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PHẦN 1: Mở đầu
1. Các căn cứ lập quy hoạch
1.1. Căn cứ pháp lý

a) Văn bản pháp luật có liên quan đến quy hoạch;
- LuËt Di s¶n v¨n ho¸ sè 28/2001-QH10 ngμy 29/6/2001 cña Quèc héi n−íc
Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp 9;
- LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH 11 ngμy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc
héi kho¸ XI, kú häp thø 4;
- LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngμy 29/11/2005 cña Quèc héi n−íc Céng
hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp 10;
- LuËt Quy ho¹ch ®« thÞ sè 30/2009/QH12 ngμy 17/6/2009 cña Quèc héi
n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ VII, kú häp 5;
- LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Di s¶n v¨n ho¸ sè 32/2009QH12 ngμy 18/6/2009 cña Quèc héi n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
kho¸ XII, kú häp 5;
- LuËt sè 38/2009/QH12 ngμy 19/6/2009 cña Quèc héi n−íc Céng hoμ x· héi
chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XII, kú häp 5 vÒ söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt
liªn quan ®Õn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n;
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch
xây dựng;
- NghÞ ®Þnh sè 37/2010/N§-CP ngμy 07/4/2010 cña ChÝnh phñ vÒ lËp, thÈm
®Þnh, phª duyÖt vμ qu¶n lÝ quy ho¹ch ®« thÞ;
- Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
lập phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ
sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
- V¨n b¶n sè 43-KH/TU ngμy 05/6/2009 cña Th−êng vô TØnh Uû vÒ kÕ ho¹ch
b¶o tån vμ ph¸t triÓn c¸c di tÝch Qu¶ng Ninh;
- Th«ng b¸o sè 334/TB-VPCP ngμy 15/12/2008 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ
kÕt luËn cña Thñ t−íng ChÝnh phñ trong buæi lμm viÖc víi UBND tØnh Qu¶ng Ninh;
- Th«ng b¸o sè 183/TB-VPCP ngμy 24/3/2009 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ
kÕt luËn cña Phã Thñ t−íng ChÝnh phñ NguyÔn Sinh Hïng trong buæi lμm viÖc víi
UBND tØnh Qu¶ng Ninh;
- V¨n b¶n sè 856/TTg-§P ngμy 02/6/2009 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc
triÓn khai thùc hiÖn kÕt luËn sè 47-KL/TW ngμy 06/5/2009 cña Bé ChÝnh trÞ;

- V¨n b¶n sè 674/BVHTTDL-DSVH ngμy 05/3/2010 cña Bé V¨n ho¸, ThÓ
thao vμ Du lÞch vÒ hoμn thiÖn nhiÖm vô Quy ho¹ch b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu
di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh;
- QuyÕt ®Þnh sè 315-VH/VP ngμy 28/4/1962 cña Bé tr−ëng Bé V¨n ho¸ (nay
lμ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vμ Du lÞch) c«ng nhËn Di tÝch khu vùc ®Òn vμ l¨ng Nhμ
TrÇn thuéc lμng An Sinh (nay lμ x· An Sinh), huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh
lμ di tÝch cÊp quèc gia;
- QuyÕt ®Þnh sè 2009/Q§ ngμy 15/11/1991 cña Bé tr−ëng Bé V¨n ho¸, Th«ng
tin vμ ThÓ thao (nay lμ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vμ Du lÞch) c«ng nhËn Di tÝch lÞch sö
vμ nghÖ thuËt cña Quúnh L©m, x· Trμng An, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh lμ
di tÝch cÊp quèc gia;
- QuyÕt ®Þnh sè 55/2006/Q§-BVHTT ngμy 29/05/2006 cña Bé tr−ëng Bé
V¨n ho¸ - Th«ng tin (nay lμ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vμ Du lÞch) c«ng nhËn Di tÝch
lÞch sö chïa Ngo¹ V©n, x· B×nh Khª, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh lμ di tÝch
cÊp quèc gia;
- QuyÕt ®Þnh sè 56/2006/Q§-BVHTT ngμy 29/05/2006 cña Bé tr−ëng Bé
V¨n ho¸ - Th«ng tin (nay lμ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vμ Du lÞch) c«ng nhËn Di tÝch
lÞch sö chïa Hå Thiªn, x· B×nh Khª, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh lμ di tÝch
cÊp quèc gia.
b) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng
an ninh, quy hoạch hệ thống di tích của địa phương đã được phê duyệt;
- KÕt luËn sè 47-KL/TW ngμy 06/5/2009 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ kÕt qu¶ ba n¨m
thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø X, NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng
bé tØnh Qu¶ng Ninh lÇn thø XII vμ nh÷ng chñ tr−¬ng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn tØnh
Qu¶ng Ninh ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020;
c) Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích đã được phê duyệt;
- QuyÕt ®Þnh sè 1008/Q§-UBND ngμy 13/4/2010 cña Chñ tÞch UBND tØnh
Qu¶ng Ninh vÒ viÖc phª duyÖt nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy
gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh;
d) Quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.
- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ quy ho¹ch x©y dùng ban hμnh theo QuyÕt
®Þnh sè 04/Q§-BXD ngμy 03/4/2008 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng;
- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chỉnh Phủ
về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
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1.2. Các căn cứ khoa học về khảo cổ, lịch sử

1.2.1. Khái quát lịch sử Phật giáo và sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng giáo
phái Trúc Lâm đến bố cục kiến trúc lăng mộ nhà Trần ở Đông Triều
Đạo Phật - Đạo, nghĩa đen là con đường, nghĩa bóng là cách sống, lối sống;
Phật là tiếng gọi tắt và được phiên âm từ chữ “bouddha”, có nghĩa là sáng suốt,
giác ngộ đến mức tuyệt đối. Người có công tu dưỡng đạt đến trình độ hiểu biết mọi
sự vật, thấy được chân lí và sống theo là người đã thành Phật.
Đạo Phật du nhập vào Việt Nam dưới thời Hán thuộc; đã từng có những tăng
sĩ người Thiên Trúc (Ấn Độ) truyền đạo ở các xứ Đông Dương. Tuy nhiên cho đến
thời Lí Trần, Phật giáo mới hưng thịnh và phát triển rực rỡ; Và trở thành quốc đạo.
Lμ PhËt gi¸o Hoμng gia, ®−îc sù quan t©m b¶o trî cña chÝnh quyÒn, c¸c c¬ së
cña Tróc L©m cã sù bïng næ m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l−îng vμ quy m«. Theo thèng kª
vμo thêi TrÇn n−íc ta cã kho¶ng 9.500 ng«i chïa. Riªng ph¸i Tróc L©m víi Yªn Tö
(chïa Hoa Yªn) lμ trung t©m, c¬ së chÝnh lμ c¸c chïa Quúnh L©m, C«n S¬n (H¶i
D−¬ng), VÜnh Nghiªm (B¾c Giang), B¸o ¢n (Hμ Néi) vμ hμng tr¨m chïa kh¸c h×nh
thμnh nªn tuyÕn PhËt gi¸o chñ ®¹o tõ Th¨ng Long ®Õn Yªn Tö. T− liÖu lÞch sö cho
biÕt, riªng Ph¸p Loa - tæ thø hai, cho x©y dùng ®Õn 200 chïa, ®óc h¬n 1.300 t−îng
phËt b»ng ®ång lín nhá. Chïa Quúnh L©m cã ®Õn h¬n 1.000 mÉu ruéng vμ h¬n
1.000 ng−êi ®Ó canh t¸c. C¸c chïa Siªu Lo¹i, B¸o ¢n còng cã t×nh tr¹ng t−¬ng tù.
Sè ruéng ®Êt nμy ®a phÇn do Hoμng gia nhμ TrÇn cung tiÕn. ThiÒn ph¸i Tróc L©m
cùc thÞnh vÒ nh©n lùc vμ tμi lùc, trë thμnh hËu thuÉn cho v−¬ng triÒu vμ ph¸t triÓn
thμnh mét thiÒn ph¸i PhËt gi¸o cã tÝnh nhμ n−íc, tæ chøc chÆt chÏ tõ Trung −¬ng
®Õn ®Þa ph−¬ng, cã c¬ së vËt chÊt, gi¸o luËt hoμn chØnh.
Còng ph¶i nãi thªm r»ng, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi phong kiÕn ViÖt
Nam cã hai dßng t− t−ëng chñ yÕu ¶nh h−ëng s©u s¾c ®Õn nÒn t¶ng trËt tù x· héi vμ
con ng−êi. §ã lμ PhËt gi¸o vμ Nho gi¸o. Tõ thÕ kû XI, Lý Th¸i Tæ ®· x©y dùng mét
quèc gia phong kiÕn ®éc lËp, hïng c−êng, mét Nhμ n−íc trung −¬ng tËp quyÒn PhËt gi¸o ®−îc lÊy lμm quèc ®¹o, nhiÒu nhμ vua lμ nhμ s−. §Õn thêi TrÇn víi sù ra
®êi cña Tróc L©m ®Ö nhÊt tæ, ®øng ®Çu lμ TrÇn Nh©n T«ng ®· t¹o nªn b−íc ngoÆt
¶nh h−ëng ®Õn trËt tù bè côc kiÕn tróc nãi chung vμ kiÕn tróc c¶nh quan nãi riªng.

trong nghÖ thuËt quy ho¹ch kiÕn tróc c¶nh quan. NÕu nh− trong bè côc kiÕn tróc
c¶nh quan thêi Lý míi cè g¾ng quy tô vμo ®iÓm gi÷a, chñ yÕu vÉn lμ ®èi xøng qua
trôc bè côc, th× thêi TrÇn, bè côc ®¨ng ®èi vμ quy tô vμo ®iÓm gi÷a “NiÕt bμn cùc
l¹c” ®−îc xem lμ mét nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch.
Lí luận TAM GIỚI của phái Trúc Lâm không mới trong văn minh Phật giáo
nhưng tư tưởng này được thể hiện độc đáo trong bố cục kiến trúc là một nét riêng:
Ba lớp kiến trúc trên ba độ cao khác nhau: Ở Yên Tử, Giải Oan ở lớp chân núi (Dục
Giới); Vân Yên ở lớp lưng chừng núi (Sắc Giới – đây là nơi tu hành chính của Trần
Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang); Vân Tiêu là lớp trên cùng (Vô Sắc Giới).
Ba lớp kiến trúc trong bố cục lăng các vua Trần ở Đông Triều (Trừ lăng Trấn Hiến
Tông) với bố cục từ thấp lên cao theo hình thể quả đồi cũng có ý nghĩa tương tự.
Trong bài diễn văn lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử của Hoà
Thượng Thích Thanh Từ có đoạn “Các Tổ Thiền tông đời Trần vì thấy căn cơ người
dân đa số quê dốt, không thể dùng Thiền tông chỉ thẳng được, nên mượn pháp môn Tịnh
Độ dạy họ tu. Song Tịnh Độ ở đây là lý Tịnh Độ. Trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của
Thượng hoàng Trần Nhân Tông có đoạn nói:
… Tịnh Độ là lòng trong sạch,
Chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương.
Di Đà là tánh sáng soi,
Mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc.
Nương câu Hồng danh đức Phật A-Di-Đà chuyên tâm trì niệm, tâm được yên lặng là
Tịnh Độ. Tâm lặng thì Phật tánh hiển lộ, là thấy Phật A-Di-Đà. Nên nói “Tự tánh Di Đà,
duy tâm Tịnh Độ.”
Người dân quê còn tin sự linh ứng mầu nhiệm của quỷ thần, thiền sư đời Trần dạy
họ trì chú để trừ tà ếm quỷ và nhờ thần lực của chú để cúng đàn giải oan... Đây là tùy cơ.
Tuy có Tịnh, Mật đồng tu, song Thiền tông đóng vai chủ đạo. Thế là Thiền tông lãnh đạo
Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 18”

Như vậy, với việc thờ Adiđà và lễ theo nghi thức chạy đàn đã cho ra đời loại
hình kiến trúc THÁP Phật (ngoài loại hình tháp mộ - mà chủ yếu là mộ sư).

Tr×nh tù tu hμnh theo quan niÖm t«n gi¸o cña ph¸i Tróc L©m lμ lý luËn tam
gi¸c (Dôc giíi, S¾c giíi vμ V« s¾c giíi). S¾c giíi lμ n¬i nhμ tu hμnh ®· gét röa ®−îc
bôi trÇn, chê ngμy nhËp “NiÕt bμn cùc l¹c”. Sù ph¸t triÓn rùc rì cña PhËt gi¸o ViÖt
Nam víi nh÷ng quan niÖm riªng, kh«ng vay m−în ®· biÓu hiÖn phÇn nμo tinh hoa
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Tông đặt ở tầng 1 của tháp. Trước khi lên chùa Hoa Yên, tín đồ đi vòng quanh tháp
theo chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa tụng kinh. Nghi thức này ở nước ta gọi là hình
thức chạy đàn. Ở đây tháp Huệ Quang là THÁP PHẬT.

Sơ đồ lăng Đồng Thái (Trần
Anh Tông) và Mục lăng (Trần
Minh Tông)

Căn cứ sơ đồ, lăng Trần Anh
Tông có 3 cấp. Cấp dưới cùng
có 4 lối vào ở 4 hướng
Đ,T,N,B; Cấp giữa có 3 hướng
vào, phía trước 3 cửa, hai bên
mỗi bên 1 cửa; cấp nền trên
cùng có 1 cửa phía trước

Căn cứ sơ đồ, lăng Trần Minh
Tông có 3 cấp. Cấp dưới cùng
có 4 lối vào ở 4 hướng
Đ,T,N,B; Cấp giữa có 3 hướng
vào, phía trước 3 cửa, hai bên
mỗi bên 1 cửa; cấp nền trên
cùng có 1 cửa phía trước

Toàn cảnh Định Lăng

Tượng chầu hai bên đờng
“Thần đạo” Minh Thập Tam
lăng – Bắc Kinh – Trung Quốc

Sơ đồ lăng Ngải Sơn (Trần
Hiến Tông)

Mặt bằng Minh Thập tam lăng và chi tiết Trường Lăng. Phần Tẩm (Mộ) bao giờ
cũng ở cuối trục Thần đạo.

Căn cứ sơ đồ, lăng Trần Hiến
Tông có 3 cấp. Cấp dưới cùng
có 4 đôi quan và vật chầu hai
bên đường “Thần đạo”

Như vậy, các bố cục lăng trước Trần Hiến Tông đều có bố cục
quy tụ điểm giữa là ngôi mộ “Niết bàn”; Riêng lăng Trần Hiến
Tông có sân chầu và hai hàng quan và vật chầu 2 bên theo tính
thần Nho giáo.

Quan chầu ở lăng
Trấn Hiến Tông

Nghiên cứu các bản vẽ thời Nguyễn (Trần triều Thánh tổ các xứ địa đồ) đã
chứng minh những nhận định trên.
Ở Thiền phái Trúc lâm, sau khi Trần Nhân Tông mất, Trần Anh Tông cho xây
dựng tháp Huệ Quang để đặt xá lị và tượng Trần Nhân Tông. Tượng Trần Nhân

Cũng xin nói thêm rằng, ở thời Trần cũng tồn tại 3 yếu tố PHẬT, NHO VÀ
ĐẠO. Tuy nhiên Đạo giáo có lực lượng quá mỏng, tổ chức không chặt chẽ. Khả
năng tập hợp con người vào các Đạo quán thấp kém, đặc biệt thua xa hệ thống
Chùa Tháp. Hơn nữa, hệ thống kinh kệ của Đạo giáo chủ yếu pha tạp một ít triết lí
Lão – Trang với các hình thức tín ngưỡng dân gian nguyên thuỷ, như sấm truyền,
bùa phép, cầu cúng v.v. Như vậy, về mặt thực tế chỉ là sự tranh chấp giữa Phật giáo
và Nho giáo. Phật giáo du nhập vào Việt nam từ rất sớm (vào mấy chục năm đầu
của thế kỉ thứ nhất) với nhiều con đường mà chủ yếu là theo lái buôn từ các nước
Ấn Độ, Hồi Hột… mà không biết tự bao giờ ngôi chùa đã là một bộ phận cấu trúc
của làng xã “ĐẤT VUA, CHÙA LÀNG, PHONG CẢNH BỤT”.
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H×nh vu«ng ngoμi
Hè trång c©y

§iÖn thê
H×nh vu«ng gi÷a
Cöa ®i
Mé
BËc thang

Mé

Lèi lªn

T−îng hÇu

Bố cục lăng Trần Anh Tông có hướng quy tụ
vào trung tâm – “cõi niết bàn” thể hiện cô
đọng sự ảnh hưởng của Phật giáo. Còn núi đồi
ở đây biểu hiện cho phần dương; mặt nước
cho phần âm trong tư duy lưỡng phân lưỡng
hợp của người Đông Sơn

Bố cục lăng Trần Hiến Tông bắt đầu xuất hiện
đường “thần đạo” với hai hàng tượng chầu hai
bên đường thần đạo – biểu hiện của sự ảnh
hưởng Nho giáo. Tuy nhiên ngôi mộ vẫn còn ở
vị trí chính tâm khu đất (mang nghĩa Niết bàn)

Nhà Trần
Mé
T−îng hÇu

Bố cục lăng Lê Thái Tổ với
hai hàng tượng chầu hai bên
đường thần đạo – biểu hiện
hoàn chỉnh sự ảnh hưởng
Nho giáo

Bố cục toàn bộ khu lăng tẩm
nhà Lê Sơ theo nguyên tắc
phong thuỷ của Nho giáo
Nhà Hậu Lê
Rõng th«ng

L¨ng Tù §øc

L¨ng Hoμng hËu
Khu ®iÖn thê
L¨ng KiÕn Ph−íc

L−u Khiªm hå
Xung Khiªm t¹
Du Khiªm t¹

Lăng Minh Mạng
Nhà Nguyễn

Tượng chầu hai bên đường thần
đạo của lăng Lê Thái Tổ

Nếu như triết lí Nho giáo nhà Lê được sử dụng
một cách cứng nhắc thì Lăng mộ nhà Nguyễn ở
Huế được hoàn chỉnh và ứng dụng một cách
đồng bộ các quan niệm của Nho giáo trong bố
cục lăng tẩm: Theo phong thuỷ, có tiền án, hậu
chẩm, tả thanh long hữu bạch hổ và tụ thuỷ;
Theo trật tự xã hội, có đường Thần đạo, có sân
chầu, tiền hậu, tả hữu; theo quan niệm, người
sống chỉ là tạm bợ, người chết mới là cõi vĩnh
hằng, nên bố cục lăng tẩm phải đầy đủ các hạng
mục như khi còn sống.

Còn Nho giáo vào thời kì đầu nhà Trần vẫn còn là “kẻ đến sau”, thậm chí
được truyền vào Việt Nam theo “chân kẻ xâm lược”. Vì thế Nho giáo vấp phải sự
phản kháng, cảnh giác tự nhiên của người Việt.
Đến giữa đời Trần, các nhà Nho đã có vai trò nhất định trong cung đình, muốn
cải cách thay các quy chế cũ, luật lệ quen thuộc bằng các quy định của Nho giáo.
Tuy bị Trần Minh Tông khiển trách, nhưng mười năm sau phong trào này lại dấy
lên; Đặc biệt từ năm 1330, khi mà phái Thiền Trúc Lâm bị suy vong với sự kiện Tổ
thứ ba Huyền Quang mất đi. Trong kiến trúc lăng mộ, sự ảnh hưởng của Nho
giáo được thể hiện rõ nét ở lăng Trần Hiến Tông.
§Õn cuèi ®êi TrÇn, Nho gi¸o dÇn chiÕm −u thÕ trong ®êi sèng x· héi. Hå Quý
Ly kh¼ng ®Þnh vai trß cèt yÕu cña Nho gi¸o trªn diÔn ®μn chÝnh trÞ - x· héi. H¬n
n÷a l¹i gi¸ng ®ßn m¹nh mÏ vμo ®¹o PhËt b»ng c¸ch buéc vua TrÇn ThuËn T«ng h¹
chiÕu th¶ bít t¨ng ®¹o ch−a ®ñ 50 tuæi ph¶i hoμn tôc. ChuyÓn nh÷ng ng−êi th«ng
hiÓu kinh gi¸o lμm ®Çu môc c¸c t¨ng ®å, th× sù ph©n chia x· héi theo ®¼ng cÊp,
phÈm trËt cña Nho gi¸o ®Æt cho kiÕn tróc nãi chung vμ nghÖ thuËt kiÕn tróc c¶nh
quan nãi riªng nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ trong bè côc: cã tiÒn - hËu, th−îng - h¹, t¶ h÷u. Hai bªn c¸c c«ng tr×nh ®¨ng ®èi qua ®−êng “thÇn ®¹o” theo bè côc chÝnh.
Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng quy ®Þnh nghiªm ngÆt cña thuyÕt phong thñy trong Nho
gi¸o cho viÖc lùa chän thÕ ®Êt vμ vÞ trÝ x©y dùng ®· kh¼ng ®Þnh sù tham gia cña c¸c
yÕu tè h×nh khèi thiªn nhiªn vμ nh©n t¹o trong bè côc c¶nh quan. Theo thuyÕt phong
thñy (gÐormancie) khi chän ®Êt x©y dùng ph¶i dùa vμo yÕu tè “s¬n chØ thñy giao”,
n−íc ch¶y qua tr−íc mÆt tõ tr¸i sang ph¶i, cã tiÒn ¸n vμ hËu ¸n (nói ®åi che phÝa
tr−íc vμ sau l−ng). Hai bªn lμ ®åi hoÆc doi ®Êt t−îng tr−ng cho thanh long, b¹ch hæ
trong t− thÕ chÇu hÇu (®Ó b¶o vÖ gia chñ).
Tõ ®ã quyÕt ®Þnh vÞ trÝ c¸c yÕu tè h×nh khèi kh¸c, còng nh− trôc bè côc chung.
§Æc biÖt thêi Lª - NguyÔn sau nμy.
Tư tưởng Nho giáo này được du nhập từ Trung Quốc. Bố cục quần thể Minh
Thập Tam lăng (được xây dựng vào đời nhà Minh – Trung Quốc) được tuân theo
quy tắc của Nho giáo. Tuy nhiên bố cục cụ thể lăng, có một số khác biệt: Bia và
tượng chầu chung cho toàn bộ Minh Thập tam lăng; trong khi ở Việt Nam mỗi lăng
đều có sân chầu và bia riêng biệt.
1.2.2. Tư liệu, thư tịch cổ
1.2.2.1. Đại Việt sử kí toàn thư. Một số sử liệu liên quan.
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(Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội - Hà Nội 1993).
1) Thái Tông Hoàng Đế. Họ Trần, tên húy là Cảnh, trước tên húy là Bồ, làm
Chi hậu chính triều Lý, được Chiêu Hoàng nhường ngôi, ở ngôi 33 năm (12261258), nhường ngôi 19 năm, thọ 60 tuổi (1218-1277) băng ở cung Vạn Thọ, táng ở
Chiêu Lăng. (Chiêu lăng: lăng của Trần Thái Tông, Dụ lăng: lăng của Trần Thánh
Tông, Đức lăng: lăng của Trần Nhân Tông, tỉnh Thái Bình).
Mậu Thân, năm thứ 17 (1248), tháng giêng, đổi miếu hiệu của Huy Tông gọi
là Thái Tổ, Thọ Lăng gọi là Huy Lăng.
Tháng 6, hoàng hậu Thuận Thiên băng, truy tôn là Hiển Tử Thuận Thiên
hoàng thái hậu.
Mùa đông, tháng 10, Vua ngự đến hành cung phủ Thiên Trường.
Tháng 2, ngày 24, vua nhường ngôi cho Hoàng thái tử Hoảng, lui ở Bắc Cung.
Thái tử lên ngôi Hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiệu Long năm thứ 1. Đại xá.
Vua tự xưng là Nhân Hoàng, tôn thượng hoàng là Hiển Nghiêu Thánh Thọ Thái
Thượng Hoàng Đế. Băng ở cung Nhân Thọ, táng ở Dụ Lăng.
2) Thánh Tông Hoàng Đế. Tên húy là Hoảng, con trưởng dòng đích của Thái
Tông. Mẹ là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng thái hậu Lý thị.
Nhâm Tuất, 1262, tháng 2, thượng hoàng ngự đến hành cung Tức Mặc, ban
tiệc lớn. Các hương lão từ 60 tuổi trở lên, mỗi người được ban tước, đàn bà được
hai tấm lụa.
Đổi hương Tức Mặc làm phủ Thiên Trường, cung gọi là Trùng Quang. Lại xây
riêng một khu cung khác cho vua nối ngôi ngự khi về chầu, gọi là cung Trùng Hoa.
Lại làm chùa ở phía tây cung Trùng Quang gọi là chùa Phổ Minh. Từ đó về sau, các
vua nhường ngôi đều ngự ở cung này. Do đó, đặt sắc dịch hai cung để hầu hạ, lại
đặt quan lưu thủ để trông coi.
Tháng 9 ,Vua ngự đến hành cung Thiên Trường. Đinh Sửu, (1277), tháng 4,
ngày mồng 1 , Thượng hoàng băng ở cung Vạn Thọ.
Mùa đông, tháng 10 ngày mồng 4, táng Thượng hoàng ở Chiêu Lăng, miếu
hiệu là Thái Tông, tên thụy là Thống Thiên Ngự Cực Long Công Mậu Đức Hiền
Hòa Hựu Thuận Thần Văn Thánh Võ Nguyên Hiếu Hoàng đế.
3) Nhân Tông Hoàng Đế. Tên húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ
là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu, sinh năm Mậu Ngọ, Nguyên Phong

năm thứ 8, tháng 11, ngày 11,ở ngôi 14 năm, nhường ngôi 5 năm, xuất gia 8 năm,
thọ 51 tuổi, băng ở am Ngoạ Vân núi Yên Tử, đưa về táng ở Đức Lăng.
Kỷ Mão, (1279), tháng giêng, lập bà phi Trần thị làm hoàng hậu.
Ất Dậu (1285), tháng 10 ngày 15, hai vua bái yết các lăng ở Long Hưng.
Đinh Hợi, (1287), tháng 2, Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu băng.
Mậu Tý, (1288), Tháng 3 quân Nguyên đã khai quật Chiêu Lăng muốn phá đi,
nhưng không phạm được tới quan tài. Đến khi giặc thua, chân ngựa đá ở lăng đều
bị lấm bùn. Phủ Long Hưng: là đất huyện Tiên Hưng cũ, nay thuộc huyện Đông
Hưng, tỉnh Thái Bình, nơi có lăng mộ của họ Trần. Bọn Ô Mã Nhi đã khai quật
lăng Trần Thái Tông để trả thù lần thất bại trước.
Canh Dần, (1290), tháng 5, ngày 25, Thượng hoàng băng ở cung Nhân Thọ.
Mùa đông, tháng 12, ngày 15, táng (Thượng hoàng) ở Dụ Lăng, miếu hiệu là
Thánh Tông, truy tôn là Huyền Công Thịnh Đức Nhân Minh, Văn Vũ Tuyên Hiếu
Hoàng Đế.
4) Anh Tông Hoàng Đế. Tên là Thuyên, con trưởng Nhân Tông, mẹ là Khâm
Từ Bảo Thánh hoàng thái hậu, ở ngôi 21 năm, nhường ngôi 6 năm, thọ 45 tuổi,
băng ở cung Trùng Quang, phủ Thiên Trường, táng ở Thái Lăng.
Giáp Ngọ (1294), tháng 2, ngày mồng 7 ban bố các chữ quốc húy: chữ húy của
vua là Thuyên, của Nhân Tông là Khâm, của Thánh Tông là Hoảng; của Thái Tông
là Cảnh, của Thái Tổ là Thừa, của Nguyên Tổ là Lý; các chữ nội húy: Thánh Từ
hoàng hậu là Phong, Thuận Từ hoàng hậu là Diệu, Hiển Từ hoàng hậu là Oanh,
Nguyên Thánh hoàng hậu là Hâm.
Kỷ Hợi (12990, tháng 5, Vua bái yết sơn lăng.
Tháng 6, tế khắp các thần kỳ núi sông.
Mùa thu, tháng 7, xây am Ngự Dược trên núi Yên Tử.
Tháng 8, Thượng hoàng từ phủ Thiên Trường lại xuất gia vào núi Yên Tử tu
khổ hạnh.
Kỷ Dậu (1309), tháng giêng, phong Đông cung thái tử Mạnh làm Hoàng thái
tử. Truy tôn Khâm Từ Bảo Thánh thái hậu làm Thái hoàng thái hậu. Sách phong
Thánh Bà phu nhân làm Thuận Thánh hoàng hậu. Thứ phi của vua là Phạm thị, là
con gái Phạm Ngũ Lão, không có con, xin xuất gia, vua cho.
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Canh Tuất (1310), tháng 9, ngày 16, rước linh cữu thượng hoàng về chôn ở
lăng Quy Đức, phủ Long Hưng, xá lỵ thì cất ở bảo tháp am Ngọa Vân; miếu hiệu là
Nhân Tông, tên thụy là Pháp Thiên Sùng Đạo Ứng Thế Hóa Dân Long.
Từ Hiển Hiệu Thánh Văn Thần Võ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế. Đem
Khâm Từ Bảo Thánh thái hoàng thái hậu hợp táng ở đấy.
Trước đó, linh cữu Nhân Tông tạm quàn ở điện Diên Hiền. Khi sắp đưa rước,
đã đến giờ rồi mà quan lại và dân chúng còn đứng chật cả cung điện. Tể tướng cầm
roi xua đuổi mà vẫn không giãn ra được. Vua cho gọi Chi hậu thánh chưởng Trịnh
Trọng Tử tới bảo:
"Linh cữu sắp đưa rồi mà dân chúng đầy nghẽn như vậy thì làm thế nào?
Ngươi hãy làm cho họ tránh ra".
Xá lỵ của Nhân Tông đưa cất vào bảo tháp, có sư Trí Thông phụng hầu. Trước
đây, khi Nhân Tông xuất gia, sư chùa Siêu Loại là Trí Thông tự đốt cánh tay mình,
từ bàn tay đến tận khuỷu tay, vẫn ung dung không biến sắc. Nhân Tông vào xem,
Trí Thông đặt chỗ cho vua ngồi, lạy và nói: "Thần tăng đốt đèn đó! Đốt đèn xong,
về viện ngũ kỹ, ngũ dậy, chỗ bỏng lửa phồng lên sẽ khỏi hết". Đến đây, Nhân Tông
băng, Trí Thông liền sai vào núi Yên Tử ở hầu bảo tháp chứa xá lỵ. Đến đời Minh
Tông, ông tự thiêu mà chết.
Quý Sửu (1313), tháng giêng, truy tôn Ninh Tổ phu nhân làm Ninh Từ hoàng
hậu, Mục Tổ phu nhân làm Mục Từ hoàng hậu.
5) Minh Tông Hoàng Đế, tên húy là Mạnh, con thứ tư của Anh Tông, mẹ đích
là Thuận Thánh Bảo Từ hoàng thái hậu Trần thị, con gái của Hưng Nhượng Đại
Vương Quốc Tảng, mẹ sinh là Chiêu Hiến hoàng thái hậu Trần thị, con gái của Bảo
Nghĩa Vương Bình Trọng. Ở ngôi 15 năm, nhường ngôi 28 năm, thọ 58 tuổi, băng
ở cung Bảo Nguyên, táng ở Mục Lăng.
Mậu Ngọ (1318), Mùa thu, tháng 8, ngày 19, Tuyên Từ thái hậu băng.
Bấy giờ, Thượng hoàng có ý xuất gia, nên sai cung nhân ăn chay. Các cung
nhân đều ngần ngại, duy có nữ quan Nguyễn Thị Diên chặt ngón tay đem dâng.
Thượng hoàng ngợi khen, ban cho 40 mẫu ruộng làm lương ăn tu hành ngày sau.
Rồi Thị Diên quả nhiên đi tu cho đến lúc mất, Phật hiệu là Tịnh Quang ni.
Mùa đông, phụ táng Tuyên Từ thái hậu ở cạnh lăng Nhân Tông.

Trước đây, Nhân Tông từng dặn lại Anh Tông ngày sau phải đem dì (tức là
thái hậu) táng ở cạnh lăng và vẽ bản đồ chôn cất thành huyệt hình thước thợ trao
lại. Đến đây, Thượng hoàng theo di mệnh, đào cạnh lăng để chôn. Đất lăng nhiều
bùn lầy, tiếng đào đắp vang động cả khu lăng. Thượng hoàng có vẻ lo. Trước đây,
khi sắp chôn thái hậu vào đấy, các quan tâu rằng không nên làm kinh động lăng
tẩm. Thượng hoàng nói:
"Tiên đế có lệnh, ta không dám trái. Nếu có tổn hại gì, ta sẽ chịu cả".
Sau khi chôn không được bao lâu, Thượng hoàng bị bệnh, đầy năm thì băng.
Canh Thân (1320), tháng 3, ngày 16, thượng hoàng băng ở cung Trùng Quang
phủ Thiên Trường, rước linh cữu vào cửa Tường Phù, quàn tại cung Thánh Từ.
Tháng 12, ngày 12, táng Thượng hoàng vào Thái lăng ở Yên Sinh (Thái Lăng
ở núi Yên Sinh, hai lăng Mục Lăng và Phụ Lăng cũng ở đó), miếu hiệu là Anh
Tông, thụy hiệu là Hiển Văn Duệ Vũ Khâm Minh Nhân Hiếu Hoàng Đế.
Thiên tử mất 7 tháng thì chôn, nay để hơn 9 tháng mới chôn. Có lẽ thế là theo
thuyết âm dương chăng(ở đây là chỉ quan niệm của các nhà chiêm tinh thuật số cho
rằng người chết phải chọn ngày, chọn giờ để chôn, nếu không được ngày giờ lành,
sẽ có thể gây ra tai họa cho người sống).
Thái học sinh Đặng Tảo thường xuyên đứng hầu bên giường ngự để viết di
chiếu. Anh Tông băng, vua đích thân khâm liệm. Chỉ có Quốc phụ cùng Tảo và gia
nhi chủ nô là Lê Chung tham gia việc này. Đến khi rước linh cữu về sơn lăng, Tảo,
Chung đều tới hầu lăng tẩm. Hàng năm, khi vua bái yết lăng, Tảo thường lánh đi
chổ khác, chỉ có ý nguyện ở lại phụng thờ lăng tẩm mà thôi, chứ không đòi xin gì
khác.
Vua thương Tảo nghèo, ban cho 20 mẫu ruộng, sai Trần Thế Hưng mang giấy
cho. Ruộng này khi trước đã ban cho thứ phi của vua là Thiên Xuân. Thiên Xuân
cứ giữ giấy cũ mà cày cấy, thế mà Tảo vẫn không tranh chấp với bà. Thế Hưng biết
chuyện, tâu thực với vua. Vua lập tức thu lại giấy của Thiên Xuân, đem ruộng trả
cho Tảo, Tảo cũng chẳng lấy làm mừng.
Chung thì đời mồ mả tổ tiên, bán ruộng đất, nhà cửa, đem gia quyến vợ con
đến Yên Sinh, chôn cất và làm nhà ở đấy. Cả hai người đều ở Yên Sinh cho đến khi
mất. Sau này Nghệ Hoàng đến Yên Sinh, tưởng nhớ hai người bề tôi đó, liền sai
Trần An trùng tu chùa cũ của Tảo và Chung, lại cấp ruộng để thờ cúng, ban tên
chùa là chùa Trung Tiết.
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Đinh Mão (1327) tháng 5, sét đánh lăng tẩm.
Mậu Thìn (1328). Bấy giờ, vua ở ngôi đã 15 năm, tuổi đã cao mà vẫn chưa lập
thái tử. Cha hoàng hậu là Quốc Chẩn giữ ý định đợi hoàng hậu có con rồi sẽ lập.
Cương Đông Văn Hiến hầu (không rõ tên) là con (có sách chép là em) của Tá
Thánh thái sư Nhật Duật, muốn đánh đổ hoàng hậu để lập hoàng tử Vượng, mới
đem 100 lạng vàng đút lót cho gia thần của Quốc Chẩn là Trần Phẫu, bảo nó vu cáo
Quốc Chẩn âm mưu phản loạn. Vua tin là thực, giam Quốc phụ thượng tể Quốc
Chẩn ở chùa Tư Phúc rồi cấm tuyệt không cho Quốc Chẩn ăn uống, bắt phải tự tử.
Hoàng hậu lấy áo tẩm nước cho Quốc Chẩn uống, uống xong thì chết. Bắt bớ đến
hơn trăm người liên can. Mỗi khi xử án, bị can phần nhiều đều kêu oan.
Kỷ Tỵ (1329), tháng 2, ngày 15, vua nhường ngôi, Vượng lên ngôi hoàng đế.
Rước thượng hoàng về ở hành cung Thiên Trường. Các hoàng tử chầu hầu.
6) Hiến Tông Hoàng Đế, tên húy là Vượng, con thứ của Minh Tông, mẹ đích
là Hiến Từ tuyên thánh hoàng thái hậu, mẹ sinh là Minh Từ hoàng thái phi Lê thị. Ở
ngôi 13 năm, thọ 23 tuổi, băng táng ở lăng Xương An.
Canh Ngọ (1330), tháng 7, Thuận Thánh Bảo Từ hoàng thái hậu băng tại am
Mộc Cảo, Yên Sinh.
Nhâm Thân (1332), tháng 2, ngày 15, phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng
thái hậu vào Thái Lăng. Trước đó, Thượng hoàng sai các quan chọn ngày chôn cất.
Có người bác đi rằng: "Chôn năm nay tất hại người tế chủ". Thượng hoàng sai hỏi
người đó rằng: "Người biết là sang năm ta nhất định chết à?". Người ấy trả lời là
không biết. Thượng hoàng lại hỏi rằng: "Nếu sang năm trở đi, ta chắc chắn không
chết, thì hoãn việc chôn mẫu hậu cũng được; nếu sang năm ta chết, thì lo xong việc
chôn cất mẫu hậu chẳng hơn là chết mà chưa lo được việc đó ư? Lễ cát lễ hung phải
chọn ngày là vì coi trọng việc đó thôi, chứ đâu có phải câu nệ họa phúc như các nhà
âm dương."
Rốt cuộc vẫn cử hành lễ tang.
7) Dụ Tông Hoàng Đế, tên húy là Hạo, con thứ mười của Minh Tông, do Hiến
Từ Hoàng hậu sinh ra. Ở ngôi 28 năm,thọ 34 tuổi, băng táng ở Phụ Lăng.
Quý Mùi (1343), tháng 11,ngày mồng một, Khâm từ hoàng Thái hậu băng.
Giáp Thân (1344), tháng 8, ngày 15 an táng Hiến Tông vào An Lăng ở Kiến
Xương (nay là huyện Vũ Thư và huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đinh Hợi (1347), tháng 8, Đôn Từ hoàng thái hậu Lê thị băng.
Đinh Dậu (1357), tháng 2, ngày 19, Thượng hoàng băng ở cung Bảo Nguyên,
miếu hiệu là Minh Tông, tên thụy là Chương Nghiêu Văn Triết Hoàng Đế. Trước
khi băng, vua dặn Hiến Từ thái hậu: "Sau khi ta mất, người ở lại cung Thánh Từ,
đừng vào núi đi tu". Sau khi Minh Tông băng, thái hậu theo lời dặn, không thụ giới
nhà Phật.
Mùa thu, tháng 9, ngày mồng 8 tôn Hiến Từ thái hậu làm Thái hoàng thái hậu.
Mùa đông, tháng 11, ngày 11, táng Minh Tông ở Mục Lăng ở xã Yên Sinh,
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, vì câu nệ ngày giờ nên để chậm.
Kỷ Dậu (1369) tháng năm, ngày 25, vua băng ở chính tẩm, miếu hiệu Dụ
Tông. Tháng 6, ngày 15, Hiến Từ Hoàng thái hậu sai người đón con thứ của cố
Cung Túc Đại Vương Dục là Nhật Lễ lên ngôi. Đổi niên hiệu là Đại Định năm thứ
1. Mùa đông, tháng 11, táng Dụ Tông ở Phụ Lăng.
Tháng 12, ngày 14, Nhật Lễ giết Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng thái hậu ở
trong cung.
8) Nghệ Tông Hoàng Đế, tên húy là Phủ, con thứ ba của Minh Tông. Mẹ đích
là Hiến Từ Tuyên Thánh thái hoàng thái hậu, mẹ đẻ là thứ phi họ Lê của Minh
Tông, em gái cùng mẹ với Hiến Từ, do con gái của Nguyễn Thánh Huấn lấy một
người họ lê sinh ra. Ở ngôi năm, nhường ngôi 27 năm, thọ 74 tuổi. Vua dẹp yên
được tai nạn bên trong, khôi phục được cơ đồ to lớn. Công nghiệp lớn lao, sáng lòa
vũ trụ. Song cung kính kiệm ước thì có thừa mà cương nghị, quyết đoán lại không
đủ, bên ngoài thì quân giặc xâm phạm kinh kỳ, bên trong thì gian thần ngấp nghé
ngôi báu. Xã tắc suy mòn, rồi đến diệt vong.
Canh Tuất (1370), Bảy lăng: Là Chiêu Lăng chôn Thái Tông, Dụ Lăng chôn
Thánh Tông, Đức Lăng chôn Nhân Tông, Thái Lăng chôn Anh Tông, Mục Lăng
chôn Minh Tông, An Lăng chôn Hiến Tông, Phụ Lăng chôn Dụ Tông.
Nhâm Tý (1372). Mùa đông, tháng 10, vua ngự đến phủ Thiên Trường, sửa lại
miếu thờ ở các lăng.
Tháng 11, ngày mồng 9, vua nhường ngôi cho hoàng thái tử Kính. Kính lên
ngôi hoàng đế. Đại xá. Vua tự xưng là Khâm hoàng. Các quan dâng tôn hiệu là Kế
thiên ứng vận nhân minh khâm hhoàng đế.
Truy tôn mẹ sinh là Quang Hiến thần phi làm Đôn Từ hoàng thái phi.
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Phong bà phi họ Lê làm Hiển Trinh thần phi.
9) Duệ Tông Hoàng Đế, tên húy là Kính, con thứ 11 của Minh Tông, em
Nghệ Tông. Mẹ là Đôn Từ hoàng thái phi. Sinh năm Đinh Sửu, Khai Hựu năm thứ
9 (1337), tháng 6, ngày mồng 2. Khi Nghệ Tông lánh nạn, quân lính, khí giới đều là
công sức của vua cả, vì thế (Nghệ Tông) đem nhường ngôi cho. Vua ở ngôi 4 năm,
thọ 41 tuổi. Vua ương gàn cố chấp, không nghe lời can, khinh thường quân giặc,
nên mang họa vào thân chứ không phải là do bất hạnh.
10) Phế Đế. Tên húy là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ
hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ 4, Tân Sửu (1361),
đến khi Duệ Tông đi đánh phương Nam rồi mất, được Nghệ Tông lập nên làm vua.
Sau bị giáng làm Linh Đức Vương, rồi bị thắt cổ chết. Ở ngôi 12 năm, thọ 28 tuổi,
chôn ở núi An Bài. Vua u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì, uy quyền ngày
càng về tay kẻ dưới, xã tắc lung lay, đến thân mình cũng không giữ được.
Tân Dậu (1381). Tháng 6, rước thần tượng các lăng ở Quắc Hương (thuộc
huyện Mỹ Lộc, Nam Định), Thái Đường (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Long
Hưng, Kiến Xương đưa về lăng lớn ở Yên Sinh để tránh người Chiêm Thành vào
cướp. Tháng 12, ngày mồng 6, sáng sớm, Thượng hoàng vờ ngự về Yên Sinh, sai
điện hậu hộ vệ, rồi sai chi hậu nội nhân gọi vua tới bàn việc nước. Vua chưa kịp ăn,
vội đi ngay, chỉ có hai người theo hầu thôi. Đến nơi, Thượng hoàng bảo vua: "Đại
Vương lại đây!", rồi lập tức sai người đem vua ra giam ở chùa Tư Phúc.
11) Thuận Tông Hoàng Đế, tên huý là Ngung, là con út của Nghệ Tông, ở
ngôi hơn 9 năm xuất gia hơn 1 năm, bị Quý Ly giết, thọ 22 tuổi. Vua chỉ ngồi giữ
ngôi không, việc nước trong tay quyền thần, tai họa đến thân mà không biết, thương
thay. Canh Ngọ (1390). Tháng 2, vua ngự về Long Hưng, Kiến Xương, Yên Sinh,
bái yết các lăng.
Giáp Tuất (1394). Tháng 12, ngày 15, Thượng hoàng băng, táng vào Nguyên
Lăng ở Yên Sinh, miếu hiệu là Nghệ Tông, tên thụy là Quang Nhiên Anh Triết
Hoàng Đế.
Đinh Sửu (1397). Mùa đông, tháng 11, Quý Ly bức vua dời kinh đô đến phủ
Thanh Hóa .
Vua đi Yên Sinh bái yết các lăng trước, rồi tới hành tại ở hương Đại Lại gọi là
cung Bảo Thanh.

Mậu Dần (1398), tháng 3, ngày 15, Lê Quý Ly bức vua phải nhường ngôi cho
hoàng tử An. Hoàng thái tử An lên ngôi ở cung Bảo Thanh, đổi niên hiệu là Kiến
Tân năm thứ 1. Đại xá. Tôn Khâm Thánh hoàng hậu là Hoàng thái hậu.
12) Thiếu Đế, tên là An, là con trưởng của Thuận Tông, ở ngôi 2 năm, Quý Ly
cướp ngôi, phế làm Bảo Ninh Đại Vương.
Kỷ Mão (1399 - Minh Thái Tổ Kiến Văn năm thứ 1), tháng 4, Quý Ly cưỡng
bức vua phải xuất gia thờ Đạo giáo, ra ở quán Ngọc Thanh thôn Đạm Thủy (nay
thuộc huyện Đông Triều – Quảng Ninh), mật sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn đi
theo để trông coi. Quý Ly làm bài thơ đưa cho Nguyên Quân, tức vua Thuận Tông
rằng:
Trước đó vua hèn ngu,
Hôn Đức và Linh Đức.
Sao không sớm liệu đi,
Để cho người nhọc sức?
Cẩn dâng thuốc độc. Vua không chết, lại dâng nước dừa và không cho ăn mà
vẫn không chết. Khi sai Xa kỵ vệ thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh thắt cổ mới
chết và đem chôn ở lăng Yên Sinh, miếu hiệu là Thuận Tông
Canh Thìn (1400), tháng 3, Quý Ly cướp ngôi, xưng là Thánh Nguyên năm
thứ 1; Hồ Quý Ly phế vua làm Bảo Ninh Đại Vương, vì vua là cháu ngoại nên
không giết.
Quý Mùi (1403). Hán Thương dựng miếu ở các lăng tẩm tại Thiên Xương, để
thờ cúng tổ khảo, sớm chiều cúng tế. Lại dựng miếu ở các lăng tẩm Bào Đột, Linh
Nguyên để thờ cúng tiên tổ. Ở kinh thành thì dựng Đông thái miếu để thờ cúng
tông phái họ mình, Tây thái miếu để thờ họ ngoại là Trần Minh Tông và Trần
Nghệ Tông.
Kỷ Hậu Trần
13) Giản Định Đế. Tên húy là Ngỗi, con thứ của Nghệ Tông, tên hiệu cũ là
Giản Định, họ Hồ đổi phong là Nhật Nam Quận Vương. Cuối đời Hồ, khởi binh
khôi phục nhà Trần. Ở ngôi hơn 2 năm. Vua không có tài dẹp loạn, lại giết bỏ
người giúp mình, tự chuốc lấy diệt vong, chẳng phải vì không may.
14) Trùng Quang Đế, tên húy là Quý Khoáng, con thứ của Mẫn Vương Ngạc,
cháu nội Nghệ Tông, cháu gọi Giản Định Đế bằng chú, ở ngôi 5 năm. Vua gặp thời
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loạn lạc, gắng chí mưu việc khôi phục, nhưng vì trời không giúp nhà Trần nữa, nuốt
hận mà chết, thương thay!
Trở lên là đời vua nhà Trần, bắt đầu từ năm Bính Tuất (1226) chấm dứt ở năm
Kỷ mão (1399), tổng cộng 174 năm và 2 đời vua nhà Hậu Trần 7 năm.
1.2.2.2. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn 1856-1881- Khâm Định Việt Sử
Thông Giám Cương Mục. Một số sử liệu liên quan.
(Nhà xuất bản: Giáo dục - Hà Nội 1998).
Bính Tuất (1226), Trần Thái Tông hoàng đế.
Tháng giêng, phong Lý Chiêu Hoàng làm Chiêu thánh hoàng hậu.
Tháng 10, suy tôn bố đẻ là Thừa làm Thượng hoàng; mẹ là Lê thị làm Quốc
Thánh hoàng thái hậu.
Tân Mão, (1231), tháng 8, Nhà vua về thăm làng Tức Mặc, ban yến và thưởng
cho những người phụ lão, tùy theo đẳng cấp khác nhau.
Hạ lệnh cho các nơi dịch đình đều đắp tượng Phật để thờ. Tục nước ta khi
trước, nhiều chỗ làm đình để cho người đi đường ngồi nghỉ, trát bằng vôi trắng, gọi
là "dịch đình". Thượng hoàng lúc còn hàn vi, thường ngồi nghỉ ở dịch đình; một
hôm, gặp một nhà sư bảo rằng: "Người thiếu niên này, mai sau có thể quý hiển to".
Nói đoạn, nhà sư ấy biến mất, không thấy đâu nữa. Vì thế nên nay nhà vua hạ chiếu:
phàm ở đâu có dịch đình đều đắp tượng Phật để thờ.
Giáp Ngọ (1234), tháng giêng, Thượng hoàng mất.
Tháng 8, an táng ở Thọ Lăng. Tôn thuỵ hiệu là Khai Vận Lập Cực Hoằng
Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần Vũ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu
Hoàng Đế, miếu hiệu là Huy Tông, hưởng thọ 51 tuổi.
Kỷ Hợi (1239), tháng giêng, dựng cung điện ở làng Tức Mặc.
Mậu Thân (1248), tháng giêng, truy tôn miếu hiệu Huy Tông làm Thái tổ, đổi
Thọ Lăng làm Huy Lăng.
Tháng 6, Hoàng hậu Lý thị mất, truy tôn là Hiển Từ Hoàng Thái hậu.
Bính Thìn (1256), tháng 3 nhuận. Đúc 330 quả chuông bằng đồng. Lời bàn
của Ngô Thì Sĩ - Đúc một lúc 330 quả chuông, lãng phí đồng để ném vào việc vô
dụng, xét ra nhà Trần sùng đạo Phật lại có phần hơn nhà Lý nhiều.

Mậu Ngọ (1258), tháng 2. Nhà vua truyền ngôi cho Hoàng Thái tử là Hoảng.
Sau khi Thái tử lên ngôi, tôn nhà vua làm Hiển Nghiêu Thánh thọ Thái thượng
hoàng đế.
Thái tử đã lên ngôi, xưng hiệu là Nhân Hoàng; bầy tôi dâng tôn hiệu là Kiến
Thiên thể đạo Đại Minh, Quang Hiếu Hoàng đế (tức là Thánh Tông)
Kỷ Mùi (1259), tháng 7, mùa thu. Nhà vua đi bái yết sơn lăng.
Nhâm Tuất (1262), tháng 2, mùa xuân. Đem làng Tức Mặc thăng lên làm phủ
Thiên Trường, dựng cung Trùng Quang, Trùng Hoa và chùa Phổ Minh ở phủ ấy.
Đinh Sửu (1277), tháng 4, Thượng hoàng mất.
Tháng 10, an táng Thượng hoàng ở Chiêu Lăng (phủ Long Hưng).
Mậu Tí (1288). Nhà vua rước Thượng hoàng về Long Hưng, làm lễ hiến phu ở
Chiêu Lăng. Trước đây, quân Nguyên xâm phạm đến Long Hưng, đào bới ở Chiêu
Lăng mà không động chạm đến tử cung. Nay nhà vua rước thượng hoàng về Long
Hưng, đem tù binh nhà Nguyên là bọn Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc đến hiến tiệp
4. Nhà vua trông thấy ngựa đá ở trước lăng, chân đều dính bùn, có làm hai câu thơ:
"Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, san hà thiên cổ điện kim âu". (Xã tắc hai lần bị
xâm phạm làm cho ngựa đá cũng phải khó nhọc; từ nay giang san sẽ được ngàn đời
vững bền như chiếc kim âu). Hai câu thơ này là có ý chỉ vào việc chân ngựa đá
dính bùn.
Canh Dần (1290), tháng 5, Thượng hoàng mất. Đặt tên thụy là: Huyền công
thịnh đức nhân minh văn vũ tuyên hiếu hoàng đế. Miếu hiệu là Thánh Tông, làm
vua 21 năm, nhường ngôi 13 năm, hưởng thọ 51 tuổi.
Tháng 12, mùa đông. An táng Thượng hoàng ở Dụ Lăng.
Quý Tị (1293), tháng 3, mùa xuân. Nhà vua truyền ngôi cho Thái tử là Thuyên.
Kỷ Hợi (1299), Nhà vua đi bái yết sơn lăng.
Tháng 6. Sai các quan đi tế khắp cả thần kỳ ở núi sông.
Tháng 7, Thượng hoàng lên núi Yên Tử, xả thân ở am Ngọa Vân.
Ban phát khoa giáo nhà Phật cho trong kinh thành và ngoài các lộ.
Thượng hoàng sau khi xuất gia, lên ở trong am Ngọa Vân trên ngọn Tử Tiêu
núi Yên Tử, tự hiệu là Trúc Lâm đại sĩ. Lúc Thiên Thụy công chúa bị bệnh nặng,
Thượng hoàng xuống dưới núi để thăm, khi trở về núi, đem công việc sau khi mất
dặn lại người thị giả là Pháp Loa, dặn xong thì mất. Pháp Loa dùng phép hỏa hóa.
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Tôn thụy hiệu là Pháp Thiên Sùng Đạo Ứng Thế Hoa Dân Long Từ Hiển Huệ
Thánh Văn Thần Vũ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng đế. Thượng hoàng ở ngôi 14
năm, nhường ngôi 13 năm, hưởng thọ 51 tuổi.
Canh Tuất (1310), tháng 9, mùa thu. An táng linh cữu Nhân Tông ở
Đức Lăng.
Nhâm Tí (1312), Nhà vua về đến Long Hưng, làm lễ hiến tiệp (Báo tin chiến
thắng và dâng tù binh đã bắt được) ở các lăng miếu rồi trở về cung..
Tháng 8, Tuyên Từ thái hoàng thái hậu mất. Trước đây, Nhân Tông thường
dặn bảo Thượng hoàng (Thượng hoàng đây là Trần Anh Tông, con Trần Nhân
Tông và Khâm Từ thái hậu. Tuyên Từ thái hậu là em ruột Khâm Từ, tức dì ruột
Anh Tông, hai chị em cùng là hoàng hậu của Nhân Tông) rằng: "Mai sau, khi dì 4
chết, nên đem phụ táng với mộ của ta". Nhân tiện, vẽ địa đồ vẽ cả huyệt táng thành
hình thước thợ giao cho. Đến nay Thái hậu mất, Thượng hoàng theo đúng như lời
di chúc. Các quan tâu rằng: "Lăng tẩm của tiên đế không nên động chạm đến".
Thượng hoàng nói: "Ta không dám trái lời di chúc của tiên đế, nếu có xảy ra sự
không hay thì ta tự đảm đương lấy". Sau cùng phụ táng Tuyên Từ ở Đức Lăng
(Lăng của Trần Nhân Tông).
Tân Dậu (1321), Tháng 10, mùa đông. Thi các thày chùa.

Nhâm Thân (1332), tháng 2, đưa quan tài Thuận Thánh Bảo Từ hoàng thái
hậu táng chung ở Thái Lăng (Lăng tẩm Trần Anh Tông, Thuận Thánh là vợ Anh
Tông). Trước đây, nhà vua sai các quan chọn ngày lành sẽ an táng; lúc ấy có người
bác đi, lấy cớ rằng năm nay an táng sẽ không lợi cho tế chủ. Thượng hoàng sai
người hỏi lại người ấy rằng: "Ta tất nhiên không chết à?". Người ấy thưa rằng:
"Điều ấy tôi không dám biết". Thượng hoàng nói: "Nếu ta không tránh khỏi chết,
thì lo việc tang mẫu hậu cho xong xuôi, chả còn hơn để khỏi chết uổng hay sao?
Này, việc vui mừng, việc buồn rầu, theo điển lễ phải chọn ngày, là để cho việc
được trịnh trọng đấy thôi, chứ có phải như thuyết nhà âm dương (Theo thuyết nhà
âm dương thì việc chọn ngày là quan hệ, vì cùng một việc, nếu chọn được ngày tốt
thì công việc sẽ thuận lợi mà người chủ sự cũng gặp nhiều điều hay, nếu chọn phải
ngày xấu thì sẽ trái lại) câu nệ về việc họa phúc đâu?". Bèn cử hành lễ hợp táng.
Tân Tị (1341), tháng 6, nhà vua mất.
Giáp Thân (1344), tháng 8, an táng Hiến Tông ở An Lăng phủ Kiến Xương.
Theo Ngô Sĩ Liên - Sau khi thiên tử mất, bảy tháng thì làm lễ an táng. Hiến
Tông mất đã bốn năm, đến nay mới táng, mà trong triều không nghe thấy ai đem
tang lễ ra tranh luận cả.
Đinh Dậu (1357), tháng 2, mùa xuân Thượng hoàng mất.

Thi các nhà sư bằng kinh Kim cương (Kinh nhà Phật, chương "Kinh tịch chí"
trong Tùy thư chép: Kinh này là thuyết pháp của Thích Ca Mâu Mi, do đệ tử là Đại
Ca Diếp soạn thuật ra)

Thượng hoàng mất ở cung Bảo Nguyên. Tên thụy là Chương Nghêu Văn Triết
hoàng đế, miếu hiệu là Minh Tông, ở ngôi 15 năm, nhường ngôi 28 năm, thọ 58
tuổi. Tháng 11, táng ở Mục lăng.

Đinh Mão (1327), tháng 5, mùa hạ. Sét đánh vào lăng tẩm (không rõ lăng nào).

Kỷ Dậu (1369), ngày mồng một, tháng 5, nhật thực. Nhà vua mất. Tháng 6.
Huệ Từ thái hậu lập Dương Nhật Lễ làm vua. Tháng 8, mùa thu. Dương Nhật Lễ
tôn bà Huệ Từ hoàng thái hậu làm Huệ Từ Tuyên Thánh thái hoàng thái hậu, bà
Nghi Thánh hoàng hậu làm Huy Từ Tá Thánh hoàng thái hậu; lập con gái Cung
Định vương Phủ làm hoàng hậu. Tháng 11, táng (Trần Dụ Tông) ở Phụ Lăng.

Kỷ Tị (1329), tháng 2, lập con là Vượng làm Hoàng thái tử và hạ chiếu truyền
ngôi; thái tử lên ngôi vua, xưng là Triết Hoàng, bầy tôi dâng tôn hiệu là Thể Thiên
Ngự Cực Duệ Thánh Chí Hiếu hoàng đế (tức là Hiến Tông). Tôn vua cha làm
Chương Nghiêu Văn Triết thái thượng hoàng đế và tôn Lệ Thánh hoàng hậu làm
Huệ Từ thái thượng hoàng hậu.
Thượng hoàng về ở hành cung phủ Thiên Trường.
Sau khi Anh Tông mất, thái hậu tự giữ mình chay khiết, duy không nhận pháp
giới nhà Phật và nói: "Người vị vong 3 này không thể trông mặt thày chùa, nói
chuyện với thày chùa được, chỉ cốt chay sạch đợi đến ngày chết, còn dùng y bát 4
làm chi?". Thái hậu ở chùa được 10 năm thì mất.

Nhâm Tí (1372), tháng 10, Nhà vua đi Thiên Trường, sửa tẩm miếu ở các lăng.
Tân Dậu (1381), tháng 3, sai thiền sư Đại Than đem các nhà sư đi đánh
Chiêm Thành. Chiêm Thành thường sang xâm lấn quấy nhiễu, binh lực của nhà
Trần bấy giờ đã mỏi mệt, kiệt quệ. Nhà vua bèn sai thiền sư Đại Than lựa lấy
những người khoẻ mạnh trong các nhà sư trong nước và những nhà sư ở rừng núi
không có độ điệp, tạm làm binh lính để đi đánh giặc.
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Tháng 6. Rước thần tượng các lăng về An Sinh. Rước thần tượng các lăng ở
Quắc Hương, ở Thái Đường, ở Long Hưng, và ở Kiến Xương đưa về An Sinh, cốt
để tránh nạn người Chiêm thường sang xâm lấn quấy nhiễu.
Canh Ngọ (1390), tháng 2, Nhà vua đi tuần du đến Long Hưng, Kiến Xương
và An Sinh, bái yết các lăng tẩm.
Giáp Tuất (1394), tháng 12 Thượng hoàng mất, mai táng ở Nguyên Lăng, xã
An Sinh, huyện Đông Triều. Đặt tên thụy là Quang Nghiêu Anh Triết Hoàng đế,
miếu hiệu là Nghệ Tông, ở ngôi vua ba năm, nhường ngôi hai mươi bảy năm,
hưởng thọ 74 tuổi.
Bính Tuất (1396), tháng giêng, sa thải một số tăng đạo. Những sư chưa đến 50
tuổi trở lên đều phải hoàn tục. Lại thi người nào thông hiểu đạo Phật, trao cho chức
Tăng đường đầu mục (có lẽ một chức đứng đầu nhà sư) và tri cung, tri quán, tri tự,
ngoài ra gọi là tu nhân (Người tu luyện pháp môn cửa Phật), hoặc thị giả.
Kỷ Mão (1399), Quý Ly giết Thượng hoàng ở quán Ngọc Thanh.
Sau khi đã truyền ngôi vua, Thuận Tông dời ra ở quán Ngọc Thanh. Quý Ly
ngầm sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn đi theo để trông nom coi sóc. Thuận Tông
hỏi Cẩn: "Anh đi theo ta, ý muốn làm gì?". Cẩn không nỡ nói rõ. Quý Ly làm thơ
bảo Cẩn rằng: "Nếu nguyên quân không chết, thì nhà ngươi phải chết". Cẩn dâng
thuốc độc, Thuận Tông không chết, lại dâng nước dừa và không cho ăn, cũng
không chết. Quý Ly bèn sai Xa kỵ thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh đem thắt cổ
cho chết.
1.2.2.3. Ngô Thời Sĩ. Việt sử Tiêu án. 1775.
(Nhà xuất bản: Văn Sử. 1991).
Ngày sóc tháng 11, mặt trời có vầng tròn hai vòng trong 3 ngày.
Thượng hoàng mất ở am Ngọ Vân (tự hiệu là Trúc Lâm Đầu đà Điều ngự Giác
hoàng), xưa kia Thượng hoàng xuất gia, ở ngọn Tử Tiêu Phong núi An Tử (tự hiệu
là Trúc Lâm Đại sĩ), chị gái là Thiên Thụy đau nặng, tự đi xuống thăm và nói nếu
chị ở cõi âm, xin hãy đợi em. Rồi về núi, đem hậu sự dặn Pháp Loa, ngồi yên lặng
hóa đi. Quả nhiên mất cùng ngày với bà Thiên Thụy, Pháp Loa rước lên hỏa đàn,
cháy còn lại 1000 hột xá lỵ, rước về kinh đô, vua lấy làm ngờ, quần thần xin bắt tội
Pháp Loa; Thái tử Chiêm (9 tuổi) hầu ở bên, hốt nhiên trong bọc có vài hột đưa ra
xem, kiểm lại trong hộp thiếu số hạt ấy, Vua cảm động khóc, không có nghĩa gì nữa.

Thượng hoàng học thức yên bác, rất uyên thâm đạo Phật, có làm ra sách: Thiết
chủy ngữ lục, Tăng già toái sự, Thạch Thất ngũ ngữ, còn truyền lại ở đời. Vua
Nhân Tôn đề câu kệ ở chùa Cổ Chân rằng: "Thế số nhất tức mặc thời tình lưỡng hải
ngân, ma cung hồn quản thậm, Phật quốc bất thăng xuân". Có một hôm, ở am Ngọc
Vân Thượng hoàng giục triệu ngay Bảo Lỵ, khi Bảo Lỵ đến Doanh Tuyền, thấy hai
con rồng vàng, lấy làm lạ, vua Nhân Tôn nói: "Ta sắp đi đây, sao ngươi lại đến
muộn thế"? Ngày sóc tháng 11 trời đất âm u, mưa to, vượn kêu gào, chim hót thảm
thương, đến nửa đêm, sao sáng vằng vặc, vua Nhân Tông hỏi là giờ gì? Trả lời là
giờ Tý, Vua nói đó là giờ ta đi; lấy tâm ấn trao cho Pháp Loa, liền nằm hóa ở am
Ngọa Vân. Lại trong năm Trùng Hưng, tạc bia ghi chép các việc, thế là qui mô đi tu
có ước định sẵn, xếp đặt yên cả. Vả trong văn bia nói tiên đế thế nhà Trần vốn
người An Sinh, huyện Đông Triều, sau di cơ đến Tức Mặc, cho nên lấy đất An Sinh
làm nơi tu hành, đó là tâm pháp truyền đời của nhà Trần.
Vua Nhân Tôn lấy thân người ta là hình thể của trời đất tạo cho, không luyến
tiếc gì, nên lúc sắp hóa mọi việc giao phó cho các tăng, không một lời nào nói với
Tự Hoàng. Nguyên Thượng nhân xếp hàng 3 vị tổ là: Vua Nhân Tôn là Thích Già
tái thế, Pháp Loa là Già Diệp, Huyền Quang là A Nàn. Điều Ngự trút áo rồng, bỏ
ngai vàng mà thế phát tu hành ở trên núi, tịch tĩnh mà chứng được nhân thừa dứt
trần tục mà thành được chính giác; cùng Pháp Loa có duyên từ mấy đời, từ khi gặp
được nhau ở Nam Sách, rồi cho tên là Thiện Lai, đi theo thụ giới là thuyết pháp,
tham thiền vãng cảnh ở các nơi Linh Sơn, Long Động, Sùng Nghiêm, Vân Mộng,
thoát hết phiền não mà đến cõi thanh tĩnh, giữ được phẩm hạnh cao, ngộ được chân
lý, hết thẩy vinh hoa phú quý ở đời không vật gì làm cho động tâm; thế nên vua
Nhân Tôn xuất gia lên ở núi, vui về sự hóa thân ở am Ngọa Vân; Pháp Loa thì quên
hết lợi thế di chúc, hỏa hòa rồi mới tâu vua biết, người đời đều khen là đạo đức cao
mà tin lòng, vua Anh Tôn cũng phải kính trọng mà không nỡ bắt tội.
Khi rước di hài vua Nhân Tôn về táng ở Đức Lăng, lúc tử cung sắp đưa ra,
người xem chật cả cung, lấy roi mà mở lối đi cũng không được, vua sai Trịnh
Trọng Tử dẹp mở đường. Trọng Tử đến sân rồng gọi đạo quân Long Dực hát khúc
Long Ngâm, dân chúng kéo đến đó xem, cung điện mới rộng chỗ đi được, lại lấy
những câu hát ở dọc đường, phổ vào khúc hát, làm cho có tiếng hát liền mãi, không
cần phải truyền bảo gì, mà khi đi lên, đi xuống, quanh chuyển, không còn lo
nghiêng lệch nữa. Người đời bấy giờ khen là có xảo tứ.
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Xá lỵ của vua Nhân Tôn chia làm hai phần: một đưa về táng ở Đức Lăng, một
thì để ở tháp An Tử. Có thày tăng chùa Siêu Loại là Trí Thông đốt tay cháy từ bàn
tay đến cánh tay, cứ ngồi nghiễm nhiên không đổi sắc mặt. Vua Nhân Tôn hỏi, trả
lời rằng: "Thần đốt đèn đó", lửa tắt rồi về tăng viện ngũ kỹ, đến khi thức dậy chỗ
phỏng lên đều khỏi cả. Đến lúc ấy xá lỵ vua Nhân Tôn đưa để ở bảo tháp, thày tăng
ấy liền lên núi hầu hạ.

- L¨ngNg¶i s¬n: l¨ng TrÇn HiÕn T«ng, ë d−íi nói x· Yªn Sinh, ng−êi ®¸ vμ voi
®¸, ngùa ®¸, hæ ®¸, dª ®¸, tr©u ®¸ nay vÉn cßn;
- L¨ngPhô s¬n: l¨ng TrÇn Dô T«ng, ë ch©n nói x· Yªn Sinh, tÈm ®iÖn vμ rång
®¸, k× l©n ®¸ vÉn cßn;
1.2.2.5. Tổng hợp giá trị lịch sử chủ yếu về các vua nhà Trần
Bảng 1: Bảng tổng hợp giá trị lịch sử chủ yếu về các vua nhà Trần

1.2.2.4. Đại Nam Thống nhất chí. (Nxb. Khoa häc x· héi, Hµ Néi, 1971).
- S¸ch sö chÐp (Kû TrÇn Anh T«ng) bia thÇn ®¹o ë Yªn Sinh nãi r»ng tiªn tæ
nhμ TrÇn vèn lμ ng−êi Yªn Sinh huyÖn §«ng TriÒu, sau dêi ®Õn ë h−¬ng Tøc MÆc
phñ Thiªn Tr−êng, cho nªn c¸c vua TrÇn ®Òu an t¸ng ë Yªn Sinh, mμ khi nh−êng
ng«i xuÊt gia còng lÊy Yªn Sinh lμm n¬i tu Èn;
- Mé tæ nhμ TrÇn ë x· Th¸i §−êng huyÖn H−ng Nh©n. Nguyªn tæ tiªn nhμ TrÇn
lμm nghÒ chμi c¸, cã thÇy ®Þa lý ph−¬ng b¾c sang n−íc ta t×m ®Êt ®Ó mé cho tiªn tæ
NguyÔn Cè, ng−êi x· T©y VÖ, NguyÔn Cè ®em lßng béi b¹c trãi thÇy ®Þa lý qu¨ng
xuèng s«ng may lóc gÆp thuû triÒu xuèng, nªn thÇy kh«ng chÕt. TrÇn C«ng ®−¬ng
®¸nh c¸, thÊy ng−êi kªu gäi, liÒn ®Õn cëi trãi cho vμ hái duyªn cí. ThÇy ®Þa lÝ ®em
viÖc bÞ h·m h¹i bμy tá vμ nãi: “t«i ®éi ¬n cøu vít ®−îc sèng l¹i, xin t×m mét c¸t ®Þa
®Ó b¸o ¬n”. Do ®Êy thÇy ®Þa lý gióp TrÇn C«ng ®Ó mé tæ ë ®©y;
- ë ®Ønh nói Yªn Tö (cã thuyÕt nãi ë Yªn Sinh, ®Þa phËn x· Nam MÉu, huyÖn
§«ng TriÒu) lóc TrÇn Nh©n T«ng b¨ng, n»m trªn t¶ng ®¸ lín nh©n ®Êy gäi lμ ®¸ niÕt
bμn, r−íc thi thÓ lμm ho¶ t¸ng, khi thiªu xong, ®−îc x¸ lÞ, mét nöa t¸ng ë l¨ng Quy
§øc, mét nöa t¸ng ë th¸p nμy; §êi ChÝnh Hoμ triÒu Lª söa l¹i, sau nμy nhμ chïa vμ
phßng t¨ng ®æ n¸t chØ cßn l¹i th¸p nμy;

TT
HĐ

Hiệu

Năm
đăng
quang
1226

01

Thượng
Hoàng

02

Thái Tông
Hoàng đế

12251258

03

Thánh Tông
Hoàng đế

12581278

04

Nhân Tông
Hoàng đế

12791293

- Chïa Hå thiªn ë x· Phó Ninh, tæng Thuû S¬n, huyÖn §«ng TriÒu, dùng tõ
triÒu TrÇn l©u ngμy ®æ n¸t, nay vÉn cßn dÊu vÕt cò. Tr−íc chïa cã hå sen, l¹i cã ®«i
chim h¹c th−êng bay ®i bay vÒ;
- L¨ng T− Phóc nhμ TrÇn: ë x· Yªn Sinh, huyÖn §«ng TriÒu. L¨ng tÈm TrÇn
Th¸i T«ng, Th¸nh T«ng vμ Gi¶n §Þnh ®Õ ®Òu ë ®©y. C¸c ®êi Hång ThuËn vμ Ho»ng
§Þnh triÒu Lª ®Òu cã tu bæ; l©u ngμy ®æ n¸t, nÒn cò vÉn cßn; n¨m Minh MÖnh thø
21 söa ®¾p l¹i vμ dùng bia;
- L¨ng §ång Th¸i: l¨ng TrÇn Anh T«ng, phô t¸ng B¶o tõ hoμng hËu, ë trªn
®Ønh nói nhá x· An Sinh, nay vÉn cßn rång ®¸, k× l©n ®¸ vμ bËc ®¸;
- L¨ng §ång môc: l¨ng TrÇn Minh T«ng, ë ch©n nói x· Yªn Sinh, tÈm ®iÖn cò
vμ rång ®¸, kú l©n ®¸ vÉn cßn;

Giá trị lịch sử
- Tên húi là Trần Thừa
- Sinh năm Giáp Thìn (1184)
- Vị Thượng Hoàng đầu tiên của triều Trần.
- Miếu hiệu là Huy Tông.
- Tên húi là Trần Cảnh
- Sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần (1218).
- Năm 1236 bỏ cung điện lên tu chùa Phù Vân,
Yên Tử. Tác giả cuốn “Khoá hư lục”
- Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần
thứ nhất – 1258.
- Năm 1258 nhường ngôi cho Thái tử và làm
Thái Thượng Hoàng đế.
- Mất ngày 1 tháng 4 năm Đinh Sửu (1277) tại
Phủ Thiên Trường, Nam Định. Thọ 60 tuổi.
- Tên húi là Trần Hoảng
- Sinh ngày 25 tháng 9 năm Canh Tí (1240)
- Mở khoa thi
- Bộ sử đầu tiên của VN: Đại Việt sử kí (Lê Văn
Hưu soạn)
- Khai khẩn đất hoang, mở mang điền trang.
- Năm 1279 nhường ngôi cho Thái tử và làm
Thái Thượng Hoàng đế.
- Mất ngày 25 tháng 5 năm Canh Dần (1290) tại
Phủ Thiên Trường, Nam Định. Thọ 51 tuổi.
- Tên húi là Trần Khâm
- Sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ (1258).
- Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần
thứ hai – 1285.

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

Nơi táng
28/8/1234 Thọ lăng Thái Bình
- Dụ Lăng Thái Bình;
miếu hiệu là
Thánh Tông
- Năm 1381,
rước Thần
tượng về
quàn ở lăng
Tư Phúc,
Đông Triều,
Q. Ninh
- Chiêu Lăng,
miếu hiệu là
Thái Tông Thái Bình;
- Năm 1381,
rước Thần
tượng về lăng
Tư Phúc,
Đông Triều,
Q. Ninh
Đức lăng,
tỉnh Thái
Bình
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05

06

07

08

09

- Hội nghị Bình Than.
- Hịch tướng sĩ
- Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần
thứ ba – 1288; Chiến thắng trên dòng sông Bạch
Đằng. Làm lễ dâng thắng trận ở Chiêu lăng.
- Năm 1293 nhường ngôi cho Thái tử và làm
Thái Thượng Hoàng đế.
- Đi tu, trở thành thuỷ tổ của phái Thiền Trúc
Lâm Yên Tử; Mất ngày 3 tháng 11 năm Mâu
Thân (1308) tại Am Ngoạ Vân. Thọ 51 tuổi.
1) Lập Thiền phái Trúc Lâm – Phật hoàng Trần Nhân Tông là Tổ Thứ Nhất
Anh Tông
1293- Tên húi là Trần Thuyên
Thái lăng –
Hoàng đế
1314
- Năm 1314 nhường ngôi cho Thái tử và làm Đông Triều,
Thái Thượng Hoàng đế.
Quảng Ninh
- Xã hội thái bình, thịnh vượng
- Mất năm Canh Thân (1320). Thọ 54 tuổi.
Minh Tông
1314- Tên húi là Trần Mạnh
Mục lăng –
Hoàng đế
1329
- Sinh năm Canh Tí (1300).
Đông Triều,
- Năm 1329 nhường ngôi cho Thái tử và làm Quảng Ninh
Thái Thượng Hoàng đế.
- Tôn trọng hiền tài
- Mất ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu (1357).
Thọ 58 tuổi.
2) Sau n¨m 1330 khi tæ thø 3 cña Ph¸i Tróc L©m lµ HuyÒn Quang mÊt
th× Tróc l©m dÇn ®i vµo suy vong
Hiến Tông
1329- Tên húi là Trần Vượng
Ngải Sơn
Hoàng đế
1341
- Sinh ngày 17 tháng 5 năm Kỉ Mùi (1319)
lăng – Đông
- Mất năm Tân Tị (1341). Thọ 23 tuổi.
Triều, QNinh
Dụ Tông
1341- Tên húi là Trần Hạo
Phụ Sơn lăng
Hoàng đế
1369
- Trước năm 1358, vua chăm lo chính sự.
– Đông
- Sau năm 1358 Rượu chè, chơi bời quá độ; gian Triều, Quảng
thần kéo bè đảng; trung thần lép vế. Triều đình Ninh
nổi loạn.
- Mất năm Kỉ Dậu (1369). Thọ 34 tuổi.
Nghệ Tông
1370- Tên húi là Trần Phủ
Nguyên lăng
Hoàng đế
1372
- Năm 1373 nhường ngôi cho em là Trần Kính – Đông
và làm Thái Thượng Hoàng đế.
Triều, Quảng
- Dẹp loạn bên trong, khôi phục cơ đồ nhà Trần. Ninh
- Để quân Chiêm Thành đánh chiếm Kinh đô
Thăng Long.

10

Duệ Tông
Hoàng đế

11

Phế Đế (Giản
Hoàng)
Hoàng đế

12

Thuận Tông
Hoàng đế

13

Thiếu Đế
Hoàng đế

14

Giản Định
Hoàng đế

15

Trùng Quang
Đế Hoàng đế

- Thọ 74 tuổi.
1373- Tên húi là Trần Kính
- Sinh ngày 2 tháng 6 năm Đinh Sửu (1337).
1377
- Vua là người cố chấp, không nghe lời can,
khinh thương quân giặc nên mang hoạ vào thân.
Thua quân Chiêm Thành và bị chất trong đám
loạn quân.
1377- Tên húi là Trần Hiệu
- Sinh ngày 6 tháng 3 năm Tân Sửu (1361)
1388
- Vua u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì,
uy quyền ngày càng về tay Hồ Qúi Ly.
- Năm 1388 Thượng Hoàng Nghệ Tông giáng
Phế Đế làm Linh Đức Đại Vương, sau đó bắt
thắt cổ chết.
1388- Tên húi là Trần Ngung
- Vua chỉ ngồi giữ ngôi, việc nước trong tay bố
1398
vợ là Hồ Quí Ly.
- Trần Khác Chân đánh chém đầu Chế Bồng
Nga, đánh thắng quân Chiêm Thành.
- N¨m 1396 “xuèng chiÕu sa th¶i c¸c t¨ng ®¹o
ch−a ®Õn 50 tuæi trë xuèng, b¾t ph¶i hoµn tôc”
- Tháng 11 năm 1397 Hồ Quí Ly bức Thuận
Tông dời kinh về Tây Đô.
- Tháng 3 năm 1398 Hồ Quí Ly ép Thuận Tông
nhường ngôi cho con trai là Hậu Án để đi tu ở
cung Bảo Thanh, núi Đại Lại, Thanh Hoá
3) Thuận Tông Hoàng đế theo Đạo Giáo
1398- Tên húi là Trần Án
- Lên ngôi lúc 3 tuổi
1400
- Ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn (1400) Hồ
Quí Ly bức Thiếu Đế nhường ngôi.
Hậu Trần
1407- Tên húi là Trần Ngỗi
- Con thứ Trần Nghệ Tông, cuối thời Hồ lập
1409
binh khôi phục nhà Trần, ở ngôi được 2 năm.
1409- Tên húi là Trần Qúi Khoáng
- Lên ngôi ở Nghệ An, khởi nghĩa chống quân
1414
Minh
- Bị quân Minh bắt, vua tôi cùng nhảy xuống
biển tự tử.

Đồng Hỉ lăng
– Đông
Triều, Quảng
Ninh
Lăng Tư
Phúc – Đông
Triều, QNinh

Đồng Hỉ lăng
– Đông
Triều, Quảng
Ninh

1.2.3. Hệ thống bia ký cổ và Trần triều Thánh Tổ- Các xứ địa
1.2.3.1. Hệ thổng bia kí cổ
 Bia đền An Sinh
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ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

Bia thø nhÊt lμ Trung tu tù bi ký, t¹o lËp ngμy 3 th¸ng 6 n¨m VÜnh ThuËn thø 7
(1771). Néi dung kh¾c c¸c lÖnh chØ cña chóa TrÞnh lμ TrÞnh Tr¸ng, TrÞnh T¹c, TrÞnh
C¨n, TrÞnh C−¬ng, TrÞnh Kh¶i. Chóa cho d©n An Sinh tr«ng nom khu ®Òn An Sinh
vμ l¨ng mé c¸c vua TrÇn. Trong bia cã kª khai sè ruéng ®Êt cña ®Òn An Sinh.
Bia thø 2 lμ Qu¶i lËp hËu thÇn bi ký, t¹o ngμy 10 th¸ng 6 n¨m C¶nh H−ng thø
28 (1767). Néi dung ghi l¹i viÖc ®¹i trïng tu ®Òn An Sinh do nh©n d©n ®Þa ph−¬ng
tiÕn hμnh. Ngoμi ra, nh©n d©n cßn dùng mét tÊm bia ®¸ vμ cét h−¬ng ®¸ 4 mÆt cóng
tiÕn vμo ®Òn thê c«ng chóa Ai Lao – Linh Xu©n (tÊm bia vμ cét h−¬ng ®¸ hiÖn nay
kh«ng cßn).
Bia thø 3. TrÇn triÒu bi ký, t¹o n¨m ThiÖu TrÞ thø 4 (1844). Néi dung ghi l¹i
viÖc t¹o lËp tÊm bia míi ®Ó thay thÕ cho bia cò t¹o n¨m ChÝnh Hßa thø 10 (1689).
Bia ®· bÞ mßn mê, h− ho¹i, nh−ng trong ®ã, mét ®o¹n v¨n bia viÕt: “Ghi l¹i sù tÝch
truyÒn l©u dμi, khiÕn cho sù tÝch cμng uy nghiªm. Sinh mÖnh cña d©n nhê ®ã mμ
kÐo dμi. Quèc gia nguyªn khÝ do ®©y mμ trμn ®Çy. VËy kh¾c vμo bia ®Ó lμm râ sù
tÝch. L¨ng mé c¸c xø së ngμy tÞch th¸ng kþ vμo viÖc phông sù ranh giíi c¸c chïa
®Òu kh¾c vμo bia ®Ó phông thê khiÕn cho quèc m¹ch tr−êng thä”. Bia cßn ghi râ vÞ
trÝ an t¸ng n¨m vÞ vua TrÇn, bèn vÞ hoμng hËu, c«ng chóa Ngäc Hoa, miÕu c«ng
chóa Ai Lao.
Bia thø 3. Trần triều bi kí, dựng năm Chính Hòa 11 (1690), ghi lại ngự vị các
vua Trần an táng tại đây:
Trần triều 5 vị Hoàng đế táng tại An Sinh điện. Anh Tông Hoàng đế lăng táng
ngày 16 tháng 3 năm Canh Thân tại xứ Đồng Thái 65 mẫu.

th¸ng 11 n¨m MËu Th©n. NiÕt bμn t¹i ®Ønh b¶o th¸p chïa Ngäa V©n, 60 mÉu, 2 sμo,
2 th−íc trong ®Þa giíi”.
Sù hiÖn diÖn cña c¸c tÊm bia nμy lμ minh chøng ph¶n ¸nh râ nÐt v¨n ho¸ thêi
TrÇn t¹i §«ng TriÒu. Qua néi dung v¨n bia cho thÊy, 8 ®êi vua TrÇn ®−îc an t¸ng
thμnh hai khu: Khu thø nhÊt lμ Nói Ngo¹ V©n, l¨ng cña Tam Th¸nh Tæ PhËt. Khu
thø hai lμ 5 vÞ vua TrÇn (xin xem chó thÝch 7). N¬i ®©y cßn cã l¨ng mé 4 vÞ hoμng
hËu, l¨ng c«ng chóa Ngäc Hoa vμ ®Æc biÖt lμ c«ng chóa Linh Xu©n ng−êi Ai Lao,
cã lÏ ®· ®−îc vua Ai lao g¶ cho vua TrÇn. C«ng chóa lμ ng−êi tμi ®øc vÑn toμn nªn
®· ®−îc vua TrÇn vμ nh©n d©n lËp ®Òn thê.
 Bia chùa Quỳnh Lâm
Văn bia chùa Quỳnh Lâm như văn bia An Nam cổ tích danh lam Đệ nhất Quỳnh
Lâm bi kí, cho biết chùa được xây dựng lại khá quy mô vào năm Vĩnh Tộ 3 (1621),
gồm Thượng điện 3 tầng, thiêu hương, tiền đường, hương vũ, Hậu Phật đường, hai bên
hành lang, hậu tăng phòng oản. Sau đó đến năm Cảnh Hưng 30 (1769) lại được tu sửa,
mở rộng quy mô, cùng việc tu sửa, tái tạo khu tháp mộ. Đó là tháp mộ của các Phật tổ
từng tu trì tại chùa.
1.2.3.2.Hình vẽ các di tích nhà Trần ở Đông Triều trong Trần triều Thánh
Tổ - Các xứ địa dồ (Thời Nguyễn)
(Do nhà Nguyễn ghi chép, đo vẽ; lưu trữ của Trường Viễn đông Bác cổ Pháp –
école Francaise d’ extrème orient)
 Hệ thống đền thờ

Minh Tông Hoàng đế ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu, táng tại Đồng Dịch 65 mẫu.

1) Đền Thái

Dụ Tông Hoàng đế, 25 tháng 5 năm Kỷ Dậu 65 mẫu.

(Không có theo Các xứ địa đồ)

Nghệ Tông Hoàng đế 15 tháng 12 năm Giáp Tuất, Đồng Thái, 65 mẫu.

2) Đền An Sinh

Khâm Minh thánh vũ Hiển đạo An sinh Hoàng đế ngày 20 tháng 10 năm Tân
Hợi, Đồng Sinh, 65 mẫu.
Vị Hoàng hậu lăng mộ tại Đồng Thái xứ 30 mẫu. Ngọc Hoa Ai Lao công chúa...
Tam th¸nh tæ PhËt triÒu TrÇn t¹i c¸c xø Ngäa V©n, T− Phóc, H¶i Thiªn cïng sè
ruéng h−¬ng háa: “Th¸i T«ng Tæ PhËt, mÊt ngμy 1 th¸ng 4 n¨m §inh Söu, 40 mÉu
trong ®Þa giíi. Th¸nh T«ng Tæ PhËt, mÊt ngμy 25 th¸ng 5 n¨m Canh DÇn, 40 mÉu
t¹i xø Chu Th¸i trong ®Þa giíi. Nh©n T«n §iÒu Ngù §Ö NhÊt Tæ PhËt, mÊt ngμy 1
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Một số nhận xét:
- Tổng thể đền cân
đối, bố cục đối xứng trên
trục dọc đền (đường Thần
Đạo); Có 2 tường thành
bao quanh;
- Bố cục mặt bằng
điện thờ hình chữ công;
Cổng đền 2 tầng 8 mái
8 đao;

Mặt bằng đền An Sinh. Vẽ lại theo Các xứ địa đồ

Một số nhận xét:
- Vị trí tổng thể Lăng (gồm 3 Lăng) phía sau, liền giáp với tường đất vòng
ngoài của đền An Sinh. Bố cục tổng thể không cân đối; Hệ thống núi bọc
bao quanh;
- L¨ng t− phóc gåm cã ba l¨ng, mét l¨ng phÝa trong dμi 6 tr−îng (19,8m), réng
3 tr−îng (9,9m), nÒn cao 1,3m. Mét l¨ng ë gi÷a dμi 2 tr−îng 3 (7,6m), réng 1
tr−îng (3,3m), nÒn cao 0,4m. Mét l¨ng phÝa ngoμi dμi 6 tr−îng (19,8m), réng h¬n 2
tr−îng (6,6m), nÒn cao h¬n hai th−íc (0,7m);
Nền có hình chữ công bên ngoài có thể là chùa Tư Phúc (?)
2) Thái Lăng (Lăng Trần Anh Tông)

- Diện tích đền chính:
169m2. Trong đó: Hậu
cung: 71m2. Trung đường:
21,7m2 và Tiền đường:
76,3m2.

 Hệ thống lăng mộ
1) Lăng Tư Phúc

Mặt bằng Thái Lăng. Vẽ lại theo Các xứ địa đồ

Vị trí lăng Trần Anh Tông và Trần
Minh Tông trong thể núi bao bọc
xung quanh

Một số nhận xét:

Mặt bằng Lăng Tư Phúc. Vẽ lại theo Các xứ địa đồ

Vị trí lăng Tư Phúc và đền An Sinh

- Vị trí tổng thể lăng liên kết cùng Lăng Trần Minh Tông trong thể núi bao bọc
bốn phía; Bố cục chủ yếu có 3 hình gần vuông lồng vào nhau theo hướng quy tụ;
cân xứng cả hai phương X và Y; phương Z là 3 cấp cao dần theo chiều địa hình của
qủa đồi nhỏ.
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- Th¸i L¨ng cã ba nÒn, nÒn thø nhÊt bªn trong dμi 2 tr−îng réng mét tr−îng 5
th−íc, cao 4 th−íc, cöa réng 3 th−íc cã con l©n b»ng ®¸ ng¨n c¸ch. NÒn hai chiÒu
§«ng T©y dμi 6 tr−îng, réng 1 tr−îng 5 th−íc; chiÒu Nam B¾c dμi 3 tr−îng réng 5
th−íc. NÒn thø ba chiÒu §«ng T©y dμi 6 tr−îng réng 1 tr−îng 5 th−íc; chiÒu Nam
B¾c dμi 3 tr−îng, réng 5 th−íc. PhÝa tr−íc vμ hai bªn t¶ h÷u më 5 cöa, c¸c cöa ®Òu
cã l©n vμ thÒm ®¸.
3) Mục Lăng (Trần Minh Tông)
Một số nhận xét:
- Vị trí tổng thể Lăng liên kết cùng lăng
Trần AnhTông trong thể núi bao bọc bốn phía;
Bố cục chủ yếu có 3 hình chữ nhật lồng vào
nhau theo hướng quy tụ vào chính tâm;

Mặt bằng Mục Lăng. Vẽ lại theo Các
xứ địa đồ

- Môc l¨ng: cã 3 nÒn, nÒn ë trong dμi réng
®Òu 2 tr−îng cao 2 th−íc më cöa réng 4 th−íc.
NÒn thø hai §«ng T©y dμi 3 tr−îng réng 2
tr−îng cao 1 tr−îng ; chiÒu Nam B¾c dμi 3
tr−îng, réng 1 tr−îng, cao 1 th−íc, më cöa réng
4 th−íc. NÒn thø ba §«ng T©y dμi réng 1 tr−îng
5 th−íc, Nam B¾c dμi 6 tr−îng më cöa réng 4
th−íc, bªn ngoμi phÝa tr¸i vμ ph¶i cã hai nÒn,
mçi nÒn dμi 24 tr−îng 5 th−íc, réng 2 tr−îng 7
th−íc, cöa réng 4 th−íc ®Òu cã l©n ®¸ thÒm ®¸.

Mặt bằng Ngải Sơn Lăng. Vẽ lại theo
Các xứ địa đồ

Vị trí lăng Trần Hiến Tông trong thể núi bao
bọc xung quanh

5) Phụ Sơn Lăng (Trần Dụ Tông)

4) Ngải Sơn Lăng (Lăng Trần Hiến Tông)
Một số nhận xét:
- Vị trí tổng thể Lăng trong thể núi bao bọc bốn phía; Bố cục Lăng có nét khác
biết với các Lăng khác ở Đông Triều. Xuất hiện tượng chầu; đường Thần đạo.
- Ng¶i S¬n l¨ng bao gåm: Trong lμ nÒn mé dμi hai tr−îng 9 th−íc, réng 8 th−íc cao
1 tr−îng. Thø hai lμ t−êng g¹ch chu vi ch©n t−êng ®Òu dμi 4 tr−îng 5 th−íc, réng 3
th−íc. Hai bªn mé lμ mét tr©u ®¸, 1 chã ®¸, 2 ng−êi ®¸, 2 voi ®¸, 2 ngùa ®¸, 2 hæ ®¸.
PhÝa bªn ph¶i lμ tÊm bia ®¸.

Mặt bằng Phụ Sơn Lăng. Vẽ
lại theo Các xứ địa đồ

Vị trí lăng Trần Dụ Tông trong thể núi bao bọc xung quanh

Một số nhận xét:
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- Vị trí tổng thể Lăng trong thể núi bao bọc bốn phía; Bố cục Lăng có hướng
quy tụ vào chính tâm với ba hình vuông lồng nhau; Xuất hiện tượng đá trước lối
vào Lăng tạo nên không gian hình chữ nhật (có thể là đôi ngựa, biểu thị của
“hạ mã”);

 Hệ thống chùa tháp
1) Chùa Ngoạ Vân
Một số nhận xét:
- Vị trí tổng thể chùa trên sát đỉnh
núi Ngoạ Vân; Bố cục chủ yếu dàn chải
theo sườn dốc địa hình;

- Phô S¬n L¨ng: ë Yªn Sinh cã 3 nÒn. NÒn thø nhÊt dμi 2 tr−îng, réng 1 tr−îng
5 th−íc, cao 2 th−íc, më 1 cöa. NÒn thø hai chu vi bèn mÆt ®Òu dμi réng 1 tr−îng,
më mét cöa. NÒn thø 3 chu vi dμi 6 tr−îng réng 1 tr−îng 1 th−íc më 9 cöa ®Òu réng
3 th−íc. Hai bªn t¶ h÷u lμ 2 nÒn ®Òu dμi 2 tr−îng 5 th−íc réng 1 tr−îng 5 th−íc.
6) Nguyên Lăng
(Không có trong Các xứ địa đồ)
7) Đồng Hỷ Lăng

Mặt bằng Đồng Hỷ Lăng. Vẽ lại theo
Các xứ địa đồ

- Chïa Ngo¹ V©n ë nói Yªn Tö lμ
l¨ng Nh©n T«n. PhÝa tr−íc cã mét voi ®¸,
mét ngùa ®¸, phÝa tr−íc bªn tr¸i lμ ®¸ niÕt
bμn dμi 1 tr−îng 2 th−íc 5 tÊc phÝa bªn
tr¸i lμ th¸p thiÒn t¨ng phÝa bªn ph¶i lμ
c¸nh cöa ®¸ cã thÓ ®ãng më, dμi 1 th−íc 7
tÊc réng 6 tÊc. PhÝa sau bªn tr¸i lμ nÒn ®Êt
dμi 1 tr−îng 5 th−íc, réng 1 tr−îng 1
th−íc, cao 1 th−íc. PhÝa ph¶i lμ ng«i chïa

ba gian lîp ngãi, tr−íc chïa c©y cèi hoa cá xanh tèt.
2) Chùa Quỳnh Lâm
(Không có theo Các xứ địa đồ)
3) Chùa Hồ Thiên
(Không có theo Các xứ địa đồ)
 Hệ thống đạo quán
(Vẽ chung trong Đồng Hỷ Lăng theo Các xứ địa đồ)
- Vị trí tổng thể Lăng trong thể núi
bao bọc bốn phía;
- §ång Hû l¨ng: PhÇn mé ë nói Ngäc
Thanh, §¹m Thuû cã ba gian tiÒn ®iÖn vμ 2
tÊm bia, ®iÖn phÝa sau 1 gian, phÝa ph¶i nÒn
®Êt dμi 2 tr−îng 2 th−íc; T¶ h÷u bÖ dμi 2
th−íc 9 tÊc, réng 2 th−íc 1 tÊc. Mé cã
Vị trí các di tích trong khu vực Ngọc Thanh
®−êng kÝnh 3 th−íc 5 tÊc (1m20).
trong thể núi bao bọc xung quanh

Mặt bằng Lăng. Vẽ lại theo Các xứ địa đồ
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1.2.4. Một số hình ảnh tư liệu di tích nhà Trần ở Đông Triều và các di tích
khác đồng dạng, đồng niên

1.2.4.2. Một số hình ảnh tư liệu về di tích đồng dạng, đồng niên đại với di
tích nhà Trần ở Đông Triều - Quảng Ninh

1.2.4.1. Một số hình ảnh tư liệu về di tích nhà Trần ở Đông Triều – tỉnh
Quảng Ninh

Mục đính của phần này tìm những công trình; bộ phận công trình và yếu tố
trang trí cùng thời Trần (đồng niên đại); cùng loại hình (đồng dạng) về công trình,
cấu trúc các bộ phận công trình – bộ vì, ván bưng... của các di tích hiện tồn ở vùng
đồng bằng Bắc Bộ để làm cơ sở nội suy khi bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà Trần ở
Đông Triều, Quảng Ninh.

