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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 
thương cảng ở hầu khắp Việt Nam được thể hiện ở ba phần 
của bộ sách, gồm Phần Ⅰ (miền Bắc Việt Nam), Phần Ⅱ 
(miền Trung Việt Nam), Phần Ⅲ (miền Nam Việt Nam).

4. �Các tên địa danh, tên người, danh từ riêng đặc trưng của Việt 
Nam đều được ghi theo phiên âm Hangeul của tiếng Hàn, chữ 
Hán và phiên âm tiếng Việt, đều tuân theo quy định của Viện 
ngôn ngữ Quốc gia.
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1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

Dựa trên các tư liệu lịch sử và kết quả nghiên 

cứu khai quật khảo cổ học với các dấu tích kiến 

trúc, các bến bãi rải rác gốm sứ, tiền cổ mậu 

dịch nhiều thời kì,... đã chứng minh ngay từ đầu 

Công nguyên, các bến cảng vùng bờ biển miền 

Bắc Trung Bộ đã là nơi tàu thuyền vào ra thuận 

lợi neo đậu tránh gió bão, đồng thời có chức năng 

thu gom, trung chuyển và giao thương mua bán 

hàng hóa. Khi nhà nước Đại Việt độc lập, các thời 

Lý, Trần, Lê đã khai thác triệt để giá trị của khu 

vực này. Sự phát triển của hoạt động thương mại 

tại các khu vực cảng biển, cảng sông cũng chịu 

ảnh hưởng của tình hình chính trị trong nước, 

có những sự thay đổi thăng trầm, có những lúc 

thịnh vượng, tàu thuyền vào ra buôn bán sầm 

uất, nhưng khi đất nước gặp chiến tranh lại trở 

thành bến cảng phục vụ nhu cầu quân sự của 

triều đình, hoặc do sự bồi lở phù sa của biển, sự 

thay đổi của dòng chảy hoặc do quá trình đô thị 

hóa mà vai trò giao thương của nó bị thay đổi, 

dịch chuyển sang khu vực khác theo hoàn cảnh 

lịch sử. Những bến cảng vùng đất Thanh - Nghệ - 

Tĩnh cũng không nằm ngoài những quy luật đó.

이 지역에 산재한 고건축물, 도자기 파편, 동전 등 여

러 시기의 유적과 유물을 발굴조사하고 연구한 결과, 베

트남 북중부 지역 고대 항구들은 이미 기원 직후부터 선

박들이 태풍을 피하여 정박하기에 편리한 곳인 동시에 

이곳에서 상품의 집하, 중개 및 거래가 이루어졌던 사실

이 밝혀졌다. 이후 대월국(Đại Việt, 大越國)으로 독립

하여 리(Lý, 李), 쩐(Trần, 陳), 레(Lê, 黎) 왕조 시대에

도 이 지역의 가치는 최대한으로 활용되어 왔다. 

또한 바다에 접한 항구와 하천에 접한 포구 등지에서 

일어난 상거래의 발전상은 정치 상황에 따라 기복이 있

었는데 때로는 교역선의 출입으로 붐비며 번영을 이루

기도 하였고, 반면에 전쟁 시에는 왕실의 필요에 따라 

군사적 목적으로 활용되기도 하였다. 또한 바다와 강의 

퇴적 작용, 물길의 변화, 도시화 과정 등 역사적 상황 변

화에 따라 역할이 변화되거나 다른 지역이 역할을 대신

하기도 하였다. 

타인호아(Thanh Hóa)-응에안(Nghệ An)-하띤(Hà 

Tĩnh) 지역의 항구들은 대부분 예외 없이 이러한 양상

을 유지하여 왔다. 기원 직후 타인호아-응에안-하띤 지

역은 쟈오쩌우(Giao Châu, 交州, 교주는 현재의 베트남 

북부와 중부, 중국 광시 좡족 자치구 일대에 존재한 중국의 옛 

Thương cảng vùng Thanh - �
Nghệ - Tĩnh (từ đầu công 
nguyên đến thế kỉ 20)

타인호아-응에안-하띤
지역의 무역항
(기원초-20세기)
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1. 타인호아-응에안-하띤 지역의 무역항(기원초-20세기)

Trong những thế kỉ đầu Công nguyên, Thanh-

Nghệ-Tĩnh là điểm cực nam của đất Giao Châu 

(thời Hán đều là quận Cửu Chân, thời Tấn gọi là 

Cửu Chân và Cửu Đức, thời Tùy gọi là Cửu Chân 

và Nhật Nam, thời Đường gọi là Ái Châu, Diễn 

Châu và Hoan Châu).1)

Nằm dọc ven biển miền Trung Việt Nam, vùng 

đất Thanh-Nghệ-Tĩnh được thiên nhiên tạo nên 

rất nhiều cửa biển lớn trong các vũng, vịnh nước 

kín gió. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nó đã 

duy trì vị trí vô cùng quan trọng trên con đường 

giao thương đông-tây trên biển, trong đó có sự 

tham gia hoạt động thương mại của nhiều bến 

cảng như Lạch Trường, Lạch Bạng, Lạch Trào 

(quận Cửu Chân, Ái Châu), Cần Hải, Diễn Châu, 

Hội Thống, Cửa Sót, Kỳ Anh,... (quận Nhật Nam, 

Hoan Châu và Diễn Châu). Đây đều là những bến 

cảng lý tưởng cho tàu thuyền vào ra tránh gió bão 

thuận lợi, đồng thời diễn ra hoạt động giao thương 

trao đổi hàng hóa, thu hút các khách thương đến 

từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư, Champa, Chân Lạp, 

Java, Sumatra, Mã Lai,... 

Do cách xa về mặt địa lý, nhiều quan lại của 

các triều đại từ Hán, Lục Triều, Đường (Trung 

Quốc) được cử sang để quản lý vùng đất này. 

Họ thấy được tiềm năng của các cảng biển nơi 

đây nên đã vơ vét, cướp đoạt hàng hóa trên các 

thuyền buôn đi qua vùng biển này. Việt sử xứ 

Đàng Trong có viết: 

“Thuyền buôn các nước ở phương nam thường đem 

hóa vật đi đường biển, qua các cửa biển Giao Châu 

để đến trao đổi ở Trung Quốc, các quan Thứ sử Giao 

Châu, Thái thú Nhật Nam nhiều người tham lam, 

thường chiếm đoạt các hóa vật ấy đến hai, ba phần 

1)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, Nxb Khoa học xã hội, tr.52-55.

행정 구역이며, 후한 13주 중 한 지역이다. 원래는 교지자사부

(交趾刺史部, 交阯刺史部)라 했는데, 후한 말에 교주자사부

(交州刺史部)로 이름을 고쳤다. 중심지는 용편[龍編, 현재의 

베트남 홍강 삼각주 박닌(Bắc Ninh)성]으로 교지군(交趾郡), 

구진군(九眞郡, 일남군(日南郡) 등이 여기에 속한다)의 최남

단에 위치하고 있던 지방으로 한(漢)나라 때에는 끄우

쩐군(quận Cửu Chân, 九真郡), 진(晋)나라 때에는 끄

우쩐과 끄우득(Cửu Đức, 九德)으로, 수(隋)나라 때에

는 끄우쩐, 녓남(Nhật Nam, 日南)으로, 당(唐)나라 때

에는 아이쩌우(Ái Châu, 愛州), 지엔쩌우(Diễn Châu, 

演州), 호안쩌우(Hoan Châu, 驩州) 등으로 불리었다.1)

베트남 북중부 지역의 바다와 접한 타인호아-응에안-

하띤 지역에는 바람 없는 만과 해협들이 발달되어 있

어서 자연히 큰 항포구들이 생겨나게 되었다. 아이쩌우

군의 끄우쩐 지역에 있는 락쯔엉(Lạch Trường), 락방

(Lạch Bạng) 및 락짜오(Lạch Trào), 녓남군의 호안쩌

우와 지엔쩌우 지역에 있는 껀하이(Cần Hải), 지엔쩌

우, 호이통(Hội Thống), 끄어솟(Cửa Sót), 끼아인(Kỳ 

Anh) 등의 항포구들은 역사적으로 동서 해상 교역로에

서의 중요한 위치를 점하였던 곳이었다. 또한 이 항포구

들은 선박들이 태풍을 피하여 정박하는 데에도 최적의 

장소였던 동시에 중국, 인도, 페르시아, 참파(Champa, 

占婆), 진랍(Chân Lạp, 真臘, 캄보디아), 자바, 수마트

라, 말레이 등의 무역상들이 모여들어 상거래 교역을 이

루게 하였던 곳이다. 

따라서 이 지역들은 중국의 중심부로부터 멀리 떨어

져 있었음에도 불구하고 이곳의 통치를 위하여 중국의 

한, 육조, 당 나라 시대까지 줄곧 지방관이 파견되었다. 

그들은 이 지역의 항구들로부터 얻을 수 있는 이익이 매

우 크다는 것을 잘 알고 있었으며 이곳을 지나가는 장삿

배들이 싣고 온 화물들을 강탈하는 일을 저지르기도 하

였다. 

1)　�부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, pp.52-55.
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1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

mười, có khi đến quá nửa, các nước ấy đều giận.”2)

Chính vì thấy được cái lợi ở vùng đất này, 

không chỉ các quan lại Trung Hoa muốn chiếm 

làm của riêng, khai thác triệt để nguồn lợi nhuận, 

mà nhiều tiểu quốc láng giềng xung quanh như 

Champa, Chân Lạp cũng luôn dòm ngó, nhiều lần 

cho quân sang cướp phá. 

Vào thời kì nhà nước Đại Việt độc lập, từ thế 

kỉ 10 đến thế kỉ 14, dưới thời Đinh - Tiền Lê - Lý 

- Trần, vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh chính là điểm cực 

nam của lãnh thổ, tiếp giáp với Champa, và là 

khu vực có những cửa biển thuận lợi mở ra con 

đường ngoại giao với thương thuyền ngoại quốc. 

Đây chính là phên dậu, địa bàn chiến lược trong 

hệ thống bảo vệ đất nước và kinh đô Hoa Lư cho 

đến Thăng Long. Từ thế kỉ 10, vua Lê Đại Hành 

đã bắt đầu cho làm Kênh nhà Lê, kết nối các chi 

lưu sông ngòi dọc theo đất nước, vào tận Thanh-

Nghệ-Tĩnh nhằm tạo sự thuận lợi trong lưu thông 

đường thủy, buôn bán giao lưu giữa các bến cảng. 

Đến thời Lý, Trần cũng không ngừng coi nơi 

đây là đầu mối quan trọng không chỉ về mặt an 

ninh quốc gia mà còn là khu vực phát triển kinh 

tế hải thương quan trọng của đất nước. Triều đình 

đã cử nhiều quý tộc cấp cao, võ tướng tài danh 

đến trực tiếp cai quản vùng châu Hoan, châu 

Diễn. Nhà Lý còn cho xây dựng các kho hàng ở 

châu Nghệ An gồm 50 sở.3) Bước vào thời Lê từ thế 

kỉ 15, vị trí của Thanh-Nghệ-Tĩnh được Nguyễn 

Trãi nhấn mạnh trong Dư địa chí: “Thanh Hóa là 

phiên dậu thứ nhì, Nghệ An (gồm Nghệ An và Hà 

Tĩnh) là phiên dậu thứ ba ở phương nam.”4) Đặc 

2)　Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, sđd, tr.22.

3)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.95.

4)　�Nguyễn Trãi, Dư địa chí, bản dịch Hoàng Khôi, Nxb Văn hóa 
Thông tin, 1970, tr.804.

이와 관련하여 『당쫑 지역의 베트남 역사』에는 다음

과 같은 기록이 있다.

교역을 위해 중국으로 향하는 남방 각국들의 선박들이 쟈

오쩌우의 항구들을 지날 때면 탐욕스런 쟈오쩌우 자사(刺

史)와 녓남(베트남) 태수가 선적된 화물의 2할 또는 3할까

지 강탈하는 일이 많았다. 심지어 절반이 넘는 화물을 빼

앗는 경우도 있어, 무역상들의 큰 원성을 샀다.2) 

실로 이러한 지역적 정황 때문에 중국 관리들의 약탈 

행위 이외에도 참파와 진랍 등 주변 국가들도 이곳으로 

여러 차례 군대를 보내 약탈과 파괴를 일삼았다.  

베트남이 독립 왕조를 이루며 발전하기 시작한 10세

기 이후로부터 딘(Đinh, 丁)-전레(Tiền Lê, 前黎)-쩐

(Trần, 陳) 왕조를 거쳐 온 14세기까지 타인호아-응에

안-하띤 지역은 참파와 국경을 마주 한 베트남의 최남단 

지역이자, 외국과의 외교 및 교역활동을 벌이기에 유리

한 항구들이 위치해 있던 지역이었다.  

또한 이곳은 수도 호아르(Hoa Lư)와 탕롱(Thăng 

Long, 호아르와 탕롱은 각각 딘 왕조, 리 왕조 때의 수도)의 

방위를 위한 군사적 요충지이기도 했다. 10세기에 들어 

레 왕조의 다이하인(Lê Đại Hành, 黎大行, 980-1005 재

위) 태조황제 때 이미 이 지역에서는 ‘레 왕조 운하’를 건

설하는 공사가 시작되었는데 레 왕조 운하는 지역 내의 

강과 지류들을 운하로 연결시킴으로써 타인호아-응에

안-하띤 지역이 수로를 통하여 서로 이어지도록 하였다. 

이는 지역 내의 항포구들 간의 교류와 교역을 더욱 촉진

시키는 원동력이 되었다. 

리 왕조, 쩐 왕조 때에는 이 지역의 항구들은 이미 군

사적 요충지로서의 역할 뿐만 아니라 해상 무역의 중심

지로서 역할도 담당하기 시작하였다. 리 왕조는 고위 귀

족들과 명망 있는 장군들을 이곳 호안쩌우와 지엔쩌우로 

직접 보내 이 지역을 통치하도록 했다. 또한 응에안 주에

2)　판코앙, 『당쫑 지역의 베트남 역사』, p.22.
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biệt, trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi có viết: 

“Toàn bộ người ngoại quốc không được tự tiện vào 

trong nội trấn, tất cả đều phải ở Vân Đồn, Vạn Ninh, 

Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, Thông Lĩnh, Phú 

Lương, Tam Kỳ, Trúc Hoa. Nội trấn là 4 kinh lộ. Cần 

Hải, Hội Thống, Hội Triều là tên ba cửa biển đều 

thuộc Nghệ An.”5) 

Như vậy, một số cảng ở khu vực Nghệ An - Hà 

Tĩnh có Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều (tức Triều 

Khẩu) là cảng do nhà nước trực tiếp quản lý chặt 

chẽ, người ngoại quốc phải đi tàu vào đây neo đậu, 

cũng là sách lược bảo vệ canh phòng những điểm 

trọng yếu của lãnh thổ.

Đến giai đoạn thế kỉ 16-18 là thời kì cuộc chiến 

Lê - Mạc và phân tranh Trịnh - Nguyễn, mặc dù 

cũng bị ảnh hưởng không ít khó khăn bởi những 

cuộc nội chiến liên miên, nhưng chúa Trịnh đã 

quản lý vùng đất này, có nhiều chính sách ưu đãi, 

thu hút lợi nhuận từ hệ thống bến cảng nơi đây. 

Cho đến khi nhà Nguyễn thống nhất, các cửa biển 

này luôn được triều đình quan tâm về mặt an ninh 

cũng như phát triển kinh tế, thương mại.

Ngoài vị trí thuận tiện để hình thành các bến 

cảng neo đậu, vùng đất Thanh-Nghệ-Tĩnh cũng là 

nơi tập trung được nguồn hàng hóa sản vật phong 

phú, đáp ứng hoạt động giao thương tại các bến 

cảng. Các hàng hóa ở đây vừa là nguồn lâm sản, 

nông sản, thủy hải sản đa dạng trong vùng như 

là nguồn tôm cá, sản phẩm mắm chượp chế biến 

từ cá biển, sản lượng gỗ rừng phong phú, trầm 

hương,... Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm được 

nhập từ Chân Lạp, Ai Lao. Trong Vân đài loại ngữ 

của Lê Quý Đôn có cho biết: 

5)　Nguyễn Trãi, Dư địa chí, sđd, tr.845.

는 50개소3)의 화물 창고를 건설하기도 했다. 15세기에 

들어 레 왕조의 개국공신 응우옌짜이는 그가 저술한 『여

지지(輿地志)』에서 “타인호아는 두 번째 국경선, 응에

안은 세 번째 국경선4)이라는 말로 타인호아-응에안-하띤

의 지리적 중요성을 강조하고 있다. 특히 응우옌짜이의 

『여지지』에 다음과 같은 내용이 있다.

외국인들은 마음대로 진(trấn, 鎭), 즉 수도를 둘러싸고 있

는 4개의 로(lộ, 路) 안으로 출입할 수 없었으며, 모두 번

돈(Vân Đồn), 반닌(Vạn Ninh), 껀하이, 호이통, 호이찌에

우(Hội Triều), 통린(Thông Lĩnh), 푸르엉(Phú Lương), 

땀끼(Tam Kỳ), 쭉호아(Trúc Hoa)에 머물러야 했다. 이 

중 껀하이, 호이통, 호이찌에우는 응에안에 속해있는 항구

들이다.5)

이처럼 응에안-하띤 지역의 껀하이, 호이통, 호이찌

에우[찌에우커우(Triều Khẩu)] 등의 항구는 국가가 직

접 철저하게 관리하였는데 외국 선박들에게는 국방상의 

이유를 들어 반드시 이 항구들에서 정박하도록 하였다.

16세기에서 18세기에 이르는 기간은 레-막(Mạc, 莫) 

왕가의 전쟁을 거쳐 찐(Trịnh, 鄭)-응우옌(Nguyễn, 阮) 

왕가의 가문이 각각 북부와 남부를 분할 통치하던 시대

로 내전이 끊이지 않았던 시기였다. 이러한 혼란 속에서

도 찐 왕가는 이 지역을 직접 관할하며 항구들을 통하여 

수익을 얻고자 다양한 우대 정책을 시행하기도 하였다. 

응우옌 왕조에 의하여 베트남이 통일될 때까지도 이곳

의 항구들은 경제적, 안보적 측면에서 국가적으로 많은 

관심을 받았던 지역이었다.

선박의 정박에 편리한 천혜의 입지 조건 이외에도 타

인호아-응에안-하띤 지역은 풍부고 다양한 물산들이 모

여드는 집산지였기 때문에 교역에 있어서도 최적의 여

3)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.95.

4)　�응우옌짜이, 호앙코이 번역, 『여지지』, 문화통신출판사, 1970, p.804.

5)　응우옌짜이, 호앙코이 번역, 『여지지』, 문화통신출판사, 1970, p.845.
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1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

“Hai trấn Thanh Hóa và Nghệ An, sản xuất gỗ lim, 

gỗ sến, gỗ táu, quế, trầm, đàn hương, tức hương, 

cau, da tê, ngà voi, vàng, bạc, đồng, sắt. Phía tây trấn 

Nghệ An thông sang các nước Bồn Man*, Lão Qua, 

Cao Miên. Dân các nước ấy đem trâu, bò sang bán 

cho ta.”6)

Theo An Nam chí lược của Lê Tắc viết vào thế 

kỉ 14 cho biết về mặt hàng tơ lụa ở Nghệ An: Sách 

Giao Châu kí của Lưu Hân Kỳ chép:  

“Một năm tám lứa tằm, tằm sản xuất ở Nhật Nam*, 

dâu thì có lớn nhỏ hai giống, giống dâu nhỏ trồng về 

tháng giêng, cành là sum sê. Từ tháng ba đến tháng 

tám đều nuôi tằm, lấy tơ dệt lụa”.7)

Dư địa chí của Nguyễn Trãi có viết: “Đất Thanh 

Hóa sản phẩm có tơ sống, da hổ báo, sừng tê, ngà 

voi... Đất Nghệ An vốn mềm, hợp với trồng cau. 

Ruộng thì có hạng tốt và hạng trung. Có hồ tiêu, 

muối biển rất tốt. Nam Nhung có vải thưa (sơ bố). 

Thạch Hà có the mỏng (hy thi). Ngọc Ma có răng 

voi, da thú. Quỳ Châu có lông chim, lông thú. 

Trấn Ninh có sâm, quế. Kỳ Hoa có cá thốc tử. Ai 

Lao có chăn mền hoa sặc sỡ và đồ cống có voi, 

sáp ong, chiêng đồng.”8)

Theo An Nam Tức sự của sứ thần nhà Nguyên, 

Trung Quốc là Trần Phu sang Đại Việt vào tháng 

giêng năm 1293, đã phác họa khái quát cuộc 

sống nông nghiệp, thương nghiệp, tình hình giao 

thông, quốc phòng, cùng các vấn đề phong tục, 

6)　�Lê Quý Đôn, Vân đài loại ngữ, Nxb Văn hóa Thông tin, tr.155,156. 
* Bồn Man xưa là một quốc gia cổ, nay là một phần phía đông 
nước Lào và một phần Bắc Trung Bộ Việt Nam.

7)　�Lê Tắc, An Nam chí lược, Nxb Viện Đại học Huế, 1961, tr.125. 
*Nhật Nam (Thời Trần năm 1375, Hoan Châu được chia 4 lộ: 
Nhật Nam, Nghệ An Nam, Nghệ An Bắc, Nghệ An Trung).

8)　�Nguyễn Trãi toàn tập - Dư địa chí, Biên dịch Hoàng Khôi, Nxb 
Văn hóa Thông tin, 2001, tr. 798, 805.

건을 갖추고 있던 지역이었다. 타인호아-응에안-하띤 지

역은 젓갈류와 새우, 물고기, 목재, 침향 등의 다양한 농

림수산물들이 생산되는 곳이었다. 또한 진랍, 아이라오

(Ai Lao, 라오스)에서 수입된 다양한 물품들이 거래되는 

지역이기도 했다. 이들 지역의 거래 물품에 대한 것은 

레뀌돈(Lê Quý Đôn, 黎貴惇, 1726-1784)의 『운대류어

(芸臺類語)』, 레딱(Lê Tắc, 黎崱, 1263-1342)의 『안남

지략(安南志略)』, 응우옌짜이의 『여지지』 등 다양한 기

록에서 찾아볼 수 있다. 

타인호아, 응에안 등 두 곳의 진(鎭)에서는 목재, 후박나

무, 티크나무, 침향, 박달나무, 갈잎큰키나무, 빈랑나무, 코

뿔소 가죽, 상아,금, 은, 동, 철 등이 생산되었다. 한편 본만

(Bồn Man, 盆蠻), 라오꾸아(Lão Qua, 라오스), 까오미엔

(Cao Miền, 캄보디아)과는 응에안 진의 서쪽을 통하여 교

역하였는데 이들 나라의 사람들은 소와 물소를 가져와 우

리나라에 팔았다.6)

14세기에 씌여진 레딱의 『안남지략』에는 응에안에서 

생산되는 비단에 대하여 다음과 같이 기록하고 있다.

르우헌끼(Lưu Hân Ký, 劉欣期)가 쓴 『교주기(交州記)』에 

따르면 녓남(日南, 베트남)에서는 1년에 8번 누에를 치는

데 뽕나무는 크고 작은 두 종류가 있다. 정월이 되면 작은 

뽕나무를 심는데 가지가 무성하다. 3월부터 8월까지 이곳 

사람들 모두가 누에를 쳐서 비단을 짠다.7)

또 응우옌짜이의 지리서에는 다음과 같은 기록이 

있다. 

6)　�레꾸이돈, 『운대류어』, 문화통신출판사, p.155, 156. 본만(Bồn Man, 盆
蠻)은 라오스의 동쪽, 베트남의 북중부 지역에 위치했던 고대국가이다.

7)　�레딱, 『안남지략』, 후에대학원 출판사, 1961, p.125, *녓남(Nhật Nam)에 
따르면 1375년 쩐(Trần) 代에 호안쩌우(Hoan Châu)는 녓남, 남 응에안 
(Nghệ An), 북 응에안(Nghệ An), 중 응에안(Nghệ An)의 4개의 로(lộ)
로 나누어져 있었다.
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tập quán, thuế khóa,... Về thương nghiệp được 

miêu tả ngay từ thời Trần: 

“Ở thôn quê đâu đâu cũng có chợ, cứ hai ngày họp 

một phiên, hàng hóa trăm thứ bày la liệt. Hễ cách 

5 dặm thì dựng một ngôi nhà ba gian, bốn phía đặt 

chõng để làm nơi họp chợ. Còn ở vùng đô thị hay ở 

các hải khẩu như Tinh Hoa thì thuyền bè ở hải ngoại 

tụ tập ở đấy, họp chợ ngay trên thuyền rất đông. 

Cảnh buôn bán thật là thịnh vượng. Thực là một trấn 

lớn vậy, hoặc cũng có những cánh đồng muối “hàng 

nghìn chiếc thuyền tới buôn bán.

Về giao thông, người dân Đại Việt sử dụng võng, voi, 

đặc biệt là đi bằng thuyền bè: “những chiếc thuyền 

rất nhẹ, ván thuyền rất mỏng, đuôi thuyền giống như 

cánh uyên ương, hai bên mạn thuyền cao hẳn lên, 

mỗi chiếc có đến 30 người chèo, nhiều thì có tới hàng 

trăm người chèo, thuyền đi nhanh như bay vậy.”9)

Với địa hình ven biển thuận lợi, với nguồn tài 

nguyên rừng, biển khá phong phú, lại ở trên vị trí 

con đường giao thương trên biển huyết mạch giữa 

đông-tây từ bao nhiêu thế kỉ, các thương cảng ở 

đây luôn được các thương nhân ghé đến, tạo nên 

các tuyến giao thương đường biển, đường sông kết 

nối các vùng ngoài khơi với đất liền, kết nối vùng 

duyên hải với cao nguyên miền núi.  

Tàu buôn từ Trung Quốc (Quảng Châu, Phúc 

Kiến, Hải Nam,…) thường là đối tượng chính trực 

tiếp buôn bán với các cảng khu vực Nghệ Tĩnh, 

Thanh Hóa (châu Hoan, châu Ái lúc bấy giờ), rồi 

theo đường biển nguồn hàng lại tiếp tục được vận 

chuyển đến các bến cảng ở Trung Quốc, hay đi 

xa hơn về phía vùng Trung Á, Tây Á,... Ngoài ra, 

các tàu thuyền từ Ấn Độ, Ba Tư, Ai Cập, từ các 

9)　�Theo bản dịch của GS. Trần Nghĩa, Một bức kí họa về xã hội nước 
ta thời Trần - Bài thơ An Nam tức sự của Trần Phu, Tạp chí Văn 
học số 1/1972, tr. 108, 109.

타인호아에서 생사, 호피, 동물 뼈, 상아 등이 생산된다. 

응에안 땅은 본래 부드러워 빈랑나무 심기에 적합했고 논

은 대체로 상급과 중급으로 분류된다. 이 지역에서 생산

되는 후추와 천일염은 매우 질이 높다. 또한 남늉(Nam 

Nhung)의 얇은 천(vải thưa, sơ bố), 타익하(Thạch Hà)

의 얇은 비단(hy thi). 응옥마(Ngọc Ma)의 상아와 모

피, 꾸이쩌우(Quỳ Châu)의 새털, 동물의 털, 쩐닌(Trấn 

Ninh)의 인삼과 계피, 끼호아(Kỳ Hoa)의 까톡뜨(cá thốc 

tử, 생선의 한 종류)가 유명하다. 또한 아이라오에서는 화

려한 무늬의 담요와 코끼리, 벌꿀, 동으로 만든 징을 공물

로 바쳤다.8)

원나라 사신 쩐푸(Trần Phu)가 1293년 정월에 대월

국을 다녀와서 저술한 『안남즉사(安南卽事)』에는 당시 

대월국의 농업, 상업, 교역, 국방, 풍습과 관습, 세금 등

과 관련된 상황들이 개괄적으로 묘사함으로써 쩐 왕조 

시대의 상업에 대하여 다음과 같이 기술하고 있다.

지역 여러 곳에 시장들이 있다. 시장들은 보통 이틀마다 

열리는데 각종 다양한 상품들이 거래되고 있다, 5잠(dặm, 

약 8km)마다 세 칸짜리 건물이 있었는데, 이 건물은 사방

에 긴 대나무 좌판을 두고 장이서는 날이면 대나무 좌판에

서 물건을 팔았다. 

도시 지역이나 띤호아(Tinh Hoa) 하구와 같은 지역들에

는 외국 선박들이 모여들어 배 위에서 바로 장이 서곤 했

는데 사람들로 매우 붐비었다. 이곳의 교역은 실로 대단하

였다. 마치 커다란 행정구역이나 다름없었다. 한편 이 지

역에는 많은 염전이 있어 수천 척의 배들이 들어와 소금을 

매입해 갔다.

대월국 사람들은 해먹을 이용한 가마와 코끼리, 그리고 특

히 배를 교통수단으로 많이 이용한다. 이들이 이용하는 배

는 매우 가볍다. 배의 갑판은 매우 얇게 만들어졌으며, 선

미는 원앙의 날개 모양을 하고 있는데 배의 옆 부분은 상

8)　�응우옌짜이 전집, 호앙코이 번역 『여지지』, 문화통신출판사, 2001, p.798, 
805.
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quốc gia hải đảo như Java, Sumatra, Mã Lai, Sách 

Mã Tích10), Borneo,... cũng thường xuyên tới giao 

thương buôn bán. Trong thời gian đợi gió mùa, 

các thương nhân sẽ đi thu gom, tập kết rất nhiều 

loại hàng hóa từ các bến bãi, chợ đầu mối trong 

vùng và chờ ngày giong thuyền ra khơi buôn bán 

với các miền xa xôi, tạo thêm không khí sôi động 

trên con đường thương mại biển.

Bên cạnh đó, dựa theo địa hình ven biển và 

hệ thống sông ngòi dòng chảy vùng Thanh-Nghệ-

Tĩnh cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa vùng 

duyên hải với các vùng núi cao, giữa vùng Thanh-

Nghệ-Tĩnh với các quốc gia láng giềng là Ai Lao, 

Champa, Chân Lạp.

Các dãy núi và các dòng sông đều có hướng tây 

bắc - đông nam đã hình thành tuyến giao thương 

đưa thuyền bè từ Nghệ An - Hà Tĩnh theo các 

tuyến sông ngược lên phía tây, rồi chuyển sang 

10)　�Theo Đại Việt sử kí toàn thư có chú thích: Sách Mã Tích còn gọi 
là Smatik, Temasek, Tumasik, trong tiếng Java cổ nghĩa là thành 
phố biển, nay thuộc Singapore, tr. 241.

당히 높다. 배 한 척에 노를 젓는 사람들이 대략 30명 정도

이나 수백 명에 이르는 큰 배도 있었다. 이 배들은 나는 것

처럼 빨랐다.9)

북중부 지역은 천혜의 해안을 끼고 있어 각종 해산물

이 풍부할 뿐만 아니라 산과 숲 속에서 생산, 수확되는 

각종 물산들 또한 상당히 풍부하였다. 또한 이 지역의 

해안은 오랜 기간 동과 서를 연결하는 해상 교역로의 혈

맥에 위치하고 있어서 수많은 상인들이 이 지역의 무역

항을 찾았다. 이에 따라 자연히 연해 지역과 내륙의 산

간지대를 잇는 강과 바다의 교역로가 형성되게 되었다.

광주, 복건, 해남 등지의 중국에서 출항한 장삿배들

은 통상적으로 호안쩌우, 아이쩌우로 불리던 응에안, 

하띤, 타인호아(지금의 호안쩌우, 아이쩌우) 지역에 산

재하여 있는 항구들에 들러 교역을 한 후 다시 바닷길

을 따라 중국으로 돌아가거나, 중앙아시아와 서아시아

를 향하여 항해를 계속하였다. 이밖에도 인도, 페르시

아, 이집트, 자바, 수마트라, 말레이, 싸익마띡(Sách Mã 

Tích, 싱가폴)10), 보르네오 등지에서 온 선박들도 이 지

역의 항구들로 입항하여 교역을 하였다. 계절풍이 불어

오기를 기다리는 동안, 상인들은 지역의 큰 시장과 항구

에서 각종 물건과 상품들을 다량으로 구입해서 모아두

고 출항을 기다려 활기찬 기운으로 상거래를 위하여 머

나먼 다른 지역을 향하여 항해할 준비를 하였을 것이다.

또한 타인호아-응에안-하띤 지역의 해안과 하천 지형

을 살펴보면 이들 지역이 연해 지역과 내륙의 산간 지

역, 아이라오(라오스), 참파와 진랍(캄보디아) 같은 인

근 국가들을 긴밀하게 연결하는 중심지의 역할을 하고 

있었음을 알 수 있다.

이 지역의 산맥과 강은 모두 서북 방향과 동남 방향

9)　�쩐응이아 교수 번역, 「쩐푸의 안남뜩스의 시와 쩐왕조 우리 사회에 대한 
스케치」, 『문학잡지』 1호, 1972, p.108, 109.

10)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.241.(자바어로 해변의 도시라는 뜻인 싸익마띡은 사마띡, 
떼마섹, 뚜마식 등으로 불렸다. 오늘날의 싱가폴 지역이다.)

Hình 1. Kênh nhà Lê
그림 1. 냐레 운하
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으로 뻗어있다. 때문에 배들은 서쪽으로 강을 거슬러 올

라 응에안-하띤에 도착한 후, 우마차 등으로 수산물을 

옮겨 싣고 육로로 내륙의 고산지대로 운반하기도 하고 

참파로 가서 끼남(kì nam, 침향목의 한 종류), 침향, 계

피, 사인 등을 구입해 오거나 또는 아이라오, 진랍에 들

러 각종 희귀 목재, 서각, 상아, 모피와 화포로 만든 수

공예품, 청동으로 만든 징 등을 구입하기도 했다. 이렇

게 구입한 상품들은 모두 항구로 보내졌다. 

한편 대월국 주변 소왕국들이 공납을 바칠 때에 이 

교역로를 이용하기도 하였다. 참파, 진랍, 아이라오, 응

으우홍(Ngưu Hồng, 타이족의 한 갈래가 베트남 북서부 지

역에 세운나라)의 사신들이 침향, 향료, 서각, 상아, 녹용, 

금, 은 등 지방의 특산물을 가지고 이 길을 통하여 대월

국에 공물을 바쳤던 것이다.11) 이와 같이 대월국과 주변 

국가들은 조공이란 외교관계를 이용하여 항상 적극적으

로 교역과 교류를 지속하여 왔다. 

앞서 언급한 바와 같이 타인호아-응에안-하띤 지역

은 하천의 수로와 바닷길 등이 잘 발달 되어 있는 곳이

어서 교역에 매우 유리한 조건을 갖추고 있었다. 뿐만 

아니라 각종 물산이 풍부하게 생산되는 곳이기도 하였

다. 이러한 여러 가지 여건들로 인하여 이 지역의 무역

항과 포구들은 오랜 시간 동안 발전을 구가하며 번영할 

수 있었다.

11)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.107.

đường bộ theo xe ngựa, xe trâu thồ hàng hóa 

miền biển đến các bản làng vùng cao trong nước, 

sang Champa thu mua lâm sản như kì nam, 

trầm hương, quế, sa nhân,..., đến Ai Lao, Chân 

Lạp nhập các loại hàng gỗ quý, sừng tê, ngà voi, 

da thú,... hàng thủ công vải hoa, chiêng đồng,.. 

Hàng hóa được thu gom đưa về tập trung ở các 

bến cảng. 

Những tuyến đường này cũng là những con 

đường triều cống của các tiểu quốc này đối với 

Đại Việt. Các sản vật trầm hương, hương liệu, 

sừng tê, ngà voi, gạc hươu, vàng bạc và các sản 

vật địa phương cũng thường được các sứ đoàn của 

Champa, Chân Lạp, Ai Lao, Ngưu Hống đem sang 

Đại Việt triều cống.11) Có thể thấy, ngoài quan hệ 

bang giao triều cống, giữa Đại Việt với các quốc 

gia trong khu vực còn thường xuyên có sự trao 

đổi buôn bán tích cực.

Với vị trí nằm trên những tuyến giao thương 

đường sông, đường biển thuận lợi, lại có nguồn 

sản vật hàng hóa phong phú như vậy đã hình 

thành nên hệ thống những thương cảng, tiểu 

cảng của vùng đất Thanh-Nghệ-Tĩnh phát triển 

qua nhiều thế kỉ.

11)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr. 107.
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Thanh Hóa là một tỉnh ven biển cực bắc của 

miền Trung Việt Nam. Thanh Hóa là nơi mà khảo 

cổ học đã tìm ra nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ có 

niên đại khoảng từ thế kỉ 7 trước Công nguyên với 

biểu tượng những chiếc trống đồng còn mãi với 

thời gian và nền văn hóa này có được sức sống 

bền bỉ của người Việt chống lại quá trình Hoa-

Hán hóa trong suốt 10 thế kỉ sau Công nguyên.

Vào giai đoạn đầu công nguyên, nơi đây thuộc 

quận Cửu Chân của Giao Châu, thời Đường là Ái 

châu, từ thời Lý của Đại Việt gọi là phủ Thanh 

Hoa.12) Năm 1428, vua Lê Thái Tổ lên ngôi đóng 

đô ở Đông Kinh (Thăng Long), đồng thời cho xây 

dựng tại quê nhà ở Thanh Hóa một kinh thành 

thứ hai gọi là Lam Kinh, cũng gọi là Tây Kinh, có 

xây dựng khu hoàng thành, cung điện, thái miếu. 

Vì vậy, nền kinh tế ở Thanh Hóa thời Lê nhờ có 

trung tâm Lam Kinh mà ngày càng được đầu tư 

phát triển. Đến thời nhà Nguyễn nơi đây được gọi 

là trấn Thanh Hóa. Từ năm Thiệu Trị 1843, tỉnh 

12)　�Nguyễn Trãi, Dư địa chí, bản dịch Hoàng Khôi, Nxb Văn hóa 
Thông tin, 1970, tr.797.

타인호아는 베트남 중부 지역의 최북단에 위치하며 

긴 해안선을 가지고 있는 성이다. 기원전 7세기경부터 

시작된 동고(銅鼓)로 대표되는 찬란한 동선(Đông Sơn, 

東山文化)의 유물들이 발굴된 곳이 바로 타인호아성이

기도 하다. 동선문화는 10세기에 가까운 중국의 한화(漢

化) 과정들을 이겨낸 베트남인들의 끈질긴 생명력을 상

징하는 문화라 할 수 있다.

기원 직후 타인호아는 자오쩌우의 끄우쩐 군에 속해 

있었고, 당나라 때에는 아이쩌우, 리 왕조 때에는 타인

호아부(府)12)로 그 이름이 달라졌다. 또한 1428년 레 왕

조의 태조가 동낑(Đông Kinh, 東京) 즉 탕롱(Thăng 

Long, 昇龍)을 수도로 정한 후 자신의 고향인 타인호

아에는 황성과 궁전, 태묘(太廟)를 지어 제2의 수도로 

삼았는데, 이곳을 람낑(Lam Kinh) 또는 떠이낑(Tây 

Kinh, 西京)이라 불렀다. 이로 인하여 레 왕조 시대에 

타인호아의 경제는 람낑을 중심으로 빠르게 발전했다. 

한편 응우옌 왕조가 들어서면서 타인호아는 행정구역 

상 타인호아진(鎭)으로 개편되었는데 1843년에 다시 타

인호아 으로 바뀌어 오늘에 이르고 있다. 

12)　�응우옌짜이, 호앙코이 번역, 『여지지』, 문화통신출판사, 1970, p.797.

1.1. �Thương cảng �
ở Thanh Hóa

1.1. 타인호아 무역항
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Thanh Hóa chính thức thành lập và không đổi 

cho đến ngày nay.

Thanh Hóa có hệ thống sông Mã, sông Chu, 

sông Yên phân nhiều nhánh đổ ra biển tạo nên 

những cửa biển lớn như cửa Lạch Trường, Lạch 

Bạng, Lạch Trào, Lạch Ghép có địa hình thuận lợi 

tạo nên các bến thuyền neo đậu.

Thanh Hóa có đường bờ biển kéo dài, có đồi 

núi chiếm 2/3 diện tích, lại có vùng đồng bằng lớn 

nhất ở miền Trung và đứng thứ ba so với cả nước, 

vì vậy nguồn sản vật được khai thác từ hải sản, 

nông sản, lâm sản của Thanh Hóa vô cùng phong 

phú, cùng với các sản phẩm thủ công của các dân 

tộc sinh sống trên mảnh đất này đã đáp ứng được 

nhu cầu hàng hóa của cộng đồng cư dân. 

Qua kết quả các cuộc khảo sát, khai quật khảo 

cổ học đã phát hiện rất nhiều tiền kim loại và đồ 

gốm sứ mậu dịch cho thấy sự phát triển của hoạt 

động nội ngoại thương ở Thanh Hóa. 

Hiện nay, Bảo tàng Thanh Hóa đang lưu giữ 

một khối lượng lớn tiền kim loại cổ, trong đó có 

nhiều nhất là tiền Trung Quốc đúc và tiền Việt 

Nam đúc, đặc biệt là có một số đồng tiền Nhật 

Bản như Khánh Trường Thông Bảo (1596-1610, 

đúc thời Edo), Khoan Vĩnh Thông Bảo,.. và tiền 

Triều Tiên có hai đồng là Tam Hàn Trọng Bảo (đúc 

thời Koryo thế kỉ 11) và Triều Tiên Thông Bảo (đúc 

thời kì Chosun thế kỉ 15). Việc xuất hiện những 

đồng tiền Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong 

các sưu tập tiền cổ mậu dịch cho thấy thương 

nhân khu vực Đông Bắc Á đã đến các bến thuyền 

đất Việt buôn bán khá nhiều. Trong đó, các 

thương nhân Nhật Bản dưới thời Lưu Cầu quốc 

(Okinawa) thế kỉ 15-16 cho đến thời kỳ Châu Ấn 

thuyền (thời Mạc Phủ Tokugawa) thế kỉ 16-17 đã 

mang những đồng tiền Nhật Bản và Triều Tiên đi 

buôn bán ở các bến thuyền Việt Nam. Đặc biệt, từ 

năm 1659, Mạc Phủ Tokugawa đã mở xưởng đúc 

타인호아는 마(Mã)강, 쭈(Chu)강과 옌(Yên)강이 여

러 지류들을 이루며 바다로 흘러간다. 이 과정에서 락쯔

엉, 락방, 락짜오, 락겝(Lạch Ghép) 하구처럼 선박들이 

정박하기에 편리한 지형이 형성되게 되었다.

타인호아는 긴 해안선을 가진 지역이지만 산지가 성 

전체 면적의 3분의 2나 차지하고 있다. 그러나 타인호아

는 전국에서 세 번째, 중부 지역에서 가장 큰 평야를 가

진 지역이기도하다. 그러기 때문에 농산물, 임산물, 해

산물에 이르기까지 각종 물산이 매우 풍부한 지역이다. 

뿐만 아니라 이 지역에 거주하고 있는 소수민족들이 생

산하는 수공예품들까지 더해져서 지역 주민들의 수요를 

넉넉히 충족시키고 있다.

타인호아에서 진행된 발굴 조사 결과 다량의 금속 화

폐와 도자기들이 발견되었는데, 이러한 유물들을 통하

여 타인호아 지역에서는 오래전부터 활발한 교역이 이

루어 졌음을 알 수 있었다.

현재 타인호아 박물관은 상당량의 금속 화폐를 보관

하고 있다. 타인호아 박물관이 보관하고 있는 화폐 가운

데 가장 많은 것은 중국과 베트남에서 주조된 화폐들이

다. 이밖에도 에도시대인 1596년-1620년 사이에 발행된 

일본 화폐인 경장통보(Khánh Trường Thông Báo, 慶

長通寶), 관영통보(Khoan Vĩnh Thông Bảo, 寬永通

寶)와 11세기에 고려 왕조에서 주조된 한국의 삼한중보

(Tam Hàn Trọng Bảo, 三韓重寶)와 15세기 조선 왕조

에서 주조된 조선통보(Triều Tiên Thông Bảo, 朝鮮通

寶)등의 화폐도 보관되어 있다는 점이 특이하다.

이처럼 중국, 일본, 한국의 화폐들이 타인호아 지역에

서 발견되었다는 점은 동북아의 무역상들이 이 지역의 

무역항들로 들어와 활발한 교역을 했다는 사실을 보여

주고 있다. 15-16세기의 류구(琉球-오키나와)의 상인들

과, 도쿠가와 막부 시대(16-17세기)의 일본 상인들이 일

본과 한국 화폐를 가지고 주인선(朱印船, Shuinsen, 도

쿠가와 막부의 통상 허가증을 받고 동남아 각국과 교역했던 

일본 무역선)으로 베트남의 항구에 입항하여 교역을 했
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tiền Mậu Dịch Trường Kỳ để bán ra nước ngoài, 

mà chủ yếu là bán cho Đại Việt, loại tiền này 

không được lưu hành tại Nhật Bản. Lúc này, do 

chính sách Tỏa quốc (Sakoku) hầu hết thương gia 

Nhật Bản không thể trực tiếp xuất cảng đem tiền 

đi bán, mà phải thông qua các thương đoàn trung 

gian, khối lượng lớn tiền mậu dịch mà Nhật Bản 

mới đúc và cả các loại tiền đồng xấu cũ, vỡ hỏng 

trước đây đều được các tàu thuyền của Hà Lan, 

Trung Hoa thu mua và mang đến các bến cảng 

Đại Việt bán cho các chúa Trịnh, chúa Nguyễn. 

Những loại tiền đồng này nếu chất lượng xấu sẽ 

được đem ra đúc súng ống, tiền đẹp được lưu 

hành mua bán hàng hóa rất tiện lợi.  

Với các điều kiện đó các thương cảng, tiểu 

cảng, chợ quán trong vùng cũng tạo nên một 

mạng lưới giao thương sầm uất, góp phần phát 

triển nền kinh tế của địa phương, đồng thời cũng 

mang lại nguồn lợi to lớn cho các thương thuyền 

đến các bến cảng nơi đây.

던 것이다. 특히 1659년부터 도쿠가와 막부는 외국에 판

매할 목적으로 무역장기(貿易場記, Mậu dịch Trường 

Kỳ)라는 화폐를 생산하는 주조장을 열었는데, 여기서 제

조된 화폐는 일본에서 유통되지 않았고 주로 베트남 즉 

대월국으로 판매되었다. 도쿠가와 막부의 쇄국정책으

로 인하여 당시의 거의 모든 일본 상인들은 이러한 화폐

를 베트남에 직접 판매할 수는 없었다. 반드시 중간 상

단을 거쳐 판매해야만 했다. 네덜란드와 중국의 상선들

은 일본에서 주조된 다량의 새 화폐와 주조된 지 오래된 

화폐, 모양이 나쁘거나 파손된 화폐까지 구입한 후 대월

국 항구에 들어와 찐(鄭) 왕가와 응우옌 왕가 가문에 판

매하였다. 찐 군주와 응우옌 군주는 화폐 중 품질이 좋

은 화폐는 물건 거래에 사용하고, 품질이 떨어지는 화폐

는 총기 제조 원료로 사용하였다.

이처럼 활발한 국제 교역은 지역의 무역항들과 포구

들, 시장들을 더욱 번성하게 만들었고 이들 항구와 포

구를 연결하는 교역망도 자연히 형성되게 되었다. 이러

한 교역망을 바탕으로 지역 경제는 더욱 발전하였으며, 

이 지역을 찾는 무역선들에게도 큰 수익을 줄 수 있게 

되었다.

Hình 2. Hai đồng tiền Triều Tiên Thông Bảo và Tam Hàn Trọng Bảo được lưu giữ tại Bảo tàng Thanh Hóa
그림 2. 타인호아 박물관에 소장된 삼한통보와 조선통보
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Hình 3. Vị trí các trung tâm bến cảng ở Thanh Hóa
그림 3. 타인호아성의 무역항

Đô thị cổ Dương Xá
즈엉싸

Cảng Biện Sơn
비엔썬 포구

Thương cảng Y Bích - Lạch Trường
이빅-락쯔엉 무역항

Cảng Cửa Hới - Lạch Trào
끄어허이-락짜오 항구

Cảng Ngọc Giáp - Lạch Ghép
응옥쟙-락쟙 항구

Thương cảng Lạch Bạng - Du Xuyên
락방-주쑤옌 무역항

Hòn Mê
혼메
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Cảng Lạch Trường còn có 

tên gọi là cảng Cửa Trường, 

cảng Y Bích, nằm ở hạ lưu 

sông Mã phân nhánh đổ 

ra biển tại cửa sông Lạch 

Trường giáp ranh giữa hai 

huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Qua các nguồn sử liệu và kết quả khai quật 

khảo cổ học, vùng đất sông Mã từ giai đoạn cách 

ngày nay trên 2000 năm đã là địa bàn phân bố 

của văn hóa Đông Sơn nổi tiếng đúc những chiếc 

trống đồng, đồ đồng tinh xảo.

Sông Mã là con sông lớn, dài 512km, chảy qua 

lãnh thổ Việt Nam và Lào, rồi phân nhánh đổ ra 

Biển Đông qua ba cửa: nhánh chính sông Mã đổ 

ra Cửa Hới (Lạch Trào), nhánh sông Lạch Trường 

xưa còn có tên là sông Ngu Giang đổ ra cửa Lạch 

Trường (cửa Linh Trường, cửa Y Bích), nhánh 

sông Đò Lèn đổ ra cửa Lạch Sung (cửa Lèn). Từ 

xưa, sông Ngu Giang rất lớn, là nhánh chính của 

sông Mã đổ ra cửa Y Bích.13) Cách đây vài trăm 

năm, dòng sông Mã đổi dòng, cửa sông chính lại 

đổi sang Cửa Hới/Lạch Trào.

Vị trí cảng Lạch Trường nằm ở ngay trên cửa 

Y Bích của sông Lạch Trường. Phía ngoài khơi có 

đảo Hòn Nẹ cách bờ biển khoảng 5km như tấm 

bình phong che chắn sóng gió. Đại Nam nhất 

thống chí đã miêu tả vị thế cửa Y Bích là bến tàu 

thuyền neo đậu, buôn bán giao thương: 

“Hòn Nẹ ở ngoài cửa Y Bích thuộc huyện Hậu Lộc, 

nổi vụt lên hòn núi đá một ngọn cao vót, một mình 

giữa dòng biển, thuyền buôn qua lại, trông vào đấy 

mà biết được cửa Y Bích để vào đỗ lại.”14)

13)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.311.

14)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.295.

끄어쯔엉(Cửa Trường)항, 

이빅(Y Bích)항 등의 이름으

로도 불리는 락쯔엉항은 마

(Mã)강이 하류에서 지류로 

나뉘어져 바다로 흘러나가는 

길목인 타인호아성의 허우록

(Hậu Lộc)현과 황호아(Hoằng Hóa)현의 경계 지역인 

락쯔엉 하구에 위치하고 있다.

각종 사료와 고고학적 발굴 조사 결과는 마(Mã)강 

지역이 정교한 청동유물들과 동고(銅鼓)로 유명한 2000

여 년 전의 동선문화가 펼쳐진 곳임을 증명하고 있다.

마(Mã)강은 길이가 512㎞에 이르는 큰 강이다. 라오

스와 베트남을 통과하여 흐르는 마강은 모두 3개의 하

구를 통하여 동해로 흘러간다. 즉, 마강의 주류는 호이

(Hới)-락짜오(Lạch Trào) 하구로, 과거에 응우쟝(Ngu 

Giang)으로도 불렸던 락쯔엉(Lạc Trường) 강은 락쯔

엉-이빅 하구로, 도렌(Đò Lèn)강은 락쑹(Lạch Sung) 

하구를 거쳐 바다로 흘러가는 것이다. 마강의 주요 지류

였던 응우쟝은 예전에는 이빅 하구13)를 거쳐 바다로 흐

르던 큰 강이었다. 그러나 2백여 년 전 마강의 물줄기 

방향이 바뀌게 되면서 주 하구가 허이/락짜오 하구로 바

뀌게 된다.

락쯔엉항은 바로 락쯔엉강의 이빅 하구에 위치하

고 있는데 이곳으로부터 5㎞ 떨어진 바다 위에는 혼네

(Hòn Nẹ)섬이 있다. 이 섬은 이 지역을 마치 병풍처럼 

둘러싸고 바람과 파도를 막아 준다.

『대남일통지(大南一統志)』에는 이빅항에 정박하는 

선박과 이곳의 교역 상황에 대해 다음과 같이 묘사하고 

있다.

혼네는 행정구역 상 허우록현에 속해 있는 섬이다. 이 섬

은 마치 바다 위에 산봉우리 하나가 우뚝 쏟아있는 모습을 

하고 있는데 상선들이 오가며 이 섬을 보고 이빅항이 있다

13)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.311.

1) �Thương cảng 
Y Bích - �
Lạch Trường

1) �이빅-락쯔엉�
무역항
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Từ đầu công nguyên cửa Y Bích - Lạch Trường 

đã là một thương cảng lớn.

Năm 1935, tại vùng cửa biển Lạch Trường, nhà 

khảo cổ học Thụy Điển Olov Janse đã tiến hành 

nghiên cứu khai quật và phát hiện được một 

chiếc đèn bằng đồng hình người quỳ vô cùng độc 

đáo cùng với nhiều di chỉ khảo cổ học khác trong 

ngôi mộ gạch có niên đại đầu công nguyên (thế 

kỉ 1-3). Chiếc đèn có hình dạng vừa là đèn lại vừa 

là tượng người đàn ông đang quỳ, hai tay dâng 

đĩa đèn. Người đàn ông có vóc dáng không giống 

người Việt mà lại có râu quai nón, tóc quăn, sống 

는 것을 알았다.14)

이러한 기록에 근거해 보면 기원 직후부터 이빅-락쯔

엉항은 이미 규모가 큰 항구였다는 사실을 알 수 있다.

1935년 스웨덴의 고고학자 올로브 얀세(Olov Janse)

는 락쯔엉 하구에서 진행한 발굴조사에서 다수의 유적

과 함께 기원 직후(1-3세기)의 것으로 추정되는 전축분

에서 등잔을 받쳐 든 청동 인물상을 발굴하였다. 이 청

동인물상은 한 남자가 무릎을 꿇은 상태에서 두 손에 등

14)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.295.

Hình 4. Sông Y Bích - Lạch Trường
그림 4. 이빅강

Hình 5. Khu vực cảng Lạch Trường bên sông Y Bích
그림 5. 이빅강의 락쯔엉항
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Hình 6. Cây đèn hình người quỳ - Bảo vật quốc gia, hiện trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
그림 6. 등잔을 받쳐든 청동 인물상
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mũi cao, giống với người Trung Á hay Ấn Độ.15)

Trong giai đoạn đầu công nguyên, nơi đây chính 

là đất Cửu Chân thuộc Giao Châu dưới thời Trung 

Quốc đô hộ. Nhiều quan lại của các triều đại từ 

Hán, Đường (Trung Quốc) được cử sang làm Thứ 

sử, Thái thú để quản lý vùng đất này. Họ thường 

chiếm đoạt nhiều hàng hóa của thuyền buôn các 

nước ở phương nam đi đường biển, qua các cửa 

biển Giao Châu để đến trao đổi ở Trung Quốc.”16)

Tại đây còn dấu tích nhiều mộ gạch của các lớp 

quan lại, quý tộc Trung Hoa đã xây dựng thuộc 

niên đại thời Đông Hán thế kỷ 1-3 với nhiều di vật 

mang ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa và 

Ấn Độ. 

Trong tìm hiểu nguồn gốc tín ngưỡng Phật giáo 

ở Thanh Hóa, các nhà nghiên cứu xác định từ thế 

kỷ 1 đến thế kỷ 6, các vị sư truyền đạo của Ấn Độ 

đã theo các thuyền buôn đến cửa Y Bích - Lạch 

Trường để truyền giáo. Theo sách Địa chí huyện 

Hoằng Hóa có cho biết tín ngưỡng Phật giáo được 

du nhập vào Hoằng Hóa có lẽ từ rất lâu. Chùa 

chiền có trên đất Hoằng Hóa từ trước đời Tiền Lý 

(544-602).

Những chứng tích khảo cổ học đó đã chứng 

minh có sự giao lưu văn hóa theo đường biển giữa 

văn hóa Đông Sơn bản địa với văn hóa ngoại lai 

(Trung Hoa, Ấn Độ,...) từ những thế kỉ đầu công 

nguyên. Đặc biệt từ sau thế kỉ 2, Y Bích - Lạch 

Trường đã trở thành một cảng biển lớn có sự giao 

lưu trao đổi hàng hóa giữa cư dân Đông Sơn bản 

địa với tàu thuyền quốc tế (Trung Quốc, Ấn Độ, 

khu vực Trung Á,...), cùng với cảng thị Luy Lâu ở 

phía bắc và cảng Đại Chiêm (Champa), cảng Óc Eo 

(Phù Nam), những thương nhân đi biển quốc tế đã 

lợi dụng gió mùa qua lại giữa hai thế giới Trung 

15)　�Olov Janse, Bí mật của cây đèn hình người, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.215.

16)　Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, tr.22

잔을 받쳐 들고 있는 모습을 하고 있는데 특이한 점은 

등잔을 든 남자 모습이 베트남인과 생김새가 다른 구레

나룻, 곱슬머리, 높은 콧날 등을 가진 중앙아시아 또는 

인도인의 모습을 하고 있다는 사실이다.15)

중국의 식민 지배기인 기원 직후 타인호아는 자오쩌

우의 끄우쩐에 속한 땅이었다. 한과 당의 조정은 이곳으

로 자사와 태수를 파견하여 관리하도록 했는데 이들은 

자오쩌우 해안의 항구를 지나 중국으로 향하는 남방 국

가들의 무역선들의 화물을 강탈하는 일이 잦았다.16) 

이러한 연유로 타인호아에서 발견되는 동한(東漢)시

대(1-3세기)의 중국 귀족과 관리들의 전축분들 속에서

는 중국과 인도 문화의 색채가 강한 다수의 유물들이 발

견되곤 하는 것이다. 

한편 학자들은 타인호아에 불교가 유입된 시기를 1

세기에서 6세기 사이로 보고 있다. 이 시기에 인도의 

승려들이 무역선을 타고 이빅-락쯔엉 하구로 들어와 포

교 활동을 했다는 것이다. 『홍화현지지(弘化縣地誌)』

에 의하면 이 지역에 이미 리 왕조(544-602) 이전에 사

찰이 존재하고 있었다는 기록이 남아 있어 불교가 타인

호아로 유입된 시기가 매우 오래되었다는 사실을 알 수 

있다.

타인호아에서 발견된 많은 유물과 유적들은 기원 직

후부터 이곳에서 토착 문화를 대표하는 동선문화와 중

국과 인도로 대표되는 외래문화가 바닷길을 통해 활발

한 교류를 하고 있었다는 사실을 보여주고 있다. 특히 2

세기 이후에는 베트남 북부의 루이러우(Luy Lâu)항, 참

파의 다이찌엠(Đại Chiêm)항, 푸남(Phù Nam)의 옥에

오(Óc Eo)항과 함께 이빅-락쯔엉항에서는 토착 동선문

화 주민과 중국, 인도, 중앙아시아 등지에서 국제 무역

선을 타고 온 상인들 사이에 활발한 교역이 행하여졌다. 

바닷길을 통해 교역을 하던 상인들은 계절풍을 타고 동

남아의 바닷길을 가로 질러 중국과 인도를 왕래하여 왔

15)　Olov Janse, 『사람 형상 등잔의 비밀』, p.215.

16)　�판코앙, 『당쫑 지역의 베트남 역사』, p.22.
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Hoa và Ấn Độ ngang qua vùng biển Đông Nam Á, 

nên các cảng thị này trở thành những điểm dừng 

chân lý tưởng với hoạt động giao thương, trung 

chuyển hàng hóa vô cùng phát triển.

Đến giai đoạn Đại Việt độc lập, qua các triều 

đại Lý - Trần - Lê - Nguyễn, Lạch Trường vẫn là 

một cửa ngõ quan trọng trong giao thương buôn 

bán. Tại đây, các kết quả khảo sát khai quật khảo 

cổ học đã tìm thấy được nhiều đồ gốm thời Lý, 

Trần, Lê, Nguyễn (từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 19), dấu 

vết gốm sứ Việt Nam xuất khẩu ra hải ngoại cùng 

với nhiều dấu tích gốm sứ Nhật Bản, Trung Quốc.

Theo kết quả khảo sát thực địa của Bảo tàng 

Tổng hợp Thanh Hóa năm 1997, tại thôn Lam Hạ, 

xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc) và thôn Nội Tý, xã 

Hoàng Minh (huyện Hoằng Hóa) đã phát hiện rất 

nhiều loại hình gốm sứ, gồm thạp, âu, bình, bát, 

đĩa,.., đều nằm ở ven sông Lạch Trường và sông 

Trà (chi lưu của hệ thống sông Lạch Trường). Hiện 

vật xuất lộ theo từng nhóm, từng chủng loại, có 

nơi toàn bát, có nơi toàn thạp hoặc đĩa, âu,…, mật 

độ dày đặc, số lượng mảnh vỡ rất nhiều. Trong 

khu vực nhà dân xung quanh phát hiện hàng 

ngàn hiện vật khác. Kết quả khảo sát cho thấy đây 

đều là gốm sứ thời Lý - Trần (thế kỉ 11-14), một 

số ít có niên đại đầu thời Lê (thế kỉ 15)17). Đây là 

một trong những bằng chứng khảo cổ học chứng 

minh sự phồn thịnh buôn bán tại bến cảng bên 

sông Lạch Trường, là đấu mối giao lưu hàng hóa, 

đặc biệt là gốm sứ, và chắc chắn nó sẽ có đường 

dây liên kết buôn bán chặt chẽ với các trung tâm 

sản xuất gốm sứ trong nước lúc đương thời.

Để tham gia thu gom và trung chuyển hàng 

hóa cho Lạch Trường còn có hệ thống các chợ 

quán như Cồn Mả Cháy, chợ Lò Chum,... 

17)　�Vũ Duy Trịnh, Sưu tập gốm sứ cổ phát hiện tại vùng thương 
cảng hệ thống sông Lạch Trường (Thanh Hóa), NPHMKCH 1997, 
tr.558-559.

기에 이 지역의 항구 도시들은 교역과 화물의 집하, 환

적에 매우 이상적인 중간 기착지가 되었던 것이다.

베트남이 독립왕조를 이룬 후 리-쩐-레-응우옌(阮)왕

조를 거치면서 락쯔엉은 변함없이 교역의 중심지로서 

그 역할을 다하여왔다. 이곳에서는 리-쩐-레-응우옌(阮) 

왕조의 기간(11-19세기)에 제조된 다량의 수출용 베트

남의 도자기와 일본 및 중국 도자기들이 발굴조사를 통

하여 세상에 모습을 드러냈다. 

1997년 타인호아 종합박물관이 진행한 현장조사 결

과에 따르면 허우록현, 람하(Lam Hạ) 촌의 투언록 마

을과 황호아현, (Nội Tý)촌의 황밍(Hoàng Minh) 마을

에서는 단지, 작은 항아리, 그릇, 접시 등 다양한 도자기

류가 대량 발굴되었는데 이 도자기류가 발견된 지점은 

락쯔엉과 락쯔엉강의 지류인 짜(Trà)강 사이였다.

이곳에서 출토된 도자기류는 어떤 곳에서는 그릇, 어

떤 곳에서는 호리병, 어떤 곳에서는 접시, 작은 항아리 

등이 종류별로 무더기를 이룬 채 발견되었다. 또한 지역

주민들도 수천 점에 이르는 다양한 유물들을 찾아냈는

데, 이 유물들에 대한 조사 결과 레 왕조 시기인 15세기
17)에 생산된 일부 유물들을 제외하면, 대체로 리 왕조와 

쩐 왕조 시기인 11-14세기 사이에 제조된 유물들로 밝

혀졌다. 이 지역에서 발굴된 유물들은 락쯔엉항에서의 

교역이 얼마나 활발하게 이루어졌으며 특히 도자기류의 

교역 상황이 어떠하였는지를 잘 보여주고 있다. 또한 이

러한 유물들을 통하여 당시에 이미 베트남에서는 내 도

자기 생산지들과 연결된 정교한 판매망이 존재하고 있

었다는 사실을 알 수 있다.

꼰마짜이(Cồn Mả Cháy), 로쭘(Lò Chum) 등지의 

시장 교역망을 통하여 매집된 화물들은 락쯔엉항에 집

하되고 선박으로 옮겨졌다.

자기와 도기의 생산지였던 로쭘으로부터 4㎞ 가량 

떨어진 타인호아 시의 꽝흥(Quảng Hưng) 마을, 주이

17)　�부주이찐, 「락쯔엉항 지역에서 발굴된 고대 도자기 수집」, 『NPHMKCH』, 
1997, pp.558-559.
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Tại địa điểm Cồn Mả Cháy ven sông Mã, thuộc 

thôn Duy Tiên, xã Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, cách khu gốm sành Lò Chum hơn 4km, đã 

phát hiện một khu vực có nhiều đồ gốm sứ cổ. 

Gốm sứ được phát hiện chủ yếu là các loại bình, 

thạp, bát, đĩa, vại và một số đồ sành, chủ yếu do 

dân đào các hố săn tìm cổ vật. Đồ gốm sứ, sành ở 

đây thuộc nhiều thời kì khác nhau. Các loại thạp 

men ngà, hoa nâu tiêu biểu của thời Trần (thế kỉ 

13-14). Đặc biệt là bát đĩa gốm thời Lê (thế kỉ 15-

17) và đồ sành thời Nguyễn (thế kỉ 19).18)

Xét theo vị trí di tích Cồn Mả Cháy ở chợ gốm 

ven sông. Chợ này ở gần cửa sông Lạch Trường 

xưa. Chợ này giống như chợ Lò Chum. Có thể xưa 

kia cảng sông chính của tỉnh lỵ Thanh Hóa ở khu 

vực này mà dấu vết còn lại là địa danh cảng Lệ 

Môn, sau này mới chuyển dịch lên phía chợ Lò 

Chum ngày nay.

Cũng mang đặc điểm chung của miền Bắc 

Trung Bộ, sản phẩm hàng hóa ở đây ngoài buôn 

bán gốm sứ, còn có các loại hải sản, lâm sản, đồ 

thủ công, như bông gòn Yên Định, giấy thướng 

lục và lụa đũi Thụy Nguyên, chiếu trơn Quảng 

Xương, chiếu Nga Sơn, quế Thường Xuân, muối 

Ngọc Sơn, cánh kiến, lộc nhung, sừng tê, long 

cốt, ngà voi, mật ong, sáp ong, diêm tiêu, sắt 

sống ở núi Tuần Thiềm, đá quí ở núi An Hoạch 

được Phạm Ninh là thái thú Dự Chương nhà Tấn 

thường sai người lấy đem về làm khánh, các loại 

gỗ quí như lim, sến, táu, đinh, yến sào, dưa hấu, 

hải sản, nhiều loại cây thuốc quí,...19)

Trong giai đoạn Lý - Trần - Lê, cảng Lạch 

Trường đã phát triển hoạt động giao thương buôn 

bán vô cùng sầm uất. Theo hệ thống sông Mã, 

18)　�Phạm Văn Đấu, Bùi Thị Lý, Về khu di tích gốm sứ mới phát hiện 
ở thành phố Thanh Hóa, NPHMKCH1997, tr.556-557.

19)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.293, 383, 384.

띠엔(Duy Tiên) 촌의 마강 변에는 ‘꼰마짜이’ 라는 곳이 

있다. 이 지역에서도 다량의 도자기들이 발견되었다. 이

곳에서 발굴된 도자기들은 주로 병, 단지, 그릇, 접시, 항

아리 등이었다. 이 도자기류 대부분은 유물을 찾아 나선 

지역 주민들에 의하여 발굴 된 것들이다. 쩐 왕조(13-14

세기) 시대를 대표하는 상아색과 갈색 유약이 입혀진 단

지들과 레 왕조(15-17세기) 시대의 그릇과 접시, 응우옌 

왕조(19세기) 시대18)의 도기류 등 이곳에서 발견된 도자

기들은 여러 시대에 걸쳐 생산된 것들이었다.

강변 도자기 시장에 위치한 꼰마짜이는 예전의 락

쯔엉 하구와 가까운 곳에 있었다. 이 시장은 레몬(Lễ 

Môn) 포구라는 지명에서 알 수 있듯 원래 타인호아성 

성도의 주된 포구였으나, 후일 현재의 로쭘 시장이 위치

한 곳으로 이동했을 가능성이 있다.

도자기 이외에도 옌딘(Yên Định)의 목화, 투이응

우옌(Thụy Nguyên)의 종이와 비단, 꽝쓰엉(Quảng 

Xương)의 표면이 매끈한 돗자리, 응아썬(Nga Sơn)의 

돗자리, 트엉쑤언(Thường Xuân) 계피, 응옥썬(Ngọc 

Sơn) 소금, 뚜언티엠(Tuần Thiềm)산의 코치닐 염료, 

녹용, 서각, 용골, 상아, 벌꿀, 밀랍, 염소, 진나라의 즈쯩

(Dự Chương, 豫章, 중국에 있는 지역명)지역의 태수 팜

닝(Phạm Ninh)이 이곳의 보석으로 장신구를 만들었다

는 안화익(An Hoạch)산의 보석과 함께 철목나무, 후박

나무, 티크나무, 폴리셔스, 제비집, 수박, 해산물, 각종 

희귀 약재19) 등 북중부 지역에서 공통적으로 생산되는 

특산물들도 풍부하였다.

리(李)-쩐(陳)-레(黎) 왕조 시대에도 락쯔엉(Lạch 

Trường)은 교역이 매우 활발한 곳이었다. 선박들은 마

(Mã)강, 락쯔엉(Lạch Trường)강의 수로를 이용하여 지

역의 생산품들을 매집하고 이를 락쯔엉(Lạch Trường)

항으로 들여오기에 매우 편리하였다. 락쯔엉(Lạch 

18)　�팜반더우, 「부이티리, 타인호아 시에서 발견된 도자기 유적지에 대하여」, 
『NPHMKCH』, 1997, pp.556-557.

19)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.293, 383, 384.
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sông Lạch Trường, tàu thuyền có thể đi thu gom 

hàng hóa trong địa phương vô cùng thuận tiện rồi 

đưa về tập kết tại trung tâm cảng Lạch Trường. 

Sau đó, từ Lạch Trường hàng hóa được trung 

chuyển, trao đổi với các thuyền buôn nội địa từ 

ngoài bắc hoặc các vùng lân cận, cùng với chuỗi 

cảng biển gần kề như Vân Đồn, Lạch Bạng, Cửa 

Diễn, Hội Thống, Cửa Sót,... hỗ trợ nhau cùng 

phát triển, tạo nên mạng lưới liên kết rộng. Nó 

còn có sự giao lưu với tàu thuyền từ các nước 

Trung Quốc, Java, Champa, Chân Lạp,... đưa hàng 

hóa của Lạch Trường sang Trung Quốc, sang các 

bến cảng khu vực Đông Nam Á, Tây Á,...

Lạch Trường cũng là nơi mà quân Champa vào 

đánh phá. Năm 1380, Chiêm Thành cướp các nơi ở 

Thanh Hóa. Thượng hoàng sai Lê Quý Ly (tức Hồ 

Quý Ly) chỉ huy quân thủy, Đỗ Tử Bình chỉ huy 

quân bộ đi chống giữ. Đến Ngu Giang (tức sông 

Lạch Trường) bèn đóng cọc ở giữa sông đánh cầm 

cự với người Chiêm. Chế Bồng Nga thua chạy.20)

Thế kỉ 15, vua Lê Thánh Tông đã cho huy động 

nạo vét một số cảng biển như cảng Ngọc Giáp (tức 

cảng cửa Lạch Ghép) và cảng Linh Trường (cảng 

Lạch Trường)21) vì do sự bồi tụ gây bất tiện cho 

tàu thuyền vào ra. Điều này cho thấy vị trí quan 

trọng của cảng Lạch Trường rất được nhà nước 

quan tâm.

Thế kỉ 16, đất nước bị chia cắt, từ Nam Định 

ra ngoài bắc là do nhà Mạc nắm quyền, từ Thanh 

Hóa vào nam thuộc họ Lê nắm quyền. Trong giai 

đoạn khoảng 60 năm (1533-1593), chiến tranh liên 

miên. Khu vực Hoằng Hóa cũng chịu chung cảnh 

khốn khó, tướng nhà Mạc là Mạc Kính Điển liên 

tục dẫn thủy quân vào cửa biển Lạch Trường theo 

20)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, bản 
dịch của Viện KHXH Việt Nam, 1993, tr.275.

21)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm Định Việt sử thông giám 
cương mục, Nxb Giáo dục, 1998, tr.509.

Trường)항으로 옮겨진 물품들은 북부지역 혹은 인근 

지역에서 온 상선들에게 판매하거나 다른 배로 옮겨 실

었다. 락쯔엉항은 번돈(Vân Đồn), 락방(Lạch Bạng), 

끄어지엔(Cửa Diễn), 호이통(Hội Thống), 끄어솟(Cửa 

Sót) 등의 인근 항구들과 폭 넓은 연계망을 형성하며 함

께 발전해 나갔다. 락쯔엉(Lạch Trường)항에서 중국, 

자바, 참파(Champa)와 진랍(Chân Lạp) 등지에서 이

곳에 온 무역선들 사이에 교역이 이루어졌고 이러한 과

정을 통해 락쯔엉(Lạch Trường) 항구에 집하된 물산들

이 중국과 동남아, 서아시아 등지로 팔려나갔다.

락쯔엉 또한 참파군의 침입으로 큰 피해를 입은 적

이 있다. 1380년 찌엠타잉(chiêm thành, 占城, 참파)

은 타인호아로 침략해 왔다. 베트남 조정은 레꾸이리

(Lê Quý Ly) 즉 호꾸이리(Hồ Quý Ly)에게 수군을, 도

뜨빙(Đỗ Tử Bình)에게는 육군을 지휘하도록 하여 이를 

막도록 했다. 베트남 군이 응우장 즉 락쯔엉 강의 가운

데에 즉시 말뚝을 박아 찌엠타잉에 대항하니 쩨봉응아

(Chế Bồng Nga, 찌엠타잉(chiêm thành, 占城)의 왕 Chế 

A Năng의 막내아들)는 결국 패하여 달아났다.20) 

15세기에 들어 레 왕조의 타잉똥(Lê Thánh Tông, 

成宗)은 퇴적물로 인하여 선박이 항구로 출입하는데 어

려움을 겪자 응옥쟙(Ngọc Giáp)항 곧 락겝항과 링쯔엉

(Linh Trường)21) 곧 락쯔엉항에 대한 준설 작업을 지

시하였다. 이는 레 왕조 조정도 락쯔엉항의 지정학적 위

치를 매우 중히 여기고 있었음을 보여주는 일이라 할 수 

있다. 

남딘(Nam Định) 이북의 막씨와 타인호아 이남이 레

씨로 분단된 16세기의 약 60년(1533-1593)간은 전쟁이 

연속적으로 발생하던 시기였다. 이처럼 혼란한 정세 속

에서 호앙호아 지역 또한 어려움에 처하게 되었다. 막씨 

정권의 장군인 막낑디엔(Mạc Kính Điển)은 락쯔엉강

20)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.275.

21)　�응우옌 왕조 사관, 『흠정월사통감강목』, 교육출판사, 1998, p.509.
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đường sông Lạch Trường mà đánh vào. Trong 

giai đoạn này, cảng Lạch Trường đã chịu tổn thất 

nhiều do chiến tranh để lại.

Vào giai đoạn vua Lê - chúa Trịnh thế kỷ 16-

17, lúc này nhà Lê suy yếu, các chúa Trịnh thay 

nhau nắm giữ quyền bính trong triều. Thanh Hóa 

là quê hương của dòng họ Trịnh nên được ưu 

tiên phát triển. Dưới những chính sách của chúa 

Trịnh, cảng Lạch Trường lại duy trì, phát triển 

hoạt động giao thương.

Cuối thế kỷ 18, khi chính quyền họ Trịnh bị 

quân Tây Sơn đánh bại và nhà Lê sụp đổ, cảng 

Lạch Trường suy thoái. Bên cạnh đó là do dòng 

chảy sông Mã đã đổi dòng, sông Ngu Giang - Lạch 

Trường không còn là nhánh chính của sông Mã, 

dòng chảy đã nhỏ hẹp đi rất nhiều. 

Từ thế kỉ 19 đến nay, cảng Lạch Trường do vị 

trí bên biển thuận lợi nên tiếp tục được khai thác 

là cảng cá của địa phương. Bến thuyền mỗi ngày 

chứa hàng trăm chiếc thuyền đánh cá neo đậu 

như một khu chợ đầu mối bán các loại cá, tôm, 

mực, cua, ghẹ,... trực tiếp cho dân địa phương 

đưa về các chợ quán, hoặc bán cho tàu thuyền từ 

các vùng lân cận đến thu mua hải sản. Trong khu 

vực cảng hiện nay còn hai ngôi miếu cố là Miếu 

Bò và Đền Nệ, là nơi thờ cúng tín ngưỡng của ngư 

dân đi biển mong cầu bình an.

을 따라 수군을 이끌고 와서 락쯔엉항을 연속적으로 공

격했다. 이로 인해 락쯔엉항은 심각한 피해를 입게 되었

다. 한편 레(黎)-찐(鄭) 왕조 시기인 16-17세기에 접어들

면, 레 왕조의 왕권은 이미 쇠퇴하여 있었고 이 틈을 타

서 찐 왕조가 대를 이어 병권과 모든 권력을 가지게 되

었다. 타인호아는 찐 군주의 고향이 있는 지역으로 다른 

지역에 비해 많은 발전이 이루어졌다. 이에 따라 락쯔엉

도 찐 군주의 여러 우대 정책을 받으며 다시 교역 활동

을 시작하고 발전할 수 있었다. 

18세기 말 찐 군주가 떠이썬(Tây Sơn) 군에 의해 패

퇴하고 레 왕조가 무너지자 락쯔엉항구도 점차 쇠퇴하

게 되었다. 게다가 마강의 물줄기가 방향을 바꾸어 응우

쟝 곧 락쯔엉강이 마강에서 분리되면서 수량이 현격하

게 줄어 들고 강폭 또한 매우 좁아졌다.

그러나 19세기부터 현재에 이르는 시간 동안 락쯔엉

항은 뛰어난 입지 덕분에 다시 지역의 어항으로 개발되

었다. 현재 락쯔엉항의 선착장에는 매일 수백 척의 어선

이 정박하여 갓 잡은 각종 어류, 새우, 오징어와 게 등의 

수산물을 지역 주민들에 바로 판매하거나 시장 또는 인

근 지역의 선박들에게 넘긴다. 락쯔엉항이 위치한 지역

에는 미에우보(Miếu Bò)와 덴네(Đền Nệ)라는 두 개의 

오래된 무덤이 있는데 주민들은 이곳에서 어민들과 어

로 활동의 무사평안을 기원한다.

Hình 7. Di tích Miếu Bò
그림 7. 미에우보 고래사당
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Cùng với hệ thống các 

cửa biển ở khu vực Thanh 

Hóa, Cửa Lạch Bạng và 

Biện Sơn cùng với Hòn Mê 

tạo thành một vịnh tập 

hợp tàu thuyền neo đậu, 

là cụm cảng giữ vai trò quan trọng trong hoạt 

động giao thương của vùng. 

Lạch Bạng còn gọi là Cửa Bạng, cửa biển Du 

Xuyên (dân gian cũng gọi là Do Xuyên), nằm ở 

vị trí giữa hai xã Hải Thanh và Hải Bình, huyện 

Gia Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa. Sách Đại Nam nhất 

thống chí có viết: 

“Tấn Bạng có tên là cửa biển Du Xuyên, ở cách 

huyện Ngọc Sơn 10 dặm về phía đông, cửa tấn rộng 

42 trượng, thủy triều lên sâu 9 thước, thủy triều 

xuống sâu 4 thước, bờ bên tả có núi đứng như 

tường, bờ bên hữu là bãi cát.”22)

Phía đông cửa Lạch Bạng có núi Liên Phong, 

thường gọi là núi Du Xuyên che chắn kín gió nên 

cửa Tấn Bạng là nơi trú ngụ lý tưởng cho thuyền 

bè tránh bão gió, neo đậu thuận lợi.

Ở đây có hai con sông lớn đổ ra Cửa Bạng: 

Sông Lạch Bạng dài 34,5km, bắt nguồn từ núi 

Huôn ở độ cao 100m, chảy qua vùng Tĩnh Gia và 

đổ ra cửa biển Lạch Bạng.23)

Sông Kênh Than, còn gọi là Kênh Trầm, nối từ 

nhánh của sông Yên trải dài đổ ra Cửa Bạng, gần 

như song song với đường biển. Đây chính là một 

đoạn của kênh nhà Lê được đào năm 938 mà Đại 

Việt sử ký toàn thư đã nhắc đến: “Kênh mới trên 

đường biển làm xong. Khi vua đi đánh Chiêm 

22)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.320.

23)　�Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Địa lý địa phương Thanh 
Hóa, tr.15.

타인호아 지역에 위치한 

하구들과 락방 하구, 비엔썬

(Biện Sơn) 하구, 혼메(Hòn 

Mê)섬은 선박이 정박할 수 있

는 항구망을 이루고 있었다. 이

와 같은 항구들의 집합체는 지

역의 교역 활동에 있어 중요한 역할을 하게 된다.

끄어방(Cửa Bạng) 또는 주쑤옌(Du Xuyên, 지역 주민들

은 조쑤옌(Do Xuyên)이라 부른다) 이라 불리는 락방 하구는 

타인호아성 자띵현의 하이타잉(Hải Thanh) 마을과 하이

빙(Hải Bình) 마을 사이에 위치하고 있다. 『대남일통지』

에는 조쑤옌에 대하여 다음과 같이 기록되어 있다.

조쑤옌으로 불리는 떤방(Tấn Bạng)은 응옥썬현으로부터 

동으로 16㎞ 가량 떨어진 곳이다. 하구의 너비는 약 180m

에 이르고 만조 때 깊이는 약 4m, 간조 때 깊이 1.7m이

다. 이 지역의 좌측은 산이 벽처럼 서있고 우측은 모래사

장이 펼쳐져 있다.22)

락방의 동쪽에는 리엔퐁(Liên Phong)산이 있는데 

주쑤옌산으로도 불린다. 이 산이 병풍처럼 바람을 막아

주기 때문에 떤방 하구는 선박이 태풍을 피해 정박할 수 

있는 이상적인 장소라 할 수 있다. 

이곳에는 락방강과 껭탄(Kênh Than)강이라는 두 개

의 큰 강이 끄어방으로 흘러든다. 

락방강은 길이 34.5㎞로, 후온(Huôn)산 해발 100m 

지점에서 발원하여 띵쟈(Tinh Gia)를 지나 락방23) 하구

로 흘러 나간다. 

한편 껭쩜(Kênh Trầm)이라는 이름으로도 불리는 껭

탄강은 옌강의 지류와 이어져 바닷길과 병행한 후 끄어

방을 지나 바다로 흘러든다.

여기가 바로 938년에 완공된 ‘레 왕조운하’의 한 지점

22)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.320.

23)　타인호아 교육청, 『타인호아 지방의 지리』, p.15.

2) �Thương cảng 
Lạch Bạng -�
Biện Sơn

2) �락방-비엔썬 �
무역항
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Thành, qua núi Đồng Cổ đến sông Bà Hòa, đường 

núi thì hiểm trở khó đi, đường biển thì sóng to 

khó đi, bèn sai người đào kênh. Đến đây đào 

xong, thuyền bè đi lại đều thuận tiện.”24)

Từ Cửa Bạng đi vào là khu vực khá rộng, tàu 

thuyền đi lại rất thuận lợi. Thuyền đánh cá, ghe 

đò ra vào bến Du Xuyên vô cùng tấp nập. 

Bên dòng sông Kênh Than, gần chân núi Du 

Xuyên là bến cảng Du Xuyên. Dọc bến thuyền ven 

sông là hàng trăm chiếc tàu thuyền hàng ngày tấp 

nập vào ra, chở cá từ ngoài khơi về tụ tập. Bến 

thuyền buôn bán, vận chuyển các loại hải sản tươi 

sống như cá, tôm, mực, cua, ghẹ,... lên chợ vô 

cùng nhộn nhịp. 

Gần bến cảng Du Xuyên có đình Thanh Xuyên, 

nơi thờ vị thành hoàng làng là người có công khai 

lập làng và truyền dạy cho người dân nơi đây 

24)　�Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb 
KHXH, 1993, tr.67.

으로 『대월사기전서』(Đại Việt Sử Ký Thoàn Thư, 大

越史記全書)에는 ‘바닷길에 새로운 운하의 건설이 끝났

다‘는 사실을 다음과 같이 전하고 있다. 

왕이 참파성 정벌을 위해 출병을 하여 동꼬(Đồng Cổ)산

을 지나 바호아(Bà Hòa)강에 이르렀는데 이곳의 산길이 

험하여 나아가기가 어려웠고 바닷길 또한 파도가 거세어 

통과하기 어려웠다. 이에 왕은 즉시 운하를 만들 것을 명

하였다. 운하 건설이 끝나자 선박들이 이 운하를 통하여 

편하게 왕래할 수 있었다.24)

끄어방에서 이곳으로 들어가면 상당히 넓은 지역이 나

온다. 여기는 배들이 오고가기에 매우 편리하여 주쑤옌 

포구는 드나드는 어선과 나룻배들로 매우 분주하였다.

껭탄강과 주쑤옌 산자락 가까이에 주쑤옌 포구가 

있다. 강변을 따라 어선 수백 척이 매일 분주히 드나든

24)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.67.

Hình 8. Bến cảng Du Xuyên
그림 8. 주쑤옌 포구
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nghề biển, nghề sông đánh bắt tôm cá. 

Từ đình Thanh Xuyên theo ra tận bờ biển có 

Nhà thờ Ba Làng, nơi Alexandre de Rhodes (Cha 

Đắc Lộ) đã từng theo thuyền buôn đến giảng 

đạo ở xứ Đàng Ngoài. Năm 1627, ông cùng đoàn 

thuyền đã đến xứ Ba Làng sau một ngày gặp bão 

tố và họ đã khám phá ra một cửa biển người 

Đàng Ngoài gọi là Cửa Bạng.25)

Alexandre de Rhodes cũng đã miêu tả không 

khí mà những người dân đã quen việc buôn bán 

nơi bến thuyền Cửa Bạng: “Chúng tôi vừa cập bến 

thì một số đông dân xứ này thấy chúng tôi đến 

gần liền lấy thuyền của làng lân cận đến mừng 

chúng tôi, hỏi xem chúng tôi là người nào, từ đâu 

tới và có những loại hàng hóa mới lạ gì.”

Ông là người có khả năng về ngôn ngữ rất tốt 

nên chỉ trong vòng 6 tháng ông đã học tiếng Việt 

và giảng đạo bằng ngôn ngữ bản xứ. Năm 1651, 

với mục đích truyền giáo và tình yêu dành cho 

người dân Việt Nam, ông đã sử dụng hệ thống 

mẫu tự Latinh soạn ra cuốn từ điển chữ quốc ngữ 

25)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Nguyễn 
Khắc Xuyên dịch, Nxb KHXH, 2016, tr.139.

다. 주쑤옌 포구에는 어선에 싣고 온 어류, 새우, 오징

어, 게 등 각종 싱싱한 해산물을 판매하는 시장이 서는

데 사고파는 사람들로 매우 붐빈다. 

주쑤옌 포구 근처에는 타인쑤옌(Thanh Xuyên)이라

는 사당(đình, 마을의 중요한 일을 의논하거나 중요 행사나, 

성황에 대한 의례가 진행되는 곳)이 있다. 이곳은 마을을 

세우는데 공이 큰 사람과 강과 바다에서의 어로 방법을 

전해 준 사람을 성황으로 모시고 있다.

타인쑤옌 사당에서 바닷가로 나가면 바랑(Ba Làng) 

성당이 있다. 이 성당은 알렉상드르 드 로데(Alexandre 

de Rhodes) 곧 닥로(Đắc Lộ) 신부가 무역선을 타고 당

응와이에 도착하여 선교를 시작한 곳이다. 1627년에 닥

로 신부와 선단은 이곳 바랑에 도착하기 전날 태풍을 만

났는데 이때 당응와이 사람들이 끄어방이라 부르는 하

구를 발견하게 되었다.25)

알렉상드르 드 로데 신부는 “우리가 항구에 막 도착

했을 때 꽤 많은 사람들이 우리를 보고 바로 인근 마을

에서 배를 가지고 와서 기뻐하며 우리가 어느 나라 사람

인지, 어디에서 왔는지, 특이한 물건들이 있는지를 물었

다”라고 당응와이 주민들의 모습을 묘사하고 있는데 이

를 보면 당시 끄어방 주민들에게 있어 교역이 매우 익숙

한 생활이었다는 것을 알 수 있다.

알렉상드르 드 로데 신부는 6개월 남짓 베트남어 공

부한 후 베트남어로 설교를 했을 만큼 언어적 재능이 매

우 띄어난 사람이었다. 그는 1651년 베트남인에 대한 

애정과 함께 선교의 목적으로 라틴어 문자 체계를 활용

하여 베트남 최초로 국어(quốc ngữ, 베트남어)로 씌여

진 사전을 편찬하였다. 이 사전이 바로 베트남-포르투

갈-라틴어 사전이다. 그가 선교를 시작했던 바랑 성당은 

아시아와 유럽의 건축 양식이 결합된 독특한 모습을 가

지고 있는 건축물이다. 이 성당의 외부는 고딕 양식으로 

지붕이 뾰족하게 솟아 있고 내부는 베트남 전통의 사당 

25)　�Alexandre de Rhodes, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『당응와이 왕국의 역사』, 
과학사회출판사, 2016, p.139.

Hình 9. Đình Thanh Xuyên
그림 9. 타인쑤옌 사당
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đầu tiên của Việt Nam, đó là từ điển Việt - Bồ - La. 

Tòa thánh đường Ba Làng nơi truyền đạo được xây 

dựng với kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách 

Á Đông và châu Âu. Bên ngoài là thánh đường vút 

cao theo kiểu gô - tích, nhưng bên trong là kiến 

trúc gỗ mang đậm nét tinh tế của lối kiến trúc dân 

gian, tựa như ngôi đình của người Việt.

Cửa Lạch Bạng và Biện Sơn là hai địa điểm gần 

kề, có mối quan hệ với nhau. Từ cửa Lạch Bạng 

chếch về hướng nam, cách 4km là đảo Biện Sơn. 

Đảo Biện Sơn hiện nay có tên là Nghi Sơn.

Biện Sơn xưa kia vốn là một cù lao nổi giữa 

vùng biển nước mênh mông khu vực Cửa Bạng. 

Sau này, do tác động của quá trình kiến tạo địa 

chất và quai đê lấn biển của con người, Biện Sơn 

được nối vào đất liền bằng một con đường men 

quanh sườn núi. Đại Nam nhất thống chí đã miêu 

tả đảo Biện Sơn xưa kia: “Hòn Biện Sơn ở ngoài 

Cửa Bạng 7 dặm thuộc huyện Ngọc Sơn, nổi vọt 

lên ở giữa biển.... Sườn núi bằng phẳng, có cư 

dân, về phía nam cách một dặm có Hòn Mê, chim 

én biển thường đến đây làm tổ. Núi này là trấn 

sơn ở Biện Hải, thuyền biển thường đỗ ở đây để 

tránh sóng gió.”26)

Phía đông nam Cửa Bạng là quần đảo Hòn Mê 

bao gồm 18 hòn đảo lớn nhỏ. Đảo Mê cách đất 

liền 12km.27) Quần đảo Hòn Mê còn có tên gọi là 

Thập bát mã sơn (tức núi 18 con tuấn mã). Trong 

đó, đảo Mê là lớn nhất với diện tích 4.1㎢, có đỉnh 

cao nhất là 256m. Trên đảo có ngọn hải đăng giúp 

tàu thuyền định hướng đi vào Cửa Bạng và Biện 

Sơn. Ở khu vực các đảo Hòn Mê kín gió, vừa là 

nơi neo đậu an toàn của nhiều tàu thuyền khi gặp 

bão gió trên biển.

26)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.308.

27)　�Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Địa lý địa phương Thanh 
Hóa, tr.11.

건축 양식에 따라 세밀한 목조 건축 기법으로 지어졌다.

락방 하구와 비엔썬 하구는 지리적으로 서로 인접하

고 있었기 때문에 오래전부터 밀접한 관계를 가져왔다. 

락방 하구에서 남으로 4㎞ 떨어진 곳에는 응이썬(Nghi 

Sơn)으로 부르는 비엔썬섬이 있다.

비엔썬은 옛날 끄어방 지역의 드넓은 바다 가운데 떠

있는 하나의 섬에 불과하였다. 그러나 후일 비엔썬섬은 

지질운동의 영향과 간척, 제방 축조가 이루어지면서 산

등성이를 따라 육지와 연결되는 길이 만들어졌다. 『대

남일통지』에는 예전의 비엔썬섬을 다음과 같이 묘사하

고 있다.

응옥썬현에 속해 있는 비엔썬섬은 끄어방에서 약 11㎞ 떨

어진 바다에 솟아 있다. 이 섬의 산등성이는 평평하며 사

람들이 살고 있다. 섬의 남쪽으로 1.6㎞ 가량 떨어진 곳에

는 혼메라는 섬이 있다. 이 섬에는 바다제비들이 날아들어 

둥지를 튼다. 비엔하이(Biện Hải)에 있는 산은 이 지역의 

병풍 역할을 하고 있기 때문에 많은 배들이 파도와 바람을 

피하여 이곳으로 들어와 정박한다26)

끄어방의 동남쪽에는 크고 작은 18개의 섬으로 이루

어진 혼메 군도(群島)가 있다. 혼메 군도는 육지에서 12

㎞27) 떨어져 있는 섬들로 열여덟 필의 준마라는 뜻인 십

팔마산(十八馬山)으로도 불린다. 이중 혼메섬은 혼메 

군도에서 가장 큰 섬이다. 이 섬의 면적은 4.1㎢에 이르

며 가장 높은 곳은 256m이다. 이 섬에는 등대가 있어서 

끄어방과 비엔썬으로 들어오는 배의 길잡이 역할을 하

고 있다. 혼메 군도는 바람이 없어 바다에서 태풍을 만

나게 되면 많은 배들이 이곳으로 대피한다.

락방-비엔썬-혼메 지역에서 생산되는 물품들은 매우 

다양하고 풍부하다. 이곳 포구와 시장들에서 거래되는 

주요 물품으로는 끄어방과 인근 지역에서 생산된 해산

26)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.308.

27)　�타인호아 교육청, 『타인호아 지방의 지리』, p.11.
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Về sản vật, hàng hóa ở khu vực Cửa Lạch Bạng 

- Biện Sơn - Hòn Mê rất phong phú.

Những mặt hàng giao thương ở các bến thuyền, 

chợ quán nơi đây chính là hải sản, mắm và muối 

của Cửa Bạng và khu vực lân cận. 

Vùng biển Thanh Hóa có nguồn hải sản cá, 

tôm, cua, mực,... phong phú. Hàng ngày hàng 

trăm chiếc tàu đánh cá chở đầy hải sản tươi sống 

về đậu dọc theo bến thuyền Du Xuyên.

Nước mắm vốn là gia vị ẩm thực truyền thống 

của người Việt từ bao đời nay. Vùng biển Thanh 

Hóa có nguồn cá tôm phong phú, và họ giữ được 

truyền thống làm nước mắm của cư dân vùng biển. 

