
QUA TRÌNH HÌNH THÀNH CÓNG DÒNG DAN CU, TÓ CHÙC 
VA QUÀN LY XÀ HOI NAM BÓ: NHÙNG THUÀN LOI VA 
THÀCH THÙC TRONG QUA TRÌNH HÓI NHÀP Ò NAM BO 

Ngd Vàn Le 

\. Qua trình hình thành cgng dong dàn cu 

Nam Bd là mot bò phàn bop thành cùa Tò quòc Viél Nam. Qua trình hình thành, 
phàt triln cùa vùng dal Nam Bò gin liln vdi qua trinh khai phà, phàl Iriln Ijch su, 
vàn hda cùa vuong quòc co Phù Nam, sy md rdng ành hudng cùa Chàn Lap va sy 
dàu tranh bào ve lành ihò, xàc lap ebù quyln cùa càc chùa Nguyén Irong suol Ibi ky 
XVl-XVIIl cùng nhu vuong irìlu Nguyén (I802-I945). Do nhùng biln dóng cùa 
lich su ma trong kboàng Ihdi gian dai tu sau thdi dai Phù Nam, d vùng ha ehàu Ihd 
Me Cdng, khdng ed quòc già nào phàt ùièn mang tinh kl Ihùa, giù vj tri trung làm trong 
ddi song chinh trj. Do dd ed Ibi ndi, tu thè ky VII trd di din kboàng Ihl ky XIII, 
vùng dal Tày Nam Bd gàn nhu khdng ed bdng ngudi; khu vyc Ddng Nam Bd là 
vùng cu trù cùa càc toc ngudi bàn dia nhd le. Din khoàng sau thi ky XIII, vùng Tày 
Nam Bd mdi ed cu dàn di cu lù noi khàc dén sinh song. Càc toc ngudi di cu din 
khu vyc này lù sau Ibi ky XIII ed ibi kl din nhu ngudi Khmer, sau din ngudi Vigt, 
ngudi Hoa, ngudi Chàm... 

/ . / . Cho dén nay, dà co nhièu cdng trình nghìén cùu ve vùng dal Nam Bò 
(Nguyén Còng Bình, 1990), cùng nhu nhièu còng Irinh nghién cùu vi Ijch su toc 
ngudi Khmer d vùng dal này (Le Huang, 1969; Mac Dudng, 1991; Nguyén Khic Cành, 
1998; Phan An, 2010; Vò Cdng Nguyén, 2011...). Càc cdng trình nghién cùu dd 
diu cho thày mot dièm chung là khu vyc Tày Nam Bd - noi ngudi Khmer bién nay 
cu trù ddng - lù thè ky VII dén thè XIII là vùng boang dja; dIu In cu trù cùa ngudi 
Khmer trong giai doan này gàn nhu khdng xuàt bién irèn vùng dal này. Dièu này 
duge nèu rat rò trong quyèn Chàn Lgpphong thò ky cùa Chàu Dal Quan va Phù bién 
tgp lue cùa Le Quy Dòn. Do dd, ed thè ndi ngudi Khmer bién dién Irèn vùng Tày 
Nam Bò (Dòng bang song Cùu Long ngày nay) som nhàt là lù cuòi thè ky XIII dàu 
thè ky XIV, va hg là dòng toc vdi ngudi Khmer d Campuchia. Cd thè ngudi Khmer 
dà ed mài d ddng bang song Cùu Long vào càc thè ky trudc dd (lù sau thè ky VII), 

* GS.TS, IVucyrig Dai hoc Khoa hoc Xà bòi va Nhàn vàn. Dai hoc Quòc già thành phò Ho Chi Minh. 
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Ihay thI dàn vai trd cùa cu dàn Phù Nam. Ngudi Khmer, vdn ed ngudn gdc lù phia 
Tày BIC Campuchia, là tdc ngudi thude hg ngdn ngù Mdn - Khmer, mot toc nguéi 
da so cùa vuong qudc Chàn Lap. Vào khoàng thè ky XIII, sau sy hung Ihjnh cùa 
vuong trilu Angkor, de qudc Chàn Lap bude vào thdi ky suy yéu bdi nhùng cuce 
tranh chip ben trong ndi bd va sy de dga cùa phong kién Xiém La làng gièng. Trong 
tình trang rói ren dd, mot bg phàn ngudi Khmer dà trón chay khdi àch àp bue, bóc 
Igt cùa càc Ihl lyc phong kién Chàn Lap duomg thdi. 

Vào thdi dilm nhùng nhdm di dàn Khmer tìm dén vùng ddng bang sdng Cùu 
Long, Ibi vùng dlt này hày cdn boang hoà. Sau dgt bién thoài, mdt sd gd phù sa co 
dge ven biln nói lén cao hom mài nude khoàng 1 - I,5m, ggi là càc "gidng" ma nguài 
Khmer ggi là "phnor". Day cùng là nhùng dièm cu trù rài ràc cùa càc nhdm di dàn 
ngudi Khmer, noi nhùng phum sde cùa ngudi Khmer dugc tao dyng va dn djnh 
trong cdng cudc dinh cu trèn dlt Nam Bd. Nhùng dgt di cu cùa ngudi Khmer lù 
vùng cao xudng vùng thip là ha luu chàu thó song Me Kong, dà làng thèm so lugmg 
ngudi Khmer din Nam Bg, càc phum sóc ngày càng nhièu thèm. Cd thè d giai doan 
dIu cùa qua trinh khai phà va djnh cu lai vùng dlt mdi, ngudi Khmer d ddng bang 
song Cùu Long va nhùng ddng tgc cùa hg d ben kia bién gidi vàn giù dugc mdi ièn 
h? vdi nhau. Nhung vi sau, khi ngudi Viét ed mài ngày càng ddng va nhàt là sau 
khi chùa Nguyén xàc lap dugc ebù quyln va thyc thi chù quyln d vùng dàt phia 
Nam (1757), Ibi mdi quan hg giùa càc bd phàn dàn cu ngày càng khd khan hom. ?Chi 
nhà Nguyén ra ddi (1802), toàn bg lành thó Vi?t Nam, trong dd ed vùng dòng bìng 
song Cùu Long dugc dilu hành bdi mgt nhà nude thdng nhàt, cùng là lue ngudi 
Khmer d ddng bing sdng Cùu Long trd thành mgt tgc ngudi thilu so trong c)ng 
ddng quòc già dàn tgc Vi?t Nam. Sy phàn bó cùa ngudi Khmer trong càc thè ky XV 
- XVI, ed phin rgng hom hi?n nay. 

Theo so ligu dilu tra dàn so va nhà d nàm 2009, dàn sd ngudi Khmei ed 
1.260.640 ngudi (nàm 1999 ed 1.055.174 ngudi). Ngudi Khmer tàp ùaing cu trù dcàc 
tinh miln Tày Nam Bd nhu Tra Vinh, Sde Tràng, Bac Lièu, An Giang, Kién Giang..., 
trong dd. Tra Vinh ed 290.000 ngudi, chilm 30% dàn so toàn tinh; Sde Tràn^ ed 
338.000 ngudi, chilm 28,8% dàn so toàn tinh; Kién Giang ed 182.000 ngudi, chlm 
12,1% dàn so toàn tinh; Bac Lièu ed 58.000 ngudi, chilm 7,9% dàn sd toàn tini va 
An Giang ed 78.700 ngudi, chilm 3,8% dàn sd toàn tinh. 

Hoat ddng kinh il chù ylu cùa ngudi Khmer Nam Bd là canh làc ndng ngliép 
Irèng lùa nude va càc loai hoa màu... Ky Ihuàl canh làc lùa nude cùa ngudi Khner 
dà khà phàt irìln. Ngudi Khmer dà bill dùng cày bua do Iràu bd kéo de làm dal, tiét 
gieo sa va gieo ma cly. Ngudi Khmer cùng dà bièt dén he thdng ihuy Igi vdi càc Jàp 
ngàn nude man, rùa nude phèn ggi là "thndp". Cd dén gàn 200 gidng lùa thich igp 
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vdi càc loai dàt ngàp man, dal phèn, dàt cao, dal bimg trùng, dàc bièt là giòng lùa cho 
càc vùng ngàp nude. Nàng suàt lùa cùa ngudi Khmer khà cao, va chll lugng gao 
khà tòt. Ngày nay, vige canh làc nòng nghiép gieo tròng lùa cùa ngudi Khmer dà ed 
nhùng Ihay ddi. Hg dà su dung càc mày mdc ndng nghiép nhu mày cày, mày xdi, 
mày bam va thude trù sàu cùng phàn bdn hoà hgc, nhd thè, vùng ndng thdn Khmer d 
Nam Bd dà trd nèn nhùng vùng chuyén canh lùa, ed nàng sult cao. 

Ngoài viéc canh làc lùa, nhièu vùng ndng thdn Khmer cdn Irdng càc loai hoa 
màu nhu dàu, rau cài, dua bau... Nhùng hoa màu phu này Ihuòmg dugc tròng trèn 
càc rày ma ngudi Khmer ggi là "chamka". Dd là nhùng khoàng dlt cao quanh phum 
sde. hoac dàt rudng giùa càc vu canh làc. Mot sd loai hoa màu cùa ngudi Khmer 
nhu hành dd (d vùng VTnh Chàu), dua bau (d Dai Tàm, Phù Tàm - Sde Tràng) dà 
trd thành càc ndng san bang hoà. 

Nghè ihù cdng cùa ngudi Khmer kém phàl Irién, nhùng nghè thù cdng Iruyén 
thdng dang mai mot dàn. Trudc nàm 1975, vùng Tri Tdn là noi san xuàt càc san 
phàm gdm nhu càc loai ndi, vd dyng nude, bép cà ràng de su dung va bàn sang 
Campuchia. Ky thuàt làm gdm cùa ngudi Khmer khà don giàn, chua bièt dén bàn 
xoay va Id nung gdm. O vùng Tjnh Bién hi?n cdn nghè dét cùa ngudi Khmer. Càc 
khung del d day san xuàt càc loai vài dùng cho nhà chùa vdi nhièu loai hoa vàn dgc 
déo. Trudc day nghè del cùa ngudi Khmer khà phàt trièn. Ò Tra Vinh ed nhilu già 
dinh Khmer dét càc loai vài lya tu la tlm. Cdn d vùng Chàu Ddc, ngudi Khmer ed 
ky thuàt nhudm vài bIng trai màc nua. T î mgt vài vùng thugc Sde Tràng, Bac Liéu 
ngudi Khmer ed nghè dgt ehiéu. Ngudi Khmer ed nghè dan mày tre càc loai dyng 
cy sinh boat nhu thùng, mùng, nia... va càc lo^i gid, nam, Id de dành bit cà... Vùng 
bién gidi Viél Nam - Campuchia, mgt sd ngudi Khmer làm nghl che bién dudng 
Ihól ndi va chàn nudi bd. Bd d day chù yéu là bd thjt dugc cung càp cho càc dia 
phuomg. Mgt so bd Khmer d ven biln Sde Tràng, Tra Vinh gàn day chuyén sang 
nudi Idm, nhung chua nhièu va kém hi?u qua. 

Hoat ddng kinh ti cùa ngudi Khmer vàn trong tinh trang thuàn ndng, mang 
tinh nhó lè. Càc boat ddng thù cdng, chàn nudi là kinh tè phy thugc vào san xuàt 
nòng nghiép. Kinh té hàng hda d vùng Khmer cdn yéu kém, càc boat ddng thuomg 
mai djch vu chù yéu do ngudi Hoa sdng trong vùng dàm nhiém. Vùng ndng thdn 
Khmer, nhit là vùng sàu vùng xa, cdn nhièu khd khan ve ddi sdng, ty le nghèo ddi 
con khà cao so vdi càc cu dàn Viél, Hoa cdng cu. 

