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1. Di tích kiến trúc Champa tại xã
Hòa Sơn

Di tích được phát hiện là dấu vết một kiến
trúc đã bị sụp đổ để lại dấu tích là một gò đất
không lớn, cao hơn 1,0m so với mặt bằng xung
quanh. Hố khai quật được mở với diện tích 70m²

Cho đến nay, trên đất Đắk Lắk đã phát hiện một
số di tích kiến trúc Champa, bao gồm: Tháp Yang
Prŏng ở huyện Ea Súp, quần thể kiến trúc Cham-
pa ở huyện Cư Kuin và một số phế tích kiến trúc
Champa trên địa bàn huyện Krông Bông. Những
phát hiện trên cho thấy sự giao thoa, tiếp xúc
của vùng đất này với văn hóa Champa, từ đó góp
phần tạo nên vốn văn hóa đặc sắc và độc đáo
của mình. Năm 2019, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã
triển khai một chương trình nghiên cứu các phế
tích kiến trúc Champa trên huyện Krông Bông.
Kết quả của đợt nghiên cứu này đã góp phần quan
trọng trong việc nhận diện giá trị lịch sử - văn hóa
Đắk Lắk nói riêng và của vùng Tây Nguyên nói
chung trong chiều dài lịch sử văn hóa dân tộc.

(10m x 7,0m), theo trục đông - tây. Tọa độ địa lý:
12º29’847” vĩ độ Bắc; 108º17’349” kinh độ Đông;
độ cao 446m so với mực nước biển.

Di tích: Cuộc khai quật đã làm rõ nền móng
của một kiến trúc, được xây dựng vững chắc
bằng gạch. Mặt bằng kiến trúc chính có hình
chữ nhật theo hướng bắc - nam, các góc bắt
vuông vức. Kích thước của kiến trúc dài 5,3m,
rộng 2,5m. Từ thân kiến trúc chính nhô ra là
mặt bằng hệ thống cửa, xây liền khối, liên kết
với móng kiến trúc chính. Hệ thống tường xây
gạch nhiều lớp, chiều cao còn lại từ 0,9m đến
1,04m, gồm 7 lớp gạch xây xếp tạo nên. Gạch
xây dựng có nhiều kích thước, được nung già,
có màu đỏ nhạt hay vàng nhạt, độ cứng cao. Kỹ
thuật xây các viên câu móc nhau tạo sự ổn định
bền vững.

Di vật: tổng số hiện vật thu được là 615, chủ
yếu gồm gạch và gốm (321 mảnh gốm; 300 viên
gạch). Đáng chú ý, giữa lòng kiến trúc có một
lớp “bê tông” gạch dày khoảng 20cm. Dưới lớp
bê tông gạch còn có 1 lớp gốm đã vỡ vụn thành
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nhiều mảnh (không thể gắn chắp). Hiện vật gốm
có thể gắn chắp chỉ phát hiện một chân đèn gốm
kích thước khá lớn với chân cao, dài, bầu to, và 01
chiếc cốc chân cao.

Với quy mô kiến trúc không lớn, kỹ thuật,
mỹ thuật xây dựng đơn giản, cho thấy phế
tích tín ngưỡng này của người Chăm, được
xây dựng khi nhóm người Chăm cư trú ở khu
vực Trung Trung Bộ di cư đến đây để khai thác
lâm sản hoặc trao đổi buôn bán với người miền
thượng và họ đã xây dựng một số tháp hoặc lập
các miếu, bệ thờ để thực hiện các nghi thức
thờ cúng theo tín ngưỡng của mình khi ở quê
hương. Theo dòng lịch sử, có thể đây là giai
đoạn người Chăm di cư sau khi phần đất Nam
Trung Bộ sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt, niên
đại khoảng thế kỷ XV - XVI.

2. Di tích kiến trúc Champa tại xã
Hòa Thành

Hình 1.Mặt bằng kiến trúc của di tích Champa tại xã Hòa Sơn
(Nguồn: Bảo tàng Đắk Lắk)

Kiến trúc được xây chính giữa đỉnh gò cao bằng
phẳng mang tên gọi đồi Mồ Côi, thuộc địa bàn
thôn 6, xã Hòa Thành. Phần chính giữa kiến trúc
đã bị đào phá, sâu đến 1,6m làm xuất lộ những vỉa
gạch xây tạo nên hố thiêng trong lòng kiến trúc.

