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HÖÔNG QUEÁ - MOÄT DI TÍCH CHAMPA COÙ GIAÙ TRÒ
Ngô Văn Doanh*

Huyện Quế Sơn là một đơn vị hành chính cấp huyện được thành lập muộn và trên cơ sở 
gắn kết một số tổng của 2 huyện liền kề. Về sự việc này, sách Đại Nam nhất thống chí của 
Quốc sử quán triều Nguyễn đã chép rõ ràng như sau: “huyện Quế Sơn. Ở cách phủ Thăng 
Bình 9 dặm về phía bắc; đông tây cách nhau 65 dặm, nam bắc cách nhau 16 dặm; phía đông 
đến biển giáp địa giới huyện Lễ Dương chừng 2 dặm, phía tây đến bảo Bảo Định giáp Man 
Động, phía nam đến địa giới huyện Lễ Dương, phía bắc đến địa giới huyện Duy Xuyên, phủ 
Điện Bàn. Nguyên là đất 2 huyện Duy Xuyên và Lễ Dương, năm Minh Mệnh thứ 14, trích 
lấy đất 4 tổng thuộc huyện Duy Xuyên và 1 tổng thuộc huyện Lễ Dương đặt huyện này, lệ 
vào phủ Thăng Hoa” (Quốc sử quán triều Nguyễn 1997: 336-337). Như vậy, nếu nhìn vào 
bản đồ phân bố các di tích cổ Champa thì huyện Quế Sơn và đặc biệt là địa vực làng Hương 
Quế nằm bên trong khu vực “dày đặc” những di tích Champa lớn và quan trọng, như: Mỹ 
Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Chiên Đàn và Khương Mỹ. Những di tích trên cũng đã được 
ghi chép vào bộ sách Đại Nam nhất thống chí: “Tháp cổ Chiêm Thành: ở phía đông và phía 
tây xã Đông Ba, huyện Diên Phước (nay là huyện Điện Bàn), có 2 cây tháp nay đều đổ nát, 1 
tháp đổ xuống thành gò ước hơn một mẫu, năm nào gặp đại hạn cầu đảo thường có linh ứng; 
1 tháp ở xã Câu Nhi nay vẫn còn, lại ở huyện Hà Đông (nay là Tam Kỳ và Núi Thành) cũng 
có 2 cây tháp: một tháp ở xã Chiên Đàn đã đổ nát, dấu vết vẫn còn, một tháp ở xã Khương 
Mỹ, ba tòa liền nhau, cao 80 trượng, phía trên có lỗ thông thiên, phía trong có tượng đá, nay 
đã đổ nát, tương truyền đây là chỗ táng vợ vua Chiêm Thành; lại ở huyện Lễ Dương (nay 
là huyện Thăng Bình) cũng có 2 cây tháp cách nhau 15 trượng, một tháp cao 4 trượng xây 
bằng gạch, phía trên hình bát giác, phía dưới hình vuông, mỗi mặt dài một trượng” (Quốc 
sử quán triều Nguyễn 1997: 360). Thế nhưng, vì nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do đã bị 
đổ nát từ lâu, nên nếu so với các di tích đã được biết đến khác thì các dấu tích kiến trúc và 
di vật cổ của thời kỳ Champa tại huyện Quế Sơn nói chung và làng Hương Quế nói riêng 
được biết đến muộn và ít hơn.

