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LỜI TÁC GIẢ
Di tích Cát Tiên - Lâm Đồng được phát hiện trong thập
niên 80 của thế kỷ XX, trên địa bàn thượng lưu sông Đổng
Nai của vùng đất nam Tây Nguyên. Đây là khu di tích có
quy mô lớn, nằm trên địa bàn rộng thuộc nhiều xã huyện
Cát Tiên và những vùng phụ cận; đa phần đã bị huỷ hoại
nằm chìm trong lòng đất và chưa được nghiên cứu tường
tận, nên chúng tôi đã tiến hành tổ chức bốn lần khai quật
khảo cổ học trên nhiều địa điểm thuộc địa bàn huyện Cát
Tiên. Những hiểu biết về khu di tích dần được hé mở, tài
liệu thu được qua khai quật ngày càng khẳng định giá trị vô
giá của di tích này trong lịch sử vùng đất phương Nam nói
riêng, trong văn hoá dân tộc nói chung và thu hút được sự
quan tâm của nhiều học giả trong và ngoài nước. Năm
1998, di tích Cát Tiên được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hoá cấp Quốc gia. Với quy mô khu di tích lớn, ẩn
chứa trong lòng đất nhiều bí ẩn của lịch sử, những năm tiếp
theo việc nghiên cứu khu di tích này tiếp tục được triển
khai với các cuộc khai quật khảo cổ học dưới sự điều hành
của Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học thuộc Viện Khoa
học xã hội tạí thành phố Hổ Chí Minh. Kết quả thu được
khẳng định di tích Cát Tiên là một trung tâm tôn giáo lớn
của cộng đồng cư dân vùng đất phương Nam, di tích này có
nét đặc thù riêng độc đáo mang đậm bản sắc văn hoá của
cư dân vùng đất và có mối quan hệ chặt chẽ với các nền
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văn hoá dân tộc chịu ảnh hưởng chung từ văn hoá Ấn Độ
như văn hoá Champa, Óc Eo. Cho đến nay, việc nghiên cứu
di tích Cát Tiên vẫn đang được tiếp tục. Để cung cấp cho
các nhà nghiên cứu, bạn đọc những hiểu biết ban đầu về di
tích Cát Tiên, với nhiệm vụ được giao là người trực tiếp
phụ trách ba cuộc khai quật khảo cổ học của Viện Khảo cổ
học, tôi mạnh dạn viết cuốn sách này trình bạn đọc gần xa.
Để hoàn thành cồng trình nghiên cứu, ngoài nguồn tài liệu
trực tiếp xử lý qua ba cuộc khai quật, còn thừa hưởng kết
quả khai quật, nghiên cứu của những lần sau qua các báo
cáo khai quật khảo cổ học, các tham luận khoa học được tổ
chức hội thảo về di tích Cát Tiên. Tôi xin chân thành cảm
ơn Viện Khảo cổ học; Sở Văn hoá thông tin Lâm Đồng;
Trung tâm nghiên cứu Khảo cổ học tại thành phố Hồ Chí
Minh; Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lâm Đồng và bà con nhân
dân địa phương đã giúp đỡ tôi trong quá trình công tác.
Cảm ơn Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tạo điều kiện
thuận lợi để cuốn sách được xuất bản, đến tay bạn đọc.
Đây là lần đầu công bố tư liệu về di tích này, chắc chắn
còn nhiều thiếu sót. Tôi mong nhận được sự đóng góp của
bạn đọc xa gần.
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CHƯƠNG I

VÀI NÉT VỂ ĐỊA LÝ CẢNH QUAN LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT
1. Vài nét về địa lý cảnh quan
Di tích Cát Tiên là tên gọi của một quần thể di tích kiến
trúc nằm trên địa bàn huyện Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm
Đồng. Vùng đất này, phía bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía
tây và phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với địa giới tự nhiên là
dòng sông Đồng Nai (hay còn gọi theo tên sông xưa là Đạ
Đờn); phía đông tiếp giáp với huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng),
có diện tích tự nhiên là 35.900ha. Đây được coi là vùng đất
ngã ba của ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Phước - Đồng Nai,
nơi hợp lưu của những con suối đổ vào sông Đồng Nai
chảy về xuôi. Nằm chung trong địa hình vùng đất chuyển
tiếp từ cao nguyên Bảo Lộc - Di Linh xuống vùng cao
Đông Nam Bộ, địa hình vùng đất Cát Tiên chủ yếu là rừng
núi khá đa dạng và phức tạp với độ cao từ 120m đến 200m
so với mực nước biển. “ ...Nguồn gốc thì có lẽ nên ghép
vào miền cao nguyên Trung Bộ, ít nhất là coi như là rìa
phía nam của các dãy cao nguyên đó”1. Trước hết là hệ
1. Lê Bá Thảo: Thiên nhiên Việt Nam. Nxb. Khoa học kỹ thuật. Hà
Nội 1977.
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thống núi liền đồi với độ cao từ 80m đến 100m nghiêng
dần từ tây sang đông tạo nên những dải núi chia cắt địa
hình thành những bồn địa nối tiếp nhau ven sông Đổng
Nai, đất đai khá màu mỡ. Những dãy núi này tạo nên
những dải liên tiếp chạy song song nhau, nghiêng từ tây
sang đồng. “Những dãy núi này chế ngự cao nguyên về
phía đông, trườn sang phía tây và tây bắc...Núi cao hiểm
trở vách dựng đứng...”1. Bổ sung sự phong phú của địa
hình là sự xuất hiện đột khởi của những quả đồi như bát úp
có độ cao không lớn, nằm rải rác chấm phá vùng bổn địa
xen giữa các dãy núi. Hệ thống thung lũng nằm ven sông
Đạ Đờn ở đây có diện tích không lớn, nhưng khá bằng
phẳng, do sự bồi tụ của phù sa các dòng sông suối cho nên
đất ở đây khá màu mỡ. “ Các thung lũng thuộc trung lưu
sông Đạ Đòn nối nhau kéo rất xa vào trong nội địa với độ
cao không đáng kể từ 150m đến 300m..”2. Sự can thiệp của
các dòng suối nối với sông Đồng Nai khiến cho một số
thung lũng trở thành đầm lầy, đầy lau sậy rậm rạp. Núi đồi
ở đây khá dốc, nằm đan xen nhau, cơ bản là núi đất, độ liên
kết thấp, dễ bị bào mòn rửa trôi qua những mùa mưa lũ.
Nguồn gốc đất trong vùng được tạo nên bởi sự phun trào
của núi lửa trong quá trình vận động kiến tạo vỏ trái đất
gồm đất Baran đỏ và đất Baran xám phủ lên trên nền phù
sa cổ khá màu mỡ. Khí hậu vùng Cát Tiên nằm chung
trong vành đai khí hậu á nhiệt đới với hai mùa mưa nắng
khá rõ rệt có nhiệt độ và độ ẩm cao đều trong năm, tương
1, 2. J. Boulbet: Phương thức và kỹ thuật ở xứ Mạ. Bản dịch: Tư liệu
Viện Khảo cổ học.
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tự như khí hậu vùng Đông Nam Bộ. Sự ảnh hưởng của độ
cao rìa cao nguyên khiến cho nhiệt độ ở đây khá chênh
nhau giữa ngày và đêm- ngày nắng nóng, đêm se lạnh.
Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung
vào một số tháng từ tháng 5 đến tháng 7, chiếm 85% lượng
nước cả năm, dễ gây ra lũ lụt nhấn chìm các thung lũng
trong vùng đất. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4,
nhiệt độ nắng nóng, lượng mưa ít dễ dẫn đến khô hạn.
Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.186mm, nhiệt độ
trung bình hàng năm là 26°c, độ ẩm trên 80%. Nhìn chung
đây là miền đất khí hậu khá khắc nghiệt của vùng đất
chuyển tiếp. Dòng sông chính ảnh hưởng đến vùng đất là
sông Đồng Nai, bắt nguồn từ cao nguyên Lang Biang rộng
lớn, dòng sông uốn lượn theo địa hình rìa cao nguyên đổ về
xuôi; băng qua những thác ghềnh hiểm trở vùng cao
nguyên hợp lưu với dòng sông Đa Nhím, dòng sông uốn
mình chảy xuống vùng đất tiếp giáp miền Đông Nam Bộ,
đoạn sông này được gọi là Đạ Đờn hay Đồng Nai thượng,
dòng chảy đến địa bàn tỉnh Đổng Nai, được hợp nhánh với
các sông La Ngà ở tả ngạn; sông Bé, sông Sài Gòn, sông
Vàm Cỏ ở hữu ngạn tạo nên sông Đồng Nai rộng lớn đổ ra
biển, đây được gọi là Đồng Nai hạ. Mạng lưới sông nhánh
của sông Đồng Nai khá nhiều, rậm rạp, dày nhưng ngắn,
nên thường cạn vào mùa khô và ngập nước vào mùa mưa
lũ. Sông suối ở Cát Tiên đa dạng với nhiều suối hẹp, dốc đổ
vào sông Đạ Đờn là nhánh chính tạo nên sông Đồng Nai
vùng thượng nguồn, chảy qua địa phân Cát Tiên có thể coi
là nguồn gốc tạo nên diện mạo Cát Tiên trong lịch sử. Bắt
nguồn từ cao nguyên Lang Biang rộng lớn, hợp lun của
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hàng trăm con suối len lỏi qua các cánh rừng già, núi non
hiểm trở trên vùng đất cao nguyên, khi chảy về đây sông
Đạ Đờn uốn lượn theo khe các dãy núi lớn tạo nên những
thác ghềnh hiểm trở, như thác thôn Ba, thôn Năm, với lòng
sông sâu hẹp, nước chảy khá xiết, lưu tốc dòng chảy lớn,
kể cả vào mùa khô. Với lưu vực rộng lớn, hình thành trên
địa hình hiểm trở, dòng nước của sông Đạ Đờn đặc biệt
hung hãn vào mùa mưa lũ đã cuốn phăng tất cả, gây nên
úng lụt toàn bộ các thung lũng trong vùng. Bổ sung nguồn
nước cho sông Đạ Đờn là hệ thống suối khe chằng chịt
mang nước từ các thung lũng đổ về tạo nên một dòng sông
hoang dã tải nặng phù sa vùng đất cao nguyên màu mỡ về
dung dưỡng và nuôi sống vùng đất. Chính vì thế, dòng
sông này được coi là dòng sông Mẹ. Cũng như hệ thống
sông suối nhánh tạo nên dòng chảy sông Đồng Nai, do ảnh
hưởng của địa hình nên các suối khe ở Cát Tiên đều hẹp và
sâu, với độ dốc cao nên về mùa khô nhiều suối khe cạn kiệt
dòng chảy, dẫn đến sự khô hạn, mùa mưa dễ gây nên lũ lụt.
Điều kiện khí hậu và sông suối thuận lợi đã tạo nên cho
Cát Tiên một quần thể động, thực vật nhiệt đới vô cùng
phong phú, có thể coi đây là một vùng rừng rậm nhiệt đới
nhiều tầng điển hình “Ớ đâu cũng đều là rừng cả: thượng
lưu, hạ lưu, trên rẻo cao, sườn núi, cao nguyên, đổng bằng,
ở đâu cũng là rừng... giữa các thân cây to lớn của đại ngàn,
hoặc giữa các khu rừng thấp rậm rạp, giữa các bụi tre nứa
mọc um tùm, mọc san sát khắp mặt đất”1. Dấu vết hoang
1. J. Boulbet: Phương thức và kỹ thuật ở xứ Mạ. Bản dịch: Tư liệu
Viện Khảo cổ học.
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sơ của rừng nguyên thuỷ còn lại cho đến ngày nay được
bảo vệ nguyên trạng đó là diện tích rừng quốc gia nam Cát
Tiên nằm ven sông Đồng Ñai. Rừng Cát Tiên có nhiều loài
gỗ quý, như trắc, dầu, cẩm lai, giáng hương, cẩm xe, kim
giao, cẩm thị, thông, nhưng điển hình nhất ở đây là các dải
rừng tre rậm rạp, chiếm một diện tích lớn chạy dài dọc
sông Đạ Đòn, đi suốt ngày này sang ngày khác không hết,
như có người ví đó là biển tre “Tre Đồng Nai; Nứa Việt
Bắc”. Vào đầu thế kỷ XX, khi khảo sát vùng đất này cho
biết “Tre mọc rậm rạp trên các đoạn bờ thấp của sông
Đồng Nai và các nhánh sông của đồng bằng... như một
bức trường thành cao ngút và dày đặc...”1. Hệ động vật ở
đây khá phong phú gồm nhiều loại chim thú khác nhau như
voi, lợn rừng, bò rừng, hoẵng, nai, các loài chim, bò sát,
cá... Đặc biệt nơi đây cho đến nay còn tồn tại một nhóm
nhỏ Tê giác - một loại động vật quý hiếm được ghi vào
sách đỏ cần bảo vệ. Với những điều kiện tự nhiên đã nêu,
nơi đây từ trong lịch sử cho đến gần đây được coi như một
vùng đất hiểm trở, hoang dã, đất của rừng già, thú dữ, một
vùng đất bao la rộng lớn nhưng khép kín với tài nguyên vô
cùng giàu có phong phú nhưng cũng chứa đầy những hiểm
hoạ bất thường. Nơi đây chỉ có sông suối, rừng già, rừng
tre rậm rạp, những đầm lầy chia cắt mọc đầy lau sậy, nơi ở
của những loài thú dữ, côn trùng. Hệ thống giao thông
trong vùng đất hầu như không có, chỉ những đường mòn
nhỏ hẹp len lỏi trong rừng rậm, đầm lầy của cư dân ở đây
giao lưu hạn chế với nhau. Giao thông trong vùng với bên
1. J. Boulbet: Sđđ.
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ngoài duy nhất chỉ có đường sông Đồng Nai nối thượng lưu
với hạ lưu nhưng cũng lắm thác nhiều ghềnh, nước chảy
xiết đầy trắc trở cùng bầy cá sấu hung dữ trên sông. Chính
vì thế vùng đất này ẩn chứa nhiều bí ẩn của tự nhiên và lịch
sử mà cho đến nay mới từng bước, dần được khám phá,
trong đó có di tích Cát Tiên.
2. Đôi nét về lịch sử vùng đất
Đầu thế kỷ XX, khi khảo sát dân tộc học vùng đất Cát
Tiên các nhà nghiên cứu nhận thấy các tộc người sinh sống
trên vùng đất này “...là một khối người sống ở Đông
Dương lâu đời nhất... có những hình thái văn hoá xưa nhất
ở xứ này”'. Nhóm người này gồm hai nhóm ngôn ngữ:
nhóm Malaya- Polynêdiêng gồm người Rađê; Giarai... và
nhóm Môn - Khơme gồm người Mạ, Stiêng, Xêđăng,
Mnông...“Tất cả các bộ lạc ở đây có một nền văn hoá
chung, mặc dù các đặc điểm địa phương cũng khá rõ nét...
Tất cả đều biết làm rẫy và phần lớn chỉ làm rẫy. Tất cả đều
phụng thờ các thần linh “Yaang” và khiếp sợ các ác thần
“Oama”; các tín ngưỡng đều giống nhau và các phù phép
nói chung cũng giống nhau”2. Những lịch sử hoang sơ của
các tộc người làm chủ vùng đất này đều nằm chìm trong
mơ hồ của truyền thuyết qua các câu chuyện kể của các già
làng bên bếp lửa. Trong thời kỳ lịch sử, theo truyền thuyết
của cư dân địa phương cho biết: khi người Chăm đang sinh
sống trên dải đất ven bờ biển Nam Việt Nam, bị quân của
1, 2. J. Boulbet: Sdđ.

12

triều đình Huế can thiệp thì người Chăm đã yêu cầu sự hỗ
trợ của các bộ lạc miền núi dưới quyền kiểm soát của họ
(Châu Mạ, Raglai và các bộ lạc nhỏ khác ở khu vực đông
nam dãy Trường Sơn). Sau trận thất bại đầu tiên họ đã phải
yêu cầu người Châu Mạ yểm trợ cho họ. Tài liệu lịch sử tộc
người Chăm cho biết, trong quá trình đấu tranh quản lý
vùng đất lãnh thổ, ngoài địa bàn cư trú truyền thống trên
dải đất đồng bằng duyên hải miền Trung, họ đã từng bước
quản lý cả vùng Tây Nguyên rộng lớn “Cư dân chia làm
hai là người Chàm và người Mọi ở các miền thượng du...
Người Chàm gọi họ bằng cái tên chỉ chủng loại là
Mlecchas nghĩa là Mọi hay Karatas nghĩa là những người
thượng. Những người Thượng ở Phan Rang gọi là Vrlas;
giữa Khánh Hoà và Phú Yên trên núi cao án ngữ Nha
Trang có người Randaiy (bây giờ gọi là Rađê); còn ở Bình
Định có người Mada...”1. Cuối thế kỷ XV, khi phần đất
phía bắc và trung Trung Bộ sát nhập vào lãnh thổ dân tộc
thì người Chăm đã tổ chức vượt sông Đồng Nai vào viễn
chinh tìm kiếm khai phá miền đất phía nam. Cuộc viễn
chinh này, có thể có sự giúp sức của các tộc người ở nam
Trường Sơn vốn đã từng dưới sự kiểm soát của họ, dù là
còn lỏng lẻo. Tư liệu truyền thuyết phần nào phù hợp với
với lịch sử tộc người Chăm được biết đến. Sau này, tuy nằm
trong cộng đổng lãnh thổ Việt Nam nhưng có lẽ những tộc
người ở đây vẫn có sự “độc lập” nhất định theo truvền
thống cùng phong tục tập quán. Những nhà nước quân chủ
1. G. Maxpero: Vương quốc Chàm. Bản dịch tư liệu Viện KCH.
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Việt Nam chỉ quản lý trên danh nghĩa hành chính cùng
những mối quan hệ kém ràng buộc. Theo bản đồ trong Đại
nam nhất thôhg chí (quyển 12) thì phần lớn đất đai ở Lâm
Đồng hiện nay thuộc hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận;
phần Di Dinh thổ phủ cho biết ở đây có 20 buôn; phần đất
Cát Tiên hiện nay thuộc đạo Bình Thuận. Tài liệu lịch sử
cho biết vào thế kỷ XIX, Nguyễn Thông (1827 - 1884) một vị quan nhà Nguyễn là người đầu tiên chú ý đến vùng
đất này vì theo ông vùng này “không có bãi xa truông rậm
nguy hiểm, không bị đầm lớn sông dài chia cắt... nên
chiếm đất ấy để mở rộng bờ cõi, cầy lấy ruộng ấy để thêm
nhiều lương thực”. Ông đã tổ chức đi khảo sát với mục
đích tìm cách khai thác hữu hiệu vùng đất nam Trung Bộ
phục vụ cho công việc chuẩn bị kháng chiến chống sự xâm
lăng của thực dân Pháp. Nhưng đoàn khảo sát của ông chỉ
tập trung chủ yếu vùng đất nằm giữa ba con sông La Ngà;
Đồng Nai và Dạ Hoai “nơi đất đai phì nhiêu, có nhiều thuỷ
sản, nên có thể sản xuất nuôi quân, tính chuyện kháng
chiến lâu dài”1. Bộ phận đi xa nhất của ông mới đặt chân
đến cực nam tỉnh Lâm Đồng - vùng đất huyện Đạ Hoai
ngày nay. “Ngày mùng 8 tháng 6 thì đến sông lớn Đà Đàn,
rộng khoảng năm sáu mươi trượng, nước đục ngầu, giữa có
đảo dài”2, đây chính quãng sông thượng nguồn sông Đồng
Nai. Sau này người Pháp đã tổ chức nhiều đợt thám hiểm
vùng đất này. Vào cuối thế kỷ XIX, trước khi thám hiểm
1, 2. Nguyễn Hữu Tranh: Thám hiểm thượng lưu sông Đồng Nai. T/C
Thông tin khoa học và công nghệ Lâm Đồng số 4 - 1998.
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vùng đất thượng nguồn sông Đồng Nai, một viên quan
Tuần phủ Bình Thuận có nói cho biết “người Việt biết rõ
về núi Lang Biang.... Biết đó là nguồn của con sông chảy
qua Biên Hoà”1.
Người Pháp đã tổ chức nhiều đợt thám hiểm dọc sông
Đổng Nai, ngược lên thượng nguồn để tìm hiểu vùng đất
này. J. Boulbét khảo sát dọc hai bờ sông Đạ Đờn, có mặt
tại nhiều buôn vùng Đạ Hoai, buôn Goh (Cát Tiên) thâm
nhập vào đời sống cư dân ở đây để viết nên cuốn sách:
Phương thức và kỹ thuật ở Xít Mạ; và cuốn: Xứ người Mạ
lãnh thổ của thần linh. Mặc dù vậy, về tổ chức hành chính,
người dân ở đây gọi vùng đất là xứ Đồng Nai thượng và
Nghị định ngày 1-11-1899, xác nhận chính thức tên của
vùng đất và địa vực quản lý. Điều I; Nghị định ghi “Nay
thành lập ở Trung Kỳ một khu hành chính được gọi tên là
tỉnh Đồng Nai thượng (Haut - Donnai) và bao gồm lưu vực
phía trên của sông Đồng Nai, được giới hạn bởi biên giới
của Nam Kỳ và của Lào”12 Năm 1903, đơn vị hành chính
tỉnh Đồng Nai thượng bị bãi bỏ. Năm 1916, thành lập tỉnh
Lang Biang với địa giới phía bắc là sông Krông Knô; phía
đông nam là sông Krông Pha (nay thuộc tỉnh Ninh Thuận);
phía nam là sông Ca Giai - một nhánh sông Phan Rí (nay
thuộc tình Bình Thuận); phía tây là biên giới Campuchia.
Năm 1920, lại tách một phần đất tỉnh Lang Biang thành lập
1. Nguyễn Hữu Tranh: Thám hiểm thượng lưu sông Đồng Nai. T/C
Thông tin khoa học và công nghệ Lâm Đồng số 4 - 1998.
2. Nguyền Hữu Tranh: Thám hiểm thượng lưu sông Đổng Nai. T/C
Thông tin khoa học và công nghệ Lâm Đồng số 4 - 1998.
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tỉnh Đổng Nai thượng “bắc giáp tỉnh Đắc Lắc, đông giáp
tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận,; nam giáp tỉnh Bình Thuận
và tây giáp tỉnh Biên Hoà” với diện tích 10.650km2. Năm
1958, đổi tên Đồng Nai thượng thành tỉnh Lâm Đồng. Phần
đất tỉnh Lang Biang đổi thành tỉnh Tuyên Đức. Trong thời
kỳ này cho đến năm 1975, phần đất vùng Cát Tiên thuộc
tỉnh Đồng Nai thượng, sau thuộc tỉnh Lâm Đồng. Do yêu
cầu của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vùng
đất huyện Cát Tiên được gọi mật danh là vùng C200, là
một bộ phận của chiến khu D “gian lao mà anh dũng”. Sau
năm 1975, tỉnh Lâm Đồng được tái lập gồm tỉnh Lâm
Đồng (cũ) và tỉnh Tuyên Đức gộp lại; Cát Tiên thuộc
huyện Đạ Hoai. Với những nỗ lực khai hoang phục hồi
kinh tế sau chiến tranh, tháng 6 - 1986, một bộ phận huyện
Đạ Hoai được tách ra thành lập huyện Cát Tiên với diện
tích 35.900ha và 24.700 nhân khẩu1. Tên địa danh các xã
được đặt theo tên nguồn gốc các cư dân đến đây khai
hoang như các xã Quảng Ngãi; Đức Phổ, Tư Nghiã; Nam
Ninh; Gia Viễn; Phú Mỹ; Phước Cát... Điểm qua đôi nét
về lịch sử vùng đất cho thấy Cát Tiên trước khi được biết
đến là một đơn vị hành chính cấp huyện (năm 1986), thì
nơi đây là vùng đất ít được biết đến, một vùng rừng núi
hoang vu rậm rạp, nơi cư trú của các dân tộc ít người mà
mọi nguồn tư liệu trong lịch sử ít đề cập tới hay đề cập đến
muộn mằn với những dòng sơ lược.

1. Phần này tham khảo thêm: Nguyễn Hữu Tranh- Tim hiểu địa danh
và địa giới hành chánh tỉnh Lâm Đồng. T/C Thông tin khoa học và
công nghệ tỉnh Lâm Đổng số 2-1998.
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CHƯƠNG II

NHỮNG KHÁM PHÁ DI TÍCH CÁT TIÊN
I. LỊCH SỬ PHÁT HIỆN VÀ NGHIÊN

cứu

Những năm đầu sau giải phóng (năm 1975), do nhu
cầu phát triển phục hồi kinh tế sau chiến tranh, một số
người dân địa phương đã đi ngược dòng sông Đồng Nai lên
vùng thượng nguồn, tự phát khai phá những vùng đất
hoang hoá làm kinh tế. Làn sóng làm kinh tế mới này đặc
biệt phát triển vào năm 1986, khi một phần vùng đất huyện
Đạ Hoai được tách ra thành lập huyện Cát Tiên. Từ một
vùng núi hoang vu hẻo lánh chưa có đường giao thông, cư
dân thưa thớt, để tạo điều kiện phát triển kinh tế cho một
vùng đất mới, năm 1986, con đường tỉnh lộ mới được mở,
nối với đường Quốc lộ 20 (Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà
Lạt) tại ngã ba Majagui đi vào huyện lỵ Cát Tiên. Con
đường đó chạy dọc theo bờ bắc sông Đồng Nai, vươn qua
những khe núi cao, dải đồi thấp; vượt qua những suối khe
lớn nhỏ, băng qua những đầm lầy, mở ra mạch sống cho
miền đất hoang sơ được mang ký hiệu tỉnh lộ 721. Đường
mở đến đàu, những người dân khai hoang đến định cư khai
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buôn được coi là giàu có, trù phú của người Mạ - nơi được
chọn làm trung tâm của huyện mới. Đây là một vùng thung
lũng được coi là rộng nhất, màu mỡ nhất của huyện mới
Cát Tiên. Người dân đến khai phá vùng đất mới ngoài
nguồn gốc là những người dân địa phương còn có từ nhiều
địa phương khác nhau trong cả nước, một số người là dân
tộc ít người phía bắc như Tày; Nùng. Một số người từ đồng
bằng Bắc Bộ đi vào từ Hà Nam; Ninh Bình. Đa phần là cư
dân các tỉnh miền Trung đi lên như Quảng Ngãi; Bình
Định; Thừa Thiên - Huế... Những người dân đến đây đã
tạo nên gương mặt mới, sức sống mới cho vùng đất. Trong
quá trình khai hoang tại địa bàn xã Đức Phổ, những người
dân ở đây bắt gặp những dấu tích của nhiều công trình kiến
trúc bị đổ nát nằm chìm dưới tán cây rừng rậm rạp. Những
phát hiện này được báo dẫn đến cơ quan văn hoá địa
phương, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã cử cán bộ đến trực
tiếp điều tra khảo sát, đánh giá giá trị của di tích. Thông
qua dấu tích, hiện vật tìm được, nhận thấy đây là một khu
di tích có quy mô lớn, có giá trị lịch sử và văn hoá; Bảo
tàng Lâm Đổng đã thông báo cho các cơ quan khoa học
được biết1. Năm 1987, Trung tâm Khảo cổ học miền Nam
tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lâm
Đồng tiến hành điều tra đào thám sát các di tích ở địa bàn
xã Đồng Nai, 19 hố thám sát được tiến hành trên diện tích
1. Đinh Thị Nga - Hồ Thanh Bình: Nlìững di vật khảo cổ tìm thấy ở
Lâm Đồng. NPHMVKCH. Hà Nội, 1987.
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2.000m2; ngoài một phế tích kiến trúc bị sụp đổ, trong lòng
kiến trúc tìm được bộ ngẫu tượng thờ Linga - Yony; 18 hố
còn lại, 9 hố cho biết ẩn dưới lớp phù sa dày từ 0,6m đến
0,8m, là những lớp sân gạch được lát phẳng chạy dài theo
hướng bắc - nam, kéo dài khoảng 25m, từ phế tích ra tới sát
bờ sông Đồng Nai. Sau cuộc thám sát nhiều cuộc điều tra
khảo sát được tiến hành trên diện rộng, nhiều di tích khác
được phát hiện trên địa bàn các xã Đức Phổ; Gia Viễn. Đặc
biệt trên địa bàn xã Quảng Ngãi đoàn khảo sát phát hiện
một cụm các phế tích kiến trúc nằm tập trung giữa vùng
đất phẳng trong một thung lũng rộng nằm ven sông Đồng
Nai. Để thuận lợi cho việc điều tra nghiên cứu, các nhà
nghiên cứu đánh số ký hiệu từ Quảng Ngãi l .đến Quảng
Ngãi 12. Thông qua những dấu vết di tích, những di vật tìm
được các nhà nghiên cứu bước đầu cho rằng “Di tích
Quảng Ngãi bao gồm nhiều di chỉ kiến trúc gạch có các
cấu kiện bằng đá phiến. Nó có mối quan hệ rõ nét với loại
hình kiến trúc đá thời Óc Eo đã biết đến ở vùng châu thổ
sông Cửu Long”1. Cùng với điều tra khảo sát các di tích tại
Cát Tiên, các cuộc điều tra trên các vùng đất xung quanh,
liên quan được tiến hành tại huyện Tân Phú (Đồng Nai);
Đạ Tẻh (Lâm Đổng), một số di tích được tìm thấy, nhưng
mật độ và quy mô di tích nhỏ lẻ. Do điều kiện khó khăn, di
1. Võ Sĩ Khải: Vê những di tích khảo cổ học mới phát hiện tại huyện
Đạ Hoai (Lâm Đồng). Tư liệu Viện Khoa học xã hội tại thành phố
Hồ Chí Minh.
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tích lại nằm trên đất vùng sâu, vùng xa cho nên việc nghiên
cứu chưa được triển khái, một số người dân hiếu kỳ lại đào
phá di tích tìm đồ cổ, nên năm 1991, đoàn khảo sát gồm
các cán bộ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng tỉnh
Lâm Đồng trở lại Cát Tiên1. Ngoài những di tích được biết,
qua đào bới tự phát, người dân ở đây phát hiện thêm nhiều
hiện vật mới như: đĩa, chân đèn, bát, hộp, vòng, đầu tượng
người bằng chất liệu đồng. Những phát hiện một lần nữa
khẳng định, đây là một khu di tích có giá trị đặc biệt cần
được đẩy mạnh nghiên cứu. Năm 1993, trong chương trình
nghiên cứu Tây Nguyên, các cán bộ Viện Khảo cổ trở lại
khảo sát, nhận thấy đây là một khu di tích có quy mô lớn,
mật độ di tích dày, đóng góp nhiều tư liệu quý vào tìm hiểu
lịch sử văn hoá vùng đất phương Nam và lịch sử dân tộc.12
Từ nhận định ban đầu, Viện Khảo cổ học đã phối hợp với
Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lâm Đổng lập kế hoạch khai quật
khám phá những ẩn chứa trong lòng đất. Để thuận lợi cho
việc khai quật nghiên cứu lâu dài, qua khảo sát cho thấy,
các di tích được phát hiện nằm trải dài dọc theo bờ bắc
sông Đồng Nai theo hướng đông tây, kéo dài gần 15km,
nằm rải rác trên nhiều địa bàn các xã thuộc huyện Cát
Tiên, trong đó tập trung đậm đặc trên địa bàn hai xã Quảng
1. Vũ Quốc Hiền- Phan Hữu Thọ: Trở lại khu di tích Cát Tiên (Lâm
Đồng). NPHMVKCH. Hà Nội, 1991.
2. Lê Đình Phụng - Đinh Thị Nga - Hổ Thanh Bình: Trở lại khu di
tích Cát Tiên (Lảm Đồng). NPHMVKCH. Hà Nội, 1994.
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Ngãi và Đức Phổ, hai nhóm di tích chính nằm gọn trong
các thung lũng của huyện Cát Tiên. Trong một không gian
rộng với nhiều nhóm di tích khác nhau, điểm chung khi
nhận thức là các di tích này có mối liên quan mật thiết với
nhau, cho nên các di tích ở đây được gọi chung là khu di
tích Cát Tiên. Ký hiệu tên các nhóm di tích được đặt theo
tên địa danh và đánh số ký hiệu từ 01 đến hết, theo nguyên
tắc từ đông sang tây. Từ những hoạch định đó, năm 1994,
cuộc khai quật đầu tiên ở Cát Tiên được tiến hành, lật sang
một trang mới về lịch sử nghiên cứu khu di tích.
II. NHỮNG KHÁM PHÁ QUA KHAI QUẬT KHẢO
CỔ HỌC
l.Nhóm di tích tại xã Quảng Ngãi
Quảng Ngãi là tên địa danh của một xã mà cư dân đến
đây khai hoang có nguồn gốc chủ yếu từ tỉnh Quảng Ngãi,
bên cạnh đó còn có cư dân các nơi khác như Thanh Hoá;
Cao Bằng... cùng đến sinh cơ lập nghiệp ở đây. Địa thế
của xã Quảng Ngãi nằm gọn trong một thung lũng khá
bằng phẳng, diện tích khoảng 90.000ha. Phía bắc thung
lũng là dãy núi đất thấp chạy dài phủ rừng tre rậm rạp; phía
nam thung lũng là sông Đồng Nai uốn lượn chảy quanh co,
bên kia sông là rừng cấm quốc gia nam Cát Tiên ẩn chứa
một quần thể động thực vật nguyên sinh vô cùng phong
phú. Phía đông ngăn cách với huyện Đạ Tẻh là một dải đồi
thấp chạy theo hướng bắc nam với những đỉnh sàn sàn thấp
dần về hướng nam mọc dày những cây cổ thụ, phía dưới
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lau sậy mọc um tùm, mạch thông thương là tỉnh lộ 721
chạy qua thung lũng mở đầu là Dốc Khỉ quanh co uốn
lượn; phía tây ngăn cách với xã Đồng Nai bởi dốc Đá Mài
không cao nhưng hiểm trở phủ đầy huyền thoại. Cũng như
địa hình chung vùng núi Cát Tiên, địa hình lòng thung lũng
bị chấm phá bởi những quả đồi thấp mọc đầy tre nứa. Các
di tích ở đây đa phần là các phế tích bị sụp đổ để lại dấu
tích là những gò cao, liên quan là các vật thờ bị vất vương
vãi quanh gò do bị xê dịch trong quá trình khai hoang canh
tác. Các di tích tập trung chủ yếu về phía đông thung lũng,
nơi sông Đồng Nai chảy sát qua. Dựa vào tài liệu khảo sát,
các di tích này được đánh số từ I đến VII từ đông sang tây.
a. Gò sô'I (hay còn gọi là Đổi Khỉ)
Gò số I toạ lạc trên một quả đồi cao khoảng gần 50m,
có hình dáng khá tròn trịa thu dần lên đỉnh khá hiểm trở
với các mặt dốc thoải đứng. Duy phần phía đông là thoải
thoải xuôi xuống bờ sông Đồng Nai. Đây là quả đồi cuối
cùng của hệ thống đồi thấp nối nhau kéo dài từ bắc xuống
nam làm thành địa giới tự nhiên ngăn cách với huyện Đạ
Tẻh. Sát chân đồi phía nam, dòng sông uốn mình lượn
quanh tạo nên thác nước gầm réo; phía đông chân đồi là
dòng sông Đồng Nai, phía bắc là Đèo Khỉ; phía tây là
thung lũng địa bàn xã Quảng Ngãi. Đứng trên đỉnh Đồi
Khỉ nhìn về phía tây có thể thu gọn trong tầm mắt địa hình
thung lũng xã Quảng Ngãi có những thửa ruộng phảng lỳ
cùng những quả đồi thấp chấm phá, về phía đông là dòng
sông Đồng Nai chảy quanh co xuôi về hạ lưu. Tên gọi Đồi
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Khỉ do cư dân đặt ra, bởi khi đến đây khai phá vùng đất
thung lũng, quả đồi là nơi bầy khỉ tụ họp từng đàn đông
đúc. Toàn bộ bề mặt đồi được phủ kín bởi cây rừng, chủ
yếu là tre, lồ ô, nứa mọc thành từng bụi ken dày, xen vào
đó là những cây lấy gỗ như: gáo, khộp, trâm. Đỉnh đồi khá
bằng phẳng, được chia làm 2 mỏm ngăn cách nhau bởi một
lũng nhỏ hình yên ngựa nối nhau. Mặt bằng đỉnh phía bắc
phẳng, rộng khoảng 1500m2, chính giữa đỉnh, là phế tích
kiến trúc sụp đổ tạo nên một gò đất lớn, dạng hình tròn,
cao từ 3,5m - 4m, bề mặt phủ đầy cây rừng. Phía đông
đỉnh, xuôi dần xuống bờ sông Đồng Nai. Đỉnh phía nam
thấp hơn, mặt bằng rộng chừng 100m2, khá bằng phẳng
mọc đầy tre nứa. Gò số I được tổ chức khai quật năm 1996,
sau khi dọn sạch bề mặt, bóc toàn bộ lớp đất bao phủ,
những dấu tích còn lại của kiến trúc, những thành phần
kiến trúc đá, gạch, bệ thờ xuất lộ.
+ Kiến trúc.1
Kiến trúc Gò số I là một công trình kiến trúc dạng tháp
thờ có quy mô khá lớn. Mặt bằng tổng thể kiến trúc chia
làm hai phần: mặt bằng thân tháp và mặt bằng phòng tiền
sảnh phía trước.
1. Các di tích ở Cát Tiên đa phần sụp đổ bị đất vùi lấp tạo thành gò;
quá trình khai quật làm lộ rõ các phần kiến trúc còn lại bị vùi lấp.
Căn cứ vào địa điểm, bình đồ, mô hình kiến trúc được xác đinh,
đây là kiến trúc đền hay tháp. Để tôn trọng tư liệu tìm được, về địa
điểm gọi là gò, về kiến trúc được gọi theo loại hình tìm được (đền,
tháp, nhà dài V .V ..)
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Sơ đồ vị trí các di tích tại xã Quảng Ngãi
Nguồn: Viện Khảo cổ học.
Mặt bằng kiến trúc thân tháp có bình đồ vuông, cạnh dài
12m X 12m, cửa mở v ề hướng đông nhìn trực tuyến xuống
dòng sông Đồng Nai phía trước. Tường tháp được xây bằng
gạch với kỹ thuật mài chập liền khít, các viên gạch xây câu
móc nhau tạo nên sự liên kết vững chắc. Liên kết giữa các
viên gạch có một lớp sét mỏng màu trắng nhạt, có khả
năng là chất kết dính tường tháp còn lại phía bắc cao
2,95m - 3,4m, tường phía tây còn lại cao 2,8m - 3,lm,
tường phía nam cao 2,9m -3,lm và tường phía đông cao
2,7m - 3,3m. Tường tháp được chia làm 2 phần rõ rệt: đế tháp
và thân tháp. Dưới chân đế, bên ngoài tường tháp được lát
24

Tường phía bác và phía đông kiến trúc tháp Gò số I
gạch phẳng, rộng 0,9m vây quanh tháp. Đế tháp hình khối
vững chắc cao l,4m, được xây giật cấp làm 5 lớp vươn lên
đỡ thân tháp. Lớp thứ nhất, cao 0,5m; lớp thứ hai, cao
0,16m giật cấp thu vào so với lớp dưới 0,2m; lớp thứ ba,
cao 0,08m, giật cấp thu vào 0,15m có tác dụng trang trí
như một đường diềm đỡ gờ lớp trên có trang trí; lớp thứ tư,
cao 0,14m, giật cấp thu vào 0,04m, lớp này các viên gạch
được đẽo vát uốn xuôi phủ xuống như những cánh sen kết
dải vây quanh đế tháp. Lớp cuối cùng, cao 0,52m thu vào
0,04m, các viên gạch được tạc vát xuôi phủ xuống tạo nên
sự thanh thoát cho phần đế tháp. Tường tháp còn lại, cao
l,55m, dày 2,lm, xây thuần gạch liên kết nhau vững chắc.
Bên trong tường tháp xây phảng, thẳng đứng cao vút lên.
Phía trước, về hướng đông cửa tháp được xây dựng phần
kiến trúc nhô ra như một phòng tiền sảnh dẫn vào lòng tháp.
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Ánh: Cửa thap Gò số 1
Phòng tiền sảnh có mặt bằng hình chữ nhật, hướng đông
tây, kích thước, dài 6,4m rộng 3,8m. Sân phía đông được
lát những tấm đá bằng phẳng khá rộng, từ sân dẫn lên tiền
sảnh là bậc tam cấp, hai bên bậc tâm cấp có hai trụ gạch
xây đăng đối, giới hạn không gian bậc là hai trụ gạch xây
hình khối chữ nhật đứng, kích thước còn lại của trụ gạch,
dài 2,3m rộng l,Om. Bậc tam cấp xây bằng gạch vững
chắc, bậc dài 2,5m, cao 0,65m, chia làm 3 cấp độ cao đều
nhau, các bậc chênh nhau 0,2lm, mặt bậc rộng 0,25m. Mặt
tam cấp các bậc được lát phẳng bằng những tấm đá ghép
liền khít, dẫn lên cửa tháp. Cửa tháp mở về hướng đông,
khung cửa được ghép bởi 4 phiến đá phẳng tạo thành, kích
thước cửa rộng l;43m, cao 2,15m. Lòng tháp có mặt bằng
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hình vuông, mặt nền được lát gạch phẳng; kích thước lòng
6,4m X 6,4m (gần 40m2). Chính giữa lòng là bệ thờ được
ghép bằng chất liệu đá phiến cùng bộ ngẫu tượng thờ Linga -

N ền lòng lát gạch tại kiến trúc Gò số I

Yony đã bị sụp đổ. Kích thước phần đế bệ còn lại cho biết
bệ thờ có mặt bằng hình vuông; kích thước 3,25m X 3,25m,
cao 0,42m, gồm 3 tầng thu nhỏ giật cấp, mỗi tầng cao 0,lm
vươn lên, gờ các tầng được vê tròn mềm mại tạo nên khối
bệ khá thanh thoát. Dựa vào kích thước Yony đặt trên mặt
bệ thờ có hình vuông, kích thước cạnh dài 2,26m X 2,26 m,
với dấu vết còn lại của các tầng dưới cho thấy, bệ thờ được
ghép đá với nhiều bậc thu nhỏ dần lên trên, bệ thờ có thể
cao trên lm, gồm hàng trăm phiến đá ghép với nhau tạo
nên, phía trên đặt ngẫu tượng thờ Linga - Yony. Ngoài bệ
thờ bằng chất liệu đá được xây ở vị trí chính giữa lòng
tháp, thì trong lòng tháp còn có 4 bệ thờ được xây bằng
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gạch tại các góc phía nam, bắc, đông và đông - nam.
Những bệ thờ gạch có kích thước nhỏ, các viên gạch được
xây ghép vào nhau tạo thành khối vững chắc, phía trên có
đặt các vật thờ gồm: đồ gốm. đồ đồng.

Dấu vết bệ thờ - phần còn lại trong lòng kiến trúc G ò số I

Những dấu tích của công trình kiến trúc này còn lại
cho thấy:
- Về loại hình đây là loại hình đền tháp thờ. Đền tháp
có quy mô lớn, diện tích toàn bộ 144m2(12m X 12m), diện
tích lòng đền thờ rộng trên 40m2 (6,4m X 6,4m). Đền tháp
được xây bằng chất liệu gạch liên kết với nhau tạo khối
vững chắc. Kỹ thuật xây các viên gạch được câu móc so le
nhau, liên kết các viên gạch là chất kết dính, có khả năng
là nhựa thực vật.Với diện tích lòng kiến trúc rộng, mặc dù
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độ dày tường lớn, nhưng có thể thấy công trình kiến trúc này
khó có khả năng có vòm mái nhiều tầng với kỹ thuật giật

Bản vẽ: Mặt bằng kiến trúc Gò sô I
Nguồn: V iện Khảo cổ học

cấp thu nhỏ dần lên đỉnh tạo nên. Trong quá trình khai
quật, không thấy dấu vết vật liệu tầng mái sụp xuống và
cũng chưa tìm thấy vật liệu bộ mái. Mặt nền còn để lại dấu
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vết một số lỗ tròn đục sâu xuống lớp gạch lát, những lỗ
tròn này có khả năng là lỗ cột chống chịu lực cho bộ mái.
Do vậy, có khả năng bộ mái đền tháp này có bộ khung
bằng gỗ và bộ mái lợp bằng vật liệu nhẹ.về vật liệu xây
dựng: để tạo nên hình hài kiến trúc, gạch giữ vai trò chủ
đạo, toàn bộ kiến trúc được sử dụng khối lượng gạch khổng
lổ xây cất tạo nên. Chất liệu đá tham gia ít, chủ yếu sử
dụng vào các thành phần chịu lực chính như khung cửa, mi
cửa, lát nền bậc. Kỹ thuật xây dựng các viên gạch được xây
theo kỹ thuật mài xếp, câu móc nhau tạo mạch liên kết liền
khít làm nên khối vững chắc, để tăng cường độ liên kết có
khả năng người xưa sử dụng nhựa thực vật, trên bề mặt một
số viên gạch để lại chất kết dính màu đen mỏng bám chắc
bề mặt gạch. Kỹ thuật ghép đá sử dụng theo phương pháp
cắt khối vuông vức, chồng khít lèn nhau gắn kết với nhau
bằng mộng khớp. Mộng khớp được sử dụng gồm mộng
tròn, mộng vuông và mộng hình chữ nhật. Các phiến đá
ghép vào nhau với một bên là đầu mộng nhô ra ghép với
một bên là lỗ mộng đục sâu vào thành phần kiến trúc, khi
ghép lại tạo nên mối liên kết hoàn chỉnh, vững chắc. Kiến
trúc xây khối thu nhỏ dần lên trên tạo nên dáng vẻ kiến bề
thế nhưng có cảm giác thanh thoát.
- Hoạ tiết trang trí trên kiến trúc hầu như ít sử dụng, đế
và tường đền tháp để trơn, xây thẳng đứng, vẻ đẹp của kiến
trúc được tạo dáng bởi kỹ thuật xây giật cấp phần đế, ngăn
cách đế và tường là hàng gạch xếp xoải xuôi đầu vê tròn
như hình cánh sen úp tạo nên vẻ đẹp giản dị mà sang trọng.
Hoạ tiết hoa văn cánh sen đơn kết dải vây quanh đế tháp
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ngoài ý nghĩa tôn vinh giá trị tôn giáo cho kiến trúc còn
mang giá trị thẩm mỹ nghệ thuật. Đáng chú ý các góc
tường tháp có đục những hàng rãnh nhỏ chìm, chạy song
song dọc theo chiều cao tường tháp, giả như những cột
tường góc có tính ước lệ tạo nên cảm giác vững trãi, mang
vẻ đẹp riêng giản dị riêng. Dựa vào bộ tượng thờ Linga Yony cùng những hiện vật tìm được trong lòng tháp.
Những hiện vật bên ngoài tháp cho thấy đây là một kiến
trúc đền tháp thờ được xây dựng thờ các vị thần Ân Độ
giáo, một tôn giáo ảnh hưởng từ An Độ đến vùng đất. Cùng
với kiến trúc chính, trước cửa phía đông tháp còn vết tích
hai công trình kiến trúc nhỏ xây dựng đối xứng hai bên.
Các kiến trúc này có quy mô nhỏ. Bình đồ kiến trúc hình
vuông, kích thước mặt bằng 2,5m X 2,5m. Vật liệu xây
thuần nhất bằng gạch. Do bị sụp đổ nên không rõ hình hài,
căn cứ vào hiện vật tìm được là tượng thần Ganêsa có thể
thấy đây là hai miếu thờ được xây trước tháp. Từ cửa tháp
chính đi ra, toàn bộ mặt sân được lát gạch phẳng, nền gạch
này được lát theo suốt chiều dài mặt đồi dẫn xuống chân
đồi phía đông. Dưới sân là các bậc gạch xây thấp dần
xuống dòng sông Đồng Nai chảy phía trước. Bậc gạch mặt
rộng l,4m - l,6m, lát gạch phẳng, các bậc chênh nhau từ
0,19m đến 0,2 lm. Những dấu vết hiện còn cho biết trên
đỉnh đồi trước đây có cả một quần thể kiến trúc gồm
nhiều công trình, trong đó đền tháp thờ chính là trung
tâm, xung quanh có các công trình phụ trợ như tháp thờ
nhỏ, sân lát gạch, bậc gạch lên xuống tiếp xúc với dòng
sông, tạo nên một địa điểm tôn giáo hoàn chỉnh. Phần
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đỉnh gò bên cạnh, cách đỉnh gò có địa điểm xây dựng đền
tháp thờ bằng vùng lõm uốn cong hình yên ngựa, có mặt
bằng hẹp hơn khá bằng phẳng nhưng không để lại dấu vết
kiến trúc nào. Nằm cùng địa điểm xây dựng đền tháp thờ,
với địa hình khá thuận lợi, đẹp, có lẽ đỉnh còn lại được sử
dụng theo mục đích riêng, có thể là nơi thờ cúng tín
ngưỡng bản địa của cư dân vùng đất.
+ Hiện vật
Trong quá trình khai quật, hiện vật thu được tại Gò số I
khá phong phú gồm nhiều loại hình, chất liệu, kích cỡ khác
nhau. Đặc biệt những hiện vật tìm được tại đáy trong lòng
tháp đã cung cấp một bộ sưu tập vô cùng phong phú có giá
trị kỹ thuật, mỹ thuật và ý nghĩa tôn giáo cao, phản ảnh
sinh động nhiều mặt về đời sống xã hội, tinh thần, tôn giáo
của cư dân vùng đất, những chủ nhân xây dựng, sử dụng
kiến trúc. Để tiện theo dõi có thể chia hiện vật thu được
thành hai nhóm theo nguồn gốc tìm được. Hiện vật liên
quan đến kiến trúc. Gồm những hiện vật thu được trên bề
mặt và bên ngoài kiến trúc trong quá trình khai quật gồm:
vật liệu xây dựng, tượng, bệ thờ với nhiều chất liệu kích cỡ
khác nhau.
- Gạch
Gạch là vật liệu tạo dựng nên hình hài đền tháp, khối
lượng sử dụng gạch lớn và có nhiều kích cỡ khác nhau.
Gạch ở đây có màu hồng nhạt, độ nung không cao, độ cứng
thấp, độ hút ẩm cao. Thành phần cấu tạo gồm đất sét màu
trắng đục, hạt mịn xương gạch có pha nhiều tro trấu.Phân
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tích tính chất cơ lý của gạch xây tháp cho thấy, gạch có khối
lượng thể tích (g/cm3): 1,44; độ hút nước (%) 25,68; độ mài
mòn (g/cm2): 1,17; cường độ nén (daN/cm2):78. Phân tích
thành phần hoá học của gạch cho thấy các chất:
MKN

S i0 2

A120,

F e20,

CaO

MgO

E

8,73

60,87

19,19

6,96

3,94

1,03

100,72

Kích thước gạch dài trung bình 0,29m - 0,32m; rộng
0,145m - 0,155m; dày 0,07m - 0,085m. Đặc biệt trong lòng
tháp, gạch xây trụ trung tâm chìm dưới lòng nền tháp
(gọi là trụ giới) có kích lớn: 12 viên có kích thước dài 0,89m;

Gạch kích thước lớn xây trụ giới lòng tháp Gò số I
rộng 0, 24m; dày 0,2 lm và 12 viên dài 0,4m; rộng 0,24m;
33

dày 0,21m. Những viên gạch này được nung già có màu đỏ
sậm, độ cứng cao, được xây thành khối hộp bảo vệ các hiện
vật tâm linh dưới đáy lòng tháp. - Đá là vật liệu được sử
dụng ít trong kiến trúc, chỉ được sử dụng trên các thành
phần chịu lực của kiến trúc. Đá được chế tác tạo thành
khung cửa ra vào, lát bậc lên xuống, lát sân. Đặc biệt đá
được tạo khối hộp vuông ghép với nhau tạo nên bệ thờ
trong lòng tháp. Đá sử dụng ở đây có màu xám đen nhạt,
độ cứng cao, có cấu trúc mạng thớ dọc nên dễ bị bóc tróc
từng mảnh lớn khi bị tác động của thời ,tiết và ngoại lực
bên ngoài. Tuỳ theo chức năng được chế tác sử dụng trong
thành phần kiến trúc mà kích thước các bộ phận chất liệu
đá khác nhau. Đá khung cửa gồm: thanh đá mi cửa vòm
cửa dẫn là một khối hộp hình chữ nhật, các cạnh vuông
vức, các mặt .được mài nhẵn bóng. Kích thước dài 3,lm,
rộng 0,72m, dày 0,18m, chia làm hai cấp chênh nhau. Bậc
trên dài 3,lm, rộng mặt 0,42m; bậc dưới dài 2,2m, rộng
0,3m. hai đầu đục hai mộng tròn xuyên qua, cách nhau
l,47m dùng để gá lắp cánh cửa chất liệu gỗ. Dấu mộng tròn
bị xoay mòn thành hình elíp, chứng tỏ đã được sử dụng
nhiều. Mi cửa tháp là một thanh đá khối hộp chữ nhật dài,
các góc cắt vuông vức, các mặt mài nhẵn. Kích thước dài
2,6m, rộng l,07m, dày 0,18m, hai đầu có hai lỗ mộng tròn
xuyên qua cách nhau l,47m dùng để gá lắp cửa mở vào lòng
tháp. Thanh đá ốp hai bên cửa gồm hai phiến đá khối hộp
hình chữ nhật, góc cạnh mài vuông vức, mặt khung ra vào
cửa được mài nhẵn. Do kiến trúc bị sụp đổ, hai phiến đá ốp
cửa bị gãy đôi. Khi ghép các lại thành hai thanh ốp cửa đá
hoàn chỉnh. Kích thước dài 2,15m, bản rộng 0,83m, dày
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0,22m. Mỗi đầu có 2 mộng hình chữ nhật nhô ra 0,12m
dùng để gá lắp vào mộng bậc cửa và mi cửa. Khung cửa có
độ cao 2,15m; cửa mở rộng l,45m. Đá lát bậc cửa có kích
thước lớn lát phẳng mặt nền cửa tháp. Đá hình khối hộp chữ
nhật, mặt lát nền cửa nhẵn bóng, có dấu vết sử dụng nên
cạnh vuông vát mòn vẹt. Kích thước phiến đá dài l,89m,
rộng mặt l,4m; dày 0,22m. Mặt nền được chia làm hai cấp
chênh nhau 0,22m, bậc trên mặt rộng l,2m. Bậc dưới mặt
rộng 0,2m, hai đầu có lỗ mộng tròn cách nhau l,47m dùng
để gá lắp cửa. Đá lát bậc tam cấp phần nền trước khi vào
lòng tháp gồm 13 phiến đá được cắt kích thước to nhỏ khác