Gạch ở đây có kích thước khá lớn, dày, được
nung nhiệt độ cao nên già cứng. Dấu vết để lại
trong lòng kiến trúc cho biết khả năng đây là hố
thiêng trong lòng kiến trúc. Với kích thước gạch,
kỹ thuật xây cùng chức năng bộ phận kiến trúc cho
biếtđây là kiến trúc tôn giáoChampa và có niên đại
tương đương với phế tích kiến trúc được khai quật
tại Hòa Sơn. Đây là dấu vết một công trình kiến
trúc có quymô lớn, cần được nghiên cứu sâu hơn.
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Hình 2. Vỉa gạch xây hố thiêng tại di tích Champa xã Hòa Thành
(Nguồn: Bảo tàng Đắk Lắk)

3. Những phế tích kiến trúc tại xã
Hòa Tân

Hòa Tân là một xã nằm về phía Tây xã Hòa Sơn,
địa bàn xã nằm gọn trong một thung lũng rộng
bằng phẳng bị xen kẽ bởi những quả đồi thấp, với
dòng sông Krông Ana uốn lượn chảy chia đôi địa
bàn xã. Đây là vùng đất khá trù phú do sự bồi đắp
của dòng sông, nơi đây còn để lại nhiều nhiều dấu
tích kiến trúc. Khảo sát trên địa bàn cho thấy còn lại
những phế tích kiến trúc sau:

3.1. Phế tích kiến trúc 1
Phế tích kiến trúc được xây dựng chính giữa

trên đỉnh đồi cao 462m so với mực nước biển,
mặt bằng tương đối bằng phẳng, rộng rãi, nằm
phía sau trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hòa Tân. Vị
trí 12º33’065” vĩ độ Bắc, 108°18’528” kinh độ
Đông. Kiến trúc đã bị đào phá chính giữa với
độ sâu 2,1m. Xung quanh hố đào là những bức
tường gạch được xây xếp khá vững chắc hình
khối hộp. Gạch có màu vàng nhạt, khá cứng,
kích thước một số viên dài 27 - 30cm; rộng 16 -
20cm, dày 6,0 - 6,5cm. Đây có thể là một kiến
trúc Champa bị sụp đổ.

3.2. Phế tích kiến trúc 2
Phế tích kiến trúc này nằm trên vườn phần đất

nhà ông Nguyễn Kim Quý, thôn 4, xã Hòa Tân,
Hình 3. Cảnh quan một phế tích Champa ở xã Hòa Tân
(Nguồn: Bảo tàng Đắk Lắk)
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ven dòng sông Krông Na, nằm ở độ cao 437m so
với mực nước biển. Phế tích kiến trúc là gò gạch
cao khoảng 1,5m - 2,0m so với mặt bằng xung
quanh. Tại chân gò xuất lộ dải tường gạch có khả
năng là dấu vết tường bao. Gạch ở đây có màu
đỏ hoặc vàng nhạt, độ nung cao, khá cứng. Kích
thước: dài từ 26 - 29cm, rộng 13 - 18cm, dày 6,0
- 6,5cm. Đây là dấu vết một kiến trúc tôn giáo
Champa đã bị sụp đổ.

3.3. Phế tích kiến trúc 3
Phế tích là một kiến trúc bị sụp đổ, nằm gọn

trong khuôn viên vườn nhà anh Nguyễn Văn Vĩnh,
thôn 4, xã Hòa Tân. Tọa độ địa lý là 12°32’403” vĩ
độ Bắc, 108°17’754” kinh độ Đông, nằm ở độ cao
439m so với mực nước biển. Gò đất trộn gạch đổ
khá cao từ 1,5m đến 2,3m so với mặt bằng xung
quanh. Gạch có màu vàng hay đỏ nhạt, kích thước
khá lớn: dài 24cm - 30cm, rộng 13cm - 16cm, dày
5cm - 6cm. Gạch được nung già, khá cứng.

3.4. Phế tích kiến trúc 4
Đây là một nhóm phế tích kiến trúc nằm ven

sông Krông Na, trên vườn nhà ông Nguyễn Ngô,
thôn 4, xã Hòa Tân. Cụm kiến trúc gồm 3 tháp
được bố trí chạy dọc theo hướng bắc - nam,
khoảng cách giữa các tháp cách nhau khoảng
25m đến 30m. Những kiến trúc này hầu như bị
san ủi, gạch xây dựng được thu gom thành khối,
hoặc sử dụng vào xây dựng các công trình sau
này. Khảo sát tại hiện trường cho thấy những dải
móng gạch còn nằm chạy dài trong lòng đất. Tại
đây trước kia đã phát hiện một phù điêu nữ thần
Lakshmi.

Với mật độ kiến trúc số lượng nhiều, tập trung
trên một địa bàn, được xây dựng quy mô khá
lớn, có thể bước đầu nhận định đây là một quần
thể kiến trúc lớn trong lịch sử. Dựa vào dấu vết
phế tích kiến trúc hiện còn, địa điểm xây dựng
thường ở vị trí cao, dấu vết kiến trúc trong lòng
đất nhiều, số lượng vật liệu xây dựng lớn, gạch đổ
tạo nên những gò lớn, lòng kiến trúc để lại dấu
vết hộp thiêng, có thể thấy đây là kiến trúc tôn
giáo. Vật liệu xây dựng để lại nhiều, tạo thành các
gò lớn, kích thước gạch đa dạng, kỹ thuật nung
gạch cao, gạch chín đều, độ cứng cao. Kỹ thuật

Hình 4. Gò đất nơi xuất lộ phế tích kiến trúc 2, xã Hòa Tân
(Nguồn: Bảo tàng Đắk Lắk)

Hình 5. Dải gạch móng xuất lộ tại phế tích kiến trúc 4, xã
Hòa Tân
(Nguồn: Bảo tàng Đắk Lắk)
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xây dựng khá cao, có nhiều điểm tương đồng với
gạch và kỹ thuật xây tìm thấy tại cuộc khai quật
phế tích Hòa Sơn. So sánh trên cho thấy những
phế tích tại Hòa Tân có chủ nhân là người Chăm
và thuộc văn hóa Champa.

