
từ Sự chân mộc cỦA gốm

chân, mộc và tự nhiên là đặc điểm riêng của gốm chăm. cách làm gốm của 
người chăm từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Đất sét trắng, pha thêm đất 
sét đỏ, bã thực vật và cát mịn với tỷ lệ thích hợp rồi được nhồi nhuyễn, đặt lên 
bàn kê (người chăm không sử dụng bàn xoay). Sau đó người thợ sẽ đi giật lùi 
quanh bàn kê và dùng tay tạo ra các hình dáng cơ bản từ khối đất. Sản phẩm 
sau khi tạo hình xong được phơi khô rồi đem nung thủ công bằng củi, rơm rạ. 
Sau khi nung chín, sản phẩm gốm được vẽ bằng các màu tự nhiên.

hoa văn trang trí trên gốm chăm đơn giản, chủ yếu là hoa văn sóng nước, hoa 
lá, cánh sen, dây cúc… người thợ gốm dùng que để tạo hình các hoa văn chìm. 
gốm chăm gồm ba loại chính là gốm đựng, gốm nấu, gốm dùng trong sinh 
hoạt. từ năm 1995, các nghệ nhân của hai làng gốm thuộc loại cổ nhất Đông 
nam á là làng bầu trúc (ninh thuận) và Phan hòa (bình thuận) đã sáng tạo ra 
các sản phẩm gốm mỹ nghệ với các sản phẩm tháp chăm cổ thu nhỏ, các điệu 
múa Apsara, hình các con vật…bên cạnh gốm tiêu dùng.

nhà nghiên cứu văn hóa inrasara cho rằng: “gốm chăm là những tác phẩm 
nghệ thuật, là văn tự chứa đựng ký ức người chăm các thế hệ”. những sản 
phẩm với xương gốm nặng dày, ẩn qua một màu men đơn sắc chứa đựng cả 

bên cạnh Điệu múA APSArA 
Và những tòA tháP cổ Kính, 
Văn hóA chăm còn Đặc biệt 
ấn tượng Với gốm, thổ cẩm 
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VừA QuA, một “KhÔng giAn 

Văn hóA chăm” Độc Đáo Đã 
Được giới thiệu tới cÔng 
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những nét buồn vui suy tư và triết lý của 
con người. Qua sắc gốm, người xem 
cảm nhận được chất chân phương hồn 
hậu, trầm nhã suy tư trong tính cách 
chăm.

hiện nay, kĩ thuật xây tháp chàm của 
người chăm vẫn còn là một bí ẩn. làm 
thế nào các viên gạch chồng khít và 
gắn kết vào nhau mà không cần lớp 
vữa, đến nỗi đập vỡ còn dễ hơn tách hai 
miếng gạch? tại sao gạch chăm không 
bị mốc sau hàng ngàn năm, trong khi 
các viên mới tháp vào chưa tới chục 
năm đã bị rêu bám? ngoài ra, còn là 
những câu hỏi bí ẩn xung quanh huyền 
thoại loại giếng vuông chăm còn phơi 
mặt dọc duyên hải miền trung nắng 
hạn nhưng không bao giờ khô nước. Và 
làng gốm bàu trúc - một trong vài làng 
mà kĩ thuật chế tác và nung gốm cổ sơ 
nhất Đông nam á tại sao hãy còn tồn tại 
như nó vốn có. những câu hỏi đầy bí ẩn 
hiện đang giấu những mã văn hóa độc 

đáo chờ khám phá.

Đến Sự ĐA Dạng cỦA thổ cẩm

thổ cẩm chăm màu sắc sặc sỡ, gam 
màu sáng, bền, đẹp. hoa văn trên thổ 
cẩm chăm gồm hoa văn hình học, 
những đường diềm gãy góc đều đặn, 
hình các loại con vật cách điệu như 
rồng, phụng, chim trão, công, thằn lằn. 
ngoài ra còn có những đường cong, 
tạo nên những hình khối mang biểu 
trưng của tôn giáo, tín ngưỡng chăm 
như hình thần Shiva, hình chim thần 
và những vị thần linh khác được cách 
điệu. nghệ nhân Đặng thị trụ, bàn tay 
vàng thổ cẩm Việt nam, chính là người 
có công đầu trong việc sưu tầm phục 
dựng lại 36 hoa văn nền của thổ cẩm 
chăm ngày xưa được người Pháp sưu 
tầm lưu giữ tại các bảo tàng.

 theo ông inrasara, người chăm xưa dệt 
thổ cẩm từ bông. trước tiên người thợ 
tách hạt bông trên giá tách hạt, rồi lấy 

cây cung bắn cho các thớ bông bung ra, 
trải thành lớp mỏng, họ dùng thanh tre 
có một đầu nhọn cuộn chúng lại thành 
từng con bông rồi dùng xa quấn tơ kéo 
từng đoạn sợi từ con bông để rút và se 
sợi. tiếp đến là các công đoạn như: quay 
thành cuộn, ngâm đập, nhuộm, hồ, chải 
và đánh ống. Sau cùng là mắc thành 
cuộn sợi dọc và bắt go để lên hoa văn 
rồi đưa vào khung dệt. có hai loại khung 
là dệt dạng tấm và dệt dải.