Mục đích của phần này là tìm các tư liệu hình ảnh của di tích đang được lưu
trữ mà cho đến nay công trình hay bộ phận công trình, yếu tố trang trí đã bị mất để
dựa vào đó làm căn cứ phục hồi.
Nguồn: Viện Nghệ thuật – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Đầu tượng quan hầu đá. Lăng
Trần Hiến Tông. Ảnh chụp
khoảng những năm 70.

Tượng quan hầu đá. Lăng Trần
Hiến Tông. Ảnh chụp những
năm 70.

Chó đá. Lăng Trần HiếnTông.
Ảnh chụp những năm 70.

Trâu đá. Lăng Trần Hiến Tông.
Ảnh chụp những năm 70.

Nguồn: Viện Nghệ thuật – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bảo tàng Lịch sử
Việt Nam

Vì nóc chồng rường cánh cung
(bụng lợn) ở Thượng điện.
chùa Bối Khê, Thanh Oai,
Hà Nội

Hoa văn hình phượng Thời
Trần. Bản dập vì nóc
Thượng điện, chùa Bối Khê,
Thanh Oai, Hà Nội

Hoa văn hình phượng Thời Trần.
Bản dập vì nóc Thượng điện.
chùa Bối Khê, Thanh Oai, Hà
Nội

Vì nóc chồng rường cánh cung
Thượng điện, chùa Thái Lạc,
Hưng Yên

Hình tiên nữ dâng hoa trên
cốn gỗ, vì kèo chùa Thái
Lạc, Hưng Yên

Chi tiết chạm đầu bẩy ở Thượng
điện, chùa Bối Khê, Thanh Oai,
Hà Nội

Hổ đá. Lăng Trần Thủ Độ.
Hưng Nhân, Thái Bình

Sư tử đá. Chùa Thông, Vĩnh
Lộc, Thanh Hoá

Sấu đá trên thành bậc Tam quan,
chùa Phổ Minh, Nam Định

Sơ đồ lăng Trần Anh Tông.
Bản vẽ của Viện Nghệ thuật
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Chi tiết chạm rồng trên cánh
cửa giữa chùa Phổ Minh, TP
Nam Định

Bệ Tam thế bằng đá khối.
Chùa Hào Xá, Thanh Hà,
Hải Dương

Chi tiết chạm rồng trên ván gió
chùa Thái Lạc, Hưng Yên

Phù điêu phượng trên ngói bò
đất nung. Khai quật di tích
cung Long Hưng, Thái Bình

Gạch lát nền đất nung KT
370x380, Tứ Đệ, TP Nam
Định. TK 13-14

Gạch lát nền đất nung KT
350x350, Bảo tàng Nam
Định. TK 13-14

Gạch lát nền đất nung KT
350x350, Bảo tàng Nam
Định. TK 13-14

Lá đề trên ngói bò, giữa chạm nổi
2 rồng chầu ngọc, dưới chạm nổi
hình bông cúc và dải chấm nổi

Gạch lát nền đất nung KT
340x327, Bảo tàng Lịch sử VN.
TK 13-14

Bàn đạp yên ngựa bằng đồng.
Hình rồng chầu lá đề. An Sinh
Đông Triều, Quảng Ninh

Mô hình với mái hình vẩy cá,
tường chạm hoa chanh. Bảo
tàng Thái Bình

Phù điêu phượng trên ngói
bò đất nung. Đế hình dải lá,
đuôi cuộn, trên đuôi và cánh
chạm nổi hình sóng nước.
Khai quật di tích cung Long
Hưng, Thái Bình

Mô hình tháp men ngọc

Phù điêu vũ nữ bằng đá. Bảo tàng
Thanh Hoá

Đầu rồng đất nung nung, bờm
dài, miệng ngậm ngọc.
TK 13-14
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1.2.5.Một số kết quả khảo cổ khu di tích nhà Trần ở Đông Triều - Quảng
Ninh
VIỆN KHẢO CỔ HỌC – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
THỰC HIỆN.
CHI TIẾT KHẢO CỔ XEM PHỤ LỤC 2
1.2.5.1. Hệ thống đền
Khảo cổ di tích đền Thái
Đền Thái là nơi thờ các vị vua đầu tiên của nhà Trần, trải qua thời gian và
những biến động của lịch sử, các công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời Trần
ở đây bị phá huỷ hoàn toàn.
Đến thời Nguyễn, khi người Hoa đến cư trú tại đây và thành lập làng Đốc
Trại, họ đã xây dựng tại khu vực đền Thái trước đây một ngôi đình gọi là đình Đốc
Trại, từ đó khu đồi được gọi là là đồi Đình. Đình thờ các vị vua Trần với tư cách là
thành hoàng của làng Đốc Trại.
Năm 2008 khai quật thăm dò 5 hố đã phát hiện hàng loạt các dấu vết kiến trúc
thời Trần cùng hệ thống các di vật đã cho thấy ở đây, dưới thời Trần từng tồn tại
các công trình kiến trúc bằng gỗ có quy mô lớn, mái được lợp bằng ngói cánh
sen…Các dấu vết kiến trúc đựơc tìm thấy ở các hố thăm dò tại nhiều vị trí khác
nhau trong khu vực của đồi Đình cho thấy di tích phân bố rộng khắp trong phạm vi
có diện tích khoảng 2,1ha
Năm 2009 – 2010 đã làm xuất lộ một tổ hợp mặt bằng các công trình kiến trúc
của nhiều giai đoạn khác nhau bao gồm hệ thống nền móng nhà, sân vườn, bồn hoa
và đường đi. Bước đầu phân lập các giai đoạn kiến trúc của hai thời kỳ là các giai
đoạn kiến trúc của thời Nguyễn và các giai đoạn kiến trúc của thời Trần
1) Dấu vết kiến trúc thời Nguyễn
Dấu vết kiến trúc thời Nguyễn được phát hiện và bị ngôi đền và sân hiện này
đè phủ lên trên. Trên cơ sở các dấu vết đã tìm được có thể hoạch định mặt bằng
kiến trúc như sau:
Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật chạy dài theo chiều Đông – Tây với diện
tích mặt nền (phủ bì) 77,9m2 (11,6 x 6,8m). Móng có cấu trúc thành hai phần, phần
thứ nhất có thể là phần hiện tại ở phía Nam rộng 2m và phần nội lòng ở phía Bắc
rộng 4,8m.

2) Dấu vết kiến trúc thời Trần
Dấu vết kiến trúc thời Trần phân bố rộng khắp trên bề mặt phía Nam của đồi
Đình, ở độ sâu trung bình từ -10 đến -100cm so với mặt đất hiện tại, tương ứng với
cao độ từ + 990 đến +880 so với cao độ ) giả định.
Bước đầu phân lập thành các khu: khu Tiền Đường, khu Trung Đường, khu
Hậu Đường và Hồi Lang.
- Giai đoạn kiến trúc thứ nhất
Giai đoạn kiến trúc thứ nhất (Tr1) đã xác lập được 19 công trình gồm hệ thống
nền móng kiến trúc, sân vườn và đường đi. Trong đó khu vực trung tâm có 17 công
trình kết nối liên hoàn tạo thành một không gian khép kín, các kiến trúc nằm ngoài
khu vực này đựơc gọi chung là khu vực ngoại vi.
Khu trung tâm bao gồm Tiền đường, Trung đường và Hậu đường
Khu vực Tiền Đường : 4 khối kiến trúc và 2 khoảng sân
Khu vực Trung Đường: Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật chạy dài theo
chiều Đông – Tây, với diện tích mặt bằng (phủ bì) 543,2m2 (34,6 x 15,6)
Khu vực Hậu Đường: Khu Hậu Đường là tổ hợp 7 công trình kiến trúc và 3
khoảng sân liên hoàn nhau.
Giai đoạn Kiến trúc thứ hai (Tr2)
Giai đoạn kiến trúc thứ hai có 31 kiến trúc, liên hoàn nhau và cũng tạm chia
thành khu vực trung tâm và khu ngoại vi
Khu kiến trúc trung tâm
Khu kiến trúc trung tâm của giai đoạn kiến trúc thứ hai là toàn bộ khu kiến
trúc trung tâm của giai đoạn kiến trúc thứ nhất gồm 12 kiến trúc, 5 sân vườn. Các
công trình này được giữ nguyên về cấu trúc mặt bằng như giai đoạn 1.
Một số nhận xét
Dự án khai quật, nghiên cứu khảo cổ học di tích đền Thái được thực hiện
trong thời gian 2 năm (2009 – 2010), tính đến nay công việc đã đi được một nửa
quãng đường. Những dấu vết đã được làm xuất lộ bước đầu cho thấy:
- Đúng như dự đoán ban đầu, di tích đền Thái có quy mô rất lớn, với diện tích
phân bố khoảng 2,1 ha, nằm gọn trên khu vực đồi Đình, kết quả khai quật, nghiên
cứu khảo cổ học năm 2009 – 2010 mới tìm hiểu một phần phía Nam khu di tích.
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- Mặc dù công việc khai quật, nghiên cứu chưa kết thúc nhưng về mặt tổng thể
chúng ta cũng đã bước đầu nhận diện và phân lập một cách tương đối rõ ràng hai
giai đoạn kiến trúc của thời Trần và tiếp tục nghiên cứu phân lập giai đoạn kiến trúc
thứ 3. Đồng thời cũng bước đầu xác định được mặt bằng kiến trúc của thời Nguyễn.

Lớp kiến trúc giai đoạn thứ hai – thời Trần

Vị trí cột

Hình dung tổng thể kiến trúc đền Thái – giai
đoạn thứ hai (Theo Viện Khảo cổ học)

Hệ thống cống

Bó vỉa hành lang

- Kết quả khai quật nghiên cứu lần này cho chúng ta thấy di tích đền Thái
không chỉ lớn về mặt quy mô, mà nó còn là một quần thể kiến trúc lớn, mật độ kiến
trúc rất dày với cấu trúc tổng thể bao gồm hệ thống nhà cửa, hành lang sân vườn
hoàn chỉnh. Xét trong lịch sử nghiên cứu các di tích thời Trần có lẽ đây cũng là lần
đầu tiên chúng ta phát hiện được một mặt bằng kiến trúc còn tương đối đầy đủ với
hệ thống các kiến trúc liên hoàn và hành lang bao quanh cùng hệ thống sân vườn,
đường đi lối lại khá đầy đủ.

- Theo kết quả nghiên cứu ban đầu thì dưới thời Trần có ít nhất 3 giai đoạn
kiến trúc, trong đó đã phân tách và xác lập rõ được hai giai đoạn. Giai đoạn kiến
trúc sớm nhất có 2 khu vực là khu vực Trung tâm và khu vực Ngoại vi, trong đó
khu vực Trung tâm gồm Tiền Đường, Trung Đường và Hậu Đường, các khu vực
này được kết nối với nhau bằng hệ thống các nhà dọc với vai trò như là “ống
muống” ở giữa và các nhà “liên lạc” hai bên đầu hồi. Các nhà liên lạc này kết nối
với các gian đầu hồi tạo thành hồi lang khép kín khu vực trung tâm lại, xen giữa các
kiến trúc của các khu và hồi lang là các khoảng sân - vườn với các bồn hoa tạo cảnh
quan môi trường trong khu vực và tạo nên sự hài hoà cho kiến trúc. Khu vực ngoại
vi, bước đầu mới tìm thấy dấu vết một công trình kiến trúc ở phía Tây (Tr1-KT10)
với kết cấu 5 gian 6 hàng cột, mỗi hàng 4 cột, nằm kế bên khu vực Trung Đường và
dấu vết đường đi dẫn từ chân đồi, đây có thể là hướng đi chính của di tích đền Thái.
Việc tìm được dấu vết con đường ở đây và cấu trúc của kiến trúc Tr1-KT10 cho
thấy kiến trúc Tr1-KT10 không thể có vai trò là kiến trúc kiểu “Ngũ Môn” mà nó
cho thấy có vai trò là kiểu kiến trúc Hữu Vu kiêm lầu chuông hoặc lầu trống.
Giai đoạn kiến trúc thứ hai của thời Trần là giai đoạn mà quy mô kiến trúc
khu vực trung tâm được mở rộng. Toàn bộ khu vực kiến trúc trung tâm của giai
đoạn I được giữ nguyên các kiến trúc Ngoại vi ở phía Tây (có thể cả ở phía Đông)
bị phá huỷ để xây dựng sân vườn và hành lang ở hai bên, các hành lang này kết nối
với các kiến trúc ở khu vực Tiền Đường và Hậu Đường để khép kín thành hồi làng
và khép kín không gian kiến trúc trung tâm lại.
1.2.5.2. Hệ thống lăng mộ nhà Trần
a. Khảo cổ di tích lăng Tư Phúc
Kết quả điều tra và khai quật thăm dò
- Kết quả khảo sát tổng thể cho thấy, các dấu vết như gạch, ngói và các loại
hình đồ sành, đồ gốm men được bắt gặp từ chân phía Nam của chỏm thứ 2 và xung
quanh các mặt của chỏm này, mật độ di vật tập trung đậm đặc nhất ở mặt sườn phía
Nam và khu vực đỉnh đồi, khảo sát sườn phía Nam đã tìm thấy dấu vết hàng gạch
nghiên chạy dài theo hướng Bắc Nam từ chân đồi dẫn lên khu vực kiến trúc thứ
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nhất và một số tảng kê chân cột trên khu vực đỉnh đồi, nơi có mặt bằng tương đối
phẳng. Các khu vực khác hoàn toàn không tìm thấy di tích hay di vật, điều đó
khẳng định chỏm thứ hai của khu đồi Tập Bắn là nơi tập trung các kiến trúc của
lăng Tư Phúc.
- Về dấu tích kiến trúc có thể tạm thời chia làm 3 khu vực:
+ Khu vực thứ nhất từ phần chân đồi đến khu vực kiến trúc thứ hai, khu vực
này nằm ở sườn Nam phân bố từ độ cao 21m đến 50m so với mực nước biển, tại
đây đã tìm thấy dấu vết hàng gạch nghiêng chạy dài từ chân đồi đi lên, đây có thể là
dấu vết bó vỉa của con đường dẫn từ dưới chân núi lên các kiến trúc phía trên. Hiện
đã làm xuất lộ 23 bậc với chiều dài 15m, rộng Đông – Tây 3.45m, các bậc rộng
trung bình 0,60 – 0,65m. Bó vỉa 2 bên và phân nhịp các bậc được kè xếp bằng hai
hàng gạch nghiên đặt so le nhau. Các bậc được kè xếp liên tiếp nhau theo độ thoải
của sườn đồi. Vật liệu để xây xếp đường chủ yếu là gạch (gồm gạch bìa thời Trần
và gạch thời Bắc thuộc) và cuội. Gạch sử dụng để kè bó vỉa đường và bó vỉa bậc,
đá và cuội dùng để lát bậc. Các dấu vết đã xuất lộ cho thấy đường chạy theo chiều
Bắc – Nam dẫn từ chân đồi lên đến khu vực thứ hai và gần như nằm chính giữa mặt
bằng khu vực thứ hai.

này cần mở rộng hố khai quật về phía Bắc nhằm tìm kiếm các dấu vết móng trụ
khác, trên cơ sở đó có thể xác lập được các mặt bằng kiến trúc.
+ Khu vực thứ 3 là khu vực đỉnh, nơi có mặt rộng nhất và có thể thấy đựơc tạo
thành 3 cấp nền theo kiểu chồng xếp lên nhau, đây cũng là nơi tập trung nhiều loại
hình di vật và tảng kê chân cột, chúng tôi cho rằng đây có thể là trung tâm của lăng
Tư Phúc. Theo cấu trúc hiện còn, khu vực thứ 3 có cấp nền. Khi tiến hành khai quật
đã xuất lộ một số chân tảng và gia cố móng trụ cũng như một số đoạn bó nền cho
thấy các dấu vết này nằm trong một mặt bằng tổng thể và nó còn tiếp tục chạy về
phía Tây.
Kết quả khai quật và những giá trị của lăng Tư Phúc
Kết quả, điều tra, khảo sát và khai quật thăm dò di tích lăng Tư Phúc năm
2009 đã bước đầu thu được những kết quả có giá trị
- Đã xác định được về mặt cơ bản phạm vi phân bố của di tích là nằm trong
quả đồi thứ hai trong khu núi Tập Bắn. Nó có thể được mở rộng về phía Nam và
cách di tích đền An Sinh qua suối Phủ Am Trà đoạn chảy qua đây, nơi mà nay là
Hồ Sư Phạm;
- Kết quả khai quật ở H1 đã làm xuất lộ một phần con đường với quy mô và
cấu trúc hết sức kiên cố và nằm trên trục Bắc Nam, phù hợp với hướng Phong Thuỷ
của khu đất cho thấy đây chính là con đường chính dẫn từ khu vực chân đồi lên khu
vực đỉnh đồi.
- Ở khu vực thứ hai cũng đã làm xuất lộ một số di tích, nhưng di tích này có
thể là những gia cố móng trụ của kiến trúc.

Dấu vết đường lên trung tâm lăng Tư Phúc

+ Khu vực thứ hai nằm ở lưng trừng sườn phía Nam, nối tiếp với con đường ở
khu vực có độ cao trung bình 50m so với mặt nước biển. Tại đây, một phần sườn
núi đã được bạt phẳng đi làm mặt bằng xây dựng các kiến trúc, toàn bộ mặt bằng
của khu vực có diện tích khoảng 400m2. Với cấu trúc và sự phân bố thành 1 hàng
theo chiều Đông – Tây và khoảng cách giữa các trụ móng đều nhau có thể là móng
trụ của một công trình kiến trúc, công trình kiến trúc này còn có xu hướng tiếp tục
mở rộng về phía Bắc và hai chiều Đông – Tây. Để nghiên cứu và làm rõ giả thuyết

- Tại khu vực 3, trong phạm vi hố khai quật đã xác định được 3 cấp nền, trong
đó, cấp nền dưới cùng có diện tích lớn nhất và cấp nền này rộng hơn so với hai cấp
nền trên, nhất là ở phía Nam. Với những gì thu được tại hố khai quật thuộc khu vực
cấp nền này có thể thấy chức năng của cấp nền 1 chính là phần sân trước của cấp
nền 2.
- Trên cấp nền 2, tại khu vực đã khai quật đã làm xuất lộ một hệ thống các
thành tố kiến trúc bao gồm bó nền, chân tảng còn nằm nguyên vị trí hoặc là các dấu
vết gia cố móng trụ. Các thành tố này nằm trong một kiến trúc ở phía Nam của cấp
nền 2 có kết cấu 7 gian 8 hàng cột. Các tài liệu địa tầng và di vật cho thấy kiến trúc
này có thể được xây dựng từ thời Lê và tồn tại kéo dài cho đến tận thời Nguyễn.

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

24

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

- Dấu vết thời Trần cũng đã được tìm thấy tại hai vị trí của cấp nền thứ 3, Do
các di tích này nằm phía dưới các di tích giai đoạn sau nên chưa có điều kiện
nghiên cứu. Tuy nhiên các di tích tìm được cũng như diễn biến địa tầng chưa cho
phép chúng ta khẳng định một cách đầy đủ phạm vi và quy mô và mức độ cụ thể
của mỗi lần trùng tu. Các tài liệu thu được qua đợt khai quật thăm dò mới chỉ bước
đầu cho thấy có một lớp kiến trúc Lê bao phủ lên trên các dấu vết của thời Trần.
- Các di vật gốm sứ và gốm men cao cấp được sản xuất ở Việt Nam, Trung
Quốc của nhiều thời kỳ được tìm thấy ở đây như chậu hoa gốm hoa nâu kích thước
lớn của thời Trần, các mảnh vỡ âu men ngọc của thời Tống, bát men trắng cao cấp
thời Lê thế kỷ 16, ang men trắng vẽ lam của thời Minh đã cho thấy sự quan tâm của
nhà nước phong kiến thời xưa đối với di tích này, đồng thời cũng phản ánh tầm
quan trọng của di tích này trong hệ thống các di tích nhà Trần ở Đông Triều.
Kết quả khảo sát tổng thể và các kết quả khai quật đã cho phép xác định một
phần phạm vi khu vực lăng Tư Phúc xưa. Kết quả này cho thấy khu vực tập trung
nhiều di vật di tích nhất nằm trong khu vực thửa đất có ký hiệu OCT426/15937 và
một phần của thửa có ký hiệu CLN443/46060 trong bản đồ địa chính xã An Sinh,
huyện Đông Triều, Quảng Ninh tỷ lệ 1/10.000, thiết lập năm 2001. Như vậy, về
mặt phạm vi của di tích chúng ta có thể lấy hai thửa đất này là vùng lõi của di tích.
Kết quả khai quật thăm dò đã làm xuất lộ một số dấu vết quan trọng song đó
cũng chỉ là những hiểu biết ban đầu về di tích, nó giúp ta dự báo khả năng nghiên
cứu và những kết quả có thể đạt được. Để cung cấp đầy đủ các luận cứ khoa học
nhằm tìm hiểu đầy đủ mặt bằng của di tích, tính chất, niên đại và quá trình tồn tại
phát triển của lăng Tư Phúc qua từng thời kỳ cần phải tiến hành nghiên cứu tổng
thể khu vực thứ 2 và thứ 3, đồng thời mở các hố thăm dò ở khu đất phía dưới chân
đồi, nơi tiếp giáp với Hồ Sư Phạm nhằm xác định giới hạn phía Nam của di tích,
đồng thời cũng làm rõ được những nghi vấn trong việc ghi chép của sách Trần triều
thánh tổ các xứ địa đồ về di tích này về việc có tồn tại hay không trong khu vực này
một ngôi chùa mang tên Tư Phúc và lăng Tư Phúc, nó là một di tích hay là hai di
tích tách biệt? đó là những câu hỏi cần phải tiếp tục làm rõ.
b. Khảo cổ di tích Thái Lăng
Th¸i L¨ng lμ l¨ng mé cña vua TrÇn Anh T«ng, theo c¸c nguån sö liÖu, l¨ng
®−îc tr¸ng trªn ®åi Tr¸n Quû thuéc nói An Sinh, nay lμ mét ®¶o nhá trong lßng hå
Tr¹i Lèc,th«n Tr¹i Lèc, x· An Sinh (§«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh)

N¨m 2007 ViÖn Kh¶o cæ häc phèi hîp víi UBND huyÖn §«ng TriÒu tiÕn hμnh
khai quËt th¨m dß kh¶o cæ häc di tÝch Th¸i L¨ng giai ®o¹n 1 víi diÖn tÝch 200m2.
KÕt qu¶ khai quËt th¨m dß b−íc ®Çu cho thÊy phÇn chÝnh cña di tÝch cã cÊu tróc 3
cÊp nÒn, cÊp nÒn trªn cïng cã thÓ lμ phÇn tÈm. Bªn c¹nh ®ã còng t×m thÊy dÊu vÕt
bã nÒn kiÕn tróc, s©n l¸t g¹ch vu«ng vμ ®Æc biÖt lμ c¸c cÊu kiÖn th¸p b»ng ®Êt nung
cã phñ men cho thÊy t¹i khu vùc l¨ng mé ®· tõng tån t¹i mét ng«i th¸p b»ng ®Êt
nung, t−êng phñ men n©u, m¸i phñ men xanh víi hoa v¨n hÕt søc tinh s¶o.
KÕt qu¶ khai quËt, nghiªn cøu kh¶o cæ häc di tÝch Th¸i l¨ng

Toàn cảnh lăng Đồng Thái sau
khi phát lộ từ điểm nhìn
hướng T-N

Chi tiết lớp kiến trúc 2 và 1;
giữa lớp 1 và 2 có đường
“chạy đàn” lát gạch

Toàn cảnh lăng Đồng Thái sau
khi phát lộ từ điểm nhìn hướng
Đ-N

Ba bậc thềm hướng Nam – lớp
kiến trúc 2

Bậc thềm giữa hướng Nam –
lớp kiến trúc 2

Bậc thềm hướng Đông của lớp
kiến trúc 2

CÊp nÒn thø nhÊt: lμ cÊp trªn cïng, n»m ë gi÷a vμ ®Ì lªn cÊp nÒn hai. §©y
®−îc coi lμ phÇn TÈm, TÈm cã mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt, diÖn tÝch 92,96m2 (c¹nh B¾c
vμ Nam réng 8,3m, c¹nh §«ng vμ T©y dμi 11,2m), bÒ mÆt hiÖn bÞ ph¸ huû m¹nh,
nhÊt lμ phÇn chÝnh gi÷a do viÖc ®μo ph¸ t×m cæ vËt cña kÎ xÊu. BÒ mÆt hiÖn t¹i cao
h¬n so víi mÆt cña cÊp nÒn thø hai trung b×nh kho¶ng 1m vμ kho¶ng 2m so víi
kho¶ng s©n tr−íc. Bèn mÆt cña tÈm ®−îc kÌ xÕp b»ng cuéi vμ g¹ch t¹o thμnh c¸c
®−êng bã v÷ng ch¾c bao quanh cÊp nÒn. PhÇn TÈm hay cÊp nÒn 3 ®−îc che phñ bëi
mét kiÕn tróc 4 hμng cét, mçi hμng 4 cét, kho¶ng c¸ch c¸c gian lμ 3,1m, kiÕn tróc
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nμy nèi víi s©n ch¹y ®μn ë cÊp nÒn 2 b»ng mét thÒm bËc ë phÝa Nam, cã thμnh bËc
ch¹m rång.
DÊu tÝch kiÕn tróc cÊp nÒn thø nhÊt
- CÊp nÒn thø hai: ngoμi dÊu vÕt bã nÒn, s©n ch¹y ®μn cßn t×m thÊy c¸c dÊu
vÕt kiÕn tróc kh¸c, ®ã lμ hÖ thèng t¶ng kª ch©n cét cßn n»m kh¸ nguyªn vÑn t¹i vÞ
trÝ ban ®Çu vμ c¸c dÊu vÕt gia cè trô mãng.
CÊp nÒn thø ba: cã thÓ chia thμnh 3 khu vùc víi hÖ quy chiÕu lμ cÊp nÒn hai,
theo ®ã 3 khu vùc gåm: Khu vùc phÝa §«ng, khu vùc phÝa T©y vμ khu vùc phÝa B¾c.

- Giai ®o¹n thø nhÊt: Lμ líp kiÕn tróc cã niªn ®¹i sím nhÊt, theo ®ã mÆt b»ng
tæng thÓ líp kiÕn tróc nμy bao gåm c¸c kiÕn tróc trung t©m gåm KT-01, ®−êng ch¹y
®μn, KT-02; KT-03; KT-04 vμ KT-05. Bao quanh kiÕn tróc trung t©m nμy cã c¸c
c«ng tr×nh kiÕn tróc phô trî nh− sau:
+ PhÝa Nam lμ s©n tr−íc, s©n nμy nèi víi kiÕn tróc trung t©m b»ng c¸c bËc
thÒm BT0021, BT0022 vμ BT0023. HiÖn ch−a t×m thÊy dÊu vÕt nμo vÒ sù kÕt nèi
phÇn s©n tr−íc víi khu vùc phÝa §«ng vμ phÝa T©y.
+ PhÝa §«ng lμ KT-07; phÝa T©y lμ KT-12, KT-07 ®èi øng víi KT-12 qua kiÕn
tróc trung t©m.
+ PhÝa B¾c lμ KT-06 ch¹y dμi theo chiÒu §«ng – T©y tõ phÝa B¾c cña KT-07
®Õn phÝa B¾c cña KT-12. Nh− vËy c¸c kiÕn tróc KT-07 ë phÝa §«ng, KT-06 ë phÝa
B¾c vμ kiÕn tróc KT-12 ë phÝa T©y, ba kiÕn tróc nμy t¹o thμnh mét khèi liªn hoμn
h×nh ch÷ U bao quanh khu vùc trung t©m.

Bó nền phía Bắc và Đông

Một trong các kiểu ngói lợp
của điện thờ ở lăng Đồng Thái

Mặt bằng khảo cổ lăng Đồng Thái (Trần Anh Tông)

Gốm tráng men trang trí
đầu đao

DÊu vÕt kiÕn tróc ë khu vùc phÝa §«ng: nÒn mãng cña t−êng bao, ®−êng ®i vμ
nÒn mãng cña cæng, kiÕn tróc, gia cè trô mãng.
DÊu vÕt kiÕn tróc ë khu vùc phÝa T©y: nÒn mãng t−êng bao, ®−êng ®i vμ nÒn
mãng cña cæng, bã nÒn kiÕn tróc ë phÝa T©y, gia cè trô mãng.
DÊu vÕt kiÕn tróc ë khu vùc phÝa B¾c: bã nÒn vμ c¸c gia cè trô mãng , Th¸p.
Mét vµi kÕt luËn ban ®Çu

- Giai ®o¹n thø hai: c¸c kiÕn tróc trung t©m vμ phÇn s©n tr−íc kh«ng thay ®æi,
c¸c kiÕn tróc ë phÝa B¾c, phÝa §«ng vμ phÝa T©y bÞ ph¸ huû vμ thay thÕ b»ng c¸c
c«ng tr×nh kh¸c, cô thÓ lμ, ë hai phÝa §«ng KT-07 ®−îc thay thÕ b»ng KT-08, ë phÝa
T©y, KT-12 ®−îc thay thÕ b»ng KT-09, ë phÝa B¾c KT-06 ®−îc thay thÕ b»ng th¸p
®Êt nung. C¸c kiÕn tróc KT-07 vμ KT-12 t¹o thμnh kiÓu kiÕn tróc t¶ vu h÷u vu cña
kiÕn tróc trung t©m. ë giai ®o¹n nμy mËt ®é kiÕn tróc gi¶m h¬n giai ®o¹n thø nhÊt.
- Giai ®o¹n thø 3: C¸c kiÕn tróc trung t©m, s©n phÝa Nam vÉn ®−îc duy tr×, c¸c
khu vùc phÝa B¾c, phÝa §«ng vμ phÝa T©y tiÕp tôc thay ®æi, c¸c mÆt b»ng thay ®æi. ë
phÝa §«ng vμ T©y tiÕp tôc duy tr× kiÓu kiÕn tróc t¶ vu h÷u vu tuy nhiªn vÞ trÝ cña
kiÕn tróc thay ®æi, ë phÝa T©y KT-10 ®−îc ®Èy xa kiÕn tróc trung t©m vÒ phÝa T©y,
kÕt nèi s©n phÝa Nam víi c¸c kiÕn tróc nμy lμ hÖ thèng ®−êng ®i §§0017 ë phÝa
T©y vμ §§0019 ë phÝa §«ng, c¸c khu vùc nμy ®−îc ph©n t¸ch víi s©n phÝa Nam
b»ng hÖ thèng t−êng bao TB0020 vμ TB0043
ë phÝa B¾c phÇn nÒn trung t©m ®−îc nèi dμi vÒ phÝa B¾c gièng nh− h×nh chu«i
vå t¹o thμnh mét mÆt b»ng kiÕn tróc míi bao phñ lªn trªn khu vùc th¸p
1.2.5.3. Hệ thống chùa tháp
a. Thám sát khảo cổ học di tích chùa Ngọa Vân
Khu Ngoạ Vân đã được phát hiện 6 điểm có các dấu vết kiến trúc, chúng nằm
phân bố từ phía Đông núi Vây Rồng đến khu trung tâm của ngọn núi này. Để thuận
tiện cho việc nghiên cứu tạm gọi là Ngoạ Vân 1, Ngoạ Vân 2, Ngoạ Vân 3, Ngoạ
Vân 4, Ngoạ Vân 5 và Ngoạ Vân 6.
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1) Ngoạ Vân 1: nằm trên đường từ Đá Chồng vào chùa Ngoạ Vân ngày nay,
cách núi Đá Chồng khoảng 2km đường mòn, tại đây đã tìm thấy một số dấu vết kề
xếp nền móng bằng đá, một phần cấp nền phía dưới bị con đường mòn dẫn vào
chùa hiện nay cắt phá. Bên cạnh dấu vết kiến trúc, ở đây cũng đã tìm thấy các loại
hình vật liệu kiến trúc của thời Trần và thời Lê Trung Hưng.
2) Ngoạ Vân 2: nằm cách Ngoạ Vân 1 khoảng 20m về phía Tây - Bắc, tại đây
đã tìm thấy các dấu vết kè xếp nền móng kiến trúc. Dấu vết kiến trúc có mặt bằng
hình chữ nhật, mặt nhìn về hướng Tây – Nam, phía sau tựa vào sườn núi, nền được
kè thành 3 cấp, cấp nền dưới có diện tích lớn nhất, dài Đông - Tây 26m, rộng Bắc –
Nam 9,5m, cấp nền 2 cao hơn cấp nền thứ nhất khoảng 0,80m và giật lại 2m, nền
rộng 3,8m; Cấp nền thứ 3 ở trên cùng cao hơn cấp nền hai 0,40m, nền rộng và giật
lại so với cấp nền hai khoảng 3,8m. Bên cạnh các dấu vết kè xếp nền móng ở đây
tìm thấy rất nhiều gạch ngói và một số tảng kê chân cột của thời Lê Trung Hưng và
thời Trần.
3) Ngoạ Vân 3: là khu vực trung tâm của núi Vây Rồng, nằm ở độ cao trung
bình 588m so với mặt nước biển, diện tích mặt bằng khoảng hơn 700m2, cách Ngoạ
Vân 2 khoảng 1km theo đường mòn về phía Tây - Bắc; cách Thông Đàn 1 khoảng
1.5km về phía Đông Bắc. Đây là khu vực có diện tích lớn nhất ở khu Ngoạ Vân và
là địa điểm có mật độ di vật đậm đặc nhất so với 12 địa điểm đã phát hiện. Di tích
còn lại tại khu này bao gồm hệ thống kề bó nền móng. Các mặt nền phía Tây –
Nam, Tây - Bắc và Đông – Nam đều được kè xếp bằng đá, nhất là mặt phía Tây
Nam (mặt trước) được kè xếp thành nhiều cấp, phía sau cắt sâu vào sườn núi đá tạo
thành bức tường vững chắc.
Nằm dịch về phía Tây của khu đất này hiện có một kiến trúc xây bằng đá, kiến
trúc được bố chí theo chiều dọc, hồi phía Tây – Nam là mặt trước, tại đây mở 3 của
vòm, phần mái kiến trúc đã mất, chỉ còn 4 bức tường, các mặt còn lại có trổ các cửa
nhỏ. Trên của chính đắp nổi một bức hoành phi hình chữ nhật, trong đề ba chữ Hán
Ngoạ Vân tự, hai cột ngoài cùng có đôi câu đối, tuy nhiên chữ đã mờ nên không thể
đọc được. Di vật Thời Trần được tìm thấy ở Ngoạ Vân 3 chủ yếu là các loại hình
vật liệu xây dựng, các tảng kê chân cột và đồ gốm sứ.
4) Ngoạ Vân 5: là khu vực chùa Ngoạ Vân hiện nay, cách khu vực Ngoạ Vân
3 khoảng 200m về phía Bắc. Di tích và di vật còn lại ở khu Ngoạ Vân 5 gồm các di
tích kè xếp nền móng kiến trúc và các công trình kiến trúc: Đoan Nghiêm tháp,

Phật Hoàng tháp, Chùa chính, Am thờ sơn thần , Tịnh am . Nền được kè thành hai
cấp, cấp dưới rộng khoảng 4m.
Các di tích chùa, tịnh am và am sơn thần được xây dựng vào đầu thế kỷ 20,
các di tích này được sư ông Thích Thanh Tiến - trụ trì chùa cho tu sửa năm 2000.

Dấu tích Ngọa Vân

Ngói cánh sen in nổi 2 chữ
Vân Phong

Bài vị đặt trong tháp Phật
Hoàng

Bia “Trùng tu Ngoạ Vân tự”
dưng năm Vĩnh Hựu thứ 3
(1707)

Khu Thông Đàn
Thông Đàn có 3 địa điểm là Thông Đàn 1, Thông Đàn 2 và Thông Đàn 3. Tại
3 điểm của Thông đàn đã tìm thấy dấu vết kiến trúc và các loại hình di vật của
nhiều thời kỳ khác nhau, trong đó tại Thông Đàn 1 đã tìm thấy ngói cánh sen và
gạch bìa thời Trần được sử dụng cho các kiến trúc có quy mô lớn và độ kiên cố cao.
Điều này cũng có nghĩa là dưới thời Trần, ở Thông Đàn 1 đã từng tồn tại những
công trình kiến trúc có quy mô tương đối lớn và khá kiên cố. Bên cạnh các di vật
thời Trần, đáng lưu ý ở đây còn tìm thấy các cấu kiện của một tháp đá thời Lê, các
cấu kiện còn lại của tháp đá này cho thấy quy mô và cấu trúc của tháp tương đương
với tháp Phật Hoàng ở khu vực Ngoạ Vân 5. Cũng tại nơi đây cơ quan chức năng
của huyện Đông Triều đã tìm thấy một khối đá hình chữ nhật (60x40cm), mặt trước
khắc nổi 3 chữ Hán “Phụng Phật tháp”, hiện vật này hiện đang được lưu giữ tại di
tích Đền Sinh. Hiện vật đã cho thấy rõ chức năng của tháp là tháp thờ Phật (Phụng
Phật) chứ không phải là tháp mộ như chúng ta thường thấy.

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

27

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

Khảo sát các địa điểm trên con đường người xưa đi trên cơ sở tài liệu folklor
cũng cho thấy, tại các địa danh có tên trong các tài liệu dân gian đều tìm thấy dấu
vết vật chất của các thời kỳ. Tại chân dốc Đô Kiệu đã tìm thấy các dấu vết kè xếp
nền móng kiến trúc. Trên bề mặt của các nền móng kiến trúc này còn tìm thấy rất
nhiều gạch ngói của các thời, nhất là thời Lê, đặc biệt ở đây cũng đã tìm thấy lại
ngói cánh sen thời Lê Trung Hưng mặt trên có in nổi 2 chứ Vân Phong giống như
đã tìm thấy ở Ngoạ Vân 3, điều này cho thấy Đô Kiệu là một phần của Ngoạ Vân.
Khu Đá Chồng
Khu vực Đá Chồng nằm ở phía Đông Nam của khu Ngoạ Vân, cách Ngoạ Vân
4 khoảng 2km đường mòn, nằm về sườn Đông Nam của khu vực Đèo Voi. Những
dấu vết còn lại cho thấy phạm vi di tích của khu đá chồng là khá lớn và có thể được
chia thành hai khu nhỏ, tạm gọi là khu Đá Chồng 1 và khu Đá Chồng 2.
1) Khu vực Đá Chồng 1: được bao bọc bởi các ngọn núi thuộc khu vực Đèo
Voi ở mặt Đông Bắc và Tây Nam, núi đá cao ở Tây Bắc, núi Đá Chồng ở trước
mặt, xa xa là hồ Bến Châu.
Các di tích còn lại tại đây là dấu tích các lớp kiến trúc phân bố dọc ở sườn
Đông – Nam của ngọn núi ở phía Tây Bắc núi Đá Chồng (nay gọi là khu Chuồng
Bò), các dấu vết kiến trúc được bố cục thành một trục gồm nhiều lớp kiến trúc,
phân bố từ chân núi lên tới đỉnh núi (từ độ cao 474m so với mặt nước biển đến độ
cao 621m). Trục kiến trúc này bao gồm: hồ nước; khu vườn tháp; khu trung tâm và
tịnh am, hướng của kiến trúc là hướng Đông - Nam.
- Khu vườn tháp: Nằm trên ngọn của một quả đồi thấp có độ cao trung bình
490m so với mặt nước biển, ngọn quả đồi được san gạt tạo mặt phẳng, bốn xung
quanh được kè xếp đá tạo thành nhiều cấp theo kiểu hình tháp. Ở giữa khu vực này
còn lại nhiều cấu kiện tháp bằng đá bao gồm các cấu kiện bệ, thân, mái và chóp
tháp. Các cấu kiện này cho thấy quy mô của toà tháp này là khá lớn, chất liệu và
cấu trúc các câu kiện hiện còn trên bề mặt cho thấy, tháp này hoàn toàn giống với
tháp Phật Hoàng và Đoan Nghiêm ở khu vực Ngoạ Vân 5.
Phía Đông Bắc của Tháp có một số chân tảng bằng đá cát và rất nhiều ngói
cánh sen không trang trí thời Lê, cũng tại khu vực này đã tìm thấy khá nhiều đồ
gốm men và đồ sành, chúng là những đồ gia dụng. Như vậy, khu vườn tháp có thể
có một tổ hợp công trình kiến trúc gồm tháp ở giữa và các kiến trúc khác ở phía
Đông Bắc.

- Khu trung tâm: nằm kế sau khu vườn tháp, cách khu vườn tháp một con suối
nhỏ, suối rộng khoảng 5m, bờ suối được kè xếp thành tường kè nền của khu vực
vườn tháp và sân của khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm có mặt bằng tổng thể
hình chữ nhật chạy dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam với bố cục chi tiết gồm,
sân trước, kiến trúc thứ nhất, sân giữa và cụm kiến trúc thứ hai.
Sân trước thấp hơn kiến trúc thứ nhất 4m, từ sân lên nền kiến trúc thứ nhất có
các bậc lên xuống xếp bằng đá; Kiến trúc thứ nhất có mặt bằng hình chữ nhật, qua
các tảng kê chân cột còn lại chúng ta thấy kiến trúc này có kết cấu 3 gian 4 vì, 4
hàng cột; Khoảng sân giữa kiến trúc thứ nhất và cụm kiến trúc thứ hai thấp hơn nền
thứ nhất 1m; Cụm kiến trúc thứ hai chưa xác định rõ gồm bao nhiêu kiến trúc, tuy
nhiên bước đầu ở đây có thể nhận diện được hai mặt bằng. Mặt bằng thứ nhất hình
chữ nhật, trên mặt bằng này còn một số tảng kê chân cột, tiến hành khai quật khảo
cổ học chúng ta có thể làm rõ được cấu trúc của kiến trúc này. Mặt bằng kiến trúc
thứ hai cũng có hình chữ nhật nhưng nhỏ hơn so với mặt bằng thứ nhất và cách mặt
bằng thứ nhất 4m về phía Đông Bắc, khoảng cách này có thể là phần sân giữa hai
kiến trúc, phía sau mặt bằng này còn lại một không gian rộng.
- Khu tịnh thất: gồm 2 mặt bằng kiến trúc hình gần vuông có diện tích 25m2,
một nằm ở lưng chừng sườn núi và một ở trên đỉnh núi, các kiến trúc này đều nằm
trên vị trí cao, đường đi lại khó khăn nhưng lại là nơi tĩnh mịch phù hợp để tu thiền.
- Khu vườn chùa: Vườn nằm ở phía Đông Bắc của khu vực trung tâm, nơi đây
nay bị các cây rừng mọc kín song chúng ta cũng có thể nhận thấy dấu vết cải tạo
của bàn tay con người qua những đường đi xếp cuội, một số cây cỏ đã được con
người thuần hoá.
b) Khu vực Đá Chồng 2: là khu đất tương đối bằng phằng của sườn Tây Nam
núi Đá Chồng, tại đây đã phát hiện được 2 mặt bằng kiến trúc và dấu vết lò nung
ngói thời Lê.
Dấu vết kiến trúc thứ nhất nằm cách ngọn Đá Chồng 102m theo đường thẳng
về phía Tây lệch Bắc, dấu vết kiến trúc ở đây đã bị đào phá nên không xác định rõ
được mặt bằng của kiến trúc, tuy nhiên chúng ta lại tìm thấy rất nhiều ngói cánh sen
khung trang trí thời Lê và các tảng kê chân cột bằng đá laterit, bên cạnh đó cũng
thu lượm được khá nhiều đồ sành và đồ gốm men thời Lê tại đây.
Cách dấu vết kiến trúc thứ nhất 100m theo đường thẳng về phía Đông Nam là
dấu vết kiến trúc thứ hai, dấu vết kiến trúc thứ hai có mặt bằng hình chữ nhật, diện
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tích 46m2 (dài Tây Bắc – Đông Nam 10m; rộng Tây Nam – Đông Bắc 4,6m), xung
quanh nền được kè xếp bằng đá, mặt nhìn về phía Đèo Voi (Tây Nam).
Dấu vết lò nung ngói được tìm thấy tại khu vực đất bằng ở phía Tây Nam của
hồ nước, dưới chân của dấu tích kiến trúc thứ nhất. Kết quả khai quật thăm dò cho
thấy lò có mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 3,4x2,6m. Trong lòng lò còn sót lại
một số mảnh ngói cánh sen thời Lê, các loại ngói này được tìm thấy ở các khu
Ngoạ Vân, khu Đá Chồng và khu vực Ba Bậc.

cả 2 tháp đã bị đổ hoàn toàn, các cấu kiện tháp đổ sập xuống khu vực xung quanh.
Các cấu kiện tháp chủ yếu được làm bằng đá cát, một số được làm bằng đá laterits
giống như tháp Phật Hoàng và tháp Đoan Nghiêm ở khu Ngoạ Vân 5.
+ Cấp nền thứ 3 có diện tích lớn nhất trong 3 cấp nền, một phần cấp nền này
được cạp rộng ra, phần còn lại được khoét sâu vào sườn núi đá. Cấp nền thứ 3 được
kè xếp thành 2 cấp, cấp thứ hai thu lại so với cấp thứ nhất khoảng 1,5m, phần này
có thể được sử dụng như phần hiên trước của kiến trúc.

Như vậy, Khu vực Đá Chồng là một cụm các công trình chùa tháp nằm trong
quần thể kiến trúc chùa tháp thuộc quần thể di tích Ngoạ Vân. Các dấu vết sớm
nhất được biết qua cuộc điều tra này là các dấu vết kiến trúc thời Lê. Trong đó, khu
vực Đá Chồng 1 là khu vực trung tâm, nó được xây dựng trên một khu vực có địa
thế đẹp về cả tự nhiên lẫn tâm linh (phong thuỷ) với dãy núi đá hai bên làm các tay
ngai, minh đường tụ thuỷ, hậu chẩm có núi cao.

+ Nền kiến trúc ở phía Đông Nam có mặt bằng hình chữ nhật, diện tích khoảng
200m2. Trên khu vực có mặt bằng kiến trúc này có khá nhiều đồ gốm men và đồ sành
của các thời kỳ khác nhau. Những hiện vật này cho thấy đây có thể là khu vực giành
cho việc sinh hoạt của nhà chùa, trong khi khu phía Tây Nam là khu vực chùa chính.

Ít nhất, đến thời Lê, khi công cuộc trùng tu và tôn tạo Ngoạ Vân được mở rộng
thì Đá Chồng là khu vực công xưởng lớn, sản xuất các vật liệu kiến trúc phục vụ
việc xây dựng tại Ngoạ Vân.

Về mặt địa lý, khu Ba Bậc nằm giữa và nằm trên con đường từ Ngoạ Vân đến
Hồ Thiên, nó là điểm nối giữa Hồ Thiên và Ngoạ Vân và từ đó nối liền với cụm di
tích tại Yên Tử thuộc Uông Bí ngày nay.

Khu Ba Bậc

Như vậy với các di tích, di vật tìm được tại đây cho thấy khu vực này cũng có
thể được xây dựng từ thời Trần và được trùng tu vào thời Lê.

b. Khảo cổ di tích chùa Quỳnh Lâm

Khu Ba Bậc nằm ở sườn Nam của ngọn núi đá ở độ cao trung bình 450m so
với mặt nước biển, cách Đá Chồng 1200m theo đường thẳng về phía Đông, nằm
trong khu vực thượng nguồn của suối nước Bạc, cách thác Phướn khoảng 400m về
phía Tây, mặt trước nhìn về ngã ba Suối Vàng - Suối Bạc (Ngã ba Mài Dao). Tại
đây cũng đã phát hiện được các dấu vết kiến trúc và một số di vật. Dấu vết nền
được tìm thấy ở hai khu vực, ở mạn Tây Nam, nền được kè xếp thành 3 lớp, giữa
các lớp có đường lên xuống được kè xếp thành bậc bằng đá cuội và đá cát.
2

+ Nền thứ nhất: có mặt bằng hình chữ nhật, diện tích mặt nền 120m , mặt
trước và mặt hông được xếp bằng đá cát và cuội, trên mặt cấp nền còn lại một số
tảng kê chân cột bằng đá cát, các tảng kê đều nổi trên mặt đất, các tảng này là loại
tảng đế vuông, u tròn nổi cao, đường kính u tròn 38cm.
+ Nền thứ hai: được kè thành 2 lớp và hơi lệch về phía Tây so với cấp nền thứ
nhất. Lớp thứ nhất của cấp nền thứ 2 kè thành hình chữ nhật, chiều dài Đông Tây
16.8m. Lớp thứ hai giật lại so với lớp thứ nhất và kè thành 2 vòng bán nguyệt nối
tiếp nhau bao lấy nền tháp. Trên nền này có hai nền tháp, nền thứ nhất rộng
1,80x1,80m; tháp thứ 2 lớn hơn, kích thước móng tháp 2,15x2,15m, phần trên của

Chïa Quúnh L©m trªn mét qu¶ ®åi nhá mμ c¸c tμi liÖu th− tÞch x−a gäi lμ nói
Tiªn Du ë x· Trμng An, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh ngμy nay. N¨m 2007,
UBND huyÖn §«ng TriÒu phèi hîp víi ViÖn Kh¶o cæ häc tiÕn hμnh ®iÒu tra kh¶o
s¸t di tÝch chïa Quúnh L©m. §oμn c«ng t¸c ®· ®μo 8 hè th¸m s¸t víi tæng diÖn tÝch
lμ 232m2 vμ ph¸t hiÖn ®−îc dÊu vÕt lß nung ngãi ë H8, dÊu vÕt bã nÒn/thÒm b»ng
nh÷ng khèi ®¸ mμu tr¾ng xanh xuÊt lé ë H1, H2, H3.
N¨m mãng trô xuÊt lé th−êng cã h×nh ch÷ nhËt, cã kÝch th−íc tõ 1mx1,2m ®Õn
1,2mx1,5m. C¸c mãng trô ®−îc chÌn bëi g¹ch, ngãi vì vμ ®Êt ë líp d−íi, ®¸ cã kÝch
cì trung b×nh 4cmx6cm ë líp trªn. Nh×n chung, chóng kh«ng ®−îc ®Çm chÆt nh−
c¸c kiÓu mãng trô th−êng gÆp. Nh÷ng mãng trô nμy ph©n bè t¹o thμnh hai v× víi
kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lμ 3,3m. Trong mçi v×, kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét c¸i lμ 3m,
kho¶ng c¸ch gi÷a cét c¸i vμ cét qu©n lμ 1,7m. DÊu vÕt cßn l¹i cña toμ tam quan
(H1-2).
DÊu vÕt con ®−êng ch¹y theo chiÒu B¾c - Nam vμ cßn ¨n vμo v¸ch B¾c. PhÇn
xuÊt lé dμi 4,5m, réng 2,2m, cã cÊu tróc nh− sau: ë gi÷a ®−îc l¸t b»ng 3 hμng g¹ch
vu«ng kÝch cì 34cmx34cm, trang trÝ næi c¸nh hoa chanh däc theo ®−êng chÐo cña
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g¹ch. TiÕp ®Õn, mçi bªn lμ mét hμng g¹ch vå nghiªng vμ mét hμng g¹ch vu«ng tr¬n.
Hai bªn ®−êng ®−îc bã b»ng mét hμng g¹ch vå mμu x¸m. ë ®é cao t−¬ng øng, gi¸p
víi phÝa nam cña con ®−êng nμy cã mét hμng g¹ch vå ch¹y theo chiÒu §«ng -T©y
vμ cßn tiÕp tôc ¨n vμo hai v¸ch. Cã thÓ lμ bã nÒn cña mét kiÕn tróc ë phÝa nam con
®−êng hoÆc còng chÝnh lμ phÇn bã ngoμi cña con ®−êng ch¹y ngang (H1-3).
C¸ch Hè 4 kho¶ng 20m vÒ phÝa ®«ng, n¬i gi¸p víi nhμ bia ë khu vùc phÝa
tr−íc chïa ®· ph¸t hiÖn dÊu vÕt hai lß nung ngãi. Lß thø nhÊt gåm 8 cÇu lß (réng
2,77m, dμi 1,67m) chia thμnh 2 cöa ®èt, mçi cöa cã 4 cÇu lß. Lß thø hai c¸ch lß thø
nhÊt 0,8m vÒ phÝa t©y, ®· xuÊt lé 5 cÇu lß vμ 1 cöa ®èt.

H1

H2

H3

vÕt 2 cÊp nÒn víi 6 kho¶ng s©n trong n»m ®èi øng víi nhau qua trôc trung t©m cña
chïa Quúnh L©m (H5-11).

H5

H6

H7

H8

H9

H10

DÊu vÕt con ®−êng ch¹y theo chiÒu B¾c - Nam vμ cßn ¨n vμo v¸ch B¾c.
PhÇn xuÊt lé dμi 4,5m, réng 2,2m

§©y lμ lo¹i lß hép, cã mÆt b»ng gÇn ch÷ nhËt,
kÝch th−íc nhá. Nghiªn cøu so s¸nh nh÷ng m¶nh
ngãi c¸nh sen ë trong lßng lß - lß chuyªn nung ngãi
cã niªn ®¹i vμo kho¶ng thêi Lª - TrÞnh, thÕ kû 17,
phôc vô viÖc trïng tu chïa (H4).

H4. §©y lμ lo¹i lß gèm hép, cã mÆt
b»ng gÇn ch÷ nhËt, kÝch th−íc nhá

Nh− vËy, qua c¸c hè khai quËt th¸m s¸t n¨m
2007, b−íc ®Çu ®· ph¸t hiÖn ®−îc c¸c dÊu tÝch nÒn

mãng kiÕn tróc vμ ®Æc biÖt viÖc t×m ra dÊu vÕt con ®−êng gióp x¸c ®Þnh trôc trung
t©m cña chïa Quúnh L©m thêi Lª - TrÞnh.
Trªn c¬ së nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc ®· xuÊt lé nãi trªn, tõ th¸ng 4-7/2008, tiÕp
tôc tiÕn hμnh khai quËt th¸m s¸t di tÝch chïa Quúnh L©m lÇn thø hai víi tæng diÖn
tÝch gÇn 1000 m2. §ît khai quËt lÇn nμy ®· tiÕp tôc lμm xuÊt lé nh÷ng dÊu vÕt kiÕn
tróc cña c¸c thêi kú lÞch sö kh¸c nhau mang l¹i nhiÒu th«ng tin cã gi¸ trÞ cho viÖc
t×m hiÒu diÔn tr×nh lÞch sö chïa Quúnh L©m. §¸ng chó ý nhÊt lμ ®· lμm xuÊt lé dÊu

§Ó tiÖn theo dâi, nh÷ng kho¶ng s©n nμy sÏ ®−îc ®¸nh
sè thø tù nh− sau:
CÊp nÒn 1: S©n phÝa ®«ng: s©n 1. S©n ë gi÷a: s©n 2. S©n
phÝa t©y: s©n 3.
H11

CÊp nÒn 2: S©n phÝa ®«ng: s©n 4. S©n ë gi÷a: s©n 5. S©n
phÝa t©y: s©n 6.

C¸c s©n 1, 3, 4, 6 ch¹y theo chiÒu B¾c - Nam. Hai s©n 2, 5 ch¹y theo chiÒu §«ng
- T©y. Trong ®ã, chØ cã s©n 6 lμ xuÊt lé t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ mang l¹i cho chóng ta h×nh
¶nh ban ®Çu vÒ nh÷ng kho¶ng s©n trong nμy. DÊu vÕt xuÊt lé cßn l¹i cña 6 kho¶ng
s©n nμy lμ phÇn bã nÒn/thÒm s©n b»ng ®¸ cã chç cßn nguyªn c¶ 2, 3 cÊp, cã khu vùc
chØ cßn l¹i 1, 2 cÊp. CÊp 1, 2 réng 25cm - 28cm, cÊp trªn cïng réng 35cm - 40cm.
ChiÒu cao cña mçi cÊp kho¶ng 20cm - 25cm. §¸ dïng ®Ó bã nÒn/thÒm s©n nμy lμ
nh÷ng khèi ®¸ v«i mμu tr¾ng x¸m, xanh x¸m, h×nh hép ch÷ nhËt, cã chiÒu dμi tõ
45cm - 150cm, chiÒu réng 35cm - 50cm, dÇy 20cm - 25cm.
PhÇn bã nÒn/ thÒm cña c¸c s©n 1, 3, 4, 6 cã kÝch th−íc 23,4m x 13m. DiÖn tÝch lßng
s©n chõng 250m2. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng chiÒu §«ng - T©y lμ 18,8m, chiÒu B¾c - Nam
lμ 6m (H5-6).
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PhÇn bã nÒn/ thÒm cña hai s©n 2, 5 cã kÝch th−íc chiÒu B¾c - Nam chõng 5m,
chiÒu §«ng - T©y dμi 9,62m. DiÖn tÝch lßng s©n kho¶ng 32m2 (H7). Kho¶ng c¸ch
gi÷a chóng lμ 13,4m. Kho¶ng c¸ch gi÷a s©n 2 víi hai s©n 1, 3, s©n 5 víi hai s©n 4, 6
lμ 4,55m.
CÊp nÒn 2 cao h¬n cÊp nÒn 1 chõng 1m, vμ phÝa nam ®−îc bã b»ng ®¸ (H8,
11). §ît ®iÒu tra kh¶o s¸t lÇn nμy còng b−íc ®Çu cho thÊy hÖ thèng tho¸t n−íc gi÷a
c¸c cÊp nÒn. N−íc tõ s©n 5 cÊp nÒn hai qua hÖ thèng cèng ë gãc t©y nam (cèng 1)
ch¶y sang s©n 6 råi ch¶y xuèng s©n 3 cÊp nÒn 1 qua hÖ thèng cèng gãc t©y nam
(cèng 2). Lßng cèng 1 réng 11cm, thμnh cèng dÇy 13,5cm - 14,5cm, cao 12cm 15,5cm (2, 3 hμng g¹ch). Cèng 1 ®−îc x©y b»ng g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª Trung
H−ng cã chiÒu réng 13,5cm - 15cm, dÇy 4cm - 4,5cm (H9). PhÇn xuÊt lé cña cèng 2
dμi 3,51m, ®−îc x©y xÕp b»ng nh÷ng m¶nh ®¸ nhá kÕt hîp víi nh÷ng viªn g¹ch b×a
mμ n©u ®á thêi Lª Trung H−ng. PhÇn tiÕp gi¸p víi s©n 6 ®−îc x©y xÕp b»ng ®¸.
PhÇn nμy dμi 1,05m, lßng cèng réng 17,5cm - 18cm, thμnh cèng réng 11cm - 12cm,
cao 12cm - 15cm. §¸y cèng phÇn xuÊt lé ®−îc l¸t b»ng nh÷ng phiÕn ®¸ v«i mμu
tr¾ng xanh. N¾p cèng còng lμ nh÷ng khèi ®¸ cã chÊt liÖu t−¬ng tù. PhÇn cßn l¹i cña
cèng ®−îc x©y b»ng g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª Trung H−ng. PhÇn nμy dμi 2,38m.
Cèng ®−îc ®Ëy bëi 1-3 hμng g¹ch ®Æt n»m, réng 25,5cm. Gi÷a c¸c hμng g¹ch lμ mét
líp chÊt kÕt dÝnh (c¸t, v«i) dÇy 1,5cm - 2cm (H10-11).
Gi¸p víi phÝa b¾c cña hai s©n 4, 6 b−íc ®Çu xuÊt lé mét dÊu vÕt kiÕn tróc ch¹y
theo chiÒu §«ng - T©y víi: PhÇn bã nÒn ®−îc t¹o bëi nh÷ng khèi ®¸ cã kÝch th−íc
vμ chÊt liÖu mang nhiÒu nÐt t−¬ng ®ång víi nh÷ng khèi ®¸ bã nÒn/ thÒm cña c¸c
kho¶ng s©n trong nãi trªn. Hai ch©n t¶ng h×nh trßn b»ng ®¸ tr¾ng cã ®−êng kÝnh
ngoμi 79cm, vßng trßn ch©n cét cã ®−êng kÝnh 59cm. Mét m¶ng nÒn l¸t g¹ch b×a
mμu n©u ®á, phÇn xuÊt lé dμi 2,12m, réng 44cm, cã cÊu tróc mét hμng g¹ch ®Æt
ngang vμ mét hμng g¹ch ®Æt däc. G¹ch l¸t nÒn lμ lo¹i g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª
Trung H−ng cã chiÒu dμi 27cm, réng 14cm - 15cm (H12).
Ngoμi nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc ®¸ng chó ý cã niªn ®¹i thêi Lª Trung H−ng nãi
trªn, ®ît ®iÒu tra kh¶o s¸t lÇn nμy ®· ph¸t hiÖn ®−îc c¸c dÊu vÕt kiÕn tróc kh¸c nh−:
Thø nhÊt lμ cã thÓ lμ dÊu vÕt hμnh lang t¶ h÷u ë phÝa ®«ng vμ phÝa t©y chïa.
Nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc nμy ch−a xuÊt lé hoμn toμn, hay c¾t ph¸, chång xÕp lªn
nhau. Líp hμnh lang thø nhÊt phÝa t©y chïa phÇn nμo mang l¹i mét vμi th«ng tin ban
®Çu vÒ nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc nμy. PhÇn xuÊt lé cña hμnh lang nμy dμi 13m, lßng
hμnh lang réng 3,7m. PhÇn bã nÒn hμnh lang réng 76cm, cao 47cm (8 hμng g¹ch)
vμ ®−îc x©y b»ng g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª Trung H−ng (H13).

Thø hai lμ dÊu vÕt mãng trô xuÊt lé ë gãc ®«ng nam hè th¸m s¸t 8, ë ®é s©u
1,25m so víi líp ®Êt mÆt hiÖn ®¹i. PhÇn xuÊt lé cã kÝch th−íc chiÒu B¾c - Nam
53cm, chiÒu §«ng - T©y 52cm. VËt liÖu dïng ®Ó gia cè mãng lμ nh÷ng m¶nh ®¸ v«i
mμu xanh tr¾ng (H14).

H12

H13

H14

Thø ba lμ dÊu vÕt ®−êng cèng xuÊt lé ë phÝa ®«ng nam hè 9, ë ®é s©u 20cm 30cm so víi líp ®Êt mÆt hiÖn ®¹i. PhÇn xuÊt lé dμi 1,55m, lßng cèng réng 25cm, thμnh
cèng cao 30cm - 35cm, réng 10cm - 15cm. VËt liÖu x©y cèng lμ nh÷ng khèi ®¸ nhá
h×nh hép ch÷ nhËt, g¹ch b×a thêi Lª Trung H−ng, g¹ch l¸t nÒn thêi NguyÔn (H15).
Thø t− lμ dÊu vÕt mãng chïa Quúnh L©m ®−îc x©y dùng trong nh÷ng n¨m ®Çu,
nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû tr−íc mμ râ nhÊt lμ ë khu vùc s©n phÝa tr−íc chïa Quúnh
L©m hiÖn nay. Nh÷ng ®−êng mãng nμy réng 30cm - 40cm, cao 8cm - 27cm, cßn l¹i 2
®Õn 5 hμng g¹ch. VËt liÖu ®−îc dïng ®Ó x©y nh÷ng ®−êng mãng nμy lμ nh÷ng viªn,
m¶nh g¹ch b×a cã niªn ®¹i cuèi thÕ kû 18 ®Çu thÕ kû 19. DÊu vÕt kiÕn tróc nμy n»m
®Ì lªn vμ c¾t ph¸ dÊu vÕt kiÕn tróc thêi Lª Trung H−ng n»m bªn d−íi (H16).
Ngoμi nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc nãi trªn, di vËt thu ®−îc qua hai ®ît ®iÒu tra,
kh¶o s¸t còng kh¸ phong phó vÒ sè l−îng, bao gåm c¸c lo¹i h×nh di vËt kh¸c nhau
cã niªn ®¹i tr¶i dμi trong nhiÒu thêi kú lÞch sö tõ thêi B¾c thuéc ®Õn Lª Trung H−ng,
NguyÔn. Tuy nhiªn, sù ph©n bè cña di vËt còng cã nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh gi÷a
phÝa ®«ng, t©y vμ khu vùc trung t©m chïa Quúnh L©m hiÖn nay. Di vËt thu ®−îc ë
phÝa ®«ng vμ t©y chïa chñ yÕu mang ®Æc tr−ng phong c¸ch nghÖ thuËt thêi TrÇn.
Trong khi ®ã vÒ c¬ b¶n cã thÓ nhËn thÊy phñ lªn trªn nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc thêi
Lª Trung H−ng xuÊt lé ë khu vùc trung t©m chïa hiÖn nay lμ líp ®Êt bë rêi cã mμu
n©u, x¸m xen lÉn nh÷ng m¶nh vËt liÖu kiÕn tróc, ®å gèm, sμnh chñ yÕu cã niªn ®¹i
thêi Lª Trung H−ng, NguyÔn.
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H15

H16

- Giai đoạn thứ hai thời Trần
đã lộ rõ kích thước, bước
gian của tổng thể; Và là giai
đoạn hoàn chỉnh tổng thể
kiến trúc đền Thái với mặt
bằng “NỘI VƯƠNG
NGOẠI QUỐC”.

VÒ c¬ b¶n cã thÓ nãi
nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc
xuÊt lé qua hai cuéc ®iÒu
tra th¸m s¸t khai quËt
kh¶o cæ häc ®· cho thÊy
phÇn nμo quy m« cña
chïa Quúnh L©m thêi Lª
Trung H−ng.

Giai ®o¹n nμy, chïa Quúnh L©m cã qui m« rÊt lín, ®−îc x©y dùng nhiÒu thêi
kú, cã thÓ cã cÊu tróc mét tr¨m gian nh− mét sè ng«i chïa ë thÕ kû 17 cßn l¹i ®Õn
ngμy nay.
1.2.5.4. Hệ thống đạo quán
(Chưa có thám sát khảo cổ học di tích)

TT

Tên di tích

Giá trị khảo cổ

B. Hệ thống lăng mộ
b.1

Tư Phúc

11-12/2009

Cơ hội và những thách
thức

A. Hệ thống đền thờ
a.1

Đền An Sinh

a.2

Đền Thái

2009-2010

Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ bổ sung

- Cơ bản làn rõ cấu trúc đền
qua 3 giai đoạn: Giai đoạn
thứ nhất thời Trần, giai đoạn
thứ hai thời Trần và giai
đoạn Nguyễn.

Cơ hội:

- Đã xác định được về mặt
cơ bản phạm vi phân bố của
di tích là nằm trong quả đồi
thứ hai trong khu núi sau
đền An Sinh.

Cơ hội:

- Xuất lộ một phần con
đường nằm trên trục Bắc
Nam, con đường chính dẫn
từ khu vực chân đồi lên khu
vực đỉnh đồi

Thách thức:

- Có 3 cấp nền. Chức năng
của cấp nền 1 chính là phần
sân trước của cấp nền 2; Cấp
nền 2, xuất lộ kiến trúc bó
nền, chân tảng hoặc là các
dấu vết gia cố móng chân
tảng. Tạo thành cấu trúc nhà
7 gian 8 hàng cột, dấu ấn
thời Lê và tồn tại kéo dài
cho đến tận thời Nguyễn.

- Cho phép phục dựng hình
dạng mặt bằng, số gian;
- Cho phép phỏng dựng kiến
trúc Trần điện thờ bên trên
theo giai đoạn thứ hai;
- Cho phép phục chế vật liệu
xây dựng và vật liệu trang trí
nề ngoã.

- Không có ảnh tư liệu, hay
bản vẽ lưu trữ của kiến trúc
điện thờ thời Trần thì không
thể phục hồi;

- Mâu thuẫn giữa nhu cầu
tâm linh cần thắp hương thờ
- Tìm thấy khá đầy đủ chủng cúng tổ tiên với việc bảo tồn
loại vật liệu xây dựng và vật tính nguyên gốc của di tích.
liệu trang trí nề ngoã.

1.2.5.5. Thống kê kết quả khai quật khảo cổ tại khu di tích nhà Trần ở Đông
Triều - Quảng Ninh
Bảng 2: Bảng thống kê khai quật khảo cổ khu di tích nhà Trần
Năm
khai quật

Thách thức:

b.2

Đồng Thái

Đợt 1: 2007
Đợt 2: 2008

Bước đầu cho thấy hình ảnh
sơ bộ về các nền công trình
cho thấy đây là dấu ấn lăng
Tư Phúc.
- Các hố khai quật mới có
tính thăm dò; chưa thể nhận
diện được toàn cảnh di tích;
- Chưa thể xác định vị trí và
hình thể 3 lăng trong quần
thể lăng Tư Phúc;
- Ngoài 3 lăng này, có điện
thờ? Chung cho 3 lăng hay
chỉ 1 lăng; hay đó là chùa Tư
Phúc?
- Đề nghị khảo cổ bổ sung

- Cơ bản làm rõ cấu trúc
lăng với hệ thống bố cục
quy tụ vào trung tâm với lớp
kiến trúc 1 (phần mộ) – đỉnh
đồi;

Cơ hội:
- Cho phép phục hồi hình
dạng mặt bằng và cốt cao độ
của các tầng lớp kiến trúc
với 3 lớp chủ yếu;
- Cho phép phỏng dựng lớp
- Phát lộ đường lát gạch kiến trúc điện thờ ở lớp kiến
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chạy quanh phần mộ (đường
làm lễ theo nghi thức chạy
đàn) trên lớp kiến trúc 2 –
lưng chừng đồi;
- Làm rõ cấu trúc, số gian và
bước cột của phần điện thờ
ở lớp kiến trúc 3 - chân đồi;
- Tìm thấy khá đầy đủ chủng
loại vật liệu xây dựng và vật
liệu trang trí nề ngoã.

trúc 1;
- Cho phép phục chế vật liệu
xây dựng và vật liệu trang trí
nề ngoã.
Thách thức:
- Không có ảnh tư liệu, hay
bản vẽ lưu trữ của kiến trúc
điện thờ thời Trần thì không
thể phục hồi;
- Mâu thuẫn giữa nhu cầu
tâm linh cần thắp hương thờ
cúng tổ tiên; giữa việc chăm
lo phần mộ của Nhà Trần với
việc bảo tồn tính nguyên gốc
của di tích.

b.3

Mục lăng

Chưa có khai quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ bổ sung

b.4

Ngải Sơn

-

Đề nghị khảo cổ bổ sung

b.5

Phụ Sơn

-

Đề nghị khảo cổ bổ sung

b.6

Nguyên Lăng

-

Đề nghị khảo cổ bổ sung

b.7

Đồng Hỉ

-

Đề nghị khảo cổ bổ sung

c.3

Quỳnh Lâm

- VÒ c¬ b¶n, dÊu vÕt kiÕn
tróc xuÊt lé qua hai cuéc
®iÒu tra th¸m s¸t khai quËt
kh¶o cæ häc ®· cho thÊy
phÇn nμo quy m« cña chïa
Quúnh L©m thêi Lª Trung
H−ng.

Cơ hội:

Di chØ kh¶o cæ x¸c ®Þnh n¨m
1629 tæng céng 103 gian;
bao gåm ®iÖn PhËt, nhμ thiªu
h−¬ng, tiÒn ®−êng, gi¶i vò,
nhμ hËu phËt, hμnh lang t¶
h÷u, nhμ t¨ng, nhμ kho, tam
- Giai ®o¹n nμy, chïa cã thÓ quan, g¸c chu«ng.
cã cÊu tróc mét tr¨m gian Thách thức:
nh− mét sè ng«i chïa ë thÕ
- Số liệu khảo cổ trên chưa
kû 17 cßn l¹i ®Õn ngμy nay.
có tính tổng thể.
- Chưa xác định được kiến
trúc gỗ bên trên.
c.4

Tuyết

Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ bổ sung

Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ bổ sung

D. Hệ thống đạo quán
d.1

Ngọc Thanh

C. Hệ thống chùa tháp
c.1

Ngoạ Vân

- Bước đầu đã xuất lộ các di Cơ hội:
vật kiến trúc trên bề mặt đất; - Có thể xác định được
- Các di tích dấu vết thời những diện mạo chủ yếu của
Trần có quy mô nhỏ; dưới quần thể di tích;
thời Lê quần thể di tích này - Một số di vật quan trọng
đã được trùng tu và mở liên quan đến sự viên tịnh
rộng, trong đó khu Thông của Phật Hoàng Trần Nhân
Đàn, Ngoạ Vân, Đá Chồng Tông đã được xác định;
được trùng tu và xây dựng
Thách thức:
mới với quy mô rất lớn
- Hình dạng và công năng
của phần kiến trúc bên trên?
- Đề nghị khảo cổ bổ sung

c.2

Hồ Thiên

Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ bổ sung

2. Phạm vi nghiên cứu và quy mô quy hoạch
Căn cứ Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, địa điểm quy hoạch nằm trên địa bàn
huyện Đông Triều; phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm 14 điểm di tích có quy mô
diện tích khoảng 2.040ha; Các khu vực có ưu thế tiềm năng về cảnh quan thiên
nhiên, môi trường và lợi thế khác phục vụ cho bảo tồn, phát huy giá trị của khu di
tích có quy mô diện tích 11.160ha, thuộc ranh giới hành chính của huyện Đông
Triều. Tổng cộng 13.200ha.
Tuy nhiên, sau khi sử dụng một số biện pháp nghiệp vụ chuyên môn như
chồng ghép bản đồ, đối chiếu các văn bản pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và
quy hoạch xây dựng, đất đai... cho thấy:
1) Một số khu vực di tích bị nằm ra ngoài phạm vi và quy mô khu vực
nghiên cứu quy hoạch trực tiếp trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt;
2) Giới hạn khu vực bao quanh phạm vi nghiên cứu trực tiếp (khu vực có
ưu thế tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, môi trường và lợi thế khác phục vụ
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cho bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích) không trùng với tuyến đường, hay
đường phân thủy, đồng mức của địa hình vì thế rất khó xác định trong thực tế;
làm khó cho việc quản lý về sau...
Vì vậy, quy mô, phạm vị và ranh giới quy hoạch cần được điều chỉnh so với
quy mô đã được duyệt cho phù hợp với các bản đồ bảo vệ di tích đã được xếp
hạng và địa hình, địa giới hành chính...
Vì vậy, cần xác định lại phạm vi quy hoạch.

STT

1

2

3

TÊN DI TÍCH

ĐỀN AN SINH

LĂNG TƯ PHÚC

ĐỀN THÁI

ĐỊA ĐIỂM
(XÃ)

DT BẢO VỆ
THEO QĐ (ha)

DT BẢO VỆ
HIỆN TRẠNG (HA)

KV I

KVII

KV I

KV II

AN SINH

* XẾP HẠNG NĂM 1962 CẤP QG
* NƠI THỜ CÁC VỊ TIÊN ĐẾN NHÀ TRẦN
* LÀ CÔNG TRÌNH MỚI ĐƯỢC ĐẦU TƯ TÔN TẠO

-

-

1.98

1.02

AN SINH

* XẾP HẠNG NĂM 1962 CẤP QG
* LÀ NƠI THỜ CÁC VỊ VUA TRẦN THÁI TÔNG, TRẦN THÁNH
TÔNG, TRẦN PHẾ ĐẾ
* HIỆN NAY CHỈ CÒN LÀ DẠNG PHẾ TÍCH, DẤU VẾT CÒN LẠI
LÀ MỘT SỐ CHÂN TẢNG, MỘT ĐOẠN NỀN MÓNG.

-

-

0.72

0.00

AN SINH

* XẾP HẠNG NĂM 1962 CẤP QG
* LÀ NƠI THỜ THÀNH HOÀNG LÀNG - 8 VỊ VUA TRẦN
* ĐƯỢC XẬY DỰNG TẠM VÀO NĂM 1993, HÌNH CHỮ ĐINH,
BẰNG GẠCH, MÁI NGÓI.
* KHẢO CỔ CHO THẤY ĐÂY LÀ MỘT TỔ HỢP NHỀU CÔNG
TRÌNH VỚI QUY MÔ LỚN

-

-

0.39

1.61

-

-

0.32

1.76

2.1. Phạm vi nghiên cứu và quy mô quy hoạch

2.1.1. Phân tích
- Ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch lμ khu vùc ¶nh h−ëng cña Khu di tÝch Nhμ
TrÇn ë §«ng TriÒu nh»m phôc vô viÖc lËp quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån, t«n t¹o vμ
ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch (phÇn v¨n ho¸).

ĐẶC ĐIỂM

4

ĐỒNG THÁI LĂNG

AN SINH

* XẾP HẠNG NĂM 1962 CẤP QG
* NƠI AN TÁNG VUA TRẦN ANH TÔNG VÀ PHỤ TÁNG
HOÀNG HẬU
* DO XÂY DỰNG ĐẬP TRẠI LỐC NÊN LĂNG NẰM TRÊN ĐẢO
NHỎ TÁCH BIỆT
* CHỈ CÒN LẠI CÁC CHÂN TẢNG, SẤU BẬC THỀM VÀ HÌNH
DẠNG NỀN MÓNG THU ĐƯỢC SAU CÁC CUỘC KHẢO CỔ

5

MỤC LĂNG

AN SINH

* XẾP HẠNG NĂM 1962 CẤP QG
* NƠI AN TÁNG VUA TRẦN MINH TÔNG
* HIỆN NAY KHÔNG CÒN LẠI DẤU TÍCH, CHỈ LÀ MỘT BÃI ĐẤT
TRỐNG, GẦN ĐỀN THÁI

-

-

5.25

0.00

-

-

0.11

0.00

- Quy m« quy ho¹ch tæng thÓ lμ tæng céng diÖn tÝch c¸c di tÝch vμ khu vùc hç
trî ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch trong ph¹m vi nghiªn cøu.

6

NGẢI SƠN LĂNG

AN SINH

- Nghiªn cøu bæ sung ngoμi ph¹m vi quy ho¹ch lμ nh÷ng di tÝch vÖ tinh cã t¸c
dông hç trî ph¸t huy gi¸ trÞ vμ khai th¸c du lÞch.

* NƠI AN TÁNG VUA TRẦN HIẾN TÔNG
* LÀ LĂNG DUY NHẤT CÓ HỆ THỐNG TƯỢNG CHẦU HÌNH
NGƯỜI VÀ THÚ.
* HIỆN NAY ĐÃ ĐƯỢC TÔN TẠO LẠI TUY NHIÊN KHÔNG
THEO CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC, TÀI LIỆU LỊCH SỬ

7

PHỤ SƠN LĂNG

AN SINH

* NƠI AN TÁNG VUA TRẦN DỤ TÔNG
* CHỈ CÒN LÀ PHẾ TÍCH, VỚI MỘT SỐ CHÂN TẢNG, MẢNH
VỠ CỦA BIA ĐÁ, RỒNG ĐÁ…

-

-

0.03

0.00

-

-

0.32

0.00

0.00

1.75

2.1.2. Cơ sở xác định
- Bản đồ khoanh khu vực bảo vệ I và II các di tích đã được xếp hạng.
- X©y dùng b¶n ®å lÞch sö Khu di tÝch Nhμ TrÇn trªn c¬ së b¶n ®å do thêi
NguyÔn vÏ, hiÖn tr¹ng, kÕt qu¶ kh¶o cæ vμ t− liÖu lÞch sö.
- §o vÏ - ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¸c di tÝch.
B¶ng 3. Thèng kª diÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o, tÝn ng−ìng vµ khu vùc hç
trî di tÝch trong khu vùc quy ho¹ch:

8

NGUYÊN LĂNG

AN SINH

* XẾP HẠNG NĂM 1962 CẤP QG
* NƠI AN TÁNG VUA TRẦN NGHỆ TÔNG
* TRÊN MẶT ĐẤT KHÔNG CÒN LẠI GÌ NHIỀU NGOÀI MỘT
CHÂN BIA.
* XUNG QUANH DÂN TRỒNG NA

9

ĐỒNG HỶ LĂNG

THUỶ AN

* XẾP HẠNG NĂM 1962 CẤP QG
* NƠI AN TÁNG VUA TRẦN DUỆ TÔNG VÀ VUA TRẦN THUẬN
TÔNG
* KHÔNG CÒN DẤU VẾT

-

THUỶ AN

* ĐÃ XUỐNG CẤP
* HIỆN ĐANG CẢI TẠO PHẦN ĐƯỜNG LÊN.

-

-

BÌNH KHÊ

* DT LS CẤP QG SỐ 55/2006 /QĐ-BVHTT NGÀY 29/05/2006
KHOANH VÙNG BV NẰM TRÊN 2 TỈNH QUẢNG NINH VÀ BẮC
GIANG
* ĐƯỢC VUA TRẦN NHÂN TÔNG XÂY DỰNG ĐỂ THỰC HIỆN
PHƯƠNG PHÁP TU THIỀN.
* CÒN LẠI MỘT SỐ HIỆN VẬT CÓ GIÁ TRỊ NHƯ: BIA ĐÁ, BẢO
THÁP, TƯỢNG VOI, BỆ TƯỢN

58.88

138.8

58.88

136.73

40.45

29.51

34.74

18.93

2.53

8.55

2.53

1.87

-

-

0.02

0.42

105.291

164.084

10

11

CHÙA - QUÁN
NGỌC THANH

CHÙA - AM
NGOẠ VÂN

(Danh môc c¸c di tÝch vµ c«ng tr×nh t«n gi¸o tÝn ng−ìng do Ban Qu¶n lý di
tÝch träng ®iÓm tØnh Qu¶ng Ninh cung cÊp).
12

CHÙA HỒ THIÊN

BÌNH KHÊ

* DT LS CẤP QG SỐ 56/2006 /QĐ-BVHTT NGÀY 29/05/2006
KHOANH VÙNG BV NẰM TRÊN 2 TỈNH QUẢNG NINH VÀ BẮC
GIANG.
* LÀ NƠI TRƯỚC ĐÂY TRÚC LÂM TAM TỔ GIẢNG KINH,
HÀNH ĐẠO
* HIỆN VẬT CÒN LẠI KHÔNG NHIỀU

13

CHÙA QUỲNH LÂM

TRÀNG AN

*DT LS VÀ NGHỆ THUẬT CẤP QG SỐ 2009/QĐ NGÀY
15/11/1991
* LÀ TRUNG TÂM PHẬT HỌC CỦA PHÁI TRÚC LÂM.
* HIỆN NAY CÁC KIẾN TRÚC ĐỀU ĐƯỢC MỚI

14

CHÙA TRUNG TIẾT

AN SINH

* LÀ NƠI THỜ PHẬT VÀ HAI VỊ TƯỚNG TRIỀU TRẦN.
* HẦU HẾT CÁC KIẾN TRÚC ĐỀU MỚI ĐƯỢC XÂY DỰNG.
CÔNG TRÌNH CŨ CHỈ CÒN LẠI NỀN MÓNG PHÍA SAU CHÙA

Tæng céng
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2.1.3. Quy mô
Từ những căn cứ những phân tích trên: Quy mô, phạm vi và ranh giới quy
hoạch được điều chỉnh sao cho bao được trọn vẹn giới hạn bảo vệ di tích đã được
xếp hạng, đồng thời dựa theo tuyến đường, hay ranh giới tự nhiên để xác định
phạm vi tương ứng.
1) Quy mô quy hoạch là 2.206 ha. Trong đó:
- Khu vực bảo vệ I: 102,27 ha
- Khu vực bảo vệ II: 189,07 ha
- Khu vực phục vụ du lịch - hỗ trợ phát huy giá trị di tích: 1914,66 ha
2) Quy mô nghiên cứu quy hoạch là 11.095 ha
2.2. Đối tượng nghiên cứu

§èi t−îng nghiªn cøu bao gåm c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ vμ phi vËt thÓ theo
quan ®iÓm: B¶o tån c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ - lÞch sö lμm nÒn t¶ng cho mäi ho¹t ®éng
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña khu vùc vμ ng−îc l¹i lÊy c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi t¹o nguån lùc cho viÖc b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸; T¹o mèi liªn hÖ hμi
hoμ vμ g¾n kÕt trong mét tæng thÓ chung c¸c di s¶n v¨n ho¸; Khai th¸c cã chän läc
vμ hîp lý, nh»m b¶o tån vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
2.2.1. Giá trị văn hóa vật thể
+ Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, tÝn ng−ìng: ®Òn, l¨ng mé, chïa.
+ Di tÝch danh th¾ng: c¶nh quan s«ng nói, hå, th¶m thùc vËt...
+ Di chØ kh¶o cæ.

a) Đền thờ;

c) Chùa tháp;

b) Lăng mộ;

d) Đạo quán

- Đối với đền thờ: Phục hồi (khi có đủ cơ sở khoa học) và tôn tạo (theo nhu
cầu tâm linh) tổng thể hoàn chỉnh của một ngôi đền đáp ứng nguyên tắc ứng xử
truyền thống của người Việt đối với TIỀN NHÂN;
- Đối với lăng mộ có 2 loại hình bố cục chủ yếu:
1) Bố cục theo hướng quy tụ vào ngôi mộ - cõi niết bàn, điển hình là lăng Trần
Anh Tông theo triết học PHẬT GIÁO;
2) Bố cục đăng đối với tượng chầu hai bên đường “THẦN ĐẠO”, điển hình là
lăng Trần Hiến Tông theo triết học NHO GIÁO.
Quan điểm:
1) Bảo tồn, tôn tạo HÌNH ẢNH CHỦ YẾU lăng Trần Anh Tông và Trần Hiến
Tông để tái hiện gía trị triết học điển hình của NHÀ TRẦN trong bố cục lăng mộ;
2) ĐỐI VỚI CÁC LĂNG MỘ KHÁC: Bảo tồn nguyên trạng di tích và di chỉ
khảo cổ học kết hợp với trưng bày ngoài trời theo công nghệ bảo quản hiện đại. BỐ
TRÍ 01 BÀN THỜ (THẠCH ÁN) VÀ 01 BIA BIỂN để đáp ứng nhu cầu tâm linh.
- Đối với chùa tháp, có 3 khu chức năng chính:
1) Nơi thuyết pháp của phái Trúc Lâm: chùa Hồ Thiên;
2) Nơi đào tạo sư của phái Trúc Lâm: chùa Quỳnh Lâm;
3) Nơi viên tịch của Pháp chủ Phật Hoàng Trần Nhân Tông: chùa Ngoạ Vân.
(Nơi tu của Trúc Lâm Tam tổ là Yên Tử).

2.2.2. Giá trị văn hóa phi vật thể
+ LÔ héi truyÒn thèng, v¨n ho¸ tÝn ng−ìng, phong tôc tËp qu¸n.

Như vậy, chỉ duy nhất khu vực Ngọa Vân cần được yên tĩnh, không nên xáo
trộn khu đất linh này, vì thế cần bảo tồn nguyên trạng theo nguyên tắc bảo tàng học.

+ C¸c gi¸ trÞ vÒ v¨n ho¸, lÞch sö, mü thuËt, Èm thùc, gi¸o dôc

Đối với chùa Quỳnh Lâm và Ngoạ Vân cần được bảo tồn giá trị công năng
vốn có; Từ đó phục dựng tổng thể kiến trúc.

3. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch
3.1. Quan điểm

- Phân loại di tích: Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh
bao gồm 4 loại hình di tích

- Đối với đạo quán, có duy nhất 1 khu ở Ngọc Thanh, thôn Đạm Thủy nên
cần được phục dựng sau khi đã thu thập được đầy đủ các cơ sở khoa học; có thể
quy chiếu các đạo quán khác như “Hưng Thanh quán – chùa Mui, Thường Tín, Hà
Nội”, “Lâm Dương Quán – chùa Đa Sỹ, Hà Đông, Hà Nội... để phỏng dựng.
- Đối với khu dịch vụ du lịch hỗ trợ phát huy giá trị di tích
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Những giá trị của di tích cần được các thế hệ nay và mai nhận biết. Muốn vậy
nhất thiết phải tạo điều kiện thuận lợi và tiện nghi về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ
thuật – xã hội cho con người; Ở thời đại thông tin, thời gian vô cùng quí, bởi với
một thời hạn nhất định mà con người vẫn có thể thực hiện nhiều nhu cầu văn hoá –
tinh thần và vật chất. Đồng thời lại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường
di tích. Khai thác các yếu tố văn hoá dân gian nhằm làm phong phú thêm các loại
hình du lịch trong vùng. Đó là văn hoá ẩm thực, các món ăn chay, âm nhạc dân
gian, các nghề truyền thống...
Các công trình kiến trúc trong khu vực phát huy giá trị di tích phải đảm bảo
không phá vỡ cảnh quan chung, mang những nét đặc trưng hay được cách điệu từ
kiến trúc truyền thống.
3.2. Mục tiêu

PHẦN 2: Đánh giá hiện trạng
1. Điều kiện tự nhiên
1.1 Vị trí, mối quan hệ vùng

1.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới nghiên cứu quy hoạch tổng thể:
Khu vực nghiên cứu quy hoạch trải rộng trên địa bàn 8 xã với diện tích
11095 ha. Trong đó khu vực quy hoạch có diện tích là 2206 ha thuộc địa bàn 6 xã
(các điểm di tích tập trung chủ yếu 4 xã: An Sinh, Tràng An, Thuỷ An và Bình
Khê).
Bảng 4: Bảng thống kê diện tích quy hoạch theo xã
stt

tªn x∙

Mục tiêu ngắn hạn

khu vùc

khu vùc

nghiªn cøu

quy ho¹ch

(ha)

(ha)

- Nghiên cứu, khảo sát, khai quật phát lộ các dấu vết khảo cổ để làm rõ các giá
trị vật chất hiện còn liên quan đến di tích;

1

B×nh khª

4338.02

541.42

2

an sinh

4794.05

1152.05

- Tạo cơ sở cho việc quản lí các hoạt động bảo tồn, xây dựng, phát huy giá trị
di tích, gắn việc bảo tồn di tích với phát triển kinh tế xã hội địa phương.

3

trµng an

607.51

204.25

4

®øc chÝnh

143.05

55.03

5

t©n viÖt

150.78

86.49

6

thuû an

661.65

166.75

7

b×nh d−¬ng

120.77

-

8

nguyÔn huÖ

279.17

-

- Lμm c¬ së ph¸p lý cho viÖc b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö
Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu trong c«ng t¸c qu¶n lý; lËp, thÈm ®Þnh vμ phª duyÖt c¸c dù
¸n ®Çu t−.
Mục tiêu dài hạn
- Hoμn thiÖn kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan vÒ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ
Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, v¨n
ho¸ - du lÞch cña huyÖn vμ tØnh.
- B¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu; T¸i
hiÖn h×nh ¶nh di tÝch th«ng qua viÖc tr−ng bμy di chØ kh¶o cæ häc t¹i chç vμ mét
phÇn pháng dùng h×nh ¶nh kiÕn tróc chñ yÕu cña mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh quan
träng, ®iÓn h×nh, mang ý nghÜa t©m linh cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh sö dông trong c¸c
ho¹t ®éng hμnh lÔ, du lÞch qua ®ã h×nh thμnh phÇn c¬ b¶n gi¸ trÞ lÞch sö vÒ mÆt quy
ho¹ch, kiÕn tróc vμ kh«ng gian chøc n¨ng khu di tÝch. Lång ghÐp h×nh ¶nh cña
kh«ng gian kiÕn tróc cæ víi c¶nh quan - m«i tr−êng; §ång thêi kh«ng c¶n trë cuéc
sèng ®−¬ng ®¹i nh−ng kh«ng lμm ¶nh h−ëng lÉn nhau, mμ h¬n thÕ n÷a: t«n c¸c gi¸
trÞ cña khu di tÝch; T¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c, ph¸t triÓn du lÞch;

tæng céng

11095.00

2206.00

Quy mô quy hoạch là: 2.206 ha
Quy mô nghiên cứu quy hoạch là 11.095 ha
DiÖn tÝch quy ho¹ch tæng thÓ cã ®iÒu chØnh so víi nhiÖm vô thiÕt kÕ ®· ®−îc
phª duyÖt (t¨ng 166 ha). DiÖn tÝch ®iÒu chØnh chñ yÕu n»m ë khu vùc x· B×nh Khª.
Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, ®iÒn d· hiÖn tr¹ng khu vùc nμy, nhËn thÊy hai di tÝch chïa
- am Ngo¹ V©n, chïa Hå Thiªn gåm nhiÒu di tÝch nhá hîp thμnh, c¸c di tÝch nμy
tr¶i dμi trªn ®−êng ®i lªn di tÝch chÝnh vμ ®Òu cã ý nghÜa riªng. V× thÕ, cÇn më réng
diÖn tÝch quy ho¹ch ®Ó t¹o sù thèng nhÊt, g¾n kÕt c¸c ®iÓm di tÝch.
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Khu vùc §«ng TriÒu cã giao th«ng t−¬ng ®èi thuËn lîi: n»m gÇn Quèc lé 18
nèi Hμ Néi víi Qu¶ng Ninh. S¾p tíi sÏ cã thªm tuyÕn ®−êng cao tèc Néi Bμi - H¹
Long liªn hÖ trùc tiÕp víi khu di tÝch.
1.1.2. Mối liên hệ giữa khu vực Quy hoạch bảo tồn với vùng liên tỉnh Hà Nội Thái Bình - Nam Định
Vïng ®«ng triÒu - qu¶ng ninh lμ n¬i ph¸t tÝch cña v−¬ng triÒu trÇn. trong qu¸
tr×nh lμm ¨n sinh sèng, nhμ trÇn dÞch chuyÓn dÇn vÒ phÝa h−¬ng tøc m¹c, huyÖn
thiªn tr−êng (nay lμ vïng ®Êt thuéc tØnh th¸i b×nh vμ nam ®Þnh). ®©y lμ n¬i khëi
nghiÖp cña nhμ TrÇn. C¸c vÞ vua thêi kú ®Çu cña nhμ TrÇn ®Òu ®−îc sinh ra ë ®©y.
Cßn kinh ®« Th¨ng Long lμ n¬i dùng nghiÖp. V× thÕ, x· H−ng Hμ - Th¸i B×nh ®−îc
chän lμm n¬i an t¸ng c¸c vua triÒu TrÇn. Hiªn nay, t¹i khu vùc nμy vÉn cßn rÊt
nhiÒu nh÷ng c«ng tr×nh nh−: ®Òn TrÇn, Chiªu l¨ng, Dô l¨ng, ®øc l¨ng, Thä l¨ng,
Chiªu l¨ng, Dù l¨ng... Sau nμy ®Ó tr¸nh n¹n quÊy ph¸ cña qu©n Chiªm thμnh, nhμ
TrÇn ®· cho chuyÓn thÇn vÞ cña c¸c vua cã l¨ng mé tõ Th¸i B×nh vμ Nam ®Þnh vÒ
An Sinh - ®«ng TriÒu.
Tổ tiên nhà Trần vốn làm nghề đánh cá từ đất Đông Triều. Đến đời Trần Kinh
thì chuyển về Tức Mặc (Nam Định) và qua đời ở đó. Con trai Trần Kinh là Trần
Hấp, nhờ tìm được thế đất tốt đã rời mộ bố về táng tại Thái Đường, Long Hưng,
nay thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và cư trú tại đây. Từ nghề
đánh cá, Trần Hấp cùng con cháu chuyển dần lên bờ làm ruộng và trở nên giàu có,
ngày càng có thế lực mạnh để bước vào vũ đài chính trị. Đến đời thứ tư Trần Cảnh
thì được trao ngôi báu từ tay nhà Lý.
Nhà Trần đã chọn Thái Đường – Long Hưng làm nơi đặt tôn miếu để xây
dựng lăng tẩm an táng các vị vua và hoàng hậu đầu triều cùng nhiều trọng thần
trong Hoàng tộc. 1) Thái tổ Trần Thừa được táng tại Thọ Lăng, 2) Thái Tông táng
tại Chiêu Lăng, 3) Thánh Tông táng tại Dụ Lăng, 4) Nhân Tông táng tại Đức Lăng,
đều thuộc đất Thái Đường.
Hiển Tông táng tại An Lăng, xã Thâm Động, huyện Thư Trì, phủ Kiến Xương,
ngày nay thuộc phần xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà . Theo s¸ch §¹i ViÖt sö ký
toμn th−: " N¨m 1341, mïa H¹, th¸ng 6, ngµy 11, vua b¨ng ë chÝnh tÈm, t¹m quµn ë
cung KiÕn X−¬ng, miÕu hiÖu lµ HiÕn T«ng". "N¨m 1344, mïa Thu, th¸ng 8, ngµy
15, an t¸ng HiÕn T«ng vµo An l¨ng ë KiÕn X−¬ng". "N¨m 1381, Th¸ng 6, r−íc thÇn
t−îng c¸c l¨ng ë Qu¾c Hu¬ng, Th¸i §−êng, Long H−ng, KiÕn X−¬ng ®−a vÒ l¨ng
lín ë Yªn Sinh ®Ó tr¸nh n¹n ng−êi Chiªm Thµnh vµo c−íp”.

