
Thương cảng cổ 
 Việt Nam

Thương cảng cổ Việt N
am

국립해양문화재연구소 학술총서 제57집

발간등록번호 11-1550197-000082-01

Part Ⅲ

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Part Ⅲ
Part Ⅲ



Thương cảng cổ
ở miền Nam Việt Nam

Part Ⅲ



일러두기

1. �이 보고서는 �
대한민국 국립해양문화재연구소와 베트남 국립역사박물관이 맺은 �
｢한・베 해양문화유산공동연구 업무협약｣에 따라 진행된 �
‘베트남 고대 무역항’(2013.05.02.~2019.04.11.) 공동연구 보고서이다.

2. �베트남어 원고를 한글로 번역하여 수록하였고, �
그에 따라 베트남어를 우선으로 표기하였으며, �
한글 번역 원고에 독자를 위한 추가 설명이 필요한 경우 �
서체를 달리하여 표기하였다.

3. �베트남 전역의 고대 무역항 조사 결과를 �
북부(Part Ⅰ), 중부(Part Ⅱ), 남부(Part Ⅲ)로 나누어 수록하였다.

4. �베트남의 인명, 지명, 고유명사 등은 소리 나는 대로 �
한글로 표기하였고, 한자 병기가 가능한 경우 한글, 베트남어, 한자 순으로 
표기하였다. 또한 국립국어원 규정을 따랐다.

Phàm lệ

1. �Cuốn sách này là kết quả báo cáo nghiên cứu “Thương cảng 
cổ Việt Nam” được thực hiện trong Dự án hợp tác nghiên 
cứu (từ 02/05/2013 đến 11/04/2019) giữa Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia Việt Nam và Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển 
Quốc gia Hàn Quốc.

2. �Nội dung được biên soạn bằng tiếng Việt và được dịch sang 
tiếng Hàn, đồng thời trong bản dịch tiếng Hàn có sự chú giải 
thêm nhằm giúp độc giả dễ hiểu.

3. �Nội dung biên soạn là kết quả nghiên cứu khảo sát hệ thống 
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1. Từ những cảng thị sơ khai của văn hóa Đồng Nai cho đến thương cảng Óc Eo - Phù Nam ở miền Nam Việt Nam (khoảng thế kỉ 7 TCN đến thế kỉ 7 SCN)

남부 베트남은 비엣(Việt)인들이 개척하기 이전부터 

오랜 세월 동안 수많은 단계를 거쳐 발전하였으며 그 

결과 오늘날과 같은 활기찬 생명력을 가지게 되었다. 

해안가에 위치한 이 지역은 커다란 두 하천인 동나이

(Đồng Nai)강과 메콩(Mê Kông)강의 영향으로 장기간

에 걸쳐 충적평야가 만들어졌다. 여러 계층의 사람들이 

이곳에 정착하고 생활하면서 수 세기 동안 중고대 시기

의 동나이 문화가 싹텄고, 옥에오(Óc Eo) 문화를 바탕

으로 한 푸남(Phù Nam, 扶南, 1-7세기 메콩강 하류 지역

에 발흥한 앙코르 왕조 이전의 고대 왕국) 왕국이 탄생하고 

발전하면서 동남부와 서남부는 다양한 문화적 색채를 

이루게 되었다. 

Theo dòng lịch sử, vùng đất miền Nam Việt 

Nam trước khi được người dân Việt chính thức 

khai hoang, phát triển, trở nên có sức sống mạnh 

mẽ như ngày nay đã trải qua nhiều giai đoạn 

hình thành và phát triển lâu dài. Vùng đất này 

được bồi tụ bởi hai hệ thống sông lớn là sông 

Đồng Nai và sông Mê Kông cùng với vị trí địa 

hình ven biển kéo dài. Nhiều lớp cư dân đã đến 

đây định cư, sinh sống, tạo nên đa dạng sắc thái 

văn hóa của cư dân vùng Đông Nam Bộ và Tây 

Nam Bộ từ thời cổ trung đại với sự tồn tại của 

văn hóa Đồng Nai cho đến sự ra đời và phát triển 

của vương quốc Phù Nam với nền văn hóa Óc Eo 

trong nhiều thế kỉ.

베트남 남부 동나이 문화
최초의 항구부터 
옥에오-푸남의 무역항에 �
이르기까지(기원전 7세기-
기원후 7세기)

Từ những cảng thị sơ khai �
của văn hóa Đồng Nai cho �
đến thương cảng Óc Eo - �
Phù Nam ở miền Nam �
Việt Nam (khoảng thế kỉ 7 
TCN đến thế kỉ 7 SCN)
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1. 베트남 남부 동나이 문화 최초의 항구부터 옥에오-푸남의 무역항에 이르기까지(기원전 7세기-기원후 7세기)

동남부 해안의 염분 침수 구역은 저지대이면서 늦은 

시기에 형성되어 강줄기가 얽혀있으며 하천의 지형이 

조각 조각 나누어졌다. 이곳의 생태조건은 농업경작에 

유리하지 않았기에 자연을 개척하는 것이 주요 발전 방

식이었다. 모래위에 퇴적된 재료인 점토를 재료로 석탄

과 땔나무를 연료로 하여 벽돌, 도기를 만드는 전문 수

공업이 발전하였으며, 수산물이 풍부하였다. 아울러 동

남부 해안의 동서 교통로는 위치가 좋고 깊고 넓은 하

천들이 있어 수상 교통이 편리하였다. 이것이 바로 최

초 상업 항구가 형성되는 전제가 되었다.1) 

동남부 지역의 염분 침수 구역은 동나이, 밤꺼(Vàm 

Cỏ) 등 고지대 지역의 주민 집단에게는 매력적인 개척

의 땅이 아니었지만, 초기 철기시대에 들어와서는 타지

역의 거주민 집단이 이곳으로 이주해 오면서 생업을 일

구기 시작했다. 이곳 주민 집단이 남긴 유물들은 매우 

풍부하고 다양한데, 껀져(Cần Giờ)와 롱썬(Long Sơn) 

두 곳의 유적군이 이 사실을 실증해 준다.2) 

1)　�쯔엉닥찌엔, 『남동부 맹그로브 지역을 미리 정복하는 과정 역사』, 과학공
지(1), 국립역사박물관, 2016, p.17.

2)　�쯔엉닥찌엔, 『남동부 맹그로브 지역을 미리 정복하는 과정 역사』, 과학공
지(1), 국립역사박물관, 2016, p.25.

Vùng ngập mặn ven biển Đông Nam Bộ là 

vùng đất thấp, hình thành muộn, địa hình bị 

chia cắt mạnh mẽ bởi hệ thống sông rạch chằng 

chịt. Điều kiện sinh thái nơi đây không thuận lợi 

cho phát triển nông nghiệp trồng trọt mà chủ 

yếu phát triển phương thức khai thác tự nhiên. 

Với nguyên liệu trầm tích cát, sét là điều kiện 

cho các ngành nghề thủ công làm gạch, làm đồ 

gốm, nguyên liệu than bùn, củi đước làm chất 

đốt và nguồn lợi thủy hải sản dồi dào. Bên cạnh 

đó, vùng ven biển Đông Nam Bộ nằm ở vị trí 

chiến lược trên con đường giao thương Đông - 

Tây, với hệ thống sông sâu và rộng, thuận lợi cho 

giao thương đường thủy, đó chính là tiền đề hình 

thành nên các cảng thị sơ khai.1)

Vùng ngập mặn Đông Nam Bộ không chỉ thu 

hút các nhóm cư dân vùng cao Đồng Nai, Vàm 

Cỏ đến chiếm lĩnh và khai thác, mà vào giai đoạn 

Sơ kì Sắt còn có những nhóm cư dân từ nơi khác 

tới đây sinh cư lập nghiệp. Di tồn vật chất mà 

1)　�Trương Đắc Chiến, Quá trình chiếm lĩnh vùng ngập mặn Đông 
Nam Bộ thời tiền - sơ sử, Thông báo Khoa học (1), Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia, 2016, tr.17.

1.1. �동남부 초기의 무역항1.1. �Nhóm cảng thị sơ khai 
vùng Đông Nam Bộ
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1. Từ những cảng thị sơ khai của văn hóa Đồng Nai cho đến thương cảng Óc Eo - Phù Nam ở miền Nam Việt Nam (khoảng thế kỉ 7 TCN đến thế kỉ 7 SCN)

các nhóm cư dân này để lại rất phong phú và đa 

dạng, thể hiện qua hai nhóm di tích ở Cần Giờ và 

Long Sơn.2)

Tiêu biểu của nhóm Cần Giờ có di chỉ Giồng 

Cá Vồ và Giồng Phệt là các giồng đất đỏ thuộc ấp 

Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ 

Chí Minh, ở vị trí phía nam vịnh Gành Rái cửa 

ngõ hướng ra Biển Đông.

Qua các kết quả khai quật khảo cổ học đã phát 

hiện hàng trăm mộ chum, bên cạnh đó là một số 

2)　�Trương Đắc Chiến, Quá trình chiếm lĩnh vùng ngập mặn Đông 
Nam Bộ thời tiền - sơ sử, sđd, tr.25.

껀져의 대표 유적군은 죵까보(Giồng Cá Vồ)와 죵펫

(Giồng Phệt)으로 적토(赤土)의 재배지이다. 이곳은 호

찌민(Hồ Chí Minh)시, 껀져현, 롱호아(Long Hòa)촌의 

화히엡(Hòa Hiệp) 마을에 속하며 동쪽 해안으로 나가는 

관문인 가인라이(Gành Rái) 만 남쪽에 위치하고 있다.

고고학적 발굴조사 결과 100여 기의 옹관묘가 발견되

었으며, 주변에는 몇 기의 흙무덤도 있었다. 부장품은 각

종 토기류(탑 모형, 다리가 긴 토기, 각종 토기 병, 다양

한 토기 뚜껑, 각종 녹로성형 토기, 화분 조각, 쟁반, 도

가니, 동물상, 인물상 등), 수정 장신구(단색의 구슬 팔

찌), 보석 장신구(팔찌와 마노, 연옥, 석류옥 등으로 만든 

Hình 1. Nhóm di tích Cần Giờ - Long Sơn trong vịnh Gành Rái
그림 1. 껀져-롱썬 지역 지도

Cần Giờ
껀져

Long Sơn 
롱썬

Vịnh Gành Rái
가인라이 만
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1. 베트남 남부 동나이 문화 최초의 항구부터 옥에오-푸남의 무역항에 이르기까지(기원전 7세기-기원후 7세기)

mộ đất. Di vật tùy táng rất đa dạng, gồm có các 

loại đồ gốm (mô hình tháp, bát chân cao, các loại 

bình, nắp gốm, chân đế các kiểu, các loại gốm 

con tiện, mảnh chậu, khay, nồi nấu kim loại, 

tượng động vật, tượng người,...), đồ trang sức bằng 

thủy tinh (hạt chuỗi đơn sắc, vòng tay), trang sức 

bằng đá quý (vòng tay, khuyên tai ba mấu hoặc 

hai đầu thú làm bằng đá mã não, đá nephrite, 

garnet), các hiện vật bằng vàng (hạt chuỗi, nhẫn), 

công cụ, vũ khí bằng kim loại, đồ sắt, đồ đồng, 

xương và vỏ nhuyễn thể để chế tác vòng tay, hạt 

chuỗi,... Đây đều là những khu cư trú - sản xuất 

chuyên biệt chuyển sang thành khu mộ táng. 

Niên đại của nhóm di tích Cần Giờ được xác định 

trong khoảng thời gian từ 2700-2000 BP.3)

Có thể thấy, giai đoạn này Cần Giờ là một trung 

tâm sản xuất thủ công lớn của khu vực với các 

nghề làm gốm, chế tác đồ trang sức từ thủy tinh, 

đá quý và vỏ nhuyễn thế, trong đó qui mô sản 

xuất gốm đạt tới mức công xưởng.4)

Tiêu biểu của nhóm đảo Long Sơn có di chỉ 

3)　�Trương Đắc Chiến, Quá trình chiếm lĩnh vùng ngập mặn Đông 
Nam Bộ thời tiền - sơ sử, sđd, tr.27.

4)　�Lâm Thị Mỹ Dung, Những thương cảng cổ ở miền Trung và miền 
Nam Việt Nam với con đường tơ lụa trên biển, in trong Hội thảo 
khoa học Hệ thống thương cảng miền Trung với con đường tơ lụa 
trên biển - vai trò và các mối quan hệ, Hội An, 2017, tr.259.

삼중 돌기 또는 두 개의 동물머리 장식 귀고리), 금제 장

신구(목걸이, 반지), 공구, 금속류의 무기, 철제 기물, 청

동 기물, 그리고 팔찌 제작을 위한 패각류 등으로 매우 

다양하였다. 이점은 모두 특유한 거주 및 생산 지역의 정

황이 이전되어 무덤구역을 이룬 것이다. 껀져 유적군의 

조성시기는 2000-2700년 전으로 추정된다.3)

이 시기의 껀져는 토기를 만들고 수정 장신구, 보석

과 조개류의 패각 등을 제작하는 커다란 수공업의 중심

지가 되었고 그중에서도 토기 제작 규모는 공장 수준에 

이르렀다고 할 수 있다.4)

롱썬섬의 대표적인 곳은 붕따우(Vũng Tàu)시에 속

한 죵런(Giồng Lớn), 죵옹쯔엉(Giồng Ông Trượng), 

바이까송(Bãi Cá Sóng) 등지인데 가인라이(Gành Rái)  

만의 북편에 위치하며 껀져에서 남쪽으로 약 10km 가

량 떨어져 있다.

고고학적 조사단계에서 옹관묘와 토광묘를 포함한 

묘역과 토기 제작지를 찾아냈고 동시에 토기(죵까보만

과 죵펫만 지역의 특징을 지닌 장신구, 뚜껑 토기, 토기

병, 탑 모형, 새 모양 토기, 링가), 석제품(팔찌와 연옥, 

마노, 홍옥의 구슬방울), 철제품(창, 칼, 단검, S자형 칼, 

3)　�쯔엉닥찌엔, 『남동부 맹그로브 지역을 미리 정복하는 과정 역사』, 과학공
지(1), 국립역사박물관, 2016, p.27.

4)　�람티미중, 「베트남 중부와 남부의 고대 무역항 및 해양실크로드」, 『중부 
무역항과 해양실크로드의 관계와 역할 세미나』, 호이안, 2017, p.259.

Hình 2. Di chỉ Giồng Phệt (Cần Giờ)
그림 2. 죵펫 유적(껀져)

Hình 3. Sông Cần Giờ
그림 3. 껀져강
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끌), 단색의 중요한 수정 목걸이 구슬, 다양하고 수량이 

풍부한 황금유물, 토기 가면, 링가, 목걸이 구슬, 귀고

리, 황금 잎사귀 등을 포함하여 유형과 재질에서도 방

대하고 풍부한 수습유물이 나왔다. 이밖에도 서한(西

漢) 시대의 오수전(五銖錢)이 출토되었다. 

또한 껀져와 마찬가지로 롱썬의 거주인들도 주로 토

기를 생산하고 수정과 각종 보석 장신구를 제작하였으

며 동시에 자신들의 삶에 요구되는 생업을 유지하기 위

하여 해수 침수지역의 자원을 개척하였다. 이 방면의 

전문가 부꿕히엔(Vũ Quốc Hiền)에 의하면 죵런의 토

기는 죵까보와 동나이 문화의 토기 전통을 발전시킨 것

으로 추정되었다.5)

롱썬 유적은 기원전 3세기부터 기원후 1-2세기의 범

위에 생성된 것으로 추정되는데 껀져 후기와 옥에오 초

5)　�부꾸옥히엔, 레반찌엔, 「2005년 죵런 유적 발굴(롱썬, 붕따우)」, 『과학저
널』, 국립역사박물관, 2006, pp.21-41.

Giồng Lớn, Giồng Ông Trượng, Bãi Cá Sóng, thuộc 

Tp. Vũng Tàu, nằm ở phía bắc của vịnh Gành Rái, 

cách Cần Giờ khoảng 10km về phía nam. 

Qua các đợt khai quật khảo cổ học đã phát hiện 

các di chỉ cư trú và mộ táng gồm mộ chum và mộ 

đất, di chỉ sản xuất gốm, đồng thời thu được một 

sưu tập lớn phong phú về chất liệu và loại hình, 

gồm có đồ gốm (trong đó có xuất hiện loại gốm 

đặc trưng của vùng Cần Giờ như bình Giồng Cá 

Vồ, bình Giồng Phệt, các loại cà ràng có trang trí, 

các kiểu nắp gốm, chai gốm, mô hình tháp, tượng 

chim, linga), đồ đá (các loại vòng tay, lục lạc bằng 

đá nephrite, mã não, hồng ngọc), đồ sắt (giáo, 

kiếm, dao găm, dao chữ S, đục), đồ thủy tinh chủ 

yếu là các hạt chuỗi đơn sắc, đồ vàng có số lượng 

và loại hình khá phong phú, gồm mặt nạ, linga, 

hạt chuỗi, khuyên tai, lá vàng. Ngoài ra còn có 

đồng tiền Ngũ Thù thời Tây Hán.

Hình 4. Di chỉ Giồng Lớn (Long Sơn)
그림 4. 죵런 유적(롱썬)
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기의 문화기에 해당된다.6)

껀져 후기에는 가인라이(Gành Rái) 만에서 약 10km 

가량 떨어져 서로 마주 대하는 지리적 위치에서 껀져의 

주민과 롱썬 사람들이 매우 밀접한 교류를 하였다. 거

주민의 증가로 생산 원료의 재원이 고갈되고 거주 면적

이 비좁아지자 껀져 사람들이 롱썬섬으로 이주하여 생

산, 상거래, 자연의 개척 등 활동을 하며 접촉하게 된 

것이다.

이곳은 가인라이 만 구역에서 동쪽 해안을 향하고 

있어 바닷길로 각 지역과 교류하기에 매우 편리했다. 

껀져-롱썬을 보여주는 유적과 유물의 특색에는 초기 상

거래 항구의 성격, 외부와의 교역활동 등이 내재되어 

있다. 교역상품은 토기제품, 수정, 보석 등으로 만든 장

신구 등 현지에서 생산된 것들이다. 껀져와 롱썬 유적

은 다른 지역과 광범위한 관계를 맺고 있었다. 동나이

강과 밤꺼강 지역의 주민들과 상거래를 했으며 부근의 

베트남 중부 사후인(Sa Huỳnh) 주민들과도 매우 밀접

하게 교류하였다. 옹관묘의 부장품 특징에 있어서도 쌍

두형 동물장식 귀고리, 삼중 돌기장식 귀고리, 각종 녹

로성형 토기 또는 금제 목걸이와 귀고리 등과 같은 전

형적인 유물이 존재하고 있다.

이 점이 바로 사후인 사람들과 껀져-롱썬의 침수지

역 유적군이 서로 연계된 문화공간을 소유한 문화적 바

탕에서의 접촉과 교류를 보여준다. 껀져-롱썬 유적은 

사후인 문화의 요소를 지니면서 옥에오 문화 위에 내재

되고 발전된 요소를 동반하는 별개의 문화양상이다.

한편 껀져-롱썬 유적은 동남아 지역과도 광활한 관

계가 있다. 필리핀, 인도네시아, 캄보디아 등지로 퍼져 

나간 청동제품, 쌍두형 동물장식 귀고리, 삼중돌기 장

식 귀고리 등의 석제 장신구, 보석 및 수정 장식 목걸

이, 금제 가면, 구멍 뚫린 황금잎사귀 목걸이, 레이스 

링이 달린 귀고리 등의 유물이 이를 실증해 준다.

6)　�쯔엉닥찌엔, 『남동부 맹그로브 지역을 미리 정복하는 과정 역사』, 과학공
지(1), 국립역사박물관, 2016, p.28.

Cũng như Cần Giờ, các nhóm cư dân ở Long 

Sơn chủ yếu vừa sản xuất gốm, vừa chế tác các 

loại đồ trang sức bằng thủy tinh và đá quý, đồng 

thời khai thác nguồn lợi của vùng sinh thái ngập 

mặn để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của mình. 

Trong đó, theo nhóm nhà nghiên cứu Vũ Quốc 

Hiền, gốm Giồng Lớn là sự phát triển của truyền 

thống gốm Giồng Cá Vồ và văn hóa Đồng Nai.5)

Nhóm di tích Long Sơn được xác định trong 

khung niên đại từ thế kỉ 3TCN đến khoảng thế kỉ 

1-2 SCN, tương đương với giai đoạn muộn của Cần 

Giờ và đã bắt đầu phát triển sang Óc Eo sớm.6)

Ở vị trí địa lý nằm đối diện nhau trong vịnh 

Gành Rái có khoảng cách gần kề 10km, vào giai 

đoạn muộn của Cần Giờ, cư dân Cần Giờ và cư 

dân Long Sơn đã có sự giao lưu trao đổi rất mật 

thiết. Sau đó, khi nguồn nguyên liệu sản xuất đã 

cạn kiệt cùng với sự gia tăng dân cư, diện tích 

cư trú trở nên chật hẹp, các cư dân Cần Giờ đã 

chuyển sang cư trú trên đảo Long Sơn, tiếp tục 

thực hiện các hoạt động sản xuất, buôn bán và 

khai thác tự nhiên.

Với vị trí nằm ở khu vực vịnh Gành Rái hướng 

ra Biển Đông, rất thuận lợi cho việc giao lưu với 

các nơi qua đường biển. Thông qua đặc điểm của 

di chỉ và di vật cho thấy nhóm Cần Giờ - Long Sơn 

có tính chất của những cảng thị sơ khai, có hoạt 

động trao đổi buôn bán với bên ngoài. Hàng hóa 

giao thương là các sản phẩm đồ gốm, đồ trang sức 

bằng thủy tinh, đá quý,... được sản xuất tại chỗ. 

Nhóm di tích Cần Giờ và Long Sơn đã có những 

mối quan hệ rộng rãi với các khu vực khác, đó 

là sự giao lưu trao đổi với cư dân ở vùng cao ven 

5)　�Vũ Quốc Hiền, Lê Văn Chiến, Khai quật di tích Giồng Lớn (Long 
Sơn, Vũng Tàu) năm 2005, Thông báo khoa học, Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam, 2006, tr.21-41. 

6)　�Trương Đắc Chiến, Quá trình chiếm lĩnh vùng ngập mặn Đông 
Nam Bộ thời tiền - sơ sử, sđd, tr.28.
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이밖에도 껀져-롱썬 유적은 인도, 이란, 지중해와 남

중국해 지역과도 관계를 지니고 있는데 외부에서 수입

된 유물이 이를 증명해 주고 있다. 예를 들면 적색 마노

와 크리스탈은 원석은 남인도와 이란에서 유입되었고 

마노, 아게이트, 수정 제품의 원석은 인도산이며 도제 

모형탑, 황금과 도기로 만든 링가 등은 인도와 밀접한 

관계를 지닌 종교적 의미를 보여준다. 지중해의 황금유

물도 존재하며 오수전(五銖錢)과 금제 가면 등은 남중

국 지역과 관련이 있다.7)

가인라이 만에 위치한 껀져-롱썬의 주민들은 국내외

의 상거래 루트를 따라 외부 지역과 상거래와 수공품 

7)　�우옌티빅흐엉, 「비즈-선사시대 베트남의 중앙 해안 무역 네트워크」, 『중
부 무역항과 해양실크로드의 관계와 역할 세미나』, 호이안, 2017, p.278-
279.; 쯔엉닥찌엔, 「남동부 맹그로브 지역을 미리 정복하는 과정 역사」, 
『과학저널』, 국립역사박물관, 2016, p.30.

sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ, bên cạnh đó là sự 

giao lưu vô cùng mật thiết với cư dân Sa Huỳnh ở 

miền Trung Việt Nam. Qua đặc trưng về táng tục 

mộ chum, với sự có mặt của các loại hiện vật điển 

hình như khuyên tai hai đầu thú, khuyên tai ba 

mấu, các loại đồ gốm hình con tiện hay các loại 

hạt chuỗi và khuyên tai bằng vàng. Điều đó cho 

thấy, mối quan hệ của cư dân Sa Huỳnh với nhóm 

di tích vùng ngập mặn Cần Giờ - Long Sơn là sự 

giao lưu, tiếp xúc của các nền văn hóa có không 

gian văn hóa liền kề nhau. Nhóm di tích Cần Giờ - 

Long Sơn là một dạng văn hóa riêng biệt có những 

yếu tố của văn hóa Sa Huỳnh và mang yếu tố nội 

tại phát triển lên văn hóa Óc Eo.

Nhóm di tích Cần Giờ - Long Sơn còn có mối 

quan hệ rộng rãi trong khu vực Đông Nam Á thể 

Hình 5. Khuyên tai hai đầu thú và khuyên tai ba mấu khai quật ở di chỉ Giồng Cá Vồ (Nguồn: Nguyễn Kim Dung)
그림 5. 죵까보 유적의 장식유물
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hiện qua di vật đồ đồng, trang sức bằng đá với 

khuyên tai hai đầu thú, khuyên tai ba mấu, hạt 

chuỗi đá quý và thủy tinh, mặt nạ vàng, hạt chuỗi 

và lá vàng trổ lỗ, khuyên tai vàng có vòng ren... 

cũng xuất hiện rải rác ở Philippine, Indonesia, 

Thái Lan, Campuchia,... 

Ngoài ra, nhóm di tích Cần Giờ - Long Sơn 

còn có mối quan hệ với các vùng Ấn Độ, Iran, 

Địa Trung Hải và Nam Trung Hoa, thể hiện qua 

sự xuất hiện các hiện vật ngoại nhập như đồ mã 

não màu đỏ và đá crystal có nguồn gốc từ Nam 

Ấn Độ và Iran, hiện vật mã não, agate, thủy tinh 

có nguồn gốc từ Ấn Độ, mô hình tháp gốm, linga 

bằng vàng và bằng gốm mang ý nghĩa tôn giáo 

có mối liên hệ mật thiết với Ấn Độ, di vật vàng 

của vùng Địa Trung Hải, tiền Ngũ Thù và những 

chiếc mặt nạ vàng có mối liên hệ với vùng Nam 

Trung Hoa,...7)

Có thể thấy, nhóm Cần Giờ - Long Sơn trong 

vùng vịnh Gành Rái đã có những hoạt động sản 

xuất, dịch vụ thương mại, trao đổi sản phẩm thủ 

công với nhiều nơi khác thông qua tuyến thương 

mại trong khu vực và quốc tế, là yếu tố đặc trưng 

của những cảng thị sơ khai thời tiền - sơ sử trước 

khi phát triển lên giai đoạn văn hóa Óc Eo rực 

rỡ và vương quốc cổ Phù Nam hùng mạnh của 

những thế kỉ tiếp theo sau Công nguyên.

7)　�Dẫn theo Nguyễn Thị Bích Hường, Hạt chuỗi - một sản phẩm 
trong mạng lưới thương mại biển miền Trung Việt Nam và thế 
giới thời kỳ Tiền Sơ sử, in trong Hội thảo khoa học Hệ thống 
thương cảng miền Trung với con đường tơ lụa trên biển - vai trò 
và các mối quan hệ, sđd, tr.278-279; Trương Đắc Chiến, Quá trình 
chiếm lĩnh vùng ngập mặn Đông Nam Bộ thời tiền - sơ sử, sđd, 
tr.30.

교환을 해왔는데 중요한 특징은 초기 상거래 항구 즉, 

찬란한 옥에오 문화와 서력기원 후 수세기 동안 강력

하게 발전한 고대 푸남(扶南) 왕국 등이 발전하기 이전 

단계의 항구라는 것이다. 
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고고학적 연구에 근거하면 기원후 수세기 동안 베트

남 남부 지역은 끊임없이 발전하였다. 그 발전 과정 속

에서 옥에오(Óc Eo) 문화를 바탕으로 1-7세기 동안 고

대 푸남(Phù Nam, 扶南) 왕국이 형성되었다.

고대 푸남 지역인들의 문명을 밝히기 위하여 고고학

자들은 흩어져 있는 사료 및 산스크리어 범자(梵字)로 

새겨진 비문을 탐구하고 고고학적 흔적을 찾아 발굴조

사를 하였다. 6-7세기에 편찬된 중국 고대 기록인 『진

서(晉書)』, 『송서(宋書)』, 『남제서(南齊書)』, 『양서(梁

書)』, 『진서(陳書)』 등에는 중국 삼국시대 오(吳)나라

의 두 관리 강태(康泰)와 주응(朱應)이 사신으로 푸남 

왕국에 다녀온 사실이 기록되어 있는데 푸남 왕국은 큰 

나라이고 광범위하게 국제관계를 맺고 있었다고 한다. 

한편 20세기 초부터 서양의 수많은 고고학자, 특히 

프랑스의 학자들이 집중적으로 푸남 왕국에 대한 조사

연구에 참여하였다. 1944년 프랑스 고고학자이며 극동

북고고학연구원장인 루이 말레르(Louis Malleret) 박

사는 옥에오의 바테(Ba Thê) 유적에 대한 대규모 발굴

조사를 계획하였다. 그 이후로 대규모의 베트남 학자들

이 연구에 참여하여 과거에 깊이 파묻혀 있던 고대 왕

Dựa trên các nghiên cứu khoa học đã chứng 

minh từ những thế kỉ đầu sau Công nguyên, vùng 

đất miền Nam Việt Nam đã không ngừng phát 

triển. Trong sự phát triển đó đã hình thành nên 

vương quốc cổ Phù Nam từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 7 

trên nền tảng văn hóa Óc Eo.

Nhằm làm sáng tỏ nền văn minh của cư dân 

Phù Nam cổ xưa, các nhà khoa học đã lật mở từng 

lớp đất truy tìm dấu vết khảo cổ học cùng với việc 

khảo cứu các trang sử tản mạn và bia kí minh văn 

chữ Phạn. Các thư tịch cổ của Trung Quốc như Tấn 

thư, Tống thư, Nam Tề thư, Lương thư, Trần thư 

được biên soạn vào các thế kỉ 6-7 dựa trên các ghi 

chép của hai vị quan Trung Hoa là Khang Thái và 

Chu Ứng dưới triều nhà Ngô thời Tam Quốc (230-

280) trong quá trình đi sứ đến Phù Nam, đều có 

ghi chép Phù Nam là một nước lớn và có mối quan 

hệ quốc tế rộng rãi. Bên cạnh đó, từ đầu thế kỉ 20, 

nhiều nhà khoa học phương Tây, chủ yếu là các 

nhóm chuyên gia người Pháp đã tập trung nghiên 

cứu về Phù Nam cùng với dự án khai quật qui mô 

lớn vùng Óc Eo - Ba Thê của Giám đốc Viện Viễn 

Đông Bác cổ Pháp là Louis Malleret năm 1944, và 

1.2. 옥에오-푸남 무역항1.2. �Thương cảng �
Óc Eo - Phù Nam
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1. 베트남 남부 동나이 문화 최초의 항구부터 옥에오-푸남의 무역항에 이르기까지(기원전 7세기-기원후 7세기)

sau đó là hàng loạt các công trình nghiên cứu của 

các học giả Việt Nam đã dần tái hiện diện mạo của 

vương quốc cổ bị vùi sâu trong quá khứ.

Các kết quả nghiên cứu đã khẳng định chủ 

nhân của văn hóa Óc Eo, của nhà nước Phù 

Nam là những cư dân nói ngôn ngữ Mã Lai đa 

đảo (Malayo-polinésien hay Nam Đảo).8) Kết quả 

nghiên cứu khoa học đã chứng minh dấu tích 

của những nhóm cư dân Nam Đảo từ nhiều thế 

kỉ trước Công nguyên đã có nhiều đợt thiên di 

đến vùng ven biển miền Trung và Nam Việt Nam, 

cộng cư với một số cư dân bản địa, mở rộng địa 

bàn sinh sống ở các vùng ven biển và Tây Nguyên 

Việt Nam. Trước khi xuất hiện nền văn hóa Óc 

Eo, trong thời kì tiền Óc Eo, vùng đất Nam Bộ đã 

có sự hình thành nền tảng kinh tế nguyên thủy 

với dấu tích các làng trồng lúa từ giữa thiên niên 

kỉ 1 TCN của nhóm cư dân từ Tây Nguyên thiên di 

xuống. Đây cũng là thời kì biển thoái làm cho bề 

mặt châu thổ sông Cửu Long đã hiện lên khá rõ 

nét, nổi bật với những cánh đồng lúa nổi và tôm 

cá đầy khắp nơi. Lúc đầu họ kết gỗ làm thành bè 

đi theo các dòng nước, khai thác những hạt lúa 

mọc tự nhiên và kết cây để làm nơi cất trữ hạt 

lúa, tìm những khu giồng đất cao để ở. Dần dần 

họ đã gieo trồng những hạt lúa hoang dại, dựng 

nhà sàn vừa để cư trú vừa để cất trữ lúa. Những 

nền tảng kinh tế nguyên thủy đó đã dần phát 

triển với trình độ cao trên các giồng cồn đất khu 

vực Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Cần Giờ,... 

tạo tiền đề cho sự ra đời của văn hóa Óc Eo. Như 

vậy, văn hóa Óc Eo ra đời từ một vùng lúa nước 

mang đặc tính chân núi kề cửa sông ven biển.9)

8)　�Trần Đức Cường, Vùng đất Nam Bộ thời kì vương quốc Phù Nam, 
in trong Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, Kỷ yếu hội thảo 
khoa học nhân 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944-2004), Nxb 
Thế giới, Hà Nội, 2008, tr.325.

9)　�Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, Vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến 
thế kỉ 7, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017, tr.205.

국의 면모를 점차적으로 밝혀내게 되었다. 

이에 대한 연구 결과 옥에오 문화와 푸남 왕국의 주

인은 말레이 도서지방(말레이폴리네시아 또는 오스트

로네시아 지역)의 언어를 구사하는 주민으로 밝혀졌

다.8) 또한 과학적 연구 결과 오스트로네시아인들은 서

력 기원전 수 세기부터 베트남 중남부 지역으로 많은 

집단이 이주해 와서 원주민들과 함께 살았고 점차 해

안과 떠이응우옌(Tây Nguyên, 중부고원) 지역으로 생

활 터전을 넓혀나갔다. 옥에오 문화가 출현하기 이전

인 ‘전 옥에오’ 시기에 남부 베트남은 떠이응우옌 지방

에서 내려온 이주 집단이 기원전 1세기 이전에 천년 동

안 벼농사를 지어온 원시 경제 기반 위에 형성되어 있

었다. 이는 또한 해수면이 물러나 끄우롱(Cửu Long)

강 바닥의 모래톱들이 아주 맑게 드러난 시기여서 눈

에 띄게 넓은 들이 형성되고 어디서나 물고기와 새우가 

풍부하였다. 처음에는 나무를 엮어 뗏목을 만들어 물결

을 따라갔으며 그곳에서 볍씨를 채취했고 나무를 엮어 

볍씨 저장소를 만들었으며 정착하여 살기 위하여 고지

대의 재배지를 찾았다. 점차 야생의 볍씨를 재배하였고 

거주도 하고 곡식도 저장하기 위해 고상가옥을 지었다. 

이러한 원시경제 기반은 동나이(Đồng Nai), 빈즈엉

(Bình Dương), 롱안(Long An), 껀져(Cần Giờ) 등의 

재배지에서 점차 높은 수준으로 발전하여 옥에오 문화

를 탄생시킨 전제가 되었다. 이처럼 옥에오 문화는 해

안의 강어귀에 가까운 산기슭에 위치한 논농사 지역에

서 등장하는 특징이 있다.9) 

기원전 50년부터 기원후 550년까지 남부지역은 퇴

조하고 끄우롱강의 델타 평야가 형성되는 과정에 들어

갔다.10) 이곳에 오랫동안 살아온 주민들 외에도 새로

8)　�쩐득끄엉, 「푸남 왕국 시대의 남부 지역」, 『옥에오 문화와 푸남 왕국』, 세
계출판사, 하노이, 2008, p.325.

9)　�부민쟝, 응우옌비엣, 『기원부터 7세기까지 남부 지역』, 국가정치출판사, 
하노이, 2017, p.205.

10)　�레쑤언지엠, 「끄우롱강 삼각주 형성과정-지역사와 서지로의 접근」, 『옥
에오 문화와 푸남 왕국』, 2008, p.20.
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Từ năm 50 TCN đến năm 550 SCN, vùng đất 

Nam Bộ bước vào giai đoạn biển thoái, bước vào 

quá trình hình thành đồng bằng châu thổ sông 

Cửu Long.10) Bên cạnh các lớp cư dân đã sinh 

sống lâu dài ở đây, nhiều cư dân mới cũng tiếp 

tục đến đây, tạo nên cộng đồng dân cư đông đúc 

có trình độ sản xuất thủ công cao và phát triển 

hoạt động thương mại trao đổi buôn bán. Trên 

cơ sở đó đã hình thành bộ lạc có trình độ phát 

triển theo tộc mẫu hệ, đó chính là tiểu quốc sơ 

khai Phù Nam của văn hóa Óc Eo vào đầu thế 

kỉ 1 SCN. Theo các thư tịch của Trung Quốc đều 

ghi chép: “Tục nước Phù Nam vốn khỏa thân, vẽ 

mình, xõa tóc và không biết may quần áo, phụ nữ 

làm vua. Nữ vương của Phù Nam là Liễu Diệp (Nagi 

Soma), còn ít tuổi, khỏe mạnh như nam giới.”11)

Phù Nam thực sự trở thành vương quốc hùng 

mạnh từ sau sự kiện vị nữ vương của Phù Nam là 

Liễu Diệp kết hôn với vị vua của một tiểu quốc Ấn 

Độ là Hỗn Điền (Kaundinya) vào nửa cuối thế kỉ 

1 SCN. Thư tịch kể rằng: “Phía nam của Phù Nam 

có nước Khích, quốc vương là Hỗn Điền. Một hôm 

Hỗn Điền được một vị thần cho một bộ cung tên 

và bảo ông đi thuyền buôn ra biển. Khi thuyền 

đến gần nước Phù Nam, Liễu Diệp đưa thuyền, 

dẫn quân ra nghênh chiến. Từ xa, Hỗn Điền 

giương cung bắn mũi tên xuyên mạn thuyền làm 

nữ vương hoảng sợ xin hàng. Hỗn Điền ghét tục 

khỏa thân của nước này nên ông bảo Liễu Diệp 

dùng vải quấn và cưới Liễu Diệp làm vợ, sinh con. 

Từ đó cai trị và lập ra vương quốc Phù Nam, chia 

thành 7 ấp do các con của Hỗn Điền cai trị, mỗi 

10)　�Lê Xuân Diệm, Quá trình hình thành châu thổ sông Cửu Long 
(tiếp cận từ địa sử học và thư tịch học), in trong Văn hóa Óc Eo 
và vương quốc Phù Nam, sđd, tr.20.

11)　�Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, in 
trong Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, sđd, tr.274.

운 이주민들이 계속 이곳으로 유입되어 높은 수공업 

생산의 복합공동체를 형성하였고 이들은 상거래 교역

활동을 발전시켰다. 이러한 기반에서 모계에 따라 발

전하는 부락이 형성되었다. 이것이 바로 기원후 1세기

에 초에 나타난 옥에오 문화의 푸남 왕국이다. 중국 고

서의 기록에 따르면 “푸남 왕국의 풍속은 벌거벗은 몸

이 기본이며 자신의 몸에 그림을 그리고 머리를 풀어 

헤치며 옷을 지어 입을 줄을 모르고 여성이 왕 노릇을 

한다. 푸남 왕국의 여왕은 리에우지엡(Liễu Diệp, 柳

葉)이며, 나이가 젊고 남자만큼 건강하다.”11)고 하였다.

푸남 왕국은 1세기 후반에 리에우지엡 여왕이 인도

의 한 소국의 왕 혼지엔(Hỗn Điền, 混塡, Kaundinya)

과 결혼한 사건이 있은 이후 실제로 강력한 왕국이 되

었다. 옛 기록에는 다음과 같이 전하고 있다.

푸남의 남쪽에 격(激, Khích) 국이 있었는데 국왕은 혼지

엔이다. 어느날 혼지엔 왕이 신으로부터 활과 화살을 얻었

는데 신이 배를 타고 바다로 나가라고 했다. 배가 푸남 왕

국 가까이에 도착하자 리에우지엡 여왕이 배를 타고 군대

를 이끌고 와서 대항하였다. 멀리서 혼지엔 왕이 활을 쏘

아 화살이 배를 관통하자 여왕이 겁에 질려 항복할 것을 

청하였다. 혼지엔 왕은 이 나라의 벌거벗는 풍속을 싫어하

여 리에우지엡 여왕에게 몸에 천을 휘감으라 하고 그녀와 

결혼하여 아들을 낳았다. 그로부터 푸남 왕국을 세우고 통

치하기 시작하였는데 7읍으로 나누어 혼지엔 왕의 아들들

이 다스리도록 하였다. 각 읍의 통치자를 ‘소왕’이라고 불

렀다.12)

푸남 왕국은 동남아시아에서 처음으로 형성된 고대 

왕국 중의 하나로 인정되고 있다.

당시 푸남 왕국의 지리적 위치에 대해 중국의 『양서

(梁書)』에는 다음과 같이 기록되어 있다. 

11)　�『양서』 권54; 응우옌흐우떰 번역, 『옥에오 문화와 푸남 왕국』, p.274.

12)　�『양서』 권54; 응우옌흐우떰 번역, 『옥에오 문화와 푸남 왕국』, p.274.
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ấp gọi là tiểu vương.12) Phù Nam được nhìn nhận 

là một trong những vương quốc cổ đại đầu tiên 

được hình thành ở Đông Nam Á. 

Xét vị trí địa lý của Phù Nam lúc này, sách 

Lương thư của Trung Quốc đã miêu tả: “Nước Phù 

Nam ở phía nam quận Nhật Nam, trong vịnh lớn 

phía tây của biển, cách Nhật Nam khoảng 7.000 

dặm, cách Lâm Ấp ở phía tây nam hơn 3.000 dặm. 

Khí hậu, phong tục giống như Lâm Ấp.”13)

Nằm giữa hai thế giới Trung Hoa và Ấn Độ, vùng 

Đông Nam Á đã sớm tiếp nhận nhiều ảnh hưởng 

của nền văn minh bên ngoài. Với tư cách là một 

trong những nhà nước đầu tiên xuất hiện ở Đông 

Nam Á, Phù Nam đã sớm có mối quan hệ mật 

thiết với các thương nhân và nhà truyền giáo Ấn 

Độ. Mối quan hệ này cũng được thể hiện từ chính 

sự kiện nữ vương Phù Nam kết hôn với vị vua Ấn 

Độ cho thấy quá trình Ấn Độ hóa ở Phù Nam.

Qua con đường truyền giáo và tiếp xúc buôn 

bán với các thương nhân Ấn Độ, dẫn đến sự 

tiếp xúc về ngôn ngữ và văn tự, chủ yếu qua đạo 

Bàlamôn và đạo Phật. Từ những thế kỉ đầu Công 

nguyên, vương quốc Phù Nam đã tiếp nhận nhiều 

yếu tố văn hóa Ấn Độ. Các tôn giáo giữ vai trò 

quốc giáo. Con đường vay mượn ngôn ngữ được 

chuyển tải qua chữ viết, mà thể hiện rõ nhất ở 

các tập kinh sách. Các vua Phù Nam đều thiết lập 

chế độ vương quyền kết hợp với thần quyền, do 

đó nhà vua cùng với các vị sư tăng rất giỏi ngôn 

ngữ và văn tự Ấn Độ. Có thể nói, chữ viết của 

cư dân Óc Eo - Phù Nam chính là sản phẩm của 

sự giao lưu văn hóa. Theo nhà nghiên cứu Võ Sĩ 

Khải, chữ viết ở vùng châu thổ sông Mê Kông vào 

khoảng đầu Công nguyên là một sản phẩm của 

12)　�Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, sđd, 
tr.274.

13)　�Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, sđd, 
tr.273.

푸남 왕국은 녓남군(quận Nhật Nam, 日南郡) 남쪽에 

있는데 바다의 서쪽 커다란 만 안에 있으며 녓남군으로부

터 약 7,000리 가량 떨어져 있고 임읍(Lâm Ấp, 林邑)과

의 거리는 3,000리가 넘는다. 기후와 풍습은 임읍과 비슷

하다.13)

동남아시아 왕국은 중국과 인도의 두 세계 사이에서 

일찍부터 외부 문명의 영향을 많이 받아왔다. 동남아시

아에서 처음 등장한 국가의 하나로서 푸남은 인도로부

터의 상인(商人)과 전교(傳敎)에 밀접한 관계를 유지

해왔다. 이러한 관계는 푸남 여왕이 인도왕과 결혼하여 

푸남 왕국이 인도화 과정을 보여주는 사실에서도 여실

히 나타나고 있다.

기원 초부터 푸남 왕국은 인도문화의 여러 요소를 

받아들였고, 종교는 국교의 역할을 했다. 언어의 차용

은 문자로 이루어졌고, 경전을 통해서 가장 분명하게 

실현되었다. 푸남 왕들은 왕권과 신권을 결합한 왕권

제도를 수립했고, 왕과 승려들은 인도의 문자와 언어

를 아주 잘 구사했다. 옥에오-푸남 거주민의 문자는 바

로 문화 교류의 산물이라고 말할 수 있다. 보시카이(Võ 

Sĩ Khải)에 따르면, 기원 초 메콩델타 지역에서의 문자

는 불교와 힌두교 승려들 그리고 상인들이 가져온 문화

교류의 산물이라고 한다. 옥에오 유적지의 문자는 고대 

산스크리트어이다.14)

옹오반조안(Ngô Văn Doanh)에 따르면 동남아에

서 고대 힌두교 국가의 탄생에 인도의 역할이 있었고, 

문화와 종교 등의 보편화 및 전파에는 브라만교의 역할

이 있었다. 그러나 오직 푸남에서만 인도의 브라만교가 

왕국의 중요한 위치인 왕위에까지 오르게 된다. 자신의 

국가를 공고히 하고 발전시키기 위해 푸남 국왕들은 왕

권 조직체계를 인도로부터 받아들였다. 그렇기 때문에 

인도의 속국은 아니었지만 푸남 왕국은 여전히 자신들

13)　��『양서』 권54; 응우옌흐우떰 번역, 『옥에오 문화와 푸남 왕국』, p.273.

14)　�보시카이, 「옥에오 문화 60년 돌아보기」, 『옥에오 문화와 푸남 왕국』, 
p.49.
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sự giao lưu văn hóa do các thương nhân, các tu sĩ 

Phật giáo và Ấn Độ giáo đem đến. Văn tự ở di tích 

Óc Eo là loại chữ Phạn cổ.14)

Theo nhà nghiên cứu Ngô Văn Doanh, vai trò 

của Ấn Độ đối với sự ra đời của các quốc gia 

Hindu giáo cổ đại đầu tiên ở Đông Nam Á, vai trò 

của Bàlamôn (Brahman) trong việc truyền bá và 

phổ biến văn hóa, tôn giáo... tuy nhiên, chỉ có ở 

Phù Nam, những người Bàlamôn Ấn Độ mới trở 

thành các vị vua quan trọng của vương quốc. Để 

củng cố và phát triển nhà nước của mình, các vị 

vua của Phù Nam đã tiếp nhận những thành tựu 

của Ấn Độ về tổ chức vương quyền. Vì vậy, dù 

không phải là thuộc địa của Ấn Độ, vương quốc 

Phù Nam vẫn tiếp nhận những thành tựu về mọi 

mặt chính trị, xã hội và văn hóa của Ấn Độ để xây 

dựng đất nước của mình.15)

Vào những thế kỉ đầu sau Công nguyên, cùng 

với Phù Nam còn có một số vương quốc biển xuất 

hiện ở Đông Nam Á như là Champa, Srivijaya,... 

Giai đoạn này, một số tuyến thương mại ở châu 

Á đã được thiết lập. Theo ý kiến của nhà nghiên 

cứu Ian C. Glover, các tuyến thương mại đó đã kết 

tụ hệ thống trao đổi còn nhiều tách biệt ở Đông 

Nam Á, đưa chúng hội nhập với mạng lưới rộng 

lớn khởi đầu từ Tây Âu, qua Địa Trung Hải, vùng 

vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, rồi đến Ấn Độ, Đông Nam 

Á và Trung Quốc.16) Trong đó, Phù Nam đã nổi 

lên thành một khu vực có trình độ sản xuất và 

thương mại phát triển nhất ở Đông Nam Á.

14)　�Võ Sĩ Khải, Văn hóa Óc Eo 60 năm nhìn lại, in trong Kỷ yếu Văn 
hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, sđd, tr.49.

15)　�Ngô Văn Doanh, Những ảnh hưởng của Ấn Độ đến đời sống 
chính trị xã hội Đông Nam Á thời cổ, Tạp chí Nghiên cứu Đông 
Nam Á, số 1/2011, tr.26.

16)　�Ian C. Glover, The Southern Silk Road - Archaeological evidence 
of early trade between India and Southeast Asia, dẫn theo 
Nguyễn Văn Kim, Óc Eo - Phù Nam vị thế lịch sử và các mối 
quan hệ, in trong Kỷ yếu Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù 
Nam, sđd, tr.333.

의 국가를 건설하기 위해 인도의 정치, 사회, 문화의 모

든 성취를 받아들였던 것이다.15)

서기 초반에 들어와 푸남과 함께 동남아에는 참파

(Champa), 슈리비자야(Srivijaya) 등과 같은 일부 해

양 왕국이 출현했다. 이 시기에서 아시아에 일부 상업 

항로가 개설되었다. 이안 글로버(Ian C. Glover)에 따

르면, 그 상업 항로들은 교환체계로 모인 것으로 동남

아에서 여러 항로로 분리되었다. 이들은 서유럽에서 시

작하여 지중해, 페르시아 만, 홍해를 거쳐서 인도와 동

남아, 중국에 이르는 대규모 네트워크를 이루게 되었

다.16) 그 중에 푸남은 동남아에서 가장 발전된 생산 및 

상업 수준으로 역내에서 두드러졌다.

푸남 왕국은 13명의 왕이 있었다. 특히 팜만(Phạm 

Man, 220-225)의 통치기부터는 넓은 지역을 다스렸으

며, 큰 배를 건조해서 여러 소국을 포함하여 바다 위의 

10개국 이상을 제압하였고, 남쪽으로는 말레이시아 반

도 북쪽과 서쪽으로는 태국의 메남강 계곡, 동쪽으로는 

캄보디아 일부 지역을 통제하고 현재 베트남 남부 전역

에 이르는 지역을 포함한 5-6천 킬로미터에 이르는 광

활한 지역으로 팽창하였다.17) 이 단계부터 푸남은 동-

서를 잇는 대양 상의 상업 요충지 기능을 가진 중심지

가 되었고, 동남아에서 상업적 항해를 통제하며 북쪽의 

태국만과 메콩델타의 사업 교통로 전부와 말레이시아 

반도로 팽창하여 남양의 항해 제국이 되었다.

그 당시 동방으로부터의 상품의 수요, 특히 중국의 

비단과 인도와 동남아의 향료는 항상 지중해 지역에서 

절실하게 필요로 하였고, 푸남 바다를 통한 중국과 인

도 사이의 상업 항로는 날로 활발해지고 있었다. 푸남

의 상선은 인도의 향료, 인도네시아 빠당의 장뇌유, 말

15)　�응오반조안 「고대 동남아시아 사회 정치 생활에 대한 인도의 영향」, 『남
아시아동부연구저널』 1호, 2011, p.26.

16)　�Ian C. Glover, 『남부 실크로드-인도와 동남아시아의 초기 무역에 대한 
고고학적 증거』.(응우옌반낌, 「옥에오-푸남의 역사적 위치와 관계」, 『옥
에오 문화와 푸남 왕국』, p.333.)

17)　후인꽁바, 『베트남 문화사』, 투안호아출판사, 2008, p.349.
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Vương triều Phù Nam gồm 13 đời vua ngự trị, 

đặc biệt, từ thời kì cai trị của Phạm Man (220-225) 

đã kiểm soát một vùng rộng lớn, đóng thuyền lớn 

chế áp hơn 10 nước trên biển bao gồm nhiều tiểu 

quốc, bành trướng mở rộng đất đai tới năm sáu 

ngàn dặm, về phía nam gồm một phần phía bắc 

bán đảo Malaysia, phía tây đến thung lũng sông 

Mê Nam (Thái Lan), về phía đông kiểm soát một 

phần Campuchia và toàn bộ khu vực miền Nam 

Việt Nam hiện nay.17) Từ giai đoạn này, Phù Nam 

trở thành một vùng trung tâm có chức năng đầu 

mối thương mại biển Đông - Tây, khống chế nền 

thương mại hàng hải ở Đông Nam Á, bành trướng 

khu vực phía bắc vịnh Thái Lan và toàn bộ các 

con đường giao thương giữa châu thổ sông Mê 

Kông và vùng bán đảo Mã Lai, trở thành một đế 

chế hàng hải của vùng biển phương Nam.

Thời bấy giờ, nhu cầu hàng hóa từ phương 

Đông, đặc biệt là tơ lụa của Trung Quốc, các loại 

hương liệu của Ấn Độ và Đông Nam Á luôn là 

nhu cầu bức thiết của khu vực Địa Trung Hải, 

khiến cho tuyến hải thương giữa Trung Quốc và 

Ấn Độ qua vùng biển Phù Nam càng trở nên sôi 

động. Thuyền buôn của Phù Nam thu mua hương 

liệu của Ấn Độ, mua dầu long não ở Padang 

(Indonesia), mua vàng từ Borneo (Malaysia), mua 

đinh hương ở Maluku (Indonesia), mua trầm 

hương ở Champa,... Hàng hóa tập trung ở bến 

cảng của Phù Nam và được trung chuyển lên các 

thuyền buôn nước ngoài đến thị trường Trung 

Quốc, Địa Trung Hải, Ấn Độ,...

Bên cạnh đó, tuyến hải trình của thuyền buôn 

từ khu vực Nam Âu và Trung Cận Đông thường 

trước hết phải đến miền Nam Ấn Độ rồi đến bờ 

đông vịnh Bengal và dừng lại tại eo Kra, hàng hóa 

17)　�Huỳnh Công Bá, Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Nxb Thuận Hóa, 
2008, tr.349.

레이시아 보르네오의 금, 인도네시아 말루쿠의 정향, 

참파의 침향 등을 수매하였다. 상품은 푸남의 항구에 

집중되었고, 외국 상선들에 실려서 중국, 지중해, 인도 

등지로 보내졌다.

그 외에도 남유럽과 중근동(中近東, 중동과 근동을 아

울러 이르는 말로 리비아에서 아프가니스탄까지의 북아프리

카와 서아시아를 가리킨다) 지역으로부터의 상선 항로는 

우선 남인도 지역을 거쳐서 벵골 만 동쪽에 이르고 크

라 지협(地峽)에 정박한 후 상품을 육지로 하역하고 다

시 태국만 서쪽에서 배에 실어 동남아 지역(푸남항, 임

읍-참파 등의 항구)과 중국 항구로 운송되었다. 그래서 

푸남은 항상 그 국제 항로에서 아주 특별한 위세를 갖

고 있었다.

게다가 그 당시 국제 교통망의 활동은 항상 몬순 기

후의 규칙을 따라야 했다. 4월부터 인도양으로부터 서

남풍이 북동쪽으로 불었다. 바람의 방향에 따라 상선

은 지중해로부터 페르시아 만을 거쳐 인도에 도착한 다

음 이라와디(Irrawaddy)강 하류 지역과 크라 지협으로 

이송되었다. 그래서 교역 시기가 6월까지 이어졌다. 다

음 해 1월부터 바람은 다시 동북에서 서남쪽으로 불고, 

그에 따라 상선은 동남아에서 인도로 돌아갔다. 항해가 

몇 년 걸리는 경우도 있었기 때문에 항해에는 장기간 

몬순을 기다리는 동안에 편리하게 정박하고 물과, 식

량, 장작 등을 얻는 동시에 쉽게 교환하고, 모이고 환적

할 항구가 아주 필요했다. 푸남의 항구들은 그러한 조

건에 부응했고, 특히 옥에오의 중심 무역항은 더욱 그

러했다. 북쪽으로 부는 바람을 기다리려고 인도와 동남

아 상인들은 보통 옥에오에서 5-6개월을 머물며 상품을 

모으고 소비하는 동시에 선박을 수리했다.

푸남 역시 바다를 장기간 항해하는 선박과 설비를 

제공하는 곳이었다. 『남제서(南齊書)』에는 “푸남 사람

의 배는 길이가 8-9장, 배 폭이 6-7척이며 선수와 선미
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được vận chuyển lên đất liền, sau đó lại được chất 

lên thuyền ở bờ tây của vịnh Thái Lan và tiếp tục 

được vận chuyển đến các cảng vùng Đông Nam Á 

(cảng của Phù Nam, Lâm Ấp-Champa,...) và Trung 

Quốc. Như vậy, Phù Nam luôn có vị thế rất đắc 

địa trên hải trình quốc tế đó.

Hơn nữa, hoạt động của mạng lưới giao thương 

quốc tế lúc bấy giờ luôn phải tuân theo qui luật 

vận động của gió mùa. Từ tháng 4, gió tây nam 

bắt đầu thổi từ miền nam Ấn Độ Dương về hướng 

đông bắc. Theo hướng gió, thuyền buôn từ Địa 

Trung Hải và vịnh Ba Tư đến Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ 

hàng hóa lại tiếp tục được chuyển đến vùng hạ 

lưu sông Irrawaddy và eo Kra. Vì vậy, mùa mậu 

dịch kéo dài đến tháng 6. Từ tháng giêng năm 

sau, gió lại chuyển hướng thổi từ phía đông bắc 

về tây nam, theo đó thuyền buôn từ Đông Nam 

Á trở về Ấn Độ. Có những chuyến hải trình kéo 

dài vài năm, vì vậy trên tuyến hải trình rất cần 

có những bến cảng neo đậu thuận lợi trong thời 

gian dài đợi gió mùa, lấy nước ngọt, lương thực, 

củi khô, đồng thời cũng dễ dàng trao đổi, tập kết 

và trung chuyển hàng hóa. Những bến cảng của 

Phù Nam đã đáp ứng được các điều kiện này, đặc 

biệt là trung tâm thương cảng Óc Eo. Để đón gió 

thuận lên phía bắc, thương nhân Ấn Độ và Đông 

Nam Á thường phải dừng ở Óc Eo khoảng 5 đến 6 

tháng để tiêu thụ và tập kết hàng hóa, đồng thời 

sửa chữa tàu thuyền. 

Phù Nam cũng trở thành nơi cung cấp thuyền 

và thiết bị đi biển cho các tuyến hành trình dài 

ngày trên biển. Nam Tề thư có viết: “Người Phù 

Nam biết đóng thuyền dài 8-9 trượng, lòng thuyền 

rộng 6-7 thước, đầu và đuôi giống hình con cá.”18)

Với ưu thế vị trí trên tuyến đường thương mại 

quốc tế Đông - Tây, nhằm mục đích bành trướng, 

18)　Nam Tề thư, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, sđd, tr.271.

가 물고기 모양이다.”라고 적혀 있다.18)

동서 국제 상업항로에서 유리한 위치와 자신의 해상 

상업을 확장, 발전시킬 목적으로 푸남은 연근해 항운 

시스템을 최대한 철저히 개발하였고 그 중심지는 옥에

오 항구였다.

옥에오 무역항은 오늘날 안쟝(An Giang)성 바테

산 남쪽에서 1세기부터 형성되었다. 그 당시에는 바다

가 육지 안쪽으로 깊이 들어왔었다. 선박이 락쟈(Rạch 

Giá)만으로 들어와서 수로를 따라 바테 산자락 바로 아

래에 있는 옥에오 항구지역으로 들어왔다.

고고학적 발굴 연구결과에 따르면 국내 및 외국의 

학자들은 총면적이 500㏊에 이르고, 북남향에서 동쪽

으로 10도 정도 기울어진 길이 3㎞, 넓이가 1.5㎞인 일

(日)자형 해자 시스템을 갖춘 옥에오 무역항 도시구역 

건축물의 위세에 대해 일치된 의견을 보인다. 바로 가

운데에 있는 룽런(Lung Lớn) 운하가 무역항을 두 부분

으로 나눈다. 각 부분은 대략 750m × 500m되는 작은 

직사각형으로 나눌 수 있고, 직사각형의 수로로 둘러싸

여 있다. 북쪽에 있는 앙코르 보레이(Angkor Borei)성

은 옥에오에서 직선거리로 70㎞ 떨어져 있는데 옥에오

에서 시작된 수로의 끝부분에 위치하고 있다. 성채는 

높이가 4-5m로 약 300㏊ 넓이의 거의 일(日)자형에 가

까운 땅을 둘러싸고 있다.19)

그 외에도 무역항 가운데에는 룽런 운하와 허우장

(Hậu Giang)강 방향으로 흐르는 두 지류를 잇는 사거

리 흔적이 있다. 이것 또한 옥에오 무역항과 동해를 연

결하는 강줄기를 따라가는 편리한 항로이기도 하다. 바

로 이 사거리에서 고꺼이티(Gò Cây Thị)라고 불리는 

돌 벽돌 건축물이 발견되었는데, 학자들은 이것을 관공

서 또는 궁전 건축물이라고 추정한다. 아마도 이것은 바

로 옥에오 무역항 지역의 상품을 관리, 운영, 통제, 분배

18)　응우옌흐우떰 번역, 『남제서』, p.271.

19)　�부민쟝, 응우옌비엣, 『기원부터 7세기까지 남부 지역』, 국가정치출판사, 
하노이, 2017, p.197.
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phát triển nền thương mại biển của mình, Phù 

Nam đã khai thác tận dụng triệt để hệ thống bến 

cảng ven biển mà trung tâm là thương cảng Óc Eo.

Thương cảng Óc Eo được hình thành từ thế kỉ 1, 

ở phía nam ngọn núi Ba Thê, thuộc tỉnh An Giang 

ngày nay. Khi đó, biển còn ăn sâu vào đất liền. 

Tàu thuyền đi vào vịnh Rạch Giá rồi theo đoạn 

kênh rạch mà vào khu vực cảng Óc Eo ngay chân 

núi Ba Thê.

Theo kết quả nghiên cứu khai quật khảo cổ 

học, các học giả trong nước và quốc tế đều thống 

nhất vị thế kiến trúc của toàn khu đô thị thương 

cảng Óc Eo với tổng diện tích rộng gần 500 ha, 

được khuôn bởi hệ thống hào lũy hình chữ nhật, 

dài khoảng 3km, rộng khoảng 1,5km, chạy theo 

hướng bắc nam hơi lệch về phía đông khoảng 10 

độ. Chính giữa có dòng kênh Lung Lớn chia khu 

thương cảng làm hai phần. Mỗi phần có thể chia 

nhỏ thành các ô khoảng 750m x 500m được bao 

bọc bởi các dòng kênh vuông vắn. Thành Angkor 

Borei ở phía bắc, cách Óc Eo theo đường chim 

bay khoảng 70km, ở vị trí cuối đoạn kênh chạy 

dài từ Óc Eo. Tòa thành có tường cao tới 4-5m, 

bao bọc một khoảng đất gần hình chữ nhật rộng 

300 ha.19)

Ngoài ra, ở giữa cảng thị còn dấu tích ngã 

tư nối kênh Lung Lớn chính giữa với hai kênh 

nhánh đi về phía sông Hậu Giang. Đây cũng là 

một tuyến đường thuận lợi theo đường sông kết 

nối thương cảng Óc Eo với Biển Đông. Ngay ngã 

tư này có xuất hiện kiến trúc gạch đá mang tên 

Gò Cây Thị mà theo các nhà nghiên cứu cho rằng 

đó là kiến trúc dinh thự, công sở. Có lẽ đây chính 

là trung tâm quản lý, điều hành, kiểm soát, phân 

phối hàng hóa của khu cảng thị Óc Eo.

19)　�Dẫn theo Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, Vùng đất Nam Bộ từ cội 
nguồn đến thế kỉ 7, sđd, tr.197.

하는 센터였을 것이다.

수로를 파는 일은 무역항의 장사 활동과 함께 왕

래용 교통로와 물대기에 사용되었고 롱쑤옌(Long 

Xuyên) 사각 지역에 3세기 이전부터 푸남 왕국에 있

었음이 틀림 없다. 옥에오 무역항은 바로 바테 산자락

과 마을, 죵쏘아이(Giồng Xoài) 언덕, 뜨쩜(Tư Trâm) 

언덕, 링썬(Linh Sơn) 언덕 등에 건설되었다. 이곳들

은 혼(Hỗn)씨 가문의 지배를 받던 성읍과 무역항 체계

를 운영하던 조직의 행정중심, 경성, 큰 무역항 도시 기

능을 가진 바로 초기 단계 푸남의 경제, 종교, 문화, 정

치의 중심지였다. 바로 무역항 활동의 발전에 대한 수

요는 힌두교, 불교와 토착 원시신앙의 신권의 도움으

로 평등한 상업원칙에 의거한 관리, 운영 조직을 형성

했다. 이것은 바로 혼지엔과 리에우지엡과 혼씨 가문의 

자손세대가 통치하던 시기였다.

3세기 초, 혼씨 가문을 대체한 팜만 시기에 상응하

는 푸남제국 시기에 이르러 옥에오에서 북쪽의 앙코르 

보레이와 프놈다(Phnom Da, 현재 캄보디아의 따께오, 

Takeo)를 연결하는 약 100㎞의 긴 인공 수로가 나타났

다. 그것은 3세기부터 옥에오가 푸남의 주요 행정 중심

지 역할을 하지 못하고 단지 상업 중심지 기능만이 날

로 발전하였음을 보여준다. 푸남의 행정 중심지는 앙코

르 보레이로 옮겨졌는데, 이것은 중국책에서 “이 나라

의 경성은 바다에서 500리나 떨어져 있고, 서북쪽에서 

동쪽으로 흘러 바다로 나가는 10리에 이르는 넓은 강

이 흐른다. 전국의 면적은 3천리가 넘으며, 땅은 낮고 

평평하다.”고 묘사한 것과 일치한다는 것을 증명하고 

있다.20)

4세기에서 6세기는 옥에오 무역항이 가장 번성, 발

전했던 시기로, 도시지역에서의 인구밀도가 날로 높아

지고 있었다. 사당은 승려와 귀족과 함께 묻은 금박 재

가 있는 묘지와 돌, 청동으로 만든 링가(linga)와 신상, 

20)　���『양서』 권54; 응우옌흐우떰 번역, 『옥에오 문화와 푸남 왕국』, p.273. 
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Việc đào kênh phục vụ tưới tiêu và giao thông 

đi lại cùng với những hoạt động buôn bán của 

cảng thị chắc chắn đã có ở quốc gia Phù Nam từ 

trước thế kỉ 3 trong khu vực Tứ giác Long Xuyên. 

Cảng thị Óc Eo được xây dựng ngay cạnh chân núi 

Ba Thê và các làng xóm, các điểm Gò Giồng Xoài, 

Gò Tư Trâm, Linh Sơn,... là các trung tâm kinh 

tế, tôn giáo, văn hóa, chính trị của Phù Nam ở 

giai đoạn đầu với chức năng là một đô thị thương 

cảng lớn, có kinh thành, trung tâm hành chính 

của bộ máy điều hành hệ thống các cảng thị và 

các thành ấp khác chịu sự chi phối của dòng họ 

Hỗn... Chính nhu cầu phát triển của hoạt động 

cảng thị đã hình thành bộ máy điều hành quản 

토기로 된 건자재와 돌 벽돌로 건설되었다.21)

상업과 관련된 여러 유물과 함께 묘지, 사당, 종교 

건축물 흔적과 유물은 옥에오 무역항이 종교적 서비스

뿐만 아니라 상인과 일반인들에게 서비스하는 물건을 

취급했음을 보여주고 있다.

루이 말레레(Louis Malleret)의 연구 결과에 따르

면 옥에오의 집단 거주지에서 쉽게 볼 수 있는 한 가지

는 담수를 저장하는 우물이라고 한다. 도시가 바닷가에 

인접한 강 입구이기 때문에 일반적으로 식수가 염분에 

오염되었다. 찌똔(Tri Tôn)-바테산과 따께오산은 육지

21)　�부민쟝, 응우옌비엣, 『기원부터 7세기까지 남부 지역』, 국가정치출판사, 
하노이, 2017, pp.177-178.

Hình 6. Qui mô vị trí thương cảng Óc Eo. (Nguồn: Internet)
그림 6. 옥에오 무역항 위치 지도
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lý dựa trên nguyên tắc thương mại bình đẳng, có 

sự hỗ trợ thần quyền của Hindu giáo, Phật giáo và 

các tín ngưỡng nguyên thủy bản địa. Đây chính là 

thời kì cai trị bởi Hỗn Điền và Liễu Diệp cùng các 

thế hệ con cháu họ Hỗn.

Đến thời kì đế chế Phù Nam tương ứng với 

thời kì Phạm Man thay thế dòng họ Hỗn cai trị từ 

đầu thế kỉ 3, xuất hiện con kênh đào dài khoảng 

100km từ Óc Eo lên phía bắc nối Angkor Borei 

và Phnom Da (Takeo, Campuchia hiện nay). Điều 

đó chứng tỏ từ thế kỉ 3, Óc Eo không còn vai trò 

trung tâm hành chính của Phù Nam nữa, nó chỉ 

mang chức năng trung tâm thương mại và ngày 

càng phát triển, còn trung tâm hành chính của 

Phù Nam đã được chuyển về Angkor Borei, đúng 

như thư tịch Trung Quốc đã miêu tả: “Kinh thành 

nước này cách biển 500 dặm, có sông lớn rộng 10 

dặm chảy từ tây bắc sang phía đông đổ ra biển. 

Diện tích cả nước rộng hơn 3.000 dặm, đất thấp 

nhưng bằng phẳng.”20)

Từ thế kỉ 4 đến thế kỉ 6 là giai đoạn phát triển 

phồn thịnh nhất của thương cảng Óc Eo cùng với 

sự phát triển mật độ dân cư trong khu vực đô thị 

cảng ngày càng dày đặc. Hệ thống đền thờ xây 

bằng gạch đá với các vật liệu kiến trúc bằng đất 

nung, các linga, tượng thờ bằng đồng, đá và cả 

hầm mộ có than tro vàng lá chôn theo tăng lữ và 

quý tộc.21)

Những phát hiện về dấu tích kiến trúc tôn giáo, 

đền thờ, mộ táng cùng với nhiều hiện vật liên 

quan đến thương mại cho thấy cảng thị Óc Eo 

không chỉ có đồ phục vụ tôn giáo mà còn của cả 

thương nhân và dân thường.

Theo kết quả nghiên cứu của Louis Malleret, 

20)　�Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, sđd, 
tr.273.

21)　�Dẫn theo Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, Vùng đất Nam Bộ từ cội 
nguồn đến thế kỉ 7, sđd, tr.177-178.

에 지하수맥을 만들었다. 옥에오와 앙코르보레이 행정 

중심지에서 모두 물통, 우물이 발견되었고, 대다수는 

깨끗한 담수를 저장하기 위해 방형 석재를 쌓아 축조

되었다.22)

옥에오 중심 무역항의 활동은 독립적으로 존재할 수 

없었다. 그것은 국내 각 지역과 사업적 교류를 하고 상

품을 모으고 소비하는 가능을 가진 수상시장과 위성 항

구들의 참여와 지원이 있었고, 그 외에도 제품을 만들

기 위해서는 원료를 소비해야 하는 것처럼 제품 공급과 

수공업 생산 중심지의 참여도 있었다.

22)　�부민쟝, 응우옌비엣, 『기원부터 7세기까지 남부 지역』, 국가정치출판사, 
하노이, 2017, p.198.

Hình 7. Di chỉ Gò Cây Thị (dấu vết nhà sàn và mộ táng thế kỉ 2, đền thờ thế kỉ 4-6)
그림 7. 고꺼이티 유적
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một dạng kiến trúc thường gặp trong các điểm 

tụ cư ở Óc Eo là các giếng trữ nước ngọt. Do khu 

đô thị là vùng cửa sông ven biển, nguồn nước 

thường bị nhiễm mặn. Hệ núi Tri Tôn - Ba Thê 

và núi Takeo đã tạo ra những mạch nước ngọt 

ngầm trong lục địa. Tại khu vực Óc Eo và trung 

tâm hành chính Angkor Borei đều phát hiện các 

bể nước, giếng nước, đa phần được xây viền bằng 

gạch đá đễ trữ nước ngọt sạch.22)

Hoạt động của thương cảng trung tâm Óc Eo 

không thể tồn tại độc lập. Nó có sự tham gia, hỗ 

trợ của mạng lưới các bến cảng vệ tinh, chợ nổi 

có chức năng tiêu thụ, tập kết hàng hóa, giao lưu 

buôn bán với các vùng trong nội địa, ngoài ra còn 

có sự tham gia của các trung tâm sản xuất thủ 

công nghiệp cung cấp hàng hóa cũng như tiêu 

thụ các nguồn nguyên liệu để chế tác sản phẩm.

Di tích Nền Chùa (Tà Kev) cách di tích Óc Eo - 

Ba Thê 12km theo đường chim bay và cách vịnh 

Rạch Giá 12km, thuộc xã Tân Hội, huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Nối từ Óc Eo với Nền Chùa 

là một đường kênh cổ dài 15km, là đoạn đầu của 

kênh Lung Lớn trước khi đổ ra cửa biển vịnh Rạch 

Giá. Nhà khảo cổ học Louis Malleret đánh giá Nền 

Chùa nằm trên tuyến đường ra biển gần nhất của 

cảng Óc Eo, là tiền cảng của đô thị thương cảng 

Óc Eo. Theo kết quả điều tra khai quật khảo cổ 

học, ngay ven bờ kênh Lung Lớn đã phát hiện 

dấu vết các cọc gỗ, dấu vết cư trú, đặc biệt có nền 

móng của một ngôi đền khá lớn được xây bằng 

đá, dạng hình chữ nhật dài 25,6m, rộng 16,3m. 

Bên ngoài có một chiếc linga bằng sa thạch bị vỡ 

một nửa, cao khoảng 1m cùng với nhiều hiện vật 

khác như linga, yoni bằng đá, con dấu khắc hình 

thuyền, hình ốc, bùa đeo đúc hình người, mảnh 

22)　�Dẫn theo Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, Vùng đất Nam Bộ từ cội 
nguồn đến thế kỉ 7, sđd, tr.198.  

넨쭈어[Nền Chùa, 따깹(Tà Kev)] 유적은 끼엔쟝

(Kiên Giang)성 떤히엡(Tân Hiệp)현 떤허이(Tân 

Hội)사에 속하고 락쟈(Rạch Giá) 만에서 직선거리로 

12㎞, 옥에오-바테 유적지로부터 12㎞ 떨어져 있다. 

옥에오에서 넨쭈어는 길이 15㎞에 이르는 옛날 수로로 

연결되어 있고, 락쟈 만으로 흘러 나가기 전 룽런 수

로의 시작부분이다. 고고학자인 루이 말레르는 넨쭈어

가 옥에오 항구에서 바다로 나가는 가장 가까운 항로

상에 있어서 옥에오 무역항의 전초 항구라고 한다. 고

고학적 발굴 조사결과에 따르면 바로 룽런 수로변에서 

나무 기둥, 거주 흔적 특히 돌로 건축된 큰 사당의 길

이 25.6m, 너비 16.3m의 직사각형의 주춧돌 흔적을 

발견했다. 외부에서는 반으로 부러진 사암으로 된 높

이가 1m인 링가 하나가 발견되었고, 그 외에도 돌로 

된 링가와 요니(yoni), 배와 조개를 조작한 도장, 사람 

형태의 부적, 현악기를 치는 사람이 새겨진 도기 조각, 

여러 보석 및 염주 등도 함께 발견되었다. 이곳에서는 

화장한 19기의 묘도 발견되었는데, 부장품으로 보석, 

반지, 동전과 거북이, 뱀, 난딘(Nandin) 모양, 신, 금

으로 도금한 인물상 등도 있었다.23) 그것을 통해서 넨

쭈어는 바로 옥에오 무역항 시내로 들어오기 전에 있는 

전초 항구로 승려와 상인은 물론 일반인에게 서비스 및 

상업 활동을 하던 곳임을 보여주고 있다.

끼엔장성 빈투언(Bình Thuận)현 빈퐁(Vĩnh 

Phong)마을에 속한 까인덴[Cạnh Đền, 짬포(Trăm 

Phố)] 유적은 고고학적 조사를 통해서 푸남 왕국의 중

요한 연안 항구도시였음이 증명되었다. 그곳은 남쪽 바

닷가에 위치하고 있으며 옥에오-바테 유적지와 90㎞ 떨

어져 있다. 1981년과 1986년의 발굴조사로 하중도(河

中島) 가장자리에서 고상가옥 흔적, 도랑에서 나무 기

둥, 많은 도자기 파편, 과일, 볍씨, 유골, 동물 뼈, 유리, 

보석, 금, 은으로 만든 장신구와 철기를 만든 수공업 공

23)　�다오린꼰, 「남부 지역에 있는 옥에오 문화의 전형적인 흔적」, 『옥에오 문
화와 푸남 왕국』, p.155.
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gốm có hình nghệ nhân chơi đàn, nhiều hạt chuỗi 

và đá quý,... Tại đây cũng phát hiện 19 ngôi mộ 

hỏa táng, trong mộ chôn theo nhiều lá vàng mỏng 

có in hình người, hình thần, hình bò Nandin, rùa, 

rắn, những đồng tiền, nhẫn, đá quý,...23) Qua đó 

cho thấy Nền Chùa chính là một bến cảng cửa 

ngõ trước khi đi vào đô thị thương cảng Óc Eo, có 

hoạt động thương mại, phục vụ các tăng lữ cũng 

như thương nhân và dân thường.

Di tích Cạnh Đền (Trăm Phố) thuộc xã Vĩnh 

Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, được 

chứng minh qua các kết quả khảo cổ học là một 

khu cảng thị ven biển quan trọng của vương quốc 

Phù Nam. Nó nằm ở vị trí ven biển phía nam, 

cách di tích Óc Eo - Ba Thê khoảng 90km. Kết quả 

khai quật năm 1981 và 1986 đã ghi nhận vùng đất 

dưới chân các gò nổi có dấu vết cư trú nhà sàn, 

cọc gỗ dưới đáy các mương nước, nhiều mảnh 

gốm, trái cây, hạt lúa, di cốt người, xương động 

vật, nhiều loại hình liên quan đến di tích xưởng 

thủ công làm đồ sắt, đồ trang sức bằng vàng, 

bạc, đá quý, thủy tinh, các kiến trúc đền đài, mộ 

táng,... Đặc biệt, trong phạm vi di tích Cạnh Đền, 

các nhà khảo cổ đã thu thập được rất nhiều di vật 

liên quan đến hoạt động giao lưu với Ấn Độ và 

phương Tây, đó là những con dấu bằng đá quý, 

bằng kim loại (13 tiêu bản), trên mặt có khắc 

chạm hình người, hình động vật, chữ cổ,...24) Có 

thể thấy, Cạnh Đền cũng là một bến cảng cửa ngõ 

quan trọng của vương quốc Phù Nam trong việc 

giao thương với bên ngoài. 

Cư dân Óc Eo sống chủ yếu dọc theo các kênh 

rạch, sông ngòi. Các con kênh là những tuyến 

23)　�Đào Linh Côn, Một số di chỉ tiêu biểu của văn hóa Óc Eo trên 
đất Nam Bộ, in trong Kỷ yếu Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù 
Nam, sđd, tr.155.

24)　�Đào Linh Côn, Một số di chỉ tiêu biểu của văn hóa Óc Eo trên 
đất Nam Bộ, sđd, tr.157.

장 흔적 및 묘와 사당 건축물과 관련된 여러 유물 등이 

확인되었다. 특히 까인덴 유적 지구에서 고고학자들은 

인도 및 서양과의 교류활동과 관련된 많은 유물들을 수

집했다. 그것은 보석, 금으로 된 도장(13종)으로 사람, 

동물, 고대 문자 등이 새겨져 있어24) 까인덴 역시 외부

와의 교역에서 푸남 왕국이 중요한 전초 항구였음을 인

식하게 해주었다.

옥에오 주민들은 주로 강과 수로를 따라 살았다. 각 

수로는 서로 연결되었고 메콩델타 전 지역에서 긴밀하

게 연결된 교통망을 형성했다. 수로는 이 지역의 전형

적인 특징으로 지금까지도 남부 사람들이 이용하고 있

으며, 일상생활 속에서 그것에 적응하고 있다. 이 수로

는 농업에 물을 대는 수요에 기여할 뿐만 아니라 각 지

역 사이에 상품을 매매하는 상업교통에 기여하는 광대

한 수로 교통체계를 만들어냈다. 오늘날 메콩델타 지역

은 여전히 옥에오 시대처럼 강 지역의 특징을 띠고 있

다. 풍히엡(Phụng Hiệp), 쩌우독(Châu Đốc), 까이장

(Cái Răng)과 같은 오늘날의 수상시장의 위치는 틀림

없이 또한 옥에오-푸남 시대의 중심 항구로 상품을 모

으고 환적하는 활동에 참가하던 나루터, 수상시장이었

을 것이다. 왜냐하면 옛날 사람들은 물론 현재의 주민

들도 자연적인 강 환경과 조화를 이루며 적응하기 때문

이다.

그 외에도 옥에오 무역항은 안쟝(An Giang)의 다노

이(Đá Nổi), 껀터(Cần Thơ)의 년타잉(Nhơn Thành), 

롱안(Long An)의 고항(Gò Hàng) 유적 등과 같은 푸

남의 금 수공업 제조 공방은 나루터와 밀접한 관계를 

갖고 있었다. 이 유적들은 보통 거주문화의 흔적과 함

께 남아 있으며, 생선 알과 같은 아주 작은 금 구슬, 금

박, 원석 조각, 석영, 금 가공 도구 등이 발견되었다. 다

노이 유적에서는 반지, 휴대용 물품과 사람, 신, 동물, 

초목, 고대 산스크리트어를 새긴 금박, 기하학적 장식

24)　다오린꼰, 「남부 지역에 있는 옥에오 문화의 전형적인 흔적」, p.157.
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đường thủy nối liền với nhau, tạo thành mạng 

lưới giao thông chằng chịt trên toàn vùng châu 

thổ sông Cửu Long. Kênh rạch là hình ảnh điển 

hình đặc trưng của vùng đất này mà cho đến 

ngày nay người dân Nam Bộ vẫn tận dụng, thích 

ứng nó trong cuộc sống hàng ngày. Những con 

kênh này không chỉ phục vụ nhu cầu thủy lợi 

tưới tiêu cho nông nghiệp, mà nó còn tạo ra một 

hệ thống giao thông đường thủy rộng lớn phục 

vụ cho việc giao thương buôn bán hàng hóa giữa 

các vùng. Vùng châu thổ sông Cửu Long ngày nay 

cũng vẫn mang đặc trưng vùng sông nước như 

thời kì Óc Eo, vị trí những chợ nổi ngày nay như 

Phụng Hiệp, Châu Đốc, Cái Răng,... chắc chắn 

cũng là những bến thuyền, chợ nổi tham gia vào 

hoạt động tập kết và trung chuyển hàng hóa cho 

bến cảng trung tâm vào thời kì nhà nước Óc Eo 

- Phù Nam, bởi đây chính là một cách thích nghi 

hài hòa với môi trường sông nước tự nhiên của cư 

dân cổ cũng như cư dân hiện đại.

Bên cạnh đó, cảng thị Óc Eo còn có mối liên hệ 

mật thiết với những bến cảng và các khu xưởng 

chế tác thủ công kim hoàn của Phù Nam, như di 

tích Đá Nổi (An Giang), Nhơn Thành (Cần Thơ), di 

tích Gò Hàng (Long An),... Các di tích này thường 

lưu lại dấu tích của lớp văn hóa cư trú, có xuất 

hiện các hạt vàng nhỏ như trứng cá, những mạt, 

bụi, lá vàng nhỏ, các mảnh nguyên liệu đá quý, 

tinh thể thạch anh, dụng cụ làm đồ kim hoàn,... 

Di tích Đá Nổi phát hiện 317 hiện vật vàng gồm 

đồ trang sức như nhẫn, vật đeo, lá vàng mỏng 

chạm hình người, thần linh, động vật, thảo mộc, 

văn tự sanscrit cổ, trang trí hình học, phần lớn 

là biểu tượng thuộc tín ngưỡng Bàlamôn.25) Đặc 

biệt, di tích Gò Hàng còn được gọi là “cánh đồng 

25)　�Đào Linh Côn, Một số di chỉ tiêu biểu của văn hóa Óc Eo trên 
đất Nam Bộ, sđd, tr.156.

물 등 대부분 브라만교 신앙의 표상들을 포함한 금 장

신구 317종이 발견되었다.25) 특히 롱안성 빈흥(Vĩnh 

Hưng)현 빈다이(Vĩnh Đại)촌에 속한 고항 유적은 ‘황

금 들판’이라고도 불리는데, 금 제조공방의 흔적이 남

아 있다. 유적지 표면에는 토기, 나무잔과 유리, 토기, 

보석으로 만든 여러 염주 특히 생선 알과 같은 아주 작

은 금 조각과 기타 금속류가 많이 있었다. 또 언덕의 중

심에 가까운 곳에서는 표면이 매끈한 토기편들이 다량

으로 교란되어 묻힌 단단한 바닥층이 발견되어26) 고항

은 귀금속 공예의 공방 유적지인 동시에 다양한 종류

의 토기를 대량으로 생산했음을 알 수 있다. 1980년대

에 들어 많은 사람들이 이곳에 와서 금과 염주 및 값비

싼 물건을 찾으면서 유적이 심각하게 훼손되고 교란되

었다.

푸남은 외국 상인들이 장기간의 항해 중에 머무는 

곳으로 선택하였는데, 항구로서 위치가 적당할 뿐만 아

니라 푸남은 많은 나라들이 좋아하는 귀한 상품들이 아

주 많이 있었기 때문이다. 『양서(梁書)』에는 푸남은 금, 

은, 동, 주석, 침향, 목향, 상아, 공작새, 오색 앵무새와 

같은 산물이 많은 지역이라고 기록하고 있다.27)

해상무역 활동에 집중하는 것뿐만 아니라 옥에오-푸

남 시대는 수공예 분야가 두드러지게 발전했고, 대규모 

상품을 공급하는 생산 중심지가 되었다. 루이 말레르에 

따르면 수집된 유물에 근거하여 옥에오에서는 최소한 

6가지 수공예가 모여 있었는데 그것은 철, 구리 금속류 

제조 주석제품 가공, 금 및 은 동전 주조, 보석 및 유리 

제조, 돌 조각과 도자기 제조 분야이다.28)

옥에오 문화에서 장신구는 아주 높은 수준에 이르렀

다. 원료와 종류가 다양했으며 많은 수량을 제작하였

25)　�다오린꼰, 「남부 지역에 있는 옥에오 문화의 전형적인 흔적」, p.156.

26)　�레쑤언지엠, 다오린꼰, 보시카이, 『옥에오 문화의 새로운 발견』, 사회과
학출판사, 하노이, 1995, p.160.

27)　『양서』 권54; 응우옌흐우떰 번역, 『옥에오 문화와 푸남 왕국』, p.273.

28)　�르엉닌, 「옥에오 문화에 대하여」, 『옥애오 문화의 인식, 보존 솔루션 학
습과 유물의 가치』, 안장, 2009, p.19.
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vàng” thuộc địa phận xã Vĩnh Đại, huyện Vĩnh 

Hưng, tỉnh Long An có dấu tích của xưởng chế 

tác kim hoàn. Trên bề mặt di tích có nhiều di vật 

như gốm, cọc gỗ, nhiều hạt chuỗi bằng thủy tinh, 

đất nung, đá quý, đặc biệt là nhiều mạt vàng nhỏ 

li ti như trứng cá, vàng cám và các loại đồ vật 

kim loại khác... Tại một địa điểm gần trung tâm 

của gò còn phát hiện được một sàn rất cứng cùng 

nhiều mảnh gốm mịn kết dính ở phần địa tầng bị 

xáo trộn.26) Có thể thấy, Gò Hàng là nơi có di tích 

xưởng thủ công kim hoàn và sản xuất gốm rất 

lớn, sản phẩm đa dạng, số lượng lớn. Khoảng vào 

những năm 1980, nhiều người đổ về đây đào bới 

tìm vàng, hạt chuỗi và các đồ quý giá dẫn đến di 

tích bị xâm phạm, xáo trộn nghiêm trọng.

Có thể nói, Phù Nam được các thương nhân 

nước ngoài lựa chọn là điểm dừng chân lâu dài 

trong mỗi chuyến đi không chỉ bởi có vị trí bến 

cảng thích hợp mà Phù Nam còn có rất nhiều loại 

hàng hóa quí hiếm được nhiều nước ưa chuộng. 

