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PHO TÖÔÏNG DÖÔNG LEÄ VAØ TRUYEÀN THOÁNG TÖÔÏNG LAKSHMI 
TRONG NGHEÄ THUAÄT CHAMPA

Ngô Văn Doanh*

 
Trong số 22 Bảo 

vật Quốc gia được 
Chính phủ công nhận 
trong đợt xét duyệt lần 
thứ VII vào cuối năm 
2018, có bốn hiện vật 
điêu khắc Champa: 
Tượng Uma Dương 
Lệ (Bảo tàng Quảng 
Trị), Đài thờ Đồng 
Dương (Bảo tàng 
Điêu khắc Chăm - Đà 
Nẵng), tượng tu sĩ 
Phú Hưng (Bảo tàng 
Tổng hợp tỉnh Quảng 
Ngãi) và tượng thần 
Siva (chùa Linh Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn). Tôi biết rõ và đã có những 
nghiên cứu về cả bốn hiện vật trên(1). Trong một số bài viết và trong cuốn sách Nghệ thuật 
Champa - câu chuyện của những pho tượng cổ, tôi cũng đã công bố các nghiên cứu của 
mình về hai bức phù điêu lớn Trà Liên thể hiện “thần Surya” và “Siva và Parvati” và về hai 
pho tượng bò Kim Đâu và Quảng Điền của Bảo tàng Quảng Trị (hai hiện vật Trà Liên đã 
được công nhận là Bảo vật Quốc gia trong đợt xét duyệt lần thứ V năm 2016).

Những lần đến nghiên cứu tại Bảo tàng Quảng Trị, tôi cũng đã để ý đến pho tượng nữ 
thần bằng đá (giờ được gọi là tượng Uma) được trưng bày trang trọng ở đây. Thế nhưng, vì 
nhiều lý do khác nhau, mà cho tôi cứ chần chừ và chưa viết gì về pho tượng nữ thần này. 

* PGS. TS. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tượng Dương Lệ Tượng Hương Quế
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Chính niềm vui từ đợt công nhận Bảo vật Quốc gia lần thứ VII này đã thôi thúc tôi quyết 
định trình bày những điều mà mình đã và đang suy nghĩ về pho tượng đá Dương Lệ, mà 
theo tôi, là một pho tượng Champa không chỉ có một lí lịch ly kỳ, mà còn có những điều rất 
lạ so với rất nhiều tượng Chăm hiện được biết. Ngoài ra, tôi muốn nghiên cứu của mình sẽ 
bổ sung thêm một vài phân tích và đánh giá cụ thể cho pho tượng giờ đã được công nhận và 
được biết đến là Bảo vật của Quốc gia.