Mi cửa chất liệu đá Gò số 1
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nhau, góc cắt vuông vức lát đan xen nhau tạo nên mặt nền
phẳng nhẵn. Kích thước viên đá lớn nhất dài 2,5m, rộng
0,82m, dày 0,15m; viên nhỏ nhất dài 0,8m, rộng 0,41m,
dày 0,12m. Bệ thờ được đặt chính giữa vị trí trung tâm
trong lòng tháp, bệ được chế tác bằng chất liệu đá phiến
gồm nhiều thanh cắt gọt vuông có nhiều kích cỡ khác nhau
ghép vào tạo thành. Bệ thờ hình khối hộp vuông nhiều tầng
thu nhỏ lên trên. Do bị đổ vỡ nên chỉ còn lại 3 tầng dưới
khá nguyên vẹn. Kích thước tầng một cạnh dài 3,25m X
3,25m, cao 0,12m, tầng hai thu lại 0,lm, cạnh dài 3,05m
X 3,05m cao 0,lm; tầng ba thu lại 0,lm, cạnh dài 2,85m,
cao 0,lm. Những phiến dá ghép tạo nên bệ thờ do sụp đổ
tại chỗ đã thu được gần 50 phiến đá có kích thước khác
nhau. Các phiến đá này được cắt khối vuông vức, độ dày
và độ rộng thống nhất nhau, chỉ khác nhau về độ dài cho
nên rất thuận tiện khi ghép với nhau tạo nên bệ thờ hoàn
chỉnh. Kích thước các viên đá dài từ 0,56m - 0,72m, rộng
0,12m, dày 0,1 Om. Dựa vào phần còn lại cho thấy giữa
các tầng cạnh vuông góc được mài vê tròn tạo nên vẻ
mềm mại cho các tầng bệ tháp. Nếu các tầng tuân thủ
theo quy luật của ba tầng còn lại và căn cứ vào kích
thước Yony đặt thờ phía trên có thể thấy khả năng bệ thờ
có 10 tầng, các tầng thu nhỏ lên trên tạo nên độ cao l,0m;
trên mặt bệ đỡ bộ ngẫu tượng thờ Yony - Linga. Yony và
Linga tìm được ở đây gồm hai phần ghép với nhau tạo nên
một bộ tượng thờ hoàn chỉnh. Các hiện vật này bị sụp đổ
những nằm nguyên tại lòng kiến trúc, lẫn trong đá ghép nên
bệ thờ đổ vỡ. Yony được tạo bởi hai tấm đá ghép với nhau
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theo kỹ thuật xếp khít liền nhau. Trong hai tấm đá tạo nên
Yonv một tấm còn nguyên vẹn, một tấm bị vỡ làm ba. Tuy
vậy khi ghép lại vẫn cho thấy một Yony hoàn chỉnh. Yony
có hình vuông, các góc cắt vuông vức, thành mặt được mài
nhẵn bóng. Kích thước các cạnh dài 2,26m X 2,26m; dày
0,24m, vòi vươn dài khỏi thân 0,69m. Vòi được chế liền
khối với thân Yony, giữa vòi có khe dẫn nước sâu 0,05m,
rộng 0,09m. Lòng Yony đục sâu xuống 0,04m tạo nên lòng
hình vuông với gờ thành rộng 0,22m. Giữa lòng Yony đục
thủng ,xuyên qua là một lỗ mộng hình lục giác dùng để gá
lắp với Linga. Lỗ mộng hình lục giác, các cạnh đối dài bằng
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nhau 0,25m và 0,28m dày 0,24m. Lỗ mộng này cho thấy
khi gá lắp với Linga sẽ gắn với phần giữa hình lục giác của
thân Linga. Linga được chế tác từ một khối đá thống nhất,
tạo dáng hình trụ khối với 3 phần khác nhau, có kích thước
lớn, dài toàn bộ 2,lm. Phần đầu Linga là khối trụ tròn đều,
mài nhẵn bóng dài 0,73m, chu vi khối tròn 0,65m. Phần
giữa hình lục giác dài 0,68m, các cạnh đối xứng nhau có
độ dài 0,25m và 0,28m. Đây là phần gá lắp với Yony. Phần
đế hình khối hộp trụ vuông dài 0,66m, cạnh dài 0,38m. Đây
là phần Linga chôn sâu vào bệ thờ, tạo nên sự ổn định vững
chắc khi sử dụng.Với những phần tìm được cho thấy đây là
một bệ thờ khá hoàn chỉnh gồm hai bộ phận bệ thờ và ngẫu
tượng thờ. Bệ thờ có quy mô kích thước lớn tương xứng với
biểu tượng thờ. Một bệ thờ ghép từ đá phiến tạo thành với
nhiều cấp thu nhỏ dần lên trên đỡ bộ ngẫu tượng thờ, những
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phiến đá này được ghép ốp trang trí bên ngoài, lõi của bệ
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thờ được xây bằng gạch khá vững chăc đỡ phần ngẫu tượng
thờ có kích thước lớn, trọng lượng nặng phía trên. Ngẫu
tượng thờ Linga phía trên là một tác phẩm điêu khắc có
kích thước lớn, được tạo tác cân đối, hình khối đẹp. Đây là
một tác phẩm tôn giáo biểu tượng của ba vị thần chính
trong Ân Độ giáo. Ngẫu tượng thờ Yony - Linga có nguồn
gốc từ văn hoá tôn giáo Ân Độ. Đầu tiên từ tín ngưỡng thần
thoại thờ cúng âm lực, coi âm vật của đàn bà là nguồn gốc
của mọi sự sáng tạo- được coi là thần Mẹ. Bên cạnh thần
Mẹ còn có vị thần nam, biểu hiện bằng phiến đá hình
dương vật. Sự hợp nhất âm dương thành biểu tượng của
sinh thực khí, sự hoà hợp này được coi là một trong những
nguồn gốc tạo nên sự sinh sôi nảy nở của văn minh nông
nghiệp. Hình tượng Yony- Linga đầu tiên tìm được tại di
chỉ văn hoá Harappa Nam An Độ. Sau này khi người Aryan
tràn vào đất Ân Độ thì những tín ngưỡng này được đưa vào
hệ thống thần thoại Ân Độ. Đến thời kỳ ra đời bộ sử thi
Ramayana và Mahabharata thì hệ thống thần linh đã khá
hoàn chỉnh trong đó có ba vị thần chính cùng với sự xuất
hiện của hàng loạt các vị thần liên quan đến đời sống xã
hội, tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của cư dân. Trong ba vị
thần chính được tôn thờ thần Sihva được coi là vị thần có
năng lực phá huỷ; thần Brahma được coi là vị thần sáng tạo
và thần Visnu được coi là vị thần bảo tồn. Trong ba vị thần
này thần Sihva được coi là vị thần tối cao, bởi vì ngoài
thuộc tính phá huỷ, thần Sihva còn có quyền lực sáng tạo
và bảo vệ như thần Brahma và thần Visnu. Sự hiện diện của
vô số vị thần với các chức năng khác nhau trong cộng đổng
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dân cư đã khiến cho hình thành nhiều giáo phái, phái thờ
thần Sihva, phái thờ thần Brahma, hay thờ thầnVisnu làm
chủ đạo. Sau này để tránh sự bài xích giữa các giáo phái,
người ta thống nhất thờ ba vị thần dưới một biểu tượng
chung gọi là Tam Vị nhất thể (Trimurti) thông qua một
thần thoại kể về cuộc thi tài giữa ba vị thần mà phần thắng
cuộc thuộc về thần Sihva. Khi văn hoá, tôn giáo Ân Độ ảnh
hưởng sang các nước vùng Viễn đông, tuỳ theo tín ngưỡng
bản địa mà cư dân ở đây tiếp thu khác nhau, nơi thờ thần
Sihva là chính(như người Chăm), nơi thờ thần Brahma,
Visnu (Campuchia)... Hình ảnh các vị thần này khi được
thờ thể hiện thông qua hình ảnh cụ thể như con người thì
còn được thể hiện dưới các hình thức biểu tượng. Tượng
Linga thể hiện ba phần tìm được tại Gò số I được cho rằng,
phần trụ tròn trên cùng thể hiện biểu tượng của thần Sihva,
phần lục giác ở giữa là biểu tượng của thần Visnu; phần đế
hình khối vuông thể hiện biểu tượng của thần Brahma. Biểu
tượng này ngoài sự thể hiện năng lực của các thần thì còn
ẩn chứa nội dụng thể hiện chu kỳ tuần hoàn của vũ trụ, hay
chu kỳ tuần hoàn của tự nhiên đó là sinh ra, bảo tồn phát
triển, phá huỷ lại tái tạo sinh ra, lớn lên huỷ diệt1. Theo
1. Về nội dung thần thoại của các vị thần tham khảo thêm:
- Cao Huy Đỉnh: Tìm hiểu tliần thoại Ân Độ. Nxb. Khoa học. Hà
Nội, 1964.
- Will Durant: Lịch sử văn minh Ân Độ. Nxb. Văn hoá Thông tin.
Hà Nội, 2003.
- Wendy donier Of laherty: Thần thoại Ấn Độ. Nxb. Mỹ Thuật. Hà
Nội, 2005.
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triết lý cổ xưa bất kỳ sự vật nào cũng sinh ra phát triển rồi
bị huỷ diệt. Huỷ diệt cái cũ để sáng tạo cái mới. Nhưng có
thể bộ ngẫu tượng Yony - Linga này chỉ là biểu tượng của
thần Sihva với biểu hiện các thuộc tính khác nhau với chức
năng sáng tạo huỷ diệt là chính. Điều này được thấy rõ qua
các hiện vật liên quan đến bộ tượng thờ chính này trong
lòng tháp. Cùng với bộ tượng thờ chính đặt giữa lòng kiến
trúc tại đây còn thu được các bộ tượng thờ Yony - Linga
dưới hình thức biểu tượng. Bộ Yony phát hiện dưới chân
bệ thờ chính, nằm ở vách phía bắc, dưới vòi dẫn nước của

Yony - Linga
(đồng & thạch anh)

- L. Malleres: Tìm hiểu biểu tượng nghệ thuật điêu khắc Phật giáoBalamôn giáo ở Đông Dương. Bản dịch tư liệu Viện Khảo cổ học.
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Yony - Linga chính. Yony - Linga được chế tác từ 2 chất
liệu khác nhau. Yony chế tác từ chất liệu đồng màu xám
đen, hình khối trụ tròn thắt giữa, hai đầu loe tròn đều cân
xứng. Kích thước cao 2cm, đường kính mặt 2cm, giữa có
một lỗ thủng nhỏ xuyên qua, thông với Linga đặt phía trên.
Linga được chế tác từ đá thạch anh (Crystal) màu trắng
trong suốt, thấu quang. Linga hình trụ tròn thon dài, đầu vê
tròn, thân thon, đáy cắt phẳng. Kích thước cao 5,5cm,
đường kính đầu trụ l,7cm; đường kính đáy 0,9cm. Hai hiện
vật này ghép lại thành một bộ ngẫu tượng thờ hoàn chỉnh
có hình khối cân đối, giá trị mỹ thuật cao. Đây là một trong
những hiện vật được chế tác tinh xảo tìm được tại di tích.
Bộ Yony - Linga tìm được tại chân tháp mặt phía đông được

Yony - Linga chẽ tác từ gạch và cuội Gò số I
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chế tác, gá lắp từ hai hai chất liệu với nhau tạo nên. Yony
chế tác từ một viên gạch màu đỏ sậm, được nung già khá
cứng. Kích thước viên gạch dài 16cm, mặt rộng 15cm, dày
7cm. Trên bề mặt viên gạch khắc chìm hình ảnh bệ thờ
Yony. Bệ Yony hình chữ nhật, cạnh dài 7,5cm, cạnh ngắn
7cm, vòi vươn dài khỏi thân 2cm, nét khắc đục chìm sâu
tạo nên hình ảnh Yony rõ nét. Chính giữa lòng Yony là
một lỗ đục tròn hình côn nhỏ về đáy dùng để gá lắp Linga.
Linga là một hòn cuội sông màu đỏ sậm, hình trụ tròn thon
dần về hai đầu tạo nên hình thoi tròn dài.Trên thân viên
cuội có khoan một lỗ nhỏ. Hai hiện vật này nằm cùng địa
điểm với nhau, dựa vào dấu vết chế tác, sau khi gá lắp vào
với nhau tạo nên một bộ ngẫu tượng thờ Yony- Linga hoàn
chỉnh. Yony - Linga tìm được tai chân tháp mặt tường đông,

Hai bộ Yony - Linga biểu tượng Gò số I
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gần cửa lên xuống. Yony được chế tác từ một viên gạch
màu đỏ sậm, độ cứng cao vuông vức. Kích thước gạch dài
18cm, mặt rộngl5cm, dày 6cm. Trên mặt gạch khắc chìm
biểu tượng Yony hình vuông cạnh 10,5cm X 10,5cm chìm
sâu xuống mặt gạch 0,3cm tạo nên hình ảnh Yony hoàn
chỉnh. Chính giữa Yony đục lõm một lỗ tròn hình côn nhỏ
về đáy dùng để gá lắp Linga. Kích thước lỗ tròn đường
kính 6,5cm, sâu 2,5cm. Linga được thể hiện là một viên sỏi
sông hình trụ tròn thon dài thót hai đầu dài 13cm, đường
kính lớn 5cm. Khi gá lắp hai hiện vật vào với nhau tạo nên
bộ ngẫu tượng thờ hoàn chỉnh. Hai bộ Yony - Linga biểu
tượng này tìm được bên ngoài tháp được chế tác có kích

Yony - Linga chất liệu gạch - cuội
thước nhỏ, với chất liệu giản đơn, sử dụng gạch xây tháp và
tận dụng sỏi sông có hình dáng tương tự như Linga được
chế tác, cho thấy có khả năng đây là những bộ ngẫu tượng
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Yony - Linga của các tín đổ khi hành hương đến viếng đền
đã thành tâm tạo ra dâng hiến. Với 3 bộ Yony - Linga tìm
được, được chế tác tự nhiên không tuân thủ quy tắc tôn
giáo đã cho thấy đền tháp này giữ vai trò quan trọng trong
đời sống tâm linh của cư dân trong vùng.
- Tượng Ganêsa được tìm thấy trước cửa tháp, cách
tháp 12m về phía đông nam. Nơi đây còn dấu vết của một
kiến trúc nhỏ, xây bằng gạch bị đổ nát thành gò. Kiến trúc
này nằm ven con đường lát gạch dẫn xuống sông Đồng Nai
trước mặt tháp. Tượng Ganêsa được chế tác bằng chất liệu
đá màu đen xám, kết cấu đá thể mạng nên bị tróc lở không
nguyên vẹn. Tượng được thể hiện trong tư thế ngồi trên
một bệ hình vuông mỏng chế tác liền khối. Toàn bộ tượng
cao 34cm, đế cao 6cm, thân tượng cao 28cm, rộng ngang
vai tượng 21cm, dày 20cm Tượng thể hiện đầu voi mình
người trong tư thế ngồi nhìn thẳng, hai chân xếp bằng giao
nhau,. Đầu tượng to, trán nở gồ hơi nhô ra, mặt thon dài,
hai mắt nhỏ dài, vòi vươn ra vắt sang phải, hai tai to chảy
trùm xuống vai. Ngực lép, bụng nở to tròn. Hai tay co, một
tay đỡ vòi vắt sang bên phải sang. Trong tay cầm một chiếc
đĩa hình tròn, vòi đặt trên đĩa; tay trái co trong tay cầm một
vật như hình dao ngắn. Cánh tay tượng đeo đồ trang sức là
những vòng tiện tròn hình bán khuyên. Theo thần thoại Ân
Độ, có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc thần Ganêsa.
Thần Ganêsa vốn là con đẻ của thần Sihva được sinh ra từ
ngọn lửa trên trán thần Sihva cho nên Ganêsa là vị thần tuỳ
hành của thần Sihva trên đỉnh núi Kailasa. Hay thần
Ganêsa là con đẻ của thần Sihva với nữ thần Parvatti sau vì
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phạm tội bị các thần chém đầu. Thần Visnu thương hại
chắp cho một cái đầu voi. từ đó thần mang hình dáng đầu

Tượng Ganêsa Gò sô I
voi mình người và hướng thiện làm nhiều việc tốt lành.
Thần có nhiều tài năng, dập tắt mọi khó khăn, có quyền
ban mọi điều tốt lành, thần bảo vệ bếp lửa nguồn gốc sự
sống, thần là hiện thân của trí tuệ, sự thông minh của thần
Sihva. Nói chung thần Ganêsa được coi là phúc thần và gắn
bó chặt chẽ với thần Sihva. Việc phát hiện tượng Ganêsa
góp thêm sự khẳng định tính chất Shiva giáo đậm nét của
di tích. Ngoài những hiện vật trên liên quan đến kiến trúc
thì còn có những hiện vật khác như mảnh đĩa đồng, mảnh
đồ gốm các loại hình, những viên đá thạch anh hình tròn
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nhỏ đã nói lên sự phong phú của các loại hình hiện vật tìm
được và góp phần khẳng định vị trí vai trò của di tích trong
tổng thể các kiến trúc tìm được ở Cát Tiên.
+ Hiện vật trong lòng kiến trúc.
Trong quá trình nghiên cứu các kiến trúc ảnh hưởng từ
văn hoá Ân Độ trên dải đất Trung Bộ và Nam Bộ cho thấy
các công trình đền tháp thờ thường được xây dựng tuân thủ
theo những quy tắc của tôn giáo được hội nhập và ảnh
hưởng đến cư dân vùng đất. Thực tiễn kết quả các cuộc
khai quật khảo cổ học cho thấy, trong lòng các kiến trúc
đền tháp thường có quy tắc xây dựng các trụ giới liên quan

Cấu trúc lòng kiến trúc Gò số I
Nguồn: Viện Khảo cổ học
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đến các biểu tượng thờ phía trên.1 Cuộc khai quật Gò số I
đã tiếp tục cho thấy trong lòng tháp có trụ giới được xây ở
đây. Sau khi bóc 17 lớp gạch dày l,36m lát phẳng kín
trong lòng tháp cho thấy lòng tháp được xây hình vuông
thu nhỏ dần xuống dưới tạo nên khối hộp hình hình thang
cụt. Dưới các lớp gạch lòng tháp được chèn đá phiến, cuội
sông lẫn đất sét màu vàng đầm lèn chặt dày l,4m. Lớp này
liên kết vững chắc như một lớp “bê tông” đày cứng phủ kín
mặt trên. Tiếp đến là lớp cát vàng được làm sạch trộn cùng
sỏi có kích thước nhỏ, lớp này dày 0,88m. Lớp này được
đầm lèn chặt, khá khô sạch. Đáy lòng tháp là nền đá gốc
màu trắng đục, độ cứng không cao. Độ sâu từ nền ban đầu
lên đến mặt nền tháp là 3,56m. Chính giữa lòng tháp được
xây một khối trụ gạch hình hộp đáy to thu nhỏ dần lên
trên. Khối trụ gạch này được xây với cấu trúc đặc biệt. Đặt
trên nền cứng “bê tông” là khối trụ hình hộp vuông kích
thước 5,4m X 5,4m cao 0,75m khá vững chắc, lên phía trên
thu nhỏ dần khối trụ hộp còn kích thước 3,25m X 3,25m
cao 0,6m làm nền cho việc xây bệ thờ phía trên mặt nền
lòng tháp. Toàn bộ khối trụ này được xây gạch khối đặc,
chính giữa để một khối hộp trống kích thước 0,4m X 0,4m,
xuyên xuốt qua khối hộp. Gạch xây khối hộp này được lựa
chọn kỹ càng, các viên gạch được nung già chín, màu đỏ
sậm, độ cứng cao. Kích thước gạch lớn hơn gạch sử dụng
xây tháp, chất lượng cao, được lựa chọn cẩn thận khi sử
1. Lê Đình Phụng: Cấu trúc một s ố lòng đền tháp thờ Balamôn giáo ở
Việt Nam. NPHMVKCH. Hà Nội, 1998.
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dụng xây dựng ở đây. Gạch dài trung bình 40cm, rộng
21cm, dày 8cm. Kỹ thuật xây mài chập, các viên gạch xây
xếp câu móc vào nhau tạo nên một khối hộp vuông vức
vững chắc. Khối hộp phía dưới phần nằm trong lớp sỏi cát
vàng được xây thu vào bằng gạch có kích thước lớn (viên
lớn dài 0,89m, rộng 0,24m, dày 0,2lm; viên nhỏ dài 0,4m,
rộng 0,24m, dày 0,2lm). Hộp hình khối trụ kích thước l,2m
X l,2m cao 2,28m. Xuyên xuốt trụ là khối ô hộp vuông
kích thước 0,4m X 0,4m, sát đáy trụ là một khối cát màu
trằng ngà được làm sạch dày 0,25m trong đó có chứa các
hiện vật chôn trong lòng tháp. Làm sạch lớp cát cho thấy
trật tự hiện vật được sắp xếp có chủ định. Chính giữa hộp là
một vật tạo dáng hình thoi dài uốn khum như mui rùa bằng
chất liệu bạc màu trắng, đậy lên bên trong lòng là một
Linga bằng đổng, phần trụ tròn phía trên được bọc bạc. Do
bị ôxy hoá phần chân lộ rõ cho thấy Linga có màu đồng đỏ
nhạt, xung quanh Linga quấn nhiều vòng dây đồng tròn
nhỏ. Bên cạnh Linga xếp các hạt đá màu, kích thước khác
nhau. Bốn góc hộp cát đặt 4 Linga nhỏ bằng vàng, đầu
Linga quay về hướng đông. Xung quanh Linga đổng được
đặt các lá vàng, lá thiếc, nhẫn vàng... Đáng chú ý bốn góc
hộp cát bị đổi màu có màu trắng xám tro (?). Tổng số hiện
vật thu được tại hộp dưới đáy lòng tháp gồm 166 hiện vật
vàng, 4 Linga vàng, 1 Linga đồng bọc bạc; 01 mảnh thiếc,
6 mảnh đá màu. 01 vật hình mui rùa chất liệu bạc. Trong
các lá vàng tìm được ở đây có 25 mảnh có khắc tạc trang
trí hình ảnh các vị thần, 37 mảnh khắc tự dạng, 25 vòng
nhẫn tròn và xoắn cùng nhiều hiện vật lá vàng khác khắc
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tạc các hình ảnh trang trí. Đây có thể coi là một bộ sưu tập
có số lượng nhiều, chế tác từ nhiều loại chất liệu, khắc tạc
nhiều đề tài phong phú thể hiện trình độ mỹ thuật cao,
được phát hiện còn nguyên trạng trong các di tích ảnh
hưởng của văn hoá Ân Độ tìm được tại Việt Nam. Những
hiện vật này cung cấp nhiều tư liệu quý về các lĩnh vực để
góp phần khẳng định, làm sáng tỏ những giá trị văn hoá tôn
giáo của khu di tích. Hiện vật ký hiệu 96 CT GI 97 được
đặt tại vị trí trung tâm khối cát dưới đáy hố, hiện vật được
chế tác từ chất liệu bạc, màu trắng nhạt, hình thoi uốn
khum lòng mo như hình mui con Rùa, gồm hai chiếc lồng
vào nhau, trong lòng có chiếc Linga đồng bọc bạc. Hai
hiện vật này úp vào nhau thành một hiện vật giống như
hình quả trứng. Do thời gian nên hiện vật này bị ngả màu
và không còn nguyên vẹn. Kích thước hiện còn dài 6cm,
rộng 3,5cm và dài 5cm, rộng 3,5cm. Hiện vật này thể hiện
về nội dung truyền thuyết trong thần thoại An Độ kế vể sự
sáng tạo ra trái đất của thần Bhrama. Thần thoại kể rằng
thần Brahma sinh ra trong một quả trứng vàng gọi là
Hiranya Garbha. Quả trứng này nảy ra giữa khoảng hư vô.
Một năm sau thì thần tung vỡ quả trứng thành hai nửa, một
bằng bạc, một bằng vàng. Nửa bằng bạc hoá thành đất, nửa
bằng vàng hoá thành trời. Màng dày của lòng trắng thành
núi non. Màng mỏng của lòng đỏ thành sương mù và mây,
những tia máu thành sông ngòi, nước lỏng thành biển. Đây
có. lẽ thể hiện hai nửa vỏ trứng khi vỡ ra theo truyền thuyết
và là hiện vật duy nhất ở Cát Tiên mang nội dung trên.
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Hiện vật ký hiệu 96 CT GI 97
Hiện vật ký hiệu 96 CT-GI 91 đến 95, là một bộ Linga tìm
được dưới đáy lòng tháp gồm 1 chiếc chất liệu đồng bọc
bạc, có kích thước lớn nhất và 4 chiếc bằng vàng có kích
thước tương tự nhau. Linga bằng đồng dài 3,lcm được chia
làm 3 phần đều nhau, phần trên hình trụ tròn với đầu tròn
nhọn dài lcm, phần giữa hình lục giác, các cạnh đều nhau
cao l,05cm, phần đáy hình vuông cao l,05cm. Bên ngoài lõi
đồng, toàn bộ Linga được bọc bạc màu sáng trắng, riêng
phần đáy do mủn nát nên lộ rõ chất liệu đồng bên trong.
Trên mặt lớp bạc được khắc trang trí hình chấm dải biểu
hiện hình trụ thiêng trên thân Linga. Đây là hình thức biểu
hiện Kosa (mũ thiêng) trùm lên đầu Linga được chế tác khá
hiếm hoi theo quan niệm An Độ giáo. Bốn Linga bằng vàng
có kích thước bằng nhau, thể hiện giống nhau về hình khối
và mỹ thuật trang trí. Toàn bộ.Linga cao l,85cm, thể hiện
thành ba phần đều nhau, phần trên hình trụ tròn, đầu khum
nhọn cao 0,6cm, phần giữa hình lục giác, các cạnh đều
nhau cao 0,65cm; phần đê hình vuông cao 0,6cm. Trên Linga
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Hiện vật ký hiẹư 9ố CT-GI 91-95

có khắc tác cột thiêng và mi thiêng theo quan niệm Ấn Độ
giáo. Về nội dung các Linga này thể hiện là biểu tượng của 3
vị thần tối cao hợp nhất - Tam vị nhất thể (Trimuti) nhưng
hình thức thể hiện giàu tính hiện thực như hình ảnh của
dương vật - nguồn gốc cơ bản tạo ra sự sống. Bốn hiện vật
này có lẽ được chế tác cùng một nơi, theo kỹ thuật đổ khuôn.
- Hiện vật có kí hiệu 96-CT G 1.01 là hiện vật có kích
thước lớn nhất, đó là một lá vàng dát mỏng dài 16,5cm
rộng 4cm được chia làm 4 ô đều nhau, trên các ô khắc tạc
trang trí. Ô đầu là hình bánh xe vòng tròn khắc chìm, từ
tâm toả ra các tia cân xứng như bánh xe. 0 thứ hai trang trí
hình VaJra (kim cương chuỳ) thể hiện nằm ngang hơi chéo,
với mỗi đầu có ba mũi nhọn dài, mũi giữa vươn dài hẳn ra,
trên cán gắn một vật hình bán nguyệt. Đây là một vật thể
hiện quyền lực vô năng của Ân Độ giáo. 0 thứ ba thể hiện
hình ảnh một con thú trong tư thế dũng mãnh vươn lên.
Thú có mặt to dữ, mắt lồi, bờm rậm rạp phủ quanh cổ, than
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khối tròn mập dáng vươn lên khoẻ mạnh. Đuôi thú dài vắt
ngược lên lưng. Đây có thể là hình ảnh của con Sư tử (?).

Hiẹn vật 96 - CT - G í 1 & 96

Ô thứ tư tạc hình ảnh một hình bán nguyệt uốn cong, to
kéo dài suốt chiều rộng lá vàng. Theo thần thoại Ân Độ, đề
tài thể hiện trên hiện vật đều liên quan đến thần Sihva.
Hiện vật ký hiệu 96- CT GI 96, là một lá thiếc mỏng, màu
trắng, trên có khắc hình đinh ba với ba mũi dài nhọn, cán
tròn nhỏ trên cán có gắn hình bán nguyệt uốn cong. Kết
thúc cán là hình con ốc xoắn. Đây là những vật tượng trưng
biểu hiện quyền lực của thần Sihva.
- Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 02, là một lá vàng
mỏng có hình chữ nhật không đều, dài 5,lcm, rộng 3,8 cm
thể hiện hình ảnh một vị thần trong tư thế ngồi với 5 mặt, 6
tay, 6 chân. Tượng ngồi với hai chân phía trước trong tư thế
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bán kiết già vững chắc. Gương mặt nhìn thẳng với khuôn
mặt thon thả, cằm vê tròn thon, mắt thon dài hơi lồi. sống

Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI. 02
mũi thẳng, mồm rộng. Đầu đội mũ hình trụ thấp. Ngực nở,
thân tròn, bụng to, tư thế ngồi xếp bằng, hai chân giao
nhau, lòng bàn chân ngửa. Phía trên từ cổ mọc ra hai bên
mỗi bên có hai gương mặt nhìn nghiêng thể hiện đăng đối
nhau hướng ra phía trước. Từ vai mỗi bên toả ra 3 cánh tay.
Ba tay bên trái giơ hướng lên đều đặn, ba tay bên phải tay
chính đặt gối lên đùi, buông xuôi xuống, hai tay còn lại giơ
hướng lên đăng đối với cánh tay bên trái. Trong tay cầm
các vật như chiếc bình, búp sen, roi da ngắn. Phía dưới
ngoài hai chân phía trước ngồi trong tư thế xếp bằng, từ sau
lưng mỗi bên toả ra 2 chân, chân giang rộng hai bên đối
xứng. Nội dung bức chạm này thể hiện vị thần nào! Đây là
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một vấn đề khá phức tạp. Theo thần thoại Ấn Độ, trong các
vị thần có thần Brahma - thần sáng tạo thường được thê
hiện nhiều mặt, nhiều cánh tay, nhìn khắp bốn phương bốn
hướng, có nhiều chân đi đến khắp mọi nơi. Sự tích thần
Brahma kể rằng: “Thần Brahma lấy cái chất tự tổn tại của
mình mà nặn ra một người đàn bà có rất nhiều tên:
Satarupa, Savitri, Sarasoati, Gayatri và Brahmani. Đó là con
gái của thần. Thần nhìn con thấy con đẹp quá liền đâm ra
thèm khát dục vọng. Người con gái ngượng ngùng ngoảnh
mặt sang bên phải. Nhưng thần liền hoá phép mọc thêm
một đầu khác để nhìn theo con gái. Người con gái thấy thế
chạy sang bên trái. Thần lại mọc thêm cái đầu thứ ba nhìn
sang bên trái. Người con gái chạy ra đằng sau. Thần lại
mọc cái đầu thứ tư nhìn theo. Người con gái hết đường
chạy liền bay vút lên trời. Thần mọc luôn cái đầu ở bên
trên để nhìn lên trời theo con gái. Thế là từ đấy thần có 5
cái đầu”. Hình ảnh này thường liên tưởng đến sự thể hiện
thần Brahma. Nhưng thực tế khi thể hiện ở đây vị thần này
trong tay lại cầm các vật biểu tượng biểu hiện quyền uy
của thần Shiva. Vậy đây là thần Shiva hay thần Bhrama,
theo chúng tôi dựa vào nội dung tổng thể hiện vật thu được
tại di tích chúng tôi cho rằng đây có thể là biểu hiện hình
ảnh của thần Shiva- một vị thần có quyền năng vô hạn,
muôn mặt trong đời sống thần linh.
- Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 03, là một lá vàng dát
mỏng hình chữ nhật dài 5,7cm, rộng 3,lcm vơí các góc cắt
vê tròn. Bề mặt chính giữa tạc cảnh một vị thần ngồi thể
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hiện nhìn thẳng, hai bên là hình ảnh hai tiên nữ ngồi đăng
đối nhau. Vị thần ngồi chính giữa có gương mặt tròn thon,
các chi tiết mắt mũi mồm thể hiện ước lệ. Đầu đội một mũ
tròn hình cánh cung, thân tròn mập, ngực nở, bụng tròn to.
Hai chân ngồi trong tư thế một chân chống, một chân đặt
nằm, lòng bàn chân ngửa. Hai tay, tay phải đặt lên đùi tiên

Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 03

nữ, tay trái đặt thoải mái trên đầu gối. Thân không có trang
phục. Hai tiên nữ ngồi hai bên. Người bên phải ngồi tư thế
quỳ, hai chân gập, mông đặt trên đầu gót chân, gương mặt
trái xoan, sống mũi cao thẳng, phía sau là lọn tóc búi gọn,
mặt hướng về vị thần với vẻ hân hoan. Thân tròn thon, hơi
ưỡn sát vị thần ngồi, bộ ngực to đầy sức sống. Hai tay. một
tay nắm lấy tay vị thần, một tay cầm búp sen giơ lên. Tiên
nữ bên trái ngồi trong tư thế quỳ, hai chân gập, gương mặt
trái xoan thanh tú hơi hướng lên quay về phía vị thần. Hai
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Hình ảnh V Ị thần cưỡi bò Nandin khác trên lá vàng Gò s ố I
lọn tóc hai bên búi gọn xoã xuống.Thân thon thả, gọn uốn
cong đường nét gợi cảm với bộ ngực to, bụng hơi xệ. Hai
tay, một tay đặt trên đầu gối, một tay cầm bông hoa sen giơ
về phía vị thần. Đây là một bức chạm đẹp với đường nét
tinh mỹ, nội dung thể hiện một đề tài khá phổ biến trong
thần thoại Ân Độ đó là những cuộc vui chơi cùng các tiên
nữ trên núi Kailasa của thần Sihva. Truyền thuyết này liên
quan đến việc thờ thần Sihva với biểu tượng là Yony Linga (âm và - dương vật). Truyền thuyết kể rằng có một
lần có vị đạo sĩ lên núi Kailasa thăm thần Sihva, trong khi
đó thần Sihva đang mải vui chơi cùng các tiên nữ. Do đợi
quá lâu không gặp được Sihva, vị đạo sĩ đó buông lời
nguyền “Hỡi kẻ say mê sắc dục kia, ngươi đã không rời
được cám dỗ thì những cái đó sẽ mọc đầy người mi”. Sau
lời nguyền, âm vật và dương vật mọc khắp người thần
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Sihva, mọc cả trên mặt. Thần Sihva tỉnh ngôi và hối hận
cầu xin vị đạo sĩ bỏ lời nguyền. Sau này người ta dùng âm
vật và dương vật thờ (Yony - Linga) và được coi là biểu
tượng của thần Sihva.

Hiện vật ký hiệu CT - GI -13 và 15

Hiện vật ký hiệu 96 CT- GI 11 - 13 và 15, là ba lá vàng
mỏng hình chữ nhật các góc cắt vê tròn. Kích thước dài
5cm rộng 3,6 cm; dài 5cm rộng 3,5cm và dài 4,6cm rộng
3,3cm được thể hiện tương tự nhau, đó là hình ảnh vị thần
cưỡi trên bò Nandin.
Hiện vật ký hiệu 11, là hình ảnh vị thần cưỡi trên con bò
thể hiện đứng với 4 chân thẳng, hai sừng cong vút lên, đuôi
vút dựng phía sau. Vị thần cưỡi trên lưng bò thể hiện tư thế
ngồi nghiêng, mặt vuông, thân tròn mập, bụng to, chân co
để bên sườn bò, hai tay giang rộng, trong tay cầm hai búp
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sen. Hiện vật ký hiệu 13 cũng là hình ảnh vị thần cưỡi bò
nhìn nghiêng với gương mặt trái xoan, đầu đội mũ. Thân
thon gọn, bụng nở, chân co bên sườn bò; hai tay, một tay
cần đinh ba chĩa dài nhọn, một tay cầm vòng tròn được tạo
bởi những hạt chấm tròn kết dải. Hiện vật ký hiệu 15 được
thể hiện cùng đề tài, đó là hình ảnh vị thần có gương mặt
chữ điền với trán rộng mắt tròn to, sống mũi thấp, cánh mũi

Hiện vật ký hiệu 9b - CT - GI 11 và 35
hẹp, miệng nhỏ cằm vuông. Đầu đội mũ chóp nhọn, hai lọn
tóc chảy dài hai bên. Thân thon tròn ngực nở, bụng gọn,
ngồi trên lưng bò hai chân ép vào sường, bàn chân duỗi.
Hai tay giơ ngang, một tay cầm hình sọ người (?), một tay
cầm cây gậy dài. Bò Nandin thể hiện đứng với đầu to, mõm
dài, hai mắt lồi, sừng ngắn nhọn, lưng có khối u nổi lên,
đuôi dài buông thõng phía sau. Hiện vật ký hiệu 96 CT 59

GI 32, là một lá vàng mỏng, được cắt theo hình khắc trên lá
vàng, kích thước dài 4.1cm, rộng 3,lcm thể hiện hình ảnh
một vị thần cưỡi bò trong tư thế động. Vị thần đầu đội mũ
chóp tròn trên đỉnh mũ có quai, mặt nghiêng hướng về phía
trước,. Thân thon gọn hơi ưỡn về trước, hai tay giang rộng,
trong tay cầm búp sen. Thần ngồi trên lưng bò, chân co ép
sát sườn bò. Bò thể hiện trong tư thế động với đầu to, hai
sừng nhọn, hai chân trước xoãi rộng dáng vươn lên phía
trước. Hai chân sau co dáng đẩy về phía trước. Đày là hình
ảnh thần Sihva cưỡi bò Nandin.

Hiện vật ky hiệu % - CT - GI - 32

- Hai hiện vật ký hiệu CT- GI 16 - 17, là hai lá vàng
mỏng được cắt theo hình vẽ thể hiện trên lá vàng, Hai hình
khắc tương tự nhau thể hiện hình ảnh vị thần cưỡi bò
Nandin trong tư thế nhìn trực diện. Kích thước hai lá vàng
dài 4cm, rộng 2,9cm. Hai hiện vật này thể hiện hình ảnh vị
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thần có gương mặt tròn thon, đầu đội mũ trụ tròn đỉnh
phẳng, phía sau có tán rộng xoè ra che hai bên sau gáy cân
xứng. Thân thon gọn ngồi trên lưng bò trong tư thế nhìn
thẳng, hai tay cầm hai bông sen chĩa ra hai bên. Bò Nandin
nhìn thẳng chỉ nhận thấy phần đầu với trán rộng nở, mắt
lồi, mõm nhọn. Hai chân trước đứng thẳng hơi choãi ra, hai
bên là hai hình tròn đăng đối.

Hiện vật ký hiệu CT - GI 16 & 17
Những hình ảnh trên đều thể hiện nội dung thần Sihva
cưỡi bò thần Nandin. Theo truyền thuyết trong thần thoại
Ân Độ, bò Nandin vốn là kiếp trước của thần Sihva. Sau
này bò trở thành con vật cưỡi của thần Shiva và được thần
hoá. Bò trở thành con vật đồng hành, trung thành đưa Sihva
đi khắp nơi. Sự xuất hiện của bò Nandin chính là sự hiện
thân của Sihva. Chính từ truyền thuyết này cho đến nay các
tín đồ Ân Độ giáo phái Sihva giáo thường coi bò là vật linh
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và kiêng ăn thịt bò. Trong nghệ thuật, thường thể hiện
tượng bò Nandin được thờ chung với tháp thờ thần Sihva,
hay được xây một kiến trúc riêng thờ bên ngoài trước cửa
tháp thờ chính thờ Sihva.
Hiện vật ký hiệu 96-CT - GI 35, là lá vàng mỏng được
cắt theo hình vẽ trên lá vàng. Kích thước dài nhất 4,8cm,
rộng 3,6cm thể hiện hình ảnh một vị thần cưỡi trên lưng voi

H iện vật ký hiệu 96 - CT - GI 35 (thần Inđra)

thần thể hiện nhìn nghiêng, đầu đội mũ hình trụ chóp vê
tròn, phía sau có tán che cân đối hai bên, gương mặt tròn
thon, trán nở rộng, mắt dài, mũi cao, cằm nhọn.Thân thon
tròn, vai nở khoẻ mạnh, ngồi trên lưng voi với tư thế người
ưỡn ra phía trước, chân coi áp chặt sườn voi. Hai tay một
tay giơ ra phía trước trong tay cầm một vật như đoạn cây,
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một tay giơ phía sau tay cầm chiếc VaJra, hai đầu VaJra có
3 chĩa nhọn chĩa ra đối xứng. Đây là hình ảnh thể hiện thần
Inđra. Theo thần thoại Ân Độ, thần Inđra là biểu tượng của
thầm mưa, sấm sét, thần của mọi vị thần “ do một ông cha
khoẻ mạnh và một bà mẹ dũng cảm sinh ra”. Thần có nước
da đỏ rực như ráng trời, có nhiều tay dài vô tận, vũ khí của

H iện vật ký hiệu 96 - CT - GI 28

thần là Kim cương chuỳ (VaJra), khuấy đảo thế giới, thần
làm ra mưa gió sấm sét, thần diệt trừ mọi loài yêu quái, cai
quản cả thiên giới lẫn hạ giới. Thần gây cho loài người vừa
nỗi lo sợ (mưa bão, sấm sét) vừa sự vui mừng khi mưa
mang lại mùa màng tươi tốt. Chính vì thế người ta coi thần
là Ngọc Hoàng thượng đế. Thần thường cưỡi con voi đi đó
đây. Con voi thường có mặt cùng thần và được thần hoá gọi
là Dikapala. Đây là lá vàng khá hiếm hoi thể hiện nội dung
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thần Inđra. Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 28 & 34, là hai lá
vàng mỏng, được cắt theo hình khắc tạc trang trí, kích
thước, dài 3,lcm, rộng 3cm và dài 4cm, rộng 3,5cm. Hai lá
vàng khắc tạc chung một đề tài thể hiện hình ảnh vị thần
cưỡi trên mình con chim, có thể là hình ảnh thần Brahma
cưỡi ngỗng thần Hamsa. Thần ngồi trên mình chim, với hai
chân co gập lại theo mình chim. Đầu thần đội mũ chóp
nhọn, gương mặt thể hiện nhìn nghiêng, hơi hướng lên. Hai
tay dang rộng, một tay đưa ra phía trước, trong tay cầm bó
dây dài buông thả xuống trước đầu chim; một tay giơ về
phía sau, trong tay cầm một chùm dây buông xuống. Thân
thon gọn, dáng vươn về phía trước. Chim thể hiện trong tư
thế đang bay với mỏ dài nhọn, đầu thon, mào nhỏ. Hai
cánh xoè đỡ người ngồi phía trên, hai chân co, đuôi xoè
rộng. Theo thần thoại Ân Độ, ngỗng Hamsa là vật cưỡi của
thần Brahma. Ngỗng Hamsa được coi là ngỗng thần - vua
của các loài chim; thần Brahma thường cưỡi ngỗng đi khắp
nơi trên trái đất để quan sát sự sống do mình tạo ra. về
nguồn gốc thần Brahma, thần thoại cho biết: thần Brâhm
sinh ra trong một quả trứng vàng gọi là Hiranya Garhba.
Quả trứng này nảy ra giữa khoảng hư vô, một năm sau thì
thần tung vỡ quả trứng thành hai nửa: một nửa bằng bạc,
một nửa bằng vàng. Nửa bằng bạc hoá thành đất; nửa bằng
vàng hoá thành trời, màng dày của lòng trắng biến thành
núi non, màng mỏng của lòng đỏ biến thành sương mù và
mây, những tia máu thành sông ngòi, nước lỏng thành biển
cả. Chính vì thế, người ta coi thần Brahma là vị thần sáng
tạo ra trái đất và tạo nên sự sống cho con người. Thần Brahma

thường cưỡi trên một con ngỗng thần - vua của loài chim
gọi là ngỗng Hamsa. Đây có lẽ là lá vàng khắc tạc thể hiện
đề tài này.

H iện vật ký hiệu 96 - CT - GI 20& 33

Hiện vật ký hiệu 96 CT - GI 20-33. Hai hiện vật này là
hình ảnh hai vị thần cưỡi con thú khá lạ. Hiện vật ký hiệu
20, là một lá vàng mỏng, cắt theo hình khắc, kích thước dài
4cm, rộng 3,5cm thể hiện hình ảnh một vị thần trong tư thế
múa trên lưng thú (?). Hình ảnh này nhỏ chỉ nhận thấy vị
thần thể hiện nhìn thẳng, đầu đội mũ trụ, đỉnh bằng, hai tay
dang rộng, chân khuỳnh nhảy múa trên lưng thú. Thú thể
hiện khá lạ với thân tròn dài, uốn cong, vòi to uốn vươn
lên, răng nanh chìa ra, miệng há rộng đầu tròn to, chân
trước giơ với 4 móng nhọn. Đây có thể là hình ảnh thần
cưỡi tliuỷ quái Makara. Hiện vật ký hiệu 33, là lá vàng dát
mỏng được cát theo hình trang trí, kích thước dài 4,5cm
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rộng 5,5cm thể hiện hình ảnh một vị thần cưỡi trên con thú.
Thần thể hiện nhìn nghiêng, đầu đội mũ chóp nhọn thấp,
mằt hướng về phía trước hơi hất lên. Thân to tròn với bộ
ngực nở, bụng to, hai tay dang rộng, tay đưa lên phía trước
cầm vật như con dao nhọn ngắn, tay phía sau nắm lấy đuôi
thú. Chân co, ép sát mình con thú. Thú được thể hiện, mình
tròn dài như rắn, đầu tròn có vòi vươn lên cao, miệng há
lưỡi thè, chân có 4 móng nhọn. Đuôi thú vắt lên. Đây có
thể là hình ảnh của con cá Sấu (?). Trong hai hình con thú

Hiện vật ký hiệu 96- CT GI 12 &14
được thể hiện, có thể thấy một con là Makara. Theo thần
thoại Ân Độ, Makara là loài thuỷ quái ngoài biển, chuyên
đi gây hại cho con người. Cũng có truyền thuyết cho rằng
Makara là loài vua rắn nước, chuyên về âm, loài mang
nước đến cho mùa màng bội thu được con người thờ cúng.
Con thú thứ hai thì có thể là một loài bò sát hoặc cụ thể là
con cá Sấu với bộ móng vuốt khá nhọn- một loài vật dữ tợn
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quen thuộc của vùng đất. Hiện vật ký hiệu 96 CT - GI 12,
là một lá vàng mỏng, hình thù được cắt theo đề tài trang trí.
Kích thước dài 4,8cm, rộng 3,7cm, thể hiện hình ảnh một
vị thần ngồi trên toà sen. Vị thần đầu đội mũ tán rộng,
chóp mũ khum tròn, gương mặt tròn thon, trán rộng, mắt
to, cánh mũi nở, sống mũi thấp, miệng rộng, cằm vê tròn,
trong tư thế nhìn thẳng. Thân tròn, ngực nở, bụng phệ, hai
chân xếp bằng, giao nhau, lòng bàn chân ngửa. Hai tay
khuỳnh ra hai bên, một tay cầm bông sen, một tay cầm
vòng tròn gồm nhiều hạt chấm kết dải. Thần ngồi tĩnh toạ
vững trãi trên toà sen hai lớp, cánh sen bản rộng hướng lên.

H iện vật ký hiệu 96 - CT - GI 37(thần Sihva)

Đây là một tác phẩm thể hiện khá đẹp giàu tính thẩm mỹ,
nhưng xác định nội dung vị thần thể hiện là việc làm phức
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tạp. Có hai ý kiến về nội dung tác phẩm này. Một, cho đây
là hình ảnh của thần Brahma dựa vào thần thoại kể rằng
thần Brahma nhảy ra từ một cây sen mọc trên rốn thần
Visnu. Cây sen thường gắn với thần Brahma và có nhiều
tác phẩm nghệ thuật thể hiện đề tài này với hình ảnh thần
Brahma ngồi trên bông sen bồng bềnh trôi. Hai, cho rằng
đây là hình ảnh đức Phật ngồi trên toà sen, hình ảnh này
được thể hiện khá quen thuộc trong các cơ sở Phật giáo và
cho rằng đó là đức Phật Prajnaparamita - một dạng của
phật Quan thế âm bồ tát. Nếu đúng như vậy có thể thấy ảnh
hưởng của văn hoá Ân Độ đến vùng đất này còn giữ khá
nhiều yếu tố gốc. Quan thế âm ở Ân Độ ban đầu thường thể
hiện là nam giới, sau này khi đạo phật truyền bá sang các
nước Đông Nam Á, Quan thế âm được thể hiện sang hình
thức nữ tính. Hiện vật ký hiệu 14, thể hiện hình ảnh nam
thần ngồi trên bệ hình tròn trơn. Hiện vật là lá vàng mỏng
cắt theo hình trang trí, kích thước dài 4,2cm, rộng 2,9cm.
Nam thần có gương mặt trái xoan, trán rộng, mắt tròn nhỏ
mũi cao, miệng nhỏ. Trên đầu có hai lọn tóc hình bán
nguyệt ôm lấy gương mặt. Tai đeo đồ trang sức chảy dài
xuống vai. Thần thể hiện trong tư thế ngồi, nhìn thẳng.
Thân thon gọn, ngực nở to, hai chân giao nhau, lòng bàn
chân ngửa, hai tay khuỳnh ra hai bên cân xứng, trong tay
ôm hai bông sen. Bệ ngồi hình khối tròn loe phía trên, để
trơn không trang trí.
- Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 29 - 30&31, là những lá
vàng dát mỏng thể hiện hình ảnh hai vị thầr. công kênh
nhau. Ba hiện vật này thể hiện cùng để tài, nhưng kích cỡ
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khác nhau. Hiện vật 29 kích thước dài 4,7cm, rộng 4cm
cho thấy hình ảnh hai vị thần, vị thần phía dưới thể hiện
ngồi xếp bằng, hai chân giao nhau, đầu gối khuỳnh, lòng
bàn chân ngửa, tư thế khá vững trãi. Thần có gương mặt
trái xoan thon, trán rộng, mắt nhỏ dài, sống mũi cao, cánh
mũi hẹp, miệng rộng má bầu, cằm thon. Thân thon gọn
khoẻ mạnh, ngực nở, bụng thon, hai tay ôm lấy chân người
phía trên, dáng vẻ đang ra sức đỡ một người ngồi trên vai.
Vị thần phía trên, ngồi trên vai, hai chân vắt qua vai người
phía dưới, bàn chân buông đặt lên đùi người ngồi phía
dưới. Gương mặt vị thần trông khá dữ với mắt lồi, sống mũi
cao, mặt hơi hếch lên. Thân tròn khoẻ, ngực nở, hai tay
buông xuôi chĩa ra hai bên, một tay cầm chiếc giáo dài.