màu nhuộm thổ cẩm ngày xưa được 
sử dụng từ tự nhiên, kỹ thuật nhuộm 
nay cũng đã thất truyền. màu đen được 
nhuộm từ lá chùm bầu, sau đó ngâm 
với bùn non, màu nâu hoặc màu đỏ 
sậm lấy từ các loại vỏ cây, màu xanh 
từ cây chàm… bởi các nguyên liệu tự 
nhiên nên thổ cẩm chăm thường dày, 
thô, bền màu và có chất bông, sợi mịn 
và mát, có những tấm thổ cẩm dùng 
hàng vài chục năm mà màu sắc vẫn 
không phai. Xưa nghề dệt có ở tất cả 
các làng chăm, nay chỉ còn một làng 
nổi tiếng tồn tại trên 1000 năm, làng mỹ 
nghiệp (ninh thuận) với gần 600 thợ 
dệt lành nghề.

chữ Viết Và Văn học chăm

chăm Pa là dân tộc có chữ viết sớm nhất 
Đông nam á, từ thế kỷ thứ iV. tiếng 
chăm có 65 ký hiệu và 24 chân ngữ bắt 
nguồn từ hệ thống chữ thảo của ấn Độ. 
người chăm cổ có kỹ thuật làm giấy 
điêu luyện và độc đáo, tiếc là nay đã thất 
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truyền. nguyên liệu chính để làm giấy 
là lá buông, vỏ cây bồ đề có màu trắng 
đục, dày và dai, trơn mặt, ít thấm nước. 
mực viết được chế từ vỏ cây akuh rất tốt 
vì chóng khô, đen đậm, không bay màu. 
Đầu bút là đầu các que tre vót nhọn và 
về sau sử dụng đầu kim loại.

các cuốn sách cổ nhất còn lại cách 
ngày nay khoảng 300 năm mô tả văn 
hóa chăm với các chủ đề chính là kinh 
luật tôn giáo, văn học, triết học, hướng 
dẫn nghi lễ, những bài tụng ca, lịch 
pháp, thiên văn, phong thủy, âm nhạc, 
y - dược học, pháp thuật, tử vi - bói toán, 
gia huấn ca… bên cạnh sách cổ, các bia 
ký chăm Pa bằng chữ Phạn được viết 
chủ yếu theo những thể thơ của ấn 
Độ là nguồn tài liệu khẳng định sự tồn 
tại sớm của chữ viết người chăm. nội 
dung bia ký nhuốm màu sắc tâm linh 
huyền hoặc, lời thơ mỹ miều, văn hoa, 
sử dụng nhiều điển tích và ẩn dụ của 
văn học ấn Độ để thể hiện sự hiểu biết 
và thông thái của mình. 

theo inrasara, chính sự ra đời sớm của 
chữ viết là tiền đề để văn học viết của 
chăm phát triển phong phú. bên cạnh 
văn chương bia ký, có thể kể 5 sử thi, 
mươi trường ca thế sự, 7 trường ca trữ 
tình, 3 gia huấn ca, thơ triết lí,… trường 
ca triết lí như Ariya nau ikak (thơ đi 
buôn), trường ca thế sự như Ariya Ppo 
Parơng; đặc biệt, văn học chăm cũng 
có một thể thơ lục bát giống thể thơ 
lục bát của người Việt là Ariya.  thể thơ 

Ariya góp phần làm phong phú thơ lục 
bát của văn học nước ta nhờ vào sự linh 
hoạt của cấu trúc và âm tiết. 

Về nội dung và đề tài văn học: 250 minh 
văn champa được sáng tác từ thế kỉ iii 
đến thế kỉ thứ XV bằng cả tiếng Phạn 
lẫn tiếng chăm cổ là cái được kể đầu 
tiên. 5 Sử thi - Akayet chăm có xuất xứ 
và mang ảnh hưởng của ấn Độ được 
viết vào thế kỉ XVi - XViii, là sáng tác 
thành văn đặc trưng chăm, một hiện 
tượng không có trong văn học sử Việt 
nam. thứ nữa, nền văn học chăm có 4 
sử thi nổi tiếng; nhưng khác với các dân 
tộc anh em ở tây nguyên như êđê hay 
bana,… sử thi chăm đã được văn bản 
hóa từ thế kỉ XVi. 3 trường ca - Ariya trữ 
tình nổi tiếng mà nội dung mang chở 
sự đối kháng quyết liệt giữa hồi giáo - 
bàlamôn giáo dẫn đến đổ vỡ và cái chết, 
cũng là một dị biệt khác. ngoài ra, cũng 
như bao dân tộc khác, chăm cũng đã sở 

hữu các thể loại ca dao, đồng dao, câu 
đố, các thể loại hát dân gian khác,…

có thể thấy rõ tính siêu hình, mơ mộng, 
coi trọng tinh thần, tâm linh của người 
chăm qua nội dung thư tịch cổ. người 
chăm không thích nói về những điều 
thực tế, kỹ thuật hay vật chất. tính đa 
chủ đề, khái quát được thể hiện rõ trong 
từng cuốn sách. Qua những cuốn sách 
mỏng nói về các nghi lễ tâm linh, chúng 
ta còn bắt gặp trong đó một bài thơ, 
một lời chúc phúc, vài ý tưởng, quan 
điểm tôn giáo, triết học,...

 tự cường
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