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HAI TÖÔÏNG BOØ KIM ÑAÂU VAØ QUAÛNG ÑIEÀN 
VÔÙI PHONG CAÙCH TÖÔÏNG BOØ ÑAÀU TIEÂN CUÛA NGHEÄ THUAÄT CHAMPA

Ngô Văn Doanh*

Sau năm 1975, các cán bộ phụ trách Bảo tồn - Bảo tàng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 
và đưa về Bảo tàng của tỉnh khá nhiều hiện vật cổ Champa. Vì lý do công việc, tôi đã có 
đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị một vài lần vào những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 để 
nghiên cứu 2 tác phẩm điêu khắc đá Champa nổi tiếng được phát hiện tại Trà Liên. Ngay 
từ những lần đó, ngoài 2 tác phẩm điêu khắc của Trà Liên, tôi còn rất thích mấy pho tượng 
Champa khác đang được trưng bày tại Bảo tàng, trong đó có 2 tượng bò Kim Đâu và Quảng 
Điền. Thế nhưng, sau khi đã nghiên cứu và viết bài về hai hiện vật Trà Liên(1), vì nhiều lý 
do khác nhau, mà tôi cứ chần chừ mãi cho đến nay mới quyết định viết ra một cách đầy 
đủ những suy nghĩ của mình về 2 tượng bò này. Cụ thể là, trong khi nghiên cứu để viết bài 
về pho tượng bò của Champa tại làng Hương Quế, tỉnh Quảng Nam(2), tôi đã ít nhiều nhận 
thấy những nét đẹp rất riêng và niên đại rất xưa của 2 tượng bò ở Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. 
Ngoài ra, tôi còn được biết, ngay từ năm 2006, tỉnh Quảng Trị đã đưa danh sách 10 hiện vật 
đề nghị Cục Di sản Văn hóa của Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Bảo vật Quốc gia. 
Trong số 10 hiện vật đó, có 5 hiện vật Champa: 2 phù điêu Trà Liên (đã được công nhận là 
Bảo vật Quốc gia năm 2017), tượng Uma Dương Lệ và 2 tượng bò Kim Đâu và Quảng Điền. 
Tất cả những sự việc trên đã thôi thúc tôi đầu tư thời gian và công sức để hoàn thành ý định 
mà mình ấp ủ 
từ bấy lâu là: 
tìm hiểu, phân 
tích và đánh 
giá cụ thể về 2 
tượng bò Kim 
Đâu và Quảng 
Điền này của 
Bảo tàng tỉnh 
Quảng Trị.

* PGS.TS. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Hai tượng bò Kim Đâu và Quảng Điền
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Cả 2 tượng không phải là những tượng đã được biết đến từ lâu, mà đều là những 
tượng mới được phát hiện rồi được đưa về Bảo tàng tỉnh. Các tài liệu chính thức đã công 
bố cho biết: 

1. Tượng bò Kim Đâu (kích thước: cao 35cm, dài 60cm và rộng 29cm) phát hiện tại di 
tích tháp Chăm Kim Đâu, xã Cam An, huyện Cam Lộ vào năm 1986, tháng 11/1996 thì đưa 
về lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. 

2. Tượng bò Quảng Điền (kích thước: cao 34cm, dài 52cm, rộng 22cm) được phát 
hiện tại làng Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong vào tháng 11/1997, sau đó được 
chuyển về Bảo tàng tỉnh Quảng Trị tháng 12/1997. 2 tượng bò này đã được Lê Đức Thọ mô 
tả và nhận xét khá chi tiết trong cuốn sách Văn hóa Champa, di tích và huyền thoại (tỉnh 
Quảng Trị) của mình. 

Về tượng bò Kim 
Đâu, tác giả mô tả: 
“thân bò dài 60cm, cao 
35cm, nằm ở tư thế 
thoải mái trên bệ, hai 
chân trước gập về phía 
sau, hai chân sau gập về 
phía trước; đầu ngẩng 
cao, 2 mắt mở to nổi rõ 
con ngươi, 2 vành mi 
được chạm khá chi tiết. 
Trán khắc nổi hoa văn 