Trong cuốn sách Thống kê khảo tả các di tích Chàm ở Trung kỳ tập 1 đồ sộ và chi tiết 
của ông H. Parmentier xuất bản năm 1909 ở Pháp (H. Parmentier 1909), cái tên Hương 
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Quế chưa được biết đến. Rất có thể là khi đó các di tích Champa ở đây đã bị đổ nát quá 
nhiều rồi, nên nhà khoa học người Pháp này không đưa tên di tích Hương Quế vào công 
trình của mình, mặc dầu ông đã biết đến 1 hiện vật rất nổi tiếng có xuất xứ từ địa điểm 
này: tượng Devi Hương Quế. Như các tài liệu cho biết, vào năm 1901, ông Louis Finot 
đã phát hiện 1 pho tượng nữ thần đẹp và khá lớn của Champa (cao 38,5cm, rộng 24,6cm, 
dày 11,8cm, nặng 20kg) tại làng Hương Quế. Sau đấy, ông H. Parmantier đưa pho tượng 
về Bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia). Đến năm 1954, người Pháp 
chuyển tượng về Bảo tàng Blanchard de la Brosse ở Sài Gòn (nay là Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh). Từ đó cho đến nay, pho tượng nữ thần Hương Quế được lưu 
giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2012, trong đợt 
xét đầu tiên, pho tượng Devi Hương Quế của Bảo tàng Lịch sử Tp. Hồ Chí Minh đã được 
công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà tượng nữ thần Hương Quế được Nhà nước công nhận là 
Bảo vật Quốc gia ngay trong đợt đầu. Việc tượng được đưa ngay về Bảo tàng Louis Finot 
ở Hà Nội và sau đó lại được chuyển tới Bảo tàng Blanchard ở Sài Gòn vào năm 1954 đã 
phần nào cho thấy giá trị của pho tượng này. Ngoài ra, trong các công trình nghiên cứu và 
giới thiệu về nghệ thuật tượng cổ Champa, pho tượng nữ thần Hương Quế cũng luôn được 
đánh giá và khen ngợi đặc biệt. Cho đến nay, những phân tích và đánh giá của nhà nghiên 
cứu nghệ thuật Champa nổi tiếng người Pháp J. Boisselier là sâu sắc nhất và chi tiết nhất.

Theo J. Boisselier, pho tượng Hương Quế “là một trong những hình chạm nổi hằn lên 
đẹp nhất của nền nghệ thuật tạc tượng Chàm” (J. Boisselier 1963: 65-66). Sau lời khẳng định 
trên, ông phân tích: “Thân tượng dường như đã có một hình thù khá tốt, với đôi vai rộng, 

Nhà thờ tộc Phạm và tấm bia ký Chăm
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một bộ lồng ngực hẹp trên có được đánh 
dấu những nếp xếp đẹp không rõ lắm, 
đôi vú tương đối ít phát triển dưới tầm 
mắt của nền thẩm mỹ Ấn Độ nhưng dây 
thắt ở vai và xương bả vai được chạm 
một cách không mềm mại và đem lại 
ấn tượng có một áo may-ô xiết chặt 
phần dưới cổ. Chính khuôn mặt tiết lộ 
ra những đức tính tốt đẹp nhất. Khuôn 
mặt vừa dịu dàng vừa trong sáng, rất 
nữ tính và chẳng còn giữ lại chút gì của 
phong cách Đồng Dương. Phần trước 
của mái tóc đã bị phá hỏng nhưng chắc 
chắn là nó không có những vòng cong 
trên trán. Trái lại “râu quai nón” lại 
được khắc họa một cách kín đáo, đó là 
vật kỷ niệm duy nhất của phong cách 
Đồng Dương. Bộ lông mày rậm, hình 
vòng cung, ít có làn sóng, thật sự nằm 
ngang, mà con ngươi có thể đã tiếp nhận một vật gì che lấy. Mũi xinh hơn mũi các tượng 
đàn ông và sống mũi hơi lõm vào, đem lại cho mũi một trắc diện hơi hếch khá quen 
thuộc trong nghệ thuật Chàm. Đôi môi dày được thể hiện một cách thanh nhã bởi một 
hình thù đẹp của các khóe môi và của đường rãnh ở môi thường hay bị bỏ quên trong 
nền tạc tượng ở miền Đông Nam châu Á. Đồ đội là chiếc jata hình chóp nón tiết diện của 
phong cách, với 4 chuỗi tóc tết ngang mà không phải là 3 như thường lệ. Chiếc jata có 
kích thước dài hơn của các bức tượng đàn ông. Người ta lưu ý rằng, nó được trang trí hình 
trăng lưỡi liềm khẳng định vai trò sakti của Siva và không thể xác minh rõ ràng hơn nữa 
lai lịch của nó… Đó là lý do khiến chúng tôi ưa thích tên Devi, có tính chất chung hơn, 
hơn là tên Parvati mà nói chung bức tượng được gọi. Bức ngẫu tượng có 2 đồ trang sức 
di chuyển được. Nhằm mục đích đó, các dái tai được đục thủng lỗ và những lỗ mộng đã 
từng có ở phần trước mái tóc, trong đó một lỗ còn thấy rõ; chắc chắn là vì các lỗ mộng 
mà mái tóc đã bị phá hỏng. Người ta chỉ lấy làm tiếc rằng phần dưới của bức tượng đã bị 
mất” (J. Boisselier 1963: 65-66).