1.2. Ngudi Viél là toc ngudi da so khdng chi xét trèn bình dién cà nude, ma 
con dugc Ihl hién rat rò d khu vyc Nam Bd. Kèt qua cùa càc cudc dièu tra dàn sd 
vào càc nàm 1989, 1999, 2009 déu cho Ihly ngudi Viél ludn chilm trèn 90% dàn so 
cà vùng. Do vj tri va vai trd Ijch su, vàn hda cùa ngudi Viél trong qua trình bình thành, 
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phàt triln, xày dyng va bào v^ vùng dàt này, nèn cho dén nay dà ed nhièu cdng trinh 
nghién cùu (Huynh Lùa (chù bién), 1987; Nguyén Cdng Bình va ctg, 1990; Thach Pbucimg 
va ctg, 1992; Nguyén Phuang Thào, 1994; Pham Bich Hgp, 2007...). Ngudi Viél 
ed màt d Nam Bg khà sdm, dIu thI ky XVI, càc lai liéu hién ed cho phép doàn djnh 
ngudi Viét da ed mal d vùng DÒng Nai - Già Djnh vào thdi dièm dd. Theo Già Dinh 
thành thòng chi thi ngudi Vigt dà ed mài d Md Xoài lù ddi "càc boàng de", tue 
Nguyén Hoàng (1558-1613), Nguyén Phudc Nguyén (1613-1635), Nguyén Phuóc 
Lan (1635-1648). Trudc nàm 1698, ngudi Vigt khdng chi ed mài d vùng DÒng Nai-
Gia Djnh, ma ngay sàt kinh dd Chàn Lap cùng dà ed ngudi Viél sinh sdng. Hg ìà 
nhùng ngudi nghèo khd, phài rdi bd qué huang de di tìm ké sinh nhai. Lue dàu, khi 
hg ed màt d vùng dlt này, dàn cu thua thdi, dlt dai, rùng ràm, boang vu. Hg sinh 
song thành chdm xdm, ed tinh ty quàn, blu nhu khdng ed sy can Ihiép cùa càc 
chinh quyln. Cùng vdi sy md rdng ành hudng cùa càc chùa Nguyén bang càc e àch 
thùc khàc nhau (thdng qua bdn nhàn, sy giùp dd quàn sy), vùng cu trù cùa ngudi Viét 
cùng dugc md rgng. Vào nàm 1698, chùa Nguyén chinh thùc làp phù Già Djnh, xàc 
làp xà thdn, phudng Ip. Cùng tu thdi dilm này dia vi cùa ngudi Viél lai vùng dàt 
này ngày mgt vùng chic, di rèi din nàm 1757, chùa Nguyén dà hoàn ili viéc md ròng 
lành thó va xàc làp chù quyln din mùi Cà Mau. Dia bàn cu trù cùa ngudi Viét rit ròng, 
khdng chi tàp trung d càc dd thi Idn, ma cdn sinh song d càc dja bàn ndng thdn, xen 
kè vdi càc tgc ngudi khàc. Hoat dgng kinh ti cùa ngudi Vi?t cùng rIt da dang. Mal 
khàc, ngudi Vigt lai din tu càc vùng miln khàc nhau, vdi nhùng sic thài vàn hóa 
dia phuang khàc nhau. Tlt cà nhùng nhàn tó dd, khdng chi ed tàc dgng va ành buòmg 
Idi tinh da dang trong ho^t ddng kinh ti cùng nhu tinh da dang vi vàn hda, ma cdn 
tàc dgng, ành hudng tdi càc cdng dòng tgc ngudi cu trù dan xen vdi ngudi Viét. 

Ngudi Vigt d Nam Bg sinh song chù ylu bIng vi?c canh tàc ndng nghiép lùa 
nude. Dilu ki?n dia ly ty nhién cùa vùng Nam Bg tuomg dói thuàn Igi, dàc bièt là 
khu vyc DÒng bang sdng Cùu Long dlt dai màu md, phù sa ludn dugc bdi dlp qua 
càc tran lù hàng nàm nèn viéc canh tàc lùa nude trd thành Ibi manh. Ben canh dò, 
khi bau cùa Nam Bd cùng thuàn hda, chi hai mùa mua ning rò rgt, khdng ed lù quél 
nèn lùa va hoa màu ludn dal nàng sult cao trong càc vu canh tàc. Cùng vdi ndng 
nghiép lùa nude, ngudi Viél Nam Bd cdn tao dyng nèn càc vudn trai cày nói liéng 
vdi càc loai dàc san nhu slu rièng, mil, budi, màng cyt, vù sua, chdm chóm, dua 
blu,... va tròng càc loai cày còng nghiép ngin ngày nhu mia, dàu phòng, thuòc là... 
va cày còng nghiép làu nàm nhu dilu, ca cao, ho lièu, cao su... Ngudi Viét cdn phàt 
ùiln càc nghl lién quan din sdng nude nhu dành bit, nudi tròng Ihùy, bài san va 
chi biln càc san phim lién quan din Ihùy bài san nhu khò, màm... Trong nhùng 
nàm gin day ngudi Viét cdn nudi tròng càc loai Ihùy san nude nggl va nude Ig de 
xult khlu nhu cà tra, cà basa, Idm, cua, èch... 
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Càc nghè thù còng Iruyén thòng cùa ngudi Viét Nam Bd cùng khà phàt triln 
nhu dièu khàc, gdm, tranh som mài, ehiéu cdi, dan là... Ngoài ra, boat ddng thuomg 
mai cùa ngudi Vici Nam Bò cùng rat phong phù vdi nhùng trung làm thuomg mai 
Idn ed mal d kbàp noi trong vùng, ben canh dd cdn ed loai hình thuang mai gin liln 
vdi sdng nude nhu chg ndi là hình thùc dàc trung d khu vyc Nam Bd. Kinh il hàng 
hóa cùng dugc day manh trong boat ddng kinh il cùa ngudi Viél d Nam Bd, nhu 
viéc Irao ddi lùa, gao, càc loai ndng san, Ihùy bài san trong cà nude va xult khlu 
dèn nhièu nude trèn thè gidi. 

1.3. Cho dén nay dà ed nhièu cdng trinh nghién cùu vi ngudi Hoa d Viét Nam 
nói chung va ngudi Hoa d Nam Bd dugc xult bàn (Tsai Maw Kuey, 1968; Chàu 
Thi Hai, 1992; Nguyén Clm Thùy (chù bién), 2000; Trln Khành, 2002...). Tu càc 
kèt 4uà nghién cùu dd ed Ibi phàc hga qua trinh hình thành cdng dòng ngudi Hoa d 
Nan Bò nhu sau: Ngudi Hoa di dàn din Nam Bd vào nùa cuòi Ibi ky XVII, day là 
dot di cu Idn cùa ngudi Hoa bao gdm mgt so quan lai, tudng ITnh va quàn sT nhà Minh 
bi thàl bai nhung khdng chju Ihàn phue nhà Man Thanh, nèn di dàn din càc quòc 
già Ddng Nam A, trong dd ed Nam Bg. Nàm 1680 Mac Cùu (ngudi Ldi Chàu, 
Quaig Ddng) rdi bd Trung Quòc di dàn Idi vùng biln Phuang Thành (Ha Tién) 
chiài mg luu dàn khai khin, buon bàn làp nhilu xà thòn rèi dàng bilu thin phyc 
Chia Nguyén. Dugc Chùa Nguyén phong chùc TÓng binh, Mac Cùu cùng già dinh 
xày dyng dinh ca, thành quàch, hoat dòng kinh ti vùng biln, biln vùng Ha Tién 
thàrh trù phù. 

Nàm 1679, mgt nhóm Ihàn dàn nhà Minh do Trln Thugng Xuyén, Duang 
Ngan Djch dugc chùa Nguyén cho phép din cu trù lai Cu Lao Phó va My Tho, làm 
cho so lugng ngudi Hoa tàng lén. 

1.4. Ngudi Chàm Nam Bd là mot bd phàn cùa ngudi Chàm Vi?t Nam, ma dja 
bàn cu trù trudc day cùa hg thugc càc tinh miln Trung. Do nhùng biln dgng Ijch su 
d miln Trung, nèn ed mgt bd phàn ngudi Chàm di cu sang Campuchia, Malaysia, 
Thà Lan, Indonesia vào Ibi ky XVII - XVIII (Nguyén Vàn Luàn, 1974; Phan Xuàn 
Bién va ctg, I99I; Vd Cdng Nguyén, 2011...). Trong bòi cành song xa nhùng 
nguji dòng toc, lai Ihudng xuyén lièp xùe vdi nhùng ngudi Iheo dao Islam truyln 
th<drg va cùng ed thè do càn mgt sy giùp dà vi tinh thIn va vài chll, nèn hg dà tilp 
nhàr. tòn giào mdi - dao Islam cùa cu dàn sinh sdng lai càc quòc già Ddng Nam À. Sau 
này. vào cudi thè ky XVIIl dIu Ibi ky XIX, bdi tinh hình d càc quòc già dd bit ón, 
nhài là d Campuchia, mot bd phàn ngudi Chàm dà trd lai Viét Nam, sinh song d càc 
tinh Nam Bò. Hg sinh song trong càc palay (tuomg duang vdi làng cùa ngudi Viét) 
dpc theo hai bd sdng Hàu. Ngoài ra, d Tày Ninh cùng ed mot bd phàn ngudi Chàm 
"là kàu due cùa mgt vj vua Chàm va doàn tùy tùng cùa dng la dà sang Campuchia 
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tù thi ky XVll va vi sau, mgt bò phàn trong so dd dà vi dinh cu d Tày Ninh" (Phan 
Xuàn Bién va ctg, 1991). Ngudi Chàm d Nam Bg ed so lugng khdng nhièu so vói 
càc tgc ngudi khàc (32.382 ngudi nàm 2009), nhung hg cùng dà ed mgt qua trình cir 
trù làu ddi lai vùng dlt này va cùng dà ddng gdp il nhilu trong qua trình xày dimg 
va phàt triln vùng dàt Nam Bg. 

Ngudi Chàm d Nam Bd cu trù chù ylu tai An Giang, DÒng Nai, Tày Ninh va 
Thành phó HÒ Chi Minh, cùng ed nhùng hoat ddng kinh ti khdng gióng nhau. Ngudi 
Chàm d An Giang cu trù dgc theo hai bd sdng Hàu, song bIng nghl chài ludi, bidn 
bàn va dét thó clm, vài, lua in hoa rIt phong phù. Nhilu già dinh ngudi chàm d 
An Giang ed tù 5 - 7 khung d?t, trong dd lao dgng chinh là phu nù. Ngudi Chàm d 
Dèng Nai, Tày Ninh song chù ylu bang nghè làm rugng va budn bàn nhd, chàn ruòi 
tràu, bò de làm sue kéo, gà vii di lly thit va di trao dèi hàng hda, trudc nàm 1975 
ed nhilu ngudi chuyén vi nghl rùng (dòn gd, vàn chuyén gò). Cdn ngudi Chàm d 
Thành phó HÒ Chi Minh song chù ylu bang nghl budn bàn, nhung quy md thó, 
mgt bg phàn làm vién chùc. 