Như nhiều pho tượng Chăm đã được phát hiện và đưa về bảo tồn và trưng bày tại các 
bảo tàng một số tỉnh miền Trung trong những năm qua, tượng Dương Lệ có xuất xứ từ một 
ngôi miếu thờ của người Việt. Theo thông tin đã được thạc sĩ Lê Đức Thọ (nhà nghiên cứu, 
cán bộ ngành bảo tàng và bảo tồn di tích tỉnh Quảng Trị) công bố trong cuốn sách viết về 
các di tích Champa ở tỉnh Quảng Trị, thì “pho tượng được tìm thấy trên nền phế tích của 
một ngôi đền Champa tại làng Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị. Sau khi phát hiện, dân đã lập một miếu để thờ ngay trên nền ngôi đền đổ nát và 
gọi tên là Miếu Bà Giàng để thờ pho tượng. Năm 1985, ngôi đền bị hoang phế, pho tượng 
được phòng Văn hóa - Thông tin huyện Triệu Hải (cũ) mang về lưu giữ, đến năm 1997 thì 
được chuyển về Bảo tàng Quảng Trị”. Cũng trong cuốn sách, ngay sau đoạn giới thiệu ngắn 
gọn về nguồn gốc và quá trình bảo tồn, tác giả Lê Đức Thọ đã mô tả và nhận xét pho tượng: 
“Đây là một pho tượng tròn, được tạc ở tư thế nữ thần đang tọa trên bệ đài. Hai chân đặt 
chéo lên nhau, hai tay đặt trên hai bắp đùi trong thế thiền định. Toàn bộ có chiều cao 0,65m. 
Phần đầu đội một cái mũ rất lạ, ít gặp trên những tượng Chăm thường thấy. Nó không phải 
là cái kirita-mukuta tỉ mỉ và kiêu kỳ, mà là một kiểu mũ chóp trơn, đơn giản, không kiểu 
cách, chỉ có hai đường viền làm cho mũ đỡ “trơ” chứ không nặng về mục đích trang trí: 
viền bờ mũ phía trước trán và đường gờ vắt ngang qua đỉnh từ bờ vai trái sang bờ vai phải. 
Hai đường viền cũng thật đơn giản ngoài ra hầu như không thấy một trang sức nào. Nét mặt 
của pho tượng bầu bĩnh, cân đối, dịu dàng. Trán khá rộng. Đôi tai dài được chạm tỉ mẩn lộ 
rõ những đường vành. Đầu ngẩng cao, mặt hướng thẳng về trước. Đôi mắt đăm chiêu như 
đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm. Môi trên mỏng, môi dưới dày vừa phải, khóe miệng hở, 
tạo ra cảm giác như đang cười tươi tắn. Toàn bộ khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú, nhẹ nhàng, 
duyên dáng. Phần thân không có trang phục, ở tư thế lõa thể làm lộ rõ đôi vú căng tròn nhô 
hẳn ra phía trước, bắp đùi thon thả biểu lộ một sức sống tràn trề, một ấn tượng mạnh mẽ về 
nghệ thuật. Pho tượng được tạc từ sa thạch, hạt mịn, màu nâu sẫm... Đây là tượng của thần 
Uma - vợ hay chính là hóa thân nữ của thần Siva... Về niên đại và phong cách, chúng tôi 
xếp pho tượng vào phong cách Trà Kiệu (cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10)... Đáng tiếc là cho 
đến nay, pho tượng đã bị hư hại đáng kể: đầu bị đứt rời hẳn khỏi phần thân, hai cánh tay đã 
bị gãy mất toàn bộ”(2).

Trước khi giới thiệu và mô tả pho tượng, trong cuốn sách của mình, Lê Đức Thọ dành 
gần chục trang để khảo cứu về di tích đền tháp Dương Lệ. Để viết về di tích này, tác giả đã 



93

Thông báo khoa học 2019 **

sử dụng nhiều tài liệu điều tra vào đầu thế kỷ 20 của linh mục L.M. Cadière. Vì vậy, không 
còn nghi ngờ gì nữa, pho tượng của Bảo tàng Quảng Trị hiện nay chính là pho tượng thờ của 
một di tích ngôi đền cổ Champa đã đổ nát ở làng Dương Lệ mà linh mục L.M. Cadière đã 
đến khảo sát. Rất tiếc là, nếu tham khảo tài liệu của H. Parmentier, tác giả Lê Đức Thọ sẽ có 
tài liệu về pho tượng Dương Lệ khi còn chưa bị gãy mất tay. Trong tập I cuốn sách “Thống 
kê khảo tả các di tích Chăm ở Trung kỳ” in năm 1909, ông H. Parmentier cho chúng ta biết: 
“Trong làng Dương Lệ, tổng An Đa, phủ Triệu Phong, cộng tác viên của chúng tôi có báo 
cho biết nhiều nấm gạch, vết tích còn lại của một di tích Chăm, và một pho tượng đặt trong 
một ngôi miếu gần đó”. Người cộng tác viên đó chính là linh mục L.M. Cadière và thông 
tin đó là bài thông báo đã được đăng từ năm 1905 trên Tạp chí của Trường Viễn Đông Bác 
cổ Pháp ở Paris(3). Về pho tượng, ông H. Parmentier mô tả: “Pho tượng cao quãng 0m60. Vị 
nữ thần ngồi, chân gập lại, hai tay đặt trên đùi, mỗi bàn tay cầm một cái tù và ốc dễ nhận ra 
được. Vóc người mảnh, đôi vú tròn trịa hơi nhú lên; thân tạc vụng; đầu ngẩng lên có đội mũ 
nhưng mũ đã bị những mảnh vải kim tuyến thường thấy của người Annam che mất. Ở dưới 
đất, có một đế tượng, trang trí hoa sen”(4). Thế rồi, từ ngày ấy cho đến tận cuối thế kỷ 20, 
pho tượng Dương Lệ không còn được nhắc đến trong các công trình nghiên cứu về tượng 
cổ Champa. 

