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Duyên hải miền Trung nước ta từ lâu sở dĩ nổi tiếng được nhiều
người nghe biết đến, là vì nhờ có nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, nên thơ
đầy quyến rũ, do thiên nhiên vô tình ban tặng. Và một trong những địa
phương đã góp phần tạo dáng địa hình cho bức tranh tổng thể đó thì
có địa phận của tỉnh Ninh-Thuận. Nơi đây có biển xanh, tháp cổ mà
cũng là miền đồng khô cỏ cháy từng nổi tiếng là có gió như phang,
nắng như rang, cùng với hình ảnh cá biệt về bản sắc văn hóa hi hữu
của người dân Chămpa còn sót lại, hiện đang sinh sống quanh quẩn
trong địa bàn gần xa thành phố Phan-Rang.
Nói cách khác, vùng đất Phan-Rang thuộc tỉnh Ninh-Thuận và tỉnh Bình-Thuận ngày xưa vốn là phần lãnh thổ
thu hẹp cuối cùng của dân tộc Chămpa. Sau khi không còn là một quốc gia, thì tình trạng dân số của cộng
đồng dân tộc người Chăm ở tại địa phương nầy cũng không còn có được bao nhiêu người*. Hiện nay, họ đã
trở thành sắc tộc thiểu số và sống tập trung nhiều nhất là ở trong địa bàn của tỉnh Ninh-Thuận.
Tỉnh lỵ của Ninh-Thuận hiện tại là Phan-Rang & Tháp Chàm. Gọi tắt là Phan-Rang.
Nước Việt-Nam của chúng ta là một quốc gia đa văn hóa, do nhờ có sự cộng cư của 54 sắc tộc anh em bất
khả phân cùng chung sống bên nhau từ ở khắp mọi miền. Trong số đó, thì có thành phần người Chăm là một
sắc tộc có bề dày văn minh lịch sử từng đã được các nhà khảo cổ học cho rằng các di sản đền tháp của họ
còn lưu lại cho đến ngày hôm nay chính là những chứng minh cho về trình độ nghệ thuật kiến trúc độc đáo
vào thời đại xa xưa của sắc dân nầy. Do vậy, một sự ngạc nhiên kỳ thú bất ngờ nào đó sẽ đến với khách lãng
du là khi họ bị lạc bước chân đến thành phố Phan-Rang, nói chung là vùng đất Ninh-Thuận. Và có dịp chiêm
ngưỡng những công trình kiến tạo hình hài của các đền tháp Chămpa cổ kính, tọa lạc sừng sững trên đồi cao
giữa cảnh quan miền đồng khô cỏ cháy, như muốn vươn mình chế ngự không trung. Các quần thể di tích tháp
cổ Chămpa ở địa phương nầy trải qua sau thời gian nhiều thế kỷ, hứng chịu bao cơn gió táp mưa sa tàn phá
nặng nề, vậy mà ngày nay may mắn cũng vẫn hãy còn được tồn tại gần như là nguyên vẹn.
Ngoài ra, nền văn hóa Sa-Huỳnh cách đây khoảng 2.500 năm cũng còn từng được các nhà khảo cổ tìm thấy
trong quá trình khai quật ở Nhơn-Hải gồm có những chứng tích văn minh vào thời kỳ đồ đá và đồ sắt. Riêng
Bảo-Tàng Ninh-Thuận hiện nay còn lưu trữ được hơn 38.884 hiện vật quý hiếm dưới mọi hình thức như nào
là văn tự, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc, múa vũ, trang phục, thủ công, có ý nghĩa giá trị rất nhiều về lịch sử
văn hóa Chămpa trải qua nhiều thời đại.
Và khách lãng du còn có thể đặt ra thành câu hỏi quan trọng. Tại sao chủ nhân của nó vốn là sở hữu của một
nền văn minh, văn hóa phong phú đa dạng tuyệt vời như thế mà lại có thể dễ dàng đánh rơi báu vật, để rồi
phải âm thầm sống lặng lẽ như chiếc bóng lẩn khuất ở bên đường! Họ (người Chăm) chính là những thành
phần hậu duệ của tiểu vương quốc Chămpa ngày trước, và cũng như là dòng máu chính tông của triều đại
suy tàn Panduranga cuối cùng bao gồm chỉ có vùng địa lý của Ninh-Thuận & Bình-Thuận ngày nay. Và miền
địa lý nầy từng đã bị vua Minh-Mạng xóa sổ từ năm 1833, để sát nhập vào lãnh thổ Đại-Việt vào lúc bấy giờ.
Thật ra, lịch sử tồn vong của các quốc gia trên thế giới xưa nay, thì không riêng vì trường hợp như của
Chămpa, mà còn có những thành phần sắc tộc của nhiều tiểu vương quốc khác cũng đã phải đành cam chịu
mang chung số phận của định mệnh an bài giống như nhau. Cho dù là trong quá khứ, thì quốc gia của họ
cũng đã từng có lịch sử hình thành những nét văn minh cổ đại trải qua trong những thời kỳ hưng thịnh huy
hoàng, từng mang dấu ấn vàng son rực rỡ của các triều đại thuở xa xưa. Điển hình như là về trường hợp của
tiểu vương quốc Maya ở Mỹ-Châu, tiểu vương quốc Guge ở Tây-Tạng. Và ngay như cả thân phận thảm
thương của xứ sở Tây-Tạng, từ năm 1950 thì cũng đã bị Trung-Quốc thôn tính, và Hán hóa mãi cho đến bây
giờ v.v…

Nhà trưng bày các đồ vật Chăm

Tháp Caracol của sắc tộc Maya
ở Belize (Mexique)

và Bảo-Tàng Ninh-Thuận

Cố đô của sắc tộc Guge ở
Tsaparang (Tây-Tạng)
Cố đô Lhassa của sắc tộc Tây-Tạng
(ngày nay thuộcTrung-Quốc)

Trở lại về trường hợp của dân tộc Chămpa mà tác giả
đề cập nói riêng đến ở nơi đây, không có nghĩa là
nhằm có ý muốn để cho người ta sớm vội quên đi về
cội nguồn lịch sử biên cương chủng tộc của con
người. Mặc dù, từ lâu dựa vào các công trình nghiên
cứu của các nhà khảo cổ khác nhau như E. Durand,
L. Finot, Po Dharma, P. Gay v.v thì cũng đã có nhiều
giả thuyết cho rằng Lâm-Ấp ngày xưa (gồm cả TâyNguyên) vốn là một vương quốc đa sắc tộc chứ không
phải riêng gì là của người Chăm. Dù sao, trong chừng
mực nào thì sự nhắc nhở đó chính là những ý thức
truyền đạt cảm thông thành thật để nối bắc nhịp cầu, để cho hầu hết người ta cùng nhau thân tình nhìn lại
hình ảnh cộng đồng dân tộc anh em bây giờ đoàn kết bên nhau, góp phần xây dựng quê hương hướng về
tương lai tốt đẹp hơn.
Ngược dòng thời gian, thì vùng đất Phan-Rang nầy khi xưa cũng thuộc về tỉnh Phan-Rang (tiền thân của tỉnh
Ninh-Thuận ngày nay) từng được thành lập ngay từ đầu thế kỷ XX nhưng mười hai năm sau (1901-1913) thì