Lương thư có miêu tả Phù Nam là vùng có nhiều 

sản vật như vàng, bạc, đồng, thiếc, trầm hương, 

mộc hương, ngà voi, chim công lông biếc, chim 

anh vũ ngũ sắc.27)

Không chỉ tập trung phát triển hoạt động 

thương mại hàng hải, thời kì Óc Eo - Phù Nam 

đã có sự phát triển vượt trội của các ngành nghề 

thủ công, trở thành trung tâm sản xuất cung cấp 

số lượng hàng hóa lớn. Theo Louis Malleret, dựa 

trên các hiện vật thu thập được thì có ít nhất 6 

nghề thủ công hội tụ ở Óc Eo, đó là nghề chế tác 

đồ kim khí, đồng sắt, nghề gia công các đồ thiếc, 

nghề kim hoàn và đúc tiền bằng bạc, nghề làm đá 

quý và thủy tinh, nghề chạm khắc đá, nghề làm 

26)　�Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Khải, Văn hóa Óc Eo những 
khám phá mới, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 1995, tr.160.

27)　��Lương thư, Q.54, dẫn theo bản dịch của Nguyễn Hữu Tâm, sđd, 
tr.273.

다. 기술자들은 금, 은, 동, 주석, 석영, 다이아몬드, 보

석 등으로 팔찌, 귀걸이, 염주, 반지, 장신구 등과 같은 

제품을 만들었다. 루이 말레르의 최초의 수집 결과는 

옥 1,062개, 금 유물은 총 무게가 1,120g에 이르러 장

신구가 옥에오 문화의 특징이라는 것을 보여주고 있다. 

특히 금 장신구가 아주 보편적이었고, 불상, 신사, 새, 

물고기 모양의 금박과 반지, 귀걸이 등을 제조했다.

옥에오-푸남은 고지대 주민들이나 말레이 반도에서 

나는 금, 동, 납, 주석, 보석 같은 동남아 상인들의 원료

와 상품을 많이 수입해서 제조 공방에 공급했다. 옥에

오 유적지에서 벽유리라고 불려왔던 유리와 여러 색깔

의 유리구슬 창고를 발견했다. 아마도 옥에오 사람들은 

인도와 태국에서 보석을 수입한 것으로 보이며, 유리 

원료는 인도와 중근동 지역에서 수입했다. 인도의 기술

자들과 토착민 기술자들이 협력하여 물품과 장신구를 

제조했을 가능성이 높다.29)

그 외에도 고고학자들은 로마 황제 안토니누스 피우

스(Antonius Pius, 138-161)와 마르쿠스 아우렐리우스

(Marcus Aurelius, 161-180)가 새겨진 금 휘장 두 개, 

사산 왕조(Sassanid, 226-652) 형태의 페르시아산 구

리 등과 동한시대(25-220) 중국의 구리거울, 말레이 글

자가 새겨진 옥반지, 12개의 반지를 만들던 주석 조각, 

브라흐미 문자가 새겨진 팔찌와 같은 외국 수입 유물들

을 많이 발견했다.30)

그 외에도 일부 생산 중심지 또는 장사한 곳에서 푸

남의 금 은 동으로 만든 동전과 상품 포장 봉인에 사용

되었던 납 조각이 발견되었다.

기원 초기의 푸남 왕국은 바다를 향한 발전이 이루

어졌고, 특히 옥에오 국제 무역항이 대규모로 발전했음

을 볼 수 있다. 옥에오-푸남 주민들은 일찍이 동남아 국

가들, 인도, 중국, 페르시아, 로마 등과 무역을 발전시

29)　�응우옌반낌, 「옥에오-푸남의 역사적 위치와 관계」, 『옥에오 문화와 푸남 
왕국』, p.336.

30)　�르엉닌, 「옥에오-국제 항구 도시 푸난 왕국」, 고고학기록보관소 3, 2011, 
p.39.
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đồ gốm.28)

Đồ trang sức trong văn hóa Óc Eo đã đạt đến 

trình độ phát triển rất cao. Số lượng lớn với đa 

dạng về loại hình, chất liệu. Người thợ thủ công 

đã chế tạo nên các sản phẩm như vòng tay, 

khuyên tai, hạt chuỗi, vật đeo trang sức, nhẫn,... 

với các chất liệu vàng, bạc, đồng, thiếc, thạch anh, 

kim cương, đá màu,... Kết quả sưu tập lần đầu 

tiên do Louis Malleret công bố với 1.062 hạt ngọc, 

1.311 di vật vàng nặng tới 1.120gram tại di tích Óc 

Eo đã cho thấy đồ trang sức là nét đặc trưng của 

nền văn hóa Óc Eo, đặc biệt đồ trang sức vàng 

rất phổ biến, được chế tác thành các lá vàng dát 

mỏng có hình tượng Phật, tượng thần, chim, thú, 

cá,... nhẫn, khuyên tai,... 

Óc Eo - Phù Nam đã nhập nhiều loại nguyên 

liệu hàng hóa của các thương nhân Đông Nam Á 

như vàng, đồng, chì, thiếc, đá quý từ bán đảo Mã 

Lai hoặc của các cư dân vùng cao để cung cấp cho 

các xưởng chế tác. Trong di chỉ Óc Eo còn phát 

hiện kho hạt thủy tinh nhiều màu sắc và thủy tinh 

trong suốt được gọi là bích lưu ly. Có lẽ người Óc 

Eo còn nhập đá quý từ Ấn Độ, Thái Lan và nguyên 

liệu thủy tinh thì nhập từ Ấn Độ và vùng Trung 

Cận Đông. Nhiều khả năng, các nghệ nhân người 

Ấn Độ đã cùng phối hợp chế tác các vật dụng và 

đồ trang sức với thợ thủ công bản địa.29)

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều 

hiện vật là hàng ngoại nhập khác như hai chiếc 

huy chương vàng đúc nổi hình Hoàng đế La Mã 

Antonius Pius (138-161) và Marcus Aurelius (161-

180), một chiếc đèn bằng đồng của Ba Tư kiểu 

dáng Sassanid (226-652), một mảnh gương đồng 

28)　�Lương Ninh, Về văn hóa Óc Eo, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa 
học văn hóa Óc Eo, nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy 
giá trị di tích, An Giang, 2009, tr.19.

29)　�Nguyễn Văn Kim, Óc Eo - Phù Nam vị thế lịch sử và các mối 
quan hệ khu vực, in trong Kỷ yếu Văn hóa Óc Eo và vương quốc 
Phù Nam, sđd, tr.336.

Hình 8. Trang sức nhẫn, khuyên tai vàng, lá vàng của văn hóa Óc Eo
그림 8. 옥에오 문화의 금 장식
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Trung Quốc thời Đông Hán (25-220), một nhẫn 

ngọc khắc chữ Mã Lai, 12 mảnh thiếc làm nhẫn, 

dây chuyền, vòng tay khắc chữ Brahmi.30)

Bên cạnh đó, trong một số địa điểm buôn bán 

hoặc trung tâm sản xuất còn phát hiện được 

những đồng tiền kim loại bằng vàng, bạc, đồng 

của Phù Nam và những tấm niêm hàng bằng chì 

để niêm phong các gói hàng.

Có thể thấy, trong suốt những thế kỉ đầu sau 

Công nguyên, vương quốc Phù Nam đã phát triển 

với xu thế hướng biển, đặc biệt là sự phát triển 

về qui mô lớn của thương cảng quốc tế Óc Eo. Cư 

dân Óc Eo - Phù Nam đã sớm có nền thương mại 

phát đạt với các nước trong khu vực Đông Nam Á, 

Ấn Độ, Trung Quốc, Ba Tư, La Mã,... Vương quốc 

Phù Nam đã mở rộng các vùng đất chư hầu bằng 

sức mạnh quân sự dựa trên nền kinh tế biển của 

mình, giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, 

là trạm dừng chân, trung chuyển hàng hóa trên 

tuyến đường thương mại biển Đông - Tây với hai 

trung tâm văn minh lớn của nhân loại là Ấn Độ 

và Trung Hoa. 

Thế kỉ 4, Phù Nam ngày càng phát triển, trở 

thành trung tâm thương mại quan trọng nhất 

Đông Nam Á. Thị trường đáp ứng nhu cầu hàng 

hóa giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Á lúc nào 

cũng sôi động. Trung Quốc cần vải bông của Ấn 

Độ, các sản phẩm đá quý, ngọc, hổ phách, thủy 

tinh, cánh kiến, san hô của Ấn Độ và thị trường 

Tây Á. Ngược lại, phía Ấn Độ và vùng Tây Á lại 

cần thu mua tơ lụa, gốm và đồ mỹ nghệ của 

Trung Quốc. Phù Nam với thương cảng Óc Eo trở 

thành nơi đón nhận dòng lưu chuyển chính của 

hệ thống thương mại Đông - Tây.

Từ thế kỉ 5, ngoài tuyến hải thương truyền 

30)　�Lương Ninh, Óc Eo - cảng thị quốc tế của vương quốc Phù Nam, 
T/c Khảo cổ học, số 3/2011, tr.39.

켰다. 푸남 왕국은 자신의 바다 경제에 의거한 구사력

으로 여러 제후국을 확장시켰고, 인도와 중국이라는 커

다란 두 문명과 함께 경제, 문화의 중심지 역할과 동-서 

무역항로상에서 중간 기착지와 환적항의 역할을 담당

하였다.

4세기에 들어 푸남은 날로 발전하였고 동남아에서 

가장 중요한 무역 중심지가 되었다. 중국, 인도 및 서아

시아 사이의 상품 수요에 부응하는 시장은 언제나 북

적거렸다. 중국은 인도의 무명천과 인도와 서아시아의 

옥, 호박, 유리, 개미 날개, 산호, 보석이 필요했다. 반대

로 인도와 서아시아는 중국의 비단과 도자기 제품이 필

요했다. 푸남의 옥에오 무역항은 동-서 무역 시스템의 

주된 이동을 받아들이는 장소가 되었다.

5세기부터 크라 지협(地峽)을 통해서 푸남으로 오

는 전통적인 상업 무역항로 외에 아시아의 바닷길을 

다니던 사람들은 바닷길에 더 익숙해졌고 새로운 상

품 시장을 찾기 위하여 새로운 항로를 개척했다. 아시

아 상선은 말라카(Melaka)와 순다(Sunda) 해협을 지

나는 항로를 따랐고, 수마트라(Sumatra)의 장뇌, 티모

르(Timor)의 향나무, 말루쿠(Maluku)의 희귀 향료 등

과 같은 상품을 찾았다. 이곳의 상인들은 전처럼 푸남

에 상품을 공급하고 옥에오-푸남 무역항을 통한 동남아 

육지와 중국, 인도의 상품을 수매하는 관계를 유지하

고 있었다. 그 외에도 그들은 인도와 중국과 직접 무역

관계를 수립하기 시작했다. 폴 휘틀리(Paul Wheatley)

에 따르면 이때 말라카 해협은 동남아에서 세 번째의 

무역 중심지가 되었고, 그 중심지는 수마트라 남동쪽

으로, 보르네오의 말라이, 자바와 동쪽의 각 섬은 물

론 말레이 반도의 고산지대, 태국의 짜오프라야(Chao 

Phraya) 강과 미얀마의 이라와디강 일대 무역체계의 

중심지가 되었다.31)

그 외에도 남인도에서 순다 해협을 지나 북쪽을 향

31)　�Kenneth R. Hall, 『동남아시아 초기의 역사(해양무역과 사회발전, 100-
1500)』, Rowman & Littlefiled Publishers, Inc, 2011, p.32.
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해 참파 항구지역으로 가는 항로가 있었다. 순다항 역

시 환적하는 곳으로 붐볐다. 중국 조정은 교역에서 편

리한 여건을 조성했고, 오스트로네시아 소국들과 외교

관계를 맺었다.

그러한 상황 앞에 6세기에 이르러 옥에오-푸남은 자

thống vượt qua eo Kra mà đến Phù Nam, những 

người đi biển châu Á đã thông thạo đường biển 

hơn và thực hiện tuyến đường mới để tìm những 

thị trường hàng hóa mới. Thuyền buôn châu Á 

theo hải trình vượt qua eo Melaka và Sunda, tìm 

các mặt hàng như long não ở Sumatra, gỗ thơm ở 

Timor, hương liệu quí của Maluku,... Các thương 

nhân ở đây vẫn giữ mối quan hệ cung cấp hàng 

hóa cho Phù Nam như trước và thu mua những 

sản phẩm của Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam 

Á lục địa thông qua thương cảng Óc Eo - Phù 

Nam. Bên cạnh đó, họ cũng bắt đầu thiết lập mối 

quan hệ giao thương trực tiếp với Ấn Độ và Trung 

Hoa. Theo Paul Wheatley, lúc này vùng eo biển 

Melaka (Malacca) trở thành trung tâm thương mại 

thứ ba ở Đông Nam Á, trung tâm của nó nằm ở 

phía đông nam Sumatra, trở thành điểm trung 

tâm của hệ thống thương mại Malay ở Borneo, 

Java, các đảo phía đông cũng như vùng cao và 

miền núi bán đảo Malay, cùng các hệ thống sông 

Chao Phraya và Irrawaddy.31)

Bên cạnh đó là tuyến hải trình từ Nam Ấn Độ 

đi qua eo biển Sunda đến khu vực cảng Champa 

rồi tiến về phương Bắc. Cảng Sunda cũng trở 

thành điểm trung chuyển hàng hóa nhộn nhịp. 

Chính quyền Trung Hoa đã dành những điều kiện 

thuận lợi trong buôn bán và xác lập quan hệ bang 

giao với các tiểu quốc vùng Nam Đảo.

Trước tình hình đó, đến thế kỉ 6, Óc Eo - Phù 

Nam vẫn áp dụng những chính sách ngoại giao 

nhằm duy trì vị thế của mình. Phù Nam luôn cố 

gắng duy trì mối quan hệ bang giao với Trung 

Quốc, mở rộng mạng lưới ảnh hưởng về phía nam 

đến đảo Borneo và vùng đông Indonesia. 

Tuy nhiên, một thời vàng son thịnh vượng của 

31)　�Dẫn theo Kenneth R. Hall, A History of Early Southeast Asia, 
Maritime Trade and Societal Development,100-1500,p.32.

Hình 9. Tiền Phù Nam - Óc Eo
그림 9. 푸남-옥에오 동전
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Phù Nam - Óc Eo cũng đã dần dần bị phai nhạt. 

Sự hùng mạnh của Phù Nam cũng đến lúc chấm 

dứt. Sự suy tàn và biến mất của vương quốc Phù 

Nam và thương cảng Óc Eo là do bởi một số 

nguyên nhân sau:

Trước hết, đó là do sự ra đời của những trung 

tâm kinh tế mới ở khu vực Đông Nam Á tham gia 

vào tuyến thương mại hàng hải quốc tế, tạo nên 

những tuyến đường mới mà không cần đi vào Phù 

Nam, các trung tâm đó dần phát triển vượt trội Phù 

Nam. Hơn nữa, Phù Nam vốn từ trước luôn có chức 

năng trung chuyển hàng hóa, là điểm tập kết hàng 

hóa ở các nơi mang đến là chủ yếu. Vì vậy, khi các 

trung tâm sản xuất hàng hóa đó đã có những tuyến 

đường thương mại mới và giao thương trực tiếp với 

thị trường lớn là Trung Quốc thì Phù Nam không 

còn là điểm mà họ đến nữa, như vậy Phù Nam đã 

dần mất đi những khách hàng và thị trường tiềm 

năng truyền thống trước đây.

Thứ hai, Phù Nam vốn không phải là một đế 

chế có tổ chức chặt chẽ, thống nhất dưới một bộ 

máy cai trị có quyền lực, mà chỉ là tập hợp các 

tiểu quốc với tư cách là các nước chư hầu. Mối 

quan hệ giữa chính quốc Phù Nam với các tiểu 

quốc chư hầu vô cùng lỏng lẻo và chỉ duy trì bằng 

sức mạnh quân sự chinh phục và đàn áp, cướp 

bóc của cải và bắt người làm nô lệ. Bên cạnh 

đó, qua một số bi ký giai đoạn thế kỉ 5-7 đã cho 

biết, ở thời kì hùng mạnh, các vị vua Phù Nam 

thường cho con cháu hoàng tộc kết hôn với hoàng 

tộc của Chân Lạp và nắm quyền cai quản Chân 

Lạp, vì thế chính Chân Lạp đã trở thành chỗ dựa 

vững chắc cho sức mạnh quân sự của đế chế Phù 

Nam.32) Tuy nhiên, sự liên kết lỏng lẻo đó đã dẫn 

đến cơ hội cho tiểu quốc Chân Lạp với lực lượng 

32)　�Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, Vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn 
đến thế kỉ 7, sđd, tr.267-268.

신의 위세를 지키기 위한 외교정책을 적용하고 있었다. 

푸남은 항상 중국과의 외교관계를 유지하기 위해 노력

했고, 보르네오 섬의 남쪽과 인도네시아 동쪽 지역에서 

영향력을 확장하고 있었다.

그러나 푸남-옥에오의 왕성했던 황금기 역시 점점 

옅어지고 있었다. 푸남의 용맹과 융성도 역시 끝날 때

가 되었다. 푸남 왕국과 옥에오 무역항은 다음의 몇 가

지 이유로 쇠퇴하고 사라지게 되었다.

우선 그것은 동남아에 새로운 경제 중심지가 탄생해

서 국제 무역항로에 참여하여 새로운 항로를 개척하여 

푸남을 거칠 필요가 없어졌고, 그 중심지는 점점 푸남

을 앞질렀다. 게다가 푸남은 본래부터 항상 상품의 환

적 기능과 각 지역에서 상품을 가져와 모으는 것이 주

된 역할이었다. 그렇기 때문에 그 상품을 생산하던 중

심지가 새로운 상업 항로가 생기면서 큰 시장인 중국과 

직접 교역하였고 푸남은 더 이상 그들이 도착하는 곳이 

아니었다. 그래서 푸남은 이전의 전통적인 잠재력을 가

진 시장과 고객을 점점 잃어갔다.

둘째 푸남은 권력을 가진 통치기구하의 통일되고 긴

밀한 조직을 가진 체제가 아니었고, 단지 제후국이라는 

이름의 소국을 합한 것에 불과했다. 푸남 종주국과 제

후 소국들은 아주 느슨한 관계였고 군사력으로 정복하

고 탄압하고 재물을 약탈하고 사람을 잡아다 노예로 삼

는 방식으로 유지되었다. 그 외에도 5-7세기의 일부 비

문에서 알 수 있는 것은 강력했던 시기에 푸남왕들은 

보통 왕족의 자손들을 진랍캄보디아 왕족과 결혼시켜서 

진랍의 통치권을 쥐었으며, 진랍은 푸남의 군사력이 확

고하게 선 곳이 되었다.32) 그러나 그 느슨한 결합으로 

소국 진랍이 강력한 군사력으로 내란을 일으켰다. 550

년 진랍왕은 푸남 왕을 공격하여 푸남 왕이 앙코르보레

이를 떠나 옥에오의 나푸나(Nafuna)로 도망치게 만들

었다. 627년에 이르러 푸남은 흡수되었고, 이때 푸남의 

32)　�부민쟝, 응우옌비엣, 『기원부터 7세기까지 남부 지역』, 국가정치출판사, 
하노이, 2017, pp.267-268.
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quân sự hùng mạnh gây nên cuộc nổi loạn. Năm 

550, vua Chân Lạp đã tấn công vua Phù Nam, 

khiến vua Phù Nam phải rời khỏi Angkor Borei 

mà chạy về thành Nafuna (Óc Eo). Đến năm 627 

thì bị thôn tính hẳn, lúc này các tiểu quốc chư 

hầu của Phù Nam cũng có sự vận động tách khỏi 

lệ thuộc. Tuy giai đoạn này Chân Lạp đánh chiếm 

được Phù Nam, nhưng liên tiếp trong các thế kỉ 

7-8 thường bị thế lực của vương triều Java đe dọa. 

Chân Lạp cũng không có sự khai thác, phát triển 

vùng đất này.

Tuy nhiên, vùng đất Phù Nam - Óc Eo đi đến 

diệt vong còn do một nguyên nhân quan trọng, đó 

là ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. Từ khoảng 

giữa thế kỉ 6 đã bắt đầu đợt biển tiến mới kéo dài 

hơn 800 năm.33) Nước biển dâng ngập cao hơn 

mực nước hiện nay khoảng gần 1m khiến nước 

mặn tràn ngập khắp nơi, nguồn lương thực chính 

từ những cánh đồng lúa gạo của đồng bằng Nam 

Bộ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống của 

cư dân Óc Eo gặp nhiều khốn khó, họ đã dần dần 

phải bỏ miền đất này mà ra đi, một số đã sang 

vùng đất Champa, lên miền Tây Nguyên, hoặc ra 

ngoài hải đảo, đến các trung tâm kinh tế mới ở 

Đông Nam Á tiếp tục nghề buôn bán của mình. 

Quốc gia Phù Nam với thương cảng Óc Eo một 

thời hưng thịnh đã dần đi vào dĩ vãng và biến mất 

khỏi lịch sử, chìm dưới những đầm nước ngập 

mặn suốt nhiều thế kỉ sau.

Tóm lại, vùng đất Nam Bộ Việt Nam ngày nay 

đã có thời kì tồn tại lâu dài của một đế chế biển 

hùng mạnh, nhân lực vật lực dồi dào, sản vật giàu 

có mới có thể xây dựng nên hệ thống đường kênh 

lớn, những ngôi đền đồ sộ, hay những công xưởng 

sản xuất kim hoàn lớn. Theo các nhà nghiên cứu 

33)　�Lê Xuân Diệm, Quá trình hình thành châu thổ sông Cửu Long 
(tiếp cận từ địa sử học và thư tịch học), sđd, tr.21.

각 제후국 역시 속박에서 벗어나는 운동이 있었다. 비

록 이 시기에 진랍이 푸남을 점령했지만 7-8세기에는 

보통 자바 왕조 세력으로부터 위협을 받고 있었다. 진

랍 역시 이 지역을 개발, 발전시키지는 못하였다.

그러나 푸남-옥에오 지역은 중요한 한 원인에 의해서 

상황이 더 악화되었다. 그것은 자연 조건의 영향이다. 

대략 6세기 중반부터 해수면 상승이 시작되어 800년이 

넘게 이어졌다.33) 해수면이 현재의 해수면 보다 1m 정

도 높아서 염수가 전국을 덮었고 남부 평야지역의 벼농

사로부터 얻던 식량이 심각하게 영향을 받았다. 옥에오 

주민들은 큰 어려움에 직면하게 되었고 일부는 참파 땅

으로 건너 가거나 서부 고원지대로 올라가고 또는 바다

의 섬으로, 동남아의 새로운 경제 중심지로 가서 자신

들의 장사를 계속했다. 한 때 융성했던 옥에오 무역항

을 가진 푸남 왕국은 점점 과거의 일이 되어 역사 속에

서 사라지고 수세기동안 바닷물 속에 가라앉았다.

요약하면 오늘날의 베트남 남부 지역은 오랜 역사 

속에서 물산과 인력자원이 풍부하고, 대형 운하와 수많

은 귀금속 공방 그리고 사원들과 함께 용맹스런 해양제

국 존재했던 시기가 있었다. 학자들에 따르면 지금까지 

동남아에는 옥에오처럼 독특하고 다양하고 풍부한 유

물이 넓은 면적에서 출토된 곳이 없다고 한다.34) 푸남 

왕국 시기에 번창했던 옥에오 무역항의 도시 면모가 유

적과 유물 연구의 결과를 통해서 재현된 셈이다.

33)　��레쑤언지엠, 「끄우롱강 삼각주 형성과정-지역사와 서지로의 접근」, 『옥
에오 문화와 푸남 왕국』, 2008, p.21.

34)　�르엉닌, 「푸남 국가-한 세기의 연구」, 『역사연구역사』 3(332), 2002, 
p.43.
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thì cho đến nay, trên toàn Đông Nam Á chưa có 

diện tích di chỉ nào rộng như Óc Eo với số lượng 

hiện vật phong phú, đa dạng và độc đáo đến như 

vậy.34) Thông qua kết quả nghiên cứu di chỉ và di 

vật đã tái hiện lại diện mạo đô thị thương cảng 

quốc tế Óc Eo sầm uất một thời của vương quốc 

Phù Nam.

34)　�Lương Ninh, Nước Phù Nam - Một thế kỉ nghiên cứu, T/c Nghiên 
cứu Lịch sử, số 3 (322), 2002, tr.43.
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Ngay từ đầu Công nguyên, vùng đất Nam Bộ 

Việt Nam ngày nay đã được các nhà hàng hải 

và thương nhân quốc tế biết đến là một trung 

tâm thương mại lớn nhất ở khu vực Đông Nam 

Á cổ đại, với sự tồn tại của vương quốc cổ Phù 

Nam hùng mạnh có trung tâm thương cảng Óc 

Eo trên con đường mậu dịch hàng hải nối liền 

phương Tây với phương Đông kéo dài từ thế kỉ 

1 đến thế kỉ 7. Tuy nhiên, sự thịnh vượng của 

Phù Nam-Óc Eo không phải là vĩnh cửu. Từ 

thế kỉ 7, do nhiều nguyên nhân đã dẫn đến sự 

suy vong của Phù Nam cùng thương cảng Óc 

Eo, trở thành vùng đất chiếm đóng của người 

Chân Lạp.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian gần 10 thế kỉ, 

người Chân Lạp đã không phát huy được giá trị 

của vị trí ven biển này, không có một sự quản 

lý chính thức nào cho vùng đất này. Theo kết 

quả nghiên cứu địa chất quá trình hình thành 

châu thổ sông Cửu Long, một trong những 

nguyên nhân chính dẫn đến vùng đất này trở 

thành hoang vu chính là hiện tượng nước biển 

dâng cao trung bình so với mực nước hiện nay 

기원 초부터 7세기까지 베트남 남부지역은 고대 동

남아 지역에서 강력한 영향력을 발휘했던 푸남(Phù 

Nam, 扶南) 왕국의 지배하에 있었다. 이 중 옥에오(Óc 

Eo) 무역항은 고대 동남아 지역에서 동서양을 잇는 가

장 큰 상업 중심지로 외국 선원과 무역상에게 널리 알

려져 있었다. 그러나 푸남 왕국 옥에오 무역항의 번성

은 오래가지 못했다. 7세기부터 여러 가지 이유로 푸남 

왕국이 쇠락해감에 따라 옥에오 항구 또한 점차 사라졌

고 진랍(Chân Lạp, 眞臘) 사람들이 남부지역을 차지

하게 되었다.

그러나 진랍 사람들은 10세기까지 바다와 접하는 남

부 지역의 가치를 깨닫지 못하였고 이 지역을 공식적으

로 점유하지도 못하였다. 그 배경에는 550년부터 1150

년까지 해수면이 지속적으로 상승한 영향이 컸던 것으

로 밝혀졌다. 메콩강 삼각주의 형성과정에 대한 지질학

적 연구 결과에 따르면 현재의 평균 수위(+0.8m)보다 

높게 해수면이 지속적으로 상승하였고 그에 따라 대부

분의 지역이 침수되고 황폐화되었다.

특히 우민(U Minh) 숲, 롱쑤옌(Long Xuyên) 삼각

주, 동탑므어이(Đồng Tháp Mười) 지역과 같이 사구

2.1. �Miền Nam Việt Nam�
giai đoạn từ�
thế kỉ 7 đến thế kỉ 16

2.1. �7세기-16세기의 �
베트남 남부지역 무역항
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+0,8m trong suốt giai đoạn từ năm 550 đến 

năm 1150. Nước mặn đã tràn ngập các vùng đất 

thấp ven biển, xâm nhập vào những vùng trũng 

không có giồng cát che chắn như khu vực rừng 

U Minh, Tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp 

Mười.35) Sự xâm nhập của nước biển đã ảnh 

hưởng đến môi trường sinh thái trên toàn vùng 

đất này. Do đó, vùng đất này có tên là Thủy 

Chân Lạp, nghĩa là vùng ngập nước, khác với 

vùng cao Lục Chân Lạp.

Đến thế kỉ 13, vùng đất này vẫn là vùng bị 

ngập nước, hầu như khắp nơi chỉ có những loại 

cây đước, cây tràm, tre nứa, bụi rậm,... tồn tại 

trong các đầm hồ đầy cá sấu, đỉa, muỗi, cùng 

nhiều muông thú, cọp dữ, trâu rừng,... Nơi đây 

thực sự là vùng đất hoang vu không có con người 

sinh sống.

Theo như ghi chép của nhà ngoại giao Trung 

Quốc là Châu Đạt Quan trong cuốn Chân Lạp 

phong thổ kí khi ông đến Cao Miên vào năm 

1296 đã miêu tả quang cảnh vùng đất Thủy Chân 

Lạp như sau: “Từ chỗ vào Chân Bồ (vùng Bà Rịa-

Vũng Tàu) trở đi, hầu hết cả vùng là rừng thấp 

cây rậm. Những cửa sông rộng kéo dài mấy trăm 

dặm, cổ thụ rậm rạp, cây mây leo um tùm, khắp 

nơi vang tiếng chim muông chen lẫn nhau. Đi 

đến nửa đường sông mới thấy những cánh đồng 

hoang mênh mông, tuyệt không có một gốc cây. 

Nhìn ra xa chỉ thấy cỏ cây đầy rẫy mà thôi. Trâu 

rừng họp nhau thành từng bầy đàn hàng trăm 

hàng ngàn con. Lại có giồng đất đầy tre dài dằng 

dặc mấy trăm dặm. Loại tre đó đốt có gai, măng 

rất đắng...”36)

35)　�Lê Xuân Diệm, Quá trình hình thành châu thổ sông Cửu Long 
(tiếp cận từ địa sử học và thư tịch học), in trong Văn hóa Óc Eo 
và vương quốc Phù Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học 60 năm phát 
hiện văn hóa Óc Eo(1944-2004), Nxb Thế giới, tr.21.

36)　�Châu Đạt Quan, Chân Lạp phong thổ kí, Nxb Thế giới, Hà Nội, 
2006, tr.45.

가 없는 저지대는 간수가 해안 저지대 지역에 넘쳐났

다.35) 이러한 해수의 유입은 지역 생태환경에 전반적인 

영향을 끼쳤고 이 지역의 지명도 투이쩐랍(Thủy Chân 

Lạp, 水眞臘)으로 상대적으로 높은 지역인 룩쩐랍(Lục 

Chân Lạp, 陸眞臘)과는 구별이 된다.

이 지역 대부분은 13세기에 이르기까지 해수로 잠

겨 있었다. 곳곳에 자연적으로 만들어진 웅덩이와 호

수에는 거머리, 모기가 가득하였고 호랑이, 악어, 산물

소 등 야생 동물만이 존재하였다. 맹그로브 나무와 향

나무, 대나무, 잡초 등으로 뒤덮여 황폐한 지역으로 사

람이 살지 않았다.

1292년 까오미엔(Cao Miên, 高棉, 캄보디아)을 방문

했던 중국의 사신 주달관(Châu Đạt Quan, 周達觀)은 

『진랍풍토기(Chân Lạp phong thổ kí, 眞臘風土記)』

에서 투이진랍의 땅을 다음과 같이 묘사하고 있다. 

진부(Chân Bồ, 鎭府, 현재의 바리아-붕따우 지역) 지역에

서 들어가면 대부분 지역이 맹그로브 나무, 향나무로 이루

어진 낮은 숲이다. 넓은 하천이 수백 리에 달하고 울창한 

수목과 등나무가 빽빽하며, 사방이 울리는 새소리로 가득

하다. 하천으로 가는 길 중간에 광활한 벌판을 보았는데, 

나무뿌리 하나조차 없었다. 멀리 보니 수풀로 가득할 뿐이

다. 산물소는 수백, 수천마리가 무리를 이루어 다녔다. 다

시 대나무로 빽빽한 언덕이 수십 리가 이어졌다. 그 대나

무 종은 가시가 있고, 죽순 맛은 무척 썼다.36)

17-18세기에도 이곳은 여전히 황무지였으며 무성

한 수풀만 가득 남아있었다. 18세기 레꾸이돈(Lê Quý 

Đôn)은 『무변잡록(撫邊雜錄)』에서 이곳의 풍경에 대

하여 다음과 같이 적고 있다.

껀져(Cần Giờ) 하구에서, 쏘아이랍(Soài Lạp), 끄어띠에

35)　�레쑤언지엠, 「끄우롱강 삼각주 형성과정-지역사와 서지로의 접근」, 『옥
에오 문화와 푸남 왕국』, 세계출판사, 2008, p.21.

36)　쩌우닷꽌, 『진랍풍토기』, 세계출판사, 2006, p.45.
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Đến tận thế kỉ 17-18, nơi đây vẫn còn nhiều nơi 

hoang vu, rừng rậm trải dài. Lê Quý Đôn trong 

Phủ biên tạp lục thế kỉ 18 cũng ghi chép về quang 

cảnh nơi đây: “Từ cửa biển Cần Giờ, Soài Lạp, 

Cửa Tiểu, Cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm hàng 

nghìn dặm.”37)

Theo Pierre Dupont nhận xét: “Người Chân 

Lạp đã chiếm lấy Phù Nam nhưng chưa bao giờ 

làm chủ được vùng đất thấp này. Đối với họ, 

vùng hạ lưu sông Cửu Long cận biển là một trở 

lực to lớn, đồng thời là một thách đố của thiên 

nhiên. Họ đã bị khuất phục. Suốt gần 10 thế 

kỉ (từ thế kỉ 7 đến thế kỉ 17), họ chẳng hề khai 

phá được vùng đất này, mãi cho đến khi người 

Việt tràn đến.”38)

Từ thế kỉ 14-15, một số người dân Khmer do 

không chịu nổi sự thống trị hà khắc của đế chế 

Angkor và bị bắt làm tù binh chiến tranh của 

người Ayutthaya (Thái Lan), họ đã trốn xuống 

đồng bằng sông Cửu Long, sinh sống rải rác trên 

các giồng đất cao hẻo lánh, không có ai quản lý. 

Những người Khmer này chủ yếu khai thác hái 

lượm, trồng cây nông nghiệp.

Từ thế kỉ 16, tình hình triều Lê của Đại Việt 

lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Nội 

chiến và chia cắt giữa Lê - Mạc, Trịnh - Nguyễn 

xảy ra liên miên. Một số cư dân người Việt do 

không chịu được cảnh chiến tranh, đói khổ, họ 

đã theo đường biển di cư dần vào vùng đất miền 

nam sinh sống. Người Việt chủ yếu săn bắt thủy 

hải sản và trồng trọt.

Bối cảnh chính trị hỗn loạn đã khiến Nguyễn 

Hoàng vào trấn thủ vùng Thuận Quảng. Họ 

Nguyễn vừa phải chống lại áp lực của họ Trịnh 

37)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.129.

38)　�Pierre Dupont, dẫn theo Trương Minh Đạt, Nghiên cứu Hà Tiên, 
Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2008, tr.31.

우(Cửa Tiểu), 끄어다이(Cửa Đại)에 이르기까지 전체가 

다 수천리에 걸쳐 조밀한 숲이 우거졌다.37)

피에르 듀퐁(Pierre Dupont)의 견해에 따르면 진랍

(眞臘) 사람은 푸남 왕국을 차지하였으나 이 저지대의 

주인노릇을 한 적이 없다. 그들에게 있어 바다 근처 메

콩 강 하류 지역은 거대한 장애임과 동시에 자연의 시

련이었으며, 그들은 이미 굴복 당했다. 7세기에서 17세

기에 이르는 10세기 동안 베트남인들이 몰려올 때까지 

그들은 이 지역을 전혀 개척하지 못했다.38)

14-15세기부터 앙코르 체제의 핍박과 통치를 견디지 

못했던 크메르인과 태국 아유타야(Ayutthaya)와의 전

쟁 포로로 잡혀갔던 일부 크메르인들은 메콩 강 델타로 

탈출했고, 남부지역의 한적한 고지대 사구에 퍼져 살았

다. 아무도 이 크메르인들을 관리하지 않았으며 주로 

수렵과 채집, 농산물 재배를 통해 살아남았다.

16세기부터 다이비엣(Đại Việt, 大越)의 레(Lê) 조

정은 정치적으로 공황상태가 되었다. 레 왕조와 막

(Mạc) 왕조, 찐(Trịnh)씨와 응우옌(Nguyễn) 군주 간 

분쟁과 내전이 끊이지 않고 벌어졌다. 전쟁과 기근을 

견디다 못한 베트남인 일부가 연안 해로를 따라 점차 

남부지역으로 이주하였고 그들은 주로 어로 및 경작을 

통해 생활을 영위했다.

혼란스러운 정치적 상황은 응우옌호앙(Nguyễn 

Hoàng, 阮潢, 베트남의 후 레 왕조(1533-1788년) 응우옌 

주(현재 베트남 중부지역)의 제1대 군주(1558년-1613년)이다. 

응우옌 주는, 廣南國, 1558년-1777년)은 베트남의 후 레 왕조 

중신이었던 응우옌호앙이 현재의 베트남 중부지역에 구축한 

반독립 국가를 가리킨다. 당시 백성들은 당쫑(Đàng Trong, 

塘中), 외국에서는 꽝남(廣南)이라고 불렀다)을 투언꽝

(Thuận Quảng) 지역으로 들어오게 했다. 응우옌 군

37)　�레꾸이돈, 응고랍치 번역, 『무변잡록』, 하노이대학교, 1959, p.129.

38)　�Pierre Dupont, 쯔엉민닷 번역, 『하티엔연구』, 청소년출판사, 호찌민, 
2008, p.31.



043

2. 베트남 남부지역의 황무지 개척과 재생

đang nắm quyền hành ở Đàng Ngoài, vừa phải 

tìm cách để sinh tồn và phát triển vùng đất 

Đàng Trong.

Từ giữa thế kỉ 16, chúa Nguyễn đã thực hiện 

nhiều chính sách phát triển kinh tế Đàng Trong, 

mở rộng lãnh thổ về phương nam, không ngừng 

tăng cường các mối quan hệ với các nước láng 

giềng phía nam như Champa, Chân Lạp (Cao 

Miên), Xiêm (Thái Lan). Cũng nhờ mối quan hệ 

giữa Đại Việt và Cao Miên, chúa Nguyễn luôn 

có những sách lược giúp các vua Cao Miên thần 

phục, các vua Cao Miên nhiều lần chính thức 

dâng vùng đất hoang Thủy Chân Lạp cho Đại Việt, 

cư dân người Việt vào đây khai hoang canh tác 

ngày càng đông đúc, xây dựng vùng đất mới miền 

Nam Việt Nam.

주는 당응와이(Đàng Ngoài)에서 권력을 잡고 있던 찐

(Trịnh)씨의 압력에 대항하는 한편 당쫑(Đàng Trong, 

塘中) 지역에서의 생존과 개발 방안을 모색했다.

16세기 중엽부터 응우옌 군주는 당쫑 지역의 경제 

개발 정책을 실행하여 남부지역으로 영토 확장을 꾀했

으며, 남부 인근 국가인 참파(Champa), 진랍, 까오미

엔, 시엠(Xiêm, 태국) 등과 관계 강화를 멈추지 않았

다. 다이비엣과 까오미엔 간 관계로 인해 응우옌 군주

는 항상 까오미엔 왕이 복종할 전략을 가지고 있었으

며, 여러 차례 까오미엔 왕은 투이진랍의 미개척 영토

를 다이비엣에 바쳤다. 그리고 남부지역에 베트남인들

이 지속적으로 유입되고 인구가 늘어남에 따라 황무지 

개간과 영토 확장이 이뤄지게 되었다.
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Từ sau khi chúa Nguyễn vào trấn giữ vùng 

Thuận Quảng (1558), nhằm mở rộng lãnh thổ và 

phát huy sức mạnh, đã vô cùng khôn khéo sử 

dụng nhiều nhân tài kiệt xuất như Nguyễn Cư 

Trinh, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cửu Vân,... với 

chiêu thức “tằm ăn dâu” tiến dần mở rộng vùng 

đất hoang phía nam. Chúa Nguyễn khuyến khích 

di dân từ các vùng Thuận Quảng tiến vào khai 

hoang vùng đất Mô Xoài tức Bà Rịa - Vũng Tàu và 

Đồng Nai. 

Trong Việt sử xứ Đàng Trong của Phan Khoang 

cho biết: “Từ thế kỉ 17 đã có nhiều người Việt 

Nam đến hai xứ Đồng Nai và Mỗi Xuy của Chân 

Lạp, tức Biên Hòa và Bà Rịa ngày nay, để vỡ đất 

làm ruộng. Vua Chân Lạp là Chey Chetta II muốn 

tìm một đối lực để chống lại lân bang Tiêm La (tức 

Thái Lan) nguy hiểm kia, đã xin cưới một công nữ 

là con chúa Nguyễn làm hoàng hậu, trông mong 

được sự ủng hộ của triều đình Thuận Hóa.

Năm 1620, nhằm mở rộng quan hệ bang giao, 

chúa Nguyễn đã gả công chúa Ngọc Vạn cho vua 

Chân Lạp là Chey Chetta II. Sau khi kết hôn, công 

chúa Ngọc Vạn đã đem theo nhiều người Việt đến 

응우옌(Nguyễn) 군주는 1558년 투언꽝(Thuận 

Quảng) 지역을 확보한 이후 응우옌끄찐(Nguyễn Cư 

Trinh), 응우옌흐우까인(Nguyễn Hữu Cảnh), 응우옌

끄우번(Nguyễn Cửu Vân) 등 뛰어난 인물들을 등용

하였다. 적절한 인재의 등용과 누에가 뽕잎을 먹는 것

처럼 지속적으로 황무지를 개간하여 남쪽으로 영토를 

확장하고 세를 과시하였다. 응우옌 군주는 투언꽝 지

역에서 모쏘아이(Mô Xoài) 즉 바리아(Bà Rịa)-붕따우

(Vũng Tàu)와 동나이(Đồng Nai) 지역으로 이전을 독

려했다.

판코앙(Phan Khoang)의 『당쫑 지역의 베트남 역

사』에 따르면 17세기부터 수많은 베트남 사람들이 진

랍(Chân Lạp, 眞臘)의 동나이와 모이쑤이(Mỗi Xuy), 

즉 오늘날의 비엔호아(Biên Hòa)와 바리아에 논을 일

구기 위해 왔다고 한다. 진랍의 왕 체이체따 2세(Chey 

Chetta Ⅱ)는 위험한 이웃인 띠엠라(Tiêm La, 태국)에 

대항하기 위한 대책을 찾고자, 응우옌 군주의 딸을 황

후로 삼고자 청혼을 하고 투언화[Thuận Hóa, 오늘날 

후에(Hue)] 조정의 지지를 얻고자 했다.

1620년 외교 관계를 확대하기 위해 응우옌 군주는 

2.2. �남부지역의 개척과 �
영토 확장

2.2. �Công cuộc khẩn hoang, 
mở mang bờ cõi 
phương Nam
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đất Chân Lạp, trong đó có người được tuyển làm 

quan trong triều đình, một nhóm người khác thì 

mở xưởng sản xuất thủ công và hình thành các 

thương điếm buôn bán hàng hóa. 

Năm 1623, một phái bộ của chúa Nguyễn đã 

đến Oudong yêu cầu được lập cơ sở trạm thu thuế 

hàng hóa ở Prey Nokor (Sài Côn tức Sài Gòn - Chợ 

Lớn) và Kas Krobei (Bến Nghé). Vua Chey Chetta 

chấp thuận, và triều đình Thuận Hóa khuyến 

khích người Việt di cư đến đất ấy làm ăn, đồng 

thời để giúp chính quyền Cao Miên gìn giữ trật tự 

đã phái một tướng lĩnh đến đóng ở Prey Nokor. 

Vùng đất từ Prey Nokor trở ra bắc đến biên giới 

Chiêm Thành (tức là các vùng Sài Gòn, Bà Rịa, 

Biên Hòa) đã có nhiều người Việt đến ở và khai 

thác đất đai.”39) Như vậy, vào giai đoạn này cư dân 

Việt đã sinh sống ở hầu khắp miền Đông Nam Bộ 

và Sài Gòn.

Từ trước năm 1621, chúa Nguyễn đã giúp đỡ 

vua Chân Lạp tăng cường lực lượng quân sự như 

cung cấp vũ khí, chiến thuyền và mộ binh để 

chống lại người Xiêm. Vì thế mà vũ khí của Đàng 

Trong đã lừng danh và nổi tiếng khắp các nơi qua 

đường biển cũng như đường bộ.40)

Năm 1642, ở Chân Lạp có sự tranh giành ngôi 

vua, Nặc Ông Chân đã kết hôn với người Mã Lai 

và nhờ sự trợ giúp của bọn thuộc hạ người Chàm 

và người Mã Lai giết Outey và Ang Non I mà lên 

làm vua. Năm 1658, con của Outey là So và Ang 

Tan nổi binh đánh Nặc Ông Chân và xin trợ giúp 

của chúa Nguyễn.

Sự kiện tháng 9 năm 1658, vua Chân Lạp là Nặc 

Ông Chân xâm lấn lãnh thổ cực nam của Đàng 

Trong, chúa Nguyễn Phúc Tần sai Phó tướng Trấn 

39)　�Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong 1558-1777, Nhà sách Khai 
Trí, 1967, tr.400-402.

40)　�Christophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nxb Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2014, tr.84.

응옥반(Ngọc Vạn) 공녀(公女)를 진랍왕 체이체따 2세

와 결혼시켰다. 응옥반 공녀는 결혼 후 수많은 베트남

인들을 진랍으로 데리고 갔으며, 그 중 일부는 조정의 

관리가 되기도 하였다. 다른 무리들은 공예품 제작과 

상품 판매를 위한 공방을 열거나 무역상을 세웠다.

1623년 응우옌 군주의 사절단(使節團)이 우동

(Oudong)에 도착해 프레이 노코[Prey Nokor, 오늘날 

사이곤(Sài Gòn)-쩌런(Chợ Lớn) 지역]와 카스 크로베이

(Kas Krobei, 오늘날 벤예)에 무역을 위한 세관 설치를 

요구하였다. 체이체따왕은 이를 받아들었고, 투언화 조

정은 그 지역에 베트남인의 생계를 위한 이주를 장려

하는 한편, 까오미엔(Cao Miên, 高棉, 캄보디아) 정권

이 질서를 유지할 수 있도록 프레이 노코에 주둔할 장

수(將帥)와 병사(兵士)를 파견하였다. 프레이 노코에서 

북쪽으로 찌엠타인(Chiêm Thành, 사이곤-바리아-비엔

화 지역) 접경지역에 베트남인들이 많이 유입되었으며 

토지를 개간했다.39)

이처럼 이 기간 베트남 남동부와 사이곤 거의 대부

분 지역에 베트남 이주민이 살았다.

응우옌 군주는 1621년 이전부터 진랍 왕에게 무기와 

전투함, 병사를 공급하여 군사력을 강화할 수 있도록 

하였고 시암(Xiêm)인을 물리치도록 도왔다. 이로 인해 

당쫑(Đàng Trong, 塘中)의 무기는 바다와 육지 모든 

지역에서 뛰어나다고 정평이 났다.40)

1642년 진랍에서 왕위를 차지하기 위한 다툼이 벌어

졌다. 말레이인과 결혼한 낙옹쩐(Nặc Ông Chân, 1659

년 이후 진랍(眞臘)의 왕)은 참파(Champa)인과 말레이 

사람들의 지원에 힘입어 오테이(Outey)와 앙논이(Ang 

Non I)를 살해하고 왕이 되었다. 1658년 오테이의 아

들 소(So)와 앙딴(Ang Tan)이 군사를 일으키자 낙옹쩐

은 응우옌 군주에게 도움을 청했다.

39)　�판코앙, 『당쫑 지역의 베트남 역사』, 카이트라이서적, 1967, pp.400-402.

40)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑땅 지역』, 호찌
민시출판사, 2014, p.84.
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Biên là Tôn Thất Yến Vũ Hầu, Cai đội Xuân Thắng 

Hầu, Tham mưu Minh Lộc Hầu đem 3.000 quân 

tiến vào Mỗi Xuy (Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay) đón 

đánh Nặc Ông Chân. Nặc Ông Chân bị bắt sống 

và đưa về dinh Quảng Bình. Chúa Nguyễn Phúc 

Tần tha tội cho Nặc Ông Chân và sai hộ tống về 

nước, khiến làm phiên thần, hàng năm nộp cống 

cho chúa Nguyễn.41)

Năm 1659, Nặc Ông Chân mất, chúa Nguyễn 

phong So làm vua Chân Lạp. Từ đó lưu dân người 

Việt đến ở Gia Định, Mỗi Xuy (Bà Rịa) và Đồng 

Nai - Biên Hòa ngày càng đông, ban đầu sống 

xen lẫn với người Khmer, khai khẩn ruộng đất. 

Nhưng lúc đó người Khmer không muốn sống 

chung với những người thuộc văn hóa khác và 

thuộc một nước mạnh hơn, nên hễ người Việt 

tiến đến đâu thì họ lánh đi nơi khác, không tranh 

giành, ngăn trở.42)

Năm 1672, chúa Nguyễn đánh thắng chúa 

Trịnh, lấy sông Gianh ở Quảng Bình làm ranh giới 

giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Trong thế kỉ 17-18, chúa Nguyễn đã thành công 

trong việc Nam tiến, mở rộng đất đai của nước 

Việt, do biết kết hợp các điều kiện tự nhiên và 

con người, áp dụng những chính sách di cư khẩn 

hoang, khuyến khích lớp người Việt, người Hoa 

phiêu tán cùng nhóm người Khmer, người Chăm 

vào khai khẩn đất hoang, sử dụng quân đội đồn 

trú, thiết lập mối quan hệ đồng minh dưới nhiều 

hình thức với Cao Miên-Chân Lạp, nhanh chóng 

xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên 

vùng đất Nam Bộ.

Thứ nhất, Thủy Chân Lạp lúc đó dù là thuộc 

đất của Chân Lạp - Cao Miên, nhưng lại hoàn toàn 

không có sự quản lý chính thức, trải qua nhiều thế 

41)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tập Trung, Nha Văn 
hóa, 1972, tr.7.

42)　Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong 1558-1777, sđd, tr.405.

1658년 9월 진랍왕 낙옹쩐은 당쫑의 최남단 영토

를 침범하였다. 이에 응우옌푹떤(Nguyễn Phúc Tần) 

군주는 쩐비엔(Trấn Biên)의 부장 똔텃옌(Tôn Thất 

Yến)에게 명하여 쑤언탕허우(Xuân Thắng Hầu)와 그

의 참모 민록허우(Minh Lộc Hầu) 등 3,000명의 군사

를 데리고 모이쑤이(Mỗi Xuy, 오늘날 바리아-붕따우)에

서 낙옹쩐을 물리치라 하였다. 낙옹쩐은 생포되어 꽝빈

(Quảng Bình)으로 붙잡혀 왔다. 응우옌푹떤 군주는 낙

옹쩐의 죄를 용서하고 포로와 함께 귀국을 명하였다. 이

로 인해 낙옹쩐은 매년 응우옌 군주에 조공을 바쳤다.41)

1659년 낙옹쩐이 사망하고 응우옌 군주는 그의 아들 

소를 진랍의 왕으로 봉했다. 그때부터 베트남 유민들이 

쟈딘(Gia Định), 모이쑤이 및 동나이-비엔화 지역에 유

입되기 시작하였고, 초기에는 크메르인들과 섞여 살면

서 토지를 개간하였다. 그러나 당시 크메르인들은 다른 

문화를 가진 사람들과 더 강한 국가 사람들과 함께 살

기를 원하지 않았기 때문에 베트남인들이 어디에 이르

던지 그들은 다른 지역으로 피해서 떠나갔고, 다투거나 

장애가 되지 않았다.42)

1672년 응우옌 군주는 찐(Trịnh) 군주를 물리치

고, 꽝빈성 쟈인(Gianh)강을 당쫑과 당응와이(Đàng 

Ngoài)의 경계로 삼았다.

17-18세기에 응우옌 왕조는 남진(南進)에 성공하고 

베트남 영토를 확대하였다. 자연과 인간을 조화시킬 수 

있는 조건을 잘 알아 이주 정책을 적극적으로 추진하였

으며, 베트남인, 중국인, 크메르인, 참족 등 많은 이주

민과 함께 황무지 개간을 장려하였다. 군대를 주둔하여 

진랍-까오미엔과 여러 형태로 동맹관계를 맺었으며 빠

르게 남부지역 영토를 확립하고 주권을 강조하였다.

응우옌 왕조가 남부지역 영토를 빠르게 확립할 수 

있었던 배경은 크게 다섯 가지를 들 수 있다. 첫째, 당

시 투이진랍(Thủy Chân Lạp, 水眞臘)은 진랍과 까오

41)　�찐화이득, 『가정성통지』 중집, 문화학과, 1972, p.7.

42)　판코앙, 『당쫑 지역의 베트남 역사』, p.405.
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kỉ thì vùng đất này hóa hoang vu, chỉ toàn rừng 

rậm, cá sấu, muông thú, muỗi, đỉa, cọp,... Trong 

dân gian có câu rằng: “Chèo ghe sợ sấu cắn chân, 

xuống sông sợ đỉa lên rừng cọp um”. 

Thứ hai, Chúa Nguyễn đã có những mưu lược 

sáng suốt, lại được nhiều tướng giỏi giúp đỡ, 

cùng thực hiện việc khai hoang, mở rộng đất 

đai. Chúa Nguyễn điều phái các tướng giỏi đi dẹp 

yên bờ cõi, đào khơi kênh rạch, tạo các đường 

thủy lộ thuận lợi cho các vùng miền qua lại, đốc 

thúc di dân người Việt vào khai khẩn đất hoang: 

Năm 1699, Nguyễn Hữu Cảnh đem quân dẹp yên 

quân Cao Miên vùng Nam Vang, và khai hoang 

vùng sông Hậu Giang; Năm 1705, Nguyễn Cửu 

Vân thừa lệnh hành quân lên Cao Miên đánh tan 

quân Xiêm giúp Nặc Ông Yêm, khi trở về Nguyễn 

Cửu Vân đã cho trú quân ở Vũng Gù (Tân An), 

lập đồn điền, đào kênh rạch Vũng Gù ăn thông 

với rạch Mỹ Tho, nối sông Vàm Cỏ Tây với sông 

Tiền Giang,..43)

Thứ ba, chúa Nguyễn đã thiết lập mối quan hệ 

đồng minh dưới nhiều hình thức với Cao Miên-

Chân Lạp. Trong quá trình bang giao với Cao 

Miên, nhiều lần chúa Nguyễn đã giúp đỡ vua Cao 

Miên. Cao Miên đã chính thức trở thành phiên 

thuộc cho Đại Việt. Các vua Cao Miên đã thường 

xuyên cống nạp, dâng tặng những mảnh đất sình 

lầy hoang vu đó cho chúa Nguyễn. Những cuộc 

trao đổi cống nạp, bang giao trong hòa bình đã 

khiến mảnh đất Thủy Chân Lạp chính thức trở 

thành lãnh thổ của Việt Nam.

Thứ tư, chúa Nguyễn chính thức xây dựng 

bộ máy chính quyền và quân đội bảo vệ, nhanh 

chóng xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ 

trên vùng đất Nam Bộ. Để chính thức hóa quản 

43)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.45, 60.

미엔 영토에 속해 있었으나 공식적인 관리가 전혀 이루

어지지 않아 수 세기를 지나오며 토지가 황폐화되고 모

기, 거머리 등 해충과 악어, 호랑이 등 야생동물만이 가

득했다. 그에 따라 민간에서는 강에 빠지면 거머리가 

달라붙고, 쪽배를 저으면 악어가 다리를 물 것 같고, 수

풀에는 사나운 호랑이가 두렵다는 표현이 생겼다.

둘째, 응우옌 군주는 군략이 뛰어난 데다 뛰어난 장

수들을 등용하여 황무지 개간과 영토 확장을 꾀하였다. 

응우옌 군주는 뛰어난 장수들을 통해 국경지대를 평정

하였고, 지역 간 교역을 위하여 수로를 조성하고 베트

남인들의 이주를 장려하여 황무지의 개간을 독려하였

다. 이러한 정책은 다음의 기록을 통해서도 확인할 수 

있다.

1699년 응우옌흐우까인은 군사를 이끌어 프놈펜의 까오미

엔군을 진압하였고 허우쟝(Hậu Giang) 지역을 개간하였

다. 1705년 응우옌끄우번은 까오미엔 지역으로 진군하여 

낙옹옘(Nặc Ông Yêm)을 돕는 시암군을 격파하였다. 응

우옌끄우번은 돌아갈 때 붕구[Vũng Gù, 오늘날 떤안(Tân 

An)]에 군대를 주둔하여 둔전을 만들었고, 운하를 파 붕구

가 미토(Mỹ Tho) 운하, 밤꼬떠이(Vàm Cỏ Tây)강과 띠엔

쟝(Tiền Giang)강과 이어질 수 있도록 연결하였다.43)

셋째, 응우옌 군주는 진랍-까오미엔과 여러 형태의 

동맹 관계를 수립하였다. 응우옌 군주가 까오미엔 왕을 

수차례 지원해줌으로써 까오미엔과의 외교관계에 우위

를 점할 수 있었다. 때문에 까오미엔은 정식으로 다이

비엣(Đại Việt, 大越)의 조공국(朝貢國)이 되었다. 까

오미엔의 왕들은 수시로 공납을 하였고, 응우옌 군주에

게 습지로 이뤄져 쓸모없는 땅을 헌납하였다. 이와 같

은 공납이나 외교관계는 투이진랍 토지가 정식으로 베

트남 영토로 편입될 수 있게 하였다.

넷째, 응우옌 군주는 남부지역의 영토 확장을 위하

43)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.45, 60.
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lý lãnh thổ về mặt hành chính, năm 1698, chúa 

Nguyễn đã sai Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào 

kinh lý vùng đất mới phương Nam, đặt tên cho 

vùng đất này là phủ Gia Định, bao gồm 2 huyện 

là Tân Bình có dinh Phiên Trấn và huyện Phước 

Long có dinh Trấn Biên. 

Năm 1744, đất Nam Bộ bao gồm 3 dinh (Trấn 

Biên, Phiên Trấn, Long Hồ) và một trấn Hà Tiên.

Năm 1756, vua Cao Miên là Nặc Ong Nguyên 

dâng đất hai phủ Tầm Đôn và Lôi Lạp (Soài 

Lạp) xin chuộc tội vì đã đánh người Côn Man 

(người Chăm). Hai phủ này được nhập vào 

Châu Định Viễn.44)

Năm 1757, ở Nam Vang có loạn, vua Cao Miên 

là Nặc Ong Ton chạy về Hà Tiên xin làm con 

nuôi của Mạc Thiên Tứ, chúa Nguyễn giúp Nặc 

Ong Ton lên làm vua Cao Miên. Để trả ơn, Nặc 

Ong Ton xin dâng đất Tầm Phong Long. Chúa 

Nguyễn cho sáp nhập vùng đất này vào trấn Hà 

Tiên do Mạc Thiên Tứ quản lý, đặt đạo Đông 

Khẩu ở Sa Đéc, đạo Tân Châu ở Tiền Giang, đạo 

Châu Đốc ở Hậu Giang, dùng quân Long Hồ bảo 

vệ các đạo này.45)

Năm 1779, đất Gia Định gồm 4 dinh (Trấn Biên, 

Phiên Trấn, Vĩnh Trấn, Trấn Định) và một trấn Hà 

Tiên. Năm 1802, đổi tên phủ Gia Định thành trấn 

Gia Định và đặt trấn quan cai quản cả ngũ trấn: 

trấn Phiên An (Bến Nghé - Sài Gòn), trấn Biên 

Hòa (Đồng Nai - Bà Rịa), trấn Định Tường (Vũng 

Gù - Mỹ Tho), trấn Vĩnh Long (Long Hồ - Sa Đéc), 

trấn Hà Tiên (Cà Mau - Rạch Giá).

Đến thế kỉ 18, chủ quyền Việt Nam đã mở 

rộng đến tận Hà Tiên và mũi Cà Mau, bao gồm 

các hải đảo ngoài Biển Đông và vịnh Thái Lan. 

Chúa Nguyễn đã sớm có ý thức khẳng định chủ 

44)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, tr.153; 
Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.58.

45)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.103.

여 신속하게 통치체계를 수립하고 군대를 주둔시켜 주

권을 확립하였다. 영토관리를 위한 행정조치로 1698년 

응우옌 군주는 응우옌흐우까인을 장기적으로 남부 영

토로 보내어 시찰하도록 하였고, 이 땅을 쟈딘부라 칭

하였다. 피엔쩐(Phiên Trấn) 군영이 있는 떤빈(Tân 

Bình)현과 쩐비엔(Trấn Biên)군 영이 있는 프억롱

(Phước Long)현으로 나누었다. 

1744년 남부에는 쩐비엔, 피엔쩐, 롱호(Long Hồ) 

등 3개의 영과 하띠엔(Hà Tiên)진이 있었다.

1756년 까오미엔의 왕 낙옹응우옌(Nặc Ong 

Nguyên)은 떰돈(Tầm Đôn)과 로이랍[Lôi Lạp, 쏘아이

랍(Soài Lạp)] 두 부의 땅을 응우옌 군주에게 바치며 꼰

만(Côn Man, 참파)을 침략한 것에 대하여 속죄를 청하

였고, 이 두 부는 딘비엔(Định Viễn)주에 편입되었다.44)

1757년 프놈펜 남방(Nam Vang)에서 난이 일어났

다. 까오미엔의 왕 낙옹똔(Nặc Ong Ton)이 하띠엔으

로 와서 막티엔뜨(Mạc Thiên Tứ)의 양자가 되기를 

청하였고, 응우옌 군주는 낙옹똔을 까오미엔의 왕으

로 삼았다. 이에 낙옹똔은 감사의 의미로 떰퐁롱(Tầm 

Phong Long) 영토를 응우옌 군주에게 바쳤다. 응우

옌 군주는 이 땅을 막티엔뜨가 관리하는 하띠엔진에 

편입시키고, 싸댁(Sa Đéc)에는 동커우(Đông Khẩu)

를 띠엔쟝에는 떤쩌우(Tân Châu), 허우장에는 쩌우독

(Châu Đốc)을 설치하여, 롱호군이 이 세 지역을 보호

하게 하였다.45)

1779년 쟈딘 땅에는 4개의 관청[쩐비엔, 피엔쩐, 빈

쩐(Vĩnh Trấn), 쩐딘(Trấn Định)]과 하띠엔진이 설

치되어 있었다. 1802년 쟈딘부를 쟈딘진으로 바꾸고 

쩐꽌(trấn quan, 鎭官)을 설치하여 전부 다섯 개군 피

엔안(Phiên An)진[오늘날 벤응헤(Bến Nghé)-사이

곤 지역], 비엔호아진(오늘날 동나이-바리아 지역), 딘

44)　�응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, p.153.; 찐화이득, 『가정성통지』, 
p.58.

45)　찐화이득, 『가정성통지』, p.103.
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quyền của Việt Nam đối với các đảo và quần đảo 

ở Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa. Chúa Nguyễn cho lập đội Hoàng 

Sa trấn giữ các quần đảo giữa Biển Đông, đồng 

thời lập ra đội Bắc Hải dưới sự kiểm soát của đội 

Hoàng Sa, có nhiệm vụ khai thác hóa vật, kiểm 

tra, kiểm soát, thực thi chủ quyền của Việt Nam 

ở khu vực. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn 

có viết: “Họ Nguyễn đã cho lập đội Hoàng Sa, gồm 

70 người, lấy người An Vĩnh sung vào, thay phiên 

mỗi năm cứ tháng 3 nhận giấy hành sai, mang 

lương thực đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền 

câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo Hoàng 

Sa. Ở đấy tha hồ bắt chim bắt cá mà ăn. Lấy được 

hóa vật của tàu đắm như là tiền, bạc, đồng, chì, 

thiếc, đồ sứ, ngà voi, gươm, sáp ong, đồi mồi, 

ba ba, hải sâm,... rất nhiều. Đến tháng 8 thì về 

Cửa Eo, đến kinh thành Phú Xuân để nộp”, “Họ 

Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, lấy người ở thôn Tứ 

Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, 

ai tình nguyện đi thì cấp giấy hành sai, miễn cho 

tiền sưu cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền câu 

nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo 

ở Hà Tiên, tìm kiếm các đồ vật của tàu đắm và 

các thứ đồi mồi, ba ba, bào ngư, hải sâm,.. Đội 

Bắc Hải do Cai đội Hoàng Sa kiêm quản”.46)

Thứ năm, để mở mang, khẩn hoang thành 

công vùng đất hoang rộng lớn miền Nam Việt 

Nam, chúa Nguyễn đã có được sự hỗ trợ cực lớn 

từ nguồn chủ lực chính là những người dân phiêu 

tán di cư từ nhiều nơi khác đến:

- Chiếm đa số là các nhóm di dân của người 

Việt từ thế kỉ 16-17, các cuộc chiến tranh Lê - Mạc 

(1533-1677), Trịnh - Nguyễn (1627-1672) liên miên, 

sự bóc lột của quan tham, địa chủ, lại thêm nạn 

thiên tai hạn hán, đói khổ đã đẩy cuộc sống của 

46)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.37.

뜨엉(Định Tường)진(오늘날 붕구-미토 지역), 빈롱

(Vĩnh Long)진(오늘날 롱호-싸댁 지역), 하띠엔(Hà 

Tiên)진[오늘날 까마우(Cà Mau)-락쟈(Rạch Giá)]을 

다스렸다.

18세기까지 베트남의 영역은 동해와 태국만의 섬들

을 포함한 하띠엔과 까마우 곶까지 있었다. 응우옌 군

주들은 일찌감치 동해의 섬들과 군도에 대한 주권의식

을 가지고 있었다. 특히 응우옌 군주는 호앙사에 진(鎭)

을 설치하고 군대를 주둔시켜 장사 군도를 비롯한 동

해 내 군도들을 수호하였다. 동시에 호앙사부대의 감찰 

하에 박하이(Bắc Hải, 北海)부대를 창설하여 지역에서 

베트남의 주권을 수호하는 임무를 맡았다. 레꾸이돈의 

『무변잡록(Phủ biên tạp lục, 撫邊雜錄)』은 다음과 같

이 기록하였다.

응우옌 군주는 안빈(An Vĩnh) 사람 70명으로 구성된 호

앙사 부대를 창설하고, 매년 3월에 임명장을 내렸다. 6개

월간의 충분한 식량을 가지고, 작은 선박 5척으로 3일 낮, 

3일 밤을 가야 호앙사섬에 다다른다. 여기서는 새도 잡고 

물고기도 잡아서 먹는다. 침몰 선박에서 동전, 은, 동, 납, 

주석, 도자기, 상아, 검, 총, 봉밀, 자라, 해삼 등이 확인되

었으며, 침몰 선박의 물품들을 차지할 것들이 무척 많다. 

8월이면 끄어애오(Cửa Eo) 수도인 푸쑤언[Phú Xuân, 

현재의 후에(Huế)]에 가서 바친다.

응우옌 군주는 빈투언(Bình Thuận)에 있는 뜨찐(Tứ 

Chính) 마을 사람과 까인즈엉(Cảnh Dương) 마을 사람

들 중 지원자를 뽑아 북해 부대를 설립하였고, 세금을 면

제해 주거나 북해 지방으로 배를 타고 출입할 수 있는 권

한을 주어 왕래할 수 있게 하였다. 이들은 꼰론(Côn Lôn)

섬과 하띠엔의 여러 섬에서 난파선의 유물과 바다거북, 자

라, 전복, 해삼 등 해산물을 자유롭게 획득할 수 있었다. 

또한 호앙사 부대에서 북해 부대의 관리를 겸하였다.46)

46)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.37.
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người dân lâm vào cảnh khốn khó. Những lưu 

dân miền Thuận Quảng, Bắc Hà đã buộc phải bỏ 

làng đi tha hương, họ đã liều mình vượt biển trên 

những phương tiện thuyền buồm, ghe bầu, kéo về 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long để sinh sống. 

Họ đã đến Mô Xoài (Bà Rịa), rồi theo sông Đồng 

Nai khai phá vùng Long Thành, Bến Gỗ, Bình Đa, 

Cù Lao Phố, Chợ Đồn, một bộ phận ngược sông 

Tiền qua cửa Soài Lạp, cửa Đại, cửa Tiểu tiến vào 

khai thác vùng Mỹ Tho, Gò Công, một số khác đi 

xa hơn, đến tận Mang Khảm - Hà Tiên sinh sống. 

Chúa Nguyễn đã áp dụng nhiều biện pháp 

khuyến khích và áp chế di dân người Việt vào 

khai khẩn đất hoang. Các tù nhân bị lưu đày, các 

binh lính đào ngũ hoặc giải ngũ, người trốn tránh 

binh dịch, nhiều người nghèo, thầy lang, thầy đồ 

nghèo đều được kêu gọi đi khai hoang. Bên cạnh 

đó, nhiều người giàu có, địa chủ được kêu gọi đi 

vào Nam, họ có tiền bạc, có phương tiện, nhân 

lực giúp việc khai hoang thuận lợi, và họ cũng 

nhanh chóng chiếm hữu được nhiều ruộng đất. 

Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn đã viết: “Miền 

Đồng Nai về phủ Gia Định từ cửa bể Cần Giờ, cửa 

Soài Lạp, cửa Đại và cửa Tiểu đều là rừng rậm 

đến hơn nghìn dặm. Đấy là đất trước kia họ Nguyễn 

đã đánh Cao Miên mà lấy được. Họ Nguyễn chiêu 

mộ những dân có của ở Quảng Nam, Điện Bàn, 

Quảng Ngãi và Qui Nhơn đến ở để khai khẩn đất 

hoang thành ruộng lúa tốt, ai khai hoang được thì 

có quyền chiếm làm của riêng, làm nhà cửa, mở 

vườn nương, giồng cau, giồng lúa, giồng dừa.”47)

- Một số lượng đáng kể nguồn nhân lực tham 

gia khai hoang là nhóm các dân tộc thiểu số Việt 

Nam. Vùng đất Đông Nam Bộ và một phần Nam 

Tây Nguyên từ lâu đời đã là địa bàn cư trú của 

47)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.129.

다섯째, 베트남 남부의 광활한 지역을 영토로 확장

하고 황무지를 개간함에 따라 응우옌 군주는 여러 지역

에서 이주해와 분산되어 살고 있던 사람들로부터 큰 지

지를 받았다.

16-17세기부터 레(Lê) 왕조와 막(Mạc) 왕조, 찐 군

주와 응우옌 군주의 대결이 끊임없이 이어졌다. 또한 

탐관오리와 지주들의 착취, 가뭄과 기근 등 천재지변이 

더해져서 백성들의 생활이 피폐해졌고 베트남인 유민

이 다수 발생하였다. 투언꽝 박하(Bắc Hà) 지역의 유

민들은 자기 마을을 버리고 타향살이를 해야 했고, 생

계를 위해 범선과 쪽배를 타고 바다를 건너 메콩델타로 

건너와 정착했다. 그들은 모쏘아이(지금의 바리아)로 

들어와 동나이강을 타고 롱타인(Long Thành), 벤고

(Bến Gỗ), 빈다(Bình Đa), 꾸라오포(Cù Lao Phố), 쩌

돈(Chợ Đồn) 등지에 정착하였다. 그들 중 일부는 띠엔

쟝(Tiền Giang)강에서 쏘아이랍, 끄어다이(cửa Đại), 

끄어띠에우(cửa Tiểu) 하구를 따라 강을 올라가 미토, 

고꽁(Gò Công) 지역과 일부 더 먼 쪽의 땅에 정착하기

도 하였고 심지어 하띠엔의 망캄(Mang Khảm) 지역까

지 가서 살았다.

응우옌 군주는 베트남인의 이주와 황무지 개간을 독

려하고 제도화하는 여러 가지 방법을 적용하였다. 죄인

과 해산병, 탈영병뿐만 아니라 수많은 빈민과 빈곤층들

이 개간에 동원되었다. 한편 수많은 부유층과 지주들도 

남쪽으로 이주하였고 그들은 개간에 필요한 경제력과 

수단, 인력이 있었기 때문에 많은 토지를 재빨리 점유

할 수 있었다. 레꾸이돈의 『무변잡록』에는 다음과 같이 

기록되어 있다.

동나이에서 쟈딘부로, 껀저 하구, 쏘아이랍 하구, 다이

(Đại) 하구 및 띠에우(Tiểu) 하구 모두 수천 리가 넘는 맹

그로브 숲이다. 여기는 이전에 응우옌 씨가 까오미엔을 물

리쳐 얻은 지역이다. 응우옌 씨는 황무지를 개간하기 위해 

꽝남(Quảng Nam), 디엔반(Điện Bàn), 꽝응아이(Quảng 
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người Mạ, Stiêng, Chơro, Mnông, Kơho. Họ đều 

thường bị gọi là người Mọi, Kẻ Mọi, Man Sách. 

Người Mạ từng là chủ nhân của vùng đất thượng 

du dọc sông Đồng Nai. Ở ven sông Đồng Nai, 

người Mạ còn tự làm thuyền độc mộc để đi lại, 

đánh cá trên sông.

Đối với những cư dân bản địa như người Mạ, 

Stiêng, họ được bán sức lao động cho các địa chủ, 

nhà giàu vào vùng đất mới khai hoang. “Những 

con giai, con gái người xứ Mọi (tức người Mạ), 

bán cho dân ở nơi mới khai khẩn để họ dùng 

làm đầy tớ, đứa ở, sai khiến hầu hạ. Người đen 

tóc quăn là Mán thực giá tiền 20 quan một người; 

người hơi trắng giá tiền hơn 10 quan một người. 

Bọn người Mọi cùng kết thành đôi lứa, lấy nhau 

sinh sôi nhiều con, chúng khôn lớn làm ruộng 

rất khéo.”48)

- Đó là sự trợ giúp của lực lượng nhóm người 

Hoa phiêu tán. Từ cuối thế kỉ 17, nhóm lưu vong 

người nhà Minh không phục tùng nhà Thanh 

Trung Quốc đã đến xin chúa Nguyễn cho phép 

sinh sống, lập nghiệp, vừa tham gia khai hoang, 

vừa mở thương điếm buôn bán, cùng sinh sống và 

trở thành một tộc người trong cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam, theo quốc tịch người Việt, được gọi 

là người Minh Hương. Đó là nhóm tướng cũ của 

triều Minh có Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn 

Địch đem quân binh và gia quyến hơn 3000 người 

cùng chiến thuyền hơn 50 chiếc đến xin chúa 

Nguyễn mở mang vùng đất Cù Lao Phố và Mỹ Tho 

Đại Phố vào năm 1679. Đặc biệt, năm 1700 nhóm 

người Hoa là Mạc Cửu đến vùng đất miền nam 

khai khẩn và sau đó đã cùng con trai là Mạc Thiên 

Tứ theo phò chúa Nguyễn, góp công rất lớn trong 

việc khai hoang mở mang bờ cõi phương nam.

48)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.129.

Ngãi) 및 꾸이년(Qui Nhơn)에서 오는 이주민을 모집하여 

황무지를 개간하는 자에게 점유권을 인정해 주었으며, 그

에 따라 집을 짓고 밭을 일구고, 빈랑, 벼, 코코넛을 심게 

하여 황무지가 옥토로 바뀌었다.47)

개간에 참여한 많은 인력은 베트남의 소수민족 그

룹이다. 남부지역의 동남부와 서부고원지대 남쪽 일부

는 마(Mạ)족, 스띠엥(Stiêng)족, 커로(Chơro)족, 므농

(Mnông)족, 커호(Kơho)족의 영토였으며, 이들 소수민

족을 통틀어 모이(Mọi)로 부르곤 했다. 마족은 동나이

강 상류 지역의 원주민이었다. 동나이강 주변에서 마족

은 뗏목을 만들어 강을 왕래하고 물고기를 잡았다.

마족과 스띠엥족 등의 모이들은 새로운 땅에 들어와 

개간을 하는 지주, 부유층에게 노동력을 제공하였다. 

모이의 남녀들은 새롭게 개간되는 지역에 함께 거주하

며 베트남 이주민들이 거주할 수 있도록 잡다한 일을 

하였다. 검은 곱슬머리의 만(Mán)족은 거래가격이 1

인당 20관이고 조금 하얀 사람은 1인당 10관이 넘었다. 

모이들도 인연을 맺어 결혼하고 아이들을 많이 낳았는

데 그들은 영리하고 농사일에 무척 능숙했다.48)

널리 퍼져서 살던 화교들의 도움이 있었다. 17세기 

말부터 중국에서 청나라를 거부했던 명나라 유민들이 

들어왔으며, 베트남 땅에서 거주하며 생업을 이룰 수 

있기를 응우옌 군주에게 청하였다. 토지를 개간하고 상

점을 열면서 베트남의 일원으로 함께 살게 되고, 베트

남 국적도 얻게 되면서 민흐엉(Minh Hương, 明鄕)으

로 불리었다. 옛 명나라 장군이었던 쩐트엉쑤옌(Trần 

Thượng Xuyên, 陳上川), 즈엉응안딕(Dương Ngạn 

Địch, 楊彦迪)이 1679년에 군사들과 그 가족들로 이

뤄진 3천여 명의 사람들이 50척이 넘는 전선을 타고 

내려왔으며, 응우옌 군주에게 꾸라오포와 미토다이포

(Mỹ Tho Đại Phố) 땅에서 거주하기를 청하였다. 특히 

47)　�레꾸이돈, 응오럽찌 번역, 『무변잡록』, 하노이대학교, 1959, p.129.

48)　레꾸이돈, 응오럽찌 번역, 『무변잡록』, 하노이대학교, 1959, p.129.
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- Đó là những nhóm lưu dân Khmer khốn khổ 

chịu sự thống trị hà khắc của đế chế Angkor và bị 

bắt làm tù binh chiến tranh của người Ayutthaya 

(Thái Lan), họ đã trốn xuống đồng bằng sông Cửu 

Long, tự sinh sống trên các giồng đất cao hẻo 

lánh, không có ai quản lý từ thế kỉ 14-15. Về sau 

này, họ trở thành một tộc người trong cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam.

Trong quá trình khai khẩn, đào thông kênh 

rạch, nhà Nguyễn có lúc đã huy động đến 5000 

nhân công người Khmer tham gia đào kênh.

- Người Chăm cũng góp phần khai thác vùng 

trung tâm Gia Định. Đó là nhóm người Chăm đi 

tản cư sau khi Đại Việt có được vùng đất Champa 

từ thế kỉ 17-18, họ đã di cư sang nhiều nơi, lên 

vùng cao, hoặc sang các miền đất khác, trong đó 

có một phần di cư đến dinh Phiên Trấn của Gia 

Định; Một nhóm khác vốn là dân tản cư lên Lovek 

(Cao Miên) vào cuối thế kỉ 17. Đến thế kỉ 18, họ 

chuyển về định cư ở vùng núi Bà Đen. Năm 1756, 

Nguyễn Cư Trinh đã huy động người Chăm từ 

núi Bà Đen xuống khu vực châu Định Viễn, dinh 

Long Hồ để khai phá đất hoang; Cuối thế kỉ 18 

đầu thế kỉ 19, nhiều người Chăm tham gia đoàn 

quân thiện chiến của nhà Nguyễn đã theo đoàn 

quân của Lê Văn Đức cư trú dọc đầu nguồn sông 

Hậu Giang thuộc tỉnh An Giang.

Như vậy, những người dân Việt, người Khmer, 

người Chăm, người Hoa, các dân thiểu số bản 

địa Mạ, Stiêng, Kơho, Chơro, Mnông,.. và sau đó 

còn có cả người Tây Dương, người Ấn Độ, người 

Java,... đã có duyên không hẹn mà gặp, cùng 

nhau đến vùng đất miền nam này khẩn hoang, 

định cư sinh sống, trao đổi giao thương. Gia Định 

thành thông chí có viết: “Gia Định là đất phương 

Nam của nước Việt. Khi mới khai thác, lưu dân 

nước ta cùng người kiều ngụ như người Đường (Đại 

Thanh-Trung Quốc), người Cao Miên, người Tây 

1700년에 막끄우(Mạc Cửu, 鄚玖)가 이끄는 중국인들

이 남쪽으로 이주해 정착을 하고, 이후에는 그의 아들

인 막티엔뜨가 응우옌 군주를 따르며 남쪽 영토를 확장

하고 토지를 개간하는데 큰 공을 세웠다.

크메르(Khmer) 유민들은 앙코르(Angkor) 제국

의 핍박 아래 어려움을 겪고 있었고, 태국의 아유타야

(Ayutthaya)인들과 전쟁에서 포로로 잡혔다가 메콩델

타로 도망쳐와 정착하게 되었다. 한적한 구릉지역에 살

면서 14-15세기부터 관리하는 사람이 없이 지냈다. 이

후 그들은 베트남 민족의 일원이 되었다. 응우옌 왕조

는 남쪽 지역을 개간하고 운하를 파는 과정에서 크메르

인 5천여 명을 동원한 적이 있었다. 

참(Chăm)족은 쟈딘성을 중심으로 토지 개간에 일

조하였다. 다이비엣이 참파영토를 차지한 이후인 17-18

세기부터 참족이 이주하게 되었고, 고원지대로 올라가

거나 다른 여러 지역으로 이주를 하였다. 그중에 쟈딘

의 피엔쩐진에도 일부가 이주를 했다.

17세기 말 참족의 일부는 원래 롱벡(Longvek, 까오미

엔)으로 이주를 했었다. 18세기에 이르러 바덴(Bà Đen)

산 주변으로 이동하여 정착하게 되었다. 1756년 응우옌

끄찐(Nguyễn Cư Trinh)은 바덴(Bà Đen)산의 참족을 

딘비엔으로 동원하여 토지를 개간하도록 하였다.

18세기말에서 19세기 초까지 수많은 참족이 응우옌 

왕조의 원정군으로 동원되었고 안쟝(An Giang)성에 

속한 허우장 상류에 거주하던 레반득(Lê Văn Đức)을 

따랐다.

이처럼 베트남인, 크메르인, 참족, 화교, 원주민인 마

족, 스띠엥족, 꺼호족, 커로족, 므농족 등의 소수민족과 

이후에 일부 서양인, 인도인, 자바인 등은 약속이라도 

한 것처럼 함께 남쪽 지방에 정착하여 토지를 개간하였

으며 무역을 했다.

『가정성통지(嘉定城通志)』에는 “쟈딘은 베트남국의 

남방 영토이다. 새로 개척되었을 당시 우리 유민들이 

당(唐) 사람들, 까오미엔인, 불란서, 영국, 마카오, 이슬
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Dương có Phú Lãng Sa (Pháp), Hồng Mao (Anh), 

Ma Cao, người Đồ Bà (chỉ những người theo đạo 

Hồi), mọi người đều sống chung với nhau rất 

đông, nhưng về y phục, đồ dùng thì nước nào 

theo tục nước ấy.”49) Do địa bàn cộng cư của 

nhiều sắc tộc, chúa Nguyễn đã chú trọng đến các 

chính sách dân tộc, để mỗi dân tộc thiểu số đều 

trở thành con em gia đình Đại Việt.

Vừa ổn định về mặt hành chính, vừa ổn định 

về mặt kinh tế là những sách lược sáng suốt 

của chúa Nguyễn. Để kinh tế vùng đất mới phát 

triển, bên cạnh việc khuyến khích trồng lúa gạo 

và các cây nông sản, khai thác lâm sản, thủy 

sản, chúa Nguyễn đặc biệt cho phát triển về 

thương nghiệp, tận dụng triệt để hệ thống cửa 

biển, cửa sông, khai thông các tuyến kênh rạch, 

mở mang các trung tâm thương cảng buôn bán 

trong nội địa và quốc tế.

Việc khai hoang thành công đã dẫn đến sự phát 

triển của trồng trọt, gia tăng nông sản, tạo nên 

nhiều mặt hàng giao thương trong khu vực. Hàng 

hóa thương phẩm đứng đầu ở Nam Bộ phải kể 

đến “nhất gạo, nhì cau”, là hai mặt hàng được các 

thương thuyền thu mua thường xuyên ở Gia Định. 

Lúa gạo vùng Nam Bộ được thiên nhiên ưu đãi 

nên thu hoạch rất thuận lợi, không chỉ đáp ứng 

nhu cầu dân địa phương mà lúc nào sản lượng 

cũng dư thừa, trở thành hàng hóa buôn bán tự 

do trên thị trường. Lúa gạo chủ yếu được các lái 

thương chở đi bán ở miền Trung, ở Phú Xuân, 

Thuận Hóa. Phủ biên tạp lục có ghi: “Miền Gia 

Định, lúa thóc không biết bao nhiêu mà kể, các 

khách buôn người Tàu thường tới mua buôn rất 

nhiều... Hàng năm, tháng 11 và tháng chạp xay 

thóc, đem gạo bán để ăn Tết. Đến tháng giêng thì 

49)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.67.

람 인을 포함한 서양 사람들과 모두 함께 무척 붐비게 

살았으나 의복, 사용물품은 자신의 출신국적을 따라 각

기 다 달랐다.”49) 다양한 종족이 함께 거주하는 지역이

기에 응우옌 군주는 민족정책을 중시했으며, 각각의 민

족들이 다이비엣이란 대가정의 형제가 되도록 했다.

행정과 경제적인 면에서 국가를 안정시키는 것이 응

우옌 군주의 뛰어난 책략이었다. 새로운 땅에서 경제를 

발전시키면서 한편으로는 미곡과 각종 농산물을 심었

고, 임산물과 수산물을 채취하였다. 응우옌 군주는 특

히 상업을 장려하여 항만과 하구를 최대한 이용하여 수

로를 연결시켰고, 내륙 및 국제 상업항을 열었다.

토지 개간의 성공은 농업의 발전을 이끌었고, 농산

물의 부가가치 상승과 지역 내 교역을 가능하게 하였

다. 남부지역의 최대 교역물품은 첫째는 미곡, 둘째는 

빈랑으로 이 두 품목은 쟈딘에서 대표적인 것이다.

남부의 미곡은 천혜의 자연환경으로 수확이 쉽고 남

부 전체의 미곡 소비량과 시장에서 주요 거래 품목이 

될 수 있을 정도로 생산량이 풍부하였다. 이러한 미곡

은 상인들에 의해서 주로 중부지역의 투언호아, 푸쑤언

에 실려가 팔렸다.

이와 관련하여 『무변잡록』의 기록은 다음과 같다.

쟈딘 지방의 미곡은 얼마나 되는지 말조차 할 수가 없고, 

중국 상인들이 주로 와서 도매를 무척 많이 한다. 매년 음

력 11월과 12월에 추수를 해서 음력설을 맞기 위해 내다 

판다. 정월이 되면 노느라 추수고 뭐고 도통 하지를 않는

다. 평상시에는 푸쑤언에 쌀을 가져다 팔아 중국 상인들이 

가져오는 비단, 명주를 산다.

쟈딘 지방에는 미곡이 무척 많다. 지방별로 많게는 40- 50

가구의 부농이 있거나 적어도 20-30 가구의 부농이 있다. 

가구별로 50-60명의 좋은 인부가 있고 농사에 쓰는 소, 물

소가 300-400두나 된다. 쌀농사를 지으며 심고 베느라고 

49)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.67.
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ăn chơi không phải xay giã gì nữa. Ngày thường 

bán thóc gạo vào Phú Xuân để mua các thứ lụa 

hoa, vóc nhiễu do tàu buôn Trung Quốc mang 

đến.”... “Miền Gia Định thóc gạo rất nhiều. Mỗi 

một địa phương có 40 đến 50 nhà giàu, hoặc 20 

đến 30 nhà giàu. Mỗi nhà có đến 50 - 60 người 

điền tốt và trâu bò có đến 300-400 con. Cày bừa 

cấy gặt không lúc nào rảnh việc.”50)

Với một số khu vực ở vùng ven biển phía đông 

của Gia Định từ sông Tiền lên phía bắc, do ở gần 

biển, ruộng bùn nước mặn, thiếu nước ngọt cho 

ăn uống, người dân ở đây thường dùng lúa gạo 

đổi lấy nước ngọt để dự trữ. Vì lúa gạo nhiều nên 

đem lại nguồn lợi lớn cho những người chuyên 

chở nước ngọt đến bán.”51)

Từ đầu thế kỉ 18, lúa gạo đã dư thừa, không 

còn phải nhập khẩu từ Thái Lan và Cao Miên 

nữa. Ngược lại, nhà Nguyễn đã cho xuất khẩu 

lúa gạo với số lượng lớn bán cho nhiều thương 

thuyền ở các nước khác với mục đích thiết lập 

quan hệ chính trị ngoại giao và trao đổi vũ 

khí, như với các nước Trung Quốc, Lữ Tống 

(Philippine), Ma Cao, Ấn Độ, Xiêm (Thái Lan), 

Batavia, Malacca, Cao Miên,... 