Như vậy, khả năng ở khu vực này có thể còn
tồn tại nhiều dấu tích văn hóa Champa và có
mối quan hệ với các di tích khác trên địa bàn.
Do vậy, cần có kế hoạch nghiên cứu cụ thể,
trong nhiều năm.

4. Nhận xét bước đầu

Hình 6. Phù điêu Lakshmi phát hiện tại phế tích kiến trúc 4,
xã Hòa Tân
(Nguồn: Bảo tàng Đắk Lắk)

Những�kết quả khai quật và điều tra khảo sát
các di tích kiến trúc trên địa bàn huyện Krông
Bông cho thấy đây là vùng đất tập trung khá đậm
đặc những dấu vết thuộc văn hóa Champa trong
cùng một thời kỳ lịch sử. Những dấu vết kiến trúc
có nguồn gốc văn hóa Champa được biết đến với
tư cách là một bộ phận cấu thành văn hóa Tây
Nguyên thời đã qua. Những di tích được xây dựng
tập trung trên địa bàn xã Hòa Tân tạo nên một
quần thể phế tích kiến trúc có giá trị nghiên cứu
về sự có mặt của văn hóa Champa trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung
trong lịch sử mà cuộc khai quật phế tích kiến trúc
trên địa bàn xã Hòa Sơn chỉ là mở đầu. Quần thể
kiến trúc này qua khảo sát có thể thấy dấu vết
của nhiều loại hình, hệ thống móng tường bao,
móng kiến trúc đền thờ, phù điêu thờ vô cùng
phong phú, có thể coi là một trung tâm tôn giáo
của người Chăm trên đất Tây Nguyên. Nếu tháp
Yang Prŏng (huyện Ea Súp) chỉ là một tháp đơn
lẻ thì những dấu tích kiến trúc trên địa bàn huyện
Krông Bông tạo nên cả một không gian văn hóa
Champa.

Về các loại hình kiến trúc, dấu vết để lại bước
đầu cho thấy đây là những kiến trúc tôn giáo tín
ngưỡng của người Chăm trong lịch sử. Niên đại
các kiến trúc này tương đương nhau, khoảng thế
kỷ XV - XVI. Những công trình này nếu được khai
quật nghiên cứu một cách bài bản và hệ thống
sẽ góp những tư liệu quan trọng, tin cậy cho việc
phục dựng lại bức tranh lịch sử - văn hóa vùng
đất Tây Nguyên một cách rõ ràng hơn, từ đó là
cơ sở trong việc xây dựng các chính sách văn hóa
dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên
vùng đất cao nguyên hùng vĩ của Tổ quốc.
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CHAMPA ARCHITECTURAL
RELICS IN KRONG BONG DISTRICT,
DAK LAK PROVINCE

8S WR QR D Q PEHU RI KDPSD DUFKLWHFW UDO UHOLFV KDYH EHHQ GLVFRYHUHG LQ DN

DN SURYLQFH LQFO GLQJ DQJ 3UŏQJ WHPSOH WR HU LQ (D 6 S GLVWULFW KDPSD

DUFKLWHFW UDO FRPSOH LQ . LQ GLVWULFW DQG VRPH KDPSD DUFKLWHFW UDO U LQV LQ

WKH DUHD RI .URQJ RQJ GLVWULFW 7KHVH ILQGLQJV VKR WKH LQWHUIHUHQFH DQG FRQWDFW

RI WKH UHJLRQ LWK KDPSD F OW UH ,Q DN DN 3URYLQFLDO 0 VH P OD QFKHG

D UHVHDUFKSURJUDP RQ KDPSDDUFKLWHFW UDO U LQV LQ.URQJ RQJGLVWULFW 7KH UHV OWV

RI WKLV VW G LQLWLDOO VKR WKDW WKHVH DUH WKH UHOLJLR V DUFKLWHFW UHV RI WKH KDP

SHRSOH 7KH GDWHV RI WKHVH DUFKLWHFW UHV DUH DUR QG WKH WK WK FHQW ULHV ,I

WKHVH UHOLFV DUH PHWKRGLFDOO DQG V VWHPDWLFDOO H FDYDWHG DQG UHVHDUFKHG WKH

LOO FRQWULE WH LPSRUWDQW DQG UHOLDEOH GRF PHQWV IRU WKH UHFRQVWU FWLRQ RI WKH

KLVWRULFDO F OW UDO SLFW UH RI WKH HQWUDO LJKODQGV WKHUHE IRUPLQJ WKH EDVLV IRU

WKH GHYHORSPHQW RI QDWLRQDO F OW UDO SROLFLHV DQG FRQVROLGDWLQJ WKH JUHDW QDWLRQDO

QLW EORFN RQ WKH PDMHVWLF SODWHD RI WKH FR QWU


