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KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU, KHAI QUAÄT 
CAÙC DI TÍCH KIEÁN TRUÙC ÑEÀN - THAÙP CHAMPA 

TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ ÑAØ NAÜNG

Nguyễn Chiều*, Lê Ngọc Hùng**

1. Đôi nét về Đà Nẵng
Đà Nẵng là thành phố 

lớn và quan trọng nhất miền 
Trung Việt Nam, có tọa độ địa 
lý phần đất liền từ 15°15’ đến 
16°40’ vĩ Bắc và từ 107°17’ 
đến 108°20’ kinh Đông, phía 
bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - 
Huế, phía tây và nam giáp 
tỉnh Quảng Nam, phía đông 
giáp Biển Đông. 

Đà Nẵng nằm trong 
vùng đất xứ Quảng, nơi các 
cư dân cổ thuộc văn hóa Sa 
Huỳnh đã định cư từ hàng 
nghìn năm trước, các nhà khảo cổ học đã phát hiện và khai quật được những vết tích liên 
quan đến nơi cư trú và mộ táng của cư dân thuộc thời kỳ Tiền Sa Huỳnh, cách nay khoảng 
3.000 năm và một số hiện vật ở lớp trên thuộc thời kỳ Champa sớm, cách đây gần 2.000 
năm (Viện Khảo cổ học 2015; 2017). Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Đà Nẵng 
có diện mạo như ngày nay.

Nhìn chung, về lịch sử vùng đất Đà Nẵng là chứng nhân của sự giao thoa văn hóa 
Champa - Đại Việt và các văn hóa khác, đồng thời ở đây cũng liên tục xảy ra các xung đột 
dẫn đến các đợt xê dịch vùng biên, cộng sinh, đan xen các nhóm cư dân. Điều này để lại 
một dấu ấn không nhỏ đối với các di sản văn hóa Champa cả về cách thức ứng xử, sự tàn 
phá cũng như kế thừa tiếp biến.

* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
** Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bản đồ thành phố Đà Nẵng
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2. Kết quả nghiên cứu, khai quật
2.1. Di tích Cấm Mít (Hòa Phong - Hòa Vang, năm 2012)
Cấm Mít là một di tích kiến 

trúc đền tháp Champa tại khu vực 
Cấm Mít (Cấm là một danh xưng 
được sử dụng khá nhiều tại các di 
tích liên quan đến Champa, gần 
như là một tên gọi chung cho những 
khu vực gò đồi có phế tích Champa, 
tên gọi đó tự nó nói lên ý nghĩa: 
hạn chế người dân lui tới cũng như 
người lớn nhắc nhở trẻ con không 
được phép bén mảng tới khu vực 
đó), được xây dựng trên vùng đất 
bồi đắp tự nhiên của vùng hợp lưu 
hai con sông Túy Loan và sông 
Yên, tạo thành sông Cẩm Lệ, chảy 
vào sông Hàn đổ ra Biển Đông, nằm trên gò đất rộng (khoảng 1ha) khá bằng phẳng, ở độ 
cao khoảng 2m so với mặt ruộng hiện tại và 9m so với mực nước biển, ở tọa độ địa lý 
15058’56” vĩ Bắc, 108009’09” kinh Đông thuộc tổ 3, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Qua diễn biến địa tầng cho thấy di tích Cấm Mít được xây dựng trên nền một gò đất 
thấp, rộng và khá bằng phẳng, kết hợp sự tôn tạo của con người để có được một mặt bằng 
xây dựng các kiến trúc thấp dần từ tây sang đông. Kết quả khai quật đã làm xuất lộ hoàn 
toàn dấu vết nền móng kiến trúc của hệ thống tường bao, tháp thờ chính, Tháp Cổng, Nhà 
dài cùng hệ thống đường đi… 

2.1.1. Hệ thống tường bao (Antarmandala)
Tường bao bị triệt phá hoàn toàn, vết tích còn lại cho thấy một đoạn móng tường bao 

chạy theo hướng đông tây với hai lớp sớm - muộn riêng biệt chồng lên nhau. Ở lớp sớm, đáy 
móng được gia cố bởi gạch vỡ và đất sét đầm chặt rộng 1,8m. Lớp muộn xây cao hơn đè trên 
nền cũ, có độ rộng tương tự như tường bao lớp sớm nhưng giật vào bên trong 1,2m, đáy móng 
được lót thêm đá núi chứa nhiều quặng sắt, cát và đất sét, mặt trong móng tường bao được 
đầm chặt bằng bột gạch và đất sét dẻo, rộng khoảng 0,3m. Móng tường bao phía đông rộng 
khoảng 1,8m cũng thể hiện hai lớp sớm - muộn, móng giai đoạn muộn mở rộng về phía đông 
khoảng 2m so với móng lớp sớm. 

Điều đó cho thấy, hệ thống tường bao ở Cấm Mít ngay từ đầu đã được quy hoạch tương 
đối quy chuẩn với chiều ngang 44m theo hướng nam - bắc, chiều dọc 34m hướng đông - tây. 

Sơ đồ vị trí di tích Cấm Mít
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Sau quá trình tồn tại lâu dài đã bị xuống cấp, hư hại, kết hợp với nhu cầu cải tạo mặt bằng 
khu vực nên hệ thống tường bao đã được thu hẹp ở phía nam và mở rộng về phía đông cho 
phù hợp với quy mô, bố cục ba tháp với chiều ngang còn lại gần 43m, chiều dọc khoảng 36m.

2.1.2. Hệ thống tháp chính (Kalan)
Cuộc khai quật đã làm rõ 

hệ thống kiến trúc có bố cục: 
trung tâm bên trong tường bao 
là 3 tháp chính gồm Tháp Giữa, 
Tháp Nam và Tháp Bắc, phía 
đông có các kiến trúc Tháp 
Cổng và Nhà dài đồng trục với 
Tháp Giữa theo chiều đông - tây. 
Toàn bộ kiến trúc đều hướng về 
phía đông (lệch nam 5o).

- Tháp Giữa là kiến trúc 
chính, nằm ở vị trí trung tâm 
khu đền - tháp, cửa chính ra vào 
ở phía đông, các phía tây, nam, 
bắc đều xuất lộ dấu tích của hệ 
thống cửa giả, chính giữa có Hố 
thiêng hình vuông.

Bình đồ nền móng chính có hình gần vuông, chiều đông - tây dài 12,4m, chiều nam - 
bắc dài 11,4m, lòng tháp rộng khoảng 4m x 4m. Cửa chính của Tháp Giữa rộng 4,9m hướng 
về phía đông, nhô ra khỏi đế móng tháp 2,6m, hai bên hông cửa sát với nền móng chính của 
tháp có vết tích của đế móng trụ ốp tường chứng tỏ cửa có nhiều lớp. Cửa giả phía tây rộng 
khoảng 2,5m, nhô ra khỏi móng tháp 0,7m, lòng bậc cấp rộng 0,9m, hai bên có thành bậc 
xây hình vòng cung đứng, mỗi thành bậc rộng 0,8m.