Với Trung Quốc, tháng 6 năm 1789, Nguyễn 

Ánh cho phép thương gia Trung Quốc đến mua 

gạo ở Gia Định, đổi lại họ phải mang sang các 

mặt hàng như sắt, gang, lưu huỳnh là các nguyên 

liệu chế tạo vũ khí, đồng thời định lệ thuế cảng 

để thu thuế các thuyền buôn của Tàu: phàm hàng 

hóa trong thuyền buôn mà dùng về việc binh như 

kẽm, sắt, đồ đồng, lưu huỳnh, các thứ ấy phải nộp 

cho nhà nước, nhà nước sẽ trả tiền cho, nếu như 

50)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.125, 129.

51)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.72.

여유로울 때가 없다.50)

띠엔쟝강의 북쪽, 쟈딘의 동쪽 해안 일부 지역은 바다가 

가까워 염기가 가득 찬 진흙 논이 많다. 이곳 주민들은 식

수가 부족해서 쌀을 팔아다 물을 사 재어놓는다. 미곡이 

많아 식수를 가져다 파는 사람들에게 많은 이윤을 남겨주

었다.51)

18세기 초에는 미곡이 남아 태국이나 까오미엔에서 

더이상 수입을 하지 않아도 되었다. 반대로 응우옌 왕

조는 대량의 미곡을 중국, 필리핀, 마카오, 인도, 시암, 

바타비아, 말라카, 까오미엔 등 다른 국가의 상선에 팔

았는데 이를 통해 외교 정치관계에서 이득을 보고 많은 

무기를 교환하였다.

1789년 6월 응우옌아인(Nguyễn Ánh)은 쟈딘에서 

중국 상인이 미곡을 구매할 수 있도록 하고, 무기 제작

에 필요한 철강, 유황 같은 품목으로 교환하게 하였다. 

동시에 항만 규정을 정비하여 중국과 교역에서 세금을 

징수하였다.

상거래 물품을 아연, 철, 동, 유황 같은 군수용 물건

으로 바꾸어 국가에 납부하게 하고 국가에서 그 비용을 

지불하였다. 만일 군수용 품목들을 들여와 사적으로 거

래를 하면 벌을 받았다.52)

1804년 여송(呂宋, 필리핀)에 기근이 들어 쟈딘에 미

곡을 청했고 왕은 5십만 근의 쌀을 내주었다. 1817년 6

월 시암의 사신을 실고 중국으로 가던 선박이 다낭 하

구에 정박했는데 화재가 나서 전소되었다. 왕이 이 소

식을 듣고 말하기를 “배에 화재가 난 것은 상선에 재난

이 생긴 것과 같다.” 하고 꽝남의 관리에게 200석의 쌀

을 주게 하였다. 1817년 8월 까오미엔에 기근이 들자 

쟈딘에서 쌀을 구입하고자 하였고, 응우옌 왕조는 롱

호, 싸댁 지역의 쌀 10,000석을 주게 하였다.53)

50)　�레꾸이돈, 응오럽찌 번역, 『무변잡록』, 하노이대학교, 1959, p.125, 129.

51)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.72.

52)　응우옌 왕조 사관, 『주요 조수 기록』, 1908, p.12.

53)　응우옌 왕조 사관, 『주요 조수 기록』, 1908, p.33, 53.
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đem những thứ ấy mua bán riêng sẽ bị trị tội.52)

Năm 1804, nước Lữ Tống (Philippine) bị nạn 

đói, xin đong gạo ở Gia Định, vua cho đong 

500.000 cân gạo; Tháng 6 năm 1817, thuyền sứ 

Xiêm sang Tàu, thuyền tấp vào cửa Đà Nẵng, rồi 

bị lửa cháy hết. Vua nghe việc ấy truyền rằng: 

“Thuyền sứ bị cháy cũng như thuyền buôn bị 

nạn”, rồi khiến quan dinh Quảng Nam cấp 200 

phương gạo; Tháng 8 năm 1817, Cao Miên đói, 

xin sang Gia Định đong lúa, vua cho đong gạo 

của vùng Long Hồ, Sa Đéc 10.000 hộc lúa.53)

Sau thóc gạo, cau là mặt hàng được các lái 

thương thu mua rất nhiều ở các thương cảng, chợ 

bến. Phủ biên tạp lục có viết: “Gia Định rất nhiều 

cau. Dân ở nơi ấy, người ta không hái, cứ để cho 

cau già, khi quả đã khô thì lượm lấy hạt đem bán 

cho người buôn Trung Quốc.”54)

Ở sông Cái Bè có chợ quán đông đúc, nhiều 

nhà giàu có mua tích trữ hột cau để chở bán cho 

người buôn ở Sài Gòn.55)

Nhà truyền giáo Cristophoro Borri đã nói: “Cau 

là nguồn lợi lớn của xứ này, có vườn cau thì 

cũng như ở phương tây có ruộng nho và ruộng ô 

liu vậy.”56)

Cau còn được xuất khẩu sang châu Âu, bởi 

vì hạt cau với hàm lượng tanin cao, rất cần cho 

công nghiệp nhuộm và thuộc da đang phát triển 

ở châu Âu vào thế kỉ 18.57) Năm 1799, Olivier là 

52)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Quốc triều chính biên toát yếu, 
1908, tr.12.

53)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Quốc triều chính biên toát yếu, 
1908, tr.33,53.

54)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.129.

55)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.60.

56)　�Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nxb Tp Hồ Chí 
Minh, 2014, tr.28.

57)　�Thạch Phương, Đoàn Tứ, Địa chí Bến Tre, Nxb Khoa học xã hội, 
1991, tr. 343.

쌀 이외에 무역항에서 상인들이 많이 사들이는 품목

은 빈랑(cau)이었다. 『무변잡록』에 다음과 같이 기록되

어 있다.

쟈딘에는 빈랑이 무척 많다. 거기 사는 사람들은 열매를 

따지 않고 그대로 익기를 기다렸다가 마르면 채취하여 씨

를 받아 중국인 상인들에게 판다.54)

까이배(Cái Bè)강에는 많은 상인으로 붐비는 시장이

있는데 많은 부자들이 사이곤강 상인들에게 팔려고 빈

랑을 쌓아 두었다.55) 

선교사 크리스토프로 보리(Christophoro Borri)는 

그의 책에서 “빈랑은 이 지역의 최대 수입원이고 빈랑 

밭은 서양의 포도밭이나 올리브밭이랑 꼭 같다.”56)고 

하였다.

빈랑의 씨는 탄닌 함량이 높아 18세기 유럽에서 발

전하고 있던 염색 산업과 무두질 산업에 필수적이기 때

문에 유럽까지 빈랑이 수출되었다.57) 1799년 응우옌푹

아인(Nguyễn Phúc Ánh) 군주의 군대에서 복무하던 

프랑스인 올리비에(Olivier)는 선박 한 척에 빈랑을 가

득 싣고 말라카(Malacca)에 가져가서 팔았다.58)

남부는 쌀과 빈랑 이외에 생선, 새우, 건어물, 나룻

배, 흰 소금 등의 품목이 주로 거래되었다. 끄어띠에우

(Cửa Tiểu) 지역에는 생선과 새우가 많이 나고 품질이 

좋아 반건조하여 상인들에게 팔았다.59) 까이배강에서는 

까오미엔에 수출하기 위해 생선과 새우가 많이 팔렸다. 

띠엔쟝강 북쪽으로는 생선과 새우가 무척 많아 주민들

이 젓갈을 만들려고 소금에 재워두며, 대나무를 잘라 

54)　레꾸이돈, 응오럽찌 번역, 『무변잡록』, 하노이대학교, 1959, p.129.

55)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.60.

56)　�Cristophoro Borri, 『1621년 당쫑땅 지역』, 호찌민시출판사, 2014, 
p.28.

57)　타익프엉, 도안뜨, 『밴찌지지』, 사회과학출판사, 1991, p.343.

58)　레반남, 「17-19세기 남부의 상품제조 및 상업」, 『역사연구』, 1988, p.82.

59)　레꾸이돈, 응오럽찌 번역, 『무변잡록』, 하노이대학교, 1959, p.40.
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một người Pháp phục vụ trong quân đội của chúa 

Nguyễn Phúc Ánh, đã chở một thuyền cau sang 

bán tại Malacca.58)

Ngoài thóc gạo và cau, Nam Bộ còn có các 

mặt hàng khác như cá tôm tươi, cá tôm khô, ghe 

thuyền, muối trắng,... Ở khu vực Cửa Tiểu, nguồn 

lợi cá tôm rất lớn, ăn không hết, thường phải luộc 

sơ qua rồi đem phơi nắng làm khô, bán cho lái 

thương.59) Ở sông Cái Bè, cá khô cũng được bán 

nhiều để xuất khẩu sang Cao Miên. Ở phía bắc 

sông Tiền Giang, cá tôm rất nhiều, dân muối cá 

làm mắm, chặt tre kết bè, theo dòng nước xuôi 

xuống bán tại các chợ.60)

Bên cạnh việc khai thác các mặt hàng nông 

sản, lâm thổ sản, thủy hải sản ở trong vùng, các 

mặt hàng lâm sản quí hiếm ở các vùng miền 

núi của các tộc người thiểu số cũng như của các 

nước lân bang như Lào, Cao Miên,... cũng được 

thu mua khai thác để hỗ trợ cho nguồn hàng 

lưu thông tại các bến cảng một cách đa dạng. Vì 

thương thuyền quốc tế khi ghé đến các bến cảng 

trung tâm, họ sẽ có nhu cầu thu gom rất nhiều 

hàng hóa để có lợi nhuận cao, đặc biệt là các mặt 

hàng tiêu thụ mạnh như lúa gạo, trầm hương, kỳ 

nam, sa nhân, quế, sáp ong, gỗ quý, ngà voi, sừng 

tê, cánh kiến, muối, mắm, cá khô,... Nam Bộ trở 

thành nơi cung cấp hàng hóa lớn, đặc biệt là lúa 

gạo, cho miền Trung Việt Nam, Chân Lạp, Xiêm, 

các nước thuộc khu vực hải đảo Đông Nam Á và 

phía nam Trung Quốc,...

Việc phát triển kinh tế của khu vực Nam Bộ 

gắn liền chặt chẽ với sự ra đời của các bến cảng 

58)　�Lê Văn Năm, Sản xuất hàng hóa và thương nghiệp ở Nam Bộ thế 
kỉ 17-19, T/c Nghiên cứu Lịch sử, 1988, tr.82.

59)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.40.

60)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.60.

만든 뗏목으로 강을 따라 내려가 시장에서 팔았다.60)

농산물 이외에 남부지역과 소수민족들이 거주하는 

산간 지역 및 주변국인 라오, 까오미엔의 희귀한 임산

물, 수산물도 다양하게 들어와 항구에서 주로 유통되었

다. 외국의 상선은 주요 무역항을 거치며 이익을 극대

화하기 위해 수많은 품목을 구매하였다. 특히 쌀, 침향, 

사인, 계피, 밀랍, 귀한 목재, 상아, 코뿔소 뿔, 적색 염

료, 소금, 젓갈, 마른 생선 등을 주로 구매하였다. 남부

는 대규모 상품 공급지로 변모하였고 특히 베트남 중부

와 진랍, 시암 및 동남아 해양도서 국가들과 중국 남부

에 쌀을 공급했다.

남부지역의 경제 발전은 항구의 탄생과 하천 운하체

계와 밀접한 관계가 있다. 그 당시 남부의 지형을 보면 

육로를 통한 이동은 산길만 있어 왕래가 어려웠으며, 

곳곳에 위치한 수로와 하천은 상품운송에 가장 이롭고 

편리한 조건이었다.

프랑스 상인 삐에르 뿌와브르(Pierre Poivre)는 『당

쫑 여행기』에서 동나이-쟈딘성 전체에서 7-8곳의 하구

가 좋다고 하였다. 매년 당쫑 전체에서 1,000척이 넘는 

배가 이곳에 와서 장사를 한다고 했다. 도로를 통한 거

래는 길도 험하고 주변이 높은 산으로 둘러싸여 있어서 

어렵다고 하였다.61)

응우옌 군주는 개척과 경제 개발 정책을 추진하고 

연해에 붙은 남쪽 영토를 확장하면서 하천 노선과 옛 

수로를 활용했으며, 동시에 새로운 운하를 파기도 하

였다. 붕구-바오딘(Bảo Định) 운하(1705), 루옷응어

(Ruột Ngựa) 운하(1772), 락짜인(Rạch Chanh) 운

하(1785), 토아이하(Thoại Hà) 운하(1818), 안통(An 

Thông) 운하(사이곤강, 1819), 빈떼(Vĩnh Tế) 운하

(1824) 등과 같은 운하를 개통하여 상업 중심지와 항구

를 연결하였다.

60)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.60.

61)　�Pierre Poivre, 「삐에르 뿌와브르의 코친차이나 여행」, 『극동리뷰』, 
No.4, p.413.(후인르어, 『남부 지역을 파괴한 스텝의 역사』, p.194.)
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cùng hệ thống các tuyến thủy lộ sông ngòi, kênh 

rạch. Theo địa hình miền Nam Bộ lúc bấy giờ, 

đường bộ rất khó khăn, đường núi bao quanh 

khó đi, hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt 

chính là lợi thế, là điều kiện thuận lợi nhất cho 

việc vận chuyển hàng hóa.

Thương gia người Pháp Pierre Poivre đã viết 

trong Nhật ký một chuyến du hành ở xứ Đàng 

Trong (1749-1750): “Trong toàn tỉnh Đồng Nai - 

Gia Định đếm được bảy hoặc tám cửa biển được 

cho là rất tốt. Hàng năm, có hơn nghìn tàu thuyền 

của tất cả các tỉnh xứ Đàng Trong đến nơi đây 

buôn bán... Việc buôn bán bằng đường bộ không 

thể giao thông được vì đường đi xấu và vì núi non 

cao bao bọc xung quanh.”61)

Trong chính sách khai hoang, phát triển kinh 

tế, chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ về phía nam 

bám sát miền duyên hải, tận dụng triệt để các 

tuyến sông, kênh rạch cổ, đồng thời cho đào mới, 

khơi thông một loạt kênh rạch, như kênh Vũng 

Gù - Bảo Định (1705), kênh Ruột Ngựa (1772), 

kênh Rạch Chanh (1785), kênh Thoại Hà (1818), 

kênh An Thông (sông Sài Gòn, 1819), kênh Vĩnh 

Tế (1824),... tạo các đường thủy lộ nối các miền 

với các trung tâm thương mại, bến cảng. 

Như vậy, bên cạnh đường biển là con đường 

giao thương chủ yếu trước đây đã có thêm nhiều 

đường sông, đường kênh rạch tạo nên những 

quãng đường đi ngắn hơn, an toàn hơn, giúp cho 

giao thông đường thủy thêm thuận lợi.

 Phương tiện đi lại người dân dùng chủ yếu 

là thuyền ghe. Ở Gia Định chỗ nào cũng có ghe 

thuyền, hoặc dùng thuyền làm nhà ở, hoặc để 

đi chợ, hay để đi thăm người thân, hoặc chở gạo 

củi đi buôn bán, rất tiện lợi, mà ghe thuyền đi lại 

61)　�Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine, in trong Revue d’
Extrême-Orient, No.4, p.413. (Dẫn theo Huỳnh Lứa, Lịch sử khai 
phá vùng đất Nam Bộ, tr.194.)

이처럼 주요 교역로였던 바닷길 이외에 수많은 하천

과 운하가 더해져 거리가 단축되었고 더 안전해졌으며, 

교역이 활발해지는데 큰 도움이 되었다.

사람들이 주로 왕래에 사용하는 수단은 나룻배였다. 

쟈딘에는 어디든 목선이 있으며, 주택으로 사용되기도 

하였다. 특히 쌀이나 땔감을 실어 시장에서 장사를 하

기도 하고, 일상생활에서도 편리하여 밤이고 낮이고 꼬

리를 물고 지나는 배들로 하천이 번잡했다. 쟈딘 지역

에는 운하와 작은 섬, 모래사장이 많아서 열에 아홉이 

수영을 할 줄 알고 배를 저을 줄 알았다.62) 

이상과 같이 응우옌 군주 시대부터 남북을 통일한 

응우옌 왕조에 이를 때까지인 16세기에서 20세기까지 

줄곧 이상적인 토지개간 정책을 추진함으로 베트남 영

토가 남쪽으로 확장되었고, 동시에 국제 교류가 확대되

었다. 외국 상인과 상선들이 자유롭게 상행위를 할 수 

있도록 권장되었기에 크고 작은 포구와 항구들 주변으

로 무역항 중심지가 형성되었고 경제적으로 번성하게 

되었다. 꾸라오포, 미토다이포(Mỹ Tho Đại Phố), 하

띠엔, 사이곤-쩌런, 바이싸우(Bãi Xàu), 바밧(Ba Vát), 

롱호, 싸댁 등과 같은 활발한 상업항들이 생겨나고 발

전했으며 남부 하천지역의 특성을 갖게 되었다.

62)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.186.
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chật sông suốt ngày đếm nối đuôi nhau... Đất Gia 

Định nhiều sông rạch, cù lao, bãi cát, nên trong 

10 người thì có 9 người biết nghề bơi lội, chèo 

thuyền.62)

Có thể thấy, trong suốt nhiều thế kỉ từ 16 đến 

20, từ thời các chúa Nguyễn cho đến thời vương 

triều nhà Nguyễn thống nhất hai miền Nam Bắc, 

do áp dụng chính sách khẩn hoang hợp lý đã mở 

rộng lãnh thổ Việt Nam về phía nam, đồng thời 

mở rộng giao lưu quốc tế, khuyến khích tiếp nhận 

tàu buôn nước ngoài đến buôn bán làm ăn, vì vậy 

hệ thống thương cảng trung tâm cùng các bến 

cảng, tiểu cảng hình thành và phát triển ở khu 

vực miền nam rất thịnh vượng. Một loạt những 

trung tâm thương cảng buôn bán sầm uất như Cù 

Lao Phố, Mỹ Tho Đại Phố, Hà Tiên, Sài Gòn - Chợ 

Lớn, Bãi Xàu, Ba Vát, Long Hồ, Sa Đéc,... ra đời và 

phát triển, mang đặc trưng riêng của vùng sông 

nước Nam Bộ. 

62)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.186.
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3. 
Hệ thống thương cảng �
ở Nam Bộ từ thế kỉ 17 đến 20



17세기-20세기 �
베트남 남부의 무역항 체계
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Mô Xoài là vùng đất địa đầu phía bắc của Nam 

Bộ, ngày nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nằm 

cạnh vùng Đồng Nai và Sài Gòn. Phía bắc của 

Mô Xoài (Bà Rịa - Vũng Tàu) giáp Đồng Nai, phía 

đông giáp Bình Thuận, tây nam giáp thành phố 

Hồ Chí Minh, phía nam và đông nam giáp biển. 

Từ thế kỉ 17, thực hiện chính sách mở rộng 

lãnh thổ về phương nam, chúa Nguyễn đã cho 

khởi động việc khai hoang khu vực Mô Xoài, Đồng 

Nai. Trên cuộc di cư khẩn hoang đó, trấn Biên 

Hòa chính là địa đầu của Đồng Nai - Gia Định, 

mà Bà Rịa lại là đầu biên giới của trấn Biên Hòa63) 

nên Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành nơi đặt chân sớm 

nhất của nhóm lưu dân từ miền bắc, miền trung 

vào nam.

Tên gọi Mô Xoài được đề cập nhiều trong các 

thư tịch cổ và xuất hiện sớm nhất trong Phủ biên 

tạp lục của Lê Quý Đôn vào giữa thế kỉ 18. Trịnh 

Hoài Đức cũng chú thích trong Gia Định thành 

thông chí rằng: “Lúc ấy địa đầu của Gia Định là 

Mô Xoài và Đồng Nai, tại hai xứ ấy đã có dân của 

63)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.31.

모쏘아이는 남부 지방의 북쪽 끝 지역으로 오늘날 

바리아-붕따우성에 있으며, 동나이와 사이곤 옆에 있

다. 동쪽과 남쪽으로 빈투언성, 호찌민(Hồ Chí Minh)

시와 경계하고 있으며, 남쪽 일부와 동남쪽은 바다와 

붙어있다. 

17세기부터 남쪽으로 영토를 확장하면서 응우옌 군

주는 모쏘아이, 동나이 지역을 개간하도록 했다. 비엔

호아는 바로 동나이와 쟈딘의 시작이고, 바리아는 비엔

호아가 시작되는 경계이기에63) 바리아-붕따우는 북부

와 중부에서 남쪽으로 유입되는 유민들이 처음으로 발

을 내딛은 곳이 되었다. 

모쏘아이라는 지명은 여러 고서적에서도 언급되고 

18세기 중엽 레꾸이돈의 『무변잡록(撫邊雜録)』에서도 

일찍부터 나타나고 있다. 찐화이득(Trịnh Hoài Đức) 

역시 『가정성통지(嘉定城通志)』에서 다음과 같이 설명

하고 있다.

그 때 쟈딘의 시작점은 모쏘아이와 동나이이고 이 두 곳에 

우리나라 사람들이 까오미엔 사람들과 함께 들어와 토지

63)　찐화이득, 『가정성통지』, p.31.

3.1. �모쏘아이-바리아�
-붕따우

3.1. �Mô Xoài - Bà Rịa �
- Vũng Tàu 
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nước ta đến cùng với dân Cao Miên khai khẩn 

ruộng đất”.64) Địa danh Mô Xoài còn có nhiều tên 

gọi như Mỗi Xuy, Mũi Xuy, Mũi Xoài,... Trung tâm 

của Mô Xoài là các làng Long Hương, Phước Lễ, 

Long Xuyên, Long Kiên. Đến cuối thế kỉ 17, xuất 

hiện thêm xứ Bà Rịa, nằm về phía đông ngay 

cạnh trung tâm Mô Xoài. Từ nửa sau thế kỉ 19, tên 

gọi Mô Xoài phai nhạt dần trong kí ức dân gian. 

Cho đến cuối thế kỉ 20, sau khi Pháp chiếm miền 

Đông Nam Bộ, thực dân Pháp đã lấy tên Bà Rịa 

đặt cho vùng đất Mô Xoài.

Nói đến Bà Rịa thì không thể tách rời địa danh 

Vũng Tàu. Hai địa danh này có mối quan hệ mật 

thiết với nhau trong suốt quá trình hình thành và 

phát triển. Cái tên Vũng Tàu có nghĩa là một vịnh 

biển nhỏ có bến đỗ tàu thuyền. Gia Định thành 

thống chí có viết: “Thuyền Úc tục gọi là Vũng Tàu, 

lưỡi đất nhô ra ngoài biển, càng ra xa càng lớn. 

Phía bắc bao lấy cửa Tắc Kí, phía nam dựa vào núi 

Gành Rái, che khuất cửa biển Cần Giờ. Thế đất 

trông rất sung mãn, mặt vũng hướng về tây, lòng 

vũng to rộng là nơi giao hội các dòng nước nhỏ 

của các sông đầm và các ngòi rạch đổ ra biển, làm 

nơi ghe thuyền đến neo đậu rất yên ổn.65)

Từ thế kỉ 17-18, đây chính là cửa ngõ để người 

Việt tiến vào trung tâm Nam Bộ, khởi đầu cho sứ 

mệnh mở rộng đất đai về phương nam. Với địa 

hình giáp biển, có những con sông thuận tiện cho 

hệ thống giao thông thủy, những lưu dân người 

Việt đầu tiên khi định cư ở Mô Xoài thường chọn 

các cửa sông, vịnh để vừa có thể cấy lúa, trồng 

hoa màu và đánh bắt thủy hải sản. Những địa 

điểm họ dừng chân đầu tiên chính là cửa Lấp, 

cửa sông Xích Ram (sông Ray), cửa sông Mô Xoài 

(sông Dinh), Phước Hải, Vũng Tàu.

64)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.54.

65)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.30.

를 개간하였다.64) 

모쏘아이는 모이쑤이(Mỗi Xuy), 무이쑤이(Mũi 

Xuy), 무이쏘아이(Mũi Xoài) 등으로 불리기도 한

다. 모쏘아이의 중심은 롱흐엉(Long Hương), 프억레

(Phước Lễ), 롱쑤옌, 롱끼엔(Long Kiên) 마을이다.

17세기 말에 이르러 모쏘아이의 중심에서 동쪽에 위

치한 바리아가 출현하였다. 19세기에 이르러 프랑스가 

동남부를 차지하면서 모쏘아이를 바리아로 바꿔 불렀

으며, 19세기 후반부터는 모쏘아이라는 지명이 사람들

의 기억 속에서 점차 사라졌다.

바리아와 붕따우는 지역의 성립과 발전 과정에서 서

로 밀접한 관계를 맺고 있다. 붕따우란 지명은 선박이 

정박할 수 있는 작은 만이라는 뜻을 가지고 있다. 『가

정성통지』에서는 붕따우를 다음과 같이 설명하고 있다.

투엔욱뚝(Thuyền Úc tục)을 붕따우라 부른다. 육지가 혓

바닥처럼 바다로 돌출되어 있으며 멀리 갈수록 더 크다. 

북쪽으로는 딱끼(Tắc Kí) 하구와 접하고, 남쪽으로는 가인

라이(Gành Rái)산에 기대어 껀져 하구를 가리고 있다. 지

대와 기세가 무척이나 충만하고 서쪽을 향해 패여 있으며, 

넓고 깊게 패인 해저면은 여러 강의 작은 지류와 하천이 

합류하여 바다로 흐르는 곳으로, 하역장이나 선착장을 하

기에 안정적이 곳이다.65)

17-18세기부터 붕따우는 바다와 접하고 여러 하천

이 연결되어 있어 수운 교통에 유리하였기 때문에 베트

남인들이 남부지역의 중심으로 전진해 들어오던 관문

이었다. 또한 이러한 지형은 남쪽으로 영토를 확장하는 

데에 있어 매우 유리한 조건을 제공하였다. 남쪽으로 

이주한 베트남 유민들은 주로 하구와 만에 정착하였고 

농사를 짓거나 어로 생활을 하였다. 이들이 주로 정착

64)　찐화이득, 『가정성통지』, p.54.

65)　찐화이득, 『가정성통지』, p.30.
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Cửa Lấp còn gọi là cửa Tắc Kí hay Giếng Bọng, 

cách trấn về phía đông 210 dặm, lòng cảng có cồn 

cát dời đổi bất thường. Cửa cảng bề ngang rộng 

90 tầm (288m), khi nước lên cảng sâu từ 13 thước 

đến 17 thước, dân miền biển nhiều nhóm đến 

đây làm nghề chài lưới câu cá, sản xuất cá muối 

của trấn này.66) Nơi đây chính là con đường huyết 

mạch thuận tiện từ biển vào trung tâm Mô Xoài, 

sau đó nhập vào hệ thống các sông Đồng Nai, 

sông Sài Gòn mà vào trung tâm Nam Bộ.  

Sông Xích Ram (còn gọi là Xích Lam, sông Ray) 

ở cách huyện Phước An 31 dặm về phía đông. 

Đoạn giữa qua sông có cầu dài 70 trượng 5 thước. 

Là con sông dài kết nối với các buôn sóc của 

người miền Thượng với miền duyên hải.

Sông Mô Xoài còn gọi là sông Hương Phước, 

là nơi hai thôn Long Hương và Phước Lễ.67) Ngày 

nay, con sông này được gọi là sông Dinh.

Bên cạnh các lưu dân người Việt, còn có một 

số người Khmer sinh sống ở gò đất cao khu Long 

Điền từ thế kỉ 14-15. Khi người Việt đến đây đã kế 

thừa những thành quả khai phá của người Khmer 

và phát triển nơi đây thành trung tâm hành chính 

với lỵ sở của huyện Phước An đặt ở thôn Long 

Điền, các hoạt động sản xuất và thương mại ở đây 

vô cùng thịnh vượng. 

Ngoài ra, số lượng lớn thương nhân người Hoa 

cũng góp phần làm cho các trung tâm buôn bán 

này thêm sầm uất. Người Hoa vốn rất giỏi tổ chức 

hoạt động buôn bán, họ hầu như độc quyền các 

mặt hàng như rượu, mắm, muối,... Một số di tích 

của nhóm người Hoa vẫn còn đến nay như là 

chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu và ngôi Nhà Việc 

ở Phước Lễ, trước đây có tên là Ngũ bang hội 

quán, được xây dựng bởi nhóm người Hoa từ Hải 

66)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.29.

67)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.25.

한 지역은 끄어럽(Cửa Lấp) 하구, 씩람[Xích Ram, 라

이(Ray) 하구], 모쏘아이의 진(Dinh)강 하구, 프억하이

(Phước Hải), 붕따우였다.

끄어럽은 딱끼 혹은 지엥봉(Giếng Bọng) 이라고도 

불렸는데, 도시에서 동쪽으로 210리 거리에 위치한다. 

포구의 바닥은 모래가 퇴적하여 변화가 심하다. 포구의 

가로폭은 90리(288m)으로 만조일 때 수심이 13척에서 

17척이고, 많은 어민들이 이곳에서 어로작업을 하고 도

시에서 판매되는 생선과 젓갈을 생산했다.66) 이곳은 바

다에서 모쏘아이 중심으로 들어가는 혈맥과 같이 중요

한 항로이면서 남부 중심지로 연결되는 동나이강, 사이

곤강과 합쳐지는 곳이다. 

씩람강(라이강)은 프억안(Phước An)현에서 동쪽으

로 31리 거리에 있다. 강을 지나 중간쯤에 70장 5척 길

이의 교량이 있다. 이 강은 상류지역과 연해지역 사람

들의 교역을 이어주는 강이다.

모쏘아이강은 흐엉프억(Hương Phước)강이라고도 

불렸으며 롱흐엉(Long Hương)과 프억레 촌락이 인접

해 있었다.67) 오늘날에는 진강이라 불린다.

베트남 유민들 주변에는 14-15세기부터 롱디엔

(Long Điền) 지역에 살던 크메르인들 일부가 있었다. 

베트남인들이 이곳에 왔을 때 크메르인들이 이룬 개척 

성과를 계승했으며, 이곳을 롱디엔촌에 위치한 프억안

현의 행정 중심지로 발전시켰고 생산과 상업 활동이 매

우 활발히 이루어졌다.

이 외에 수많은 중국 상인들 또한 모쏘아이 지역이 

상업 중심지로 자리 잡고 더욱 활성화 되는데 기여했

다. 중국인들은 본래 무역 활동에 특별한 재주를 보여 

술, 젓갈, 소금 등의 품목을 거의 독점적으로 취급했

다. 해남(海南), 조주(潮州), 광동(廣東), 복건(福建)에

서 건너와 베트남에 거주하며 사업을 하던 중국인 집

단에 의해서 천후성모(Thiên Hậu Thánh Mẫu, 天后

66)　찐화이득, 『가정성통지』, p.29.

67)　찐화이득, 『가정성통지』, p.25.
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Nam, Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến đến 

đây sinh sống, lập nghiệp.68)

Do việc khẩn hoang nơi đây rất thuận lợi, đất 

đai màu mỡ, kết hợp với kinh nghiệm sản xuất 

của các lưu dân xứ Quảng Nam, vùng đất Mô Xoài 

đã nhanh chóng biến đổi thành vùng đất trù phú 

với những cánh đồng trồng lúa, trồng rau màu, 

bông, mía, dâu và cây ăn trái. 

Bên cạnh đó, lưu dân ở Mô Xoài còn phát triển 

ngành nghề khai thác lâm thổ sản như gỗ quý, sáp 

ong, mật ong, dầu trám, dầu rái, tre, cây mây,..., 

phát triển nghề khai thác biển như đánh bắt hải 

sản, làm mắm, làm muối, làm ruốc, làm cá tôm 

khô,... “cá tôm to và béo, ăn không xuể nên dân 

thường luộc chín rồi phơi nắng cho khô để bán.”69)

Đặc biệt, ở Bà Rịa có nghề làm muối rất phát 

triển. Gia Định thành thông chí có viết: “Muối 

trắng được sản xuất tại Vũng Dương, còn gọi là 

Vũng Dang, Dương Úc, nơi đây gần bãi biển ở 

phía đông trấn Biên Hòa, dân cư tụ tập đông đúc, 

đồng ruộng mặn rộng ngàn khoảnh, đều là ruộng 

muối. Dân ở đây có nghề chính là làm muối... Cứ 

100 cân muối giá 1 tiền kẽm.70)

Sản phẩm muối đều do thương nhân người Hoa 

thu mua, vận chuyển lên Sài Gòn-Chợ Lớn hoặc 

chở đi Biển Hồ, Cao Miên. Khi Nam Kỳ trở thành 

thuộc địa của Pháp thì người Pháp nắm độc quyền 

con đường buôn bán muối. Người Pháp đã xây 

nhiều kho chành trữ muối dọc theo sông Cỏ May 

và ở Chợ Bến rồi vận chuyển lên tàu lớn đi tiêu 

thụ các nơi.

Ngoài ra, lưu dân ở đây còn có nghề thủ công 

như làm đường mía, dệt chiếu, làm giấy, dệt lụa, 

lãnh,...

68)　�Đinh Văn Hạnh, Những trung tâm thương mại Bà Rịa xưa, Tạp 
chí Xưa và Nay, số 76b, tr.17-18.

69)　Lê Quí Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.39-40.

70)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.80.

聖母) 사당과 오방회관(Ngũ bang hội quán)과 같은 

상인회관 등이 세워졌고 프억레 지역에는 오늘날까지 

이들 중국인 유적이 남아 있다.68)

토지가 비옥하고 꽝남 지역에서 이주한 사람들의 생

산 경험이 더해져서 모쏘아이 지역은 빠르게 개척이 이

뤄졌고 벼, 채소, 사탕수수, 뽕나무 등의 농작물이 풍성

한 땅으로 빠르게 변화하였다.

한편 모쏘아이 유민들은 고급 목재와 봉밀, 침향, 대

나무, 등나무 등 임산물을 생산하였고, 해산물 채취, 염

장업(鹽藏業), 염업(鹽業), 건어물 생산과 같은 수산업

도 성행하였다. 이 지역에서 생산되는 수산물은 크고 

기름져서 다 먹을 수가 없었고, 대략 데쳐서 익힌 다음 

건조시켜서 판매를 했다.69)

특히 바리아에서는 염업이 발달했다. 이에 대해 『가

정성통지』에서는 다음과 같이 기록하고 있다.

 

흰 소금이 붕즈엉(Vũng Dương)이나 붕장(Vũng Dang), 

즈엉욱(Dương Úc)에서 생산되는데, 여기는 비엔호아 동

쪽 해변과 가깝고 사람들이 모여 붐빈다. 염전의 넓이가 수

천 이랑(頃)에 달하는데 전체가 다 염전이다. 여기 사람들

의 주된 직업이 염업이다. 소금 100근의 값이 1전이다.70)

소금은 모두 중국 상인들이 사가서 사이곤-쩌런 혹

은 비엔호(Biển Hồ), 까오미엔으로 싣고 갔다. 베트남 

남부가 프랑스의 식민지가 되었을 때 프랑스는 이 지

역의 소금 판매를 독점하였다. 프랑스 상인들은 꼬마이

강(Cỏ May)과 쩌벤(Chợ Bến)을 따라 소금 창고를 여

러 곳 세웠고 이후에 대형 선박을 이용해서 각처로 운

송했다.

이외에도 이 곳 유민들은 사탕수수, 돗자리, 종이, 비

단 등 수공업품을 생산하고 제작했다.

68)　�딘반하인, 「바리아 지역의 오래된 무역중심」, 『어제와 오늘』 잡지, 도판 
76b, pp.17-18.

69)　레꾸이돈, 『무변잡록』, pp.39-40.

70)　찐화이득, 『가정성통지』, p.80.
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Từ sự phát triển của các sản phẩm nông, lâm, 

hải sản và thủ công nghiệp dẫn đến những nhu cầu 

trao đổi hàng hóa. Đầu thế kỉ 19, mạng lưới chợ 

quán, bến thuyền đã dần hình thành nhằm trao đổi 

lương thực, thực phẩm cũng như các mặt hàng tiêu 

dùng thiết yếu của cư dân trong vùng như Bà Rịa, 

Long Điền, chợ Dinh, Bến Đá, Vũng Tàu,... 

Trong đó, con sông Mô Xoài chảy qua địa phận 

thị xã Bà Rịa, thuộc làng Phước Lễ xưa là con 

đường thủy huyết mạch hình thành nên trung 

tâm bến thuyền Phước Lễ giao thương sầm uất 

một thời. Dưới thời chúa Nguyễn, năm 1698, 

Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, lấy xứ Đồng Nai 

làm huyện Phước Long, trong đó có làng Phước 

Lễ. Năm 1837, đặt phủ Phước Tuy, phủ lỵ đặt tại 

thôn Phước Lễ. Cũng từ lúc này, Phước Lễ trở 

thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, 

quân sự của phủ Tuy Phước. Phước Lễ có dựng 

dinh phủ, dân cư về đây ngày càng sầm uất, chợ 

quán được mở nhằm phục vụ cho nhu cầu của 

quan, quân và dân địa phương. Các khu chợ lớn 

như chợ Bến-chợ Bà Rịa, chợ Dinh-chợ Phước Lễ 

là nơi giao thương sầm uất nhất. Chợ Phước Lễ 

dần được gọi là Chợ Dinh. Dân đến họp chợ chủ 

yếu đi ghe, chèo thuyền đến đây, và con sông Mô 

Xoài dần được đổi tên là sông Dinh. Cái tên Mô 

Xoài từ đó chỉ còn lưu trên thư tịch cổ.

Chợ Bà Rịa nổi tiếng là chợ Bến. Gia Định 

thành thông chí có miêu tả rằng: “Chợ Bà Rịa 

có tên là chợ Long Thạnh nhà cửa liền lạc, giao 

thông cả đường thủy và đường bộ, là một chợ lớn 

nơi miền biển.”71) Từ đây, các mặt hàng nông sản, 

muối, mắm, cá tôm khô,... được vận chuyển đi 

các nơi theo sông Dinh ra Vũng Tàu, vịnh Gành 

Rái hoặc theo sông Cỏ May qua Cửa Lấp mà ra 

biển đi các nơi, vào Sài Gòn-Chợ Lớn hoặc ra 

71)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.115.

농업과 임·수산업, 수공업 상품의 발전은 상품교환

의 수요를 이끌었다. 19세기 교역망과 포구들은 점차 

바리아, 롱디엔, 진 시장, 벤다(Bến Đá), 붕따우와 같은 

지역주민들이 양식과 식품, 생필품을 교환하는 곳으로 

바뀌어 갔다.

그 중에서도 프억레 포구는 지역의 중요한 수로인 

모쏘아이강이 옛 프억레 마을의 바리아를 지남에 따라 

한때 교역 중심지로 대두되었다. 응우옌 군주 치하인 

1698년 응우옌흐우까인(Nguyễn Hữu Cảnh)은 경략

(經略)에 들어와 동나이 지역을 취해 프억롱현으로 개

편하였으며 거기에 프억레 마을을 배속하였다. 1837년 

프억뚜이(Phước Tuy)부를 설치하고 치소(治所)를 프

억레 마을에 두었다. 이때부터 프억레가 뚜이프억부의 

행정, 경제, 문화, 군사 중심지가 되었다. 프엑레에 위

치한 관청으로 인해 주민들이 빠르게 유입되었고, 지역 

내 민·관·군의 수요를 충족시키기 위해 시장이 열렸다. 

그 중에서도 벤(Bến) 시장, 바리아 시장, 진 시장, 프억

레 시장과 같은 대규모 시장에서 가장 활발한 교역이 

이뤄졌다. 프억레 시장은 점차 쩌진(Chợ Dinh) 시장이

라 불렸다. 시장에 몰려든 주민들은 주로 개, 째오투옌

(ghe, chèo thuyền 배의 종류)을 이용해서 왔고 모쏘아

이강은 점차 진강으로 이름이 바뀌었다. 이때부터 모쏘

아이란 이름은 옛 서적에나 남아있게 되었다.

바리아 시장은 해안가에 위치한 시장으로 유명하며 

『가정성통지』에 다음과 같이 기록되어 있다.

바리아 시장은 롱타인(Long Thạnh) 시장까지 주택들이 

이어져 있고, 하천과 도로가 잘 연결되어 교통이 편리한데

다 해안가에 위치한 대형 시장이다.71) 

여기에서는 농산물, 소금, 젓갈, 건어물 등을 주로 교

역하였다. 진강을 따라 붕따우, 가인라이만으로 가거나 

또는 꼬마이강을 따라 끄어럽을 지나 바다로 나가 각 

71)　찐화이득, 『가정성통지』, p.115.
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ngoài Phú Xuân,...

Theo hệ thống sông Xích Ram, sông Mô Xoài, 

các thương nhân người Việt, người Hoa thường đi 

thuyền đến các vùng dân tộc thiểu số ở Đồng Nai 

để thu mua các sản phẩm của rừng núi. Gia Định 

thành thông chí có viết về tuyến đường sông Xích 

Ram: “Sông Xích Ram có cảng biển Xích Ram, khi 

thủy triều lên sâu 10 thước, rộng 33 trượng rưỡi, 

cảng dời đổi, thông kẹt bất thường... Sông chảy 

về tây nam 92 dặm rưỡi đến suối Dạ Lao Hạ, về 

nam 46 dặm đến suối Dạ Lao Thượng, rồi đến địa 

hạt đồn Đồng Môn, con đường núi rừng sầm uất, 

buôn sóc của các dân Man đã thuần chia nhau 

sinh sống, họ đều nạp thuế và đi phu dịch.”72)

Sát kề Bà Rịa chính là bán đảo Vũng Tàu. Đối 

với Bà Rịa, Vũng Tàu có vị trí rất quan trọng, là cửa 

ngõ để vào lục địa. Trên bản đồ hải trình của các 

nước Bồ Đào Nha, Anh, Pháp đều có ghi Vũng Tàu 

là một điểm dừng chân của các tàu viễn dương.

Có thể thấy, do vị trí nằm trên trục mậu dịch 

biển, Bà Rịa-Vũng Tàu chính là nơi dừng chân của 

các thuyền buôn trong nước và quốc tế.

Lê Quý Đôn trong Phủ Biên tạp lục có viết về 

cách thức buôn bán của các lái buôn thường neo 

đậu thuyền ở Vũng Tàu để hỏi thăm tình hình 

buôn bán trước khi cho thuyền vào Gia Định: 

“Khi đến địa giới Gia Định là xứ Vũng Tàu, đó 

là xứ hải đảo có cư dân ở, bèn cuộn cánh buồm 

nghỉ ngơi một chút, hỏi thăm nơi nào được mùa, 

nơi nào mất mùa, khi biết rõ nơi nào được mùa 

mới đến.”73)

Như vậy, Vũng Tàu vừa là nơi dừng chân của 

các thương thuyền, lại là trung tâm đầu mối 

thông tin giúp cho thương nhân nắm bắt được 

tình hình thu mua hàng hóa. Quan trọng hơn 

72)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.26.

73)　Lê Quí Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.39-40.

지역으로 가는데, 사이곤-쩌런 혹은 푸쑤언으로 운반되

어 간다.

베트남과 중국 상인들은 배를 타고 씩람강, 모쏘아

이강 수로를 따라 올라갔으며, 동나이에 있는 소수민족 

거주지에서 임산물을 사들였다. 『가정성통지』에 씩람

강을 다음과 같이 기록하고 있다.

씩람강에는 씩람 하구가 있는데, 만조일 때는 깊이가 10

척, 넓이가 33장 반이 된다. 하구가 불규칙적으로 바뀌

고 뚫리고 막히고를 반복한다. 강은 서남쪽으로 92리 반

을 지나 자라오하(Dạ Lao Hạ) 하천에 이르고, 남쪽으로

는 46리를 지나 라오트엉(Lao Thượng) 하천에 이르러 동

몬(Đồng Môn) 구릉지에 이른다. 빽빽한 숲길이 있어 만

(Man)인들이 사이좋게 구분되어 살고 있으며, 그들은 모

두 세금을 납부하고 부역을 졌다.72)

바리아에 붙어있는 반도가 바로 붕따우 반도이다. 

바리아에 있어 붕따우는 육지로 가는 아주 중요한 지역

이자 관문이다. 포르투갈, 영국, 프랑스의 해도에는 모

두 붕따우가 원양선의 정박지로 표기되어 있다.

해상 교역로의 중심에 위치한 것으로 보아 바리아-붕

따우가 바로 국내외 상선들이 머물다 가던 곳이었다. 

레꾸이돈은 『무변잡록』에서 쟈딘에 들어가는 선박

들이 붕따우에 정박하고 교역하는 상황을 다음과 같이 

기록하고 있다.

쟈딘 경계인 붕따우에 도달했다. 원래 원주민이 거주하던 

섬이었고, 범선이 잠시 쉬어가며 어디가 풍년이 들고 흉

년이 들었는지를 주민들에게 묻고 풍년이 든 곳을 찾아갔

다.73)

위의 내용에서도 알 수 있듯이 붕따우는 상선의 중

간 기착지이며 상인들이 상품 구매정보를 수집할 수 

72)　찐화이득, 『가정성통지』, p.26.

73)　레꾸이돈, 『무변잡록』, pp.39-40.
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nữa, Vũng Tàu cũng chính là cửa ngõ mà các tàu 

buôn lớn đi qua khi vào trung tâm cảng Sài Gòn. 

Do vị trí quan trọng này nên các thời Tây Sơn, 

Nguyễn đều chú trọng xây pháo đài phòng thủ 

tại khu vực núi Ngọa Ngưu, thuộc vị trí của Bạch 

Dinh ngày nay. Đại Nam nhất thống chí có viết: “Ở 

núi Trâu Nằm (Ngọa Ngưu) của vịnh Gành Rái, từ 

năm 1788, tại đây có đặt phong hỏa đài. Đời Gia 

Long có đặt thủ sở, lấy cớ Vũng Tàu là nơi tàu 

thuyền đi lại neo đậu, lấy củi nước. Năm Minh 

Mệnh thứ 20 (1839), có đặt pháo đài xây theo 

hình vòng nguyệt, chu vi 44 trượng 8 thước, cao 

6 thước 3 tấc, mở một cửa. Năm Thiệu Trị thứ 2 

있는 곳이었다. 더욱 중요한 것은 붕따우가 대형 상선

들이 사이곤 항으로 갈 수 있는 길목이었다는 점이다. 

이러한 지리적 조건으로 인해 떠이선(Tây Sơn), 응

우옌 시대 모두 오늘 날 바익진(Bạch Dinh)의 위치

에 있는 응와응우(Ngọa Ngưu)산 지역에 대포를 설치

해 방어에 신경을 썼던 것이다. 이와 관련해 『대남일통

지』에 다음과 같은 기록이 있다.

1788년 가인라이(Gành Rái)만의 쩌우남(응와응우산)에 

봉수대가 있었다. 붕따우는 땔감과 물을 싣고자 상선이 많

이 정박하는 곳이라 쟈롱(Gia Long, 嘉隆) 시기에 관청

을 설치하였다. 민망(Minh Mệnh, 明命)황제 20년(1839) 

봉수대에 달 모양으로 대포를 설치하였고, 포대의 주위는 

Hình 10. Mô Xoài - Bà Rịa - Vũng Tàu
그림 10. 모쏘아이-바리아-붕따우

Bến Phước Lễ
프억레 포구

Chợ Bến Đình
벤딘 시장
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바리아 시장
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붕따우
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(1842) đổi làm bảo Phước Thắng.”74)

Ở khu Vũng Tàu, phía trước Đình Thần Thắng 

Nhì có trung tâm thương mại chợ Bến Đình. Khu 

chợ nằm dọc đường Lê Lợi, cắt ngang đường Ngư 

Phủ, kéo ra Bến Đình. Nơi đây buôn bán các mặt 

hàng nông sản, hải sản. Thuyền bè tấp nập từ Cần 

Giờ, Bình Thuận, Vàm Láng (Tiền Giang),... vào 

đây buôn bán.

Khi khẩn hoang phát triển vùng Bà Rịa - Vũng 

Tàu, các lưu dân đồng thời mở rộng, khám phá 

tiếp các vùng hải đảo gần kề, điển hình đó là 

Long Sơn và Côn Đảo.

Đảo Long Sơn có vị trí nằm gọn trong vịnh 

Gành Rái, gần kề với Vũng Tàu. Long Sơn vừa 

được bán đảo Vũng Tàu làm tấm bình phong che 

chắn. Từ Long Sơn tàu thuyền có thể ra biển qua 

cửa Vũng Tàu, lại có thể theo những nhánh sông 

lớn mà sang Bà Rịa, hoặc đi lên Đồng Nai, vào Sài 

74)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, Nxb 
Thuận Hóa, Huế, 2006, tr.74.

44장 8척, 높이는 6척 3촌이고 문이 하나 있다. 티에우찌

(Thiệu Trị, 紹治) 2년(1842) 프억탕(Phước Thắng) 보로 

바꾸었다.74)

붕따우 지역 턴탕니(Thần Thắng Nhì) 사당 앞 쪽

으로 벤딘(Bến Đình) 시장이 있다. 시장은 레러이(Lê 

Lợi) 거리를 따라 형성되었으며 응우푸(Ngư Phủ) 거

리를 가로질러 벤딘까지 이어진다. 여기에서는 농산물

과 수산물이 주로 거래된다. 선박들이 껀져, 빈투언, 밤

랑(Vàm Láng, 띠엔장) 등지에서 몰려와 장사를 한다.

바리아-붕따우 지역을 개척 할 때 유민들은 동시에 

롱썬(Long Sơn) 및 꼰다오(Côn Đảo)와 같은 육지 근

처의 도서지역을 함께 개척하였다.

롱썬섬은 가인라이 만에 가지런히 위치하고 있으며 

붕따우에 근접해 있다. 롱썬섬은 붕따우만을 가려주는 

병풍 역할을 한다. 배를 타고 롱썬에서 붕타우 하구를 

지나 바다로 나갈 수 있고, 큰 하천을 따라서 바리아 혹

74)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, 2006, p.74.

Hình 11. Chợ Bến Đình phía trước Đình Thần Thắng Nhì
그림 11. 19세기 벤딘 시장이 위치했을 턴탕니 사당 주변 현재 시장 모습
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Gòn vô cùng thuận lợi.

Qua các kết quả nghiên cứu khai quật khảo cổ 

học cho thấy, tại Long Sơn đã từng tồn tại bến 

thuyền giao thương thời Tiền Óc Eo - vết tích của 

một tiền cảng thị thời sơ sử có niên đại cách ngày 

nay trên 2000 năm. Đến thời kì đế quốc Phù Nam 

phồn thịnh, Long Sơn cũng góp vai trò làm bến 

thuyền giao thương, hỗ trợ cho cảng trung tâm Óc 

Eo, góp phần đem lại sự thịnh vượng của vương 

quốc Phù Nam.

Từ thế kỉ 19, cùng với sự mở rộng định cư 

của các nhóm lưu dân, trên khu vực đảo Long 

Sơn cũng hình thành các xóm thôn mới. Kết 

nối những cụm cư dân đó với các khu vực xung 

quanh chính là một số bến thuyền, tiểu cảng được 

hình thành trên đảo, như Bến Đá nằm ở phía bắc 

은 동나이로 가거나, 사이곤으로도 아주 편리하게 진입

할 수 있다.

고고학적 발굴과 연구를 통해 롱썬 지역에서 옥에

오(Óc Eo) 이전의 무역항 흔적이 확인되었다. 확인

된 무역항은 선사시대 이전의 것으로 연대는 약 2,000

년 이전일 것으로 추정되고 있다. 이 시기는 푸남(Phù 

Nam, 扶南) 왕국이 번성할 때로 롱썬 역시 무역항으

로써 왕국의 중심항인 옥에오를 보좌하여 왕국이 번성

할 수 있는 기반이 되었다.

19세기부터 이민 집단의 정착이 늘어나면서 롱썬섬 

지역에도 새로운 촌락이 형성되었다. 주로 일부 포구 

주변으로 거주민 지역을 연결하면서 섬 북쪽으로 벤다, 

남쪽에 벤디엡(Bến Điệp), 동쪽에 벤낀(Bến Kinh)과 

같은 해산물과 소금을 주로 거래하는 항구가 섬 곳곳에 

Hình 12. Bến Điệp
그림 12. 벤디엡 포구 전경
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đảo, Bến Điệp ở phía nam đảo, Bến Kinh ở phía 

đông đảo, đây là các bến cảng buôn bán chủ yếu 

các mặt hàng thủy hải sản và muối. 

Bến Điệp nằm bên con rạch đổ ra vịnh Gành 

Rái. Đây là bến nhỏ neo đậu thuyền đánh cá của 

cư dân trên đảo. Tên gọi Bến Điệp là do ở đây có 

rất nhiều vỏ nhuyễn thể. Thuyền đánh cá về đây 

họp chợ.

Bến Đá là bến thuyền buôn bán nông sản, 

hải sản của cư dân trên đảo. Bến nằm ở vị trí 

bên rạch Rạng được đổ thẳng ra vịnh Gành Rái. 

Tại đây, thuyền chở hải sản tập trung dày đặc. 

Thương thuyền từ các nơi đều về đây thu mua hải 

sản rồi chở về trung tâm Sài Gòn hoặc các chợ ở 

Bà Rịa, hoặc lên Đồng Nai,...

Bến Kinh gắn với khu vực Nhà Lớn có đạo Ông 

형성되었다.

벤디엡은 가인라이 만으로 가는 수로에 놓여 있다. 

이곳은 섬 거주민이 어선을 정박하는 작은 포구이다. 

포구 인근에서 패류가 많이 나와 벤디엡이라는 지명이 

붙었다. 어선이 잡아온 생선을 사고파는 시장이 열린다.

벤다는 섬 주민들이 수확한 농수산물을 사고파는 포

구이다. 포구는 랑(Rạng) 수로에 위치하고 있으며 가

인라이 만으로 바로 흘러나간다. 이곳에서는 선박들이 

해산물을 집중적으로 운반한다. 해산물을 구입하기 위

해 여러 지역의 상선들이 들어오고 사이곤 혹은 바리아

에 위치한 시장으로 가거나 동나이 등지로 올라간다.

벤낀은 본래 냐런(Nhà Lớn) 지방에서 염업을 하

고 락즈어(Rạch Dừa), 붕방[Vũng Vằng, 롱하이(Long 

Hải)]지역 각지에서 장사를 하던 옹쩐(Ông Trần)-레반

Hình 13. Bến Đá
그림 13. 벤다 포구 전경
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Trần - Lê Văn Mưu, quê gốc ở Hà Tiên, vốn có 

nghề làm muối, buôn bán khắp nơi xứ Rạch Dừa, 

Vũng Vằng (Long Hải),... Từ năm 1889, ông đến 

đây khai khẩn, dạy dân làm muối, đánh bắt cá, 

nuôi trồng thủy sản, trồng lúa. Năm 1900, do việc 

vận chuyển buôn bán hàng xuống ghe thuyền khá 

xa nên ông và cư dân địa phương đã đào con rạch 

Cá Đôi nối với sông Chà Và đổ ra vịnh Gành Rái, 

hình thành trung tâm buôn bán Bến Kinh vô cùng 

sầm uất. Hiện nay vẫn còn chiếc ghe sấm buôn 

muối (một trong 5 chiếc ghe của ông: Sấm, Sét, 

Rơi, Phụng, Cửa) được trưng bày ở đầu Bến Kinh. 

Côn Đảo nay là huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Nó còn có tên là quần đảo Côn Sơn, Côn 

Lôn, Côn Nôn, đảo Rắn, hay còn có tên tiếng Anh 

là Poulo Condor, tiếng Pháp là Poulo Condore. Côn 

Đảo gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ quây quần tạo thành 

một diện tích lục địa khoảng 70㎢, trong đó hòn 

Côn Sơn là lớn nhất, trên đảo có ngọn hải đăng 

làm mốc chuẩn cho các tàu bè cách xa 25 hải lý 

xác định phương hướng. Côn Đảo ở vị trí giữa hai 

므우(Lê Văn Mưu)와 관련이 깊다. 그들은 1889년부

터 벤낀으로 들어와서 토지를 개간하고 사람들에게 소

금생산, 어로 방법, 양식, 벼농사를 가르쳤다. 1900년 

나룻배로 짐을 날라 운송하는 게 너무 멀어서 그와 지

역 주민들은 까도이(Cá Đôi) 수로를 가인라이만으로 

가는 짜바(Chà Và)강과 연결시켜서 벤낀이라는 상업 

중심지를 형성시켰다. 현재에도 소금을 파는 배가 벤낀 

초입에 전시되어 있다. 그의 선박은 모두 5척으로 썸

(Sấm), 쌧(Sét), 저이(Rơi), 풍(Phụng), 끄어(Cửa)라고 

불리고 있다.

꼰다오는 현재 바리아-붕따우성에 속한 큰 섬이다. 

꼰썬(Côn Sơn), 꼰론(Côn Lôn), 꼰논(Côn Nôn), 

란(Rắn)으로도 불리며, 영어로 폴로 콘도(Poulo 

Condor), 불어로 뽈로 꼰도르(Poulo Condore)라고도 

불린다. 꼰다오는 크고 작은 14개의 섬으로 구성되어 

있으며 전체를 합쳤을 때 크기는 약 70㎢이다. 꼰썬은 

그 중 가장 큰 섬으로 등대가 있어 25해리가 떨어진 거

리의 선박들이 방향을 잡을 수 있는 기준이 된다. 꼰다

오는 남쪽의 따뜻한 해류와 북쪽의 차가운 해류가 만나

Hình 14. Bến Kinh - phòng trưng bày Nhà Lớn “ghe sấm của Ông Trần”
그림 14. 벤낀-냐런 포구(왼쪽)와 전시 중인 쩐씨의 선박(오른쪽)
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luồng hải lưu giao nhau, luồng ấm từ phía nam và 

luồng lạnh từ phía bắc nên nước biển quanh năm 

ấm áp, điều hòa ở mức 25 đến 29℃.”75)

Đảo ở giữa Biển Đông, từ cửa Cần Giờ chạy 

thuyền ra biển theo hướng đông 2 ngày đến nơi. 

Đảo lớn 100 dặm, có ruộng núi trồng lúa, bắp, 

khoai, đậu nhưng không nhiều, thường phải mua 

gạo ở Gia Định mới đủ dùng. Thổ sản ở đây là 

ngựa và trâu. Núi không có cọp beo. Dân ở đảo 

tự tập hợp làm đội binh sĩ, gọi là Tiệp Nhất, Tiệp 

Nhị, Tiệp Tam ba đội, trực thuộc đạo Cần Giờ, 

có đủ khí giới phòng quân cướp hung dữ Đồ Bà 

75)　Vũ Ngọc Khôi, Biển Việt-Đảo Việt, Nxb Thế giới, 2015, tr.96.

는 접점에 위치하고 있기 때문에 연중 따뜻하고, 25℃

에서 29℃의 온화한 온도를 유지하고 있다.75)

베트남 동해에 위치하며 껀져 하구에서 배를 타고 

바다로 나와 동쪽으로 이틀을 가면 다다른다. 섬의 크

기는 100리이며, 산과 논에 벼, 옥수수, 감자, 콩 등을 

심었으나 수확이 많지는 않았다. 대개 쟈딘에서 쌀을 

구매해야만 먹기에 충분했다. 이곳에는 맹수가 없어 예

로부터 말과 물소를 많이 놓아 길렀다. 섬 주민들은 자

발적으로 자경단을 만들고, 띠엡넛(Tiệp Nhất), 띠엡니

(Tiệp Nhị), 띠엡땀(Tiệp Tam) 등 세 부대로 나누어, 

껀져에 직속시켰으며, 도바[Đồ Bà, 말라카섬에 있는 자

75)　부응옥코이, 『베트남 바다 베트남 섬』, 세계출판사, 2015, p.96.

Hình 15. Đảo Côn Sơn
그림 15. 꼰썬섬

Đảo Côn Sơn
꼰썬섬
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(nhóm người Chà Và ở đảo Malacca). Dân lính ở 

đây thường lấy yến sào, đồi mồi, vích, quế hương, 

mắm, ốc tai tượng,... rồi theo mùa mà dâng nộp, 

còn lại đánh bắt hải sản cá tôm để sinh sống. Quả 

cau ở đây to, vỏ màu hồng, vị ngọt thơm, cứ đến 

đầu mùa xuân, lúc đó cau ở Gia Định chưa chín, 

thì cau ở đây đã dùng được rồi, người ta chở cau 

vào bán trong Gia Định với giá rất cao.76)

Trên đảo có những dãy núi chạy từ nam lên 

đông bắc, che chở cho các vùng vịnh trên đảo. Do 

khí hậu điều hòa nên trên đảo có rất nhiều rừng 

rậm, nguồn lâm sản phong phú với nhiều muôn 

thú. Dưới biển thì nhiều hải sản như cá, tôm, 

cua, sò, đồi mồi, vích. Đặc biệt ở đây có loài rùa 

biển nhiều nhất Việt Nam. Năm 1516, Andrade 

cùng với hạm đội của vua Bồ Đào Nha trên đường 

trở về Malacca, ông đã ghé vào Côn Sơn (Poulo 

Condor) mà ông nói rằng đây là nơi rất được các 

nhà đi biển hay lui tới, thường là để kiếm nước 

ngọt và đôi khi họ còn kéo cả tàu lên bờ. Ở đây 

Andrade đã thấy có bán rất nhiều gà và rùa, điều 

đó làm cho bọn thủy thủ của ông lại có dịp nghỉ 

ngơi và ăn tươi. Nhưng một điều rất không bình 

thường là họ tìm thấy ở đây có cả nho nữa, và đây 

là một điều rất mới đối với họ, bởi vì ở các vùng 

này họ chưa từng thấy có nho, dù chỉ là một vài 

chùm nho đen.77)

Ở đây còn có tiềm năng dầu khí dồi dào. 

Từ xa xưa, Côn Đảo đã được xem là một cảng 

đảo, một điểm giao thương quốc tế trên Biển 

Đông. Các tàu biển, thương thuyền lớn từ Ấn Độ 

Dương sang Thái Bình Dương và ngược lại hầu 

như đều đi qua điểm này. Từ Côn Đảo cũng có 

76)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.48.

77)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, Đào Trọng Lũy dịch, Nxb Trường 
Bác cổ Viễn Đông, Paris 1972, tr.67.

바(Chà Và)인들 그룹]의 흉악한 도적떼를 막아내기 위해 

무기를 충분하게 구비하였다. 여기 병사들은 보통 제비

집, 바다거북, 계피, 젓갈, 패류 등을 계절에 따라 수확

하여 진상하고, 나머지는 생선과 조개를 잡아서 먹었

다. 이 지역의 빈랑열매(Quả cau)는 초봄에 크기가 가

장 크고 표피가 붉으며, 달달한 향이 나 상품가치가 뛰

어나다. 그 때는 쟈딘의 빈랑열매가 아직 익지를 않아 

이 지역의 것을 먹을 수 있었기에 상인들이 빈랑열매를 

실어다가 쟈딘에서 높은 가격에 팔았다.76)

섬의 북에서 동북쪽으로 크고 작은 산들이 뻗어있

어 섬의 입구를 가려주고 있다. 온화한 기후 덕에 숲

이 울창하고 다양한 야생동물들과 함께 임산물이 풍부

하게 생산되고 있다. 바다에서는 생선, 새우, 게, 조개, 

바다거북 등이 많다. 특히 이곳에서는 베트남에서 가

장 많은 종류의 바다거북이 서식하고 있다. 1516년 포

르투갈의 안드레드(Andrade)는 말라카로 돌아가는 길

에 꼰썬에 들리면서 포르투갈 왕의 함대가 항해 중 청

수(淸水)를 구하기 위해서 자주 들르는 곳이라 언급하

고 있고 때로는 해안가까지 배를 끌어다 놓는다고 전하

고 있다. 안드레드(Andrade)는 꼰썬섬에서 많은 닭과 

바다거북이 팔리는 것을 보았고, 그의 선원들은 쉬면서 

싱싱한 식재료와 풍부한 식수를 공급받을 수 있었다. 

그러나 한 가지 이상한 점은 여기서 그들이 포도도 발

견했다는 것인데, 그들에겐 생소한 일이었다. 왜냐하면 

이 지역에서 비록 작고 검은 송이라하더라도 포도가 보

였던 적이 없었기 때문이다.77)

오랜 옛날부터 꼰다오섬에 항구가 존재하였고 동해

상의 국제 해상교역의 중심지로 여겨졌다. 인도양에서 

태평양으로 오거나 역으로 가는 해선과 교역선들은 거

의 대부분 이 지역을 지난다. 꼰다오에서 홍콩, 일본 방

향이나 혹은 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포

76)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.48.

77)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역 『베트남과 점성국 해안의 포르
투갈인』, 고원동장박출판사, 파리, 1972, p.67.
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thể tỏa ra nhiều hướng như Hồng Kông, Nhật 

Bản, hoặc các nước trong khu vực Đông Nam Á 

như Philippine, Indonesia, Malaysia, Singapore,... 

Sự thuận lợi hàng hải nối giữa Âu - Á nên vùng 

Côn Đảo đã sớm được người phương Tây biết đến. 

Năm 1294, Hồi ký của Marco Polo người Italia đã 

viết về sự kiện đoàn thuyền 14 chiếc của ông đã 

gặp bão bị trôi giạt vào đây. Sau đó một nhà thám 

hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha là Vasco da 

Gama ở thế kỉ 16 cũng đã có ghi chép về Côn Đảo. 

Từ thế kỉ 16, người Pháp và Tây Ban Nha cũng đã 

tới đây. Ở trên đảo đã phát hiện những đồng bạc 

có hình vua Tây Ban Nha là Charles I (1500-1558).

Trước thế kỉ 17, vùng đất Nam Bộ lúc đó 

được gọi là Thủy Chân Lạp, và Côn Đảo cũng 

nằm trong phạm vi ấy. Trong tiếng Khmer, tên 

đảo được gọi là Pulao Cooctơlai, nghĩa là đảo 

bí đao. Người Tây Ban Nha đã phiên âm thành 

Pulau Cordorai. Và vì thế tiếng Anh đọc là Poulo 

Condor, tiếng Pháp là Poulo Condore. Người 

Hoa phiên âm là quần đảo Phù Luân. Người Việt 

phiên âm là quần đảo Côn Lôn.

Năm 1686, một lái buôn người Pháp là Vêrê đã 

tới Côn Đảo mở hàng quán đón khách thương 

trên tuyến đường hàng hải Á - Âu. Ông đã đề nghị 

với Công ty Đông Ấn Pháp chiếm Côn Đảo, tuy 

nhiên việc không thành. Năm 1702, Công ty Đông 

Ấn Anh đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lên đảo 

xây pháo đài và cột cờ, biến đảo thành một căn 

cứ và đưa một đám quân người Anh và 200 người 

Mã Lai lên chiếm giữ, khống chế hoạt động giao 

thương. Chúa Nguyễn đã sai Trương Phúc Phan, 

là một tướng giỏi thủy quân, đem quân đội và 

thuê thêm người Chà Và (Indonesia và Malaysia 

lúc bấy giờ) đánh chiếm lại đảo.78)

Qua các kết quả nghiên cứu khảo sát và khai 

78)　Vũ Ngọc Khôi, Biển Việt-Đảo Việt, Nxb Thế giới, 2015, tr.101.

르 등 여러 방향으로 빠져 나갈 수 있었다. 이 지역이 

유럽과 아시아를 잇는 해상교통의 중심지임을 서양 사

람들은 일찌감치 인지하고 있었다.

1294년 이탈리아인 마르코 폴로(Marco Polo)의 회

고록에 보면 14척의 선박으로 된 그의 일행은 태풍을 

만나 이곳에 정박하였다고 한다. 16세기 포르투갈의 해

양 탐험가 바스코 다 가마(Vasco da Gama) 역시 꼰다

오에 대해 기록하고 있다. 이처럼 16세기부터 프랑스와 

스페인 탐험가에 의해 꼰다오가 알려졌으며, 스페인 국

왕 찰스(Charles) Ⅰ세(1500-1558)의 초상화가 새겨진 

동전이 발견되기도 하였다.

17세기 이전 남부 지역은 투이진랍이라 불렸고 꼰다

오 역시 그 범위에 놓였다. 크메르어로 섬은 ‘쁘라오 고

크떠라이’라고 불렸다. 스페인 사람은 이 발음을 가지

고 ‘뿌라우 코오래’라고 발음하였다. 그리고 이 때문에 

영어로 폴로 꼰도르(Poulo Condor), 불어로 폴로 꼰도

래(Poulo Condore)로 발음되었다. 중국인들은 이 군

도를 푸루언(Phù Luân)이라고 발음했다. 베트남 사람

들은 꼰론 군도라고 발음한다.

1686년 프랑스 상인 베레(Vêrê)가 꼰다오에 와서 

아시아와 유럽을 오가는 상선을 대상으로 상점을 열었

다. 그는 프랑스 동인도 회사에게 이 섬을 점유하라고 

제안했지만 실패하였다. 1702년 영국 동인도 회사는 

프랑스의 느슨한 관리를 틈타 섬에 상륙하였고 포대

와 깃대를 설치하여 섬을 기지화 하였다. 또한 영국인

과 200명의 말레이인을 동원해 섬을 점령하고 교역 활

동을 통제하였다. 응우옌 군주는 수군의 뛰어난 장군인 

쯔엉푹판(Trương Phúc Phan)의 군대와 자바(당시 인

도네시아와 말레이시아)인 용병을 고용하여 섬을 재탈

환하였다.78)

바리아-붕따우 해안지역에서는 태풍을 만나 침몰한 

선박의 선체편과 많은 유물들이 고고학 발굴과 조사연

78)　부응옥코이, 『베트남 바다 베트남 섬』, 세계출판사, 2015, p.101.
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quật khảo cổ học, tại vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu 

đã phát hiện được rất nhiều xác tàu đắm cũng 

như các hiện vật hàng hóa được vận chuyển trên 

tàu bị đắm do gặp gió bão. Ví dụ như, năm 1995, 

tàu ngư dân đã phát hiện xác tàu đắm ở đáy biển 

khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách bờ biển Bình 

Châu (huyện Xuyên Mộc) 30m, độ sâu 25m. Việc 

trục vớt được tiến hành trong 2 ngày với 1092 hiện 

vật gốm sứ, và hiện được Bảo tàng Bà Rịa-Vũng 

Tàu tiếp nhận, lưu giữ. Số hiện vật này gồm đĩa, 

bát, bát gốm men trắng vẽ lam, có nguồn gốc sản 

xuất từ các lò phía nam Trung Quốc khoảng cuối 

thế kỉ 19. Năm 1991, tại vùng biển Hòn Cau, Bà 

Rịa-Vũng Tàu, trục vớt được 63.866 hiện vật gốm 

sứ Trung Quốc thế kỉ 17. Năm 1993, trục vớt được 

500 hiện vật gốm sứ Trung Quốc tại vùng biển 

Hòn Bà.79) Đặc biệt tàu cổ phát hiện ở khu vực 

Hòn Cau được chính thức tiến hành khai quật 

trục vớt, thu được rất nhiều hiện vật giá trị, được 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai thác trưng bày giới 

thiệu cho công chúng trong nước và quốc tế về 

nguồn di sản văn hóa biển của Việt Nam.

Như vậy, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu nằm trên 

trục huyết mạch giao thương trên biển qua nhiều 

thế kỉ. Vùng biển này cũng trải qua nhiều thăng 

trầm lịch sử. Nó đã từng có giai đoạn phồn thịnh 

của vương quốc Phù Nam, nhưng cũng trải qua 

nhiều thế kỉ rơi vào im lặng quên lãng do điều 

kiện tự nhiên mà trở nên hoang tàn. Tuy nhiên, 

người Việt Nam đã đem đến cho nơi đây sự hồi 

sinh, từ một vùng đất hoang vu ven biển, từ đầu 

thế kỉ 17 đến thế kỉ 19, Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn 

toàn thay đổi diện mạo với vùng ven biển trù phú, 

dân cư đông đúc, các bến thuyền giao thương 

79)　�Hồ Khắc Bửu, Phát hiện về một con tàu chìm chứa cổ vật tại 
vùng biển Bình Châu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, in trong NPHMKCH 
1995, tr.207.

구를 통해 확인되고 있다. 1995년 바리아-붕따우 지역 

빈쩌우(Bình Châu) 해안에서 30m 떨어진 지점의 수

심 25m 해저에서 한 어선에 의해 침몰선이 발견되었

다. 단 이틀간 이뤄진 수중발굴조사로 1,092점의 도자

기와 유물이 발굴되었으며, 현재 바리아-붕따우 박물관

에서 소장하고 있다. 이 유물들은 중국 남부지역의 접

시, 대접, 청화백자 등 도자기로 제작 시기는 19세기 후

기로 확인된다. 1991년 바리아-붕따우의 혼까우(Hòn 

Cau) 어민들이 17세기 중국 도자기와 유물 63,866점을 

발굴했다. 1993년 혼바(Hòn Bà) 해역에서 중국 도자

기 500점이 발굴되었다.79) 특히 혼까우 지역에서 발견

된 고선박은 이후 정식으로 인양되어 가치가 높은 유물

들이 수집되었고, 베트남 국립역사박물관과 바리아- 붕

따우 박물관에 소장 전시되어 베트남 해양 문화유산을 

국내외에 소개하고 있다. 

이렇게 바리아-붕따우 해역은 오랜 기간 동안 해상

무역의 중심에 놓여 있었다. 이 해역은 역사적으로 부

침이 많았다. 푸남 왕국의 전성기를 지나기도 했고, 자

연적인 여건으로 황폐화되어 조용히 잊혀진 채 수세기

를 보내기도 했다. 그러나 17세기에서 19세기에 걸쳐 

베트남 사람들이 이곳으로 이주해 옴으로써 바리아-붕

따우는 해상무역의 중심지로 변모하였다. 아무것도 없

는 해안가에서 많은 인구가 모였으며 물산이 풍족한 해

안마을로 자리 잡았고, 바리아-붕따우 지역과 다른 지

역을 연결하는 중계무역지로 완전히 탈바꿈 하였다. 그

리고 바리아-붕따우 지역에서 거주민들은 계속 이동하

여 메콩델타 혹은 사이곤강, 동나이강 상류로 올라가 

남부지역의 새로운 영토를 추가로 개간하였다. 

79)　�호칵브우, 『바리아-붕따우 지방 빈쩌우 해역의 난파선 발견 보고서』, 
NPHMKCH, 1995, p.207.
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buôn bán được khai thác triệt để, kết nối cư dân ở 

đây với các nơi khác. Và cũng từ Bà Rịa-Vũng Tàu, 

cư dân lại tiếp tục di chuyển về phía đồng bằng 

sông Cửu Long hoặc lên thượng nguồn sông Sài 

Gòn, sông Đồng Nai, khai phá thêm các vùng đất 

mới của miền đất Nam Bộ.
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Đây là một cù lao nằm trên sông Đồng Nai, nay 

là xã Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam.

Sông Đồng Nai còn có tên là Phước Long giang, 

phát nguyên rất sâu từ núi Thần Quy chảy ra, 

muôn hốc thông thương họp lại nên dòng nước 

mênh mông, chảy xuống hướng đông đến Sông 

Bé, Bến Cát (Sa Tân), một hướng chảy về thác đá 

lởm chởm, nước chảy hung hãn nên ghe thuyền 

không lưu thông được, nước thủy triều chỉ lên 

đến đây là dừng, thuyền buôn cũng đậu tại đây 

rồi lên trạm thuế giao dịch với người Thượng.80)

Sông Đồng Nai chảy đến một khúc quanh thì tự 

chia ra làm hai nhánh ôm trọn một dải đất sa bồi. 

Dải đất đó chính là Cù Lao Phố, nằm ở phía đông 

nam của thành phố Biên Hòa, tên hành chính 

hiện nay là xã Hiệp Hòa với tổng diện tích đất đai 

là trên 600 ha.

Cù lao Phố còn được gọi là Đông Phố, Giản Phố, 

Cù Châu, Nông Nại Đại Phố, là một bãi sa bồi 

hoang sơ nằm giữa sông Hương Phước (một đoạn 

80)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.22.

다이포(Đại Phố)는 동나이강에 놓여있는 섬으로, 현

재는 베트남 동나이성 히엡화(Hiệp Hòa)촌에 속한다.

다이포섬이 위치한 동나이강은 프억롱쟝(Phước 

Long giang)이라고도 불리며 턴꾸이(Thần Quy)산 깊

은 곳에서 발원하고 있다. 수많은 지류가 합쳐져 동쪽

의 베(Bé)강, 벤깟[Bến Cát, 싸떤(Sa Tân)]까지 강줄기

가 흐른다. 한쪽으로는 갖은 형태의 암초가 있어 폭포

처럼 유속이 빠르고 세차기 때문에 선박이 왕래하기 어

렵고 조수가 이 지역까지 들어오기 때문에 상선들 역시 

여기에서 정박한 후에 상인들과 교역하거나 세관으로 

간다.80)

동나이강은 크게 굽어져 흐르다가 둘로 갈라져 모래

가 쌓인 대지를 둥글게 안고 흘러간다. 그 땅이 바로 꾸

라오포(Cù Lao Phố)로 비엔호아(Biên Hòa)시 동남쪽

에 위치하며, 현재 행정명칭은 히엡화사(社)로 총 면적

은 600㏊가 넘는다.

꾸라오포는 흐엉프억강(동나이강의 한 구간)에 위

치하며, 모래가 퇴적되어 만들어진 모래지반으로 이뤄

졌다. 동포(Đông Phố), 잔포(Giản Phố), 꾸쩌우(Cù 

80)　찐화이득, 『가정성통지』, p.22.

3.2. �꾸라오다이포 무역항3.2. �Thương cảng �
Cù Lao Đại Phố
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của sông Đồng Nai), trải dài trên 7 dặm, bề ngang 

bằng 2/3 bề dài. Tuy nằm cách biển nhưng là nơi 

sông sâu, nước chảy, có thể ngược lên phía bắc 

khai thác nguồn hàng lâm thổ sản, và phía nam 

có thể ra biển Cần Giờ hay sang tận Cao Miên.

Người có công lớn trong công cuộc phát triển 

vùng Cù lao Phố là Trần Thượng Xuyên, tên tự 

là Trần Thắng Tài, ông vốn là tổng binh ba châu 

Cao-Lôi-Liêm dưới triều Minh, bởi không chịu 

làm tôi nhà Thanh nên đã dẫn thuộc hạ sang thần 

phục chúa Nguyễn Phúc Tần vào năm 1679 và 

được cho vào đây cư trú.

Nhóm binh dân của Trần Thượng Xuyên nhanh 

chóng được chúa Nguyễn sai Văn Trinh và Tướng 

Thần Lại Văn Chiêu hướng dẫn đến đồn trú ở Bàn 

Lân lập nghiệp. Bàn Lân chính là Biên Hòa, xứ 

Đồng Nai. Khi đó, vùng đất này tuy còn là rừng 

rú nhưng đã có lưu dân người Việt định cư ở đó. 

Châu), 농나이다이포(Nông Nại Đại Phố)라고도 불

린다. 크기는 길이가 7리가 넘고, 폭은 길이의 2/3 정도

가 된다. 바다에서 떨어져 있지만 강이 깊고 넓어 선박

의 출입이 용이하고 북쪽 산지에서 생산된 임산물을 하

구까지 운반하기 용이하다. 남쪽으로는 껀져 해역이나 

까오미엔까지도 나아 갈 수 있다.

꾸라오포 개발에 지대한 공을 세운 사람은 쩐트엉

쑤옌(Trần Thượng Xuyên, 陳上川)으로 자는 쩐탕따

이(Trần Thắng Tài)이다. 그는 본래 명나라에서 까오

(Cao)-로이(Lôi)-리엠(Liêm) 3주(州)의 총병(摠兵)이

었으나 청나라 설립 이후 따르는 자들을 이끌고 응우옌

푹떤에게 1679년 신복(臣僕)하여 이 지역에 정착하게 

되었다.

응우옌 군주는 쩐트엉쑤엔과 그의 병사들을 반런

(Bàn Lân)에 거주하게 하고 반찐(Văn Trinh)과 라이

반찌에우(Lại Văn Chiêu) 장군에게 개척 사업을 신속

Hình 16. Cù Lao Đại Phố
그림 16. 꾸라오다이포 위성지도

Cù lao Phố 
꾸라오포

Sông Đồng Nai 
동나이강

Sông Đồng Nai 
동

나
이

강
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Gia Định thành thông chí có viết: từ giữa thế kỉ 

17 (năm 1658), khi ấy ở Mỗi Xuy và Đồng Nai đã 

có lưu dân của nước ta đến sống chung với người 

Cao Miên khai khẩn ruộng đất.81) Đây chính là 

điều kiện đầu tiên giúp cho việc “lập phố chợ 

thương mãi, giao thông với người Tàu, người Nhật 

Bản, Tây Dương, Đồ Bà (Java), thuyền buôn tụ tập 

đông đảo. Phong hóa Trung Quốc từ đấy bồng bột 

lan khắp vùng Giản Phố vậy.”82)

Như vậy, cùng với nhóm lưu dân người Việt 

đến trước, nhóm người Hoa đã đến lập nghiệp ở 

Cù Lao Phố, lập ra phường nghề sản xuất nông 

sản, vật phẩm, khai thác lâm sản, đánh bắt thủy 

sản,... hình thành các khu tiểu thương buôn bán, 

đáp ứng nhu cầu mua sắm của dân chúng, nhu 

cầu mua sắm của các nhà phú hộ, quan lại và 

cả các loại hàng hóa, vật tư, nguyên liệu dùng 

cho quân đội thời chiến tranh. Rất nhiều những 

nhà phú hộ giàu có nức tiếng như Võ Thủ Hoằng 

người phía trên tổng Tân Chánh đã đem toàn bộ 

tài sản dùng vào việc bố thí, xây dựng các công 

trình phúc lợi như xây cầu, xây chợ, đặc biệt làm 

nhà giúp dân nghèo chờ nước triều ở ngã ba sông. 

Hoặc như ở miệt dưới Tân Chánh có gia đình bà 

Bùi Thị Lẫm là thương buôn lớn, bà là vợ của 

Tổng binh Hà Tiên Mạc Cửu. Như vậy, có nhu cầu 

mua sắm lớn thì việc buôn bán lại càng phát đạt.

Ngoài ra, một điều kiện tự nhiên giúp cho Cù 

Lao Phố được lựa chọn là trung tâm cư trú của 

dân sinh đó là có nguồn nước ngọt quanh năm, 

không như các vùng xung quanh hay bị nhiễm 

mặn. Đây cũng là nguồn nước cần thiết cung cấp 

cho các thuyền buôn xuất hành ra ngoài biển xa.

81)　�Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Viện Khoa học 
Xã hội Việt Nam, Nxb Giáo dục, tập 1, tr.79 ; Trịnh Hoài Đức, 
Gia Định thành thông chí, tập Trung, Nha Văn hóa, 1972, tr.7.

82)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tập Trung, Nha Văn 
hóa, 1972, tr.10.

하게 추진하라는 명을 내렸다. 반런이 바로 동나이성 

비엔호아이다. 반런 지역은 베트남 유민들이 거주하고 

있었으나 제대로 된 개간이 이뤄지지 않았다. 『가정성

통지』의 기록에 따르면 17세기 중반(1658년) 모이쑤이

와 동나이에 이미 베트남 유민이 있었고 까오미엔 사

람들과 함께 살면서 토지를 개간했다고 한다.81) 이때부

터 시장이 형성되어 중국인, 일본인, 서양인, 자바인과 

교역을 하였으며, 범선들이 분주하게 모여들었다. 또한 

중국인들의 풍습이 거기서부터 쟌포 지역에 거품이 일 

듯 퍼져 나갔다.82)

이전에 머물고 있던 베트남인들과 함께 중국인 무

리들도 꾸라오포에서 사업을 시작하였고 농산물, 수공

업, 임산물 채취, 어업 등을 바탕으로 한 상단을 조직

하였다. 소규모 상업지역을 형성해 나가면서 일반 주

민들과 부유층, 관리들에게 다양한 물품을 공급하였고 

군수물자를 비롯한 다양한 건축자재 등을 공급해 나갔

다. 떤짜인(Tân Chánh)에는 보투황(Võ Thủ Hoằng)

이나 부이티럼(Bùi Thị Lẫm) 부인의 가족과 같이 많

은 부유층이 있었고, 그들은 도로와 건물, 시장, 하천 

거리 등 복지시설 확충에 전 재산을 희사하여 조수를 

기다리는 빈민을 구제하기도 하였다. 특히 부이티럼은 

떤짜인의 거상으로 하띠엔 총병 막끄우의 부인이었다. 

이처럼 지역의 거상을 중심으로 대규모 교역이 이뤄짐

으로 인해 상업이 더욱 발달하게 되었다.

거상의 활발한 활동과 더불어 꾸라오포가 교역 중심

지로 발달하게 된 원인으로는 수원(水源) 확보가 용이

하였던 점을 들 수 있다. 다른 지역이 해수에 자주 오염

되는 것에 비해 꾸라오포는 연중 담수가 나오는 수원이 

있었으며 자연적으로 주민과 상인들이 모이는 배경이 

되었다. 또한 먼 바다로 항해하는 범선들에게도 필요한 

물을 공급받는 지역이었다.

81)　�응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, 베트남사회과학연구소 교육출판사, 
p.79.; 찐화이득, 『가정성통지』 중집, 문화학과, 1972, p.7.

82)　찐화이득, 『가정성통지』 중집, 문화학과, 1972, p.10.



081

3. 17세기-20세기 베트남 남부의 무역항 체계

Cùng với nhóm lưu dân người Việt đến trước, 

Trần Thượng Xuyên và lực lượng dân binh người 

Minh Hương đã tiến hành khai khẩn quy mô lớn. 

Vốn là người ở vùng đông nam Trung Quốc, thạo 

nghề mua bán và công nghệ, với biệt tài tổ chức 

hoạt động giao thương, chẳng bao lâu ông đã biến 

vùng đất cù lao hoang sơ trở thành thương cảng 

Đại Phố, trung tâm thương mại và giao dịch quốc 

tế của cả vùng Gia Định trong khoảng thời gian 

(1679-1776). Gia Định thành thông chí đã viết: 

“Họ lo mở mang đất đai, lập thành phố chợ, giao 

thông buôn bán. Tàu thuyền người Hoa, người 

phương Tây, người Nhật, người Đồ Bà (Chà Và), tụ 

tập tấp nập.”83)

Từ sự phát đạt của thương nghiệp đã lôi kéo 

những ngành nghề thủ công khác đến như dệt 

chiếu, tơ lụa, gốm, đúc đồng, nấu đồng, làm bột, 

đồ gỗ gia dụng, chạm khắc gỗ, đóng thuyền, làm 

pháo v.v...

Sách Gia Định thành thống chí mô tả: “Trần 

Thượng Xuyên chiêu nạp được người buôn nước 

Tàu, xây dựng đường phố, lầu quán cao ngất, rực 

rỡ trên bờ sông, liền lạc năm dặm và phân hoạch 

ra ba nhai lộ: nhai lớn giữa phố lót đá trắng, nhai 

ngang lót đá ong, nhai nhỏ lót đá xanh, đường 

rộng bằng phẳng, người buôn tụ tập đông đúc, 

tàu biển, ghe sông đến đậu chen lấn nhau, còn 

những nhà buôn lớn ở đây thì nhiều hơn hết, lập 

thành một đại đô hội...”84)

Việc mua bán tổ chức rất khéo léo. Trần 

Thượng Xuyên chiêu tập người buôn nước Tàu 

đến kiến thiết, toàn là những thương buôn chuyên 

nghiệp, có vốn to và giàu kinh nghiệm, họ đến 

vào giai đoạn sau.

83)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch của Lý Việt 
Dũng, tr.56.

84)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch của Lý Việt 
Dũng, tr.114

먼저 자리를 잡았던 베트남 유민들과 함께 쩐트엉

쑤옌과 민흐엉(Minh Hương, 明鄕) 세력은 대규모 토

지 개간을 추진하였다. 민흐엉 세력은 원래 중국 동남

지방 출신이 많았기 때문에 상업과 여러 기술에 능하였

고, 상단(商團)을 조직하고 무역활동을 시작하는데 특

출난 재능을 보였다. 때문에 꾸라오다이포(Cù Lao Đại 

Phố)는 1679년과 1776년 사이에 상업과 국제교역의 

중심지로 급격히 탈바꿈 하였다. 이러한 변화상은 『가

정성통지』에서도 쉽게 찾아볼 수 있다.

