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UÔNG TRUNGHÒA ن

TRỊNHXUÂNHÙNG نن

DI TÍCH
MỘTÁNGTÀ LÚ
Mộtphát hiện khảo cổ
độc đáo ởBình Thuận

BảotàngBìnhThuận

Mở đầu
Tỉnh Bình Thuận nằm ở cực Nam Trung Bộ, là dải
đất cuối dãy Trường Sơn và duyên hải miền Trung.
Lãnh thổ của Bình Thuận, theo cả hai chiều đông
- tây và bắc - nam, đều mang tính chuyển tiếp
rất rõ: chuyển tiếp từ cao nguyên phía tây xuống
vùng ven biển phía đông và chuyển tiếp từ vùng
Nam Trung Bộ vào Đông Nam Bộ. Trên nền cảnh
đó, sắc thái văn hóa của Bình Thuận cũng mang
những đặc trưng riêng có của nó, vừa có yếu tố
cao nguyên, vừa có yếu tố đồng bằng ven biển,
vừa mang trở đặc trưng văn hóa miền Trung, lại
vừa có dấu ấn của văn hóa Đông Nam Bộ. Bình
Thuận cũng là địa bàn phân bố của hai nền văn hóa
nổi tiếng, đó là văn hóa Sa Huỳnh thời Sơ sử và văn
hóa Champa thời Lịch sử. Trong bối cảnh đó, gần
đâyở Bình Thuận có một phát hiện mới về khảo cổ
học, đó là khumộ táng Tà Lú ở xã Phan Sơn, huyện
Bắc Bình, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Khu mộ
táng này, với những đặc trưng văn hóa và niên đại
của nó, đã góp thêm tư liệu quan trọng cho việc
tìm hiểu bức tranh lịch sử của BìnhThuận nói riêng
và vùng đất Nam Trung Bộ nói chung.

1. Giới thiệu chung
1.1. Di tích Tà Lú thuộc thôn Tà Mon, xã Phan

Sơn, huyện Bắc Bình. Phan Sơn là một xã miền núi,
nằm cách trung tâm huyện khoảng 40km về phía
tâybắc; phía đông và phía nam giáp xã Phan Lâmvà
xã Sông Bình của tỉnh Bình Thuận, phía tây và phía
bắc giáp xã TamBố (huyệnDi Linh) và xã Ninh Loan
(huyệnĐức Trọng) tỉnhLâmĐồng.Dân cư trong xã
chủ yếu là người Raglai và ngườiMạ (95%), số ít còn
lại là người Kinh, Chăm, Hoa, Mường…

Di tích Tà Lú nằm trên một gò đất cao thuộc
thôn Tà Mon, cách Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn
khoảng 2,5km về phía tây bắc. Di tích nằm trong
đất của ông K’Chang, tọa độ địa lý xác định là
11º25’44,8’’ vĩ Bắc, 108º20’22,5’’ kinh Đông. Khu
vực này đã được người dân khai hoang, san ủi làm
ruộng lâu năm. Đáng chú ý là cách di tích khoảng
200m về phía bắc, người dân còn phát hiện được
móng gạch của một ngôi tháp cổ.

1.2. Theo lời kể của người dân địa phương, khi
san ủi đất để canh tác đã phát hiện được nhiều
rìu sắt, dao sắt, mảnh gốm sứ cùng với các bộ
hài cốt. Khi đó người dân cho rằng đây là những
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bộ hài cốt liệt sĩ nên đã lấp lại. Thông tin này đã
được những người chuyên săn lùng đồ cổ biết tới,
và họ đã đến địa điểm Tà Lú để đào tìm cổ vật.
Những cổ vật này đã được nhà sưu tập Nguyễn
Ngọc Ẩn sưu tầm lại, và với nhận thức về một địa
điểm khảo cổ quan trọng, ông đã nhanh chóng
báo lại thông tin cho Bảo tàng Bình thuận. Từ đó,
Bảo tàng đã cử cán bộ chuyên môn khảo sát thực
tế nắm tình hình.