Trước cửa chính của tháp có hệ thống đường đi lát gạch dài 4,4m chạy theo hướng 
đông tây, nối với Tháp Cổng, với 2 lớp sớm muộn khác nhau.

+ Lớp sớm: nền đường đi lát gạch rộng khoảng 3,6m, bó vỉa bằng hàng gạch đặt nghiêng, 
rộng 2,8m, hai bên có hai đoạn đường đầm gạch vỡ và đất laterite, bó vỉa bằng hai hàng gạch 
xếp nghiêng, rộng khoảng 1m, đoạn phía nam dài 3,7m chạy theo hướng tây nam, đoạn phía 
bắc dài 0,8m chạy theo hướng đông bắc.

+ Lớp muộn: đường đi rộng 4,2m, được cải tạo và xây dựng chồng đè lên đường đi 
lớp sớm, mở rộng ra mỗi bên 0,3m, hai bên có hai lối đi vuông góc dẫn ra Tháp Nam và 
Tháp Bắc. 

Vết tích nền móng kiến trúc di tích tháp Cấm Mít
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Hai bên đường đi xuất lộ 4 hố cột hình tròn, mỗi hố có đường kính khoảng 0,4m, sâu 
khoảng 0,4m, bên trong chứa nhiều mảnh ngói vỡ, cho thấy phía trước cửa chính ra vào tháp 
có thể trước đây được xây dựng mái che lợp ngói. Bên cạnh đó, đoạn móng giật góc phía 
đông nam móng tháp cũng phát hiện một hố cột có hình tròn, đường kính 17cm, đục trực 
tiếp lên nền gạch, cho biết nhiều khả năng đây là cột phụ đỡ mái che lợp ngói hoặc để treo 
đèn hay cờ phướn trong dịp tế lễ.

Hố thiêng được đào ở trung 
tâm nền móng tháp, mặt cắt dọc hình 
thang ngược, đáy lớn 2,7m x 2,7m, 
đáy nhỏ 2m x 2m, cao 1,2m. Thành 
hố được xây vát taluy bằng gạch vỡ, 
đất laterit, đất sét trộn nhựa thực vật, 
bề mặt thành hố không bằng phẳng 
mà được xây mấp mô, gồ ghề có ý 
đồ chứ không phải theo ngẫu hứng. 
Trong lòng Hố thiêng, các lớp trên 
được lát bằng gạch (6 lớp) tạo bề 
mặt vuông vức, phía dưới lót lớp 
cát sông màu vàng, mỏng 5cm, tiếp 
theo rải các lớp cuội và cát sông riêng biệt, xen kẽ nhau (4 lớp cuội, 3 lớp cát) dày khoảng 
90cm. Riêng lớp cát cuối cùng sát đáy hố, tại vị trí trung tâm, cát được đổ thành ụ cao hơn 
lớp cát xung quanh. Đáy hố đầm chặt bởi lớp đất sét pha cát trên nền lớp đá núi các loại. 
Trên các vách hố khoét 8 hốc nhỏ hình chữ nhật (Hốc thiêng) ở gần sát đáy, mỗi vách 2 hốc, 
mỗi hốc đặt một viên gạch hình chữ nhật (17,5cm x 11,5cm x 7,3cm), bên dưới có một hòn 
cuội sông, sát đáy đặt 2 mảnh vàng lá nhỏ, phủ lớp cát biển màu trắng xám. Chính giữa Hố 
thiêng bị đào phá từ trước, để lại hố đất đỏ lẫn gạch vỡ, đường kính 1,0m từ miệng xuống 
đáy, ở trung tâm hố Thiêng trong lớp cát gần sát đáy hố chúng tôi thu nhặt được 5 hạt Thủy 
tinh (trong đó 3 hạt có lỗ xuyên tâm dùng để xâu thành chuỗi hạt trang sức đeo cổ, tay, 
chân… 2 hạt hình bán cầu có một mặt phẳng dùng để gắn, khảm nạm vào các loại mũ miện 
hoặc các đồ vật khác..) và một số viên thạch anh nhỏ hình trụ màu trắng.

Các hiện vật như Tympan chạm phù điêu chim thần Garuda (2 hiện vật) được phát 
hiện ngay ở phía trước cửa chính (phía đông) và cửa giả (phía tây), hiện vật hình “đầu 
bò”, tay lửa, đá ốp chân tháp, đá đỡ góc tháp… được phát hiện rải rác trong phạm vi nền 
móng tháp.

- Tháp Nam là kiến trúc nằm liền kề xây dựng Tháp Giữa về phía nam, cách mép trong 
tường bao phía nam khoảng 1,8m, cửa chính ra vào ở phía đông, các phía tây, nam, bắc đều 
xuất lộ dấu tích của hệ thống cửa giả, chính giữa có Hố thiêng hình vuông.

Hố thiêng di tích Cấm Mít
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Nền móng chính của tháp có bình đồ gần vuông, chiều đông - tây dài 10,5m, chiều bắc 
- nam rộng 11m, lòng tháp rộng khoảng 3,7m x 3,7m. Nền móng cắt góc nhiều lớp thu dần 
vào trong. Đế móng tháp được gia cố bằng đất sét, đá núi các loại… Cửa chính mở về phía 
đông, nhô ra khỏi đế móng 1,3m, hai bên hông cửa có đế móng trụ ốp, mỗi trụ rộng khoảng 
32cm, lòng cửa rộng 85cm, còn lại 4 bậc cấp, mỗi bậc rộng 20cm, cao 18cm. Phía đông 
bắc cửa chính xuất lộ đoạn đường lát gạch bó vỉa rộng 1m, nối với đoạn đường dẫn từ lối đi 
trước cửa Tháp Giữa (lớp sớm) và bị hệ thống bậc cấp Tháp Nam xây đè lên. 

Nền móng Tháp Nam có hai lớp sớm muộn khác nhau: Lớp sớm do bị nền móng lớp 
muộn xây đè chồng lên trên nên chỉ xuất lộ một phần diện tích rất nhỏ ở phía nam cửa chính 
ra vào của kiến trúc lớp muộn. Kiến trúc lớp sớm có khả năng kết nối với đường đi (lớp 
sớm) phía trước Tháp Giữa bằng lối đi rộng khoảng 1m xuất lộ ở phía đông bắc hệ thống 
bậc cấp của kiến trúc lớp muộn.