đã bị giải thể chia đôi, để sát nhập vào tỉnh Khánh-Hòa và Bình-Thuận. Năm 1922, tỉnh Phan-Rang được tái
lập và đồng thời cũng được gọi là Ninh-Thuận. Sau năm 1975, tỉnh Ninh-Thuận lại bị giải thể để sát nhập vào
tỉnh Thuận-Lâm (Bình-Thuận, Tuyên-Đức, Lâm-Đồng). Năm 1976, Ninh-Thuận cũng lại được tách ra để sát
nhập vào tỉnh Thuận-Hải (Ninh-Thuận, Bình-Thuận, Bình-tuy). Và mãi tới năm 1992, thì mới chính thức được
tái lập lại thành tỉnh Ninh-Thuận cho đến bây giờ.
Bản đồ tỉnh Ninh-Thuận

Theo tổ chức hành chánh hiện tại thì Phan-Rang là
tỉnh lỵ của tỉnh Ninh-Thuận, có thêm cùng với tất cả 6
huyện nữa là Bác-Ái, Ninh-Hải, Ninh-Phước, NinhSơn, Thuận-Bắc và Thuận-Nam. Về tình trạng dân số
toàn tỉnh được thống kê vào năm 2011, thì người
Chăm có khoảng gần 66.000 người trong tổng số ước
lượng là 569.000 người dân cư trú (bao gồm cả nhiều
sắc tộc khác như Kinh, Raglai, K'Ho, Hoa...) ở trong
địa bàn, so với cách đây nửa thế kỷ trước (1967) tổng
số dân Ninh-Thuận chỉ có được 136.073 người. Và
tiếng nói của họ có phần gần gũi với tiếng nói của tộc
người Mã-Lai & Đa-Đảo (Giarai, Raglai, Churu, Êđê).
Trong suốt bao năm qua, người ta đã có dịp nhìn thấy
được hình ảnh của cộng đồng người Chăm sinh sống
trong không gian hạn hẹp ở tại địa phương hiện nay,
nhưng họ đã còn có rất nhiều cơ hội để cố gắng giữ
gìn phong tục, tập quán cổ truyền. Và bảo tồn ngôn
ngữ, văn tự, phát triển sinh hoạt văn hóa, tâm linh, để duy trì lịch sử bản sắc riêng theo truyền thống của tổ
tiên còn lưu lại.
Chữ viết Chăm

Do vậy, dù muốn dù không thì người ta cũng đã có dịp được nhìn thấy các tòa
tháp cổ Chămpa ở vùng đất Ninh-Thuận chính là những biểu tượng trân quý cuối
cùng trong mảng hồn thiêng văn hóa của người Chăm ở tại địa phương. Và cũng
nếu như hình ảnh trang phục xiêm y sắc tộc cổ truyền ngày xưa của người Chăm
vẫn còn hiện diện qua những chứng từ hình ảnh sinh hoạt sống, thì ngày nay sự
giao lưu hội nhập cộng đồng bình dẳng xã hội cũng đã tạo ra cho họ một đời
sống văn minh, đổi thay phần nào tiện nghi thích hợp hơn.

Phụ nữ Chăm đội thúng đi chợ

Trang phục quấn khăn và áo dài không xẻ

Trong vùng tam giác du lịch ở phía Nam của miền Trung hiện nay là
Nha-Trang&Phan-Thiết&Đà-Lạt, thì địa lý của Phan-Rang nằm gần
Phan-Thiết cho nên thường được các du khách xem như là cùng một
địa điểm, để tham quan khám phá cho trọn miền đất Chămpa cuối
cùng vào mỗi khi có ý định thực hiện một cuộc hành trình. Và họ cũng
đã tỏ ra hết sức thích thú, ấn tượng trước những hình ảnh đền tháp
nguy nga, cảnh trí duyên hải bao la tuyệt vời như một tấm tranh phản
ảnh muôn màu muôn sắc, sau khi họ đã viếng thăm lướt qua diện
mạo phố phường, chợ búa ở địa phương. Dưới cơn nắng nóng cháy
da người nhưng hình ảnh sinh hoạt của thành phố Phan-Rang vẫn
diễn ra như thông lệ. Tuy nhiên, điều làm cho người ta có cảm tưởng
như là sự trống vắng của nó dần dần không còn được nhìn thấy như
xưa nữa, là do nhờ Phan-Rang đang chuyển mình thực hiện nhiều
giải pháp chỉnh trang thành phố xanh, sạch, đẹp với những đề án đã
được khởi công thi hành.
Là một đô thị tỉnh lỵ nằm trong hệ thống đô thị của vùng duyên hải Nam Trung-bộ, Phan-Rang có được vị thế
về địa lý thuận lợi nằm liền cạnh Phan-Thiết. Phan-Rang cách Nha-Trang 100km, cách Đà-Lạt 110km, cách
Hồ-Chí-Minh 350km, và cách cảng hàng không quốc tế Cam-Ranh 60km. Do vậy, cho nên trong điều kiện
phát triển kinh tế du lịch ở những nơi trọng điểm, thì người ta không thể bỏ qua vị trí của vùng đất lịch sử cổ
kính Phan-Rang.

Toàn cảnh thành phố Phan-Rang

chợ Phan-Rang

Cách đây hơn khoảng thập niên, khi con đường tỉnh lộ 652 nối dài ở Khánh-Hòa và con đường tỉnh lộ 723 nối
dài ở Lâm-Đồng chưa được xây đắp ráp nối hoàn thành để đi thẳng từ Nha-Trang đến Đà-Lạt, thì lộ trình giao
thông nầy bắt buộc phải đi ngang đoạn đèo Ngoạn-Mục (còn gọi là đèo Sông Pha thuộc địa phận NinhThuận). Đây là một con đèo có thể nói là nguy hiểm nhất ở VN vì thường xuyên xảy ra rất nhiều tai nạn ô tô
nghiêm trọng, từng gây thiệt hại thảm khốc đến tánh mạng của con người. Tuy nhiên, về mặt cảnh trí của đèo
Sông Pha thì rất là tuyệt đẹp. Dưới chân đèo là thị trấn Sông Pha, lên từng độ cao là nhìn thấy ngay hai ống
dẫn nước khổng lồ của nhà máy thủy điện Đa-Nhim. Và toàn cảnh bức họa đồng quê vô cùng thơ mộng hiện
ra như nào là dãy núi xanh chạy dài, thấp thoáng với những chòm mây bạc lang thang bay về tận hướng chân
trời man mác. Những cánh đồng, vườn tược màu xanh, ao hồ phản chiếu ánh mặt trời, cùng lác đác với
những hình ảnh làng mạc ẩn hiện xa xa dần tỏa lên cao từng làn khói lam chiều.
Ngày xưa, trên đoạn đèo Sông Pha từ ga Tháp Chàm (Phan-Rang) đến Đà-Lạt là một lộ trình huyền thoại kỳ
thú về tuyến đường sắt đặc biệt có ray răng cưa ở giữa, để giữ độ an toàn cho xe lửa khi vượt đèo. Đây là
một kỷ niệm vô cùng ấn tượng mang rất nhiều ý nghĩa cho cả đời người, vì ngày nay hình ảnh đã mất theo
thời gian quá khứ đó sẽ không bao giờ còn có dịp để được nhìn thấy lại nữa.