그들은 토지 개간에 관심을 갖고 상가를 세웠으며 교역로

를 텄다. 중국인, 서양인, 일본인, 도바(자바)인 상선이 분

주하게 몰려들고, 중국의 물건들이 점차 동포 지역까지 

침투해 퍼져 나갔다.83)

상업의 발전은 돗자리, 비단, 도자기, 동제품, 설탕, 

제분, 가구, 목공예, 선박제조, 폭죽제조 등 다양한 수

공업의 발전을 가져왔다. 『대남일통지』에서는 당시 번

화했던 무역항의 모습을 확인할 수 있다.

쩐트엉쑤옌은 중국 상인을 끌어들여 강가를 세 구역으로 

나눠 화려하게 상가를 조성하였으며, 상가의 유곽(遊廓)이 

5리나 이어졌다. 흰돌과 청색돌로 포장된 길은 널찍하고 

평평했으며, 장사를 하는 상인과 상선, 나룻배들이 몰려들

어 정박하느라 붐볐고, 큰 장사를 하는 사람들이 다른 어

느 곳보다도 많아서 대도시를 이루었다.84)

무역항에서 이뤄지는 모든 거래는 노련하게 이루어졌

다. 쩐트엉쑤옌은 중국인들을 모집하여 많은 건물을 세

웠으며, 모두가 대규모 자본과 경험이 풍부한 전문 상인

들이었기 때문에 많은 상인과 손님들이 이곳으로 왔다.

꾸라오포 무역항의 활발한 거래 모습을 찐화이득은 

83)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.56.

84)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.114.
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Cảnh mua bán nhộn nhịp sôi động cũng được 

Trịnh Hoài Đức ghi lại: “Các thuyền ngoại quốc 

tới nơi này (Cù Lao Phố) bỏ neo, mướn nhà ở, rồi 

kê khai các số hàng trong chuyến ấy cho các hiệu 

buôn trên đất liền biết. Các hiệu buôn này thương 

lượng giá cả, rồi bao mua tất cả không phân biệt 

hàng tốt xấu, không để một món hàng nào ứ 

đọng. Đến ngày giương buồm trở về, gọi là hồi 

đường, chủ thuyền cần mua món hàng gì, cũng 

phải làm sẵn hóa đơn đặt hàng trước nhờ mua 

dùm. Như thế, khách chủ đều được tiện lợi và sổ 

sách phân minh. Khách chỉ việc đàn hát vui chơi, 

đã có nước ngọt đầy đủ, lại khỏi lo ván thuyền bị 

trùng hà ăn thủng, khi về lại chở đầy thứ hàng 

khác rất là thuận lợi...”85)

“Vùng Cù Lao Phố, nòng cốt của Biên Hòa. Đây 

là vị trí xứng danh ải địa đầu, với đường bộ lên 

Cao Miên và đường thủy ăn xuống Sài Gòn. Nhóm 

dân Trung Hoa theo chân Trần Thượng Xuyên gây 

cơ sở lớn ở Cù Lao Phố, chọn vị trí thuận lợi, sát 

mé sông. Năm năm sau khi định cư, chùa Quan 

đế dựng lên.”86)

Theo tư liệu của các lái thương người Bồ Đào 

Nha đã khen quá lời cho vị thế của cảng này: “Cảng 

Đồng Nai là nơi tốt nhất của vương quốc Nam Kỳ, 

không những ở chỗ cửa vào vịnh rất rộng, mà độ 

sâu đủ để các tàu biển lớn cũng có thể vào cảng 

được,... Cảng Đồng Nai thành nơi tiêu thụ chính 

cho cả xứ Nam Kỳ. Sản phẩm xuất khẩu chính là 

cau và gạo, ngoài ra ở đây cũng xuất cảng những 

loại gỗ để đóng tàu thuyền.”87)

Các thương gia người Hoa nắm độc quyền về 

85)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch của Lý Việt 
Dũng, tr.20.

86)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.110.

87)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, bản dịch Đào Trọng Lũy, Trường 
Viễn đông Bác cổ, Paris, 1972, tr.313.

다음과 같이 적고 있다.

여기로 오는 외국 선박들은 상품을 내려놓고 임대한 주택

에서 살았으며, 육지의 상인들이 알아서 그 선박편으로 도

착한 상품들을 세관에 신고했다. 배로 실고 온 상품은 종

류와 품질을 따지지 않고 모두 사들여 가격을 매겼으며 재

고가 남지 않았다. 무역항에 위치한 호이드엉(hồi đường, 

會堂)에서는 범선이 되돌아가는 날 선주가 어떤 상품을 필

요로 하는지 주문서를 미리 만들어 구해다 주었다. 상인들

은 편하게 장사를 할 수 있었고 거래내역 또한 책자로 손

쉽게 확인 가능했다. 손님들은 즐겁게 노래하며 놀았고 마

실 물도 충분했으며, 게다가 선박을 수리할 자재도 풍부하

였다. 상단이 되돌아 갈 때 다른 상품들을 가득 실어 무척 

편리했다.85)

꾸라오포 지역은 비엔화의 핵심지역이다. 이 지역은 

까오미엔과 사이곤으로 내려가는 하천과 도로가 연결되

는 첫 번째 지역이다. 쩐트엉쑤옌을 뒤따라 이주해온 중

국인들은 꾸라오포에 대규모 상업지역을 조성하고, 각

자 편리한 위치를 정해 강가에 붙어살았다. 그들이 정착

하고 5년 뒤 관제(Quan đế, 관우) 사당이 세워졌다.86)

포르투갈 상인들의 자료를 보면 꾸라오포 무역항의 

장점에 대해서 수많은 칭찬을 하고 있다.

동나이항은 남끼(Nam Kỳ, 메콩강 삼각주를 중심으로 하

는 남부를 가리킨다) 왕국에서 가장 훌륭한데, 항만으로 들

어가는 곳이 널찍할 뿐더러 깊이도 충분해 큰 배도 정박할 

수 있다. 동나이강은 남끼 전체에 주된 소비지가 되었다. 

주된 수출품은 빈랑 열매와 쌀이고 선박 건조용 목재를 수

출하기도 한다.87)

중국 상인들은 꾸라오다이포 무역항에서 이뤄지는 

85)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.20.

86)　찐화이득, 『가정성통지』, p.110.

87)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역 『베트남과 점성국 해안의 포르
투갈인』, 고원동장박출판사, 파리, 1972, p.313.
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các mặt hàng xuất nhập tại cảng Cù Lao Đại Phố. 

Hàng xuất đi từ cảng gồm các sản phẩm của đất 

Đồng Nai chủ yếu là lúa gạo, cá khô, còn có sản 

phẩm từ Cao Miên đưa xuống như thảo dược, ngà 

voi,.. Hàng nhập từ các thuyền buôn nơi khác tới 

gồm tơ lụa, vải vóc, dược phẩm, các mặt hàng xa 

xỉ phẩm. Người Minh Hương thường thích dùng 

hàng hóa của bên Trung Quốc, họ nhập các mặt 

hàng gạch ngói, đá xây cột chùa, nhang đèn, ... 

Họ nhập tất cả các loại hàng hóa không kể tốt 

xấu, rồi bán đi khắp nơi ở Mỗi Xuy, Nhà Bè, cả 

hữu ngạn và tả ngạn sông Đồng Nai, rồi đem trao 

đổi hàng hóa với các dân tộc thiểu số ở thượng 

nguồn sông Đồng Nai.

Công việc tiếp theo của hoạt động thương mại 

ở Cù Lao Phố là thu gom các loại hàng hóa để 

cung cấp cho thị trường gần xa. Các thuyền buôn 

chủ yếu thu mua lúa gạo, đây là nguồn lương thực 

dồi dào nhất của miền Nam. 

Lúa gạo là mặt hàng chủ yếu được thu mua ở 

Đồng Nai. Tình hình canh tác lúa ở Cù Lao Phố 

trong bối cảnh chung của xứ Đồng Nai, trong Phủ 

biên tạp lục có viết: “Lúa sản xuất ra không chỉ 

để giải quyết nhu cầu lương thực của gia đình mà 

là để bán ra Trung Bộ và Phú Xuân”.

Một số cây trồng khác tạo ra sản phẩm hàng 

hóa như mía, thuốc lá, trầu, cau, tuy nhiên không 

nổi tiếng lắm. Các thuyền buôn, đặc biệt là lái 

thương Đồ Bà (Java-Indonesia) thường thu mua 

các loại hàng hóa như quả cau, các loại thảo dược, 

lâm sản, măng khô, ngà voi, sừng tê, da trâu,... 

Ngoài ra, ghe thuyền trong nước và thương 

thuyền các nước có thể thu mua các thứ mà Đồng 

Nai sản xuất như đường, gốm, bột, đá ong, sắt, 

lãnh, là, vải, lụa, muối trắng, giấy dó...

Dưới thời trấn Biên Hòa có câu phương ngôn 

“Nhất gốm, nhì đường, tam bong, tứ đá”. Đặc biệt ở 

đây đã nổi tiếng gốm Cù Lao Phố và đường Cù Lao 

교역의 독점권을 쥐고 있었다. 동나이 지역에서 주로 생

산되는 미곡, 건어물과 까오미엔에서 들여온 약초, 상

아 등을 취급하였고, 타 지역의 상선들로부터 비단, 직

물, 약품 등 각종 사치품을 수입하였다. 민흐엉 사람들

은 보통 중국산 물품을 선호했는데 그들은 기와, 사찰의 

주춧돌, 향, 등불 등을 들여왔다. 그들은 상품의 품질을 

따지지 않고 모든 종류의 상품을 들여와 모이쑤이, 냐배

(Nhà Bè) 뿐만 아니라 동나이강 전역으로 팔았고, 동나

이강 상류에 있는 소수민족들과도 물품을 교환했다.

꾸라오포의 상업 활동에서 이어지는 일은 인근 시장

에 공급할 상품들을 구매하는 것이다. 범선들은 주로 

베트남 남부에서 가장 생산량이 많은 미곡을 사들였다. 

미곡은 동나이에서 주로 거래되는 주요 품목이었다. 

동나이 지역의 일반적인 배경에서 꾸라오포의 쌀 경작 

상황을 『무변잡록』은 다음과 같이 기록하고 있다.

생산된 쌀은 쟈딘의 식량수요를 해결해 줄 뿐만 아니라 중

부와 푸쑤언에 이르기까지 각지로 팔려나간다.

일부 식재 작목에는 사탕수수, 담배, 빈랑, 필발

(trầu, 蓽茇), 빈랑나무 같은 것들이 있었으나 그다지 

유명하지는 않았다. 조와(자바, 인도네시아)의 상선은 

빈랑 열매, 각종 약초, 임산물, 말린 죽순, 상아, 코뿔소 

뿔, 물소 가죽 등을 주로 구매했다.

그 밖에도 국내 선박들과 각국 상선들은 동나이에서 

생산되는 설탕, 도자기, 밀가루, 홍토, 철, 직물, 비단, 

소금, 종이 등을 구매했다.

비엔호아에서 “제일은 도자기, 제이는 설탕, 제삼은 

목화, 제사는 돌”이라는 방언이 있다. 특히 이 지역에서 

꾸라오포 도자기와 설탕이 유명했다. 꾸라오포 도자기

는 베트남인들의 냄비, 주전자가 유명하였고 참파인들

의 크고 작은 냄비와 화교들의 약주전자가 유명했다. 

로곰[Lò Gốm, 호찌민시 푸럼(Phú Lâm)] 하천변과 

미엥사인(Miểng Sành) 포구에서 이뤄진 고고학 발굴
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Phố. Gốm Cù Lao Phố có các sản phẩm như nồi, 

ấm của người Việt; trả, trách, om của người Chăm; 

siêu của người Hoa. Dựa trên các kết quả khảo 

sát số lượng mảnh vỡ gốm, sành cho thấy gốm Cù 

Lao Phố được sản xuất ở bờ rạch Lò Gốm và được 

vận chuyển đi các nơi từ bến Miểng Sành. Một giả 

thuyết đưa ra, có thể trong nhóm theo Trần Thượng 

Xuyên đến Cù Lao Phố có mở lò làm gốm, sản xuất 

gạch ngói, lu, vại,... Tuy nhiên, sau biến cố 1776, 

họ đã rời bỏ nơi này về khu vực Chợ Lớn, một số 

đã lập lò sản xuất gốm ở xóm Lò Gốm (Phú Lâm, 

tp. Hồ Chí Minh). Họ sản xuất đồ gia dụng, gạch, 

ngói và các sản phẩm tượng thờ, tạo hình trang trí 

kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng, được gọi chung là 

gốm Cây Mai. Nhưng đến cuối thế kỉ 19, nguyên 

liệu làm gốm ở Phú Lâm cạn kiệt, các lò gốm ở đây 

chuyển về Biên Hòa, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một. Sau 

này, các lò gốm Biên Hòa, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một 

ngày càng phát triển ở Nam Kỳ.

Mía được trồng ở Cù Lao Phố có lẽ khá sớm 

vì nơi đây là một trung tâm sản xuất các loại 

đường để tiêu thụ và xuất khẩu ra nước ngoài, 

bao gồm đường tán, đường phổi, đường phèn. 

Đường là một trong những mặt hàng được các 

thương thuyền đặt hàng thường xuyên tại các bến 

cảng. Theo Gia Định thành thông chí có chép: 

“Huyện Phước Chánh, Biên Hòa sản xuất đường 

cát, đường phổi, đường phèn, mỗi năm bán hơn 

600.000 cân cho các thương thuyền”.88)

Ở trấn Biên Hòa có rất nhiều đá ong. Nghề khai 

thác đá ong ở bên kia Rạch Cát đến thôn Bình Đa 

đã thu hút rất nhiều lao động. Tại khu vực Bến Đá 

phía Bình Đa là nơi ghe thuyền đến mua đá chở 

đi khắp xứ Nam Kỳ; 

Nghề làm bong tức làm bột rất nổi tiếng ở đây, 

gồm các loại như bột bánh tráng, làm bún, làm 

88)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.39.

조사와 여기에서 확인된 도자기, 항아리편은 꾸라오포 

도자기의 생산지와 유통경로를 보여주고 있다. 한 가지 

제기되는 가설은 쩐트엉쑤옌을 따라 꾸라오포에 온 무

리 중 가마를 만들어 벽돌, 항아리, 장독 등을 만들 수 

있는 도공(陶工)이 있었다고 할 수 있다.

그러나 1776년의 사건 이후 도공 대부분은 이곳을 

떠나 쩌런 지역으로 가고, 일부는 로곰 마을에 정착하

여 가마를 짓고 도자기를 생산하였다. 그들은 생활용

품, 벽돌, 기와, 제사용품, 종교건축물의 조형물을 생산

했는데 일반적으로 꺼이마이(Cây Mai) 도자기로 불린

다. 그러나 19세기 말에 이르러 푸럼에서 도자기 원료

가 고갈되고, 이곳의 가마들이 비엔호아, 라이티에우

(Lái Thiêu), 투저우못(Thủ Dầu Một)으로 옮겨갔다. 

이후 비엔호아, 라이티에우, 투저우못으로 옮겨간 도자

기 가마와 제작기술은 남부에서 더 발전하게 된다.

꾸라오포에서 사탕수수는 오래전부터 경작되었다. 

이곳은 각종 설탕이 생산되는 중심지역으로 딴(tán), 

포아이(phổi), 팬(phèn) 등 다양한 종류의 설탕이 소비

와 수출을 위해 생산되었다. 설탕은 포구에서 항상 거

래되는 품목이다. 『가정성통지』기록에 따르면 비엔호

아, 프억짜인(Phước Chánh) 현에서는 모래, 백설탕, 

각설탕 등을 생산하고 매년 60만근(斤) 이상을 상선에 

판매했다고 한다.88)

비엔호아 지역에는 홍토(紅土)가 많다. 홍토의 채석

은 락깟(Rạch Cát)과 빈다촌에서 주로 이뤄졌으며 많

은 노동력을 필요로 하였다. 빈다촌의 벤다 마을은 남부 

각지로 홍토와 석재를 구매하여 싣고 가는 곳이었다.

면화와 제분 또한 이 지역에서 유명하다. 찹쌀떡, 쌀

부침개, 고기국수, 쌀국수만두, 고기떡말이, 세모떡 등

에 소용되는 쌀가루가 주로 거래되었으며, 밀가루는 처

음에 일본 선박이 가지고 와서 꾸라오포에서 판매했으

나 이후에 프랑스의 밀가루도 판매되었다.

88)　찐화이득, 『가정성통지』, p.39.
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bánh hỏi, bánh canh, bánh tét, bánh ít,... Loại bột 

mì lúc đầu do tàu Nhật Bản đem tới bán ở Cù Lao 

Phố, sau này có thêm bột mì của Pháp.

Nghề dệt lụa cũng rất nổi tiếng ở Cù Lao Phố. 

Trong Đại Nam nhất thống chí có ghi: “Lụa, trừu 

sản ở huyện Phước Chánh. Lãnh sản ở huyện 

Phước An, mềm dịu, láng bóng, đứng đầu trong 

cả nước”,89) hoặc Gia Định thành thông chí có 

viết: “Lãnh, là, vải, lụa thì nơi nào cũng có, nhưng 

ở huyện Phước An trấn Biên Hòa có thứ lãnh 

thâm mềm láng là tốt nhất trong cả nước.”90)

Ngoài ra còn có nghề làm muối, muối trắng sản 

xuất ở Vũng Dương, Phước An, Biên Hòa, cứ 100 

cân giá là 1 tiền kẽm, rất rẻ mà ngon, lái thuyền 

đến lấy hàng nườm nượp, rồi chở đi bán ở Cao 

Miên thu lợi rất nhiều.

Tham gia vào chuỗi bán buôn, thu gom hàng 

hóa là hệ thống chợ quán ở Cù Lao Phố như chợ 

Băng Bột, Bến Lò Gốm bán lu, hũ, trả, trách, chợ 

Chiếu bán các sản phẩm thủ công đan lát như 

nón lá, buồm ghe thuyền, chiếu, quạt, đồ mây 

tre,... Chợ quán hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đáp 

ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa ở địa phương, là 

nơi tiêu thụ và tập trung hàng hóa nông lâm sản 

cho trung tâm thương mại của Nông Nại Đại Phố.

Có thể nói, Nông Nại Đại Phố bấy giờ là một 

trong những thương cảng phát triển sầm uất nhất 

ở miền Nam. Tuy nhiên, sự thịnh vượng của vùng 

Cù Lao Phố chỉ kéo dài được 97 năm (1679-1776), 

bởi đã xảy ra hai sự kiện lớn:

Năm 1747, một nhóm khách thương người Phúc 

Kiến qua lại buôn bán, thấy Cù Lao Phố rất giàu 

có nên dậy lòng tham muốn chiếm lấy. Cuộc bạo 

loạn do Lý Văn Quang (tự xưng là Giản Phố Đại 

vương) cầm đầu, đánh úp dinh Trấn Biên (tiền 

89)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
tr.97.

90)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.81.

비단도 꾸라오포에서 무척 유명했다. 『대남일통지』

와 『가정성통지』에 다음과 같은 기록이 있다. 

비단은 프억짜인 현에서 생산된다. 프억안(Phước An) 현 

생산품은 부드럽고, 광택이 나며, 국내 최고의 것이다.89) 

능라, 비단, 베, 견사 등은 어는 곳이든지 있지만 비엔호아

의 프억안 현의 것은 부드럽기가 전국에서 으뜸이다.90)

이외에도 제염업이 있는데 붕즈엉, 프억안, 비엔호

아에서 흰 소금이 생산되었다. 100근의 가격이 백동 1

전으로 무척 저렴해서 선박들이 무리를 지어 구매해 가

고, 까오미엔에 팔아 이윤을 무척 많이 남겼다.

꾸라오포에 형성된 시장은 각기 다른 상품을 판매

하고 구매할 수 있는 체계를 갖추었다. 벤로곰(Bến Lò 

Gốm) 시장, 방봇(Băng Bột) 시장은 향로, 항아리와 크

고 작은 냄비를 거래하였고, 찌에우(Chiếu) 시장은 삿

갓, 개투옌(ghe thuyền, 남부지역의 전통 배)의 돛, 돗자

리, 부채, 대바구니와 같이 손으로 짜는 대나무 공예품

을 주로 판매하였다. 시장은 상품의 유통을 도울 뿐만 

아니라 지방의 상품을 매매하고자 하는 수요를 충족할 

수 있는 공간을 제공하였다. 또한 농나이다이포의 상업 

중심지이자 생산물이 모이고 소비되는 곳이었다.

1679년부터 1776년까지 97년간 농나이다이포는 남

부에서 가장 활발하고 발전된 포구였으나 꾸라오포 지

역의 번영은 이후 발생한 두 차례의 난(亂)으로 인해 사

라졌다.

1747년 복건의 상단은 꾸라오포 지역에서 장사를 하

면서 이 지역이 무척 부유하다는 것을 보고 이 지역을 

차지하고자 했다. 스스로를 지안포대왕(Giản Phố Đại 

vương)이라고 칭한 리반꽝(Lý Văn Quang)이 앞장 서 

난을 일으키고 쩐비엔(비엔화의 전신)을 점령하였다. 

점령 과정에서 응우옌끄껀(Nguyễn Cư Cẩn)을 살해하

89)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.97.

90)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.81.
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thân của Biên Hòa sau này), giết chết Nguyễn Cư 

Cẩn (tước Cẩn Thành hầu) là người cai quản dinh. 

Tin cấp báo về Thuận Hóa, chúa Vũ Vương (Nguyễn 

Phúc Khoát) liền sai cai cơ Tống Phước Đại (tước 

Đại Thắng hầu) đang đóng ở Mô Xoài đem binh 

vào cứu viện. Tống Phước Đại phá tan đạo quân 

của Lý Văn Quang, bắt được chúa đảng cùng đồng 

bọn 57 người. Tuy dẹp được cuộc bạo loạn, nhưng 

Cù Lao Phố cũng đã chịu nhiều thiệt hại.

Năm 1776 - 1777, quân Tây Sơn đã đến đàn áp 

những người Hoa ở Cù Lao Phố vì họ đã ủng hộ 

Nguyễn Phúc Ánh. Gia Định thành thông chí viết: 

“Năm 1776 và 1777, quân Tây Sơn tràn vào Gia 

Định, đánh Cù Lao Phố, chiếm dỡ lấy phòng ốc, 

gạch đá, tài vật chở về Quy Nhơn. Sau khi chợ 

búa cùng phố xá bị tàn phá nặng nề, các thương 

gia người Hoa rủ nhau xuống vùng Sài Gòn - Chợ 

Lớn (nay là Quận 5 và Quận 6, thuộc Thành phố 

Hồ Chí Minh), sáp nhập với xã Minh Hương sinh 

sống và lập những cơ sở thương mại khác cho 

đến nay...”91)

Kể từ năm 1776, vùng thương cảng Cù Lao 

Phố nói riêng và Gia Định nói chung đều gặp rất 

nhiều khó khăn. Năm 1789, Nguyễn Ánh làm chủ 

đất Gia Định và năm 1802 lên ngôi vua, đổi xứ Gia 

Định là thành Gia Định, dinh Trấn Biên thành 

Trấn Biên Hòa. Cù Lao Phố cũng được khôi phục 

lại phần nào. Song nó không còn giữ vai trò là 

một trung tâm thương mại hàng đầu của Đàng 

Trong, ở đây chỉ còn phát triển các làng nông 

nghiệp. Cùng thời gian này, một loạt các trung 

tâm thương cảng, tiểu cảng khác phát triển theo 

quy luật tự nhiên để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, 

giao thương của người dân vùng đất phương Nam, 

đó là Sài Gòn - Chợ Lớn - Bến Nghé, Mỹ Tho, 

91)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch của Lý Việt 
Dũng, phần 1, tr.24.

고 지역을 관리하였다. 이 소식이 투언호아로 전해졌고 

부브엉(Vũ Vương) 군주[응우옌푹코앗(Nguyễn Phúc 

Khoát, 1738-1765)]는 즉시 모쏘아이에 주둔하던 똥

프억다이(Tống Phước Đại)에게 대승후(Đại Thắng 

hầu, 大勝候) 작위를 내리며 군대를 이끌고 구원하라 

명하였다. 똥프억다이는 리반꽝의 도군(逃軍)을 격파하

고, 두목과 그 일당 57명을 모두 붙잡았다. 난은 진압되

었으나 꾸라오포 역시 많은 피해를 보았다.

1776-1777년 떠이선 왕조는 응우옌푹아인을 지지하

던 꾸라오포의 화교들을 진압하였다. 『가정성통지』에는 

1776년과 1777년 떠이선군이 쟈딘에 들어와 꾸라오포

를 평정하고 건물과 벽돌, 재물들을 빼앗아 꾸이년으로 

돌아갔다고 적고 있다. 시장과 함께 상가 거리가 심각하

게 파괴된 후 화교 상인들은 사이곤-쩌런(이후에 호찌

민시의 5군과 6군이 된다)으로 가고, 민흐엉 마을에서 

함께 살면서 지금까지도 다른 무역거점을 만들었다.91)

1776년 무렵부터 꾸라오포 뿐만 아니라 쟈딘의 대부

분 지역은 많은 어려움을 겪었다. 1789년 응우옌푹아인

은 쟈딘의 주인이 되어 1802년 왕위에 올랐으며, 쟈딘 

땅을 쟈딘성(Gia Định)이라 바꾸고, 쩐비엔을 쩐비엔

호아(Trấn Biên Hòa)로 바꾸었다. 이 과정에서 꾸라오

포 또한 일부가 복구 되었다. 그러나 당쫑의 제일이었

던 상업 중심지 역할을 더 이상 유지하지 못했고 단지 

마을 규모만 발전하게 되었다. 같은 시기 사이곤-쩌런, 

벤응헤, 미토, 롱호, 싸댁, 하띠엔, 바이싸우, 바밧 등 일

련의 상업 중심 포구와 소항구가 자연적으로 발전하여 

남부 주민들의 생활, 교통 수요를 충족시켜 나갔다.

현재 꾸라오포에는 번성했던 시기의 포구 흔적이 비교

적 많이 남아있다. 동나이성 비엔호아시 브우호아(Bửu 

Hòa) 마을에 있는 다이쟉꼬뜨(Đại Giác cổ tự, 大覺

古寺)가 대표적이다. 이 사찰은 17세기 중반에 세워졌

으며 임제종(Lâm Tế tông, 臨濟宗)파에 속한 세 승려

91)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.24.
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Long Hồ, Sa Đéc, Hà Tiên, Bãi Xàu, Ba Vát,...

Hiện nay ở Cù Lao Phố vẫn còn để lại khá 

nhiều dấu tích của một thời thương cảng phồn 

thịnh, như di tích Đại Giác cổ tự thuộc xã Bửu 

Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Lịch sử hình 

thành nên ngôi chùa này từ giữa thế kỉ 17, lúc đó 

có ba nhà sư thuộc phái Lâm Tế tông, từ miền 

Trung đến hoằng hóa đạo Phật. Nhà sư Thành 

Nhạc cùng một số phật tử đến vùng đất ven sông 

Đồng Nai dựng lên chùa Long Thiền (1664); nhà 

sư Thành Trí theo đoàn di dân làm nghề khai 

thác đá lên vùng núi Bửu Long cùng người Hoa 

ở đây dựng lên Chùa Bửu Phong (1679), nhà sư 

Thành Đẳng, cùng một số người chèo ghe, thuyền 

đến Cù Lao Phố khẩn hoang và dựng lên chùa Đại 

Giác (1665).

Chùa Đại Giác cùng với chùa Bửu Phong và 

chùa Long Thiền là ba công trình kiến trúc tôn 

giáo Việt, được khởi dựng sớm nhất ở Đồng Nai 

và là chứng tích cho bước đường Nam tiến ở nửa 

đầu thế kỉ 17 của ba nhà sư thuộc dòng Lâm Tế 

가 중부에서 동나이로 건너와 불교를 전파하며 창건하

였다. 승려 타인냑(Thành Nhạc)은 일부 불자들과 함

께 동나이강 근처에 정착하였고 1664년 롱티엔사(Chùa 

Long Thiền, 隆禪寺)를 세웠다. 승려 타인찌(Thành 

Trí)는 석재를 개발하는 이주민 무리를 따라 브우롱

(Bửu Long)산으로 올라가 화교들과 함께 1679년 브우

퐁사(Chùa Bửu Phong, 寶峰寺)를 세웠다. 승려 타인

당(Thành Đẳng)은 뱃사공들과 함께 꾸라오포로 와 토

지를 개간하고 1665년 다이쟉꼬뜨(大覺古寺)를 세웠다.

다이쟉꼬뜨와 브우퐁, 롱티엔 사원은 동나이에 불교

가 가장 먼저 전파된 계기가 되었고 당쫑에서 임제종

파에 속한 세 승려가 남긴 17세기 초 베트남 남부 영토

확장의 증거이기도 하다. 이점 이외에 다이쟉꼬뜨에는 

불상, 병풍, 현판, 장엄도(刀) 등 섬세하게 조각되고 화

려하게 장식된 많은 불교유물이 있다. 동남부 지역 전

통 불교미술의 특징을 잘 표현하고 있으며 뛰어난 조

각솜씨가 돋보이고 있다.

17-18세기 동나이 지역의 사찰은 늘 많은 사람들로 붐

볐으며, 이를 통해 꾸라오다이포의 부유함을 볼 수 있다.

Hình 17. Sông Đồng Nai
그림 17. 동나이강
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ở Đàng Trong. Ngoài giá trị này, ở chùa Đại Giác 

còn có các tượng Phật, hoành phi, câu đối, phù 

điêu... mang nhiều đề tài phong phú, được chạm 

khắc công phu, sơn son thiếp vàng. Tất cả đã 

thể hiện tài năng chạm khắc của người tạo tác 

và phản ánh được ít nhiều nền mỹ thuật truyền 

thống vùng Đông Nam Bộ.

Quanh chùa trước đây vào thế kỉ 17-18 vô cùng 

sầm uất, trù phú với sự phát triển của thương 

cảng Cù Lao Đại Phố một thời.

Đình Thần Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Cù Lao 

Phố, ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai. Xưa vốn là Đình Bình Kính thờ 

Thành Hoàng làng. Khi Nguyễn Hữu Cảnh mất 

(1700) nhân dân tiếc thương và thờ ông ở nơi đây. 

Năm 1852, vua Tự Đức ban sắc phong tặng ông 

là Thượng Đẳng Thần, nhân dân gọi ông là Đức 

Ông. Ông là vị tướng có nhiều công lao trong việc 

giữ yên bờ cõi phía nam, khai khẩn mở mang 

조정의 대신이었던 응우옌흐우까인(Nguyễn Hữu 

Cảnh)은 동나이성 비엔호아시 히엡호아촌, 니화(Nhị 

Hòa)읍 꾸라오포 출신으로 마을 성황당에 제를 올리는 

딘빈낀(Đình Bình Kính, 제사장의 일종)이었다. 1700년 

응우옌흐우까인이 죽자 사람들이 이를 안타까워하며 그

의 제사를 마을에 모셨다. 1852년 뜨득(Tự Đức) 황제는 

그를 트엉당턴(Thượng Đẳng Thần, 上等神)으로 책봉

하였고 백성들은 그를 득옹(Đức Ông, 德翁)이라 불렀

다. 그는 베트남 남부를 확장하고 개척하는 데 있어 많

은 공을 세웠으며 지역을 평안하게 유지하였다.

딘(Đình) 사당은 다섯 번에 걸쳐 보수가 이루어졌으

며 1802년 쟈롱 황제와 1851년 뜨득 황제가 직접 명을 

내려 보수되고 1923년과 1960년, 2010년에는 마을 사

람들의 힘으로 보수와 중건이 이루어졌다.

텃푸꼬미에우(Thất phủ cổ miếu, 七府古廟)는 

1684년에 꾸라오포에 정착했던 화교 이주민인 쩐트엉

쑤옌에 의해서 세워진 사당이다. 사당은 동나이강 옆

Hình 18. Đình Thần Nguyễn Hữu Cảnh (thế kỉ 17)
그림 18. 응우옌흐우까인 사당의 현재 모습(17세기 창건)
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에 세워졌으며, 현재 위치는 동나이성 비엔호아시 히

엡호아촌에 속해 있다. 텃푸는 중국 화교의 본고향 7

개 부(府)를 가리키며 닌바(Ninh Ba, 寧波), 프억쩌

우(Phước Châu, 福州), 쯔엉쩌우(Chương Châu, 章

州), 쭈옌쩌우(Truyền Châu, 泉州), 꽝쩌우(Quảng 

Châu, 廣州), 찌에우쩌우(Triều Châu, 潮州), 뀐쩌우

(Quỳnh Châu, 瓊州) 등이다. 응우옌 군주는 칠부회

(七府會)의 설립을 허가했다. 관성제군(Quan Thánh 

Đế Quân, 關聖帝君)과 천후성모를 비롯하여 긴 바닷

길의 평안함과 재복(財福)을 바라는 의미를 담아 화교 

신앙의 신을 사당에 모셨다.

천후성모 사당에는 작은 크기의 천후(Thiên Hậu) 

신상을 같이 모시고 있다. 작은 크기의 천후상은 화교 

상인들이 긴 바닷길을 항해하는 상선에도 모시곤 한다. 

배에 실린 각각의 천후성모상은 크기와 칠, 금박 형태 

등이 모두 다르며 이를 통해 상인이 어느 정도 부유한

지를 가늠할 수 있다. 상인들은 배에 신당을 만들어 더 

크고 화려한 천후성모상을 놓으려고 하며, 오래 된 신

상(神像)들은 무역항 근처 사당에 봉안(奉安)한다. 그

래서 천후성모를 숭배하는 많은 사당에는 수많은 천후

성모상들이 모셔져 있다.

miền nam Việt Nam.

Đình được vua Gia Long cho trùng tu vào năm 

1802, vua Tự Đức cho trùng tu năm 1851. Đình 

còn được trùng tu thêm vào các năm 1923, 1960, 

2010.

Thất phủ cổ miếu là ngôi chùa do nhóm di dân 

người Hoa của Trần Thượng Xuyên đến lập nghiệp 

ở Cù Lao Phố xây dựng vào năm 1684. Chùa nằm 

bên dòng sông Đồng Nai, nay thuộc xã Hiệp Hòa, 

thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thất phủ bao 

gồm người Hoa từ 7 phủ là Ninh Ba, Phước Châu, 

Chương Châu, Truyền Châu, Quảng Châu, Triều 

Châu, Quỳnh Châu (tức Hải Nam), được chúa 

Nguyễn cho lập hội Thất Phủ. Di tích có thờ Quan 

Thánh Đế Quân, Thiên Hậu Thánh Mẫu cùng một 

số thần khác trong tín ngưỡng của người Hoa, đặc 

biệt là các thương nhân người Hoa luôn thờ cúng 

mong sự bình yên cho những chuyến buôn đường 

dài trên biển. 

Hình 19. Thất phủ cổ miếu (1684)
그림 19. 칠부고묘

Hình 20. Chùa Đại Giác (1665)
그림 20. 대각사의 현재 모습(1665년 창건)
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Nằm bên sông Bảo Định và sông Tiền Giang 

thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trong 

nhiều giai đoạn từ thế kỉ 17 đến đầu thế kỉ 20, 

Mỹ Tho đã trở thành một trong những trung tâm 

thương mại lớn nhất Nam Bộ lúc bấy giờ cùng với 

thương cảng Hà Tiên, Cù Lao Đại Phố, Sài Gòn - 

Chợ Lớn.

Năm 1679, cùng với nhóm người Minh Hương 

rời khỏi triều đình nhà Thanh (Trung Quốc), 

nhóm dân binh của Tổng binh quân Long Môn 

thuộc Khâm Châu, Quảng Tây là Dương Ngạn 

Địch cùng Phó binh Huỳnh Tấn đến Thuận Hóa 

xin nương nhờ chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn đồng ý 

cho giữ chức vụ, trở thành con dân Đại Việt. Chúa 

sai người hướng dẫn nhóm Dương Ngạn Địch đem 

binh lính ghe thuyền chạy vào cửa Soài Lạp, cửa 

Đại, cửa Tiểu rồi lên đồn trú ở xứ Mỹ Tho.92)

Mỹ Tho Đại Phố là khu vực có hệ thống sông 

ngòi, kênh rạch khá thuận lợi, có nhiều nhánh 

của sông Tiền Giang quy tụ rồi từ sông Bến Nghé 

92)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tập Trung, bản dịch 
Tu trai Nguyễn Tạo, 1972, tr.10.

미토는 띠엔쟝성 미토시에 속한 바오딘(Bảo Định)

강과 띠엔쟝강을 접하고 있어 17세기부터 20세기 초까

지 오랜 기간 남부에서 가장 큰 상업 중심지였다. 하띠

엔, 꾸라오포, 사이곤-쩌런과 같이 남부지역 해상무역

을 담당하였다.

1679년 롱먼(Long Môn, 龍門) 출신으로 꽝떠이

(Quảng Tây, 廣西), 캄처우(Khâm Châu, 欽州)에 속

한 총병군(摠兵軍)인 즈엉응안딕(Dương Ngạn Địch)

과 부병(府兵) 후인떤(Huỳnh Tấn)은 중국을 떠난 민

흐엉 세력과 함께 투언호아에 도착하여 응우옌 군주에

게 의탁하였다. 응우옌 군주는 그의 직위를 유지할 수 

있도록 하고 다이비엣의 백성으로 받아들였다. 군주는 

주민과 병사들이 미토 땅에 정착할 수 있도록 하였고 

즈엉응안딕은 배를 타고 쏘와이랍, 끄어다이, 끄어띠에

우 하구를 통해 이동했다.92)

미토다이포(Mỹ Tho Đại Phố)는 띠엔쟝강과 수많

은 지류가 모여 수로와 수운이 편리한 지역이다. 또한 

벤응에강과 자연스럽게 연결되고 운반선이 왕래하기 

편리하여 상업 중심지 형성과 포구가 빠르게 발전할 수 

92)　�찐화이득, 투짜이응우옌따오 번역, 『가정성통지』 중집, 1972, p.10.

3.3. �미토다이포 무역항3.3. �Thương cảng �
Mỹ Tho Đại Phố
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đi xuống, điều kiện này khá thuận tiện cho tàu 

thuyền vận chuyển qua lại, vì vậy việc hình thành 

khu trung tâm thương mại, tiểu cảng buôn bán ở 

đây phát triển vô cùng sầm uất.

Sông Tiền Giang bắt nguồn từ Ai Lao, qua Cao 

Miên rồi đổ vào lãnh thổ Việt Nam, phân thành 

các chi lưu rồi đổ ra biển đông qua các cửa Đại, 

cửa Tiểu, cửa Cổ Chiên, cửa Băng Côn/Băng Cung, 

cửa Ba Lai, có nhánh thông sang sông Hậu Giang. 

Sông Tiền Giang cung cấp nguồn nước ngọt lớn 

cho trồng trọt nông sản, cây trái. Khu vực sông 

Tiền Giang nổi tiếng nhiều loại trái cây ngon.

Kênh Bảo Định (sông Bảo Định), còn có tên là 

kênh Vụng, kênh Vũng Gù, An Định, sau người 

Pháp gọi là Kênh Bưu Điện (Trạm Thơ), là kênh 

đào sớm nhất ở Nam Bộ thời nhà Nguyễn. Vũng 

Gù là tên gọi đầu tiên của con kênh này khi được 

đào lần đầu vào năm 1705. Khi đó, sau khi dẹp 

xong quân Cao Miên quấy nhiễu, vị quan chỉ huy 

quân sự của chúa Nguyễn là Vân Trường hầu 

(Nguyễn Cửu Vân) đã lập đồn điền ở Vũng Gù, mở 

đầu cho việc khai hoang vùng đất này. Ông tiến 

hành nạo vét khai thông rạch Vũng Gù để thuận 

lợi cho giao thông đi lại. Lúc đó vùng đất Vũng Gù 

ở phía đông bắc có sông nhỏ Vũng Gù chảy đến 

xóm Thị Cai, phía tây sông nhỏ Mỹ Tho xuống 

đến chợ Lương Phú (chợ Bến Tranh). Vân Trường 

hầu cho đắp lũy dài từ xóm Thị Cai đến chợ Lương 

Phú, rồi cho đào từ hai đầu của sông Vũng Gù và 

sông Mỹ Tho, làm hào lũy củng cố phòng ngự, sau 

đào sâu thêm cho ghe thuyền đi lại thuận tiện.93)

Nhưng do lâu ngày, bùn ứ đọng, thuyền bè đi 

lại khó khăn. Năm 1819, vua Gia Long sai Trấn 

thủ Định Tường là Nguyễn Văn Phong lấy 9.000 

nhân công đào mở rộng lần thứ hai, hàng tháng 

93)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.60.

있는 좋은 여건을 갖추었다.

띠엔쟝강은 아이라오(Ai Lao)에서 발원하여 까오

미엔을 거쳐 베트남 영토로 들어온다. 띠엔쟝강은 여

러 지류로 나뉘어 끄어다이, 끄어띠에우, 끄어꼬찌엔

(cửa Cổ Chiên), 끄어방꼰[cửa Băng Côn, 방꿍(Băng 

Cung)], 끄어바라이(cửa Ba Lai) 등의 하구를 거쳐 동

해로 흘러가고, 그 중 한 지류는 허우쟝강으로 흐르기

도 한다. 띠엔쟝강은 이 지역 농업용수 공급에 굉장히 

큰 비중을 차지하고 있으며, 특히 띠엔쟝 지역은 맛있

는 과일로 유명하다.

바오딘 운하(바오딘강)는 붕(Vụng), 붕구, 안딘(An 

Định) 등으로 불리다가 프랑스인들에 의해 브우디엔

[Bưu Điện, 짬터(Trạm Thơ)] 운하로 바뀌었다. 응우

옌 왕조 시대 남부지역에서 가장 먼저 만들어졌으며, 

1705년 운하를 처음 만들 때 붕구 운하로 이름이 붙여

졌다. 남부 지역을 어지럽히던 까오미엔 군대를 진압한 

번쯔엉[Vân Trường, 응우옌끄우번(Nguyễn Cửu Vân)]

은 붕구에 둔전을 만들고 이 지역을 개간하기 시작했

다. 또 교통망 정비를 위해 붕구 운하를 연결시키려 준

설을 실시했다. 붕구의 동북부에는 붕구천과 미토천 두 

개의 작은 하천이 있다. 붕구천은 티까이(Thị Cai) 마

을까지 흘렀고 미토천은 르엉푸[Lương Phú, 벤타인

(Bến Tranh)] 시장까지 연결되었다. 번쯔엉은 티까이에

서 르엉푸 시장까지 울타리를 치고, 방어를 견고히 하

고자 붕구강과 미토강의 끝에 해자를 겸하는 수로를 만

들었다. 이후 수로를 더 깊이 파서 선박이 편리하게 왕

래하도록 했다.93)

그러나 오랜 기간 동안 모래와 진흙이 퇴적되어 선

박의 왕래가 어렵게 되었다. 1819년 쟈롱 황제는 딘

뜨엉진의 진수(鎭守)인 응우옌반퐁(Nguyễn Văn 

Phong)과 9,000명의 인부를 동원하여 다시 파게 하였

고 매년 쌀을 충분히 공급했다. 새로 준설된 수로의 총 

93)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』 p.60.



092

3. Hệ thống thương cảng ở Nam Bộ từ thế kỉ 17 đến 20

cấp tiền gạo đầy đủ. Tổng chiều dài của kênh mới 

đào vét là 14 dặm, rộng 7 trượng 5 thước, sâu 9 

thước. Hai bên bờ có đường quan rộng 6 tầm. Sau 

khi đào xong, vua Gia Long đặt tên cho kênh là 

sông Bảo Định. Từ đấy sông thông rộng, thuyền đi 

lại rất thuận tiện.94)

Kênh Rạch Chanh (kênh Đặng Giang) hay còn 

gọi là kênh Thương Mại, kênh Bàu Bèo, được đào 

dưới thời Tây Sơn (1785), thuộc trấn Định Tường. 

Người tổ chức đào kênh là Đô đốc Nguyễn Trấn 

của nhà Tây Sơn đã huy động sức của binh lính. 

Vị trí của kênh đào nằm giữa hai đầu con rạch 

tự nhiên là rạch Ba Lai ở phía nam chảy ra sông 

Tiền và Rạch Chanh ở phía bắc chảy ra sông Vàm 

Cỏ Tây.95) Nhà Tây Sơn đào kênh này nhằm mục 

đích tiêu nước ở vùng sâu trũng, tiêu diệt sào 

huyệt băng cướp gây khốn khó cho dân chúng. 

Đồng thời, kênh này đã tạo một tuyến giao thông 

quan trọng nối liền hai con rạch tự nhiên thông 

từ sông Vàm Cỏ Tây sang sông Tiền Giang, cũng 

tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Một con kênh khác cũng rất quan trọng là kênh 

Chợ Gạo, nối sông Tiền Giang với sông Vàm Cỏ. 

Đoạn kênh Chợ Gạo còn có tên là Duperré, được 

đào năm 1876, dài 11,5km, rộng 30m. Đây là con 

kênh được thuyền bè bản xứ và các tàu hơi nước 

của Hãng vận tải đường sông lưu thông nhiều 

nhất.96) Đoạn kênh là tuyến đường giao thông thuỷ 

huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long, nối 

liền Sài Gòn với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Toàn 

tuyến từ sông Vàm Cỏ-Rạch Tràm-kênh Chợ Gạo-

rạch Kỳ Hôn đến sông Tiền dài 28.5㎞.

Ngoài ra còn rất nhiều các kênh rạch khác như 

các nhánh phụ của kênh Bảo Định (rạch Cai Lộc, 

94)　Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, tr.1044.

95)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.60.

96)　�Hội nghiên cứu Đông Dương, Chuyên khảo về tỉnh Mỹ Tho, tập 4, 
1902, Nxb Trẻ, tr.31.

길이는 14리, 너비는 7장 5척, 깊이는 9척이었으며 수

로 양쪽의 도로는 너비가 6심(tầm, 尋)이었다. 준설이 

완료된 후 쟈롱 황제 수로의 이름을 바오딘강이라 붙였

다. 이때부터 하천이 넓게 통하게 되고 선박의 왕래가 

무척 편리하였다.94)

락짠[Rạch Chanh, 당쟝(Đặng Giang)] 운하는 트

엉마이(Thương Mại), 바우배오(Bàu Bèo) 운하라 불

리기도 하며 떠이선 왕조 1785년에 조성되었고 딘뜨

엉진에 속했다. 떠이선 왕조의 도독(都督) 응우옌쩐

(Nguyễn Trấn)이 지역민을 동원하여 운하를 팠으며, 

밤꼬떠이강의 남서쪽으로 흐르던 락짠 운하와 띠엔쟝

강에서 갈라져 북쪽으로 흐르던 바라이(Ba Lai)강을 연

결하였다.95) 떠이선 왕조가 이 수로를 판 것은 내륙 깊

은 곳까지 물을 공급하고, 일대를 어지럽히던 도적떼를 

토벌하기 위해서였다. 동시에 밤꼬떠이강과 띠엔쟝강 

사이에 흐르던 자연천 두 곳을 이어 중요한 수로를 만

들고 주민과 물자 왕래를 편리하게 하여 상업발전을 꾀

하고자 하였다.

또 다른 중요 운하는 쩌가오(Chợ Gạo) 운하로 띠엔

쟝강과 밤꼬떠이강을 잇는다. 1876년에 조성된 쩌가오 

운하는 길이 11.5㎞, 너비 30m로 일부 구간은 뒤쁘레

(Duperré)라고 부르기도 한다. 이곳은 원주민 선박들

과 하천 운송회사들의 증기선이 가장 많이 왕래하던 곳

이다.96) 이 운하는 메콩델타의 핵심 교통로로 사이곤과 

서 남부 지역의 각 성을 연결한다. 전체 노선은 밤꼬떠

이강-락짠-쩌가오 운하-끼혼(Kỳ Hôn)에서 띠엔쟝강까

지 길이 28.5㎞이다.

이외에도 바오딘 운하의 부속 지류인 까이록(Cai 

Lộc), 바끼(Bà Ký)가 있고, 쟈오호아(Giao Hòa) 운하, 

디에우(Điều) 운하, 까이배 등이 있다.

이들 하천과 수로는 띠엔쟝강과 더불어 수로 교통의 

94)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, p.1044.

95)　�찐화이득, 『가정성통지』, p.60.

96)　�인도차이나연구협회, 『미토성의 논문』 4집, 청소년출판사, 1902, p.31.
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rạch Bà Ký), kênh Giao Hòa và kênh Điều, lưu vực 

rạch Cái Bè,... 

Địa hình hệ thống sông ngòi, kênh rạch ở phía 

bắc sông Tiền Giang tạo thuận lợi cho giao thông 

đường thủy, giúp thuyền buôn kết nối các bến bãi, 

chợ quán, trung tâm trung chuyển hàng hóa, đây là 

một trong những điều kiện để Mỹ Tho Đại Phố có 

thể trở thành một trung tâm thương cảng buôn bán.

Trên cơ sở những thành tựu của sản xuất nông 

nghiệp và đời sống đã đi vào nề nếp của những 

nhóm lưu dân người Việt và một số người Khmer 

đã về đó từ trước, nhóm người Hoa của Dương 

Ngạn Địch đã cùng khai phá đất đai, tổ chức 

thành lập các thương điếm phát triển hoạt động 

kinh tế như giao thương buôn bán, sản xuất thuốc 

đông y, chế biến thực phẩm,... cùng nhau lập nên 

thương cảng Mỹ Tho Đại Phố.

편의를 위하여 조성하였고, 포구와 시장, 교역품의 중

간 운송지를 연결하는데 큰 역할을 하였다. 또한 이들 

수로 를 통해 미토다이포가 상업 중심지가 되었다.

농업 생산량이 증가하고 베트남 유민과 이전부터 거

주하던 일부 크메르인, 즈엉응안딕의 화교 무리가 자리

를 잡기 시작하면서 토지 개간을 함께하고, 상품교역과 

한약재 생산, 식품가공과 같은 경제 활동이 활발히 이

뤄져 미토다이포 무역항이 발전하게 되었다.

미토다이포는 조직적으로 형성되고 발전되었다. 미

토 시장은 미토강과 붕구 운하가 합류하는 지점에 위치

하였다. 미토 시장에 대해 『가정성통지』에는 다음과 같

이 묘사되었다.

이서(Ly Sở, 莅所) 남쪽은 미토 시장으로 지붕은 기와가 

얹어졌다. 기둥과 처마가 높고 넓으며, 여러 모양으로 조

Hình 21. Mỹ Tho Đại Phố
그림 21. 미토다이포 위성지도

Sông Tiền Giang 
띠엔쟝강

Sông Bảo Định

바오딘강

Mỹ Tho Đại Phố 
미토다이포
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Mỹ Tho Đại Phố được hình thành và phát triển 

rất có tổ chức. Chợ phố lớn Mỹ Tho nằm ở vị trí 

hợp lưu giữa sông Mỹ Tho và kênh Vũng Gù (tức 

kênh Bảo Định). Gia Định thành thông chí đã 

miêu tả như sau: “Phía nam lỵ sở là chợ phố lớn 

Mỹ Tho, nhà mái ngói cột chạm, đình cao, nha 

thự rộng, ghe thuyền ở các ngả sông biển đến đậu 

đông đúc, là một đại đô hội, rất phồn hóa, huyên 

náo... Phàm thuyền buôn các nơi qua lại phải đậu 

nghỉ ở sông Mỹ Tho, hóng mát, xem trăng, đợi con 

각되어 있다. 각지의 하천과 바다를 통해 들어온 선박과 

정박한 선박들로 항상 붐벼 큰 도시가 형성되었고 무척 번

화하고 화려하다. 각지에서 온 상선들은 미토강에 정박해

야 했다. 바람을 쐬고 달을 보며 물때를 기다리고, 물길이 

편해지면 서쪽으로 올라가거나 동쪽으로 내려갔다.97)

미토다이포는 미토강 왼편에 위치한 땀응어 포구에

서 시작해서 미토강과 띠엔쟝강이 만나는 교차 지점(현

97)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.117.

Hình 22. Bến Tắm Ngựa (nơi thuyền bè đậu sông Tiền Giang) điểm cuối của Mỹ Tho Đại Phố
그림 22. 미토다이포 벤땀응어 포구
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nước lên, thuận dòng lên tây hay xuống đông”.97)

Mỹ Tho Đại Phố nằm dọc theo nhánh bên trái 

của sông Mỹ Tho; bắt đầu từ bến Tắm Ngựa ở chỗ 

giao nhau giữa sông Mỹ Tho với sông Tiền (nay 

thuộc phường 2, TP Mỹ Tho), chạy dài cho đến 

cầu Vỹ, Gò Cát (nay thuộc xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ 

Tho). Do được thành lập ở ngã ba sông, nên ngôi 

chợ quy tụ nhiều ghe thuyền, vật lực từ các địa 

97)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.117.

재의 미토시 2)에 위치하고 비(Vỹ), 고깟(Gò Cát) 다리

[현재는 미토시의 미퐁(Mỹ Phong)마을에 속함]까지 

이어진다. 하천이 모이는 곳에 위치하기 때문에 각지의 

수많은 선박과 물자, 사람이 모여들었고, 국내를 비롯

하여 해외 각 지역의 상업 중심지와 교역을 하였다.

다이포는 미토강 변으로 100여 곳이 넘는 많은 상점

과 미토 시장[쩌꾸(Chợ Cũ)]에 수많은 사람이 몰리고, 

포구에 선박들이 붐볐기 때문에 붙여진 지명이다.

미토다이포는 다른 지역의 선박과 물자 그리고 상

인들이 쏟아지듯이 몰려들어 다른 상업 중심지들과 교

Hình 23. Chợ cũ điểm đầu của Mỹ Tho Đại Phố bên bờ đông sông Bảo Định và sông Tiền Giang
그림 23. 쩌꾸 시장의 내부 모습
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phương khác; và từ đó lan tỏa ra khắp nơi, thông 

thương với các trung tâm thương mại lớn ở trong 

nước, kể cả với nước ngoài.

Gọi là Đại Phố, lúc đó ở bên rạch vàm Mỹ Tho 

có hơn trăm căn phố, và khu chợ phố lớn Mỹ Tho 

(tức Chợ Cũ) là nơi đông đúc nhất, trên bến dưới 

thuyền vô cùng sầm uất.

Mỹ Tho Đại Phố thu hút tụ tập ghe thuyền, vật 

lực từ các nơi khác đổ về, và thông thương với các 

trung tâm thương mại khác. Từ Mỹ Tho, thuyền 

buôn ngược dòng sông Tiền theo hướng tây lên 

Cai Lậy, Cái Bè và xa hơn nữa là Cao Miên; hoặc 

xuôi dòng sông Tiền về phía đông đến Chợ Gạo, 

Gò Công, rồi ra cửa Tiểu, sau đó đến chợ Sài Gòn 

hay ra đến khu vực thương cảng Thanh Hà - Bao 

Vinh, Phú Xuân - Huế; hoặc theo kênh Bảo Định 

qua sông Vàm Cỏ Tây, Bến Lức đến chợ Sài Gòn.

Mỹ Tho Đại Phố còn là thương cảng đầu mối giao 

thương quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Xiêm 

(Thái Lan), Cao Miên, Java (Indonesia), Malaysia, Lữ 

Tống (Philippine),... Hàng ngày ghe thuyền từ khắp 

nơi tụ tập về neo đậu chật kín, vô cùng tấp nập. 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, 

Mỹ Tho Đại Phố cũng chịu nhiều thăng trầm khó 

khăn do chiến tranh. Như năm 1688 xảy ra sự 

kiện Huỳnh Tấn giết Dương Ngạn Địch, không 

cho thương nhân qua lại, quẫy nhiễu cướp bóc 

người Cao Miên. Chúa Nguyễn đã cho các tướng 

dẫn quân đi tiêu diệt Huỳnh Tấn.

Năm 1772, chúa Nguyễn cho lập đạo Trường Đồn 

ở xứ Mỹ Tho, đặt Cai cơ và Thư ký để làm việc.98)

Năm 1776-1778, quân Tây Sơn tràn vào Gia 

Định, đánh phá Cù Lao Phố, Sài Gòn - Chợ Lớn, 

Mỹ Tho Đại Phố. Phố chợ lớn Mỹ Tho biến thành 

chiến trường, bị đốt phá gần hết. Người dân phải 

bỏ đi nơi khác sinh sống. Từ năm Mậu Thân (1788), 

98)　Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, tr.189.

역을 하였다. 상선들은 미토에서 띠엔쟝강을 거슬러 

서쪽의 까이러이(Cai Lậy), 까이배까지 갔으며 더 멀

리는 까오미엔까지 갔다. 동쪽으로는 띠엔쟝강을 따라 

쩌가오, 고꽁까지 가고 띠에우 하구로 나가 사이곤 시

장에 이르거나 타인하(Thanh Hà)-바오빈(Bao Vinh) 

상업항 지역, 푸쑤언-후에 지역까지 이르기도 하였다. 

또한 바오딘 운하를 따라 밤꼬떠이강, 벤륵(Bến Lức)

에서 사이곤 시장에 이르렀다.

미토다이포는 중국, 일본, 시엠(태국), 까오미엔, 자

바(인도네시아), 말레이시아, 르똥(Lữ Tống, 필리핀) 

국적의 상인과 상선이 왕래하는 국제무역항이었다. 매

일 각지에서 몰려온 선박과 정박된 배들로 항구가 무

척 붐볐다.

미토다이포 무역항의 형성과 발전 과정에서 많은 전

쟁과 어려움을 견뎌야 했다. 후인떤은 1688년 즈엉응

안딕을 살해하고 상인들의 왕래와 까오미엔인들을 약

탈하는 것을 금지하는 사건이 발생하였다. 이에 응우옌 

군주는 장군들에게 군사를 내주어 후인떤을 잡아 죽이

도록 하였다.

후인떤을 벌한 응우옌 군주는 1772년 미토에서 쯔엉

돈(Trường Đồn)도(道)를 설립하고 까이꺼(Cai cơ, 該

奇)와 트끼(Thư ký, 書記)를 두어 종사하게 하였다.98)

1776-1778년 떠이선의 군대가 쟈딘을 침공하여 꾸라

오포, 사이곤-쩌런, 미토이포를 불태웠다. 전쟁터가 된 

미토 시장은 거의 대부분이 불에 타 버렸고 백성들은 다

른 곳으로 피난을 가야 했다. 전쟁이 끝난 1788년부터 

사람들이 서서히 돌아와 다시 장사를 시작하였다. 그러

나 예전에 비해서는 절반도 채 번성하지 못하였다.99)

1778년 쯔엉돈도를 탈환한 응우옌 군주는 1779

년 쯔엉돈도를 쯔엉돈영으로 바꾸었다가 1781년 짠

딘(Trấn Định)영으로 바꾸었다.100) 응우옌 군주는 토

98)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, p.189.

99)　찐화이득, 『가정성통지』, p.117.

100)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, p.226.
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người dân dần dần quay trở lại đây, sinh hoạt 

buôn bán trở lại. Tuy nhiên, sự thịnh vượng so với 

lúc xưa chẳng được phân nửa.99)

Năm 1778, chúa Nguyễn chiếm lại được đạo 

Trường Đồn. Năm 1779, đạo Trường Đồn được 

đổi thành dinh Trường Đồn. Năm 1781, đổi dinh 

Trường Đồn thành dinh Trấn Định.100) Quá trình 

khai phá đất đai với những chính sách hợp lý của 

nhà Nguyễn, lập các cơ quan quản lý hành chính, 

điều phối dân cư đến khai hoang, lập các thôn xã 

như Mỹ Chánh, Thạnh Trị, Bình Tạo, Điều Hòa, 

Phú Hội, Đạo Ngạn, An Hòa, Mỹ Hóa,...101), và đặc 

biệt đã thúc đẩy sự phát triển của Mỹ Tho Đại 

Phố, biến nơi đây thành một trong những trung 

99)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.117.

100)　Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, tr.226.

101)　�Mặc Nhân TVC, Mỹ Tho xưa 1861-1945 trong Nam Kỳ Lục Tỉnh, 
2009, tr.8.

지를 개간하는 과정에서 행정기관을 설치하고 합리

적인 정책으로 거주민들의 의견을 조정하여 미짠(Mỹ 

Chánh), 탄찌(Thạnh Trị), 빈따오(Bình Tạo), 디에

우호아(Điều Hòa), 푸호이(Phú Hội), 다오응안(Đạo 

Ngạn), 안호아(An Hòa), 미호아(Mỹ Hóa) 등의 마을

을 세웠다.101) 이러한 상황들은 미토다이포의 발전을 

촉진했으며 이곳을 남부에서 가장 분주한 상업항 중심

지로 변화시켰다.

1781년 응우옌 군주 조정은 짠딘을 떤히엡(Tân 

Hiệp)촌[오늘날 쩌우타인(Châu Thành)]에서 미토다

이포로 옮겼으며 그 때부터 미토는 경제와 무역, 행정 

중심지가 형성되었다.(1826)

동시에 1826년 미토에 새로운 시장이 세워지고 떤타

인(Tân Thành, 즉 오늘날 미토 시장) 시장이라 불렸다. 

101)　�Mặc Nhân TVC, 『남끼 6성의 미토 1861-1945』, 2009, p.8.

Hình 24. Chợ Mỹ Tho mới (1826)
그림 24. 미토 시장(1826)
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tâm thương cảng sầm uất nhất ở Nam Bộ.  

Năm 1781, triều đình cho dời lỵ sở của dinh 

Trấn Định từ thôn Tân Hiệp (huyện Châu Thành 

ngày nay) về Mỹ Tho Đại Phố và từ đó hình thành 

trung tâm kinh tế, thương mại, hành chính Mỹ 

Tho (1826). 

Cũng năm 1826, một ngôi chợ Mỹ Tho mới 

được xây dựng, gọi là chợ Tân Thành (tức chợ Mỹ 

Tho ngày nay). Cuối thế kỉ 19, người Pháp đã xây 

dựng lại với hai dãy phố chợ nam và bắc, hiện 

nay vẫn còn.

Theo sách Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ 

năm 1861, tác giả người Pháp là Léopold Pallu 

đã viết về phố chợ lớn Mỹ Tho vào thế kỉ 19: “Sài 

Gòn là trung tâm quân sự, Mỹ Tho là trung tâm 

thương mại. Các ghe thuyền của người Nhật, 

người Tàu, người An Nam, người Xiêm có đáy 

cạn dễ di chuyển trên sông gần nơi sản xuất gạo, 

thêm vào truyền thống của người dân địa phương 

từ bao thế kỉ, khiến cho Mỹ Tho trở thành trung 

tâm buôn bán lớn nhất của Nam Kỳ, trước khi 

người Âu đến.

... Mỹ Tho là một vùng có nhà cửa rộng lớn, lợp 

bằng lá dừa nước theo tập quán. Bộ mặt chung 

của Mỹ Tho có vẻ nghèo nàn, nhưng dọc theo 

bờ kênh Bưu Điện (tức kênh Bảo Định) nhà cửa 

thanh nhã hơn nhiều, mái lợp ngói giữa những 

vườn dừa vườn cau, tất cả đều trang nhã, phong 

lưu, đôi khi là giàu có. Có thể so sánh với cảnh 

phồn hoa đô hội của chợ quán, kênh tàu ở Sài 

Gòn... Mỹ Tho còn là vựa thóc, cũng là thị trường 

lúa gạo quan trọng của cả An Nam.”102)

Theo Chuyên khảo về Mỹ Tho 1902 của Hội 

nghiên cứu Đông Dương người Pháp viết: “Vị trí 

của Mỹ Tho thật tuyệt diệu. Nó chiếm vị thế trung 

102)　�Léopold Pallu, Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861. (Dẫn 
theo Mỹ Tho xưa 1861-1945 trong Nam Kỳ Lục Tỉnh của Mặc 
Nhân TVC, 2009, tr.7.)

19세기 말 프랑스인은 미토 남쪽과 북쪽의 시장을 다시 

정비하였고 현재까지 남아 있다.

프랑스인 작가 레오폴드 팔루(Léopold Pallu)는 그

의 책 『1861년 남끼 원정 역사』에서 19세기 미토 대시

장에 대해 다음과 같이 적고 있다.

사이곤은 군사 중심지이고 미토는 상업 중심지이다. 일본

인, 중국인, 안남인, 시암인들의 선박이 미곡 생산지와 가

까운 하천까지 쉽게 이동을 하고, 수세기 전부터 지방 사

람들의 전통에 더해져 유럽인들이 오기 전에 이미 미토를 

남부에서 가장 큰 매매 중심지로 만들고 있다.

…미토에 있는 대부분의 주택은 관습에 따라 지붕을 물코

코넛 잎으로 올렸다. 이러한 주택의 모습은 일반적으로 가

난한 것으로 보이지만 부디엔 운하(바오딘 운하)를 따라가

면 크고 멋진 주택들이 모여있다. 코코넛과 빈랑 나무 사

이에 위치한 멋지고 운치있는 기와집들은 도시의 부유함

을 보여주고 있다. 도시적인 시장과 수로의 모습은 사이곤

의 도시적인 모습과 비교 할 수 있다. … 미토터는 미곡으

로 유명하고 안남 전체의 중요한 미곡 시장이다.102)

프랑스 인도차이나 연구협회의 논문 「1902년 미토

에 대한 연구(Chuyên khảo về Mỹ Tho 1902)」에서는 

다음과 같이 미토를 설명하고 있다.

미토의 위치는 정말 놀랍다. 서쪽 지방에서 사이곤-쩌런에 

이르는 바오딘 수로와 쩌가오 수로를 통해 각종 대형 나룻

배들이 드나들 수 있는 가장 중요한 중간 기착지에 위치하

고 있다. 육로로는 인도차이나 최초의 철도가 지나고, 사

이곤과 서남부 각 성을 프놈펜까지 연결하는 미토 포구가 

있다.103)

19세기부터 20세기까지 베트남인 이외에 화교와 인도

102)　�Léopold Pallu, 『1861년 남끼 원정 역사』.(Mặc Nhân TVC, 『남끼 6
성의 미토 1861-1945』, 2009, p.7.)

103)　�인도차이나연구협회, 『미토 지방의 사진』.(Mặc Nhân TVC, 『남끼 6성
의 미토 1861-1945』, 2009, p.7.)
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Hình 25. Vàm sông Bảo Định (1705, 1819) nối với sông Tiền Giang
그림 25. 바오딘강

chuyển quan trọng vào bậc nhất cho các loại ghe 

chài to lớn từ miền Tây lên Sài Gòn-Chợ Lớn qua 

con kênh Bảo Định và con kênh Chợ Gạo. Mỹ Tho 

lại có con đường sắt đầu tiên của Đông Dương, 

con đường thủy nối liền Sài Gòn và các tỉnh miền 

Tây Nam Bộ lên tận Phnôm Pênh qua Bến Tàu 

Lục tỉnh Mỹ Tho...”103)

Từ thế kỉ 19 đến thế kỉ 20, bên cạnh người Việt, 

có người Hoa, người Ấn Độ, người Pháp đến sinh 

103)　�Hội nghiên cứu Đông Dương, Chuyên khảo về Mỹ Tho 1902. 
(Monographie de la province de My Tho 1902) (Dẫn theo Mỹ 
Tho xưa 1861-1945 trong Nam Kỳ Lục Tỉnh của Mặc Nhân TVC, 
2009, tr.7.)

인, 프랑스인들이 미토에 유입되었고 상업을 발달시켰다.

베트남인들은 농산물을 비롯한 식료품을 생산할 뿐

만 아니라 많은 사람들이 선박을 이용해 장사를 했다. 

그들은 미곡, 과일, 생선, 젓갈, 건어물, 가금류, 돗자리, 

벽돌, 기와, 코코넛 잎 등을 날라 포구와 근처 시장에서 

팔았다.

미토의 화교들은 일찍부터 장사에 능했으며, 재물을 

잘 모으고 부유했다. 화교들은 선박을 이용해 활발하게 

장사를 해나갔으며, 사탕이나 쌀국수 등을 만들거나 각

종 한약재를 팔았다. 또한 그들은 선착장에서 장사를 

무척 잘 했다. 상품 수입에 주도적인 역할을 했으며, 별
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sống ở Mỹ Tho rất đông, làm cho thương mại của 

Mỹ Tho phát đạt. 

Người Việt bên cạnh làm nông nghiệp, trồng 

trọt, nhiều người cũng tham gia buôn bán theo 

tàu thuyền. Họ chở lúa gạo, trái cây, cá tươi, cá 

mắm, cá khô, gà vịt, chiếu, gạch, ngói, lá dừa,... 

đến bán ở các bến thuyền, chợ quán lân cận.

Người Hoa ở Mỹ Tho vốn giỏi buôn bán. Họ rất 

giỏi tích góp, làm giàu. Bên cạnh việc buôn bán 

theo nghề thuyền ghe, họ cũng sản xuất kẹo, làm 

hủ tiếu, họ mãi võ kiếm sống, bán các loại thuốc 

Bắc,... Họ rất giỏi tổ chức buôn bán ở các bến 

thuyền. Họ đứng ra làm chủ các hoạt động thu 

gom hàng hóa. Họ sử dụng các đoàn ghe thuyền 

riêng chở hàng đi bán các bến cảng lân cận, đến 

Hội An, Đà Nẵng, ra ngoài Bắc, và đi về các cảng 

phía nam Trung Quốc. Ngược lại, nhiều tàu người 

Hoa từ các nơi về đây thu gom hàng hóa. Đặc 

biệt tàu thuyền của người Hoa từ Hải Nam (Trung 

Quốc) về đây làm ăn ngày càng đông. Ghe thuyền 

của Hải Nam thường đậu ở Bến Tắm Ngựa hoặc 

vàm Kỳ Hôn.

Nhiều di tích tàu thuyền của người Hoa từ Hải 

Nam đã tìm thấy ở Mỹ Tho như tỉn, lọ, ché để 

도의 선단을 이용하여 주변 포구의 물건을 실어 나르

고, 호이안(Hội An), 다낭(Đà Nẵng) 뿐만 아니라 멀

리 북부까지 진출해 중국 남부에 위치한 포구까지 다녀

오곤 했다. 반대로 많은 중국 상선이 이곳으로 와서 상

품들을 판매하였다. 특히, 중국 해남에서 온 화교의 선

박들이 미토에서 장사를 하는 경우가 갈수록 많아졌다. 

해남의 선박들은 보통 벤땀응어(Bến Tắm Ngựa)나 끼

혼에 정박했다.

절인 생선, 절인 무, 간장 등을 담기 위한 항아리나 

병, 아편 파이프, 나무샌들, 챙이 넓은 모자 등이 같이 

해남에서 온 화교들의 선박 유적이 미토에서 많이 발견

된다. 

화교들은 미토에 그들의 관습과 신앙을 들여왔다. 

그들은 평화와 순조로운 교역을 위하여 천후성모 사당, 

남해관음(Quan Âm Nam Hải) 사당, 관성제군 사당, 

사위성낭(Tứ Vị Thánh Nương) 사당 등을 세워 긴 바

닷길과 교역의 성공을 기원하였다. 이러한 관습과 신앙

은 오늘날까지 이어져 베트남인들 역시 위의 사당을 찾

아 가정의 평안과 사업의 성공을 기원하는 제사를 드리

고 있다.  

베트남에 사는 인도인들은 자바인으로도 불렸다. 베

Hình 26. Đình Điều Hòa (thế kỉ 18) thờ Tứ Vị Thánh Nương và Bản Cảnh Thành Hoàng
그림 26. 디에우호아 사당

Hình 27. Miếu Bà (1848) thờ Phật Tổ và Thiên Hậu Thánh Mẫu
그림 27. 천후성모 사당
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đựng cá mặn, củ cải mặn, nước tương,... ống hút 

á phiện, guốc gỗ, nón rộng vành,... 

Người Hoa cũng đem những tập quán, tín 

ngưỡng của họ đến Mỹ Tho. Họ xây dựng các 

chùa miếu thờ các vị thần phù hộ bình an, buôn 

bán thuận lợi, đặc biệt đi biển buôn bán đường 

dài, như chùa Bà Thiên Hậu, chùa Quan Âm Nam 

Hải, đền Quan Thánh Đế Quân, đền Tứ Vị Thánh 

Nương,... Ngày nay, những di tích này đều được 

người Việt cùng thờ cúng theo tín ngưỡng cầu 

bình an cho gia đình.

Người Ấn Độ đến Việt Nam sinh sống còn 

được gọi là người Chà Và. Người Việt thường gọi 

lầm lẫn với người Java, Nam Dương (Indonesia), 

người Mã Lai (Malaysia),... Ở Mỹ Tho Đại Phố, 

người Ấn Độ cũng chuyên về buôn bán. Họ kết 

트남인들은 보통 인도인과 인도네시아인, 말레이시아

인을 혼돈하여 자바인으로 불렀다. 미토다이포에도 인

도 상인들이 와 무역을 했으며, 중국인들과 합작하여 

상당히 큰 무역상을 운영하기도 하였다. 그들은 주로 

천과 비단 등을 판매하거나 고리대금업이나 나룻배 등

의 경매 시장을 운영했다.

프랑스인은 미토에 1861년부터 왔다. 남부 지역의 

많은 수로들이 퇴적으로 자주 막히기 때문에 프랑스인

들은 준설소를 설립하여 수로를 준설했고, 이를 민간

에서는 항쌍(Hãng Xáng)이라 불렀다. 미토에는 4대

의 준설선을 보유한 항쌍이 있었으며 기계를 가지고 하

천과 수로를 전문적으로 준설하는 일을 했다. 프랑스인

들은 1883년 베트남 최초로 미토와 사이곤을 연결하는 

철도를 건설했다. 미토와 연결된 수로뿐만 아니라 철도

Hình 28. Cửa hàng của thương nhân Ấn Độ ở chợ Mỹ Tho từ thời kỳ Mỹ Tho Đại Phố
그림 28. 미토 시장 내에 위치한 인도 상인의 상점
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hợp với người Hoa mở các cửa hàng buôn bán 

khá phát triển. Họ chủ yếu tập trung mua bán 

các mặt hàng vải sợi, tơ lụa, cho vay, đấu thầu 

chợ và đò,... 

Người Pháp đến Mỹ Tho từ năm 1861. Do ở 

Nam Bộ nhiều kênh rạch hay bị phù sa ùn tắc, 

nên người Pháp đã thành lập Sở đào kênh và nạo 

vét kênh rạch, dân gian gọi là Hãng Xáng. Tại Mỹ 

Tho có một Hãng Xáng gồm 4 chiếc xáng (tàu 

cuốc) chuyên đào, nạo, hút, xúc kênh rạch sông 

와 도로 모두 미토의 교역 발전에 기여했다.

땀응어 포구는 바오딘강과 띠엔쟝강 변에 자리한 미

토 시장에서 시작하여 쩌꾸 시장까지 포함하는 미토 무

역항의 교역 중심이자 중계지이며 마지막 지점이다. 바

오딘강과 띠엔쟝강 변에는 미토 시장과 쩌꾸 시장 이외

에도 왕래하는 선박과 중계무역 및 운송, 판매상 등 다

양한 상점들로 매우 분주했다.

쩌가오는 18세기 말부터 남부의 미곡을 전문적으로 

매매하는 시장으로 유명하고 매꽌(Mễ Quán)으로도 

Hình 29. Kênh Chợ Gạo
그림 29. 쩌가오강
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ngòi bằng máy móc. Năm 1883, người Pháp đã 

xây dựng tuyến đường sắt Mỹ Tho - Sài Gòn đầu 

tiên của Việt Nam. Các tuyến đường thủy, đường 

sắt, đường bộ đều góp phần giúp cho hoạt động 

giao thương ở Mỹ Tho được phát triển.

Bên cạnh khu vực trung tâm giao thương từ chợ 

Mỹ Tho - chợ Cũ bên sông Bảo Định và sông Tiền 

Giang là điểm đầu và khu vực Bến Tắm Ngựa là 

điểm cuối của chợ phố lớn Mỹ Tho, còn có hệ thống 

chợ quán bên sông, thuyền ghe vào ra, thu gom, 

불렸다.

벤타인 시장(르엉푸 마을 시장)은 짠(Tranh)강 시

장이라 불리었는데, 집을 지을 때 주로 사용하는 띠(cỏ 

tranh, 집을 짓는데 사용했던 식물로 벽을 만들 때 진흙과 

섞어 사용한다)를 도매로 팔았기 때문이다. 벤짠 시장은 

바오딘 운하에 인접한 시장 중 가장 크고 상점이 붐볐

다. 시장의 동쪽 초입에는 불교 사찰의 나루터가 있었

고 볍씨를 파는 상점들이 모두 모여 있어서 미곡선이 

이곳으로 모였다.

Hình 30. Chợ nổi Cái Bè
그림 30. 까이배 수상시장
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trung chuyển hàng hóa, bán buôn sầm uất, như:

Chợ Gạo còn được gọi là Mễ Quán, bên kênh 

Chợ Gạo, đây là chợ trung tâm chuyên buôn bán 

thóc gạo nổi tiếng của xứ Nam Bộ từ cuối thế kỉ 18.

Chợ Bến Tranh (tức chợ làng Lương Phú), còn 

gọi là chợ sông Tranh, vì trước đây chợ có bán 

buôn cỏ tranh để lợp nhà. Đây là một ngôi chợ 

lớn bên kênh Bảo Định. Chợ có quán xá đông 

đúc, có bến chùa Phật ở đầu phía đông, đều tập 

trung những nhà bán gạo thóc cho nên thuyền 

gạo tụ tập ở đấy.

Chợ An Bình, còn gọi là chợ nổi Cái Bè (nay 

thuộc thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang). Có lẽ từ thế kỉ 18, chợ đã có rồi vì trung 

tâm Cái Bè đã từng là lỵ sở của châu Định Viễn 

năm 1732. Chợ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa 

của các tàu thuyền mọi nơi đổ về, dọc theo cù lao 

Tân Phong ở đoạn sông Tiền Giang giáp gianh 

giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre dài 

cả cây số. Theo Đại Nam nhất thống chí có miêu 

tả chợ có hàng quán đông đúc, nhiều nhà làm 

nghề nhuộm, nhà giàu thường chứa cau đem bán 

ở Sài Gòn, ở đây có đóng thuyền lớn đi buôn bán 

ở Cao Miên.104)

Chợ Rạch Miễu ở làng Tân Thạch. Đây là trung 

tâm buôn bán quan trọng nằm bên bờ con sông 

rạch chia cách chợ với trung tâm thành phố Mỹ 

Tho, các ghe thuyền tới lui buôn bán vô cùng 

sầm uất.

Chợ trái cây Vĩnh Kim bên sông Vĩnh Kim, 

thuyền bè vận chuyển trái cây đến buôn bán ở 

đây vô cùng tấp nập.

Cho đến đầu thế kỉ 20, việc buôn bán ở Mỹ Tho 

vẫn rất phát triển. Tại các bến thuyền, chợ quán, 

chợ cũ, chợ mới Mỹ Tho chủ yếu xuất thóc lúa 

104)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
tr.130.

안빈(An Bình) 시장은 까이배 수상시장(현재 띠엔

쟝성 까이배현 까이배읍에 속한다)으로도 불린다. 까이

배의 중심지가 1732년 딘비엔주의 이소(莅所)였기 때

문에 18세기부터 시장이 형성된 것으로 보인다. 시장은 

각지에서 몰려든 각종 상품의 교환과 판매가 이뤄지는 

곳으로 띠엔쟝성, 빈롱성, 벤째(Bến Tre)성과 접하는 

띠엔쟝강 가운데 있는 떤퐁(Tân Phong)섬을 따라 수 

킬로미터에 걸쳐 시장이 열린다. 『대남일통지』에 묘사

되기를 시장에는 가게가 붐비고, 여러 집에서 염색업을 

한다. 부잣집들은 보통 빈랑을 모아다가 사이곤에 가져

다 파는데, 여기에서 대형 선박을 건조해 까오미엔에 

가져다 판다.104)

떤타익(Tân Thạch) 마을에 있는 락미에우(Rạch 

Miễu) 시장은 미토 무역항의 중요한 교역 중심지로 수

로는 시장과 미토 시내의 중심지를 갈라놓고 선박들이 

몰려들어 장사가 무척 분주하다.

빈낌(Vĩnh Kim)강에 접한 빈낌 시장은 과일을 전문

적으로 거래하는 시장으로 나룻배로 과일을 운반해 와 

장사하는 배들로 매우 붐빈다.

20세기 초까지 미토에서는 상업이 매우 발달했다. 

미토의 포구와 시장, 여러 상점에서는 사이곤(쩌런과 

벤응에) 포구로 미곡을 내가고 호이안과 다낭, 푸쑤언, 

혹은 북쪽에까지 쌀을 판매하던 곳이었기 때문이다. 미

곡과 과일, 마른 후추 잎, 돗자리가 까오미엔과 다른 지

역으로 수출되었다. 미토에 있는 포구와 시장에서는 도

자기, 액젓, 목재, 멍석, 퇴비 등을 중부와 북부 상선을 

통해 들여왔고, 사이곤-쩌런에서는 비단 심지를 까오미

엔에서 건어물 등을 들여왔다. 바오딘 수로와 쩌가오 

수로는 왕래하는 선박들로 언제나 분주했다. 8,000척에 

달하는 나룻배가 코코넛과 빈랑열매, 바나나 등의 각종 

과일을 수시로 운반하고 유통시켰다.105)

104)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.130.

105)　�인도차이나연구협회, 『미토 지방의 사진』 4집, 청소년출판사, 1902, 
p.115.
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Hình 31. Chợ trái cây Vĩnh Kim bên sông Vĩnh Kim
그림 31. 빈낌 시장
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cho thương cảng Sài Gòn (Chợ Lớn và Bến Nghé), 

xuất gạo cho các cảng ở Hội An, Đà Nẵng và Phú 

Xuân, hoặc ra tận ngoài Bắc. Các sản phẩm gạo, 

trái cây, lá trầu khô, chiếu được xuất khẩu sang 

Cao Miên và các vùng khác. Các bến thuyền, chợ 

quán ở Mỹ Tho cũng nhập đồ gốm sứ, nước mắm, 

đường, đồ gỗ, chiếu rơm, phân bón,... từ các tàu 

thuyền miền Trung và miền Bắc, nhập vải vóc, 

dầu lửa từ Sài Gòn - Chợ Lớn, nhập cá khô từ Cao 

Miên,... Tuyến đường thủy kênh Bảo Định và kênh 

Chợ Gạo lúc nào cũng thuyền bè xuôi ngược vô 

cùng nhộn nhịp. Có 8.000 chiếc ghe thường xuyên 

lưu thông vận chuyển các loại trái cây (chủ yếu là 

dừa, cau, chuối...) trong khu vực.105)

Ngày nay, Mỹ Tho Đại Phố xưa vẫn còn những 

dấu tích của Bến Tắm Ngựa nơi tàu thuyền neo 

đậu, khu chợ Cũ vẫn là nơi buôn bán của người 

dân trong vùng cùng những kiến trúc chùa, miếu 

cổ xưa, giúp chúng ta có thể hình dung thời kỳ 

sôi động của một trung tâm thương cảng cổ.

Tiểu cảng Vàm Láng-Gò Công
Gò Công chính là một phần đất của Lôi Lạp, 

nơi có cửa biển Soài Lạp được vua Cao Miên dâng 

nạp vào năm 1756, nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang. Gò Công có bờ biển trải từ cửa Soài 

Rạp đến Cửa Đại với độ dài 23km.

Từ Mỹ Tho Đại Phố các nguồn hàng được thu 

gom hoặc tiêu thụ cũng nhờ vào hệ thống các bến 

thuyền, chợ quán ở Gò Công. 

Từ thế kỉ 17, người Việt đã đến đây định cư, 

chủ yếu khai thác hải sản, làm muối, mắm. Từ 

cuối thế kỉ 18, người Hoa-Minh Hương di cư từ 

các vùng như Cù Lao Phố hoặc từ Hà Tiên đến 

đây lập nghiệp.

105)　�Hội nghiên cứu Đông Dương, Chuyên khảo về Mỹ Tho 1902, 
Nxb Trẻ, tr.115.

오늘날 미토다이포에는 과거 선박들이 정박하던 땀

응어 포구와 옛 사찰과 사당 건축물이 잘 남아있다. 또

한 지역 주민들의 생동감 있는 모습을 볼 수 있는 쩌꾸 

시장은 과거 상업항의 중심지였던 미토다이포의 옛 모

습을 연상할 수 있도록 해주고 있다.

밤랑[Vàm Láng, 고꽁(Gò Công)] 포구
고꽁은 로이랍 지역의 일부로 까오미엔 왕이 1756

년에 바친 쏘와이랍 하구가 있는 곳이다. 현재는 띠엔

쟝성 고꽁 마을에 속한다. 고꽁에는 쏘와이랍 하구에서 

끄어다이까지 길이 23㎞의 해안선이 있다.

미토다이포에서 각종 상품의 공급과 판매는 고꽁의 

포구와 시장 체계에 의해서 이뤄지고 있다.

베트남인은 17세기부터 이곳에 정착하였고 주로 해

산물, 소금, 젓갈을 생산했다. 18세기 말부터 꾸라오포 

혹은 하띠엔 등 각지에서 이주해 온 화교(민흐엉)가 이

곳에서 사업을 일으켰다.

18세기 말부터 나루터와 포구, 시장들이 고꽁 지역

에 형성되었고, 밤랑(Vàm Láng) 포구를 통해 많은 양

의 새우와 해산물이 들어왔으며, 많은 사람들이 소금과 

말린 해산물, 젓갈을 만드는 일에 매달렸다. 밤랑에는 

일부 민흐엉이 들어와 살면서 수산업과 해산물 거래를 

발전시켰다. 상선들은 밤랑 포구에서 해산물, 젓갈, 소

금을 구매하여 사이곤-쩌런이나 미토다이포 중심지 또

는 인근 도시의 상업 중심지로 운반했다.

고꽁에는 대규모 교통 중심지인 끄어커우(Cửa 

Khâu) 수로 옆에 위치한 고꽁 시장 이외에 상품거래와 

중계에 참여하는 진 시장, 똥(Tổng) 시장, 지옹(Giồng) 

시장 등 많은 시장이 있었다.

고꽁 지역은 해수(海水)의 범람이 심해 담수가 매우 

부족하고 그에 따라 담수의 수요가 증가하였다. 때문에 

다른 지역에서 온 많은 상선은 민물을 실고 와서 팔았

고, 해산물, 젓갈, 소금, 농산물과 교환했다. 『가정성통

지』에서는 이러한 상황에 대해 다음과 같이 적고 있다.
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Ở Gò Công, các bến thuyền, tiểu cảng, chợ quán 

được hình thành từ cuối thế kỉ 18, có Vàm Láng 

là nơi có sản lượng đánh bắt hải sản tôm cá rất 

lớn và có nghề làm muối, phơi cá khô, tôm khô và 

làm mắm ruốc. Ở Vàm Láng, một số người Minh 

Hương đã đến sinh sống và phát triển nghề đánh 

cá, buôn bán hải sản. Thuyền buôn thu mua hải 

sản, mắm, muối ở bến Vàm Láng rồi chở đến cảng 

Sài Gòn - Chợ Lớn, hoặc chở đến trung tâm Mỹ 

Tho Đại Phố, hoặc các trung tâm đô thị gần xa.

Ở Gò Công còn có hệ thống chợ tham gia thu 

mua, trung chuyển hàng hóa khá sầm uất như 

chợ Gò Công bên rạch Cửa Khâu là trung tâm 

giao thương lớn. Ngoài ra, còn có chợ Dinh, chợ 

ông Tổng, chợ Giồng,...

Do vùng đất Gò Công bị nước biển xâm thực, 

nước ngọt thiếu trầm trọng, nhu cầu nước ngọt 

tăng cao. Ở đây, nhiều thuyền từ nơi khác chở 

nước ngọt tới bán, hoặc đổi nước ngọt lấy hải sản, 

mắm, muối, cây nông sản. Gia Định thành thông 

chí có viết: “Từ tháng 10 hết mưa cho đến tháng 

4 chưa mưa, trong thời gian ấy có người chuyên 

nghiệp rửa sạch lòng thuyền đi chở đầy nước 

ngọt, đến các xứ này đổi lấy lúa gạo, thu được 

nhiều lợi.”106)

Tuy có khó khăn do nước biển nhiễm mặn, 

nhưng với vị trí thuận lợi của mình, nguồn hải 

sản khai thác được cũng như các sản phẩm mắm, 

muối của Gò Công đã trở thành nguồn hàng cung 

cấp thường xuyên cho các bến trong khu vực và 

các vùng Sài Gòn-Chợ Lớn, Mỹ Tho Đại Phố,..