Hiện vật ký hiệu 96 -CT - GI 29 -31

Hiện vật ký hiệu 31, được thể hiện tương tự như hiện
vật trên nhưng kích thước nhỏ hơn, dài 3,5cm rộng 3cm.
69

Cùng đề tài này đáng chú ý là hiện vật ký hiệu 30 thể hiện
hình ảnh vị thần cưỡi trên chim thần Garuđa. Hiện vật là lá
vàng mỏng, hình thù cắt theo hình trang trí, kích thước dài
5cm, rộng 3,2cm. Vị thần đầu độ mũ trụ tròn, chóp bằng,
gương mặt tròn với trán rộng, mũi cao, miệng rộng, cằm vê
tròn, phía sau gáy có tán che hình bán khuyên xoè hai bên
cân xứng. Từ vai thần toả ra 4 cánh tay, hai cánh tay sau£ầm

Hiện vật ký hiệu 96 CT - GI 30
hai vật biểu tượng đó là hình con ốc và hình bánh xe tròn,
hai tay phía trước chống hai bên sườn tư thế cưỡi trên lưng
chim Garuđa thể hiện đứng. Chim Garuđa có đầu chim,
mình người với trán rộng mắt nhỏ, mỏ nhọn, thân ngực nở
cường tráng, hai tay ôm lấy chân vị thần ngồi phía trên.
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HaPehân khoẻ mạnh đứng khuỳnh, đầu gối chụm vào nhau
trong tư thế vững chắc. Làm nền phía sau cho chủ đề trang
trí là một hình bán nguyệt, hai đầu nhọn nhô lên đăng đối
hai bên. Đây là tác phẩm thể hiện đề tài về thần Visnu.
Thần Visnu được coi là một trong 3 vị thần chính của Ân
Độ giáo. Theo thần thoại Ấn Độ kể lại “Trước khi thế giới
ra đời, có một làn nước mêng mông vô hạn trùm khẳp nơi.
Visnu là một chất vận động trong nước. Vì vậy gọi Visnu
là Narayana (vận động trong nước). Visnu là một hình
người nằm ngủ trên mình con rắn Sesa hay Ananta (bất
diệt) bơi lềnh bềnh trên mặt nước...” Thần Visnu trong
nghệ thuật được hình dung như một người đàn ông trẻ đẹp,
da mặt xanh đậm và có 4 cánh tay. Một tay cầm cái tù và,
một tay cầm cái đĩa ném, một tay cầm chuỳ và một tay
cầm hoa sen. Thần có chức năng bảo tồn mọi sự sống. Vật
cưỡi của thần là chim Garuđa, loài chim thần có sức mạnh
vô song, là kẻ thù của rắn thần Naga với mối thù truyền
kiếp. Theo thần thoại kể lại “ Garuđa là vua của loại chim,
là thù địch của loài rắn và giống vật dưới nước. Mẹ của
Garuđa bị Kađru là mẹ của loài rắn Naga sỉ nhục và bắt
làm nô lệ, nên Garuđa luôn luôn tìm cách giết rắn để báo
thù cho mẹ” .
Hiện vật ký hiệu 96-CT GI 36, là một lá vàng dát
mỏng, hình thù cắt theo hình trang trí, kích thước dài 6cm,
rộng 3,2cm. Đề tài thể hiện vị nữ thần trong tư thế đứng.
Thần đội chiếc mũ chóp nhọn nhô cao, đỉnh nhọn hoắt,
phía sau gáy có tán che hình bán nguyệt cân đối hai bên.
Gương mặt to bầu bĩnh, mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ.
Cổ đeo vòng trang sức chảy dài xuống ngực. Thân thon với
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bộ ngực to đồ sộ, bụng to sệ xuống. Hai chân đứng thẳng
song song, bàn chân chĩa ra hai bên. Hai tay khuỳnh chống
vào hông, trong tay ôm hai bông hoa sen. Từ hông xuống
đùi có hai sợi vải nhỏ bắt chéo nhau, giữa có nút buộc nổi
hẳn lên. Phía sau là tà áo choàng che phủ xuống gót chân.
Trước hết khẳng định đây là hình ảnh một vị nữ thần được
thể hiện tính phồn thực cao với bộ ngực nở đổ sộ, quá nhấn
mạnh đến chi tiết cùng chiếc bụng to sệ chứng tỏ khả năng

Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 36
sinh nở. Nhưng hình ảnh nữ tính này được thần hoá, vậy
nội dung là thần gì. Xét về vật cầm biểu tượng, nữ thần ôm
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hai bông sen vật biểu trưng liên quan đến thần Visnu. Theo
thần thọai Ân Độ thần Visnu ngự trị ở phương trời
Vaikuntha, có vợ là Laksami hay Sri (nữ thần phú quý) có
triều đình uy nghi và cung điện lộng lẫy. Nữ thần Laksami
là một trong 14 thứ quý nổi lên khi các thần Khuấy biển
sữa “ nữ thần phú quý Laksami, một cái tù và, một cái
chuỳ, một hòn ngọc gọi là Kausthabha- tất cả 4 thứ quý đó
đều bị thần Visnu giành hết”. Vậy đây là hình ảnh nữ thần
Laksami vợ của Visnu?. Nhưng cũng có một thần thoại
khác kể về Visnu như sau: nghe tin thần Visnu chiếm được

Hiện vật ký hiệu 96 CT - GI 09 & 10
Laksami một cô gái đẹp sau cuộc khuấy biển sữa, thần
Sihva cùng vợ đến thăm để xin xem mặt Laksami, thần
Visnu vốn có tài tự hoá mình thành cô gái đẹp đã hoá
thành cô gái đang chơi hòn chuyền trong một cái vườn tươi
mát đầy hoa thơm cỏ lạ. Nàng trẻ và duyên dáng quá. Sihva
nhìn nàng không chớp mắt. Nàng e thẹn quay gót đi. Lòng
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Sihva bỗng thấy rộn ràng ngây ngất, khiến thần quên hẳn
cả Parvati là vợ rồi đuổi theo nàng... Như vậy hình ảnh vị
thần này là liên quan đến thần Visnu, có thể là Visnu hoá
thân và có thể là Laksami.
Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 09 & 10. Hai hiện vật
này có cùng đề tài thể hiện giống nhau chỉ khác nhau về
kích thước cùng chi tiết thể hiện. Hiện vật ký hiệu 09 là lá
vàng dát mỏng hình vuông được cắt các góc vê tròn tạo nên
dáng hình elíp dài 5,5cm, rộng 5,5cm. Hình ảnh khắc tạc
hình ảnh nữ thần hay vũ nữ (?) ngồi trong tư thế quỳ, thể
hiện nhìn nghiêng. Nữ thần có gương mặt trái xoan thanh
tú, đầu có 3 lọn tóc nhỏ ôm lấy gương mặt. Thân hình thon

Hiện vật ký hiệu 96 CT - GI 38 - 40

gọn hơi uốn về phía trước với bộ ngực to tròn đồ sộ, thân
eo bụng thon, mông nở, đùi dài, mông ngồi lên gót chân.
Một tay chống xuống đất như nâng toàn bộ cơ thể lên, một
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tay cầm một bông sen. Hiện vật ký hiệu 10 là lá vàng mỏng
hình vuông được cắt góc vê tròn, thể hiện hình ảnh một
nữ thần trong tư thế ngồi. Nữ thần đầu đội mũ hình trụ
tròn, đỉnh mũ có núm nhọn. Gương mặt thể hiện thanh tú,
đường nét hài hoà, hai tai đeo đồ trang sức hình thoi tròn.
Bộ ngực to nở đều, thân gọn, bụng nhỏ, ngồi nghiêng, chân
gập vắt về một phía. Một tay cầm bông sen giơ cao, một
tay chống xuống đất, bàn tay xoè. Đây có thể là hoá thân
của thần Visnu hay Laksami, cũng có thể là hình ảnh về nữ
thần phồn thực.
Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 38-39-40-41, đề tài thể
hiện tương tự nhau, đó là những lá vàng dát mỏng, trên
khắc tạc hình ảnh các vị thần. Hiện vật ký hiệu 38 và 39 là
những lá vàng dát mỏng, hình dáng cắt theo đề tài trang trí,
kích thước dài 4,lcm, rộng 4cm, và dài 4cm, rộng 2,6cm,
đó là hình ảnh vị thần thể hiện dứng. Vị thần đầu đội mũ
trụ tròn, phía sau gáy là hai tán nhỏ hình bán nguyệt,
gương mặt trái xoan, mắt nhỏ tròn, sống mũi thấp, cánh
mũi nở, miệng hẹp cằm vê tròn. Thân thon gọn, bụng thót,
hai chân đứng thẳng, gót chân chụm vào nhau. Hai tay
buông xuôi, một tay cầm búp sen, một tay cầm roi da ngắn
đầu uốn cong gập. Hiện vật ký hiệu 40 là hình ảnh một vị
thần, đầu có những lọn tóc ôm lấy sát gương mặt. Mặt
phương phi với trán nở, mắt dài, sống mũi cao, miệng rộng,
nần có dáng đứng lệch hông, thân to khoẻ, hai chân đứng
nshiêng, mũi chân hướng về một phía. Hai tay, một tay
cám chuỳ ngắn, đầu chuỳ buông xuống, tay còn lại vác
. nuỳ lên vai, đầu truỳ hướng lên. Kích thước dài 4cm, rộng
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Hiện vật ký hiệu 96 CT - GI - 37

3cm. Hiện vật ký hiệu 40 cũng được khắc tạc tương tự,
nhưng khác về chi tiết, một tay thần cầm hình chuỳ đầu
chúc xuống và một tay cầm roi da uốn cong. Kích thước
dài 4cm, rộng 2,5cm. Đây là những hình ảnh thể hiện thần
Visnu với những biểu tượng cầm trong tay được khắc tạc
theo truyền thuyết Ân Độ giáo.
Hiện vật ký hiệu 37 là lá vàng mỏng, cắt theo hình
trang trí. Đó là hình ảnh vị thần thể hiện trong tư thế đứng,
nhìn nghiêng. Thần có gương mặt trái xoan, trán thấp, mắt
to dài, sống mũi cao. Ngực nở, thân gọn khoẻ, bụng thon,
hai chân đứng nghiêng, đầu gối hơi chùng. Hai tay giang rộng,
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Hiện vật ký hiệu 96 - CT - GI 18
một tay cầm chuôi dây thòng lọng, một tay giơ cao cầm
đầu dây thòng lọng. Dáng trong tư thế động như đang
muốn bắt vật gì. Kích thước dài 4,5cm, rộng 4cm. Ngoài
những lá vàng khắc tạc thể hiện hình ảnh các vị thần linh,
những hiện vật ở đây còn khắc tạc nhiều hình ảnh khác liên
quan đến các vị thần. Trên một lá vàng dát mỏng có kích
thước dài 3,5cm cao 2,8cm thể hiện hình ảnh một bệ thờ,
thân bệ thót, hai bên có cột vuông nhô hằn ra. Hai đầu là
hai tầng bệ cân đối nhau đối xứng qua trục giữa thân bệ. Bệ
có dáng cân đối hoàn chỉnh. Đây là bệ thờ dùng để đặt
ngẫu tượng thờ Yony - Linga phía trên. Chiếc bệ này có
phải là hình ảnh thu nhỏ của bệ thờ đặt phía trên lòng tháp.
Dựa vào vật liệu thu được, với kích thước Yony - Linga thờ
quá lớn chúng tôi cho rằng bệ thờ phía trên chỉ có hình khối
77

Hiện vật trang trí hình bò Nandin
hộp thu nhỏ dần mà không thắt giữa như chiếc bệ khắc trên
lá vàng. Các lá vàng có khắc hình bò Nandin gồm 5 hiện
vật thể hiện vật cưỡi của thần Sihva trong nhiều tư thế sinh
động khác nhau. Đó là những con bò Nandin thể hiện trong
tư thế đứng hay nằm, với hình khối tròn khoẻ mạnh, cùng
chiếc u nổi gồ trên lưng điển hình. Những lá vàng này có
hình dạng khác nhau, hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông,
hình elíp, hay được cắt theo hình trang trí. Kích thước dài
6cm, rộng 3,5cm. Đặc biệt quanh các hình trang trí này có
khắc những dòng tự dạng Sankrít. Một lá vàng tạc hình con
rùa thể hiện góc nhìn từ trên xuống với đầu rùa thon nhọn,
mai rùa nổi to hình elíp, bốn chân xoè ra trong tư thế đang bơi,
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Hiện vật khắc tạc hình con rùa
đuôi nhỏ ngắn ngoắt sang một bên. Theo thần thoại Ấn Độ,
rùa nguyên là vật tổ của những người trong thị tộc Kasiapa
thuộc dòng Aryan. Theo họ, rùa tượng trưng cho vũ trụ và
là nguồn gốc của mọi của cải vật chất và tinh thần. Nhưng
ở đây rùa là đề tài thể hiện sự hoá thân của thần Visnu.
Thần thoại đề tài khuấy biển sữa cho biết “khi các thần bắt
đầu khuấy biển, nhưng núi Manđara không xoay chuyển
được vì đã lún xuống bùn. Visnu bèn hoá thành con rùa
khổng lồ (Kurma) lặn xuống đáy biển làm trụ chống đỡ
cho núi Manđara có thể xoay vần được. Thế là công việc lại
tiếp tục rất tốt. Bốn là vàng được khắc tạc hình tù và; hình
con ốc vật biểu tượng của thần Visnu. Những lá vàng này
được tạo dáng khá đa dạng, hình chữ nhật, hình cắt theo đề
tài trang trí, kích thước dài 5cm, rộng 3,lcm. Để làm sinh
động hơn biểu tượng này, khẳng định hơn biểu tượng
quyền uy của thần Visnu được thờ, có hai hiện vật khắc tù
và hình con ốc cùng với bông sen nối nhau thể hiện khá
sinh động giàu tính mỹ thuật. Một hiện vật khắc hình tù và
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H iện vật trang trí hình tù và có hình ốc và bông sen

có hình con ốc nối nhau, hai bên cuống nối là hai hình tròn
và hình bán nguyệt thể hiện mặt trời, mặt trăng. Hình tù và
có hình con ốc theo truyền thuyết là một trong 14 vật hiếm
nổi lên khi khuấy biển sữa và bị thần Visnu chiếm làm của
riêng. Hình tù và hình con ốc được coi là vật thiêng nên thể
hiện hình con ốc khá đặc biệt với vỏ thân kéo dài, đuôi có
nhiều lớp xoáy, miệng nhọn kéo dài. Đặc biệt hơn có hình
khắc thể hiện hình tù và có hình con ốc với đuôi ốc nhiều
vòng xoáy nhỏ dần. Miệng ốc thể hiện một bông sen đang nở.
Sáu lá vàng có trang trí hình bông sen. Các lá vàng này
thường được tạo dáng hình tròn, hay hình elíp mặt trang trí
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hoa sen. Có thể thấy hoa sen được thể hiện là một bông sen
nở nhiều cánh nhìn thẳng với các cánh nở xoè đều, nhuỵ
hoa tròn có các cánh hoa xoáy theo chiều kim đổng hồ.
Hình bông sen còn được thể hiện nhìn nghiêng khá hoàn
chỉnh với bông sen đang nở với các cánh nở đều hai bên,
phía dưới là đài và cuống hoa. Kích thước các hiện vật này
dài 4,5cm và 2,3cm. về hình tượng hoa sen là một loài hoa
quý, tượng trưng cho sắc đẹp và sự tinh khiết nên thường
được sử dụng trong nghệ thuật An Độ giáo hoặc Phật giáo.
Theo thần thoại An Độ, thần Brahma nhảy từ trong một cây
sen ra. Cây sen này mọc từ rốn thần Visnu. Trôi lềnh bềnh
trên mặt nước. Hay một thần thoại khác kể về hoa sen là
loài hoa quý mọc ngoài biển “thần Brahma nhìn thấy trên
biển bao la có một lá sen nổi lềnh bềnh”. Chính vì thế hoa
'en hay được thể hiện trong nghệ thuật Ân Độ giáo thường
hên quan đến thần Brahma hay thần Visnu. Sự tinh khiết của
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loài hoa này, về sau cũng được coi là biểu tượng của Phật
giáo. Hai lá vàng được khắc tạc hình đinh ba, một biểu
tượng, vũ khí của thần Sihva. Hình đinh ba có 3 chĩa nhọn,
chĩa giữa vươn dài hẳn ra. Trên cán có gắn hình bán
nguyệt. Kích thước hiện vật dài 3,5cm, rộng 2cm Ba lá
vàng hình chữ nhật cắt góc vê tròn, trên trang trí hình bánh
xe. Bánh xe hình tròn, từ tâm toả ra những nan tia. Đây là
hình tượng thể hiện bánh xe luân chuyển tuần hoàn thời gian
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trong Ấn Độ giáo, liên quan đến thần Surya (thần Thái
dương), nhưng cũng có thể liên quan đến bánh xe luân hồi
theo giáo lý của đạo Phật. Cùng với các hiện vật được khắc
tạc trang trí mang nội dung chủ đề nhất định, ở đây còn tìm
thấy 30 mảnh lá vàng mỏng có nhiều hình thù, kích cỡ
khác nhau, dài nhất 8,5cm rộng 3,2cm; nhỏ nhất dài 2,5cm,
rộng 0,7cm trên đó có khắc những hàng văn tự, hàng viết
nhiều có 15 đơn vị ký tự, hàng viết ít có 3 đến 5 đơn vị ký
tự. Chữ viết có nguồn gốc tự dạng Sankrít. Bên cạnh các lá
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vàng dát mỏng, tại đây còn tìn thấy 25 chiếc nhẫn vòng
tròn trơn, hoặc vòng tròn xoắn, cùng nhiều mảnh nhẫn gãy
được nằm trong vị trí cùng với những lá vàng. Những chiếc
nhẫn này tương tự như những chiếc nhẫn hiện nay, đeo vừa
ngón tay áp út, có giá trị trang sức nhưng cũng có thể ẩn
chứa giá trị tôn giáo. Nguồn gốc các chiếc nhẫn từ đâu, là
những vật tôn giáo được chế tác theo chủ định, hay do các
tín đồ dâng hiến khi xây dựng đền tháp, cho đến nay vẫn là

Hiện vật có ký tự

điều cần lý giải khi quan tâm đến di tích này. Tại đây, cuộc
khai quật còn thu về được 10 viên đá thạch anh màu trắng
trong suốt được tạo dáng khá phong phú, viên hình tròn,
viên hình lục lăng, viên trong dạng tự nhiên. Có thể thấy,
có viên được tạo tác gia công cẩn thận, tạo dáng tròn, có lỗ
khoan; có viên chỉ là những viên đá thạch anh tự nhiên
được đưa vào. Màu sắc các viên đá này có màu trắng đục,
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Hình một số viên đá thạch anh

màu trắng trong suốt và đặc biệt có viên màu trắng hồng
trông rất đẹp mắt. Kích thước viên lớn nhất đường kính dài
2cm. Nhìn tổng thể, di tích Gò I về kiến trúc và hiện vật
thu được cho thấy:
- Di tích được xây dựng nằm trên vị trí cao nhất, đẹp
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nhất của thung lũng xã Quảng Ngãi. Nơi tiếp xúc đầu tiên
từ dòng sông Đồng Nai đến khu di tích này. Kiến trúc đuợc
xây dựng trên vị trí cao thoáng, bao quát cả vùng đất, sông
nước, tạo nên vể đẹp thiêng liêng hùng vĩ mà không nơi
nào có được.
- Kiến trúc có quy mô lớn nhất, riêng diện tích đền tháp
rộng 144m2, lòng tháp rộng 40m2, có thể nói kiến trúc này
có diện tích lớn nhất trong loại hình đền tháp thờ được xây
dựng chịu ảnh hưởng của Ân Độ giáo ở Việt Nam hiện biết.
- Di tích có số lượng hiện vật lớn nhất, với nhiều loại
hình chất liệu, kích cỡ khác nhau. Bộ Ngẫu tượng thờ Yony
- Linga với Yony cạnh dài 2,26m; Linga cao 2,lm, chu vi
trụ tròn 0,65m có thể nói là bộ ngẫu tượng thờ được tạo tác
khối lớn, hoàn chỉnh nhất không những ở Việt Nam mà
còn ở cả Đông Nam Á, những nước cùng chịu ảnh hưởng
của văn hoá tôn giáo Ân Độ trong lịch sử. Những lá vàng
tìm được ở đây có số lượng nhiều, kích thước lớn được
khắc tạc trang trí với nhiều đề tài khác nhau, thể hiện kỹ
thuật khác nhau, biểu hiện nội dung phong phú, trình độ
nghệ thuật cao, không những phản ánh đa dạng, phong phú
đời sống văn hoá tinh thần, mà còn phản ánh nhiều mặt đời
sống xã hội, trình độ kỹ thuật, nhận thức thẩm mỹ của
cộng đồng cư dân xây dựng kiến trúc này. Dựa vào nội
dung thể hiện trên các hiện vật, có thể thấy sự nổi trội về
nội dung thể hiện liên quan đến thần Visnu, một trong 3 vị
thần chính của tôn giáo Ân Độ.
Từ những yếu tố trên, có thể nhận thấy di tích Gò số I
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trên địa bàn xã Quảng Ngãi là một di tích được coi là quan
trọng nhất trong tổng thể các di tích ở Cát Tiên. Đây có thể
là đền thờ chính của toàn bộ di tích này, hay được coi là
núi chủ của vùng đất.
b. Gò s o ll
Gò số II được xây dựng trên vùng đất bằng phẳng của
thung lũng, nằm sát dưới chân Gò số I về hướng tây, cách
chân gò khoảng 400m theo đường chim bay. Gò số II là
một cụm di tích bị đổ nát, gạch đổ xuống tạo thành gò, cao
khoảng hơn 2m so với mặt bằng xung quanh. Nằm trên
vùng đất khá bằng phẳng, độ cao không lón nên toàn bộ
Gò số II được khai phá trổng cây ăn quả và cây lương thực.
Khảo sát hiện trường cho thấy Gò số II gồm 4 kiến trúc
được xây dựng liên quan với nhau tạo nên một tổng thể
kiến trúc liên hoàn gồm nhiều công trình có quan hệ mật
thiết nằm trong một khuôn viên rộng khoảng 2000m2.
Xung quanh những kiến trúc này có hệ thống tường bao.
Từ địa điểm kiến trúc có những con đường lát gạch dẫn lên
Gò số I ở phía đông, Gò số III ở phía nam, Gò số IV ở phía
tây - bắc và dẫn ra hồ nước nhỏ nằm phía bắc Gò số II
không xa. Đây là nhóm di tích có số lượng kiến trúc nhiều,
quy mô khá lớn, được xây dựng ở vị trí gần như được coi là
trung tâm của các di tích, để thuận lợi khi khai quật,
nghiên cứu, các Gò đựơc mang ký hiệu lìa; Ilb; IIc và Ild.
* Gò lia
Gò lia. nằm vị trí góc tây nam của nhóm di tích Gò số II.
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Từ Gò Ha có thể đi sang gò số III nằm ở phía nam phế tích
khoảng 40 m, cách sông Đồng Nai khoảng 75m. Đâv là gò có

Khai quật gò II a
địa thế cao nhất, trên mặt gò trồng chuối. Trong quá trình
đào bới canh tác, chủ nhân gò đã gặp những dải gạch nằm
chìm dưới đất chạy dài, hay một số thành phần đá kiến trúc
bị vùi lấp xuất lộ. Gò số lia được tiến hành khai quật đầu
tiên tại di tích Cát Tiên vào năm 1995. Cuộc khai quật đã
làm xuất lộ một công trình kiến trúc tháp thờ.

+ Kiến trúc
Kiến trúc Gò số lia là một phế tích tháp. Dấu tích kiến
trúc còn lại cho thấy, phần đế tháp được xây khối đồ sộ
vững chắc cao l,6m có bình đồ hình vuông cạnh dài 7,8m
X 7,8m, gồm nhiều lớp gạch xây giật cấp th u nhỏ dần lên
trên làm nền cho tường tháp vươn lên. Thân tháp có bình
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đồ hình chữ nhật hướng đông - tây cạnh dài 5,6m rộng
5,2m; bốn cạnh là hệ thống cửa giả và cửa ra vào lòng tháp
nhô hẳn ra khỏi thân. Lòng tháp hình chữ nhật hướng đông
- tây, cạnh dài 3,6m, rộng 3,4m. Tường tháp còn lại cao
0,85m đến l,2m, xây bằng gạch thuần nhất với kỹ thuật
mài chập, câu móc vào nhau tạo nên khối vững chắc với bề
dày trung bình 0,8m. Ngăn cách đế và tường tháp là hai lớp
gạch được xây nhô ra, mặt gạch tạc hoa văn cánh sen kết dải

Uiềm đ ế kiến truc tạc hoa vãn cánh sen ket dái

nhô lên, thân tháp như được mọc lên từ một bông sen
khổng lồ. Tiếp theo là dải gạch khắc tạc hoa văn móc xoắn
nối nhau trang trí mặt tường. Kỹ thuật khắc tạc trực tiếp lên
gạch, với đường nét khá mềm mại tinh xảo.-Trên mặt tường
tháp xây trụ áp tường vừa tăng thêm tính chịu lực của kiến
trúc vừa có giá trị trang trí. Mặt tường phía nam có 2 trụ áp
tường, thể hiện cột kép không đều nhau, cách nhau một
khe hẹp 0,13m chạy dọc xuốt theo chiều cao của tường tháp
còn lại. Mặt tường phía tây có 2 trụ áp tường nhô ra, cách
đều góc tháp l,25m. Trụ áp tường thể hiện khối đơn, chạy
song song nhau chia đều mặt tường tháp thành các phần
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cân xứng. Mặt phía đông tháp là cửa ra vào phía trước có 5
bậc cấp được lát đá thoải thoải từ mặt nền lên, mặt cấp
rộng 0,23m, chênh nhau 0,2m. Các viên đá lát bậc được tạo
khối hộp, góc cạnh vuông vức, mài phẳng nhẵn ghép với
kỹ thuật chồng khớp nối nhau tạo bậc lên xuống. Kích
thước các thanh đá dài từ l,54m đến l,9m, rộng từ 0,35m đến
0,5m; dày 0,2m đến 0,24m. Vòm cửa dẫn vào lòng tháp kéo

Mặt tường tháp phía nam Gò II a
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dài khỏi thân tháp khoảng l,7m. Cửa ra vào lòng tháp rộng
0,9m. Lòng tháp được lát đá phẳng, các thanh đá được cắt
hình khối chữ nhật dẹt vuông vức, lát nối nhau tạo nên mặt
phẳng. Giữa lòng tháp đặt bệ thờ. Tường lòng tháp xây
thẳng đứng, phẳng nhẵn, các viên gạch xây mài chập liền
khít như một khối thống nhất. Mặt tường được quét một
lớp nhựa cây màu trắng đục khá dày. Độ cao tường còn lại
so với mặt nền lòng tháp cho thấy: tựờng phía nam cao
l,lm , tường phía tây cao 0,88m, tường phía bắc cao 0,95m
và tường phía đông cao 0,9m. Trong lòng tháp sát chân
tường phía tây tìm được 01 hiện vật là ngẫu tượng thờ
Yony - Linga bằng đá thạch anh màu trắng trong suốt. Góc
tây nam là một bệ thờ xây bằng gạch ốp sát tường dài
0,52m, rộng 0,3 lm, cao 0,24m. Bên ngoài tường tháp là hệ
thống sân gạch lát phẳng vây quanh, hệ thống sân này lát đến
tường bao quanh tháp. Tường bao, dấu tích còn lại cao 0,7m,
dày 0,9m được chia làm 2 phần: chân đế tường cao 0,4m, thân
tường xây giật cấp vào so với đế 6cm, cao 0,3m, phân biệt
với chân tường là hàng gạch khắc tạc như hình cánh sen úp

Đ á lát nền lòng tháp Gò II a

92

xoải xuôi. Tường bao cách chân tường tháp về phía nam
7,5m. Nhìn tổng thể kiến trúc Gò lia là loại hình tháp thờ,
được xây dựng quy chỉnh, có quy mô tương đối lớn. Bình
đồ kiến trúc tháp hình chữ nhật, cửa mở về hướng đông,
phía trước có phần tiền sảnh dài thoáng rộng. Đế tháp cao,
bề thế vững trãi làm nền cho thân tháp vươn lên. Tường
tháp có hệ thống trụ áp tường vươn lên, tạo cho tháp có
dáng khoẻ khoắn vững trãi. Vật liệu xây dựng tháp chủ
yếu là gạch tạo nên hình hài kiến trúc. Gạch có nhiều kích
thước, kỹ thuật xây mài chập. Các viên gạch liền khít
không rõ mạch vữa, liên kết tạo thành khối vững chắc. Mỹ
thuật khắc tạc hoa văn cánh sen kết dải vây quanh đế
tháp, phía trên là các hoạ tiết hoa văn móc xoắn nối nhau
tạo nên cảm giác sang trọng, thanh thoát. Nhìn xa tháp
như vươn lên từ một đoá sen khổng lồ màu đỏ rực thuần
khiết. Bên ngoài tháp là hệ thống sân lát gạch phẳng. Kiến
trúc có hệ thống tường bao hoàn chỉnh, tạo nên một không
gian thiêng cho công trình tôn giáo này. Với lòng tháp
nhỏ hẹp (3,6mx3,4m) cho dù bị sụp đổ nhưng với những
gì còn lại tìm được qua khai quật, có thể hình dung đây là
một dạng kiến trúc tháp thờ có bộ mái giật cấp nhiều lớp
thu dần lên đỉnh
+ Hiện vật
Trong quá trình khai quật tại Gò lia đã thu được một số
lượng hiện vật vô cùng phong phú gồm nhiều loại hình chất
liệu kích cỡ khác nhau, phản ánh vô cùng sinh động nhiều
mặt liên quan đến công trình kiến trúc tôn giáo này. Hiện
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vật liên quan đến kiến trúc thu được trong quá trình khai
quật gồm nhiều loại hình đảm nhận các chức năng khác
nhau thuộc về kiến trúc. Đó là vật liệu xây dựng, hệ thống
bệ, tượng thờ, các vật thờ liên quan, đồ gốm v.v...
- Vật liệu xây dựng
Gạch là vật liệu chủ yếu tạo nên nên kiến trúc. Gạch ở
đây màu đỏ nhạt, có nhiều kích thước khác nhau, trung
bình dài từ 26cm đến 32cm; rộng llcm đến 16cm; dày
5,5cm đến 9cm, độ nung khá cao, cứng, già, độ hút ẩm
cao, xương gạch có pha nhiều vỏ trấu. Phân tích tính chất
cơ lý của gạch xây tháp cho thấy: khối lượng thể tích (g/ cm3)
1,49; độ hút nước (%) 24,4; cường độ nén (daN / cm2) 74,1.
Phân tích thành phần hoá học của gạch:
MKN

S i0 2

A120,

Fe203

CaO

MgO

E

8,9

60,63

19,02

6,89

1,46

1,35

98,25

Đá là vật liệu được sử dụng trên các thành phần chịu
lực chính của kiến trúc như khung cửa, bậc lên xuống, lát
nền lòng tháp. Đặc biệt ỏ kiến trúc này, đá được sử dụng
trang trí vòm cửa dẫn ra vào tháp tạo tác khá đẹp với trình
độ mỹ thuật cao.
Cột đá: 2 chiếc được dựng trước vòm cửa dẫn vào lòng
tháp, chất liệu đá màu xám đen hạt mịn. Kích thước cột dài
2,27m, hai đầu cột có khối mộng tròn nhô ra 0,lm, đường
kính 0,lm để gá lắp vào đế và thanh ngang cửa. Cột được
chế tác từ đá nguyên khối tạo dáng hình tròn, trên thân tiện
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các gờ nấc con tiện tròn. Hai đầu cột khắc tạc hoa văn cánh
sen kết dải vây quanh, hướng ra hai phía đăng đối nhau.
Tiếp đến là hai khối tròn dẹt, giữa thân chia làm 4 khúc bởi

Cột đá Gò II a

những hình vòng tròn bán khuyên. Cột được chế tác đẹp
hoàn chỉnh, toàn thân mài nhẵn bóng, hoạ tiết trang trí sắc
sảo. Đá bậc cửa gồm 5 phiến đá màu xám nhạt, được cắt
khối vuông vức, ghép thành 5 bậc đi vào lòng tháp. Đá tạo
bộ khung vòm cửa dẫn gồm: đá khung cửa trên là một
phiến đá khối hộp các góc cạnh cắt vuông vức, được mài
phẳng nhẵn, hai đầu có hai lỗ mộng tròn dùng để gá lắp với
hai cột tiện tròn. Thành đứng chiều dày đá tạc hoa văn hình
học gờ vuông trang trí, hai đầu có hai lỗ mộng tròn, phù
hợp với hai mộng lồi tròn của cột đá tạo nên khung vòm
cửa dẫn hoàn chỉnh. Kích thước dài l,6m, rộng l,9m, dày
0,16m, đá màu xám đen nhạt. Đá khung cửa tháp gồm: hai
phiến đá bậc cửa dưới hình hộp chữ nhật ghép với nhau tạo
thành. Phiến đá bên ngoài dài l,45m, rộng 0,33m, dày
0,22m, hai đầu có hai lỗ mộng vuông, phù hợp với mộng
hai thanh đá ghép thành cửa nhô ra, khi gá lắp tạo nên
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khung cửa góc vuông quy chỉnh. Phiến bên trong lòng tháp
dài l,45m, rộng 0,72m, dày 0,22m, hai đầu có 2 lỗ mộng
tròn dùng để gá lắp hai cánh cửa gỗ mở vào lòng tháp. Hai
thanh đá ốp thành cửa dài 2,3m, rộng 0,79m, dày 0,25m
hai đầu có lỗ mộng vuông nhô ra, phù hợp vói lỗ mộng ở
phiến đá bậc cửa. Hai thanh đá này đỡ phía trên là mi cửa.
Mi cửa là thanh đá dài 2,6m, rộng 0,59m, dày 0,2 lm. Thành

Trang trí mi cứa Gò II a

mặt đứng được khắc tạc hoàn chỉnh. Chính giữa là 5 bông
sen thể hiện hướng lên, bát sen to tròn với nhiều hạt sen
nhô hẳn lên, vây quanh là những cánh sen nhon khắc tạc
đối xứng. Hai bên là hình lá lật uốn cong mềm mại đăng
đối nhau. Phía dưới là dải hoa văn uốn móc cong hình kỷ
hà đối xứng nhau. Nhìn tổng thể trang trí mi cửa như một
bức tranh sinh động hoàn chỉnh với chủ đề là hoa sen, hoa
lá thực vật được khắc tạc với trình độ kỹ thuật cao điêu
luyện, nét nông sâu hài hoà, hoạ tiết uốn mềm mại, hình
khối thanh thoát khoẻ khoắn. Bố cục lấy tính đăng đối làm
chủ đạo, nêu bật được chủ đề trang trí. Đây là một tác
phẩm điêu khắc đá đẹp, giàu tính thẩm mỹ. Hai đầu mi cửa
là hai mộng khối hộp chữ nhật dài 0,18m dùng để gá lắp
vào tường tháp.
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Bản vẽ trang trí mi cưa Gò II a

Đá gá lắp ngỗng cửa phía trên là hai phiến đá hình khối
hộp, được tạo dáng phần ngỗng cửa nhô hẳn ra, giữa có lỗ
đục tròn. Lỗ mộng phù hợp với lỗ mộng bậc dưới cửa, đây
là ngống cửa phía trên dùng để gá lắp cửa mở vào lòng
tháp. Mặt thành đứng phiến đá được tạo dáng khối hộp thắt
giữa, hai đầu nhô ra cân xứng đăng đối nhau thể hiện như
một bệ thờ. Mặt đứng khắc tạc hoa văn, ô chính giữa thể
hiện hoa văn như bông hoa nở nhìn thẳng với nhuỵ tròn,
bốn cánh cân xứng, bậc dưới trang trí hoa văn hình học ô
vuông lồng nhau kết dải chạy dài, giống như hổi văn. Lớp
ngoài hoa văn hình học rích rắc nối nhau. Bố cục trang trí

Bản vẽ hoa văn trang trí ngóng cửa Gò số II a
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lấy tính đăng đối làm chủ đạo, các hoạ tiết trang trí lấy
giữa làm tâm. Kỹ thuật khắc chìm, nét đục mềm, độ nông
sâu đều nhau. Dù hoạ tiết đơn điệu nhưng bố cục chặt chẽ,
hình điêu khắc này mang một vẻ đẹp riẽng khoẻ khoắn. Ba
phiến đá dùng gác vòm cửa dẫn. Các phiến đá được chế tác
hình hộp chữ nhật mỏng vuông vức, mặt mài nhẵn bóng.
Chức năng dùng để ghép với nhau tạo nên trần vòm cửa dẫn
vào lòng tháp. Kích thước các tấm đá dài từ 2,58m đến
2,62m. rộng 0,53m đến 0,62m, dày 0,2m đến 3,2m. Ba
phiến đá này ghép lại tạo nên vòm trần cửa phẳng dài
l,68m. Đá lát nền gồm nhiều phiến đá mỏng, cạnh cắt góc
vuông vức, mặt mài phẳng ghép vào nhau tạo nên nền lòng
tháp phẳng nhẵn. Kích thước các phiến đá gồm nhiều cỡ dài
ngắn khác nhau, dài từ 0,35m đến 0,8m, rộng từ 0,28m đến
0,4lm, dày ổcm - 7cm. Đá màu xám đen nhạt, độ cứng cao.
+ Bệ - tượn g thờ

Bệ ihờ Gò II a
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Tại gò Iĩa tìm được bệ thờ chính vốn đặt thờ trong lòng
tháp, do biến động bị hất ra ngoài. Bệ tạo dáng hình khối
hộp, gồm 4 phần gá lắp vào nhau. Mỗi phần bệ là một
phiến đá khối hộp, các góc cạnh cắt vuông vức, có kích
thước phù hợp khi lắp vào nhau tạo nên bệ thờ hoàn chỉnh.
Mặt trên là một phần còn lại của Yony. Đây là phiến đá
dày 0,14m, tạo dáng hình vuông, lòng được đục trũng
xuống. Chính giữa có mộng hình vuông đục xuyên qua
dùng để gá lắp Linga phía trên. Yony được đặt chồng khít lên
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Bản vẽ bệ thờ Gò II a
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phần phía dưới. Bệ thờ tạo dáng khối hộp thắt giữa chia hai
phần đăng đối nhau. Phần trên phiến đá hình khối hộp
vuông cạnh dài 0,75m, dày 0,12m, giữa đục lỗ tròn xuyên
qua đường kính 0,16m. Phần giữa khối hộp vuông, cạnh
thu vào dài 0,6m, cao 0,2m, bốn mặt được tạo cột góc cạnh
vuông đỡ phần trên. Chính giữa có lỗ mộng tròn xuyên
qua, lỗ tròn hình côn trên to dưới nhỏ, đường kính 7cm đến
16cm. Phần đế khối hộp vuông cạnh dài 0,8m dày 0,18m.
giữa có lỗ tròn xuyên qua, đường kính lỗ tròn 0,15m. các
khối đá ghép với nhau bởi các gờ nỗi với kỹ thuật chồng
khớp tạo nên sự ổn định của bệ với chiều cao toàn bệ
0,64m. Ngẫu tượng Yony- Linga bằng chất liệu đá thạch
anh màu trắng trong suôt, tìm được tại vách tường phía tây
lòng tháp. Bộ ngẫu tượng này được chế tác liền khối, kích
thước nhỏ. Yony thể hiện hình khối hộp vuông cạnh dài
2cmx2cm, cao l,7cm. Lòng trũng, chính giữa là Linga nhô
cao lên, Linga hình trụ tròn, thắt giữa cao l,2cm. Tượng Ganêsa

Y ony - Linga Gò II a
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tìm được tại cửa phía đông phế tích, đó là tượng có kích
:hước lớn được chế tác từ đá màu xám nhạt. Kết cấu đá
mạng thớ, cho nên do thời gian một phần đá bị tách ra làm
:ho phần trán tượng bị mất. Tượng cao l,2m, ngồi trên bệ
dày 0,38m, rộng ngang vai 0,7m, dày 0,35m. Phía dưới là
phần chốt hình thang cân thót về đáy dài 0,14m dùng để gá
với bệ. Tượng được thể hiện ngồi nhìn thẳng, đầu nổi cao,
trán vỡ, hai tai to buông xuống vai, vai vuông, vòi to vắt
sang bên phải. Hình khối thể hiện to thô, có tính ước lệ,
tượng Ganêsa thường gắn với hình ảnh của thần Sihva. Ngoài
những hiện vật tiêu biểu đã nêu, tại đây còn thu được các
mảnh vòi Yony, mảnh tượng vỡ cùng 59 hiện vật gốm
¿Ồm: 6 mảnh miệng, 01 vòi, 01 nắp vung, 01 chân đế và 50
mảnh thân của nhiều loại hình đồ gốm vỡ ra. Gốm ở đây
dược chế tác từ nguyên liệu đất sét lọc kỹ pha bã thực vật
hoặc cát mịn, độ nung cao, màu xám nhạt khá cứng. Đáng
chú ý là chiếc vòi ấm hình con tiện được tạo dáng khá đặc
biệt với vòng xuyến vây quanh miệng. Những hiện vật này
góp thêm tư liệu phản ánh đời sống sinh hoạt, kinh tế, tinh
thần của cư dân chủ nhân di tích.
- Hiện vật trong lòng kiến trúc.
Hiện vật trong lòng kiến trúc là những hiện vật tìm
được chôn sát đáy trụ giới giữa lòng tháp. Sau khi xử lý
hiện trạng kiến trúc hiện còn, chúng tôi tiến hành khai quật
lòng tháp để tìm hiểu về những quy tắc xử lý nghi thức tôn
giáo trong quá trình trụ giới trong lòng tháp Gò II a xây
dựng và sử dụng kiến trúc này. Bóc toàn bộ lớp đá lát nền.
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phía dưới lòng tháp được lát 3 lớp gạch phẳng dày 0,24m
liên kết thành khối vững chắc, các lớp gạch này lát so le nhau

Bản vẽ: Tượng Ganêsa Gò II a
tạo nên sự kín tuyệt đối trên bề mặt lòng tháp. Dưới lớp
nền gạch là lớp gạch vụn trộn nhựa cây màu trắng đục
được đầm lèn chặt tạo nên lớp bê tông gạch dày 0,7m.
Khối bê tông này liên kết thống nhất tạo nên sự vững chắc.
Tại độ sâu l,lm đến 2,8m là lớp đá hộc nhiều kích cỡ khác
nhau trộn lẫn cát vàng, sỏi cuội sông đầm lèn chặt. Dưới
lớp này chính giữa lòng tháp xế về góc đông nam xuất lộ
trụ giới xây trong lòng tháp. Trụ xây bằng gạch tạo khối
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Trụ giới trong lòng tháp Gò số lia
hộp vuông đứng, cạnh dài 0,75mx0,75m; chính giữa khối
hộp là một lỗ vuông, cạnh dài 12cmxl2cm, bên trong chứa
đầy đất hạt mịn màu xám đen nhạt. Dưới lớp đá hộc trộn
cát sỏi là lớp đất màu xám nhạt, mịn, được làm sạch tạp
chất đổ dày 0,7m. Sát đáy nền lòng tháp là lớp cát vàng hạt
thô được lọc sạch đổ dày 0,2m. Toàn bộ trụ giới cao l,3m,
đế trụ loe dần ra với hai lớp gạch tạo nên bậc cấp, bậc trên
cạnh dài 0,87m, bậc dưới 0,95m. Dưới đáy trụ là hộp cát
màu vàng nhạt, hạt thô, kích thước dài 29cm X 29 cm, dày
20cm trong lớp cát có chứa các hiện vật. Các hiện vật thu
được ở đây gồm 109 lá vàng mỏng với nhiều kích cỡ khác
nhau, 6 viên đá màu kích thước nhỏ. Phân bố các hiện vật
trong hộp cát cho thấy: các lá vàng có kích thước lớn, dài
được xếp ven thành hộp cát, những lá kích thước nhỏ đặt
gần trung tâm và chính giữa là các viên đá màu. Trong 109
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Các lá vàng tại Gò lia
lá vàng được cắt nhiều hình thù khác nhau, với nhiều kích cỡ,
trên đó hầu như tất cả được điêu khắc trang trí với nhiều đề
tài khác nhau phản ánh nội dung liên quan đến các vị thần,
các con vật huyền thoại trong Ân Độ giáo. Phân loại theo chủ
đề có thể thấy 54 mảnh trang trí hình ảnh các vị thần hay các
tín đồ; 2 mảnh trang trí hình voi, 2 mảnh trang trí hình cá sấu,
ngoài ra là các hình bò Nandin, ngựa, thần Ganêsa hay các
biểu tượng liên quan đến các thần như đinh ba, dao ngắn, mũi
tên, giáo... Sau đây là những hiện vật tiêu biểu.
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Nhóm hiện vật ký hiệu 95 - CT - GIIA 01 - 06 là
những lá vàng mỏng dài hình chữ nhật. Kích thước dài từ
8cm đến 9,4cm, rộng l,lcm đến l,4cm trên mặt khắc hình
ảnh các thần hay Tu sĩ (?).

H iện vật ký hiệu 95 - CT G lla 0 1 - 0 6

Hiện vật ký hiệu 01 thể hiện hình ảnh 12 vị thần trong
tư thế ngồi, nhìn thẳng với gương mặt ngắn vuông cằm hơi
nhọn, ngực nở, thân thon, vai nhô với tay chống trong
nhiều tư thế. Hiện vật ký hiệu 02 thể hiện hình ảnh 8 vị
thần trong tư thế ngồi, gương mặt vuông mắt tròn nhỏ,
sống mũi thấp miệng hẹp, cằm thon. Đầu đội mũ hình trụ
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tròn mỏng rộng trùm phủ đầu, hai vai nở, hai tay chóng trong
nhiều tư thế. Ngực nở, thân thon gọn, quanh thân thắt một sợi
dây mảnh. Tai đeo đồ trang sức chảy dài xuống vai.
Hiện vật ký hiệu 03 thể hiện hình ảnh trong tư thế ngồi
của 11 vị thần với gương mặt vuông, mắt tròn nhỏ, sống
mũi thấp miệng hẹp, cằm hơi vuông. Vai ngang hơi nhô,
thân thon gọn, hai tay buông trong nhiều tư thế khác nhau.
Hiện vật ký hiệu 04 thể hiện hình ảnh 7 vị thần trong tư
thê ngồi. Đầu đội mũ trụ tròn dẹt, vành rộng trùm lên đầu,
gương mặt thon tròn, trán rộng, mắt nhỏ miệng hẹp, cằm
thon. Thân thon gọn, vai rộng tay buông xuôi uốn theo
thân trong nhiều tư thế khác nhau.
Hiện vật ký hiệu 05 khắc tạc 11 vị thần trong tư thế ngồi
nhìn thẳng với gương mặt vuông, trán rộng, mắt tròn nhỏ,
sống mũi thấp, miệng hẹp cằm thon nhọn. Vai ngang, hai tay
buông xuôi dọc theo thân trong nhiều tư thế khác nhau.
Hiện vật ký hiệu 06 thể hiện 4 vị thần ngồi trong tư thế
nghiêng có gương mặt trái xoan, sống mũi hơi cao thẳng,
miệng hẹp. Vai vuông ngực nở thân thon gọn, tay chống trong
nhiều tư thế. Kích thước lá này nhỏ nhất dài 4,lcm, rộng
l,4cm. Đây là những hình ảnh thể hiện các tín đồ hay các vị
thần, khó có một lòi bình luận chính xác. Trong các tác phẩm
nghệ thuật khắc tạc hình ảnh các vị thần mang nội dung Ân Độ
giáo, chúng tôi chưa gặp một tác phẩm nào lại thể hiện đông
số lượng thần trên một tác phẩm. Đây có lẽ là hình ảnh các tu
sĩ Bàlamôn, những người đại diện, tầng lớp trung gian nối tâm
linh giữa thần và tín đồ mới đông đảo như vậy. Họ đang ở
trong các tư thế ngồi tu luyện?
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Hiện vật ký hiệu 95 - CT - Gil a 27 -28 -29. Đây là 3 lá
vàng mỏng được cắt theo đề tài trang trí. Hiện vật ký hiệu
27 là lá vàng mỏng hình chữ nhật đầu cắt vê tròn tạo nên
dáng hình trụ. Đề tài thể hiện là hình ảnh vị thần trong tư
thế ngồi, đầu đội mũ trụ tròn dẹt mỏng, trên đỉnh có núm
nhọn, tóc chảy dài hai bên ôm lấy gương mặt. Mặt vuông
phương phi, mắt nhỏ tròn, sống mũi cao, miệng hẹp, cằm vê

Trang trí các hiện vật 95 CT - Gil a 27- 28 - 29

tròn. Tư thế ngồi thẳng, vai vuông, ngực nở, bụng thon,
quanh thân quấn một tà vải hẹp. Hai chân xếp bằng giao
nhau, lòng bàn chân ngửa. Hai tay thể hiện hai tư thế, tay trái
buông dọc theo thân, bàn tay đặt nhẹ lên đùi. Tay phải giơ lên
trong tay cầm một bồng sen. Đây có thể là hình ảnh thể hiện
thần Visnu. Kích thước dài 2,5cm, rộng l,7cm. Hiện vật ký
hiệu 29 là hình ảnh một nữ thần ngồi trong tư thế ngồi quỳ,
hai chân gập thân quay về phía trước. Nữ thần đầu đội mũ trụ
tròn dẹt, chóp mũ nhọn nhô lên, gương mặt thoan thả, hai tai
đeo đồ trang sức chảy dài xuống vai. Mắt nhỏ, sống mũi cao,
cánh mũi hẹp, cằm thon. Tư thế ngồi thoải mái, mông đặt lên
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gót chân, hai chân gập. Vai thon, ngực nỏ, quanh thân quấn
tà váy nhiều lớp, Hai tay, một tay cầm bông sen giơ cao, một
tay thả dọc theo thân. Đây là hình ảnh nữ thần Laskmi. Kích
thước dài 2,8cm, rộng 1,8cm.
Hiện vật ký hiệu 28 là hình ảnh một nam thần thể hiện
trong tư thế ngồi thoải mái, đầu đội mũ trụ tròn dẹt, trên
đỉnh có núm nhỏ nhọn nhô lên, hai bên tóc chảy dài ôm lấy
khuôn mặt. Gương mặt nhìn thẳng, mắt nhỏ tròn, sống mũi
thấp, cánh mũi nở. Vai vuông, ngực nở, bụng to tròn. Tư
thế ngồi hai chân co, chống nhô đầu gối, dang rộng trong
tư thế nghỉ ngơi. Một tay xuôi dọc theo thân, một tay đặt
lên mu bàn chân. Quanh thân quấn tà vải mỏng, vạt buông
phủ phía trước. Kích thước dài 2,8cm, rộng l,8cm. Hiện vật
ký hiệu 95.CT.GIIa-30 là lá vàng mỏng có hình chữ nhật,

Trang trí hiện vật 95 CT G lla -30
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đầu cắt vê tròn theo hình trang trí. Đề tài thể hiện hình ảnh
một vị thần trong tư thế ngồi hai chân vắt chéo nhau. Một
chân co, một chân co nghiêng, mông đặt vào gót chân. Đầu
đội mũ trụ tròn dẹt, đỉnh có chóp nhọn, vai nở bụng thon.
Một tay chống, một tay giơ, khuỷu tay đặt trên đầu gối.
Kích thước dài 2,2cm, rộng l,5cm.
Hiện vật ký hiệu 95 - CT - Glla 31 -32 -33- 34. Nhóm
hiện vật này có kích thước nhỏ, là những lá vàng mỏng,
hình chữ nhật, một đầu được cắt góc vê tròn theo hình ảnh
khắc tạc trang trí.

H iện vật ký hiệu 95 CT - G lla 32

Hiện vật ký hiệu 31 là hình ảnh một vị thần thể hiện
trong tư thế quỳ với đầu đội mũ chóp tròn dẹt, trên đỉnh có
núm nhọn.
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Gương mặt thon tròn thể hiện nhìn nghiêng, mắt nhỏ,
mũi thấp cằm vê tròn thon. Vai rộng nở, thân thon gọn. Tư
thế thể hiện ngồi quỳ, hai chân gập, mông đặt trên gót,
người xoay nghiêng, một tay chống thẳng, một tay đặt trên
đầu gối. Kích thước dài 2,4cm, rộng l,3cm.
Hiện vật ký hiệu 32 khắc tạc hình ảnh một vị thần ngồi
trên toà sen, tư thế ngồi thoải mái nhìn thẳng về phía trước.
Thần đội mũ chóp tròn dẹt, đỉnh có chóp nhọn nhỏ nhô lên.
Gương mặt vuông, cung mày cao dài, mắt nhỏ, sống mũi
ngắn thấp, cằm vê tròn. Tai đeo đồ trang sức chảy dài
xuống vai. Vai nở, người thon, bụng to phệ, ngồi trong tư
thế thoải mái, hai chân mở rộng, một chân đặt nằm trên
mặt bệ, một chân co, một tay chống, một tay đặt trên đầu
gối. Thần toạ lạc trên chiếc bệ mỏng xung quanh trang trí
các bông sen hướng lên. Kích thước dài 2,3cm, rộng
l,7cm. Đây có thể là hình ảnh của thần Brahma.

Hình ảnh một số vị thần khắc trên các lá vàng Gò lia
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Hiện vật ký hiệu 33 thể hiện hình ảnh vị thần trong tư
thế ngồi nghiêng với đầu đội mũ tròn dẹt, đỉnh có núm
nhọn, gương mặt vuông, mắt nhỏ, mũi ngắn, miệng hẹp,
cằm vê tròn. Vai rộng, vuông. Người thon gọn. Tư thế ngồi
thoải mái, hai chân chống bắt chéo nhau, một tay chống
thẳng, một tay đặt trên đầu gối, cánh tay giơ về phía trước.
Kích thước dài l,9cm, rộng l,5cm. Hiện vật ký hiệu 34 là
hình ảnh một vị thần ngồi trên toà sen. Thân đội mũ tròn
dẹt, chóp có núm nhọn nhô lên. Gương mặt trái xoan thon
thả, mắt dài nhỏ, sống mũi cao, cánh mũi hẹp, miệng rộng,

Hình ảnh một vị thần khắc trên lá vàng Gò lia

cằm vê tròn. Ngực nỏ rộng, bụng thon. Tư thế ngồi xếp
bằng, bàn chân giấu trong lòng; hai tay mỗi bên ôm một
búp sen. Thần ngòi trên toà sen mỏng với những bông sen
nhỏ dài, nhiều lớp cánh hướng lên. Kích thước dài 2,6cm,
rộng l,8cm. Đây là hình ảnh của thần Visnu.
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Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 70, khắc tạc hình ảnh một
vị thần ngồi trong tư thế thoải mái. Đầu vị thần đội mũ tròn
dẹt, đỉnh có núm nhỏ nhô lên ôm lấy gương mặt khá thanh
tú với mắt nhỏ dài, sống mũi cao, miệng rộng, cằm vê tròn.
Tai đeo đồ trang sức chảy dài xuống vai. Vai tròn nở, thân
thon gọn. Hai tay, một tay đặt trên đầu gối, một tay khuỳnh
thu vào lòng phía trước. Tư thế ngồi, một chân co đầu gối
chống nhô lên, một chân duỗi thoải mái. Kích thước dài
2,6cm, rộng l,3cm. Hiện vật ký hiệu 95 - CT Glla 71, thể
hiện hình ảnh một vị thần trong tư thế ngồi xổm, hai chân co,
đầu gối nhô cao. Vị thần đầu đội mũ tròn dẹt, đỉnh có núm
nhọn nhô lên, gương mặt trái xoan, trán rộng nở mắt nhỏ
dài, mũi thẳng cao, miệng hẹp, cằm vê tròn. Tai đeo trang sức
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chảy dài xuống vai. Vai nở, ngực rộng, thân tròn thon. Một
tay thu trước ngực, một tay đặt trong lòng. Hai chân ngồi
trong tư thế co, đầu gối nhô, hai đùi mở rộng. Kích thước
dài 2,8cm, rộng l,5cm.
Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 75, là một lá vàng mỏng
hình chữ nhật kích thước dài 2cm, rộngl,6cm, thể hiện
hình ảnh vị thần trong tư thế ngồi. Vị thần đầu đội mũ tròn
dẹt, đỉnh mũ có núm nhọn nhô lên ôm lấy gương mặt hơi
vuông, hai mắt tròn nhỏ, sống mũi thấp, cánh mũi rộng,
cằm vê tròn. Vai rộng nở, ngực căng, thân thon gọn khoẻ.
Hai tay, một tay giơ lên, một tay chống thoải mái bên sườn.
Tư thế ngồi hai chân gác chéo nhau, một chân chống đầu
gối nhô cao, một chân đặt nằm. Hiện vật ký hiệu 95 CT
Glla 81, là lá vàng mỏng cắt góc vuông vức, kích thước dài
2.5cm, rộng l,2cm, khắc tạc hình ảnh một vị thần thể hiện
trong tư thế ngồi. Đầu thần đội mũ tròn dẹt, đỉnh có núm nhọn
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nhô lên, hai bên tóc buông xuống ôm lấy gương mặt
vuông, cằm thon nhọn. Mắt tròn nhỏ, sống mũi thấp, cánh
mũi nở, miệng hẹp. Vai rộng, ngực nở, thân thon gọn. Tư
thế ngồi thoải mái, hai chân bắt chéo nhau. Một tay chống
xuống dọc theo thân, một tay thu vào lòng.
Hiện vật ký hiệu 95CT Glla 82, có hình chữ nhật cắt
góc vuông vức, kích thước dài 2,5cm, rộng l,4cm, thể hiện
hình ảnh vị thần trong tư thế ngồi. Thần đội mũ tròn dẹt,
đỉnh có núm nhọn nhô lên ôm lấy gương mặt vuông cằm
vê tròn với mắt nhỏ dài, sống mũi cao, cánh mũi hẹp,
miệng rộng. Vai rộng, ngực nở thân tròn thon. Tư thế ngồi
khá thoải mái, hai chân giang rộng, một chân chống đầu
gối nhô cao, một chân đặt nằm. Một tay đặt trên đầu gối,
một tay thu vào trong lòng. Quanh bụng quấn một tà vải
nhỏ, dải buông uốn lượn nhẹ trước bụng. Hiện vật ký hiệu
95CT GIIa84 - 95, là những lá vàng mỏng cắt góc vuông vức,
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k ích thước dài 2 ,6 c m -3 cm , rộng l,7 c m - l,2 c m khắc tạc
hình ảnh vị thần n g ồ i trong tư th ế thoải m ái. Đ ẩu thần đ ội
m ũ tròn dẹt, đ ỉn h c ó núm nh ọn n h ỏ n h ô lên . hai b ên là làn
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tóc ch ả y dài x u ố n g vai hơi uốn x o ă n ô m lấy gư ơ n g m ặt
vu ôn g, cằm v ê tròn. H ai m ắt nhỏ dài, số n g m ũi cao, cánh
m ũi hẹp, m iệ n g hẹp. V ai nở ngự c căn g, thân tròn thon. Tư
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th ế n g ồ i hai ch ân bắt c h é o nhau thoải m ái, m ột tay ch ố n g
thẳng d ọc th eo thân, m ột tay thu vào lò n g , trong tay cầm
c h iế c g ậ y n gắn đầu tròn tù hay hình b ô n g sen . Đ â y c ó thể
là hình ảnh của thần V isn u với g ậ y tày, b ô n g sen trong tay,
vật b iểu tượng q u y ề n uy của thần. H iện vật k ý h iệu 95 - CT
G IIa85, là lá vàng m ỏ n g hình chữ nhật, thể hiện hình ảnh
vị thần trong tư th ế n g ồ i, đầu đ ộ i m ũ tròn dẹt, đỉnh có núm
tròn nh ọn n h ô, hai b ên là tó c ch ả y dài

b u ôn g x u ố n g ô m

lấy gư ơ ng m ặt tròn n gắn với m ắt n h ỏ, số n g m ũi ca o , cán h
m ũi h ẹp, m iệ n g rộng, cằm vê tròn. V ai nở, ngự c rộng, thân
tròn thon. Tư th ế n g ồ i hai ch ân bắt c h é o nhau, đầu g ố i m ở
rộng. M ột tay c h ố n g thẳng d ọ c th eo thân, m ột tay cầm đinh
ba g iơ lên . Đ â y là hìn h ảnh củ a thần Sihva với vật biểu
tượng là c h iế c đin h ba,vũ k h í của thần Sihva dùng để g iết
cọp được thể h iệ n th eo n ội dung trong thần thoại. Thần
thoại kể rằng “ N g à y xưa c ó g iố n g ngư ờ i trong rừng sâu
m u ốn sát hại thần Sihva. N h ân lú c Sihva vào rừng sâu, họ
bèn làm phép dụ cọp đến vồ thần. M ột c o n c ọ p x ô n g tới định
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xé xác thần. Nhưng thần mỉm cười, cầm cây đinh ba đâm
thọc vào miệng cọp, cọp chết tươi ngay. Sau đó thần
dùng ngón tay út rạch bụng cọp lột da làm áo choàng”.
Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 86, là lá vàng mỏng hình
chữ nhật khắc tạc hình ảnh vị thần thể hiện trong tư thế
ngồi thoải mái. Thần độ mũ tròn dẹt, đỉnh có núm tròn
nhỏ, hai bên là những mớ tóc dài chảy xuống ngang vai
ôm lấy gương mặt tròn ngắn với mắt nhỏ tròn,sống mũi
cao, cánh mũi hẹp. Vai nở, ngực rộng, thân thon gọn ,
một tay chống thẳng dọc theo thân, một tay thu phía
trước trong tay cầm cây đinh ba. Tư thế ngồi hai chân bắt
chéo nhau thoải mái. Kích thước dài 2,4cm, rộng l,3cm.
Đây là hình ảnh của thần Sihva. Nhóm hiện vật ký hiệu
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95 CT Glla 94-98-99-101-102-103-104-105-106-107 108 -109, gồm 12 hiện vật là những lá vàng mỏng được
khắc tạc cùng một chủ đề Đó là hình ảnh vị thần thể hiện
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trong tư thế ngồi với mũ tròn dẹt, chóp mũ có núm nhò
ôm lấy gương mặt tròn ngắn, mắt tròn nhỏ, sống mũi
thấp, cánh mũi nở, miệng rộng, cằm vê tròn. Vai nở,
ngực rộng, thân thon gọn, một tay chống dọc theo thân,
một tay thu vào lòng. Đặc biệt là tư thế ngồi đều thể
hiện giống nhau với hai chân bắt chéo thoải mái. Kích
thước các hiện vật dài 2cm đến 2,4cm, rộng 0,8cm đến
l,7cm. Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 88 - 93, thể hiện
hình ảnh hai vị thần công kênh nhau. Hiện vật ký hiệu
88, người phía dưới thể hiện đứng hai chân khuỳnh rộng
vững trãi. Đầu đội mũ tròn dẹt, đỉnh có núm nhọn ôm
lấy gương mặt tròn, mắt nhỏ dài, cánh mũi hẹp. Vai nở
rộng đỡ người ngồi phía trên. Thân tròn thon khoẻ
mạnh, trong tư thế đứng hai tay ôm chân người phía trên
vắt qua vai. Người phía trên đầu đội mũ hình trụ tròn có
tán che phía sau, tóc chảy dài hai bên ôm lấy gương mặt
tròn thon, mắt nhỏ dài, sống mũi cao, cánh mũi hẹp.
Miệng rộng, cằm vê tròn. Vai nở, thân thon gọn ngồi trên
vai vị thần phía dưỡi hai chân vắt qua vai. Trong tay cầm
chiếc gậy ngắn biểu tượng của quyền uy. Hiện vật ký
hiệu 93, thể hiện người phía dưới đội mũ tròn dẹt, chóp
mũ có núm nhọn, gương mặt tròn, mắt nhỏ cánh mũi
hẹp, miệng rộng cằm vê tròn nhỏ, vai nở thân thon khoẻ
mạnh, thể hiện trong tư thế đứng khom đỡ người phía
trên, hai tay buông dọc theo thân. Thân thon gọn hai tay
ôm lấy đầu người phía dưới, hai bàn chân đặt trên vai,
chân mở rộng, đầu gối khuỳnh hai bên cân xứng thân.
Người ngồi trên vai đầu có 3 lọn tóc hình bán nguyệt nhô
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lên ôm lấy gương mặt tròn thon, mắt nhỏ tròn, sống mũi cao
Cánh mũi hẹp, miệng rộng, cằm vê tròn. Thân thon gọn, hai tay
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ôm lấy đầu người phía dưới, hai bàn chân đặt trên vai, đầu
gối mở rộng, khuỳnh hai bên cân xứng. Cùng với những lá
vàng khắc tạc hình ảnh các vị thần nói trên, có hình ảnh
các thần được nhận diện qua những vật cầm biểu tượng,
nhưng đa phần các hình ảnh ấy khó nhận được nội dung
các lá vàng đó khắc tạc thể hiện vị thần nào. Để bổ sung
cho những nhận biết này, trong 109 lá vàng tìm được còn
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cho thấy có 13 lá vàng được khắc tạc hình ảnh các vị thần
cưỡi những con thú liên quan. Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla
72- 90, thể hiện hình ảnh vị thần cưỡi con ngỗng đang bay.
Thần ngồi trên lưng ngỗng đội chiếc mũ tròn dẹt, chóp có
núm nhỏ ôm lấy gương mặt vuông, cằm vê tròn với đôi mắt
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nhỏ dài, sống mũi cao, cánh mũi hẹp, miệng nhỏ. Tư thế
thể hiện nhìn nghiêng với vai nở, người thon vươn về phía
trước, một tay giơ thẳng về phía trước, một tay co giấu
phía sau. Một chân co ép vào sườn ngỗng. Ngỗng thể hiện
tư thế đang bay với đầu thon nhỏ vươn cao, mỏ ngắn
nhọn, thân thon, lông đuôi bay tua về phía sau. Đây là
hình ảnh thần Brahma với ngỗng thần Hamsa. Kích thước
dài 2,7cm, rộng l,5cm và dài 2,5cm, rộng l,2cm. Hiện vật
ký hiệu 95 CT Glla 76, khắc tạc hình ảnh vị thần cưỡi con
thú. Vị thần đầu đội mũ tròn dẹt chóp có núm nhọn nhô lên
ôm lấy gương mặt vuông, trán rộng nở, cằm vê tròn. Hai
mắt tròn nhỏ, sống mũi thấp, cánh mũi rộng, miệng rộng.
Hai tai to, vai nở thân thon gọn, tư thế ngồi trên mình con
thú trong tư thế nghiêng, một tay chống xuống lưng con thú,
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một tay giơ cao, trong tay cầm chiếc roi ngắn uốn cong
đầu. Thú có đầu thon, trên đầu có 2 sừng ngắn nhọn nhô
lên, cổ dài, thân thon, bốn chân đứng thẳng. Đây có thể
là con bò (?) Nan din vật cưỡi của thần Sihva. Kích thước
dài 2,5cm, rộng l,4cm. Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 77,
thể hiện hình ảnh vị thần cưỡi con thú mang hình con cá
sấu. VỊ thần ngồi trên mình cá, đầu đội mũ tròn dẹt, đỉnh
có núm nhọn,hai bên tóc chảy dài ôm lấy gương mặt
tròn, mắt tròn nhỏ, sống mũi thấp, cánh mũi rộng, miệng
rộng. Vai vuông ngực nở, thân thon gọn. Tư thế ngồi
nghiêng, một tay chống ngang sườn, một tay cầm chiếc
đinh ba giơ cao, chân ép sát sườn thú. Thú có mình thon
dài, đầu nhọn, miệng há rộng, đuôi như đuôi chim dài
nhọn phía sau. Đây có thể là con cá sấu, một con vật
quen thuộc của vùng đất. Với chiếc đinh ba cầm tay, có
thể nhận thấy đây là hình ảnh thể hiện thần Sihva. Kích
thước dài 2cm, rộng l,6cm.
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Hiện vật ký hiệu 95 CT GIIa78và 83, thể hiện hình ảnh
vị thần cưỡi thú. Vị thần đầu đội mũ trụ vuông, trên loe ra,
gương mặt tròn hơi thon, mắt nhỏ dài, sống mũi cao, cánh
mũi hẹp, miệng rộng, vai nở ngực rộng, thân thon gọn. Tư
thế ngồi trên mình thú với hai chân giang rộng, một chân
chống bàn chân đặt trên lưng thú, đùi ép sát vào sườn con
vật. Quanh bụng quấn tà vải mỏng, tà buông phía trước,
phủ lên lưng thú. Hai tay giơ, một tay cầm roi ngắn, một
tay cầm gậy. Thú thể hiện đầu thon nhọn, hai sừng ngắn
nhô lên, hai tai vểnh. Thân tròn thon, bốn chân vươn về
phía trước. Đây có thể là hình ảnh thần Sihva cưỡi bò
Nandin. Kích thước dài 2,8cm, rộngl,5cm và dài 2,7cm,
rộng l,7cm. Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 79, là hình ảnh
một vị thần đầu đội mũ tròn dẹt, đỉnh có núm nhọn nhô
lên, hai bên tóc chảy dài xuống vai ôm lấy gương mặt
vuông, cằm nhọn, mắt nhỏ, sống mũi cao, cánh mũi hẹp.
Miệng nhỏ, vai xuôi, thân thon gọn, một tay thu vào lòng,
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trong tay cầm chiếc chuỳ, một tay cầm chiếc roi chống
xuống đùi. Thú thể hiện trong tư thế động với mình thon,
cổ dài, đầu vươn cao như dáng con Hươu. Đây có thể là
hình ảnh của thần Visnu với chiếc chuỳ trong tay biểu
tượng trong tay(?). Kích thước dài 2,7cm, rộng l,5cm.
Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 80, là lá vàng mỏng hình chữ
nhật cắt góc vuông khắc tạc hình ảnh vị thần cưỡi voi. Vị
thần đầu đội mũ hình trụ, tai đeo đồ trang sức chảy dài
xuống vai ôm lấy gương mặt trái xoan với hai mắt tròn nhỏ,
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sống mũi cao, cánh mũi hẹp,miệng rộng, cằm thon nhọn.
Hai vai nở, ngực rộng, thân thon, hai tay thu phía trước,
một tay cầm chiếc đinh ba, một tay đặt trên đầu voi. Tư thế
thể hiện ngồi xổm, hai chân co, đầu gối mở, bàn chân đặt
trên lưng voi. Voi có đầu to trán rộng, hai tai to vểnh lên,
mắt nhỏ hẹp, vòi uốn cong vào phía trong. Kích thước dài
2,5cm, rộng l,2cm. Đây là đề tài thể hiện hình ảnh của
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thần Inđra. Theo thần thoại Ấn Độ trong trường ca RigVeda
thì thần Inđra là con của thần Aditi và Kasyapa, được coi là
vua của các thần “ Thần Inđra là vị thần phổ biến nhất. Thần
Inđra trang bị vũ khí là lưỡi tầm sét, tức là chiến thần, là
■thần phun mưa và là chúa tể của mọi thần linh. Có thị hiếu
về bạo lực là khuynh hướng từ thuở sơ sinh của thần Inđra.
Từ đầu đến cuối truyền thuyết về ông ta là đầy rẫy những