Thật may mắn và cũng thật ly kỳ, sau gần một trăm năm bị “quên lãng”, pho tượng 
Dương Lệ đã được phát hiện lại vào năm 1985. Rồi hơn ba chục năm sau, năm 2018, tượng 
Dương Lệ trở thành Bảo vật Quốc gia của nước Việt Nam. Và kể từ khi được phát hiện lại 
cho đến nay, pho tượng được đặt tên một cách suy đoán với cái tên là “Tượng Uma Dương 
Lệ”. Tôi có được tác giả Lê Đức Thọ tặng sách và được trao đổi với anh vài lần ngay tại Bảo 
tàng Quảng Trị. Khi đó, tôi có nói với anh Thọ là, pho tượng thật đẹp, nhưng cũng thật lạ. 
Do đó, rất khó có thể tìm ra được những chi tiết tạo hình cụ thể nào trên pho tượng hiện nay 
để làm cơ sở cho việc xác định phong cách và niên đại cũng như tên gọi cho pho tượng. Chỉ 
rất gần đây thôi, khi viết bài nghiên cứu về hai pho tượng bò Champa (tượng bò Kim Đâu 
và tượng bò Quảng Điền) hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Trị(5), tôi đã phải tìm đọc kỹ các 
tài liệu liên quan đến các di tích và hiện vật Chăm tại tỉnh Quảng Trị. Và thật bất ngờ, tôi 
tìm thấy đoạn mô tả rất ngắn (5 dòng) về pho tượng trong một đoạn cũng rất ngắn (13 dòng) 
khảo tả về các vết tích và pho tượng Dương Lệ trong cuốn sách Thống kê khảo tả các di tích 
Chăm ở Trung kỳ của ông H. Parmentier. 

Thế nhưng, rất tiếc là pho tượng hiện nay đã mất cả hai tay. Bởi vậy, theo chúng tôi, 
muốn có thông tin để xác định được tên tuổi của pho tượng phải dựa vào đoạn mô tả của 
ông H. Parmentier về đôi tay đã mất của pho tượng: “hai tay đặt lên đùi, mỗi bàn tay cầm 
một cái tù và ốc dễ nhận ra được”. Chính cái tù và ốc (shankha) trong bàn tay là dấu hiệu 
khẳng định pho tượng nữ thần Dương Lệ là nữ thần Lakshmi chứ không phải nữ thần Uma. 
Theo thần thoại của Hindu giáo, shankha là biểu tượng thiêng của vị thần bảo hộ Visnu. 
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Còn trong các văn bản Hindu giáo, shankha được ca tụng là người ban tặng danh tiếng, 
trường thọ và thịnh vượng, là người gột sạch tội lỗi và là nơi trú ngụ của Lakshmi, người 
được sinh ra từ cuộc khuấy biển sữa, nữ thần tài lộc và may mắn, vợ của thần Visnu. Vì vậy, 
nữ thần Lakshmi (hay được gọi với tên khác là Sri) thường được thể hiện cầm chiếc tù và 
ốc shankha trong tay. Do thiếu tài liệu của H. Parmentier, nên trong cuốn sách của mình, Lê 
Đức Thọ đã phỏng đoán tượng Dương Lệ là tượng Uma. Tương tự như vậy, vì những chi 
tiết đầu tóc và trang phục được thể hiện rất mờ và gần như chỉ phác qua, nên tác giả Lê Đức 
Thọ cũng chỉ đoán chừng tượng Dương Lệ có niên đại cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10 và thuộc 
phong cách Trà Kiệu. 
Thế nhưng, thật tiếc là, 
cho đến nay, theo bảng 
niên đại và phong cách 
mà các nhà nghiên cứu 
đã chấp nhận và thường 
sử dụng, thì cuối thế 
kỷ 9 và đầu thế kỷ 10 
(875 - 915) là quãng 
thời gian của phong 
cách Đồng Dương, còn 
phong cách Trà Kiệu 
chỉ bắt đầu từ giữa đến 
cuối thế kỷ 10(6).