Trong đoạn phân tích và đánh giá kiệt tác pho tượng nữ thần, J. Boisselier cũng có nhắc 
tới những hiện vật khác ở Hương Quế: “ngoài những bức chạm khác, cùng một di chỉ, lại đã 
cung cấp thêm một tympan mà bức tượng trung tâm bận một sampot có thân lớn của phong 
cách và một tấm bia bằng chữ Chàm cổ có một lời khẩn cầu thần Harinandilingesvara mang 

Tượng nữ thần Devi được phát hiện tại Hương Quế
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niên đại 1111 Công nguyên. Tấm bia này rõ ràng là muộn hơn những bức tượng đã sưu tầm 
được” (J. Boisselier 1963: 65-66).

Vì chỉ được nhắc tới thông qua một pho tượng, cho nên, trong những lần đi điều tra 
nghiên cứu các di tích Champa ở miền Trung, tôi đã không có ý định tìm đến Hương Quế. 
Thế nhưng, một lần rất tình cờ vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước ở Đà Nẵng, nhà văn 
Nguyên Ngọc nói với tôi là, trong một khu nhà thờ tộc Phạm ở Quế Sơn, có tượng và bia ký 
Champa. Thế là, ngay lập tức, chúng tôi (nhà văn Nguyên Ngọc, GS.Trần Quốc Vượng và 
tôi) đến ngay khu đền thờ tộc Phạm. Đến nơi, sau khi thăm hỏi các cụ già ở địa phương, tôi 
mới biết, nơi mà tôi vừa đến chính là nơi đã phát hiện được pho tượng nữ thần Hương Quế 
nổi tiếng. Khi ấy, qua những gì được thấy, đặc biệt là pho tượng bò lớn bằng đá, chiếc trán 
cửa bằng đá, tấm bia ký bằng đá khá lớn và còn nguyên vẹn, tôi đã ngạc nhiên về tầm quan 
trọng, quy mô của di tích Champa tại Hương Quế đồng thời có ý định khảo cứu kỹ hơn một 
số hiện vật, dấu tích Champa ở đây.

Tuy chưa có những nghiên cứu sâu về những hiện vật và dấu vết các di tích, song 
cho đến nay, tôi vẫn cho rằng Hương Quế (chủ yếu là khuôn viên nhà thờ họ Phạm) là 
một di tích Champa lớn và quan trọng. Theo tôi, nếu xét dưới góc độ lịch sử mỹ thuật thì 
chỉ cần qua kiệt tác pho tượng nữ thần thôi, Hương Quế đã xứng đáng được ghi danh là 
di tích nghệ thuật cổ Champa rồi. Thế nhưng, ngoài pho tượng nữ ra, ở Hương Quế vẫn 
còn lưu lại tại chỗ một số hiện vật điêu khắc Champa có giá trị khác, mà tiêu biểu là pho 
tượng bò Nandin bằng đá khá đặc biệt, thuộc nhóm tượng bò đẹp nhất và lớn nhất của 
Champa. Tượng bò dài 1,2m, ngang 0,65m, cao 0,9m. Nằm cân đối, đĩnh đạc, ngẩng đầu 
cao, 2 mắt mở to, đeo chuỗi vòng trang sức quanh sừng. Theo nhận xét của tôi, tượng 
bò Hương Quế mang trong mình tất cả những nét đặc trưng của tượng bò phong cách 

Trà Kiệu. Đó là con bò đực 
có u thuộc truyền thống Ấn 
Độ. Bò nằm, 4 chân xếp lại 
dưới thân mình, đầu hơi 
ngẩng lên, được tạc không 
cầu kỳ như các tượng bò 
của phong cách Trà Kiệu 
thế kỷ 10. Tượng bò Hương 
Quế mang 1 vòng kiềng có 
lục lạc, có khi có nạm ngọc, 
một hình trang trí xiết lấy 
gốc sừng và 1 con mắt ở 
phía trước ít nhiều có nét 
nổi ra. 

Tượng bò Nandin tại di tích Hương Quế
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Cũng trong lần tới Hương Quế 
này, tôi đã thấy chiếc lá nhĩ bằng 
đá. Rất có thể, đó là chiếc lá nhĩ chỉ 
được J. Boisselier nói tới là có “bức 
tượng trung tâm bận một sampot có 
thân lớn của phong cách”. Theo tôi, 
chắc là vì ở trong tình trạng bị hư hại 
nhiều, nên chiếc lá nhĩ Hương Quế 
đã không được J. Boisselier mô tả 
và phân tích. Thế nhưng, qua chiếc 
sampot có thân lớn, nhà nghiên cứu 
người Pháp đã xác định được phong 
cách Trà Kiệu cho chiếc tympan 
Hương Quế.