Hình ảnh một số vị thần khắc trên lá vàng Gò Ila

giai thoại về chiến tranh...Ông ta đánh bại tất cả mọi
quyền lực trong bầu trời, đánh bại bọn ác quỷ dưới âm
ty, đánh thần hạn hán, đánh các vị thần linh... để giúp
loài người...”1.
1. Tham khảo thêm L.Malleret: Tìm hiểu biếu tượng nghệ thuật điêu
khắc Phật giáo - Balamôn giáo ở Đông Dương. Bản dịch tư liệu
Viện Khảo cổ học.
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Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 100, khắc tạc hình ảnh vị thần
cưỡi con thú khá lạ. Thần đội mũ tròn dẹt, đỉnh có núm
nhọn, hai bên tóc chảy dài xuống vai ôm lấy gương mặt
phương phi với mắt nhỏ dài, sống mũi cao, cánh mũi hẹp,
miệng nhỏ. Thần cưỡi thú trong tư thế nhìn nghiêng với
thân thon gọn, một tay chống vào hông, một tay nắm bờm
thú. Hai chân ép sát sườn con thú thể hiện trong tư thế
động. Thú thể hiện đứng, có đầu tròn to, mặt dữ tợn, xung
quanh bờm chảy dài. Thân to khoẻ, bốn chân to, trông như
con Sư tử.
Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 87, là hình ảnh một vị
thần ngồi trên bánh xe hình tròn. Thần đội mũ trụ tròn dẹt,
đỉnh có núm nhỏ ôm lấy gương mặt tròn, mắt tròn nhỏ,
sống mũi thấp, cánh mũi to, miệng rộng, cằm vê tròn. Hai
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•ai nở, ngực rộng, thân thon gọn, tư thế ngồi trên bánh xe
ườn với nhiều nan tia ra. Một tay chống vào hông, một tay
cám bông sen. Kích thước dài 2,4cm, rộng l,5cm. Với
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bánh xe thời gian, có thể thấy đây là hình ảnh thể hiện thần
Surya (thần Thái dương). Theo thần thoại Ân Độ; Surya là
thần mặt trời “Thần mặt trời cuốn gọn màn u tối, vứt nó
xuống biển và đem ánh sáng đến cho mọi người. Thần cưỡi
chiếc xe có 7 con ngựa hồng dữ tợn kéo đi rất nhanh. Tối
đến thần biến mất hay đi. đâu chẳng ai biết làm cho loài
người mong đợi tha thiết cho đến lúc nàng rạng đông bừng
dậy dọn đường và đánh xe cho thần hiện ra. Rồi thần lại
tiếp tục mang ánh sáng và niềm vui đến cho loài người làm
việc và kiếm sống...”1. Ngoài những lá vàng khắc tạc hình
ảnh các vị thần, ở đây còn những lá vàng khắc tạc hình ảnh
các con thú thần linh liên quan đến các vị thần.

Hình ảnh khắc tạc hình con ốc và hình chuỳ

Hai hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 21 - 23- 24, thể hiện
hình ảnh con voi trong tư thế khác nhau. Hiện vật ký hiệu
21, con voi có đầu to, trán rộng, mắt nhỏ dài, hai tai to xoè
rộng, vòi vươn dài, cuối vòi hơi uốn cong cuốn lại. Thân
tròn to, lưng uốn cong, bốn chân to vững trãi. Đuôi chảy
dài phía sau. Hiện vật ký hiệu 24, thể hiện hình con voi
trong tư thế động với đầu to, trán rộng nhô ra, mắt nhỏ dài,
1. Tham khảo thêm. L.Malleret:Tìm hiểu biểu tượng nghệ thuật... Tài
liệu đã dẫn.
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tai to chảy xuống, vòi dài uốn cong, ngà ngắn nhọn. Thân
tròn to, sống lưng uốn cong. Bốn chân to khoẻ vững trãi, đuôi

H iện vật trang trí hlnh bò Nandin và ngựa

ngắn. Đây là hình ảnh thể hiện con voi vật cưỡi của thần
Inđra. Hiện vật 23 thể hiện đầu voi nhìn thẳng với trán rộng
nở, mắt tròn to lồi hẳn ra. Trán trang trí hoa văn móc xoắn
nối nhau thành dải treo phía trước. Vòi nhỏ dài vắt sang
một bên, trên trán và vòi có vạch ô chéo.
Hiện vật ký hiệu 95 CT GIIa22, thể hiện hình ảnh
thần Ganêsa trong tư thế ngồi nhìn thẳng. Ganêsa có đầu voi
mình người với đầu to, hai tai rủ hai bên, vòi dài uốn cong

Hiện vật trang trí hình rùa
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đặt lên lòng bàn tay phía trước. Vai nở, ngực to, hai tay thu
vào lòng đỡ lấy vòi. Hai chân xếp bằng, dáng vững trãi.
Kích thước dài 2,2cm, rộng l,5cm.
Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 26, thể hiện hình ảnh bò
Nandin trong tư thế nằm. Bò có đầu to, hai sừng cong
nhọn, tai vểnh, thân to mập, lưng có khối u nổi hẳn lên, hai
chân trước gập, hai chân sau giấu vào trong bụng, đuôi dài
buông phía sau. Kích thước dài l,7cm, rộng l,2cm. Đây là
vật cưỡi của thần Sihva.
Hiện vật ký hiệu 95 CT Glla 20, khắc tạc hình ảnh con
ngựa trong tư thế động, ngựa có đầu thon dài, cổ cao, bờm
dựng, thân dài thon, bốn chân đứng, một chân phía trước
như nhấc lên chuẩn bị chạy. Đuôi dài rậm buông phía sau.
Kích thước dài 2,8cm, rộng l,6cm. Đây là hình ảnh con
ngựa gắn với thần Surya- vật cưỡi của thần thời gian.
Hiện vật ký hiệu 95 CTGIIa 18-19 thể hiện hình con
rùa với đầu thon nhọn nhô khỏi mai, hai mắt hình chấm tròn.

Hiẹn vật trang trí hình dao ngắn và bình âm
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Mai rùa hình elíp, giữa có sống nổi gồ lên. Bốn chân từ
mai nhô ra chĩa 4 hướng thể hiện tư thế đang bơi. Kích
thước dài 2,lcm - 2,5cm, rộng l,5cm - l,7cm. Nội dung
thể hiện sự hoá thân của thần Visnu trong thần thoại
khuấy biển sữa.
Hai hiện vật 95 CT Glla 11 - 12, thể hiện hình ảnh con
cá sấu với đầu thon nhọn, mõm dài nhọn, thân thon dài,
đuôi nhọn ngắn, trên thân có trang trí hoa văn hình vẩy
cá. Kích thước dài 2cm - 3,5cm, rộng l,6cm. Trong các
mảnh vàng còn lại còn được trang trí các hình bánh xe,
hình đinh ba, dao ngắn, giáo, tù và hình ốc, mũi tên, hình
chuỳ, hình chiếc ấm, hình sóng nước, hình bông sen v.v...
Đó là hình ảnh vật tượng trưng liên quan đến các vị thần
Ân Độ giáo, hay một sự tích trong thần thoại làm nên một
bộ sưu tập phong phú về các loại hình hoa văn trong nghệ
thuật trang trí, thấm đậm tinh thần nội dung tôn giáo.
Ngoài những lá vàng, trong trụ giới còn tìm được 6 hiện vật
là những mảnh đá màu nhiều kích cỡ màu sắc khác nhau:
nâu sẫm, vàng nhạt, xanh lơ, hồng nhạt, tím biếc. Những
hiện vật này có khả năng liên quan đến nội dung tôn giáo.
Toàn bộ số hiện vật thu được trong lòng kiến trúc Gò lia
được coi là một bộ sưu tập phong phú gồm nhiều loại
hình, chất liệu. Đặc biệt những hình trang trí trên các lá
vàng đã phản ánh sự đa dạng phong phú hình ảnh các vị
thần linh, các con vật, các vật biểu tượng tôn giáo liên
quan, góp thêm những hiểu biết về chủ nhân, niên đại của
nhóm di tích quan trọng này. Nhìn tổng thể kiến trúc tại
Gò Ha được xây dựng tại vị trí được coi là trung tâm của các
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Các viên đá màu tìm được tại Gò lia
Nguồn: Tư liệu V iện Khảo cổ học

kiến trúc Gò số II và các kiến trúc trên địa bàn xã Quảng
Ngãi. Đây là một kiến trúc có quy mô tương đối lớn, bình
đồ kiến trúc hình chữ nhật, phía trước có tiền phòng dẫn
vào tháp được xây dựng khá quy chuẩn với chất liệu gạch
là chủ yếu. Bên cạnh đó chất liệu đá giữ vai trò quan trọng.
Kiến trúc này được khắc tạc trang trí khá hoàn chỉnh với
hoa văn đường diềm phân biệt đế và thân tháp, hệ thống trụ
áp tường đăng đối, có nhịp điệu cân bằng sáng sủa. Đặc
biệt là hệ thống chất liệu đá sử dụng xây dựng phòng tiền
sảnh với hệ thống cột đá, mi cửa được khắc tạc trang trí
đẹp, giàu tính thẩm mỹ. Có thể coi đây là một công trình
kiến trúc được xây dựng trang trí đẹp nhất trong các kiến
trúc được biết ở Cát Tiên.
+ Gò Ilb.
Gò Ilb được xây dựng sát Gò lia, đây là một kiến trúc
đổ nát, gạch vùi thành gò cao khoảng gần 2m so với địa
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hình xung quanh, phủ trên mặt gò là các loại cây ăn quả
ngắn ngày được người dân ở đây trồng trọt. Do lòng hiếu
kỳ, những năm 90 thế kỷ trước khi khai phá vùng đất này
những người dân đã đào trên đỉnh gò một hố lớn, tại đây
xuất lộ các lớp gạch cùng những thành phần kiến trúc đá bị
vùi lấp. Năm 1998, Gò Ilb được tổ chức khai quật làm xuất
lộ toàn bộ những dấu vết còn lại của kiến trúc này.1
Kiến trúc.
Phế tích kiến trúc tháp tạị Gò Ilb là một kiến trúc được
xây lùi về phía sau so với mặt bằng tháp lia, cách chân đế
tháp lia 2m về phía tây - bắc. Cấu trúc tháp còn lại chia
làm hai phần, đế tháp cao l,lm , mặt bằng hình vuông kích
thước 8,3m x8,3m, được xây như một khối gạch khổng lồ
giật cấp nhiều lần làm nền cho thân tháp vươn lên. Phân
chia đế và thân tháp là hệ thống cột cửa tháp khắc tạc hoa
văn hình tròn bán khuyên dẹt. Thân tháp có bình đồ mặt
bằng hình chữ nhật hướng đông - tây. Kích thước trung
bình dài 3,6m, rộng 3,13m. Tường tháp còn lại cao từ 0,8m
đến l,2m, dày trung bình 0,75m được xây bằng gạch liên
kết vững chắc. Các viên gạch xây câu móc vào nhau không
có mạch vữa liền khít tạo khối ổn định. Các mặt tường tháp
có dấu vết của hệ thống cửa giả với hệ thống trụ áp tường
đối xứng nhau. Cột cửa giả xây khối vuông nhô khỏi tường,
chạy dọc theo thân tháp vươn lên. Lòng tháp hình chữ nhật
1. Phần này tham khảo thêm: Nguyễn Tiến Đông: Khu di tícli Cát
Tiên - Lâm Đồng. Luận án tiến sĩ Lịch sử. Hà Nội 2002. Tư liệu
Viện Khảo cổ học.
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chữ nhật hướng đông - tây dài 2,8m, rộng 2,47m, tường
lòng xây phẳng nhẵn, cửa mở về hướng đông. Hai bên là
hai trụ cửa xây nhô khỏi tường tháp. Chân cột có trang trí
hoa văn, hình tròn bán khuyên được khắc tạc trực tiếp lên
gạch làm tăng thêm giá trị mỹ thuật cho kiến trúc. Phía
trước là phòng tiền sảnh dẫn vào lòng tháp để lại dấu vết
cho biết c ó mặt bằng hình vuông, kích thước 2,4m X 2,4m
với 5 bậc cấp lát đá phiến đi lên cửa tháp, mỗi bậc chênh
nhau trung bình 0,23m. Trước cửa còn phiến đá bậc cửa
giữ nguyên tại kiến trúc. Dựa vào lỗ mộng bậc cửa cho biết
cửa tháp rộng 0,86m. Lòng tháp được lát gạch phẳng. Phía
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trước tháp Ilb là khoảng sân rộng lát gạch phẳng, nối liền
với sân tháp lia được nhận rõ bằng một gờ nổi phân chia sân
hai kiến trúc. Xung quanh tháp lia và Ilb là hệ thống tường
bao, tường bao cách nền tháp khoảng lm, còn lại cao nhất
l,03m; dày l,5m. Tường bao được xây với kỹ thuật khá đặc
biệt. Hai mặt tường được xây phẳng tạo nên khoảng trống
giữa hai lớp gạch ở đó được chèn đầy bằng gạch vỡ, sỏi, đất
đầm lèn chặt tạo nên bức tường dày vững chắc. Như vậy có
thể thấy, kiến trúc Gò lia và kiến trúc Gò Ilb được xây dựng
trên cùng một địa điểm, được giới hạn không gian bằng
những dải tường bao. Dải tường bao này tiếp tục chạy dài
nối với các kiến trúc Gò IIc; Ild tạo nên một không gian
khép kín bao quanh nhóm di tích này. Kiến trúc Gò Ilb về
hướng có cùng hướng với kiến trúc gò lia nhưng quy mô
nhỏ hơn. Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch, chất liệu đá
tham gia ít. Có thể nói tháp Gò Ilb được gọi là tháp gạch.
Với dấu vết hiện thấy cùng diện tích lòng tháp nhỏ hẹp
(2,8m X 2,47m) và những hiện vật thu được có thể cho rằng
đây là một kiến trúc tháp thờ có bộ mái nhiều tầng thu nhỏ
đần lên trên. Hiện vật thu được qua khai quật tại Gò Ilb
không nhiều, nhưng có mặt hầu như đủ các loại hình, chất
liệu khác nhau. Đặc biệt ở đây tìm được khá nhiều vật liệu
đổ đất nung như gạch, ngói có hình dáng kích thước khác
nhau và được điêu khắc trang trí.
Hiện vật liên quan đến kiến trúc.
Để tạo nên hình hài kiến trúc, vật liệu được sử dụng tại
kiến trúc Gò Ilb gồm hai chất liệu chính đó là gạch và đá.
- Gạch là thành phần vật liệu chính sử dụng khi xây
tháp. Gạch ở đây có kích thước nhỏ, trung bình dài 0,24m,
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rộng 0,12m và dày 0,07m. Gạch có màu đỏ nhạt, độ cứng
khá cao, xương lẫn nhiều tro trấu nên có độ hút ẩm cao.
Gạch thường có hai loại, gạch lát sân có kích thước lớn
hơn, gạch xây tháp có kiến trúc nhỏ hơn. Gạch được xây
với kỹ thuật mài xếp chập với nhau, các viên gạch câu móc
vào nhau tạo nên độ liên kết bền vững. Giữa các viên gạch
thường có lớp nhựa màu đen nhạt, có khả năng chất kết
dính gắn các viên gạch với nhau là một loại nhựa cây (?).
Nhiều viên gạch được khắc tạc trang trí với những hoạ tiết
khác nhau: hoa sen, hoa chanh, lá cuốn, móc xoắn, chứng
tỏ ngôi tháp này vật liệu gạch được chú trọng khắc tạc
trang trí cho công trình kiến trúc thêm phần mỹ thuật.
- Ngói là loại vật liệu dùng trong bộ mái kiến trúc. Tại
phế tích kiến trúc Gò II b, tìm được khá nhiều ngói xếp
thành đống ven tường tháp Gò lia tiếp giáp với Gò Ilb.
Ngói có kích thước lớn, to bản, màu đỏ nhạt, dày lcm l,3cm, được nung ở nhiệt độ khá cao. Mặt cắt thân ngói có
hình cánh chim, ngói có móc dùng để gắn vào bộ mái lợp.
Với bình đồ mặt bằng gò Ilb cho thấy đây là một kiến trúc
dạng tháp, do vậy số ngói này có lẽ liên quan đến các công
trình kiến trúc khác trong nhóm.
- Đá được sử dụng ít, ở kiến trúc Gò Ilb chỉ thấy được
sử dụng làm bậc cửa lên xuống. Đó là những thanh đá màu
xám nhạt, độ cứng cao, được mài cắt góc cạnh vuông vức,
dài l,2m - l,4m; rộng mặt 0,20m - 0,23m, dày 0,18m 0,22m xếp kế nhau tạo nên bậc lên xuống trước cửa tháp.
Bậc cửa tháp là thanh đá phiến cắt góc cạnh vuông vức dài
l,71m, lát sâu vào nền lòng tháp 0,18m tạo nên bậc cửa
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vững chắc, hai đầu có hai mọng tròn, đường kính 0,lm,
cách nhau 0,86m cho thấy khả năng cửa mở vào lòng tháp
rộng 0,86m với hai cánh cửa là vật liệu nhẹ. Lỗ mộng tròn
được sử dụng nhiều nên khá nhẵn. Ngoài vật liệu xây dựng,
tại tháp Ilb quá trình khai quật tìm được một phần bệ thờ
trong lòng tháp. Bệ thờ này do di tích bị vi phạm nên đã
dịch chuyển ra phía ngoài lòng tháp, sát tường phía đông
bên ngoài. Phần bệ thờ này có 3 phần gá lắp với nhau tạo
nên một phần bệ thờ hoàn chỉnh. Phần mặt trên là một
Yony khá hoàn chỉnh được chế tác từ phiến đá hình khối
có màu đen nhạt, cạnh hình vuông dài 55cm X 55cm, dày
9cm, được cắt góc cạnh vuông vức, mài nhẵn bóng. Lòng
Yony trũng xuống, riềm tạo gờ nhô lên 2cm, mặt gờ rộng
lOcm. Từ thân, vòi Yony vươn dài 30cm nhọn dần đều, đầu
vòi vuông, giữa vòi có khe nước thiêng chảy. Chính giữa
lòng Yony có lỗ mộng hình chữ nhật dài 17cm, rộng 8cm
đục xuyên qua. Phần giữa là một phiến đá màu đen nhạt
liền khối, được chế tác hình vuông, góc cạnh cắt vuông, thành
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mài nhẵn bóng, kích thước 68cm X 68cm, dày 8cm. Mặt
được đục sâu xuống 2cm, gờ rộng 7cm, tạo nện lòng trũng
kích thước 55cm X 55cm lắp vừa khít với tấm trên thành
khối thống nhất. Giữa lòng có đục lỗ mộng hình chữ nhật,
kích thước dài 17cm X 8cm, phía dưới thu vào thành mộng
côn hình thang ngược. Phần dưới cùng là phiến đá khối hộp
hình vuông cạnh 75cm X 75cm, dày 28cm, đáy vuông
phẳng, phía trên hơi thót vào làm đế đỡ bộ phận phần trên.
Như vậy cả 3 tấm ghép lại sẽ thấy một phần bệ thờ sử dụng
trong lòng tháp Ilb. Bệ thờ còn lại cao 43cm, thu nhỏ dần
lên trên (đáy kích thước 75cm X 75cm, mặt 55cm X 55cm),
cho thấy bệ thờ này nhỏ và thấp. Vậy có khả năng phần bệ
thờ này được đặt trên một phần bệ gạch phía dưới. Ngoài
những hiện vật trên tại Gò Ilb còn thu được khá nhiều
mảnh gốm, gốm xương dày, màu vàng nhạt, độ nung khá
cao. Đó là mảnh miệng các loại hình: Bình, bát chân cao,
đế, thân các loại đồ gốm vỡ ra.
-Hiện vật trong lòng tháp
Trong quá trình xử lý khi khai quật, cũng như kiến trúc
tháp Gò I và Gò lia, lòng tháp Gò Ilb cũng được khai quật
để làm rõ cấu trúc phía dưới của công trình kiến trúc này.
Mặt nền Gò Ilb được lát gạch phẳng, bóc 11 lớp gạch lát
mặt nền dày l,0m cho thấy các lớp gạch được lát đan xen
nhau không trùng lặp tạo nên lớp mặt nền vô cùng vững
chắc. Dưới lớp gạch là những lớp bột gạch đầm lèn chắc
đan xen các lớp cát vàng, sỏi cuội đen, các lớp gạch lát xen
kẽ nhau, có lớp dày đến 0,85m gồm 10 lớp gạch; tạo nên
một lớp cát, gạch, cuội lấp lòng tháp dày gần 4m tính từ
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mặt nền xuống. Lớp sát đáy nền lòng tháp, chính giữa có 4
viên gạch kích thước lớn (dài 31cm, rộng 18,5cm, dày
8cm) xếp bắt góc với nhau tạo nên ô hộp trống chính giữa,
kích thước ô hộp vuông cạnh 18,5cm xl8,5cm, cao 8cm
chứa đầy cát sạch. Trong hộp gạch này có 6 hiện vật là
những lá vàng mỏng trên có khắc tạc trang trí. Hộp gạch này về
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nội dung được sử dụng như một trụ giới đặt hiện vật tâm
linh trong lòng tháp. Trong 6 hiện vật thu được trong lòng
tháp Gò Ilb có 3 hiện vật trang trí hình voi, đó là những
con voi thể hiện đứng nhìn nghiêng khắc trên những lá
vàng mỏng kích thước nhỏ dài l,5cm, rộng l,lcm . Dù rất
nhỏ nhưng rõ từng chi tiết. Đây là hình ảnh của con vật liên
quan đến thần Inđra.
Ba hiện vật còn lại đáng chú ý có một hiện vật ký hiệu
98. CT Gllb 01 là một lá vàng mỏng hình tròn, đường kính
6,3cm, trên khắc bông sen 8 cánh nở xoè đều vây lấy đài
sen tròn trung tâm, mặt đài sen thể hiện các hạt chấm. Hai
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hiện vật còn lại là lá vàng trơn không trang trí. Nhìn chung
hiện vật thu được tại tháp II b số lượng ít, hình điêu khắc
thể hiện đơn giản. Cùng nằm trong nhóm kiến trúc Gò II,
số lượng và nội dung thể hiện của các hiện vật thu được ở
đây đã phản ánh vị thế, vai trò cùng niên đại của kiến trúc
này trong tổng thể các di tích được dựng xây.
+ Gò IIc
Gò IIc nằm ở phía đông trước kiến trúc Gò lia và Ilb,
cách sông Đồng Nai 65m về phía đông. Gò là khối đất
chạy dài hình sống trâu, cao 2,7m so với mặt đất xung
quanh. Đây là một kiến trúc có quy mô lớn bị sụp đổ, gạch
sập xuống theo năm tháng tạo nên gò. Cũng như số phận
các kiến trúc khác ở Cát Tiên, Gò IIc bị những người hiếu
kỳ đào bới xâm phạm làm xuất lộ những dải tường gạch
chạy dài cùng phiến đá thành phần của kiến trúc. Gò IIc
được khai quật năm 2002, cuộc khai quật đã làm rõ công
trình kiến trúc được xây dựng ở đây.
Kiến trúc Gò IIc là một công trình có mặt bằng hình
chữ nhật hướng đông - tây. Mặt bằng tổng thể dài lổm,
rộng 8,lm. Nếu không tính độ nhô của hệ thống cửa, mặt
bằng kiến trúc chính có chiều dài 14m, rộng 8,lm. Tường
phía đông xây bằng gạch với nhiều lớp giật cấp thu nhỏ
dần lên trên, tạo nên chiều cao còn lại l,2m với 16 lớp
gạch, dày l,4m. Mặt tượng có hệ thống trụ áp tường nhô
khỏi thân 0,lm, mặt trụ rộng 0,42m, trụ áp tường cách
nhau 3,4m. Gạch được xây mài xếp, câu móc so le nhau
tạo nên khối tường liên kết vững chắc. Chính giữa mặt
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tường cửa kiến trúc mở về hướng đông, rộng 2,62m, giữa
cửa là lối lên xuống rộng 0,88m chia làm 4 bậc cấp, mỗi
bậc cấp được tạo bởi 3 hàng gạch chia đều nhau. Cửa chia
đều hệ thống tường phía đông thành hai phần bằng nhau
cân xứng mỗi bên dài l,56m. Từ cửa đi vào là hệ thống tiền
phòng nhô khỏi thân kiến trúc 0,68m, dài 5,74m, sau đó bẻ
ra góc kiến trúc chính mỗi bên l,25m. Tường phía nam dài
14m, chiều cao còn lại từ 0,95m đến l,2m, tường dày 0,7m
- 0,8m với nhiều lớp gạch được xây giật cấp nhô lên.
Tường phía nam có hệ thống cột trụ áp tường nhô khỏi thân
tường 22cm, mặt trụ rộng 44cm, xây thẳng đứng chạy dọc
theo thân, mỗi trụ cách nhau 2m. Cách tường phía đông
8m, tại mặt tường phía nam là hệ thống cửa giả. Cửa rộng
3,2m, nhô khỏi thân kiến trúc l,36m, cao 0,95m; lòng cửa
rộng l,5m có 3 bậc gạch lên xuống, độ chênh bậc cửa
trung bình 0,31 m, mặt bậc rộng 0,3m. hai bên là hai cột
cửa đối xứng nhau. Cửa mở xuống sân lát gạch phẳng nối
với kiến trúc gò Ild. Hệ thống tường phía tây và phía bắc
được xây đối xứng với tường phía đông và nam nhưng
không có hệ thống cửa. Bao quanh kiến trúc gò IIc là hệ
thống tường bao, tường bao xây gạch, phía đông cách
tường kiến trúc 0,52m. Lòng kiến trúc mặt bằng hình chữ
nhật, hướng đông tây, kích thước dài 1lm, rộng 3,6m, được
lát gạch khá phẳng. Trong lòng đầu phía đông có một ô
hình chữ nhật, gạch lát được giới hạn bằng những dãy gạch
nghiêng, tạo nên diện tích 12,8 m2 (4m X 3,2m). Gạch ở
đây được lát 3 lớp phẳng dày 0,22m trên nền lớp gạch vụn
được đầm lèn chặt; phía dưới là lớp đất đen dày l,2m.
Chính giữa hố xuất hiện trụ giới khối hộp hình chữ nhật
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cao 0,6 m với nhiều lần giật cấp thu nhỏ dần lên trên. Khối
gạch này được xây trên một nền gạch lát phẳng kích thước
đáy dài 1,8m X l,3m, sau nhiều lần giật cấp kích thước
khối hộp mặt dài 1,0m X 0,61m. Tại trụ giới này không có
hiện vật chôn theo như trong các trụ giới ở những kiến trúc
đã được biết. Hiện vật tại Gò IIc hầu như chủ yếu là gạch
và ngói, đó là những vật liệu tạo nên diện mạo của kiến
trúc. Bên cạnh đó là những hiện vật đồ gốm được biết với
tư cách là những vật dụng liên quan đến kiến trúc này.
Hiện vật liên quan đến kiến trúc.
- Gạch là loại vật liệu chủ yếu tạo nên hình hài kiến
trúc, gạch có màu đỏ nhạt, hồng nhạt, độ nung khá cao, độ
cứng cao, xương gạch có pha tro trấu, độ hút ẩm cao dễ
đục chạm. Gạch ở đây có nhiều klích thước khác nhau,
trung bình dài từ 26cm đến 30cm, rộng 10cm đến 14cm,
dày 5cm đến 7cm. Với chất liệu gạch đã nêu, được sử dụng
vào xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo, nên gạch ở đây
được sử dụng hay cắt tạc trang trí theo vị trí công năng đảm
nhận. Có thể nhận thấy một số viên gạch được xử lý vát
xéo một đầu được sử dụng trên phần mái kiến trúc; gạch có
gờ vai sử dụng trên bộ phận giật cấp vuông góc, cột trụ áp
tường kiến trúc;hoặc gạch được khắc tạc trang trí các đề tài
khác nhau, hoa cúc, hoa sen, hoa dây, lá thực vật trang trí
trên các bộ phận kiến trúc. Với một công trình kiến trúc có
quy mô lớn, gạch ở đây được sử dụng với số lượng nhiều,
gồm nhiều loại, kích cỡ khác nhau. Kỹ thuật xây dựng các
viên gạch được ghép kỹ thuật mài chập khối, câu móc vào
nhau tạo nên sự liên kết vững chắc. Có khả năng nhựa thực
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vật được sử dụng làm chất kết dính các viên gạch lại vó
nhau thêm phần vững chắc.
- Ngói là một loại vật liệu có mặt tại kiến trúc Gò IIc
ngói tìm được ven chân tường kiến trúc với số lượng khônị
nhiều, tổng số 1530 hiện vật. Ngói được chế tác từ chất liệu
đất sét lọc kỹ pha cát hạt mịn, có 3 màu nâu nhạt, nâu sậm
và xám xanh. Xương ngói mịn, dày đều, độ nung khá cao
nên khá cứng, về hình dáng, ngói ở đây có 2 loại: ngói
hình chữ nhật, mặt cắt ngang hình “cánh chim”, thân ngói
hình chữ nhật, dày lcm - l,2cm, giữa thân nổi lên gờ chạy
dọc, chia viên ngói thành 2 phần đều nhau, hai bên bản
mỏng dần ra ngoài uốn cong lên. Nếu cắt ngang thân ’sẽ
thấy giống như hình cánh chim xoè cánh. Ngói hình lòng
máng, mặt cắt ngang thân uốn cong lòng mo, một đầu có
gờ nổi đắp ngang nhô lên dùng để gá lắp. Trên thân ngói
có các lỗ thủng tròn dùng để ghim vào bộ mái cho ngói ồn
định khi sử dụng.
Hiện vật khác.
Hiện vật ở đây chủ yếu là đồ gốm thu được trong lòng
và bên ngoài kiến trúc. Gốm được chế tác từ đất sét lọc kỹ
pha cát hạt mịn hoặc bã thực vật, độ nung khá cao, xương
có màu vàng nhạt hoặc xám nhạt, khá mịn. Tổng số có 358
hiện vật gồm: miệng 31 hiện vật, thân 321 hiện vật, đế 6
hiện vật với nhiều loại hình miệng, đế khác nhau, được tạo
dáng khá đa dạng nhưng hoa văn trang trí đơn giản.
Với những dấu vết còn lại cho thấy kiến trúc Gò lie là
một công trình có quy mô lớn, mặt bằng hình chữ nhật,
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diện tích s ử dụng lớn gần 40m2 (llm X 3,6m); cửa mở tại
hai mật (đông và nam) cho thấy kiến trúc này có công năng
sử dụng nhiều hơn là chức năng thờ. Kiến trúc được xây
thuần nhất bằng chất liệu gạch, tạo nên một công trình khá
đồ sộ. Từ độ rộng lòng 3,6m, theo các nhà khai quật cho
biết khả năng kiến trúc này cao 8m, có bộ mái gạch giật
cấp nhiều lần thu nhỏ lên đỉnh. Đây có thể là một công
trình đền thờ có mặt sớm trong các kiến trúc được xây
dựng ở nhóm Gò số II.1
+GÒ IID.
Gò Ild là một gò đất cao hình sống trâu chạy dài song
song với dấu tích Gò Hc, nằm phía đông nhóm kiến trúc
lia, Ilb, cách mép sông Đồng Nai khoảng 58m. Do công
trình kiến trúc bị sụp đổ qua năm tháng tạo nên gò cao
khoảng 2m so với mặt bằng xung quanh. Trên mặt gò được
người dân khai phá trồng cây ăn quả, trong quá trình khai
hoang, do lòng hiếu kỳ nhiều hố đào thăm dò di tích này
được tiến hành làm xuất lộ những dải gạch chạy dài và làm
biến dạng mặt bằng ban đầu của di tích. Năm 2002, cuộc
khai quật khảo cổ học được tiến hành làm xuất lộ toàn bộ
những dấu vết còn lại của kiến trúc.
Kiến trúc Gò Ild là một công trình có mặt bằng hình
chữ nhật hướng đông tây, hơi lệch về phía nam. Kích thước
mặt bằng tổng thể dài 17,08m, rộng 6,88m, với hai phần
1. Tham khảo thêm Bùi Chí Hoàng - Đào Linh Côn: Báo cáo khoa
học khai quật di tích Cát Tiên (Lâm Đồng). Tư liệu Bảo tàng tỉnh
Lâm Đồng.
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được xây dựng trong hai thời điểm khác nhau. Kiến trúc
chính mặt bằng hình chữ nhật, hướng đông tây, kích thước
dài 11,4m, rộng 6,88m và phần xây thêm vào nối dài kiến
trúc này về phía đông, dài 5,68m, rộng 6,88m tạo nên một
kiến trúc hoàn chỉnh. Phần nối thêm tạo nên sự cân đối với
công trình kiến trúc Gò IIc. Nhìn tổng thể kiến trúc cửa
chính mở về hướng đông. Cửa này tận dụng mặt tường bao
phía đông vây quanh toàn bộ khu Gò II. Tường còn lại cao
l,87m với 12 lớp, xây giật cấp cao dần lên, dày l,7m được
xây gạch đặc thành khối liên kết vững trãi với nhau, khác
hẳn các đoạn tường bao khác được xây gạch hai mặt trong
và ngoài phẳng nhẵn, ruột tường được chèn bằng gạch vỡ,
sỏi, đất đầm lèn chặt. Kỹ thuật xây gạch mài khít kết khối
với nhau. Tường phía nam còn lại cao l,54m, dày l,8m. Đế
kiến trúc cao 0,98m gồm 13 lớp gạch, tường giật cấp vào
so với đế 0,28m, cao 0,56m gồm 8 lớp gạch xây liền khít
với nhau theo kỹ thuật mài chập. Các viên gạch gắn kết so
le nhau tạo nên khối vững chắc. Tường phía bắc dày 2,8m,
cao l,04m gồm nhiều lớp gạch xây giật cấp cao dần tương
tự như tường phía nam. Riêng mặt tường bắc có một cửa ra
vào lòng kiến trúc nằm lệc về phía tây bắc, cách góc đông
bắc 7,6m, góc tây bắc 3,4m; cửa nhô khỏi thân tường
l,88m, rộng 2,4m, trên có mi cửa bằng chất liệu đá. Hai
bên có dấu vết cột cửa được xây đăng đối bằng chất liệu
gạch. Tường phía tây còn lại cao l,43m, dày l,4m. Tường
xây giật cấp nhiều lớp nhô lên với đế cao 0,78m có 5 lớp
gạch giật cấp làm nền cho tường kiến trúc cao 0,65m với 7
lớp gạch còn lại.
143

Lòng tháp tường xây thẳng đứng, nhẵn các góc vuông
vức. Nền lòng tháp dài 7,6m, rộng 2m, được lát gạch phẳng
với 3 lớp dày 0,2 lm liên kết với nhau vững chắc. Lớp lát
nền lòng giữa hai sàn gạch của hai phần cách nhau 14cm
và có độ chênh nhau 15cm. Tại góc đông nam trong lòng
kiến trúc, qua lớp nền gạch cho thấy phía dưới độ sâu 1,4
m có một mộ chum. Mộ chum được chôn sau khi có kiến
trúc, gạch lát nền được bóc lên chôn mộ chum xuống sau
đó lại lát nền lại bằng phẳng. Chum có dạng hình trụ tròn,
thon dần hai đầu cân xứng. Trong lòng có chứa 3 viên
gạch, đây có lẽ là viên gạch đậy miệng bị vỡ rơi xuống
cùng với cát màu xám hạt mịn có lẫn xương đã bị mủn nát
và một công cụ chất liệu sắt.
Nhìn chung kiến trúc Gò Ild là một công trình kiến trúc
có quy mô lớn, được xây dựng nhiều lần tạo nên một kiến
trúc hoàn chỉnh. Kiến trúc xây bằng gạch thuần nhất với
tường dày, kích thước lớn. Với mặt bằng kiến trúc hình chữ
nhật, các nhà nghiên cứu cho rằng có khả năng đây là một
đền thờ với phần thờ chính phía tây được xây trước có bộ
mái gạch xây giật cấp thu dần lên đỉnh, phần xây thêm
phía đông với những lỗ cột tìm được trên mặt nền cùng vật
liệu ngói lợp sập xuống cho thấy có khả năng bộ mái phần
xây thêm này được lợp ngói.
Hiện vật
Cũng như kiến trúc Gò IIc, hiện vật Gò Ild cũng chủ
yếu là gạch ngói tạo nên diện mạo kiến trúc, bên cạnh đó
có những hiện vật liên quan như đổ gốm. Những hiện vật
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đó về loại hình dù không nhiều nhưng cũng cung cấp
những tư liệu quý, chân xác về nhóm di tích này.

Bản vẽ: Mặt bằng kiến trúc Gò IIc - lia
Nguồn: Tư liệu Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
Hiện vật liên quan đến kiến trúc. Gạch là vật liệu chu
yếu tạo nên hình hài kiến trúc. Gạch có nhiều kích cỡ khác
nhau, màu đỏ nhạt, hồng nhạt, độ nung khá cao, độ cứng
cao, độ hút ẩm cao. Kích thước dài từ 28cm đến 31 cm;
rộng 9cm đến 17cm, trung bình llcm đến 14cm; dày 7cm
đến 12cm. Do đảm nhận ở các vị trí khác nhau trong kiến
trúc, nhiều viên gạch được cắt gọt vát chéo, cắt vuông góc
hay khắc tạc hoa văn trang trí. Ngói là vật liệu bộ mái lợp.
Ngói ở đây thu được số lượng nhiều, tập trung trên diện
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tích phần kiến trúc được xây thêm. Tổng số thu được 9.899
hiện vật ngói với 2 loại hình khác nhau. Ngói có mặt cắt
thân hình cánh chim và ngói có mặt cắt thân ngói uốn cong
hình lòng mo. Ngói được chế tác từ đất sét có pha cát hạt
mịn, bã thực vật, độ nung cao khá cứng. Ngói có móc nhọn
dùng để móc vào sườn bộ mái.
Đá chỉ có một hiện vật duy nhất, có thể là một phần
của tấm Lanhtô (Linteau) gác trên cửa. Tấm đá màu đen
xám nhạt, được cắt góc cạnh vuông vức, mài nhẵn bóng,
kích thước dài 0,8m rộng 0,32m dày 0,10m. Hiện vật gốm
tìm được khá nhiều trong kiến trúc gò Ild, trong đó có
nhiều hiện vật phục dựng được nguyên vẹn. Gốm có nhiều
loại hình, kích cỡ khác nhau gồm: bình gốm (3 hiện vật);
nồi (2 hiện vật); chum (3 hiện vật), vò (2 hiện vật); đĩa (2
hiện vật). Ngoài ra còn các loại hình mảnh vỡ khác như
chân đế, vòi bình (15 hiện vật), miệng: 58 hiện vật; thân:
1.143 hiện vật; đế 15 hiện vật.... Đặc trưng chung của gốm
là màu xám nhạt, xám nâu, xám trắng, vàng nhạt hồng
nhạt, có độ nung khá cao, xương cứng, hoa văn trang trí
trên gốm ít. Những hiện vật này là đồ gốm được sử dụng
trong quá trình hoạt động tôn giáo của di tích này. Cá biệt
có chum gốm sử dụng trong tang thức được chôn về sau
trong lòng kiến trúc. Trong mộ chum này có chứa hiện vật
chất liệu sắt, nhưng đã bị mủn nát.
Nhìn chung kiến trúc Gò Ild cũng như kiến trúc Gò IIc,
đây là những kiến trúc nhà dài có quy mô lớn, được xây
dựng phục vụ cho các tháp thờ Gò lia- Ilb.
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Kiến trúc khác
Trong quá trình làm rõ các kiến trúc được xây dựng
tại địa điểm Gò số II; tại phiá đông trước các kiến trúc
Gò IIc - Ild xuất lộ một dấu vết kiến trúc khác có liên
quan đến các kiến trúc Gò số II.
- Kiến trúc tháp thờ: mặt bằng kiến trúc có bình đổ
hình chữ nhật, hướng đông tây, kích thước 3, 8m X 3,3m,
lòng bình đồ vuông, kích thước l,5m xl,5m; cách tường
bao phía đông 0,5m. Kiến trúc này hoàn toàn bị sụp đổ chỉ
còn nền lát gạch phẳng. Dấu vết còn lại cho thấy kiến trúc
có quy mô nhỏ, được xây đơn giản với các lớp gạch giật
cấp thu dần lên trên, các góc bẻ nhọn đều bốn góc, mặt
tường phía nam còn vết tích cửa ra vào với 4 bậc cấp cao
0,42m. Đây có thể là dạng tháp thờ mà hiện vật Ganêsa tìm
được tại Gò số II được đặt tại đây.
- Dấu vết kiến trúc nằm trên tường bao giữa kiến trúc
Gò Ile - Ild là một nền móng khá cao có bình đồ hình chữ
nhật hướng đông tây dài 3,5m rộng 3,lm cắt ngang tường
bao, có khả năng là kiến trúc tháp cổng dẫn vào các kiến
trúc nhóm tháp Gò II.
Như vậy các kiến trúc Gò số II hầu như được xuất lộ
toàn bộ. Dấu tích còn lại cho thấy đây là một cụm kiến trúc
được xây dựng quy hoạch hoàn chỉnh. Trên một một mặt
bằng diện tích rộng 2.000m2 (50m X 40m) có 4 công trình
được xây dựng. Các công trình kiến trúc này được giới hạn
bởi hệ thống tường bao dài 50m và rộng 40m, tường dày
l,4m - l,6m được xây gạch vững chắc. Giữa hai lớp tường
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được chèn gạch vỡ, cát, sỏi, đầm lèn chặt, trên mặt tường
lợp ngói chống mưa nắng và làm đẹp cho các kiến trúc
được dựng xây ở đây. Hệ thống tường bao đã tạo nên giới
hạn khồng gian thiêng cho nhóm di tích này. Trong 4 công
trình kiến trúc có 2 kiến trúc thuộc loại hình tháp thờ (tháp
lia - Ilb) xây dựng quy mô lớn, trang trí khá đẹp. Đặc biệt
số hiện vật đặt trong trụ giới dưới lòng tháp có số lượng
nhiều, chất lượng cao, trang trí mỹ thuật đẹp đã nói lên vai
trò chủ đạo của hai kiên strúc tháp này trong nhóm. Hai
kiến trúc IIc - Ild thuộc loại hình kiến trúc nhà dài
(Mandapa), có quy mô lớn, diện tích sử dụng nhiều. Đây
có thể là loại “nhà chờ”, nơi các tín đồ chuẩn bị lễ vật, sửa
soạn hành hương vào tháp chính lia - Ilb. Bên ngoài tường
bao tháp là một tháp nhỏ trước cổng ra vào nhóm kiến trúc,
tháp thờ tượng Ganêsa, một vị thần linh của Ân Độ giáo.
Giữa mặt tường bao phía đông có tháp cửa mở ra vào nhóm
kiến trúc. Có thể hình dung nhóm kiến trúc Gò II như sau.
Để vào các kiến trúc Gò II có con đường dẫn mở về hướng
đông nối từ Gò số I và Gò số III đi sang. Toàn bộ nhóm di
tích này được khép kín trong hệ thống tường bao xung
quanh. Trước cửa cổng vào di tích là một tháp nhỏ thờ thần
Ganêsa, qua tháp cổng bước vào là sân gạch lát phẳng, hai
bên là hai kiến trúc nhà dài IIc - Ild chạy song song nhau,
cách nhau bằng một khoảng sân rộng. Kiến trúc IIc mở cửa
về hướng nam, kiến trúc Ild mở cửa về hướng bắc cùng
hướng ra sân lát gạch phẳng. Từ sân này dẫn lên các tháp
thờ lia- Ilb, trong đó tháp thờ lia giữ vai trò trung tâm. Dựa
vào kết cấu xây dựng, có thể đưa ra trật tự xây dựng của
các kiến trúc nhóm này như sau. Buổi đầu được xây dựng
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tháp thờ chính lia, sau này tháp Ilb được xây bổ sung vào
khoảng trống phía bắc tháp; phía trước là tháp IIc, Ild; sau
này tháp Ild được xây bổ sung kéo dài thêm về phía đông,
lợi dụng hệ thống tường bao làm tường kiến trúc. Hệ thống
tường bao được xây cùng với tháp lia; IIc; Ild; bên ngoài là
tháp thờ thần Ganêsa. Giữa các kiến trúc được lát gạch
bằng phẳng. Kiến trúc nhóm này được xây hoàn chỉnh:
tháp thờ bên ngoài (thờ thần Ganêsa), hệ thống tường bao
vây quanh, tháp cổng- hệ thống nhà dài (kiến trúc IIc, Ild)
- tháp thờ (tháp lia, Ilb) tạo nên vùng không gian thiêng
khép kín, phân biệt với vùng đất thiêng là toàn bộ địa hình
thung lũng xã Quảng Ngãi.
c. Gò số III
Gò số III nằm ở phía nam địa điểm Gò II; phía bắc
sông Đổng Nai, cách mép sông 25m. Gò có dạng hình tròn,
đường kính 16m, cao 3,6m so với mặt bằng xung quanh.
Trên toàn bộ gò cỏ tranh cây dại mọc um tùm. Mặc dù vậy,
do lòng hiếu kỳ, săn tìm đồ cổ, di tích này cũng bị đào bới
ngay trên chính đỉnh gò. Các cuộc đào bới tự phát làm xuất
lộ những khối gạch đổ tạo nên gò, cùng những thanh đá lớn
thành phần của kiến trúc bị sập đổ xuống. Gò III được khai
quật năm 2001, đã làm xuất lộ toàn bộ phế tích kiến trúc
này cùng những hiện vật liên quan.
- Kiến trúc Gò III có mặt bằng bình đồ hình vuông,
kích thước 9,6m X 9,6m. Toàn bộ phần trên bị sụp đổ chỉ
còn lại phần đế kiến trúc. Phần đế kiến trúc được xây trên
nền đá sa thạch mềm màu xám nhạt, dày l,58m, tạo nên
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mặt bằng rộng 150m2, trên đó là phần đế kiến trúc còn lại
cao3,0m được xây bằng gạch liên kết thành khối vững
chắc. Gạch được xây giật cấp thu nhỏ dần lên cao, các góc
được cắt bẻ góc vuông vức đối xứng qua thân, các góc xây
giật cấp cao dần lên. Ba mặt đế có bậc dẫn lên thân tháp,
có khả năng trên thân tháp xưa kia có hệ thống cửa 4 mặt
đi vào lòng tháp.

Bản vẽ:Mặt bằng kiến trúc Gò III
Nguồn: Tư liệu Bảo tàng tỉnh Lâm Đ ồng

- Cửa chính ra vào lòng tháp mở về hướng đông, dẫn
lên cửa là 5 bậc lát đá phiến. Bậc 1 cao 0,3 lm, mặt rộng
0,29m; bậc 2 cao 0,255m, mặt rộng 0,25m; bậc 3 cao
0,26m, mặt rộng 0,255m; bậc 4 cao 0,24m, mặt bậc rộng
0,375m; bậc 5 cao 0,43m, mặt rộng 0,3m. Đá lát bậc là các
150

viên đá phiến được cắt góc cạnh vuông vức, mài nhẵn ghép
với nhau tạo nên. Hai bên bậc là hai trụ vách cách nhau
3,82m, tạo nên lối lên tháp rộng 2,lm. Trụ vách xây gạch
khối hộp vuông, kích thước còn lại: cao l,5m, chiều dài
cạnh 0,87m X 0,85m. Ba mặt bắc, nam, tây ở chính giữa có
lối lên lòng tháp với các hệ thống bậc.
- Phía tây gồm 4 bậc xây bằng gạch tạo nên lối lên tháp
rộng 2,lm. Bậc 1 cao 0,42m, mặt rộng 0,lm; bậc 2 cao
0,3m, mặt bậc rộng 0,16m; bậc 3 cao 0,3m, mặt bậc rộng
0,2m; bậc 4 cao 0,75m, mặt tông 0,3m. Hai bên bậc là hai
trụ vách xây gạch hình khối hộp vuông với 3 lần giật cấp
nhỏ dần lên trên cao l,77m. Khối hộp dưới cùng có cạnh
lm X lm cao 0,4m; khối hộp giữa cạnh 0,9m X 0,9m, cao
0,3m; khối gạch trên cạnh 0,67m X 0,67m, cao l,05m.
- Phía bắc chính giữa là hệ thống bậc xây gạch đi lên
lòng tháp, dài 2,18m với 5 bậc cao dần lên. Bậc 1 cao
0,175m, mặt rộng 0,235m; bậc 2 cao 0,245m, mặt rộng
0,17m; bậc 3 cao 0,24m, mặt rộng 0,15m; bậc 4 cao 0,23m
mặt rộng 0,15m; bậc 5 cao 0,23m, mặt rộng 0,3m. Hai bên là
hai trụ vách xây gạch khối hộp vuông, trụ phía tây cạnh
0,67m X 0,67m cao l,0m, trụ phía đông cạnh 0,69m X 0,69m
cao l,04m.
- Phía nam chính giữa là hệ thống bậc gạch đi lên lòng
tháp, đối xứng và có kích thước tương tự như bậc gạch mặt
bắc. Dựa vào kích thước bậc, dấu vết sử dụng có thể thấy
khả năng tháp này mở 4 cửa là thực tế chấp nhận
được.Tường thân tháp hầu như sụp đổ, dấu vết để lại cho
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biết bình đồ thân tháp hình vuông cạnh 6,2m X 6,2m, tường
lòng tháp được xây thẳng đứng. Gạch được xây mài xếp
liền khít nhau vững trãi. Lòng tháp có bình đồ mặt bằng
hình vuông cạnh 3m X 3m, được lát đá phẳng. Chính giữa
lòng tháp có một ô vuông cạnh l,Om X l,Om được lát gạch,
đây là nơi đặt bệ thờ trong lòng tháp. Kích thước mặt bằng
thân tháp và kích thước lòng cho thấy tường tháp dày l,6m.
Dựa vào vật liệu đá tham gia xây dựng tháp tìm được cho
thấy, cửa phía đông Gò số III có khung cửa bằng chất liệu
đá, khung cửa có kích thước rộng 0,82m, cao 2,Om, có
cánh cửa bằng gỗ. Bên ngoài đế tháp, phía trước được lát
gạch phẳng, sân lát gạch này kéo dài về phía đông đến sát
sông Đồng Nai. Ba mặt còn lại được lát nền gạch phẳng,
mỗi vỉa gạch rộng 2 - 3 hàng, chạy song song và cách chân
tường đế tháp 3m. Từ những dấu vết kiến trúc còn lại, với
mặt bằng hình vuông, quy mô kiến trúc khá lớn, được xây
dựng vững chắc với chất liệu khác nhau cho thấy đây là
một dạng kiến trúc tháp thờ. Hiện vật thu được tại Gò III
khá phong phú gồm nhiều loại hình, chất liệu, được sử
dụng công năng khác nhau.
Hiện vật liên quan đến kiến trúc
- Gạch là vật liệu chính tạo nên hình hài kiến trúc.
Gạch có nhiều màu khác nhau, màu đỏ nhạt, xám nhạt, đỏ
sậm, được nung nhiệt độ khá cao, xương mịn cứng, độ hút
ẩm cao, dễ đục chạm. Kích thước gạch gồm nhiều kích cỡ.
Loại nhỏ dài 17cm - 19cm; rộng 7cm - 13cm; dày 5cm 8cm. Loại trung bình dài 24cm - 28cm; rộng 12cm- 17cm:
dày 7cm - 8cm. Loại lớn dài 29cm - 32cm; rộng 14cm 152

16cm; dày 6,5cm - 7cm. Gạch được xây với kỹ thuật mài
chập, câu móc với nhau tạo sự liên kết vững chắc. Những
viên gạch có kích thước lớn thường được xây phần đế
tháp, các viên gạch kích thước trung bình và nhỏ được sử
dụng xây thân tháp. Nhiều viên gạch có khắc tạc trang trí
chứng tỏ công trình kiến trúc này khi xây dựng được chú
ý về mỹ thuật.
- Đá được sử dụng trên những thành phần chịu lực
chính của tháp, đó là các bộ phận bậc cửa, thanh ốp cửa, mi
cửa, đá lát nền... Đá bậc cửa phía đông gồm các phiến đá
màu xám đen, được cắt gọt vuông vức, mài nhẵn bóng,
ghép vào nhau tạo nên hệ thống bậc hoàn chỉnh bền vững.

