhu cầu
thủy lợi tưới tiêu cho nông nghiệp, mà nó còn tạo ra một hệ thống giao thông đường
thủy rộng lớn phục vụ cho việc giao thương buôn bán hàng hóa giữa các vùng. Vùng
châu thổ sông Cửu Long ngày nay cũng vẫn mang đặc trưng vùng sông nước như
thời kì Óc Eo, vị trí những chợ nổi ngày nay như Phụng Hiệp, Châu Đốc, Cái Răng,...
chắc chắn cũng là những bến thuyền, chợ nổi tham gia vào hoạt động tập kết và
trung chuyển hàng hóa cho bến cảng trung tâm vào thời kì nhà nước Óc Eo - Phù
Nam, bởi đây chính là một cách thích nghi hài hòa với môi trường sông nước tự
nhiên của cư dân cổ cũng như cư dân hiện đại.
Bên cạnh đó, cảng thị Óc Eo còn có mối liên hệ mật thiết với những bến cảng
và các khu xưởng chế tác thủ công kim hoàn của Phù Nam, như di tích Đá Nổi (An
Giang), Nhơn Thành (Cần Thơ), di tích Gò Hàng (Long An),... Các di tích này
thường lưu lại dấu tích của lớp văn hóa cư trú, có xuất hiện các hạt vàng nhỏ như
trứng cá, những mạt, bụi, lá vàng nhỏ, các mảnh nguyên liệu đá quý, tinh thể thạch
anh, dụng cụ làm đồ kim hoàn,... Di tích Đá Nổi phát hiện 317 hiện vật vàng gồm
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đồ trang sức như nhẫn, vật đeo, lá vàng mỏng chạm hình người, thần linh, động vật,
thảo mộc, văn tự sanscrit cổ, trang trí hình học, phần lớn là biểu tượng thuộc tín
ngưỡng Bàlamôn27. Đặc biệt, di tích Gò Hàng còn được gọi là “cánh đồng vàng”
thuộc địa phận xã Vĩnh Đại, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có dấu tích của xưởng
chế tác kim hoàn. Trên bề mặt di tích có nhiều di vật như gốm, cọc gỗ, nhiều hạt
chuỗi bằng thủy tinh, đất nung, đá quý, đặc biệt là nhiều mạt vàng nhỏ li ti như trứng
cá, vàng cám và các loại đồ vật kim loại khác... Tại một địa điểm gần trung tâm của
gò còn phát hiện được một sàn rất cứng cùng nhiều mảnh gốm mịn kết dính ở phần
địa tầng bị xáo trộn28. Có thể thấy, Gò Hàng là nơi có di tích xưởng thủ công kim
hoàn và sản xuất gốm rất lớn, sản phẩm đa dạng, số lượng lớn. Khoảng vào những
năm 1980, nhiều người đổ về đây đào bới tìm vàng, hạt chuỗi và các đồ quý giá dẫn
đến di tích bị xâm phạm, xáo trộn nghiêm trọng.
Có thể nói, Phù Nam được các thương nhân nước ngoài lựa chọn là điểm dừng
chân lâu dài trong mỗi chuyến đi không chỉ bởi có vị trí bến cảng thích hợp mà Phù
Nam còn có rất nhiều loại hàng hóa quí hiếm được nhiều nước ưa chuộng. Lương
thư có miêu tả Phù Nam là vùng có nhiều sản vật như vàng, bạc, đồng, thiếc, trầm
hương, mộc hương, ngà voi, chim công lông biếc, chim anh vũ ngũ sắc29.
Không chỉ tập trung phát triển hoạt động thương mại hàng hải, thời kì Óc Eo
- Phù Nam đã có sự phát triển vượt trội của các ngành nghề thủ công, trở thành trung
tâm sản xuất cung cấp số lượng hàng hóa lớn. Theo Louis Malleret, dựa trên các
hiện vật thu thập được thì có ít nhất 6 nghề thủ công hội tụ ở Óc Eo, đó là nghề chế
tác đồ kim khí, đồng sắt, nghề gia công các đồ thiếc, nghề kim hoàn và đúc tiền bằng
bạc, nghề làm đá quý và thủy tinh, nghề chạm khắc đá, nghề làm đồ gốm30.