Hoat dgng kinh ti cùa ngudi Chàm cùng da dang, nhung khdng nói trdi so vdi 
càc tgc ngudi khàc. Do tinh càch khép kin bdi sy chi phói cùa tdn giào, nèn càc hoat 
dgng kinh ti cùa còng dèng Chàm Nam Bg gin nhu mang tinh phyc vy cgng ^ng 
là chù ylu, it ed sy giao thuomg rgng rài ra ngoài cgng dgng. 

Qua trình hình thành cgng dèng dàn cu (qua trình Ijch su tgc ngudi) d Nam Bg 
bi chi phói bdi nhièu ylu tó, trong dd quy luàt chung nhIt cùa qua trình tgc ngudi 
này là vùa xày ra qua trình phàn ly lai vùa xày ra qua trình quy ty. Chinh trong tién 
trình lich su dd dà dien ra qua trình giao luu vàn hda giùa càc tgc ngudi, tuy co sy 
khàc bi?t vi ngdn ngù, tin ngu&ng tdn giào, nhung lai ed chung mgt vàn ménh Ijch 
su, cùng chung lung dIu cài trong qua trình khai phà. Tal cà càc nhàn tó dò dà din 
din sy co kit cgng dèng, tao nèn sue manh vugt qua thù thàch cam go di tdn là va 
phàt trièn. 

2. To chirc xà hgi va quàn ly xS hgi 

Càc hình thài quin cu cùa càc tgc ngudi phu thude vào hàng Ioat càc yéi td: 
dilu kién dja ly mdi sinh, Ijch su toc ngudi, trình dò phàt triln kinh tè xà bòi. càc 
loai hình kinh ti, sy phàt triln dàn so... va sy tàc dòng cùa càc tò chùc chinh qiyèn 
nhà nude cùng nhu mèi quan he cùa càc Idc ngudi trong mgt qudc già da toc ngrdi. 
Hình thài quIn cu cùa mot toc ngudi Ihuòmg quy djnh loai hình tó chùc xà hdi cùa 
chinh tgc ngudi dd. Nghién cùu vi lo chùc xà hdi va quàn ly xà hòi cùa mòi toc 
ngudi d n luu y Idi hình thài cu trù va nhùng ylu tó vàn hda cùa mot tgc ngudi mhu 
tdn giào) ành hudng din co clu tò chùc va quàn ly xà bòi cùa tùng toc ngudi. 
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2.1. Ngudi Khmer dà djnh cu rat sdm d ddng bIng sdng Cùu Long. Do bj chi 
phdi bdi nidi trirdng tu nhién va Iruyén thdng vàn hda nèn hình thài tu cu cùa ngudi 
Khmer khà da dang. lùy thuòc vào dièu kién tu nhién cu thè, ngudi Khmer ed càc 
binh thài cu trù nhu: cu trù trèn dal gidng; cu trù trèn dlt rudng; cu trù ven theo 
kènh va càc con rach nhd; cu trù dgc theo truc Id giao thdng; cu trù dang "vành 
khan" ven chàn nùi (Nguyén Khàc Cành, 1998). De tòn lai phàl triln va duy tri vàn 
hda Iruyén thdng trong dièu kién ty nhién vd cùng khàc nghiél, nhu là mot tal ylu, 
ngudi Khmer tàp hgp lai thành càc phum là td chùc xà bòi nhd nhll (vi md) va nhilu 
phum hgp thành srok - don vi hoàn chinh nhàt cùa ngudi Khmer. Nghién cùu vi tó 
chùc xà bòi Iruyén thdng cùa ngudi Khmer Nam Bd, càc nhà nghién cùu dIu khing 
djnh phum là don vi cu trù Iruyén thdng cùa ngudi Khmer (Nguyén KhIc Cành, 
1998; Vò Còng Nguyén, 2011). Quy mò cùa càc phum kbòng gióng nhau, it nhll lù 
mot già dinh Irò lén (Ihuòmg là 5-7 già dinh, co khi lén din 9-10 già dinh (Nguyén 
Khàc Cành, 1998), nhung d mgt nghién cùu khàc tàc già cho bill phum ed khoàng 
50 hg, ed khi Idn dèn hom 200 hg (Vò Còng Nguyén, 2011). Ranh gidi phum dugc 
xàc djnh rò ràng, co hàng tre bao quanh, càc ngòi nhà cùa càc thành vién phum co 
còng trudc cdng sau. Mòi phum ed lén ggi rièng, Ihudng là lén ngudi dàn dng sàng 
làp ra phum va cùng ed thè là lén cùa ngudi dàn bà chù phum. Ngoài ra, lén phum 
co thè lién quan tdi vj tri dja ly bay mgt sy lich nào dd. 

Phum ed dàt canh tàc rièng. Khi dàn cu it, dlt nhilu, ngudi nòng dàn Khmer 
m§c sue khai boang. Ò ngudi Khmer Nam Bò khòng tòn lai chi dò còng diln còng 
thó - nghTa là khòng co sy ràng buòc trong mòi lién he vdi làng xà, nhung ngudi 
Khmer Î i it di ddng dàn cu, do nhùng chi phói cùa Phàt giào. Khi con trai lly vg, 
con gài lly chdng dugc bd mg chia déu dlt canh tàc cho tìmg ngudi, khdng phàn 
bigi con trai bay con gài. Trong già dinh ngudi Khmer Nam Bd con trai va con gài 
déu bình dàng nhu nhau trong Ihùa kè tài san cùa bd mg di lai. Ngoài dlt d va dlt 
canh tàc, trong phum cdn ed càc cdng trinh xày dyng chung nhu giing nude, san 
phoi... Nhùng thành vién trong phum cdn ed dlt chung ggi là rudng nhang dèn. Loai 
rudng này do cha me giù lai de dudng già, sau khi dà chia dal vudn va dal canh tàc 
cho càc con. Hoa Igi thu dugc d rudng chàn nhang chù yéu dùng vào viéc cùng giò 
dng bà, cha me va nhùng ngudi trong ddng hg. Rugng chàn nhang khòng dugc mua 
bàn sang nhugng, nhung do qua trinh bién dòng dàt dai, vdi sy phò bién cùa hình 
thùc rugng tu. Ibi rugng chàn nhang bién thành sd hùu cùa càc lièu già dinh. Ngoài 
ra, càc chùa cùng ed dal do càc dja chù bay nòng dàn hién làng (Ngò Vàn Le, 2003). 
Khòng song hành tòn lai càc tò chùc quan phutmg va phi quan phuang, nèn hình 
thùc sd hùu dàt dai nhìn chung là khòng phi'rc lap. Phum cùa ngudi Khmer d Nam 
Bò là don vj cu trù cùa mot bay mot nhdm già dinh, nhung phum cùng là tbièt che 
xà bòi iruyén thòng cùa ngudi Khmer. Nhùng phum ed bao gòm càc lièu già dinh 
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do phàn làch tù mot dai già dinh. Ò loai phum này quan he huyél thòng giùa càc 
lilu già dinh va giùa càc thành vién con khà dàm net va chat che. Nhung theo thdi 
gian, din din ca càu phum Khmer dugc ndi rdng ra, mgt mài do càc dai già dinh 
phàn chia ra thành nhilu già dinh nhd, mài khàc, do càc già dinh lù noi khàc di cu 
din cùng cu ngy gdp phIn cho phum ngày mgt ddng due hom (Ngd Vàn Le. 2003). 
Trong ddi song cùa ngudi Khmer, tàn du mau he vln cdn tdn lai khà dàm nel, chi 
phói din ddi song già dinh va xà bòi. Dilu dd dugc thi hién qua viéc, nhùng ngudi 
dùng dIu phum, sroc dIu bit dIu bang tù "Me" (me), nhu Me phum, me sroc, cing 
nhu trong ngdn ngù giao tilp hàng ngày nhu "me, ba" (me cha). Phàl giào Tièu Ihùa, 
vi nguyén tic, khdng chip nhàn sy tu hành cùa nù, nhung trong thyc tè, ngudi Dhu 
nù Khmer vln ed Ibi thyc hién viéc tu hành lai già, hàng Ihàng vàn lén chùa irìng 
mgt so ngày di thyc hành nilm tin. Nhùng càp vg chdng sau khi cudi dèn sinh sìng 
ben nhà vg cùng là tàn du cùa chi dd mau h?. Càc phum vàn hành dudi sy dièu 
hành cùa Me phum (Ihudng là dàn dng). Trong ddi song xà bòi khdng ed nhrng 
djnh chuin di trd thành me phum, nhung Ihudng ed sy kl Ihùa tù me phum trudc. 
Ca chi quàn ly xà bòi truyln thòng cùa ngudi Khmer mang tinh dàn chù va Hnh 
ding giùa càc thành vién trong cgng dèng trong viéc blu chgn nhùng ngudi drng 
dIu dai dién cho cgng dèng quàn ly phum, sroc. Me phum khdng chi là ngudi dièu 
hành mgi cdng vige trong phum, ma cdn là ngudi.dai dign phum lién he cdng nèc 
vdi càc phum ban cùng nhu vdi chinh quyln dia phuang. Me phum cùng là ngudi 
ed quyln cho phép càc thành vién su dyng dlt dai cùng nhu càc tài san khàc tr^ng 
phum, dèng thdi cùng là ngudi giài quylt càc màu thuàn tranh chip giùa càc thành 
vién trong phum. Tinh chll ty quàn cùa nhùng phum dugc thi hign rò trong viéc lya 
chgn nhùng ngudi dùng dIu phum. Phàt giào Tilu Ihùa tù làu dà ed mgt vj tri qaan 
trgng trong sinh boat cùa ngudi Khmer, nd khdng chi ành hudng dén vàn hda, àm 
ly, tàp quàn ma cdn chi phói cà ca clu quàn ly xà hgi truyln thòng cùa ngudi 
Khmer. Ò mdi sroc dIu ed chùa Khmer dugc xày cit noi cao rào, Ihuòmg d giùa 
khoàng rùng nhd tròng cày sao, dugc bao bgc bdi càc già dinh, nhung cùng ed 
trudng hgp d xa noi cu trù cùa cgng dòng cu dàn. Chùa là mot quàn thè kién rùc 
quan trgng, là trung tàm sinh boat tdn giào, vàn hda, xà bòi, noi bào luu va trtyln 
din nhùng già tri vàn hda truyln tù Ibi he này din Ibi he khàc. Su sài khdng eli là 
nhùng ngudi tu hành, ma hg thyc sy là nhùng tri thùc trong xà bòi cùa ngudi Khmer 
Nam Bd. Ngudi ndng dàn Khmer kinh trgng va quy min càc vj su sài khdng eli vi 
hg sùng bài Phàl giào va chùc sic cùa càc nhà tu hành, ma cdn vi sy hièu biè va 
due dò cùa càc nhà su. Hg din chùa di dugc nghe càc vj su Ihuylt giàng ve Fhal 
giào, giài thich kinh Phàl, càc Phàt Ihoai, dao due, vàn hda Phàl giào. Càc vj su sài 
khdng tham già vào viéc dilu hành xà bòi, nhung hg ed vai Irò rat Idn trong bào 
dàm dn djnh xà bòi, trong viéc hda giài nhùng-tranh chàp trong ddng hg, anh :m. 
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dòng thdi là càu nói giùa chinh quyèn vdi phum sroc. Ngudi ndng dàn Khmer vùa 
là thành vién cùa phum sroc, vùa là nhùng tin dò Phàt giào. l'inh da dién cùa ngudi 
ndng dàn Khmer dugc thè hién rat rò trong tình hudng xà bòi này. Mot co chi xà 
bòi ma tòn giào khòng chi co ành hudng dèn mgi mal cùa ddi song, ma con chi phói 
nhùng khia canh dò, tao nèn nhùng sue manh tièm àn ngàn chàn nhùng yéu tó vàn 
hóa ngoai nhàp de nò khòng co co bòi làm suy ylu tinh thòng nhll cùa nln vàn hóa 
toc ngudi. 