Khi cán bộ Bảo tàng tỉnh tới Tà Lú, phát hiện
thấy có hơn 10 hố đào trái phép, rộng 10cm -
30cm, sâu 30cm.Tính toàn bộ khu vực bị đào trộm
cổ vật có chiều rộng đông - tây khoảng 18m, chiều
dài bắc - nam khoảng 25m, tổng diện tích bị đào
bới khoảng 450m². Bề mặt di tích còn vương vãi
nhiều mảnh đồ sứ, đồ kim loại lẫn với xương người
nằm rải rác khắp các hố đào.

Sau khi khảo sát hiện trường, Bảo tàng tỉnh
Bình Thuận cử cán bộ chuyên môn lên đào thám
sát 2 hố với diện tích 24m², độ sâu từ 30 - 50cm
và thu nhặt hiện vật do các đối tượng đào trái
phép bỏ lại. Qua kết quả đào thám sát, kết hợp
với việc xem xét các hố đào trộm tại di tích, có
thể thấy đất ở đây bị laterit hóa rất cứng, chỉ
đào khoảng 30cm là đến sinh thổ. Điều này cũng
chứng tỏ lớp trên đã bị san bạt đi nhiều. Qua
quan sát tổng thể, có thể nhận thấy đây là khu
mộ táng khá tập trung, mỗi một mộ chôn cách
nhau khoảng 40 - 60cm. Mộ nào cũng đều chôn
theo đồ tùy táng bằng gốm sứ, đồng, sắt và các
kim loại quý như vàng, bạc. Dưới đây chúng tôi
sẽ tập trung khảo tả về sưu tập hiện vật thu được
tại địa điểm này.

Hình 1. Cảnh quan và hiện trạng di tích Tà Lú
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)
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lượng lớn hiện vật đã bị các đối tượng đào trộm
cổ vật lấy đi, nhưng đã maymắn được nhà sưu tập
Nguyễn Ngọc Ẩn sưu tầm và lưu giữ được. Do đó,
cùng với việc trình bày về nhóm hiện vật của Bảo
tàng, chúng tôi cũng sẽ điểm qua thông tin về sưu
tập Nguyễn Ngọc Ẩn để cung cấp một cái nhìn
toàn diện hơn về khu mộ táng quan trọng này.

Đơn vị sưu tầm Đồ
đồng

Đồ
sắt

Đồ
vàng

Đồ
bạc

Đồ
gốm

Loại khác
(Xương, thủy tinh,
vỏ nhuyễn thể)

Bảo tàng Bình Thuận 94 32 1 10

Sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn 50 20 5 � 50

Tổng 144 52 6 7 10 50

Bảng thống kê hiện vật địa điểm Tà Lú

Hình 2. Vị trí địa điểmTà Lú trên bản đồ tỉnh Bình Thuận
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)

Nhóm hiện vật tại Tà Lú, như trên đã nói, rất
phong phú vàđa dạng, gồmnhiều loại hình và chất
liệu khác nhau, và quan trọng hơn, chúng đều là
đồ tùy táng chôn theo trong các mộ. Những hiện
vật này do Bảo tàng tỉnh thu được qua hoạt động
sưu tầm bề mặt tại di tích. Bên cạnh đó, một số

2. Sưu tập hiện vật

Di tích Tà Lú

B
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2.1. Hiện vật do Bảo tàng Bình Thuận sưu tầm
a. Đồ đồng
- V�ng: 15 hiện vật,� trong đó 6 hiện vật còn

nguyên vẹn, còn lại là bị gãy ½. Vòng có patin màu
xanh xám, hình elip có khe hở, thân vòng đặc,
đường kính trung bình 5cm - 6cm, dày 0,6cm.
Đáng chú ý có 1 vòng cỡ lớn, thân đúc nổi hoa
văn bông lúa, hoa văn hình chữ S, hoa văn hình
học, thân vòng đúc liền 6 lục lạc, hoa văn xoắn ốc.
Đường kính 8cm, dày 1,3cm (Hình 3).

- Nhẫn: 4 hiện vật, rộng bản, thân có các
đường chỉ nổi, mặt nhẫn trang trí 4 vòng xoắn ốc
dạng chữ X. Đường kính nhẫn khoảng 2cm.