106)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.72.

10월에 비가 그친 뒤로 4월까지 비가 오지 않으므로, 이

를 알고 있던 상인들은 선박 내부를 깨끗이 청소하고 담

수를 가득 채워 운반해와 미곡과 바꾸어 많은 이윤을 얻

었다.106)

해수로 인해 민물이 부족한 어려움이 있으나 교통이 

편리한 위치와 다양하게 생산되는 해산물과 고꽁의 젓

갈, 소금 등은 사이곤-쩌런, 미토다이포 지역 포구에 훌

륭한 상품 공급처가 되었다.

106)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.72.
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Thương cảng Hà Tiên hình thành khoảng năm 

1700, phát triển đỉnh cao vào giữa thế kỉ 18 và lụi 

tàn vào đầu thế kỉ 19. Quá trình phát triển ấy của 

thương cảng Hà Tiên gắn liền với sự hình thành 

và phát triển của vùng đất Hà Tiên.

Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Thương cảng 

Hà Tiên kết nối với các nơi dựa trên hệ thống vịnh 

biển và các sông ngòi kênh rạch của Kiên Giang. 

Kiên Giang có ba con sông lớn là sông Cái Lớn, 

sông Cái Bé, sông Giang Thành, ngoài ra còn có 

sông Rạch Giá - Hà Tiên, kênh Vĩnh Tế, kênh Tám 

Ngàn, kênh Rạch Giá - Long Xuyên và nhiều kênh 

rạch nhỏ. Trong đó, đáng kể nhất là sông Giang 

Thành và kênh Vĩnh Tế mang giá trị thủy lợi và là 

đường giao thông thủy vô cùng quan trọng. 

Năm 1818, vua Gia Long giao cho Nguyễn Văn 

Thoại chỉ đạo, huy động dân Việt, Khmer và binh 

lính đồn Uy Viễn đào kênh Vĩnh Tế, đến năm 

Minh Mệnh (1824) thì hoàn thành. Kênh Vĩnh Tế 

dài 140 dặm rưỡi (62km) được nối với sông Giang 

Thành bắt nguồn từ cao nguyên Sài Mạt của 

Campuchia, tạo thành đường kênh dài 205 dặm 

rưỡi (91km) vừa nhằm tháo chua rửa mặn cho 

하띠엔 무역항은 약 1,700년에 형성되어 18세기 중

엽 가장 번성하였으며, 19세기 초에 들어서면서 쇠퇴하

기 시작하였다. 이러한 하띠엔 무역항의 형성과 발전과

정은 하띠엔 지역의 형성과 발전과 관련이 깊다.

하띠엔은 끼엔쟝(Kiên Giang)성에 속한다. 하띠엔 

무역항은 끼엔쟝의 여러 만과 수로 체계에 기대어 각 

곳과 연결된다. 끼엔쟝에는 까이런(Cái Lớn)강, 까이배

강, 쟝타인(Giang Thành)강 등 3개의 큰 강이 있고 이

외에 락쟈강, 빈떼(Vĩnh Tế) 운하, 땀응안(Tám Ngàn) 

운하, 락쟈―렁쑤옌 운하 등 많은 강과 운하가 있다. 그 

중에서 쟝타인강과 빈떼 운하는 수리적 가치가 높고 수

상 교통로로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다.

1818년 쟈롱 황제는 응우옌반토아이(Nguyễn Văn 

Thoại)에게 지시하여 베트남인과 크메르인 및 위비엔

(Uy Viễn)의 민병을 동원하여 빈떼 운하를 파게 하였

고, 민망 황제 시기(1824년)에 완성되었다. 빈떼 운하

는 길이 약 62㎞로 캄보디아의 싸이맛(Sài Mạt) 고원

에서 발원한 장탄강과 연결된다. 빈떼 운하와 연결된 

쟝타인강은 그 길이가 91㎞로 쩌우독과 하띠엔 사이를 

연결할 뿐만 아니라 강 양쪽으로 해수로 침식된 토지를 

3.4. �하띠엔 무역항3.4. Thương cảng Hà Tiên
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hai bên bờ kênh, lại tạo nên tuyến thủy lộ quan 

trọng kết nối giữa Châu Đốc với Hà Tiên, sông 

Giang Thành đổ vào cửa biển Đông Hồ của Hà 

Tiên. Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), sông Vĩnh 

Tế được khắc vào Cao đỉnh.107)

Hà Tiên - Kiên Giang có bờ biển dài hơn 200km 

107)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
tr.207.

정화하며 하띠엔의 동호(Đông Hồ) 하구로 흘러나간

다. 1837년(Minh Mạng, 明命 17년) 민망 황제는 까

오딘[Cao đỉnh, 高鼎, 응우옌 왕실에서 의례용으로 사용

되는 9개의 솥(鼎) 중 하나로 빈떼 운하 등 국가의 중요한 치

적을 조각하였다]에 빈떼 운하를 조각하여 완성을 기념

하였다.107)

107)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.207.

Hình 32. Vị trí thương cảng Hà Tiên
그림 32. 하띠엔 무역항의 위치  

Mũi Cà Mau
까마우

Vịnh Rạch Giá
락쟈 만

Phú Quốc
푸꿕 

Thương cảng Hà Tiên 
하띠엔 무역항
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dọc theo vịnh Thái Lan, rất thuận lợi cho việc 

phát triển các ngành kinh tế biển. Trong đó, Hà 

Tiên có khoảng 22km chiều dài bờ biển. Ngoài ra, 

bờ biển Hà Tiên-Kiên Giang có lợi thế với hơn 100 

hòn đảo lớn nhỏ, như Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn 

Tre, Hòn Chông, Lại Sơn,.. Nhiều hòn đảo với địa 

hình thuận lợi cho tàu thuyền vào ra neo đậu, giữ 

vai trò chức năng như những cảng đảo, tiểu cảng 

trong chuỗi mắt xích kết nối với thương cảng 

trung tâm Hà Tiên, vừa phục vụ nhu cầu cung 

cấp nước ngọt, củi khô, hoặc là những chợ đầu 

mối thu gom, trung chuyển hàng hóa.

Trong đó, đặc biệt có đảo ngọc Phú Quốc nằm 

trong vịnh Thái Lan, là đảo lớn nhất trong các đảo 

của Việt Nam. Lúc đầu đảo có tên là Koh Tral (đảo 

hình con thoi), sau đổi là Phú Quốc (nghĩa là vùng 

đất giàu có). Đây là một đảo nước ngọt phong phú 

với 7 con sông lớn nhỏ bắt nguồn từ các đỉnh núi 

cao rồi đổ ra biển qua các cửa sông, hồ đầm như 

Rạch Đằm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ. Hà 

Tiên nằm trong vịnh biển kín gió, ngoài khơi có 

đảo Phú Quốc làm trấn sơn, như tấm bình phong 

che chắn, vị thế đó tạo nên cho Hà Tiên những 

bến đỗ lý tưởng cho tàu thuyền neo đậu.

Với vị thế thuận lợi như vậy, Hà Tiên có thể 

khai thác nguồn hải sản vô cùng phong phú từ 

biển và hải đảo, đồng thời ở vị trí đầu mối khai 

thác các nguồn nông sản, đặc biệt là lúa gạo từ 

khu vực đồng bằng sông Tiền và sông Hậu, còn 

là trung tâm khai thác các nguồn hàng lâm sản 

từ các vùng cao rất thuận lợi. Đó là những lợi thế 

tiềm năng cho việc hình thành trung tâm giao 

thương lớn ở Hà Tiên.

Vùng đất Hà Tiên xưa vốn có tên là Mang 

Khảm (nghĩa là vùng đất trũng), tiếng Hoa gọi là 

Phương Thành, bao gồm toàn bộ tỉnh Kiên Giang, 

Cà Mau, Bạc Liêu, một phần tỉnh An Giang và 

tỉnh Sóc Trăng ngày nay. Trên danh nghĩa thuộc 

하띠엔과 끼엔쟝성은 태국만을 따라 해양 경제 분야

의 발전에 매우 유리한 200㎞가 넘는 해안선을 갖고 있

다. 하띠엔은 그 중에서 약 22㎞의 해안선을 가지고 있

다. 그 밖에도 끼엔쟝성 하띠엔은 푸꿕(Phú Quốc), 토

쭈(Thổ Chu), 혼째(Hòn Tre), 혼쫑(Hòn Chông), 라

이썬(Lại Sơn)과 같은 크고 작은 100여 개의 섬이 분포

하고 있다. 오가는 선박들이 정박하기 유리한 많은 섬

과 지형을 갖춘 하띠엔은 남부지역의 주요 무역항과 도

서(島嶼), 작은 포구를 연결하는 기능을 하면서 선박에 

필요한 물과 땔감을 제공하거나 혹은 판매를 중계하는 

시장이 열리는 등 중간 기착지였다.

특히 태국만에 위치한 여러 섬 중 하나인 푸꿕은 베

트남에서 가장 큰 섬이다. 처음에 섬의 이름은 코짤

(Koh Tral, 梭, 베를 짤 때 쓰이는 베틀 부속품을 닮아 붙여

진 지명)이었다가 나중에 푸꿕(부유한 땅이라는 뜻)으로 

바뀌었다. 푸꿕은 물이 풍부한 섬으로 크고 작은 7개

의 강이 높은 산에서 발원하여 락담(Rạch Đằm), 끄어

깐(Cửa Cạn), 끄어즈엉(Cửa Dương), 즈엉떠(Dương 

Tơ)와 같은 하구와 호수를 통해 바다로 흘러나간다. 하

띠엔은 만 안쪽에 자리하고 밖으로 푸꿕섬이 병풍처럼 

바람을 가려주는 등 지리적으로 조건이 뛰어나 하띠엔

에 정박하는 선박에게 이상적인 포구이다.

하띠엔은 지리적으로 편리한 위치에 자리하고 주변

의 바다와 섬에서 다양한 해산물을 풍부하게 채취할 

수 있다. 더욱이 띠엔쟝강과 허우쟝강 지역 평야와 고

원지역의 농산물과 임산물을 편리하게 개발하고 중계

할 수 있는 중심 지역에 위치하고 있다. 이러한 점이 

하띠엔에 대규모 무역 중심지가 형성될 수 있는 배경

이 되었다.

과거 하띠엔 지역은 망캄(Mang Khảm, 움푹한 땅이

라는 의미)으로 불렸으며, 중국에서는 프엉탄(Phương 

Thành)이라고 불렀다. 오늘날 끼엔쟝성, 까마우성, 박

리에우(Bạc Liêu)성 전체와 안쟝(An Giang)성과 속짱

(Sóc Trăng)성 일부를 포함하고 있다. 까오미엔의 영
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phủ Sài Mạt của Cao Miên nhưng xét về mặt hành 

chính thì chưa có hệ thống chính quyền nào quản 

lí. Cho đến đầu thế kỉ 17, Hà Tiên hầu như vẫn 

là một vùng đất hoang, ở đó đã có các tộc người 

Khmer, người Việt,... định cư, sinh sống và sự 

phát triển kinh tế đã ở một mức độ nhất định.

Nói đến thành quả khai phá và phát triển vùng 

đất Hà Tiên, thì trước tiên phải kể đến công sức của 

dòng họ người Hoa là Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ.

Vào cuối thế kỉ 17, nhiều người thuộc triều đại 

Minh cũ không phục tùng chính sách của nhà 

Thanh-Trung Quốc, đã rời bỏ quê hương lên tàu 

ra biển, tha hương các nơi. Năm 1671, một người 

Trung Hoa tên là Mạc Cửu cùng với gia đình, tùy 

tùng đã xuống thuyền ra biển đi buôn đường dài, 

ghé lại nhiều nơi như Phillipine, Batavia.108)

Năm 1680, ông đã đến trú ngụ ở Nam Vang của 

nước Cao Miên (Chân Lạp).109) Khi đó, Mạc Cửu 

thần phục vua Cao Miên là Nặc Yêm (Ang Em), 

ông được phong chức Ốc Nha, trông coi việc thu 

thuế, buôn bán ở phủ Sài Mạt (Bantay Méas) và 

khai khẩn Lũng Kỳ (Réam). Xuất thân là người 

rất nhạy bén trong kinh doanh buôn bán, lại 

thấy phủ Sài Mạt lúc bấy giờ đã là một trung tâm 

thương mại nhỏ, nơi đây tụ tập mở nhiều sòng 

bạc đánh thuế của người Hoa, Khmer (Cao Miên) 

và Đồ Bà (Java - Indonesia), gọi là thuế hoa chi, 

Mạc Cửu bèn trưng mua thuế ấy, lại bắt được cả 

hầm bạc nữa, nên ông trở nên giàu có.110)

Năm 1689, ở Cao Miên xảy ra biến cố người dân 

Khmer chống đối người Hoa. Mạc Cửu đã tìm cách 

đi sang Xiêm để lánh nạn. Vua Xiêm nhìn thấy 

108)　�Pierre Poivre, L’Etat de l’Agriculture et les Moeurs et les Arts 
des Peuples de l’Afrique et de l’Asie, dẫn theo Trương Minh 
Đạt, Nghiên cứu Hà Tiên-Họ Mạc với Hà Tiên, 2017, tr.100.

109)　Vũ Thế Dinh, Mạc thị gia phả, tr.14.

110)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Tu Trai 
Nguyễn Tạo, Nha Văn hóa, 1972, tr.79.

토로 싸맛부에 속하고 있으나 행정적으로 관리가 이뤄

지지는 않았다. 17세기까지 하띠엔은 황무지로 남아있

었고 크메르인과 베트남인이 일부 정착하여 거주함에 

따라 소규모의 경제 개발이 이뤄졌다.

하띠엔 지역의 토지 개간과 발전 과정에는 화교 상

인 막끄우와 막티엔뜨의 활약을 빼놓을 수 없다.

17세기 말에 들어서 명(明) 조정에 속해있던 수많은 

사람들이 청나라의 정책에 불복하여 배를 타고 바다로 

나가거나 각 처로 고향을 버리고 떠났다. 중국 상인인 

막끄우는 1671년 가족과 함께 배를 타고 바다로 나가 

긴 상행에 나섰고 필리핀, 바타비아 같은 여러 곳을 들

렀다.108)

1680년 막끄우는 까오미엔의 남방[Nam Vang, 오

늘날 프놈펜(Phnum Penh)]에 정착하였다.109) 막끄우는 

까오미엔의 왕인 낙옘[Nặc Yêm, 앙엠(Ang Em)]에 신

복(臣服)하여 옥냐(Ốc Nha, 세금을 걷는 관직)를 제수

(除授)받았다. 싸맛부[오늘날 반따이 메아스(Bantay 

Méas)]에서 세금을 거두고 장사를 하였으며 룽끼[Lũng 

Kỳ, 레암(Réam)]를 개간하였다. 화교 출신답게 돈의 흐

름에 민감하여 싸맛부가 소규모 상업 중심지임을 확인

하고 화교와 크메르인(까오미엔), 조바인(자바-인도네

시아인)들을 대상으로 도박장을 개설하여 화지세(thuế 

hoa chi)를 부과하였다. 막끄우는 화지세를 거둬들이고 

도박장까지 손에 넣어 많은 부를 축적하였다.110)

1689년 까오미엔에서 화교를 배척하고자 하는 크메

르인들의 소요가 발생했다. 막끄우는 난을 피해 시엠으

로 건너갈 방도를 찾았다. 시엠왕이 그의 용모를 보고 

무척 기뻐하며 즉시 그를 머물게 하였고111) 1689년에

서 1699년까지 시엠에서 정착하였다. 이 시기 시엠은 

민란(民亂)과 가뭄, 흉년이 들어 많은 어려움에 직면해 

108)　�Pierre Poivre, 『아프리카와 아시아인들의 농업 상황, 풍습과 예술』, 
(쯔엉민닷, 『하띠엔연구-막씨와 하티엔』, 2017, p.100.)

109)　부테징, 『막씨 마을의 계보』, p.14.

110)　찐화이득, 투짜이응우옌따오 번역, 『가정성통지』, 1972, p.79.

111)　부테진, 『막씨 마을의 계보』, p.15.
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dung mạo ông, rất vui mừng bèn mời ông ở lại.111) 

Ông đã sinh sống ở Xiêm trong khoảng 1689-1699. 

Vào thời gian này, Xiêm đã gặp phải nhiều biến cố 

do các cuộc khởi nghĩa, hạn hán và mất mùa. 

Năm 1699, Mạc Cửu trở lại Lũng Kỳ. 

Năm 1700, Mạc Cửu đem tiền của đút lót cho 

các bà Cung Phi và các bậc triều thần của vua 

Cao Miên, xin vua Cao Miên cho ra trấn thủ vùng 

đất Mang Khảm. Sau đó, ông đổi tên vùng Mang 

Khảm là Hà Tiên (ý chỉ cảnh đẹp xứ tiên ngoài 

biển). Từ đó Thái Công ngày đêm lo chiêu tập 

người ở khắp hải ngoại đến buôn bán, tàu thuyền 

vào ra rất nhộn nhịp, người Việt, người Đường, 

người Liêu, người Man đua nhau kéo đến trú ngụ, 

hộ khẩu ngày càng đông, tiếng tăm của Thái Công 

ngày càng lừng lẫy.112)

Mạc Cửu đã cho phát triển Hà Tiên, mở mang 

phố xá, chiêu mộ dân phiêu tán người Việt ở các 

nơi Phú Quốc, Lũng Kỳ (Réam), Cần Bột (Kampot), 

Vũng Thơm (Kampong Som), Rạch Giá, Cà Mau 

lập thành 7 xã thôn.113)

Cư dân đông đúc chính là điều kiện nền tảng, 

kết hợp với tài năng kinh doanh, đầu óc tổ chức, 

có tầm nhìn chiến lược, tận dụng lợi thế của Hà 

Tiên ở vị trí ven biển rất thuận lợi kết nối giao 

thương với các vùng xung quanh cũng như các 

thương thuyền quốc tế giúp Mạc Cửu thực hiện kế 

hoạch xây dựng Hà Tiên thành một vùng đất phát 

triển trù phú bậc nhất thời bấy giờ. 

Vùng đất Hà Tiên rất phát triển trở thành đối 

tượng dễ bị xâm lược. Năm 1706, quân Xiêm đánh 

phá Hà Tiên và bắt cả Mạc Cửu đưa về Xiêm. Mạc 

Cửu trốn về và khôi phục lại Hà Tiên. Trước sự 

quấy phá của quân Xiêm và sự suy yếu của Cao 

111)　Vũ Thế Dinh, Mạc thị gia phả, tr.15.

112)　Vũ Thế Dinh, Mạc thị gia phả, tr.15.

113)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Tu Trai 
Nguyễn Tạo, Nha Văn hóa, 1972, tr.79.

있었다. 

1699년 막끄우는 룽끼로 돌아왔다.

1700년 막끄우는 까오미엔 왕의 후궁들과 조정 신

하들에게 뇌물을 주어 포섭하였고 까오미엔 왕에게 망

캄 지역의 쩐투(trấn thủ, 鎭守)로 가기를 청하였다. 망

캄의 진수로 임명된 그는 지명을 하띠엔(바다의 신선이 

사는 곳처럼 아름다운 풍경이라는 의미)이라고 바꾸었

다. 이 때부터 타이꽁(Thái Công)의 명성이 나날이 높

아져 갔다. 국내외 각지에서 사람들이 밤낮없이 몰려와 

장사를 하였고, 상선들도 매우 분주하게 왕래하였다. 

베트남족 뿐만 아니라 즈엉(Đường)족, 리에우(Liêu)

족, 만족 등이 다투어 몰려들어 정착하였고, 날이 갈수

록 호구가 증가했다.112)

막끄우는 하띠엔의 길과 거리를 확장하고 상가를 건

설하였으며, 유랑하는 베트남인을 모집하여 푸꿕, 룽

끼(레암), 껀봇[Cần Bột, 캄포트(Kampot)], 붕텀[Vũng 

Thơm, 깜뽕쏨(Kampong Som)], 락쟈, 까마우 등지에 

분산시켜 7개 읍을 설립했다.113)

막끄우는 개인의 상업에 대한 재능과 잘 짜인 계획

을 바탕으로 하띠엔을 가장 발전되고 부유한 지역으로 

가꾸고자 하였다. 이는 주변지역과 국제 무역선이 오가

기 편리한 해상 교통로에 위치한 하띠엔의 지리적 이점

과 각지에서 몰려온 많은 인구는 그러한 계획을 실행하

는데 큰 배경이 되었다.

상업적으로 발달된 하띠엔 지역은 쉽게 침략의 대상

이 되었다. 1706년 시엠 군은 하띠엔을 침략하여 약탈

하고 막끄우를 시엠으로 끌고 갔다. 시엠을 탈출한 막

끄우는 하띠엔으로 돌아와 복구를 시작했다. 막끄우

는 망캄이 독립하기 위해서는 시엠의 침략을 방비하고 

까오미엔의 영향력으로부터 벗어나야 한다고 여겼다. 

1708년 그는 응우옌 군주에게 의탁하기로 결정하고 하

띠엔 전체를 응우옌 군주에게 바쳤다. 응우옌 군주는 

112)　부테진, 『막씨 마을의 계보』, p.15.

113)　찐화이득, 투짜이응우옌따오 번역, 『가정성통지』, 1972, p.79.
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Miên, Mạc Cửu đã thấy Mang Khảm không thể 

độc lập. Năm 1708, ông quyết định nương nhờ 

chúa Nguyễn, đem dâng toàn bộ đất ấy cho chúa 

Nguyễn, sáp nhập vùng đất Hà Tiên vào lãnh thổ 

Việt Nam, ông được phong chức Tổng binh Trấn 

Hà Tiên, tước Cửu ngọc hầu. Mạc Cửu tuân theo 

chỉ dụ của chúa Nguyễn Phúc Chu, ở trấn Hà Tiên 

xây thành đắp lũy, tôn tạo dinh thự, đặt các chức 

thuộc hạ và chiêu tập người hiền tài.114) Từ thời 

điểm này, trấn Hà Tiên (bao gồm Hà Tiên, Rạch 

Giá, Cà Mau, Phú Quốc), chính thức trở thành 

một bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.

Mạc Cửu và con trai là Mạc Thiên Tứ đã ra 

sức phát triển trấn Hà Tiên và đặc biệt xây dựng 

thương cảng Hà Tiên trở thành một trong những 

cảng giao thương quan trọng bậc nhất của Đàng 

114)　Vũ Thế Dinh, Mạc thị gia phả, tr.17.

하띠엔 지역을 베트남 영토에 병합하여 진을 세우고 막

끄우를 하띠엔진의 총병으로 임명하였다. 하띠엔진의 

총병과 끄우응옥허우(Cửu ngọc hầu, 玖玉侯) 작위를 

받은 막끄우는 응우옌푹쭈(Nguyễn Phúc Chu)의 지

시에 따라 하띠엔진에 성벽과 관청을 세웠으며, 재주 

있는 사람들을 모아 하급직으로 뽑았다.114) 이때부터 

하띠엔진(하띠엔, 락쟈, 까마우, 푸꿕을 포함한)은 정식

으로 베트남의 일부분이 되었다.

막끄우와 아들 막티엔뜨는 하띠엔진을 발전시키는 

데에 총력을 기울였고 특히 하띠엔 무역항을 건설하여 

18세기 내내 태국만을 지나는 해상 교역로 상에서 당쫑

의 가장 중요한 무역항으로 만들었다.

태국만은 지형적 특징으로 바람의 영향이 비교적 적

다. 동해와 통하는 관문이 있고 말라카(Malacca)와 순

114)　부테진, 『막씨 마을의 계보』, p.17.

Hình 33. Kênh Vĩnh Tế
그림 33. 하띠엔 빈떼 운하
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Hình 34. Cửa biển Đông Hồ và Cảng Hà Tiên
그림 34.  동호 하구와 하띠엔 무역항
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Trong trên con đường buôn bán qua vịnh Thái 

Lan trong suốt thế kỉ 18.

Vịnh Thái Lan là vịnh biển tương đối kín gió. 

Vịnh có cửa lớn thông với Biển Đông, đồng thời 

có hai eo biển Malacca và Sunda là huyết mạch 

giao thông quan trọng nối Biển Đông với Ấn Độ 

Dương, nối thế giới phương Đông với phương Tây, 

vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy giữa Châu 

Âu, Châu Phi, Nam Á, Trung Đông với Đông Nam 

Á, Đông Á vô cùng thuận lợi. 

Cảng Hà Tiên có vị trí nằm trong vùng vịnh kín 

gió, lại có đường bờ biển kéo dài, đáp ứng được 

các bến đỗ cho các loại tàu thuyền lớn nhỏ vào ra, 

cảng được xây dựng bên bờ biển Đông Hồ thông 

ra vịnh biển. Cửa biển Đông Hồ là hồ ở trước trấn 

thự, trấn giữ cửa nước của hải cảng Hà Tiên, bề 

ngang 5 trượng (21,25m), sâu 10 thước (4,25m). Phía 

bắc tiếp với hạ lưu sông Vĩnh Tế. Lòng hồ mênh 

mông rộng 71 trượng (302m), gọi là hồ Hà Tiên, vì 

hồ ở phía đông nên được gọi là Đông Hồ. Giữa hồ 

có nổi cồn cát nhỏ, phía đông và phía tây nước sâu 

khoảng 5 thước, thuyền bè ở sông biển đến đây 

đậu chen chúc, người buôn tụ hội đông đảo.115)

Dưới sự bảo trợ của chúa Nguyễn, Mạc Cửu 

được toàn quyền cai quản trấn Hà Tiên. Ông đã 

thực hiện những chính sách khai hoang ruộng 

đất, khai thác nông nghiệp và thương mại biển. 

Trong tham luận của Pierre Poivre đã nói: “Mạc 

Cửu chia đất cho những người làm ruộng để họ 

làm của riêng, không thu tô thuế. Ông còn mua 

cho họ nông cụ cần thiết để khai hoang ruộng 

đất... Lãnh thổ của ông trở thành xứ của những 

người siêng năng muốn đến lập nghiệp. Hải cảng 

của ông mở ra cho tất cả các nước. Chẳng bao lâu 

rừng hoang được khai phá một cách thông minh, 

115)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.110.

다(Sunda) 해협을 연결하고 있다. 베트남 동해와 인도

양을 연결하는 중요한 수상 교통로이자 해상으로 유럽, 

아프리카, 남아시아, 중동 및 동남아, 동아시아 지역으

로 진출할 수 있어 동양과 서양으로 상품운송에 무척이

나 편리했다.

하띠엔강은 동호와 동호 하구, 동호만을 통해 바다

로 연결되고 긴 해안선 옆으로 하띠엔을 왕래하는 크고 

작은 선박들이 정박을 할 수 있는 항구가 건설되어 있

다. 동호 하구는 가로 20m, 깊이 4m로 북쪽은 빈떼강 

하류와 연결된다. 동호의 바닥은 넓어 너비가 284m이

며, 하띠엔 호(湖)라 불리는데, 동쪽에 위치해 동호(東

湖)라고 부른다. 호수 사이에는 작은 사구가 솟아 있으

며, 동쪽과 서쪽 깊이가 약 2m이고, 여기로 각지의 하

천과 바다를 오가는 배들이 와서 서로 정박하고 상인들

이 몰려들었다.115)

응우옌 군주의 보호 하에 막끄우는 하띠엔진의 통

치에 전권을 갖고 있었다. 그는 토지 개간 정책을 실

행하고 농업과 해상무역을 개발했다. 삐에르 뽀아브르

(Pierre Poivre)는 그의 논문에서 막끄우에 대해 다음

과 같이 설명하고 있다.

막끄우는 농사를 짓는 사람들에게 토지를 나눠 주어 그들

이 자신의 토지에서 일하게 하고 조세를 거두지 않았다. 

그는 필요한 농사 도구까지 사주며 토지를 개간했다. 그의 

영토는 사업을 일으키고 싶은 부지런한 사람들의 땅이 되

었다. 그의 항구는 온 나라에 개방했다. 얼마 되지않아 황

폐하던 숲은 현명하게 개간되었고, 황무지가 벼논으로 변

하였고, 수로가 파져 논으로 물을 댈 수 있게 되었으며, 풍

부한 수확량이 있는 추수철이 되었고, 처음에는 백성들에

게 공급하기 충분하였다가, 나중에 여유분은 무역에서 이

윤을 남기게 되었다. 현재의 저 작은 땅이 동아시아에서 

가장 풍부한 미곡창고가 되었다. 그는 이 하구로 들어오는 

115)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.110.
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đất hoang biến thành ruộng lúa, kênh rạch được 

đào dẫn nước vào ruộng, mùa màng thu hoạch 

dồi dào, lúc đầu cung cấp đủ cho dân, về sau 

dư thừa trở thành mối lợi cho thương mại... Cái 

mảnh đất nhỏ kia ngày nay đã là một kho lúa dồi 

dào nhất của vùng Đông Á. Ông chỉ đặt một thứ 

thuế nhỏ mọn cho hàng hóa nhập cảng vào cửa 

biển này.”116)

Cảng Hà Tiên dưới thời Mạc Cửu đã rất phát 

triển, song chính vì thế nó không tránh khỏi sự 

nhòm ngó. Mùa xuân năm 1718, quân Xiêm đã 

tấn công, đốt phá Hà Tiên. Theo như thương nhân 

người Anh là Alexander Hamilton đã vào bến cảng 

Hà Tiên có ghi chép lại: “Ngoại thương đã chọn 

điểm đến Hà Tiên và thương cảng này đã rất phát 

triển cho đến năm 1717, thì hạm đội Xiêm đã tàn 

phá xứ ấy... Họ đã đưa những đội quân đến cướp 

phá và đốt thành phố, riêng ngà voi họ đã đốt đến 

200 tấn. Những chiếc tàu thuyền của quân Xiêm 

chở đầy đồ vật cướp được, nằm dài cách xa thành 

phố cả 4 dặm đường...”117) Giai đoạn này, Hà Tiên 

thực sự bị tàn phá nặng nề. Mạc Cửu đã phải đưa 

gia đình chạy đi Lũng Kỳ, và cũng vào năm 1718, 

vợ ông sinh được con trai là Mạc Thiên Tứ. Năm 

1719, ông quay trở lại Hà Tiên với khung cảnh 

hoang tàn như lời miêu tả của A. Hamilton “nơi 

đây thấy ngổn ngang những xác tàu chìm và cảnh 

đổ nát của phố thị Hà Tiên...”118) Mạc Cửu đã xây 

dựng lại vùng đất này. Một lần nữa, Hà Tiên lại 

được hồi sinh và phát triển rực rỡ.

Mạc Cửu không chỉ chú trọng mở rộng cảng 

116)　�Pierre Poivre, L’Etat de l’Agriculture et les Moeurs et les Arts 
des Peuples de l’Afrique et de l’Asie, dẫn theo Trương Minh 
Đạt, Nghiên cứu Hà Tiên-Họ Mạc với Hà Tiên, 2017, tr.104-105.

117)　�Emile Gaspardone, Un Chinois des Mers du Sud, Le Fondateur 
de Ha Tien. (Dẫn theo Trương Minh Đạt, Nghiên cứu Hà Tiên-
Họ Mạc với Hà Tiên.)

118)　�Emile Gaspardone, Un Chinois des Mers du Sud, Le Fondateur 
de Ha Tien, sđd, tr.126.

상품에 대해서 적은 과세항목만 부여했을 뿐이었다.116)

막끄우 치세 하에서 하띠엔 항구는 무척 발전했으

나 그 때문에 시선을 피할 수 없었다. 1718년 봄 시엠

군은 하띠엔을 침략하여 항구를 파괴했다. 하띠엔 항

구에 방문했던 영국 상인 알렉산더 해밀턴(Alexander 

Hamilton)은 시엠군의 하띠엔 침략에 대해 다음과 같

이 기록하고 있다.

1717년까지 국제 무역항으로 발전하고 번성했던 하띠엔은 

이로 인해 시엠군의 침략을 받았고 그들의 함대에 의해 파

괴되었다. 시엠군은 함대를 이끌고 와서 도시를 약탈하고 

불태웠으며 그들이 불태운 상아만 해도 200톤이나 된다. 

시엠군의 함대는 약탈한 물건들을 가득 싣고 도시 멀리 4

리 떨어져 있었다.117) 

이 기간 동안 하띠엔은 심각하게 파괴되었다. 막끄

우는 가족들을 룽끼로 피신시켰으며, 1718년 그의 부

인은 아들인 막티엔뜨를 낳았다. 1719년 막끄우는 해

밀턴이 묘사한 말처럼 폐허가 된 하띠엔으로 돌아왔다. 

이곳에 가라앉은 선박들의 잔해와 하띠엔의 무너진 모습

으로 어수선해 보이는구나.118)

막끄우는 이곳을 다시 일으켜 세웠다. 그의 노력으

로 하띠엔은 다시 국제 무역항으로 회생하고 화려하게 

발전하였다. 

막끄우는 하띠엔 항을 넓히는데 중점을 두었을 뿐만 

아니라 각 국에서 오는 상선들을 맞이해 주도적으로 

외국과 교역을 하러 갔다. 1728년부터 1729년까지 막

끄우는 르우베꽌(Lưu Vệ Quân)과 후인떱꽌(Huỳnh 

116)　�Pierre Poivre, 『아프리카와 아시아인들의 농업 상황, 풍습과 예술』, 
(쯔엉민닷, 『하띠엔연구-막씨와 하티엔』, 2017, pp.104-105.)

117)　�Emile Gaspardone, 『하띠엔 설립자인 남해에서 온 중국인』.(쯔엉민
닷, 하티엔연구-막씨와 하띠엔.)

118)　�Emile Gaspardone, 『하띠엔 설립자인 남해에서 온 중국인』, p.126.
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Hà Tiên, đón nhận thuyền buôn các nước đến mà 

còn chủ động đi buôn bán với bên ngoài. Năm 

1728-1729, Mạc Cửu đã cử hai đội thuyền buôn 

của cảng Hà Tiên do Lưu Vệ Quân và Huỳnh Tập 

Quan chỉ huy sang Nhật Bản giao lưu buôn bán và 

được chính phủ Nhật Bản là Mạc Phủ Đức Xuyên 

(Tokugawa) cấp giấy phép giao thương. Cũng năm 

1729, một đội thuyền buôn khác của Hà Tiên cũng 

được phái sang Trung Quốc buôn bán, bắt đầu 

mối quan hệ giao thương giữa Hà Tiên và Trung 

Quốc. Sử sách Trung Quốc thời nhà Thanh chép 

từ đời Ung Chính (1723-1735) rằng các sản phẩm 

ở Hà Tiên như lúa gạo, hải sâm, đồi mồi, thịt bò 

khô, ngà voi,... đã xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Năm 1731-1732, hai chiếc thuyền buôn khác của 

cảng Hà Tiên lại giong buồm vượt biển sang Nhật 

Bản buôn bán nhưng gặp thời tiết không thuận 

lợi, hai chiếc thuyền sau chỉ tới tỉnh Quảng Đông 

(Trung Quốc).119)

Đến thời Mạc Thiên Tứ (con trai của Mạc Cửu), 

đã được chúa Nguyễn ban cho rất nhiều đặc ân. 

Sách Đại Nam thực lục chép: “Bính Thìn, năm thứ 

11 (1736), phong cho Mạc Thiên Tứ (con Mạc Cửu) 

làm Đô đốc trấn Hà Tiên. Cho 3 chiếc thuyền long 

bài được miễn thuế, sai xuất dương tìm mua các 

của quý báu để nộp. Lại sai mở Cục đúc tiền để 

tiện việc trao đổi.”120)

Khi được nhậm chức Đô đốc trấn Hà Tiên, 

Mạc Thiên Tứ được chúa Nguyễn Phúc Chu cấp 

cho 3 chiếc thuyền buôn mang long bài được 

miễn thuế. Đây chính là điều kiện thuận lợi để 

Mạc Thiên Tứ mở rộng việc buôn bán. Ngoài 

3 chiếc thuyền mang long bài được miễn thuế, 

khi thuyền từ Hà Tiên đến buôn bán ở các cảng 

Hội An (cửa Đại Chiêm) và cảng Đà Nẵng (cửa 

119)　�Emile Gaspardone, Un Chinois des Mers du Sud, Le Fondateur 
de Ha Tien, sđd, tr.265.

120)　Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, tr.156.

Tập Quan)이 지휘하는 하띠엔 항의 상선 두 척을 선

발해서 일본으로 건너가서 거래를 하고 일본 도쿠가와 

막부(德川幕府, 에도 막부를 말함)의 통상 허가증을 발

급 받았다. 

1729년 하띠엔의 또다른 상단은 중국으로 상행을 갔

으며 하띠엔과 중국 사이에 무역관계가 시작되었다. 청

대(靑代) 중국 역사서에 하띠엔의 기록은 옹정(Ung 

Chính, 雍正, 1723-1735, 청나라 5대 황제) 때부터 등장

하며 하띠엔과 교역 품목은 미곡, 해삼, 바다거북이, 쇠

고기 육포, 상아 등이었다. 1731부터 1732년까지 하띠

엔의 상선 두 척이 돛을 펴고 바다로 나가 일본으로 건

너가 장사를 하고자 했으나 풍랑을 만나 두 척 모두 중

국 광동성까지만 이르게 되었다.119)

막티엔뜨 시대에 들어 응우옌 군주는 수많은 특혜를 

주었다. 이에 대해 『대남식록(大南寔錄)』에는 다음과 

같이 기록하고 있다.

병진(Bính Thìn, 丙辰) 11년(1736) 막티엔뜨를 하띠엔진 

도독(都督)으로 봉(封)하였다. 세금을 면제받을 수 있는 3

척의 용패선(龍牌船)을 하사하고, 바다로 나가 보물들을 구

해오라 명하였다. 거기에 구해온 보물을 화폐로 편리하게 

교환할 수 있도록 주조국(鑄造局)을 열 것도 명하였다.120)

막티엔뜨가 하띠엔진 도독직을 받고 응우옌푹주에

게 3척의 용패선을 하사받음으로서 그가 교역을 넓히

는데 유리한 조건이 되었다. 세금을 면제받을 수 있

는 3척의 선박은 하띠엔에서 호이안[다이찌엠(Đại 

Chiêm)항과 다낭의 한(Hàn)강 하구]항까지 진출하여 

장사를 하고, 역시 가벼운 수준의 세금을 바치기만 했

다. 구체적으로 하띠엔에서 호이안과 다낭으로 간 상선

들은 도착세 500관, 출항세 50관을 감당해야 했다.121) 

119)　Emile Gaspardone, 『하티엔 설립자인 남해에서 온 중국인』, p.265.

120)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, p.156.

121)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.95.
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Hàn), cũng chỉ phải nộp một mức thuế rất nhẹ. 

Cụ thể, các thuyền buôn từ Hà Tiên đến đây 

chỉ phải chịu “thuế đến là 500 quan, thuế về là 

50 quan”121). Nếu so với thuyền đến từ các nước 

phương Tây phải chịu mức thuế đến là 8000 

quan, thuế về là 800 quan, thuyền đến từ Quảng 

Đông phải chịu thuế đến là 3000 quan, thuế về là 

300, thuyền đến từ Xiêm La, Lữ Tống phải chịu 

thuế đến là 2000 quan, thuế về 200 quan, như vậy 

mức thuế mà tàu thuyền của Hà Tiên phải đóng 

là rất thấp. Điều đó thể hiện chính sách ưu ái của 

chúa Nguyễn đối với trấn Hà Tiên.

Tiền do Mạc Thiên Tứ cho đúc có rất nhiều 

loại: An Pháp Nguyên Bảo, Thái Bình Thánh Bảo, 

Thánh Nguyên Thông Bảo. Theo Lê Quý Đôn 

thì họ Mạc ở Hà Tiên đã đúc trên 30 triệu tiền. 

Có loại đúc ít, có loại đúc nhiều. Tiền của họ 

Mạc đúc nhỏ và mỏng, được lưu hành nhiều nơi 

trong nước. 

Cảng Hà Tiên được nhà nước cử thuyền đi 

buôn bán ở nước ngoài và lại giữ vai trò mở cục 

đúc tiền cho việc lưu thông hàng hóa, điều này 

cho thấy chúa Nguyễn đã nhìn nhận vị trí quan 

trọng của Hà Tiên.

Với sự ưu ái thuận lợi ấy, Mạc Thiên Tứ đã 

không ngừng phát triển Hà Tiên. Ông tiếp tục 

đẩy mạnh khai hoang đất đai, chia đặt nha thuộc, 

tuyển chọn quan binh, đắp thành lũy, xây dựng 

dinh thự, công thự, đền miếu, chùa chiền, mở 

phố chợ, kho tàng, đường sá chợ búa, khách buôn 

các nước đến họp ngày càng đông. Ông cũng cho 

thuyền sang buôn bán với Nhật Bản.122)

Mạc Thiên Tứ cũng rất khôn khéo trong quan 

hệ ngoại giao để mở rộng vùng đất trấn Hà Tiên. 

Năm 1739, Mạc Thiên Tứ đã khai khẩn thêm 

121)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.95.

122)　Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong 1558-1777, tr.435.

서양에서 온 선박들은 도착세 8,000관, 출항세 800관이

고 광동에서 온 선박은 도착세 3,000관, 출항세가 300

관이다. 또한 시엠(태국), 르우똥(필리핀)에서 온 선박

들이 도착세 2,000관, 출항세 200관을 감당해야 했던 

것과 비교하면 하띠엔 선박이 감당해야 했던 세금 수준

은 무척 낮은 것이었다. 이러한 점은 응우옌 군주의 하

띠엔진에 대한 우대정책을 잘 나타내고 있다.

막티엔뜨가 주조한 돈은 여러 종류가 있으며 안법

원보(An Pháp Nguyên Bảo, 安法元寶), 태평성보

(Thái Bình Thánh Bảo, 太平聖寶), 성원통보(Thánh 

Nguyên Thông Bảo, 聖元通寶) 등이다. 레뀌돈은 “하

띠엔에 사는 막(Mạc)씨는 3천만 전(錢)을 주조했다. 주

조가 많이 된 것도 있고 적게 된 것도 있다. 막씨가 주

조한 돈은 작고 얇았으며, 국내 여러 곳에서 유통되었

다”고 설명하고 있다.

하띠엔 무역항은 국가 주도로 선박을 선발하여 국외 

교역을 장려하고 상품유통을 위해 주전국을 여는 등 주

도적 역할을 했으며, 이러한 부분은 하띠엔이 국제 무

역에 중요한 위치해 있음을 응우옌 군주가 인정했다는 

것을 보여준다.

응우옌 군주의 많은 지원을 바탕으로 막티엔뜨는 하

띠엔을 끊임없이 발전시켰다. 그는 토지 개간을 지속적

으로 강력하게 추진함과 동시에 진수(鎭守)와 공서(公

署) 등 하부기관을 설치하였다. 하띠엔의 방어를 위해 

성곽을 쌓고 군병을 선발하였으며, 시장 활성화를 위하

여 시가지와 창고, 도로, 사당과 사찰 등을 건설하였다. 

이로 인해 각국에서 교역하러 온 상인과 사람들로 나

날이 붐볐다. 막티엔뜨 또한 일본으로 배를 보내교역을 

하게 했다.122)

막티엔뜨는 하띠엔진의 토지 및 영역을 확장하기 위

하여 많은 노력을 기울였다. 1739년 막티엔뜨는 더 많

은 해안지역을 개간하여 하띠엔진을 넓히고, 롱쑤옌(까

122)　판코앙, 『당쫑 지역의 베트남 역사』1558-1777, p.435.
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miền duyên hải, mở mang Trấn Hà Tiên, đặt làm 

4 huyện: Long Xuyên (miền Cà Mau), Kiên Giang 

(Rạch Giá), Trấn Giang (Cần Thơ), Trấn Di (phía 

bắc Bạc Liêu và Bãi Xàu - Sóc Trăng), phát triển 

thương cảng Hà Tiên.

Năm 1757, xứ Cao Miên có loạn, vua Nặc Tôn 

trốn chạy sang Hà Tiên, Mạc Thiên Tứ đã xin 

chúa Nguyễn cho hộ tống về nước và đưa lên làm 

vua. Nặc Tôn cảm ơn đức đó mà cắt 5 phủ: Chân 

Sâm, Sài Mạt, Linh Quỳnh, Cần Bột, Hương Úc 

tặng cho Mạc Thiên Tứ. Đây đều là những vùng 

đất sình lầy, hoang sơ, không có người Khmer nào 

đến khai phá. Mạc Thiên Tứ đem dâng cho chúa 

Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765). Chúa Nguyễn 

bèn sáp nhập vùng đất mới vào trấn Hà Tiên và 

giao cho Mạc Thiên Tứ quản lý, cho lập đạo Kiên 

Giang ở đất Rạch Giá, đạo Long Xuyên ở đất Cà 

Mau, đặt quan cai trị, chiêu mộ dân cư đến khai 

hoang, mở mang bờ cõi. Ngoài ra Mạc Thiên Tứ 

còn chiêu nạp kẻ sĩ bốn phương đến Hà Tiên, lập 

Tao đàn Chiêu Anh Các, khiến trấn Hà Tiên và 

thương cảng Hà Tiên ngày càng nổi tiếng.

Trong Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài 

Đức đã miêu tả về trấn Hà Tiên và thương cảng 

Hà Tiên như sau: “Trấn thự Hà Tiên, tọa Kiền (tây 

bắc) hướng về Tốn (đông nam), lấy núi Bình Sơn 

làm hậu chẩm, núi Tô Châu làm tiền án. Biển lớn 

Minh Hải làm hào phía nam, Đông Hồ làm hào 

phía trước, ba mặt có lũy đất, từ Dương Chử đến 

cửa hữu dài 112 trượng rưỡi, từ cửa hữu đến cửa 

tả dài 153 trượng rưỡi. Từ cửa tả đến xưởng thuyền 

ra Đông Hồ dài 308 trượng rưỡi, các lũy đều cao 

4 thước, rộng 7 thước, hào rộng 10 thước. Ở giữa 

làm công thự, Vọng Cung, lại ở trước công thự, tả 

hữu đều đặt dãy quân trại, trước sân có cầu Bến 

Đá, bên trái là Quán tiếp sứ, bên phải là công khố. 

Dinh Hiệp trấn ở chân núi Ngũ Hổ. Ở ngoài Vọng 

Cung bên trái có họp chợ của trấn. Bên trái của 

마우 지역), 끼엔쟝(락쟈 지역), 쩐쟝(Trấn Giang, 껀

터), 쩐지(Trấn Di, 속짱 박리에우 북쪽과 바이싸우) 등 4

현을 설치하여 하띠엔 항을 발전시켰다.

1757년 까오미엔에서는 난이 일어나 낙똔(Nặc Tôn)

왕이 하띠엔으로 피난을 왔다. 막티엔뜨는 낙똔왕이 무

사히 귀국하여 왕위를 유지할 수 있도록 응우옌 군주에

게 청하여 낙똔왕의 귀국을 지원하였다. 낙똔은 막티엔

뜨의 지원에 감사하여 5부[쩐썸(Chân Sâm), 싸맛, 린

뀐(Linh Quỳnh), 껀봇, 흐엉욱(Hương Úc)]를 잘라 

막티엔뜨에게 선물했다. 그러나 이곳은 모두 늪지와 황

무지로 크메르인들도 개척을 하지 않는 곳이었다. 막티

엔뜨는 응우옌푹코앗에게 이 땅을 바쳤다. 응우옌 군주

는 즉시 이 새로운 영토를 하띠엔진으로 병합하고, 라

익쟈와 까마우에 끼엔쟝도와 롱쑤옌도를 세워 막티엔

뜨가 관리하고 다스리게 하였다. 막티엔뜨는 인구를 모

집하여 토지를 개간하고 관청을 설치하여 경계를 확

장하였다. 이외에도 막티엔뜨는 사방에서 인사들을 모

집하여 하띠엔에 오게 하고, 타오단치우안각(Tao đàn 

Chiêu Anh Các, 騷壇招英閣, 막티엔뜨와 그를 찾아온 

많은 명사들이 시를 지었던 곳)을 세워 하띠엔진과 하띠엔 

무역항이 갈수록 유명해졌다.

『가정성통지』에서 찐화이득은 하띠엔진과 하띠엔 

항구를 다음과 같이 묘사하고 있다.

하띠엔진의 관청(鎭署)은 서북(坐乾)에서 동남(向巽)을 

향하고, 빈썬(Bình Sơn)산을 후침[hậu chẩm, 後枕(뒷

산)]으로, 또쩌우(Tô Châu)산을 전안[tiền án, 前案(앞

산)]으로 삼았다. 큰 바다 민하이(Minh Hải)는 남호(南

濠)이고, 동호(東湖)는 전호(前濠)로 삼았다. 삼면에 토벽

(土壁)이 있으며 즈엉쯔(Duong Chử)에서 오른쪽 문까지 

길이가 112장 반, 오른쪽 문에서 왼쪽 문까지 길이가 153

장 반이다. 왼쪽 문에서 조선소와 동호까지 길이가 308

장 반이고, 성벽의 높이는 4척, 넓이는 7척이다. 해자[城

壕]의 넓이는 10척이다. 가운데에 관청(公署), 망궁(Vọng 

Cung, 望宫)이 위치하고 공수의 앞과 좌우에는 모두 군막
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công thự có đền Quan Thánh, sau thự có chùa 

Tam Bảo. Bên trái chùa có đền thờ Mạc công. Chợ 

của trấn phía đông trông ra bến hồ, ở đó có trại 

cá. Ở phía bắc công khố có miếu Hội Đồng. Phía 

bắc miếu có xưởng đóng sửa thuyền, chia thành 

khu ngang dọc, lấy đường cái làm ranh giới. Bên 

trái đền Quan Thánh Đế là phố Điếu Kiều, đầu bến 

có bắc cầu gỗ ván thông ra biển tiếp với hòn Đại 

Kim, phía đông phố Điếu Kiều là phố chợ cũ. Lại 

qua phía đông chợ này là phố chợ Tổ Sư, kế nữa là 

phố lớn, tất cả đều do Mạc Tông gây dựng từ trước. 

Đường phố ngang dọc giao nhau, cửa nhà liên tiếp. 

Người Việt, người Tàu, người Khmer (Cao Miên), 

người Chà Và (Java) đều họp nhau sinh sống. Ghe 

thuyền đi sông biển qua lại nơi đây như mắc cửi, 

thật là một nơi đại đô hội miền biển vậy.123)

Trịnh Hoài Đức cũng cho biết lỵ sở Nam Phố 

của trấn Hà Tiên: “Nam Phố là lỵ sở Hà Tiên, tọa 

ngôi Kiền (tây bắc) hướng về Tốn (đông nam), mà 

địa cực thì tọa ngôi Tý (bắc) hướng về Ngọ (nam), 

cho nên các bến ven biển gọi là Nam Phố”. 

Ngoài Nam Phố, vùng đất Hà Tiên còn có đạo 

Long Xuyên và đạo Kiên Giang. 

Đạo Long Xuyên “có lỵ sở ở phía đông trấn thự, 

bến giáp biển. Biển có nhiều thứ cá lớn, ở sông có 

nhiều cá sấu. Xưa thuộc đất Chân Lạp gọi là Tưk 

Kha Mâu (Cà Mau)... Trước lỵ sở của đạo Long 

Xuyên có phố chợ, người Việt, người Tàu và người 

Cao Miên tụ tập đông đúc. Tàu thuyền nước Xiêm 

(Thái Lan) cũng thường đến mua bán, đổi chác 

hàng hóa... việc buôn bán quan trọng chủ yếu do 

người Tàu chủ trì.” 

Đạo Kiên Giang “cũng nằm ở phía đông trấn thự, 

tục gọi là Đầm Cùng (Cùng Đàm), phía nam thông 

với cảng Lịch Giang (Rạch Sỏi), trước là chỗ hoang 

vắng, nay quan binh trú đóng, khách thương buôn 

123)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.121.

을 놓았다. 마당 앞에는 벤다 다리가 있고, 왼쪽에는 접사

관(Quán tiếp sứ, 接使館), 오른쪽은 창고가 있다. 딘히엡

진은 응우호(Ngũ Hổ)산 기슭에 있었다. 망궁 바깥 왼쪽

에는 진(鎭)의 시장이 있었다. 관청의 왼쪽에는 관제묘가 

있고, 관청 뒤로 삼보사(Tam Bảo, 三寳寺)가 있었다. 사

찰 왼쪽에는 막공(Mạc công, 鄚公)을 모시는 사당이 있

다. 진(鎭)의 시장 동쪽에는 호수 나루터를 마주하고, 거기

에는 양식장[魚寨]이 있었다. 창고 북쪽에는 회동묘(miếu 

Hội Ðồng)가 있다. 회동묘 북쪽으로는 조선소가 있고 큰 

길을 경계로 삼아 종횡으로 구역을 나누었다. 관제묘 왼편

에는 디에우끼에우(Ðiếu Kiều) 거리가 있고, 나루터 초입

에 목제 다리가 바다와 통해 다이낌(Ðại Kim)섬과 연결되

어 있으며, 디에우끼에우 거리 동쪽은 구(舊)시장 거리가 

있다. 이 시장의 동쪽을 지나면 또쓰(Tổ Sư) 시장 거리가 

있고, 더 가면 큰 거리가 나오는데, 모두가 막공이 전에 세

운 것들이다. 거리는 십자로로 교차하고, 건물들은 이어져

있다. 베트남인, 중국인, 크메르인(까오미엔), 자바인 모두 

모여 살고 있다. 바다와 강을 왕래하는 나룻배들이 베를 

짜는 듯하고 정말 이곳은 바닷가 도시이다.123)

찐화이득은 하띠엔진의 남포(Nam Phố) 이소(莅所, 

관청)와 롱쑤옌도(道)와 끼엔쟝도에 대해서 다음과 같

이 설명하고 있다.

남포는 하띠엔의 이소로 끼엔(Kiền)의 서북(坐乾)에서 동

남(Tốn, 向巽)을 향하는데, 지극(地極)은 북(Tý, 座子)에

서 남쪽(Ngọ, 向午)을 향하고 있어 바닷가 나루터들은 남

포라 부른다.

롱쑤옌도는 이소가 진수의 동쪽에 있고 나루터가 바다와 

접해있다. 바다에는 수많은 대형 어류가 풍부하고 강에는 

악어가 많다. 예전에는 쩐랍 땅에 속해서 뚝카머우(Tưk 

Kha Mâu, 까마우)라 불렸다. 롱쑤옌도의 이소 이전에 시

장통이 있었고 베트남인, 중국인 및 까오미엔인들이 붐비

게 몰렸다. 시엠(태국)의 선박 역시 와서 장사를 하고 물건

123)　찐화이득, 『가정성통지』, p.121.
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bán tụ họp đông đúc,... là đất phồn thịnh, các công 

sai phòng hải và sứ giả Xiêm luôn tới lui.”124)

Qua những đoạn miêu tả trên, ta thấy trấn Hà 

Tiên và đô thị thương cảng Hà Tiên là một thể 

thống nhất gồm đô và thị. Phần đô là trấn thành 

có quy mô lớn, với tòa thành có 3 cửa, có hào 

thành, có Vọng Cung, dinh Hiệp trấn, công đường, 

trại lính, kho chứa hàng và vũ khí, quán tiếp sứ 

thần,... là đại diện cho cơ quan chính quyền của 

chúa Nguyễn ở đất phương Nam.

Phần thị có các chợ quán và phố xá liên hoàn. 

Cầu, đường phố, đường sông chằng chịt, người 

và tàu thuyền đi lại tấp nập. Thị dân có người 

Việt, người Trung Hoa, người Khmer, người Java 

(Indonesia),... đều ở trong các khu đất được quy 

hoạch hoàn chỉnh. Cảng có bến thuyền, kho bãi, 

xưởng đóng thuyền, trại cá. Khu vực tâm linh có 

đền, miếu, chùa… Khu trung tâm của cảng thị 

được gọi là lỵ sở Nam Phố. Khu vực xunh quanh 

có đạo Long Xuyên, đạo Kiên Giang - Cà Mau... đều 

là những nơi dân họp chợ, buôn bán đông đúc.

Hàng hóa buôn bán ở Hà Tiên rất đa dạng, 

đáp ứng được các nhu cầu lợi nhuận lớn cho các 

thương đoàn gần xa. Do nguồn tài nguyên thiên 

nhiên ở Hà Tiên vô cùng phong phú, môi trường 

sinh thái có biển, có rừng, có núi đồi và đồng 

ruộng, vì vậy sản phẩm khai thác rất đa dạng, 

đủ các loại nông sản, lâm sản, hải sản trong địa 

phương và các vùng lân cận. Sách Đại Nam nhất 

thống chí có viết: “Hàng hóa ở trấn Hà Tiên có 

vải, lụa, mai rùa, đồi mồi, huyền phách, sáp ong, 

mật ong, chiếu hoa, tốc hương, hồ tiêu, yến sào, 

hải sâm, bóng cá, vây cá, nước mắm.”125)

Các loại nông sản, đặc biệt là lúa gạo của đồng 

bằng sông Cửu Long là nguồn hàng được nhiều 

124)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, sđd, tr.121.

125)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
sđd, tr.38.

을 교환해 갔으며, 주요한 거래는 중국인들 주도로 이루어

졌다.

끼엔쟝도(道)는 진수의 동쪽에 위치하고 속어로는 덤꿍

[Đầm Cùng, 꿍담(Cùng Đàm)]이라고 불리었으며, 남쪽

은 릭쟝[Lịch Giang, 락쏘이(Rạch Sỏi)]항과 통해있다. 

전에는 공허한 곳이었는데 이제는 해안을 보호하기 위한 

관병과 관차[官差(아전])가 주둔하고 장사하는 상인, 시엠

의 사신들이 몰려들고 붐벼 번성한 땅이다.124)

위의 묘사한 내용에서 우리는 하띠엔진과 하띠엔 무

역항이 도와 시를 포함한 통일된 체계라는 것을 확인할 

수 있다. 도는 규모가 큰 진성(鎭城)으로 3개의 성문과 

해자, 망궁, 히엡(Hiệp)진, 공당(công đường, 公堂), 

병영(兵營), 물건과 무기 창고, 접사관 등이 있어 남쪽 

응우옌 군주 정권의 대표기관이었다.

시는 상가와 시가지가 연결되어 있었다. 교량, 거리, 

하천길이 빽빽했고 사람과 선박이 분주하게 왕래했다. 

시민들은 베트남인, 중국인, 크메르인, 자바(인도네시

아)인들로, 모두 완벽하게 계획된 지역에 살았다. 항구

에는 나루터, 하역장, 조선소, 어물전이 있었고 한쪽에

는 사당, 묘, 사찰 등이 있었다. 항구의 중심지를 남포라

고 불렀으며, 주변 지역에는 롱쑤옌, 끼엔쟝-까마우도 

모두 백성들이 시장을 열고 장사로 붐비는 곳이었다.

하띠엔에서 거래되는 상품들은 무척 다양하고, 멀고 

가까운 상인들이 이윤을 많이 남기는 것들이었다. 하띠

엔은 천연자원이 풍부하고 바다, 숲, 산과 들판 등 생태

환경이 잘 갖춰져 있기에 개발할 상품이 무척 다양하였

다. 또한 하띠엔진과 주변 지역에서 가져올 각종 농산

물, 임산물, 해산물이 충분했다. 『대남일통지』에는 하띠

엔 무역항의 상품에 대해 다음과 같이 기록하고 있다.

하띠엔진의 상품은 옷감, 비단, 귀갑(龜甲), 현박(huyền 

phách, 玄珀, 호박(琥珀)의 일종), 밀랍(sáp ong), 꿀, 돗

124)　찐화이득, 『가정성통지』, p.121.
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thương thuyền từ miền Trung, thương thuyền 

quốc tế thu mua nhiều. Lúa gạo Hà Tiên cũng 

xuất khẩu sang Trung Quốc, các nước Đông Nam 

Á như Cao Miên, Xiêm, Singapore, Philippine, 

Malaysia,. . .  Theo nhà nghiên cứu Emile 

Gaspardone thì Hà Tiên lúc đó được ví như một 

kho thóc dồi dào nhất ở khu vực phía đông Châu Á, 

là nơi đảm bảo sự sống cho phần lớn các dân tộc. 

Người Mã Lai, người Việt, người Xiêm đều trông 

cậy vào hải cảng này như một nguồn tài nguyên 

đảm bảo chống sự đói nghèo.126)

Hà Tiên còn là trung tâm thu gom các nguồn 

lâm sản như gỗ quý, sáp ong, trầm hương, tốc 

hương, hạt tiêu,... Nhiều loại gỗ quý như gỗ kiền 

kiền, gỗ sao, gỗ tếch,... là những sản phẩm có 

rất nhiều ở Hà Tiên. Ngoài ra, nhiều mặt hàng 

như ngà voi, xà cừ, vàng... được thu mua từ Lào, 

Cao Miên.

Đối với các sản phẩm khai thác từ biển có các 

loại cá lớn, tôm, hải sâm, vích, đồi mồi, trai, sò, 

điệp, cá mắm, ốc tai tượng, hải sâm ở Hà Tiên 

có hai loại trắng và đen, mỗi năm sản xuất hơn 

50.000 cân,... Các sản phẩm được chế biến từ biển 

như muối, mắm, cá khô, tôm khô,...

Bên cạnh đó là sản vật được khai thác từ các 

hải đảo ở vùng biển Hà Tiên-Kiên Giang, như đảo 

Phú Quốc, đảo Thổ Chu. 

Phú Quốc rất nổi tiếng về hải sản, đặc biệt cá 

ở đây là nguồn nguyên liệu làm nước mắm xuất 

đi khắp trong nước và quốc tế. Đây cũng là nơi 

khai thác rất nhiều ngọc trai. Đến một phiên chợ 

trên đảo Phú Quốc sẽ thấy rất nhiều hàng hóa 

được bán như đồi mồi ướp khô, ngọc trai, hạt 

tiêu, trầm hương, mật ong, các loại nước mắm. 

Sách Đại Nam nhất thống chí có viết: “Đảo Phú 

126)　�Emile Gaspardone, Un Chinois des Mers du Sud, Le Fondateur 
de Ha Tien, sđd, tr.368.

자리, 속향(速香), 후추, 바다제비집, 해산물, 부레(bóng 

cá, 鰾), 지느러미(vây cá, 魚鰭), 액젓이 있다.125)

각종 농산물 중 특히 메콩델타의 미곡은 중부와 국외

에서 온 상선들이 많이 구입하는 품목이었다. 하띠엔의 

쌀은 중국, 까오미엔, 시엠, 싱가폴, 필리핀, 말레이시아 

같은 동남아에 수출이 되었다. 연구가인 에밀 가스파동

(Emile Gaspardone)에 따르면 하띠엔은 당시 동아시

아 지역의 가장 풍부한 미곡 창고라고 불리었고, 각 민

족 대부분의 생활을 보장하는 곳이었다고 한다. 베트남 

사람을 비롯한 말레이인, 시엠인 모두 하띠엔 항구를 기

근을 물리칠 수 있는 자원 공급원이라고 기대었다.126)

하띠엔은 고급 목재와 밀랍, 침향, 속향, 후추 등의 

임산물이 많았다. 호페아 시아멘시스(gỗ kiền kiền, 

hopea siamensis), 호페아(gỗ sao, hopea), 우량티크

(gỗ tếch, tectona grandis, 티크목의 일종) 등과 같은 

고급 목재가 하띠엔에서 많이 나는 상품이었다. 그 외

에도 상아, 자개, 금 같은 품목을 라오스, 까오미엔에서 

구입해갔다.

바다에서는 대형 어류, 새우, 해삼, 매부리 바다거북, 

바다거북, 담치류, 굴, 화조개, 큰 조개(ốc tai tượng, 

象耳螺) 등이 생산되었다. 하띠엔의 해삼은 백해삼과 

흑해삼이 있어 매년 5만근 이상을 수출했으며, 소금, 젓

갈, 건어물, 건새우들이 바다에서 가공된 상품이었다. 

그 외에도 하띠엔-끼엔쟝 푸꿕섬, 토쭈섬 같은 도서

지역에서 채취된 해산물들도 있었다.

푸꿕은 해산물과 진주 생산지로 유명하다. 특히 여

기 생선들은 국내외 각지로 수출되는 액젓의 원료이다. 

푸꿕의 시장에 가보면 양념된 건조 바다거북, 진주, 후

추, 침향, 꿀, 각종 젓갈 등과 같은 많은 상품들을 매일 

판매하고 있는 것을 볼 수 있다. 『대남일통지』에는 다

음과 같이 푸꿕의 상품을 설명하고 있다.

125)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.38.

126)　Emile Gaspardone, 『하띠엔 설립자인 남해에서 온 중국인』, p.368.



123

3. 17세기-20세기 베트남 남부의 무역항 체계

Quốc có nhiều lợn rừng, trong núi có hươu nai, 

tổ yến, dây mây, gỗ tốt, đồi mồi, hải sâm, quế 

thơm, huyền phách, long diên hương, cây hắc ban 

hương...”127)

Đảo Thổ Chu ở ngoài biển về huyện Hà Châu, 

cách bờ 2 ngày rưỡi đường, lại có tên là hòn Châu 

Dầu, chu vi chừng trăm dặm, cây cối xanh um, 

hang động âm u, yến làm tổ rất nhiều, còn có đồi 

mồi, con vích, hải sâm.128)

Còn nhiều đảo nhỏ xung quanh cung cấp nhiều 

sản vật phong phú như: yến sào có nhiều ở hòn 

Đá Lửa, Hòn Nghệ, Hòn Son; dầu rái có nhiều ở 

hòn Lại Sơn (Hòn Rái), Hòn Nghệ,...

Ngoài ra, cảng Hà Tiên còn cung cấp mặt hàng 

thiếc lớn cho tàu buôn Quảng Châu. Theo một số 

các báo cáo về sản lượng thiếc mà Quảng Châu 

nhập khẩu từ các thương cảng ở Đông Nam Á 

vào nửa cuối thế kỉ 18, cho thấy Hà Tiên đã xuất 

khẩu lượng thiếc đáng kể cho Quảng Châu. Dựa 

trên báo cáo thương mại được lưu trữ tại Quảng 

Châu, Paul A.Van Dyke và Li Tana đã cho biết, 

bên cạnh thương cảng Hà Tiên và Nông Nại Đại 

Phố, thì cảng Passiak (tức Bassac, Ba Thắc, Bãi 

Xàu) cũng là điểm thường xuyên lui tới của các 

thương thuyền Quảng Châu, chuỗi ba cảng này 

thu hút tới 85% thuyền buôn của Quảng Châu 

vào nửa cuối thế kỉ 18. Bên cạnh việc xuất khẩu 

lúa gạo, ở Hà Tiên đã trung chuyển, buôn bán 

lượng lớn thiếc cho các tàu của Quảng Châu (năm 

1767: 1.984 picul, năm 1768: 2.700 picul, năm 

1769: 6.000 picul, năm 1770: 2000 picul, năm 1774: 

5.000 picul). Trong các giai đoạn trước (đầu thể kỉ 

18), thiếc chủ yếu được sản xuất ở Palembang và 

được vận chuyển đến các cảng thị lân cận, chủ 

127)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
sđd, tr.20-21.

128)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
sđd, tr.21.

푸꿕섬에는 멧돼지와 노루가 많고 바다제비집, 등나무 밧

줄, 좋은 목재, 바다거북, 해상, 계피, 현박, 용연향(long 

diên hương, 龍涎香), 흑침향(hắc ban hương)이 있

다.127)

토쭈섬은 하쩌우(Hà Châu)현의 바다에 위치하고 해안으

로부터 이틀 반이 걸린다. 쩌우저우(Châu Dầu)라 불리기

도 하며, 섬의 주위가 대략 100리이다. 숲에는 나무가 무

성하며 동굴은 깊고 어두워 바다제비가 둥지를 많이 틀었

고, 바다거북, 해삼이 많이 있다.128)

주변의 많은 섬들에서도 다양한 상품이 풍부하게 나

오고 있다. 다르어(Đá Lửa), 혼응에(Hòn Nghệ), 혼

손(Hòn Son)섬에는 바다제비집이 많고, 라이썬[Lại 

Sơn, 혼자이(Hòn Rái)], 혼응에(Hòn Nghệ)섬에는 기름

나무(dầu rái, Dipterocarpus alatus)가 많이 난다.

그 외에도 하띠엔항은 상선에 대량의 주석을 공

급했다. 18세기 말에 동남아의 무역항에서 수입했

던 광주(廣州)의 주석량에 대한 보고서에 따르면 하

띠엔은 상당량의 주석을 광주에 수출했다. 광주에 남

아있는 무역보고서에 근거해서 폴.A.반다이크(Paul 

127)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, pp.20-21.

128)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.21.

Hình 35. Chợ An Thới
그림 35. 안터이 시장 
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Hình 36. Bến cảng An Thới
그림 36. 안터이 무역항
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yếu là cảng thị Xiêm, sau đó các chủ thuyền buôn 

của Xiêm buôn bán trực tiếp với Trung Quốc. Từ 

sau cuộc xâm lược của Myanmar và vương triều 

Ayuthaya bị sụp đổ, cảng thị Xiêm mất đi lợi thế. 

Trong bối cảnh đó, thương cảng Hà Tiên cùng 

Đàng Trong đã tận dụng thời cơ đó, trở thành một 

trong những trung tâm trung chuyển sản lượng 

lớn thiếc ở khu vực Đông Nam Á.129)

Các mặt hàng nhập khẩu tại cảng Hà Tiên cũng 

rất đa dạng, gồm các loại nguyên liệu dùng trong 

việc dệt vải, làm giấy, thuốc màu, đồ trang sức,... 

Đặc biệt, vũ khí cũng là một mặt hàng được buôn 

bán nhiều ở Hà Tiên. Do Hà Tiên là thương cảng 

trù phú, hàng hóa rất nhiều, nên nạn cướp biển 

cũng hoành hành xảy ra, thêm vào đó là sự đe 

dọa đánh phá của quân Xiêm nhằm chiếm vùng 

đất giàu có này, vì vậy Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ 

luôn phải chủ động mua nhiều vũ khí từ các lái 

buôn Châu Âu để phòng vệ. Hơn nữa, họ Mạc 

cũng thu mua vũ khí đáp ứng nhu cầu của các 

chúa Nguyễn chống lại họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

Các nguồn hàng được tập kết về Hà Tiên qua 

rất nhiều bến cảng, tiểu cảng, chợ quán trung 

gian. Cảng Hà Tiên còn là trung tâm cho sự phát 

triển của một loạt các bến cảng, tiểu cảng khu 

vực Nam Bộ. Nó có quan hệ khá mật thiết với 

cảng Cù Lao Đại Phố, Mỹ Tho Đại Phố, Long Hồ, 

Sa Đéc, lấy nguồn thóc gạo từ Bãi Xàu, Cần Thơ, 

Hậu Giang, thu gom các nguồn lúa gạo, hải sản, 

cá khô, mắm, muối từ các tiểu cảng Kiên Giang, 

Đại Môn, Đốc Hoàng, Gành Hào, Bồ Đề,... 

Các bến thuyền, chợ quán như bến Bãi Dương, 

chợ Hòn Chông, chợ Mỹ Đức, chợ Giang Thành 

129)　�Li Tana, Paul A.Van Dyke, Canton, Cancao and Conchinchine: 
New Data and New Light on Eightteenth Century Canton and 
the Nanyang, Chinese Sourthern Diaspora Studies, Volume 1, 
2007, p.18. (Dẫn theo Nguyễn Quang Ngọc, Vùng đất Nam Bộ 
từ đầu thế kỉ 17 đến giữa thế kỉ 19, Nxb Chính trị Quốc gia Sự 
thât, 2017, tr.145-148.)

A.Van Dyke)와 리타나(Li Tana)가 보고하기를 하띠

엔과 농나이다이포 무역항 옆으로 빠시악[Passiak, 바

삭(Bassac), 바탁(Ba Thắc), 바이싸우] 무역항 역시 광주

의 상선이 자주 오던 곳으로 이 세 항구가 18세기 말 

광주의 상선 85%를 흡수했다고 한다. 미곡 수출 이외

에도 하띠엔에서는 중계를 하고, 광주의 선박에 많은 

양의 주석을 판매했다.[1767년 : 1.984 피쿨(picul, 중

국과 동남아시아 일대에 걸쳐서 해운(海運)에서 쓰이는 단

위로 담(擔)이라고도 한다. 1피쿨은 약 63.55kg에 해당하며 

보통 60kg으로 하고 있다), 1768년: 2.700 picul, 1769

년: 6.000 picul, 1770년: 2000picul, 1774년: 5.000 

picul]. 18세기 초에는 주로 팔렘방(Palembang)에서 

주석이 생산되었고 주변 항구와 시엠항으로 운반되어 

시엠 상선주들이 중국에 직접 판매했다. 미얀마의 침

략과 아유타야의 멸망으로 주석교역에서 시엠항의 위

세가 사라지고 그런 배경에서 하띠엔은 당쫑과 함께 

그 기회를 이용하여 동남아 지역에서 주석의 대규모 

중계무역 중심지가 되었다.129) 

129)　�리타나, Paul A.Van Dyke, 「칸톤과 칸카오 및 코친차이나:18 세기 광
저우와 난양에 대한 새로운 데이터와 조명」, 『중국 남부 디아스포라 연
구』 1집, 2007, p.18.(응우옌꽝응옥, 『17세기 초부터 19세기 중반까지 
남부지역』, 국립정치출판사, 2017, pp.145-148.)

Hình 37. Chợ Hòn Chông
그림 37. 혼쫑 시장
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bên sông Giang Thành, chợ Sái Phu (tức chợ Rạch 

Giá),... cũng là những khu chợ trung gian, thu 

gom hàng hóa từ các miền đưa về Hà Tiên. Nơi 

đây thường xuyên có thuyền buôn tụ tập, quán xá 

đông đúc.

Từ Hà Tiên, tàu thuyền sẽ vận chuyển hàng 

hóa ra cảng Hội An, Đà Nẵng, Thanh Hà, Nước 

Mặn,... cung cấp lương thực cho kinh thành Phú 

Xuân, thậm chí hàng hóa được các lái thương chở 

ra Đàng Ngoài, đến các bến cảng vùng Thanh-

Nghệ-Tĩnh hoặc ra ngoài Phố Hiến, Vân Đồn, 

Ninh Hải,...

Kết nối các tuyến thu mua hàng hóa với thương 

cảng Hà Tiên còn có các bến thuyền ở Phú Quốc. 

Trên đảo Phú Quốc có nhiều vụng biển làm nơi 

neo đậu rất thuận lợi cho tàu thuyền. Nhiều bến 

thuyền, chợ quán buôn bán ra đời từ thế kỉ 18 khi 

Mạc Cửu đến lập nghiệp. Hiện nay vị trí những 

bến thuyền, chợ quán vẫn được sử dụng như bến 

thuyền Dương Đông, bến An Thới, chợ An Thới,... 

Trong đó, Cửa Dương (nay được gọi là bến thuyền 

Dương Đông, ở phía tây đảo Phú Quốc), vào thời 

họ Mạc quản lý Trấn Hà Tiên, nơi đây được gọi 

là Cảng Dương. Đại Nam nhất thống chí có miêu 

하띠엔 무역항의 수입품들은 무척 다양했다. 직조, 

제지, 염색약, 장신구 등을 제작하기 위한 각종 원료를 

포함하고 있었다. 특히 무기는 하띠엔에서 많이 팔리는 

품목이었다. 하띠엔에서는 다양한 상품이 대량으로 교

역이 되었고 부유한 항구였기 때문에 해적의 약탈 역

시 빈번했다. 게다가 이 지역을 침탈해 가려는 시엠군

의 침략 위협이 있어 막끄우와 막티엔뜨는 능동적으로 

방어하기 위해 유럽 상인들에게 많은 무기를 구매했다. 

또한 막씨는 응우옌 군주가 당응와이(Đàng Ngoài)의 

찐 군주와 싸우기 위해 필요한 무기를 지원하기 위해 

무기를 사들였다.

하띠엔으로 집결되는 물건들은 수많은 중간 항구와 

소항구, 시장들을 거쳐서 왔다. 하띠엔항은 남부 지역 

일련의 포구와 소항구의 발전에 기여했다. 꾸라오다이

포, 미토다이포, 롱호, 싸덱항과 밀접한 관계를 갖고 바

이싸우, 껀터, 허우장에서 미곡을 가지고 왔다. 끼엔쟝, 

다이몬(Đại Môn), 독호앙(Đốc Hoàng), 잔하오(Gành 

Hào), 보데(Bồ Đề) 등 중소 포구에서 미곡, 해산물, 건

어물, 젓갈, 소금 등을 구매했다.

바이즈엉(Bãi Dương) 포구, 혼쫑(Hòn Chông) 시

장, 미득(Mỹ Đức) 시장, 장탄강 옆에 위치한 장탄 시

Hình 38. Bến cảng Dương Đông ở Phú Quốc
그림 38. 즈엉동 무역항   
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Hình 39.  Bến cảng Dương Đông 
그림 39.  즈엉동 무역항
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tả Cửa Dương ở phía tây nam nhỏ mà đậu thuyền 

yên ổn. Dân biển ở đây thành thôn xóm.130) 

Những chợ quán, bến thuyền này đều tham gia 

tập kết, thu gom và tiêu thụ hàng hóa cho cả Phú 

Quốc và Hà Tiên.

Với sự phong phú về hàng hóa và các hoạt động 

buôn bán diễn ra tấp nập đã đem đến sự giàu có 

cho Hà Tiên. Và chính sự nhộn nhịp ấy đã tạo 

cho cảng Hà Tiên sức hấp dẫn lớn mà các thương 

gia không thể cưỡng lại được. Cảng Hà Tiên thời 

Mạc Thiên Tứ không chỉ là nơi trú ngụ cho những 

130)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
Nxb Thuận Hóa, tr. 20-21.

장, 사이푸(Sái Phu) 시장(락쟈 시장) 등과 같은 나루터

와 시장은 하띠엔 무역항 인근의 중간 시장 지역으로, 

각지의 물건들을 모아 하띠엔으로 보냈다. 여기서는 늘 

상선들이 모였고 가게는 붐볐다.

하띠엔에서 선박은 호이안, 다낭, 타인하, 느억만

(Nước Mặn)으로 상품을 운송하고, 수도인 푸쑤언으

로 식량을 공급했다. 심지어는 상인들은 상품을 당응

와이와 타인(Thanh)-응에(Nghệ)- 띤(Tĩnh) 혹은 북쪽

의 포히엔(Phố Hiến), 번돈(Vân Đồn), 닌하이(Ninh 

Hải)항까지 운송하였다.

상선의 교역 항로와 하띠엔항의 연결에는 푸꿕의 포

구도 있었다. 푸꿕섬에는 선박이 편리하게 정박할 수 있

Hình 40. Bến Bãi Dương (Hòn Chông)
그림 40. 바이즈엉(혼쫑) 포구

Hình 41. Bãi Mũi Nai 
그림 41. 무이나이 만
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lưu dân tha hương mong muốn tìm cuộc sống 

mới bình yên mà còn là nơi lui tới thường xuyên 

của thương nhân quốc tế. Có nhiều nguyên nhân 

lí giải cho sự phát triển của Hà Tiên, nhưng theo 

Mạc thị gia phả thì sự sầm uất của Hà Tiên khi 

ấy là kết quả của nhiều yếu tố: thiên thời - địa lợi 

- nhân hoà, căn bản nhất vẫn là nhân hoà. Mạc 

Thiên Tứ đã áp dụng ở nơi đây một chính sách 

thuế nhẹ nhàng, khôn khéo nên thu hút được 

khách thương bốn phương tụ hội về.

Cảng Hà Tiên không chỉ là điểm đến hấp dẫn 

của thương nhân từ bốn phương đến để làm giàu 

bởi sự phong phú của hàng hóa và những mối lợi 

lớn do nó mang lại, nó còn là cảng trung chuyển 

hàng hóa không thể bỏ qua của thương nhân 

Đông Nam Á và một số thương nhân phương Tây 

trên hành trình buôn bán Đông - Tây của con 

đường tơ lụa trên biển. Cảng Hà Tiên nằm trên 

tuyến hàng hải thương mại châu Á qua vịnh Thái 

Lan, men theo bờ biển Đông của Việt Nam lên 

Quảng Châu, Trung Quốc hay Luzon, Philippines, 

là điểm đến quan trọng của các thương thuyền từ 

Mã Lai, Sumatra, Java, Xiêm, Ấn Độ, Myanmar, 

Trung Quốc,... Các thương gia Bồ Đào Nha, Hà 

는 대륙붕이 많다. 수많은 선착장과 시장들이 18세기 막

끄우가 사업을 시작할 때부터 생겨났다. 당시의 선착장

과 시장은 여전히 즈엉동(Dương Đông) 포구, 안터이

(An Thới) 포구, 안터이 시장으로 현재까지 이용되고 

있다. 그중에서 끄어즈엉(지금은 즈엉동 선착장으로 불

리고, 푸꿕섬의 서쪽에 있다)은 막씨가 하띠엔진을 관리

할 때 이곳이 깡즈엉(Cảng Dương)이라 불렀다. 『대남

일통지』에서는 “끄어즈엉은 서남쪽에 있고 작은 데도 

선박 정박에 안정적이다. 여기 바닷가 사람들은 마을을 

이루었다”고 설명하고 있다.130) 이런 시장 선착장들은 

모두 푸꿕과 하띠엔을 위해 상품이 모이고 소비했다.

풍부한 상품과 활발한 교역활동은 하띠엔에 많은 

부를 가져왔다. 그리고 많은 상인과 사람들이 하띠엔

항으로 찾아오고 정착하고자 하는 큰 매력을 주었다. 

막티엔뜨 시기 하띠엔항은 타향살이를 하는 유민들이 

정착하고 싶어 하는 곳이었을 뿐만 아니라 외국 상인

들이 자주 찾는 곳이기도 했다. 하띠엔의 발전에 대해

서 설명할 수 있는 많은 원인들이 있지만, 『막씨가보

(鄚氏家譜)』에 따르면 그때 하띠엔의 번화함은 수많은 

요소가 합쳐진 결과물이다. 천시(thiên thời, 天時)-지

130)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, pp.20-21.

Hình 42. Dinh Bà - Thủy Long Thánh Mẫu ở Phú Quốc (tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải 
của người Việt)
그림 42. 수용성모 사당-베트남의 전통 바다신 수용성모를 모시고 있다. 

Hình 43. Dinh Cậu, nơi thờ Cậu Tài và Cậu Quý là con trai của Mẫu Thoải
그림 43. 딘까우 사당-바다신의 아들인 꺼우타이와 꺼우퀴를 모시고 있다.
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Lan,... theo đường biển từ Indonesia sang buôn 

bán tấp nập ở vùng biển từ Cà Mau đến Hà Tiên. 

Có thể thấy, trong nền thương mại Việt Nam, 

Hà Tiên đóng vai trò là trạm đầu mối thương mại 

cuối cùng của Đàng Trong, là điểm dừng chân 

lí tưởng cho thương nhân đến từ khắp các địa 

phương trong cả nước. Với vị trí địa lí thuận lợi, 

sự giàu có về tài nguyên và sự trù phú trong giao 

thương đã làm cho cảng Hà Tiên trở thành cảng 

lớn nhất ở cực nam của Đàng Trong suốt thế kỉ 

18. Ra đời trước cảng Sài Gòn hơn một thế kỉ, 

hoạt động nhộn nhịp suốt từ Nam ra Bắc, vai trò 

to lớn của cảng Hà Tiên trong nền thương mại 

Việt Nam là không thể phủ nhận được. 

Trong nền thương mại thế giới, Hà Tiên là cảng 

trung chuyển hàng hóa không thể bỏ qua của 

thương nhân Đông Nam Á và một số thương nhân 

phương Tây trên hành trình buôn bán đông - tây 

của con đường tơ lụa trên biển. Vào thế kỉ 18, 

những thương nhân Trung Hoa và Châu Âu đã ca 

ngợi nhiều về cảng Hà Tiên. Tài liệu Trung Hoa 

đều cho biết, thế kỉ 18 Hà Tiên phồn thịnh có 

tiếng vang tận bên Trung Hoa và tới Châu Âu, các 

thương nhân Trung Hoa đánh giá rất cao vị thế 

của thương cảng Hà Tiên.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình hình thành và 

phát triển, thương cảng Hà Tiên đã trải qua nhiều 

biến đổi thăng trầm. Từ một địa điểm buôn bán 

nhỏ trên vùng đất hoang sơ, cảng Hà Tiên phát 

triển nhanh chóng, trở nên sầm uất, rồi lại suy 

tàn sau hơn một thế kỉ bởi một số nguyên nhân:

Thứ nhất, do sự tàn phá của chiến tranh, quân 

Xiêm đã nhiều lần sang đánh phá. Năm 1771-

1772, người Xiêm đã đem đội quân lớn sang 

chiếm đánh và tàn phá Hà Tiên. Năm 1773, chúa 

Nguyễn cho quân đánh Xiêm mới lấy lại được Hà 

Tiên. Tuy nhiên, Hà Tiên bị tàn phá quá nặng nề, 

không thể khôi phục được nữa.

리(địa lợi, 地利)-인화(nhân hoà, 人和) 중 가장 근본

적인 것은 인화였다. 막띠엔뜨는 하띠엔에서 가벼운 조

세 정책을 적용했고 사방의 상인들을 영리하게 끌어당

겨 모았다.

하띠엔항은 대다수의 상인들에게 다양한 상품과 그

것이 가져다줄 큰 이윤으로 부자가 되기 위한 매력적

인 곳이었다. 또한 동남아 상인들과 해양실크로드를 통

해 동-서로 무역을 하는 일부 서양 상인들에게 빼놓을 

수 없는 중계 무역항이었다. 하띠엔항은 태국만을 지나

는 아시아 해상 무역의 노선에 놓여있고, 베트남의 동

쪽 해안선을 따라 중국의 광주 혹은 필리핀 루손까지 

갈 수 있었다. 또한 말레이시아, 수마트라, 자바, 시엠, 

인도, 미얀마, 중국에서 오는 상선들의 중요한 도착지

였다. 포르투갈, 네덜란드 상인들은 바닷길을 따라 인

도네시아에서부터 건너와 까마우에서 하띠엔까지 해안 

지역에서 분주하게 상거래를 하였다.

베트남의 무역에 있어 하띠엔은 당쫑의 마지막 무역

중계소 역할을 담당했고, 베트남 전역에서 오는 상인들

의 이상적인 도착 지점이었다는 것을 알 수 있다. 유리

한 지리적 위치와 풍부한 자원, 무역을 통해 얻어진 부

유함은 하띠엔 무역항이 18세기 내내 당쫑의 남단에 있

는 가장 큰 항구가 되게 하였다. 사이곤 무역항보다 1

세기 전에 등장하여 남에서 북까지 분주한 활동을 했

고, 베트남 무역에 있어 하띠엔항이 차지하는 크고 작

은 역할은 부인할 수 없는 것이다.

국제교역에 있어 하띠엔은 동남아 상인들과 해양실

크로드를 통해 동-서로 무역을 하는 일부 서양 상인들

에게 빼놓을 수 없는 중계 무역항이었다. 18세기에 들

어서 중국과 유럽 상인들은 하띠엔항에 대해 많은 칭

찬을 했다. 중국 자료들은 모두 18세기 하띠엔 이 중

국과 유럽에까지 알려진 번성된 항구라 부르고, 중국 

상인들이 하띠엔 무역항의 위세에 대해서 높이 평가

하고 있다고 알려주고 있다.

그러나 하띠엔 무역항은 형성과 발전 과정 내내 많은 
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Năm 1777, khi quân Tây Sơn đánh chiếm Gia 

Định, Long Xuyên, và chiếm cả Hà Tiên. Mạc Thiên 

Tứ không chịu thần phục nhà Tây Sơn, phải bỏ đi 

lưu vong cùng chúa Nguyễn. Sau bị mất ở Xiêm.

Năm 1784, quân Xiêm đem 5 vạn quân sang 

đánh phá Hà Tiên và đã bị nhà Tây Sơn do 

Nguyễn Huệ lãnh đạo đánh bại. 

Thứ hai, từ thế kỉ 19 (1802), vương triều Nguyễn 

được thành lập, đất nước thống nhất, không còn 

sự phân cách Đàng Ngoài và Đàng Trong. Triều 

Nguyễn đã áp dụng các chính sách kiểm soát an 

ninh vùng biển của toàn quốc. Khu vực phía nam 

đã giới hạn việc vào ra của các tàu thuyền ngoại 

quốc, đặc biệt là tàu phương Tây chỉ được phép 

vào cảng Đà Nẵng và Sài Gòn-Gia Định, không 

vào trực tiếp các cảng khác, trong đó có Hà Tiên. 