Còn lại các vua 1) Anh Tông, 2) Minh Tông, 3) Hiến Tông, 4) Dụ Tông, 5)
Nghệ Tông, 6) Thuận Tông được táng tại Đông Triều.
Vùng đất Tức Mặc, Nam Định được xây dựng thành cung để các vị Thượng
Hoàng về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Về vùng đất Thái Đường, thời Trần thuộc huyện Ngự Thiên, phủ Long Hưng,
nay thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tại đây nhà Trần đã xây
dựng hành cung Long Hưng nguy nga tráng lệ, đặt lăng tẩm và đền thờ các bậc
Tiên đế. Thế đất đặt hành cung và lăng tẩm được lưu truyền là “Tiền tam thai hậu
thất tinh”. Phía trước hành cung đặt các lăng tẩm để an táng và phụng thờ các bậc
Tiên đế cùng Hoàng hậu. Toàn thư và các bộ sử của nước ta ghi chép nhiều sự kiện
khác, các vua Trần cùng Hoàng tộc và triều thần thường xuyên về thăm viếng mỗi
khi có sự kiện trọng đại của quốc gia. Khi quân Mông – Nguyên chiếm đóng Long
Hưng đã phá huỷ toàn bộ hành cung và các lăng tẩm. Ghi chép về sự kiện ngày 17
tháng 3 năm Mậu Tý (1288) Thượng Hoàng Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông
đem các tướng giặc bị bắt về làm lễ dâng thắng trận ở Long Hưng, sách Toàn thư
đã chép: “Trước đó, quân Nguyên đã khai quật chiêu lăng (lăng Trần Thái Tông)
muốn phá đi, nhưng không phạm được tới quan tài…”
Về sự kiện Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia, tu ở ngọn Tử Tiêu núi
Yên Tử, trở thành Tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm đời Trần và băng ở đó vào ngày
mùng 3 tháng 11 năm Mậu Thân (1308), xác ngài được thiêu đưa về chùa Tư Phúc
ở Kinh sư (Thăng Long) đã được Toàn thư ghi chép khá cụ thể. Về đám rước linh
cữu Trần Nhân Tông từ Thăng Long về an táng tại lăng Quy Đức (Đức Lăng) ở
Long Hưng vào năm Canh Tuất (1310) cũng được Toàn thư ghi chép tường tận:
“Mùa thu, tháng 9, ngày 16, rước linh cữu Thượng hoàng về chôn ở lăng Quy Đức,
phủ Long Hưng, xá lỵ thì cất ở bảo tháp Ngoạ Vân; miếu hiệu là Nhân Tông, tên
thụy là Pháp Thiên Sùng Đạo Ứng Thế Hoá Dân Long Từ Hiển Hiện Thánh Văn
Thần Võ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế. Đem Khâm Từ Bảo Thành Thái
Hoàng Hậu hợp táng ở đấy.
Hành cung Long Hưng và lăng tẩm các vua Trần cùng Hoàng tộc đã bị giặc
Mông – Nguyên tàn phá. Có lẽ, để bảo toàn phần mộ, đề phòng chiến tranh tiếp
diễn nên hầu hết lăng tẩm các vua Trần từ Trần Anh Tông về sau được đưa về đặt
tại Đông Triều. Vùng đất Thái Đường, nơi đặt tôn miếu nhà Trần dần trở nên hoang
phế. Sau khi toàn thắng giặc (chưa rõ vào năm nào), ngôi đền thờ các vua Trần đã
được phục dựng lại, còn hành cung và lăng tẩm đã trở thành phế tích. Tiếc thay,
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ngôi đền này cũng đã bị phá huỷ khi thực dân Pháp đổ bộ lên đất Thái Bình vào
giữa thế kỷ trước. Nhân dân trong làng còn giữ được một số đồ thờ tự, trong đó có
chiếc bài vị với dòng chữ: Thái Tông Hoàng Đế vị. Sau năm 1954, dấu tích của khu
mộ táng các vua, hoàng hậu cùng Hoàng tộc nhà Trần còn dễ dàng nhận được. Từ
sau năm 1954 trở lại đây phần nhiều những ngôi mộ phía sau hành cung nằm xen
kẽ trong khu dân cư đã bị hư hao dần. Tại thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện
Hưng Hà, nơi đặt hành cung và lăng tẩm, khi đào xuống 30-50cm vẫn thường gặp
những hiện vật thời Trần như gạch, ngói, đầu rồng, tượng đất nung và đồ gốm sứ….
Qua những lần khai quật và thám sát khảo cổ học, tuy chưa được tiến hành một
cách có hệ thống nhưng bước đầu đã có thể hình dung được một số đường đi và vị
trí đặt tẩm điện trong hành cung. Di chỉ khảo cổ học Tam Đường đã được Bộ Văn
hoá Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia. Phía trước hành cung gồm các
nấm phần mang tên phần Cựu, phần Đa, phần Thính, phần Bụt… là những ngôi mộ
khá lớn.
Đến nay phía trước hành cung còn 3 ngôi mộ có tên phần Bụt (phần Sỏi),
phần Thính, phần Trung. Theo truyền ngôn của địa phương thì phần Bụt hay gọi là
phần Sỏi (vì mộ được ấp trúc bằng đất sét luyện với sỏi) là mộ Trần Nhân Tông.
Đây là ngôi mộ lớn như trái núi án ngữ phía Nam Tam Đường. Ngôi mộ này từng
bị san bạt nhiều, thậm chí có một thời do vô thức đã đào lấy sỏi dải đường. Thế
nhưng, quy mô vẫn còn tới 400m2 với khối lượng đất và sỏi ấp trúc khá lớn. Nếu
tính từ trên xuống thì quách đã bị lộ. Trên là quách đá với những phiến đá khổng lồ,
dưới là quách gỗ.
Rải rác phía trên mộ có những viên gạch Trần giống như những viên gạch ở
tháp Phổ Minh (Nam Định).
Riêng lăng mộ Thái sư Trần Thủ Độ và Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung
được đặt tại xã Phù Ngự, thời Nguyễn đổi là xã Khuông Phù nay thuộc xã Liên
Hiệp, huyện Hưng Hà. Sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn có viết khá chi tiết
về lăng mộ Trần Thủ Độ.
Từ năm 2000, tỉnh Thái Bình đã lập dự án tôn tạo đền thờ, lăng mộ các vua
Trần tại xã Tiến Đức và lăng mộ đình, đền thờ Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ quốc
mẫu Trần Thị Dung tại xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà. Dự án đã được sự thoả thuận,
góp ý của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Bằng
nguồn vốn của tỉnh và sự hỗ trợ bước đầu của Trung ương, đến nay ngôi đền thờ
các vua Trần với phần hậu cung thờ liệt tổ nhà Trần, phía thờ các vua Thái Tông,

Thánh Tông, Nhân Tông với những tượng đồng cỡ lớn cùng ba ngôi mộ của các
ngài ở phía trước đền và đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Lăng mộ,
đình, đền thờ Thái sư Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung ở xã Liên Hiệp cũng được
trùng tu tôn tạo.
* Di tÝch Nhµ TrÇn ë Th¨ng Long
Là nơi nhà Trần đặt các cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia Đại Việt, điều
hành tất cả lực lượng xây dựng cũng như bảo vệ đất nước. Trên mặt đất, Di tích Trần
để lại trên đất Hà Nội hiện nay hầu như không có gì. Nhưng trong lòng đất là cả một
kho tàng vô giá mà chỉ với 19.000m2 được khai quật đã phát lộ cho chúng ta cả một
bề dày văn hoá cực kỳ phong phú, từ Đại La - Lý - Trần rất đậm nét. Di tích Hoàng
thành Thăng Long trong lòng đất là hết sức có giá trị, nó góp phần để cho chúng ta
xây dựng hồ sơ đề nghị UNESSCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới
* Di tÝch Nhµ TrÇn ë Nam §Þnh
Phủ Thiên Trường: Đây là kinh đô chính trị thứ hai của thời Trần, là nơi mà sau
khi các vua Trần nhường ngôi cho con lên làm Thái Thượng hoàng thường lui về,
nhưng không phải để nghỉ ngơi mà để giám sát vua và cùng tham gia điều hành đất
nước, điều hành một cách thực sự và cần thiết là can thiệp vào vua đang trị vì, tức là
can thiệp vào người quyết định. Cho nên, chế độ Thái Thượng hoàng và chế độ
Hoàng đế thời Trần là chế độ rất có ý nghĩa, tạo nên tính liên tục và sự bền vững của
đất nước. Khu Thiên Trường (tôi rất mừng) là gần đây giới khảo cổ học đã tiến hành
khai quật và phát hiện ra một hệ thống kiến trúc dày đặc. Xét về kiến trúc và vật liệu
kiến trúc hoàn toàn giống ở Thăng Long về loại hình
* Di tÝch Nhµ TrÇn ë Th¸i B×nh
Mảnh đất Hưng Hà - Thái Bình là nơi chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn
chặt với triều đại nhà Trần (1226 - 1400), các vua khai sáng nhà Trần đều được
sinh ra tại đây, gia tộc nhà Trần dựa vào đây dấy nghiệp. Khi đã thành vương triều
Trần, vùng đất này được chọn làm nơi xây dựng các đền thờ, lăng tẩm của Hoàng
tộc nhà Trần. Nơi đây có di chỉ khảo cổ mộ các vua Trần (xã Tiến Đức); khu lăng
mộ thái sư Trần Thủ Độ, đình Khuốc, đình Ngừ thờ thái sư, mộ và đền thờ Linh từ
quốc mẫu Trần Thị Dung (xã Liên Hiệp); Ta m đường - là nơi lưu giữ hài cốt của
các tổ tiên triều Trần như: Thuỷ tổ Trần Kinh, thái tổ Trần Hấp, nguyên tổ Trần Lý,
thái thượng hoàng Trần Thừa ... Các hoàng đế nhà Trần như Trần Thánh Tông,
Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông cùng các hoàng hậu sau khi qua đời đều được
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quy về hợp táng tại các lăng mộ có tên Thọ lăng, Chiêu lăng, Dự lăng, Quy đức
lăng ... Cùng với lăng mộ, nhà Trần còn cho xây dựng các cung điện như điện Tịnh
Cương, điện Hưng Khánh, điện Thiên An, điện Diên Hiền.
Lịch sử Việt Nam thế kỷ 13, 14 (từ 1226 - 1400) gắn liền với công lao và sự
phát triển rực rỡ của vương triều nhà Trần. Những chiến công lừng lẫy của 3 lần
đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, cùng với các cuộc chinh phạt quân
Chiêm Thành phía Nam đã làm cho khoa học và nghệ thuật quân sự của triều Trần
đạt được những thành tựu vượt bậc. Dưới đời Trần, các mặt chính trị, kinh tế, văn
hóa xã hội đều phát triển cao, tạo nên nền văn hóa đặc sắc của nước Đại Việt thời
Trần. Tên tuổi của các vị vua Trần cùng các chiến thắng Đông Bộ Đầu, Chương
Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Bạch Đằng ... mãi mãi là niềm tự hào dân tộc Việt Nam.
Lịch sử Việt Nam ghi nhận vương triều nhà Trần đã sản sinh ra các vị vua anh
minh tuấn kiệt như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và rất
nhiều tướng soái tài ba, nhân vật lịch sử kiệt xuất như Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc
mẫu Trần Thị Dung, Trần Hưng Đạo... mà tên tuổi gắn liền với các chiến thắng lẫy
lừng trong sự nghiệp giữ nước và bảo vệ đất nước. Lịch sử cũng ghi nhận mỗi
vương triều đều có một vùng đất phát tích để dựng xây nên sự nghiệp. Thái Bình
được coi là vùng đất phát tích của vương triều Trần, vì cách đây hơn 700 năm, tại
nơi đây các vị vua khai nghiệp nhà Trần được sinh ra, gia tộc nhà Trần dựa vào đây
dấy nghiệp. Cũng tại nơi đây, một hành cung Long Hưng hoành tráng chứng kiến
nhiều dấu ấn lịch sử trọng đại gắn liền với vương triều nhà Trần như những đại lễ,
những yến tiệc mừng chiến thắng sau mỗi sự kiện oai hùng. Tam đường - là nơi lưu
giữ hài cốt của các tổ tiên triều Trần như: Thuỷ tổ Trần Kinh, Thái tổ Trần Hấp,
Nguyên tổ Trần Lý, Thái thượng hoàng Trần Thừa... Khi các vị vua và hoàng hậu
băng hà thì có tới trên một nửa được an táng tại quê nhà và đều được xây lăng miếu
phụng thờ, trong đó Thái Đường Lăng là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các vị vua đầu
triều Trần như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Các hoàng hậu
sau khi qua đời đều được quy về hợp tác tại các lăng mộ như Thọ lăng, Chiêu lăng,
Dự lăng, Quy đức lăng. Năm tháng qua đi, vật đổi sao dời song lăng mộ ba vị vua
đầu triều Trần và dòng sông Thái Sư vẫn còn đó - những di tích mang đầy huyền
thoại về một dòng họ, một vương triều hùng mạnh. Mảnh đất Tam Đường nay linh
thiêng bởi chính là nơi lưu giữ hài cốt của các bậc tổ triều Trần. Hơn 7 thế kỷ đã
trôi qua, những di vật nằm sâu trong lòng đất Tam Đường đã được khai quật, giúp

hậu thế tìm lại một quần thể kiến trúc lăng mộ, kiến trúc hành cung Long Hưng uy
nghi, hoành tráng.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về giữ gìn và phát huy các giá
trị di sản văn hoá dân tộc, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai
sau và đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài
tỉnh, từ năm 1999 dự án đầu tư '71uy hoạch tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ và lăng
mộ các vua Trần đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, UBND tỉnh phê duyệt với
tổng mức đầu tư trên 25 tỷ đồng. Trên diện tích 5175m2, đền thờ các vua Trần và
Đức thánh Trần Hưng Đạo đã được xây dựng công phu, uy nghi bề thế toạ lạc trên
nền phế tích nằm giữa trung tâm xã Tiến Đức với các hạng mục đã hoàn thành là
toà hậu cung, toà bái đường, tả vu, hữu vu, nghi môn, đài hoá vàng, ba ngôi mộ các
vua Trần và một số công trình kiến trúc liên quan. Đây là một tổng thể kiến trúc
rộng lớn, là nơi thờ tự các vua Trần có công với đất nước, nơi tổ chức các sinh hoạt
văn hoá mang tính tâm linh để các thế hệ hôm nay và mai sau bày tỏ tình cảm, sự
ngưỡng vọng của mình với các vị anh hùng dân tộc thời Trần. Các công trình kiến
trúc được bố trí theo trục chính, chia thành các không gian, như: không gian hành lễ,
không gian nội tự đền, không gian vườn cây xanh, là một công trình kiến trúc kế
thừa và phát huy truyền thống kiến trúc dân tộc - kiến trúc đình làng. Riêng Toà
hậu cung Đền Trần là một phần trong tổng thể kiến trúc có kết cấu chữ đinh, gồm
hai toà tám gian, trên diện tích 359m2, được khởi dựng bởi sự tài hoa của những
người thợ, sự góp mặt của đá trong hợp thể kiến trúc tôn vinh vẻ uy linh của hậu
cung với hệ thống rồng đá được chạm trổ tinh vi, sống động.
Cuối năm 2008, lễ yên vị thánh tượng các vua đầu triều Trần và Thái sư Trần
Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung đã được long trọng tổ chức, đưa vào nội
điện và tổ chức lễ nghi thờ phụng. Không chỉ đáp ứng tâm nguyện về sinh hoạt tâm
linh của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, việc tu bổ, tôn tạo di tích còn là
việc làm đạo nghĩa nhằm góp phần khôi phục và bảo tồn những giá trị văn hoá
truyền thống, tiếp tục khơi gợi và hun đúc hào khí Đông A, góp phần củng cố và
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và là động lực để nhân dân tỉnh nhà thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Khu di tích nhà Trần đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa di
tích khảo cổ học cấp quốc gia. Nó chẳng những thu hút các nhà nghiên cứu sử học,
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các nhà văn hóa mà còn là một điểm du lịch có giá trị đặc biệt, là nơi liên quan đến
cội nguồn dân tộc luôn luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước về thăm.
Mảnh đất Hưng Hà - Thái Bình là nơi chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn
chặt với triều đại nhà Trần (1226 - 1400), các vua khai sáng nhà Trần đều được
sinh ra tại đây, gia tộc nhà Trần dựa vào đây dấy nghiệp. Khi đã thành vương triều
Trần, vùng đất này được chọn làm nơi xây dựng các đền thờ, lăng tẩm của Hoàng
tộc nhà Trần.
Nơi đây có di chỉ khảo cổ mộ các vua Trần (xã Tiến Đức); khu lăng mộ thái
sư Trần Thủ Độ, đình Khuốc, đình Ngừ thờ thái sư, mộ và đền thờ Linh từ quốc
mẫu Trần Thị Dung (xã Liên Hiệp); Tam đường - là nơi lưu giữ hài cốt của các tổ
tiên triều Trần như: Thuỷ tổ Trần Kinh, thái tổ Trần Hấp, nguyên tổ Trần Lý, thái
thượng hoàng Trần Thừa ... Các hoàng đế nhà Trần như Trần Thánh Tông, Trần
Thái Tông, Trần Nhân Tông cùng các hoàng hậu sau khi qua đời đều được quy về
hợp táng tại các lăng mộ có tên Thọ lăng, Chiêu lăng, Dự lăng, Quy đức lăng...
Cùng với lăng mộ, nhà Trần còn cho xây dựng các cung điện như điện Tịnh Cương,
điện Hưng Khánh, điện Thiên An, điện Diên Hiền.
Lịch sử Việt Nam thế kỷ 13, 14 (từ 1226 - 1400) gắn liền với công lao và sự
phát triển rực rỡ của vương triều nhà Trần. Những chiến công lừng lẫy của 3 lần
đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, cùng với các cuộc chinh phạt quân
Chiêm Thành phía Nam đã làm cho khoa học và nghệ thuật quân sự của triều Trần
đạt được những thành tựu vượt bậc. Dưới đời Trần, các mặt chính trị, kinh tế, văn
hóa xã hội đều phát triển cao, tạo nên nền văn hóa đặc sắc của nước Đại Việt thời
Trần. Tên tuổi của các vị vua Trần cùng các chiến thắng Đông Bộ Đầu, Chương
Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Bạch Đằng ... mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt
Nam. Bởi những ý nghĩa và giá trị văn hóa lịch sử quý giá trên, khu di tích nhà
Trần thuộc xã Tiến Đức, xã Liên Hiệp đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử
văn hóa di tích khảo cổ học cấp quốc gia. Vì vậy, nó chẳng những thu hút các nhà
nghiên cứu sử học, các nhà văn hóa mà còn là một điểm du lịch có giá trị đặc biệt,
là nơi liên quan đến cội nguồn dân tộc luôn luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài
nước về thăm.
1.1.3. Mối liên hệ giữa khu vực Quy hoạch tổng thể di tích với các vùng di
tích nhà Trần khác của tỉnh Quảng
* Di tÝch Nhµ TrÇn ë U«ng BÝ

Khu di tích Yên Tử bao gồm một hệ thống chùa, am, tháp và rừng cây cổ thụ
hoà quyện với cảnh vật thiên nhiên, nằm rải rác từ dốc Đỏ đến núi Yên Tử theo
chiều cao dần thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí
Hệ thống chùa, am tháp ở Yên Tử tập trung trên sườn núi phía đông của ngọn
núi. Không kể Chùa Bí Thượng ở chân dốc Đỏ, chùa Cẩm Thực ở Uông Bí, chùa
Lân ở thôn Nam Mẫu thì đường lên Yên Tử sẽ qua một hành trình như sau: Chùa
Giải Oan – Hoa Yên - Cổng Trời, tiếp đó là chùa Phổ Đà, chùa Bảo Sái và toạ lạc ở
điểm cao nhất của dãy Yên Tử là ngôi chùa Đồng.
Nằm trong cánh cung núi trùng điệp của khu Đông Bắc, đỉnh núi Yên Tử có
Chùa Đồng ở độ cao 1.068 m so với mặt nước biển. Từ xưa, núi rừng Yên Tử đã
nổi tiếng là nơi ngoạn mục và được liệt vào danh sơn đất Việt. Yên Tử càng nổi
tiếng hơn từ khi các vua nhà Trần (thế kỷ 13) chọn núi rừng Yên Tử làm nơi tu
hành và phát triển đạo Phật, hình thành thiền phái Trúc Lâm. Cũng từ đó hệ thống
chùa, am, tháp uy nghi được các triều đại sau tôn tạo, xây dựng suốt từ chân lên tới
đỉnh núi.
Vẻ đẹp của Yên Tử là sự kỳ vĩ của núi non hoà với nét cổ kính trầm mặc của
hệ thống am, tháp cùng với đường tùng; cây đại, trúc, mai mọc ở hai bên đường toả
bóng mát làm cho du khách thập phương quên nỗi mệt nhọc đường dốc cheo leo.
Ngay từ thời Lý, Yên Tử đã có chùa thờ Phật gọi là chùa Phù Vân và đạo sĩ Yên
Kỳ Sinh đã tu hành đắc đạo ở đây. Nhưng Yên Tử thật sự trở thành trung tâm của
Phật giáo từ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng khoác áo cà sa tu hành và
thành lập một giáo phái Phật giáo đặc trưng của Việt Nam, đó là phái Thiền Trúc
Lâm và trở thành vị tổ thứ nhất với pháp danh: Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân
Tông (1258-1308), ông đã cho xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ trên núi Yên
Tử để làm nơi tu hành và truyền kinh, giảng đạo. Sau khi ông qua đời, người kế tục
sự nghiệp là Pháp Loa Đồng Kiên Cương (1284-1330) vị tổ thứ hai của phái Trúc
Lâm. Trong 19 năm tu hành, ông đã soạn ra bộ sách "Thạch thất ngôn ngữ” và cho
xây dựng 800 ngôi chùa, am, tháp lớn nhỏ trong nước với hàng nghìn pho tượng có
giá trị, trong đó có những chùa nổi tiếng như viện Quỳnh Lâm, chùa Hồ Thiên ở
Đông Triều... Tại trung tâm truyền giáo của Pháp Loa còn có Huyền Quang Lý Đạo
Tái (1254-1334), vị tổ thứ 3 của phái Trúc Lâm. Sang đến thời Lê, thời Nguyễn thì
Yên Tử vẫn là trung tâm của Phật giáo Việt Nam và được vua quan các triều đại
quan tâm tôn tạo sửa chữa nên khu di tích Yên Tử là sự kết tinh, sự hội tụ của nền
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văn hoá dân tộc với dáng dấp kiến trúc, hoa văn trang trí và các mảng chạm khắc
mang đậm dấu ấn của các thời đại.
Núi Yên Tử cao 1.068 m là ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều vùng
đông bắc Việt Nam. Núi thuộc xã Thượng Yên Công, Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng
Ninh. Vốn là một thắng cảnh thiên nhiên, ngọn Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích
lịch sử với mệnh danh "Đất tổ Phật giáo Việt Nam". Trên đỉnh núi thường có mây
bao phủ nên ngày trước có tên gọi là Bạch Vân sơn. Tổng chiều dài đường bộ để
lên đỉnh Yên Tử (Chùa Đồng) là khoảng 6000m với 6 giờ đi bộ liên tục qua hàng
ngàn bậc đá, đường rừng núi... Hành trình lên Yên Tử ngày nay sẽ không vất vả
như xưa nữa vì hệ thống cáp treo 1 lên gần Hoa Yên đã hoàn thành năm 2002 và hệ
thống cáp treo 2 lên cổng trời (khu vực đỉnh Yên Tử) đã được đưa vào sử dụng từ
mùa lễ hội 2008.
Yên Tử trở thành trung tâm của Phật giáo từ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ
ngai vàng khoác áo cà sa tu hành và thành lập một dòng Phật giáo đặc trưng của
Việt Nam, đó là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử và trở thành vị tổ thứ nhất với pháp
danh Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308). Ông đã cho xây dựng
hàng trăm công trình lớn nhỏ trên núi Yên Tử để làm nơi tu hành và truyền kinh,
giảng đạo. Sau khi ông qua đời, người kế tục sự nghiệp là Pháp Loa Đồng Kiên
Cương(1284-1330), vị tổ thứ hai của dòng Trúc Lâm. Trong 19 năm tu hành, ông
đã soạn ra bộ sách Thạch thất mị ngữ và cho xây dựng 800 ngôi chùa, am, tháp lớn
nhỏ trong nước với hàng nghìn pho tượng có giá trị, trong đó có những chùa nổi
tiếng như Viện Quỳnh Lâm, Chùa Hồ Thiên ở Đông Triều... Tại trung tâm truyền
giáo của Pháp Loa còn có Huyền Quang Lý Đạo Tái (1254-1334), vị tổ thứ ba của
phái Trúc Lâm.
Ngày 17 tháng 5 năm 2008, Chùa Đồng Yên Tử là một trong những địa danh
của Việt Nam được chọn là những thắng tích Phật giáo cho các đại biểu tham dự
đại lễ Phật đản thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam đến thăm quan, chiêm bái
* Di tÝch Nhµ TrÇn ë V©n §ån
Vân Đồn là cảng ngoại thương đầu tiên ở nước ta. Vân Đồn thuộc quần đảo
Vân Hải, ngày nay thuộc huyện Vân Đồn, nằm ở phía đông nam vịnh Hạ Long.
Quy mô lớn của thương cảng Vân Đồn một thời sầm uất đã được các nhà khảo
cổ ghi nhận qua việc phát hiện nhiều bến bãi với đồ gốm và tiền đồng nhiều triều
đại, trên suốt một dải đảo từ Cống Đông, Cống Hẹp, Cống Yên, Ngọc Vừng đến

Minh Châu, Quan Lạn..... Qua các dấu tích nền nhà cổ thường bắt gặp những hũ
sành đựng tiền đồng cổ thuộc các thời đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Đường
tới nhà Thanh; tiền Việt Nam từ nhà Lý tới nhà Nguyễn. Tại khu cảng cổ còn có
một khẩu giếng có tên gọi nôm là na là giếng Hiệu, hay còn gọi là giếng Nàng tiên
nằm sát bên bờ vụng, quanh năm đầy nước. Đó là một trong những yếu tố góp phần
khẳng định thêm rằng Cái Làng là một bến thuyền buôn cổ của bến thuyền cổ của
cảng Vân Đồn.
Ngoài việc phát hiện những dấu vết hoạt động thương nghiệp ở Vân Đồn, các
nhà khảo cổ học còn tìm thấy kiến trúc tôn giáo, các chùa, tháp. Chỉ riêng trên hòn
đảo Cống Đông có tới bốn ngôi chùa và một bảo tháp. Trong số đó có khu di tích
chùa Lấm rất rộng xây dựng từ thời nhà Trần. Ngôi chùa này được xây dựng ở
sườn núi phía Tây đảo Cống Đông, đối diện với bến thuyền ở sườn núi phía đông.
Những di tích của khu chùa tam quan, chùa Hộ, chùa Phật, Thượng diện, nhà
Tổ, bệ đá, toà sen, lan can chạm sóc, chạm rồng... nói lên rằng khu di tích chùa
Lấm là trung tâm Phật giáo quan trọng của vung hải đảo.
Cách chùa Lấm 3 km về phía đông bắc đảo, trên ngọn đồi cao cùa đảo Cống
Đông còn phế tích của một ngọn bảo tháp xây bằng gạch nung. Mặt ngoài gạch
được trang trí hình rồng giun, khuôn trong hình lá đề. Trong khu đựng hộp xá lị còn
có 13 mảnh vỡ của một bình sứ màu men ngà. Bình sứ này đựng tro thi hài vị cao
tăng mà cuộc đời gắn liền với khu trung tâm Phật giáo chùa Lấm. Căn cứ vào kích
thước của ngăn đựng hộp xá lị, tac có thể đoán được quy mô của ngọn bảo tháp khs
đồ sộ, ít ra là tương đương với tháp Phổ Minh xây dựng từ đời Trần ở Nam Định.
Trên hết, Vân Đồn là thương cảng lớn, vật phẩm trao đổi với thuyền buôn
ngoại quốc tại đây có mặt hàng lâm sản, hải sản, hương liệu, lụa là, gấm vóc.
Nhưng mặt hàng chủ đạo từ đời Lý đến đời Trần vẫn là đồ sành sứ mà những mảnh
vỡ trong khi bốc xếp kết thành từng tầng trên các bến thuyền là một minh chứng.
Đồ sứ thời Lý mà men ngọc thanh thoát. Đồ sứ thời Trần màu men nâu khoẻ khoắn.
Đố sứ thời Lê màu men lam dụi dàng. Từ cảng Vân Đồn, sứ của nước Địa Việt
được đem tới bán tại Nhật Bản, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, thậm chí đến
tận vùng Đông Âu. Không khí buôn bán tấp nập, sầm uất của thương cảng Vân Đồn
tới tận thời kỳ Tây Sơn.Với những giá trị về lịch sử, thương cảng Vân Đồn đã được
Bộ Văn hoá – Thông tin cấp bằng công
* Di tÝch Nhµ TrÇn ë Yªn H−ng
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Bãi cọc Bạch Ðằng nằm trong khu đầm nước của xã Yên Giang giáp đê sông
Chanh thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Ðã được Bộ Văn
hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử (số191 VH/QÐ ngày 22 tháng 3
năm 1988) nhân kỷ niệm 700 năm chiến thắng Bạch Ðằng. Bãi cọc Bạch Ðằng tồn
tại cùng thời gian là nhân chứng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Nơi ghi dấu thiên tài quân sự của anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn ở thế kỷ XIII.
Vào thế kỷ XIII, sau 2 lần tiến quân xâm lược Việt Nam bị thất bại thảm hại
(1258, 1285) năm 1288 quân Nguyên Mông quyết tâm xâm lược nước ta một lần
nữa với 30 vạn quân do Thoát Hoan chỉ huy và 70 vạn hộc lương do Trương Văn
Hổ chỉ huy tiến vào Thăng Long bằng đuờng bộ và đường thuỷ
Đền Trần Hưng Đạo
Đền Trần Hưng Đạo toạ lạc trên đôi đất bên bờ sông Bạch Đằng thuộc địa
phận xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh. Đền được Bộ Văn hoá Thông
tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cùng với miếu Vua Bà (số 100 VH/QĐ
ngày 21/ 1/ 1990) bổ sung cho di tích Bãi cọc Bạch Đằng. Đền Trần Hưng Đạo
trước đây được xây dựng ở khu hậu đồng, cách đền ngày nay gần 1.000 m về
hướng đông, năm 1936 mới chuyển về cạnh miếu Vua Bà ở vị trí hiện nay. Đền
được xây dựng ngay trên mảnh đất diễn ra trận đại thắng Bạch Đằng năm 1288 mà
những cọc gỗ dưới đầm Yên Giang là một minh chứng Đền kiến trúc theo kiểu chữ
“đinh” (J), gồm ba gian tiền đường, hai gian bái đường và một gian hậu cung. Hiện
vật quý còn giữ lại trong đền là một số câu đối ca ngợi công lao to lớn của Trần
Hưng Đạo đối với giang sơn đất Việt, một bộ kiệu bát cống được chạm trổ, điêu
khắc tỉ mỉ và bốn đạo sắc của các vua triều Nguyễn phong cho các chủ nhân đền
Trần Hưng Đạo.
Lễ hội đền Trần Hưng Đạo - Miếu Vua Bà diễn ra vào ngày 8 tháng 3 âm lịch
hàng năm.
Miếu Vua Bà
Miếu Vua Bà thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, được
Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cùng với đền Trần
Hưng Đạo.
Miếu được xây dựng từ thời Trần trên doi đất cổ, cạnh bến đò cũ ngày xưa và
đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Đây là một trong số di tích nằm trong quần thể

bãi cọc Bạch Đằng, đình Yên Giang, đền Trung Cốc và đình Trung Bản, những dấu
ấn của Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử 1288.
Lễ hội đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà cùng diễn ra ngày 8 tháng 3 âm lịch
hàng năm.
Tương truyền rằng trong chuyến đi thị sát địa hình chuẩn bị chiến trường,
Trần Hưng Đạo qua bến đò gặp một cụ bà bán nước đã hỏi thăm vùng đất này. Bà
cụ đã cung cấp cho Trần Hưng Đạo lịch triều con nước, địa thế dòng sông và còn
bày cho chiến thuật hoả công để đánh giặc. Sau khi thắng trận, Trần Hưng Đạo đã
quay lại bến đò tìm bà cụ bán hàng nước thì không thấy nữa, ông đã xin vua Trần
phong sắc cho bà là “Vua Bà” và lập đền thờ tại đây.
Cây lim Giếng Rừng (Cây lim cổ thụ)
Hai cây lim Giếng Rừng nằm dưới chân núi Tiên Sơn thuộc phố Ðoàn Kết, thị
trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Hai cây lim này có tuổi thọ
trên 700 năm cùng với các địa danh cổ còn lưu lại đến ngày nay như Sông Rừng,
Bến Rừng, Chợ Rừng, Giếng Rừng... chứng tỏ xưa kia là vùng đất ven sông Bạch
Ðằng là những cánh rừng cổ mà dấu vết còn lại đến nay có liên quan mật thiết với
các trận địa cọc trên sông Bạch Ðằng năm xưa. Mặc cho thời gian và khí hậu khắc
nghiệt nhưng cây vẫn xanh tươi, như một tượng đài chiến thắng giản dị, đơn sơ và
đầy sinh lực. Hai cây lim Giếng Rừng đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng
công nhận di tích lịch sử số 191 VH/QÐ ngày 23/3/1998 bổ sung cho di tích bãi cọc
Bạch Ðằng
Ðình Yên Giang (An Hưng đền)
Ðình Yên Giang nằm trên một gò đất cao ở trung tâm xã Yên Giang, huyện
Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng công nhận là
di tích lịch sử số 310 QÐ/BT ngày 13-2-1996 (bổ sung vào di tích bãi cọc Bạch
Ðằng). Ðình xây dựng thế kỷ 16 nhưng đã trải qua nhiều lần trùng tu xây dựng năm
1952; 1993 được xây dựng lại như ngày nay. Ðình thờ Thành Hoàng làng là vị anh
hùng dân tộc Trần Hưng Ðạo. Ðình Yên Giang và đền Trần Hưng Ðạo có mối quan
hệ mật thiết với nhau. Ðền thờ Trần Hưng Ðạo là nơi thờ thường xuyên thành
Hoàng của Làng. Do vậy vào các ngày sinh, ngày hoá của Trần Hưng Ðạo vào ngày
giỗ trận (ngày 8/3 âm lịch, ngày chiến thắng Bạch Ðằng 1288) và các dịp làng có
sự như cầu mưa, cầu phước... dân làng đều rước tượng Trần Hưng Ðạo từ đền về
đình để tế lễ, cầu xin Thành Hoàng làng che chở. Ðình kiến trúc theo kiểu chữ Ðinh
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(J) gồm 5 gian tiền đường, 3 gian bái đường và 1 gian hậu cung. Hiện nay đình còn
lưu giữ được một bát hương sứ thời Lê, 2 bia đá chạm nổi trên trán và diềm hình
rồng thời Nguyễn, câu đối, đại tự và 6 đạo sắc của các vua triều Nguyễn phong cho
Thành Hoàng làng Trần Hưng Ðạo, 5 long ngai, 1 bộ kiệu Bát Cống và long đình
được chạm trổ kênh bong sắc nét hình rồng và hoa văn hoa lá sơn son thiếp vàng
thời Nguyễn. Lễ hội đình Yên Giang gắn bó mật thiết với đền Trần Hưng Ðạo miếu Vua Bà và bãi cọc Bạch Ðằng vào ngày 8/3 âm lịch, kỷ niệm ngày chiến
thắng Bạch Ðằng năm 1288. Ngoài ra đình còn có 2 lần hội nữa đó là ngày 20/8 âm
lịch (ngày mất của Trần Hưng Ðạo) ngày 24, 25, 26 âm lịch là ngày đại kỳ phước
tức tạ ơn Thành Hoàng, Thổ địa đã ban phúc cho đồng điền phong đăng hoà cốc.
Ðền Trung Cốc
Ðền Trung Cốc nằm trên gò đất cao ở giữa thôn Ðông Cốc, xã Nam Hoà,
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di
tích lịch sử số 310 QÐ/BT ngày 13-2-1996 bổ sung cho di tích bãi cọc Bạch Ðằng.
Ðền được xây dựng từ lâu bằng tranh tre, đến năm Gia Long thứ 6 (1807) xây dựng
lại như ngày nay. Ðền thờ anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngũ Lão.
Tương truyền, để chuẩn bị cho xây dựng bãi cọc đồng Vạn Muối ở cửa Sông
Kênh, 2 ông đã bị cạn thuyền gò đất thôn Ðông Cốc (ngày nay) và phải huy động
dân binh, thuyền chài tới kéo thuyền ra. Ðể ghi nhớ sự kiện này, sau chiến thắng
Bạch Ðằng, nhân dân đã lập đền thờ ngay tại chỗ thuyền bị mắc cạn trước đây.
Ngoài ra, Quảng Ninh còn là một địa phương có nhiều điểm di tích lịch sử ,
điểm danh thắng nổi tiếng trong và ngoài nước: khu di tích Yên Tử, khu di tích
chiến thắng Bạch Đằng, Vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô... Đây là một điều kiện thuận lợi
để làm phong phú các sản phẩm du lịch của địa phương.
Quảng Ninh là một tỉnh có rất nhiều lợi thế trong phát triển du lịch vừa có
những danh thắng tự nhiên nổi tiếng, lại có những khu di tích văn hoá - lịch sử
mang đậm bản sắc dân tộc. Đông Triều nằm ở một vị trí thuận lợi về giao thông lại
là địa danh có ý nghĩa lịch sử lớn: là nơi phát tích vương triều Trần, nơi Phật hoàng
Trần Nhân Tông viên tịch...Tại đây có thể phát triển nhiều loại nhình du lịch như:
Du lịch tâm linh, Du lịch văn hoá dân, Du lịch thăm quan, tìm hiểu lịch sử liên
quan tới các di tích đời Trần, Du lịch sinh thái. Xây dựng các tuyến du lịch liên
tỉnh, nội tỉnh với các chủ đề “Du lịch theo dấu lịch sử nhà Trần” Hà Nội - Nam
Định - Thái Bình - Quảng Ninh, các tuyến du lịch nội tỉnh: du lịch tâm linh Yên Tử

- Ngoạ Vân - Hồ Thiên, du lịch theo dấu lịch sử nhà Trần: Đông Triều - Yên Hưng
(chiến thắng Bạch Đằng) - Uông Bí (Yên Tử) - Vân Đồn...
1.2. Địa hình địa mạo

Đông Triều là một vùng trung du có diện tích tự nhiên 397,2 km2, dân số:
160.140 người, địa hình dốc dần từ bắc xuống nam. Phía bắc là vòng cung núi
Đông Triều trùng điệp có ngọn Bảy Đèo cao trên 1000m, phía cực nam là những
cánh đồng trũng. Vùng phía đông có các núi Cao Băng, Đông Sơn, Bảo Quan cao
trên dưới 500m. Từ vùng núi phía bắc có nhiều suối và sông chảy cắt ngang huyện,
cực tây là sông Vàng Chua rồi đến sông Đạm Thuỷ, sông Kỳ Cầm, sông Tràng
Bảng, cực đông là sông Tiên Yên. Các sông nhỏ và thượng nguồn có độ dốc lớn,
đoạn hạ lưu lòng sông khá rộng.
Phía bắc giáp huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang bằng vòng cung núi Đông Triều,
phía tây giáp huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, ranh giới là sông Vàng Chua, phía
nam giáp huyên Kinh Môn cũng thuộc Hải Dương bằng sông Kinh Thầy và sông
Đá Bạc, phía đông nam giáp huyện Thuỷ Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, ranh
giới cũng là sông Đá Bạc, phía đông giáp thị xã Uông Bí, ranh giới sông Tiên Yên.
Sườn núi hiện nay liên quan khá mật thiết với độ bền vững của nham thạch.
Các loại nham thạch thể hiện rõ trong mối quan hệ đó được chia làm 4 nhóm chính
như sau: Đá granit; Đá trầm tích độ bền vững cao; Đá trầm tích độ bền vững thấp;
Đá biến chất yếu.
Trên các sườn núi được cấu tạo bởi các nhóm đá trên có độ dốc khác nhau thì
xảy ra các quá trình sườn phổ biến khác nhau, có quy mô khác nhau. Dựa trên sự
khác nhau đó mà các đơn vị địa mạo được phân lập như sau:
Địa hình núi bóc mòn: Bề mặt đỉnh 200-500m, phân bố rải rác, có diện tích
khác nhau, phần lớn trong đó có diện tích nhỏ, hình thái vòm thoải, hơi nghiêng,
trên đó phổ biến quá trình rửa trôi bề mặt; Sườn, vách bóc mòn - rửa lũa trên đá
vôi. Trong phạm vi lãnh thổ nghiên cứu, địa hình đá vôi phân bố chủ yếu ở dải ven
biển phía nam, đông nam với diện tích chính là trên các khối đá vôi nhỏ trên đất
liền. Địa hình rửa lũa trên đá vôi thể hiện khá đặc trưng với các khối đồi núi và đồi
sót đá vôi dạng tháp, đó là các dạng địa hình khá trẻ. Chúng được cấu tạo bởi các
sườn rất dốc hoặc các vách thẳng đứng, ở vài nơi chân vách có dạng các khối đổ lở
thể hiện sự tác động của quá trình bóc mòn; Sườn bóc mòn trên đá trầm tích rắc
chắc có độ dốc lớn (>30%). Phần lớn địa hình lãnh thổ nghiên cứu được cấu tạo bởi
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đá trầm tích có tuổi Trias thuộc một số hệ tầng khác nhau, nhưng đa số có chung
đặc điểm là tính chất cơ lý khá rắc chắc so với các đá trầm tích khác trong cùng
lãnh thổ nghiên cứu nếu xét về quá trình ngoại huỷ ngoại sinh. Bởi vậy chúng ảnh
hưởng đến đặc điểm địa hình ngoại sinh được tạo nên. Mặc dù diện phân bố của các
đá này khá lớn, song các dạng địa hình này lại chủ yếu tập trung trên các độ cao lớn
thuộc dãy Yên Tử với các sườn có độ dốc lớn (trên 30%), chúng phát triển thành
các dạng đổ lở nhỏ trên lớp vỏ phong hoá saprolit mỏng, hoặc dạng đổ lở trên đá
gốc dập vỡ mỏng hay lăn trượt các khối đá gốc nhỏ, từ đó tạo nên hình thái sườn
khá gồ ghề; Sườn bóc mòn trên đá trầm tích rắc chắc có độ dốc trung bình (2030%). Các dạng địa hình này thể hiện phổ biến nhất trong lãnh thổ nghiên cứu, lí do
là vì phần lớn lãnh thổ nghiên cứu được cấu tạo bởi loại đá trầm tích tuổi Trias khá
rắn chắc, phân bố trên các sườn có độ dốc phổ biến của địa hình đồi núi; Sườn bóc
mòn trên đá trầm tích biến chất yếu có độ dốc trung bình (20-30%). Dạng địa hình
này phân bố trên các sườn núi thấp 200-300m với các sườn khúc khuỷa hoặc thẳng,
mà ở đó phát triển vỏ phong hoá ferosialit khá dày, có hàm lượng sét cao thể hiện
quá trình xâm thực chia cắt phát triển khá mạnh; Sườn bóc mòn trên đá khác nhau
có độ dốc nhỏ (10-20%). Đây là các sườn khá phổ biến trên các loại đất đá khác
nhau, phân bố trong vùng núi và chủ yếu ở phần chân các khối núi, có độ dốc từ
15-20%. Trên đó ta quan sát thấy quá trình chủ yếu là xói rửa, rửa trôi bề mặt, đôi
chỗ là quá trình xâm thực yếu, thậm chí có chỗ là các vạt gấu chân sườn.
Địa hình đồi bóc mòn
Đồi bóc mòn trên các đá khác nhau cao 100-200m. Vùng đồi trong lãnh thổ
nghiên cứu có hình thái không điển hình. Các dải đồi hẹp phân bố ven biển hoặc
chạy dọc theo các thung lũng. Về hình thái, chúng thể hiện sự chuyển tiếp dần từ
các khối núi thấp xuống, ít đột biến. Các dãy đồi cao 100-200m đôi khi cũng chỉ
thấp hơn các dãy núi thấp đôi chút và có hình thái sườn không khác mấy. Tuy vậy
có thể thấy sự biến đổi khá rõ về bề dày vỏ phong hoá từ vùng núi xuống vùng đồi.
Các sườn đồi phần lớn có dạng hơi lồi hoặc thẳng, ngắn, mức độ chia cắt yếu. Các
quá trình địa mạo ngoại sinh phổ biến ở đây là sự trượt lở trên các sườn có vỏ
phong hoá dày và quá trình xói rửa sườn; Đồi bóc mòn trên các đá khác nhau cao
20-100m. Giữa địa hình đồi cao và đồi thấp có sự chuyển biến về hình thái rõ rệt
hơn một chút, có nghĩa là từ các sườn đồi cao khá dốc (15-20%) chuyển xuống chỉ
là các sườn thoải với độ dốc 10-20%. Trên các đồi thấp ở đây thường thể hiện các
quá trình bề mặt yếu như rửa trôi bề mặt; Đồi rửa lũa trên đá vôi. Đồi đá vôi thường

là các đồi sót có độ cao thấp (<100m) có dạng nón hẹp hoặc dạng tháp với các sườn
dốc đứng hay các vách. Trên các dạng địa hình này hiện phát triển các quá trình rửa
lũa ở các phần cao hoặc bề mặt đỉnh, còn trên các phần sườn và vách có thêm quá
trình trọng lực nhanh mà thể hiện ở một số nơi là các khối đổ lở; Bề mặt tích tụ
deluvi-proluvi. Các bề mặt lượn sóng dạng đồi thoải và thấp phân bố ở chân các
dãy, khối núi hoặc trong các thung lũng hay trũng giữa núi là sản phẩm của quá
trình pediment hoá thể hiện không điển hình trong lãnh thổ nghiên cứu. Bề mặt có
lớp vỏ phong hoá không dày, đôi nơi bị phủ bởi lớp trầm tích sườn gồm dăm,
tảng….Hiện trên dạng địa hình này phát triển quá trình rửa trôi bề mặt yếu và tích
tụ sườn.
Thung lũng và dòng chảy xâm thực
Máng xâm thực là các dạng dòng chảy phần thượng nguồn trên vùng đồi núi,
nơi chủ yếu có dòng chảy tạm thời. Hình thái và mật độ của chúng thể hiện cường
độ của quá trình xâm thực của dòng chảy mặt có liên quan đến lượng mưa và mức
độ chống chịu của nền rắn, tức là cấu tạo địa chất của bề mặt. Sơ bộ xem xét có thể
thấy đặc điểm hình thái và mức độ chia cắt của mạng lưới máng xâm thực trong
lãnh thổ nghiên cứu đều có dạng chữ V hẹp, xâm thực sâu là chủ yếu; Dòng chảy
xâm thực – tích tụ. Các dòng chảy xâm thực – tích tụ là các dòng cấp 2 trở lên, nơi
đã thường xuyên có nước chảy. Mật độ của chúng liên quan đến cấu tạo đất đá và
đặc điểm địa hình. Các khu vực có mật độ dòng chảy lớn nhất là khu vực sườn phía
nam dãy Đông Triều. Về hình thái, lòng của các dòng chảy này đã mở rộng khá
nhiều theo chiều ngang và thể hiện trắc diện hình chữ U; Dòng chảy sông suối xâm
thực – tích tụ. Đó là các sông suối trưởng thành. Nhìn chung các dòng sông này đều
là các sông miền núi, thể hiện quá trình xâm thực là chủ yếu, phần hạ lưu thể hiện
các dạng tích tụ ở các đồng bằng hẹp ven biển; Thềm và bãi bồi không phân chia.
Hệ thống sông suối lãnh thổ nghiên cứu mang đặc điểm của mạng lưới khu vực
miền núi, nên các bãi bồi và thềm sông trên hầu hết lưu vực đều khá hẹp. Vì vậy ở
mức độ tỷ lệ 1/50.000 khó có thể tách riêng, bởi vậy chúng tôi tạm thời gộp chúng
làm một.
Đồng bằng tích tụ
Đồng bằng sông lũ thấp hiện đại. Dạng địa hình này cũng phân bố trên đồng
bằng ven biển, dọc theo các sông lớn, thường bị ngập trong mùa lũ, là nơi canh tác
nông nghiệp, bề mặt bằng, hơi nghiêng về phía dòng chảy. Hiện nó chịu sự biến đổi
của sông trong mùa; Đồng bằng thềm mài mòn – tích tụ biển cao 10-20m. Phân bố
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chủ yếu sát chân các đồi núi thấp. Đó là các bề mặt lượn sóng thoải cao 10-20m,
cấu tạo bởi đá gốc, đôi nơi trên bề mặt là các sản phẩm cuội sạn sỏi mài tròn tốt. Bề
mặt đôi chỗ bị chia cắt tạo nên các gò thoải và thấp. Hiện trên bề mặt này diễn ra
các quá trình rửa trôi bề mặt là chủ yếu.
Hai dạng địa hình nêu trên được tạo trong thời kỳ biển tiến Pleistocene muộn.
Đồng bằng thềm sông biển 4-10m. Dạng địa hình này được thành tạo trong
thời kỳ biển tiến cuối cùng cực đại cách đây 5000-6000 năm. Khi biển tiến cực đại,
tại các cửa sông ven biển diễn ra sự tương tác sông biển dẫn đến việc hình thành
dạng địa hình này. Đồng bằng được cấu tạo bởi các thành tạo hạt mịn như bột cát
hạt nhỏ xen các thấu kính sét mỏng. Độ cao phổ biến của chúng khoảng 4-8m, bề
mặt hơi nghiêng thoải, chia cắt yếu. Quá trình địa mạo hiện đại phổ biến là rửa trôi
bề mặt; Đồng bằng thềm tích tụ biển 4-6m. Cũng giống dạng địa hình trên, dạng địa
hình này được thành tạo trong thời kỳ biển tiến cuối cùng cực đại cách đây 50006000 năm, khá phổ biến trên đồng bằng ven biển Việt Nam. Đồng bằng được cấu
tạo bởi cát bột có độ chọn lọc tốt. Động lực thành tạo của chúng chủ yếu là sự tích
tụ biển tạo nên bề mặt bằng, hơi lượn sóng thoải. Bề mặt này thể hiện khá rộng ở
các khu vực đồng bằng ven biển. Hiện đồng bằng bị biến đổi chủ yếu bởi tác động
nhân sinh, là nơi phát triển của các điểm quần cư trên đồng bằng; Đồng bằng thềm
biển thấp 2-3m. Đây là dạng địa hình phổ biến nhất trên đồng bằng ven biển của
lãnh thổ nghiên cứu. Cấu tạo chủ yếu bởi các sản phẩm mịn như sét bột, cát hạt mịn
nguồn gốc biển. Chúng có bề mặt khá bằng phẳng, bị chia cắt yếu bởi hệ thống
dòng chảy mặt. Bề mặt này khá ổn định, bị biến đổi chủ yếu bởi hoạt động canh tác
nông nghiệp bởi đây là diện tích canh tác chính; Đồng bằng thềm biển đầm lầy thấp
1-3m. Đây là phần thấp nhất của đồng bằng ven biển nhưng ít bị tác động bởi động
lực biển. Cấu tạo nên đồng bằng chủ yếu là các sản phẩm hạt mịn như sét, bột lẫn
nhiều mùn xác thực vật. Bề mặt bằng và thấp, là nơi canh tác chính, đôi nơi đang
được cải tạo thành những đầm nuôi chăn thả, một số nơi là những đầm lầy thụt;
Đồng bằng tích tụ biển sinh vật hiện đại. Đồng bằng nằm trong phạm vi tác động
của thuỷ triều, có thể bị ngập hoàn toàn khi triều cao. Dạng địa hình này đang trong
giai đoạn hình thành, bởi vậy hình thái của chúng bị biến đổi bởi các quá trình bồi
tụ, xói lở và xâm thực của dòng triều. Trên bề mặt đồng bằng nhiều nơi phát triển
thực vật ngập mặn. Dạng địa hình này nhiều nơi đang được khai thác, cải tạo thành
đầm nuôi thuỷ sản; Đồng bằng bãi triều cửa sông. Đồng bằng phân bố gần các cửa
sông, thấp, nằm trong phạm vi tác động của thuỷ triều, có thể bị ngập hoàn toàn khi

triều cao, bởi vậy chúng chịu tác động biến đổi thường xuyên của động lực sông và
biển, thảm thực vật ngập mặt phát triển kém.
Địa hình tác động nhân sinh.
Sườn bóc mòn bị tác động bởi khai thác than. Phân bố chủ yếu ở dải đồi núi
thấp ven biển. Chúng thể hiện sự tác động của các hoạt động nhân sinh rất mạnh
mẽ, chủ yếu là hoạt động khai thác than. Các hoạt động này tạo nên các dạng địa
hình nhân sinh lớn như các hố khai thác than lộ thiên lớn đến hàng chục km2, sâu
hàng trăm mét, các bãi thải rộng hàng trăm ha với hệ thống đường giao thông mật
độ cao. Một số nơi có mật độ các dạng địa hình này cao như dải đồi núi thấp ven
biển tạo nên dải đồi núi thấp nham nhở, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và cảnh
quan sinh thái nói chung.
1.3. Khí hậu, thủy văn

- Khí hậu
Khí hậu Đông Triều tương đối ôn hoà. Nhiệt độ trung bình năm là 23o4, độ ẩm
81%, lượng mưa trong năm là 1809mm, thấp hơn nhiều huyện trong tỉnh Quảng
Ninh. Có 2 hướng gió chủ yếu: Đông Nam và Đông Bắc. Gió mùa Đông Nam
thường vào mùa mưa, thổi từ biển vào mang theo hơi nước và gây ra mưa lớn; Gió
Đông Bắc xuất hiện vào mùa hanh khô, tốc độ gió từ 3-4m/s.
Hàng năm, vào khoảng tháng 8-10, Đông Triều thường bị ảnh hưởng bão với
sức gió từ cấp 8 đến 12, dật trên cấp 12.
- Thủy văn
Chế độ thủy văn của khu vực quy hoạch phụ thuộc vào việc điều chỉnh cốt
nước một số hồ chứa (hồ Trại Lốc). Đập trại Lốc được xây dựng từ năm 19801982, dài 514m, cao 18m (cao trình +41,4m), đập tràn xả lũ: 33m (cao trình
38,2m); diện tích lưu vực hồ 8,12km2; diện tích mặt hồ 64ha, dung tích 4,7 triệu
m3, diện tích tưới 350ha/vụ;
Cao trình 38,2m của hồ đã làm ngập toàn bộ lăng Trần Anh Tông.
1.4. Cảnh quan tự nhiên

S¸ch §«ng TriÒu huyÖn chÝ ghi “HuyÖn §«ng TriÒu cã nói non t¹o nªn thµnh
luü, cã tr−êng giang uèn l−în t¹o nªn th¾ng ®Þa. §−êng thuû th«ng nhau, nèi liÒn
c¸c trÊn thµnh, s«ng khu cÇu th¸p lµ n¬i ng−êi vµ vËt tô héi, ®©y chÝnh lµ vïng
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danh th¾ng cña phÝa ®«ng. Thêi nhµ TrÇn, nhµ Lª, §«ng TriÒu ®−îc coi lµ n¬i hiÓm
yÕu cña phÝa §«ng”

v¨n hãa cña vïng ®Êt x−a. Nh−ng nh÷ng dÊu tÝch nμy ®Õn nay còng chØ cßn tån t¹i
phÇn nhiÒu ë d¹ng phÕ tÝch.

Theo nghiên cứu của viện Địa chất - viện Khoa Học và Công Nghệ Việt
Nam: Đông Triều là cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh và là huyện có nhiều Di
tích lịch sử được xếp hạng cấp Quốc gia như khu Đền An Sinh và Lăng mộ Nhà
Trần, chùa Quỳnh Lâm, đền Bắc Mã… Địa hình Đông Triều bao gồm cả địa hình
vùng núi, vùng đồi và vùng đồng bằng, độ cao địa hình giảm dần từ phía bắc (dãy
núi thuộc vòng cung Đông Triều) đến phía nam (sông Bạch Đằng, ranh giới với
tỉnh Hải Dương). Trong địa phận huyện Đông Triều nói riêng cũng như tỉnh Quảng
Ninh nói chung có nhiều sông suối nhưng các sông đều ngắn, nhỏ, độ dốc lớn. Lưu
lượng và lưu tốc rất khác biệt giữa các mùa. Mùa đông các sông cạn nước, có chỗ
trơ ghềnh đá nhưng mùa hạ lại ào ào thác lũ, nước dâng cao rất nhanh.

Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là một hệ thống 14
điểm di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1962, bao gồm: 2 ®Òn (®Òn An
Sinh, ®Òn Th¸i), 7 L¨ng mé (L¨ng T− Phóc, Th¸i l¨ng, Môc l¨ng, Ng¶i S¬n l¨ng,
Phô S¬n l¨ng, Nguyªn l¨ng, §ång Hû l¨ng), 3 chïa (chïa Quúnh L©m, chïa Ngäa
V©n, chïa Hå Thiªn), ®¹o qu¸n Ngäc Thanh. Tuy nhiên, các di tích ở đây phần lớn
đã bị hoang phế; biến dạng; nhà dân, các công trình phục vụ kinh tế - xã hội chen
lấn, thậm chí xoá nhoà vết tích di tích. §ång thêi c¶nh quan xung quanh c¸c di
tÝch còng ®Òu ®ang ë d¹ng hoang tμn, kh«ng ®−îc quan t©m ch¨m sãc.

Khu vùc huyÖn §«ng TriÒu lμ khu vùc cã ®Þa h×nh ®a d¹ng: ®Þa h×nh nói cao,
®ång b»ng, s«ng suèi vμ ao hå nhiÒu. C¶nh quan nói non hïng vÜ cã thªm s«ng lín
uèn l−în quanh t¹o lªn nh÷ng thÕ ®Êt v÷ng ch¾c theo thuyÕt khoa häc phong thñy
(tiÒn chu t−íc, hËu huyÒn vò, t¶ thanh long, h÷u b¹ch hæ – t−¬ng øng víi thÕ ®Êt lμ
phÝa tr−íc cã minh ®−êng (tô thñy), phÝa sau lμ hËu chÈm (nói cao), bªn tr¸i, bªn
ph¶i cã nói thÓ hiÖn rång chÇu, hæ phôc). ChÝnh ®Þa h×nh phong phó ®· t¹o lªn mét
th¶m thùc vËt phong phó vμ ®a d¹ng. Cã nh÷ng ngän nói cao, qu¶ ®åi ®−îc bao phñ
toμn bé lμ th¶m cá xanh tèt kh«ng trång ®−îc nh÷ng c©y lín (do ®Þa chÊt cã nhiÒu
®¸ trÇm tÝch). Còng cã nh÷ng ngän nói víi rõng c©y lín tõ nh÷ng loμi c©y gç quý
thuéc dßng gç tø thiÕt (®inh, lim, sÕn, t¸u) hay th«ng, tróc, l¸t...tíi nh÷ng lßai c©y
bôi nh− lim, mua...Nh−ng tíi ngμy nay hÇu hÕt nh÷ng loμi c©y gç quý cña khu rõng
®· bÞ khai th¸c hÕt chØ cßn l¹i nh÷ng c©y Ýt gi¸ trÞ ®−îc con ng−êi trång míi hoÆc do
t¸i sinh tù nhiªn. Nh÷ng ngän ®åi míi ®ang ®−îc trång thÝ ®iÓm th«ng. Khu vùc
®ång b»ng ®Ó phôc vô cho viÖc thñy lîi t−íi tiªu cña n«ng nghiÖp ng−êi d©n ®¾p
®Ëp t¹o hå. V× thÕ c¶nh quan ®a d¹ng gåm nhiÒu hå lín nhá ch¶y d−íi ch©n nói ®åi,
c©y cèi ®−îc ng−êi d©n trång chñ yÕu lμ nh÷ng c©y quen thuéc nh− v¶i, nh·n, b¹ch
®μn... Nói non hïng vÜ, d−íi ch©n nói lμ nh÷ng c¸nh ®ång lóa t−¬i tèt ®· t¹o lªn mét
c¶nh quan sinh th¸i thanh b×nh, xøng ®¸ng lμ danh th¾ng cña vïng ®Êt phÝa §«ng.
Víi ®Þa h×nh, ®Þa thÕ ®Ñp ®ång thêi ®©y cßn lμ quª gèc cña nhμ TrÇn v× thÕ n¬i
®©y ®· ®−îc chän lμm n¬i an t¸ng cña c¸c vÞ vua thêi TrÇn. Trong thêi nhμ TrÇn,
§«ng TriÒu ®−îc coi lμ trung t©m v¨n hãa rÊt ph¸t triÓn. Nh−ng theo thêi gian cïng
víi nh÷ng biÕn ®éng cña lÞch sö th× vÞ thÕ cña §«ng TriÒu ®· gi¶m sót Ýt nhiÒu. §Õn
nay t¹i khu vùc nμy chØ cßn tån t¹i nh÷ng dÊu tÝch cho thÊy sù ph¸t triÓn trung t©m

2. Hiện trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu
vực quy hoạch
2.1 Hiện trạng kinh tế - xã hội

- D©n sè: D©n sè trong khu vùc hiÖn tr¹ng kho¶ng: 8000 ng−êi, 1615 hé. D©n
c− sèng b»ng nghÒ n«ng chiÕm phÇn lín tØ träng lao ®éng.
- Kinh tÕ: C¨n cø NghÞ quyÕt sè 10/2008/NQ-H§ND ngμy 24/12/2008 cña
Héi ®ång nh©n d©n huyÖn §«ng TriÒu phª chuÈn tæng quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch
Nhμ n−íc trªn ®Þa bμn vμ quyÕt to¸n thu – chi ng©n s¸ch huyÖn, x· n¨m 2007
nh− sau:
1) VÒ thu ng©n s¸ch n¨m 2007
Tæng thu ng©n s¸ch nhμ n−íc : 122.991.813.162 ®ång
Tæng thu ng©n s¸ch huyÖn, x· : 216.603.047.429 ®ång
2) VÒ chi ng©n s¸ch huyÖn, x· n¨m 2007
Tæng chi ng©n s¸ch huyÖn, x·: 173.114.318.206 ®ång.
KÕt d− ng©n s¸ch huyÖn, x·: 43.488.729.223 ®ång.
Sau than đá, Đông Triều có mỏ đất sét làm vật liệu xây dựng, làm gốm sứ ở
các xã Việt Dân, Bình Dương, Kim Sen, Hoàng Quế, Yên Thọ, Tràng An và Bình
Khê, đá vôi ở Hồng Thái Tây và Yên Đức, cát ở sông Cầm
Đông Triều còn khá nhiều tài nguyên trong lòng đất. Các núi phía đông chứa
1,6 tỷ tấn than đá, trữ lượng có thể khai thác là 877 triệu tấn. Đây là vùng mỏ than
Mạo Khê - Tràng Bạch.
2.2. Hiện trạng hạ tầng xã hội:
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Các công trình nhà ở chủ yếu là nhà ở cấp 4, kiểu làng xóm, mật độ xây dựng
và tầng cao trung bình thấp. Một số nhà dân dọc theo tuyến đường chính (gần đền
An Sinh), được xây dựng từ 2-4 tầng chưa được quản lý về tầng cao, hình thức kiến
trúc...Khu vực quy hoạch có mật độ dân cư tương đối thấp nên các công trình phục
vụ xã hội ít, gồm các nhà văn hoá thôn với quy mô nhỏ, đã bị xuống cấp, ít được sử
dụng và trường tiểu học An Sinh phân hiệu 2.
HÖ thèng h¹ tÇng

2.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

* Giao th«ng:
- Giao th«ng ®èi ngo¹i: ®−êng ®Õn khu vùc di tÝch kh¸ thuËn tiÖn b»ng ®−êng
Quèc lé 18. Trong t−¬ng lai sÏ x©y dùng ®−êng cao tèc H¹ Long - Néi Bμi ch¹y qua
§«ng TriÒu. §©y võa lμ mét lîi thÕ nh−ng còng g©y ¶nh h−ëng kh«ng nhá tíi viÖc
liªn kÕt c¸c ®iÓm di tÝch.
- Giao th«ng ®èi néi: hÇu hÕt lμ ®−êng bªt«ng nhùa víi bÒ réng mÆt ®−êng tõ
3,5m - 5,5m. Tuy nhiªn mét sè ®−êng dÉn ®Õn c¸c ®iÓm di tÝch lμ ®−êng ®Êt, ®−êng
cÊp phèi hay ®−êng mßn nªn ®i l¹i rÊt khã kh¨n vμo mïa m−a.

3. Hiện trạng sử dụng đất
Khu vùc quy ho¹ch n»m trªn ®Þa bμn 4 x·: Thuû An, An Sinh, Trμng An vμ
B×nh Khª víi c¸c d·y nói cao n»m ë phÝa B¾c, c¸c ®åi nói thÊp n»m xen kÏ khu vùc
®ång ruéng thÊp. Khu vùc lμng xãm n»m r¶i r¸c trong x· An Sinh vμ Trμng An.
Trong khu vùc kh«ng cã khu c«ng nghiÖp tËp trung mμ chØ lμ c¸c ®iÓm s¶n xuÊt quy
m« nhá. Trong t−¬ng lai c¸c ®iÓm nμy sÏ ®−îc quy ho¹ch vμo khu c«ng nghiÖp cña
huyÖn §«ng TriÒu.
B¶ng 5: B¶ng thèng kª hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt khu vùc quy ho¹ch

* CÊp n−íc:
- N−íc dïng cho n«ng nghiÖp ®−îc cung cÊp tõ c¸c hå nh©n t¹o n»m d−íi
ch©n nói (h×nh thμnh do ®¾p ®Ëp, ng¨n n−íc).
- N−íc sinh ho¹t t¹i c¸c hé gia ®×nh chñ yÕu lμ n−íc m−a ®−îc tr÷ trong c¸c bÓ
chøa dïng dÇn.
* CÊp ®iÖn:
- HÖ thèng cÊp ®iÖn t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ, khu vùc cã vÞ trÝ thuËn tiÖn ®Òu ®−îc
cung cÊp ®iÖn.
- §èi víi c¸c di tÝch n»m trªn nói cao nh− chïa Hå Thiªn, chïa am Ngo¹ V©n
l−íi ®iÖn ch−a cã.
* Tho¸t n−íc th¶i vµ vÖ sinh m«i tr−êng:
- N−íc mÆt ®−îc tho¸t tù do theo ®Þa h×nh tù nhiªn ch−a cã r·nh thu gom.
- N−íc th¶i sinh ho¹t tõ c¸c hé gia ®×nh hÇu hÕt ®Òu ch−a qua xö lý mμ ch¶y
trùc tiÕp ra ao, hå gÇn nhμ.

STT

LO¹I §ÊT

DIÖN TÝCH

Tû LÖ

(ha)

(%)

1

§ÊT DI TÝCH

269.37

12.21

2

§ÊT LµNG XãM

144.87

6.57

3

®Êt n«ng tr¹i

103.34

4.68

4

§ÊT N¤NG NGHIÖP

307.03

13.92

5

§ÊT QU¢N §éi

18.30

0.83

6

mÆt n−íc

120.54

5.46

7

®åi nói

644.22

29.20

8

®Êt giao th«ng

598.33

27.12

tæng céng

2206.00

100.00

- Ch−a cã hÖ thèng thu gom r¸c th¶i. R¸c th¶i ®−îc c¸c hé gom vμ ®èt.
- Trong khu vùc quy ho¹ch kh«ng cã nguån g©y « nhiÔm m«i tr−êng lín.
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4. Hiện trạng di tích lịch sử
4.1. Hệ thống đền thờ

4.1.1 Đền Thái
ĐÒn n¨m trªn ®Ønh ®åi, hiÖn chØ lμ mét ng«i nhμ nhá do nh©n d©n trong vïng
x©y dùng gÇn ®©y (n¨m 1983), nhμ h×nh ch÷ ®inh gåm tiÒn ®−êng kt 4,3mx3,3m
t−êng x©y g¹ch, m¸i lîp ngãi t©y, ®Çu håi bÝt ®èc, mÆt tr−íc cã t−êng ch¾n m¸i bªn
trªn x©y g¹ch ®¾p gê phμo, hai bªn cã c©u ®èi. HËu cung phÝa sau dμi 2,9m réng
2,6m m¸i vßm g¹ch. NÒn nhμ l¸t g¹ch di 200x200, cöa b»ng gç v¸n. Trong nhμ cã
c¸c bÖ thê x©y b»ng g¹ch. Tr−íc ®Òn lμ s©n b»ng xi m¨ng tr«ng s©n cã xÕp rÊt nhiÒu
c¸c ch©n t¶ng b»ng ®¸ sa th¹ch gan gμ, ch©n t¶ng lín nhÊt cã hoa sen mÆt gu¬ng
réng 600. ®Òn hiÖn nay n»m trªn nÒn kh¶o cæ nguyªn tr¹ng víi toμn bé nÒn ®Òn th¸i
cæ lÉn gi÷a c¸c c©y nh·n do ngêi d©n trång. Tõ ®Òn Th¸i xuång ch©n ®åi phÝa tr−íc
kho¶ng 80m lμ ®−êng giao th«ng cña th«n tr¹i lèc, ®−êng b»ng bª t«ng réng 5m.
Lèi ®i vμo ®Òn lμ ®−êng mßn ®Êt ®åi rÊt khã ®i, phÝa tr−íc ®Òn bªn tr¸i cã mét nhμ
vμ kho¶ng s©n nhá dùng t¹m lμm nhμ qu¶n lý ®Òn.

§Òn ®−îc nh©n d©n dùng t¹m
®Ó tiÖn cho viÖc thê cóng

C¸c di vËt thu ®−îc sau c¸c
cuéc kh¶o cæ

Lèi vμo ®Òn An Sinh

Cæng ®Òn

§Òn h×nh ch÷ C¤NG

4.2. Hệ thống lăng mộ

4.2.1 Đồng thái lăng:
L¨ng n»m trªn ®¶o ë gi÷a hå Tr¹i Lèc, h−íng vÒ phÝa ®Ëp Tr¹i Lèc, l¨ng hiÖn
t¹i vÉn cßn c¸c dÊu tÝch nÒn, cÊp nÒn thø nhÊt h×nh ch÷ nhËt, xung quang kÌ ®¸ cuéi
to, mÆt tr−íc nÒn lμ ba bËc thÒm b»ng ®¸, thÒm gi÷a 7 bËc réng 1,8m mçi bËc lμ
mét t¶ng ®¸ nguyªn khèi n»m x« lªch, hai bÖ lan can sÊu thêi TrÇn bÞ søt nhÑ, thÒm
hai bªn 5 bËc, thÒm ®¸ vμ lan can sÊu x« lÖch, mét con ë thÒm bªn t¶ vì n¸t. C¹nh
bªn phÝa bªn h÷u nªn thø nhÊt còng cã mét thÒm sÊu b»ng ®¸ gåm 4 bËc, sÊu hai
bªn chØ bÞ søt nhÑ, nÒn bªn h÷u thÒm sau ®· bÞ mÊt chØ cßn vÕt tÝch. NÒn thø hai lμ
mét m« ®Êt cao n»m ë kho¶ng gi÷a trung t©m nÒn thø nhÊt, mÆt tr−íc nÒn cã hai
con sÊu ®¸ lan can nh−ng kh«ng cßn bËc, trªn m« ®Êt cã mét miÕu thê nhá x©y
g¹ch, bªn c¹ch miÕu cã nhiÒu c¸c vËt liÖu ®¸ nh− ch©n t¶ng, bÖ ®¸... cã mét v¨n bia
vì vμ mét phÇn con sÊu lan can thÒm.

NÒn mãng cßn l¹i cña ®Òn Th¸i
tr−íc ®©y

4.1.2. Đền An Sinh
§Òn An Sinh míi ®−îc t«n t¹o, hoμn thμnh n¨m 2000. §Òn bao gåm c¸c c«ng
tr×nh: ngò quan, nhμ bia, ®Òn chÝnh, t¶ vu, h÷u vu vμ c¸c c«ng tr×nh phô trî. §i tõ
®−êng c¸i vμo, tr−íc khi qua cÇu lμ 2 tÊm bia h¹ m·, tiÕp theo lμ cæng ngò quan víi
h×nh thøc kiÕn tróc kiÓu truyÒn thèng. HÖ thèng s©n ®−êng t−¬ng ®èi hoμn thiÖn,
hÇu hÕt ®Òu ®· ®−îc l¸t g¹ch b¸t kÝch th−íc 300x300. §Òn chÝnh ®−îc x©y dùng
theo kiÕn tróc ch÷ C«ng víi ba gian tiÒn ®−êng, trung ®−êng vμ hËu cung ®Ó thê 8
vÞ vua TrÇn.

Khu vùc l¨ng n»m trªn mét
hßn ®¶o

C¸c dÊu vÕt cßn l¹i: ch©n t¶ng, rång ®¸, bËc thÒm, sÊu ®¸, l−
h−¬ng vμ nÒn mãng mét sè c«ng tr×nh trong khu vùc l¨ng.

®i vÒ phÝa sau nÒn thø nhÊt hiÖn cßn c¸c vÕt tÝch gia cè ch©n cét b»ng sái cuéi
h×nh trßn ®−êng kÝnh kho¶ng 1,3 m, mét sè chç cã g¹ch l¸t nÒn vμ g¹ch vå b»ng ®Êt
nung. Bªn t¶ vμ bªn h÷u khu l¨ng phÝa gÇn mÐp n−íc cã c¸c nÒn ®Êt nh« cao, xung
quanh kÌ ®¸ cuéi, nÒn bªn h÷u kh¸ râ vμ cßn c¸c ch©n t¶ng b»ng ®¸.
4.2.2. Mục lăng:
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Môc l¨ng n»m d−íi ch©n ®Ëp Tr¹i Lèc, hiÖn t¹i lμ kho¶ng ®Êt b»ng ph¼ng cá
mäc kh«ng cßn l¹i dÊu tÝch g×.

4.2.4. Đồng Hỷ lăng:

§−êng vμo di tÝch lμ ®−êng ®Êt
Môc l¨ng n»m gÇn ch©n ®Ëp Tr¹i Lèc, ®· kh«ng cßn dÊu tÝch.

4.2.3. Ngải Sơn lăng:
Ng¶i s¬n l¨ng mÆt hø¬ng vÒ phÝa nam míi ®−îc t«n t¹o gÇn ®©y, xung quanh
l¨ng lμ c¸c nhμ d©n thuéc n«ng tr−êng §«ng TriÒu, khu«n viªn khu l¨ng ®−îc bao
quanh b»ng t−êng rμo x©y g¹ch. tõ ®−ßng liªn th«n vμo l¨ng theo ®−ßng b»ng bª
t«ng, s©n l¨ng l¸t g¹ch ®Êt nung 300x300, bèn gãc s©n lμ c¸c trô biÓu x©y g¹ch cao
kho¶ng 8,7m, tõ s©n xuèng ®−êng bª t«ng qua 5 bËc thÒm b»ng xi m¨ng. Nhμ che
mé h×nh vu«ng mçi chiÒu 7,4m, cã bËc lªn b»ng xi m»ng ë phÝa tr−íc vμ hai bªn,
t−êng nhμ x©y b»ng g¹ch tr¸t v÷a cã ®¾p mét sè phμo chØ, kÕt cÊu nhμ khung bª
t«ng cèt thÐp.

§−êng vμo di tÝch ®· ®−îc bª
t«ng ho¸

Di tÝch ®−îc t«n t¹o khang
trang nh−ng kh¸c hoμn toμn so
víi c¸c ghi chÐp cæ

T−îng chÇu mét ®Æc ®iÓm
riªng cña l¨ng nh−ng sau tu bæ
kh«ng ®−îc quan t©m

NÒn nhμ l¸t g¹ch 300x300. M¸i nhμ b»ng bª t«ng d¸n ngãi vÈy c¸, m¸i dèc 4
phÝa, trªn ®Ønh chãp giËt thªm hai líp m¸i nhá n÷a, trªn cïng lμ hå l«. Mé: n»m ë
gi÷a nhμ cã hai m¸i, ch©n mé giËt bËc 3 cÊp, toμn bé mé èp ®¸ xÎ hiÖn ®¹i, tr−íc
mé cã mét th¹ch ¸n, trªn ®Ó b¸t h−¬ng, sau mé lμ mét tÊm bia ®¸ míi dùng giíi
thiÖu vÒ vua trÇn hiÕn t«ng. L¨ng hiÖn cßn mét sè cæ vËt gåm 2 t−îng chÇu quan
v¨n mÊt ®Çu cao 1,2m, hai con chã ®¸ vì n¸t, hai con rïa ®¸ vμ mét sè vËt liÖu x©y
dùng kh¸c...

Khu vùc ®−îc cho lμ l¨ng §ång Hû, hiÖn nay ®·kh«ng cßn dÇu
vÕt g× trªn mÆt ®Êt.

§ång Hû l¨ng lμ di tÝch thuéc x· Thuû An, n»m gÇn chïa qu¸n Ngäc Thanh.
HiÖn nay di tÝch ®· kh«ng cßn dÊu vÕt g× trªn mÆt ®Êt. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ
cña khu l¨ng cÇn ®−îc tiÕn hμnh kh¶o cæ ®Ó cã thªm th«ng tin.
4.2.5. Phụ Sơn lăng:
Phô S¬n l¨ng n»m trªn c¸nh ®ång thuéc xãm Míi, x· An Sinh. §−êng vμo di
tÝch lμ ®−êng ®Êt, ®i l¹i khã kh¨n vμo mïa m−a. Khung c¶nh di tÝch rÊt hoang tμn.
Di tÝch n»m ë khu vùc r×a xãm Míi, gi¸p c¸nh ®ång vμ v−ên d©n.

§−êng vμo di tÝch vμ khu d©n
c− xung quanh vÉn lμ ®−êng
®Êt ®i l¹i khã kh¨n vμo
mïa m−a

Ng−êi d©n ®· dùng mét ng«i
nhμ t¹m ®Ó dμnh cho viÖc
thê cóng.

Di vËt cßn l¹i lμ nh÷ng m¶nh
vâ cña thÒm ®¸, sÊu ®¸, ch©n
t¶ng, ch©n bia...

HiÖn nay, di tÝch kh«ng cßn dÊu vÕt nhiÒu, chñ yÕu lμ nh÷ng di vËt b»ng ®¸
nh− ch©n t¶ng, rång ®¸, ch©n bia bÞ søt vì. Ng−êi d©n trong khu vùc ®· dùng t¹m
mét gian thê b»ng ®Êt.
4.2.6. Nguyên lăng:
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Nh÷ng dÊu vÕt cßn l¹i: mét ®o¹n bã nÒn, ch©n t¶ng v−¬ng v·i...

L¨ng T− Phóc n»m trªn mét qu¶ ®åi thÊp phÝa sau ®Òn an sinh. §©y lμ n¬i an
t¸ng cña 3 vÞ vua: TrÇn Th¸i T«ng, TrÇn Th¸nh T«ng, TrÇn PhÕ §Õ. HiÖn vËt cßn l¹i
trªn mÆt ®Êt lμ c¸c ch©n t¶ng, bã nÒn. KÕt qu¶ cña cuéc kh¶o cæ gÇn ®©y nhÊt ®· thu
®−îc nhiÒu hiÖn vËt cho thÊy di tÝch tõng tån t¹i trong 3 thêi kú TrÇn, Lª, NguyÔn.
Ph¹m vi cña di tÝch lμ n»m trong qu¶ ®åi thø 2, cã thÓ ®−îc më réng vÒ phÝa nam vμ
c¸ch ®Òn an sinh qua suèi phñ Am Trμ (nay lμ hå S− Ph¹m).
Toμn bé khu vùc ®åi ®−îc nh©n d©n trång b¹ch ®μn, c©y ¨n qu¶. §−êng vμo di
tÝch: tõ ®−êng c¸i vμo lμ ®−êng ®Êt, tõ ch©n ®åi ®i lªn kh«ng cã ®−êng mßn.
§−êng vμo di tÝch lμ ®−êng mßn

Vμo gÇn di tÝch c©y cá d¹i ®·
mäc kÝn, kh«ng cã lèi vμo.

Ng−êi d©n dùng t¹m mét l¸n
nhá ®Ó thê cóng. Di vËt cßn
l¹i lμ 1 tÊmch©n bia...

Nguyªn l¨ng n»m gÇn khe NghÖ. §−êng vμo di tÝch rÊt khã ®i, tõ ®−êng chÝnh
vμo ®Õn Ng¶i S¬n l¨ng ®· ®−îc bª t«ng ho¸, nh−ng nh÷ng ®o¹n tiÕp theo lμ ®−êng
®Êt. Khu vùc gÇn l¨ng hoμn toμn kh«ng cã lèi vμo, c©y cá d¹i mäc che khuÊt. Trªn
nÒn ®Êt ®· kh«ng cßn dÊu tÝch cña khu l¨ng mé ngoμi mét ch©n bia b»ng ®¸ ®ang
®−îc dïng lμm bμn thê. HiÖn nay, chØ cã mét l¸n nhá b»ng tre nøa do nh©n d©n
dùng t¹m ®Ó thê cóng.
4.2.7. Lăng Tư Phúc:

Tõ ®−êng c¸i vμo vÉn lμ
®−êng ®Êt

Vμo gÇn di tÝch c©y cá d¹i ®·
mäc kÝn.

4.3. Hệ thống chùa

4.3.1. Chùa Quỳnh:
Chïa Quúnh thuéc x· Trμng An. §©y lμ mét ng«i chïa lín cã gi¸ trÞ vÒ mÆt
kh¶o cæ. §−êng vμo chïa rÊt thuËn tiÖn. §i tõ xa ®· cã thÓ nh×n thÊy g¸c chu«ng vμ
c¸c th¸p s− cña chïa. Chïa cã 2 v−ên th¸p: 1 ë phÝa t¶ chïa gåm 3 th¸p (®ang bÞ
c©y cá che lÊp lèi vμo), 1 ë ngay phÝa tr−íc g¸c chu«ng gåm 7 th¸p (®−îc x©y dùng
trong nhiÒu thêi ®iÓm). Trong chïa cßn cã mét sè bia ®¸ cã gi¸ trÞ. HÇu hÕt c¸c
c«ng tr×nh kiÕn tróc ®ang tån t¹i ®Òu míi ®−îc x©y dùng trong thêi gian gÇn ®©y.
Tam b¶o kiÕn tróc h×nh ch÷ c«ng ®−îc x©y b»ng bª t«ng cèt thÐp, hai tÇng m¸i lîp
ngãi mòi. Gi¶ng ®−êng, nhμ tæ, nhμ t¨ng- nhμ ni- gi¶ng ®−êng n»m ë khu vùc phÝa
sau tam b¶o. C¸c c«ng tr×nh nμy ®Òu cã kÕt cÊu g¹ch, hÖ thèng khung cét, v× kÌo,
dui hoμnh b»ng gç. HÖ thèng s©n ®−êng bªn trong chïa ch−a hoμn thiÖn. S©n ®−êng
tõ nhμ bia ®Õn tam b¶o ch−a ®−îc l¸t. Chïa còng ch−a cã hÖ thèng tr−ng bμy kh¶o
cæ nªn hÖ thèng ch©n t¶ng hoa sen víi kÝch th−íc lín ®ang ®−îc xÕp ë mét gãc,
kh¸ch th¨m quan ch−a thÊy hÕt gi¸ trÞ cña nh÷ng di vËt nμy.

Ng−êi d©n dùng t¹m mét l¸n
nhá ®Ó thê cóng.

Chïa Quúnh L©n nh×n tõ phÝa
ngoμi vμo

V−ên th¸p phÝa tr−íc th¸p
chu«ng
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C¸c di vËt thu ®−îc sau kh¶o cæ

Chïa cã rÊt nhiÒu bia cã gi¸ trÞ

4.3.2. Chùa Trung Tiết:
Chïa Trung TiÕt th−êng ®−îc gäi lμ chïa TuyÕt. Chïa míi ®−îc t«n t¹o l¹i
nªn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ. S©n ®−êng ®−îc l¸t g¹ch b¸t, hoÆc
®æ bª t«ng, cã hÖ thèng hμng rμo b¶o vÖ. Tam quan ®−îc x©y dùng b»ng bª t«ng cèt
thÐp 3 tÇng m¸i. C¸c c«ng tr×nh phô trî ®Çy ®ñ gåm nhμ kh¸ch, nhμ ¨n, bÕp, nhμ vÖ
sinh... ®Òu kÕt cÊu g¹ch, lîp ngãi. Tam b¶o ®· xuèng cÊp, cã kiÕn tróc h×nh ch÷
®inh kÕt cÊu g¹ch, hÖ thèng cét b»ng gç víi ®−êng kÝnh nhá, m¸i lîp ngãi m¸y.
Gian thê 2 vÞ t−íng thêi TrÇn còng ®· xuèng cÊp, cã kÕt cÊu g¹ch lîp ngãi m¸y.
Nhμ mÉu kiÕn tróc h×nh ch÷ ®inh, gian tr−íc lîp ngãi mòi, gian sau ®−îc x©y kiÓu
vßm cuèn.
4.3.3. Chùa - am Ngoạ Vân:
* phủ am trà : Nằm trên sườn dốc núi, phía dưới theo chiều dốc xuống chân
núi khoản 60 m là bờ suối tự nhiên. Đưòng đi đến Phủ Am Trà từ hồ Trại Lốc chủ
yếu là đưòng rừng, đoạn gần đến phủ phải đi dọc theo bờ suối, cảnh quan trên
đưòng đi gồm rừng núi, các đoạn suối có đá tự nhiên, cây cối, rừng trúc.. phong
cảnh rất đẹp. Phủ Am Trà chỉ còn lại các dấu tích, có một am nhỏ do dân trong
vùng xây ngày 2-3-2010, kích thước 1,0mx1,1m, mái vòm bằng bê tông cao 1,55m.
Tưòng bằng gạch vồ thu lượm trên hiện trạng, phía trước am là khoảng sân nhỏ có
tưòng thấp bao quanh cũng xây bằng gạch vồ. Trong am có một thạch án, nhỏ, một
số bát hương, chén đĩa phụ vụ việc thờ cúng..
* Dốc dừng kiện : Nằm trên đưòng từ Phủ Am Trà đến thống đàn, đoạn giao
nhau giữa hai nhánh suối nhỏ, dốc núi dựng đứng khoảng từ 50 đến 70 độ, cây cối
rậm rạp chỉ có một lối mòn nhỏ để đi. Lưng chừng dốc cách bờ suối lên phía trên
khoảng 25m có một khoảng đất nhỏ hiện vẫn còn các dấu tich kiến trúc nằm xên
lẫn giữa cây rừng gồm một chân bia bằng đá, gạch vồ và các mảnh vật liệu vỡ...
* Thông đàn : Gồm các thông đàn 1, thông đàn 2, thông đàn 3. Thông đàn 1
nằm trên một mỏm núi khá bằng phẳng trên đưòng từ dốc dừng kiện lên chùa Ngoạ

Vân, đưòng lên thông đàn dốc núi dựng đứng, khó đi.. Hiện trạng thông đàn còn hai
cấp nền chêng cao khoảng 1,4m, phân biệt là một bờ tưòng chắn đất làm bằng đá sa
thạch hình chữ nhật, khối khá lớn dài tb 600 xếp chồng lên nhau, đoạn tưòng ở giũa
bị mất (có thể là bậc thềm bị mất) phía bên tả nhiều chỗ bị sạt. Cấp nền thứ nhất
còn dấu tích nền tháp, các khối đá xây tháp bị đổ được xếp gọn ở góc bên hữu phía
trước nền, phí bên tả còn một đống vật liệu kiến trúc gồm gạch, ngói vỡ, đá
xanh...Cấp nền bên trên cỏ mọc kín, trên nền còn một số vật liệu gạch, các tảng đá,
có một phiến đá lớn có thể thân bia bị vỡ. Phía sau nền là suờn núi dốc thoải lên

§−êng vμo di tÝch lμ lμ
®−êng ®Êt

Gian thê 2 vÞ t−íng qu©n
nhμ TrÇn

Tam b¶o

trên, có nhiều các tảng đá sa thạch từ tháp Phật bị đổ, các vật liệu kiến trúc như
gạch, ngói vỡ được chuyển tư nền thứ hai lên...Thông đàn 1 hiện còn 3 cây thông
lớn, một cây bị đốt cháy sắp chết. Thông đàn 2, 3 nằm hai bên tả và hữu Thông đàn
1, ở các sườn núi bên cạnh, các thông đàn này hiện còn một số cây thông và dấu
tích nền kiến trúc...

Th«ng ®μn 1, trªn nÒn cã nhiÒu
c¸c vËt liÖu kiÕn tróc

Toμn c¶nh th«ng ®μn 1 nh×n tõ
h−ãng b¾c

Th«ng ®μn 2 nh×n tõ xa thÊy
c¸c c©y th«ng cæ

* Chùa Ngoạ vân (chùa trung) : Chùa nằm thên một khoàng đất bằng phẳng,
phía sau là vách núi đỉnh núi bàn cờ tiên, phía trước và hai bên là sườn núi dốc
xuống phía dưới, bên tả có lối mòn đi sang chùa thượng, mặt trước khu đất chùa có
hệ thống tường chắn đất bằng đá núi xếp chặt, chia làm nhiều cấp. Trên nền chùa
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chếch sang bên hữu hiện còn một công trình kiến trúc hình chữ nhật dài 9,6m rộng
6,4m, tưòng xây bằng đá, phần mái bị mất, phía trước có cửa vòm kiểu barốc, nền
nhà cỏ mọc kín. giữ khu đất phía sau sát vách núi còn một dấu tích nền nhà, có 6
chân tảng đá bị vùi lấp, bên tả gần lối sang chùa thượng có hai tháp sư nhỏ xây
bằng gạch trát vữa vôi và một đống vật liệu gồm đá và gạch vỡ...
* Chùa Ngoạ vân (chùa thượng) : Là ngôi chùa chính nơi còn giữ nhiều các
giá trị.. nơi các sư tu hành và khách hành hương hoạt động lễ bái ,cầu Phật.. Đưòng
lên chùa theo lối mòn từ chùa trung hoặc từ đá chồng sang, Phía trước là hệ thống
bậc lên chùa cao khoảng 30m, bậc làm bằng đá núi đã bị xô lệch nhiều, có chỗ đá bị
mất, các bậc phía trên có một số chỗ làm bằng các vật liệu lấy từ các công trình
kiến trúc bị đổ xuống như gạch bát, đá sa thạch tấm lớn..Chùa gồm nhiều cấp nền,
cấp nền thứ nhất nằm liền ngay đoạn kết thúc bậc đá lên chùa, phía trước là sườn
núi dốc có tưòng chắn đất bằng đá núi xếp chặt, bó xung quanh nền có rất nhiều các
vật liệu kiến trúc cổ như gạch bát, gạch vồ, đá tảng...

Lèi lªn chïa theo c¸c bËc ®¸

Th¸p phËt b»ng ®¸

MÆt tr−íc chïa chÝnh nh×n tõ
cÊp nÒn thø nhÊt

Bên tả nền là chố lấy nước, bếp nấu xây bằng đá, mái lợp tôn, mái mái tạm
chống bằng cây gỗ lợp tôn làm chỗ để đồ, than củi. Khu vực giữa nền là hai bảo
tháp băng đá cao ba tầng còn khá nguyên vẹn chỉ xô lệch rêu mốc chút ít, trong
tháp có bài vị bằng đá, cạnh tháp bên hữu phía trước có một tấp bia và một con voi
bằng đá, giữa hai tháp là một hàng 3 chiếc đôn đá còn tốt. Phía bên hữu sát vách
núi là nhà tắm và nhà vệ sinh mái tôn ,cuối nền là lối lên bàn cờ tiên. Cấp nền thứ
hai cao hơn cấp nền thư nhất, có tưòng chắn đất bằng đá núi xếp chặt cao 2,6m phía
trước, có 3 lối đi lên, một ở bên tả chỗ lấy nước, một là bậc lên bằng đá bên hữu và
một bậc thêm bên cạnh bảo tháp ờ cấp nền thứ nhất, bậc thềm này bằng đá mặt lát
gạch bát đã bị xô lệch nhiều, phía sau nền là vách núi.. Khoảng giữa nền là Chùa
Chính xây bằng gạch hình chữ nhật, tưòng dày 0,5m, trát vữa, hiên là cột gỗ, kèo
đơn giản, mái nhà lợp ngói, nền nhà lát gạch bát và các vật liệu của các công trình
đã bị mất (chân tảng, gạch vồ, đá tảng...), thu lượm trên hiện trạng. Bên tả nền là
nhà của Sư Thầy làm bằng gỗ, mái lơp tôn, nhà có sàn gỗ cách mặt đất 0,7m, các
cột nhà kê lên các chân tảng đá, trước nhà có một mái tôn, dưới kê bàn ghế làm chỗ
tiếp khách.
Tiếp theo nhà của Sư Thầy, gần lối đi xuống chỗ lấy nước là một am nhỏ xây
bằng gạch trát vữa, mái vòm, nền lát gạch bát, mặt trước am trang trí gờ chỉ, đầu
cột theo kiến trúc cổ Châu Âu, bên trong am đặt tượng thờ Mẫu, cạnh am còn một
tấm văn bia bằng đá khối. Bên hữu chùa chính là nhà Khách làm vằng gỗ, mái nhà
lợp tôn, cạnh nhà khách là nhà Tăng cũng bằng gỗ mái lợp tôn mà một mái tôn tạm
khác phía truớc. Các công trình đều đựoc nhà chùa xây dựng theo tính chất tạm thời
làm chỗ để sinh hoạt và tu hành.. Trên nền vẫn còn rất nhiều các vật liệu kiến trúc
của các công trình đã bị mất như gạch vồ, gạch lát, đá tảng, các chân tảng, các loại
ngói ... Cuối nền bên hữu là lối đi nhỏ lên am Phật Hoàng viên tịch, am bằng gạch
vồ hình chữ nhật mái vòm, nằm cheo leo trên vách núi cách nền Chùa Chính hơn
3m, am xây đơn giản, cửa gỗ ván tạm, tường bong chóc, rêu mốc...
* Bàn Cờ Tiên : nằm trên đỉnh núi cách chùa thuợng khoảng 50m, lối lên
đường núi khó đi, bàn cờ tiên là một khoảng đất khá bằng phẳng hình gần tròn
đường kính 20m, xung quanh bo bằng đá núi nhưng chỉ còn một số chỗ...