Đá lát bậc cửa tháp Gò III
Nguồn: Tư liệu Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
Kích thước các thanh đá lớn nhất dài 0,6m, rộng 0,3m dày
0,2m; nhỏ nhất dài 0,3m, rộng 0,24m, dày 0,2m. Cá biệt có
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hai thanh đá lát bậc thứ 5 dày 0,15m - 0,17m. Đá bậc cửa
là thanh đá màu xám đen nguyên khối, góc cạnh cắt vuông
vức, được mài nhẩn, kích thước dài 2,Om, rộng 0,65m, dày
0,24m, mặt chia làm hai bậc chênh nhau 8cm. Bậc hướng
ra ngoài, mặt rộng 0,69m, hai đầu có lỗ mộng hình chữ
nhật, kích thước dài 30cm, rộng l,4cm, sâu 8cm, cách nhau
0,82m. Hai lỗ mộng này dùng để gá lắp hai thanh đá ốp
cửa. Với khoảng cách hai lỗ mộng cho biết độ rộng cửa ra
vào lòng tháp là 0,82m. Mặt trong lòng tháp rộng 16cm,
hai đầu có hai lỗ mộng tròn, đường kính 8cm, cách nhau
l,0m dùng để gá cánh cửa gỗ. Đá thanh ốp cửa gồm hai
phiến đá được cắt vuông vức, mặt mài nhẵn màu đen nhạt,
kích thước dài 2,lm, rộng 0,73m - 0,9m, dày 0,2m - 0,22m,
hai đầu có chốt chữ nhật nhô ra dùng để gá lắp với bậc cửa,
tạo nên khung cửa đá ra vào lòng tháp rộng 0,82m, cao 2m.
Phía trên là một phiến đá Lanhtô (Linteau) bị gãy làm đôi,
đá màu đen xám, cạnh cắt góc vuông, mặt mài nhẵn. Kích
thước dài 2,25m, rộng 0,73m, dày 0,12m. Đá lát nền gồm
nhiều phiến đá nhỏ màu xám đen được cắt góc cạnh vuông
vức, mặt mài nhẵn lát so le nhau tạo nên nền lòng tháp
bằng phẳng. Kích thước các viên đá lớn nhất dài 0,6m,
rộng 0,3m, dày 0,10m; viên nhỏ nhất dài 0,4m, rộng 0,2m,
dày 0,10m. Ngoài những hiện vật chính đã nêu liên quan
đến kiến trúc là hiện vật thờ trong lòng tháp. Dấu vết để lại
chính giữa lòng tháp là ô gạch lát nền phẳng, kích thước
1,0m X l,0m, có khả năng nnơi đây trước kia đặt bộ ngẫu
tượng Yony - Linga. Yony tìm được dưới chân gò III được
tạo từ chất liệu đá cát hạt mịn màu hổng nhạt. Yony hình
vuông, cạnh 0,57m X 0,57m, dày 0,27m, do bị sứt v ỡ nên
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thành đứng các cạnh không đều. Mặt Yony đục trũng
xuống hình vuông cạnh 34cm X 34cm, bốn phía là gờ nổi
lên, mặt gờ rộng ll,5cm, sâu lòng 2,5cm. Chính giữa là
hình tròn đục sâu xuống, đường kính 16,5cm, tại trung tâm
nhô lên một chốt trụ tròn đường kính 6,5cm, cao 2cm,
dùng để gá lắp Linga. Điều khác biệt là Yony này không
có khe dẫn nước.

Y ony Gò số 111

Hiện vật trong lòng tháp. Nền lòng tháp mặt trên được
lát đá phẳng, dày 0,lm, phía dưới là 38 lớp gạch lát phẳng
đan xen nhau tạo nên khối nền vững chắc dày 3,Om. Dưới
tầng nền gạch là lớp đá màu xám xanh được đổ đầy lòng
tháp đầm lèn chặt dày l,58m. Tại độ sâu 4,68m giữa đáy
lòng tháp trên nền đất sét màu nâu đỏ có 4 viên gạch kích
thước lớn được xếp vuông góc với nhau tạo nên ô hộp
vuông chính giữa, kích thước hộp vuông 40cm X 40cm,
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lòng đổ đầy cát làm sạch. Trên mặt lát 2 viên gạch kích
thước dài 40cm, rộng 20cm, dày 10cm. Hộp cát này có ý
nghĩa như các trụ giới tìm được trong các kiến trúc tháp ở
đây. Trong hộp cát chứa các hiện vật kim loại vàng, đá quý
được khắc tạc trang trí khá phong phú, có giá trị mỹ thuật
và nội dung tôn giáo cao. Các hiện vật được xếp đặt theo
quy luật. Chính giữa hố là lá vàng kích thước lớn tạc hình
bông sen, phía dưới là một lá vàng khắc hình rắn Naga 7
đầu uốn khum hình lòng mo. Bốn góc là 4 lá vàng chạm
hình voi, các lá vàng khác được đặt vây quanh, sát đáy là

Bản vẽ Yony Gò số III
Nguồn: Tư liệu Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
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những viên đá màu. Tổng số hiện vật thu được gồm 28 lá
vàng mỏng trong đó 27 hiện vật được khắc tạc trang trí; 11
mảnh đá nhiều màu sắc; 3 mảnh đổng đã mủn nát. Dựa vào
đề tài thể hiện, hiện vật được chia thành các nhóm theo chủ
đề trang trí. Hiện vật ký hiệu 01 CT GUI 01, là lá vàng
mỏng hình vuông, mặt khắc hình bông hoa 6 cánh nở xoè
đều vây lấy nhuỵ hoa hình tròn, cánh hoa thon nhọn, giữa
cánh có đường gân nổi lên. Đây có thể là biểu tượng thể
hiện hoa sen. Kích thước 6,lcm X 6,lcm Hiện vật trang trí
hình voi gồm 4 hiện vật đó là những lá vàng mỏng, kích
thước dài 2,lcm - 2,7cm, rộng l,7cm - 2,lcm. Trên mặt
khắc tạc những con voi thể hiện trong các tư thế khác nhau.
Hiện vật ký hiệu 02 voi thể hiện đứng với đầu to, trán rộng,

Bản vẽ; H iện vật 01 CT GUI 01
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đ ồng

tai vểnh, đầu hơi cúi xuống, vòi dài thon nhỏ cuộn vào
chân. Thân to thon, chân đứng thẳng, đuôi vểnh lên. Ngà
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dài uốn cong ra phía trước. Hiện vật ký hiệu 03, voi thể
hiện đứng đầu hơi cúi xuống, tai to rủ xuống, vòi uốn
cong chạm chân trước. Hai chân trước đứng thẳng sát
nhau, hai chân sau đứng so le. Đuôi xuôi phía sau vắt
sang một bên.
Hiện vật ký hiệu 07, con voi thể hiện trong tư thế đứng,
đầu to hơi cúi, vòi thả dài trước mặt, đầu vòi uốn cong nhẹ, tai
dựng, hai ngà dài nhọn cong vểnh ra phía trước. Hiện vật
ký hiệu 10, lại thể hiện hình voi đứng khum lưng với đầu to hơi

Bản vẽ: Hình ảnh voi và rùa
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
cúi, vòi thả phía trước, đầu vòi uốn cong xoắn trước chân. Bốn
chân to hơi khum trong tư thế động. Đây là hình ảnh những con
voi về nội dung tôn giáo là vật cưỡi của thần Inđra, nhưng cũng
là con vật quen thuộc của vùng đất nên những hình ảnh này
được thể hiện rất chân thực sinh động. Hiện vật ký hiệu 01 CT
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GUI 04, khắc tạc hình ảnh con rùa trong tư thế đang bơi
với đầu thon nhọn, hai mắt tròn lồi nhô khỏi mai. Mai rùa
khum, từ mai toả ra 4 chân bốn hướng cân xứng nhau. Mai
rùa được khắc những ô vuông nối nhau. Kích thước dài
4,8cm, rộng 3,2cm. Đây là hình ảnh thể hiện sự hoá thân
của thần Visnu trong huyền thoại khuấy biển sữa.
Nhóm hiện vật ký hiệu 01 CT GUI 05 - 09 -26, là
những lá vàng hình chữ nhật cắt góc vuông vức, có kích
thước dài 2,5cm - 2,8cm, rộng 2,0cm - 2,7cm, được khắc
tạc thể hiện hai mặt. Một mặt thể hiện hình voi, một mặt
thể hiện hình rùa, những con vật được sử dụng trang trí khá
phổ biến trên các lá vàng tìm được ở Cát Tiên.
Hiện vật ký hiệu 01 CT GIII 12 là một lá vàng mỏng
hình gần vuông, kích thước 7,5cm X 7,2cm được khắc tạc

Bản vẽ thể hiện đầu rắn Naga
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
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hình ảnh rắn Naga bảy đầu xoè tán. Theo đường chéo lá
vàng được khắc tạc hình ảnh bảy chiếc đầu rắn thon nhọn
cổ dài, từ thân toả ra so le nhau, tạo ra như một chiếc tán
rộng. Đầu rắn thể hiện cách điệu đầu thon nhọn, mắt tròn
nhỏ, cổ có hai đường cong nhẹ, thót dần về thân. Theo thần
thoại Ân Độ, con rắn được coi là sự biểu hiện của nguồn
nước, nước nuôi sống con người và vạn vật nhưng cũng
chính nước là mối đe doạ cho cuộc sống. Cho nên thờ thần
rắn thường gắn với tục thờ nước. Sau này rắn Seka được sử
dụng làm sợi dây quấn quanh trái đất để các thần khuấy
biển sữa. Hay rắn xoè đầu che cho Đức phật ngồi thiền
định. Nhìn chung hình tượng con rắn được sử dụng khá
nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến An Độ
giáo hay Phật giáo. Những lá vàng còn lại có 17 hiện vật
được khắc tạc ký tự Sankrít. Kích thước các lá vàng dài
lcm - l,6cm, rộng l,lcm - l,3cm. Tuỳ theo mỗi hiện vật
mà số ký tư đươc khắc nhiều hay khắc ít.

Tại trung tâm hộp cát còn tìm được 8 hiện vật là những
viên đá màu khác nhau, đá có kích thước nhỏ, ít định hình,
nhiều viên được chế tác gia công khá tinh xảo như hình
mặt nhẫn. Đá có màu xanh lục xẫm, xanh ve, xanh nước
biển, tím xẫm, màu nho nhạt hay trắng trong xuốt. Toàn bộ
sô' hiện vật thu được trong lòng kiến trúc Gò số III, tuy số
lượng không nhiều,'hình khắc tạc đơn giản, nhưng đây là
nguồn tư liệu quý góp phần hiểu hơn về loại hình, tính chất
tôn giáo của khu di tích này.
d. Gò số IV.
Gò số IV là một phế tích kiến trúc nằm phía tây bắc Gò
số II, cách khoảng 150m. Gò nổi lên trên vùng đất khá
bằng phẳng, cao khoảng 3m - 4m, chu vi trên 120m. Bề
mặt gò bị bỏ hoang cỏ cây mọc rậm rạp. Phía đông trước
gò là dấu vết một hồ nước nhân tạo cách chân gò 23m.
Cũng như các phế tích khác, Gò số IV bị những người săn
tìm cổ vật đào phá nặng nề, toàn bộ cấu trúc lòng gò bị đào
khoét nham nhở. Những hiện vật thờ trong lòng kiến trúc bị
hất tung ra ngoài. Cuộc khai quật năm 1996, đã làm xuất lộ
dấu vết kiến trúc hiện còn cùng những hiện vật liên quan.
Kiến trúc Gò số IV có bình đồ mặt bằng hình chữ nhật,
hướng đông tây. Toàn bộ kiến trúc được xây trên nền đất
sét màu vàng nhạt khá cứng. Đế tháp còn lại cao l,6m, dài
9,2m rộng 8,7m là một khối gạch xây liên kết vững chắc
tạo nền cho thân tháp vươn lên. Thân tháp bình đồ hình chữ
nhật kích thước 5,4m rộng 4,6m. Cửa tháp mở về hướng
đông nhìn ra hổ nước. Từ hồ nước một dải sân lát gạch
bằng phẳng tạo các bậc cấp thoải thoải đi lên lòng tháp.
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Bậc gạch dài l,4m, mặt bậc rộng 0,2lm được lát gạch
phẳng. Lòng tháp hình chữ nhật, kích thước lòng dài 3,6m,
rộng 2,8m.Tường tháp xây thẳng đứng, phẳng gồm các
viên gạch xây chập khối liền khít nhau không thấy mạch
vữa, dày 0,9m. Tường còn lại phía đông cao 0,56m; phía
bắc cao 0,87m; phía tây cao 0,6m. Cửa tháp rộng 0,9m với
hai trụ cửa xây nhô khỏi thân tường khá vuông vức. Phía
dưới là bậc cửa tháp bằng chất liệu đá vẫn giữ nguyên vị trí
ban đầu. Lòng tháp được lát đá phẳng, đá màu đen nhạt
được cắt vuông vức thành tấm lát đan xen nhau tạo nên nền
lòng phẳng ổn định. Riêng trung tâm lòng tháp bị đào phá
thành một hố sâu, rộng. Toàn bộ hiện vật trong lòng tháp bị
lấy đi mất.

Ảnh: Khai quật Gò số IV

Hiện vật.
Do bị đào phá nặng nề, hiện vật bị thất tán, nên số
lượng hiện vật thu được ở đây ít, loại hình đơn giản, có thể
chia ra:
- Hiện vật liên quan đến kiến trúc.
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Cũng như các công trình kiến trúc ở Cát Tiên, Gò số
IV được xây dựng chủ yếu bằng chất liệu gạch, chất liệu
đá tham gia vào các thành phần chịu lực như bậc cửa, lát
nền vv...
- Gạch là vật liệu tạo nên kiến trúc. Gạch có nhiều kích
cỡ, màu đỏ sậm hay vàng nhạt, độ nung khá cao, độ cứng
cao, xương gạch mịn pha cát hoặc bã thực vật, có khả năng
chịu lực cao, dễ đục chạm. Kích thước gạch gồm nhiều
loại, loại lớn kích thước dài 0,29m - 0,3 lm, rộng 0,14m 0,17m, dày 0,07m; loại trung bình dài 0, 26m - 0,28m,
rộng 0,12m - 0,14m, dày 0,06m; loại nhỏ dài 0,16m 0,18m, rộng 0,10m - 0,12m; dày 0,06m. Một số viên gạch
được tạc hoa văn hoa dây, lá lật, cánh hoa xoè đều đối
xứng với khối nổi uốn mềm đẹp mắt. Đá được sử dụng làm
bậc cửa, mi cửa, lát nền. Đá có màu xanh xám, thớ dày, độ
cứng cao, được cắt xẻ thành tấm tạo tác theo công năng sử
dụng.Đá bậc cửa dài l,8m, rộng 0,57m, dày 0,13m được
xây hai trụ cửa tường tháp gối lên để lại độ rộng cửa ra vào
0,89m. Bậc cửa được chia làm hai cấp chênh nhau 3,5cm.
Bậc quay ra ngoài mặt rộng 0,42m, bậc thấp quay vào lòng
tháp mặt rộng 0,15m, hai đầu có hai lỗ mộng tròn, đường
kính 0,lm dùng để gá lắp cánh cửa. Đá mi cửa bị vỡ một
đầu, kích thước còn lại dài l,5m, rộng 0,92m chia làm hai
bậc, chênh nhau 0,04m. Mặt bậc phía ngoài rộng 0,65m,
mặt phía trong rộng 0,17m. hai đầu có hai lỗ mộng tròn,
đục thủng, đường kính 0,lm, cách nhau 0,98m. Với lỗ đục
thủng về kỹ thuật cho biết đây là tấm mi cửa phía trên. Đá
lát nền lòng tháp được xẻ thành tấm vuông vức, mài phẳng
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Bậc cửa tháp Gò sô IV
nhẵn ghép liền khít với nhau tạo nên nền lòng tháp bằng
phẳng. Kích thước các phiến đá dài 0,27 - 0,58m, rộng
0,18m - 0,29m; dày 0,08m - 0,10m.

Bản vẽ: Yony gò số IV
Nguồn: tư liệu Viện Khảo cổ học
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Tại Gò số IV còn tìm thấy Yony bị vùi lấp, đây là một
phần bệ thờ trong lòng tháp. Yony được chế tác từ đá màu
xám đen, hạt mịn, mài nhẵn bóng, thành cạnh vuông vức.
Yony hình vuông, cạnh dài 0,74m X 0,74m, dày 0,09m,
lòng trũng hình vuông tạo gờ xung quanh, mặt gờ rộng
10cm, sâu 2,5cm. Vòi dài vươn khỏi thân 0,17m, vòi có
khe dẫn nước rộng 5cm, sâu 2cm. Chính giữa Yony là một
lỗ mộng đục thủng hình chữ nhật kích thước dài 19cm,
rộng 12cm.
Hiện vật trong lòng kiến trúc.
Do bị đào phá khá trầm trọng, những hiện vật trong
lòng tháp hầu như không còn. Dựa vào dấu tích đào phá
cho thấy lòng tháp được xử lý như sau. Dưới lớp nền lát đá
là 3 lớp gạch lát phẳng tạo nên độ dày 0,26m. Dưới lớp
gạch là lớp đất màu đỏ mịn trộn lẫn gạch vỡ đầm lèn chặt
làm nên lớp liên kết vững chắc dày l,5m. Dưới lớp này là
lớp đá hộc trộn cuội cát vàng dày l,6m. Lớp cuối cùng là
lớp cát vàng sạch, mịn dày 0,3m. Đợt điều tra khảo sát năm
1993, tại di tích này tìm được một Linga bằng đá thạch anh
có kích thước lớn. Linga tạo dáng hình trụ tròn, đầu vê tròn
nhỏ dần, đáy cắt phẳng, kích thước dài 25cm, chu vi thân
trung bình 28cm. Trên Linga tạc rõ chia hai phần, đầu và
thân được ngăn cách bàng dải “mi thiêng”, phần đầu có biểu
tượng “cột thiêng” nhô lên. Theo giám định của Trung tâm
Vật lý hạt nhân Đà Lạt, Linga có trọng lượng 3,435kg, thể
tích I,340ml, tỷ trọng riêng 2,63, độ cứng thuộc nhóm 7
nằm trong nhóm đá bán quý, thành phần hoá học nằm giữa
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nhóm đá thạch anh và To paz (Sio2 và A12 (Sio4) (Fom)2..
Đây là hiện vật Linga dạng đá quý có kích thước lớn nhất ở
nước ta nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong các công

Linga đá thạch anh Gò sỏ IV

trình kiến trúc chịu ảnh hưởng của văn hoá Ân Độ.. Với
những tư liệu hiện biết về Gò số IV, có thể thấy rằng đây là
một loại hình kiến trúc tháp thờ, có quy mô khá lớn, được
xây dựng quy chỉnh và được khắc tạc trang trí đẹp. Di tích
được xây dựng trên vị trí đẹp, độc lập, vật thờ quý hiếm đã
nói lên vai trò quan trọng của tháp trong tổng thể các kiến
trúc ở đây.
e. G ò s ố v .

Gò số V cách Gò số II khoảng 200m về phía tây, cách
sông Đồng Nai 300m về phía bắc, gò cao khoảng 3,5m 4m so với mặt bằng xung quanh. Gò có dáng tròn trịa xoải
xuôi thấp dần, chu vi khoảng 150m. Xung quanh gò là
gạch, đá đổ vương vãi, bề mặt gò cây cỏ dại mọc ken dày.
Gò số V đã bị những người săn tìm cổ vật đào bới, toàn bộ
lòng gò bị đào sâu khoét rỗng. Năm 1995, Gò số V được
tiến hành khai quật.
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Bản vẽ: Mặt bằng kiến trúc Gò số V
Nguồn: Tư liệu Viện Khảo cổ học

Kiến trúc ĩ'
Kiến trúc Gò số V được x â y trên nền đất sét màu vàng
nhạt, khá cứng, mặt bằng kiến trác hình vuông, cạnh dài
6 , Om X 6 , Om. Toàn bộ kiến trúc được x â y là khối gạch đặc,
tường các mặt thẳng đứng, phẳng nhẵn cao 4,8m. Gạch x â y
liền khít tạo thành khối gạch vuông vức khổng lồ từ độ cao
4,8m, các cạnh kiến trúc được x â y giật cấp thu dần lên đỉnh.
Đỉnh kiến trúc khá bằng phẳng, chính giữa là hộp gạch
x â y đặc khối vuông, bề mặt kích thước 0,8m X 0,8m. Giữa
hộp gạch là một ô trống hình vuông, kích thước 0,2m X 0,2m
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Ánh: K iến trúc Gò số V

chạy xuốt theo khối trụ ăn sâu vào lòng kiến trúc.. Xung
quanh khối trụ gạch được lát đá phiến phẳng, tạo nên sân
trên đỉnh kiến trúc kích thước 3,2m X 3,2m. Trên đỉnh còn
lại bộ ngẫu tượng Yony - Linga bị đổ. Toàn bộ chiều cao
của kiến trúc còn lại cao 6,lm. Bốn mặt kiến trúc xây
thẳng đứng, gạch để trơn phẳng, riêng mặt phía nam nhìn
ra sông Đồng Nai, hai góc hai đầu kiến trúc được xây nối
với tường gạch kéo dài về phía tây và đông. Tường gạch,
chân móng rộng 0,75m, mặt tường rộng 0,28 m, cao 0,5m
với nhiều lớp gạch xây giật cấp thu dần lên. Ngăn cách
chân và thân tường trang trí một dải hoa văn cánh sen thể
hiện úp xuôi kết dải khá mỹ thuật. Kỹ thuật chạm khắc trực
tiếp lên gạch. Bên ngoài kiến trúc xung quanh được lát
gạch phẳng, dải gạch lát rộng l,0m. Lòng kiến trúc bị đào
phá nham nhở, dựa vào hố đào cho biết, tường kiến trúc
phía dưới dày 1,2m - 1,4m, phần giật cấp thu lên đỉnh dày
0,6m - 0,8m tạo nên lòng kiến trúc phần đáy rộng 3,2m X
3,2m, lên trên thu hẹp dần. Trong lòng là đá hộc, cuội cát
vàng trộn đầm lèn chặt. Khối hộp trụ gạch được xây dựng
từ đáy nền lên đỉnh kiến trúc.
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Bản vẽ: Cấu trúc Gò số V
Nguồn: Tư liệu Viện Khảo cổ học
Hiện vật.
Do đổ nát và bị đào phá nghiêm trọng, hiện vật Gò số V
thu được không nhiều, nhưng có giá trị đặc biệt góp thêm
những hiểu biết về kiến trúc nói riêng và tính chất tôn giáo
của nhóm di tích nói chung.
Hiện vật liên quan đến kiến trúc
Để tạo nên diện mạo kiến trúc, chất liệu sử dụng chủ
yếu ở đây là gạch. Gạch có màu đỏ tươi, độ nung cao, độ
cứng cao, Do xương gạch pha nhiều trấu, bã thực vật nên
gạch có độ xốp, độ hút ẩm cao. Kích thước gạch Gò V khá
lớn. Viên nhỏ nhất dài 28cm, rộng 16cm, dày 6cm. Viên
lớn nhất dài 40cm, rộng 18cm, dày 8cm. Đá là chất liệu
được sử dụng lát mặt bằng trên đỉnh nóc kiến trúc. Đá có
màu đen xám, độ cứng cao, được cắt tấm góc vuông vức,
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mặt mài phẳng nhẵn lát thành nền rộng trên đỉnh. Tổng số
thu được 125 phiến đá hình chữ nhật. Kích thước viên nhỏ
nhất dài 30cm, rộng 25cm, dày 7cm. Viên lớn nhất dài
80cm, rộng 35cm, dày 8cm.Chính giữa sân trên đỉnh là bệ
thờ ngẫu tượng Yony - Linga. Bộ ngẫu tượng thờ Yony - Linga

Bản vẽ: Y ony - Linga G ò số V
Nguồn: Tư liệu V iện Khảo cổ học

được đặt trên đỉnh kiến trúc gồm hai phần chế tác riêng
biệt gá lắp với nhau tạo nên bộ đồ thờ hoàn chỉnh. Yony
được chế tác từ 2 phiến đá màu xám đen ghép lại tạo thành.
Yony hình vuông kích thước cạnh dài l,39m X l,39m, dày
0,12m. Lòng Yony đục trũng chênh với mặt gờ 4cm tạo
nên lòng vuông phẳng, kích thước 1,15m X 1,15m. Mặt gờ
rộng 12cm. Chính giữa là lỗ mộng hình lục giác đục xuyên
qua. Mộng hình lục giác có cạnh đối đều nhau dài 15cm,
sát lỗ mộng là gờ nổi nhô cao. Vòi Yony ngắn nhô khỏi
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thân 5cm, giữa có khe dẫn nước đục sâu. Linga được chế
tác có hình trụ, cao l,15m được chia làm 3 phần cân xứng
nhau. Phần trên hình khối trụ tròn, đầu thon hơi thót lên vê
tròn, dài 0,42m, trên thành trụ có tạc mặt thần Sihva với
gương mặt thanh tú mắt nhỏ dài, sống mũi cao, miệng hẹp,
xung quanh là những lọn tóc chảy dài uốn xoăn. Phần giữa
hình lục giác sáu cạnh đều nhau dài 0,37m, cạnh rộng
0,15m. Phần cạnh này ghép vừa khớp với mộng trên Yony.
Phần dưới cùng hình trụ khối vuông dài 0,36m, cạnh dài
0,36m. Toàn thân Linga được mài nhẵn bóng.

Đĩa đồng Gò sô V
Đĩa đồng tìm được 01 chiếc được tìm thấy bên ngoài
kiến trúc, có lẽ do quá trình đào bới tìm hiện vật trong
lòng tháp bị hất ra cùng cát sỏi. Đĩa hình tròn, lòng trũng
nông, đáy phẳng. Kích thước cao l,5cm, đường kính
miệng 8,5cm.
Đồ gốm gồm 113 hiện vật bao gồm vòi ấm 4 hiện vật,
chân đế 5 hiện vật; miệng 10 hiện vật và 94 mảnh các loại
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từ nhiều loại hình đồ gốm vỡ ra. Gốm có đặc trưng xương
dày 0,5cm - l,0cm, có pha cát mịn hoặc bã thực vật, độ
nung khá cao,xương cứng, màu đỏ nhạt hoặc trắng nhạt. Từ
nguồn tư liệu được biết, có thể dựng lại hình dáng kiến trúc
Gò số V. Kiến trúc Gò số V có hình khối hộp vuông, kích
thước 6m X 6m x6m, chia hai phần: phần thân hình khối
vuông, phần đỉnh thu giật cấp dần lên. Đỉnh phẳng rộng,
hình vuông, được lát đá. Chính giữa đặt bộ tượng thờ Yony
- Linga. Bệ thờ được xếp bằng các phiến đá ghép vào nhau
tạo nên như bệ thờ Gò số I. Yony- Linga được thờ vươn cao
trên đỉnh. Bộ ngẫu tượng thờ này có thể để lộ thiên hoặc có
thể có mái tre. Mái che có bộ khung bằng gỗ, mái lợp vật
liệu nhẹ tranh lá, để trống 4 mặt. Với hình thù kiến trúc đã
nêu cùng hiện vật thờ biểu tượng phía trên, kiến trúc này có
khả năng là loại hình Đền - Mộ; một loại hình kiến trúc
khá đặc biệt ở Cát Tiên.
g. G ò s ố V a

Gò số Va là một gò đất thấp nằm phía tây Gò số V và
phía đông Gò số VI. Đây là địa điểm được phát hiện và
khai quật năm 2003, những người khai quật đặt ký hiệu là
Gò sô VII và Gò số VII theo ký hiệu đánh số ban đầu được
đặt lại là Gò số VIII (Gò Ông Định). Để thuận lợi cho việc
nghiên cứu các di tích, tuân thủ theo quy tắc đánh ký hiệu
từ đồng sang tây, địa điểm này có ký hiệu là Gò số Va.
Theo kết quả khai quật cho biết, kiến trúc tại Gò Va có mặt
bằng hình chữ nhật, kích thước dài 5,84m, rộng 5,30m.
Móng kiến trúc còn lại cao l,5m được xây bằng vật liệu
gạch, đá hỗn hợp tạo nên sự liên kết vững trãi. Theo các
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nhà khai quật nhận định kiến trúc này được xây dựng và tu
sửa nhiều lần. Lần đầu kiến trúc được xây dựng với tính
chất đền mộ tương tự như kiến trúc gò số V. Sau này tiếp
tục được tu sửa lại phần trên kiến trúc, biến kiến trúc này
thành nơi thờ phụng. Dấu vết để lại là việc tạo lại mặt bằng
phần trên và có thể trên đó đặt bộ ngẫu tượng thờ Yony Linga. Bằng chứng hiện còn liên quan đến thờ ngẫu tượng
này là tường móng phía bắc kiến trúc còn để lại máng dẫn
nước thiêng (Somasutra) xây bằng gạch, kéo dài 5,7m về
hướng bắc. Đây được coi là chiếc máng nước thiêng dài
nhất trong các công trình kiến trúc được xây dựng ảnh
hưởng từ văn hoá Ân Độ ở Việt Nam. Thực ra với tư liệu
được biết dù còn ít ỏi, nhưng với bình đồ kiến trúc, dấu vết
bệ thờ hệ thống máng dẫn nước thiêng, chúng tôi cho rằng
đây chính là một ngôi đền thờ.
h. Gò số VI (hay còn gọi là Gò Kiểm lâm)
Gò số Vĩ, là một quả đồi nhỏ, thấp nằm sát sông Đồng
Nai, phía nam chân đồi là dòng sông cuộn chảy, phía bắc
là con đường tỉnh lộ 721 chạy sát chân, phía đông là thung
lũng hẹp, dốc xoải xuống bờ sông; phía tây trạm kiểm lâm
được xây dựng sát chân đồi. Chính vì vậy đồi còn được gọi
là Đồi Kiểm lâm. Toàn bộ mặt đồi khá bằng phẳng mọc
phủ đầy tre nứa, song mây rậm rạp. Những người dân đi
xây dựng kinh tế mới đã lựa chọn đỉnh đồi làm nơi an nghỉ
của những người thân. Trong quá trình xây dựng dưới chân
đồi, hay đào đắp phần mộ ở đây xuất hiện những vỉa gạch
xây kết khối vững chắc, hay trên đỉnh đổi còn vương vãi
những viên gạch kiến trúc, tượng Linga bị xô đổ. Gò được
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khai quật năm 2003, theo kế hoạch “ Điều tra cơ bản và
khai quật di tích khảo cổ học Cát Tiên năm 2002 - 2004”
do Trung tâm nghiên cứu Khảo cổ học thành phố Hồ Chí
Minh tiến hành. Gò số VI, có 3 công trình kiến trúc quần
tụ bên nhau trên một địa điểm.
+ Kiến trúc VI a.
Kiến trúc Via, có mặt bằng hình chữ nhật, hướng đông
tây, cửa mở về hướng đông. Các góc kiến trúc về phía đông
được bẻ bắt góc vuông đăng đối hai bên. Trước cửa kiến
trúc là bậc cấp cao dần dẫn vào lòng kiến trúc. Bậc cấp
được xây hình bán nguyệt. Móng kiến trúc xây gạch khối
liên kết vững chắc. Dọc đường biên móng có dấu vết những
lỗ tròn sâu, có thể đây là dấu vết chân cột gỗ của bộ mái.
Kiến trúc này có thể coi là một dạng đền thờ(!)
+ Kiến trúc Vỉ b.
Kiến trúc Vlb, có mặt bằng hình chữ nhật, hướng đông
tây; kích thước dài 7,3m; rộng 5,4m. Cửa kiến trúc mở về
hướng đông. Móng kiến trúc được xây bằng gạch, khối liên
kết vững chắc. Mặt phía đông các góc được bẻ góc vuông
vức đăng đối nhau qua thân. Bậc dẫn lên cửa được xây
bằng gạch, cong hình bán nguyệt. Kiến trúc này có thể coi
là một dạng đền thờ lộ thiên (!).
+ Kiến trúc Vỉ c.
Dấu vết kiến trúc để lại là dải tường xây gạch dài lim .
rộng l,6m, cao l,6m chạy theo hướng đông tây. Gạch xây
chập khối câu móc vào nhau tạo nên dải tường vững chắc.
Gạch ở đây kích thước nhỏ, mỏng, so với các loại gạch tìm
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được ở Cát Tiên. Bờ tường vách phia bắc xây thẳng đứng,
phía đông xây giật cấp tạo bậc đi lên; phía nam và tây như
được xây áp vào lòng gò. Tại đầu phía tây độ sâu 3,4m tìm
được một số phiến đá xếp tạo dáng hình móng ngựa. Kiến
trúc này có thể là một “đài thờ”. Nhìn chung Gò số VI dấu
tích còn lại là một nhóm các công trình kiến trúc. Do bị
đổ sập, tài liệu thu được hiếm hoi nên việc định chức năng
của công trình kiến trúc này còn phải được tiếp tục nghiên
cứu. Hiện vật: Trái với dấu vết kiến trúc để lại, hiện vật
thu được tại Gò số VI vô cùng phong phú về loại hình và
chất liệu.
Hiện vật liên quan đến kiến trúc
- Gạch là loại vật liệu chủ yếu tạo nên phần kiến trúc
còn lại. Gạch có màu đỏ nhạt, hồng nhạt, độ nung khá cao,
độ cứng cao. Xương gạch có pha cát hạt mịn hoặc bã thực
vật. Kích thước gạch có nhiều loại, kích cỡ khác nhau.
Viên lớn nhất dài 38cm, rộng 18cm, dày 8,5cm; viên trung
bình dài 29cm - 35cm, rộng 13,5cm - lổcm, dày 8cm 9cm; viên nhỏ nhất dài 22cm, rộng 17cm, dày 9cm. Đá vật
liệu xây dựng hay được xử dụng ở các kiến trúc khác thì
Gò số VI hầu như không sử dụng chất liệu đá. Tại kiến trúc
VIc ở độ sâu 3,4m tìm được một số phiến đá xếp thành
hình móng ngựa. Số vật liệu này có lẽ liên quan đến nội
dung tôn giáo của kiến trúc hơn là với tư cách vật liệu tham
gia xây dựng. MukhaLinga: Tại chính giữa mặt lòng kiến
trúc Vlb có bệ thờ đá sa thạch, trên bệ thờ cắm một viên
sỏi cuội hình trụ tròn. Viên cuội này thay thế hình tượng
thờ Linga. Đầu viên cuội có chụp một MukhaLinga bằng
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chất liệu đồng. MukhaLinga tạo dáng hình trụ tròn đều,
cao 52cm, đường kính 25cm. Đây là chiếc MukhaLinga
duy nhất tìm được tại di tích Cát Tiên.

Linga Gò số VI

Tượng Linga tìm được trên đỉnh Gò số VI. Tượng được
chế tác từ đá nguyên khối, màu xám đen, hình khối trụ,
caol,18m chia làm 3 phần cân xứng. Phần trên hình trụ
tròn, đầu vê tròn nhẩn dài 41cm, ngăn cách với phần lục
giác có tạc mi thiêng, cột thiêng theo dọc thân. Phần giữa
cao 40cm, cạnh dài 18cm, các cạnh đối xứng nhau qua
thân. Phần cuối hình trụ vuông cao 40cm, cạnh dài 38cm.
Toàn bộ Linga được mài nhẵn bóng, thể hiện các phần cân
đối, tỷ lệ hài hoà là một tác phẩm tượng thờ đẹp. Li nga là
hiện vật thờ duy nhất tìm được ở đây.
Hiện vật trong lòng kiến trúc.
Với 3 công trình kiến trúc, tại Gò số VI, có hai công
trình trong lòng nền kiến trúc có chứa các hiện vật gồm
nhiều loại hình, chất liệu khác nhau và tạo dáng khá đặc
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biệt. Kiến trúc Via, tại trung tâm lòng kiến trúc, sau khi xử
lý phần nền, trong lòng xuất lộ một trụ giới hình khối hộp
vuông, xây bằng gạch tạo khối vững chắc cao 3,3m gồm 33
lớp gạch tạo nên. Bên trong và đáy khối trụ thu được 90
hiện vật gồmcác chất liệu vàng, bạc, đá quý, thuỷ tinh (!).
Phân bố các hiện vật như sau: chính tâm giữa đáy trụ
vuông là một hộp chất liệu bạc tạo dáng hình ovanl dài
thon, mặt hộp khắc tạc hình con sư tử trong tư thế nằm. Sư
tử thể hiện khá dữ tợn với bờm dài xoắn phủ quanh gương
mặt,bên ngoài là những hoạ tiết hoa văn trang trí. Xung
quanh hộp là các hiện vật như Linga kích thước nhỏ chế tác
bằng chất liệu vàng và bạc. Linga thể hiện 3 phần trụ tròn,
lục giác và vuông. Nhẫn vàng hình tròn trơn, các mảnh
vàng dát mỏng khắc tạc hình ảnh các vị thần, các con vật
linh mang nội dung theo tôn giáo Ân Độ. Điều đặc biệt
trong các mảnh vàng có mảnh thể hiện hình ảnh vị thần có
nhiều đầu, nhiều tay thể hiện vua quỷ Ravana trong thần
thoại An Độ. Thần thoại kể về sự tích những cuộc đấu so
tài giữa quỷ chúa Ravana và thần Sihva trên núi Kaisala.
Quỷ chúa Ravana có nhiều đầu, nhiều tay, là vua của loài
quỷ không chịu thần phục quyền năng của thần Sihva, đã
nhiều lần lên núi Kaisala đấu tài với thần và lần nào quỷ
chúa cũng đều bị khuất phục. Đây là đề tài được thể hiện
nhiều trên các tác phẩm nghệ thuật của các nền văn hoá
chịu ảnh hưởng của văn hoá Ân Độ không những ở Việt
Nam mà cả Đông Nam Á. Một số lá vàng thể hiện hình
ảnh những con khỉ trong tư thế khác nhau. Đây là một đề
tài được thể hiện theo sử thi Ramaya kể về sự tích vua khỉ
Haruman giúp hoàng tử Rama đánh quỷ giành lại công
chúa Sita.
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- Kiến trúc Vlb dưới chân bệ thờ, trong lòng kiến trúc ở
độ sâu l,5m trong lớp đất màu xám sáng c ó khối hộp
vuông kích thước 0,3m X 0,3m đất màu xám nâu c ó chưa 4
chiếc hộp. Hộp được tạo tác hình Linga, 3 chiếc chất liệu
gốm màu xám đen, được nung già khá cứng, xếp theo hình
tam giác cân đỉnh quay về hướng đông; chiếc còn lại chế
tác từ chất liệu bạc đặt chính giữa. Trong hộp gốm một hộp
chứa Linga bằng chất liệu sắt; một hộp chứa Linga bằng
chất liệu đồng, hộp còn lại trong lòng c ó dấu vết màu trắng
mịn, c ó khả năng là chiếc Linga bằng chất liệu ngà voi đã
bị mủn nát. Hộp bằng bạc bên trong c ó chứa hai chiếc
Linga một chất liệu bằng vàng, một chất liệu bằng bạc.
Linga được chế tác gồm 3 phần: đầu trụ thon tròn, giữa
hình lục giác và đế hình trụ vuông. Kích thước các Linga
nhỏ chỉ c ó giá trị biểu tượng. Ngoài các hiện vật trên trong
hố còn tìm được 3 chiếc nhẫn trơn bằng vàng, 19 lá vàng
mỏng trên c ó khắc các hình con vật linh, hay viết ký tự.1
Từ những dấu tích kiến trúc còn lại, cùng những hiện
vật tôn giáo thu được tại Gò số VI, có thể nhận thấy về loại
hình kiến trúc đây là loại đền thờ được xây dựng có quy
mô lớn, phần móng vững chắc, tuân thủ theo những quy tắc
tôn giáo đã được thấy ở các loại hình kiến trúc khác. Phần
trên kiến trúc là bộ khung vật liệu nhẹ, mái lợp tranh lá
hoặc để lộ thiên.
1. Tham khảo- Đào Linh Côn: Báo cáo kết quả điều tra, khai quật di
tích Cát Tiên (2002 - 2004). Tư liệu: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

178

p. Gò sô'VII (hay gọi Gò ông Định)
Gò số VII có mặt bằng khá rộng, cao khoảng 2m so với
mặt bằng xung quanh, cách Gò số VI khoảng 840m về phía
tây bắc. Những thửa ruộng cạnh gò trước kia gia đình ông
Nguyễn Văn Định khai phá canh tác, nên có tên gọi là gò
Ông Định. Toàn bộ mặt gò phủ đầy cây dại. Cũng như các
di tích ở Cát Tiên, Gò số VII cũng bị những người săn đào
đổ cổ xâm phạm, mặt đồi bị đào phá nhan nhở, diện tích
lòng kiến trúc bị đào phá khoét sâu. Tại đây chính quyền
địa phương đã thu hồi được một số hiện vật và đưa về bảo
quản tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đổng. Năm 2003 - 2004, Gò số
vn được tổ chức khai quật khảo cổ học. Những dấu tích
kiến trúc cùng những hiện vật thu được đã góp thêm nhiều
tư liệu quý để tìm hiểu về một Cát Tiên trong lịch sử.
Gò số VII là một cụm kiến trúc gồm các loại hình khác
nhau được xây dựng trên cùng một địa điểm. Dựa vào vết
tích kiến trúc tìm được cho thấy ở đây có ba kiến trúc được
xây dựng có liên quan mật thiết với nhau.
Kiến trúc Vila do bị sụp đổ và đào phá, phần trên kiến
trúc không còn chỉ còn lại một phần móng. Dấu vết để lại
cho thấy mặt bằng kiến trúc có bình đổ hình chữ nhật,
hướng đông tây, kích thước dài khoảng 10m, rộng 6,4m.
Móng kiến trúc được xây bằng gạch và đá liên kết với nhau
tạo thành khối vững chắc. Phần móng còn lại cao nhất
l,2m gồm 15 lớp gạch xây mài chập kết khối tạo thành.
Móng được xây hình khối, các góc cắt cạnh bẻ góc vuông
đăng đối hai bên. Cửa kiến trúc mở về hướng đông với hệ
thống bậc cấp bằng đá dẫn vào lòng kiến trúc. Những phiến
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đá thanh có kích thước lớn gãy để lại cho biết khung cửa
được dựng bằng những thanh đá ghép lại tạo thành. Dưới
cùng hệ thống bậc lên xuống là phiến đá tạo dáng hình bán
nguyệt, hai đầu vê tròn. Đỉnh hình bán nguyệt có mũi nhọn
3 chĩa nhô ra. Lòng kiến trúc hình vuông, kích thước 2m X
2m, được lát đá phiến phẳng nhẵn. Đá được tạo dáng hình
chữ nhật, nhiều kích thước khác nhau, dày đều 9cm lOcm. Toàn bộ lòng kiến trúc đã bị đào phá, địa tầng để lại
cho biết lòng tháp được lấp đầy bằng đá, cuội và cát màu
xám nhạt được làm sạch. Tại đây khi sử lý tìm được một số
tượng, mảnh đồng, vàng còn sót lại liên quan đến ý nghĩa
tôn giáo. Đây có thể là kiến trúc tháp thờ.
Kiến trúc Vllb là một công trình có quy mô khá lớn,
gồm hai phần được xây hai thời điểm khác nhau. Phần ban
đầu mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật, hướng đông tây,
kích thước dài 10,8m, rộng 7,2m; phần sau được xây nối
mở rộng thêm về phía đông, dài 7,5m, rộng 3,8m. Kiến
trúc được xây bằng gạch với kỹ thuật mài chập câu móc
nhau tạo nên móng vững chắc. Phía đông trước kiến trúc
này còn lại dấu vết một đoạn tường bao đã bị sụp đổ. Dựa
vào mặt bằng kiến trúc, có thể thấy đây là dạng kiến trúc
nhà dài (Mandapa).
Kiến trúc VHc bị sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại dấu vết.
Cuộc khai quật làm rõ hai đầu kiến trúc. Căn cứ vào vết
tích còn lại cho biết kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật,
hướng đông tây, kích thước dài trên lOm, rộng khoảng gần
4m. Móng kiến trúc xây bằng gạch liên kết nhau tạo khối
vững chắc. Hai đầu đông tây các góc được cắt bẻ cạnh
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vuông đối xứng nhau, từ đầu phía tây có dấu vết con đường
lát gạch nối với kiến trúc Vlla. Mặt bằng kiến trúc cho
thấy đây là dạng nhà dài (Mandapa) được xây dựng chức
năng tương tự như kiến trúc Vllb. Trước mặt phía đông
cụm di tích là con đường từ bên ngoài chạy theo hướng
đông tây vào thẳng tháp thờ Vlla. Đường hai bên kè gạch
thẳng đứng tạo nên giới hạn mặt rộng l,35m - l,9m mặt lát
gạch phẳng. Con đường này toả sang hai bên vào các kiến
trúc Vllb và VIIc. Nhìn tổng thể Gò số VII là cụm kiến
trúc được xây dựng quy chỉnh với trung tâm là tháp thờ
(VII a), nhà dài (Mandapa) dùng để làm nhà chờ, nơi
chuẩn bị lễ vật các nghi thức tôn giáo (Vllb và VIIc). Giới
hạn không gian nhóm di tích là hệ thống tường bao tạo nên
vùng không gian thiêng nơi dành cho thần thánh.
- Hiện vật.
Hiện vật thu được tại Gò số VII khá đa dạng và có
nguồn gốc không rõ ràng. Ngoài những hiện vật liên quan
đến kiến trúc được biết thì nhiều hiện vật lưu lạc khác
nhau. Hiện vật thu được từ những người đào phá di tích
hiện lưu giữ tại bảo tàng tỉnh; hiện vật sưu tầm được tren
mặt di tích do đào phá vất ra; hiện vật thu được qua khai
quật vv... Nhưng điều nhận thấy chung là các hiện vật này
đều có nguồn gốc từ di tích Gò số VII.
Hiện vật liên quan đến kiến trúc là gạch và đá là hai
chất liệu tạo nên hình hài kiến trúc. Gạch là vật liệu chủ
yếu được sử dụng xây dựng tại đây. gạch có nhiều kích
thước, kích thước trung bình thường gặp dài 27 -31cm,
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rộng 12cm - 16 cm, dày 7cm - 9cm. Gạch có màu đỏ nhạt,
hổng nhạt, độ nung khá cao, khá cứng, gạch có độ hút ẩm
cao, dễ đục chạm trang trí. Kỹ thuật xây gạch. Mài xếp đan
xen câu móc với nhau tạo nên khối vững chắc.Đá là chất
liệu sử dụng trong các bộ phận quan trọng hay chịu lực của
kiến trúc. Đá được sử dụng làm bậc thềm, bậc cửa (4 phiến
đá thanh), thanh đá ốp cửa, mi cửa. Đá có màu xám đen,
độ cứng cao.
Ngẫu tượng Yony- Linga.
Tại Gò số VII trong qúa trình khảo sát tại hiện trường
Gò số VII còn hai Linga và một Yony. Yony được chế tác
từ phiến đá màu đen nhạt, tạo dáng hình vuông, kích thước
cạnh 0,8m X 0,8m, dày 8cm. Vòi dẫn nước vươn khỏi thân
0,3m, giữa có khe dẫn nước đục sâu 2cm, rộng 4,5cm.
Lòng Yony đục trũng tạo mặt gờ rộnglOcm. Giữa Yony có
lỗ mộng đục xuyên qua dùng để gá lắp với Linga. Linga
còn 2 hiện vật có kích thước và được thể hiện tương tự
nhau. Linga được chế tác từ khối đá hình trụ, dài l,2m tạo
thành 3 phần cân xứng phần trên hình trụ tròn, dài 0,38m
có dấu vết trang trí mặt thần Sihva nhưng bị vỡ không nhận
diện được; phần giữa hình lục giác 6 cạnh đều nhau dài
0,40m, cạnh 0,18m; phần đáy hình khối trụ vuông, dài 0,
42m, cạnh dài 0,22m.
Hiện vật trong lòng kiến trúc.
Cuộc khai quật năm 2003, thu được 38 hiện vật còn
nguyên hoặc vỡ với các chất liệu khác nhau: đá, thuỷ tinh,
các lá vàng, tượng, đồ đồng... Trong các hiện vật đáng chú
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ý nhất là tượng Ganêsa và tượng Durga bằng chất liệu đá.
Tượng Ganêsa được thể hiện tương tự như tượng Ganêsa
tìm được tại Gò số I và số II. Riêng tượng Durga (hay còn
gọi là nữ thần Mahisasuramardini) là khá đặc biệt, tượng
cao 17cm,rộng vai 0,5cm, dày 2,7cm được đặt trên bệ đất
nung cạnh dài 18cm X 17cm, cao 9cm. Tượng thể hiện
trong tư thế đứng thẳng... đầu đội mũ tròn thấp, dưới vành
mép mũ có trang trí nổi ba hình lá lửa... Bốn cánh tay đối
xứng nhau. Hai tay sau còn nguyên vẹn, co gập hướng
thẳng lên trên ngang đầu, được giữ tựa vào giá đỡ nối hai
bàn tay với hai bên đầu, tay trái cầm tù và hình con ốc, tay
phải cầm hình chiếc đĩa răng cưa... Hai tay trước hướrig
xuống đã bị gãy nát phần cẳng tay... mu bàn tay tỳ lên hai
thanh chống trụ dài chống xuống đất... hai bàn chân lộ ra
bên dưới gấu váy đang đứng trên đầu quỷ trâu được thể
hiện khá chi tiết. Quỷ trâu trong tư thế đầu bị rạp xuống
đất, mắt nhìn ngang với hai lỗ tai mở xuôi ra hai bên, mũi
to tròn, lưỡi thè dài ra ngoài, vẻ bị khuất phục, hai chân
trước xẹp sát mặt đất và duỗi thẳng về phía sau dưới sức
mạnh của thần, hai chân sau trong tư thế đứng hơi quỵ
chống đỡ phần mông. Bộ phận sinh dục trâu được thể hiện
rõ. Nữ thần Durga chiến thắng quỷ trâu là một đề tài được
thể hiện khá nhiều trong các nghệ thuật điêu khắc đá của
các nền văn hoá ảnh hưởng của văn hoá Ân Độ. Nữ thần
Durga là thể hiện mặt âm tính của thần Sihva, nhưng ở
tượng này nữ thần lại cầm các vật tượng trưng quyền lực
của thần Visnu (tù và hình con ốc, đĩa hình tròn). Hình
tượng nữ thần vừa mang đặc tính của thầnh Sihva vừa có
đặc tính của thần Visnu kết hợp tạo nên hình tượng thần
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Hari - Hara. Đây là một hiện tượng khá độc đáo tìm được ở
Cát Tiên.1
Bảo tàng Lâm Đổng hiện còn bảo quản một bộ sưu tập
đồ đồng có nguồn gốc được thu giữ từ những người đào
phá tìm đồ cổ tại Gò số VII. Chân đèn đồng 2 chiếc. Chân
đèn hình trụ, đế xoè rộng cân đối đường kính 7,7cm giữa
tròn thót dần lên dài 4,5cm, trên thân có nhiều đường vòng
tròn trang trí, phần trên loe đều gần như đối xứng với đế,
tâm rỗng dùng để cắm nến (?) đường kính l,5cm, cao 6cm.
Chiếc thứ hai có hình dáng tương tự nhưng không còn
nguyên vẹn- Hộp KaLoong 2 hiện vật. Hộp hình trụ tròn,
đáy phẳng, chân đế thấp, thân tròn phình đều tạc những
cánh hoa hình thoi nổi nối nhau vây quanh. Thân thót lại
tròn đều, miệng vê tròn hơi bẻ loe, cao lOcm, đường kính
đáy 7,5cm, đường kính miệng 6,2cm.
Gương đồng 1 chiếc, gương hình tròn, đường kính
19cm, dày lcm. Một mặt phẳng nhẵn hơi cong lồi, mặt sau
phẳng có 7 hình tròn đồng tâm, chính giữa là núm đeo dây.
Nắp chuông 1 chiếc. Nắp chuông có hình trụ bán cầu, đỉnh
là quai uốn cong hình chữ u ngược. Cao toàn bộ 4,8cm,
đường kính miệng 6,8cm. Hiện vật hình bán cầu 1 chiếc,
hiện vật có hình dáng như một nửa hình tròn, cao 4,7cm,
1. Tham khảo thêm :
- Cao Xuân Phổ: Từ hình tượng Mahisasuramarhidini ở Cát Tiên đến
lễ hội chọi trâu ở Đ ồ Sơn. NPHMVKCH. Hà Nội, 2005.
- Lê Thị Liên: Góp hàn về pho tượng nữ thần Mahisasuramarhidini
phát hiện ở Cát Tiên (Lâm Đồng). NPHMVKCH. Hà Nội, 2005.
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đường kính miệng 10,6cm. Đỉnh có lỗ thủng dùng để đeo
dây (?). Hiện vật hình chóp cụt tròn đều, to dần về đáy,
thành xiên choãi đều, cao 9,5cm, đường kính đáy 7,8cm, đường

Đồ đồng Gò số VII (mặt nạ - Kaloong - chân đèn)
kính trên 3,3cm. Hiện vật để trơn không trang trí. Hiện vật
hình chóp cụt tròn đều thấp, cao 5,5cm, đừơng kính đáy
13,5cm, đường kính miệng 4,8cm, gờ miệng bẻ loe, phần
trên có móc bẻ uốn cong ra bên ngoài. Hiên vật hình tròn
đường kính 18cm, giữa có núm tròn nhô ra như hình chiếc
thanh la, giữa núm có lỗ tròn, đường kính núm 8,5cm. Mặt
nạ đổng, hiện vật không còn nguyên vẹn chỉ còn phần phía
dưới nhận biết được, mắt dài hình thoi, sống mũi thấp cánh
mũi nở, miệng hẹp hai răng cửa lộ ra, cằm thon, tai to
chảy. Đĩa nông lòng 1 hiện vật, hiện trạng không còn
nguyên vẹn. Đĩa có dáng xoè cân lòng nông, chân đế thấp,
đường kính chân đế 9,5cm. Lòng đĩa được trang trí khá
đẹp. Chính giữa là hình tròn thể hiện như đài hoa, xung
quanh là nhuỵ hoa kết dải, tiếp đến là hai lớp cánh sen kết
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dải vây quanh. Vòng ngoài là những cánh hoa cúc nở xoè
đều. Riềm miệng viền là những hạt chấm tròn giới hạn
khung trang trí. Đề tài thể hiện gồm một nhóm người đang
nhảy múa hoặc chơi các loại phao cụ khác nhau. Hình
người nhảy múa gồm 2 ngườ’ thê mện trong tư thế múa.
Đầu quấn khăn, dải khăn mảnh bay uốn lượn, gương mặt thon

Đ ĩa đồng Gò VII

thả quay nghiêng với mắt dài nhỏ nhìn cúi xuống, sống
mũi cao thẳng, cánh mũi hẹp, cằm thon. Tai to chảy, cổ
cao hai ngấn. Người thon gọn, tư thế quay nghiêng, hai
cánh tay tròn, một tay buông phía dưới trong tay nắm dải
khăn bay lượn, một tay giơ ngang, đầu cánh tay uốn cong
gấp, bàn tay xoè rộng với 5 ngón dài thon thả, dải khăn
dài vắt trên cánh tay, một đầu dải khăn buông ngang đầu
gối. Tư thế chân đứng vắt chéo nhau hơi co nhẹ lên uốn
cong, chân phải làm trụ hơi nhún, chân tái co. Trang
phục quanh bụng quấn tà khố nhỏ, dải khố vắt ngang
thân uốn mềm mại. Một người thể hiện đang chơi đàn
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với đầu tóc xoăn buông hai bên ôm lấy gương mặt trái
xoan, trán rộng, mắt nhỏ dài, sống mũi cao, cánh mũi
hẹp, môi dày, cổ cao có ngấn, cằm thon nhọn. Tư thế thể
hiện đang đứng chơi đàn, thân thon gon, hai chân trong
tư thế nhún nhảy đày hưng phấn, tay phải ôm bầu đàn,
tay trái bấm phím đàn. Đàn hình Tỳ Bà với bầu thon, cần
ngắn, trên cần có 4 phím. Đây là một loại đàn dây.
Quanh bụng quấn tà khố, phía sau là dải lụa mỏng uốn
mềm mại hai bên cân xứng. Hình người thổi sáo thể hiện
trong tư thế đứng với đầu đội mũ hình chóp nhọn, sau
gáy là hai dải khăn buông xuống, gương mặt trái xoan, iư
thế hơi cúi xuống trong động tác đang thổi sáo. Thân
thon gọn, hai tay nâng chiếc sáo ngang miệng. Hai chân,
một chân đứng trụ thẳng, một chân co trong tư thế đánh
nhịp. Sáo là đoạn ống tròn dài nhỏ, thổi lỗ ngang. Đây là
loại nhạc cụ thuộc nhóm bộ hơi. Cảnh hai người chơi
nhạc cụ khác được thể hiện giống nhau thành một cặp
đối xứng qua tâm đĩa. Người chơi đầu quấn khăn, hai
bên tóc xoăn chảy xuống ôm lấy gương mặt trái xoan, thể
hiện nhìn nghiêng, mắt dài, sống mũi cao, môi dày, cổ cao
có ngấn. Thân xoay nghiêng, trong tư thế đứng, chân phải
đứng làm trụ, chân trái giơ vuông góc đỡ lấy đáy nhạc cụ,
trong lòng ôm một loại nhạc cụ hình dáng như đàn huyền,
một tay giơ ngang cầm vật hình que ngắn, có lẽ là dụng cụ
gảy đàn. Đây là loại nhạc cụ thuộc bộ dây. Đan xen giữa
những cảnh người múa, đánh đàn là hình ảnh ba con chim
đang xoải cánh bay. Chim đầu thon, mỏ nhọn cong, thân
thon, hai cánh giang rộng, lông đuôi dài bay tua về phía
sau. Các hình ảnh thể hiện được đúc khối nổi gọn, đường
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nét sắc sảo tinh tế. Đây là hiện vật độc đáo nhất trong bộ
sưu tập được có nguồn gốc tại Gò số VII.!
Như vậy có thể thấy, Gò số VII là một cụm gồm có 3
kiến trúc: tháp thờ (Vlla), nhà dài (VII b - VIIc) được xây
dựng quy mô lớn, hoàn chỉnh trong một không gian thiêng
với hệ thống tường bao vây quanh. Những hiện vật thu
được dù chưa đầy đủ nhưng với nhiều loại hình, mang giá
trị mỹ thuật cao, nội dung phong phú đã phản ánh vai trò
quan trọng của nhóm di tích này trong tổng thể các di tích
được xây dựng trên vùng đất Cát Tiên.
k. Các kiến trúc khác trên địa bàn xã Quảng Ngãi.
Trên một địa bàn thung lũng với diện tích khá rộng,
ngoài những cụm kiến trúc, kiến trúc đã được tổ chức khai
quật khảo cổ học, trong những năm vừa qua các cuộc đào
thám sát cũng được tiến hành trên nhiều địa điểm nhằm
kiếm tìm tư liệu góp phần hiểu sâu hơn và toàn diện hơn về
những di tích đã từng được dựng xây trong lịch sử cùng
những mối quan hệ của các di tích với nhau, với tổng thể
các di tích có mặt trên địa bàn Cát Tiên trong lịch sử.
- Hố thám sát 1 (ký hiệu 03 CT H4) thực hiện tại vị trí
phía tây Gò số I và phía đông Gò số II, cách sông Đổng
Nai 50m về phía bắc. Kết quả đào thám sát cho thấy gò đất
nhỏ này là vết tích của một đống đá, gạch vỡ thu dọn tạo
thành. Số vật liệu này có khả năng là vật liệu phế thải khi1
1. Lê Đình Phụng: Những hiện vật đồng phát hiện tại Cát Tiên (Lâm
Đồng). NPHMVKCH. Hà Nội, 1998.