Hố thiêng được bố trí tại trung tâm tháp, cũng có mặt cắt dọc hình thang cân ngược, 
đáy lớn 2,65m x 2,65m, cách mặt trong tường tháp 0,5m, đáy nhỏ 2m x 2m, cao 1,2m. 
Thành hố được xây vát taluy bằng gạch bìa, bề mặt trát bằng phụ gia. Lớp trên lòng hố 
được lát bằng gạch (còn lại 7 lớp) tạo bề mặt vuông vức, dưới lót lớp cát sông màu vàng 
mỏng 5cm, tiếp theo là rải các lớp cuội và cát sông thành các lớp riêng biệt xen kẽ nhau, 
dày khoảng 1m. Đáy hố được đầm chặt bởi cát mịn và đất sét đỏ sẫm lẫn xám trắng. Sát 
đáy các vách Hố thiêng cũng khoét 8 Hốc thiêng, được bố trí theo quy luật ngược chiều kim 
đồng hồ, mỗi vách 2 hốc cách đều nhau. Các hốc đều có dạng hình chữ nhật đứng (cao từ 
23cm đến 30cm, rộng từ 12cm đến 15cm), phía trên đặt một viên gạch hình chữ nhật (dài từ 
16,5cm đến 17cm, rộng từ 11cm đến 11,8cm), dưới đặt viên cuội sông, cửa hốc đặt 1 hoặc 2 
viên thạch anh trắng, bên trong lấp đầy cát biển và ở sát đáy hốc, phía ngay dưới viên cuội 
có 2 mảnh vàng lá. 

Hố thiêng cũng bị đào phá từ trước, dấu vết để lại là hố đất đen lẫn gạch vỡ… hình 
vuông ở chính giữa (1m x 1m) từ miệng xuống tận đáy và từ đáy đào xuyên qua đáy một lỗ 
tròn đường kính 30cm, sâu 50cm.

Các hiện vật như Tympan chạm nổi hình chim thần Garuda (1 hiện vật) được phát 
hiện ngay ở phía trước cửa chính phía đông, gạch có chạm khắc các hình trang trí thu 
được chủ yếu là gạch lát lớp trên của Hố thiêng, các hiện vật khác như tai lửa, mảnh vỡ đồ 
gốm, sứ, các hiện vật bằng đá khác… được phát hiện rải rác trong phạm vi nền móng tháp.

Đặc biệt, ở khu vực phía nam bậc cấp cửa chính của tháp, ở độ sâu từ 1,1-1,3m, ngay 
phía dưới Tympan khắc tạc hình chim thần Garuda, xuất lộ một vệt cuội và cát sông cùng 
khoảng đất đen có tính chất giống như đất trong hố đất đen đào giữa lòng Hố thiêng. Sau 
khi xử lý chuyên môn khoảng đất đen này, chúng tôi thu nhặt được các mảnh vỡ của một 
vò gốm tráng men ngọc ngả màu nước dưa (chủ yếu là các mảnh thân và đáy vò, không có 
mảnh miệng vò) cùng một số mảnh đồ sứ trắng ngà, xanh ngọc và đồ gốm (mảnh vỡ của các 
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loại nồi, niêu…) ám khói ở cả hai mặt trong và ngoài. Đáng chú ý, chúng tôi còn thu nhặt 
được khá nhiều than tro, một số mẩu xương cháy (có nhiều khả năng là xương người), một 
số viên thạch anh nhỏ màu trắng và 6 mảnh vàng lá cắt thành hình voi. Đây có thể là các 
hiện vật được di chuyển ra từ trong lòng Hố thiêng và còn cho biết đã bị đào phá khi tháp 
vẫn còn tồn tại trên mặt đất, chưa bị sụp đổ hoàn toàn.

- Tháp Bắc là kiến trúc liền kề phía bắc Tháp Giữa, cách mép tường bao phía bắc 
khoảng 1,8m, đối xứng với Tháp Nam qua Tháp Giữa tạo thành trục bắc - nam. Vết tích 
xuất lộ cho thấy nền móng tháp xây bằng gạch, cửa chính ra vào ở phía đông, các phía tây, 
nam, bắc đều xuất lộ dấu tích của hệ thống cửa giả, chính giữa có Hố thiêng hình vuông.

Nền móng chính của tháp có mặt bằng hình vuông, chiều đông - tây dài 10,7m, chiều 
nam - bắc dài 10,4m, lòng tháp rộng 4,4m x 4,4m. Nền móng phía đông cắt góc nhiều lớp 
thu dần vào trong. Đế móng tháp xây bằng gạch, liên kết bằng đất sét, cát… trộn nhựa thực 
vật, phía dưới được gia cố bằng đất sét, cát vàng lẫn cuội, đá dăm, đá núi… Nền móng cửa 
chính rộng 2,4m, mở về phía đông, nhô ra khỏi đế móng tháp khoảng 1,3m, hai bên có dấu 
vết của móng trụ ốp tường chứng tỏ cửa có nhiều lớp.

Hố thiêng được bố trí ở trung tâm nền móng tháp, mặt cắt dọc cũng có hình thang 
cân ngược, đáy lớn 3,2m x 3,2m, đáy nhỏ 2,3m x 2,3m. Thành hố xây vát taluy bằng gạch 
bìa, bề mặt trát bằng phụ gia (đất sét, cát trộn nhựa thực vật…) khá dày. Lớp trên lòng 
hố được lát bằng gạch bìa (7 lớp) tạo bề mặt vuông vức, dưới lót lớp cát sông màu vàng, 
mỏng 5cm, tiếp theo rải cuội và cát sông dày khoảng 0,9m thành từng lớp riêng biệt, xen 
kẽ nhau, tỷ lệ cát nhiều hơn cuội. Trong lớp cát sát đáy Hố thiêng, chúng tôi thu nhặt được 
rất nhiều viên thạch anh màu trắng có kích cỡ khác nhau, phân bố chủ yếu ở nửa phần 
phía đông. Đáy hố không đầm nện bằng gạch vỡ, đá núi, đất sét như đáy Hố thiêng của 
Tháp Giữa và Tháp Nam mà được đổ cát vàng khá dày. Ở độ sâu 0,9m, các vách hố cũng 
được khoét 8 Hốc thiêng hình chữ nhật đứng (cao 23-30cm, rộng 12-15cm), bố trí theo 
quy luật ngược chiều kim đồng hồ, mỗi vách bố trí 2 hốc cách đều nhau. Mỗi hốc đặt một 
viên gạch hình chữ nhật (16,5cm x 13cm x 8cm) ở trên, phía dưới lấp đầy cát biển màu 
trắng xám, cửa hốc thường có một hoặc hai viên thạch anh và đáy hốc có 2 mảnh vàng lá. 

Các Tympan khai quật tại di tích Cấm Mít năm 2012
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Chính giữa Hố thiêng cũng bị đào phá từ trước, để lại hố đất đen lẫn rễ cây, gạch vỡ… từ 
miệng xuống tận đáy hố.