Alexandre de Rhodes đã sinh sống ở nơi đây 

một thời gian dài, ông đã tìm hiểu về tập quán 

văn hóa ẩm thực của người Việt ở Đàng Ngoài và 

đã ghi chép về món nước mắm: 

“Đa số quần chúng chỉ dùng một thứ nước cốt gọi 

물, 새우, 소금 등이 있다. 

타인호아는 어류, 새우, 게, 오징어 등 매우 다양하고 

풍부한 수산 자원을 보유한 지역이다. 싱싱한 수산물을 

가득 실은 배 수백 척이 매일 주쑤옌 포구로 들어와 줄

지어 정박한다. 

어류를 원료로 하여 만드는 액젓은 베트남의 전통 양

념 중에 하나이다. 타인호아 지역은 특히 어류와 새우가 

풍부한 지역인데 이곳의 해안에 사는 주민들은 예로부

터 전해오는 전통 액젓 제조법에 따라 액젓을 제조해 오

고 있다. 

알렉상드르 드 로데 신부는 상당히 오랫동안 당응와

이에서 살았다. 그는 당응와이 지역 베트남인들의 풍습

과 음식 문화에 대하여 조사한 후 쓴 글에서 액젓을 다

음과 같이 설명하고 있다.

이곳 대부분의 주민들은 액젓(nước mắm)으로 부르는 음

식을 빠지지 않고 먹는다, 액젓은 바다에서 잡은 고기를 

Hình 10. Cụm cảng Biện Sơn - Lạch Bạng - Hòn Mê 
그림 10. 비엔썬-락방-혼메 무역항 그룹 

Thương cảng Lạch Bạng - Du Xuyên
락방-주쑤옌 포구

Hòn Mê
혼메

Cảng Biện Sơn
비엔썬 포구
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là mắm, ép từ loại cá muối đánh được ở biển. Thứ 

nước cốt này vừa dùng như dầu và như nước ép ở 

nho ra, trộn vào thịt làm cho món ăn có mùi vị thơm 

ngon. Mà vì người ta còn trộn với cơm thay bánh mì, 

nên nhà nào giàu nghèo đều tích trữ.”28)

Vùng biển Do Xuyên đã làm nên thương hiệu 

nước mắm “Do Xuyên”, “Ba Làng” nổi tiếng gần xa.

Muối là sản phẩm được người dân miền biển 

khai thác từ lâu rồi. Vùng Cửa Bạng và nhiều khu 

lân cận là những nơi sản xuất mắm, muối nổi 

tiếng. Nghề muối của Cửa Bạng có lẽ ra đời từ thế 

kỉ 15. Có người họ Trần gốc Nghệ An men theo 

sông Lạch Bạng đến định cư ở vùng biển này. 

Ông đã dạy cho người dân ở đây cách làm muối, 

sau này trở thành một nghề sản xuất chính của 

cư dân trong vùng. Đồng muối Hải Bình ở cửa 

Bạng đã nổi tiếng khắp nơi. Muối ở đây đặc biệt 

dùng để ướp muối cá làm nước mắm nên mắm 

càng ngon.

Một mặt hàng thu hút lái thương ở đây chính là 

tổ yến và ngọc trai, đặc biệt ngọc trai có rất nhiều 

ở Biện Sơn. Theo Đại Nam nhất thống chí có viết: 

“Dưới núi về phía tây nam có giếng Tẩy Ngọc, trên 

đỉnh núi, phía bắc có đền thờ thần, phía nam có 

chùa thờ Phật, phía tây có đền thờ Mỵ Nương công 

chúa, dưới đền là vũng ngọc sản xuất ngọc trai...., 

những ngọc trai tìm được tất phải rửa bằng nước 

giếng thì sắc ngọc mới sáng.”29)

Vào đời Lê đã xây dựng cơ sở sản xuất ngọc 

trai gần giếng Ngọc gắn với truyền thuyết về thiên 

tình sử của công chúa Mỵ Nương và Trọng Thủy. 

28)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Nguyễn 
Khắc Xuyên dịch, Nxb KHXH, 2016, tr.66.

29)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.308.

짜서 만드는데 젓국과 기름으로 사용한다. 이것은 마치 포

도에서 짜낸 즙과 같다. 이를 고기에 넣어 요리를 맛있고 

향기롭게 한다. 그러나 여기 사람들은 빵이 아니라 밥에 

넣어 비벼 먹는데 부잣집, 가난한 집을 가리지 않고 모든 

사람들이 액젓을 저장해 두고 먹는다.28)

주쑤옌 지역의 액젓은 “조쑤옌 액젓”, “바랑 액젓”처

럼 지명을 그대로 액젓의 상표로 바로 사용하는 제품이 

있을 정도로 널리 알려져 있다.

소금은 해안의 마을 주민들이 오래전부터 생산해온 

특산물 중에 하나이다. 끄어방과 인근의 여러 지역도 역

시 소금과 액젓의 생산지로 유명하다. 끄어방 지역의 제

염업은 15세기부터 시작된 것으로 추정된다. 응에안 출

신의 쩐(陳)씨라는 사람이 락방강을 따라 와서 이 지역

에 정착하였는데 그가 이곳 주민들에게 소금을 만드는 

법을 가르쳤다고 한다. 이후 제염업은 이 지역 주민들의 

중요한 사업이 되었다. 특히 끄어방의 하이빙 염전은 오

래전부터 전국에 알려져 있었다. 이곳의 소금 특히 물고

기를 절여서 액젓을 만드는데 이곳의 소금을 사용하면, 

액젓이 더욱 맛이 좋다고 한다. 

상인들의 눈길을 끄는 이 지역의 또 다른 특산물로

는 제비집과 진주가 있다. 특히 진주는 비엔썬에서 다

량으로생산되는데 『대남일통지』에도 다음과 같은 기록

이 있다.

산 아래 서남쪽에는 떠이응옥(Tẩy Ngọc)이라는 우물이 

있고 산정(山頂) 북쪽에는 사당이 있으며 남쪽에는 사찰, 

서쪽에는 미느엉(Mỵ Nương) 공주 사당이 있다. 이 사당 

아래는 진주가 생산되는 응옥(Ngọc) 만이 있는데, 진주를 

찾게 되면 이를 떠이응옥 우물의 물로 씻어야 비로소 진주

의 빛깔과 색이 살아난다고 한다.29)

28)　��Alexandre de Rhodes, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『당응와이 왕국의 역사』, 
과학사회출판사, 2016, p.66.

29)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.308.
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Cuối thế kỷ 19, người Pháp đã mở công trường 

khai thác ngọc trai tại đây, công trường ấy ngày 

nay gọi là Bãi Ngọc.

Biện Sơn còn là nơi có nguồn nước ngọt dồi 

dào cung cấp cho tàu thuyền đi đường dài.

Quần đảo Hòn Mê có nguồn lâm sản và hải sản 

vô cùng phong phú. 

Sản vật chủ yếu trên các đảo là gỗ cây, song 

mây và các cây dược liệu làm thuốc hoặc làm trà 

uống. Ở đây có loại cây chanh, quả sai và mọng 

nước, rất ngon.

Hòn Đót nằm trong cụm Mê có nhiều chim 

yến, theo Đại Nam nhất thống chí có viết:

“Yến sào sản ở Hòn Mê ngoài tấn cửa Bạng, có lệ 

thuế, xưa kia những ngư dân trong vùng hàng năm 

phải triều cống yến sào cho nhà Nguyễn, đến thời 

Tây Sơn, nhà vua mới hạ chiếu miễn nộp loại sản vật 

quý hiếm này.”

레 왕조 때에 미느엉 공주과 쫑투이(Trọng Thủy)의 

사랑이야기가 전해오는 떠이응옥 우물 근처에 진주를 

생산하는 곳이 만들어졌다. 19세기 말 프랑스는 오늘날 

바이응옥(Bãi Ngọc)으로 불리는 진주 공장을 이곳에 세

우기도 하였다.

비엔썬은 또한 식수가 풍부하여 오랜 시간 항해해야 

하는 선박들에게 식수를 공급하는 곳으로도 유명하다. 

혼메 군도는 임산물과 수산물이 매우 풍부한 지역이다. 

혼메 군도에서 생산되는 주요 물품으로는 목재, 등나

무 그리고 약재와 차로 만들어 마실 수 있는 식물들과 

레몬, 망고, 다육식물 등이 있다.

혼메 군도에 속하는 혼돗(Hòn Đót)은 바다제비들이 

많이 찾는 곳이다. 『대남일통지』에는 다음과 같은 내용

이 기록되어 있다. 

끄어방 경비초소 밖의 혼메에서 생산되는 제비집에는 세

금이 매겨졌다. 옛날 이 지역의 주민들은 매년 제비집을 

응우옌 왕조에 조공하였는데 떠이썬 시대에 들어와서 비

로소 이러한 세금을 덜어 주었다

Hình 11. Khu vực cảng Biện Sơn
그림 11. 비엔썬 무역항
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Vùng biển nơi Hòn Mê có nhiều rạn đá ngầm 

là nơi trú ngụ cho các loại tôm hùm, hải sâm, 

trai ngọc, cá mú, cá song... những loài hải sản 

quý hiếm. Phía nam đảo Mê có vụng Quyển là 

nơi có các loại tôm nhiều vô kể. Phía đông nam 

đảo Mê có nhiều loài cá, mực, moi, hải sâm, ốc, 

rong biển... với trữ lượng lớn và phong phú về 

chủng loài. 

Với vị thế thuận tiện cả đường sông, đường 

biển, lại nằm trong cụm có các đảo liền kề che 

chắn vô cùng thuận lợi, lại ở vị trí trên tuyến hải 

trình quan trọng của những tuyến thương mại 

quốc tế, cụm Cửa Bạng - Biện Sơn và sự hỗ trợ 

của Hòn Mê đã trở thành khu vực thương cảng 

lớn. Có lẽ từ đầu công nguyên cho đến thời Lý - 

Trần, nơi đây cũng là vịnh bến thuyền trọng yếu 

vì nó rất gần các cảng lớn như Lạch Trường, Cần 

Hải, Diễn Châu,... vừa về mặt an ninh quốc phòng 

vừa về mặt kinh tế thương mại. Đặc biệt từ thời 

vua Lê - chúa Trịnh (thế kỉ 16-18), đã khai thác 

triệt để lợi nhuận của khu thương cảng này.

혼메 바다의 해저면에는 표면이 갈라진 바위들이 많

아서 랍스터, 해삼, 진주조개, 참바리, 그루퍼 등 각종 

희귀 어류와 수산물이 매우 풍부하다. 메(Mê)섬 남쪽의 

꾸옌(Quyển)에는 엄청난 양의 새우가 잡힌다. 또한 메

섬 동남쪽은 각종 어류와 새우, 해삼, 고동, 해조류 등도 

풍부하다.

끄어방-비엔썬과 혼메는 강과 바닷길이 편리하고 섬

들로 둘러싸여 있는 지역이다. 또한 이곳은 국제 무역선

들이 지나가는 중요 해로 상에 놓여 있어 매우 좋은 입

지적 조건을 가지고 있다. 이로 인해 끄어방-비엔썬과 

더불어 혼메는 커다란 무역항 구역으로 성장하게 된다. 

이곳은 또한 락쯔엉, 껀하이, 지엔쩌우 등과 같은 큰 항

구들과 인접해 있기 때문에 기원 직후부터 리 왕조와 쩐 

왕조에 이르기까지 경제적 측면과 안보적 측면 모두에

서 중요한 항만으로서 그 역할을 담당해왔다. 특히 레-

찐 시대(16-18세기)에는 이 무역항들이 가지고 있는 이

점을 일찍이 파악하고 이를 개발하는 데에 많은 노력을 

기울였다.

끄어방-비엔썬 지역은 당응와이 조정의 엄격한 관

리 하에 놓여있었다. 『역조헌장류지』(Lịch triều hiến 

chương loại chí, 歷朝憲章類志)에는 다음과 같이 기

록되어 있다. 

비엔썬산 바깥쪽에 세관이 있는데 응옥썬현의 관할이다. 

해변으로부터 약 16㎞가량 떨어진 곳의 저수지 옆에 긴 산

이 하나 있는데 세관은 이 산 위에 있다. 왕래하는 선박들

은 모두 이 포구에서 정박했는데 파도와 바람을 걱정하지 

않았다.30)

레-찐 시대의 조정에서는 이미 이 지역에 큰 규모의 

세관을 두어 국내외 상선들로부터 수산물 거래세와 교

역세를 부과하여 왔던 것이다. 

1678년 당응와이에 도착한 영국의 상인 사무엘 배런

30)　판후이쭈, 『역조헌장류지』 1집, 교육출판사, p.67.
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Tại khu vực Cửa Bạng - Biện Sơn có sự quản lý 

chặt chẽ của chính quyền Đàng Ngoài. Lịch triều 

hiến chương loại chí có viết: 

“Bên ngoài núi Biện Sơn là sở tuần ty. Sở tuần ty ở 

huyện Ngọc Sơn, cách bờ biển ước 10 dặm, nổi lên 

một quả núi, bên cạnh có đầm, trên núi là nơi đóng 

đồn tuần ty, thuyền bè qua lại, đậu ở bến ấy, không 

lo gì sóng gió.”30) 

Chính quyền thời Lê - Trịnh đã đặt trạm sở 

tuần ty lớn ở đây để thu thuế lâm hải sản và thuế 

thương mại đối với tàu thuyền buôn bán trong 

nước cũng như các tàu buôn quốc tế.

Samuel Baron, một thương gia người Anh đã 

đến Đàng Ngoài năm 1678, ông đã viết cuốn Mô 

tả vương quốc Đàng Ngoài năm 1685, trong đó có 

đoạn nói đến Biện Sơn: 

“Có một số đảo nằm trong vịnh Đàng Ngoài, hòn 

đảo lớn nhất được người địa phương gọi là Hòn Biện 

(Twon Bene), còn người Hà Lan gọi là đảo Rovers 

(đảo Kẻ Cướp). Hòn đảo này dài 1,5 lý (7,2km), rộng 

tối đa nửa lý (2.4km), phần lớn địa hình cao, cách 

bờ khoảng 1lý (4.8km), khe nước ở giữa đảo và đất 

liền tàu thuyền có thể qua lại, người Hà Lan trước 

đây vẫn đi qua... Ở phía tây đảo có hai vịnh nhỏ, 

vịnh ở phía bắc có bãi ngọc trai nhỏ nhưng chẳng 

ai dám đến mò ngọc nếu không được vua cấp phép. 

Cả hai vịnh đều có nước ngọt chất lượng rất tốt, tốt 

nhất mà chúng tôi từng thử ở đây... Trên đảo có một 

đồn canh, thu lợi lớn cho vương quốc bởi tất cả tàu 

thuyền buôn bán dù đi đến tỉnh Tingway (Thanh 

Hóa) hoặc Guian (Nghệ An) hay đi từ đây về phía bắc 

đều phải dừng ở đây để nộp phí: tàu lớn vào nộp phí 

30)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nxb Giáo 
dục, tr.67.

(Samuel Baron)은 1685년 자신이 쓴 『당응와이 왕국

에 대한 묘사』라는 책에서 비엔썬에 대하여 다음과 같

이 설명하고 있다.

당응와이 만에는 섬들이 몇 개 있는데 이곳 지역 주민들은 

가장 큰 섬을 혼비엔(Twon Bene)이라 불렀다. 한편 네덜

란드 사람들은 이 섬을 Rovers(도적들의 섬)라 부르기도 

했다. 이 섬은 길이가 7.2km, 너비는 2.4km, 해안선은 대

략 4.8㎞에 이르렀다. 또 섬 한가운데에 물길이 있어 이를 

통하여 육지에서 이곳까지 바로 배로 왕래가 가능하였는데 

네덜란드 사람들도 예전에 이 길을 따라 왕래하기도 하였

다. … 

섬의 서쪽에는 두 개의 작은 만이 있다. 특히 북쪽에 있는 

만은 진주가 널려있는 곳이나 왕의 허락 없이는 아무도 그

곳으로 들어가 진주를 가져오지 못했다. 두 개의 만에는 모

두 마실 수 있는 물이 있는데 수질은 우리가 이곳에서 먹

었던 물 중에서 가장 좋았다. … 

섬에는 검문소가 있다. 상선들이 타인호아나 응에안으로 

향하던지 또는 북쪽으로 향하던지 간에 모두 이곳에서 정

박하여, 일정액의 세금을 납부해야 했기 때문에 이 검문소

는 국가에 큰 수익을 가져다주었다. 큰 선박들의 경우 정

해진 세금 1.5달러를 납부하고 별도로 관리들에게 줄 선

물도 준비해야 했다. 기타 선박들은 선박의 크기와 화물에 

따라 일정 금액의 세금을 납부해야만 했다. 아마도 이 검

문소에서 매년 거둬들여진 금액은 1백만 달러가 넘을 것

이다.31)

비엔썬은 서에서 동으로, 동에서 서로 항해하는 과정

에서 파도와 바람을 피할 수 있는 최적의 장소로 많은 

외국의 무역선들과 상인들이 정박지로 선택하던 지역이

었다. 비엔썬에서 끄어방으로 들어와서 껭탄강을 따라 

올라가면 옌강을 통해 마강 유역에 이를 수 있었고 반대

로 배들이 마강에서 옌강으로 다시 껭탄강을 지나 끄어

방-비엔썬으로 나가거나 응오쟙(Ngọc Giáp)/락갭 항구 

31)　�Samuel Baron, 『당응와이 왕국에 대한 묘사』, 하노이출판사, p.140.
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1,5 đô la kèm theo quà biếu, các loại thuyền khác thì 

tùy theo định mức. Nguồn thu hàng năm của trạm 

kiểm soát này chắc chắn không dưới 1 triệu đô la.”31)

Vụng biển Biện Sơn được thương nhân và 

thuyền buôn nước ngoài chọn làm điểm neo đậu 

tránh gió bão lý tưởng trong cuộc hành trình từ 

tây sang đông và ngược lại. Các tuyến trong vùng 

rất thuận tiện: Từ Biện Sơn vào Cửa Bạng theo 

đường sông Kênh Than mà tới sông Yên, rồi đến 

lưu vực sông Mã, hoặc ngược lại tàu thuyền từ 

các lưu vực sông Mã theo sông Yên mà vào đến 

sông Kênh Than ra Cửa Bạng - Biện Sơn, hoặc tàu 

thuyền ở khu cảng Ngọc Giáp/Lạch Ghép ra cửa 

biển Du Xuyên - Lạch Bạng - Biện Sơn để thu gom 

hàng hóa. Hoặc có tuyến từ Biện Sơn ra các cảng 

biển ở Nghệ An. Như vậy, hàng hóa sản vật từ các 

địa phương sẽ được thu gom về đây.

Cùng với xu thế thương mại hàng hải phát 

triển thế kỉ 16-18, triều đình vua Lê - chúa Trịnh 

đã áp dụng những chính sách chào đón thương 

nhân nước ngoài, do đó các tàu buôn Trung Hoa, 

Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, tàu buôn 

các công ty Đông Ấn của Hà Lan, Anh, Pháp, các 

nước khu vực Đông Nam Á,... đã đến Đàng Ngoài 

nói chung, và khu cảng Lạch Trường, Lạch Bạng 

- Biện Sơn nói riêng. Họ đến mua các sản vật ở 

Thanh Hóa, ở miền Trung Việt Nam, họ mang tới 

các loại hàng hóa như gốm sứ Trung Quốc, vải 

bông Ấn Độ, tơ lụa, các loại mặt hàng công nghệ 

ở châu Âu như đồng hồ, vũ khí, súng đạn,...

Theo như Alexandre de Rhodes đã sinh sống và 

truyền giáo ở vùng Ba Làng - Cửa Bạng một thời 

gian cho biết: “Đối với các thương gia ngoại quốc 

thì có người Nhật và người Tàu vẫn tới buôn bán 

31)　�Samuel Baron, Mô tả vương quốc Đàng Ngoài, in trong Tư liệu 
văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây, 
Nxb Hà Nội, tr.140.

있던 배들이 주쑤옌-락방-비엔썬 하구로 나가 물품들을 

매집할 수 있었다. 이밖에도 비엔썬에서 응에안의 여러 

항구로도 나갈 수 있었다. 이처럼 교통로들이 매우 발달

되어 있었기 때문에 주변 지역들에서 생산되는 물품들

이 이곳으로 집결하게 되었던 것이다.

16세기에서 18세기가 되면서 해상 무역이 발전함에 

따라 레-찐 시대의 조정에서는 외국 상인들을 유치하기 

위한 정책들을 시행하였고 이에 따라 중국, 일본, 동남

아 각국, 포르투갈, 스페인, 영국과 프랑스, 네덜란드 동

인도 회사 소속의 무역선들이 당응와이 특히 락쯔엉, 락

방-비엔썬 등지로 활발히 왕래하기 시작했다. 이들 상인

들은 타인호아와 베트남 중부지방에서 각종 물품을 구

입하고 동시에 그들이 가지고 온 중국의 도자기, 인도의 

목화, 유럽의 각종 공예품과 비단, 시계, 무기, 총탄 등

을 지역 주민들에게 팔았다.

바랑-끄어방 지역에서 오랜 기간 생활하며 선교 활동

을 벌였던 알렉상드르 드 로데 신부는 『당응와이 왕국

의 역사』라는 책에서 다음과 같은 당시의 교역 상황을 

기록하고 있다.

외국 상인들 중 일본 상인들과 중국 상인들은 안남(An 

Nam)의 항구들을 오가며 주로 비단, 침향 등을 거래하였

다. 현재까지 교역을 계속하고 있는 중국 상인들은 도자기

류와 사치품, 각종 상품들을 팔고 있다. 예전 일본 상인들

은 다량의 은을 가지고 와서 비단을 구입해 갔다. 그들은 

때로 칼과 각종 무기들을 가져와 거래하기도 하였다.32)

18세기에 접어들면서 국제무역이 쇠퇴하기 시작하였

다. 이러한 상황 속에서 자연히 각국 간의 교역도 상당

히 줄어들게 되었는데 끄어방-비엔썬도 이러한 영향에

서 자유롭지 못하였다. 그러나 끄어방-비엔썬의 입지적

인 조건은 변함이 없어서 여전히 국내 상선들이 수산물

32)　�Alexandre de Rhodes, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『당응와이 왕국의 역사』, 
과학사회출판사, 2016, p.74.
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ở các bến An Nam, họ buôn tơ lụa, trầm hương. 

Người Tàu ngày nay vẫn còn tiếp tục buôn bán. 

Họ đem đồ sứ, nhiều hàng hóa, hàng tiêu dùng xa 

xỉ phẩm. Người Nhật xưa kia đem rất nhiều bạc 

tới đây buôn tơ lụa, đem nhiều gươm đao và đủ 

các thứ vũ khí để bán.”32)

Sang thế kỉ 18, tình hình chung của thương mại 

quốc tế bị suy giảm. Hoạt động giao thương quốc 

tế giảm thiểu đáng kể, và Cửa Bạng - Biện Sơn 

cũng chịu ảnh hưởng chung. Tuy nhiên, với ưu 

thế vị trí không thay đổi, Cửa Bạng - Biện Sơn vẫn 

được phát huy là cụm thương cảng buôn bán hải 

sản, chủ yếu là các thuyền buôn trong nước. Thời 

Nguyễn còn tập trung xây dựng khu Biện Sơn có 

vai trò như một quân cảng.

Gần cửa Lạch Bạng có khu đền Lạch Bạng nằm 

trên một mỏm núi, hướng ra biển. Khu đền thờ 

các vị thần biển như Sát Hải Đại Vương, Tứ vị 

Thánh nương. Hàng năm vào mùa xuân, người 

dân trong vùng tổ chức lễ hội cầu ngư và bơi chải 

trước cửa khu đền để cầu mong các vị thần linh 

phù hộ cho ngư dân và tàu thuyền bình an, cuộc 

sống ấm no. 

Từ đền Lạch Bạng đi chếch về hướng đông 

chừng ba trăm mét là đền thờ vua Quang Trung. 

Ngôi đền tọa lạc trên sườn núi, nhìn ra dòng Lạch 

Bạng. Hàng năm lễ hội diễn ra từ ngày 5 đến 7 

tháng giêng âm lịch với nhiều trò chơi, trò diễn 

đặc sắc mang đậm tín ngưỡng tâm linh và sắc thái 

văn hóa biển xứ Thanh để tỏ lòng thành kính, 

tưởng nhớ tới người anh hùng dân tộc Quang 

Trung và cầu mong ngài phù hộ cho đất nước thái 

bình, người dân an khang, ngư dân ra khơi vào 

lộng gặp nhiều may mắn. 

32)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, sđd, 
tr.74.

을 매매하는 교역항으로서의 역할을 수행해 나갔다. 응

우옌 왕조 때에는 이곳 비엔썬 항만구역을 군항으로 집

중 사용하기도 하였다.

락방 하구 인근에 위치한 산의 돌출 부위에는 바다를 

향하여 락방 사당이 위치해 있다. 사당은 찰해대왕(Sát 

Hải Đại Vương, 察海大王), 사위성낭(Tứ vị Thánh 

nương, 四位聖娘) 같은 바다의 신을 모시고 있다. 매년 

봄이 되면 지역 주민들은 꺼우응으(cầu ngư, 求魚)라는 

풍어제를 열고, 사당 앞에서 노젓기 경주를 벌이며 신들

이 주민들과 어선들을 보살펴 줄 것을 기원하였다.

락방 사당으로부터 동쪽으로 약 3백여 미터 떨어진 

곳에는 꽝쭝(Quang Trung, 光中) 황제를 모신 사당이 

있는데, 락방의 물길을 내려다 볼 수 있는 산자락에 위

치해 있다. 매년 음력 정월 5일에서 7일 사이에 축제가 

열리는데, 이 축제에서는 독특한 수많은 놀이와 공연, 

종교적인 성격을 띤 행사, 타인호아의 해양문화 색채를 

띤 행사들이 펼쳐진다. 이와 함께 이 축제에서 주민들은 

어민들의 평안과 행운을 기원하고 나라의 안녕과 민족

의 영웅인 꽝쭝 황제를 추모하는 의례도 거행된다.
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Cửa Lạch Giáp còn 

gọi là cửa Hàn, cửa Lạch 

Ghép, cửa Ngọc Giáp, cửa 

Hải Ninh, có hệ thống 

sông Yên theo cửa này đổ 

ra Biển Đông.

Sông Yên phát nguồn từ xã Bình Lương, huyện 

Như Xuân ở độ cao từ 100m đến 125m. Sông có 

chiều dài 94.2km, đổ ra biển qua cửa Hải Ninh. 

Sông Yên có 4 nhánh là sông Nhơm dài 66.9km, 

sông Hoàng dài 81km, sông Lý dài 27.5km, sông 

Thị Long dài 50.5km.33) 

Sông Yên còn có tên là sông Ngọc Giáp. Theo 

Đại Nam nhất thống chí có viết: 

“Sông Ngọc Giáp ở cách huyện Ngọc Sơn 36 dặm về 

phía bắc, có bốn nguồn là sông Lãng, sông Châu, 

sông Vạy, sông Trấn đều từ các huyện Lôi Dương, 

Nông Cống và Ngọc Sơn chảy đến, tụ họp mà làm 

thượng du của sông này. Từ bến Hòa Trường chảy về 

phía phía đông vào địa phận hai huyện Quảng Xương 

và Ngọc Sơn qua bến Ngọc Giáp đổ ra cửa Hàn.”34)

Trong đó, các đoạn sông Lý và sông Thị Long 

được vua Lê Đại Hành cho đào vào thế kỉ 10 tạo 

các tuyến giao thông thủy kết nối với hệ thống 

sông Mã và sông Chu. 

Bên cạnh đó còn có đoạn sông Kênh Than 

cũng được đào nối sông Yên với Cửa Bạng, tạo 

nên đường sông giáp biển mà tránh được sóng 

gió biển, rất thuận lợi cho tàu thuyền đi từ Lạch 

Bạng sang khu vực bến thuyền sông Yên thu gom 

hàng hóa mà không phải đi ngoài đường bờ biển 

những ngày sóng gió lớn.

33)　�Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Địa lý địa phương Thanh 
Hóa, tr.15.

34)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.310.

락쟙(Lạch Giáp) 하구는 

한(Hàn), 락쟙, 응옥쟙, 하이

닝(Hải Ninh) 하구로도 불리

는데 옌강이 이 하구를 통해 

동해로 흘러간다. 

옌강은 니으쑤언(Như Xuân) 

현 빙르엉(Bình Lương) 마을의 해발 100m~125m에서 

발원하여 하이닝 포구를 지나 바다로 흘러나간다. 강의 

길이는 94.2㎞에 이른다. 옌강은 4개의 지류가 있는데 

념(Nhơm) 강은 길이가 66.9㎞, 호앙(Hoàng)강은 81

㎞, 리 강은 27.5㎞, 티롱(Thị Long)강은 50.5㎞에 이른

다.33) 옌강은 응옥쟙강이라고도 불린다. 『대남일통지』

에는 다음과 같은 기록이 실려 있다.

응옥쟙강은 응옥썬현으로부터 북쪽으로 약 58㎞ 떨어져 

있는데 로이즈엉(Lôi Dương)현, 농꽁(Nông Cống)현, 응

옥선현 등지로부터 시작되는 랑(Lãng), 쩌우(Châu)강, 버

이(Vạy)강, 쩐 강 등 4개의 강이 합류함으로써 옌강의 상

류를 이룬다. 응옥쨥 강은 호아쯔엉(Hòa Trường) 포구로

부터 동쪽으로 흘러서 꽝쓰엉(Quảng Xương)과 응옥썬현

의 경계를 통과한 후 응옥쟙 포구를 지나 한(Hàn) 하구로 

흘러나간다.34)

이 가운데 리강과 티(Thị)강의 일부 지점에 10세기 

레다이하잉(Lê Đại Hành) 태조 황제의 명에 따라 마강

과 쭈강을 연결하는 운하가 건설되었다.

뿐만 아니라 껭탄강의 한 지점을 파서 옌강과 끄어방

을 연결하는 운하도 만들었다. 이 운하는 바다와 접해 

있으면서도 해안의 파도와 바람을 피할 수가 있었다. 이 

운하를 이용하면 파도가 높고 바람이 강한 날에도 바다

로 나갈 필요 없이 락방을 지나 옌 포구로 가서 물품들

을 손쉽게 매집할 수 있었다.

33)　�타인호아 교육청, 『타인호아 지방의 지리』, p.15.

34)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.310.

3) �Cảng �
Ngọc Giáp - �
Lạch Ghép

3) �응옥쟙-락쟙 항구
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Thế kỉ 15, vua Lê Thánh Tông đã cho huy động 

nạo vét một số cảng biển như cảng Ngọc Giáp (tức 

cảng cửa Lạch Ghép)35) và cảng Linh Trường (cảng 

Lạch Trường) vì do sự bồi tụ gây bất tiện cho tàu 

thuyền vào ra. Điều đó cho thấy, cảng Ngọc Giáp 

và cảng Lạch Trường đều là những khu vực quan 

trọng được nhà nước quan tâm đầu tư.

Theo An Nam tức sự của sứ thần nhà Nguyên, 

Trung Quốc là Trần Phu sang Đại Việt thời Trần 

vào tháng giêng năm 1293, có miêu tả khung 

cảnh buôn bán ở cảng biển Tinh Hoa, chính là 

khu vực sông Yên đổ ra cửa Ngọc Giáp: 

“Còn ở vùng đô thị hay ở các hải khẩu như Tinh 

Hoa thì thuyền bè nước ngoài đều tụ tập ở đấy, họp 

chợ ngay trên thuyền rất đông. Cảnh buôn bán thật 

là thịnh vượng. Thực là một trấn lớn vậy... Có những 

cánh đồng muối hàng nghìn chiếc thuyền tới buôn 

bán.”36) 

Theo như Trần Phu miêu tả thì cảng biển ở đây 

có lẽ là cảng Ngọc Giáp. Nơi đây được GS. Trần 

Nghĩa chú thích còn có lăng mộ Chiêu Văn Vương 

Trần Nhật Duật ở khu vực núi Văn Trinh bên sông 

Lý. Đây chính là khu vực nhánh sông Lý hợp lưu 

với sông Yên đổ ra cửa Ngọc Giáp.

Đặc biệt, có đoạn miêu tả những cánh đồng 

muối hàng nghìn chiếc thuyền tới buôn bán, biển 

Thanh Hóa có nhiều làng làm muối, dọc từ làng 

muối Hậu Lộc bên cửa Linh Trường, trải dài đến 

những làng muối ở Tĩnh Gia, đó là những cánh 

đồng muối nổi tiếng với năng suất cao. Cảng Lạch 

Ghép ở vào vị trí trung tâm các cánh đồng muối, 

35)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm Định Việt sử thông giám 
cương mục, Nxb Giáo dục, 1998, tr.509.

36)　�Theo bản dịch của GS. Trần Nghĩa, Một bức kí họa về xã hội 
nước ta thời Trần - Bài thơ An Nam tức sự của Trần Phu, Tạp chí 
Văn học số 1/1972, tr.108, 109.

15세기에 레 왕조의 타잉똥(Thánh Tông, 成宗) 황

제는 퇴적으로 인하여 선박들이 드나드는 데에 어려움

을 겪자 인력을 동원하여 응옥쟙항 즉 락겝항과 링쯔엉

항 즉 락쯔엉항35)을 준설하도록 하였다. 이는 당시의 조

정이 응옥쟙과 락쯔엉에 얼마나 많은 관심을 가지고 있

었는지를 알려주는 대목이라 할 수 있다.

원(元)의 사신 쩐푸가 1293년 정월 쩐 왕조의 대월국

을 다녀간 후에 저술한 『안남즉사』에서는 옌강과 응옥

쟙 하구의 띵호아 항구에서 벌어지는 교역 모습을 다음

과 같이 묘사하고 있다.

도시 지역과 띵호아와 같은 항구들에서는 정박한 외국 선

박들이 배 위에서 바로 물건들을 사고파는 교역을 진행하

는데 사람들로 매우 붐빈다. 띵호아는 교역이 매우 번성한 

항구이며 실로 큰 도시라 할 수 있다... 수천 척의 배들이 

염전으로 들어와 소금을 사고팔았다.36)

쩐푸가 묘사하고 있는 항구는 아마도 응옥쟙항일 가

능성이 높다. 쩐응이아(Trần Nghĩa) 교수의 설명에 따

르면 이곳은 찌에우반브엉(Chiêu Văn Vương), 쩐녓주

엇(Trần Nhật Duật)의 무덤이 리강 강가의 반찐(Văn 

Trinh) 산 안에 있는데 이곳은 바로 리강의 지류가 옌강

과 합류하여 응옥쟙으로 흘러가는 지점이라고 한다.

특히 수 천척의 배들이 염전으로 들어와 매매하는 

모습을 묘사한 타인호아의 바닷가 마을에는 링쯔엉 포

구에 있는 허우록 소금마을, 생산효율이 높아 유명한 

띵쟈(Tĩnh Gia) 소금 마을 등 수많은 염전들이 있다. 

한편 락갭 항구는 염전들의 중심부에 위치하고 있어 수 

천척의 배들이 입항하여 소금을 구입하기가 매우 편리

하였다.

옌강의 큰 지류들을 통해 선박들은 외딴 지역 깊숙

35)　응우옌 왕조 사관, 『흠정월사통감강목』, 교육출판사, 1998, p.509.

36)　�쩐응이아 교수 번역, 「쩐푸의 안남뜩스의 시와 쩐왕조 우리 사회에 대한 
스케치」, 『문학잡지』 1호, 1972, p.108, 109. 
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rất thuận lợi cho hàng nghìn chiếc thuyền tới thu 

mua muối.

Qua tuyến sông Yên với rất nhiều nhánh sông 

lớn có thể đưa thuyền đến các bến vùng sâu, 

vùng xa thu gom hàng hóa rồi tập kết về bến 

cảng Ngọc Giáp, chợ Ngọc Giáp, chợ Đa Lộc, chợ 

Thung, chợ Xuân Độ,...37) và những chợ quán bên 

sông Yên và sông Lý. Nơi đây có thuyền buôn tụ 

tập đông đúc, cả thuyền trong nước và nước ngoài 

kéo về đây thu gom hàng hóa. Cùng với chuỗi 

cảng trung tâm là Lạch Trường và Lạch Bạng, 

cảng Ngọc Giáp đã tham gia vào hoạt động giao 

thương, tạo nên mạng lưới liên kết các bến cảng 

trong vùng.

37)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.323.

이 들어가 물품들을 구할 수 있었다. 이렇게 구해진 물

품들은 응옥쟙항, 응옥쟙 시장, 다록(Đa Lộc) 시장, 퉁

(Thung) 시장, 쑤언도(Xuân Độ) 시장37)과 옌강, 리

강 변에 있는 시장들로 모여졌다. 때문에 이러한 시장

들에는 물품을 매집하러 온 국내외 상선들과 상인들로 

매우 붐볐다. 락쯔엉 항구와 락방 항구를 중심으로 형

성된 항구들과 더불어, 응옥쟙 항에서도 교역이 매우 

활발하게 이루어졌고, 이로 인하여 지역의 항구들을 

잇는 연결망이 만들어지게 되었다.

37)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.323.
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Lạch Trào là một nhánh 

của dòng sông Mã đổ ra 

Biển Đông. Từ đời Lê về 

trước, cửa biển nằm ở địa 

phận hai xã Xuân Vi và 

Thu Vi,38) nên còn có tên 

là cửa Thu Vi. Dân gian quen gọi là Cửa Hới.

Tên gọi Hội Triều có từ thời Nguyễn. Từ cuối 

thế kỉ 18 thời nhà Tây Sơn, sông Mã đổi dòng, từ 

dòng chính là Lạch Trường - Ngu Giang đổi sang 

dòng chính là sông Hới - Lạch Trào. Cửa biển này 

đã chuyển sang phía tây nam xã Hội Triều đối 

ngạn với địa phận xã Lương Niệm huyện Quảng 

Xương cũng khá rộng, nhưng cát biển bồi ngầm ở 

dưới, chỗ ngắn chỗ dài, quanh co vòng lượn, tàu 

thuyền ra vào khó khăn, cần có mốc tiêu chí mới 

khỏi nhầm lẫn.39) Do vậy có tên là Hội Triều.

Tên cũ là cửa Thu Vi cũng vẫn được Bộ Lễ thời 

Nguyễn đưa vào danh sách để gọi thay cho cửa 

Hội Triều là một trong những cửa biển lớn của 

đất nước mà tháng giêng hàng năm cần phải làm 

lễ tế cầu bình an cho tàu thuyền qua lại.

Thời Nguyễn đã tiến hành đo đạc cửa tấn này. 

Theo Đại Nam nhất thống chí cho biết: 

“Tấn Hội Triều phía đông là địa phận xã Hội Triều 

thuộc huyện Hoằng Hóa, phía tây là địa phận xã 

Lương Niêm, huyện Quảng Xương. Cửa tấn rộng 400 

trượng 5 thước, thủy triều lên sâu 7 thước 5 tấc, thủy 

triều xuống sâu 3 thước 5 tấc, có đặt tấn thủ canh 

phòng. Cửa biển Hội Triều rất sâu.”40)

38)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.319.

39)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.319.

40)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.319.

락짜오는 마강의 지류 중 

하나로 동해로 흘러가는 강이

다. 레 왕조 시대 이전부터 락

짜오 하구는 쑤언비(Xuân Vi)

와 투비(Thu Vi)38) 두 개의 

마을 경계선 상에 위치하고 

있었기 때문에 투비 하구로도 불렸고 주민들 사이에서

는 끄어허이(Cửa Hới) 라는 이름으로 불리기도 하였다.

호이찌에우라는 이름은 응우옌 왕조 때에 생겨났다. 

락쯔엉-응우쟝이 주요 지류를 이루었던 마강이 18세기 

말 떠이썬 왕조 때부터 물줄기를 허이-락짜오 강으로 돌

리면서 이 하구는 꽝쓰엉현 르엉니엠(Lương Niệm) 마

을의 맞은 편 강변에 있는 호이찌에우 마을의 서남쪽으

로 이동하게 된다. 이곳의 면적은 상당히 넓었지만, 바

닥에 모래가 불규칙하게 퇴적되어 있고 강이 굽이쳐서 

배의 안전을 위해서는 표지목을 설치해야할 정도로 배

들이 드나들기에는 많은 어려움이 있었다.39) 그래서 이

곳 지명이 호이찌에우(Hội Triều, 會潮)이다. 

예전의 지명은 투비 하구이며 이 지명은 응우옌 왕조

의 예부(禮部)가 공식적으로 호이찌에우라는 지명 대신 

명부에 기록한 이름이다. 이곳은 매년 정월 선박의 항해

가 무사하기를 기원하는 의례가 거행되는 곳으로 당시 

베트남 전역에서 규모가 큰 하구 중에 하나였다.

응우옌 왕조는 이들 포구에 대한 측량 사업을 진행하

였는데, 『대남일통지』에서 호이찌에우 포구의 크기를 

다음과 같이 기술하고 있다.

호이찌에우 하구의 동편은 행정구역 상 황호아현의 호이

찌에우 마을에 속해 있으며, 서편은 꽝쓰엉현의 르엉니엠 

마을에 속한 지역이다. 호이찌에우 항구의 면적은 약 172

㎡에 이른다. 만조 때의 수심은 약 3m이며, 간조 때의 수

심은 약 1.5m이다. 이곳에는 경계 초소가 설치되어있다. 

38)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.319.

39)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.319.

4) �Cảng Cửa Hới 
- Lạch Trào

4) �끄어허이- �
락짜오 항구
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Cửa Lạch Trào với vị trí của mình, có nhánh 

của dòng sông Mã đổ ra biển, mặc dù sâu hẹp 

quanh co, tàu thuyền ra khó vào dễ, tuy nhiên 

nó giữ vai trò rất quan trọng, không chỉ là cảng 

hỗ trợ cho các cảng lớn như Lạch Trường và Cửa 

Bạng - Biện Sơn, đặc biệt nó còn ở vị trí tiền cảng 

trước khi các tàu thuyền vào các bến thuyền nơi 

sông Mã, sông Chu như Phố Giàng - Dương Xá, 

Phố Bồng,... thu gom hàng hóa rất thuận lợi.

Ở đây có ngọn hải đăng định hướng cho tàu 

thuyền ra vào cảng Lệ Môn. Từ thời Nguyễn do 

sông Lạch Trào đã trở thành dòng chính của sông 

Mã nên tàu thuyền lớn vào ra Cửa Hới càng thuận 

lợi. Hiện nay bên dòng Lạch Trào có rất nhiều 

bến thuyền cho tàu lớn neo đậu cùng các xưởng 

đóng thuyền trải dài hàng km.

호이찌에우 하구의 수심은 매우 깊다.”40)

락짜오 하구는 마강의 지류가 바다로 흘러가는 곳

에 위치하고 있으며 강폭이 좁고 깊어서 배가 출입하

기에는 힘들지만 락쯔엉과 끄엉방(Cửa Bạng)-비엔썬 

항구들을 보조하는 역할 이외에도 특히 물건들을 수

월하게 매입하기 위하여 쟝(Giàng) 길-즈엉싸(Dương 

Xá)-봉(Bồng) 길 등 마강과 쭈강 유역에 위치한 지역

들로 들어오는 배들을 맞이하는 관문항구로서 역할도 

하고 있다. 

이곳에는 레몬(Lệ Môn) 포구로 출입하는 배들을 위

하여 등대가 설치되어 있다. 응우옌 왕조 때부터 마마강

의 주류가 락짜오강으로 바뀌면서 큰 배들이 끄어허이

로 입항하는 것이 더욱 편해졌다. 현재 락짜오에는 수 

㎞에 이르는 강변에 조선소들이 줄지어 있으며, 큰 선박

들이 정박할 수 있는 많은 선착장들이 있다. 

40)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.319.

Hình 12. Bến thuyền Cửa Hới - Lạch Trào bên sông Mã
그림 12. 마강 하구에 위치한 끄어허이-락짜오 포구
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고대 도시 즈엉싸(Dương 

Xá) 지역은 마강과 쭈강이 합

류하는 지점에 위치하고 있다. 

그래서 응아바더우(Ngã 

Ba Đầu, 첫 번째 교차로, 즉 주

요 교차로라는 의미)로 불렸다. 

이 두 개의 큰 강은 수로 교통의 혈맥으로서 지역과 각 

성들을 연결하고 있다.

쟝(즈엉싸)-티에우즈엉(Thiệu Dương) 마을들에 대

해서 여러 차례 발굴 작업을 진행한 바 있었다. 또한 봄

(Vồm)산, 즈엉싸 주민들도 이 지역에서 중국 한 나라의 

도기, 동제무기, 오수전 등 엄청난 양의 유물들을 찾아

냈다. 또한 한나라 때의 고분들도 즈엉싸에서 발견되었

다. 이와 같은 고고학적인 증거들은 동선문화가 이곳에

서 지속적으로 발전하였고 이후에 한나라와 문화 교류

가 있었다는 사실을 보여 주고 있다. 이 지역은 반랑국

(Văn Lang, 베트남 최초의 국가)의 끄우쩐부(府)와 한나

라 지배 시기 끄우쩐 군(郡)의 경제, 문화, 생활, 생산의 

중심지로서 역할을 해 왔다.41)

오랜 시간이 흐른 후 마강과 쭈강 등 커다란 두 강이 

합류하는 지점에 위치한 즈엉싸 지역에는 뜨포(Tư Phố, 

기원전 수세기-5세기), 즈엉딘응헤(Dương Đình Nghệ, 

10세기)의 압장(Ấp Dàng)과 같은 중심 도시들이 생겨났

다. 이후 레 왕조부터 떠이썬 왕조까지 즈엉싸로도 불리

는 고대도시 쩐타잉(Trấn Thành)이 그 위치를 이어받

아 즈엉싸 지역에서 성장, 발전하였다. 

고대도시 즈엉싸는 마강과 쭈강이 합류하는 교차로

에 위치하고 있어 두 강의 지류가 만드는 수로를 통해 

여러 지역으로 왕래하기에 무척 편리했다. 관문항구 역

할을 하는 락짜오항을 거쳐 응아바더우(Ngã Ba Đầu)

로 들어와 고대 도시 즈엉싸의 포구들에서 필요한 물품

을 매입할 수 있었다. 또한 응아바더우로부터 출발해 마

41)　사학원, 『베트남의 고대도시』, 하노이, 1989, p.263.

Khu đô thị Dương Xá 

cổ xưa nằm ở nơi hợp lưu 

của hai dòng sông Mã và 

sông Chu được gọi là Ngã 

Ba Đầu, đây là hai con 

sông lớn, mang vai trò 

huyết mạch trong giao thông đường thủy, kết nối 

trong miền và các tỉnh trong nước.

Trên vùng đất làng Giàng (Dương Xá) - Thiệu 

Dương xưa, các nhà nghiên cứu đã tiến hành rất 

nhiều đợt khai quật khảo cổ học. Tại khu vực núi 

Vồm, Dương Xá, người dân thường hay thu lượm 

được rất nhiều hiện vật, vũ khí bằng đồng, nhiều 

gốm Hán và tiền Ngũ Thù. Những ngôi mộ thời 

Hán cũng được tìm thấy ở Dương Xá. Những bằng 

chứng khảo cổ học đã chứng minh có nền văn 

hóa Đông Sơn phát triển liên tục ở đây và sau đó 

có sự giao lưu văn hóa Hán. Vùng đất này luôn 

chiếm giữ vai trò của trung tâm cư trú, sản xuất, 

kinh tế, văn hóa của bộ Cửu Chân thời Văn Lang 

và quận Cửu Chân thời thuộc Hán tiếp đó.41)

Trải qua nhiều giai đoạn, trên vùng đất Dương 

Xá với vị thế hợp lưu của hai con sông lớn đã 

hình thành những trung tâm đô thị như Đô thị cổ 

Tư Phố (từ những thế kỉ trước Công nguyên cho 

đến thế kỉ 5), có Ấp Dàng của Dương Đình Nghệ 

(thế kỉ 10), sau đó là Đô thị cổ Trấn Thành hay 

còn gọi là Đô thị cổ Dương Xá đã kế thừa và phát 

triển trên đất Dương Xá từ thời Lê đến hết Tây 

Sơn (1427 - 1802).

Đô thị Dương Xá nằm ở vị trí Ngã Ba Đầu hợp 

lưu giữa sông Mã và sông Chu, tạo những nhánh 

thủy lộ đến các nơi rất thuận tiện. Từ vị trí tiền 

cảng Lạch Trào, tàu thuyền sẽ vào khu vực Ngã Ba 

Đầu, đến các bến thuyền khu đô thị Dương Xá thu 

gom hàng hóa. Từ Ngã Ba Đầu ngược dòng sông 

41)　Viện sử học, Đô thị cổ Việt Nam, Hà Nội, 1989, tr.263.

5) �Đô thị cổ 
Dương Xá

5) �고대 도시 �
즈엉싸
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Mã qua các huyện trung du miền núi, sang Hòa 

Bình, Sơn La, hoặc ngược dòng sông Chu vào các 

bến chợ ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Hoặc ngược lại Từ 

Ngã Ba Đầu xuôi theo các chi lưu của sông Mã ra 

các cửa Hới, cửa Lạch Trường, cửa Lạch Sung (sông 

Lèn) ra ngoài Biển Đông, đến với các bến cảng ở 

vịnh Bắc Bộ, hay vào các bến cảng ở miền Trung 

hoặc ra các thương cảng lúa gạo ở miền nam.

Với vị thế nằm ở trung tâm có hệ thống các 

nhánh sông tỏa đi khắp nơi đã tạo cho đô thị 

Dương Xá cụm tiểu cảng với những bến thuyền 

lớn, chợ quán giao thương vô cùng sầm uất, như 

bến Giàng (bến Cái), chợ Dương Xá (chợ Giàng), 

chợ Vồm, bến Giang Thanh,... 

Hoạt động nổi bật của đô thị Dương Xá thời kì 

này là hai chợ lớn: chợ Vồm ở Doanh Xá phía trên 

(xã Thiệu Khánh) và chợ Dương Xá (tục gọi chợ 

Ràng, chợ Giàng) ở phía dưới (xã Thiệu Dương). 

Hiện nay, chợ Vồm có vẻ to hơn, sầm uất hơn chợ 

Giàng. Nhưng trước kia chợ Giàng mới là chợ lớn, 

thuộc vào loại chợ của phủ lị, được liệt kê vào 

danh sách những chợ hàng đầu của xứ Thanh. 

Hàng hóa trong các chợ đều là những sản vật 

ở trong vùng, bao gồm các mặt hàng nông sản 

trồng trọt và chăn nuôi, đồ thủ công sản xuất, 

gốm làng Chành, chum vại Đức Thọ, gạch ngói 

Cẩm Trướng, mía đường Tào Giang, Kim Tân, 

cam sành Phủ Lý, cam giấy Bù Rinh, dừa Hoằng 

Hóa, lợn gà, trâu bò chợ Bản, dê Mật Sơn, vịt bầu 

Trạc Nhật (Thạch Thành), gà chợ Môi, cá mè sông 

Mực, tôm he Hậu Lộc, nước mắm Ba Làng, Du 

Xuyên, muối Hải Bình, măng giang Thạch Thành, 

Cẩm Thủy, nồi chảo, chảo đồng Trà Đông, lưỡi 

cày, chảo gang Duyên Lộc (Yên Định), vôi sống 

núi Nhồi, quạt giấy Lưu Vệ, nhiễu hồng Lai Duệ, 

vải lụa Hồng Đô, ngô Cẩm Thủy, khoai lang Tĩnh 

Gia, chiếu cói Nga Sơn,...

Sản phẩm nồi đất của làng Vồm, làng Chanh và 

강을 거슬러 올라 구릉지와 산지에 위치한 현들을 지나 

호아빙(Hòa Bình), 썬라(Sơn La)로 가거나 쭈강을 거

슬러 가서 응헤안, 하띤에 있는 선착장과 시장들로도 갈 

수 있었다. 또는 반대로 응아바더우를 따라 마강의 지

류들을 통과한 후 허이 하구, 락쯔엉 하구, 렌(Lèn)강의 

락쑹 하구를 지나 북부 지역의 만에 위치해 있는 항구들

과 중부의 항구들, 쌀이 거래되는 남부 지역의 항구들로 

항해할 수 있었다. 

즈엉싸는 여러 지역들을 통과하며 흐르는 마강과 쭈

강지류들의 중심에 위치하고 있었기 때문에 이곳에는 

쟝(Cái, 까이) 부두, 즈엉싸와 봄 등지의 시장, 쟝타잉

(Giang Thanh) 포구 등과 같이 크고 작은 항포구들과 

활발한 교역이 이루어지는 시장들이 있는 고대도시 즈

엉싸가 형성되게 되었던 것이다. 

이 시기 고대도시 즈엉싸에서 가장 두드러지는 지역

은 두 개의 큰 시장이었다. 티에우카잉(Thiệu Khánh) 

마을의 위편에 있는 조아잉싸(Doanh Xá)의 봄 시장과 

티에우즈엉 마을 아래쪽에 있는 즈엉싸(민간에서는 장/

Ràng, 또는 쟝/Giàng으로 불림) 시장이 그것이다.오늘

날에는 봄 시장이 쟝 시장보다 좀 더 크고 번화한 것처

럼 보인다. 그러나 이전에 쟝 시장은 타인호아 성도(城

都)의 대표적 시장으로 지역 내의 큰 시장들 중 하나였

을 정도로 규모가 컸다.

시장에서 판매되는 물품들은 짜잉(Chanh) 마을

의 도자기, 득토(Đức Thọ)의 항아리, 껌쯔엉(Cẩm 

Trướng)의 기와, 따오쟝(Tào Giang), 낌떤(Kim Tân)

의 사탕수수, 푸리(Phủ Lý)의 청색 귤, 부링(Bù Rinh)

의 황색 귤, 황호아의 야자, 반(Bản) 시장의 물소, 소, 돼

지와 닭, 멋썬(Mật Sơn)의 염소, 짝녓(Trạc Nhật, 현 

타익타잉, Thạch Thành)의 큰오리, 모이(Môi,) 시장

의 닭, 믁(Mực) 강의 잉어, 허우록의 바다새우, 바랑, 

주쑤옌의 액젓, 하이빙의 소금, 타익타잉, 껌투이(Cẩm 

Thủy) 죽순, 짜동(Trà Đông)의 냄비와 동제 후라이팬, 

주옌록(Duyên Lộc, 현 옌딘, Yên Định)의 쟁기와 철
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nghề đan cót nứa của làng Giàng cũng là những 

mặt hàng được dân ưa chuộng. Các lái thuyền ghe 

từ các nơi xa xôi cũng đến thu gom nồi đất và cót 

nứa đầy ghe chở đi bán các tỉnh. Cót nứa rất cần 

trong nhà nông để quây lúa chứa khoai, do đó 

mặt hàng này bán buôn rất chạy.

Nghề trồng cây thuốc lá ở làng Giàng cũng khá 

phát triển. Thuốc lá Giàng nổi tiếng thơm nức, sợi 

vàng, tàn trắng.

Nghề cào hến ở làng Giàng cũng có tiếng do vì 

ở đây có loại hến to và béo, nên dân tụ tập về đây 

cào đem đi bán, kiếm thu nhập rất tốt.

Những mặt hàng được vận chuyển trên thuyền 

bè theo các dòng sông hoặc các xe thồ đưa về các 

bến Giang Thanh và bến Giàng (bến Cái) và hai 

chợ Vồm, chợ Giàng mỗi tháng 6 phiên chợ tụ tập 

trao đổi buôn bán. 

제 조리도구, 뇨이(Nhồi)산의 생석회, 리우베(Lưu Vệ)

의 종이부채, 라이주에(Lai Duệ)의 붉은색 곱슬명주실, 

홍도(Hồng Đô)의 비단, 껌투이의 옥수수, 띵자의 감자, 

응아썬의 무늬 돗자리 등 처럼 지역 내에서 생산된 농산

물, 축산물, 수공예품이 주를 이루었다.

봄 마을, 짜잉 마을의 항아리, 장 마을의 대대나무 살

을 엮은 죽(竹) 공예품은 주민들이 즐겨 찾는 상품이었

다. 각 지에서 온 작은 배들은 항아리와 대나무살 죽공

예품 등을 한 배 가득히 싣고 돌아가 여러 성들에서 다

시 이를 팔았다. 특히 대나무살로 엮은 죽공예품은 농가

에서 쌀과 고구마 등을 보관하는 데에 필수적인 것이어

서 매우 인기가 좋았다. 

쟝 마을은 담배 재배로 유명했는데 이곳의 담배는 색

깔과 향기가 좋기로 유명했다. 

또한 쟝 마을은 조개 채취로도 유명했다. 쟝 마을의 

Hình 13. Bến Giang Thanh xưa, hiện nay là bến Đò Giàng
그림 13. 쟝타잉 포구. 현재는 도장 포구로 불린다.
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Bến Giang Thanh còn gọi là Bến Vồm bên dòng 

sông Chu, nước sâu rộng, nhiều thuyền bè cỡ lớn 

chở nứa, bè, gỗ, luồng, giang từ miền ngược chở 

về bán ngay tại bến. Các thương nhân, chủ thuyền 

thường tổ chức mua bán ngay tại bến, hàng hóa 

mua bán rất nhanh. Ca dao có câu:

“Vui nhất là bến đò Giàng 

Kẻ ngược phố Giáng, lại sang phố Đầm”

“Làng Giàng trên bến dưới sông

Vui người, vui cảnh đến không muốn về”

“Giang Thanh trên chợ dưới bè

Ai đi qua cũng muốn về Giang Thanh”

Ngoài ra còn có Phố Giàng nối liền chợ Giàng 

với chợ Vồm, có nhiều cửa hàng quán xá dọc bên 

phố. Phố Giàng - chợ Giàng - bến Giàng nối với các 

조개들은 크고 살도 많아서 주민들은 이를 채취해서 팔

았는데 수입도 꽤 좋았다고 한다.

매집한 물품들은 선박 또는 각종 교통수단을 이용하

여 쟝타잉 포구, 쟝(까이) 포구, 매달 6번 열리는 봄 시

장과 쟝 시장으로 보내져 매매가 이루어졌다. 

쟝타잉 포구는 봄 포구라고도 불렸다. 이 포구는 쭈

강 변에 위치하여 있었는데 폭이 넓고 깊어 크고 작은 

배들이 대나무류와 목재류를 싣고 육지로부터 강을 타

고 올라와 포구에서 바로 사고팔았다. 상인들과 선주들

은 보통 포구에서 바로 물건들을 거래하였는데 거래가 

아주 빠르게 이루어졌다고 한다. 이곳과 관련된 다음과 

같은 민요가 오늘날까지 전해져 온다.  

가장 신나는 곳은 쟝 포구, 

쟝 거리로 나왔다 덤 거리로 가네

강 아래 포구 장 마을, 

사람도 좋고, 경치도 좋아 돌아가기 싫어라

쟝타잉의 뗏목 위 시장

지나가는 이들 모두 쟝타잉으로 가고 싶어 하네

이밖에도 쟝 거리는 쟝 시장과 봄 시장으로 연결되

어 있었는데 상점들이 거리에 줄지어 있었다. 쟝 거리-

쟝 시장-쟝 포구는 시장과 쟝타잉 포구, 덤(Đầm) 거리

와 주변 지역들을 연결하는 교역망을 형성하였기 때문

에 물건을 운송하는 상선들로 붐볐다.

19세기에 접어들면서 락쯔엉, 락방과 같은 인근의 

큰 항구들이 쇠락함에 따라 교역이 줄어들었고 배를 타

고 물건을 매입하러 가는 상인들도 점차 사라지게 되었

다. 작은 포구들, 시장들, 나루터들 모두가 이러한 영향

을 피해 갈 수 없었다. 상인들이 사라지자 물건의 교역

도 자연히 줄어들었다. 이에 따라 즈엉싸의 포구들에서 

활발하게 이루어지던 교역도 점차로 시들어 가기 시작

했다.

오늘날 쟝타잉 포구 혹은 봄 포구로 불리는 곳에는 
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chợ quán, bến thuyền Giang Thanh, Phố Đầm,... 

xung quanh tạo thành một quy trình giao thương, 

đón thuyền buôn vận chuyển hàng hóa tấp nập.

Từ thế kỉ 19, khi những khu cảng chính lân 

cận như Lạch Trường, Lạch Bạng bị suy yếu, hoạt 

động thương mại bị hạn chế, không còn nhiều 

khách thương giong thuyền đi thu gom hàng 

hóa như trước, những tiểu cảng phụ, các chợ 

quán, bến thuyền đều bị ảnh hưởng, không có lái 

thương thì hàng hóa ế ẩm, hoạt động giao thương 

ở các bến thuyền Dương Xá dần lụi tàn. 

Ngày nay, bến Giang Thanh hay bến Vồm xưa 

đã trở thành cầu Phao Vồm bên sông Chu, chỉ có 

khách và dân qua lại thuận tiện chứ không còn 

hoạt động buôn bán nữa. Bến Giàng ngày xưa đã 

trở thành bến Đò Giàng với lác đác chiếc đò đưa 

khách qua sông Mã. Hai khu chợ Vồm và chợ 

Giàng thì vẫn còn đó. Hàng hóa chủ yếu là trái 

cây, nông sản được xe tải cỡ nhỏ vận chuyển theo 

các tuyến đường bộ đưa đến chợ.

Về phía trung lưu bên bờ bắc dòng sông Mã có 

vùng đất làng Bồng (gồm Bồng Hạ, Bồng Trung, 

Bồng Thượng), nay thuộc khu vực các xã Vĩnh 

Tân, Vĩnh Minh, Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 

쭈강의 파오봄(Phao Vồm) 부교(浮橋)가 설치되어 있

다. 사람들은 왕래하기에 편해서 이곳을 찾지만 그러나 

더 이상 여기에서 물건을 사고팔지는 않는다. 오늘날 쟝 

포구는 마강을 건너기 위해 찾는 손님을 실어 나르는 도

쟝(Đò Giàng)이라는 포구로 변했다. 한편 봄 시장과 쟝 

시장은 소형 트럭들이 운반해 온 과일과 농산물을 판매

하는 시장으로 그 명맥을 오늘날까지 유지하고 있다.  

마강 중류의 북쪽 강변에는 봉 마을(Bồng Hạ / 봉하, 

Bồng Trung / 봉쭝, Bồng Thượng / 봉트엉)이 있다. 

오늘날 이 지역은 행정구역 상 빙록(Vĩnh Lộc)현의 빙

떤 오늘날 이 지역은 행정구역 상 빙록(Vĩnh Lộc)현의 

빙떤(Vĩnh Tân), 빙밍(Vĩnh Minh), 빙훙(Vĩnh Hùng) 

마을에 속해 있다. 봉마을은 레 왕조 때인 15세기경에 

형성된 것으로 알려져 있다. 봉 마을은 찐(鄭) 왕조가 시

작된 곳으로 12대까지 이어진 찐 정권과 관련이 있는 지

역이다. 현재 유적지는 빙훙현에 있는 푸찐(Phủ Trịnh, 

鄭府) 푸쭈어찐(Phủ chúa Trịnh, 鄭王府, 레-찐 시대에 

축조된 대규모 건축물. 1592~1749년까지 1세기 반이 넘는 기

간 동안 당시 집권 세력이던 찐 군주가 대를 이어 성, 궁전 등 

각종 건축물들 건설함.)이 있다. 푸찐은 레-찐 시대에 축

조된 건축물이다. 찐 군주는 이곳 타인호아에서 시작하

Hình 15. Vị trí bến Vồm xưa, hiện nay là cầu Phao Vồm
그림 15. 옛날 봄 포구에 파오봄 부교(浮橋)가 설치된 모습

Hình 14. Chợ Giàng
그림 14. 쟝 시장
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Làng được thành lập từ thời Lê (khoảng thế kỉ 15). 

Làng Bồng là nơi phát tích của nhà Trịnh, gắn với 

12 đời chúa Trịnh. Hiện nay còn có di tích Phủ 

Trịnh thờ các chúa Trịnh, thuộc xã Vĩnh Hùng. 

Phủ Trịnh là công trình được xây dựng trong thời 

Lê - Trịnh, họ Trịnh ở Thanh Hóa phát lộ những 

bước thăng tiến về chính trị, cùng với nhà Lê trị 

vì đất nước, nắm toàn quyền chi phối mọi hoạt 

động của Đàng Ngoài.

Do bởi làng Bồng có đất nhà Trịnh nên được 

đầu tư, có điều kiện phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn thế kỉ 17-18, Làng Bồng được 

gọi tên là phố Bồng bởi sự nổi tiếng về trung tâm 

buôn bán trên bến dưới thuyền. 

Do ở đây có phù sa sông Mã bồi đắp tạo điều 

kiện cho việc trồng lúa, các loại rau củ, ngũ cốc, 

trái cây và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Lúa gạo ở 

đây nổi tiếng thơm ngon. Ở đây còn có nghề trồng 

dâu nuôi tằm, trồng bông, trồng cây thuốc lá,...

Các làng ở đất Bồng do vị trí ở bên bờ sông 

Mã, rất tiện cho việc hình thành bến thuyền, mở 

mang buôn bán. Đặc biệt là làng Bồng Trung ở 

trung tâm của xã Vĩnh Hùng còn được gọi là Phố 

Bồng, nổi tiếng với chợ Bồng.

Tại Phố Bồng, người ta buôn bán các sản vật 

của vùng đất Bồng. Thuyền buôn ở các vùng lân 

cận theo sông Mã đến đây chủ yếu mua gạo thóc, 

bông vải và sản phẩm cây trồng, chăn nuôi.

Có thể nói, trong giai đoạn vua Lê - chúa Trịnh 

thế kỉ 16-18, khu trung tâm phố chợ bến Dương 

Xá, chợ Vồm, bến Giang Thanh cùng với phố 

Bồng tạo nên những tiểu cảng bên dòng sông Mã, 

không chỉ đáp ứng hàng hóa cho dân trong vùng 

mà còn là điểm tập kết, thu gom hàng hóa cho 

tàu thuyền gần xa, góp phần tăng trưởng nền kinh 

tế thương mại của vùng đất Thanh Hóa.

여 정치적 성장을 거듭하며 마침내 레 왕조와 당응와이

에 대한 모든 권한을 손에 쥐게 된 것이다. 

찐 군주 소유의 땅이 봉 마을에 있었기 때문에 자연

히 이 지역으로 많은 투자가 이루어졌고 큰 경제 발전을 

이룰 수 있었다. 

17-18세기 들어서면 봉 마을은 포구의 배에서 물건을 

바로 거래하는 곳으로 유명해져서 봉 거리로 불리기 시

작하였다. 

봉 지역은 마강의 토사가 오랫동안 퇴적된 곳으로 벼

농사와 각종 채소, 오곡, 과일과 목축 및 가금류의 사육

에 좋은 여건을 갖추고 있었다. 특히 이곳의 쌀은 향기

롭고 맛이 좋기로 유명하였다. 이곳은 또한 누에를 치는 

데에 필요한 뽕나무 그리고 목화와 담배 농사도 활발하

였다.

봉 지역에 있는 마을들은 마강 변에 위치하고 있어 포

구와 교역이 발달할 수 있는 여건을 갖추고 있었다. 특히 

봉쭝(BồngTrung) 마을은 빙흥 부락의 중심지로서 오늘

날까지도 봉 거리로 불리며, 봉 시장으로 유명하다. 

봉 거리에서는 봉 지역에서 생산되는 물품들이 주로 

거래된다. 한편 인근 지역의 상선들은 마강을 타고 이

곳으로 와서 쌀과 목면, 곡식과 축산물들을 주로 구입해 

간다.

레-찐 시대인 16세기에서 18세기에는 즈엉싸 포구와 

시장, 봄 시장, 쟝타잉 포구와 봉 거리로 인해 마강 변에 

다수의 작은 포구들이 형성되었다. 이 포구들은 지역의 

주민들이 필요한 물품들의 공급지로서 뿐만 아니라 상

선들이 손쉽게 물품을 매집할 수 있는 곳으로 타인호아 

지역 경제 발전에 기여해왔다. 
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1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

Nghệ An là một tỉnh ven biển thuộc Bắc Trung 

Bộ Việt Nam. Trước đây, Nghệ An với Hà Tĩnh 

cùng gọi chung là bộ Hoài Hoan, sau đổi làm 

quận Nhật Nam, lại gọi là Hoan Châu, các triều 

Đinh - Lê đặt thành trại, triều Lý gọi là Nghệ An. 

Đến thời Lê được gọi là trấn Nghệ An.42) Năm 

1831 thời Minh Mạng trấn Nghệ An được tách ra 

thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ năm 1976 

đến 1991, Nghệ An và Hà Tĩnh lại được sáp nhập 

thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Từ năm 1991, tỉnh Nghệ 

Tĩnh đã chính thức phân chia thành 2 tỉnh Nghệ 

An và Hà Tĩnh với ranh giới tự nhiên là dòng 

sông Lam.

Từ thời Lý đã có hành dinh ở châu Hoan. Đại 

Việt sử kí toàn thư có viết: 

“Mùa hạ, tháng 4 năm Bính Tý đời vua Lý Thái Tông 

năm Thông Thụy thứ 3 (1036), đặt hành dinh ở châu 

Hoan, nhân đó đổi tên châu ấy là Nghệ An.”43)

42)　�Nguyễn Trãi, Dư địa chí, bản dịch Hoàng Khôi, Nxb Văn hóa 
Thông tin, 1970, tr.804

43)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.95.

응에안은 베트남 북중부 지역의 바다를 끼고 있는 

곳이다. 옛날에는 응에안과 하띤을 통칭하여 화이호안

(Hoài Hoan)부로 불렀다. 이후 녓남 군으로, 다시 호안

쩌우로 바뀌게 되고 딘(丁)-레 왕조 때에 이 지역에는 성

채가 설치되었으며 리 왕조 때에는 응에안으로 불렸다. 

레 왕조에 들어 이곳은 응에안진(鎭)42)으로 불리게 

되었으며 1831년 민망(Minh Mạng) 황제 때에 응에안

진은 응에안성과 하띤성으로 나누어졌다. 1976년부터 

1991년까지 응에안과 하띤이 응에띤(Nghệ Tĩnh)이라

는 이름으로 합쳐지게 되었다. 그러다 1991년이 되면

서 응에띤성은 람(Lam)강을 경계로 재차 응에안성과 

하띤성으로 분리되어 오늘에 이르고 있다.

리 왕조 시대의 호안쩌우에는 이미 사령부가 설치되

어 있었다. 『대월사기전서』에는 응에안성의 형성과 관

련하여 다음과 같이 기록되어 있다.

통투이(Thông Thụy, 松瑞) 3년(1036) 병자년 4월 여름, 

리태종 이 호안쩌우에 사령부를 설치하였다. 이에 호안쩌

우의 이름을 응에안으로 바꿨다.43)

42)　�응우옌짜이, 호앙코이 번역, 『여지지』, 문화통신출판사, 1970, p.804.

43)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.95.

1.2. Thương cảng ở Nghệ An 1.2. �응에안 무역항
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Hình 16. Vị trí các bến cảng ở Nghệ An
그림 16. 응에안성에 위치한 무역항들

Cảng Cửa Cờn - Cần Hải
끄어껀(껀하이) 항구

Cảng Cửa Quèn
끄어꿴 항구

Cảng Cửa Vạn
끄어반 항구

Cảng Cửa Xá 
끄어싸 항구

Bến Thủy
벤투이 포구

Chợ Tràng 
짱 시장

Bến cảng Triều Khẩu - Phục Lễ
찌에우커우(푹레) 무역항

Chợ Vinh - Yên Trường
 빈(옌쯔엉) 시장

Sông Lam

람
강
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Nghệ An có hệ thống sông dày đặc như sông 

Cả-sông Lam, sông Bùng-Lạch Vạn, sông Hoàng 

Mai,... đổ ra biển tạo nên rất nhiều cửa biển lớn 

như Cần Hải, Cửa Quèn, Cửa Thai, Cửa Vạn, Cửa 

Lò, Cửa Hội.

Tại nhiều địa điểm vùng cửa sông Nghệ An, các 

nhà khảo cổ đã tìm được rất nhiều dấu vết gốm 

sứ Việt Nam và Trung Quốc trải qua nhiều giai 

đoạn. Đặc biệt, đồ gốm sứ men ngọc, men nâu 

thời Lý - Trần được phát hiện rất nhiều ở các bến 

bãi cửa sông. Đây là các sản phẩm vùng châu thổ 

sông Hồng được đưa tới các cảng thị với số lượng 

nhiều như vậy cho thấy mặt hàng gốm sứ Việt 

Nam tham gia vào tuyến buôn bán quốc tế qua hệ 

thống thương cảng Nghệ An phát triển mạnh vào 

thời Lý - Trần.

Đặc biệt, nhiều tiền kim loại mậu dịch của thời 

Đường (thế kỉ 7), thời Tống (thế kỉ 10), và nhiều 

đồng tiền do Nhật Bản đúc thế kỉ 17 phỏng theo 

niên hiệu thời Minh của Trung Quốc,... Ngoài ra 

còn tìm thấy các loại tiền do các vua triều Đinh - 

Lý - Trần của Đại Việt cho đúc vào thế kỉ 10-13.44)

Nghệ An có nguồn sản vật địa phương khá 

phong phú, lại có nhiều tuyến sông ngòi tự nhiên 

cũng như các tuyến kênh đào kết nối với các tỉnh 

lân cận thuận lợi nên sản vật nông-lâm-hải sản 

của vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh, cùng các nguồn sản 

vật từ núi rừng của các dân tộc thiểu số hoặc 

nhập từ Lào đều dễ dàng tập kết về các bến 

thuyền ở Nghệ An, góp phần làm phong phú cho 

những mặt hàng của các thương cảng, tiểu cảng, 

chợ quán trong vùng, vừa đáp ứng nhu cầu hàng 

hóa của cộng đồng cư dân đông đúc trong vùng, 

đồng thời cũng mang lại nguồn lợi to lớn cho các 

thương thuyền đến các bến cảng nơi đây.

44)　�Nguyễn Quang Hồng, Đào Tam Tĩnh, Những phát hiện bước đầu 
về các loại tiền cổ ở lưu vực sông Lam, NPHMKCH 1999, tr.693.

응에안(Nghệ An)은 까(Cả)강, 람(Lam)강, 붕락

반(Bùng Lạch Vạn), 호앙마이(Hoàng Mai)강 등 많

은 강들이 있다. 이들 강들이 바다로 흘러나가면서 껀

하이(Cần Hải), 끄어꾸엔(Cửa Quèn), 끄어타이(Cửa 

Thai), 끄어반(Cửa Vạn), 끄어로(Cửa Lò), 끄어호이

(Cửa Hội)와 같은 수많은 하구들을 만들었다.

학자들은 응에안(Nghệ An) 하구의 여러 지역들에서 

다양한 시기에 제조된 베트남과 중국의 도자기들을 다

량 발굴하였다. 특히 리(李)-쩐(陳) 왕조 때의 청색과 갈

색의 도자기가 강 하구의 여러 곳에서 다량 발견되었다. 

이 도자기들은 홍강(紅江) 평야지대의 특산물로 이처럼 

많은 양의 도자기류가 응에안(Nghệ An) 지역의 항구들

로 운반되었다는 사실은 리(李)-쩐(陳) 왕조 시대에 빠

르게 발전했던 이 지역의 무역항들을 통해 국제 거래가 

이루어졌다는 것을 보여 주는 것이라 할 수 있다. 

특히 당 나라(7세기 경)와 송 나라(10세기) 시기의 

무역용 금속화폐와 일본이 17세기에 주조한 중국 연호

가 새겨진 많은 화폐들, 이밖에도 대월국(大越國)의 딘

(丁)-리(李)-쩐(陳)왕조(10~13세기) 때에 주조된 각종 

화폐들도 다수 발견되었다.44)

응에안(Nghệ An)은 성(省)내의 지역들에서 생산되

는 물품들이 다양하고 풍부한 편이다. 또한 자연 수로

와 인공 운하까지 인근 성(省)들과 연결되어 있어, 교통 

또한 편리하다. 따라서 타인호아(Thanh Hóa)-응에안

(Nghệ An)-하띤(Hà Tĩnh) 지역에서 생산되는 농림수

산물과 내륙의 산간지대의 소수민족들이 생산하는 물

품, 라오스에서 수입되는 물품들이 응에안(Nghệ An) 

각지의 포구들로 운반되어, 지역의 항구와 포구, 시장

들에서 매매되면서 이 지역에서 구입할 수 있는 물품들

의 종류를 다양하고 풍부하게 만들어 주었으며, 한편으

로는 지역의 주민들의 수요를 충족시킴과 동시에 이곳

을 찾는 상선들에게 큰 수익을 가져다주었다.

44)　�응우옌꽝홍, 다오땀띤, 「람강 유역의 고대 화폐 발견에 대한 첫걸음」, 
『NPHMKCH』, 1999, p.693.
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Với hệ thống sông ngòi 

dày đặc, là điều kiện hình 

thành những bến thuyền 

cho tàu thuyền neo đậu, 

trong đó sông Lam là 

dòng sông quan trọng 

nhất trong giao thông đường thủy ở Nghệ An, là 

hợp lưu của nhiều nhánh sông con bắt nguồn từ 

khắp các huyện miền núi của Nghệ An - Hà Tĩnh. 

Nghệ An ký có cho biết: 

“Xưa sông có tên là Thanh Long. Sông còn có tên gọi 

phổ biến là sông Cả. Lại có tên gọi là sông Rum(rum 

nghĩa là màu lam).”45)

Đặc biệt, nhiều nhánh sông kết nối với sông 

Lam từ thời vua Lê Đại Hành đã cho đào vét, khơi 

thông mà thành, như đoạn kênh thuộc Hưng 

Nguyên được Đại Việt sử kí toàn thư viết: 

“Năm Quý Mão(1003), vua đi Hoan Châu vét kênh 

Đa Cái cho thông thẳng đến Tư Củng trường ở Ám 

Châu. Đây chính là kênh Hoa Cái, khúc kênh nối 

kênh Sắt với sông Lam, thuộc huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An.”46)

Gắn với dòng sông Lam có bến cảng Triều 

Khẩu nằm ở phía bắc bờ sông Lam đổ ra cửa Hội, 

thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 

Trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi có viết: 

“Toàn bộ người ngoại quốc không được tự tiện vào 

trong nội trấn, tất cả đều phải ở Vân Đồn, Vạn Ninh, 

Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, Thông Lĩnh, Phú 

Lương, Tam Kỳ, Trúc Hoa. Nội trấn là 4 kinh lộ. Cần 

45)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.193.

46)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.73.

1) �Thương cảng 
Triều Khẩu

강줄기가 이곳저곳으로 뻗

어 있는 것은 선박이 정박할 

수 있는 포구를 형성하는 조

건이며, 그 중에서 람강은 응

헤안성의 수로 교통에서 가

장 중요한 강인데 응에안-하

띤성의 각 산악지방 현에서 발원한 여러 강줄기가 합류

하는 곳이다. 람강에 대하여 『예안기(乂安記)』에는 다

음과 같이 기술하고 있다.

옛날에 타잉롱(Thanh Long)이라는 강이 있었다. 그 강은 

다른 이름도 있었는데 까강이라고 불렀다. 또 줌(Rum, 남

색이라는 의미)강이라고도 불렀다.45) 

특히 레다이하잉 태조황제 때부터 땅을 파서 개통

시킨 여러 강줄기가 람강에 연결되었는데, 흥응우옌

(Hưng Nguyên)에 속한 수로에 대하여 『대월사기전

서』에는 다음과 같이 기록되어 있다.

계묘년(1003)에 왕이 호안쩌우(驩州)에 가서 암쩌우(Ám 

Châu)에 있는 뜨꿍쯔엉까지 바로 통할 수 있도록 다까이

(Đa Cái) 수로를 건설할 것을 명하였다. 이것이 바로 화까

이(Hoa Cái) 수로인데, 응에안성 흥응우옌현에 속한 람강

에 연결된 삿(Sắt) 수로와 붙어있다.46)

람강에 붙어있는 찌에우커우 포구는 람강 북쪽에서 

호이 하구로 흘러가는 곳에 있는데, 응에안성 흥응우옌

현에 속한다.

응우옌짜이의 『여지지』에서는 흥응우옌현에 대해 

다음과 같이 설명하고 있다. 

모든 외국인은 함부로 진(鎭) 안으로 들어올 수 없었고 모

45)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.193.

46)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.73.

1) �찌에우커우�
무역항
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두는 번돈, 반닌, 껀하이, 호이통, 호이찌에우, 통링, 푸르

엉, 땀끼, 쭉호아에 머물러야 했다.”고 기록하고 있다. 내

진(內陣)에 속한 곳은 4곳이었는데, 이중에서 껀하이, 호

이통, 호이찌에우 세 곳이 응에안 성에 속하였다.47)

응우옌짜이는 껀호이, 호이통, 호이찌에우 세 곳을 

강조하였는데, 이곳은 15세기 응에안성에 속한 바다로 

나가는 하구의 이름이었다. 우리는 껀하이, 호이통, 호

이찌에우가 옛날 응에안성에 속한 세 포구였을 뿐만 아

니라 외국 배들이 정박해야 하는 곳으로 이해하고 있

다. 껀하이는 바로 현재 응에안성 꾸잉르우(Quỳnh 

47)　�응우옌짜이, 호앙코이 번역, 『여지지』, 문화통신출판사, 1970, p.845.

Hình 17. Đoạn sông Lam chảy qua bến Triều Khẩu và chợ Tràng
그림 17. 람 줄기가 찌에우커우 포구와 짱 시장을 지난다.

Hải, Hội Thống, Hội Triều là tên ba cửa biển đều 

thuộc Nghệ An.”47)

Nguyễn Trãi đã nhấn mạnh ba địa điểm Cần 

Hải, Hội Thống, Hội Triều là tên ba cửa biển 

đều thuộc Nghệ An vào thế kỉ 15. Theo ý kiến 

của chúng tôi nên hiểu là Cần Hải, Hội Thống, 

Hội Triều là ba cửa cảng đều thuộc xứ Nghệ An 

xưa mà tàu thuyền nước ngoài đều phải neo 

đậu. Cần Hải hiện nay chính là cảng Cửa Cờn 

ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hội Thống là khu cảng 

47)　�Nguyễn Trãi, Dư địa chí, bản dịch Hoàng Khôi, Nxb Văn hóa 
Thông tin, 1970, tr.845.
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gần Cửa Hội, nằm phía bờ nam của sông Lam. 

Hội Triều ở đây chính là cảng Triều Khẩu đi vào 

từ Cửa Hội theo sông Lam ở vị trí bờ phía bắc 

sông Lam.

Theo một số nhà nghiên cứu cho rằng Hội 

Triều là cửa Lạch Trào do một nhánh sông Mã đổ 

ra biển. Chúng tôi không đồng ý với ý kiến này, 

có lẽ đó chỉ là sự trùng tên gọi mà đã có sự nhầm 

lẫn. Thứ nhất, cửa Lạch Trào - Hội Triều ở vị trí 

nhánh sông Mã đổ ra biển là hoàn toàn thuộc 

đất Thanh Hóa, từ xưa đến nay chưa hề thuộc 

xứ Nghệ An, ngay cả trong thời kì nhà Lê, khi 

Nguyễn Trãi viết Dư địa chí cũng không hề thay 

đổi. Thứ hai, vào thời Lê thế kỉ 15 đến cuối thế kỉ 

Lưu)에 있는 끄어껀(Cửa Cờn) 포구이다. 호이통은 끄

어호이에 가까운 포구 지역인데 람강 남쪽에 위치한다. 

여기의 호이찌에우는 바로 찌에우커우 포구로, 끄어호

이에서부터 람강을 따라가면 람강의 북쪽에 위치한다.

일부 연구자들은 호이찌에우가 마강에서 바다로 흘

러가는 강줄기 중의 하나로 락짜오 하구라고 한다. 우

리는 이 의견에 동의하지 않는데, 이것은 아마도 같은 

이름을 혼돈한 것으로 보인다. 첫째로, 마강에서 바다

로 나가는 강줄기에 위치한 락짜오-호이찌에 하구는 완

전히 타인호아성에 속하고, 옛날부터 지금까지 응에안

성에 속한 적이 없고, 레 왕조시기에 응우옌짜이가 쓴 

『여지지』에서도 바뀐 적이 없다. 
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18, dòng chính của sông Mã là sông Ngu Giang (tức 

sông Lạch Trường) rất lớn, còn dòng Lạch Trào 

thì lại là nhánh phụ rất nhỏ. Nhánh của Lạch 

Trào lúc đó nằm ở giữa hai xã Xuân Vi và Thu Vi 

nên cửa biển có tên là cửa Thu Vi, dân gian cũng 

gọi là Cửa Hới. Tên gọi Hội Triều chắc chắn phải 

có từ thời Nguyễn, do bởi từ cuối thế kỉ 18 thời 

nhà Tây Sơn, sông Mã đổi dòng, từ dòng chính là 

sông Ngu Giang đổi sang dòng chính là sông Hới 

- Lạch Trào. Cửa biển này đã dịch chuyển sang 

phía tây nam xã Hội Triều,48) do vậy mà từ đó mới 

có tên là Hội Triều. Thứ ba, theo Đại Nam nhất 

thống chí miêu tả thì cửa Lạch Trào - Hội Triều 

mặc dù khá rộng, nhưng cát biển bồi ngầm ở 

dưới, chỗ ngắn chỗ dài, quanh co vòng lượn, tàu 

thuyền ra vào khó khăn, cần có mốc tiêu chí mới 

khỏi nhầm lẫn.49) Tàu thuyền ra vào khó khăn thì 

càng không thể lựa chọn để làm cảng chính của 

nhà nước Đại Việt dưới thời Lê.

Chúng tôi cho rằng Hội Triều mà Nguyễn Trãi 

nhắc đến chính là cửa Hội đi vào cảng Triều 

Khẩu. Thứ nhất, tên gọi Hội Triều có thể được 

ghép giản lược từ Cửa Hội - Triều Khẩu. Thứ hai, 

đây là trung tâm hành chính, lỵ sở của Nghệ An 

thời bấy giờ. Từ thế kỉ 15 thời Lê, hai cơ quan 

hành chính quan trọng của Nghệ An là ty Thừa 

chính và ty Hiến sát đã đóng tại Triều Khẩu. Đại 

Nam nhất thống chí có chép: 

“Đời Lê, lỵ sở Thừa ty, Hiến ty ở huyện Hưng Nguyên 

gọi là Lam Thành (vì ở đó có Rú Thành, sông Lam), 

lỵ sở Trấn thủ ở huyện Kỳ Anh gọi là Dinh Cầu, sau 

dời đến xã Dũng Quyết, huyện Chân Lộc.” 

48)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.319.

49)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.319.

둘째, 레 왕조 때인 15-18세기까지 마강의 주류는 

아주 큰 응우쟝(락쯔엉)강이고, 락짜오강 줄기는 아주 

작은 줄기에 불과하였다. 당시 락짜오 줄기는 쑤언비

(Xuân Vi)와 투비(Thu Vi)촌 사이에 위치하고 있어서 

하구 이름이 투비 하구라고 불렀으며, 민간에서는 ‘끄

어허이’ 라고 불렀다.

‘호이찌에우’ 라는 명칭은 틀림없이 응우옌 왕조 때

부터 불렸을 것이다. 그 이유는 18세기 말 떠이썬 왕조 

때부터 마강의 흐름이 바뀌었는데, 주 강줄기인 응우쟝

강에서 호이-락짜오강으로 바뀌었다. 이 하구가 호이찌

에우면 서남쪽으로 바뀌었고48), 그로 인하여 그때부터 

‘호이찌에우’ 라는 이름이 생겼다.

셋째, 『대남일통지』의 묘사에 따르면, ‘락짜오-호이

찌에우 하구는 비록 아주 넓었지만 물 밑에 바다모래가 

쌓여서 짧은 곳과 긴 곳이 구불구불하여 선박의 출입이 

어렵고, 이정표가 있어야 비로소 실수를 면할 수 있었

다’고 한다.49) 선박 출입이 어렵다는 것은 레 왕조 시대

에 주요 항구로 선택되기는 더욱 어려웠을 것이다. 

우리는 호이찌에우가 바로 응우옌짜이가 언급한 찌

에우커우 포구로 가는 호이 하구라고 생각한다. 첫째, 

‘호이·찌에우’ 라는 명칭은 ‘끄어·호이-찌에우·커우’ 라

는 글자를 한 글자씩 떼서 합친 것이라고 할 수 있다. 

둘째, 그곳은 당시 응에안성의 행정 중심지인 읍내였

다. 15세기 레 왕조 때부터 응에안성의 중요한 두 관청

인 승정사(丞政司)와 헌찰사(憲察司)가 찌에우커우에 

있었으며, 이는 『대남일통지』에서도 다음과 같이 기록

되어 있다.

레 왕조 시대에 흥응우옌현에 있던 승정사와 헌찰사 소재

지를 람타인(Lam Thành, 藍城)이라고 불렀는데, 그곳에

는 람강과 주(Rú)성이 있었기 때문이고, 끼아인현에 있던 

쩐투(鎮守) 소재지를 딘까우(Dinh Cầu)라고 불렀는데, 후

48)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.319.

49)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.319.
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Nghệ An ký có miêu tả: 

“Phía tây núi Lam Thành có làng Nghĩa Liệt, xưa có 

ty Hiến Sát đóng, phía nam có làng Triều Khẩu, xưa 

có ty Thừa Chính đóng, và phường Vệ Sở ngày trước 

là nơi ty Trấn Thủ đóng.”50) 

Khâm Định Việt sử thông giám cương mục có 

lời chua rằng:

“Đời cố Lê, ty Trấn thủ xứ Nghệ An ở địa phận xã An 

Tràng, huyện Chân Lộc; hai ty Thừa chính và Hiến 

sát ở địa phận xã Triều Khẩu, huyện Hưng Nguyên; 

lưu đồn ở địa phận xã Hà Trung, huyện Hà Hoa.”51) 

50)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.143.

51)　Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, tr.802.

에 쩐록(Chân Lộc)현 중꾸옛(Dũng Quyết) 촌으로 이전

하였다

『예안기』에서도 이를 기록하고 있다.

람타인산 서쪽에는 응이아리엣(Nghĩa Liệt)이라는 마을이 

있는데 옛날에 헌찰사가 있던 곳이고, 남쪽에는 찌에우커

우 마을이 있는데 옛 승정사가 있던 곳이며, 베서 동은 옛

날 진수사(鎭守司)가 있던 곳이다.50)

『흠정월사통감강목(欽定越史通鑑綱目)』에서도 응에

안의 진수사 위치에 대해 다음과 같이 기록하고 있다. 

옛 레 왕조 때 응에안의 진수사는 쩐록현의 안짱촌에 있었

50)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.143.

Hình 18. Bến cảng Triều Khẩu ở bờ bắc sông Lam và phố cảng Phù Thạch bên bờ nam sông Lam
그림 18. 람강 북쪽의 찌에우커우 포구와 남쪽의 푸타익 포구

Phố cảng Phù Thạch
푸타익 포구 거리

Bến cảng Triều Khẩu
찌에우커우 포구

Bến cảng Triều Khẩu
찌에우커우 포구

Bến cảng Triều Khẩu
찌에우커우 포구
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1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

Điều này cho thấy Triều Khẩu luôn giữ vai trò 

vị trí quan trọng của một trung tâm chính trị, 

kinh tế thương mại trong nhiều thế kỉ. 

Khi đã có lỵ sở thì thường sẽ có dinh thự, 

doanh trại, xưởng cục, chợ quán, kho tàng, bến 

bãi, trung tâm buôn bán, trạm thuế,... và với vị trí 

Cửa Hội tàu thuyền ra vào khá thuận lợi, với dòng 

sông Lam lưu lượng nước lớn rất dễ dàng tạo nên 

những bến cảng cho tàu thuyền neo đậu, và bến 

cảng Triều Khẩu được hình thành từ đó. 

Cùng với Triều Khẩu ở bờ bắc sông Lam là bến 

phố Phù Thạch đối ngạn bên bờ nam sông Lam, 

được kết nối thông qua dòng sông Lam với ghềnh 

đá nổi giữa sông. Phố cổ Phù Thạch nay thuộc 

bên huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Hoạt động giao thương ở Triều Khẩu có trung 

tâm là bến thuyền Phục Lễ và chợ Tràng. 

Từ xa xưa đã hình thành một khu chợ Tràng 

ở ngay cạnh Trường thi hương của xứ Nghệ, vì 

vậy tên gọi chợ Tràng chính là bắt nguồn từ chữ 

Trường thi mà ra. Từ thế kỉ 17, khu chợ Tràng 

quanh năm buôn bán vô cùng sầm uất, lều quán 

san sát, hàng hóa đa dạng trên bờ dưới thuyền. 

Có câu ca dao rằng: “Chợ Tràng tháng hăm bảy 

phiên, Ai đi bộ cứ bước, ai đi thuyền cứ đi”.

Phục Lễ - Triều Khẩu - chợ Tràng cùng với Phố 

cổ Phù Thạch tạo nên một phức hệ bến cảng sầm 

uất, trên bến dưới thuyền, thu hút khách thương 

trong suốt nhiều thế kỉ, trở thành một trong 

những mắt xích quan trọng của tuyến giao thương 

buôn bán tại Nghệ An xưa với các vùng xung 

quanh và với các thuyền buôn quốc tế.

Dòng sông Lam với nhiều nhánh sông, gắn 

liền với hoạt động giao thương của cụm thương 

cảng Triều Khẩu - Phù Thạch, đưa lái thương đến 

với Triều Khẩu - Phù Thạch và ngược lại từ Triều 

Khẩu - Phù Thạch đến các nơi vô cùng thuận lợi. 

Đại Nam nhất thống chí cũng có miêu tả: 

고, 승정사와 헌찰사는 흥응우옌현의 찌에우커우촌 지역

에 있었으며, 초소는 하호아(Hà Hoa)현 하쭝(Hà Trung)

촌에 있었다.51)

이것은 찌에우커우가 수세기 동안 정치, 경제, 무역

의 중심지로 항상 중요한 위치를 차지하고 있었음을 보

여주고 있다.

관청이 세워지면 보통 관청 건물과 부대, 작업장, 시

장, 창고, 부두, 무역 중심지, 세무서 등이 세워지고, 끄

어호이는 선박의 출입이 아주 용이하고, 람강은 유량이 

풍부하여 쉽게 선박이 정박할 수 있는 부두를 조성하였

으며, 찌에우커우 포구가 그때부터 형성되었다. 

람강 북쪽의 찌에우커우의 맞은 편인 람강 남쪽에는 

푸타익(Phù Thạch) 나루가 있는데 강 가운데 있는 돌

출 바위와 람강 줄기를 통하여 연결되어 있다. 푸타익 

포구는 오늘날 하띤성 득토(Đức Thọ)현에 속한다.

찌에우커우에서의 상업 활동은 그 중심지였던 푹레

(Phục Lễ) 나루와 짱(Tràng) 시장에서 이루어졌다.

아주 옛날부터 응에안성의 향시(鄕試) 시험장 바로 

옆에 짱 시장이 생겼고, 짱 시장이라는 이름의 ‘짱’은 

‘장원’을 의미하는데, 과거 시험장에서 가져온 이름이었

다. 17세기부터 짱 시장은 일 년 내내 붐볐으며, 집들이 

다닥다닥 붙어 있고 배 위와 나루터에는 다양한 상품으

로 넘쳐났다. 전통 민요에 “짱 시장은 한 달에 27일 장

이 열리니 걸어가는 사람은 걷고, 배 타는 사람은 배 타

고 가면 된다.”고 노래할 정도였다. 