Còn việc buôn bán với Cao Miên có các cảng Sa 

Đéc, Long Hồ, Cái Bè. Như vậy, Hà Tiên giảm 

hẳn nguồn lợi lớn từ những tàu buôn lớn, do đó 

hoạt động thu gom trung chuyển hàng hóa ở đây 

cũng suy giảm đáng kể. Hơn nữa, Hà Tiên không 

còn Mạc Thiên Tứ cai quản, mất đi trụ cột, nên 

hoạt động giao thương ở Hà Tiên không được chú 

trọng nữa. Hà Tiên không còn giữ vị trí kinh tế 

trọng tâm của thương mại miền Nam Bộ.

Năm 1833, 1842, 1845, quân Xiêm nhiều lần 

sang đánh phá Hà Tiên. Tuy đều bị quân đội nhà 

Nguyễn đánh bại, nhưng Hà Tiên liên tục bị tàn 

phá, người dân phải bỏ đi phiêu tán. Thương cảng 

Hà Tiên không thể khôi phục lại như trước nữa.

Thứ ba, con đường thương mại trên biển theo 

trục đông tây có sự thay đổi. Trong các thế kỉ 16 

đến 18, người phương tây Bồ Đào Nha, Tây Ban 

Nha, Anh, Hà Lan, cùng với Trung Quốc, Nhật 

Bản... đi tìm kiếm những nguồn lợi lớn từ vùng 

đất phương Đông, mà các bến cảng ven biển Việt 

Nam, trong đó có Hà Tiên đã đem lại cho họ 

những nguồn hàng lợi nhuận khổng lồ. Sang thế 

부침과 변고를 겪었다. 황폐한 지역의 작은 상업지점에

서 하띠엔 무역항은 빠르게 발전하여 번성했다가 다음

과 같은 원인들에 의해 한 세기를 넘겨 약화되었다.

첫째, 전쟁에 의한 파괴에 기인한 것으로 시엠군은 

여러 차례 하띠엔을 약탈하고 불태웠다. 1771-1772년 

시엠군은 대규모의 군대를 이끌고 하띠엔을 침공하고 

파괴했다. 1773년 응우옌 군주는 군대를 보내 시엠군

을 물리치고 하띠엔을 되찾았다. 그러나 하띠엔은 심각

하게 파괴되었고 더 이상 회복이 불가능했다.

1777년 떠이선이 쟈딘과 롱쑤옌을 침공하며 하띠엔

까지 침공하였다. 막티엔뜨는 떠이선 왕조에 복종하지 

않고 응우옌 군주와 떠돌다가 시엠에서 사망하였다.

1784년 시엠군은 군사 5만을 보내어 하띠엔을 파괴

하였고 응우옌후에(Nguyễn Huệ)가 이끄는 떠이선 군

에게 패배하였다.

둘째, 19세기 응우옌 왕조가 설립되었고(1802) 당응

와이와 당쫑이 하나의 국가로 통일 되었다. 응우옌 왕

조는 전국 해안지방의 안보를 강화하는 정책을 실시했

다. 남부지역은 외국 상선, 특히 서양 선박의 왕래가 제

한되었고 다낭과 사이곤-쟈딘으로만 입항이 허가되었

으며, 하띠엔을 포함한 다른 항구로의 직접 입항이 금

지되었다. 까오미엔과의 거래는 싸댁, 롱호, 까이배항

에서 이뤄졌다. 이렇게 하띠엔은 대형 상선으로부터 얻

는 큰 이윤이 급감하였고, 그에 따라 중계 무역 활동 역

시 상당히 위축되었다. 게다가 하띠엔 무역항의 대들

보 역할을 하던 막티엔뜨의 사후 무역 활동은 더 이상 

중요시되지 않았다. 이로 인하여 하띠엔은 남부 무역의 

중요한 경제적 위치를 유지하지 못했다.

1833년과 1842년 그리고 1845년 시엠군은 여러 차

례 하띠엔을 침략하여 약탈했다. 응우옌 왕조는 군사를 

내어 그들을 모두 물리쳤으나 하띠엔은 계속해서 많은 

피해를 입었으며, 주민들은 피난을 가야만 했다. 하띠

엔 무역항은 이전처럼 회복할 수가 없었다.

셋째, 동양과 서양을 연결하는 해상 교역로가 변하
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kỉ 19, khoa học kỹ thuật phát triển, người phương 

tây đóng những con tàu lớn hơn vượt đại dương, 

họ không cần chỉ đi men theo bờ biển, không 

phụ thuộc vào những lộ trình cũ nữa mà tìm 

kiếm những lộ trình mới, thương cảng mới, vùng 

đất mới đem lại nhiều lợi nhuận hơn như là khu 

vực cảng Luzon ở Philippine. Vì vậy, những tuyến 

đường trước đây dừng chân ở thương cảng Hà 

Tiên dần trở nên không còn phù hợp cho những 

mục tiêu mới của những thương thuyền quốc tế. 

Có thể thấy, thương cảng Hà Tiên thăng trầm, 

hồi sinh rất nhiều lần, mỗi lần trở lại nó lại phát 

triển hơn trước nữa. Ngày nay, thương cảng Hà 

Tiên không còn nữa. Nhưng với những lợi thế mà 

nó vốn có thì có lẽ trong tương lai một thương 

cảng Hà Tiên mới sẽ lại được hồi sinh.

Tiểu cảng Rạch Giá
Ở vùng đất trấn Hà Tiên lúc bấy giờ, ngoài 

cảng Hà Tiên, là cảng trung tâm của vùng, còn 

có nhiều cảng phụ, cảng vệ tinh xung quanh tạo 

thành một hệ thống thương mại thông suốt. Các 

cảng được phân bố dọc theo bờ biển từ Hà Tiên 

đến mũi Cà Mau, với đặc trưng là cảng rộng, nước 

sâu, dân cư sinh sống đông đúc, rất thuận lợi để 

tàu buôn từ bốn phương dừng chân vào trao đổi 

mua bán hàng hóa.

Trong Gia Định thành thông chí có đề cập đến 

như là Rạch Giá (sông Cái Lớn), cảng sông Ông 

Đốc, sông Gành Hào, sông Giang Thành.

Cảng Rạch Giá - Kiên Giang ở vị trí phía đông 

trấn thự Hà Tiên, cách hơn 193 dặm. Cảng nằm 

ở phía tây của đạo Kiên Giang. Dòng sông Cái 

Lớn bắt nguồn từ rạch Cái Lớn đổ ra vịnh Rạch 

Giá. Với vị trí giáp vịnh biển, rất thuận lợi cho 

tàu thuyền vào ra neo đậu, cảng Rạch Giá đã dần 

dần hình thành với phố chợ trù mật, thuyền buôn 

đông đúc. 

였다. 16세기부터 18세기까지 포르투갈, 스페인, 영국, 

네덜란드 등 서양인들은 중국, 일본 등 동쪽으로 큰 이

윤을 찾으러 갔으며, 하띠엔을 포함한 베트남 해안의 

항구들은 그들에게 거대한 이윤을 가져다 주었다. 19세

기에 들어 과학기술이 발전하고 서구 세력은 대양을 건

너기 위하여 더 거대한 선박을 건조하였고, 그들은 더 

이상 해안선을 따라 다닐 필요가 없었다. 연안 항로에 

구애받지 않고 필리핀의 루손항 지역 같은 이윤을 많이 

창출하는 새로운 항로, 새로운 무역항, 새로운 땅을 찾

았다. 따라서, 하띠엔 항에서 머물던 이전의 노선은 차

츰 외국상선들의 새로운 목표에 적합하지 않게 되었다.

하띠엔 무역항은 부침이 있었고, 여러 차례 회생했

으며, 매번 전 보다 더 발전했음을 알 수 있다. 오늘 날 

하띠엔항은 더 이상 존재하지 않는다. 그러나 원래 가

지고 있던 유리함으로 아마도 미래에 새로운 하띠엔 항

구가 회생될 것이다.

락쟈(Rạch Giá) 소포구
당시 하띠엔진 땅에는 하띠엔항 외에도, 지역 중심

의 항구가 있었고, 수많은 보조 항구들, 주변 위성 항들

이 통해있는 무역 체계를 만들었다. 항구들은 하띠엔에

서 까마우 곶까지 해안선을 따라 분포되었고, 항만은 

넓고, 물은 깊으며, 거주 인구가 많다는 특징을 가지고 

있었으며, 사방에서 상선들이 상품거래와 교환을 위해 

발을 멈추기에 무척 편리했다.

『가정성통지』에 락쟈(까이런강), 옹독(Ông Đốc)강 

포구, 가인하오(Gành Hào), 쟝타인이 언급된다.

끼엔쟝성 락쟈항은 하띠엔진의 관청 동쪽에 위치하

며, 193리 이상 떨어져 있다. 항구는 끼엔쟝도의 서쪽

에 위치한다. 까이런의 강줄기는 까이런 운하에서 라익

쟈만으로 흘러 나간다. 바다의 만과 접한 위치로, 왕래

하는 선박들의 정박에 무척 편리하며, 락쟈항은 점차 

밀집된 시가지를 형성하고, 선박이 붐비게 되었다.

끼엔쟝 락쟈항에서 미곡 판매는 원래 막끄우 시대부
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Việc bán gạo từ cảng Rạch Giá - Kiên Giang vốn 

đã có từ thời Mạc Cửu do người Hoa đảm trách 

độc quyền. Ở đây có dịch vụ xay lúa theo kỹ thuật 

cổ truyền, sử dụng cối xay lớn và 4 người xay, xát, 

sàng, sẩy trấu gạo. Đến thế kỉ 19, chợ Rạch Giá có 

đến 6 trạm xay lúa sử dụng gần 40 cối xay lúa, có 

lúc thuyền vào lấy gạo, các trạm hoạt động suốt 

ngày đêm.

Lúc bấy giờ, tại khu cảng Rạch Giá, thuyền 

buồm của người Hoa đến buôn bán với các lái 

thuyền từ Cao Miên, Xiêm, Singapore, Nam Dương 

(Indonesia). Nhà cửa san sát ở hai bên bờ rạch 

sát vàm biển. Tàu buồm từ Hải Nam Trung Quốc 

ra vào cảng Rạch Giá tấp nập, có khi 20 chiếc tàu 

터 화교들에게 독점되었다. 여기에서는 고전적인 기술

에 따르는 정미업이 이루어졌고, 대형 맷돌과 4명의 인

부가 탈각, 도정, 키질, 쌀겨제거를 한다. 19세기에 이

르러 라익쟈 시장에는 분쇄 정미소가 6개 있었고 맷돌 

40개를 사용했다. 선박이 와서 쌀을 가져갈 때도 있었

으며, 밤낮을 가리지 않고 정미소가 운영되었다.

당시 락쟈항 지역에는 중국 상선이 들어와 까오미

엔, 시엠, 싱가폴, 남양(인도네시아) 상인들과 장사를 

했다. 주택들이 양쪽 바다와 맞붙은 운하 양쪽으로 다

닥다닥 붙어있었다. 중국 하이난에서 온 범선들이 락쟈

에 분주하게 드나들고, 때로는 20척의 배가 동시에 접

안을 하기도 했다. 상인들이 가장 많이 구매하는 품목

Hình 44. Bến Kiên Giang bên sông Kiên một đầu nối với kênh Thoại Hà, một đầu đổ ra biển qua Vàm Rạch Giá
그림 44. 락쟈 하구-토아이하 운하를 연결하는 끼엔강과 포구

Hình 45. Chợ Rạch Giá
그림 45. 락쟈 시장
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cập bến cùng một lúc. Các mặt hàng được các lái 

thương mua nhiều nhất là gạo, chiếu, tiền kẽm, 

nước mắm, cá khô, mắm ruốc, cà ròn (bao dệt 

bằng cỏ bàng thường dùng để đựng 5,6 kg muối), 

mật, sáp ong,... Họ chở đến nhiều loại vải từ Xiêm 

(Thái Lan) và Singapore, đồ bát chén gốm sứ, bài 

tứ sắc, vải bố, giấy tiền vàng bạc, mền, thuốc Bắc, 

pháo, nhang, trái cây khô,... có lúc tàu thuyền Hải 

Nam còn chở lậu á phiện vào bến.131)

Dọc theo bờ rạch gần mé biển, người Hoa đã 

dựng nhiều kho dự trữ hàng hóa, giống như các 

chành thương điếm để thu gom lúa gạo, hải sản, 

hàng hóa các loại.

Ngoài ra, tham gia vào hoạt động thu gom, 

trung chuyển hàng hóa cho cảng trung tâm Hà 

Tiên còn có cảng Đại Môn (cửa Đại), ở phía đông 

đạo Kiên Giang, cách 26 dặm, thông với sông 

Kiên Giang, bên trong có nhiều mương ngòi, 

phía đông tiếp giáp sông Hậu, là nơi lưu trú của 

dân nghề chài lưới, làm tôm khô, nước mắm nhĩ, 

131)　Sơn Nam, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Nxb Trẻ, tr.228,238.

은 쌀, 돗자리, 아연 동전, 액젓, 건어물, 새우젓, 가마

니(보통 5~6킬로의 소금을 담기 위해 풀로 짠 포대), 웅

담, 밀랍 등이었다. 그들은 시엠(태국)과 싱가포르에서 

수많은 종류의 천을 가지고 왔고, 도자기 밥그릇, 마작, 

삼베, 금은지폐, 유약, 약재, 폭죽, 향, 건과일이며, 때로

는 하이난 선박들이 아편을 가지고 오기도 했다.131)

바닷가 가까운 운하를 따라 화교들은 미곡, 해삼, 각

종 상품 수매를 위한 상점 같은 수많은 상품 보관 창고

를 지었다.

그 밖에도 하띠엔 중심항을 위한 상품수매, 중계에 

참여한 다이몬(큰 문)이 있었는데, 끼엔쟝도 동쪽으로 

26리 떨어져 있고 끼엔쟝강과 통하며 안에는 수많은 강

둑이 있다. 동쪽으로는 계속해서 허우쟝강과 접해있는

데, 어업, 건새우, 젓갈, 민물어종 젓갈을 업으로 하는 

주민들이 거주하는 곳이었다.132)

까이배강 변 딱꺼우(Tắc Cậu)항은 해산물을 사고파

는 선박들이 집중되는 지역으로 상당히 번잡하고, 까이

131)　썬남, 『남부 개척의 역사』, 청소년출판사, p.228, 238.

132)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.112.

Hình 46. Cảng Rạch Giá xưa (hiện nay là bến đậu tạm của tàu đi Phú Quốc) 
그림 46. 락쟈 무역항(현재는 푸꼭섬으로 가는 여객선만 정박한다)
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mắm cá đồng.132)

Cảng Tắc Cậu bên sông Cái Bé. Đây là khu vực 

tập trung tàu thuyền buôn bán hải sản khá sầm 

uất bên sông Cái Bé đổ ra vịnh Rạch Giá của Kiên 

Giang. Nguồn hải sản từ cảng Tắc Cậu cũng được 

nhiều tàu thuyền từ các nơi vào thu mua, đưa đi 

Rạch Giá, Hà Tiên hoặc về Sài Gòn - Chợ Lớn,...

Tiểu cảng ở Cà Mau
Cà Mau là một trong những xã thôn đã được 

Mạc Cửu chiêu mộ dân phiêu tán mà lập từ đầu 

thế kỉ 18, thuộc trấn Hà Tiên. Cà Mau có địa hình 

giáp Biển Đông và Vịnh Thái Lan, có hệ thống 

sông ngòi, kênh rạch dày đặc, tạo nên hệ thống 

đường thủy rất thuận lợi cho giao thông vận 

chuyển bằng tàu thuyền, ghe.

Bên cạnh những nhóm người Việt, người Hoa đến 

khai khẩn, sinh sống ở nơi đây, đến thế kỉ 19 còn 

có thêm người Singapore, người Hoa, người Xiêm, 

người Cao Miên kéo đến sinh sống, lập nghiệp.

Cùng với sự hình thành và phát triển của trấn 

Hà Tiên (từ năm 1700), Cà Mau đã tận dụng ưu 

thế của các cửa sông, kênh rạch, đặc biệt là ba 

con sông lớn: sông Ông Đốc, sông Gành Hào và 

sông Quan Lộ, hình thành các bến thuyền, chợ 

quán trung chuyển, thu gom hàng hóa của các 

tàu buôn, tham gia vào chuỗi hoạt động thương 

mại của Đàng Trong.

Sông Ông Đốc dài 58km đổ ra vịnh Thái Lan tại 

cửa vàm Ông Đốc. Với các tiêu chí địa hình thuận 

lợi cho tàu thuyền vào ra, neo đậu và là khu vực 

tập trung các loại hàng hóa từ mọi nơi trong vùng 

rất thuận tiện, nên ở đây đã hình thành khu cảng 

thương mại. 

Gia Định thành thông chí có miêu tả khu vực 

132)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng. tr.112.

베강 옆에서 끼엔쟝의 락쟈 만으로 흘러간다. 딱꺼우항 

원산지의 해산물은 각지에서 온 선박들이 수매를 해서 

락쟈, 하띠엔 혹은 더 멀리는 사이곤-쩌런까지도 가지

고 갔다.

까마우(Cà Mau) 소포구
까마우는 막끄우가 분산된 주민들을 모아 18세기 초

에 세운 부락으로 하띠엔진에 속한다. 까마우는 동해와 

태국만에 접한 지형으로 하천체계와 밀집한 수로가 수

로 교통에 편리하게 조성되어 선박, 나룻배를 이용한 

운송 교통에 편리하다.

베트남인들 외에 화교들이 이곳에 와서 개간을 하면

서 살았는데, 19세기에 이르러 싱가포르인, 화교, 시엠

인, 까오미엔(캄보디아)인들이 더해져서 정착하였으며 

사업을 일으켰다.

1700년부터 하띠엔진의 형성과 발전과 함께 까마우

는 하천과 수로의 유리함을 이용하여, 특히 3대강인 옹

독강, 간하오강과 꽌로(Quan Lộ)강에서 포구, 중계시

장을 형성하고, 상선의 물품수매, 당쫑의 무역활동 범

위에 참여했다.

옹독강은 길이가 58㎞로 옹독 하구에 있는 태국만으

로 흐른다. 선박들의 왕래와 정박에 편리한 지형과 각

처에서 각종 상품들이 모이는 지역이라, 이곳은 상업항 

구역이 형성되었다.

『가정성통지』에서 옹독항을 다음과 같이 묘사했다.

넓이는 4장, 깊이는 10척이며, 롱쑤옌도(道)에서 서쪽으로 

107리 반에 있다. 항구 내에 건물들이 밀집되어 있고, 상

선들이 몰려든다.133)

옹독강 하구가 상당히 넓고 깊으며, 선박의 왕래에 

적합하다는 것을 알 수 있다. 까마우 지역의 각종 농산

물(쌀, 과일, 야채)과 임산물(목재, 밀랍, 밀봉), 수산물

133)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.112.
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cảng Ông Đốc: “rộng 4 trượng, sâu 10 thước, cách 

đạo Long Xuyên về phía tây 107 dặm rưỡi, trong 

cảng quán xá trù mật, các thuyền buôn tụ tập.”133) 

Có thể thấy cửa sông Ông Đốc khá rộng và sâu, 

thích hợp cho tàu thuyền vào ra. Các sản phẩm 

nông sản (lúa gạo, trái cây, rau củ), lâm sản (gỗ, 

sáp ong, mật ong), thủy hải sản của vùng Cà Mau 

được tập kết thu gom về đây.

Cảng sông Ông Đốc của Cà Mau đã phát huy 

vai trò trung chuyển, trao đổi hàng hóa. Nơi đây 

thường xuyên có thuyền buôn tụ tập lên xuống 

hàng, quán xá mở mang đông đúc. Ở đây còn có 

chợ Hoàng Giang tập trung nhiều hàng hóa phục 

vụ nhu cầu của lái thương.

Ở ngay vàm sông Ông Đốc, từ cuối thể kỉ 19 

đầu thế kỉ 20 có các xưởng sản xuất nước mắm 

của người Việt. Khi ghe thuyền đi biển đánh cá 

về, họ lựa chọn các loại cá nhỏ như cá mòi, cá 

nục, cá cơm, cá tép,... để làm mắm. Nước mắm 

được bán cho các thương thuyền ở ngay cảng 

Ông Đốc. 

Hàng năm, thuyền buôn của Singapore thường 

đến thu mua bong bóng cá, vi cá, cá biển tươi 

ướp lạnh, cá khô, đường, hàu... ở khu vàm sông 

Ông Đốc và Rạch Gốc. Họ mang sang các mặt 

hàng như đồng hồ, bút máy, áo mưa, đồ hộp, 

thuốc thơm,...

Năm 1945, người Pháp khi nhìn vào vị thế của 

vàm Ông Đốc đã có kế hoạch xây dựng thương 

cảng Ông Đốc thêm lớn mạnh, nhưng kế hoạch 

của người Pháp đã không thực hiện được.

Một con sông khác chiếm một vai trò cũng rất 

quan trọng ở Cà Mau, đó là sông Gành Hào, dài 

55km, đổ ra Biển Đông tại vàm Gành Hào. Cũng 

với địa hình thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu, nơi 

133)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.112.

이 여기에 모여 거래되었다.

까마우항의 옹독강은 상품 교환의 중계 역할을 발

휘하였다. 여기에서는 범선들이 모여들어 짐을 싣거나 

하역하고, 상점들로 붐볐다. 옹독강에 인접한 호앙쟝

(Hoàng Giang) 시장에서는 많은 상품이 활발하게 거

래되었다.

옹독강에는 19세기 말부터 20세기 초까지 베트남인

들의 액젓 생산 공장이 있었다. 나룻배들이 바다에서 

물고기를 잡아오면 그들은 젓갈을 만들기 위해 다랑어, 

꽁치, 멸치, 작은 새우 같이 작은 생선들을 선별하였다. 

액젓은 옹독항에서 상선에 실어 판매하였다.

매년 싱가포르의 상선들이 옹독강 하구와 락곡

(Rạch Gốc)에 와서 부레, 지느러미, 냉장된 싱싱한 생

선, 건어물, 설탕, 굴 등을 구매했다. 그들은 시계, 만년

필, 우비, 통조림, 향약 등의 품목을 가지고 왔다.

1945년 프랑스인이 옹독 하구의 가치를 보고 옹독 

무역항을 더 크게 하려는 건설계획을 가졌으나 프랑스

인의 계획은 실행되지 못하였다.

까마우에 있는 매우 중요한 역할을 맡고 있는 또 다

른 강은, 간하오강으로, 길이 55㎞, 잔호 하구에서 동

해로 흘러간다. 정박하는 선박들에게 편리한 지형으로 

무역항이 형성되었다. 이 강의 하구에 있어서 혼다박

(Hòn Đá Bạc)의 맛있는 굴 종류를 도매로 팔 수 있었

고, 굴 껍질 곳곳에 있어서 간하우항이라 불렸으며, 민

간에서는 간하오라 읽었다.

간하오(하우끼, Hàu Ky)항 역시 막씨 때부터 형성

되고 발전한 무역 중심지였다. 『가정성통지』에 항구의 

위치가 다음과 같이 묘사되었다.

하띠엔 관청의 동쪽 끝에 위치하여 롱쑤옌도 동쪽으로 

120리 반이 떨어져 있다. 서남쪽은 보데(Bồ Đề) 상류와 

합쳐지며, 서북쪽으로는 옹독강 하구로 나가, 동남쪽으로 

109리 반이 흘러 바탁에 이른다. 여기에는 여러 수로가 통
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đây đã hình thành cảng buôn bán. Do ở cửa sông 

này có bán buôn rất nhiều loại hàu ngon của Hòn 

Đá Bạc, vỏ hàu khắp nơi nên được gọi là cảng 

Gành Hàu, dân gian quen đọc là Gành Hào. 

Cảng Gành Hào (Hàu Ky) cũng là một trong 

những trung tâm buôn bán được hình thành và 

phát triển từ thời họ Mạc. Theo Gia Định thành 

thông chí miêu tả vị trí của cảng nằm ở phía cực 

đông của trấn thự Hà Tiên, phía đông đạo Long 

Xuyên cách 120 dặm rưỡi, phía tây nam hợp với 

thượng lưu cửa Bồ Đề, phía tây bắc ra cửa sông 

Ông Đốc, phía đông nam chảy 109 dặm rưỡi thì 

đến Ba Thắc. Ở đây có nhiều ngòi lạch thông 

nhau, vô cùng thuận lợi.134)

Từ thế kỉ 19, khu vực ngã ba sông Gành Hào 

đã có nhiều người Hoa đến sinh sống, tổ chức 

hoạt động buôn bán ở khu cảng Gành Hào. Họ 

đã xây dựng các công trình kiến trúc chùa miếu 

theo phong tục Trung Hoa để mong cầu thần phù 

hộ việc làm ăn buôn bán và đi biển của họ, đó 

là chùa Bà Mã Châu tức Thiên Hậu Thánh Mẫu 

được xây dựng bởi người Hoa của các bang Triều 

Châu, Hải Nam, Quảng Đông, chùa Ông Bổn được 

xây dựng bởi người Hoa bang Phúc Kiến,...

Tại ngã ba Gành Hào, còn có Ty Công Chánh 

được thành lập, giúp điều phối hoạt động buôn 

bán hàng hóa ở Cà Mau.

Một địa điểm giao thương sầm uất khác gần 

bên bờ kênh Xáng chính là tiểu cảng Quan Lộ. 

Dọc theo đoạn sông Quan Lộ xưa đã từng là trung 

tâm buôn bán sầm uất của các thương thuyền, 

vận chuyển trao đổi hàng hóa vào thế kỉ 19. Lúc 

đó, khu vực cảng nằm bên sông Quan Lộ nối với 

bờ kênh Xáng. Trải qua thời gian bồi lấp, đến thế 

kỉ 20, nhánh sông Quan Lộ phần lớn đã bị lấp đất 

134)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.113.

해있어서 무척 편리하다.134)

19세기부터 간하오강의 삼거리 지역에는 많은 화교

들이 정착해 살았고, 간하오항 지역에서 상단을 조직했

다. 그들은 중국의 풍습에 따라 장사와 뱃길을 보살펴 

주는 신을 모시기 위해 사당을 지었는데 마조여신(천

후성모) 사당은 조주, 해남, 광동에서 온 화교들에 의해 

지어졌고, 옹본(Ông Bổn)사는 복건성에서 온 화교들

에 의해 세워졌다.

간하오 삼거리에는 띠공짠(Ty Công Chánh, 功政

司)이 설립되었는데 까마우에서 상거래 활동을 조절하

기 위해서였다.

쌍(Xáng) 운하 가까이에는 또 다른 포구가 있었는

데, 바로 꽌로 소포구이다. 옛날 상선들의 북적이는 상

업 중심지였던 꽌로강 구간을 따라 19세기에 상품이 교

환 운송되었다. 당시 꽌로강 변에 있던 항구들은 쌍 운

하와 연계되어 있었는데 시간이 지날수록 퇴적이 되어 

20세기에 들어서는 꽌로강 지류 대부분이 도로가 되었

다. 바로 그곳이 까마우시 중심지인 4방(防)의 응우엔

티엔낭(Nguyễn Thiện Năng) 거리이다.

꽌로항 중심지에서의 상거래는 낌호아비엔(Kim 

Hoa Viên, 金花園) 나루터 지역과 같은 다른 상업 중

심지, 시장 등과 밀접한 관련이 있었다.

바로 가까운 곳이 쌍 운하가 보이는 천후성모 사당 

앞 정원인 낌호아비엔인데 현 까마우시 중심지인 4방

(坊)이다. 이곳의 건물들은 대략 19세기에 화교들이 지

은 것이다. 이 지역은 꽌로 나루터의 중심지와 무척 가

깝고, 나룻배가 왕래하며 정박하기에 편리한 위치에 있

어 분주한 무역 중심지가 되었으며, 특히 사이곤-쩌런

에서 오는 선박들이 미곡, 새우, 생선, 밀랍 등을 구매

해갔다.

항구가 상업이 번성한 시기에 들어서자 꽌로강을 따

라 수많은 정미소들이 들어섰는데 쌀을 운송하는 업체

134)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.113.
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làm thành con đường bộ, nay chính là con đường 

Nguyễn Thiện Năng, ở phường 4, trung tâm Tp. 

Cà Mau. 

Việc buôn bán ở trung tâm cảng Quan Lộ có 

mối liên hệ chặt chẽ với các trung tâm buôn 

bán, chợ quán khác như khu vực bến thuyền 

Kim Hoa Viên,...

Ngay gần đó là Kim Hoa Viên, là khu vườn 

phía trước di tích chùa Bà Thiên Hậu quay mặt 

ra phía bờ kênh Xáng, hiện nay là phường 4, tp 

Cà Mau. Đây là kiến trúc được người Hoa xây 

dựng vào khoảng thế kỉ 19. Khu vực này rất gần 

với trung tâm bến thuyền Quan Lộ, lại ở vị trí 

thuận lợi cho thuyền ghe lui tới neo đậu nên đã 

와 미곡 수매 상점주들이 각지에 비축한 후 나룻배로 

실어 사이곤-쩌런에 운송해 가서 팔았다.135)

1914년부터는 나라에서 운하를 파서 까마우와 풍히

엡(Phụng Hiệp, 현 허우쟝)을 연결시켜 쌍꽌로(Xáng 

Quan Lộ)-풍히엡 운하라 불렀는데 이 수로가 옛 꽌로

강에서 발원하기 때문이다.136) 수로의 길이는 121㎞이

며, 까마우, 박리에우, 속짱, 허우쟝성으로 흐른다. 이 

수로 덕에 까마우에서부터 미곡이 물길을 따라 락쟈, 

껀터강, 짜온(Trà Ôn)강, 망팃(Măng Thít)강(빈롱, 

Vĩnh Long) 등을 거쳐 가깝고 먼 포구와 수상시장들

135)　응에반르엉, 후인민, 『옛 카마우』, 청소년출판사, 2003, p.74.

136)　썬남, 『남부 개척의 역사』, 청소년출판사, p.296.

Hình 47. Bến đỗ tàu trên bờ kênh Xáng trước khi vào sông Quan Lộ
그림 47. 꽌로강과 쌍 운하가 합류하는 지점의 선착장

Hình 48. Dấu tích đoạn sông Quan Lộ 
그림 48. 꽌로강의 흔적

Hình 49. Chùa Phật Tổ ( Sắc tứ Quan Âm cổ tự ) 
그림 49. 칙사관음고사(敕賜觀音古寺)

Hình 50. Sông Quan Lộ xưa, nay là đường Nguyễn Thiện Năng
그림 50. 꽌로강이 흘렀던 응우옌티엔낭 거리



141

3. 17세기-20세기 베트남 남부의 무역항 체계

trở thành trung tâm buôn bán sầm uất, đặc biệt 

là tàu thuyền từ Sài Gòn - Chợ Lớn về thu mua 

lúa gạo, tôm, cá, sáp ong,...

Vào thời cảng buôn bán hưng thịnh, dọc theo 

sông Quan Lộ có rất nhiều các chành lúa, các 

chủ chành/thương điếm đi thu mua lúa gạo dự 

trữ ở các nơi, sau đó cho chở lên thuyền ghe vận 

chuyển đi buôn bán ở Sài Gòn - Chợ Lớn.135)

Từ năm 1914, khi nhà nước cho đào con kênh 

nối liền Cà Mau với Phụng Hiệp (nay thuộc Hậu 

Giang), gọi là kênh Xáng Quan Lộ - Phụng Hiệp 

vì kênh này khởi nguồn từ sông Quan Lộ xưa.136) 

Kênh dài 121 km, chảy qua địa phận các tỉnh Cà 

Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang. Nhờ con 

kênh này mà lúa gạo từ Cà Mau được chở theo 

đường thủy qua Rạch Giá, sông Cần Thơ, sông 

135)　�Nghê Văn Lương, Huỳnh Minh, Cà Mau xưa, Sách biên khảo, 
Nxb Thanh Niên, 2003, tr.74.

136)　Sơn Nam, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Nxb Trẻ, tr.296.

까지 운반된다.

현재 꽌로항 흔적은 칙사관음고사(Sắc tứ Quan 

Âm cổ tự, 敕賜觀音古寺) 뒤쪽 꽌로강 지류에서 볼 

수 있다. 19세기에 들어 사찰들이 꽌로강 사이 작은 사

구에 세워졌다. 이후에 강줄기는 도로가 됐고, 사찰은 

응우옌티엔낭 거리 옆에 위치해 있다. 19세기 초에 들

어서 이 곳의 지현관(知顯官)은 응우옌티엔낭이었는

데, 백성을 돕는 공이 많아, 나중에는 백성들이 응우옌

티엔낭의 덕을 기리는 제사를 지내기 위하여 신명묘를 

칙사사(Sắc tứ, 敕賜寺) 근처에 세웠다.

주된 무역항들은 까마우 수상시장 교역 중심지와 연

결됐는데, 남깐(Năm Căn) 수상시장은 무척 적극적으

로 상품 수매와 중계 활동에 참여하던 소포구였다.

까마우 수상시장은 쌍 운하와 쌍풍히엡 운하, 간하

오강 세 곳의 교차점에 있었다. 시장은 아마도 19세기

부터 형성되었고 꽌로 소포구 지역 가까이에서 매매 

활동에 참여하였던 것으로 보인다. 20세기 초인 1914

Hình 51. Bến thuyền Kim Hoa Viên
그림 51. 금화원 포구 
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Trà Ôn, sông Măng Thít (Vĩnh Long),... đến các 

thương cảng, chợ nổi gần xa rất thuận tiện.

Hiện nay, dấu tích cảng Quan Lộ vẫn còn thấy 

một phần nhánh sông Quan Lộ ở phía sau chùa 

Sắc tứ Quan Âm cổ tự. Vào thế kỉ 19, chùa được 

dựng trên một cồn đất nhỏ giữa sông Quan Lộ. Về 

sau, khi dòng sông trở thành con đường, di tích 

chùa ở vị trí bên đường Nguyễn Thiện Năng. Cũng 

vào đầu thế kỉ 19, quan Tri huyện nơi đây là ông 

Nguyễn Thiện Năng đã có nhiều công sức giúp 

dân, sau này dân đã lập Miếu Thần Minh thờ Tri 

huyện Nguyễn Thiện Năng gần di tích chùa Sắc tứ.

Các thương cảng chính được kết nối với các 

trung tâm giao thương chợ nổi Cà Mau, chợ nổi 

Năm Căn, là các tiểu cảng tham gia vào hoạt động 

thu gom, trung chuyển hàng hóa vô cùng tích cực.

Chợ nổi Cà Mau nằm trên điểm giao ngã ba 

giữa kênh Xáng, kênh Xáng Phụng Hiệp và cuối 

sông Gành Hào. Chợ có lẽ được hình thành từ 

thế kỉ 19 cùng tham gia hoạt động mua bán ở 

gần khu tiểu cảng Quan Lộ. Từ đầu thế kỉ 20, sau 

khi kênh Xáng Quan Lộ - Phụng Hiệp được làm 

năm 1914, chợ nổi Cà Mau ngày càng phát triển 

sầm uất. Do các tuyến đường thủy dày đặc và giao 

thông thuận lợi nên tàu thuyền từ các nơi kéo về 

tụ tập ở chợ nổi Cà Mau ngày càng đông. 

Chợ nổi Cà Mau cũng mang đặc điểm chung 

của các chợ nổi sông nước miền Nam. Hai bên 

mé sông thường có nhà sàn cao của người dân 

sinh sống để tránh nước dâng cao và thuận lợi 

sinh hoạt chợ búa, trao đổi hàng hóa trực tiếp với 

thuyền ghe dưới sông.

Hàng ngày, vào buổi sáng sớm, thuyền bè 

từ các nơi chở hàng hóa tập trung buôn bán ở 

chợ nổi Cà Mau. Hàng hóa chủ yếu là nông sản 

lúa gạo, rau củ, trái cây (dứa, dừa, xoài, chôm 

chôm,...), hải sản cá tôm, chiếu Cà Mau,...

Một tiểu cảng nữa rất nổi tiếng ở Cà Mau, đó là 

년부터 쌍꽌로-풍히엡 운하가 만들어지고, 까마우 수

상시장이 갈수록 붐비게 되었다. 곳곳으로 뻗은 운하

와 편리한 교통으로 각지에서 온 선박들이 까마우 수

상시장에 갈수록 많아졌다.

까마우의 수상시장 역시 남부지역 수상시장의 일반

적인 특징을 지니고 있었다. 하천 양쪽에는 보통 수위

가 높아지는 것을 피하기 위해 주민들이 사는 높은 수

상가옥이 있었고, 시장에 왕래하거나 하천 아래 나룻배

들과 직접 물건을 교환하기에 편리했다.

매일 이른 아침이면 각지에서 상품을 싣고 오는 배

들이 까마우 수상시장에 몰려 장사를 했다. 주요 상품

은 미곡, 야채, 과일(코코넛, 파인애플, 망고, 람부탄 

등)과 같은 농산물, 해산물, 새우, 까마우 돗자리 등이

었다.

까마우에서 유명한 또 다른 소포구가 있는데 바

로 남깐 수상시장이다. 남깐 시장은 길이가 58㎞, 폭 

600m, 깊이 12m인 끄어런(Cửa Lớn)강 우측변에 위

치하고, 보데 하구에서 동해와 무이옹짱(Mũi Ông 

Trang) 하구에서 타이 만과 연결된다.

20세기 초에 와서야 남깐 시장은 번성된 시가지가 

되어 인구가 밀집하였고, 수많은 숯가마가 있었으며, 

왕래하는 선박들이 무척이나 분주했다.

남깐 수상시장은 위치가 무척 편리했기 때문에 왕래

하는 상선들이 무척 많았다. 거래망에 참여하는 건 여

전히 대부분 중국인의 상선들이었지만, 그 외에도 베트

남인, 싱가포르인, 시엠인, 까오미엔인들의 상선도 있

었다.

주로 수매되는 상품은 지역의 농, 임, 수산물이었다. 

상품은 지역마다의 상표와 밀접한 관련이 있는데, 남

깐의 숯이 유명했고, 무이옹짱에서는 건새우, 건생선

을 수매했으며, 라익곡에서는 고동과 돌게, 러이쩩(Rẫy 

Chệc)에서는 굴을 수매했다.137)

137)　�응에반르엉, 후인민, 『옛 까마우』 편집본, 청소년출판사, 2003, pp.125-
128.
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chợ nổi Năm Căn. Phố chợ Năm Căn có vị trí bên 

hữu ngạn sông Cửa Lớn, là con sông dài 58km, 

rộng 600m, sâu 12m, nối Biển Đông ở cửa Bồ Đề 

với vịnh Thái Lan ở cửa Mũi Ông Trang. 

Đến đầu thế kỉ 20, phố chợ Năm Căn đã trở 

thành thị trấn sung túc, dân cư tấp nập, rất nhiều lò 

than đước, thuyền ghe qua lại vô cùng nhộn nhịp.

Do chợ nổi Năm Căn ở vị trí rất thuận lợi nên 

thương thuyền qua lại rất đông. Tham gia vào 

mạng lưới buôn bán phần đông vẫn là tàu buôn 

của người Hoa, ngoài ra còn có tàu buôn của 

người Việt, người Singapore, người Xiêm, người 

Cao Miên,...

Hàng hóa được thu mua chủ yếu là nông sản, 

까마우 지역의 주된 농산물은 미곡이었다. 이외에도 

야채, 죽순, 과일(바나나, 코코넛, 빈랑열매, 포멜로, 오

렌지, 그라비올라, 망고, 두리안, 파인애플, 수박 등)과 

같은 다른 농산물도 있었다. 

임산물 역시 많이 개발되었으며 맹그로브, 유칼리투

스, 물코코넛, 대추야자 등이 있다. 우민(U Minh) 유

칼리투스 숲 지역에서는 주민들이 각종 꿀과 밀랍을 

채취했다.

남깐은 온통 맹그로브 나무가 빽빽하게 숲을 이루고 

있다. 여기 주민들은 맹그로브 숯가마를 만들어 숯을 

운반해다 판다. 맹그로브 숯은 남깐에 큰 이윤을 가져

다주는 품목이 되었다.

Hình 52. Chợ nổi Cà Mau và chợ Cà Mau 
그림 52. 까마우 수상시장과 까마우 시장 
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lâm sản và hải sản của các địa phương trong 

vùng. Sản phẩm hàng hóa gắn thương hiệu của 

mỗi vùng, như ở Năm Căn nổi tiếng than đước, ở 

Mũi Ông Trang thu mua tôm khô, cá khô, ở Rạch 

Gốc thu mua ốc len và ba khía, ở Rẫy Chệc thu 

mua dưa hấu,...137)

Nông sản của vùng chính là lúa gạo. Ngoài ra 

còn có các mặt hàng nông sản khác như rau củ, 

măng tre, trái cây (chuối, dừa, cau, bưởi, cam, 

mãng cầu, xoài, sầu riêng, dứa, dưa hấu,...).

Lâm sản cũng được khai thác nhiều như cây 

vẹt, đước, tràm, dừa nước, chà là,... Ở khu vực 

rừng tràm U Minh, người dân khai thác các loại 

mật ong, sáp ong,... 

Ở Năm Căn khắp nơi là những rừng cây đước 

dày đặc. Dân ở đây làm các lò đốt đước thành 

than chở đi bán. Than đước trở thành mặt hàng 

đem lại lợi nhuận lớn cho Năm Căn. 

Về hải sản, vì là khu vực có địa hình nhiều 

sông rạch, đìa bàu, lại nằm dọc duyên hải nên ở 

đây có rất nhiều loại cá, tôm, cua, ốc, sò huyết, 

vọp, hàu,... Đặc biệt, tôm tươi ngon ở đây rất 

nhiều, chủ thuyền thường phải luộc qua, phơi sấy 

khô, bán rất được giá. Tôm, cá, hàu còn được làm 

mắm, đặc biệt món mắm hàu được xem là món 

ăn cao cấp. Sông Cửa Lớn chính là nơi khai thác 

nguồn thủy sản nước lợ phong phú. 

Ở Rạch Gốc nổi tiếng có ba khía rất ngon, đặc 

biệt vào tháng 7, tháng 8 nhiều vô kể. Nhiều thuyền 

ghe lúc đó chở muối hột hoặc muối đen Bạc Liêu 

đến đậu chờ ở Rạch Gốc để mua ba khía rồi muối 

tại chỗ. Sau đó đưa thuyền về các bến cảng xung 

quanh hoặc lên thẳng Sài Gòn bán buôn.

Ngoài ra, rùa và cá sấu cũng trở thành những 

đặc sản được các lái thương tìm mua.

137)　�Nghê Văn Lương, Huỳnh Minh, Cà Mau xưa, Sách biên khảo, 
Nxb Thanh Niên, 2003, tr.125-128.

까마우는 수많은 하천과 수로, 웅덩이가 있는 지형

인데다 해안선이 길게 있는 지역이기 때문에 각종 어

류, 새우, 게, 소라, 피조개, 백합, 굴 등 해산물이 많았

다. 특히, 여기에는 맛있고 신선한 새우가 많아 선주들

이 살짝 데쳤다가 말려서 팔면 가격을 높이 받았다. 새

우, 생선, 굴은 젓갈로도 만들어졌고, 특히 굴젓은 고급 

음식으로 취급되었다. 끄어런강이 풍부한 기수(汽水)를 

제공하여 많은 수산물을 채취할 수 있었다. 

락곡은 무척 맛있는 돌게로 유명하다. 특히 7~8월이

면 셀 수도 없이 많았다. 돌게가 많이 잡히는 7~8월에

는 많은 나룻배들이 박리에우의 흑소금이나 일반 소금

을 싣고 라익곡에 와서 돌게를 소금에 절였다. 이후에 

배로 싣고 돌아가 주변 나루터나 사이곤으로 바로 가서 

장사를 했다.

그밖에도 거북이와 악어 역시 상인들이 찾아서 구매

하는 특산물이 되었다.

혼다박은 크고 맛있는 굴 종류들로 유명했다. 여기 

굴들은 보통 간하오항과 옹독항에서 팔렸다.

까마우 돗자리를 짜는 수공예가 발달했는데 이와 더

불어 임산물 개발도 발전했다. 많은 사람들이 농사를 

그만두고 돗자리를 짜거나 혹은 숲으로 가서 밀랍, 벌

꿀을 찾았다. 그들은 숲의 목재도 개발해서 속짱, 박리

에우에 가져다 팔았다.138)

19세기에 그물을 치고, 건새우를 만들어 해남에서 

온 화교 선박에 파는 직업이 갈수록 발전했다.

이외에도 사람들이 민물에서 나는 것들을 개발했는

데, 상선들과 간수가 침범하는 지역 주민들이 관심을 

갖는 품목들이었다. 그것들은 자연적인 상품들이고 혼

콰이(Hòn Khoai)섬에 풍부했다. 『대남일통지』에서 혼

코아이섬을 다음과 같이 설명하고 있다.

혼콰이섬은 바다 가운데 위치하고, 롱쑤옌현에 속하는데, 

위에는 물맛이 좋은 폭포수가 있고, 사계절 마르지 않으

138)　�썬남, 『남부 개척의 역사』, 청소년출판사, p.286.
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Ở Hòn Đá Bạc rất nổi tiếng với nhiều loại hàu 

to và ngon. Hàu ở đây thường được đem bán ở 

cảng Gành Hào và cảng Ông Đốc.

Nghề thủ công làm chiếu Cà Mau cũng rất phát 

triển. Cùng với đó là khai thác lâm sản. Nhiều 

người bỏ nghề ruộng để dệt chiếu, hoặc vào rừng 

tìm sáp ong, mật ong. Họ khai thác gỗ rừng bán 

lên Sóc Trăng, Bạc Liêu.138)

Thế kỉ 19, nghề đóng đáy và làm tôm khô bán 

cho các thuyền ghe của người Hoa đến từ Hải 

Nam ngày càng phát triển. 

Bên cạnh đó, người dân còn biết khai thác 

nguồn hàng nước ngọt, là một trong những mặt 

hàng được các thương thuyền và người dân trong 

các khu vực bị đất mặn xâm chiếm quan tâm. 

Đây là sản phẩm thiên nhiên có rất nhiều ở đảo 

Hòn Khoai. Đại Nam nhất thống chí có miêu tả 

về đảo Hòn Khoai nằm ở vị trí giữa biển, thuộc 

huyện Long Xuyên, trên có thác nước rất ngon, 

bốn mùa không cạn, thuyền buôn các nước qua 

lại thường ghé vào đây để lấy củi và nước.139)

Theo địa bạ Cà Mau, vào đầu thế kỉ 19, Hòn 

Khoai (Pulo Obi) còn có tên gọi là Đảo Vu, dân 

gian gọi là vườn Ba Tiêu (vườn chuối - có lẽ nơi 

đây chuối mọc nhiều). Đảo Vu rộng ước vài mươi 

dặm, có suối thác nước ngọt, bốn mùa không cạn, 

thuyền buôn các nước qua lại phải đậu ở đây để 

lấy củi, nước. Thông thường thuyền nào đến trước 

rồi chạy đi nơi khác buôn bán phải khắc chữ vào 

một thẻ cây để lại cho thuyền khác đến sau biết 

tin tức. Biển Cà Mau lúc bấy giờ có nhiều cồn, vực 

sâu và rất nổi tiếng với những sản vật như: hải 

sâm, đồi mồi, hàu, sò, tôm, cá cơm, ốc tai tượng,...

Theo sách Biên khảo Cà Mau xưa, đảo Hòn 

Khoai có diện tích 5㎢. Ở đây có nguồn nước ngọt 

138)　Sơn Nam, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Nxb Trẻ, tr. 286.

139)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
Nxb Thuận Hóa, tr.21.

며, 왕래하는 각국의 상선들이 여기에 와서 땔감과 물을 

가져갔다.139)

19세기 초 까마우의 지명 목록에서 혼콰이(Pulo 

Obi)는 다오부(Đảo Vu)라 불리었다. 민간에서는 바띠

에우(Ba Tiêu, 바나나 밭이라는 의미)라고 불렀으며, 바

나나가 많이 생산되기에 붙여진 지명인 듯하다. 다오부

는 그 넓이가 수십 리나 되고, 사계절 마르지 않는 담수 

폭포가 있어 왕래하는 각국 상선들이 여기에 정박해서 

땔감과 물을 가져갔다. 통상 먼저 온 배들은 다른 곳으

로 장사를 하러 가기 전에 나무에 표식을 새겨놓고 가

서 나중에 온 다른 배가 소식을 알 수 있게 했다. 까마

우 해역은 많은 대륙붕과 깊은 해구가 있었고 해삼, 바

다거북, 굴, 조개, 새우, 멸치, 대왕조개 등이 잡히는 것

으로 유명했다.

혼콰이섬에 대한 기록은 『옛 까마우(Cà Mau xưa)』

에서도 찾아볼 수 있다.

혼콰아이섬은 면적이 약 5㎢이고 물맛이 좋은 수원(水原)

이 있었다. 락곡, 라익따우(Rạch Tàu), 라이쩩, 옹짱(Ông 

Trang), 쏨투(Xóm Thủ) 마을 사람들이 이곳에서 물을 길

어 먹었다. 이곳 주민들은 보통 볏단 100개를 실을 수 있

는 지붕이 있는 배를 이용하여 물을 긷거나 바다거북을 잡

고, 해초와 바다제비집을 채취하거나 팔았다.140) 

139)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 궈5, 투언호아출판사, p.21.

140)　�응헤반르엉, 후인민, 『옛 까마우』 편집본, 청소년출판사, 2003, p.118, 
120.
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rất ngon, người dân ở xóm Rạch Gốc, Rạch Tàu, 

Rẫy Chệc, Ông Trang, Xóm Thủ thường dùng ghe 

nóc, trọng tải vài trăm giạ lúa, đến chở nước đem 

về uống, hoặc tìm bắt đồi mồi, cạo rong biển, lấy 

tổ yến,... đem về ăn hoặc buôn bán.140)

Tiểu cảng ở Cần Thơ
Năm 1739, Mạc Thiên Tứ đã khai khẩn thêm 

miền duyên hải, mở mang Trấn Hà Tiên, đặt làm 

4 huyện: Long Xuyên (miền Cà Mau), Kiên Giang 

(Rạch Giá), Trấn Giang (Cần Thơ), Trấn Di (phía 

bắc Bạc Liêu và Bãi Xàu - Sóc Trăng).

Vùng đất Phong Dinh (Trấn Giang - Cần Thơ) 

lúc bấy giờ cũng có tiếng chẳng kém gì Hà Tiên. 

Trung tâm thị xã Cần Thơ trước kia là chợ nhỏ 

ở ngã ba sông đã nhanh chóng chở thành trung 

tâm đầu mối. Những hãng buôn lớn của Sài Gòn 

đều thành lập chi nhánh ở Cần Thơ, hoặc các 

công ty rượu bia, ngân hàng,...

Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt rất 

thuận lợi cho việc vận chuyển, giao thông đi lại 

của thuyền ghe.

Đó là các nhánh của sông Hậu Giang. Sông Cần 

Thơ ở bờ phía tây sông Hậu, rộng 8 tầm, sâu 5 tầm, 

cách trấn về phía nam 210 dặm rưỡi. Từ sông lớn 

chảy về phía nam 121 dặm ra cửa Ba Thắc,...141)

Bến Lê Lợi xưa là nơi tập trung các ghe thương 

hồ mua bán hàng hóa, tạo thành bến chợ tấp nập 

kéo dài. Thông thường chỉ là bến ghe, bến tàu 

lục tỉnh, tàu bè chạy khắp miền Hậu Giang đều 

ghé bến này mà vận chuyển buôn bán hàng hóa. 

Người dân trong vùng thường nhóm họp mua bán 

theo bờ sông vô cùng sầm uất, và quen gọi đây là 

bến Hàng Dương. Sau thời quân Pháp đến chiếm 

Trấn Giang (Cần Thơ), từ năm 1876, châu thành 

140)　�Nghê Văn Lương, Huỳnh Minh, Cà Mau xưa, Sách biên khảo, 
Nxb Thanh Niên, 2003, tr.118,120.

141)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.82.

껀터(Cần Thơ) 포구 
1739년 막티엔뜨는 해안 지역을 더 개간하였고 하띠

엔진을 넓혀 롱쑤옌(까마우 지역), 끼엔쟝(락쟈), 쩐쟝

(껀터), 쩐지(박리에우 북쪽과 바이싸우-속짱) 등 4개현

을 설치하였다.

그때 퐁진(Phong Dinh, 쩐장-껀터) 지역은 하띠엔에 

비해 명성이 떨어지지 않는 곳이었다.

예전에 껀터시는 세 강이 모이는 삼각지의 조그마한 

시장이었는데 빠르게 중계 중심지가 되었다. 사이곤의 

대규모 무역 회사와 주류회사, 은행들은 모두 껀터에 

지점을 세웠다.

조밀한 하천과 운하 체계는 선박을 이용한 운송과 

교통 왕래에 편리했다.

이들 하천과 운하는 허우쟝강의 지류들이었다. 껀터

강은 허우장강의 서쪽에 위치하고 있는데, 폭은 약 27

척이고 수심은 17척이다. 진(鎭)에서 남쪽으로 210리 

반이 떨어져 있다. 큰 강에서 남쪽으로 121리 흘러 바

탁 하구로 나간다.141)

레러이 포구는 예전에 상품을 거래하던 나룻배들

이 모이던 곳이었고, 이들이 모여 포구 시장을 만들었

다. 레러이 주변뿐만 아니라 남부 6성과 허우장 곳곳

을 다니는 선박들이 이 나루터에 와 상품을 매매하고 

운송했다. 지역주민들은 무리를 지어 강가를 따라 장

사를 하는데 무척 붐볐다. 레러이 포구는 과거 항즈엉

(Hàng Dương) 포구라고 불렀다. 1876년 프랑스 군

인들이 쩐쟝(껀터)을 차지하고 주성(châu thành, 州

成)을 확대하면서 관공서를 지었고 레러이 포구를 정

돈하여 Quai de Commerce무역포구로 부르기 시작

하였다. 1954년 나루터는 레러이 나루로 이름을 바꾸

었다.142)

1958년 껀터강의 포구인 레러이 포구는 닌끼에우

(Ninh Kiều) 포구로 이름이 바뀌고, 포구를 따라 나있

141)　찐화이득, 『가정성통지』, p.82.

142)　후인민, 『과거와 현재의 껀터』, 1966, pp.266-272.
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được mở rộng, các công sở dinh thự được dựng 

lên, bến sông Cần Thơ được chỉnh trang, mang 

tên gọi mới là Quai de Commerce. Đến năm 1954, 

bến đổi lại là Bến Lê Lợi.142)

Năm 1958 được đổi tên là bến Ninh Kiều bên 

sông Cần Thơ, con đường dọc theo bến là đường 

Lê Lợi.

Bên bến Ninh Kiều vẫn còn di tích chùa Ông của 

người Hoa được xây dựng vào năm 1894-1896. Đây 

là hội quán do người Hoa đến từ hai phủ Quảng 

Châu và Triệu Khánh thuộc Quảng Đông, Trung 

Quốc đến sinh sống và lập nghiệp ở đây xây dựng, 

vì vậy chùa Ông còn có tên là Quảng Triệu hội 

quán. Chùa Ông thờ Quan Thánh Đế Quân, đồng 

thời phối thờ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu và một số 

vị thần của người Hoa. Đây là tín ngưỡng gắn liền 

với người Hoa, đặc biệt là đối với các thương nhân 

người Hoa mong cầu sự bình an cho mỗi chuyến 

142)　�Huỳnh Minh, Cần Thơ xưa và nay, sách sưu khảo, 1966, tr.266-
272.

는 길을 레러이 거리라고 하였다.

닌끼에우 포구에는 아직도 1894-1896년에 건설된 

화교의 옹(Ông, 翁)사당이 남아있다. 옹 사당은 중국 

광동성의 광주와 조경시[Triệu Khánh, 자오칭시(肇慶

市)] 출신의 화교들이 이곳에 정착하여 사업을 하며 세

운 회관으로 광조회관(Quảng Triệu hội quán, 廣肇

會館)이라고도 부른다. 옹 사당은 관성제군을 모시고, 

동시에 천후성모와 중국인들의 신 일부를 모신다. 이는 

화교들과 밀접한 신앙으로, 특히 화교 상인들은 바다로 

긴 상행을 갈 때마다 평안을 기원한다. 

껀터의 분주한 소포구는 바로 까이랑(Cái Răng) 수

상시장이다. 까이랑 수상시장은 껀터강에 놓여있다. 아

마도 퐁진이 하띠엔진 찐쟝현에 속해 있을 때도, 이미 

시장이 형성되어 있었다. 강이 있는 지역의 특성상 도

로는 편리하지 않고, 나룻배를 저어서, 게다가 거래와 

상품 교환 수요가 있어서 끄우롱(Cửu Long, 메콩강을 

말함)강 지역은 강 위에 수많은 형태의 시장이 있었다. 

그리고 까이랑 수상시장은 그 같은 자연 조건에 따라 

자연스럽게 형성되었다.

Hình 53. Sông Cần Thơ - Bến Ninh Kiều
그림 53. 껀터강 닌끼에우 포구
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Hình 54. Chợ nổi Cái Răng
그림 54. 까이랑 수상시장 
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tàu thuyền buôn bán đường dài trên biển.

Một trung tâm tiểu cảng sầm uất của Cần Thơ 

chính là chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng 

nằm trên sông Cần Thơ. Có lẽ từ khi còn là đất 

Phong Dinh thuộc huyện Trấn Giang của trấn Hà 

Tiên, chợ cũng đã có rồi. Do đặc điểm miền sông 

nước, đường bộ không thuận lợi, chỉ có chèo ghe 

thuyền, lại cần có nhu cầu buôn bán, trao đổi sản 

phẩm, nên miền sông nước Cửu Long đã có rất 

nhiều loại hình chợ trên sông, trên kênh rạch như 

vậy. Và chợ nổi Cái Răng cũng được hình thành 

một cách thuận theo điều kiện tự nhiên như vậy.

Chợ nổi Cái Răng như một tiểu cảng thương 

mại, tụ tập hàng trăm chiếc thuyền ghe buôn bán 

trái cây và các mặt hàng nông sản trong vùng với 

số lượng lớn. Dân địa phương và các vùng lân cận 

thường dùng thuyền cỡ vừa và nhỏ chở các mặt 

hàng nông sản, trái cây về đây tiêu thụ. Nhiều ghe 

thuyền lớn của các lái thương tập trung thu mua 

까이랑은 상업적인 소포구같이 수백 척의 나룻배

가 모여서 지역에서 나는 과일과 농산물을 대량으로 

매매한다. 지역과 주변 주민들은 보통 중소형 선박을 

이용해서 농산물, 과일 품목들을 이리로 싣고 와 소

비를 한다. 수많은 상인들의 큰 나룻배들이 몰려와 

상품을 수매한 후에 각지로 가지고 나가고, 고면의 

나루터나 중국 남부, 베트남 북부와 남부까지 가기도 

한다. 『가정성통지』에 이곳 시장의 풍경이 묘사가 되

어 있다. 

껀터강 서쪽편은 쩐장도의 소재지인데, 이곳의 시장은 매

우 붐비고 거래가 무척 활발하다.143)

물건을 교환하고 판매하는 일련의 활동에 시장들이 

참여했는데, 껀터강 포구 근처의 쓰우(Sưu) 시장, 빈

143)　찐화이득, 『가정성통지』, p.82.

Hình 55. Quảng Triệu hội quán
그림 55. 광조회관
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hàng rồi chở đi khắp nơi, đưa sang các bến ở Cao 

Miên, ở miền nam Trung Quốc, ở ngoài miền Bắc 

và miền Trung Việt Nam.

Gia Định thành thông chí đã miêu tả cảnh 

buôn bán ở đây: Bên bờ phía tây sông Cần Thơ là 

thủ sở đạo Trấn Giang, ở đây chợ phố đông đúc, 

buôn bán rất sầm uất.143)

Cùng tham gia chuỗi hoạt động buôn bán trao 

đổi hàng hóa có hệ thống chợ quán, như chợ Sưu 

ở gần bến sông Cần Thơ, chợ Tân An ở gần bến 

sông Bình Thủy, chợ Thái An Đông ở gần sông Ô 

Môn, đều tham gia thu gom, trung chuyển hàng 

hóa cho chợ nổi Cái Răng.

143)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.82.

투이(Bình Thủy)강 포구 근처의 떤안 시장, 오몬(Ô 

Môn)강 근처의 타이안동(Thái An Đông) 시장 등 모

두 까이랑 수상시장에서 물품을 거래하고 중계에 참여

하고 있다.

Hình 56. Chợ Cần Thơ
그림 56. 껀터 시장
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Tiểu cảng ở Hậu Giang
Hậu Giang xưa là đất Châu Đốc.

Hệ thống sông ngòi, kênh rạch ở đây giúp cho 

việc giao thương giữa Hậu Giang với các vùng 

lân cận.

Kênh Xáng Xà No nối liền Cần Thơ với miền 

Hậu Giang. Kênh được đào năm 1901, hoàn thành 

năm 1903, dài gần 40 km, rộng 60m, sâu 40m, nối 

từ Vàm Xáng, rạch Cần Thơ (một nhánh của sông 

Hậu) đến ngọn rạch Cái Tư (một nhánh của sông 

Cái Lớn). 

허우쟝(Hậu Giang)의 소포구
허우쟝은 예전에 쩌우독 지역에 속하였다.

이곳의 하천과 운하 체계는 허우쟝과 인근 지역 간 

상업 활동에 도움을 주었다.

쌍싸노(Xáng Xà No) 운하는 껀터와 허우쟝 지역을 

연결하고 있다. 운하 건설은 1901년에 시작되어 1903

년에 준공되었으며, 길이가 40㎞ 가까이 되고, 폭은 

60m, 깊이가 40m이다. 밤쌍(Vàm Xáng)에서 시작해

서 껀터 운하(허우쟝강의 지류)까지, 까이뜨(Cái Tư, 까

이런강의 지류)까지 도달한다. 

Hình 57. kênh Xà No dọc đường Trần Hưng Đạo
그림 57. 쩐흥다오 거리에 접한 싸노 운하

Hình 58. Thuyền buôn chở gạo, mía theo kênh Xà No về các chợ đầu mối
그림 58. 쌀과 사탕수수를 싣고 싸노 운하를 지나는 화물선
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Kênh Xà No có vai trò tiêu thoát nước cho 

khoảng 40.000 ha miền đất Hậu Giang còn là trục 

kênh rất quan trọng cho việc giao thương lúa gạo 

miền Hậu Giang. Nó được mệnh danh là “con 

đường lúa gạo” của miền Hậu Giang và của cả 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chợ Ngã Bảy còn gọi là chợ nổi Phụng Hiệp, 

là một chợ nổi thuộc thị xã Ngã Bảy được hình 

thành từ năm 1915. Chợ nổi Ngã Bảy hình thành 

với bảy nhánh sông (Cái Côn, Bún Tàu, Xẻo Môn, 

Lái Hiếu, Quan Lộ - Phụng Hiệp, Xẻo Vông và 

Mương Lộ) theo các hướng đi Cà Mau, Sóc Trăng, 

sông Hậu Giang. Đây là chợ nổi nổi tiếng của tỉnh 

Hậu Giang, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, 

trao đổi hàng hóa.

Thông thường có hơn 1000 chiếc thuyền tụ tập 

về đây mỗi ngày. Vào dịp Tết đến có khi đến 3000 

chiếc thuyền ghe về đây buôn bán. Đây có thể 

được xem là trung tâm đầu mối và là chợ nổi khá 

sầm uất. Cũng chính ngay chợ Ngã Bảy đã hình 

thành nghề xóm làm ghe (chèo), làng nghề đóng 

싸노 운하는 허우쟝의 토지 약 4만 헥타아르의 배수

로 역할을 하며, 허우장 지역의 미곡을 거래하는 중요

한 운하 중 하나이다. 그것은 허우장과 메콩델타 지역 

전체를 아우르는 ‘쌀길’이라고 명명되기도 한다.

응아바이(Ngã Bảy) 시장은 풍히엡 수상시장으로

도 불리는데, 응아바이시에 속한 수상시장으로 1915년

부터 형성되었다. 응아바이 수상시장은 7개 강[까이꼰

(Cái Côn), 분따우(Bún Tàu), 쎄오몬(Xẻo Môn), 라

이히에우(Lái Hiếu), 꽌로-풍히엡, 쎄오봉(Xẻo Vông), 

므엉로(Mương Lộ)]의 지류로 형성되었는데 까마우, 

속짱, 허우쟝으로 따라 흐른다. 이곳은 허우쟝성의 유

명한 수상시장이고, 상품의 매매와 교환이 일어나는 곳

이다.

매일 1,000척이 넘는 배들이 이곳에 모여들며 설에

는 3,000척까지 이곳에 모여 장사를 하기도 하는데 이

곳이 중계 중심지이며 상당히 붐비는 곳이라 할 수 있

다. 20세기 초부터 바로 응아바이 시장에 뱃사공 마을

과 전통적인 나룻배를 만드는 마을이 조이떤터이호아

(Doi Tân Thới Hòa), 조이짠(Doi Chành), 조이깟(Doi 

Hình 59. Chợ nổi Ngã Bảy   
그림 59. 응아바이 수상시장의 수로
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ghe truyền thống ở đầu Doi Tân Thới Hoà, Doi 

Chành, Doi Cát, kéo dài hơn 1 km, từ đầu thế kỉ 

20. Mấy trăm hộ gia đình làm nghề này đã ăn nên 

làm ra cũng nhờ vị trí của chợ Ngã Bảy.

Chợ Ngã Bảy có lượng hàng hóa đa dạng và rất 

phong phú, nhất là trái cây, hàng nông sản, ngoài 

ra còn có chiếu, hang thủ công mỹ nghệ, đồ gia 

dụng, gia cầm, thủy hải sản các loại. Các thuyền 

chợ nông sản của dân địa phương và các vùng lân 

cận thường tụ tập về đây tiêu thụ. Thường là từ 

Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng theo kênh Quản Lộ - 

Phụng Hiệp mà cũng đưa hàng về đây. Nhiều ghe 

thuyền lớn của các lái thương tập trung thu mua 

hàng rồi chở đi khắp nơi, đưa đi các vùng lân cận, 

đưa về Cà Mau, Bạc Liêu đổi lấy hải sản cá, tôm, 

vọp, hàu,.. đưa lúa gạo, trái cây ra ngoài miền Bắc 

và miền Trung Việt Nam, đưa sang ở miền nam 

Trung Quốc, ở các nước khu vực Đông Nam Á 

như Cao Miên, Thái Lan, Singapore, Philippine, 

Indonesia...

Cát) 구역에 형성되었고, 길이가 1㎞가 넘었다. 이런 

직업을 하는 수백 가정은 경기가 좋았는데, 응아바이 

시장의 위치 덕분이었다. 응아바이 시장에는 상품의 종

류가 다양하고 수량이 많았는데, 가장 많은 것은 과일, 

농산물이었고 그 외에 돗자리, 수공예품, 가정용품, 각

종 가축, 수산물이 있었다. 지방과 인근 지역의 농산물 

시장 선박들이 여기로 모여 소비를 했다. 보통은 꽌로-

풍히엡 운하를 따라 까마우, 박리에우, 속짱에서 상품

을 배에 싣고 이리로 가져오기도 했다. 수많은 상인들

의 대형 나룻배들이 모여 상품을 수매하여 각 지역으로 

떠났는데, 주변의 까마우, 박리에우에 가지고 가서는 

해산물, 어류, 새우, 백합, 굴 등을 가지고 왔고, 미곡, 

과일을 가지고 베트남 북부나 중부로 갔으며, 중국 남

부, 캄보디아, 태국, 싱가포르, 필리핀, 인도네시아 같

은 동남아 지역의 각국으로도 가지고 갔다.
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Tiểu cảng ở Trà Vinh
Trà Vinh là một tỉnh ven biển ở đồng bằng 

sông Cửu Long. Trước đây nó có tên là Trà Vang, 

là cách đọc chệch của từ Khơme Prắc Prâbăng có 

nghĩa là “hồ Phật”. Tỉnh có ranh giới tự nhiên tại 

ba cạnh: sông Cổ Chiên ở phía bắc giáp với tỉnh 

Bến Tre; sông Hậu ở phía nam giáp với tỉnh Sóc 

Trăng, phía đông giáp Biển Đông, phía tây có chỗ 

là giồng, có chỗ là đầm lầy, kênh, rạch nhỏ tiếp 

giáp với Cần Thơ và Vĩnh Long.

Thiên nhiên đã ban cho Trà Vinh vùng đất phì 

nhiêu, với những cánh đồng bằng phẳng, một số 

giồng, những dải đất cát dài có pha đất màu mỡ, 

thích hợp với nhiều loại canh tác khác nhau. Dân 

cư, chủ yếu là người Khơme sống tập trung trên 

các giồng, họ dựng chùa và tịnh xá trên những 

vườn trồng cây dầu, cây sao.

Mang đặc điểm chung của các tỉnh ven biển 

đồng bằng sông Cửu Long của vùng Nam Bộ, Trà 

Vinh có hệ thống kênh rạch, sông ngòi dày đặc, 

ăn thông với các sông lớn là sông Hậu Giang và 

sông Cổ Chiên. Đây chính là điều kiện tự nhiên 

cho giao thông đường thủy phát triển, hình thành 

những bến thuyền buôn bán, tiểu cảng, chợ trung 

tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân 

trong vùng.

Trước hết phải kể đến những con sông, kênh 

rạch đóng vai trò chính trong những tuyến đường 

thủy của thuyền ghe như rạch Trà Vinh, sông Cần 

Chông, rạch Trà Cú, rạch Bắc Trang,...

Theo Đại Nam Nhất Thống chí chép: “Rạch Trà 

Vinh ở bờ phía tây tấn Cổ Chiên và ở phía đông lị 

sở huyện Trà Vinh, rộng 6 trượng rưỡi, sâu chừng 

2 trượng, nước từ sách Tha La chảy sang phía nam 

16 dặm rồi hợp với sông cái và chảy ra biển. Trước 

đây có đặt thủ sở Quang Phục, nay bỏ. Người Kinh, 

người Thổ ở lẫn lộn. Thuyền buôn tụ họp, cũng 

là một nơi đô hội ở vùng biển”… lại chép “Thủ cũ 

짜빈(Trà Vinh) 소포구
짜빈(Trà Vinh)은 메콩델타의 바닷가에 있는 성이

다. 이전에는 짜방(Trà Vang)이라는 이름으로 불렸고, 

크메르 단어인 쁘락 쁘라방(Prắc Prâbăng)을 차이나

게 발음한 것인데, 불호(佛湖)라는 의미이다. 성은 세 

곳의 자연 지형을 경계로 하고 있다. 북쪽에 있는 꼬찌

엔(Cổ Chiên)강은 벤째성과 접해있고 허우쟝강은 남

쪽으로 속짱성과 접해있으며, 동쪽으로는 동해와 서쪽

으로는 어떤 곳은 삼각주, 어떤 곳은 웅덩이, 운하, 작

은 운하로 껀터와 빈롱에 접해있다.

자연은 짜빈에 평평한 들판이 있는 비옥한 땅을 내려

주었고, 수많은 다른 경작물들에 적합한 기름진 흙이 섞

여있는 길다란 모래땅인 일부 삼각주를 주었다. 대다수

의 사람들이 크메르인으로 삼각주에 모여 살며, 사원과 

사찰을 기름나무와 호페아나무가 무성한 숲에 세웠다.

남부지역 메콩강 델타 해안에 접하는 성들의 일반적

인 특징을 가지고 있는 짜빈은 운하와 하천체계가 조

밀하고, 대형 하천인 허우쟝강과 꼬찌엔강과 통해있다. 

이것이 바로 발전된 수로교통과 지역 주민들의 생활 수

요에 종사하는 장사하는 선박들, 소포구, 시장들의 형

성 조건이었다.

짜빈의 포구를 살펴보기 위해서는 먼저 짜빈 운하

와 껀쫑(Cần Chông)강, 짜꾸(Trà Cú) 운하, 박짱(Bắc 

Trang) 운하 등과 같이 선박의 수로 노선에서 주된 역

할을 하는 하천과 운하를 언급해야 한다.

『대남일통지』에서는 짜빈 운하에 대해 다음과 같이 

기록하였다.

짜빈 운하는 꼬찌엔강 서쪽과 짜빈현 소재지 동쪽에 있

는데, 폭이 6장 반, 깊이가 대략 2장이다. 타라(Tha 

La) 구역에서 시작하여 남쪽으로 16리를 흘러서 큰 강

과 합해지고 바다로 흘러나간다. 이전에는 꽝푹(Quang 

Phục) 경비소(守所)를 설치했는데 지금은 폐기했다. 낀

족(Người Kinh, 京族)과 토착민이 섞여 산다. 상선들이 
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Quang Phục ở phía tây cửa biển Cổ Chiên thuộc 

huyện Trà Vinh, trước đặt thủ sở. Người Kinh, 

người Thổ ở lẫn lộn. Phố xá liên tiếp, thuyền buôn 

tụ họp, là một chỗ đô hội lớn ở vùng biển.”144)

Rạch Trà Cú có chiều dài 14km, rộng trung 

bình 30m, ghe thuyền lớn có thể chở hàng hóa 

chạy tới chợ Ngã Ba (làng Ngãi Thập). Để con rạch 

này có thể ăn thông với sông Cổ Chiên, năm 1898 

một con kênh nhỏ rộng 5m đã được đào nhằm 

nối rạch Trà Cú với kênh Rạch Lợp, với Trà Vinh 

và Cổ Chiên.145)

Sông Cần Chông vốn là một trong những tuyến 

đường thủy quan trọng nhất ở phía nam của 

tỉnh Trà Vinh. Con sông rất sâu cho phép ghe 

thuyền có thể vào sâu trong nội địa. Ghe thuyền 

lớn nhỏ, sà lan chạy đường sông đều có thể đi tới 

Tiểu Cần, cách sông Hậu 2,5km. Con sông này ăn 

thông với sông Cổ Chiên qua Rạch Lợp, kênh Ba 

Tiêu và kênh Trà Vinh. 

Từ sông Cần Chông đi ngược lên sông Hậu tới 

ranh giới tỉnh Cần Thơ có rạch Bưng Bót là ranh 

giới giữa Trà Vinh và Cần Thơ. Con rạch này khá 

sâu nên thuyền bè rất thuận lợi vào tận chợ Cầu 

Kè để trung chuyển hàng hóa, lấy hàng hoặc 

xuống hàng, đây là một trung tâm buôn bán vô 

cùng quan trọng của Trà Vinh. Đặc biệt Cầu Kè có 

dừa sáp là mặt hàng nổi tiếng được các lái thương 

ưa chuộng.

Việc buôn bán tại bến thuyền gắn liền với sự 

giao lưu mua bán tại các khu chợ, nơi tập trung 

hàng hóa để vận chuyển đến các thương thuyền 

tại bến tàu và cũng nhập hàng từ các thương 

thuyền đem về chợ bán cho các lái buôn và 

người dân. Có thể kể đến như chợ Trà Vinh mà 

144)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, tập 5, tr.163.

145)　�Hội nghiên cứu Đông Dương, Chuyên khảo về tỉnh Trà Vinh, 
Nxb Trẻ, tập 9 (1903), tr.18.

모이고, 바닷가에 있는 도시이다.

옛 꽝푹에는 꼬찌엔 하구의 서쪽으로 짜빈현에 속하고, 

이전에는 경비소를 설치했다. 경족과 토착민이 섞여 산

다. 시가지가 연결되어 있고, 상선이 모여들고 바닷가에 

대도시이다.144)

짜꾸 운하는 길이가 14㎞이고 너비가 평균 30m로 

대형 나룻배가 응아바[Ngã Ba, 응아이텁(Ngãi Thập) 마

을] 시장까지 상품을 나를 수 있다. 이 운하는 꼬찌엔강

과 연결하기 위해서 1898년 폭이 5m되는 작은 수로를 

짜꾸 운하와 락럽(Rạch Lợp) 운하 및 짜빈과 꼬찌엔강

을 연결하기 위해 팠다.145)

껀쫑강은 원래 짜빈성의 남쪽에서 가장 중요한 수

로 노선이다. 무척 깊은 강은 선박이 내륙 깊은 곳까

지 들어올 수 있게 했다. 하천을 다니는 크고 작은 나룻

배, 뗏목들 모두 허우쟝강에서 2.5㎞ 떨어진 띠에우껀

(Tiểu Cần)에 갈 수 있었다.

이 강은 락럽 운하를 통해 꼬찌엔강, 바띠에우 운하

와 짜빈 운하를 연결하고 있다.

껀쫑강부터 역으로 올라 허우쟝강으로 가면 껀터

성의 경계까지 이어지고 짜빈과 껀터의 경계인 븡봇

(Bưng Bót) 운하로 연결된다. 이 운하는 꽤 깊어서 선

박들이 쉽게 꺼우깨(Cầu Kè) 시장까지 들어가 물건을 

중간에 옮기게 할 수도 있고, 물건을 싣거나 하역하기

도 편리하므로, 이곳은 짜빈의 무척 중요한 거래 중심

지이다. 특히 꺼우깨 시장은 즈아삽(dừa sáp, 코코넛의 

종류)이 유명하고 상인들이 선호하는 상품이기도 하다.

포구에서의 거래는 상선에서 상품 운반을 해가고 또

한 상선들이 상인들과 주민들에게 팔려고 시장으로 가지

고 오는 상품들이 들어와 몰리는 시장 각 지역의 매매 교

류와 밀접하다. 『대남일통지』에서 짜빈에 대해서 빈쯔엉

(Vĩnh Trường) 마을은 해안가에 위치한 짜빈현의 중심

144)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.163.

145)　�인도차이나연구협회, 『짜빈성에 대한 논고』 9집, 청소년출판사, 1903, 
p.18.
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theo Đại Nam nhất thống chí có đề cập đến ở 

thôn Vĩnh Trường, lị sở huyện Trà Vinh, phố xá 

đông vui, thuyền buôn tấp nập, là một nơi đô hội 

ở bãi biển.146)

Nơi đây, vào giai đoạn thế kỉ 17-18, cùng với 

đoàn người của Mạc Cửu đến khai hoang, phò 

giúp chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ miền Nam 

Việt Nam, phát triển thương cảng Hà Tiên. Người 

Minh Hương đã tập trung ở đây khá đông bên 

cạnh người Việt và người Khơme. Người Minh 

Hương với truyền thống buôn bán thuyền ghe 

sông nước, họ đã lập nghiệp mở quán xá, lập hội 

146)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, tập 5, tr.170.

지로 거리는 북적이고, 상선이 분주히 오갔다고 했다.

이곳은 17-18세기에 들어 막끄우의 사람들이 와서 

개간을 하면서 응우엔 군주를 도와 베트남 남부 영토를 

확장하고, 하띠엔 무역항을 발전시켰다. 베트남인, 크

메르인과 함께 많은 민흐엉 사람들이 이곳으로 많이 들

어왔다. 민흐엉 사람들은 강선(江船)을 운용하여 장사

하는 전통이 있어 상점을 열어 장사를 하고, 회관을 세

웠으며 천후성모, 옹본 사당과 같은 조주 출신의 화교

들을 위한 사당을 세웠다. 이것은 수 세기 전부터 바다

를 오가는 화교들의 신앙에서 비롯된 것이다.146)

특히 베트남 사람들은 참파 사람들의 응으옹(Ngư 

Ông, 漁翁)을 모시는 풍습을 계승하여 미롱(Mỹ 

146)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.170.

Hình 60. Biển Mỹ Long nơi làm Lễ Phước Biển Nghinh Ông
그림 60. 영옹제를 지낼 때 바다로 나가는 미롱 포구

Hình 61. Miếu Bà Chúa Xứ và Lễ Phước Biển Nghinh Ông
그림 61. 주처묘와 고래 제사를 지내는 행사
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Long) 해안 지역에는 쭈어쓰(Bà Chúa Xứ) 여신을 숭

배하는 신앙과 까옹(Cá Ông, 물고기 신)을 숭배하는 신

앙이 결합한 레프억비엔(Lễ Phước Biển, 바다에 복을 

기원하는 제사)이 매년 성황리에 열리고 있다. 축제의 탄

생은 미롱 지역의 형성 및 발전의 역사와 관련이 깊다. 

다수의 사료에 따르면 16세기 초 수많은 중부 어민들

이 이미 배를 타고 바다를 건너와 남쪽 바닷가 지방에 

거주를 했다고 한다. 17세기에 들어 수많은 어민들 특

히 꽝빈, 꽝찌(Quảng Trị), 꽝득(Quảng Đức), 꽝남, 

꽝응아이 등 응우꽝[Ngũ Quảng, 오광(五廣), 베트남 중

부 지역 중 ‘광(Quảng, 廣)’자가 들어간 5개 지역]에서는 짜

빈 해안가를 포함하여 메콩 삼각주 지역 여러 곳에 마

을을 세웠다. 편리한 지리적 위치 덕에, 허우쟝-미롱의 

해안 지방은 베트남인들이 일찍부터 모여든 곳이었다. 

이곳으로 온 베트남 유민들은 여러 도구와 어로기술뿐

만 아니라 신앙적인 문화를 포함한 민족의 고전 풍습

도 가지고 왔다.

미롱의 영옹제(Nghinh Ông, 迎翁)는 중부 이주민

들이 이주해온 길을 따라 전승되고 이와 아울러 약 300

년 전 이곳에는 거주민 공동체가 형성되었다. 시간의 

흐름에 따라 신앙문화는 합쳐지고 융합되어 축제가 되

었다. 그러나 실질적인 대규모 축제는 쭈어쓰 여신 사

당이 생긴 1930년 이후부터 개최되었다. 미롱 영옹제

는 매년 음력 5월 10일부터 12일까지 3일간 열리는데 

영옹제의 본행사는 음력 5월 11일 새벽부터 시작된다.

quán, xây dựng các đền chùa người Hoa gốc Triều 

Châu như chùa Bà Thiên Hậu, Chùa Ông Bổn. 

Đây là tín ngưỡng của những người đi biển của 

người Hoa từ nhiều thế kỉ trước.

Đặc biệt, người Việt kế thừa truyền thống thờ 

Ngư Ông của người Chămpa, tại vùng biển Mỹ 

Long có di tích Miếu bà Chúa Xứ kết hợp với tín 

ngưỡng thờ cúng Cá Ông - Lễ Phước Biển hàng 

năm vô cùng náo nhiệt. Sự ra đời của lễ hội gắn 

liền với lịch sử hình thành và phát triển vùng đất 

Mỹ Long. Theo nhiều tài liệu lịch sử thì vào đầu 

thế kỷ 16, đã có nhiều ngư dân Trung Bộ dùng 

thuyền vượt biển đến cư trú ở các vùng ven biển 

phía Nam. Sang thế kỷ 17, nhiều ngư dân đặc biệt 

là ngư dân Ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, 

Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Ngãi) đã tổ chức 

lập làng ở nhiều nơi trong khu vực châu thổ sông 

Cửu Long trong đó có vùng biển Trà Vinh. Do 

vị trí địa lý thuận lợi, vùng cửa biển cung Hầu - 

vùng biển Mỹ Long là một trong những địa điểm 

hội tụ sớm các cư dân người Việt. Lưu dân người 

Việt đến đây không chỉ mang theo phương tiện, 

kỹ thuật đánh bắt thủy hải sản mà còn mang theo 

cả những phong tục tập quán cổ truyền của dân 

tộc trong đó có văn hóa tâm linh.

Như vậy, Lễ hội cúng biển Mỹ Long do các di 

dân miền Trung đưa vào theo bước đường lưu xứ 

đồng thời với việc hình thành cộng đồng cư dân ở 

đây cách nay khoảng 300 năm; theo thời gian sự 

giao thoa, dung hợp văn hóa tín ngưỡng đã phát 

triển thành lễ hội. Tuy nhiên, lễ hội thực sự được 

tổ chức với quy mô lớn từ những năm 1930 trở lại 

đây khi có Miếu Bà Chúa Xứ. Cúng biển Mỹ Long 

diễn ra 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 5 âm lịch hàng 

năm. Buổi lễ Nghinh Ông chính thức bắt đầu từ 

tờ mờ sáng ngày 11 tháng 5 âm lịch. 
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Căn cứ trên sự kiện lịch sử năm 1732, chúa 

Nguyễn cho đặt châu Định Viễn và dựng dinh 

Long Hồ. Năm 1756, vua Cao Miên là Nặc Ong 

Nguyên dâng đất hai phủ Tầm Đôn và Lôi Lạp (Soài 

Lạp) xin chuộc tội vì đã đánh người Côn Man 

(người Chăm). Hai phủ này được nhập vào Châu 

Định Viễn.147)

Vị trí trung tâm của xứ Tầm Đôn nay thuộc khu 

vực thành phố Vĩnh Long. Vị trí của xứ Lôi Lạp 

có cửa biển Soài Lạp, nay thuộc Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang.

Sau khi châu Định Viễn, dinh Long Hồ được 

thành lập thì quá trình khai phá của người Việt 

ngày càng mạnh hơn. Bên cạnh người Việt, còn 

có người Hoa, người Khmer, người Chăm ở Bà 

Đen (Tây Ninh) cũng được khuyến khích về đây 

để khai phá.

Thời đó, chợ Vĩnh Thành, Long Hồ phố xá tấp 

nập. Theo Đại Nam nhất thống chí có viết: “Các 

chợ Vĩnh Thành, Long Hồ thuyền ghe tấp nập, 

147)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, tr.153 ; 
Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.58.

1732년의 역사적 사건으로 인하여 응우옌 군주는 

비엔주와 롱호진을 세웠다. 1756년에 까오미엔왕 낙

옹응우엔은 떰돈과 로이랍(쏘아이랍) 두 부를 바치고 

꼰만(참족)을 침략한 것을 사죄하였다. 떰돈과 로이랍

은 딘비엔주에 합병되었다.147)

떰돈의 중심지는 빈롱시 지역에 속한다. 로이랍에는 

쏘아이랍 하구가 있는데, 지금은 띠엔쟝성, 고꽁에 속

한다.

딘비엔주 롱호진이 설립된 이후에 베트남인들의 개

척 과정은 더욱 더 강력해졌다. 베트남인 외에도 화교, 

크메르인, 바덴[Bà Đen, 떠이닌(Tây Ninh)]에 있는 참

족 역시 개간을 위해 이곳으로 오도록 장려하였다. 

당시에 롱호의 빈탄(Vĩnh Thành) 시장과 시가지는 

붐볐다. 당시의 모습을 『대남일통지』에서는 다음과 같

이 설명하고 있다.

롱호의 빈탄 시장들은 나룻배가 붐비고, 시가지가 연결되

어 있으며, 실로 남끼에서 유명하고 번화한 도회지이다. 

… 빈롱 시장의 양쪽은 모두 하천과 접하고 있고, 시가지

147)　�응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1집, p.153.; 찐화아이득, 『가정성통지』, 
p.58.

3.5. �롱호 무역항3.5. �Thương cảng Long Hồ
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phố xá liền hàng, là nơi đô hội có tiếng, thật là 

một đất hình thắng ở Nam Kì.... Hai mặt chợ 

Vĩnh Long đều giáp sông, phố xá liên tiếp, trăm 

mối hàng hóa tấp nập đủ cả, chạy dài 5 dặm, 

ghe thuyền đậu đầy bến sông. Có đình miếu 

thờ thần rực rỡ, đàn ca náo nhiệt, là chỗ phố 

와 연결되어 있다. 수백의 상인과 중계상들로 매우 붐볐으

며, 시장이 열리면 그 길이가 5리나 되었으며, 강가에는 정

박된 선박들로 가득차 있었다. 신을 모시는 사당들은 화려

하고, 단까(đàn ca, 彈歌, 유네스코 세계무형문화유산으

로 등재 된 베트남 남부의 전통 음악)가 열렬했으며, 큰 시

가지이다.148)

148)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.148, 168.

Hình 62. Vị trí trung tâm thương cảng Long Hồ
그림 62. 롱호 무역항 중심지

Sông Cổ Chiên꼬찌엔강

Sông Tiền
 Giang 

띠엔쟝강

Thương cảng Long Hổ
롱호 무역항
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phường lớn”148)

Theo Gia Định thành thông chí, chợ Long Hồ 

cách trấn phía đông 1 dặm, hai mặt giáp sông, 

chợ lập ra vào năm Nhâm Tý đời Túc Tông (Đỉnh 

Quốc công Nguyễn Phúc Chu) năm thứ 8 (1732), 

phố xá liền nhau, hàng hóa tụ tập đủ cả trăm 

món, dài đến 5 dặm, ghe thuyền đậu đầy bến, 

148)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, tập 5, tr.148, 168.

『가정성통지』에서도 롱호 시장에 대한 기록을 찾아

볼 수 있다.

