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NIEÂN ÑAÏI VAØ CHUÛ NHAÂN XAÂY DÖÏNG 
DI TÍCH THAÙP MAÃM (BÌNH ÑÒNH)

Hoàng Văn Thưởng*

Vài nét về di tích Tháp Mẫm
Tháp Mẫm (thôn Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định) là một di tích kiến trúc đền - tháp Champa nổi tiếng đã được nhà Khảo cổ học 
người Pháp J.Y. Clayes (Viện Viễn Đông Bác Cổ) khai quật lần đầu vào năm 1934. Kết 
quả đã xác định đây là một di tích rất có giá trị, phản ánh tính sáng tạo và độc đáo trong 
kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc Champa. Mặc dù, kiến trúc đã bị sụp đổ, chỉ còn lại phế 
tích, nhưng qua đợt khai quật đã thu thập được một khối lượng lớn các hiện vật có thể 
khối, nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, đã xác lập một phong cách nghệ thuật điêu khắc 
Champa riêng biệt - phong cách Tháp Mẫm. 

Trong hệ thống các di tích kiến trúc đền - tháp Champa giai đoạn sớm cũng như 
các giai đoạn muộn sau này, chưa thấy di tích nào có một hệ thống tượng thờ và trang trí 
kiến trúc nhiều và hoành tráng như ở di tích Tháp Mẫm. Nó thể hiện sự quan tâm đầu tư 
một cách mạnh mẽ, không chỉ trong trang trí mà ngay cả việc cải tạo mặt bằng để xây 
dựng kiến trúc. Với vị trí nằm trong khu vực thành Ngoại của thành Chà Bàn cổ, xung 
quanh lại có mối liên hệ gần gũi với các di tích kiến trúc đồng đại, có vị trí, chức năng 
quan trọng... Nhiều khả năng, Tháp Mẫm là một trung tâm cử hành nghi lễ tôn giáo, tâm 
linh của giới quý tộc Champa trong tiểu quốc Vijaya. Đây là một di tích mang đậm tính 
chất cung đình, có vai trò quan trọng trong đời sống tôn giáo của triều đình Champa lúc 
bấy giờ.

Mặt bằng tổng thể di tích xuất lộ trong cuộc khai quật năm 2011 của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia cho thấy: di tích Tháp Mẫm là một tổ hợp kiến trúc đồ sộ với đầy đủ các 
loại hình kiến trúc quan trọng của một khu vực đền - tháp Champa, thể hiện rõ sự chặt 
chẽ về vũ trụ quan Hindu giáo của người Champa đương thời. Những dấu tích nền móng 
kiến trúc xuất lộ cho biết đây là một nhóm các đền - tháp, trong đó tháp Giữa có vai trò 
là một tháp chính, một Kalan rõ nét với quy mô to lớn và kết cấu vững chắc hơn hẳn các 
tháp phụ xung quanh. 

* Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

54

Kết quả 2 cuộc khai quật khảo cổ (1934 và 2011) ngoài việc làm rõ mặt bằng tổng 
thể của di tích còn thu thập được một khối lượng lớn các hiện vật, trong đó có hàng 
loạt các khối tượng tròn của linh thú (Rồng, Makara, Sư tử, Garuda, Gajasimha...), đặc 
biệt là những bức phù điêu thể hiện các vị thần linh tối cao của Hindu giáo (Trimurti: 
Shiva, Brahma, Visnu). Ngoài ra, trong quá trình khai quật, các loại hình vật liệu xây 
dựng, trang trí kiến trúc và các loại đồ dùng sinh hoạt cũng được đưa lên khỏi lòng 
đất, giúp ích cho quá trình nhận thức, tìm hiểu lịch sử hình thành, biến đổi của di tích 
Tháp Mẫm.

Mảnh vỡ của Yoni phát hiện được ở khu vực trung tâm di tích trong cuộc khai quật 
năm 1934 mà J.Y.Clayes gọi là “các mảnh vỡ của chậu đựng nước thánh” (J.Y.Clayes 
2011:164-170), có thể cho biết tháp Giữa (Kalan chính) thờ thần Shiva, một trong tam 
vị nhất thể (Trimurti) của Hindu giáo, dưới hình thức thờ bộ ngẫu tượng Linga - Yoni 
(Linga luôn đi kèm với Yoni nhưng trong 2 cuộc khai quật đều chưa tìm được dấu tích 
của Linga) đặt trên một bàn thờ ở giữa lòng tháp: “...chiếc bàn thờ với một góc bị vỡ, 
một chiếc khăn được trang trí ngọc trai và hình sư tử hoặc chim thần Garuda ở các 
góc, đá lát dưới bàn thờ bị đâm thủng” (J.Y.Clayes 2011:164-170).

Mặt bằng phục dựng di tích Tháp Mẫm
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Các tháp phụ khác xây dựng xung quanh tháp chính trong vòng tường bao (tháp 
Hỏa, tháp Cổng, tháp Nam, tháp Bắc, tháp Tây)... có khả năng đây là những tháp thờ 
các vị thần khác của Hindu giáo (Brahma, Visnu…) hoặc các vị thần phương hướng 
(Dikpalakas). 

Người Chăm theo Hindu giáo nhưng thiên về Shiva giáo, tôn thờ thần Shiva là vị 
thần tối cao và phổ biến, nhất là khi vị thần này được các vua Champa đồng nhất với 
vương quyền của mình thông qua một hình thức tín ngưỡng rất đặc trưng của người 
Chăm: tín ngưỡng Thần - Vua (Devaraja). Tuy nhiên, “sự ưu trội của việc thờ cúng thần 
Shiva nhưng không hề làm suy giảm đến sự tôn kính đối với hai vị thần khác trong Tam 
vị nhất thể (Brahma, Visnu)” (R.C. Majumdar 1985: 50).