푹레-찌에우커우-짱 시장은 푸타익 구시가지와 함께 

나루터는 물론 배 위에도 붐비는 포구를 형성했고 수 

세기 동안 상인들을 불러들였으며, 옛 응에안과 외국 

상선, 주변 지역 과의 무역 및 상업을 연계하는 중요한 

연결고리를 형성하였다.

람강에 붙어 있는 여러 강줄기들은 찌에우커우-푸

타익 포구에서의 상업 활동과 밀접하게 관련이 있었는

51)　『흠정월사통감강목』, p.802.
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1. 타인호아-응에안-하띤 지역의 무역항(기원초-20세기)

“Sông Lam hợp với sông La, chảy qua bến Triều 

Khẩu. Đến đây có sông Phù Thạch, phía đông có bến 

đò là chỗ cư trú của khách buôn phương Bắc, nhà 

cửa thuyền bè tấp nập, gọi là phố Phù Thạch.”52)

Hàng hóa trao đổi phục vụ nhu cầu của nhân 

dân địa phương, đồng thời buôn bán với các 

khách thương nước ngoài như Trung Quốc, Nhật 

Bản, và các tàu buôn của Đông Nam Á.

Nhà truyền giáo Alexandre de Rhodes khi 

sinh sống ở vùng Lạch Bạng - Ba Làng, ông đã đi 

khắp nơi truyền giáo và quan sát thấy rằng: “Các 

thương gia ngoại quốc có cả người Nhật và người 

Tàu, họ vẫn tới buôn bán tại các bến An Nam.”53)

Nhật Bản là quốc gia hải đảo, có truyền thống 

giao thương trên biển từ lâu đời. Cho đến thời 

kỳ Châu Ấn thuyền (Shuinsen) của Nhật Bản 

(1592-1635) thì hoạt động giao thương trên biển 

của Nhật Bản phát triển vô cùng mạnh mẽ. Các 

thương thuyền Nhật Bản đã tràn xuống buôn bán 

trực tiếp với khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh với 

các thương nhân phương Tây. Nhật Bản đã xác 

lập được vị trí kinh tế khá quan trọng trong hệ 

thống thương mại châu Á. Đối với Đại Việt, Nhật 

Bản đã giữ được mối quan hệ với cả chính quyền 

chúa Trịnh - Đàng Ngoài và chính quyền chúa 

Nguyễn - Đàng Trong. Trong đó, vùng Triều Khẩu 

- Phục Lễ cũng là nơi mà người Nhật đến buôn 

bán và sinh sống.

Nhà nghiên cứu người Pháp J.H.Peyssonnaux 

đã đề cập đến mối giao thương giữa Nhật Bản và 

Việt Nam: 

“Những cuộc du hành đường xa từ Nhật Bản đến 

52)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, �
tr.193.

53)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, sđd, 
tr.74.

데 즉 상선들을 찌에우커우-푸타익으로 불러들이고 반

면에 찌에우커우-푸타익에서는 다른 곳으로 아주 편리

하게 오고갈 수 있게 하였다. 람강과 여러 강줄기들의 

관계에 대하여 『대남일통지』는 다음과 같이 기록하고 

있다.

람강은 라강과 합류하여 찌에우커우 포구로 흘러간다. 이

곳에 이르면 푸타익강이 있고 동쪽에는 나루터가 있는데 

북방 장사꾼의 거주지이며 주택과 배들로 붐볐는데 ‘푸타

익 거리’라고 불렀다.52)

물물교환은 지역 주민들의 수요를 충족시켰고 동시

에 중국, 일본 및 동남아의 상선과 같은 외국 상인과 장

사를 하였다.

알렉상드르 드 로데(Alexandre de Rhodes) 선교사

가 락방-바랑 지역에서 살 때 그는 전국에 선교를 위하

여 다니면서 관찰하였는데 “일본인과 중국인을 포함한 

외국 상인들이 안남의 각 포구에서 장사를 하는 것”53)

을 직접 목격했다고 한다.

일본은 섬나라로 바다에서의 무역 전통이 오래된 나

라이다. 일본의 주인선 시대(1592-1635)에 이르기까지 

일본의 해상 무역활동은 아주 강력하게 발전하였다. 일

본 상선들은 동남아 지역과 직접 교역을 휩쓸었고, 서

양 상인들과 경쟁하였으며 아시아 무역체계에서 아주 

중요한 경제적 위치를 확립하였다. 대월국에 대해 일본

은 당쫑의 찐 왕가와 당응와이의 응우옌 왕가의 관계를 

유지하고 있었다. 그 중 찌에우커우-푹레 지역은 일본

인들이 와서 생활하고 장사하던 곳이다.

프랑스 학자 피손나우(J.H.Peyssonnaux)는 베트남과 

일본 사이의 무역에 대하여 다음과 같이 언급하고 있다. 

52)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.193.

53)　�Alexandre de Rhodes, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『당응와이 왕국의 역사』, 
과학사회출판사, 2016, p.74.
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1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

An Nam đã bắt đầu từ thế kỉ 15, thời kỳ mà người 

Nhật Bản theo gương người Trung Hoa đóng những 

tàu biển lớn. Người Nhật Bản ở các cảng xứ An Nam 

(Trung Kỳ) mà đặc biệt ở vùng Trung và Bắc xứ Trung 

Kỳ, ở Faifo (Hội An), ở Tourane (Đà Nẵng) và ở Vinh, 

những nơi họ thường lui tới đều đặn từ đầu thế kỉ 

17, có thể ngay trước năm 1600. Thực sự, nước Nhật 

và nước Đại Việt được nối liền bởi hai tuyến đường 

hàng hải, một tuyến từ Nagasaki đến Faifo - Hội An, 

một tuyến từ Nagasaki đến Vinh,... Nếu những sự liên 

quan giữa người Nhật Bản với Faifo đã được nghiên 

cứu nhiều, thì những liên quan giữa họ với Vinh lại 

ít được biết đến. Chúng tôi chỉ biết rằng những tàu 

buôn Nhật Bản ghé vào vùng Bắc Trung Kỳ hiện nay, 

đã thả neo phía trên thành phố Vinh, ở chợ Phục Lễ, 

huyện Hưng Nguyên, ở đó một ông quan đã cấp giấy 

phép cho họ chuyên nghề buôn bán.”54)

Theo tài liệu cổ của Nhật Bản do Noёl Péri 

nghiên cứu thì các thương gia Nhật Bản là 

Funamoto Yaheiui, Araki Sotaro được cấp Shuinsen 

đến buôn bán ở Thuận Quảng từ năm 1592.55) Như 

vậy, thương nhân Nhật Bản đã thường xuyên lui 

tới các thương cảng Hội An, Đà Nẵng và Triều 

Khẩu (Vinh) vào thời kì Châu Ấn thuyền phát 

triển mạnh mẽ.

Liên quan đến việc giao thương giữa Nhật Bản 

với bến cảng Triều Khẩu-Phục Lễ đã được nhà 

nghiên cứu Trần Bá Chí công bố rất nhiều tư liệu 

của Nhật Bản, như Ngoại phiên thông thư, Dị 

quốc nhật ký, Thư hàn bình phong, Dị quốc vãng 

lai,...56)Qua các tư liệu trên cho biết người Nhật đã 

54)　�Những người bạn cố đô Huế, tập 20, năm 1933, Nxb Thuận Hóa, 
2006, tr.344-347.

55)　�Noel Péri, Essai sur les relations Japon et de L’Indochine aux XVIe 
et XVIIe Siècles, BEFEO, T.23, 1923, tr.2. (Dẫn theo Đỗ Bang, Phố 
cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ 17-18, Nxb Thuận Hóa, 1996, tr.26)

56)　�Trần Bá Chí, Tài liệu Hán Nhật Bản về buôn bán với Đại Việt thế 
kỉ 16-18, Thông báo Hán Nôm học, 1998, tr.50-54.

일본에서 안남까지 아주 먼 여행은 일본인들이 중국인

을 따라 큰 배를 건조하던 때인 15세기 초부터 시작되었

다. 일본인은 안남 특히 북중부와 중부 중심부의 지역으로 

호이안(Faifo), 다낭(Tourane)과 빈(Vinh) 지역의 각 항

구에 머물렀고, 그들이 자주 들렀던 이곳은 17세기 초 즉 

1600년 직전부터는 주기적으로 방문하였다. 실제로 일본

과 대월국은 두 개의 항로로 연결되었는데, 하나는 나가사

키에서 호이안까지의 항로이고, 다른 하나는 나가사키에

서 빈까지의 항로였다. 일본인과 호이안과의 관계에 대하

여 많은 연구가 있다고 한다면 그들과 빈과의 관계는 적게 

알려진 편이다. 우리는 일본 상선이 지금의 북중부 지역에 

도착했고, 빈시에 닻을 내리고 흥응우옌현 푹레 시장에 머

물렀으며 그곳에서 관리가 그들에게 장사를 하도록 허가

서를 발급했다는 것만을 알 뿐이다.54)

노엘 페리가 연구한 일본 옛 자료에 따르면, 일본 상

인 후나모토 야헤이(Funamoto Yahei)와 아사키 소타

로(Araki Sotaro)가 주인선(Shuinsen, 朱印船)의 허

가를 받아 투언꽝에 1592년부터 장사를 하려고 왔다고 

한다.55) 그래서 일본 상인들은 슈인센이 강력하게 발전

했을 때 수시로 호이안, 다낭과 찌에우커우(빈) 무역항

에 드나들었다는 것을 알 수 있다.

일본과 찌에우커우-푹레 항구와의 교역관련 전문 연

구가인 쩐바찌(Trần Bá Chí) 학자가 『외편통서(Ngoại 

phiên thông thư)』, 『이국일기(Dị quốc nhật ký)』, 

『서한병풍(Thư hàn bình phong)』, 『이국왕래(Dị 

quốc vãnglai)』 등과 같은 아주 많은 일본 자료를 발표

하였다.56) 이 자료를 통하여 일본인들이 16세기 말에서 

17세기까지 응에안성 흥응우옌현의 푹레에 거주지를 

54)　�『고도 후에의 친구들』, 1933년 20회, 투언호아출판사, 2006, pp.344-
347.

55)　�Noel Péri, 「16 세기와 17 세기 일본과 인도 차이나의 관계에 관한 에세
이」, BEFEO, T.23, 1923, p.2.(도방, 『17-18세기 투언꽝 지역 항구거리』, 
투언호아 출판사, 1996, p.26.) 

56)　�트론바치, 「16세기에서 18세기까지 대베트남 무역에 관한 한중 문학」, 
한놈학습발표, 1998, pp.50-54.
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mở phố sinh sống và buôn bán ở Phục Lễ, huyện 

Hưng Nguyên, Nghệ An từ cuối thế kỉ 16 đến thế 

kỉ 17.

Theo tài liệu Ngoại phiên thông thư, từ cuối thế 

kỉ 16, người Nhật đã dựng phố buôn bán tại xã 

Phục Lễ. Trong giai đoạn cấm vận giữa Nhật Bản 

và Trung Hoa trước đó (1368-1567), giao thương 

Nhật - Trung gặp nhiều khó khăn, gián đoạn. Các 

thương nhân Nhật và Hoa đều phải lén lút vượt 

biển tìm thương trường trung gian để kinh doanh 

lợi nhuận, đó là lý do khiến người Nhật đã sớm 

mở phố buôn bán tại Hội An (Quảng Nam) và 

Phục Lễ (Hưng Nguyên, Nghệ An). Họ buôn bán 

thịnh vượng nhất vào giai đoạn Nhật Hoàng xóa 

cấm vận (1593-1616).

Cũng theo Ngoại phiên thông thư, việc mở phố 

chợ buôn bán ở Phục Lễ, huyện Hưng Nguyên đã 

được chúa Trịnh và chính quyền sở tại dành cho 

sự giúp đỡ ưu ái, có chính sách khuyến khích rõ 

rệt. Các thương nhân Nhật Bản chấp hành nghiêm 

túc các quy định và đóng thuế đầy đủ.

Theo tài liệu Dị quốc nhật ký và Thư hàn bình 

phong, chúa Trịnh đã cho các quan và dân giúp 

đỡ khi người Nhật gặp khó khăn. Đó là sự kiện vào 

ngày 6 tháng 6 năm Nhật Bản hiệu Khánh Trường 

thứ 14, ứng với triều Lê của Đại Việt là năm Hoằng 

Định thứ 10 (1609), thuyền Nhật Bản chở rất nhiều 

người và hàng hóa rời phố Phục Lễ, ra đến cửa 

Đan Nhai (tức Cửa Hội) thì gặp sóng dữ. Chủ 

thuyền là Giác Tàng (Suminokura) cùng 13 người 

cố gắng cứu thuyền, bị sóng lớn nhấn chìm chết. 

Khi thuyền chìm, quan quân địa phương hết lòng 

cứu hộ, cứu sống được 105 người, tâu lên chúa 

Trịnh Tùng. Phò mã Quảng Phú hầu nhận nuôi 19 

người, Hoa công nhận nuôi 39 người, Văn Lý hầu 

nhận nuôi 26 người, Hoa quận công, Liêm quận 

công cũng nhận nuôi, mọi nạn nhân đều được 

chu cấp cơm áo chu đáo. Trong đó có một người 

열고 장사를 하였다는 것을 알 수 있다.

『외편통서』에 따르면, 16세기 말부터 일본인이 푹레

촌에 상가를 세웠다. 그 전에 중국과 일본의 금수조치 

기간(1368-1567) 동안 일본과 중국의 교역은 어려움에 

직면하여 단절되어 있었다. 일본과 중국의 상인들은 이

윤을 추구하기 위하여 몰래 바다를 건너 중간 거래처를 

찾았고, 그것은 일본 사람들이 일찍이 호이안(꽝남성)

과 푹레(흥응우옌, 응에안성)에 상가를 열게 된 이유였

다. 그들은 일왕이 금수조치(1593-1616)를 해제한 시

기에 가장 왕성하게 장사를 하였다.

역시 『외편통서』에 따르면, 흥응우옌현 푹레에서 상

가를 개설한 일은 찐 군주와 해당지역 관청의 도움과 

우대 등 분명한 장려정책이 있었기 때문이며 일본 상인

들은 각 규정을 엄격하게 준수하고 세금을 충분히 납부

하였다.

『이국일기』와 『서한병풍』에 따르면, 찐 군주는 관

리와 백성들에게 일본인이 어려움을 만나면 도와주라

고 하였다. 일본 게이초 14년 당시 대월국은 레 왕조 홍

정(Hoằng Định, 弘定) 10년(1609)으로 이해 6월 6일

에 사건이 벌어졌는데, 일본 선박이 많은 사람과 물품

을 싣고 푹레 포구를 떠나 단냐이(Đan Nhai, 끄어호

이)에 이르렀을 때 태풍을 만났던 것이다. 수미노쿠라

(Suminokura) 선주와 13명이 배를 구하려고 애를 썼

지만 큰 파도에 밀려 좌초되고 죽었다. 배가 침몰할 때 

지방 관군들은 정성을 다해 그들을 구했고, 결국 105명

의 생명을 구한 다음 찐뚱(Trịnh Tùng) 왕에게 보고

했다. 그리하여 부마 꽝푸허우(Quảng Phú hầu)가 19

명, 호아꽁(Hoa công)이 39명, 반리허우(Văn Lý hầu)

가 26명, 호아꿘꽁(Hoa quận công)과 리엠꿘꽁(Liêm 

quận công) 역시 난민을 받아서 모든 난민에게 먹을 

것과 옷가지를 지급했다고 한다. 그들 중 한 일본 처자

가 있었는데, 리엠꿘꽁의 양녀가 되었고, 후에 형부 랑

중(郎中)의 직에 오른 응우옌니으타익(Nguyễn Như 

Thạch, 1579-1662)에게 시집을 보냈다.
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1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

con gái Nhật Bản được làm con nuôi của Liêm 

quận công, về sau được gả cho Hình bộ lang trung 

Nguyễn Như Thạch (1579-1662).

Sự kiện này sau được các quan nhà Lê - Trịnh 

viết thư gửi sang Nhật Bản thông báo, đồng thời 

giữ tình giao hảo, buôn bán giữa hai bên, cùng 

thương nhân Nhật Bản xem xét buôn bán, đã trình 

và cấp bằng chứng thực của nha môn để tiện việc 

tới lui buôn bán vào các năm 1610, 1624.57)

Tàu buôn của người Hoa cũng đến đây buôn 

bán, chủ yếu vào giai đoạn từ cuối thế kỉ 17 sau 

khi nhiều người Minh không phục tùng Mãn 

Thanh mà rời bỏ Trung Quốc đi phiêu tán, một 

phần họ đến Nghệ An. Từ cuối thế kỉ 18 thì có 

thuyền buôn của Hải Nam đã kéo sang Việt Nam 

buôn bán ngày càng nhiều. 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục 

có viết: 

“Trước đây khách buôn phương Bắc đến buôn bán, 

chỉ cho trú ngụ ở châu Vân Đồn, châu Vạn Ninh 

thuộc Yên Quảng và xã Cần Hải, Hội Thống, Triều 

Khẩu thuộc Nghệ An, không được ở lẫn với dân. Lúc 

ấy, dân ở châu Vạn Ninh nhiều người phiêu tán, nên 

cũng có khách buôn nhân tiện chiếm ở trú ngụ ngay 

cả chỗ đất bỏ không, lại có nhiều người mở phố xá 

ở Vĩnh Đại và Triều Khẩu. Vì thế chính quyền Đàng 

Trong mới hạ lệnh cho quan trấn xứ sở tại dẫn đưa 

ra cảnh thổ (khu đất giáp biên giới), xếp đặt cho họ ở 

riêng ra như trước.”58)

Người Hoa và người Nhật buôn bán rất nhiều 

mặt hàng. 

57)　�Phan Thanh Hải, Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản thế kỉ 16-
17 nhìn từ 35 bức văn thư ngoại giao, in trong Việt Nam trong 
hệ thống thương mại châu Á thê kỉ 16-18, Nxb Thế giới, 2007, 
tr.237-239.

58)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Nxb Giáo dục, 1998, tr.902.

이 사건은 후에 레 왕조와 찐 군주의 관리들이 일본

에 통보하는 동시에 친교 및 양측의 교역을 유지하게 

되어 일본 상인과 함께 무역을 살피고, 1610년과 1624

년에 왕래를 편하게 하기 위하여 관청에 보고하고 증명

서를 발급받도록 하였다.57)

중국인들의 상선 역시 이곳에 와서 장사를 했는데, 

주로 만주의 청나라에 복종하지 않는 많은 명나라 사

람들이 피난하던 17세기 말부터였고, 그들 중의 일부

가 응에안에 왔다. 18세기 말부터는 해남도의 상선들

이 베트남에 와서 교역하는 일이 날로 많아졌다. 이와 

관련하여 『흠정월사통감강목』은 다음과 같이 기록하

고 있다.

전에 북방의 장사꾼들은 응에안 성의 껀하이, 호이통, 찌

에우커우와 옌꽝(Yên Quảng)의 번돈, 반닌에서만 거주하

고 장사했으며, 주민들과 섞여 살지 않았다. 그때 반닌 주

민 상당수가 피난민이었는데, 그로 인해 장사꾼들이 그것

을 이용하여 황무지를 차지하고 거주하였으며, 게다가 많

은 사람들이 빈다이(Vĩnh Đại)와 찌에우커우에 상가를 열

었다. 그래서 당쫑의 조정에서는 해당지역 관군에게 명령

하여 그들을 국경 지대로 보내고 전처럼 그들이 따로 거주

하도록 조치하였다.58)

중국인과 일본인이 아주 많은 상품을 거래했다.

16-18세기 기간은 레 왕조와 막 왕조, 찐 군주와 응

우옌 군주 간의 계속되는 내전 단계였고, 그래서 대월 

시장에 판매하는 일본의 상품은 주로 도검류, 무기와 

구리였다. 그들은 주로 은을 가지고 와서 비단, 침향목, 

칠기 상자, 호박, 크리스털 등을 사들였다.

중국인들이 가져오는 상품은 보통 한약재, 중국비단, 

57)　�판탄하이, 『16 세기 1717년 베트남과 일본의 관계를 알 수 있는 35개의 
외교 서한, 16-18 세기 아시아 무역 시스템에서 베트남에서 인쇄』, 세계
출판사, 2007, pp.237-239.

58)　�응우옌 왕조 사관, 『관습을 통한 베트남 사람들의 역사 주장』, 교육출판
사, 1998, p.902.
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Thế kỉ 16-18 là giai đoạn nội chiến Lê - Mạc, 

Trịnh - Nguyễn liên miên, nên hàng hóa của Nhật 

Bản bán sang thị trường Đại Việt chủ yếu là gươm 

đao, vũ khí và đồng. Họ chủ yếu đem bạc đến 

đây mua tơ lụa, gỗ trầm hương, hộp sơn mài, hổ 

phách, thủy tinh,...

Hàng hóa của người Hoa mang sang thường có 

thuốc Bắc, vóc lụa gấm Tàu, mực bút Tàu, sách 

Tàu, trà Ô Long, sâm Cao Ly,... và họ mua các 

mặt hàng địa phương để buôn bán khắp nơi.

Hàng hóa địa phương gồm các loại nông lâm 

thổ sản của vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh, có tơ tằm, 

lụa Châu Phong, vải thổ cẩm, mặt hàng lâm sản 

như kỳ nam, trầm hương, quế Quỳ Châu, ngà voi, 

xạ hương, mật ong, lông công, hải sản cá tôm, 

các mặt hàng thủ công như lưỡi cày, lưỡi cuốc 

Vân Chàng, Trung Lương, đồ mộc Thái Yên, nón 

thúng chợ Thượng, nón lá chợ Cồ, các mặt hàng 

nông sản như đường mía, đường phèn, miến Bùi 

Xá, nước mắm Vạn Phần, tương Nam Đàn, mật 

Phù Long, rượu Phục Lễ,... 

Ngoài ra, gốm sứ có lẽ cũng là một mặt hàng 

của khu vực này. Theo kết quả khảo sát của 

đoàn nghiên cứu Khoa Lịch sử, Trường Đại học 

KHXH&NV-ĐHQGHN và Trường Đại học Nữ 

Chiêu Hòa Nhật Bản tại đền Phục Lễ tìm được 

một số đồ sành, sứ và gốm men Việt Nam và 

Trung Quốc thuộc niên đại thế kỉ 16-18.59)

Cùng với các bến thuyền xung quanh như bến 

Triều Khẩu, bến Phục Lễ, hàng hóa ở đây còn 

được các thương nhân thu gom vận chuyển đến 

các tàu lớn đậu chờ hàng ở các khu cảng lớn lân 

cận như Hội Thống, Cửa Sót, Lạch Bạng,... hoặc 

đưa ra bắc, đặc biệt còn thường xuyên giao lưu 

59)　�Nguyễn Văn Anh, Hệ thống cảng, cảng thị ở lưu vực sông Lam: 
tư liệu, nhận thức và vấn đề, in trong Biển với lục địa - Vai trò 
và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung, Nxb 
ĐHQG Hà Nội, 2018, tr.408.

중국 먹과 붓, 중국 서적, 우롱차, 고려 인삼 등이었고 

그들은 지방의 각종 산물을 사서 각지로 판매하였다.

지역의 상품으로는 타인호아-응에안-하띤 지역의 농

림 토산품으로 비단실, 쩌우퐁 비단, 브로케이드 양단 

및 침향목, 침향, 꾸이쩌우의 계피 등과 같은 임산물, 

상아, 사향, 꿀, 공작새 깃털과 생선, 새우 등의 해산

물, 번짱(Vân Chàng)과 쭝르엉(Trung Lương)의 곡

괭이, 쟁기 같은 수공품, 타이옌(Thái Yên)의 목제품, 

트엉(Thượng) 시장의 원형 삿갓, 꼬(Cồ) 시장의 삿

갓, 흑설탕, 백설탕, 부이싸(Bùi Xá)의 당면, 반펀(Vạn 

Phần)의 액젓, 남단(Nam Đàn)의 간장, 푸롱(Phù 

Long)의 꿀, 푹레의 술 등과 같은 농산물이었다.

이밖에 도자기도 아마도 이 지역의 상품이었을 것이

다. 하노이 인문사회대학 역사학과와 일본 소화여자대학

교 연구단의 푹레 사당에서의 조사결과에 따르면 16-18

세기의 중국과 베트남의 도자기를 발견했다고 한다.59)

상인들은 찌에우커우, 푹레 포구와 같은 주변 포구

와 더불어 이곳의 상품들을 수매하여 호이통, 끄어솟, 

락방 등 인근의 큰 포구에서 상품을 기다리며 정박하고 

있는 큰 배로 운송하기도 하고 특히 북부지역의 당쫑의 

포구들과는 상시적으로 교류하였다.

람강은 여러 큰 강줄기가 모여서 물살이 세기 때문

에 매년토사가 밀려 내려가서 배가 오가는 데에 어려움

이 발생하였는데 상인들의 강가의 상점과 거주지도 마

찬가지였다. 그래서 일본인들이 점차 푹레를 떠나갔다. 

그러나 이곳을 가장 많이 떠난 것은 아마도 일본 막부

가 일본인의 출항금지령(Sakoku)을 내린 이후인 대략 

17세기 중반부터이다. 그리고 그때부터 푹레의 상업 활

동은 현저히 줄어들었다. 지금까지도 흥응우옌 지역의 

주민들은 일본 간에이(寛永, 1624-1643) 시대의 동전

을 자주 줍고 있다.

59)　�응우옌반안, 「항구 시스템, Lam강 유역의 항구 도시 : 대륙과 함께 바
다에 표시된 데이터, 인식 및 문제」, 『중부 강 유역에서의 교류의 역할과 
네트워크』, 하노이국립대학교, 2018, p.408.
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với các bến cảng Đàng Trong.

Do sông Lam có nhiều nhánh lớn dồn nước 

chảy xoáy gây nên lở đất hàng năm, gây ra những 

khó khăn cho tàu thuyền đi lại cũng như các khu 

cư trú, cửa hiệu bên sông của khách thương, vì 

vậy người Nhật cũng dần rút khỏi Phục Lễ. Tuy 

nhiên, đợt rút khỏi đây đông nhất có lẽ từ khoảng 

giữa thế kỉ 17 sau khi lệnh cấm người Nhật xuất 

cảnh (Sakoku) của Mạc Phủ Nhật Bản ban hành. 

Và từ đó, hoạt động giao thương của bến Phục Lễ 

cũng giảm hẳn.

Cho đến nay, người dân ở khu Hưng Nguyên 

vẫn hay nhặt được những đồng tiền niên hiệu 

Khoan Vĩnh của Nhật Bản (1624-1643). Trong 

Nghệ An kí có viết về khu vực núi Lam Thành có 

miếu Tuyên Nghĩa, cạnh miếu có cái ao. Tương 

truyền đây là chỗ người Tàu giấu của. Trâu ra 

ngâm bùn trong ao thỉnh thoảng có đồng tiền 

dính ở lông.60) Đây có lẽ là tiền đồng mà các nhà 

buôn Trung Hoa mua lại của Nhật Bản mang sang 

bán cho chúa Trịnh - chúa Nguyễn từ nửa cuối 

thế kỉ 17.

Cuối thế kỉ 19, đất xã Phục Lễ bị lở, nước cuốn 

trôi sạch, tên làng Phục Lễ-Triều Khẩu bị xóa hẳn 

trên bản đồ thời Đồng Khánh (1885-1889), mất đi 

dấu tích của một thương cảng sầm uất một thời.

60)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An kí, sđd, tr.142.

『예안기』에는 람타인산에 뚜엔응이아(Tuyên Nghĩa)

의 묘가 있고, 묘 옆에는 연못이 있다. 이곳에는 중국인

이 재물을 감춘 곳이라는 설이 있다. 물소가 연못의 진

흙에 들어갔다 나오면 가끔 털에 동전이 묻어나온다고 

기록하고 있다.60) 이것은 아마도 17세기 말 일본 물건

을 사서 찐 군주와 응우옌 군주에게 팔려는 중국 상인

들의 동전으로 추측된다.

19세기 말에 푹레 땅이 무너져 내려 물에 휩쓸려 사

라졌으며, 푹레-찌에우커우라는 지명도 동경시대(1885-

1889) 지도에서 사라졌고, 한때 번창했던 무역항의 흔

적도 사라졌다.

60)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.142.
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Đô thị Vinh - cảng Bến 

Thủy nằm ở hạ lưu châu 

thổ sông Lam, cách bờ 

biển hơn 10km. Từ xa xưa, 

đã có một số tuyến đường 

thủy, đường bộ thuận lợi 

di chuyển từ Vinh sang đất Lào theo sông Hiếu, 

sông Con Cuông hay đường núi từ lưu vực sông 

Lam qua vùng Lục Dã, Môn Sơn rồi theo thung 

lũng giữa hai dãy núi Thiên Nhẫn phía đông và 

Giăng Màn phía tây, chạy vào lưu vực sông Ngàn 

Phố và Ngàn Sâu,.. và từ Vinh đi ra biển cũng đã 

có tuyến đường qua Cửa Lò, Cửa Hội.

Từ cuối thế kỉ 18, trấn trị Nghệ An chuyển về 

Yên Trường (tức Vinh - Bến Thủy). Sách Nghệ 

An chí cho biết: “Từ sau khi đánh thắng quân 

họ Nguyễn (1774-1775), trấn trị Nghệ An chuyển 

dần về Yên Trường. Lúc đầu ty Hiến sát đóng ở 

Rú Thành nơi trấn trị cũ, ty Thừa chính đóng ở 

Sa Nam (huyện lỵ Nam Đàn), sau chuyển về Hà 

Trung (Kỳ Anh), ty Trấn thủ thì ở Yên Trường gần 

Vĩnh Doanh.”

Thời Gia Long năm 1804, đã cho xây thành 

trấn Nghệ An trên vùng đất Vĩnh Doanh, Yên 

Trường (tức Vinh ngày nay). Từ lúc đó, khu đô 

thị Vinh - Bến Thủy nằm ở vị trí bên sông Lam 

và sông Cửa Tiền, phố chợ mọc lên chen chúc, 

ngày càng sầm uất.

Tại lỵ sở Vinh có tới 10 cái chợ lớn nhỏ, trong 

đó có chợ Yên Trường được Đại Nam nhất thống 

chí nhắc đến: “Chợ Yên Trường có tên nữa là chợ 

Vĩnh, ở ngoài cửa nam của tỉnh thành, điếm xá 

trù mật, buôn bán đủ thứ.”61)

Theo Thiên nam tứ chi lộ đồ thì chợ này đã 

có từ thời Lê, đến thế kỉ 19 còn gọi là chợ Yên 

61)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.212.

2) �Đô thị cổ Vinh�
- Bến Thủy

빈(Vinh) 구시가지와 벤

투이(Bến Thủy) 포구는 바

다에서 10㎞ 이상 떨어진 람

강 삼각주의 하류에 위치하

고 있다. 옛날부터 빈에서 라

오스로 가는 히에우(Hiếu)강

과 꼰꾸옹Cuông)강을 따라서 또는 람강 유역에서부터 

룩자(Lục Dã), 몬썬(Môn Sơn) 지역을 지나 동쪽의 티

엔년(Thiên Nhẫn) 산맥과 서쪽의 쟝만(Giăng Màn)

산맥 사이의 계곡을 따라서 응안포(Ngàn Phố)강, 응안

써우(Ngàn Sâu) 강 유역으로 들어가는 편리한 수로 및 

육로 교통이 있었고, 빈에서 바다로 나가는 길 역시 끄

어로, 끄어호이를 통하는 바닷길이 있었다.

18세기부터 응에안의 관청이 옌쯔엉(Yên Trường, 

빈-벤투이)으로 이전하였다. 『예안지(乂安誌)』에는 응

에안 관청의 이전과 관련하여 다음과 같이 기록하고 

있다.

응우옌 군주의 군대에 승리한 후(1774-1775), 응에안의 관

청을 점차 옌쯔엉으로 이전했다. 초기에는 옛 관청 소재지 

주타인(Rú Thành)에 있던 헌찰사를, 후기에는 사남(Sa 

Nam, 남단현)에 있던 승정사를 하쭝(Hà Trung, 끼아인)

으로 이전하고, 진수사는 빈조아인(Vĩnh Doanh)에 가까

운 옌쯔엉으로 이전하였다.

1804년 쟈롱 황제 때 옌쯔엉(현재의 빈)의 빈조아인

에 응에안성을 건설하도록 하였다. 그때부터 빈-벤투이

의 구시가지가 람강과 끄어띠엔강 변에 위치하게 되었

고, 시장이 우후죽순처럼 생겨나며 날로 번창하였다.

빈 읍내에는 크고 작은 10개의 시장이 있었고 그 중 

옌쯔엉 시장에 대하여 『대남일통지』에서는 다음과 같

이 설명하고 있다.

옌쯔엉 시장의 다른 이름은 빈 시장으로, 성 남문 밖에 있

2) �빈 구시가지와 
벤투이
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Trường. Chợ Vĩnh là chợ phiên lớn nhất thị trấn 

Nghệ An. Năm 1808, chợ rất sầm uất trên bến 

dưới thuyền, phía sau chợ là nhánh sông Cả, các 

sản vật miền núi, biên giới theo sông đổ về đây, 

các loại mặt hàng đều có.62)

Theo hai nhà truyền giáo người Pháp là Billier 

và Sectiro đến Vĩnh Doanh năm 1750 thì đã thấy: 

“Chợ Vĩnh ở sát ngoài thành Vĩnh Doanh, có phố 

xá người Việt, người Hoa, người Chà Và (Java) 

buôn bán và bắt đầu có đường phố chợ, có khu 

dân cư, trại lính, khu hành chính. Khu này kéo 

dài mãi đến khu thủy quân (giáp thủy) nối liền 

hai vùng Yên Trường và Vĩnh Yên.”63)

62)　Huỳnh Thị Dung, Chợ Việt, Nxb Từ điển báchkhoa, 2011, tr.203.

63)　�Dẫn theo tài liệu Khái quát lịch sử Vinh - Bến Thủy của Bùi 
Thiết, Tài liệu lưu trữ phòng Bảo tồn Bảo tàng, Ty Văn hóa Nghệ 
An, tr.72.

었으며, 주택과 상점이 울창했고, 각종 상품을 거래했다.61)

『천남사지로도(天南四至路圖)』에 따르면 이 시장은 

레 왕조 때부터 존재하였고, 19세기에 옌쯔엉 시장으로 

불렸다. 빈 시장은 응에안진(鎭)에서 가장 큰 시장이었

다. 1808년에는 시장이 부두와 배 위에서 아주 번창하

였고, 시장의 뒤는 까강의 지류로, 강을 따라 국경이나 

산악 지방의 산물이 이곳으로 모여들어 모든 종류가 다 

있었다고 한다.62)

1750년 빈조아잉에 도착했던 빌리에르(Billier)와 섹

티로(Sectiro)라는 두 프랑스 선교사는 시장의 풍경을 

다음과 같이 설명하고 있다.

61)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.212.

62)　후인티중, 『베트남 시장』, 바흐코아어사전출판사, 2011, p.203.

Hình 19. Chợ Yên Trường còn có tên là chợ Vĩnh, nay là chợ Vinh
그림 19. 옌쯔엉 시장.현재는 빈 시장으로 불린다.
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Có thể thấy, từ đầu thế kỉ 18, cùng với sự nhộn 

nhịp của phức hệ bến cảng Triều Khẩu - Phục Lễ 

- Phù Thạch thì chợ Yên Trường bên sông Cửa 

Tiền đổ ra sông Lam đã là một tiểu cảng vệ tinh, 

trung tâm thu gom hàng hóa tích cực. Ở nơi này 

ngoài người Việt làm ăn buôn bán, còn có người 

Hoa, người Chà Và, người phương Tây (người 

Pháp), người Nhật,... đến thu mua hàng hóa khá 

sầm uất.

Đến đầu thế kỉ 19, lỵ sở Nghệ An được tập 

trung trong một địa điểm, là điều kiện thuận lợi 

để đô thị Vinh - Bến Thủy phát triển. 

Đến triều Minh Mệnh (1820-1840), người Minh 

Hương ở Phù Thạch được lệnh chuyển đến vùng 

đất Vĩnh Doanh, Yên Trường. Họ Quan, họ Quách, 

họ Đàm kéo hết sang đó, dựng đền Quan Công 

phía tây thành Vinh (1837), còn một số người 

빈 시장은 빈조아인성 밖에 붙어 있었고, 베트남인, 중국

인, 자바인 상가가 있었고, 시장이 시작되는 길목에서부터 

거주지, 초소, 행정구역이 있었다. 이 지역은 옌쯔엉과 빈

옌(Vĩnh Yên)으로 연결되는 해군지역까지 뻗어 있었다.63)

18세기 초부터 찌에우커우-푹레-푸타익 복합 포구체

계의 번창과 함께 람강으로 흘러가는 끄어띠엔 강가의 

옌쯔엉 시장은 위성 포구로, 적극적으로 상품을 모으는 

중심지였다고 할 수 있다. 이곳에는 장사하는 베트남 

사람 외에도 중국인, 자바인, 서양인(프랑스인), 일본인 

등이 와서 왕성하게 상품을 구매하였다.

19세기 초에 이르러, 응에안 지역에서는 한 지점이 

두각을 타냈는데 그곳은 바로 도시발전에 수월한 여건

을 지닌 ‘빈-벤투이’라는 도시였다.

63)　부이티엣, 『빈-벤 투이의 역사 개괄』, 응에안 문화소의 자료실, p.72.

Hình 20. Vị trí cảng Bến Thủy và chợ Yên Trường ở đô thị cổ Vinh
그림 20. 벤투이 포구와 옌쯔엉 시장

Sông Lam
람강

Sông Cửa Tiền

끄에띠엔강

Cảng Bến Thủy
벤투이 포구

Chợ Yên Trường
옌쯔엉 시장
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Minh Hương vẫn ở lại Phù Thạch tiếp tục buôn 

bán và làm nông nghiệp. 

Vào giai đoạn thế kỉ 18-19, sự tiếp xúc với các 

nước phương Tây có nhiều chuyển biến tốt đẹp. 

Tàu thuyền phương Tây vào từ Cửa Hội để đến 

các khu cảng Bến Thủy, chợ Vĩnh lấy hàng. Từ 

cảng Bến Thủy, chợ Vĩnh, thuyền ghe ngược sông 

Lam lên Phù Thạch, hoặc Sa Nam là trung tâm. 

sở cũ có các hoạt động buôn bán truyền thống,.. 

tạo mối liên kết trong hoạt động giao thương trên 

dòng sông Lam.

Theo kết quả báo cáo của Bảo tàng Nghệ An, từ 

năm 2012, người dân đã phát hiện được dấu vết 

một con tàu đắm của phương Tây tại khu vực hạ 

lưu sông Lam thuộc địa phận phường Bến Thủy, 

thành phố Vinh. Tháng 11/2012, Bảo tàng Nghệ 

An phối hợp với Viện khảo cổ học Việt Nam và 

Đại học Úc tiến hành khảo sát thăm dò vị trí và 

hiện trạng của con tàu đắm. Vị trí tàu đắm hướng 

ra biển, cách cầu Bến Thủy khoảng 500m, độ sâu 

khoảng 12m. Kích thước của tàu đắm chưa được 

xác định. Trên tàu có hai khẩu súng thần công 

cùng giá đỡ súng được trục vớt, xác định niên đại 

khoảng cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19, hiện nay đang 

trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An.64) Có thể đoán 

định đây là con tàu đã tham gia tuyến thương mại 

với khu vực Phù Thạch - đô thị Vinh - cảng Bến 

Thủy đang theo dòng sông Lam ra ngoài biển qua 

Cửa Hội thì gặp bão mà bị nạn.

Có thể thấy, cụm thương cảng Triều Khẩu và 

phố cổ Phù Thạch đã phát triển từ cuối thế kỉ 16 

đến thế kỉ 18, cùng có sự hỗ trợ của các chợ quán, 

bến thuyền ở Yên Trường, Vĩnh Doanh. Từ cuối 

thế kỉ 18 đến giữa thế kỉ 19, Phục Lễ - Triều Khẩu 

đã mất dần vị trí bến thuyền giao thương, lúc này 

64)　�Theo Báo cáo kết quả khảo sát tàu đắm ở hạ lưu sông Lam của 
Bảo tàng Nghệ An năm 2012.

민망황제(1820-1840 재위) 때 푸타익에 살던 민흐엉

(Minh Hương, 明鄕) 사람들은 빈조아인, 옌쯔엉으로 

이주하라는 명령을 받았다. 꽌(Quan)씨, 꽉(Quách)

씨, 담(Đàm)씨는 모두 그곳으로 이주했고, 빈 성곽의 

서쪽에는 관우의 사당을 지었다.(1837) 그리고 일부 민

흐엉 사람들은 여전히 푸타익에 남아서 장사하며 농사

를 지었다.

18-19세기에 들어 서방 국가들과의 접촉으로 긍정

적인 많은 변화가 있었다. 서양의 선박이 끄어호이를 

통하여 벤투이 포구로 와서 옌쯔엉 시장에서 상품을 

실었다. 벤투이 포구, 빈 시장에서 배를 타고 람강을 거

슬러 올라가면 푸타익 또는 옛날 읍내였던 사남에 이

르게 되는데 이곳은 전통적인 상업 활동을 통하여 람

강에서의 상업 활동을 연결하고 있었다.

응에안 박물관 보고서에 따르면, 2012년부터 주민들

이 빈 시의 벤투이 지역에 속한 람강 하류 지역에서 서

양의 침몰선 흔적을 발견하였다고 한다. 2012년 11월 

응에안 박물관은 베트남 고고학연구소, 호주대학과 함

께 침몰선의 위치와 상태에 대한 탐사를 진행하였다. 

침몰선은 바다를 향하고 있었고, 벤투이 다리로부터 약 

500m, 수심 12m의 위치에 있었다. 침몰선의 규격은 

확정할 수가 없었다. 배에 있던 두 개의 대포를 건져 올

렸고, 18세기 말에서 19세기 초로 연대를 확정했으며, 

현재 응에안성 박물관에 전시되어 있다.64) 이것은 무역

에 참가했던 선박으로 푸타익 지역에서 빈 시와 벤투이 

포구를 거쳐 람강을 따라 끄어호이를 통하여 바다로 나

가다가 폭풍을 만나 난파된 것으로 추정된다.

찌에우커우 무역항과 푸타익 구시가지는 옌쯔엉, 빈

조아잉에 있던 부두와 시장의 융성과 함께 16세기말부

터 18세기까지 발전했음을 볼 수 있다. 그러나 18세기 

말에서 19세기 중엽에 이르는 동안 푹레-찌에우커우는 

상업 포구로서의 위치를 점차로 잃어갔다. 이때 상업

64)　2012년 「응에안 박물관의 람강 하류의 난파선 조사 보고서」.
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có sự dịch chuyển sang các trung tâm giao thương 

khác và đó là sự hình thành của đô thị Vinh - Bến 

Thủy (đầu thế kỉ 19), tạo nên một hệ thống các 

trung tâm cảng, tiểu cảng sầm uất, góp phần phát 

triển mạng lưới buôn bán với các bến thuyền, các 

khu chợ lớn trong khu vực, đồng thời kết nối các 

thương thuyền tham gia vào các tuyến buôn bán 

với các thương cảng lớn lân cận như Hội Thống, 

Cửa Nhượng, Kỳ Anh hoặc xa hơn một chút như 

Hội An, Thanh Hà - Bao Vinh, Hà Tiên, Mỹ Tho 

Đại Phố, Sài Gòn - Chợ Lớn, Thăng Long, Phố 

Hiến, Domae,...

Nhưng mọi hoạt động giao thương của các bến 

cảng cũng theo quy luật lịch sử của nó. Do ảnh 

hưởng của tự nhiên, sự bồi lở của dòng sông Lam, 

sự dịch chuyển của dòng chảy nên những thương 

cảng, tiểu cảng xưa đã có sự thay đổi đáng kể. 

Hoạt động giao thương của cảng Triều Khẩu - Phù 

Thạch xưa đã dịch chuyển sang phía cảng Bến 

Thủy, cảng cửa Hội, tạo nên những luồng không 

khí thương mại mới mẻ hơn.  

의 중심지가 다른 곳으로 이동하였는데 바로 빈-벤투이 

포구가 형성된 것이다.(19세기 초) 작은 포구들과 포구

들 사이의 체계가 활발하게 형성되었고, 지역 내의 큰 

시장과 나루터와의 상업적 연계망이 발전하는 동시에 

상선들이 호이통, 끄어늬엉, 끼아인 등과 같은 인근의 

큰 상업항과 또는 더 멀리 호이안, 타인하-바오빈(Bao 

Vinh), 하띠엔(Hà Tiên), 미토(Mỹ Tho), 다이포(Đại 

Phố), 사이곤(Sài Gòn)-쩌런(Chợ Lớn), 탕롱(Thăng 

Long), 포히엔(Phố Hiến), 도매(Domae) 등과 거래에 

참여하도록 연결시켰다.

그러나 각 포구, 항구의 상업 활동 역시 그 역사의 

규칙을 따라야만 했다. 자연의 영향으로, 람강의 토사

가 쌓이면서 물길의 흐름이 바뀌고 이로 인하여 포구와 

작은 나루터는 현저히 바뀌게 되었다. 옛 찌에우커우-

푸타익 포구의 상업 활동은 벤투이 포구, 끄어호이 항

구 쪽으로 이동하였고 이곳에서 보다 새로운 상업 분위

기가 이루어졌다. 



072

1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

Cần Hải thường được 

gọi là cửa Cờn, nay thuộc 

địa phận huyện Quỳnh 

Lưu, là cửa sông Hoàng 

Mai đổ ra biển. Theo tập 

bản đồ hải cảng thế kỉ 15, 

Cửa Cờn có vị trí trên bản đồ là Càn Môn, được 

giải thích là cảng Bap, cảng Càn cổ.65)

Cửa Cờn vừa rộng và sâu, hai bên có hai dãy núi: 

bên bờ nam có núi Cờn, bờ bắc có núi Đồ, tạo nên 

vũng vịnh kín, thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu 

tránh gió bão. Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: 

“Cửa Cờn rộng 10 trượng, thủy triều lên sâu 7 thước, 

thủy triều xuống sâu 3 thước.”66)

Theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi có viết: 

“Toàn bộ người ngoại quốc không được tự tiện vào 

trong nội trấn, tất cả đều phải ở Vân Đồn, Vạn Ninh, 

Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, Thông Lĩnh, Phú 

Lương, Tam Kỳ, Trúc Hoa.”67) 

Có thể thấy, Cần Hải chính là một trong những 

cửa biển quan trọng nhất được triều Lê cho phép 

các tàu thuyền buôn và khách ngoại quốc neo 

đậu, buôn bán trong việc quản lý quốc phòng trị 

an và phát triển kinh tế thương mại của đất nước.

Hệ thống sông Hoàng Mai chính là tuyến thủy lộ 

chính kết nối khu nội địa Quỳnh Lưu, Nghệ An với 

bên ngoài qua hai cửa biển Cần Hải và Cửa Quèn. 

65)　�M. G. Dumoutier, Nghiên cứu bản đổ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15 (Étude sur un portulan Annamite du 15e siècle), Paris, 1896, 
bản đồ số 8, tr.44.

66)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, sđd, 
tr.207.

67)　�Nguyễn Trãi, Dư địa chí, bản dịch Hoàng Khôi, Nxb Văn hóa 
Thông tin, 1970, tr.845.

껀하이는 보통 끄어껀이

라고 불린다. 현재는 뀡리

우현에 속하는데, 호앙마이

(Hoàng Mai) 하구에서 바다

로 나간다. 15세기 항구지도

첩에 따르면, 끄어껀은 지도

상에서 깐몬(Càn Môn)으로 표시되고, 밥(Bap) 항구, 

깐고(Càn cổ) 항구라고 설명되어 있다.65)

끄어껀은 넓고 깊으며 양쪽에 산이 있다. 남쪽 바닷

가에는 껀(Cờn)산이, 북쪽 바닷가에는 도(Đồ)산이 있

어 잘 은폐된 만을 조성하였고, 배가 태풍을 피해 정박

하기에 편리했다. 『대남일통지』에는 다음과 같이 기록

되어 있다. 

끄어껀은 폭이 4.25m, 밀물 때는 약 3m, 썰물 때는 1.3m

이다.66)

응우옌짜이의 『여지지』에서 이렇게 기록되어 있다. 

모든 외국인은 자유롭게 진(鎭) 내부로 들어올 수 없고, 모

두 번돈, 반닌, 껀하이, 호이통, 호이찌에우, 통링, 푸르엉, 

땀끼, 쭉화에 머물러야 했다.67)

껀하이는 바로 레 왕조에서 국가의 상업, 경제개발 

및 국방, 치안 관리 하에 외국 상선과 외국인에게 정박

하고, 장사를 허용한 가장 중요한 항구 중 하나였다.

호앙마이강은 바로 응에안성 뀡리우 내륙과 외부의 

껀하이와 끄어꿴(Cửa Quèn) 하구를 연결하는 주 수로

이다. 부이즈엉릭(裴楊瓑)은 『예안기』에서 호앙마이강

을 이렇게 묘사하고 있다.

65)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 파리, 1896, 지도번
호 8, p.44.

66)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.207.

67)　�응우옌짜이, 호앙코이 역, 『여지지』, 문화통신출판사, 1970, p.845.

3) �Cảng biển 
Cần Hải

3) 껀하이 항구
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Hình 21. Vị trí cửa Cần Hải (cửa Cờn), cửa Quèn trong bản đồ hải cảng thế kỉ 15   
그림 21. 껀하이, 꿴 하구의 위치를 나타내는 고지도

Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch có miêu tả con sông 

này: “Sông Hoàng Mai trong huyện Quỳnh Lưu bắt 

nguồn từ núi Tam Lễ của huyện ấy, phía bắc đi qua 

các xã Hoàng Mai, Hương Cần rồi chảy ra biển. Phía 

nam đi qua phố Hoàng Sa ở Hoàng Mai và xã Hoàn 

Nghĩa rồi chảy ra Cửa Cờn (tức Cần Hải). Quãng sông 

ở phố Hoàng Sa hợp lưu với nhánh Lạch Quèn đổ ra 

biển qua Cửa Quèn.”68)

68)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An kí, sđd, tr.202.

꾸잉르우의 호앙마이강은 그 현에 있는 땀레(Tam Lễ)산

에서 발원하여 북으로는 호앙마이 마을과 흐엉껀(Hương 

Cần) 마을을 지나 바다로 나간다. 남으로는 호앙마이의 

황사(Hoàng Sa) 거리와 호안응이아(Hoàn Nghĩa) 마을

을 지나 끄어껀(즉 껀하이)으로 흘러간다. 황사 거리에 있

는 강 즈음에서 락꿴(Lạch Quèn) 강줄기와 합류하여 끄

언꿴을 통해 바다로 나간다.68)

68)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.202.
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Cửa Cờn là một cửa biển lớn, nước sâu, thuận 

tiện cho thuyền bè đi lại. Càng vào trong theo hạ 

lưu sông Mai có rất nhiều những bãi rộng kín gió 

hình thành những bến thuyền neo đậu. Hơn nữa 

cửa Cờn còn là nơi tập hợp nguồn hải sản vô cùng 

phong phú. Khắp các bến bãi trong khu cảng có 

thể neo đậu hàng nghìn chiếc tàu từ các nơi về 

đây thu mua hải sản. 

Cửa Cờn là thương cảng trung tâm, vì thế sản 

vật của các vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh đều được đem 

về đây bao gồm các mặt hàng nông sản lúa gạo, 

ngô, khoai, lạc, thuốc lá, trái cây, cau,... mặt hàng 

lâm sản từ trên rừng núi như quế Quỳ Châu, quế 

Trấn Ninh, sâm núi, trầm hương, mật ong, nhựa 

thông, gỗ lim, sừng tê, ngà voi, lông chim,... cũng 

được các lái thương người Việt thu gom đưa về 

theo các tuyến đường thủy của sông Mai và các 

끄어껀은 수심이 깊은 큰 하구로 선박의 출입이 편

리하다. 마이(Mai)강 하류를 따라 들어갈수록 바람을 

피할 수 있는 아주 많은 넓은 백사장이 있어, 선박의 정

박지가 형성되었다. 게다가 끄어껀은 또한 매우 풍부한 

해산물이 모이는 곳이다. 각 지역에서 온 수천 척의 배

들이 항구지역 내의 나루에 정박할 수 있고, 여기에서 

해산물을 매입할 수 있었다.

끄언껀은 중심 무역항이었기 때문에 타인호아, 응에

안, 하띤 지역의 산물인 쌀, 옥수수, 감자, 땅콩, 담배, 

과일, 빈랑 등과 같은 농산물과 꾸이쩌우(Quỳ Châu)

의 계피, 쩐닌(Trấn Ninh)의 계피, 산삼, 침향, 꿀, 송

진, 나왕, 서각, 상아, 공작 깃털 등과 같은 임산물이 이

곳으로 모였으며, 또한 베트남 상인들이 상품을 수매하

여 마이강과 그 지류의 수로를 따라 중심 항구로 모여

들었다.

Hình 22. Cảng biển Cần Hải (Cửa Cờn)
그림 22. 껀하이 무역항
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Hình 23. Bến cảng Cần Hải
그림 23. 껀하이 무역항 선착장에 정박 중인 어선

nhánh phụ lưu của nó, tập kết về cảng trung tâm.

Với vị trí thuận lợi lại có nguồn sản vật dồi dào 

từ các nơi đổ về, chắc chắn vai trò bến cảng Cửa 

Cờn đã được các quan lại Trung Hoa khai thác từ 

những thế kỉ đầu công nguyên. Khi nhà nước Đại 

Việt độc lập từ thế kỉ 10, chức năng bến cảng giao 

thương của cửa Cờn ngày càng được phát huy 

triệt để.

Bên nhánh sông Mai chảy về phía nam hợp với 

Lạch Quèn đổ ra biển Cửa Quèn có địa danh gọi 

là Bãi Kẻ Trào, cũng gọi là Bãi Kẻ Chào, thuộc xã 

Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu. Trước đây, người 

dân khi đi lấy cát ở vùng ven sông Mai đã phát 

hiện được rất nhiều đồ gốm ở Bãi Kẻ Trào, các 

hiện vật này đều được Bảo tàng Nghệ An sưu tầm 

và lưu giữ tại kho bảo tàng. Năm 2002, các nhà 

khảo cổ đã tiến hành khảo sát nghiên cứu bước 

위치의 편리함과 풍부한 산물로 인하여 각 지역에서 

(교역선과 상인들이) 이곳으로 모여들었기 때문에 틀

림없이 중국의 관리들은 기원후부터 끄어껀 항구의 역

할을 진작시키기 위한 개발을 해왔을 것으로 추정된다. 

10세기에 들어 대월국이 독립하였을 때, 끄어껀의 무역

항의 기능은 날이 갈수록 눈부시게 발휘되었다.

마이강 지류는 남쪽에서 락꿴강과 합류하여 끄어

꿴 하구를 통하여 바다로 흘러가는데 이곳을 바이께짜

오(Bãi Kẻ Chào)라고 불리어지는데 꾸인르우(Quỳnh 

Lưu)현의 꾸인쑤언(Quỳnh Xuân) 마을에도 바이께짜

오(Bãi Kẻ Trào)라 불리는 지명이 있다. 전에 주민들

이 마이강에서 모래를 채취하다가 바이께짜오에서 아

주 많은 도자기를 발견하였고, 이 유물들은 모두 응에

안 박물관에서 수집하여 수장고에 보관 중이다.

2002년부터 고고학자들이 연구와 고찰을 착수하였
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đầu. Các đồ gốm men, đồ sứ được xuất lộ rất 

nhiều nơi, không chỉ dưới cát, mà trên các khu 

ruộng ven sông, đào ở đâu cũng thấy nhiều mảnh 

gốm sứ. Các loại hình gốm sứ này khá đa dạng, 

trong đó có gốm men và đồ sứ sản xuất ở các lò 

gốm Trung Quốc. Bên cạnh đó là gốm sứ các thời 

Lý - Trần - Lê của Đại Việt được sản xuất ở các lò 

gốm phía bắc, chủ yếu ở Hải Dương. Dựa trên kết 

quả khảo sát, Kẻ Trào có lẽ đã từng là một bến 

cảng bên sông Mai buôn bán gốm sứ sầm uất, 

và chắc chắn nó có mối liên hệ mật thiết với cửa 

Cờn phía bắc và cửa Quèn ở phía nam.

Muốn vào đến Kẻ Trào, tàu thuyền có thể đi 

vào sông Hoàng Mai từ Cửa Cờn ở phía bắc hoặc 

đi vào Lạch Quèn nối sông Hoàng Mai từ Cửa 

Quèn ở phía nam, và tiếp đến là sự kết nối trung 

chuyển hàng hóa với Cửa Thai ở phía nam gần kề 

với cửa Quèn.

Có thể thấy, cửa Cờn là một trung tâm thương 

cảng lớn. Nó lại càng phát triển nhờ các bến 

cảng, chợ quán lân cận hỗ trợ trong hoạt động 

thu gom, trung chuyển hàng hóa. Cửa Cờn tham 

gia vào mạng lưới giao lưu buôn bán với các bến 

cảng dọc vùng biển Thanh-Nghệ-Tĩnh, xa hơn 

nữa là các bến cảng Vân Đồn, Thăng Long, Phố 

Hiến,... cung cấp những mặt hàng gốm sứ của 

nhà nước Đại Việt trong nhiều thế kỉ. Với vị thế 

đó, các triều đại luôn coi trọng cảng cửa Cờn, vừa 

là trọng điểm an ninh vùng biển vừa là trung tâm 

phát triển kinh tế thương mại, đem lại nguồn lợi 

lớn cho cả một vùng.

Bên bờ sông ngay tại cửa Cờn có di tích Đền 

Thánh Nương, còn gọi là Đền Cờn, thờ Tứ vị 

Thánh Nương, có thuyết cho là Thái hậu họ 

Dương cùng ba công chúa nhà Tống của Trung 

Quốc, có thuyết cho là một vị là Thái hậu, một 

hoàng hậu và hai công chúa, có thuyết lại cho 

là một vị hoàng hậu cùng hai công chúa và một 

는데 경질 도기와 자기가 여러 곳에서 나타났고, 모래 

속뿐만 아니라 강가의 논바닥에서도 나타났으며 어디

를 파든 많은 도자기편을 볼 수 있었다. 이러한 도자기

편은 종류가 아주 다양한데 그중에는 중국의 가마에서 

생산된 경질 도기와 자기도 있었다. 그 외에도 대월국

의 리 왕조, 쩐 왕조, 레 왕조 시대의 도자기가 북부지

역의 주로 하이즈엉(Hải Dương) 요(窯)에서 생산되었

다. 고고학적 조사 결과에 의하면 께짜오(Kẻ Trào)는 

아마도 마이강 변 포구에서 도자기 매매가 활발했던 곳

으로 추측되며, 분명 그것은 북쪽의 끄어껀과 남쪽의 

끄어꿴이 밀접한 관계를 갖고 있었을 것이다.

께짜오에 도착하려면 배는 북쪽의 끄어껀에서 호앙

마이강으로, 또는 남쪽으로는 끄어꿴으로부터 호앙마

이강과 연결된 락꿴으로 들어가면 끄어꿴 가까이 있는 

남쪽의 끄어타이 상품 환적지와 연결된다.

끄어껀은 큰 무역항의 중심지였음을 알 수 있다. 그

것은 각 포구와 항구, 인근 시장과 상점들이 상품의 수

매와 환적 등에 힘입어 나날이 발전하였기 때문이다. 

끄어껀은 타인호아, 응에안, 하띤의 연안에 있는 항포

구들과의 상거래 교류 연계망에 참여하였고, 더 멀리는 

번돈, 탕롱, 포히엔 등의 항구와도 교류하면서 수세기 

동안 대월국의 도자기를 공급하였다. 그러한 위세로 각 

왕조는 끄어껀 항을 중시하였는데 이곳은 해상 안보의 

요충지이면서도 지역에 큰 이익을가져다주는 상업, 경

제 개발의 중심지이기도 하였다.

끄어껀강 변 가까이에 타잉느엉(Thánh Nương, 聖

娘) 사당의 유적이 있는데, 껀 사당이라고도 불리며 이

곳에서는 네 분의 여신을 제사지낸다. 일설에는 중국 

송나라 양씨 태후와 함께 세 공주를 모신다고 하고, 다

른 설은 태후 1명, 황후 1명, 2명의 공주를 모신다는 설

도 있으며, 또 다른 설은 1명의 황후와 2명의 공주 그

리고 유모를 모신다고도 한다. 원나라가 송나라를 침공

하여 어느 날 난을 피하여 4명이 바다로 도망쳤는데 폭

풍을 만나 배가 침몰했다고 한다. 네 명이 끄어껀 지역
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nhũ mẫu. Trong một ngày chạy nạn giặc Nguyên 

đánh phá Tống, bốn vị phải chạy ra biển, gặp gió 

bão chìm tàu. Bốn vị bị trôi giạt vào khu cửa Cờn, 

dung nhan vẫn vô cùng diễm lệ, dân làng bèn 

dựng đền thờ cúng.69) Theo Đại Việt sử ký toàn 

thư cho biết, năm 1311 vua Trần Anh Tông dẫn 

quân đi đánh Chiêm Thành, đóng quân tại cửa 

Cần Hải. Đêm vua nằm mộng gặp một thần nữ 

nói với vua: “Thiếp là cung phi nhà Triệu Tống, bị 

giặc bức bách, gặp phải sóng gió, trôi dạt đến đây. 

Thượng đế phong thiếp làm thần biển đã lâu. Nay 

bệ hạ mang quân đi, thiếp xin giúp lập công”70) 

Dân địa phương, ngư dân và các thương nhân 

thường đến đền cầu xin thần phù hộ cho cuộc 

sống an khang sung túc, những chuyến đi biển 

bình an, việc buôn bán ở bến cảng thuận lợi.  

69)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, sđd, 
tr.218.

70)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.224.

까지 흘러왔는데, 용모가 여전히 아주 아름다워서 주민

들이 사당을 지어 제사를 지낸다고 한다.69) 『대월사기

전서』에 따르면, 1311년 쩐 왕조 영종이 군사를 이끌고 

점성(占城, 참파)을 치러 가서 껀하이 하구에 주둔했는

데 밤에 왕의 꿈 속에서 여신이 나타나 왕에게 “소첩은 

송나라 왕비인데 적에게 쫓겨 폭풍을 만나 여기까지 흘

러왔습니다. 옥황상제께서 소첩을 바다 신으로 봉한 지 

오랩니다. 이제 폐하께서 군사를 이끌고 가시므로 소첩

이 공을 세우도록 돕겠습니다.”70)라고 말했다고 한다. 

지역 주민들과 어민 및 각 상인들이 수시로 이 사당에 

와서 평안하고 충족한 삶, 안전한 바닷길 여행, 항구, 

포구에서의 장사가 잘 되도록 도와달라고 이 여신들에

게 빌었다.

69)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.218.

70)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.224.

Hình 24. Đền Cờn thờ Tứ vị Thánh Nương
그림 24. 바다신[四位聖娘]을 모시는 껀 사당
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Cửa Quèn cũng thuộc 

huyện Quỳnh Lưu, nằm 

về phía nam cửa Cần Hải. 

Một nhánh phía nam của 

sông Hoàng Mai kết nối 

với Lạch Quèn, hợp lưu 

với sông Ngọc Để đổ ra biển qua Cửa Quèn. Đoạn 

Lạch Quèn cũng có tên là sông Hầu.

Cửa Quèn còn được gọi là cửa Lạch Quèn, 

Quyền Hải. Trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15 của 

thời Lê Thánh Tông có ghi vị trí này là cảng Cửa 

Quèn (Quyền môn). 

Đại Nam nhất thống chí cho biết: “Cửa Quèn 

끄어꿴 역시 꾸인르우현에 

속하고, 껀하이 하구 남쪽에 

위치해 있다. 호앙마이강 남

쪽 지류 하나가 락꿴강과 연

결되고 응옥데(Ngọc Để)강

과 합류하여 끄어꿴 하구를 

통하여서 바다로 흘러나간다. 락꿴 부분을 또한 허우

(Hầu)강이라고도 부른다.

끄어꿴을 락꿴, 꾸옌하이(Quyền Hải) 하구라고도 부

르는데 레 왕조의 성종 때인 15세기의 항구지도에는 이 

위치가 끄어꿴 항구(꾸엔몬)라고 기록되어 있다.

『대남일통지』에는 끄어꿴에 대하여 다음과 같이 기술

Hình 25. Cảng Lạch Quèn
그림 25. 락꿴 무역항

4) �Cảng�
Lạch Quèn

4) 락꿴 항구
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rộng 37 trượng, thủy triều lên sâu 9 thước, thủy 

triều xuống sâu 5 thước. Có hòn Rồng đứng sững 

ở giữa.”71) Dân ở đây gọi núi này là núi Mành Sơn, 

gần bên có làng Kẻ Mành. Núi Rồng chạy đua ra 

ngoài biển tạo nên tấm bình phong che chắn gió 

bão, giúp cho tàu thuyền vào ra neo đậu vô cùng 

thuận lợi.

Dưới thời Lý (1009-1225), cửa Quèn còn được 

gọi là cửa Viên, cửa Hoa Viên, là một trong những 

bến cảng sầm uất ở Châu Diễn do nhà nước Đại 

71)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.208.

하고 있다.

끄어꿴은 폭이 약 16m, 밀물 때는 수심이 약 4m, 썰물 때

는 약 5m이다. 가운데에는 용처럼 솟아올라 있다.”고 기

록하고 있다.71) 

이곳 주민들은 이 산을 마인썬(Mành Sơn)산이라고 

부르는데, 가까운 곳에 께마인이라는 마을이 있다. 용

산이 경쟁하듯 바다로 뻗어서 폭풍을 막는 병풍처럼 역

할을 하여, 선박이 정박하기에 아주 편리하다.

71)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.208.
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Việt quản lý, các tàu thuyền buôn đến đây tập 

trung rất đông. Đại Việt sử ký toàn thư có viết: 

“Trước kia khoảng thời Lý, các thuyền buôn bán 

đến đều vào từ cửa Tha, Viên ở Châu Diễn.”72)

Trong đoạn văn trên, cho biết cụm cảng Cửa 

Tha, Cửa Viên chính là những bến cảng quan 

trọng phía cực nam của Đại Việt mà thuyền buôn 

thường lui tới từ thế kỉ 11-13.

Cửa Tha ở đây chính là Cửa Thai, Đại Nam 

nhất thống chí cũng gọi là cửa Thơi, ở Trung 

Giáp, huyện Quỳnh Lưu, có sông Giát chảy vào 

72)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.249.

리 왕조(1009-1225) 하에서 끄어꿴은 끄어비엔(cửa 

Viên), 끄어호아비엔(cửa Hoa Viên)으로도 불렸으며, 

대월국이 관리하던 쩌우지엔(Châu Diễn)에서 번창한 

항구들 중의 하나였고 상선들이 이곳에 아주 많이 모여

들었다. 『대월사기전서』에는 이렇게 기록 하고 있다.

전에 리 왕조 시대에 상선은 모두 쩌우지엔에 있는 끄어타

와 끄어비엔 하구를 통해서 왔다.72)

앞에서 언급했던 끄어타, 끄어비엔 항구가 바로 대

72)　�응오시리엔과 레 왕조의 사신들, 베트남사회과학원 역, 『대월사기전서』, 
1993, p.249.

Hình 26. Cánh đồng muối Quỳnh Lưu
그림 26. 락꿴 무역항 인근의 꾸인르우 염전



081

1. 타인호아-응에안-하띤 지역의 무역항(기원초-20세기)

đấy.73) Hoàng Việt nhất thống dư địa chí có miêu 

tả: “Cửa Thai thuộc huyện Quỳnh Lưu, phủ Diễn 

Châu, rộng 7 tầm, khi nước lên cửa sâu 4 thước, 

nước xuống sâu 2 thước.”74)

Theo Bùi Dương Lịch trong Nghệ An ký cho 

rằng, đây có lẽ chính là cửa biển Thanh Viên ở 

huyện Quỳnh Lưu dưới triều Trần (thế kỉ 13-14).75)

Quan sát trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15 cho 

thấy địa danh xã Thanh Viên ven biển, nằm giữa 

Cửa Quèn và Cửa Thai.76) Tại đây còn có chợ Thai 

rất sầm uất. Cửa Quèn và cửa Thai là hai cửa biển 

rất gần nhau, từ nhánh Lạch Quèn lại có nhánh 

nhỏ chảy thẳng sang sông Thái (tức sông Giát) đổ 

ra cửa Thai, thuận tiện cho tàu thuyền vào ra neo 

đậu, lấy hàng.

Hàng hóa ở đây ngoài nguồn hải sản phong 

phú, các loại cá tôm khô, các loại mắm và muối 

cũng là đặc sản của các cảng biển ở Quỳnh Lưu, 

Nghệ An.

73)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.208.

74)　Lê Quang Định, Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, sđd, tr.410.

75)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.193.

76)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 15 
(Étude sur un portulan Annamite du 15e siècle), Paris, 1896, bản 
đồ số 8.

월국의 최남단의 중요한 항구로, 11세기에서 13세기에 

상선들이 늘 오고 갔던 곳이다.

이곳의 끄어타가 바로 끄어타이로, 『대남일통지』와 

『황월일통여지지(皇越一統輿地志)』에는 다음과 같이 

묘사되어 있다.

끄어터이로 부르는데, 꾸인르우현 쭝쟙(Trung Giáp)에 있

고, 쟛(Giát)강이 그곳으로 흘러든다.73) 

끄어타이는 지엔쩌우부의 꾸인르우현에 속하고, 폭이 7

떰(23.8m), 밀물 때는 수심이 4척(1.7m), 썰물 때는 2척

(0.85m)이다.74)

부이즈엉릭의 『예안기』에 따르면 이곳은 아마도 

쩐 왕조 때(13-14세기) 꾸잉르우현에 있던 타인비엔

(Thanh Viên) 하구였던 것 같다.75)

15세기 항구지도를 관찰해보면 바닷가의 타인비엔

면이 끄어꿴과 끄어타이 사이에 있었던 것을 볼 수 있

다. 이곳에는 아주 번창한 타이 시장이 있었다.76) 끄어

꿴과 끄어타이는 서로 아주 가까운 하구로, 락꿴 강줄

기로부터 다시 작은 강줄기가 곧바로 타이강(쟛강)으로 

흘러들고 끄어타이로 흘러나가 선박의 출입과 정박, 화

물 선적이 편리하다.

이곳의 상품은 풍부한 해산물 외에도 마른 새우, 느

억맘(액젓)과 소금 역시 응에안, 꾸인르우 항구의 특산

물이었다.

73)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.208.

74)　�르꽝딘, 『황월일통여지지』, 투언호아출판사, 2005, p.410.

75)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.193.

76)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 파리, 1896, 지도번
호 8.
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Cửa Vạn còn được gọi 

là cửa Diễn Châu, thuộc 

huyện Diễn Châu, có sông 

Bùng chảy ra. Hạ lưu sông 

Bùng được gọi là sông 

Lạch Vạn, vì vậy cửa biển 

có tên là cửa Vạn. Hoàng 

Việt nhất thống dư địa chí có miêu tả: “Cửa Vạn 

rộng 55 tầm (187m), thủy triều lên cửa sâu 1 tầm 

2 thước (4,25m), thủy triều xuống sâu 4 thước 

(1,7m).”77)

Đây là một cửa biển rộng, có con sông Lạch 

Vạn dài rộng hình thành bến thuyền neo đậu bên 

sông rất thuận lợi.

Nguồn hải sản là mặt hàng chính yếu của bến 

cảng Cửa Vạn. Ngoài hải sản tươi sống, người dân 

77)　Lê Quang Định, Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, sđd, tr.410.

끄어반은 끄어지엔쩌우라

고도 불리는데, 지엔쩌우현에 

속하며, 붕강이 흐른다. 붕강 

하류를 락반강이라고 부르고, 

그래서 하구를 끄어반이라고 

이름을 붙였다. 끄어반의 크

기에 대해 『황월일통여지지』에서는 다음과 같이 기록

하고 있다.

끄어반은 폭이 55떰(187m), 밀물 때는 수심이 1떰 2척

(4.25m), 썰물 때는 4척(1.7m)이다.77)

이곳은 넓은 하구로, 길고 넓은 락반강에 선박이 정

박할 수 있는 편리한 나루터가 형성되었다.

해산물은 끄어반 항구의 주산물이었다. 활어 외에

77)　�르꽝딘, 『황월일통여지지』, 투언호아출판사, 2005, p.410.

Hình 27. Cảng Cửa Vạn
그림 27. 끄어반 항구

5) Cảng Cửa Vạn 5) 끄어반 항구
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Hình 28. Bến cảng Cửa Vạn bên sông Lạch Vạn
그림 28. 락반강 하구에 위치한 끄어반 항구

còn chế biến cá mực khô, tôm khô và đặc biệt 

là nước mắm với sản phẩm nổi tiếng khắp nơi là 

nước mắm Vạn Phần.

Hiện nay, nơi đây có cảng cá khá lớn nằm dọc 

theo sông Lạch Vạn ra đến cửa biển. Có những 

lúc tàu các nơi đưa hàng về có đến 1500 chiếc. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cửa Lạch 

Vạn đang ngày càng bị phù sa bồi cạn, tàu lớn 

không thể ra vào, chỉ còn khoảng vài trăm tàu 

nhỏ có thể neo đậu được.

도 주민들은 마른 오징어, 마른 새우와 특히 반펀(Vạn 

Phần) 느억맘이라고 하는 전국에서 유명한 액젓을 만

들었다.

현재 이곳은 락반강에서 하구로 나가는 강줄기를 따

라 아주 큰 어항이 되었다. 각지에서 상품을 싣고 온 배

가 1,500척에 이를 때도 있다. 그러나 최근 몇 년 동안 

락반 하구는 날이 갈수록 충적토가 쌓여서 큰 배가 오고 

갈 수 없고 오직 수백 척의 작은 배만 정박할 수 있다. 
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끄어싸(Cửa Xá)는 지금은 

끄어로라고 부르는데 응에안

성 응이록(Nghi Lộc) 현에 

속한다. 15세기 항구 지도를 

보면 이 위치는 끄어피Cửa 

Phi, 피몬(Phi Môn)78)이라

고 이름이 붙어 있는데 이는 끄어싸의 다른 지명이다.

『대남일통지』에 다음과 같이 기록되어 있다.

78)　M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 지도번호 10.

Cửa Xá hiện nay gọi là 

Cửa Lò, thuộc huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong 

bản đồ hải cảng thế kỉ 15 

cho thấy vị trí này có tên 

là Cửa Phi (Phi Môn)78), 

tức là một tên gọi khác của Cửa Xá.

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: “Tấn cửa 

Xá rộng 30 trượng, thủy triều lên sâu 6 thước 5 

tấc, thủy triều xuống sâu 2 thước 5 tấc.”79)

78)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 10.

79)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, sđd, 
tr.207.

Hình 29. Cảng Cửa Xá-Cửa Lò
그림 29. 끄어싸 항구. 현재는 끄어로 항구로 불린다.

6) �Cảng Cửa Xá �
- Kẻ Gốm

6) �끄어싸-께곰 �
항구
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Cửa Xá sâu rộng có sông Cấm đổ ra. Sông Cấm 

bắt nguồn từ núi Đại Hoạch đổ ra biển qua Cửa 

Xá.80) Sông Cấm có nhánh kênh Nhà Lê được đào 

từ thế kỉ 10 kết nối với sông Bùng đổ ra biển qua 

cửa Lạch Vạn. Có thể thấy hệ thống sông tự nhiên 

và sông đào ở Nghệ An dày đặc, rất thuận lợi cho 

giao thông đường thủy liên kết các khu vực trong 

Nghệ An, và các sông đổ ra các cửa biển tạo sự 

kết nối giữa Nghệ An với thế giới bên ngoài.

Khu vực hạ lưu sông Cấm đổ ra Cửa Xá tạo ra 

rất nhiều những bến bãi rộng, thuận lợi cho neo 

đậu tàu thuyền.

80)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.202.

끄어싸는 폭이 30장(127.5m), 밀물 때는 수심이 6.5척

(2.76m), 썰물 때는 2.5척(1.06m)이다79)

끄어싸는 깊고 넓으며 껌(Cấm)강으로 유입되며 껌

강은 다이화익(Đại Hoạch)산에서 발원하여 끄어싸를 

통하여 바다로 흘러간다.80) 껌강에는 10세기부터 건설

하여 붕강과 연결되어 락반 하구를 통해 바다로 나가는 

냐레(Nhà Lê) 운하가 있다. 응에안에는 자연적인 강과 

인공적인 강이 많이 있어서 응에안 지역 내의 각 구역

과 연결하는 수로 교통 체계가 아주 편리하게 되어 있

79)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.207.

80)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.202.
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Cửa Xá còn là nơi tập hợp rất nhiều các sản vật 

vùng miền. Biển ở đây cho nguồn hải sản vô cùng 

phong phú. Bên cạnh đó, huyện Nghi Lộc được 

coi là trung tâm tập trung các nguồn nông sản, 

lâm sản từ các vùng miền.

Đặc biệt, do giữa Đại Việt và Ai Lao có truyền 

thống buôn bán gia súc quy mô lớn. Hầu hết các 

trung tâm buôn bán gia súc lớn đều tập trung chủ 

yếu ở Nghệ An, và thị trường lớn nhất khu vực 

này là huyện Nghi Lộc. Gia súc có thể đã được vận 

chuyển bằng các loại bè từ Lào, dọc theo sông Cả 

(sông Lam) để tới các thị trường nằm trên vùng 

duyên hải khu vực cửa Xá, cửa Hội,... Sau đó, bè 

sẽ vận chuyển ngược lại các mặt hàng miền xuôi, 

miền biển như gốm sứ, muối, mắm, hải sản, đồ 

công cụ sắt, đồ đồng,... bán cho người miền cao, 

người Lào.

Như vậy Cửa Xá không chỉ có sông Cấm là đường 

thủy lộ quan trọng trong nội địa mà dòng sông Cả 

- sông Lam cũng là tuyến đường thủy huyết mạch 

kết nối miền duyên hải Cửa Xá-Cửa Hội với khu 

vực miền núi và Lào nhằm trao đổi sản vật biển với 

nguồn lâm sản, gia súc ở miền cao.

Trong nghiên cứu của nhóm nhà khảo cổ học 

Trịnh Cao Tưởng năm 2002 đã phát hiện gần Cửa 

Xá có di tích Kẻ Gốm được đánh giá là một cảng 

thị ở khu vực Nghệ Tĩnh. Kẻ Gốm là một địa điểm 

nằm ở bờ bắc gần cửa sông Cấm, huyện Nghi Lộc. 

Khu vực ruộng ven sông Cấm ở đây phát hiện 

rất nhiều sành sứ, trong đó chủ yếu là gốm men 

thời Lý - Trần (thế kỉ 12-14) và gốm men ngọc của 

Trung Quốc thế kỉ 14.81)

Có thể thấy, Cửa Xá là một thương cảng lớn của 

khu vực, có sự hỗ trợ của các bến cảng, tiểu cảng 

vệ tinh như chợ Sa Nam, chợ Yên Trường,... bên 

81)　�Trịnh Cao Tưởng, Nghiên cứu khảo cổ học một số thương cảng 
cổ vùng biển miền Bắc Việt Nam thể kỉ 9-17, Đề tài khoa học 
cấp Ủy ban, Viện Khảo cổ học, Hà Nội, 2002.

고, 하구를 통해서 바다로 나가는 각 강은 응에안과 외

부 세계를 연결해주고 있다.

끄어싸로 흘러가는 껌강의 하류 지역은 아주 많은 

넓은 부두와 배의 정박지를 만들어냈다.

끄어싸는 각 지역의 많은 산물들이 모이는 곳이다. 

이곳 바다에는 아주 풍부한 해산물이 있다. 그 외에도 

응이록현은 각 지역에서 모여드는 농산물과 임산물이 

집중되는 곳이다.

특히 대월국과 라오스 사이에는 대규모 가축 매매 

전통이 있었다. 대부분의 규모가 있는 가축 매매 시장

은 모두 응에안에 집중되어 있었고, 이 지역에서 가장 

큰 시장이 응이록현에 있었다. 가축은 라오스에서 뗏목

에 실려서 까강(람강) 줄기를 따라 끄어싸, 끄어호이 등

의 지역 연안에 있는 각 시장으로 운송되었을 것이다. 

그 후 뗏목은 다시 도자기, 소금, 액젓, 해산물, 철이나 

구리 제품 등과 같은 평야지역의 상품을 싣고 돌아가서 

산악지역과 라오스 사람들에게 팔았다.

따라서 끄어싸는 껌강이 흐르고 있어 해산물과 고

산지대의 임산물과 가축을 교환하기 위한,국내의 중요

한 수로이다. 뿐만아니라 까-람강 역시 산악지역과 라

오스를 끄어싸-끄어호이 연해지역으로 연결하는 혈맥

과 같은 수로인 것이다.

찐까오뜨엉(Trịnh Cao Tưởng) 고고학그룹은 연구

를 통해 2002년 끄어싸 근처에서 깨곰(Kẻ Gốm) 유적

을 발견했는데, 응에띤 지역의 항구 시장으로 평가하고 

있다. 깨곰은 응이록현의 껌강 하구에 가까운 북쪽 강

가에 위치하고 있다. 껌강가 논 지역에서 많은 도자기

가 발견되었고, 그 중 대부분이 리 왕조, 쩐 왕조(12-14

세기) 때의 경질 도기와 14세기 중국의 청자였다.81)

끄어싸는 까강과 람강 또는 껌강 변의 께곰 등지에 

있는 사남 시장, 옌쯔엉 시장과 같은 위성 항구, 포구의 

도움을 받은 역내의 큰 무역항이었다. 그것은 응이록현

81)　�찐까오뜨엉, 『9-17 세기 베트남 북부 지역의 일부 고대 무역항에 대한 
고고학적 연구 과학 프로젝트』, 고고학연구소, 하노이, 2002.
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의 독립된 무역항이었을 뿐만 아니라 지역을 연결하는 

연계망에 참여하고, 껀하이, 락꿴, 끄어타이, 끄어반, 끄

어호이 무역항과의 왕래관계를 형성하였으며, 응에안 

지역에 큰 경제적 이익을 가져다주는 것에 기여하였다.

sông Cả-sông Lam hay Kẻ Gốm bên sông Cấm. Nó 

không chỉ là một thương cảng độc lập của huyện 

Nghi Lộc, mà còn tham gia vào mạng lưới liên kết 

vùng miền, có mối quan hệ qua lại với các thương 

cảng Cần Hải, Lạch Quèn, Cửa Thai, Cửa Vạn, 

Cửa Hội, cùng góp phần đem lại nguồn lợi kinh tế 

thương mại lớn cho khu vực Nghệ An.
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Hà Tĩnh là một tỉnh ven biển thuộc Bắc Trung 

Bộ Việt Nam. Trước đây, Hà Tĩnh và Nghệ An 

cùng chung tên gọi là bộ Hoài Hoan, sau đổi làm 

quận Nhật Nam, lại gọi là Hoan Châu. Các triều 

Đinh-Lê đặt thành trại, triều Lý gọi là châu Nghệ 

An, đến thời Lê được gọi là trấn Nghệ An. Năm 

Minh Mệnh 1831, trấn Nghệ An được tách ra 

thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976-1991, 

Nghệ An và Hà Tĩnh lại được sáp nhập thành 

tỉnh Nghệ Tĩnh. Từ năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh đã 

chính thức phân chia thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà 

Tĩnh với ranh giới tự nhiên là dòng sông Lam.

Có thể thấy, Hà Tĩnh và Nghệ An trong nhiều 

thế kỉ đã luôn cùng nhau phát triển, cùng trải qua 

mọi sự biến đổi thăng trầm của lịch sử.

Vùng biển Hà Tĩnh với chiều dài bờ biển 137km 

từ Cửa Hội huyện Nghi Xuân đến Mũi Độc huyện 

Kỳ Anh, có hệ thống sông ngòi dày đặc đổ ra các 

cửa biển, tạo nên những vũng nước sâu kín gió, 

là điều kiện hình thành các bến thuyền neo đậu 

nghỉ ngơi, tránh gió bão.

Hơn nữa, Hà Tĩnh có hệ thống kênh đào thuộc 

tuyến kênh Nhà Lê, kết nối các vùng miền tạo 

하띤은 베트남 북중부에 속하며 바다를 끼고 있는 

성이다. 이전에는 하띤과 응에안을 공통으로 부르던 보

호아이호안(bộ Hoài Hoan)이란 이름이 있었는데 훗

날에 녓남(Nhật Nam)으로 바뀌었다가 다시 환쩌우

(Hoan Châu)로 불렸다. 딘 왕조와 레 왕조는 이곳에 

성채를 두었고, 리 왕조는 응에안 주라고 불렀으며, 레 

왕조에 이르러 응에안진(鎭)으로 불렀으며 1831년 밍

망 황제 때 응에안진은 응에안성과 하띤성으로 분리되

었다. 1976년에서 1991년까지는 응에안과 하띤이 합쳐

져서 응헤띵성이 되었다가 1991년 람강이라는 자연을 

경계로 하여 응헤띵성이 다시 하띤성과 응에안성으로 

분할되었다.

하띤과 응에안은 수세기 동안 항상 같이 발전하고, 

역사적 부침과 변화를 같이 해왔다.

하띤 해안은 137㎞로, 응이쑤언현 끄어호이에서부

터 끼아잉현 무이독까지이며, 많은 강줄기가 하구를 통

하여 바다로 연결되어 있고, 수심이 깊고 바람을 막을 

수 있는 곳이 많아서 폭풍을 피해 휴식과 정박을 할 수 

있는 포구가 형성될 조건을 갖추었다.

게다가 하띤은 냐레 운하가 있어 각 지역으로 연결

되며, 편리한 수로 교통체계를 갖고 있다. 쩐 왕조의 예

1.3. Thương cảng ở Hà Tĩnh 1.3. 하띤 무역항
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종(Duệ Tông, 1374) 때는 타인호아, 응에안, 하띤성 

주민들을 동원하여 여러 지방을 거쳐서 느엉(Nhượng) 

하구와 끼아잉 하구에 이르는 락(Lạc) 운하를 건설하

였다. 1375년 왕은 다시 껌쑤옌(Cẩm Xuyên)에서 락 

운하까지를 연결하는 나(Na) 운하를 건설하도록 했

다. 14세기 말에 이르러 하띤 지역에는 포[Phố, 흐엉

썬(Hương Sơn)]강에서 라(La, 득토)강을 거쳐 밍르엉

[Minh Lương, 깐록(Can Lộc)]강에 이르고 다시 푸강을 

따라 껌쑤옌에 이르렀으며 나 운하에서는 락강을 거쳐 

끼아잉 하구로 나갔다.82)

각 포구의 교역활동에 편리한 또 한 가지 여건은 풍

부하고 다양한 상품과 산물이었다. 수산물, 농산물, 임

산물, 수공예품 개발 등과 같은 하띤 지방의 산물 외에

도 각 지역 포구에서의 장사를 통하여 인근 타잉오아와 

응에안의 산물 역시 이곳으로 가져왔다.

하띤성 전체에는 31개 종족이 살고 있고, 그 중에 낀 

족(베트남족)이 다수를 차지하고 있다. 그로 인하여 각 

상품 특히 각 종족의 수공예품은 고유한 특징을 띠고 있

어 각 항구와 포구에 다양한 상품을 만들어냈고 소수민

족들과 교환, 수매한 상품은 각 포구, 항구로 운집되었

다. Dam Bo-Jacques Dournes가 저술한 『신기한 땅』

에도 다음과 같은 기록이 있다.

하띤성의 흐엉케(Hương Khê)현에는 라오스인들이 사는 

몇 개의 마을이 있다. 그들은 주로 상아, 서각, 녹용, 웅담, 

자연산 꿀 등 그들이 얻을 수 있는 임산물을 개발하여 평

야지역으로 내려와 쌀과 소금으로 바꿔서 생활한다.83)

또한 부이즈엉릭의 『예안기』에는 다음과 같이 기록

되어 있다.

82)　당듀이바우 편저, 『하띤 역사』, p.135.

83)　�Dam Bo, Jacques Dournes, 『신기한 땅』, 문인협회출판사, 하노이, 
2002, p.69.

nên những đường thủy lộ thuận lợi. Vào thời vua 

Trần Duệ Tông (1374) đã huy động dân Thanh-

Nghệ-Tĩnh đào nối kênh Lạc chảy qua nhiều địa 

phương đến cửa Nhượng và cửa Khẩu Kỳ Anh. 

Năm 1375, vua lại cho nối kênh Na từ Cẩm Xuyên 

với kênh Lạc. Đến cuối thế kỉ 14, trên vùng đất 

Hà Tĩnh đã hình thành con đường thủy nối liền 

các huyện, từ sông Phố (Hương Sơn) qua sông La 

(Đức Thọ) đến sông Minh Lương (Can Lộc) qua 

bến sông Nghèn vào sông Hà Hoàng (Thạch Hà) 

rồi theo sông Phủ vào Cẩm Xuyên, qua kênh Na 

vào sông Lạc và ra đến cửa Khẩu Kỳ Anh.82)

Một điều kiện thuận lợi nữa để các bến thuyền 

phát triển hoạt động giao thương đó là sản vật 

hàng hóa phong phú, đa dạng. Ngoài các sản vật 

địa phương ở Hà Tĩnh như khai thác thủy hải 

sản, nông sản, lâm sản, sản phẩm thủ công,... các 

nguồn sản vật ở các vùng lân cận từ Thanh Hóa, 

Nghệ An cũng được đưa về đây qua sự giao lưu 

buôn bán giữa các bến cảng của mỗi vùng.

Trên toàn tỉnh Hà Tĩnh có đến 31 dân tộc cùng 

sinh sống, trong đó người Kinh (người Việt) chiếm 

số đông, vì vậy các sản phẩm đặc biệt là hàng 

thủ công mỹ nghệ của mỗi dân tộc đều mang đặc 

trưng riêng, tạo nên rất nhiều mặt hàng phong 

phú cho các bến cảng. Hàng hóa được thu gom, 

trao đổi với những người dân tộc thiểu số rồi đưa 

về các bến cảng. Trong Miền đất huyền ảo của 

Dam Bo-Jacques Dournes cũng có viết: 

“Ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có một số bản của 

người Lạo sinh sống. Họ sinh sống chủ yếu bằng việc 

khai thác các nguồn lâm thổ sản mà họ có được như ngà 

voi, sừng tê, gạc hươu, mật gấu, mật ong rừng,.. mang 

xuống đồng bằng để đổi lấy thóc gạo và muối ăn.”83) 

82)　Đặng Duy Báu (chủ biên), Lịch sử Hà Tĩnh, tr.135.

83)　�Dam Bo - Jacques Dournes, Miền đất huyền ảo, Nxb Hội Nhà 
văn, Hà Nội, 2002, tr.69.
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숲 끝자락에는 라오스 사람이 살고 있는데, 집이 없고 풀

밭에서 노숙하고 재배할 줄 모르지만 뿌리를 캐고 계곡에

서 물고기를 잡고 산짐승을 잡아먹는다. 그들은 아내와 자

식도 있고 건강하고...

그들은 보통 침향, 서각, 상아, 녹용 등을 우리 백성들에게 

가져오고 필요한 물건을 가져간다. 이곳의 라오스인들은 

아마 하띤성 흐엉케현 서쪽에 사는 마리엥족일 것이다. 쟝

만[Giăng Màn, 카이쯔엉(Khai Trướng)]산의 부몬 계곡

이 썬라오 인들이 자주 와서 침향을 취하거나 생활하는 곳

이다.84)

미국 학자 Kenneth R.Hall은 대월국이 주도적으로 

응헤띵 지역의 항구를 통하여 남부 라오스와 진랍(眞

臘, 캄보디아)으로 가는 육지를 관통하는 상업로를 개설

했다고 한다. 여러 자료에 의거하여 그는 10세기 말부

터 응에안(응에안과 하띤을 포함)으로부터 대월국 상인

들이 카이쯔엉 산줄기에 있는 하짜이(Hà Trại) 고개 즉 

현재의 꺼우째오(Cầu Treo) 관문을 넘었고, 메콩강 길

을 따라 반탓(Băn Thăt)에 내려서 진랍의 수도인 앙코

르로 갔다고 한다.85)

이처럼 편리한 자연조건으로 호이통, 끼아잉, 늬엉

반, 끄어솟, 푸타익 구시가지, 각 시장과 상점, 나루터 

등의 포구, 항구, 소포구 등을 형성되었고 함께 교역 활

동에 참여했다.

기원 후의 시기에 하띤은 중국의 지배를 받던 교주

의 남쪽 땅이었다. 하띤의 해안에는 항구가 있었고 태

풍을 피하며 휴식을 취하고 장작, 식수를 얻기 위하여 

외국 상선들이 머물렀고 아울러 이때는 또한 상선들이 

지방 관리나 주민들과 상품을 교환하는 기회가 되기도 

하였다. 그 당시 이 지역을 통치하기 위해 파견된 중국

에서 온 관리들은 모두 아주 욕심이 많았고 보통 상품

84)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.210.

85)　�Kenneth R.Hall, 『동남아시아 역사-100년부터 1500년까지 해양무역과 
사회발전』, 로우맨과 작은정원 출판사, 란함, 보울더, 뉴욕, 토론토, 플리
마우스, 영국, p.245.

Sách Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch viết: 

“Ở cuối rừng có người Lạo, không có nhà cửa, chỉ ở 

bãi cỏ, nằm sương, không biết trồng trọt, nhưng biết 

lấy củ, bắt cá khe, bắn thú rừng làm thức ăn. Họ có 

vợ con, khỏe mạnh,.. Họ thường đem các thứ trầm 

hương, sừng tê, ngà voi, gạc hươu đổi cho người 

dân thường của ta lấy các thứ đồ dùng. Người Lạo ở 

đây có lẽ là nhóm người Mã Liềng ở phía tây huyện 

Hương Khê, Hà Tĩnh. Suối Vũ Môn ở núi Giăng Màn 

(tức Khai Trướng) là nơi người Sơn Lạo hay đến lấy 

trầm hương hoặc sinh sống.”84)

Nhà nghiên cứu người Mỹ Kenneth R.Hall đã 

cho rằng Đại Việt đã chủ động tuyến buôn bán 

xuyên lục địa thông qua các cảng vùng Nghệ 

Tĩnh lên Nam Lào và vùng đất Chân Lạp. Dựa 

vào nhiều nguồn tư liệu, ông cho rằng vào cuối 

thế kỉ 10, từ Nghệ An (gồm Nghệ An và Hà Tĩnh), 

thương nhân Đại Việt đã qua ải Hà Trại ở dãy 

Khai Trướng, tức cửa khẩu Cầu Treo hiện nay, rồi 

theo đường sông Mekong xuống Băn Thăt để đi 

vào kinh đô Angkor của Chân Lạp.85)

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi như vậy đã 

hình thành những bến cảng, tiểu cảng như Hội 

Thống, Kỳ Anh, Nhượng Bạn, Cửa Sót, Phố cổ Phù 

Thạch, các chợ quán, bến thuyền,... cùng tham 

gia vào hoạt động giao thương.

Trong giai đoạn đầu công nguyên, Hà Tĩnh 

là đất phía nam của Giao Châu dưới thời Trung 

Quốc đô hộ. Bờ biển Hà Tĩnh đã có những cảng 

ven biển là điểm dừng chân của các thuyền buôn 

quốc tế vào tránh gió bão, neo đậu nghỉ ngơi, lấy 

84)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.81, 210.