H×nh ¶nh am n¬i PhËt hoμng
viªn tÞch

Toμn c¶nh chïa chÝnh nh×n tõ
bÒn h÷u

Bμn cê tiªn trªn ®Ønh nói lμ
kho¶ng ®Êt trèng

4.3.4. Chùa Hồ Thiên:
Nằm trên một khoảng đất dài trên lưng chừng núi Hồ Thiên, đưòng lên chùa
là đưòng núi rất khó đi, cảnh quan trên đưòng có cây, núi, suối nước chảy, có chỗ
rừng trúc rất đẹp. Chùa phân làm các khu vực dọc theo sườn núi, bên tả là khu vực
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nhà bia, khoảng giữa là khu vực chùa chính có tam bảo, nhà khách, nhà bếp... bên
hữu còn nền Chùa bị mất, hệ thống các Tháp Phật. Nhà bia gồm một nhà hình chữ
nhật, mái lợp ngói, tường xây gạch dày 0,95m, của vòm, tình trạng nhà cũ nát, bong
chóc, cánh cửa mất, hiện nhà gần như để hoang vì ít có người thăm nom. Phía sau
là nhà để văn bia, nhà mới được xây dựng gần đây. Toàn bộ nhà và lan can xung
quang bằng đá khối ghép lại, các phiến đá KT nhỏ, gia công còn sơ sài, liên kết
bằng vữa xm, hình thức nhà đơn giản nên có cảm giác không phải kiến trúc chùa
cổ, nhà lại thấp và nhỏ che mất nhiều phần của văn bia bên trong... Xung quanh nhà
bia là phòng tạm bằng gạch, lớp tôn, nền láng xi măng, một nhà bằng gỗ lợp tôn,
một nhà kho bằng nứa, bể nước, nhà vệ sinh. Các công trình này do nhà chùa xây
dựng làm chỗ đón khách, hình thức chắp vá và hiện rất ít được sử dụng, trước nhà
bia là bậc đá cao gần 20 bậc bằng đá tảng gia công thô rêu mốc, xô lệch.

Khu vùc nhμ bia, c¸c c«ng tr×nh
ch¾p v¸

Toμn c¶nh nÒn chïa cæ cßn c¸c
cac ch©n t¶ng ®¸

NÒn hiÖn tr¹ng cßn nhiÒu ch©n
t¶ng, bã nÒn b»ng ®¸

C¸c c«ng t×nh nhμ kh¸ch, bÕp,
nhμ ®äc s¸ch

®Õn phñ am trμ theo ®−ßng
rõng vμ léi suèi

Phñ am trμ hiÖn chØ lμ mét am
nhá do d©n x©y t¹m ®Ó th¾p
h−ong

®å thê bªn trong am

®−ßng tõ phñ am trμ ®Õn dèc
dõng kiÖu cã suèi, rõng tróc

®o¹n suèi gÇn dèc dõng kiÖu

C¸c dÊu tÝch kiÕn tróc ë dèc
dõng kiÖu, c©y rõng phñ kÝn

Chïa nh×n tõ phÝa d−ãi theo
®−ßng ®i lªn

Trªn nÒn chïa cã mét c«ng
tr×nh ®æ n¸t

C¸c dÊu tÝch nÒn kiÕn tróc

Th¸p phËt b»ng g¹ch, ch©n
®Õ b»ng ®¸ vμ th¸p ®¸ 7
tÇng

Tam b¶o vμ c¸c c«ng tr×nh míi
lμm nh×n tõ bªn h÷u

Bên hữu phía sau nhà bia cách khoảng hơn 30m là nhà tăng bằng gỗ, mái tôn,
nhà nằm chên giữa các khối đá lớn và cây rừng rậm rạp, đường vào nhà rất khó đi.
Từ nhà bia sang bên hữu theo đưòng nhỏ đến khu vực Chùa Chính, đầu tiên là nhà

đọc sách của Sư Thầy, nhà lợp tôn tưòng gạch 110, nền nhà lát gạch men hoa, có
bậc lên xuống bằng XM, ở giữ khu đất là sân rộng hiện còn các hàng đá tảng bó
nền, cuối sân là dãy nhà Khách bằng gỗ, nền XM, mái lợp tôn, nhà bếp bằng tre
nứa, mái nhà cũng lợp bằng tôn, sau nhà khách là vách núi cao hơn 5m có một
khoảng đất là nơi làm Tam Bảo chùa. Tam bảo làm khung thép, mái tôn, tràn nhựa,
vách là bằng gỗ ván, nền nhà lát gạch hoa, trong nhà có bàn thờ và ba pho tưọng
nhỏ. Khu vực bên hữu là nơi còn lại rất nhiều các giá trị kiến trúc chùa Hồ thiên cổ,
nền nhà hình chữ công, trên nền còn hầu hết các chân tảng bằng đá khá lớn (KT lên
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đến 1,2mx1,2m) có hoa sen rất đẹp, một số chân tảng bằng đá trắng, còn lại là đá
xanh, bó nền nhà còn khá đầy đủ bằng đá tảng, các bậu cửa bằng đá cũng còn một
số chỗ.
Sau khu nền này phía bên hữu, đi ra phía sau theo đưòng dốc lên là các Tháp
Phật, hiện còn một tháp có nền hoa sen bằng đá, phía trên xây gạch vồ để trần, hai
nền tháp bằng đá hình hoa sen còn lại đã mất phần gạch ở trên, một nền tháp bị vỡ
và vùi lấp. Sau cùng của khu vực Tháp Phật, là nơi cao nhất, lối lên bằng đá xô lệch
có toà bảo tháp 7 tầng xây bằng đá khối, tháp mới được tu bổ nên còn tốt.
4.4. Hệ thống chùa quán

Chùa - quán Ngọc Thanh:
Chùa nằm trên lưng đồi, lối lên Chùa đang được san ủi, một số khu vực Chùa
đang san mặt bằng để chuẩn bị xây dựng thêm. Tam bảo kiến trúc hình chữ đinh,
xây bằng gạch khung BTCT mái lợp tấm xi măng, nền tiền đường láng xi măng,
hậu cung lát gạch men hoa, bậc thềm xây gạch, láng xi măng, sân trước tam bảo lát
gạch bát. Bên hữu chùa là vách núi, có kè chắn đất xây bằng đá hộc, dưới chân kè
là đưòng để đi ra núi phía sau chùa hiện đang làm.

MÆt tr−íc chïa ngäc thanh

®Òn thê th¸nh phÝa sau chïa

§−êng lªn chïa, hai bªn lμ n¬i
cã dÊu tÝch nÒn chïa cò vμ
l¨ng §ång Hû.

Bên tả chùa là vách núi, dưới chân vách núi trước chùa có một khoảng sân
rộng có một pho tưọng Phật đang được xây dựng. Đi ra phía sau chùa theo đường
đá hộc, có bậc lên xuống bên tả tam bảo đến Đền thờ Thánh, đền hình chữ đinh,
xây bằng gạch, mái lợp ngói, có chắn mái trang trí rồng đắp bằng vữa, trước đền là
sân lát gạch bát, bậc thềm bằng xi măng. Ngọn núi bên tả chùa hiện đã được san ủi
bằng phẳng, có lối lên vòng theo sườn đồi phía trước. Dưới chân đồi trước Chùa là
khu vực phế tích chùa Ngọc Thanh cổ, và khu vực được cho là có lăng Đồng Hỷ,
không còn dấy tích gì ...

5. Hiện trạng cảnh quan trong từng di tích lịch sử
5.1. Đền An Sinh
§Òn An Sinh ®−îc x©y dùng tõ n¨m 1381 lμ n¬i thê TrÇn triÒu ngò vÞ hoμng
®Õ. Trong nh÷ng thêi k× tr−íc ®Òn ®· bÞ ph¸ ho¹i gÇn nh− hoμn tßan, ®Òn hiÖn t¹i lμ
c«ng tr×nh míi ®−îc t«n t¹o l¹i vμ ®−a vμo sö dông n¨m 1997. C¸c c«ng tr×nh kiÕn
tróc bao gåm: cæng, chÝnh ®iÖn, t¶ - h÷u vu, nhμ bia c«ng ®øc, s©n v−ên vμ mét sè
c«ng tr×nh phô trî. S©n ®−êng l¸t g¹ch b¸t hiÖn tr¹ng cßn tèt. V−ên §Òn trång c©y
víi nh÷ng con sè t¹o lªn nh÷ng ý nghÜa kh¸c nhau: 8 c©y v¹n tuÕ t−îng tr−ng cho 8
Vua TrÇn ®−îc thê trong §Òn; 14 c©y ®¹i t−îng tr−ng cho 14 ®êi vua TrÇn; 175 c©y
hoa s÷a t−îng tr−ng cho 175 n¨m trÞ v× cña v−¬ng triÒu TrÇn. Ngßai ra cßn nhiÒu
c©y l−u niÖm nh− §a, §Ò... vμ c©y ¨n qu¶ kh¸c. PhÇn nhiÒu nh÷ng c©y trong khu
vùc ®Òu ®ang ph¸t triÓn tèt. Nh−ng bªn c¹nh ®ã do kh«ng ®−îc ch¨m sãc th−êng
xuyªn nªn mét vμi c©y hoa s÷a cßi cäc h¬n nh÷ng c©y cßn l¹i, m¾c mét sè bÖnh s©u
muéi h¹i th©n vμ l¸ c©y. D−íi t¸n c©y lín ®Ó cá d¹i mäc um tïm . PhÝa sau ®Òn
trång rõng c©y keo vμ th«ng ph¸t triÓn tèt.
5.2. Đền An Thái
§Òn Th¸i thuéc th«n Tr¹i Lèc II, x· An Sinh. §©y ®−îc coi nh− Th¸i MiÕu cña
v−¬ng triÒu TrÇn. Di tÝch ®−îc ph©n bè hoμn toμn trªn mét qu¶ ®åi thÊp, tæng diÖn
tÝch kho¶ng h¬n 2 ha; trong ®ã khu trung t©m kho¶ng h¬n 1ha. DiÖn tÝch ®Êt di tÝch
hiÖn nay ®−îc giao cho ng−êi d©n qu¶n lý vμ sö dông. Xung quanh di tÝch c¸c hè
kh¶o cæ häc ®−îc ®μo lªn nh−ng kh«ng cã biÖn ph¸p che ®Ëy duy tr× b¶o qu¶n mμ
®−îc ph¬i lé thiªn. C©y trång chñ yÕu lμ c©y v¶i do ng−êi d©n tù trång. Xung quanh
di tÝch ®Êt ®¸ ®−îc bá ngæn ngang, l¸ c©y rông kh«ng ®−îc thu dän. §−êng ®i lªn
§Òn Th¸i chØ lμ ®−êng ®Êt, lèi mßn do ng−êi d©n ®i nhiÒu t¹o thμnh. C¶nh quan cña
®Òn Th¸i ®ang bÞ bá hoang tμn, kh«ng xøng ®¸ng víi mét Th¸i MiÕu cña mét v−¬ng
triÒu trÞ v× 176 n¨m ®· ®em l¹i cho n−íc ta nh÷ng thμnh tùu to lín vÒ v¨n hãa chÝnh
trÞ trong lÞch sö.
5.3. Lăng Tư Phúc
L¨ng T− Phóc lμ L¨ng miÕu phông thê TrÇn Th¸i T«ng, TrÇn Th¸nh T«ng vμ
TrÇn Gi¶n §Þnh. L¨ng n»m trªn khu ®åi thÊp phÝa sau ®Òn An Sinh, thuéc khu ®åi
MÝt th«n Tr¹i Lèc.
Lăng Tư Phúc nằm trên một đồi thấp (cao độ 87m so với mặt nước biển) phía
sau đền An Sinh, có tên thường gọi là đồi Tập bắn hay đồi Bãi Bắn thuộc thôn Trại
Lốc xã An Sinh huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
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Khu đồi này sở dĩ được gọi là Đồi Bãi Bắn hay đồi tập bắn vì tại đây những
năm 60 của thế kỷ 20 được sử dụng làm bãi bắn và nơi luyện tập quân sự của lực
lượng quân đội, dấu vết của các hoạt động này còn lại cho đến nay là những đường
công sự được đào xung quanh khu đồi.
Đồi tập bắn gồm 3 chỏm, trước mặt phía Nam, cách chân đồi khoảng 1km là
khu vực Hồ Sư Phạm, hồ này được hình thành do việc đắp đập Tân Việt chặn một
khúc của suối Phủ Am Trà bắt nguồn từ đỉnh ngoạ Vân quanh năm mây phủ, miệt
mài chảy qua những thung lũng nhỏ của núi rừng Ngoạ Vân uốn khúc về đây tạo
thế tụ thuỷ trước mặt phía Nam của khu đồi trước khi hoà mình vào dòng Đạm
Thủy để ra với Bạch Đằng giang lịch sử và huyền thoại. Ba chỏm đồi này được
chúng tôi tạm đánh dấu là chỏm 1, chỏm 2 và chỏm 3. Chỏm thứ 2 là chỏm chính
giữa, đó là nơi có địa thế rộng của khu đồi này với minh đường có tụ thuỷ.
Khu ®åi MÝt ®ang n»m trong sù qu¶ lý x· An Sinh vμL©m tr−êng §«ng TriÒu
vμ ®Òu ®−îc giao cho c¸c hé d©n dïng ®Ó trång c©y ¨n qu¶, c©y lÊy gç, khu vùc phÝa
Nam ®· cÊp ®Êt thæ c− cho mét sè hé d©n. §−êng lªn trªn khu L¨ng hiÖn t¹i chØ lμ
®−êng mßn vμ ph¶i ®i xuyªn qua khu d©n c− ë ch©n ®åi råi ®i xuyªn qua rõng keo
vμ c©y ¨n qu¶. L¨ng mé hiÖn chØ cßn lμ phÕ tÝch, xung quanh c¶nh quan chØ lμ vμi
c©y keo, c©y b¹ch ®μn, c©y v¶i... c¶nh quan s¬ x¸c tiªu ®iÒu.
5.4. Lăng Đồng Thái
Th¸i L¨ng täa l¹c trªn khu ®èi Tr¸n QuØ nay lμ lßng hå tr¹i Lèc, th«n Tr¹i
Lèc, x· An Sinh. HiÖn t¹i §ång Th¸i L¨ng n»m ngay gi÷a lßng hå tr¹i Lèc, ®Ó ra
®Õn L¨ng mé ph¶i ®i thuyÒn qua. Hå tr¹i Lèc lμ hå nh©n t¹o do ®¾p ®Ëp t¹o thμnh.
L¨ng mé hiÖn t¹i ®· lμ phÕ tÝch n»m gi÷a lßng hå trong xanh, nh−ng c¶nh quan
xung quanh th× tiªu ®iÒu chØ cã vμi c©y d¹i xung quanh nh− t¸o d¹i, trinh n÷ vμ
cá d¹i...
5.5. Mục lăng
Môc L¨ng täa l¹c t¹i khu Khe G¹ch, th«n Tr¹i Lèc, x· An Sinh trªn s−ên T©y
Nam cña mét qu¶ ®åi thÊp phÝa tr−íc. Trong thËp kØ 80 cña thÕ kØ XX, viÖc ®¾p ®Ëp
Tr¹i Lèc lμm hå chøa n−íc phôc vô cho n«ng nghiÖp ®· xãa sæ hßan toμn Di tÝch
Môc L¨ng, hiÖn nay chØ cã thÓ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña Môc L¨ng do ng−êi d©n ë th«n
chØ th× Môc L¨ng n»m ë vÞ trÝ phÝa d−íi con ®Ëp hiÖn nay. DÊu tÝch cña Môc L¨ng
kh«ng cßn g×, c¶nh quan xung quanh lμ c¶nh quan cña hå vμ ®Ëp Tr¹i Lèc. Xung
quanh vÞ trÝ ®−îc x¸c ®Þnh lμ L¨ng mé chØ cã cá vμ c©y d¹i.
5.6. Ngải Sơn lăng

Ng¶i S¬n L¨ng còng trë thμnh phÕ tÝch, nh−ng tíi n¨m 2002 c«ng ty M¹o Khª
®· ®Çu t− kinh phÝ x©y dùng miÕu thê nh− hiÖn t¹i trong tæng diÖn tÝch kho¶ng 0,1ha
gåm c«ng tr×nh miÕu thê (kho¶ng 8mx8m), trô biÓu, s©n v−ên. Bªn c¹nh L¨ng lμ
nhμ cña ng−êi d©n. §−êng vμo khu di tÝch ®· ®−îc tr¶i bª t«ng, lèi vμo thuËn lîi.
S©n xung quanh L¨ng ®−îc l¸t g¹ch b¸t, kÝch th−íc 300x300. Xung quanh L¨ng
trång nh÷ng c©y mang tÝnh t©m linh nh− §¹i, tïng kÕt hîp trång víi nh÷ng c©y
chuèi hoa, mÉu ®¬n trång xung quanh khu vùc L¨ng. HiÖn tr¹ng nh÷ng c©y nμy
®ang ph¸t triÓn t−¬ng ®èi tù do, cã nh÷ng c©y cÇn ph¶i ®−îc c¾t tØa th−êng xuyªn th×
kh«ng ®−îc. Mét sè c©y chÕt kh« ch−a ®−îc trång thay thÕ bæ sung. Trong v−ên
L¨ng trång nh÷ng c©y ¨n qu¶ quen thuéc nh− v¶i, na, b−ëi. C©y ¨n qu¶ ®−îc ng−êi
d©n qu¶n lý vμ ch¨m sãc tèt.
5.7. Phụ Sơn lăng
Phô S¬n L¨ng täa l¹c trªn mét b·i ®Êt réng ph¼ng trong khu §èng Trßn thuéc
Xãm Míi, th«n B·i Dμi, x· An Sinh. Lèi lªn L¨ng lμ ®−êng mßn b»ng ®Êt do ng−êi
d©n ë xung quanh ®ã t¹o lªn. HiÖn L¨ng chØ cßn lμ phÕ tÝch, diÖn tÝch ®−îc x¸c ®Þnh
lμ ®Êt di tÝch hiÖn nay ®· vμ ®ang ®−îc UBND huyÖn §«ng TriÒu giao cho c¸c hé
d©n (04 hé) dïng ®Ó trång c©y l©u n¨m, lμm ®Êt v−ên hoÆc lμm ®Êt thæ c−. ChÝnh v×
thÕ mμ c¶nh quan xung quanh di tÝch lμ nhμ vμ v−ên cña ng−êi d©n bao gåm: nhμ
cÊp 4, m¸i lîp ngãi fbr« xi m¨ng hoÆc lîp b»ng m¸i ngãi; v−ên ®−îc trång chñ yÕu
lμ c©y ¨n qu¶ v¶i, hay mét sè c©y lÊy gç c«ng nghiÖp nh− keo.
5.8. Nguyên lăng
Di tÝch täa l¹c trªn mét qu¶ ®æi thÊp n¬i trung t©m thuéc thung lòng Khe NghÖ
(nói §èc Tr¹i), xãm B·i §¸, th«n B·i Dμi, x· An Sinh. §−êng tíi Nguyªn L¨ng lμ
®−êng mßn, nhá, 2 bªn c©y d¹i mäc lÊn ®−êng, cã chç che lÊp mÆt ®−êng. Tõ ch©n
®åi lªn vÞ trÝ cña L¨ng th× gÇn nh− kh«ng cã ®−êng, lèi lªn ph¶i qua v−ên c©y ¨n
qu¶ cña ng−êi d©n ®· ®−îc UBND huyªn §«ng TriÒu giao ®Êt trång c©y. C©y cèi
xung quanh chñ yÕu lμ c©y ¨n qu¶ (c©y v¶i) vμ c©y d¹i th× mäc um tïm x©m lÊn c¶
vμo di tÝch.
5.9. Chùa - am Ngọa Vân
Ngọa Vân là một quần thể kiến trúc Phật giáo lớn được xây dựng vào cuối
thời Trần (đầu TK 14). Đây chính là nơi tu hành và viên tịch của vị Tổ thứ nhất
thiền phái Trúc Lâm - Trần Nhân Tông; Di tÝch chïa Ngäa V©n n»m trªn nói B¶o
§¹i thuéc d·y vßng cung §«ng TriÒu. §©y lμ n¬i PhËt Hoμng TrÇn Nh©n T«ng ®· tu
luyÖn nh÷ng n¨m có«i ®êi vμ viªn tÞch t¹i ®©y. Chïa Ngäa V©n n»m ë ®é cao h¬n
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500m so víi mÆt n−íc biÓn, ®−êng lªn chïa ph¶i b¨ng ®Ìo, léi suèi, leo dèc cao,
vù¬t rõng míi lªn tíi níi. Con ®−êng lÞch sö mμ PhËt hoμng ®· theo ®ã ®Ó leo lªn
chïa ngμy x−a tíi nay ®−îc nh÷ng ng−êi d©n ®i rõng th−êng xuyªn nªn còng t¹o
thμnh ®−êng mßn. Nh−ng con ®−êng mßn nμy còng chØ nh÷ng ng−êi ®i rõng chuyªn
nghiÖp th«ng th¹o ®−êng míi cã thÓ ®i, cßn nÕu lμ nh÷ng du kh¸ch n¬i kh¸c tíi th×
cã thÕ sÏ bÞ l¹c ®−êng v× trong rõng cßn cã rÊt nhiÒu ®−êng mßn kh¸c do ng−êi d©n
lªn ®ã khai th¸c gç t¹o ra. Con ®−êng lªn ®Õn ®Ønh nói cã am Ngäa V©n v−ît qua
rÊt nhiÒu khe suèi vμo mïa m−a n−íc ®Çy vμ møc ®é ch¶y còng rÊt m¹nh.

Qua th«ng ®μn ®©y lμ mét dÎo ®Êt ®Ñp, 2 bªn s−ên nói cã suèi ch¶y rãc r¸ch,
®»ng sau cã nói cao täa, phÝa tr−íc cã thÕ nh×n ra phÝa xa dμi. Th«ng ®μn còng ®· bÞ
ph¸ háng nhiÒu vμ hiÖn nay chØ cßn lμ phÕ tÝch. C©y cèi xung quanh ®Òu lμ c©y rõng
vμ c©y d¹i. Nh−ng ®Æc biÖt lμ t¹i th«ng ®μn nμy tån t¹i 4 c©y th«ng cæ thô trong ®ã
cã 1 c©y ®· bÞ ®èt ch¸y. ë bªn th«ng ®μn 2 vμ th«ng ®μn 3 mçi th«ng ®μn còng tån
t¹i 3 tíi 4 c©y th«ng cæ thô nh− vËy.
§Òn mÉu hoang hãa, cá d¹i bao phñ.
Tõ ®Òn mÉu cã lèi leo lªn chïa Ngäa V©n lμ ®−êng ®−îc xÕp ®¸ ®Ó leo lªn.
C¶nh quan xung quanh lμ rõng nói bao quanh, quanh n¨m cã m©y bao phñ xung
quanh. C©y rõng chñ yÕu lμ mét sè lßai thuéc loμi kh¸o, keo... vμ rõng tróc. Xung
quanh chïa ®−îc c¸c nhμ s− trång thªm mét sè loμi c©y cho hoa nh−: ®μo, thñy tiªn,
hoa hiªn t¹o c¶nh quan xung quanh chïa. Nh−ng nh×n chung th× c¶nh quan xung
quanh chïa t¹o lªn vÎ thanh tÞnh, yªn tÜnh vμ hoang s¬.
5.10. Chùa Quỳnh

Đồi cỏ gianh lấp lối đi

Hoa rừng

Đường qua rừng trúc

Bậc đá cổ kinh – đường lên
Ngoạ Vân

Thông đàn – cây tùng cổ thụ
400 năm

Chïa Quúnh L©m lμ ng«i chïa ®−îc x©y dùng tõ thêi Lý đến đời Trần mới
được mở rộng và đầu tư lớn thành trung tâm Phật giáo quan trọng. Các vị tổ của
thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang đều
đã về tu ở chùa. Ngày nay chùa đã được xây dựng lại, là nơi thu hút các tăng ni,
Phật tử và khách thập phương về lễ Phật và vãn cảnh chùa. Chïa ®ang ®−îc trïng tu
x©y dùng l¹i c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc v× thÕ mμ c¶nh quan xung quanh chïa vÉn
ch−a ®−îc hoμn thiÖn.
Lèi vμo chïa ®· ®−îc tr¶i bª t«ng nh−ng vμo tíi s©n thuéc khu vùc chïa th× l¹i
ch−a ®−îc x©y dùng. Ranh giíi chïa ®· ®−îc x©y dùng t−êng bao quanh. V−ên
chïa trång mét vμi loμi c©y ¨n qu¶ quen thuéc nh− c©y v¶i, na, nh·n, mÝt, thÞ ... vμ
trång mét sè loμi c©y quen thuéc víi v−ên chïa nh− ®¹i, ngäc lan, b¸ch t¸n ...
5.11. Chùa Trung Tiết

Sau rất nhiều biến cố của thời gian và lịch sử, Ngọa Vân chỉ còn là phế tích.
Mặc dù vậy, tại đây vẫn còn nguyên ngôi tháp Phật Hoàng; Am Ngọa Vân; Bia
công đức; một số mộ tháp của các nhà tu hành; đường trúc và những cây tùng
cổ thụ...
§Òn tr×nh n»m trªn s−ên mét ngän nói c¹nh suèi. §Òn tr×nh ®−îc x©y dùng
nh− mét chiÕc miÕu, n»m khuÊt d−íi t¸n c©y rõng rËm r¹p. B¾t ®Çu tíi dèc dõng
kiÖu lμ hÕt ®−êng suèi leo dèc lªn nói lμ c¶nh quan cña rõng tróc, lo¹i tróc cÇn c©u
quen thuéc vμ phæ biÕn ë vïng ®Êt §«ng TriÒu.

Chïa Trung TiÕt lμ ng«i chïa ®−îc x©y dùng hÖ thèng s©n ®−êng t−¬ng ®èi
tèt. ChØ cã lèi tõ ®−êng chÝnh vμo chïa vÉn cßn lμ ®−êng ®Êt, nÕu gÆp trêi m−a th×
v« cïng lÇy léi. V−ên c©y ®−îc nhμ s− tr«ng coi vμ trång nh÷ng loμi c©y ¨n qu¶
nh−: c©y mÝt, c©y v¶i, c©y nh·n, c©y na, sung, ®a....Trong s©n cã rÊt nhiÒu c©y c¶nh
víi c¸c d¸ng thÕ kh¸c nhau t¹o nªn nÐt thanh tÞnh cho chïa.
5.12. Chùa - Quán Ngọc Thanh
Chïa qu¸n Ngäc Thanh thuéc x· Thuû An, n»m trªn mét qu¶ ®åi. Chïa qu¸n
Ngäc Thanh hiÖn nay n»m phÝa ®Ønh ®åi, xung quanh ®ang ®−îc tiÕn hμnh san ñi ®Ó
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lμm ®−êng vμ thi c«ng c¸c h¹ng môc phô trî. C©y trång chñ yÕu lμ th«ng vμ b¹ch
®μn. VÞ trÝ cña nÒn ng«i chïa vμ b¶o th¸p cò n»m phÝa d−íi ch©n ®åi (sau tr−êng
tiÓu häc). Toμn bé phÇn nÒn mãng bÞ che lÊp bëi c©y cá d¹i.
5.13. Lăng Đồng Hỷ

7. Môt số dự án đang triển khai trong phạm vi quy hoạch
Bảng 6: Thống kê mét sè dù ¸n ®ang ®−îc tiÕn hµnh trong ph¹m vi quy ho¹ch
TT

L¨ng §ång Hû thuéc x· Thuû An, n»m trªn s−ên ®åi. HiÖn nay, kh«ng cßn
dÊu vÕt nμo cña khu l¨ng mé nμy. Toμn bé khu vùc l¨ng ®· ®−îc trång c©y ¨n qu¶,
mét sè chç lμ b·i ®Êt trèng víi cá vμ c©y d¹i thÊp tÇng.

1

§«ng TriÒu lµ mét khu vùc cã mËt ®é di tÝch cao, c¶nh quan thiªn nhiªn
®Ñp. Tuy nhiªn, nh÷ng ®iÓm lîi thÕ nµy cßn ch−a ®−îc quan t©m. PhÇn lín c¸c
di tÝch ®Òu trong t×nh tr¹ng xuèng cÊp nghiªm träng, c¶nh quan xung quanh
®Òu ®· bÞ biÕn d¹ng so víi nguyªn gèc.

2

6. Thực trạng quản lý, bảo vệ, bảo tồn khu di tích hiện nay
Là một cụm nhiều các di tích có giá trị nhưng hiện nay do công tác quản lý,
bảo tồn chưa được tốt nên các di tích đều trong tình trạng phế tích, hoặc xuống
cấp... Ngoài chùa Trung Tiết, các di tích khác đều đã được xếp hạng di tích cấp
Quốc Gia, tuy nhiên việc khoanh vùng bảo vệ chưa được rõ ràng, lại không được
quản lý khiến rất nhiều di tích hiện nay bị xâm lấn về diện tích. Đặc biệt là các di
tích nằm trong khu vực dân cư.
Đối với, một số di tích chùa hoặc chùa quán do nhà chùa trực tiếp quản lý, nên
chùa vẫn thường xuyên tôn tạo nhưng có một số vấn đề như bảo tồn tôn tạo không
theo các phương pháp khoa học, xây dựng theo nhu cầu sử dụng chứ chưa quan tâm
tới yếu tố gốc của di tích... Ngoài ra, cũng có một số di tích đã được đầu tư tu bổ,
tôn tạo một cách hệ thống như khu di tích Thái Lăng, chùa Ngọa Vân hay một số di
tích được tu bổ bằng nguồn vốn xã hội hóa hoàn toàn như đền An Sinh còn lại phần
lớn các di tích chỉ ở dạng phế tích chưa được quan tâm bảo tồn.

tªn dù ¸n - quy ho¹ch

quy m«

chñ ®Çu t−

khu chøc n¨ng

bql c¸c dt träng khu a (s©n hµnh lÔ, mé vua, mé

dù ¸n tu bæ, t«n t¹o

®iÓm tØnh qu¶ng hoµng hËu), khu b (b∙i ®ç xe, nhµ ®ãn tiÕp,

khu di tÝch th¸i l¨ng

ninh

nhµ vÖ sinh, bÕn thuyÒn)
®Êt trung t©m ®ãn tiÕp-®iÒu hµnh,

quy ho¹ch chi tiÕt quÇn thÓ di tÝch
chïa ngo¹ v©n

80,35 ha

ubnd huyÖn ®«ng ®Êt b¶o tån, t«n t¹o vµ phôc dùng, ®Êt
triÒu

giao th«ng h¹ tÇng kü thuËt, b∙i ®ç xe,
®Êt c©y xanh c¶nh quan, mÆt n−íc.
BÒ réng mÆt ®−êng 6.5m, bÒ réng lµn
xe ch¹y lµ 5.5m. chiÒu dµi tuyÕn kho¶ng

3 tuyÕn ®−êng nèi ®«ng triÒu - b¾c giang

15.5 km

4 tuyÕn ®−êng cao tèc néi bµi - h¹ long

®−êng nèi khu di tÝch lÞch sö, danh th¾ng yªn
5 tö - u«ng bÝ víi khu di tÝch nhµ trÇn - ®«ng

27km

triÒu

®o¹n tõ ng∙ t− nam mÉu-u«ng bÝ ®Õn khu
di tÝch chïa hå thiªn, ngo¹ v©n-®«ng
triÒu

7.1. Các dự án hạ tầng kỹ thuật

a) Đường giao thông từ thị trấn Đông Triều đến khu di tích lịch sử Hệ thống các
lăng mộ Vua Trần, huyện Đông Triều
(Quyết định phê duyệt dự án Số: 2310/QĐ-UBND ngày 24/7/2009)
- Chñ ®Çu t−: Uỷ ban Nhân dân huyện Đông Triều
- Nguån vèn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn
vốn huy động khác. Hiện nay dự án này đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh bố trí 300
triệu cho chuẩn bị đầu tư (tại Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 14/5/2009).
- Tæng møc ®Çu t−: 60.451 triệu đồng VN.
- Địa điểm: Xã Đức Chính, Xã Tràng An, Xã An Sinh của huyện Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh.
- Mục đích đầu tư: Nâng cao chất lượng hệ thống giao thông từ trung tâm huyện
vào khu di tích lịch sử văn hoá, phục vụ nhu cầu đi lại thăm viếng của nhân dân, nâng
cao các giá trị văn hoá lịch sử đảm bảo làm nền tảng tinh thần cho việc phát triển kinh
tế xã hội.
- C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh, bao gåm:

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

57

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

Tổng chiều dài tuyến 18,83 Km. Gồm 9 tuyến (01 tuyến chính và 8 tuyến nhánh).
Tuyến chính dài 4,62 Km. Điểm đầu giao với QL18 tại Km 53+40 (ngã tư thị trấn
Đông Triều), điểm cuối tại khu vực Đền Sinh. Các tuyến nhánh đấu nối vào tuyến
chính và kết nối vào hệ thống các Lăng, Đền, Chùa thuộc khu di tích lịch sử văn hoá
Vua Trần.
Tiêu chuẩn cấp đường: Đường cấp IV đồng bằng (TCVN4054-2005). Bề rộng
nền đường Bn = 9 m, bề rộng mặt đường Bm = 7 m, bề rộng lề đường gia cố 0,5m x 2
bên. Riêng tuyến 3 thiết kế xây bậc bằng đá hộc, tuyến 9 theo tiêu chuẩn đường cấp
VI đồng bằng (Bn = 6,5m, Bm = 3,5m).
Kết cấu áo đường (trừ tuyến 3): Áo đường cứng bằng bê tông xi măng, tính toán
với xe có tải trọng trục P = 10 T. Kết cấu lề gia cố như kết cấu mặt đường xe chạy.
Xây dựng công trình thoát nước ngang tại các vị trí cần thiết, tải trọng thiết kế
H30-XB80, thoát nước lưu vực với tần xuất lũ P = 4%.
Rãnh thoát nước dọc dạng hình thang, lòng rãnh được gia cố bằng kết cấu đá xây
tại những vị trí có độ dốc dọc đáy rãnh >6%, những đoạn còn lại đào trần (không gia
cố). Lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu, an toàn giao thông theo qui định hiện hành.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Çu t− x©y dùng:
Đã và đang thực hiện.
b) Đường nối khu di tích lịch sử, danh thắng Yên Tử - Uông Bí với khu di tích nhà
Trần - Đông Triều (Đoạn từ ngã tư Nam Mẫu - Uông Bí đến di tích chùa Hồ Thiên,
Ngoạ Vân - Đông Triều) và tuyến đường đi bộ từ bãi đỗ xe chùa Hồ Thiên tới chùa
Ngọa Vân:
- Địa điểm: Xã Thượng Yên Công (thị xã Uông Bí), xã Tràng Lương, Bình
Khê (huyện Đông Triều).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh.
- Mục tiêu: hoàng thiện hệ thống giao thông nối hai khu di tích, phục vụ công
tác đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích và nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh
tế-xã hội trong khu vực; đảm bảo tuyến hành hương, tham quan hai khu di tích lịch
sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được thuận lợi; phân luồng giao thông,
giảm lưu lượng giao thông để tránh ách tắc trên đường Quốc lộ 18A trong mùa lễ
hội; hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong hai khu di tích.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà Nước và các nguồn huy động khác
- Tổng mức đầu tư dự kiến:

Phương án 2: 147.590.000.000 đ
- Nội dung và quy mô đầu tư:
Phương án 1: chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 27 km. Điểm đầu nối với
đường Quốc lộ 18A vào Yên Tử tại ngã ba Nam Mẫu. Điểm cuối tuyến tại chùa
Ngoạn Vân huyện Đông Triều. Trong đó đoạn từ Nam Mẫu đến bến đõ xe dài 20
km (là đường cấp III miền núi, bề rộng mặt đường 6m, bề rộng lề đường là
1,5mx2), đoạn từ bãi đỗ xe đến chũa Hồ Thiên, chùa Ngoạ Vân dài khoảng 7km
(thiết kế cho người đi bộ, bề rộng đường 3m).
Phương án 2: chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 31,2 km. Phương án tuyến
có hướng tuyến và quy mô như phương án 1 và bổ sung thêm đoạn đường đi bộ từ
chùa Ngoạ Vân về bãi đỗ xe dài 4,2 km.
-Tuyến đường đi bộ có chiều dài khoảng 7 km.
c) Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long:
Đang trong giai đoạn nghiên cứu. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút
ngắn khoảng cách từ các tỉnh tới khu di tích. Nhưng đồng thời cũng có những ảnh
hưởng tới cảnh quan của khu di tích..
d) Tuyến đường nối huyện Đông Triều với tỉnh Bắc Giang:
Tuyến đường có bề rộng mặt đường là 6,5m trong đó bề rộng làn xe chạy là
5,5m. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 15,5 km.
7.2. Các dự án về bảo tồn, tôn tạo di tích

a) Dù ¸n B¶o tån, t«n t¹o di tÝch Th¸i L¨ng
(Văn bản số: 4142/BVHTTDL-KHTC ngày 22/11/2010) của Bộ VHTTDL thoả
thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thái Lăng, tỉnh Quảng Ninh)
- Chñ ®Çu t−: Ban Qu¶n lÝ c¸c di tÝch träng ®iÓm Qu¶ng Ninh
- Nguån vèn: Vèn ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸ cña Bé V¨n ho¸,
ThÓ thao vμ Du lÞch; Vốn địa phương và huy động các nguồn khác.
- Tæng møc ®Çu t−: 27.520 triÖu ®ång VN.
- C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh, bao gåm:
Hai khu.

Phương án 1: 137.922.000.000 đ
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Hå Tr¹i Lèc

+ Khu A – khu di tích:
* Xây dựng mới sân hành lễ;

.

47.8

63.3

42.7

* Tu bổ mộ vua

38.3

5
35.9

.

38.3

43.3

* Bến thuyền đến

.2
41.6

.

hå tr¹i lèc
36.0

- b∙i ®ç xe
- nhµ tiÕp ®ãn
- nhµ tr−ng bµy ®a n¨ng
- nhµ vÖ sinh
- bÕn thuyÒn

72.2

- s©n hµnh lÔ
- mé vua
- mé hoµng hËu

+ Khu B: - khu đón tiếp
* Bãi đỗ xe

38.3

.
38.6
..
46.5

35.8

MN:5-8-09
35.8

trµn

33.2

27.7

21.7

.
..

36.0

IV-20
41.311

.

23.1
29.2

..
.23.2
.

41.2

32.7

32.9

26.3
.2

.

Trong trường hợp 1, với cao trình 35m thì cao độ của bến thuyền theo hồ sơ
thiết kế cơ sở của dự án chênh cao 36m-35m = 1m; Như vậy độ chênh sẽ dao động
so với cốt 35m và cốt mực nước chết 26,5 là +1m đến +9,5m.
Trong trường hợp 2, với cao trình 36,7m thì cao độ của bến thuyền theo hồ sơ
thiết kế cơ sở của dự án chênh cao 36,7m-35m = 1,7m; Như vậy độ chênh sẽ dao
động so với cốt 35m và cốt mực nước chết 26,5 là +1,7m đến +9,5m.

35.9

41.0

..

* Tu bổ mộ hoàng hậu

CT ngày 28/11/2009 của Công ty TNHH một thành viên đề nghị tôn cao lăng mộ
đồng thời với việc chỉ hạ cốt nước xuống 1,5m, tức cao trình 36,7m.

cöa x¶
41.5

23.6

27.8

26.5
mé vua TrÇn Minh T«ng

86

19.1
23.1
17.8

24.8

.

21.4

27.9

* Nhà đón tiếp

b) Quy hoạch chi tiết quần thể di tích chùa Ngoạ Vân:

* Nhà vệ sinh

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều

* Bến thuyền

- Diện tích quy hoạch: 80,35 ha.

- Địa điểm đầu tư: Trại Lốc
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Çu t− x©y dùng:
Dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh theo văn bản thoả thuận của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch để trình các Sở chuyên môn thẩm định và UBND tỉnh phê
duyệt; Tuy nhiên, việc xây dựng bến thuyền là không khả thi, vì các lý do sau đây:
Căn cứ vào tài liệu thống kê các hồ chứa nước của huyện Đông Triều, Quảng
Ninh, hồ Trại Lốc I được xây dựng từ năm 1979 và khai thác vào năm 1981. Cao
trình thiết kế mực nước hữu ích là 38,2m; mực nước chết là 26,5m, mực nước siêu
cao là 39,98m. Dung tích hồ chứa tương ứng là 4,7x106m3; 0,4x106m3 và
7,48x106m3. Nhiệm vụ của hồ chứa nước là tưới cho 500ha vùng hạ lưu.

- Các khu chức năng chính bao gồm: đất trung tâm đón tiếp - điều hành
(3,5ha), đất bảo tồn, tôn tạo và phục dựng (21,16ha), đất giao thông, hạ tầng kỹ
thuật, bãi xe (6,52 ha), đất cây xanh cảnh quan, mặt nước (49,17 ha).
- Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch:
Quy hoạch chưa chỉ ra được các biện pháp ứng xử đối với từng di tích: loại di
tích được bảo tồn, tôn tạo, loại di tích được phục dựng. Bố cục kiến trúc, hình thức
kiến trúc chưa được nghiên cứu kỹ, nên chưa phù hợp. Đến tháng 11/2010 đồ án
quy hoạch chưa được phê duyệt.

- Cao trình mực nước thiết kế là 38,2m; cao trình mực nước chết là 26,5m.
Với cao trình này thì toàn bộ khu lăng Trần Anh Tông ngập nước.
Cốt cao độ của bến thuyền tại hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án cùng cốt đường
hiện trạng là 36m thì chênh cao với mức nước chết tận 36m-26,5 = +9,5m; Chênh
thấp với cao trình nước thiết kế là 38,2m – 36m = -2,2m. Nghĩa là dao động từ
+9,5m đến – 2,2m.
- Để đảm bảo toàn bộ khu lăng Trần Anh Tông không bị ngập nước. Theo đề
nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số
886/NN&PTNT-KH ngày 04/8/2008, có thể chấp nhận cao trình 35m đồng thời với
giải pháp dẫn nước từ hồ Đồng Đò 2 để bổ sung nguồn nước cho hồ Trại Lốc I
nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước tưới. Tuy nhiên sau này, tại công văn số 279/VB-

Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
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c) Dù ¸n B¶o tån, t«n t¹o c¸c c«ng tr×nh di tÝch kh¸c ®∙ ®−îc ®Çu t−

- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Çu t− x©y dùng:

- Nguån vèn: Vèn ®Çu t− ®−îc huy ®éng

+ §Òn An Sinh: ®· ®−îc trïng tu vμ hoμn thμnh vμo n¨m 2007.

- C¸c c«ng tr×nh chÝnh, bao gåm: Ng¶i S¬n L¨ng (l¨ng TrÇn HiÕn T«ng); §Òn
An Sinh; Chïa Quúnh L©m.

+ Ng¶i S¬n l¨ng (l¨ng TrÇn HiÕn t«ng).

Toàn cảnh lối vào lăng Trần Hiến Tông
Toàn cảnh cổng đền – ba lối, 5 cửa

Sân vườn và đền thờ An Sinh
“Nhà mồ” – Lăng bên trong ốp
đá, xây nhà bao che bên ngoài

Lăng Trần Hiến Tông được
xây gạch, ốp đá

Kết cấu BTCT hiện đại của
nhà bao che

Nội thất – đồ thờ trong đền

Bàn thờ và lư hương đặt
trước lăng

Cấu tạo bộ vì theo kiểu dân gian – đơn giản

Vườn bày các “yếu tố gốc của di tích”

.... Các yếu tố nguyên gốc (tượng và vật linh) bị bỏ chỏng trơ
ở xó hàng rào

Chân tảng gốc

Bệ bia hình rùa và đá bó mộ

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

60

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

C«ng ty M¹o Khª ®· ®Çu t− kinh phÝ vμo n¨m 2002. Tổng thể trong mặt bằng
hình chữ nhật với tường rào bao quanh; Bốn trụ biểu 4 phía của khu lăng; Ngôi mộ
được xây gạch ốp đá xanh; Ngôi nhà 2 tầng mái bằng BTCT và gạch bao che
mộ.Nhìn chung, ghi nhận công đức của Công ty than Mạo Khê đối với Tiền nhân
tuy nhiên việc xây dựng này đã vi phạm 2 điểm chủ yếu:

PHẦN 3: Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích

1) Không tuân theo các trình tự thủ tục bảo tồn của Luật Di sản Văn hóa đối
với di tích đã được xếp hạng;

- Trªn thùc tÕ, mÆc dï ®· ®−îc xÕp h¹ng di tÝch quèc gia tõ n¨m 1962, nh−ng
toμn bé b¶n ®å vμ biªn b¶n khoanh vïng b¶o vÖ c¸c di tÝch l¨ng mé, ®Òn thê Nhμ
TrÇn ë §«ng TriÒu ë mét sè c¬ quan l−u tr÷ liªn quan ®Òu kh«ng thÊy cã (Côc
DSVH; Ban QLCCT träng ®iÓm Qu¶ng Ninh);

2) Phá vỡ toàn bộ cấu trúc bố cục lăng.
+ Chïa Quúnh L©m:

1. Kiến nghị khoanh vùng bảo vệ di tích
1.1 Cơ sở xác định khoanh vùng bảo vệ

1.1.1. Nhận xét tổng quát:

- Mét sè di tÝch ®−îc xÕp h¹ng gÇn ®©y, bao gåm chïa Hå Thiªn, chïa Ngäa
V©n, chïa Quúnh L©m, tuy cã ®Çy ®ñ hå s¬ xÕp h¹ng, nh−ng cßn ®«i chç ch−a phï
hîp thùc tÕ, víi ®Þa h×nh vμ víi ®Þa giíi hμnh chÝnh;
- ViÖc qu¶n lý trong nhiÒu n¨m qua cßn bu«ng láng, nªn nhiÒu di tÝch di biÕn
d¹ng, hoÆc mÊt do san ®Êt, x©y dùng c«ng tr×nh phôc vô kinh tÕ - x· héi...
1.1.2. Nguyên tắc xác định khu vực bảo vệ di tích
- Tu©n theo quy ®Þnh cña LuËt Di s¶n V¨n hãa;
- XÐt tÝnh hiÖn tån cña di tÝch ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch b¶o vÖ mang tÝnh ®Þa ®iÓm
(®èi víi di tÝch ®· bÞ mÊt hÇu nh− toμn bé) hay khu vùc chøa c¸c yÕu tè cÊu thμnh di
tÝch (kÓ c¶ yÕu tè trong lßng ®Êt);
Tam quan chùa Quỳnh

Mặt bằng Tam bảo hình chữ đinh. Kiến trúc Nguyễn muộn. Cấu
trúc bộ vì đơn giản, trốn cột.

- XÐt yÕu tè triÕt häc cÊu thμnh di tÝch ®Ó x¸c ®Þnh khu vùc b¶o vÖ c¶nh quan
di tÝch.
1.2. Tổng hợp diện tích vùng bảo vệ di tích

B¶ng 7: B¶ng thèng kª diÖn tÝch khoanh vïng kiÕn nghÞ vµ
gi¶i ph¸p b¶o tån, t«n t¹o di tÝch
STT

DT BẢO VỆ
ĐỀ NGHỊ (HA)

TÊN DI TÍCH
KV I

Chân tảng có đường kính gương hơn 1m; cánh sen có bản rộng tới 0,15m; bó vỉa đá dài hàng mét
– là những yếu tố nguyên gốc cho thấy ngôi chùa hiện hữu không đúng với quy mô, tính chất và
công năng của ngôi chùa xưa.

Chïa đã ®−îc trïng tu vμ hoμn thμnh n¨m 2006. Gäi lμ trïng tu, thùc chÊt lμ
mét ng«i chïa thu nhá vÒ quy m« vμ biÕn d¹ng vÒ h×nh thøc. MÆt b»ng chïa cã h×nh
ch÷ §INH.

1

ĐỀN AN SINH

1.98

KV II

1.19

GIẢI PHÁP BẢO TỒN
Tổng

3.17

kiÕn nghÞ thu håi l¹i phÇn ®Êt bÞ lÊn chiÕm
- kv h¹n chÕ x©y dùng: kiÕn tróc kiÓu truyÒn thèng
nhµ m¸i dèc, lîp ngãi, tÇng cao kh«ng qu¸ 9m,
khuyÕn khÝch x©y dùng kiÓu nhµ vên.
- kv di tÝch: phôc dùng ®Òn chÝnh, t¶ h÷u m¹c, cæng,
nhµ bia b»ng gç lim theo kiÕn tróc thêi trÇn.
- trång bæ sung c¸c lo¹i c©y c¶nh trang trÝ cã
mµu s¾c, mïi th¬m.
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2

3

4

5

6

LĂNG TƯ PHÚC

ĐỀN THÁI

ĐỒNG THÁI LĂNG

MỤC LĂNG

NGẢI SƠN LĂNG

0.72

0.54

0.41

0.35

0.67

11.74

2.93

1.67

0.73

2.69

12.46

3.47

* TU BỔ, TÔN TẠO CHỐNG XUỐNG CẤP MỘ
* TÔN TẠO HỆ THỐNG GIAO THÔNG, CÂY XANH
* DỰNG HƯƠNG ÁN, BIA BẰNG ĐÁ
* KHU VỰC 2: LÀ KHU VỰC TIỀM ẨN NHIỀU DẤU
TÍCH CÁC CÔNG TRÌNH DƯỚI LÒNG ĐẤT VÌ THẾ
HẠN CHẾ XÂY DỰNG MỚI, THU HỒI ĐẤT Ở CÁC
KHU VỰC CÓ DI TÍCH.
* KHU VỰC XUNG QUANH DI TÍCH: NHÀ MÁI DỐC
LỢP NGÓI, CHIỀU CAO <7M...
* b¶o tån nÒn kh¶o cæ nguyªn tr¹ng, bè trÝ c¸c hè
tr−ng bµy kh¶o cæ t¹i chç trong ®ã c¸c hiÖn vËt
tr−ng bµy ®ùoc b¶o qu¶n b»ng hÖ thèng kÝnh
c−ßng lùc. phÝa truíc nÒn kh¶o cæ ®¸t bia biÓn
giíi thiÖu di tÝch
* dùng ®Òn th¸i ë khu vùc bv2 theo h×nh thøc kiÕn
tróc thêi trÇn, khung v× b»ng gç trang trÝ ®ôc
ch¹m hoa v¨n thêi trÇn, m¸i b»ng ngãi mòi sen
phôc chÕ, trang trÝ k×m nãc b»ng rång ®Êt nung,
t−ßng bao b»ng g¹ch vå phôc chÕ, nÒn nhµ l¸t
g¹ch, bËc thÒm b»ng ®¸ t¶ng, lµm can sÊu thêi
trÇn b»ng ®¸ khèi... trong ®Òn bè trÝ c¸c ®å thê
®Ó thê 7 vÞ vua ®Çu tiªn cña nhµ trÇn
* t«n t¹o s©n ®−ßng trong khu di tÝch
* x©y dùng nhµ qu¶n lý ®Òn, b¸i ®Ó xe b»ng bt gi¶
®Êt, nhµ vÖ sinh, cho kh¸ch tham quan
* t«n t¹o s©n v−ên trång c¸c lo¹i c©y tïng, c©y
th«ng vµ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...

2.08

Thùc hiÖn theo dù ¸n ®∙ ®Ưîc phª duyÖt
* t«n t¹o s©n vên trång c¸c lo¹i c©y tïng, c©y
th«ng vµ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...

1.08

* Tu bæ, t«n t¹o chèng xuèng cÊp l¨ng
* b¶o tån nÒn khu vùc môc l¨ng; khoanh vïng khu
vùc l¨ng b»ng hµng cét ®¸, lµm mét hong ¸n b»ng
®¸ phÝa tríc
* lµm mét bia b»ng ®¸ khèi, trªn kh¾c ch÷ giíi thiÖu
di tÝch
* t«n t¹o s©n ®ßng l¸t g¹ch b¸t vµ ®¸ t¶ng.
* t«n t¹o s©n vƯên trång c¸c lo¹i c©y tïng, c©y
th«ng vµ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c... ( c©y trång
kh«ng ®Ưîc lµm ¶nh hëng ®Õn ®é an toµn cña
th©n ®Ëp tr¹i lèc)

3.36

* phôc håi ng¶i s¬n l¨ng theo dÊu vÕt kh¶o cæ vµ
c¸c t liÖu lÞch sö. mé trÇn hiÕn t«ng.
* t«n t¹o s©n ®Ưêng b»ng g¹ch b¸t, trôc thÇn ®¹o
l¸t ®¸ t¶ng.
* t«n t¹o s©n vên trång c¸c lo¹i c©y tïng, c©y
th«ng vµ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...

7

8

9

PHỤ SƠN LĂNG

NGUYÊN LĂNG

ĐỒNG HỶ LĂNG

0.03

0.32

0.06

0.92

11

CHÙA - QUÁN
NGỌC THANH

CHÙA - AM
NGOẠ VÂN

1.24

t«n t¹o hÖ thèng ®Ưêng giao th«ng dÉn vµo di
tÝch.
- ®èi víi di tÝch: tu bæ t«n t¹o l¨ng. bè trÝ mét hƯ¬ng ¸n b»ng ®¸ nguyªn khèi, bia ®¸ ®Ó giíi thiÖu
vÒ di tÝch.
- trång bæ sung mét sè lo¹i c©y cã gi¸ trÞ t©m linh,
cã ý nghÜa nh: ®¹i, tïng, tróc...
* tiÕn hµnh kh¶o cæ ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ chÝnh x¸c.
* b¶o tån di tÝch gèc, tu bæ t«n t¹o l¨ng
* ®Æt bia biÓn giíi thiÖu vÒ di tÝch, cã h¬ng ¸n b»ng
®¸ ®Ó thê cóng.

0.20

5.14

10

0.09

t«n t¹o hÖ thèng ®êng giao th«ng dÉn vµo di
tÝch.
- ®èi víi di tÝch: tu bæ, t«n t¹o l¨ng. bè trÝ mét hƯ¬ng ¸n b»ng ®¸ nguyªn khèi, bia ®¸ ®Ó giíi thiÖu
vÒ di tÝch.
- trång bæ sung mét sè lo¹i c©y cã gi¸ trÞ t©m linh,
cã ý nghÜa nh: ®¹i, tïng, tróc...

6.13

0.79

* pháng dùng chïa qu¸n.
* t«n t¹o c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hiÖn cã (chïa
chÝnh, ®Òn).
* x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî nhƯ tam quan,
tam b¶o, nhµ t¨ng, nhµ tæ, g¸c chu«ng, gi¶ng ®¹o
®Ưêng, ...

58.88

* bµn cê tiªn : gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng vµ lµm 1 bia
b»ng ®¸ khèi trªn mÆt bia kh¾c ch÷ giíi thiÖu di
tÝch
* chïa thƯîng : b¶o tån gi÷ nguyªn tr¹ng khu ®Êt
x©y dùng chïa vµ c¸c h¹ng môc th¸p phËt hoµng,
th¸p ®oan nghiªm, th¸p s phÝa trƯíc, hÖ thèng
tƯêng chÊn ®Êt b»ng ®¸, voi ®¸, c¸c ®«n b»ng
®¸..tu bæ am phËt hoµng viªn tÞch vµ am thê mÉu
theo h×nh thøc kiÕn tróc truyÒn thèng thêi trÇn,
t«n t¹o s©n ®Ưêng , bËc lªn chïa, c¸c kho¶ng
vƯên trång c©y.. th¶o bá toµn bé c¸c c«ng tr×nh
míi x©y dùng nhƯ nhµ kh¸ch, nhµ t¨ng, bÕp.. kh¶o
cæ khu vùc nÒn chïa chÝnh sau ®ã tæ chøc trƯng
bµy, thu gi÷ toµn bé c¸c ch©n t¶ng vµ c¸c vËt liÖu
xd chïa nguyªn gèc hiÖn n»m d¶i r¸c ë s©n chïa
®Ó phôc vô
trƯng bµy...
* chïa trung : x©y dùng míi, chïa lµm theo h×nh
thøc kiÕn tróc chïa truyÒn thèng thêi trÇn gåm
tam quan, c¸c toµ ®iÖn thê phËt, thê tæ tróc l©m,
nhµ kh¸ch, nhµ t¨ng, s©n ®Ưêng ...gi÷ nguyªn hiÖn
tr¹ng tƯêng kÌ ch¾n ®Êt phÝa trƯíc
* x©y dùng míi hÖ thèng ®Ưßng bËc nèi c¸c khu
trong di tÝch gåm ®ßng bËc tõ chïa thƯîng lªn
bµn cê tiªn, ®Ưêng tõ chïa trung lªn chïa thƯîng, ®Ưêng bËc lªn chïa trung b»ng ®¸ gan
gan gµ. t«n t¹o bËc ®¸ lª chïa thƯîng...

136.73

195.61
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12

13

14

CHÙA HỒ THIÊN

CHÙA QUỲNH LÂM

CHÙA TRUNG TIẾT

Tæng céng

34.74

2.53

18.93

6.02

53.67

8.55

0.11

0.32

0.43

102.27

189.07

291.34

*c¶i t¹o ®Ưêng lªn chïa ®Ó thuËn lîi h¬n, x©y t¹o
bËc, lan can ë mét sè vÞ trÝ ®Ưêng lªn khã kh¨n.
* trƯng bµy kh¶o cæ khu vùc nhµ tam b¶o,
*T«n t¹o nhµ tæ, nhµ kh¸ch, nhµ t¨ng theo kiÕn
tróc truyÒn thèng t¹i vÞ trÝ cò.
* s©n ®Ưêng l¸t ®¸, g¹ch b¸t hoÆc sö dông ®¸ tù
nhiªn t¹o bËc.
* vƯên c©y trång bæ sung c¸c lo¹i c©y tïng, c©y
th«ng vµ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...
*giao th«ng: tæ chøc l¹i hÖ thèng ®Ưêng ®Ó khu«n
viªn s¹ch sÏ vµ ®i l¹i thuËn tiÖn h¬n.
* phôc håi tam quan, trôc thÇn ®¹o víi g¹ch l¸t
hoa chanh, t«n t¹o hÖ thèng bia, th¸p theo tƯ
liÖu lÞch sö
* tæ chøc trƯng bµy nÒn kh¶o cæ t¹i mét sè vÞ trÝ.
* c¶i t¹o hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt
* ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc
b¶o vÖ 2: h×nh thøc kiÕn tróc kiÓu truyÒn thèng,
m¸i dèc, lîp ngãi, chiÒu cao kh«ng qu¸ 7m.
* tiÕn hµnh kh¶o cæ
* phôc dùng tam quan, ®iÖn th¸nh, tam b¶o, nhµ tæ
theo kiÕn tróc thêi trÇn vµ theo tµi liÖu thu ®ưîc
sau kh¶o cæ. X©y dùng nhµ kh¸ch, nhµ t¨ng, nhµ
bÕp..
* t«n t¹o hÖ thèng s©n ®ưêng, c©y xanh

2. Định hướng bảo tồn di tích
2.1. Nguyên tắc

1) Bảo tồn di tích trên cơ sở tuân thủ các Luật và văn bản dưới Luật về di sản
văn hóa của nước CHXHXN Việt Nam;
2) Tôn trọng và giữ gìn tối đa các thành phần gốc; Ưu tiên sử dụng các giải
pháp kỹ thuật như chắp ghép, nối vá… để tu bổ, bảo quản các cấu kiện hư hỏng;
3) Giữ gìn đặc điểm về chất liệu, hình dáng và kết cấu mang tính chân xác;
cấu kiện thay thế phải theo nguyên tắc khoa học bảo tồn;
4) Phục hồi di tích phải trên cơ sở có đầy đủ tài liệu khoa học như kết quả
khảo cổ, tư liệu lịch sử, giá trị hiện tồn của di tích… để bảo đảm tính chân xác của
di tích;
5) Cần phải đảm bảo tính bền vững của công trình, sử dụng vật liệu phù hợp
với vật liệu nguyên gốc của di tích như đá, gỗ lim…
6) Đối với gỗ phải ngâm tẩm hóa chất chống mối, mục và tăng tuổi thọ của gỗ
7) Qu¸ tr×nh nghiªn cøu quy ho¹ch tæng thÓ ®−îc tiÕn hμnh qua c¸c b−íc:

- Kh¶o s¸t, ®iÒn d·; tæng hîp, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c¸c di s¶n v¨n ho¸ lμm c¬ së
cho viÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n b¶o tån cã träng ®iÓm ®Ó cã gi¶i ph¸p tu bæ, phôc håi
di tÝch. X©y dùng hÖ thèng gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n ho¸ cña khu di tÝch Nhμ TrÇn ë §«ng
TriÒu. X¸c ®Þnh c¸c thμnh phÇn c«ng tr×nh cÇn b¶o tån nguyªn gèc; thμnh phÇn t«n
t¹o. X©y dùng kÞch b¶n ho¹t ®éng v¨n ho¸ phi vËt thÓ. §Ó hoμn thiÖn kh«ng gian
kiÕn tróc, lμm næi bËt gi¸ trÞ lÞch sö; g¾n kÕt c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ truyÒn thèng víi
cuéc sèng ®−¬ng ®¹i, nh−ng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ trÞ v¨n ho¸ vμ gi¸ trÞ lÞch sö.
- Nghiªn cøu, t¹o lËp m«i tr−êng tèt ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞch, dÞch vô.
T¹o thμnh tuyÕn du lÞch di tÝch kÕt hîp t×m hiÓu v¨n ho¸.
- §−a ra nh÷ng ®Þnh h−íng trong c«ng t¸c b¶o tån, t«n t¹o di tÝch vμ gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn kh«ng gian cho khu vùc xung quanh.
- §−a ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn vμ x©y dùng ®ång bé hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt
cña khu di tÝch Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, trªn c¬ së b¶o tån kh«ng gian - c¶nh quan.
- Tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan cho tõng di tÝch bao gåm mÆt b»ng
c«ng tr×nh vμ kh«ng gian quy ho¹ch - kiÕn tróc. Trong ®ã x¸c ®Þnh gi¶i ph¸p b¶o
tån, tu bæ.
- Tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc vμ c¶nh quan cho khu vùc ph¸t huy gi¸ trÞ di
tÝch; X¸c ®Þnh chiÒu cao, mμu s¾c, tÇm nh×n vμ c¸c ®iÓm nhÊn c¶nh quan. C¸c c«ng
tr×nh t«n t¹o vμ ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch nh− t−îng ®μi, hÖ thèng ®iªu kh¾c m« h×nh
ho¸ c¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng cña di tÝch. §èi víi hÖ thèng c¶nh quan: −u tiªn sö dông
c©y ®Þa ph−¬ng, tËn dông tèi ®a c¸c yÕu tè thiªn nhiªn vμ nh©n t¹o hiÖn cã. C©y theo
4 lo¹i chñ yÕu: c©y bãng m¸t, c©y trang trÝ, th¶m hoa, cá.
2.2. Định hướng cụ thể cho từng di tích

2.2.1. Hệ thống đền thờ
a) Đền An Sinh
* DiÖn tÝch: 3,17 ha. Trong ®ã:
- DiÖn tÝch khu vùc b¶o vÖ 1 lμ 1,98 ha
- DiÖn tÝch khu vùc b¶o vÖ 2 lμ 1,19 ha.
- Ngoμi ra, kiÕn nghÞ khu vùc h¹n chÕ x©y dùng lμ 25,6 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
- §èi víi khu vùc di tÝch: KiÕn nghÞ thu håi l¹i phÇn ®Êt thuéc qu¶n lý cña ®Òn
(trong hμng rμo b¶o vÖ). Phôc dùng ®Òn chÝnh, t¶ h÷u m¹c, cæng, nhμ bia b»ng gç
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lim theo kiÕn tróc thêi TrÇn. C¶i t¹o ®Òn hiÖn tr¹ng thμnh kiÕn tróc h×nh ch÷ nhÊt
víi chøc n¨ng lμ nhμ qu¶n lý ®Òn. HÖ thèng s©n ®−êng ®Òu ®−îc l¸t g¹ch b¸t. Bæ
sung thªm mét sè ®−êng d¹o phÝa sau ®Òn, l¸t g¹ch b¸t cho khu vùc s©n ®−êng phÝa
tr−íc ®Òn. C©y trång chñ yÕu lμ lo¹i c©y bãng m¸t, c©y cao nªn trång thªm mét sè
lo¹i c©y c¶nh trang trÝ cã mμu s¾c, mïi h−¬ng.
- §èi víi khu vùc b¶o vÖ 2: §©y lμ khu vùc ®Öm ®ång thêi lμ phÇn liªn kÕt
gi÷a di tÝch víi khu vùc c«ng céng phôc vô lÔ héi vμ c¸c khu chøc n¨ng kh¸c. PhÇn
lín diÖn tÝch ®−îc bè trÝ ®Ó trång c©y xanh bãng m¸t, c©y trang trÝ t¹o thμnh v−ên
chñ ®Ò, c¸c c«ng tr×nh phôc vô quy m« nhá nh− nhμ vÖ sinh c«ng céng...
- §èi víi khu vùc h¹n chÕ x©y dùng: KhuyÕn khÝch x©y dùng nhμ theo kiÓu
nhμ truyÒn thèng víi m¸i dèc, lîp ngãi, chiÒu cao kh«ng qu¸ 9m (còng gÇn di tÝch
chiÒu cao cång tr×nh cμng gi¶m xuèng). MËt ®é x©y dùng thÊp, víi diÖn tÝch dμnh
cho v−ên lín.
b) Đền Thái
* DiÖn tÝch: 3,47 ha. Trong ®ã:
- Khu vùc b¶o vÖ 1 lμ 0,54 ha
- Khu vùc b¶o vÖ 2 lμ 2,93 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:

2.2.2. Hệ thống lăng mộ
a) Lăng Tư Phúc
Lăng Tư Phúc là nơi đặt lăng tẩm và miếu thờ của ba vị vua: Trần Thái Tông
(1218- 1277), Trần Thánh Tông (1240- 1290) và Trần Giản Hoàng (1361- 1388).
* DiÖn tÝch: 12,46 ha. Trong ®ã:
- Khu vùc b¶o vÖ 1: 0,72 ha
- Khu vùc b¶o vÖ 2: 11,74 ha (®©y lμ phÇn diÖn tÝch ®−îc l−u ý trong b¸o c¸o
cña cuéc kh¶o cæ gÇn ®©y, tiÒm Èn nhiÒu dÊu vÕt kiÕn tróc c¸c thêi kú).
* Gi¶i ph¸p b¶o tån
- §èi víi khu vùc b¶o vÖ 1: nguyªn t¾c chÝnh lμ kh«ng phôc håi c¸c c«ng tr×nh
kiÕn tróc. T«n t¹o hÖ thèng ®−êng giao th«ng dÉn vμo di tÝch. lμm míi ®−êng tõ
ch©n ®åi lªn ®Ønh b»ng ®¸ t¶ng xÕp t¹o bËc. Cã thÓ tíi di tÝch tõ ®Òn An Sinh b»ng
thuyÒn (qua hå S− Ph¹m tr−íc ®©y lμ suèi phñ Am Trμ). B¶o tån khu vùc nÒn mãng
®· ph¸t lé ®Ó tr−ng bμy. Trång c©y t¹i mét sè vÞ trÝ (cét, hμng rμo...) ®Ó thÊy ®−îc
quy m« di tÝch tr−íc ®©y. Bè trÝ mét h−¬ng ¸n b»ng ®¸ nguyªn khèi, bia ®¸ ®Ó giíi
thiÖu vÒ c¸c vÞ vua ®−îc ch«n cÊt t¹i ®©y vμ vÒ di tÝch. HÖ thèng c©y xanh còng cÇn
®−îc t«n t¹o thªm, trång bæ sung mét sè lo¹i c©y cã gi¸ trÞ t©m linh, cã ý nghÜa nh−:
®¹i, tïng, tróc...

- §èi víi khu vùc b¶o vÖ 1: Kh«ng tiÕn hμnh phôc håi ®Òn trªn hÖ thèng nÒn
mãng cò mμ tiÕn hμnh thu thËp c¸c tμi liÖu kh¶o cæ vμ c¸c dÊu vÕt trªn mÆt b»ng
hiÖn tr¹ng ®Ó tæ chøc tr−ng bμy kh¶o cæ.

- §èi víi khu vùc b¶o vÖ 2: thu håi ®Êt t¹i nh÷ng vÞ trÝ tiÒm Èn c¸c dÊu vÕt kiÕn
tróc cæ ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong b¸o c¸o kh¶o cæ n¨m 2009. TiÕp tôc tiÕn hμnh kh¶o
cæ bæ sung ®Ó lμm râ quy m« di tÝch, tr−ng bμy mét sè hè kh¶o cæ cã gi¸ trÞ.

- §èi víi khu vùc b¶o vÖ 2: §©y lμ khu vùc ®Öm nh»m h¹n chÕ sù ¶nh h−ëng
vÒ c¶nh quan cña khu vùc d©n c− xung quanh ®èi víi di tÝch. PhÇn lín diÖn tÝch
®−îc sö dông ®Ó trång c©y xanh. Phỏng dựng ®Òn cã kiÕn tróc thêi TrÇn lμm n¬i thê
7 vÞ vua ®Çu tiªn cña nhμ TrÇn t¹i vÞ trÝ bªn c¹nh khu vùc kh¶o cæ theo h−íng ng«i
®Òn cò. §Òn cã khung v× b»ng gç, trang trÝ ®ôc ch¹m hoa v¨n thêi TrÇn, m¸i lîp
b»ng ngãi mòi sen phôc chÕ, trang trÝ k×m nãc b»ng rång ®Êt nung, t−ờng bao b»ng
g¹ch vå phôc chÕ, nÒn nhμ l¸t g¹ch, bËc thÒm b»ng ®¸ t¶ng, lμm can sÊu thêi trÇn
b»ng ®¸ khèi... T«n t¹o s©n ®−ờng l¸t g¹ch b¸t, trôc thÇn ®¹o l¸t ®¸ t¶ng. BËc thÒm
lªn ®Òn l¸t ®¸ t¶ng. T«n t¹o s©n v−ên trång c¸c lo¹i c©y tïng, c©y th«ng vμ c¸c lo¹i
c©y t©m linh kh¸c..

- §èi víi khu vùc xung quanh di tÝch: h¹n chÕ x©y dùng, khuyÕn khÝch x©y
dùng nhμ theo kiÓu nhμ truyÒn thèng víi m¸i dèc, lîp ngãi, chiÒu cao kh«ng qu¸ 7
m. MËt ®é x©y dùng thÊp, víi diÖn tÝch dμnh cho v−ên lín.

- §èi víi khu vùc ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch: x©y dùng nhμ qu¶n lý ®Òn, b·i ®Ó xe,
nhμ dÞch vô, nhμ vÖ sinh c«ng céng. C¸c c«ng tr×nh nμy cã quy m« nhá, h×nh thøc
kiÕn tróc theo kiÓu truyÒn thèng: nhμ 1 tÇng m¸i dèc, lîp ngãi mòi.

b) Thái Lăng
Hay còn gọi là lăng Đồng Thái; lăng Trần Anh Tông (1276- 1320) và là nơi
phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu (1332).
* DiÖn tÝch: 2,08 ha. Trong ®ã:
- Khu vùc b¶o vÖ 1: 0,41 ha
- Khu vùc b¶o vÖ 2: 1,67 ha
- Ngoμi ra cßn cã khu vùc hç trî ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch: 0,61 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
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Khu vực đã có dự án riêng và đang được triển khai. Tuy nhiên vẫn cần có một
số lưu ý khi thực hiện như:

(hay còn gọi là lăng Phụ Sơn; lăng Trần Dụ Tông)

- §Ó ®¶m b¶o mùc n−íc trong hå Tr¹i Lèc kh«ng lμm ¶nh h−ëng tíi di tÝch,
kiÕn nghÞ h¹ mùc cao tr×nh thiÕt kÕ tõ 38,2m xuèng cßn khoảng 36m. Trång c¸c lo¹i
c©y tïng, c©y th«ng vμ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...

- Khu vùc b¶o vÖ 1 lμ 0,03 ha

- §èi víi khu vùc hç trî ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch: H×nh thøc kiÕn tróc kiÓu
truyÒn thèng với nhμ 1 tÇng, m¸i dèc, lîp ngãi mòi.
c) Mục Lăng
Hay còn gọi là lăng Đồng Mục; lăng Trần Minh Tông (1300- 1357).
* DiÖn tÝch: 1,08 ha. Trong ®ã:
- Khu vùc b¶o vÖ 1: 0,35 ha
- Khu vùc b¶o vÖ 2: 0,73 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
Nguyªn t¾c: kh«ng phôc håi l¹i c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc. TiÕn hμnh kh¶o cæ,
sau ®ã b¶o tån nÒn mãng. Khoanh vïng nÒn kh¶o cæ b»ng hμng cét ®¸, lμm mét
h−¬ng ¸n b»ng ®¸ phÝa tr−íc, lμm mét bia b»ng ®¸ khèi, trªn kh¾c ch÷a giíi thiÖu di
tÝch, t«n t¹o s©n ®−ßng l¸t g¹ch b¸t vμ ®¸ t¶ng. T«n t¹o s©n v−ên trång c¸c lo¹i c©y
tïng, c©y th«ng vμ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c... ( c©y trång kh«ng ®−îc lμm ¶nh
h−ëng ®Õn ®é an toμn cña th©n ®Ëp Tr¹i Lèc).

* DiÖn tÝch: 0,09 ha. Trong ®ã
- Khu vùc b¶o vÖ 2 lμ 0,06 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
- DiÖn tÝch thùc tÕ cña di tÝch hiÖn nay rÊt nhá so víi kÝch th−íc ghi l¹i trong
“TrÇn TriÒu Th¸nh tæ c¸c xø ®Þa ®å” (kho¶ng 5000 m2) nªn tiÕn hμnh kh¶o cæ ®Ó
biÕt ®−îc vÞ trÝ hiÖn tr¹ng n»m ë khu vùc nμo cña l¨ng.
- §èi víi khu vùc b¶o vÖ di tÝch: nguyªn t¾c kh«ng phôc håi c¸c c«ng tr×nh
kiÕn tróc. T«n t¹o hÖ thèng ®−êng giao th«ng dÉn vμo di tÝch. B¶o tån khu vùc nÒn
mãng ®· ph¸t lé ®Ó tr−ng bμy. Trång c©y t¹i mét sè vÞ trÝ (cét, hμng rμo...) ®Ó thÊy
®−îc quy m« di tÝch tr−íc ®©y. Bè trÝ mét h−¬ng ¸n b»ng ®¸ nguyªn khèi, bia ®¸ ®Ó
giíi thiÖu vÒ di tÝch. HÖ thèng c©y xanh còng cÇn ®−îc t«n t¹o trång bæ sung mét sè
lo¹i c©y cã gi¸ trÞ t©m linh, cã ý nghÜa nh−: ®¹i, tïng, tróc...
- §èi víi khu vùc h¹n chÕ x©y dùng: −u tiªn kiÕn tróc kiÓu truyÒn thèng víi
m¸i dèc, lîp ngãi, chiÒu cao nhμ kh«ng qu¸ 7m, hμng rμo b»ng c©y xanh.
f) Nguyên Lăng
(lăng Trần Nghệ Tông)
* DiÖn tÝch: 1,24 ha. Trong ®ã:

d) Ngải Sơn Lăng

- Khu vùc b¶o vÖ 1 lμ: 0,32 ha.

Hay còn gọi là lăng Ngải Sơn; lăng Trần Hiến Tông (1319- 1341).

- Khu vùc b¶o vÖ 2 lμ: 0,92 ha.

* DiÖn tÝch: 3,36 ha. Trong ®ã:

* Gi¶i ph¸p b¶o tån:

- Khu vùc b¶o vÖ 1: 0,67 ha
- Khu vùc b¶o vÖ 2: 2,69 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
§©y lμ khu l¨ng mé cã nhiÒu nÐt ®éc ®¸o, v× thÕ kiÕn nghÞ phôc håi l¹i theo
kÕt qu¶ kh¶o cæ vμ c¸c tμi liÖu cã liªn quan. Mé b»ng ®¸ khèi kÝch th−íc theo t−
liÖu thêi NguyÔn ghi chÐp, tr−íc mé ®Æt mét h−¬ng ¸n b»ng ®¸ khèi. Tr−íc khu mé
lμ s©n chÇu, phôc håi c¸c t−îng chÇu, v¨n bia, phôc håi t−êng bao xung quang khu
mé b»ng g¹ch. T«n t¹o s©n ®−êng b»ng g¹ch b¸t, trôc thÇn ®¹o l¸t ®¸ t¶ng. T«n t¹o
s©n v−ên trång c¸c lo¹i c©y tïng, c©y th«ng vμ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...
e) Phụ Sơn Lăng

Nguyªn t¾c: kh«ng phôc håi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc. T«n t¹o hÖ thèng ®−êng
giao th«ng dÉn vμo di tÝch. B¶o tån khu vùc nÒn mãng ®· ph¸t lé ®Ó tr−ng bμy. trång
c©y t¹i mét sè vÞ trÝ (cét, hμng rμo...) ®Ó thÊy ®−îc quy m« di tÝch tr−íc ®©y. Bè trÝ
mét h−¬ng ¸n b»ng ®¸ nguyªn khèi, bia ®¸ ®Ó giíi thiÖu vÒ di tÝch. HÖ thèng c©y
xanh còng cÇn ®−îc t«n t¹o trång bæ sung mét sè lo¹i c©y cã gi¸ trÞ t©m linh, cã ý
nghÜa nh−: ®¹i, tïng, tróc...
- §èi víi khu vùc d©n c− xung quanh: −u tiªn kiÕn tróc kiÓu truyÒn thèng víi
m¸i dèc, lîp ngãi, chiÒu cao nhμ kh«ng qu¸ 7m, hμng rμo b»ng c©y xanh.
g) Đồng Hỷ Lăng
Hay còn gọi là lăng Đồng Hỷ; lăng Trần Duệ Tông (1337- 1377).
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* DiÖn tÝch: 0,2 ha. §©y lμ diÖn tÝch khu vùc b¶o vÖ 1. L¨ng §ång Hû cïng
n»m trong quÇn thÓ di tÝch cïng víi chïa - qu¸n Ngäc Thanh nªn khu vùc 2 bao
trïm c¶ 2 di tÝch.
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
Nguyªn t¾c: kh«ng phôc håi l¹i c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc. TiÕn hμnh kh¶o cæ,
sau ®ã b¶o tån nÒn mãng. Khoanh vïng nÒn kh¶o cæ b»ng hμng cét ®¸, lμm mét
h−¬ng ¸n b»ng ®¸ phÝa tr−íc, lμm mét bia b»ng ®¸ khèi, trªn kh¾c ch÷ giíi thiÖu di
tÝch, t«n t¹o s©n ®−ßng l¸t g¹ch b¸t vμ ®¸ t¶ng. T«n t¹o s©n v−ên trång c¸c lo¹i c©y
tïng, c©y th«ng vμ c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...
2.2.3. Hệ thống chùa, chùa quán
a) Chùa Quỳnh Lâm
* DiÖn tÝch: 8,55 ha. Trong ®ã:
- Khu vùc b¶o vÖ 1: 2,53 ha
- Khu vùc b¶o vÖ 1: 6,02 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
- Giao th«ng: tæ chøc l¹i hÖ thèng ®−êng ®Ó khu«n viªn s¹ch sÏ vμ ®i l¹i thuËn
tiÖn h¬n, phôc håi trôc thÇn ®¹o víi g¹ch l¸t hoa chanh.
- KiÕn tróc: theo ghi chÐp trong " Trïng tu t¸i t¹o tiªn s¬n ®Ö nhÊt Quúnh L©m
tù bi" n¨m 1629 cho biÕt chïa cã ®iÖn phËt, thiªu h−¬ng, tiÒn ®−ßng, gi¶i vò, nhμ
hËu PhËt, hμnh lang, nhμ t¨ng, nhμ kho, tam quan g¸c chu«ng... tæng céng 103 gian
®· ®−îc dùng l¹i. Pháng dùng trôc thÇn ®¹o víi g¹ch l¸t hoa chanh theo kÕt qu¶
kh¶o cæ, tam quan, tam b¶o (tiÒn ®−êng, thiªu h−¬ng, ®iÖn PhËt), gi¶i vò, hμnh
lang.. kiÕn tróc thêi Lª theo bia ký n¨m 1629, vμ c¸c dÊu vÕt kh¶o cæ. C¸c c«ng
tr×nh pháng dùng ®Æt t¹i vÞ trÝ kh«ng ph¸ vì c¸c dÊu tÝch kh¶o cæ. C¸c ®Êu tÝch ®·
®−îc ph¸t lé tæ chøc tr−ng bμy. C¶i t¹o nhμ t¨ng, nhμ tæ, nhμ gi¶ng ph¸p...theo kiÕn
tróc truyÒn thèng thêi Lª. Tu bæ c¸c th¸p s−. C¶i t¹o hÖ thèng s©n ®−êng, h¹ tÇng kü
thuËt, s©n v−ên, trång c©y, n¹o vÐt, kÌ ao chïa b»ng ®¸ t¶ng...X©y dùng c¸c c«ng
tr×nh phô trî nh− nhμ vÖ sinh c«ng céng, nhμ bÕp vμ c«ng tr×nh phô.
- HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: lμm míi hÖ thèng tho¸t n−íc cho ®ång bé víi s©n
®−êng, bè trÝ chiÕu s¸ng ngoμi trêi...
- §èi víi khu vùc xung quanh chïa: h×nh thøc kiÕn tróc kiÓu truyÒn thèng, m¸i
dèc, lîp ngãi, chiÒu cao kh«ng qu¸ 7m, khuyÕn khÝch x©y dùng kiÓu nhμ v−ên.

* DiÖn tÝch: 0,43 ha. Trong ®ã:
- Khu vùc b¶o vÖ 1: 0,11 ha
- Khu vùc b¶o vÖ 2: 0,32 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
KiÕn tróc: TiÕn hμnh kh¶o cæ khu vùc nÒn chïa cò. Trªn c¬ së ®ã tiÕn hμnh
phôc håi khu vùc tam b¶o, tam quan, ®iÖn th¸nh, nhμ tæ theo kiÕn tróc thêi TrÇn.
C¶i t¹o nhμ t¨ng, nhμ kh¸ch, nhμ bia.
HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: S©n ®−êng l¸t b»ng g¹ch b¸t so le kÝch th−íc
300x300, c¶i t¹o r·nh tho¸t n−íc, ®Ðn chiÕu s¸ng...C©y xanh trång bæ sung c¸c lo¹i
c©y cã ý nghÜa t©m linh nh− c©y ®¹i, mÉu ®¬n...
c) Chùa - quán Ngọc Thanh
* DiÖn tÝch: 6,12 ha. Trong ®ã:
- Khu vùc b¶o vÖ 1: 0,79 ha khu vùc chïa - qu¸n Ngäc Thanh vμ 0,2 ha khu
vùc l¨ng §ång Hû.
- Khu vùc b¶o vÖ 2: 5,13 ha
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:
KiÕn tróc: B¶o tån nÒn mãng khu vùc chïa vμ b¶o th¸p cò víi s©n ®−êng vμ bia
biÓn giíi thiÖu di tÝch. Chïa, ®Òn Ngäc Thanh ®−îc t«n t¹o: phôc dùng c¸c h¹ng
môc theo h×nh thøc kiÕn tróc cæ trªn c¬ së tham kh¶o c¸c chïa qu¸n hiÖn cßn nh−
chïa Mui (H−ng Thanh qu¸n), chïa §a Sü (L©m D−¬ng qu¸n) thuéc Hμ Néi. Lμm
míi tam quan, tam b¶o, nhμ t¨ng, nhμ tæ, tu bæ ®Òn thê trong khu«n viªn chïa.
HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: S©n ®−êng l¸t b»ng g¹ch b¸t so le kÝch th−íc
300x300, c¶i t¹o r·nh tho¸t n−íc, ®Ðn chiÕu s¸ng...Bè trÝ b·i ®ç xe phÝa tr−íc. C©y
xanh trång bæ sung c¸c lo¹i c©y cã ý nghÜa t©m linh nh− c©y ®¹i, mÉu ®¬n, trång
th«ng cho khu vùc ®åi xung quanh...
d) Chùa - am Ngoạ Vân
* DiÖn tÝch: 195,61 ha (phÇn diÖn tÝch n»m trong tØnh Qu¶ng Ninh). Trong ®ã:
- DiÖn tÝch khu vùc 1: 58,88 ha
- DiÖn tÝch khu vùc 2: 136,73 ha.
Chïa gåm c¸c khu bμn cê tiªn, chïa th−îng vμ chïa trung.
* Gi¶i ph¸p b¶o tån:

b) Chùa Trung Tiết (còn gọi là chùa Tuyết)
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- Bμn cê tiªn: gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng vμ lμm 1 bia b»ng ®¸ khèi trªn mÆt bia
kh¾c ch÷ giíi thiÖu di tÝch

e) Chùa Hồ Thiên

Chïa th−îng: lμ n¬i PhËt hoμng viªn tÞch vμ lªn câi niÕt bμn nªn kh«ng lμm
chïa thê PhËt mμ lμm n¬i thê niÖm PhËt hoμng. B¶o tån nguyªn tr¹ng khu ®Êt x©y
dùng chïa vμ c¸c h¹ng môc th¸p PhËt hoμng, th¸p §oan Nghiªm, th¸p s− phÝa
tr−íc, hÖ thång t−ßng chÊn ®Êt b»ng ®¸, voi ®¸, c¸c ®«n b»ng ®¸... Tu bæ am PhËt
hoμng viªn tÞch vμ am thê mÉu theo h×nh thøc kiÕn tróc truyÒn thèng thêi TrÇn, t«n
t¹o s©n ®−êng , bËc lªn chïa, c¸c kho¶ng v−ên trång c©y.. th¸o bá toμn bé c¸c c«ng
tr×nh míi x©y dùng nh− nhμ kh¸ch, nhμ t¨ng, bÕp. HÖ thång t−ßng chÊn ®Êt b»ng ®¸,
voi ®¸, c¸c ®«n b»ng ®¸.. theo nguyªn tr¹ng. Tu bæ am PhËt hoμng viªn tÞch t−ßng
b»ng g¹ch vå, tu bæ phÇn m¸i, trang trÝ ®ao hoa v¨n thêi TrÇn, tu bæ am thê mÉu
theo h×nh thøc kiÕn tróc truyÒn thèng thêi TrÇn, t«n t¹o s©n, ®−êng ®i, ®−ßng tam
quan nÒn tr−ng bμy kh¶o cæ b»ng g¹ch b¸t phôc chÕ, tu bæ - t«n t¹o bËc lªn chïa
b»ng ®¸ theo nguyªn tr¹ng, t«n t¹o s©n v−ên, trång c¸c lo¹i c©y th«ng, tïng, tróc
vμ c¸c c©y t©m linh kh¸c, tr−ng bμy nÒn kh¶o cæ chïa, b¸o vÖ nÒn kh¶o cæ b»ng hÖ
thèng khung kÝnh c−ßng lùc, b¶o tån c¸c ch©n t¶ng vμ c¸c vËt liªu nguyªn tr¹ng
b»ng c¸ch s−u tËp trªn hiÖn tr¹ng vμ xÕp ®Æt l¹i vÞ trÝ nguyªn gèc. ChuyÓn h¹ng
môc nhμ chïa chÝnh xuèng chïa trung

- DiÖn tÝch khu vùc 1: 34,74 ha

Chïa Trung: th¸o dì phÕ tÝch t−ờng nhμ hiÖn tr¹ng, x©y dùng chïa chÝnh theo
h×nh thøc kiÕn tróc thêi TrÇn, khung v× b»ng gç, m¸i ngãi cã ®ao, t−êng x©y g¹ch
vå, trang trÝ k×m nãc b»ng ®Êt nung. Chïa gåm tiÒn ®−ßng, th−îng ®iÖn lμ n¬i ®Æt hÖ
thèng t−äng PhËt, nhμ tæ lμ n¬i thê tam tæ Tróc L©m (TrÇn Nh©n T«ng, tæ thø 2, tæ
thø 3). Tam quan khung v× b»ng gç, m¸i ngãi t−ßng x©y g¹ch vå. Nhμ t¨ng, nhμ
kh¸ch khung v× b»ng gç m¸i ngãi, t−êng bao x©y g¹ch.
Th«ng ®μn gåm ba khu 1,2,3 cã h×nh thøc t−¬ng tù nhau, gi¶i ph¸p b¶o tån,
t«n t¹o lμ b¶o vÖ nguyªn tr¹ng di tÝch, kh¶o cæ vμ s¾p xÕp l¹i c¸c vËt liÖu kh¶o cæ ®Ó
tr−ng bμy, t«n t¹o s©n ®−ßng vμ lμm bia giíi thiÖu di tÝch. Thu thËp c¸c phiÕn ®¸ x©y
th¸p bÞ ®æ hiÖn cßn trªn khu vùc mÆt b»ng th«ng ®μn, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi nÒn
kh¶o cæ ®Ò s¾p xÕp ®¸ khíp vμo ch©n mãng th¸p kh¶o cæ. B¶o vÖ c¸c hè kh¶o cæ
b»ng hÖ thèng khung kÝnh c−ßng lùc. Tu bæ t−ßng ch¾n ®Êt vμ c¸c bËc lªn c¸c nÒn
th«ng ®μn. T«n t¹o ®−ßng tham quan, l¸t ®¸ t¶ng thμnh s©n vμ ®−êng ®i trªn th«ng
®μn. §Æt bia b»ng ®¸ khèi trªn kh¾c ch÷ giíi thiÖu di tÝch. Trång bæ sung c©y th«ng
t¹o ®é dμy cho rõng trªn th«ng ®μn gièng m« t¶ trong sö s¸ch.

* DiÖn tÝch: 53,67 ha (phÇn diÖn tÝch n»m trong tØnh Qu¶ng Ninh). Trong ®ã:
- DiÖn tÝch khu vùc 2: 18,93 ha.
* Gi¶i ph¸p b¶o tån: §©y chÝnh lμ n¬i ba vÞ tam tæ tõng thuyÕt ph¸p.
KiÕn tróc: Tr−ng bμy nÒn mãng cña nhμ tam b¶o. T«n t¹o nhμ bia, khu th¸p
cæ. X©y dùng nhμ tæ, nhμ kh¸ch kÕt hîp nhμ t¨ng, nhμ trai theo nÒn kiÕn tróc truyÒn
thèng vμ dùa vμo c¸c cÊu kiÖn cßn sãt l¹i vμ c¸c tμi liÖu cæ, víi hoa v¨n trang trÝ thêi
TrÇn, m¸i lîp ngãi mòi, t¹i vÞ trÝ hiÖn tr¹ng.
HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: c¶i t¹o ®−êng lªn chïa ®Ó thuËn lîi h¬n, x©y t¹o
bËc, lan can ë mét sè vÞ trÝ ®−êng lªn khã kh¨n. S©n ®−êng l¸t ®¸, g¹ch b¸t hoÆc sö
dông ®¸ tù nhiªn t¹o bËc. V−ên c©y trång bæ sung c¸c lo¹i c©y tïng, c©y th«ng vμ
c¸c lo¹i c©y t©m linh kh¸c...
3. Định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch
bền vững
3.1. Những tiềm năng trong phát triển du lịch ở Đông Triều - Quảng
Ninh

3.1.1. Sự phong phú của các loại hình di tích
a) Khái lược lÞch sö qu¸ tr×nh h×nh thµnh Khu di tÝch Nhµ TrÇn ë
§«ng TriÒu
Đời Lý Trần trở về trước Đông Triều là đất của An Sinh. Trần Thái Tông lấy
đất này phong cho Hoàng huynh là An Sinh Vương, đến giữa đời Trần mới đặt tên
là Đông Triều…
Tổ tiên Nhà Trần cư ngụ ở xã An Sinh, nhiều đời làm nghề chài lưới, sau này
mới chuyển xuống xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Vì thế An Sinh, sau
này là Đông Triều được Nhà Trần quan tâm với một chốn quê.
Về sinh sống: Nơi đây là trại ấp của An Sinh Vương, anh ruột Trấn Thái Tông
- Cha đẻ của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn;
Về tôn giáo: Nơi đây là chốn tu hành, giảng đạo và viên tịnh của Nhà Trần mà
đại diện là Trần Nhân Tông – xuất hiện Thiền phái Trúc Lâm – “Phật giáo của
người Việt”;
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Về tín ngưỡng: Nơi đây là chốn thờ cúng và chôn cất của phần lớn các vị đế
vương triều Trần.
b) L−îc sö mét sè di tÝch trong khu vùc quy ho¹ch tæng thÓ
 Hệ thống đền
1) Đền An Sinh: Năm 1381, để tránh nạn người Chiêm Thành vào cướp phá,
triều đình đã cho chuyển các lăng mộ ở Quắc Hương Thái Đường, Kiến Xương về
An Sinh Đông Triều, Quảng Ninh. Theo bia ký và lệnh chỉ của đền An Sinh thì đây
là nơi thờ Trần triều ngũ vị hoàng đế.
2) Đền Thái: Nằm trên một ngọn đồi thấp có tên là Đồi Đình thuộc thôn Trại
Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đền được xây dựng từ thời
Trần và là nơi thờ ba vị vua đầu tiên của triều Trần là Trần Thái Tổ (Trần Thừa- Bố
của Trần Thái Tông, được vua Trần Thái Tông tôn lên làm Thượng Hoàng), Trần
Thái Tông và Trần Thánh Tông.
 Hệ thống lăng mộ
1) Lăng Tư Phúc: Lăng Tư Phúc là nơi đặt lăng tẩm và miếu thờ của ba vị vua:
Trần Thái Tông (1218- 1277), Trần Thánh Tông (1240- 1290) và Trần Giản Hoàng
(1361- 1388). Theo tài liệu “Trần triều thánh tổ các xứ đại đồ” thì lăng Tư Phúc
liền kề với khuôn viên đền An Sinh (phía Tây Bắc). Lăng Tư Phúc gồm có ba lăng
với 3 nền mộ cao thấp khác nhau.
2) Thái Lăng: (hay còn gọi là lăng Đồng Thái) có vị trí trên đồi Trán Quỷ (nay
là lòng hồ Trại Lốc), thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng
Ninh. Ở đây gồm có công trình lăng tẩm và miếu thờ được xây dựng năm 1320, đây
là nơi an táng linh cữu vua Trần Anh Tông (1276- 1320) và là nơi phụ táng Thuận
Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu (1332).
3) Mục Lăng: (hay còn gọi là lăng Đồng Mục) có vị trí ở chân đồi Khe Gạch
(phía trước Thái Lăng và gần đền Thái), thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh gồm công trình lăng tẩm và miếu thờ, được xây dựng
năm 1357, là nơi an táng linh cữu của vua Trần Minh Tông (1300- 1357).
4) Ngải Sơn Lăng: (hay còn gọi là lăng Ngải Sơn) có vị trí ở xóm Trại Lốc 2,
xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gồm có công trình lăng tẩm và
miếu thờ, được xây dựng năm 1381, nơi an táng linh cữu vua Trần Hiến Tông
(1319- 1341).