Nhìn chung, Hố thiêng và các Hốc thiêng của Tháp Bắc có quy mô, kết cấu, bố cục… 
gần giống của Tháp Giữa và Tháp Nam, điểm khác biệt duy nhất nhưng khá đặc biệt là trong 
lòng các “Hốc thiêng” tháp Bắc không đặt các viên cuội sông. Chúng tôi chưa lý giải được 
điểm khác biệt này, hy vọng trong tương lai, “bí ẩn” này sẽ được “giải mã” khi các nguồn 
tư liệu mới được bổ sung đầy đủ, sáng tỏ hơn.

Các hiện vật như Tympan chạm nổi hình chim thần Garuda (1 hiện vật) được phát hiện 
ngay ở phía trước cửa chính (phía đông), gạch có chạm khắc các hình trang trí thu được chủ 
yếu là gạch lát lớp trên của Hố thiêng, các hiện vật khác như tai lửa, mỏ chim thần Garuda 
bằng đất nung, mảnh vỡ đồ gốm, sứ, các hiện vật đồ đá khác… được phát hiện rải rác trong 
phạm vi nền móng tháp.

2.1.3. Tháp Cổng (Gopura)
Kiến trúc nằm thẳng trục về phía đông của Tháp Giữa, cách 7,3m. Vết tích xuất lộ 

là hai lớp nền móng tháp có niên đại sớm - muộn khác nhau, bó vỉa bằng gạch tương đối 
nguyên, phía trong nhồi gạch vỡ, gia cố thêm bằng các lớp đất sét, đất laterite, đáy gia cố 
bằng đất sét, gạch vỡ, đá núi…

- Lớp kiến trúc sớm: Nền móng tháp được tạo bởi hai khối nền xếp gạch bằng phẳng 
riêng biệt, cạnh phía trong được bó vỉa bằng hai đường tường gạch chạy hướng đông - tây, 
song song với nhau, tạo thành một tăng-xê rộng 1m nằm chính giữa trung tâm và xuyên qua 
lòng tháp, trong lòng tăng-xê gia cố bằng bột gạch và đất sét đầm chặt, phân lớp riêng biệt. 

Khối nền móng phía bắc do giới hạn mặt bằng nên không thể làm rõ quy mô, kết cấu. 
Khối nền móng phía nam được xếp bằng nhiều lớp gạch rất quy chuẩn, cạnh góc tây - nam 
giật góc nhiều lớp thu dần vào giữa. Ngoài ra, bên cạnh phía nam còn xuất lộ vết tích nền 
móng tường bao phía đông (lớp sớm, rộng 1,7m, dài đo được 2,2m) và một lối đi lát gạch 
(rộng 1,8m, dài đo được 2,2m) xuất phát từ cửa giả phía Nam Tháp Cổng đi về phía nam, chạy 
dọc sát theo nền móng tường bao phía đông (lớp sớm). 

Căn cứ vào các vết tích xuất lộ, có thể nhận thấy: Nền móng Tháp Cổng (lớp sớm) có 
bình đồ hình chữ nhật, chiều đông - tây dài 6,9m, chiều nam - bắc rộng 5,4m. Cửa mở hai 
phía đông và tây, đã bị mất dấu vết và bị lớp kiến trúc muộn nằm đè chồng phía trên.

- Lớp kiến trúc muộn: Được xây dựng trên cơ sở nền móng của lớp kiến trúc sớm, tịnh 
tiến về phía đông khoảng 2m, gạch lát trên bề mặt nền móng tháp ở phía tây - nam, sát với 
thành bậc cửa giả phía nam bị mòn vẹt rất nhiều. Bậc cấp lên xuống phía tây nhô ra khỏi đế 
móng tháp khoảng 1,3m, rộng khoảng 2,4m, gạch lát trên bề mặt của các bậc cấp cũng bị 
mòn vẹt rất nhiều, lõm hẳn xuống. Thành bậc cửa giả phía nam tháp nằm đè chồng lên vết 
tích tường bao phía đông (lớp sớm), mặt ngoài phía tây thành bậc xuất lộ hình tượng cách 
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điệu mặt chim thần Garuda nhìn chính diện, khắc tạc trực tiếp trên gạch thành hình tròn. 
Nền móng kiến trúc (phần tịnh tiến về phía đông) không được gia cố vững chắc nên có hiện 
tượng bị nghiêng lún vào giữa.

Nền móng Tháp Cổng (lớp muộn) có bình đồ hình chữ nhật, có kích thước tương tự 
như lớp sớm (chiều đông - tây dài 6,9m, chiều nam - bắc rộng 5,4m), cửa ra vào mở ở hai 
phía đông và tây.

Phía trước Tháp Cổng là đường đi, rộng khoảng 3,5m, mặt đường đi lát gạch, hai bên 
bó vỉa bằng hàng gạch nghiêng, dài khoảng 2,4m nối Tháp Cổng với Nhà dài. Đoạn đường 
đi cũng có hai giai đoạn sớm - muộn tương ứng với nền móng Tháp Cổng, cho thấy sự cải 
tạo, nâng cấp di tích.

2.1.4. Nhà dài (Mandapa)
Là kiến trúc phụ trợ, nằm phía trước Tháp Cổng ngoài tường bao, tách biệt khỏi không 

gian linh thiêng bên trong, là nơi tập hợp, chuẩn bị nghi lễ, lễ vật thờ cúng của các tín đồ. 
Nhà dài cùng với Tháp Giữa, Tháp Cổng tạo thành trục chính tâm hướng đông (lệch nam 50).

Kiến trúc Nhà dài cũng bị triệt phá nặng, bị nhà ở và các công trình phụ của người 
dân xây chồng đè lên. Vết tích xuất lộ trong hố đào là phần nền móng xây bằng gạch ở nửa 
phía tây nam, cao còn lại 0,6m so với mặt đường đi nối Tháp Cổng và Nhà dài, gồm 2 đoạn 
móng có mặt cắt ngang hình thang vuông ngược, đáy lớn quay lên phía trên: Đoạn móng 
phía tây (móng hậu của kiến trúc) dài 3,4m (chiều bắc - nam), rộng 2m và đoạn móng phía 
nam (móng đầu hồi phía nam của kiến trúc) chạy hướng đông - tây dài 6m, rộng 1,8m. 