85)　�Kenneth R.Hall, A history of Early Southeast Asia - Maritime 
Trade and Societal Development 100-1500, Rowman & Littlefield 
Publishers, inc. Lanham. Boulder. Newyork. Toronto. Plymouth, 
UK, pp. 245.
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을 점탈하여 상선들을 힘들게 했다.86)

하띤은 상당히 일찍 항구, 포구가 형성되었음을 볼 

수 있다. 람강 지역에서 상당히 많은 옛날 동전들이 발

견된 사실은 바로 이를 증명할 것이다. 여기에서 학자

들은 서기 10세기까지, 예를 들어, 1세기 때의 오수(五

86)　판코앙, 『당쫑 지역의 베트남 역사』, p.22.

củi khô, nước ngọt, đồng thời cũng là cơ hội để 

các thương thuyền trao đổi hàng hóa với quan lại 

và cư dân địa phương. Ở giai đoạn này, các quan 

lại từ Trung Quốc được cử đến cai trị vùng đất 

này đều rất tham lam, thường chiếm đoạt hàng 

hóa khiến các thuyền buôn đều khốn khó.86)

86)　Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, sđd, tr.22.

Hình 30. Vị trí các bến cảng ở Hà Tĩnh
그림 30. 하띤성의 무역항

Thương cảng Hội Thống
호이통 무역항

Bến Cũ Đền Huyện
덴후옌 포구

Phố cổ Phù Thạch
푸타익 포구

Cảng Cửa Sót
끄어솟 항구

Cảng Cửa Nhượng
끄어늬엉 무역항

Cảng Cửa Khẩu Kỳ Anh
끄어커우끼아인 항구

Sông Lam

람
강

Chợ Ngâm
응엄 시장



092

1. Thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (từ đầu công nguyên đến thế kỉ 20)

銖), 당나라 때(618-627)부터 오대(907-960) 때까지의 

개원통보(開元通寶)와 같은 각종 중국 동전을 발견했

다.87) 10세기 후반부터는 독립된 대월국의 상업용 화폐

가 아주 많이 등장하였는데 하띤 땅 여러 곳에서 볼 수 

있다. 그 외에도 중국의 금속 화폐, 17세기 후반에 일본

이 주조하여 대월국에 판매한 금속 화폐 등이 있었다. 

이것은 하띤 지역의 항포구에서 교역활동이 일찍이 형

성되었고 여러 단계로 계속 발전하였으며 하띤 주민들

의 삶에 번영을 안겨준 동시에 이곳 항구 포구에서 장사

하러 온 상인들에게 큰 이익을 주었다는 것을 보여준다.

87)　�응우옌꽝홍, 다오땀띤, 「람강 유역의 고대 화폐 발견에 대한 첫걸음」, 
『NPHMKCH』, 1999, 사회과학출판사, 하노이, 2000, p.693.

Có thể thấy, ở Hà Tĩnh đã có những bến cảng 

được hình thành khá sớm. Những đồng tiền cổ 

được phát hiện khá nhiều ở khu vực sông Lam đã 

một phần minh chứng cho điều đó. Tại đây, các 

nhà nghiên cứu đã phát hiện được các loại tiền 

Trung Quốc giai đoạn 10 thế kỉ đầu Công nguyên 

như tiền Ngũ Thù (thế kỉ 1), tiền Khai Nguyên 

thời Đường (618-627) đến thời Ngũ Đại (907-960).87) 

Từ nửa cuối thế kỉ 10, các loại tiền thương mại 

của nhà nước Đại Việt độc lập ra đời rất nhiều và 

tìm thấy ở nhiều nơi trên đất Hà Tĩnh. Bên cạnh 

đó là tiền ki m lo ại của Trung Quốc, tiền kim loại 

do Nhật Bản đúc bán sang Đại Việt nửa cuối thế 

kỉ 17,... Điều đó cho thấy, hoạt động giao thương 

tại các bến cảng ở Hà Tĩnh đã hình thành từ sớm 

và liên tục phát triển qua nhiều giai đoạn, đem 

lại sự thịnh vượng cho cuộc sống của cư dân Hà 

Tĩnh, đồng thời cũng mang lại những nguồn lợi 

lớn cho các thương nhân đến buôn bán ở các bến 

cảng nơi đây.

87)　�Nguyễn Quang Hồng, Đào Tam Tĩnh, Những phát hiện bước đầu 
về các loại tiền cổ ở lưu vực sông Lam, NPHMKCH 1999, tr.693.
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호이통(Hội Thống) 항구

는 체계적인 항구이며 끄어호

이를 통하여 바다로 나가는 람

강 변에 넓은 부두를 갖고 있

었다. 끄어호이는 전에 단하이

(Đan Hải)군(郡)에 속한 단냐

이호이몬(Đan Nhai hội môn)이라는 이름이 있었는데, 

지금의 하띤성 응이쑤언현의 쑤언호이(Xuân Hội) 촌이

다. 끄어호이는 넓이가 1.58㎢나 되며 남쪽에는 곶이 바

다로 뻗어 있다. 바다에서 약 5㎞ 쯤 가면 쏭응으(Song 

Ngư)산에 산봉우리 두 개가 붙어있는 작은 섬이 있는데, 

혼응으섬이라고 부른다. 면적은 2.5㎢이며 동북쪽 저 멀

리에는 혼맛(꾸잉냐이섬이라고도 부름)섬이 있다. 혼응

으, 혼맛섬은 끄어호이의 방패막이로 선박이 끄어호이로 

오고가는 데에 아주 편리하도록 병풍처럼 감싸주고 있다.

끄어호이는 까강과 각 지류로부터 물이 들어온다. 

까강은 또한 까하이(Cả hay)강이라고도 부르며 길이가 

512㎞로 라오스의 씨엥코앙(Xiêng Khoảng) 고원지대

에서 발원한다. 응에안성을 통과하는 강 부분을 까강이

라고 부르고, 홍링(Hồng Lĩnh) 산자락을 끼고 하띤성 

지역을 흐르는 부분을 람강이라고 부른다.

람강은 두 주요 지류가 있는데, 응안써우[Ngàn Sâu, 

떰쟝(Thâm Giang)] 강과 응안포[Ngàn Phố, 포쟝(Phố 

Giang)]강이다. 응안써우와 응안포 두 지류가 합류하여 

라강이 되고 길이가 12㎞이며 득토 현을 통과한다. 라

강은 람강과 합류하여 끄어호이로 흘러간다.

아주 편리한 강구와 하구 지형에 혼응으, 혼맛(Hòn 

Mắt)섬으로 둘러싸인 넓은 부두가 있고, 국제 해상 무

역로 상에 위치하여 서기 초부터 호이통 항구는 틀림없

이 바다로 나가는 선박들이 정박하여 휴식하기에 아주 

이상적인 곳이었을 것이다. 혼응으와 혼맛섬에는 우물

이 있었고, 바다로 나가는 사람들은 그 물을 마셨다.88)

88)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.188.

Cảng Hội Thống là một 

hệ thống cảng và bến bãi 

rộng bên bờ sông Lam 

đổ ra biển qua Cửa Hội. 

Cửa Hội trước đây còn có 

tên là Đan Nhai hội môn, 

thuộc tổng Đan Hải, nay là xã Xuân Hội, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cửa Hội rộng 1,58km. 

Phía nam có doi đất nhô ra ngoài biển. Cách bờ 

biển chừng 5km có hòn đảo nhỏ được tạo bởi hai 

ngọn núi Song Ngư nằm sát nhau, gọi là đảo Hòn 

Ngư, diện tích đảo là 2,5㎢. Xa hơn về phía đông 

bắc có đảo Hòn Mắt (còn gọi là đảo Quỳnh Nhai). 

Đảo Hòn Ngư, Hòn Mắt là những trấn sơn án ngữ 

Cửa Hội, như tấm bình phong che chở cho các 

tàu thuyền ra vào Cửa Hội vô cùng thuận tiện.

Cửa Hội nhận nước từ sông Cả và các phụ lưu 

đổ về. Sông Cả hay còn gọi là sông Cái, dài 512km 

bắt nguồn từ cao nguyên Xiêng Khoảng của Lào. 

Đoạn sông chảy qua tỉnh Nghệ An có tên là sông 

Cả, đoạn sông chảy qua tỉnh Hà Tĩnh sát chân 

dãy núi Hồng Lĩnh có tên là sông Lam.

Sông Lam có hai phụ lưu chính là sông Ngàn 

Sâu (Thâm Giang) và sông Ngàn Phố (Phố Giang). 

Từ hai phụ lưu Ngàn Sâu và Ngàn Phố hợp nhất 

thành dòng sông La dài 12km chảy qua huyện Đức 

Thọ. Sông La hợp vào sông Lam rồi đổ ra Cửa Hội.

Dựa trên địa hình cửa biển, cửa sông vô cùng 

thuận lợi, lại có bến bãi rộng được che chắn bởi 

những hòn đảo Song Ngư, Hòn Mắt, lại nằm trên 

trục đường thương mại biển quốc tế, từ những thế 

kỉ đầu Công nguyên, cảng Hội Thống chắc chắn đã 

là điểm dừng chân lý tưởng cho tàu thuyền đi biển 

ghé vào neo đậu nghỉ ngơi. Trên các đảo Song Ngư 

và đảo Hòn Mắt đều có giếng nước ngọt, những 

người đi biển thường lấy nước ấy để uống.88)

88)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.188.

1) �Thương cảng 
Hội Thống

1) 호이통 무역항
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10세기에 들어 대월국은 중국으로부터 독립하였다. 

이후 대월국의 상업, 경제기반이 단계적으로 변하였고, 

그 중에 포구와 항구는 강력한 개발 투자가 이루어졌다.

호이통항은 타인호아-하띤-응에안 지역에 있는 큰 

하구와 마찬가지로 하띤과 외부세계를 연결하는 상업

적 교류지이기도 하였지만 캄보디아와 국경을 맞댄 대

월국 최남단 지역에 위치하여 중요한 안보 하구로서의 

역할을 담당하였다. 그렇기 때문에 호이통은 무역항의 

기능을 갖고 있는 동시에 리 왕조 시대부터 쩐 왕조와 

레 왕조, 찐 군주 시대까지 수 세기(11-18세기) 동안 군

항이기도 하였다.

고고학적 연구결과는 람강 하구지역은 융성했던 교

역항 지역의 아주 많은 유적이 출토된 지역으로 람강 

남쪽 강가를 따라 분포된 호이통, 쑤언포(Xuân Phố), 

덴후옌(Đền Huyện) 지역이 바로 그곳이다. 각 지역에

서는 모두 리 왕조, 쩐 왕조, 레 왕조 초기(11세기에서 

16세기)에서 18-19세기의 응우옌 왕조까지 베트남 도

자기는 물론 송, 원, 명, 청나라 시대의 중국 도자기가 

아주 많이 발견되었고, 또한 일본 히젠(肥前, 17세기) 

도자기도 발견되었다.

덴후옌 지역에서 여러 차례의 고고학적 발굴을 통

해, 고고학자들은 리 왕조 때부터 성립된 큰 포구와 관

청, 거주지를 포함한 덴후옌 유적지를 확인하였다. 이

곳의 도자기 유물은 주로 베트남의 경질 도기와 중국 

용천 가마의 경질 자기이다. 도처에 보이는 도자기 유

적의 밀집도는 덴후옌 지역 포구에서 상업적인 교환이 

8-9세기부터 형성되었고 리 왕조와 쩐 왕조 시대(12-

14세기)에 발전했음을 보여주고 있다. 덴후옌은 리 왕

조 쩐 왕조 시대 호이통 무역항의 중심적인 포구였을 

것이다.89)

2016년 인문사회대학과 하띤 박물관 그리고 일본문

화연구원이 합동으로 호이통성채, 꼰버이(Cồn Bơi), 

89)　�트린카오투옹, 「고대 베트남 상업 항구에서 발견된 외국 도자기의 초기 
탐사」, 『역사학저널』 288호, 1996, pp.58-61.

Từ thế kỉ 10, nhà nước Đại Việt độc lập. Nền 

kinh tế thương mại của Đại Việt từng bước thay đổi, 

trong đó các bến cảng được đầu tư phát triển mạnh.

Cũng như các cửa biển lớn ở khu vực Thanh-

Nghệ-Tĩnh, hơn nữa lại ở vị trí vùng cực nam của 

Đại Việt tiếp giáp với Champa, Hội Thống vừa có 

vai trò cửa biển an ninh quan trọng, đồng thời 

là điểm giao lưu thương mại kết nối Hà Tĩnh với 

thế giới bên ngoài. Vì vậy, Hội Thống vừa có chức 

năng là cảng thương mại, đồng thời là cảng quân 

sự trong suốt nhiều thế kỉ từ thời Lý, thời Trần 

đến thời Lê-Trịnh (từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 18).

Theo các kết quả nghiên cứu khảo cổ học cho 

biết, ở vùng cửa sông Lam có các địa điểm xuất lộ 

khá nhiều dấu vết của vùng cảng thị hưng thịnh, 

đó là khu vực Đền Huyện, Xuân Phố, Hội Thống 

phân bố dọc theo bờ nam sông Lam. Tại các địa 

điểm này đều phát hiện rất nhiều hiện vật gốm sứ 

Việt Nam từ thời Lý-Trần-Lê sơ (từ thế kỉ 11 đến 

16) cho đến thời Nguyễn thế kỉ 18-19, cũng như 

gốm sứ Trung Quốc có niên đại thời Tống-Nguyên-

Minh-Thanh, bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện 

của gốm Hizen của Nhật Bản (thế kỉ 17).

Tại địa điểm Đền Huyện, qua nhiều lần nghiên 

cứu khai quật khảo cổ học, các nhà khảo cổ đã 

xác định được di chỉ Đền Huyện gồm có trị sở, 

nơi cư trú và một bến cảng lớn được thành lập 

từ thời Lý. Hiện vật gốm sứ ở đây chủ yếu là gốm 

men ngà của Việt Nam và gốm sứ men ngọc của 

lò gốm Long Tuyền, Trung Quốc. Với mật độ gốm 

sứ xuất hiện dày đặc cho thấy việc trao đổi buôn 

bán ở bến cảng khu Đền Huyện đã hình thành 

từ thế kỉ 8-9 và phát triển vào thời Lý - Trần (thế 

kỉ 12-14). Đền Huyện có thể là bến trung tâm của 

thương cảng Hội Thống thời Lý - Trần.89)

89)　�Trịnh Cao Tưởng, Bước đầu tìm hiểu đồ gốm nước ngoài phát 
hiện ở các thương cảng cổ Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, 5/1996, số 288, tr.58-61.
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더우꼰(Đầu Cồn), 동수(Đồng Sú) 지역을 포함한 호

이통 항구 주변 지역 5곳의 발굴을 진행하였다. 결과적

으로 그곳에 쩐 왕조와 레 왕조 시대(13-18세기)의 베

트남 도자기편이 많이 흩어져 있는 것을 볼 수 있었고, 

특히 옥색 자기, 갈색 자기, 청화백자 및 다량의 13-14

세기 쩐 왕조 시대의 항아리, 다량의 청화백자, 다리

가 긴 갈색 바닥 도자기 등은 쭈더우(Chu Đậu)-헙레

[Hợp Lễ, 하이즈엉(Hải Dương)] 가마의 제품이며, 또한 

탕롱 관요(官窯)에서 생산된 도자기도 있었다. 그 외에

도 16-18세기 중국의 청화자기도 있었고, 17세기 후반

의 일본 히젠(肥前, 17세기) 도자기도 있었다.90) 이처럼 

쩐 왕조 시대부터 호이통 무역항에서의 상거래와 교역

90)　�당홍손, 응우옌반안, Kikuchi Yuriko, 트란피콩, 응우옌티투옹하이엔, 
「호이통 고고학 유적지 발굴 결과에 관한 예비 보고서 2016」.

Năm 2016, nhóm nghiên cứu giữa Đại học 

KHXH&NV, Bảo tàng Hà Tĩnh và Viện nghiên 

cứu Văn hóa Nhật Bản đã tiến hành mở 5 hố 

thám sát ở khu vực xung quanh bến cảng Hội 

Thống gồm vị trí đình Hội Thống, Cồn Bơi, Đầu 

Cồn và Đồng Sú. Kết quả cho thấy các nơi đều có 

rải rác nhiều mảnh gốm men, sành, sứ Việt Nam 

niên đại Trần - Lê (thế kỉ 13-18), đặc biệt gốm 

men ngọc, men nâu, men trắng vẽ lam và nhiều 

lon sành thời Trần thế kỉ 13-14, nhiều sản phẩm 

gốm men trắng hoa lam, chân đế cao, đáy có đặc 

trưng tô màu nâu là sản phẩm của các lò Chu 

Đậu-Hợp Lễ (Hải Dương), cũng có cả hiện vật đĩa 

gốm sản xuất tại lò quan ở Thăng Long. Ngoài 

ra, còn có gốm men trắng hoa lam Trung Quốc 

thế kỉ 16-18 và gốm Hizen của Nhật Bản nửa cuối 

Hình 31. Vị trí di chỉ Đền Huyện bên sông Lam
그림 31. 덴후옌 사당과 람강

Đền Huyện
덴후옌 사당Sông Lam

람강
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활동은 강렬하게 발전하였다.

15세기 응우옌짜이의 『여지지』에는 다음과 같은 기

록이 있다. 

외국인 모두는 함부로 진 내부로 들어올 수 없으며 모두는 

번돈, 반닌, 껀하이, 호이통, 호이찌에우, 통린, 푸르엉, 땀

끼, 쭉호아에 머물러야 했다91) 

호이통은 바로 레 왕조에서 국가의 상업, 경제개발 

및 국방, 치안 관리 하에 외국 상선과 외국인에게 정박

하고, 장사를 허용한 가장 중요한 항구 중 하나였다.

응이쑤언(Nghi Xuân)현의 현청이 쑤언포에 있을 

때, 호이통 딩(亭)이 17세기(1659-1660)에 건설되었고, 

쑤언포와 호이통의 중심 항구, 포구 기능이 두드러졌

다. 그러나 아주 많이 출토된 16-18세기 도자기 유물에 

의거하면 덴후옌이 여전히 교역활동을 하던 항구임을 

91)　�응우옌짜이, 호앙코이 번역, 『여지지』, 문화통신출판사, 1970, p.845.

thế kỉ 17.90) Như vậy, có thể thấy từ giai đoạn thời 

Trần, việc trao đổi buôn bán ở thương cảng Hội 

Thống đã phát triển mạnh.

Theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi thế kỉ 15 có 

viết: 

“Toàn bộ người ngoại quốc không được tự tiện vào 

trong nội trấn, tất cả đều phải ở Vân Đồn, Vạn Ninh, 

Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, Thông Lĩnh, Phú 

Lương, Tam Kỳ, Trúc Hoa.”91) 

Có thể thấy, Hội Thống chính là một trong 

những cảng biển quan trọng nhất được triều Lê 

cho phép các tàu thuyền buôn và khách ngoại 

quốc neo đậu, buôn bán trong việc quản lý quốc 

90)　�Đặng Hồng Sơn, Nguyễn Văn Anh, Kikuchi Yuriko, Trần Phi 
Công, Nguyễn Thị Thương Hiền, Báo cáo sơ bộ kết quả khai 
quật thám sát khảo cổ học địa điểm Hội Thống năm 2016.

91)　�Nguyễn Trãi, Dư địa chí, bản dịch Hoàng Khôi, Nxb Văn hóa 
Thông tin, 1970, tr.845.

Hình 32. Vị trí bến thuyền Hội Thống khu bãi trước đình Hội Thống
그림 32. 호이통 무역항과 호이통 사당. 호이통 사당 앞에 무역항이 위치했으나 논으로 바뀌었다.

Đình Hội Thống
호이통 사당

Thương cảng Hội Thống
호이통 무역항

sông Lam
람강
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보여준다.92) 호이통이 바로 호이통, 쑤언포와 덴후옌을 

포함하여 서로 밀접한 관계를 가진 항구, 포구 체계이

고, 역사 발전에 따라 특히 수심이 얕아지고 람강의 토

사가 내려와 쌓이면서 시기별로 지역 내의 각 항구와 

포구의 위치를 이동시키게 만들었다.

호이통 무역항에서의 사고파는 상품은 아주 풍부하

였다. 수산물, 액젓과 같은 이역 산물 외에도 침향, 사

향, 사인(砂仁, 약재) 계피 등의 상품과 베트남 북부지

역의 도자기 요(窯)에서 상업의 중심지인 이곳 포히

엔, 탕롱, 께쩌, 닝하이 등의 항구와 포구로 운송해 온 

도자기도 있었다.

호이통은 상품의 교환과 환적에서 중요한 역할을 하

는 동시에 리 왕조와 쩐 왕조 시대(12-13세기)부터 북

중부 지역의 군항이기도 하고 특히 대략 15-18세기경

에 왕성하게 번창하였다.

번성기에 람강을 따라 호이통 항구는 푸타익 구시가

92)　�찐까오뜨엉, 『9-17세기 베트남 북부 지역의 일부 고대 무역항에 대한 고
고학적 연구 과학 프로젝트』, 고고학연구소, 하노이, 2002.

phòng trị an và phát triển kinh tế thương mại của 

đất nước.

Khi trị sở của huyện Nghi Xuân đóng ở Xuân 

Phố và đình Hội Thống được xây dựng vào thế kỉ 

17 (1659-1660), chức năng bến cảng trung tâm của 

Xuân Phố và Hội Thống có vẻ nổi trội, tuy nhiên 

dựa trên các hiện vật gốm sứ thế kỉ 16-18 xuất lộ 

khá dày cho thấy Đền Huyện vẫn là một bến cảng 

có các hoạt động giao thương.92) Có thể thấy, Hội 

Thống chính là một chuỗi các bến cảng gồm Hội 

Thống, Xuân Phố và Đền Huyện có mối liên hệ 

mật thiết với nhau, và theo sự phát triển của lịch 

sử, đặc biệt là sự bồi tụ của biển, sự bồi lở của 

dòng sông Lam đã dẫn đến sự chuyển dịch vị trí 

bến cảng trung tâm của mỗi khu vực theo từng 

giai đoạn.

Hàng hóa giao thương ở thương cảng Hội 

92)　�Trịnh Cao Tưởng, Nghiên cứu khảo cổ học một số thương cảng 
cổ vùng biển miền Bắc Việt Nam thể kỉ 9-17, Đề tài khoa học 
cấp Ủy ban, Viện Khảo cổ học, Hà Nội, 2002.

Hình 33. Hiện vật gốm phát hiện ở di chỉ đền Huyện, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh
그림 33. 덴후옌 사당 발굴 유물
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지, 찌에우커우-푹레 포구와 같은 역내의 지역과 연결

될 수 있었고, 각 장터 체계는 람강 체계에 상품을 공급

하였다. 더 멀리는 람강 북편의 강가의 담단에서 붐비

는 소포구로, 응에안의 중심 읍내였던 사남 상업센터와

도 연결되었다.

푸타익과 찌에우커우에서 늘 거주하며 장사하던 중

국인과 일본인 상선들은 이상적인 상품의 환적지인 호

이통 항이 있는 곳인 끄어호이를 통과해야 했다.

특히 찐 군주와 응우옌씨 가문의 분쟁기(16-18세기)

에 호이통은 찐 군주의 군대가 주둔하고 무기와 식량을 

저장한 곳이었다.

현재 항구의 위치는 바다가 수십㎞ 밀려나며 흙

이 쌓였고, 옛 항구의 모습을 지닌 일부 유적, 흔적들

만 남았으며, 꽌퐁(Quan Phòng), 펀롱(Phần Long), 

펀리(Phần Ly), 펀꾸이(Phần Quy), 펀프엉(Phần 

Phượng) 등과 같은 지명은 옛날에 상거래를 하던 나

Thống khá phong phú. Ngoài những sản vật 

địa phương như thủy hải sản, nước mắm, còn 

có sản phẩm trầm hương, xạ hương, sa nhân, 

quế thơm,... ngoài ra còn các sản phẩm gốm sứ 

được nhập từ các lò gốm phía bắc Việt Nam có 

thể được vận chuyển từ các bến cảng Phố Hiến, 

Thăng Long Kẻ Chợ, Ninh Hải,... mà đưa vào 

trung tâm buôn bán nơi đây.

Hội Thống có vai trò quan trọng trong trao đổi, 

trung chuyển hàng hòa, đồng thời là bến cảng 

quân sự của cả khu vực Bắc Trung Bộ từ thời Lý 

Trần (thế kỉ 12-13) và đặc biệt phát triển phồn 

thịnh trong khoảng thế kỉ 15-18.

Vào thời kì thịnh đạt, theo dòng sông Lam, bến 

cảng Hội Thống có thể kết nối với các khu vực nội 

vùng như là Phố cổ Phù Thạch, bến cảng Triều 

Khẩu - Phục Lễ và các hệ thống chợ phiên cung 

cấp hàng hóa bên hệ thống sông Lam. Xa hơn nữa 

Hình 34. Đình Hội Thống
그림 34. 호이통 사당
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루터였을 것이다. 호이통 관청 앞은 옛날 포구이고, 거

기에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 바다로 나가는 사람, 

배와 뗏목을 안전하게 포구로 접안하도록 도와주는 네 

분의 여신에게 제사지내던 까 사당의 유적이 있다.

 

là trung tâm buôn bán Sa Nam đã từng là trung 

tâm lỵ sở của Nghệ An, được ví như một tiểu cảng 

sầm uất ở Nam Đàn bên bờ bắc sông Lam. 

Các tàu buôn người Hoa, người Nhật thường 

đến buôn bán, sinh sống tại Phù Thạch - Triều 

Khẩu đều phải đi qua cửa Hội, nơi có bến cảng 

Hội Thống là điểm dừng chân trung chuyển hàng 

hóa lý tưởng.

Đặc biệt trong giai đoạn chiến tranh Trịnh-

Nguyễn, Hội Thống là nơi tích trữ lương thực, vũ 

khí và đóng quân của nhà Trịnh (thế kỉ 16-18).

Hiện tại vị trí bến cảng đã bị bồi lấp do biển 

đã lùi xa hàng chục cây số, chỉ còn lại một số dấu 

tích lưu giữ hình ảnh bến cảng xưa và một số tên 

địa danh như Quan Phòng, Phần Long, Phần Ly, 

Phần Quy, Phần Phượng,... có thể là các bến bãi 

buôn bán ngày trước. Đình Hội Thống phía trước 

là khu bến thuyền buôn xưa, cách đó không xa là 

di tích Đền Cả thờ Tứ Vị Thánh Nương luôn phù 

hộ cho những người đi biển, thuyền bè cập bến 

bình an.  
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끄어호이에서 람강을 따라 

가면, 16-18세기에 들어 아주 

붐비는 작은 무역항이었고, 

현재는 하띤성, 득토 현에 속

한 이곳이 바로 푸타익 구시

가지이다.

람강 북쪽에 있는 찌에우커우와 함께, 푸타익 포구가 

람강 남쪽을 둘로 나누고, 강 중간에 있는 바위 돌출부

와 람강 줄기를 통해서 연결된다.

푸타익이라는 지명은 이 돌출 바위 모양에서 생겨난 

것이다. 돌출 바위 북쪽은 바로 푹레, 찌에우커우 포구

이며 돌출 바위 남쪽이 바로 푸타익 포구이다. 푸타익 

옛 상가는 쭘(Trùm) 나루에서부터 아래쪽으로 언꽝사

(Ân Quang, 겡 / Ghềnh) 사찰까지이다.

『역조헌장류지』(Lịch triều hiến chương loại chí, 

歷朝憲章類誌)에서는 푸타익을 다음과 같이 묘사하고 

있다.

 

푸타익 나루는 라썬(La Sơn)현 빈다이(Vĩnh Đại) 포구에 

있고, 몇 개의 흰 바위가 솟아 있으며 앞쪽에는 산이 눈앞

으로 가로지르고, 저 멀리는 큰 바다여서 보기에 아주 흥

미롭고 아름답다.93)

푸타익 구시가지는 푹레, 찌에우커우와 함께 부두

와 배 위에서 붐비는 무역항을 만들어냈고, 수세기 동

안 상인들을 끌어들였으며, 옛날 응에안과 주변지역 그

리고 외국 상선과의 상업 교통로로서 중요한 체인 중의 

하나였다.

많은 사료들이 찌에우커우와 푸타익 포구 사이의 관

계에 대해서 묘사하고 있다. 『황월일통여지지』에는 푸

타익 나루의 모습과 크기를 기록하고 있다. 

찌에우커우 나루를 보통은 푸타익 나루라고 부른다. 이 강

93)　�판후이쭈, 『역조헌장류지』 1집, 교육출판사, 2006, p.78.

Từ Cửa Hội theo dòng 

sông Lam, vào giai đoạn 

thế kỉ 16-18 đã phát triển 

một tiểu thương cảng vô 

cùng sầm uất, đó là phố 

cổ Phù Thạch, nay thuộc 

địa phận huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Cùng với Triều Khẩu ở bờ bắc sông Lam là bến 

phố Phù Thạch đối ngạn bên bờ nam sông Lam, 

được kết nối thông qua dòng sông Lam với ghềnh 

đá nổi giữa sông. Cái tên Phù Thạch ra đời từ 

hình ảnh ghềnh đá nổi này. Phía bắc ghềnh đá 

nổi chính là bến Phục Lễ, Triều Khẩu. Phía nam 

ghềnh đá nổi chính là bến phố Phù Thạch. Phố 

cổ Phù Thạch là đoạn từ bến Trùm xuống đến 

chùa Ân Quang (tức chùa Ghềnh).

Phù Thạch được Lịch triều hiến chương loại chí 

miêu tả: 

“Bến đò Phù Thạch ở bến Vĩnh Đại, huyện La Sơn, 

có mấy tòa đá trắng nổi lên, đằng xa có dãy núi chắn 

ngang ở trước, biển lớn ở ngoài xa, ngắm trông rất 

thú vị thanh tao.”93)

Phố cổ Phù Thạch cùng với Phục Lễ - Triều 

Khẩu tạo nên cụm thương cảng sầm uất, trên bến 

dưới thuyền, thu hút khách thương trong suốt 

nhiều thế kỉ, trở thành một trong những mắt xích 

quan trọng của tuyến giao thương buôn bán tại 

Nghệ An xưa với các vùng xung quanh và với các 

thuyền buôn quốc tế.

Nhiều sử liệu đã miêu tả mối liên hệ giữa cụm 

cảng Triều Khẩu và Phù Thạch. Hoàng Việt nhất 

thống dư địa chí có viết: 

93)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nxb Giáo 
dục, tr.78.

2) �Phố cổ�
Phù Thạch

2) 푸타익 옛 상가
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은 폭이 413m, 밀물 때는 수심이 약 13m, 썰물 때는 약 

10m이며, 찌에우커우 주민들은 배로 강을 건넌다. 남쪽 

백사장에 조그만 바위 언덕이 수면에서 보일락 말락 해서 

비로소 푸타익(浮石)이라고 이름 지어졌다. 강가에는 민흐

엉 상가가 있고, 상가에는 사람들로 붐볐으며, 속칭 푸타

익 상가라고 불렀다94)

람강은 여러 지류가 있고 찌에우커우-푸타익 무역항 

체계의 교역활동과 관련이 있어 상인들을 찌에우커우-

푸타익으로 데려오고 반대로 찌에우커우-푸타익에서 

각 지방으로 아주 편리하게 갈 수 있었다. 『예안기』에 

찌에우커우와 푸타익을 지나는 강에 대해서 다음과 같

이 설명하고 있다.

앞에는 아주 넓은 람강이 흐르고, 라썬에 있는 라강과 티

엔록(Thiên Lộc)에 있는 민르엉(Minh Lương)강이 모두 

그곳으로 흘러가며 민르엉 강에서는 바위 쪽으로 흘러간

다. 동쪽에는 푸타익 포구로 불리는 나루가 있다. 나루터

에는 중국인의 상가가 있고, 집들이 다닥다닥 붙어 있고, 

94)　�르꽝딘, 『황월일통여지지』, 투언호아출판사, 2005, p.401.

“Bến đò Triều Khẩu, tục gọi là đò Phù Thạch. Sông 

này rộng 129 tầm, khi nước lên sông sâu 4 tầm, 

nước xuống sâu 3 tầm 2 thước, dân xã Triều Khẩu có 

thuyền đưa đò ngang. Bên bãi sông phía nam có đồi 

đá thấp thoáng trên mặt nước, nên mới gọi là đò Phù 

Thạch. Trên bờ có phố Minh Hương, phố xá rất đông 

đúc, tục gọi là phố Phù Thạch.”94)

Dòng sông Lam với nhiều nhánh sông, gắn 

liền với hoạt động giao thương của cụm thương 

cảng Triều Khẩu - Phù Thạch, đưa lái thương đến 

với Triều Khẩu - Phù Thạch và ngược lại từ Triều 

Khẩu - Phù Thạch đến các nơi vô cùng thuận lợi. 

Theo Nghệ An ký đã miêu tả đoạn sông chảy qua 

Triều Khẩu và Phù Thạch: 

“Phía trước lại có sông Lam chảy qua rất rộng, sông 

La ở La Sơn, sông Minh Lương ở Thiên Lộc đều chảy 

vào chỗ ấy. Chỗ sông Minh Lương chảy vào có gò đá 

nổi. Phía đông có bến đò gọi là bến Phù Thạch. Trên 

94)　�Lê Quang Định, Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, Nxb Thuận 
Hóa, 2005, tr.401.

Hình 35. Phố cổ Phù Thạch
그림 35. 푸타익 옛 상가
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배들로 붐비는데, 푸타익 상가라고 불렀다.95)

『대남일통지』 역시 찌에우커우와 푸타익 강에 대해 

묘사하고 있다.

람강은 라강과 합류하여 찌에우커우 포구를 지난다. 여기

에 이르면 푸타익강이 있고 동쪽에는 나루터가 있는데 북

방 상인들의 거주지가 있고, 집들과 배들로 붐볐는데, 푸

타익 상가라고 불렀다.96)

『대남일통지』에는 또 이렇게 기록되어 있다. 

푸타익 상가 서쪽은 전에는 쩐 왕조 쭝광(Trùng Quang) 

황제의 행궁이 있었다. 이곳은 물이 맑고, 나무가 싱싱하

며 가까이는 상가, 멀리는 촌이 있어 그림 같은 풍경에 실

로 쩌우호안(châu Hoan)의 명승지였다.97)

쭝꽝 황제는 후진(後陳)의 두 번째 황제(1409-1414)

로, 왕위에 오른 후 찌라(Chi La, 라썬현의 이름으로 현재

는 하띤성 득토이다)에 행궁을 세웠다.98) 이 기간 동안 5

년이라는 짧은 기간이었지만 대월국이 명나라와 싸울 

때 쭝꽝 황제의 행궁 지역은 틀림없이 적과 싸우는 관

군들을 위하여 건물과 진영, 군량미 창고, 운송 나루터 

95)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.143.

96)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.193.

97)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.193.

98)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 역, 『대월사기전서』, 
1993, p.315-316;후진약사: 14세기 말 쩐 왕조가 쇠하였다. 1400년에 호
꾸이리(胡季犛)가 쩐 왕조를 찬탈하자 중국 명나라가 우리나라를 침입
했다. 쩐 왕조 예종(쩐 왕조 8대왕)의 아들인 쩐응오이가 후진을 세우고, 
스스로 간정제(簡定帝)로 칭했다. 간정제는 남의 말을 듣고 충신 당떳과 
응우옌까잉쩐을 죽였다. 당중과 까잉지는 아버지의 죽음에 한을 품었고, 
즉시 군사를 이끌고 투언호아에서 타인호아로 와서 입내시중(入內市中) 
쩐꾸이쾅(쩐 왕조 예종의 손자이며 장정왕(莊定王) 쩐응악의 아들)을 영
접하여 예안으로 돌아와 왕에 올랐다. 1409년 3월 17일 쩐꾸이쾅이 찌라
(예안주 득꽝부, 오늘날의 하띤성 득토현)에서 왕위에 올랐고, 연호를 중
광제(重光帝)라고 하고, 응우옌수이를 태부(太傅), 응우옌까잉지를 태보
(太保)로, 당중은 동평장사(同平章事)로, 응우옌쯔엉을 사마(司馬)에 봉
했다. 간정제를 높여서 상황이라고 불렀다. 1414년에 이르러 명나라 적
군에 의해서 모두 살해되었고, 후진 왕조가 끝났다.

bến đò có phố buôn của khách Tàu, nhà cửa san sát, 

thuyền ghe tấp nập, gọi tên là phố Phù Thạch.”95) 

Đại Nam nhất thống chí cũng có miêu tả: 

“Sông Lam hợp với sông La, chảy qua bến Triều 

Khẩu. Đến đây có sông Phù Thạch, phía đông có bến 

đò là chỗ cư trú của khách buôn phương Bắc, nhà 

cửa thuyền bè tấp nập, gọi là phố Phù Thạch.”96)

Đại Nam nhất thống chí có viết: 

“Phía tây phố Phù Thạch trước kia là hành dinh của 

Trùng Quang đế nhà Trần. Ở đây nước sông trong 

mát, cây cỏ tươi xanh, gần có phố, xa có thôn, phong 

cảnh như tranh vẽ, thật là một nơi danh thắng ở 

châu Hoan.”97)

Trùng Quang đế là vị hoàng đế thứ hai của 

nhà hậu Trần (1409-1414), ông lên ngôi vua và lập 

hành dinh ở Chi La (tên huyện La Sơn, nay là Đức 

Thọ, Hà Tĩnh).98) Vào thời gian này, tuy chỉ là giai 

95)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd,tr.143.

96)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.193.

97)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.193.

98)　�Đại Việt sử kí toàn thư, tr. 315, 316: Lược sử nhà Hậu Trần: Cuối 
thế kỉ 14, nhà Trần suy vi. Năm 1400, Hồ Quý Lý soán ngôi nhà 
Trần. Năm 1407, nhà Minh Trung Quốc sang xâm lược nước ta. 
Trần Ngỗi là con trai của vua Trần Nghệ Tông (vị vua thứ 8 của 
nhà Trần) đã lập nhà Hậu Trần, xưng là Giản Định Đế. Giản Định 
Đế nghe lời dèm pha giết hại trung thần là Đặng Tất và Nguyễn 
Cảnh Chân. Đặng Dung và Cảnh Dị căm giận vì cha bị chết oan, 
liền đem quân từ Thuận Hóa về Thanh Hóa rước Nhập Nội thị 
trung Trần Quý Khoáng (là con trai của Trang Định Vương Trần 
Ngạc và là cháu nội của vua Trần Nghệ Tông) về Nghệ An lên 
làm vua. Ngày 17 tháng 3 năm 1409, Trần Quý Khoáng lên ngôi 
vua ở Chi La (phủ Đức Quang, châu Nghệ An, nay thuộc huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), đặt niên hiệu là Trùng Quang Đế, phong 
Nguyễn Súy làm Thái Phó, Nguyễn Cảnh Dị làm Thái Bảo, Đặng 
Dung làm Đồng bình chương sự, Nguyễn Chương làm Tư Mã. 
Giản Định Đế được tôn làm Thượng Hoàng. Đến năm 1414, đều 
bị giặc Minh giết hại, kết thúc vương triều Hậu Trần.
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등을 건설하는 등 상시로 지원하는 데에 혼신의 힘을 

다하였다.

푸타익 구시가지는 “나루터에는 중국인의 상가가 있

고, 주택이 붙어있으며 배들로 북적였다.”며 아주 시끌

벅적한 장사 분위기를 묘사하고 있다. 17세기에 청나

라에 복종하지 않는 광동, 복건성의 명나라 중국인단이 

중국을 떠나 베트남 땅에서 살기 시작하였는데 상당수

의 밍흐엉 사람들이 하띤 지역을 유랑하였다.

이 분야의 전문가인 쩐바찌(Trần Bá Chí)에 따르면 

당시 빈다이(Vĩnh Đại)촌은 람강가의 땅 일부를 중국

인에게 팔았고, 그들이 민흐엉 마을을 세웠으며 그들에

게 거주지가 안정되고 생산 및 상업에 힘쓰도록 도움을 

주었다. 이리하여 명나라 사람과 베트남 사람들은 함께 

교류하고 강가에 시장과 상점을 개설하였다. 수공예품

과 상품의 거래가 날로 발전하여 지역 내 백성들의 수

요에 충당하였으며 아울러 남부 및 북부 지방과도 상품

을 교환하였다. 

가장 번창했을 때 민흐엉 마을의 인구는 꽌(Quan), 

꽉(Quách), 담(Đàm), 타이(Thái), 럼(Lâm), 응오

(Ngô), 마인(Mạnh), 쩐(Trần), 쯔엉(Trương), 홍

(Hồng), 르엉(Lương)씨 등 12개성(姓)에 100가구 정

도였다.99) 민흐엉 사람들은 어디를 가든 고향과 전통적

인 풍속, 관습을 잊지 않았다. 그들은 배를 이용한 장사

에 능통하였다. 민흐엉 마을은 포카익(손님 거리), 포응

어이응오(오씨 거리), 포푸타익(푸타익 거리) 등으로도 

불렸다.

민흐엉 자료에 따르면, 1686년 그들은 도관(道觀)을 

세우고, 관우의 사당과 물길로 다니는 사람들 특히 먼 

바닷길을 다니는 사람들을 보호하는 신인 천후성모(天

后聖母)의 사당을 세웠다. 그들은 또한 베트남 사람들

의 사찰 등을 보수하는 데에 많은 돈을 기부하였다.

푸타익의 수출품 역시 찌에우커우-푹레와 유사했고, 

99)　�트론바치, 『옛 마을인 푸타익에 대한 설명』, 『NPHMKCH』, 1992, 
pp.173-175.

đoạn 5 năm ngắn ngủi, giai đoạn Đại Việt chống 

giặc Minh, khu vực hành dinh của Trùng Quang 

đế chắc chắn phải luôn có sự đầu tư cho quan 

quân binh đánh giặc, như xây dựng dinh thự, 

doanh trại, kho tàng dự trữ quân lương, bến bãi 

vận chuyển,...

Phố cổ Phù Thạch đều được miêu tả không khí 

giao thương vô cùng sầm uất: “trên bến đò có phố 

buôn của khách Tàu, nhà cửa san sát, thuyền ghe 

tấp nập”. Vào giữa thế kỉ 17, những đoàn người 

Hoa nhà Minh ở vùng Phúc Kiến, Quảng Đông, 

không phục tùng nhà Thanh đã rời khỏi Trung 

Quốc để sang lãnh thổ Việt Nam sinh sống, và 

một số đông người Minh Hương đã lưu lạc đến 

vùng Hà Tĩnh. 

Theo nhà nghiên cứu Trần Bá Chí cho rằng, 

vào lúc đó, xã Vĩnh Đại đã cắt phần đất sát bờ 

sông Lam bán cho người Hoa để họ lập làng 

Minh Hương, giúp họ ổn định nơi cư trú và phát 

huy nghiệp kinh doanh sản xuất và buôn bán. 

Người Minh và người Việt cùng giao lưu, mở 

mang chợ quán bên sông. Các sản phẩm thủ 

công và hàng hóa buôn bán ngày càng phát triển, 

đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong khu vực, 

đồng thời trao đổi hàng hóa với các vùng miền 

trong Nam, ngoài Bắc.

Dân số làng Minh Hương thời thịnh vượng nhất 

có khoảng 100 hộ thuộc 12 dòng họ: Quan, Quách, 

Đàm, Thái, Lâm, Lý, Ngô, Mạnh, Trần, Trương, 

Hồng, Lương.99) Người Minh Hương đi đến đâu 

cũng không quên quê hương và những phong 

tục tập quán truyền thống. Họ rất giỏi nghề buôn 

bán thuyền ghe. Làng Minh Hương cũng được gọi 

với nhiều cái tên khác nhau như Phố Khách, Phố 

người Ngô, Phố Phù Thạch.

99)　�Trần Bá Chí, Khảo tả về khu phố cố Phù Thạch, NPHMKCH1992, 
tr.173-175.
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주요한 산물은 여전히 하띤-응에안 지역에서 나는 농림

수산물, 토산품으로, 비단실, 쩌우퐁 비단, 브로케이드, 

침향, 뀌쩌우의 계피와 같은 임산물, 상아, 사향, 꿀, 공

작 깃털, 생선, 새우와 같은 수산물, 느억맘, 기타 수공

예품 등이었다.

중국인과 일본인 상선으로부터 수입한 주 상품은 

검, 무기, 구리, 한약재, 중국 비단, 중국의 먹과 붓, 우

롱차, 고려 인삼 등이었다.

푸타익 지역 곳곳에는 눈에 띄는 도자기 중에 특히 

중국 도자기를 찾을 수 있다. 일본 도자기 역시 볼 수는 

있지만 수량은 아주 제한적이다.100) 이것 역시 푸타익

의 대표적인 상품 중의 하나이다.

특히 푸타익에서 홍무통보(Hồng Vũ Thông Bảo, 

洪武通寶), 영락통보(Vĩnh Lạc Thông Bảo, 永樂通

寶), 선덕통보(Tuyên Đức Thông Bảo, 宣德通寶)와 

같은 중국 명나라 시대(14-15세기)의 금속 화폐가 많이 

발견되었다.101) 이것은 아마도 찐 군주와 응우옌씨 가

문 모두의 화폐 수요가 증가했을 때인 17세기 후반부

터 베트남에 들여오기 시작한 화폐일 것이다. 많은 일

본 상인들은 사코쿠(쇄국) 정책으로 영토를 벗어날 수 

없었기 때문에 과거에 수집한 명나라의 화폐와 막부가 

외국에 판매할 목적으로 주조를 허가한 일부 화폐를 당

시 일본에서 아주 오랜 기간 동안 사용하였고 이를 주

로 대월국에 판매하였는데, 이 화폐를 네덜란드 선박과 

중국 선박이 구매하여 대월국의 각 항포구로 가져와서 

찐 군주와 응우옌씨 가문에게 판매하여 이익을 취하였

다. 이 화폐는 각 가문에서 유통을을 허용하였고, 아주 

편리하게 상품을 매매하였다.

현재에도 푸타익 거리와 쭘 포구의 흔적은 너무나 

분명하다. 주민들의 얘기에 따르면 푸타익 옛 거리의 

100)　�응우옌반안, 「항구 시스템, Lam강 유역의 항구 도시 : 대륙과 함께 바
다에 표시된 데이터, 인식 및 문제」, 『중부 강 유역에서의 교류의 역할
과 네트워크』, 하노이국립대학교, 2018, p.409.

101)　�응우옌꽝홍, 다오땀띤, 「람강 유역의 고대 화폐 발견에 대한 첫걸음」, 
『NPHMKCH』, 1999, 사회과학출판사, 하노이, 2000, p.693.

Theo tài liệu Minh Hương, năm 1686, họ lập 

các đạo quán, xây dựng đền thờ Quan Công và 

đền thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu là những thần 

phù hộ những người đi sông nước, đặc biệt đi 

biển đường dài. Họ cũng đóng góp nhiều tiền của 

tu bổ các chùa miếu của người Việt. 

Hàng hóa xuất khẩu của Phù Thạch cũng tương 

tự như ở Triều Khẩu - Phục Lễ, sản vật chủ yếu 

vẫn là các loại nông lâm thổ sản của vùng Thanh 

- Nghệ - Tĩnh, có tơ tằm, lụa Châu Phong, vải thổ 

cẩm, mặt hàng lâm sản như kỳ nam, trầm hương, 

quế Quỳ Châu, ngà voi, xạ hương, mật ong, lông 

công, hải sản cá tôm, nước mắm, các mặt hàng 

thủ công,...

Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu từ lái thương người 

Hoa và người Nhật với nhiều mặt hàng như gươm 

đao, vũ khí, đồng, thuốc Bắc, vóc lụa gấm Tàu, mực 

bút Tàu, sách Tàu, trà Ô Long, sâm Cao Ly,... 

Tại Phù Thạch khắp nơi đều tìm thấy đồ gốm 

sứ, nhiều nhất là gốm sứ Trung Quốc. Đồ sứ Nhật 

Bản cũng được tìm thấy nhưng số lượng rất hạn 

chế.100) Đây cũng là một trong những mặt hàng 

tiêu biểu của Phù Thạch. 

Đặc biệt, tại Phù Thạch đã phát hiện được rất 

nhiều tiền kim loại thời Minh của Trung Quốc (thế 

kỉ 14-15) như tiền Hồng Vũ Thông Bảo, Vĩnh Lạc 

Thông Bảo, Tuyên Đức Thông Bảo.101) Đây có lẽ 

chính là loại tiền được mang vào Việt Nam từ nửa 

cuối thế kỉ 17, khi nhu cầu mua tiền đồng của cả 

chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều tăng cao. Nhiều 

thương nhân Nhật Bản do không được ra khỏi lãnh 

thổ vì chính sách Tỏa quốc-Sakoku, đã thu gom các 

100)　�Nguyễn Văn Anh, Hệ thống cảng, cảng thị ở lưu vực sông Lam: 
tư liệu, nhận thức và vấn đề, in trong Biển với lục địa - Vai trò 
và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung, 
Nxb ĐHQG Hà Nội, 2018, tr.409.

101)　�Nguyễn Quang Hồng, Đào Tam Tĩnh, Những phát hiện bước 
đầu về các loại tiền cổ ở lưu vực sông Lam, NPHMKCH 1999, 
Nxb KHXH, Hà Nội, 2000, tr.693.
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돌출 바위에 가까운 쭘 포구 지역에는 이곳에서 침몰된 

일본 선박의 흔적이 있었다고 한다.

특히 언꽝사 유적은 겡 사찰이라고도 부르는데, 푸

타익 거리 끝 지점에 아주 아름다운 건축물로 남아 있

었는데 쩐 왕조 때 세워지고 이후 중국인들이 기부하여 

규모가 있고 매우 웅장하게 중수되었다. 그러나 흙이 

휩쓸려가면서 겡 사찰은 많은 영향을 받았다. 현재 정

부는 보다 큰 규모로 그곳에서 가까운 곳에 새로이 겡 

사찰을 신축하였다.

loại tiền của triều Minh mà lúc bấy giờ được sử 

dụng ở Nhật Bản trong thời gian khá dài cùng với 

một số loại tiền do Mạc Phủ cho phép đúc nhằm 

mục đích bán ra nước ngoài, chủ yếu bán cho Đại 

Việt, các loại tiền này được các tàu của Hà Lan và 

tàu của Trung Quốc thu mua đem bán kiếm lời 

cho các chúa Trịnh - Nguyễn tại các bến cảng ở 

Đại Việt. Tiền này đã được các chúa cho đem lưu 

thông, mua bán hàng hóa rất thuận lợi.

Hiện nay, dấu vết con phố Phù Thạch với bến 

Trùm vẫn còn khá rõ. Theo như lời người dân kể 

lại, ở khu vực bến Trùm gần ghềnh đá nổi phố 

cổ Phù Thạch đã từng có vết tích tàu Nhật Bản bị 

đắm ở đây.

Đặc biệt, di tích chùa Ân Quang hay còn gọi 

là Chùa Ghềnh, điểm cuối của Phố Phù Thạch 

là công trình kiến trúc rất đẹp, được xây dựng từ 

thời Trần, sau này được người Hoa đóng góp tiền 

của tu bổ vô cùng nguy nga, đồ sộ. Nhưng sau do 

sạt lở nên chùa Ghềnh bị ảnh hưởng nhiều. Hiện 

nay, nhà nước đã xây dựng chùa Ghềnh mới ở 

gần đó với quy mô bề thế hơn.
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끄어솟은 하띤성 타익하

(Thạch Hà)현 타익낌(Thạch 

Kim)에 속한다. 끄어솟의 남

쪽은 남져이(Nam Giới)산이 

있어서 끄어솟은 끄어남져이

(cửa Nam Giới)이라고도 부

른다. 남져이산이 즈엉루엇(Dương Luật)촌에 걸쳐있어

서 끄어솟은 또한 끄어즈엉루엇, 끄어루엇이라고도 부른

다. 레 왕조 때인 15세기의 항구지도에 끄어솟의 위치가 

루엇몬항(즉 끄어루엇)으로 그려져 있다.

『대남일통지』에 끄어솟에 대해 다음과 같이 묘사되

어 있다.

하구의 폭이 148m, 밀물 때 수위가 3.2m, 썰물 때는 2m

이다. 전에 북방의 배가 우리나라에 오면 보통 이곳에 정

박한다.102)

『예안기』에도 넓고 깊은 하구이며, 전에 중국인의 

상선들이 우리에게 오면 모두 그곳으로 들어왔다고 기

록하고 있다.

하구 앞에 산이 하나 솟아 있는데 남져이산이 먹는 

형상이라 롱응엄(Long Ngâm, 龍飮)이라고 하며, 지역 

주민들은 루응앙(Rú Ngang)이라고 부른다. 남저이 산

을 루비엔(Rú Biển)이라고 부른다.103) 먼 바다에는 혼

맛 섬이 파도와 바람을 막는다. 여기가 바로 병풍처럼 

태풍을 막아주고 선박이 이 하구에 정박하는데 편리한 

여건을 만들어준다. 

끄어솟 지역에는 두 개의 주강이 있는데, 응헨

(Nghèn)강과 자오까이(Rào Cái)강으로 두 강이 합류

하여 하방(Hạ Vàng)강으로 흘러서 끄어솟을 거쳐 바

다로 나간다.

102)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.209.

103)　�응우옌두이티우, 『베트남 어업 공동체』, 사회과학출판사, 하노이, 2002, 
p.177.

Cửa Sót thuộc xã Thạch 

Kim, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh. Phía bờ nam 

của cửa Sót có núi Nam 

Giới nên cửa Sót cũng 

được gọi là cửa Nam Giới. 

Do núi Nam Giới nằm trên đất xã Dương Luật nên 

cửa Sót cũng có tên là cửa Dương Luật, cửa Luật. 

Trong bản đồ hải cảng thế kỉ 15 của nhà Lê có vẽ 

vị trí của cửa Sót là cảng Luật Môn (tức Cửa Luật).

Sách Đại Nam nhất thống chí có miêu tả cửa 

Sót: “Cửa biển rộng 37 trượng (157m), thủy triều 

lên sâu 8 thước (3,4m), thủy triều xuống sâu 5 

thước (2,1m). Trước kia, thuyền phương Bắc sang 

nước ta thường đỗ ở đây.”102) Theo sách Nghệ An 

ký cũng có ghi chép về là cửa biển sâu rộng. Ngày 

trước, các thuyền buôn của người Tàu sang ta đều 

vào cửa ấy.

Trước cửa biển có một ngọn núi nhô ra gọi 

là Long Ngâm do núi Nam Giới ăn ra, dân địa 

phương gọi là Rú Ngang. Núi Nam Giới gọi là Rú 

Biển.103) Ngoài khơi xa có đảo Hòn Mắt đứng che 

sóng gió. Đây chính là những tấm bình phong 

che chắn gió bão thuận lợi, là điều kiện cho tàu 

thuyền vào ra neo đậu nơi cửa biển này. 

Vùng cửa Sót có hai con sông chính là sông 

Nghèn và sông Rào Cái từ hai phía hợp lưu đổ vào 

sông Hạ Vàng và đổ ra biển qua cửa Sót.

Để có thể trở thành một thương cảng thì trước 

tiên là địa hình phù hợp cho tàu thuyền vào ra. Cửa 

biển khá rộng, mực nước khá sâu, lại có núi che 

chắn tạo thành vịnh kín gió. Bên cạnh đó, cửa Sót 

lại là nơi cung cấp nguồn thủy hải sản rất dồi dào và 

các mặt hàng chế biến như cá khô, mắm, muối,...

102)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.209. 

103)　�Nguyễn Duy Thiệu, Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam, Nxb 
KHXH, Hà Nội, 2002, tr.177.

3) �Cửa Sót �
- Cửa Luật

3) �끄어솟 �
-끄어루엇
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무역항이 되기 위해서는 우선 선박의 출입에 적합한 

지형을 갖추어야 한다. 하구가 아주 넓고 수심이 깊어

야 하며 산이 가로막아 바람을 막는 만이어야 한다. 그 

외에도 끄어솟은 마른 생선, 액젓, 소금 등과 같은 가공 

상품과 풍부한 해산물의 공급처이다.

발원지로부터 넓고 긴 강이 흐르며 끄어솟에 민물고기

를 가져다준다. 그러나 바닷물이 들어오면 강물이 담염수

가 되고, 담염수와 염수 수산물이 이곳 주민들에게 아주 

풍부한 사냥거리를 제공한다. 그렇기 때문에 끄어솟 지역

은 아주 풍부한 수산물이 나는 곳이라고 할 수 있다.

이곳은 바닷가 지역이라 소금 제조업이 오래 전부터 

아주 발달되었다. 끄어솟 주변의 몇몇 마을은 소금 제

조로 유명하고, 고지대 상품을 가져온 상인들에게 소금

을 팔았다. 끄어솟 주민은 소금을 만들기 위해 밀물과 

Với hệ thống sông dài rộng từ trên nguồn đổ 

về mang đến những nguồn hải sản nước ngọt cho 

cửa Sót. Nhưng đến khi nước biển tràn vào thì 

nước sông chuyển sang nước lợ, những loài thủy 

sản nước lợ, nước mặn trở thành đối tượng săn 

bắt khá phong phú cho cư dân ở đây. Vì vậy, có 

thể nói vùng cửa Sót có nguồn thủy hải sản vô 

cùng phong phú.

Do vùng đất ven biển nên ở đây có nghề làm 

muối đã khá phát triển từ lâu đời. Một số làng 

quanh vùng Cửa Sót nổi tiếng với nghề làm muối, 

buôn muối cho các lái thương đem đổi hàng hóa 

trên vùng cao. Cư dân Cửa Sót lợi dụng thủy triều 

lên xuống để làm muối. Ở đây gọi ruộng muối là 

Nại. Người dân làm muối gọi là Kẻ Nại. Lúc đầu 

Hình 36. Thương cảng Cửa Sót-Cửa Luật
그림 36. 끄어솟, 끄어루엇 무역항
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썰물을 이용하였다. 이곳에서는 염전을 나이(Nại)라고 

부른다. 소금을 만드는 사람을 깨나이(염전을 만드는 

사람)라고 한다. 초기에 이곳에는 소금을 만드는 사람

이 많지 않았지만 날이 갈수록 많아졌다. 이곳에는 호

도라는 소금 마을이 있는데 미국과의 전쟁 때 전쟁터에 

아주 많은 소금을 공급했다.

그 외에도 남져이산 남쪽에는 하우하우(Hau Hau) 

하천이 있는데 물맛이 아주 좋다. 여름에는 지역 주민

들이 배를 타고 산자락에 와서 대나무를 박아서 물을 

배로 끌어들인 다음 운반해서 팔았다. 지역 주민들은 

그것을 아주 귀하게 여겼다.104) 이것은 바로 바다로 나

가는 상선들에게 아주 중요한 상품이었다.

호이통 중심 항에서 가까운 위치로 인하여 그리고 끄

어호이 또는 응헨강과 하방강으로부터 바닷길을 따라 람

강과 연결되어 상품교환과 수매를 위해 람강 지역 각 장

104)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.186.

nơi đây cũng không có nhiều người làm muối, 

nhưng càng về sau càng đông. Ở đây có làng muối 

Hộ Độ đã cung cấp cho chiến trường trong kháng 

chiến chống Mỹ rất nhiều muối. 

Ngoài ra, ở phía nam núi Nam Giới có suối Hau 

Hau nước rất ngon ngọt. Trong những tháng hè, 

dân quanh vùng ghé thuyền vào chân núi bắc 

máng tre dẫn nước vào thuyền chở đi bán. Những 

người quanh vùng đều lấy làm quý.104) Đây chính 

là một mặt hàng rất quan trọng của các thương 

thuyền đi biển.

Do có vị trí gần với cảng trung tâm Hội Thống, 

lại có thể kết nối với sông Lam theo đường biển 

vào từ cửa Hội hoặc theo sông Nghèn-sông Hạ 

Vàng mà đến các chợ phiên vùng sông Lam, hoặc 

giao lưu kết nối với cửa Nhượng, cửa Kỳ Anh để 

thu gom trao đổi hàng hóa, hoặc theo sông Nài 

104)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.186.

Hình 37. Bến thuyền Cửa Sót 
그림 37. 끄어솟 포구
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터 또는 끄어끼아인, 끄어늬엉과 교류할 수 있고 또는 나

이강(자오까이강의 지류)을 따라 상품이 집결되는 육로, 

수로가 모이는 지역인 나이 시장과 연결되는데, 옛날에

는 하호아(Hà Hoa)부(府)의 읍내였다.105) 끄어솟에서는 

고산지역의 소수종족 마을 또는 라오스와 마른 생선과 

소금을 교환하기 위하여 육로나 수로를 통하여 고지대

로 갈 수 있었다.

끄어솟은 풍부한 상품, 산물과 함께 편리한 위치로 

인하여 역내에서 독립된 무역항이 될 수 있었고 동시에 

그것은 또한 하띤성 해안지역의 항구 연계망에서도 중 

요한 연결체로서 하띤성과 지방에 경제적 이익을 가져

다주는 데에 기여하였다.

비록 많은 변화가 있었지만 지금까지 끄어솟은 여전

히 하띤성 타익하(Thạch Hà)현의 소금제품과 다양한 

수산물의 교역 중심지로서의 여러 모습을 띠고 있다.

105)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.161.

(nhánh sông Rào Cái) mà kết nối Chợ Nài là nơi 

tụ tập các đường thủy, đường bộ tập kết hàng 

hóa, xưa là trung tâm lỵ sở phủ Hà Hoa.105) Từ cửa 

Sót theo đường sông, đường bộ có thể đi ngược 

lên vùng cao để trao đổi cá khô, muối với các bản 

làng dân tộc vùng cao hoặc với Lào.

Có thể thấy, với vị trí thuận lợi cùng với nguồn 

sản vật hàng hóa phong phú mà cửa Sót có được, 

nó có thể trở thành một thương cảng độc lập 

trong khu vực, đồng thời nó cũng là một mắt 

xích quan trọng trong chuỗi cảng vùng biển Hà 

Tĩnh, góp phần đem lại lợi nhuận kinh tế cho địa 

phương và cho tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù đã có nhiều biến đổi, nhưng đến nay cửa 

Sót vẫn mang nhiều dáng vẻ của một trung tâm 

giao thương với đa dạng mặt hàng thủy hải sản và 

sản phẩm muối của huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

105)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.161.
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『금천풍토기(錦 川 風 土

記)』에 따르면 끄어늬엉(Cửa 

Nhượng)은 옛날에 끼라(Kỳ 

La)면에 속한 티엔껌(Thiên 

Cầm)산 북쪽에 있는 끄어끼

라였다고 한다. 후에 이곳이 

늬엉반 촌의 남쪽이 되었고 그래서 이름은 끄어늬엉이

라고 불렸으며 껌쑤옌(錦川)현에 속해 있다.

끄어늬엉은 락쟝(Lạc Giang)강과 락(Rác)강이 합류

하여 바다로 흘러가는 두 강의 강구이다. 락강은 껌쑤

옌의 서쪽에서 발원하고, 락쟝강은 냐레강이라고도 부

르며, 껌주에에서 발원한다.

Theo Cẩm Xuyên phong 

thổ ký, Cửa Nhượng xưa 

vốn tên là Cửa Kỳ La ở 

phía bắc núi Thiên Cầm 

thuộc xã Kỳ La, huyện Kỳ 

Hoa. Về sau xã này chuyển 

thành phía nam xã Nhượng Bạn nên mới có tên 

là Cửa Nhượng, thuộc huyện Cẩm Xuyên.

Cửa Nhượng là cửa của hai con sông Lạc Giang 

và sông Rác hợp lưu cùng đổ ra biển. Sông Rác 

bắt nguồn từ phía tây Cẩm Xuyên, sông Lạc 

Giang còn được gọi là sông Nhà Lê bắt nguồn từ 

Cẩm Duệ. 

Hình 38. Cửa Nhượng Bạn   
그림 38. 끄어늬엉반 하구

4) �Thương cảng 
Cửa Nhượng

4) �무역항 �
끄어늬엉
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『대남일통지』에서는 다음과 같이 묘사되어 있다. 

끄어늬엉의 폭은 42장, 밀물 때 수심은 6척, 썰물 때는 3척

이다.106)

하구 앞 먼 바다에는 길이가 1,000m인 산이 가로막

고 있으며, 벅섬과 앤섬이 감싸듯 병풍을 치고 있다. 이

것 역시 선박이 태풍을 피해 정박할 수 있는 항구를 형

성하는 편리한 조건이기도 하다.

끄어늬엉은 락(Lạc)강과 락(Rác)강 등 두 강으로부

106)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.209.

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: “Tấn Cửa 

Nhượng 42 trượng. Thủy triều lên sâu 6 thước, 

thủy triều xuống sâu 3 thước.”106) Ngoài khơi trước 

cửa biển có dãy núi chắn ngang dài 1000m, có 

các hòn Bớc, hòn Én làm bình phong án ngữ che 

chắn. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi hình 

thành bến cảng để cho tàu thuyền vào ra neo đậu 

tránh gió bão.

106)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.209.
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터 얻는 민물 생선과 새우와 같은 풍부한 수산물로 유

명한 동시에 다양한 바다 생선, 새우, 게, 오징어 등이 

나온다. 그 외에도 하띤성의 농산물과 임산물 역시 이

곳 항구와 포구들의 상품을 다양하게 하는 데에 기여하

였다.

락쟝강 하류에는 몇몇 지류가 있다. 과거에 락강(락

쟝 장)의 지류에는 번창한 장터가 있었고, 상품을 소비

하고 수매하는 기능이 있었으며, 끄어늬엉 중심 항을 

지원하였다. 그래서 마이(Mai) 시장은 오전에만 열리

고, 홈 시장은 오후에만 열리게 되었다. 현재 이 두 시

장은 도로만 남은 채 도시화되었으며 이곳은 껌늬엉

(Cẩm Nhượng) 촌의 쑤언남(Xuân Nam) 마을에 속

해 있다. 

껌쑤옌 지역에서는 아주 많은 옛날 돈을 발견했고, 

3,838 동의 각종 동전이 현재 하띤 박물관에 보관되

어 있다. 수집된 동전 중에는 중국 동전과 베트남 동전

이 많다. 그 외에도 원풍통보(Nguyên Phong Thông 

Bảo, 元豐通寶)는 일본에서 주조된 동전으로 일본 막

부가 대월국에 판매한 난반보에키(南蛮貿易) 화폐이

며, 관영통보(Khoan Vĩnh Thông Bảo, 寬永通寶)는 

일본에서 유통된 화폐(17세기 말에 주조)이다. 이것은 

Cửa Nhượng nổi tiếng với nguồn hải sản phong 

phú gồm các loại cá tôm nước ngọt từ hai hệ 

thống sông Lạc và sông Rác, đồng thời có nguồn 

cá, tôm, cua, mực,... của biển vô cùng đa dạng. 

Bên cạnh đó là nguồn nông, lâm sản của Hà Tĩnh 

cũng góp phần làm đa dạng các mặt hàng của 

bến cảng nơi đây.

Khu vực hạ lưu sông Lạc Giang có một số 

nhánh nhỏ. Trước đây, bên nhánh sông Lạc có 

một số khu chợ sầm uất, có chức năng tiêu thụ và 

thu gom hàng hóa, hỗ trợ cho bến cảng trung tâm 

Cửa Nhượng, đó là vị trí Chợ Mai chuyên buôn 

bán vào buổi sáng và Chợ Hôm chuyên buôn bán 

vào buổi chiều. Hai khu chợ hiện nay chỉ còn là 

những con đường đã được đô thị hóa thuộc thôn 

Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng.

Tại khu vực Cẩm Xuyên đã phát hiện được rất 

nhiều tiền cổ, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng 

Hà Tĩnh với con số thống kê 3.838 đồng các loại. 

Trong các bộ sưu tập tiền có nhiều tiền Trung 

Quốc, tiền Việt Nam. Ngoài ra còn có một số tiền 

Nhật Bản đúc niên hiệu Nguyên Phong Thông 

Bảo là tiền Trường Kỳ Mậu Dịch được Mạc Phủ 

Nhật Bản đúc bán cho Đại Việt và tiền Khoan 

Hình 39. Hiện vật gốm và tiền kim loại phát hiện ở Cẩm Xuyên, Cửa Nhượng, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh 
그림 39. 껌쑤옌, 끄어늬엉 하구에서 확인된 도자기편과 동전
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끄어늬엉이 큰 항구지역이었고, 아주 많은 외국 상선을 

끌어들였다는 것을 보여주고 있다.

끄어늬엉에서는 새로이 건조한 선박이 잘 만들어지

고 바다로 나가는 사람들의 평안과 선박이 항구에서 편

리하게 거래할 수 있기를 기원하며 매년 제사를 지내고 

있다.

Vĩnh Thông Bảo là tiền lưu thông của Nhật Bản 

(đúc vào nửa cuối thế kỉ 17). Điều này cho thấy 

cửa Nhượng cũng là một khu vực bến cảng lớn, 

thu hút khá nhiều tàu thuyền nước ngoài đến 

buôn bán.

Ở Cửa Nhượng hàng năm thường tổ chức lễ 

đóng thuyền mới và làm lễ hạ thủy mong cầu cho 

người đi biển bình an, thuyền về bến cảng mua 

bán thuận lợi.
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끄어커우란 끼아인현의 하

이커우 촌(현 끼닝) 지역에 속

한 끼호아하이커우(Kỳ Hoa 

Hải Khẩu)의 약자이다. 『역

조헌장류지』에는 끄어로안늬

엉이라고 기록되어 있다.107)

끄어커우는 낑(Kinh)강과 찌(Trí)강, 꾸옌(Quyền)

강이 합류하는 하구이다. 이 강들은 폭이 300-400m 길

이가 10㎞에 이르는 만(灣)으로 흘러가는데, 밀물 때는 

강폭이 1,000m 수심이 3-4미터에 이른다. 『대남일통

지』에는 “끄어커우 만은 넓이가 40장(170m), 밀물 때

는 수심이 9척(3.8m), 썰물 때는 7척(2.97m)”이라고 

기록되어 있다.108) 예전에 항구는 주도(Rú Đọ) 북쪽에 

붙어 있었고, 현재는 붕앙(Vũng Áng) 항구 북쪽, 주붕 

남쪽에 위치한다.

롱카잉 2년(1347년), 갑인년 3월에 왕이 타인호아와 

응헤안에 조서를 내려 하호아 하구(하띤성 끼아인현 끄

어커우)까지 운하를 파도록 했다.109)

끼아인 해변지역은 끼쑤언, 끼푸, 끼캉, 끼닌, 끼로

이, 끼프엉, 끼남에서처럼 많은 산들이 바다로 뻗어 있

어서 바람을 막아주는 만(灣)이 무수히 형성되어 있다.

무이돈 곶 주변 남쪽에는 산이 겹쳐 솟아 있어서 바

다 쪽으로 있어서 붕도, 붕로, 붕나, 붕몬 또는 수심이 

12미터에 이르는 붕앙과 같은 곳이 육지 깊숙이 만을 

형성하고 있으며 게다가 까오봉산이 태풍을 막아주어, 

바다로 가다가 폭풍을 만나면 보통 이곳에 정박하며 피

해 있었다.110) 애오종(Eo Rồng)을 지나면 프억몬 마을

에 속한 붕몬 만(灣)이 있는데, 물이 깊고 바람을 막아

주어 붕옌(편안한 만)이라고 부른다.

끼아인의 산물은 아주 풍부한데 특히 해산물이 그러

107)　판후이쭈, 『역조헌장류지』 1집, 교육출판사, 2006, p.88.

108)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.209.

109)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 역, 『대월사기전서』, 
1993, p.267.

110)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.191.

Cửa Khẩu là tên gọi 

tắt của Kỳ Hoa Hải Khẩu, 

thuộc địa phận xã Hải 

Khẩu, nay là xã Kỳ Ninh, 

huyện Kỳ Anh. Sách Lịch 

triều hiến chương loại chí 

có chép là Cửa Loan Nương.107)

Cửa Khẩu là cửa của ba con sông hợp lưu là 

sông Kinh, sông Trí, sông Quyền. Các sông này đổ 

ra vũng vịnh dài 10km, rộng khoảng 300 - 400m, 

khi thủy triều lên rộng đến 1000m, sâu 3-4m. Đại 

Nam nhất thống chí miêu tả tấn Cửa Khẩu rộng 

40 trượng, thủy triều lên sâu 9 thước, thủy triều 

xuống sâu 7 thước.108) Trước đây, cảng nằm ở phía 

bắc sát với Rú Đọ, hiện nay nằm ở phía nam mé 

Rú Voong, phía bắc cảng Vũng Áng.

Tháng 3 năm Giáp Dần, Long Khánh năm thứ 

2 (1347), vua xuống chiếu cho Thanh Hóa, Nghệ 

An đào kênh đến cửa biển Hà Hoa (tức Cửa Khẩu, 

huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).109)

Ở khu vực biển Kỳ Anh, nhiều núi mọc ra 

ngoài biển như ở Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ 

Ninh, Kỳ Lôi, Kỳ Phương, Kỳ Nam, tạo nên rất 

nhiều vũng nước sâu kín gió.

Về phía nam vòng quanh Mũi Đòn, núi lấn ra 

biển tạo nên những vũng ăn sâu vào đất liền như 

Vũng Đo, Vũng Lố, Vũng Ná, Vũng Môn, hoặc như 

Vũng Áng có mực nước sâu 12m, lại có núi Cao 

Vọng che chắn gió bão, khách đi biển nếu gặp 

gió bão thường neo thuyền ẩn nấp ở đây.110) Qua 

Eo Rồng lại có Vũng Môn thuộc làng Phước Môn, 

nước sâu, rất kín gió nên được gọi là Vũng Yên.

107)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Viện sử học 
dịch và chú giải, tập 1, Nxb Giáo dục, 2006, tr.88.

108)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.209.

109)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.267.

110)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.191.

5) �Cửa Khẩu �
Kỳ Anh

5) �끄어커우끼아인 
하구
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하다. 응우옌짜이의 『여지지』에 따르면 끼아인 하구에

는 톡뜨(Thốc tư)라는 귀한 생선이 있다. 『대남일통지』

에는 톡응으(Thốc Ngư)라고 기록하고 있다.

끼아인에 아주 많은 산이 있고, 바다에는 혼엔산이 

있는데 아주 많은 바다제비가 와서 집을 짓는 곳이다. 

그래서 바다제비집은 중국 무역상을 끌어들이는 주요 

상품이 되었다. 그 외에도 뻐꾸기와 전복껍질 등도 주

민들이 개발하여 무역상에게 팔았다.

끼아인 하구지역에는 하이커우 사당이라고도 부르

는 바하이 사당의 유적이 있는데, 쩐 왕조 예종의 궁비

였던 응우옌티빅쩌우(阮氏碧珠) 제성부인(制胜夫人)

을 모시고 있다. 예전의 사당 정문은 바로 옛날 하이커

우의 나루터가 있던 장소이다. 옛 나루터는 흙이 밀려

와 쌓이면서 나루터의 위치가 1㎞ 가까이 밀려난 곳에 

새로운 나루터가 생겼다.

끄어커우 중심 항구에 상품 수매 및 소비에 참여하

는 것과 함께 호강(호쟝, 찌강) 남쪽에 쩌호이 시장이 

있었는데, 산과 바다에서 나는 각종 물품들이 집중되는 

사장으로 아주 붐비는 곳이었다.111)

끼아인 하구 주변지역에서 고고학자들이 이곳저곳

111)　부이즈엉릭, 『예안기』, 사회과학출판사, p.160.

Sản vật ở Kỳ Anh rất phong phú, đặc biệt là hải 

sản. Theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi, ở cửa khẩu 

Kỳ Anh có loại cá Thốc tư là một loại cá quí hiếm. 

Đại Nam nhất thống chí ghi là cá Thốc Ngư.

Ở Kỳ Anh có rất nhiều núi, có Hòn Én ngoài 

biển là những nơi chim yến kéo về làm tổ rất 

đông, vì thế sản phẩm yến sào trở thành mặt 

hàng thu hút lái thương Trung Quốc. Ngoài ra còn 

có chim Cù Kỳ, cửu khổng,... được dân khai thác 

bán cho các lái thương.

Tại khu vực cửa Khẩu Kỳ Anh có di tích Đền Bà 

Hải còn gọi là đền Hải Khẩu, thờ Chế Thắng phu 

nhân Nguyễn Thị Bích Châu, là cung phi của vua 

Trần Duệ Tông, trước cửa đền chính là địa điểm 

bến cũ của Hải Khẩu xưa. Do bến cũ đã bị phù 

sa bồi cạn nên vị trí bến thuyền chuyển sang khu 

vực bến mới cách đó khoảng gần 1km.

Cùng tham gia hoạt động thu gom và tiêu thụ 

hàng hóa cho cảng trung tâm Cửa Khẩu còn có 

Chợ Hội nằm bên phía nam sông Họ (Hộ Giang, 

sông Trí), chợ tập trung đủ các thứ trên rừng dưới 

biển, là nơi vô cùng đông đúc.111)

111)　Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, sđd, tr.160.

Hình 40. Cửa Khẩu Kỳ Anh
그림 40. 끄어커우끼아인 하구
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에서 아주 많은 도자기의 흔적을 찾아냈다. 옛 응엄강

에서 끄어커우로 나가는 응엄강 변의 응엄 마을에 있는 

응엄 시장 지역에서 쩐 왕조와 레 왕조(13~15세기) 때

의 아주 많은 베트남 도자기 파편과 13~14세기 중국의 

도자기 파편이 출토되었다. 현재 응엄강은 토사가 쌓여 

논 옆에 작은 연못 흔적으로만 남아 있고, 이곳에는 여

기저기에 쩐 왕조 때의 도자기 파편이 아주 많다. 응엄 

시장 지역에서 약 300미터 떨어진 곳에 꼰사인 유적지

가 있는데, 하얀 모래언덕 위에 쩐 왕조와 레 왕조 시대

의 아주 많은 도기와 경질 자기 그리고 중국의 유명한 

용천 가마에서 구운 청자도 있다. 까오봉 산 아래의 캐

쫑 지역에서도 베트남과 중국의 도자기 유물이 아주 많

이 출토되었다. 연구결과에 의거하여, 찐까오뜨엉 학자

는 끼화는 쩐 왕조 시대의 전초 무역항일 뿐만 아니라 

레 왕조 때까지 왕성하게 발전한 곳이라고 하였다.112)

끼아인 항구는 하띤성의 중심 항구 중의 하나라고 

볼 수 있다. 넓고 깊은 만을 가진 바닷가의 편리한 지형

은 바로 항구, 포구를 형성하는 조건이다. 그 외에도 바

112)　�찐까오뜨엉, 『과거를 찾아가는 여정』, 사회과학출판사, 하노이, 2007, 
p.701.

Ở khu vực xung quanh cửa biển Kỳ Anh, các 

nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều dấu vết gốm sứ 

dày đặc, như khu vực Chợ Ngâm tại làng Ngâm 

bên sông Ngâm xưa đổ ra Cửa Khẩu xuất lộ rất 

nhiều mảnh gốm, sành của Việt Nam thời Trần-

Lê (thế kỉ 13-15) và gốm Trung Quốc thế kỉ 13-

14. Nay sông Ngâm đã bị bồi cạn, chỉ còn những 

dấu vết ao đầm nhỏ bên ruộng, nơi đây rải rác 

rất nhiều mảnh sành thời Trần; Cách khu chợ 

Ngâm khoảng 300m là di tích Cồn Sành, trên mặt 

cát trắng có vô vàn gốm sành, gốm men của thời 

Trần, Lê và cả gốm men ngọc của lò gốm Long 

Tuyền nổi tiếng của Trung Quốc; Tại địa điểm 

Khe Trong dưới núi Cao Vọng cũng xuất lộ rất 

nhiều hiện vật gốm sứ Việt Nam và Trung Quốc. 

Dựa theo những kết quả khảo sát, nhà nghiên cứu 

Trịnh Cao Tưởng cho rằng Kỳ Hoa không chỉ là 

một thương cảng tiền tiêu của thời Trần mà còn 

phát triển sầm uất đến tận đời Lê.112)

112)　�Trịnh Cao Tưởng, Một chặng đường tìm về quá khứ, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2007, tr.701.

Hình 41. Hiện vật gốm Trần - Lê xuất lộ ở di chỉ Cồn Sành gần Cửa Khẩu Kỳ Anh, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh
그림 41. 끄어커우 하구와 인접한 꼰사인 유적에서 쩐-레 시대 도기편이 확인되었다.
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다와 섬, 산으로부터의 다양한 산물이 이곳에 집결되어 

상선들이 아주 편리하게 물건을 사고팔 수 있게 했다. 

그래서 과거에서부터 현재까지 이곳의 항구와 포구는 

항상 철저한 개발이 추진되었는데 현재 이 지역에서 유

명한 항구는 붕앙 항구이다.

요약하면 타인호아, 응에안, 하띤 지역은 해안선을 

끼고 있고, 촘촘하게 강들이 얽혀 있으며, 평야지역, 바

다와 섬, 산림지역의 산물이 아주 풍부하며, 크고 작은 

항포구와 무역항의 형성에 편리한 요소들을 지니고 있

다. 해상무역의 축에 위치하여 서기 초부터 이 항구, 포

Có thể thấy, cửa Khẩu Kỳ Anh là một trong 

những thương cảng trung tâm của Hà Tĩnh. Với 

địa hình thuận lợi ven biển, có vũng nước sâu 

rộng chính là điều kiện để hình thành bến cảng. 

Bên cạnh đó là nguồn sản vật đa dạng từ biển, từ 

đảo, từ núi rừng đều được tập kết về đây khiến 

cho thương thuyền mua bán rất thuận lợi. Vì vậy, 

từ quá khứ đến hiện tại, các bến thuyền ở đây 

luôn được phát huy, khai thác triệt để. Hiện nay, 

khu vực này nổi tiếng với cảng hiện đại Vũng Áng.

Tóm lại, vùng đất Thanh Nghệ Tĩnh với vị trí 

Hình 42. Khu vực Chợ Ngâm bên sông Ngâm đổ ra Cửa Khẩu Kỳ Anh 
그림 42. 응엄강 변에 위치한 응엄 시장과 끄어커우 하구
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구들은 단순히 물과 장작을 얻고 폭풍을 피해 정박하는 

곳이 아니라 타인호아, 응에안, 하띤 지역의 락쯔엉, 껀

하이, 호이통 등과 같은 일부 항구, 포구들은 중국 관리

들이 와서 개발한 곳이기도 하다. 대월국이 독립한 10

trải dài ven biển, có hệ thống sông ngòi dày đặc, 

lại có nguồn sản vật của đồng bằng, của biển đảo, 

của núi rừng vô cùng phong phú, là những yếu 

tố thuận lợi cho việc hình thành các trung tâm 

thương cảng, tiểu cảng lớn nhỏ. Do nằm trên trục 

Hình 43. Bến cũ Kỳ Anh 
그림 43. 과거 끼아인 포구

Hình 44. Bến mới Kỳ Anh 
그림 44. 현재 끼아인 포구
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세기부터 해변의 항구와 포구들은 공식적으로 중시되

었고 그래서 그것은 외부 세계로 접근하는 그 지역의 

문턱이었으며 그로 인해서 각 하구를 중시하는 일은 국

가의 해안지역 치안을 지키는 일인 것이다. 게다가 대

월국의 각 봉건왕조는 각 항구와 포구가 국가 경제에 

가져다주는 큰 이익을 알고 있었다.

국내 교역에서 타인호아, 응에안, 하띤 지역의 무역

항은 지방의 독립된 무역항인 동시에 대월국 전체의 상

업 교류의 네트워크에 참여하는 체인이었고, 번돈, 닝

하이, 포히엔, 탕롱 등과 같은 북쪽 항구와 연결되었다. 

외국 무역과 국제 외교에서 타인호아, 응에안, 하띤 지

역의 무역항은 중국, 인도, 이집트의 상인단 그리고 캄

보디아, 진랍, 스마티크, 자바, 수마트라, 시엠, 말레이 

등의 동남아 사신단이 상시로 드나드는 곳이었다. 타인

호아, 응에안, 하띤 지역의 무역항은 실질적으로 북부

와 중부를 연결하고, 연해지역과 고산지역을 연결하며 

특히 가거 무역항의 왕성한 발휘는 현재 무역항의 발전

을 이루어냈다.

thương mại biển, ngay từ những thế kỉ đầu công 

nguyên, những bến cảng này không chỉ là điểm 

dừng chân lấy nước ngọt, củi khô, neo đậu tránh 

gió bão, mà tiềm năng của một số bến cảng vùng 

Thanh-Nghệ-Tĩnh đã được các quan lại Trung 

Quốc sang khai thác như Lạch Trường, Cần Hải, 

Hội Thống,... Từ thế kỉ 10 bước vào giai đoạn nhà 

nước Đại Việt độc lập, hệ thống các bến cảng ven 

biển chính thức được chú trọng, vì đây chính là 

các điểm cửa ngõ của mỗi vùng tiếp cận với thế 

giới bên ngoài, do đó việc coi trọng các cửa biển 

là để bảo vệ trị an vùng biển của quốc gia. Hơn 

nữa, các triều đại phong kiến của Đại Việt đều 

thấy được lợi ích to lớn từ các bến cảng đem lại 

cho nền kinh tế thương mại của đất nước. 

Đối với nội thương, các thương cảng vùng 

Thanh-Nghệ-Tĩnh vừa là những thương cảng độc 

lập của địa phương, đồng thời là những mắt xích 

cùng tham gia vào mạng lưới giao lưu buôn bán 

của cả Đại Việt, kết nối với các bến cảng phía 

bắc như Vân Đồn, Ninh Hải, Phố Hiến, Thăng 

Long,... Đối với ngoại thương, bang giao quốc tế, 

các thương cảng vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh chính 

là điểm đến thường xuyên của các thương đoàn 

từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, các sứ đoàn và 

thương đoàn của các quốc gia Đông Nam Á như 

Champa, Chân Lạp, Smatick, Java, Sumatra, Xiêm 

La, Mã Lai,... Thương cảng vùng Thanh-Nghệ-

Tĩnh thực sự trở thành trung gian kết nối miền 

bắc với miền Trung, kết nối miền duyên hải với 

miền núi cao và đặc biệt phát huy sự thịnh vượng 

của thương cảng trong quá khứ tạo nên sự phát 

triển của các thương cảng hiện đại.
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Khái quát về cảng thị sơ khai
thời kì văn hóa Sa Huỳnh
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(thế kỉ 5 TCN đến thế kỉ 1 SCN)
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사후인 문화시대 
베트남 중부 최초의 무역항 개략

(기원전 5세기-기원후 1세기)
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2. Khái quát về cảng thị sơ khai thời kì văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam (thế kỉ 5 TCN đến thế kỉ 1 SCN)

Trên vùng đất miền Trung Việt Nam, vào 

những thế kỉ trước Công nguyên đã xuất hiện nền 

văn hóa Sa Huỳnh. Không gian văn hóa Sa Huỳnh 

về cơ bản được cho là vùng giáp ranh với văn 

hóa Đông Sơn ở phía bắc và văn hóa Đồng Nai ở 

phía nam, cả ba nền văn hóa này đã trở thành ba 

trung tâm văn hóa thời đại kim khí trên dải đất 

Việt Nam, vừa có những nét chung nhưng đồng 

thời cũng có những đặc trưng riêng biệt, làm nên 

sự đa dạng của những khu vực văn hóa tộc người 

trong bối cảnh Đông Nam Á cổ đại.

Khảo cổ học đã chứng minh sự có mặt của người 

Nam Đảo trên vùng bờ biển miền Trung Việt Nam 

từ cuối thiên niên kỷ 2 TCN. Tuy nhiên, những đợt 

thiên di đáng kể của họ đến vùng biển này nằm 

trong khoảng thời gian từ 500 năm TCN cho đến 

đầu Công nguyên. Dấu vết những vùng quần cư của 

họ xuất hiện ở ven biển miền Trung và tập trung 

rõ nhất ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và lan đến vùng 

ven biển Đông Nam Bộ ngày nay. Họ đã có quá 

trình cộng cư hòa bình với những cư dân bản địa 

sống thưa thớt có mặt từ trước đó. Chính sự có mặt 

của người Nam Đảo và sự cộng cư này là điểm khởi 

기원전 중부 베트남에서 사후인(Sa Huỳnh) 문화가 

출현했고, 사후인 문화의 범위는 베트남 북부지역의 동

선(Đông Sơn) 문화, 남부지역의 동나이 문화의 경계로 

여겨지며 이 세 문화는 모두 베트남 영토에서 철기시대 

주요 3대 문화이다. 

이 3대 문화는 서로 공통점을 소유함과 동시에 개별

적인 특징이 지니고 있어 고대 동남아시아 민족 문화의 

다양성을 형성하게 되었다.

고고학적 연구는 기원전 2000년 말부터 베트남 중부 

해안 지역에 남다오(Nam Đảo)인이 출현했음을 증명하

고 있다. 그러나 그들이 이 해안지역으로 이주한 시기는 

기원전 500년부터 기원후 초반부이다. 그들의 집단 거

주 지역의 흔적은 중부 연안지역에서 나타나며 사후인

[꽝응아이(Quảng Ngãi)] 지역에서 가장 두드러지게 보

여지며 오늘날의 동남부 연안지역까지 이어져있다. 그

들은 이전부터 그곳에 거주하던 원주민들과 평화롭게 

공존하는 과정을 거쳤다. 남다오인의 출현 및 공존은 사

후인 문화의 탄생과 발전의 시발점이며 그 이후에는 베

트남 중부 연안지역의 참파 문화로 연결되고 있다.

사후인 문화의 중심지는 큰 강 및 해안유역, 도서지

역에 형성되었다. 수많은 높은 산맥들이 바다로 뻗어있

Khái quát về cảng thị sơ khai  
thời kì văn hóa Sa Huỳnh ở  
miền Trung Việt Nam (thế  
kỉ 5 TCN đến thế kỉ 1 SCN)

사후인 문화시대 
베트남 중부 최초의  
무역항 개략
(기원전 5세기-기원후 1세기)



123

2. 사후인 문화시대 베트남 중부 최초의 무역항 개략(기원전 5세기-기원후 1세기)

đầu cho sự ra đời và phát triển của nền văn hóa Sa 

Huỳnh và tiếp sau đó là nền văn hóa Champa ở ven 

biển miền Trung Việt Nam ngày nay.

Những trung tâm của văn hóa Sa Huỳnh được 

hình thành ở lưu vực các con sông lớn, vùng ven 

biển và hải đảo. Do địa hình miền Trung nhiều 

dãy núi cao chạy ra biển, vì vậy trước đây việc 

đi lại chủ yếu chỉ bằng thuyền bè men theo các 

dòng sông, ven biển, giao lưu với các vùng phụ 

cận, các hải đảo lân cận. Cư dân Sa Huỳnh đã 

sớm biết khai thác những nguồn lợi của rừng, của 

biển, làm nông nghiệp trồng lúa nước ở các đồng 

bằng nhỏ vùng duyên hải, làm nương rẫy ở các 

đồi gò, phát triển các nghề thủ công như làm gốm 

với nhiều trung tâm sản xuất gốm lớn, chế tạo các 

loại chum gốm lớn có nắp đậy làm quan tài. Họ 

rất giỏi chế tạo đồ trang sức làm bằng thủy tinh 

như các loại hạt cườm, hạt chuỗi rất đẹp, đặc biệt 

là đồ trang sức bằng đá (mã não, đá nephrite,...) 

như vòng đá, khuyên tai đá với loại hình khuyên 

tai hai đầu thú, khuyên tai 3 mấu nhọn độc đáo. 

Họ cũng biết se sợi dệt vải và cũng rất phát triển 

nghề luyện kim, chế tạo rìu đồng, giáo đồng, đặc 

biệt họ biết sử dụng thành thạo kỹ nghệ sản xuất 

đồ sắt, chế tạo các loại rìu, dao, kiếm, giáo bằng 

sắt. Đồng thời, họ đã từng bước có các hoạt động 

trao đổi sản phẩm thương mại.

Các nhà khoa học đã chứng minh khu vực Đông 

Nam Á từng là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi 

thương mại cổ sầm uất nhất thế giới, đặc biệt là từ 

giai đoạn sắt sớm, khoảng 500 TCN - 100 SCN.113) 

Biển Đông Nam Á thực sự tham gia vào hành trình 

hàng hải quốc tế Đông - Tây, nối giữa Địa Trung 

Hải, Ấn Độ và Đông Nam Á từ những thế kỉ 4 - 

113)　�Hung Hsiao-chun, Nguyễn Kim Dung, Peter Bellwood, Mike 
T.Carson, Coastal connectivity: Long-term trading networks 
across the South China Sea, The Journal of Island and Coastal 
Archaeology, 2013, pp.384-404.

는 중부지역의 지형적 특징으로 인해 과거 주요 교통

수단은 강과 바닷물의 흐름을 따라 움직이는 배였으며, 

인근 육지 지역 및 도서지역과 교류하였다. 사후인 거

주민들은 일찍이 산림, 바다의 이점을 개발하여 연해지

역의 작은 평야에서 수경재배로 벼농사를 지었으며 산

지 농업을 일구었고 대규모의 도자기 생산 시설에서 도

자기를 생산하는 수공업을 발전시켰으며 뚜껑이 있는 

독무덤을 만들기도 했다. 그들은 아름다운 유리 구슬과 

같은 유리 장신구 특히 목걸이, 동물 머리 장식 귀고리, 

3각 꼭지 장식 귀고리 등 마노, 연옥 등을 이용하여 보

석 장신구를 만드는 것에 매우 뛰어났다. 또한 방적과 

방직 기술을 소유하였고 연금술을 발전시켰으며 청동 

도끼와 창을 제조했고 특히 철기 생산 기술을 아주 능

숙하게 사용할 줄 알아 철기 도끼, 칼, 검, 작살 등을 만

들었다. 동시에 그들은 점차 교역을 통해 자신들의 생

산품을 거래하였다. 

고고학자들은 기원전 500년부터 기원후 100년까지의 

초기 철기 시대에 동남아 지역에서 세계적으로 가장 활

발한 고대 무역 교류 활동이 있었던 것을 증명하였다.113) 

실제로 동남아지역의 해양은 기원전 3-4세기부터 지중

해, 인도와 동남아를 연결하는 동-서 국제 항로에 속해

있었다. 

동남아지역의 고대 무역은 육지와 해양지역에서 모

두 활발하게 이루어졌는데, 특히 베트남의 동해지역에

서 이루어졌고 그 속에 베트남 중부지역의 사후인 문화

가 있었다. 베트남 중부 해안지역이 동-서 국제 해양 무

역로에 위치하여 사후인사람들은 점차 동남아시아 지

역민들과 무역 교류관계를 확장해 나갔고, 지중해에서 

인도를 거쳐 중국에 이르는 세계 무역망의 일부분으로 

성장하였다. 무역 교류는 사후인 문화유산을 더 풍부하

고 다양하게 하는게 기여한 중요한 요소이다. 

113)　�Hung Hsiao-chun, 응우옌낌증, Peter Bellwood, Mike T.Carson, 
「연안 연결성 : 남중국해 전역의 장기 거래 네트워크」, 『섬과 연안 고고
학 저널』, 2013, pp.384-404.