- Gương:�2 hiện vật, một gương lớn có cán cầm
bị gãy, mặt sau có núm, đường kính 7,5cm; gương
nhỏ đường kính 3,8cm.

- Mâm: 1 hiện vật, hiện trạng bị vỡ nhiều mảnh,
nhưng vẫn nhận dạng được, đường kính khoảng
60cm.

Hình 3. Vòng đồng trang trí hoa văn xoắn ốc và vòng tròn kép
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)
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- Rìu: 1 hiện vật, lưỡi cong dạng parabol, vai
xuôi, họng tra cán ngắn, mặt cắt họng gần hình
chữ nhật, trên thân có hai đường chỉ nổi. Kích
thước: dài 7,5cm, rộng lưỡi 5,5cm (Hình 4).

- Ống lót kiếm: 1 hiện vật, hình trụ tròn, thân
ngoài đúc nổi hoa văn bông lúa và hình xoắn chữ
S. Hiện vật này được phát hiện cùng với thanh
kiếm sắt, nó dùng để bọc cán kiếm. Kích thước:
dài 3,2cm, đường kính 2,5cm.

- Lục lạc: 70 hiện vật, dáng thân tròn hình
thoi, đường kính 1cm. Trong đó có 4 chiếc lớn
hơn, đường kính 2cm, là loại dùng để đeo làm
trang sức. Về hình dáng, lục lạc có chuôi đeo
uốn hình dấu móc, phần thân bên trong rỗng,
chứa hạt đồng nhỏ, khi lắc tạo tiếng kêu, hoa
văn hình tròn đồng tâm, hoa văn xoắn ốc, có
núm 2 bên thân. Loại lục lạc này có dây xâu
thành một chuỗi.

b. Đồ sắt
- Kiếm: có 2 hiện vật, tiết diện lưỡi hình thoi

dẹt, có chuôi tra cán, phần đầu kiếm đã bị gãy.
Kích thước: dài 35cm, rộng 30cm.

- Mũi giáo: có 2 hiện vật, thuộc loại có họng
tra cán, mặt cắt họng hình tròn, mặt cắt lưỡi hình
thoi, lưỡi mỏng sắc. Loại lớn kích thước dài 40cm,
rộng 3cm. Loại nhỏ dài 10cm, rộng 1cm.

- Mũi tên: 1 hiện vật, mũi tên hình cánh én, có
chuôi dài để tháp cán; dài 6,7cm.

- Rìu: 22 hiện vật, gồm nhiều loại rìu, có dạng
hình thang, hình chữ nhật, lưỡi xòe cân và lệch,
tra cán bên hông. Trên thân không trang trí hoa
văn. Kích thước: dài từ 7cm đến 17cm.

- Đục: 1 hiện vật, lưỡi bằng, thu hẹp so với
thân. Đây là loại đục hay còn gọi là trêm dùng
để trêm các nan trong đan lát. Kích thước: dài
16cm.

- Dao: 3 hiện vật, trong đó có 1 dao lớn và 2
dao nhỏ. Dao lớn mũi bằng, dùng để chặt, sống
dao dày cứng, lưỡi bị sứt mẻ. Kích thước: dài
30cm, rộng 3,5cm. Dao nhỏ dùng để vót nan, cán
dao hơi cong để thuận tay cầm. Kích thước: dài
12cm, rộng 2cm.

- Thuổng: 1 hiện vật, thuộc loại họng ngắn, lưỡi
gần hình tròn, cong khum, thân cong khum nhẹ,

Hình 4. Rìu đồng
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)
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mặt cắt gần hình trăng khuyết. Kích thước: dài
12cm, rộng 4cm.

c. Đồ vàng
- Khuyên tai: 1 hiện vật, dạng vòng tròn có khe

hở, trên thân có các đường gờ nổi. Kích thước:
đường kính 2,2cm, dày 0,6cm (Hình 5).

d. Gốm sứ
Có 10 hiện vật còn nhận dạng loại hình.
- Bình: 2 hiện vật
+ Bình thứ nhất cũng có cổ thắt, mép miệng

loe bẻ và có gờ nổi, thân hình cầu, đáy bằng.
Gốm men xám, xương gốm dày, gần cổ trang trí
các đường chỉ nổi. Đây là một bình gốm mang

phong cách Khmer thế kỷ 11 - 13. Kích thước: cao
13cm, đường kính miệng 5,3cm, đường kính đáy
6,8cm (Hình 6).