hình thoi. Sừng và tai đã bị gãy. Dưới cằm là một cái yếm khắc chìm ba vòng tạo ra một 
cái cổ có ba ngấn. U bò cao gần ngang với đầu, bụng thon, các bắp đùi nổi rõ trên thân. 
Đuôi kéo dài từ phía sau luồn qua đùi trái rồi vắt chéo lên chân. Đặc biệt, cuối đuôi được 
thể hiện một túm lông lớn vắt từ cẳng chân kéo dài xuống tận nửa trên của bệ tạo thành một 
đường lượn khá ngoạn mục, ấn tượng. Bộ phận sinh dục được thể hiện khá rõ”. Ngay sau 
tượng Kim Đâu, tác giả Lê Đức Thọ mô tả tiếp tượng Quảng Điền: “Toàn thân bò dài 52cm, 
cao 34cm, ngang thân 22cm. Bò nằm trong tư thế phủ phục, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm 
nghiền, trán khắc nổi hoa văn hình thoi. Hai chân trước gập về sau, hai chân sau co về phía 
trước. Bụng thon, mông tròn, u nổi cao. Dưới cổ là một chiếc bờm chảy xệ từ cằm xuống 
tận mặt bệ. Cổ phệ, trên cổ được tạo thành ba đường ngấn rất rõ. Bộ phận sinh dục nằm phía 
sau được tạo rất to và rõ nét. Chiếc đuôi dài trên mông, luồn qua khuỷu đùi, vắt chéo trên 
chân rất mềm mại”(3). Cả hai pho tượng bò Quảng Trị đều được tác giả Lê Đức Thọ (trong 
cuốn sách xuất bản năm 2012) xếp vào phong cách Trà Kiệu thế kỷ 10 (dựa trên hình cánh 
sen trang trí bệ tượng bò Kim Đâu).

Hai tượng bò Trà Kiệu và Hạ Nông Trung thế kỷ 10 
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Trong khi đó, theo nghiên cứu của chúng tôi, rõ ràng 2 tượng bò Kim Đâu và Quảng 
Điền tạo thành một nhóm riêng mang một số đặc trưng rất riêng biệt và khác hẳn so với các 
tượng bò thuộc phong cách Mỹ Sơn A.1 (thế kỷ 10). Những đặc trưng của nhóm 2 tượng bò 
Quảng Trị mà chúng tôi nhận ra là: 

1. Đều là những tượng không lớn (cao 34-35cm và dài 52-60cm, nghĩa là chỉ khoảng 
bằng một nửa các tượng thuộc phong cách Mỹ Sơn A.1); 

2. Đều được thể hiện nằm thảnh thơi đầu hơi cúi xuống (các tượng thuộc phong cách 
Mỹ Sơn A.1 mà tiêu biểu là các tượng bò Trà Kiệu và Hạ Nông Trung, ngẩng đầu lên) với 
hai chân trước gập về sau (các tượng phong cách Mỹ Sơn A.1 chỉ có chân trái trước là gập 
về sau, còn chân phải trước thì gập đặt nằm ngang trước ngực); 

3. Một số bộ phận cơ thể, đặc biệt là bộ yếm ở cổ, chiếc đuôi, chân móng guốc và bộ 
phận sinh dục được thể hiện rất hiện thực, chi tiết và sống động. 

Theo chúng tôi, những chi tiết khác biệt này cho thấy 2 tượng Kim Đâu và Quảng 
Điền có niên đại và phong cách sớm hơn so với các tượng bò đã được biết và được xếp vào 
giai đoạn phong cách Mỹ Sơn A.1 (thế kỷ 10), mà tiêu biểu là tượng bò Trà Kiệu. Vì, cho 
đến nay, không có một tượng bò đã được biết đến nào đã được định niên đại và phong cách 
trước phong cách Mỹ Sơn A.1, cho nên thật khó cho chúng tôi trong việc xác định niên đại 
và phong cách cho 2 tượng Kim Đâu và Quảng Điền. Thế nhưng, đặc biệt may mắn và gần 
như là độc nhất vô nhị, chiếc bệ tượng bò Kim Đâu không để trơn như thường lệ, mà lại 
được chạm khắc trang trí thành một đài sen hai lớp, gồm lớp cánh úp (lớp cánh bên trên) và 
lớp cánh mở (lớp cánh bên dưới). Và, thật bất ngờ, chính những cánh sen trang trí này sẽ 
là những cứ liệu quan trọng cho chúng tôi trong việc xác định niên đại và phong cách cho 
tượng bò Kim Đâu.