5) Phụ Sơn Lăng: (hay còn gọi là lăng Phụ Sơn) ở xóm Mới, thôn Bãi Dài, xã
An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh gồm công trình lăng tẩm và miếu
thờ, được xây dựng năm 1369, nơi an táng linh cữu của vua Trần Dụ Tông.
6) Nguyên Lăng: trên một gò đất cao nằm ở thung lũng Khe Nghệ (núi Đốc
Trại), xóm Bãi Đá, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gồm công
trình lăng tẩm và miếu thờ, được xây dựng năm 1364, là nơi án táng linh cữu của
vua Trần Nghệ Tông.
7) Đồng Hỷ Lăng: (hay còn gọi là lăng Đồng Hỷ) có vị trí trên núi Ngọc
Thanh, thôn Đạm Thuỷ, xã Thuỷ An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh gồm
công trình lăng tẩm và miếu thờ, được xây dựng năm 1377, là nơi an táng vua Trần
Duệ Tông (1337- 1377).
Ngoài ra ở khu vực núi Ngọc Thanh còn có lăng mộ của vua Trần Thuận
Tông, tên huý là Ngung, con út của Nghệ Tông, sinh tháng 10 năm 1378, lên ngôi
năm 10 tuổi, ở ngôi hơn 9 năm, xuất gia theo đạo giáo hơn một năm thì bị hại, thọ
22 tuổi.
 Hệ thống chùa
1) Chùa Ngoạ Vân:
Tên chữ là: Ngoạ Vân tự nghĩa là chùa nằm trong mây. Chùa ở độ cao khoảng
hơn 500m so với mặt nước biển, xung quanh là thảm thực vật rừng vô cùng phong
phú. Chùa quanh năm có mây bao phủ nên nhân dân ta đặt tên là Chùa Ngoạ Vân.
Thời Trần, khi Phật hoàng Trần Nhân Tông đến với núi rừng Yên Tử để tu
hành, Người đã tạo dựng ở đây một am nhỏ để ngồi tu thiền, sau khi ngài tịch các
thế hệ nối tiếp đã xây dựng thêm ở đây nhiều công trình Phật giáo phục vụ cho việc
hành đạo nên mới gọi là chùa Ngoạ Vân.
Chùa Ngoạ Vân nằm trên núi Bảo Đài, thuộc dãy núi vòng cung Đông Triều,
thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
SỰ KIỆN, NHÂN VẬT LỊCH SỬ
Phật giáo được du nhập vào Việt Nam khá sớm, thời Lý do được sự ủng hộ
của vua chúa, quý tộc nên phát triển mạnh và chiếm được vị trí to lớn trong đời
sống xã hội, ảnh hưởng của Phật giáo lan rộng tới mọi miền đất nước. Từ Kinh đô
cho đến những vùng đất xa xôi hẻo lánh đều được xây dựng chùa. Đến thời Trần,
Phật giáo vẫn tiếp tục phát triển và giữ được sự thịnh vượng. Nhưng cũng thời kỳ
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này Nho giáo vẫn tiếp tục phát triển và giữ được sự thịnh vượng. Nhưng cũng thời
kỳ này Nho giáo dần chiếm được vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần cũng
như trong tổ chức xã hội. Ý thức được rõ ràng vai trò của cả Nho giáo và Phật giáo
đối với xã hội nên Trần Nhân Tông đã chủ trương như sau: “Các phương tiện để
mở lòng mê muội, con đường để tỏ lẽ thử sinh ấy là đạo pháp của đức Phật. Làm
cán cân cho hậu thế, làm khuôn phép cho tương lai, ấy là trọng trách của tiên thánh.
Nay Trẫm sao không thể lấy trách nhiệm của Tiên thánh (các tổ nho giáo) làm phép
nhiệm của mình, lấy lời dạy của đức Phật làm lời dạy của mình” (Theo “Thiền
Tông chỉ nam”). Có thể nói Phật giáo thời Trần đã phát triển trong sự dung hoà như
vậy với nho giáo, chắt lọc những yếu tố tích cực của nho giáo để hoàn thiện cho
giáo lý của Phật giáo.
Nói đến Phật giáo thời Trần, chúng ta không thể không chú ý đến sự hình
thành của phái thiền Trúc Lâm và sự “kết thúc” của các phái thiền đã có trước đó.
Người mở đầu cho phái Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông, một vị vua anh minh lỗi
lạc của triều Trần sau khi nhường ngôi cho con đã lên núi Yên Tử tu hành và lập
nên thiền phái Trúc Lâm. Đến lúc này thì Phật giáo Việt Nam thực sự chiếm được
vị trí quan trọng trong xã hội. Phái Trúc Lâm ra đời đánh dấu sự thống nhất của
giáo hội Phật giáo Việt Nam, thiền phái này phát triển mạnh trong suốt thế kỷ XIV
với các trung tâm lớn như: Yên Tử (Quảng Ninh), Chân Giáo (Thăng Long), Phổ
Minh (Nam Định)… được các tầng lớp quý tộc, quan lại và dân chúng ủng hộ nhiệt
thành. Ở Quảng Ninh, ngoài những ngôi chùa ở khu di tích danh thắng Yên Tử đã
được nhà nước xếp hạng còn có một số ngôi chùa khác cũng nằm trong quần thể
Yên Tử nhưng thuộc địa phận huyện Đông Triều chưa được xếp hạng như chùa Hồ
Thiên, chùa Ngoạ Vân…Trong cuốn sách “Hai quãng đời của sơ tổ Trúc Lâm”,
tác giả Thích Thanh Từ đã lý giải việc Trần Nhân Tông chọn am Ngoạ Vân làm nơi
ngồi tĩnh thiền như sau: “Khi tổ mới tu, ngài lên núi Yên Tử. Vua quan cử lên thăm
viếng thành ra ôn, nên ngài qua Ngoạ Vân Am. Ở đó xe ngựa hoàn toàn không lên
được, nhờ thế ngài yên tu năm năm và ngộ đạo, mới làm bài “Đắc thú hoá….Tổ rất
cương quyết sống đời ra đời, đạo ra đạo….Khi đi tu hẳn là tu, vì thế tổ không đi
ngựa, chỉ đi bộ thôi. Đường lên Yên Tử rộng quá, xe ngựa kiệu cáng đưa lên gần
tới trên, nên ngài tránh qua Ngoạ Vân am tẩm tu. Ở đây đường nhỏ xíu, chỉ một
người đi, không có người thứ hai cùng đi, làm sao kiệu cáng đi cho được. Như vậy
để thấy rằng ý nguyện của ngài dứt khoát khi tu là phải đạt đạo”. Sau này khi Trần
Nhân Tông qua đời, một phần xá lị của ngài được đặt tại tháp ở đây. Và khu vực

Am Ngoạ Vân đã được thế hệ kế tiếp xây dựng chùa chiền thờ Phật, coi đây là chốn
tổ và cũng là để chăm sóc phần mộ của ngài.
Trần Nhân Tông (tên huý là Trần Khâm), sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu
Ngọ (1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái
Hậu. Tục truyền lúc mới sinh, sắc mặt Thái tử vàng như ánh hoàng kim, nên vua
cha gọi yêu là “Kim Phật”. Lúc nhỏ, Thái tử là người thông minh và rất chịu khó
đọc sách. Tại thư phòng của vua cha có nhiều sách quý trong đó có cuốn sách của
ông nội là Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông tự thuật về đời mình.
Năm 16 tuổi ngài được lập làm Hoàng Thái Tử, ngài cố từ để nhường lại cho
em, mà vua cha không chịu. Vua cưới trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu là
Khâm Từ Thái Hậu cho ngài. Sống trong cảnh sum vầy hạnh phúc ấy mà tâm ngài
vẫn thích đi tu.
Một hôm, vào lúc giữa đêm, ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử, đến
chùa tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng. Trong người mệt nhọc quá, bèn vào
nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì thấy ngài tướng mạo khác thường mời vào chùa
làm cơm thiết đãi. Vua cha nghe tin đã sai các quan đi tìm bắt ngài trở về.
Năm 21 tuổi, Ngài lên ngôi Hoàng đế (1279). Tuy ở vị trí cửu trùng nhưng
ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Thường đêm ngài nghỉ ở chùa Tư Phúc.
Trong sách “Thiền sư Việt Nam” có đoạn: “Ngài đến chùa Tư Phúc trong đại nội
tụ tập. Một hôm nghỉ trưa, ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng
bánh xe, trên hoa sen có đức Phật vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ ngài nói:
“Biết ông Phật này chăng? Là đức Phật Biến Chiếu”. Tỉnh giấc, ngài đem việc đó
tâu lên vua cha. Vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc”.
Trần Nhân Tông là một người rất thông minh, hiếu học, đọc nhiều sách đông
tây kim cổ, suốt thông nội điển (kinh) và ngoại điển (sách đời). Những khi nhàn rỗi,
ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tông (thiền) tham học thiền với Thượng
sỹ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ Thiền tuỷ. Đối với Thượng Sĩ, ngài kính lễ làm
thầy. Trong thời gian Trần Nhân Tông giữ vị trí đứng đầu đất nước, ngài đã phải
đương đầu với một thế lực ngoại bang vô cùng lớn mạnh đó là đế quốc Nguyên
Mông. Sau khi thanh toán xong nước Tống, giặc Nguyên bắt đầu tính đến phương
nam và đã gây ra hai cuộc chiến tranh lớn vào năm 1285 và năm 1287. Chưa đầy 5
năm phải đương đầu với hai cuộc tấn công ồ ạt của giặc mạnh có đủ quân thuỷ, bộ
và kỵ binh với mỗi lần quân số đều không dưới 50 vạn, nhưng Trần Nhân Tông đã
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cố kết được lòng dân, phát huy được năng lực của các tướng: Hưng Đạo Vương
Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Trần Khánh
Dư….và động viên được tài trí của cả nước đánh giặc, thắng lợi rực rỡ, giữ được
nền độc lập của dân tộc. Sau khi đánh thắng giặc ông lại bước vào thời kỳ xây dựng
lại đất nước đã bị tàn phá và dùng thái độ mềm dẻo nhưng nguyên tắc cứng rắn để
đối phó với sứ giặc sau chiến tranh. Sau khi đất nước hồi sinh và nhà Nguyên ít
nhiều phải vị nể, Trần Nhân Tông thực hiện truyền thống của nhà Trần là nhường
ngôi lại cho con, còn mình lên làm Thái Thượng Hoàng giữ vai trò cố vấn. Tuy vậy
cũng phải sau năm sau ngài mới thư tâm xuất gia. Nước loạn thì ngài ra trị loạn,
nước yên thì ngài về nghiên cứu kinh điển nhà Phật.
Tháng 10 năm Kỷ Hợi (1299) Ngài xuất gia vào tu ở núi Yên Tử. Lúc bấy giờ
ở Yên Tử còn là nơi hoang dã, rừng sâu núi thẳm chỉ nghe thấy suối reo, thác đổ
hoà với tiếng beo gầm vượn hú, Ngài tìm vào yết kiến các Thiền tăng đang trụ trì ở
Yên Sơn, phát nguyện tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) mặc áo nâu sòng, đi dày cỏ,
ăn chay niệm phật và dựng am tranh trên núi để tu thiền lấy hiệu là Hương Vân
Đại-Đầu-Đà, dứt khoát không còn bận tâm đến việc thế tục. Ngài lập chùa, cất tịnh
xá, lập trường giảng pháp độ tăng, môn đồ lần lượt tìm đến trước sau có đến hàng
vạn người.
Cuộc đời xuất gia của Trúc Lâm là một cuộc đời hoạt động tích cực. Từ năm
1299 đến năm 1303 Trần Nhân Tông đã đi viếng, trấn an, giảng kinh, thuyết pháp ở
nhiều nơi trong nước và Chiêm Thành, sức dân gian huỷ phá các dâm từ và thuyết
pháp khuyên dân làm mười điều thiện. Đi theo ngài chỉ có 10 đệ tử thân tín. Trong
số đó có Pháp Loa thiền sư là thân cận hơn cả (sau này là tổ thứ hai của thiền phái
Trúc Lâm). Từ năm 1303 cho đến năm 1308 Trần Nhân Tông ở hẳn lại trong Yên
Tử. Trong vòng năm sáu năm cuối của đời mình ở Yên Tử ông vừa trước tác vừa tu
luyện. Trần Nhân Tông không tìm đến đạo Phật chỉ với mục đích “độ” cho mình
thoát khỏi vòng luân hồi bằng những nghi lễ dâng cúng thô sơ máy móc. Ông đến
với giáo lý nhà Phật để tìm sự giác ngộ cũng là tìm lời giải đáp cho những câu hỏi
lớn: con người là ai? Thế giới có hay không, thật hay ảo? Tuy nhiên đối với Trần
Nhân Tông còn lý do khác khiến ông đến với Phật giáo: Mối quan hệ giữa những
con người. Cả hai mặt của đạo Phật: quan niệm về vũ trụ và nhân sinh đã khiến ông
suy nghĩ thêm về những kế sách “chăn dân trị nước” và muốn xây dựng một môn
phái thiền học bề thế riêng của Việt Nam. Vì sao Trần Nhân Tông chọn Yên Tử?
Với con mắt thiền học ông đã nhận ra ưu thế của Yên Tử so với nhiều nơi khác.

Cảnh trí ở đây khác biệt với thị thành, đưa con người gần lại với thiên nhiên và hơn
thế vẻ huyền bí của núi rừng còn có thể tạo nên không khí thiêng liêng hợp với việc
tu hành:
“Non hoang rừng rậm ấy là nơi đạo sĩ tiêu dao
Chiều vắng am thanh, chính thực cảnh đạo nhân du hí”
Yên Tử đã chính thức trở thành quê hương của phái thiền Trúc Lâm. Suốt
những năm tháng hành đạo Nhân Tông đã gắn bó với mảnh đất này. Những ngày ở
Yên Tử Trần Nhân Tông đã tập trung thời gian, tâm trí cho kinh kệ và giáo lý nhà
Phật. Ngài đi khắp các hang động xây am dựng chùa rồi giao cho các đệ tử trụ trì
và khi qua đời cũng trở về Yên Tử để mất. Am Ngoạ Vân là một trong những công
trình đã được ngài tạo dựng để làm nơi tĩnh thiền. Chính ở nơi này Trần Nhân Tông
đã sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm, một dòng thiền rất riêng của Việt Nam. Thiền
Trúc Lâm chủ trương lăn vào cuộc sống để giảm bớt cái khổ của cuộc sống. Với
thiền Trúc Lâm Trần Nhân Tông đã khéo gắn xu thế nhập thế của thiền Trúc Lâm
với việc gìn làng giữ nước của cả dân tộc. Vào tháng 5 năm Hưng Long thứ 15
(1307), Pháp Loa đã được gọi lên am Ngoạ Vân để được trao bát y và tâm kệ, bảy
tháng sau vua Trần Nhân Tông đã chính thức hoá việc truyền y ở Cam Lộ đường,
của chùa Siêu Loại (thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay) với sự chứng kiến của chính
vua Trần Anh Tông và Thượng tể Trần Quốc Chẩn. Lễ truyền y bát đó đã phản ánh
rất rõ mẫu người Phật giáo lý tưởng mà vua Trần Nhân Tông nhằm tới trong tác
phẩm Cư trần lạc đạo phú:
“Sạch giới lòng, đổi giới tướng
Nội ngoại nên bồ tát trang nghiêm
Ngay thờ chúc, thảo thờ cha
Đi đỗ mới trượng phu trung hiếu”
Việc truyền y bát này còn thể hiện chủ trương “giáo lý của đức Phật phải nhờ
tiên thánh mà truyền lại cho đời”. Việc vua Trần Nhân Tông giao các hộp sách Phật
giáo và ngoài Phật giáo cho Pháp Loa là thể hiện mong muốn của nhà vua mong
cho Pháp Loa có đủ kiến thức trong và ngoài Phật giáo để thực hiện mẫu người
Phật giáo lý tưởng của mình một cách trọn vẹn chứ không phải mong có người kế
thừa khư khư giữ lấy tư cách một nhà tu chỉ biết thiền định và giảng kinh cùng một
số công việc tu trì khác. Trong thời gian kế thừa dòng thiền Trúc Lâm cho đến lúc
mất (1330) tất cả nỗ lực của Pháp Loa tập trung chủ yếu vào việc quy y và trao giới
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cho những người tại gia cũng như xuất gia, khai sơn chùa Quỳnh Lâm và chùa Tư
Phúc cùng hơn 20 am chùa khác, đặc biệt cho tiến hành sao chép cũng như in kinh
đại tạng. Nhờ đó mà phái thiền Trúc Lâm đã phát triển mạnh và trở nên trong sạch
hơn, nhập thế hơn.
Sách “Tam tổ thực lục” viết về những ngày cuối đời của vua Trần Nhân Tông
như sau: “Ngày 18 ngài lại đi bộ đến chùa Tú Lâm ở ngọn núi An Sinh, thấy nhức
đầu, ngài gọi hai vị tỳ kheo là Tử Man và Hoàn Trung lại bảo: “Ta muốn lên Am
Ngoạ Vân mà chân không thể leo nổi, phải làm sao?” Hai vị tỳ kheo bạch: hai đệ tử
có thể giúp được. Họ lấy võng đưa Ngài lên Am Ngoạ Vân. Ngài tạ hai vị tỳ kheo
rằng: “Xuống núi tu hành đi, chớ xem thường việc sinh tử”.
Ngày 19, Ngài sai thị giả Pháp Không lên am Tử Tiêu núi Yên Tử để báo cáo
cho Bảo Sái về gấp….Ngày 21, Bảo Sái đến Am Ngoạ Vân. Ngài liền bảo: ta sắp đi
rồi, sao ngươi về chậm thế? Có chữ nào trong Phật pháp mà người chưa rõ thì hãy
hỏi đi!
Sau đó Ngài dặn Pháp Loa Thiền sư hết mọi việc về sự truyền bá Phật pháp rồi
Ngài ngồi theo tư thế sư tử tọa lặng lẽ mà tịch, đó là năm Hưng Long thứ 16
(1308), thọ 51 tuổi. Thể theo di chúc của Ngài (do chú tiểu Pháp Đăng chép vào
tháng 3 năm 1308): Ngài không muốn có một lễ quốc táng ở triều đình. Ngài đã
xuất gia là người của sơn môn Yên Tử, nên ngài muốn chính đệ tử của Ngài làm lễ
hoả táng với một nghi lễ thật đơn sơ. Ngài bảo dựng dàn thiêu ngay trong Am Ngoạ
Vân và chỉ báo tin về kinh đô cho triều đình biết đã làm lễ xong và khai hoả thiêu
Ngài. Bảo Sái và Sơn Môn cứ y di chúc mà lo liệu
Sau khi nhục thân của Tổ quốc được rước lên hoả đài và làm lễ khai hoả. Ngày
hôm sau, Bảo Sái cùng môn nhân thu lượm được hơn 500 viên xá lợi, đủ năm màu
niêm cất vào bình. Ngày 16 tháng 9 năm Canh Tuất (1310) một ít tro xương được
an trí tại Bảo tháp ở Am Ngoạ Vân, còn lại vua Anh Tông cùng đình thần đem long
giá rước ngọc cốt của Ngài về kinh đô, quàn ở điện Diên Hiền. Một phần xá lợi của
Ngài để vào Bảo tháp ở lăng Quy Đức, phủ Long Hưng và nhập vào Bảo Tháp Tuệ
Quang ở chùa Vân Yên (chùa Hoa Yên) trên núi Yên Tử để hiệu là Huệ Quang
Kim Tháp. Ngự trong bảo tháp là ngôi bảo tượng Kim thân đức Điều Ngự toạ trên
đài sen tạc bằng đá hoa cương và dâng tôn hiệu Ngài là: “Đại Thánh Trần Triều
Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật”.

Trong văn bia trùng tu năm Đinh Hợi niên hiệu Vĩnh Thịnh 3 (1707) hiện còn
lưu giữ trước của chùa Ngoạ Vân thì: “Chùa là nơi danh tiếng, là di tích thắng cảnh,
là chỗ ban bố ân đức, là nơi vắng vẻ thanh tịnh, có muôn loài cây cối xanh tốt, khí
thiêng chung đúc, nhà chùa há chẳng là nơi làm nhiều việc tốt để lưu truyền lâu dài
hay sao? Nay thấy chùa Ngoạ Vân, xã An Sinh, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn,
đạo Hải Dương thực là nơi cổ tích danh lam núi cao sừng sững, ngàn dặm dăng
dăng, thăm thẳm điệp trùng…đúng là nơi tinh tuý của bầu trời, là chỗ đẹp nhất của
thế giới…do trời đất chung đúc mà thành, có lễ khởi đầu cũng do con người tác
động thêm vào đó chăng? Chùa này cũng là nơi hoàng đế từ xa tới thăm viếng, vượt
qua nguy hiểm của núi rừng…dựng lên nhà ở, kéo dài cơ nghiệp….cảnh Phật cõi
tiên, kết duyên tu luyện. Nay có người mến cảnh Phật đã dựng ngôi chùa này như
đã sắp đặt từ trước….mãi mãi không thay đổi. Trải qua hơn 400 năm, chẳng lẽ
chẳng còn ai ghi nhớ nữa chăng?...xa nhìn thấy nước vững dân yên….thường
thường nghe thấy tiếng trống vang vọng, thấy đèn hương mà cảm động
Nay nhà sư tự Giác Hưng hiệu Viên Minh trụ trì tại chùa Ngoạ Vân trên Bảo
Đài, đã trùng tu gác chuông và tăng phòng, cộng là 25 gian, làm 2 toà bảo điện,
dựng một tấm bia đá, làm thêm Kim am, Hương Vân am, giải thoát am tất thảy đều
kiên cố thâm nghiêm, tâm Phật Phật tâm huyền diệu, duyên phận trần gian, tính
giác ngộ, tâm từ bi….Việc làm quý giá đó được tồn tại lâu dài, lòng người càng tin
tưởng, đạo Phật càng cao quý, người người càng tôn sùng. Do vậy người sang kẻ
hàn không ai là không tôn kính, không ai là không tin theo, đem dâng lễ vật….hễ
nói là toàn những lời chăm lo cho mọi người, biến hang sâu thành đường đi thông
thoáng, truy tìm điều quý trọng….bỗng như thấy chiếc lông vết nhẹ nhàng tự nhiên
bay tới”.
Sách Đại Nam nhất thống chí có phần cổ tích của tỉnh Hải Dương viết: “Tháp
cổ Ngoạ Vân ở đỉnh núi Yên Tử (có thuyết nói ở Yên Sinh, địa phận xã Nam Mẫu
huyện Đông Triều) lúc Trần Nhân Tông băng, nằm trên tảng đá lớn, nhân đấy gọi
là đá Niết – bàn, rước thi thể làm hoả táng, khi thiêu xong, được xá lị, một nửa
táng ở tháp này. Đời Chính Hoà triều Lê sửa lại, sau này nhà chùa và phòng tăng
đổ nát, chỉ còn lại tháp”. Trong tài liệu ghi chép về sơ đồ lăng tẩm triều Trần có
đoạn “Chùa Ngoạ Vân ở núi Yên Tử là lăng Nhân Tông. Phía trước có một voi đá,
một ngựa đá, phía trước bên trái là đá niết bàn dài 1 trượng 2 thước 5 tấc, phía
bên trái là tháp thiền tăng, phía bên phải là cánh cửa đá có thể đóng mở, dài 1
thước 7 tấc rộng 6 tấc. Phía sau bên trái là nền đất dài 1 trượng 5 thước, rộng 1

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

71

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

trượng 1 thước, cao 1 thước. Phía phải là ngôi chùa ba gian lợp ngói, trước chùa
cây cối hoa nở xanh tốt”.
Theo các tài liệu đã nêu trên, chùa Ngoạ Vân được xây dựng vào thời Trần, do
Trần Nhân Tông là người đã tìm ra vị trí đắc địa để xây dựng am nhằm thực hiện
phương pháp tu thiền, sau đó các thế hệ nối tiếp của Triều Trần đã xây dựng chùa
chiền ở đây nhằm dựng chốn tổ ngày một khang trang. Đến thời Hậu Lê chùa đã
từng được tôn tạo lại với quy mô to lớn và bề thế hơn nhiều.
HÌNH DẠNG DI TÍCH
Theo dấu tích còn lại ở đây thì chùa Ngoạ Vân xây dựng vào thời Trần có qui
mô nhỏ, kiến trúc chùa chính quay theo hướng Tây Nam. Thời Lê sơ do sự phát
triển mạnh mẽ của nho giáo, chùa Ngoạ Vân không được quan tâm chăm sóc nên
đã xuống cấp nghiêm trọng. Đến thời Lê Trung Hưng, do được sự quan tâm và hỗ
trợ của các tầng lớp quý tộc nên chùa được các nhà sư đứng ra tu tạo. Lần trùng tu
lớn nhất là vào năm Đinh Hợi (1707) niên hiệu Vĩnh Thuỵ (hiện còn bia đá ghi
nhận lại). Sang thời Nguyễn chùa tiếp tục được trùng tu tôn tạo (thời Minh mệnh)
nhưng về sau đó điều kiện khó khăn nên chùa không thường xuyên được quan tâm
và bị hư hỏng nặng, đổ nát cho đến năm 2002 mới được các nhà sư đến ở và từng
bước được xây dựng lại.
Theo dấu tích còn lại hiện nay thì chùa Ngoạ Vân bố trí thành ba lớp, trên
cùng là Am Ngoạ Vân. Am là một ngôi nhà nhỏ đề chữ “Ngoạ Vân Am”, kiến trúc
kiểu chữ nhất, và có một đôi câu đối viết trên cột cửa:
“Muôn thuở chùa linh ứng
Bốn mùa cảnh sắc tân”
Trong am xây một bệ thờ, trên bệ thờ đặt tượng đồng Trúc Lâm đại sĩ Trần
Nhân Tông trong tư thế nằm nghiêng tay chống đỡ đầu, bên cạnh phía dưới là
tượng nhà sư Bảo Sái đang ngồi chầu. Thấp hơn một chút, chếch về bên trái là chùa
Ngoạ Vân, chùa hiện nay kiến trúc chữ nhất, diện tích 27m2, quay hướng nam
chếch tây 300; tường xây lẫn lộn cả gạch mới gạch cổ của di tích, mái lợp xi măng
tấm, nội thất đơn giản, tượng thờ mới làm. Trong chùa gồm có cung tam bảo xây
kiểu tam cấp: Cấp 1: đặt một bát hương đồng, hai cây nến đồng, hai mâm bồng, hai
lọ hoa bằng sứ; Cấp 2 : đặt tượng Phật Adi đà bằng gỗ sơn son thiếp vàng.

Bên trái cùng cấp sân chùa còn có một am khác tường xây khá dày bằng nhiều
lại gạch khác nhau, mái vòm xây gạch trát xi măng. Đây là công trình xây vào nửa
đầu thế kỷ XX.
Ngay trước cửa am này có một tấm bia đá khá lớn có chữ ở cả 2 mặt. Trên sân
chùa (thấp hơn nền chùa khoảng 3m) có hai tháp đá khá lớn. Hai tháp này đều là
tháp Phật giáo dạng tháp – hoa sen (theo phân loại tháp cổ của Nguyễn Duy Hinh).
Tháp được ghép mộng từ những tấm đá hình chữ nhật với nhiều kích thước khác
nhau. Cả hai tháp đầu quay hướng Tây Nam. Tháp có một phần chân đế cao và hai
tầng, trên đỉnh có chóp bằng đá bằng phao lồ. Mái tháp ở bốn góc được tạo hình
xéo mũi dao nhẹ. Cửa tháp nhỏ, lòng tháp tối và hẹp, trong lòng tháp đều có bài vị
thờ. Cả hai tháp đều có dòng chữ Hán nổi ghi tên tháp. Tháp bên tả ghi “Đoan
Nghiêm tháp” tháp bên hữu ghi “Phật Hoàng Tháp”. Về hình dáng và phong cách
kỹ thuật xây dựng có mang dấu ấn của tháp đá thời kỳ cuối nhà Trần (cuối thế kỷ
14). Tuy nhiên trên những tấm đá xây tháp lại không hề thấy bất cứ một nét trang
trí hoa văn nào mà trên các tháp thời Trần thường hay có nên rất có thể những ngôi
tháp này được xây vào thời Trần nhưng đã được trùng tu lớn vào các thời kỳ sau,
đặc biệt là thời Hậu Lê. Bên cạnh có tấm bia đá khắc năm Minh Mệnh thứ 21
(1840) khẳng định: “Trần Triều Nhân Tông Hoàng đế lăng” tức lăng của Hoàng
đế Trần Nhân Tông.
Tháp bên tả tức “Đoan Nghiêm tháp” có dòng chữ ghi trên bài vị đặt trong
tháp: “Nam mô thiền lâm thích ma ha tì kheo Đức Hưng thiền sư am toạ hạ”. Đây
là tháp để xã lị thờ một vị Tì kheo đồ đệ của tổ Trần Nhân Tông.
Tháp bên hữu có tên “Phật Hoàng tháp” cho chúng ta thấy được chắn chắn đây
là ngôi tháp thờ tổ Trần Nhân Tông, bài vị trong tháp có dòng chữ: “Nam mô đệ
nhất tổ Trúc Lâm đầu đà tĩnh tuệ giác hoàng Trần Triều Nhân Tông thánh đế điều
ngự vương Phật”. Đây là cứ liệu chắc chắn để chúng ta khẳng định vị trí quan trọng
của chùa Ngoạ Vân trong lịch sử Thiền phái Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt
Nam nói chung. Hiện nay ở đây còn có các con vật bằng đá như voi hoặc các bệ đặt
tượng bằng đá có khắc đài sen…
Phía trên về bên phải ở độ cao chừng 20m so với sân chùa trên diện tích
khoảng 80m2 khá bằng phẳng ở trên đỉnh một ngọn núi có dấu tích của một kiến
trúc, có thể là một cái am. Dấu tích này chỉ còn một hàng đá xây bó vỉa, một mặt
nền chừng 60m2 (chiều Đông – Tây 10m, chiều Bắc – Nam 6m) giữa lòng kiến trúc
này có hai hố đào trộm cổ vật làm lộ mấy viên gạch thời Hậu Lê hình chữ nhật có
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kích thước 22x24x8m, 1 viên ngói mũi lá đã vỡ. Đây chắc chắn là một trong những
kiến trúc thuộc quần thể di tích kiến trúc chùa Ngoạ Vân.
Phía dưới cách chùa Ngoạ Vân về phía tây nam chừng 200m, ở độ cao thấp
hơn sân chùa hiện tại khoảng 30m có một mặt bằng lớn chừng 1000m2 với chiều
đông tây 50m, chiều bắc nam 20m. Nằm dịch về phía tây của khu đất này còn một
kiến trúc xây đá mở ba cửa vòm ở đầu hồi phía Nam, đã mất phần mái, chỉ còn 4
bức tường có trổ cửa sổ nhỏ, trên cửa còn đọc được dấu chữ Hán rất mờ “Ngoạ Vân
tự”. Như vậy có thể thấy rằng đây là dấu tích của chùa Ngoạ Vân được xây vào
khoảng đầu thế kỷ XX với kỹ thuật xây đá và trổ cửa ra vào ở đầu hồi kiểu kiến
trúc Gô tích phương Tây. Trên mặt bằng khu vực này còn xuất lộ nhiều dấu vết
kiến trúc có niên đại sớm hơn như những hàng đá xây bó vỉa theo chiều Đông –
Tây, những lớp móng nền đầm gạch và ngói vụ lộ trên vách taluy mới xả, rất nhiều
gạch các loại như gạch bìa hình chữ nhật thời Trần, gạch vuông, gạch vồ thời Lê
sơ, nhiều tảng kê cột bằng đá cũng đã được phát hiện. Bên cạnh đó còn thấy nhiều
ngói mũi lá, ngói mũi hài….Tất cả những chứng tích trên có thể nhận định rằng đây
là dấu tích kiến trúc thuộc quần thể chùa Ngoạ Vân được khởi dựng vào cuối thời
Trần và tiếp tục mở rộng, trùng tu vào các thời kỳ sau nhất là thời Lê. Cho đến thời
Nguyễn có thể các kiến trúc cũ đã bị huỷ hoại nên hồi đầu thế kỷ 20 ở đây đã có
một công trình chùa xây mới theo kiểu kiến trúc phương Tây trên nền chùa cũ, tuy
nhiên với quy mô nhỏ (kiến trúc này chỉ có diện tích 54m2 với chiều Bắc – Nam
9m, chiều Đông – Tây 6m).
Trên đường lên Ngoạ Vân, qua khu vực đá chồng còn dấu tích một quần thể
kiến trúc gồm một ngôi tháp đã bị đổ, cửa tháp quay hướng Nam (đặc trưng của các
cấu kiện đá này tương đồng với hai ngôi tháp ở chùa Ngoạ Vân). Cách tháp đá này
20m là một dấu tích kiến trúc kiểu chữ “nhị” ở hai cấp nền chênh nhau 1,5m, diện
tích rộng khoảng 30m2, có 4 hàng cột với 6 vì 5 gian, trên nền còn những tảng kê
chân cột bằng đá gần như nguyên vẹn, mang đặc trưng của chân tảng thời Lê và
trên nền đất còn vô số ngói kiểu mũi hài thời Lê (thế kỷ XVIII).
HIỆN VẬT
Hiện nay tại di tích chùa Ngoạ Vân còn một số hiện vật có giá trị như sau:
- Bia đá: có niên đại thời Lê. Cao 145cm, rộng 90cm. Chân bia cao 30cm,
rộng 54cm, dài 128cm. Bia trang trí hai mặt, mặt trước trên trán bia trang trí hình
mặt nhật với 6 đao lửa và những dải vân mây. Diềm hai bên và diềm chân bia là

những dải vân mây cà cành lá cuốn. Trên bia có 5 chữ Hán ghi tên bia: “Trùng tu
Ngoạ Vân tự” năm Đinh Hợi (Vĩnh Thịnh). Chân bia chạm kiểu giật cấp 5 lần thu
nhỏ phía trên. Mặt sau trán bia trang trí hình mặt nguyệt ở giữa, xung quanh là giải
vân mây. Diềm bia không trang trí. Trên bia có dòng chữ Hán ghi tên bia “Công
đức chi bi ký”.
- Bảo tháp (Đoan nghiêm Tháp): chất liệu bằng đá phiến, có chiều cao 8,4m;
rộng 3,1m. Tháp được ghép bằng những phiến đá lớn kích cỡ khác nhau, bình đồ
hình vuông, chia hai tầng tám mái và một phần chân đế cao giật cấp ba lần. Phía
trong đặt bài vị đá “Na mô Thiền Lâm thích tử ma ha tì kheo Đức Hưng thiền sư
an toạ hạ”. Chóp tháp là bình nước cam lồ, phần trên bị gãy
- Bảo tháp (Phật Hoàng tháp): chất liệu bằng đá phiến, có chiều cao 8,4m;
rộng 3,2m. Chân đế tháp tầng một cao 1,24m; rộng 1,51m; tầng hai cao 0,82m;
rộng 1,42m. Trong tháp đặt bài vị “Na mô đệ nhất tổ Trúc Lâm Đầu đà Tĩnh tuệ
giác hoàng Trần triều đệ tam Nhân Tông Hoàng đế điều ngự vương Phật”. Hoa
văn của bài vị trang trí hình rồng lẫn phượng. Chóp tháp là hình bình nước cam lồ.
Tháp xây hai tầng mái, réo mũi đao tầng trên cùng. Phần trán tháp có 3 chữ “Phật
Hoàng tháp”. Đế tháp xây giật cấp (3 cấp) thu nhỏ lên thân tháp, bình đồ chân tháp
3,2m. Tháp mang phong cách thời Trần (kỹ thuật Trần), bài vị làm vào thời sau.
Thân tháp xây phẳng, cấp mái đầu tiên là ranh giới giữa tầng một và tầng hai
- Bia đá: chất liệu bằng đá xanh, cao 120cm, rộng 47cm. Đế bia cao 29cm,
rộng 72cm, dày 35cm. Bia đặt ở trước lăng “Phật Hoàng tháp”. Trên bia có hàng
chữ Hán ghi: “Minh mệnh nhị thập nhất niên cửu nguyệt sơ lục nhật phụng
Trần triều Nhân Tông Hoàng đế lăng sắc kiến”, mặt sau để trơn
- Tượng voi phục: chất liệu đá xanh, cao 56cm, dài 110cm. Hình tượng con
được miêu tả trong tư thế thủ phục, chân trước duỗi ra phía trước, hai chân sau ở tư
thế quỳ, đuôi nhỏ vắt sang phải có túm lông đuôi khá lớn, thân voi mập, gò sống
lưng nổi rõ. Đầu nổi gồ bướu cáo, tai ép sát về phía sau, có hình sóng ở vành tai,
mắt nhỏ, hai bên miệng có một cặp ngà nhỏ, vòi thả xuống phía trước cuộn tròn lại
trong giữa hai chân trước. Mang phong cách nghệ thuật thời Trần
- Ba bệ tượng: chất liệu đá xanh, cao 22cm, dài 80cm, rộng 53cm, dày 7cm,
đường kính đáy 7cm. Bệ hình bầu dục, trong lòng khoét lõm để đặt tượng, bên
ngoài trang trí ba giải cánh sen, chia làm hai tầng, cánh sen kép có trang trí vân

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

73

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

mây, mũi sen nhọn, cánh sen dày. Tầng dưới cánh sen quay xuống, phần quay vào
trong cánh sen để trơn không trang trí
- Giá đỡ: chất liệu bằng đá, có niên đại vào thời Hậu Lê. Cao 25cm, rộng
45cm, dày 10cm. Ở giữa phần chân giá đỡ có trang trí hai giả vân mây đỡ hai đao
mác hai bên, giữa là bông hoa cúc mãn khai (lộ ra một nửa)
- Ba bệ đá: hình lục giác, chất liệu bằng đá, cao 30cm, đường kính miệng
66cm. Chia làm 2 phần, phần giữa lõm, phân cách phần trên và phần dưới
HÌNH THỨC SINH HOẠT VĂN HOÁ DÂN GIAN VÀ LỄ HỘI
Do nằm ở vị trí xa dân cư, đường sá đi lại khó khăn nên việc duy trì các hình
thức sinh hoạt văn hoá dân gian và lễ hội ở chùa Ngoạ Vân chủ yếu mang tính lễ
nghi là chính. Lễ hội ở chùa Ngoạ Vân phát triển mạnh vào thời Trần, đến thời Lê
còn duy trì được song sang thời Nguyễn thì đã bị mai một dần và đến nay thì chỉ
còn phần lễ. Ngoài việc thờ Phật, đọc kinh lễ và toạ thiền của các nhà sư thì Phật tử
các nơi khi đến chùa cũng chủ yếu là đi lễ Phật và thăm viếng nơi Phật tổ Trần
Nhân Tông thường ngồi tu thiền, sáng lập dòng thiền Trúc Lâm và ra đi vào cõi
vĩnh hằng.
GIÁ TRỊ LỊCH SỬ KHOA HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HOÁ
Chùa Ngoạ Vân là một trong những nơi gắn bó nhất cuộc đời tu hành của nhà
vua – sư tổ thiền phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông. Trong sự phát triển của lịch sử
Phật giáo Việt Nam thì vào thời Trần, Phật giáo Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ
và trở thành quốc đạo. Bởi giáo lý phái Trúc Lâm khác hẳn với các giáo lý đạo Phật
đương thời, không phải là những điều mê hoặc, thần bí, mà là những giáo lý phản
ánh phần nào hiện thực xã hội và đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, của đất nước
lúc bấy giờ là đoàn kết dân tộc, củng cố chế độ phong kiến nhà Trần và sẵn sàng
chống bọn xâm lược phương Bắc, bảo vệ nền tự chủ của đất nước. Giáo lý Trúc
Lâm tuy có kế thừa những tinh hoa của các giáo lý khác và những tư tưởng của
Thiền phái Trúc Lâm được khởi nguồn từ các bậc tiền bối như Trần Thái Tông, Tuệ
Trung thượng sĩ…nhưng trong những năm tháng tu hành ở Yên Tử Trần Nhân
Tông đã chính thức khởi xướng nên dòng thiền này. Đối với dân tộc ta thì chùa
Ngoạ Vân chính là cõi Phật, xa xưa Phật Thích Ca đắc đạo ở núi Linh Thứu, Ấn
Độ; còn ở Việt Nam ta, sư tổ Trúc Lâm đã đắc đạo ở núi Yên Tử. Chùa Ngoạ Vân
là một công trình trong hệ thống chùa Yên Tử và nơi xuất phát điểm phái thiền rất
riêng của Việt Nam có giá trị đặc biệt về lịch sử văn hoá.

Trong hệ thống chùa chiền am tháp ở Yên Tử, chùa Ngoạ Vân xa xôi cách biệt
ít được người đời thăm viếng, song đối với các nhà nghiên cứu và những người
theo đạo Phật thì Ngọa Vân là chốn linh thiêng bậc nhất. Đến với Ngoạ Vân có thể
chúng ta sẽ tìm tòi được nhiều điều thú vị về đệ nhất Trúc Lâm Tam Tổ Trần Nhân
Tông cả về mặt đạo và mặt đời mà thời gian quá ít có dịp chúng ta tìm hiểu.
Chùa Ngoạ Vân hiện nay tuy mới được xây dựng lại trên nền kiến trúc chùa cũ
nhưng các di vật của các triều đại Trần, Lê, Nguyễn còn lại ở đây là những Di sản
vật chất quý báu cần được giữ gìn nâng niu trân trọng. Nơi đây mỗi gốc cây, khe
suối, mỗi di vật đều mang dấu ấn về những ngày tu hành của vị vua anh minh đã
tưng hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt lập nên chiến công lẫy lừng ở thế kỷ XIII.
Mặc dù chùa Ngoạ Vân đơn sơ, heo hút với người đời nay nhưng với Trần Nhân
Tông thì đó chính là nơi ông chiêm nghiệm về tư tưởng thiền của ông nội là Trần
Thái Tông, cha là Trần Thánh Tông và đặc biệt là người bác Tuệ Trung Thượng Sỹ
của mình về lẽ đạo, lẽ đời để lập nên Thiền phái Trúc Lâm là sống với đời, hoà vào
đời và sống theo quy luật tự nhiên. Đồng thời cũng thể hiện tinh thần dân tộc của vị
vua anh minh này.
Chùa Ngoạ Vân (thời Trần là Am Ngoạ Vân) được đệ nhất tổ Trúc Lâm chọn
làm nơi tu hành ở một vị trí rất đẹp cả về phương diện cảnh quan và phương diện
phong thuỷ. Là nơi hội tụ cảnh sắc thiên nhân mà Trần Nhân Tông đã từng viết:
“Đài ở chỗ hẻo lánh càng có vẻ cổ kính
Thời đến, mùa xuân, chưa muộn
Núi phủ mây, ngọn như gần, ngọn như xa
Đường đầy hoa, nửa thì râm, nửa thì nắng”
TÌNH TRẠNG DI TÍCH
Chùa Ngoạ Vân hiện nay mới được xây dựng lại năm 2002 nhưng quy mô
nhỏ, đơn sơ. Riêng hai am dùng để các nhà sư tu thiền quy mô nhỏ nhưng vẫn còn
tốt, đặc biệt am phía sau chùa được xây dựng thời Trần, tuy đã xây dựng lại nhưng
vật liệu thời Trần vẫn còn hiện diện để khẳng định giá trị về mặt lịch sử của di tích.
Hai tháp đá thờ Tổ Trần Nhân Tông và một tỳ kheo là đồ đệ của ông xây từ thời
Trần tuy đã xuống cấp nhưng vẫn còn giữ được nét kiến trúc như hình dáng và
phong cách kỹ thuật thời Trần (cuối thế kỷ XIV). Mặc dù các trang trí hoa văn
mang dấu tích của thời Lê nhưng cả hai ngôi tháp đều còn nguyên vẹn giá trị của
kiến trúc điêu khắc phản ánh đạm nét văn hoá Trần. Đây là những cứ liệu rất tốt để
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khẳng định vị trí quan trọng của chùa Ngoạ Vân nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh cách xa
khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn nhưng giá trị lịch sử và văn hoá của di tích lại
vô cùng quý giá. Nếu có sự quan tâm đầu tư tôn tạo thì di tích sẽ phát huy tốt tác
dụng trong cuộc sống và sẽ khôi phục tốt lễ hội để nhân dân và du khách thập
phương có dịp trở lại thăm nơi tu hành nhập thiền của sư tổ Trần Nhân Tông
2) Chùa Hồ Thiên:
Theo Từ điển Hán Việt, Hồ Thiên có nghĩa là Hồ nước của trời. Tuy nhiên,
với người dân địa phương thì chùa được gọi với cái tên rất giản dị và dân dã : Chùa
Hồ; Tên chữ: Trù Phong tự - Chùa Trù Phong.
Chùa Hồ Thiên nằm ở sườn phía nam núi Phật Sơn (núi cao khoảng 800m)
thuộc dãy núi Yên Tử (trong vòng cung Đông Triều), nằm trên độ cao khoảng từ
500-700m so với mặt nước biển, đây là ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa hai tỉnh
Quảng Ninh và Bắc Giang ngày nay.
Đến với di tích Chùa Hồ Thiên, có thể đi bằng nhiều đường khác nhau:
- Thứ nhất: từ thành phố Hạ Long, theo Quốc lộ 18A về hướng Tây khoảng
70km đến ngã tư thị trấn Đông Triều (huyện Đông Triều), rẽ phải theo Quốc lộ 18B
khoảng 8km thì đến trung tâm xã Bình Khê, đi tiếp 3km đến trung tâm thôn Phú
Ninh. Từ đây, đi theo đường sỏi đá khoảng 4km thì đến Trạm Kiểm Lâm của
huyện, tiếp tục rẽ trái đi khoảng 5km nữa. Tới đây, đi bộ khoảng 1km đến Bãi
Bằng, tiếp tục leo dốc khoảng 3km nữa là đến Chùa Hồ Thiên.
- Thứ hai: từ Chùa Ngoạ Vân (thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông
Triều) đi bộ tắt ngang lưng đồi, dọc theo đường mòn khoảng 9km đường rừng là
đến với di tích.
- Ngoài ra, sau khi đi đến trung tâm thôn Phú Ninh, rẽ vào đường đi tới đập
Bến Châu. Từ đây, sau khoảng 15 phút ngồi trên thuyền máy, lên bờ đi bộ theo
đường rừng khoảng 4km qua các Khe Thùm Thùm, Dốc Tiên Nhòm, Bãi Đầu Cóc
– Bãi Bằng….tiếp 3km leo núi nữa là đến với di tích.
Cũng từ trung tâm thôn Phú Ninh theo đường bộ khoảng 3km qua Bãi Nông
trường gặp Suối Vàng - Suối Bạc đi tiếp khoảng 1km nữa qua Khe Luồn đến Bãi
Bằng, tiếp tục leo dốc khoảng 3km là đến với di tích.
SỰ KIỆN, NHÂN VẬT LỊCH SỬ

Mảnh đất cổ Đông Triều gắn liền với rất nhiều những cổ tích liên quan đến
Nhà Trần và thuộc về Nhà Trần còn tồn tại bảo lưu đến ngày nay. Có thể kể ra như
: Đền An Sinh, Khu lăng mộ các Vua Trần, Chùa Quỳnh Lâm, Quán (chùa) Ngọc
Thanh, Am (chùa) Ngoạ Vân….và cả Chùa Hồ Thiên.
Căn cứ vào tài liệu lịch sử như Đại Nam nhất thống chí thì: “Chùa Hồ Thiên ở
xã Phú Ninh, huyện Đông Triều dựng từ triều Trần, lâu ngày đổ nát, nay vẫn còn
dấu vết cũ”
Theo văn bia trùng tu của chùa (Trùng tu Trù Phong bì) có niên đại Vĩnh Hựu
thứ hai, triều Lê (Lê Ý Tông – 1736) còn lưu giữ tại chùa, có ghi thì: “Chỉ có nhà
Trần xưa vốn tôn sùng đạo Phật, từng mở núi san nền mới đây, xây tam cấp, dựng
bảo tháp năm tầng. Hệt như phép màu cất cánh bay lên, rõ ràng vẻ đẹp hùng vĩ.
Trải bao sương gió, nền móng vững bền mà biếc vàng lộng lẫy”.
Căn cứ vào hai tài liệu nêu trên, ta thấy Chùa Hồ Thiên có lịch sử khởi dựng
từ thời Trần, tuy nhiên không có thời gian tuyệt đối chính xác là dựng vào năm nào
Sách Đại Nam nhất thống chí có đoạn: “…Pháp Loa dựng Viện Quỳnh Lâm
và các Am Hồ Thiên, Chân Lạc….”. Như vậy, Chùa Hồ Thiên chắc chắn là được
dựng vào giai đoạn kể từ khi Đệ nhị Tổ Pháp Loa kế tục sự nghiệp của Đệ Nhất Tổ
cho đến cuối đời (1307-1330). Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với những gì
chúng ta được biết qua sử sách: theo Tam Tổ hành trạng của Ngô Thời Nhiệm,
dưới thời của Thiền sư Pháp Loa có hơn 800 ngôi chùa trên cả nước được xây
dựng. Ở vào vị trí trên “con đường thiên lý”, nằm giữa Yên Tử và Ngoạ Vân, chắc
hẳn Chùa Hồ Thiên khi đó cũng “hằn in” dâu chân của Đệ nhất Tổ Trúc Lâm.
Như vậy, Di tích Chùa Hồ Thiên là một trong những di tích cùng thời có liên
quan đến hàng loạt các di tích thời Trần gắn với Trúc Lâm Tam Tổ ở Quảng Ninh
như: Yên Tử, Ngoạ Vân, Quỳnh Lâm….
Vào thời Trần, Phật giáo được coi là Quốc giáo. Đặc biệt là với sự hình thành
và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm – Trúc Lâm Yên Tử - Trúc Lâm Tam Tổ,
một đạo Phật thuần Việt mà người sáng lập là Đệ nhất Tổ Trúc Lâm - Điều Ngự
Giác Hoàng - Trần Nhân Tông (Đệ nhỉ Tổ Trúc Lâm là Pháp Loa tôn giả Đồng
Kiên Cương, Đệ tam Tổ Trúc Lâm là Huyền Quang tôn giả Lý Đạo Tái) với tư
tưởng chủ đạo là “Phật tại tâm”.
Đệ nhất Tổ Trúc Lâm rất thông minh hiếu học, đọc khắp các kinh sách, thông
suốt cả nội kinh, ngoại điển. Năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái Tử. Người cố
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từ để nhường lại cho em song Vua chua không chịu. Tuy sống trong cảnh vui hoà
hạnh phúc, ở địa vị “cửu trùng” cao sang, nhưng vì tâm hâm mộ Thiền tông từ nhỏ
nên Người vẫn thích đi tu. Sau khi lên ngôi năm 21 tuổi, ở chốn cửu trùng cực kỳ
phú quý mà Người vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Người thường dùng chay lạt,
kiêng ăn thức mặn nên Long nhan gầy mòn. Một hôm, vào lúc nửa đêm, Người
vượt thành trốn đi, định vào núi Yên Tử, nhưng khi đến chùa tháp núi Đông Cứu
thì trời vừa sáng, lại quá mệt nên phải nghỉ lại ở chùa ấy. Vị sư trụ trì ở đây, thấy
Người tướng mạo khác thường liền làm cơm thiết đãi. Vua cha hay tin, sai các quan
đi tìm thấy, Người bất đắc dĩ phải trở về. Trở lại cung, những khi nhàn rỗi, Người
thường mời các Thiền khách đến bàn giải về Tâm tông, lại tham vấn Tuệ Trung
Thượng Sĩ về đạo Thiền, nhờ vậy mà đạt được “cốt tuỷ” của Thiền. Thường ngày,
Người đến chùa Tư Phúc trong Đại Nội để tu tập.
Khi đất nước có giặc ngoại xâm, người sắp xếp lại việc kinh kệ để lo giữ gìn
xã tắc. Nhờ tinh thần đoàn kết quân dân, Người đã lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh
tan hai cuộc tấn công ồ ạt của quân Nguyên – Mông (1258, 1287 – 1288) giữ vừng
nền độc lập, thanh bình, phồn thịnh của nước nhà.
Sau 15 năm ở cương vị Hoàng đế, năm Quý Tỵ (1293) Người nhường ngôi lại
cho con (Trần Anh Tông - Trần Thuyên) rồi lên làm Thái Thượng Hoàng và thực
tập xuất gia tại hành cung Vũ Lâm (Ninh Bình), cho đến tháng 10 năm Kỷ Hợi
(1299) mới thực sự xuất gia về Yên Tử tu hành. Ở đây Người chuyên cần tu tập
theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) lấy tên là Hương Vân Đại Đầu Đà, thường gọi là Trúc
Lâm Đại Đầu Đà (Trúc Lâm Đại Sĩ), và có tên hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng.
Người không những là một nhà Vua, nhà lý luận, mà còn là một nhà hành đạo
xuất sắc. Người đã kế thừa tích cực những thành tựu học thuật của đời trước và
hình thành một tông phái Phật giáo riêng của Việt Nam.
Ở thời kỳ của Đệ nhất Tổ Trúc Lâm, trong suốt quãng thời gian tu hành của
mình, ngoài việc lập chủa, cất tịnh xá, khai giảng để tiếp độ chúng sinh qua những
mùa an cư kết hạ. Với tư cách là người lãnh đạo tông phái, Người còn vân du khắp
nơi để hành đạo, thuyết pháp, chủ trì các buổi tham vấn lớn về Thiền, viết sách độ
cho Phật tử, khuyên dân phá bỏ “dâm từ” và lưu tâm chọn người nối pháp. Và tất
nhiên, khi đó chùa Hồ Thiên cũng từng là một trong những nơi đăng đàn thuyết
pháp của Tam Tổ Trúc Lâm cùng với các chùa ở Yên Tử, Quỳnh Lâm, Ngoạ
Vân…Dưới sự lãnh đạo của Người, Thiền phái Trúc Lâm ở vào thời kỳ thịnh
vượng nhất.

Tuy nhiên như đã dẫn ở trên Chùa Hồ Thiên chỉ thực sự trở thành trung tâm
đô hội lớn của Phật giáo Đại Việt khi Thiền sư Pháp Loa kế tục sự nghiệp làm Tổ
truyền đăng thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm. Trong khoảng 20 năm ở cương vị
Lãnh đạo giáo hội, Thiền sư Pháp Loa đã có những đóng góp không nhỏ cho sự
phát triển của Thiền phái Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.
Cùng với đó, ông đã cho xây dựng ở đây rất nhiều những công trình lớn nhỏ, có
quy mô đồ sộ khác nhau như khu chùa chính, nhà tổ, lăng xá, nhà bia, vườn
tháp…để làm nơi truyền kinh, giảng đạo và tu hành. Trải qua một thời gian dài sau
đó, Phật giáo có phần bị lân lướt bởi Nho giáo. Và vì lẽ đó, Phật giáo không còn
nhận được sự quan tâm, ủng hộ như trước nữa từ phía triều đình, một số các di tích
bị lãng quên, xuống cấp nghiêm trọng. Chùa Hồ Thiên cũng nằm trong số đó.
Phải sang đến thời Hậu Lê (Lê Trung Hưng), khi Phật giáo được chấn hưng
trở lại cùng với sự quan tâm trực tiếp của triều đình, hàng loạt các đình, chùa trong
cả nước được tôn tạo, tu sửa (hoặc xây mới), trong đó có Chùa Hồ Thiên.
Việc trùng tu Di tích Chùa Hồ Thiên khi ấy cũng được nhắc tới trong văn bia
(kể trên) hiện còn lưu tại chủa như: “Năm Kỷ Mão, họ Ngô bĩ mà lại thông, bác mà
lại phục, sửa sang nhà cửa, tô điểm trưởng thành, đổi mới quy mô khác hẳn ngày
xưa, mở đầu việc chế tác trước chưa từng có, chắc hẳn rằng còn đợi đến ngày
nay”, việc hưng công của chính triều đình đã tạo cho Di tích ngày càng trở lên huy
hoàng và tráng lệ. Có lẽ đây là một trong những cuộc trùng tu lớn nhất vào thời
điểm đó, và như vậy, đã biến Di tích Chùa Hồ Thiên trở thành ngôi chùa có quy mô
rộng lớn và khang trang nhất vùng: “Nhà vua cho đem những tế khí lớn đến cùng,
bèn tiến hành trang điểm dọc ngang, in hình mặt trời lên hình cửa sổ tròn, ôm lấy
hoa văn. Công việc hoàn thành trước sau không vội vã, trống lớn trống nhỏ nhịp
nhàng không lầm lỗi, cột sơn, kèo vẽ vút lên mây, hình chim xoè cánh, hình trĩ tung
bay, cây tre tươi tốt, cây bách um tùm, nhà hồng cung sen đẹp đẽ tráng lệ, dáng
vàng tướng ngọc nghiêm trang yên ổn”.
Qua nội dung văn bia kể trên, ta càng có thêm cơ sở để khẳng định rằng: Chùa
Hồ Thiên thật sự là một ngôi chùa lớn và có từ rất sớm, nó dường như luôn luôn
nhận được sự quan tâm đặc biệt, trực tiếp từ phía triều đình phong kiến và đã thực
sự trở thành một kiến trúc văn hoá tôn giáo – tín ngưỡng của triều đình, một “đại
danh lam”.
Trải qua hàng trăm năm tồn tại, chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, sự
khắc nghiệt của thiên nhiên, Di tích Chùa Hồ Thiên vẫn luôn được các triều đại
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phong kiến quan tâm xây dựng, trùng tu và giữ gìn. Tất cả những cái đó đã tạo lên
giá trị tổng thể cho Di tích.
Như vậy là, phải đến đầu thế kỷ XIX, Chùa Hồ Thiên mới bị hỏng hoàn toàn,
các công trình kiến trúc khi ấy đều bị đổ nát và dần trở thành hoang phế như hiện
nay. Đã ngót hai thế kỷ trôi qua, Di tích Chùa Hồ Thiên vắng bóng các Thiền sư,
Phật tử và vẫn đang chịu sự huỷ hoại trực tiếp từ thiên nhiên làm mất dần đi những
yếu tố góc cấu thành.
Việc giữ gìn, bảo quản những gì còn lại của Di tích, tiến tới lập kế hoạch trùng
tu, tôn tạo và phát huy giá trị của Di tích Chùa Hồ Thiên là việc làm cấp thiết của
các ngành, các cấp, các đoàn thể và của toàn xã hội.
Chùa Hồ Thiên nằm trên núi Phật Sơn, thuộc vòng cung Đông Triều, có quan
hệ mật thiết với các Di tích khác cùng thời, đặc biệt là với quần thể Di tích Yên Tử,
Ngoạ Vân…
HÌNH DẠNG DI TÍCH
Nhắc đến địa thế, cảnh đẹp nơi đây, trong văn bia Trùng tu Chùa Trù Phong có
đoạn: “Ngọn núi đôi nổi tiếng miền đông là thắng cảnh bậc nhất trong thiên hạ.
Vân am long động (am mây hang rồng) sừng sững xanh xanh, mây dồn gấm tụ; đá
núi liền tận Quỳnh Lâm bảo đài. Giáp ất lô trước đều là cảnh vắng rừng già vậy.
Mà động Trù Phong sừng sững, nhấp nhô góp dồn xe biếc, bao đỉnh núi bao quanh,
bao suối khe uốn lượn, có địa thế về trước mắt, chẳng cần đến gậy phép, dồn sóng
biển về dưới chân, chẳng phải mượn thế vân, riêng một càn khôn, đẹp nhất trời một
động”; Còn Sách Đông Triều huyện chí có đoạn: “Chùa Hồ Thiên ở xã An Sinh,
tổng Mễ Sơn; ở giữa khu đất bằng nhô lên một gò đất; phía đông có ngọn núi bao
bọc; phía tây có khe suối vòng quanh, chiếm một vòm trời như một thế giới riêng
biệt. Vì thế mà đặt tên là Chùa Hồ Thiên”; Sách Đại Nam nhất thống chí còn ghi:
“Trước chùa có hồ sen, lại có đôi chim hạc bay đi bay về”.
Chùa Hồ Thiên quay theo hướng Nam (chếch Tây). Theo quan niệm của Phật
giáo, hướng Nam – là hướng hội tụ của mọi ý nghĩ tốt lành, hướng của các bậc
thánh nhân (“Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ” – Thánh nhân mặt quay về
hướng nam mà nghe lời tâu bày của thiên hạ). Đặc biệt, với ngôi chùa thì phần nào
còn có ý nghĩ rằng các Đức Phật và Bồ Tát ngồi quay hướng Nam để nghe lời kêu
cứu của chúng sinh trong kiếp đời tục luỵ, đặng dùng pháp lực vô biên, vô lượng
qua Tứ đại vô lượng tâm (Từ - Bi - Hỉ - Xả) mà cứu vớt. Đồng thời, hướng Nam

còn là hướng Bát Nhã, tức là hướng để phát triển trí tuệ của Phật giáo (cứu cánh
của đạo Phật). Song, có lẽ quan trọng hơn cả là hướng Nam rất phù hợp với điều
kiện và khí hậu của nước ta (ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè).
Hướng Tây – là hướng ổn định nhất vì hợp với sự vận hành của âm dương,
khiến cho thần linh không rời bỏ nghĩa vụ vì chúng sinh đau khổ mà cứu vớt. Hơn
nữa, theo quan niệm của Phật giáo thì hướng Tây còn là hướng tịnh diệt, người xuất
gia tu hành phải diệt Tham – Sân – Si thì mới giải thoát được và đi đến cõi Niết
bàn. Hướng Tây còn là hướng của thế giới Adiđà, nơi cảnh Tịnh thổ khi giã từ cõi
Sa bà. Hướng Tây mang nặng lòng nhân nghĩa, ân từ, chuyển kiếp luân hồi trong
vòng sinh tử.
Chùa Hồ Thiên ngày nay còn lại các khu vực chính sau:
Khu vực đỉnh Hồ Thiên
Nằm ở độ cao khoảng trên 700m so với mặt nước biển và có diện tích khá
rộng và tương đối bằng phẳng; đây là đỉnh của dãy núi Phật Sơn, là đường phân
thuỷ ngăn cách giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang và cũng chính là điểm khởi
nguồn của dòng chảy dẫn nước ra Suối Vàng - Suối Bạc và đổ ra lòng hồ Bến
Châu. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nước tại đỉnh Hồ Thiên gần như bị cạn kiệt hoàn
toàn chỉ còn lại là một dòng chảy nhỏ
Lớp kiến trúc thứ nhất (trên cùng) – Khu vực nền kiến trúc 1
Nằm trên đỉnh của một dông núi có diện tích khoảng 400m2, cách đỉnh Hồ
Thiên khoảng non 100m và cao hơn so với mặt nước biển khoảng xấp xỉ 700m. Do
có độ dốc khá lớn nên để khắc phục, người xưa đã cho kè đá xung quanh tạo thành
các cấp nền vững chắc, có độ cao trung bình trên 1m và hiện còn khá rõ nhất là ở
sườn bên trái. Toàn bộ kiến trúc của khu vực này đã đổ nát hoàn toàn và bị cây
rừng mọc kín. Tuy nhiên, căn cứ vào các dấu tích hiện còn ta có thể hình dung ra
khu vực kiến trúc này có bình đồ hình chữ đinh trên hai cấp nèn chênh nhau khoảng
0,6m, quay theo hướng Nam (chếch Tây). Tại khu vực này hiện còn: tảng kê chân
cột (hòn kê âm dương - lớp trên tròn, lớp dưới vuông) làm bằng đá gạo không có
trang trí, kích thước 0,6m x 0,6m x 0,3m, đường kính chân cột 0,48m, thềm bậc
bằng đá xanh không có trang trí (0,97m x 0,3m x 0,17m); thềm bậc bằng đá xanh
có đẽo gờ giật cấp hình mui luyện ở hai cạnh mặt trên, nơi tiếp giáp với chân cột
được đẽo lõm để ôm khít chân cột vào trong (1,2m x 0,38m x 0,2m); gạch đỏ có
kích thước 0,19m x 0,14m x 0,07m; ngói mũi hài đơn…Đường dẫn lên khu vực nền
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kiến trúc này ở phía trước, hơi chếch về phía bên trái, hiện còn một vài đoạn khá rõ
được kè xếp bậc chắc chắn, có chiều rộng trung bình khoảng 1,2
Lớp kiến trúc thứ hai (bên dưới, ở giữa) – Khu vực nền kiến trúc 2
Đây có thể là khu vực chùa chính – khu trung tâm, có bình đồ kiến trúc hình
chữ đinh (hay chuôi vồ) tạo thành toà Tiền đường gồm 5 gian 2 chái và toàn
Thượng điện gồm 3 gian. Khu vực này cũng được quay theo hướng Nam (chếch
tây) trên diện tích khoảng 500m2.
Toà Tiền đường có chiều dài xấp xỉ 26m, chiều rộng khoảng 11m. Tại đây,
hiện còn 19 tảng đá kê chân cột có hoa văn trang trí hình cánh sen (gồm 24 cánh).
Chân tảng được tạo thành với hai lớp, lớp dưới vuông (tượng trưng cho đất), lớp
trên tròn thu vào và dật cấp hơi vát hướng lên trên (tượng trưng cho trời), hay còn
được gọi là hòn kê “âm dương”. Khoảng cách giữa hai lớp này là hai vòng tròn
đồng tâm, trong đó có các cánh sen được tạo tác to mập, cong hình mui luyện, gồm
hai lớp nằm so le, úp vào nhau, đầu nhọn của các cánh sen hướng ra ngoài. Cùng
chung đề tài trang trí như nhau nhưng hình thức và cách tạo tác các cánh sen là
không đồng nhất về kích thước, độ dày mỏng, khoảng cách, độ hớt của phần
mũi….Điều khác biệt đó phải chăng là do thời gian tạo tác khác nhau; điều này
càng chứng tỏ rằng Di tích luôn được các triều đại, thế hệ nối tiếp nhau quan tâm tu
sửa và tôn tạo.
Qua việc bố trí sắp xếp vị trí của các chân tảng hiện còn, ta thấy bộ vì toà
Tiền đường gồm hai hàng cột (cột cái và cột quân) tạo thành bốn hàng chân.
Khoảng cách giữa các gian (bước gian) vào khoảng 4m. Khoảng cách giữa cột quân
và cột cái là 2,1m. Khoảng cách giữa cột cái với cột cái là 2,9m.
Phần Thượng điện chuôi vồ được xây phía sau và có mặt bằng cao hơn toà
Tiền đường khoảng 0,4m, với chiều dài 19,40m, chiều rộng 7m tạo thành 3 gian.
Khoảng cách giữa các gian là 2,8m; khoảng cách giữa cột quân đến cột cái là
1,40m; khoảng cách giữa cột cái đến cột cái là 2,50m.
Trên mặt bằng toà Thượng điện còn thấy 20 tảng kê chân cột nhưng có kích
thước nhỏ hơn so với tảng kê chân cột ở toà Tiền đường và cũng được tạo thành
thành hai cấp (dưới vuông, trên tròn) song không có trang trí hoa văn. Bao quanh
phía sau và hai bên hồi toà Thượng điện ta còn thấy một bức tường xây gạch dầy
trung bình khoảng 0,5m, cao khoảng 3m. Chức năng của bức tường này có thể vừa
là tường bao toà Thượng điện song cũng có thể kiêm cả chức năng kè chắn phía

sau. Riêng bức tường phía sau, xây dật làm 3 cấp cao thấp khác nhau, ở cấp thứ hai
ta bắt gặp một đường máng dẫn nước (đường thoát nước), được làm từ đá xanh
nguyên khối với từng đoạn dài trung bình khoảng 0,80m x 0,40m x 0,30m, ở mỗi
đầu đều có nấc để ghép nối với nhau, sau khi chạy ngang sang hai bên, gấp khúc
vuông với hai hồi toà Thượng điện, rồi chảy xuôi theo độ dốc của triền đồi, nghiêng
khoảng 450.
Nền chùa được bó vỉa bởi những phiến đá xanh cỡ lớn, kích thước trung bình
khoảng 0,95m x 0,40m x 0,20m được gia công cẩn thận, mài nhẵn và xếp chồng
khít, so le với nhau tạo thế rất vững chắc
Khu nhà Tổ - Khu vực nền kiến trúc thứ 3
Nằm giữa khu vực nhà bia và chùa chính, sát bên cạnh, hơi chếch về phía sau,
thấp hơn cấp nền của khu chùa chính khoảng 0,60m, trên một diện tích rộng
khoảng 300m2. Khu vực này cũng chỉ còn lại là phế tích với những dấu vết của
thềm bậc và các phiến đá ốp nền bằng đá xanh to bản được mài và gia công rất kỹ,
chúng có kích thước trung bình khoảng 0,95m x 0,40m x 0,20m; hoặc như dấu vết
của gạch đỏ to bản, kích thước 0,33m x 0,19m x 0,08m. Gạch xây ở đây có hai
dạng: một loại ở hai đầu viên gạch có tạo mộng lõm vào; loại còn lại ở hai đầu tạo
mấu nhô; khi xây, hai loại gạch này ăn mộng trực tiếp vào nhau tạo nên sự kết dính
tự nhiên song rất vững chắc. Căn cứ vào các dấu vết hiện còn ta thấy đây là một
công trình kiến trúc có bình đồ kiến trúc hình chữ nhị với khoảng từ 5 đến 7 gian.
Phía sau công trình này, trên một cấp nền cao khoảng 5m, (ngang với độ cao
của ngôi tháp gạch) được kè đá chắc chắn và dật vào hai cấp, ta còn phát hiện thấy
một mặt bằng rộng khoảng hơn 100m2. Tại đây ta thấy dấu vết của một cấp nền
được bó vỉa bằng đá hộc, cao khoảng 0,30m, trên mặt bằng đó hiện còn khá nhiều
tảng kê chân cột bằng đá xanh, kích thước 0,35m x 0,35m x 0,18m, đường kính
chân cột 0,28m. Dựa vào vị trí các chân tảng, mặt bằng thì đây sẽ là một công trình
kiến trúc độc lập khác có bình đồ kiến trúc hình chữ nhật cũng với khoảng từ 3 đến
5 gian. Phía sau các công trình này, dựa vào thế núi tự nhiên, người xưa đã gia cố
thêm vào để có một bức tường (kè) đá chắn rất vững chắc.
Khu nhà bia – khu vực nền kiến trúc thứ 4 .
Nằm cách khu chùa chính khoảng 100m, có cấp nền cao ngang với khu vườn
tháp, chếch về phía bên trái là khu vực nhà bia. Khu vực này, như hiện trạng ta thấy
có hai công trình kiến trúc riêng lẻ. Có thể đây là khu nhà bia, kết hợp với khu tăng
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xá – khu sinh hoạt chung của nhà chùa bởi ở khá xa so với khu vực chùa chính?
Khu vực này cũng nằm trong tình trạng chung của di tích, các công trình hầu như
đã bị đổ nát, chỉ còn lại dấu vết là những đoạn tường xây. Song, các dấu vết còn lại
là rõ và nhiều hơn cả so với các công trình khác trong toàn bộ khu di tích này.
Công trình kiến trúc nằm phía trước được xây bằng gạch đỏ (giống như loại
gạch đã thấy ở các công trình khác tại đây - thời Lê), mái lợp ngói âm dương.
Chiều dài của công trình này là 8,10m, rộng 4,50m, cao 2,70m, dày trung bình
0,94m được chia thành 3 gian. Mặt trước của công trình có một cửa chính mở ra từ
gian giữa (có hướng cùng với hướng chung của khu chùa chính) theo kiểu cuốn
vòm cao 2m, rộng 1,4m. Ứng với hai gian bên là hai cửa thoáng làm theo hình chữ
thập (+) cao 0,55m, rộng 0,68m. Mặt sau, ứng với 3 gian cũng được mở ra ba cửa
với hình thức giống như cửa trước gian giữa, song hai cửa bên có kích thước nhỏ
hơn, chỉ bằng một nửa cửa giữa. Hai đầu hồi cũng có cửa mở ra, có thể đây là cửa
dẫn ra các công trình phụ khác có ở hai bên. Phần mái của công trình này hiện đã bị
hỏng toàn bộ. Toàn bộ nền của công trình này được lát gạch đỏ (0,30m x 0,20m x
0,05m) so le nhau.
Hiện tại, sư trụ trì đã cho xây kín lại các ô cửa ở phía sau, lợp lại mái cho công
trình này bằng prôxi măng và hình thành tại đây một Ban thờ Phật gồm 3 cấp. Cấp
trên cùng có 3 pho tượng Phật (tượng Tam thế) bằng chất liệu gỗ ngồi trên bệ sen
hai lớp (tượng tạc liền bệ) với các cánh sen được tạo tác to mập, nằm so le và úp
vào nhau. Phong cách tạo tác tượng không được nhất quán theo phong cách tạo
tượng Phật giáo nói chung: tóc xoắn cốc, ngồi theo thế bán kiết già, cổ đeo vòng
(kiểu vòng anh lạc), khoác áo cà sa nhưng lại để lộ vai trái hoặc phải…Bên cạnh
đó, ở cấp thứ hai còn có một pho tượng Thích ca, kích thước tương đối nhỏ được
làm bằng đồng, ngồi trên bệ sen gồm ba tầng; và một số đồ thờ tự, đồ hành lễ khác
như: bát hương, chuông, mõ…đặt ở cấp thứ ba. Tất cả đều là những hiện vật được
làm mới trong thời gian gần đây.
Công trình nằm phía sau là nhà bia, dài 3,50m, rộng 2,94m, tạo thành một gian
nhà hình chữ nhật. Tường và mái nhà được dựng hoàn toàn bằng chất liệu đá xanh,
thớ mịn được mài nhẵn ở các mặt và được ghép mộng chắc chắn. Mỗi bức tường là
4 phiến đá xanh to và có độ dày trung bình là 0,20m. Hiện tại, nhà bia đã bị đổ gần
như hoàn toàn, chỉ còn lại bức tường bên phải cao khoảng 2m; ở giữa khoảng tường
đó có mở ra một ô cửa sổ nhỏ (1,10m x 0,65m), mép trên cửa phía trong, khuôn
trong hình chữ ố (chữ thập - +) có khắc hai chữ Hán “Song huy” (cửa sáng); đối

diện ở phía cửa bên trái là hai chữ “Tuệ chính” (trí sâu). Các chữ được khắc sâu rõ,
chân phương. Phần vỉ ruồi, mặt phía ngoài có chạm nổi trang trí hình triện móc. Ở
một số mảnh vỡ thấy hình ảnh trang trí hình quả trám liên hoàn, hình hoa
cúc….Mặc dù đã bị đổ, nhưng công trình kiến trúc này có nhiều khả năng phục
dựng lại bởi các cấu kiện kiến trúc vẫn còn tương đối nguyên vẹn và đầy đủ nằm rải
rác ở xung quanh. Có thể nói, đây là công trình kiến trúc đặc biệt được làm hoàn
toàn bằng đá được biết đến ở Quảng Ninh. Nó chứa đựng giá trị nhiều mặt về: niên
đại, kiến trúc, kỹ - mỹ thuật, văn hoá…Mặt trước của nhà bia, ở cột đá hai đầu
tường có khắc đôi câu đối bằng chữ Hán, nét chữ rất sắc, vuông và rõ ràng:
“Phật hiệu trời Nam muôn thuở ân quang phổ chiếu
Pháp truyền đất Đông ngàn năm đạo đức sáng ngời”
Chính giữa công trình này là một tấm bia lớn làm bằng chất liệu đá xanh, cao
2,76m, được chia làm hai phần: đế bia và thân bia.
Đế bia cao 0,40m, dài 1,98m, rộng 1,40m chia thành hai dải trang trí. Dải
trang trí bên dưới chiếm khoảng ¾ diện tích được chạm nổi hình “Lưỡng lân chầu
nguyệt” và hoa văn vân xoắn uốn lượn rất mềm mại. Lân ở đây được tạo tác nổi
khối và trông khá dữ tợn với: đầu to, mắt lồi, miệng há rộng, bờm tóc xù ngược,
lông đuôi xoắn tròn tạo thành xoáy…chân đạp xuống dưới, trong tư thế như đang
muốn lao về phía trước. Dải trang trí bên trên được bố trí dật cấp thu vào (0,12m)
theo kiểu mui luyện có trang trí các hoa văn vân xoắn hình lá đề gồm hai lớp nối
tiếp nhau. Trên bề mặt của phần đế bia, ta thấy xuất hiện các dải trang trí hình vân
mây (hay rồng lá) chạy vòng quanh, bám sát với mép ngoài, rộng khoảng 0,10m
được đục lõm vào trong, các đường đục rất sâu và nét. Cũng với hình thức như vậy,
ta còn thấy hai dải trang trí nữa chạy ngang mặt đế bia gần như ôm kẹp lấy phần
thân bia ở trong.
Phần thân bia được tạo tác theo hình dẹt, dày 0,42m, cao 2,36m chia làm hai
phần: thân bia và mái bia. Mái bia được tạo thành hai cấp giống như phần mái của
Long đình, dáng cong hình mui luyện, bốn góc hất ngược, thu vát lên trên tạo thành
các góc mái (gần giống như các góc đao của đình). Diềm ngoài phần mái bia có
chạm khắc trang trí hoa văn hình lá sồi, gồm ba lớp to nhỏ, nối tiếp nhau chạy
quanh bốn mặt. Trên bề mặt của mái là các dải trang trí có biên độ to nhỏ, rộng hẹp
khác nhau song môtip trang trí chung là hình ảnh của các vân xoắn hình lá đề (hay
hình khánh) kép hai lớp ngược nối tiếp nhau (trừ phần đỉnh chóp, các hình lá đề lại
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quay theo chiều thuận hướng lên trên). Phần thân bia được mài nhẵn ở cả bốn mặt
và được tạo lõm vào trong qua ba cấp. Tuy nhiên, nội dung văn bia chỉ được khắc ở
một mặt chính và hai mặt bên. Diềm ngoài của phần thân bia, bên trên được chạm
khắc trang trí bởi những hoa văn hình vân xoắn, bên dưới là hình ảnh của “Lưỡng
long chầu nguyệt” (tuy nhiên, cũng ở phần này của mặt sau bia, hai rồng lại chầu
một đụn vân mây nhiều tầng – “Mây thiêng”), hai bên cũng lại được chạm khắc bởi
hai đôi rồng chầu nữa trong tư thế “giáng”: đầu rồng ở phần giữa thân chầu vào
bên trong, thân rồng uốn khúc, cong xuống dưới rồi hất ngược thẳng lên trên và kết
thúc với phần chót đuôi nhọn. Rồng ở đây chỉ được tạo tác nổi khối ở phần đầu và
phần đuôi còn toàn thân bị bao phủ bởi các cụm vân mây. Tuy nhiên, vì bị bó trong
một diện tích hẹp và trong tư thế “giáng” nên đã tạo cho thân rồng có dáng trông
rất uyển chuyển và mềm mại. Diềm thứ hai của phần thân bia (cấp thứ hai), phần
diềm trên (trán bia), ở phía hai góc ngoài được chạm khắc hình ảnh của một đôi
phượng trong tư thế đang chạy hướng vào trong. Thân phượng được tạo tác nổi
khối với đôi cánh dang rộng, thân mập, lông đuôi chải đều, xoè rộng ra phía sau.
Khoảng cách giữa đôi chim phượng này là năm ô vuông trong đó có khắc nổi dòng
chữ tên bia theo lối chữ triện: “Trùng tu Trù Phong bi” – (Bia trùng tu Trù Phong).
Diềm thứ ba của phần thân bia (cấp thứ ba) là hình ảnh trang trí chạm khắc của dây
hoa cúc liên hoàn kéo dài
Ở hai cạnh bên của bia, phần diểm hai bên là hình ảnh của 2 đôi rồng được tạo
tác nổi khối tương tự như đôi rồng đã thấy ở phần diềm mặt trước. Song, ngăn cách
giữa hai rồng là hình ảnh của một đám vân mây cuốn thắt. Trong lòng của cạnh
bên, nơi cũng được tạo lõm vào trong có khắc nổi đôi câu đối chữ Hán cũng được
viết theo lối chữ triện.
“Phật giáo sáng tỏ chùa phép toà sen thêm vẻ đẹp
Nghiệp lớn vững chắc Thái sơn bàn thạch thật vững vàng”
Nội dung văn bia ca ngợi cảnh đẹp Hồ Thiên và công đức của triều đình khi
trùng tu ngôi chùa này:
“Thánh triều….quan tâm đến dư đồ bốn biển, tất cương thổ được vẻ vang
rạng rỡ, sáng tỏ khắp trời đất, nuôi nấng quần sinh….phát tâm bồ đề, mở đường
phương tiện, dựng xây tôn tạo đời đời, chính là muốn tung ngọn sóng phúc đức,
ban ân huệ khắp quần sinh, tưới ơn trạch cam lộ đến với muôn phương, đưa cả thế
gian đến xuân đường, giúp mọi sinh linh trên cõi thọ, công đức ấy há phải hạn hẹp

ru? Phúc lành khắp chốn, đức sáng bao đời khác nào Phật tổ. Đợi gặp thời cơ,
phúc giáng hà sa, thọ khảo muôn năm, người già tận hưởng, con cháu đông đúc lâu
dài, cung đình yên ổn hạnh phúc, sinh linh bốn biển rộng lớn, bốn mùa mưa nắng
thuận hoà, năm năm ngô lúa được mùa, muôn năm đặt vững âu vàng, nước nhà
vững bền mãi mãi…”.
Bia được dựng vào ngày tố tháng 3 năm Vĩnh Hựu thứ hai (1736 - triều vua Lê
Ý Tông) nhân “mừng buổi khánh thành” do các Đại học sỹ soạn thảo và áp khắc.
Toàn bộ tấm bia này là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và tuyệt mỹ đã được các
nghệ nhân chạm trổ, điêu khắc công phu, tỉ mỉ mang đậm phong cách nghệ thuật
điển hình của thời Lên. Đây là tấm bia rất có giá trị về nghệ thuật, lịch sử….và có
kích thước khá lớn (đứng thứ hai) ở Quảng Ninh còn nguyên vẹn sau bia Chùa
Quỳnh Lâm.
Cũng tại khu vực này, bên cạnh tấm bia kể trên còn thấy một pho tượng ngồi
trên đài sen được tạo liền khối bằng đá xanh. Bệ sen được trang trí bởi những cánh
sen rất mập và dầy. Trên mỗi cánh sen lại có trang trí hoa văn hình lá đề, vân xoắn
và các hạt tròn nhỏ. Tượng được tạo ra trong tư thế ngồi kiết già lộ ra hai bàn chân,
hai tay thu vào để trước bụng, lòng bàn tay ngửa kết ấn thiền định, tay phải đặt
trong lòng tay trái. Thân tượng khoác áp cà sa phủ kín toàn thân. Tay áo rộng, được
tạo thành nhiều nếp nhăn gấp khiến cho có cảm giác rất mềm mại, phần nào làm
giảm đi sự thô cứng sẵn có của chất liệu tạo tác. Cổ tượng có đeo một tràng hạt lớn
được cách điệu, thả dài xuống phần bụng. Phía sau lưng tượng, vạt áo cà sa được
tạo thành các nếp gấp rồi vắt từ phía vai trái vòng sang bên hông phải. Đáng tiếc là
hiện nay tượng bị mất phần đầu và vỡ một mảng lớn trước ngực và một phần tay
trái. Phải chăng, pho tượng này cũng với pho tượng đá đã nhắc đến ở trên (khu vực
vườn tháp – tháp gạch) là một trong những pho tượng Tổ được đặt thờ trực tiếp tại
các ngôi tháp thuộc khu vực vườn tháp của chùa còn sót lại.
Khu vườn tháp
Nằm sau khu vực nền kiến trúc 2, trên một cấp nền cao hơn, chếch về bên phải
khoảng 30m, là khu vườn tháp với dấu vết của khá nhiều ngọn tháp được xây dựng
bằng chất liệu gạch hoặc đá. Các ngôi tháp thuộc khu vườn tháp này cũng được bố
trí dải ra ở nhiều cấp cao thấp khác nhau dựa vào chính địa thế của sườn núi. Trong
đó, đáng chú ý nhất là một ngôi tháp đá và một ngôi tháp gạch còn tương đối
nguyên vẹn.
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Ngôi tháp đá cao toàn thân 8,6m, có bình đồ hình vuông (2,40m x 2,40m),
gồm 7 tầng (không tính phần đỉnh tháp và phần đế tháp) được ghép mộng cá chắc
chắn bởi các phiến đá xanh có kích thước rất lớn được mài nhẵn và gia công kỹ
càng. Ở cả bốn mặt của mỗi tầng tháp đều có mở ra các ô cửa dưới hình thức cửa
cuốn vòm. Chiều cao của mỗi tầng đều được rút ngắn và thu nhỏ lại trung bình
0,10m. Đỉnh tháp là hình ảnh của một bình nước cam lồ có bình đồ hình vuông,
được tạo dáng thuôn đều rất thanh thoát, đứng trên một đấu vuông thót đáy. Phần
mái của mỗi tầng tháp, mặt trên gần như phẳng, chỉ có các đường rãnh lõm để đặt,
ghép mộng các cấu kiện kiến trúc, mặt dưới dật thành ba cấp thu vào; ở điểm sát
với bốn góc của mái mỗi tầng người ta làm một đường chỉ (gờ) vuông nổi chạy ôm
từ mép trên xuống mép dưới như kiểu “con sơn” khiến cho kết cấu mái có được
cảm giác dường như chắc chắn và mềm mại hơn. Tuy nhiên, khác với các tầng mái
phía trên, tầng mái của tầng thứ nhất lại không được làm nhô ra mà lại hơi thu vào,
cong hình mui luyện, sau đó dật cấp thót lại và lại dật cấp rồi vươn ra hướng lên
trên tạo thành phần đế cho tầng hai. Phần đế của tầng hai này được chạm nổi xung
quanh bởi hình ảnh của những cánh sen ba tầng so le hướng lên trên, úp vào nhau.
Các cánh sen được tạo tác rất mập và dầy. Tầng một của tháp cũng có cửa mở ra
bốn hướng, trong chính giữa xuất hiện một bệ đá hoa sen hình vuông được tạo dáng
theo kiểu đấu vuông thót đáy. Mặt bên của chiếc bệ đá này, trong chính giữa chạm
nổi hình lưỡng nghi – bát quái, bao quanh bên ngoài là các hoa văn vân mây và các
chấm tròn (gồm 28 hạt) bố trí không đều nhau, dường như chúng được tuân thủ
theo nguyên tắc khá chặt chẽ của Kinh dịch? Bốn mặt bên của chiếc bệ đá này đều
có chạm nổi hình cánh sen ba lớp, tổng cộng gồm 72 cánh. Các cánh sen được tạo
tác rất mập, dầy, so le, hướng lên trên và úp vào nhau. Trên bề mặt của mỗi cánh
sen được trang trí bởi những hoa văn khắc vạch chìm lá đề và hoa văn vân mây ba
dải. Hiện tại, ngôi tháp đá này đã bị đổ gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, việc phục
dựng lại là có khả năng vì các cấu kiện kiến trúc còn tương đối đầy đủ. Theo các
nhà nghiên cứu về mỹ thuật cổ Việt Nam, đây (tháp và bệ đá có trang trí hoa sen) là
một trong những hiện vật còn lại không nhiều trên cả nước có niên đại tương đối
chính xác thuộc về thời Trần. Mặc dù các hiện vật này đã được các triều đại sau
trùng tu và sửa chữa song vẫn ẩn trong các đường nét trang trí, chạm khắc tinh xảo
đến mức điêu luyện. Đó là những dấu ấn kỹ - mỹ thuật đặc trưng góp phần khẳng
định, minh chứng cho lịch sử của hiện vật nói riêng và niên đại hình thành của toàn
bộ khu Di tích này nói chung.

Ngôi tháp gạch cao toàn thân 3,85m, có bình đồ hình vuông (1,87m x 1,87m),
được chia thành hai phần. Phần chân đế được lắp ghép hoàn toàn bởi 5 phiến đá
xanh lớn xếp chồng khít vào nhau cao khoảng 1,10m theo kiểu thắt eo tạo thành 5
cấp. Cấp trên cùng giáp với phần thân vươn ra hơi vát tạo thành hình bông sen đỡ
phần thân tháp phía trên, mặt ngoài có chạm nổi hình cánh sen hai lớp to, mập, các
cánh không có trang trí. Phần thân tháp được xây bằng gạch đỏ to bản (gạch thời
Lê) cao 2,75m, xây đặc và được tạo dáng hơi thu vào (thượng thu hạ thách). Ôm
bốn góc phía trên, nơi tiếp giáp giữa phần thân và đỉnh có trang trí hoa văn hình
khánh được đắp nổi tạo vẻ mềm mại. Tuy nhiên, ở bốn mặt của phần thân tháp (gần
sát với phần đế đá) cũng có mở ra bốn cửa dưới hình thức cửa cuốn vòm song
không thông sang nhau mà chỉ tạo thành các ô hộc lõm (0,95m x 0,50m x 0,27m).
Điều đặc biệt ở đây là, mặc dù tháp được xây bằng gạch song nếu như quan sát thì
mặt ngoài tháp cho ta cảm giác tháp như là một khối thống nhất, không có mạch
liên kết bằng vữa riêng, tách bạch mà chỉ là một màu gạch đỏ đều.
Trong một ô hộc lõm có đặt một pho tượng bằng đá trắng. Tượng được tạo
dáng trong tư thế ngồi kiết già (thiền) hai bàn chân không lộ bởi được phủ bằng các
dải áo. Hai tay của tượng thu vào lòng đùi, lòng bàn tay úp vào nhau. Từ trong lòng
hai bàn tay để lộ ra một phần của tràng hạt với 14 hạt tròn nổi chảy xuôi xuống
dưới. Ngực tượng có chạm nổi hình chữ vạn. Tuy nhiên tượng đã bị mất phần đầu.
Tượng cao 0,5m (không tính phần đầu đã bị mất), rộng vai 0,23m.
Khu vực vườn tháp, trừ hai ngôi tháp đã nhắc đến ở trên ta còn thấy có dấu vết
của một số ngôi tháp nữa. Tuy nhiên, phần lớn đó chỉ còn là những ụ đất xen lẫn
với những chất liệu (đá + gạch) được dùng .xây dựng những ngôi tháp đã đổ.
Khu vực sân, vườn của chùa chính và nhà tổ:
Qua khảo sát thực tế, chúng tôi thấy rằng trước đây để đến được khu vực trung
tâm này thì đường dẫn lên nằm hơi lệch về phía phải nền chùa chính, dấu vết còn
lại là các tảng kê bị sạt lở trôi xuống phía dưới, chúng đều có kích thước tương đối
lớn và vuông vức. Vì ở vào địa thế sườn dốc lên sân chùa không thực sự rộng, mặc
dù người xưa đã cố gắng rất nhiều để kè bó vỉa chắc chắn tạo thành các cấp nền
phía dưới kéo dài sang hai bên tạo ra khoảng không gian cần thiết phía trước các
công trình kiến trúc (6.3 – 6.4) làm sân và lối đi. Các bờ kè này nay còn dấu vết.
Vườn chùa không nằm tách bạch mà là cả một khu vực rộng lớn bao gồm toàn
bộ diện tích khuôn viên của các khu vực kể trên. Tại đây còn có khá nhiều những
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cây cổ thụ như: thông, quéo, đại, nhãn, vải, bưởi, khế, bồ hòn…tạo cho khu vực
này một dáng vẻ rất cổ kính, thanh tịnh. Mặc dù đã mấy trăm năm nhưng cây vẫn
xanh tươi, ra hoa kết trái nên vào đến đây đã phần nào làm cho ta mất đi cảm giác
hoang sơ của di tích.
Khu vực nền kiến trúc thứ 5 – 6.7 (bên trái khu vực trung tâm)
Nằm phía bên trái, cách khu vực trung tâm khoảng 800m về phía đông qua 3
dông núi chạy nhô ra. Trên đỉnh của dông núi thứ 3, ở độ cao tương đương với khu
vực chùa chính khoảng 600m (so với mặt nước biển) có diện tích khoảng trên
200m. Công trình kiến trúc này cũng có hướng chung với cả khu di tích. Tại đây,
chúng tôi thấy còn một số tảng kê chân cột làm bằng đá gạo, có kích thước khác
nhau: 0,55m x 0,55m x 0,18m, đường kính chân cột 0,45m; và 0,42m x 0,42m x
0,16m, đường kính chân cột 0,37m. Ngoài ra còn thấy xuất hiện mảnh vỡ của ngói
mũi hài đơn, gạch đỏ (như đã thấy ở các khu vực nền kiến trúc trước)…Dựa vào
mặt bằng hiện tại thì thấy rằng công trình kiến trúc này có lẽ không lớn lắm (kiến
trúc Am) và chắc hẳn sẽ có bình đồ hình chữ nhật
Khu vực nền kiến trúc thứ 6 (bên phải khu vực trung tâm)
Nằm bên phải, cách khu vực trung tâm khoảng 700m về phía Tây Nam trên
đỉnh của một dông núi và cũng có độ cao tương ứng với khu vực trung tâm. Khu
vực này tương đối bằng phẳng có diện tích vào khoảng trên 200m. Trên thực tế, tại
đây chỉ còn thấy dấu vết của nhiều mảnh vỡ của gạch, ngói….chưa tìm thấy có các
hiện vật bằng đá như ở các khu vực khác.
CÁC HIỆN VẬT TRONG DI TÍCH
- Tháp số 1, 7 tầng (không tính phần đỉnh tháp và phần đế tháp); hiện nay,
tháp đã bị đổ hoàn toàn 4 tầng trên. Tuy nhiên, các cấu kiện bị đổ còn nằm rải rác
xung quanh, có thể khôi phục lại được.; bằng đá xanh, Kích thước: tháp được chia
thành 3 phần: Phần chân tháp: cao 0,24m; dài 2,40m; rộng 2,40m; Phần thân tháp:
mỗi tầng cao khoảng trên dưới 1m; Phần đỉnh tháp: cao 1,15m.
- Tháp số 2, bằng đá xanh + gạch đỏ; còn tương đối nguyên vẹn, chỉ mất một
phần chóp đỉnh. Kích thước: tháp được chia thành 2 phần: Phần đế tháp (bằng đá
xanh): cao 1,10m; dài 1,87m; rộng 1,87m; Phần thân tháp (bằng gạch đỏ): cao
2,75m; dài 1,55m; rộng 1,50m.