124

2. Khái quát về cảng thị sơ khai thời kì văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam (thế kỉ 5 TCN đến thế kỉ 1 SCN)

3 TCN. Quá trình trao đổi thương mại cổ ở Đông 

Nam Á đã diễn ra khá mạnh mẽ ở lục địa và hải 

đảo, đặc biệt là khu vực Biển Đông dọc duyên hải 

lãnh thổ Việt Nam, trong đó có nền văn hóa Sa 

Huỳnh ở miền Trung Việt Nam. Do bờ biển miền 

Trung Việt Nam có vị trí nằm trên tuyến thương 

mại biển quốc tế Đông - Tây nên cư dân Sa Huỳnh 

đã từng bước mở rộng quan hệ trao đổi buôn bán 

với các cư dân trong khu vực Đông Nam Á và 

rộng hơn nữa trở thành một phần của mạng lưới 

tương tác thế giới nối Địa Trung Hải qua Ấn Độ 

đến Trung Hoa. Trao đổi thương mại là một yếu tố 

quan trọng, góp phần làm cho di sản văn hóa Sa 

Huỳnh trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Cư dân Sa Huỳnh có sự trao đổi thương mại 

nhiều chiều trên phạm vi rộng lớn. Họ không chỉ 

là người tiêu thụ trong mạng lưới trao đổi đường 

dài mà còn là những người thợ chế tác tài giỏi, 

đem sản phẩm của mình trao đổi với nhiều khu 

vực khác nhau. Sự giao lưu và tiếp xúc giữa các 

cộng đồng dân cư được tiến hành dưới nhiều 

hình thức khác nhau và thuộc nhiều lĩnh vực của 

đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, chính 

trị, đặc biệt là sự tiếp xúc trao đổi kinh tế thương 

mại. Giữa các cộng đồng sống trên các địa bàn 

khác nhau thường có sự trao đổi nguyên liệu, sản 

phẩm và trao đổi hàng hóa với nhau.

Qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, những hiện vật 

khảo cổ học liên quan đến quan hệ tiếp xúc giữa 

miền Trung Việt Nam với thế giới bên ngoài như 

với Đông Nam Á hải đảo, Trung Hoa, Ấn Độ, Địa 

Trung Hải ngày càng được phát lộ nhiều trong các 

địa điểm văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận,... 

Các nhà khoa học đã cho thấy mối liên hệ 

tương tác của Sa Huỳnh với các văn hóa đồng đại 

trong khu vực (từ thế kỉ 2 TCN đến thế kỉ 1 SCN) 

như văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc Việt Nam thể 

사후인 사람들은 광범위한 범위에서 다방면으로 무

역교류를 했는데 그들은 이 긴 무역로 교역망의 소비자 

일뿐만 아니라 뛰어난 기술자로 여러 많은 지역과 자

신들이 만든 상품을 교류하였다. 다른 지역과의 교류와 

접촉은 경제, 문화, 사회, 종교, 정치 등 다방면에서 이

루어졌으며 특히 경제 교류 및 접촉이 활발하게 이루어

졌는데 다른 지역 주민들과 원료 및 완성품을 서로 교

역하였다. 

수십 년 간의 연구를 통해 베트남 중부지역과 동남

아시아, 중국, 인도, 지중해 등 지역 간의 교류 관계와 

관련된 고고학 유물들이 꽝남(Quảng Nam), 꽝응아

이, 빈딘(Bình Định), 카인호아(Khánh Hòa), 닌투언

(Ninh Thuận) 등의 사후인 문화 지역에서 점점 많이 

발견되고 있다. 

고고학자들은 사후인 문화의 고분에서 동선 문화의 

특징인 도자기, 금속류(청동도끼, 창, 작살, 단검 등)가 

발견되었다는 사실이 사후인 문화가 당대의 다른 동남

아 지역과 연계되었다는 증거라고 주장한다. 동선 문화

의 동고(铜鼓)가 베트남 중부지역에서 출현했다는 것

은 교역로 및 이동로가 확실하게 존재했다는 증거이며 

교류과정에서 선물이나 기념물 형태로 주고받았음을 

확실하게 보여주고 있다. 

사후인 문화와 베트남 남부의 껀져(Cần Giờ)-롱썬

(Long Sơn) 등 맹그로브는 지대에 분포된 동나이 문화

유적과의 교류 및 접촉은 동물 머리 장식 귀고리, 3각 꼭

지 장식 귀고리, 꽃병 모양 도자기, 유리구슬, 금귀고리

와 같은 전형적인 유물이 발견된 독무덤 매장풍습을 통

해 도자기 및 장신구뿐만 아니라 제조 기술까지도 빈번

하게 교류되었음을 증명해주고 있다. 이 점은 사후인 문

화 사람들과 껀져-롱썬의 맹그로브 지대 유적 간의 관계

가 바로 문화교류, 접촉이라는 것을 보여준다.

사후인-한나라(중국) 간의 접촉과 교류는 기원전 4

세기경부터 기원후 1-2세기 초기 철기시대 사후인 문

화 때부터 시작되었다. 사후인 문화 유적지에서 나타
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hiện rõ nhất ở các sưu tập gốm, đồ kim loại (rìu, 

lao, giáo, dao găm bằng đồng,...) xuất hiện trong 

các mộ đất ở di chỉ Sa Huỳnh, mà mộ đất là đặc 

trưng trong văn hóa Đông Sơn. Những chiếc trống 

đồng Đông Sơn xuất hiện ở miền Trung Việt Nam 

cho thấy chắc chắn có những con đường trao đổi 

buôn bán, di dân mà có thể là quà tặng, vật kỉ 

niệm trong quá trình giao lưu.

Sự tiếp xúc và giao lưu của văn hóa Sa Huỳnh 

với nhóm di tích vùng ngập mặn Cần Giờ - Long 

Sơn của văn hóa Đồng Nai ở miền Nam Việt Nam 

thể hiện 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 được phát hiện rất nhiều 

ở Cần Giờ, đồ gốm và đồ trang sức thường xuyên 

được trao đổi giao lưu về cả sản phẩm lẫn kỹ thuật 

chế tác. 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.

Sự tiếp xúc và trao đổi Sa Huỳnh - Hán bắt đầu 

từ giai đoạn giữa của văn hóa Sa Huỳnh sơ kỳ sắt, 

từ thế kỉ 4 TCN cho đến thế kỉ 1-2 SCN. Hiện vật 

nguồn gốc Tây Hán hậu kì và Đông Hán sơ kì xuất 

hiện nhiều trong các di tích văn hóa Sa Huỳnh 

bao gồm các loại hình công cụ, vũ khí, tiền Ngũ 

Thù, gương đồng, trang sức, đồ gia dụng và nghi 

lễ. Sự bành trướng của nhà Hán về phía nam vừa 

là mục đích bành trướng, đồng thời là do mục đích 

thương mại và nhu cầu hàng hóa từ phương Nam. 

Vì vậy, sự tiếp xúc trao đổi Sa Huỳnh - Hán thông 

qua hoạt động buôn bán đóng vai trò chủ đạo.

Văn hóa Sa Huỳnh còn có sự giao lưu tương tác 

mạnh mẽ với các quốc gia Đông Nam Á hải đảo 

như Philippines, Indonesia, Malaysia, và có mối 

liên hệ giao lưu với Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan,... 

난 서한(西漢) 후기 유물과 동한(東漢) 초기 유물은 각 

종류의 도구, 무기, 오수전(五銖錢, 한나라 화폐), 청동

거울, 장신구, 가정용 및 의식용 물품 등이다. 한나라의 

남방 정책은 영토 확장의 목적과 동시에 남방 지역의 

산물 수요를 충족할 교역이 목적이었다. 그리하여 사후

인과 중국의 한 나라 사이에서 무역이 주된 교류의 역

할을 담당하였다.

사후인 문화는 필리핀, 인도네시아, 말레이시아 등의 

동남아 해양국가들과 활발하게 교류하였고 인도, 대만, 

태국 등 많은 나라와 교류 활동이 있었다. 주의를 기울

일 만한 점은 사후인 도자기와 필리핀의 카라나이 도

자기간의 공통점이 있다는 점이고 학자들은 이를 ‘사후

인-카라나이 복합자기’ 라고 부른다. 그 밖에도 사후인 

문화의 3각 꼭지 장식 귀고리, 동물 머리 장식 귀고리, 

꼭지 장식 귀고리, 도자기 귀고리, 구슬 등의 장신구가 

동남아시아의 많은 유적지에서 발견되었다.

태국, 인도, 지중해의 유물들은 도서, 연해지역, 고산

지대 등 사후인 유적지에서 많이 발견되며 주요 유물은 

마노, 수정, 금으로 만든 구슬 및 장신구 등이다. 

사후인과 인도는 주요 무역관계를 형성하였는데 무

역 품목은 장신구의 한두 가지에 집중된 것으로 보인

다. 인도에서 수입되거나 베트남에서 생산된 구슬은 인

도의 기술과 모양을 따라 제작되었다. 인도 및 지중해 

지역의 구슬 및 마노, 연옥으로 만든 장신구, 새 모양 

및 호랑이 모양 구슬, 도금 수정 구슬, 조각 구슬 등은 

사후인 유적의 독무덤에서 발굴되었다.

특히 색상과 형태가 다양한 수정 구슬이 사후인 문

화 유적지에서 매우 많이 발견되었다. 연구가 Peter 

Francis의 『동남아시아의 구슬과 구슬무역』에 따르면 

인도-태평양 유리구슬은 기원전 약 3세기부터 기원후 3

세기까지 동아프리카에서 한국까지 뻗어나갔으며 태국 

인도네시아, 말레이시아, 베트남 등 동남아시아 전역에 

보편화되었는데 이는 인도 아리캄두 지역에서 기원한 
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라다 기법으로 제작된 단색 유리구슬이라고 한다.114)

고고학적 증거에 따르면 3각 꼭지 장식 귀고리, 동

물 머리 장식 귀고리 두 종류의 귀고리를 생산하기 위

해 사용된 대만 펑티안(大蓮)으로부터 수입된 옥 원료

가 베트남 동해지역(남중국해)의 동쪽 및 남쪽해안에 

분포하는 것을 보여준다. 이것은 사후인 문화의 특징을 

가진 이 두 종류의 귀고리가 동남아시아 일부 지역에서 

가치있는 상품이 되었음을 보여준다. 원재료 및 완성품

의 유통망으로써 동남아시아 지역은 여러 생산중심지

를 형성했는데 특히 사후인 사람들이 제작한 수정 및 

보석으로 만든 장신구들이 동남아시아 전역으로 공급

되었다. 

사후인 유적의 여러 곳에서는 다양한 유형의 장신

구가 다량으로 출토되었는데 일반적인 장신구뿐만 아

니라 트어티엔후에(Thừa Thiên Huế)성의 꼰랑(Cồn 

Ràng), 꽝남(Quảng Nam)성의 호이안(Hội An)과 라

이응이(Lai Nghi)지역, 카인호아(Khánh Hòa)성의 

호아지엠(Hòa Diêm), 빈딘(Bình Định)성의 동끄엄

(Động Cườm) 등과 같이 외부 지역과의 수입 또는 교

역에 의한 특별한 유형의 장신구들도 다량 발견되었다. 

이와 같이 사후인 문화기에서는 각 시기별로 동선 

문화, 인도 문화, 중국 한나라 문화 등 당대의 다른 문

화지역에서 유입된 요소들이 발견되며 후기로 갈수록 

이러한 외래요소들이 더욱 많아진다. 이는 기원 직후기

에 중국으로부터 인도 및 중동지역에 이르기까지 해상

무역망이 최고조로 발전했을 때 동남아지역이야말로이 

해상 실크로드에 함께 참여했던 중계무역지였음을 보

여주는 중요한 요소이다.

국내 상품 및 수입상품 교역 무역활동에 기여하고 

조절한 것을 가능하게 한것은 바다에 근접한 강 유역 

무역항 및 포구 체계 덕분이었다. 사후인 문화 시대의 

114)　�응우옌티빅흐엉, 「유리구슬-선사시대 베트남 중부와 세계 무역망의 상
품」, 『중부지역 무역항과 해상 실크로드-관계와 역할 세미나』, 호이안, 
2017, p.277.

Đáng chú ý là sự tương đồng giữa các sưu tập gốm 

của Sa Huỳnh với gốm Kalanay của Philippines 

mà các nhà khoa học thường gọi là phức hệ gốm 

Sa Huỳnh - Kalanay. Bên cạnh đó, các bộ sưu tập 

đồ trang sức như khuyên tai ba mấu, khuyên tai 

hai đầu thú, khuyên tai có mấu, khuyên tai bằng 

gốm, các hạt chuỗi của văn hóa Sa Huỳnh được 

tìm thấy ở nhiều di chỉ ở Đông Nam Á. 

Các hiện vật có nguồn gốc Thái Lan, Ấn Độ, 

Địa Trung Hải phát hiện rất nhiều ở các di tích Sa 

Huỳnh từ hải đảo, duyên hải và vùng đồi núi. Loại 

hình hiện vật chủ yếu là các hạt chuỗi, trang sức 

bằng mã não, thủy tinh, vàng,... 

Sa Huỳnh ở miền Trung đối với Ấn Độ có mối 

quan hệ buôn bán là chủ yếu, tập trung vào một 

hai loại mặt hàng đồ trang sức. Những hạt chuỗi 

nhập từ Ấn Độ hoặc được sản xuất tại chỗ theo 

kỹ thuật và loại hình Ấn Độ. Số lượng phân bố 

hạt chuỗi và các đồ trang sức bằng đá mã não, đá 

agate,... hạt chuỗi hình chim, hình hổ, hạt chuỗi 

thủy tinh bọc vàng, hạt chuỗi khắc axid có nguồn 

gốc từ Ấn Độ, Địa Trung Hải được phát hiện trong 

các mộ chum của di tích Sa Huỳnh.

Đặc biệt là loại hình hạt chuỗi thủy tinh với hình 

dạng và màu sắc khác nhau được tìm thấy rất nhiều 

trong di tích văn hóa Sa Huỳnh. Trong Beads and 

bead trade in Southeast Asia của nhà nghiên cứu 

Peter Francis, hạt chuỗi Indo-Pacific là những hạt 

chuỗi đơn sắc và được chế tác bằng kỹ thuật Lada 

có nguồn gốc từ Arikamedu của Ấn Độ khoảng từ 

thế kỉ 3 TCN đến thế kỉ 3 SCN lan rộng từ Đông Phi 

đến Hàn Quốc, phổ biến khắp Đông Nam Á như 

Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam,...114)

114)　�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, Hội An, 2017, tr.277.
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중부지역에는 고대 무역항들이 형성되고 발전하여 해

상교역망에 함께 참여하였다. 옛 자취를 고찰했던 고

고학 연구가들은 과거에 이 지역에는 선박들이 정박하

기 편리한 위치를 점하여 타 지역의 상품을 받아들이는 

중심지이자 핵심무역항의 기능을 담당했던 항구가 일

부 존재 하였다는 것을 확인하였다. 그 중에 주요 2대 

무역항은 꽝남성의 투본-끄어다이(Thu Bồn-Cửa Đại)

강 변의 호이안 무역항 및 카인호아성 깜라인(Cam 

Ranh) 만의 호아지엠 무역항이다.

Qua các chứng cứ khảo cổ học cho thấy nguyên 

liệu đá ngọc nhập từ Fengtian (Đài Loan) được 

dùng để sản xuất hai dạng khuyên tai đặc biệt 

phân bố ở bờ đông và bờ nam của Biển Đông, đó 

là khuyên tai ba mấu và khuyên tai hai đầu thú 

đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh đã trở thành 

hàng hóa có giá trị cho một số vùng Đông Nam 

Á. Với mạng lưới trao đổi nguyên liệu và thành 

phẩm, khu vực Đông Nam Á đã hình thành 

những trung tâm sản xuất, mà trong đó có các 

trung tâm sản xuất đồ trang sức bằng thủy tinh và 

đá quý của người Sa Huỳnh, cung cấp sản phẩm 

cho cả Đông Nam Á.

Nhiều di tích Sa Huỳnh có những bộ sưu tập 

đồ trang sức với số lượng lớn và loại hình phong 

phú không chỉ những đồ trang sức phổ biến mà 

có nhiều loại hình đặc biệt được trao đổi và nhập 

khẩu từ bên ngoài như Cồn Ràng (Thừa Thiên 

Huế), khu vực Hội An, Lai Nghi (Quảng Nam), Hòa 

Diêm (Khánh Hòa), Động Cườm (Bình Định),... 

Như vậy, các giai đoạn của văn hoá Sa Huỳnh 

luôn xuất hiện những yếu tố ngoại nhập từ các 

văn hoá khác đương đại như văn hoá Đông Sơn, 

văn hoá Ấn Độ, văn hoá Hán,... và càng đến giai 

đoạn muộn, các yếu tố ngoại lai này càng nhiều. 

Đó là điều tất yếu trong bối cảnh những thế kỷ 

đầu trước sau Công nguyên, khi mạng lưới giao 

thương buôn bán trên biển từ Trung Quốc đến 

các vùng Ấn Độ, Trung Đông phát triển đến đỉnh 

cao, và Đông Nam Á là những điểm trung chuyển 

tham gia vào con đường tơ lụa trên biển này.

Góp phần điều phối hoạt động giao thương trao 

đổi sản phẩm nội địa và hàng hóa nhập ngoại 

chính là nhờ vào hệ thống các bến cảng ven sông 

cận biển. Những bến cảng cổ ở khu vực miền 

Trung trong giai đoạn Sa Huỳnh đã hình thành 

và phát triển cùng tham gia vào mạng lưới giao 

thương này. Dựa trên các dấu tích khảo cổ học, 
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호이안 무역항-라이응이 포구
호이안에서 고고학자들은 서쪽에서 동향으로 흐르

는 강의 하구에 가까운 곳에 위치한 약 5km의 길이의 

사구대(砂丘帶)에 사후인 문화의 수많은 고분 유적이 

집중되어 있는 것을 발견하였다. 이 사구대는 서쪽 끝

은 디엔반(Điện Bàn) 즉, 현 디엔남(Điện Nam) 촌 7

구에 속한 라이응이(Lai Nghi) 유적지이며 사구대의 

동쪽 끝은 호이안 시사(市社)의 중심과 인접하고 있다. 

이 지역의 강은 동해로 흘러가는 하구인 끄어다이 하

구로 모여 흐른다. 무역활동의 주요 증거는 동선, 중국, 

인도, 지중해지역의 순장품이다. 이 지역에서는 무역활

동을 통해 부를 축적한 고대인의 전형적인 특징을 찾아

볼 수 있는데, 특히 라이응이 및 허우싸(Hậu Xá.)의 고

급 고분군에서 그 특징이 두드러지게 드러났다.115)

그 중에 라이응이는 사후인 문화 유적지 중 에서 가

장 많은 장신구가 출토된 곳이다. 현재까지 이것은 베

트남에서 제일 많은 양의 장신구 유물이 발견된 것이

자 동남아지역에서 제일 큰 규모이며 각종 보석(마노, 

수정, 연옥, 가넷), 유리, 금, 동, 황토로 만든 3각 꼭지

장식 귀고리, 부채꼴 모양 귀고리, 거머리 모양 귀고

리, 각종 구슬 등을 포함한 장신구 유물 10,000점이 출

토되었다. 그 중에서도 유리와 마노로 조성된 장신구가 

대부분을 차지하였다.116) 라이응이 유적지에서 캄보디

아 쁘로히어(Prohear) 지역의 귀고리, 바리아(Bà Rịa)-

붕따우(Vũng Tàu)성 롱썬(Long Sơn)의 죵런(Giồng 

Lớn) 지역의 귀고리와 흡사한 외국에서 수입된 나선형 

리본 둥근 모양 귀고리 및 동한(東漢)의 다리 넷 달린 

도기 등이 발견되었다. 이 장신구들을 통하여 라이응이 

포구가 투본-끄어다이강 유역에서 외부 세계와의 교역

115)　�럼티미중, 「베트남 중부와 남부의 고대 무역항과 해상 실크로드」, 『중
부지역 무역항과 해상 실크로드-관계와 역할 세미나』, 호이안, 2017, 
p.258.

116)　�응우옌티빅흐엉, 「유리구슬-선사시대 베트남 중부와 세계 무역망의 상
품」, 『중부지역 무역항과 해상 실크로드-관계와 역할 세미나』, 호이안, 
2017, p.272.

các nhà nghiên cứu đã xác định được một số bến 

cảng trung tâm, có vị trí thuyền bè neo đậu thuận 

lợi, cũng là trung tâm tiếp nhận các nguồn sản 

phẩm hàng hóa của các công xưởng chế tác từ 

các nơi đổ về, trong đó có 2 trung tâm lớn là cảng 

thị Hội An bên sông Thu Bồn - Cửa Đại (Quảng 

Nam) và trung tâm cảng thị Hòa Diêm bên vịnh 

Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cảng thị Hội An - bến Lai Nghi
Tại Hội An, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 

rất nhiều di tích mộ táng của văn hóa Sa Huỳnh 

tập trung cơ bản trên một dải cồn cát dài khoảng 

5km nằm gần kề một dòng sông hướng tây-đông 

và rất gần biển. Dải cồn cát này có điểm cực tây 

là di chỉ Lai Nghi thuộc thôn 7, xã Điện Nam, 

huyện Điện Bàn, phía đông của cồn cát giáp với 

trung tâm thị xã Hội An. Dòng chảy hội tụ về Cửa 

Đại, là cửa ngõ thông ra Biển Đông. Chứng cứ về 

hoạt động trao đổi buôn bán chủ yếu là những đồ 

tùy táng có nguồn gốc từ Đông Sơn, Trung Hoa, 

Ấn Độ, Địa Trung Hải,... Điển hình của cộng đồng 

dân cư giàu có qua hoạt động buôn bán có thể 

tìm thấy ở khu vực này, nhất là những khu mộ 

táng giàu có ở Lai Nghi và Hậu Xá.115)

Trong đó, Lai Nghi là địa điểm có số lượng 

đồ trang sức lớn nhất trong các di chỉ văn hóa 

Sa huỳnh. Cho đến nay, đây là bộ sưu tập trang 

sức lớn nhất Việt Nam đồng thời cũng lớn nhất 

ở khu vực Đông Nam Á, với hơn 10.000 hiện vật 

trang sức các loại, trong đó có khuyên tai 3 mấu, 

khuyên tai hình vành khăn, khuyên tai hình 

con đỉa, các loại hạt chuỗi, hạt cườm,... được 

làm bằng chất liệu đá quý (mã não, đá agate, 

amethyst, crystal, nephrite, garnet), chất liệu thủy 

115)　�Lâm Thị Mỹ Dung, Những thương cảng cổ ở miền Trung và 
miền Nam Việt Nam với con đường tơ lụa trên biển, sđd, tr.258.
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Hình 45. Khuyên tai vòng ren xoắn, hạt vàng và các loại hạt chuỗi bằng thủy tinh, đá quý tìm thấy tại di chỉ Lai Nghi  
(Ảnh hạt chuỗi được chỉnh sửa từ ảnh của Dr. Andreas Reinecke)
그림 45. 라이응이 유적지에서 발굴된 나선형 리본 둥근 모양 귀고리, 금 구슬 및 유리 및 보석으로 만든 구슬 



130

2. Khái quát về cảng thị sơ khai thời kì văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam (thế kỉ 5 TCN đến thế kỉ 1 SCN)

이 번성하였고 또한 이 포구가 사후인 문화기에 호이안 

장신구의 수출입 활동에서 이상적인 무역 항구도시의 

역할을 담당했던 장소였음 알 수 있다.  

호아지엠 무역항
호아지엠 유적은 카인호아성 깜라인(Cam Ranh) 

시, 깜띤동(Cam Thịnh Đông) 촌, 호아지엠 마을에 

위치하고 있다. 고고학 발굴 조사의 결과에 따르면 호

아지엠 유적지는 크고 작은 사구 언덕 및 구릉 위에 

존재한 수많은 주거유적 및 고분유적으로 구성된 복합

적 유적으로 이 지역은 지금으로부터 약 2000년 전에 

조성된 사후인 사람들의 최초 무역항이었음이 증명되

었다.

호아지엠 무덤은 필리핀과 태국 독무덤 유적지와 활

발한 교류 및 접촉에 대한 증거를 제시하고 있다. 이곳

에서 필리핀의 타본, 카라나이 무덤, 태국의 사무이 독

무덤과 호아지엠 무덤 간에 매장 방식과 매장 풍습에 

대한 공통점이 발견되었다. 

호아지엠의 순장품 중에 대표적인 것은 소가죽 색깔, 

흰색, 회색 및 주황색을 띤 표면이 부드러운 도자기, 높

은 발을 가진 컵, 뚜껑, 병 등으로 동남아시아에서 기원

후 초반에 각 지역에서 출토된 도자기들이다.117)

그밖에 호아지엠에서 동한(東漢) 시대의 오수전, 인

도와 지중해의 식각 구슬, 남인도와 이란 지역의 붉은 

마노와 크리스탈 구슬 등과 같은 중국, 인도, 서아시아, 

지중해 지역의 유물들이 출토되었다. 또한 호아지엠에

서 별 모양의 도금 구슬이 나왔는데 이러한 구슬 종류

는 라이응이, 껀져 유적에서 매우 많은 양이 출토되었

다. Peter Francis의 연구에 따르면 이것은 지중해 지

역으로부터 수입된 구슬이라고 한다. 이 도금 유리구

슬은 이집트, 인도네시아의 자바, 스리랑카의 만탄, 한

117)　�럼티미중, 「베트남 중부와 남부의 고대 무역항과 해상 실크로드」, 『중
부지역 무역항과 해상 실크로드-관계와 역할 세미나』, 호이안, 2017, 
p.258.

tinh, vàng, đồng, đất nung. Trong đó, đồ trang sức 

thủy tinh và mã não chiếm ưu thế.116) Ở Lai Nghi 

còn xuất hiện loại hình khuyên tai vòng tròn ren 

xoắn nhập ngoại, có hình dáng tương đồng với 

khuyên tai ở Prohear (Campuchia) và Giồng Lớn 

(Long Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu), bát 4 chân của Đông 

Hán,... Qua các sưu tập đồ trang sức này cho thấy 

mối giao lưu trao đổi với thế giới bên ngoài ở khu 

vực bên sông Thu Bồn - Cửa Đại, và Lai Nghi là 

một bến cảng lý tưởng trong hoạt động xuất nhập 

khẩu đồ trang sức của đô thị thương cảng Hội An 

thời Sa Huỳnh.

Cảng thị Hòa Diêm
Di tích khảo cổ học Hòa Diêm thuộc thôn Hòa 

Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa. Qua các kết quả khai quật khảo cổ 

học đã chứng minh Hoà Diêm là khu phức hợp 

di tích bao gồm nhiều dấu tích cư trú và mộ táng 

phân bố trên những gò, cồn lớn nhỏ cùng nhiều 

đồ tùy táng, chứng minh vùng đất này cách ngày 

nay hơn 2000 năm đã từng là một cảng thị sơ khai 

của cư dân Sa Huỳnh.

Những mộ táng của Hòa Diêm đã đưa ra 

những chứng cứ về tiếp xúc, trao đổi mạnh mẽ 

với những địa điểm mộ chum ở Philippines, ở 

Thái Lan. Tại đây đã phát hiện những tương đồng 

về táng thức và táng tục giữa phức hợp mộ táng 

Tabon, mộ táng Kalanay (Philippines), mộ chum 

đảo Samui (Thái Lan) với Hòa Diêm.

Trong các đồ tùy táng ở Hòa Diêm, điển hình 

là các đồ gốm tinh mịn màu da bò, xám trắng, 

vàng da cam, cốc chân cao đặc, nắp, bình,... là 

116)　�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, Hội An, 2017, tr.272.
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국의 공주, 말레이시아의 쿠알라세린싱 등지의 유적(6

세기 이후), 인도의 아리캄두 유적(기원전 3세기-기원

후 3세기) 그리고 베트남의 옥에오(Óc Eo)-푸남(Phù 

Nam)의 유적(2-7세기) 등지에서 발견되었다.118)

호아지엠은 국제선박이 정박하기에 편리한 넓은 만

(灣)에 위치하였고 동시에 인근의 수공예품이 집결되는 

중심지이면서 여러 장소로 쉽게 상품을 옮길 수 있는 

소비처였다. 그리하여 호아지엠은 사후인 시대의 거대

한 상품 수출입 무역항의 기능을 담당하게 되었다.

요약하자면 베트남 중부, 동남아시아, 인도, 중국, 지

중해 지역에서 선사시대 무역망 속에서 사후인 문화와 

외부 세계와의 교류는 해상 실크로드를 통해 이루어졌

고 구슬류의 유적이 하구와 연안 지역의 다수 분포된 

것으로 보아 이 지역은 외부 세계와 연결된 사후인 거

주자의 가장 중요한 관문이며, 항구는 환적, 수출 및 상

품을 환적하는 상업 중심지 기능을 해왔다고 하겠다. 

이러한 무역항은 여러 세기에 걸쳐 사후인 사람들에 의

하여 발전되었으며 다음 시기에 사후인 사람들의 뒤를 

이은 참파 문화 속에서 계승되고 꽃피우게 되었다.

118)　�Peter Francis, 『동남아시아의 구슬과 구슬무역』.(응우옌티빅흐엉, 「유
리구슬-선사시대 베트남 중부와 세계 무역망의 상품」, 『중부지역 무역
항과 해상 실크로드-관계와 역할 세미나』, 호이안, 2017, p.284.)

loại gốm xuất hiện trong các địa điểm có niên đại 

những thế kỉ đầu Công nguyên ở Đông Nam Á.117)

Bên cạnh đó, ở Hòa Diêm có xuất hiện các hiện 

vật có nguồn gốc Trung Hoa, Ấn Độ, Tây Á, Địa 

Trung Hải, như tiền Ngũ Thù thời Đông Hán, hạt 

chuỗi khắc axid có nguồn gốc Ấn Độ và Địa Trung 

Hải, hạt chuỗi mã não đỏ và đá crystal có nguồn 

gốc từ Nam Ấn Độ và Iran. Ở Hòa Diêm còn có loại 

hạt chuỗi hình hoa khế bên ngoài bọc vàng, loại 

hạt chuỗi này xuất hiện rất nhiều ở các di chỉ Lai 

Nghi, Cần Giờ. Theo nhà nghiên cứu Peter Francis, 

đây cũng là những hạt chuỗi nhập khẩu từ vùng 

Địa Trung Hải. Loại hạt chuỗi thủy tinh bọc vàng 

này cũng được tìm thấy ở Ai Cập, Java (Indonesia), 

Mantan (Sri Lanka), Gongju (Hàn Quốc), Kuala 

Selinsing (Malaysia) vào giai đoạn từ thế kỉ 6 trở đi, 

Arikamedu (Ấn Độ) từ thế kỉ 3 TCN đến thế kỉ 3 

SCN, tại Óc Eo - Phù Nam từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 7.118)

Có thể thấy, với vị trí trước mặt là vịnh biển 

rộng thuận tiện thu hút tàu thuyền quốc tế vào 

neo đậu, đồng thời Hòa Diêm cũng là trung tâm 

tập kết các sản phẩm hàng hóa thủ công từ các 

công xưởng lân cận cũng như là điểm tiêu thụ 

hàng hóa đến các nơi dễ dàng, vì vậy Hòa Diêm 

đã có chức năng là một hải cảng xuất nhập khẩu 

hàng hóa lớn của thời kì Sa Huỳnh.

Tóm lại, sự giao lưu trao đổi của văn hóa Sa 

Huỳnh với thế giới bên ngoài trong mạng lưới 

trao đổi thương mại thời tiền sơ sử ở miền Trung 

Việt Nam với Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, 

Địa Trung Hải,... trên con đường tơ lụa trên biển 

117)　�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.258.

118)　�Peter Francis, Beads and bead trade in Southeast Asia, (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, sđd, tr.284.)
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Hình 46. Di vật gốm và hạt chuỗi phát hiện ở di chỉ Hòa Diêm
그림 46. 호아지엠 유적지에서 발굴된 구슬과 도자기 유물
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và sự phân bố tập trung của loại hình hạt chuỗi 

phổ biến ở những trung tâm tại các vùng cửa 

sông, vùng ven biển chính là cửa ngõ quan trọng 

nhất của cư dân Sa Huỳnh kết nối với thế giới 

bên ngoài, thông qua những cảng thị sơ khai, bến 

cảng có chức năng là trạm trung chuyển, xuất 

nhập khẩu, trao đổi hàng hóa. Những bến cảng 

đó được cư dân Sa Huỳnh phát triển trong nhiều 

thế kỉ và cho đến những thế kỉ sau, hậu duệ của 

cư dân Sa Huỳnh với nền văn hóa Champa đã kế 

thừa và phát huy một cách tích cực.



3.
Hệ thống thương cảng cổ
thời Champa đến Đại Việt
(từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)



참파-대월 시대의 고대 무역항
(2세기-20세기)
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3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

Champa là vương quốc cổ ra đời sớm ở khu vực 

Đông Nam Á, có địa bàn chủ yếu ở vùng đồng 

bằng duyên hải miền Trung Việt Nam ngày nay. 

Từ những nhóm người Nam Đảo đến đây cộng cư 

với nhóm cư dân bản địa có mặt trước đó đã hình 

thành và phát triển những nền văn hóa và những 

vùng văn hóa dọc ven biển miền Trung. Sau nền 

văn hóa Sa Huỳnh, trên địa bàn này đã xuất hiện 

nền văn hóa Champa gắn liền với lịch sử hơn 15 

thế kỉ tồn tại của vương quốc này.

Từ thế kỉ 2, bộ phận người Chăm đại diện là 

Khu Liên ở quận Nhật Nam của Giao Châu không 

chịu sự thống trị của nhà Hán Trung Quốc và 

năm 137 đã khởi nghĩa để giành độc lập, đến năm 

192 đã chính thức thành lập tiểu quốc Lâm Ấp, 

khởi đầu của vương quốc Champa. Năm 270, cháu 

của Khu Liên là Phạm Hùng lên làm vua, mở 

rộng lãnh thổ, chinh phục các bộ lạc, tiểu quốc 

dọc duyên hải miền trung. Năm 283, con trai của 

Phạm Hùng là Phạm Dật lên ngôi, được sự giúp 

đỡ của nô bộc Phạm Văn, ông đã cho xây dựng 

kinh đô Kandapurpura (đô thị Phật) trong thời kì 

Phật giáo tiểu thừa Thevarada và Ấn Độ giáo ảnh 

참파는 동남아시아 지역에서 일찍부터 생겨난 고대 

왕국으로 오늘날 베트남 중부 연안 평야지역에 주로 위

치하고 있었다. 남다오(Nam Đảo)인이 이곳에 이주해

서 이전부터 살고 있던 원주민들과 공존하며 중부 연안

에 문화벨트를 형성하고 발전시켰는데 바로 이 지역에

서 사후인(Sa Huỳnh) 문화 이후 15세기 이상 존재한 

참파(Champa) 문화가 출현하였던 것이다.  

2세기부터 쟈오쩌우(Giao Châu, 交州)의 녓남

(Nhật Nam, 日南) 군에서 참파인이었던 ‘쿠리엔(Khu 

Liên)’이라는 관리가 중국 한나라의 통치에 대항하여 

137년 독립 쟁취를 위한 봉기를 일으켰고 192년 정식

으로 입읍(Lâm Ấp, 林邑) 국을 세워 참파 왕국을 건

설하였다. 270년 쿠리엔의 손자인 팜훙(Phạm Hùng)

이 왕위에 올라 영토를 확장시키고 중부지역 해안을 따

라 형성된 부락과 소국들을 정복하였다. 283년에는 팜

훙의 아들 팜젓(Phạm Dật)이 왕위에 올랐으며 소승불

교 테바라다(상좌부 불교) 및 인도의 문화가 임읍국에 

많은 영향을 미쳤고, 노비 팜반(Phạm Văn)의 도움을 

받아 수도 칸다푸르푸라(불교도시)를 건설했다. 칸다푸

르푸라 유적은 트어티엔 후에(Huế)성, 투이쑤언(Thủy 

Xuân)촌에 속한 흐엉(Hương)강 인근에 위치한다. 4세

Hệ thống thương cảng cổ 
thời Champa đến Đại Việt 
(từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

참파-대월 시대의
고대 무역항 
(2세기-20세기)
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3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

hưởng nhiều đến Lâm Ấp. Dấu tích Kandapurpura 

ở vị trí bên dòng sông Hương, thuộc xã Thủy 

Xuân, Thừa Thiên Huế ngày nay. Cuối thế kỉ 4, 

sau các cuộc tấn công của thứ sử Giao Châu, 

Lâm Ấp đã dời kinh đô về Simhapura với trung 

tâm chính trị là Trà Kiệu và trung tâm tôn giáo là 

Thánh địa Mỹ Sơn, chính thức phát triển từ đây.

Do đặc thù địa hình miền Trung có các dãy 

núi đèo cao chạy ra biển, chia vùng đất này 

thành những địa khu nhỏ, vì vậy ở thời kì vương 

quốc Champa bao gồm các nhóm bộ tộc, bộ lạc, 

cơ bản đều là cư dân có nguồn gốc Nam Đảo 

xưa, vì vậy họ đều có quan hệ đồng tộc. Trong 

đó, bộ lạc Cau (Kramukavamsa) và bộ lạc Dừa 

(Narikelavamsa) là mạnh nhất, hình thành hai 

tiểu quốc ở khu vực Nam Chăm và Bắc Chăm. 

Họ 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 khu vực vương quốc Phù 

Nam (miền Nam Việt Nam ngày nay). Trải qua 

nhiều thăng trầm, thay đổi của vương triều với 

các tên gọi Lâm Ấp quốc, Hoàn Vương quốc, 

Chiêm Thành quốc, kinh đô và các trung tâm 

kinh tế, chính trị được dịch chuyển dưới sự thống 

trị của bộ tộc Cau (Nam Chăm) và bộ tộc Dừa 

(Bắc Chăm): Simhapura - Trà Kiệu (Quảng Nam), 

Virapura - Phan Rang, Indrapura - Đồng Dương 

(Quảng Nam), Vijaya - Bình Định, Panduranga 

(Phan Rang-Phan Thiết), với vị trí luôn ở gần 

biển và những dòng sông lớn, đó là nét đặc trưng 

trong sinh hoạt cư trú của người dân Champa 

luôn gắn liền với sông biển. 

Bên cạnh việc quần cư sinh sống chủ yếu ở 

những vùng ven biển duyên hải miền Trung, 

một bộ phận người Chăm cũng di cư đến sinh 

sống ở các vùng Tây Nguyên. Người Chăm đã 

xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc đền tháp 

tôn giáo khắp các tỉnh duyên hải miền Trung và 

기 말 교주 자사의 침략을 받은 후 임읍국은 쟈오쩌우

를 정치 중심지로 미썬(Mỹ Sơn) 성지를 종교 중심지로 

삼아 수도를 심하푸라(Simhapura)로 옮겼고 그곳에서 

발전해나가기 시작하였다.

높은 산맥이 바다로 뻗어있는 중부지역의 지리적 

특징으로 인하여 이 지역은 작은 지역으로 분할되었

다. 이에 참파왕국시대에는 옛 남다오인의 후예의 부

족도 함께 공존하였고 동족관계를 맺었다. 그 중 까우

(Cau) 부족(크라무카밤사)과 즈어(Dừa) 부족(나리케라

밤사)이 가장 강력하여 남 참파와 북 참파에 2개의 소

국을 형성하였다. 그들은 인도 상인 및 승려들 뿐만 아

니라 푸남(Phù Nam, 扶南) 왕국(오늘날의 베트남 남

부)으로부터 직접 인도 문화를 흡수하였다. 오랜 시

간동안 흥망성쇠를 거치며 입읍국에서 호안왕(Hoàn 

Vương)국, 점성(Chiêm Thành, 占城)국으로 국가

명이 바뀌고 수도와 정치, 경제의 중심지가 남 참파지

역의 까우 부족과 북 참파 지역의 즈어 부족의 통치하

에 심하푸라-짜끼에우(Trà Kiệu)(꽝남, Quảng Nam), 

비라푸라(Virapura)-판장(Phan Rang), 인드라푸라

(Indrapura)-동즈엉(Đồng Dương, 꽝남)으로 옮겨졌

지만 항상 바다와 인접한 큰 강 유역 인근에서 살아가

는 참파인들의 거주생활의 특징은 유지되었다.

중부 해안지역 외에 일부 참파인들은 서부 고원지대

로 이주하여 살았다. 참파인은 중부 해안지역과 서부 

고원지역의 각 성에 인도의 브라만교의 여러 신과 링가

와 요니를 숭배하기 위하여 조각한 종교탑, 사원 건축

물을 다수 건설했다.  

강과 바다 유역은 참파인들이 외부 세계와 교류한 

중요한 근거지이며 동시에 그들은 항상 해안지역 거주

민과 산악지역 거주민간에 관계를 유지하였다. 특히 서

부 고원지대에서 생산된 산물이 참파인들에게 큰 이익

을 가져다 주었으므로 그들이 외부 세계와 수월하게 열

결되도록 돕는 통로 역할을 하였다. 외부세계와의 교류

를 확대하는 추세 속에서 지리적 위치의 편리함은 동남
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3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

아시아 지역에서 고대 참파왕국이 일찍 탄생할 수 있었

던 선결 조건이었다.

베트남 중부 해안지역은 예로부터 인구가 모여들어 

집중되는 조건을 가지고 있었는데 그 주된 이유가 바로 

강과 바다이다. 이곳은 꽝빈(Quảng Bình)성의 쟈인

(Gianh)강, 꽝찌(Quảng Trị)성의 타익한(Thạch Hãn)

강, 후에의 흐엉강, 꽝남성의 투본(Thu Bồn)강, 꽝응

아이(Quảng Ngãi)성의 짜쿡(Trà Khúc)강, 빈딘(Bình 

Định)성의 꼰(Côn)강, 푸옌(Phú Yên)성의 바(Ba)강, 

카인호아(Khánh Hòa)성의 까이냐짱(Cái Nha Trang)

강, 닌투언(Ninh Thuận)성의 진(Dinh)강등 바다로 흘

러가는 큰 강이 많고 이러한 강들은 만, 하구, 늪, 갯벌

을 등을 조성하였는데 이것은 바로 선박들이 정박하고 

태풍을 피할 수 있는 항만이 형성될 수 있는 주요 조건 

중 하나였다.

게다가 베트남 중부지역의 바다는 항상 동-서, 남-북

의 교역로에 위치하여 교통의 이점을 가지고 있다. 중

국인들이 약 8-9세기부터 참파를 거쳐 인도와 아랍으로 

진출한 사실이 역사서에 기록되어있다. 『신당서(新唐

書)』에 다음과 같이 기록되어 있다.

광주(廣州)에서 동남쪽으로 바닷길을 통해 322km를 간 

후 돛을 펴서 서쪽으로 이동하고, 남쪽으로 기울어 2일

을 가고, 서남쪽으로 3일을 가면 찌엠벗라오[Chiêm Bất 

Lao, 꾸라오짬(Cù Lao Chàm)]에, 2일이면 랑썬(Lăng 

Sơn), 땀꽌(Tam Quan)에, 하루면 몬독[Môn Độc, 떤쩌

우(Tân Châu), 꾸이년(Qui Nhơn)]에, 하루면 꼬닷[Cổ 

Đát, 카우타라(Kauthara)] 국에 도착하고 반나절이면 본

다랑[Bôn Đà Lãng, 판두랑가(Panduranga)] 주에, 2일이

면 꾸언돗롱[Quân Đột Lộng, 꼰다오(Côn Đảo), 플루오

콘데로]에 닿고 5일을 더 가면 100마일 넓은 해협에 도착

한다.119) 

119)　『신당서』 권43, 지33하, 지리7하.

Tây Nguyên nhằm mục đích thờ phụng các vị 

thần Bàlamôn giáo của Ấn Độ và các biểu tượng 

Linga-Yoni. 

Có thể thấy, các vùng cửa sông và biển chính 

là điểm nút quan trọng giúp cho người Chăm giao 

lưu với thế giới bên ngoài. Đồng thời, họ cũng 

luôn giữ mối quan hệ giữa cư dân miền biển với 

cư dân miền núi, và đặc biệt là nguồn sản vật 

xuất xứ từ Tây Nguyên chính là những nguồn 

sản vật đem lại lợi ích rất lớn cho người Chăm, là 

phương tiện để người Chăm dễ dàng kết nối với 

thế giới bên ngoài qua các cửa biển. Với vị trí tự 

nhiên thuận lợi cho xu hướng mở rộng giao lưu 

với thế giới bên ngoài cũng chính là điều kiện 

tiên quyết dẫn tới sự ra đời sớm của vương quốc 

cổ Champa trong khu vực Đông Nam Á. 

Vùng biển miền Trung Việt Nam từ xa xưa đã 

sớm là nơi hội tụ những điều kiện tập trung dân 

cư, đó là yếu tố sông biển. Đây là nơi có nhiều 

dòng sông lớn đổ ra biển, tạo nên nhiều vịnh 

biển, cửa biển, đầm, phá như sông Gianh ở Quảng 

Bình, sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, sông Hương ở 

Huế, sông Thu Bồn ở Quảng Nam, sông Trà Khúc 

ở Quảng Ngãi, sông Côn ở Bình Định, sông Ba ở 

Phú Yên, sông Cái Nha Trang ở Khánh Hòa, sông 

Dinh ở Ninh Thuận,... Đây chính là một trong 

những điều kiện hình thành các bến cảng cho tàu 

thuyền neo đậu và tránh gió bão.

Hơn nữa, biển miền Trung Việt Nam luôn là 

vị trí thuận lợi trên con đường giao thương đông 

- tây, bắc - nam trên biển. Hành trình của người 

Trung Hoa qua vùng biển Champa đến với vùng 

Ấn Độ, Ả Rập từ những thế kỉ 8-9 đều được viết 

trong sử sách, như Tân Đường Thư có viết: 

“Từ Quảng Châu đi biển về phía đông nam 200 dặm, 

rồi giương buồm đi về phía tây, chếch về phía nam 

hai ngày lại đi về phía tây nam 3 ngày đến Chiêm 
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여기서 우리는 중국과 인도간의 모든 교역로 혹은 

중국에 도착하는 해상교역로는 참파 해역을 지나가야 

함을 알 수 있다. 

바다는 바로 참파가 각국과 교역로를 여는데 가장 

중요한 조건이었다. 참파인은 이 잠재력을 극대화 하였

고 외부 세계 및 왕국 내의 교역과 경제발전을 위하여 

무역항 연계벨트를 형성하였다. 여러 상선이 드나드는 

참파해역은 일찍부터 교역의 요충지 및 산물과 상품의 

교역 및 환적지가 되었다. 

많은 참족의 탑이 바다 근처에 세워졌고 심지어는 

마치 항만으로 들어오는 선박들을 위한 길잡이인 등대

처럼 바다와 항만 지역에 바로 세워졌다. 티나이(Thi 

Nại)항(빈딘성)의 빈럼(Bình Lâm) 참탑, 바-다장(Đà 

Rằng)강 항구(푸옌성)의 냔(Nhạn) 참탑, 냐짱(Nha 

Trang)항(카인호아, Khánh Hòa성)의 포나가르(Po 

Nagar) 참탑, 진(Dinh)강의 포클롱기자이(Po Klong 

Girai) 참탑, 빈투언성 판지(Phan Rí) 지역 푸하이

(Phú Hài)강의 포샤이느(Po Sha Inư) 참탑 등의 참탑

은 일반 참족의 신앙을 위해서 뿐만 아니라 긴 항해 중

에 평안을 기원하는 여러나라에서 온 선원들을 위해서 

세워졌다. 

임읍-참파국까지 가는 해상교역로는 인도차이나반

도 해변을 따라 형성되었고 점차 베트남 남부까지 확산

되어 바다와 밀접한 참파주민의 삶에 중심적인 역할을 

하는 참파 무역항이 군집하게 되었다. 고고학 발굴 결

과에 따르면 수많은 수입 장신구와 도자기 조각은 아시

아 지역의 각국과의 무역 교류 활동의 증거이다. 

Bất Lao (Cù Lao Chàm), 2 ngày đến Lăng Sơn (Tam 

Quan), 1 ngày đến Môn Độc (Tân Châu, Qui Nhơn), 1 

ngày đến Cổ Đát quốc (Kauthara), nửa ngày đến châu 

Bôn Đà Lãng (Panduranga), hai ngày đến núi Quân 

Đột Lộng (Côn Đảo, Pulo Condero), lại đi 5 ngày đến 

eo biển rộng 100 dặm...”119) 

Có thể thấy, mọi tuyến đường giao thương 

qua lại giữa Trung Hoa và Ấn Độ hoặc các tuyến 

đường biển đến Trung Hoa đều phải đi qua vùng 

biển Champa. 

Biển chính là điều kiện đầu tiên để Champa 

mở ra con đường giao lưu với các nước. Cư dân 

Champa đã biết khai thác triệt để nguồn tiềm 

năng này nên đã hình thành chuỗi các thương 

cảng nhằm giao dịch và phát triển kinh tế trong 

vương quốc với thế giới bên ngoài. Vùng biển 

Champa đã sớm trở thành đầu mối giao thương, 

nơi trung chuyển, trao đổi sản vật, hàng hóa với 

thương thuyền qua lại. 

Nhiều tháp Chăm được xây dựng gần biển, 

thậm chí sát ngay biển, gần kề các khu vực cảng 

biển giống như những ngọn đèn biển chỉ dẫn 

tàu thuyền vào cảng. Tháp Chăm không chỉ với 

mục đích phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người 

dân thường mà còn cho thuyền nhân các nước 

đến cầu nguyện xin bình an cho những chuyến 

đi buôn biển đường dài, như tháp Bình Lâm gần 

cảng Thi Nại (Bình Định), tháp Nhạn gần cảng 

sông Ba - Đà Rằng (Phú Yên), tháp Po Nagar gần 

cảng Nha Trang (Khánh Hòa), tháp Po Klong Girai 

gần sông Dinh (Ninh Thuận), tháp Po Sha Inư gần 

sông Phú Hài ở Phan Rí (Bình Thuận),...

Con đường thương mại tới Lâm Ấp-Champa 

theo đường biển dọc theo bờ biển bán đảo Đông 

Dương, phát triển dần về phía nam Việt Nam và 

119)　Tân Đường thư, quyển 43, Chí 33 hạ, Địa lý 7 hạ.
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그들이 존속하였던 모든 역사기간 동안 참파는 중

국, 아랍, 인도, 자바, 스마트라, 필리핀, 말레이시아, 

샴, 진랍, 대월국(Đại Việt) 등 가깝고 먼 해양 국가들

과 외교관계를 구축하고 자주 교류하였다. 이 외교관계

는 전쟁과 평화를 포함한 영토 확장, 정치적인 관계 뿐 

아니라 경제, 문화, 종교적인 관계까지 포함하였다. 특

히 참파와 인도간의 횡단 무역활동을 통해 맺어진 관계

는 기원후 초기 참파문화에 거대한 문화유산을 남겼다. 

그리고 15세기까지 회교의 눈부신 발전은 바다를 따라 

전 세계로 퍼졌는데 바로 이 교역관계를 통하여 참파까

지 전달되었다. 

참파는 실제로 안정적인 발전을 거친 왕국이었지

만 변화하는 역사는 앞에 결국 참파 왕국은 베트남의 

역사의 일부로 들어오게 되었다. 10세기부터 참파는 

독립을 쟁취한 대월국과 북쪽 국경을 맞대게 되었다. 

수 세기동안 참파는 대월국과 영토 확장을 놓고 평화

와 전쟁을 오가며 관계를 유지하였다. 대월국이 갈수

록 점점 강대국이 되었으므로 참파국을 침략하고 수

탈하기 시작하였고 동시에 대월국 봉건왕조들의 뛰어

난 영토 확장 및 남하 책략으로 참파의 영토는 점차 

대월국에 흡수되었다. 1069년 참파의 쩨꾸(Chế Củ) 

왕은 국경분쟁에서 패하여 디아리(Địa Lý), 마린(Ma 

Linh), 보찐(Bố Chính) 등 3개의 주(州)를 리 왕조의 

리타잉똥(Lý Thánh Tông, 成宗) 왕에게 바쳤다. 이 

3개 주(州)는 오늘날의 꽝빈성과 꽝찌성 북쪽 지역이

다. 1306년에 참파의 쩨먼(Chế Mân) 왕은 쩐(Trân) 

왕조의 후이엔쩐(Huyền Trân) 공주 결혼을 축하하

며 오(Ô)주와 리(Lý)주 2개 주(州)를 바쳤고, 이는 오

늘날의 꽝찌성 남부지역 및 트어티엔후에성이다. 1402

년 호한트엉(Hồ Hán Thương)이 점성(참파)을 침략

하여 참파왕 바딕라이(Ba Đích Lại)는 찌엠동(Chiêm 

Động) 및 꼬루이동(Cổ Lũy Động) 땅을 바쳤고 이는 

오늘날의 꽝남성, 다낭(Đà Nẵng)시 및 꽝응아이성이

다. 참파와 대월간에 여러 전쟁이 있었고 1471년 레타

hình thành một loạt bến cảng Champa có vai 

trò then chốt trong cuộc sống gắn liền với biển 

của cư dân Champa. Qua kết quả khai quật khảo 

cổ học đã tìm được rất nhiều đồ trang sức nhập 

ngoại, dấu vết gốm sứ là những chứng tích ghi lại 

hoạt động giao lưu buôn bán với các quốc gia khu 

vực châu Á. 

Trong suốt lịch sử tồn tại và phát triển, Champa 

đã thiết lập nhiều mối quan hệ với các quốc gia 

gần xa và giữ mối quan hệ thường xuyên với thế 

giới hải đảo, như Trung Quốc, Ả Rập, Ấn Độ, Java, 

Sumatra, Philippine, Malaysia, Xiêm, Chân Lạp, Đại 

Việt,... Những quan hệ đó không chỉ là quan hệ về 

chính trị lãnh thổ, bao gồm cả chiến tranh và hòa 

bình, mà còn có cả quan hệ về kinh tế, văn hóa, 

tôn giáo. Đặc biệt là thông qua những mối quan 

hệ đó dưới hình thức hoạt động buôn bán ngang 

dọc trên vùng biển Champa mà Ấn Độ giáo đã để 

lại một di sản to lớn trong nền văn hóa Champa từ 

những thế kỉ đầu công nguyên. Và đến thế kỉ 15, 

sự phát triển rực rỡ của Hồi giáo lan ra khắp vùng 

hải đảo cũng đã được Champa tiếp nhận thông qua 

chính những mối quan hệ giao thương đó.

Champa thực sự đã là một vương quốc có 

những giai đoạn phát triển ổn định. Tuy nhiên, 

lịch sử luôn có sự biến đổi không ngừng, để đến 

một giai đoạn nhất định Champa chính thức hòa 

nhập với cộng đồng Việt Nam. Từ thế kỉ 10, phía 

bắc biên giới Champa là quốc gia Đại Việt giành 

được độc lập. Trong nhiều thế kỉ, Champa luôn 

giữ mối quan hệ vừa hòa bình vừa gây chiến với 

Đại Việt cũng nhằm để mở rộng lãnh thổ. Vì Đại 

Việt cũng đã là một quốc gia ngày càng hùng 

mạnh nên đã dần đánh bại mọi cuộc xâm lược, 

cướp phá của Champa, và đồng thời với sách 

lược mở rộng lãnh thổ khéo léo của các triều 

đại phong kiến Đại Việt, vùng đất Champa dần 

dần bị sáp nhập trở thành lãnh thổ của Đại Việt. 
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잉똥은 참파국에 승리하여 대월국의 영토를 오늘날의 

빈딘성까지 확장되었다. 꾸몽(Cù Mông) 고개에서 옛 

참파의 남쪽으로 오는 길은 대월에 속한 소국으로 나

누어졌는데, 이는 점성국(카인호아, 닌투언, 빈투언성), 

호아아인(Hoa Anh)국(푸옌성, 대월국 및 참파간의 분

쟁지역), 남반[Nam Bàn, 예전부터 에데(Ê Đê)족과 쟈

라이(Gia Rai)족이 살던 고원지역인 투이싸 (Thủy Xá)

와 호아싸(Hỏa Xá)]국 등 이다. 참파국의 왕족들은 대

대로 대월국에 의하여 이 소국들을 맡아 다스리도록 분

봉왕(分封王)으로 임명되었으며 이 3개 소국은 모두 대

월국에 조공을 바쳐야만 했다. 응우옌 군주 치세하에 

1611년 푸옌 지역은 대월국의 영토로 편입되고, 1653

년 카인호아성의 냐짱 지역이 연이어 대월국의 영토

가 되었다. 1693년 닌투언과 빈투언성으로 구성된 참

파의 판두랑가(Panduranga) 지역은 투언타인(Thuận 

Thành), 께바뜨(Kế Bà Tử)진으로 투언타인진에 귀

속되어 응우옌 군주 관리들의 치밀한 감찰 아래 매년 

응우옌 군주에게 조공을 바쳐야 했다. 이 자치제도는 

1832년까지 이어졌고 민멘(Minh Mệnh) 황제가 정식

으로 투언타인진을 닌투언부로 바꾸고 베트남 관리가 

직접통치하기 전까지 유지되었다. 참파왕국의 역사는 

공식적으로 여기에서 막을 내리고 이후 참파인은 베트

남인의 소수민족으로 편입되었다.

대월국의 영토에 귀속된 후 리(Lý), 쩐(Trần), 레

(Lê), 응우옌 왕조들은 모두 참파무역항의 역할을 계승

하고 발전시켰다. 특히 응우옌 군주 시대에 와서는 국

제 상선 및 상인과의 무역관계를 강화시켰다. 응우옌 

군주는 국내, 평야, 각 해도에서 온 교역품을 개발하기 

위하여 많은 정책을 시행하였고, 당쫑(Đàng Trong)의 

무역항을 확장시켰다. 

중부지역 무역항이 발전할 수 있었던 조건은 유리한 

하천체계와 해안지역의 지리적 이점 및 국제 항해 무역

축에 위치한 것과 그밖에도 중부지역의 풍부하고 다양

한 산물이 산출되기 때문이었다. 금, 향나무 목재, 백단

Năm 1069, vua Chế Củ của Champa đã dâng ba 

châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính xin tha tội vì 

quẫy nhiễu biên giới Đại Việt bị vua Lý Thánh 

Tông đánh bại, ba châu đó là vùng Quảng Bình 

và phía bắc Quảng Trị ngày nay. Năm 1306, vua 

Chế Mân của Champa dâng tặng hai châu Ô, châu 

Lý làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân của 

nhà Trần, tức là vùng đất phía nam Quảng Trị 

và Thừa Thiên Huế. Năm 1402, Hồ Hán Thương 

đánh Chiêm Thành, vua Chăm là Ba Đích Lại đã 

dâng vùng đất Chiêm Động và Cổ Lũy Động, tức 

là vùng Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ngày 

nay. Sau rất nhiều cuộc đánh phá của Champa 

đối với Đại Việt, năm 1471, vua Lê Thánh Tông đã 

đánh bại Champa, lãnh thổ Đại Việt đã mở rộng 

đến hết vùng đất Bình Định ngày nay. Từ đèo Cù 

Mông về phía nam của đất Champa cũ được chia 

cắt thành các tiểu quốc thần thuộc Đại Việt, gồm 

Chiêm Thành quốc (Khánh Hòa, Ninh Thuận và 

Bình Thuận), Hoa Anh quốc (Phú Yên, là vùng 

đệm tranh chấp giữa Đại Việt và Champa) và Nam 

Bàn quốc (tức là Thủy Xá và Hỏa Xá vốn là vùng 

cao nguyên của người Gia Rai và Ê Đê sinh sống 

từ trước), do các dòng dõi hoàng tộc của Champa 

cũ được triều đình Đại Việt phong vương cai quản 

từng tiểu quốc đó. Ba tiểu quốc đều phải chịu lệ 

cống nạp cho Đại Việt. Dưới thời chúa Nguyễn, 

năm 1611 vùng đất Phú Yên đã được sáp nhập vào 

lãnh thổ Đại Việt, năm 1653 vùng đất Nha Trang-

Khánh Hòa tiếp tục được sáp nhập vào Đại Việt. 

Từ năm 1693, vùng đất Panduranga của Champa 

gồm Ninh Thuận và Bình Thuận trở thành trấn 

Thuận Thành, Kế Bà Tử được phong làm phiên 

vương trấn Thuận Thành, dưới sự giám sát chặt 

chẽ của quan lại chúa Nguyễn, hàng năm phải 

nộp cống cho chúa Nguyễn. Chế độ tự trị này kéo 

dài đến năm 1832, vua Minh Mệnh chính thức 

đổi trấn Thuận Thành làm phủ Ninh Thuận, quan 
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향, 마노, 계피, 사탕수수, 상아, 코뿔소의 뿔 등과 같은 

진귀한 산물이 국가와 지역민들 그리고 국내외 상인들

에게 큰 이익을 가져다 주었다.  

『무변잡록(撫邊雜錄)』은 당쫑의 산물에 대하여 이

렇게 기록하였다. 

귀한 산물은 모두 꽝남 지역에서 난다. 그곳은 국내에서 

가장 많은 산물이 나는 곳이다. 탕호아(Thăng Hoa) 및 디

엔반(Điện Bàn) 지역 사람들은 천, 비단, 명주 등 뛰어난 

방직기술을 가졌고 그 기술은 중국 광동 사람들에 비해 결

코 뒤지지 않는다. 논에 관해서는 그 수량이 많고 쌀은 맛

있다. 백단향, 침향, 상아와 코뿔소의 뿔, 금과 은, 주옥, 진

주, 면화, 밀랍, 당밀, 유약, 후추, 절인 생선, 신선한 빈랑

나무와 목재들은 모두 이 지역의 토산품이다. 꾸이년, 꽝

응아이, 쟈딘(Gia Định) 이 세 부(府)의 쌀 생산량은 엄청

나서 헤아릴 수가 없다. 중국상인들이 와서 매우 많이 구

매하여 간다.120) 

이탈리아 상인 Cristophoro Borri는 자신의 견문록

에서 당쫑에 대해 다음과 같이 기술했다.

이곳에 온 유럽 상인들이 모두 말하기를 ‘당쫑 땅의 부유

한 자원이 심지어 우리가 중국에 대해 알던 모든 것보다 

더 크다’고 하였다.

이 자원은 외국 상인들의 눈에 띄어 많은 나라로 유

통되는 상품이 되었다. 그는 또한 이렇게 썼다.

외국인은 이 땅의 번영에 매료되었고 이곳의 무수하고 거

대한 자산에 매혹되었다. 그들은 당응와이, 깜봇, 씨너오

스 및 다른 인근지역뿐만 아니라 더 나아가 중국, 마카오, 

일본, 마니, 말라카 등에서 왔다. 이 사람들은 모두 당쫑 

지역에 은을 가져와서 지역상품과 바꾸어 가지고 간다. 이

곳의 은은 마치 한 물건처럼 취급되고 양이 많을 때와 없

120)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.125.

lại người Việt trực tiếp cai quản. Lịch sử vương 

quốc Champa chính thức dừng ở đây. Người dân 

Champa trở thành một tộc người thiểu số của 

nước Việt Nam.

Từ khi sáp nhập trở thành lãnh thổ Đại Việt, 

các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đều kế thừa 

và phát huy vai trò của hệ thống thương cảng 

Champa. Đặc biệt đến thời chúa Nguyễn đã 

phát triển mạnh mối quan hệ thương mại với 

các thương nhân và thuyền buôn quốc tế. Chúa 

Nguyễn đã có nhiều chính sách triệt để khai thác 

các nguồn thương phẩm từ nội địa, từ đồng bằng, 

từ các hải đảo và mở rộng hệ thống bến cảng giao 

thương ở Đàng Trong. 

Điều kiện để hệ thống bến cảng miền trung 

phát triển vừa là do vị thế ven biển cùng hệ thống 

sông ngòi thuận lợi, lại nằm trên trục thương mại 

hàng hải quốc tế, bên cạnh đó chính là nguồn sản 

vật hàng hóa phong phú đa dạng ở miền Trung, 

với nhiều loại hàng quí hiếm như vàng, các loại 

gỗ thơm, trầm hương, kỳ nam, mã não, quế, 

đường mía, ngà voi, sừng tê,... đem lại nguồn lợi 

lớn cho nhà nước, cho người dân địa phương, cho 

các lái thương trong nước và quốc tế.

Sách Phủ biên tạp lục có viết về sản vật của 

Đàng Trong: 

“Các sản vật quí đều lấy ở Quảng Nam. Đấy là một 

nơi sản vật nhiều nhất trong nước. Người ở Thăng 

Hoa và Điện Bàn biết dệt vải, lụa, sa tanh, đoạn, lụa 

hoa, nghề dệt ấy không kém gì người Quảng Đông. 

Về đồng ruộng thì nhiều và tốt, thóc gạo ngon. Trầm 

hương, tốc hương, loài voi, loài tê giác, vàng bạc, đồi 

mồi, ngọc châu, ngọc chai, bông, sáp vàng, đường 

mật, dầu son, hồ tiêu, cá muối, cau tươi và các thứ 

gỗ đều là thổ sản ở nơi ấy. Ba phủ Qui Nhơn, Quảng 

Ngãi và Gia Định, số thóc gạo nhiều không biết bao 

nhiêu mà kể. Các khách buôn Trung Quốc đến mua 
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을 때에 따라 가치가 높아지고 낮아진다. 비단이나 다른 

상품들도 그러하다.121)

여러 지역에서 항구로 들어온 물자는 자신을 구매할 

상인들을 찾고 그래서 이 교역로는 마치 비단 길, 소금 

길, 젓갈 길, 후추 길, 백단향 길, 계피 길, 도자기 길, 

술독 길, 사탕수수 길 같이 수 세기를 통해 형성되고 발

전해온 것과 같다. 

121)　�Cristophoro Borri, 「코친차이나 왕국에 대한 예수회 아버지의 새로운 
사명과의 관계」, 『고도 후에의 친구들』, 1931, p.300, 332.

buôn rất nhiều.”120)

Nhà truyền giáo người Ý là Cristophoro Borri đã 

viết về Đàng Trong trong bản tường trình của ông: 

“Các thương gia người châu Âu đã đến buôn bán ở 

đây đều nói rằng các nguồn tài nguyên giàu có của 

xứ Đàng Trong còn lớn hơn mọi thứ mà chúng ta đã 

biết của Trung Hoa.”

Nguồn tài nguyên đó dưới con mắt của thương 

gia nước ngoài đã trở thành hàng hóa lưu thông 

trên thị trường nhiều nước, Cristophoro Borri 

cũng viết: 

“Người ngoại quốc bị lôi cuốn bởi sự phồn thịnh 

của xứ này và bị kích thích bởi sự giàu có của cải 

dày đặc, vô số ở đây. Họ đến đây không chỉ từ Đàng 

Ngoài, từ Cam Bốt, từ Cineos và các miền lân cận 

khác, mà còn xa hơn nữa như từ Trung Hoa, Macao, 

Nhật Bản, Mani, Malacca,.. Tất cả những người này 

mang đến Đàng Trong bạc để đem về hàng hóa bản 

xứ. Bạc ở đây dùng như một món hàng, khi thì có 

giá, khi thì kém hơn tùy theo lúc có nhiều hay hiếm. 

Cũng như thế đối với lụa và các hàng hóa khác.”121)

Nguồn hàng từ các nơi dồn về các thương cảng 

sẽ đi tìm kiếm khách hàng tiếp nhận chúng, 

vì vậy những con đường giao thương như con 

đường tơ lụa, con đường muối, con đường mắm, 

con đường hồ tiêu, con đường trầm hương, con 

đường quế, con đường gốm sứ, con đường chiêng 

ché, con đường đường mía,... vẫn luôn được hình 

thành và phát triển qua nhiều thời kì lịch sử.

120)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, tr.125.

121)　�Cristophoro Borri, Relation de la nouvelle Mission des pères de 
la Compagnie de Jésus au Royaume de la Cochinchine, trong 
Những người bạn cố đô Huế 1931, tr.300, 332.
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Charles Chapman은 영국 동인도회사 사람으

로 1778년에 당쫑으로 왔다. 그는 응우옌냑(Nguyễn 

Nhạc)을 만나 자신이 벵골의 영국 정부에 의해 당쫑지

역과 우호통상 관계를 맺고자 파견되었다고 말했다. 하

지만 너무 많은 경쟁이 있어서 그는 계획을 실현하지 

못했다. 그러나 꾸이년만, 다낭만, 호이안, 후에에 머무

른 몇 달 동안 그는 상황을 관찰하고 체험하여 견문록

을 써 회사로 돌아가 여정의 결과를 보고하였다. 그는 

흑자를 내는 무역항의 무역상품은 계피, 사인(砂仁), 후

추, 명주, 비단, 설탕, 백단향나무, 소방(蘇芳), 상아 등

이라고 언급하였다. 그는 이곳의 지리적 조건이 상업

에 매우 이익이 되는 것을 보고 만약 당쫑지역에 지점

을 세운다면 당응와이, 중국, 일본, 캄보디아, 샴, 말레

이시아, 인도네시아, 필리핀과 가까울 것이라고 생각했

다. 그 밖에 그는 이곳의 무역항의 이점을 알렸는데 특

히 다낭은 악천후에서도 다양한 중량의 선박들이 대피

할 수 있는 곳임을 알렸다.122)

특히 이 중부지역의 백단향은 중국과 동아시아의 상

인들에게 매우 인기가 좋았다. 아랍, 중국, 일본인들은 

모두 참파의 백단향에 매우 매료되었다. 참파는 백단향

의 땅으로 불렸다. 인도, 아랍, 자바, 팔램방, 스마틱(싱

가포르)의 상선은 정기적으로 참파 항구에 들려 백단향

을 구매해갔다. 이것은 바로 여러 상인과 상단에 가장 

이윤을 주는 품목이었다. 9세기 페르시아 연구가 Abe 

Ya Kub에 따르면 “참파국의 백단향은 칸피라고 불리

며 세계 시장에서 최고로 여겨지며 옷에 바르는 향 중 

가장 향이 오래간다고 평가받는다. 중국과 일본의 상인

들과 귀족은 이 품목을 매우 선호하여 일본인들은 참파

의 백단향을 쟈라목(Gia la mộc, 키아라보쿠)이라고 불

렀다.”123)

주거비(周去非)의 『영외대답(嶺外代答)』에는 이렇

122)　�Charles B.Maybon, 응우옌트어히 번역, 『안남국의 유럽인들』, 2016, 
p.111.

123)　�쩐끼프엉, 부흐우민, 「4-15세기 참파왕국시대 다이찌엠하구」, 『옛도시 
호이안』, 사회과학출판사, 하노이, 1991, p.132.

Charles Chapman là người của Công ty Đông 

Ấn Anh đến Đàng Trong vào năm 1778. Ông đã 

gặp Nguyễn Nhạc và nói rằng mình được chính 

quyền Anh ở Bengale phái sang xin đặt quan hệ 

buôn bán và hữu nghị với Đàng Trong. Nhưng vì 

có quá nhiều sự cạnh tranh nên ông chưa thực 

hiện được kế hoạch. Tuy nhiên trong suốt mấy 

tháng đến vịnh Qui Nhơn, vịnh Đà Nẵng, Hội 

An, Huế, ông đã quan sát, trải nghiệm việc buôn 

bán và thể hiện trong bài tường trình của mình 

khi quay về công ty báo cáo kết quả chuyến đi. 

Ông kể ra những sản vật của Đàng Trong có thể 

buôn bán sinh lợi tại các thương cảng, bao gồm 

nhục quế, sa nhân, hồ tiêu, tơ, bông, đường, gỗ 

trầm hương, gỗ vang (tô mộc), ngà voi,... Ông đã 

thấy điều kiện địa lý rất thuận lợi cho việc kinh 

doanh nếu đặt chi điếm ở Đàng Trong, đó là Đàng 

Trong gần với Đàng Ngoài, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Cao Miên, Xiêm, Mã Lai, Indonesia, Philipines,... 

Ngoài ra, ông còn cho biết sự thuận lợi của các 

cảng biển ở đây, đặc biệt là Đà Nẵng là nơi các 

tàu biển trọng tải lớn nhỏ có thể vào trú ẩn trong 

những tháng thời tiết xấu.122)

Đặc biệt, ở vùng đất miền trung này có sản 

phẩm trầm hương rất thu hút các thương nhân 

Trung Á và Đông Á. Người Ả Rập, Trung Hoa, 

Nhật Bản,... đều rất mê trầm hương của Champa. 

Champa còn được gọi là xứ sở Trầm Hương. Các 

thương thuyền Ấn Độ, Ả Rập, Java, Palembang, 

Smatik (Singapore),... thường xuyên ghé vào các 

khu vực cảng Champa để mua trầm hương. Đây 

chính là mặt hàng xuất khẩu được các thương 

nhân, thương đoàn tìm kiếm lời lãi nhiều nhất. 

Theo nhà sử học người Ba Tư Abe Ya Kub thế kỉ 9 

cho rằng “trầm hương Champa được gọi là Canfi, 

122)　�Charles B.Maybon, Những người châu Âu ở nước An Nam, bản 
dịch của Nguyễn Thừa Hỷ, 2016, tr.111
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게 기록되어 있다.

교지(대월국)와 점성(참파국)은 서로 근접하고 교지에서 

친저우(欽州)로 바친 백단향은 모두 점성국의 것이다. 백

단향은 베트남 중부에서 그 보관량이 제일 많고 품질이 좋

으며 제일은 꽝빈, 꽝찌성이고 특히 남참파 지역(카인호아

성-푸옌)이 유명하다. 이 귀한 물품이 주요 수출 품목이었

기 때문에 향나무 개발은 여러 참파왕들에 의해 엄격하게 

관리되었다. 매년 백성들은 왕을 대표하는 관리의 지도 아

래 계획대로 한번 향나무를 베고 일부분은 현물 세금으로 

봉납하고 세금을 바치기 전에는 그 향나무를 사용하지 못

했다.124)

대월국 시대에 와서도 백단향과 기남(奇楠)은 왕과 

관리들에게 매우 큰 가치가 있었다. 선교사 Cristophoro 

Borri는 백단향과 기남을 당쫑 지역에서 해외로 나가는 

가장 귀한 산물이라고 불렀다. 

그것은 아퀼리아와 칼람바라고 불리는 유명한 목향으로 

같은 종류의 목재이지만 그것을 사용하는 사람들의 선호

도와 효과에 따라 다르며 이 나무는 매우 많고 특히 깨모

이(Kẻ Mọi) 지역 산간에 많이 있다. 나무는 매우 크고 높

다… 백단향이 가득한 한척의 배만 있어도 상인이 평생 동

안 부유할 수 있다.125) 

프랑스 동인도회사의 상인 Pierre Poirve의 당쫑에 

관한 기록을 보면 백단향의 큰 가치를 알 수 있다. 

당쫑과 특히 라오스 및 참파의 백단향은 샴, 말라카 해협, 

네덜란드 상인들이 이제까지 얻었던 다른 곳들의 것에 비

해 훨씬더 향이 좋다. 그것은 상인들에게 50~60%의 순이

124)　�G.Maspero, 『참파왕국』 인용, 쩐끼프엉, 부흐우민, 「4-15세기 참파
왕국시대 다이찌엠하구」, 『옛도시 호이안』, 사회과학출판사, 하노이, 
1991, p.133.

125)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.35.

được đánh giá là tốt nhất trên thị trường thế giới, 

xức quần áo bền mùi nhất”. Các thương nhân 

và giới quý tộc Trung Hoa và Nhật Bản thì rất 

chuộng món hàng này, người Nhật Bản gọi trầm 

hương Champa là Gia la mộc (Kyaraboku).123)

Sách Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi có 

viết: 

“Giao Chỉ với Chiêm Thành gần cõi nhau, phàm 

những trầm hương mà Giao Chỉ đưa đến Khâm Châu 

đều là trầm của Chiêm Thành”. Trầm hương có trữ 

lượng lớn và tốt nhất ở miền Trung Việt Nam, nhất 

là ở Quảng Bình, Quảng Trị, và đặc biệt nổi tiếng ở 

khu vực phía Nam Chăm (Phú Yên - Khánh Hòa). 

Vì là món hàng quý và là một mặt hàng xuất khẩu 

chính yếu nên việc khai thác gỗ trầm đều được các 

vua Chăm kiểm soát chặt chẽ. Hàng năm, dân chúng 

đốn gỗ thơm một lần theo kế hoạch, dưới quyền 

kiểm soát của vị đại diện nhà vua được cử đến để lấy 

một số làm thuế bằng hiện vật, trước khi đánh thuế, 

không ai được sử dụng số gỗ thơm đó.”124)

Đến thời Đại Việt, trầm hương và kỳ nam tiếp 

tục được khai thác mang giá trị rất lớn cho triều 

đình và quan lại. Nhà truyền giáo Cristophoro 

Borri gọi trầm hương và kỳ nam là thứ quý nhất 

được mua bán từ Đàng Trong đưa ra nước ngoài, 

“Đó là thứ gỗ nổi tiếng được gọi là aquila và calamba, 

cùng loại gỗ nhưng khác về tác dụng và sự ưa chuộng 

mà người ta dành cho chúng, loại cây này có rất 

nhiều, nhất là trên núi của Kẻ Mọi, cây rất to và rất 

123)　�Trần Kỳ Phương, Vũ Hữu Minh, Cửa Đại Chiêm thời vương 
quốc Champa thể kỉ 4-15, in trong Đô thị cổ Hội An, Nxb Khoa 
học Xã hội, Hà Nội, 1991, tr.132.

124)　�G.Maspero, Le Royaume deu Champa, dẫn theo Trần Kỳ 
Phương, Vũ Hữu Minh, Cửa Đại Chiêm thời vương quốc 
Champa thể kỉ 4-15, in trong Đô thị cổ Hội An, Nxb Khoa học 
Xã hội, Hà Nội, 1991, tr.133.
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익을 가져다 준다.126)

백단향과 기남 외에 격목, 흑단, 향나무, 봉황목, 용

뇌수, 정향, 자문 등 참파인은 수출을 위해 많은 귀한 목

재들을 만들어냈다. 또한 그들은 사탕수수, 계피, 상아, 

코뿔소 뿔, 이행나무 등도 상품으로 만들 줄 알았다.

참파인은 또한 후추를 재배하고 수출했는데 이는 또

한 향신료 길을 따라 찾아온 서아시아 및 유럽 상인들

에게 매우 선호되는 품목이었다.127)

금은 여러 상단이 구매하는 귀한 품목이면서 상품을 

거래하기 위한 주요 수단 중의 하나였다.

참파인은 금광, 철광산, 옥(홍옥-루비), 호박, 마노 광

산을 중부지역 땅에서 개발하는 동시에 해외에서 수입

하였다. 10-13세기에 금은 중국을 통하지 않고 필리핀의 

부투안으로 부터 많은 양을 직접적으로 수입하였다.128)

대월국 시대에 와서 특히 응우옌 군주 시대에 당쫑

은 금의 땅으로 불렸다. 금은 중부지역 금광산에서 다

량으로 채굴하였다. 동시에 각 상단에서 사들였는데 금

과 은은 금속화폐로 사용되는 것 이외에도 상품교역에 

주요한 정산 수단이었기 때문이다.

1744년 상인 Pierre Poivre에 따르면 당쫑의 금이 

비교적 자유롭게 개발되고 거래되었다고 한다.

외국인들까지 포함한 모두에게 금광산에서 일하거나 사람

을 써서 일하게 허가하였다. 이 금들은 금가루 혹은 금 조

각형태로 수거되어 덩어리가 되고 시장에 나간다. 그곳에

서 사람들은 다른 종류의 물건들과 같이 그것을 판다.129) 

126)　�Li Tana, Anthony Reid, 『응우옌 치하의 남부 베트남, 1602-1777년 
코친차이나 경제사의 문서』, 동남아시아연구회, 1993.

127)　�쩐꾸옥브엉, 「베트남 중부 및 참파문화」, 『베트남 문화지의 눈높이』, 
민족문화출판사, 하노이, 1998, pp.327-328.

128)　�Peter Burns, Roxanna M.Brown, 「11세기 참파-필리핀의 외교관계」, 
『옛 도시 호이안』, 1991, p.105.

129)　�『원동잡지』 II, pp.328-329.(Charles B.Maybon, 응우옌트어히 번역, 
『안남국의 유럽인들』, 2016, p.200.)

cao... Chỉ một tàu chở đầy trầm hương cũng đủ cho 

thương gia trở nên giàu có và sung túc suốt đời.”125) 

Những ghi chép của thương nhân Pierre 

Poirve là người của Công ty Đông Ấn Pháp về 

Đàng Trong cũng cho thấy giá trị to lớn của trầm 

hương: 

“Trầm hương của Đàng Trong và đặc biệt của Lào 

và Champa thơm hơn rất nhiều so với Xiêm, eo 

Malacca và những nơi khác mà người Hà Lan có 

được. Nó có thể mang đến cho thương nhân lợi 

nhuận từ 50 đến 60%.”126)

Ngoài trầm hương và kì nam, người Chăm còn 

khai thác nhiều loại gỗ quý cho xuất khẩu như gỗ 

lim, gỗ mun, gỗ thơm, gỗ hương, gỗ phượng hoàng, 

long não, đinh hương, trầm mộc,.. Họ còn biết khai 

thác mía đường, quế, ngà voi, sừng tê, dầu rái,… 

Người Chăm còn trồng và xuất khẩu hồ tiêu, 

đây cũng là mặt hàng ưa chuộng của các thương 

nhân Tây Á và châu Âu săn tìm trên tuyến đường 

buôn bán gia vị (spices route).127)

Vàng vừa là mặt hàng quí giá được các lái 

thương thu mua, nó cũng là một trong những 

phương tiện chính để trao đổi hàng hóa. 

Người Chăm đã biết khai thác các mỏ vàng, 

sắt, ngọc (hồng ngọc-ruby), hổ phách (amber), 

mã não (agate),… trên đất miền Trung và đồng 

thời cũng nhập từ bên ngoài vào. Từ thế kỉ 10-13, 

vàng được Champa trực tiếp nhập khẩu rất nhiều 

125)　�Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nxb Thành phố 
Hồ Chí Minh, 1998, tr.35.

126)　�Li Tana - Anthony Reid, Southern Vietnam under the Nguyen, 
Document on the Economic History of Cochinchina 1602-1777, 
Institute of Southeast Asia Studies, 1993.

127)　�Trần Quốc Vượng, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa - Miền Trung 
Việt Nam và văn hóa Champa, Nxb Văn hóa Dân tộc - Tạp chí 
Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 1998, tr. 327-328.
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하지만 1749년에 그가 다낭에 왔을 때 상황은 달라

져 있었다. 금, 백단향, 상아, 비단과 같은 가치있는 품

목들은 더이상 자유롭게 거래되지 않았다.130)

Charles Chapman은 1779년 자신의 견문록에서 

당쫑지역의 금 생산 상황및 이 지역의 특히 풍부한 금

광석에 대해 기술했다. 사람들은 후에 북쪽의 몇몇 성

의 금광산에서 힘들이지 않고 금을 채취했다.131)

여러 상선들에게 많이 팔린 또 다른 품목은 생사(生

絲), 면화, 비단, 직물이었다. 참파인은 뽕나무를 심어 

누에를 기르고 면화를 재배했다. 이 일은 참파인들에게 

꽤 큰 수익을 가져다 주었다. 면화가 피는 시기가 오면 

하얀 면화는 마치 거위털처럼 풍성했다. 사람들은 면화

를 가져다 실을 뽑아 잦고 천을 만들었으며 염색하여 

여러 색의 천, 얼룩덜룩한 천을 만들었다.132)

참파 시대의 면직 기술은 이미 아주 높은 수준으로 발

전했고 공물과 교역을 위해 사용되는 귀한 품목이었다.

응우옌 왕조 시대에 와서 생사와 각 비단 등 직물은 

항구로 내보내는 품목의 첫 번째 순위였다. 꽝남, 꽝응

아이, 꾸이년(빈딘성) 지역의 강 유역 마을은 거의 뽕나

무를 심어 누에를 길렀다.

『무변잡록』에 다음과 같이 기술되었다. 

탕호아, 디엔반 사람들은 사화, 비단 공단, 측면사를 만드

는데 매우 능숙하다… 비단 세금은 이 두 지역에서만 부

과한다. 매년 탕호아 총독은 1545점의 비단을, 디엔반 총

독은 2358점의 비단을 바쳐야 한다…133) 

응우옌푹란(Nguyễn Phúc Lan) 군주가 투본강 변 

동옌마을의 뽕나무를 심는 아가씨 꾸이피도안티응옥

130)　�Charles B.Maybon, 응우옌트어히 번역, 『안남국의 유럽인들』, 2016, 
p.97.

131)　�Charles B.Maybon, 응우옌트어히 번역, 『안남국의 유럽인들』, 2016, 
p.113.

132)　G.Maspero, 레뜨라인 번역, 『참파 고대 왕국』, 1928.

133)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.122.

từ Butuan của Philipines mà không thông qua 

Trung Quốc.128)

Đến thời Đại Việt, đặc biệt là thời kì chúa 

Nguyễn, Đàng Trong được gọi là xứ sở của vàng. 

Vàng được khai thác nhiều ở các mỏ vàng miền 

Trung. Đồng thời vàng cũng được thu mua từ các 

lái thương, vàng bạc cũng là phương tiện chủ yếu 

thanh toán trao đổi hàng hóa bên cạnh việc sử 

dụng đồng tiền kim loại.

Năm 1744, thương nhân Pierre Poivre đã cho 

biết vàng ở Đàng Trong được khai thác và bán 

buôn khá tự do: 

“Người ta cho phép tất cả mọi người, kể cả người 

nước ngoài, được làm việc và thuê người làm tại các 

mỏ vàng. Vàng này được thu nhặt dưới hình thức 

vàng cát hay vàng vụn, được đóng thành gói và đưa 

ra chợ rồi ở đấy người ta bán nó như bất kì một loại 

hàng hóa nào khác.”129) 

Tuy nhiên, đến năm 1749, khi ông đến Đà Nẵng 

thì tình hình đã thay đổi. Các mặt hàng có giá trị 

như vàng, gỗ trầm hương, ngà voi và hàng tơ lụa 

không được buôn bán tự do.130)

Charles Chapman trong bản tường trình năm 

1779 cũng cho biết về tình hình sản xuất vàng của 

Đàng Trong và ở đó đặc biệt có rất nhiều quặng 

vàng. Người ta có thể lấy được vàng mà không 

mất nhiều sức trong các mỏ vàng ở những tỉnh 

nằm phía bắc Huế.131)

Một mặt hàng nữa được các thương thuyền thu 

128)　�Peter Burns, Roxanna M.Brown, Quan hệ ngoại giao Chàm - 
Philipines thế kỉ 11, in trong Đô thị cổ Hội An, 1991, tr.105.

129)　�Tạp chí Viễn Đông, II, tr.328, 329. (Dẫn theo Charles B.Maybon, 
Những người châu Âu ở nước An Nam, bản dịch của Nguyễn 
Thừa Hỷ, 2016, tr.200.)

130)　�Charles B.Maybon, Những người châu Âu ở nước An Nam, bản 
dịch của Nguyễn Thừa Hỷ, 2016, tr.97.

131)　�Charles B.Maybon, Những người châu Âu ở nước An Nam tr.113.
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(Quý Phi Đoàn Thị Ngọc)을 아내로 맞은 이야기는 

아름다운 비단으로 유명한 이 지역에 관해 오늘날 까지 

전해져 내려오는 이야기이다. 그녀는 뽕나무를 심고 누

에를 치는 산업을 전 지역으로 발전시켜 이 지역의 비

단이 다낭, 호이안 항구에서 취급하는 주요 수출품목 

중 하나가 되도록 하였다.

Pierre Poivre는 1749-1750년에 당쫑으로 다시 돌

아온 여정에 다음과 같이 기록했다. 

당쫑의 비단은 중국보다 품질과 정교함에서 매우 뛰어나

다. 가장 아름다운 비단은 꽝응아이 비단이다. 중국인들이 

많이 구입하며 순이익은 10-15%이다.134) 

참파인들은 또한 벼농사를 하였는데 그 양은 그들의 

생활을 위해서만 사용될 만큼이었다. 그렇기 때문에 생

산이 많지 않아 수출을 금지한 유일한 품목이 바로 쌀

이었다.135) 

또한 중부지역의 유명한 다른 특산품은 계피이다. 

계피는 산간지역의 여러 마을에서 다량으로 팔려 항구

에 모였다.

많은 효능을 가진 계피는 약으로, 때로는 향신료로 

사용되며 참파-대월국 무역항에서 가장 이윤이 높은 교

역물품으로 여겨졌다. 계피는 베트남 중부지역에서 자

생하거나 숲을 이루어 재배되었다. 짜봉(Trà Bồng), 짜

미(Trà My)의 코르(Cor)인 거주지역의 계피는 꽝 계피

(꽝, 꽝응아이라는 뜻)로 불렸으며 재배된 계피이다. 또

한 타인 계피(타인, 타인호아라는 뜻)와 꾸이 계피[응에

안(Nghệ An)성의 꾸이쩌우(Quỳ Châu)]는 자생 계피

이다. 자생 계피 및 계피 재배 개발은 아주 오랜 옛날부

터 이어져왔고 참파인의 계피 무역과도 밀접한 관련이 

있다. 어떤 의견에 따르면 기원후 초기에 아랍과 페르

134)　�타인테비, 『17, 18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, 역사학출판사, 
하노이, 1961, p.236.

135)　�쩐꾸옥브엉, 「베트남 중부 및 참파문화」, 『베트남 문화지의 눈높이』 
p.329.

mua rất nhiều, đó là tơ sống, bông, lụa, vải vóc. 

Người Chăm đã biết trồng dâu nuôi tằm và trồng 

bông. Công việc này cũng đem lại một nguồn 

hàng có lợi nhuận khá lớn cho cư dân Chăm. Đến 

mùa bông nở, bông trắng như lông ngỗng. Người 

ta lấy bông ra rồi kéo sợi để dệt vải thô, nhuộm 

và dệt thành vải ngũ sắc, vải lốm đốm....132) Vải 

bông thời Champa đã đạt đến trình độ phát triển 

cao, một thứ hàng quí dùng để cống phẩm và 

trao đổi. 

Đến thời các chúa Nguyễn, mặt hàng tơ sống 

và các sản phẩm dệt tơ lụa luôn đứng đầu danh 

sách hàng xuất cảng. Các khu vực từ Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Qui Nhơn (Bình Định), các làng thôn 

ven các dòng sông hầu như đều trồng dâu nuôi 

tằm. Phủ biên tạp lục có viết: 

“Người Thăng Hoa, Điện Bàn dệt được các thứ sa 

hoa, gấm vóc, sô nhiễu rất khéo... Về thuế lụa chỉ thu 

ở hai phủ này. Hàng năm, phủ Thăng Hoa phải nộp 

1545 tấm lụa, phủ Điện Bàn nộp 2358 tấm lụa...”133) 

Câu chuyện chúa Nguyễn Phúc Lan đã lấy cô 

gái trồng dâu là bà Quý Phi Đoàn Thị Ngọc, người 

làng Đông Yên bên sông Thu Bồn, đã được truyền 

tụng đến ngày nay về vùng đất nổi tiếng tơ lụa 

đẹp. Bà đã phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm 

cho khắp vùng, giúp cho mặt hàng tơ lụa ở đây 

trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu 

chính tại các bến cảng Hội An, Đà Nẵng.

Theo Pierre Poivre ghi chép trong chuyến trở 

lại Đàng Trong năm 1749-1750 cho biết: “Tơ lụa 

Đàng Trong so với Trung Quốc thì hơn hẳn về 

chất lượng và sự tinh tế. Tơ đẹp nhất là của tỉnh 

Quảng Ngãi. Người Trung Quốc mua đi rất nhiều 

132)　�G.Maspero, Vương quốc cổ Champa, 1928, Bản dịch Lê Tư Lành.

133)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.122.
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시아 상선이 참파왕국의 수도 짜끼에우에 와서 계피를 

사갔다고 한다.136) 

꽝응아이성의 코르인들의 계피에 대해서 프랑스인 

George Condominas의 심혈을 기울인 계피 연구에 

따르면, 특히 포르투갈인의 자료에서 코르인들에 의해 

일찍부터 개발된 산물인 계피와 벌꿀에 대해 언급하는

데 로마인과 중동인들이 6세기부터 와서 구매해갔다고 

한다.137) 

136)　후인반미, 『투본강과 노래하라』, 젊은 출판사, 호찌민시, 2004.

137)　까오쯔, 『코르족의 전통문화』, 사회과학출판사, 2016, p.110.

và kiếm lãi từ 10 đến 15%.”134)

Người Chăm cũng biết trồng lúa gạo, tuy nhiên 

chỉ đủ phục vụ cho sinh hoạt cuộc sống hàng 

ngày. Do đó mà, mặt hàng duy nhất mà Champa 

cấm xuất khẩu vì thiếu, đó là lúa gạo.135)

Một đặc sản khác nổi tiếng của miền Trung đó 

là quế, được thu mua số lượng lớn tại các bản làng 

vùng miền núi rồi đưa về tập kết ở bến thuyền.

Quế với nhiều tác dụng, vừa là thuốc, vừa là 

gia vị, được xem là mặt hàng giao thương có lợi 

nhuận cao tại các khu thương cảng Champa - 

Đại Việt. Quế mọc tự nhiên và được trồng thành 

rừng ở miền Trung Việt Nam. Quế vùng người 

Cor ở Trà Bồng, Trà My, gọi là quế Quảng (tức 

Quảng Ngãi), là loại quế được trồng thành rừng. 

Còn quế Thanh (tức Thanh Hóa) và quế Quỳ (tức 

Quỳ Châu, Nghệ An) là loại quế rừng mọc tự 

nhiên. Việc khai thác quế tự nhiên và trồng quế 

có từ rất xa xưa, gắn liền với nghề buôn quế của 

người Chăm. Có ý kiến cho rằng từ những thế kỉ 

đầu Công nguyên, các thương thuyền Ả rập, Ba 

Tư đã đến vùng kinh đô Trà Kiệu của Champa 

để mua quế.136) Theo ý kiến của giáo sư George 

Condominas người Pháp đã dành nhiều tâm 

huyết nghiên cứu về quế, đặc biệt quế của người 

Cor ở Quảng Ngãi, ông cho rằng tài liệu của 

người Bồ Đào Nha có đề cập đến sản vật quế và 

mật ong đã được người Cor sớm biết khai thác và 

từng được người La Mã, Trung Đông đến mua từ 

thế kỉ 6.137)

134)　�Thành Thế Vĩ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17, 18 và đầu 
19, Nxb Sử học, Hà Nội, 1961, tr.236.

135)　�Trần Quốc Vượng, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa - Miền Trung 
Việt Nam và văn hóa Champa, sđd, tr.329.

136)　�Huỳnh Văn Mỹ, Hát với Thu Bồn, Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 
2004.

137)　�Dẫn theo Cao Chư, Văn hóa cổ truyền dân tộc Cor, Nxb Khoa 
học Xã hội, 2016, tr.110.
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계피의 매매는 주로 음력 2월에서 4월 사이에 이루

어졌는데 호이안의 여러 상점에서 짐꾼을 보내 시장으

로 계피를 옮겼고, 그곳의 상점은 그들이 상시로 있는 

대표 상점이었다. 각 상점은 일개 혹은 여러 행상인에

게 100-500관전(당시 화폐)가치의 상품을 주었고 행상

인은 조합을 꾸려 짐꾼을 고용하여 조합장이 지정한 계

피 마을들을 오가게 했다.138)

베트남인, 화교상인들은 산간마을 사람들에게 농촌, 

해안 지역의 물품과 생필품을 조달했다. 그들의 여정은 

길고 고생스러웠다. 때로는 그들은 5-6일을 걸어가야 

했고, 막 열린 길을 따라서 광활한 숲으로 덮인 험준한 

산을 계피, 벌꿀과 맞바꿀 물품을 등에 지고 올라야 했

다.139) 산간마을 사람들은 주로 가치 있는 계피나무를 

평야지역의 물품들로 바꾸었다. 