Tác giả Lê Đức Thọ cũng lấy chi tiết phần chiếc bệ hình cánh sen để xác định niên đại 
cho tượng bò Kim Đâu. Rất tiếc là, ông lại không có một phân tích và so sánh nào để đưa ra 

 Các hình cánh sen Ưu Điềm và Đồng Dương
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kết luận rằng: “Bệ sen hai lớp này khá giống với đài sen các bệ, đỉnh trụ mang phong cách 
Mỹ Sơn A.1 (thế kỷ 10)(3). Chính nhờ ý này của tác giả Lê Đức Thọ, mà tôi mới thật sự để 
ý kỹ đến chiếc bệ đài sen của tượng bò Kim Đâu. Đúng là, thoáng nhìn qua, đặc biệt là ở 
hàng cánh sen úp bên trên, thì dễ nhận thấy kiểu cánh sen mũi nhọn khá phổ biến trong 
nghệ thuật trang trí các đền tháp thuộc phong cách Mỹ Sơn A.1. Thế nhưng, nếu quan sát 
kỹ, sẽ thấy ngay nét khác biệt của các cánh sen trên bệ tượng bò Kim Đâu. Trước hết, theo 
chúng tôi, các cánh sen trên bệ tượng Kim Đâu đều có hai múi nổi đều nhau nằm dọc hai 
bên. Dù có hai múi, các cánh sen trên bệ tượng bò Kim Đâu vẫn được thể hiện hợp lý, sinh 
động và khá hiện thực: các cánh úp vào ở hàng trên có mũi nhọn hướng ra ngoài; còn ở 
các cánh ngửa căng ra của hàng dưới, thì đầu cánh hoa lại từ hai phía uốn cong đều vào và 
hướng mũi nhọn vào khoảng giữa hai múi của cánh hoa ở bên trong. Những nét trên của 
cánh sen Kim Đâu chưa xuất hiện trong các hình trang trí hoa sen thế kỷ 10 cũng như các 
thế kỷ sau đó của nghệ thuật Champa. Có thể nhận thấy đặc điểm này qua 2 bản vẽ được 
trình bày trong hai tranh trang số 169 và 170 trong bộ sách “Thống kê khảo tả các di tích 
Chàm ở Trung kỳ”(4) của H.Parmentier. Rất may là, trong tranh trang số 128 của cuốn sách, 
ông H.Parmentier đã vẽ rất chi tiết và cụ thể một mảng chân tường của ngôi đền Mỹ Sơn 
F.1. Thật lý thú và may mắn cho chúng tôi, hầu như tất cả các gờ ngang của chân tường 
ngôi đền F.1 này đều được trang trí bằng hai hàng cánh sen úp và ngửa giống như kiểu của 
bệ tượng bò Kim Đâu. Hơn thế nữa, như của bệ tượng Kim Đâu, các cánh sen úp và ngửa 
của ngôi đền Mỹ Sơn F.1 đều có hai múi dọc và cũng được thể hiện nhọn đầu hướng ra 
ngoài ở hàng cánh sen úp bên trên và đầu cánh uốn cong vào bên trong ở hàng cánh sen 
ngửa bên dưới. Về niên đại và phong cách nghệ thuật của ngôi đền Mỹ Sơn F.1 này đã 
được các nhà nghiên cứu xác định và chấp thuận là thế kỷ 7-8 (cụ thể là từ năm 629 đến 
757) và phong cách cổ Mỹ Sơn E.1(5). Ngoài trang trí trên kiến trúc, kiểu hoa sen hai múi 
còn xuất hiện trên các bệ tượng và bệ thờ bằng đá như các bệ thờ Đồng Dương, bệ tượng 
nữ thần chùa Ưu Điềm, bệ tượng Uma (hay Pô Nagar)… thuộc các phong cách Hòa Lai và 
Đồng Dương. Về kiểu hoa sen hai múi của nghệ thuật Champa, trong bài viết “Pho tượng 
cổ Champa chùa Ưu Điềm”, chúng tôi đã đưa ra nhận xét: “các cánh hoa sen hai múi của 
bệ tượng Ưu Điềm cũng thuộc kiểu hoa sen cổ (thế kỷ 7- 9) trong nghệ thuật Champa (thấy 
rõ sự liên tục trong ba phong cách: từ Mỹ Sơn E.1, qua Hòa Lai và đến Đồng Dương”(6). 
Thật lý thú, dù dưới dạng phù điêu và có kích thước rất nhỏ, hình con bò Nandin trên chiếc 
bệ mà thần Siva đang đứng múa trong bức phù điêu lớn thế kỷ 8 của ngôi đền Mỹ Sơn C.1 
cũng mang những nét tạo hình rất giống 2 tượng bò Kim Đâu và Quảng Điền: nằm với 
hai chân trước gập ra phía sau và hai chân sau gập ra phía trước; chiếc u lớn nổi trên lưng; 
chiếc đuôi luồn qua bụng và vắt lên chân; các bộ phận cơ thể được thể hiện vừa chắc khỏe, 
vừa tự nhiên và khá hiện thực. 
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Ngoài ra, nếu nhìn rộng ra khu vực nghệ thuật Hindu giáo cổ trong khu vực Đông Nam 
Á, chúng tôi nhận thấy, không chỉ 2 tượng bò Kim Đâu và Quảng Điền của Champa, mà 
những tượng bò xưa nhất được biết ở những nơi khác đều có kích thước vừa phải và đều 
được thể một cách hiện thực và sống động trong tư thế nằm nghỉ thảnh thơi. Có thể kể ra 
đây pho tượng bò thế kỷ 7 nổi tiếng của Campuchia hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng 
Quốc gia Phnôm Pênh với số hiệu đăng ký Ka.1584. Tượng bò này được Jean Commaile 
phát hiện tại khu vực Bassac (huyện Rumduol, tỉnh Svay Rieng) phía nam Campuchia trong 
cuộc khai quật vào hai năm 1901-1902 và được đưa về Bảo tàng tại Phnôm Pênh ngay trong 
năm 1902. Từ đó cho tới nay, pho tượng bò Bassac không chỉ trở thành một trong những 
báu vật của Bảo tàng Quốc gia Phnôm Pênh, mà còn luôn được nhắc tới trong các công trình 
nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Campuchia(7). Tượng bò Bassac thế kỷ 7 của Campuchia 
không lớn (cao 33cm, dài 56cm và rộng 28cm) và cũng được tạc nằm rất tự nhiên với các 
khối hình chắc khỏe, sống động và hiện thực.