- Bệ đá hoa sen, còn 01 cái, bằng đá trắng, còn tương đối nguyên vẹn trừ một
số nét chạm trên mặt bệ đã bị vỡ, bong mất. Hiện nằm khu vực vườn tháp. Kích
thước: 0,33m x 0,73m x 0,73m.
- Tảng kê chân cột số 1, 19 cái, bằng đá xanh, còn tương đối nguyên vẹn. Nằm
tại khu vực chùa chính. Kích thước: cao 0,38m; dài 1,05m; rộng 1,05m; đường kính
(điểm tiếp giáp chân cột) 0,64m.
- Tảng kê chân cột số 2, 20 cái, bằng đá xanh, còn tương đối nguyên vẹn, nằm
tại khu vực chùa chính và nhà Tổ; Kích thước: cao 0,27m; dài 0,90m; rộng 0,90m;
đường kính (điểm tiếp giáp chân cột) 0,52m.
- Bia số 1, 1 cái, bằng đá xanh, còn nguyên vẹn, nằm tại nhà bia; Kích thước:
bia được chia thành hai phần: Phần chân đế: cao 0,40m; dài 1,98m; rộng 1,40m;
Phần thân bia: cao 2,36m; dài 1,32m; rộng 0,42m.
- Bia số 2, 1 cái, bằng đá xanh, hiện bị vỡ một phần trán và một phần đáy bia;
nằm tại khu vực nhà bia. Kích thước: cao 0,82m; dầy 0,09m; rộng ngang 0,58m.
- Bia tháp mộ - “Tháp Viên Nhân”, 1 cái, bằng đá xanh, còn tương đối nguyên
vẹn, có niên đại Vĩnh Thịnh thập niên (1714). Thờ Thiền sư Thích Quảng Hữu, tự
là Tâm Quý, huý là Trần Chi, hiệu là Hoà Bình. Vị trí: đặt tại khu vực nhà bia. Kích
thước: cao 0,94m; dầy 0,20m; rộng ngang 0,65m.
- Tượng số 1, 01 cái, bằng đá xanh, hiện bị mất phần đầu, vỡ một mảng lớn
phần ngực trái và tay trái. Vị trí: tại khu vực nhà bia; Kích thước: Bệ tượng: cao
0,12m; dài 0,46m; rộng 0,34m; Thân tượng: cao (đến vai) 0,38m; ngang vai 0,28m;
ngang gối 0,37m; dầy vai 0,10m; dầy gối 0,35m.
- Tượng số 2, 1 cái, bằng đá trắng; Hiện trạng: bị mất phần đầu; Vị trí: tại khu
vực vườn tháp; Kích thước: cao 0,32m; ngang vai 0,23m; ngang gối 0,34m; dầy
0,08m; dầy gối 0,24m.
- Tượng số 3, 03 cái, bằng gỗ sơn son thiếp vàng; Hiện trạng: còn mới và
nguyên vẹn; Vị trí: tại khu vực nhà bia; Kích thước: Cao toàn thân: 0,62m; Ngang
đầu: 0,12m; Ngang vai: 0,26m; Ngang gối: 0,44m; Dầy đầu: 0,12m; Dầy vai:
0,07m; Dầy gối: 0,32m; Cao bệ sen: 0,14m.
- Tượng số 4, 01 cái, bằng đồng; Hiện trạng: còn mới và nguyên vẹn; Vị trí: tại
khu vực nhà bia; Kích thước: Cao toàn thân: 0,32m; Ngang đầu: 0,06m; Ngang vai:
0,12m; Ngang gối: 0,24m; Dầy đầu: 0,07m; Dầy vai: 0,04m; Dầy gối: 0,18m; Cao
bệ sen: 0,13m.
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- Thống đá, 01 cái, bằng đá xanh; Hiện trạng: còn nguyên vẹn; Vị trí: tại khu
vực nhà Tổ; Kích thước: Cao toàn thân 0,67m; đường kính 0,77m; Sâu lòng 0,40m;
đường kính lòng 0,60m; Lỗ thoát nước cách miệng 0,42m; đường kính 0,07m.
TÌNH TRẠNG DI TÍCH
Chùa Hồ Thiên hiện nay đã trở thành phế tích, các công trình kiến trúc đã bị
huỷ hoại nhiều bởi thời gian và con người; Năm 2002, được sự quan tâm và cho
phép của các cấp chính quyền, các nhà quản lý. Chùa Hồ Thiên đã có sư thầy Thích
Trí Thông được phép đến ở và tu hành tại chùa. Tuy nhiên, sự có mặt thường xuyên
của vị sư trụ trì mới chỉ góp phần “gây” lại và “giữ cửa” cho khu di tích, là giảm
đi sự hoang vắng tĩnh mịch của nơi cổ tích này chứ chưa thể phục hồi được các
công trình kiến trúc đã từng hiện diện nơi đây.
Hiện tại, trên phần còn lại của công trình kiến trúc được xây bằng gạch (tại
khu vực nhà bia), sư thày trụ trì đã cho lợp lại mái bằng prôximăng, nền gian giữa
và ban thờ lát gạch hoa, tạm hình thành một ngôi nhà cấp 4 gồm 3 gian được dùng
làm nơi thờ Phật, tiếp khách và sinh hoạt của nhà chùa.
Ngoài ra, mọi cơ sở phương tiện thiết yếu phục vụ cho công việc hành đạo của
nhà sư là rất sơ sài, khó khăn và thiếu thốn.
Các hiện vật chứa đựng những yếu tố gốc còn lại của di tích vẫn tiếp tục chịu
sự huỷ hoại, bào mòn trực tiếp từ thiên nhiên; và ngày càng có nguy cơ bị mất dần
đi những yếu tố nguyên gốc còn lại đó.
CÁC HÌNH THỨC SINH HOẠT VĂN HOÁ
Chùa Hồ Thiên đã, đang và vẫn sẽ là nơi sinh hoạt văn hoá tôn giáo – tín
ngưỡng của đông đảo các Thiền sư, tín đồ Phật tử và nhân dân trong vùng.
Xưa, chùa vốn là nơi mà các sư Tổ của Thiền phái Trúc Lâm thường xuyên
qua lại và đã cho xây dựng nơi đây thành trung tâm lớn vào thời điểm bấy giờ để
hành giáo, truyền kinh, giảng đạo.
Ngày nay, chùa không còn là trung tâm Phật giáo với sự có mặt hành đạo của
các Thiền sư đức cao đạo trọng nữa; nhưng vào các ngày sóc, vọng, lễ Phật đản, lễ
Vu lan....hay vào các tiểu tiết trong năm, nhà chùa đều sắm sửa lễ vật để dâng cúng
chư Phật tại gian chùa tạm.
Ngoài ra, theo như sư trụ trì cho biết thì Chùa Hồ Thiên còn nằm trong quần
thể di tích thời Trần, là một trong những nơi mà khi đương thời Trúc Lâm Lam Tổ

thường xuyên qua lại giảng kinh, hành đạo nên vào các ngày kỵ của Trúc Lâm Tam
Tổ nhà chùa đều làm cỗ cũng hết sức trọng thể và trang nghiêm.
3) Chùa Quỳnh Lâm:
Tên thường gọi: chùa Quỳnh; Tên tự: Quỳnh Lâm tự.
Nhiều sử liệu đã nói tới giá trị nghệ thuật tầm cỡ, bề thế chùa Quỳnh lâm
nhưng hầu như các sử liệu đều không xác định được ngôi chùa được hình thành từ
bao giờ. Qua nghiên cứu nội dung văn bia trong chùa có nói rõ: nguyên có các vị tổ
sư ở các triều Lý Đinh Lê Lý Trần thường xuyên tôn tạo tu sửa. Như vậy ta khẳng
định ngôi chùa được hình thành từ thời tiền Lý khoảng thế kỷ V-VI đến thế kỷ XIV
năm 1316, Pháp Loa lập viên Quỳnh Lâm. Từ đây chùa Quỳnh Lâm trở thành một
trung tâm Phật giáo của cả nước. Ngôi chùa vẫn mang tên gọi chùa Quỳnh Lâm cho
đến nay.
Chùa Quỳnh Lâm thuộc xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Ngôi chùa được xây dựng ở trung tâm ba xóm Thượng - Hạ - Sinh trong một
lòng chảo. Xung quanh phía đông, đông nam, đông bắc và tây bắc là đồi núi bao
quanh, phía trước mặt tây nam là hồ nước, đồng lúa. Nhân dân gọi đây là thế rồng
chầu hổ phục.
SỰ KIỆN, NHÂN VẬT LỊCH SỬ
Ngôi chùa được hình thành từ thời tiền Lý khoảng cuối thế kỷ V, đầu thế kỷ
VI, được tôn tạo, tu sửa thường xuyên. Trải qua các triều đại Đinh, tiền Lê – Lý,
Trần Lê, đặc biệt chùa được tôn tạo hoàn chỉnh vào triều hậu Lý - Trần, thế kỷ XIII
giữa thế kỷ XIV.
Sau khi hai lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông 1285 và 1288, vua
Trần Nhân Tông nhường ngôi cho Trần Anh Tông (1293), ông đi sâu vào nghiên
cứu Phật pháp dưới sự chỉ bảo của người bác (anh của Mẹ): Tuệ Trung Thường Sỹ.
Năm 1299 Trần Nhân Tông chính thức xuất gia vào tu ở núi Yên Tử, ông
thành lập phái Trúc lâm lấy Pháp hiệu là Trúc Lâm đại sỹ. Ông đã đi khắp nơi, đặc
biệt khắp các chốn thôn quê trừ bỏ các dâm từ, dạy dân thực hiện thập thiên chính.
Trong cuộc Vân du 1304, Nhân Tông gặp Pháp Loa ở Nam Sách (Pháp Loa tên thật
là Đồng Kiên Cương, quê ở thôn Đồng hoà, Hương cửu la, Giang Nam sách). Từ
đó Pháp Loa được dìu dắt và trở thành ông tổ thứ 2 của phái Trúc Lâm (ngày 1 Tết
Mậu thân 1308…
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Sau khi Pháp loa được trao Pháp y đứng đầu giáo hội, Phật giáo Việt Nam
phát triển mạnh mẽ, mỗi lần tô tượng, dựng chùa đều được sự ủng hộ rất lớn của
nhà vua, các giới quý tộc. Pháp Loa cho xây dựng 33 cơ sở điện Phật, các chùa
kinh, tăng đường, xây dựng các am thờ như Hồ Thiên, Chân Lạc, An ma, Vĩnh
Khê, Hạc Lai, mở rộng các chùa chiền cũ như chùa Thanh Mai, Côn Sơn, chùa Báo
Ân (siêu loại).

Hiện nay, chủ trì chính của ngôi chùa là Thích Đạo Quang, người làng Yên
Lâm, xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ông cho xây dựng thêm
4 gian nhà khách (1990) và sửa lại một số ngọn tháp, dựng thêm 2 ngọn cờ ở vườn
tháp trước cửa. Theo tư liệu ảnh chụp hiện có ở thư viện Quốc gia (ảnh chụp trong
khoảng từ năm 1851 đến 1878), vườn tháp trước cửa chỉ có 3 ngọn. Hiện nay vườn
tháp này gồm 7 ngọn, và xây thêm một số tường bao.

Chính trong thời kỳ này, trên cơ sở chùa Quỳnh Lâm cũ; vào năm 1316, Pháp
loa cho thành lập viện Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm trở thành trung tâm Phật giáo lớn
với 2000 mẫu ruộng, gia nô hơn 1000 người.

Từ một ngôi chùa hình thành từ thời tiền Lý thờ Phật; đến thế kỷ XIII-XIV
phái Trúc Lâm được hình thành và kế thừa các dòng thiền trước đó. Theo sơ đồ ở
bài lược dân thiều phái, đồ in ở trước sách Trúc lâm Tuệ trung thượng sĩ ngữ lục
(bản in năm 1683, trang 6a), ta có một trật tự truyền thừa đến ba vị tổ phái Trúc lâm
đã trụ trì ở Yên Tử Quỳnh Lâm như sau: Thông Thiền, tức Lự - Ứng Thuận – Tiêu
dao - Tuệ Trung - Điều Ngự (Trúc lâm) – Pháp Loa - Huyền Quang.

Trên cơ sở một trung tâm Phật giáo, Pháp loa cho tiến hành xây dựng lại chùa
Quỳnh Lâm với một kiến trúc đồ sộ hoàn chỉnh vào năm 1329 (tức vào thời vua
Trần Minh Tông). Quỳnh Lâm trở thành một đệ nhất danh lam cổ tích của nước An
Nam (văn bia). Nhiều hội lớn có tiếng được tổ chức tại đây như hội “Thiên Phật”
bảy ngày bảy đêm (1325), từ đây chùa là một trung tâm đào tạo các sư cho đạo
Phật. Nhiều nhà sư có tiếng từng đi tu ở nhiều chùa, nhiều nơi khác đã về chủ trì
An toạ tuổi già ở đây; khi tịch được xây tháp khắc bia thờ như An Tâm, Tĩnh Lự,
Phù Vân, Chân Nguyện….Giữa thế kỷ XVIII, chúa Trịnh cho tu sửa tôn tạo các lan
can bậc, hai con sấu đá và một số công trình khác nhưng vì tốn kém quá mức, nhân
dân phục vụ vất vả, lòng người bất bình, nhiều cuộc khởi nghĩa chớm bùng phát
nên công trình bị bỏ dở, mới đưa được một con sấu đá bên trái vào đúng vị trí; còn
bên phải, lan can hai bên mới tạc xong chưa đưa vào vị trí. Hiện nay các lan can,
con sấu đá này vẫn nằm ở góc dưới chùa.
Trải qua chiến tranh và bề dày của lớp bụi thời gian, chùa Quỳnh Lâm - ngoài
vai trò là một trung tâm Phật giáo, còn là một trong những cơ sở hoạt động của
Trần Cao, dốc Tít, rồi đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lại nằm
trong đệ tứ Chiến khu Đông Triều với một tổng thể kiến trúc đồ sộ, chùa Quỳnh
Lâm đã bị phá huỷ hoàn toàn (1947). Các nguyên vật liệu như đá, gạch đá bị tháo
dỡ đem ra xây dựng ở các đồn bốt ở ngoài thị trấn Đông Triều (trong kháng chiến
chống Pháp). Nay ngôi chùa chỉ còn là phế tích.
Năm Đinh Dậu (1957), Thích Thanh Trí, quê ở Vạn Vân, Thổ Hà, Hà Bắc đã
về tu ở đây và cùng nhân dân xây dựng phần kiến trúc như đang thấy hiện nay.
Năm Đinh Mùi (1967) xây dựng tiếp khu nhà Tổ.

Di tích chùa Quỳnh Lâm in đậm dấu ấn văn hoá Lý, Trần, Lê và đã luôn được
tôn tạo cho tới tận thời Nguyễn. Điều này được thể hiện qua các hoạ tiết điêu khắc,
hoa văn trang trí ở bệ đá kê chân cột con rồng trên trán bia, con giống đất
nung…với hàng loạt nguyên vật liệu đá tang xanh thớ mịn, gạch vồ, ngói mũi hài…
Với địa thế kín đáo của khu Đông Bắc, di tích chùa Quỳnh Lâm còn được
chọn làm cơ sở cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Trong khoảng những năm 1946-1947, chùa đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Hiện chùa chỉ
còn lại một số bia, tháp song cũng bị mảnh đạn găm lỗ chỗ.
Về đồ thờ, hiện tượng còn lại trong chùa đa số là tượng từ các nơi khác mang
đến, nên có phần lộn xộn. Song đáng chú ý hơn cả là các pho tượng sau: 3 pho Tam
thế, 2 pho An nam Ca Diếp, và tiêu biểu là pho Quan âm Thiên thu Thiên Nhỡn
tương dược được tạc vào cuối triều Lê, thế kỷ XVIII. Nghệ thuật điêu khắc tinh tế,
các đường nét chạm lộng, sống động (qua chi tiết tà áo), bố cục hài hoà.
HÌNH DẠNG DI TÍCH
Di tích chùa Quỳnh Lâm nằm trọn trong một lòng chảo thuộc một triền đồi,
trong vòng cung Đông Triều kéo từ Yên Tử xuống; xung quanh là đồi núi bao bọc;
phía trước cửa chùa là hồ nước, đồng lúa với thế đầu gối sơn, chân đạp thuỷ. Nhân
dân thường gọi đây là thế “rồng chầu hổ phục”. Bốn góc chùa là bốn gò đất nổi;
tương truyền đây là bốn “mắt rồng” tứ trấn xuyên thấu tâm sinh.
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Toàn bộ cảnh quan nơi ngôi chùa toạ lạc không những thể hiện sự thanh cao u
tịch tu tiên đắc đạo, sự tu nghiêm của chốn tu hành, mà nơi đây còn là một kỳ quan
sơn thuỷ hữu tình thơ mộng.
- Tuy hiện tại, chùa chỉ còn là phế tích nhưng qua khảo sát thực địa, chúng ta
thấy ngôi chùa cổ được xây dựng với diện tích 4050 m2, chiều dài 75m, chiều rộng
54m. Chùa nằm trong khu vực I (được tô màu đỏ trên bản đồ) – là khu vực bất khả
xâm phạm, và toàn bộ các công trình kiến trúc trong quần thể chùa Quỳnh Lâm
được xây dựng theo kiểu kiến trúc chữ ĐINH (có chuôi vồ) hướng chính Tây nam.
Bên trái chùa là vườn tháp tổ; đa số các ngọn tháp này xây bằng đá tảng xanh
thớ mịn và gạch vồ, chất kết dính là vôi cát, đường mật, sử dụng kỹ thuật ghép
mộng. Hiện nay vườn tháp về cơ bản đã bị đổ vỡ, chỉ còn lại các phế tích, các bài
vị, các tấm bia khắc niên hiệu dựng tháp.
- Tháp còn lại nguyên vẹn là tháp tổ chân nguyên 5 tầng. Theo nội dung văn
bia khắc xung quanh tháp (dòng chữ “Tịch Quang bảo tháp”) thì tháp được xây
dựng năm 1727, đặc biệt một mặt ở tầng 3 khắc nội dung trùng tu lại tháp vào năm
1769 (Cảnh Hưng tam thập niên) là “Bảo thái bát Niên”. Tháp cao khoảng 7m,
nguyên liệu chủ yếu là đá xanh thớ mịn, sử dụng kỹ thuật tạc đá tinh tế để dựng
tháp, kỹ thuật ghép mộng chắc chắn, đỉnh tháp hình búp đa thu nhỏ dần, các đầu
dập tầng tầng, lớp lớp lên mãi tận không trung tạo cho du khách cảm giác choáng
ngợp nơi cảnh Phật. Tháp được xây dựng không phong phú như các tháp thời Lý;
(nó không có những tượng kim cương đứng ở cửa, những tiên nữ bưng mâm hứng
móc ngọc ở đỉnh, những chim thần ở các con sơn); ở đây chỉ trang trí hoa văn hình
rồng, hoa lá. Tháp được dựng vào thế kỷ XVIII.

- Tháp chính giữa bằng nguyên liệu đá xanh thớ mịn, bệ xây giật cấp bằng
nguyên vật liệu hiện đại (trùng tu năm 1990). Tháp gồm 5 tầng, mỗi tầng biểu hiện
là một toà sen với kỹ thuật ghép mộng chắc chắn. Hai bên mỗi bên có 2 tháp nhỏ,
bệ xây giật nhị cấp, nguyên vật liệu cũng bằng đá xanh ghép mộng.
Hai bên tháp mới xây thêm vào năm 1990, sử dụng nguyên vật liệu hiện đại là
vôi ximăng cát.
Trải qua thời gian và chiến tranh, vườn tháp đã tu sửa lại nhiều lần, mang dấu
ấn nhiều thời đại; nhưng nhìn chung tháp vẫn giữ được cốt cách, hình dáng cổ xưa.
Đây là công trình kiến trúc có giá trị của dân tộc, tuy nó không phải là loại cao
lớn đồ sộ, nhưng, với vẻ thanh thoát nên gợi cho khách đến vãng cảnh cảm giác
siêu thoát linh thiêng trước cửa thiền tâm.
Trước cửa chùa còn 2 bia lớn:
+ Bia thứ nhất cao 2240m; rộng 1,55m; dầy 0,25m. Trán bia hình bán nguyệt
chạm khắc lưỡng long chầu nguyệt, bia khắc chữ, hai mặt xung quanh trang trí hoa
dây lồng rồng. Hình tượng con rồng trên trán bia in đậm dấu ấn rồng Lý: thân tròn
dài, nhỏ dần về phía đuôi, nhiều khúc uốn lượn dẻo dai chắc chắn, những đường
cong linh hoạt và tế nhị, chân thanh mảnh có 3 ngón. Toàn bộ hình tượng con rồng
như đang bay lượn nhẹ nhàng trên không trung thể hiện sự cầu mong mưa thuận gió
hoà, nó gắn chặt với truyền thống tổ “Con rồng, cháu tiên”.
Thật đáng tiếc là 2 mặt bia không biết vì nguyên nhân nào mà vào thế kỷ
XVIII, chữ được khắc khi dựng bia đã bị xoá bỏ và khắc lại do Nguyên Thực Phác
soạn thảo. Bởi vậy mà hoa văn hoạ tiết trang trí xung quanh bia về cơ bản là thời
Lý Trần, ngoài ra còn có sự xen kẽ nghệ thuật thời Lê.

Bên trái là tháp Hoà thượng 3 tầng xây bằng nguyên vật liệu gạch bát, gạch
vồ, trên tháp có gắn một bài vị đá xanh thớ mịn. Tháp dựng thế kỷ XVIII (1770,
Cảnh Hưng tam thập nhất niên). Tháp đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

(Bia khắc niên hiệu Cảnh Hưng nhị thập lục nguyệt nhị thập lục nhật 26 tháng
6 năm 1765).

- Trên những xà nổi của những tháp đã bị đổ vỡ chỉ còn lại bài vị: bài vị thứ
nhất có niên hiệu Cảnh hưng thập cưu niên (1758).

+ Bia thứ hai hình vuông được khắc chữ bốn mặt, đỉnh hình búp đa, chiều cao
1,45m; rộng 0,68m; đây là bia công điều của chùa. Bia khắc năm 1662 (Cảnh Trị
nhị niên).

Bài vị tháp bị đổ thứ hai có niên hiệu Cảnh hưng nhị thập tam niên (1762).
Còn một loại tháp khác nữa chỉ còn phế tích, không xác định được niên đại
Trước cửa chùa là vườn tháp. Theo tư liệu ảnh chụp cổ trước 1945 thì vườn
tháp chỉ có 5 ngọn, mới xây thêm 2 ngọn vào năm 1990.

Bước lên chùa khách có thể qua ba cửa đều được xây dựng bằng đá xanh, mỗi
tảng rộng 0,40m; dài 0,60m; dày 0,20m. Cửa giữa lan can hai bên được tạc 2 con
sấu đá đầu sư tử, bờm ngựa, đao hoa, vân xoắn dài 3,20m (chỉ có một bên đúng vị
trí bên phải đã chuyển rời chỗ khác). Các con sấu đá, lan can bậc này được tạc vào
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thế kỷ XVIII, vào thời các chúa Trịnh mới được tạc xong nhưng chưa đưa vào vị trí
do quá tốn kém nên công trình này bị bỏ dở.
Hai cửa hai bên tả, hữu cũng đều được xây dựng bằng đá xanh, lan can hai bên
thành bậc và được tạc đá cửa cấp (9 cấp) dài 3,35m; tất cả đều bị đổ vỡ, xáo trộn và
không đúng vị trí xếp đặt (nằm ở góc phải + trái chùa).
Qua cửa giữa tới lầu chuông. Theo ảnh chụp trước năm 1945 và nghe lời kể lại
của các cụ trong làng, lầu chuông được xây dựng 3 tầng; hiện nay chỉ còn lại 3 tảng
đá kê chân cột, đường kính 0,80m; có trang trí gờ chỉ xung quanh. Tiếp theo lầu
chuông là sân chùa nay cũng vẫn là sân chùa, với diện tích 183609m2.
Tiếp đó là tam bảo do Thích Thanh Trí xây dựng năm 1947. Tam bảo là 3 dãy
nhà song song nối liền nhau, theo phong cách kiến trúc cổ Việt Nam. Hiện nay tam
bảo không còn nữa, các tảng kê chân cột bị xáo trộn, không xác định ra các tảng kê
này ở chỗ nào, nhưng, tuy nhiên vẫn còn thấy rõ dấu ấn toà nhà cổ xưa được xây
dựng rất hài hoà, lôgíc.
Các đá kê chân cột được dựng tạc và đẽo rất tinh tế, xung quanh trang trí cánh
sen cách điệu: đầu mập, gờ chi nổi, bố cục hài hoà. Bệ to có đường kính toàn bộ là
1,50m; bệ nhỏ nhất 0,35m; đặc biệt là chùa Quỳnh Lâm còn có 1 loại đá tảng kê
chân cột lõm bán nguyệt, đường kính mặt lõm 0,36m; đường gờ chi nổi vòng quanh
0,47m. Bệ vuông thì kích thước 1 cạnh 0,53m. Tóm lại, thông qua khảo sát thì phế
tích thực trạng toà tam bảo được xây rất đồ sộ và đa dạng.
Theo lời kể thì chùa còn có toà chứa 3 cây cửu phẩm, rồi đến hậu cung, chuôi
vồ. Diện tích xây dựng 133 m2. Hiện nay trên nền móng hậu cung còn 1 bia hậu ký
khắc vào thế kỷ XVII (Chính hoà 1680), thời vua Lê Hy Tông. Mặt trước của bia
tạc 1 phụ nữ mũ áo ngồi xấp bằng, ba mặt còn lại được khắc chữ.
Hai bên tả hữu là hai dãy tả vu, hữu vu. Theo lời kể lại của các cụ thì bên phải
là thập điện diêm vương, bên trái là hệ thống nhà tăng, nhà bếp ; đặc biệt qua khảo
sát thì hiện nay, bên trái còn lại 1 bể nước chìm. Do vậy lời kể trên là có cơ sở.
Hai dãy tả hữu vu kéo dài hai bên ngang với lầu chuông cho tới hậu cung. Các
tảng kê chân cột lộn xộn không xác định rõ. Năm 1910 chùa đã bị hoả hoạn, một số
kiến trúc điện đài, lầu chuông, gác trống đã bị thiêu huỷ.
Với những nghiên cứu khảo sát phế tích còn lại, có thể có một vài tóm tắt về di
tích chùa Quỳnh Lâm như sau : nguyên vật liệu chủ yếu : đá xanh thớ mịn, gạch vồ,
gạch bát có trang trí hoa văn (hình rồng lộn, hoa lá, đầu rồng đất nung TK XIV

(thời Trần)), bệ tượng trang trí hoa sen... điều đó cho ta thấy được tầm cỡ, quy mô
to lớn, giá trị nghệ thuật của ngôi chùa cổ. Và ta có thể dự đoán rằng trong lòng di
tích chùa Quỳnh Lâm là một kho tàng nghệ thuật tiềm ẩn, cần phải có thời gian
nghiên cứu khảo cổ học.
Sách tam tổ thực lục có nói rõ : « Họ cho dựng thêm các tượng đồng to lớn,
mở mang thêm hàng trăm gian điện gác khang trang lộng lẫy ».
Hiện nay ngôi chùa hoàn toàn mang các đặc điểm của kiến trúc hiện đại.
Cổng chùa xây bằng vôi cát ximăng, gạch chỉ do bà Lùn (người trông coi
chùa) xây dựng vào năm 1981.
Ngôi chùa hiện do Thích Thanh Trí xây dựng vào năm Đinh Dậu (1957) gồm
3 phần, với kiến trúc kiểu chữ ĐINH (chuôi vồ).
Tiền đường, diện tích 19,20m2 gồm 3 gian thông nhau, bên phải treo 1 chuông
đồng niên hiệu Minh mệnh nguyên niên (1820) đường kính 0,76m ; dài 1,10m ;
quai chuông 0,40m, đúc đầu rồng. Xung quanh khắc 4 chữ : Quỳnh Lâm tự trung
(Chuông chùa Quỳnh Lâm) và có 4 núm chạy xung quanh. Phần thân trên khắc
chữ; phần dưới trang trí đường diềm, gờ chỉ nổi hình chữ nhật có chạy triện, góc
trang trí hoa dây tinh tế sống động.
Bên trái treo khánh đá cao 0,72m ; dài 1,35m ; dày 0,12m ; gồm 6 núm nổi,
mỗi mặt 3 núm. Đây là khánh mới được tạc vào đầu thế kỷ XX. Theo các cụ trong
làng kể lại thì khánh cũ của chùa đã bị đập vỡ vào thời kỳ thực dân Pháp xâm lược,
cuối thế kỷ XIX.
Thượng điện, diện tích 25,20m2 ; chính giữa là hương án sơn son thiếp vàng
cao 1,10m ; dài 1,80m ; đặt trên 1 chiếc bàn. Trên hương án đặt ba pho tượng tam
thế, phía trên treo 1 bức y môn bằng vải thêu lưỡng long chầu nguyệt.
Bên phải là bàn thờ Đức mẫu xây bằng gạch vôi ximăng cát cao 1,06m ; dài
1,70m ; trên bàn đặt sáu pho tượng mẫu, đầu đội mũ kim khôi, đường kính mặt
0,35m ; một bát nhang bằng sứ cao 0,20m, đường kính miệng 0,25m, phía trên bàn
treo bức hoành phi bằng gỗ sơn son thiếp bạc có khắc nổi dòng chữ « âm dương
hợp đức » (Niên hiệu Đinh mão bảo đại).
Bên trái là bàn thờ Đức ông được xây đăng đối với ban thờ Mẫu cao 1,06m ;
dài 1,70m. Tượng đức ông toạ trên ngai đầu đội mũ triều thiên, chân đi giày, hai
bên là 2 pho Nam tào - Bắc đẩu. Cấp dưới gồm ba pho tượng nhỏ đứng, tay ôm
nghiên bút, trên treo một cuốn thư (Trần triều thánh tổ) (từ nơi khác mang đến).
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Hậu cung (chuôi vồ) diện tích 14,805m2 toàn bộ bàn thờ được xây kiểu giật
cấp ; nguyên vật liệu là vôi, cát, ximăng, gạch chỉ. Trên cùng là ba pho tam thế
(tượng gỗ) toạ trên toà sen.

Hiện nay phần kiến trúc chùa Quỳnh Lâm gồm khu chùa chính, nhà tổ, nhà
khách không có gì đặc sắc : vì kèo đơn giản, mái bằng bêtông cốt sắt, tất cả đều
mới xây dựng từ năm 1957 đến nay.

Cấp II : pho thiên thủ thiên nhỡn gồm 5 đôi tay. Hai bên đặt 2 pho Nam tào Bắc đẩu (tượng mới, đưa từ nơi khác đến).

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hầu như giá trị của công
trình kiến trúc cổ An nam đệ nhất danh lam cổ tích đã hoàn toàn bị huỷ diệt, chỉ
còn lại là 1 phế tích kiến trúc tôn giáo nghệ thuật.

Cấp III : ở giữa là Ngọc hoàng ngự trên ngai, đầu đội mũ triều thiên, tay cầm
sổ thiên tào, hai bên là hai pho tượng đứng chắp tay An nam ca diếp.
Cấp IV : là toà Cửu long (thích ca sơ sinh), hai bên là hai pho tượng đứng
chắp tay Quan Âm thế chí. Tượng đứng trên toà sen.
Bên trái là nhà tổ gồm 5 gian nhỏ, xây dựng năm Đinh mùi 1967, kiến trúc vì
kèo đơn giản, diện tích 2907m2.
Ba gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên, trên đặt 1 ngai tay cuốn đầu rồng, trong ngai
đặt 1 bài vị gỗ sơn son thiếp bạc, và đặt 1 pho tượng nhỏ đứng. Cấp dưới đặt 1 pho
tượng ngồi thiền chắp tay toạ trên toà sen. Hai bên hai bài vị, bên ngoài là hương án
sơn son thiếp vàng dài 1,80m ; rộng 1m ; cao 1m. Trên mặt hương án đặt 1 bát
nhang bằng đồng, hai bên gắn 2 con rồng chầu vào bốn tay : 2 tay ôm miệng, 2 tay
ôm ngang bát, bát hương từ nơi khác đem đến.
Hai gian 2 bên là phòng ở của sư.
Tiếp nối về bên trái là 2 gian nhà mái bằng mới xây dựng năm 1990 bởi Thích
Đạo Quang ; gian ngoài là bàn thờ tổ (Trúc lâm tam tổ) gồm 3 pho : Trần Nhân
Tông, Pháp loa, Huyền Quang và các vị tổ khác (mới đưa lên trên cùng là 3 pho
tam thế, 2 bên là Nam tào - Bắc đẩu).
(Chú ý : vừa qua phòng Văn thể có đưa 1 số tượng ở các chùa bị sụp đổ về
chùa Quỳnh Lâm và được đặt lộn xộn lên các ban thờ).
Gian trong là nhà ở của sư.
Ngoài cùng phía bên trái là nhà khách, xây dựng 1990, mái bằng, kiến trúc
hiện đại. Gian ngoài xây 1 ban thờ kiểu vòm cuốn, trên đặt 1 bia đá hậu kỳ Đồng
phụng lập, và một bát nhang bằng sứ.
Tóm lại, hiện nay phần kiến trúc hiện có của chùa Quỳnh Lâm không có gì đặc
sắc, toàn bộ là kiến trúc và nguyên vật liệu xây dựng hiện đại. Nói chính xác thì
đây là nơi để nhân dân đến thờ phụng lễ bái.
GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, KHOA HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HOÁ

Qua nghiên cứu, khảo sát những di vật phế tích còn lại, ta có thể khẳng định
một điều : di tích chùa Quỳnh Lâm là một kho tàng nghệ thuật văn hoá vô giá, đặc
biệt là tấm bia lớn còn lại trước cửa chùa, một số hoa văn trang trí còn lại : hình
rồng, hoa lá, hoa sen cách điệu, những con giống bằng đất nung (đầu rồng), sấu đá
(lan can bậc).... Đó là những giá trị khoa học nghệ thuật đặc sắc, in đậm dấu ấn nền
văn hoá Lý Trần còn sót lại trong kho tàng nghệ thuật nước ta, bên cạnh chùa Phổ
Minh (Nam Định), chùa Bối Khê.
Bên cạnh nghệ thuật văn hoá Lý Trần, chùa Quỳnh Lâm còn mang dấu ấn của
nền nghệ thuật thời Lê, Nguyễn sau này như Hệ thống tháp : tháp tổ Châu Nguyên,
vườn tháp trước cửa chùa.
Chùa Quỳnh Lâm có 1 giá trị nghệ thuật nhất định toát ra từ chuông đồng,
khánh đá. Về tượng thờ, theo như tấm bia lớn còn lưu lại nói rõ : Đức Phật không
lô đã đúc tượng Di lặc khổng lồ cao hơn 6 trượng (khoảng 22m) được chứa trong
nhà thượng điện cao 7 trượng (khoảng 25m). Đó là 1 trong 4 đại tứ khí của nước
Nam : tượng chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, đình vạc ở chùa
Phổ Minh. Qua đó ta có thể hình dung giá trị khoa học nghệ thuật về hệ thống
tượng chùa Quỳnh Lâm hiện còn tồn tại.
Đó là 3 pho tam thế, quan âm thiên thu thiên nhơn với năm đôi tay toả ra từ
thân tượng uyển chuyển, sinh động mà đầy sự linh thiêng tôn nghiêm nơi cõi thiền
tâm. Đặc sắc hơn cả là các pho A Nam đà, ca diếp tượng đứng trên toà sen ; qua
đường nét chạm hài hoà cân đối, các hoạ tiết nổi bật tinh tế sống động như tà áo cà
sa đang mở trước làn khói khi chúng sinh thể hiện lòng thành kính thắp nén hương
thơm. Tiếp theo là pho tượng Ngọc hoàng ngự trị cấp III của ban thờ, đầu đội mũ
Triều thiên, tay cầm sổ thiên tào, nghiên bút với nét mặt nghiêm nghị sáng suốt mà
đầy tình nhân ái vị tha. Tới đây du khách dễ choáng bởi cảm giác siêu thoát linh
thiêng cõi niết bàn, nhưng vẫn gần gũi với con người trần tục. Hầu hết các pho
tượng này đều thể hiện rõ đường nét, dấu ấn cuối thời Lê thế kỷ XVIII.
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Di tích chùa Quỳnh Lâm còn chứa đựng giá trị lịch sử gắn liền với lịch sử đấu
tranh của dân tộc. Với địa thế sơn lâm kín đáo, năm 1916 cuộc khởi nghĩa Trần
Cao, Đốc Tít cũng đã chọn nơi đây làm đại bản doanh đầu tiên.
Trong kháng chiến chống Pháp, di tích nằm trong Đệ tứ chiến khu Đông
Triều. Chùa Quỳnh Lâm là một trong những cơ sở kháng chiến góp phần thắng lợi
trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Vì thế, chùa đã bị bom mình huỷ hoại
hoàn toàn vào năm 1947.
Tóm lại, di tích chùa Quỳnh Lâm có giá trị to lớn, nó vừa chứa đựng một kho
tàng nghệ thuật phong phú, vừa gắn liền với lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ;
từ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông (mà sau đó Trần Nhân
Tông đã chọn nơi cửa ải Đông Bắc này làm nơi tu hành) cho đến khởi nghĩa Trần
Cao, Đốc Tít và cuối cùng là cuộc kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp xâm
lược. Trải qua thời gian và chiến tranh, phần nào giá trị lịch sử khoa học nghệ thuật
văn hoá của di tích chùa Quỳnh Lâm đã bị phai mờ đi. Hiện di tích chỉ còn lại là
một phế tích lịch sử kiến trúc tôn giáo nghệ thuật.
TÌNH TRẠNG DI TÍCH
Di tích chùa Quỳnh Lâm hiện nay có hai hiện trạng: phần kiến trúc hiện đại
mới được xây dựng từ năm 1957, đến nay đã qua bốn đợt trùng tu chính (1957 –
1967 – 1981 – 1990) và thường xuyên được trông nom. Đặc biệt hiện còn được sự
quan tâm của UBND xã Tràng An và trụ trì chính của chùa là Thích Đạo Quang +
Thích Thanh Hiển. Các đồ thờ, tượng thường xuyên được tu sửa, tô sơn lại. Một số
di vật phát hiện được như: Gạch bát trang trí hoa văn hình rồng, hoa lá ; Các đầu
rồng đất nung; Chân đèn chất liệu gốm men rạn.
Toàn bộ cảnh quan, các di vật phế tích còn lại như tháp, bia đá, sấu đá....nằm
trong khu vực di tích đang ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng : Độ xiên của tháp
Hoà Thượng TK XVIII (1770), tấm bia lớn trước cửa chùa siêu, sự xê dịch xáo trộn
của con sấu đá, các lan can bậc so với mặt đất...., rồi cả sự canh tác, đào bới khu
vực vườn tháp, vườn phía sau chùa.
4) Chùa Tuyết: Chùa Tuyết có tên chữ là “Trung Tiết tự”, là ngôi chùa thứ ba
nằm trong khu di tích kiến trúc Phật giáo đời Trần. Chùa nằm rất gần với khu đền
An Sinh, được xây dựng vào thời Trần, ngoài việc thờ Phật, chùa còn thờ cả hai vị
thánh ở đời Trần là Đặng Tảo và Lê Chung - hai vị cận thần tin cẩn của vua Trần
Anh Tông. Theo sử cũ, khi vua Trần Anh Tông mất, nhà Trần đã đưa linh cữu về

táng ở Thái Lăng thuộc An Sinh thì hai vị cận thần này cũng chuyển cả gia đình về
đây để trông coi phần mộ của vua, dựng chùa để thờ Phật và ở đây cho đến cuối
đời. Xưa kia chùa có quy mô khá lớn, được xây dựng ở khu đất bằng phẳng, thoáng
đãng, xung quanh có cây cối cổ thụ bao bọc nhưng trong kháng chiến chống Pháp,
chùa bị phá huỷ nghiêm trọng. Vào thập kỷ 90, chùa được xây dựng lại trên nền cũ
nhưng quy mô nhỏ hơn và kiến trúc điêu khắc không còn cổ kính như cũ nữa.
 Hệ thống đạo quán
Quán Ngọc Thanh:
Theo Đại Việt Sử kí toàn thư, năm 1399, (Minh Thái Tổ Kiến Văn năm thứ 1).
Mùa hạ, tháng 4, Hồ Quý Ly bức vua phải xuất gia thờ Đạo giáo, ra ở quán Ngọc
Thanh thôn Đạm Thủy (nay thuộc huyện Đông Triều – Quảng Ninh), mật sai nội
tẩm học sinh Nguyễn Cẩn đi theo để trông coi. Quý Ly làm bài thơ đưa cho Nguyên
Quân, tức vua Thuận Tông rằng:
Trước đó vua hèn ngu,
Hôn Đức và Linh Đức.
Sao không sớm liệu đi,
Để cho người nhọc sức?
Cẩn dâng thuốc độc. Vua không chết, lại dâng nước dừa và không cho ăn mà
vẫn không chết. Khi sai Xa kỵ vệ thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh thắt cổ mới
chết và đem chôn ở lăng Yên Sinh, miếu hiệu là Thuận Tông.
Ngoài ra còn có chùa núi Ngọc Thanh, thờ Phật và Đức thánh Trần.
3.1.2. Sự phong phú của các loại hình văn hóa dân gian
"§«ng TriÒu" mμ TrÇn Dô T«ng ®Æt ra lμ cã ý chØ TriÒu ®×nh ë phÝa §«ng, bëi
thÕ ngμy TÕt, c¸c ngμy giç, råi ®Õn lÔ héi, hÇu nh− c¶ triÒu ®×nh ®Òu kÐo vÒ §«ng
TriÒu. Ta biÕt "lÔ héi Tiªn PhËt" kÐo dμi ®Õn 7 ngμy, hμng v¹n ng−êi tõ c¸c lé c¸c
trÊn còng kÐo vÒ n¬i ng«i chïa to nhÊt xø §«ng, n¬i cã bøc t−îng ®ång lín, mét
trong tø ®¹i khÝ, n¬i cã kh¸nh ®¸ chu«ng ®ång cùc lín. D©n gian cã c©u : "Ngâ chïa
L©m, s©n chïa Muèng, ruéng chïa Quúnh"
a) Mét sè ho¹t ®éng lÔ héi truyÒn thèng
Lễ hội đền Sinh: được mở vào ngày 20-8 âm lịch hàng năm - ngày giỗ của
Đức thánh Trần. Cứ vào dịp này, UBND huyện Đông Triều lại long trọng khai hội
đền Sinh. Phần lễ bắt đầu bằng việc dâng hương, dâng hoa của lãnh đạo huyện
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Đông Triều, dòng tộc nhà Trần, bà con anh em xa gần, du khách thập
phương…tưởng nhớ anh linh các vua Trần và Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc
Tuấn. Phần hội thường có các màn biểu diễn văn nghệ, võ thuật, các trò chơi dân
gian, các trận đấu bóng…
Ngày giỗ các vua Nhà Trần thờ ở đền An Sinh:
1) Ngày mồng một tháng tư, giỗ Trần Thái Tông;
2) Ngày hai mươi năm tháng năm, giỗ Trần Thánh Tông;
3) Ngày mùng ba tháng mười một, giỗ Trần Nhân Tông;
4) Ngày mười sáu tháng ba (năm Canh Thân), giỗ Trần Anh Tông;
5) Ngày mười chín tháng hai (năm Đinh Dậu), giỗ Trần Minh Tông;
6) Ngày .... tháng ...... (năm Tân Tỵ), giỗ Trần Hiến Tông;
7) Ngày hai mươi ba tháng năm (năm Kỷ Dậu), giỗ Trần Dụ Tông;
8) Ngày mười năm tháng chạp (năm Giáp Tuất), giỗ Trần Nghệ Tông;
Ngoài các hoạt động diễn ra ở đền Sinh, mỗi một năm, dòng họ Trần ở Đông
Triều và các vùng phụ cận đều kỉ niệm ngày hoá của Đức Thánh Trần tại nhà một
hậu duệ. Buổi lễ là dịp con cháu trong dòng tộc họ Trần cùng ôn lại truyền thống
bất khuất của ông cha thuở trước, giáo dục con cháu chuyện mai sau. Mỗi lần
nghiêng mình trước anh linh của tổ tiên và danh tướng Trần Hưng Đạo, con cháu
dòng tộc nhà Trần lại cùng nhau lắng nghe bài văn khấn tổ tiên của trưởng tộc họ
Trần ở Đông Triều Trần Minh Tưởng.
VĂN KHẤN TỔ TIÊN HỌ TRẦN
(Trần Minh Tưởng soạn)
Kính tấu anh linh các vị chư hoàng đế vương triều Trần!
Kính tấu anh linh Đức thánh Trần Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn!
Hôm nay, ngày 20 tháng 8 Kỷ Sửu 2009
Chúng con gồm nhiều thế hệ dòng tộc họ Trần Việt Nam huyện Đông Triều Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh, hội tụ tại An Sinh để kỷ niệm ngày hoá của đức ngài.
Xin có tấm lòng ngưỡng mộ thỉnh cầu đức thánh ngài chứng giám.
Nhớ tổ tiên xưa
Vốn dòng hào kiệt
Từ An Sinh, Tứ Mạc, Hưng Hà tới mọi miền đất nước
Nghề nông, chài khởi nghiệp quân vương

Xây điền trang, lập ấp mở đường
Dựng quân đội lập lên nghiệp lớn
Tiếp dòng lịch sử nối chí ngàn xưa
Các đức vua Hùng hồn thiêng sông núi
Tiếp nối nhà Ngô, Đinh, Lê, Lý
Tụ chí nhà Trần hào khí Đông A
Ba lần đại thắng Nguyên Mông nước Việt anh hùng vang bốn cõi
Đắp đê phòng lụt, đào mương tưới nước khắp ruộng đồng
Khoan thư sức dân, tôn trọng hiền tài vi thượng sách
Ngoài biên giới lấy kế bình yên, độc lập chủ quyền luôn giữ vững
Nội các triều đình luôn đoàn kết vua tôi phụ tử một lòng, phúc hoạ cùng chung
chia sẻ.
Mười bốn đời vua Trần, 175năm xã tắc vững bền non sông thịnh vượng
Ngót hai thế kỷ lẫy lừng năm châu, rạng danh bốn biển, dân tộc vẻ vang
Mãi mãi vàng son công đức nhà Trần gây dựng non sông đất nước.
*
*
*
Nối nghiệp tổ tiên xưa con cháu họ Trần các đời sau tiếp bước
Dù đất nước thịnh, suy vẫn thuỷ chung son sắc một lòng vì nước, vì dân
Hào khí Đông A nuôi chí họ Trần lên hào kiệt đời nào cũng có
Khoa bảng, danh nhân, tướng giỏi, tôi hiền, văn chương uyên bác
Anh hùng, liệt sỹ vì nước hi sinh, hiến trọn đời mình cho độc lập tự do, hoà
bình dân tộc.
Những công nhân tài giỏi kiên trung một lòng xây dựng đất nước
Những công dân hiền lành chân chất lo toan giữ đất, giữ làng
Một cây nảy biết bao cành, gốc bền hoa trái, xứng danh muôn đời
Tiếng thơm toả bốn phương trời
Đông A hào khí rạng ngời sử xanh
*
*
*
Nhớ tổ tiên xưa
Ơn đức sinh thành dưỡng dục
Hôm nay ngày giỗ đức thánh Trần con cháu nuôn nhà cùng toàn dân xum họp
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Chốn linh thiêng tâm niện một lòng
Dâng đức thánh ngài lần ơn đức
Kính đức thánh an linh tâm đức
Cùng đất trời bất tử trường sinh
Giúp non sông giàu mạnh thái bình
Giúp con cháu an khang thịnh vượng
*
*

*

Trước anh linh tổ nghiệp
Các thế hệ con cháu xin hứa một lòng
Mặc cho con tạo xoay vần
Giữ gìn truyền thồng họ Trần bền lâu
Chữ trung - chữ hiếu làm đầu
Nước - dân - gia tộc trước sau vẹn toàn

cờ mặc áo dài, khăn xếp xuất hiện để được giới thiệu danh tính, mỗi người cầm một
cây cờ đuôi nheo ngũ sắc nhỏ để chỉ huy trận đánh. Quanh sân, hàng trong thì khán
giả ngồi, hàng ngoài đứng, chăm chú thưởng thức ván cờ và bàn tán râm ran. Khi
cờ đến hồi gay cấn, cả sân xôn xao, một nước xuất thần, cả sân đều ồ lên khoái trá.
Nếu quân cờ nào đó đi hơi chậm là có tiếng trống bỏi lanh canh vui tai nhắc nhở
"cắc...tom tom". Bên lề sân có một cái trống to thỉnh thoảng được gióng lên một hồi
điểm cho những nước đi. Khi Tướng bị chiếu, tiếng trống dồn dập, đám đông lại
càng đông hơn, đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt thêm. Đặc biệt hơn trong một số lễ
hội, thỉnh thoảng người ta còn đọc những lời thơ ứng khẩu bình những nước đi
trong sân trên chiếc loa ở sân

Cờ người ở Văn Miếu, Hà Nội

Cờ người ở Bắc Ninh

Cờ người ở đình Thương Bạc,
TP Huế

§Êu vËt
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Lễ hội đền An Sinh năm 2009

B) Các trò chơi dân gian đặc sắc:
Thi ®Êu cê, qu©n cê lµ nam thanh n÷ tó
Trong các lễ hội dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ, cờ người là một trong
những cuộc thi đấu thu hút được rất nhiều người đến xem và cổ vũ. Thông thường,
nơi diễn ra trận cờ người là sân đình của làng. Quân cờ là những nam thanh nữ tú
được làng kén chọn, vừa phải đẹp người, vừa phải đẹp nết. Tướng được phục trang
như sau: đội mũ tướng, soái, mặc triều phục bá quan văn võ, chân đi hài thêu, lọng
che. Sĩ đội mũ cánh chuồn có tua vàng. Mỗi người trong đội cờ cầm một chiếc
trượng phía trên có gắn biểu tượng quân cờ được trạm trổ tinh xảo, sơn son thếp
vàng lộng lẫy. Đội nam mặc áo đỏ, đội nữ mặc áo vàng với thắt lưng theo lối xưa.

Đấu vật là một trò chơi dân gian mang tính cổ truyền ở hầu hết các tỉnh miền
Bắc một trân đấu có hai người vật nhau gọi là một keo vật, những thế vật gọi là
"miếng". Một đô vật giỏi, không chỉ cần khỏe mà cần nhanh nhẹn để có thể thi thố
những miếng vật bất ngờ mới đủ hạ được đối phương.
Theo phong tục Việt Nam (gọi là lệ), muốn thắng phải vật cho đối phương
"ngã ngựa trắng bụng" hoặc nhấc bổng được đối phương lên.
Vật tại Việt Nam thường tổ chức dưới dạng các hội vật vào tháng Giêng âm
lịch. Vật có nhiều giải phụ và ba giải chính. Những giải phụ gọi là giải hàng dành
cho ai thắng một keo vật bất kỳ. Những giải chính hàng năm đều có người giữ với
điều kiện người đó phải thắng trong suốt thời gian mở hội.
Người phá giải là người vật thắng người giữ giải năm trước, tuy nhiên phải vật
ngã thêm một số đồ vật khác mới thắng giải.

Trước khi vào vị trí của mỗi người trên sân cờ, cả đội cờ múa theo tiếng trống,
đàn, phách. Sau khi quân cờ đã vào các vị trí, một hồi trống dài nổi lên, hai đấu thủ
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Đô vật khi dự vật mình trần trùng trục và chỉ đóng một chiếc khố. Trước khi
vật, hai đối thủ cùng nhau lên đài, múa tay co chân, đi lại rình miếng lẫn nhau. Sau
đó hộ xông vào nhau ôm lấy nhau mà vật.
Có hai người làm nhiệm vụ phất cờ và đánh trống trong lúc các đối thủ vật
nhau . Người đánh trống cầm một chiếc trống khẩu ghé vào tai các lực sĩ đánh ba
tiếng một như để khuyến khích thúc giục. Người phất cầm cờ cán dài để ngăn cản
người xem khỏi lấn vào sân vật và phất cờ theo nhịp trống khi có người thắng cuộc
để cổ động người thắng.

Lễ hội Bạch Đằng

Bắn nỏ

Đấu vật

Chơi múc nước

Chơi nhảy dây

Chơi cù

Lúc vật, khi biết mình bị " bắt bài" (gọi là lỡ miếng ), đô vật liền nằm bò sát
đất, mặc cho đối phương vằn bốc nhằm trành bị nhấc khỏi mặt đất, và chỉ nhổm
dậy khi đối phương hở cơ.
Hai loại tấn công chủ đạo của vật Việt Nam là những miếng ngáng, miếng
đệm làm cho đối phương ngã xuống và những miếng bốc để nhấc bổng đối thủ lên.
Đối với ba giải chính, phá xong mỗi giải, hoặc do người giữ giải đã vật đủ số
người theo lệ định, hoặc do người phá giải đã toàn thắng, dân làng thường đốt một
bánh pháp toàn hồng để mừng.

Múa Lân chùa Quỳnh. Ảnh vào khoảng những năm 70

Hát trổng quân

d) Nghề truyền thống
Gốm sứ Đông Triều: Nằm trên quốc lộ 18 từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Đông
Triều là một trung tâm gốm xuất hiện muộn hơn so với các làng gốm Thổ Hà, Phù
Lãng hay Bát Tràng. Nếu so về lịch sử, nghề gốm Đông Triều (Quảng Ninh) còn
rất non trẻ. Người có công nhân nghề sứ ở Đông Triều là ông Hoàng Bá Huy, người
mở tổ sản xuất có quy mô gia đình vào năm 1955. Cùng với thời gian, nghề này
được nhân rộng và đến nay trên địa bàn đã có khoảng trên 50 lò đang ngày đêm
hoạt động, chủ yếu tập trung tại địa bàn của khu vực Cầu Đất và Vĩnh Hồng, thu
hút được gần 1.500 lao động địa phương.
Dòng sứ Đông Triều là dòng sứ nặng lửa, những người thợ gốm ở đây chủ yếu
dùng hệ thống lò bầu và nhiệt độ nung đạt tới 1300oC. Để đạt được điều này những
người thợ gốm Đông Triều đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra được cách
pha chế nguyên liệu cũng như kết cấu của lò đốt. Nguồn nguyên liệu chính là đất
cao lanh chịu lửa được khai thác trên địa bàn của xã Tử Lạng huyện Kinh Môn tỉnh
Hải Dương và nguồn đất sét trắng dẻo Trúc Thôn. Chính do nhiệt độ đốt ở các lò
của Đông Triều rất cao nên các sản phẩm làm ra có thời gian sử dụng rất lâu, đồng
thời nước men cũng rất trong. Việc tiến hành xử lý đất được những người thợ Đông
Triều hết sức chú trọng, do đó hầu như không có các tạp chất lẫn - đặc biệt là không
còn lượng ô xít sắt Fe2O3, vì vậy đảm bảo độ trắng đều của sản phẩm.
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Đến nay, về cơ bản các tuyến giao thông đã tạo thành một mạng lưới khá hoàn
chỉnh và được nâng cấp về cơ bản; đã hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ
18, Quốc lộ 10, Quốc lộ 183.

Chum vại

Ang cây cảnh

Ấm rượu men nhiều màu

Đặc biệt, trong tương lai tuyến cao tốc Hạ Long – Nội Bài sẽ được mở. Tuyến
đường này cho phép rút ngắn thời gian tới di tích nhưng do chạy cắt ngang qua khu
di tích nên cũng có những ảnh hưởng không nhỏ tới cảnh quan.
Các tuyến giao thông chính từ các địa phương đến Đông Triều gồm:
1) Đường bộ:
a. Từ Hà Nội đi Đông Triều theo các tuyến sau:
- Hà Nội - Bắc Ninh – Đông Triều: 155 km.

Ấm rượu men nâu

Rồng Hạ Long

Lọ trúc

Sản phẩm ở đây cũng mang nét đặc trưng riêng mà các làng sản xuất sứ khác
không thực hiện được, đặc biệt là các loại chậu hoa to có đường kính lên tới 100 cm,
các loại đôn để kê chậu, các loại ang trồng. Việc tạo dáng sản phẩm được làm trên
bàn xoay điện cho phép họ sản xuất với năng suất cao, các loại hoa văn, họa tiết
phong phú đa dạng thể hiện dưới lớp men không những phản ánh sâu đậm cuộc
sống, con người và thiên nhiên Việt Nam như tứ quý, sông nước hữu tình… mà còn
đảm bảo độ bền và an toàn cho sản phẩm.
Khách hàng nước ngoài đánh giá rất cao chất lượng hàng sứ của Đông Triều.
Các mặt hàng sứ, đặc biệt là các chậu hoa, đôn đã được xuất khẩu sang rất nhiều
quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Đài
Loan, Canada…
Với vị trí nằm trên tuyến du lịch Hà Nội - Hạ Long khá nhộn nhịp, gốm sứ
Đông Triều đang có cơ hội phát triển sản xuất, mở rộng giao thương, trở thành một
điểm đến hấp dẫn trong hành trình văn hóa (du lịch làng nghề).
3.1.3. Sự thuận lợi giao thông
Những năm qua, hệ thống giao thông từ các địa phương khác ở khu vực Bắc
bộ đến Quảng Ninh đã được đầu tư phát triển với tốc độ nhanh, khá đồng bộ cả về
đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, đã tạo tiền đề, động lực phát triển Kinh tế Xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đáp ứng tiến trình hội
nhập khu vực và quốc tế.

Từ Hà Nội đi Đông Triều bằng tuyến đường bộ từ Hà Nội đi Hạ Long. Đây là
tuyến đường ngắn nhất, đi bằng ôtô hết 2 giờ 30 phút đến 3 giờ 30, hành trình
như sau:
- Hà Nội theo tuyến đường 5 - ngã ba Sài Đồng: 10 km.
- Sài Đồng theo đường 1 - Bắc Ninh: 23 km.
- Từ Bắc Ninh theo đường 18 - Phả Lại- Chí Linh - Đông Triều: 122 km.
- Hà Nội - Hải Dương - Đông Triều: 170km.
Tuyến đường bộ thuận lợi, từ Hà Nội qua thành phố Hải Dương, đến thị trấn
Nam Sách rẽ theo Quốc lộ 183 qua thị trấn Sao Đỏ tới Đông Triều, thời gian từ 3
đến 4 giờ.
- Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng - Hạ Long: 160km.
Tuyến đường bộ đi qua thành phố Hải Dương, đến Quán Toan (Hải Phòng) rẽ
theo Quốc lộ 10 nối vào Quốc lộ 18A tại thị xã Uông Bí đến Đông Triều, thời gian
từ 3 giờ đến 3 giờ 30 phút.
- Sân bay Nội Bài ( Hà Nội) -Bắc Ninh - Hạ Long: 160km.
Đường từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Hạ Long rất thuận tiện, đi bằng ôtô
thời gian từ 2 giờ 30 phút - 3 giờ hành trình như sau:
- Sân bay Nội Bài (Hà Nội) theo đường Nội Bài - Bắc Ninh (32km) đến Bắc
Niinh nối vào Quốc lộ 18A qua Phả Lại, Sao Đỏ tới Đông Triều.
b. Từ Hải Phòng đến Đông Triều - Hạ Long đi theo các tuyến sau:
- Hải Phòng - Uông Bí - Đông Triều: 73 km.
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Đây là tuyến đường bộ thuận tiện, không qua phà, đi bằng ôtô thời gian
khoảng 1 giờ 30 phút hành trình như sau:
- Hải Phòng theo đường 5 - Quán Toan: 8 km.
- Quán Toan (Hải Phòng) theo đường 10 - thị xã Uông Bí: 25 km.
- Uông Bí theo đường 18 - Đông Triều: 30 km.
- Hải Phòng - Quảng Yên - Hạ Long: 70km
Đây là tuyến đường này đường xấu, phải qua phà Rừng. Đi bằng ôtô thời gian
từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút, hành trình như sau:
- Hải Phòng - Thị trấn Quảng Yên (đi qua phà Rừng): 20km.
- Quảng Yên - Hạ Long: 50 km.
c. Từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và các tỉnh phía Nam- Hạ
Long đi theo các tuyến sau:
- Từ các tỉnh phía Nam đi theo đường 1 đến thị xã Ninh Bình theo đường số
10, qua Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, nối vào Quốc lộ 18A tại Uông Bí đến Hạ
Long. Hành trình như sau:
- Ninh Bình theo đường 10 - Nam Định: 23 km.

Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đi qua Kép (Yên Viên) đến Hạ Long, xuất phát
từ ga Yên Viên (Hà Nội) lúc 5h15' hàng ngày, thời gian đi: 7 giờ.
Hiện nay tuyến đường này đang được cải tạo, nâng cấp và sẽ trở thành tuyến
đường sắt hiện đại nhất Việt Nam sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác.
3.2. Xu hướng và những dự báo cho phát triển du lịch ở Đông Triều Quảng Ninh

3.2.1. Xu hướng phát huy giá trị di tích và quản lý di tích trong phát triển du
lịch
Kh«i phôc vµ tæ chøc lÔ héi
- Do ®Æc ®iÓm c¸c lÔ héi §«ng TriÒu nÆng vÒ phÇn lÔ, nªn khi tæ chøc ph¶i tÝnh
®Õn viÖc c©n b»ng gi÷a lÔ vμ héi, lμm sao cã thÓ gi÷ ®−îc b¶n s¾c d©n téc cña ®Þa
ph−¬ng phï hîp víi kh«ng gian v¨n hãa hiÖn ®¹i, trong ®ã cã c¶ yÕu tè nhÞp ®é ph¸t
triÓn x· héi. Nh− kh«i phôc héi Th¶ DiÒu; héi chïa; vμ x©y dùng l¹i mét c¸ch cã bμi
b¶n héi móa l©n, móa tø linh, s−u tÇm c¸c bμi v¨n tÕ cæ dïng cho lÔ héi.
- Kh«i phôc vμ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt d©n gian: H¸t ¶ ®μo, h¸t vÝ,
h¸t trèng qu©n vμ c¸c lμn ®iÖu chÌo.

- Nam Định theo đường 10 - Thái Bình: 33 km.

- Duy tr× vμ n©ng cao chÊt l−îng tæ chøc lÔ héi t¹i c¸c di tÝch ®· ®−îc xÕp h¹ng
quèc gia.

- Thái Bình theo đường 10 - Hải Phòng: 67 km.

- Tæ chøc mét lÔ héi chung cÊp thÞ trÊn 01 n¨m mét lÇn (tr−íc th¸ng 3 ©m lÞch)

- Hải Phòng theo đường 10 - Uông Bí: 25 km.
- Uông Bí theo đường 18 - Hạ Long: 40km.
d. Từ Lạng Sơn - Hạ Long: 250km
Đây là tuyến đường bộ rất thuận lợi, từ Lạng Sơn đi dọc Quốc lộ IA đến thị xã
Bắc Ninh rẽ sang Quốc lộ 18A qua Phả Lại, Sao Đỏ, Đông Triều, Uông Bí, đến Hạ
Long, thời gian từ 4 giờ 30 phút - 5 giờ.
e. Từ Móng Cái - Hạ Long: 180km
Từ cửa khẩu quốc tế Bắc Luân (thị xã Móng Cái) theo đường 4B qua Hải Hà,
Đầm Hà đến Tiên Yên nối vào đường 18A đến Cửa Ông, Cẩm Phả, Hạ Long đi
bằng ôtô thời gian từ 3 giờ 30 phút - 4 giờ.
2. Đường sắt từ Hà Nội - Kép - Hạ Long: 190km

- §Ó ®¸p øng nhu cÇu héi nhËp, cïng víi viÖc n©ng cao chÊt l−îng tæ chøc c¸c
lÔ héi d©n gian truyÒn thèng, §«ng TriÒu còng cÇn ph¶i tæ chøc thªm c¸c lÔ héi
chuyªn ®Ò nh−: LÔ héi du lÞch s¶n phÈm Èm thùc; TuÇn lÔ v¨n ho¸ lÞch sö Nhμ TrÇn
ë §«ng TriÒu...
§Çu t− c¬ së vËt chÊt hç trî ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch
- Di dêi c¸c hé d©n bao quanh di tÝch, x©y dùng ë ®©y 1 trung t©m h−íng dÉn
du lÞch, x©y dùng ®iÓm tæ chøc lÔ héi cÊp huyÖn.
- X©y dùng tr¹m ph¸t hμnh vμ thu vÐ tham quan th¾ng c¶nh t¹i c¸c di tÝch lÞch
sö v¨n ho¸ ®· ®−îc xÕp h¹ng.
C¬ chÕ chÝnh s¸ch
- VÊn ®Ò nghiªn cøu s−u tÇm truyÒn dËy v¨n ho¸ bÝ truyÒn ph¶i nhê c¸c nghÖ
nh©n vμ viÖc lμm ®ã khã nªn ph¶i xem xÐt vËn dông c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña Bé
Tμi chÝnh, qui ®Þnh cña UBND tØnh ®Ó cã thÓ vËn dông cho phï hîp.
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- X©y dùng chÕ ®é thï lao hîp lý ®èi víi c¸c nghÖ nh©n cung cÊp th«ng tin,
truyÒn dËy, phæ biÕn tri thøc di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ. §Æc biÖt, coi träng nh÷ng
®ãng gãp cña nghÖ nh©n truyÒn dËy v¨n ho¸ v¨n nghÖ d©n gian cho thÕ hÖ trÎ.
- Nh÷ng di tÝch cã nguån thu lín ®−îc trÝch tû lÖ phÇn tr¨m luü tiÕn ®Ó phôc vô
viÖc t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö trªn ®Þa bμn huyÖn §«ng TriÒu, ®ång thêi t¨ng thï
lao cho bé phËn qu¶n lý di tÝch ®Ó khuyÕn khÝch khai th¸c - b¶o vÖ nguån thu.
3.2.2. Các loại hình di tích
- Du lịch tâm linh (thăm quan các các công trình tôn giáo, tín ngưỡng nổi
tiếng). Có thể thấy, lợi thế trong phát triển du lịch của Đông Triều chính là hệ thống
các điểm di tích với điểm nổi bật nhất là các di tích gắn với Phật giáo. Nếu Yên Tử
được biết đến là nơi tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông thì Đông Triều có hai
di tích chùa Hồ Thiên - nơi thuyết pháp và chùa - am Ngoạ Vân - nơi viên tịch, hoá
Phật của nhà vua. Vì thế, du lịch tâm linh là thế mạnh của Đông Triều.
- Du lịch thăm quan, tìm hiểu lịch sử liên quan tới các di tích đời Trần: Đông
Triều là vùng đất thiêng, nơi phát tích của một vương triều nổi tiếng trong lịch sử vương triều Trần. Các công trình kiến trúc từ thời Trần hiện nay còn lại không
nhiều, chủ yếu ở dạng phế tích nhưng mỗi công trình đều có những đặc điểm và giá
trị lịch sử riêng.
- Du lịch văn hoá dân gian (tham gia các lễ hội dân gian, thưởng thức ẩm thực,
âm nhạc truyền thống, nghề thủ công...).
- Du lịch sinh thái (tại các hồ nhân tạo Trại Lốc, Hồ Khe Chè...). Du lịch sinh
thái không phải là thế mạnh của Đông Triều nhưng có thể kết hợp các loại hình du
lịch để tạo sự phong phú.
3.2.3. Các tuyến du lịch
Đông Triều tuy là một huyện ở xa nhưng giao thông lại rất thuận tiện, thích
hợp để xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh, nội tỉnh.
Xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh:
- Tuyến du lịch theo dấu lịch sử nhà Trần: Hà Nội - Nam Định - Thái Bình Quảng Ninh
Xây dựng các tuyến du lịch nội tỉnh:

- Tuyến du lịch theo dấu lịch sử nhà Trần: Đông Triều - Yên Hưng (chiến
thắng Bạch Đằng) - Uông Bí (Yên Tử) - Vân Đồn.
3.2.4. Dự báo lượng khách tham quan
HiÖn nay, víi xu thÕ ®Êt n−íc ®ang ®μ ph¸t triÓn m¹nh vÒ kinh tÕ, x· héi, tham
gia giao l−u héi nhËp toμn cÇu ho¸, viÖc ®Èy m¹nh lÔ héi, du lÞch ®−îc c¸c tØnh chó
ý, tËp trung, trong ®ã cã tØnh Qu¶ng Ninh. Theo kÕt qu¶ tæng kÕt ®iÒu tra trong 3
n¨m gÇn ®©y (2008-2010), sè l−îng du kh¸ch ®Õn th¨m quan du lÞch sinh ho¹t v¨n
ho¸ tÝn ng−ìng tËp trung chñ yÕu vμo c¸c mïa lÔ héi.
Theo thèng kÕ trªn, kh¸ch du lÞch ®Õn Qu¶ng Ninh chñ yÕu tËp trung du lÞch
VÞnh. Tuy nhiªn phÇn kh¸ch du lÞch t©m linh còng chiÕm tØ träng ®¸ng kÓ, chiÕm
kho¶ng 44% n¨m 2008 ®Õn 62,6% quÝ I n¨m 2010. Cã thÓ l−îng kh¸ch du lÞch t©m
linh vμo ®Çu n¨m sÏ t¨ng cao; nh−ng nh− vËy nhu cÇu du lÞch t©m linh ngμy cμng
ph¸t triÓn, ®Æc biÖt ®èi víi du kh¸ch trong n−íc vμ mét sè n−íc ch©u ¸.
Víi vÞ trÝ ®Þa lý, §«ng TriÒu kh«ng gÇn biÓn, nh−ng cã nói non, hang ®éng. VÒ
c¬ së h¹ tÇng ch−a cã c¸c nhμ hμng kh¸ch s¹n chÊt l−îng cao, ch−a cã n¬i vui ch¬i
gi¶i trÝ hiÖn ®¹i, phong phó, ®¸p øng nhu cÇu cña du kh¸ch. V× vËy, tiÒm n¨ng thùc
sù cña §«ng TriÒu lμ c¸c quÇn thÓ di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vμ tÝn ng−ìng, v¨n ho¸
d©n gian vμ s¶n vËt truyÒn thèng cña quª h−¬ng. HiÖn nay, víi nh÷ng sè liÖu thèng
kª trªn, §«ng TriÒu ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña c¸c du kh¸ch.
B¶ng 8. HiÖn tr¹ng kh¸ch du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh
(Theo số liệu thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng ninh,
khách du lịch đến Quảng Ninh trong 3 năm gần đây)
Loại hình khách
Tổng khách du lịch

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010
(T1+2)

4.200.000

4.700.033

1.276.225

Khách du lịch quốc tế

2.350.000

1.641.053

314.780

Khách du lịch trong nước

1.850.000

3.058.980

961.445

Khách tham quan di tích lịch sử
văn hoá

912.931

545.833

Tổng doanh thu (triệu đồng)

2.007.588

2.524.314

Ghi chú

Trong đó:

- Tuyến du lịch tâm linh Ngoạ Vân - Hồ Thiên - Yên Tử
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Đánh giá tình hình kinh doanh du lịch tỉnh Quảng Ninh 10 tháng năm 2012 so
với cùng kỳ năm 2011:Tổng khách đạt: 5,934,000 lượt tăng 10% ; Trong đó khách
quốc tế đạt: 1,981,000 lượt tăng 7% ;Tổng doanh thu du lịch: 3.665 tỷ tăng 18%.
B¶ng 9. B¶ng so s¸nh l−îng kh¸ch th¸ng 9-10/2012 víi n¨m 2011

Trong đó: N.khách quốc tế

So
sánh
Ước
Luỹ kế
Tháng
cùng
ĐVT
Tháng 11 tháng
10
kỳ
11
2012
năm
2011
Lượt khách 424,500 510,600 6,451,765 109%
185,700 249,700 2,216,000 106%
Lượt khách
259,300 264,200 2,875,000 120%
124,400 141,000 1,198,000 115%
N. khách 440,800 449,200 4,652,000 115%
211,478 239,700 2,062,986 117%

II- Khách lữ hành do các doanh nghiệp
lữ hành trong tỉnh khai thác

Lượt khách

Danh mục

A- Tổng khách du lịch
Trong đó: khách du lịch quốc tế
I- Khách lưu trú
1- Lượt khách
Trong đó: khách quốc tế
2- Ngày khách

26,510 28,991
286,490 109%
25,242 27,688
271,895 108%
1- Khách quốc tế
1,268
1,303
14,595 122%
2- Khách nội địa
128,635 125,345 2,448,380 111%
III- Khách thăm DTLSVH
162,751 180,000 2,368,275 91%
IV- Khách thăm VHL
Triệu đồng 320,500 369,200 4,005,000 120%
B- TổngDoanh thu du lịch
25,200 29,000
277,000 102%
Trong đó: * Lữ hành
108,800 115,600 1,179,000 115%
* Phòng nghỉ
75,500 97,400
990,000 120%
* Ăn uống
29,100 39,800
454,000 131%
* Vận chuyển khách
27,200 38,500
284,000 147%
(V.chuyển khách thăm Vịnh)
19,900 23,100
401,700 115%
* Bán hàng hoá
30,800 26,200
245,000 130%
* P.vụ VC giải trí
31,200 37,900
458,000 136%
* Doanh thu khác
C- Chi tiêu của khách du lịch
Triệu đồng 320,650 362,900
1- Chi tiêu của khách quốc tế
122,250 239,700
2- Chi tiêu của khách Việt Nam
120,400 123,200
13,900 14,000
181,500 206%
D- Phí thăm Vịnh
(Trung t©m xóc tiÕn du lÞch tØnh Qu¶ng Ninh)

§a sè c¸c lÔ héi trªn ®Þa bμn míi ®−îc kh«i phôc tõ cuèi thËp kû 80 cña thÕ kû
tr−íc vμ chñ yÕu mang tÝnh tù ph¸t. Do ch−a cã sù quan t©m ®óng møc, ch−a cã
nh÷ng s¶n phÈm ®Æc s¾c thu hót kh¸ch thËp ph−¬ng, c¸c ho¹t ®éng lÔ héi nh×n
chung diÔn ra víi qui m« nhá, d−íi h×nh thøc lÔ héi lμng. Néi dung vμ h×nh thøc c¸c
lÔ héi nμy phÇn lín lμ ®¬n ®iÖu, chñ yÕu tËp trung vμo phÇn lÔ (TÕ - LÔ - B¸i), nhÑ
vÒ phÇn héi víi c¸c trß diÔn nh−: móa rång, móa tø linh, r−íc kiÖu… NhiÒu lÔ héi bÞ
mai mét hoÆc kh«ng cßn mang ®Æc tr−ng t«n vinh v¨n ho¸ truyÒn thèng. GÇn ®©y
phÇn héi ®· ®−îc kh«i phôc phÇn nμo.
VÒ ph−¬ng diÖn qu¶n lý, hiÖn nay, §«ng TriÒu ch−a cã ban Qu¶n lý chung cho
c¶ quÇn thÓ di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn, mμ chñ yÕu tËp trung vμo Ban qu¶n lÝ c¸c di
tÝch träng ®iÓm Qu¶ng Ninh tËn thμnh phè H¹ Long, c¸ch §«ng TriÒu kho¶ng
70km. T×nh tr¹ng thiÕu sù tËp trung thèng nhÊt trong t«n t¹o, b¶o tån, khai th¸c diÔn
ra trong mét thêi gian dμi. HÇu hÕt c¸c di tÝch ®Òu ®−îc ph©n cÊp qu¶n lý trùc tiÕp
cho chÝnh quyÒn ph−êng, x·.
Nh− vËy, cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ:
- Kh¶o s¸t, n¾m râ c¸c di s¶n v¨n ho¸ ®ang cßn l−u gi÷ tiÒm Èn ë §«ng TriÒu.
S−u tÇm ®Çy ®ñ c¸c lÔ héi; n¾m râ ®éi ngò nghÖ nh©n am hiÓu vÒ v¨n ho¸ v¨n nghÖ
d©n gian (lÔ héi. phong tôc tËp qu¸n, v¨n häc d©n gian, ©m nh¹c, móa, t¹o h×nh, bÝ
quyÕt vÒ nghÒ thñ c«ng, nghÖ thuËt Èm thùc), b¶o tån b»ng viÖc trao truyÒn, ghi
chÐp trªn giÊy, ghi b¨ng, ghi h×nh.
- Lùa chän mét sè di s¶n v¨n ho¸ ®Æc tr−ng tiªu biÓu ®Ó b¶o tån, nh©n réng.
4. Định hướng tổ chức không gian
4.1. Nguyên tắc trong chính trong định hướng phát triển không gian
khu vực quy hoạch

- B¶o tån, t«n t¹o toμn bé c¸c ®iÓm di tÝch, c¸c khu vùc cã c¶nh quan thiªn
nhiªn ®Ñp.
- Bè trÝ c¸c khu chøc n¨ng kh«ng lμm ¶nh h−ëng tíi c¶nh quan cña khu di tÝch.
- T«n träng ®Þa h×nh, tËn dông tèi ®a c¸c yÕu tè tù nhiªn, h¹n chÕ viÖc ph¸ vì
c¶nh quan thiªn nhiªn.
- §¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly an toμn víi ®−êng ®iÖn vμ ®−êng cao tèc.
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4.2. Ý tưởng tổ chức không gian

- §Ó §«ng TriÒu vμ c¸c ®iÓm di tÝch nhμ TrÇn ®−îc biÕt ®Õn nhiÒu h¬n vμ còng
lμ ®Ó t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng còng nh− ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng
b¶o tån di tÝch cÇn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. Du lÞch ph¸t triÓn dùa trªn c¸c tiÒm
n¨ng cña khu vùc ®ã lμ: c¸c ®iÓm di tÝch lÞch sö, c¸c ®iÓm danh th¾ng, c¶nh quan
thiªn nhiªn ®Æc biÖt vμ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ d©n gian riªng. C¸c lo¹i h×nh du lÞch
chÝnh: du lÞch t×m hiÓu v¨n ho¸ - lÞch sö, du lÞch th¨m quan - nghiªn cøu, du lÞch
th¨m quan danh lam - th¾ng c¶nh, du lÞch sinh th¸i ...
- VÒ bè côc kh«ng gian: chia lμm 3 khu vùc víi c¸c chøc n¨ng nh− sau
a) Khu vùc 1: lμ khu vùc b¶o tån di tÝch t−¬ng øng víi khu vùc b¶o vÖ 1 cña
c¸c di tÝch. ViÖc b¶o tån, t«n t¹o cã ph−¬ng ¸n cho tõng di tÝch dùa trªn c¸c tμi liÖu
cæ, kÕt qu¶ cña b¸o c¸o kh¶o cæ vμ qu¸ tr×nh ®iÒn d·. X©y dùng c¸c bia biÓn chØ dÉn
®−êng ®i, giíi thiÖu vÒ di tÝch mét c¸ch ®ång bé vμ cã tÝnh thÈm mü.
+ Kh«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc míi. Ngoμi viÖc tu bæ c¸c c«ng tr×nh
di tÝch ®· bÞ xuèng cÊp; chØ x©y dùng bia biÓn giíi thiÖu di tÝch vμ chØ dÉn ®−êng.
Tuy nhiªn c¸c h¹ng môc nμy ph¶i ®¶m b¶o mü quan, ®−îc bè trÝ hîp lý, kh«ng ®Ì
lªn nÒn mãng, dÊu vÕt cña c¸c di tÝch gèc. §ång thêi kÝch th−íc, h×nh d¹ng vμ chÊt
liÖu cña bia biÓn ph¶i phï hîp víi di tÝch.
+ §èi víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong di tÝch ®· bÞ ph¸ huû hoμn toμn nh−ng
cã gi¸ trÞ vÒ mÆt kiÕn tróc, hoÆc cã ý nghÜa hoμn chØnh mét kh«ng gian quy ho¹ch
vμ cã ®Çy ®ñ t− liÖu khoa häc th× cã thÓ ®−îc phôc håi.
+ Tr−êng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong di tÝch ®· bÞ ph¸ huû, kh«ng thuéc
diÖn ®−îc phôc håi, tiÕn hμnh b¶o tån phÇn nÒn mãng cßn l¹i (nÕu cßn nÒn mãng)
hoÆc trång c©y xanh t¹o h×nh nÒn ®Ó thÊy ®−îc vÞ trÝ, quy m« c«ng tr×nh, còng nh−
quy m« tæng thÓ; Cã thÓ pháng dùng kiÕn tróc mang dÊu Ên thêi TrÇn ®Ó phôc håi
nghi lÔ thê cóng víi quy m« phï hîp ë khu vùc gÇn nÒn mãng gèc.
b) Khu vùc 2: lμ khu vùc b¶o vÖ c¶nh quan di tÝch t−¬ng øng víi khu vùc b¶o
vÖ 2 cña c¸c di tÝch. §©y lμ vïng ®Öm ®Ó b¶o vÖ c¶nh quan di tÝch tr−íc ho¹t ®éng
x©y dùng cña khu vùc d©n c− xung quanh. Trong khu vùc nμy cã thÓ x©y dùng mét
sè c«ng tr×nh cã quy m« nhá nh− bia biÓn di tÝch, chßi nghØ...
+ DiÖn tÝch ®Êt trèng xung quanh di tÝch ®−îc trång c©y xanh, võa cã t¸c dông
b¶o vÖ di tÝch, võa t¹o kho¶ng ®Öm, ng¨n c¸ch gi÷a di tÝch víi khu vùc x©y dùng
míi. B¶o vÖ c¶nh quan di tÝch vμ c¶i thiÖn m«i tr−êng.
+ X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã t¸c dông hç trî ph¸t huy gi¸ trÞ cña di tÝch. H×nh
thøc kiÕn tróc m¸i dèc víi mμu s¾c vμ vËt liÖu phï hîp, hμi hoμ víi c«ng tr×nh kiÕn

tróc - c¶nh quan cña khu vùc I. ChiÒu cao tèi ®a cña c«ng tr×nh so víi cao ®é ®−êng
lμ tõ 6 m–12 m.
c) Khu vùc ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch:
§©y lμ khu vùc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho du kh¸ch ®Õn víi di tÝch. V× thÕ:
+ Quy ho¹ch kh«ng gian khu vùc nμy bæ trî vμ kÕt nèi víi khu vùc b¶o vÖ II.
X©y dùng hÖ thèng giao th«ng kÕt hîp víi nh÷ng qu¶ng tr−êng vμ c«ng tr×nh dÞch
vô v¨n ho¸, Èm thùc... ®Ó tham quan, nghØ ng¬i vμ th− gi·n. §ång thêi trång nhiÒu
c©y xanh nh»m t¹o c¶nh quan vμ b¶o vÖ m«i tr−êng di tÝch.
+ Khu vùc nμy −u tiªn ph¸t triÓn c«ng tr×nh dÞch vô du lÞch, ®Êt t¸i ®Þnh c−; ®−îc
phÐp x©y dùng míi nh−ng cã kiÓm so¸t vÒ mμu s¾c, tÇng cao vμ mËt ®é XD.
Cụ thể như sau:
- Khu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch: do c¸c di tÝch
trong khu vùc tr¶i ®Òu trªn ph¹m vi réng, v× thÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nμy ®−îc
bè trÝ ph©n t¸n. Trong ®ã, khu trung t©m ®ãn tiÕp - phôc vô c«ng céng cã quy m«
lín nhÊt n»m ë phÝa tr−íc ®Òn An Sinh víi khu dÞch vô kÕt hîp b·i ®ç xe, bÕn xe
®iÖn, v−ên c¶nh... ®−îc bè trÝ mét c¸ch ®¨ng ®èi nh»m t¹o 1 trôc kh«ng gian víi
®iÓm nhÊn lμ ®Òn An Sinh. C¸c khu trung t©m phô trî kh¸c n»m lÇn l−ît phÝa tr−íc
®Òn Th¸i, phÝa l¨ng §ång Th¸i.
- Khu lμng xãm: hÇu hÕt ®−îc gi÷ l¹i tuy nhiªn ®−îc c¶i t¹o, chØnh trang vμ
n©ng cÊp hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt. §èi víi mét sè hé d©n trong diÖn di dêi ®Ó thùc
hiÖn c«ng t¸c b¶o tån, phôc håi di tÝch ®−îc bè trÝ t¸i ®Þnh c− ë khu vùc ®ång n»m
xen kÏ trong c¸c khu lμng xãm.
- Khu n«ng tr¹i kÕt hîp - du lÞch sinh th¸i: c¸c qu¶ ®åi gÇn hå Khe ChÌ, hå
Tr¹i Lèc. §©y lμ nh÷ng ®iÓm cã c¶nh quan thiªn nhiªn ®Æc biÖt, diÖn tÝch ®åi phÇn
lín ®· ®−îc trång c©y ¨n qu¶.
* VÒ giao th«ng:
- Giao th«ng ®èi ngo¹i: ®−êng cao tèc H¹ Long - néi bμi (dù kiÕn). §−êng cao
tèc nμy ch¹y c¾t ngang qua khu vùc di tÝch nªn kiÕn nghÞ tæ chøc giao th«ng kh¸c
cèt t¹i 3 ®iÓm ®Ó thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i cña nh©n d©n trong vïng vμ kÕt nèi c¸c
®iÓm di tÝch. §ång thêi bè trÝ d¶i c©y xanh c¸ch ly 2 bªn ®−êng.
- Giao th«ng ®èi néi: ®èi víi khu vùc d©n c− hoμn thiÖn hÖ thèng giao th«ng
trong lμng, xo¸ bá ®−êng ®Êt. §èi víi di tÝch: c¶i t¹o ®−êng vμo cho thuËn tiÖn h¬n,
h¹n chÕ tèi ®a c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi tiÕp xóc trùc tiÕp víi di tÝch,
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khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh giao th«ng th©n thiÖn víi m«i tr−êng nh− xe
ngùa, xe ®iÖn...
4.3. Giải pháp tổ chức không gian

§Æc tr−ng cña khu vùc lμ hÖ thèng c¸c ®iÓm di tÝch ph©n bè trªn diÖn tÝch
réng. Tuy nhiªn, khu vùc tæ chøc lÔ héi lín hμng n¨m lμ ë ®Òn An Sinh, ®©y còng lμ
n¬i thê tù c¸c vÞ tiªn ®Õ nhμ TrÇn. V× ®Òn cã vÞ trÝ ®Þa lý vμ vai trß träng t©m nªn ®Ò
xuÊt lùa chän khu vùc ®Òn An Sinh lμ khu vùc trung t©m cho c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸,
du lÞch. Trôc kh«ng gian chñ ®¹o ®−îc x¸c ®Þnh trïng víi trôc “ThÇn ®¹o” cña ®Òn
An Sinh. Ph©n chia khu vùc quy ho¹ch thμnh c¸c khu vùc:
- Khu vùc di tÝch: T«n t¹o c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã trong khu«n viªn, c¶i t¹o
c¶nh quan vμ hÖ thèng h¹ tÇng di tÝch, x©y dùng míi mét sè h¹ng môc cã t¸c dông
hç trî di tÝch víi quy m« vμ h×nh thøc phï hîp.

Bố cục kiến trúc: Sử dụng một trục thẳng để nhấn mạnh trục trung tâm chính.
Lối vào chính đi từ Đường quốc lộ 18 vào Đông Triều bằng đường nối với đường
cao tốc Nội Bài - Hạ Long trong tương lai. Trục phụ là các trục ngang vừa thuận
tiện cho giao thông, đồng thời còn đảm bảo khoảng cách an toàn cho lưới điện
110KW chạy ngang qua. Các công trình kiến trúc được bố trí dọc theo trục chính,
kết hợp giữa tập trung và phân tán để tạo được những điểm nhấn trên toàn trục.
Đường dạo được bố trí một cách tự do, mềm mại kết hợp với hệ thống cây xanh tạo
thành một khu công viên.
Các hạng mục công trình:
+ Bãi đỗ xe: gồm diện tích phần đỗ xe và phần cây xanh.
+ Nhà bảo vệ: Nhà kết cấu gạch, 1 tầng, mái dốc, lợp ngói mũi, diện tích 150200 m2.

- Khu vùc c©y xanh c¸ch ly: Trong t−¬ng lai ®−êng cao tèc Néi Bμi - H¹ Long
®−îc x©y dùng sÏ cã ¶nh h−ëng tíi c¶nh quan cña khu vùc nªn kiÕn nghÞ cã hμnh
lang c©y xanh víi kho¶ng c¸ch 30m vÒ mçi bªn ®Ó ®¶m b¶o an toμn giao th«ng,
tr¸nh tiÕng ån, bôi cho khu vùc d©n c− vμ c¶nh quan cña c¸c di tÝch xung quanh.

+ Cổng vào: kết cấu bê tông cốt thép, được xây dựng theo hình thức của cổng
một ngôi làng.

- Khu vùc b¶o vÖ di tÝch vμ trång rõng phôc håi: ®©y lμ khu vùc ®−îc x¸c ®Þnh
lμ vïng b¶o vÖ c¶nh quan di tÝch, tranh c¸c ho¹t ®éng x©y dùng, khai th¸c tμi
nguyªn lμm biÕn ®æi c¶nh quan chung cña khu vùc di tÝch. KhuyÕn khÝch trång c¸c
lo¹i c©y cã gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ, thÈm mü.

- Nhà quản lý - đón tiếp: chức năng là nhà bán vé thăm quan di tích, gửi đồ,
trả ảnh....600 -700 m2, nhà 1 tầng, mái dốc, lợp ngói.

- Khu vùc c«ng tr×nh phôc vô ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch: do c¸c di tÝch ph©n bè
trªn ph¹m vi t−¬ng ®èi réng v× thÕ c¸c khu phôc vô nμy còng ®−îc bè trÝ t¹i nh÷ng
®iÓm thuËn tiÖn. Trong ®ã:

+ Nhà vệ sinh: 2 nhà, hình thức kiến trúc nhà mái dốc, trang thiết bị hiện đại,
diện tích từ 150-200 m2.

Khu trung tâm
Vị trí: phía trước đền An Sinh. Diện tích 22,39 ha. Đây là khu vực có vị trí
thuận tiện, đồng thời là khu vực trung tâm tới các điểm di tích. Vào các dịp lễ hội
thì đây cũng là địa điểm tập trung số lượng người đông nhất.
Các khu chức năng: Khu quản lý - đón tiếp, Khu vực bãi đỗ xe, Bến xe điện
(Các di tích ở những vị trí cách xa nhau nên khuyến khích sử dụng các phương tiện
sạch như xe điện, xe ngựa...), Xây dựng nhà vệ sinh công cộng, Khu dịch vụ (gồm
quầy bán vé thăm quan di tích, phòng gửi đồ, phòng trả ảnh, các quầy dịch vụ nhỏ
bán các sản phẩm lưu niệm, quầy giải khát), chòi nghỉ...

+ Bến xe điện - Nhà chờ: gồm nhiều dãy nhà với diện tích khaỏng 500 m2.
Hình thức kiến trúc kiểu nhà truyền thống, mái dốc, lợp ngói mũi, nhà 1 tầng.

+ Quầy dịch vụ: nhà có hình thức kiến trúc kiểu truyền thống

Khu phục vụ phát huy giá trị di tích 1:
Vị trí: nằm phía trước đền Thái. Đây là khu vực phục vụ không chỉ cho đền
Thái mà cho các di tích xung quanh như Ngải Sơn lăng, Phục Sơn lăng, Nghệ lăng.
Diện tích: 0,19 ha. Các hạng mục công trình:
+ Bãi đỗ xe
+ Chòi nghỉ: hình thức kiến trúc kiểu truyền thống, kết cấu gỗ, mái lợp ngói
mũi, có bờ chảy bờ nóc.
+ Nhà quản lý - dịch vụ: hình thức kiến trúc kiểu truyền thống, nhà có kết cấu
gạch, cột gỗ với chức năng là nơi làm việc của ban quản lý đền kết hợp các dịch vụ
bán các sản phẩm lưu niệm, giải khát, đồ lễ...
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+ Nhà vệ sinh: hình thức kiến trúc kiểu truyền thống, nhưng tiện nghi hiện
đại.
+ Khu vùc t¸i ®Þnh c−: ®−îc bè trÝ ë nh÷ng thöa ruéng n»m xen kÏ trong khu
vùc lμng xãm. C¸c hé d©n cã thÓ ®−îc chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng tõ n«ng nghiÖp
dÞch vô, sang phôc vô du lÞch.
- Khu vùc lμng xãm c¶i t¹o vμ chØnh trang: n»m trªn vÞ trÝ hiÖn tr¹ng cña c¸c
lμng xãm cò. Tuy nhiªn, khu vùc lμng xãm hiÖn nay ®· xuèng cÊp nªn cÇn ®−îc c¶i
t¹o vμ chØnh trang vÒ h¹ tÇng kü thuËt.
- Khu vùc n«ng tr¹i: n»m trªn vÞ trÝ hiÖn tr¹ng, cã diÖn tÝch v−ên lín, ®−îc c¶i
t¹o vμ chØnh trang.
- Khu vùc n«ng tr¹i kÕt hîp ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i: chñ yÕu tËp trung ë
khu vùc hå Khe ChÌ vμ hå Tr¹i Lèc. §©y lμ khu vùc cã c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp,
kÕt hîp víi khu vùc trang tr¹i trång c©y ¨n qu¶ cña ng−êi d©n rÊt thÝch hîp ®Ó t¹o
thμnh mét ®iÓm du lÞch sinh th¸i.
- Khu vùc n«ng nghiÖp: thu hÑp mét phÇn, chuyÓn ®æi thμnh ®Êt phôc vô ph¸t
huy gi¸ trÞ di tÝch. Ng−êi d©n ®−îc chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng tõ n«ng nghiÖp sang
dÞch vô, th−¬ng m¹i.
- Khu vùc qu©n ®éi: gi÷ nguyªn tr¹ng
- MÆt n−íc: Gi÷ l¹i tèi ®a diÖn tÝch mÆt n−íc ban ®Çu
- Khu vùc giao th«ng: hÖ thèng giao th«ng ®−îc më réng ®¸p øng nhu cÇu sö
dông cña d©n c− trong khu vùc vμ ph¸t triÓn trong t−¬ng lai. Trong khu vùc di tÝch
vμ lμng xãm sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu truyÒn thèng nh− g¹ch b¸t, g¹ch chØ... §èi víi
c¸c khu vùc kh¸c ®−êng ®−îc tr¶i nhùa, víi bÒ réng ®−êng 2-3 lμn xe.
- Däc hai bªn ®−êng tõ ®Òn An Sinh tíi l¨ng TrÇn Anh T«ng: §èi víi c¸c c«ng
tr×nh ®· x©y dùng c¶i t¹o l¹i h×nh thøc kiÕn tróc víi phong c¸ch kiÕn tróc truyÒn
thèng, m¸i lîp ngãi. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi kho¶ng lïi tèi thiÓu lμ
3m, chiÒu cao tèi ®a lμ 12m, m¸i dèc, lîp ngãi. KhuyÕn khÝch x©y dùng nhμ theo
kiÕn tróc truyÒn thèng, cã s©n v−ên, kh«ng x©y dùng nhμ kiÓu chia l«.
B¶ng 10. DiÖn tÝch ®Êt theo chøc n¨ng sö dông

STT

Ký HIÖU

LO¹I §ÊT

DIÖN TÝCH

Tû LÖ

(ha)

(%)

1

§ÊT DI TÝCH

291.34

13.21

2

®Êt c©y xanh c¸ch ly

19.62

0.89

3

®Êt b¶o vÖ di tÝch vµ
trång rõng phôc håi

723.00

32.77

23.19

1.05

4.20

0.19

4

®Êt c«ng tr×nh phôc vô
ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch

5

§Êt t¸i ®Þnh c−

6

§ÊT LµNG XãM
c¶i t¹o - chØnh trang

158.83

7.20

7

®Êt n«ng tr¹i

145.67

6.60

8

®Êt n«ng tr¹i kÕt hîp ph¸t
triÓn du lÞch sinh th¸i

361.90

16.41

9

§ÊT N¤NG NGHIÖP

305.77

13.86

10

§ÊT QU¢N §éi

18.30

0.83

11

mÆt n−íc

120.54

5.46

12

®Êt giao th«ng

33.65

1.53

2206.00

100.00

tæng céng

4.4. Giải pháp tổ chức không gian cảnh quan

Đông Triều là vùng đất có nhiều tài nguyên trong đó rừng núi có diện tích
tương đối lớn. Trong đó hệ thống di tích phân bố trên diện rộng, đa phần nằm trong
rừng núi. Cảnh quan cây xanh theo từng khu vực quy hoạch cụ thể:
- Cây xanh trong khu vực di tích trồng những loài cây như: Đại, Trúc, Tùng,
Mai, Mẫu đơn… Đây là những loài cây thường được trồng trong các di tích, nó
mang ý nghĩa lớn tạo nên không khí thanh tịnh cho không gian di tích.
- Đất cây xanh cách ly trên tuyến đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài trồng
thành những mảng rừng với Thông 2 lá làm nền, trồng xen lẫn những loài cây lá
rộng đặc trưng khác của vùng Đông Triều như lim, trúc, giổi, giẻ, sến…
- Đất bảo vệ di tích và trồng rừng phục hồi: Trồng Thông 2 lá, Thông 3 lá làm
nền xen lẫn vào là những loài cây lá rộng đặc trưng khác của vùng Đông Triều như
Lim, Trúc, Giổi, Giẻ, Sến…Riêng những tuyến đường lên di tích dọc những đường
đó dựa theo địa hình mà trồng những loài cây có hoa, lá màu sắc đặc trưng tạo nên
sự biến đổi về cảnh quan mang đến cảm giác mới lạ, không nhàm chán cho du

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

98

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

khách khi hành hương thăm di tích. Một số loài cây đó như: Sau sau, Trúc, Săng lẻ,
Mai, Đào rừng đặc trưng của vùng núi Đông Triều.
- Khu vực nông trại trồng những loài cây ăn quả, cho nông sản mang lại giá trị
kinh tế cao cho các hộ gia đình như: Vải, Nhãn, Xoài, Vú sữa, Me ngọt…
- Khu vực nông trại kết hợp phát triển du lịch sinh thái: ngoài những loài cây
được trồng như trong trong các nông trại bình thường khác phải chú ý được việc kết
hợp trồng nhiều loài cây khác nhau với tiêu chí mùa nào thức nấy thu hút du khách
thập phương từ bất kể mùa nào trong năm. Các loài cây Vải, Nhãn, Xoài cho thu
hoạch quả vào mùa hè, những loài cây như Me ngọt, Đu đủ, Ổi, Bưởi cho thu hoạch
vào vụ Thu đông. Ngoài ra có thể tạo cảnh quan mặt nước, đồi núi để tạo nên sự
phong phú hấp dẫn du khách nhưng không được phá vỡ không khí trang nghiêm là
vùng đất di tích của khu vực.
- Khu vực đất nông nghiệp trồng những khóm tre,cây lớn ven đường cho
người dân đi làm đồng nghỉ ngơi mang lại cảnh quan đặc trưng của khu vực nông
thôn Bắc bộ làm cho cảnh quan khu vực di tích với cảnh quan xung quanh được
đồng nhất.