Căn cứ vết tích xuất lộ có thể cho biết kiến trúc Nhà dài có mặt bằng hình chữ nhật, 
chiều nam - bắc dài khoảng 8,6m, chiều đông - tây dài khoảng 7,2m, có tường bọc kín, 
trên tường trổ nhiều cửa sổ, mở hai cửa ra vào theo hướng đông - tây giống như Mandapa 
Mỹ Sơn D1 và D2. Móng trụ áp tường phía tây vươn ra 0,8m, trụ tường và trụ góc cách 
nhau một khe hẹp 0,4m, móng đầu hồi phía nam có vết tích của ô hộc rộng 1,8m. Lòng 
nền kiến trúc phía trong được gia cố bằng đất sét, xung quanh móng gạch được đầm chặt 
bằng đất laterit. 

Trong hố khai quật, hầu như chúng tôi không thu nhặt được mảnh vỡ của ngói lợp, 
nhiều khả năng Nhà dài có mái vòm xây bằng gạch hoặc lợp bằng tranh, lá cây…

Như vậy, đợt khai quật di tích Cấm Mít đã làm phát lộ hoàn toàn quy mô, bố cục mặt 
bằng của cụm kiến trúc đền tháp Champa nơi đây. Theo đó, di tích là một tổ hợp kiến trúc 
phân bố trên gò đất thấp, xung quanh là các bãi phù sa cổ được bồi tụ bởi hai dòng sông 
Túy Loan và sông Yên. Di tích được quy hoạch gồm 3 đền tháp chính (Kalan), bố cục theo 
trục bắc nam, cửa chính quay hướng đông, trước mặt là Tháp Cổng (có thể có cả Tháp Hỏa 
ở phía đông nam và Nhà bia ở phía đông bắc). Toàn bộ được bố cục trong khuôn viên có hệ 
thống tường bao bọc, phía ngoài là Nhà dài, nằm thẳng trục với Tháp Cổng và Tháp Giữa, 
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nền móng các kiến trúc đều được xây dựng cao hơn nền sân, đường đi khoảng từ 1,5-2,0m. 
Toàn bộ hệ thống kiến trúc đều hướng về phía đông (lệch nam 5o). Trong lòng mỗi tháp 
được xây dựng một Hố thiêng, trong mỗi Hố thiêng lại có 8 Hốc thiêng chứa những hiện vật 
mang tính nghi lễ, trấn yểm. Khu di tích này được xây dựng và sử dụng trong thời gian rất 
dài và có những chuyển đổi về mặt bằng cũng như các đợt trùng tu, sửa chữa. 

Ngoài việc làm rõ bố cục tổng thể của khu di tích và mặt bằng các đơn nguyên kiến 
trúc, kết quả khai quật còn phát hiện một số lượng hiện vật có giá trị nghiên cứu và trưng 
bày, gồm các nhóm vật liệu xây dựng, trang trí kiến trúc, tympan, đồ thờ và đồ gốm. Trước 
khi tiến hành khai quật, một số loại hình di vật đã phát hiện ở Cấm Mít được đưa về lưu giữ 
tại các đình làng trong địa phương như bộ Linga - Yoni cùng bệ thờ ở đình làng Dương Lâm, 
hai đài thờ ở đình làng Bồ Bản và Cẩm Toại.

2.2. Di tích Phong Lệ (Hòa Thọ Đông - Cẩm Lệ, năm 2011 và 2012)
Khu di tích Phong Lệ 

thuộc địa phận thôn 3, phường 
Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, cách quốc 
lộ 1 khoảng vài trăm mét về 
phía đông và cách sông Cầu Đỏ 
khoảng gần 500m về phía bắc - 
đông bắc, tọa độ 16000’08” vĩ 
Bắc và 108011’55” kinh Đông. 
Di tích được khai quật trong 
hai đợt các năm 2011 và 2012.

Năm 1909, H. Parmentier 
đã thống kê được 21 hiện vật 
điêu khắc cùng rất nhiều gạch 
Chăm tại Phong Lệ. Chính H. Parmentier đã thu gom ở đây một số tác phẩm điêu khắc bằng 
đá rồi đưa về tập trung tại công viên Tourane (Đà Nẵng). Sau đó, những tác phẩm điêu khắc 
này được đưa vào trưng bày trong Bảo tàng H. Parmentier (nay là Bảo tàng Điêu khắc Chăm 
Đà Nẵng). Hiện nay tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đang bảo quản và trưng bày 10 
hiện vật này, trong đó có cả tượng tròn, phù điêu và trang trí kiến trúc. 

2.2.1. Kết quả khai quật năm 2011
Hố thứ nhất (ký hiệu 11.PL.H1), hố khai quật được mở với: chiều dài đông tây 14m và 

chiều rộng nam bắc 8m sau nhiều lần mở rộng thêm thì phải dừng lại vì xung quanh hố còn 
nhà dân đang sinh sống và nhiều cây lớn chưa được đền bù giải tỏa. Tuy hố khai quật mới chỉ 
làm xuất lộ được một phần quy mô của di tích và một số di vật, nhưng qua phần di tích và di 
vật đã xuất lộ đó, có thể hình dung sơ bộ được rằng: Tại vị trí hố khai quật này, trước đây đã 

Sơ đồ vị trí các hố khai quật tháp Phong Lệ năm 2011
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từng tồn tại 1 công trình kiến 
trúc đồ sộ, được xây bằng 
gạch, có cửa mở về hướng 
đông chếch bắc 150. Theo ý 
kiến của các chuyên gia trực 
tiếp tham gia khai quật thì 
trong hố H1 đã xuất lộ gần 
như toàn bộ Tháp Cổng.

Hố 2 (ký hiệu 11.PL.
H2) được mở thành hình 
thước thợ (hình chữ L) tiếp 
giáp với phía đông của hố 
H1, vừa để thoát nước vừa 
để thăm dò sự phân bố của 
các di tích khác có liên quan đến di tích đã xuất lộ. Trong hố 2 xuất lộ nhiều mảnh đá, gạch, 
ngói Champa đổ lộn xộn thành đống lớn. Có thể những hiện vật này do từ công trình kiến 
trúc ở hố H1 đổ văng ra. Vết tích trong hố là lối đi vào công trình kiến trúc ở H1 có xu 
hướng chạy về phía bắc, tuy nhiên, vì yếu tố khách quan nên chưa thể làm rõ.

Hố 3 (ký hiệu 11.PL.H3) địa tầng trong hố là đất sét pha, mịn, màu vàng nhạt, khá 
thuần nhất. Hố được đào sâu hơn mặt bằng giả định 0,45m và thấp hơn mặt thềm thấp 0,55m 
nhưng thấp hơn điểm cao nhất của gò tới gần 3m. Địa tầng ở phần mở rộng này đều là đất 
màu nâu đỏ lẫn với gạch vụn. 