+ Bình thứ hai có dáng thon, cổ thắt, mép
miệng loe bẻ, vai xuôi, thân thuôn, đáy bằng.
Gốm men trắng hoa nâu, xương mỏng, trên vai
và thân có các trang trí hoa văn cánh sen chìm.
Đây có thể là một bình gốm thời Tống của Trung
Quốc. Kích thước: cao 13cm, đường kính miệng
4,3cm, đường kính đáy 5,7cm (Hình 7).

- Bát: 10 hiện vật, bị vỡ, sứt mẻ nhưng có thể
nhận dạng được hình dáng. Loại lớn có kích thước:
cao 5cm - 7cm, đường kính miệng 15cm - 17cm.
Loại nhỏ có kích thước: cao 4cm - 5cm, đường
kính 8cm - 10cm.

- Mảnh gốmmen trắng: 500 mảnh, xương gốm
mỏng, phủ men trắng, có dấu ve lòng. Trong đó
có nhiều mảnh có hoa văn trang trí vẽ chìm dưới
men.

- Đáy/chân đế: 60 hiện vật, có nhiều loại khác
nhau, đế chân cao, đế chân thấp, loại đáy bằng,
loại đáy lõm. Đường kính từ 5cm - 6cm.

Hình 5. Khuyên tai vàng
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)

Hình 6.Bìnhgốmmen phong cáchKhmer
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)
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Hình 7. Bình gốmmen trắng hoa nâu thời Tống
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)
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2.2. Sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn
a. Đồ đồng
- V�ng tay: 12 hiện vật
+ Vòng trơn: 8 hiện vật, đặc điểm, được chế

tác từ chất liệu đồng màu xám thẫm, hình elip
hơi tròn, tiết diện hở, thân vòng đặc. Trong đó có
2 hai chiếc vòng tay gắn liền với nhau kiểu vòng
cặp. Đường kính vòng từ 6cm - 7cm, bản vòng
rộng 1cm đến 1,5cm.

+ Vòng có núm hình ô: 3 hiện vật. Vòng thân
đặc, tiết diện hở, thân đúc nổi hoa văn bông lúa,
hoa văn hình chữ S, hoa văn hình học. Giữa thân
vòng có núm mũ hình chiếc ô, rìa mép núm có
các núm như nhũ hoa (ý nghĩa phồn thực). Đường
kính vòng từ 6cm - 7cm, dày 0,6cm - 1cm.

+ Vòng lục lạc: 1 hiện vật, vòng thân đặc, tiết
diện hở, thân đúc nổi hoa văn bông lúa, hoa văn

hình chữ S, thân vòng gắn 7 lục lạc nhưng đã gãy.
Đường kính 9,8cm, bản vòng rộng 1cm.

- Khuyên tai: 10 hiện vật
+ Khuyên tai hình vành khăn: 3 hiện vật, thân

đặc, giữa thân to và nhỏ dần về hai đầu, tạo gờ
trên thân. Đường kính 3cm - 3,5cm.

+ Khuyên tai hình xoắn: 1 hiện vật, hình xoắn
vẹo, thân tròn, ở giữa nhỏ và to dần về hai đầu,
đường kính 4cm.

+ Khuyên tai hình con đỉa: 5 hiện vật, thân
đặc, dạng vòng tròn hở; đường kính 2cm - 5cm.

+ Khuyên tai có gờ nổi ở thân: 1 hiện vật,
đường kính 3cm.

- Nhẫn: 13 hiện vật
+ Nhẫn lục lạc: 2 hiện vật, thân nhẫn dẹt,

trang trí hoa văn xoắn ốc hình chữ X, trên mặt
nhẫn có gắn 1 lục lạc hoa văn hình tròn đồng tâm.
Kích thước: đường kính 2cm, cao 4,7cm.