롱호 시장은 진에서 동쪽으로 1리가 떨어져 있는데, 양면

이 강과 붙어 있다. 시장은 임자년(Nhâm Tý, 壬子) 응우

옌푹주(Túc Tông, 肅宗, 1725-1738) 8년(1732)에 세워졌

고, 시가지와 맞닿아 있다. 백가지 상품이 모여들었으며 

시장의 길이가 5리나 되었다. 포구에는 정박된 선박으로 

가득했고, 신당과 마을 사당이 세워졌으며, 음악소리가 애

Hình 63. Bến chợ thuyền buôn bên vàm sông Long Hồ đổ ra sông Cổ Chiên, sông Tiền Giang (đầu công viên sông Tiền)
그림 63. 코찌엔강으로 합류하는 롱호강 하구의 포구
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miếu thần, đình làng mọc lên, đàn hát náo nhiệt, 

là phố chợ lớn trong trấn.149)

Cùng kết nối hoạt động giao thương ở cảng Long 

Hồ là một hệ thống chợ dày đặc. Theo Đại Nam 

nhất thống chí có ghi chép về các khu chợ ở đây: 

Chợ Long Hồ ở thôn Long Thượng huyện Vĩnh 

Bình, chợ mở năm Nhâm Tí, Túc Tông thứ 8 (1732), 

149)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.120.

절하고, 진에서 큰 시가지이다.149)

롱호항에서 무역활동과 함께 연계되는 것은 조밀한 

시장체계이다. 『대남일통지』에 시장체계와 관련하여 

다음과 같이 설명하고 있다.

여기에 있는 시장[빈빈(Vĩnh Bình)현, 롱트엉(Long 

149)　찐호아이득, 리비엣뚱 번역, 『가정성통지』, p.120.
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hai mặt trông ra sông, phố xá liên tiếp, chạy dài 

chừng 5 dặm, dưới bến có thuyền bè, trên cạn có 

đình sở, đàn hát náo nhiệt, thật là chợ phố lớn.150)

Ngoài ra còn có một số chợ khác góp phần 

trong đường giao thương buôn bán với bến thuyền 

Long Hồ, như là Chợ Bình Sơn ở thôn Bình Sơn 

huyện Vĩnh Bình, hàng quán trù mật, buôn bán 

đông vui; Chợ Tân Mĩ Đông ở thôn Tân Mĩ Đông, 

trên bờ sông Mân Thít, huyện Vĩnh Bình, hàng 

quán đông đúc; Chợ An Ninh ở thôn An Ninh 

huyện Vĩnh Bình, hàng quán đông đúc, người 

Kinh, người Trung Quốc và Cao Miên tụ tập ở 

đây; Chợ Ba Việt ở thôn Phúc Hạnh, lị sở huyện 

Tân Minh, phố xá đông vui, thuyền bè tấp nập; 

Chợ Sóc Sãi ở huyện Bảo Hựu, chợ quán trù mật, 

thuyền bè tấp nập; Chợ An Đức buôn cau nổi 

tiếng, có tên nữa là chợ Mĩ Lung, ở thôn An Đức, 

lị sở huyện Bảo Hựu, phố xá liên tiếp, buôn bán 

đông vui, cây cau mọc như rừng, quả sai và lớn, 

cho nên có tiếng là “cau Mĩ Lung”; Chợ Thiện 

150)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, tập 5, tr.168.

Thượng)촌에 있는 롱호 시장]은 임자년 숙종 8년(1732)

에 개장했으며, 양쪽이 강을 향해 있고 , 시가지가 연결되

어 있으며 길이가 대략 5리이다. 포구 아래에는 나룻배가 

정박해 있으며, 육지에는 관공서가 있고, 음악이 애절하

며, 실로 큰 시가지이다’라고 적고 있다.150)

이외에도 일부 다른 시장들이 롱호 포구의 교역로에 

기여를 했다. 빈빈현 빈썬촌에 있는 빈썬 시장은 상점

들이 밀집해있고 상인과 사람들로 매우 붐볐다. 빈빈현 

먼팃(Mân Thít)강 변에 있는 떤미동(Tân Mĩ Đông)

촌의 떤미동 시장에는 가게에 사람이 많았으며, 빈빈

현 안닌(An Ninh)촌의 안닌 시장에도 많은 상점이 있

고 베트남(낀)족, 중국인 및 까오미엔인들이 여기로 몰

려든다. 떤민(Tân Minh)현의 중심지인 푹한(Phúc 

Hạnh)촌 바비엣(Ba Việt)시장은 시가지가 붐비고, 선

박들이 몰려든다. 바오흐우(Bảo Hựu)현, 쏙싸이(Sóc 

Sãi) 시장은 가게들이 몰려있고 선박들이 붐빈다. 빈랑

으로 유명한 안득(An Đức) 시장은 미룽(Mĩ Lung) 시

장으로도 불리는데, 바오흐우현 관청이 있는 안득촌에 

150)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.168.

Hình 64. Thất Phủ miếu - Vĩnh An cung (Chùa Ông) (1872)
그림 64. 칠부묘-영안궁(1872년 최초 건립)

Hình 65. Chùa Minh Hương (1834)
그림 65. 명향 사찰
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있다. 시가지와 연결되어 있고, 장사가 붐비며, 빈랑나

무가 숲처럼 자라나는데, 열매가 많이 달리고 커서 “미

룽 반랑”이라고 한다. 뚜언응히아(Tuân Nghĩa)현 티

엔미(Thiện Mĩ)촌에 있는 티엔미 시장은, 짜온(Trà 

Ôn)강 동쪽에 열리는데, 가게가 몰려있고, 베트남(낀)

족, 중국인 및 까오미엔인들이 몰리는 곳이다.151)

롱호항에서 거래되는 품목은 무척 다양한데, 쌀, 고

구마, 콩, 과일, 꽃 ,실크, 천, 명주실, 돗자리, 생선, 새

우, 거북이, 자라, 바닷게, 대왕조개 등 각종 해산물 등

이 있다.152)

롱호항의 상품들은 띠엔쟝강을 따라 운송되어 싸댁

까지 가서 까오미엔에서 매매 되거나 혹은 까이배, 미토 

혹은 꼬찌엔강을 따라서 사이곤-쩌런까지 실려간다. 

롱호항에서 거래하는 상인들은 주로 베트남인과 화

교들이었다. 특히 화교들은 롱호하구와 나란하게 민흐

엉 거리를 형성하였다. 화교들은 칠부묘(Miếu Thất 

Phủ, 1872) 혹은 명향묘(Miếu Minh Hương, 1824), 

천후성모 사당(1898) 신앙 회관 건물들을 지었다.

민망 황제(Minh Mệnh, 明命, 1819-1840) 때에는 

선박세를 조세하는 관청을 세우는 것을 무척 중시하였

다. 재위 2년(1821)에는 빈빈현에서 동쪽으로 5리 떨어

진 곳에 롱호 세관이 설치되었다.

재위 18년(1837)에는 뚜언응히아현에서 서북쪽으로 

22리 떨어진 곳에 티엔미 세관을 설치하였다.

같은 해 바오흐우현에서 서북쪽으로 44리 떨어진 곳

에 함루옹 세관을 설치하였다.153)

151)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.170.

152)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.176.

153)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.166.

Mĩ ở thôn Thiện Mĩ huyện Tuân Nghĩa, họp tại 

bờ phía đông sông Trà Ôn, hàng quán trù mật, là 

chỗ tụ họp của người Kinh, người Trung Quốc và 

người Cao Miên.”151)

Hàng hóa được buôn bán ở cảng Long Hồ rất 

đa dạng, gồm các mặt hàng nông sản như lúa 

gạo, khoai, đậu, trái cây, hoa, lụa, vải, tơ, bông 

gai, chiếu, các loại hải sản cá tôm, rùa núi, ba ba, 

cua biển, ốc tai voi,...152)

Hàng hóa từ Long Hồ vận chuyển theo sông 

Tiền Giang đưa lên Sa Đéc, buôn bán với Cao 

Miên, hoặc sang Cái Bè, Mỹ Tho, hoặc theo sông 

Cổ Chiên đi ra biển mà đưa hàng về Sài Gòn-

Chợ Lớn. 

Thương nhân buôn bán ở cảng Long Hồ chủ 

yếu là người Việt và người Hoa. Đặc biệt, người 

Hoa đã lập phố Minh Hương kéo dài chạy song 

song với vàm Long Hồ. Người Hoa đã xây dựng 

một số công trình hội quán tín ngưỡng như Miếu 

Thất Phủ (1872) hoặc chùa Minh Hương (1824), 

chùa Bà Thiên Hậu (1898),...

Dưới triều Minh Mạng đã rất chú trọng đến 

việc đặt các trạm cửa quan đánh thuế tàu thuyền, 

như cửa quan Long Hồ ở cách huyện Vĩnh Bình 5 

dặm về phía đông. Năm Minh Mệnh thứ 2 (1821), 

đặt cửa quan đánh thuế.

Cửa quan Thiện Mĩ ở cách huyện Tuân Nghĩa 

22 dặm về phía tây bắc. Năm Minh Mệnh thứ 18 

(1837) đặt cửa quan đánh thuế.

Cửa quan Hàm Luông ở cách huyện Bảo Hựu 

44 dặm lệch về phía tây bắc. Năm Minh Mệnh thứ 

18 (1837) đặt cửa quan đánh thuế.153) 

151)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
tr.170.

152)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập5, 
tr.176.

153)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập5, 
tr.166.



164

3. Hệ thống thương cảng ở Nam Bộ từ thế kỉ 17 đến 20

Từ sự kiện lịch sử năm 1757, vua Cao Miên đã 

dâng đất Tầm Phong Long (trải từ Châu Đốc qua 

Sa Đéc xuống đến bãi biển Bạc Liêu), do sách 

lược phòng thủ của Nguyễn Cư Trinh nhằm ngăn 

ngừa người Cao Miên và Xiêm La sang đánh phá, 

chúa Nguyễn cho đặt đạo Đông Khẩu ở Sa Đéc, 

đạo Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu Đốc ở Hậu 

Giang, dùng quân Long Hồ bảo vệ các đạo này.154)

Vùng đất Đông Khẩu Đạo (bao gồm các huyện 

Châu Thành, thị xã Sa Đéc, huyện Lai Vung và 

huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp ngày nay).Tiền 

đồn Đông Khẩu đạo được thiết lập ở bờ phía nam 

sông Sa Đéc (thôn Vĩnh Phước). Từ lúc này, vùng 

đất Sa Đéc hoang vu xưa chính thức trở thành 

lãnh thổ của Việt Nam (nay thuộc thị xã Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp).

Tại vùng đất Sa Đéc từ thế kỉ 16-17 đã có lưu 

dân người Việt đến khẩn hoang sinh sống. Sau 

khi chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam, 

chúa Nguyễn đã khuyến khích lưu dân từ miền 

Trung vào khai hoang ở các khu vực của miền 

154)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.103.

1757년 사건 때부터, 까오미엔왕은 떰퐁롱(Tầm 

Phong Long, 쩌우독에서 부터 싸댁을 거쳐 박리에우 해안

까지 이어지는 땅)을 바쳤고, 까오미엔과 참파인들의 침

략을 막고자 하는 응우엔끄찐의 노력에 의해 응우엔 군

주는 싸댁에 동커우도(道), 띠엔쟝에 떤쩌우도 허우쟝

에 쩌우독도를 두고 롱호군을 이용하여 이 도를 보호하

였다.154)

동커우도는 오늘날 동탑(Đồng Tháp)성과 쩌우타

인현, 싸댁시, 라이붕(Lai Vung)현, 랍보(Lấp Vò)현 

등을 포함한다. 전둔(Tiền đồn, 前屯) 동커우도는 싸

댁[빈프억(Vĩnh Phước)]강 남쪽변에 설립되었다. 이

때부터 황무지였던 옛 싸댁 땅이 정식으로 베트남 영

토가 되었다.

싸댁 지역은 16-17세기에 이미 베트남 유민들이 와

서 개간하며 살았다. 공식적으로 베트남 영토로 병합된 

이후로 응우엔 군주는 중부 지방의 유민들이 와서 싸

댁을 포함한 남부지역을 개간할 것을 독려했다. 베트남

인들 이외에도, 화교들이 와서 함께 개간을 하고, 쌀과, 

과일을 심고 농사를 하며 임산물과 해산물을 채취했다. 

154)　찐화이득, 『가정성통지』, p.103.

3.6. �싸댁 무역항3.6. Thương cảng Sa Đéc
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Nam, trong đó có Sa Đéc. Bên cạnh người Việt 

còn có người Hoa, cùng nhau mở mang trồng trọt 

nông sản gồm lúa gạo và trái cây, khai thác lâm 

sản, thủy sản. 

Với vị trí trung tâm của Nam Bộ, là đầu cầu nối 

liền miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hệ thống 

sông ngòi, kênh rạch ở Sa Đéc rất dày đặc, thuận 

lợi cho việc lưu thông bằng đường thủy, hình thành 

bến thuyền và các chợ quán buôn bán hàng hóa.

Sa Đéc nằm giữa hai con sông Tiền và sông 

Hậu, đây là hai con sông lớn nhất của khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long. 

Sông Sa Đéc ở bờ phía nam sông Tiền Giang, 

cách huyện Vĩnh An 8 dặm về phía bắc, rộng 21 

trượng, sâu 28 thước, nước trong và lành, vườn 

ruộng mở mang, dân giàu và đông đúc. Trước kia 

đạo Đông Khẩu đóng ở phía nam, phố chợ liên 

tiếp ở phía bắc, thuyền bè tụ tập, bên tả có bến 

Tiên Phố, bên hữu có bãi Phượng Nga, lại có la 

남부의 중심적인 위치로, 동쪽 지방과 서남부를 연

결한다. 싸댁의 하천과 운하 체계는 무척 조밀하고, 운

하 교통이 편리해서 나루터와 상품 거래 시장이 형성되

었다.

싸댁은 띠엔쟝강과 허우쟝강 사이에 위치해 있는데, 

이것이 메콩강 평야 지역에서 가장 큰 두 하천이다.

싸댁강은 띠엔쟝강 남쪽에 있는데, 빈안현에서 북

쪽으로 8리가 떨어져 있고, 폭이 21장, 깊이가 28자이

다. 물이 깊고 좋으며, 밭이 넓고, 주민들이 부유하고 

많았다. 동커우도는 남쪽에 있었는데, 시가지가 북쪽으

로 계속해서 이어지고, 선박들이 모여들었다. 동커우도

의 좌안은 띠엔포(Tiên Phố) 포구가 있고 우안에는 프

엉응아(Phượng Nga)강 변이 있었으며, 나성이 있어

서 경승지라고 부를 수 있다.155) 쩌꼰(Chợ Cồn) 운하

는 작은 운하이지만 무척 중요하다. 띠엔쟝강에서 장사

155)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.203.

Hình 66. Vị trí thương cảng Sa Đéc
그림 66. 싸댁 무역항 중심지

Sông Tiền Giang  

띠
엔

쟝
강

Thương cảng Sa Đéc
싸댁 무역항
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thành hộ vệ, có thể gọi là thắng cảnh.155)

Rạch Chợ Cồn là con rạch ngắn nhưng rất quan 

trọng. Các tàu thuyền buôn bán trên sông Tiền 

Giang muốn vào Châu Thành, Sa Đéc thì bắt buộc 

phải đi theo con rạch này.

Ngoài ra còn có rạch Cần Thơ nối thông Sa Đéc 

với Cần Thơ.

Từ đây người Việt, người Hoa chính thức khai 

khẩn, lập nghiệp, làm ăn buôn bán. Chẳng bao 

lâu, trên địa bàn của đất Đông Khẩu Đạo thành 

lập được trên 60 thôn làng. Dân cư tập trung ngày 

một đông, nhiều tụ điểm cư dân hình thành ở 

hai bên bờ sông Tiền, sông Hậu: Cường Oai (Lai 

Vung), Cường Thành (Lấp Vò)… Sa Đéc hình 

155)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
tr.203.

하는 선박들은 쩌우탄과 싸댁으로 가기 위해 반드시 이 

운하를 지나야 했다.

이외에도 싸댁과 껀터를 연결하는 껀터 운하가 있다.

여기에서 베트남인, 화교들은 정식으로 개간을 하

고, 사업을 했으며 장사를 했다. 얼마 되지 않아 동커우

도 지역은 60개의 마을을 이루게 되었다. 인구가 나날

이 늘었으며, 끄엉오아이(Cường Oai), 라이붕, 끄엉탄

(Cường Thành), 랍보 등 띠엔쟝강, 허우쟝강 변 양안

에 주민들이 모이는 곳이 형성되었다. 싸댁은 오래전부

터 형성되었는데, 동커우도가 생기기 전에 이곳은 붐비

는 거래 시가지의 발전 조건이 형성되고 나아가 메콩델

타에서 큰 상업 중심지가 되었다. 

마을 옆에는 베트남인들의 사당과 사원 등이 있고 

밖에는 화교가 세운 끼엔안궁(Kiến An Cung, 建安

宮), 천후성모 사당과 그들의 조상과 직업에 관련된 사

Hình 67. Dấu tích cảng thị Sa Đéc xưa, nay vẫn còn chợ Sa Đéc bên sông Sa Đéc dọc đường Nguyễn Huệ
그림 67. 싸댁강과 응우옌후에 도로를 접하여 싸댁 무역항이 위치한다.
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Hình 68. chợ Sa Đéc bên sông Sa Đéc dọc đường Nguyễn Huệ
그림 68. 싸댁강과 응우옌후에 도로를 따라 형성된 싸댁 시장

thành từ lâu, trước khi Đông Khẩu Đạo ra đời, nay 

lại có điều kiện phát triển hơn với phố thị buôn 

bán tấp nập, trở thành một trung tâm thương mại 

lớn ở đồng bằng sông Cửu Long lúc bấy giờ. 

Bên cạnh đình, chùa, miếu mạo của người Việt 

là chùa Ông (Kiến An Cung, Thạnh Đức Cung, 

Nghê Thanh Cung), chùa Bà Thiên Hậu và các 

miếu vạn, miếu tổ nghề của người Hoa… 

Đầu thế kỉ 18, Trịnh Hoài Đức đã mô tả chợ 

Sa Đéc, còn gọi là chợ Vĩnh Phúc, ở về phía đông 

phố huyện Vĩnh An. Phố chợ nằm dọc theo hai 

bờ sông, nhà cửa hai bên nối nhau san sát liên 

tiếp kéo dài đến 5 dặm, dưới sông có nhà làm 

trên bè tre, gác làm phòng ốc, đậu thành hàng dài 

sát nhau, buôn bán tơ lụa, trừu, đoạn, đồ dùng 

từ phía nam bắc chở đến, hoặc bán các thứ dầu 

rái, than, mây, tre, cá, khô, muối, mắm,… trên bờ 
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dưới sông có trăm thứ hàng hóa tốt đẹp. Thật là 

nơi phồn hoa tráng lệ.”156)

Sa Đéc trở thành trung tâm sản xuất, thu gom, 

tập kết lúa gạo, trái cây (chủ yếu là xoài và cam 

rất ngon ngọt), lâm sản (mật ong, sáp ong, gỗ 

cây), thủy sản (tôm cá và hàng hóa khác của địa 

phương rồi dùng ghe thuyền chở bán sang Cao 

Miên, Sài Gòn - Chợ Lớn, hoặc đi các nơi khác.

Phần đông người Hoa chiếm ưu thế về hoạt 

động buôn bán. Họ nắm giữ các ngành nghề 

quan trọng. Phố xá dựng quán hàng san sát, gồm 

có các loại hàng hóa, thuốc Bắc, vật liệu kiến trúc 

gạch ngói, tiệm ăn,...

Các nghề thủ công sản xuất như nghề thợ bạc, 

làm gạch ngói, rất có tiếng ở Sa Đéc.

Từ cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, nghề thợ bạc 

của Sa Đéc đã nổi danh với nhiều thợ bạc giỏi. 

Năm 1870, tiệm thợ bạc đầu tiên được lập ở Tân 

Phú Đông, Sa Đéc. Nhiều đồ nữ trang được sản 

xuất rất tinh xảo, các phu nhân, tiểu thư nhà giàu 

đều rất thích, dần dần các tỉnh kế cận cũng kéo 

đến mua trang sức ở đây. Sản phẩm trang sức ở Sa 

Đéc đã tham gia cuộc thi ở Pháp (1878), ở Bỉ (1885, 

1892) đều được bằng khen vinh dự, sau được vua 

156)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.120.

당(萬墓, 祖墓)이 들어섰다.

18세기 초 찐화이득은 싸댁 시장을 설명하고, 시장

을 빈안(Vĩnh An)현 시가지 동쪽의 빈푹(Vĩnh Phúc) 

시장이라고 불렀다. 

시장은 양쪽 강변을 따라 있으며, 양안의 주택은 서로 가

깝게 붙어서 길이가 5리에 이르렀다. 하천 아래에는 대나

무로 만든 2층 가옥들이 있었고, 배들이 서로 길게 붙어 

정박을 했으며, 비단, 명주실, 기물 등 남북의 물건들이 실

어져 왔으며, 혹은 이행나무(Dipterocarpus alatus), 숯, 

등나무, 대나무, 건어물, 소금, 젓갈 등을 팔았다. 강가와 

강 위에서 좋은 물건 수백가지를 팔았다. 실로 번화한 곳

이었다.156)

싸댁은 지방의 미곡, 과일(주로 맛있는 망고와 감귤), 

임산물(벌꿀, 밀랍, 목재), 수산물(새우, 어류) 및 기타 상

품의 생산지, 수매, 집결 중심지가 되었고 나룻배를 이용

해서 고면, 사이곤-쩌런이나 혹은 다른 곳으로 실어가 팔

았다.

대다수의 화교들은 거래활동에서 우위를 점하고 있

었다. 그들은 중요한 직업들을 장악하고 있었으며 시

가지에는 각종 물품, 한약재, 벽돌기와, 건축자재, 식당 

156)　찐화이득, 『가정성통지』, p.120.

Hình 69. Kiến An Cung (1924-1927)
그림 69. 끼엔안궁(1924-1927)

Hình 70. Thất Phủ Thiên Hậu Cung (1867)
그림 70. 칠부천후궁(1867년 건립)
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Khải Định tặng khuê bài kim khánh. Đồ trang sức 

ở Sa Đéc chở thành mặt hàng đáng giá cho các lái 

thương mang đi bán ở các vùng miền gần xa.

Từ đầu thế kỉ 20, ở Vĩnh Long và Sa Đéc đã có 

lò gạch. 

Năm 1920, ở Sa Đéc đã có 9 lò gạch, trong đó 

7 lò gạch là của người Hoa, 2 lò là của người Việt 

làm chủ. Năm 1923, sản phẩm gạch ngói của Vĩnh 

Long và Sa Đéc tham gia cuộc thi tại hội chợ Hà 

Nội và đạt kết quả tốt nhất.157)

Thông thường các lò gạch thường ở vị trí mé 

sông để vận chuyển dễ dàng. Gạch ngói Sa Đéc 

chất lượng tốt nên được các lái thương chú ý và 

thường đem ghe thuyền đến mua. Nhà nước cũng 

thường ưu tiên chọn gạch ngói Sa Đéc xây dựng 

các công trình công cộng, bệnh viện, trường học, 

dinh thự,...

Phát triển của chợ Sa Đéc là bước ngoặt quan 

trọng trong tiến trình kinh tế - xã hội của Đông 

Khẩu Đạo và cả đồng bằng sông Cửu Long. Nó 

đánh dấu thành công bước đầu của công cuộc 

khai hoang, kích thích vùng Đồng Tháp Mười, 

vùng Tây sông Hậu phát triển, nó còn là chợ đầu 

mối tập trung hàng hóa chuyển đi Mỹ Tho, Sài 

Gòn, Nam Vang,... góp phần hình thành nền kinh 

tế hàng hóa ở khu vực.

157)　�Huỳnh Minh, Sa Đéc xưa và nay, sách sưu khảo, 1971, tr. 295, 
296.

등 상점들이 줄을 이었다.

은세공, 벽돌기와 제조 등의 수공생산업이 싸댁에서 

유명했다.

19세기 말에서부터 20세기 초까지, 싸댁은 은세공과 

뛰어난 은세공사들로 유명했다. 1870년 최초의 은세공 

상점이 싸댁의 떤푸동(Tân Phú Đông)에 설립되었다. 

섬세한 여성 장신구가 다량으로 생산되었고, 부유한 부

인들과 처자들이 매우 좋아하였으며, 점차로 인근 성에

서도 이곳에 와서 장신구를 사갔다. 싸댁의 장신구들은 

프랑스 경연대회(1878), 벨기에 경연대회(1885, 1892)

에 참여하여 명예로운 수상을 하였고, 나중에 카이딘

(Khải Định) 황제가 규패금경(圭牌金磬)을 하사하였

다. 싸댁의 장신구는 상인들에게는 고가의 품목이 되어 

원근지역으로 팔려나갔다. 

20세기 초부터 빈롱과 싸댁에는 벽돌 가마가 있었다.

1920년 싸댁에는 9곳의 벽돌 가마가 있었고, 그중 7

곳의 가마가 중국인, 2곳의 가마가 베트남인이 주인이었

다. 1923년 빈롱과 싸댁의 생산품들은 하노이 전람회에

서 경연대회에 참가해서 가장 좋은 결과를 달성했다.157)

통상적으로 벽돌 가마는 쉽게 운반할 수 있게 강 입

구에 위치한다. 싸댁의 벽돌은 품질이 좋아서 상인들의 

시선을 끌었고 선박을 가지고 와서 사갔다. 국가에서도 

싸댁의 벽돌을 공공 시설물, 병원, 학교, 관공서 등등을 

짓는데 우선적으로 선택했다.

싸댁 시장의 발전은 동커우도와 메콩델타 전체의 경

제사회 발전에 중요하고도 괄목할만한 행보였다. 그것

은 동탑므어이(Đồng Tháp Mười) 지역의 개간 초기의 

성공과 허우쟝강 서쪽 지방의 발전에 이정표를 찍었을 

뿐만 아니라, 미토, 사이곤, 남방(프놈펜)으로 운반하는 

상품이 모이는 중계시장으로서 지역의 상품경제 형성

에 기여하였다.

157)　후인민, 『과거와 현재의 싸댁』, 1971, pp.295-296.
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Dựa trên các cứ liệu lịch sử cho thấy sự di cư 

vào vùng đất miền Nam của cư dân Việt đã có từ 

thế kỉ 16-17, từ những cuộc nội chiến Lê - Mạc, 

Trịnh - Nguyễn liên miên mà dân miền Bắc và 

miền Trung Bộ đều phải bỏ xứ tha hương. Khi 

đó chỉ có đường biển là thuận lợi nhất, các loại 

thuyền, ghe, bè tre gỗ nghèo nàn đã đưa họ đến 

vùng đất sình lầy dù nhiều chướng khí khó sống 

nhưng lại có sự tự do. Nhóm người Việt lưa thưa 

cùng với những nhóm người dân tộc thiểu số 

khác như người Mạ, Stiêng, người Khmer,.. đã 

khai thác nguồn thức ăn của thiên nhiên, khai 

hoang trồng lúa, trồng rau trái, bắt thú rừng chim 

trời để tìm cách sinh tồn. Và vùng đất Sài Gòn - 

Prey Nokor lúc bấy giờ là đất giồng cao ráo (khu 

vực Chợ Lớn ngày nay), bên cạnh Đồng Nai - Bà 

Rịa, đã nghiễm nhiên trở thành điểm đến của 

dân phiêu tán.

Sự kiện năm 1620, chúa Nguyễn gả con gái là 

công chúa Ngọc Vạn cho vua Cao Miên là Chey 

Chetta II. Công chúa Ngọc Vạn đã đem theo 

nhiều người Việt đến đất Cao Miên, trong đó 

có người được tuyển làm quan trong triều đình, 

사료에 의거하여 추정컨대 베트남인들의 남부 지역 

이주는 16-17세기부터 계속된 레-막 왕조, 찐-응우옌 군

주의 계속되는 내전으로 북부와 중부 주민들은 모두 고

향을 버리고 타향살이를 해야 했다. 그때는 바닷길만

이 가장 편리했고, 나룻배 등의 각종 선박과 빈루한 뗏

목들도 그들을 비록 삶의 여건이 어렵지만 자유가 있는 

진흙 웅덩이 땅으로 가게 했다. 베트남인 집단은 마족, 

스띠엥족, 크메르족 같은 다른 소수민족 그룹들과 함께 

자연의 먹거리를 채취하고, 토지를 개간하여 벼와 채소

를 심고, 산짐승과 날짐승을 잡아 생존을 모색했다. 당

시 사이곤-프레이 노코(오늘날 쩌런 지역)는 건조한 삼

각지였고, 자연스레 피난민들의 종착지가 되어 있던 동

나이-바리아 옆에 있었다.

1620년 응우옌 군주가 딸인 응옥반 공녀(公女)를 까

오미엔왕인 체이체따 2세에게 시집보낸 사건이 있었

다. 응옥반 공녀는 수많은 베트남인을 거느리고 까오미

엔 땅에 갔고, 그 중에는 조정의 관리가 된 사람도 있었

으며, 다른 사람들은 수공업 생산 공장을 열기도 했고, 

거래를 위한 상점을 조성하기도 했다. 1623년 까오미

엔왕의 승인으로 응우옌 군주는 프레이 노코르(사이곤-

3.7. �사이곤-쩌런 무역항3.7. �Thương cảng �
Sài Gòn - Chợ Lớn
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một nhóm người khác thì mở xưởng sản xuất 

thủ công và hình thành các thương điếm buôn 

bán hàng hóa. Năm 1623, được sự chấp thuận 

của vua Cao Miên, chúa Nguyễn đã cho lập cơ sở 

trạm thu thuế hàng hóa ở Prey Nokor (Sài Gòn - 

Chợ Lớn) và Kas Krobei (Bến Nghé).158) Đây là sự 

kiện khởi đầu cho những bước nam tiến chính 

thức của chúa Nguyễn. Như vậy, từ đầu thế kỉ 

17, xứ Sài Gòn hoang sơ đã xuất hiện hoạt động 

giao thương và mở xưởng sản xuất thủ công của 

người Việt, dần dần trở thành trung tâm buôn 

bán đông đúc.

Cùng với quá trình khai hoang, mở mang bờ 

cõi phương Nam, đón nhận sự gia nhập cộng 

đồng với các cư dân Khmer, người Chăm, người 

Hoa, cùng các dân tộc thiểu số Mạ, Stiêng, Kơho, 

Chơro, Mnông,.... trên những vùng đất đã khai 

hoang ở Đồng Nai - Biên Hòa, Mỹ Tho, Sài Gòn,... 

năm 1698, chúa Nguyễn đã chính thức thành lập 

các đơn vị hành chính quản lý vùng đất mới, 

trong đó xứ Sài Gòn lập làm huyện Tân Bình, 

dựng dinh Phiên Trấn. Cũng trong năm đó, con 

cháu người Hoa kiều cũng được cho lập thành xã 

Minh Hương ở Sài Gòn. Họ nắm trong tay việc tổ 

chức buôn bán thương mại.159)

Năm 1735, Thiện Chánh hầu và Nghi Biểu hầu 

Nguyễn Cư Trinh chỉ huy tướng sĩ 5 dinh (Bình 

Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, Phiên Trấn, Long 

Hồ) đi kinh lược đất Cao Miên, quan quân đồn trú 

ở xứ Bến Nghé, lập doanh trại gọi là Đồn Dinh (nay 

là khu chợ Điều Khiển, thôn Tân Mỹ).160)

Sau sự kiện 1776-1777, nhà Tây Sơn đánh phá 

Cù Lao Phố tức Nông Nại Đại Phố hay còn gọi là 

158)　�Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, sđd, tr.400-402.

159)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.57.

160)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.57.

쩌런)과 카스 크로베이(벤응에)에 조세 징수기관을 설

치하였다.158) 이것이 바로 응우옌 군주가 행한 공식적

인 남진 행보의 시작이었다. 이렇게 17세기 초 황폐했

던 사이곤에서 무역활동이 시작되었고, 베트남인의 수

공예품 생산 공장이 세워졌으며, 점차로 붐비는 거래 

중심지가 되었다.

개간 과정과 함께 남부 경계도 확대되었고, 크메르, 

참파, 화교 거주민들도 공동체에 가입을 하게 되었다. 마

족, 스티엥족, 꺼오족, 크로족, 므농족 등의 소수민족들

과 함께 이미 개간이 되었던 동나이-비엔호아, 미토, 사

이곤에서, 1698년 응우옌 왕조는 공식적으로 새로운 땅

을 관리할 행정 단위를 설립하였다. 그중에 사이곤은 떤

빈현이 세워지고 피엔쩐진이 들어섰다. 역시 같은 해에, 

화교들의 후손들이 사이곤에서 민흐엉사를 설립하게 되

었다. 그들은 이 지역의 상거래를 휘어잡게 되었다.159)

1735년 티엔짠(Thiện Chánh, 善正侯)와 응히비

에우(Nghi Biểu)의 응우옌끄찐이 지휘하는 5진[빈캉

(Bình Khang), 빈투언, 쩐비엔, 피엔쩐, 롱호]의 장수

들이 까오미엔 땅으로 가서, 관군이 벤응에에 주둔하

고, 오늘날 떤미(Tân Mỹ)촌 디에우키엔(Điều Khiển) 

시장 지역에 둔영(Đồn Dinh, 屯營)을 설치하였다.160)

1776-1777년 떠이선 왕조가 꾸라오포(농나이다이

포, 쩌런이라 불리던 곳)를 불태운 사건 이후 시장과 시

가지가 심각하게 파괴됐으며, 수많은 사람들이 여기를 

떠나 살 곳을 찾아 갔다. 그 중에 대다수가 화교 상인들

로 사이곤 지역으로 옮겨가 민흐엉사와 합쳐 살면서 지

금에 이르기까지 다른 상업지를 세워가고 있다.161) 쩌

런이란 이름도 사이곤 지역으로 가져가 새로운 거래 중

심지로 발전했다.(오늘날 호찌민시의 5-6군에 속함)

이처럼 사이곤 무역항은 공식적으로 1778년부터 빠

158)　판코앙, 『당쫑 지역의 베트남 역사』, pp.400-402.

159)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.57.

160)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.57.

161)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.24.
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Chợ Lớn, chợ búa cùng phố xá bị tàn phá nặng nề, 

nhiều nhóm người phải rời bỏ nơi đây để tìm chỗ 

sinh sống làm ăn, trong đó chủ yếu là các thương 

gia người Hoa đã chuyển đến khu vực Sài Gòn, sáp 

nhập với xã Minh Hương sinh sống và lập những 

cơ sở thương mại khác cho đến nay...161) Cái tên 

Chợ Lớn cũng được mang theo đến khu vực Sài 

Gòn phát triển trung tâm buôn bán mới (nay là 

Quận 5 và Quận 6, thuộc Tp. Hồ Chí Minh). 

161)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.24.

르게 형성되고 발전했으며, 사이곤-쩌런과 벤응에(벤응

에는 이후에 사이곤이라는 지명으로 불리게 되었다) 시

장이라는 두 개의 대형 중심 시장을 갖게 되었다. 그러

나 초기에는 새로운 신포구의 거래가 조직적으로 이루

어지지 않았기 때문에 어려움이 많았다. 『가정성통지』

에 사이곤-쩌런의 시장에 대해 다음과 같이 적고 있다.

떠이선이 난리를 일으킨 후로 관군은 모두 피엔안진으로 

왔고, 상선 역시 떤빈(사이곤)강으로 떠나와 정박했기에 

정세가 바뀌었다. 포구에 도착한 선박은 돌보는 큰 주인이 

없어서 자잘한 소매 시장으로 짐을 지어 날라야 했고, 토

Hình 71. Vị trí trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn và Bến Nghé
그림 71. 사이곤-쩌런과 벤응에 무역항 중심지

Sông Sài Gòn
사이곤강

Kênh Tẻ
때 운하

Sài Gòn - Chợ Lớn
사이곤-쩌런

Bến Nghé
벤응에
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Như vậy, thương cảng Sài Gòn chính thức hình 

thành và phát triển nhanh từ năm 1778, gồm 

hai chợ trung tâm lớn là Sài Gòn - Chợ Lớn và 

chợ Bến Nghé (Bến Nghé sau này cũng được gọi 

luôn cùng tên là Sài Gòn). Tuy nhiên, giai đoạn 

đầu, việc buôn bán ở thương cảng mới chưa có 

tổ chức nên gặp rất nhiều khó khăn. Gia Định 

thành thông chí có viết: “Từ khi Tây Sơn dấy 

loạn, quan quân về cả ở trấn Phiên An, thuyền 

buôn cũng dời theo đậu ở sông Tân Bình (sông 

Sài Gòn), nên tình thế đã thay đổi, thuyền cập 

bến không có chủ lớn bao trữ, nên phải gánh 

산품을 수매해 돌아가려해도 동서로 묻고 찾고 해야 해서 

곤욕스러웠다. 게다가 강도 사기꾼들을 만나 상품을 뺏기

기도 하는데, 잃어버린 양이 적으면 선주가 감당하고 돌아

가지만 많은 양을 잃어버리면 선박을 정박하고 그 놈들을 

잡기 위해 겨울을 나기도 했는데, 그런 일들은 장사치들을 

무척이나 힘겹게 했다.162)

사이곤 무역항의 거래는 떠이선 왕조와 응우옌 군주 

간의 갈등에 의해 수많은 어려움에 봉착할 때도 많았

162)　�찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.20.

Hình 72. �Bản đồ Tỉnh Gia Định với hai khu trung tâm thương cảng Sài Gòn (Chợ Lớn) và Bến Nghé�
Bản đồ của Trần Văn Học năm 1815

그림 72. 쟈딘성 지도(1815)
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đến các chợ bán lẻ linh tinh, khi muốn mua 

thổ sản đem về thì phải đi tìm đông, hỏi tây, rất 

nhọc nhằn. Lại gặp bọn côn đồ lừa gạt lấy hàng, 

nếu mất ít thì chủ thuyền gắng chịu mà về, nếu 

mất nhiều thì phải đậu thuyền qua mùa đông để 

truy tìm bọn đó, việc ấy làm cho những người 

buôn vô cùng cực khổ”162)

Việc buôn bán của thương cảng Sài Gòn cũng 

có lúc gặp nhiều khó khăn do mâu thuẫn giữa 

nhà Tây Sơn và chúa Nguyễn. Năm 1782, khi thấy 

người Tàu theo giúp Nguyễn Ánh, quân Tây Sơn 

đã trả thù người Tàu ở khu vực Sài Gòn, khiến 

cho việc buôn bán ở đây vô cùng khó khăn. Gia 

Định thành thông chí viết: “... Phàm người Tàu 

không kể mới cũ, binh lính hay thương buôn, đều 

bị Nguyễn Nhạc giết tất cả hơn 10.000 người. Từ 

Bến Nghé đến sông Sài Gòn, tử thi chất chồng 

ngổn ngang, xác quăng xuống sông làm nước 

nghẽn không chảy được nữa. Cách 2, 3 tháng sau 

người ta không dám ăn cá tôm dưới sông. Còn 

hàng hóa của người Tàu như sa, lụa, trà, thuốc, 

hương, giấy,... đều đem quăng xuống sông mà 

không ai dám lấy. Sang năm sau, loại trà xấu 1 

cân có giá lên đến 8 quan, 1 cây kim bán đến 1 

mạch tiền, các hàng hóa khác đều cao giá, người 

dân đều khốn khổ theo.”163)

Tuy nhiên, thời gian về sau, việc buôn bán tại 

trung tâm các bến cảng đã có tổ chức, chủ yếu 

vẫn là người Hoa đứng ra tổ chức. Sau được chính 

sách phát triển của nhà Nguyễn nên thương cảng 

Sài Gòn ngày càng hưng thịnh, việc xuất nhập 

khẩu hàng hóa tại các bến thuyền thu hút rất 

đông thương thuyền trong nước và quốc tế.

Việc vận chuyển đến các khu vực chợ cảng ở 

162)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.20.

163)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.48.

다. 1782년 중국인이 응우옌아인을 따라 돕는 것을 보

고 떠이선 군은 사이곤 지역에 있는 중국인들에게 복수

를 하여 이곳의 장사를 너무나 어렵게 만들었다. 이러

한 상황에 대해 『가정성통지』에 다음과 같이 설명하고 

있다.

남녀노소, 상인과 병사를 구분하지 않고 모두 응우옌냑

(Nguyễn Nhạc, 阮岳, 1778-1793, 떠이선 왕조의 1대 황

제)에게 살해된 자가 모두 만 명이 넘었다. 벤응에에서 사

이곤강까지 사체가 널려 쌓여있고, 돗자리에 말아 강에 버

려진 시체로 인해 물이 더 이상 흐르지 못했다. 2-3달 간

격으로 사람들은 강의 물고기와 새우를 감히 먹지 못했다. 

중국인들의 물품은 비단, 차, 약, 향, 종이 등이 모두 강에 

버려졌는데 아무도 감히 가져가지 못했다. 다음해에 좋지 

않은 품질의 차 1근이 8관까지 가격이 올랐고, 바늘 1개에 

1맥전(mạch tiền, 陌錢)에 달할 정도로 다른 품목들도 모

두 가격이 높이 올라 모든 사람들이 힘겨워졌다.163)

그러나 나중에는 포구 중심지에서의 거래가 조직적

으로 되었고, 주된 것은 역시 화교들이 나서서 조직하

였다. 이후에 응우옌 왕조의 발전 정책에 힘입어 사이

곤 무역항은 나날이 번성하게 되었고, 각 포구에서 물

품의 수출입은 국내외 상선들을 많이 흡수하게 되었다.

사이곤 무역항의 시장 지역의 운송은 수상교통 체계

에 의한 것으로, 특히 사이곤강, 루옷응어강, 따우후 운

하, Tẻ), 티응에(Thị Nghè)천, 벤응에강, 때(Tẻ) 운하, 

꺼우코(Cầu Kho)강 등의 수로체계가 응우옌 왕조에 

들어와서 만들어졌다.

루옷응어 운하는 마쯔엉(Mã Trường)강이라고도 

불린다. 운하는 1772년 응우옌푹투언(Nguyễn Phúc 

Thuần, 阮福淳, 1766-1775) 군주 시기에 준설되었

다. 운하 준설을 지휘한 사람은 응우옌끄우담(Nguyễn 

Cửu Đàm, 督戰潭恩侯, 응우옌끄우번의 아들)이다. 그

163)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.48.
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đây nhờ vào hệ thống giao thông thủy, đặc biệt 

là hệ thống kênh rạch được đào vào thời nhà 

Nguyễn, như là sông Sài Gòn, sông Ruột Ngựa, 

Kênh Tàu Hũ, rạch Thị Nghè, sông Bến Nghé, 

kênh Tẻ, rạch Cầu Kho,...

Kênh Ruột Ngựa còn được gọi là sông Mã 

Trường. Kênh được đào năm 1772 dưới thời chúa 

Nguyễn Phúc Thuần (1766-1775). Người tổ chức 

đào kênh là Đốc chiến Đàm Ân hầu (Nguyễn Cửu 

Đàm - con trai của Nguyễn Cửu Vân). Sau khi đi 

dẹp loạn Cao Miên về, ông đã huy động binh lính 

đào kênh. Lúc đầu kênh Ruột Ngựa dựa trên một 

con lạch nhỏ: “Trước kia từ cửa Rạch Cát qua 

phía bắc đến Lò Ngói, có vũng nước đọng trâu 

đi, thuyền bè không qua lại được”164) Nguyễn Cửu 

Đàm đã cho quân đào, nắn thẳng dòng nước, 

tạo nên một con kênh thẳng tắp như ruột ngựa 

nên kênh mới có tên là kênh Ruột Ngựa. Kênh 

lại được đào rộng, ghe thuyền qua lại tấp nập, vô 

cùng thuận tiện. Kênh tuy ngắn, chỉ khoảng 3km, 

nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong 

tuyến giao thương đường thủy, là kênh đào đầu 

tiên nối rạch Bến Nghé ra sông Sài Gòn. Nếu đi 

về phía nam từ Chợ Lớn theo kênh Ruột Ngựa ra 

sông Rạch Cát, rẽ trái đi Cần Đước, rẽ phải ra Chợ 

Đệm, Bến Lức rồi đến Vàm Cỏ Đông,.. Đây là con 

đường vận chuyển lúa gạo nối Sài Gòn - Chợ Lớn 

với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Sông Sài Gòn còn có tên là An Thông Hà, sông 

cũ từ cầu Thị Thông qua Sài Gòn đến sông Lao, 

chảy quanh co, nhỏ hẹp, khuất khúc, nước cạn. 

Mùa xuân năm Kỉ Mão (1819) thời vua Gia Long 

năm thứ 18, vua sai Phó Tổng trấn thành Gia Định 

là Thị trung Tả Thống chế Lý Chính hầu Hoàng 

Công Lý giám sát, đốc thúc dân phu trấn Phiên An 

164)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.44.

는 까오미엔의 난을 진압하고 돌아온 후에 병사들을 지

휘하여 운하를 팠다. 처음 루옷응어 운하는 작은 수로

에 불과했다.

이전에 락깟 하구를 지나 북쪽으로 로응오이(Lò Ngói)에 

이르면, 물소가 다니는 물이 고인 곳이 있는데 배가 다닐 

수가 없다.164)

응우옌끄우담은 병사를 동원하여 운하를 준설하게 

하고, 물길을 바르게 한 후, 말의 내장처럼 곧은 수로를 

만들어 비로써 루옷응어 운하라는 이름을 붙일 수 있

게 되었다. 운하는 다시 넓게 정비하여 선박이 분주하

게 왕래할 수 있게 되었고 무척 편리했다. 운하의 길이

는 약 3㎞로 짧지만 수운교통에는 무척 중요한 역할을 

하고 있다. 벤응에 운하에서 사이곤강으로 연결되는 운

하 중에는 첫 번째로 조성하였다. 쩌런에서 남쪽으로 

루옷응어 운하로 가면 락깟강이 나오고, 오른쪽으로 돌

아가면 껀드억(Cần Đước), 오른쪽으로 가면 쩌뎀(Chợ 

Đệm), 벤륵(Bến Lức)에 간 다음에 밤꼬동(Vàm Cỏ 

Đông)에 이른다. 여기는 사이곤 -쩌런을 서남부 각 성

과 이어주고 있는 미곡 운송길이다.

사이곤강은 안통하(An Thông Hà)라고도 불리는

데, 옛 강은 티통(Thị Thông)교에서 사이곤을 지나 라

오(Lao)강으로 굽이굽이 흐르고, 강폭이 좁아졌다가 

물이 말라 사라졌다 다시 이어지기도 한다. 기묘(己卯)

년 가룡제 18년(1819) 봄에 황제가 쟈딘성 부총수인 시

중좌통제(侍中左統制) 리찐(Lý Chính)과 호앙꽁리

(Hoàng Công Lý)에게 감독하게 하고, 피엔안진의 인

부 11,469명을 독촉하여 3편으로 나누고, 관진은 돈과 

쌀을 공급해, 옛 강길을 바꾸고, 새로운 운하로 확대하

고 준설하였다. 티통교에서 시작해서 마쯔엉강(루옷응

어 운하)까지는 길이 2,129심(9리 반에 상당함), 폭 15

심, 깊이 9척인데 양쪽을 폭 8심으로 비워 두었고, 큰 

164)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.44.
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hơn 11.469 suất, chia làm 3 phiên, quan trấn cấp 

tiền gạo, đổi đường sông cũ, đào mở kênh mới. Bắt 

đầu từ cầu Thị Thông thẳng đến sông Mã Trường 

(kênh Ruột Ngựa) dài 2129 tầm 1 thước (tương 

đương 9 dặm rưỡi), rộng 15 tầm, sâu 9 thước, 2 

bên để đất trống rộng 8 tầm, đến đường quan 

rộng 6 tầm. Sông khởi công đào từ ngày 23 tháng 

giêng đến 24 tháng tư thì xong. Vua ban tên gọi là 

sông An Thông. Dòng sông sâu rộng, ghe thuyền 

đậu dài 10 dặm, tùy theo con nước lên xuống mà 

đi lại, cùng nhau chèo chống ca hát, ngày đêm tấp 

nập, là chỗ giao lưu đô hội vô cùng tiện lợi.165)

Phía chợ cảng Bến Nghé có sông Bến Nghé 

là con đường thủy huyết mạch, nối sông Bình 

Dương, Rạch Ong Nhỏ rồi vào sông Sài Gòn, hợp 

lưu với sông An Thông. Sách Gia Định thành 

thông chí có viết: “Ở phủ Tân Bình, trước thành 

Gia Định, tục gọi là sông Bến Nghé, rộng 142 

tầm, sâu 10 tầm, khi nước lên sâu 13 thước ta, 

sông này vừa rộng vừa sâu, những tàu buôn và 

ghe thuyền sông biển trong và ngoài nước ra vào 

không ngớt, trông thấy đầu tàu nối liền, đuôi cột 

buồm chi chít, đủ biết đó là nơi đô hội. Từ bến 

đò trước thành, uốn quanh lên phía tây đến sông 

Bình Đồng (tục gọi là sông Đồng Cháy) qua sông 

Băng Bột (Thủy Vọt), ngược lên thủ sở Tầm Phong 

Tích rồi đến thác lớn Bưng Đàm (Nhồm) là chỗ 

cuối nguồn, tất cả là 462 dặm. Từ bến đò trước 

thành quanh ra phía bắc uốn qua đông xuống cửa 

Tam Giang Nhà Bè, hợp làm sông Phước Bình đổ 

ra cửa lớn Cần Giờ là 142 dặm rưỡi. Hai bên sông 

có nhiều sông nhánh, phía tây nam sông thuộc 

địa giới trấn Phiên An, phía đông bắc thuộc địa 

giới trấn Biên Hòa.”166)

165)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.44.

166)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dịch Lý Việt 
Dũng, tr.41-42.

도로까지는 6심이다. 하천은 정월 23일부터 준설 시공

되어 4월 24일에 끝났다. 황제는 안통강이라는 이름을 

하사했다. 하천은 깊고 넓어 나룻배가 10리 길이나 정

박했고, 물이 오르내리는 것을 따라 왕래했으며 함께 

노를 저으며 노래를 하고, 낮밤으로 붐비고, 무척이나 

편리한 도회 교류지였다.165)

벤응에 포구 시장은 벤응에강에 접해 있다. 벤응에

강은 혈맥 같은 물길로 빈즈엉(Bình Dương)강과 락옹

뇨(Rạch Ong Nhỏ)를 연결하고 사이곤강으로 들어가 

안통강과 합류한다. 『가정성통지』에 다음과 같이 벤응

에강을 설명하고 있다.

쟈딘성 앞쪽의 떤빈부에는 민간에서 벤응에강이라고 부르

는 강이 있는데, 폭은 142심이고 깊이는 10심이다. 물이 

오르면 깊이가 13자가 되는데 이 하천은 넓고 깊이도 깊

어 국내외 상선과 나룻배들이 줄지어서 끊임없이 오가고 

있어 뱃머리가 연결되어 있는 것처럼 보인다. 또한 정박해 

있는 배의 돛대 끝이 빽빽하여 자연히 거기가 도시임을 충

분히 알겠다. 성앞의 포구에서 서쪽으로 굽어 나가면, 빈

동[Bình Đồng, 민간에서는 동짜이(Đồng Cháy)강이라 

부름]에 이르고, 방봇(투이봇, Thủy Vọt)강을 지나 거꾸

로 올라가면 떰퐁띡(Tầm Phong Tích) 경비소가 있고 끝

에는 붕담[Bưng Đàm, 뇸(Nhồm)] 큰 폭포에 이른다. 전

체 길이는 462리이다. 성 앞에 있는 포구에서 북쪽으로 구

부러져 동쪽으로 내려가면 땀쟝(Tam Giang)강 냐베 하

구로 합쳐져서 프억빈(Phước Bình)강을 만들고 껀져 하

구로 나가는데 142리 반이다. 하천 양쪽으로 지류가 많고 

하천 서남쪽으로는 피엔안진, 동북쪽으로는 비엔호아진에 

속한다.166)

『대남일통지』에도 벤응에강에 대해 설명하고 있다.

응으우쯔(Ngưu Chử, 벤응에강)강은 빈즈엉현에서 북쪽

165)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.44.

166)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, pp.41-42.
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Sách Đại Nam nhất thống chí cũng có chép về 

sông Bến Nghé: “Sông Ngưu Chử (Bến Nghé): ở 

cách huyện Bình Dương 5 dặm về phía bắc, có 

tên nữa là sông Tân Bình, phát nguyên từ thác 

lớn Bưng Đàm, chảy về phía đông qua thủ sở Tầm 

Vông, đến sông Băng Bọt qua sông Bình Đồng, 

đến bến đò trước tỉnh thành, rồi chuyển về phía 

bắc, xuống phía đông vào ngã ba Nhà Bè, hợp với 

sông Phúc Bình, lại chảy chừng 142 dặm, đổ ra 

으로 5리이고, 떤빈강으로 불리기도 한다. 븡담 폭포에서 

발원하여 동쪽으로는 떰봉(Tầm Vông)을 지나 방봇강에 

와서 빈동강을 지나 성도 앞 포구 이르른 후에 북쪽으로 

움직여, 동쪽으로 내려가 냐베 삼거리로 간다. 푹빈(Phúc 

Bình)강과 합해진 후, 다시 대략 142리쯤 흘러, 껀져 바

다로 흘러간다. 하천 양쪽에는 수많은 지류가 있고, 서남

쪽에는 쟈딘 경계, 동북쪽은 비엔호아 경계지역이다. 하천 

바닥은 넓고 깊어 베트남뿐만 아니라 외국의 상선들도 연

Hình 73. Kênh Tàu Hũ, Bến Bình Đông với các chành điếm (kho hàng)
그림 73. 따우후 운하와 빈동 포구의 창고
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biển Cần Giờ. Hai bên sông nhiều chi lưu, phía 

tây nam là địa giới tỉnh Gia Định, phía đông bắc 

là địa giới tỉnh Biên Hòa. Lòng sông rộng và sâu, 

thuyền buôn nước ta cùng các nước liên tiếp nhau 

buồm cột lươn lướt, là một chỗ đại đô hội.”167)

Sài Gòn có ưu thế là gần Mỹ Tho và Long Hồ. 

Do có hệ thống kênh rạch tương đối thuận lợi với 

tàu thuyền trọng tải vừa và nhỏ, nên việc chuyên 

chở lúa gạo và các sản phẩm từ Tiền Giang đến 

thương cảng Sài Gòn (Chợ Lớn) và Bến Nghé khá 

thuận lợi. Theo đường kênh Bảo Định - Vũng 

Gù nối liền sông Vũng Gù qua sông Mỹ Tho, tức 

là nối Vàm Cỏ Tây sang Tiền Giang. Từ Vũng 

Gù thông qua Vàm Cỏ Đông sang Bến Lức, theo 

đường nước đến Ba Cụm, rồi theo sông Bình Điền 

đến Sài Gòn - Chợ Lớn.

Sài Gòn - Chợ Lớn là khu vực đông người Hoa 

sinh sống nằm ven kênh Tẻ trải dài từ Quận 5 và 

Quận 6 ở Sài Gòn nay. Ở đây có nhiều chùa, đình 

và hội quán của người Hoa, như chùa Bà Thiên 

Hậu, đình Minh Hương Gia Thạnh, Hội quán Hà 

Chương, Hội quán Ôn Lăng, Hội Quán Nghĩa An, 

Hội Quán Nhị Phủ, Hội Quán Sùng Chính... Ngoài 

ra, ở đây còn các chợ luôn là những đầu mối bán 

sỉ cùa thành phố, như chợ An Đông, chợ Xã Tây, 

chợ Bàu Sen, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, chợ 

vải Soái Kình Lâm,... Tại đây có nhiều quán ăn và 

tiệm thuốc bắc của người Hoa lẫn thuốc nam của 

người Việt (Khu phố cổ Hải Thượng Lãn Ông). 

Dọc bên kênh Tàu Hũ có khu vực bến Bình Đông 

là nơi tập trung các kho chành cất trữ hàng hóa. 

Hiện nay, dấu vết một số kho chành vẫn còn, tiếp 

tục sử dụng làm nhà kho. 

Việc trao đổi buôn bán tại bến cảng gắn liền 

với sự lưu thông hàng hóa với các khu chợ truyền 

167)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, Tập 5, tr.249.

속해서 이어져 돛대가 빽빽하게 들어선 대도시이다.167)

사이곤은 미토와 롱호에 가깝다는 장점이 있다. 중

소형 크기의 선박에게 상대적으로 편리한 수로 체계에 

덕택에 미곡 운반과 띠엔쟝에서부터 사이곤(쩌런)과 벤

응에 무역항까지 물건을 옮기는 것이 무척 편리했다. 

다오딘-붕구 운하를 따라 붕구강과 연결되어 미토강을 

지나면, 즉 밤꼬떠이에서 띠엔쟝으로 건너가는 것이다. 

붕구를 통과하여 밤꼬동에서 벤륵으로 건너가면, 물길

을 따라 바꿈(Ba Cụm)에 이르고, 이후에 빈디엔(Bình 

Điền)강을 따라 사이곤-쩌런에 이른다.

사이곤-쩌런은 많은 화교인들이 사는 지역이고 때

(Tẻ)운하에서 오늘날 사이곤의 5군과 6군에 펼쳐진 곳

이다. 여기에는 천후성묘, 명향가성 사당, 하장회관, 

온릉회관, 의안회관, 이부회관, 숭정회관 등 같은 화

교들의 사찰, 사당과 회관이 있다. 이외에도 여기에는 

안동(An Ðông) 시장, 싸떠이(Xã Tây) 시장, 바우쌘

(Bàu Sen) 시장, 빈떠이(Bình Tây) 시장, 낌비엔(Kim 

Biên) 시장, 쏘아이낀람 옷감 시장 등과 같이 시에서 

도매를 하는 시장들이 있다. 여기에는 화교인들의 수

많은 식당들과 북부의 화교 약재상과 남부의 베트남

인 약재상들이 있다.[현재 하이트엉란옹(Hải Thuợng 

Lãn Ông) 구거리 지역] 따우후 운하 옆에 빈동 포구

에서 상품 창고들이 집중되어 있다. 아직까지도 이 창

고들이 아직 남아 있다.

포구에서의 거래교환은 전통적 시장 지역의 물품유

통과 밀접한 관련이 있었다. 사이곤 시장(쩌런)은 빈즈

엉현에서 12리 떨어져 있었다. 이 시장은 시가지 바로 

양쪽에 들어섰는데, 그곳은 큰 도로로, 세 도로가 강나

루까지 직선으로 관통하였는데, 강과 병행하는 것은 가

운데 길로, 강변 아래 도로였으며, 도로들은 사거리 방

식으로 조성되었다. 경족과 원주민이 서로 섞여 살았으

며, 주택들은 줄지어 이어져 3리 이상이나 연결되어 있

167)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.249.
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Hình 74. Chợ Bình Tây
그림 74. 빈떠이 시장

Hình 75. Chợ Kim Biên
그림 75. 낌비엔 시장

Hình 76. Chợ Xã Tây
그림 76. 싸떠이 시장

Hình 77. Phố thuốc bắc Hải Thượng Lãn Ông
그림 77. 하이트엉란옹 거리
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thống. Chợ Sài Gòn (tức Chợ Lớn) ở cách huyện 

Bình Dương 12 dặm. Chợ họp ngay ở hai bên 

đường quan, đó là đường phố lớn, có ba đường 

xuyên thẳng sát đến bến sông, ngang sông là 

đường phố giữa, một đường dưới ven sông, các 

đường quán xuyến nhau như hình chữ “điền”. 

Nhà cửa thì liền thềm chạm góc, người Kinh 

người Thổ ở lẫn lộn, liên tiếp đến hơn 3 dặm, 

hàng hóa tụ tập, phía nam phía bắc bến sông, 

không thiếu vật gì. Đầu phía bắc đường phố lớn 

có đền Quan Công và ba nhà hội quán (Phúc 

Châu, Quảng Đông, Triều Châu) chia đứng hai 

bên tả, hữu, phía tây đường phố giữa có miếu 

Thiên Hậu, hơi về phía tây là hội quán Ôn Lăng, 

phía tây đầu nam đường lớn là hội quán Chương 

Châu,... Phía đông phố lớn là chợ Bình An, bán 

đủ sơn hào hải vị và sản vật địa phương, đêm đến 

vẫn thắp đèn buôn bán. Nay thưa thớt dần không 

được như trước nữa.168)

Cùng với cụm trung tâm đô thị Sài Gòn - Chợ 

Lớn là trung tâm chợ Bến Nghé có hoạt động 

buôn bán trên bến dưới thuyền vô cùng sầm uất. 

Sông Bến Nghé có vai trò quan trọng trong việc 

phát triển vùng đất Gia Định xưa. Năm Minh 

Mệnh thứ 17 (1836) đúc cửu đỉnh, hình tượng 

sông Bến Nghé được đúc ở Cao đỉnh.169)

Phố chợ Bến Thành cũ ở phía đông huyện Bình 

Dương, quán xá trù mật, chợ dựng ở ven sông. 

Theo lệ cũ, ngày tế xuất quân, có diễn tập thủy 

binh ở đầu bến sông, bến có đò ngang, đầu phía 

bắc là lạch Sa Ngư, có bắc cầu ván, phố ngói hai 

bên, hàng hóa tụ tập, thuyền buôn lớn nhỏ đi lại 

liên tiếp. Nhưng từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) 

trải qua loạn nghịch Lê Khôi, phố xá bị tàn phá, 

168)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, Tập 5, tr268.

169)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, Tập 5, tr.250.

었으며, 상품이 집결되고, 강나루 남쪽 북쪽에 부족한 

물건이 없었다. 북쪽 큰 길 끝에는 관제묘과 복주, 광동, 

조주 회관 등 세 건물이 좌, 우 양쪽으로 나뉘어 있었고, 

거리 서쪽 사이에는 천후묘가 있었으며, 약간 서쪽으로

는 온릉회관이, 남쪽 대로 끝 서쪽에는 장주회관 등이 

있었다. 큰 길 동쪽으로는 빈안 시장에서 산해진미와 

지방의 산물을 팔았고, 밤이 와도 불을 밝히며 거래를 

했으나 지금은 예전 같지 않고 점차 드물게 되었다.168)

사이곤-쩌런 중심지와 함께 활발하게 교역이 이뤄진 

중심지가 벤응에 포구이다. 벤응에강은 옛 쟈딘 지역의 

발전에 중요한 역할을 했다. 1836년(Minh Mạng, 明

命17년) 구정(九鼎)을 주조하면서, 벤응에강의 모양이 

고정(高鼎) 외면에 조각되었다.169)

옛 벤탄(Bến Thành) 시장 거리는 빈즈엉현 동쪽에 

위치하고 가게들이 밀집해있으며, 시장은 강가에 세워

졌다. 옛 관습대로 출군제날, 강나루 초입에서 수병 연

습도 있었으며, 포구에는 가로지르는 쪽배가 있었고, 

북쪽 끝에는 싸응으(Sa Ngư) 수로가 있어, 판목교(板

木橋)가 걸쳐 있고, 양쪽은 기와건물 거리이며, 상품이 

집결되고, 크고 작은 상선들이 계속해서 왕래했다. 그

러나 1833년(Minh Mệnh, 明命 14년)부터 레코이(Lê 

Khôi)의 반역을 겪으며 시가지는 파괴되어 이전보다 

훨씬 퇴보하게 되었다.170)

응우옌 시대에는 매매와 상품교환의 조절을 위해 주

조국을 개설했다. 이와 관련하여 『대남일통지』에 다음

과 같은 기록이 있다.

빈즈엉현 동쪽 벤쏘이(Bến Sỏi) 시장에는, 기와로 된 거리

가 연이어 있고, 강의 포구는 전부 모래와 자갈이고, 코끼

리와 말을 씻기는 곳이다. 기유(己酉)년 중흥시대 초, 큰 

하천에 교량을 놓아 타오꺼우(Thảo Câu) 거리와 통하게 

168)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.268.

169)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.250.

170)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.266.
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kém trước nhiều.170)

Thời Nguyễn mở các cục đúc tiền nhằm điều 

hòa việc mua bán trao đổi hàng hóa. Trong Đại 

Nam nhất thống chí có ghi: Phố chợ Bến Sỏi ở 

phía đông huyện Bình Dương, phố ngói liên tiếp, 

bến sông toàn cát sỏi, là chỗ tắm voi ngựa. Năm 

Kỉ Dậu đầu đời trung hưng, bắc cầu qua sông cái 

thông với đường đồn Thảo Câu... Đầu đường có 

cục đúc tiền.171)

Cuối thế kỉ 18, cụm Bến Nghé - Sài Gòn trở 

thành khu đô thị sầm uất. Từ năm 1788, vùng đất 

này đã bước vào công cuộc xây dựng hòa bình. 

Thành Gia Định được xây theo kiểu thành Vauban 

và là trung tâm của tỉnh Gia Định với dinh thự, 

kho lẫm, trung tâm chế tạo, xưởng đóng ghe 

thuyền, tàu chiến. Hệ thống đường sá, phố chợ 

được chỉnh đốn rất quy mô. Thương cảng Bến 

Nghé thu hút tàu bè của thương nhân ngoại quốc 

đến buôn bán đông đảo. Chợ phố, bến cảng đã 

làm cho Bến Nghé - Sài Gòn (hiểu là Chợ Lớn) trở 

thành trung tâm chính trị, kinh tế cho toàn vùng. 

Trấn Phiên An “kẻ sĩ trọng danh tiết, phong 

tục chuộng sự xa hoa. Văn vật, nhà cửa, y phục, 

đồ dùng ở trấn Phiên An phần nhiều giống như 

Trung Quốc. Hai huyện Bình Dương, Tân Long 

dân cư trù mật, chợ phố chen chúc liền nhau, 

rường nhà mái ngói liền nhau. Nhiều người 

thạo tiếng nói người Phúc Kiến, Quảng Đông, 

Triều Châu, Hải Nam, Tây Dương và Xiêm. Tàu 

hải dương đến buôn bán qua lại cột buồm nối 

liền nhau, hàng hóa tấp nập, trở thành nơi đô 

hội to lớn của Gia Định, cả nước không đâu 

sánh bằng.”172)

170)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, Tập 5, tr.266.

171)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, Tập 5, tr.266-267.

172)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.72.

하였다. 길 끝에는 주조국이 있었다.171)

18세기 말 벤응에-사이곤 지역은 붐비는 도시가 되

었다. 1788년부터 이 지역이 평화로운 건설시기로 들

어서게 되었던 것이다. 쟈딘성은 바우반(Vauban)성 양

식으로 건설되었는데 자딘의 중심이자 창고, 제조업의 

중심지이며 선박과 전투선의 조선소가 있었고 도로체

계와 시장이 대규모로 정비되었다. 벤응에 무역항은 외

국 상인들의 선박들을 불러들여 거래가 붐볐다. 시가지

와 포구는 벤응에-사이곤(쩌런)을 지역 전체 정치, 경제 

중심지로 만들었다.

피엔안진 사람들은 명절을 중시하고, 사치를 좋아 

하는 풍습이 있다. 피엔안진에서 사용되는 문물, 주택, 

의복, 물건의 많은 부분이 중국과 비슷하다. 빈즈엉현, 

떤롱현은 인구가 밀집하고, 시가지가 서로 연결되어 

있으며, 건물 처마가 서로 연결되어 있다. 많은 사람들

이 복건, 광동, 조주, 해남, 서양과 시엠 등지의 언어에 

능통하였다. 해외 선박이 와서 거래를 하느라 돛이 계

속 이어져 있었고, 물건은 많았고, 쟈딘의 대도회지가 

되어 온 나라에 비할 곳이 없었다.172)

레반주엣(Lê Văn Duyệt) 시대가 도래하자 쩌런과 

다른 수많은 무역항들은 활동적인 교역 중심지가 되었

고 화교들의 사업이 번성하였다. 따라서 지금까지 사이

곤-쩌런과 남부 지역에 사는 화교들은 아직도 레반주엣

을 그들의 재신(財神)으로 보고 있다.

현재 사이곤-쩌런과 벤응에 지역 중심부의 주변에는 

18세기부터 장사를 하던 화교들에 의해 지어진 건축물

이 아직도 많이 남아있다.

명향가성(Minh Hương Gia Thạnh) 사당은 18세

기초에 화교들이 과거 데응안(Đề Ngạn, 오늘날 쩌런)에 

세웠던 사당이다. 건물은 현재 호찌민시 5군, 11방, 쩐

흥다오 거리 380번지에 위치하고 있다.

171)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, pp.266-267.

172)　�찐화이이득, 『가정성통지』, p.72.
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Dưới thời Lê Văn Duyệt, Chợ Lớn và nhiều 

thương cảng khác đã trở thành một trong những 

trung tâm giao dịch sôi động và là thời kỳ làm 

ăn thịnh vượng của người Hoa. Vì thế, cho đến 

nay, người Hoa ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn và 

Nam Bộ vẫn xem Lê Văn Duyệt như một vị thần 

tài của họ.

Hiện nay, ở quanh khu vực hai khu trung tâm 

Sài Gòn - Chợ Lớn và Bến Nghé còn có rất nhiều 

công trình kiến trúc của người Hoa khi họ đến 

làm ăn buôn bán từ thế kỉ 18.

Đình Minh Hương Gia Thạnh do người Hoa 

sang định cư, rồi xây dựng trên đất Đề Ngạn 

xưa (Chợ Lớn ngày nay) vào đầu thế kỉ 18. Ngôi 

đình hiện tọa lạc tại 380 đường Trần Hưng Đạo, 

천후성모 사당은 쩌런성모 사당으로 불리고, 한자

로는 天后墓(Thiên Hậu miếu)이다. 세성회관(Tuệ 

Thành Hội quán)은 광동 화교들의 모임장소인데 사

당 바로 옆에 있어서 사당 역시 세성회관이라는 이름

으로도 불린다. 이곳은 화교들의 사당 중 매우 오래된 

곳 중의 하나로 1760년 경에 건설되었고 여러 차례 중

수되었다. 사당은 훗날 쩌런을 만들어낸 화교들이 처음 

왔던 중심지에 놓여 있다.

호찌민시에는 화교들의 바다 여신을 모시는 신앙과 

관련된 약 12개의 천후성모 사당이 있고 베트남인들의 

성모(聖母) 신앙문화와 함께 교차되었다.

쩐 장군(Trần tướng quân, 陳將軍) 사당은 빈즈엉

현 뚱찐(Tùng Chính)촌에 있다. 장군의 성은 쩐(Trần, 

Hình 78. Chùa Bà Thiên Hậu (1760)
그림 78. 천후성묘 사당(1760년 건립)

Hình 79. Chùa Ông (Nhị Phủ miếu) có thờ Châu Đạt Quan
그림 79. 이부묘
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陳)이며 이름은 트엉쑤옌(Thượng Xuyên, 上川)이다. 

중국 광동성 사람으로 명조의 총병이었다. 명나라가 멸

망하자 청나라에 굴복할 수 없었던 장군은 응우옌 군주

를 따랐고 까오미엔을 진압하는 공을 세웠다. 사이곤에 

시가지를 세우고, 상인들을 끌어들여 번화하게 하였다. 

나중에 사람들이 공덕을 기리기 위하여 사당을 세웠고 

민망황제, 티에우찌(Thiệu Trị, 紹治) 황제가 모두 상

등신(上等神)으로 봉하고, 사민들이 제사를 모셔, 향불

이 끊이지 않았다.173) 

173)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.274.

phường 11, quận 5, tp. Hồ Chí Minh.

Chùa Bà Thiên Hậu còn được gọi là chùa Bà 

Chợ Lớn, tên chữ Hán là Thiên Hậu miếu, miếu 

Đức Bà. Do bên cạnh chùa có Tuệ Thành Hội 

quán là nơi quy tụ của nhóm người Hoa Quảng 

Đông, nên chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội 

quán. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất 

của người Hoa đã góp công xây dựng vào khoảng 

năm 1760 và được trùng tu nhiều lần. Chùa nằm 

trong khu trung tâm của những người Hoa đầu 

tiên đến tạo lập nên Chợ Lớn sau này.

Ở Hồ Chí Minh tập trung khoảng 12 chùa miếu 

thờ Bà Thiên Hậu, gắn liền với tín ngưỡng thờ nữ 

thần biển của người Hoa, đã được giao thoa cùng 

với văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Đền Trần tướng quân ở thôn Tùng Chính, 

huyện Bình Dương. Tướng quân họ Trần tên là 

Thượng Xuyên, người tỉnh Quảng Đông (Trung 

Quốc) làm Tổng binh triều Minh. Khi nhà Minh 

mất nước, tướng quân không chịu thần phục 

nhà Thanh, bèn theo về bản triều, có công đánh 

dẹp Cao Miên, lại dựng phố chợ ở Sài Gòn, chiêu 

tập khách buôn bán, sau người ta nhớ công đức, 

dựng đền thờ. Các đời Minh Mệnh, Thiệu Trị đều 

phong tặng làm Thượng đẳng thần, xã dân phụng 

thờ, đèn hương không từng gián đoạn.173) 

173)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, Tập 5, tr.274.
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Từ thế kỉ 18 đến thế kỉ 19, khu vực Nam Bộ đã 

xuất hiện nhiều trung tâm mua bán sầm uất như 

thương cảng Nông Nại Đại Phố - Cù Lao Phố (Biên 

Hòa), thương cảng Sài Gòn (Chợ Lớn - Bến Nghé), 

thương cảng Hà Tiên và Mỹ Tho Đại Phố. Bên 

cạnh đó còn có những trung tâm tiểu cảng được 

hình thành sau đó hoặc đồng thời nhưng giữ vai 

trò cảng vệ tinh, cảng phụ, nhằm kết nối những 

nguồn hàng, trung chuyển thu gom hoặc tiêu thụ 

hàng hóa cho các khu thương cảng trung tâm, 

cảng Bãi Xàu bên sông Ba Xuyên ở Sóc Trăng là 

một trong số đó. 

Từ năm 1757, vùng đất Ba Thắc, Trà Vinh, Châu 

Đốc, Sa Đéc (Tầm Phong Long) chính thức được 

nhập vào lãnh thổ Việt Nam, chúa Nguyễn cho sáp 

nhập vào Trấn Hà Tiên, giao cho Mạc Thiên Tứ 

quản lý. Ba Thắc ở khu vực sông Hậu Giang có cửa 

biển Ba Thắc, thuộc huyện Trấn Di. Người Khmer 

gọi vùng đất này là Srok Khléang (xứ sở kho báu). 

Sau này, người Việt gọi chệch là Sóc Trăng.

Từ thế kỉ 13-14 đã có người Khmer đến sinh 

sống thưa thớt, chưa khai khẩn nhiều, đến đầu 

thế kỉ 17 nơi đây vẫn là vùng đất hoang vu. Từ thế 

18세기에서 19세기까지 남부 지역에는 농나이다이

포-꾸라오포(비엔호아) 무역항, 사이곤 (쩌런-벤응에) 

무역항, 하띠엔과 미토다이포 무역항 같은 분주한 상거

래 중심지가 다수 출현했다. 부근에는 훗날 혹은 동시

대에 상품 공급원이나 거래의 중계 또는 중심 무역항에

서 공급된 상품의 소비를 위해 형성된 소포구 중심지나 

위성 항구, 보조 항구 역할을 하는 곳도 있었는데, 속짱

에 위치한 바쑤옌(Ba Xuyên)강 변의 바이싸우 무역항

이 그 중 한 곳이었다.

1757년부터 바탁, 짜빈, 쩌우독, 싸댁(떰퐁롱) 지역

은 정식으로 베트남 영토로 병합이 되었는데, 응우옌 

군주는 하띠엔진에 병합시켰고, 막티엔뜨에게 관리하

게 했다. 바탁은 허우쟝강 지역에 있는데 바탁 하구가 

있고, 쩐지현에 속한다. 크메르인들은 이 지역을 스록 

클레앙(Srok Khléang, 보물창고 땅)이라 불렀다. 나중

에 베트남인들이 속짱이라 불렀다.

13-14세기부터 크메르인들이 유입되어 정착하였지

만, 토지 개간이 많이 이뤄지지는 않았다. 17세기 초에 

들어서도 이곳은 여전히 황무지였다. 17세기부터 남부

로 개간을 위한 여러 차례 이주와 함께, 황무지였던 속

3.8. 바이싸우 무역항3.8. Thương cảng Bãi Xàu
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kỉ 17, cùng với quá trình di dân theo từng đợt vào 

khai khẩn đất Nam Bộ, vùng đất Sóc Trăng hoang 

vu đã chào đón nhiều các dân tộc, trong đó có 

người Việt, người Hoa (Phúc Kiến, Quảng Đông), 

một số ít người Ấn Độ, người Mã Lai, về sau còn 

có người Pháp. 

Các cư dân cùng sinh sống, thành lập nhiều 

ngành nghể sản xuất thủ công, trồng trọt các loại 

cây trái, rau củ, làm muối, săn bắn, đánh bắt hải 

sản,... đặc biệt khai thác hoạt động buôn bán 

nông sản. 

Hệ thống sông ngòi, kênh rạch ở đây đã tạo 

nên những đường thủy thuận lợi cho ghe thuyền 

vào ra buôn bán ở cảng Bãi Xàu. Đặc biệt là dòng 

sông Hậu đem lại những nguồn lợi thiên nhiên 

짱도 여러 민족들을 맞이하게 되었고, 그중에는 베트남

인과 중국인(복건, 광동 화교들), 적은 수의 인도인, 말

레이시아인, 나중에는 프랑스인까지도 있었다. 

거주민들은 함께 살았고, 수공예품을 생산했으며, 각

종 과실나무와 야채를 심고, 소금을 만들고, 사냥, 어획

을 했고, 특히 농산물 매매활동을 개척했다.

이곳의 하천과 운하 체계는 편리한 수운 교통을 만

들어 선박이 오가며 바이싸우항에서 장사를 했다. 특히 

허우쟝강 줄기는 속짱과 바이싸우를 비롯한 주변 지역

에 자연적으로 이로움을 가져다주었다.

허우쟝강은 까오미엔에서 발원하여 베트남으로 들

어와 쩌우독, 만껀당(Mạt Cần Đăng), 랍보를 지나 다

시 껀터, 속짱을 지나 바탁 하구로 흘러 나간다. 허우쟝

Hình 80. Vị trí thương cảng Bãi Xàu
그림 80. 바이싸우 무역항 중심지

sông Mỹ Thanh
미타인강

Sông Hậu Giang

하우쟝강

Thương cảng Bãi Xàu 
바이싸우 무역항
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cho các vùng xung quanh cũng như Sóc Trăng, 

Bãi Xàu.

Sông Hậu Giang bắt nguồn từ Cao Miên chảy 

vào Việt Nam qua Châu Đốc, Mạt Cần Đăng, Lấp 

Vò, lại chảy qua Cần Thơ, Sóc Trăng, đổ ra cửa 

biển Ba Thắc. Nguồn nước ngọt của sông Hậu 

Giang tốt tươi cho ruộng đồng, lúa gạo cá tôm 

nhiều vô kể.

Thương cảng Bãi Xàu có vị trí nằm dọc bên 

sông Ba Xuyên. Đây là con sông ở phía nam hạ 

lưu sông Hậu Giang, cách huyện Vĩnh Định 8 

dặm về phía bắc, trước là sông Ba Thắc, rộng 15 

trượng, sâu 8 thước, đi về phía nam 15 dặm đổ 

ra cửa biển Ba Xuyên, đi về phía tây 60 dặm đến 

Trường Tàu, tức là chỗ bến tàu biển đỗ. Ở đây, 

người Hoa và người Cao Miên ở lẫn lộn, chợ phố 

liên tiếp, lại 65 dặm đến ngã ba sông Nguyệt, tục 

gọi là Sóc Trăng... Năm Kỷ Dậu (1789), đặt bảo 

강의 민물 수원은 매우 좋아서 논밭에 물을 대고 쌀이

며 생선, 새우가 셀 수 없이 많았다.

바이싸우 무역항은 바쑤옌강 변을 따라 위치하고 있

다. 바쑤옌강은 허우쟝강 하류 남쪽에 있는 강으로, 빈

딘현에서 북쪽으로 8리가 떨어져 있고, 앞에는 바탁강

으로, 폭이 15장, 깊이 8척이다. 남쪽으로 15리를 흘러 

바쑤옌 하구를 통해 바다로 흘러 나가는데, 서쪽으로 

60리를 가면 쯔엉따우(Trường Tàu) 포구가 있는데 해

선(海船)들이 정박하는 포구이다. 이곳에서는 화교들과 

까오미엔이 섞여 살았고, 시가지가 이어졌으며, 다시 

65리를 흘러 응우옛(Nguyệt)강 삼거리에 이르는데 이

곳을 사람들은 속짱이라 불렀다. 기유년(1789)에 수진

(水鎭)을 바탁강 북쪽에 설치하는데 바로 이 강이다.174)

『가정성통지』에 바탁강에서 바이싸우에 이르는 하

174)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, 투언호아출판사, p.212.

Hình 81. Dấu tích thương cảng Bãi Xàu bên sông Ba Xuyên
그림 81. 바쑤옌강과 접하고 있는 바이싸우 무역항 흔적
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Trấn Di ở phía bắc sông Ba Thắc, tức sông này.174)

Gia Định thành thông chí có miêu tả các nhánh 

sông từ Ba Thắc ra đến Bãi Xàu: Từ cửa sông Ba 

Thắc đi về hướng tây 60 dặm đến Tàu Trường, đây 

là bến đậu của tàu buôn đường biển, người Việt, 

người Tàu và người Cao Miên ở chung với nhau, 

đường phố chợ búa nối dài liên tiếp. Cách 66 dặm 

đến ngã ba Nguyệt Giang (còn gọi là Sóc Trăng), 

gồm ba nhánh: nhánh phía bắc đến sông Phủ 

Đầu, rồi qua Ba Dinh, Tầm Vu, Cái Tàu, Cái Cau, 

Sài Quang đến Cửa Lớn đạo Kiên Giang; nhánh 

phía tây chảy 8 dặm rưỡi đến chợ Bãi Xàu (Mỹ 

Xuyên), ở đây có phố xá liền nhau, người Việt và 

người Thổ ở xen nhau, họ chuyên phơi muối đỏ 

(dân địa phương gọi là muối đen) đem bán để 

174)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 
Thuận Hóa, Tập 5, tr.212.

천 지류들이 묘사되어 있다.

바탁강에서 서쪽으로 60리를 가면 따우쯔엉(Tàu Trường)

에 이르고, 여기는 해로를 다니는 상선의 정박하는 포구

이다. 베트남인, 중국인, 까오미엔인이 서로 함께 살고, 시

가지와 시장이 길게 연결되어 있다. 66리 떨어진 곳에 응

우옛쟝(Nguyệt Giang, 月江, 속짱이라고도 부른다) 삼

거리가 있는데 3개의 하천지류를 말한다. 북쪽 지류는 푸

더우(Phủ Đầu)강에 이르러 바진(Ba Dinh), 떰부(Tầm 

Vu), 까이따우(Cái Tàu), 까이까우(Cái Cau), 싸이꽝(Sài 

Quang)을 지나 끼엔쟝도(道)의 끄어런에 이른다. 서쪽 지

류는 8리 반을 흘러 바이싸우(미쑤옌, Mỹ Xuyên) 시장

에 다다르고 시가지가 이어지고 있다. 베트남인과 토착민

이 섞여 살고 있으며, 그들은 붉은 소금(지방사람들은 검

은 소금이라 부른다.) 건조를 전문으로, 가져다 팔아 생계

를 한다. 계속해서 25리 반을 더 흘러가면 꼬꼬(Cổ Cò)강

이 나온다. 남쪽 지류는 17리를 흘러 미탄(Mỹ Thanh)하
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kiếm sống. Lại chảy tiếp 25 dặm rưỡi đến sông Cổ 

Cò; nhánh phía nam chảy 17 dặm ra cửa biển Mỹ 

Thanh; từ cửa biển đi về phía bắc tới Bãi Xàu.175)

Như vậy, tàu thuyền từ Sài Gòn - Chợ Lớn khi 

về Bãi Xàu thường đi vào cửa Ba Thắc theo đường 

sông Hậu Giang, vào sông Ba Xuyên, rồi có mấy 

con lạch đều có thể đi đến cảng Bãi Xàu. 

Bên cạnh trung tâm chính là Bãi Xàu còn có 

nhiều trung tâm bến thuyền, chợ quán buôn bán 

được hình thành.

Tại cửa sông Ba Xuyên bên bờ sông Hậu có 

trung tâm buôn bán chợ bến Đại Ngãi (Vàm Tấn) 

(xưa gọi là bến Tàu Trường, tức là bến tàu biển 

hay đỗ), đây là nơi có đông người Việt, người Hoa, 

người Khmer sinh sống, làm ăn buôn bán. Ở Đại 

175)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.83.

구로 흘러 나간다. 하구에서 북쪽 바다로 가면 바이싸우에 

이른다.175)

이와 같이 사이곤-쩌런에서 선박이 바이싸우로 갈 

때는 보통 바탁 하구로 들어가 허우쟝강 길을 따라서 

가고, 바쑤옌강으로 들어간 후 몇 개 운하는 모두 바이

싸우항으로 도착한다.

주된 중심지인 바이싸우 옆으로 수많은 포구가 있고 

장사하는 시가지가 형성되었다.

허우쟝강 변의 바쑤옌강 하구에는 다이응아이[Đạ 

Ngãi, 밤떤(Vàm Tấn), 옛날에는 따우쯔엉 포구라 불렀으며, 

해선이 자주 정박하는 포구이다.] 포구 시장이 있다. 여기

는 베트남인, 화교, 크메르인들이 많이 거주하며 장사

를 한다. 다이응아이에는 양조장, 목재소가 있고, 허우

175)　찐화이득, 『가정성통지』, p.83.

Hình 82. Chợ nổi Ngã Năm
그림 82. 응아남 수상시장
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Ngãi có lò nấu rượu, xưởng cưa, trồng lúa gạo và 

rau trái bên bờ sông Hậu.176)

Ngoài ra còn có các trung tâm bến thuyền Bố 

Thảo, Bang Long, chợ Khánh Hưng,... xung quanh 

có ghe thuyền lớn nhỏ tập trung thu gom lúa gạo 

cho Bãi Xàu.

Đặc biệt là khu chợ nổi Ngã Năm ở phường 1, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Chợ nổi Ngã Năm 

là giao điểm của 5 con sông đi năm ngả: Cà Mau, 

Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp. Tên 

gọi Ngã Năm xuất hiện khi người Pháp đào kênh 

Quan Lộ - Phụng Hiệp. Nhiều người bắt đầu tụ 

họp về đây để giao thương, dần dần trở thành nơi 

buôn bán đặc thù của dân Nam bộ.

176)　�Hội nghiên cứu Đông Dương, Chuyên khảo về Sóc Trăng, Nxb 
Trẻ, tr.65.

걍강 변에서는 벼농사를 짓고 채소를 길렀다.176)

이밖에 보타오(Bố Thảo), 방롱(Bang Long), 칸흥

(Khánh Hưng) 시장 등 포구 주변에는 크고 작은 선박

들이 모여 바이싸우의 미곡을 거래하였다.

특히 응아남(Ngã Năm) 수상시장은 속짱성 응아남

시 1방에 있다. 응아남 수상시장은 까마우, 빈꿔이, 롱

미, 탄찌, 풍히엡으로 오가는 5개의 하천이 교차하는 

지점이다. 응아남이란 이름은 프랑스가 꽌로-풍히엡 운

하를 준설할 때 생겼다. 수많은 사람들이 거래를 하기 

위해 여기로 모이기 시작하고, 점점 남부의 특색을 갖

는 거래지역이 되었다. 

바이싸우 무역항에서 가장 우선적인 주거래 품목은 

미곡이다. 미곡 이외에 바이싸우에서는 맛좋은 소금, 

농산물(과일, 과채), 임산물(목재, 밀랍, 벌꿀), 해산물

176)　인도차이나연구협회, 『속짱에 대한 논고』, 청소년출판사, p.65.



190

3. Hệ thống thương cảng ở Nam Bộ từ thế kỉ 17 đến 20

Tại thương cảng Bãi Xàu, mặt hàng đầu tiên và 

chủ yếu chính là buôn bán lúa gạo. Ngoài lúa gạo, 

Bãi Xàu còn buôn bán nhiều loại muối ngon, các 

mặt hàng nông sản (trái cây, rau củ), lâm sản (gỗ, 

sáp ong, mật ong), hải sản (cá khô), thiếc,...