188

xây dựng các công trình kiến trúc, hoặc có thể là yật liệu
của trạm trung chuyển từ sông lên trước khi chuyển đi
phục vụ xây dựng các kiến trúc.
- Hố thám sát 2 (ký hiệu 03.CT H3) tại địa điểm cách
Gò số II 20m về phía tây. Tại hố thám sát làm xuất lộ nền
móng của một kiến trúc có bình đồ hình vuông cạnh dài
9,15m X 9,15m, nằm sâu dưới lòng -đất 0,76m. Móng
kiến trúc cho thấy có hai vòng tường xây gạch vững
chắc, mặt quay về hướng đông. Tại đây phát hiện nhiều
mảnh gốm nồi, bình, cà ràng, xương gốm dày, thô, độ
nung không cao.
- Hố thám sát 3 (ký hiệu 03 CTTS 1) tại vị trí cách Gò
số II 30m về phía đông, cách sông Đồng Nai 40m về phía
nam và Gò số IV, 40m vè phía bắc. Hố thám sát diện tích
46m2. Tại đây phát hiện một đoạn kiến trúc xây gạch chạy
dài, rộng khoảng 8m theo hướng đông tây. Có khả năng
đây là đoạn tường bao của hồ nước nhân tạo trước cửa tháp
Gò số IV.
- Hố thám sát 4 (ký hiệu 03 CT H10) ở vị trí phía bắc
Gò sô' II, tại độ sâu 0,2m - 0,55m tìm thấy đoạn bờ tường
gạch gồm 3 lớp xây chạy dài, bị phá mất từng đoạn. Dưới
tường gạch là lớp đát cư trú. Tại lớp này tìm thấy doi xe
chỉ, hạt chuỗi, mảnh gốm cùng những mẩu xương mủn nát.
- Hố thám sát 5 (ký hiệu 03 CT TS 3) nằm ở phía tây
Gò số III, tại đây phát hiện một dải tường xây gạch vững
chắc chạy dài theo hướng bắc nam. Đây có thể là đoạn
tường phía đông của hồ nước trước cửa Gò số IV.
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- Hố thám sát 6 (ký hiệu 03. CT. TS4) được mở trước
cửa chính của tháp thờ Gò số IV. Tại đây tìm thấy dấu vết
của hai vòng tường gạch được xây vững chắc bao quanh
kiến trúc tháp Gò số IV.
- Hố thám sát 7 (ký hiệu 03 CT. H l) được mở tại phía
tây Gò sô V. Dưới lòng đất ở đây xuất hiện những sân lát
gạch hình tứ giác, diện tích sân rộng 10m2, các sân nối tiếp
nhau. Giới hạn các sân là những dải lát đá. về phía nam
còn tìm thấy hệ thống đường dẫn nước xây bằng gạch chạy
dài theo hướng đông tây. Dưới chân hệ thống dẫn nước
xuất lộ nhiều hiện vật như bình, vò, chum gốm vỡ cùng
những hiện vật bằng sắt như dao, giáo...
- Hố thám sát 8 (ký hiệu 03.CT.H2) được tiến hành tại
phía đông bắc Gò số VI, cách gò khoảng 300m, Tại đây
phát hiện một kiến trúc có bình đồ mặt bằng hình vuông,
kích thước dài 5,6m x5,6m, phần trên đã bị phá huỷ chỉ
còn lại phần móng với 4 -5 lớp gạch xây liên kết khối. Giữa
lòng kiến trúc có hộp khối chìm hình vuông, cạnh 0,8m X
0,8m trong đó có chôn theo một bình gốm có vòi tô thổ
hoàng màu đỏ sậm. một thạp gốm lớn chứa đầy than tro và
xương. Tại đây còn thấy 10 lá vàng dát mỏng. Lá vàng
được cắt hình bông hoa với các cánh hoa vê tròn nở xoè
đều cân xứng, một số lá có khắc ký tự. Đây có thể là công
trình kiến trúc dạng đền mộ.
- Hô thám sát 9 (ký hiệu 03 CT.H9) tại địa điểm phía
tây Gò số Va, cách gò khoảng 9m. Trong lòng đất ẩn chứa
một dải tường gạch còn lại cao nhất 0,21 m gồm 3 lớp gạch,
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mặt rộng 0,5m. Đây có thể là dấu vết tường bao được xây
quanh kiến trúc Gò Va.
- Hố thám sát 10 (ký hiệu 03 CT H8) được thực hiện
cách Gò số VII 1lOm về phía đông nam. Tại đây tìm được
một dải tường xếp đá chạy dài theo hướng đỏng bắc- tây
nam. Tường xếp đá có chân rộng, thu dần lên cao, bên
ngoài đắp đất cho thêm vững chắc. Đây có thể là bức tường
kè đá bảo vệ kiến trúc Gò số VII trong mùa mưa lũ của
sông Đồng Nai.1 Ngoài những hố thám thám sát tìm được
dấu vết kiến trúc như đã trình bày, nhiều hố đào thám sát
được tiến hành tìm thấy những dấu vết cư trú của chủ nhân
vùng đất, hay chủ nhân của những người xây dựng nên
kiến trúc được biết. Với nguồn tài liệu vô cùng phong phú
được khám phá qua những cuộc khai quật, thám sát khảỏ
cổ học cho thấy nhóm di tích trên địa bàn xã Quảng Ngãi
có số lượng nhiều, mật độ di tích đậm đặc. Được xây dựng
quy mô lớn, bền vững nhiều công trình được khắc tạc trang
trí mỹ thuật đẹp. Đặc biệt là những hiện vật liên quan đến
kiến trúc với số lượng nhiều, phong phú về chất liệu, được
thể hiện với trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao, thấm đậm
nội dung tôn giáo đã khẳng định giá trị vô giá của nhóm di
tích này. Đây có thể được coi là vùng đất thiêng, linh hồn
thiêng, nơi tụ hội tinh hoa của toàn bộ các di tích được xây
dựng trên địa bàn huyện Cát Tiên trong lịch sử.
1. Những ký hiệu và tư liệu vế các hố thám sát, được sử dụng theo tài
liệu của các nhà khảo sát thực hiện. Tham khảo Đào Linh Côn: Báo
cáo kết quả điều tra khai quật khảo cổ học tại Cát Tiên... Tài liệu
đã dẫn.
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2. Các nhóm di tích khác.
Những di tích này được phát hiện trên một địa bàn khá
rộng, trong một thung lũng được coi là lớn nhất trong hệ
thống thung lũng vùng thượng nguồn sông Đồng Nai.
Thung lũng này hiện nay bao gồm địa bàn nhiều xã như
các xã Đức Phổ, Gia Viễn, Phước Cát I; Phước Cát II và thị
trấn Đồng Nai. Những di tích được xây dựng nằm rải rác,
trải qua năm tháng của lịch sử, sự can thiệp của tự nhiên,
với khí hậu á nhiệt đới khắc nghiệt, đặc biệt là sự can thiệp
của mưa lũ, hầu như bị sụp đổ vùi lấp, để lại vết tích không
rõ ràng như các di tích trên địa bàn xã Quảng Ngãi. Những
phát hiện ở đây hầu như ngẫu nhiên với sự tham gia của
người dân địa phương trong quá trình khai hoang canh tác.
Do đặc thù riêng của nhóm di tích, ở đây chỉ xin đề cập
đến các di tích theo lịch trình phát hiện và khai quật.
a. Di tích tại xã Đức Phổ.
Năm 1986. huyện Cát Tiên được thành lập, Buôn Goh một buôn được coi là trù phú nhất của vùng đất được chọn
làm huyện lỵ trung tâm của huyện mới Cát Tiên mang tên
gọi thị trấn Đồng Nai. Từ đây, những người dân toả đi khai
phá các vùng đất xung quanh. Trong quá trình khai hoang
phục hoá vùng đất, những người dân đã phát hiện dấu tích
những công trình kiến trúc cổ và báo dẫn đến các cơ quan
chức năng. Các cán bộ khoa học thuộc Trung tâm nghiên
cứu Khảo cổ học thành phố Hổ Chí Minh cùng các cán bộ
Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lâm Đồng đã có mặt và tổ chức
khảo sát khai quật. Di tích phát hiện nằm trên địa bàn xã
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Đức Phổ, một xã tiếp giáp thị trấn Đồng Nai. Đức Phổ là
tên gọi một xã nằm ven sông Đổng Nai. Cũng như tên địa
danh xã Quảng Ngãi, cư dân khai hoang ở đây có nguồn
gốc chủ yếu là cư dân Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), cho nên
khi đến vùng đất mới sinh cơ lập nghiệp họ đặt tên xã theo
tên vùng đất quê hương như muốn nhắc nhở thế hệ sau nhớ
về miền quê đất tổ.
- Cuộc khai quật năm 1986
Kết quả khai quật năm 1986, làm xuất lộ phần còn lại
của một di tích kiến trúc bị sụp đổ cùng những hiện vật và
9 địa điểm đào thám sát tìm thấy những nền sân lát gạch
phẳng chạy dài tới bờ sông Đồng Nai. Kiến trúc hầu như bị
sụp đổ hoàn toàn để lại dấu vết là gò gạch cao gần 2m Trên
diện tích khai quật hẹp, một phần móng xuất lộ cho thấy
kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật “nếu lấy nơi đặt bệ thờ
Linga - Yony làm trung tâm thì vách tây cách đó chừng 8m
và hai cạnh bắc nam sẽ không vượt quá chiều rộng, mỗi
chiều khoảng 12m. Nhưng riêng tường ngang chạy theo
chiều bắc nam ở phía đông đã có thể xác định chiều dài
25m trên trục bắc nam và cách bệ thờ trung tâm khoảng
40m. Điều đó cho thấy, đây là một kiến trúc có quy mô
lớn, với diện tích bình diện rộng tối thiểu phải trên
l.OOOm2”.1 Do điều kiện chưa cho phép, cuộc khai quật lần
này tiến hành trên diện tích hẹp làm xuất lộ hai bệ thờ nhỏ
trong khu vực trung tâm. Bệ thờ thứ nhất, hình khối trụ
1. Tham khảo thêm: Bùi Chí Hoàng - Đào Linh Côn: Báo cáo khai
quật khảo cổ học địa điểm Đức Phổ (Cát Tiên - Lâm Đồng). Tư
liệu Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.
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vuông, kích thước cạnh 0,5m X 0,5m, cao l,0m. Bệ thờ
được tạo bởi các phiến đá mài cắt vuông vức ghép với nhau
tạo thành. Trên bệ thờ là bộ ngẫu tượng Yony - Linga. Bệ
thờ thứ hai, xây cách bệ thờ thứ nhất 0,8m. Bệ được xây
bằng gạch, các viên gạch xây kỹ thuật mài chập liền khối,
câu móc với nhau tạo nên sự liên kết vững chắc. Bệ hình
khối trụ vuông. Kích thước cạnh 0,3m X 0,3m, cao 0,5m,
trên có đặt Yony.
Hiện vật
Hiện vật thu được qua cuộc khai quật gồm:
- Vật liệu xây dựng gồm gạch và đá. Gạch có màu đỏ
nhạt, độ nung khá cao, cứng, độ hút ẩm cao. Kích thước
trung bình dài 28cm - 30cm, rộng 16cm - 18cm, dày 6cm 7,5cm. Đá màu đen nhạt, độ cứng khá cao, được cắt thành
các phiến góc vuông vức, mài phẳng. Kích thước dài từ
25cm - 37cm, rộng 18cm - 23 cm, dày 8cm -lOcm.
- Ngẫu tượng Yony - Linga.
Yony - Linga gồm hai bộ phận được ghép với nhau tạo
nên biểu tượng thờ hoàn chỉnh. Yony là một phiến đá khối
hình vuông, kích thước cạnh 0,56m X 0,56m, dày 9cm,
thành được mài nhẵn, các góc cắt vuông vức. Mặt Yony
đục trũng sâu 2cm, tạo nên lòng hình vuông cạnh 0,37m X
0,37m, mặt gờ rộng 9,5cm. Vòi Yony vươn dài khỏi thân
0,26m, khe dẫn nước sâu 2cm. Chính giữa Yony là một trụ
đá tròn chế tác liền khối nhô lên cao ll,5cm. Trụ tròn thu
nhỏ dần lên trên, đường kính đáy llcm , đường kính mặt
trụ 6,5cm. Thân trụ tiện tròn nhiều nấc. Quanh trụ là vòng
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tiện tròn ăn sâu 2,5cm xuống bề mặt lòng Yony với đường
kính 21cm. Đây là phần mộng chìm gắn với Linga phía
trên. Linga được chế tác hình khối trụ tròn, đáy cắt bằng,
đầu thon tròn đều mài nhẵn bóng, kích thước cao 19cm.
đường kính đầu tròn 18cm. Lòng Linga khoét rỗng như một
chiếc mũ trụ. Đường kính đáy 19cm, đường kính phần khoét
rộng 14cm tạo nên thành vỏ Linga.vỏ Linga dày 2.2cm. sâu

Yony - Linga tại Đức Phổ
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15cm. Phần Linga này úp lên trụ giữa lòng Yony tạo nên
bộ ngẫu tượng Yony - Linga hoàn chỉnhYony.Yony được
chế tác từ phiến đá liền khối thể hiện hai lớp Yony chồng
khít lên nhau. Tầng trên Yony hình vuông cạnh 0,26 m X
0,26 m, dày 3cm. Vòi dẫn nước nhô ra 13cm. Tầng dưới
cạnh dài 0,34m X 0,34m, vòi dẫn nước nhô dài 8,5cm. Giữa
lòng Yony là lỗ mộng hình vuông, đục xuyên qua, kích
thước mộng cạnh dài 6cm X 6cm dùng để gá lắp với Linga.

Bệ Yony tại Đức Phổ
Tấm kim loại khắc hình thần Sihva được phát hiện tại
trung tâm kiến trúc, nằm ở độ sâu l,0m. Tấm kim loại dát
mỏng dài 19,5cm, rộng 7,5cm thể hiện hình ảnh thần Sihva
đứng với gương mặt nhìn thẳng, đàu đội mũ, thân thon,
bụng to ưỡn về phía trước, hai tay một tay chống ngang
hông, một tay cầm chiếc đinh ba vác trên vai. Tư thế đứng,
một chân thẳng làm trụ, một chân nhấc nhẹ hơi cong.
Quanh bụng quấn một dải vải mỏng, tà bay uốn mềm mại.
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Cuộc khai quật năm 2003.
Năm 2003, trong quá trình làm đường nông thôn tại
đây, con đường đi qua đã cắt ngang qua di tích về phía tây
đã làm xuất lộ nhiều dải gạch chạy dài, từ những phát hiện
đó, cuộc khai quật khảo cổ học được tiến hành làm xuất lộ
toàn bộ kiến trúc.
Di tích là một cụm gồm nhiều công trình kiến trúc
được xây dựng liên quan mật thiết với nhau. Ngoài cùng,
nằm cắt ngang tường bao phía bắc là một kiến trúc có bình
đồ mặt bằng vuông, kích thước cạnh dài l,8m X l,8m, gọi
là tháp Cổng. Tháp cổng cách kiến trúc chính 2,7m, nằm
thẳng hàng với cửa kiến trúc chính, cách cửa 3m. Tường
tháp còn lại cao 0,75m - 0,8m, tường dày 0,6m, được xây
bằng gạch liên kết khối vững chắc. Gạch xây mài chập, câu

Tấm kim loại tạc hình thần Sihva tại Đức Phổ
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móc nhau, giật cấp dần từ dưới lên cao. Mặt tường phía
đông và tây để lại dấu tích của hệ thống cửa. Riêng mặt
nam thể hiện cửa giả rõ nét với hai trụ cửa đăng đối nhau,
tạo nên khung cửa rộng 0,7m - 0,8m, chia tường tháp thành
hai phần cân xứng thể hiện đăng đối nhau. Bao quanh cụm
kiến trúc là hệ thống tường bao. Hai đầu tường bao gắn với
mặt tường bắc và nam tháp cổng. Tường dày l,25m và
l,35m, được xây hai lớp gạch trong và ngoài phẳng nhẩn,
ruột tường chèn đầy gạch vỡ, đất sét đầm lèn chặt tạo nên
sự vững chắc. Tường dài khoảng 22m. Hệ thống tường bao
được xây bao quanh toàn bộ khu di tích với diện tích phân
bố khoảng 100m2 - 1200m2 tạo nên không gian riêng cho

Bản vẽ: Mặt bằng kiến trúc tại Đức Phổ
(Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng)
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toàn bộ các kiến trúc được xây dựng. Tường bao xây dày từ
0,75m - 0,8m, cao khoảng 2m, với kỹ thuật xây gạch hai
mặt, phần giữa nhồi gạch, đất sét đầm lèn chặt. Kiến trúc
chính được xây dựng trên nền lớp đá ken dày có diện tích
khá rộng với móng gồm 5 - 6 lớp gạch xây liền khối phẳng,
cao khoảng 0,4m, làm nền cho tường kiến trúc vươn lên.
Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật, hướng đông tây; kích
thước dài 16,74m, rộng 12,06m, cửa mở về hướng đông,
rộng l,2m. Toàn bộ bao quanh khu đền là hệ thống sân
được lát gạch phẳng.Trước cửa là hệ thống sân lát gạch
phẳng, rộng kích thước dài 10m, rộng 7,2m. Hệ thống bậc
cửa dẫn vào kiến trúc gồm ba bậc. Bậc 1, cao 0,14m gồm
hai hàng gạch xây khối liền khít; bậc 2 xây giật cấp vào
7cm, gồm 1 lớp gạch dày 7cm; bậc 3 xây giật cấp vào
10cm, gồm 1 lớp gạch. Các cấp bằng nhau, dài 0,9m, mặt
bậc rộng khác nhau, càng lên cao mặt bậc càng rộng. Tiếp
theo bậc tam cấp là khoảng sân hình vuông, kích thước
l,2m xl,2m, được lát gạch phẳng. Trước cửa ra vào kiến
trúc là một chiếu nghỉ có mặt bằng hình chữ nhật dài
3,12m, rộngl,2m. Từ đây có 5 bậc đi lên vào lòng kiến
trúc. Bậc 1 và 2, là những thanh đá cắt vuông vức lát
phẳng; bậc 3 và 4, xây gạch mặt trên lát đá phiến phẳng,
kết thúc là thanh đá bậc cửa. Dựa vào lỗ mộng trên bậc cho
biết cửa mở vào lòng kiến trúc rộng 0,94m. Hai bên bậc là
hai trụ cửa xây bằng gạch, khối vuông vững chắc. Tường
kiến trúc, bên ngoài được xây gạch giật cấp nhiều lớp nhô
dần lên, bên trong lòng được xâv thẳng đứng, bề mặt
phẳng, cao l,0m, gồm 17 lớp gạch xây mài khít tạo nên;
tường dày 0,8m. Các viên gạch xây mài chập khít câu móc
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vào nhau tạo nên sự liên kết vững chắc. Bên ngoài kiến
trúc hai bên hông là hai dải hành lang chạy dọc dài 6,Om,
rộng 2,8m được lát gạch phẳng; phía sau là lớp sân được
lát gạch phẳng với hai lớp gạch lát chổng lên nhau dày
0,13m. Những dấu tích còn lại cho thấy đây là một công
trình c ó quy mô lớn, được xây dựng với hệ thống tường
vững chắc. Từ mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật chạy dài
c ó thể thấy khả năng đây là kiến trúc đền thờ. Lòng đền
thờ được lát gạch phẳng, chính giữa đền là một kiến trúc
c ó kích thước nhỏ được xây nằm gọn trong lòng đền. Kiến
trúc c ó mặt bằng hình vuông, kích thước cạnh dài 3,2m X
3,2m, tường xây gạch dày 0,8m - l,0m, lòng kiến trúc
hình chữ nhật hướng đông tây, kích thước dài 3,2m, rộng
2,8m. Đây là kiến trúc tháp được xây lồng trong lòng đền
thờ. Cửa tháp mở về hướng đông, phía trước c ó 3 bậc
dẫn lên vào lòng tháp. Bậc lát đá phẳng, bậc cửa là phiến đá

Dấu vết kiến trúc tại di tích Đức Phổ
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
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phẳng, hai bên có lỗ mộng tròn cho biết cửa rộng 0,92m.
Giữa lòng tháp là khối trụ gần vuông, kích thước 0,8m X
0,7m, trên cùng đặt bộ ngẫu tượng Yony - Linga được biết
đến trong lần khai quật năm 1986. Hiện vật thu được qua
khai quật khá phong phú gồm nhiều loại hình, chất liệu
khác nhau, cùng với những hiện vật tìm được tại đây năm
1986 đã cho thấy diện mạo toàn bộ di tích này. Hiện vật
bao gồm: vật hiện kiến trúc và hiện vật trong lòng nền
tháp. Hiện vật liên quan đến kiến trúc bao gồm gạch, đá
được xây cất tạo nên diện mạo kiến trúc. Gạch là loại vật
liệu xây dựng chủ yếu, gạch có nhiều kích cỡ, màu đỏ nhạt
hoặc vàng nhạt, độ nung khá cao, độ hút ẩm cao dễ đục
chạm. Kích thước gạch gồm nhiều kích cỡ. Trung bình dài
26,5cm - 28cm, rộng 11cm -13cm, dày 8cm. Kích thước
nhỏ dài 23cm - 24cm, rộng 12cm - 14cm, dày 7cm. Một số
viên gạch được khắc tạc hoa văn trang trí: hoa văn 4 cánh
hoa nở xoè đều, hoạ tiết hình ngọn lửa...
- Đá được sử dụng lát bậc lên xuống, bậc cửa... đá có
màu đen, độ cứng cao được cắt thành phiến gia công phù
hợp với công năng sử dụng. Phiến đá bậc lên xuống cửa
đền dưới cùng gần sân đền là phiến đá thanh hình chữ nhật
kích thước dài 2,06m, rộng 0,38m, dày 9cm. Mặt đứng bậc
2, lát thanh đá dài l,45m, rộng mặt 0,14m, dày llcm ,
thanh đá lát mặt bậc 2, dài l,55m, rộng 0,32m, dày llcm .
Bậc 3, tấm đá lát mặt có kích thước dài l,03m, mặt rộng
0,33m, dày 9,5cm. Bậc cửa là thanh đá khá lớn được gia cố
góc vuông, thành mài phẳng nhẵn, kích thước dài l,04m,
mặt rộng 0,46m; trên mặt có hai lỗ mộng tròn hai đầu cách
nhau 0,94m. Đường kính mộng 6,7cm. Quanh lỗ mộng
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được gắn chìm hai vòng tròn bằng chất liệu đồng. Với
khoảng cách giữa hai lỗ mộng cho biết cửa đền rộng
0,94m. Trung tâm tháp trong lòng đền có ô hộp hình vuông
xung quanh được xếp 4 thanh đá, đây có lẽ là những phiến
đá còn lại của bệ thờ được ghép từ các tấm đá tạo nên.
Kích thước các thanh đá bằng nhau dài 0,68m, rộng 0,17m,
dày 9cm. Đá có ký tự: 01 hiện vật được tìm thấy trên mặt
nền lòng tháp. Viên đá có màu xám xanh, độ cứng không
cao, tạo dáng hình khối hộp chữ nhật, kích thước dài
10,5cm, rộng 2,5cm, trên một mặt phẳng nhẵn có khắc một
số ký tự, tự dạng SanKrít.
Viên đá hình con dấu có hình tròn đường kính 1l,9cm,
dày 3cm phát hiện tại góc đông bắc nền tháp trung tâm. Đá

Bản vẽ: H iện vật đá hình con dấu (?)
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đ ồng
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màu xám xanh, hạt mịn, độ cứng không cao, mặt trên uốn
cong hình đĩa dẹt, quai cong tròn cao 4,4cm, có lỗ thông
qua dùng để nắm. Mặt dưới cong lồi có khắc trang trí với 5
vòng tròn đồng tâm trang trí các hoạ tiết khác nhau. Vòng
ngoài cùng là dải chấm tròn nhỏ. Vòng 2, là hoa văn lá
móc xoắn nét nhỏ thanh nối nhau. Vòng 3, hoa văn móc
xoắn nét thô rậm. Vòng 4, hoa văn mũi nhọn gồm 22 mũi
tia ra như mũi cánh sen kết dảì vây quanh vòng tròn tâm,
đường kính 3cm. Đây có thể là con dấu, hoặc bàn rập hoa
văn trong kỹ thuật chế tác đồ gốm.
Hiện vật trong lòng kiến trúc
Trong quá trình xử lý tìm hiểu cấu trúc lòng tháp, trung
tâm lòng tháp có ô hộp vuông giới hạn là bốn thanh đá
ghép tạo thành. Ô hình vuông có kích thước 0,5m X 0,5m,
xung quanh là đất sét trộn gạch vụn đầm lèn chặt, giữa là
viên gạch dựng đứng. Dưới thanh đá là các viên gạch xếp
thẳng hàng nối đuôi nhau. Trụ gạch dày 0,4m gồm 5 lớp
gạch xếp liền khít tạo thành. Dưới trụ gạch là lớp đá màu
trắng đục được kè vững chắc dày 2,5m. Tại độ sâu 2,9m,
xuất hiện một ô hộp hình chữ nhật kích thước dài 51cm,
rộng 26,5cm, có 4 viên gạch lát mặt. Hai viên lát giữa hố
đặt nằm dọc, hai viên lát hai đầu đặt nằm ngang. Chính
giữa ô dưới hai viên gạch đặt nằm dọc là ô đất màu xám,
tại đây tìm được một lá vàng mỏng cắt hình bông hoa bọc
bên trong là viên mã não hình tròn có khắc hình bông hoa.
Xung quanh có 11 mảnh vàng mỏng, trong đó có 9 hiện vật
được khắc tạc trang trí, 2 hiện vật để trơn.Tại góc đông bắc
của tháp cũng tìm thấy một ô hộp kích thước dài 0,5m,
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rộng 0,4m trong đó có 2 hiện vật hình ống, 2 cốc chân cao,
2 vòng ống trang trí các núm vú nổi, 2 ly chân cao bằng
chất liệu đồng. 01 hiện vật chất liệu đá; 05 lá vàng mỏng
và một công cụ chất liệu sắt đã bị mủn nát.
Nhóm hiện vật đổ đổng: Ly chân cao có 2 hiện vật
hình dáng và kích thước tương tự nhau. Toàn bộ ly cao
13,5cm, chân đế cao hơi choãi đường kính 5,lcm, cao
l,2cm. Ngăn cách với thân ly là vành hình đĩa loe tròn đều
bên ngoài, đường kính vành đĩa 7,25cm. Miệng ly loe đều,
đường kính 7,3cm, thân ly thon tròn đều thót dần về đáy,
gần sát cuối thân là đường chỉ tròn chạy vòng quanh. Giữa
hai đường chỉ có hạt chấm tròn kết dải.

Bản vẽ: chiếc Ly chất liệu đổng
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
Cốc chân cao: 2 hiện vật có hình dáng và kích thước
tương tự nhau. Cốc được tạo dáng cao, chiều cao toàn bộ
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7,3cm, chia làm hai phần, phần trên thân cốc hình tròn đều
lòng sâu, miệng hơi khum vào, đường kính miệng 6,2cm,
thành xiên uốn cong nhẹ thu về đáy. Phần giữa thắt hình
trụ tròn, thân hình trụ có vòng tròn xuyến bao quanh. Đế
cao 2,lcm, hơi choãi gần như đăng đối với thân cốc.
Đường kính chân đế 7,5cm. Hiện vật hình ống: 2 chiếc.
Hiện vật có thân hình trụ tròn loe dần về đáy, cao toàn bộ
12,7cm. Miệng tròn đều gò miệng có đường chỉ nôi vây
quanh, đường kính miệng 7,8cm. Thân tròn trơn, gần sát
đáy có vòng tròn vây quanh làm nền cho phần đáy rộng ra.
Đáy lõm nhẹ, rộng tương đối phẳng. Trung tâm đáy có
núm nhọn nhỏ nhô lên.

Bản vẽ: Hiện vật hình ống và cốc chân cao
Nguồn: Bảo tàng lỉnh Lâm Đồng
Hiện vật hình ống hay vòng đeo tay?
Hai hiện vật giống hệt nhau về kích thước và cách tạo
hình. Hiện vật có hình trụ tròn đều nhau dài 5,4cm, mặt
trong phẳng nhẵn. Mặt ngoài hai đầu bẻ loe nhẹ, gờ bo đều
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chính giữa nổi lên những hàng vú tròn trịa gồm 12 núm nối
nhau xung quanh. Đường kính hình ống 6,3cm. Chuông: 2
hiện vật. Chuông có dạng hình trụ tròn thon thót dần về
đỉnh, đỉnh có quai uốn cong. Miệng tròn đều hơi bẻ loe ra
ngoài. Kích thước cao 5,8cm, đường kính miệng 3,lcm.
Quai cao lcm. Nhóm các lá vàng: 11 hiện vật. Đây là
những lá vàng mỏng, được cắt thành hình tứ giác hoặc hình
tròn. 9 hiện vật hình tứ giác có kích thước dài l,2cm 2,4cm, rộng 0,4cm - 0,7cm, trong đó có 7 hiện vật khắc tạc
hình ảnh các con vật như bò Nandin, cá, voi, rắn. Hai lá
vàng hình tròn, một cắt hình cánh hoa nở xoè đều 6 cánh
đường kính 3,2cm; một khắc tạc hình ảnh con voi. Các
mảnh còn lại là những lá vàng trơn không trang trí. Đá quý:

Bản vẽ: Hiện vật hình ống hay vòng đeo tay?
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
2 hiện vật, đá màu tím nhạt và màu đỏ cam. Viên đá màu
tím nhạt, hình thoi tròn thon dài hai đầu, giữa có lỗ xuyên
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qua. Kích thước, dài l,lcm. Viên đá màu đỏ da cam, hình
tròn dẹt đường kính l,6cm dày 0,4cm, trên mặt tạc chìm
hình bông hoa 8 cánh thon nhọn. Toàn bộ di tích, di vật tìm
được tại di tích Đức Phổ cho thấy đây là một công trình
kiến trúc quy mô lớn, mặt bằng kiến trức xây dựng phức
tạp không giống bất kỳ loại hình mặt bằng kiến trúc nào đã
được biết đến ở Cát Tiên. Đây là trường hợp khá đặc biệt
cần được quan tâm khi nghiên cứu các di tích cùng chịu
ảnh hưởng của văn hoá Ân Độ ở Việt Nam. Nếu như bình
đồ kiến trúc khá khác biệt thì những hiện vật thu được ở
đây không phức tạp, nội dung thể hiện thông qua các hiện
vật đã khẳng định rõ tính chất và chức nãng của nhóm di
tích này.1
b. Di tích tại xã Gia Viễn:
Xã Gia Viễn nằm trên địa bàn phía đông nam thung
lũng. Địa hình xã bị chia cắt bải những quả đồi nhỏ nhô
lên chấm phá cảnh quan toàn bộ thung lũng. Tên Gia Viễn
được đặt theo tên gọi của một vùng đất Ninh Bình mà cư
dân chủ yếu ở đây từ Ninh Bình vào Cát Tiên khai hoang
lập nghiệp. Dấu tích kiến trúc tìm được tại một gò cao
khoảng 6m thuộc địa bàn thôn 7. Trong quá trình canh tác
trên mặt gò, khi đào xuống người dân bắt gặp những dải
móng gạch chạy dài. Gạch màu đỏ tươi, kích thước trung
bình dài 24 cm - 26cm, rộng 12cm - 15cm, dày 5,5cm 7,5cm. Tại đây trên mặt gò xuất lộ một bệ Yony chế tác từ
đá màu đen nhạt, hạt mịn. Yony hình vuông, cạnh dài
1. Bùi Chí Hoàng - Đào Linh Côn: Tư liệu đã dẩn.
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0,5ốm X 0,56m, dày 0,12m; vòi vươn ra khỏi thân 7cm.
Lòng Yony trũng so với mặt gờ 2,3cm; mặt gờ rộng 12cm.
Chính giữa lòng có mộng tròn đục sâu xuống dùng để gá
lắp Linga. Trên đây là toàn bộ khối tư liệu của di tích Cát
Tiên sau hơn hai thập niên phát hiện, khai quật và nghiên
cứu. Có thể khẳng định đây là khu di tích có quy mô lớn,
phân bố trên địa bàn không gian rộng, thời gian dài và là di
tích được xây dựng trong lịch sử chịu ảnh hưởng từ văn hoá
Ân Độ còn nguyên vẹn nhất trên vùng đất phương Nam.
Nguồn tài liệu này là tư liệu quý, chân xác góp phần phục
dựng lại Lịch sử - Văn hoá vùng đất phương Nam, trước
khi vùng đất này hội nhập vào lãnh thổ cộng đồng chung
dân tộc.
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CHƯƠNG III

GIÁ TRỊ VĂN HOÁ - LỊCH s ử CỦA
DI TÍCH CÁT TIÊN
Phát hiện về di tích Cát Tiên trong những thập niên
cuối của thế kỷ XX, được coi là những phát hiện quan
trọng của ngành Khảo cổ học Việt Nam. Những ẩn chứa
trong lòng đất với những công trình kiến trúc quy mô to
lớn, cùng sự phong phú của hiện vật thu được là những
bằng chứng vật chất quan trọng góp phần tìm hiểu lịch sử,
văn hoá vùng đất phương Nam mà nhiều thế hệ các nhà
khoa học đang gắng công tìm kiếm. Gần 100 năm nghiên
cứu các nền văn hoá trên dải đất Việt Nam, dấu chân các
nhà khoa học thực dân đã đặt chân đến đây, nhưng họ
không hề biết rằng, nơi đây trong lòng đất ẩn chứa dấu tích
huy hoàng của một nền văn minh đã tắt. Sự hiểm trở của
địa hình tự nhiên, sự rậm rạp của vùnơ rừng á nhiệt đới, sự
kỳ thị về cuộc sống lạc hậu của các tộc người cư dân cư trú
trên vùng đất đã hạn chế tầm nhìn của họ. H. Maître từng
lội suối băng rừng tìm kiếm khắp vùng rừng núi Tây
Nguyên đại ngàn để đi đến các di tích Chăm trên đất cao
nguyên, len lỏi qua những cánh rừng rậm rạp, lại qua các
buôn làng Nam Tây Nguyên kiếm tìm các di tích của người
dân bản địa. J Boulbet mạo hiểm theo dọc sông Đồng Nai
đến các buôn làng người Mạ, Kơho, Chu ru vv... nhưng
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cũng không biết rằng nơi đây có một quần thể di tích còn
tổn tại từ ngàn xưa dưới tán rừng cây rậm rạp. L. Mallere
dày công khảo sát, khai quật khảo cổ học khắp vùng đồng
bằng sông Cửu Long, kiếm tìm những gì còn lại của nền
vãn hoá Óc Eo đã tắt, nhưng cũng chưa hề biết đến một
quần thể di tích trên vùng đất thượng nguồn sông Đồng
Nai1. Chính vì thế, sự phát hiện của các nhà khảo cổ học
Việt Nam tạo nên sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên
cứu trong và ngoài nước. Theo giáo sư YAOYAGI (Chủ
tịch Hội Khảo cổ học Đông Nam Á của Nhật Bản) khi
thăm khu di tích Cát Tiên cho rằng: ông có ấn tượng mạnh
khi đi thăm khu di tích Cát Tiên. Những loại hình di tích
này ở Đông Nam Á vào thời điểm hiện nay đang gây sự
chú ý đối với giới khảo cổ học thế giới. Theo ông quần thể
di tích Cát Tiên vô cùng quan trọng, có khả năng so sánh
với các di tích nổi tiếng ở Inđônêxia12. Sau hai mươi năm
được biết đến, mặc dù cần tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu sâu
hơn, toàn diện hơn, nhưng những hiểu biết ban đầu đã
khẳng định giá trị lịch sử văn hoá vô giá của di tích này.
1. Không gian văn hoá
Nằm trên vùng địa hình hiểm trở, tường chừng như di
tích Cát Tiên được xây dựng trên vùng đất không gian khép
1. Tham khảo thèm:
- H. Maître: Les Jungle Moi. Paris 1912.
- J. Boulbét: Kỹ thuật xứ Mạ,- Tài liệu dẫn.
- L.Mallere: Khảo cổ học vùng đổng bằng châu thổ sông Cửu Long Bản dịch tư liệu Viện KCH 1.Không gian văn hoá.
2. Thảo luận về di tích Cát Tiên tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng -1999.
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kín. Những di tích ở đây được xây dựng rải rác trên một
không gian rộng trải dài trên 15km dọc ven sông Đổng Nai
với những trung tâm lớn trên địa bàn Quảng Ngãi, Đức Phổ
(Cát Tiên). Những vùng lân cận như Đạ Hoai (Lâm Đồng);
Tân Phú (Đồng Nai) cũng xuất hiện những di tích có cùng
tính chất. Những di tích này được xây dựng trên các ngọn
đồi thấp nổi lên trong các bồn địa ven thượng nguồn sông
Đồng Nai Có thể thấv di tích được phân bố trên không gian
khá rộng, không chỉ ở địa bàn Cát Tiên mà còn rộng hơn cả
một vùng đất ven sông Đồng Nai. Những di tích này gắn
chặt với sông Đồng Nai và các vùng đất xung quanh. Có
thể nói, những di tích vùng đất này là sản phẩm văn hoá
của sông Đồng Nai tạo dựng trong lịch sử. Nằm trên địa
bàn nam Cao nguyên, nơi chuyển tiếp nối liền với vùng đất
Đông Nam Bộ trù phú giàu có. Có thể thấy địa hình vùng
Cát Tiên gắn bó chặt chẽ với vùng đất Đông Nam Bộ mà
sông Đồng Nai là nhịp cầu nối. Sông Đồng Nai là một
dòng sông lớn ở vùng đất phía nam có chiều dài 586km.
diện tích lưu vực 36.000km2 với hệ thống sông suối phụ
lưu chằng chịt, con đường giao thông thuỷ quan trọng nối
vùng đất cao nguyên giàu có với hệ thống đổng bằng hạ
lưu ven biển giàu có trù phú, con đẻ của dòng sông và là
cửa ngõ của vùng đất vươn ra biển khơi. Bắt nguồn từ phía
bắc dãy núi Lang Biang, từ trăm con suối nhỏ hợp lưu,
dòng sông uốn mình chảy theo địa hình vùng đất, nhận
thêm nguồn nước của hệ thống sông, suối liên quan tạo nên
dòng chảy đổ về xuôi, cần mẫn tải phù sa đất cao nguyên
hình thành nên vùng đồng bằng châu thổ Đông Nam Bộ
giàu có, trù phú và đổ ra biển với hai cửa chính cửa Cần
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Giờ (sông Sài Gòn) và cửa Soài Rạp (sông Nhà Bè), về trắc
diện dọc của sông Đồng Nai được các nhà địa chất chia
làm 3 đoạn chính: thượng lưu từ đầu nguồn cho tới Đan Kir
(Lâm Đồng) đoạn này lòng sông hẹp độ dốc lớn. lòng sông
đá lởm chởm, không thuận lợi về giao thông; trung lưu có
chiều dài từ Đan Kir tới Tân Uyên, lòng sông mở rộng, độ
dốc giảm, lượng nước sông nhiều nên giao thông đi lại khá
thuận lợi; hạ lưu kéo dài từ Tân Uyên cho

Sơ đô luư vực sóng Đ ông Nai
Nguồn: Thiên nhiên V iệt Nam
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đến cửa biển Cần Giờ lòng sông rất rộng và sâu, giao thông
thuận lợi hình thành nên các cảng chính vận tải trên sông
và ven biển. Những di tích tìm được ở Cát Tiên và các vùng
xung quanh được xâv dựng trên vùng đất đoạn trung lưu
của dòng sông, nơi tiếp giáp với vùng thượng lưu. Vùng đất
này là điểm giao nhận giữa đồng bằng và cao nguyên, nơi
giao thông thuv thuận lợi. Nơi hội tụ nhiều yếu tố, về địa lý
hiểm trở nhưng không khép kín, kinh tế nhận được sự giàu
có trù phú của cả vùng đất cao nguyên, đồng bằng mà sông
Đồng Nai đưa lại. Như vậy, có thể nói sự hình thành các di
tích ở Cát Tiên gắn liền với dòng sông. Đây là cầu nối giữa
đồng bằng Đông Nam Bộ với vùng thượng nguồn, làm cơ
sở kinh tế, xã hội, văn hoá cho sự hình thành các di tích
trong lịch sử. Tính chất lịch sử và văn hoá của di tích Cát
Tiên chính là gương mặt lịch sử văn hoá của vùng đất
Đông Nam Bộ. Nói rộng ra, không gian văn hoá của di tích
Cát Tiên là không gian văn hoá vùng đất Đông Nam Bộ và
nam Tây Nguyên, xa hơn là cả vùng đồng bằng hạ lưu sông
Đồng Nai1. Nơi con sông chảy về biển cả. Cát Tiên là nơi
tập trung của cải vật chất, tựu trung tinh hoa, tài lực của cả
vùng rộng lớn phần lãnh thổ phía nam.
2. Đặc trưng của di tích
Do đặc thù địa hình vùng đất, sự biến động của lịch sử,
sự tàn phá của tự nhiên, tất cả những gì còn lại của nền văn
hoá dựng xây trong lịch sử, cho đến nay vẫn còn là ẩn số.
1. Tham khảo - Nguyễn Vãn Hậu: Sông ngòi Việt Nam. NXB Giáo
dục. Hà Nội, 1983.
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Với kết quả thu được qua 7 lần khai quật khảo cổ học, dù
chưa biết được trọn vẹn tổng thể các công trình di tích, di
vật tại đây, nhưng với hàng loạt các di tích được xuất lộ,
hàng trăm hiện vật được biết đến đủ loại hình, kích cỡ phản
ánh nội dung khác nhau, có thể nêu ra những đặc trưng
điển hình của di tích này trên nhiều lĩnh vực.
a. Kiến trúc
Cũng như các công trình kiến trúc tôn giáo ở phía Nam
được dựng xây trong lịch sử, các di tích kiến trúc ở Cát
Tiên được xây dựng với tính chất vì mục đích tôn giáo. Kết
quả khai quật khảo cổ học khẳng định những kiến trúc tôn
giáo được xây theo mô hình kiến trúc chịu ảnh hưởng của
tôn giáo, văn hoá Ân Độ về không gian cũng như mô hình
kiến trúc đó là những đền và tháp thờ. Trước hết phải nói
các kiến trúc được xây dựng, quy hoạch hoàn chỉnh theo
một mô hình riêng biệt, nằm gọn trong các thung lũng với
địa hình khép kín được coi là vùng đất thiêng, vùng đất
dành riêng cho các thần linh. Trong vùng đất thiêng, các
kiến trúc được xây dựng tuân thủ nguyên tắc có trục kiến
trúc chính theo hướng đông tây. Các di tích trên địa bàn xã
Quảng Ngãi cho thấy trục chính chi phối các kiến trúc là
trục hướng đông - tây. Trục chính đông tây được thể hiện
qua 3 công trình kiến trúc giữ vai trò quan trọng, linh hồn
của nhóm di tích. Gò số I, số IV và số VI được xây thẳng
hàng hướng đông - tây có chức năng đặc biệt. Gò số I dựng
đền tháp chính - núi chủ - đền thờ chủ của khu tôn giáo,
chiếm vị trí cao nhất, quy mô kiến trúc lớn nhất, hiện vật
phong phú nhất; Gò số IV dựng tháp thờ, kiến trúc xây
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dựng quy chỉnh, được khắc tạc trang trí đẹp. sang trọng
nhất và Gò số VI nơi có đền mộ lớn nhất, chôn theo nhiều
hiện vật có giá trị mỹ thuật nhất. Từ trục chính của vùng
đất thiêng, các công trình kiến trúc liên quan được xây
dựng bổ xung tạo nên gương mặt hoàn chỉnh cho khu tôn
giáo: hồ nước, khu tháp thờ (Gò số II, Gò số III), đền mộ
(Gò số V; Va) v.v... làm nên một quần thể kiến trúc đậm
đặc, đa dạng về loại hình. Giữa các kiến trúc được nối với
nhau bằng những con đường lát gạch phẳng tạo nên một
khu tôn giáo hoàn chỉnh đầy đủ với hệ thống kiến trúc tôn
giáo và các công trình phụ trợ. Kiến trúc ở Cát Tiên khá đa
dạng, được xây dựng trên nhiều địa hình khác nhau, tuỳ
theo chức năng tôn giáo mà các kiến trúc đặt trên các vị trí
khác nhau. Tháp thờ thường đặt trên các đổi gò cao vươn
hẳn trên mặt bằng thung lũng. Riêng đền tháp chính (Gò số
I) được đặt trên đỉnh đồi cao nhất, từ đây có thể bao quát
toàn bộ địa hình thung lũng.
Mặt bằng kiến trúc: Do các loại hình kiến trúc được
xây dựng trong các thời gian khác nhau, mục đích sử dụng
khác nhau, cho nên ở đây có hai loại mặt bằng kiến trúc.
Mặt bằng hình chữ nhật chiếm chủ yếu, gồm loại hình đền
thờ, tháp thờ và nhà dài (Mandapa); mặt bằng hình vuông
gồm tháp thờ, đền mộ. Bản thân trong mỗi loại mặt bằng
tuỳ theo quy mô kiến trúc mà được xử lý bộ mái khác
nhau. Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật có kích thước
không lớn, lòng dài 3,6m X 3,4m (tháp lia) hay kích thước
2,8m X 2,47m (tháp Ilb), kích thước 5,4m X 4,6m (tháp Gò
số IV) là bộ mái tháp nhiều tầng gồm nhiều lớp xây giật
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cấp nhô lên. Loại hình này thường được khắc tạc trang trí
đẹp, chi tiết trên một số bộ phận kiến trúc. Mặt bằng kiến
trúc có kích thước nhỏ hình vuông cũng được xử lý tương
tự với bộ mái nhiều tầng giật cấp thu nhỏ dần lên, như tháp
Gò số III (diện tích lòng 3m X 3m). Những kiến trúc có quy
mô lớn, mặt bằng chữ nhật như kiến trúc Ile; Ild, via; VI
b, hay VII a, b, c; Đức Phổ có chiều dài trên 10m, rộng trên
6m là bộ mái gồm khung vật liệu nhẹ (gỗ tre), lợp ngói hay
tre lá. Mặt bằng có kích thước lớn như kiến trúc Gò số I
(6,4m X 6,4m) bộ mái có thể là khung tre gỗ, trên lợp vật
liệu nhẹ. Cũng có những kiến trúc mặt bằng hình vuông
phần trên thu nhỏ dần lên, kết thúc đỉnh đặt bộ tượng thờ
Yony - Linga (Gò số V- Va) phía trên có thể là bộ khung
gỗ tre, lợp lá. Như vậy riêng bộ mái trong các kiến trúc đã
có sự xử lý khá đa dạng, phù hợp với kiến trúc, trình độ kỹ
thuật xây dựng trong mỗi thời kỳ lịch sử. Loại hình kiến
trúc: dựa vào dấu vết kiến trúc còn lại cùng những hiện vật
thu được trong lòng kiến trúc có thể thấy ở đây có bốn loại
hình kiến trúc khác nhau gồm đền thờ (Templ), tháp thờ
(Tour), nhà dài (Mandapa) và đền mộ. Cá biệt ở đây xuất
hiện duy nhất loại hình đền - tháp thờ (Sanctuaire) tại di
tích Đức Phổ. Phân biệt các loại hình này dựa vào mặt
bằng, kết cấu hình khối kiến trúc và hiện vật thờ. Sự đa
dạng về loại hình đã nói lên vị trí vai trò quan trọng của
khu di tích này.Mỗi loại hình kiến trúc lại được xử lý một
không gian hẹp riêng. Các nhóm kiến trúc như Gò số II;
IV, hay Đức Phố; ngoài giới hạn khồna gian thiêng chung
của di tích là toàn bộ lãnh thổ thung lũng thì mỗi kiến trúc
216

này lại có không gian thiêng riêng - nơi ngự trị của thần
linh được giới hạn bởi hệ thống tường bao vây quanh xây
bằng gạch vững trãi, trên có mái lợp ngói tăng độ bền
vững. Vật liệu tham gia tạo nên hình dáng kiến trúc gồm 3
loại: đá, gạch và ngói, trong đó gạch là vật liệu xây dựng
chủ yếu trong tạo nên hình hài mỗi kiến trúc. Gạch ở Cát
Tiên có nhiều loại hình, nhiều kích cỡ. Gạch chế tác hình
khối hộp chữ nhật, đúc vuông vức, kích thước trung bình
dài 22cm - 38cm, rộng 12cm - 18cm, dày 7cm - 9cm. Loại
có kích thước nhỏ dài lOcm - 12cm, rộng 12 cm -14cm,
dày 5cm - 7cm. Cá biệt có loại kích thước rất lớn dài
0m89m, rộng 0,24m dày 0,24m. Gạch ở Cát Tiên cho đến
nay mới được phân tích 02 mẫu tại các kiến trúc Gò số I và
lia, nhưng có thể thấy những đặc trưng cơ bản sau: nguyên
liệu chế tác gạch là đất sét được trộn lẫn tro trấu, tỷ lệ này
khá lớn, tạo cho gạch có độ xốp, độ hút ẩm cao(24,4%).
Độ nung gạch khá cao, độ cứng và cường độ chịu lực nén
cao (74,1 daN/ cm2). Gạch có độ bền tốt, đảm bảo cho sự
bền vững của công trình kiến trúc, cấu trúc xương gạch
mịn dễ đục chạm trang trí. Vật liệu nung gạch sử dụng
nguồn nguyên liệu gỗ tre có sẵn tại địa bàn, chất liệu tre gỗ
cung cấp nhiệt lượng cao. Với khối lượng gạch sử dụng lớn,
đòi hỏi nguồn nguyên liệu đốt nhiều. Những cánh rừng ở
đây cung cấp nguồn nguyên liệu khá dồi dào, đảm bảo cho
nhu cầu sản xuất. Nguyên liệu chế tác gạch chủ yếu là đất
sét, nguồn nguyên liệu ở đây khá dồi dào. Theo tài liệu địa
chất cho biết nguồn nguyên liệu đất sét ở đây có nhiều mỏ
trữ lượng lớn, nằm dọc theo sông Đồng Nai. Sét có màu
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xám, xám xanh, trắng phớt vàng, vàng nhạt, có nơi sét có
màu xám đen thuộc nhóm sét có nguồn gốc Bentonít. Khi
ướt sét rất mịn, dẻo dính nhờn tay. Qua phân tích cho thấy
hàm lượng các chất trong sét như sau:
S io 2