BV 3

4

®Êt c«ng tr×nh
phôc vô ph¸t
huy gi¸ trÞ di
tÝch

4.5. Quy hoạch sử dụng đất

75.28

23.19

-

-

-

tïng, tróc ®Ó t¹o c¸c khu vùc
®Æc trng lµ ®iÓm nhÊn trªn ®êng
lªn di tÝch. X©y dùng mét sè chßi
nghØ dõng ch©n ng¾m c¶nh t¹i
c¸c ®iÓm cã khung c¶nh ®Ñp.

1.05

pv 1

22.39

0.00

0.00

10.0
0

pv 2

0.19

0.00

0.00

7.00

pv 3

0.47

0.00

0.00

7.00

§©y lµ khu dÞch vô ë vÞ trÝ trung
t©m nhÊt, Gåm c¸c c«ng tr×nh: b∙i
®ç xe, bÕn xe ®iÖn,nhµ vÖ sinh,
quÇy dÞch vô, nhµ ban qu¶n lý,
nhµ ®ãn tiÕp. §ång thêi trång
rõng c©y tïng phÝa tríc ®Ó t¹o
kh«ng gian ®Öm tríc khi vµo
vïng di tÝch.
N»m ë ®Òn th¸i, phôc vô cho côm
di tÝch phÝa
b¾c an sinh. Gåm b∙i ®ç xe, quÇy
dÞch vô, nhµ qu¶n lý ®Òn, nhµ vÖ
sinh quy m« nhá
N»m ë l¨ng ®ång th¸i. Gåm b∙i ®ç
xe, quÇy dÞch vô, nhµ qu¶n lý ®Òn,
nhµ vÖ sinh quy m« nhá

B¶ng 11: B¶ng c©n b»ng ®Êt ®ai
TT

1

2

3

LO¹I §ÊT

L«
§Êt

§ÊT DI TÝCH

DIÖN
TÝCH
(ha)

Tû LÖ
(%)

MËt
®é
(%)

HÖ
sè
sd
d

H
tèi
®a
(m)

291.34

13.21

-

-

-

®Êt c©y xanh
c¸ch ly

19.62

®Êt trång
rõng phôc håi

723.00

bv 1

BV 2

160.59

487.12

0.89

32.77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

chØ dÉn thiÕt kÕ

Cã gi¶i ph¸p b¶o tån riªng cho
tõng dt
®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn vÒ
tiÕng ån, bôi, gi÷a ®êng cao tèc
víi c¸c khu vùc kh¸c

-

-

-

Kh«ng khai th¸c ®Êt ®¸ trong
ph¹m vi nµy,
trång bæ sung c¸c lo¹i c©y cã
gi¸ trÞ xung quanh di tÝch, khu
vùc ch©n nói cã thÓ giao c¸c hé
d©n trång c©y phñ xanh
H¹n chÕ tèi ®a viÖc khai th¸c
rõng trong khu
vùc nµy, trång bæ sung c¸c c©y

§X

5

§Êt t¸i ®Þnh c−

6

§ÊT LµNG XãM
c¶i t¹o - chØnh
trang

t®c

Lµ ®iÓm cuèi cïng c¸c ph¬ng tiÖn
c¬
giíi cã thÓ tiÕp cËn ®îc nªn bè
trÝ 1 b∙i ®ç xe quy m« nhá.

0.14

4.20

0.19

158.83

7.20

lx 1

30.65

lx 2

5.70

lx 3

18.24

lx 4

66.27

lx 5

14.34

lx 6

23.63

0.00

35.0
0
35.0
0
35.0
0
35.0
0
35.0
0
35.0
0

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

Gi÷ nguyªn vÞ trÝ, c¶i t¹o, n©ng
cÊp h¹ tÇng
kü thuËt: ®êng giao th«ng, cÊp
®iÖn, cÊp níc, tho¸t níc, vÖ sinh
méi trêng... khuyÕn khÝch x©y
dùng nhµ theo kiÓu kiÕn tróc
truyÒn thèng: m¸i dèc, lîp ngãi...
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7

8

®Êt n«ng tr¹i

145.67
nt 1

110.96

nt 2

14.55

nt 3

20.15

®Êt n«ng tr¹i
kÕt hîp ph¸t
triÓn du lÞch
sinh th¸i

st 3

10
11
12

0.30
10.0
0
10.0
0
10.0
0

0.00

9.00

0.00

9.00

0.10

9.00

Gi÷ nguyªn vÞ trÝ, c¶i t¹o, n©ng
cÊp h¹ tÇng
kü thuËt: ®êng giao th«ng, cÊp
®iÖn, cÊp níc, tho¸t níc, vÖ sinh
méi trêng... khuyÕn khÝch x©y
dùng nhµ theo kiÓu kiÕn tróc
truyÒn thèng: m¸i dèc, lîp ngãi...

§ÊT N¤NG
NGHIÖP
§ÊT QU¢N §éi
mÆt níc
®Êt giao th«ng
tæng céng

217.95
140.26

5.00
5.00

3.69

0.00
0.00

-

9.00
9.00

n»m ë khu vùc hå Tr¹i Lèc vµ hå
khe chÌ

-

®åi th«ng n»m phÝa chïa quúnh
l©m

-

305.77

13.86

-

-

-

18.30
120.54
33.65
2206.0
0

0.83
5.46
1.53
100.0
0

-

-

-

(®¬n vÞ sö dông ha)

1
2
3

®Êt n«ng nghiÖp
®Êt lµng xãm
®Êt ®åi nói

12,84
-

18,91
5,25
-

0,74
0,21
-

3,13
3,25
0,57

17,67

tæng
céng
35,63
8,71
18,23

4

®Êt n«ng tr¹i
tæng céng

0,28
13,11

24,16

0,95

15,00
21,95

17,67

15,28
77,85

t©n viÖt

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009.
Phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của Ban Nhân dân xã Tràng An

®øc chÝnh trµng an

- Giải pháp Quy hoạch sử dụng đất của đồ án.
- Nội suy số liệu
Ước tính dân số trong khu vực nghiên cứu đến năm 2015 là 25.000 dân.

Nghiªn cøu ®Çy ®ñ tíi hÖ thèng giao th«ng ®èi ngo¹i, khu d©n c− hiÖn tr¹ng,
®Êu nèi víi c¸c khu vùc xung quanh.

B¶ng 12. DiÖn tÝch ®Êt thu håi phôc vô quy ho¹ch cña tõng x·

lo¹i ®Êt

- Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã Thuỷ An tại đại hội Đảng bộ lần thứ
XX nhiệm kỳ 2010-2015

5.1. Giao thông

Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ý t−ëng ®Ò xuÊt quy ho¹ch;
Bao gåm c¸c lo¹i ®Êt: §Êt di tÝch (khu vùc b¶o vÖ I vμ II sau khi kiÕn nghi khoanh
vïng b¶o vÖ theo ®Ò xuÊt quy ho¹ch); §Êt cay xanh c¸nh ly; §Êt b¶o vÖ di tÝch vμ
træng rõng phôc håi; §Êt c«ng tr×nh phôc vô ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch; §Êt t¸i ®Þnh c−;
§Êt lμng xãm c¶i t¹o chØnh trang; §Êt n«ng tr¹i; §Êt n«ng tr¹i kÕt hîp ph¸t triÓn du
lÞch sinh th¸i; §Êt n«ng nghiÖp; §Êt qu©n ®éi; MÆt n−íc; §Êt giao th«ng.

stt

5. Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
Phuơng pháp tính toán dựa vào:

- Bản đồ đo đạc địa hình do Ban quản lý các di tích trong điểm tỉnh Quảng
Ninh cung cấp.

361.90

st 1
st 2

9

6.60

an sinh

b×nh khª

Tu©n thñ m¹ng l−íi ®−êng chÝnh ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch chung.
H×nh thμnh m¹ng l−íi ®−êng néi bé hμi hßa theo tõng chøc n¨ng trong khu quy
ho¹ch víi chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt ë møc cao.
Coi c«ng tr×nh giao th«ng võa ®ãng vai trß lμ c«ng tr×nh h¹ tÇng phôc vô vËn
t¶i võa lμ c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp tiÕp cËn víi c¶nh quan, lμ c«ng tr×nh kiÕn tróc cã
thÈm mü cao. Ngoμi c¸c yªu cÇu ®¶m b¶o vÒ kü thuËt cÇn ®¶m b¶o tèt c¸c yªu cÇu
vÒ mü thuËt, c¶nh quan.
- Giao thông đối ngoại: gồm Quốc lộ 18 và đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài
(dự kiến). Đường cao tốc chạy cắt ngang qua khu vực di tích nên kiến nghị tổ chức
giao thông khác cốt tại 3 điểm để thuận lợi cho nhân dân và kết nối các điểm di
tích. Đồng thời bố trí dải cây xanh cách ly 2 bên đường rộng 30m, trồng cây rừng
tự nhiên vố có của địa phương nhằm ngăn cách tiếng ồn cho khu vực dân cư và di
tích xung quanh.
- Giao thông đối nội: được thiết kế để đáp ứng đồng thời nhu cầu đi lại phục
vụ cho sinh hoạt, sản xuất của người dân và nhu cầu thăm quan du lịch. Đối với
khu dân cư hoàn thiện hệ thống giao thông trong làng, xoá bỏ đường đất. Đối với
khu di tích cải tạo đường vào cho thuận tiện hơn, hạn chế tối đa các phương tiện
giao thông cơ giới tiếp xúc trực tiếp với các di tích, khuyến khích phát triển các loại
hình giao thông thân thiện với môi trường như xe ngựa, xe điện.
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+ Khèi l−îng thi c«ng ®¾p nÒn Ýt nhÊt

B¶ng 13. B¶ng tæng hîp khèi l−îng giao th«ng

(m)

Diện Tích Mặt
Đường ( m2 )

+ H−íng tho¸t n−íc tõ trong nÒn c¸c l« ®Êt vÒ phÝa hÖ thèng tho¸t n−íc n»m
trªn c¸c trôc ®−êng giao th«ng vμ tho¸t vμo s«ng trong khu vùc.

7,5

9054

67905

2-2

5,5

15588

85734

* Khu vùc d©n c− hiÖn cã, khu th¶m thùc vËt, khu b¶o tån, khu qu©n sù, khu
x¨ng dÇu gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng.

3-3

3,5

18548

64918

4-4

1,5

12803

19204,5

55993

237761,5

Mặt cắt

Bề rộng đường

Chiều dài tuyến

(m)
1-1

Tổng cộng

- Bãi đỗ xe: Dự kiến hàng ngày (không phải lễ hội) sẽ có 5000-8000 khách
thăm quan. Diện tích bãi đỗ xe dự kiến bố trí tối thiểu cho 1600 xe là 4,8 ha, được
phân bổ tại 4 vị trí: khu vực trung tâm đền An Sinh (3,15 ha), đền Thái (0,075 ha),
lăng Trần Anh Tông (0,075 ha) và khu trung tâm phụ phía trên núi (0,14 ha). Trong
dịp lễ hội có thể tận dụng một số khu vực trong khu trung tâm làm bãi đỗ xe
tạm thời.
- Vận tải công cộng phục vụ du lịch: bố trí một bến xe điện bánh hơi ở khu
trung tâm đền An Sinh. Đồng thời có thể kết hợp bố trí các phương tiện giao thông
công cộng gắn với nông thôn Việt Nam như xe ngựa.... Đây là loại phương tiện
thích hợp phát triển trong giai đoạn đầu của đồ án vừa là một loại giao thông sạch,
không gây hại cho môi trường, lại giải quyết chuyển đổi cơ cấu lao động cho
nông dân.
5.2. Chuẩn bị kỹ thuật

- C¨n cø vμo Quy ho¹ch chung ®· ®−îc phª duyÖt theo Q§ sè 140/1999/Q§TTg ngμy 11/6/1999. X¸c ®Þnh cao ®é nÒn x©y dùng hîp lý cho tõng khu vùc ®¶m
b¶o cao ®é nÒn tèi thiÓu .

+ §é dèc thiÕt kÕ san nÒn i=0.4%.

* C¸c khu ®Êt cã dù ¸n riªng kh«ng tÝnh to¸n trong khèi l−îng san lÊp nh− khu
nghÜa trang, khu c«ng nghiÖp.
- Tr−íc khi san lÊp nÒn ph¶i bãc bá líp ®Êt h÷u c¬ mÆt ruéng víi chiÒu dμy
trung b×nh 0.2m tËn dông ®¾p vμo khu c©y xanh, vÐt bïn ®¸y m−¬ng, ®¸y ao víi
chiÒu dμy trung b×nh 0.5m vËn chuyÓn ra ngoμi mÆt b»ng.
VËt liÖu ®¾p nÒn:
- San lÊp nÒn thμnh tõng líp ®Çm nÐn ®¹t K=0.9.
- VËt liÖu ®¾p nÒn dïng ®Êt cã trong khu vùc.
Nguyên tắc san nền là bám sát địa hình hiện trạng để đưa cốt san nền cho phù
hợp nhất, san lấp đảm bảo thoát nước và tạo bề mặt thích hợp xây dựng các
công trình.
- Trong các khu di tích, nguyên tắc san nền là tôn trọng hiện trạng, chỉ đào
đắp cục bộ.
- Độ dốc đường thuận lợi cho việc quy hoạch thoát nước mưa và thoát nước
bẩn cho các giai đoạn sau.
5.3. Cấp nước

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4448:1987
- Tiêu chuẩn nước sinh hoạt: 150l/người.ngđ
- Tiêu chuẩn dùng nước cho các công trình công cộng lấy theo yêu cầu cụ thể
của từng loại công trình : từ 6-8% lượng nước sinh hoạt

- C¨n cø vμo cao ®é cña khu vùc d©n c− hiÖn cã

- Nước rửa đường, tưới cây 15-20% lượng nước sinh hoạt

Lùa chän cao ®é san nÒn thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau:

- Chỉ tiêu vòi nước công cộng: 40l/người.ngđ

+ §¶m b¶o sù tiªu tho¸t n−íc nhanh, kh«ng ngËp trong qu¸ tr×nh sö dông.

- Nước chữa cháy: từ 10-15l/s

+ §¶m b¶o sù thèng nhÊt cña hÖ thèng tho¸t n−íc m−a trong khu vùc x©y
dùng, kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu, tho¸t hiÖn cã cña khu vùc l©n cËn.
+ §¶m b¶o tho¸t n−íc tù ch¶y.
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Bảng 14. Bảng tính toán quy mô cấp nước
Dân số đến năm 2015: 25.000 người
Tiêu
Hạng mục
Đơn vị
chuẩn
Nước sinh hoạt
150 l/ng.ngđ
Nước dành cho sx công nghiệp, sx nhỏ
10%Qsh l/ng.ngđ
Nước công cộng
8% Qsh l/ng.ngđ
Nước rửa đường, tưới cây
20%Qsh l/ng.ngđ
Nước chữa cháy
15
l/s
Nước dự phòng, rò rỉ
25%Qtổng l/ng.ngđ
Tổng cộng

Bảng 15. Bảng tính toán quy mô cấp điện
Tổng
(m3/ngđ)
3750
375
300
750
2592
1941.75
9708.75

Cụm di tích thứ 3 và khu di tích chùa Hồ Thiên: lấy nước mưa dự trữ làm
nước sinh hoạt. Xây dựng bể chứa khối tích lớn, ngầm để dự trữ nước lâu dài
Cụm di tích 1 và 2: nguồn nước sinh hoạt là nước ngầm.
- Tại mỗi di tích: khoan giếng lấy nước phục vụ cho sinh hoạt
- Tại khu trung tâm: nước giếng khoan được xử lí (qua 1 trạm xử lý nhỏ dành
riêng cho khu trung tâm) đạt tiêu chuẩn, để phục vụ cho hoạt động hàng ngày và
đặc biệt là phục vụ cho lễ hội, khách du lịch, khách tham quan.
5.4. Cấp điện

Căn cứ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4418:1987; 4454:1987, các chỉ tiêu
tính toán cho các khu quy hoạch như sau

Dân số đến năm 2015: 25.000 người
Tiêu
Hạng mục
Đơn vị
Quy mô
chuẩn
Điện sinh hoạt
300 kWh/ng/năm
25000
Các tuyến đường
12
kW/km
87,645
Điện chiếu giao thông
sáng
Chiếu sáng cây
xanh
20
kW/ha
381,12
Điện dự phòng = 25% Qtổng
Tổng cộng

Tổng
(kW)
20547,95
1051,74
7622,40
7305,52
36527,61

5.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Toàn bộ nước thải phải được thải vào hệ thống thoát nước. Các khu vệ sinh
và thùng rác phải đảm bảo bán kính không vượt quá 500-600m
- Nước thải khu dịch vụ công cộng
Trước mắt 30% x 150l/người = 45l/người
Tương lai 30% x 180l/người = 54l/người
- Nước thải từ các công trình được tập trung tại bể tự hoại của công trình đó,
xử lý cục bộ tại bể bằng phương pháp lắng đọng và các hoá chất cần thiết đã đạt
loại B của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 7222-2002. Sau đó chảy ra cống thoát
nước chung, đến cửa xả và thải ra các hồ trong khu vực cụm di tích.

- Điện sinh hoạt chiếu sáng (kWh/người/năm) : 100 (đợt đầu), 300 (dài hạn
sau 10 năm)

Quan điểm tái sử dụng nước thải sau khi xử lý: nước thải đạt các TCVN về
môi trường sẽ lưu chứa ở hồ, tái sử dụng cho nhu cầu tưới cây, rửa đường, dự
phòng cho cứu hoả, phục vụ nhu cầu tưới tiêu của sản xuất nông nghiệp

- Chỉ tiêu phụ tải sinh hoạt Kw/1000người : 100 (đợt đầu), 300 (dài hạn sau
10 năm)

- Hệ thống thoát nước hoàn toàn là cống ngầm. Đặt 5 cửa xả thoát nước thải
để giảm đường kính ống thoát nước chính.

- Phụ tải tính theo đầu người Kw/1000 người: đợt đầu 50, dài hạn 80

- Thống kê sơ bộ:

- Số giờ sử dụng điện trong năm: 2000-2500 giờ

Cống ngầm D600: 16.880 m

- Điện chiếu sáng đường lấy độ rọi <= 0,5lux

Cửa xả: 6 cửa

- Phụ tải tính toán cho các công trình: 35% phụ tải điện sinh hoạt

- Hình thức thu gom rác thải: Đối với khu dân cư, rác thải được phân loại tại
từng gia đình (rác hữư cơ và rác thải tái chế được). Sau đó sử dụng các phương tiện
để thu gom, tập trung tại điểm xử lý rác thải của huyện. Đối với khu vực thăm quan
du lịch, sử dụng thù rác công cộng đặt tại các vị trí đông người, thuận lơi cho thu
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gom. Kết hợp vận động nhân dân và khách du lịch nâng cao tính tự giác, thu gom
rác thải vào đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi.
5.6. Thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch được thiết kế bao gồm hệ thống
sông, mương, đầm, hào và hệ thống cống.
Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu
thoát cho cả lưu vực ngoài phạm vi quy hoạch phù hợp với định hướng thoát nước
mưa trong quy hoạch tổng thể. Cao độ mực nước tính toán được xác định vừa đảm
bảo cho việc tiêu nước vừa đảm bảo cho việc tưới cũng như đảm bảo yêu cầu về
cảnh quan và du lịch.
Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo phương pháp cường độ giới hạn
và được thiết kế theo công thức:
Tp = t0 + α.tk
Trong đó :
Tp là thời gian tính toán ( phút )
T0 là thời gian tập trung dòng chảy ( phút )
α là hệ số nhám cống, rãnh (α cống = 2, α rãnh = 1,25 )
tk là thời gian dòng chảy trong cống ( phút )
Lưu lượng tính toán theo công thức :
Q = φ.q.F
Trong đó :
Q là lưu lượng tính toán ( l/s, m3/s )
φ là hệ số dòng chảy ( 0,6 )
q là lưu lượng đơn vị ( l/s )
F là diện tích lưu vực tính toán.
6. Dự báo tác động và giải pháp bảo vệ môi trường
6.1. Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường

a. C¸c văn bản ph¸p lý
- LuËt BVMT (LuËt sè 52/2005/QH11) do Quèc héi n−íc CHXHCN ViÖt Nam
th«ng qua ngμy 29/11/2005.
- NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP ngμy 9/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ "Quy ®Þnh chi
tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña LuËt BVMT”
- NghÞ ®Þnh sè 81/2006/N§-CP ngμy 9/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ “Xö ph¹t vi
ph¹m hμnh chÝnh trong lÜnh vùc BVMT”

- NghÞ ®Þnh sè 59/2007/N§-CP ngμy 9/4/2007 cña ChÝnh phñ vÒ “Qu¶n lý chÊt
th¶i r¾n”
- Th«ng t− sè 05/2008/TT-BTNMT ngμy 8/12/2008 cña Bé Tμi nguyªn vμ M«i
tr−êng vÒ “H−íng dÉn tham gia ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng chiÕn l−îc, ®¸nh gi¸
t¸c ®éng m«i tr−êng vμ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr−êng”.
- ChiÕn l−îc qu¶n lý CTR ë c¸c ®« thÞ vμ KCN ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 ®·
®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 152/1999/Q§-TTg ngμy
10/07/1999.
- “ChiÕn l−îc BVMT quèc gia ®Õn n¨m 2010 vμ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020 “ ®·
®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 256/2003/Q§-TTg ngμy
2/12/2003.
- “Quy chÕ vÒ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña Héi ®ång thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸
t¸c ®éng m«i tr−êng chiÕn l−îc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng” ban hμnh kÌm theo
QuyÕt ®Þnh sè 12/2006/Q§-BTNMT ngμy 8/9/2006 cña Bé tr−êng Bé TN&MT.
b. Các tiêu chuẩn Việt Nam
- C¸c tiªu chuÈn m«i tr−êng ViÖt Nam ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè
35/2002/Q§-BKHCNMT ngμy 25/6/2002 cña Bé tr−ëng Bé KHCN&MT.
- C¸c tiªu chuÈn m«i tr−êng ViÖt Nam ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè
22/2006/Q§-BTNMT ngμy 18/12/2006 cña Bé tr−ëng Bé TN&MT.
- C¸c tiªu chuÈn vÖ sinh lao ®éng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 3733/2002/Q§BYT ngμy 10/10/2002 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ (Bao gåm: 21 tiªu chuÈn vÖ sinh lao
®éng, 5 nguyªn t¾c vμ 7 th«ng sè vÖ sinh lao ®éng).
6.2. Đánh giá tác động đến môi trường khi thực hiện quy hoạch:

a. Hiện trạng môi trường
- Nguồn nước: do nguồn nước ngầm trong khu vực không có nhiều, nước sinh
hoạt của người dân địa phương chủ yếu là nguồn nước mặt và nước mưa. Nguồn
nước mặt bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp, chưa qua xử lý,
thêm vào đó một số hồ nước còn được sử dụng để chăn nuôi thuỷ sản.
- Không khí: Trong khu vực không có nguồn gây ô nhiếm không khí nào lớn.
Tuy nhiên trong định hướng phát triển không gian huyện Đông Triều đến năm 2025
có khu công nghiệp tập trung với quy mô nhỏ phía Nam Đền An Sinh (cách 1,5
km). Khu công nghiệp này sẽ là nguồn gây ô nhiễm nếu không được kiểm soát.
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- Tiếng ồn: nguồn gây ồn chủ yếu là do khu vực dân cư xung quanh và do các
phương tiện tham gia giao thông. Do mật độ dân cư tương đối thấp, lưu lượng giao
thông cũng không nhiều nên ít gây ra những tác động cho môi trường.
- Chất thải rắn: Chất thải rắn trong khu vực chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Hiện
nay chưa có các hoạt động thu gom, xử lý rác thải có tổ chức. Rác thải chủ yếu
được các hộ dân thu gom ngay tại gia đình sau đó đốt, hoặc chôn lấp.
b. Giai đoạn thi công xây dựng
* Giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng bao gåm c¸c ho¹t ®éng sau:
- Gi¶i phãng vμ san lÊp mÆt b»ng,
- X©y dùng hÖ thèng ®−êng giao th«ng néi bé,
- X©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: HÖ thèng cÊp n−íc, tho¸t n−íc, xö lý
n−íc th¶i, cÊp ®iÖn,...
- X©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh c«ng céng: C©y xanh, mÆt n−íc...
- X©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kiÕn tróc: dÞch vô, th−¬ng m¹i, v¨n hãa...
* C¸c t¸c ®éng chÝnh ®Õn m«i tr−êng tù nhiªn trong giai ®o¹n thi c«ng x©y
dùng gåm:
- Bôi ®Êt, bôi c¸t, vËt liÖu x©y dùng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, ®Æc biÖt lμ «
nhiÔm bôi do r¬i v·i ®Êt ®¸, vËt liÖu x©y dùng trong qu¸ tr×nh chuyªn chë.
- Bôi, khÝ ®éc, mïi (SO2, NOx, CO, h¬i x¨ng, dÇu...) do c¸c ph−¬ng tiÖn
GTVT, m¸y mãc thi c«ng x©y dùng.
- TiÕng ån, rung ®éng tõ c¸c ph−¬ng tiÖn GTVT vμ m¸y mãc thi c«ng.
- R¸c th¶i: chñ yÕu lμ s¾t vôn, gç cètpha, r¸c th¶i sinh ho¹t... L−îng CTR nμy
th−êng ®−îc thu gom tËn dông hoÆc dïng ®Ó san lÊp mÆt b»ng.
- Nh×n chung, trong giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng sÏ t¹o ra nhiÒu t¸c ®éng cã h¹i
®Õn m«i tr−êng tù nhiªn vμ søc kháe c«ng nh©n lao ®éng còng nh− cña nh©n d©n
trong khu vùc. Trong ®ã, t¸c h¹i ®¸ng kÓ nhÊt lμ bôi vμ tiÕng ån. Tuy nhiªn, t¸c
®éng ®Õn m«i tr−êng tù nhiªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng khu nhμ ë chØ mang
tÝnh nhÊt thêi, diÔn ra trong mét thêi gian ng¾n nªn c¸c t¸c ®éng trªn chØ lμ t¸c ®éng
mang tÝnh t¹m thêi.
c. Giai đoạn đưa vào hoạt động
* T¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng kh«ng khÝ:

Sau khi Quy ho¹ch ®−îc thùc hiÖn, nguån « nhiÔm kh«ng khÝ chÝnh lμ: Bôi, khÝ
th¶i tõ ho¹t ®éng cña c¸c ph−¬ng tiÖn GTVT vμ c¸c nguån kh¸c (khÝ th¶i tõ m¸y
®iÒu hßa nhiÖt ®é, hÖ thèng xö lý n−íc th¶i tËp trung, l−u gi÷ CTR,...).
Ho¹t ®éng GTVT:
Sau khi Dù ¸n ®i vμo ho¹t ®éng th× c¸c khÝ th¶i tõ GTVT chiÕm tû träng ®¸ng
kÓ. HÖ sè ph¸t sinh khÝ th¶i ®èi víi mét sè lo¹i xe nh− sau:
Bảng 16: HÖ sè « nhiÔm kh«ng khÝ ®èi víi c¸c lo¹i xe
C¸c lo¹i xe

§¬n vÞ
TPS
(U)
(kg/U)
1. Xe ca («t« con vµ xe kh¸ch)
- §éng c¬ < 1.400 cc
1.000 km 0,07
TÊn x¨ng 0,80
- §éng c¬ 1.400-2.000 cc 1.000 km 0,07
TÊn x¨ng 0,68
- §éng c¬ > 2.000 cc
1.000 km 0,07
TÊn x¨ng 0,06
Trung b×nh
1.000 km 0,07
2. Xe m¸y
- §éng c¬ < 50 cc, 2 kú 1.000 km 0,12
TÊn x¨ng 6,7
- §éng c¬ > 50 cc, 2 kú 1.000 km 0,12
TÊn x¨ng
4
- §éng c¬ > 50 cc, 4 kú 1.000 km
TÊn x¨ng
Trung b×nh
1.000 km 0,08

SO2
(kg/U)

NOx
(kg/U)

CO
(kg/U)

VOC
(kg/U)

1,74S
20S
2,0S
20S
2,3S
20S
2,0S

1,31
15,13
1,13
10,97
1,13
9,56
1,19

10,24
118,0
6,46
62,9
6,46
54,9
7,72

1,29
14,83
0,60
5,85
0,60
5,1
0,83

0,36S
20S
0,6S
20S
0,76S
20S
0,57S

0,05
2,8
0,08
2,7
0,30
8
0,14

10
550
22
730
20
525
16,7

6
330
15
500
3
80
8

Nguån: Ph¹m Ngäc §¨ng, M«i tr−êng kh«ng khÝ, Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü
thuËt n¨m 2003
- C¨n cø vμo hÖ sè « nhiÔm kh«ng khÝ cña c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn GTVT ®Ó dù
b¸o t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm kh«ng khÝ cña Dù ¸n tõ ho¹t ®éng GTVT.
- Ph−¬ng tiÖn giao th«ng th«ng dông nhÊt t¹i ViÖt Nam hiÖn nay lμ xe m¸y vμ
«t« víi sè l−îng gia t¨ng kh«ng ngõng. HiÖn nay, 99% xe m¸y vμ «t« t¹i ViÖt Nam
®Òu sö dông ®éng c¬ x¨ng. ¤t« th«ng qua ®èt x¨ng hoÆc dÇu diezel mμ nhËn ®−îc
®éng lùc. Nh−ng khi ®èt x¨ng hoÆc dÇu diezel ®Òu s¶n sinh ra nh÷ng lo¹i khÝ cã h¹i.
KhÝ th¶i cña «t« cßn gäi lμ "khÝ ®u«i xe", nãi chung cã chøa c¸c thμnh phÇn sau:
KhÝ CO, c¸c hîp chÊt cña cacbua hydro, hîp chÊt nitrorua, khãi than, CO2, SO2.
- CO lμ lo¹i khÝ do x¨ng ch¸y ch−a hoμn toμn. Søc hÊp thu «xi cña nã rÊt
m¹nh. Nã kÕt hîp víi hång cÇu cña m¸u trong c¬ thÓ, khiÕn cho mét l−îng lín khÝ

C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

104

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

«xi ®i vμo c¬ thÓ bÞ chóng hÊp thu, do ®ã rÊt cã h¹i cho søc khoÎ. NÕu con ng−êi hÝt
ph¶i nhiÒu khÝ CO sÏ c¶m thÊy ®au ®Çu, kh«ng cã lùc, thËm chÝ h«n mª, tö vong.
Ngé ®éc khÝ than tøc lμ do hÝt ph¶i mét l−îng khÝ lín CO mμ g©y nªn.
- C¸c hîp chÊt cña khÝ Cacbua hydro lμ do nguyªn liÖu cña «t« bèc h¬i, hoÆc
do nhiªn liÖu kh«ng ch¸y hoμn toμn mμ sinh ra, chøa 200 lo¹i chÊt, trong ®ã cã
nhiÒu lo¹i g©y nguy hiÓm.

- N−íc th¶i chøa ph©n, n−íc tiÓu tõ c¸c khu vÖ sinh (toilet) cßn ®−îc gäi lμ
"n−íc ®en". Trong n−íc th¶i th−êng tån t¹i c¸c vi khuÈn g©y bÖnh vμ dÔ g©y mïi
h«i thèi. Hμm l−îng chÊt h÷u c¬ (BOD) vμ c¸c chÊt dinh d−ìng nh−: Nit¬ (N),
Photpho (P) cao. Lo¹i n−íc th¶i nμy th−êng g©y nguy h¹i ®Õn søc kháe vμ dÔ lμm
nhiÔm bÈn ®Õn nguån n−íc tiÕp nhËn. Tuy nhiªn, lo¹i n−íc th¶i nμy thÝch hîp sö
dông lμm ph©n bãn hoÆc t¹o khÝ sinh häc.

- C¸c hîp chÊt cña khÝ nitrorua lμ nh÷ng hîp chÊt do nit¬ vμ «xi d−íi ®iÒu kiÖn
nhiÖt ®é cao trong xi lanh ph¸t sinh ra c¸c ph¶n øng ho¸ häc mμ thμnh. C¸c hîp
chÊt nμy cã ®é ®éc rÊt m¹nh, ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn ng−êi vμ thùc vËt, nã cßn
g©y ra m−a axÝt vμ s−¬ng mï quang ho¸ häc.

- N−íc th¶i nhµ bÕp chøa dÇu mì vµ phÕ th¶i thùc phÈm tõ nhµ bÕp, m¸y röa
b¸t...: Lo¹i n−íc th¶i nμy chøa nhiÒu c¸c chÊt h÷u c¬ (BOD, COD) vμ c¸c nguyªn tè
dinh d−ìng kh¸c (N, P). C¸c chÊt bÈn trong n−íc th¶i lo¹i nμy dÔ t¹o khÝ sinh häc
vμ ®−îc sö dông lμm ph©n bãn.

- KhÝ th¶i « t« cßn chøa nhiÒu lo¹i vi h¹t cña khãi than, trong ®ã cã h¹t than,
c¸c ho¸ chÊt cña l−u huúnh, hîp chÊt cña ch×, nh÷ng lo¹i nμy lμ nh÷ng chÊt g©y ra
khèi u. Ngoμi khÝ Sunfur¬ ra, khÝ th¶i « t« ®èi víi hÖ thèng h« hÊp cña ng−êi g©y
nguy h¹i rÊt lín, cã thÓ dÉn ®Õn c¸c bÖnh viªm khÝ qu¶n vμ bÖnh hen..
* T¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng n−íc:
§èi víi n−íc m−a ch¶y trµn: Vμo nh÷ng khi trêi m−a, n−íc m−a ch¶y trμn qua
khu vùc Khu nhμ ë sÏ cuèn theo ®Êt, c¸t, chÊt cÆn b·,... xuèng hÖ thèng tho¸t n−íc
cña khu vùc, cã thÓ g©y t¾c nghÏn hÖ thèng tho¸t n−íc m−a vμ g©y ngËp óng côc bé
trong Dù ¸n nÕu nh− kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tèt.
§èi víi n−íc th¶i sinh ho¹t: cã nguån gèc nh− sau

N−íc tiÓu

N−íc t¾m,
giÆt, röa

Khi dù ¸n ®i vμo ho¹t ®éng th× tiÕng ån ph¸t sinh chñ yÕu tõ c¸c ho¹t ®éng
GTVT vμ khu dÞch vô. C¸c ph−¬ng tiÖn GTVT, mÆc dï møc tiÕng ån kh«ng cao
b»ng c¸c m¸y x©y dùng nh−ng l¹i cã tÇn sè ho¹t ®éng cao h¬n.
* Dù b¸o CTR
CTR cña Dù ¸n sau khi ®−a vμo sö dông chñ yÕu lμ CTR sinh ho¹t, ph¸t sinh
tõ du lÞch, dÞch vô - th−¬ng m¹i,... C¬ së ®Ó tÝnh to¸n l−îng r¸c th¶i sinh ho¹t ph¸t
sinh lμ chØ tiªu r¸c th¶i trªn ®Çu ng−êi lμ 1,0 kg/ng−êi/ngμy ®ªm vμ thªm kho¶ng
20% cho c¸c khu c«ng céng. Thμnh phÇn CTR cña dù ¸n cã tû lÖ chÊt h÷u c¬ cao
(rau qu¶, gç, giÊy,...) vμ chÊt th¶i nguy h¹i thÊp (pin, thuèc hÕt h¹n sö dông,
acquy,...).
Bảng 17: Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

N−íc th¶i
sinh ho¹t

N−íc th¶i
ph©n

* Dù b¸o tiÕng ån

N−íc nhμ
th¶i bÕp

C¸c lo¹i
n−íc
th¶i kh¸c

Nguån: TrÇn §øc H¹, Kü thuËt m«i tr−êng, Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü
thuËt
T¹i s¬ ®å trªn, n−íc th¶i sinh ho¹t cã nguån gèc kh¸c nhau sÏ cã thµnh
phÇn vµ tÝnh chÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn, cã thÓ chia lµm 3 lo¹i chÝnh sau:
- N−íc th¶i kh«ng cã chøa ph©n, n−íc tiÓu vµ c¸c lo¹i thùc phÈm tõ c¸c thiÕt
bÞ vÖ sinh nh− bån t¾m, chËu giÆt, chËu röa mÆt...: Lo¹i n−íc th¶i nμy chøa chñ yÕu
chÊt r¾n l¬ löng, c¸c chÊt tÈy giÆt vμ th−êng gäi lμ n−íc "x¸m". Nång ®é c¸c chÊt
h÷u c¬ trong lo¹i n−íc th¶i nμy thÊp vμ th−êng khã ph©n hñy sinh häc. Trong n−íc
th¶i chøa nhiÒu t¹p chÊt v« c¬.

Loại chất thải
Tác động
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
gây ô nhiễm
môi trường
1
2
3
Đối với hoạt động xây dựng
Ô nhiễm môi trường
CTR xây dựng,
không khí, nước,
Có che chắn xung quanh công trình xây
tiếng ồn, bụi,
đất, khu vực xây
dựng, thi công đúng tiến độ...giảm tác
khí độc, dầu
dựng, tác động môi
động tiêu cực
mỡ
trường nền, tác
động đến dân cư
Đối với hoạt động giao thông đường bộ
Giao thông trong khu vực quy hoạch hạn
Tiếng ồn, bụi,
Ô nhiễm môi trường
chế dùng ôtô, xe máy. Khuyến khích dân
khí độc, dầu mỡ, không khí, tiếng
và du khách dùng xe đạp, xe đạp điện
của phương tiện
ồn...
Giao thông liên khu vực (cự ly 10-14km)
giao thông đường tác động đến dân
dùng các phương tiện giao thông công cộng:
bộ
cư
xe điện bánh hơi
Đối với các loại chất thải phát sinh trong khu vực nghiên cứu
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Nước thải, CTR,
tiếng ồn

Dầu mỡ xe máy,
thiết bị

Nước thải: thu gom và xử lý cục bộ tại
mỗi công trình, sau đó gom tập trung tại
các trạm làm sạch nước thải (TLSNT) quy
Ô nhiễm môi trường
mô nhỏ, đạt các tiêu chuẩn môi trường
đất, nước, không
nước quy định (TCVN 7222-2002, 5945khí,
2005), nước thải sau làm sạch sẽ chứa ở các
tác động đến sức
hồ để tái sử dụng
khoẻ
CTR: phân loại từ nguồn thải, thu gom xử lý
của người dân trong
triệt để tại khu xử lý CTR tập trung
khu vực quy hoạch
đặt trong khu quy hoạch. Công nghệ xử
lý gồm: tái chế chất vô cơ, sản xuất phân
hữu cơ phục vụ nông nghiệp
Nguồn thải từ hoạt động dịch vụ (cơ sở
Ô nhiễm môi trường
sửa chữa cơ khí, vệ sinh tàu..) có dầu mỡ
đất, nước, không
phát sinh cần phải thu hồi (để tái sử dụng
khí, tiếng ồn, tác
hoặc đốt tại khu xử lý tập trung của khu),
động hệ sinh thái
nước thải thu gom về các trạm làm sạch
của khu quy hoạch
nước thải để xử lý

* Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸o dôc m«i tr−êng:
BVMT ®ßi hái cã sù tham gia tÝch cùc cña céng ®ång. Trong ®ã, c«ng t¸c
qu¶n lý vμ gi¸o dôc m«i tr−êng lμ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng, cÇn ®−îc thùc hiÖn
th−êng xuyªn, liªn tôc vμ cho mäi ®èi t−îng. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh− sau:
- Ph¸t ®éng c¸c hé gia ®×nh th−êng xuyªn quÐt dän, tæng vÖ sinh n¬i sinh sèng
vμ nh÷ng n¬i c«ng céng. C«ng t¸c nμy cÇn ®¶m b¶o th−êng xuyªn, kh«ng chØ diÔn
ra vμo dÞp cã nh÷ng ngμy lÔ lín (Quèc kh¸nh, TÕt...).
- Gi¸o dôc nh©n d©n ý thøc kh«ng vøt r¸c bõa b·i, ®æ r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh,
®óng giê.
- Gi¸o dôc cho nh©n d©n sinh sèng t¹i Dù ¸n vÒ ý thøc BVMT sèng vμ lμm
viÖc lμ b¶o vÖ chÝnh m×nh. Lu«n nhËn thøc m«i tr−êng lμ tμi s¶n, lμ nguån sèng nªn
cÇn ph¶i gi÷ g×n vμ b¶o vÖ.

52/2005/QH11). Chñ ®Çu t− l−u gi÷ c¸c sè liÖu quan tr¾c t¹i c¬ së, ®ång thêi b¸o
c¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan QLNN vÒ BVMT theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
* KÕt luËn :
Trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh− khi ®i vμo ho¹t
®éng, Dù ¸n sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr−êng tù nhiªn vμ c¸c yÕu tè
KT-XH. Tuy nhiªn, c¸c t¸c ®éng tiªu cùc nμy hoμn toμn cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc nÕu
nh− nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh Nhμ n−íc vÒ BVMT.
Khi đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử
nhà Trần ở Đông Triều hoàn thành sẽ có rất nhiều các di tích được bảo tồn, thu hút
được nhiều du khách tới thăm quan. Lượng khách thăm quan này sẽ có những tác
động đến môi trường. Nguồn ô nhiễm chủ yếu xuất phát từ những hoạt động tham
quan, vui chơi của con người. Bởi vậy, cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi
trường của mỗi người dân khi đến đây tham quan, vui chơi và sử dụng dịch vụ.
Trong khu vực quy hoạch đặt một số thùng rác tại vị trí thích hợp, dễ nhìn để
khách tham quan có thể thuận tiện sử dụng, đảm bảo tốt điều kiện vệ sinh môi
trường trong khu vực.
Hố ga đặt tại mỗi công trình nhằm xử lí cục bộ lượng nước thải, lắng đọng rồi
mới đưa đến hệ thống thoát nước.
Biện pháp quản lý, giám sát bảo vệ môi trường khu quy hoạch:
Tuyên truyền, vận động mọi người dân vùng quy hoạch thực hiện tốt công tác bảo
vệ môi trường phân loại CTR tại nguồn để thực hiện dự án xây dựng khu nhà máy
xử lý CTR. Thành lập đội cảnh sát môi trường, thường xuyên kiểm tra các nguồn
thải, bắt buộc chủ các nguồn thải phải xử lý đạt TCVN về môi trường quy định.

- Ph¸t ®éng viÖc trång vμ b¶o vÖ c©y xanh, nghiªm cÊm mäi hμnh vi ph¸ hñy
c©y xanh v× c¸c môc ®Ých c¸ nh©n.
* Ch−¬ng tr×nh quan tr¾c m«i tr−êng :
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng vμ ho¹t ®éng dù ¸n, viÖc quan tr¾c vμ gi¸m
s¸t chÊt l−îng m«i tr−êng ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ LuËt B¶o
vÖ m«i tr−êng vÒ “Quan tr¾c vμ th«ng tin vÒ m«i tr−êng” ®· ®−îc Quèc héi n−íc
CHXHCN ViÖt Nam th«ng qua ngμy 29/11/2005 t¹i kú häp thø 8, Khãa XI (LuËt sè
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PHẦN 4: Phân chia nhóm dự án thành phần, thứ tự ưu tiên và
tổng hợp kinh phí đầu tư

cơ bản phạm vi phân bố của Khai quật bổ sung làm rõ vị
di tích là nằm trong quả đồi trí, giới hạn, quy mô và từng
thứ hai trong khu núi sau lăng
đền An Sinh.

1. Danh mục nhóm dự án thành phần và thứ tự ưu tiên đầu tư

- Xuất lộ một phần con
đường nằm trên trục Bắc
Nam, con đường chính dẫn
từ khu vực chân đồi lên khu
vực đỉnh đồi

1.1 Nhóm dự án số 1: Đền bù giải phóng mặt bằng và cắm mốc giới
bảo vệ di tích

a. Mục tiêu dự án
B¶o vÖ ®Êt di tÝch nh»m g×n gi÷ tèi ®a gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña di tÝch ®ång thêi
t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy.

- Có 3 cấp nền. Chức năng
của cấp nền 1 chính là phần
sân trước của cấp nền 2; Cấp
nền 2, xuất lộ kiến trúc bó
nền, chân tảng hoặc là các
dấu vết gia cố móng chân
tảng. Tạo thành cấu trúc nhà
7 gian 8 hàng cột, dấu ấn
thời Lê và tồn tại kéo dài
cho đến tận thời Nguyễn.

b. Nội dung dự án
Gi¶i to¶ theo quy ho¹ch; C«ng bè quy ho¹ch; C¾m mèc giíi vμ x©y dùng b¶ng
giíi thiÖu quy ho¹ch, néi dung b¶o vÖ di tÝch nh»m tuyªn truyÒn th−êng xuyªn,
tr¸nh vi ph¹m ®Êt di tÝch.
1.2 Nhóm dự án số 2: Khai quật khảo cổ bổ sung

a. Mục tiêu dự án
X©y dùng bæ sung t− liÖu vÒ Nhμ TrÇn t¹i §«ng TriÒu x−a nh»m l−u tr÷
b¶o tån; t¹o c¬ së khoa häc cho c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t−; X©y dùng tr−ng bÇy
kh¶o cæ häc ngoμi trêi nh»m giíi thiÖu h×nh ¶nh thùc trong kh«ng gian lÞch sö.
b. Nội dung dự án

b.2

Đợt 1: 2007
Đợt 2: 2008

b.3

Th¸m s¸t trªn ®Þa bμn khu vùc Nhμ TrÇn t¹i §«ng TriÒu x−a; Khai quËt cã
träng t©m ®−îc chän th«ng qua nh÷ng khu vùc ®· th¸m s¸t.

Đồng Thái

b.4

Đồng Mục

Ngải Sơn

Cơ bản đã làm rõ toàn bộ
cấu trúc lăng phần nền móng
Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ

-

Đề nghị khảo cổ

Bảng 18: Bảng kiến nghị khảo cổ bổ sung các di tích
TT

Tên di tích

Năm
khai quật

Các kết quả thu được sau
khảo cổ

Kiến nghị

A. Hệ thống đền thờ
a.1

a.2

Đền An Sinh

Đền Thái

2009-2010

Tư Phúc

11-12/2009

b.5

Phụ Sơn

-

Khai quật toàn diện

Nguyên Lăng

-

Đề nghị khảo cổ
Khai quật toàn diện

b.7

Đồng Hỉ

-

Đề nghị khảo cổ
Khai quật toàn diện

Cơ bản đã làm rõ toàn bộ
cấu trúc lăng phần nền móng

C. Hệ thống chùa tháp
c.1

- Đã xác định được về mặt Đề nghị khảo cổ bổ sung:

Đề nghị khảo cổ
Khai quật toàn diện

Đề nghị khảo cổ

B. Hệ thống lăng mộ
b.1

Khai quật toàn diện

b.6
Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Khai quật toàn diện

Ngoạ Vân

- Bước đầu đã xuất lộ các di Đề nghị khảo cổ bổ sung
vật kiến trúc trên bề mặt đất; Khai quật toàn diện
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+ Dự án số 3.06: Phỏng dựng chùa quán Ngọc Thanh - bảo tồn tôn tạo
lăng Đồng Hỷ

- Các di tích dấu vết thời
Trần có quy mô nhỏ; dưới
thời Lê quần thể di tích này
đã được trùng tu và mở
rộng, trong đó khu Thông
Đàn, Ngoạ Vân, Đá Chồng
được trùng tu và xây dựng
mới với quy mô rất lớn
c.2

Hồ Thiên

Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

+ Dự án số 3.07: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo chùa Quỳnh Lâm.
- Dựa trên kết quả khảo cổ và các tài liệu có liên quan tiến hành phục hồi và
phỏng dựng một số công trình kiến trúc quan trọng và có giá trị trong di tích.
- Tu bổ các kiến trúc giữ lại: trát lại phần tường bong tróc, thay thế các cấu
kiện bị hư hỏng, đắp vữa cho con giống, bờ chảy, bờ nóc...
Đề nghị khảo cổ
Khai quật toàn diện

c.3

Quỳnh Lâm

Cơ bản đã làm rõ toàn bộ
cấu trúc lăng phần nền móng

c.4

Tuyết

Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ

Chưa có thám sát hay khai
quật khảo cổ

Đề nghị khảo cổ

Khai quật toàn diện

D. Hệ thống đạo quán
d.1

Ngọc Thanh

Khai quật toàn diện

- Tôn tạo hệ thống cảnh quan di tích: cải tạo sân đường (lát các loại vật liệu
truyền thống như gạch bát, gạch chỉ...), vườn trồng bổ sung các loại cây có ý nghĩa
tâm linh như đại, đề, mẫu đơn, ngọc lan... cải tạo hàng rào, cổng, xây mới một số
công trình phụ trợ có quy mô nhỏ như nhà vệ sinh công cộng, chòi nghỉ, bịa biển
giới thiệu di tích...
- Tôn tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật: thoát nước, cấp nước, chiếu sáng... Kiến
nghị hệ thống kỹ thuật được bố trí ngầm đảm bảo mỹ quan và an toàn cho người sử
dụng, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy cho di tích.
1.4. Nhóm dự án số 4: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích

a) Mục tiêu dự án:
1.3 Nhóm dự án số 3: Bảo tồn, tôn tạo và phỏng dựng

- Phỏng dựng một số công trình kiến trúc có những nét đặc trưng cho kiến trúc
nhà Trần.

- Đối với các di tích chỉ còn ở dạng phế tích, sau khi tiến hành khảo cổ, tổ
chức trưng bày phần nền móng thông qua các hình thức: bảo vệ bằng kính cường
lực, hoặc trồng cây, đặt chân tảng tại đúng vị trí để thấy được quy mô ban đầu của
di tích.

- Góp phần làm phong phú và nổi bật giá trị của quần thể di tích nhà Trần ở
Đông Triều.

- Đối với các di tích còn lại, bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc hiện tồn,
cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với không gian di tích.

a) Mục tiêu dự án:

- Tái hiện hình ảnh những kiến trúc đặc trưng của nhà Trần.
b) Nội dung dự án:
- Nhóm dự án số 3 gồm các dự án:

b) Nội dung dự án
Dự án gồm các dự án thành phần như:
+ Dự án số 4.01: Lăng Đồng Thái

+ Dự án số 3.01: Bảo tồn, tôn tạo Ngải Sơn lăng

+ Dự án số 4.02: Lăng Tư Phúc.

+ Dự án số 3.02: Phỏng dựng và bảo tồn đền Đồng Thái

+ Dự án số 4.03: Mục lăng

+ Dự án số 3.03: Tu bổ, tôn tạo đền An Sinh

+ Dự án số 4.04: Phuc Sơn lăng - Nguyên lăng

+ Dự án số 3.04: Bảo tồn chùa Hồ Thiên

+ Dự án số 4.05: Chùa - Am Ngọa Vân

+ Dự án số 3.05: Tu bổ, tôn tạo chùa Trung Tiết (chùa Tuyết)
C«ng ty CP Tu bæ di tÝch & KiÕn tróc c¶nh quan. §Þa chØ: Sè 17 ngâ 132, ®−êng NguyÔn XiÓn, P. H¹ §×nh, Q. Thanh Xu©n, Hμ Néi. §T: 04.38547967. Fax: 04.35525564.

108

ThuyÕt minh Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån vμ ph¸t huy gi¸ trÞ Khu di tÝch lÞch sö Nhμ TrÇn ë §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh .

- Dựa và kết quả khảo cổ để trưng bày một số nét đặc trưng về kiến trúc tại các
di tích: lăng Tư Phúc, Mục lăng, Nghệ lăng, Phụ Sơn lăng, Lăng Đồng Thái, chùa am Ngoạ Vân. Các biện pháp trưng bày: sử dụng kính cường lực, trồng cây hay đặt
chân tảng tại các vị trí cột, tường cũ để thấy đựoc quy mô trước đây của di tích.
- Tôn tạo hệ thống cảnh quan di tích: cải tạo sân đường (lát các loại vật liệu
truyền thống như gạch bát, gạch chỉ...), vườn trồng bổ sung các lo¹i cây có ý nghĩa
tâm linh như đại, đề, mẫu đơn, ngọc lan... cải tạo hàng rào, cổng, xây mới một số
công trình phụ trợ có quy mô nhỏ như nhà vệ sinh công cộng, chòi nghỉ, bia biển
giới thiệu di tích...
- Tôn tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật: thoát nước, cấp nước, chiếu sáng... Kiến
nghị hệ thống kỹ thuật được bố trí ngầm đảm bảo mỹ quan và an toàn cho người sử
dụng, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy cho di tích.
1.5. Nhóm dự án số 5: Các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích

a) Mục tiêu dự án:
- Xây dựng một khu vực tập trung các công trình có tác dụng phụ trợ cho quần
thể di tích, đáp ứng các nhu cầu khác của khách thăm quan.
- Nâng cao chất lượng của các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Tạo sự thuận tiện cho khách thăm quan.
b) Nội dung dự án
Gồm các dự án thành phần như:
+ Dự án số 5.01: Xây dựng các công trình dịch vụ công cộng và du lịch
+ Dự án số 5.02: Cải tạo và chỉnh trang, tái định cư làng xóm
+ Dự án số 5.03: Nâng cấp và bổ sung hệ thống giao thông
+ Dự án số 5.04: Nâng cấp và bổ sung hệ thống các công trình hạ tầng kỹ
thuật san nền tiêu thủy, cấp thoát nước, điện và vệ sinh môi trường.
- Xây dựng các công trình công cộng phục vụ phát huy giá trị di tích như: nhà
trưng bày bổ sung, nhà ban quản lý, tượng đài, quảng trường, bãi đỗ xe, bến xe
điện, khu dịch vụ, khu nghỉ, khu quản lỹ kỹ thuật...Các công trình kiến trúc mang
hình thức kiến trúc kiểu truyền thống hoặc được cách điệu từ kiến trúc truyền
thống, nhà 1 tầng, mái dốc, lợp ngói mũi. Sân đường trong khu vực phát huy giá trị
di tích được sử dụng các loại vật liệu tư nhiên như đá hoặc gạch bát, gạch chỉ.

- Nâng cấp hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quy hoạch
đảm bảo cho nhu cầu sử dụng.
- Xây dựng tuyến hành hương bằng đường mà trước đây Phật hoàng từng đi
qua và đi qua các điểm di tích Phủ Am Trà - dốc dừng kiệu, thông đàn... Dọc các
tuyến có thể bố trí thêm một số điểm có chòi ngắm cảnh.
- Cải tạo và chỉnh trang khu vực làng xóm: bao gồm việc nâng cấp hệ thống hạ
tầng kỹ thuật: giao thông lát gạch chỉ xếp nghiêng, hoặc đường bê tông giả đất,
cống rãnh có nắp che, được xử lý trước khu đổ ra sông, hồ, hệ thống chiếu sáng
công cộng... Đối với kiến trúc: ưu tiên xây dựng kiểu nhà vườn với hình thức kiểu
nhà truyền thống mái dốc, lợp ngói...
1.6. Nhóm dự án số 6: Năng lực bảo vệ di tích, phục vụ du lịch cho
cộng đồng

a) Mục tiêu dự án:
ChÝnh quyÒn vμ ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ph¶i hiÓu râ ®−îc di tÝch cña ®Þa
ph−¬ng m×nh lμ cã ý nghÜa rÊt quan träng, ®em l¹i nhiÒu nguån lîi cho chÝnh
®Þa ph−¬ng m×nh. Tõ nã nªu cao tr¸ch nhiÖm cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng trong
c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tån vμ phong c¸ch øng xö giao l−u víi du kh¸ch. V× vËy,
môc tiªu ®Æt ra lμ :
- Ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng cÇn ph¶i hiÓu râ di tÝch ®em l¹i nguån lîi c¶ vÒ vËt
chÊt vμ tinh thÇn, ®¸nh dÊu bÒ dμy lÞch sö ph¸t triÓn cña ®Þa ph−¬ng. Do vËy,
cÇn ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng tham gia vμo c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn, qu¶ng
b¸ c¸c gi¸ trÞ vËt thÓ vμ phi vËt thÓ cña di tÝch.
- CÇn ®¸nh gi¸ cô thÓ, kh¸ch quan gi¸ trÞ cña di tÝch theo tiªu chuÈn ph©n
lo¹i vμ xÕp h¹ng ®Ó ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vμ du kh¸ch cã ý thøc tr¸ch nhiÖm
tiÕp cËn víi di tÝch vμ c¶nh quan m«i tr−êng xung quanh di tÝch.
- C¸c ch−¬ng tr×nh th«ng tin, qu¶ng c¸o cña di tÝch ph¶i th−êng xuyªn
®−îc cËp nhËt nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng
cña di tÝch.
- C¸c dù ¸n ph¸t triÓn du lÞch vμ c¬ së h¹ tÇng ph¶i lu«n lu«n tÝnh ®Õn c¸c
lÜnh vùc v¨n ho¸, x· héi, thÈm mü, phong c¶nh tù nhiªn, c¸c ®Æc ®iÓm ®a d¹ng
sinh th¸i vμ c¶nh quan cña ®Þa ph−¬ng. CÇn nghiªn cøu qu¶n lý tõ chÊt l−îng
®Õn phong c¸ch kiÕn tróc truyÒn thèng cña ®Þa ph−¬ng.
b) Nội dung dự án
- Tæ chøc c¸c líp båi d−ìng.
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- LËp c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý, cÇn ph¶i khèng chÕ c¸c giíi h¹n thay ®æi cã
thÓ chÊp nhËn ®−îc. §Æc biÖt ph¶i quan t©m ®Õn c¸c quan hÖ gi÷a sè l−îng
kh¸ch du lÞch víi quy m« di tÝch, m«i tr−êng sinh th¸i, hÖ thèng giao th«ng, c¸c
c«ng tr×nh dÞch vô c«ng céng vμ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi kh¸c. Trong qu¸
tr×nh vËn hμnh, cÇn cã ch−¬ng tr×nh mang tÝnh chÊt th−êng xuyªn ®Ó ®¸nh gi¸
nh÷ng ¶nh h−ëng tõ c¸c ho¹t ®éng du lÞch ®Õn sù ph¸t triÓn cña di tÝch vμ céng
®ång d©n c− ®Þa ph−¬ng. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý b¶o tån vμ ph¸t triÓn du lÞch
trong khu di tÝch lu«n lμm cho di tÝch ngμy cμng trë nªn hÊp dÉn du kh¸ch vμ t¹o
®iÒu kiÖn ph¸t triÓn céng ®ång.
- C¸c di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ ®Æc biÖt lμ c¸c di tÝch kiÕn tróc t«n gi¸o tÝn
ng−ìng ph¶i lu«n t¹o ®−îc sù t«n nghiªm, thiªng liªng; víi c¶m gi¸c ®ã sÏ t¹o
cho du kh¸ch sù t«n träng ®èi víi di tÝch, t«n träng ®èi víi céng ®ång d©n c−
®Þa ph−¬ng; T¹o sù tr©n träng cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ®èi víi di tÝch, tøc lμ
t¹o ra ®−îc m¹ng l−íi b¶o vÖ cã tÝnh céng ®ång cho di tÝch, mçi ng−êi d©n sÏ
cã ý thøc qu¶n lý, b¶o vÖ c¸c b¸u vËt cña ®Þa ph−¬ng m×nh.
- T¹o ®iÒu kiÖn cho céng ®ång d©n c− tham gia vμo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch
qu¶n lý vμ b¶o tån di tÝch vμ c¸c gi¸ trÞ phi vËt thÓ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch.
- Céng ®ång ng−êi ®Þa ph−¬ng ph¶i thÊy râ ®−îc quyÒn lîi vμ tr¸ch nhiÖm
cña m×nh ®èi víi di tÝch b»ng c¸ch ®−a hä tham gia vμo c¸c ch−¬ng tr×nh, môc
tiªu chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch, ®iÒu lÖ qu¶n lý b¶o tån, c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng
c¸o cho di tÝch.
- C«ng t¸c qu¶n lý b¶o tån vμ ph¸t triÓn di tÝch phôc vô du lÞch cÇn mang
l¹i nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc cho céng ®ång d©n c− ®Þa ph−¬ng.

1.7. Nhóm dự án số 7: Sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật để nâng cao
năng lực phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể

a) Mục tiêu dự án:
Văn hóa phi vật thể là một yếu tố không thể tách rời khỏi di tích. Nó làm
cho di tích trở nên sống động và làm phong phú, hấp dẫn cho hơn di tích. Có
thể nói văn hóa phi vật thể là cái gốc mà vật thể “di tích” chính là nơi thể hiện,
nơi bộc lộ để có thể cảm nhận được rõ ràng. Chính vì thế, để hoàn thiện hơn
trong việc bảo tồn tôn tạo các di tích ở đây cần tiến hành sưu tầm các giá trị
văn hóa phi vật thể đồng thời lồng ghép chúng vào ngay các di tích. Môc tiªu
®Æt ra lμ :
- S−u tÇm, ®¸nh gi¸ vμ cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa
phi vËt thÓ cña ®Þa ph−¬ng nh−: phong tôc tËp qu¸n, lÔ héi, nghÒ truyÒn thèng
hay nghÖ thuËt ẩm thùc, v¨n nghÖ d©n gian hay các tập tục thờ cúng tại các
lăng mộ, đền thờ d nh cho vua.
b) Nội dung dự án
- Sưu tầm các tài liệu, hiện vật
- Tr−ng bμy - giíi thiÖu cho nh©n d©n ®Þa ph−¬ng c¸c dù ¸n b¶o tån - t«n t¹o vμ
ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch vμ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa phi vËt thÓ cña ®Þa ph−¬ng.
- Lồng ghép các giá trị văn hóa phi vật thể vào di tích làm cho di tích trở
nên sống động và cũng góp phần phát huy giá trị của di tích một cách toàn
diện.

- CÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ ph©n ®Þnh râ nh÷ng nguån lîi thu ®−îc
®Õn tõng ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng; Gióp hä thÊy ®−îc c«ng t¸c qu¶n lý b¶o tån vμ
kinh doanh ph¸t triÓn du lÞch sÏ t¹o nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ x·
héi cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng m×nh, gi¶i quyÕt l−îng lao ®éng lín cho d©n
®Þa ph−¬ng.
- T¹o quü b¶o tån, t«n t¹o di tÝch tõ khai th¸c vμ ph¸t triÓn du lÞch hoÆc
chÝnh tõ tÊm lßng yªu quª h−¬ng cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ®Ó phôc vô cho
c«ng viÖc trïng tu, b¶o tån, th«ng tin qu¶ng b¸ cho di tÝch vμ x©y dùng c«ng
tr×nh mang tÝnh céng ®ång.
- ViÖc qu¶n lý di s¶n vμ c¸c ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cho céng ®ång d©n c−
cÇn khuyÕn khÝch hä tham gia vμo c¸c ch−¬ng tr×nh h−íng dÉn vμ qu¶ng b¸ ®Þa
®iÓm du lÞch.
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Bảng 19 : Bảng danh mục các dự án đầu tư xây dựng đến năm 2025.
TT

1
1.01
1.02
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

Tên dự án
Nhóm dự án đền bù, giải phóng
mặt bằng và cắm mốc giới
Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái
định cư
Cắm mốc giới bảo vệ di tích và
mốc giới QH
Nhóm dự án khảo cổ bổ sung
Khai quật khu vực đền An Sinh
(bổ sung)
Khai quật khu vực lăng Tư Phúc
(bổ sung)
Khai quật khu vực lăng Mục lăng
(toàn diện)
Khai quật khu vực Ngải Sơn lăng
(toàn diện)
Khai quật khu vực Phụ Sơn lăng
(toàn diện)
Khai quật khu vực lăng Nguyên
Lăng (toàn diện);
Khai quật khu vực lăng Đồng Hỉ
(toàn diện)
Khai quật khu vực chùa Ngoạ Vân
(toàn diện);
Khai quật khu vực chùa Hồ Thiên
(toàn diện);
Khai quật khu vực chùa Tuyết
(toàn diện);
Khai quật khu vực chùa quán
Ngọc Thanh (toàn diện);
Nhóm dự án bảo tồn, phục hồi
và phỏng dựng
Phục hồi Ngải Sơn Lăng
Phỏng dựng và bảo tồn Đền Thái
Tu bổ, tôn tạo đền An Sinh
Bảo tồn chùa Hồ Thiên
Tu bổ, tôn tạo chùa Trung Tiết
(chùa Tuyết)

Dự kiến nguồn vốn
Kinh phí Thời gian thực hiện
2013- 2016- 2021Vốn
Vốn
Vốn
(tỷ đồng)
2015 2020 2025 Trung ương địa phương xã hội hóa

47,157

X

X

X

X

3.07
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06

47,157

44,457
2,700
5,442

3.06

5,442

0,063
5

0,249

Phỏng dựng chùa quán Ngọc
Thanh - bảo tồn tôn tạo Lăng
Đồng Hỷ
Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo chùa
Quỳnh Lâm
Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo và
phát huy giá trị di tích
Đồng Thái Lăng
Lăng Tư Phúc
Mục lăng
Phụ Sơn lăng
Nguyên lăng
Chùa - am Ngoạ Vân
Nhóm dự án xây dựng các công
trình phát huy giá trị di tích

99,347
98,411
225,019
0,000
74,673
18,672
14,630
18,244
98,800

0,067
0,002
0,025
0,004
3,912
1,073
0,009
0,016
583,932
45,488
83,340
97,196
95,923

X
X
X
X

64,228

X

45,488
X
X

83,340
97,196

X
X

99,347
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

98,411

0,000
74,673
18,672
14,630
18,244
98,800

516,053

Xây dựng các công trình công
5.01 cộng và du lịch
117,000
Cải tạo và chỉnh trang, tái định cư
5.02 làng xóm
50,000
Nâng cấp và bổ sung hệ thống sân
5.03 đường
145,024
Nâng cấp và bổ sung hệ thống
5.04 giao thông
26,700
Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ
thuật: san nền tiêu thủy, cấp điện,
cấp nước, thoát nước và vệ sinh
5.05 môi trường.
177,329
Nâng cao năng lực bảo vệ di
tích, phục vụ du lịch cho cộng
8,000
6 đồng
Sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện
vật để nâng cao năng lực phát
7 huy giá trị văn hóa phi vật thể
10,000
Tổng cộng
1.395,602

0,022

X

X

117,000

X

50,000

X

X

X

145,024

X

X

X

26,700

X

X

X

177,329

X

X

X

X

8,000

X

10,000
483,387

465,880

446,336

2. Tổng hợp khối lượng đầu tư và kinh phí đầu tư

95,923
64,228
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TT

Tên dự án - công trình

1

2
Nhóm dự án số 1: đền bù, giải phóng mặt
bằng và cắm mốc giới
Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư
Đất nông nghiệp
Đất làng xóm
Đất rừng
Đất nông trại
Cắm mốc giới bảo vệ di tích và mốc giới quy
hoạch
Nhóm dự án số 2: khảo cổ bổ sung
Khai quật khu vực đền An Sinh (bổ sung)
Khai quật khu vực lăng Tư Phúc (bổ sung)
Khai quật khu vực lăng Mục lăng (toàn diện)
Khai quật khu vực Ngải Sơn lăng (toàn diện)
Khai quật khu vực Phụ Sơn lăng (toàn diện)
Khai quật khu vực lăng Nguyên Lăng (toàn
diện)
Khai quật khu vực lăng Đồng Hỷ (toàn diện)

1
1.1
1
2
3
4
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đơn
vị
3

Khối
lượng
4,0

Mức độ bảo Đơn giá
Thành tiền
tồn (%) (triệu đồng) (triệu đồng)
5
6
7=4x6x5%
47.157

m2
m2
m2
m2

266.400
75.100
182.300
152.800

0,05
0,19
0,05
0,05

44.457
13.320
14.382
9.115
7.640

mốc

450

6,00

2.700

ha
ha
ha
ha
ha

3,2
12,5
1,1
3,4
0,1

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

5.442
63
249
22
67
2

ha

1,2

20,0

25

ha

0,2

20,0

4

2.8 Khai quật khu vực chùa Ngọa Vân (toàn diện) ha

195,6

20,0

3.912

2.9 Khai quật khu vực chùa Hồ Thiên (toàn diện)

ha

53,7

20,0

1.073

2.10 Khai quật khu vực chùa Tuyết (toàn diện)
ha
Khai quật khu vực chùa quán Ngọc Thanh
2.11
ha
(toàn diện)
Nhóm dự án số 3: bảo tồn, phục hồi và
3
phỏng dựng
3.1 Bảo tồn, tôn tạo Ngải Sơn Lăng
Bảo tồn, tôn tạo Lăng (Bảo tồn Lăng theo
dấu vết khảo cổ và các tư liệu lịch sử. Phục
hồi mộ Trần Hiến Tông bằng đá khối, trước
m2
mộ đặt hương án bằng đá khối, phục hồi các
tượng chầu, văn bia, tường bao xung quanh
khu mộ)

0,4

20,0

9

0,8

20,0

16

2.6
2.7

Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
(Tôn tạo sân đường bằng gạch bát, trục thần
đạo lát đá tảng, làm lại đường vào chính cho m2
Lăng lát bằng gạch bát, hệ thống hạ tầng kỹ
thuật ngoài Lăng)

583.932
45.488

300

2.200

100

100

70,0

10,0

21.000

22.000

Tôn tạo cây xanh xung quanh Lăng (Trồng
các loại cây tùng, cây thông và các loại cây m2
tâm linh khác... )
3.2 Phỏng dựng và bảo tồn Đền Thái
Phỏng dựng đền chính (Bố trí một sân nhỏ
có thạch án để thắp hương đặt biển giới
thiệu phía trước nền khảo cổ. Phỏng dựng
đền tại khu vực bảo vệ 2 theo hình thức kiến
trúc thời Trần, khung vì bằng gỗ trang trí
m2
đục chạm hoa văn thời Trần, mái bằng ngói
mũi sen phục chế, trang trí kìm nóc bằng
rồng đất nung, tường bao bằng gạch vồ phục
chế, nền nhà lát gạch, bậc thềm bằng đá
tảng, lan can bằng đá khối... )
Bảo tồn khu nền móng khảo cổ (Bảo tồn
nền khảo cổ nguyên trạng, bố trí các hố m2
trưng bày khảo cổ)
Tôn tạo sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ
thuật (Tôn sân đường lát gạch bát, đá tảng, m2
bê tông giả đất)
Tôn tạo vườn đền (Trồng các loại cây tùng,
m2
cây thông và các loại cây tâm linh khác... )
Xây mới các công trình bảo vệ - quản lý di
tích... (Xây dựng nhà quản lý đền, bãi để xe,
nhà vệ sinh cho khách tham quan)
3.3 Tu bổ, tôn tạo đền An Sinh
Tôn tạo đền chính (Phục dựng đền chính,
tả hữu mạc, cổng, nhà bia bằng gỗ lim theo
kiến trúc thời Trần)
Tôn tạo sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ
thuật (Sân đường lát gạch bát, bổ sung
đường dạo phía sau đền)
Tôn tạo vườn đền (Trồng bổ sung các loại
cây cảnh trang trí có màu sắc, mùi thơm.
Chủ yếu diện tích khu vự bảo vệ 2 được bố
trí để trồng cây xanh bóng mát, cây trang trí
tạo vườn thành chủ đề)
Xây mới các công trình bảo vệ - quản lý di
tích... (Nhà quản lý cải tạo từ đền cũ thành
kiến trúc hình chữ nhất, xây thêm các công
trình phục vụ có quy mô nhỏ như nhà vệ
sinh... )

m2

31.100

80

0,1

2.488
83.340

1,5

500

100

70,0

35.000 480,0

5.500

25

2,5

3.438 5445,0

3.400

100

10,0

34.000 3342,8

25.020

100

0,1

2.502

280

100

30,0

8.400 215,0
97.196

1,5

m2

863,5

75

70,0

45.334

m2

11.811,5

35

10,0

41.340

m2

18.446,5

100

0,1

1.845

m2

578,5

50

30,0

8.678
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3.4 Bảo tồn chùa Hồ Thiên

95.923

Tu bổ, tôn tạo và xây dựng chùa chính
(Tôn tạo nhà bia, khu tháp cổ. Xây dựng nhà
tổ, nhà khách, nhà tăng, nhà trai theo nền
kiến trúc truyền thống và dựa vào các cấu m2
kiện còn sót lại và các tài liệu cổ, với hoa
văn trang trí thời Trần, mái lợp ngói mũi
hài, tạo vị trí hiện trạng)

1.181,9

Bảo tồn khu nền móng khảo cổ (Trưng bày
m2
nền móng của nhà tam bảo)

2.392,8

100

2,5

5.982

Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật m2

3.341,2

80

10,0

26.730

Tôn tạo vườn chùa và cây xanh xung
m2
quanh chùa
Tu bổ, tôn tạo chùa Trung Tiết (chùa
3.5
Tuyết)
Bảo tồn và tôn tạo chùa (Tiến hành phục
hồi khu vực tam bảo, tam quan, điện thánh, m2
nhà tổ theo kiến trúc thời Trần)
Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
(Sân đường lát bằng gạch bat so le kích
m2
thước 300x300, cải tạo rãnh thoát nước, đèn
chiếu sáng... )
Tôn tạo vườn chùa (Trồng bổ sung các loại
cây có ý nghĩa tâm linh như cây đại, mẫu m2
đơn... )
Xây mới các công trình bảo vệ - quản lý di
tích... (Cải tạo nhà tăng, nhà khách, nhà m2
bia)
Phỏng dựng chùa quán Ngọc Thanh - bảo
3.6
tồn tôn tạo Lăng Đồng Hỷ
Bảo tồn và tôn tạo chùa (Bảo tồn nền móng
khu vực chùa và bảo tháp cũ với sân đường
và bia biển giới thiệu di tích. Chùa, đền
Ngọc Thanh được tôn tạo: phục dựng các
hạng mục theo hình thức kiến trúc cổ trên cơ
m2
sở tham khảo các chùa quán hiện có như
chùa Mui (Hưng Thanh quán), chùa Đa Sỹ
(Lâm Dương quán) thuộc Hà Nội. Làm mới
tam quan, tam bảo, nhà tăng, nhà tổ, tu bổ
đền thờ trong khuôn viên chùa)
Bảo tồn khu nền móng khảo cổ m2

529.784,1

70

10

70,0

0,1

57.913

5.298
64.228

732

70

70,0

35.868

1.735

100

10,0

17.350

1.470,9

100

0,1

147

362,1

100

30,0

10.863
99.347

960

3.625

75

50

70,0

2,5

50.400

4.531

Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật m2
Tôn tạo vườn chùa (Trồng bổ sung các loại
cây có ý nghĩa tâm linh như cây đại, mẫu m2
đơn... )
Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo chùa Quỳnh
Lâm:
- Đối với khu vực xung quanh chùa: hình thức
3.7
kiến trúc kiểu truyền thống, mái dốc, lợp
ngói, chiều cao không quá 7m, khuyến khích
xây dựng kiểu nhà vườn.

8.400

50

10,0

42.000

48.315

50

0,1

2.416

98.411

Tu bổ, tôn tạo và xây dựng các công trình
(Phục hồi tam quan, tam bảo (tiền đường,
thiêu hương, điện Phật), giải vũ, hành lang...
kiến trúc thời Lê theo bia ký năm 1629, và
các dấu vết khảo cổ. Các công trình phỏng m2
dựng đặt tại vị trí không phá vỡ các dấu tích
khảo cổ. Cải tạo nhà tổ, nhà giảng pháp...
theo kiến trúc truyền thống thời Lê. Tu bổ
các tháp sư)

3.345

25

70,0

58.538

Bảo tồn khu nền móng khảo cổ (Các dấu
m2
tích đã được phát lộ tổ chức trưng bày)

651,8

100

2,5

1.630

Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
(Tổ chức lại hệ thống đường để khuôn viên
sạch sẽ và đi lại thuận tiện hơn, phục hồi
trục thần đạo với gạch lát hoa chanh, làm m2
mới hệ thống thoát nước cho đồng bộ với
sân đường, bố trí chiếu sáng ngoài trời...,
nạo vét, kè ao chùa bằng đá tảng... )

7.277,6

50

10,0

36.388

74.225,6

50

0,05

1.856

Khu vực cây xanh trồng mới và cải tạo
(Trồng bổ sung các loại cây có ý nghĩa tâm m2
linh như cây đại, mẫu đơn... )
Nhóm dự án số 4: bảo tồn, tôn tạo và phát
4 huy giá trị bằng trưng bày khảo cổ học tại
chỗ
Lăng Đồng Thái:
4.1
- Đã có dự án đang thực hiện
4.2 Lăng Tư Phúc:
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Bảo tồn, tôn tạo Lăng (Bố trí một hương án
bằng đá nguyên khối, bia đá để giới thiệu về
TT
các vị vua được chôn cất tại đây và về di
tích)
Bảo tồn khu nền móng khảo cổ (Bảo tồn
khu vực nền móng. Trồng cây tại một số vị
m2
trí (cột, hàng rào... ) để thấy được quy mô di
tích trước đây)
Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
(Tôn tạo hệ thống đường giao thông dẫn vào
m2
di tích, làm mới đường từ chân đồi lên đỉnh
bằng đá tảng xếp tạo bậc)
Tôn tạo hệ thống cây xanh (Trồng bổ sung
một số loại cây có giá trị tâm linh, có ý m2
nghĩa như: đại, tùng, trúc... )
Xây mới các công trình bảo vệ - quản lý di
tích... (Cải tạo nhà quản lý, nhà vệ sinh, nhà m2
nghỉ)
4.3 Mục lăng:
Bảo tồn, tôn tạo Lăng (Làm một hương án
bằng đá phía trước, làm một bia bằng đá TT
khối, trên khắc chữ giới thiệu di tích)
Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
m2
(Tôn tạo sân đường lát gạch bát và đá tảng)
Tôn tạo hệ thống cây xanh (Trồng các loại
cây tùng, cây thông và các loại cây tâm linh
khác... (Cây trồng không được làm ảnh m2
hưởng đến độ an toàn của thân đập Trại
Lốc)
Nguyên Lăng:
- Diện tích thực tế của di tích hiện nay rất nhỏ
so với kích thước ghi lại trong "Trần Triều
Thánh tổ các xứ địa đồ" (khoảng 5000 m2)
nên tiến hành khảo cổ để biết được vị trí hiện
4.4
trạng nằm ở khu vực nào của lăng.
- Đối với khu vực hạn chế xây dựng: ưu tiên
kiến trúc kiểu truyền thống với mái dốc, lợp
ngói, chiều cao nhà không quá 7m, hàng rào
bằng cây xanh.

30.000

12.453

10

2,5

3.113

Bảo tồn, tôn tạo Lăng (Bố trí một hương án
bằng đá nguyên khối, bia đá để giới thiệu về
di tích)
Bảo tồn khu nền móng khảo cổ (Bảo tồn
khu nền móng. Trồng cây tại một số vị trí
(cột, hàng rào... ) để thấy được quy mô di
tích trước đây)
Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
(Tôn tạo sân đường lát gạch bát và đá tảng)

3.493

100

10,0

34.925

108.470

10

0,1

1.085

185,0

100

30,0

5.550
18.672
10.000

760

107.240

100

10

10,0

0,1

7.600

1.072

18.244

Tôn tạo hệ thống cây xanh (Trồng các loại
cây tùng, cây thông và các loại cây tâm linh
khác... )
Phụ Sơn Lăng:
- Diện tích thực tế của di tích hiện nay rất nhỏ
so với kích thước ghi lại trong "Trần Triều
Thánh tổ các xứ địa đồ" (khoảng 5000 m2)
nên tiến hành khảo cổ để biết được vị trí hiện
4.5
trạng nằm ở khu vực nào của lăng.
- Đối với khu vực hạn chế xây dựng: ưu tiên
kiến trúc kiểu truyền thống với mái dốc, lợp
ngói, chiều cao nhà không quá 7m, hàng rào
bằng cây xanh.
Bảo tồn, tôn tạo Lăng (Bố trí một hương án
bằng đá nguyên khối, bia đá để giới thiệu về
di tích)
Bảo tồn khu nền móng khảo cổ
Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
(Tôn tạo sân đường lát gạch bát và đá tảng)
Tôn tạo hệ thống cây xanh (Trồng các loại
cây tùng, cây thông và các loại cây tâm linh
khác... )
4.6 Chùa - Am Ngọa Vân
Bảo tồn, tôn tạo chùa - am (Bàn cờ tiên:
Giữ nguyên hiện trạng và làm 1 bia bằng đá
khối. Chùa thượng bảo tồn giữ nguyên trạng
khu đất xây dựng chùa và các hạng mục tháp
phật hoàng, tháp đoạn nghiêm, tháp sư phía
trước, hệ thống tường chắn đất bằng đá, voi
đá, các đôn bằng đá... tu bổ am phật hoàng
viên tịch và am thờ mẫu, tôn tạo bậc lên
chùa. Chùa Trung xây mới theo hình thức
kiến trúc thời Trần gồm tam quan, các tòa
điện thờ Phật, thờ Tổ, nhà tăng, nhà khách
...)

TT

5.000

m2

2.400

100

2,5

6.000

m2

665

100

10,0

6.650

m2

5.935

100

0,1

594

14.630

TT

10.000

m2

1.000

100

2,5

2.500

m2

100

100

10,0

1.000

m2

11.300

100

0,1

1.130
98.800

m2

800
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3.3. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Bảo tồn khu nền móng khảo cổ (Tiến hành
khảo cổ, sau đó bảo tồn nền móng. Khoanh m2
vùng nền khảo cổ bằng hàng cột đá)

100

100

3,0

300

Sân đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
m2
(Tôn tạo sân đường lát gạch bát và đá tảng)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ Ngành liên quan thực hiện các
nhiệm vụ:

2.100

100

15,0

31.500

1) Chỉ đạo Chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tài liệu; khảo cổ học bổ
sung để xác định, hoàn chỉnh các cứ liệu khoa học cho việc lập, tổ chức thẩm định
và quyết định đầu tư các nhóm dự án thành phần;

Tôn tạo hệ thống cây xanh (Trồng các loại
cây tùng, cây thông và các loại cây tâm linh TT
khác... )
Nhóm dự án số 5: xây dựng các công trình
5
phát huy giá trị di tích
5.1 Xây dựng các công trình công cộng và du lịch m2

3.000
516.053
6.500

100

18,0

5.2 Cải tạo và chỉnh trang, tái định cư làng xóm
TT
5.3 Nâng cấp và bổ sung hệ thống sân đường
m2
45.320
100
3,2
5.4 Nâng cấp và bổ sung hệ thống giao thông
m2
5.340
100
5,0
Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: san nền
5.5 tiêu hủy, cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ ha
22,4
100
7920,0
sinh môi trường.
Nhóm dự án số 6: nâng cao năng lực bảo
6
TT
vệ di tích, phục vụ du lịch cho cộng đồng
Nhóm dự án số 7: sưu tầm, bổ sung tài
7 liệu, hiện vật để nâng cao năng lực phát
TT
huy giá trị vật thể của di tích
Tổng cộng
Một nghìn ba trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm linh hai triệu đồng

117.000
50.000
145.024
26.700
177.329
8.000
10.000
1.395.602

2) Phê duyệt các nhóm dự án thành phần trên cơ sở Quy hoạch tổng thể bảo
tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều được duyệt. Chỉ
đạo UBND huyện Đông Triều phối hợp với Ban Quản lí các di tích trọng điểm tỉnh
Quảng Ninh công bố quy hoạch, tiến hành cắm mốc giới, di dời các hộ dân trong
khu vực di tích, bàn giao đất để triển khai dự án đầu tư.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thẩm định về chuyên
môn đối với các dự án thành phần liên quan đến di tích đã được xếp hạng cấp quốc
gia; phối hợp với các địa phương kết nối các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh và cả nước nhằm góp phần phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nhà Trần ở
Đông Triều một cách hiệu quả nhất.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cân đối phần vốn thuộc ngân
sách nhà nước để thực hiện các nhóm dự án đầu tư được phê duyệt trong phạm vi
này.

3. Tổ Chức thực hiện
3.1. Nguồn vốn đầu tư

1. Vèn tõ Ng©n s¸ch trung −¬ng hỗ trợ (Vèn hç trî cã môc tiªu vÒ v¨n ho¸
cña ChÝnh phñ...)
2. Vèn Ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng ( ngân sách tỉnh, huyện...)
3. Vèn xã hội hóa (huy ®éng tõ sù ®ãng gãp cña tæ chøc, doanh nghiÖp vμ
nguån ®ãng gãp cña nh©n d©n...)
3.2. Kế hoạch thực hiện

Giai ®o¹n 1: 2013 - 2015.
Giai ®o¹n 2: 2016 - 2020.
Giai ®o¹n 3: 2021 - 2025.
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PHẦN 5: Quản lý quy hoạch xây dựng
1. Công tác quản lý quy hoạch
- X©y dùng c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan trong
viÖc, b¶o tån di tÝch, cÊp phÐp x©y dùng, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸.
- KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng g©y « nhiÔm m«i tr−êng ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc
vμ xö lý kÞp thêi.
- N©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé chuyªn ngμnh b¶o tån, cung cÊp
®iÒu kiÖn vμ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng b¶o tån.
- N©ng cao nhËn thøc cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng, cña céng ®ång trong viÖc b¶o
vÖ vμ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n vμ m«i tr−êng.
2. Công tác thực hiện quy hoạch
- X©y dùng vμ ph©n lo¹i c¸c dù ¸n thμnh phÇn, ph©n kú ®Çu t− vμ nguån vèn
x©y dùng cô thÓ.
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ, ranh giíi khoanh vïng b¶o vÖ; chØ giíi ®−êng ®á; chØ giíi x©y
dùng.
- Thùc hiÖn x©y dùng theo quy ho¹ch, nhÊt lμ c¸c nhμ mÆt phè, trong khu phè
t¸i hiÖn ®« thÞ cæ, vÒ h×nh thøc kiÕn tróc, kh«ng gian.
- Nghiªm cÊm vμ cã c¸c chÕ tμi xö lý c¸c ho¹t ®éng x©y dùng tr¸i phÐp, c¸c
ho¹t ®éng g©y khã kh¨n cho quy ho¹ch, g©y t¸c h¹i ®Õn m«i tr−êng.

PHẦN 6: Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận
- KÕt qu¶ chÝnh cña Quy ho¹ch:
+ X¸c ®Þnh ®−îc môc tiªu quy ho¹ch ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o tån, t«n
t¹o vμ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ .
+ C¨n cø vμo tÝnh chÊt cña di tÝch §Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n b¶o tån, t«n t¹o vμ
ph¸t huy gi¸ trÞ. X©y dùng gi¶i ph¸p quy ho¹ch cô thÓ ®¸p øng c¸c môc tiªu b¶o
tån l©u dμi vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho di tÝch. Tõ ®ã, x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch ®Çu t−.
- ThuËn lîi: §−îc sù ®ång thuËn cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, l·nh ®¹o vμ nh©n
d©n víi chñ tr−¬ng x©y dùng Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån, t«n t¹o vμ ph¸t huy c¸c
gi¸ trÞ
- Khã kh¨n: Ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch réng, viÖc khã kh¨n khi thùc hiÖn
c¸c dù ¸n thμnh phÇn lμ s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu d©n c−.
2. Kiến nghị
§©y lμ mét dù ¸n lín, tÝnh chÊt khã kh¨n, phøc t¹p nªn cÇn cã sù quan t©m vμ
thèng nhÊt cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, tõ kh©u quy ho¹ch ®Õn tæ chøc thùc hiÖn.
ViÖc thùc hiÖn quy ho¹ch cÇn ®ång bé, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t− nhá lÎ, lμm
vôn di tÝch vμ kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c môc tiªu mμ quy ho¹ch ®· ®Ò ra.
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PHẦN 7: Phụ lục

vết kiến trúc này. Tuy nhiên theo ghi chép của Thần tích Thần sắc đình Đốc Trại thì ngôi đình
Đốc Trại được xây dựng bằng gạch, lợp ngói đỏ 3 gian hai chái. Các ghi chép này
không cho biết đình Đốc Trại
có hiên hay không, nhưng dấu vết nền
móng đã xuất lọ cho thấy kiến trúc
này có hiên rộng 2m. Dựa vào mặt
bằng móng đã xuất lộ và ghi chép của
Thần tích Thần sắc của đình Đốc Trại
chúng tôi cho rằng dấu vết kiến móng
kiến trúc thời Nguyễn đã xuất lộ
chính là móng của đình Đốc Trại
được xây dựng vào đầu thế kỷ 20,
đồng thời với cấu trúc móng như hiện
biết đình Đốc Trại thời Nguyễn có thể
được xây dựng theo lối “đầu hồi bít
đốc”, như vậy quy mô đình Đốc Trại
nhỏ và ngôi đền hiện nay đã mượn
một phần móng phía Bắc của đình
Đốc Trại làm móng tường và như vậy
hướng ngôi đền hiện nay chính là của
đình Đốc Trại xưa, tức là hướng Nam
ghé Đông 260.

B¸o c¸o s¬ bé kÕt qu¶ khai quËt, nghiªn cøu kh¶o cæ häc
mét sè di tÝch ë Đ«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh
1. Khảo cổ di tích đền Thái
Đền Thái là một di tích nằm trong quần thể các di tích lịch sử nhà Trần ở An Sinh, Đông
Triều Quảng Ninh. Đền Thái vốn là nơi thờ các vị vua đầu tiên của nhà Trần, trải qua thời gian và
những biến động của lịch sử, các công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời Trần ở đây bị phá
huỷ hoàn toàn.
Đến thời Nguyễn, khi người Hoa đến cư trú tại đây và thành lập làng Đốc Trại, họ đã xây
dựng tại khu vực đền Thái trước đây một ngôi đình gọi là đình Đốc Trại, từ đó khu đồi được gọi
là là đồi Đình. Tài liệu Thần tích thần sắc và sắc phong của đình Đốc Trại cho biết, đình làng Đốc
Trại là nơi thờ các vị vua Trần, tuy nhiên các vị vua Trần được thờ ở đây với tư cách là thành
hoàng của làng Đốc Trại.
Năm 2008 Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Viện khảo
cổ học tiến hành điều tra khảo sát và khai quật thăm dò di tích đền Thái. Với 5 hố thăm dò được
mở ở nhiều vị trí khác nhau trên phạm vi của đồi Đình đã phát hiện hàng loạt các dấu vết kiến
trúc thời Trần cùng hệ thống các di vật trong đó chủ yếu là vật liệu kiến trúc đã cho thấy ở đây,
dưới thời Trần từng tồn tại các công trình kiến trúc bằng gỗ có quy mô lớn, mái được lợp bằng
ngói cánh sen…Các dấu vết kiến trúc đựơc tìm thấy ở các hố thăm dò tại nhiều vị trí khác nhau
trong khu vực của đồi Đình cho thấy di tích phân bố rộng khắp trong phạm vi có diện tích khoảng
2,1ha
Cuộc khai quật di tích đền Thái năm 2009 – 2010 đã làm xuất lộ một tổ hợp mặt bằng các
công trình kiến trúc của nhiều giai đoạn khác nhau bao gồm hệ thống nền móng nhà, sân vườn,
bồn hoa và đường đi. Trên cơ sở nghiên cứu mối liên hệ giữa các dấu vết kiến trúc đã xuất lộ,
diễn biến địa tầng chúng tôi bước đầu phân lập các giai đoạn kiến trúc của hai thời kỳ là các giai
đoạn kiến trúc của thời Nguyễn và các giai đoạn kiến trúc của thời Trần
1) Dấu vết kiến trúc thời Nguyễn
Dấu vết kiến trúc thời Nguyễn được phát hiện và bị ngôi đền và sân hiện này đè phủ lên
trên. Hiện đã làm xuất lộ đựơc dấu vết móng ở 3 phía Đông, Tây và Bắc, phần phía Nam nằm
dưới sân đền hiện tại nên chưa có dịp làm xuất lộ, toàn bộ móng được xây bằng gạch theo kiểu
tường 30 với 1 hàng quay ngang và 1 hàng quay dọc. Trên cơ sở các dấu vết đã tìm được có thể
hoạch định mặt bằng kiến trúc như sau:
Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật chạy dài theo chiều Đông – Tây với diện tích mặt nền (phủ
bì) 77,9m2 (11,6 x 6,8m). Móng có cấu trúc thành hai phần, phần thứ nhất có thể là phần hiện tại
ở phía Nam rộng 2m và phần nội lòng ở phía Bắc rộng 4,8m. Như trên đã trình bày, toàn bộ ngôi
đền và phần sân đền hiện nay đè phủ lên trên mặt bằng kiến trúc thời Nguyễn nên chưa cí điều
kiện nghiên cứu bên trong để xác định cấu trúc tổng thể nền móng cũng như phân bố gian của dấu

2) Dấu vết kiến trúc thời Trần
Dấu vết kiến trúc thời Nguyễn trên nền khảo cổ học tổng thể

Dấu vết kiến trúc thời Trần phân bố rộng khắp trên bề mặt phía Nam của đồi Đình, ở độ
sâu trung bình từ -10 đến -100cm so với mặt đất hiện tại, tương ứng với cao độ từ + 990 đến +880
so với cao độ ) giả định.
Trên cơ sở các dấu vết kiến trúc đã xuất lộ và cấu trúc mặt bằng của các dấu vết đó bước
đầu phân lập thành các khu: khu Tiền Đường, khu Trung Đường, khu Hậu Đường và Hồi Lang.
Cũng dựa vào những dấu vết hiện còn, diễn biến địa tầng, các hiện tượng cắt phá và cấu
trúc mặt bằng tổng thể bước đầu chúng tôi phân định và xác lập được 3 giai đoạn kiến trúc khác
nhau dưới thời Trần cụ thể như sau:
- Giai đoạn kiến trúc thứ nhất
Giai đoạn kiến trúc thứ nhất (Tr1) đã xác lập được 19 công trình gồm hệ thống nền móng
kiến trúc, sân vườn và đường đi. Trong đó khu vực trung tâm có 17 công trình kết nối liên hoàn
tạo thành một không gian khép kín, các kiến trúc nằm ngoài khu vực này đựơc gọi chung là khu
vực ngoại vi.
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khu ngoại vi phía Tây (gọi tắt là khu phía Tây). Trong khu vực ngoại vi, các dấu vết kiến trúc
được tìm thấy ở khu vực phía Nam và Tây.