Đồ trang sức trong văn hóa Óc Eo đã đạt đến trình độ phát triển rất cao. Số
lượng lớn với đa dạng về loại hình, chất liệu. Người thợ thủ công đã chế tạo nên các
sản phẩm như vòng tay, khuyên tai, hạt chuỗi, vật đeo trang sức, nhẫn,... với các chất
liệu vàng, bạc, đồng, thiếc, thạch anh, kim cương, đá màu,... Kết quả sưu tập lần đầu
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tiên do Louis Malleret công bố với 1.062 hạt ngọc, 1.311
di vật vàng nặng tới 1.120gram tại di tích Óc Eo đã cho
thấy đồ trang sức là nét đặc trưng của nền văn hóa Óc
Eo, đặc biệt đồ trang sức vàng rất phổ biến, được chế tác
thành các lá vàng dát mỏng có hình tượng Phật, tượng
thần, chim, thú, cá,... nhẫn, khuyên tai…
Óc Eo - Phù Nam đã nhập nhiều loại nguyên liệu
hàng hóa của các thương nhân Đông Nam Á như vàng,
đồng, chì, thiếc, đá quý từ bán đảo Mã Lai hoặc của các
cư dân vùng cao để cung cấp cho các xưởng chế tác.
Trong di chỉ Óc Eo còn phát hiện kho hạt thủy tinh nhiều
màu sắc và thủy tinh trong suốt được gọi là bích lưu ly.
Có lẽ người Óc Eo còn nhập đá quý từ Ấn Độ, Thái Lan
và nguyên liệu thủy tinh thì nhập từ Ấn Độ và vùng
Trung Cận Đông. Nhiều khả năng, các nghệ nhân người
Ấn Độ đã cùng phối hợp chế tác các vật dụng và đồ trang
sức với thợ thủ công bản địa31.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều
hiện vật là hàng ngoại nhập khác như hai chiếc huy
chương vàng đúc nổi hình Hoàng đế La Mã Antonius
Pius (138-161) và Marcus Aurelius (161-180), một chiếc
đèn bằng đồng của Ba Tư kiểu dáng Sassanid (226-652),
một mảnh gương đồng Trung Quốc thời Đông Hán (25220), một nhẫn ngọc khắc chữ Mã Lai, 12 mảnh thiếc
làm nhẫn, dây chuyền, vòng tay khắc chữ Brahmi32.
Hình 8. Trang sức nhẫn, khuyên
tai vàng, lá vàng của văn hóa
Óc Eo

Bên cạnh đó, trong một số địa điểm buôn bán hoặc trung tâm sản xuất còn
phát hiện được những đồng tiền kim loại bằng vàng, bạc, đồng của Phù Nam và
những tấm niêm hàng bằng chì để niêm phong các gói hàng.
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vương quốc Phù Nam, sđd, tr.336
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Có thể thấy, trong suốt những thế kỉ đầu sau Công
nguyên, vương quốc Phù Nam đã phát triển với xu thế
hướng biển, đặc biệt là sự phát triển về qui mô lớn của
thương cảng quốc tế Óc Eo. Cư dân Óc Eo - Phù Nam đã
sớm có nền thương mại phát đạt với các nước trong khu
vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Ba Tư, La Mã,...
Vương quốc Phù Nam đã mở rộng các vùng đất chư hầu
bằng sức mạnh quân sự dựa trên nền kinh tế biển của mình,
giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, là trạm dừng chân,
trung chuyển hàng hóa trên tuyến đường thương mại biển
Đông - Tây với hai trung tâm văn minh lớn của nhân loại
là Ấn Độ và Trung Hoa.
