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KẾTQUẢ
ĐÀO THÁMSÁTDI TÍCH
LÒGỐMTHANHKHƠI
(Gia Lộc, Hải Dương) năm 2019

CN., BảotàngLịch sửQuốcgia
ThS., BảotàngLịch sửQuốcgia

Di tích lò gốm Thanh Khơi thuộc xã Yết Kiêu
(trước đây là xã Trùng Khánh), huyệnGia Lộc, tỉnh
Hải Dương. Di tích này đã được nhà nghiên cứu
Tăng Bá Hoành đề cập tới trong bài viết từ năm
2002 (Tăng Bá Hoành 2002: 560 - 561). Trong
những năm gần đây, cư dân địa phương khi canh
tác đã tìm thấy nhiều những loại hình gốm sứ như
bát, đĩa, âu, con kê... cùng với những mảnh bao
nung, xỉ lò và báo cho cán bộ văn hóa địa phương.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng như các cán
bộ của Bảo tàng Hải Dương mới chỉ đến khảo sát,
thu nhặt hiện vật trên bề mặt chứ chưa có một
cuộc điều tra khảo sát, thám sát hay khai quật
chính thức nào “nên còn nhiều vấn đề chưa rõ
ràng” (Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Thao Giang
2018: 31).

Cuối năm 2017, đoàn nghiên cứu của Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng
Quốc gia Hàn Quốc, phối hợp với Bảo tàng Hải
Dương đã tiến hành khảo sát một cách tổng
thể di tích này. Căn cứ qua những kết quả khảo

sát năm 2017, cuối năm 2019, đoàn công tác
của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo
tàng Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành đào thám
sát di tích Thanh Khơi và đã thu được những kết
quả khả quan.

1. Hố thám sát và diễn biến địa tầng
Hố thám sát có diện tích 15m² (3m x 5m) được

mở góc đông bắc của khu đất ruộng nhà ông Đàm
Khắc Á, tọa độ được xác định là 20°53’10.5” vĩ
Bắc, 106°14’53.9” kinh Đông, cao khoảng 3m so
với mực nước biển. Đoàn thám sát cũng tận dụng
vách phía đông bắc của khu ruộng, đào xuống
20cm và làm sạch vách để kiểm tra địa tầng. Nơi
đây vốn là ruộng trũng hơn so với các ruộng xung
quanh khoảng 30cm. Năm 2018, gia đình chủ đất
cho Công ty Viễn thông thuê đặt cột thu phát
sóng giữa khu ruộng cùng 4 cột tiếp đất nối ra
xung quanh. Tại thời điểmmở hố khai quật, ruộng
khô ráo, bề mặt đất có nhiều vết nứt nẻ chân
chim, ít cỏ dại.
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CHAMPA ARCHITECTURAL
RELICS IN KRONG BONG DISTRICT,
DAK LAK PROVINCE
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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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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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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)

a b
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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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DẤU TÍCH
KIẾNTRÚCCHAMPA
ởhuyệnKrôngBông
tỉnh Đắk Lắk
TRẦNQUANGNĂM ن

PHẠMBẢO TRÂM نن

TRƯƠNGĐẮC TỨ ننن

ThS., PhóGiámđốcBảotàngĐắkLắk
TS.,BảotàngĐắkLắk
CN., BảotàngĐắkLắk

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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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
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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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- 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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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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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)
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Hình 7. Bình gốmmen trắng hoa nâu thời Tống
(Nguồn: Bảo tàng Bình Thuận)