Cảnh quan bao la dưới đèo Ngoạn-Mục Tàu hỏa vận hành bằng hơi nước chạy trên đường ray răng cưa

Dẫu sao, trong mọi hoàn cảnh thời điểm nào mà nếu một khi du khách có ý muốn thay đổi vùng miền để khám
phá tham quan. Và tìm những nơi tương đối có điều kiện không gian yên tĩnh, để có dịp trải nghiệm với những
điều mới mẻ ở tại địa phương, thì Phan-Rang chính là một nơi lựa chọn sẽ được coi như là thích hợp. Vì dưới
góc độ địa lý, thì tỉnh Ninh-Thuận có những điều kiện về bể khơi, núi non, sông ngòi, đồng khô cỏ cháy, đặc
biệt là đền tháp cổ và sự hiện diện sinh sống đông đảo của sắc tộc Chăm sở tại. Do vậy, người ta có thể nói
rằng đặc điểm của vùng đất Phan-Rang là ngoài các di tích đền tháp và hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng sắc
tộc người Chăm hiện còn sinh sống ở tại địa phương, thì cảnh quan miền duyên hải bao la của nơi nầy từ lâu
cũng đã chinh phục được tâm hồn của nhiều du khách bốn phương. Hơn thế nũa, còn đối với một thành phần
du khách đặc biệt nào đó có chủ ý muốn đến tham quan địa bàn Phan-Rang, là vì họ muốn tìm dịp để được
hiểu rõ hơn về hình ảnh quê hương của một vương quốc văn minh, mới đó mà đã suy tàn. Và cũng giống như
hình ảnh của cộng đồng dân tộc Khmer ở Sóc-Trăng, Trà-Vinh miền Nam, cộng đồng dân tộc người Chăm ở
miền Trung hiện nay tập trung sinh sống nhiều nhất ở tại các vùng nông thôn trong 29 làng thuộc các huyện
Ninh-Sơn, Ninh-Phước, Ninh-Hải tỉnh Ninh-Thuận, và lân cận tại các huyện Tuy-Phong, Bắc-Bình tỉnh BìnhThuận. Nói riêng về cuộc sống của người Chăm ở Ninh-Thuận hiện nay, thì phần đông họ sống nhờ vào lợi
tức đồng ruộng, hoa màu, cây ăn trái. Một số nhỏ làm nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủ công đồ gốm, hay
khai thác rừng đốn củi. Tuy nhiên, yếu tố cộng đồng sinh hoạt quây quần bên nhau trong các palei (làng)
thường gồm có những gia đình tộc họ liên hệ từng gắn bó với nhau về mặt tín ngưỡng dân gian, và họ cũng
đã có luật tục Chăm ghi chép rằng:
Ếch có nắp đậy hang
Làng có chủ cai quản
Vì thế, cho nên ở trong bất cứ palei Chăm nào cũng đều có một vị Po Paley (Trưởng làng) uy tín do họ bầu ra,
để làm đại diện liên lạc giao tế xã hội mỗi khi hữu sự. Ngày nay, do hoàn cảnh địa lý lịch sử xã hội mà sự
phân bố sắc dân cộng đồng người Chăm ở tại VN được chia ra thành 3 nhóm chính là Chăm Hroi, Chăm
Ninh-Thuận & Bình-Thuận và Chăm Nam-Bộ.

Phục dựng khuôn viên nhà của một gia đình quý tộc Chăm ở Ninh-Thuận -- Làng người Chăm

Giếng nước cổ Chăm

Ngoài ra, con số người Chăm còn lại hiện nay đang sống rải
rác ở khắp các nơi trên thế giới, thì lại cũng có phần hơi giống
như tình trạng của dân tộc Do-Thái, (tuy rằng dân tộc nầy có
được tái lập quốc gia, nhưng mà cũng vẫn phải đành cam chịu
số kiếp tha hương lưu lạc ở khắp các bốn phương trời). Theo
số lỵệu thống kê mới nhất, thì dân số cộng đồng người Chăm
hiện có khoảng 477.000 người đang cư trú trên địa bàn của
các quốc gia như Cambodge có được khoảng 317.000 người,
Việt-Nam 127.000 người, Lào 15.000 người, Mã-Lai 10.000
người, Thái-Lan 4.000 người, Hoa-Kỳ 3.000 người, Pháp 1.000
người, và Ả-Rập Saudi khoảng 100 người.

Người Chăm ở Cambodge

Người Chăm ở Việt-Nam

Cách đây hơn thập niên qua, trong thời gian gần 3 tháng (từ 12/10/2005 đến 9/1/2006). Lần đầu tiên tại Paris,
Viện Bảo-Tàng Guimet chuyên nghiên cứu về nghệ thuật Á-Châu đã có cho tổ chức một cuộc triển lãm về kho
tàng nghệ thuật Việt-Nam, đặc biệt về "Điêu khắc Chăm từ thế kỷ V đến thế kỷ XV". Cuộc triển lãm nầy mang
tính quy mô, vì đã tập trung trưng bày được rất nhiều hiện vật cổ Chăm có giá trị đến từ những Viện Bảo-Tàng
của các quốc gia. Mục đích của Ban Tổ-Chức là nhằm muốn giới thiệu lại nghệ thuật điêu khắc Chăm, một
Vương quốc suy tàn, từng có những thời kỳ văn minh cá biệt, cho dù tuy có bị lu mờ sau ảnh hưởng lớn của
Angkor, Java, hay như ngay của cả Hindu nhưng mà nó vẫn giữ được bản sắc riêng ở tại địa phương.

Đài thờ vũ nữ Trà-Kiệu

Điêu khắc Chăm

Chính nhờ có những đặc điểm đó mà các đền tháp Chăm nguy nga ở Phan-Rang ngày nay, có thể được coi
như là những chứng tích hào quang văn minh rạng rỡ cuối cùng của Vương quốc Chămpa còn được nhìn
thấy trước khi hoàng hôn nắng nhạt. Nói cách khác, Ninh-Thuận là một tỉnh duyên hải của miền Trung nhưng
lại có nhiều người Chăm sinh sống đông đảo nhất trong cả nước, và cũng còn có những dấu vết của đền tháp
cổ từ thánh địa Mỹ-Sơn chạy dài xuống đến tận nơi nầy.
Trở lại miền đất Phan-Rang là nơi có nhiều nhất về hình ảnh của người Chăm ở tại VN, thì người ta được biết
về nếp sinh hoạt cố hữu thường ngày của họ hiện nay là đa số chủ yếu dựa vào canh tác nông nghiệp, nương
rẫy, chăn nuôi, và thủ công nghệ địa phương (số ít). Nói chung, sự góp phần sản xuất phát triển trên địa bàn
quê hương xã hội của họ bây giờ thì hãy còn quá khiêm nhường. Tuy nhiên, về mặt khác thì các di sản công
trình văn minh đền tháp Chămpa của họ đã có công đóng góp rất nhiều, làm phong phú thêm cho tiềm năng
cất cánh nền kinh tế du lịch ở tại địa phương.

Tháp Po Klong Garai tráng lệ ban ngày và lung linh về đêm

Đứng đầu trong vẻ đẹp của các đền tháp Chăm ở tại Phan-Rang, là tháp cổ Po Klong Garai. Tháp Po Klong
Garai là một cụm tháp được xây cất lên từ cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 dưới triều đại của vua Shihavaman
(Chế-Mân), và được dùng để thờ phụng vị minh quân của họ là Po Klong Garai (1151-1205)**. Toạ lạc trên đồi
Trầu cách trung tâm thành phố Phan-Rang khoảng gần 9km về phía Tây-Bắc, gần ga xe lửa Tháp Chàm,
công trình tổng thể có tính cách dung hòa nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc đạt đỉnh cao nầy gồm có 3 tháp.
Tháp chính cao 20,5m, tháp lửa cao 9,31m, và cổng tháp cổng cao 8,56m. Tháp chính thờ vua Po Klong Garai
có cửa chính quay mặt về hướng Đông, dưới mái vòm bên trong đền tháp là hai trụ đá cao có khắc chữ Chăm
cổ trên bề mặt, bên trên cửa thì có phù điêu thần Siva múa và có 6 tay. Tháp cổng thì nằm ở phía Đông, còn
tháp thần lửa thì nằm chệch về phía Nam có mái hình thuyền. Ở mỗi cạnh, mỗi mặt tầng tháp đều được nghệ
nhân trang trí bằng các họa tiết đá, gốm tạo thành hình người, hình lá, hình bò thần, hình đuôi rồng. Và người
ta có thể nói rằng mọi hình thức điêu khắc, công trình chạm trổ trên tháp nầy đều có mang tính biểu tượng về
văn hóa nghệ thuật độc đáo, cũng như về ý nghĩa tôn giáo của người Chăm. Và cũng giống như trường hợp
trong quá trình khai quật nghiên cứu, thì gần đây nhất khi tu sửa tháp thì các nhà khảo cổ lại cũng tìm thấy
được một số bát vàng còn sót lại.