Dựa trên cơ sở những phân tích và so sánh các chi tiết tạo hình và trang trí, chúng tôi 
cho rằng có thể xác định niên đại khoảng thế kỷ 8-9 cho 2 tượng bò Kim Đâu và Quảng 
Điền. Nếu đúng như vậy, thì 2 tượng này là những tượng bò có niên đại sớm nhất hiện 
được biết của Champa. Hơn thế nữa, tượng Kim Đâu cùng với tượng Quảng Điền kết hợp 
lại đã có thể thành một nhóm tượng bò rất thống nhất và giống nhau về phong cách với 
những đặc trưng mà chúng tôi đã rút ra là: 1. Kích thước tượng không lớn; 2. Đều được 
thể hiện nằm thảnh thơi đầu hơi cúi xuống với hai chân trước gập về sau; 3. Một số bộ 
phận cơ thể, đặc biệt là bộ yếm ở cổ, chiếc đuôi, chân móng guốc và bộ phận sinh dục, 
được thể hiện rất hiện thực, chi tiết và sống động. Ngoài ra, theo chúng tôi, không chỉ 
tạo thành một phong cách điêu khắc của Champa, các tượng bò Kim Đâu và Quảng Điền 
còn có thể được ghi nhận là những tượng bò đẹp, tiêu biểu và khá hiếm hoi của nền 
nghệ thuật tượng bò ở khu vực Đông Nam Á trong nửa sau thiên niên kỷ thứ nhất sau 
Công nguyên.

Các hình bò Bassac, Mỹ Sơn C.1 và Kim Đâu
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REDATING THE TWO BULL STATUES DISCOVERED 
AT KIM ĐÂU AND QUẢNG ĐIỀN (QUẢNG TRỊ PROVINCE)

Ngô Văn Doanh

The first statue was found in 1986 at Kim Đâu site, Cam An commune, Cam Lo district. 
The second one was discovered in 1997 at Quảng Điện village, Triệu Đại commune, Triệu 
Phong district. These statues have been described by Lê Đức Tho in the book “Champa 
culture: Monuments & Legends (Quảng Trị province)”. In his work, Lê Đức Thọ classified 
the two statues in the Trà Kiệu style, belonging to the 10th century.

Based on the analysis and comparison of the details of the shape and decoration, the 
author stated that the two statues of bulls are probably dated around the 8th - 9th centuries. 
According to the author, they are the earliest bull statues of Champa culture that have been 
discovered so far.