Hố 4 (ký hiệu 11.PL.H4) được khai mở hình chữ T trên gò cao. Trong hố đã xuất lộ 
khá rõ một phần chân móng của tòa kiến trúc lớn bằng gạch Champa. Đoạn chân móng chạy 
dài theo hướng đông tây là chân móng của bức tường phía nam, có phần chân móng cửa giả 
nhô ra khỏi tường chính tới 1,6m và dài 5,7m theo hướng tường chính. Trong một hố thăm 
dò cạnh đó cho thấy: Chân móng chỉ còn 3 lớp gạch xây ở phía trên, xuống dưới là lớp gia 
cố dày tới hơn 2m và được đầm chặt rất công phu với nhiều lớp cuội, cát xen giữa những 
lớp gạch mỏng, dưới cùng là đất sét pha, mịn, màu vàng nhạt, khá thuần nhất.

Hố 5 (ký hiệu 11.PL.H5) được mở thành hình chữ L theo hướng bắc nam, cách hố 
H4 khoảng 10m về phía tây. Trong phần lớn hố có nhiều gạch còn lành và gạch vỡ đổ 
lộn xộn lẫn với nhiều vật trang trí góc tháp. Đặc biệt, trong số gạch này có nhiều viên 
được khắc hoa văn rất tinh tế, trong số đó có 1 hiện vật bằng đá có kích thước rất lớn 
(dài tới 120cm). 

Tại đầu phía nam của hố xuất hiện đoạn chân móng với phần gạch ở phía trên đã bị 
bóc hết, còn phần dưới cũng được gia cố bằng những lớp cuội, cát xen giữa những lớp gạch, 
tương tự như chân móng ở hố 4. Quan sát trên thực địa giữa hố 4 và hố 5, dễ dàng hình dung 

Hố khai quật 11.PL.H1



85

Thông báo khoa học 2019 *

ra đoạn chân móng ở hố 5 và những đoạn chân móng ở hố 4 đều là những cạnh của cùng 
một công trình kiến trúc có bình đồ hình chữ thập (+).

Có thể thấy trong phạm vi của hố 4 và hố 5 có thể cũng đã từng tồn tại một công trình 
kiến trúc rất lớn. Tuy chúng ta chưa biết chính xác quy mô nhưng căn cứ vào những phần 
chân móng đã xuất lộ, có thể tin rằng công trình kiến trúc đó có mỗi trục dài không dưới 15m.

Như vậy, cuộc khai quật năm 2011 đã làm xuất lộ được 2 di tích kiến trúc có quy mô to 
lớn. Trong đó, có thể ở H1 là di tích của ngôi Tháp Cổng và ở H4 và H5 là di tích của ngôi 
Tháp Trung tâm trong một quần thể kiến trúc Champa. Ngoài ra, cuộc khai quật khu di tích 
Phong Lệ năm 2011 còn thu thập được rất nhiều tư liệu quý giá để phục vụ cho công tác 
trưng bày của Bảo tàng và nghiên cứu khoa học. 

2.2.2. Kết quả khai quật năm 2012
Cuộc khai quật được tiến hành chủ yếu làm rõ Tháp Trung tâm. Hố được mở với diện 

tích khoảng 250m2, nối thông giữa hố 4 và 5 khai quật năm 2011. 
Nền móng tháp có bình đồ gần hình chữ “thập” (+), phần cửa chính quay về hướng 

đông và 3 cửa giả quay về 3 hướng còn lại. Từ mép móng cửa chính ở hướng đông tới mép 
móng cửa giả ở hướng tây dài 23,15m và từ mép móng cửa giả ở hướng bắc tới mép móng 
cửa giả ở hướng nam dài 19,30m. Từ mép móng ngoài tường ở hướng đông tới mép móng 
ngoài tường ở hướng tây dài 15,85m và từ mép móng ngoài tường ở hướng bắc tới mép 
móng ngoài tường ở hướng nam dài 16,15m. Bề mặt nền tháp khá bằng phẳng. 

Trong lòng tháp có 1 hố vuông được cho là Hố thiêng. Lòng Hố thiêng được chia thành 
nhiều lớp với cấu tạo khác nhau. Trên cùng là 3 lớp gạch được xây ghép cẩn thận (phần lớn 
đã bị bóc dỡ mất, chỉ còn lại những mảng nhỏ).

Hố khai quật 11.PL.H4 và H5
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Dưới là 1 lớp gạch vụn đầm chặt, dày 3-4cm.
Tiếp dưới nữa là lớp 

cuội và cát trắng, dày khoảng 
1,6m. Cuội ở đây có nhiều 
kích thước khác nhau nhưng 
chủ yếu là cuội có kích thước 
lớn. Đáy lỗ có một vòng tròn 
được xếp bằng nhiều viên 
cuội granite hình trứng khá 
đẹp và kích thước khá đều 
đặn, cùng nhiều viên thạch 
anh trắng với kích thước khác 
nhau. Phần lớn của vòng tròn 
đó đã bị đào bới lộn xộn, chỉ 
có phần nhỏ còn được gần 
nguyên vẹn. Phần đáy của 
Hố thiêng là lớp đất được bồi 
đầm kỹ, bề mặt khá phẳng. 
Tiếp dưới lớp đất này lại là lớp gạch vụn đầm dày khoảng 3-4cm, dưới cùng là sinh thổ.

Sát đáy Hố thiêng (phần cuối của lớp cuội, cát trắng), trên mỗi vách tường còn có 2 ô 
khám hình thang nhỏ ăn sâu vào. Tất cả có 8 ô tương tự như nhau. 

Trong mỗi ô khám đều được chia thành 2 phần, ngăn cách bởi 1 viên gạch vuông. Phía 
trên của viên gạch thường có một số viên thạch anh nhỏ được lèn chặt với cát trắng mịn, 
phía dưới viên gạch là 1 viên cuội granit hình trứng khá đẹp, dựng đứng và cũng được lèn 
chặt bằng cát trắng. Duy nhất có 1 ô khám ở góc đông bắc của Hố thiêng có thêm 1 viên cuội 
hình trứng được đặt đứng cạnh 1 viên thạch anh lớn chắn sát cửa khám. Sát đáy viên cuội 
trong mỗi ô khám đều có 1 mảnh vàng lá mỏng, hình gần vuông khoảng 1cm2. 

Ở phía cửa mỗi ô khám thường có 1-3 cụm thạch anh nguyên khối khá lớn. Bề mặt 
nhọn của những viên thạch anh đó đều hướng lên trên như ngọn núi.

Trong một hố thăm dò cho thấy dưới lớp gạch lát nền lòng tháp được tạo bởi 1 lớp gạch 
vụn dày khoảng 10cm, đầm chặt. Từ dưới lớp này đến độ sâu 2,2m là những lớp gạch vụn 
dày mỏng không đều khác xen kẽ giữa những lớp cuội + cát trắng. Dưới cùng là sinh thổ, 
là đất cát pha, khá mịn và chặt.