Người Chăm cùng du khách nô nức đi lễ hội Katê tại tháp Po Klong Garai

Giờ đây, hằng năm đúng vào ngày mồng 1 tháng 7 Chăm lịch, thì người Chăm từ ở khắp mọi nơi đều kéo về
cố hương để tham dự ngày tổ chức lễ hội ngay tại tháp Po Klong Garai để tỏ lòng nhớ ơn công đức của vị
minh quân nầy.

Lễ hội Katê tưng bừng với phong tục tập quán cổ truyền

Còn tháp Po Rome thì tọa lạc trên một ngọn đồi cao thuộc xã Phước-Hữu, huyện Ninh-Phước cách thành phố
Phan-Rang 15km về phía Nam được xây cất lên vào cuồi thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII. Đây là một công trình
kiến trúc phỏng theo mô hình của ngôi tháp Po Klong Garai, cho nên có vẻ giống hao hao nhưng không được
hoàn hảo. Tháp nầy là nơi thờ Vua Po Rome, vị vua có công phát triển nông nghiệp và thủy lợi. Mặt chính của
tháp quay về hướng Đông, phần dưới các hình vòng cung trên cửa chính thì được trang trí gắn phù điêu thần
Siva với hình ngọn lửa. Ngoài ra, ở tại các cửa giả thì có khắc hình các vị thần bằng đá trong tư thế ngồi với
nét mặt uy nghiêm trầm mặc mang đậm chất bản địa. Tháp có 3 tầng, mỗi tầng có 4 tháp góc, trên đỉnh tháp
góc được trang trí bằng đá tạo hình búp sen, ngọn lửa. Ngoài ra, trong mỗi hốc giả thì có hình ảnh của một vị
thần đang ngồi chấp tay trong tư thế cầu nguyện. Tại bên trong tháp chính, là nơi thờ phụng tượng vua Po
Rome được tạo ra từ một Linga có 8 tay, và kề bên gốc lối đi vào còn có phiến đá xanh đen được tạc thành
hình tượng thần bò Nadin, và gần kề bên phía sau tháp là nơi thờ hoàng hậu.

Tháp Po Rome

Và một trong ba cụm tháp bây giờ còn sót lại ở vùng địa lý Ninh-Thuận là tháp Hòa-Lai tọa lạc tại xã BắcPhong, huyện Thuận-Bắc, tỉnh Ninh-Thuận. Nếu như cách đây hơn một 100 năm, nhà khảo cổ Parmentier đã
từng khám phá ra được nét đẹp cổ kính của tháp nầy được xây cất lên từ hồi thế kỷ IX rất có giá trị về mặt
kiến trúc Chămpa phong cách Hòa-Lai, thì gần đây vào năm 2012 tháp nầy lại cũng được tái khai quật khám
phá. Trong quá trình nghiên cứu sưu tầm, các nhà khảo cổ cũng phát hiện thêm ra được những cổ vật từ lâu
đã còn nằm sâu dưới lòng đất. Đặc biệt, là ở khu vực tháp giữa họ đã tìm thấy có những dấu vết kiến trúc có
dạng giống hình yoni, các lớp gạch trang trí hình chim thần Garuda, một vài mảng tường và nhà dài thì có
trang trí bằng hình tượng Ganesha.

Cụm tháp Hòa-Lai có vị thế nằm cách thành phố Phan-Rang 15km, về hướng Bắc. Riêng các di tích bảo vật
tái khai quật tìm thấy hiện nay, thì đã được trưng bày ở tại Bảo-Tàng Ninh-Thuận.

Tháp Hòa-Lai và công trình khai quật

Tóm lại, các cụm tháp Chăm ở Ninh-Thuận còn sót lại cho đến ngày hôm nay chính là những ngọn tháp đẹp
tuyệt mỹ cuối cùng của vương quốc Chămpa có bề dày lịch sử. Ngoài ra, nó còn mang tính biểu tượng cho
trình độ văn minh, văn hóa nghệ thuật kiến trúc tổng thể qua các thời kỳ hưng thịnh của sắc dân bản địa. Do
vậy, cho nên từ lâu đã có rất nhiều du khách sành điệu cũng như các lãng tử bốn phương tìm đến tham quan
từng địa điểm với sự lộ vẻ ngẩn ngơ, trầm mặc ngay dưới chân tháp hằng giờ, để chiêm ngưỡng công trình
uy nghiêm cổ kính mang đượm vẻ sầu mơ. Và họ cũng đã tỏ ra mọi sự lý thú khi có dịp hòa mình vào với hồn
thiêng non nước bao la giữa bầu trời xanh mây trắng, thấp thoáng xa xa bất chợt nhìn thấy có những cô gái
Chăm yêu kiều áo quần sặc sỡ, đầu đội thúng hay bình nước đi ngang qua trên đồi cát trong buổi chiều tà.

Vẻ đẹp trên đồi cát

Tiếp tục cuộc hành trình, họ đi vào làng mạc của người Chăm ở quanh vùng thành phố Phan-Rang để lắng
nghe từng hơi thở trong nhịp sống của địa phương, và cũng như để cho có dịp được tìm hiểu thêm về nếp
sinh hoạt thực tế của cộng đồng sắc tộc anh em. Và họ cũng không thất vọng trước sự nhiệt tình hiếu khách
của người dân bản địa vốn có tâm hồn chơn chất, thực thà. Tại đây, với sự giao lưu thân mật họ sẽ được các
vị Po Paley sẵn sàng tiếp đón niềm nở, và ân cần giải thích về nét văn hóa bản địa, các phong tục tập quán tín
ngưỡng dân gian của người Chăm từ nghìn năm vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.
Về mặt văn hóa tâm linh thì người Chăm có theo hai tôn giáo lớn chính, đó là Bà-La-Môn (Ấn-giáo) và Hồigiáo. Trong Hồi-giáo, thì lại có chia ra thành hai loại là Chăm Bà-Ni và Chăm Islam. Chăm Bà-La-Môn và
Chăm Bà-Ni, thì theo chế độ mẫu hệ. Còn Chăm Islam, thì theo chế độ phụ hệ. Tuy nhiên, về cơ bản văn hóa
truyền thống thì lại giống như nhau cho nên hằng năm thì họ cũng đã lại gặp nhau trong những ngày cùng tổ
chức các lễ hội lớn trong bầu không khí trang nghiêm, hết sức tưng bừng và vui vẻ.