Như vậy, theo những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, cả 3 hiện vật điêu khắc 
bằng đá đã được biết đến của Hương Quế đều là những tác phẩm điêu khắc thuộc phong 
cách Trà Kiệu thế kỷ 10. Những hiện vật trên chứng tỏ, tại Hương Quế, từ thế kỷ 10, đã 
từng tồn tại một ngôi đền thờ Champa. Không chỉ các hiện vật điêu khắc, mà tại khu di tích 
Hương Quế, hiện vẫn còn giữ lại được một tấm bia đá cổ Champa khá lớn: 1,6m x 1,8m bên 
cạnh chiếc giếng cổ. Việc phát hiện được bia ký ngay tại di tích là một hiện tượng vô cùng 
hiếm gặp đối với các di tích kiến trúc cổ Champa. 

Tấm bia Hương Quế đã được phát hiện và công bố từ năm 1911 (Edouard Huber 
1911). Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà đến nay, các nhà khoa học chỉ cho biết một 
cách rất khái quát về tấm bia này: “Bài minh văn khắc trên 2 mặt của chiếc cột có khoảng 
24 và 25 dòng bằng chữ Chàm cổ. Nội dung nói về việc dâng cúng của Pu lyan Sri Jaya 
Simhavarman cho thần Siva với tên hiệu Harinandalingesvara. Niên đại năm 1033 Saka 
(1111/12CN)” (R.C. Majumdar 1985: 175; Karl-Heinz Golzio 2004: 149).

Như vậy, đến thời vua Jaya Simhavarman, ngôi đền ở Hương Quế đã tồn tại được gần 
2 thế kỷ. Điều này ít nhiều cho thấy tính chất và vai trò to lớn của ngôi đền Hương Quế đối 
với triều đình Champa: đền thờ thần Siva, vật thờ là Linga, bản thân nhà vua làm lễ dâng 
cúng và khắc bia cho ngôi đền. Thế nhưng, thật đáng tiếc như nhiều khu đền tháp Champa 
khác, cả ngôi đền lớn và quan trọng này của Champa tại Hương Quế đã bị đổ nát và trở 
thành phế tích. Mặc dầu vậy, khu vực của ngôi đền Champa xưa ở Hương Quế hầu như chưa 
bị mất hẳn bởi sự tàn phá của thiên nhiên và con người. Rất may, trong khu di tích Champa 
xưa ở Hương Quế, người Việt đã dựng lên ngôi đền thờ tộc họ của mình. Chính nhờ vậy, 
mà các di tích và các hiện vật Champa ở đây, dù đã bị đổ nát và quên lãng, vẫn không bị 
phá hủy. Không phải ngẫu nhiên, cho đến tận những năm gần đây, nhân dân địa phương ở 
Hương Quế vẫn còn phát hiện và bảo vệ những di vật trong khu vực di tích Chăm xưa. 

Lá nhĩ tại di tích Hương Quế
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Tóm lại, theo chúng tôi, ngoài là di tích đền thờ tộc Phạm, Hương Quế còn là một 
di tích đền tháp cổ Champa có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Vì vậy, chúng 
tôi cho rằng, khu đền thờ tộc Phạm hiện nay cần được bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị. 
Như chúng tôi đã trình bày, ngoài những giá trị lịch sử và văn hóa gắn với người Việt, khu 
đền thờ họ Phạm còn lưu giữ và có thể còn chứa trong lòng đất những di vật và di tích có 
giá trị của Champa. Chúng tôi tin rằng, nếu tiến hành nghiên cứu khảo cổ học một cách có 
kế hoạch, chúng ta sẽ có được một khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Champa có giá trị tại 
Hương Quế.
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HƯƠNG QUẾ - AN IMPORTANT SITE OF CHAMPA CULTURE

Ngô Văn Doanh

This site belongs to Hương Quế village, Quế Phú commune, Quế Sơn district, Qủang 
Nam province. This area is also the distribution space of large and important Cham sites, 
such as Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Chiên Đàn and Khương Mỹ. Although the site 
is located within the range of the Phạm family’s temple, archaeological evidence shows 
that there are ruins of ancient Cham temple-tower with great historical, cultural and artistic 
value. Based on the results of the survey, the author proposes to conduct a thorough 
archaeological study to clarify the value of this important monument.