Sau khi xác định được là nữ thần Lakshmi, chúng tôi mới nhận thấy, tượng Dương Lệ 
có tư thế ngồi, mang bộ y phục và được tạo dáng giống với một loạt tượng Sri và Lakshmi 
của Champa đã được phát hiện như bức phù điêu ở Đồng Dương, hai bức tượng đá Trà 
Kiệu và một số hình gốm ở Mỹ Sơn. Chiếc trán cửa hình lá nhĩ (tympanum) được phát hiện 
tại ngôi đền trong vòng tường bao thứ nhất của khu di tích Đồng Dương (hiện ở Bảo tàng 
Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Cao 93cm, số 18.2) thể hiện lễ tôn phong (abhiseka) nữ thần Sri 
(Lakshmi). Ở trung tâm lá nhĩ là hình nữ thần Lakshmi với bộ ngực to căng tròn và bộ tóc 
rất lớn trên đầu đang ngồi trong tư thế đặt chân này nằm lên chân kia (virasana). Hai tay nữ 
thần đặt lên hai đầu gối, trong mỗi bàn tay cầm một vật gì đó (bông sen ?). Hai bên lá nhĩ, 
hai con voi cùng hướng vào và giơ cao vòi lên làm thành chiếc tán lớn che cho nữ thần. Nữ 
thần mình để trần, chỉ đeo ở tai đôi hoa tai lớn.

Tượng thứ hai là tượng Sri (Lakshmi) có vầng hào quang sau đầu xuất xứ từ Trà Kiệu, 
hiện trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (số đăng ký: 18.1), là một bức tượng 
lớn (cao 132cm). Nữ thần Lakshmi của Trà Kiệu cũng được thể hiện mình trần với bộ ngực 
to tròn, ngồi trong thư thế virasana (chân phải đặt nằm lên chân trái), hai tay cầm ở trên hai 
đầu gối hai bông sen. Theo J. Boisselier, dường như bức tượng thuộc vào giai đoạn đầu của 

Hai tượng Lakshmi Trà Kiệu
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phong cách Trà Kiệu vì còn có nhiều đặc điểm của phong cách Khương Mỹ: đồ trang sức 
không có chuỗi nạm ngọc, vòng kiềng có các trang trí lớn móc vào, bộ mặt có những nét hơi 
nặng nề... Tuy nhiên, đồ đội đúng là của phong cách Trà Kiệu với tấm che búi tóc hình chóp 
nón để lộ ra những chuỗi tóc tết của mái tóc, nhưng chiếc vương miện gồm những chét hoa 
nhỏ trung gian đặt sau chiếc băng nhỏ. Vì các nét bị mờ, nên như J. Boisselier đã nhận xét, 
khó có thể xác định được cách cấu tạo đúng của bộ y phục của pho tượng, mà chỉ thấy thân 
trước xếp lại và siết chặt bởi mép trên của chiếc sarong (tấm vải quấn quanh eo làm váy)(7). 
Chúng tôi muốn bổ sung thêm một chi tiết: phần thân trước xếp lại tạo thành các đường kẻ 
dọc từ phía trong bụng vắt ra phía trước rốn, rồi chảy dọc theo bụng xuống dưới. 