Các vị chức sắc và các phụ nữ Chăm duyên dáng đi tham dự lễ hội

Theo phong tục, thì trong hình ảnh quá trình sinh hoạt xã hội văn hóa tâm linh của người Chăm hiện nay đã có
rất nhiều lễ hội xảy ra hằng năm nhưng chỉ có hai lễ hội thành hình lâu đời được coi như là đặc biệt, thể hiện
ra bản sắc văn hóa chính của người Chăm Đó là lễ hội Katê, và lễ hội Ramưwan (Ramadan). Và nếu như
Katê (Tết Chăm) là lễ hội lớn nhất trong năm của người Chăm Bà-La-Môn, thì Ramưwan (Chay tịnh) là lễ hội
lớn nhất trong năm của người Chăm Bà-Ni.
Lễ hội Katê thường được diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu tiên là lễ rước y trang của nữ thần Po Ina Nagar tại
thôn Hữu-Đức. Ngày thứ nhì chính thức diễn ra tại ba tháp tháp Po Klong Garai, tháp Po Rome và đền Po Ina
Nagar. Ngày thứ ba lễ hội diễn ra tại các làng Chăm. Trong thời gian nầy, thì bầu không khí từ đền tháp cho
đến các palei đều lộ hẳn ra vẻ nhộn nhịp, nôn náo khác thường. Và nếu du khách tham quan rơi đúng vào thời
điểm nầy, thì sẽ có dịp được mục kích cảnh quan địa phương khoác lên mình một màu sắc mới có sức hút lạ
kỳ. Từ hình ảnh của những cô gái Chăm duyên dáng trang phục áo dài xinh xắn, sặc sỡ. Và nhịp nhàng trong
những điệu múa truyền thống dân gian (múa quạt, đội nước) hay múa cung đình (Apsara) lả lướt nhịp nhàng
hòa quyện với âm thanh của tiếng trống Paranưng bập bùng, cho tới tiếng trống Ginăng rộn ràng hòa lẫn vào
với tiếng kèn Saranai réo rắt âm thanh đầy mê hoặc báo hiệu mùa Katê đã đến. Chính hoạt cảnh tưng bừng
vui vẻ nầy đã khiến cho lòng du khách, đôi khi, có cảm tưởng rằng mình đang sa lạc vào ở một nơi lạ lùng nào
đó chứ không phải ở trong nước.
Cần phải nói rõ hơn lễ hội Katê xảy ra hằng năm ở ngay tại Phan-Rang, Ninh-Thuận chính là ngày lễ Tết
thiêng liêng nhất của tất cả mọi người Chăm hiện đang có mặt sinh sống rải rác ở khắp các nơi trên thế giới.
Vì nó đã phản ảnh ra được hầu hết nếp sinh hoạt cộng đồng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa đời thường
của họ trong tín ngưỡng qua hình thức cúng tế. Và các hình ảnh trang phục cổ truyền, nhạc cụ, thánh ca, gắn
kết phần hồn giữa con người cùng với đền tháp biểu tượng cho ý nghĩa tâm linh. Hơn nữa, họ còn có dịp thể
hiện ra niềm hạnh phúc để cùng nhau tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ xóm làng như nào là múa hát, thi
các trò chơi thể thao kéo co, đẩy gậy, đội nước, dệt thổ cẩm, giao lưu thưởng thức văn hóa ẩm thực dân gian,
tiệc tùng vui vẻ. uy nhiên, trước hết vẫn là để cho họ có được dịp bày tỏ lòng thành kính cúng bái các vị thần
như Po Klong Garai, Po Rome, các vị minh quân. Và cũng như, để tưởng niệm tổ tiên, nguyện cầu đất nước
thái bình, dân cư an lạc, thời tiết điều hòa, thu hoạch mùa màng sang năm được nhiều hơn nữa.

Kiệu rước y trang và bàn thờ nữ thần Po Ina Nagar

Trình diễn văn nghệ trong ngày lễ hội

Còn lễ hội Ramưwan tức là lễ tảo mộ (thanh minh) cúng gia tiên, và chay tịnh của người Chăm Bà-Ni cũng có
những nét rất đặc thù, và nó đã xảy ra trong suốt mỗi tháng 9 theo Chăm lịch hằng năm. Tuy nhiên, ngày nay
người ta cũng có thể gọi lễ hội Ramưwan là ngày "Tết Chăm Bà-Ni". Lễ hội Ramưwan được chia ra làm ba
phần là lễ tảo mộ, lễ cúng gia tiên và lễ chay tịnh tại thánh đường. Ngày đầu tiên thì bà con ở trong làng đi tảo
mộ thân nhân ở nghĩa trang, rồi sau đó là có liên tục những ngày lễ cúng khác nhau. Nghĩa trang của người
Chăm Bà-Ni được gọi là Kaburrak, hay là Ghur. Nơi đây không có lăng mộ, và nấm mồ của họ chỉ là những
hòn đá hình tròn được xếp thành hàng dài. Khi đi tảo mộ người Chăm thường chỉ mang theo những vật cúng
đơn sơ như chai nước ngọt, bánh mứt, con khô mực, và lá trầu têm (Dam Dara).
Tại đây, họ được các thầy Acar làm chủ lễ với những nghi thức quen thuộc như sau khi đọc kinh thì tưới
nước, xức dầu lên những ngôi mộ với ngụ ý làm cho linh hồn người chết được tinh khiết, thanh thản. Còn
trong lúc thầy Char đọc kinh, thì người tảo mộ van vái vong hồn của thân nhân được siêu thoát. Rồi họ trở về
nhà, để làm lễ cúng gia tiên bằng với những món ẩm thực đặc trưng cổ truyền không thể thiếu như là Sakaya
(bánh gang tay), Ginraong ya (bánh củ gừng), Pei nung (bánh tét), Pei dalik (bánh ít) . Sau đó, họ quây quần
tiệc tùng múa hát vui vẻ và chúc mừng cho nhau bằng những lời hay ý đẹp nhất trong năm. Và kế tiếp, là
bước vào đầu tháng 9 (theo Chăm lịch) chay tịnh.

Nghĩa trang Chăm ngày thường

Và trong ngày lễ hội Ramưwan

Nhà thờ Hồi-giáo ở Ninh-Phước

Ngày nay, bất cứ du khách nào mỗi khi có dịp đến tham quan xứ cát
gió và nắng chang chang nầy thì họ thường hay tìm hiểu sơ qua về
văn hóa lịch sử địa phương, để chọn lựa thời gian thích hợp cho một
chuyến du hành. Đất Phan-Rang, ngoài các tháp cổ thì còn có rất
nhiều thắng cảnh thiên nhiên khác rất là nên thơ, bao la, hữu tình mà

ngay cả trên những cồn cát trắng cũng đã là một bức tranh sống thực từng gieo nhiều ấn tượng vào lòng du
khách. Chẳng hạn như, nào là hình ảnh nở hoa sắc màu đỏ lửa diễm tuyệt nép mình trong những khóm
xương rồng xanh tươi đầy gai góc mọc lác đác ở khắp đó đây, nào là cảnh tượng gió thổi cát bay tạo thành ra
những làn sóng cát đổi thay hình thể thường xuyên chạy dài lên đến tận đỉnh đồi. Ngoài ra, những cánh đồng
bất tận nuôi cừu nhiều nhất nước, hay như những cánh đồng ruộng muối có phần hậu cảnh dốc đá cheo leo,
chân trời man mác thì cũng đã là những hình ảnh tuyệt vời đóng góp vào nét son duyên dáng cho quê hương
sở tại.

Ruộng muối ở Ninh-Thuận

Hiện nay, dọc theo miền duyên hải Bắc-Nam ở đâu người ta cũng nhìn thấy có hình ảnh của những người dân
sống vào nghề làm muối như là ở Nam-Định, Thái-Bình, Quảng-Ngải, Khánh-Hòa, Bà-Rịa & Vũng-Tàu, CầnGiờ, Bến-Tre, Bạc-Liêu. Tuy nhiên, nếu đem so về chất lượng với nhau thì muối ở vùng Ninh-Thuận từ lâu
từng được các chuyên gia phân tách cho rằng là tốt nhất ở quanh vùng Đông-Nam-Á. Mặt khác, như về các
đặc sản ẩm thực, thủ công nghệ địa phương thì miền đất quanh vùng thành phố Phan-Rang cũng đã từng có
những những món ầm thực văn hoá dân gian khác lạ đặc biệt của người Chăm. Không những thế, còn đối với
du khách nước ngoài thì hình ảnh của những trái thanh long đỏ thắm có vẻ trang trọng tại các nhà vườn tại
Phan-Rang cũng đã thực sự thu hút được họ về tính hiếu kỳ, để tìm hiểu thêm về các loại trái cây ở miền nhiệt
đới.