2.2. Khi djnh cu lai ddng bang sdng Nam Bò, do nhùng khàc bièt vi dilu kién 
ly nhién va mòi trudng xà bòi, ngudi Viét khdng tài clu Irùc lai nguyén mau md 
hình làng Viél, ma xày dung md hình cu Ini mdi vùa ibi hién sy kl Ihùa, vùa phù 
hgp vdi bòi cành Nam Bò. Làng Viét d miln BIC, miln Trung, miln Nam quy md 
ed thè rat khàc nhau, nhung déu là noi cu trù cùa nhùng cdng dòng dàn cu Viét ed 
quan he huylt tgc hoàc cùng qué ed mgt khdng gian xàc djnh so vdi càc làng khàc 
(Ngd Vàn Le, 2010). Ò vùng ddng bIng BIC Bd - cài ndi cùa vàn minh Viét - ed 
nhùng làng ed nguòn gdc lù thdi nguyén thùy. Càc làng xà loai này, do vày vln 
mang nàng nhùng tàn du nguyén thùy vdi bd phàn dlt cdng chilm da so, do chua ed 
tu hùu. 1 inh hinh này cdn bilu hién rIt rò d càc tgc ngudi thilu so d Trudng San -
Tày Nguyén trong nhùng thàp nièn gin day (Vién Dàn toc hgc, 1984). Din thdi ky 
xà hgi ed giai cip, qua trinh hình thành làng theo nhùng con dudng khàc nhau. 
"Thudng ed khi càc làng chi ed mot so rudng han chi, nèn khi khdng cdn ed dù de 
nudi sdng cà sd dàn dà qua ddng, nhilu ngudi bude phài di tìm dlt mdi d nhùng 
nai khàc. Hg nhàn danh chinh minh bay nhàn danh nhùng ké muón di theo hg, 
xin dugc quyln chilm dung càc dlt dai bd boang, di làp d day mgt làng mdi, bIng 
càch cam doan ddng thui diln sau thdi ky khIn hoang nhIt djnh. Nhà nude ed 
thdi quen ùng bd nhùng vu khIn hoang dd di md rdng pham vi quòc già" (Nguyén 
Vàn Huyén, 2005). 

Mot loai làng co nguòn gòc khàc. Dò là nhùng làng do nhà nude chù tri viéc 
khai phà dlt hoang làp Ip. Nhùng làng thugc loai này chù ylu dugc hình thành d 
càc vùng ven bién thugc Thài Bình va Ninh Bình, dàc bièt dien ra manh me d vùng 
Nam Bò trong qua trinh Nam tién co sy bò tra cùa chinh quyln. Khi nói vi vai Irò 
cùa Nhà nude trong viéc làp iàng lai Nam Bd, Dia chi Dong Nai vilt: "Nhà nude 
ehiéu mg nhùng thành phàn luu tàn - trong dd ed tù dào binh, tù co vd Ihàn - hay 
phàn bd nhàn dàn va nhièu loai binh linh din khai dlt dai làp ra làng. Nhùng rudng 
dàt ngày càng md rdng va cùng din din di theo khudn màu chung vdi càc hình thùc 
sd hùu dugc Nhà nude chù ddng cung cip càc phuomg tién canh làc nhu tràu cày, 
lùa giòng... Chinh phuang thùc này ed xu hudng phàl sinh nhùng loai tài san tàp 
thè trong càc làng xà. Nhà nude td chùc càc làng dòng diln rèi huy dòng nhàn dàn, 
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nhll là binh linh din làm vi?c theo mot ky luàt rIt chat che di duy tri ihudng truc 
ddi quàn ndng dàn-ngu binh u nòng - vùa san xult, vùa chièn dàu hay luàn phién 
làm viéc din khi hùu sy. Trèn nguyén tic, càc dòn diln Iryc tilp tao ra càc dién lich 
còng diln, còng thè" (Dia chi Dong Nai, 2001 ). 

Ngudi Vi?t trong qua trinh Nam liln md rdng bién cuomg, xàc làp chù quyln, 
cùng là lue hinh thành nhùng dilm ty cu va trd thành làng. Làng Viét Nam Bd cùng 
mang nhùng net chung cùa làng Viét Bàe Bg. Khi ngudi Viél bIng nhièu càch va vi 
nhilu ly do khàc nhau dà ed màt d vùng dlt Nam Bd trudc Ibi ky XVII, nhung vào 
thdi dilm dd chua ed nhùng dilu kign cln va dù di hình thành làng. Va chi ed d giai 
doan sau dd, nhll là sau khi Nguyén Hùu Cành dugc chùa Nguyén cu vào tbièt làp 
bd mày hành chinh d DÒng Nai - Già Dinh (1698), vige hình thành làng Viét mdi ed 
nhùng dilu kién thuàn Igi. Càc làng Viét Nam Bd dugc hinh thành mudn han nhièu 
so vdi làng Viét file Bg nèn khdng ed làng nào ed nguòn gòc lù thdi nguyén thùy 
nhu càc làng Viét BIC Bg. Làng Vigt Nam Bò dugc hinh thành trong qua trình khai 
phà, ed làng vón là càc dòn diln cùa chùa Nguyén, nhà Nguyén (Dia chi Tién Giang, 
2005). Càc làng Viét Nam Bò khòng ed làng nào lly lén hg dal cho lén làng, màc dù 
vai trd cùa cà nhàn trong vi?e thành làp làng rIt quan trgng. Chinh quyèn khuyén 
khich nhùng ngudi ed vài lyc tuyln mg khai hoang, "dudi tlt cà mgi Iriéu dai déu 
ed mgt chinh sàch khan hoang va djnh cu. Nhùng ngudi làp làng mdi dugc khich le 
bIng dù loai bién phàp (Nguyén Vàn Huyén, 2005). Trong mdi trudng mdi, ho lao 
dgng di sinh song ma thành qua cùa hg là nhùng cành dòng lùa bai ngàn, là ccr sd 
di hình thành càc làng mdi. Nhung day là nhùng làng dà hgi dù càc ylu tó theo quy 
djnh cùa Nhà nude phong kiln. Ngudi ed cdng làp làng dà dugc nhà nude ban 
thudng va ed le vi vày khdng Ihl lly tèn hg di dàt tén làng. Trong nhùng ngày dàu 
khai thàc, mgt hay mly già dinh cùng chung lung dIu cài de dàu tranh vdi tiién 
nhién, giành lly sy song. Trai qua nhilu ddi con chàu cùa nhùng già dinh này sinh 
sdì này nd, so rudng dlt dugc khai thàc nhilu thèm, thdn xà din din hình Ihinh. 
Dilu này rIt khàc vdi qua trình hình thàhh càc làng Viél Bàe Bd. Dàn cu cùa mot 
làng phàl triln lù sy làng lén càc thành vién cùa mgt ddng hg. D I ghi nhàn su ohat 
triln cùa càc làng dd, ngudi la lly tèn hg dal cho tén làng. Trai qua nhùng biéi ed 
Ijch su tèn làng khdng Ihay dói tèn lai cho din ngày nay. 

Càc làng khi dà hình thành, di cho viéc quàn ly dugc thuàn Igi, càn tbièt 3hài 
dal tèn cho càc làng. Càc làng Viél BIC Bd khi mdi hình thành (càc làng co nguòn 
gòc lù thdi nguyén thùy) ed càc tèn ggi phàn ành nhùng dàc dièm tu nhién noi cdng 
dòng cu trù. Nhùng tèn làng dò bién nay van cdn tòn lai song song vdi nhùng tèn 
làng mdi. Ò Thài Bình cdn nhièu làng nhu ibi: nhu làng Mèi, làng Coi. làng Dàc, 
làng Lu. Ò vùng qué nào thugc càc linh dòng bang Bàe Bò déu co linh hinh nhu vày 
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(Pham Minh Due, 2006). Càc tèn ggi cùa càc làng theo chù Hàn - Viét dugc dùng 
trong hành chinh, con trong dàn gian càc cu dàn cùa càc làng xung quanh van ggi tèn 
làng theo càch ggi cu. 

Làng Viét Nam Bò ngay lù khi hình thành dà co vai Irò cùa Nhà nude, lai 
dugc hinh thành mudn hcm càc làng Viél Bàe Bò. Tèn ggi càc làng Viét Nam Bò 
thudng là tù Hàn - Viét mang y nghTa tdt dep nhu An Bình, An Hda, Binh Lgi, Phù 
Hda. Qua trinh hinh thành làng va sy can thiép cùa Nhà nude dà làm cho nhùng nel 
vàn hda Iruyén thòng cùa làng Viét Bàe Bò khòng dugc Ibi hién d làng Viét Nam Bd. 