“Hố Thiêng” được bố trí tại trung tâm tháp chính đã bị xâm phạm, đào bới... trước 
khi J.Y. Clayes tiến hành khai quật: “...tất cả được tìm thấy trên một cái giếng có 
đường kính nhỏ 0,5m trong lớp đất đá ong và có đầy cát. Mặc dù bị kẻ cắp đột nhập 
thường xuyên vào hầm thiêng, một vài miếng vàng lẻ được tìm thấy trong cát sâu 
dưới 1m” (J.Y. Clayes 2011:164-170).

Hiện nay, những tác phẩm điêu khắc phát hiện được tại Tháp Mẫm trong hai cuộc 
khai quật (1934-2011) đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 
Bảo tàng Bình Định, Bảo tàng Lịch sử Tp. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình 
Huế và nhiều nhất ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Bảo tàng Guimet (Pháp) 
hiện lưu giữ, trưng bày một số hiện vật khai quật từ Tháp Mẫm và Bảo tàng Quốc gia 
Băng Cốc (Thái Lan) cũng có một số tác phẩm điêu khắc bằng đá như tượng Sư tử, 
Garuda... (quà của triều đình Huế tặng cho hoàng gia Thái Lan) có xuất xứ từ Tháp Mẫm. 

Về niên đại và chủ nhân xây dựng
Trong cuộc khai quật năm 2011, chúng tôi phát hiện được một số hiện vật gồm: 1 

mảng trụ đỡ (đà dọc khung cửa?) hoặc “bia ký ?”… không còn nguyên vẹn, bị hư hỏng 
quá nhiều (có kích thước, hình dạng tương đối giống hiện vật mang số đăng ký 1,14 = 
BTC 379 hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng) cùng một số mảnh 
vỡ bằng đá có kích thước to nhỏ, dày mỏng... khác nhau. Tất cả đều chỉ được nhận dạng 
qua một vài dòng văn khắc bằng ngôn ngữ Chăm cổ (Old Cam). Rất tiếc, do điều kiện 
kỹ thuật, đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa “giải mã” được những dòng văn 
khắc trên. 

Tuy nhiên, các dòng văn khắc còn lại trên các hiện vật khai quật năm 1934 hiện 
đang lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng: mảnh vỡ của 1 hiện vật bằng đá chưa 
xác định được loại hình (BTĐN 104); Đà dọc khung cửa (BTĐN 130); Mảnh bệ tượng 
thần Dvarapala (BTĐN 171)... đều đề cập đến danh xưng Sri Jaya Simhavarmadeva 
và Sri Harideva (Arlo Griffiths, Amandine Lepoutre, William A. Southworth & Thành 
Phần 2012: 95-104). 
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Cần nói thêm là hoàng tử Sri Harideva được phong tước Kế vương (Pulyan Sri 
Yuvaraja Vloom) năm 1257, lên ngôi vua năm 1265 sau khi lật đổ vua Jaya Indravarman 
VI, lấy vương hiệu là Jaya Simhavarman (Jaya Simhavarman III: 1265-1277), đến năm 
1277 mới làm lễ đăng quang lại đổi vương hiệu là Indravarman (Indravarman IV: 1277-
1287). Vua Indravarman IV chính là vua cha của Hoàng tử Harijit (sau này lên ngôi vua 
cũng lấy vương hiệu là Jaya Simhavarman - Jaya Simhavarman IV: 1287-1307), sử Việt 
gọi là vua Chế Mân, chồng Huyền Trân - công chúa Đại Việt. 

Từ diễn biến địa tầng, tính chất di tích, kỹ thuật xây dựng, vật liệu kiến trúc, các 
loại hình di vật thu được trong 2 cuộc khai quật, có thể xác định tổng thể di tích kiến 
trúc Tháp Mẫm được xây dựng đồng thời, liên tục trong cùng một giai đoạn. Đặc biệt, 

Hiện vật có dấu tích minh văn Champa phát hiện năm 2011 tại di tích Tháp Mẫm

Các mảnh đá có dấu tích minh văn Champa phát hiện năm 2011 tại di tích Tháp Mẫm 



Thông báo Khoa học 2015 **

57

từ thông tin của các dòng văn khắc để lại trên mảnh vỡ các hiện vật, chúng tôi thiên về 
luận cứ: các dòng văn khắc có cùng niên đại với các hiện vật, đồng thời xác định di tích 
Tháp Mẫm được xây dựng dưới triều vua Indravarman IV (1265 - 1287), một vị vua anh 
hùng cùng với con là hoàng tử Harijit lãnh đạo nhân dân Champa giành thắng lợi trong 
cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (1283 - 1285).
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THE MẪM TOWER (BÌNH ĐỊNH PROVINCE)
CONSTRUCTION DATE AND OWNERS

Hoàng Văn Thưởng

The site of Mẫm Tower (Vạn Thuận village, Nhơn Thành commune, An Nhơn town, 
Bình Định province) was discovered and excavated in 1934 by the French archaeologist 
Clayes (EFEO). In 2011, the Vietnam National Museum of History carried out an excavation 
there. Based on inscriptions on unearthed materials, it could be identified that the tower 
was built under the reign of king Indravarman IV (1265 - 1287), who, together with his son, 
Harijit, had led Cham people to victory in the war against the Yuen - Mongol aggression 
(1283-1285). 