Du khách nước ngoài tham quan vườn thanh long và nho

Và họ cũng không bỏ qua lỡ dịp tìm đến làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ-Nghiệp, là nơi từng dệt ra
những mẫu sản phẩm có hoa văn, họa tiết đặc trưng đậm chất văn hóa Chăm. Cũng như, đến cách đó không
xa để nhìn xem nghệ thuật thủ công đồ gốm đơn sơ của sắc tộc Chăm ở Bàu-Trúc mua quà về làm kỷ niệm.
Để cho có được những cái nhìn trừu tượng nhiều hơn, về hình ảnh nhân văn quá khứ xa xăm của người dân
chính cống địa phương, sau khi họ đã tham quan các ngôi tháp cổ.

Gốm Bàu-Trúc

Trở lại xứ ít mưa nhiều nắng sở tại, có tổng diện tích tự nhiên là 3.358,3km². Ngoài sở hữu đất đai, núi rừng,
thì Ninh-Thuận lại còn có lợi thế về bờ biển dài 105km với nhiều thắng cảnh thiên nhiên đầy vẻ nên thơ, lãng
mạn ven miền duyên hải chưa được khai thác du lịch một cách đúng mức, thì chắc chắn trong tương lai sẽ là
những địa điểm kỳ thú đầy hứa hẹn dành cho khách lãng du.
Thực vậy, cách thành phố Phan-Rang chừng 30 km, biển CàNá dài chứng 3km nằm dài theo quốc lộ 1 quả là một bức tranh
sơn thủy đẹp tuyệt vời có ma lực hút hồn du khách. Tại đây,
cảnh trí nầy hài hòa màu sắc không gian bao la trời nước biển
xanh, mây trắng, núi dài, dốc đồi, cắt trắng chen vào với hình
ảnh của các đoàn tàu hỏa hay ô tô thay nhau chạy lướt ngang
qua, tạo nên một cảnh quan vô cùng ngoạn mục và đã gieo vào
lòng du khách nhiều ấn tượng khó quên.
Tàu hỏa đi ngang qua bãi biển Cà-Ná thơ mộng

Còn bãi biển Cà-Ná, thì quả một thiên đường cho người du ngoạn. Ở đây nước trong xanh lơ dễ dàng nhìn
thấy đáy cát, và vực nước rất cạn rất thích hợp cho những người không biết bơi. Mép biển có những phiến đá
hoa cương đổ dài xuống từ trên bãi cát, kề bên đó là những dãy nhà khách sạn có lối kiến trúc lai Chăm để
nhằm gây sự chú ý của du khách. Hơn thế nữa, cảng Cà-Ná ngày nay cũng còn là một trong những ngư
trường quan trọng để cho ngư dân bám biển khai thác tài nguyên ở bể khơi.

Biển và cảng Cà-Ná

Riêng đối với du khách nào mỗi khi bước chân vào thành phố Phan-Rang mà muốn đi đổi gió liền để làm dịu
cơn nóng bức ở đây, thì bãi biển Ninh-Chữ cách trung tâm thành phố chừng 5km sẽ làm cho họ tức thì cảm
thấy thoải mái dễ chịu. Bãi biển Ninh-Chữ có hình vòng cung và bãi cát mịn màng chạy dàì 10km. Nơi đây,
sóng vỗ nhẹ nhàng, mặt nước êm đềm, phẳng lặng và được coi như là một trong những bãi biển đẹp còn
dáng vẻ thiên nhiên ở VN.

Bải biển Ninh-Chữ

Và sau đó, nếu du khách muốn thám hiểm đại dương
để tìm dịp trải nghiệm về cảnh giới thủy cung ra sao thì
hãy đến vịnh Vĩnh-Hy cách thành phố Phan-Rang
khoảng chừng 42km theo hướng Đông-Bắc. Vĩnh-Hy
là một vịnh nhỏ ở Ninh-Thuận nhưng có vị thế rất đẹp,
nếu ở từ xa đứng nhìn vào thì thấy giống y như tranh
vẽ. Và người ta có thể nói rằng, cảnh trí thiên nhiên
còn đượm nét hoang sơ nầy là nơi có sức hấp dẫn
cực kỳ từng làm cho du khách phải bị choáng ngợp bởi hàng dãy cát trắng chạy dài theo làn nước trong vắt,
biển ấm, sóng êm, cỏ cây đồi núi bao bọc bạt ngàn. Trên cao là trời xanh mây trắng, dưới nước là những đàn
cá tung tăng bơi lội, đàn sứa nhởn nhơ bình thản thả trôi ẩn hiện xa xa. Rồi còn gì thú vị hơn, là khi du khách
xuống tàu đáy kính đưa đi ngắm rạn san hô muôn sắc muôn màu nơi miền thủy cung cảnh giới làm ngây ngất
lòng người. Và người ta có thể nói rằng, thắng cảnh thiên nhiên Vĩnh-Hy cũng như di tích đền tháp cổ Chăm ở
tại địa phương là hai địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu, từ lâu đã có con số du khách tìm đến tham quan
nhiều nhất ở Ninh-thuận.

Vịnh Vĩnh-Hy

Cảnh giới thủy cung ở Vĩnh-Hy

Tuy nhiên, nếu du khách đi tới Vĩnh-Hy theo tỉnh lộ 702 ven theo vườn quốc gia núi Chúa thì không nên bỏ
qua cơ hội để dừng chân ghé vào thăm Hang Rái. Vì đây là một khu vực biển có những tảng đá mặt phẳng
mọc nhô ra biển, và mỗi khi có sóng đánh mạnh lướt ngang qua thì nó tạo hình như là một thác nước thiên
nhiên tuyệt vời, điểm xuyết vẻ hoang sơ huyền ảo cho cảnh trí nầy.

Hang Rái

Nói chung, nơi miền duyên hải Ninh-Thuận còn có thêm các bãi biển đẹp khác nữa như nào là biển Bình-Tiên,
Sơn-Hải, và tại đây cũng có những hoạt động vui chơi thể thao, giải trí dã ngoại, câu cá, lướt ván, lặn biển.
Cũng như, nhiều thắng cảnh ngoạn mục từng đã cầm chân, luyến lưu lòng du khách ghé thăm. Chẳng hạn
như thác Chapơr, suối Lồ-Ồ, suối nước nóng Mỹ-Á, vườn quốc gia núi Chúa, thiền viện Trúc-Lâm Viên-Ngộ,
hải đăng mũi Dinh, và đồi cát Nam-Cương v.v.