Khu trung tâm bao gồm Tiền đường, Trung đường và Hậu đường
Khu vực Tiền Đường : 4 khối kiến trúc và 2 khoảng sân

Dấu vết kiến trúc ở khu phía Nam: Dẫn từ chân đồi phía Nam lên, kết nối với gian chính
giữa của kiến trúc Tr1-KT01 ở khu Tiền Đường. Dấu vết còn lại của đường dài Bắc – Nam 1,2m;
rộng Đông – Tây 4,5m, bao gồm bó nền và phần mặt đường. Bó nền của đường được xếp hai
hàng gạch nghiên theo lối lệch mạch; mặt đường được lát phẳng bằng cuội. Dấu vết còn lại quá ít
nên không biết chính xác được cấu trúc của đường.

Vị trí cột

Bó móng gạch

Dấu vết kiến trúc ở phía Tây: gồm 13 móng trụ và chân tảng nằm phân bố, gần như thẳng
hàng với Tr1-KT04 và cách Tr1-KT04 khoảng 0,45 – 0,5m về phía Tây. Trên cơ sở phân bố của
các móng trụ và các chân tảng hiện còn có thể xác định chúng cùng nằm trong một kết cấu kiến
trúc và kiến trúc này được ký hiệu là Tr1-KT10.
Kiến trúc Tr1-KT10 có mặt bằng hình chữ nhật chạy dài theo chiều Bắc Nam, nằm song
song với tổ hợp kiến trúc trung tâm và gần như thẳng hàng với Tr1-KT05 ở khu vực Trung
Đường. Kiến trúc Tr1-KT10 có cấu trúc 6 hàng cột, mỗi hàng có 4 cột. Với cấu trúc và vị trí như
vậy Tr1-KT10 giống như 1 toà Hữu Vu, tuy nhiên nếu chức năng của Tr1-KT10 là một toà Hữu
Vu thì nó phải nằm bên trong không gian chính, trong khi đó ở đây không gian chính đã được
khép lại bằng chính đầu hồi của các kiến trúc chính ở các khu.
Giai đoạn Kiến trúc thứ hai (Tr2)
Giai đoạn kiến trúc thứ hai có 31 kiến trúc, liên hoàn nhau và cũng tạm chia thành khu vực
trung tâm và khu ngoại vi
Khu kiến trúc trung tâm
Khu kiến trúc trung tâm của giai đoạn kiến trúc thứ hai là toàn bộ khu kiến trúc trung tâm
của giai đoạn kiến trúc thứ nhất gồm 12 kiến trúc, 5 sân vườn. Các công trình này được giữ
nguyên về cấu trúc mặt bằng như giai đoạn 1 vì vậy chúng tôi không trình bày lại ở đây

Lớp kiến trúc giai đoạn thứ nhất – thời Trần

Khu vực sân vườn

Khu vực Trung Đường: Một phần của khu vực Trung Đường hiện đang bị ngôi đền hiện
tại đè phủ lên trên do vậy khu vực này mới khai quật, nghiên cứu được phần phía Đông và phía
Tây, toàn bộ phần giữa chưa khai quật. Kết quả các khu vực đã tiến hành khai quật xuất lộ hệ
thống bó nền, móng trụ và tảng kê chân cột. Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật chạy dài theo
chiều Đông – Tây, với diện tích mặt bằng (phủ bì) 543,2m2 (34,6 x 15,6)
Khu vực Hậu Đường: Khu Hậu Đường là tổ hợp 7 công trình kiến trúc và 3 khoảng sân
liên hoàn nhau.
Khu ngoại vi
Khu vực ngoại vi được hiểu là khu vực nằm ngoài khu trung tâm đã trình bày ở trên. Theo
đó chúng ta có thể phân thành các khu là: Khu ngoại vi phía Nam (gọi tắt là khu phía Nam), khu
ngoại vi phía Bắc (gọi tắt là khu phía Bắc), khu ngoại vi phía Đông (gọi tắt là khu phía Đông),

Khu vực ngoại vi
Khu vực phía Đông: được mở rộng và xây dựng các công trình gồm có 3 kiến trúc liên
hoàn và nối liền với kiến trúc trung tâm ở khu Trung Đường và Hậu Đường tạo thành một hành
lang phia Đông chạy dài theo chiều dài của khu kiến trúc trung tâm, khoảng cách giữa khu kiến
trúc trung tâm và hành lang phía Đông chính là khoảng sân vườn
Khu vực phía Tây: được mở rộng và xây dựng các công trình gồm có 3 kiến trúc liên hoàn
và nối liền với kiến trúc khu vực trung tâm ở khu Tiền Đường và Hậu Đường tạo thành một hành
lang phía Tây chạy dài theo chiều dài của khu kiến trúc trung tâm, khoảng cách giữa khu kiến
trúc trung tâm và hành lang phía Tây được tạo thành khoảng sân vườn.
Một số nhận xét
Dự án khai quật, nghiên cứu khảo cổ học di tích đền Thái được thực hiện trong thời gian 2
năm (2009 – 2010), tính đến nay công việc đã đi được một nửa quãng đường. Những dấu vết đã
được làm xuất lộ bước đầu cho thấy:
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- Đúng như dự đoán ban đầu, di tích đền Thái có quy mô rất lớn, với diện tích phân bố
khoảng 2,1 ha, nằm gọn trên khu vực đồi Đình, kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học năm
2009 – 2010 mới tìm hiểu một phần phía Nam của khu di tích này.

Vị trí cột

- Theo kết quả nghiên cứu ban đầu thì dưới thời Trần có ít nhất 3 giai đoạn kiến trúc, trong
đó đã phân tách và xác lập rõ được hai giai đoạn. Giai đoạn kiến trúc sớm nhất có 2 khu vực là
khu vực Trung tâm và khu vực Ngoại vi, trong đó khu vực Trung tâm gồm Tiền Đường, Trung
Đường và Hậu Đường, các khu vực này được kết nối với nhau bằng hệ thống các nhà dọc với vai
trò như là “ống muống” ở giữa và các nhà “liên lạc” hai bên đầu hồi. Các nhà liên lạc này kết nối
với các gian đầu hồi tạo thành hồi lang khép kín khu vực trung tâm lại, xen giữa các kiến trúc của
các khu và hồi lang là các khoảng sân - vườn với các bồn hoa tạo cảnh quan môi trường trong khu
vực và tạo nên sự hài hoà cho kiến trúc. Khu vực ngoại vi, bước đầu mới tìm thấy dấu vết một
công trình kiến trúc ở phía Tây (Tr1-KT10) với kết cấu 5 gian 6 hàng cột, mỗi hàng 4 cột, nằm kế
bên khu vực Trung Đường và dấu vết đường đi dẫn từ chân đồi, đây có thể là hướng đi chính của
di tích đền Thái. Việc tìm được dấu vết con đường ở đây và cấu trúc của kiến trúc Tr1-KT10 cho
thấy kiến trúc Tr1-KT10 không thể có vai trò là kiến trúc kiểu “Ngũ Môn” mà nó cho thấy có vai
trò là kiểu kiến trúc Hữu Vu kiêm lầu chuông hoặc lầu trống.
Giai đoạn kiến trúc thứ hai của thời Trần là giai đoạn mà quy mô kiến trúc khu vực trung
tâm được mở rộng. Toàn bộ khu vực kiến trúc trung tâm của giai đoạn I được giữ nguyên các
kiến trúc Ngoại vi ở phía Tây (có thể cả ở phía Đông) bị phá huỷ để xây dựng sân vườn và hành
lang ở hai bên, các hành lang này kết nối với các kiến trúc ở khu vực Tiền Đường và Hậu Đường
để khép kín thành hồi làng và khép kín không gian kiến trúc trung tâm lại.

Hệ thống cống

Lớp kiến trúc giai đoạn thứ hai – thời Trần

Bó vỉa hành lang

- Kết quả khai quật nghiên cứu lần này cho chúng ta thấy di tích đền Thái không chỉ lớn về
mặt quy mô, mà nó còn là một quần thể kiến trúc lớn, mật độ kiến trúc rất dày với cấu trúc tổng
thể bao gồm hệ thống nhà cửa, hành lang sân vườn hoàn chỉnh. Xét trong lịch sử nghiên cứu các
di tích thời Trần có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng ta phát hiện được một mặt bằng kiến trúc
còn tương đối đầy đủ với hệ thống các kiến trúc liên hoàn và hành lang bao quanh cùng hệ thống
sân vườn, đường đi lối lại khá đầy đủ.
- Mặc dù công việc khai quật, nghiên cứu chưa kết thúc nhưng về mặt tổng thể chúng ta
cũng đã bước đầu nhận diện và phân lập một cách tương đối rõ ràng hai giai đoạn kiến trúc của
thời Trần và tiếp tục nghiên cứu phân lập giai đoạn kiến trúc thứ 3. Đồng thời cũng bước đầu xác
định được mặt bằng kiến trúc của thời Nguyễn.

Hình dung tổng thể kiến trúc đền Thái – giai đoạn thứ
nhất (Theo Viện Khảo cổ học)

Hình dung tổng thể kiến trúc đền Thái – giai đoạn thứ
hai (Theo Viện Khảo cổ học)
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2. Khảo cổ di tích lăng Tư Phúc
Lăng Tư Phúc nằm trong quần thể lăng mộ đền miếu nhà Trần tại Yên Sinh.

dấu vết đã xuất lộ cho thấy đường chạy theo chiều Bắc – Nam dẫn từ chân đồi lên đến khu vực
thứ hai và gần như nằm chính giữa mặt bằng khu vực thứ hai.

Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: để tránh nạn quấy phá lăng mộ của quân Chiếm Thành,
năm 1381 nhà Trần đã cho chuyển thần vị của Chiêu Lăng và Dụ Lăng từ Tam Đường (Thái
Bình) về An Sinh, xây dựng Lăng Tự Phúc làm nơi lưu giữ thần vị của hai lăng này.
Trải qua những biến thiên của lịch sử, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và biết bao biến động
của xã hội, các di tích lăng mộ nhà Trần ở Yên Sinh nói chung và Lăng Tư Phúc nói riêng đều
đang tồn tại ở dạng phế tích. Các di tích bị phá hoại một cách nghiêm trọng do các công trình xây
dựng hiện đại hoặc do canh tác của người dân. Các công trình này đã làm phá huỷ hình dáng cấu
trúc của di tích do vậy chúng ta không thể xác định được quy mô, cấu trúc của di tích như thế
nào. Để phục vụ cho việc quy hoạch tổng thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lăng
Tư Phúc trong tương lai, Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện
khảo cổ học xây dựng chương trình khai quật thăm dò khảo cổ học di tích lăng Tư Phúc nhằm:
- Xác định phạm vi phân bố của di tích, tạo cơ sở khoa học cho việc khoanh vùng bảo vệ di
tích và lập quy hoạch di tích trong tương lai.
- Đánh gia tiềm năng nghiên cứu của di tích
- Bước đầu tìm hiểu tính chất, niên đại của di tích
Ngày 23 tháng 10 năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 3825/QĐBVHTTDL cho phép Viện Khảo cổ học phối hợp với Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh
Quảng Ninh tiến hành khai quật thăm dò di tích lăng Tư Phúc. Sau hơn 2 tháng khai quật, chỉnh
lý nghiên cứu di tích di vật đã thu được các nhận thức cơ bản sau:
Kết quả điều tra và khai quật thăm dò
- Kết quả khảo sát tổng thể cho thấy, các dấu vết như gạch, ngói và các loại hình đồ sành,
đồ gốm men được bắt gặp từ chân phía Nam của chỏm thứ 2 và xung quanh các mặt của chỏm
này, mật độ di vật tập trung đậm đặc nhất ở mặt sườn phía Nam và khu vực đỉnh đồi, khảo sát
sườn phía Nam đã tìm thấy dấu vết hàng gạch nghiên chạy dài theo hướng Bắc Nam từ chân đồi
dẫn lên khu vực kiến trúc thứ nhất và một số tảng kê chân cột trên khu vực đỉnh đồi, nơi có mặt
bằng tương đối phẳng. Các khu vực khác hoàn toàn không tìm thấy di tích hay di vật, điều đó
khẳng định chỏm thứ hai của khu đồi Tập Bắn là nơi tập trung các kiến trúc của lăng Tư Phúc.
- Về dấu tích kiến trúc có thể tạm thời chia làm 3 khu vực:

Dấu vết đường lên trung tâm lăng Tư Phúc

+ Khu vực thứ hai nằm ở lưng trừng sườn phía Nam, nối tiếp với con đường ở khu vực có
độ cao trung bình 50m so với mặt nước biển. Tại đây, một phần sườn núi đã được bạt phẳng đi
làm mặt bằng xây dựng các kiến trúc, toàn bộ mặt bằng của khu vực có diện tích khoảng 400m2.
Với cấu trúc và sự phân bố thành 1 hàng theo chiều Đông – Tây và khoảng cách giữa các trụ
móng đều nhau chúng tôi cho rằng đây có thể là móng trụ của một công trình kiến trúc, công trình
kiến trúc này còn có xu hướng tiếp tục mở rộng về phía Bắc và hai chiều Đông – Tây. Để nghiên
cứu và làm rõ giả thuyết này cần mở rộng hố khai quật về phía Bắc nhằm tìm kiếm các dấu vết
móng trụ khác, trên cơ sở đó có thể xác lập được các mặt bằng kiến trúc.
+ Khu vực thứ 3 là khu vực đỉnh, nơi có mặt rộng nhất và có thể thấy đựơc tạo thành 3 cấp
nền theo kiểu chồng xếp lên nhau, đây cũng là nơi tập trung nhiều loại hình di vật và tảng kê chân
cột, chúng tôi cho rằng đây có thể là trung tâm của lăng Tư Phúc. Theo cấu trúc hiện còn, khu
vực thứ 3 có cấp nền. Khi tiến hành khai quật đã xuất lộ một số chân tảng và gia cố móng trụ
cũng như một số đoạn bó nền cho thấy các dấu vết này nằm trong một mặt bằng tổng thể và nó
còn tiếp tục chạy về phía Tây.
Di tích thời Lê, Nguyễn
Cấp nền thứ nhất: Đây là cấp nền rộng nhất với chiều dài (Bắc Nam) 39m, độ rộng chưa
xác định. Cấp nền 1 có diện tích lớn nhất và nằm ở dưới cùng, các cấp nền thứ hai và thứ 3 phủ
đè lên trên cấp nền 1. Trong phạm vi hố khai quật ở cấp nền thứ nhất đã làm xuất lộ các di tích
thời Lê, Nguyễn sau: Bó nền vật liệu chủ yếu là các viên đá gạo, cuội được xếp chồng đè lên
nhau, các khoảng hở giữa các viên đá được chèn đầy bằng các viên cuội suối. Lò ngói các cầu lò
được xếp bằng gạch thời Trần và gạch thời Lê.

+ Khu vực thứ nhất từ phần chân đồi đến khu vực kiến trúc thứ hai, khu vực này nằm ở sườn
Nam phân bố từ độ cao 21m đến 50m so với mực nước biển, tại đây đã tìm thấy dấu vết hàng
Cấp nền thứ hai : nền giữa nằm thu vào so với cấp nền 1 và cao hơn cấp nền 1 trung bình
gạch nghiêng chạy dài từ chân đồi đi lên, đây có thể là dấu vết bó vỉa của con đường dẫn từ dưới
40-60cm, cao độ trung bình của cấp nền này là +50 đến +60cm. Khảo sát cho thấy cấp nền này có
chân núi lên các kiến trúc phía trên. Hiện đã làm xuất lộ 23 bậc với chiều dài 15m, rộng Đông –
cả ở 4 mặt Đông, Tây, Nam và Bắc. Bó nền: Đã xuất lộ một phần bó nền phía Tây và một phần
Tây 3.45m, các bậc rộng trung bình 0,60 – 0,65m. Bó vỉa 2 bên và phân nhịp các bậc được kè xếp
bó nền phía Nam, vật liệu khác nhau trong đó chủ yếu là bằng đá gạo, đá phiến chất liệu laterit và
bằng hai hàng gạch nghiên đặt so le nhau. Các bậc được kè xếp liên tiếp nhau theo độ thoải của
một số đoạn sử dụng các loại hình vật liệu kiến trúc, trong đó có cả những trang trí trên mái kiến
sườn đồi. Vật liệu để xây xếp đường chủ yếu là gạch (gồm gạch bìa thời Trần và gạch thời Bắc
trúc như đầu rồng vốn được dùng trang trí trên mái kiến trúc giờ được tận dụng để xây xếp bó
thuộc) và cuội. Gạch sử dụng để kè bó vỉa đường và bó vỉa bậc, đá và cuội dùng để lát bậc. Các
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nền. Dấu vết tảng kê chân cột và gia cố móng cột. Cống nước có vật liệu xây cống chủ yếu là
gạch Hán và gạch bìa đỏ thời Trần.
Cấp nền thứ ba là cấp nền trên cùng, thu nhỏ lại so với mặt bằng của cấp nền 2. Dựa vào
dấu tích của các đoạn bó nền đá chúng ta xác định được khu vực cấp nền 3 có dạng hình chữ nhật
với chiều dài Bắc Nam 15m; rộng Đông Tây 9m. Trên phạm vi cấp nền này chúng tôi đã làm xuất
lộ một số di tích sau: Bó nền vật liệu chủ yếu được sử dụng bao gồm: gạch Trần, gạch Lê và đá
gạo. Chân tảng và các dấu tích gia cố móng cột: Trền bề mặt cấp nền 3 có xuất lộ 3 vị trí chân
tảng và 1 dấu vết gia cố móng trụ, nhưng do chưa có điều kiện mở rộng diện tích khai quật nên
chúng tôi chưa xác định được mặt bằng kiến trúc của cấp nền này.
Di tích thời Trần
Trong đợt khai quật này mới chỉ làm xuất lộ một số dấu vết thời Trần sau: Bồn hoa vật liệu
chủ yếu là gạch thời Bắc thuộc, bó nền, cống nước.
Di vật: Kết quả khai quật thăm dò cũng đã phát hiện được các loại hình di vật của các thời
kỳ khác nhau: Di vật thời Bắc thuộc, di vật thời Trần (vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, đồ
gốm men và đồ sứ), di vật thời Lê Sơ (bao gồm đồ gốm sứ và đồ sành), di vật thời Lê Trung
Hưng (vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ, đồ sành, tượng thờ và đồ kim loại), di vật thời Nguyễn (gạch
hình chữ nhật có kích thước nhỏ, thường được gọi là gạch thẻ).
Kết quả khai quật và những giá trị của lăng Tư Phúc
Kết quả, điều tra, khảo sát và khai quật thăm dò di tích lăng Tư Phúc năm 2009 đã bước đầu
thu được những kết quả có giá trị
- Đã xác định được về mặt cơ bản phạm vi phân bố của di tích là nằm trong quả đồi thứ hai
trong khu núi Tập Bắn. Nó có thể được mở rộng về phía Nam và cách di tích đền An Sinh qua
suối Phủ Am Trà đoạn chảy qua đây, nơi mà nay là Hồ Sư Phạm;
- Kết quả khai quật ở H1 đã làm xuất lộ một phần con đường với quy mô và cấu trúc hết
sức kiên cố và nằm trên trục Bắc Nam, phù hợp với hướng Phong Thuỷ của khu đất cho thấy đây
chính là con đường chính dẫn từ khu vực chân đồi lên khu vực đỉnh đồi.
- Ở khu vực thứ hai cũng đã làm xuất lộ một số di tích, nhưng di tích này có thể là những
gia cố móng trụ của kiến trúc.
- Tại khu vực 3, trong phạm vi hố khai quật đã xác định được 3 cấp nền, trong đó, cấp nền
dưới cùng có diện tích lớn nhất và cấp nền này rộng hơn so với hai cấp nền trên, nhất là ở phía
Nam. Với những gì thu được tại hố khai quật thuộc khu vực cấp nền này có thể thấy chức năng
của cấp nền 1 chính là phần sân trước của cấp nền 2.
- Trên cấp nền 2, tại khu vực đã khai quật đã làm xuất lộ một hệ thống các thành tố kiến
trúc bao gồm bó nền, chân tảng còn nằm nguyên vị trí hoặc là các dấu vết gia cố móng trụ. Các
thành tố này nằm trong một kiến trúc ở phía Nam của cấp nền 2 có kết cấu 7 gian 8 hàng cột. Các
tài liệu địa tầng và di vật cho thấy kiến trúc này có thể được xây dựng từ thời Lê và tồn tại kéo
dài cho đến tận thời Nguyễn.

- Dấu vết thời Trần cũng đã được tìm thấy tại hai vị trí của cấp nền thứ 3, Do các di tích này
nằm phía dưới các di tích giai đoạn sau nên chưa có điều kiện nghiên cứu. Tuy nhiên các di tích
tìm được cũng như diễn biến địa tầng chưa cho phép chúng ta khẳng định một cách đầy đủ phạm
vi và quy mô và mức độ cụ thể của mỗi lần trùng tu. Các tài liệu thu được qua đợt khai quật thăm
dò mới chỉ bước đầu cho thấy có một lớp kiến trúc Lê bao phủ lên trên các dấu vết của thời Trần.
- Các di vật gốm sứ và gốm men cao cấp được sản xuất ở Việt Nam, Trung Quốc của nhiều
thời kỳ được tìm thấy ở đây như chậu hoa gốm hoa nâu kích thước lớn của thời Trần, các mảnh
vỡ âu men ngọc của thời Tống, bát men trắng cao cấp thời Lê thế kỷ 16, ang men trắng vẽ lam
của thời Minh đã cho thấy sự quan tâm của nhà nước phong kiến thời xưa đối với di tích này,
đồng thời cũng phản ánh tầm quan trọng của di tích này trong hệ thống các di tích nhà Trần ở
Đông Triều.
Kết quả khảo sát tổng thể và các kết quả khai quật đã cho phép xác định một phần phạm vi
khu vực lăng Tư Phúc xưa. Kết quả này cho thấy khu vực tập trung nhiều di vật di tích nhất nằm
trong khu vực thửa đất có ký hiệu OCT426/15937 và một phần của thửa có ký hiệu
CLN443/46060 trong bản đồ địa chính xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh tỷ lệ
1/10.000, thiết lập năm 2001. Như vậy, về mặt phạm vi của di tích chúng ta có thể lấy hai thửa
đất này là vùng lõi của di tích.
Kết quả khai quật thăm dò đã làm xuất lộ một số dấu vết quan trọng song đó cũng chỉ là
những hiểu biết ban đầu về di tích, nó giúp ta dự báo khả năng nghiên cứu và những kết quả có
thể đạt được. Để cung cấp đầy đủ các luận cứ khoa học nhằm tìm hiểu đầy đủ mặt bằng của di
tích, tính chất, niên đại và quá trình tồn tại phát triển của lăng Tư Phúc qua từng thời kỳ cần phải
tiến hành nghiên cứu tổng thể khu vực thứ 2 và thứ 3, đồng thời mở các hố thăm dò ở khu đất
phía dưới chân đồi, nơi tiếp giáp với Hồ Sư Phạm nhằm xác định giới hạn phía Nam của di tích,
đồng thời cũng làm rõ được những nghi vấn trong việc ghi chép của sách Trần triều thánh tổ các
xứ địa đồ về di tích này về việc có tồn tại hay không trong khu vực này một ngôi chùa mang tên
Tư Phúc và lăng Tư Phúc, nó là một di tích hay là hai di tích tách biệt? đó là những câu hỏi cần
phải tiếp tục làm rõ.
3. Khảo cổ di tích Thái Lăng
Th¸i L¨ng lμ l¨ng mé cña vua TrÇn Anh T«ng, theo c¸c nguån sö liÖu, l¨ng ®−îc tr¸ng trªn
®åi Tr¸n Quû thuéc nói An Sinh, nay lμ mét ®¶o nhá trong lßng hå Tr¹i Lèc,th«n Tr¹i Lèc, x· An
Sinh (§«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh)
Tr¶i qua nh÷ng biÕn thiªn cña lÞch sö, sù t¸c ®éng cña thiªn nhiªn c¸c l¨ng mé ë ®©y nay
chØ cßn lμ phÕ tÝch, ®Ó nghiªn cøu mÆt b»ng di tÝch l¨ng mé nhμ TrÇn nh»m cung cÊp c¬ së khoa
häc cho viÖc trïng tu t«n t¹o vμ ph¸t huy gi¸ trÞ cña di tÝch, n¨m 2007 ViÖn Kh¶o cæ häc phèi hîp
víi UBND huyÖn §«ng TriÒu tiÕn hμnh khai quËt th¨m dß kh¶o cæ häc di tÝch Th¸i L¨ng giai
®o¹n 1 víi diÖn tÝch 200m2. KÕt qu¶ khai quËt th¨m dß b−íc ®Çu cho thÊy phÇn chÝnh cña di tÝch
cã cÊu tróc 3 cÊp nÒn, cÊp nÒn trªn cïng cã thÓ lμ phÇn tÈm. Bªn c¹nh ®ã còng t×m thÊy dÊu vÕt bã
nÒn kiÕn tróc, s©n l¸t g¹ch vu«ng vμ ®Æc biÖt lμ c¸c cÊu kiÖn th¸p b»ng ®Êt nung cã phñ men cho
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thÊy t¹i khu vùc l¨ng mé ®· tõng tån t¹i mét ng«i th¸p b»ng ®Êt nung, t−êng phñ men n©u, m¸i
phñ men xanh víi hoa v¨n hÕt søc tinh s¶o.

DÊu vÕt kiÕn tróc ë khu vùc phÝa §«ng: nÒn mãng cña t−êng bao, ®−êng ®i vμ nÒn mãng
cña cæng, kiÕn tróc, gia cè trô mãng.

C¸c kÕt qu¶ thu ®−îc qua cuéc khai quËt th¨m dß kh¶o cæ häc (giai ®o¹n 1) cho thÊy tiÒm
n¨ng di tÝch lμ rÊt lín vμ ®ång thêi ®Æt ra c¸c vÊn ®Ò khoa häc cÇn gi¶i quyÕt tr−íc khi trïng tu vμ
t«n t¹o di tÝch, trong ®ã ®Æc bÞªt lμ vÊn ®Ò quy m«, cÊu tróc mÆt b»ng kiÕn tróc cña di tÝch, diÔn
biÕn di tÝch qua c¸c thêi kú. Tr−íc nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc.

DÊu vÕt kiÕn tróc ë khu vùc phÝa T©y: nÒn mãng t−êng bao, ®−êng ®i vμ nÒn mãng cña
cæng, bã nÒn kiÕn tróc ë phÝa T©y, gia cè trô mãng.
DÊu vÕt kiÕn tróc ë khu vùc phÝa B¾c: bã nÒn vμ c¸c gia cè trô mãng , Th¸p.

KÕt qu¶ khai quËt, nghiªn cøu kh¶o cæ häc di tÝch Th¸i l¨ng
CÊp nÒn thø nhÊt: lμ cÊp trªn cïng, n»m ë gi÷a vμ ®Ì lªn cÊp nÒn hai. §©y ®−îc coi lμ
phÇn TÈm, TÈm cã mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt, diÖn tÝch 92,96m2 (c¹nh B¾c vμ Nam réng 8,3m, c¹nh
§«ng vμ T©y dμi 11,2m), bÒ mÆt hiÖn bÞ ph¸ huû m¹nh, nhÊt lμ phÇn chÝnh gi÷a do viÖc ®μo ph¸
t×m cæ vËt cña kÎ xÊu. BÒ mÆt hiÖn t¹i cao h¬n so víi mÆt cña cÊp nÒn thø hai trung b×nh kho¶ng
1m vμ kho¶ng 2m so víi kho¶ng s©n tr−íc. Bèn mÆt cña tÈm ®−îc kÌ xÕp b»ng cuéi vμ g¹ch t¹o
thμnh c¸c ®−êng bã v÷ng ch¾c bao quanh cÊp nÒn. PhÇn TÈm hay cÊp nÒn 3 ®−îc che phñ bëi mét
kiÕn tróc 4 hμng cét, mçi hμng 4 cét, kho¶n c¸ch c¸c gian lμ 3,1m, kiÕn tróc nμy nèi víi s©n ch¹y
®μn ë cÊp nÒn 2 b»ng mét thÒm bËc ë phÝa Nam, cã thμnh bËc ch¹m rång.

Bó nền phía Bắc và Đông

DÊu tÝch kiÕn tróc cÊp nÒn thø nhÊt

Một trong các kiểu ngói lợp của điện
thờ ở lăng Đồng Thái

Toàn cảnh lăng Đồng Thái sau khi
phát lộ từ điểm nhìn hướng T-N

Chi tiết lớp kiến trúc 2 và 1; giữa lớp
1 và 2 có đường “chạy đàn” lát gạch

Toàn cảnh lăng Đồng Thái sau khi
phát lộ từ điểm nhìn hướng Đ-N
Mặt bằng khảo cổ lăng Đồng Thái (Trần Anh Tông)

Gốm tráng men trang trí
đầu đao

Mét vµi kÕt luËn ban ®Çu
Cuéc khai quËt kh¶o cæ di tÝch Th¸i L¨ng giai ®o¹n II ®· lμm xuÊt lé dÊu vÕt kiÕn tróc cña
nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, trªn c¬ së diÔn biÕn ®Þa tÇng, tÝnh chÊt ph©n bè, b−íc ®Çu t¸ch thμnh 3
giai ®o¹n nh− sau:
Ba bậc thềm hướng Nam –
lớp kiến trúc 2

Bậc thềm giữa hướng Nam –
lớp kiến trúc 2

Bậc thềm hướng Đông của
lớp kiến trúc 2

- CÊp nÒn thø hai: ngoμi dÊu vÕt bã nÒn, s©n ch¹y ®μn cßn t×m thÊy c¸c dÊu vÕt kiÕn tróc
kh¸c, ®ã lμ hÖ thèng t¶ng kª ch©n cét cßn n»m kh¸ nguyªn vÑn t¹i vÞ trÝ ban ®Çu vμ c¸c dÊu vÕt gia
cè trô mãng.
CÊp nÒn thø ba: cã thÓ chia thμnh 3 khu vùc víi hÖ quy chiÕu lμ cÊp nÒn hai, theo ®ã 3
khu vùc gåm: Khu vùc phÝa §«ng, khu vùc phÝa T©y vμ khu vùc phÝa B¾c.

- Giai ®o¹n thø nhÊt: Lμ líp kiÕn tróc cã niªn ®¹i sím nhÊt, theo ®ã mÆt b»ng tæng thÓ líp
kiÕn tróc nμy bao gåm c¸c kiÕn tróc trung t©m gåm KT-01, ®−êng ch¹y ®μn, KT-02; KT-03; KT04 vμ KT-05. Bao quanh kiÕn tróc trung t©m nμy cã c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc phô trî nh− sau:
+ PhÝa Nam lμ s©n tr−íc, s©n nμy nèi víi kiÕn tróc trung t©m b»ng c¸c bËc thÒm BT0021,
BT0022 vμ BT0023. HiÖn ch−a t×m thÊy dÊu vÕt nμo vÒ sù kÕt nèi phÇn s©n tr−íc víi khu vùc phÝa
§«ng vμ phÝa T©y.
+ PhÝa §«ng lμ KT-07; phÝa T©y lμ KT-12, KT-07 ®èi øng víi KT-12 qua kiÕn tróc
trung t©m.
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+ PhÝa B¾c lμ KT-06 ch¹y dμi theo chiÒu §«ng – T©y tõ phÝa B¾c cña KT-07 ®Õn phÝa B¾c
cña KT-12. Nh− vËy c¸c kiÕn tróc KT-07 ë phÝa §«ng, KT-06 ë phÝa B¾c vμ kiÕn tróc KT-12 ë
phÝa T©y, ba kiÕn tróc nμy t¹o thμnh mét khèi liªn hoμn h×nh ch÷ U bao quanh khu vùc trung t©m.
- Giai ®o¹n thø hai: c¸c kiÕn tróc trung t©m vμ phÇn s©n tr−íc kh«ng thay ®æi, c¸c kiÕn tróc
ë phÝa B¾c, phÝa §«ng vμ phÝa T©y bÞ ph¸ huû vμ thay thÕ b»ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c, cô thÓ lμ, ë
hai phÝa §«ng KT-07 ®−îc thay thÕ b»ng KT-08, ë phÝa T©y, KT-12 ®−îc thay thÕ b»ng KT-09, ë
phÝa B¾c KT-06 ®−îc thay thÕ b»ng th¸p ®Êt nung. C¸c kiÕn tróc KT-07 vμ KT-12 t¹o thμnh kiÓu
kiÕn tróc t¶ vu h÷u vu cña kiÕn tróc trung t©m. ë giai ®o¹n nμy mËt ®é kiÕn tróc gi¶m h¬n giai
®o¹n thø nhÊt.
- Giai ®o¹n thø 3: C¸c kiÕn tróc trung t©m, s©n phÝa Nam vÉn ®−îc duy tr×, c¸c khu vùc phÝa
B¾c, phÝa §«ng vμ phÝa T©y tiÕp tôc thay ®æi, c¸c mÆt b»ng thay ®æi. ë phÝa §«ng vμ T©y tiÕp tôc
duy tr× kiÓu kiÕn tróc t¶ vu h÷u vu tuy nhiªn vÞ trÝ cña kiÕn tróc thay ®æi, ë phÝa T©y KT-10 ®−îc
®Èy xa kiÕn tróc trung t©m vÒ phÝa T©y, kÕt nèi s©n phÝa Nam víi c¸c kiÕn tróc nμy lμ hÖ thèng
®−êng ®i §§0017 ë phÝa T©y vμ §§0019 ë phÝa §«ng, c¸c khu vùc nμy ®−îc ph©n t¸ch víi s©n
phÝa Nam b»ng hÖ thèng t−êng bao TB0020 vμ TB0043
ë phÝa B¾c phÇn nÒn trung t©m ®−îc nèi dμi vÒ phÝa B¾c gièng nh− h×nh chu«i vå t¹o thμnh
mét mÆt b»ng kiÕn tróc míi bao phñ lªn trªn khu vùc th¸p
Nh− vËy, so s¸ch c¸c nguån sö liÖu víi kÕt qu¶ khai quËt chóng ta thÊy, c¸c m« t¶ trong
TrÇn triÒu th¸nh tæ c¸c xø ®Þa ®å chÝnh lμ mÆt b»ng cña giai ®o¹n thø 3, c¸c m« t¶ trong tμi liÖu
nμy còng cho thÊy t¹i thêi ®iÓm t¹o s¸ch khu vùc nμy còng chØ cßn l¹i dÊu vÕt nÒn, c¸c c«ng tr×nh
kiÕn tróc trªn mÆt ®Êt ®Òu ®· bÞ ph¸ huû.
C¸c lo¹i h×nh vËt liÖu, nhÊt lμ c¸c ngãi kh¸c nhau t×m ®−îc ë c¸c khu vùc cho thÊy c¸c giai
®o¹n kiÕn tróc kh¸c nhau, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau ®−îc lîp b»ng c¸c lo¹i
ngãi kh¸c nhau.

2) Ngoạ Vân 2: nằm cách Ngoạ Vân 1 khoảng 20m về phía Tây - Bắc, tại đây đã tìm thấy
các dấu vết kè xếp nền móng kiến trúc. Dấu vết kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật, mặt nhìn về
hướng Tây – Nam, phía sau tựa vào sườn núi, nền được kè thành 3 cấp, cấp nền dưới có diện tích
lớn nhất, dài Đông - Tây 26m, rộng Bắc – Nam 9,5m, cấp nền 2 cao hơn cấp nền thứ nhất khoảng
0,80m và giật lại 2m, nền rộng 3,8m; Cấp nền thứ 3 ở trên cùng cao hơn cấp nền hai 0,40m, nền
rộng và giật lại so với cấp nền hai khoảng 3,8m. Bên cạnh các dấu vết kè xếp nền móng ở đây tìm
thấy rất nhiều gạch ngói và một số tảng kê chân cột của thời Lê Trung Hưng và thời Trần.
Qua khảo sát, chúng tôi cho rằng Ngoạ Vân 1 và Ngoạ Vân 2 kết hợp tạo thành một cụm,
trong đó Ngoạ Vân 2 có thể là khu chùa, Ngoạ Vân 1 có thể là khu phụ trợ cho khu chùa.
3) Ngoạ Vân 3: là khu vực trung tâm của núi Vây Rồng, nằm ở độ cao trung bình 588m so
với mặt nước biển, diện tích mặt bằng khoảng hơn 700m2, cách Ngoạ Vân 2 khoảng 1km theo
đường mòn về phía Tây - Bắc; cách Thông Đàn 1 khoảng 1.5km về phía Đông Bắc. Đây là khu
vực có diện tích lớn nhất ở khu Ngoạ Vân và là địa điểm có mật độ di vật đậm đặc nhất so với 12
địa điểm đã phát hiện. Di tích còn lại tại khu này bao gồm hệ thống kề bó nền móng. Các mặt nền
phía Tây – Nam, Tây - Bắc và Đông – Nam đều được kè xếp bằng đá, nhất là mặt phía Tây Nam
(mặt trước) được kè xếp thành nhiều cấp, phía sau cắt sâu vào sườn núi đá tạo thành bức tường
vững chắc.
Nằm dịch về phía Tây của khu đất này hiện có một kiến trúc xây bằng đá, kiến trúc được bố
chí theo chiều dọc, hồi phía Tây – Nam là mặt trước, tại đây mở 3 của vòm, phần mái kiến trúc đã
mất, chỉ còn 4 bức tường, các mặt còn lại có trổ các cửa nhỏ. Trên của chính đắp nổi một bức
hoành phi hình chữ nhật, trong đề ba chữ Hán Ngoạ Vân tự, hai cột ngoài cùng có đôi câu đối, tuy
nhiên chữ đã mờ nên không thể đọc được. Di vật Thời Trần được tìm thấy ở Ngoạ Vân 3 chủ yếu
là các loại hình vật liệu xây dựng, các tảng kê chân cột và đồ gốm sứ.

VÒ mÆt niªn ®¹i, c¸c di vËt, nhÊt lμ c¸c lo¹i h×nh vËt liÖu kiÕn tróc t×m ®−îc ë ®©y ®Òu cã
niªn ®¹i thêi TrÇn, ngoμi mét sè Ýt ái ®å gèm men thêi Lª, thêi NguyÔn t×m ®−îc trong líp mÆt th×
chóng ta ch−a t×m thÊy bÊt kú mét m¶nh vËt liÖu kiÕn tróc thêi Lª nμo ë ®©y. §iÒu nμy cho thÊy
nh÷ng ghi chÐp trong s¸ch LÞch triÒu hiÕn ch−¬ng lo¹i chÝ vÒ viÖc trïng tu x©y dùng c¸c l¨ng mé
vua TrÇn ë An Sinh cÇn ph¶i xem xÐt l¹i, ®ång thêi còng kh¼ng ®Þnh thªm d−íi thêi Minh MÖnh
chØ cã viÖc dùng bia ®Ó ghi nhí vÞ trÝ l¨ng mé c¸c vua mμ th«i.
Dấu tích Ngọa Vân

4. Thám sát khảo cổ học di tích chùa Ngọa Vân
a) Khu Ngoạ Vân đã được phát hiện 6 điểm có các dấu vết kiến trúc, chúng nằm phân bố
từ phía Đông núi Vây Rồng đến khu trung tâm của ngọn núi này. Để thuận tiện cho việc nghiên
cứu tạm gọi là Ngoạ Vân 1, Ngoạ Vân 2, Ngoạ Vân 3, Ngoạ Vân 4, Ngoạ Vân 5 và Ngoạ Vân 6.
1) Ngoạ Vân 1: nằm trên đường từ Đá Chồng vào chùa Ngoạ Vân ngày nay, cách núi Đá
Chồng khoảng 2km đường mòn, tại đây đã tìm thấy một số dấu vết kề xếp nền móng bằng đá,
một phần cấp nền phía dưới bị con đường mòn dẫn vào chùa hiện nay cắt phá. Bên cạnh dấu vết
kiến trúc, ở đây cũng đã tìm thấy các loại hình vật liệu kiến trúc của thời Trần và Lê Trung Hưng.

Ngói cánh sen in nổi 2 chữ
Vân Phong

Bài vị đặt trong tháp Phật Hoàng
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4) Ngoạ Vân 5: là khu vực chùa Ngoạ Vân hiện nay, cách khu vực Ngoạ Vân 3 khoảng
200m về phía Bắc, nó lấy ngọn núi thuộc khu vực Ngoạ Vân 4 làm tay ngai phải (hữu bạch hổ) và
cánh núi phía Đông của núi Vây Rồng làm tay ngai trái (tả thanh long). Di tích và di vật còn lại ở
khu Ngoạ Vân 5 khá phong phú và đa dạng. Dấu vết kiến trúc tìm thấy ở đây gồm các di tích kè
xếp nền móng kiến trúc và các công trình kiến trúc: Đoan Nghiêm tháp, Phật Hoàng tháp, Chùa
chính, Am thờ sơn thần , Tịnh am . Nền được kè thành hai cấp, cấp dưới rộng khoảng 4m.
Các di tích chùa, tịnh am và am sơn thần được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, các di tích này
được sư ông Thích Thanh Tiến - trụ trì chùa cho tu sửa năm 2000.
B) Khu Thông Đàn

phạm vi di tích của khu đá chồng là khá lớn và có thể được chia thành hai khu nhỏ, chúng tôi tạm
gọi là khu Đá Chồng 1 và khu Đá Chồng 2.
1) Khu vực Đá Chồng 1: được bao bọc bởi các ngọn núi thuộc khu vực Đèo Voi ở mặt
Đông Bắc và Tây Nam, núi đá cao ở Tây Bắc, núi Đá Chồng ở trước mặt, xa xa là hồ Bến Châu.
Các di tích còn lại tại đây là dấu tích các lớp kiến trúc phân bố dọc ở sườn Đông – Nam của
ngọn núi ở phía Tây Bắc núi Đá Chồng (nay gọi là khu Chuồng Bò), các dấu vết kiến trúc được
bố cục thành một trục gồm nhiều lớp kiến trúc, phân bố từ chân núi lên tới đỉnh núi (từ độ cao
474m so với mặt nước biển đến độ cao 621m). Trục kiến trúc này bao gồm: hồ nước; khu vườn
tháp; khu trung tâm và tịnh am, hướng của kiến trúc là hướng Đông - Nam.

Thông Đàn có 3 địa điểm là Thông Đàn 1, Thông Đàn 2 và Thông Đàn 3. Ba địa điểm thuộc
khu vực Thông Đàn nằm trên 3 sườn núi kéo dài về phía Tây Nam của núi Vây Rồng . Khu vực
này được gọi là Thông Đàn vì ở đây có nhiều cây thông có đường kính từ 80-120cm, thuộc loại
thông Mã Vĩ, chúng được trồng thành hàng, gió thổi tạo âm thanh vi vu như tiếng đàn vậy.

Hồ Bến Châu

Khu Đá Chồng 2

Tại 3 điểm của Thông đàn đã tìm thấy dấu vết kiến trúc và các loại hình di vật của nhiều
thời kỳ khác nhau, trong đó tại Thông Đàn 1 đã tìm thấy ngói cánh sen và gạch bìa thời Trần
được sử dụng cho các kiến trúc có quy mô lớn và độ kiên cố cao. Điều này cũng có nghĩa là dưới
thời Trần, ở Thông Đàn 1 đã từng tồn tại những công trình kiến trúc có quy mô tương đối lớn và
khá kiên cố. Bên cạnh các di vật thời Trần, đáng lưu ý ở đây còn tìm thấy các cấu kiện của một
tháp đá thời Lê, các cấu kiện còn lại của tháp đá này cho thấy quy mô và cấu trúc của tháp tương
đương với tháp Phật Hoàng ở khu vực Ngoạ Vân 5. Cũng tại nơi đây cơ quan chức năng của
huyện Đông Triều đã tìm thấy một khối đá hình chữ nhật (60x40cm), mặt trước khắc nổi 3 chữ
Hán “Phụng Phật tháp”, hiện vật này hiện đang được lưu giữ tại di tích Đền Sinh. Hiện vật đã cho
thấy rõ chức năng của tháp là tháp thờ Phật (Phụng Phật) chứ không phải là tháp mộ như chúng
ta thường thấy.
Khảo sát các địa điểm trên con đường người xưa đi trên cơ sở tài liệu folklor cũng cho thấy,
tại các địa danh có tên trong các tài liệu dân gian đều tìm thấy dấu vết vật chất của các thời kỳ.
Tại chân dốc Đô Kiệu đã tìm thấy các dấu vết kè xếp nền móng kiến trúc. Trên bề mặt của các
nền móng kiến trúc này còn tìm thấy rất nhiều gạch ngói của các thời, nhất là thời Lê, đặc biệt ở
đây cũng đã tìm thấy lại ngói cánh sen thời Lê Trung Hưng mặt trên có in nổi 2 chứ Vân Phong
giống như đã tìm thấy ở Ngoạ Vân 3, điều này cho thấy Đô Kiệu là một phần của Ngoạ Vân.
Những di tích, di vật thu được tại các địa danh trên đường từ Trại Lốc đến Ngoạ Vân cơ bản
phù hợp với các tài liệu folklor kể trên, nó giúp chúng ta có thể hình dung con đường tới Ngoạ
Vân của người xưa, nó đi qua khu Đền Sinh, làng Trại Lốc (nơi hiện còn các lăng mộ các vua
Trần và các di tích nhà Trần quan trọng khác) men theo suối phủ Am Trà, đến Tán Lọng, qua Phủ
Am Trà, tới Đô Kiệu, qua Thông Đàn và đến Ngoạ Vân
c) Khu Đá Chồng
Khu vực Đá Chồng nằm ở phía Đông Nam của khu Ngoạ Vân, cách Ngoạ Vân 4 khoảng
2km đường mòn, nằm về sườn Đông Nam của khu vực Đèo Voi. Những dấu vết còn lại cho thấy

Toàn cảnh khu Đá Chồng (nhìn từ phía Tây Bắc)

- Hồ nước: Nằm phía trước của trục kiến trúc có diện tích khoảng 2ha, hồ được bổ sung
nước từ nhiều dòng suối từ các triền núi cao đổ xuống trong đó dòng suối chảy qua khu vườn
phía Tây Bắc là dòng chủ yếu. Cùng với dãy núi bao bọc ở ba mặt, hồ nước là nơi tụ thuỷ phía
trước để hoàn thiện bức tranh phong thuỷ tuyệt đẹp tạo lên thế đắc địa của vực này.
- Khu vườn tháp: Nằm tiếp giáp bên bờ Tây Bắc của Hồ nước, trên ngọn của một quả đồi
thấp có độ cao trung bình 490m so với mặt nước biển, ngọn quả đồi được san gạt tạo mặt phẳng,
bốn xung quanh được kè xếp đá tạo thành nhiều cấp theo kiểu hình tháp. Ở giữa khu vực này còn
lại nhiều cấu kiện tháp bằng đá bao gồm các cấu kiện bệ, thân, mái và chóp tháp. Các cấu kiện
này cho thấy quy mô của toà tháp này là khá lớn, chất liệu và cấu trúc các câu kiện hiện còn trên
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bề mặt cho thấy, tháp này hoàn toàn giống với tháp Phật Hoàng và Đoan Nghiêm ở khu vực Ngoạ
Vân 5.
Phía Đông Bắc của Tháp có một số chân tảng bằng đá cát và rất nhiều ngói cánh sen không
trang trí thời Lê, cũng tại khu vực này đã tìm thấy khá nhiều đồ gốm men và đồ sành, chúng là
những đồ gia dụng. Như vậy, khu vườn tháp có thể có một tổ hợp công trình kiến trúc gồm tháp ở
giữa và các kiến trúc khác ở phía Đông Bắc.
- Khu trung tâm: nằm kế sau khu vườn tháp, cách khu vườn tháp một con suối nhỏ, suối
rộng khoảng 5m, bờ suối được kè xếp thành tường kè nền của khu vực vườn tháp và sân của khu
vực trung tâm. Khu vực trung tâm có mặt bằng tổng thể hình chữ nhật chạy dài theo hướng Tây
Bắc – Đông Nam với bố cục chi tiết gồm, sân trước, kiến trúc thứ nhất, sân giữa và cụm kiến
trúc thứ hai.
Sân trước thấp hơn kiến trúc thứ nhất 4m, từ sân lên nền kiến trúc thứ nhất có các bậc lên
xuống xếp bằng đá; Kiến trúc thứ nhất có mặt bằng hình chữ nhật, qua các tảng kê chân cột còn
lại chúng ta thấy kiến trúc này có kết cấu 3 gian 4 vì, 4 hàng cột; Khoảng sân giữa kiến trúc thứ
nhất và cụm kiến trúc thứ hai thấp hơn nền thứ nhất 1m; Cụm kiến trúc thứ hai chưa xác định rõ
gồm bao nhiêu kiến trúc, tuy nhiên bước đầu ở đây có thể nhận diện được hai mặt bằng. Mặt bằng
thứ nhất hình chữ nhật, trên mặt bằng này còn một số tảng kê chân cột, tiến hành khai quật khảo
cổ học chúng ta có thể làm rõ được cấu trúc của kiến trúc này. Mặt bằng kiến trúcthứ hai cũng có
hình chữ nhật nhưng nhỏ hơn so với mặt bằng thứ nhất và cách mặt bằng thứ nhất 4m về phía
Đông Bắc, khoảng cách này có thể là phần sân giữa hai kiến trúc, phía sau mặt bằng này còn lại
một không gian rộng.

Dấu vết lò nung ngói được tìm thấy tại khu vực đất bằng ở phía Tây Nam của hồ nước, dưới
chân của dấu tích kiến trúc thứ nhất. Kết quả khai quật thăm dò cho thấy lò có mặt bằng hình chữ
nhật, kích thước 3,4x2,6m. Trong lòng lò còn sót lại một số mảnh ngói cánh sen thời Lê, các loại
ngói này được tìm thấy ở các khu Ngoạ Vân, khu Đá Chồng và khu vực Ba Bậc.
Khi tiến hành điêu tra khảo sát và nghiên cứu di tích Ngoạ Vân, một trong những câu hỏi
đặt ra cần phải làm rõ là việc tổ chức xây dựng của người xưa như thế nào? Nguyên vật liệu được
sản xuất tại chỗ hay được vận chuyển từ nơi khác đến, nếu vận chuyển thì vận chuyển như thế
nào trong điều kiện địa hình phức tạp và khó khăn của Ngoạ Vân? để giải đáp câu hỏi này chúng
tôi đã chú ý đến chất liệu các loại vật liệu ở đây, nghiên cứu các điều kiện của từng khu vực thì rõ
ràng khu vực Đèo Voi và Đá Chồng là nơi có nhiều yếu tố thuận lợi cho việc sản xuất nguyên vật
liệu, đặc biệt là gạch ngói. Thứ nhất (1) đây là khu vực duy nhất trong toàn bộ khu vực có các đồi
đất, các khu vực khác đều là các núi đá; thứ hai (2), đây là nơi có mặt bằng tự nhiên rộng rãi có
thể tổ chức sản xuất được và thứ ba (3) là thuận tiện về nguồn nước. Ba điều kiện thuận lợi này
khiến chúng tôi đặc biệt chú ý để tìm kiếm các dấu vết sản xuất vật liệu ở đây và kết quả đã đúng
như những giả thuyết đưa ra, tại đây đã tìm thấy những lò nung ngói và chắc chắn sẽ còn có thể
phát hiện được nhiều lò nung nữa.
Như vậy, Khu vực Đá Chồng là một cụm các công trình chùa tháp nằm trong quần thể kiến
trúc chùa tháp thuộc quần thể di tích Ngoạ Vân. Các dấu vết sớm nhất được biết qua cuộc điều
tra này là các dấu vết kiến trúc thời Lê. Trong đó, khu vực Đá Chồng 1 là khu vực trung tâm, nó
được xây dựng trên một khu vực có địa thế đẹp về cả tự nhiên lẫn tâm linh (phong thuỷ) với dãy
núi đá hai bên làm các tay ngai, minh đường tụ thuỷ, hậu chẩm có núi cao.

- Khu tịnh thất: gồm 2 mặt bằng kiến trúc hình gần vuông có diện tích 25m2, một nằm ở
lưng chừng sườn núi và một ở trên đỉnh núi, các kiến trúc này đều nằm trên vị trí cao, đường đi
lại khó khăn nhưng lại là nơi tĩnh mịch phù hợp để tu thiền.

Ít nhất, đến thời Lê, khi công cuộc trùng tu và tôn tạo Ngoạ Vân được mở rộng thì Đá
Chồng là khu vực công xưởng lớn, sản xuất vật liệu kiến trúc phục vụ xây dựng tại Ngoạ Vân.

- Khu vườn chùa: Vườn nằm ở phía Đông Bắc của khu vực trung tâm, nơi đây nay bị các
cây rừng mọc kín song chúng ta cũng có thể nhận thấy dấu vết cải tạo của bàn tay con người qua
những đường đi xếp cuội, một số cây cỏ đã được con người thuần hoá.

Khu Ba Bậc nằm ở sườn Nam của ngọn núi đá ở độ cao trung bình 450m so với mặt nước
biển, cách Đá Chồng 1200m theo đường thẳng về phía Đông, nằm trong khu vực thượng nguồn
của suối nước Bạc, cách thác Phướn khoảng 400m về phía Tây, mặt trước nhìn về ngã ba Suối
Vàng - Suối Bạc (Ngã ba Mài Dao). Tại đây cũng đã phát hiện được các dấu vết kiến trúc và một
số di vật. Dấu vết nền được tìm thấy ở hai khu vực, ở mạn Tây Nam, nền được kè xếp thành 3
lớp, giữa các lớp có đường lên xuống được kè xếp thành bậc bằng đá cuội và đá cát.

2) Khu vực Đá Chồng 2: là khu đất tương đối bằng phằng của sườn Tây Nam núi Đá
Chồng, tại đây đã phát hiện được 2 mặt bằng kiến trúc và dấu vết lò nung ngói thời Lê.
Dấu vết kiến trúc thứ nhất nằm cách ngọn Đá Chồng 102m theo đường thẳng về phái Tây
lệch Bắc, dấu vết kiến trúc ở đây đã bị đào phá nên không xác định rõ được mặt bằng của kiến
trúc, tuy nhiên chúng ta lại tìm thấy rất nhiều ngói cánh sen không trang trí thời Lê và các tảng kê
chân cột bằng đá laterit, bên cạnh đó cũng thu lượm được khá nhiều đồ sành và đồ gốm men thời
Lê tại đây.

d. Khu Ba Bậc

+ Nền thứ nhất: có mặt bằng hình chữ nhật, diện tích mặt nền 120m2, mặt trước và mặt
hông được xếp bằng đá cát và cuội, trên mặt cấp nền còn lại một số tảng kê chân cột bằng đá cát,
các tảng kê đều nổi trên mặt đất, các tảng này là loại tảng đế vuông, u tròn nổi cao, đường kính u
tròn 38cm.

+ Nền thứ hai: được kè thành 2 lớp và hơi lệch về phía Tây so với cấp nền thứ nhất. Lớp
thứ nhất của cấp nền thứ 2 kè thành hình chữ nhật, chiều dài Đông Tây 16.8m. Lớp thứ hai giật
lại so với lớp thứ nhất và kè thành 2 vòng bán nguyệt nối tiếp nhau bao lấy nền tháp. Trên nền
này có hai nền tháp, nền thứ nhất rộng 1,80x1,80m; tháp thứ 2 lớn hơn, kích thước móng tháp
2,15x2,15m, phần trên của cả 2 tháp đã bị đổ hoàn toàn, các cấu kiện tháp đổ sập xuống khu vực
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Cách dấu vết kiến trúc thứ nhất 100m theo đường thẳng về phía Đông Nam là dấu vết kiến
trúc thứ hai, dấu vết kiến trúc thứ hai có mặt bằng hình chữ nhật, diện tích 46m2 (dài Tây Bắc –
Đông Nam 10m; rộng Tây Nam – Đông Bắc 4,6m), xung quanh nền được kè xếp bằng đá, mặt
nhìn về phía Đèo Voi (Tây Nam).
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xung quanh. Các cấu kiện tháp chủ yếu được làm bằng đá cát, một số được làm bằng đá laterits
giống như tháp Phật Hoàng và tháp Đoan Nghiêm ở khu Ngoạ Vân 5.

từ trước, mãi mãi không thay đổi. Trải hơn 400 năm, chẳng lẽ không còn ai ghi nhớ
nữa chăng?”

+ Cấp nền thứ 3 có diện tích lớn nhất trong 3 cấp nền, một phần cấp nền này được cạp rộng
ra, phần còn lại được khoét sâu vào sườn núi đá. Cấp nền thứ 3 được kè xếp thành 2 cấp, cấp thứ
hai thu lại so với cấp thứ nhất khoảng 1,5m, phần này có thể được sử dụng như phần hiên trước
của kiến trúc

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép “Mậu thân, năm thứ 16 (niên hiệu Hưng Long - 1308)…
Mùa đông, tháng 11, ngày mồng 1, mặt trời có hai quầng … Ngày mồng 3, thượng hoàng (Trần
Nhân Tông - TG) băng ở Am Ngoạ Vân núi Yên Tử”
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+ Nền kiến trúc ở phía Đông Nam có mặt bằng hình chữ nhật, diện tích khoảng 200m . Trên
khu vực có mặt bằng kiến trúc này có khá nhiều đồ gốm men và đồ sành của các thời kỳ khác nhau.
Những hiện vật này cho thấy đây có thể là khu vực giành cho việc sinh hoạt của nhà chùa, trong khi
khu phía Tây Nam là khu vực chùa chính.
Như vậy với các di tích, di vật tìm được tại đây cho thấy khu vực này cũng có thể được xây
dựng từ thời Trần và được trùng tu vào thời Lê.
Về mặt địa lý, khu Ba Bậc nằm giữa và nằm trên con đường từ Ngoạ Vân đến Hồ Thiên, nó
là điểm nối giữa Hồ Thiên và Ngoạ Vân và từ đó nối liền với cụm di tích tại Yên Tử thuộc Uông
Bí ngày nay
e. Ngoạ Vân qua các bằng chứng khảo cổ học
Các bằng chứng khảo cổ học có được qua cuộc điều tra khảo sát khu di tích Ngoạ Vân lần
này và các nguồn tư liệu khác đã làm sáng tỏ hoàng loạt vấn đề về di tích Ngoạ Vân:
1) Về vị trí và tên gọi của Ngoạ Vân
Trong các nguồn sử liệu Ngoạ Vân thường được gọi bằng hai tên chính là Ngoạ Vân và Vân
Phong, chữ “Phong” được dùng ở các tài liệu này có nghĩa là “ngọn núi”, hai danh từ này vừa
được dùng để chỉ tên chùa/am nhưng cũng dùng để chỉ tên ngọn núi nơi có chùa/am đó.
Tại các điểm di tích ở Ngoạ Vân, kết quả khảo sát đã tìm thấy 2 danh từ này. Thứ nhất, bia
đá ghi chép về việc trùng tu, tôn tạo lại di tích được lập vào năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707) mặt
trước khắc nổi 5 chứ Hán lớn “Trùng tu Ngoạ Vân tự” tức là trùng tu chùa Ngoạ Vân.
Tại Ngoạ Vân 3 và dốc Đô Kiệu đã tìm thấy những viên ngói cánh sen in nổi 2 chữ Hán
“Vân Phong” giống như ghi chép của các tài liệu cũ.
Ngoạ Vân cũng được ghi chép trong các sách thời Nguyễn, văn bia thời Nguyễn, các công
trình kiến trúc cuối thời Nguyễn như Ngoạ Vân tự (tại Ngoạ Vân 3); Ngoạ Vân Am (tại Ngoạ
Vân 5) và nhân dân ở đây vẫn gọi đây là Ngoạ Vân.
Như vậy chúng ta đã tìm thấy đầy đủ bằng chứng về địa danh Ngoạ Vân từ Thơi Lê cho đến
nay, chúng ta cũng có những bằng chứng về sự gắn bó của đức Trần Nhân Tông với di tích này.
Văn bia “Trùng tu Ngoạ Vân tự” cho biết “Nay thấy chùa Ngoạ Vân, xã An Sinh, huyện Đông
Triều , phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương thực là nơi cổ tích danh lam, núi cao sừng sững, ngàn
dặm dăng dăng …Chùa này cũng là nơi Hoàng Đế (Trần Nhân Tông - TG) từ xa đến thăm
viếng, vượt qua nguy hiểm của núi rừng, dựng nên nhà ở, kéo dài cơ nghiêp, cảnh Phật cõi
tiên, kết duyên tu luyện. Nay có người mến cảnh Phật đã dựng ngôi chùa này, như đã sắp đặt

Như vậy, từ khi vua Trần Nhân Tông hoá tại Am Ngoạ Vân, đến khi nó được trùng tu lại
vào thời Lê (1707) cũng đã 400, văn bia nói hơn 400 năm là hợp với việc đức vua từ Yên Tử
chuyển tới Ngoạ Vân để tu luyện. Ghi chép này cộng với di tích Phật Hoàng tháp, bài vị thờ ngài
trong tháp, tấm bia thời Nguyễn được vua Minh Mệnh cho dựng để ghi nhớ vị chí tháp mộ của
ngài đã khẳng định rõ Ngoạ Vân đây chính là nơi mà Trúc Lâm đại sĩ đã từng tu luyện và hoá
Phật.
Về mặt vị trí địa lý văn bia cũng ghi rõ “chùa Ngoạ Vân, xã An Sinh, huyện Đông Triều ,
phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương” càng rõ hơn khi văn bia ghi: “Nguyên bản xã vâng chỉ chuẩn
cho sai người thờ phụng năm vị Hoàng đế Trần triều tại điện An Sinh, Chùa Ngoạ Vân, chùa Tư
Phúc. Hàng năm các hộ phân chia thời gian chăm lo việc thờ cúng, được miễn trừ sưu sai tạp
dịch”
Các di tích được ghi chép trong văn bia vốn từ xưa tới nay đều thuộc xã An Sinh, Đông
Triều Quảng Ninh, trên thực tế, địa phận An Sinh chưa bao giờ được mở rộng đến Thượng Yên
Công và Phương Đông thuộc Uông Bí nơi có quần thể di tích Yên Tử.
Tất cả những bằng chứng trên khẳng định vị trị của Ngoạ Vân nằm trên dãy núi Yên Tử
thuộc địa bàn hai xã Bình Khê và An Sinh (Đông Triều - Quảng Ninh), nó đồng nghĩa với việc
phủ nhận quan điểm cho rằng Ngoạ Vân nằm trong khu di tích Yên tử thuộc hai xã Thượng Yên
Công và Phương Đông, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) song đồng thời cũng cho thấy khi nói đến
các di tích chùa tháp của thiền phái Trúc Lâm tại Yên Tử thì chúng ta phải hiểu Yên Tử là một
dãy núi chứ không phải là một ngọn núi.
2) Ngoạ Vân trong hệ thống chùa tháp của thiền phái Trúc Lâm
Trong các ghi chép, Ngoạ Vân được mô tả như một am nhỏ, tuy nhiên kết quả điều tra đã
cho thấy các vết tích thời Trần được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau, ngay trong các điểm
này cũng có những bằng chứng thời Trần sớm và Trần muộn. Điều này cho thấy có thể dưới thời
Trần Ngoạ Vân đã là một quần thể các di tích mà Ngoạ Vân Am chỉ là một phần trong quần thể
đó và ngay cả khi Trần Nhân Tông mất đi nó còn được tiếp tục xây dựng và thậm chí được mở
rộng.
Ngoạ Vân nối liền với Hoa Yên qua Ba Bậc, Hồ Thiên, đồng thời nó cũng gắn liền với khu
Đền Thái, Phật viện Quỳnh Lâm, Đền An Sinh và Khu Lăng mộ vua Trần và cũng không loại trừ
khi Thanh Mai, Côn Sơn được xây dựng thì Ngoạ Vân là cầu nối hệ thống chùa tháp của thiền phái
này đến vùng Hải Dương ngày nay.
Các di tích thời Lê được tìm thấy tại các di tích có dấu vết của thời Trần và những di tích
không có dấu vết của thời Trần cho thấy dưới thời Lê quần thể di tích này đã được trùng tu và mở
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rộng, trong đó các khu vực như Thông Đàn, Ngoạ Vân, Đá Chồng được trùng tu và xây dựng mới
với những quy mô rất lớn. Nhìn rộng hơn, hầu hết các di tích chùa tháp của Thiền Phái trúc Lâm
như khu Yên Tử, chùa Hồ Thiên, chùa Quỳnh Lâm, Thanh Mai, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn,vv đều
được trùng tu và mở rộng trong giai đoạn thế kỷ 17-18, nó cho thấy sự “chỗi dậy” của thiền phái
này vào thời Lê song vấn đề lý thú này xin phép được bàn đến trong một chuyên đề khác
5. Khảo cổ di tích chùa Quỳnh Lâm
Trªn mét qu¶ ®åi nhá mμ c¸c tμi liÖu th− tÞch x−a gäi lμ nói Tiªn Du ë x· Trμng An, huyÖn
§«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh ngμy nay cã mét ng«i chïa næi tiÕng, g¾n bã víi sù nghiÖp tu hμnh
cña mét vÞ thiÒn s− dßng thiÒn Tróc L©m thêi TrÇn, ®ã lμ Tróc l©m ®Ö nhÞ tæ Ph¸p Loa vμ mét
thiÒn s− dßng L©m TÕ thêi Lª Trung H−ng nh−ng ®· cã c«ng lμm sèng dËy dßng ThiÒn Tróc L©m
sau mét thêi gian dμi ch×m Èn – thiÒn s− Ch©n Nguyªn.
T−¬ng truyÒn, chïa Quúnh L©m do thiÒn s− NguyÔn Ming Kh«ng lËp tõ thêi Lý vμ n¬i ®©y
®· tõng l−u gi÷ mét trong Thiªn nam tø khÝ, nh−ng chïa thùc sù trë th nh mét trung t©m PhËt
gi¸o lín d−íi thêi TrÇn víi sù nghiÖp tu h nh cña cña Tróc L©m §Ö nhÞ tæ Ph¸p Loa.
Nh÷ng th«ng tin vÒ th©n thÕ vμ sù nghiÖp tu hμnh cña thiÒn s− Ph¸p Loa ®−îc ghi chÐp l¹i
trong s¸ch Tam tæ thùc lôc, mét cuèn s¸ch xuÊt b¶n muén, b¶n sím nhÊt cßn ®Õn ngμy nay in
n¨m 1765. Tuy nhiªn theo Hμ V¨n TÊn, víi viÖc ph¸t hiÖn bia th¸p Viªn Th«ng Thanh Mai cã
niªn ®¹i n¨m §¹i TrÞ thø n¨m (1362) ë chïa Thanh Mai, trªn nói Tam B¶n, x· Hoμng Hoa Th¸m,
huyÖn ChÝ Linh, H¶i D−¬ng ®· cho thÊy phÇn ghi chÐp vÒ thiÒn s− Ph¸p Loa trong Tam tæ thùc
lôc chØ lμ mét b¶n sao l¹i v¨n bia nμy. Do ®ã, nh÷ng th«ng tin ghi chÐp vÒ thiÒn s− Ph¸p Loa vμ
chïa Quúnh L©m trong s¸ch nμy lμ hoμn toμn cã gi¸ trÞ trõ mét sè sai sãt vÒ v¨n b¶n (Hμ V¨n TÊn,
NguyÔn HuÖ Chi, NguyÔn Duy Hinh 1992). H·y cïng ®äc l¹i nh÷ng dßng ghi chÐp trong s¸ch
Tam tæ thùc lôc vÒ sù nghiÖp tu hμnh cña thiÒn s− Ph¸p Loa g¾n víi chïa Quúnh L©m (Tam tæ
thùc luc: 23, 25 – 28).
“Th¸ng 12 n¨m §¹i Kh¸nh thø 4 (1317), s− lËp viÖn Quúnh L©m. T− ®å V¨n HuÖ v−¬ng
lμm thÝ chñ, cóng bèn ngh×n quan tiÒn, NguyÔn Tr−êng ë V©n §éng cóng 75 mÉu ruéng ®Ó l m
t− s¶n cña Quúnh L©m tam b¶o.
Th¸ng 12 n¨m Kû Mïi, §¹i Kh¸nh thø 6 (1319), s− mé t¨ng nh©n v
in h¬n 5000 quyÓn kinh §¹ii T¹ng ®Ó v o viÖn Quúnh L©m.

tôc nh©n trÝch huyÕt

N¨m Qói Hîi, §¹i Kh¸nh thø 10 (1323), B¶o Tõ Hoμng th¸i hËu vμ T− ®å V¨n HuÖ v−¬ng mêi
s− ®Õn viÖn Quúnh L©m gi¶ng héi thø n¨m cña kinh Hoa Nghiªm.
N¨m Êt Söu, Khai Th¸i thø 2 (1325), tu©n theo ý chØ cña B¶o Tõ Hoμng th¸i hËu, s− ®Õn viÖn
Quúnh L©m gi¶ng héi thø chÝn cña kinh Hoa Nghiªm vμ lμm héi lÔ ngh×n PhËt b¶y ngμy b¶y ®ªm.
S− x©y mét ng«i th¸p ngãi vμ mét ng«i th¸p ®¸ ë viÖn Quúnh L©m. Ngμy 7 th¸ng 3 n¨m §inh
M·o, Khai Th¸i thø 4 (1327), t¹i viÖn Quúnh L©m, s− ®óc mét pho t−îng phËt Di LÆc vμ mét pho
t−îng th¸nh t¨ng.
Th¸ng 3 n¨m MËu Th×n, Khai Th¸i thø 5 (1328), B¶o Tõ Hoμng th¸i hËu vμ B¶o HuÖ quèc
mÉu mêi s− ®Õn viÖn Quúnh L©m triÖu tËp t¨ng ni c¸c n¬i ®Õn lμm lÔ chay chuyÓn t¹ng m−êi ngμy

m−êi ®ªm cóng Anh T«ng hoμng ®Õ vμ Quèc kh¶o H−ng Nh−îng ®¹i v−¬ng. Th¸i th−îng hoμng
còng ®Õn dù lÔ. S− t©u xin cho cÊm binh kÐo t−îng phËt vμo trong ®iÖn råi khiªng lªn b¶o täa
trang vμng.
Th¸ng 11 n¨m Kû Tþ, Khai Hùu thø 1 (HiÕn T«ng - 1329), s− lËp ®μn ë viÖn Quúnh L©m
lμm lÔ ®iÓm nh·n cho t−îng phËt Di LÆc vμ lÊy mét phÇn x¸ lîi cña Nh©n T«ng ®Ó ë th¸p T−
Thiªn ®em bá vμo th¸p ®¸ ë viÖn Quúnh L©m”.
D−íi thêi TrÇn, chïa Quúnh L©m trë thμnh mét chèn tïng l©m khang trang nhén nhÞp, ®−îc
giíi quý téc ®ãng gãp nhiÒu ruéng ®Êt, cña c¶i nh− B¶o Tõ Hoμng th¸i hËu cóng 30 mÉu ruéng ®Ó
lμm cña th−êng tró cña viÖn Quúnh L©m, Hoa L−u c− sÜ Vò C«ng ®em 20 mÉu ruéng ë trang Hoa
L−u cóng lμm t− s¶n viÖn Quúnh L©m, T− ®å V¨n HuÖ v−¬ng cóng 300 mÉu ruéng ë Gia L©m vμ
h¬n mét ngh×n mÉu ®iÒn thæ ë trang §éng gia vμ trang An L−u cïng h¬n mét ngh×n n«ng n« ®Ó
lμm cña riªng th−êng tró t¹i viÖn Quúnh L©m.
Chïa Quúnh L©m cã tμi liÖu nãi lμ bÞ ph¸ hñy khi qu©n Minh x©m l−îc. Sau mét thêi kú
vμng son thuë Lý TrÇn, do nhiÒu yÕu tè trong ®ã cã hoμn c¶nh chÝnh trÞ x· héi, PhËt gi¸o cã phÇn
l¾ng xuèng d−íi thêi Lª s¬. Nh−ng ®Õn thÕ kû 16, vμ ®Æc biÖt lμ hai thÕ kû 17, 18 - giai ®o¹n
khñng ho¶ng trong lÞch sö chÕ ®é phong kiÕn ViÖt Nam, néi chiÕn triÒn miªn, n«ng d©n nghÌo
khæ, phiªu t¸n, hÖ t− t−ëng Nho gi¸o r¹n nøt, rung chuyÓn, th× PhËt gi¸o l¹i phôc h−ng. Trong giai
®o¹n nμy, tÇng líp quý téc cho x©y dùng l¹i nhiÒu chïa chiÒn. Mét sè tμi liÖu ®· cho thÊy, chïa
Quúnh L©m còng ®−îc x©y dùng trong thêi kú nμy.
Bia “Trïng tu t¸i t¹o Tiªn Du s¬n ®Ö nhÊt Quúnh L©m tù bi” n¨m 1629 cho biÕt r»ng ®iÖn PhËt,
nh thiªu h−¬ng, tiÒn ®−êng, gi¶i vò, nhμ hËu phËt, h nh lang t¶ h÷u, nh t¨ng, nh kho, tam quan,
g¸c chu«ng tæng céng 103 gian ®· ®−îc dùng l¹i.
Nh÷ng dßng ghi chÐp trong §¹i ViÖt sö ký tôc biªn còng cho thÊy phÇn nμo ho¹t ®éng trïng
tu x©y dùng chïa Quúnh L©m trong thêi gian nμy (ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m, ViÖn Khoa häc x·
héi ViÖt nam: 119, 143, 149)
“N¨m VÜnh Kh¸nh thø hai (1730), mïa ®«ng, th¸ng m−êi mét x©y dùng hai chïa Sïng
Nghiªm vμ Quúnh L©m, lÊy ®inh phu 3 huyÖn §«ng TriÒu, Thñy §−êng, ChÝ Linh sung vμo c«ng
viÖc, miÔn tiÒn ®¾p ®ª, ®¾p ®−êng, tiÒn b−u ®inh mét n¨m (cho ba huyÖn Êy). Sai dì gç ë hμnh
cung Cæ Bi, ®ãng bÌ th¶ s«ng chë xu«i xuèng ®Ó cung cÊp vμo viÖc x©y dùng.
N¨m Long §øc thø ba (1734), lμm chïa Quúnh L©m, lÊy d©n phu ba huyÖn thuéc H¶i
D−¬ng phôc dÞch, khai bèn ®o¹n s«ng ®Ó th«ng ®−êng chuyÓn vËn kÐo gç chë ®¸, th−êng ®Õn v¹n
ng−êi, c¶ ngμy lÉn ®ªm, kh«ng ®−îc nghØ ng¬i.
N¨m VÜnh Hùu thø hai (1736) mïa xu©n th¸ng Giªng, lμm ba chïa Quúnh L©m, Hå Thiªn,
H−¬ng H¶i, lÊy d©n phu c¸c huyÖn HiÖp S¬n, Thñy §−êng, Kim Thμnh, §«ng TriÒu, Thanh Hμ phôc
dÞch tha cho tiÒn b−u ®inh vμ tiÒn ®¾p ®ª ®−êng”.
Sang thêi NguyÔn, d−íi triÒu vua ThiÖu TrÞ (1840 – 1847), chïa bÞ ch¸y chÝnh ®iÖn vμ tiÒn
®−êng. Sau ®ã chïa l¹i ®−îc x©y dùng l¹i. §Õn n¨m 1910, háa ho¹n l¹i thiªu trôi nhμ cöa, g¸c
chu«ng, g¸c trèng. Nh©n d©n thËp ph−¬ng l¹i gãp tiÒn tu söa. §Õn n¨m 1947, chïa l¹i bÞ m¸y bay
Ph¸p nÐm bom.
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Trong kiÕn tróc PhËt gi¸o, s¶nh ®−êng c− tró (Vihara), s¶nh ®−êng thê cóng (Chaitya) vμ
th¸p/ phï ®å (Stupa) t¹o thμnh ba lo¹i h×nh kiÕn tróc quan träng. V× vËy, tõ th¸ng 4 – 6 n¨m
2007, UBND huyÖn §«ng TriÒu phèi hîp víi ViÖn Kh¶o cæ häc tiÕn hμnh ®iÒu tra kh¶o s¸t di tÝch
chïa Quúnh L©m. §oμn c«ng t¸c ®· ®μo 8 hè th¸m s¸t víi tæng diÖn tÝch lμ 232m2 vμ ph¸t hiÖn
®−îc dÊu vÕt lß nung ngãi ë H8, dÊu vÕt bã nÒn/thÒm b»ng nh÷ng khèi ®¸ mμu tr¾ng xanh xuÊt lé
ë H1, H2, H3.
N¨m mãng trô xuÊt lé th−êng cã h×nh ch÷ nhËt, cã kÝch th−íc tõ 1mx1,2m ®Õn 1,2mx1,5m.
C¸c mãng trô ®−îc chÌn bëi g¹ch, ngãi vì vμ ®Êt ë líp d−íi, ®¸ cã kÝch cì trung b×nh 4cmx6cm ë
líp trªn. Nh×n chung, chóng kh«ng ®−îc ®Çm chÆt nh− c¸c kiÓu mãng trô th−êng gÆp. Nh÷ng
mãng trô nμy ph©n bè t¹o thμnh hai v× víi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lμ 3,3m. Trong mçi v×, kho¶ng
c¸ch gi÷a hai cét c¸i lμ 3m, kho¶ng c¸ch gi÷a cét c¸i vμ cét qu©n lμ 1,7m. NguyÔn V¨n Anh cho
r»ng ®©y lμ dÊu vÕt cßn l¹i cña toμ tam quan (H1-2).
DÊu vÕt con ®−êng ch¹y theo chiÒu B¾c - Nam vμ cßn ¨n vμo v¸ch B¾c. PhÇn xuÊt lé dμi
4,5m, réng 2,2m, cã cÊu tróc nh− sau: ë gi÷a ®−îc l¸t b»ng 3 hμng g¹ch vu«ng kÝch cì
34cmx34cm, trang trÝ næi c¸nh hoa chanh däc theo ®−êng chÐo cña g¹ch. TiÕp ®Õn, mçi bªn lμ
mét hμng g¹ch vå nghiªng vμ mét hμng g¹ch vu«ng tr¬n. Hai bªn ®−êng ®−îc bã b»ng mét hμng
g¹ch vå mμu x¸m. ë ®é cao t−¬ng øng, gi¸p víi phÝa nam cña con ®−êng nμy cã mét hμng g¹ch vå
ch¹y theo chiÒu §«ng -T©y vμ cßn tiÕp tôc ¨n vμo hai v¸ch. NguyÔn V¨n Anh cho r»ng ®©y cã thÓ
lμ bã nÒn cña mét kiÕn tróc ë phÝa nam con ®−êng hoÆc còng chÝnh lμ phÇn bã ngoμi cña con
®−êng ch¹y ngang (H1-3).
C¸ch Hè 4 kho¶ng 20m vÒ phÝa ®«ng, n¬i gi¸p víi nhμ bia ë khu vùc phÝa tr−íc chïa ®·
ph¸t hiÖn dÊu vÕt hai lß nung ngãi. Lß thø nhÊt gåm 8 cÇu lß (réng 2,77m, dμi 1,67m) chia thμnh
2 cöa ®èt, mçi cöa cã 4 cÇu lß. Lß thø hai c¸ch lß thø nhÊt 0,8m vÒ phÝa t©y, ®· xuÊt lé 5 cÇu lß vμ
1 cöa ®èt.

H1

H2

§©y lμ lo¹i lß hép, cã mÆt b»ng gÇn ch÷ nhËt, kÝch th−íc nhá. Nghiªn cøu so s¸nh nh÷ng
m¶nh ngãi c¸nh sen ë trong lßng lß, NguyÔn V¨n Anh cho r»ng ®©y lμ nh÷ng lß chuyªn nung
ngãi cã niªn ®¹i vμo kho¶ng thêi Lª - TrÞnh, thÕ kû 17, phôc vô viÖc trïng tu chïa (H4).
Nh− vËy, qua c¸c hè khai quËt th¸m s¸t n¨m 2007, b−íc ®Çu ®· ph¸t hiÖn ®−îc c¸c dÊu tÝch
nÒn mãng kiÕn tróc vμ ®Æc biÖt viÖc t×m ra dÊu vÕt con ®−êng gióp chóng ta x¸c ®Þnh trôc trung
t©m cña chïa Quúnh L©m thêi Lª - TrÞnh. Tuy nhiªn, nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc phÇn lín cã niªn
®¹i thêi Lª, TrÞnh vμ thêi NguyÔn nμy míi ph¸t hiÖn lÎ tÎ do ®ã ch−a thÓ hiÓu ®Çy ®ñ vÒ quy m«
vμ cÊu tróc cña chïa Quúnh L©m - mét trung t©m phËt gi¸o lín trong lÞch sö n−íc nhμ.
Trªn c¬ së nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc ®· xuÊt lé nãi trªn, tõ th¸ng 4-7/2008, UBND huyÖn
§«ng TriÒu vμ ViÖn Kh¶o cæ häc tiÕp tôc tiÕn hμnh khai quËt th¸m s¸t di tÝch chïa Quúnh L©m
lÇn thø hai víi tæng diÖn tÝch gÇn 1000 m2. §ît khai quËt lÇn nμy ®· tiÕp tôc lμm xuÊt lé nh÷ng
dÊu vÕt kiÕn tróc cña c¸c thêi kú lÞch sö kh¸c nhau mang l¹i nhiÒu th«ng tin cã gi¸ trÞ cho viÖc t×m
hiÒu diÔn tr×nh lÞch sö chïa Quúnh L©m. §¸ng chó ý nhÊt lμ ®· lμm xuÊt lé dÊu vÕt 2 cÊp nÒn víi
6 kho¶ng s©n trong n»m ®èi øng víi nhau qua trôc trung t©m cña chïa Quúnh L©m (H5-11).

H5

H6

H7

H8

H9

H10

§Ó tiÖn theo dâi, nh÷ng kho¶ng s©n nμy sÏ ®−îc ®¸nh sè thø tù
nh− sau:

H3

DÊu vÕt con ®−êng ch¹y theo chiÒu B¾c - Nam vμ cßn ¨n vμo v¸ch B¾c. PhÇn xuÊt lé dμi 4,5m, réng 2,2m

CÊp nÒn 1: S©n phÝa ®«ng:
s©n 1. S©n ë gi÷a: s©n 2. S©n phÝa t©y: s©n 3.
CÊp nÒn 2: S©n phÝa ®«ng:

H4. §©y lμ lo¹i lß gèm hép, cã mÆt b»ng gÇn ch÷ nhËt,
kÝch th−íc nhá
H11

s©n 4. S©n ë gi÷a: s©n 5. S©n phÝa t©y: s©n 6.

C¸c s©n 1, 3, 4, 6 ch¹y theo chiÒu B¾c - Nam. Hai s©n 2, 5 ch¹y theo chiÒu §«ng - T©y. Trong
®ã, chØ cã s©n 6 lμ xuÊt lé t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ mang l¹i cho chóng ta h×nh ¶nh ban ®Çu vÒ nh÷ng
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kho¶ng s©n trong nμy. DÊu vÕt xuÊt lé cßn l¹i cña 6 kho¶ng s©n nμy lμ phÇn bã nÒn/thÒm s©n b»ng
®¸ cã chç cßn nguyªn c¶ 2, 3 cÊp, cã khu vùc chØ cßn l¹i 1, 2 cÊp. CÊp 1, 2 réng 25cm - 28cm, cÊp
trªn cïng réng 35cm - 40cm. ChiÒu cao cña mçi cÊp kho¶ng 20cm - 25cm. §¸ dïng ®Ó bã nÒn/thÒm
s©n nμy lμ nh÷ng khèi ®¸ v«i mμu tr¾ng x¸m, xanh x¸m, h×nh hép ch÷ nhËt, cã chiÒu dμi tõ 45cm 150cm, chiÒu réng 35cm - 50cm, dÇy 20cm - 25cm.
PhÇn bã nÒn/ thÒm cña c¸c s©n 1, 3, 4, 6 cã kÝch th−íc 23,4m x 13m. DiÖn tÝch lßng s©n chõng
250m . Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng chiÒu §«ng - T©y lμ 18,8m, chiÒu B¾c - Nam lμ 6m (H5-6).
2

PhÇn bã nÒn/ thÒm cña hai s©n 2, 5 cã kÝch th−íc chiÒu B¾c - Nam chõng 5m, chiÒu §«ng T©y dμi 9,62m. DiÖn tÝch lßng s©n kho¶ng 32m2 (H7). Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lμ 13,4m. Kho¶ng
c¸ch gi÷a s©n 2 víi hai s©n 1, 3, s©n 5 víi hai s©n 4, 6 lμ 4,55m.
CÊp nÒn 2 cao h¬n cÊp nÒn 1 chõng 1m, vμ phÝa nam ®−îc bã b»ng ®¸ (H8, 11). §ît ®iÒu tra
kh¶o s¸t lÇn nμy còng b−íc ®Çu cho thÊy hÖ thèng tho¸t n−íc gi÷a c¸c cÊp nÒn. N−íc tõ s©n 5 cÊp
nÒn hai qua hÖ thèng cèng ë gãc t©y nam (cèng 1) ch¶y sang s©n 6 råi ch¶y xuèng s©n 3 cÊp nÒn 1
qua hÖ thèng cèng gãc t©y nam (cèng 2). Lßng cèng 1 réng 11cm, thμnh cèng dÇy 13,5cm 14,5cm, cao 12cm - 15,5cm (2, 3 hμng g¹ch). Cèng 1 ®−îc x©y b»ng g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª
Trung H−ng cã chiÒu réng 13,5cm - 15cm, dÇy 4cm - 4,5cm (H9). PhÇn xuÊt lé cña cèng 2 dμi
3,51m, ®−îc x©y xÕp b»ng nh÷ng m¶nh ®¸ nhá kÕt hîp víi nh÷ng viªn g¹ch b×a mμ n©u ®á thêi Lª
Trung H−ng. PhÇn tiÕp gi¸p víi s©n 6 ®−îc x©y xÕp b»ng ®¸. PhÇn nμy dμi 1,05m, lßng cèng réng
17,5cm - 18cm, thμnh cèng réng 11cm - 12cm, cao 12cm - 15cm. §¸y cèng phÇn xuÊt lé ®−îc l¸t
b»ng nh÷ng phiÕn ®¸ v«i mμu tr¾ng xanh. N¾p cèng còng lμ nh÷ng khèi ®¸ cã chÊt liÖu t−¬ng tù.
PhÇn cßn l¹i cña cèng ®−îc x©y b»ng g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª Trung H−ng. PhÇn nμy dμi
2,38m. Cèng ®−îc ®Ëy bëi 1-3 hμng g¹ch ®Æt n»m, réng 25,5cm. Gi÷a c¸c hμng g¹ch lμ mét líp
chÊt kÕt dÝnh (c¸t, v«i) dÇy 1,5cm - 2cm (H10-11).
Gi¸p víi phÝa b¾c cña hai s©n 4, 6 b−íc ®Çu xuÊt lé mét dÊu vÕt kiÕn tróc ch¹y theo chiÒu
§«ng - T©y víi: PhÇn bã nÒn ®−îc t¹o bëi nh÷ng khèi ®¸ cã kÝch th−íc vμ chÊt liÖu mang nhiÒu
nÐt t−¬ng ®ång víi nh÷ng khèi ®¸ bã nÒn/ thÒm cña c¸c kho¶ng s©n trong nãi trªn. Hai ch©n t¶ng
h×nh trßn b»ng ®¸ tr¾ng cã ®−êng kÝnh ngoμi 79cm, vßng trßn ch©n cét cã ®−êng kÝnh 59cm. Mét
m¶ng nÒn l¸t g¹ch b×a mμu n©u ®á, phÇn xuÊt lé dμi 2,12m, réng 44cm, cã cÊu tróc mét hμng g¹ch
®Æt ngang vμ mét hμng g¹ch ®Æt däc. G¹ch l¸t nÒn lμ lo¹i g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª Trung
H−ng cã chiÒu dμi 27cm, réng 14cm - 15cm (H12).

H12

H13

Thø ba lμ dÊu vÕt ®−êng cèng xuÊt lé ë phÝa ®«ng nam hè 9, ë ®é s©u 20cm - 30cm so víi líp
®Êt mÆt hiÖn ®¹i. PhÇn xuÊt lé dμi 1,55m, lßng cèng réng 25cm, thμnh cèng cao 30cm - 35cm, réng
10cm - 15cm. VËt liÖu x©y cèng lμ nh÷ng khèi ®¸ nhá h×nh hép ch÷ nhËt, g¹ch b×a thêi Lª Trung
H−ng, g¹ch l¸t nÒn thêi NguyÔn (H15).
Thø t− lμ dÊu vÕt mãng chïa Quúnh L©m ®−îc x©y dùng trong nh÷ng n¨m ®Çu, nh÷ng n¨m 60
cña thÕ kû tr−íc mμ râ nhÊt lμ ë khu vùc s©n phÝa tr−íc chïa Quúnh L©m hiÖn nay. Nh÷ng ®−êng
mãng nμy réng 30cm - 40cm, cao 8cm - 27cm, cßn l¹i 2 ®Õn 5 hμng g¹ch. VËt liÖu ®−îc dïng ®Ó
x©y nh÷ng ®−êng mãng nμy lμ nh÷ng viªn, m¶nh g¹ch b×a cã niªn ®¹i cuèi thÕ kû 18 ®Çu thÕ kû 19.
DÊu vÕt kiÕn tróc nμy n»m ®Ì lªn vμ c¾t ph¸ dÊu vÕt kiÕn tróc thêi Lª Trung H−ng n»m bªn
d−íi (H16).
Ngoμi nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc nãi trªn, di vËt thu ®−îc qua hai ®ît ®iÒu tra, kh¶o s¸t còng
kh¸ phong phó vÒ sè l−îng, bao gåm c¸c lo¹i h×nh di vËt kh¸c nhau cã niªn ®¹i tr¶i dμi trong
nhiÒu thêi kú lÞch sö tõ thêi B¾c thuéc ®Õn Lª Trung H−ng, NguyÔn. Tuy nhiªn, sù ph©n bè cña di
vËt còng cã nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh gi÷a phÝa ®«ng, t©y vμ khu vùc trung t©m chïa Quúnh L©m
hiÖn nay. Di vËt thu ®−îc ë phÝa ®«ng vμ t©y chïa chñ yÕu mang ®Æc tr−ng phong c¸ch nghÖ thuËt
thêi TrÇn. Trong khi ®ã vÒ c¬ b¶n cã thÓ nhËn thÊy phñ lªn trªn nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc thêi Lª
Trung H−ng xuÊt lé ë khu vùc trung t©m chïa hiÖn nay lμ líp ®Êt bë rêi cã mμu n©u, x¸m xen lÉn
nh÷ng m¶nh vËt liÖu kiÕn tróc, ®å gèm, sμnh chñ yÕu cã niªn ®¹i thêi Lª Trung H−ng, NguyÔn.
Chïa Quúnh L©m lμ mét ng«i chïa næi tiÕng trong lÞch sö d©n téc g¾n bã víi hai giai ®o¹n ph¸t
triÓn rùc rì cña phËt gi¸o ViÖt Nam. §ã lμ thêi Lý TrÇn trong c¸c thÕ kû 11 - 14 vμ thêi kú cuèi
Lª trong hai thÕ kû 17 - 18.

Ngoμi nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc ®¸ng chó ý cã niªn ®¹i thêi Lª Trung H−ng nãi trªn, ®ît ®iÒu
tra kh¶o s¸t lÇn nμy ®· ph¸t hiÖn ®−îc c¸c dÊu vÕt kiÕn tróc kh¸c nh−:
Thø nhÊt lμ cã thÓ lμ dÊu vÕt hμnh lang t¶ h÷u ë phÝa ®«ng vμ phÝa t©y chïa. Nh÷ng dÊu vÕt
kiÕn tróc nμy ch−a xuÊt lé hoμn toμn, hay c¾t ph¸, chång xÕp lªn nhau. Líp hμnh lang thø nhÊt
phÝa t©y chïa phÇn nμo mang l¹i mét vμi th«ng tin ban ®Çu vÒ nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc nμy. PhÇn
xuÊt lé cña hμnh lang nμy dμi 13m, lßng hμnh lang réng 3,7m. PhÇn bã nÒn hμnh lang réng 76cm,
cao 47cm (8 hμng g¹ch) vμ ®−îc x©y b»ng g¹ch b×a mμu n©u ®á thêi Lª Trung H−ng (H13).
Thø hai lμ dÊu vÕt mãng trô xuÊt lé ë gãc ®«ng nam hè th¸m s¸t 8, ë ®é s©u 1,25m so víi
líp ®Êt mÆt hiÖn ®¹i. PhÇn xuÊt lé cã kÝch th−íc chiÒu B¾c - Nam 53cm, chiÒu §«ng - T©y 52cm.
VËt liÖu dïng ®Ò gia cè mãng lμ nh÷ng m¶nh ®¸ v«i mμu xanh tr¾ng (H14).

H14

Trong c¶ hai thêi kú ®ã, chïa
Quúnh L©m ®Òu lμ mét trong
nh÷ng trung t©m PhËt gi¸o lín
cña n−íc nhμ.

H15

H16

VÒ c¬ b¶n cã thÓ nãi nh÷ng dÊu vÕt kiÕn tróc xuÊt lé qua hai cuéc ®iÒu tra th¸m s¸t khai
quËt kh¶o cæ häc ®· cho thÊy phÇn nμo quy m« cña chïa Quúnh L©m thêi Lª Trung H−ng. Giai
®o¹n nμy, chïa Quúnh L©m cã qui m« rÊt lín, ®−îc x©y dùng nhiÒu thêi kú, cã thÓ cã cÊu tróc
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mét tr¨m gian nh− mét sè ng«i chïa ë thÕ kû 17 cßn l¹i ®Õn ngμy nay. §iÒu nμy kh¸ phï hîp víi
nh÷ng ghi chÐp trong bia “Trïng tu t¸i t¹o Tiªn Du s¬n ®Ö nhÊt Quúnh L©m tù bi” n¨m 1629 cho
biÕt r»ng ®iÖn PhËt, nhμ thiªu h−¬ng, tiÒn ®−êng, gi¶i vò, nhμ hËu phËt, hμnh lang t¶ h÷u, nhμ
t¨ng, nhμ kho, tam quan, g¸c chu«ng. tæng céng 103 gian ®· ®−îc dùng l¹i. Nh−ng còng do míi
®iÒu tra, th¸m s¸t trong diÖn tÝch cßn ch−a t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña di tÝch nªn ch−a thÓ ®−a
ra nhËn xÐt vÒ b×nh diÖn mÆt b»ng còng nh− qui m« vμ kÕt cÊu cña nh÷ng dÊu tÝch kiÕn tróc ®·
xuÊt lé. §ång thêi cho ®Õn nay, quy m«, cÊu tróc chïa Quúnh L©m thêi Lý TrÇn cô thÓ vÉn ch−a
®−îc lμm s¸ng tá. Muèn lμm ®−îc ®iÒu ®ã, cÇn x©y dùng chiÕn l−îc nghiªn cøu l©u dμi vμ tiÕn
hμnh khai quËt cã qui m« lín. Trªn c¬ së ®ã, míi cã thÓ tiÕn hμnh trïng tu, t«n t¹o, ph¸t huy gi¸
trÞ di tÝch chïa Quúnh L©m.
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