Do dièu kién dja ly ty nhién, do vj tri tga lac cùa làng VTét, do quy md cùa càc 
làng rat khàc nhau nèn hình thài cu trù cùng bèi sue khàc nhau. Trln Tù nèu lén ben 
hình thài cu trù cùa ngudi Viét d ddng bang BIC Bd (Nguyén Tù Chi, 1996). Trong 
cudn Vàn minh Viét Nam, Nguyén Vàn Huyén phàn bièt càc làng theo hinh the 
(Nguyén Vàn Huyén, 2005) cu trù cùa cu dàn, phu thude rIt nhilu vào dilu kién dja 
ly ty nhién lai càc vùng djnh cu. Toan Ành nèu tèn càc loai làng nhu làng theo 
chilu dai, làng nàm rài ràc, làng lya ven dói (Toan Ành, 1992), va nhàn di?n nhùng 
net chung nhàt cùa làng Viét BIC Bd. Trong cdng trinh Tim hiéu làng Viét, Diép 
Dinh Hoa nèu lén ba hình thài bd tri làng, theo lói co cum, tùng khói, hoàc dgc theo 
ven sdng hay d men theo hai bd sdng va kit luàn: "Ò vùng dòng bIng BIC Bd va 
BIC Trung Bd loai tó chùc theo lói co cum tèn t^i theo lói phó biln. Va càch tó chùc 
này ed lién quan din he thdng phdng ngy cùa làng, din trình dg thàm canh làng 
nàng suàt, dèn viéc dièu khién mdi trudng trong trang thài càn bIng cùa Ibi dgc 
canh cày lùa. Con ngudi ed tao ra cho minh mgt tàm ly yèn dn, trong khu vyc vudn 
nhà, sau lùy tre làng" (Di?p Dinh Hoa, 1990). Cdn qua trình chilm ITnh dèng bIng 
Nam Bò lai dien ra theo mgt qua trình lln biln lién tue, van con tilp tue cho din 
ngày nay. Dòng bang song Ciru Long co h? thòng song ngòi ching chjt, qua trình 
khai phà vùng dal này lai co sy tham già rat tich cyc cùa ngudi Khmer, ngudi Hoa, 
ngudi Chàm. Tal cà nhùng yéu td dd ed ành hudng rat Idn dén hinh thài cu trù cùa 
ngudi Viét. Càc nghién cùu dà dugc cdng bó cùng nhu qua càc dgt diln dà lai càc 
dja phuang ed thè nèu lén nhùng hinh thài cu trù nhu: cu trù ven sdng rach, cu trù 
dgc kènh dào, cu trù theo giòng cài, cu trù tàp trung (Dia chi Tién Giang, 2005). 
Nhung chù yéu là cu trù trèn dién ròng, dièu này hoàn toàn khàc vdi hình thùc cu 
trù co cum cùa càc làng mièn Bàe. Ngudi ndng dàn Viét Nam Bd - ngudi lilu ndng 
- tuy vàn là thành vién cùa mot làng va chju sy chi phdi cùa làng (màc dù khdng 
chat che nhu làng Viét Bàe Bò) nhung cà nhàn hg dya trèn quyèn tu hùu rugng 
dàt (do chinh hg khai phà hay mua bàn sang nhugng) va dugc luàt phàp Ihùa nhàn. 
Hình thài cu trù trèn dién ròng dà tàc dòng dèn lòi song cùa ngudi ndng dàn Viét 
Nam Bd. Day ed thè dugc xem là nel khàc bièt rat Idn giùa làng Viét Bàe Bd va 
làng Vici Nam Bd trong bdi cành chung cùa vàn hda Viét. 
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Khi nghién cùu ve làng xà Viét dù d Bàe Bò hay Nam Bò, càc hgc già déu rat 
quan làm din tình hình rugng dlt va che dò sd hùu rudng dal (Vién Su hgc. 1977). 
Ò nòng thòn mièn Bàe tình hình sd hùu dàt dai là khà da dang, nhung lyu trung ed 
hai loai: sd hùu lu nhàn va sd hùu tàp thè. Thyc lè d ddng bang Bàe Bd cho dén 
nhùng nàm 50 cùa thè ky XX ibi "làng nào cùng cdn lai mdi sd rudng dàt còng, 
nhilu it lùy dja phuang, lùy trudng hgp cu thè, nhung khdng làng nào khdng ed 
(Nguyén Tù Chi, 1996). Càc làng chia rudng cdng cho dàn dinh (lue nhùng còng 
dàn nam co dàng ky vào danh ba Nhà nude lù 18 dèn 60 ludi). Ve djnh ky phàn chia 
lai rudng dàt cdng cùng khdng gidng nhau giùa càc làng. Cd làng cu ba nàm mot 
lln, ed làng bdn nàm mgt làn, ed làng nàm nàm mdt làn, ed làng sàu nàm mot làn, 
co làng thàm chi mudi nàm mdt làn, nhung cùng ed làng mdi nàm mdt làn (Nguyén 
DÒng Chi, 1977). Rudng dlt cdng, trong chùng myc nhàt djnh là co sd de hình 
thành làng, cho sy hình thành càc xà thdn - it ra là dùng vdi càc làng mièn Bàe Viét 
Nam. va ed lè cùng chinh vi thè ed ca sd xà hgi cho vige tòn lai rugng còng d càc 
làng Viét BIC Bd. Qua trình khIn hoang làp làng dien ra Iryc lièp bdi nhùng ngudi 
ndng dàn Viél vi nhilu ly do dà ed mal trudc khi dugc td chùc thành nhùng don vi 
hành chinh (trudc nàm 1698). Do vày, rudng dlt khIn hoang cùa ngudi nào dugc 
phép trd thành sd hùu rièng cùa ngudi dd. Sy hinh thành càc làng Viét Nam Bd gàn 
liln vdi sy phàl Irìln cùa rudng dlt tu hùu. Theo mdt kèt qua nghién cùu dya trèn 
càc so liéu do dac làp dja ba nàm 1836, thi rudng dlt cdng chilm mdt li le rat ihàp 
so vdi dlt sd hùu cà nhàn (Trln Thj Thu Luomg, 1994). Do dièu kién Ijch su va ty 
nhién d dèng bIng Nam Bd cho din dIu Ihl ky XIX rugng dal cdng dà khdng ty 
xult hién. Sau nàm 1836, nhà Nguyén dùng nhièu bién phàp nhlm già tàng dién tich 
rudng cdng. Nhung nhìn chung, còng diln cùng chi chiém mot ly lè khiém tòn 
(Nguyén Phuang Thào, 1997). Làng Viét Nam Bò ra ddi khdng bj chi phdi, hoàc bj 
chi phói nhung rll ylu di cùa chi dd rudng cdng, nén ngudi ndng dàn khdng bj qua 
lè thugc vào làng, hg ed Ibi di chuyln khà ly do, ed lè cùng vi thè ma quan nièm 
chinh cu, ngu cu khdng chi phói càc thành vién cùa mdt làng. Ngudn gdc hình tlành 
càc làng Viét Nam Bd cùng nhu khdng bj chi phdi bdi che dò rudng còng dà làm 
cho làng Viél co xu hudng md, ngudi ndng dàn nàng ddng han. Ngudi liéu nòng 
tuy vàn mang nàng tình làng nghTa xdm, nhung linh càch va vai trd cùa hg khòng bj 
bòa lan trong còng dèng, tinh nàng dòng làm cho hg lùy y lua chgn phucmg ihi'rc 
hoat dòng kinh il cùa minh. Va co lè cùng chinh vi thè hg it bj chi phói bdi càc udì 
quan he khàc nhu ngudi nòng dàn Viét Bàe Bò. 

Ca clu tó chùc va sy vàn hành cùa làng Viét cùng là nel khà dgc dào. lòi cuòn 
sy chù y cùa càc nhà nghién cùu. Mot loai càc bài viét de càp dèn nhùng nói aing 
này dà dugc làp hgp dàng trong cuòn Nòng thòn Viét Nam trong lich .su (taf II) 
(Vién Su hgc. 1978). Toan Ành, Nguyén Van Huyén trong càc còng trinh cùa iiình 
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cùng dành khà nhièu trang nói vi tò chùc làng xà co truyln Viél Nam va trong 
chùng myc nhàt djnh dà nèu lén nhùng khàc bièt giùa làng Viét BIC BÒ va làng 
Viét Nam Bò (Nguyén Vàn Huyén, 2005). Tran Tù vào nàm 1984 dà còng bó còng 
trình nghién cùu ve "Ca càu tó chirc cùa làng Viét ed truyén à Bdc Bó" (Trln lù, 
1984). Càc còng trinh nghién cùu vi co d u làng Viét Bàe Bò dIu khlng djnh co su 
hién dién cùa càc tó chùc phi quan phuang ben canh càc tò chùc quan phuang 
(Nguyén Tù Chi. 1996). Càc lo chùc quan phuang (hay bò mày quàn ly làng) do 
Nhà nude trung uong tàp quyln àp dal lén càc làng. theo nhùng quy djnh chung. Va 
bd mày td chùc này ve co bàn ed sy thdng nhàt cùa toàn bd vùng dòng bang Bàe Bò 
xét trèn phuang dién tò chùc cùng nhu chùc nàng nhiém vu. Thòng qua càc tè chùc 
quan phuang, Nhà nude thè hién quyén lyc dèn càc cdng dàn cùa minh trong viéc 
thyc hién càc nghTa vu ddi vdi Nhà nude. Td chùc phi quan phuang khdng nàm 
trong he thòng cùa bò mày hành chinh, nò In tàng trong càc làng Viét va vàn hành 
theo nhùng net rll rièng cùa tùng loai tó chùc. Hoat dòng cùa càc tó chùc phi quan 
phucmg tao nèn sy kèt dinh giùa càc thành vién trong tè chùc cùa minh. Day là mot 
net rll khàc trong co càu tó chùc làng Viét BIC BÒ SO vdi làng Viét Nam Bd. Càc 
làng Viét Nam Bò là càc làng khai phà ngay tù khi hình thành dà Ibi hién vai Irò 
cùa minh. Mal khàc. càc thành vién cùa càc làng Viét Nam Bò dugc tàp hgp tù càc 
vùng khàc nhau, nèn mòi quan he Ihàn toc khòng co ca sd de thè hién vai trd cùa 
minh, càc nghién cùu trudc day cùng nhu càc cdng trình gin day khdng Ihly ed làng 
nào ed giàp. 

1 rong bdi cành chung cùa làng Viét Bàe Bd vdi sy tòn lai song hành cùa càc 
td chùc quan phuang va phi quan phuomg giù vai trd quan trgng di dilu hda chung 
làm cho càc làng Viét Bàe Bd dù phùc lap, vàn là mdt il bào xà hgi vàn hành nhu 
mgt don vj thdng nhll là buomg udc. Làng nào ed huomg udc ly, tùy truyln thdng 
cùa tùng làng ma huang udc de càp dèn nhùng vàn de cu Ibi. Tuy nhién, ngi dung 
huang udc cùa càc làng lai tuomg dói gióng nhau. Vi huomg udc khdng phài là bd 
luàt chung cho càc làng, nèn hình thùc thè hién nhùng vln di cln di càp tdi cùa 
tùng làng cùng khàc nhau. Va "dù khdng phài là bd luàt hoàn chinh, huimg udc vdi 
nhùng dièu quy djnh ve mdt sd nel sinh boat rièng bigi cùa làng xà, van ddng vai trd 
mot cuang ITnh. Cd thè cdn khà chung chung, nhung dù sao vln dàng dugc xem là 
mot cucmg ITnh ve nèp sdng hàng ngày cùa làng xà, ma mgi cà nhàn, mgi tò chùc, 
trong làng. trong xà phài luàn thù" (Nguyén Tù Chi, 1996). Càc làng Viél Nam Bd 
khòng co huang udc, khòng co càc tó chùc phi quan phuang, nén ngay lù khi hình 
thành dà sdm chiù su quan ly truc lièp cùa nhà nude. 

Làng Viét Nam Bd khdng dugc tbièt làp trèn nèn làng rudng cdng nèn vai trd 
cùa làng phàn nào bi ha thàp so vdi làng Viét Bàe Bd. Bdi d day, làng khdng phài làm 
chirc nàng kièm soàt, phàn chia vice khai thàc dal dai va duang nhién cùng khdng ed 
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chùc nàng dilu hda su dung càc nguòn nude. Trong chi dò sd hùu rudng dàt Nani 
Bd ed mdt hién lugng khà phò biln, dd là hifn lugng rugng phu canh (Trln Ihj Thu 
Luang, 1994). Rugng phy canh khòng chi d làng ben, ma cdn d nhilu làng, nhièu 
long, thàm chi d tinh khàc. Ca chi sd hùu dlt canh tàc nhu vày dà din din su giao 
luu giùa càc vùng, khdng ed nhùng ca sd kinh ti di tao thành nhùng "òe dào" nhu 
nhùng làng Viét BIC BÒ, làm cho ca clu kinh ti nòng thòn Nam Bò khòng khép kin 
cùng khòng dòi bòi sy thòa man bIng mot quy mò dàn so nhàt djnh cùa làng. Trong 
qua trình còng cu, khai hoang va dàc biél trong giai doan Ijch su cbòng ngoai >àm 
di bào ve sy song con cùa quòc già dàn toc, dà dién ra qua trình giao luu vàn lóa 
giùa càc toc ngudi di hình thành nén nhùng già trj vàn hda chung cho cà Nam Bd -
vàn minh miei vudn (San Nam, 1992). Ngudi ndng dàn Nam Bd do nhùng uu dai cùa 
thién nhién, khdng ed phong càch "tich eòe phòng co" ma luòn gin bó vdi thj Irucmg. 
Di già nhàp thj trudng khdng Ihl duy trì nln san xult nhd theo hudng ty cung ty 
cip, ma phài hudng tdi vige huy ddng mgi nguòn lyc, vèn liing de san xult che ré, 
cho nhanh dàp ùng nhu clu cùa Ibi trudng. Khdng phài ngau nhién ma ngay Inde 
nhùng nàm 30 cùa thi ky XIX dà thiy ed sy tich ty dlt dai rIt Idn d Nam Bd (Tran 
Thi Thu Luang, 1994). Cùng vdi vi?c san xult hàng hda là vige hình thành càc dd 
thi, nhung dd thi d vùng này khdng mang dàm net tàn du cùa cdng xà ndng thdn. 
Dd thj d dèng bang song Cùu Long hinh thành nhlm dàp ùng nhu clu cùa mdt nòng 
thdn san xult hàng hda, md rdng giao luu budn bàn vdi tlt cà càc vùng, trd thành 
dIu mèi giao djch vdi càc nai. Sy phàt trìln kinh ti hàng hda d Nam Bg kich thich 
giao luu quóc ti làm cho hoat dgng cùa làng Vigt Nam Bg nàng dgng han so vdi 
làng Viet Bàe Bg. 