Thiền-Viện Trúc-Lâm

Hải đăng mũi Dinh

Đồi cát Nam-Cương

Suối Lồ-Ồ

Suối nước khoáng Mỹ-Á

Và tất cả những hình ảnh trên đây đều có thể được coi như là kết quả tổng hợp toàn nét đặc trưng làm nên
một bức tranh yên bình, sâu lắng của Phan-Rang, nói chung là của tỉnh Ninh-Thuận. Tuy nhiên, không dừng
lại đó, người dân địa phương bây giờ ngày càng thân thiện, đoàn kết bên nhau qua các hình thức sinh hoạt
tập thể cộng đồng phúc lợi xã hội, và tích cực thể hiện vào trong nhiều lãnh vực văn hóa tâm linh. Do vậy, có
ai nghĩ rằng ngày lễ hội Katê (ngày Tết) của người Chăm giờ đây đã biến thành một ngày vui chung của hầu
hết tất cả đồng bào cùng sống chung nhau trong một địa bàn đất khô gió nắng. Và nếu du khách có dịp thăm
viếng Phan-Rang vào trong những ngày lễ hội đó, thì sẽ thấy được cảnh tượng nơi tháp cổ tràn ngập mọi
thành phần lớp người thành kính cúng bái tiền hiền. Cùng thời điểm, thì người dân sở tại cũng có tham gia tổ
chức thêm nữa lễ hội Nho&Vang kết hợp với ẩm thực để nhằm quảng bá sản phẩm địa phương, và trình diễn
văn nghệ dân gian mang đậm nét văn hóa Chăm thật là tưng bừng, vui vẻ.

Lễ hội Nho và Vang

Ẩm thực địa phương nho, vang và mực một nắng

Ngoài ra, ngày nay ở Ninh-Thuận lại còn có cả khu du lịch thể thao mạo hiểm Tanyoli ở đồi cát Phước-Dinh đã
được đưa vào hoạt động dựa theo như phương cách tổ chức đua xe thể thao địa hình Dakar Rally ở sa mạc
Sahara. Và hình thức tổ chức thể thao mạo hiểm nầy, cũng đã từng thu hút được sự đam mê nồng nhiệt của
rất nhiều người tìm đến tham dự cuộc tranh tài.
Hay như nếu muốn chọn trò chơi tham gia hoạt động lướt ván diều, thì hãy đến thẳng bãi biển Mỹ-Hòa ở tại
Vĩnh-Hải, Ninh-Hải để nhập bọn cùng với các du khách quốc tế thường xuyên chọn nơi đây để thể thao cảm
giác mạnh.

Chào mừng du khách tham dự đua xe địa hình trên đồi cát tại Phước-Dinh

Đua xe địa hình

Các tay đua vào cuộc tranh tài
Du khách quốc tế lướt ván diều ở Vĩnh-Hải

Đặc biệt, là ngày nay khu du lịch Tanyoli cũng đã có sáng kiến tạo
ra thêm một cảnh quan thảo nguyên Mông-Cổ với những mái lều
du mục bé nhỏ được dựng lên theo dưới chân sườn núi trông vào
rất xinh xắn, nên thơ quyến rũ. Tại đây, du khách có thể nghỉ trọ
trong khu trại để có dịp trải nghiệm qua những đêm khuya giá lạnh
huyền diệu, thú vị giống y như những con người Mông-Cổ sống
trong sa mạc. Và sáng hôm sau, thì thỏa sức tắm nắng, nô đùa bơi
lội với lớp sóng đại dương.

Khu trại Mông-Cổ kề bên cát trắng đại dương

Sau cùng, như mọi người đều biết là trong vòng 100 năm trở lại đây, nạn hạn hán bạo phát khởi từ đầu năm
2016 đã làm cho đất nước ta phải hứng chịu một cơn đại họa tàn phá môi trường thiên nhiên trầm trọng. Đồng
thời, ảnh hưởng của các con đập từ ở thượng nguồn sông Mekong cũng đã làm cho miền duyên hải đất
phương Nam bị nước biển tràn vào nhiễm mặn nặng nề, gây ra biết bao nhiêu là thảm cảnh thiệt hại giáng lên
đầu cuộc sống người dân điêu đứng. Tuy nhiên, không riêng vì cái cảnh tiêu điều của cánh đồng lúa chết ở
miền Tây, mà đất đai ở miền Trung, nói riêng là về vùng Ninh-Thuận, từ xưa vốn đã khô cằn thì nay lại càng
nứt nẻ thêm ra trên cả toàn miền đồng khô cỏ cháy. Hơn thế nữa, là toàn bộ hệ thống của sông Cái (sông
Dinh) lớn nhất ở địa phương cũng chỉ có được độ dài khoảng chừng 246km, không thể có đủ khả năng để
giúp ích được nhiều vào cho các công trình thủy lợi sở tại.

Nét đẹp đồng khô gió cát ở Phan-Rang

Sa mạc ở Maroc

Và theo sự khám phá nhận xét của tác giả, thì một phần lộ trình đường bộ đi từ ranh giới Bình-Thuận xuyên
qua vùng địa lý Ninh-Thuận, thì có cảnh quan hơi giống như một phần lộ trình từ thành phố du lịch Marrakech
đến khu phố di tích văn hóa Fès ở Maroc. Nơi đây, là một vùng các đất đá quen thuộc để cho các nhà làm
phim ở châu Âu chọn làm địa điểm thực hiện những đoạn ráp nối về các cảnh trí sa mạc, dốc đá, cao bồi, và
từ lâu hình ảnh địa phương nầy cũng không còn xa lạ gì với trung tâm điện ảnh quốc tế Hollywood ở Hoa-Kỳ.
Do vậy, lợi thế của vùng đất Ninh-Thuận trong tương lai, dù sớm hay muộn, chắc chắn cũng sẽ được quảng
bá về tiềm năng khai thác du lịch nhiều hơn, sẽ được du khách đánh giá bằng với những cái nhìn góc cạnh
mới và khác lạ nhiều hơn. Ngoài ra, hình ảnh thiên nhiên bao la đầy chất thơ ở các cánh đồng bất tận nuôi
cừu cũng còn có một sức hút tính hiếu kỳ của những con người có đầu óc phiêu lưu tìm dịp đến tham quan,
để trải nghiệm qua được những phút giây lưu niệm đầy ấn tượng khó quên sau một chuyến du hành.

Cánh đồng bao la nuôi cừu ở Phan-Rang

Và có khác với trường hợp đặc biệt của biệt điện Trần-Lệ-Xuân ở Đà-Lạt hiện nay hằng ngày đã được du
khách thường xuyên tham quan. Hai căn nhà còn lại dấu tích nơi quê hương của TT Việt-Nam Cộng-Hòa
Nguyễn-Văn-Thiệu ở tại Ninh-Thuận bây giờ thì thỉnh thoảng mới có các nhà báo, các du khách tò mò tìm đến

thăm viếng, và một trong hai hình ảnh mới nhất của căn nhà cổ xưa đã biến thành nhà mát.