Tóm lại, kết quả qua hai đợt khai quật đã phát lộ nền móng ngôi tháp trung tâm nằm ngay 
đỉnh gò Cấm. Nền có cửa chính hướng đông, với kích thước: tính từ móng cửa hướng đông tây 
dài 23,15m và hướng bắc nam dài 19,3m; tình từ mép móng hướng đông tây dài 15,85m và 
hướng bắc nam dài 16,15m. 

Hố thiêng di tích Phong Lệ năm 2012
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Chính giữa lòng tháp là Hố thiêng được tạo bởi 4 tường gạch, cùng trục với 4 cửa của 
tháp. Mặt trên của hố ngang bằng với mặt nền tháp. Tường của Hố thiêng được xây cẩn thận 
bằng gạch. Mặt cắt tường có hình thang vuông, chiều cao 2,35m, cạnh trên dài 1,1m và cạnh 
đáy dài khoảng 1,4m. Mặt ngoài tường có hình chữ nhật, cạnh trên và cạnh dưới dài tương 
đương nhau (khoảng 6,5m), được xây thẳng đứng. Mặt trong của tường có hình thang cân, 
cạnh trên dài khoảng 4,2m, cạnh dưới dài khoảng 3,9m, được xây hơi choãi và được đục 
đẽo khá phẳng. Sau khi được đục đẽo xong, có thể còn được quét 1 lớp dầu/keo gì đó tạo 
thành một lớp mỏng có màu đen trên hầu khắp mặt trong của tường. Có 4-5 hàng gạch ở 
dưới cùng của mặt trong của bức tường phía bắc và phía nam được xây thụt vào phía giữa 
tường. Nằm về phía đông của Tháp Trung tâm là Tháp Cổng đã được khai quật năm 2011 
xuất lộ trong hố khai quật H1.

2.3. Di tích Quá Giáng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, năm 2014)
Khu di tích Quá Giáng phân bố trong một không gian rộng khoảng vài hecta, mặt đất 

cao hơn so với mặt ruộng xung quanh từ 2-2,5m và cao hơn so với mặt nước biển khoảng 
9m, thuộc thôn Quá 
Giáng, xã Hòa Phước, 
huyện Hòa Vang, thành 
phố Đà Nẵng. Trung 
tâm di tích có tọa độ 
15057’59” vĩ Bắc và 
108012’23” kinh Đông, 
cách cầu Quá Giáng 
khoảng 700m về phía 
tây nam, cách quốc lộ 
1 khoảng 500m về phía 
tây, cách khu di tích 
Phong Lệ 5km về phía 
nam đông nam, cách di 
tích Cấm Mít khoảng 
9km về phía đông đông 
nam theo đường chim 
bay và gần ngã ba sông 
Quá Giáng - sông Cái.

Đầu thế kỷ 20, tài liệu của Parmentier ghi là “làng Quả Giảng, tổng Thanh Quít Trung, 
huyện Diên Phước”. Cũng theo khảo sát của Parmentier, tại Quá Giáng thời điểm đó còn 
một ngôi tháp hiện hữu, mặc dù đã bị hư hỏng nặng. Parmentier nhận ra lòng tháp là một 
phòng hình chữ nhật xoay theo chiều ngang. Theo nhận định của Parmentier thì tại đây đã 

Sơ đồ di tích Quá Giáng
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có một nhóm tháp tọa lạc trên một khu đất rộng có tường bao. Từ năm 1903 đã có sự đào 
bới để lấy gạch làm con đường cái quan (quốc lộ 1A ngày nay). Những hiện vật được ghi 
nhận lúc bấy giờ gồm các bộ phận trang trí góc tháp và những chiếc đầu tượng bằng sa thạch 
(Có hai đầu tượng đã được mang về Bảo tàng Chăm năm 1919). Một ngôi miếu của người 
Việt đã được dựng phía trước tháp trung tâm, trong đó có thờ ba pho tượng được tu bổ từ 
các tượng Champa. 

Cuộc khai quật dù diện 
tích mở hố còn hạn chế nhưng 
đã phát lộ từng phần của nền 
móng kiến trúc ba đền tháp và 
nhiều hiện vật tiêu biểu của di 
tích. Trong đó, nền móng Tháp 
thứ nhất xuất lộ gần hoàn toàn 
và nền móng của Tháp thứ hai 
chỉ mới xuất lộ một phần. Cả 2 
nền móng nằm song song với 
nhau, chỗ cách nhau xa nhất 
khoảng 1m và cùng có hướng 
đông lệch bắc 300. Nền móng 
của cả 2 tháp đều đã bị nhân 
dân địa phương đào xới lấy 
gạch để xây dựng các công 
trình công cộng. Chỗ cao nhất 
còn 18 hàng gạch (cao khoảng 
90-95cm), nhiều chỗ chỉ còn 
dấu vết 1-2 hàng. 

Nền móng Tháp thứ nhất có bình đồ hình chữ nhật, chiều đông tây dài 8,3m và chiều 
bắc nam dài 6,92m, vẫn còn rõ dấu vết tường tháp thu giật cấp nhỏ dần lên ở góc tây nam. 
Hướng tây xuất lộ bậc tam cấp làm bằng đá nguyên khối với 2 bậc phía trên được đục 
sâu vào khoảng giữa khối đá, còn bậc dưới cùng được tạo thành hình cánh sen rộng vừa 
bằng chiều ngang của đầu khối đá. Hai bên thành bậc cấp được trang trí nổi hình thủy quái 
Makara. Đây là bậc tam cấp bằng đá nguyên khối lớn nhất và duy nhất được biết tới từ trước 
tới nay trong nghệ thuật điêu khắc đá Champa. 

Tháp thứ hai nằm về phía nam của Tháp thứ nhất. Dấu vết xuất lộ cho thấy một phần 
chân móng chạy dài theo hướng đông lệch bắc 300, dài khoảng 6m nhưng đầu phía đông vẫn 
còn ăn vào móng nhà dân và đầu phía tây mới xuất lộ một phần móng cửa giả phía bắc nhô 
ra khỏi móng tường chính khoảng 1,5m. Trung tâm tháp còn nằm ở khoảng chính giữa nhà 
dân. Đây có thể là một tháp thờ có kích thước rất lớn.

Mặt bằng hố khai quật di tích Quá Giáng
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Đặc biệt, trong quá trình khai quật đã phát hiện được hiện tượng tái sử dụng gạch 
điêu khắc trang trí của công trình kiến trúc khác đã bị đổ vỡ để xây dựng lại ở cả 2 tháp 
T1 và T2. Điều này thể hiện rõ nhất qua việc các viên gạch có điêu khắc trang trí được 
xây xen kẽ với các viên gạch không điêu khắc trong phần giữa móng tường tháp. Đây là 
một hiện tượng độc đáo gợi mở tư duy nghiên cứu về niên đại, phong cách nghệ thuật của 
di tích Quá Giáng.