Thế kỉ 4, Phù Nam ngày càng phát triển, trở thành
trung tâm thương mại quan trọng nhất Đông Nam Á. Thị
trường đáp ứng nhu cầu hàng hóa giữa Trung Quốc, Ấn Độ
và Tây Á lúc nào cũng sôi động. Trung Quốc cần vải bông
của Ấn Độ, các sản phẩm đá quý, ngọc, hổ phách, thủy
tinh, cánh kiến, san hô của Ấn Độ và thị trường Tây Á.
Ngược lại, phía Ấn Độ và vùng Tây Á lại cần thu mua tơ
lụa, gốm và đồ mỹ nghệ của Trung Quốc. Phù Nam với
thương cảng Óc Eo trở thành nơi đón nhận dòng lưu
Hình 9. Tiền Phù Nam – Óc Eo
chuyển chính của hệ thống thương mại Đông - Tây.
Từ thế kỉ 5, ngoài tuyến hải thương truyền thống vượt qua eo Kra mà đến Phù
Nam, những người đi biển châu Á đã thông thạo đường biển hơn và thực hiện tuyến
đường mới để tìm những thị trường hàng hóa mới. Thuyền buôn châu Á theo hải
trình vượt qua eo Melaka và Sunda, tìm các mặt hàng như long não ở Sumatra, gỗ
thơm ở Timor, hương liệu quí của Maluku,... Các thương nhân ở đây vẫn giữ mối
quan hệ cung cấp hàng hóa cho Phù Nam như trước và thu mua những sản phẩm của
Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á lục địa thông qua thương cảng Óc Eo – Phù
Nam. Bên cạnh đó, họ cũng bắt đầu thiết lập mối quan hệ giao thương trực tiếp với
Ấn Độ và Trung Hoa. Theo Paul Wheatley, lúc này vùng eo biển Melaka (Malacca)
trở thành trung tâm thương mại thứ ba ở Đông Nam Á, trung tâm của nó nằm ở phía
đông nam Sumatra, trở thành điểm trung tâm của hệ thống thương mại Malay ở

Borneo, Java, các đảo phía đông cũng như vùng cao và miền núi bán đảo Malay,
cùng các hệ thống song Chao Phraya và Irrawaddy33.
Bên cạnh đó là tuyến hải trình từ Nam Ấn Độ đi qua eo biển Sunda đến khu
vực cảng Champa rồi tiến về phương Bắc. Cảng Sunda cũng trở thành điểm trung
chuyển hàng hóa nhộn nhịp.Chính quyền Trung Hoa đã dành những điều kiện thuận
lợi trong buôn bán và xác lập quan hệ bang giao với các tiểu quốc vùng Nam Đảo.
Trước tình hình đó, đến thế kỉ 6, Óc Eo – Phù Nam vẫn áp dụng những chính
sách ngoại giao nhằm duy trì vị thế của mình. Phù Nam luôn cố gắng duy trì mối
quan hệ bang giao với Trung Quốc, mở rộng mạng lưới ảnh hưởng về phía nam đến
đảo Borneo và vùng đông Indonesia.
Tuy nhiên, một thời vàng son thịnh vượng của Phù Nam - Óc Eo cũng đã dần
dần bị phai nhạt. Sự hùng mạnh của Phù Nam cũng đến lúc chấm dứt. Sự suy tàn và
biến mất của vương quốc Phù Nam và thương cảng Óc Eo là do bởi một số nguyên
nhân sau:
Trước hết, đó là do sự ra đời của những trung tâm kinh tế mới ở khu vực Đông
Nam Á tham gia vào tuyến thương mại hàng hải quốc tế, tạo nên những tuyến đường
mới mà không cần đi vào Phù Nam, các trung tâm đó dần phát triển vượt trội Phù
Nam. Hơn nữa, Phù Nam vốn từ trước luôn có chức năng trung chuyển hàng hóa, là
điểm tập kết hàng hóa ở các nơi mang đến là chủ yếu. Vì vậy, khi các trung tâm sản
xuất hàng hóa đó đã có những tuyến đường thương mại mới và giao thương trực tiếp
với thị trường lớn là Trung Quốc thì Phù Nam không còn là điểm mà họ đến nữa,
như vậy Phù Nam đã dần mất đi những khách hàng và thị trường tiềm năng truyền
thống trước đây.