Bức tượng Lakshmi thứ hai của Trà Kiệu được tạc trong một tấm lá nhĩ không lớn lắm 
(cao 60cm) và còn khá nguyên vẹn. Hiện nay, chiếc lá nhĩ Trà Kiệu này được trưng bày tại 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh(8). J. Boisselier cũng đã đề cập tới chiếc 
lá nhĩ Lakshmi này (lúc đó còn của Bảo tàng Đà Nẵng) khi phân tích các tác phẩm điêu 
khắc thuộc phong cách Trà Kiệu. Theo J. Boisselier, tất cả những nét đặc biệt của phong 
cách Trà Kiệu được tìm thấy trên bức tượng Sri (Lakshmi) cầm hai búp sen của Trà Kiệu: 
đội một vương miện với những chét hoa trung gian; mặc chiếc váy hai lớp với một nếp bẻ 
lại và xếp lại; chiếc vòng cổ được làm bằng ba dây ngọc kết lại với nhau; các kích thước 
của thân mình không cân xứng với cái đầu quá lớn, cái cầm rất nặng nề; đôi mắt hình khuy 
cài áo; một nụ cười bình thường; một cỡ người và một xương quai xanh hẹp không thể tin 
là có thật được”(9). 

Ngoài hai bức tượng đá có xuất xứ từ Trà Kiệu ra, hiện nay, tại Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng, còn trưng bày và lưu giữ một số hiện vật gốm không lớn hình lá nhĩ mang 
hình nữ thần Lakshmi (hiện vật được trưng bày cao 60cm, rộng 45cm và dày 35cm, mang 
số 18.1) có nguồn gốc từ Mỹ Sơn. Các hình nữ thần Lakshmi trên các hiện vật gốm Mỹ Sơn 
đều được thể hiện giống hai bức tượng đá Trà Kiệu: mình trần, ngực căng tròn, đầu to, bộ tóc 
cao hình chóp, ngồi trong tư thế đặt chân này lên chân kia, đặt hai bàn tay cầm hai bông sen 
đặt lên hai đầu gối, nhưng với một nghệ thuật và kỹ thuật thô phác và đơn giản hơn nhiều.

Như vậy là, trong nghệ thuật Champa, có cả một truyền thống tượng Lakshmi mình 
trần, ngực tròn căng, tóc búi cao, ngồi trong tư thế chân nọ đặt nằm lên chân kia, hai tay cầm 
vật biểu trưng (búp sen hay tù và ốc) đặt lên hai đầu gối, mặc bộ y phục có một thân nhỏ xếp 
nếp vắt từ trong ra ở ngang tầm rốn... Và theo quan sát, nghiên cứu của chúng tôi, ngoài kiểu 
dáng và tư thế ngồi ra, pho tượng Lakshmi Dương Lệ còn có một chi tiết giống các tượng đã 
được phân tích ở trên: chiếc thân trước xếp nếp của chiếc váy vắt từ trong ra và buông chảy 
dài trước bụng. Chi tiết này chỉ được hiện ra khá mờ bằng những đường khắc vạch không 
sâu chạy song song với nhau. Ngoài ra, chính qua thân trước của tấm váy, chúng tôi nhận 
thấy có sự chuyển tiếp mang tính phong cách giữa các tượng Lakshmi (những tượng có thể 
quan sát được rõ bộ y phục): từ kiểu thân trước rất dài chảy qua cả bụng và hai cẳng chân 
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để buông xuống đất ở tượng Dương Lệ đến kiểu thân trước dài, nhưng chỉ chảy qua bụng 
ở pho tượng Sri Trà Kiệu và kết thúc ở kiểu thân trước chỉ thõng xuống một đoạn khá ngắn 
trước bụng ở bức tượng trên chiếc lá nhĩ Trà Kiệu. Thật lý thú là, chiếc váy có một thân rất 
dài của tượng Lakshmi Dương Lệ rất giống kiểu váy có nếp xếp đứng với một thân rất dài, 
cũng xếp lại, trải ngang ra và hạ xuống của phong cách Mỹ Sơn E.1 (629 - 757) mà ông J. 
Boisselier đã phục dựng lại được qua những bức tượng nữ đầu tiên có thể nghiên cứu được 
y phục(10). Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy ở các tượng ngồi như Parvati trong bức phù điêu 
Siva múa Mỹ Sơn C.1 và tượng Ganesha ngồi Mỹ Sơn B.3 của phong cách Mỹ Sơn E.1, có 
thể thấy rõ chiếc thân trước dài có xếp nếp buông chảy qua bụng và hai chân như của tượng 
Dương Lệ. Như vậy, theo chúng tôi, kiểu y phục với một thân trước dài xếp lại đã phần nào 
cho thấy sự hiện diện của phong cách cổ Mỹ Sơn E.1 ở pho tượng Lakshmi Dương Lệ.