A I2 o 3

Fe20 3

C aO

M gO

N a20

52-58 %

21 - 27 %

2- 6 %

0 ,2 -1 ,3 %

1 ,9 -4 ,6 %

0,1 -1 ,6 %

Hàm lượng các chất trong sét Bentonít không chênh
lệch nhiều so với hàm lượng các chất đã được phân tích
trong gạch xây dựng tại các di tích ớ Cát Tiên.1 Điều này
có thể khẳng định gạch xây dựng Cát Tiên là vật liệu được
chế tác tại chỗ, hoặc chế tác dọc theo sông Đồng Nai rồi
vận chuyển về đây xây dựng. Để tạo ra số lượng gạch
khổng lồ sử dụng xây số lượng lớn di tích với nhiều kích cỡ
gạch khác nhau, chất lượng khá ổn định, những người chế
tạo phải làm chủ được kỹ thuật chế tác và kỹ thuật nung để
tạo ra sảm phẩm có chất lượng đáp ứng được yêu cầu đòi
hỏi trong xây dựng. Đá là vật liệu xây dựng ít được sử dụng
trong các kiến trúc ở Cát Tiên, đá được sử dụng chủ yếu
trên các thành phần được coi là chịu lực, hoặc có giá trị
trang trí như bậc cửa, thanh ốp cửa, mi cửa, lát nền tháp.
Đá ở đây chủ yếu có màu xám đen nhạt, độ cứng khá cao.
Đây là nguồn nguyên liệu khá hiếm trên địa bàn Lâm
Đồng, nhưng lại phong phú trên địa bàn lân cận, vùng
1. Tham khảo thêm - Song Kim: Vài nét về kltoáng sởn Lâm Đồng.
T/C Thông tin Khoa học Công nghệ Lâm Đồng số 3 - 1993.
218

trung lưu sông Đồng Nai. Loại đá nàv hiện nay vẫn thường
gặp trên vùng núi dọc theo sông Đồng Nai với trữ lượng
lớn. Những vật liệu đá có thể được khai thác, chế tác thành
khối rồi vận chuyển ngược dòng Đồng Nai lên tham gia
xây dựng di tích. Khi tham gia vào thành phần kiến trúc, đá
được đục đẽo trang trí trực tiếp, tạo nên những thành phần
kiến trúc với những hoạ tiết trang trí có giá trị như tác
phẩm nghệ thuật. Ngói là loại vật liệu thường được sử dụng
lợp bộ mái kiến trúc. Số lượng ngói tìm được ở đây không
nhiều, có 2 loại chính, loại có thân cắt ngang hình cánh
chim và loại thân cắt ngang có hình uốn cong lòng mo,
xương ngói dày mịn, kích thước lớn. Ngói được chế tác từ
đất sét, độ nung khá cao, cứng. Ngói ở đây có lẽ được sử
dụng hạn chế, dùng lợp mái đền thờ như trong công trình
kiến trúc Gò Ild, ngoài ra còn được sử dụng lợp tường bao
kiến trúc.
- Kỹ thuật xây dựng:
Trước hết phải nói các công trình kiến trúc ở đây được
xây bằng những viên gạch đã nung sẵn hoàn chỉnh. Kiến
trúc ở Cát Tiên cơ bản được xây bằng gạch, quy mô lớn, sử
dụng số lượng nhiều, tạo nên các bộ phận trong kiến trúc
khá đa dạng: đế, bậc, thân, cột cửa, trụ áp tường... cho nên
đòi hỏi kỹ thuật xây dựng phải có trình độ cao. Các viên
gạch gắn kết nhau thành khối tạo nên công trình kiến trúc
không những đồ sộ, vững vàng mà phải còn có giá trị thẩm
mỹ. Khối kiến trúc còn lại cho thấy gạch ở đây được xây
theo kỹ thuật mài chập khối với nhau, các viên gạch xây
xếp liền khít hầu như không có mạch chất kết dính. Gạch
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xây câu móc so le nhau tạo nên khối tường dày, khá vững
chắc. Phân tích mối liên kết giữa các viên gạch với nhau có
thể thấy một số công trình các viên gạch được kết dính
bằng lớp “ vữa” bột sét mỏng mịn, độ liên kết các viên
gạch với nhau kém bền vững. Sự bền vững của tường cơ
bản dựa theo khối và lực nén của vật liệu để tạo nên sự bền
vững cho kiến trúc. Một số tháp có khả năng được sử dụng
nhựa cây làm chất kết dính, tại tháp Gò lia cho thấy giữa
hai lớp gạch có màng nhựa mỏng màu trắng đục liên kết
các viên gạch với nhau; lòng tháp được quét một lớp nhựa
màu trắng lên tường. Có lẽ do nhựa cây có độ liên kết cao
hơn, nên tường tháp lia còn lại khá cao so với các công
trình kiến trúc khác?. Tường lòng tháp được xây phẳng,
thẳng đứng, liền khít như một khối thống nhất. Bên ngoài
tường thân tháp thường được khắc tạc trang trí, hoa văn
cánh sen, hoa văn thực vật, hoa lá, hình học, hay hình tia
lửa. Nhưng việc khắc tạc chỉ chú trọng trên một số bộ phận
kiến trúc. Với độ dày tường kiến trúc không dày lắm
thường từ 0,8m đến 0,9m, quy mô kiến trúc lại lớn, độ liên
kết của các viên gạch không cao, cho nên các kiến trúc ở
Cát Tiên trải qua năm tháng hầu hết bị sụp đổ thành gò.
Nguyên nhân của sự sụp đổ này, ngoài các yếu tố tự nhiên
hay con người can thiệp thì yếu tố kỹ thuật xây dựng cũng
đóng vai trò quyết định độ bền của di tích. Ngoài kỹ thuật
xây gạch tạo nên hình dáng các công trình kiến trúc, ở Cát
Tiên còn cho thấy kỹ thuật đổ “bê tông” trong một số công
trình xây dựng. Tường bao ở đây dày từ l,4m - l,6m, bên
ngoài là hai lớp gạch xây phẳng thẳng đứng, ruột tường sử
dụng đá, gạch vỡ trộn lẫn cát sỏi đầm lèn chặt, tạo nên
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phần ruột bức tường vững chắc. Nhưng bản thân sự kết
dính này cũng kém cho nên hệ thống tường bao dù được
lợp ngói vẫn bị sụp đổ. Kỹ thuật đổ “bê tông” còn xuất
hiện trong nền lòng tháp lia nhưng ở đây xuất hiện chất kết
dính là nhựa cây nên tạo ra sự ổn định vững chắc, các viên
đá, gạch vỡ kết dính với nhau thành khối bền vững. Nếu kỹ
thuật xây gạch ở đây bộc lộ những hạn chế, thì kỹ thuật
chế tác đá sử dụng trong di tích lại xuất trình một kỹ thuật
hoàn hảo. Đá ở đây có độ cứng khá cao, được cắt gọt hoàn
chỉnh tạo nên những khối đá vuông vức phù hợp với vị trí
được sử dụng trong kiến trúc. Đá lát nền cắt góc vuông
vức, mặt mài phẳng nhẵn sử dụng lát nền tạo nên nền lòng
Dhẳng cổ độ bền cao. Đá bậc cửa hình khối hộp chữ nhật
cạnh vuồng vức lát bậc lên xuống chắc chắn. Hai cột đá
tiện tròn đều, khắc tạc trang trí hoa văn đẹp, nét đục chạm
tinh tế, gá lắp với mi cửa bằng hệ thống mộng tiện tròn ổn
định. Mi cửa trang trí đẹp nét đục chau chuốt, đường nét
uốn cong mềm mại, bố cục đăng đối, giàu tính hiện thực.
Đặc biệt hệ thống khung cửa đá lấp ghép hoàn chỉnh với
mộng hình chữ nhật chắc chắn. Những hiện vật phản ánh
trình độ chế tác cao, người thợ làm chủ được chất liệu chế
tác, họ đã tạo ra những sản phẩm hoàn thiện có tính mỹ
thuật cao.Theo dấu vết còn lại cho biết ở di tích Cát Tiên
còn sử dụng các công trình kiến trúc có bộ khung gỗ, mái
lợp vật liệu nhẹ khá phổ biến, trên nền lát gạch đền tháp
thờ (Gò số I), các nhà dài Mandapa Gò số VI, Đức Phổ;
đền mộ (Gò số V) để lại những lỗ cột tròn ăn sâu xuống
nền kiến trúc, vể chức năng đày là những lỗ chôn cột đỡ
bộ khung mái kiến trúc nhưng cho đến nay chúng ta chưa
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có tài liệu về kỹ thuật ghép bộ khung này, ờ đây chúng tôi
chỉ ghi lại như một giả thiết công tác.
b. Hiện vật.
Với một bộ sưu tập thu được qua các cuộc khai quật
khảo cổ học vô cùng phong phú đủ các loại hình, chất liệu,
kích cỡ khác nhau đã xuất trình một phức hệ kỹ thuật phức
tạp, đa dạna tạo tác ra chúng. Để hiểu về kỹ thuật các chất
liệu, loại hình này trước hết phải nhận ra đặc trưng chưng
của những hiện vật tìm được ở đây.
- Bệ thờ: Loại hình bệ thờ ở Cát Tiên tìm được không
nhiều chỉ còn ba hiện vật không đầv đủ nhưng có thể thấy
bệ thờ ở đây có hình khối đơn giản, ít chạm khắc mỹ thuật.
Bệ thờ tại đền thờ Gò số I, số V chỉ là những phiến đá
kích thước khác nhau, vuông vức ghép lại tạo thành. Kv
thuật gá lắp này dẫn đến sự liên kết không ổn định, kém
bền vững. Với bộ Yony - Linga có kích thước lớn phía
trên như Gò số I nên dễ bị sụp đổ. iMột số bệ thờ trong
lòng các kiến trúc khác được xây bằng chất liệu gạch
trên đặt Yony - Linga hiện nay cũng không còn. Ba chiếc
bệ thờ còn lại. hai chiếc tại Gò số II (tháp lia: Ilb) là bệ
khối hộp hình vuông, kích thước không lớn, gồm nhiều
phiến đá dược chế tác với kỹ thuật tạo từng khối riêng,
gá lắp chồng khít lên nhau. Chính giữa có lỗ mộng thông
suốt các phần. Lỗ mộng được tạo tác mang ý thức tâm
linh, đưa sức mạnh siêu nhiên từ các hiện vật tâm linh
chôn trong lòng trụ giới theo lỗ đó lên tiếp sức cho biểu
tượng Yony - Linga phía trên. Trên bệ là bộ ngẫu tượng
thờ Yony - Linga, linh hồn của kiến trúc thờ.
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-Yony - Linga là vật thờ biểu tượng được đặt ớ vị trí
cao nhất trên bệ thờ. Theo thống kê số lượng YonyLinga tìm được ở đây khá nhiều, chất liệu kích thước khá
nhau. Nhiều bộ Yony - Linga còn lại khá hoàn chinh như
Gò số I; số V, nhưng đa phần do biến động chi còn lại
Yony hoặc Linga.
Bảng thống kê Yony - Linga tìm được ở Cát Tiên
1
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Về Yony có thể chia làm hai loại chất liệu khác nhau.
Yony chế tác từ chất liệu đá, có kích thước lớn, tạo tác đẹp,
được đặt trang trọng trong lòng đền tháp thờ. Yony chế tác
từ chất liệu gạch là những viên gạch được đục chạm mang
hình dáng Yony, thường có kích thước nhỏ, tạc đẽo sơ sài
chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Yony này lắp với viên cuội tự
nhiên có hình trụ tròn thon dài giống như hình Linga là
thành một bộ tượng thờ hoàn chỉnh. Đây có thể là những
hiện vật của các tín đồ khi hành lễ tại đây đã chế tác đưa
vào bên ngoài di tích. Yonv chế tác từ chất liệu đá có khi từ
một khối đá nguyên tạo thành, có khi được lắp ghép từ hai
mảnh tạo thành, điểm chung là Yony có hình vuông, vòi
dẫn nước có thể ngấn hoặc vươn dài ra, giữa có lỗ mộng
đục thủng dùng để gá lắp Linga. Độ dày Yony thường
mỏns khoảng 9cm - 10cm, điều đó cho thấy Yony phải

được đặt trên bệ thờ bằng đá ghép hay xây gạch. Lỗ mộng
đục chính giữa lòng Yony có 3 loại, mộng hình lục giác
gắn với phần giữa thân Linga; mộng hình vuông gắn với
phần chân Linga và mộng hình chữ nhật cho đến nay chưa
hiểu cồng năng khi gá lắp Linga vào để thành bộ đồ thờ
hoàn chỉnh (?). Đặc biệt ở Cát Tiên xuất hiện dạng Yony
tạc liền khối với Linga có mộng như một trục trụ tròn nhô
lên gắn với Linga hình chóp tròn rỗng giữa úp vào tạo nên
bộ đồ thờ hoàn chỉnh. Kỹ thuật gá lắp này lần đầu tiên biết
đến ở Cát Tiên cũng như ở Việt Nam về loại hình này.
Linga: là loại hình hiện vật có SC lượng nhiều được chế tác
từ các chất liệu khá nhau, đặt ở vị trí khác nhau. Linga chất
liệu đá có kích thước lớn được tạo dáng hình khối trụ với
ba phần riêng biệt: trụ tròn phía trên, hình lục giác phần
giữa và hình khối hộp vuông phía dưới, ba phần này được
chế tác với hình khối gọn, tỷ lệ cân xứng tạo nên sự hài
hoà, thanh thoát. Đây là biểu tượng của hình ảnh ba vị thần
chính trong Ân Độ giáo: Sihva - Visnu - Brahma. Trên
Linga có tạc mi thiêng, trụ thiêng. Đặc biệt trên Linga Gò
số V và VI phần trụ tròn có tạc hình ảnh mặt thần Sihva
khá sinh động. Cùng với Linga - Mukha Linga là hiện vật
duy nhất tìm được tại Gò số VI được chế tác bằng chất liệu
đồng. Linga chất liệu kim loại vàng sắt, đồng, bạc được
chôn trong lòng trụ giới có kích thước nhỏ, chế tác như
hình ảnh thu nhỏ của các Linga chất liệu đá đặt thờ phía
trên với ba phần trụ tròn, lục giác và hình khối vuông có tỷ
lệ cân đối hài hoà. Đặc biệt ở đây có Linga đổng bọc bạc
hay Linga bằng chất liệu sắt. Với kích thước nhỏ. được chế
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tác tinh mỹ cho thấy kỹ thuật đúc đạt trình độ kỹ thuật cao.
Người thợ đúc nắm vững bản chát kim loại, đúc ra những
sản phẩm có trình độ kỹ thuật, mỹ thuật theo ý muốn của
mình.,Linga bằng chất liệu đá quý gồm ba hiện vật. Đá chế
tác là đá thạch anh (Crysta) màu trắng, trong suốt độ cứng
cao.Những hiện vật chất liệu này thường có kích thước
nhỏ. Yony - Linga liền khối tìm được tại Gò lia tạc từ một
khối đá màu trắng trong xuốt, tạo dáng Yony hình vuông,
giữa là Linga khối trụ tròn nhô lên thành bộ ngẫu tượng thờ
hoàn chỉnh. Linga Gò số I và số IV được chế tác hìrih trụ
tròn thon dài, trên có tạc mi thiêng, cột thiêng. Linga tháp
thờ Gò số IV được coi là Linga bằng thạch anh lớn nhất
tìm được tại Việt Nam.1
Tượng tròn ở Cát Tiên tìm được số lượng ít: 4 hiện vật,
3 tựợng Ganêsa, 1 tượng Uma. Ba tượng Ganêsa có kích
thước khác nhau, đều được thể hiện trong tư thế ngồi,
nhưng cùng một phong cách thể hiện, hình khối khá thô,
các chi tiết có tính ước lệ cao, mang nặng thể hiện nội
dung mà ít chú ý đến thẩm mỹ. Tượng Uma cũng thể hiện
tương tự, hình thức khắc tạc sơ sài, hình khối đơn giản, chỉ
chuyển tải về nội dung tôn giáo thể hiện mà ít chú ý đến
tính nghệ thuật. Hiện vật những lá vàng là một bộ sưu tập
quý hiếm. Không những nhiều về số lượng và kích thước,
mà đây còn là những thông điệp về nội dung tôn giáo, kỹ
thuật tạo tác Thông qua các hình ảnh, kỹ thuật thể hiện cho
1. Tham khảo thêm - Lê Đinh Phụng: Yony - Linga ở Cát Tiên (Lâm
Đồng). NPHMVKCH, Hà Nội, 1999.
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thấy những hình ảnh về các vị nam thần, nữ thần, tu sĩ,
những con vật linh, những vật biểu tượng của các thần. Tập
hợp lại có thể nói những lá vàng là một cuốn sách thể hiện
nội dung thần thoại, sử thi, trường ca trong văn hoá An Độ
bằng hình ảnh. Kỹ thuật thể hiện gồm có 2 phương pháp;
dập nổi và khắc vạch chìm. Từ những lá vàng dát móng
người ta sử dụng kỹ thuật dập nổi làm các hình ảnh đó nổi
bật lên. khối nổi gọn gàng, đường nét tinh tế, hình ảnh
sống động, có giá trị nghệ thuật cao hoặc từ những lá vàng
mỏng người ta sử dụng dụng cụ mũi nhọn vạch chìm lên
các nét, nét vẽ tí mỉ chi tiết làm rõ chủ đề trang trí. Thông
qua những hình ảnh thể hiện, chủ nhân tạo tác ra chúng đã
thể hiện tài hoa của mình bằng những nét vẽ điêu luyện
giàu cảm xúc, qua ngôn ngữ hình ảnh, phản ánh nhận thức
về nội dung tôn giáo thấm đậm trong tâm tư tình cảm của
cộng đồng cư dân, chủ nhân tạo tác sử dựng di tích này
trong lịch sử.
- Đổ đồng tại Cát Tiên tìm được không nhiều, cơ bản
có mặt tại loại hình di tích đền mộ (Gò số V -VII). Nguồn
gốc, vị trí các hiện vật tìm được không rõ ràng do thu hồi
được từ những người đào phá di tích. Đổ đổng mỗi loại
hình thường có một cặp: chân đèn, ống hình trụ, cốc chân
cao, ly, hiện vật hình chuông... Duy có một đĩa donc là
hiện vật đơn lẻ được biết tại Gò số V và số VII. Hiện vật
đổng thường không được trang trí, chỉ được tạo dáng phân
biệt chức năng sử dụng. Riêng chiếc dĩa dons thu được tại
gò số VII được trang trí khá đẹp với kỹ thuật đúc nổi,
đường nét thể hiện gọn. sắc sảo, đề tài khá phong phú. Đây
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là những hiện vật đồ thờ sử dụng trong các kiến trúc. Theo
một số nhà nghiên cứu, với số lượng hiện vật ít, được sử
dụng làm đồ thờ, laị có mặt ở nơi hiếm có nguyên liệu
đồng, kỹ thuật đúc đồng không có, nên những hiện vật này
có thể có nguồn gốc từ Kusana (Trung Á) được nhập vào
đây qua con đường giao thương buôn bán.1
Đồ gốm ở đây khá nhiều đa phần là các mảnh gốm của
nhiều loại hình vỡ ra như bình, vò, nồi, bát, cốc chân
cao...Đặc trưng về đồ gốm ở đây, chất liệu có hai loại gốm
mịn và gốm thô. Gốm mịn xương chắc, độ dày mỏng, gốm
có màu đỏ nhạt hay vàng nhạt, độ nung cao, xương cứng,
thường chế tác các loại đồ đựng có kích thước nhỏ, trên có
hoa văn trang trí, thể hiện tính mỹ thuật cao. Gốm thô
xương dày có pha bã thực vật hoặc cát, độ nung không cao
lắm, xương bở thường chế tác các loại hình có kích thước
lớn, ít được trang trí. Đáng chú ý trong đồ gốm có hai loại
hình cốc chân cao và vòi ấm(hay vòi Kendi?). Cốc chân
cao có hình dáng đẹp với thân thấp miệng loe rộng, đáy
thân hơi thót vào, giữa chân và thân cốc có trụ nối, chân
cốc cao hơi choẽ ra gần tương xứng với phần thân. Gốm
thường mỏng mịn, độ nung khá cao, vành miệng trang trí
hoa văn vẽ uốn đơn giản với kỹ thuật khắc vạch. Vòi ấm
thường ngắn trên vòi có những khoang tiện tròn thường gọi
chung là vòi ấm con tiện. Trên đây là những đặc trưng cơ
bản các loại hình kiến trúc và hiện vật của di tích Cát Tiên.
1. Bùi Chí Hoàng: Khu Di tích Cát Tiên - Tư liệu và nhận thức mới.
Tư liệu Bảo tàng tổng họp tình Lâm Đồng.
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Từ những đặc trưng này, giúp chúng ta tìm về thời gian xây
dựng và chủ nhân tạo dựng ra chúng.
3.
Môi quan hệ giữa di tích Cát Tiên với các nền văn
hoá khu Vựcv
Từ địa hình, kiến trúc và các di vật tìm được khẳng
định di tích Cát tiên là một khu di tích tôn giáo, được xây
dựng và thờ phụng theo mô hình tôn giáo An Độ. Đây là
một trong những vùng văn hoá chịu ảnh hưởng của văn hoá
Ân Độ ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung
trong lịch sử. Như vậy ngoài các di tích thuộc văn hoá
Champa ở miền trung; các di tích thuộc văn hoá Óc Eo
thuộc Đông và Tây Nam Bộ đã biết ở nước ta; nay chúng ta
phát hiện thêm di tích Cát Tiên cũng được xây dựng và tổn
tại, cùng chịu ảnh hưởng từ văn hoá, tôn giáo Ân Độ. Di
tích Cát Tiên là của một nền văn hoá riêng, một tộc người
riêng, hay di tích Cát Tiên là một bộ phận của văn hoá
Champa hay Óc Eo trong lịch sử, đó là một vấn đề đặt ra
cần giải quyết. Kể từ khi phát hiện cho đến nay, dựa vào di
tích hiện còn, di vật tìm được, qua nghiên cứu so sánh đối
chiếu, đã có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều cuộc tranh luận
vẫn chưa ngã ngũ. Để định vị cho di tích Cát Tiên trong
nền văn hoá dân tộc, từ những đặc trưng của di tích, di vật
đã nêu hãy thử so sánh với các nền văn hoá thân thuộc liên
quan cùng chịu ảnh hưởng từ văn hoá tôn giáo Ân Độ.
a. Văn hoá Champa
Văn hoá Champa là một nền văn hoá lớn trên dải đất
miền trung và có ảnh hưởng rộng lên cao nguyên, nhưng
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chủ yếu tập trung trên dải đất đồng bằng duyên hải ven
biển. Văn hoá Champa với chủ thể sáng tạo là người Chăm,
từ nguồn gốc văn hoá bản địa với sự tiếp thu ảnh hường của
văn hoá, tôn giáo Ân Độ, họ đã xây dựng nên nền văn hoá
độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc tộc người. Nền văn
hoá đó tồn tại và phát triển suốt hơn nghìn năm trong lịch
sử để đến cuối thế kỷ XVIII hoà nhập vào dòng chảy văn
hoá chung của dân tộc. về không gian văn hoá Champa
có mặt từ tỉnh Quảng Bình đến bờ bắc sông Đồng Nai
tỉnh Bình Thuận và có ảnh hưởng khá sâu sắc lên vùng
nam cao nguyên, địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nay. Văn
hoá Champa để lại cho nền văn hoá dân tộc nhiều di sản
quý, trong đó có một hệ thống tháp thờ xây dựng dọc dải
đất ven biển miền trung mà tháp Phố Hài (Posưna - Bình
Thuận) là kiến trúc xa nhất về phương nam. Trên cao
nguyên là các kiến trúc tháp Yang Prong (Đắc Lắc); Yang
Mun (Gia Lai); hay các phế tích tháp tại EaKtua (Đắc
Nông). Đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc tháp Champa tựu
trung tại khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam), được nhân loại
công nhận là Di sản văn hoá Thế giới (năm 1999). Niên đại
kiến trúc tháp Champa có sớm nhất vào thế kỷ VII (tháp
Mỹ Sơn El), niên đại tháp muộn nhất vào thế kỷ XVII
(tháp Po Rome - Ninh Thuận).1 về điêu khắc văn hoá
Champa để lại hàng nghìn tác phẩm điêu khắc đá, trong đó
có nhiều tác phẩm được coi là đỉnh cao của nghệ thuật điêu
khắc đá Đông Nam Á. Niên đại sớm nhất vào thế kỷ VII
1. Lê Đình Phụng: Tìm hiểu lịch sử kiến trúc tháp Champa. NXB Văn
hoá thông tin. Hà Nội, 2005.
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(bệ thờ Mỹ Sơn E1 - Quảng Nam) và muộn nhất vào thế kỷ
XVIII (các tượng Kút - Ninh Thuận)1. Bên cạnh đó là các
hiện vật chế tác từ chất liệu kim loại quý, đồng, bạc vv.. có
giá trị về nghệ thuật. Những công trình kiến trúc, hiện vật
điêu khắc, kim loại quý đều được xây dựng theo mô hình,
hay thể hiện theo nội dung văn hoá, tôn giáo Ân Độ. Đó
chính là cơ sở để so sánh đối chiếu với các di tích, di vật
tìm được tại Cát Tiên. Trước hết về địa hình không gian
vùng xây dựng, cũng như Cát Tiên, các công trình kiến trúc
Champa được xây dựng thường lấy các dòng sông là một
yếu tố không thể thiếu trong không gian kiến trục; đặc biệt
là các dòng sông lớn giữ vai trò quan trọng trong vùng đất.
Nhóm kiến trúc quan trọng nhất của Champa cũng chọn
vùng thung lũng khẻp kín, lòng chảo Mỹ Sơn (Quảng
Nam) làm nơi xây dựng trung tâm tôn giáo của dân tộc
mình. Vùng đất đó được coi là không gian thiêng theo
quan niệm tôn giáo Ân Độ. Các công trình xây dựng ở Cát
Tiên cũng được xây dựng tại địa điểm thoả mãn giáo lý tôn
giáo đó. Trong không gian thiêng ấy các kiến trúc xây
dựng trên các địa điểm thiêng, giới hạn địa điểm thiêng là
hệ thống tường bao, điều này cho thấy ở Mỹ Sơn hay Cát
Tiên những địa điểm kiến trúc quan trọng đều có hệ thống
tường bao vây quanh. Trong tổng thể hệ thống kiến trúc,
văn hoá Champa có nhiều loại hình, đền thờ, tháp thờ, nhà
dài, tháp cổng với các mặt bằng kiến trúc khác nhau với
loại hình xuất hiện đầu tiên là các đền thờ có mặt bằng
hình chữ nhật, sau chuyển thành tháp thờ mặt bằng hình
1. Lê Đình Phụng: Tượng Kúi Champa. T/C KCH số 4 - 2005.
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vuông, bộ mái từ lợp vật liệu nhẹ sau chuyển dần sang kỹ
thuật xây giật cấp tạo nên bộ mái nhiều tầng. Di tích Cát
tiên cũng xuất hiện đầy đủ các loại hình này. Cửa ra vào
kiến trúc trong các tháp Champa thường mờ về hướng
đông, nơi nhận sớm nhất ánh sáng mặt trời, thì các kiến
trúc ở Cát Tiên cũng tuân thủ theo nguyên tắc này. Như
vậy về địa điểm dựng xây, bình đồ kiến trúc, quy luật
hướng kiến trúc di tích Cát Tiên có sự tương đồng với các
di tích văn hoá Champa. Cấu trúc trong lòng tháp ở Cát
Tiên cũng có nét tương đồng như cấu trúc lòng một số tháp
Champa được biết đến. Đó là những hộp nằm chìm dưới
lòng tháp trong có chứa các hiện vật liên quan đến tâm linh
như tháp Mỹ Sơn Fl, GI hay Đại Hữu, Trung Quán
(Quảng Bình); Vân Trạch Hoà (Thừa Thiên - Huế). Cũng
như các công trình kiến trúc Champa, gạch là vật liệu chủ
yếu được sử dụng xây dựng các công trình kiến trúc.Gạch
xây dựng tại Cát Tiên và các di tích Champa với kích thước
tương tự nhau, nhưng chất lượng gạch của Champa đồng
đều hơn, tốt hơn. Gạch Cát Tiên có màu sắc kém hơn, độ
nung tháp hơn, độ hút ẩm cao hơn, nên độ bền kém hơn.
Kỹ thuật xây dựng giữa các kiến trúc Champa và Cát Tiên
có nét tương đồng, đó là kỹ thuật xây mài chập khối, các
viên gạch câu móc liên kết nhau tạo nên hình hài kiến trúc
nhưng kỹ thuật xây dựng ở Champa cao hơn, các viên gạch
được xây mài khít, liên kết bằng nhựa thực vật tạo ra sự
bền vững, trong khi đó các di tích ở Cát Tiên việc sử dụng
nhựa làm chất kết dính hạn chế, khối các kiến trúc kém bền
vững hơn. Mặc dù sự thể hiện trên các công trình kỹ thuật
có sự tương đồng nhau tạo nên các kiến trúc trong lòng
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tường phẳng nhẵn, bên ngoài xây mài chập giật cấp thu
nhỏ dần lên nhưng độ dày tường tháp Cát Tiên mỏng từ
0,8m - 0,9m, độ dày tường tháp Champa lớn hơn từ l,6m 2,4m, cho nên các kiến trúc Champa được xây với kỹ
thuật cao hơn, đổ sộ hơn, chắc chắn hơn và còn nguyên
vẹn đến ngày nay. Chất liệu đá, cũng như ở Champa, vật
liệu đá ít sử dụng, đá được sử dụng trên những thành phần
chịu lực chính trong kiến trúc như cột cửa, mi cửa. Đá
thường được chế tác hoàn chỉnh, trên có khắc tạc hoa văn
trang trí. Tại Cát Tiên và Mỹ Sơn xuất hiện loại cột tiện
tròn hoàn chỉnh trang trí mỹ thuật đẹp (Gò lia - Cát Tiên)
và ở Champa tháp Mỹ Sơn E1 có niên đại vào thế kỷ VIII.
Ớ đây nhận thấy tính tương đồng về loại hình, kích thước
và hoa văn trang trí trên bộ phận kiến trúc cột. Mi cửa
ở Cát Tiên tại Gò lia được khắc tac đẹD hoàn chỉnh với đề

Cột đá tiện tròn tại Mỹ Sơn E1
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tài hoa lá, đặc biệt là bông sen, đề tại này cũng được sử
dụng trong trang trí mi cửa tìm được tại Trà Kiệu (Quảng
Nam), có niên đại thế kỷ X. Hình ảnh bông sen trên hai
mi cửa được thể hiện giống nhau với cuống dài, tiện
khắc, cánh sen thon dài đang toả ra, toàn bộ bông hoa
nằm trong khung hoa dây uốn lượn. Bệ thờ ở Cát Tiên ít
được biết hoàn chỉnh, hai chiếc bệ thờ tìm được tại Gò
lia, Ilb là khối hộp hình vuông gồm nhiều phần gá lắp
chồng khít với nhau tạo nên. Hình khối bệ đơn giản, tạo
dáng mỹ thuật khối đơn điệu. Cấu trúc bệ thờ này không
thấy sử dụng trong kỹ thuật chế tác bệ thờ Champa.
Trong văn hoá Champa, bệ thờ là một loại hình được chú
trọng khi chế tác được coi là linh hồn gắn chặt với biểu tượng

Mi cửa tại Trà Kiệu (Quảng Nam)
thờ Yony - Linga, nên được tạo tác đẹp, tính thẩm mỹ cao,
được khắc tạc trang trí hoàn chỉnh với nhiều đề tài thể hiện
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nội dung tôn giáo, sử thi sâu sắc. Kỹ thuật chạm khắc tinh
tế, hình khối nuột nà giàu cảm xúc. Nhiều bệ thờ được coi
là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị mỹ thuật nổi tiếng
trong nghệ thuật điêu khắc đá như bệ thờ Mỹ Sơn E l, Trà
Kiệu, Đồng Dương v.v... Trái lại bệ thờ ở Cát Tiên thể hiện
đơn giản, để trơn không trang trí. Hai bệ thờ này tương tự
như bệ thờ tại tháp Phố Hài (Posanư - Bình Thuận), đó là
những khối hộp trơn nhẵn, trên đặt ngẫu tượng Yony - Linga
thờ. Những bệ thờ này chỉ có giá trị sử dụng mà thiếu
giá trị nghệ thuật. Yony - Linga là đề tài được thể hiện

Trang trí ở Bệ thờ Mỹ Sơn El (Quảng Nam)
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khá nhiều, có thể thấy Linga gò số I có hình dáng tương tự
như Linga tại Mỹ Sơn tháp A’ 1 có niên đại thế kỷ IX.
Yony - Linga tại Đức Phổ thể hiện tương tự như Yony Linga tại tháp Mỹ Sơn FI. Điều đặc biệt là ở Cát Tiên xuất
hiện hình tượng mặt thần Sihva tạc trên Linga. Loại hình
này ở Champa xuất hiện đầu tiên vào thế kỷ IX, thể hiện
qua hình tượng “búi thiêng” sau này thể hiện qua hình
dạng Mukha Linga chụp lên đầu Linga. Vào thế kỷ XIV,
xuất hiện mặt thần Sihva tạc trên Linga (tháp PoKLong
Gialai - Ninh Thuận) và sử dụng đến thế kỷ XVII (tháp Po
Rome - Ninh Thuận). Điều đó cho thấy sự khác nhau về
thời điểm xuất hiện loại hình nghệ thuật trang trí này giữa
hai di tích của hai vùng đất khác nhau. Những lá vàng
trong di tích Cát Tiên lại xuất trình nét riêng của di tích
này khác hẳn hoàn toàn các di tích những lá vàng trong văn
hoá Champa. Những lá vàng trong văn hoá Champa được
tìm trong trụ giới, hộp chứa trong lòng các tháp Đại Hữu,
Trung Quán (Quảng Bình); Vân Trạch Hoà, Mỹ Khánh
(Thừa Thiên Huế). Có thể bắt gặp nét tương đồng về đề
tài thể hiện như hình ảnh con rùa, bông sen, nhưng cách
thể hiện khác hẳn. Trong văn hoá Champa các lá vàng được
thể hiện đơn giản, có tính ứơc lệ, tỷ lệ vàng thấp, chất
lượng vàng kém hơn. Trong khi đó các lá vàng tìm được ở
Cát Tiên tỷ lệ vàng cao, chất lượng vàng tốt, kỹ thuật chế
tác cao hơn, trình độ thẩm mỹ tinh tế, như một tác phẩm
nghệ thuật. Hình ảnh các vị thần khắc trên các lá vàng
hầu như không có, nhưng lại bắt gặp hình ảnh tương tự
thể hiện trên điêu khắc đá giống như một lá vàng tại Gò số
I, đó là hình ảnh vị thần ngồi giữa với hai người hầu quỳ
hai bên. Hay chiếc mũ đội hình tròn dẹt chóp có núm nhọn
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Linga tại Mỹ Sơn (Quảng Nam)
nhô lên của các vị thần khắc trên các lá vàng Gò số lia
giống như mũ tu sĩ tạc trên chất liệu gạch tháp Mỹ Sơn AI
có niên đại thế kỷ X. So sánh trên một số lĩnh vực về kiến
trúc, đề tài điêu khắc cho thấy di tích Cát Tiên có nhiều nét
tương đồng với văn hoá Champa. Sự tương đồng này có
nguồn gốc cùng ảnh hưởng của văn hoá, tôn giáo Ân Độ,
nhưng mỗi di tích lại có nét đặc thù riêng, mang bản sắc
riêng, kỹ thuật riêng của vùng đất cùng chủ nhân sản sinh
ra chúng. Điều khác biệt rõ nhất của di tích Cát Tiên với
các di tích văn hoá Champa thể hiện trên đồ gốm. Đây là hai
là hai dòng gốm hoàn toàn khác nhau về chất liệu, hình
dáng, kỹ thuật tạo tác, gốm Champa xương mịn, mỏng, hình
dáng đẹp có giá trị mỹ thuật cao. Gốm ở Cát Tiên thường thô,
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Lá vàng tìm được ở Champa và lá vàng tìm được ở Cát Tiên
giá trị mỹ thuật thấp. Những sự khác biệt đó phản ánh dù
có nét tương đồng nhưng đâv là hai nền văn hoá khác nhau
của hai tộc người tạo ra bản sắc riêng của mình, dù cùng
chịu ảnh hưởng của văn hoá tôn siáo Ân Độ. Đây chính là
sự độc đáo riêng, giá trị văn hoá riêng của di tích Cát Tiên
đóns 2Óp vào nền văn hoá dân tộc.

Mu tu sĩ trên tháp M ỹ Sơn A i và đicu khắc
trên cột đá tháp F1 - M ỹ Sơn (Quảng Nam )
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b. Văn hoá Óc Eo
Văn hoá Óc Eo là một nền văn hoá lớn, mang nét đặc
thù riêng của miền đất Nam Bộ. về không gian văn hoá Óc
Eo bao phủ toàn bộ địa bàn Đông và Tây Nam Bộ, trong đó
tập trung đậm đặc tại vùng đất Tây Nam Bộ với trung tâm
là Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang, về thời gian văn hoá
Óc Eo kéo dài từ thế kỷ I đến thế kỷ IX, thường được coi là
trùng khớp với thời gian tồn tại của vương quốc Phù Nam
trên vùng lãnh thổ này. Gần một thế kỷ từ khi phát hiện
nghiên cứu cho đến nay, vấn đề thời gian tồn tại của văn
hoá Óc Eo vẫn còn nhiều nhiều ý kiến cần thảo luận. Có ý
kiến chia văn hoá Óc Eo thành ba giai đoạn: tiền Óc Eo Óc Eo và hậu Óc Eo. Dù nhiều vấn đề còn để ngỏ nhưng
điều thừa nhận là từ một nền văn hoá tín ngưỡng bản địa,
sau khi tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá tôn giáo Ân Độ, cư
dân ở đây đã xây dựng nên một nền văn hoá phát triển rực
rỡ để lại cho đến ngày nay nhiều loại hình di tích, di vật có
giá trị đặc sắc góp vào nền văn hoá chung dân tộc đa sắc
màu trong lịch sử. Cùng với các nguồn sử liệu để lại, sau
hàna thập niên khai quật khảo cổ học, nghiên cứu, diện
mựo văn hoá Óc Eo dần hiện rõ, với 89 di tích cùng hàns
ngàn di vật đủ các loại hình, chất liệu, kích cỡ, niên đại
khác nhau được biết đến là nauồn tư liệu phong phú tin
cậy, là cơ sở để so sánh với những tài liệu tìm được ở di
tích Cát Tiên. Trước hết nói về kiến trúc tháp, cho đến nay
hầu hết các kiến trúc thuộc văn hoá Óc Eo không còn, các
cuộc khai quật khảo cổ học chỉ tìm thấy dấu vết móng
cùng vật liệu các công trình đã sup đổ. Trên địa bàn Đôns
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và Tây Nam Bộ hiện nay chỉ còn 3 kiến trúc hình hài không
nguyên vẹn: tháp Bình Thạnh, Chóp Mạt (Tây Ninh); Vĩnh
Hưng (Bạc Liêu). So sánh 3 kiến trúc hiện còn với các kiến
trúc di tích Cát Tiên dễ dàng nhận thấy nét tương đồng. Vật
liệu xây dựng gạch có cùng kích thước, màu sắc, độ nung
tương tự nhau. Kỹ thuật xây dựng mài chập khối ít sử dụng
chất kết dính, tường kiến trúc thường mỏng nên độ bền
vững thấp dễ bị sụp đổ. Tại di tích Bà Chúa Xứ (Đổng
Tháp), gạch có kích thước trung bình dài 29cm - 30 cm,
rộng 15cm - 18cm, dày 7cm - lOcm; di tích Gò Tháp Mười
gach dàv trung bình 32cm - 33cm; rộne 16cm - 17cm, dày

Tháp Bình Thạnh và tháp Chóp Mạt (Tây Ninh)
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7,5cm - 9cm. Đặc biệt di tích Gò Tháp Mười để lại khung
cửa đá hoàn toàn giống khung cửa đá ở Cát Tiên có mộng
ghép hình chữ nhật mà trong kết cấu kỹ thuật ghép đá
Champa hoàn toàn không hề có. Mặt bằng kiến trúc các
tháp hình chữ nhật gần vuông. Tháp Vĩnh Hưng có kích
thước lòng dài 3,9m, rộng 3,2m tương tự như mặt bằng
lòng tháp Gò lia. Trong lòng các kiến trúc nàythường có
hộp lòng tháp và trụ giới nơi chứa các hiện vật liên quan
đến nội dung tôn giáo của kiến trúc, về trang trí kiến trúc
cho thấy phong cách thể hiện, hoạ tiết trang trí trên mi cửa
đá tháp lia, có cùng một phong cách, đề tài, kỹ thuật thể
hiện như trang trí mi cửa khắc tạc của tháp Bình Thạnh.
Như vậy có thể thấy về kiến trúc, các di tích ở Cát Tiên có
nét gần gũi, tương đồng với các kiến trúc trong văn hoá Óc

Y ony - Linga trong văn hoá Óc Eo(bên phải)
Nguồn: Văn hoá Óc Eo - những khám phá mới
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Eo của miền đất Nam Bộ, gần gũi hơn cả là di tích ở Đông
Nam Bộ. Bệ thờ tháp lia ở Cát Tiên được chế tác tương tự
như bệ thờ tìm được tại di tích Đá Nổi. Đó là những khối
hộp vuông xếp chồng khít lên nhau tạo nên bệ thờ. Thể
hiện rõ ràng hơn là bộ ngẫu tượng Yony - Linga bằng đá
thạch anh tìm được tại Thới Sơn (An Giang) giống hệt bộ
ngẫu tượng tìm được tại tháp lia Cát Tiên. Bệ Yony hình
vuông, giữa là Linga hình trụ tròn nhô lên được chế bằng
đá thạch anh trong suốt.Yony tìm được ở Cát Tiên có hình
dáng như các Yony tại các di tích Rộc Chanh, Gò Tháp
(Long An), đó là những Yony hình vuông, vòi dài, thân
mỏng với những lỗ đục thủng gá lắp Linga đa dạng: hình
tròn, hình vuông, hình chữ nhật... Linga là loại hình hiện
vật tìm được trong văn hoá Óc Eo khá nhiều với nhiều
kích cỡ, phong cách thể hiện khác nhau. Theo thống kê
hiện nay có 21 Linga trong đó có 13 Linga thể hiện 3
phần (trụ tròn, lục giác - khối vuông), 4 Linga thể hiện 2
phần (chỉ có trụ tròn và lục giác) và 4 linga thể hiện 1
phần (chỉ có phần trụ tròn). Trong 13 chiếc Linga thể hiện
đủ 3 phần có 4 chiếc được định niên đại vào thế kỷ VII IX. Linga ở Cát Tiên chủ yếu là thể hiện đủ cả 3 phần,
nhưng sự khác biệt thể hiện khá rõ ràng trên phần trụ tròn.
Trong các di tích văn hoá Óc Eo đầu Linga thường to tù
tròn lớn hơn hẳn phần Lục giác phía dưới, nhấn mạnh hơn
về năng lực thần thánh. Đầu Linga ở Cát Tiên thường thon
tròn hài hoà với khối thể hiện phía dưới thể hiện có tính
biểu tượng hơn và mỹ thuật hơn.
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Linga trong văn hoá Óc Eo và Linga Cát Tiên
Mukha Linga tại di tích văn hoá Óc Eo hiện nay được
biết đến 12 chiếc có mặt khá sớm trong các di tích, riêng ở
Cát Tiên có một hiện vật duy nhất. Mukha Linga có mặt
sớm trong các di tích văn hoá Óc Eo, từ loại hình mũ chụp
phát triển lên khắc tạc trực tiếp lên Linga. Các Linga ở Cát
Tiên cũng phát triển theo bình tuyến này. Từ Mukha Linga
Gò số VI, đến các Linga khắc tạc mặt thần Sihva trực tiếp
Gò số V hay Gò số VII. Đặc biệt sự tương đồng thể hiện rõ
giữa di tích Cát Tiên và các di tích văn hoá Óc Eo qua các
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lá vàng tìm được trong lòng kiến trúc. Kỹ thuật thể hiện
các đề tài trang trí đều có 2 phương pháp: dập nổi và khắc
miết nét chìm. Đề tài trang trí là hình ảnh các vị nam thần
nữ thần, các con vật linh (bò, rắn, rùa...), các vật biểu
tượng của các vị thần (đinh ba, tù và hình con ốc, bánh
xe) hay các bông sen V . V . . có những điểm trùng khớp
nhau không những về nội dung mà cả về phong cách thể
hiện. Nhưng kỹ thuật thể hiện trên các lá vàng Cát Tiên
tinh mỹ hơn, trau chuốt hơn, có niều nét kế thừa và phát
triển trên một trình độ cao hơn. Những chữ viết trên các
lá vàng càng khẳng định sự thống nhất trong hệ thống ký
tự giữa các lá vàng tìm được tại Cát Tiên và các di tích
thuộc văn hoá Óc Eo.

Lá

vàng ở Cát Tiên và trong vãn

hoá

Óc Eo

Đồ gốm tìm được ở Cát Tiên không nhiều nhưng cho
thấy gốm ở đây có mặt nhiều loại hình bình, bát đĩa, ấm,
cốc chân cao... trong đó vòi ấm (Ken di?) hình con tiện
được sử dụng khá phổ biến. Đây là những loại hình gốm có
mặt phổ biến trong đồ gốm văn hoá Óc Eo. Qua so sánh
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cho thấy mối liên hệ phổ biến, chặt chẽ giữa các di tích văn
hoá Óc Eo với di tích Cát Tiên trong lịch sử, trên mọi loại
hình, chất liệu. Đặc biệt là mối quan hệ gần, của nhau với
các di tích vùng Đông Nam Bộ. Từ những đặc trưng cơ bản
về di tích và di vật của Cát Tiên, so sánh với các di tích di
vật trong văn hoá Champa và Óc Eo cho thấy giữa di tích
này có nét tương đồng với các nền văn hoá xung quanh.
Ngoài những yếu tố văn hoá nội sinh, ở đây xuất hiện
những yếu tố tương đồng văn hoá Champa; nhiều vếu tố
của văn hoá Óc Eo, nhưng cũng không thuộc văn hoá
Champa hay văn hoá óc Eo mà các di tích ở đây có tuyến
phát triển riêng, mang đặc trưng văn hoá riêng của vùng
đất, tộc người sản sinh ra chúng.

Bản vẽ vòi ấm trong văn hoá Óc Eo và Cát Tiên
Nguồn: Viện Khảo cổ học - BT Lâm Đồng
c. Các nền văn hoá khác
Cùng với sự ảnh hưởng của văn hoá tôn giáo Ấn Độ
đến các vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Trong
lịch sử, văn hoá tôn giáo Ân Độ còn ảnh hưởng, chi phối
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đến nhiều nền văn hoá của các tộc người trong khu vực,
hình thành nên các nền văn hoá riêng của các tộc người
trên vùng Đông Nam Á trong đó có văn hoá Khmer. Dù có
sự riêng biệt, nhưng các nền văn hoá có những điểm chung
đó là văn hoá tín ngưỡng bản địa của mỗi tộc người, mà
nguồn gốc là cư dân nông nghiệp kết hợp với ảnh hưởng
của văn hoá, tôn giáo Ân Độ hình thành nên bản sắc văn
hoá riêng, cho nên các nền văn hoá có những nét tương
đồng, đặc biệt là các kiến trúc, tác phẩm điêu khắc đều thể
hiện nội dung, tôn giáo Ân Độ giáo. Văn hoá Khmer được
hình thành trên nền tảng văn hoá, tín ngưỡng của tộc người
Môn - Khmer, khi tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá, tôn giáo
An Độ đã hình thành nên bản sắc văn hoá riêng. Mặc dù
vậy, do điều kiên gần về địa lý, cùng ảnh hưởng của văn
hoá tôn giáo Ân Độ, nên văn hoá Khmer có nhiều nét
tương đồng với các nền văn hoá ảnh hưởng của văn hoá Ân
Độ trên đất Việt Nam. Các tượng phật thuộc giai đoạn
nghệ thuật Phnom Dã (thế kỷ VI) được thể hiện tương tự
như các tượng phật tìm được trong văn hoá Óc Eo. Các
kiến trúc tại Sambor Prei Kuk, Prei Khmeng, Kampong
Preah(thế kỷ VII - VIII) có mặt bằng, vật liệu xây dựng,
khối trang trí tương tự các kiến trúc văn hoá Champa. Đặc
biệt kiến trúc Đamrai Kráp “ di tích cổ xứ Khmer, nhưng
chúng tôi tin rằng được kiến trúc sư người Chăm xây
dựng”, được coi là một kiến trúc Champa trên đất
Campuchia”1. Đối với những di tích ở Cát Tiên có thể thấy
có những nét tương tự nhau về mặt bằng kiến trúc, vật liệu
xây dựng, hệ thống tượng thờ, bệ thờ như những di tích
1. Ph.Stesn: L’artdu Champa et son Evolution. Toulous 1942.
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Khmer giai đoạn sớm. Đó là những kiến trúc tháp thờ, xây
dựng chủ yếu từ chất liệu gạch, kỹ thuật xây câu móc vào
nhau, nhưng ở tháp Khmer có sử dụng chất kết dính là vôi
hàu, còn ở Cát Tiên sử dụng đất sét hay nhựa cây gần gũi
với kỹ thuật xây dựng tháp Champa. Khối kiến trúc ở Cát
Tiên xây gọn khoẻ, khắc tạc trang trí khá đẹp, khối tháp
Khmer xây thô, ít trang trí. Điêu khắc chủ vếu thể hiên trêni

i háp Neang Khmao (tỉnh Takeo Campuchia)

bộ khung cửa ra vào. Hệ thống bệ tượng thờ cũng tạc khối
đơn giản, biểu tượng thờ, tượng thờ cũng có nét tương tự
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nhau. Sự khác nhau được thể hiện rõ từ thế kv IX. các di
tích ở Cát Tiên được xây dựng với những đạc điểm riêng,
gần gũi với các kiến trúc Champa hay Óc Eo horn, trong khi
đó nghệ thuật Khmer mở đầu là phong cách Kulên, phát
triển theo tuyến riêng, làm cơ sở tầng nền cho nghệ thuật
ẢngKo sau này phát triển rực rỡ, hình thành nên nền nghệ
thuật Khmer toả sáng trong lịch sử.