만약 모이마을에 특별한 가치가 있는 계피나무가 있으면 

그들은 물소, 징, 술독, 구리솥으로 바꾼다140)

계피를 구매한 후 상인들은 그것을 모아 호이안, 다

낭, 티나이, 판장, 판티엣(Phan Thiết) 등과 같은 주요 

항구나 타인호아, 응에안, 하띤(Hà Tĩnh)과 같은 북부 

지역의 항구, 또는 도매(Domae), 포히엔(Phố Hiến), 

깨쩌(Kẻ Chợ), 번돈(Vân Đồn), 번닌(Vạn Ninh)과 같

은 항구들로 선박에 실어 날랐다. 대부분의 계피는 홍콩, 

중국의 중계항 혹은 동남아시아지역의 무역항들로 수출

되며 일부는 프랑스, 알제리, 미국으로도 수출되었다.

응우옌 왕조가 서구와 무역을 제한하고 항구를 폐쇄

하는 정책을 시행하고 중국과만 통상을 했을 때에도 계

피는 중국 상인들이 찾아 구매하여 서양의 각국으로 팔

138)　�Henri Maitre, 르우딘뚜언 번역, 응우옌응옥 감수, 『베트남 중부고원 
산림지역-고산민족의 숲』, 지식출판사, 하노이, 2007, p.288.

139)　�Henri Maitre, 르우딘뚜언 번역, 응우옌응옥 감수, 『베트남 중부고원 
산림지역-고산민족의 숲』, 지식출판사, 하노이, 2007, p.288.

140)　�Henri Maitre, 르우딘뚜언 번역, 응우옌응옥 감수, 『베트남 중부고원 
산림지역-고산민족의 숲』, 지식출판사, 하노이, 2007, p.289. 

Việc mua bán quế diễn ra chủ yếu từ tháng hai 

đến tháng tư âm lịch, các cửa hàng ở Hội An cử 

người chở hàng hóa tới các chợ quế, ở đấy các 

cửa hàng trung tâm đều có đại diện thường trực 

của họ. Mỗi cửa hàng giao cho một hoặc nhiều 

lái buôn các loại hàng hóa trao đổi trị giá từ 100 

tới 500 quan tiền. Các lái buôn lập các đoàn hàng, 

đem theo một số phu khuân vác và đi đến các 

làng quế do lãnh mãi (người dẫn mối) chỉ định.138)

Các thương nhân người Việt, người Hoa mang 

những vật phẩm miền xuôi, miền biển và các 

loại nhu yếu phẩm lên các làng bản của người 

Thượng. Hành trình thường dài và nặng nhọc. Đôi 

khi họ phải đi bộ năm hay sáu ngày, theo những 

con đường nhỏ vừa mới mở, leo lên những ngọn 

núi hiểm trở phủ kín rừng mênh mông, còng lưng 

dưới những thứ hàng mà họ sẽ trao đổi lấy quế, 

sáp ong.139) Người Thượng vùng cao thường sẽ đổi 

cây quế có giá trị để lấy thứ hàng hóa có giá trị từ 

miền xuôi, mà như trong Rừng người Thượng có 

đề cập: 

“Nếu làng Mọi có một số cây quế có giá trị đặc biệt, 

thì họ chỉ chịu đổi lấy trâu, chiêng, ché, nồi đồng.”140)

Sau khi mua được quế, các thương nhân tập 

kết đưa về tàu thuyền ở các bến cảng chính như 

cảng Hội An, Đà Nẵng, Thi Nại, Phan Rang), Phan 

Thiết,... hoặc có khi vận chuyển về các cảng xa 

ở khu vực phía bắc như ở Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, hoặc đến Domae, Phố Hiến, Kẻ Chợ, 

Vân Đồn, Vạn Ninh,... Đa phần sản lượng quế 

được xuất khẩu sang các khu cảng trung chuyển 

138)　�Henri Maitre, Rừng người Thượng - Vùng rừng núi cao nguyên 
miền Trung Việt Nam, Lưu Đình Tuân dịch, Nguyên Ngọc hiệu 
đính, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2007, tr.288.

139)　Henri Maitre, Rừng người Thượng, sđd, tr.288.

140)　Henri Maitre, Rừng người Thượng, sđd, tr.289.
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려나갔다. 쟈롱(Gia Long) 황제 시대(1802-1820)에 화

교상인들은 자유롭게 계피를 사서 수출할 수 있었다. 

민망(Minh Mạng) 황제 시대(1820-1840)에 와서는 계

피사업이 높은 이윤을 창출하는 것을 보고 민망 황제가 

자신의 친동생인 끼엔안에게 계피구매에 독점권을 주

어 화교 상인들과 마찰을 빚기도 했다. 민망 황제 시대

의 계피 수출량에 대한 기록에 따르면 1835년 응우옌 

왕조는 40,000kg, 1842년에는 20,000kg의 계피를 독

점으로 사들였다. 프랑스 식민지배 시대에도 계피 매매

에 대한 독점은 지속되었다. 북중부 농업 및 무역부와 

프랑스 중부지역 계피에 관한 자료에 따르면 20세기 초

에 수 톤에 달하는 계피가 수출되었다고 한다.141) 

해안과 도서지역의 산물을 개발하는 것도 보편화된 

산업이었다. 해산물, 제비집, 젓갈, 소금과 같은 많은 

품목들 역시 교역활동에 많은 이익을 가져다 주었다. 

해산물에는 바다생선, 바다가재, 게 등의 갑각류, 자

라, 바다거북, 조개, 오징어, 전복, 굴, 소라, 해삼 등이 

있었는데 특히 중부해안을 따라 형성된 여러 만들은 각

기 다양한 해산물 특산품이 있었다. 예를 들어 깜자잉

(Cam Ranh) 만과 쭈어(Chùa)-혼라(Hòn La) 지역에

서는 바닷가재가 유명하고, 빈투언(Bình Thuận) 해역

에서는 젓갈을 만드는 멸치와 정어리가 많이 나며 덤

몬(Đầm Môn), 번퐁(Vân Phong), 냐짱에서는 조개

가 유명하며 꾸라오짬섬, 호앙사(Hoàng Sa), 토쭈(Thổ 

Chu) 군도에서는 해삼이 많이 나서 국내 및 국제상단

의 주문에 따라 상품을 공급하는 일에 매우 순조로운 

여건을 조성했다.

제비집은 베트남 봉건 왕조의 각 왕조가 전문 사냥

꾼무리들을 꾸려 채취하러 보냈을 정도로 희귀한 품목

이며 중국시장에 독점으로 공급하는 수출품목이었다. 

베트남 해안의 각 해도에서 수많은 제비집을 채취할 수 

있었는데 가장 많이 나는 곳은 카인호아의 혼째(Hòn 

141)　까오쯔, 『코르족의 전통문화』, 사회과학출판사, 2016, p.167.

ở Hương Cảng, Trung Quốc hoặc các cảng ở khu 

vực Đông Nam Á, một số ít được xuất sang Pháp, 

Angiêri, Hoa Kỳ,...

Ngay kể cả khi nhà Nguyễn thực hiện chính 

sách hạn chế ngoại thương, bế quan tỏa cảng với 

phương Tây, và ngoại thương hầu như chỉ thực 

hiện với Trung Hoa, thì mặt hàng quế cũng được 

các lái thương Trung Hoa tìm mua và bán cho các 

nước phương Tây. Dưới thời Gia Long (1802-1820), 

các thương nhân người Hoa được tự do mua quế 

và xuất khẩu. Đến đời vua Minh Mệnh (1820-

1840), nhận thấy việc buôn quế được món lãi 

rất hời, vua Minh Mệnh đã cho người em là ông 

hoàng Kiến An giữ độc quyền thu mua quế, đã có 

sự tranh chấp nguồn hàng với các thương nhân 

người Hoa. Theo như các ghi chép về sản lượng 

quế xuất khẩu từ thời Minh Mệnh, năm 1835 nhà 

Nguyễn đã độc quyền mua 40.000 cân quế, năm 

1842 mua 20.000 cân quế. Đến thời Pháp thuộc 

cũng có ý đồ độc quyền mua bán quế. Theo tài 

liệu ghi chép về Quế Trung Bộ của Pháp và của 

Phòng thương mại và Nông nghiệp Bắc Trung Bộ 

thì những năm đầu thế kỉ 20 thì hàng tấn vỏ quế 

được xuất khẩu.141)

Vì là vùng ven biển và hải đảo nên các sản vật 

khai thác ở vùng biển đảo luôn là nguồn hàng 

thường trực. Nhiều mặt hàng xuất cảng như hải 

sản, tổ yến, mắm, muối cũng đem lại nhiều lợi 

nhuận trong hoạt động giao dịch thương mại tại 

các thương cảng.

Hải sản có các loại cá biển, tôm hùm, cua bể, 

ba ba, đồi mồi, sò huyết, mực, bào ngư, hàu biển, 

ốc tai voi, hải sâm,... Đặc biệt là dọc theo duyên 

hải miền Trung, mỗi vùng vịnh biển có đặc trưng 

của các loại hải sản đặc sản khác nhau như tôm 

141)　�Dẫn theo Cao Chư, Văn hóa cổ truyền dân tộc Cor, Nxb Khoa 
học Xã hội, 2016, tr.167.
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Tre)섬, 꽝남성의 꾸라오짬, 꽝빈(Quảng Bình)성의 쭈

어-혼라 지역의 제비섬이다.

선교사 Cristophoro Borri가 제비집으로 만든 음식

에 대하여 이렇게 묘사했다. 

그것은 정말 희귀하고 맛있는 음식이며 성경의 만나와만 

겨우 비교할 수 있을 것이다. 이 음식은 정말 특별하고 당

쫑지역에서만 얻을 수 있다…. 나는 보기도 했고 자주 먹

을 수 있었다. 이 땅에서 제비와 비슷한 작디 작은 새가 서

식하는데, 그 새는 접근하기 힘든 강과 바다 절벽에 집을 

짓는다. 이 작은 생물은 부리로 해면을 물어와 자신의 위

에서 나온 액체와 섞어 진흙인지 플라스틱인지 내가 알지 

못하는 어떤 것으로 둥지를 짓는다. 이 둥지는 완전히 단

단하게 건조되었을 때 황색과 푸른색을 동시에 띈다. 이 

땅의 주민은 그것을 채취하여 물속에 담가 부드럽게 풀어

지도록 하여 고기, 생선, 야채 혹은 다른 재료들에 섞어 그 

음식이 특별한 향미를 가지게 하고 후추, 계피, 정향 혹은 

다른 향신료와 같은 기존 향신료처럼 사용한다. 단지 제비

집만 가지고도 고기에 양념으로 쓰는데 소금, 기름, 마가

린 혹은 다른 비슷한 것들을 추가할 필요가 없다. 그래서 

나는 그것이 성경의 ‘만나’와 비슷하다고 하는 것이다. 작

은 새가 열심히 만든 작품이 가장 맛있는 음식이 가지고 

있는 향미를 만들어 낸다. 이것은 반 마일이 채 되지 않는 

돌산 절벽에서 채취한 제비집을 10척의 배에 가득 채운 것

을 내가 봤을 정도로 그 수가 많다.142)

젓갈과 소금은 베트남 해안 지역 주민들의 대표적인 

특산품이다. 북부에서 남부지방까지 해안지역 주민들

은 모두 전통적인 방식으로 젓갈과 소금을 만드는 방법

을 알고 있었다. 이 전통적인 전갈, 생선 생산방법은 기

원전부터 선조들에 의해 전해져 내려온 것이었다. 

젓갈은 오래전부터 베트남인과 참파인의 생산품이며 

아마 기원전부터 존재했을 것이다. 진나라 시대 많은 

142)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, pp.30-31.

hùm nổi tiếng ở khu vực vịnh Cam Ranh, vũng 

Chùa - Hòn La, cá cơm, cá mòi làm mắm lại sản 

sinh nhiều ở vùng biển Bình Thuận, sò huyết nổi 

tiếng ở Đầm Môn, Vân Phong, Nha Trang, hải 

sâm ở ngoài các đảo Cù Lao Chàm, Hoàng Sa, 

Thổ Chu,... tạo nên sự thuận lợi cho việc thu gom, 

cung cấp hàng hóa theo đơn đặt hàng của các 

thương đoàn trong nước và quốc tế.

Tổ yến là một mặt hàng rất quí hiếm được các 

triều đại phong kiến Việt Nam tổ chức các đội thợ 

hàng năm đi thu gom, đồng thời là nguồn hàng 

xuất khẩu cho thị trường Trung Quốc thu mua 

gần như độc quyền. Các hải đảo ở dọc ven biển 

Việt Nam đều có nhiều tổ yến, nhiều nhất là khu 

vực đảo Hòn Tre ở Khánh Hòa, đảo Cù Lao Chàm 

(Quảng Nam), đảo Yến - Vũng Chùa, Hòn La ở 

Quảng Bình,...

Nhà truyền giáo Cristophoro Borri đã hết lời 

miêu tả món ăn chế biến từ tổ yến: 

“Đó là một loại thức ăn hiếm và ngon, chỉ có thể 

so sánh được với manna... thức ăn này rất đặc biệt, 

chỉ ở xứ Đàng Trong mới có... Tôi đã thấy và thường 

được ăn. Ở xứ này có một thứ chim be bé giống như 

chim én, nó làm tổ ở các cồn đá và hốc đá có sóng 

biển vỗ vào. Con vật nhỏ này dùng mỏ lấy bọt biển 

và với chất toát ra từ dạ dày, trộn cả hai thứ lại làm 

thành một thứ tôi không biết là bùn hay nhựa để 

làm tổ. Tổ này khi đã khô cứng thì trong suốt và có 

sắc vừa vàng vừa xanh. Dân xứ này nhặt những tổ 

đó về ngâm trong nước cho mềm và tan ra, rồi dùng 

làm đồ gia vị trộn với các thứ thịt, cá, rau, hoặc thứ 

nào khác làm cho các món ăn có hương vị khác 

nhau tuỳ món giống như đã cho sẵn hồ tiêu, quế, 

đinh hương hay các thứ gia vị khác. Như vậy, chỉ 

một tổ yến mà có thể làm gia vị cho hết các thứ thịt, 

không cần thêm muối, dầu, mỡ hay thứ gì tương 

tự. Vì thế tôi nói, nó giống như manna, có hương vị 
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상인들이 교주(交州)인의 젓갈 음식을 매우 선호했다.  

선교사 Cristophoro Borri는 1621년에 당쫑지역의 

젓갈에 대해 다음과 같이 말했다. 

당쫑 지역은 해안을 따라 형성되어 매우 많은 고기잡이 어

선과 생선을 싣고 전역으로 가는 배들이 많았으며 상인들

은 생선을 바다에서 산간지역으로 옮겼다. 그들은 하루에 

20시간씩 일한다고 할 수 있다. 당쫑인들은 고기보다 생선

을 많이 먹는다. 그들이 고기잡이를 하는 주된 이유는 바

로 그들이 물고기를 소금에 절여 액체화시켜 만드는 발라

시암[느억맘(nước mắm), 액젓]이라고 불리는 소스를 매

우 좋아하기 때문이다. 이것은 우리의 와사비와 흡사한 매

콤한 액젓인데 집집마다 항아리를 가득 채운 다량의 젓갈

을 저장하고 있다.143)

143)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.29.

của hầu hết các món thơm ngon nhất, do công trình 

của một con chim bé nhỏ nhào nặn. Thứ này nhiều 

đến nỗi chính tôi đã thấy người ta chất đầy 10 chiếc 

thuyền nhỏ với tổ yến lấy ở dọc các hốc núi đá, trong 

khoảng chưa đầy nửa dặm.”142)

Mắm và muối là đặc sản của cư dân dọc ven 

biển Việt Nam. Từ Bắc vào Nam, dân vùng biển 

đều biết cách làm mắm, làm muối bằng những 

phương pháp truyền thống. Và những phương 

pháp làm mắm, muối đã được tổ tiên ông cha 

truyền lại từ nhiều thế kỉ trước Công nguyên. 

Mắm là một sản phẩm của người Việt cũng như 

người Champa từ rất xa xưa, có lẽ từ trước Công 

nguyên đã có rồi. Từ thời nhà Tần của Trung 

Quốc, nhiều thương nhân rất ưa chuộng món 

nước mắm của người Giao Châu.

Nhà truyền giáo Cristophoro Borri năm 1621 

đã nói về nước mắm xứ Đàng Trong: “Xứ Đàng 

Trong chạy dọc bờ biển nên có rất nhiều thuyền 

đánh cá, và nhiều thuyền chở cá đi khắp nơi, từng 

đoàn người chuyển cá từ biển tới tận miền núi, 

có thể nói họ làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Người 

Đàng Trong ăn cá nhiều hơn ăn thịt. Họ chuyên 

đánh cá chủ yếu là vì họ rất ham thứ nước sốt gọi 

là balaciam (tức là nước mắm) làm bằng cá ướp 

muối cho mềm và làm nhão ra trong nước. Đây 

là một thứ nước cốt cay cay tựa như mù tạt của 

ta, nhà nào cũng dự trữ một lượng lớn đựng đầy 

trong chum.”143)

142)　�Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nxb Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2014, tr.30-31.

143)　�Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nxb Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2014, tr.29.
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오스트레일리아의 시드니 대학교에 따르면 해양 고

고학자들이 참파의 젓갈을 싣고 로마로 가던 난파선을 

발견했다고 한다. 시드니 대학교의 동남아-태평양연구

센터장 Pamela Gutman 박사는 “참파의 젓갈과 쯔업

(chượp, 액젓을 만들기 위해 분해시킨 수산물 원료)은 로

마 지역에 수출되는 품목이었다.” 라고 말했다.144)

소금은 많은 이윤을 창출할 수 있는 교역품으로 여

겨져 베트남 중부 해안에는 광대한 염전이 펼쳐져 있었

다. 그리고 수천 척의 소금 구매선이 염전에서 가까운 

항구에 정박해 있었다.

베트남 중부지역에 소금 길이 형성되어 여러 항구 

및 강 유역 시장과 해안지역, 산간지역 시장을 연결

하는 소금 거래망을 만들었다. 중부지역의 하천은 마

(Mạ) 족, 스티엥(Stiêng)족, 바나(Bana)족들 및 캄보

디아와 라오스의 서북고원 전 지역과 연결되어 있어 이 

소금 길을 통한 교역은 항상 매우 활발했고 통나무 배

로 200kg에 달하는 소금을 운반할 수 있었다. 이는 숲

과 산림의 땅에서 서남쪽에서 서북쪽을 잇는 거대한 교

역로였고 마족들의 길은 코끼리를 이용하여 물품을 실

어 날랐고, 스레(Srê)족의 길은 블라오(Blao) 또는 다

랏(Đà Lạt) 쪽으로 가야했으며, 라그라이(Raglay)족의 

길은 노앙(Noang)족의 지역으로 가야했다. 바나족의 

길은 써당(Xơ đăng)족의 지역으로 가야해서 거의 모

든 길이 항상 산맥을 따라 가야했다. 이는 서부고원 사

람들의 소금 길이 동남쪽으로 뻗어 내려와 해안에 닿는 

코스였다. 바나족은 꾸이년으로, 노앙족은 판장으로, 

마족과 스레족, 라그라이족은 판장과 판티엣으로 내려

왔다.145) 그들은 베트남인의 소금으로 산과 숲의 산물

과 물물교환하고 또한 코끼리와 말을 이용해 이동하는 

상단의 다른 상품(생선조림, 은, 구리솥, 징 등)들을 얻

기도 했다.

144)　쩐꾸옥브엉, 『모색하고 사유하는 베트남문화』, p.525.

145)　�Dam Bo, Jacques Dournes, 『신기한 땅』, 문인협회출판사, 하노이, 
2002, p.69.

Trong một thông báo của Đại học Sydney 

(Australia), các nhà khảo cổ học hàng hải đã phát 

hiện được một con tàu đắm chở nước mắm của 

Champa bán sang La Mã. Tiến sĩ Pamela Gutman, 

phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á 

và Thái Bình Dương của Đại học Sydney (Australia) 

đã xác nhận thông tin và nói “Nước mắm và 

chượp cá của Champa là hàng hóa được xuất 

khẩu sang các vùng La Mã.”144)

Muối được coi là mặt hàng trao đổi hàng hóa 

đem lại nhiều lợi nhuận. Khắp dải đất ven biển 

miền Trung đều có những cánh đồng làm muối 

rộng mênh mông. Và có hàng ngàn chiếc tàu thu 

mua muối ở các bến cảng gần nơi thu hoạch muối.

Những Con đường muối ở miền Trung Việt Nam 

được hình thành tạo nên mạng lưới buôn bán muối 

giữa các bến cảng, chợ ven sông kết nối vùng duyên 

hải với các khu chợ vùng cao. Theo hệ thống các con 

sông miền Trung kết nối với người Mạ, người Stiêng, 

người Bana,... toàn bộ vùng tây bắc cao nguyên với 

Cao Miên và Lào, việc buôn bán theo những con 

đường đó luôn rất sôi nổi, bằng thuyền độc mộc có 

thể chở đến 200 cân muối. Đấy là những con đường 

lớn xuyên qua cả xứ sở rừng núi từ tây nam đến tây 

bắc, những con đường của người Mạ dùng voi để 

chở hàng, đường của người Srê đi về phía Blao hay 

Đà Lạt, đường của người Raglay đi đến vùng người 

Noang, đường của người Bana đi đến vùng người 

Xơ đăng, hầu như bao giờ cũng song song với các 

dãy núi. Đấy là những con đường muối muối của 

người Tây Nguyên đổ xuống phía đông nam đến bờ 

biển Trung Bộ, người Bana xuống Qui Nhơn, người 

Noang xuống Phan Rang, người Mạ, người Srê, 

người Raglay xuống Phan Rang và Phan Thiết.145) Họ 

144)　�Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy nghĩ, tr. 
525.

145)　�Dam Bo - Jacques Dournes, Miền đất huyền ảo, Nxb Hội Nhà 
văn, Hà Nội, 2002, tr.69.
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đổi muối từ người Việt bằng các sản vật từ rừng, 

để lấy một số hàng hóa khác (cá khô, bạc, chiếng, 

ché, nồi đồng, thanh la,..) trên những đoàn voi, 

ngựa thồ.

Bên cạnh việc buôn bán với các dân tộc vùng 

cao ở miền Trung Việt Nam, thì các thương nhân 

cũng nhân tiện tìm kiếm các nguồn hàng lâm sản 

đa dạng của Lào. Chính việc khai thông nhiều 

tuyến giao lưu, nhiều mặt hàng truyền thống của 

Lào đã được vận chuyển đến các khu chợ, bến 

thuyền, thương cảng miền Trung Việt Nam, như 

lợn, ngựa, trâu, ngà voi, tê giác, thuốc phiện, 

xương hổ, xương khỉ, sáp ong, nhựa thông, trầm 

hương, tốc hương, sa nhân, sợi làm nón, gấm địa 

phương, gạo, ngô,… và ngược lại họ mua của Việt 

Nam các mặt hàng như muối, vải, dao rựa, đồ sắt, 

lưỡi cuốc, nồi đồng, mâm thau, lụa, giấy mực viết, 

thuốc men,.. cùng nhiều hàng hóa cao cấp khác.

Một mặt hàng được tìm thấy rõ nhất ở những 

bến cảng miền Trung chính là đồ gốm sứ. Gốm sứ 

ở đây có cả gốm sứ Trung Quốc mang sang, nhưng 

đặc biệt là gốm sứ nội địa được sản xuất từ các lò 

gốm ở miền Bắc như lò gốm Chu Đậu, Mỹ Xá, Hợp 

Lễ, Thanh Khương,... ở Hải Dương, gốm lò Quan ở 

Thăng Long, lò gốm Bát Tràng,... được vận chuyển 

từ các bến cảng ở ngoài Bắc đưa vào các bến cảng 

trung tâm ở miền Trung và được trung chuyển cho 

các tàu lớn chở đi các thị trường quốc tế. 

Bên cạnh sản phẩm gốm thương mại miền Bắc, từ 

thế kỉ 13-14, người Chăm cũng tự làm ra những sản 

phẩm gốm thương mại mang đặc trưng bản địa. Cho 

đến nay, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế 

đã phát hiện được nhiều dấu tích gốm Chăm xuất 

khẩu ra nước ngoài, trong đó có sản phẩm gốm Gò 

Sành của Bình Định, gốm Quảng Đức của Phú Yên.

Theo nhà nghiên cứu Nhật Bản Aoyagi Yoji cho 

biết gốm Chăm được sản xuất vào thế kỉ 14 và 

phát triển vào thế kỉ 15-16. Loại hình gốm Chăm 

베트남 중부의 고산지역 소수 민족들과의 교역 외에

도 상인들은 라오스의 다양한 임산품들 찾아다녔다. 무

역로가 개발되고 돼지, 말, 물소, 상아, 코뿔소 뿔, 아편, 

호랑이 뼈, 원숭이 뼈, 벌꿀, 송진, 백단향, 침향, 사인, 

모자 만드는 끈, 비단, 쌀, 옥수수 등의 라오스의 수많

은 전통 물품이 베트남 중부의 시장, 선착장, 무역항에 

운송되었다. 반대로 그들은 베트남인의 소금, 천, 식칼, 

철기, 괭이 날, 구리솥, 놋쇠쟁반, 비단, 종이와 먹, 벼

루, 의약품과 다른 고급품들을 사갔다.  

중부지역 무역항에서 가장 잘 찾을 수 있는 품목 중 

하나는 바로 도자기였다. 이곳의 도자기는 중국에서 수

입된 도자기도 있었지만 하이즈엉(Hải Dương)성의 쭈

더우(Chu Đậu), 미싸(Mỹ Xá), 헙레(Hợp Lễ), 타인크

엉(Thanh Khương) 가마, 탕롱(Thăng Long)의 꾸안

(Quan) 가마, 밧짱(Bát Tràng) 가마와 같은 북부지역 

가마에서 생산된 국내산 도자기도 있었다. 이러한 도자

기들은 북부 항구에서 운송되어 중부지역 중심 무역항

으로 옮겨졌고 국제시장으로 팔려나갔다.

북부 도자기 외에 13-14세기부터 참파인들은 스스

로 자신들만의 고유한 특징을 가진 도자기를 만들었다. 

지금까지 국내외 고고학자들은 해외로 수출된 참파 도

자기의 흔적을 다수 발견했는데 빈딘성의 고싸인(Gò 

Sành) 도자기 및 푸옌성의 꽝득 도자기 등이 있다.

일본 연구자 아오야기 요지에 따르면 참파 도자기는 

14세기부터 생산되어 15-16세기에 매우 발전했고, 아

시아 지역의 여러 나라에서 발견되고 상선에 실려 인도

양 전역으로 퍼졌다. 참파 도자기의 흔적이 이집트 시

나이 반도의 툴, 아랍의 줄리파, 말레이시아 티오만섬

의 주아라, 필리핀 카타라간 반도와 산타아나 지역에

서 발굴되었고, 특히 필리핀 판다난 섬 근처 15세기 난

파선에서 나무상자에 포장된 빈딘성의 고싸인 도자기 

1,000점이 발견되었다.146)

146)　�Aoyagi Yoji, 「15-16세기 참파왕국의 도자기생산과 매매」, 『베트남학-
기요 제1회 국제세미나』, 1998, p.14.
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này được tìm thấy ở nhiều nước khu vực châu Á, 

được thuyền buôn chở đi khắp nơi trong Ấn Độ 

Dương. Nhiều dấu vết gốm Chăm được phát hiện 

trong các cuộc khai quật ở Tool trên bán đảo Sinai 

của Ai Cập, ở Julfa của Ả Rập, ở Juara trên đảo 

Tioman của Malaysia, ở khu Santa Ana và bán đảo 

Catalagan của Philippine, đặc biệt gốm Gò Sành 

ở Bình Định với số lượng trên 1000 đĩa gốm đóng 

trong các hòm gỗ được tìm thấy trên con tàu đắm 

thế kỉ 15 ở gần đảo Pandanan của Philippine.146)

Ngoài ra, một số lượng lớn gốm Gò Sành (Bình 

Định) và gốm Quảng Đức (Phú Yên) đã được phát 

hiện ở vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam, hiện 

nay được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Lâm 

Đồng. Điều này cho thấy gốm Chăm theo hệ thống 

sông Côn, sông Ba,... được đem giao dịch trao đổi 

thường xuyên với thị trường của người Gia Rai, Ê Đê, 

Ba Na, Cơ Ho, H’rê, Raglay,... ở trên cao nguyên.

Một trong những loại hàng hóa đặc biệt được 

người Chăm thường xuyên chở ra ngoài để bán 

cho các thuyền buôn ngoại quốc chính là người 

nô lệ. Các nô lệ ở đây thường là các tù binh chiến 

tranh hoặc là các thương nhân, dân đi biển, 

cướp biển,... và nhiều nô lệ là người nước ngoài 

như người Xiêm, Trung Hoa, Khmer, Pukam 

(Mianmar),... Người Chăm nhiều lần tấn công 

Đại Việt, bắt nhiều lính và dân Đại Việt về làm 

nô lệ. Đại Việt sử kí toàn thư có viết: “Người 

Chiêm Thành bắt người châu Nghệ An đem bán 

cho nước Chân Lạp.”147) Sách Lĩnh ngoại đại đáp 

của Chu Khứ Phi cho biết thuyền buôn Champa 

phần nhiều chở người nô lệ ra ngoài để bán, ghe 

thuyền của họ thay vì chở hàng hóa thì lại chở nô 

146)　�Aoyagi Yoji, Sản xuất và buôn bán đồ gốm ở vương quốc 
Champa trong thế kỉ 15-16, in trong Việt Nam học - Kỷ yếu hội 
thảo quốc tế lần thứ nhất, 1998, tr.14.

147)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.130.

그 외에 빈딘성 고싸인 도자기와 푸옌성 꽝득

(Quảng Đức) 도자기의 큰 수량이 베트남 중부 고원지

대에서 발견되었고 현재 럼동(Lâm Đồng)성 박물관에 

보관 및 전시되어 있다. 이러한 사실은 참파 도자기가 

꼰강, 바강을 따라 고원지대의 쟈라이(Gia Rai)족, 에데

(Ê Đê)족, 바나족, 꺼허(Cơ Ho)족, 흐레(H’rê)족, 라그

라이족의 시장에 정기적으로 교역되었다는 증거이다.  

또한 참파인이 외국 상선에 공급했던 특별한 품목 

중 하나는 바로 노예였다. 이 노예들은 주로 패잔병이

거나 상인, 어민, 해적 등이었고, 많은 노예가 샴인, 중

국인, 크메르인, 푸캄인(미얀마) 등의 외국인이었다. 참

파인은 여러 번 대월국을 공격하여 많은 군사들과 대월

국인을 잡아와 노예로 만들었다. 『대월사기전서(大越

史記全書)』에 이렇게 기술되어 있다. 

점성(참파)인은 응에안 주의 사람들을 잡아 진랍국(캄보디

아)에 노예로 팔았다.147) 

『영외대답』에서 주거비는 대부분의 참파 상선이 노

예들을 싣고가 팔고, 그들의 상선에 상품 대신 노예들

이 가득 실려있었으며 어린이 노예 한명의 가격은 금 3

랑 또는 금 3랑에 상당한 향나무라고 말했다.148)

참파인은 백사를 이용하여 유리를 만드는데 매우 능

했다. 백사는 참파족의 풍부한 자산으로 여름의 열기 

속 에서 마치 흰 눈이 덮인 것 같은 언덕을 만들었으며 

이는 중부지역에 길게 펼처져 있었다. 그들은 백사로 

유리를 만들고 그 유리로 그릇, 호리병, 구슬장식품을 

만들었다. 바이랑(Bãi Làng), 꾸라오짬과 같은 많은 유

적지에서 발견된 유리와 유리로 만든 상품들은 참파인

들이 유리가공 공방을 가지고 있었으며 참파 무역항에

서 이 유리제품들을 거래하였음을 보여준다. 

147)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.130.

148)　G.Maspero, 레뜨라인 번역, 『참파 고대 왕국』, 1928, p.34.
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lệ, giá một đứa trẻ là ba lạng vàng hoặc trả bằng 

gỗ thơm tương đương với ba lạng vàng.148)

Người Chăm cũng rất giỏi trong việc dùng cát 

trắng để nấu thủy tinh. Cát trắng có lẽ là tài sản 

giàu bất tận tạo nên những gò đồi trắng xóa như 

tuyết nóng bỏng của mùa hè trải dài khu vực 

miền Trung. Họ lấy cát trắng nấu thủy tinh - lưu 

li, chế tác nhiều loại hình như bát, lọ, chuỗi hạt 

trang sức bằng thủy tinh. Những dấu vết đồ thủy 

tinh cùng với số lượng lớn thủy tinh phế phẩm, 

bán thành phẩm ở nhiều di chỉ như Bãi Làng, Cù 

Lao Chàm cho thấy có các công xưởng chế biến 

thủy tinh, đồng thời có sự buôn bán trao đổi mặt 

hàng thủy tinh tại các bến cảng Champa.

Ngoài ra, nước ngọt và củi khô là những mặt 

hàng không thể thiếu đối với các thuyền buôn đi 

biển đường dài.

Người Chăm đã biết khai thác các nguồn nước 

ngọt dọc ven biển vô cùng tài tình. Do vì lượng 

nước biển mặn phổ biến dọc miền Trung, gây khó 

khăn cho sinh hoạt, người Chăm đã đào các loại 

giếng có dạng hình tròn, hình vuông hoặc kè đá, 

đáy giếng có đặt gỗ. Loại giếng đặc biệt này cho 

nguồn nước ngọt quanh năm, ngay kể cả mùa 

khô hạn nước trong giếng cũng không cạn. Người 

Chăm đã tận dụng nguồn lợi này tạo nên nguồn 

hàng thường xuyên cho các tàu thuyền quốc tế. 

Trong các thư tịch cổ của người Ả rập, Ba Tư cho 

biết giếng Chăm có niên đại khoảng thế kỉ 8-14 và 

luôn là mặt hàng thiết yếu cho các thủy thủ thương 

nhân của tàu thuyền quốc tế đi biển đường dài. 

Dọc từ cửa Ròn, Lý Hòa, Nhật Lệ ở Quảng Bình 

cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận theo suốt chiều 

dài miền Trung thuộc lãnh thổ Champa xưa đều 

tìm thấy rất nhiều hệ thống giếng Chăm cổ cùng 

148)　�G.Maspero, Vương quốc cổ Champa, 1928, Bản dịch của Lê Tư 
Lành, tr.34.

또한 식수와 마른 땔감도 긴 항해를 하는 상선들에

게 없어서는 안될 품목이었다. 참파인은 뛰어난 재능으

로 해안가의 식수를 개발했다. 짠 바닷물이 넘치는 중

부해안에서 생활에 어려움을 겪자 참파인은 우물을 팠

다. 우물은 원형 또는 사각형이며 돌을 쌓아 올려 만들

고 우물 밑바닥은 목재를 두었다. 이 특별한 형태의 우

물은 일년 내내 식수의 원천이었으며 가뭄에도 물은 마

르지 않았다. 참파인들은 이 자원을 십분 발휘하여 국

제 선박에 거래하는 상시품목으로 만들었다. 아랍과 페

르시아인들의 고대 서적에 따르면 참파우물은 약 8-14

세기를 거치며 항상 먼 거리를 항해하는 외국선박의 상

인과 선원들에 필수품이 되었다. 꽝빈성의 런(Ròn), 리

호아(Lý Hòa), 녓레(Nhật Lệ) 하구에서 닌투언, 빈투

언까지 옛 참파영토에 속한 중부지역에서 돌을 쌓아 만

든 옛 참파우물을 다수 찾아볼 수 있다. 베트남인이 영

토를 확장했을 때도 이 지역에서 이 우물을 계속해서 

사용했다.

참파족은 또한 선박건조에 매우 뛰어났다. 그들은 

대형 선박인 노옥(nô ốc), 바우(bàu)와 소형 선박인 쫑

(trò ong), 개(ghe)를 건조할 수 있었고 참파의 전통선

박은 남중국의 선박과 달랐다. 그들의 선박은 말레이시

아의 전통 선박에 인도양 및 지중해 선박의 요소를 합

친 것이다. 참파는 수백 척의 복층 전투선과 34m 이상 

길이에 3.4-5.1m이상의 높이를 가진 상선을 보유했다. 

그 상선은 마치 600-700명의 사람과 수 만 혹(혹: 부피

를 재는 10리터 정도 되는 용구)의 산물을 실을 수 있는 

고층저택처럼 보였다. 참파 선박은 고대부터 중세까지 

동방의 국제 해상 무역에 적극적으로 동참했다.149)

참파인은 선박을 이용하여 원양어업을 하였으며 동

남아, 중국, 서아시아 상인들과 무역거래를 하였다. 시

드니 대학교의 발표에 따르면 고고학자들은 젓갈을 싣

고 먼 바다의 항구로 가던 참파의 난파선이 오스트레일

149)　�쩐꾸옥브엉, 『모색하고 사유하는 베트남문화』, 민족문화출판사, 2000, 
p. 523.
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với hệ đập kè đá giữ nước của người Chăm. Đến 

khi người Việt mở rộng lãnh thổ, tiếp quản vùng 

đất này vẫn tiếp tục sử dụng các loại giếng này.

Người Chăm cũng rất giỏi đóng ghe bầu. Họ biết 

làm thuyền to (nôốc, bàu), thuyền nhỏ (tròong, ghe). 

Truyền thống ghe bầu Champa khác truyền thống 

ghe bầu Nam Trung Quốc, đó là truyền thống ghe 

bầu Mã Lai có hội nhập những yếu tố văn hóa ghe 

bầu Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Champa có 

hàng trăm chiến thuyền có lầu (lầu thuyền), cũng lại 

có thương thuyền dài hơn 20 trượng (60m) cao hơn 

mặt nước hơn 2 - 3 trượng (6m) trông như nhà gác 

chở được 600 - 700 người, hàng vạn hộc (tạ) sản vật. 

Ghe bầu Champa tham gia tích cực vào luồng giao 

thông buôn bán ven biển quốc tế ở phương Đông 

hầu như liên tục từ cổ đại đến trung đại.149)

Người Chăm dùng thuyền ra khơi đánh cá và 

buôn bán với các thương nhân ở khu vực Đông 

Nam Á, thương nhân Trung Hoa, thương nhân 

Tây Á... Trong một thông báo của Đại học Sydney 

(Australia), các nhà khảo cổ học đã phát hiện 

được một con tàu Champa chở nước mắm đi bán 

ở các bến cảng ngoài đại dương bị nạn đắm ở bờ 

biển Australia.150) Theo nhà thám hiểm người Anh 

là William Dampier cho biết, năm 1687 ông đã 

thấy tàu của Champa chở gạo và đồ sơn mài đang 

trên đường đến buôn bán ở Malacca. Trên tàu có 

40 thủy thủ người Chăm, họ mang những thanh 

kiếm, gươm bản to, thương và súng. Họ rất tích 

cực tham gia hoạt động thương mại buôn bán với 

người Hà Lan tại Malaccca.151)

149)　�Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy nghĩ, Nxb 
Văn hóa Dân tộc, 2000, tr.523. 

150)　�Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy nghĩ, sđd, 
tr.525.

151)　�William Dampier, A new voyage round the world, chapter 14, 
Printed for James Knapton, at the Crown in St Paul’s Church-
yard, London, 1697, pp.400.

리아의 해안에서 발견되었다고 한다.150) 영국인 탐험가 

William Dampier에 따르면 “1687년에 그는 쌀과 칠

기를 싣고 말라카로 가고 있는 참파 선박을 보았다”고 

한다. 선상에는 40명의 선원들이 있었고 그들은 검, 창, 

화기를 가지고 있었으며 말라카의 네덜란드인들과 매

우 적극적으로 무역활동을 하였다고 한다.151)

150)　쩐꾸옥브엉, 『모색하고 사유하는 베트남문화』, p.525.

151)　�William Dampier, 『세계를 향한 새로운 여행 14장』, 제임스 넵튼-성
폴성당, 런던, 1697, p.400.
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Có thể thấy, sản vật của miền Trung vô cùng 

dồi dào. Các thương nhân trong nước và quốc tế 

đều nhìn thấy được những lợi nhuận to lớn từ 

việc buôn bán các sản vật đó. Đặc biệt, các thương 

nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Ả Rập, thương nhân 

châu Âu đã nhìn thấy nguồn sản vật này nhiều 

hơn cả ở Trung Quốc, và Trung Quốc lại chính là 

thị trường lớn có nhu cầu thu mua sản vật này, vì 

vậy những tuyến giao thương buôn bán mới ngày 

càng được hình thành. 

Ngoài việc xuất khẩu buôn bán các loại hàng 

hóa, nhiều bến cảng lớn ở miền Trung có chức 

năng trung chuyển hàng hóa là chủ yếu. Tại các 

bến cảng lớn, tàu thuyền các nơi neo đậu tập 

kết trao đổi hàng hóa với nhau theo lịch hẹn đặt 

hàng từ trước chứ không hẳn là mua hàng ở bến, 

và các tàu thuyền này sẽ phải đóng các mức thuế 

bến bãi theo qui định. Chính vì vậy, vương triều 

Champa được hưởng quyền lợi khá lớn từ việc 

thu thuế những thương thuyền đến buôn bán ở 

các bến cảng. Tại các bến cảng có thuyền buôn 

nước ngoài neo đậu, người Chăm đều đặt các 

trạm kiểm soát thuế. Theo G.Maspero cho biết, 

những thuyền buôn nước ngoài chở hàng nhập 

cảng, phải mời quan chức của nhà vua lên thuyền 

khám xét hàng hóa chở đến, tất cả hàng hóa đều 

được ghi bằng chữ trắng trên một cuốn sổ bằng 

da đen, khi hàng hóa bốc dỡ, các quan chức lấy 

một phần năm các thứ hàng để nộp cho vua, rồi 

mới cho phép bán số còn lại ra thị trường. Hàng 

hóa giấu diếm đều bị tịch thu.152)

Kế thừa những thương cảng thời kì Champa, 

Đại Việt đã khai thác và phát huy hệ thống các 

cảng biển, cảng sông, cảng đảo, cảng trung tâm 

cùng các tiểu cảng vệ tinh. Đặc biệt, thế kỉ 16-18 

152)　�G.Maspero, Vương quốc cổ Champa, bản dịch của Lê Tư Lành, 
1928, tr.29.

주지하듯이 중부지역에는 산물이 매우 풍부하였는

데 국내외 상인들은 그 산물을 거래하여 발생하는 큰 

이윤을 보았다. 특히 일본, 중국, 아랍 및 유럽 상인들

은 중국보다 이곳의 산물이 더 많은 것을 보았고 중국

은 오히려 이 산물의 큰 소비시장 이었다. 이 때문에 무

역망은 점점 더 많이 형성되었다. 

여러 상품을 거래하고 수출하는 것 이외에 중부지역

의 여러 큰 항구는 상품을 환적하는 주요 기능도 담당

하고 있었다. 큰 항구에서는 선박들이 주문 일정에 따라 

서로 상품을 거래했다. 이 선박들은 규정에 따라 항구

세를 납부해야 했다. 바로 이 때문에 참파 왕국은 항구

에 온 선박들에게 세금을 징수함으로 상당한 이익을 누

렸다. 외국 상선이 정박하는 항구에 참파인은 세금 징수

처를 세웠다. G.Maspero에 따르면 입항한 외국 상선은 

왕의 관리들을 선박에 오르게 하여 싣고 온 화물을 검

열하고 모든 품목은 검은 가죽으로 만든 장부에 흰 글

씨로 기록되었으며 화물이 하역할 때 관리들이 5분의 1

을 왕에게 바치기 위해 징수했고 나머지를 시장에서 팔 

수 있도록 허가했다. 밀수품은 모두 몰수되었다.152) 

참파 시대의 무역항을 얻은 대월국은 바다 항구, 강 

항구, 섬 항구, 요충 항구, 위성 소항구 체계를 개발하고 

발전시켰다. 특히 16-18세기는 해상무역이 눈부시게 발

전한 시기로, 응우옌 군주는 시대의 추세에 따라 베트남 

중부 해안 당쫑 무역항의 잠재력과 이점을 철저하게 개

발하였다. 

무역 경제의 발전 과정 중에서 시장 확장, 임산물의 

수출입, 국제 상인의 유치 단계 이외에 천연자원을 보

호하고 자원고갈을 방지하며 동시에 국가예산의 무역

세 조절을 이유로 국가가 출항 상품을 조절하는 단계가 

있었다. 1809년 쟈롱 황제는 하띠엔(Hà Tiên), 시엠라

(Xiêm La), 하쩌우(Hạ Châu) 상선에 대해 세금액 조

례를 정하여 금, 은, 소금, 쌀, 화폐, 기남, 백단향 품목

152)　G.Maspero, 레뜨라인 번역, 『참파 고대 왕국』, 1928, p.29.
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là thời kì ngành giao thương trên biển phát triển 

vượt bậc, các chúa Nguyễn đã theo xu hướng của 

thời đại mà khai thác triệt để tiềm năng và lợi 

nhuận của hệ thống thương cảng Đàng Trong dọc 

ven biển miền Trung Việt Nam.

Trong quá trình phát triển kinh tế thương mại, 

bên cạnh những giai đoạn mở rộng thị trường, 

xuất khẩu nhiều mặt hàng lâm thổ sản, thu hút 

khách thương quốc tế, tuy nhiên cũng có những 

giai đoạn nhà nước phải điều chỉnh hàng hóa xuất 

cảng vì cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, 

không thể khai thác cạn kiệt, đồng thời điều chỉnh 

các mức thuế thương mại cho ngân khố quốc gia. 

Như năm 1809, vua Gia Long khi định điều lệ 

ngạch thuế cho thuyền buôn Hà Tiên, Xiêm La, 

Hạ Châu đã cấm buôn bán các mặt hàng vàng, 

bạc, muối, gạo, tiền đồng, kỳ nam, trầm hương.153)

Năm 1822, vua Minh Mệnh đã qui định điều lệ 

cho hoạt động giao thương là nếu mua các hàng 

quý như đậu khấu, hồ tiêu, nhục quế, ngà voi, sừng 

tê, yến sào, gỗ vang, gỗ mun, gỗ hồng sắc, sa nhân 

mễ, sa nhân quả, đều cứ theo giá mua 100 quan 

thì đánh thuế 5 quan; mua gỗ làm cột buồm, bánh 

lái, neo, gỗ ván, giá mua 100 quan thì đánh thuế 10 

quan, không được dùng gỗ lim, gỗ kiền kiền. Đến 

như vàng, bạc, đồng tiền, thóc, gạo, muối, kỳ nam, 

trầm hương và chở trộm trai gái thì đều cấm.154)

Về phương thức thanh toán mua bán tại các bến 

cảng miền Trung thì từ thời Champa đến Đại Việt 

chủ yếu vẫn là trao đổi bằng hàng đổi hàng, hoặc 

đổi bằng vàng bạc, về sau dùng nhiều tiền kim loại.

Vàng được đúc thành thoi, gồm nén vàng (10 

lượng), thoi vàng (5 lượng), đĩnh vàng (1 lượng), 

một nửa lạng vàng, ¼ lạng vàng. Vàng đều do lò 

153)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Viện Sử học, 
Tập 1, Nxb Giáo dục, 2001, tr.804

154)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Viện Sử học, 
Tập 2, Nxb Giáo dục, 2001, tr.175.

의 거래를 금지시켰다.153)

1822년 민망 황제는 육두구, 육계나무, 후추, 상아, 

코뿔소 뿔, 제비집, 소방, 흑단, 자단, 사인 등 희귀품

을 구매하면 100관 구매당 10관의 세금을 징수했고 돛

대와 키, 닻용 목재 및 다듬은 목재를 구매할시 100관

당 10관의 세금을 징수했으며 격목의 사용을 금지했다. 

금, 은, 동전, 벼, 쌀, 소금, 기남, 백단향과 노예 인신매

매는 전면 금지되었다.154) 

중부지역 항구에서 거래 정산 방식은 참파시대부터 

대월국까지 주로 물물교환 형태이거나 금은으로 이루

어졌고 후에 금속화폐를 사용하였다.

금은 괴금(10량), 금괴(5량), 금덩어리(1량), 금반랑, 

4분의 1랑의 형태로 주조되었다. 금은 모두 왕의 가마

에서 주조되었고 날인되었다.

응우옌 왕조는 상품거래 정산에 은괴를 사용하게 했

다. 어떤 종류의 은괴는 32관의 가치를 가지고 다른 종

류의 은괴는 27관의 가치를 또 다른 것은 3.5관의 가치

를 가졌다. 은의 가치는 순도에 따라 결정되었다. 왕과 

군주에게 바쳐지는 은만 모두 순도 100%였다. 은의 경

우 일부는 왕의 가마에서 주조되어 날인되었고, 일부는 

개인의 가마에서 주조되었다.155)

당쫑(16-17세기)에 무역하기 위해 온 일본 상인들은 

일본의 은, 동광산에서 채굴된 매우 많은 양의 은과 동

을 가져와서 팔았고 응우옌 군주는 은괴와 총기를 주조

했다. 많은 네덜란드 상인들이 일본의 동을 사서 응우

옌 군주가 총을 주조하는데 팔아 큰 이윤을 남겼다.

1635년부터 일본 막부의 쇄국정책이 시행되어 일본

인들은 국가 밖으로 나갈 수 없었다. 그때 일본에서 토

라이센(12-16세기 중국에서 수입한 일본 화폐)와 비타

센[아전(鐚銭), 일본의 상인과 귀족이 스스로 주조했다

는 의미이며 품질이 좋지 않아 비타센이라 부름]이 유

153)　응우옌왕조 사관, 『대남식록』 1부, 교육출판사, 2001, p.804.

154)　응우옌왕조 사관, 『대남식록』 2부, 교육출판사, 2001, p.175.

155)　타인테비, 『17, 18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, p.147.
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của triều đình đúc, có đóng dấu.

Triều Nguyễn cho dùng các thoi bạc để thanh 

toán trao đổi hàng hóa. Một loại thoi bạc trị giá 32 

quan, một loại khác trị giá 27 quan, một loại khác 

nữa giá bằng 3 quan 5, giá trị của bạc tùy theo 

chất lượng thuần khiết hay pha tạp. Riêng bạc 

nhập kho của vua chúa đều là bạc nguyên chất 

100%. Bạc thì một loại do triều đình đúc, có mang 

dấu, một loại do tư nhân đúc.155)

Dưới thời chúa Nguyễn xảy ra hiện tượng khan 

hiếm đồng và tiền đồng. Đồng để chúa Nguyễn 

đúc súng, tiền đồng để lưu thông thương mại. 

Thương nhân Nhật Bản đến buôn bán ở Đàng 

Trong (thế kỉ 16-17) đã mang sang rất nhiều đồng 

và bạc được khai thác từ các mỏ đồng, mỏ bạc 

của Nhật Bản để bán cho chúa Nguyễn đúc thoi 

bạc và súng đạn. Nhiều thương nhân Hà Lan cũng 

mua đồng của Nhật sang bán cho chúa Nguyễn 

đúc súng kiếm lợi nhuận lớn. 

Từ năm 1635, do chính sách Sakoku của Mạc 

Phủ nên người Nhật không được ra khỏi quốc 

gia. Ở Nhật Bản lúc đó có các loại tiền Toraisen 

(là tiền Nhật Bản nhập của Trung Quốc từ thế kỉ 

12 đến thế kỉ 16) và Bitasen (các thương gia, quý 

tộc Nhật Bản tự đúc loại tiền Shuchisen, nghĩa 

là tiền tư nhân đúc, do chất lượng tiền kém nên 

gọi là Bitasen). Những loại tiền xu này đã bị vỡ 

hoặc kém chất lượng, từ năm 1608 đã bị Mạc Phủ 

Tokugawa cấm lưu hành tại Nhật Bản, đồng thời 

tại Nhật Bản cũng cấm lưu hành các tiền của 

Trung Quốc nhập khẩu trước đó như tiền Vĩnh 

Lạc Thông Bảo, Gia Định Thông Bảo, Hồng Vũ 

Thông Bảo. Mạc Phủ cho đúc tiền mới là Khoan 

Vĩnh Thông Bảo cùng các thỏi vàng, bạc....để lưu 

thông ở Nhật Bản. Nhật Bản chỉ cho phép thuyền 

155)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17,18 và đầu 
19, sđd, tr.147.

통되었다. 이 동전은 깨지거나 품질이 떨어져서 1608

년부터 도쿠가와 막부정부가 일본에서 이 화폐들의 유

통을 금지했고 동시에 영락통보(永樂通寶), 가정통보

(嘉定通寶), 홍무통보(洪武通寶) 등 중국에서 이전에 

수입한 화폐의 유통도 전면 금지했다. 일본의 막부는 

관영통보(寬永通寶)와 금괴, 은괴의 주조만을 허락하

였다. 일본은 오직 중국과 네덜란드 선박만 일본과 무

역할 수 있도록 허가하였다. 일본 상인들은 옛 화폐를 

다량으로 모아 네덜란드과 중국 상선에 팔았고 이들은 

대월국에 와서 되팔았다. 일본 상인은 약200톤의 동전

을 네덜란드 및 중국 상인들에게 팔았다.156)

네덜란드인은 금속화폐 판매의 이윤을 보고 옛 화폐 

뿐 아니라 중국의 영락통보 및 일본의 관영통보를 모두 

사들여 응우옌 군주에게 팔았다. 1633-1637년까지 네

덜란드 동인도회사의 자료에 따르면 당쫑에 명나라의 

옛 화폐와 일본의 새로운 관영화폐로 구성된 105,834

꾸러미의 동전이 입항하였다고 한다. 응우옌 군주는 이 

화폐들을 모두 사들여 깨지고 낡은 동전은 녹여서 실탄

으로 만들고 새 돈은 상품 거래에 유통시켰다.

하지만 동전 품귀 현상은 여전히 지속되었고 응우옌 

군주는 일본 막부에 당쫑지역으로 화폐를 주조하여 판

매할 것을 제안하였다.

1659년 마카지마와 나가사키의 주조소가 정식으로 

막부의 허가를 받아 장기무역화폐 주조를 위해 세워졌

다. 오직 외국에만 판매가 허락되었고 일본인들의 사용

은 전면 금지되었다. 장기무역화폐는 주로 대월국에 팔

렸으며 원풍통보(元豊通寶), 상부원보(祥符元寶), 가

우통보(嘉祐通宝) 등 여러 종류였다. 이 종류의 동전은 

가운데 7-8mm의 큰 사각형 구멍이 있으며 한자로 전

서, 초서를 새기거나 파내서 중국의 동전과 많은 차이

가 있다. 장기무역화폐는 네덜란드 상인들에게 구매되

어 응우옌 군주에게 되팔렸다. 화교들도 화폐무역의 이

156)　�룩득투언, 보꾸옥끼, 『베트남의 옛 돈』, 교육출판사, 2009, pp.179-180.
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Trung Quốc và Hà Lan đến Nhật Bản buôn bán. 

Các thương gia Nhật Bản đã thu gom rất nhiều 

tiền đồng cũ đó bán cho các tàu của Hà Lan 

và Trung Quốc chở đi bán lại cho Đại Việt. Các 

thương nhân Nhật đã bán lại khoảng 200 tấn tiền 

xu cũ cho người Hà Lan và người Trung Quốc.156)

Người Hà Lan thấy được nguồn lợi bán tiền 

kim loại nên không chỉ tiền cũ, mà cả tiền đẹp 

Vĩnh Lạc Thông Bảo của Trung Quốc, Khoan Vĩnh 

Thông Bảo của Nhật Bản đều được thu gom mang 

bán cho chúa Nguyễn. Từ năm 1633 đến 1637, 

theo tài liệu lưu trữ của công ty Đông Ấn Hà Lan 

đã nhập cảng ở Đàng Trong gồm 105.834 xâu tiền, 

trong đó có các loại tiền triều Minh đúc cũ và 

cả tiền Khoan Vĩnh mà Nhật Bản đúc mới. Chúa 

Nguyễn mua tất cả các tàu chở tiền này. Tiền xấu 

vỡ sẽ đem đi đúc súng đạn, tiền đẹp cho lưu hành 

mua bán hàng hóa.

Tuy nhiên, nạn khan hiếm tiền đồng vẫn không 

ngừng, chúa Nguyễn đã đề nghị Mạc Phủ Nhật 

Bản đúc tiền bán cho Đàng Trong.

Năm 1659, xưởng đúc tiền Makajima và Nagasaki 

chính thức được Mạc Phủ cho phép thành lập 

nhằm đúc tiền Trường Kỳ Mậu Dịch, chỉ để bán 

cho nước ngoài, không cho phép người Nhật tiêu 

dùng. Tiền Trường Kỳ Mậu Dịch chủ yếu được 

bán cho Đại Việt, bao gồm nhiều loại như Nguyên 

Phong Thông Bảo (Genho Tsuho), Tường Phù 

Nguyên Bảo (Shofu Genho), Gia Hựu Thông Bảo 

(Kayu Tsuho), Hi Ninh Nguyên Bảo (Kinei Genho), 

Thiên Thánh Nguyên Bảo (Tensei Genho), Trị Bình 

Nguyên Bảo (Jihei Genho), Thiệu Thánh Nguyên 

Bảo (Shosei Genho). Quan sát thấy lỗ vuông giữa 

tiền rất to, từ 7mm đến 8mm, hoặc dựa trên thư 

pháp viết chữ triện, chữ thảo hoặc viết bớt nét so 

156)　�Lục Đức Thuận, Võ Quốc Ky, Tiền cổ Việt Nam, Nxb Giáo dục, 
2009, tr.179-180.

익을 보고 일본의 옛 화폐, 신 화폐, 중국화폐를 모아 

응우옌 군주에게 팔았다. 당쫑으로 유입된 동전의 양은 

매우 많았지만 오히려 동제품을 주조하기 위해 동전을 

축적하는 사태가 발생하였다. 이에 무역 유통 화폐의 

품귀사태는 지속되었다.

1755년 네덜란드 회사가 응우옌푹코앗(Nguyễn 

Phúc Khoát)과 매년 60만 플로린 가치의 주조동전을 수

출하는 댓가로 응우옌 군주에게 12%의 세금을 바치고, 

행정관리에 2% 세금을 바치는 것으로 협상하였다.157)

응우옌 군주는 화폐를 주조하기 위해 아연을 사들

였다. 2년동안 마카오에서 타인하(Thanh Hà) 항구로 

100만 kg의 아연을 실은 상선이 들어왔다.158) 네덜란

드인도 다량의 아연을 싣고 왔다. 이에 아연화폐가 동

전을 대체하였고 천명통보라고 불렸다. 프랑스 상인 

Pierre Poivre가 유통 될 아연화폐를 스스로 주조하게 

해달라고 응우옌 군주에게 청했는데 이 시기에 아연화

폐를 주조하는 것은 사회적 폐단이 되었다. 권세가들은 

앞을 다투어 주전소를 만들어 100곳에 달하는 주전소

가 있었고 얇게 만든 불량 동전으로 많은 이윤을 남겼

다. 사기꾼들은 산간, 해도 지역에서 비밀리에 화폐를 

주조하였다.159)

응우옌 군주는 또한 막티엔뜨(Mạc Thiên Tứ)에게 

하띠엔에 화폐주조국을 설립하게 했다. 역사가 레꾸이

돈에 따르면 막 티엔 뜨는 ‘태평’과 ‘안법’ 등의 화폐를 

주조하여 투언호아(Thuận Hóa) 지역에 유통시켰다.160) 

응우옌 왕조 시대에 여전히 금, 은, 각종 동전, 국내

외 아연 동전이 상품거래 정산 방식으로 사용되었다. 

그밖에 서양상인들이 가져온 멕시코 화폐, 스페인 화

폐, 인도의 영국 화폐, 프랑스 화폐 등을 사용하기도 했

다. 프랑스 상인 Pierre Poivre는 응우옌푹코앗에게 간

157)　타인테비, 『17, 18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, p.149.

158)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.90.

159)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.90.

160)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.90.
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với tiền của Trung Hoa có nhiều sự khác biệt. Tiền 

Trường Kỳ Mậu Dịch được các lái thương người Hà 

Lan thu mua đem bán cho chúa Nguyễn. 

Người Hoa cũng thấy được nguồn lợi từ việc 

buôn bán tiền đồng, họ đã thu gom tiền Nhật 

Bản cũ, mới, tiền Trung Quốc để mang bán cho 

chúa Nguyễn.

Số lượng tiền đồng thực sự được đem vào Đàng 

Trong rất nhiều, nhưng lại xuất hiện tệ nạn tích 

trữ tiền đồng để đúc đồ dùng bằng đồng, vì vậy 

nạn khan hiếm tiền lưu thông thương mại vẫn 

không ngừng tăng.

Đến năm 1755, công ty Hà Lan đã thỏa thuận 

với chúa Nguyễn Phúc Khoát là hàng năm sẽ 

nhập một số tiền đúc trị giá 600.000 florins, phải 

nộp cho chúa 12% và cho cai bạ 2%.157)

Chúa Nguyễn đã cho mua kẽm để đúc tiền. 

Chỉ trong vòng 2 năm mà thuyền từ Macao chở 

đến cảng Thanh Hà 100 vạn cân á diên (kẽm đen) 

để đúc tiền.158) Người Hà Lan cũng chở đến rất 

nhiều kẽm. Tiền kẽm thay thế tiền đồng, đó là 

tiền Thiên Minh Thông Bảo. Thương nhân Pháp 

là Pierre Poivre đã khéo xin chúa cho tự đúc tiền 

kẽm để lưu hành. Việc đúc tiền kẽm thời kì này 

đã trở nên tệ hại, các nhà quyền thế đều đua 

nhau mở lò đúc, có đến 100 lò đúc, tiền bất kể 

xấu, mỏng, miễn kiếm được lợi nhiều... Nhiều kẻ 

gian đúc trộm nơi đầu núi, hải đảo.159)

Chúa Nguyễn còn giao cho Mạc Thiên Tứ mở 

cục đúc tiền ở Hà Tiên. Theo Lê Quý Đôn cho biết 

thì tiền Thái Bình và An Pháp của Mạc Thiên Tứ 

đúc được mang vào lưu hành ở vùng Thuận Hóa.160)

Đến thời các vua Nguyễn, phương thức thanh 

157)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17,18 và đầu 
19, sđd, tr.149.

158)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.90.

159)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.90.

160)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.90.

청하여 프랑스 은전을 가져와 당쫑 지역에 유통시켰는

데 이 화폐들은 모두 은으로 주조된 것이었다.161)

비록 당쫑과 당응와이로 나뉘었지만 두 지역의 상선

은 매우 빈번하게 서로 교류하였다. 번돈, 포히엔 항구

와 타인호아-응에안-하띤 지역의 항구의 물자는 응우옌 

군주의 수부(首府) 푸쑤언(Phú Xuân)으로 들어와 중

부지역이나 쟈딘, 동나이(Đồng Nai) 까지 운송되었다. 

반대로 당쫑의 선박들도 당응와이(Đàng Ngoài)로 가

서 공단, 도자기, 건설자재 등을 구매했다. 응우옌푹코

앗 군주의 어의였던 독일인 의사 Jean Koffler는 다음

과 같이 기술했다. 

북부와 남부 각 성간의 교류는 무역의 중요성을 더했다. 

물자는 육로와 해상로로 푸쑤언에 들어온 후 여러 지역으

로 팔려나갔다…162) 

요약하자면 중부 해안지역을 따라 만, 갯벌 등의 지

형이 풍부하고 해상무역의 항로 위에 위치하며 풍부한 

자원을 지닌 곳으로서 각 봉건왕조 하에서 영토 확장을 

위한 뛰어난 책략과 경제발전이 이루어지고 중부지역

의 해안을 따라 강에 근접한 지리적인 이점을 지녀 무

역항과 항구 체계가 빠르게 형성되고 발전하였다고 하

겠다. 

1621년 선교사 Cristophoro Borri는 이곳의 항구 

체계의 발전에 대해 매우 놀라워했다. 

항구에 대해서는 실로 신기하다, 단지 160km 남짓한 거

리에 사람들은 60개 이상의 항구를 셀 수 있다. 모두 포구

에 접근하여 육지로 이동하기 매우 편리한데 큰 강의 지류

가 매우 많기 때문이다.163)

161)　타인테비, 『17, 18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, pp.148-150.

162)　�Jean Koffler, 『코친차이나의 역사적 묘사』.(『17-18세기 투언꽝 지역 
항구거리』, p.117.)

163)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.91.
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toán trao đổi hàng hóa vẫn là dùng vàng, bạc, các 

loại tiền đồng, tiền kẽm trong nước và ngoài nước. 

Bên cạnh đó còn dùng tiền của nhiều thương 

nhân phương Tây mang đến như tiền Mexique, 

tiền I-pha-nho (Espagne) tiền Anh ở Ấn Độ, tiền 

của Pháp,... Thương nhân người Pháp là Pierre 

Poivre đã khéo nói với chúa Nguyễn Phúc Khoát 

cho đem đồng bạc Pháp vào lưu hành ở Đàng 

Trong... Các thứ tiền đó đều đúc bằng bạc.161)

Mặc dù, Đàng Trong và Đàng Ngoài bị chia cắt, 

nhưng các thương thuyền của hai miền Nam và 

Bắc vẫn trao đổi với nhau. Hàng hóa từ các cảng 

Vân Đồn, Phố Hiến, cảng vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh 

vẫn được chở về thủ phủ Phú Xuân của chúa 

Nguyễn và nhập hàng hóa ở khu vực miền trung 

hoặc đi vào Gia Định, Đồng Nai, trao đổi lấy thóc 

gạo, và ngược lại các tàu thuyền từ Đàng Trong 

vẫn ra Đàng Ngoài mua vải vóc, gốm sứ, vật liệu 

xây dựng,... Jean Koffler là bác sĩ người Đức làm 

ngự y cho chúa Nguyễn Phúc Khoát đã nói: 

“Những sự trao đổi giữa các tỉnh miền Bắc và miền 

Nam lại làm cho thương mại tăng thêm phần quan 

trọng. Hàng hóa dồn theo đường bộ và đường biển 

đến Phú Xuân rồi được mang đi bán...”162)

Tóm lại, với địa hình nhiều vũng vịnh, đầm phá 

dọc duyên hải miền Trung, nằm trên trục thương 

mại trên biển, lại có nguồn sản vật dồi dào, cùng 

với các sách lược khéo léo mở rộng lãnh thổ và 

phát triển kinh tế dưới các triều đại phong kiến, 

dọc ven biển và vùng sông cận biển của miền 

Trung hệ thống thương cảng, tiểu cảng nhờ đó đã 

161)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17, 18 và đầu 
19, sđd, tr.148-150.

162)　�Jean Koffler, Description historique de la Cochinchine. (Dẫn 
theo Đỗ Bang, Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ 17-18, sđd, 
tr.117.)

중부지역의 무역항은 수 세기에 걸쳐 발전하고 자연

적 조건과 역사의 변화에 따라 이동하였다. 이 항구들

은 길고 짧은 일정한 어느 시기의 무역 활동에 사용되

었음이 기록되었고 참파인과 베트남인 또한 소수민족

과 더불어 건축, 신앙, 문화에 많은 흔적을 남겼다. 특

히 중부지역은 수백 척의 고대 난파선의 미스터리를 간

직한 곳이다. 이 배들은 항구, 포구, 소형 항구의 무역

활동을 더 활기차도록 기여했고 가깝고 먼 여러 항구들

과 무역교류를 가져다 주었다. 이것은 베트남 중부 해

안의 무역항이 역사의 흐름에 따라 항상 발전하고 이동

하고 변화했음을 보여주며, 여러 문화를 받아들인 교류

의 장소이며 지역경제에 이득을 남겨주고 북중남 전역

의 국내 경제발전을 연결해 준 동시에 국제상선에도 많

은 이익을 가져다주었다고 하겠다.
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được hình thành và phát triển nhanh chóng. Năm 

1621, nhà truyền giáo Cristophoro Borri đã ngạc 

nhiên trước sự phát triển của hệ thống bến cảng 

nơi đây: 

“Về hải cảng thì thật lạ lùng, chỉ trong khoảng hơn 

trăm dặm một chút thì người ta có thể đếm được 

hơn sáu mươi cảng, tất cả đều rất thuận tiện để cập 

bến và lên đất liền, vì ven bờ có rất nhiều nhánh 

sông lớn.”163)

Hệ thống thương cảng, tiểu cảng dọc miền 

Trung Việt Nam trải qua nhiều thế kỉ hình thành 

và phát triển, đồng thời có sự dịch chuyển theo 

điều kiện tự nhiên và sự biến đổi của lịch sử. 

Các bến cảng này đều ghi dấu những hoạt động 

giao thương trong một thời kì dài ngắn nhất 

định. Nó được lưu giữ qua nhiều dấu tích kiến 

trúc, tín ngưỡng văn hóa mang yếu tố sông biển 

của người Chăm, người Việt cùng các mối quan 

hệ gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số 

ở Việt Nam. Đặc biệt, vùng biển miền Trung là 

nơi lưu giữ bí ẩn của dấu tích hàng trăm con tàu 

đắm cổ. Những con tàu đó đã từng góp phần tạo 

nên sự nhộn nhịp lưu thông hàng hóa của các 

thương cảng, bến thuyền, tiểu cảng, đem đến 

sự giao lưu thương mại giữa các bến cảng gần 

xa. Điều đó cho thấy, những thương cảng vùng 

duyên hải miền Trung Việt Nam luôn có sự phát 

triển, dịch chuyển và biến đổi không ngừng theo 

dòng lịch sử, là điểm giao lưu đón nhận những 

nền văn hóa, cũng là nơi mang lại nguồn lợi 

kinh tế cho địa phương, là điểm kết nối lợi ích 

kinh tế nội địa của ba miền Bắc Trung Nam, 

đồng thời đem lại lợi nhuận lớn cho các đoàn 

thương thuyền quốc tế.

163)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.91.
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Quảng Bình là một tỉnh ven biển thuộc Bắc 

Trung Bộ Việt Nam. Từ thế kỉ 2-3 đến thế kỉ 10 

là điểm cực bắc của vương quốc Champa, giáp 

ranh giới với Đại Việt, được ngăn cách bởi dãy núi 

Hoành Sơn. Phía nam giáp tỉnh Quảng Trị. Phía 

tây giáp Lào và dãy Trường Sơn. 

Năm 1069, vua Lý Thánh Tông đích thân đem 

quân đánh Champa, bắt vua Chăm là Chế Củ 

(Rudravarman IV) và 5 vạn người Chăm. Chế Củ 

xin dâng ba châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính để 

chuộc tội. Vua bằng lòng tha cho Chế Củ.164) Châu 

Địa Lý và châu Bố Chính thuộc tỉnh Quảng Bình, 

châu Ma Linh thuộc tỉnh Quảng Trị ngày nay.

Với địa hình bờ biển kéo dài, có hệ thống sông 

ngòi dày đặc như sông Ròn, sông Gianh, sông Lý 

Hòa, sông Dinh, sông Nhật Lệ đổ ra biển, tạo nên 

những vũng vịnh, cửa biển lớn nhỏ. Từ vịnh Hòn 

La - Vũng Chùa trở vào, dọc theo duyên hải là các 

cửa biển, cửa sông như cửa Ròn - Di Luân, cửa 

Lý Hòa - Dĩ Lý (Cô Thuận môn), cửa Gianh (Bố 

164)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.107-108.

3.1. 꽝빈성 무역항3.1. �Thương cảng�
ở Quảng Bình

꽝빈은 베트남 북중부에 속한 해안지역의 한 성(省)

이다. 2 -3세기부터 10세기까지는 참파 왕국 영토의 최

북단으로 호앙썬(Hoành Sơn) 산맥으로 가로막혀 대

월국과 국경을 접했던 곳으로 남쪽은 꽝찌성이며 서쪽

은 라오스와 쯔엉썬(Trường Sơn) 산맥에 접하고 있다.

1069년 리 왕조의 타인똥(Thánh Tông, 成宗) 황제

는 몸소 군을 이끌고 참파를 쳐서 참파국의 왕인 쩨꾸

(루드라바르만 IV)와 참파인 5만 명을 생포하였다. 쩨

꾸는 디어리, 마린, 보찐 3개 주를 바쳤고 리타인똥은 

만족하여 쩨꾸를 풀어주었는데164) 디어리주와 보찐주

는 오늘날 꽝빈성, 마린주는 꽝찌성에 속하고 있다.

해안선이 길게 뻗어있으며 바다로 흐르는 런강, 쟈

인강, 리호아강, 진강, 녓레강 등의 촘촘한 하천 지형은 

꽝빈성이 여러 만 지역과 크고 작은 하구들을 형성하게 

하였다. 혼라(Hòn La) 만-붕쭈어(Vũng Chùa)에서부

터 해안을 따라가면 런-지루언(Di Luân) 하구, 리호아-

지리(Dĩ Lý) 하구(Cô Thuận môn), 쟈인 하구[보찐(Bố 

Chính) 해문, 라하(La Hà) 하구], 진 하구[내오문(Nẻo 

164)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, pp.107-108.
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Hình 47. Vị trí các bến cảng ở Quảng Bình 
그림 47. 꽝빈성의 무역항 위치

Hòn La
혼라

붕쭈어 만(Vũng Chùa)

Của Ròn - Di Luân
끄어런 하구

Sông Gianh쟈인강
Cảng Gianh
쟈인 무역항

Lý Hòa
리호아 포구

Cảng Nẻo
내오 항구

Cảng sông Nhật Lệ
녓레 항구

Quảng Bình
꽝빈
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Môn)], 녓레 하구 등과 같은 여러 하구 및 포구가 나오

는데 이곳들이 바로 지역주민이 외부 세계와 교류한 곳

이다. 이 하구와 포구들에 둘러싸여 항구는 선박이 드

나들고 정박하기에 순조로운 조건을 조성하였다.

꽝빈 해안을 따라 참파인의 옛 우물들이 다수 분포

되어 있다. 런강, 쟈인강 포구에서 녓레 포구까지 일

부 옛 우물을 발견했는데 이 우물들은 원형 또는 사각

형의 형태로 돌이나 벽돌을 쌓아 만들어졌고 아랫부

분은 목재판을 깔았다. 우물 물은 달콤하고 맑으며 일 

년 내내 마르지 않는데 예를 들면 꽝뚱(Quảng Tùng)

의 허이(Hời) 우물, 꽝짜익(Quảng Trạch)의 까인즈

엉(Cảnh Dương), 보짝(Bố Trạch)의 타인짝(Thanh 

Trạch), 동허이(Đồng Hới)의 득닌(Đức Ninh), 레투

이(Lệ Thủy)의 홍투이(Hồng Thủy) 우물 등이다.165) 

여러 참파우물은 오늘날도 여전히 베트남인들에 의해 

계속 사용되고 있다. 이는 긴 항해를 하는 많은 선박들

이 식수를 얻기 위해 이곳에 들리는 중요한 이유이기

도 하였다. 

꽝빈은 풍부한 산물이 나는 곳이다. 『대남일통지(大

南一統志)』가 꽝빈의 토산품에 대해 기술했다. 

비단, 무늬가 있는 천, 황금 밀랍, 꿀, 백단향, 상아, 코뿔

소의 뿔, 침향, 산삼, 딸기주, 가구용 목재, 격목, 카나리아, 

장뇌목, 포대죽, 공작, 꿩, 해산물, 고등어, 톱상어, 병어, 

정어리, 정어리 액젓, 전복, 거북이, 자라, 꽃게, 바닷가재, 

대하, 굴, 소금…….166)

어민들이 배와 상선을 정박시키기에 편리한 위치와 

높은 이윤을 창출하는 풍부한 산물이 임읍-참파 시대의 

무역항들을 형성하고 발전시킨 이유이다. 이는 또한 참

파인들이 외부세계와 만나는 관문이기도 했다.

대월국시대에 와서 베트남인들이 이곳에 이주해왔

165)　�응우옌반마잉, 「꽝빈의 참파문화-관광의 잠재력과 발전방안」, 『꽝빈 과
학&기술정보잡지』 제 2/2015호, p.77.

166)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 2집, pp.92-95.

Chính hải môn, La Hà hải khẩu), cửa Dinh (Nẻo 

Môn), cửa Nhật Lệ, và đây chính là những điểm 

giao lưu kết nối cư dân khu vực với thế giới bên 

ngoài. Địa hình cửa biển, cửa sông với những bến 

bãi rộng được che chắn kín đáo, tạo điều kiện cho 

thuyền bè vào ra neo đậu thuận lợi.

Dọc ven biển Quảng Bình có rất nhiều giếng 

nước cổ của người Chăm. Từ cửa Ròn, cửa Gianh 

đến cửa Nhật Lệ đều phát hiện được một số giếng 

cổ, đó là các giếng có dạng hình vuông hay tròn 

được kè đá hay xếp gạch, bên dưới có lát gỗ, 

nước rất ngọt, trong vắt, quanh năm không cạn, 

như các giếng ở Quảng Tùng (giếng Hời), ở Cảnh 

Dương (Quảng Trạch), ở Thanh Trạch (Bố Trạch), 

Đức Ninh (Đồng Hới), Hồng Thủy (Lệ Thủy)...165) 

Nhiều giếng Chăm hiện nay vẫn được người Việt 

tiếp tục sử dụng. Đây là điều kiện cần thiết để 

các tàu thuyền ghé vào lấy nước ngọt cho những 

chuyến đi biển đường dài.

Quảng Bình là vùng đất có sản vật phong phú. 

Đại Nam nhất thống chí có viết về thổ sản ở 

Quảng Bình: 

“Lụa, vải hoa, sáp vàng, mật ong, trầm hương, ngà 

voi, sừng tê giác, tốc hương, sâm núi, rượu dâu, gỗ 

giáng hương, gỗ lim, gỗ vàng tâm, gỗ vạn cổ (gỗ gụ), 

trúc hoa, chim công, chim trĩ, hải sản cá thu, cá 

nhám, cá chim, cá trích, nước mắm cá long trích, 

cửu khổng (bào ngư), rùa, ba ba, cua bể, tôm hùm, 

tôm lớn, hàu, muối,...”166)

Với những bến thuyền cho tàu thuyền ngư dân 

và thuyền buôn neo đậu thuận lợi, lại có nguồn 

165)　�Nguyễn Văn Mạnh, Văn hóa Champa ở Quảng Bình - tiềm năng 
và giải pháp phát triển du lịch, Tạp chí Thông tin Khoa học & 
Công nghệ Quảng Bình, sô 2/2015, tr.77.

166)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.92-95.
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sản vật phong phú đem lại lợi nhuận cao, đó là 

điều kiện hình thành nên những bến cảng phát 

triển từ thời kì Lâm Ấp - Champa. Đây cũng là 

cửa ngõ cho cư dân Champa kết nối với thế giới 

bên ngoài. 

Đến khi sáp nhập vào Đại Việt, cư dân Việt đến 

đây sinh sống, người Chăm đều bỏ đi sang vùng 

đất Champa sinh sống. Những khu vực bến cảng 

ở đây được người Việt khai thác, càng trở nên sầm 

uất. Đặc biệt, vào thế kỉ 17-18, Quảng Bình chính 

là nơi có sông Gianh là điểm ranh giới phân chia 2 

miền Đàng Ngoài của chúa Trịnh, Đàng Trong của 

chúa Nguyễn. Tuy nhiên, cửa biển, cửa sông nơi 

đây vẫn được phát huy triệt để, không chỉ là những 

bến cảng cung cấp hàng hóa cho cư dân trong 

vùng mà còn là nơi cung cấp lương thực, súng đạn, 

nhu yếu phẩm cho quân đội. Điều đó cho thấy, 

tầm quan trọng của những bến cảng với chức năng 

giao dịch thương mại của Quảng Bình đã tồn tại và 

trải qua không ít sự biến đổi của lịch sử.

고 이후 참파인들은 이곳을 버리고 참파땅으로 이주하

였다. 이곳의 일부 항구는 베트남인에 의해 개발되었고 

점점 번성하였다. 특히 17-18세기에 꽝빈은 찐 군주의 

당응와이와 응우옌 군주의 당쫑의 경계가 갈리는 쟈인

강이 있는 지역이었다. 이곳의 하구와 포구는 지역 주

민에게 물자를 공급하는 항구일 뿐만 아니라 군대를 위

한 식량, 총탄 등 보급품의 공급지이기도 했다. 이것은 

무역항으로서 꽝빈의 중요성과 역사의 변화에도 그 중

요성이 퇴색되지 않음을 보여주고 있다.
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꽝빈성 북쪽에는 꽝짝

(Quảng Trạch)현, 꽝동

(Quảng Đông)촌, 토썬(Thọ 

Sơn) 마을에 속한 붕쭈어라

고 불리는 상당히 큰 규모의 

만(灣)이 있다. 민간에 전해

져 내려오는 이야기에 따르면 수세기 전에 이곳에 신령

한 사원이 있어서 붕쭈어라는 이름이 생겼다고 한다.

붕쭈어의 동북쪽에는 무이옹(Mũi Ông), 혼라(Hòn 

La)섬, 혼꼬(Hòn Cỏ)섬이 있어 산처럼 진을 만들어 폭

풍에서 막아주는 병풍 역할을 한다. 막아주는 혼라섬

이 있어 붕쭈어는 혼라 만, 라썬(La Sơn) 만, 라(La) 만

이라고 불린다. 붕쭈어의 남쪽은 제비섬이 막아주고 있

다. 붕쭈어-라 만은 여러 섬으로 둘러싸여 있어 폭풍을 

피해 선박이 드나들기에 매우 편리하다. 

붕쭈어-혼라 해역은 진귀한 산물인 제비집, 바다생

선, 조개, 바닷가재, 전복, 굴로 유명한데, 특히 혼라섬

과 제비섬은 수많은 제비가 둥지를 짓는 곳이다. ‘라’는 

참파어의 ‘Rah’에서 온 발음으로 제비라는 뜻이다. 그

리하여 혼라는 바로 제비집이 많은 섬이라는 뜻이다.

제비섬[다오옌(Đảo Yến)]은 붕쭈어의 남쪽 남풍[놈

(nồm)풍이라고도 함]이 부는 곳에 위치하여 예전에는 

남섬[다오놈(Đảo Nồm)]이라고도 불렸고 매우 많은 제

비들이 이곳에 돌아와 둥지를 짓기 때문에 제비섬이라

고 부른다. 섬은 사람이 살지 않는 무인도이지만 매년 

사냥꾼들이 제비집을 채취하러 섬에 들어 온다.

『오주근록(烏州近錄)』은 제비집이 특산물로 유명한 

혼라와 제비섬(다오옌)이 있는 붕쭈어에 대하여 기록

하고 있다. 제비집은 왕과 귀족, 조정 관리들을 위한 진

상품이 되었고 동시에 중국 시장에 주로 수출하는 여러 

상선에게 큰 이윤을 가져다주는 물품이 되었다. 

붕쭈어에서 남쪽으로 6km를 가면 런강이 바다로 흘

러들어가는 지루언 하구가 있다.

레타인똥 왕 집정기인 홍덕 21년(1490년), 홍덕지도

Ở phía bắc của tỉnh 

Quảng Bình có vịnh nước 

khá lớn được gọi là vũng 

Chùa thuộc thôn Thọ Sơn, 

xã Quảng Đông, huyện 

Quảng Trạch. Theo những 

câu chuyện dân gian, từ nhiều thế kỉ trước nơi 

đây có ngôi chùa rất thiêng, vì vậy mới có tên là 

vũng Chùa. 

Phía đông bắc của vũng Chùa có Mũi Ông cùng 

với đảo Hòn La và đảo Hòn Cỏ làm trấn sơn, bình 

phong bao bọc che chắn gió bão. Do có đảo Hòn 

La án ngữ nên vũng Chùa cũng được gọi là vịnh 

Hòn La, vịnh La Sơn, vịnh La. Phía nam vũng 

Chùa có đảo Hòn Yến che chắn. Có thể thấy vũng 

Chùa - vịnh La được các đảo che chắn kín đáo, là 

nơi cho tàu thuyền đi biển vào ra tránh gió bão 

rất thuận lợi.

Vùng biển vũng Chùa - Hòn La nổi tiếng với 

những sản vật quí như tổ yến, cá biển, sò huyết, 

tôm hùm, bào ngư, hàu biển,... Đặc biệt đảo Hòn 

La và Đảo Yến là những nơi có rất nhiều chim 

yến đến làm tổ. La là phiên âm từ gốc tiếng Chăm 

là Rah, có nghĩa là Yến sào. Như vậy, Hòn La tức 

là hòn đảo nhiều tổ yến.

Đảo Yến ở phía nam vũng Chùa có hướng gió 

nam (còn gọi là gió nồm) nên trước đây thường 

được gọi là Đảo Nồm, do yến về đây làm tổ rất 

nhiều nên được gọi là Đảo Yến. Trên đảo không 

có người sinh sống, chỉ có các tốp thợ hàng năm 

ra đảo khai thác tổ yến.

Sách Ô Châu cận lục ghi chép về vũng Chùa 

có Hòn La và Đảo Yến nổi tiếng về đặc sản yến 

sào. Yến sào trở thành mặt hàng để tiến vua 

hoặc dành cho giới quan lại quí tộc, đồng thời 

trở thành mặt hàng giá trị lợi nhuận cao cho các 

thương thuyền mà chủ yếu để xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc. 

1) �Cảng Cửa Ròn 
- Vũng Chùa �
- Hòn La 

1) �끄어런-붕쭈어�
-혼라 항구
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의 보짜인(Bố Chánh) 주, 찌에우퐁부(府)의 산세를 그

린 「순화소선」 항목에 지루언몬이라는 하구의 이름이 

나오는데 이는 지루언 해문, 끄어런(Cửa Ròn)이라고 

부르기도 한다.167)

『대남일통지』에는 다음과 같이 기록되어 있다. 

끄어런의 넓이는 34m이고 만조 때는 위로 2.1m, 간조 때

는 아래로 1.3m이고, 암초가 많아 배가 이동하기 어려우

167)　�타이부, 쩐딘히에우, 『런-지루언 땅, 시간과 역사:기적의 일번지』, 호찌
민시출판사, 1999, p.7.

Về phía nam cách vũng Chùa khoảng 6km là 

cửa biển Di Luân có sông Ròn đổ ra biển.

Vào thời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng 

Đức thứ 21 (1490), trong cuốn Hồng Đức bản đồ, 

ở mục Thuận Hóa Thừa Tuyên, sơn xuyên hình 

thể chi đồ, phủ Triệu Phong, châu Bố Chánh, đã 

có tên về một cửa sông là Di Luân Môn, tức là Di 

Luân hải môn, còn gọi là Cửa Ròn.167)

167)　�Thái Vũ, Trần Đình Hiếu, Xứ Ròn - Di Luân, thời gian và lịch 
sử: địa chí kí sự, Nxb tp. Hồ Chí Minh, 1999, tr.7.

Hình 48. Cảng Hòn La
그림 48. 혼라항

Hình 49. Vũng Chùa - Đảo Yến
그림 49. 붕쭈어 만의 제비섬
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며 지루언 하구라는 이름으로 불렸다.168)

런강은 룬(Roòn)이라고도 표기되는데 호앙썬 산맥 

동므어(Động Mưa)산에서 발원하여 꽝쩌우(Quảng 

Châu)촌과 바돈 시진(市鎭)을 흘러 런강 하구로 빠져

나간다. 런강 하구가 까인즈엉(Cảnh Dương) 마을과 

꽝푸(Quảng Phú)촌 사이에 위치하여 까인즈엉 또는 

주옴(Duôm) 하구라고 불린다. 

끄어런은 임읍-참파 시대부터 북부지역의 중요한 항

구이며 옛 참파 왕국 영토의 최북단의 중요한 전략적 

항구이기도 하다.

본래부터 파도와 바람이 잔잔하여 선박이 붕쭈어를 

168)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.60.

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: “Tấn cửa 

Ròn rộng 20 trượng, thủy triều lên sâu 5 thước, 

thủy triều xuống 3 thước, có nhiều đá rạng, 

thuyền bè đi lại khó khăn, lại có tên là cửa biển 

Di Luân.”168)

Sông Ròn còn được viết là Roòn, bắt nguồn từ 

núi Động Mưa ở lũy Hoành Sơn qua xã Quảng 

Châu, thị trấn Ba Đồn rồi đổ ra cửa Ròn. Vì cửa 

sông Ròn nằm giữa hai xã Cảnh Dương và Quảng 

Phú nên còn gọi là cửa Cảnh Dương, cũng gọi là 

cửa Duôm. 

168)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.60.

Hình 50. Sông Ròn   
그림 50. 런강
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지나 끄어런에 들어와 정박하고 식수를 얻었다. 끄어런 

근처에 수많은 참파우물 유적이 있다.

11세기부터 대월국은 붕쭈어, 끄어런 지역의 여러 

항구를 얻어 무역활동을 점점 발전시켰다.

끄어런 항구는 주로 해산물, 젓갈, 소금을 거래하였

는데 끄어런의 바깥쪽에 꽤 넓은 선착장이 있어 어선이 

고기를 잡고 돌아와 바로 행상인들에게 물고기를 팔면 

행상인은 시장에 되팔았다. 특히 끄어런 해역에서는 해

산물이 많이 나는데 특히 거대 바다가재로 유명하여 사

람들은 바다가재의 껍질을 가져다 집 벽에 장식으로 걸

어두기도 하였다.169)

붕쭈어 해안으로부터 끄어런에 이르기까지 많은 사

169)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.94.

Cảng sông Ròn là một vịnh cảng rất quan trọng 

phía bắc từ thời kì Lâm Ấp-Champa, đây cũng là 

một cảng chiến lược rất quan trọng của điểm cực 

bắc lãnh thổ vương quốc Champa xưa. 

Vốn là một cửa sông sóng yên gió lặng, sau khi 

tàu thuyền ghé vào vũng Chùa rồi đi dần đến cửa 

sông Ròn thả neo và lấy nước ngọt. Tại khu vực gần 

cửa Ròn có rất nhiều dấu tích giếng cổ Champa.

Từ thế kỉ 11, Đại Việt đã tiếp nhận các bến 

cảng khu vực Vũng Chùa, cửa Ròn và phát triển 

hoạt động giao thương ngày càng sầm uất.

Cảng cửa Ròn chủ yếu buôn bán hải sản, mắm, 

muối. Phía ngoài cửa Ròn là bến bãi khá rộng neo 

đậu rất nhiều tàu thuyền đánh cá về bán trực tiếp 

cho lái thương thu mua đưa về các chợ quán. Đặc 

Hình 51. Giếng Chăm ở Phú Xuân, Quảng Phú, Cửa Ròn   
그림 51. 런강 하구, 꽝푸, 푸쑤언에 위치한 참파 우물
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biệt, vùng biển cửa Ròn có rất nhiều hải sản, nổi 

tiếng với tôm hùm cỡ lớn, người ta hay lấy vỏ tôm 

hùm treo trên vách nhà để trang trí.169)

Từ ven biển vũng Chùa đến cửa Ròn còn có 

nghề làm muối và ướp cá làm mắm. Dọc bên 

sông Ròn là các lán trại muối cá làm mắm của 

dân địa phương.

Cảng sông Ròn là nơi cung cấp nguồn hải sản 

lớn các loại cá biển, sò huyết, tôm hùm, bào ngư, 

hàu biển,... và các sản phẩm chế biến như cá 

khô, tôm khô, nước mắm, muối,... cho các bến 

169)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.94.

Hình 52. Cửa Ròn
그림 52. 런강 하구

람들이 생선을 소금에 절여 삭혀 만드는 젓갈 산업에 

종사하여 런강 변을 따라 지역주민들이 생선을 소금에 

절여 젓갈을 만드는 헛간이 많이 있다.

런강 항구는 북쪽의 혼라, 무이옹, 남쪽의 쟈인강의 

여러 항구 및 다른 곳에서 온 상선들에 생선, 조개, 바

다가재, 전복, 굴 등의 각종 해산물과 건어물, 새우, 젓

갈, 소금 등의 해양식품을 다량으로 공급하는 곳이었

다. 이에 따라 붕쭈어-끄어런 지역주민에게 거대한 이

익을 가져다주는 무역망이 형성되었다. 

오늘날 끄어런에는 해산물을 거래하는 수많은 어선

과 함께 여전히 항구가 개발되고 있다. 까인즈엉사 쪽

에는 고래신을 섬기는 사당유적이 있는데 이는 지역 어
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cảng Hòn La, cảng Mũi Ông phía bắc, cảng sông 

Gianh ở phía nam,... hoặc thương thuyền các nơi 

khác đến, tạo nên mạng lưới buôn bán đem lại 

nguồn lợi nhuận lớn từ biển cho cư dân Vũng 

Chùa - cửa Ròn.

Hiện nay, tại cửa Ròn vẫn được khai thác là 

bến cảng với nhiều tàu đánh cá neo đậu buôn bán 

hải sản. Phía bên xã Cảnh Dương có di tích đền 

thờ Cá Ông, là tín ngưỡng thờ cúng thần biển của 

ngư dân cũng như người đi biển buôn bán đường 

dài. Ở đây vẫn còn truyền tụng những câu chuyện 

Cá Ông cứu người.

민들과 먼 길을 떠나 해상무역에 종사하는 상인들이 바

다신을 숭배하는 신앙으로 이곳에는 사람을 구해준 고

래 이야기들이 여전히 전해져 내려오고 있다.
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런강 하구에서 남쪽으로 

20km를 가면 꽝짜익현과 보

짜익(Bố Trạch)현 가운데에 

위치한 쟈인강 하구가 나온다. 

쟈인강 하구는 쟈인강과 

꼰강이 바다로 흘러가는 곳

에 위치하고 있다. 그 중에 쟈인강은 길이가 약 160km

에 달하는 큰강으로 쯔엉썬 산맥에 속한 꼬삐(Cô Pi)

산(2,017m)에서 발원하여 남-북 방향으로 흐르다 서-

북, 동-남 방향으로 흘러 민호아(Minh Hóa), 뚜옌호아

(Tuyên Hoá), 꽝짜익, 보짜익을 지나 쟈인강 하구에서 

바다로 흘러들어간다. 

끄어쟈인(Cửa Gianh, 쟈인강 하구)는 보찐 해진, 보

찐 해문으로도 불리다가, 민망 황제 시대에 린쟝(Linh 

Giang) 해진으로 바뀌었다. 『대남일통지』에 따르면 끄

Cách cửa sông Ròn về 

phía nam 20km là cửa 

sông Gianh nằm giữa hai 

huyện Quảng Trạch và 

Bố Trạch. 

Cửa Gianh tiếp nhận 

nguồn nước từ hệ thống sông Gianh và sông Côn 

đổ ra biển. Trong đó sông Gianh là con sông lớn 

dài khoảng 160km, bắt nguồn từ vùng núi Cô Pi 

(2.017m) thuộc dãy Trường Sơn, chảy theo hướng 

nam bắc rồi theo hướng tây bắc - đông nam, qua 

địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hoá, Quảng 

Trạch, Bố Trạch đổ ra biển ở cửa Gianh. 

Cửa Gianh còn gọi là Bố Chính hải tấn, Bố 

Chính hải môn, thời Minh Mạng đổi thành Linh 

Giang hải tấn. Đại Nam nhất thống chí có miêu tả 

cửa tấn rộng 60 trượng, thủy triều lên sâu 7 thước, 

Hình 53. Cảng cửa Gianh
그림 53. 끄어쟈인항

2) �Thương cảng 
sông Gianh

2) 쟈인강 무역항
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어쟈인은 폭 102m에 수심은 만조 때 약 3m, 간조 때 

약 2.1m이다.170)

쟈인강 남쪽 강변에서 1km 떨어진 곳에 참파 족의 

쿠뚝(Khu Túc)성이 있는데 깨하(Kẻ Hạ)성, 로이(Lồi)

성이라고도 불리며 보짜익현, 하짜익(Hạ Trạch) 마을 

들판 가운데 위치한다. 검문소인 토린(Thọ Linh, 쟈인)

강 변의 쿠뚝성은 입읍왕 팜 반이 347년에 건설하였다. 