+ Nhẫn khắc chữ Phạn: 3 hiện vật, thân nhẫn
tròn, to dần về phía mặt nhẫn, mặt nhẫn hình
elip và có khắc chữ Phạn. Kích thước: đường kính
1,7cm (Hình 8).

+ Nhẫn sừng: 2 hiện vật, thân nhẫn dẹt, trong
đó 1 nhẫn mặt nhẫn tạo hình chữ X. Trênmặt nhẫn
gắn 2 móc hình sừng. Kích thước: đường kính
2,2cm (Hình 9).

+ Nhẫn dẹt: 5 hiện vật, thân nhẫn dẹt, trong
đó 4 nhẫn trang trí hoa văn xoắn ốc dạng chữ X.
Kích thước: đường kính 2cm.

- Lục lạc: 5 hiện vật
+ Lục lạc hình hồ lô: 3 hiện vật, hình dáng

hồ lô, có móc trên đầu, thân rỗng có hạt đồng
bên trong khi lắc tạo tiếng kêu. Đây là loại lục lạc
dùng trong các nghi lễ thờ cúng. Kích thước: cao
7,2cm, đường kính 5,5cm.

+ Lục lạc hình trái dâu: 1 hiện vật, lục lạc dùng
để đeo tai, đường kính 2,5cm.

+ Lục lạc tròn: 1 hiện vật, lục lạc hình tròn, có
móc đeo, hoa văn hình tròn đồng tâm, có núm
nhỏ. Đường kính 3,5cm.

- Gương: 4 hiện vật, trong đó 2 gương còn
nguyên vẹn, 1 gương bị gãy ½ và 1 gương bị sứt
mẻ quanh vành. Gương hình tròn, một mặt nhẵn,
một mặt có hoa văn nổi hình tròn và có núm nhỏ

Hình 8.Nhẫn khắc chữPhạn
(Ảnh: Trịnh Xuân Hùng)



��
0XVHXP�%XOOHWLQ

ở giữa: Gương lớn đường kính 14cm, gương nhỏ
đường kính 7,7cm.

- Chuông: 1 hiện vật, thân chuông không hoa
văn, đúc nổi đường chỉ tròn, có móc treo, đỉnh
lung lỗ. Kích thước: cao 9cm, đường kính 5,5cm.
Đây là loại chuông dùng trong nghi lễ thờ cúng.

- Con lăn: 1 hiện vật, hình trụ tròn, ở giữa phình
dạng đĩa tròn, quanh rìa có núm nhỏ. Kích thước:
dài 10cm, đường kính 2,2cm. Không xác định rõ
chức năng, có thể đây là dụng cụ tán thuốc.

b. Đồ sắt
- Rìu: 10 hiện vật, gồm nhiều loại rìu, có dạng

hình thang, hình chữ nhật, lưỡi xòe cân và lệch,
họng tra cán ngắn. Kích thước: dài từ 7cm đến
17cm.

- Kiếm: 20 hiện vật, mũi nhọn, chỉ còn phần
thân và cán. Phần chuôi kiếm nhọn để tra cán.
Kích thước: dài 35cm, rộng 30cm.

- Dao: 5 hiện vật, dao mũi bằng, dùng để chặt,
sống dao dày cứng, lưỡi bị sứt mẻ. Kích thước: dài
30cm, rộng 35cm.

c. Đồ bạc
- Nhẫn Mư Ta: 4 hiện vật, nhẫn tròn, to dần về

phía mặt nhẫn, mặt nhẫn có gắn đá. Đường kính
1,7cm.

- Ba ta (bát đựng nước thánh): 1 hiện vật, hình
tròn, có tay cầm hình lá bồ đề. Đường kính 13cm.

- Muỗng múc nước: 1 hiện vật, muỗng có đầu
cầm hình chiếc lá (lá đề), dài 22cm.

- Bát: 1 hiện vật, bát sâu lòng, chân đế cao.
Kích thước: cao 5,8cm, đường kính 12,5cm.