Thứ hai, Phù Nam vốn không phải là một đế chế có tổ chức chặt chẽ, thống
nhất dưới một bộ máy cai trị có quyền lực, mà chỉ là tập hợp các tiểu quốc với tư
cách là các nước chư hầu. Mối quan hệ giữa chính quốc Phù Nam với các tiểu quốc
chư hầu vô cùng lỏng lẻo và chỉ duy trì bằng sức mạnh quân sự chinh phục và đàn
áp, cướp bóc của cải và bắt người làm nô lệ. Bên cạnh đó, qua một số bi ký giai đoạn
thế kỉ 5-7 đã cho biết, ở thời kì hùng mạnh, các vị vua Phù Nam thường cho con
cháu hoàng tộc kết hôn với hoàng tộc của Chân Lạp và nắm quyền cai quản Chân
Lạp, vì thế chính Chân Lạp đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho sức mạnh quân sự
của đế chế Phù Nam34. Tuy nhiên, sự liên kết lỏng lẻo đó đã dẫn đến cơ hội cho tiểu
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quốc Chân Lạp với lực lượng quân sự hùng mạnh gây nên cuộc nổi loạn. Năm 550,
vua Chân Lạp đã tấn công vua Phù Nam, khiến vua Phù Nam phải rời khỏi Angkor
Borei mà chạy về thành Nafuna (Óc Eo). Đến năm 627 thì bị thôn tính hẳn, lúc này
các tiểu quốc chư hầu của Phù Nam cũng có sự vận động tách khỏi lệ thuộc. Tuy
giai đoạn này Chân Lạp đánh chiếm được Phù Nam, nhưng liên tiếp trong các thế kỉ
7-8 thường bị thế lực của vương triều Java đe dọa. Chân Lạp cũng không có sự khai
thác, phát triển vùng đất này.
Tuy nhiên, vùng đất Phù Nam - Óc Eo đi đến diệt vong còn do một nguyên
nhân quan trọng, đó là ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. Từ khoảng giữa thế kỉ 6
đã bắt đầu đợt biển tiến mới kéo dài hơn 800 năm35. Nước biển dâng ngập cao hơn
mực nước hiện nay khoảng gần 1m khiến nước mặn tràn ngập khắp nơi, nguồn lương
thực chính từ những cánh đồng lúa gạo của đồng bằng Nam Bộ đã bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, cuộc sống của cư dân Óc Eo gặp nhiều khốn khó, họ đã dần dần phải
bỏ miền đất này mà ra đi, một số đã sang vùng đất Champa, lên miền Tây Nguyên,
hoặc ra ngoài hải đảo, đến các trung tâm kinh tế mới ở Đông Nam Á tiếp tục nghề
buôn bán của mình. Quốc gia Phù Nam với thương cảng Óc Eo một thời hưng thịnh
đã dần đi vào dĩ vãng và biến mất khỏi lịch sử, chìm dưới những đầm nước ngập
mặn suốt nhiều thế kỉ sau.
Tóm lại, vùng đất Nam Bộ Việt Nam ngày nay đã có thời kì tồn tại lâu dài của
một đế chế biển hùng mạnh, nhân lực vật lực dồi dào, sản vật giàu có mới có thể xây
dựng nên hệ thống đường kênh lớn, những ngôi đền đồ sộ, hay những công xưởng
sản xuất kim hoàn lớn. Theo các nhà nghiên cứu thì cho đến nay, trên toàn Đông
Nam Á chưa có diện tích di chỉ nào rộng như Óc Eo với số lượng hiện vật phong
phú, đa dạng và độc đáo đến như vậy36. Thông qua kết quả nghiên cứu di chỉ và di
vật đã tái hiện lại diện mạo đô thị thương cảng quốc tế Óc Eo sầm uất một thời của
vương quốc Phù Nam.
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