Biệt điện Trần-Lệ-Xuân

Hai căn nhà hiện nay

Nhà thơ Nguyễn-Thị-Nhược-Bích (1830-1909) là một phi tần của vua Tự-Đức, bà được tiến cung vào năm 18
tuổi. Tục tryền rằng trong một buổi ngâm vịnh, Vua Tự-Đức xướng đề thơ" Tào Mai" (Hoa mai sớm nở) và bài
họa của bà được nhà vua khen tặng 20 nén bạc, đồng thời cho sung chức Thượng Nghi Viên Sư. Sau đó, lần
lượt bà được sắc phong Tài nhân, Mỹ nhân rồi Quý nhân. Năm 1868, bà lại được tấn phong là Lục Giai Tiệp
Dư, và trong thời gian nầy thì bà được cử làm thầy dạy "kinh điển và dạy tập nội đình" cho vua Đồng-Khánh
trước khi bà trở thành người tâm phúc của Hoàng-Thái-Hậu Từ-Dụ. Thời gian kế tiếp, bà được Từ-Dụ tấn
phong làm Tam giai Lễ tấn. Về sau, khi triều đình nhà Nguyễn chịu sự quản chế của thực dân Pháp thì bà bà
rước Tam cung trở về Huế. Trong sự kiện lịch sử lúc bấy giờ, bà mượn sự tích vua Đường-Huyền-Tông bỏ
kinh đô chạy về đất Thục để lánh loạn An-Lộc-Sơn để sáng tác ra bài Hạnh Thục ca (Loan dư Hạnh thục quốc
âm ca) để nói lại về biến cố lịch sử trọng đại nước nhà bị giặc Pháp xâm lược.
Ngoài ra, bà còn có để lại một một số ít bài thơ Đường, nổi bật nhất là một bài thơ nói về cảm xúc vui mừng
khi lễ tế đàn Nam-Giao lần đầu tiên được tổ chức lại vào năm 1891.
Kỷ tải liêu liêu phong tục di,
Hà kỳ thịnh điểm phục vu ti.
Di cung Thiếu Đế khôi tiền liệt,
Hiệp tán lương thần tục cựu quy.
Sạ đổ y quan phu chúng vọng,
Tái văn chung cổ khỉ nhơn ti.
Cổ lai lễ nhạc duy ban bổn,
Dục trì hoàn ưng dụng Hạ nghi.
Nghĩa là:
Phong tục bao năm chẳng đổi thay
Nước nhà hưng thịnh thấy từ đây.
Trong cung vua trẻ noi gương trước,
Dưới trướng tôi lành giữ nếp nầy.
Áo mão phơi bày đông kẻ nhớ,
Trống chiêng vang dậy lắm người khuây,
Xưa nay lễ nhạc là giềng nước,
Muốn được an dân phải thế nầy.
(Đào-Tất-Đạt dịch)
Sau cùng, trước phút giây bịn rịn tạm biệt thành phố Phan-Rang, du khách nào cũng không khỏi mang theo về
với những ấn tượng luyến lưu, vì toàn cảnh bức tranh ở nơi nầy quả là vùng đất có mang nhiều nét đẹp quyến
rũ tự nhiên, do nhờ có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh con người địa phương và màu sắc thiên nhiên sở tại.
Nói cách khác, Phan-Rang hiện nay là một vùng đất duyên dáng yên bình. Và hội đủ điều kiện, để trở thành
một nơi phát triển kinh doanh về ngành du lịch do yếu tố địa phương có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như núi
non, sông suối, đồng bằng tựa kề bên biển cả, trộn pha với những cái gì còn bí ẩn, tiềm tàng của những ngôi
tháp Chăm huyền ảo, uy nghiêm. Và nếu ngày xưa đã có những chàng trai lãng tử đa tình vấn vương mối tình

bản Thượng ở Tây-Nguyên, thì ngày nay cũng từng đã có lắm kẻ phiêu lưu mạo hiểm khắp cả vùng tháp cổ,
biển xanh, gió nắng sở tại. Và họ cũng đem vào lòng biết bao kỷ niệm mến yêu vể hình ảnh quê hương, đất
nước, con người ở nơi đây sau một chuyến du hành.
Và cũng trở lại với tinh thần cộng cư của các sắc tộc anh em, thì ảnh hưởng của mọi chuyện trộn pha dòng
máu là chuyện đời thường trong xã hội. Do vậy, đọc trong những vần thơ lưu bút của tuổi học trò theo chuỗi
thời gian thế hệ, thì cũng từng đã có những mối duyên tình dang dở, phũ phàng xảy ra do nhiều nghịch cảnh
mang lại làm phá tan bao giấc mộng đẹp không thành của cả lứa đôi:
Anh đến, rồi đi, em ngẩn ngơ
Tháp xưa đêm lạnh dưới trăng mờ
Anh về quê cũ sao lâu quá
Em ở Pa lei mỏi mắt chờ
Giờ đây, dưới cái nhìn trung thực thì hầu hết người dân
đều có ý thức chung rằng dải đất VN của chúng ta ngày
nay sở dĩ được rốt ráo thành hình là do có sự hòa nhập,
hòa tan vào cộng đồng dân sinh xã hội giữa ba tiểu quốc
ngày xưa. Đó là Đại-Việt, Lâm-Ấp (gồm Chămpa và TâyNguyên) và một phần lãnh thổ của Phù-Nam. Và sự thành
hình nầy không phải riêng gì do nhờ vào quá trình vận động
biến đổi của xã hội hay do yếu tố hoàn cảnh ngẫu nhiên lịch
sử, mà phải nhìn nhận trước tiên rằng trong đó còn có cả
do công lao khổ nhọc khai phá của tiền nhân. Cộng đồng
xã hội dân tộc anh em bất khả phân của chúng ta từ lâu
cùng sống chung nhau dưới mái nhà tổ quốc thân yêu cũng
vậy. Trong quá khứ đã có biết bao nhiêu thời kỳ tất cả mọi
người đồng cam cộng khổ, chung lưng đâu cật, đoàn kết
xây dựng phát triển quê hương từ làng mạc cho đến thị thành.
Tuy nhiên, trong cuộc sống tập tục đời thường của đại gia đình dân tộc vùng miền từ xưa nay, thì mỗi địa
phương đều hãy cũng còn duy trì giữ được phong tục tập quán riêng. Đó chính là những nét son của mọi hình
thức văn hóa đa nguyên đã làm phong phú thêm cho nền tảng bản sắc văn hóa cá biệt của dân ta ngày hôm
nay. Do vậy, vùng địa lý có cảnh quan xinh đẹp trên dải đất của Phan-Rang từng được thiên nhiên vô tình ban
tặng cho cũng vậy, nó không bao giờ bị du khách lãng quên như nhiều người thường nghĩ. Ngược lại, hiện
nay vùng đất nầy là nơi được du khách ngày càng tìm đến thăm viếng nhiều hơn, do nhờ yếu tố địa phương
còn giữ được những quang cảnh yên bình, nên thơ rất thích hợp cho mọi sự lựa chọn tham quan giải trí, hay
nghỉ dưỡng của nhiều thành phần du khách.
Thực ra, trong quá khứ thì Phan-Rang cũng chính là một vùng đất được rất nhiều người yêu thích khi họ có
dịp tiếp cận tìm hiểu nhiều hơn về hình ảnh nước non, đồi cát, cánh đồng, cũng như đâu là dấu ấn di tích
thiêng liêng hoang phế cuối cùng của vương quốc Chămpa. Một sắc dân từng đã có những thời kỳ văn minh
vàng son rạng rỡ, lịch sử huy hoàng được thể hiện ra qua bằng các đường nét điêu khắc độc đáo trong các
công trình kiến trúc giá trị dựng xây trên những lâu đài tháp cổ. Nói cách khác, là trong không gian sinh tồn
văn hóa Việt-Nam ngoài báu vật trống đồng tinh vi rạng rỡ của người Việt cổ, thì hình ảnh của các ngôi đền
tháp Chămpa còn lại từng được thế giới vinh danh chính là những di tích vô giá, góp phần rất lớn vào trong
lịch sử kho tàng văn minh của dân tộc nước nhà.
Chính vì vậy, mà phần đông du khách đến đây đều không khỏi chạnh lòng với nỗi niềm lưu luyến lúc chia tay.
Họ biết tôn vinh phần hồn của tập tục bản sắc tinh hoa văn hóa địa phương, và trân trọng nét đẹp duyên dáng
của quê hương sở tại. Cho nên, khi bước chân bịn rịn từ giã Phan-Rang, thì trước đó, họ cũng đã ấp ủ trong
tim một kỷ niệm tuyệt vời nơi miền nắng gió, với ước mong dịp nào sẽ có ngày trở lại.
An-Tiêm MAI-LÝ-CANG
(Paris)

* - Đứng hàng thứ 16 trong 54 cộng đồng dân tộc VN..
** - Vua Po Klong Garai, Po Rome và Po Binasuor (Chế-Bồng-Nga) là ba vị quân vương nổi tiếng nhất trong
lịch sử của sắc tộc Chămpa.