- Đĩa: 1 hiện vật, dáng thấp, lòng nông, miệng
rộng loe bẻ. Kích thước: cao 2,5cm, đường kính
18cm.

d. Gốm sứ
Có khoảng 50 hiện vật gồm các loại lọ, ấm,

bát, tô, hũ, gốm sứ nhiều thời đại, có nguồn gốc
khác nhau.

Hình 9.Nhẫn sừng trâu
(Ảnh: Trịnh Xuân Hùng)

Hình 10. Bình gốmmen trắng
(Ảnh: Trịnh Xuân Hùng)
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- Bình: 10 hiện vật, dáng thấp, thân tròn, cổ
cao, vai xuôi, miệng loe, xương gốm màu trắng
ngà. Kích thước: cao 13cm (Hình 10).

- Hũ: 10 hiện vật, kích thước nhỏ, dáng thấp,
thân tròn hơi dẹt, miệng nhỏ, màu trắng ngà.
Hình dáng, có loại tròn đều, có loại hình quả bầu.
Bên trong hũ có chứa hạt chuỗi, vỏ sò làm trang
sức. Kích thước: cao 6cm - 7cm.

- Âu: 1 hiện vật, dáng cao thon, chân đế thấp,
đáy bằng, xương gốm mỏng, mặt ngoài trang trí
hoa văn cánh sen, men rạn màu trắng ngà. Kích
thước: cao 11cm, đường kính miệng 12cm.

- Hộp: 10 hiện vật, có nhiều loại với hình
dáng khác nhau, có nắp đậy. Trong đó có 2
hộp có nắp hình con vịt. Kích thước: cao 4cm,
đường kính 5cm (Hình 11).

- Bát: 20 hiện vật, thuộc loại bát sâu lòng.
Theo kích thước có thể chia làm làm 2 nhóm.

+ Bát to: có kích thước lớn, xương gốm dày,

Hình 11.Hộp gốmmen trắng hoa nâu, nắp trang trí hình vịt
(Ảnh: Trịnh Xuân Hùng)

men màu trắng ngà, màu xám, men rạn. Kích
thước: cao từ 6cm - 10cm, đường kính miệng
16cm - 24cm.

+ Bát nhỏ: có dáng tương tự như bát to, xương
gốm mỏng, men màu trắng xám, men ngà. Kích
thước: cao 5cm - 7cm, đường kính miệng 11cm -
15cm.

- Đĩa: 10 hiện vật, có dáng thấp, miệng rộng
loe bẻ, thành xiên choãi tạo nên đáy phẳng rộng.
Đĩa tráng men màu xám hay màu vàng nhạt, có
dấu ve lòng. Kích thước: cao 6cm, đường kính
20cm.

e. Nhóm hiện vật khác
Ngoài những hiện vật nói trên, trong sưu tập

hiện vật Nguyễn Ngọc Ẩn còn có những hiện vật
như vòng đá, dọi se chỉ, hạt ngọc trai (Hình 12)
và một số đồ trang sức từ vỏ nhuyễn thể. Nhà
sưu tập này cho biết những hiện vật đó cũng có
nguồn gốc từ địa điểm Tà Lú.
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Hình 12.Hạt chuỗi ngọc trai
(Ảnh: Trịnh Xuân Hùng)

3.Một vài nhận xét ban đầu

lưu buôn bán giữa miền đồng bằng, ven biển với
vùng rừng núi.

- Từ những đồgốm sứ thu thập được có nguồn
gốc xuất xứ từ Trung Quốc và Khmer thu được
trong di chỉ mộ táng, đã cho thấy từ xưa các cư
dân bản địa nơi đây đã có sự trao đổi, giao thương
với cả các nước lân cận.

- Về chủ nhân và niên đại: dựa trên tổng thể
hiện vật thu được, đặc biệt là những đồ gốm sứ
và hoa văn trên trang sức, chúng tôi cho rằng chủ
nhân khu mộ táng Tà Lú thuộc về người Mạ, có
niên đại thế kỷ 11 - 13. So với di tích mộ táng Đại
Làng và Đại Lào (Lâm Đồng) thì khu mộ táng Tà
Lú có niên đại sớm hơn.