Sau khi mở 2 hố kiểm tra cho thấy phần gạch viên của cả 2 tháp đều được xây trên 
cùng 1 mặt bằng, sát dưới phần gạch xây đều có 1 lớp gạch vụn đầm dày khoảng 3-5cm, 
dưới lớp gạch vụn đầm là lớp cuội, cát màu vàng và dưới nữa là cát pha ít sét. Độ dày của 
lớp cuội và cát ở 2 tháp khác nhau: lớp cuội, cát ở Tháp thứ nhất chỉ dày khoảng 30cm trong 
khi ở Tháp thứ hai dày tới 60cm. 

Vết tích nền móng Tháp thứ ba xuất lộ ở độ sâu cách mặt đất khoảng 15-20cm. Vết tích 
còn lại là 9 hàng gạch (dày khoảng 0,5m). Theo nhận định của đoàn khai quật cho đây là phần 
móng của một ngôi tháp thờ với chiều dài 6,3m theo hướng bắc nam và chiều tính từ tâm bệ 
thờ ra cạnh phía đông là 4m. 

Ngoài đế bệ đá có kích thước lớn xuất lộ ngay trên mặt đất còn phát hiện được nhiều 
mảnh ngói Champa mũi hình tam giác và hình tròn, gốm Gò Sành, gốm sứ Việt Nam thế kỷ 
17-18 và Trung Quốc từ thời Tống - Nguyên về sau. 

Như vậy, qua đợt khai 
quật di tích Quá Giáng 
2014, mặc dù chưa tiến 
hành khai quật được tổng 
thể toàn bộ khu di tích 
nhưng đã cho thấy những 
nhận thức khá rõ ràng và 
đầy đủ về ngôi Tháp thứ 
nhất, phát hiện được một 
loạt các phế tích kiến trúc 
như Tháp thứ hai, Tháp thứ 
ba, và khả năng có Tháp thứ 
tư… Bên cạnh đó, những 
hiện vật được thu thập hầu 
hết đều nằm lẫn giữa những 
lớp gạch xáo trộn. Trong số những hiện vật đó đáng kể nhất là 21 hiện vật bằng sa thạch. 
Gồm: 1 bậc tam cấp, 1 đầu tượng thần Siva, 2 đầu tượng người cầu nguyện, 2 chóp tháp 
góc, 10 vật trang trí góc, 1 đế bệ thờ có kích thước lớn, 3 tảng đá kê đế bệ thờ và 1 mảnh 
bàn tay tượng. Ngoài ra còn 29 viên và mảnh gạch có điêu khắc trang trí, một số viên 

Dấu vết nền tháp Quá Giáng
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gạch, nhiều mảnh ngói âm dương và ngói móc 
Champa, nhiều mảnh gốm với nguồn gốc và niên 
đại khác nhau.

Với việc phát hiện các tượng thần Đấng tự 
tại - Isana, thần Sấm sét - Indra, thần Lửa - Agni, 
phải chăng tại di tích Quá Giáng đã từng tồn 
tại một tổ hợp đền tháp thờ các vị thần phương 
hướng (Dikpalakas) giống với nhóm Tháp A tại 
di tích Mỹ Sơn. Không những thế, với số lượng 
lớn hiện vật đầu tượng thu được tại đây, các hiện 
vật đá nguyên khối có kích thước lớn đã đặt ra 
cho chúng ta một dấu hỏi lớn về quy mô, vị trí 
của di tích Champa Quá Giáng trong sự tồn tại 
và phát triển của các di tích Champa tại thành 
phố Đà Nẵng. 

3. Kết luận
Như vậy, các di tích Champa Đà Nẵng chỉ còn là các phế tích và phần còn lại của dấu 

vết nền móng cùng một số ít hiện vật rải rác hoặc tái sử dụng trong công trình kiến trúc của 
các thời kỳ sau. Tuy vậy, những dấu vết vật chất còn lại và tư liệu khai quật khảo cổ học cho 
thấy sự phân bố khá dày đặc các công trình kiến trúc đền tháp quan trọng của Champa trong 
một phạm vi khoảng chừng 30km2. Xét trên mối tương quan với địa hình núi - sông - biển 
thì sự phân bố đền tháp Champa ở Đà Nẵng phù hợp với mô hình tổng thể về cảnh quan kiến 
trúc, đó là sự gắn kết ở từng tiểu vùng theo địa hình có cả núi, sông và cửa biển. 

Bố cục mặt bằng kiến trúc gạch Champa thường là những bình đồ hình vuông đơn 
giản, phần lớn các tháp đều mở chính về hướng đông. Việc làm rõ mặt bằng di tích Cấm Mít 
cho ta cái nhìn tổng thể về tháp Champa có 3 tháp chính dựng sát bên nhau cùng hệ thống 
Tháp Cổng, Nhà dài, tường bao. Bên cạnh đó, các di tích Phong Lệ, Quá Giáng cũng phát 
hiện nhiều vết tích nền móng trong hệ thống liền kề cũng cho khả năng nhận diện các công 
trình kiến trúc đền tháp tương tự di tích Cấm Mít. 

Kiến trúc đền tháp của Champa vừa là công trình kiến trúc tôn giáo và là một tác phẩm 
nghệ thuật. Nơi đây, tập trung những tinh hoa của nền văn minh Champa, cả về kỹ thuật, 
nghệ thuật, mỹ thuật kiến trúc và điêu khắc.

Niên đại của các di tích Champa Đà Nẵng trải dài trong trong khoảng 6 thế kỷ, từ cuối 
thế kỷ 8-14, trong đó tập trung nhất là vào khoảng 3 thế kỷ, từ thế kỷ 10-12. Đây là giai đoạn 
phát triển hưng thịnh của vương triều Champa, cũng là giai đoạn các đền tháp Hindu giáo và 
Phật giáo phô trương quyền lực của mình qua những công trình kiến trúc bề thế. 

Bậc tam cấp bằng đá tháp Quá Giáng
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THE RESULTS OF THE RESEARCHES 
OF THE ARCHITECTURAL SITES OF CHAMPA TOWERS IN DA NANG CITY

Nguyen Chieu, Le Ngoc Hung

The article sumarizes the results of the archaeological excavations in the area of Da 
Nang city, including oustanding sites such as Cam Mit (Hoa Vang district), Phong Le (Cam 
Le district) and Qua Giang (Hoa Vang district) from 2011 to 2014.

The results have shown that architectural brick structures of Champa are normally 
simple squares, and most towers face right the east. The towers are both religious 
monuments and artworks, their dates lasted a long time of 6 centuries, from 8th to 14th 
centuries. They specially reached the highest development in the time duration from 10th to 
12th centuries, when the Champa Kingdom also got its prime. 