이것은 입읍국이 일찍부터 방어시설을 배치하고 참파 

군인들이 병영을 설치하여 국경지역에 튼튼한 방어 기

초를 조성하였음을 알 수 있다. 

성곽을 포함한 구조를 보면 하구와 강기슭 가까이에 

행정 중심지를 건설하여 강과 바닷길의 교통의 이점을 

십분 발휘하고 해안의 핵심 지역을 지키는 동시에 중심

지와 주변지역의 경제적 목적으로 강과 바다에 항구를 

170)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.59.

thủy triều xuống sâu 5 thước.170)

Cách bờ nam sông Gianh 1km là di tích trấn 

thành Khu Túc của người Chăm, còn được gọi là 

thành Kẻ Hạ, thành Lồi, nằm giữa cánh đồng xã 

Hạ Trạch, huyện Bố Trạch. Theo Tấn thư có ghi 

chép thành Khu Túc bên sông Thọ Linh (tức sông 

Gianh) được vua Lâm Ấp là Phạm Văn xây dựng 

năm 347. Điều này cho thấy Lâm Ấp đã sớm bố trí 

các công trình phòng thủ, đặt đại bản doanh của 

quân binh người Chăm, tạo cơ sở vững chắc cho 

vùng biên giới.

Có thể thấy mô hình cấu trúc gồm tòa thành là 

trung tâm chính trị gần kề triền sông và cửa biển, 

tận dụng lợi thế của giao thông đường sông biển, 

170)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.59.
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세웠다. 이처럼 쟈인강은 입읍-참파국 시대 참파인의 

중요한 항만이었다. 

대월국의 무역항이 된 후 쟈인강 포구는 지속해서 

베트남인들에 의하여 더 개발되고 발전되었다. 쟈인강 

하구에 가까워 수백 척의 어선과 상선들이 닻을 내리는 

곳이 되었으며 이곳의 해산물은 꽝빈 해역의 신선한 해

산물로써 건어물, 새우, 오징어 등 가공해산물 등으로 

구성되었고 또한 조선소 및 선박수리소도 보유하였다.

아울러 쟈인강은 촘촘한 지류를 가지고 있어 지역 

내 수상 교통망이 상당히 편리하였다. 이 교통망은 지

역의 지역 농산물, 쟈인강의 수산물 및 쯔엉선 산간지

역의 임산물을 모두 모아 항구와 쟈인강 시장에 집결시

킨 후 끄어쟈인의 중심 항구로 운송하여 끄어쟈인 지역

을 대규모 항만으로 만들었다.

쟈인강은 꽝빈 지역에 다량의 상품을 공급하는 무역

항인 동시에 베트남 남·북부 지역의 항구들과 교역하는 

유통망을 확장시키는 역할을 하였다. 

17-18세기 찐-응우옌 군주 분쟁시대에 쟈인강은 당

응와이와 당쫑을 나누는 경계선이 되었다. 

응우옌 군주는 찐 군주에 대항할 전략으로 쟈인강 

남쪽 강변의 쿠뚝성을 개조하기도 하였다. 

쟈인강 북쪽은 레 왕조-찐 군주가 통치하였다. 지루

언 하구에서 끄어쟈인까지 레-찐 군대는 쭝투언(Trung 

Thuần), 쑤언끼에우(Xuân Kiều) 및 판롱(Phan 

Long) 마을에 3개의 전초기지를 세워 이 지역은 바돈

(Ba Đồn, 3개의 전초기지)라는 이름을 가지게 되었다. 

병사들의 병영이 이곳에 세워져 그들의 가족들이 함께 

살게 되었고 식량과 생활 물자의 수요로 인해 상품과 

식품을 공급해줄 상업 중심지가 필요하게 되었다. 그래

서 이곳은 점점 상업 중심지가 되었고 병사들의 가족과 

지역주민들이 모여 시장을 열고 식량과 물자의 교류가 

날로 활기를 더하였다. 바돈 시장은 상업의 중심지로 

번성한 소항구였으며 쟈인강 항구로부터 온 상품의 소

비지인 동시에 쟈인강 항구에서 들여온 농산물, 임산물

trấn giữ địa bàn trọng yếu ven biển, đồng thời có 

cảng biển hoặc cảng sông cận biển mang yếu tố 

kinh tế phục vụ cho khu trung tâm tòa thành và 

khu vực xung quanh. Vì vậy, cửa Gianh chính là 

một bến cảng quan trọng của người Chăm thời kì 

Lâm Ấp-Champa.

Đến khi chuyển giao thành bến cảng của Đại 

Việt, cảng Gianh lại tiếp tục được người Việt khai 

thác triệt để và phát triển mạnh hơn.

Với địa hình gần cửa sông Gianh có nhiều cồn 

bãi lớn, làm nơi neo đậu hàng trăm tàu thuyền 

đánh cá, thuyền buôn từ các nơi về thu mua hải 

sản. Hải sản ở đây gồm các loại hải sản tươi sống 

của biển Quảng Bình, các loại hải sản được chế 

biến như cá khô, tôm khô, mực khô,... Tại đây 

cũng có bãi đóng tàu và sửa chữa tàu thuyền. 

Hơn nữa, sông Gianh có hệ thống chi lưu khá 

dày đặc tạo nên mạng lưới giao thông đường thủy 

trong nội vùng khá thuận lợi. Mạng lưới này sẽ 

thu gom các sản vật nông sản trong vùng, thủy 

sản vùng sông Gianh và lâm sản từ miền núi rừng 

Trường Sơn, tập kết về các bến thuyền, chợ phiên 

bên sông Gianh, sau đó vận chuyển về cảng trung 

tâm cửa Gianh, hình thành nên vùng cửa Gianh 

một khu cảng lớn cận biển.

Cảng Gianh vừa giữ vai trò là một thương cảng 

cung cấp sản lượng hàng hóa lớn cho khu vực 

Quảng Bình, đồng thời cũng mở rộng mạng lưới 

giao thương với các bến cảng trong nam ngoài bắc. 

Vào thế kỉ 17-18 là giai đoạn Trịnh - Nguyễn 

phân tranh, sông Gianh được lấy làm ranh giới 

phân chia Đàng Ngoài và Đàng Trong. 

Bên bờ nam sông Gianh, chúa Nguyễn đã tận 

dụng cải tạo thành Khu Túc trong chiến lược 

đánh quân nhà Trịnh.

Phía bắc sông Gianh do vua Lê - chúa Trịnh cai 

quản. Từ cửa Di Luân ra đến đến cửa Gianh, quân 

đội Lê - Trịnh đặt trung tâm tiền đồn với ba đồn 
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tiền tiêu đóng ở làng Trung Thuần, Xuân Kiều và 

Phan Long nên khu vực này có tên là Ba Đồn. 

Do các doanh trại binh sĩ đóng ở đây nên họ đưa 

cả vợ con đến đây cùng sinh sống, nhu cầu sinh 

hoạt tiêu dùng hàng hóa và lương thực đòi hỏi 

có trung tâm giao dịch cung cấp hàng hóa thực 

phẩm, vì vậy nơi đây dần dần trở thành khu trung 

tâm thương mại để cho vợ con binh lính và dân 

địa phương họp chợ buôn bán trao đổi hàng hóa 

lương thực ngày càng đông đúc. Chợ Ba Đồn được 

xem là trung tâm buôn bán, tiểu cảng sầm uất, 

vừa tiêu thụ hàng hóa từ cảng Gianh, đồng thời 

cũng là điểm tập kết hàng nông lâm sản đưa về 

cảng Gianh.

Đầu thế kỉ 19, dưới triều Nguyễn thống nhất 

đất nước. Hai bờ sông Gianh được tự do đi lại, các 

chợ quán mở mang phát triển, hỗ trợ cho trung 

tâm cảng Gianh ngày càng thêm hưng thịnh. Chợ 

Ba Đồn thành chợ Phan Long mở 10 ngày 1 phiên, 

vô cùng sầm uất, chủ yếu bán vải lụa và trâu bò, 

chợ Thổ Ngõa họp phiên chuyên bán hải sản, vô 

cùng đông đú, và các chợ Lộc Điền, Lỗ Cảng, Di 

Lộc,...

Cho đến nay, cảng Gianh vẫn tiếp tục phát 

triển với hàng trăm nghìn con tàu vào ra nơi đây, 

đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho Quảng Bình.

의 집결지이기도 했다. 

19세기 초에 응우옌 왕조가 나라를 통일하여 쟈인강 

양쪽은 자유롭게 오갈 수 있고 내륙 시장이 발전하기 

시작하여 쟈인강의 무역항을 더 번성하도록 기여했다. 

바돈 시장은 10일에 한번 열리는 판롱시장이 되었고 주

로 비단, 물소가 거래되었다. 토응오아(Thổ Ngõa) 시

장은 해산물이 주로 거래되었고 항상 오가는 사람들로 

붐볐다. 또한 록디엔(Lộc Điền), 로깡(Lỗ Cảng), 지록

(Di Lộc) 시장도 생겨났다.

현재까지 쟈인강 항구는 이곳을 오가는 수십만 척의 

선박들과 함께 지속적으로 발전하고 있으며 꽝빈 지역

에 큰 경제적 이익을 가져다주고 있다.
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리호아는 꽝빈성, 보짜익

현에 속한 해안마을이다. 북

쪽에는 쟈인강, 남쪽에는 리

호아강이 흐른다. 이 마을은 

리호아강 북쪽 강변에 바로 

위치하고 있다. 

리호아강은 북쪽의 땀린(Tam Linh)산과 서쪽 호아

주옛(Hòa Duyệt)산의 두 지류로 발원하고 합류해서는 

리호아강이 되어 바다로 흘러나간다.171)

리호아 하구는 좁고 수심이 얕아 중소형 선박만 출

입이 가능하고 대형 선박은 들어올 수 없다. 그러나 리

호아강은 구불구불 흘러 동쪽에 긴 띠 모양의 땅으로 

둘러싸여 있는데 강바닥은 넓고 바람은 잔잔하여 수백 

척의 배가 정박할 수 있는 큰 선착장을 형성하고 있다.

리호아 역시 임읍-참파국 시대에 형성된 무역항이

다. 이곳에는 리호아 포구 근처에 위치한 많은 참파 우

물과 천이아나신참파족이 숭배한 여신을 모신 사당 유적

이 있다. 쟈인강 항구, 녓레 항구와 같은 주요 항구와 가

까운 리호아 항구 지역의 편리한 위치 여건은 리호아가 

임읍-참파 시대의 무역항이었음을 알 수 있게 해준다.

11세기 이후 대월국의 영토로 귀속된 후 베트남인

은 점점 이곳으로 이주하여 살기 시작했다. 13-14세기 

리-쩐왕조 시대에 이곳은 많은 인구가 거주하는 곳이었

다. 그 시기에 이곳의 이름은 다이리(Đại Lý) 하구, 지

리(Dĩ Lý) 항구로 불렸다. 역사서에 기록된 사건에 따

르면 1361년 쩨봉응아(Chế Bồng Nga)의 명령에 따라 

점성(참파)군이 지리항에 쳐들어와 많은 금은과 재산을 

약탈해갔다. 이에 쩐주똥(Trần Dụ Tông) 왕은 팜아송

(Phạm A Song)과 도뚜빈(Đỗ Tử Bình)에게 점성군에 

의하여 파괴된 이곳에 럼빈(Lâm Bình) 부를 재건하라

고 명하였다.172)

171)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.40.

172)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.256.

Lý Hòa là một làng 

ven biển thuộc huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình. Phía 

bắc có sông Gianh, phía 

nam có sông Lý Hòa. Làng 

nằm ngay bên bờ bắc 

sông Lý Hòa. 

Sông Lý Hòa có hai dòng bắt nguồn từ núi Tam 

Linh ở phía bắc và núi Hòa Duyệt ở phía tây, hợp 

lưu vào sông Lý Hòa đổ ra cửa biển.171)

Cửa Lý Hòa hẹp và nông nên chỉ tàu thuyền 

cỡ vừa và nhỏ mới vào ra dễ dàng, tàu thuyền 

lớn không vào được. Tuy nhiên, sông Lý Hòa uốn 

khúc, có dải đất dài bao bọc che chắn phía đông 

tạo nên lòng sông rộng và kín gió, hình thành bến 

bãi lớn có thể neo đậu hàng trăm chiếc thuyền.

Lý Hòa cũng là một bến cảng hình thành từ 

thời Lâm Ấp-Champa. Nơi đây vẫn còn dấu tích 

nhiều giếng cổ của người Chăm gần kề cửa sông 

Lý Hòa và dấu tích miếu thờ Bà Thiên Y Ana của 

người Chăm xưa. Với vị trí thuận lợi của vùng cửa 

sông Lý Hòa gần kề với các trung tâm cảng Gianh, 

cảng Nhật Lệ, cho thấy Lý Hòa đã là một bến 

cảng của thời Lâm Ấp-Champa.

Từ thế kỉ 11, khi trở thành vùng đất của Đại Việt, 

cư dân Việt đã dần dần di cư về đây sinh sống. Dưới 

thời Lý - Trần thế kỉ 13-14, nơi đây đã là nơi dân cư 

đông đúc. Lúc đó, nơi đây có tên gọi là cảng Dĩ Lý, 

cửa Đại Lý. Sử sách đã ghi lại sự kiện năm 1361, 

Chế Bồng Nga cho quân Chiêm Thành đánh chiếm 

cảng Dĩ Lý cướp bóc của cải, vàng bạc châu báu rồi 

xuống thuyền đem về nước. Trần Dụ Tông sai Phạm 

A Song và Đỗ Tử Bình vào xây dựng lại phủ Lâm 

Bình (tức là Dĩ Lý) đã bị quân Chiêm tàn phá.172)

171)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.40.

172)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, 
sđd, tr.256.

3) �Thương cảng 
Dĩ Lý - Lý Hòa

3) �지리-리호아 �
무역항
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리-쩐 왕조 시대에 리호아는 바닷길을 따라 남북을 

오가는 여러 선박이 머무는 이름난 무역항으로써 이곳 

주민들을 부유하게 해 주었음을 알 수 있다. 그 시기의 

리호아는 투언꼬(Thuận Cô)강 변의 작은 시진(市鎭)이

었다. 『오주근록』에서 쩐 왕조 시대의 역사가인 즈엉반

안(Dương Văn An)은 리호아에 대하여 “해안에는 생선 

젓갈이 무수히 저장되어 있고 산해진미가 가득 차 있으

며 젊은 처녀총각은 기품이 있다. 여성들은 점성국의 옷

을 입었으며 아들들은 중국의 부채를 들고 있다. 귀족이

나 천인이나 용과 봉황이 그려진 식기를 쓰며 걸인들도 

모두 붉은색 옷을 입는다.” 라고 기술하고 있다.173)

이것은 이 지역 주민들의 무역교류가 해상운송을 통

해 남북 전역에 걸쳐 이루어지고 이곳의 물자는 매우 

다양하며 고급 직물, 비단, 유약도자기로 만든 물품들이 

지리항에 들어와 팔려 나간다는 것을 보여주고 있다. 

리-쩐-레 왕조 시대에 지리항은 활기찬 상업지였으

며 이 지역 주민들에게 여유있고 충분한 삶을 가져다주

었다.

16세기부터 응우옌 군주가 투언호아 지역을 다스렸

173)　즈엉반안, 응우옌칵투언 번역, 『오주근록』, 2009, p.47.

Có thể thấy, từ thời Lý-Trần, Lý Hòa đã là một 

bến cảng có danh tiếng, có tàu thuyền vào nam 

ra bắc buôn bán trên đường biển đem lại sự sung 

túc cho cư dân ở đây. Lý Hòa lúc bấy giờ như một 

thị trấn nhỏ bên sông Thuận Cô. Sách Ô Châu Cận 

Lục của nhà sử học Dương Văn An đời Trần có viết 

về Lý Hòa: “Bờ biển thì cá mắm là kho vô tận, sơn 

hào hải vị nhiều chứa chan, gái lịch trai thanh. 

Đàn bà mặc áo Chiêm, con trai cầm quạt Tàu. 

Người sang kẻ hèn đĩa bát đều vẽ rồng phượng, kẻ 

hơn người kém áo sống toàn màu đỏ hồng.”173)

Điều đó cho thấy có sự giao lưu thương mại của 

cư dân nơi đây, vận chuyển ghe bầu trên đường 

biển đi khắp nơi trong nam ngoài bắc buôn bán 

nên hàng hóa xuất hiện ở đây rất đa dạng, vải vóc 

lụa là, đồ dùng bằng men sứ sang trọng đều đem 

về cảng Dĩ Lý để bán. 

Thời Lý, Trần, Lê, cảng Dĩ Lý đã là nơi buôn 

bán sầm uất, đem lại cho người dân ở đây cuộc 

sống dư dả, sung túc. 

Từ thế kỉ 16, khi chúa Nguyễn vào tiếp quản 

173)　Dương Văn An, Ô châu cận lục, sđd, tr.47.

Hình 54. Giếng cổ Chăm gần kề cửa sông Lý Hòa
그림 54. 리호아 무역항 근처에 위치한 참파 우물
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는데 꽝빈 쟈인강 남쪽 땅이 그곳에 속해 있었다. 응우

옌 군주는 상업의 발전을 장려하고 항구를 확장시켰

다. 리호아항은 이에 힘입어 나날이 발전해갔다. 이곳

에 오는 상선은 50-150톤을 적재할 수 있는 선박이 한 

때는 수백 척에 달한 적도 있었는데 남북을 오가는 해

상무역로를 따라 때로는 메콩강을 넘어 캄보디아의 비

엔호 지역까지 왕래하기도 하였다.

리호아 마을의 노인들의 이야기에 따르면 1705년 하

띤성 응이쑤언(Nghi Xuân)현의 끄엉쟌(Cương Gián) 

마을에 몇 사람이 지리강 지역의 이상적인 지세를 보고 

이곳으로 이주하여 살며 투언꼬 마을을 형성했다고 한

다. 1775년 이곳에 사는 주민은 나날이 그 수가 불어나 

마을의 이름이 리호아로 바뀌었다.

18세기에 레꾸이돈은 『무변잡록』에서 리호아의 지

명에 대해 다음과 같이 기록하였다. 

남보찐(Nam Bố Chính)주의 리호아 땅은 레데(Lệ Đệ)산 

vùng Thuận Hóa, trong đó bao gồm đất phía 

nam sông Gianh, Quảng Bình. Chúa Nguyễn đã 

khuyến khích phát triển buôn bán, mở mang bến 

cảng. Cảng Lý Hòa cũng nhờ đó mà ngày càng 

phát triển. Ghe bầu vận tải buôn bán có khi lên 

tới hàng trăm chiếc, tải trọng từ 50 tấn đến 150 

tấn. Theo tuyến đường biển vào nam ra bắc, có 

khi theo hệ thống sông Cửu Long sang Biển Hồ, 

Campuchia để buôn bán.

Theo lời kể của các cụ già ở làng Lý Hòa cho 

biết, năm 1705 có một số người ở làng Cương Gián 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đi phiêu tán đến đây, 

thấy được địa thế lý tưởng của vùng cửa sông Dĩ Lý 

này nên đã định cư sinh sống ở đây, lập nên làng 

Thuận Cô. Từ năm 1775, dân sinh sống ở đây ngày 

càng đông đúc và làng được đổi tên là Lý Hòa.

Vào thế kỉ 18, Lê Quý Đôn đã từng ghi chép 

về địa danh Lý Hòa trong cuốn Phủ biên tạp lục: 

“Đất Lý Hòa ở châu Nam Bố Chính, đất ấy theo 

Hình 55. Thương cảng Lý Hòa
그림 55. 리호아 무역항
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기슭을 따라 평평한 모래사장으로 뻗어있고 높고 넓게 솟

아오른 지형이 있다. 백성들은 남쪽을 바라보는 땅에 거주

하는데 그 땅의 끝부분은 투언꼬강에 안겨있는 형세이다. 

그리하여 백성들은 번성하고 그 수가 천명을 넘으며 모두 

장사에 능하다. 행상인은 쟈딘 지역으로 가서 수백 척의 

큰 바구니 배를 건조하며 그 값은 한 척당 1,000관당시 화

폐단위 이상으로 팔린다.174) 

레꾸이돈은 또한 리호아를 꽝빈성의 두번째로 부유

한 상선의 도시이며 그 마을은 문물의 마을이라고 칭송

했다.

리호아항에는 유명한 전문 무역상인들이 있었는데 

그중에 쭘쩐(Trùm Chân)이라는 행상인은 남부지역

의 무역항의 상품을 구하러 간 적이 있는데 레꾸이돈

은 쭘쩐이 여정 중에 경험한 이야기를 다음과 같이 기

술하였다. 

174)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.31.

dọc chân núi Lệ Đệ kéo dài ra một bãi cát bằng 

phẳng, có chỗ nổi cao và mở rộng. Dân cư ở 

ngang bãi trông về hướng nam, đuôi bãi bên tả 

ôm lấy sông Thuận Cô làm án, cho nên dân cư 

thịnh vượng đông đúc đến hơn nghìn người, đều 

quen việc buôn bán. Lái thương thường vào Gia 

Định đóng thuyền thúng to hàng trăm chiếc, mỗi 

chiếc giá đến hơn một nghìn quan đem về bán 

lại.”174) Lê Quý Đôn cũng ca ngợi làng Lý Hòa là 

làng thương thuyền giàu có nhất nhì tỉnh Quảng 

Bình, làng ấy còn là làng văn vật.

Ở cảng Lý Hòa từng có những thương nhân 

chuyên bán buôn khá nổi tiếng, trong đó có lái 

thương tên là Trùm Chân thường hay đi thu gom 

hàng ở các bến thuyền thương cảng ở miền Nam 

Bộ. Lê Quý Đôn đã ghi lại lời kể của Trùm Chân 

về kinh nghiệm những chuyến đi buôn: “Khi đến 

174)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.31.
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쟈딘 경계의 해도 지역인 붕따우 땅에 도착했을 때 돛을 올

리고 잠시 쉬면서 어떤 곳이 장사가 잘되고 어떤 곳이 장사

가 어려운지 물었다. 어느 곳이 장사가 잘 된다 하면 그곳

으로 갔다. 먼저 껀져(Cần Giờ) 하구로 들어가고 그 다음

에 소아이랍(Soài Lạp) 하구로, 마지막으로 다이(Đại) 하구

로 갔다. 어느 곳을 가든지 항구에 가득 찬 돛단배를 보았

다. 흥정하여 가격을 맞추었을 때 쌀 판매자가 짐꾼에게 쌀

을 내리라고 명령했다. 한 자루의 옛 돈이면 큰 10두의 쌀

을 살 수 있는데 3발에 해당한다. 즉 30발관이다. 계산해보

면 1관은 300발관이다. 보아하니 이렇게 쌀 가격이 싼 곳은 

어디에도 없다.175)

리호아의 행상인은 주로 남북부의 항구를 오가는 

상선단을 조성하여 일년 내내 바다로 나갔다. 리호아

의 상선은 다낭과 호이안으로 가서 비단을, 투싸(Thu 

Xà), 싸껀(Sa Cần), 꽝응아이 등지의 계피와 각설탕, 

굵은 설탕, 그리고 푸옌, 냐짱항에서 고급 목재와 백단

향을, 또한 빈(Vinh)-벤투이(Bến Thủy)항에서는 농산

품을, 응에안, 하띤에서 참깨를 구매했고 민린(Minh 

Linh), 꽝찌에서 후추, 끼엔쟝(Kiên Giang)에서 후

추, 닌투언, 빈투언에서 소금과 젓갈, 해산물 등을 구

매하였다. 때로는 캄보디아의 비엔호로 배를 보내 후

추와 건어물을 실어와 리호아, 바돈(Ba Đồn), 존, 뚜

옌호아(Tuyên Hóa), 호안라오(Hoàn Lão), 동허이

(Đồng Hới) 등지의 시장에 팔았다. 또한 남딘(Nam 

Định), 탕롱(Thăng Long), 깨쪄(Kẻ Chợ), 하이퐁(Hải 

Phòng), 꽝닌(Quảng Ninh) 등지의 항구로 화물선을 

보내 물품을 모두 팔고 하이퐁에서는 중국 면화실을, 

남딘에서는 편물(編物), 골풀거적, 청패자개를, 몽까이

(Móng Cái), 꽝닌에서는 중국 강서의 도자기 공예품과 

하동비단, 밧짱 도자기 등을 구매하였다.

리호아 시장에서 어떤 물품이 필요할 때 상선단은 

상품을 가져다 주러 돌아왔다. 남에서 북으로 물품을 

175)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.39.

địa giới Gia Định, xứ Vũng Tàu là xứ hải đảo có cư 

dân thì 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. Trước tiên vào 

cửa Cần Giờ, rồi vào cửa Soài Lạp, cuối cùng vào 

cửa Đại, cửa Tiểu. Đến nơi nào cũng thấy thuyền 

buồm đầy bến. Khi mặc cả thành giá thì người 

bán thóc sai người nhà vận chuyển thóc xuống 

thuyền. Một mạch tiền cổ mua được mười đấu 

lớn thóc, bằng 3 miệng bát của hộ phiên, tức là 

30 bát quan, tính ra một quan tiền đong được 300 

bát quan thóc. Xem ra không nơi nào có giá thóc 

rẻ như thế.”175)

Các lái thương của Lý Hòa thường tạo thành 

các đội thuyền buôn đi buôn bán ở các cảng trong 

nam ngoài bắc là chính, quanh năm trên biển. 

Tàu thuyền từ Lý Hòa đi lấy hàng tơ lụa ở Đà 

Nẵng, Hội An, mua đường phèn, đường cát và quế 

thơm ở Thu Xà, Sa Cần, Quảng Ngãi, mua trầm 

hương, gỗ quý ở các cảng Phú Yên, Nha Trang, 

vào cảng Vinh-Bến Thủy thu mua nông thổ sản, 

đậu mè của vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, mua hồ tiêu 

ở Minh Linh, Quảng Trị, hồ tiêu ở Kiên Giang, hải 

sản, mắm muối ở Ninh Thuận, Bình Thuận,... có 

khi cho thuyền sang Biển Hồ ở Campuchia mua 

hồ tiêu, cá khô,... chở về bán ngay tại chợ bến Lý 

Hòa, chợ Ba Đồn, chợ Ròn, chợ Tuyên Hóa, chợ 

Hoàn Lão, Đồng Hới,... Có lúc hàng hóa chở ra 

ngoài bắc, đưa đến các cảng ở Nam Định, Thăng 

Long-Kẻ Chợ, Hải Phòng, Quảng Ninh... bán 

hết rồi lại mua bông vải sợi Trung Quốc ở Hải 

Phòng, hàng dệt kim, chiếu cói, khảm xà cừ,.. ở 

Nam Định, mua hàng mỹ nghệ gốm sứ Giang Tây 

Trung Quốc ở Móng Cái, Quảng Ninh, mua tơ lụa 

Hà Đông, mua đồ gốm Bát Tràng,...

Khi nào chợ Lý Hòa cần hàng thì các đoàn 

175)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.39.
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thuyền ghé về để đưa hàng. Nhờ các ghe bầu lấy 

hàng từ nam chí bắc nên cảng và chợ Lý Hòa 

hàng hóa dồi dào, không thiếu thứ gì, có đủ các 

mặt hàng ba miền Bắc - Trung - Nam. Đây chính 

là sự kinh doanh rất năng động của các thương 

nhân ghe bầu Lý Hòa.

Từ hoạt động buôn bán bằng phương tiện ghe 

bầu giao lưu khắp nơi đã đem lại cho cư dân Lý 

Hòa sự sung túc, giàu có, hình thành các tầng lớp 

thương nhân lớn và tiểu thương của làng Lý Hòa.

Hàng năm cứ đến rằm tháng 8 thì các ghe bầu 

kéo nhau về bến neo đậu làm lễ “Hội Phàm” tại 

đình Lý Hòa, tục gọi là Lễ đi Trông về Mừng. Tại 

buổi lễ này, mâm cỗ của các chủ ghe mang đến 

bày san sát trước hương án. Lễ có xôi, thịt, gà, 

đầu heo và các loại bánh trái. Sau cúng tế lễ Hội 

Phàm, các ghe bầu được sửa chữa rồi lại tiếp tục 

những hành trình buôn bán vào nam ra bắc, đến 

Tết Nguyên Đán mới trở về bến nghỉ ngơi. 

운송하는 돛단배 덕분에 리호아 시장은 항상 물품이 넘

쳤고 부족한 것은 아무 것도 없었으며 북-중-남 전역의 

물품이 차고 넘쳤다. 이것은 리호아 돛단배 상인의 매

우 능동적인 상업활동을 보여준다.

돛단배로 전역을 누비는 상업활동으로 인하여 리호

아 주민들은 부유하고 만족하게 되었고 리호아 마을에

서 대상인과 소상인 계층이 형성되었다. 

매년 8월 15일이 되면 모든 선박이 다같이 선착장

에 모였고 리 호아 마을회관에서 “호이팜(Hội Phàm)”

축제를 열고 ‘기쁨으로 가는 축제(Lễ đi Trông về 

Mừng)’라고 불렀다. 이 축제에서 각 선주들이 가져온 

쟁반(밥상)은 제단 앞에 가득 차려졌다. 찰밥, 고기, 닭

고기, 돼지 머리, 각종 떡과 과일이 있었고 호이팜 제사

를 지낸 후에 돛단배를 수리하고 남북을 오가는 여정을 

다시 시작했으며 설날에서야 항구로 와서 쉬었다.
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내오(Nẻo)항은 보짜익현

에 속하여 리호아 하구에서 

남쪽으로 10km 떨어진 진강

이 바다와 만나는 진강 하구

에 위치한다.

레 왕조시대의 15세기 항

구지도에서 진강 하구는 내오항, 내오문(Nẻo Môn)이

라고 불렸다. 강의 남쪽에는 프억록(Phước Lộc) 마을

이 있어, 강은 또한 프억록강이라 불리기도 했다.176)

『대남일통지』에 따르면 진강은 안나우(An Náu) 하

176)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도에 입각한 연구」, 『지도』 
제15호, p.52.

Cảng Nẻo nằm ở vị trí 

cửa Dinh, nơi có sông 

Dinh đổ ra biển, thuộc 

huyện Bố Trạch, cách cửa 

Lý Hòa khoảng 10km về 

phía nam.

Trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15 của thời Lê, cửa 

Dinh còn được gọi là cảng Nẻo, Nẻo Môn. Bên bờ 

phía nam con sông có ngôi làng Phước Lộc nên 

sông cũng được gọi là sông Phước Lộc.176)

Theo Đại Nam nhất thống chí cho biết sông 

176)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu dựa trên bản đồ hải cảng Việt 
Nam thế kỉ 15, sđd, bản đồ số 15, tr.52.

Hình 56. Cảng Nẻo cửa sông Dinh
그림 56. 진강 하구의 내오항

4) �Cảng Nẻo �
- sông Dinh

4) 내오 항구-진강
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구로 흘러가는 찐옌(Chính Yên)강이라 불리기도 했

다.177)

진강은 쯔엉썬 산맥에서 발원하여 비엣쭝진 지역

에서 합류한다. 강의 길이는 약 15km이며 다마이(Đá 

Mài)둑에 막혀 있다. 이는 보짜익현의 남쪽과 동허이

(Đồng Hới)시의 북쪽 농업지대에 물을 대는 둑이다. 

강의 가장 넓은 구간은 200m이며 가장 좁은 구간은 

150m이다.

진강의 양 편은 가로로 쭉 뻗은 큰 모래언덕으로 바

다에서 오는 바람과 태풍을 막아주며 선박이 정박하기

에 아주 이상적인 긴 부두를 형성하고 있다. 그러나 하

177)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.40.

Dinh cũng được gọi là sông Chính Yên đổ ra cửa 

biển An Náu.177)

Sông Dinh bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, hợp 

lưu ở khu vực trấn Việt Trung. Sông dài khoảng 

15km thì bị ngăn lại bởi đập Đá Mài. Đây là đập 

thủy lợi dẫn nước tưới tiêu cho vùng lúa phía 

nam huyện Bố Trạch và phía bắc thành phố Đồng 

Hới. Khúc sông rộng nhất khoảng 200m, hẹp nhất 

khoảng 150m. 

Khu vực hai bên cửa sông Dinh có các cồn cát 

lớn chạy ngang che chắn gió bão từ biển vào, tạo 

177)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.40.
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구가 좁고 수심이 얕아 대형 선박은 들어올 수 없고 중

소형 선박만 출입이 가능하다.

꽝빈 지역의 다른 참파 시대 무역항과 함께 내오항

도 위성항으로 교역망에 참가하였을 것이다.

이 지역은 모래사구가 많아 많은 인구가 집중된 곳

은 아니지만 이곳 사람들은 바다의 새우, 게, 물고기 등 

해산물과 잉어, 미꾸라지, 궁배어(블랙나이프), 붕어, 

가물치 등 진강의 민물고기를 잡으며 살아갔다. 내오항

으로 집중되는 수산물은 이 지역 사람들이 안정적으로 

살 수 있게 도와주었고 인구도 점차 증가하였다.

진강 하구의 내오항의 물품 소비 및 구매 활동이 이

루어지는 곳은 아침에 열리는 안라오(An Lão) 시장

과 10일에 한 번씩 서며 하루 종일 열리는 쑤언끼에우

(Xuân Kiều) 시장이다. 이 시장에서는 천과 비단, 토

란, 해산물이 거래되어 사람들도 매우 붐볐다.178)

진강 하구의 내오항은 큰 항구는 아니지만 보짜익현 

지역에 수산물을 공급하는 독립된 항구인 동시에 꽝빈

의 쟈인강항, 혼라항, 녓레항과 같은 주요 항구를 돕는 

위성항의 역할을 담당했다.

178)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, pp.63-64.

nên một bãi dài cho tàu thuyền neo đậu rất lý 

tưởng. Tuy nhiên, cửa biển cũng hẹp và nông nên 

tàu thuyền lớn không vào được, chỉ có các tàu 

trọng tải vừa và nhỏ là có thể vào ra dễ dàng.

Cùng với hệ thống bến cảng từ thời Champa ở 

Quảng Bình, cảng Nẻo có lẽ cũng tham gia vào 

mạng lưới giao thương với vai trò là một bến cảng 

vệ tinh.

Do vùng đất nơi đây nhiều cồn cát nên không 

phải là nơi tập trung đông đúc dân cư, tuy nhiên 

những người dân ở đây cũng sinh sống nhờ vào 

việc đánh bắt hải sản tôm, cua, cá,... từ biển và 

nguồn thủy sản từ sông Dinh mang đến với nhiều 

loại cá như cá chép, cá chình, cá thát lát, cá giếc, 

cá lóc,... Vì vậy, nguồn thủy hải sản tập trung về 

cảng Nẻo - cửa Dinh cũng đã đem lại cho cư dân 

cuộc sống ổn định, thôn làng cũng ngày càng 

đông đúc.

Tham gia vào hoạt động tiêu thụ và thu gom 

hàng hóa của cảng Nẻo-cửa Dinh còn có chợ An 

Lão họp các ngày vào buổi sáng, chợ phiên Xuân 

Kiều họp 10 ngày một phiên, bán cả ngày, hàng 

hóa có nhiều vải lụa, khoai sọ, tôm cá,... rất 

đông đúc.178)

Cảng Nẻo-cửa Dinh tuy không phải là một cảng 

lớn, nhưng nó cũng là một thương cảng độc lập 

cung cấp nguồn thủy hải sản cho khu vực huyện 

Bố Trạch, đồng thời giữ vai trò là một cảng vệ 

tinh hỗ trợ thu gom, trung chuyển hàng hóa cho 

các cảng trung tâm như cảng Gianh, cảng Hòn 

La, cảng Nhật Lệ của Quảng Bình.

178)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.63-64.
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녓레항은 오늘날 꽝빈성, 

동허이 시에 속한 녓레강의 

항구이다. 녓레강은 꽝빈성에

서 두 번째로 큰 강으로 녓레 

하구를 통해 바다로 흘러나

간다.

녓레강은 다이우옌(Đại Uyên)이라는 이름으로도 불

린다. 녓레강의 이름은 점성국의 왕이 리 왕조시대의 

대월국에 이 땅을 바친 후인 약 1069-1075년 사이에 공

식적으로 붙여졌다. 녓레강은 길이가 96km로 쯔엉썬 

산맥에서 발원하여 꽝빈 성을 흘러 녓레 하구로 흘러나

가는 롱다이(Long Đại)강[혹은 다이쟝(Đại Giang)강]

과 끼엔쟝(Kiến Giang)강이 합수되어 형성된다.

『대남일통지』는 다음과 같이 묘사하고 있다.

녓레 하구는 넓이가 127.5m로 만조 때의 수심은 2.55m

이고 간조 때는 1.7m이다. 동하이촌 지역에 진부가 위치

한다.179) 

녓레 하구는 넓고 깊어서 선박이 들고 나가기가 수

월했다. 

끼엔쟝강 변에 임읍-참파 시대에 세워진 냐응오

(Nhà Ngo) 성과 참파탑의 흔적들이 있다. 정치적 중심

지였던 성곽과 더불어 참파탑은 종교 신앙의 중심지로 

주로 경제활동의 근거지인 항구가 있는 강변과 하구지

역 근처에 위치하였다. 이곳은 끼엔쟝강이 녓레강으로 

흘러들어 바다로 흘러나가는 녓레 하구이다. 이것을 통

해 녓레 하구에서 임읍-참파 시대의 참파인의 주요 항

구들이 형성되었음을 알 수 있다. 

녓레항은 11세기에 대월국 소유로 넘겨진 이후에도 

지속적으로 베트남인에게 개발되고 사용되었다.

끼엔쟝 지류와 롱다이(Long Đại) 지류가 합쳐져 큰 

녓레강이 되고 내부 지역 및 고산 지역을 연결하는 교

179)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.59.

Cảng sông Nhật Lệ nay 

thuộc thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình. Nơi 

đây có con sông Nhật Lệ 

là hệ thống sông lớn thứ 

hai của tỉnh Quảng Bình 

đổ ra biển qua cửa Nhật Lệ.

Sông Nhật Lệ còn có tên là Đại Uyên. Tên 

sông Nhật Lệ chính thức có từ khoảng năm 1069-

1075, sau khi vua Chiêm dâng vùng đất này cho 

Đại Việt dưới triều Lý. Hệ thống sông Nhật Lệ có 

chiều dài 96 km, là hợp lưu của sông Long Đại (hay 

Đại Giang) và sông Kiến Giang bắt nguồn từ dãy 

Trường Sơn, chảy qua địa phận tỉnh Quảng Bình 

và đổ ra biển qua cửa Nhật Lệ.

Đại Nam nhất thống chí miêu tả: “cửa tấn Nhật 

Lệ rộng 75 trượng, thủy triều lên sâu 6 thước, 

thủy triều sâu 4 thước. Tấn thủ đặt ở địa phận 

thôn Động Hải”179) Cửa sông Nhật Lệ rộng và sâu 

nên tàu thuyền vào ra dễ dàng.

Dưới thời Lâm Ấp-Champa, bên dòng sông 

Kiến Giang có tòa thành Nhà Ngo và một số dấu 

tích nền tháp Chăm. Cũng với mô hình cấu trúc 

gồm tòa thành là trung tâm chính trị, tháp Chăm 

là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng, có vị trí gần kề 

với ven sông và cửa biển là nơi có cảng biển hoặc 

cảng sông cận biển mang yếu tố kinh tế, mà ở đây 

chính là sông Kiến Giang đổ vào sông Nhật Lệ và 

ra biển qua cửa Nhật Lệ. Có thể thấy, tại cửa biển 

Nhật Lệ đã hình thành bến cảng quan trọng của 

người Chăm thời kì Lâm Ấp-Champa.

Từ thế kỉ 11, khi chuyển giao thành bến cảng 

của Đại Việt, cảng Nhật Lệ lại tiếp tục được người 

Việt khai thác và phát huy triệt để.

Nhờ vào vị thế hệ thống sông lớn Nhật Lệ 

179)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.59.

5) �Cảng sông 
Nhật Lệ

5) 녓레 항구
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통망이 형성되었다. 이 교통망은 녓레 하구 지역의 해

산물과 녓레강, 끼엔쟝강, 롱다이강의 수산물, 내륙의 

농산물, 쯔엉썬 산림지역의 임산물 중 특히 백단향, 기

남, 고급 목재 등은 큰 이윤을 가져다주는 품목이었다. 

이 모든 것들이 항구와 시장에 집결되어 녓레 하구의 

주요 항구로 옮겨졌다. 이곳에서 여러지역에서 온 상선

이 타인하(Thanh Hà), 다낭, 호이안, 느억만 등 당쫑

의 큰 항구로 물품들을 실어 날랐다.

녓레항은 꽝빈 지역에 상품을 공급하는 거대 무역항

일 뿐 아니라 남북의 여러 무역항과 교역망을 확장하는 

역할을 담당했다. 

녓레항과 더불어 녓레강, 끼엔쟝강, 롱다이강의 시장

과 여러 항구도 상품을 소비하고 집결시키는 활동에 참

가했다.

그중에서 녓레강 북쪽 기슭에 위치한 동하이촌의 

소항구와 선착장에 대해 언급하면 이들은 17-18세기

에 형성되고 발전하였다. 동하이촌은 응우옌 군주의 

군대가 주둔하던 병영으로, 이곳은 식량과 병기와 병

사들과 그들의 가족을 위한 물품의 수요를 충족시키는 

여러 항구들이 있었다. 점점 이 항구들은 쟈딘에서 투

언꽝(Thuận Quảng) 지역으로 들어오는 상선들이 많

kết nối các nhánh Kiến Giang và Long Đại nên 

đã tạo nên một mạng lưới giao thông trong nội 

vùng cũng như kết nối với khu vực miền núi cao 

rất thuận lợi. Mạng lưới này sẽ thu gom hải sản 

vùng cửa biển Nhật Lệ, thủy sản vùng sông Nhật 

Lệ, Kiến Giang và Long Đại, các sản vật nông 

sản trong vùng, nguồn lâm sản từ miền núi rừng 

Trường Sơn mà trầm hương, kì nam, gỗ quý chính 

là nguồn hàng đem lợi nhuận lớn, rồi tập kết về 

các bến thuyền, chợ phiên, sau đó vận chuyển 

về cảng trung tâm cửa Nhật Lệ. Tại đây sẽ có các 

thương thuyền từ các nơi đến thu mua đưa về các 

cảng lớn ở Đàng Trong là Thanh Hà, Đà Nẵng, 

Hội An, Nước Mặn,... 

Cảng Nhật Lệ vừa giữ vai trò là một thương 

cảng cung cấp sản lượng hàng hóa lớn cho khu 

vực Quảng Bình, đồng thời cũng mở rộng mạng 

lưới giao thương với các bến cảng trong nam 

ngoài bắc. 

Cùng tham gia vào hệ thống thu gom và tiêu 

thụ hàng hóa của cảng Nhật Lệ còn có các bến 

thuyền, chợ quán, chợ phiên ven các sông Nhật 

Lệ, Kiến Giang, Long Đại. 

Hình 57. Cảng sông Nhật Lệ
그림 57. 녓레 포구
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아졌고 그 상선들은 이곳에 들러 정박하며 거래를 하

였다.

이 지역에는 고래신에게 구조된 상인들의 이야기가 

전해져 내려온다. 부응우엔하인(Vũ Nguyên Hanh)의 

『견문록(見聞錄)』에 따르면 다음과 같은 이야기가 전

해지고 있다.

꽝남의 한 부유한 상인이 장사에 능하고 선행을 베풀었는

데, 그는 매년 배를 빌려 쟈딘 지역에서 투언호아 지역을 

다니며 장사를 하였다. 하루는 술에 취해 뱃머리에 누워 

쉬고 있었는데 본래 도둑이며 강도였던 선장은 날이 어두

워진 것을 틈타 이 행상인을 바다로 밀어버렸다. 그는 바

닷물에 빠져 파도에 잠기고 있었는데 갑자기 한 큰 물고

기와 맞닥뜨렸고 물고기의 수염에 닿자 물고기는 매우 빠

르게 파도를 가르고 헤엄치기 시작했다. 자정 무렵 이 물

고기는 동하이 해변에 이르러 그를 뭍으로 올려주었다. 큰 

물고기에게 고개 숙여 감사를 표하고 그는 갈 길을 찾았

다. 그는 앞쪽에 병영을 보았는데 바로 동하이(Động Hải) 

돈(응우옌 군주의 군대 주둔 병영)이었다. 그리하여 문을 

두드려 도움을 청하였다. 병사들은 먹을 것과 입을 것을 

내주었고 그는 그곳에 잠시 머물렀다. 10일 후에 그를 물

속에 빠뜨린 선장이 동하이로 와 닻을 내릴 때에 이 상인

을 보고 겁에 질려 도망쳤으나 이 상인의 고함을 듣고 달

려온 병사들에게 잡혀 모든 죄를 실토하였다.180)

또한 호앙꾸인(Hoàng Quýnh)의 『견문총담』에는 

다음과 같은 이야기가 전해진다.

19세기 초 동하이의 한 어민이 큰 새우를 잡았는데 그 길

이가 몇 척이나 되고 마치 비단 무늬 같은 아름다운 무늬

가 있었다. 즈엉(Dương)이라는 성을 가진 한 상인이 그 

새우를 보고 사서 바다에 풀어주었다. 하루는 그 상인이 

바다에 나가 태풍을 만나 배가 침몰하여 나무판자 조각을 

간신히 붙잡고 파도를 따라서 해안에 닿았는데 자세히 보

180)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.95.

Đặc biệt phải kể đến bến thuyền tiểu cảng thôn 

Động Hải ở phía bờ bắc sông Nhật Lệ được hình 

thành và phát triển vào khoảng thế kỉ 17-18. Thôn 

Động Hải là nơi có doanh trại quân đội của chúa 

Nguyễn, nên nơi đây cũng có bến thuyền để đáp 

ứng nhu cầu vận chuyển lương thực, súng đạn, 

nhu yếu phẩm cho binh lính cùng vợ con họ. 

Dần dần, bến thuyền này cũng thu hút rất nhiều 

tàu thuyền đi biển từ Gia Định vào vùng Thuận 

Quảng buôn bán ghé vào đây nghỉ ngơi và cũng 

tranh thủ buôn bán ngắn thời gian.

Tại đây còn truyền lại những câu chuyện về các 

thương nhân được Cá Ông cứu giúp. Theo Kiến 

văn lục của Vũ Nguyên Hanh có ghi chép về một 

thương nhân giàu có ở Quảng Nam giỏi buôn bán 

và hay làm việc thiện, hàng năm ông thường thuê 

thuyền từ Gia Định đến Thuận Hóa buôn bán. Một 

hôm, khi đi trên biển, ông say rượu nằm nghỉ trên 

mui thuyền, chủ thuyền là một tay trộm cướp đã 

nhân lúc trời tối đẩy người lái buôn xuống biển. 

Người lái buôn bị chìm nổi trong làn sóng, bỗng 

nhiên đụng vào một con cá rất lớn, bèn bám vào 

râu cá, cá giương vây lướt sóng bơi rất nhanh, đến 

nửa đêm cá nghiêng mình đỗ lại trước bờ Động 

Hải, người lái buôn lội vào bờ, cúi đầu tạ ơn cá, 

rồi tìm đường đi. Ông thấy phía trước có đồn lính 

đóng, tức đồn Động Hải (là doanh trại quân đội 

chúa Nguyễn), bèn gõ cửa kêu xin cứu giúp. Người 

trong đồn thương tình giúp cho cơm áo, tạm ở lại. 

Hơn 10 ngày sau, tên chủ thuyền hôm trước cũng 

giong thuyền vào đến Động Hải, vừa đỗ thuyền lên 

bờ bèn nhìn thấy người lái buôn, hắn giật mình sợ 

hãi, toan bỏ chạy, bị người lái buôn hô hoán, lính 

trong đồn đuổi bắt được, tra hỏi thì hắn phải thú 

nhận mọi tội lỗi.180)

180)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.95.
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니 그 나무판자는 자신이 구해준 새우였고 새우가 은혜를 

갚은 것이었다. 그 새우는 그를 구해주고 바다로 돌아갔

다.181)

이러한 설화들은 동하이 항구에서 어민들이 풍부한 

해산물과 바다의 희귀한 산물을 얻을 수 있었고, 이 항

구에서 무역 활동이 매우 번성하여 많은 상선들이 이곳

에 왔음을 보여준다. 

오늘날 동하이촌 지역은 여전히 찐 군주의 군대를 막

기 위해 응우옌 군주의 군대가 주둔했던 흔적이 남아 

있다. 

19세기 초부터 상품 무역망에 함께 참여하는 시장

이 매우 번성했다. 『대남일통지』에 다음과 같이 기록

되었다. 

녓레강의 다이푹 시장처럼 활발하며 작은 시냇물에 닿아 

181)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.94.

Theo Kiến văn tùng đàm của Hoàng Quýnh có 

ghi chép câu chuyện vào đầu thế kỉ 19, ngư dân ở 

Động Hải đánh bắt được con tôm lớn, thân dài vài 

thước, toàn thân có hoa như gấm, một lái buôn 

họ Dương đã mua con tôm đó và đem thả về biển. 

Một hôm lái buôn họ Dương đi biển gặp bão, 

thuyền bị đắm, ông bám được vào một mảnh ván, 

theo sóng dạt vào bờ, khi nhìn kĩ lại thấy mảnh 

ván chính là con tôm mình đã từng cứu, bèn vái 

tạ, con tôm lặn trở về biển.181)

Những câu chuyện trên đều cho thấy bến 

thuyền thôn Động Hải có nguồn hải sản dồi dào, 

giúp cho ngư dân đánh bắt được nhiều sản vật 

quí hiếm của biển, đồng thời việc mua bán giao 

thương tại bến thuyền rất thịnh vượng nên luôn 

thu hút nhiều thương thuyền về đây.

181)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.94.

Hình 58. Lăng thờ Cá Ông của dân vùng biển Nhật Lệ
그림 58. 녓레 해안지역 주민의 고래 신을 모신 사당
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Khu vực thôn Động Hải hiện nay vẫn còn có 

dấu vết đặt xích sắt của quân đội chúa Nguyễn 

nhằm ngăn ngừa quân đội chúa Trịnh. 

Từ đầu thế kỉ 19, tham gia vào mạng lưới buôn 

bán, thu gom và tiêu thụ hàng hóa còn có hệ 

thống chợ quán đông đúc. Đại Nam nhất thống 

chí có viết về các chợ quán ở đây rất sầm uất 

như chợ Đại Phúc ở ven sông Nhật Lệ, tiếp giáp 

với khe nhỏ, bên cạnh có cầu, sau lưng có chùa, 

đường xá bằng phẳng, bốn mặt giao thông, khe 

suối giao lưu, thuyền ghe tụ tập, là một nơi đô 

hội... Ngoài ra, vì đầu thế kỉ 19 có dinh trấn thủ 

đóng ở đây nên còn có chợ Dinh Mười, chợ Phú 

Xá bán nhiều lưới đánh cá, chợ quán lúc nào 

cũng đông đúc.182) 

182)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.63.

옆쪽에 다리가 있고 뒤에는 절이 있으며 길은 평평하고 사

방이 통행로이며 시냇물이 합쳐져 배들이 모이는 큰 도

시를 이루었다. 또한 19세기 초에 이곳에 진므어이(Dinh 

Mười), 푸싸(Phú Xá) 시장이 생겨 고기잡이 그물을 많이 

팔았고 언제나 오가는 사람들로 넘쳤다.182)

182)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.63.
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Vùng đất Quảng Trị xưa thuộc châu Ma Linh 

và châu Ô của vương quốc Champa. Năm 1069, 

vua Chế Củ của Champa đã dâng ba châu Địa Lý, 

Ma Linh, Bố Chính để chuộc tội. Năm 1075 đời Lý 

Nhân Tông, châu Ma Linh được gọi là châu Minh 

Linh, tức khu vực sông Bến Hải. Năm 1306, vua 

Chế Mân của Champa dâng tặng hai châu Ô, châu 

Lý làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân của 

nhà Trần, thuộc khu vực phía nam Quảng Trị và 

Thừa Thiên Huế ngày nay.183) Trong đó, châu Ô 

được đổi là châu Thuận, bao gồm các huyện Hải 

Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ và thành phố Đông 

Hà ngày nay.

Quảng Trị có vị trí giáp biển, có hệ thống sông 

lớn gồm sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Cánh 

Hòm, sông Bến Hải, sông Sa Lung, sông Vĩnh 

Định,... đổ ra biển qua hai cửa chính là Cửa Tùng 

và Cửa Việt, tạo nên lộ trình giao thông thủy 

huyết mạch kết nối Quảng Trị với biển và các 

vùng lân cận. Bên các dòng sông này còn lưu giữ 

183)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.70,108.

꽝찌 지역은 옛날에 참파왕국의 마린(Ma Linh)주

와 오(Ô)주에 속한 땅이었다. 1069년에 참파의 쩨꾸 

왕은 디어리(Địa Lý)주, 마린주, 보찐주 이 세 개의 주

를 대월국에 바쳤다. 1075년 참파의 쩨먼 왕은 연이

어 오늘날 꽝찌성 남쪽 지역과 트어티엔후에에 해당

하는 오주와 리주 두개의 주를 쩐 왕조의 후옌쩐 공주

의 결혼 축하 선물로 바쳤다.183) 그 중에 오주는 투언

(Thuận)주로 명칭이 바뀌는데 오늘날의 하이랑(Hải 

Lăng)현, 찌에우퐁(Triệu Phong)현, 깜로(Cam Lộ)현

과 동하 시(市)이다.  

꽝찌성은 바다에 접하며 타익한강, 히에우(Hiếu)강, 

까인홈(Cánh Hòm)강, 벤하이(Bến Hải)강, 싸룽(Sa 

Lung)강, 빈딘(Vĩnh Định)강을 가지고 있으며, 이 강

들은 끄어뚱(Cửa Tùng)과 끄어비엣(Cửa Việt) 하구를 

통해 바다로 흘러가는데 이로써 꽝찌성을 바다 및 인근 

지역과 연결하는 수상 교통로가 형성되었다. 이 강의 

유역에는 8-11세기의 연대를 가진 참파 건축 유적이 많

이 남아있다. 

183)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.70, 108.

3.2. 꽝찌성 무역항3.2. �Thương cảng �
ở Quảng Trị
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nhiều dấu tích kiến trúc Champa có niên đại từ 

thế kỉ 8 đến thế kỉ 11. 

Quảng Trị với nhiều dải cát trắng, sỏi đá khô 

cằn, tuy nhiên nguồn sản vật rừng và biển vẫn rất 

phong phú. Đại Nam nhất thống chí có ghi chép 

về thổ sản ở vùng Quảng Trị: “hải sản, muối, trầm 

hương, kì nam, các loại gỗ quí như gỗ lim, dạ 

hương, chò chỉ, trắc mật,... lụa vải, lúa gạo, ý dĩ, 

ngũ cốc, sáp ong, mật ong, ngà voi, sừng tê, giấy, 

nón, trâu, hươu nai, dê, chim rừng,...”184)

Dựa trên địa hình có những cửa biển lớn và hệ 

thống nhánh sông dày đặc, cùng với nguồn sản vật 

của biển, của rừng phong phú là điều kiện hình 

thành nên những thương cảng trên vùng đất Quảng 

Trị, đem lại sự giao lưu kinh tế chính cho nội vùng.

184)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.298.

꽝찌성은 긴 백사장과 마른 자갈들이 주를 이루지만 

산림자원과 해양자원이 매우 풍부하다. 『대남일통지』

에 따르면 꽝찌 지역의 토산물은 “해산물, 소금, 기남

목, 목재, 히아신스, 망천수(다섯개의 꽃잎을 가진 가시 

열매나무), 달버시아 코친시네시스 등 고급 목재, 비단, 

쌀, 율무, 잡곡, 밀랍, 벌꿀, 상아, 코뿔소 뿔, 종이, 모

자, 물소, 사슴, 염소, 산새들”184)이다. 

넓은 해양과 인접하고 촘촘한 하천지류가 있는 지형 

및 바다와 숲의 풍부한 자원은 꽝찌 지역의 무역항 형

성 요건을 충족시켜 주었으며 나아가 이 지역이 주요 

경제 교류 지역이 되도록 해주었다.

184)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.298.

Hình 59. Vị trí thương cảng ở Quảng Trị
그림 59. 꽝찌성 무역항
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Cửa Tùng
끄어뚱 하구

Cửa Việt
끄어비엣 하구

Chợ Ái Tử
아이뜨 시장

Mai Xá - Phường Hàng
마이싸-프엉항 포구
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끄어뚱(Cửa Tùng)의 원래 

이름은 뚱루엇(Tùng Luật) 

마을에 위치한 끄어뚱루엇이

었다. 리 왕조 시대에는 민린

[Minh Linh, 18세기에 프랑스 

사람은 한월어 의미를 따라 혼상

(Hồn Sáng)항185)이라고 불렀다]이라고 불렸다. 역사가 레

꾸이돈은 ‘끄어뚱’으로 줄여 불렀다. 이는 벤하이(Bến 

Hải )강이 바다로 흘러나가는 하구로, 벤하이강은 오쟝

(Ô Giang)강, 벤호이(Bến Hói)강, 호이(Hồi)강이란 이

름을 가지고 있었다. 민르엉 마을 구간을 지나는 지류

가 있기 때문에 민르엉(Minh Lương)강으로도 불렸고 

민르엉 마을이 히엔르엉(Hiền Lương)으로 바뀌어 히

엔르엉강이라는 이름도 있었다. 이 강은 100km의 길

이로 강폭이 가장 넓은 곳이 약 200m에 달했다. 쯔엉

썬 산맥의 동쩐(Động Chân)산에서 발원하여 서-동 방

향으로 흘러가다 끄어뚱에서 바다로 흘러나간다. 벤하

이강의 하류부터 까인홈(Cánh Hòm)강으로 연결되어 

타익한강으로 흘러나간다. 

끄어비엣은 히에우강과 타익한강이 바다로 흘러가

는 하구이다. 타익한강은 꽝찌성의 가장 큰 강이다. 이 

강은 타익한 마을로 흘러가 타익한이라는 이름이 생겼

고 타익한강으로 이름을 바꾸어 타익한강이 공식명칭

이 되었다. 지역주민들은 주로 까이(Cái)강이라고 부른

다. 이 강은 닥크롱(Đak Krông)현의 크롱크랑(Krông 

Klang)시진(市鎭) 지역의 닥크롱강에서 발원하여 히에

우강[깜로강, 디에우응아오(Điếu Ngao)강]과 쟈도[Gia 

Độ, 자도(Dã Độ)] 삼거리에서 합류해 끄어비엣을 거쳐 

바다로 흘러나간다. 쟈롱 황제 시대에 측정한 타익한강

의 길이는 155km로 강폭이 가장 넓은 곳은 117발(약 6

척 물 깊이나 새끼의 길이 따위에 쓰임, 351m), 수심은 

1발(3m)이다. 민망 황제 17년(1836)에 구정(九鼎, 민망 

185)　�M.G.Dumoutier 「15세기 베트남 항구 지도에 입각한 연구」, 국립역사
박물관 서고 자료, p.53.

Cửa Tùng vốn có tên gọi 

là cửa Tùng Luật vì thuộc 

vị trí làng Tùng Luật. Thời 

Lý có tên là cửa Minh 

Linh (thế kỉ 18 người Pháp 

gọi là cảng Hồn Sáng,185) 

theo nghĩa Hán Việt). Lê Quý Đôn gọi tắt là Cửa 

Tùng. Đây là cửa biển do sông Bến Hải đổ ra biển. 

Sông Bến Hải còn có tên là sông Ô Giang, sông 

Bến Hói, sông Hồi, do có đoạn chảy qua làng Minh 

Lương nên cũng được gọi là sông Minh Lương, khi 

làng Minh Lương đổi tên là Hiền Lương thì sông 

mang tên là Hiền Lương. Sông dài 100km, nơi rộng 

nhất là 200m, bắt nguồn từ núi Động Chân của dãy 

Trường Sơn chảy theo hướng tây đông đổ ra biển 

qua Cửa Tùng. Từ hạ lưu của sông Bến Hải được 

nối với sông Cánh Hòm đổ vào sông Thạch Hãn. 

Cửa Việt là cửa biển do sông Hiếu và sông Thạch 

Hãn đổ ra biển. Sông Thạch Hãn là con sông 

lớn nhất của tỉnh Quảng Trị. Sông chảy qua làng 

Thạch Hàn nên có tên là sông Thạch Hàn, đến khi 

làng Thạch Hàn đổi tên là Thạch Hãn thì tên sông 

chính thức là Thạch Hãn, dân gian thường gọi là 

sông Cái. Sông bắt nguồn từ sông Đak Krông trên 

địa phận thị trấn Krông Klang của huyện Đakrông, 

hợp lưu với sông Hiếu (còn gọi là sông Cam Lộ, 

sông Điếu Ngao) ở ngã ba Gia Độ (Dã Độ), rồi chảy 

tiếp đổ ra biển qua Cửa Việt. Thời vua Gia Long 

cho đo đạc sông Thạch Hãn dài 155km, chỗ rộng 

nhất 117 tầm (351m), nước sâu 1 tầm (3m). Năm 

Minh Mệnh thứ 17 (1836) đúc cửu đỉnh, khắc hình 

tượng sông Thạch Hãn vào Thuần Ðỉnh. Năm Tự 

Đức thứ 3 (1850) liệt vào điển thờ”186)

185)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu dựa trên bản đồ hải cảng Việt 
Nam thế kỉ 15 (Étude sur un portulan Annamite du 15e siècle), 
tư liệu thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tr.53.

186)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.174.

1) �Cửa Tùng �
- Cửa Việt �
- Phó Hội �
- Mai Xá /�
Phường Hàng

1) �끄어뚱�
-끄어비엣�
-포호이�
-마이싸/프엉항
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황제가 중국 하나라의 구정을 따라 만든 9개의 솥)을 주조하

였는데, 순정(Thuần Đỉnh)에 타익한강의 형상을 새겨

넣었다. 뜨득(Tự Đức) 황제 3년(1850)에 종묘전에 배

열되었다.186)

옛 서적에 따르면 끄어비엣은 비엣카익(Việt 

Khách), 비엣하이(Việt Hải), 비엣옌(Việt Yên), 안비

엣(An Việt)과 같은 여러 이름이 있다. 

186)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.174.

Trong các thư tịch cổ, Cửa Việt còn có nhiều 

tên gọi khác nhau như cửa Việt Khách, cửa Việt 

Hải, cửa Việt Yên, cửa An Việt. Đại Nam nhất 

thống chí đã miêu tả cửa Việt: “Ở phía đông bắc 

huyện Đăng Xương, trước gọi là An Việt. Năm 

Minh Mệnh thứ 1 (1820) đổi tên là Việt Yên, cửa 

sông rộng 51 trượng linh, thủy triều lên sâu 1 

trượng 5 thước, thủy triều xuống sâu 1 trượng 1 

thước, ngoài cửa có một dải cát ngầm dài hơn 20 

dặm, lại có 7 ghềnh đá, gồm Ghềnh Xung, Ghềnh 

Hình 60. Cửa Tùng Luật (Minh Linh Môn) và Cửa Việt (Việt Môn) trong bản đồ hải cảng thế kỉ 15
그림 60. 끄어뚱루엇과 끄어비엣 지도(16호 항구지도)
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『대남일통지』에서는 끄어비엣을 다음과 같이 묘사

했다.

당쓰엉(Đăng Xương)현 동북부에 위치하며 안비엣이라고 

불렸다. 민망 황제 1년(1820) 비엣옌으로 이름을 바꾸었으

며 너비는 86.7m이고 만조 때 수심은 약 3.8m, 간조 때는 

약 2.1m이다. 바깥쪽에는 32km 이상의 대륙붕이 있고 7

개의 돌기둥이 있는데 쑹(Xung) 기둥, 응엄(Ngâm) 기둥, 

미에우(Miếu) 기둥, 짜우(Cháu) 기둥, 바랑(Ba Lăng) 기

둥, 하바(Hà Bá) 기둥, 찌후이(Chỉ Huy) 기둥이다.187)

거대한 두 개의 하구와 촘촘한 하천 체계의 장점 덕

분에 꽝찌는 참파 시대에서 대월국시대까지 여러 항구, 

187)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.209.

Ngâm, Ghềnh Miếu, Ghềnh Cháu, Ghềnh Ba 

Lăng, Ghềnh Hà Bá, Ghềnh Chỉ Huy.”187)

Có thể thấy, nhờ ưu thế của hệ thống các sông 

ngòi dày đặc và hai cửa biển lớn nên ở Quảng 

Trị đã hình thành hệ thống các bến thuyền, 

các chợ quán, trung tâm giao thương từ thời 

Champa đến Đại Việt, trong đó, Cửa Tùng và 

Cửa Việt là các thương cảng cửa ngõ của thương 

thuyền đến Quảng Trị, ngoài ra còn có các bến 

thuyền, tiểu cảng, trung tâm buôn bán ở Mai 

Xá-Phường Hàng, Phó Hội-Hà Tây, chợ Phiên 

Cam Lộ,... cùng góp phần tạo nên các tuyến giao 

thương chính.

187)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.209.

Hình 61. Cửa Việt
그림 61. 끄어비엣 하구
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시장, 교역의 중심지를 형성했고 그 중에 끄어뚱과 끄

어비엣은 꽝찌 지역에 오는 상선의 관문 무역항이었으

며 그 밖에도 마이싸(Mai Xá)-프엉항(Phường Hàng), 

포호이(Phó Hội)-하떠이(Hà Tây)의 상업중심지, 선착

장, 소항구와 비엔깜로(hiên Cam Lộ) 시장 등이 주요 

교역망을 형성하는 데에 기여하였다.

수로선 이외에 육로선 또한 해안지역과 따오이(Tà 

Ôi), 브루(Bru)-반끼에우(Vân Kiều)와 같은 소수 민족

의 고산지역, 라오스와 캄보디아의 고산마을 등을 연

결하는 9번 길이다. 이 지역들은 바다에서 멀리 떨어져 

있어 베트남인들과 소금, 해산물, 건어물, 철기용구, 쟁

기날, 천 등의 물품의 수요가 있었다. 또한 각 소수민

족은 베트남인들의 소금과 해산물로 은, 징, 술독, 구리

솥을 바꾸기 위해 서로 교류했다. 반대로 고산지역 사

Bên cạnh tuyến đường thủy, còn có tuyến 

đường bộ là đường 9 kết nối vùng duyên hải với 

các dân tộc thiểu số vùng cao như Tà Ôi, Bru-

Vân Kiều,... và các bản làng của Lào, Cao Miên. 

Vì những khu vực này xa biển, họ thường có nhu 

cầu đổi lấy muối, hải sản, cá khô, đồ công cụ sắt, 

lưỡi cuốc, vải,... của người Việt. Ngoài ra, những 

người dân tộc thiểu số cũng trao đổi hàng hóa với 

nhau bằng muối, hải sản của người Việt để đổi lấy 

bạc, chiêng, ché, nồi đồng, thanh la,... Ngược lại, 

người miền cao khai thác các sản phẩm lâm sản, 

gia súc, gia cầm, hàng thủ công như quế, mật ong, 

sáp ong, trầm hương, tốc hương, sa nhân, nhựa 

thông, lợn, ngựa, trâu, ngà voi, sừng tê, xương hổ, 

gấm dệt,... bán cho các lái thương. Các mặt hàng 

được mua hoặc đổi hàng lấy hàng tại các bản làng 
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람들은 계피, 굴, 밀랍, 백단향, 침향, 사인, 송진, 돼지, 

말, 물소, 상아, 코뿔소 뿔, 호랑이뼈, 비단 등의 임산물, 

가축, 가금류, 수공예품을 개발하여 행상인들에게 팔았

다. 이 품목들은 고산지역 산간벽촌에서 구매되거나 물

물교환 하여 9번 길을 따라 선착장에 모였고 수로나 육

로를 따라 주요 항구와 시장으로 옮겨졌다. 

이 수로와 육로체계로 꽝찌 지역에 주요 교역로가 

형성되었다. 

벤하이강 북쪽 기슭에 위치한 끄어뚱항은 꼬루이(Cổ 

Lũy)성(城)과 가까웠다. 꼬루이성을 건설한 것은 마린

주의 정치, 경제, 상업의 중심지와 주요 행정 중심지를 

연결하는 목적으로 히엔르엉강으로 성을 둘러싸도록 

건설하였다. 정치와 경제중심지가 세워지자 이곳의 항

구는 더 철저하게 개발되었다.

1990년대에 시행된 쩐꾸옥브엉(Trần Quốc 

Vượng) 교수팀의 끄어뚱루엇(cửa Tùng Luật, 현재 

끄어뚱에서 2km 떨어진 곳에 위치) 유적의 조사에서 각

종 도자기가 매장된 밭이 발견되었는데 거기서 참파 

도자기, 대월국의 레-막 왕조 시대의 도자기와 중국의 

당-송-명-청 시대의 도자기가 출토되었으며 번돈(Vân 

Đồn), 호이안 국제무역항에 있는 것과 똑같은 옛 우물

vùng cao theo tuyến đường 9 đưa về tập kết ở bến 

thuyền, sau đó theo đường thủy hoặc đường bộ 

đưa về các bến thuyền, chợ trung tâm.

Dựa theo hệ thống các tuyến đường thủy và 

đường bộ đã hình thành nên các tuyến giao 

thương quan trọng của vùng Quảng Trị. 

Cảng Cửa Tùng nằm ở bờ bắc sông Bến Hải, 

gần kề với thành Cổ Lũy. Việc xây dựng thành Cổ 

Lũy có sông Hiền Lương làm hào thành bao bọc là 

nhằm tạo ra công trình lỵ sở hành chính gắn kết 

với trung tâm thị tứ, trung tâm kinh tế, chính trị 

của châu Ma Linh. Do có trung tâm kinh tế chính 

trị nên bến cảng ở đây được khai thác triệt để hơn. 

Theo kết quả nghiên cứu khảo sát của nhóm cố 

giáo sư Trần Quốc Vượng vào những năm 1990s ở 

cửa Tùng Luật (nay cách Cửa Tùng 2km), đã phát 

hiện một bãi dày đặc gốm sứ các loại, bao gồm 

gốm Champa, gốm Lê-Mạc của Đại Việt, gốm các 

đời Đường-Tống-Minh-Thanh của Trung Hoa,... 

cùng các giếng cổ y như ở các cảng biển quốc tế 

Vân Đồn, Hội An.188)

188)　�Trần Quốc Vượng, Vài suy nghĩ về văn hóa Quảng Trị cổ in 
trong Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, Nxb Văn hóa Dân tộc-Tạp 
chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 1998, tr.357.

Hình 62. Cảng Cửa Tùng 
그림 62. 끄어뚱 무역항
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들도 발견되었다.188)

끄어뚱은 참파와 대월국 시대에 발전된 무역항이었

음을 알 수 있으며, 북쪽의 바잔(Bazan)적토 언덕에 둘

러싸인 끄어뚱은 폭풍을 피해 배들이 정박할 수 있는 

좋은 조건을 갖추었고 동시에 물품을 집결시키고 환적

하며 거래하면서 긴 항해를 위한 식수를 얻을 수 있는 

곳이었다. 끄어뚱에서부터 각 행상인은 벤하이강, 싸룽

강, 까인홈강을 따라가서 여러 곳의 상품을 가져왔다.

타익한강의 강줄기에 있는 끄어비엣은 매우 중요한 

역할을 담당했다. 고고학 연구조사 결과에 따르면 타익

한강 변에서 수많은 도자기와 옛 참파 우물의 흔적이 

발견되었다. 특히 끄어비엣 근처 포호이[Phố Hội, 하떠

이(Hà Tây)]항에서 숨겨진 수 톤에 달하는 중국 동전과 

베트남, 일본 화폐까지 발견되었는데 이점은 외국 상인

들과 수세기에 걸친 무역 활동이 있었음을 증명해준다. 

이 동전의 많은 양은 현재 꽝찌(Quảng Trị) 박물관에 

전시되어 있다.

참파 시대에 끄어비엣은 항상 꽝찌 지역에 교역하러 

오는 선박들을 매료시키는 관문이었다. 옛 참파인은 끄

188)　�쩐꾸옥브엉, 「옛 꽝찌 문화 소고」, 『베트남 문화지의 눈높이』, 민족문화
출판사, 하노이, 1998, p.357.

Có thể thấy, Cửa Tùng là một thương cảng biển 

phát triển vào thời Champa và Đại Việt. Vị trí Cửa 

Tùng được che chắn bởi dãy đồi đất đỏ bazan ở 

phía bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền 

neo đậu tránh gió bão, đồng thời tập kết, trung 

chuyển, trao đổi hàng hóa, lấy nước ngọt cho 

các chuyến đi biển dài ngày. Từ Cửa Tùng các lái 

thương có thể theo sông Bến Hải, sông Sa Lung, 

sông Cánh Hòm đi thu gom hàng hóa ở các nơi 

đổ về.

Cửa Việt với dòng sông Thạch Hãn đóng vai 

trò vô cùng quan trọng. Theo các kết quả điều tra 

nghiên cứu khảo cổ học cho biết, nhiều dấu vết 

gốm sứ đã được tìm thấy bên bờ sông Thạch Hãn 

cùng các giếng cổ của Champa. Đặc biệt, hàng 

tấn tiền kim loại cổ của Trung Quốc, có cả tiền 

Việt Nam, tiền Nhật Bản được phát hiện chôn 

giấu ở cảng Phố Hội/Hà Tây gần Cửa Việt, điều 

này chứng minh hoạt động giao thương xuyên 

suốt nhiều thời kỳ với sự tham gia của các thương 

nhân ngoại quốc. Một số lượng lớn tiền đồng hiện 

đang lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Trị. 

Hình 63. Bình gốm thời Đường và nhiều tiền kim loại Trung Quốc, Việt Nam tìm thấy bên khu vực sông Thạch Hãn gần Cửa Tùng, Cửa Việt (hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Trị)
그림 63. 끄어비엣, 끄어뚱 근처 타익한강 유역에서 발견된 많은 당나라시대 도기와 중국금속화폐 
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어비엣을 쁘야르(Vvyar)라고 불렀다.189)

이 지역이 공식적으로 대월국의 영토가 되었을 때 

쩐-레-응우옌 왕조는 끄어비엣 지역의 안보정책과 더

불어 경제발전 정책을 시행하였다. 끄어비엣의 양쪽 편

에는 각 시기에 모두 군사 경계 초소가 있었으며 끄어

비엣의 남쪽 기슭에는 세금 징수처와 세관을 세워 수

출입무역과 선박들의 항구출입을 관리하였다.[현 뚜언

(Tuần) 마을과 비엔퐁(Biên Phòng) 초소에 속함]

1558년부터 응우옌호앙(Nguyễn Hoàng) 군주는 투

언호아땅을 지키고자 당쓰엉(Đăng Xương)현에 속한 

아이뜨(Ái Tử, 1558-1570)에 궁을 세우고 후에 그곳에

서 2km 떨어진 짜밧(Trà Bát)궁으로 옮겨갔다.(1570-

1600) 그 이후에는 다시 짜밧 마을[현 꽝찌성, 찌에우

퐁(Triệu Phong)현, 찌에우쟝(Triệu Giang)촌, 짜리

엔(Trà Liên) 마을에 속함]에 있는 진깟(Dinh Cát) 지

역(1600-1626)으로 옮겼다. 이곳들은 모두 타익한강에 

가까운 곳들이어서 교통이 편리했다. 아이뜨-짜밧(Trà 

189)　�쩐끼프엉, 「11세기와 15세기경 베트남 중부지역 점성 고대왕국의 북부
에 속한 소왕국 국호 탐구 첫걸음」, 아시아연구원 소논문, 싱가폴 국립
대학교, 2004.

Có thể nói, dưới thời Champa, Cửa Việt luôn 

là cửa ngõ thu hút tàu thuyền đến với Quảng Trị 

giao thương. Người Champa xưa gọi Cửa Việt là 

Vvyar.189)

Khi vùng đất này chính thức trở thành lãnh thổ 

Đại Việt, các triều Trần-Lê-Nguyễn đã áp dụng 

các chính sách phát triển kinh tế cũng như bảo 

vệ an ninh quốc phòng ở khu vực Cửa Việt. Ở hai 

bên Cửa Việt các thời kỳ đều có các các đồn binh 

đóng giữ để canh gác, ở phía bờ nam Cửa Việt 

luôn có đặt trạm thuế quan, phòng thương chánh 

nhằm quản lý việc xuất nhập khẩu thương mại và 

tàu thuyền ra vào cảng (nay thuộc xóm Tuần và 

đồn Biên Phòng).

Từ năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ 

vùng đất Thuận Hóa, lập dinh ở Ái Tử (1558-1570) 

thuộc huyện Đăng Xương, sau chuyển về dinh Trà 

Bát (1570-1600) cách đó 2km, và chuyển đến Dinh 

Cát (1600-1626) đều ở làng Trà Bát (nay thuộc làng 

Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị), đều là các vị trí gần sông Thạch Hãn, 

thuận tiện cho giao thông đi lại. Trong suốt 68 

năm trên vùng đất Ái Tử - Trà Bát có lỵ sở, dinh 

thự phủ chúa Nguyễn dẫn đến sự ra đời của đồn 

binh, bến cảng, kho tàng, chợ quán, phục vụ nhu 

yếu phẩm cho quan quân. 

Từ Cửa Việt theo sông Thạch Hãn và sông Hiếu 

hình thành một loạt các bến cảng, tiểu cảng, 

trung tâm giao thương, chợ quán.

Phía bờ bắc sông Thạch Hãn có trung tâm cảng 

thị Mai Xá-Phường Hàng, cách Cửa Việt khoảng 

3km, nằm trên địa phận làng Mai Xá, xã Gio 

Mai, huyện Gio Linh, tiếp giáp với sông Mai Xá là 

nhánh của sông Thạch Hãn và sông Cánh Hòm. 

189)　�Trần Kỳ Phương, Bước đầu xác định danh hiệu các tiểu vương 
quốc thuộc miền Bắc vương quốc cổ Chiêm Thành tại miền 
Trung Việt Nam khoảng thế kỉ 11 và 15, tiểu luận Viện nghiên 
cứu châu Á, ĐHQG Singapore, 2004. 

Hình 64. Dấu tích bến Mai Xá-Phường Hàng
그림 64. 마이싸-프엉항 항의 흔적
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Bát)에 행정중심지와 응우옌 군주의 궁이 있었던 총 68

년의 기간 동안 이곳에 군대 병영, 항구, 저장창고, 시

장이 세워져 군의 필요를 충족시켰다.

끄어비엣에서 타익한강과 히에우강을 따라 수많은 

항구, 포구, 교통중심지, 시장들이 형성되었다.

타익한강 북쪽 기슭에는 끄어비엣으로 부터 약 3km 

떨어진 곳에 죠린(Gio Linh)현, 죠마이(Gio Mai) 촌, 

마이사(Mai Xá) 마을에 마이싸-프엉항이 있었는데 타

익한강과 까인홈강의 지류인 마이싸강과 접한 곳이다.  

까인홈강 변(죠린현)에 하쭝(Hà Trung) 사원의 비

석에 기록된 자료가 프랑스인 Hubert와 인도의 학자 

Majumda에 의해 연구되고 번역되었다. 그 내용에 따

르면 인드라칸테크바라 사원(하쭝사원)은 인드라푸라 

왕조의 말기인 사카력 838년(918년)에 세워졌다. 비

석의 내용은 9-10세기의 하쭝 마을을 중심으로 한 나

바프(Navap)라는 이름을 가진 참파의 고대 도시에 대

해 씌어 있다. 또한 이곳에는 크라웅트라파욱(Kraung 

Trapauk)이라는 이름을 가진 큰 강이 있었는데 이 강

Theo tài liệu bia kí ở đền tháp Hà Trung bên 

sông Cánh Hòm (huyện Gio Linh) đã được học 

giả người Pháp là Hubert và học giả người Ấn Độ 

là Majumda nghiên cứu và biên dịch, xác nhận 

nội dung xây ngôi đền Indrakantecvara (đền Hà 

Trung) vào năm 838 saka (năm 918), giai đoạn 

cuối của vương triều Indrapura. Nội dung bia nói 

về một đô thị của Chăm có tên là Navap với trung 

tâm là làng Hà Trung của thế kỉ 9-10, ở đây có con 

sông lớn tên là Kraung Trapauk, đó chính là sông 

Thạch Hãn.190)

Như vậy, Mai Xá có lẽ đã có các hoạt động giao 

thương trên bến dưới thuyền từ thời Champa. Có 

giai đoạn bến cảng này bị hạn chế hoạt động giao 

thương do hệ thống sông Mai Xá và sông Cánh 

Hòm bị cát đùn lấp.

Từ thế kỉ 17, các con sông này đều được nạo 

vét như năm 1651, chúa Nguyễn Phúc Tần đã cho 

nạo vét tuyến kênh Hàm ở đoạn Bàu Phố (còn gọi 

190)　�Yến Thọ, Các trục sông thiêng vùng Quảng Trị dưới thời 
Champa, Tạp chí Cửa Việt số 269, 2017, tr.79.
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이 바로 타익한강이다.190)

이렇게 마이사항은 아마도 참파시대부터 해상 무역

활동에 참여했을 것으로 추정되는데 항구는 한 때 마이

싸강과 까인홈강이 토사에 막혀 무역활동이 제한되기

도 하였다.

이 강은 17세기부터 준설되기 시작했다. 1651년 응

응우옌푹떤(Nguyễn Phúc Tần)이 바우포(Bàu Phố) 

구간[바오포(Bào Phố), 껌포(Cẩm Phố)]에 함(Hàm) 

운하를 준설하게 했다. 1681년 응우옌 군주는 마이싸

에서 꽌니하(Quán Nhị Hà) 포구까지 운하를 파서 이

동과 교통을 편리하게 하였으며 한 달 후 공사가 끝나

자 상인들이 자유로이 오갔고 같은 해에 상업의 발전을 

위해 마이싸항을 건설하였다.191)

실제로 응우옌 군주 시대에 까인홈강을 준설하여 마

이싸-프엉항 무역항이 발전하게 되었지만 옛 참파항을 

계승하는 기반도 여전히 유지하였다.

190)　�옌토, 「참파시대 꽝찌지역의 신성한 강」, 『끄어비엣 잡지』 제269호, 
2017, p.79.

191)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.182.

là Bào Phố, Cẩm Phố, Cẩm Phổ. Năm 1681, chúa 

Nguyễn đã cho đào kênh từ Mai Xá đến bến Quán 

Nhị Hà để tiện giao thông đi lại, một tháng thì 

xong, người buôn bán đi lại thuận tiện, cũng năm 

này cho mở cảng Mai Xá để phát triển buôn bán.191)

Thực tế là đến thời chúa Nguyễn cho nạo vét 

sông Cánh Hòm và phát triển thương cảng Mai 

Xá-Phường Hàng, vẫn dựa trên cơ sở kế thừa cảng 

Champa xưa.

Vị trí của bến cảng sông Mai Xá với chợ Mai 

Xá vô cùng thuận lợi, có thể thu hút tàu thuyền 

vào từ Cửa Việt, có thể thông với sông Bến Hải 

qua sông Cánh Hòm, kết nối với Quảng Bình qua 

kênh Sen, thông qua sông Hiếu và con đường 9 

mà đi lên vùng cao, qua sông Thạch Hãn và chi 

lưu Vĩnh Định mà vào Thừa Thiên Huế. 

Cũng ngay gần Mai Xá, bên sông Cánh Hòm là 

địa điểm Cẩm Phổ. Đây có thể là bến phố buôn 

191)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.182.

Hình 65. Làng Phú Hội nơi sông Cụt
그림 65. 꿋강의 푸호이 마을
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마이싸 항구와 마이싸 시장의 위치는 매우 편리하여 

끄어비엣으로 들어온 많은 선박들을 유치하였고 까인

홈강을 따라 벤하이강으로 통하였으며 샌(Sen) 운하를 

지나 꽝빈으로 연결되고 히에우강과 9번길을 통해 산

간지역으로 이동할 수 있었으며 타익한강과 빈딘 지류

를 통해 트어티엔후에 지역에 도달할 수 있었다. 

마이싸항과 까인홈강 변에서 아주 가까운 곳에 껌

포 지역이 있는데 이곳은 마이싸와 함께 상업이 발전

된 거리이다. 

마이싸항의 무역활동과 더불어 바익꺼우(Bạch 

Câu), 마이싸-프엉항 시장과 같은 여러 시장도 함께 발

전하였다. 마이싸 시장은 프엉항이라고도 불리는데 이 

지명은 ‘상품이 모이며 하역되고 교류되는 곳’이라는 

의미를 지니고 있다.

오늘날에도 마이싸와 프엉항 마을 등 옛 지역의 흔

적이 남아있다. 

타익한강 남쪽 기슭의 다른 무역로는 끄어비엣-푸호

이-하떠이항과 하떠이 시장, 쭈어(Chùa) 시장, 쟈도 시

장, 투언 시장, 아이뜨 시장, 싸이(Sãi) 시장 등 주변의 

수많은 시장으로 연결된다. 

푸호이는 프엉마인(Phường Mành)이라는 이름을 

가지고 있는데 이는 해안 마을로 타익한강과 꿋(Cụt)

강에 접하며 끄어비엣에서 가깝다. 푸호이 마을의 북

쪽의 한 모서리는 꿋강과 타익한강이 서로 합류하는 

지점으로 하바[Hà Bá, 하떠이(Hà Tây)]마을에 속하는 

뚜언(Tuần)이라고 불리는 작은 촌락이 있다. 이곳에

는 군대 초소와 세관, 무역관리소가 있었다. 16-18세

기에 푸호이 마을은 푸루이(Phụ Lũy)라는 이름을 가

졌는데 그 의미는 해양 관문을 지키는 병영이라는 뜻

이고, 이곳이 상선에 화물을 운반하는 짐꾼조합의 장

소라는 의미이기도 하다.192) 19세기에 이 마을은 포호

이(Phó Hội)라는 이름으로 불렸는데 발전된 상업항과 

192)　�옌토, 「푸/포호이 마을 역사로 보는 베트남 무역항」, 『끄어비엣 잡지』 
제196호, 2011, p.94.

bán phát triển cùng với Mai Xá.

Cùng với hoạt động giao thương của bến Mai 

Xá là sự tham gia của các khu chợ như chợ Bạch 

Câu, chợ Mai Xá-Phường Hàng. Chợ Mai Xá còn 

có tên là chợ Phường Hàng, có nghĩa là nơi tập 

kết, bốc dỡ, trao đổi hàng hóa.

Ngày nay, vẫn còn dấu vết của các địa danh 

như làng Mai Xá Thị và Phường Hàng.

Một tuyến khác ở phía bờ nam sông Thạch 

Hãn là cụm cảng Cửa Việt - bến Phú Hội - Hà Tây 

cùng với một loạt chợ quán xung quanh như chợ 

Hà Tây, chợ Chùa, chợ Gia Độ, chợ Thuận, chợ Ái 

Tử, chợ Sãi.

Phú Hội còn có tên là Phường Mành, là một 

làng ven biển, giáp sông Thạch Hãn và sông Cụt, 

gần Cửa Việt. Ở góc phía bắc làng Phú Hội nơi 

sông Cụt và sông Thạch Hãn hợp lưu có một xóm 

nhỏ gọi là xóm Tuần thuộc địa phận làng Hà Bá 

(tức Hà Tây), là khu vực đặt đồn binh, trạm thuế 

quan, phòng quản lý thương mại. Từ thế kỉ 16-

18, làng Phú Hội có tên gọi là Phụ Lũy, ý chỉ đồn 

binh trấn giữ cửa biển, đồng thời có thể mang ý 

nghĩa nơi đây có nhóm phu khuân vác hàng hóa 

trên bến thuyền cho các tàu buôn.192) Thế kỉ 19, 

làng được gọi tên là Phó Hội, có lẽ là cách đọc 

theo Phố Hội hàm nghĩa chỉ nơi thị tứ phố cảng 

buôn bán sầm uất. 

Đoạn sông Cụt dài khoảng 500m là dấu vết còn 

lại của đầm Hà Bá. Do vị trí nằm gần cửa biển, 

lòng sông rộng, kín gió nên khu vực sông Cụt - 

đầm Hà Bá đã trở thành địa điểm cho tàu thuyền 

đi vào từ Cửa Việt neo đậu tránh gió bão. Có thể 

thấy, nơi đây chính là trung tâm giao thương có 

bến thuyền, gần phố cảng Phó Hội, có trạm thuế 

tàu bè, thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu, lại gần 

192)　�Yến Thọ, Thương cảng cửa Việt trong lịch sử nhìn từ làng Phú/
Phó Hội, Tạp chí Cửa Việt số 196, 2011, tr.94.
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거리라는 뜻을 함축한 포호이를 따라 읽는 것으로 추

정된다. 

꿋강 구간은 길이가 약 500m이며 나머지는 하바

(Hà Bá) 늪이다. 하구에 가깝고 강폭이 넓으며 바람

을 막아 주는 지형에 위치하여 꿋강-하바늪 유역은 

끄어비엣부터 들어온 각 선박이 폭풍에 대피하는 정

박지가 되었다. 이곳은 항구를 보유한 포호이항 지구

에서 가까운 상업 중심지로 선박 세금 징수처가 있었

고 선박이 정박하기 편했으며 끄어비엣 해구(海口)에

서도 가까웠다. 

타익한강을 따라 분포된 다수의 항구, 포구, 그리고 

하떠이시장, 쭈어시장, 싸이시장, 아이뜨시장, 투언시

장 등 여러 시장 등지에도 역시 주요 무역항을 위한 상

품들이 집하되어 무역활동에 참여하였다.

끄어비엣에서 타익한강을 따라 바롱(Ba Lòng)강에 

이르면 타익한강 남쪽 기슭쪽에 벤쩜(Bến Trấm)이라

는 곳이 나오는데, 이곳은 산간지역 벽촌마을에서 물품

을 집결하고 중계하는 곳이었다. 벤쩜에서 행상인들은 

육로나 수로로 상품을 싣고 끄어비엣이나 주변의 주요 

항구로 갔다. 16세기 응우옌 군주 시대에 벤쩜 지역의 

남쪽 비엔끼에우(Viên Kiệu)강에 세금을 징수하는 순

찰소가 생겼는데 이곳은 19세기 쟈롱 황제 시대에 철거

되었다. 상류쪽 마이록(Mai Lộc) 마을에는 응우옌 군

주 시대에 응으끄억(Ngưu Cước) 세금징수 순찰소[쩐

쩌우(Chân Trâu) 순찰]를 세웠다.193)

참파시대부터 형성된 또 다른 무역로 중 하나는 끄어

비엣에서 타익한강, 히에우강 및 9번길을 따라 산간지

역의 소수민족과 라오스 중남부 민족과 교역하는 깜로

(Cam Lộ) 시장을 통과하는 길이다. 깜로 시장은 산림

과 평야 그리고 해양의 진귀한 상품이 서로 모여 교류

되는 장소였다. 

16세기 응우옌 군주 시대에 깜로 시장은 지속적으로 

193)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.203.

kề với hải khẩu Cửa Việt.

Đi tiếp dòng sông Thạch Hãn là một loạt các 

bến thuyền, tiểu cảng, chợ quán tham gia vào 

hoạt động thu gom, tập kết hàng hóa cho các 

thương cảng trung tâm như chợ Hà Tây, chợ 

Chùa, chợ Sãi, chợ Ái Tử, chợ Thuận.

Một tuyến từ Cửa Việt theo sông Thạch Hãn 

đến sông Ba Lòng có Bến Trấm phía bờ nam sông 

Thạch Hãn là một trạm trung chuyển, thu gom, 

tập kết hàng hóa từ các bản làng miền núi. Từ 

Bến Trấm, các lái thương có thể đi bằng đường bộ 

và đường thủy chở hàng hóa về Cửa Việt hoặc các 

trung tâm bến thuyền xung quanh. Ở phía nam 

khu vực Bến Trấm, đến thời chúa Nguyễn thế kỉ 

16 có đặt sở tuần thu thuế đường sông Viên Kiệu, 

đến thời vua Gia Long đầu thế kỉ 19 thì dỡ bỏ. 

Dịch lên phía thượng nguồn, thời chúa Nguyễn 

cũng có đặt trạm thuế Tuần Ngưu Cước (tuần 

Chân Trâu) ở phường Mai Lộc.193)

Một tuyến quan trọng nữa được hình thành từ 

thời Champa, đó là từ Cửa Việt theo sông Thạch 

Hãn, sông Hiếu và con đường 9 thượng đạo thông 

qua chợ Cam Lộ mà buôn bán với các dân tộc 

thiểu số miền núi và miền Trung Lào và Hạ Lào. 

Chợ Cam Lộ giữ vai trò trung gian, tập trung 

nhiều hàng hóa quý từ rừng, đồng bằng và biển 

cả bán cho các thương đoàn.

Đến thời chúa Nguyễn từ thế kỉ 16, khu chợ 

Cam Lộ được tiếp tục phát huy. Các nguồn hàng 

được trung chuyển, trao đổi tại các điểm chợ và 

theo thuyền nhỏ chở tới các thuyền buôn lớn đậu 

tại các bến cảng Cửa Việt, Mai Xá, Phố Hội, rồi 

đưa về tập kết ở các cảng gần dinh phủ chúa.

Lê Quý Đôn đã miêu tả vị trí thuận lợi của Cam 

Lộ: “Xã Cam Lộ huyện Đăng Xương ở thượng lưu 

193)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr..203.
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발전하였다. 상품과 물자는 시장의 각 구역에서 교환

되어 작은 배에 실려 끄어비엣, 마이싸, 포호이 등 주요 

상업항으로 가는 거대 상선에 옮겨져 응우옌 군주의 궁

이 있는 주요 항구에 모였다. 

레꾸이돈은 깜로의 편리한 위치에 대해 다음과 같이 

묘사한다. 

디에우응아오(Điếu Ngao)강 상류의 당쓰엉현 깜로촌은 

아래로 끄어비엣과 통하고 위로는 아이라오(Ai Lao, 라

오스) 땅의 싸이(Sái) 지역에 이어진다. 만(Mán)족의 길

은 모두 그곳으로부터 뻗어나간다. 멀리는 락호안(Lạc 

Hoàn)국, 반뜨엉(Vạn Tượng)국과 쩐닌(Trấn Ninh)부, 

꾸이헙(Quỳ Hợp)주 등 라오스의 각 부락들로 통하는 길

이 있어 매우 요충지이다. 깜로사부터 하룻길을 가면 안캉

(An Khang) 마을이며 그곳에는 순찰소가 있는데 바쟝(Ba 

Giăng) 순찰소라고 부르거나 히에우쟝(Hiếu Giang) 초소

라고 부른다…그 순찰소부터 이틀 반나절을 가면 아이라

오국 땅의 까이강 변이다… 깜로촌으로부터 히에우쟝초소

까지 가면 하루가 꼬박 걸린다. 히에우쟝부터 탁마(Thác 

Ma)산에 오르면 하룻길이며, 깜로에서 자도(Dạ Độ) 삼거

리까지 내려가면 하룻길이고, 자도에서 끄어비엣까지 내

려가는 것이 반나절이다. 산으로 가는 길과 바다로 가는 

sông Điếu Ngao, dưới thông với Cửa Việt, trên tiếp 

với các sách nguồn Sái đất Ai Lao, đường sá của 

dân Man đều ra từ đấy. Ở xa thì nước Lạc Hoàn, 

nước Vạn Tượng, phủ Trấn Ninh, châu Quỳ Hợp, 

các bộ lạc Lào đều có đường thông đến đấy, rất là 

xung yếu. Từ xã ấy vào một ngày đến phường An 

Khang, có sở tuần, gọi là tuần Ba Giăng, cũng gọi 

là đồn Hiếu Giang… Từ tuần ấy đi hai ngày rưỡi 

đến đất nước Ai Lao bên sông Cái … Từ xã Cam 

Lộ đi lên tuần Hiếu Giang hết một ngày. Từ Hiếu 

Giang đi lên đầu nguồn núi Thác Ma một ngày, 

từ Cam Lộ xuống ngã ba bến Dạ Độ một ngày, 

từ bến Dạ Độ xuống Cửa Việt nửa ngày, lên rừng 

xuống biển hai đường giống nhau.”194)

Như vậy là Cam Lộ nằm ở vị trí trung gian giữa 

khu vực miền núi của người Thượng và người Lào 

với cảng biển Cửa Việt, trên giao lộ của cả đường 

bộ và đường thủy. Đây là điều kiện thuận lợi không 

chỉ cho các thương nhân thu gom nguồn hàng 

thuận lợi mà vận chuyển hàng về các bến thuyền, 

bến chợ, cảng thị miền xuôi cũng rất dễ dàng.