Di tích Tà Lú là�khu mộ táng lớn nhất thuộc
giai đoạn khảo cổ học lịch sử được phát hiện tại
Bình Thuận. Khu mộ này chứa đựng nhiều giá trị
lịch sử - văn hóa, nhưng rất tiếc là đã bị đào phá
nghiêm trọng. Tuy nhiên, dựa vào những chủng
loại hiện vật thu thập được, kết hợp với tư liệu
dân tộc học, bước đầu chúng tôi đưa ra một vài
nhận xét sau:

- Khu mộ phân bố tập trung trên một gò cao
gần chân núi, với độmật tập tươngđối cao.Hiện vật
chôn theo mộ khá đa dạng, nhiều loại hình, thường
là những hiện vật liên quan đến đời sống của chủ
nhân ngôimộ.Đó là những công cụ lao động, vũ khí
được chế tác từ kim loại như: rìu, dao, lao…, đồ trang
sức như vòng, lục lạc, nhẫn… và đồ gốm sứ.

- Các loại đồ trang sức bằng đồng bao gồm
vòng, khuyên tai, nhẫn, lục lạc vòng chân (kềnh
chân), có kiểu dáng và hoa văn giống vòng đồng
Đông Sơn và hoa văn trong trang sức văn hóa
Chăm. Trong đó có một số đồ dùng trong nghi lễ
thờ cúng của người Chăm như muỗng múc và bát
đựng nước thánh hình lá bồ đề.

- Về hình dáng, hoa văn đồ trang sức bằng
đồng, vàng gồm các loại khuyên tai hình vành
khăn, hình đĩa rất giống với bộ sưu tập trang sức
bằng vàng được công nhận Bảo vật quốc gia ở
Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Đặc biệt
là chiếc khuyên tai bằng vàng có gờ nổi tương tự
như ở Quãng Ngãi.

- Qua những hiện vật thu được, có thể thấy
tập tục chia tài sản cho người chết của cư dân
bản địa bao gồm cả những đồ vật quý như vòng
cườm, lục lạc đến các vũ khí, công cụ sản xuất
như: lao, kiếm, xà gạt, xà bách… và các vật dụng
trong đời sống sinh hoạt thường ngày như nồi, tô,
chén bát. Hiện vật phát hiện đa dạng về loại hình,
chủng loại, niên đại và xuất phát từ nhiều nơi khác
nhau điều đó cho thấy sự giao lưu văn hóa, giao
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TA LU BURIAL SITE - A SIGNIFICANT
ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY
IN BINH THUAN PROVINCE

LQK 7K DQ LV WKH GLVWULE WLRQ DUHD RI W R IDPR V F OW UHV QDPHO WKH 6D

QK F OW UH LQ WKH 3URWR KLVWRU DQG WKH KDPSD F OW UH LQ WKH LVWRULFDO

SHULRG 5HFHQWO WKHUH LV D QH DUFKDHRORJLFDO GLVFRYHU LQ LQK 7K DQ WKDW LV

WKH 7D E ULDO VLWH LQ 3KDQ 6RQ FRPP QH DF LQK GLVWULFW ERUGHULQJ DP

RQJ SURYLQFH 7KLV E ULDO VLWH LWK LWV F OW UDO FKDUDFWHULVWLFV DQG GDWLQJ KDV

FRQWULE WHG LPSRUWDQW GRF PHQWV IRU QGHUVWDQGLQJ WKH KLVWRULFDO SLFW UH

RI LQK 7K DQ LQ SDUWLF ODU DQG WKH 6R WK HQWUDO UHJLRQ LQ JHQHUDO ,QLWLDO

UHVHDUFK UHV OWV VKR WKDW WKH E ULDO VLWH SUREDEO EHORQJV WR WKH 0D SHRSOH

GDWLQJ DUR QG WKH WK WK FHQW ULHV 7KH FKDUDFWHULVWLFV RI 7D VLWH FDQ EH

FRPSDUHG LWK WKRVH RI DL DQJ DQG DL DR E ULDO VLWHV LQ DP RQJ SURYLQFH