TÓ chùc xa hgi cùa ngudi Vi?t Nam Bg thudng dugc miéu là vdi khài riém 
"md", "it khép kin", "it tinh ty trj", "it chll kit dinh", theo dd càc mòi quan he xà 
hgi chù ylu dya trèn thàn tgc va nhùng quan h? cu ngy gin gùi. Dàc trung mdcùa 
clu trùc xà hgi d cgng dèng ngudi Vi?t Nam Bd thè hién qua nhùng dàc dilm sau: 
dlt dai là tài san riéng va ed Ibi chuyln nhugng dugc; dlt cdng khdng phài là ìình 
thùc sd hùu quan trgng; ranh gidi cùa cdng dèng khdng dugc phàn bièt rò rmg; 
vàng mài h | thòng thù bac xà bòi chinh tri vi Ihl dja vi xà hgi, chù ylu dya irei sy 
giàu eó; san xult thj trudng; nàng sult thIp va ky thuàt don giàn nhung chàp ihàn 
cài liln. Chinh vi vày, viéc quàn ly xà hdi d cgng dÒng ngudi Viét Nam Bd rat thàc 
so vdi viéc quàn ly xà hdi truyln thdng d làng Viét Bàe Bd. Ò càc làng Viét Bàe Bd, 
mèi quan he xà hdi chù ylu dya trèn quan he huylt thdng va quan he làng gòng, 
nèn tinh khép kin dugc ibi hién rò, nhà nude il ed khà nàng can thiép dén ùng 
thành vién cùa làng, ma thòng qua bó mày chùc djch. Ngugc lai, càc làng Vici slam 
Bò do nhilu ly do khàc nhau, ma suÓl trong qua trình hình thành làng va tò chic xà 
bòi cùng nhu quàn ly xà bòi dà co vai Irò cùa nhà nude. 

328 



QUA TRlNH HlNH THÀNH CÒNG DÒNG DÀN CU... 

2.3. Ngudi Chàm d dòng bang song Cùu Long cu trù tàp trung thành tùng 
nhóm già dinh co quan he vdi nhau nhu cùng huyél thdng, cùng qué, cùng don vj cu 
trù theo palei (làng) phàn bò dgc theo song Hàu (Nguyén Vàn Luàn. 1974). Mòi 
palei co lù 50 dèn 70 bò, cùng co nhùng palei co din hàng 100 hg. Tlt cà càc palei 
Chàm d Nam Bg déu là càc làng Islam, tao thành mdt don vi hành le ggi là jammaah 
(luang tu nhu hg dao hay giào xù trong càc làng Cdng giào). Tinh cdng dòng 
jammaah dà làm cho ngudi Chàm cùng hudng dèn nhiém vu chung cùa cdng dèng, 
trd thành mdt dàc trung khà lièu hiéu trong vàn hda cùa cdng dòng Chàm Islam 
Nam Bò. Mòi làng hay mòi jammaah déu co mot ngòi thành dudng de tin dò din 
làm le va làm noi sinh hoat cùa cdng ddng. Tén cùa jammaah do ngudi Chàm ty dal 
trèn co sd càc lén ggi cùa càc thành dudng noi hg cu trù. PhIn Idn tén ggi càc 
jammaah déu ed ngudn gdc ngdn ngù Àràp dugc ngudi Chàm su dung hoàc dà 
Chàm hda de ggi tèn jammaah. ben canh tén ggi gin vdi dja danh hành chinh. TÓ 
chùc xà hgi cùa ngudi Chàm Islam Nam Bd chju ành hudng sàu dàm cùa Islam. Hg 
tin tudng duy nhàt ed thugng de Allah. Allah dèi vdi ngudi Chàm Nam Bd là toàn 
nàng va ed khà nàng chi phdi mgi boat dòng cùa con ngudi va mudn loài. Mòi 
jammah ed Hakim, vj chùc sàc dugc bau lén trong càc hàng bd lào ed uy tin hoàc 
nhùng ngudi ed kién thùc rdng ve giào ly de ed thè theo ddi vige hành dao va giài 
quyét càc vu tranh chàp giùa càc tin dò vdi nhau theo luàt Islam, là ngudi ed khà 
nàng dai dign mgi boat ddng tin ngudng cùa cdng dèng. Ben canh Hakirh, Imam 
(ngudi hudng din tin dò làm le) cùng là chùc sic dugc cdtig dòng jammah tin 
nhiém lién cu va dugc ngudi dùng dIu cao nhàt cùa jammah chip thuàn. Imam ludn 
dugc ngudi Chàm trong cdng ddng coi trong. Càc chùc sic nhu Hakim, Imam va 
càc vi Tuan Tuan (thày day kinh Koran) làp thành Hdi dòng bd lao. Hdi dèng bd lào 
trong xà hgi ngudi Chàm Islam là mdt td chùc quyln lyc lugng trung cho xà bòi 
Chàm. Bdi vi, mgi khia canh ed lién quan dén ddi sdng hàng ngày cùa ngudi Chàm 
Islam khdng phài do Hdi ddng bd lào quylt djnh, ma do tò chùc Islam cùa nhùng 
thành dudng va td chùc viéc quylt djnh. Ngudi Chàm Nam Bd luyél dai bd phàn 
là tin dd Islam. Hién nay chua ed day dù nhùng cu liéu de khlng djnh ring, 
ngudi Chàm Nam Bd, ngoài tin theo Islam cdn theo mdt tdn giào nào nùa khdng? 
Nhimg qua mot bài viél ve tình hình hòn nhàn giùa ngudi Chàm va ngudi Khmer d 
Tra Vinh (Làm Quang Vinh, 2011) co thè suy doàn ring, ngoài tin theo Islam, eó 
thè co nhùng ngudi Chàm dà chuyén dòi dao. Ngudi chàm thyc hién nghièm 
tue càc bdn phàn cùa mdt tin dò'. Ddi song hàng ngày cùa ngudi tin dò Islam giào chi 
phói sàu sàc mgi mài ùong ddi song kinh tè, vàn bòa, xà hgi cùa hg. Islaim giào giù vai Irò 

1. Nàm bòn phàn cùa tin dò Islam :1) Xàc tin; 2) Càu nguyén hàng ngày; 3) Nhjn àn ban ngày 
vào thàng 9 Ijch Islam (Ramadan); 4) Bó thi; 5) Hành huong din thành dja La Meque. 
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chù dao trong càc mòi quan hg tù pham vi cà nhàn, già dinh, xóm àp dén toàn còng 
dòng. Ngudi chàm Islam d Nam Bd ed mdt quan nièm cùng nhu mdt ddi sdng tinh 
Ihàn hoàn toàn dya vào due tin Hòi giào (Islam giào). Hg tin tudng tuyét ddi vào sy 
cùu giùp cùa Aallah ve "ngày tàn thè", ve ngày "phàn xét cuòi cùng" va thành tàm 
thyc hién bdn phan cùa minh de Allah cùu giùp lén thién dudng trong ngày phàn 
xét" (Phan Xuàn Bién, 1991, tr. 311). Tdn giào dà gdp phàn tao nén sy ed kèt còng 
dòng. Ngoài ra, d Nam Bg ngudi Chàm lai ed khu vyc cu trù rièng bièt, lai eó càch 
àn, càch màc, càch sinh boat cùng khàc so vdi càc cgng ddng tgc ngudi xung quanh. 
Màt khàc, cùng ed thè do khàc bièt tdn giào (thyc chat là khàc biél vàn hda) làm cho 
ngudi Chàm Nam Bd han chi giao lièp vdi nhùng ngudi ed khàc nièm tin (khàc bièt 
tdn giào, khàc bièt vàn hda). Tinh cdi md trong giao tiép hién dai tàc ddng rat il dén 
ngudi dàn trong cdng dòng Chàm Nam Bd, thè hién tinh khép kin. Chinh dièu dd 
làm cho qua trinh giao luu lièp xùe tgc ngudi bj han che. 

Càc tè chùc xà hgi va quàn ly xà hdi cùa càc cdng ddng cu dàn sinh sdrg d 
Nam Bd, hinh thành va vàn hành phàn ành dàc trung vàn hda tgc ngudi. Càc tó 
chùc xà hdi cùa càc còng dèng cu dàn noi day, mdt mài, thi hién sy kè Ihùa cùa td 
chùc xà boi da ed trudc khi hg di cu din vùng dlt mdi, mài khàc lai là nhùng ihay 
dói cho phù hgp vdi dilu kién ty nhién va mdi trudng xà hdi. Ò ngudi Viét Nam Bd 
tó chùc xà bòi ed phIn dan giàn hom, noi chi ed càc tó chù quan phuang, trong khi 
dd, tó chùc xà boi cùa ngudi Khmer va ngudi Chàm gin lién vdi he thdng tdn giào. 
Tdn giào khdng chi ed ành hudng din tó chùc xà hgi cùa ngudi Khmer va ngudi 
Chàm, ma cdn chi phói din sy v$n hành cùa càc tò chùc xà hgi. 