Ngoài ra, qua khảo cứu của chúng tôi, tạo hình các bộ phận trên khuôn mặt của tượng 
Dương Lệ có những nét rất dễ nhận ra: khuôn mặt hơi bầu bĩnh có một hình thù thanh tú 
với những khối ở chung quanh đôi mắt, chung quanh miệng và ở kề cạnh mũi được thể 
hiện rất hiện thực và tự nhiên; đôi mắt nằm ngang hơi khép lại với các mi mắt được chỉ 
ra rõ ràng, có đồng tử rất sống động; cặp lông mày là một đường quanh co và liên tục hơi 
nổi; miệng khá lớn có đôi môi dày mọng; trán rộng; cằm nở; tai to được chạm khắc nổi 
rõ các vành tai; cánh mũi rộng... Những nét tạo hình trên khuôn mặt của tượng Lakshmi 
Dương Lệ, theo chúng tôi, rõ ràng rất gần với những gì là đặc trưng của phong cách cổ 
Mỹ Sơn E.1: miệng lớn có đôi môi dày; đôi mắt mở có đồng tử với khối lượng các mi mắt 
được chỉ ra rõ ràng; bộ lông mày thành hàng liên tục, quanh co, nhưng ít dô ra; phía dưới 
mũi rộng; việc cấu tạo những khối ở chung quanh đôi mắt và ở kề cạnh mũi chứng minh 
một nền khoa học thực tế...(11). Sang các phong cách sau, ví dụ, đến phong cách Đồng 
Dương, như J.Boisselier đã khái quát, các khuôn mặt đều rộng với chiếc cằm rất ngắn, 
trán hẹp và dẹt, thường bị hạn chế bởi hai mũi tóc kéo dài gần tới chỗ gập nhau của đôi 
hàng lông mày được chỉ ra bằng một đường liên tục, quanh co và rất nổi, chạy tới tận hai 
thái dương; mắt dài, có khóe hơi cong lên, mi mỏng, nói chung đôi mắt được thể hiện khá 
đúng mặc dù nét vẽ chỉ là phác qua; phía dưới mũi rất rộng và ngang, sống mũi hơi cong...
(12). Tiếp tục, đến phong cách Trà Kiệu, thì như P. Stern và J. Boisselier đã chỉ ra: đối lập 
với của phong cách Đồng Dương, sự khỏe khoắn và thô phác đã nhường chỗ cho vẻ dịu 
dàng, đôi khi ngay cả trên nụ cười, tương hợp với tính duyên dáng trong tư thế; cung mày 
ở Trà Kiệu, tuy còn nổi gờ, nhưng thanh tú và tách thành hai cung riêng biệt; ở Trà Kiệu, 
mắt dài, hình hạnh nhân, thường không có viền...(13).