Yony và Linga tại di tích Phnom Chiso va
Bảo tàng Phnom Pênh

Những so sánh sơ lược giữa các di tích ở Cát Tiên với
những nền văn hoá xung quanh cho thấy, dù có những nét
chung, nhưng di tích Cát Tiên vẫn là một nhóm di tích có
tuyến phát triển riêng, độc lập của một tộc người dựng xây
và phát triển hình thành nên khu di tích này.
4. Trình tự xây dựng các di tích
Di tích Cát Tiên là một quần thể di tích với nhiều cong
trình kiến trúc được xây dựng với quy mô và chức năng
khác nhau. Để định ra trình tự xây dựng các di tích, trước

hết phải xác định tính chất của khu di tích này. Với địa
hình các kiến trúc được xây dựng nằm trong các thung lũng
khép kín, với chức năng là các đền thờ, tháp thờ, đền mộ có
thể khẳng định đây là khu di tích tôn giáo. Những kiến trúc
tìm được, những hiện vật được biết đến khẳng định đây là
khu tôn giáo theo An Độ giáo - một khu di tích được xây
dựng, vật thờ tuân thủ theo những quy tắc, nội dung Ân Độ
giáo. Từ nhận định đó cho thấy quá trình xây dựng hình
thành di tích Cát Tiên phải đặt trong tổng thể chung của hệ
thống di tích cùng chịu ảnh hưởng văn hoá tôn giáo Ân Độ
ở Việt nam và các quốc gia trong khu vực. Trước đây dựa
vào kết quả khai quật khảo cổ học, nhiều nhà nghiên cứu
đưa ra những khung niên đại khác nhau. Có ý kiến cho
rằng các di tích ở Cát Tiên có 3 giai đoạn xây dựng:
- Giai đoạn I, gồm kiến trúc Via, Vlb và mộ hố thám
sát H2;
- Giai đoạn II, gồm các kiến trúc IIc. Ild, Gò số I và
Đức Pho;
- Gia đoạn III, gồm các kiến trúc lia, Ilb, số III, Vila
và Vllb;
Khung niên đại của di tích kéo dài từ thế kỷ IV đến thế
kỷ VIII1.
Với tư liệu của các kiến trúc Gò số I; Ha, üb; Gò số IV; V,
sau khi nghiên cứu, so sánh, đối chiếu với các di tích, di
1. Bùi Chí Hoàng: Khu di tích Cát Tiên - Tư liệu và nhận thức mới. Tư
liệu BT Lâm Đồng.
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vật của các nền văn hoá liên quan, có ý kiến cho niên đại
cúa nhóm tháp này từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ IX1. Đa
phần những ý kiến khi tiếp xúc nguồn tư liệu này đều cho
rằng nhóm kiến trúc này thuộc thế kỷ VIII12. Như vậy vấn
đề niên đại của di tích Cát Tiên chưa có tiếng nói thống
nhất và cần được tiếp tục trao đổi, thảo luận. Từ những kết
quả khai quật khảo cổ học như đã trình bày, cho thấy các
công trình kiến trúc ở Cát Tiên không có cùng thời điểm
xây dựng. Để tìm ra niên đại và tiến trình dựng xây hình
thành di tích cần tách bạch từng kiến trúc, nhóm kiến trúc
khác nhau, từ đó định niên đại cụ thể và mối liên quan giữa
các kiến trúc trong tổng thể di tích này.
+ Gò số I: là công trình kiến trúc độc lập, được xây
dựng quy mô lớn, trên địa điểm biệt lập. Trên mặt bằng di
tích này có 2 kiến trúc, đền tháp thờ chính và tháp nhỏ thờ
tượng Ganêsa. Trước hết phải nói rằng kiến trúc và hiện vật
trong lòng kiến trúc có cùng một thời điểm. Niên đại của di
tích này phải phù hợp giữa di tích và di vật. về mặt bằng
kiến trúc, so sánh với mặt bằng, hướng kiến trúc của các
công trình kiến trúc Champa có niên đại thế kỷ IX, có
những nét tương đồng. Hiện vật gồm hệ thống bệ, ngẫu
tượng thờ Yony - Linga lại cho thấy chúng có nhiều nét
tường đồng với các bệ thờ, Linga của thế kỷ IX trong văn
hoá Champa. Linga này cũng tương đổng trong nhóm 4
1. Nguyễn Tiến Đông: Khu di tích Cát Tiên (Lâm Đồng). Luận án
tiến sĩ Lịch sử. Hà Nội, 2002. Tư liệu Viện Khảo cổ học.
2. Tham khảo thêm: Kỷ Yếu hội thảo khoa học di tích Khảo cổ học
Cát Tiên. Sở văn hoá thông tin Lâm Đồng, 2001.
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chiếc Linga thuộc vãn hoá Óc Eo có niên đại thế kỷ VII IX. Các hiện vật vàng tìm được tại Gò số I có nhiều điểm
giống với các hiện vật của di tích Đá Nổi có niên đại vào
thế kỷ V - VI. Những lá vàng tìm được ở đây lại thể hiện
trình độ kỹ thuật cao hơn, tinh tế hơn. Do vậy, chúng tôi
cho rằng di tích đền thờ Gò số I phải có niên đại vào thế kỷ
IX là phù hợp. Đây là một di tích được xây dựng muộn
trong tổng thể di tích Cát Tiên. Nằm trên vị trí quan trọng,
đỉnh đầo cao nhất, lớn nhất của thung lũng, có thể nơi đây
trước kia là địa điểm thờ ngoài trời thờ tín ngưỡng bản địa,
sau này được nâng lên thành đền thờ chính của khu di tích.
Điểm cao trên đỉnh đổi nằm cạnh Gò số I có lẽ là nơi thờ lộ
thiên còn lại đứng song hành cùng kiến trúc thờ tôn giáo
trên cùng một địa điểm. Đây là sự kết hợp hài hoà giữa tín
ngưỡng bản điạ và tôn giáo du nhập trên một địa điểm.
+ Gò số II.
Gò số II là một nhóm kiến trúc, gồm các kiến trúc được
xây dựng các thời điểm khác nhau. Tư liệu khai quật cho
thấy về tháp thờ, tháp Ilb được xây dựng sau tháp lia, bằng
chứng là hai kiến trúc này xây gần nhau, móng kiến trúc
tháp Ilb xây đè lên tháp lia. Kiến trúc nhà dài IIc, Ild được
xây dựng cùng thời điểm, nhưng nhà dài Ild được xây dựng
nối thêm về thời gian sau do nhu cầu sử dụng. Tháp thờ
Ganêsa, tháp cổng có cùng niên đại. Để hình thành nên
nhóm kiến trúc này, ban đầu là một nhóm kiến trúc được
xây dựng khá hoàn chỉnh, bên ngoài là tường bao vây
quanh, tháp thờ thần Ganêsa, tháp cổng, bên trong tháp thờ
chính lia, nhà dài IIc, Ild. Sau này được xây dựng bổ sung
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thêm tháp thờ Ilb và nối thêm nhà dài Ild. Vậy niên đại
nhóm kiến trúc này khi nào? Trước hết để cập đến cặp cột
cửa tiện tròn, đây là loại cột ít tìm thấy trong văn hoá Óc
Eo, loại hình này xuất hiện duy nhất một cặp cửa tại văn
hoá Champa có niên đại thế kỷ VIII và xuất hiện khá phổ
biến trong các di tích thời kỳ tiền Ảngko một nền văn hoá
ảnh hưởng chung từ văn hoá Ân Độ. Với các phong cách
nghệ thuật Sambor (thế kỷ VII); phong cách Prei Khmeng
(thế kỷ VIII) và phong cách Kompong Preah (nửa cuối thế
kỷ VIII), những cột đá tiện tròn có trang trí hình bán
khuyên nằm trong phong cách Prei Khmeng. Mi cửa tại
tháp thờ lia được thể hiện như mi cửa loại thứ hai trong
nghệ thuật điêu khắc đá cổ Chân Lạp (thế kỷ VI - đầu thế
kỷ IX) với đặc trưng hình hoa dây uốn lượn thay cho đầu
thuỷ quái Makara và hình bông hoa thay cho hoạ tiết hình
huy chương1. Như vậy niên đại bộ cột và mi cửa tháp lia
được coi vào thế kỷ VIII. Theo chúng tôi, cột cửa ở đây có
thể thấy ngoài di tích Mỹ Sơn El có thể thấy sự tương đồng
với cột cửa tiện tròn có hình bán khuyên trên chất liệu gạch
tháp Phố Hài, mi cửa giống như trang trí mi cửa các tháp
Phố Hài, Bình Thạnh. Bệ thờ Yony giống bệ thờ tháp Phố
Hài. Tháp lia có niên đại thế kỷ VIII là phù hợp. Nếu tháp
lia có niên đại thế kỷ VIII, thì các kiến trúc tường bao tháp
thờ Ganêsa, tháp cổng, nhà dài IIc, Ilđ cũng có chung niên
đại này. Tháp Ilb, phần nối thêm nhà dài Ilđ có niên đại
sau vào cuối thế kỷ VIII.
1. Ngô Văn Doanh: v ề niên đại chủ nhân khu di tích Cát Tiên. Kỷ
yếu ... Tài liệu đã dẫn.
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+ Tháp Gò số III.
Tháp Gò số III được xây dựng có những yếu tố tương
đồng với các kiến trúc Gò lia, Ilb, đó là hệ thống khung
cửa bằng đá, nhưng quy mô nhỏ hơn, thể hiện đơn giản
hơn. Các lá vàng chôn trong lòng tháp cũng tương tự như
các kiến trúc tháp lia, Ilb về đề tài và kỹ thuật thể hiện,
nhưng số lượng ít hơn. về vị trí xây dựng nằm ngoài hệ
thống kiến trúc Gò số II. Điều đó cho thấy kiến trúc này có
nhiều yếu tố kế thừa của giai đoạn kiến trúc trước. Như vậy
kiến trúc này có niên đại sau các kiến trúc lia, có thể tương
đồng với kiến trúc Ilb và phần nối thêm nhà dài Ild, niên
đại vào cuối thế kỷ VIII.
+ Tháp Gò số IV.
Tháp thờ Gò số IV là một kiến trúc được xây quy
chỉnh, có hệ thống tường bao vây quanh, phía trước là hệ
thống hồ nước nhân tạo. Tháp xây chất liệu gạch là chủ
yếu, điêu khắc trang trí đẹp với nhiều hoạ tiết khác nhau.
Hiện vật thờ xuất hiện Linga đá quy có kích thước lớn,
Yony có hình dáng khác lạ với vòi dẫn vươn dài. Loại hình
này thường xuất hiện sớm trong văn hoá Óc Eo. So sánh
với tháp lia có nét tương đồng là nền tháp lát đá phiến, kỹ
thuật sử lý lòng tháp sơ sài hơn, chưa quy chuẩn như tháp
lia. Những yếu tố trên cho thấy có khả năng tháp IV được
xây dựng trước tháp lia; niên đại có thể vào đầu thế kỷ
VIII. Sau này khi hoàn thiện tổng thể kiến trúc ở đây, hổ
nước trước tháp được tạo dựng vào thời điểm cùng niên đại
tháp lia.
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+ Đền mộ Gò SỐV.
Gò số V, được xây dựng loại hình là đền mộ. Điều
nhận thấy là quy mô, hình khối nhỏ, thể hiện đơn giản,
nếu so sánh có thể thấy bộ ngẫu tượng thờ và trụ lòng
tháp kiến trúc Gò số I là được xây dựng theo mô hình
của kiến trúc Gò số V. Điều ngược lại, Gò số V để lại
Yony và Linga lại tương tự như kiến trúc Gò số I, nhưng
sự khác biệt là Linga ở đây có thể hiện hình tượng Sihva.
Đây là một đề tài có mặt sớm trong các di tích văn hoá
Óc Eo. Điều đó cho thấy Gò số V phải có niên đại trước
kiến trúc Gò số ĩ. Với đồ gốm tìm được, sự có mặt của
đồ đồng cùng những yếu tố về Linga - Yonv, vật liệu xây
dựng có thể thấy niên đại đềm mộ này xuất hiện sớm,
vào cuối thế kỷ VI đầu thế kỷ VII.
+ Gò Va.
Tìm về niên đại Gò Va là vấn đề khó, bản thân di tích
bị phá hoại nặng nề chỉ còn mặt bằng kiến trúc và hệ thống
máng dẫn nước, về loại hình có thể xác định đây là dạng
tháp thờ với máng dẫn nước thiêng xây bằng gạch kéo dài
từ bệ thờ trong lòng tháp dẫn ra bên ngoài, về máng nước
thiêng, có mặt trong các công trình kiến trúc tháp thờ, được
xây dựng ảnh hưởng của Ân Độ giáo, đoa là những máng
dẫn nước được chế tác bằng chất liệu đá dùng để dẫn nước
thiêng từ tượng thờ ra bên ngoài cho các tín đồ trong những
ngày cúng tế. Nhưng máng dẫn nước thiêng được xây dựng
kéo dài và bằng chất liệu gạch không nhiều, máng dẫn
nước thấy được, tương đồng với máng dẫn nước thiêng
được phát hiện tại di tích tháp Vĩnh Hưng, được xây gạch
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dẫn từ tháp ra bồn chứa nước mặt bắc tháp1. Như vậy có thể
tạm coi kiến trúc này có niên đại vào thế kỷ VII - IX.
+ Kiến trúc Gò số VI.
Trước hết phải định rõ là cả 3 kiến trúc phát hiện tại
đây được xây dựng cùng một thòfi điểm. Thứ hai đây là loại
hình kiến trúc đền mộ (?). Do kiến trúc không rõ về kết
cấu, dựa vào hiện vật thu được có thể thấy hai nhóm hiện
vật khác nhau.Hiện vật trên mặt đất gồm Linga với 3 phần
cân đối, hình khối hài hoà có trang trí mi thiêng, có hình
khối, thể hiện tương tự Linga Gò số I, như vậy Linga này
có sớm nhất vào thế kỷ IX. Hiện vật trong lòng đất với các
Linga kim loại đựng trong hộp gốm, hộp bạc hay trên các
lá vàng thể hiện hình ảnh vị thần nhiều đầu nhiều tay giống
như hiện vật tại Gò số I. Niên đại của các nhóm kiến trúc
này sớm hơn thế kỷ IX, có thể vào cuối thế kỷ VIII. Có thể
lý giải đây là loại hình kiến trúc đền mộ có phần phía trên
là vật liệu nhẹ. Phần dưới có tính bền vững được xây dựng
trước, phần trên xây dựng sau và bổ sung thêm bộ ngẫu tượng
thờ Yony Linga tạo nên điểm thờ tôn giáo hoàn chỉnh.
+ Gò sô'Vỉl.
Mặt bằng tổng thể các di tích Gò số VII được xây dựng
hoàn chỉnh với tháp thờ, nhà dài Mandapa, tương tự như
mặt bằng kiến trúc Gò số II. Hiện vật ở đây cho thấy có
1. Bùi Chí Hoàng - Đào Linh Côn: Báo cáo sơ bộ khai quật thấp cổ
Vĩnh Hưng (Bạc Liêu). Tư liệu Viện Khoa học công nghệ xây
dựng, 2002.
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khung cửa đá, Linga có 3 phẩn cân đốĩ. Đặc biệt là nhóm
hiện vật chất liệu đồng với chân đèn, đĩa, vật hình chuông
v.v... mà có nhà nghiên cứu cho rằng có mối giao lưu xa,
nguồn gốc từ Trung Á1. Với hiện vật tượng Ưma đánh quỷ
Trâu một đề tài thể hiện khá sớm trong các di tích ảnh
hưởng của văn hoá Ân Độ, thường có niên đại trước thế kỷ
VIII. Điều đó cho thấy khả năng niên đại của nhóm di tích
này có cùng hoặc sau không xa niên đại của nhóm Gò II.
Dù tài liệu còn cần được bổ xung cho thuyết phục hom,
nhưng niên đại của nhóm này thuộc thế kỷ VIII là chấp
nhận được.
+ Di tích Đức Phổ.
Di tích tại Đức Phổ có mặt bằng kiến trúc khá đặc biệt,
kiến trúc tháp được xây dựng trong lòng trung tâm đền thờ.
Đây là loại hình đền tháp. Mặt bằng này thường có mặt
sớm trong các kiến trúc ảnh hưởng từ văn hoá tôn giáo Ân
Độ. Hiện vật ở đây cũng khá đặc biệt với bộ ngẫu tượng
Yony - Linga ghép với nhau bằng kỹ thuật mộng chốt trụ
tròn nhô lên. Linga chỉ có phần trụ tròn, một cách thể hiện
sớm trong các Linga có mặt tại các di tích ảnh hưởng từ Ân
Độ giáo. Đặc biệt hơn bộ hiện vật chất liệu đổng ở đây với
các loại hình cốc chân cao, ly, hiện vật hình ống, bao tay
có những điểm tương đồng gần gũi với nhóm hiện vật tìm
được tại tháp Vĩnh Hưng (Bạc Liêu). Với những tư liệu đã
biết có thể thấv nhóm di tích Đức Phổ có mặt khá sớm
1. Bùi Chí Hoàng: Khu di tích Cát Tiên - Tư liệu và nhận thức mới.
Tài liệu đã dẫn.
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trong các di tích ở Cát Tiên, di tích này được xây dựng vào
cuối thế kỷ VII. Niên đại này phù hợp với ý kiến các nhà
khai quật, họ cho niên đại di tích này vào thế kỷ V - VII '.
+ Di tích tại Gia Viễn.
Dù chưa biết được về kiến trúc, tài liệu chỉ có một
Yony cho nên khó đoán định niên đại của di tích này.
Nhưng với cách thể hiện Yony với kỹ thuật gá lắp Linga
phía trên bằng kỹ thuật chồng khớp, chính giữa có trụ tròn
nhô lên thì ở Cát Tiên chỉ có 2 hiện vật sử dụng kỹ thuật
đặc biệt này đó là tháp thờ Gò số III và di tích Đức Phổ.
Hai di tích này qua phân tích kiến trúc lại có niên đại khác
nhau vào cuối thế kỷ VII (Đức Phổ) và cuối thế kỷ VIII
(Gò số III), vậy di tích này phải nằm trong khung niên đại
ấy, có thể vào thế kỷ VIII. Đây chỉ là giả thiết công tác,
chúng tôi chỉ nêu lên để tham khảo.
Ngoài các di tích đã nêu, tại Cát Tiên một số hố đào
thám sát cung cấp thêm nhiều tư liệu về niên đại khu di
tích này. Tại hố thám sát ký hiệu 03 - CT - H2 tìm thấy dấu
vết một di tích đền mộ có quy mô nhỏ. Trong lòng đền có
mộ chum, trong đó có chứa tro hoả táng, những lá vàng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng ngôi mộ này có niên đại vào
thế kỷ IV - V1
2. So sánh những lá vàng tìm được với các lá
vàng trong văn hoá Óc Eo, lá vàng tìm được tại Cát Tiên,
chúng tôi cho rằng mộ chum này có niên đại thuộc thế kỷ
1. Bùi Chí Hoàng - Đào Linh Côn: Báo cáo khai quật khảo cổ học địa
điểm Đức P h ổ... Tài liệu đã dẫn.
2. Bùi Chí Hoàng: Khu di tích Cát Tiên.... Tài liệu đã dẫn.
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VI. Sự xuất hiện của mộ chum tại đây, hay sau này lại tiếp
tục được sử dụng mộ chum được chôn trong lòng kiến trúc
Ild cho thấy truyền thống táng tục này được bảo lưu khá
lâu dài trongđời sống tinh thần của cộng đổng cư dân.
Trong một số hố thám sát còn cho thấy dấu tích các kiến
trúc được xây dựng trên lớp đất cư trú với các hiện vật là đổ
gốm có niên đại khá sớm thế kỷ III - IV đã cho biết trước
khi nơi đây được xây dựng các công trình kiến trúc tôn
giáo, đây đã là nơi cư trú của một tộc người có mặt sớm
khai thác và sử dụng vùng đất. Từ nguồn tư liệu đã nêu có
thể dựng lại quá trình hình thành, phát triển của các di tích
trên vùng đất Cát Tiên trong lịch sử. Trước hết đây là vùng
đất sớm có người cư trú sử dụng, khi văn hoá, tôn giáo Ân
Độ ảnh hưởng đến cộng đồng người, vùng đất này được lựa
chọn làm nơi xây dựng một trung tâm tôn giáo lớn. Các
công trình kiến trúc ở Cát Tiên có thể chia làm ba nhóm
chính sau đây:
- Nhóm có niên đại sớm gồm mộ chum H2; kiến trúc
tại Đức Phổ; kiến trúc Gò số VI, niên đại của nhóm này
vào cuối thế kỷ VI đến cuối thế kỷ VII.
- Nhóm kiến trúc gồm Gò số IV, Gò số II; Gò số III;
Gò số VII và di tích tại Gia Viễn có niên đại thế kỷ VIII.
-Nhóm kiến trúc Gò số V và Gò số I có niên đại đầu
thế kỷ IX. Trong đó Gò số V sớm hơn Gò số I.
Như vậy khung niên đại của các kiến trúc ở di tích Cát
Tiên kéo khá dài từ thế ký VI đến thế kỷ IX, trong đó lại ẩn
chứa nhiều yếu tố có niên đại sớm hơn hoặc muộn hơn
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trong lịch sử, đó chính là những bí ẩn của di tích này cần
được nghiên cứu và trả lời xác đáng.
5. Tìm vê cội nguồn lịch sử - văn hoá
Cho đến nay, nguồn tư liệu lịch sử về vùng đất phương
nam nói chung và vùng đất Cát Tiên nói riêng còn nhiều
vấn đề để ngỏ, cần đòi hỏi đầu tư nhiều hơn nữa làm sáng
tỏ. Riêng vùng đất Cát Tiên lại càng thiếu vắng. Việc phát
hiện, khám phá di tích Cát Tiên đã góp phần từng bước tìm
về lịch sử văn hoá vùng đất này. Theo tài liệu khảo cổ học
cho biết với điều kiện địa hình sông suối, sự phong phú của
quần thể động thực vật nơi đây đã có sự xuất hiện của con
người khá sớm. Tại thị trấn Đồng Nai (Cát Tiên) đã tìm
được 3 chiếc cuốc đá của thời đại đá mới là những bằng
chứng xa xưa của vùng đất này. Những chiếc cuốc đá có
kích thước lớn, phù hợp với điều kiện canh tác nương đồi,
chứng tỏ chủ nhân của chúng đã sinh sống trên vùng đất
Cát Tiên1. Năm 1998, cuộc khai quật khảo cổ học tại xã
Phù Mỹ có tầng văn hoá dày 0,25m với hiện vật vô cùng
phong phú: rìu đá, khuôn đúc đồng, bàn xoa đập đồ gốm,
dọi xe sợi cùng 28.850 mảnh gốm của các loại hình bát,
nổi, cà ràng... cho biết cách đây hơn 3.000 năm đã có cộng
đồng người cư trú. Với tầng văn hoá dày, số lượng hiện vật
nhiều, phong phú chứng tỏ nơi đây, vùng thượng nguồn
dòng sông đã có những nhóm người khá đông đúc, định cư
1. Hoắng Xuân Chinh - Lê Đình Phụng: Ba chiếc cuốc đá tìm được tại
huyện Cát Tiên (Lâm Đồng). NPHMVKCH. Hà Nội, 1994.
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xây dựng nên đời sống vănhoá tín ngưỡng ban đầu1. Thời
kỳ tiếp theo là sự bùng nổ của các di dich con người cư trú
dọc theo sông Đồng Nai từ vùng trung lưu đổ xuống hạ
lưu, được biết đến qua các di tích Cái Lăng, Cái Vạn, Rạch
lá, Gò Me vùng hạ lưu; di tích Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt
vùng cửa sông Đồng Nai đổ ra biển. Sự bùng nổ đã tạo nên
nhịp sống mới ven sông Đồng Nai, cư dân đông đúc, nền
kinh tế phát triển, có mối giao lưu với bên ngoài, đã tạo
tiền đề ra đời nhà nước sơ khai, quản lý vùng đất lưu vực
sông Đổng Nai. Cho đến nay tài liệu lịch sử vùng đất
phương nam cho biết về một nhà nước quốc hiệu là Phù
Nam. Theo Tấn thư “Nước Phù Nam cách Lâm Âp về phía
tây hơn ba nghìn lý, ở trong vùng vịnh biển lớn, đất rộng
hơn ba nghìn lý”. Nam Tề thư chép “ Nước Phù Nam ở
trong vùng dân Man, phía tâv của biển lớn, ở miền nam
của Nhật Nam, dài rộng hơn 3.000 lý. Lương thư ghi chép
cụ thể “ Nước Phù Nam ở phía nam quận Nhật Nam, trong
vịnh lớn, phía tây của biển, cách Nhật Nam có đến 7.000
lý, cách Lâm Âp ở phía tây - nam đến hơn 3.000 lý, đất
trũng ẩm thấp, nhưng bằng phẳng rộng rãi”. Truyền thuyết
về sự hình thành vương quốc Phù Nam, Tấn thư cho biết “
Vua nước đó vốn là người con gái, tên là Liễu Diệp. Thời
đó, có người nước ngoài là Hỗn Hội, thờ tiên thần, nằm
mộng thấy thần ban cho cây cung và dạy là phải đi thuyền
lớn ra biển... thuyền lênh đênh trên biển tới ấp ngoài của
1. Trịnh Sinh....: Báo cáo khai quật di tích Phù Mỹ (Cát Tiên - Lâm
Đồng). Tư liệu Viện Khảo cổ học.
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nước Phù Nam. Liễu Diệp đưa nhiều người ra chống lại.
Hỗn Hội dương cung bắn, Liễu Diệp sợ hãi xin hàng. Hỗn
Hội bèn lấy làm vợ và chiếm cứ đất nước...”. Nam Tề thư
cho biết “ người nước ngoài cõi tên là Hỗn Điền đến miếu
thờ thần nhặt được cây cung dưới gốc cây...Hỗn Điền lấy
Liễu Diệp làm vợ... cai trị nước đó, con cháu truyền cho
nhau”, đóng đô ở Vyadapura. Hỗn Điền là một Balamôn
Ân Độ khi cai trị vùng đất này đã đưa tôn giáo văn hoá Ân
Độ gia nhập vào vùng đất mới . Vào thế kỷ III, đoàn sứ giả
đầu tiên của Trung Quốc do Khang Thái và Chu ứng dẫn
đầu đã đến nước này và được vua trị vì Phạm Tầm đón tiếp
long trọng và những năm 268, 286 sứ giả Phù Nam đã có
mặt tại Trung Quốc. Vương quốc Phù Nam phát triển, thời
vua Phạm Sư Man “ Ông cho đóng tàu to vượt biển lớn tiến
đánh Khuất Đô Côn, Cửu Trĩ, Điển Tôn... cả bọn hơn 10
nước. Mở rộng đất đai hơn 5.000 - 6.000 lý” trở thành một
cường quốc ở Đông Nam Á thời bấy giờ. Những dòng sử
liệu trên cho thấy, có thể nhà nước sơ khai quản lý vùng
đất ven sông Đồng Nai, là một trong 10 nước bị Phù Nam
khuất phục, sau một thời gian phát triển độc lập đã dần bị
sáp nhập trên danh nghĩa vào vương quốc Phù Nam sau
này. Vào đầu thế kỷ VII, vương quốc Phù Nam dần suy
yếu và bị Chân Lạp một thuộc quốc nổi lên thôn tính
“Vương quốc Chân Lạp nằm ở phía tây nam nước Lâm Âp,
trước kia vốn là một thuộc quốc của Phù Nam... Vua Chân
Lạp thuộc dòng dõi Kơxatơria tên là Chitơrasena... các đời
vua trước đã không ngừng mở rộng thế lực của Chân Lạp
và cuối cùng đã đã đánh bại và chinh phục Phù Nam...”.
Vương quốc Chân Lạp cường thịnh và mở rộng lãnh thổ,
260

sai sứ sang triều cống Trung Quốc và có mối quan hệ thân
thuộc với vương quốc Champa. Theo Đường thư vào đầu
thế kỷ thứ VIII, tình hình nội bộ Chân Lạp bị chia rẽ, hình
thành nên hai quốc gia: Lục Chân Lạp ở vùng đất cao và
Thuỷ Chân Lạp ở vùng đất thấp “ Sau đời Thần Long (năm
705 - 707) chia làm hai, nửa phía bắc nhiều núi gọi là Lục
Chân Lạp; nửa phía nam giáp biển nhiều đầm gọi là Thuỷ
Chân Lạp”. Số phận hai vương quốc này đầy biến động.
Lục Chân Lạp “ duy trì nền độc lập và thống nhất của mình
cho đến giữa thế kỷ X thì bị các vua nước Campuchia sau
này thôn tính”. Thuỷ Chân Lạp “ bị chia cắt thành nhiều
công quốc độc lập, bán độc lập”1. Theo bút ký của Chu Đạt
Quan, viên sứ thần Trung Quốc khi đến Chân Lạp cho biết
sau khi Phù Nam tan rã, vương triều Chân Lạp kế thừa, có
đến 9 tiểu quốc là chư hầu chịu ảnh hưởng của Chân Lạp
và nước nào cũng có điện tháp thờ12. Nhìn chung trong buổi
đầu lịch sử vùng đất phương nam nổi lên rõ nét về sự xuất
hiện của hai nhà nước kế thừa nhau theo dòng chảy lịch sử:
Phù Nam và Chân Lạp. về con người, đời sống của cư dân
vùng đất này có thể tóm tắt qua nguồn sử liệu Trung Hoa.
Tấn thư viết “ Người đều đen đúa xấu xí, búi tóc, thân trần,
đi chân đất, tính chất phác, thẳng thắn, không trộm cướp,
theo nghề cày cấy trồng trọt, một năm trồng thu hoạch 3
năm...bát đĩa phần nhiều bằng bạc.... Người Phù Nam đúc
vòng bằng vàng, bát đĩa bằng bạc. đốn gỗ làm nhà.... Phù
1. Tham khảo thêm Phạm Việt Trung: Lịch sử Campuchia. NXB Đại
học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội, 1982.
2. Chu Đạt quan: Chan Lạp phong thổ ký. Bản dịch tư liệu Viện KCH.
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Nam cũng có sách vở, có nhà lưu giữ sách vở, tài liệu. Văn
tự giống chữ người Hồ. Ma chay hôn nhân đại khái cũng
giống như Lâm Âp...”. Nam Tề thư cho biết “ Người Phù
Nam thông minh, lanh lợi và giảo quyệt, đánh phá các
thành ấp lân cận, bắt dân không phục làm nô tỳ.... Tục
nước đó thờ thiên thần”. Lương thư cho biết “phong tục thờ
cúng thiên thần, lấy đổng đúc tượng, tượng hai mặt bốn
tay, bốn mặt tám tay, tay bồng đứa bé, chim, hình mặt
trăng, mặt trời.... Vua Phù Nam có khả năng viết sách chữ
nước Thiên Trúc, sách có khoảng 3.000 lời nói về nguyên
do kiếp trước kiếp sau của vua..”1. Như vậy có thể thấy Phù
Nam, Chân Lạp là những quốc gia chịu ảnh hưởng của văn
hoá, tôn giáo Ân Độ khá sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Cho
đến nay, dựa vào tài liệu thu được qua các cuộc khai quật
khảo cổ, các nhà nghiên cứu thường cho rằng văn hoá Óc
Eo gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà nước
Phù Nam và Chân Lạp.Vậy vùng đất Cát Tiên nói riêng và
vùng đất dọc sông Đồng Nai nói chung trong tiến trình lịch
sử ấy nằm trong sự quản lý của vương quốc nào. Đây là
câu hỏi chưa có sự trả lời thoả đáng. Nằm trên vùng đất
giữa các quốc gia Champa và Phù Nam - Chân Lạp, dấu
tích các nền văn hoá để lại ở đây phát triển liên tục theo
một tuyến riêng; không tương đồng với các nền văn hoá tạo
nên diện mạo văn hoá Champa; Óc Eo sau này. Các di tích
từ thời đại đá phát hiện dọc ven bờ sông Đồng Nai như Dốc
Mơ; Dầu Giây, Núi Đất; cẩm Tiên, Cầu sắt... hay các di
1. Tham khảo thêm Lương Ninh: Vương quốc Phù Nam - Lịch sử và
văn hoá. NXB Văn hoá thông tin. Hà Nội, 2004.
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tích thời đại kim khí như suối Chồn, Phú Hoà, Hang Gòn,
Bình Đa, Cù lao Rùa, Ngải Thắng, Cái Lăng, Cái Vạn,
Rạch Lá... Là một hệ thống văn hoá phát triển liên tục từ
thời đại đá đến thời kỳ kim khí theo một tuyến riêng của hệ
thống văn hoá sông Đồng Nai, tạo nên những tiền đề cơ sở
hình thành nhà nước sơ khai. Trên nền tảng của tuyến văn
hoá ấy có hình thành nên một nhà nước sơ khai hay không,
cho đến nay chúng ta chưa có đủ tư liệu. Nhưng sự phát
triển liên tục của các di tích từ thời đại đồ đá đến thời đại
kim khí đã tạo nên một bản sắc văn hoá riêng của vùng đất,
có thể gọi đó là văn hoá sông Đổng Nai. Từ những tiền đề
văn hoá ấy, bước vào thời kỳ lịch sử do sự phát triển vãn
hoá nội tại cùng với sự ảnh hưởng của văn hoá tôn giáo Ân
Độ, cư dân bản địa đã tạo nên một vùng văn hoá riêng.
Cũng như các vùng đất khác trên dải đất Việt Nam, vào
những thế kỷ đầu Công nguyên khi các thương nhân Ân Độ
giong buồm vào buôn bán, địa điểm đầu tiên họ tiếp cận là
các vùng cửa sông, cửa ngõ các vùng đổng bằng để giao
lưu trao đổi tìm kiếm bạn hàng. Từ tiếp xúc ban đầu, họ
từng bước truyền bá văn hoá tôn giáo vào cư dân địa
phương một cách hoà bình. Người dân bản địa bắt gặp một
tín ngưỡng, tôn giáo có nét tương đồng và dần dần họ tiếp
nhận một cách tự nguyện. Trên cơ sở đó họ xây dựng nên
bản sắc văn hoá của riêng mình. Ánh hưởng của tôn giáo,
văn hoá Ân Độ đã thành công trong các khối cộng đồng cư
dân miền Trung làm nên văn hoá Chăm rực rỡ, trong khối
cộng đồng cư dân Nam Bộ tạo nên văn hoá Oc Eo toả sáng
và những cộng đồng cư dân nam Tây Nguyên cũng nằm
theo quy luật đó. Điều đáng tiếc cho đến nay, tài liệu bi ký,
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vùng đất này chưa tìm được, những tự dạng khắc trên lá
vàng chưa được giải mã, khó có thể biết rằng nơi đây có xã
hội có tổ chức hay không? Những tài liệu lịch sử của
những dân tộc liên quan lại không ghi chép về vùng đất,
nhưng những ghi chép trong sử cũ đều thừa nhận trên vùng
đất phía nam trong lịch sử, không phải là một xã hội có tổ
chức thống nhất, mà có nhiều tổ chức xã hội nhỏ khác nhau
được coi là những “ tiểu quốc”. Dù có những giai đoạn
thống nhất trên danh nghĩa, nhưng mỗi vùng đất ấy có sự
độc lập nhất định. Vùng đất dọc theo sông Đồng Nai cũng
nằm trong bối cảnh lịch sử chung ấy. Với cửa ngõ là hệ
thống cửa sông Đồng Nai đổ ra biển, có những bến cảng
thuận lợi cho những thuyền buôn An Độ cập bến trao đổi
buôn bán. Với trình độ phát triển kinh tế, văn hoá khá cao,
cư dân vùng đất từng bước tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá,
tôn giáo An Độ, họ xây dựng, tổ chức xã hội theo mô hình
Ân Độ. Trong tiến trình phát triển ấy, có giai đoạn phát
triển độc lập, có giai đoạn phát triển chung cùng văn hoá
Óc Eo, di tích Cát Tiên được hình thành và phát triển trong
giai đoạn này.Vào những thời kỳ lịch sử sau, nguồn tư liệu
lịch sử Việt Nam cho biết “ Chân Lạp ở phía nam Chiêm
Thành... từ đời Đường về sau đất chia làm hai, nửa về phía
bắc có nhiều gò núi gọi là Lục Chân Lạp, tiếp đó là Khuất
Hạ (nay là Cao Lạp), nửa về phía nam giáp biển gọi là
Thuỷ Chân Lạp...”1. Như vậy điều này đúng với sử liệu
Trung Hoa cho biết Thuỷ Chân Lạp bị chia cắt thành nhiều
1. Tham khảo thêm: Nguyễn Trai toàn tập - phần Dư địa chí. NXB
KHXH, 1982.
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công quốc độc lập, bán độc lập và có một nước Khuất Hạ
nằm chuyển tiếp giữa Lục Chân Lạp vùng núi cao và Thuỷ
Chân Lạp vùng đồng bằng giáp biển. Thế kỷ XVII, khi mở
xứ Đồng Nai “ đất Đồng Nai từ các cửa biển Cần Giờ, Xoài
Rạp, cửa Đại, cửa Tiểu, toàn là rựng rậm hàng mấy nghìn
dăm”, nhà Nguyễn đã “ xem địa thế đặt luỹ chia dinh, tập
hợp dân binh, chia ruộng cho dân lập nghiệp”1. Vào cuối
thế kỷ XIX, khi đi khảo sát dọc sông Đồng Nai, các nhà
thám hiểm cho biết “ Bộ tộc quan trọng nhất chúng tôi gặp
là bộ tộc Châu Mạ. Ngày xưa họ sống trong một vương
quốc hùng cường, trải dài từ Nam Kỳ đến phía bên kia núi
Lang- Biang và từ sông Đồng Nai đến dãy núi chạy dọc
theo bờ biển miền Trung. Patao - hậu duệ nối dõi vua Mạ chỉ cầm quyền phía nam này; tuy nhiên ông cũng có một
số uy quyền với các bộ tộc người Thượng khác... Người
trong các bộ tộc đều sử dụng một ngôn ngữ duy nhất: tiếng
Mạ...”1
2. Cũng thời gian này đoàn thám hiểm được tiếp xúc
với một người tự xưng là vua Vương quốc Mạ, nhưng họ
nhận ra “Vua Mạ khác những người đổng hành về hình
dáng và đường nét, không phải thuộc giòng giống người
thượng”. Sau này chưa biết dựa vào nguồn tài liệu nào có ý
1. Tham khảo thêm: Lê Quý Đôn: Phủ hiên tạp lục. Nxb Khoa học xã
hội. Hà Nội, 1977.
2. Tham khảo thêm: - Paul Nỗis: Rapport sur une excursion faite chez
les Mois. Excursions et reconnaissances. Sài gòn 1881.
- Paul Nỗis et Albert Septans: Rapport sur un voyage d’ exploration
aux sources du Đồng Nai. Excusions et reconnaissances. Sài gòn
1881 (dẫn theo Nguyễn Hữu Tranh: Thám hiểm tlxượiìg lưu sông
Đồng Nai. T/C Thông tin KH &CN Làm Đồng số 4- 1998).
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kiến cho rằng “ khối Sơ Ma thì từ xưa họ đã là một nước
nhỏ chiếm ở miền rừng núi giữa Bình Thuận là đất Chiêm
Thành và Biên Hoà là đất Chân Lạp. Sau khi chúa Nguyễn
đã chiếm hết nước Chiêm Thành và bắt đầu chiếm đất
Biên Hoà, Gia Định của Chân Lạp thì nước Sơ Ma không
thể tổn tại độc lập được nữa ở ngay trên con đường giao
thông của người Việt Nam từ Khánh Hoà, Bình Thuận vào
Biên Hoà, Gia Định. Thế là nước ấy suy tàn và các bộ lạc
phải tản cư lên miền tây Bình Thuận và miền đông nước
Cao Miên”1. Luận điểm này được phát triển dựng lên tiến
trình của nhà nước Sơ Ma dù còn sơ lược. “Ớ khoảng giữa
nước Chiêm thành và Chân Lạp tức giữa đất Trung Việt và
Nam Việt ngày nay, xưa có một tiểu quốc Mọi, ấy là nước
Che Mạ. Người Che Mạ vốn ở đổng bằng hạ lưu sông
Đồng Nai và sông Cửu Long, dưới quyền thống trị của
nước Phù Nam, nhưng vì thích tự do và không chịu thần
phục bởi những chế độ chính trị của Phù Nam, nên rời bỏ
miền này mà tới sinh sống trong miền hoang vu này. Ây là
một vùng rừng rậm, động cát, những ngọn đồi lẻ tẻ, những
thung lũng lầy lội, kéo dài từ bờ biển Bình Thuận cho tới
vùng hạ lưu và trung lưu sông Đổng Nai. Miền này thông
với Chân Lạp dễ dàng. Vốn đã bị tiêm nhiễm ít nhiều văn
hoá Phù Nam, đến đây họ lập một tiểu quốc, có lẽ cũng
không khác gì Thuỷ Xá, Hoả Xá bao nhiêu, phục tùng
một vị Pháp sư mà họ coi như vua vậy. Nước Che Mạ gồm
nhiều nhánh Churu (hay là Trau) ở vùng giáp giới phía tây
1. Đào Duy Anh: Đ ất nước Việt Nam qua các đời. NXB Thuận
Hoá, 1996.
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Bình Thuận và Nam Việt trên những mũi núi cuối cùng
của dãy Trường Sơn và vùng Bà Rịa, nghĩa là gần biển nhất
(Mạ, Cóp, Che Srê, Che Tô, Koho, Lat) và sau khi Chân
Lạp thay.
Phù Nam thì họ thần phục Chân Lạp. Thế lực mốfi Che
Mạ lan rộng sang tây nam đến lưu vực sông La Ngà và phía
bắc lên đến cao nguyên Di Linh và cao nguyên Lạng Biên.
Là một nước nhỏ làm trái độn giữa hai nước Chiêm Thành và
Chân Lạp, nước Che Mạ tồn tại khi hai nước ấy tồn tại.
Nhưng đến khi các chúa Nguyễn đã chiếm hết đất Chiêm
Thành, tiến vào Chân Lạp thì Che Mạ cũng phải mất...”1.
Lược qua những dòng tài liệu trên cho thấy sự tương
đồng về mặt địa lý giữa không gian văn hoá Cát Tiên với
không gian địa lý của “tiểu quốc” Sơ Ma hay Che Mạ. Vậy
di tích Cát Tiên có thuộc “ tiểu quốc” này hay không? Cho
đến nay vấn đề này vẫn để ngỏ. Một số nhà nghiên cứu dựa
vào không gian của di tích, những truyền thuyết, hiện vật
tìm được cho rằng đây là “thánh địa” tôn giáo của người
Chăm vùng đất phía Nam Panduranga1
2. Một số người cho
rằng đây là trung tâm tôn giáo của Thuỷ Chân Lạp3. Một số
ý kiến cho rằng chủ nhân của khu di tích này có thể là của
1. Phan Khoang: Việt sử xứ Đàng Trong. NXB Văn học, Hà Nội,

2001.
2. SaKaya: Góp thêm tư liệu về thánh địa Cát Tiên (Lâm Dong). T/C
KCH số 2- 2004.
3. Ngô Văn Doanh: Vấn đề niên đại và chủ nhân của Khu di tích Cát
Tiên. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Tài liệu đã dẫn.
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người Mạ1 và cho rằng người Mạ “ sau khi xây dựng cái
“vĩ đại” quá sức mình rồi gặp sự can thiệp ngoại lai thì suy
thoái là cái chắc”.12
Và đa phần cho rằng Cát Tiên là Cát Tiên riêng, có một
bình tuyến phát triển riêng “ Cát Tiên không thuộc hệ
thống kiến trúc của văn hoá Champa lẫn vãn hoá Óc Eo”.3
Để tìm về chủ nhân di tích Cát Tiên, trước hết chúng ta
xem xé,t các khía cạnh trên di tích, di vật tìm được.Đối với
văn hoá Champa, sau khLso sánh đối chiếu điều nhận thấy
chúng có những nét tương đồng, có sự ảnh hưởng lẫn nhau,
nhưng điều chắc chắn đây là hai nền văn hoá riêng biệt,
cùng chịu ảnh hưởng của văn hoá tôn giáo Ân Độ. Đối với
văn hoá Óc Eo, hai nền văn hoá này có nhiều nét tương
đồng, sự ảnh hưởng lẫn nhau sâu đậm, nhưng so sánh chi
tiết nó cũng không phải là của nhau, mà chỉ là hai nền văn
hoá đứng bên nhau.Vậy các di tích, di vật trong di tích Cát
Tiên phải là nền văn hoá độc lập “Việc xây dựng một cụm
công trình lớn như ở Cát Tiên, đương nhiên đòi hỏi những
chi phí và nhân lực không nhỏ. Những mảnh vàng và
những vật quý khác nếu có nguồn gốc bên ngoài thì cũng
không được mang đến cho tặng mà phải trao đổi bằng vật
phẩm của mình bằng lâm sản, đá quý có thể có ở một vùng
1. Tham khảo thêm: Nguyễn Tiến Đông: Di tích Cát Tiên với xứ Mạ.
T/C Nghiên cứu Đông Nam Á số 5- 2000.
2. Trần Quốc Vượng: Đề dẫn. Kỷ yếu hội thảo khoa học...tài liệu
đã dẫn...
3. Lê Đình Phụng: Khu di tích Cát Tiên (Lâm Đồng). Kỷ yếu khoa
học... Tài liệu đã dẫn.
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đất phún xuất. Một công trình như thế, lượng của cải như
thế, chắc phải là thành tựu của một quốc gia, một vương
triều, một xã hội có tổ chức và có trình độ văn hoá khá phát
triển...Nó đã có quan hệ kinh tế, văn hoá và chịu ảnh
hưởng khá rõ của tất cả các quốc gia gần kể là Champa;
Chân Lạp và Phù Nam, nhưng lại không lệ thuộc hoặc chịu
sự chi phối của một quốc gia nào”1.
Như vậy có thể khẳng định các di tích Cát Tiên là một
nền văn hoá riêng, văn hoá của những tộc người quản lý
vùng đất lấy sông Đồng Nai làm trục trung tâm và lan toả
ra xung quanh. Nền văn hoá ấy xuất hiện từ thời đại đá trên
vùng đất trung thượng lưu, nở rộ trong thời đại kim khí lan
toả xuống hạ lưu, từ đó tiến trình phát triển liên tục mà
đỉnh cao hội tụ của thời kỳ lịch sử là sự xuất hiện của di
tích Cát Tiên. Nền văn hoá ấy lấy văn minh nông nghiệp,
săn bắt, khai thác rừng làm chủ đạo, có đời sống tín
ngưỡng tinh thần riêng. Từ tín ngưỡng bản địa kết hợp với
tôn giáo ảnh hường từ bên ngoài tạo nên một sắc thái văn
hoá vùng đất riêng mang đậm ảnh hưởng của văn hoá tôn
giáo Ân Độ. Trong quá trình hình thành và phát triển, nền
văn hoá ấy không khép kín, mà luôn mở rộng giao lưu với
các vùng đất bên ngoài. Sự ảnh hưởng của văn hoá Ân Độ
thể hiện qua các di tích, di vật là chủ yếu, thì ở đây xuất
hiện các đồ đồng có nguồn gốc Trung Á, gương đồng
nguồn gốc Trung Hoa, hay những yếu tố của văn hoá
1. Lương Ninh: Cát Tiên - Di tích và lịch sử. Kỷ yếu khoa học... Tài
liệu đã dẫn.
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Champa, văn hoá Óc Eo đã nói lên tính hội nhập, đa dạng
của nền văn hoá này để phát triển trong lịch sử. Từ nhận
định trên bước đầu tìm về chủ nhân của nền văn hoá. Cho
đến nay, khi tiếp xúc với cư dân vùng đất này, người ta vẫn
coi các tộc người sinh sống trên cao nguyên là những tộc
người bản địa trong đó có người Mạ. “Người Châu Mạ cư
trú ở những thung lũng đến tận nơi sông Đồng Nai chảy về
đổng bằng một cách uể oải như dừng lại để nghỉ ngơi sau
khi thoát khỏi những mỏn núi gập ghềnh trên thượng
nguồn, họ tập trung đông nhất ớ các khúc quai rộng bao
la.. Họ sống giữa bụi bờ cây leo, cây ké, cây mây; họ phát
cây thông đường đi rừng, săn bắn hái lượm, trổng tỉa, đi lại
chặt đẽo và cần cù lao động...”1. Như vậy có thể thấy địa
bàn cư trú của người Mạ trước đây bao gồm từ cao nguyên
Lang Biang, Di Linh xuống đến hạ lưu sông La Ngà, Đồng
Nai, trong đó tập trung đông nhất vùng trung lưu sông
Đồng Nai. Người Mạ hiện nay có khoảng 25.059 người,
trong đó tập trung chủ yếu trên địa bàn Lâm Đồng khoảng
20.000. Về nhân chủng người Mạ thuộc loại hình
Anhđônêdiên, chiều cao trung bình ở nam giới khoảng
l,57m, trên l,5m đến l,56m đối với nữ giới. Màu da ngăm
đen hoặc nâu sẫm, mặt tương đối rộng, gò má hơi dô, mũi
bè. Tóc cứng, phần nhiều là tóc thẳng, có người tóc hơi
xoăn. Tiếng nói của người Mạ thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm
ngôn ngữ Môn - Khmer. Hình thái kinh tế, người Mạ canh
tác du canh du cư, lấy kinh tế nương rẫy làm chủ đạo, nghề
1. J Bou lbett: Kỹ thuật xứ Mạ... Tài liệu đã dẫn.
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thủ công có nghề rèn, chế tác gốm và dệt vải. Người Mạ cư
trú thành từng làng với khu đất đai riêng biệt có đường
ranh giới rõ rệt, đó là con sông, con suối, khe đá. thung
lũng vv.. Do phương thức canh tác nương rẫy du canh du
cư nên quy mô làng của người Mạ thường nhỏ. ít hộ gia
đình. Đời sống tinh thần trong cộng đồng người Mạ. những
tàn dư tôn giáo nguyên thuỷ còn tồn tại khá đậm nét. Họ
quan niệm mọi hành động trong đời sống hàng ngày đều
do các lực lượng siêu nhiên chi phối mà họ gọi là Yang.
Người Mạ thờ cúng nhiều Yang như Yang Bơnơm(thần
núi); Yang Bri (thần rừng); Yang Koi (thần lúa); Yang Hiu
(thần nhà) vv... trong đó có Yang Ndu là thần tối cao.
Người Mạ có kho tàng nghệ thuật dân gian vô cùng phong
phú, các loại hình truyện cổ, truyện thần thoại, hò đối đáp,
luật tục, âm nhạc mang đậm bản sắc riêng của tộc người.1
Di tích Cát Tiên được phát hiện trên địa bàn cư trú lâu
đời của người Mạ. Người Mạ ở Cát Tiên có nhiều truyền
thuyết kể về vùng đất này, truyền thuyết về núi Chơ Reng,
truyền thuyết về núi Đá Mài, huyền thoại núi sương đá
v.v... cùng những truyền thuyết liên quan đến khu di tích.
Truyền thuyết kể rằng trên đỉnh dốc của sông Đồng Nai là

1. Tham khảo thêm: Phan Ngọc Chiến - Phan Xuân Biên: Người
Mợ- vấn đ ề dân tộc ở Lâm Đồng. Sở Văn hoá - Thông tin Lâm
Đồng 1983.
- Dân tộc Mạ. NXB Thống kè.
- Đinh Thị Nga: T’in ngưỡng cư dân Mạ ỏ Đồng Nai. T/C Thông tin
khoa học và công nghệ Lâm Đồng, sô' 1 -1995.
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chỗ ở của 7 vị thần có tên: Ktiêng, K Mun, Kkoon; K
Moon, K Giang... các vị thần này hay tranh giành đánh lẫn
nhau, thần K Tiêng dùng sét đánh đổ nhà thần Kmoon, hay
nữ thần Ka Giêng chiến thắng quỷ Trâu. Rồi một ngày
bỗng dưng đất trời mù sương lạnh, con người súc vật, bễ
thổi lửa, voi, cá sấu đều hoá đ á...1. Truyền thuyết ở đây
phải chăng là ảnh xạ của một thời đã qua của khu di tích.
Điều đó cho thấy khu di tích không xa lạ mà cũng không
gần gũi trong tâm thức người Mạ ở đây. Họ quy mọi dấu
vết, hiện tượng về cho các thần, phù hợp với tín ngưỡng
nguyên thuỷ trong đời sống tinh thần của họ. Di tích Cát
Tiên là trung tâm tôn giáo mang đậm tính chất Ân Độ giáo
hoàn toàn xa lạ với người Mạ hiện nay; quy mô kiến trúc to
lớn, huy động mọi của cải tài lực mà nền kinh tế của người
Mạ khó đáp ứng. Mối quan hệ của di tích này trong lịch sử
rộng, hoàn toàn xa lạ với xã hội khép kín của cư dân Mạ.
Từ xưa cho đến nay người Mạ vẫn cư trú ổn định trên vùng
đất mà di tích này được coi là trung tâm, nơi tựu trung tinh
hoa trí tuệ của cả vùng đất thế mà bị bỏ chìm hoang vắng,
phải chăng nó hoàn toàn xa lạ với đời sống tinh thần của
chủ nhân vùng đất. Nếu thực sự tồn tại một “tiểu quốc” Sơ
Ma hay Che Mạ mà chủ thể chính là người Mạ như đã nêu
thì có lẽ số phận di tích Cát Tiên đã có danh phận rõ ràng
trong nền văn hoá dân tộc.
Như vậy chủ nhân di tích Cát Tiên là ai?
1. Tham khảo thêm - Đinh Thị Nga: Cuộc thám hiểm thánh địa
Balamôn của vương quốc Phù Nam. T/C: Cát Tiên 10 năm hình
thành và phát triển. Đà Lạt 1996.
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“ Một công trình như thế, lượng của cải như thế, chắc
phải là thành tựu của một quốc gia, một YUơng triều, một
xã hội có tổ chức và có một trình độ văn hoá khá phát
tiển”1. Di tích Cát Tiên phải là trung tâm tôn giáo của một
quốc gia riêng biệt, không phải Champa cũng không phải
Phù Nam - Chân Lạp. Lãnh địa của “vương quốc“ này nằm
giữa Champa và Phù Nam, trước kia có thể là một “ tiểu
quốc” ban đầu độc lập, sau dần lệ thuộc vào Phù Nam. Khi
Phù Nam tan rã thì “ tiểu quốc” này cũng mất theo. Di tích
Cát Tiên ban đầu là trung tâm tôn giáo của tộc người quản
lý vùng đất sông Đồng Nai, sau này, khi hội nhập vào Phù
Nam, do tính chất riêng biệt, độc lập, tiểu vùng, khu di tích
tiếp tục được dựng xây, phát triển, quy mô lớn hơn, vẫn giữ
vai trò là trung tâm tôn giáo của cộng đồng cư dân và sau
này khi Phù Nam hết vai trò lịch sử thì khu di tích cũng
dần mất vai trò đảm nhận. Chủ nhân tạo dựng di tích là một
tộc người có mối quan hệ chặt chẽ và cùng tộc người với
chủ nhân văn hoá Óc Eo, họ có chung nguồn gốc. Họ sinh
sống dọc theo sông Đồng Nai từ thượng nguồn xuôi dần vể
biển, quản lý cả vùng đất đỏ Baran màu mỡ Đông Nam Bộ
bao la và vùng nam Tây Nguyên trù phú, có một bề dày
phát triển hàng ngàn năm tiến tới trình độ kinh tế văn hoá
khá cao, có mối liên hệ đa chiều với cư dân văn hoá Óc Eo,
có mối quan hệ thương mại rộng. Từ nền kinh tế phát triển
với tín ngưỡng ban đầu, khi tiếp thu văn hoá, tôn giáo Ân
Độ, họ xây dựng nên bản sắc văn hoá riêng của cộng đồng
tộc người, mà Cát Tiên là trung tâm tôn giáo. Trong cộng
đồng các dân tộc của tiểu quốc ấy, ngoài ra tộc người chù
1. Lương Ninh: Cát Tiên : Di tích và lịch sử. Tài liệu đã dần.

273

nhân chính còn có người Mạ, Stiêng, K ho đóng góp vai trò
quan trọng hình thành nên cương vực, văn hoá, tôn giáo
của “tiểu quốc” ấy trong lịch sử... Vào thế kỷ VI - VIII,
khi vương quốc Phù Nam suy yếu và tan rã, tiểu quốc này
có điều kiện phát triển độc lập trong mối quan hệ kinh tế
văn hoá đã có từ trước. Họ mở rộng mối quan hệ với văn
hoá Champa, Thủy Chân Lạp sau này và phát triển rực rỡ
vào thế kỷ VIII - IX. Thế kỷ IX - X, khi nền văn minh
Ăngko xuất hiện, phát triển và lan toả, nằm trong vùng ảnh
hưởng chung, chịu sức ép của trung tâm văn hoá lớn từ văn
minh Ảngko toả ra, lại tổn tại trên địa bàn không gian hẹp,
điều kiện môi trường khó phát triển, chủ nhân tạo dựng khu
di tích Cát Tiên dần quay trở lại hoà đổng với các tộc người
cùng văn hoá tôn giáo, bỏ lại sau lưng những tộc người ở
lại vùng đất này, cùng khu di tích bị lãng quên trong lịch
sử. Sau thế kỷ X, chủ nhân còn lại của vùng đất chủ yếu là
người Mạ, họ bảo lưu được nhiều yếu tố văn hoá phi vật thể
của thời kỳ trước, nhưng yếu tố vật thể thì không được duy
trì, tổn tại. Sự cách biệt lâu dài, dần đẩy họ vào tình cảnh
cô lập, giữ mãi trình độ kinh tế xã hội và văn hoá từ hơn
nghìn năm trước, đắm chìm trong cuộc sống hoang sơ,
kinh tế kém phát triển cùng tập tục cổ xưa, họ cũng không
nhớ rằng, trên vùng đất họ sinh sống, xưa kia đã từng có
một quốc gia có tổ chức, có trình độ kinh tế phát triển, có
nền văn hoá riêng và có mối quan hệ giao lưu với bên
ngoài. Chính vì thế sau này khi tiếp xúc nghiên cứu vùng
đất này các nhà nghiên cứu đã nói về xứ Mạ “ vốn đã bị ít
nhiều tiêm nhiễm văn hoá Phù Nam”, mà chưa đề cập đến
chủ nhân đích thực tạo dựng nên nền văn hoá Cát Tiên
trong lịch sử.
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THAY

lờ i kết

Di tích Cát Tiên cho đến nay vừa tròn hai thập niên
phát hiện và nghiên cứu (1986 - 2006). Sau 7 lần khai quật
cùng nhiều cuộc đào thám sát được thực hiện, diện mạo
khu di tích dần xuất lộ, nhưng những gì ẩn chứa trong lòng
đất vẫn là điều bí mật. Cho đến nay trong nhiều cuộc hội
thảo, nhiều báo cáo khoa học còn nhiều vấn đề được thảo
luận về vị trí, vai trò, chủ nhân của di tích này trong lịch
sử. Có vấn đề có tiếng nói chung, có vấn đề tiếp tục tranh
luận làm sáng tỏ, nhưng với những giá trị tìm được đã
khẳng định di tích Cát Tiên là một trung tâm văn hoá tôn
giáo quan trọng trong tiến trình lịch sử văn hoá vùng đất
phương Nam, góp thêm một mảng sáng vào nền văn hoá
dân tộc đa sắc màu trong lịch sử.
Nằm trên địa bàn giữa vùng đất nam Tây Nguyên và
Đông Nam Bộ. Di tích Cát Tiên là một quần thể gồm nhiều
công trình kiến trúc, được xây dựng tập trung đậm đặc trên
một địa bàn. Quy mô các kiến trúc to lớn, có thể coi đâv là
một trung tâm tôn giáo lớn nhất trên vùng đất phía nam.
Nếu các kiến trúc tại Mỹ Sơn thuộc văn hoá Champa, được
các nhà nghiên cứu coi như một “đô thị tôn giáo”, thì với
số lượng kiến trúc hiện biết, Cát Tiên cũng được coi như
một “ đô thị tôn giáo” trên vùng đất phương nam. Phát hiện
ra di tích Cát Tiên có giá trị đặc biệt, ý nghĩa, khi mà các
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ông trình kiến trúc trong văn hoá Óc Eo hầu như còn
không đáng kể, thì những kiến trúc ở Cát Tiên là nguồn tư
liệu tin cậy, phong phú góp phần vào tìm hiểu bản sắc văn
hoá vùng đất phía nam cùng những ảnh hưởng của văn hoá,
tôn giáo Ân Độ đến vùng đất trong lịch sử. Những kiến
trúc, hiện vật tìm được ở Cát Tiên khẳng định, đây là khu
tôn giáo được xây dựng và thờ phụng chịu ảnh hưởng của
Ân Độ giáo. Tính chất tôn giáo của di tích Cát Tiên, nằm
chung trong truyền thống của các nền văn hoá của các tộc
người trên dải đất Việt Nam như văn hoá Champa; văn hoá
Óc Eo, các kiến trúc được xây dựng thờ các vị thần Ân Độ
giáo, đặc biệt nhấn mạnh đến hình thức thờ ngẫu tượng Yony
- Linga, biểu tượng của các vị thần. Việc thờ ngẫu tượng
Yony - Linga làm chủ đạo trong các công trình kiến trúc
được xây dựng ở Việt Nam, chịu sự ảnh hưởng của tôn giáo
Ân Độ là một nét độc đáo riêng, phản ánh tâm thức chung
của cư dân vùng đất dưới hình thức vỏ bọc Ân Độ giáo,
nhưng ẩn chứa nội dung thờ thần phồn thực (âm - dương)
của cư dân nông nghiệp cầu mong được mùa. Điều này
khác hẳn văn hoá Khmer các công trình kiến trúc chủ yếu
là thờ tượng. Đó chính là nét riêng, độc đáo của khu di tích
Cát Tiên cùng các nền văn hoá Champa, Óc Eo trên đất
Việt Nam. Với hàng trăm hiện vật là những lá vàng tìm
được, có thể nói đây là bộ sưu tập đầy đủ, nguyên vẹn nhất,
phong phú nhất tìm được ở các di tích ảnh hưởng của văn
hoá tôn giáo, An Độ trên vùng đất phương nam. Thông qua
nội dung phản ảnh được khắc tạc trên các lá vàng đã cho
biết về đời sống tinh thần của cư dân vùng đất. Bên cạnh đó
các hiện vật còn phản ánh đời sống kinh tế, kỹ thuật sản
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xuất vật liệu, xây dựng kiến trúc, chế tác kim loại, nhận
thức thẩm mỹ của chủ nhân tạo tác ra chúng. Đặc biệt hon,
các hiện vật còn nói lên không gian mở của vùng đất với
các vùng trên thế giới, những giao lưu thương mại không
những với Ân Độ mà cả với những vùng Trung Á xa xôi.
Nếu như ở văn hoá Óc Eo tìm được sự có mặt của các đồng
tiền có nguồn gốc La Mã, thì ở Cát Tiên với sự có mặt của
các hiện vật có nguồn gốc Trung Á đã khẳng định mối
quan hệ mở đã tạo điều kiện thuận lợi, làm động lực cho
vùng đất phát triển. Khi không còn mối quan hệ đó, sự phát
triển của vùng đất thiếu hẳn sức sống, dẫn đến sự suv tàn
của cả một nền văn hoá đã từng toả sáng một thời rực rỡ. Bị
chi phối bởi sự thăng trầm của lịch sử, sự can thiệp dãi dầu
của nắng mưa, trải qua những tháng năm không bao giờ trở
lại, những đền tháp nguy nga rực rỡ xưa kia bị đổ nát, cho
đến hôm nay chỉ còn lại tàn tích của một thời huy hoàng đã
qua. Những phát hiện, khám phá mới, đang từng bước đưa
Cát Tiên lại toả rạng hào quang, khẳng định đây là một tài
sản văn hoá vô giá của người xưa gửi lại cho hậu thế. Một
thông điệp của quá khứ gửi lại cho hiện tại, cùng chúng ta
song hành bước vào thời kỳ mới: xây dựng và phát triển
một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong
tương lai.
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