3. Nhùng thuàn Igi va thàch thuc trong qua trinh hgi nhap d Nam Bg 

3.1. Cd Ihl thIy, qua trinh hinh thành cgng dèng dàn cu Nam Bg gin lién vdi 
qua trình dyng nude va giù nude, tao nèn mdi cdng càm ed kèt cdng ddng qudc già 
dàn tgc cùa càc cgng dòng dàn cu hgp thành. Chinh sy co kèt cdng ddng dà tao nén 
sue manh de hg vugt qua nhùng thù thàch trong qua trinh khai phà vùng dal day 
lilm nàng, tao dyng nhùng liln di vùng chic cho sy phàt triln cùa Viét Nam hdm 
nay. Cu dàn Nam Bd là nhùng luu dàn vi nhùng hoàn cành khàc nhau ma phà: rdi 
bd qué huomg, noi chdn nhau eli rón phiéu bai dén vùng dal mdi xa la khdng chi 
giùa con ngudi vdi nhau, ma cà khdng gian sinh tdn. Trong bdi cành dd, di cóthè 
tru dugc hg phài làm gì? Ò giai doan dIu nln làng là nhùng già dinh hai nhàt dà 
lién kit lai vdi nhau hình thành nhùng dilm cu trù ban dàu. Qua trinh khai hcang 
làp làng khdng chi là khàt vgng cùa nhùng ngudi nòng dàn nghèo khò xa xù, nò con 
là dòi hòi cùa càc chùa Nguyén trong cùng co sue manh va thè lue de dòi dàu vci su 
bành trudng cùa hg Trjnh. Din din cùng vdi thdi gian va su ùng hg cùa chinh 
quyln chùa Nguyén, bang sue lao dòng cùa minh dàt hoang ngày mot thu bef lai 
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va làng mac ngày mot nhièu han, dàn cu ngày mot tàng. Khi dàn cu tàng, dal dai 
ngày mot md ròng. Ibi vj thè va sue manh cùa càc chùa Nguyén cùng ngày già tàng 
theo thdi gian. Dèn nam 1698, chùa Nguyén dà tién hành chia lai dal. hinh thành 
càc don vj hành chinh. Gid day, khi chùa Nguyén khòng chi dòi dIu vdi hg Trjnh. 
ma cdn phài md rdng lành thò, tao ngudn lyc cho sy dói dIu làu dai. Di làm dugc 
dièu dd va cùng vdi nd là qua trình xàc làp chù quyln, thyc Ibi chù quyln. bào ve 
chù quyén ibi mot con ngudi don le khdng ibi làm dugc, ma ddi hdi phài ed sue 
manh cùa cdng ddng. Càc chùa Nguyén bang càc phuang thùc khàc nhau nhu thdng 
qua càc cudc hòn nhàn (còng chùa Nggc Van lly vua Chey Chetlha II), sy giùp dd 
Iriéu dinh Chàn Lap trong càc cudc xung dgt ndi bd cùng nhu cbòng lai su bành 
trudng cùa Xiém La (Thài Lan), sy ty nguyén dàng vùng dlt Ha Tién cùa Mac Cùu 
(1708), de dén dàu thè ky XVIII, chù quyén cùa chùa Nguyén d vùng dal Nam Bd 
dugc linh dén làn Ha Tién va mùi Cà Mau, bao gòm cà càc bài dào, ngoài Biln 
Ddng va vjnh Thài Lan (Hdi Khoa hgc Lich su, 2008). Din nàm 1757, nhùng phIn 
dàt cdn lai d khu vyc Tày Nam Bd cùng thugc quyln quàn ly cùa chùa Nguyén. 
Chùa Nguyén dà thi hành nhilu chinh sàch khai hoang làp làng d vùng dlt Nam Bd, 
cho phép ngudi dàn bién rudng dàt khai hoang thành sd hùu lu nhàn. Càc chùa 
Nguyén va sau nàm 1802 là Iriéu Nguyén, cùng thyc thi càc chinh sàch dói vdi càc 
tgc ngudi thiéu so, tao nèn sy òn dinh phàt triln cùa vùng dal mdi. Qua trinh md 
rdng lành Ihd, xàc làp chù quyén, thyc thi chù quyln va bào ve chù quyln lai Nam Bd 
dién ra hàng thè ky, ma thành qua cùa qua trinh dd mang lai cho càc Ihl he ngudi 
Vi?i Nam là vò già. Trong qua trinh lich su làu dai dd, mèi cdng dèng cu dàn (mèi 
thành phàn tgc ngudi), tùy khà nàng cùa minh dà ed nhùng ddng gdp thàl xùng 
dàng vào thành qua chung. 

Qua trinh hình thành cgng ddng dàn cu (qua trinh lich su tgc ngudi) d giai 
doan dàu chi là sy ed kèt cùa nhùmg ngudi ddng toc cùng chung mot so phàn. 
Nhung càng ve sau, khi càc chùa Nguyén va nhIt là tù khi nhà Nguyén ra ddi 
(1802), cùng ed vai trd, vj tri cùa minh khdng chi d vùng Nam Bd, ma trong pham 
vi cà nude, thi qua trình dd dién ra trong mdi quan he toc ngudi. Ngudi Khmer, 
ngudi Vi?t, ngudi Hoa, ngudi Chàm là nhùng luu dàn dén vùng dal Nam Bd vào 
càc thdi dièm khàc nhau, nhung déu coi Nam Bd là què huang, là Td qudc cùa hg 
va ed nhùng dóng góp vào sy nghiép chung là xày dyng va phàl trièn vùng dàt này 
ngày mot tòt dep han, làm cho quan he toc ngudi ngày càng ben chat. Quan he toc 
ngudi d Nam Bd dà dugc tbièt làp lù làu, ben viìng trong sudi qua trinh hình thành 
va phàt trièn vùng dal này, bdi nhùng ngudi nòng dàn nghèo "lù xù", cùng chung so 
phàn "Iha phuomg, càu thyc", di tìm kè sinh nhai va chgn noi day là qué huang, xù 
sd mdi cùa minh. Cùng cdng cu trèn mot vùng lành thò giùa càc còng dòng dàn cu 
ò Nam Bò, qua trinh giao luu vàn hóa, qua trinh dòng hóa ty nhién cùng dién ra 
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manh me giùa toc ngudi da sd va càc tgc ngudi thiéu sd, giùa càc tgc ngudi bàn du 
vdi càc toc ngudi di cu. Qua trình giao luu dd dién ra trong sudi ehiéu dai Ijch sr 
dugc Ihl hién trong ddi song vàn hda vài chll, vàn hda tinh thàn, tàm linh va dei 
song chinh trj xà bòi. Day là xu hudng chù dao ed tinh xuyén sudi trong qua trini 
hình thành va phàt triln vùng dlt Nam Bg tù thdi ky chùa Nguyén va Iriéu Nguyéi 
cho din hién nay. Quan he tgc ngudi d vùng dlt Nam Bd dugc thll chat trèn tirii 
Ihin doàn kit, gin bd, tuomg trg, giùp dd lan nhau khdng chi trong cdng cudc khci 
hoang làp làng, tao dyng cudc song trèn vùng dlt mdi, ma cdn trong cudc dàu traan 
chdng àp bue, cudng quyln va chóng giàe ngoai xàm, bào ve dgc làp ly do, bào vg 
chù quyln va toàn ven lành thó. Sy tham già cùa càc thành phIn tgc ngudi trong càc 
cudc dIu tranh chóng àp bue cudng quyèn dudi thdi càc chùa Nguyén, Iriéu 
Nguyén, càc cudc khàng chiln chóng thyc dàn Phàp va de qudc My dà minh chiimg 
cho khói dai doàn kit dàn tgc lai Nam Bd. Tù nàm 1975 din nay, Irén tinh thIn 
doàn kit, tuomg trg va binh dIng, quan he tgc ngudi d Nam Bd ed bude phàl triln 
mdi. Càc chù truomg chinh sàch cùa Dàng va Nhà nude Viét Nam dugc cu thè hóa 
bIng càc chuong trình, dy àn nhu chuomg trinh quóc già ve xda ddi giàm nghèo... 
gdp phIn nàng cao nàng lyc cdng dèng trong qua trình xày dyng ndng thdn mdi, 
din din nhùng Ihay dói Idn lao ddi song vàt chll va linh thàn cùa càc cdng dòng 
dàn cu, tao nhùng liln de cho sy phàt trìèn. 

3.2. Cùng trong qua trình ed kit tgc ngudi, càc cdng ddng cu dàn trong qua 
trình cgng cu dà xày nén mgt nln "vàn minh sdng nude" góp phIn làm phong phù 
vàn hda Vi?t Nam, nhung day cùng sé là nhàn tó lich cyc di hgi nhàp trong bòi 
cành toàn clu hóa va hgi nhàp hi?n nay. Mèi tgc ngudi trong qua trình hình thành 
va phàt triln cùa minh dà sàng tao phùc hgp vàn hda. Nhùng phùc hgp vàn hda dd 
dugc truyln din tù thi he này din Ibi h? khàc, ma mdi Ibi hg ed bdn phàn bd sung 
thèm, làm cho vàn hda cùa mèi tgc ngudi ngày mdt phong phù. Càc cdng ddng cu 
dàn sinh song d Nam Bd là nhùng luu dàn di cu dén, nèn trong hành trang cùa hg dà 
ed nhùng thành tó (component) vàn hda truyln thdng. Trong bdi cành sinh song d 
mgt vùng ed sy khàc bièt vi he sinh thài, vi thành phIn cu dàn, nèn dà ed nhùng 
Ihay dói trong ddi song vàn hda. Mdt mài, hg luu giù nhùng thành tó vàn hda truyln 
thòng van cdn phù hgp trong bòi cành mdi. Mài khàc, hg dà sàng tao nhùng thành 
tó vàn hda mdi tao ddng lyc di phàl triln. Qua trinh giao luu vàn hda toc ngudi dien 
ra trong bòi cành Ijch su giùa nhùng con ngudi cùng chung sd phàn (nhùng luu dàn 
xa xù), hg phài dya vào càc mèi quan he di co Ibi vugt qua nhùng khò khan cùa 
cuòc song. Càc còng dèng cu dàn co sy khàc biél vi vàn hóa, ngòn ngù. phong tue 
tàp quàn va cà tin ngudng tòn giào, giao luu vàn hóa giùa càc toc ngudi dién ra 
trong han 300 nàm din din hinh thành mot nln "vàn minh miei vudn", "vàn minh 
sdng nude", vdi nhùng dàc trung vàn hda khàc vdi càc vùng khàc cùa Vici Nam 
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(Chu Xuàn Dién. 1999; Ngò Due Ihjnh, 2004). Dilu dò cho Ihly càc toc ngudi sinh 
sdng d Nam Bò dà sdm co su giao luu vàn hóa, md rdng mdi quan he tgc ngudi 
vucrt ra khói khòng gian sinh tòn cùa hg. Nhd mdt càch ùng xù day bàn ITnh, ma 
trong qua trinh dd vàn hda cùa tùng tgc ngudi dugc bd sung nhùng thành td vàn hda 
cùa càc toc ngudi khàc cùng cdng cu. nhung lai khdng làm màt di bàn sàc vàn hda 
cùa tùng tgc ngudi. Cài riéng cùa tùng tgc ngudi gdp lai làm nén mot "vàn minh 
sdng nude", "vàn minh miei vudn" nhu là mot minh chùng ve tinh thdng nhàt trong 
da dang phàl trièn cùa vàn hda Viél Nam va nàng lyc cùa tùng toc ngudi trong qua 
trình boi nhàp vào ddng chày Viét Nam. Bài hgc ve giao luu vàn hda trong qua trình 
phàl trièn cùa tùng toc ngudi, cùa cà vùng Nam Bd sé là bài hgc trong qua trinh bòi 
nhàp hòm nay. 

Qua trinh hình thành còng dòng dàn cu gàn liln vdi qua trình phàl triln vùng 
dal mdi da hình thành khdi còng dòng dàn cu doàn kèt, tuomg trg, giùp dd nhau, tao 
nén sue manh de vugt qua nhùng bude thàng tram cùa Ijch su. Trong qua khù, khdi 
dai doàn kèt dd dà làm nèn sue manh dành thàng càc kè thù xàm lugc, xày dyng dàt 
nude va bào ve càc thành qua lao ddng. Trong bdi cành hién nay, khi bòi nhàp qudc 
té nhu là mdt xu thè phàl trièn tal yéu cùa càc qudc già, dàn tgc, khdng ed qudc già, 
dàn tgc nào lai khdng mudn tham già vào mdt hgp luu trong ddng chày chung cùa 
nhàn loai, bdi vi khdng ed qudc già dàn tgc nào lai khdng mudn phàt trièn. Sy hgi 
nhàp cùa càc cdng ddng cu dàn dà làm nén sire manh de Vi?t Nam giù vùng chù 
quyèn va bào vf toàn ven lành thd, chién thàng mgi kè thù xàm lugc. Dd cùng là 
nhàn td Ihuiin lgi trong bdi cành hgi nhàp hi^n nay d Nam Bd. 