Như vậy là, qua những điều đã được trình bày và phân tích, chúng tôi cho rằng trong 
nghệ thuật Champa, có cả một truyền thống tượng Lakshmi được thể hiện ngồi với hai tay 
cầm hai vật thiêng (hoa sen hoặc tù và ốc) đặt lên hai đầu gối. Và truyền thống này bắt đầu 
ngay từ thế kỷ 8 trong phong cách Mỹ Sơn E.1 với pho tượng tuyệt đẹp được phát hiện 
ở Dương Lệ và tiếp tục duy trì và phát triển gần như liên tục ở hai phong cách lớn Đồng 
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Dương và Trà Kiệu (thế kỷ 9 - 10). Hơn thế nữa, giờ đây, với việc tượng Dương Lệ được 
công nhận là Bảo vật Quốc gia, truyền thống tượng Lakshmi đã đóng góp cho nền nghệ 
thuật cổ Champa thêm một kiệt tác tượng nữ, kiệt tác thứ hai (kiệt tác thứ nhất là tượng 
Devi Hương Quế). 

Có lẽ, theo chúng tôi, xét dưới góc độ giá trị tạo hình, pho tượng Dương Lệ có nhiều 
điểm giống có thể so sánh được với tượng Devi Hương Quế (cao 40cm, Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh), một trong những hiện vật Champa được công nhận là 
Bảo vật quốc gia ngay trong đợt đầu tiên (năm 2012). Theo đánh giá của các chuyên gia, 
pho tượng Devi Hương Quế có một hình thù đẹp với đôi vai rộng, lồng ngực hẹp, đôi vú 
căng trẻ trung, một ngoại lệ trong thẩm mỹ Ấn Độ. Khuôn mặt của tượng vừa dịu dàng vừa 
trong sáng và đậm chất nữ giới. Bộ lông mày rậm hình vòng cung tô điểm cho cặp mắt lớn 
đã thực sự nằm ngang. Chiếc mũi thanh tú và sống mũi hơi lõm vào, khiến cho mũi có một 
trắc diện hơi hếch lên, một đặc điểm thường thấy trong nghệ thuật Chăm. Đôi môi dày được 
chỉ ra một cách trang nhã bằng một hình thù đẹp của các khóe môi và của đường rãnh ở môi, 
những chi tiết hiếm thấy trong nghệ thuật tạc tượng ở khu vực Đông Nam Á(14). Thế nhưng, 
rõ ràng là, xét trong lịch sử tiến trình các phong cách của nghệ thuật Champa, pho tượng 
Dương Lệ thuộc phong cách cổ hơn: phong cách Mỹ Sơn E.1 và có niên đại sớm hơn: thế 
kỷ 8. Còn nếu nhìn từ góc độ tôn giáo thì xét về mặt nào đấy, có thể thấy, cả hai nữ thần lớn 
là Devi (tức Uma) và Sri (tức Lakshmi) của Hindu giáo đều được tôn thờ và phổ biến trong 
lịch sử Champa. Vì vậy, bên cạnh truyền thống tượng Devi, trong nghệ thuật Champa, còn 
có cả một dòng tượng Sri đẹp và đặc sắc.
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DUONG LE STATUE AND THE TRADITION 
OF LAKSHMI STATUE IN CHAMPA ART

Ngo Van Doanh

Among 22 National Treasures recognized by the Prime Minister in 2018, there are four 
Champa sculpture artifacts: Uma statue of Duong Le (Quang Tri Museum), Dong Duong altar 
(Museum of Cham Sculpture - Da Nang), the priest statue of Phu Hung (General Museum 
of Quang Ngai Province) and statue of Siva (Linh Son Pagoda, Nhon Hoi commune, Quy 
Nhon city). This article focuses on the statue of Uma Duong Le.

The author states that there is a tradition of Lakshmi statue in Champa art. This type 
of statue is often shown sitting with two sacred objects in hand (lotus and snail horn) resting 
on the knees. This tradition began from the 8th century in My Son E.1 style with the beautiful 
statue discovered in Duong Le and developed continuously in two major styles, Dong Duong 
and Tra Kieu (9th - 10th centuries).

It can be said that the Lakshmi statue tradition has contributed to the ancient art of 
Champa another masterpiece of the goddess statue.