Từ năm 1864, người Pháp mở thương cảng 

Sài Gòn để xuất khẩu gạo của vùng Nam Bộ. Do 

phương tiện chuyên chở và xay xát lúa gạo xuất 

khẩu còn lạc hậu, các thương buôn người Hoa đã 

rất năng động trong làm kinh tế, thực hiện qui 

trình thu mua, trữ lúa, xay xát, vận chuyển. Đặc 

biệt, họ đã lập các chành thu mua lúa gạo. Chành 

như một thương điếm của tổ chức tư nhân tích 

trữ lúa gạo. Ở Bãi Xàu nổi tiếng có các chành lúa 

gạo của họ Quách, họ Huỳnh, họ Mã,... Họ mua 

ghe chài, nông cụ,... cho người Việt, người Khmer 

rồi họ trở thành các “chủ bao mua” thu mua lại 

lúa gạo để vận chuyển đi thương cảng Sài Gòn. 

Người Hoa đã áp dụng công nghệ mới, xây dựng 

những nhà máy xay xát lúa ở Bãi Xàu khiến sản 

lượng lúa gạo xuất khẩu tăng rất nhanh.

Các hoạt động buôn bán đã biến Bãi Xàu trở 

thành thương cảng mua bán gạo vào bậc nhất của 

Nam Kỳ lúc bấy giờ, xuất khẩu rất nhiều gạo ngon 

với thương hiệu “gạo Bãi Xàu” ngon nhất Nam Kỳ.

Thường vào nửa đầu năm, đặc biệt vào 

khoảng từ tháng 2 đến tháng 6 sau mùa gặt các 

giống lúa khác nhau, rất nhiều thuyền ghe lớn 

từ Chợ Lớn đến đây tìm mua lúa gạo trong vùng, 

hoặc tàu thuyền chở lúa từ Bãi Xàu đi các tỉnh 

lân cận và Sài Gòn - Chợ Lớn. Tàu thuyền Bãi 

Xàu khoảng 200 chiếc chở trung bình là 180.000 

picul lúa mỗi tháng.177)

Theo nhật ký của cố đạo Levavasseur vào năm 

1768, thương cảng này lúc đó có tên là Bassac được 

177)　�Hội nghiên cứu Đông Dương, Chuyên khảo về Sóc Trăng, Nxb 
Trẻ, tr.83.

(건어물), 주석 등을 거래했다.

1864년부터 프랑스군이 남부 지역의 미곡을 수출

하기 위해 사이곤항을 개항하였다. 전용 운반수단과 

수출용 미곡의 도정이 낙후되어, 화교 상인들이 능동

적으로 미곡 수매, 비축, 도정, 운송 과정 등의 경제

활동에 참여했다. 특히 그들은 미곡 거래를 위한 창

고 짠(Chành)을 설립했다. 짠은 미곡을 비축하는 민

간 상점이다. 바이싸우에서는 꽉(Quách, 郭)씨, 후인

(Huỳnh, 黃)씨, 마(Mã, 馬)씨의 미곡짠이 유명했다. 

그들은 나룻배, 농기구 등을 사서 베트남인, 크메르인

들에게 주고 선주가 되어 사이곤항으로 운반하기 위해 

미곡을 수매했다. 화교들은 새로운 기술을 적용해서 

바이싸우에 정미소를 지어 수출 미곡의 생산량이 빠르

게 증가했다.

이러한 상업 활동은 바이싸우를 당시 남끼에서 제일

가는 미곡 거래 항구로 만들었고, 남끼에서 가장 맛 좋

은 ‘바이싸우 쌀’이란 상표로 수출했다.

통상 연초의 2월부터 대략 6월까지 종자가 다른 미

곡을 추수하고 나면 수많은 선박들이 쩌런에서 이곳으

로 와서 지역의 미곡을 찾아 구매하거나 혹은 바이싸우

에서 쌀을 실은 선박이 인근 성과 사이곤-쩌런으로 갔

다. 바이싸우 선박은 대략 200척이 평균 매달 180,000

피쿨(picul)에 달하는 미곡을 실어 날랐다.177)

르바바쇠르(Levavasseur) 신부의 일기에 따르면 

1768년 이 무역항에는 그때 이름이 바삭(Bassac)으

로 바쑤옌강 입구에 형성되었고, 허우쟝강으로 통했

다. 여기에서는 관전(貫錢, 600베트남동)을 사용했다. 

꼰오(Con Ó, 銀錢)의 가치가 5관으로 베트남 동으로

는 3,000 동이었다. 시장은 미곡 거래가 주였고, 그 외

에는 과일, 과채, 생선, 새우, 닭, 오리, 돼지 등을 거래

하는 짠이 있었다. 대부분의 선주는 화교로 직접 수매

를 하고 외국에서 온 상선에 바로 팔았다. 그 때 하구

177)　인도차이나연구협회, 『속짱에 대한 논고』, 청소년출판사, p.83.
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hình thành gần mé sông Ba Xuyên, ăn thông ra 

sông Hậu. Ở đây dùng tiền quan (quan 600 đồng 

của Việt Nam). Một đồng bạc Con Ó trị giá 5 quan, 

tức là 3.000 đồng. Chợ bán gạo là chủ yếu, ngoài 

ra còn có các chành buôn bán trái cây, rau củ, cá 

tôm, gà, vịt, heo... Các chủ thuyền hầu hết là người 

Hoa trực tiếp thu mua và bán thẳng cho các ghe 

buôn từ nước ngoài đến. Cửa sông lúc bấy giờ hơi 

cạn nên ghe lớn ra vào phải đợi con nước lớn mới 

vào tận cảng. Có lúc tàu buôn người Hoa vào đậu 

san sát từ 100 đến 150 chiếc để lấy gạo và đường.178)

Nhiều ghe thuyền đến từ Trung Quốc, Mã Lai, 

Bắc Kỳ... chở hàng đến như vải sợi, tơ lụa, đồ 

gốm, thuốc lá, thuốc bắc ... và chở lúa gạo Bãi 

Xàu cùng một số sản phẩm khác như cá khô, 

bong bong cá, đi các nơi khác. Đặc biệt, nhiều tàu 

buồm từ đảo Hải Nam chở lao động ở Phúc Kiến, 

Quảng Đông, Hải Nam, đông nhất là người Triều 

Châu sang Việt Nam và đến Sóc Trăng để cùng 

tạo dựng các đầu mối buôn bán. Họ mua lúa gạo, 

bong bóng cá, đường, sáp ong, cá khô,... chở về 

bán ở các cảng phía nam Trung Hoa.

Vào giai đoạn này, các chành Bãi Xàu phát 

triển trước chành Cái Răng của Cần Thơ, và hoạt 

động mạnh hơn nhờ gắn bó với ngân hàng. Hầu 

như các chành lớn đều có mối quan hệ với các 

bang chành khác và có cả đội tàu thuyền, xe cộ 

vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các thương lái 

sẵn sàng luồn lách vào tận vùng sâu, vùng xa để 

thu mua lúa.

Thương cảng Bãi Xàu lúc nào cũng tấp nập trên 

bến dưới thuyền. Dọc theo bờ sông, nhiều nhà 

máy xay lúa, xưởng cưa, công ty nấu rượu rồi chở 

đi bán ở tận Nam Vang, Cao Miên. Bên cạnh đó, 

chợ búa, quán xá mọc lên rất nhanh để góp phần 

178)　�Dẫn theo Sơn Nam, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Nxb Trẻ, 
tr.52.

는 조금 말라있어서 큰 선박이 왕래하려면 큰 물이 들

어오기를 기다려서야 포구까지 들어올 수 있었다. 화

교의 선박이 쌀과 설탕을 가져가려고 정박해서 100척

에서 150척이 다닥다닥 붙어 있을 때도 있었다.178)

중국, 말레이시아, 박끼(Bắc Kỳ)에서 옷감, 비단, 도

자기, 담배, 한약재 등 상품을 실어왔고, 바이싸우의 쌀

과 건어물, 생선 부레 같은 다른 상품들을 가지고 다른 

곳으로 갔다. 특히 하이남(Hải Nam, 海南島)에서 온 

범선들이 많았으며 복건, 광동, 해남 등지에서 노동자

들을 싣고 베트남 속짱에 와서 함께 중계 거래를 했는

데 조주에서 온 노동자들이 많았다. 그들은 미곡, 생선 

부레, 설탕, 밀랍, 건어물 등을 구매한 후 중국 남부의 

항구로 싣고 가서 팔았다.

이 시기에 들어서 바이싸우의 짠들은 은행과 긴밀했

던 덕택으로 껀터의 까이랑 보다 앞서 발전했고 활동

이 더욱 활발하였다. 대다수의 대규모 짠들은 모두 다

른 짠의 은행과 선단 그리고 화물 운송 차량들과 관계

가 있었고, 특히 상인들은 기꺼이 미곡 수매를 위해 깊

은 오지의 구석구석까지도 찾아다녔다.

바이싸우 무역항은 나루와 선상을 막론하고 언제나 

북적였다. 강가를 따라, 수많은 정미소, 목재소, 주정회

사가 있어 까오미엔의 남방까지 운반해 팔았다. 그 외

에도, 시장, 가게들이 무척 빠르게 생겨나 바이싸우 중

심항의 상품을 수매하는 데에 기여하였다. 쌀가루, 술

지게미와 관련된 부수 산업, 바레오(Bà Lèo) 마을의 라

이스 페이퍼, 술지게미를 먹이는 양돈 역시 발전했다.

특히 18세기 말 동남아 무역항구에서 광주로 갔던 

수출품목 중에 바이사우항에서도 나타났던 것으로 보

이는 것은 주석이다. 광주에 보관되고 있는 무역 보고

서에서 폴 A.반다이크(Paul A.Van Dyke)와 리타나가 

작성한 내용에 따르면 하띠엔과 농나이다이포 이외에 

바이싸우 항구 역시 18세기 말에 광주 상선들이 자주 

178)　썬남, 『남부 개척의 역사』, 청소년출판사, p.52.
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thu gom hàng hóa cho cảng trung tâm Bãi Xàu. 

Các nghề phụ liên quan đến bột gạo, bã rượu như 

bánh tráng xóm Bà Lèo, nuôi heo bằng hèm nấu 

rượu (bã rượu) cũng phát đạt. 

Đặc biệt, một mặt hàng được xuất khẩu đi 

Quảng Châu của các thương cảng ở Đông Nam 

Á vào nửa cuối thế kỉ 18 cũng thấy xuất hiện 

ở cảng Bãi Xàu, đó là thiếc. Dựa trên báo cáo 

thương mại được lưu trữ tại Quảng Châu, Paul 

A.Van Dyke và Li Tana đã cho biết, bên cạnh 

thương cảng Hà Tiên và Nông Nại Đại Phố, thì 

cảng Bãi Xàu cũng là điểm thường xuyên lui tới 

của các thương thuyền Quảng Châu vào nửa cuối 

thế kỉ 18. Bên cạnh việc xuất khẩu lúa gạo, ở Bãi 

Xàu cũng tham gia trung chuyển thiếc cho các 

tàu của Quảng Châu (năm 1767: 3.163 picul, năm 

1768: 1.000 picul).179)

179)　�Li Tana, Paul A.Van Dyke: Canton, Cancao and Conchinchine: 
New Data and New Light on Eightteenth Century Canton and 
the Nanyang, Chinese Sourthern Diaspora Studies, Volume 1, 
2007, p.18. (Dẫn theo Nguyễn Quang Ngọc, Vùng đất Nam Bộ 
từ đầu thế kỉ 17 đến giữa thế kỉ 19, Nxb Chính trị Quốc gia Sự 
thât, 2017, tr.145-148.)

드나들던 지점이며 이곳에서 광주의 상선들은 미곡 수

출 외에도 주석의 중계무역에 참여했다고 한다.(1767

년: 3,163picul, 1768년: 1,000picul).179)

19세기에서 20세기까지 속짱에 거주한 상당수의 화

교들은 포구 주변에서 거래활동에 참여했고, 주된 언어

는 조주어였으므로 만일 조주지방의 말을 모르면 거래

에 어려움이 있었다. 이런 화교들은 베트남인 부인을 

얻거나 혹은 크메르인 부인을 얻었다. 그들은 회관을 

세우고, 화교 건축에 따라 사당을 세웠고, 천후성모, 관

제성군을 모셔 그들의 바닷길이 무사할 수 있도록 보호

를 빌었다. 그들은 베트남인들의 신앙도 받아들였다.

당시 속짱에는 공개되지 않은 화교들의 모임이 있었

는데, 나중에는 장사 범위를 경쟁하는 모임이 되었다. 

19세기말 프랑스 사람들이 속짱성이란 행정구역을 설

정하였는데 이 지역의 치안을 보장하기 위해서였다. 

지난 세기 70년대에 들어서도, 바이싸우 무역항, 미

179)　�리타나, Paul A.Van Dyke, 「칸톤과 칸카오 및 코친차이나:18 세기 광
저우와 난양에 대한 새로운 데이터와 새로운 조명」, 『중국 남부 디아스
포라 연구』 1집, 2007, p.18.(응우옌꽝응옥, 『17세기 초부터 19세기 중
반까지의 남부지역』, 국립정치출판사, 2017, pp.145-148 인용.)

Hình 83. Dấu tích các chành kho hàng của cảng Bãi Xàu ở đường Ngô Quyền bên 
chợ Mỹ Xuyên
그림 83. 응오꾸옌 도로와 미쑤옌 시장에 인접한 바이싸우 무역항의 창고

Hình 84. Chợ Mỹ Xuyên
그림 84. 미쑤옌 시장
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쑤옌 시장은 여전히 서쪽 지역에서 가장 편리한 미곡 

거래처였던 것으로 보인다. 프랑스 사람들 역시 새로운 

미곡 품종을 들여왔으며 20세기 말에 베트남 역시 맛있

는 품종의 쌀 재배법을 보유하게 되어 속짱의 쌀을 맛

이 좋은 유명한 쌀로 만들어서 옛 바이싸우의 맛있는 

쌀의 전통을 지키고 있다.

최근 몇 년간에는 하천이 마르고 있기 때문에, 진흙

이 많고, 선박이 왕래할 수가 없어서 정부에서는 복개

를 하여 그 가운데에 시가지를 조성했다. 이로써 바이

싸우는 한 시대의 분주하던 상업항의 거래활동 역할을 

마감하게 되었다. 현재 바이싸우항의 흔적은 아직도 주

토(Dù Tho)강으로 흘러가는 하천 구간에서 꼬꼬강과 

미탄강으로 계속 이어지는 상가의 짠 구역의 호이동쟙

(Hội đồng Giáp) 정미소와 당시 유명하던 주정공장 

등의 옛 건물에 남아있고, 그 위치는 바로 미쑤옌 시장

의 후미부분인데 오늘날 응오꾸옌(Ngô Quyền) 거리

이다.

Từ thế kỉ 19 đến thế kỉ 20, ở Sóc Trăng số lượng 

người Hoa đông đáng kể tham gia hoạt động buôn 

bán ở bến thuyền, ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu 

là tiếng Triều Châu, vì vậy nếu không biết tiếng 

Triều Châu thì rất khó buôn bán. Những người 

Hoa này lấy vợ người Việt hoặc người Khmer. Họ 

lập bang hội quán, xây dựng các chùa miếu theo 

kiến trúc người Hoa, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, 

Quan đế Thánh Quân phù hộ cho việc thương 

buôn đường dài ngoài biển của họ. Họ cũng tiếp 

thu tín ngưỡng của người Việt... 

Sóc Trăng lúc đó cũng có những nhóm người 

Hoa lập hội kín, rồi sau thành các nhóm anh chị 

tranh giành nhau phạm vi làm ăn buôn bán. Cuối 

thế kỉ 19, người Pháp thành lập tỉnh Sóc Trăng 

cũng là nhằm để bảo đảm trị an cho vùng này. 

Mãi cho đến thập niên 70 của thế kỉ trước, 

thương cảng Bãi Xàu bên chợ Mỹ Xuyên vẫn còn 

được coi là nơi mua bán lúa gạo thuận lợi nhất 

ở miền Tây. Người Pháp cũng mang sang nhiều 

giống lúa mới. Cuối thế kỉ 20, người Việt Nam 

cũng đã có những phương pháp trồng được hạt 

gạo ngon, khiến gạo Sóc Trăng thơm ngon nức 

tiếng, giữ được truyền thống gạo ngon của Bãi 

Xàu xưa.

Những năm gần đây, do lòng sông cạn, đầy 

bùn, thuyền bè không thể qua lại, nên chính 

quyền đã cho lấp khúc giữa để xây phố chợ. Bãi 

Xàu đã chấm dứt vai trò hoạt động buôn bán của 

một thương cảng sầm uất một thời. Hiện nay, 

dấu vết thương cảng Bãi Xàu vẫn còn khu chành 

thương điếm (ngôi nhà cũ của nhà máy xay lúa 

Hội đồng Giáp và công ty rượu nổi tiếng lúc bấy 

giờ) ở đoạn sông đổ ra sông Dù Tho, rồi tiếp ra 

sông Cổ Cò và sông Mỹ Thanh (nhánh sông Hậu), 

vị trí ngay cuối chợ Mỹ Xuyên ở đường Ngô Quyền 

hiện nay. 
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Bến Tre là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu 

Long, ở vị trí giáp Biển Đông và giáp với các tỉnh 

Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh. 

Do địa hình có các cù lao lớn như Cù Lao 

Minh, Cù Lao An Hóa, Cù Lao Bảo, từ những thế 

kỉ 13-14 đã có một số cư dân Khmer đến đây sinh 

sống. Từ thế kỉ 16-17, cư dân Việt đã đến đây sinh 

sống. Tuy nhiên, lúc đó Bến Tre vẫn chủ yếu là 

vùng đất chưa được khẩn hoang nhiều.

Năm 1756, vua Cao Miên dâng đất hai phủ Tầm 

Đôn và Lôi Lạp (Soài Lạp). Triều đình nhà Lê, 

chúa Nguyễn đồng ý cho sáp nhập hai phủ này 

vào châu Định Viễn. Bến Tre lúc đó chính thức 

trở thành lãnh thổ của người Việt, có tên là Tổng 

Tân An thuộc châu Định Viễn, dinh Long Hồ, phủ 

Gia Định.

Từ lúc này, quá trình di dân khai hoang mở đất 

vùng Bến Tre được thúc đẩy. Nhiều người Việt và 

người Hoa đã đến đây sinh sống ngày càng đông. 

Họ nhanh chóng khai hoang, mở mang ruộng 

đồng, vườn tược, xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc 

sống. Người Việt tập trung làm nông nghiệp trồng 

trọt, cho ra nhiều sản phẩm lúa gạo, rau củ, trái 

벤째(대나무 포구)는 메콩강 삼각주에 속한 성으로 

동해에 접해있고 띠엔쟝성, 빈롱, 짜빈성과 접해있다.

꾸라오민(Cù Lao Minh), 꾸라오안호아(Cù Lao 

An Hóa), 꾸라오바오(Cù Lao Bảo) 같은 도서지역이 

있어서, 13-14세기부터 일부 크메르 거주민들이 여기에 

정착하여 거주하고 있었다. 16-17세기부터 베트남 주민

들이 이곳에 와서 살았다. 그러나 당시 벤째는 아직 본

격적인 개간이 이루어지지 않은 땅이었다.

1756년 까오미엔왕은 떰돈과 로이랍(쏘와이랍) 두 

부의 땅을 응우옌 군주에게 헌납했다. 레씨 조정과 응

우옌 군주는 이 두 부를 딘비엔주로 합병하는 것에 동

의를 했다. 그때서야 벤째가 공식적으로 베트남인들의 

영토가 되었고, 이름은 쟈딘부, 롱호정, 딘비엔주에 속

한 떤안이었다.

이때부터 벤째 지역의 이주민의 개간확장 과업이 

추진되었다. 수많은 베트남인과 화교들이 이곳으로 와

서 날이 갈수록 많이 살았다. 그들은 빠르게 개간을 하

고, 논밭을 확대하고, 정원을 넓혔으며, 주택을 집고, 

삶을 안정시켰다. 베트남인은 집중적으로 식재농업을 

해서, 미곡, 과채류, 과일들의 생산품을 내었다. 화교

들은 원래가 상거래 전통이 있었기에 대다수가 가게를 

3.9. �바밧 무역항3.9. Thương cảng Ba Vát
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cây. Người Hoa vốn có truyền thống buôn bán 

nên đa số họ mở cửa hàng buôn bán lập nghiệp, 

sản xuất các mặt hàng thủ công. Nhu cầu trao đổi 

tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng, chợ quán hình 

thành ngày càng nhiều trên các giồng đất cao ven 

sông. Trong đó có chợ Ba Vát, còn được gọi là Ba 

Việt ở huyện Tân Minh, là một trong những khu 

chợ sầm uất bên nhánh sông Hàm Luông. Ngày 

càng nhiều thương thuyền kéo đến Ba Vát buôn 

bán. Nơi đây chở thành một thương cảng có chợ 

quán, bến thuyền thu gom và trung chuyển hàng 

hóa vô cùng sầm uất.

Hệ thống sông ngòi, kênh rạch ở đây giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và 

thuận lợi trong giao thông đường thủy, tác động 

đến hoạt động giao thương buôn bán của các 

thương thuyền tại cảng Ba Vát và hệ thống chợ 

열어 사업을 시작했고, 수공업 제품들을 생산했다. 상

품의 소비교환 수요가 나날이 증가했고, 날이 갈수록 

시장은 강변의 높은 삼각주에 많이 형성되었다. 그중 

떤민현에 바밧 시장이 있어 바비엣이라고도 불렸는데 

바로 함루옹(Hàm Luông)강 지류의 붐비는 시장이

다. 갈수록 많은 상선이 바밧에 와서 상거래를 했으므

로 이곳은 무척이나 붐비는 시장이자 수매 및 상품 중

계를 하는 나루터가 있는 무역항이 되었다.  

이곳의 하천과 운하 체계는 농업생산에 무척 중요한 

역할을 하였고, 수운 교통이 편리하여 바밧항과 강변 

시장 체계에서 상선의 거래무역활동에 영향을 끼쳤다. 

여기에는 띠엔쟝강, 함루옹강, 바라이강, 꼬찌엔강 같

은 대규모 하천이 많았는데, 이외에도 안빈 운하, 자칸 

운하, 탄쭝 운하 등 크고 작은 운하가 촘촘히 이어져 서

로 통했다.

Hình 85. Vị trí thương cảng Ba Vát
그림 85. 바밧 무역항 중심지

Sông Cổ Chiên 

꼬찌엔강

Sông Hàm
 Luông 

함
루
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Sông Tiền Giang 
띠엔쟝강

Thương cảng Ba Vát 
바밧 무역항
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quán ven sông. Ở đây có nhiều con sông lớn, đó 

là sông Tiền Giang, sông Hàm Luông, sông Ba Lai, 

sông Cổ Chiên, ngoài ra còn có hệ thống kênh rạch 

lớn nhỏ chằng chịt, nối thông với nhau như rạch 

An Vĩnh, rạch Gia Khánh, rạch Thanh Trung,...

Vị thế của Ba Vát ở huyện Tân Minh được sách 

Đại Nam nhất thống chí miêu tả: “Rạch An Vĩnh 

ở bờ phía tây sông Hàm Luông, cách huyện Tân 

Minh 15 dặm, rộng 12 trượng rưỡi, sâu 7 trượng. 

Dòng phía tây chảy 10 dặm đến rạch Lan Sái, rồi 

chảy vòng qua phía nam 22 dặm, qua ngã ba rạch 

Gia Khánh, lại chảy xuống phía nam ra cửa biển 

Cổ Chiên. Nhánh phía nam chảy 1 dặm đến chợ 

Ba Việt, lại chảy vòng qua phía nam 16 dặm đến 

rạch Thanh Trung, rồi đổ vào sông Long Hồ, lại 

chảy xuống phía đông 22 dặm đến sông nhỏ Lê 

Đầu (tức sông Mỏ Cày), lại chuyển qua phía nam 

đến rạch Thanh Thủy thông ra cửa biển Bân Côn 

(tức Băng Cung)”.180)

Nhờ sự thuận lợi của hệ thống kênh rạch nên 

việc thông thương giữa Ba Vát với các địa phương 

xa gần đều hết sức dễ dàng. Hàng hóa từ các nơi 

đổ về Ba Vát và từ Ba Vát xuất đi các khu vực 

khác, ghe thuyền đêm ngày tụ họp đông đảo ở Ba 

Vát. Sách Gia Định thành thông chí đã miêu tả: 

“Chợ Ba Vát phố xá liền lạc, ghe thuyền đậu san 

sát, đó là huyện lỵ Tân An. Cách đó 15 dặm rưỡi 

đến sông Mỏ Cày, bờ phía tây rộng 4 tầm, sâu 1 

tầm, cũng có quán xá đông đúc”.181)

Sách Đại Nam nhất thống chí :“Chợ Ba Việt ở 

thôn Phước Hạnh, lị sở huyện Tân Minh, phố xá 

đông vui, thuyền bè tấp nập”182)

180)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
tr.161.

181)　�Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, bản dich Lý Việt 
Dũng, tr.35.

182)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5, 
tr.169.

떤민현에 있는 바밧에 대해서는 『대남일통지』에서 

다음과 같이 기록하고 있다.

안빈 운하는 함루옹강 서쪽에 있고, 떤민현에서 15리 떨어

져 있으며, 폭이 12장 반, 깊이가 7장이다. 서쪽으로 10리

를 흐르면 란싸이 운하에 이르고, 다시 돌아서 남쪽으로 22

리를 흘러가면 자칸 운하 삼거리와 만난다. 남쪽으로 더 흘

러가면 꼬찌엔 하구로 흘러 바다로 나간다. 남쪽에 있는 지

류로 1리를 흘러가면 바비엣 시장에 이르고, 다시 남쪽으

로 16리를 돌아가면 탄쭝(Thanh Trung) 운하가 나온다. 

롱호강으로 흘러간 다음 다시 동쪽으로 22리를 가면 레 더

우[Lê Đầu, 모까이(Mỏ Cày강)] 소하천에 이르고, 다시 남

쪽으로 옮겨가면 탄투이(Thanh Thủy) 운하에 이르러 번

꼰[Bân Côn, 방꿍(Băng Cung)]하구를 통해 흐른다.”180)

운하 체계의 편리함 덕분에 바밧과 원근지역 간의 

통상은 무척이나 쉬웠다. 각지에서 바밧으로 들어오고 

바밧에서 다른 지역으로 가는 물품이 쏟아졌고, 선박이 

밤낮으로 바밧으로 모여들었다. 『가정성통지』와 『대남

일통지』에는 바밧 무역항의 분주한 모습을 잘 설명하

고 있다.

바밧 시장은 시가지가 이어져 있고, 선박이 밀집하여 정박

해 있는데 그곳이 바로 떤안이다. 거기서 15리 반을 가면 

모까이(Mỏ Cày)강에 이르는데, 서쪽 강변은 폭이 4심, 깊

이가 1심이며, 역시 가게에 사람이 많았다.181)

바비엣 시장은 떤민현의 프억한(Phước Hạnh)촌에 있는

데, 시가지가 붐비고, 선박들이 분주하다.182)

꾸라오민에 있는 모까이현의 바밧은 한때 무척이나 

번성했었고, 함루옹강, 꼬찌엔강을 따라 롱호, 미토, 사

이곤-쩌런으로 선박들이 분주하게 상품들을 운반했으

180)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.161.

181)　찐화이득, 리비엣중 번역, 『가정성통지』, p.35.

182)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권5, p.169.
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Thương cảng Ba Vát ở huyện Mỏ Cày trên 

Cù Lao Minh đã một thời vô cùng thịnh vượng, 

thuyền ghe tấp nập vận chuyển hàng hóa theo các 

sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên mà đi về Long 

Hồ, Mỹ Tho, Sài Gòn - Chợ Lớn, hoặc tàu buôn từ 

các nơi, chủ yếu là tàu buôn người Hoa, tàu Nhật 

Bản, tàu từ Sài Gòn Chợ Lớn, tàu thuyền của Bắc 

Kỳ,... về Ba Vát.

Trong bài Bến Tre phong cảnh thi  được 

Nguyễn Liên Phong viết trong Nam Kỳ phong tục 

nhân vật diễn ca năm 1909 đã miêu tả cảnh buôn 

bán trên Ba Vát cùng các bến thuyền, chợ quán ở 

Bến Tre:

Phía Minh (Cù lao Minh) là phía Mỏ Cày

Trên thì Ba Vát dưới rày Băng Cung

Phía Bảo (Cù lao Bảo) là phía Mỹ Lồng

Vơi vơi dặm thẳng thấu giồng Ba Tri

...

Tàu đò thường bữa đưa về

Ghe đò các chợ chực kề rước đưa

Ghe buôn lớp nhặt lớp thưa

Đậu theo bực thạch vừa vừa chen nhau

Phố phường lớp trước lớp sau

Lớp trước trù mật lớp sau dễ xài

Hạ bạc sở nghệ lưới chài

Tôm, cua, sò, vọp, bán hoài cả năm

Mía, dừa, cây trái tiền trăm

...

Bến Tre đường nước quá nhiều

Đi trong ngòi rạch dễ điều chở chuyên

Có thể thấy, hàng hóa buôn bán chủ yếu ở Ba 

Vát bao gồm nông sản cây trái (chủ yếu là lúa gạo 

và dừa khô), hải sản tươi sống và các sản phẩm 

thủ công của vùng. Các làng nghề thủ công như 

sản xuất bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn 

Đốc đã có từ cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. Đặc biệt, 

며, 혹은 각처에서 주로 화교 상선, 일본 상선들이 사이

곤-쩌런, 박끼에서 바밧으로 왔다.

1909년 응우옌리엔퐁(Nguyễn Liên Phong)이 쓴 

『남끼풍속인물연가』 중에 「벤쩨 풍경시」에서는 바밧의 

포구와 벤째 상점, 상인 등의 상거래하는 풍경이 묘사

가 되어있다.

꾸라오민 쪽은 모까이

위에는 바밧, 아래는 반꿍이네

꾸라오바오 쪽은 미롱

1리 곧은 바찌 사구에 관통하네

...

선박은 평소에 수시로 데려다주고

시장의 선박은 운송을 준비하네

상선은 밀집한 곳도 있고 성근 곳도 있어

선착장의 돌계단에 서로 붙어 멈추고

거리엔 장사꾼들 앞뒤로 가득한데

앞쪽은 조밀하고 뒤층은 희박하네

고기 낚는 그물질은 능숙해서

새우, 게, 조개, 법조개 등 연중 내내 팔리고

사탕수수, 코코넛, 과일들이 돈 백전을 받네

...

Hình 86. Khu thương cảng Ba Vát bên rạch sông Ba Vát (nhánh đổ ra sông Hàm Luông)
그림 86. 바밧강(함루옹강의 지류)에 접하여 바밧 무역항이 위치한다.
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ở Bến Tre là xứ sở của dừa, nghề sản xuất kẹo dừa 

ở Mỏ Cày đã có từ đầu thế kỉ 20. Bên cạnh đó còn 

có nghề dệt chiếu, dệt thảm, đan lát, làm rượu ở 

Phú Lễ, nghề dệt lụa ở Ba Tri cũng rất nổi tiếng. 

Ngoài ra, theo các kết quả báo cáo khai quật 

khảo cổ học thì mặt hàng đồ gốm sứ của Việt 

Nam, Trung Quốc cũng được buôn bán nhiều ở 

thương cảng Ba Vát.

Trong những năm qua, các nhà nghiên cứu 

và người dân đã tìm thấy rất nhiều di vật có liên 

quan đến thời kỳ thịnh vượng của thương cảng 

Ba Vát trong lịch sử. Theo kết quả Báo cáo sơ 

bộ khai quật Di chỉ Ba Vát, Bảo tàng Bến Tre 

đã phối hợp cùng Viện Khảo cổ học Việt Nam 

tiến hành khai quật di chỉ Ba Vát năm 2003-

2004. Hiện vật khai quật gồm 354 mảnh gốm và 

86 đồ gốm các loại, gồm chén, đĩa, bát, muỗng, 

chủ yếu là đồ gốm men trắng xanh vẽ lam, men 

đơn sắc, men trắng vẽ màu xanh lá cây, chủ 

yếu là đồ gốm xuất xứ Việt Nam và Trung Quốc, 

có niên đại từ thế kỉ 18 đến thế kỉ 19. Ngoài ra, 

còn có một đồng tiền kim loại, đá mài và cọc gỗ 

cũng được phát hiện. 

Trong quá trình khảo sát tại khu vực di tích 

cảng Ba Vát, các nhà nghiên cứu đã phát hiện 

được các hũ tiền kim loại nặng 69kg và 40kg do 

ông Nguyễn Văn Tư ở xã Phước Mỹ Trung tìm 

thấy khi đang đào ao thả cá năm 2003 và 2006. 

Tiền kim loại chủ yếu là tiền đúc của Việt Nam 

từ các thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Tây Sơn, Nguyễn, 

và một số tiền đúc của các triều Trung Quốc (tiền 

thời Đường và thời Thanh).183)

Có thể thấy, thương cảng Ba Vát ở huyện Mỏ Cày 

trên Cù Lao Minh đã một thời vô cùng thịnh vượng.

Tuy nhiên, thương cảng Ba Vát trong quá trình 

183)　�Dẫn theo Báo cáo nghiên cứu Di chỉ Ba Vát của Bảo tàng Bến 
Tre 2003-2004.

벤째는 물길이 너무도 많아

물길 이용하면 운반도 쉬워라

바밧의 주요한 판매 품목은 지역의 농산물(주로 미

곡과 마른 코코넛), 신선한 해산물과 수공예품임을 알 

수 있다. 미롱의 라이스페이퍼, 썬독(Sơn Đốc)의 쌀튀

기 같이 수공품을 생산하는 마을이 19세기말부터 20

세기 초에 있었다. 특히 벤째는 코코넛의 고장이고 모

까이에서의 코코넛과 사탕 생산은 20세기 초부터 있었

다. 이밖에 돗자리 엮기, 카페트 직조, 바구니 공예, 푸

레(Phú Lễ)의 양조업, 바찌(Ba Tri)의 비단 직물 등도 

역시 유명하였다. 

그 외에도 고고학 발굴 보고 결과에 따르면 베트남, 

중국의 도자기 역시 바밧 무역항에서 많이 거래가 되었

는데 그동안 연구자들과 주민들은 역사적으로 바밧 항

구의 번영된 시기와 관련된 유물들을 많이 발견하였다.

바밧 유적지의 발굴 초기 보고서 결과에 따르면, 벤

째 박물관은 베트남 고고학 연구원과 협조하여 2003-

2004년에 바밧 유적지의 발굴을 진행하였다. 발굴된 

유물은 도자기편 354점과 86점의 종지, 접시, 밥그릇, 

숟가락을 포함한 각종 도기로 주로 청백색 유약에 푸

른 그림의 도자기, 단색 유약 또는 백색 유약에 녹색 그

림이 있고, 주로 출처는 베트남과 중국으로 연대는 18

세기에서 19세기이다. 그 외에는, 금속으로 된 동전, 숫

돌, 목편 등도 발견되었다.

바밧항 유적지의 고찰과정에서 프억미쭝(Phước Mỹ 

Trung) 마을에 사는 응우옌반뜨(Nguyễn Văn Tư)가 

2003년과 2006년 물고기를 풀어놓기 위해서 연못을 파

는 도중에 69㎏과 40㎏의 동전 항아리를 발견했다. 이 

동전은 주로 베트남에서 주조된 것들로 리(Lý), 쩐, 레, 

막, 떠이선, 응우옌 왕조 시대와 일부 중국 왕조(당나라 

이전과 청나라)에 주조된 것들이다.183)

꾸라오민 위쪽의 모까이현에 있는 바밧항은 한 때 

183)　벤째 박물관, 『2003-2004 바밧 유적 연구보고서』.
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hình thành và phát triển cũng có những lúc thăng 

trầm khó khăn. Đặc biệt, năm 1777, Ba Vát là nơi 

diễn ra trận chiến giữa quân Tây Sơn và Nguyễn 

Ánh, do đó khu vực này bị tàn phá nặng nề, dân 

chúng phiêu tán nhiều nơi. Đến đầu thế kỉ 19, Ba 

Vát mới khôi phục lại. Đến cuối thể kỉ 19 thì vai 

trò của thương cảng Ba Vát dần lụi tàn.

무척 번성했음을 알 수 있다.

그러나 바밧 무역항은 설립과 발전 과정에서 수없이 

고단한 부침이 있었다. 특히 1777년 바밧은 떠이선과 

응우옌아인 간의 전쟁이 벌어졌던 곳으로, 이로 인하여 

이곳은 심하게 파괴되었고, 대다수 주민들은 여러 곳으

로 피난을 갔다. 19세기 초에 이르러서야 바밧은 비로

소 회복이 되었지만 19세기 말에 이르러 바밧 포구의 

역할은 점점 줄어들었다.

Hình 87. Hiện vật khai quật ở khu vực di chỉ Ba Vát, bao gồm đồ gốm men Việt Nam, Trung Quốc, tiền kim loại của Việt Nam thời Nguyễn (tiền Gia Long, Minh Mệnh,...)
그림 87. 바밧 무역항 유적에서 발굴된 베트남 동전(19세기)과 베트남 및 중국의 도자기

Hình 88. Địa điểm nhà dân phát hiện các hũ tiền ở khu vực cảng Ba Vát (bao gồm tiền Việt Nam và tiền Trung Quốc
그림 88. 베트남과 중국 동전이 확인된 바밧 무역항 인근의 민가
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Từ thế kỉ 17, cùng với xu thế di dân của người 

Việt, vùng đất Bạc Liêu sau này chính là một phần 

đất Cà Mau xưa đã đón nhận những con người 

đất Việt, người Hoa, người Khmer rải rác sinh 

sống. Đến năm 1757, vùng đất Trà Vinh, Ba Thắc, 

Tầm Phong Long (có một phần đất Bạc Liêu) mới 

chính thức được vua Cao Miên dâng tặng. Như 

vậy, vùng đất Bạc Liêu ngày nay được khai hoang 

trở thành lãnh thổ của Việt Nam từ thế kỉ 18. 

Từ cuối thế kỉ 18, Bạc Liêu lúc đó cùng Sóc 

Trăng thuộc huyện Trấn Di của Trấn Hà Tiên.

Năm 1832, vua Minh Mệnh thành lập 6 tỉnh 

Nam Kỳ, bao gồm Biên Hòa, Gia Định, Định 

Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Lúc đó, Bạc 

Liêu thuộc địa phận phủ Ba Xuyên, tỉnh An Giang.

Năm 1867, Pháp chiếm Nam Kỳ lục tỉnh. Phủ 

Ba Xuyên đổi thành hạt Sóc Trăng.

Năm 1882, tỉnh Bạc Liêu được thành lập bao 

gồm một phần thuộc hạt Ba Xuyên, Sóc Trăng, 

một phần thuộc hạt Rạch Giá của Cà Mau. Lý do 

tỉnh Bạc Liêu được thành lập là vì vấn đề an ninh. 

Vào lúc đó nhiều nhóm người Hoa - Minh Hương 

tổ chức lập Thiên Địa hội ở khắp nơi, rồi sau biến 

예전에 까마우 지역의 일부였던 박리에우(Bạc Liêu)

는 17세기부터 베트남인들의 이주 추세와 함께, 베트남

인, 중국인, 크메르인들이 산재하여 살게 되었다. 1757

년에는 짜빈, 바탁, 떰퐁롱(박리에우의 일부) 등이 비로

소 공식적으로 까오미엔 왕으로부터 헌납되고 그로부

터 오늘날 박리에우 땅이 개간되어 18세기부터 베트남

의 영토가 되었다.

18세기 말부터 박리에우는 속짱과 더불어 하띠엔진, 

쩐지현에 속하였다.

1832년 민망 황제는 비엔호아, 쟈딘, 딘뜨엉, 빈롱, 

안쟝, 하띠엔을 포함한 남부 6성을 설립하였다. 그때 

박리에우는 안쟝성, 바쑤옌부에 속했다.

1867년 프랑스는 남끼육성(남부육성)을 점령하였는

데 바쑤옌부는 속짱으로 바뀌었다.

1882년 속짱의 바쑤옌 일부와 까마우성의 락쟈 일부

를 포함한 박리에우성이 설립되었다. 박리에우성이 설

립된 이유는 안보문제 때문이었다. 그때에 들어 수많은 

중국인-민흐엉(明鄕)이 각 지역에 천지회를 설립하고

서는 상업지역에서 경쟁을 하는 모임으로 변질이 되었

다. 프랑스 사람은 만일 천지회의 머리가 쩌런에 있다

3.10. �박리에우 무역항3.10. Thương cảng Bạc Liêu
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tướng thành hội nhóm anh chị tranh giành khu 

vực buôn bán làm ăn. Người Pháp có nói: “Nếu cái 

đầu của Thiên địa hội ở Chợ Lớn thì thân hình của 

nó ở Bạc Liêu, cái đuôi của nó ở Sóc Trăng.”184)

Tỉnh Bạc Liêu khu vực giáp Sóc Trăng là nơi có 

người Hoa và người Khmer sống đông đúc. Dân 

chúng hay nói tiếng Triều Châu. Khu vực phía 

quận Cà Mau thì người Việt tập trung đông cùng 

một số người Khmer. 

Vốn người Minh Hương đã quen sống trên vùng 

đất Bạc Liêu. Về sau có thêm người Hoa theo các 

thuyền buồm tìm tới khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, 

Sóc Trăng hoặc đến Sài Gòn - Chợ Lớn lập nghiệp 

ngày càng đông. 

Nông sản chính của Bạc Liêu vẫn là lúa gạo. 

Ngoài ra, còn có nguồn lợi về than đước, khai thác 

rừng tràm, hải sản, ruộng muối,... cũng rất lớn.

Bạc Liêu nổi tiếng là xứ muối. Cùng với Ba 

Thắc (Sóc Trăng), ở đây sản xuất nhiều muối đỏ, 

dân gian quen gọi là muối đen, vì nước đất ở 

đây có màu vàng đỏ, khi phơi nước vẫn còn bùn 

đục, nấu lại lần nữa thì sắc muối trắng trong, có 

vị ngon ngọt hơn muối nơi khác.185) Nếu ướp cá 

đồng làm mắm cũng sử dụng muối đỏ này thì 

mắm để lâu và ngon. Nghề làm ruộng muối do 

người Hoa nắm trọn. Họ đan bao lá dừa, mỗi bao 

đựng 5,6 cân, cứ 40 bao chất lên một xe chở đi 

bán ở Cao Miên thu lợi rất nhiều.

Sản lượng lúa gạo và muối buôn bán ở các bến 

thuyền khá lớn. Năm 1884-1885, ghe thuyền chở 

174.693 tạ lúa, chở 79.349 tạ muối mang đi bán 

cho các cảng ở Nam Kỳ lục tỉnh.

Hệ thống kênh rạch giữ vai trò rất quan trọng 

trong hoạt động giao thương ở Bạc Liêu. Chảy qua 

địa phận Bạc Liêu lúc đầu có sông Bạc Liêu. Sông 

184)　�Dẫn theo Sơn Nam, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Nxb Trẻ, 
tr.282.

185)　Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, tr.80.

면 몸통은 박리에우에 있고, 꼬리는 속짱에 있다고 말

했다.184)

속짱에 접한 박리에우성은 중국인과 크메르인들이 

밀집해 사는 곳인데 대부분 사람들이 조주어를 사용하

였고 까마우 지역은 베트남 사람들이 집중적으로 거주

하고 일부 크메르 사람들이 함께 살았다.

원래 민흐엉 사람들은 박리에우 지역에 익숙했다. 

나중에는 범선을 타고 까마우, 박리에우, 속짱 지역 혹

은 사이곤-쩌런에 왔던 중국 사람들이 더해져 사업을 

일으키는 사람들이 날이 갈수록 붐볐다. 

박리에우의 주된 농산물은 역시 미곡이다. 이외에, 

탄약, 유칼립투스 숲 개간, 해산물, 염전 등이 가져다주

는 수익도 매우 컸다.

박리에우는 소금산지로 유명하다. 바탁(속짱)과 함

께, 여기에서는 붉은 소금이 많이 생산되는데, 민간에

서는 검은 소금이라고 부르는데 더 친숙하다. 여기 물

과 흙이 황적색이라, 물을 증발시켜도 탁한 진흙이 남

아서 다시 한 번 끓여야 소금 색깔이 희고 투명해진다. 

다른 곳의 소금에 비하여 맛이 달다.185) 혹시 민물고기

로 젓갈을 절인다면 이 붉은 소금을 사용해야 젓갈을 

오래 둘 수 있도 있고 맛도 좋다. 염전업은 화교들이 장

악하고 있었는데 그들은 코코넛잎을 짜서 포대를 만들

어, 포대 한 개당 5-6근을 담을 수 있고, 40포대가 되면 

차로 실고가 까오미엔에서 팔아 큰 이윤을 남겼다.

포구에서 팔리는 미곡과 소금의 양은 꽤 많았다. 

1884-1885년 나룻배로 벼 174,693따(tạ, 藉, 무게 단위

로 1tạ는 약 60- 63㎏이다)와 소금 79,349따를 남끼 6성의 

항구로 싣고가 팔았다.

수로망은 박리에우에서 무역활동에 무척 중요한 역

할을 했다. 박리에우 지역을 지나면 처음에는 박리에

우강이 있다. 박리에우강은 이전에 본래 미타인 하구

의 지류였다. 박리에우강은 호아빈[Hòa Bình, 빈러이

184)　썬남, 『남부 개척의 역사』, 청소년출판사, p.282.

185)　찐화이득, 『가정성통지』, p.80.
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Bạc Liêu trước đây vốn là chi lưu của cửa biển Mỹ 

Thanh. Cuối nguồn của nó ở Hòa Bình (Vĩnh Lợi), 

chảy qua Cái Tràm, chợ Bạc Liêu, ngã ba Vàm 

Lẽo, rồi đổ ra sông Cổ Cò, một nhánh chảy ra cửa 

biển Mỹ Thanh, nhánh còn lại chảy lên Bãi Xàu 

rồi hòa nhập vào sông Hậu. Nhờ tuyến sông Bạc 

Liêu này mà thuyền ghe có thể đi thông ra sông 

Hậu, sông Tiền, Biển Đông vô cùng thuận lợi.

Từ năm 1914-1915, có thêm hai con kênh là 

kênh Bạc Liêu - Cà Mau và kênh Quan Lộ - Phụng 

Hiệp, là những tuyến đường thủy kết nối Bạc 

Liêu với các tỉnh từ Cà Mau đến Hậu Giang, Tiền 

Giang, Sài Gòn,... rất thuận tiện.

Kênh Bạc Liêu - Cà Mau là ý tưởng của người 

Pháp nhằm nối liền Bạc Liêu và Cà Mau. Năm 

(Vĩnh Lợi)]에서 발원하고 까이짬(Cái Tràm), 박리에우 

시장, 밤레오(Vàm Lẽo) 삼거리를 지나, 꼬꼬강으로 흘

러 들어간다. 박리에우강의 지류 하나는 미타인 하구로 

흘러가고, 남은 지류는 바이싸우로 흘러가 허우쟝강과 

합쳐진다. 박리에우강 덕에 선박들이 허우쟝강, 띠엔쟝

강, 비엔동으로 가는데 무척이나 편리하다.

1914-1915년부터 박리에우-까마우 운하와 꽌로-풍

히엡 운하 두 곳이 더해졌다. 박리우성과 까마우성에서

부터 허우장성, 띠엔장성, 사이곤까지 각 성을 잇는 운

하로 무척 편리하다.

박리에우-까마우 운하는 박리에우와 까마우를 연결

할려는 프랑스 사람들의 이상이었다. 1885년 운하 건설

을 시작하여 1915년에 길이 72㎞의 수로가 완성되었다.

Hình 89. Sông Bạc Liêu
그림 89. 박리에우강
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1885, việc đào kênh bắt đầu được thực hiện. 

Đến năm 1915 thì kênh mới đào xong. Kênh dài 

72km.

Từ năm 1914, nhờ có đường kênh Quan Lộ 

- Phụng Hiệp, lúa gạo, nông sản của Bạc Liêu 

được ghe thuyền đến mua và chở đi các nơi ngày 

càng thuận tiện.

Từ sau khi có hệ thống kênh rạch lớn kéo dài, 

dân các nơi kéo về Bạc Liêu lập nghiệp ngày càng 

đông. Họ lập thôn xóm, dựng chợ quán buôn bán 

đông đúc.

Từ cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, chợ cảng Bạc 

Liêu đã bắt đầu phát triển. Các điền chủ thành 

lập nhiều chành lúa, xây dựng các nhà máy xay 

xát lúa, rồi lập các thương đoàn ghe thuyền để 

1914년부터 꽌로-풍히엡 운하가 있어서 박리에우의 

미곡, 농산물이 선박으로 수매되어 각지로 편리하게 운

송되어 나갔다.

대규모 운하 체계가 생긴 이후로 각지의 주민들이 

날이 갈수록 박리에우로 몰려와 사업을 시작하였다. 그

들은 마을을 이루고, 시장을 세워 장사가 붐볐다.

19세기 말부터 20세기 초까지 박리에우 포구 시장은 

발전을 시작하였다. 농장주들은 수많은 창고와 정미소

를 세우고 사이곤-쩌런으로 배로 쌀을 운반해가는 상단

을 설립하였다. 따라서 박리에우 상업항이 형성되었고 

급속하게 발전하였다. 그곳은 상품을 내려 보내는 항구

이기도 했다. 박리에우강 변에 남아있는 포구의 흔적은 

오늘날 디엔비엔푸(Điện Biên Phủ) 거리이다. 거기서 
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vận chuyển lúa gạo về Sài Gòn - Chợ Lớn. Do đó, 

thương cảng Bạc Liêu đã hình thành và phát triển 

nhanh chóng. Nó còn được gọi là cảng lên xuống 

hàng. Vị trí dấu tích của cảng bên bờ con sông 

Bạc Liêu, bên đường Điện Biên Phủ ngày nay. Nơi 

đây trước kia có xây cầu cảng của các địa chủ thu 

mua lúa gạo, vận chuyển buôn bán lúa gạo đến 

các tỉnh như Cà Mau, Mỹ Tho, Sài Gòn,...

Ở Bạc Liêu, nhiều địa chủ nhờ buôn bán lúa 

gạo và muối ngày càng trở nên giàu có nổi tiếng, 

như ông Bá Hộ Bì được gọi là “vua lúa gạo, vua 

muối”, trước đây ở Gò Công - Mỹ Tho (Tiền Giang) 

đã chuyển về Bạc Liêu lập nghiệp, có con trai 

là Phan Kim Cân nổi tiếng tiêu xài ăn chơi nhất 

Nam Kỳ lục tỉnh và rất nghĩa khí, về sau tham 

gia cách mạng. Hoặc như điền chủ Trần Trinh 

Trạch, con trai là Trần Trinh Huy có biệt danh là 

이전에 지주들의 미곡 수매를 하는 포구와 교량이 만들

어졌고, 까마우, 미토, 사이곤과 같은 각 성으로 미곡이 

운송되어 매매되었다.

박리에우에는 이전에 고꽁-미토(띠엔쟝)에 살다 박리

에우로 이주해 사업을 일으킨 수많은 지주가 있다. ‘미

곡의 왕, 소금의 왕’으로 불리던 바호비(Ba Ho Bi)씨처

럼 미곡과 소금 장사로 날이 갈수록 유명한 부자가 많았

다. 그 아들인 판낌껀(Phan Kim Cân)은 남끼 6성에서 

제일가는 한량이며 의리로 유명했으며 나중에는 혁명

에 참여했다. 또 다른 지주였던 쩐찐짜익(Trần Trinh 

Trạch)의 아들 쩐찐휘(Trần Trinh Huy)는 별명이 박

리에우의 학공자(Hắc công tử Bạc Liêu)로 지역에서 

제일가는 부자로 유명했으며, 박리에우강 지역 내에서 

미곡 매매를 가장 많이 했다. 오늘날 디엔비엔푸거리에

는 1919년에 세워진 박리에우 공자 저택이 남아있다. 

Hình 90. Khu vực cầu cảng nơi vận chuyển lúa gạo tại thương cảng Bạc Liêu
그림 90. 박리에우강 선착장
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Hình 91. Tòa nhà công tử Bạc Liêu
그림 91. 박리에우 공자 주택

Hắc công tử Bạc Liêu, là địa chủ nức tiếng giàu 

có nhất vùng, đứng đầu trong toàn bộ giao dịch 

buôn bán lúa gạo tại khu cảng Bạc Liêu. Bên 

đường Điện Biên Phủ nay vẫn còn di tích tòa nhà 

được xây năm 1919 của Công tử Bạc Liêu. 
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Có thể thấy, vùng đất Nam Bộ đã trải qua nhiều 

giai đoạn hình thành và phát triển lâu dài. Với vị 

trí miền duyên hải bao bọc lấy cả phía đông và 

phía tây, lại được bồi tụ bởi hai hệ thống sông 

lớn là sông Đồng Nai và sông Mê Kông, đã hình 

thành nên những khu đồng bằng trù phú, những 

vựa lúa dồi dào. Tuy nhiên, sự hình thành và phát 

triển của vùng đất này cũng chịu ảnh hưởng rất 

nhiều bởi thiên nhiên với các đợt biển tiến, biển 

thoái diễn ra trong nhiều thế kỉ. Từ nhiều thế kỉ 

trước Công nguyên, nơi đây đã ra đời nền văn 

hóa Đồng Nai với những thành tựu phát triển 

bước đầu của một xã hội nguyên thủy sơ khai, có 

hoạt động sản xuất chế tác và hoạt động trao đổi 

thương mại trên những giồng đất của vùng ngập 

mặn ven biển. Đó cũng là tiền thân cho sự ra đời 

tiếp theo của nền văn hóa Óc Eo phát triển rực rỡ 

vào những thế kỉ đầu sau Công nguyên.

Từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 7 bước vào giai đoạn phát 

triển hưng thịnh của vương quốc Phù Nam trên 

vùng đất Nam Bộ Việt Nam, trở thành một trong 

những nhà nước đầu tiên ra đời ở Đông Nam Á. 

Phù Nam đã sớm có mối quan hệ mật thiết với 

các thương nhân và nhà truyền giáo Ấn Độ. Để 

củng cố và phát triển nhà nước của mình, các vị 

vua của Phù Nam đã tiếp nhận những thành tựu 

của Ấn Độ về tổ chức vương quyền. Vì vậy, dù 

không phải là thuộc địa của Ấn Độ, vương quốc 

Phù Nam vẫn tiếp nhận những thành tựu về mọi 

mặt chính trị, xã hội và văn hóa của Ấn Độ để xây 

dựng đất nước của mình.

Phù Nam đã nổi lên thành một khu vực có 

베트남의 남부 지역은 여러 시기의 형성과정과 오

랜 발전과정을 거쳤음을 알 수 있다. 동쪽과 서쪽 모

두를 바다가 둘러싼 위치로 두 개의 큰 동나이(Đồng 

Nai)강과 메콩강이 모이고, 풍부한 벼 생산지와 부유

한 평야지대를 만들어냈다. 그러나 이 지역의 형성과 

발전은 또한 수세기에 걸친 해수면의 상승과 하강 등

과 같은 자연의 아주 큰 영향을 받았다. 기원전 수세기

부터 이곳은 초기 원시 사회의 초보적인 발전 성과와 

바닷가 염습지에서 상업적 교환활동과 생산제조활동

을 했던 동남아 문화가 출현한 곳이다. 그것은 또한 뒤

에 이어지는 기원 후 수세기 동안 화려하게 발전했던 

옥에오(Óc Eo) 문화를 탄생시킨 전신이다.

1세기에서 7세기까지는 베트남 남부에서 푸남(Phù 

Nam) 왕국이 왕성하게 발전했던 시기이고, 동남아에

서 탄생한 최초의 국가 중의 하나였다. 푸남은 일찍이 

인도의 상인들과 선교사들과 밀접한 관계를 갖고 있었

다. 자신의 국가를 공고히 하고 발전시키기 위해 푸남

의 왕들은 왕권에 관한 인도의 성과를 받아들였다. 그

리하여 비록 인도의 식민지는 아니었지만 정치, 사회 

및 문화를 받아들이고 성취함으로써 자국의 경영에 이

바지하였던 것이다.  

푸남은 동남아에서 가장 발전된 상업 및 생산 수준

을 가진 지역으로 두드러졌다. 옥에오-푸남 사람들은 

수준 높은 경제 발전을 이룩했고, 정교한 귀금속 공예

기술을 가졌으며 특히 웅장한 군사력은 동남아 지역에

서 제후국을 확대하고 영토를 팽창시켰다. 

푸남은 일찍이 동남아는 물론 인도, 중국, 페르시아, 

로마 등과도 교역을 발전시켰다. 동-서 국제 교통로 상

에 있고, 인도와 중국이라는 커다란 인류문명국 사이
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trình độ sản xuất và thương mại phát triển nhất 

ở Đông Nam Á. Người Óc Eo - Phù Nam đã có 

những thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc, đã 

có những kỹ thuật chế tác thủ công kim hoàn 

đạt đến mức tinh xảo, và đặc biệt với sức mạnh 

quân đội biển hùng hậu đã bành trướng mở rộng 

lãnh thổ chư hầu ở khu vực Đông Nam Á. Phù 

Nam đã sớm có nền thương mại phát đạt với các 

nước trong khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung 

Quốc, Ba Tư, La Mã,... Với vị trí chiến lược trên 

con đường giao thương quốc tế Đông - Tây, giữa 

hai nền văn minh lớn của nhân loại là Trung Hoa 

và Ấn Độ, Phù Nam đã trở thành một vùng trung 

tâm có chức năng đầu mối thương mại biển với 

sự phát triển hệ thống thương cảng quốc tế Óc Eo 

qui mô rộng lớn, khống chế nền thương mại hàng 

hải ở Đông Nam Á, bành trướng khu vực phía 

bắc vịnh Thái Lan và toàn bộ các con đường giao 

thương giữa châu thổ sông Mê Kông và vùng bán 

đảo Mã Lai, trở thành một đế chế hàng hải của 

vùng biển phương Nam.

Đặc biệt, Phù Nam đã có mối liên hệ khá sâu 

sắc với cư dân Champa gần kề, đó vốn là mối 

quan hệ đồng tộc của những cư dân Nam Đảo. 

Champa đã tiếp thu văn hóa Ấn Độ không chỉ 

trực tiếp qua những nhà buôn, nhà truyền giáo 

Ấn Độ mà còn tiếp thu từ cư dân Óc Eo của 

vương quốc Phù Nam thông qua quan hệ giao lưu 

trao đổi buôn bán cùng những giai đoạn cộng cư 

của các nhóm cư dân thiên di giữa hai vùng đất 

liền kề nhau này. Phù Nam cũng thường xuyên 

có những mối liên hệ với vùng đất Giao Châu mà 

에 위치하여 푸남은 해상 무역의 요충 기능을 가진 중

심지가 되었다 대규모의 옥에오 국제 무역항 체계의 

발전과 더불어 동남아 무역 항해를 통제하고, 태국만 

북부지역과 메콩델타 내의 모든 교통로와 말레이 반도

까지 확대하여 남방 바다의 항해 왕국을 건설하였다. 

특히 푸남은 인근의 참파(Champa) 주민들과 아주 

깊은 연계를 갖고 있었고 그것은 본래 오스트로네시안

이라는 동족관계였다. 참파는 상인과 선교사를 통해서 

직접 인도 문화를 받아들였을 뿐만 아니라 두 인근 지

역 사이에서 주민들이 공동 거주하고 상업적 교환, 교

류관계 유지했던 푸남 왕국의 옥에오 주민들로부터 문

화를 받아들이기도 하였다. 푸남은 또한 훗날에도 대

월국(Đại Việt, 大越國)이 된 교주와 관계를 유지하였

다. 그러한 연계는 자연스럽고 객관적 역사가 미리 예

견한 것처럼 결국 세 지역은 합하여져서 한 지역이 되

고 오늘날 통일된 하나의 영토가 되었다. 그러나 그 통

일을 얻기 위해 남부의 땅은 역사의 빈 공간 속에 오랫

동안 해수면 아래로 가라앉은 시기를 지나야 했다.

여러 가지 원인으로 푸남-옥에오는 점점 쇠약해졌고 

절망에 빠졌다. 동남아 각 지역에서의 새로운 경제 중

심지의 부상은 새로운 국제 항로를 열었고, 푸남을 날

로 쇠약하게 만들었으며 이어서 신흥 진랍국은 푸남 영

토를 차지하게 되었다. 특히 6세기 중반부터 해수면 상

승이 시작되어 800년 이상 계속되면서 바닷물이 전국

을 침수시키고 옥에오 주민의 주식량인 남부 평야의 풍

부한 쌀농사에 심각한 영향을 끼쳤고, 그들은 점점 그 

땅을 버리고 다른 곳으로 갔다. 남부지역은 점점 수세

기 동안 투이진랍(Thủy Chân Lạp, 水眞臘)이라고 불

리는 염습지로 가라앉았다.
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về sau chính là Đại Việt. Từ những mối liên kết 

đó dường như đã báo trước theo một lẽ tự nhiên 

và khách quan lịch sử rằng cuối cùng cả ba vùng 

đất đã hợp nhất trên một dải đất, trở thành một 

lãnh thổ thống nhất của ngày hôm nay. Tuy nhiên 

để có được sự thống nhất đó, vùng đất Nam Bộ 

đã phải trải qua một thời kì dài chìm đắm trong 

những khoảng trống của lịch sử.

Do nhiều nguyên nhân, Phù Nam - Óc Eo đã 

dần suy yếu và diệt vong. Sự trỗi dậy của nhiều 

trung tâm kinh tế mới ở khu vực Đông Nam Á đã 

mở ra những tuyến giao thương hàng hải quốc 

tế mới, khiến Phù Nam ngày càng suy yếu, tiếp 

đó là sự nổi lên của Chân Lạp đã chiếm lấy vùng 

lãnh thổ Phù Nam. Đặc biệt, từ giữa thế kỉ 6 đã 

bắt đầu đợt biển tiến mới kéo dài hơn 800 năm, 

khiến nước mặn tràn ngập khắp nơi, nguồn lương 

thực chính của cư dân Óc Eo là những cánh đồng 

lúa gạo trù phú của đồng bằng Nam Bộ đã bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng, họ đã dần dần phải bỏ miền 

đất này mà ra đi. Vùng đất Nam Bộ đã chìm dần 

vào những đầm lầy nước ngập mặn suốt nhiều 

thế kỉ với tên gọi là Thủy Chân Lạp.

Từ thế kỉ 13-14, nước biển đã rút về mức như 

ngày nay, nhưng đến tận thế kỉ 16, vùng đất Nam 

Bộ vẫn là nơi hoang vu, khắp nơi là rừng rậm với 

nhiều dã thú, những vùng đầm lầy trở thành nơi 

sinh sản của cá sấu, đỉa, muỗi, chỉ lác đác trên 

những một số giồng đất có ít người đến sinh sống, 

đó là một số người Khmer, người Việt do chiến 

tranh loạn nạn đói khổ mà tìm đến vùng đất này 

khai hoang mà sinh cư lập nghiệp.

13~14세기에 해수면은 다시 오늘날처럼 하강했지만 

16세기에 이르러서도 남부 땅은 여전히 황무지였고, 전 

지역이 여러 야생 동물이 사는 숲이었으며 호수는 악

어, 거머리, 모기의 생산지였고, 소수의 사람들만이 일

부 지역에 흩어져 살았는데 그 사람들은 전쟁을 피해 

도피해 온 베트남인과 크메르인으로 그 땅에 가서 황무

지를 개간을 하여 가업을 이었다.

16세기 중반부터 베트남인들은 정식으로 남방 개발

을 시작했고, 영토를 확장시켰다. 응우옌 군주는 당쫑

(Đàng Trong, 塘中, 지금의 중부 지역)을 접수한 후부터 

남방의 영토 확장과 여러 경제개발 정책을 실시했고, 

참파, 진랍(Chân Lạp, 眞臘), 시엠(Xiêm, 태국)과 같

은 남부 이웃 나라와의 관계 증강을 멈추지 않았다. 대

월국과 까오미엔(Cao Miên, 高棉, 캄보디아) 사이의 관

계에 의지하여 응우옌 군주는 순응적인 까오미엔 왕들

을 돕는 책략이 있었고, 까오미엔 왕들이 여러 번 투이

진랍의 황무지를 공식적으로 대월국에게 바쳤다. 베트

남 주민들이 그곳에 가서 황무지를 개간하여 경작하면

서 날로 인구가 늘어났다.

개간정책으로 경제를 발전시키려고 응우옌 군주 연

근해를 따라 남쪽으로 영토를 확장하면서 옛날 수로와 

뱃길을 철저하게 이용하는 동시에 새로운 수로를 개착, 

개통시킴으로써 수로 교통이 아주 편리하게 되었다. 특

히 응우옌 군주는 교역항구, 나루터의 확장 사업을 대

단히 중시하는 동시에 국제관계를 확대하여 외국 상선

이 와서 교역하는 것을 받아들이고 장려했으며 이로 인

하여 중심 무역항, 나루터, 소항구 체계가 형성되고 아

주 왕성하게 발전했다. 꾸라오포(Cù Lao Phố), 미토다

이포(Mỹ Tho Đại Phố), 하띠엔(Hà Tiên), 사이곤(Sài 



211

4. 소결

Từ giữa thế kỉ 16, người Việt đã chính thức tiến 

về vùng đất phương Nam khai phá đất hoang, mở 

rộng lãnh thổ. Từ sự kiện các chúa Nguyễn tiếp 

quản Đàng Trong, đã thực hiện nhiều chính sách 

phát triển kinh tế, mở rộng lãnh thổ về phương 

nam, không ngừng tăng cường các mối quan hệ 

với các nước láng giềng phía nam như Champa, 

Chân Lạp (Cao Miên), Xiêm (Thái Lan). Cũng nhờ 

mối quan hệ giữa Đại Việt và Cao Miên, chúa 

Nguyễn luôn có những sách lược giúp các vua 

Cao Miên thần phục, các vua Cao Miên nhiều 

lần chính thức dâng vùng đất hoang Thủy Chân 

Lạp cho Đại Việt, cư dân người Việt vào đây khai 

hoang canh tác ngày càng đông đúc.

Trong chính sách khai hoang, phát triển kinh tế, 

chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ về phía nam, bám 

sát miền duyên hải, tận dụng triệt để các tuyến 

sông, kênh rạch cổ, đồng thời cho đào mới, khơi 

thông một loạt kênh rạch tạo nên hệ thống giao 

thông thủy vô cùng thuận lợi. Đặc biệt, dưới thời 

các chúa Nguyễn rất chú trọng mở các bến cảng 

giao thương, đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế, 

khuyến khích tiếp nhận tàu buôn nước ngoài đến 

buôn bán làm ăn, vì vậy hệ thống thương cảng 

trung tâm cùng các bến cảng, tiểu cảng hình thành 

và phát triển rất thịnh vượng. Một loạt những 

trung tâm thương cảng buôn bán sầm uất như Cù 

Lao Phố, Mỹ Tho Đại Phố, Hà Tiên, Sài Gòn - Chợ 

Lớn, Bãi Xàu, Ba Vát, Long Hồ, Sa Đéc,... ra đời và 

phát triển, mang đặc trưng riêng của vùng sông 

nước Nam Bộ, góp phần xây dựng và phát triển 

vùng đất miền Nam Việt Nam ngày nay.

Gòn)-쩌런(Chợ Lớn), 바이싸우(Bãi Xàu), 바밧(Ba 

Vát), 롱호(Long Hồ), 싸댁(Sa Đéc) 등과 같은 많은 

무역항이 남부 하구 유역의 독특한 특징을 가지고 탄생

하여 번영하였으며 오늘날의 남부 베트남 땅을 건설하

고 발전시키는 데에 기여하였다.



Kết luận

Ⅳ. 



결론
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Trong di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa 

dưới nước nói riêng, hệ thống bến cảng cổ giữ 

một vai trò vô cùng quan trọng. Thông qua cảng 

cổ chúng ta có thể hiểu được nhiều vấn đề của 

lịch sử như hệ thống bến bãi, kho tàng, chành 

điếm, thương điếm, hoạt động giao thương trao 

đổi hàng hóa, các mặt hàng thương phẩm, các 

loại hình và kỹ thuật đóng tàu thuyền của các 

vùng miền, các loại tiền tệ tham gia lưu thông 

hàng hóa,... và thông thường đi liền với các bến 

cảng là hệ thống các đô thị cổ, các kiến trúc cổ 

liên quan như nhà cửa, cầu cống, giếng nước, 

hệ thống kênh rạch, tiểu cảng, bến thuyền, chợ 

nổi, chợ sông,... cùng với văn hóa, tín ngưỡng của 

cộng đồng cư dân, từ đó cung cấp những tư liệu 

quý giá làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lịch sử, văn 

hóa, kinh tế, xã hội.

Trong lịch sử giao thương Việt Nam, ngoại 

thương luôn là nhân tố có ý nghĩa đối với việc xây 

dựng và phát triển đất nước. Từ rất sớm, thương 

cảng đã là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy sự 

phát triển của nền ngoại thương và tạo nên sự 

giao lưu giữa các nền văn hóa. Dựa trên địa hình 

với hàng loạt cửa biển, cửa sông, đầm, vũng dày 

đặc, rất nhiều bến cảng cổ đã theo dòng lịch sử 

mà hình thành và phát triển dọc ven biển duyên 

hải Việt Nam.

Ngay từ nhiều thế kỉ trước Công nguyên, các 

cư dân văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc, văn hóa 

Sa Huỳnh ở miền Trung, văn hóa Đồng Nai ở 

miền Nam đã có những hoạt động giao lưu trao 

đổi hàng hóa theo đường biển thông qua những 

bến cảng cửa sông cận biển. Các hoạt động buôn 

bán này đã được những đời sau kế thừa và phát 

huy vô cùng mạnh mẽ, vừa mang đặc trưng 

riêng của mỗi vùng nhưng cũng mang những 

đặc điểm chung nhất định mà sau này hợp nhất 

về một mối.

일반적으로 문화유산 특히 수상의 문화유산에서 옛 

항구체계는 아주 중요한 역할을 갖고 있다. 옛 항구를 

통해서 우리는 부두 시스템, 창고, 기중기, 상점, 물물

교환 활동, 상품 종류, 각 지역별 선박의 유형과 제조기

술, 상품 유통에 사용된 화폐 종류 등 역사에 관한 여

러 문제들을 이해할 수 있는데, 통상적으로 거주민 공

동체의 문화와 종교 등과 함께 수상시장, 나루터, 소항

구, 수로체계, 우물, 교량, 주택과 관련된 건축물, 옛 도

시체계 등도 연계되며 그로부터 역사, 경제, 문화, 경

제, 사회에 관한 여러 문제들을 분명히 하기 위한 귀중

한 자료를 제공받는다.

베트남 교역의 역사에서 무역은 항상 국가의 건설

과 발전에 대해 의미 있는 요소였다. 아주 일찍부터 무

역항은 무역 발전을 촉진하는 일에 중요한 기반이었고, 

각 문화 사이의 교류를 만들어냈다. 많은 강구와 하구, 

호수와 많은 곶을 갖고 있는 지형에 의지하여 예로부터 

수많은 나루터와 항구가 베트남 연해를 끼고 역사의 흐

름에 따라 형성되고 발전하였다.

인도양과 태평양을 잇는 항로상에 위치함으로써 베

트남의 북부, 중부, 남부 세 지역은 모두 기나긴 역사 

속에서 줄곧 국제 무역로상의 우세적인 위치를 차지하

였다. 아시아와 유럽에 대하여 베트남은 바로 북(중국, 

일본)에서 남(말레이, 인도네시아)으로, 서(유럽, 아랍, 

인도)에서 동(인도네시아, 호주)으로 가는 해상 사거리

에 위치하고 있어서 국제 무역항을 설치하는 것과 마찬

가지로 해상 교통 활동이 아주 편리하다.

바로 기원전 수세기 전부터 북부의 동선 문화(Đông 

Sơn), 중부의 사후인 문화(Sa Huỳnh), 남부의 동나이 

문화(Đồng Nai) 주민들은 연근해 강 하구의 나루터와 

항구를 통한 해로를 따라 물물교환 교류활동을 해왔다. 

이 무역활동은 후대가 계승하고 매우 강력하게 발휘하

여 각 지역별로 특징을 띠고 있지만 또한 일정한 공통

적인 특징을 갖고 있어 후에 하나로 귀결된다.

동남아 각국들에 비하여 베트남은 도자기와 비단 생
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Miền Bắc Việt Nam đã chịu sự đô hộ của 

phương Bắc gần 10 thế kỉ đầu Công nguyên, 

những bến cảng vùng vịnh Bắc Bộ, bến cảng vùng 

Thanh Nghệ Tĩnh đều bị các quan lại phương Bắc 

khai thác triệt để, bởi nguồn sản vật giàu có của 

bản địa cũng như vị trí tuyến đường biển vùng 

Bắc Việt rất thuận lợi cho việc tiêu thụ và thu gom 

hàng hóa của những trung tâm thương cảng lớn ở 

Nam Trung Hoa. Trong suốt giai đoạn này, miền 

Bắc Việt Nam không ngừng có những cuộc đấu 

tranh giành độc lập dân tộc, và rồi sự kiên trì đó 

đã được đền đáp xứng đáng với nền độc lập dân 

tộc thống nhất quốc gia Đại Việt vào thế kỉ 10.

Ở miền Trung Việt Nam, dưới thời kì vương 

quốc Champa từ thế kỉ 2 đến thế 15, cư dân 

Champa đã khai thác toàn bộ ưu thế của vùng 

duyên hải miền Trung, biết khai thác nguồn lợi 

sản phẩm từ rừng núi Trường Sơn, khai thác 

tuyến đường biển quốc tế mà mở rộng cửa biển, 

hình thành nhiều bến cảng, tiểu cảng giao lưu với 

thế giới bên ngoài. Champa áp dụng đường lối đối 

ngoại thân thiện với các quốc gia trong khu vực, 

mở rộng thương mại với các nước, trở thành một 

vương quốc có nền thương mại biển phát triển 

mạnh ở khu vực Đông Nam Á.

Ở miền Nam Việt Nam, thời kì cư dân văn hóa 

Óc Eo phát triển vương quốc Phù Nam từ thế kỉ 

1 đến thế kỉ 7, ưu thế vùng duyên hải miền Nam 

được tận dụng triệt để, Phù Nam đã có một thời kì 

dài trở thành vương quốc hùng mạnh bành trướng 

lãnh thổ với nền thương mại biển phát triển nhất 

khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, vương quốc Phù 

Nam đã bị tiểu quốc Chân Lạp chiếm đóng một 

thời gian, và sau đó đã dần dần chìm vào vùng đất 

sình lầy ngập mặn, rừng sác hoang vu của Thủy 

Chân Lạp trong suốt gần 10 thế kỉ. Cho dù, Phù 

Nam - Óc Eo đã kết thúc, song nó đã để lại một kho 

tàng vật chất vô cùng đồ sộ cho nhân loại ngày nay.

산의 오랜 전통을 갖고 있으며 임산물과 해산물의 생산 

역시 풍부하고 다양하며 값비싼 향료 등과 함께 크게 

발전하였다. 이러한 상품은 교역상의 중요한 품목으로

써 외국 상선들이 베트남을 찾아오게 만들었고, 적극적

으로 경제, 문화 교류의 기회를 확장했다. 동남아 지역

의 중심적 위치로 편리한 무역항 체계를 갖고 있는 베

트남은 각국을 위한 상품의 연결, 연락, 분배, 환적하는 

일에서 중요한 역할을 했다. 

베트남 북부는 기원후부터 거의 10세기 동안 북방의 

지배를 받았고, 북부만의 항구들과 타인응에띤(Thanh 

Nghệ Tĩnh) 만의 항구는 북방의 관리에 의해 철저히 

개발되었다. 이는 베트남의 풍부한 산물 때문에 그리

고 남중국의 큰 무역항 중심지의 상품을 수매하고 소비

하기에 북베트남 해안의 항로는 아주 편리한 위치에 있

었기 때문이다. 이 시기 내내 북베트남은 민족의 독립

투쟁을 멈추지 않았고, 그러한 의지는 10세기에 민족의 

독립을 이루고 통일된 대월국이 탄생함으로써 걸맞는 

보상을 받았다.

베트남 중부는 2세기에서 15세기까지 참파 왕국의 

지배하에 있었다. 참파 주민은 중부 연안의 이점을 완

전히 개발하여 쯔엉선 산맥의 이로운 산물을 만들어낼 

줄 알았으며, 국제 항로를 개발하여 바닷길을 확장하였

고 여러 항구와 소항구를 만들어서 외부세계와 교류하

였다. 참파는 지역내의 각 국가들과 우호적인 대외노선

을 적용했고, 각국과의 상업을 확장해서 동남아에서 해

상무역이 크게 발전한 왕국이 되었다.

남베트남에서는 1세기에서 7세기까지 푸남 왕국이 

발전하던 시기의 옥에오 문화 주민들은 남부 연안의 우

세한 점을 철저히 활용하였다. 푸남은 동남아 지역에서 

가장 발전된 해상무역으로 영토를 확장하였고, 강력한 

왕국을 장기간 유지했었다. 그러나 푸남 왕국은 소국인 

진랍에게 일정 기간 점령당했고, 이후로는 거의 10세

기 동안 점차 수진랍이라는 황무지와 염습지로 가라앉

았다. 비록 푸남-옥에오는 종료되었지만 그것은 오늘날 
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Từ thế kỉ 10 sau khi quốc gia Đại Việt độc lập, 

các triều vua Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần - Hậu Lê 

- Mạc- Lê Trung hưng - Nguyễn đã không ngừng 

củng cố xây dựng và phát triển đất nước, mở rộng 

lãnh thổ cả vùng duyên hải, biển đảo và miền 

núi. Lãnh thổ Đại Việt đã dần mở rộng về phía 

nam với sự sáp nhập của vùng đất Champa và 

Thủy Chân Lạp, đồng thời cũng thống nhất các 

tộc thiểu số miền núi và cao nguyên, tạo nên một 

cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất, cùng 

nhau trao đổi kinh nghiệm tri thức văn hóa của 

54 dân tộc trên cùng một lãnh thổ Việt Nam.

Từ lúc này, hoạt động giao thương của hệ thống 

bến cảng trên ba miền Bắc- Trung - Nam của đất 

nước đã tạo nên những kết nối giữa các không 

gian kinh tế, giữa vùng đồng bằng châu thổ với 

miền cao nguyên và biển đảo, đồng thời nó không 

chỉ phát triển giới hạn trong không gian nội vùng 

hoặc liên kết các vùng trong nội địa mà còn tham 

gia vào mạng lưới giao thương kết nối nội địa và 

quốc tế. Thông qua hệ thống thương cảng, hoạt 

động thương mại biển của Việt Nam đã tích cực 

tham gia và đóng góp quan trọng vào sự phát 

triển chung của những tuyến đường lịch sử trong 

giao thương trên biển như là “con đường tơ lụa”, 

“con đường gốm sứ”, “con đường hương liệu”,...

Có thể nói, hệ thống thương cảng cổ còn mang 

rất nhiều những bí ẩn của lịch sử trên dải đất 

duyên hải Việt Nam. Những dự án nghiên cứu về 

hệ thống thương cảng cổ Việt Nam còn chưa có 

nhiều điều kiện nghiên cứu triệt để, việc nghiên 

cứu khai quật khảo cổ học dưới nước, khảo cổ 

học hàng hải của Việt Nam còn hạn chế, nhưng 

cũng đã từng bước giải mã những bí ẩn, tái hiện 

phần nào chuỗi những thương cảng cổ đã từng 

tham gia vào hoạt động giao thương trong lịch sử.

Đây cũng là những kết quả bước đầu nhằm 

phục vụ cho những dự án nghiên cứu tiếp theo 

인류에게 아주 많은 물질적 유산을 남겨주었다.

대월국이 독립한 10세기 이후로 딘(Đinh) 왕조, 전

레(Tiền Lê) 왕조, 리(Lý) 왕조, 쩐(Trần) 왕조, 후

레(Hậu Lê) 왕조, 막(Mạc) 왕조, 레쭝흥(Lê Trung 

hưng) 왕조, 응우옌(Nguyễn) 왕조는 국가를 건설하고 

발전시키는 일을 공고히 하는 것을 멈추지 않았고, 바

다와 섬, 산악지역을 포함하여 영토를 확장하였다. 대

월국의 영토는 점차로 남쪽으로는 참파와 수진랍을 편

입시키는 동시에 산악과 고원지대의 소수 부족들을 통

일시켰고, 통일된 베트남 민족 공동체를 이루었으며, 

베트남이라는 하나의 영토 안에서 54개 종족의 문화, 

지식, 경험을 함께 나누고 있다.

이때부터 북부 중부 남부 세 지역에 있는 항구 체계

의 무역활동은 평야지역과 고원지대 그리고 섬 사이의 

경제적 공간을 잇는 동시에 지역 내의 공간이나 국내

의 지역간 공간 연결에 한정한 것이 아니라 국내 및 국

제와 연결된 무역 네트워크에 참여하였다. 무역항 체계

를 통해 베트남의 해상무역 활동은 “실크로드”, “도자

기 로드”, “향료 로드”와 같은 해상무역의 역사적인 항

로의 공동의 발전에 적극 참여하였으며 중요한 기여를 

했다.

옛 무역항 체계는 또한 베트남 연안 지역의 역사에

서 아주 많은 미지의 과제를 갖고 있다고 말할 수 있다. 

베트남의 옛 무역항 체계에 관한 연구 프로젝트는 철저

한 연구 여건이 미비되어 있고, 베트남의 수중 고고학 

발굴연구와 항해고고학은 아직도 한계가 있지만 또한 

단계적으로 신비성을 풀어가고, 역사 속에서 교역활동

에 참여했던 옛 무역항들을 재현해 가는 중이다.

이것은 베트남 국가역사박물관과 한국의 목포 국립

해양문화재연구소 사이의 아름다운 협력을 통한 문화

유산에 관한 후속 연구 프로젝트를 위한 초기의 결과이

다. 향후 우리는 더 깊은 연구 결과를 얻을 수 있고, 베

트남의 항해역사에 관한 이해뿐만 아니라 한국과 베트

남 사이의 해상무역 역사에 관해서, 동아시아와 동남아 
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Ⅳ. 결론

về di sản văn hóa trong sự hợp tác tốt đẹp giữa 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Viện 

nghiên cứu Di sản văn hóa biển quốc gia, Mokpo, 

Hàn Quốc. Hi vọng trong những năm tới, chúng 

ta sẽ có những kết quả nghiên cứu chuyên sâu 

hơn, để không chỉ tìm hiểu về lịch sử hàng hải 

của Việt Nam mà còn tìm hiểu về lịch sử giao 

thương trên biển giữa Việt Nam và Hàn Quốc 

thông qua những mối giao thương với khu vực 

Đông Á, Đông Nam Á và rộng hơn nữa là khu vực 

châu Á và thế giới.

 

그리고 더 나아가서는 아시아 및 세계의 무역을 통해 

이해할 수 있기를 희망한다.
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초록

Trade ports carry big and broad content among cultural heritages of humankind. Research on trade 

ports has been a subject of great interest for researchers across the world for centuries. In this context, 

domestic and overseas archaeologists have paid attention to studies on Vietnamese ancient trade ports.

The Korean National Research Institute of Maritime Cultural Heritage and the Vietnam National 

Museum of History have conducted a joint research project on Vietnamese ancient trade ports for the last 

few years. Based on on-site investigation of relics and scientific research results generated at home and 

abroad, both sides could comprehensively and deeply explore ancient trade port systems of Northern, 

Central, and Eastern regions in Vietnam. 

This research outcome was revealed by publication of Ancient Trade Ports in Vietnam consisting 

of three parts that specifically introduce the overview of maritime trade history observed through 

establishment and development of ancient trade ports and the port systems of Vietnamese Northern, 

Central, and Eastern regions according to historical development stages. This book describes commercial 

ports, small harbors, major markets, floating markets, local and imported products, and roles and 

functions of trade port cities linked to commercial activities of the three regions; provides information 

on establishment and development, decline and relocation, and changes of roles and functions of major 

trade ports affected by the development of Vietnamese history in terms of economy, commerce, culture, 

society, religion and folk beliefs; and introduces 1) ancient trade ports, which range from initial ones 

involved in trade activities in prehistoric ages to advanced ones important in Vietnamese sea routes in 

the Middle Ages and 2) domestic and overseas merchants along with a summary of old currency systems 

distributed on the market. 

This book will contribute to identifying marine trade history and solving mysteries of Vietnamese 

ancient trade ports to support joint research on and achievement for Vietnamese and global maritime 

cultural heritages. However, now that this research result has limitations because it cannot fully apply 

scientific research findings of various fields, it should be improved and supplemented through studies in 

fields like archaeology, folklore, geography, etc.

Abstract
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Abstract

在人类文化遗产中，贸易港是蕴含着广泛而庞大内容的文化遗产。关于贸易港的研究在过去几个世纪

里受到全世界许多专家的关注。在这一趋势下，对越南古代贸易港的研究也成为了国内外考古学家所关

注的课题。

多年来，越南国家历史博物馆和韩国国家海洋文化遗产研究院一直在对越南的古代贸易港体系进行合

作研究。通过对各遗址的实地考察及大量的国内外科学研究，双方全面且深入地探讨了越南北部、中部

和南部三个地区的古代贸易港体系。

作为该研究项目的成果，《越南古代贸易港》得以出版。本书由三个部分构成，内容包括透过越南古

代贸易港的建立和发展观察的海上贸易史概要，还按照各个历史发展阶段详细介绍了越南北部、中部、

南部古代贸易港体系。本书讲述了北部、中部、南部三个地区的各商业港口、小港口、主要市场、水上

市场、各地区的产品和从外部进口的商品、与商业活动有关的中心贸易港口城市的作用和功能，从经

济、商业、文化、社会、宗教、民间信仰等诸多层面，提供了受到越南历史发展过程影响的中心贸易港

的设立和发展、衰退和位置迁移、角色功能变更等信息，介绍了从史前时代参与贸易活动的初期古代贸

易港到中世纪在越南领土内海上贸易通道中发挥重要作用的发达贸易港，还介绍了在商业活动中流通的

旧货币体系概要以及从事商业活动的国内外商人。

本书希望能为世界和越南海上文化遗产的共同研究及成就尽一份绵薄之力，帮助披露和解开隐藏在海

上贸易史和越南古代贸易港中的谜团。但本研究成果难免存在因不能全面应用多领域科学研究成就而造

成的不足之处，有必要通过考古学、民俗学、地理学等多领域的研究加以补充和完善。

抄錄
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초록

人類文化遺産の中で、貿易港は広くて大きな内容を含んでいる文化遺産である。 貿易港に関する

研究は去る数十世紀の間、全世界的に多くの研究者の関心を集めた。 このような傾向から、ベトナム

の古代貿易港研究にも国内外の考古学者などの関心が集中した。

この数年の間、ベトナム国立歴史博物館と韓国国立海洋文化遺産研究院は、ベトナム古代貿易港体

系に関する合弁研究事業を行った。 各遺跡現場の調査および、数多くの国内外の科学的研究結果を通

じて両者は、ベトナムの北部 - 中部 - 南部3地域の古代貿易港の体系を総括的に深く探究することが

できた。

ベトナムの古代貿易港の設立と発達を通じて本海上交易史の概要および、ベトナム北部 - 中部 -南

部の古代貿易港の体系を、歴史の各発展段階により詳しく紹介した3部分から構成された書であるベ

トナム古代貿易港の出版を通じて、同研究事業の結果が明らかになった。 同書は北部 - 中部 - 南部3

地域の各商業浦、小港口、主な市場、水産市場、各種地域の産物と外部から輸入した品目、商業活動

に関連した中心貿易港町の役割と機能を紹介し、経済、商業、文化、社会、宗教、民間信仰などのさ

まざまな側面からベトナムの歴史の発展過程に影響を受けた中心貿易港の設立と発達、衰退と位置移

転、役割機能の変更等に関する情報を提供し、先史時代に交易活動に参加した初期古代貿易港から中

世時代のベトナム領土内の海上貿易路として重要な役割を担った発展した貿易港まで紹介し、商業活

動によって流通した過去の貨幣体系に関する概要とともに、商業活動を成し遂げた国内外の商人も共

に紹介する。 

世界とベトナムの海上文化遺産に関する共同研究と成就に貢献しようとする趣旨から本書は、海

上交易史とベトナムの古代貿易港の隠されたミステリーを明らかにして解明することに寄与するだろ

う。 しかし、本研究結果は、さまざまな分野の科学的研究成果を全面的に適用することができないこ

とからくる不足感から脱皮しづらいため、考古学、民俗学、地理学などのさまざまな分野の研究を通

じて補充・補完される必要がある。

抄錄
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