3.3. Tuy nhién, ngudi Khmer va ngudi Chàm do nhùng bién dgng Ijch su da 
trd thành nhùng tgc ngudi thiéu sd trong cdng ddng qudc già dàn tgc Viét Nam. 
Cùng lù khi hg trd thành cdng dàn cùa nude Viét Nam, Ibi sy phàt trièn cùa hg tùy 
thugc vào chinh sàch cùa chinh quyèn trung iromg. Nhu vày, ed thè thày, ngudi 
Khmer va ngudi Chàm tù vai trd là tgc ngudi da so d Chàn Lap va Cbàmpa, khi 
dinh cu trèn lành thó Viét Nam, do nhùng bién ddng cùa Ijch su, hg trd thành nhùng 
tgc ngudi thilu sd. Trong mdt quòc già da toc ngudi. Ibi sy phàt trièn khdng ddng 
dèu là mdt trong nhùng dàc dièm ndi trdi de nhàn thày. Sy phàl trièn cùa càc toc 
ngudi trong mot qudc già da toc ngudi bj chi phdi bdi chinh sàch chung cùa nhà 
nude trung uomg. Ngudi Khmer va ngudi Chàm khi là toc ngudi da sd ddng vai trd 
chù dao trong ddng chày vàn hda va Ijch su d Chàn Lap va Cbàmpa dà chi phdi dén 
sir phàt triln cùa càc tgc ngudi thiéu sd sdng trong càc qudc già dd. Chuyén lù vj tri 
chù dao, chi phói sang vj tri phu thuòc, bj chi phói lai Viél Nam dà làm cho vj thè cùa 
ngudi Khmer va ngudi Cham Ihay dòi. Nèu nhu trudc day, mgi lgi ich cùa qudc già 
gàn liln vdi lgi ich cùa tgc ngudi da so. Ibi gid day trong bdi cành mdi, ngudi Khmer 
va ngudi Chàm chi là mot bò phàn hgp thành cùa quòc già dàn toc (Nation-Elat) 
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Viét Nam, vi thè lgi ich cùa hg cùng chi là lgi ich cyc bò, phu thuòc vào lgi ich 
chung cùa quòc già, nò khòng eó vai Irò chi phói nhu trudc day. Do nhu càu cùa 
cdng cudc chdng thién nhién khàc nghiél cùng nhu chdng ngoai xàm làm cho xu 
hudng tich tu, lién kèt tgc ngudi, ed kèt toc ngudi trd thành xu hudng chù dao dàn 
dèn hình thành cdng ddng qudc già dàn toc. Tuy nhién, càn luu y dèn nhùng vàn de 
Ijch su trong quan he tgc ngudi, nhàt là trong bdi cành hdi nhàp hién nay, khi giao 
luu lièp xùe toc ngudi ngày mdt già tàng cùng là lue y thùc ty giàe toc ngudi càng 
dugc cùng ed. 

Mài khàc, td chùc xà bòi cùa ngudi Khmer va ngudi Chàm gàn lién vdi càc 
co sd tdn giào. Tdn giào thugc ve thè gidi làm linh va ddi sdng linh thàn, nd ed sue 
hàp din thàn bi. Sy tdn lai cùa tdn giào cho dèn ngày nay vàn ed ành hudng Idn va 
sàu sàc ddi vdi nhièu ngudi trèn thè gidi. Khi ndi ve chùc nàng cùa tdn giào, trong 
cudn sàch Phàt hién Àn Dò, J. Nerhu dà viét: "Rò ràng là tdn giào dà dàp ùng mdt 
nhu càu trong tinh con ngudi va da sd rdng Idn con ngudi trèn thè gidi déu khdng 
thè khdng ed mdt dang tin ngudng nào dd... Tdn giào dà dua ra mot loai già trj cho 
cudc sdng cùa con ngudi, màc dù mdt sd chuàn myc ngày nay khdng cdn dugc 
àp dung, thàm chi cdn tai hai, nhùng chuIn myc khàc van cdn là ca sd cho linh thàn 
va dao due. Ndi rdng han, tdn giào de càp dén khu vyc cdn nguyén sa trong kinh 
nghièm con ngudi, tue là nhùng gì ma tri thùc khoa hgc ngày nay chua biél dén. 
Ndi theo mdt nghTa nào dd, tdn giào ed thè duge xem là mot bd phàn phy thèm cùa 
khu vyc dà bill din". Ò mdt doan khàc dng vili: "Cugc sdng khdng phài bao gdm 
toàn nhùng gì chùng ta nhìn thIy, nghe Ihly va càm thày, tue là Ibi gidi hùu hình 
dang biln dói theo thdi gian, khdng gian; nd cdn lién tyc tiép xùe vdi mdt thè gidi 
vd hinh cùa càc ylu tó khàc, ed Ibi bln vùng hom hoàc cùng bién ddi nhu vày; va 
khdng mdt ai ed tri suy xét lai ed thè bd qua thè gidi vd hinh này". Vdi trình dò phàt 
triln kinh il xà bòi cùa ngudi Khmer va ngudi Chàm Nam Bd, vdi due tin cùa hg, 
chic chin trong tuomg lai, Phàt giào Tilu Ihùa va Islam giào sé cdn ành hudng sàu 
rdng din ddi song mgi mài cùa hg. Ò ngudi Khmer, tuy ed sy tàch bach giùa td 
chùc xà bòi va co sd tdn giào, nhung là cu dàn theo tdn giào dgc Ihàn, nèn nhùng 
chùc sic tòn giào eó vai Irò rll to Idn trong td chùc xà bòi va quàn ly xà bòi. Cdn 
ngudi Chàm, tò chùc tdn giào dà chi phdi sàu sàc dèn tò chùc xà bòi va sy vàn hành 
cùa nò. Do co chi vàn hành cùa tó chùc xà bòi nhu vày, nèn din dèn han che linh 
nàng dòng cùa tùng ngudi. Muón phàl trièn phài ed giao luu vàn hda. Bdi tàc dòng 
cùa càc ylu tè vàn hóa ngoai sinh khòng chi góp phàn làm giàu vàn hóa cùa mot toc 
ngudi. ma con tao nèn ddng lyc cùa phàl trièn. Sy tiép thu cùa càc yéu td ben ngoài 
phài coi là tal ylu cùa Ijch su, cln tbièt cho su phàt trièn cùa mot quòc già. mot toc 
ngudi. Trong bòi cành hién nay, khi bòi nhàp qudc tè nhu là mot xu thè phàl trièn 
tlt ylu cùa càc quóc già, càc toc ngudi. Tuy nhién, là mdt nude dang phàl trièn, 
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lai trai qua 30 nani chién tranh, ma nliung ành hudng cùa nd vàn bién dién trong ddi 
song hàng ngày cùa tirng già dinh. cua còng ddng de ed thè bòi nhàp ma khòng bòa 
lan. thi thu thàch dòi vdi Vici Nani là rat Idn. Bàn thàn ngudi Viét là toc ngudi da 
so ed uu thè ve su phàl trièn kinh tè. \à bòi hom so vdi càc tgc ngudi thiéu sd cùng 
gap rat nhièu khó khan khi hòi nhàp. Dòi vdi càc tgc ngudi thiéu sd khàc, trong dd 
co ngudi Khmer va ngudi Cham tuy dà ed sy gàn bó màu xuomg vdi vùng dal này, 
dà ed nhièu ddng góp trong qua trình khai hoang làp làng, trong còng cuòc cbòng 
ngoai xàm bào ve nhùng thành qua lao dòng. nhung trong luang quan chung cùa sy 
phàt trièn, ibi hg sé gap nhièu khó khan trong qua trình bòi nhàp. Ngày nay, khi cà 
nude dang phàn dàu de thyc hién muc tièu dèn nàm 2020, Viét Nam sé là nude 
còng nghiép luang dòi hién dai. ibi viéc phàt trièn kinh té, xà bòi thu hep khoàng 
càch trong phàl trièn giùa càc toc ngudi nhu là mdt muc lièu hudng tdi. Cùng vdi 
càc toc ngudi sinh sdng trèn lành thd Viét Nam dang hudng tdi thyc hién muc lièu 
cao cà "dàn giàu, nude manh, xà bòi dàn chù, cdng bang, vàn minh", là mot bd phàn 
cùa cdng ddng qudc già dàn toc Viét Nam (Nation-Étal), ngudi Khmer va ngudi 
Chàm ludn y thùc minh là cdng dàn cùa nirdc Viél Nam nèn bèi minh phàn dàu cho 
muc tièu chung dd. Ò ngudi Khmer va ngudi Chàm ben canh nhùng khd khan chung 
cùa mgt nude dang phàt trièn, con ed nhilng khd khan rièng cùa mdt tgc ngudi thiéu 
sd trong mot qudc già da tgc ngudi nhu Viét Nam. 

3.4. Qua trình hình thành còng dòng dàn cu (qua trình lich su toc ngudi), tó 
chùc va quàn ly xà hgi cùa càc còng dòng dàn cu (càc tgc ngudi) d Nam Bd hình 
thành va vàn hành phàn ành dàc trung vSn hda tgc ngudi. Qua trình này dién ra gàn 
lién vdi qua trinh khai hoang làp làng. md rdng lành thd, xàc làp chù quyèn, thyc thi 
chù quyén va bào ve chù quyèn, theo tinh quy luàt cùa nhùng qua trinh phàt trièn 
tgc ngudi ddng thdi cùng mdt lue dien ra qua trình phàn ly va qua trình quy tu, 
nhung xu hudng chù dao van là xu hudng quy ty. Càc td chùc xà bòi cùa càc cdng 
dòng cu dàn (càc tgc ngudi) noi day, mgi mài. Ibi hién sy ké Ihùa cùa td chùc xà 
bòi dà ed trudc khi hg di cu din vùng dlt mdi, mài khàc lai là nhùng Ihay ddi cho 
phù hgp vdi dilu kién ly nhién va mòi trudng xà bòi. Ò ngudi Viél Nam Bd, noi td 
chùc xà bòi chi bao gdm càc tò chùc quan phuang, ma hàu nhu khòng co tò chùc 
phi quan phucmg, nén tó chùc .xà bòi co phàn don giàn han so vdi ngudi Viél Bàe 
Bd. Trong bòi cành cu thè cùa Nam bò. chinh quyèn sdm can thiép vào ddi sdng xà 
bòi cùa ngudi ndng dàn Viét, làm cho tò chùc xà bòi cùng nhu sy vàn hành cùa càc 
tò chùc dd là rat khàc so vdi xà bòi Iruvèn thòng cùa ngudi Viél. Trong khi dd, td 
chùc xà hòi cùa ngudi Khmer va ngudi Chàm gàn lién vdi he thòng tòn giào. Trong 
xà bòi cùa ngudi Khmer va ngudi Chàrji, tòn giào khòng chi co ành hudng dén td 
chùc xà hòi. ma con chi phói dén sir van hành cùa càc tò chùc xà bòi. Ngày nay, 
trong bòi canh hòi nhàp l<hu virc va quòc té, nhùng nhàn tò dà làm nén sue manh 
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de còng dòng cu dàn (còng dòng toc ngudi) Nam Bd vugt qua nhùng thù ihàcl 

van cdn nguyén già trj va vàn phàl huy dugc nhùng khia canh lich cyc. Tuy nhiér, 

cùng càn luu y dén nhùng han che cùa vàn de Ijch su, vàn hda tgc ngudi nhu h 

nhùng khd khan trong qua trinh bòi nhàp cùa càc tgc ngudi thiéu sd d càc nude dani, 

phàt trièn. 
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