Theo Li Tana cho biết: “Con đường thương 

194)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.33.

Hình 66. Chợ Cam Lộ bên sông Hiếu
그림 66. 히에우강 옆에 위치한 깜로 시장
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길 두 길이(걸리는 시간이) 비슷하다.194)

깜로는 소수민족과 라오스인이 주로 거주하는 산간

지역과 끄어비엣항 중간에 위치하는 요충지로 육로와 

수로 두 길 모두의 길목에 있다. 이는 상인들이 산간지

역에 물품을 구하러 가는 것에 편리할 뿐만 아니라 평

야지역의 각 항구, 시장, 주요 무역항으로 물자를 보낼 

때도 매우 좋은 조건이다. 

리타나는 “아이라오 고개를 넘어 메콩강에서부터 꽝

찌 해안으로 가는 초입의 당쫑에서 가장 중요한 무역로

에는 깜로 시진에 집중되어 있고 이 길은 끄어비엣항으

로 내려가 라오바오(Lao Bảo)로 이어진다. 이는 투언

호아지역에서 가장 붐비는 무역로이다. 이곳에서 사람

들은 서쪽의 사반나켓, 서남쪽의 캠마르트와 서북쪽에 

묵다한에 쉽게 갈 수 있다. 이 길이 바로 비엔티안이 후

에에 조공을 바치러 가기위해 사용했던 길이었다고 할 

수 있다.”195)고 하였다.

깜로 시장은 유리한 입지조건을 갖추어 평야의 베트

남인과 산간지역의 소수 민족들 간의 물자 교류에 매우 

지대한 역할을 담당한 지역이다. 산간지역의 상품은 항

상 상인들에게 매력적인 상품이었지만 산세와 지형이 

험하여 상인들은 산간지역 사람들과 직접 왕래할 수가 

없었다. 그래서 그들은 상품을 모으기 위해 중계지점

인 지역시장을 찾아야 했는데 깜로시장이 바로 여러 상

단이 편리하게 그들의 수요를 충족시킬 수 있었던 매우 

적합한 중계 시장들 중 하나였던 것이다.

16-18세기 깜로시장의 거래는 매우 활발했다. 레꾸

이돈은 다음과 같이 묘사했다. 

깜로 서쪽에는 상인들이 찾는 이행나무가 재배된다… 히

에우강 좌우 양쪽에는 농사를 짓고 가축을 기르며 거주

하는 주민들이 매우 많다. 상인들은 주로 소금, 젓갈, 건

194)　�레꾸이돈, 응오럽찌 번역, 『무변잡록』, 하노이종합대학교, 1959, p.33.

195)　�리타나, 응우옌응이 번역, 『당쫑 지역의 17-18세기 베트남 경제-사회 
사』, 젊은 출판사, 1999, p.175.

mại quan trọng nhất ở Đàng Trong vào buổi đầu 

chạy qua đèo Ai Lao, từ sông Mekong tới bờ biển 

gần Quảng Trị, tập trung ở thị trấn Cam Lộ, con 

đường này xuôi xuống cảng Cửa Việt và kéo lên 

Lao Bảo. Đây là con đường thương mại nhộn nhịp 

nhất vùng Thuận Hóa. Từ đây người ta có thể dễ 

dàng đến Savanakhet ở phía tây, hay Khemmart ở 

tây nam, hoặc Mukdaha phía tây bắc. Rất có thể 

đây cũng là con đường Vientian sử dụng để đến 

Huế triều cống.”195)

Có thể nói, chợ Cam Lộ với vị trí thuận lợi 

đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc 

thu gom, tập kết, trung chuyển, buôn bán hàng 

hóa giữa người Việt ở miền xuôi và người Thượng 

ở miền núi. Mặc dù nguồn hàng hóa mà người 

Thượng khai thác từ các khu rừng luôn là mặt 

hàng hấp dẫn đối với các thương nhân, nhưng do 

vì địa hình hiểm trở nên các thương nhân khó 

có thể trực tiếp đi lên vùng người Thượng, vì vậy 

họ phải tìm tới các địa điểm trung chuyển là các 

địa điểm chợ, bến sông để thu gom hàng, và chợ 

Cam Lộ là một trong những địa điểm chợ vô cùng 

thích hợp, đáp ứng nhu cầu cho các thương đoàn 

một cách thuận tiện. 

Việc mua bán tại chợ Cam Lộ rất náo nhiệt 

vào các thế kỉ 16-18, được Lê Quý Đôn miêu tả 

như sau: “Tại phía tây Cam Lộ có sản xuất dầu 

rái được thương nhân tìm mua... Hai bên tả hữu 

phía trên sông Hiếu Giang dân các động sách ở, 

cày cấy chăn nuôi rất nhiều, người buôn ở các 

xã thường mang muối, mắm, cá khô, đồ sắt, nồi 

đồng, thoi bạc, thoa xuyến, đồ lặt vặt, đến đất 

người Mán đổi lấy các hàng hóa: thóc, gạo, gà, 

trâu, gai, sáp, mây, gió, vải man, màn man, thuê 

voi chở về Cam Lộ. Người Mán cũng có lấy voi 

195)　�Li Tana, Xứ Đàng Trong lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỉ 
17-18, Nguyễn Nghị dịch, Nxb Trẻ, 1999, tr.175.
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어물, 철기, 구리솥, 은괴, 비녀, 잡동사니들을 가지고 만

(Mán)족에게 와서 쌀, 닭, 물소, 밀납, 모시풀, 등, 천, 휘

장의 물품으로 바꾸어 코끼리에 실어 가지고 갔다. 만족

도 코끼리에 물자를 실어 깜로 시장에 와서 팔았으며 코

끼리 한 마리는 30건의 짐을 한 번에 옮길 수 있다. 1건

은 20발이다. 또한 300마리나 되는 물소를 끌고 와 파는 

시장도 있는데 한 마리의 가격은 10관을 넘지 않고 코끼

리 한 마리당 가격은 겨우 은 2홀과 작은 총이다. 매번 

깜로에 장이 설 때마다 만족은 300마리의 물소를 끌고 

와서 팔았고 한 마리당 가격은 10관이며 코끼리는 마리

당 2홀이었다.196)

레꾸이돈은 『무변잡록』에서 이 무역로의 초소가 상

선에 징수했던 세금에 대해 다음과 같이 말했다. 

관례대로 상인은 소, 쌀과 기타 물품을 구매하러 산간지역

에 가기 위해 서류를 발급받으러 초소에 들러 각 사람당 

매년 110관의 돈을 납부해야 한다. 바짱(Ba Trăng) 초소

에서 이틀 반을 가면 다이쟝(Đại Giang)강에 이르는데 곧 

아이라오국(라오스)의 경계이다. 응우옌 왕조는 이곳에 초

소와 6척의 군선을 두었다. 이 초소는 아이라오소라고 불

린다. 깜로 마을 강의 오른 편에 감시초소가 있는데 이곳

의 관례 역시 히에우쟝 초소와 같으며 매년 상인들은 세금

을 내야한다. 이곳에서 남방(Nam Vang)과 잔뜨엉(Vạn 

Tượng) 지역으로 갈 수 있다.197) 

이렇듯 꽝찌의 수로와 육로 무역로는 국내외 상선을 

매료시키는 요소인 풍부한 산물과 함께 형성되었다. 

꽝찌의 각 항구에서 거두어들이는 큰 이익때문에 이

곳으로 유입되는 외국 선박은 나날이 증가했다. 그밖에 

응우옌 군주는 여러 나라와 무역 발전을 위한 항구개발 

정책을 시행했고 특히 서양의 신기술을 배웠다. 응우옌 

군주는 일본인, 중국인, 서양인들과 동남아시아 각국 

196)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.80.

197)　�레꾸이돈, 응오럽찌 번역, 『무변잡록』, 하노이종합대학교, 1959, p.33.

chở hàng xuống chợ Cam Lộ để bán, một con voi 

chở được 30 gánh, mỗi gánh được 20 bát. Cũng có 

phiên chợ lùa trâu đến 300 con để bán, giá một 

con trâu không quá 10 quan, giá một con voi chỉ 

hai hốt bạc và một khẩu súng nhỏ. Mỗi một phiên 

chợ ở Cam Lộ, nguời Mán đem 300 con trâu đến 

bán, mỗi một con trâu giá tiền có 10 quan, mỗi 

con voi giá 2 hốt bạc.”196)

Việc mua bán thu thuế thuyền buôn tại các đồn 

trạm ở tuyến giao thương này được Lê Quý Đôn 

viết trong Phủ Biên tạp lục: “ Theo lệ, khách buôn 

phải đến đồn xin cấp giấy để lên miền núi mua 

trâu bò, thóc gạo và các hàng hóa vật dụng khác. 

Mỗi năm mỗi người phải nạp 110 quan tiền. Từ 

đồn Ba Trăng đi hai ngày rưỡi thì đến sông Đại 

Giang địa giới nước Ai Lao. Nhà Nguyễn cho thiết 

lập dinh đồn, có 6 thuyền binh đóng ở nơi đây. 

Dinh này gọi là dinh Ai Lao. Ở về phía bên hữu 

sông thuộc xã Cam Lộ, có đồn tuần thóc lúa. Lệ ở 

đồn tuần này cũng như lệ ở đồn tuần Hiếu Giang, 

thuế hàng năm các khách buôn cứ đem nộp vào 

đây. Từ đây, người ta đi thông tới miền Nam Vang 

và miền Vạn Tượng.”197)

Như vậy, các tuyến giao giao thương thủy - bộ 

ở Quảng Trị cùng với sự phong phú của sản vật 

đã là những yếu tố thu hút thương thuyền trong 

nước và nước ngoài. 

Với nguồn lợi thu được từ hàng hóa sản vật tại 

các bến cảng ở Quảng Trị, tàu thuyền nước ngoài 

đã tới đây thu gom hàng hóa ngày càng đông. Bên 

cạnh đó, các chúa Nguyễn thực hiện các chính 

sách mở mang cửa biển, tiếp xúc, phát triển giao 

thương với các nước, đặc biệt là học hỏi các công 

nghệ mới lạ của phương Tây. Chúa khuyến khích 

người Nhật, người Tàu và người phương Tây và 

196)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.80.

197)　�Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Ngô Lập Chí, Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1959, tr.33.
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3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

상인들을 장려하여 자신이 다스리는 수도 지역과 당쫑

의 여러 항구에 와서 거래하도록 하였다.

16-17세기에 중국, 일본, 동남아, 서양상선들은 백단

향, 제비집, 임산물과 특히 비단을 구매하기 위해 끄어

비엣에 입항하였다.198)

일본상인은 16세기 말부터 끄어비엣과 교역활동을 

하였다. 『대남식록(大南寔錄)』 전편에 따르면 “1585년 

적장 히엔 꾸이가 5척의 큰 배로 끄어비엣에 쳐들어와 

해안지역을 약탈하려고 했다. 이에 응우옌호앙 군주가 

아들 응우옌푹응우옌(Nguyễn Phúc Nguyên)에게 10

척의 전선을 주어 끄어비엣으로 진격하게 하였고 적들

을 완전히 물리쳤다.”199)

『외번통서(外蕃通書)』에 따르면 1601년 응우옌호

앙 군주가 도쿠가와 이에야스에 연통을 보내 두 나라

간의 좋은 교류를 위한 서신이 여러 번 있었으며, 이에

야스 장군이 바익떤히엔꾸이(Bạch Tân Hiển Quý, 

시라하마 켄키)를 이곳에 보내 교역과 상거래를 통하여 

두나라의 우호관계를 지속하려했다. 이는 응우옌호앙

이 히엔꾸이가 끄어비엣에 1585년에 온 사건을 분명

히 밝히고 싶어 했음을 보여준다. 또한 편지에 1599년 

4월 히엔꾸이의 배가 나가사키에서 투언호아로 들어

오던 중 태풍을 만나 난파되었고, 지역 군인들과 마찰

을 일으켜 투언호아에서 다이도드엉(Đại Đô Đương)

이라는 관리를 살해한 사건을 다루었다. 이에 응우옌 

군주의 관군이 보복을 위해 히엔꾸이를 죽이려했으나 

응우옌 군주가 지혜롭게 모든 일을 중재하였다. 편지

는 이 사건을 다루며 일본 상선이 투언꽝 지역에서 무

역관계를 유지하려하는 의지에 대해 것으로 도쿠가와 

이에야스는 응우옌 군주에게 진심 어린 답신을 보내며 

허가서를 받은 일본 상선은 대월국에 와서 상업활동을 

할 수 있고 허가서를 받지 못한 상선은 할 수 없음을 

198)　�쩐꾸옥부엉, 「중부지역 항구문화에 관하여」, 『베트남 문화지의 눈높
이』, 민족문화출판사, 하노이, 1998, p.350.

199)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.36.

các nước Đông Nam Á đến buôn bán ở dinh phủ 

chúa cũng như các bến cảng của Đàng Trong. 

Vào giai đoạn thế kỉ 16-17, các thuyền buôn 

Trung Hoa, Nhật Bản, Đông Nam Á, phương Tây 

cập cảng Cửa Việt mua trầm hương, yến sào, lâm 

sản và nhất là tơ lụa.198)

Thương nhân Nhật Bản đã đến buôn bán ở Cửa 

Việt từ cuối thế kỉ 16. Theo Đại Nam thực lục tiền 

biên có viết: “Năm 1585, có tướng giặc là Hiển Quý 

đi 5 chiếc thuyền lớn đến đậu ở Cửa Việt để cướp 

bóc ven biển. Chúa Nguyễn Hoàng giao cho hoàng 

tử Nguyễn Phúc Nguyên đem hơn 10 binh thuyền 

tiến thẳng Cửa Việt, đánh tan thuyền giặc.”199)

Theo Ngoại phiên thông thư, năm 1601 chúa 

Nguyễn Hoàng gửi cho tướng quân của Mạc Phủ 

là Tokugawa Ieyasu cho biết trước đó hai nước đã 

thư từ trao đổi giao hảo vài lần, và tướng Ieyasu 

đã phái Bạch Tân Hiển Quý (Shirahama Kenki) 

đến đây giao dịch, thông qua thương nghiệp để 

nối tình hữu nghị hai nước. Điều này Nguyễn 

Hoàng muốn làm sáng tỏ sự việc Hiển Quý 

đến Cửa Việt năm 1585. Tiếp đó, thư viết về sự 

kiện tháng 4 năm 1599, thuyền của Hiển Quý từ 

Nagasaki ghé vào Thuận Hóa, gặp bão bị hư hại, 

xảy ra mâu thuẫn với quan địa phương và đã giết 

chết quan Đại Đô Đương ở Thuận Hóa. Vì thế 

các tướng quân nhà Nguyễn đã muốn cử binh 

giết Hiển Quý để trả thù. Chúa Nguyễn đã khôn 

khéo dàn xếp mọi chuyện, bỏ qua những việc 

đã xảy ra, mong muốn thương thuyền Nhật Bản 

đến vùng Thuận Quảng duy trì mối quan hệ giao 

thương buôn bán. Tướng Tokugawa Ieyasu đã viết 

thư trả lời trân trọng tấm lòng của chúa Nguyễn, 

198)　�Trần Quốc Vượng, Về một nền văn hóa cảng thị ở Miền Trung 
(Việt Nam cái nhìn địa văn hóa), Nxb Văn hóa Dân tộc-Tạp chí 
Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 1998, tr.350.

199)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.36.
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3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

알려왔다.200)

이와 같이 위에 언급된 사건으로 일본이 끄어비엣 지

역에 와서 16세기부터 무역활동을 했음을 알 수 있다. 

두 나라간의 관계는 상당히 안정적이었는데 1639년 일

본이 항구를 봉쇄하여 점차 무역 활동이 드물어졌다.

외국 상선은 짜밧(Trà Bát)의 응우옌 군주의 궁에 가

까운 항구에 자주 모였다. 알렉상드르 드 로데 신부가 

17세기에 그린 지도에서 이 지역은 끄어싸이[Cửa Sãi, 

꾸어싸이(Cua Say)]라는 이름으로 표기되었다. 끄어싸이

는 타익한강에 위치하고 있다. 외국 선박은 끄어비엣에

서 이곳에 들어와 정박하고 응우옌 군주의 궁 근처에서 

무역활동을 했다. 응우옌 군주의 궁은 68년 동안(1558-

1626) 아이뜨-밧짱에 있었고 이곳은 행정, 경제, 무역의 

중심지로 매우 발전하였다. 오늘날 싸이 시장의 흔적은 

여전히 남아 있다. 꽝찌성, 찌에우퐁(Triệu Phong)현, 

찌에우타인(Triệu Thành) 촌의 타익한 강변에 위치한 

진깟의 맞은편이다. 

명망있는 꽝찌 토속학 연구가인 카톨릭 신부 응우옌

반응옥(Nguyễn Văn Ngọc)은 자신의 사료에서 끄어비

엣항과 짜밧궁에 대해 수많은 언급을 하였다. 그의 자

료는 16-17세기 선교사의 기록과 이후 L.M. Cadière

의 연구에 입각하여 스페인, 포르투갈, 일본, 마카오의 

상선들이 이곳에 왔음을 보여주었다.201)

포르투갈 상인은 일찍부터 꽝찌에 와서 무역교류를 

했다. 1613년 포르투갈 사람 페르디난드 꾸스따는 응

우옌푹응우옌을 진깟(Dinh Cát)에서 알현하였다. 응우

옌 군주는 페르디난드에게 포르투갈을 움직여 푸쭈어

200)　�『외번통서』는 에도시대에 近藤重蔵가 편찬한 책으로 일본과 각 국가간 
교환한 외교문서들로 구성되어 있으며 그중에 안남국서 부분에 베트남
의 찐 군주와 응우옌 군주가 도쿠가와 막부에 보낸 문서가 수록되어 있
다. 또한 일본과 베트남간의 군사문서도 수록되어 있는데 응우옌 군주
와 찐 군주의 지령 사본과 막부가 일본상인과 베트남 선박에 허가한 주
인이 있다.(Kawamoto Kuniye, 「Gaiban Tsuusho에 근거한 꽝남의 
응우옌주의 국제인식/외편통서」, 『기요』, 옛도시 호이안, 1991, pp.169-
171.

201)　�응우옌반응옥, 「응우옌호앙 시대의 끄어비엣 (1558-1626)」, 『끄어비엣 
잡지』 제6호, 1991, pp.100-104.

đồng thời thông báo về việc các thương thuyền 

của Nhật Bản được cấp Châu Ấn trạng thì mới 

được cho phép đến thông thương với Đại Việt, còn 

thuyền nào không có Châu Ấn trạng thì không 

nên cho thông thương.200)

Như vậy, qua các sự kiện được nêu trên cho 

thấy Nhật Bản đã đến giao thương ở vùng Cửa 

Việt từ thế kỉ 16, và giữ mối quan hệ đó khá ổn 

định, cho đến năm 1639 khi Nhật Bản bế quan 

tỏa cảng thì thưa thớt dần.

Các thương thuyền ngoại quốc cũng thường 

hay tập trung ở một bến cảng gần dinh phủ chúa 

Nguyễn ở Trà Bát. Trên bản đồ của Alexandre de 

Rhodes vẽ vào thế kỉ 17 địa điểm này có tên Cửa 

Sãi (Cua Say). Cửa Sãi nằm ở vị trí bên dòng Thạch 

Hãn. Thuyền bè nước ngoài từ Cửa Việt đi vào neo 

đậu ở đây, tập trung buôn bán ở gần dinh phủ 

chúa Nguyễn. Trong suốt 68 năm (1558-1626), dinh 

phủ chúa Nguyễn được đặt ở Ái Tử - Trà Bát đã trở 

thành trung tâm hành chính, kinh tế giao thương 

vô cùng phát triển. Ngày nay, dấu vết chợ Sãi vẫn 

còn, là một chợ lớn lâu đời ở vị trí xã Triệu Thành, 

huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Chợ Sãi nằm đối 

diện với Dinh Cát, bên bờ sông Thạch Hãn. 

Theo linh mục Nguyễn Văn Ngọc, một nhà 

Quảng Trị học rất uy tín trong bài nghiên cứu 

của ông đã công bố nhiều tư liệu về cảng Cửa 

Việt và dinh Trà Bát. Những tư liệu của linh mục 

Ngọc dựa trên những ghi chép của các nhà truyền 

200)　�Ngoại phiên thông thư là bộ sách được biên soạn bởi Kondoh 
Juuzou thời Edo, gồm những văn thư ngoại giao trao đổi giữa 
Nhật Bản và các nước, trong đó có phần An Nam quốc thư 
gồm các văn thư của chúa Trịnh và chúa Nguyễn từ Việt Nam 
gửi cho Mạc Phủ Đức Xuyên (Tokugawa Bakufu), các văn thư 
của quan cấp trên ở hai bên Nhật - Việt trao đổi qua lại, trong 
đó có các bản sao lệnh chỉ của chúa Trịnh và chúa Nguyễn, 
Châu Ấn trạng của Mạc Phủ trao cho thương gia Nhật và tàu 
Việt Nam. (Dẫn theo Kawamoto Kuniye, Nhận thức quốc tế 
của chúa Nguyễn ở Quảng Nam căn cứ theo Gaiban Tsuusho / 
Ngoại phiên thông thư, in trong Kỷ yếu Đô thị cổ Hội An, 1991, 
tr.169-171.)



212

3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

(Phủ Chúa)에 가서 거래해달라고 부탁하였다.202)

포르투갈 사람은 주로 4개의 품목을 사들였는데 금, 

은, 백단향과 비단이었다. 이 품목들이 항상 그들에게 

큰 이윤을 주었기 때문이다. 매번 배에 이 4가지의 물

품을 가득 싣고 돌아갔다.203) 꽝찌에 백단향이 차고 넘

쳤기에 포르투갈 사람들을 매료시켰다.

중국 상인들은 옛 부터 본래 참파와 지속적인 무역 

교류를 해왔다. 응우옌 군주 시대에 중국의 배는 주로 

끄어비엣, 끄어싸이에 들렸는데 그 수가 매우 많았다. 

『선차병제고』에 따르면 1577년 14척의 복건성 돛단배

가 동, 철, 도기를 싣고 이곳에 와서 거래하였다고 한

다.204)

응우옌 군주 시대의 끄어싸이와 꽝찌, 투언꽝 지역

의 항구, 시장의 상업 분위기는 매우 활발했다. 역사기

록에는 1572년의 상황을 다음과 같이 기록하고 있다. 

당시는 응우옌 군주가 이곳에 터를 잡은 지 10년이 되었고 

정책은 넓은 지역에 미쳤으며 군령은 엄격하여 백성들은 

안전하게 살며 기쁘게 일하였다. 시장에서는 서로 속이지 

않았고 도둑과 강도도 없었으며 여러 나라의 상선이 많이 

들어왔다. 이곳은 큰 수도가 되었다.205)

1626년에 응우옌 군주는 왕궁을 트어티엔후에의 꽝

디엔(Quảng Điền)으로 옮겼고 그 이후에 푸쑤언과 낌

롱(Kim Long)으로 옮겨갔다. 그때부터 짜밧에서 응우

옌 군주 조정의 교역 활동은 종료되었다. 하지만 응우

옌 군주들이 대대로 상업의 발전에 관심을 가졌기 때문

에 끄어뚱, 끄어비엣, 포호이(하떠이), 마이싸(프엉항), 

깜로 시장, 쏭 시장, 싸이 시장들과 같은 많은 항구와 

시장들은 여전히 발전하였다.

202)　�응우옌반응옥, 「응우옌호앙 시대의 끄어비엣 (1558-1626)」, 『끄어비엣 
잡지』 제6호, 1991, p.103.

203)　Pierre-Yves Manguin, 『베트남과 점성국 해안의 포르투갈인』, p.18.

204)　�리타나, 응우옌응이 번역, 『17-18세기 당쫑 지역의 베트남 경제-사회 
사』, 젊은 출판사, 1999, p.97.

205)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.35.

giáo thế kỉ 16-17 và những nghiên cứu của L.M. 

Cadière sau này cho thấy các thương thuyền của 

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Áo Môn (tức 

Ma Cao) đã đến nơi đây.201)

Thương nhân Bồ Đào Nha đến giao dịch buôn 

bán ở Quảng Trị từ sớm. Năm 1613, thương gia 

người Bồ Đào Nha là Ferdinand Costa đã đến yết 

kiến chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên) ở Dinh Cát. 

Chúa Sãi đã nhờ Ferdinand vận động người Bồ 

Đào Nha đến buôn bán tại Phủ Chúa.202)

Người Bồ Đào Nha chủ yếu thu mua 4 loại hàng 

hóa là vàng, bạc, trầm hương và tơ lụa tại các bến 

cảng vì đó là những mặt hàng luôn có lợi rất lớn 

đối với họ. Trong mỗi chuyến hàng xếp tàu trở về 

đều có đủ 4 thứ hàng hóa này.203) Tại Quảng Trị, 

nguồn trầm hương rất phong phú nên rất thu hút 

thương nhân người Bồ. 

Các thương nhân Trung Hoa vốn đã có hoạt 

động giao thương với Champa từ xưa. Đến thời 

chúa Nguyễn, tàu thuyền của Trung Hoa thường 

ghé đến Cửa Việt, Cửa Sãi rất đông. Theo Thuyền 

xa binh chế khảo cho biết năm 1577, 14 ghe mành 

chở đồng, sắt và đồ sành sứ từ Phúc Kiến tới đây 

buôn bán.204)

Có thể thấy, không khí giao thương ở Cửa Sãi 

nói riêng và các bến cảng, chợ quán ở Quảng Trị, 

hay vùng Thuận Quảng nói chung, dưới thời chúa 

Nguyễn vô cùng sầm uất. Năm 1572, nơi đây được 

sử sách ghi lại: “Bấy giờ chúa ở trấn hơn 10 năm, 

chính sự rộng rãi, quân lệnh nghiêm trang nên 

nhân dân đều an cư lạc nghiệp. Chợ không bán hai 

201)　�Nguyễn Văn Ngọc, Cửa Việt dưới thời Nguyễn Hoàng và Chúa 
Sãi (1558-1626), Tạp chí Cửa Việt, 1991, tr.100-104.

202)　�Nguyễn Văn Ngọc, Cửa Việt dưới thời Nguyễn Hoàng và Chúa 
Sãi, Tạp chí Cửa Việt số 6, 1991, tr.103.

203)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.18.

204)　�Dẫn theo Li Tana, Xứ Đàng Trong lịch sử kinh tế xã hội Việt 
Nam thế kỉ 17-18, sđd, tr.97.
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19세기부터 타익한강의 변화가 날이 갈수록 심화되

어 마이싸(프엉항)은 점차 들어오는 선박이 줄어들었고 

항구들이 사라졌으며 과거의 번성했던 무역항의 역할

이 종료되었다.

그외에 19세기 응우옌 왕조의 쇄국정책으로 인해 외

국선박들은 더이상 꽝찌에 들어올 수 없었다. 이곳의 

항구들과 시장은 국내 무역 활동에만 집중 하였다. 

오늘날 끄어뚱과 끄어비엣은 큰 항구로써 여전히 그 

기능을 하고 있다. 꿋강-하바늪 유역의 포호이항은 지

속적으로 개발되어 원양어선을 위한 항구로 사용되고 

있다. 지역주민들은 여전히 어업에 종사하며 물고기를 

잡고 젓갈을 만들며 소금을 만들고 절임생선, 건어물, 

말린 오징어 등을 가공하여 항구에 구매하러 오는 행상

인들에게 판매하고 있다. 또는 신선한 해산물과 건어물, 

젓갈을 다량으로 배에 실어 투언 시장, 깜로 시장, 쏭 시

장에 내다 팔고 있다. 과거 무역 활동에 사용되었던 무

역화폐와 옛 도자기 조각들은 여전히 가끔씩 발굴되어 

과거 찬란했던 무역 활동의 단면을 보여주고 있다.

giá, không có trộm cướp, thuyền buôn các nước 

đến nhiều. Trấn trở nên một nơi đô hội lớn.”205)

Đến năm 1626, chúa Nguyễn đã dời dinh đến 

Quảng Điền ở Thừa Thiên Huế, sau đó dời về 

Kim Long và Phú Xuân. Từ lúc này, thì hoạt động 

giao thương buôn bán với Phủ Chúa ở Trà Bát đã 

kết thúc. Tuy nhiên, do các đời chúa Nguyễn đều 

quan tâm phát triển thương nghiệp nên nhiều 

bến cảng, chợ quán vẫn được phát huy như Cửa 

Tùng, Cửa Việt, Phố Hội/Hà Tây, Mai Xá/Phường 

Hàng, chợ Cam Lộ, chợ Sòng, chợ Sãi,...

Từ thế kỉ 19, sự bồi lở, biến đổi và chuyển dịch 

của sông Thạch Hãn ngày càng mạnh mẽ, cảng 

Mai Xá-Phường Hàng dần dần không còn bến cho 

tàu thuyền neo đậu, kết thúc vai trò là một thương 

cảng sông sầm uất của quá khứ.

Bên cạnh đó, chính sách bế quan tỏa cảng của 

triều Nguyễn thế kỉ 19 đã khiến cho tàu thuyền 

nước ngoài không còn đến Quảng Trị. Những bến 

cảng, chợ quán chỉ còn có hoạt động giao thương 

nội địa.

Ngày nay, tại cửa Tùng, cửa Việt vẫn phát huy 

được các cảng cá lớn. Phố Hội bên sông Cụt-đầm 

Hà Bá vẫn khai thác là bến thuyền cho tàu cá đi 

khơi về neo đậu. Dân cư vẫn chủ yếu làm nghề 

ngư, đánh bắt thủy hải sản, chế biển nước mắm, 

làm muối, cá hấp, cá khô, mực khô,... bán trực 

tiếp cho lái thương đến mua tại bến, hoặc nhiều 

người dùng thuyền chở hải sản tươi sống, cá khô, 

nước mắm đi bán ở chợ Thuận, chợ Cam Lộ, chợ 

Sòng. Những đồng tiền mậu dịch, những mảnh 

gốm sứ cổ vẫn thỉnh thoảng được xuất lộ trên 

những bến bãi ghi dấu hình ảnh tấp nập của hoạt 

động giao thương xưa.

205)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.35.
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Vùng đất Huế xưa thuộc Champa. Năm 1306, 

vua Chế Mân của Champa dâng tặng hai châu Ô, 

châu Rí làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân 

của nhà Trần. Từ đó, hai châu được sáp nhập vào 

lãnh thổ Đại Việt, được đổi tên là châu Thuận và 

châu Hóa, sau được gọi là phủ Thuận Hóa, thuộc 

khu vực phía nam Quảng Trị và vùng Thừa Thiên 

Huế ngày nay.

Từ năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng vào trấn 

thủ vùng đất Thuận Hóa, lập dinh ở Ái Tử, sau 

chuyển về Trà Bát (Quảng Trị). Năm 1570, chúa 

Nguyễn Hoàng kiêm trấn thủ cả vùng Thuận 

Quảng (bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 

Bình Định ngày nay). Vùng đất Thuận Quảng 

năm 1572 được sử sách ghi lại: “Bấy giờ chúa 

ở trấn hơn 10 năm, chính sự rộng rãi, quân 

lệnh nghiêm trang nên nhân dân đều an cư lạc 

nghiệp. Chợ không bán hai giá, không có trộm 

cướp, thuyền buôn các nước đến nhiều. Trấn trở 

nên một nơi đô hội lớn.”206)

206)　Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, tr.35.

옛 후에 지역은 참파에 속해 있었다. 1306년 참파국

의 쩨먼왕은 오주와 리주 두 개의 주를 쩐왕조의 공주

인 후옌쩐 공주의 결혼식을 축하하며 바쳤다. 그때부터 

이 2개 주는 대월국의 영토가 되었고 투언주와 호아주

로 명칭이 바뀌며 이후에는 오늘날 꽝찌성 남쪽과 트어

티엔후에 지역에 속한 투언호아부가 되었다.

1558년부터 응우옌호앙 군주는 투언호아 지역으로 

이주하여 아이뜨궁을 세우고 이후에 짜밧(꽝찌)로 옮겨

갔다. 1570년 응우옌호앙 군주는 수도를 투언꽝 지역

(오늘날의 꽝빈, 꽝찌, 트어티엔후에, 꽝남, 다낭, 꽝응

아이, 빈딘)까지 포함하여 지정하였다. 투언꽝 지역에 

대하여 1572년 역사서에는 이렇게 기록하고 있다.

당시 응우옌 군주가 이곳에 터를 잡은 지 10년이 되었고 

정책은 넓은 지역에 미쳤으며 군령은 엄격하여 백성들은 

안전하게 살며 기쁘게 일하였다. 시장에서 서로 속이지 않

았고 도둑과 강도도 없었으며 여러 나라의 상선이 많이 들

어왔다. 이곳은 큰 수도가 되었다.206)

206)　응우옌왕조 사관, 『대남식록』 1부, 교육출판사, 2001, p.35.

3.3. �후에�
-타인하�
-바오빈 무역항

3.3. �Đô thị Huế�
Thương cảng Thanh Hà�
Thương cảng Bao Vinh
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Thế kỉ 17, chiến tranh Trịnh - Nguyễn liên 

miên kéo dài 45 năm (1627-1672) bất phân thắng 

bại và dòng sông Gianh (Linh Giang, Quảng Bình) 

trở thành ranh giới phân chia Đại Việt thành 

Đàng Trong và Đàng Ngoài. Các đời chúa Nguyễn 

cai quản Đàng Trong, khôn khéo áp dụng các 

chính sách mở rộng lãnh thổ về phía nam kéo 

đến Hà Tiên, thực hiện chính sách mở cửa, kêu 

gọi các thương nhân ngoại quốc đến buôn bán ở 

Đàng Trong.

Năm 1636, chúa Nguyễn cho dời dinh về Kim 

Long, nơi gần kề ngôi chùa Thiên Mụ ngày nay. 

Năm 1687, chúa Nguyễn cho lập dinh phủ chúa 

trên đất làng cổ Phú Xuân, ven bờ sông Hương, 

tạo nên khu đô thị Huế với hai đầu tây đông là 

chùa Thiên Mụ và chợ Bao Vinh, là trung tâm 

thành phố Huế ngày nay.

Đô thị Phú Xuân trải qua nhiều thăng trầm của 

lịch sử. Dưới thời các chúa Nguyễn đô thị Phú 

Xuân rất phát triển, dinh cơ xây dựng vô cùng 

tráng lệ. Năm 1775, chúa Trịnh đưa quân tấn công 

chúa Nguyễn, chiếm được đô thành Phú Xuân. 

Năm 1776, Lê Quý Đôn được cử giữ chức Trấn thủ 

Thuận Hóa và đã biên soạn cuốn Phủ biên tạp 

lục, ghi chép về vùng đất Thuận Quảng với đô thị 

Phú Xuân.

Năm 1786, phong trào Tây Sơn do Nguyễn Huệ 

chỉ huy đã giải phóng Phú Xuân khỏi sự chiếm 

đóng của chúa Trịnh. Nguyễn Huệ đã chọn Phú 

Xuân làm kinh đô của triều đại Tây Sơn, xây dinh 

thự tráng lệ và đắp tòa thành cao 6,5m, đúc đại 

bác đặt ở trên. Mùa thu năm 1792, Nguyễn Huệ 

mất, triều Tây Sơn suy yếu.

Năm 1801, chúa Nguyễn Ánh sau khi bôn tẩu 

khắp nơi đã quay lại Phú Xuân, chiếm lại kinh 

thành, lên ngôi Gia Long hoàng đế, lập nên triều 

đại nhà Nguyễn (1802-1945). Vua Gia Long quyết 

định xây dựng lại ở Phú Xuân một kinh đô mới 

17세기에 찐 군주-응우옌 군주간의 승자를 가릴 수 

없는 전쟁이 45년(1627-1672)간 이어졌으며 쟈인강[린

쟈인(Linh Giang), 꽝빈]이 대월국을 당쫑-당응와이로 

나누는 경계선이 되었다. 응우옌 군주가 당쫑 지역을 

다스렸으며 하띠엔까지 남쪽 영토를 확장하는 정책을 

시행하였고 개방정책을 시행하여 외국 상인들에게 당

쫑 지역에 와서 무역활동을 하도록 장려했다. 

1636년 응우옌 군주는 낌롱으로 궁을 옮겼는데, 오

늘날의 티엔무(Thiên Mụ) 사원 근처이다. 1687년 응

우옌 군주는 흐엉강 변 옛 푸쑤언 마을 땅에 궁을 세워 

티엔무 사원과 바오빈(Bao Vinh) 시장이 동서쪽 끝에 

위치하는 후에에 도시를 건설하였는데, 바로 오늘날의 

후에시 중심지이다.

푸쑤언은 오랜 기간 동안 흥망성쇠를 겪었다. 응우

옌 군주 시대에 푸쑤언은 매우 발전했고 그곳에 세워진 

궁은 매우 웅장하고 아름다웠다. 1775년 찐 군주가 군

사들을 이끌고 응우옌 군주를 공격하여 푸쑤언 도성을 

점령하였다. 1776년 레꾸이돈은 투언호아 지역의 총독

으로 발탁되어 『무변잡록』을 편찬하여 투언꽝땅과 푸

쑤언에 대하여 기록하였다.  

1786년에 응우옌후에(Nguyễn Huệ)의 떠이썬(Tây 

Sơn)군이 일어나 찐 군주에게 점령당했던 푸쑤언을 해

방시켰다. 응우옌후에는 푸쑤언을 수도로 삼고 떠이

썬 왕조를 세웠으며 웅장하고 아름다운 궁을 건설하는

데 겉에 은을 칠한 6.5m 높이의 성곽을 쌓아 올렸다. 

1792년 응우옌후에가 죽고 떠이썬 왕조는 쇠퇴하기 시

작하였다.

1801년 응우옌아인(Nguyễn Ánh) 군주가 전역을 

떠돌다 푸쑤언 땅으로 돌아와 수도를 점령하고 왕위에 

올라 쟈롱 황제가 되어 응우옌 왕조(1802-1945)를 세웠

다. 쟈롱 황제는 대대로 이어갈 응우옌 왕조를 위해 푸

쑤언을 새로운 수도로 재건할 것을 결정하였다. 『대남

식록』에서는 이 기간의 푸쑤언에 대하여 다음과 같이 

묘사하고 있다. 
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이곳은 인구가 넘치며 선하고 아름다운 풍습을 따라 산다. 

현자들이 이곳에 모여드니 실로 남국의 가장 위대한 도시

라고 할 수 있다.207)

『대남일통지』에서도 푸쑤언을 다음과 같이 칭송하

였다.

이 도시에는 산과 바다가 하나로 모이고 남부와 북부의 가

운데 위치하며 땅은 기름지고 산과 강은 깨끗하다. 수로는 

투언안(Thuận An)과 깊고 위험한 뜨히엔(Tư Hiền) 하구

가 있고 육로로는 호아인썬(Hoành Sơn)산과 하이번(Hải 

Vân) 고개가 막아선다. 큰 강이 앞에 펼쳐지고 높은 산이 

뒤에서 지켜 주니 용이 감싸고 호랑이가 앉아있는 것과 같

아 형세가 매우 견고하니 곧 하늘과 땅이 놓은 것이다. 실

로 왕의 성도이다.208)

푸쑤언은 투언호아의 옛 마을에서 시작하여 큰 도시

가 형성되어 응우옌 왕조 몇 대의 수도가 되었다. 점점 

‘후에’라는 이름이 ‘투언호아’라는 명칭을 대신하여 이 

수도의 정식 명칭이 되었고 후에는, 중세시대 베트남 

중부의 대표 도시가 되었다.  

투언호아의 산물은 매우 다양하고 풍부했으며 항구

와 거리 시장이 형성되고 발전함에 따라 투언호아 땅의 

산물도 더욱 개발되었다.

즈엉반안(Dương Văn An)이 『오주근록』에서 투언

호아 지역의 산물에 대해 기록했다.

16세기 투언호아의 산물은 백단향과 침향, 백목향, 송진, 

후추, 밀납, 공작새 깃털, 꿩의 깃털, 물소 가죽, 사슴 가죽, 

노루 가죽, 녹용, 상아, 코뿔소 뿔, 양단(브로케이드), 푸른 

공단, 능라 커텐, 모시풀 등이었다.209)

207)　응우옌왕조 사관, 『대남식록』 1부, 교육출판사, 2001, p.1004.

208)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.15.

209)　즈엉반안, 응우옌칵투언 역, 『오주근록』, 2009, pp.43-81.

cho triều Nguyễn. Đại Nam thực lục đã miêu tả 

Phú Xuân giai đoạn này: “nơi đây nhân sĩ đông 

đúc, phong tục thuần lương, các Thánh đóng đô ở 

đây thực là nơi đô hội bậc nhất của nước Nam”.207)

Đại Nam nhất thống chí cũng ca ngợi đất Phú 

Xuân: “Kinh sư là nơi miền núi và miền biển đều 

họp về, đứng giữa miền Nam và miền Bắc, đất đai 

cao ráo, non sông phẳng lặng. Đường thủy thì có 

cửa Thuận An, cửa Tư Hiền sâu hiểm; đường bộ 

có núi Hoành Sơn, ải Hải Vân chặn ngăn. Sông 

lớn giăng phía trước, núi cao giữ phía sau, rồng 

cuốn hổ ngồi, hình thế vững chãi, ấy là do trời đất 

xếp đặt, thật là thượng đô của nhà vua.”208)

Từ một làng cổ Phú Xuân ở đất Thuận Hóa đã 

trở thành một đô thị lớn, kinh thành của mấy 

triều đại, chủ yếu là triều Nguyễn. Dần dần, cái 

tên Huế đọc chệch của từ Thuận Hóa đã trở 

thành tên gọi chính của kinh thành này, trở 

thành đô thị tiêu biểu của miền Trung Việt Nam 

thời trung cổ.

Sản vật ở Thuận Hóa rất đa dạng, phong phú. 

Khi các thương cảng, phố phường, chợ quán được 

mở và phát triển thì các sản vật xứ Thuận Hóa 

càng được khai thác nhiều hơn. 

Theo Dương Văn An có ghi chép về sản vật 

của vùng Thuận Hóa trong Ô châu cận lục: “Ở 

Thuận Hóa vào đầu thế kỉ 16 có trầm hương, tốc 

hương, bạch mộc hương, hoàng tiết, nhựa thông, 

hồ tiêu, sáp ong, lông đuôi công, lông đuôi trĩ, da 

trâu, da hươu, da nai, nhung hươu, ngà voi, sừng 

tê, thổ cẩm trắng, vải gấm xanh, màn tơ hoa, vỏ 

gai, lưới vẹt”209)

207)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, sđd, 
tr.1004.

208)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.15.

209)　�Dương Văn An, Ô châu cận lục, bản dịch Nguyễn Khắc Thuần, 
2009, tr.43-81.
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투언호아의 후에 지역은 해안가에 위치하고 투언

안 하구와 뜨히엔 하구와 같은 큰 하구와 가까우며 흐

엉[Hương, 린쟝(Linh Giang)], 오러우(Ô Lâu)강, 씨어

(Sịa)강, 보[Bồ, 단디엔(Đan Điền)], 쭈오이(Truồi)강 등 

여러 강들이 많아 촘촘한 하천 체계를 가지고 있다.

투언안 하구는 『무변잡록』에서 애오(Eo) 하구, 밧탓

(Bạt Thát) 하구, 타이즈엉(Thái Dương) 하구라고 언

급되며 하구의 위치가 여러 번 이동하여 투언안 하구

는 예우하이몬(Yêu Hải môn), 노안하이몬(Noãn Hải 

môn), 뉴옌하이몬(Nhuyễn Hải môn), 논(Nộn) 하구

로도 불렸다. 이곳은 흐엉강이 땀쟝(Tam Giang) 갯벌

을 지나 동해로 흘러가는 정통 수로이다. 참파의 쩌우

리(Châu Rí)성의 흔적을 간직한 보(단디엔강)강 지류

는 땀쟝 갯벌로 흘러가며 쩐 왕조시대에 이곳은 호아쩌

우(Hóa Châu)성이라고 불렸다.210)

뜨히엔 하구는 끄어옹 혹은 끄어비엔이라고도 불리

는데, 이는 동해와 꺼우하이(Cầu Hai) 석호(潟湖)가 통

210)　�쩐꾸옥브엉, 「베트남 중부 및 참파문화」, 『베트남 문화지의 눈높이』, 민
족문화출판사, 하노이, 1998, p.326.

Đất Huế của vùng Thuận Hóa nằm vị trí ven 

biển, có các cửa biển lớn là cửa Thuận An và cửa 

Tư Hiền, có hệ đầm phá lớn thông từ phá Tam 

Giang, Đầm Sam, Đầm Hà Trung-Thủy Tú đến 

đầm Cầu Hai, có hệ thống sông ngòi dày đặc như 

sông Hương (Linh Giang), sông Ô Lâu, sông Sịa, 

sông Bồ (Đan Điền), sông Truồi,... 

Cửa Thuận An được nhắc đến trong Phủ biên 

tạp lục có tên là cửa Eo, cửa Bạt Thát, cửa Thái 

Dương. Do vị trí cửa biển dịch chuyển một số lần 

nên cửa Thuận An còn có tên gọi là Yêu Hải môn, 

Noãn Hải môn, Nhuyễn Hải môn, cửa Nộn. Đây 

là thủy lộ chính thông với sông Hương qua phá 

Tam Giang ra biển Đông. Bên nhánh sông Bồ (sông 

Đan Điền) chảy ra phá Tam Giang, có dấu tích tòa 

thành Châu Rí của Champa, đến thời Trần có tên 

là thành Hóa Châu.210)

Cửa Tư Hiền còn gọi là cửa Ông hay cửa Biện, 

210)　�Trần Quốc Vượng, Miền Trung Việt Nam và văn hóa Champa 
(Việt Nam cái nhìn địa văn hóa), Nxb Văn hóa Dân tộc - Tạp 
chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 1998, tr.326.

Hình 67. Cửa Thuận An
그림 67. 투언안 하구
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하는 하구이기 때문이다. 리 왕조시대에 오롱(Ô Long) 

하구라고 불렀으며 쩐 왕조 시대에는 뜨중 하구, 막 왕

조 시대에는 뜨카익 하구, 레 왕조 시대에는 뜨증(Tư 

Dung) 하구로 응우옌 왕조의 티에우찌(Thiệu Trị) 황

제 시대(1841)에는 뜨히엔이라고 명칭이 바뀌었다. 꺼

우하이 석호로 흘러가는 쭈오이 강가에 참파탑 유적과 

산스크리트 문자로 새겨진 비석이 있다. 그 이외에 이

곳에서 5개의 참파 우물이 발견되었는데 원형이나 사

각형 모양으로 벽돌을 쌓아 만들었으며, 바닥에는 나무

판자를 두었다. 이는 참파인들의 전통 우물 형식이다. 

큰 하구와 깊은 수심이 점차 늪과 갯벌로 변하고 바

람이 적어 이곳은 선박이 정박하고 폭풍을 피할 수 있

는 항구가 되기에 좋은 조건을 가지고 있다. 고고학적 

증거가 보여주 듯 이곳은 인구가 모여들고 정치-경제

의 중심인 성곽과 참파탑(참파인들이 세운 탑)의 흔적

이 남아 있으며 오늘날까지 마르지 않는 마실 수 있는 

우물도 다수 남아 있는 옛 참파인의 도시였다. 또한 이 

두 하구가 옛날부터 국제 항해 무역로에 놓여 있어 여

러 선박이 오가고 와서 휴식을 취하며 식수를 얻고 폭

풍을 피했다. 이는 투언안 하구와 뜨히엔 하구에 참파 

시대부터 땀쟝-꺼우하이 석호에 여러 항구들이 존재했

là cửa biển thông đầm Cầu Hai với Biển Đông. 

Thời Lý gọi là cửa Ô Long, thời Trần gọi là cửa 

Tư Dung, thời Mạc gọi là cửa Tư Khách, thời Lê 

vẫn dùng tên Tư Dung, thời vua Thiệu Trị nhà 

Nguyễn (1841) đổi là Tư Hiền. Bên bờ sông Truồi 

đổ ra đầm Cầu Hai còn có dấu tích tháp Champa 

và bia chữ Phạn. Ngoài ra, ở đây còn phát hiện 

có 6 khẩu giếng cổ của người Chăm, các giếng 

có dạng miệng tròn hoặc vuông, thành giếng xếp 

gạch, đáy giếng có lát gỗ, đây là loại hình giếng cổ 

truyền thống của cư dân Champa. 

Dựa trên địa hình cho thấy đây là những cửa 

biển lớn, nước sâu, lại dẫn vào những đầm, phá 

rộng kín gió, rất thuận lợi làm thành bến cho tàu 

thuyền neo đậu, tránh bão. Dựa trên chứng tích 

khảo cổ học cho thấy đây đều là những khu vực 

quần cư, có tòa thành là trung tâm chính trị - 

kinh tế, có kiến trúc tháp Chăm, lại có rất nhiều 

giếng nước ngọt đến nay vẫn không khô cạn. Hơn 

nữa, hai cửa biển này nằm trên tuyến thương 

mại hàng hải quốc tế từ xa xưa nên chúng rất 

thuận lợi cho các tàu thuyền đi biển vào nghỉ 

ngơi, lấy nước ngọt, tránh gió bão, điều đó khẳng 

định vị trí cửa Thuận An và cửa Tư Hiền đã từng 

Hình 68. Một số giếng Chăm ở khu vực cửa Tư Hiền
그림 68. 뜨히엔 하구의 참파우물
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음을 증명해준다. 쩐꾸옥브엉(Trần Quốc Vượng) 교

수에 따르면 끄어에오(Cửa Eo)와 끄어뜨히엔(Cửa Tư 

Hiền)은 모두 참파의 무역항이었으며 끄어뜨히엔[뜨

중(Tư Dung), 뜨카익(Tư Khách)에 속함]은 11-12세

기 참파 시대의 트어티엔후에 지역의 주요 항구였다고 

한다.211)

쩐머이(Chân Mây), 랑꼬(Lăng Cô) 만의 여러 항

구에서 상품 무역활동이 이루어졌다. 이 항구들은 선박

이 정박하기 용이하였고 독립된 항구이면서 투언안과 

뜨히엔의 주요 항구를 돕는데 기여했다. 오늘날 쩐머이 

항구는 후에의 중요한 국제항으로 개발되었다. 

바다의 잠재력을 개발하는데 뛰어났던 참파인들은 

풍부한 산물과 편리한 수로선이 있는 이곳을 주요 항구

로 개발했으며 초반에는 폭풍을 피하기 위한 대피소의 

기능만 있는 곳이었지만 점차 여러 상선에게 지역의 산

물을 파는 무역항으로 발전시켰다. 백단향, 계피, 밀랍 

등 주요 품목은 외국상선에 매우 선호되었다.

14세기 이후 대월국의 영토로 귀속된 후 쩐-레-응우

옌 왕조는 참파 무역항의 전통을 잘 계승하여 더 큰 주

요 무역항구로 발전시켰다. 특히 16세기부터 응우옌 군

주가 투언꽝 지역에 머무를 때 1626년 후에로 궁을 옮

겼고 인근지역은 점점 더 발전할 기회를 얻게되었다. 

응우옌 군주는 개방정책을 시행하여 외국 상인들에게 

당쫑 지역과 무역활동을 하도록 호소하였다. 이러한 여

건에 힘입어 후에는 타인하(Thanh Hà)-바오빈(Bao 

Vinh) 무역벨트를 탄생시켰다. 

투언안과 뜨히엔 하구는 푸쑤언에 들어오는 상선

무역로에 적극적인 도움이 되었다. 16세기 즈엉반

안(Dương Văn An)이 『오주근록』에서 뉴옌하이몬

(Nhuyễn Hải môn), 즉 투언안 하구에 대해 묘사하기

를 남북의 여러 선박이 활발하게 모이는 곳이라고 했

211)　�쩐꾸옥브엉, 「베트남 중부 및 참파문화」, 『베트남 문화지의 눈높이』, 민
족문화출판사, 하노이, 1998, p.326, 329.

tồn tại những bến cảng trong khu vực đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai từ thời Champa. Theo giáo 

sư Trần Quốc Vượng thì Cửa Eo, Cửa Tư Hiền 

đều là cảng thị Champa... Vùng cửa Tư Hiền (tức 

Tư Dung, Tư Khách) xưa là cảng chính của vùng 

Thừa Thiên Huế thời Champa vào giai đoạn thế 

kỉ 11-12.211)

Cùng tham gia vào mạng lưới thu gom, tiêu thụ 

hàng hóa ở đây còn có các bến cảng ở vịnh Chân 

Mây, vịnh Lăng Cô. Những bến cảng này đều rất 

thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu, vừa là bến cảng 

độc lập, vừa góp phần hỗ trợ cho các trung tâm 

cảng chính ở Thuận An và Tư Hiền. Hiện nay, 

bến cảng Chân Mây được khai thác trở thành một 

trung tâm hải cảng quốc tế quan trọng của Huế.

Với nguồn sản vật phong phú, với các tuyến 

thủy lộ thuận lợi, người Champa vốn rất giỏi khai 

thác tiềm năng biển, đã phát triển nơi đây thành 

những trung tâm bến cảng, lúc đầu là chỗ cho 

tàu thuyền trú ngụ tránh gió bão, dần dần tranh 

thủ khai thác các hàng hóa sản vật địa phương 

bán cho các thương thuyền. Đặc biệt sản phẩm 

trầm hương, quế, sáp ong được các thương thuyền 

nước ngoài vô cùng ưa chuộng.

Đến khi có sự chuyển giao trở thành lãnh thổ 

Đại Việt từ thế kỉ 14, các triều đại Trần Lê Nguyễn 

đã kế thừa các bến cảng Champa và phát triển 

thành những trung tâm thương mại lớn. Đặc biệt, 

từ thế kỉ 16, khi các chúa Nguyễn trấn thủ vùng 

Thuận Quảng, và đến năm 1626 khi chính thức 

chuyển dinh phủ chúa về Huế, thì các khu vực lân 

cận ngày càng có cơ hội phát triển. Chúa Nguyễn 

áp dụng chính sách mở cửa, kêu gọi thương nhân 

ngoại quốc vào buôn bán ở Đàng Trong và khu 

vực dinh phủ chúa. Chính nhờ những điều kiện 

211)　�Trần Quốc Vượng, Miền Trung Việt Nam và văn hóa Champa, 
sđd, tr.326,329.
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다.212) 『대남일통지』에도 투언안 하구를 오가는 배로 

붐비며 여러 지역과의 교통이 발전한 지역으로 묘사했

다.213) 오늘날까지 어민들이 바다에 나갔다가 투언안과 

뜨히엔 하구 지역에서 난파선의 파편, 닻과 그 배에 실

려 있던 유물들을 종종 발견하기도 하였다. 많은 유물

들이 어민들에 의해 건져 올려져 뭍으로 나와 팔렸다. 

2014년에 큰 닻이 투언안 하구에서 어민에 의해 건져

졌는데 이후에 트어티엔후에 역사박물관으로 옮겨져 

전시되고 있다. 이 닻은 격목으로 만들어졌고 길이가 

8.13m이며 가로 길이는 2.8m이고 무게는 1톤 이상이

었는데 닻의 앞부분은 철이 입혀져 있었다. 후에 지역

에 비가 많이 오고 습한 기후 때문에 닻의 겉 부분은 녹

슬어 있었고 많은 흠이 있었다. 연구가들에 따르면 이 

212)　즈엉반안, 응우옌칵투언 역, 『오주근록』, 2009, p.73.

213)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.128.

đó, đô thị Huế đã ra đời chuỗi thương cảng Thanh 

Hà - Bao Vinh cùng nhiều chợ quán, bến thuyền 

lân cận. 

Hai cửa biển Thuận An và Tư Hiền hỗ trợ đắc 

lực cho các tuyến thương thuyền đến với Phú 

Xuân. Thế kỉ 16, Dương Văn An miêu tả trong Ô 

châu cận lục Nhuyễn Hải môn tức cửa Thuận An 

là nơi tàu thuyền bắc nam nhộn nhịp hội tụ.212) 

Đại Nam nhất thống chí cũng miêu tả cửa Thuận 

An thuyền ghe tấp nập, giao thông với các xứ, các 

nguồn.213) Cho đến nay, các ngư dân đi biển nhiều 

khi phát hiện được các bộ phận của tàu đắm, mỏ 

neo, cùng hiện vật trên tàu ở khu vực cửa biển 

212)　�Dương Văn An, Ô châu cận lục, bản dịch Nguyễn Khắc Thuần, 
Nxb Giáo dục, 2009, tr.73.

213)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
sđd, tr.128.

Hình 69. Thương cảng Thanh Hà - Bao Vinh
그림 69. 타인하-바오빈 무역항

Cửa Thuận An
투언안 하구

Thương cảng Bao Vinh
바오빈 무역항

Cửa Tư Hiền
뜨히엔 하구

Thương cảng Thanh Hà
타인하 무역항

Sông Hương

흐엉강
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닻은 투언안 해구에서 침몰하게된 서양배의 닻일 가능

성이 있다고 한다. 만약 투언안 혹은 뜨히엔 하구 지역

의 전면적인 조사를 진행할 수 있다면 후에 지역의 무

역로를 이용한 많은 고대선박들의 미스터리를 풀 수 있

을 것이다. 

타인하 무역항은 흐엉강 왼쪽 편에 위치하며 투언안 

하구로 부터 약 10km 떨어져 있다. 이곳은 수심이 깊

고 넓으며 바람이 적고 선박이 정박하기에 편리하여 항

구를 세우는데 이상적인 지점이다. 

이곳에 16세기부터 타인하 마을 시장이 있었고 많은 

인근 지역민이 오가는 상업의 중심지였다. 타인하 마

을 주민은 주로 장사에 종사했으며 농업을 중시하지 않

았다. 타인하 시장에서 5km 떨어진 곳에 응우엔푹란

(Nguyễn Phúc Lan) 군주 시대(1636-1687)의 낌롱궁

이 있다. 이 시기는 응우옌 군주가 타인하 시장 옆에 타

Thuận An và cửa Tư Hiền. Nhiều hiện vật được 

ngư dân trục vớt và đem bán trôi nổi. Năm 2014, 

một chiếc mỏ neo lớn được ngư dân trục vớt ở 

cửa biển Thuận An, sau được đưa về trưng bày tại 

Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế. Mỏ neo được 

làm bằng gỗ lim, dài 8,13m, thanh ngang rộng 

2,8m, trọng lượng nặng hơn 1 tấn, đầu mỏ neo 

được bọc sắt. Rất tiếc do điều kiện khí hậu mưa 

nhiều ẩm thấp của xứ Huế mà bề ngoài của mỏ 

neo đã bị mốc, xuất hiện nhiều vết nứt rạn. Theo 

các nhà nghiên cứu thì đây có thể là chiếc mỏ 

neo của tàu phương Tây bị gặp nạn đắm ở cửa 

biển Thuận An. Nếu có điều kiện tiến hành khảo 

sát trên diện rộng ở vùng cửa biển Thuận An hay 

Tư Hiền chắc chắn sẽ gợi mở nhiều bí ẩn của 

những con tàu cổ tham gia tuyến giao thương trên 

vùng biển xứ Huế.

Hình 70. Mỏ neo trục vớt ở cửa biển Thuận An, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế
그림 70. 투언안 하구에서 발견된 닻. 트어티엔후에 역사박물관에 전시 중이다.
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인하 항구를 세워 타인하 촌과 디아린(Địa Linh) 촌을 

합친 시기이다. 그때부터 타인하 시장은 날이 갈수록 

발전하였고 시장과 항구는 서로 협력하여 많은 국내외 

상선이 오가며 상품을 교류하도록 도왔다. 응우옌 군주 

시대의 궁이 있는 곳에 거래하러 오는 외국상선은 모두 

투언안 하구로 들어와 흐엉강을 따라 들어와 타인하항

에 정박하였다. 

국내의 여러 곳에서 푸쑤언으로 온 상품은 응우옌 

군주의 궁과 군대 그리고 날이 갈수록 늘어나는 이곳 

주민들의 삶에 필요한 것들을 충족시켰다. 흐엉강의 

양쪽에 위치한 썬디엔(Sơn Điền), 즈엉쑤언(Dương 

Xuân), 반쑤언(Vạn Xuân) 마을의 비단, 명주, 능라, 

면양(綿羊)과 같은 방직제품과 독써(Đốc Sơ) 마을의 

종이, 찌에썬(Triều Sơn) 마을의 논라(베트남 전통모

자), 돗자리, 라탄, 동 주조 등 여러 공예마을에서 국내 

Thương cảng Thanh Hà nằm bên tả ngạn sông 

Hương, cách cửa Thuận An 10km. Đây là vị trí 

có lòng sông sâu rộng, kín gió, thuận tiện cho 

tàu thuyền neo đậu, là địa điểm lý tưởng thành 

lập cảng sông. Ở đây, từ thế kỉ 16 đã có chợ làng 

Thanh Hà rất sầm uất, là điểm mua bán tới lui 

của nhiều cư dân vùng lân cận. Người dân ở làng 

Thanh Hà chủ yếu làm nghề buôn bán, không 

chú trọng đến nghề nông. Cách chợ Thanh Hà 

5km là dinh phủ Kim Long dưới thời chúa Nguyễn 

Phúc Lan (1636-1687), đây cũng là giai đoạn chúa 

Nguyễn cho lập cảng Thanh Hà bên chợ Thanh 

Hà, giáp giới hai xã Thanh Hà và Địa Linh. Từ lúc 

đó, chợ Thanh Hà ngày càng phát triển, chợ và 

cảng phối hợp cho tàu thuyền trong nước và nước 

ngoài vào ra thu gom, trung chuyển hàng hóa. 

Thương thuyền ngoại quốc đến buôn bán nơi phủ 

chúa đều vào cửa Thuận An, theo sông Hương 

vào neo đậu ở bến cảng Thanh Hà.

Hàng hóa từ các nơi trong nước được đưa về 

trung tâm Phú Xuân, phục vụ nhu yếu phẩm cho 

dinh phủ chúa Nguyễn và quân đội cũng như nhu 

cầu của dân cư về đây sinh sống ngày càng đông. 

Các sản phẩm dệt như vóc, sa, lĩnh, gấm, trừu cải 

hoa của làng Sơn Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân ở 

hai bên bờ sông Hương; nghề làm giấy của làng 

Đốc Sơ; nghề làm nón Triều Sơn, nghề dệt chiếu, 

làm buồm, nghề đan mây, nghề đúc đồng đều cho 

ra nhiều sản phẩm thu hút thương lái trong nước. 

Từ các bến cảng, tiểu cảng, chợ quán ở các 

tỉnh lân cận, từ miền nam, miền bắc đều tập 

trung sản vật đưa về Thanh Hà. Các sản vật đa 

dạng như trầm hương, quế, sáp ong, gỗ quý, trầu, 

cau, hồ tiêu của Mai Xá, Minh Linh, đường của 

Quảng Ngãi,... 

Hàng hóa ở Đàng Ngoài cũng được chở vào 

Thanh Hà, mà theo Phủ biên tạp lục có viết các 

thương nhân ở các vùng cảng Thanh-Nghệ-Tĩnh, 

Hình 71. Bến cảng Thanh Hà bên nhánh sông Hương
그림 71. 흐엉강에 위치한 타인하 무역항
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상인을 매료시키는 상품들을 내놓았다.  

인근 지역 남부, 북부에서, 무역항, 소항구, 시장에서 

여러 산물이 타인하로 모여들었다. 그 산물들은 백단

향, 계피, 밀납, 고급 목재, 구장나무 잎, 빈랑나무 열매, 

마이싸, 민린의 후추, 꽝응아이의 설탕 등이다.

당응와이의 상품 역시 타인하로 들어왔는데 『무변잡

록』에 따르면 타인호아-응에안-하띤항, 포히엔항 지역

의 상인들이 배로 상품을 실어와 타인하에서 팔고 이곳

의 상품을 가져가 당응와이 각 지역에 팔았다. 1992년 

포히엔항에서 옮겨온 밧짱 도자기가 타인하항 발굴 조

사에서 발견되었다. 

남부지역의 하띠엔, 사이곤(Sài Gòn)-쩌런(Chợ 

Lớn), 미토다이포(Mỹ Tho Đại Phố), 바이싸우(Bãi 

Xàu) 등의 무역항에서 온 쌀은 모두 타인하항으로 들

어와서 푸쑤언지역에 공급되었다. 『무변잡록』에 다음

Phố Hiến,... vẫn đưa thuyền chở hàng vào bán ở 

Thanh Hà và lại thu gom hàng ở đây mang về bán 

ở các cảng Đàng Ngoài. Những sản phẩm gốm 

sứ Bát Tràng từ cảng Phố Hiến chở vào đều được 

tìm thấy trong hố khai quật ở phố cảng Thanh Hà 

năm 1992. 

Lúa gạo từ các thương cảng ở Hà Tiên, Sài Gòn 

- Chợ Lớn, Mỹ Tho Đại Phố, Bãi Xàu,... từ phía 

nam đều chở về cảng Thanh Hà để cung cấp cho 

thủ phủ Phú Xuân. Phủ biên tạp lục có viết: “Miền 

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

các khách buôn người Tàu thường tới mua buôn 

rất nhiều.... Ngày thường bán thóc gạo vào Phú 

Xuân để mua các thứ lụa hoa, vóc nhiễu do tàu 

buôn Trung Quốc mang đến.”214)

214)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.125, 129.
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과 같이 기록되었다.

쟈딘 지역의 쌀은 얼마인지 언급할 수도 없이 많은 양인

데 중국상인들이 와서 매우 많이 구입해간다…. 보통은 중

국인들이 가져온 비단을 얻기 위해 푸쑤언에 들어와 판

다.214)

특히 호이안과 타인하 무역항은 긴밀하게 연계되었

다. 호이안의 상품은 타인하로 옮겨져 응우옌 군주의 

궁으로 팔렸는데 『무변잡록』에는 다음과 같이 기록되

어 있다. 

꽝남성의 호이안 거리는 외국 상인들이 가져온 구리솥과 

구리쟁반이 수 만 점씩 팔려나간다. 중국 상인들은 도매로 

구매하여 타인하 거리로 가서 두 배를 번다.215)

17세기 말 명나라 사람들이 중국 청나라 조정에 복

종하지 않고 고향을 버린 일부 사람들이 응우옌 군주에

게 타인하에서 살아갈 것을 요청했다. 그리하여 베트남 

국적을 가진 명나라 사람 즉, 화인이 되었다. 타인하 마

을의 흐엉강 유역에 위치한 주요 땅의 일부분이 명나라 

출신 화인들에게 팔렸다. 화인들은 본래 상업에 능하

여 타인하항과 시장의 이로운 점을 파악하고 재빨리 타

인하 땅에 상업거리를 세웠다. 1685년 화인들은 상인

들의 사당을 만들기 위해 자신들의 상업지구에 티엔허

우(Thiên Hậu) 사원을 세웠고 그곳에서 타인하 거리

의 북쪽 이정표로 삼았다. 민흐엉(Minh Hương) 마을

의 남쪽에는 타인하 시장이 여전히 있었고 디아린(Địa 

Linh) 마을과 접해 있었는데, 이곳은 사각형 우물 유적

이 있는 곳이다. 화인들은 디아린 마을의 일부 토지를 

구매하여 상업거리를 세우고 거리 끝에 꽌타인(Quan 

Thánh) 사당(관제묘)을 세워 타인하 거리의 남쪽 이정

214)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.125, 129.

215)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.119.

Đặc biệt, thương cảng Hội An và Thanh Hà có 

mối liên hệ chặt chẽ. Hàng hóa từ Hội An được 

đưa về Thanh Hà bán trực tiếp cho phủ chúa. 

Phủ biên tạp lục có viết: “Phố Hội An ở Quảng 

Nam, các tàu thuyền ngoại quốc đem nồi đồng 

mâm đồng đến bán kể hàng vạn chiếc. Lái buôn 

Trung Quốc mua buôn sang phố Thanh Hà được 

lời gấp đôi.”215)

Nửa cuối thế kỉ 17, cùng với phong trào người 

triều Minh không phục tùng triều đình nhà 

Thanh Trung Quốc, đã bỏ quê hương, một nhóm 

người Hoa đã đến xin chúa Nguyễn cho nhập 

cư sinh sống ở Thanh Hà, trở thành người Minh 

Hương quốc tịch Việt. Một phần đất quan trọng 

nằm ven sông Hương của làng Thanh Hà đã đem 

bán cho người Hoa - Minh Hương. Người Hoa 

vốn giỏi về buôn bán, đã nhìn ra được những lợi 

nhuận từ cảng và chợ Thanh Hà, nhanh chóng 

dựng phố buôn bán ở đất Thanh Hà. Năm 1685, 

người Hoa xây dựng chùa Bà Thiên Hậu ngay trên 

điểm cư trú buôn bán của mình để làm nơi cầu 

cúng của các thương nhân, và lấy đó làm mốc 

giới phía bắc của phố Thanh Hà. Về phía nam 

của làng Minh Hương vẫn còn bãi đất chợ Thanh 

Hà, giáp với làng Địa Linh, nay vẫn còn dấu tích 

giếng nước hình vuông. Người Hoa cũng mua 

một phần đất của làng Địa Linh, lập phố buôn 

bán, lập đền thờ Quan Thánh (tức chùa Ông) ở 

cuối phố, làm mốc giới phía nam của phố Thanh 

Hà. Do làng Thanh Hà của người Việt có sự pha 

trộn phố người Hoa - Minh Hương sinh sống đến 

năm 1962, nên được gọi là làng Minh Thanh. Như 

vậy, cụm cảng Thanh Hà có phố buôn bán và chợ 

Thanh Hà tạo nên một trung tâm buôn bán, một 

phố cảng nhộn nhịp, sầm uất.

Việc buôn bán ở phố Thanh Hà chủ yếu thuộc 

215)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.119.
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표로 삼았다. 베트남인의 타인하 마을이 화인들의 거리

와 섞여서 1962년에 민타인(Minh Thanh) 마을이라 

불렸다. 이렇게 타인하 시장과 상업거리를 보유한 타인

하항은 상업의 중심지로 활기차고 붐비는 항구거리가 

되었다. 

타인하 거리의 장사는 주로 화인 상인들에 의해 관

리되어 이 거리는 대명객(大明客)거리로 불렸다. 초

기에 억새풀로 덮인 보잘 것 없는 두 개의 거리였다. 

1700년 그들은 기와와 벽돌로 길을 덮었고 거리에는 

화인들의 많은 가게, 상점이 들어섰고 상품 창고와 멀

리서 온 상인들에게 세를 주는 여관들도 생겨났다. 주

로 계절에 따라 중국상인들이 와서 장사를 했으며 10, 

11월부터 이듬해 4, 5월까지 주로 왔다. 명향인(고향이 

명나라인 베트남인)은 주로 중계무역을 하였는데 국내 

물품을 사서 외국상선에 팔았다. 

1685년부터 중국 청나라가 중국 상선들이 다른 나

라에 가서 상업활동을 하는 것을 허가하였기 때문에 복

건, 해남, 광동성에서 온 화인들이 많았고 주로 당쫑이

나 타인하에 와서 장사하였다. 광동성에서 온 상인들 

중에 쩐중(Trần Dung)이라는 상인은 자주 대월국에 

장사하러 왔는데 광주에서 바닷길을 따라 투언호아 땅

으로 오는 여정에 대해 말하기를 순풍을 만나 3일 만에 

애오(Eo) 하구를 통해 푸쑤언의 타인호아 거리에 도착

했다고 한다.216)

영국 상인 Bowyear가 1695년 중국 상인들이 당쫑 

시장을 점령한 것에 대해 이렇게 평가했다.

요즘 장사는 중국 상인들 수중에 들어갔다. 그들은 최소 

10-12척의 배로 매년 일본, 광동, 샴, 캄보디아, 마니, 바타

비아에서 온다.217)

216)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.96.

217)　�타인테비, 『17, 18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, 역사학출판사, 
하노이, 1961, p.226.

các thương nhân người Hoa quản lý nên được gọi 

là Đại Minh Khách phố. Lúc đầu, chỉ là hai dãy 

phố lợp bằng tranh đơn sơ. Năm 1700, họ xây phố 

bằng gạch và lợp ngói. Phố gồm nhiều cửa hàng, 

thương điếm của người Hoa, kho hàng hóa, và 

có cả những nhà nghỉ cho thương khách phương 

xa tới thuê trọ, chủ yếu là thương nhân Trung 

Hoa đến buôn bán theo mùa, thường là tháng 

10, tháng 11 đến tháng 4, tháng 5. Người Minh 

Hương thường làm trung gian, thu gom hàng 

hóa mà bán cho các thương thuyền ngoại quốc. 

Cũng do từ năm 1685, nhà Thanh cho các thuyền 

buôn Trung Quốc được xuất dương buôn bán 

với các nước khác nên nhiều người Hoa từ Phúc 

Kiến, Hải Nam, Quảng Đông,... cũng thường đến 

Đàng Trong, đến Thanh Hà buôn bán. Có người 

lái buôn ở Quảng Đông tên là Trần Dung thường 

hay sang Đại Việt buôn bán đã nói lộ trình từ phủ 

Quảng Châu theo đường biển đến xứ Thuận Hóa, 

gặp gió thuận thì chỉ 3 ngày 3 đêm vào cửa Eo 

đến phố Thanh Hà ở Phú Xuân.216)

Thương lái người Anh là Bowyear năm 1695 có 

nhận xét về lực lượng thuyền buôn Trung Hoa 

chiếm lĩnh thị trường ở Đàng Trong: “Buôn bán 

hiện nay lọt vào tay người Trung Quốc, họ có ít 

nhất mươi, mười hai chiếc thuyền hàng năm từ 

Nhật, Quảng Đông, Xiêm, Campuchia, Ma Ni, 

Batavia tới.”217)

Bên cạnh thương nhân người Hoa là chủ yếu, 

nhiều nước phương Tây cũng thường xuyên đến 

phố cảng Thanh Hà như Bồ Đào Nha, Tây Ban 

Nha, Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ… 

Giữa thế kỉ 18 (1744-1750), thương nhân Pierre 

Poivre của công ty Đông Ấn Pháp đã đến Huế, 

khảo sát tình hình buôn bán ở Thanh Hà, ông 

216)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.96.

217)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17,18 và 19, 
Nxb Sử học, Hà Nội, tr.226.
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화교 상인 외에 많은 서방국가에서 자주 타인하항으

로 오는 상인들은 포르투갈, 스페인, 영국, 프랑스, 화

란, 미국 상인 등이다. 

18세기 중엽(1744-1750)에 프랑스 동인도회사의 상

인 Pierre Poivre가 후에로 와 타인하 지역의 무역 상

황을 조사했는데 견문록에서 이렇게 보고했다.

우기에 좁은 거리는 진흙탕이 되었다. 오직 화인들의 거리

만 넓고 벽돌로 깔았다. 이 길 양편에 사람들이 벽돌 기와

집을 세워 상당히 부유하게 산다.218)

R.Morineau는 타인하에 대해 이렇게 썼다.

타인하에서 중국의 큰 배와 스페인, 포르투갈 또는 프랑스

배들이 닻을 내려…..219)

타인하 무역항이 외부에서 들어오는 주요 통상 관문

이며 수도에서 가깝기 때문에 응우옌 군주는 외국 상선

의 각 물자에 독점구매권을 가지고 있었는데 그 품목은 

동, 아연, 은, 동전, 무기, 유황 등과 응우옌 군주의 궁

과 조정 관리들에 사용되는 고급품 등이었다. 

찐 군주와의 전쟁으로 응우옌 군주는 항상 무기 구

매 수요가 있었다. 포르투갈, 영국, 네덜란드, 일본 상

인들은 그 점을 간파하고 많은 종류의 무기, 총, 탄약, 

갑옷, 창과 검 등을 공급했다. 응우옌푹떤 군주가 포르

투갈인 Marquez에게 은 1,000괴를 주고 마카오로 가

서 총기를 사와 달라고 부탁했다. 1659년 마카오에서 

포르투갈의 배가 총기를 싣고 타인하항에 도착하자 응

우옌 군주는 소식을 듣고 매우 기뻐하여 군사들과 함께 

기뻐 항구로 뛰어나가 환영하기 위해 총 3발을 발사하

218)　�Pierre Poivre, 『코친차이나 묘사, 코친차이나의 삐에르 뽀아브르 여행
(삐에르 뽀아브르의 당쫑 방문 견문록)』.

219)　�R. Morineau, 「바오빈의 역사추억; 명향 거리와 바니에, 세포산의 집
들」, 『고도 후에의 친구들-BAVH』, 1920, p.256.

đã viết trong bài tường trình: “Vào mùa mưa, 

các đường phố chật hẹp lầy lội, chỉ có phố người 

Hoa có lối đi rộng và lát gạch. Dọc hai bên đường 

người ta dựng lên những ngôi nhà gạch lợp ngói 

khá sung túc.”218)

R.Morineau đã viết về Thanh Hà: “Thanh Hà là 

nơi thuyền mành lớn của Trung Hoa, những con 

tàu của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay của Pháp 

đã bỏ neo...”219)

Do thương cảng Thanh Hà là cửa ngõ thông 

thương chủ yếu với bên ngoài và kề cận kinh 

thành nên chúa Nguyễn nắm độc quyền thu mua 

các mặt hàng của thương thuyền nước ngoài, 

đặc biệt là đồng, kẽm, bạc, tiền đồng, vũ khí, lưu 

huỳnh,... và các mặt hàng cao cấp khác phục vụ 

cho cung đình và quan lại ở phủ Chúa.

Do chiến tranh Trịnh Nguyễn liên miên, nên 

chúa Nguyễn luôn có nhu cầu thu mua vũ khí. 

Các thương nhân Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan, 

Nhật Bản,... biết được nguồn lợi đó mà cung cấp 

nhiều loại vũ khí, súng ống, đạn dược, áo giáp, 

gươm giáo. Có lần chúa Nguyễn Phúc Tần còn 

nhờ giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Marquez nhận 

1000 nén bạc sang Macao mua súng đạn về cho 

chúa. Đầu năm 1659, tàu Bồ Đào Nha từ Ma Cao 

chở súng đạn vào đến bến cảng Thanh Hà, chúa 

Nguyễn nghe tin mừng quá cùng quân binh chạy 

vội ra ngoài cảng, chúa ra lệnh bắn ba phát đạn 

đón chào.220)

Các kim loại đồng, bạc và tiền đồng cũng là 

218)　�Pierre Poivre, Voyage de Pierre Poivre an Cochinchine, 
description de la Cochinchine (Bản tường trình về chuyến đi 
của Pierre Poivre đến Đàng Trong).

219)　 �R. Morineau, Souvenir historiques en Aval de Bao Vinh; phố 
Lở Minh Hương et les maisons de Vannier et de Se Forsans, 
trong, Những người bạn cố đô Huế - BAVH, 1920, tr.256.

220)　�H. Chapouille, Aux origines d’une église, T1, Paris. (Dẫn theo 
Đỗ Bang, Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ 17-18, Nxb Thuận 
Hóa, 1996, tr.119.)
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라고 명령했다.220)

동, 은과 동전 같은 금속 또한 대량공급이 필요한 품

목이었다. 응우옌 군주는 총을 만들기 위해 동이 많이 

필요해서 외국상인들이 주로 이 품목을 싣고와 팔았다. 

많은 적동과 깨지고 품질이 좋지 않은 동전들이 총을 

주조하는 목적으로 수거되었다. 동은 주로 일본과 일부

분은 중국, 바타비아에서 수입했다. 

네덜란드과 중국 상선은 중국과 일본의 오래된 동전

과 새 동전을 당쫑의 응우옌 군주에게 가져와 팔았다.

일본 막부가 국내에서 사용하지 않고 외국에 수출할 

목적으로 장기무역화폐(1659-1685)를 주조하였다. 이 

동전은 네덜란드 상인이 일본에 가서 구매하여 응우옌 

군주에게 팔았다. 1755년 네덜란드 회사는 응우옌푹코

앗(Nguyễn Phúc Khoát) 군주와 매년 60만 플로린 가

치의 주조 동전을 수출하며 응우옌 군주에게 12%의 세

금을 바치고 행정 관리에게 2%의 세금을 바치는 것으

로 협상하였다.221)

그러나 동전의 품귀 현상이 나날이 심해지자 응우옌 

군주는 아연을 사서 화폐를 주조했다. 2년 동안 마카오

에서 타인하로 100만kg의 아연을 실은 상선이 들어왔

다.222) 네덜란드인도 많은 아연을 싣고 와서 응우옌푹

코앗 군주에 팔았다. 

그 밖의 상인들은 중국 도자기와 인도의 옥, 면화, 

영국의 나사(羅紗), 유리 제품과 바늘, 시계 등 서양의 

가정용품 등을 가져와 팔았다.

외국상인들은 주로 지역의 농산물, 임산물, 금, 은, 

비단, 설탕, 상아, 백단향, 계피, 밀납, 하얀후추, 검은

후추, 빈랑나무 열매와 구장 잎, 염색약, 젓갈, 소금, 흰 

천, 돗자리, 종이, 목재 등을 사들였다.

타인하 항구거리에서 제일 많이 매매된 품목은 도자

220)　�H. Chapouille, 『교회의 기원』, T1, 파리.(두방, 『17-18세기 투언꽝 지
역 항구거리』, 투언호아 출판사, 1996, p.119 인용.)

221)　�타인테비, 『17, 18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, 역사학출판사, 
하노이, 1961, p.149.

222)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.90.

những mặt hàng đòi hỏi nguồn cung cấp lớn. Vì 

chúa Nguyễn rất cần đồng để đúc súng nên lái 

thương ngoại quốc thường chở đến bán mặt hàng 

này. Nhiều đồng đỏ và cả tiền đồng vỡ, chất lượng 

kém được thu gom dùng cho mục đích đúc súng. 

Nguồn đồng chủ yếu được mua từ Nhật Bản, một 

phần từ Trung Hoa và Batavia.

Thương thuyền Hà Lan và Trung Hoa thu gom 

tiền đồng cũ, mới của Nhật Bản, tiền Trung Quốc 

bán cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Từ sau khi Mạc Phủ Nhật Bản cho đúc tiền 

Trường Kỳ Mậu Dịch (1659-1685) để bán cho nước 

ngoài chứ không tiêu dùng tại Nhật Bản. Loại 

tiền này được các lái thương người Hà Lan thu 

mua đem bán cho chúa Nguyễn. Năm 1755, công 

ty Hà Lan đã thỏa thuận với chúa Nguyễn Phúc 

Khoát là hàng năm sẽ nhập một số tiền đúc trị 

giá 600.000 florins, phải nộp cho chúa 12% và cho 

cai bạ 2%.221)

Tuy nhiên, do nạn khan hiếm tiền vẫn ngày 

càng tăng, chúa Nguyễn đã mua kẽm để đúc tiền. 

Chỉ trong vòng 2 năm mà thuyền từ Macao chở 

đến Thanh Hà 100 vạn cân á diên (kẽm đen).222) 

Người Hà Lan cũng chở đến rất nhiều kẽm bán 

cho chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Ngoài ra, các lái thương còn chở gốm sứ của 

Trung Quốc, ngọc, vải bông Ấn Độ, vải dạ của 

Anh, đồ thủy tinh,... các vật dụng gia đình của 

phương Tây như kim khâu, đồng hồ,... đều được 

mang tới bán. 

Các thương thuyền nước ngoài thường thu mua 

các mặt hàng gồm hàng hóa nông lâm sản địa 

phương, vàng, bạc, tơ lụa, đường, ngà voi, trầm 

hương, quế, sáp ong, hồ tiêu trắng, hồ tiêu đen, 

trầu cau, thuốc nhuộm, mắm, muối, vải trắng, 

221)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17,18 và đầu 
19, sđd, tr.149.

222)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.90.
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기이다. 1992년 트어티엔후에 종합박물관과 고고학연

구원의 타인하 옛거리에서 발굴조사 결과 명-청 시대

의 중국 도자기, 하노이의 밧짱 도자기, 후에의 프억틱

(Phước Tích) 도자기, 일본의 히젠 도자기 조각이 다

량으로 발굴되었다.223)

이것은 도자기 거래가 타인하 항구거리에서 상인들

에게 선호되었음을 보여준다. 1993년 이곳 타인하 옛 

거리 주민 거주 지역에서 청나라의 강희제, 건륭제 시

대의 돈 항아리가 발견되었다. 

타인하 항구거리는 수도 푸쑤언의 상업중심지로 응

우옌 군주가 항구출입세와 상인들의 공물, 독점상품 등

으로 부를 축적하도록 기여한 곳이라고 할 수 있다.

18세기 말에 푸쑤언의 상업 활동은 하락세를 타게 

되었다. 1775년 찐 군주가 푸쑤언을 점령했고 1786년

에는 응우옌후에의 떠이썬군이 일어나 찐 군주에게 점

령당했던 푸쑤언을 해방시켰다. 응우옌후에는 푸쑤언

을 수도로 삼고 떠이썬 왕조를 세웠다.

타인하항은 항구 바로 앞에 붓(Bút) 언덕이 나타나 

육지가 깊이 침식되고 침식토가 쌓여 선박이 정박하기

가 어려워졌다. 이때 타인하 항구거리의 많은 화교 상

인이 푸쑤언에 가까운 새로운 장소로 거주지를 옮겼

는데 그곳이 흐엉강 변의 바로 진(Dinh) 시장-바오빈

(Bao Vinh)이다. 이에 바오빈 무역항이 새로운 무역

중심지가 되었다. 실제로 그 이전에도 바오빈은 바오

빈 다리를 건너면 타인하와 가까운 편리한 곳에 위치하

여 상업의 중심지를 이루고 있었다. 16세기 즈엉반안은 

『오주근록』에서 타인하-바오빈의 발전에 대하여 이렇

게 묘사하였다. 

바오빈의 마차는 구름처럼 달렸다.224)

223)　�두방, 『17-18세기 투언꽝 지역 항구거리』, 투언호아 출판사, 1996, 
p.101.

224)　즈엉반안, 응우옌칵투언 번역, 『오주근록』, 2009, p.73.

chiếu, giấy, gỗ mun,... 

Một mặt hàng cũng được mua bán nhiều ở 

phố cảng Thanh Hà đó là gốm sứ. Theo kết quả 

khảo sát và khai quật tại khu vực phố cổ Thanh 

Hà của Viện khảo cổ và Bảo tàng Tổng hợp Thừa 

Thiên Huế năm 1992, đã phát hiện được nhiều 

mảnh gốm sứ Trung Quốc có niên đại thời Minh 

- Thanh, gốm Bát Tràng của Hà Nội, gốm Phước 

Tích của Huế, và một số mảnh gốm Hizen của 

Nhật Bản.223) Điều đó cho thấy, hoạt động giao 

thương với mặt hàng gốm sứ cũng được các 

thương nhân ưa chuộng ở phố cảng Thanh Hà. 

Năm 1993, tại đây cũng phát hiện được chum 

tiền cổ có niên đại Khang Hy, Càn Long của nhà 

Thanh được dấu trong khu đất nhà dân ở phố cổ 

Thanh Hà.

Có thể thấy, phố cảng Thanh Hà chính là đầu 

mối thương nghiệp của thủ phủ Phú Xuân, góp 

phần làm giàu cho phủ chúa Nguyễn bằng các 

khoản thuế ra vào cảng, quà biếu của thương 

nhân và các loại hàng độc quyền chỉ dành cho 

phủ chúa. 

Từ nửa cuối thế kỉ 18, tình hình buôn bán ở 

Phú Xuân lắng xuống. Năm 1775, quân Trịnh 

chiếm đóng Phú Xuân. Năm 1786, phong trào Tây 

Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã giải phóng Phú 

Xuân khỏi sự chiếm đóng của chúa Trịnh. Nguyễn 

Huệ đã chọn Phú Xuân làm kinh đô của triều đại 

Tây Sơn. 

Khu vực cảng Thanh Hà cũng dần bị bồi lấp và 

lấn sâu vào trong đất liền do sự xuất hiện của cồn 

Bút ở ngay bến cảng làm cho tàu thuyền neo đậu 

khó khăn. Lúc này, nhiều thương nhân người Hoa 

ở phố cảng Thanh Hà đã di chuyển nơi cư trú đến 

địa điểm mới gần kinh thành Phú Xuân để thuận 

223)　�Dẫn theo Đỗ Bang, Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ 17-18, 
Nxb Thuận Hóa, 1996, tr.101.
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타인하항은 민망 황제 시대(1820-1840)에도 여전히 

사용되었으며 타인하땅에 궁과 관공서, 상인들의 가게

들은 여전히 남아있었다. 그러나 19세기 말 타인하항은 

침식토가 많이 쌓여서 중국 상선이 투언안 하구로 들어

올때 반대로 진 시장-바오빈으로 올라갔으므로 타인하

항은 점점 잊혀졌다.

바오빈 항구거리에는 대부분 화인들이 살면서 진 시

장, 바오빈 시장 및 쟈호이(Gia Hội) 다리의 교두(橋

頭)에서 진 시장까지 이어지는 드억(Được) 시장지구

에서 장사를 하였다. 바오빈의 상거래는 배에서도 활

기차게 이루어졌다. 흐엉강의 시장은 상품을 모아 응우

옌 왕조의 황궁에 가져갔고 동시에 옛 타인하항과 사업

하던 곳들과 연계하여 그 수요를 충족시켰다. 중국인과 

베트남인이 함께 금, 은, 상아, 설탕, 계피 및 각종 목재

와 청패자개 등 귀중품을 거래하였다.

1837년 응우옌 왕조는 쟈호이 시장과 동바(Đông 

Ba) 시장을 조성하였다. 이 시장은 기본적으로 옛 마을

의 시장이었지만 국가의 조직적인 관리를 받아 다시 세

워졌다. 

쟈호이 시장은 무당시장으로도 불리는데, 쟈호이 다

리 동쪽에 위치하며 예전의 짚으로 만든 지붕을 철거

하고 기와로 다시 지붕을 덮었고 89개의 구역으로 구

성되어 있다. 밖으로는 흐엉강이 보이며 2층으로 이루

어진 꾸이쟈(Qui Giả) 정자가 있다. 쟈호이 다리부터 

다른 하나의 거리가 이어지는데 이 거리는 399개의 구

역으로 구성되며 길이는 3.2km 이상이고 백성들이 돈

을 모아 149개 구역을 세웠고 기둥은 벽돌로 만들었다. 

이에 따라 3개의 거리가 형성되었는데 쟈호이 거리, 동

쟈 거리, 동호이 거리이다. 쟈호이 시장에서 약 4.8km 

길이의 8개 거리가 진 시장까지 이어졌다. 가운데는 도

로이며 좌우에는 건물의 지붕이 서로 이어져 매우 붐

볐고 아래쪽 강에는 상선들이 서로 오가는 것이 벌떼

lợi hơn cho việc buôn bán đó là chợ Dinh - Bao 

Vinh bên sông Hương tạo nên một trung tâm giao 

thương mới là thương cảng Bao Vinh. Trên thực 

tế, Bao Vinh trước đây cũng đã là trung tâm buôn 

bán vì có vị trị thuận lợi ngay gần kề với Thanh 

Hà qua chiếc cầu Bao Vinh. Dương Văn An trong 

Ô châu cận lục thế kỉ 16 đã miêu tả sự tấp nập 

của điểm nối Thanh Hà-Bao Vinh: “Bao Vinh xe 

ngựa chạy như mây.”224)

Cảng Thanh Hà vẫn được sử dụng đến thời 

Minh Mệnh (1820-1840), các dinh thự, tiệm buôn 

của thương khách vẫn tồn tại trên đất Thanh Hà. 

Nhưng đến nửa cuối thế kỉ 19, cảng Thanh Hà bị 

bồi lấp mạnh. Các thuyền buôn Trung Quốc khi 

vào cửa Thuận An cũng ngược lên chợ Dinh-Bao 

Vinh. Cảng Thanh Hà dần dần tàn lụi. 

Phố cảng Bao Vinh phần lớn là người Hoa sinh 

sống và buôn bán với các khu chợ trung tâm chợ 

Dinh, chợ Bao Vinh và khu chợ Được ở đầu cầu 

Gia Hội, kéo dài về chợ Dinh.

Việc buôn bán ở Bao Vinh diễn ra tấp nập trên 

bến dưới thuyền. Các chợ quán bên sông Hương 

đều thuận tiện thu gom hàng hóa, phục vụ cho 

hoàng cung nhà Nguyễn, đồng thời đáp ứng hàng 

hóa, tiếp nối những mối làm ăn từ cảng Thanh Hà 

cũ. Người Trung Quốc và người Việt cùng buôn 

bán các đồ quý như vàng, bạc, ngà voi, đường, 

quế, các loại đồ gỗ chạm trổ hoặc khảm xà cừ,...

Năm 1837, triều Nguyễn cho lập chợ Gia Hội 

và chợ Đông Ba. Các chợ này về cơ bản cũng là 

những chợ làng cũ xưa, nay được xây dựng có tổ 

chức quản lý của nhà nước.

Chợ Gia Hội còn gọi là chợ Mụ Đặng, ở phía 

đông cầu Gia Hội, là ngôi chợ lợp ngói thay cho 

ngôi chợ cũ lợp bằng tranh, gồm 89 gian nhà 

ngói, nhìn ra sông Hương, có đình Qui Giả 2 tầng. 

224)　Dương Văn An, Ô châu cận lục, sđd, tr.73.
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들과 같다.225)

쟈호이 시장의 분위기를 후에를 방문한 해군 의사인 

M.A.Auvray이 1859년에 다음과 같이 묘사하였다. 

쟈호이 혹은 벤포는 매우 넒은 시장으로 장사가 매우 잘 

되며 여러 거리로 나누어진다. 오전과 오후 모두 매우 붐

비며 거리는 강을 따라 형성되었다. 이 거리에 천, 면화, 

비단, 식품, 토기, 구리 그릇 등을 파는 가게가 많이 있다. 

225)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권1, p.214.

Từ cầu Gia Hội dựng một dãy phố gồm 399 gian, 

dài hơn 2 dặm, dân góp tiền dựng 149 gian, cột 

nhà xây bằng gạch, hình thành 3 khu phố là phố 

Gia Hội, phố Đông Gia, phố Đông Hội. Lại từ chợ 

Gia Hội làm tiếp 8 dãy phố kéo dài 3 dặm đến chợ 

Dinh. Giữa là đường phố, tả hữu nhà ngói liền 

nhau, buôn bán tấp nập. Dưới sông thuyền buôn, 

thuyền chài đi mại như mắc cửi.225)

225)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, 
Nxb Thuận Hóa, 2006, tr.214.

Hình 72. Phố cảng Bao Vinh
그림 72. 바오빈 무역항 거리
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다른 한 거리는 전문적으로 상자만을 거래한다. 벤포(Bến 

Phố)는 매우 많은 상품들이 있어 사람들은 모든 것을 여

기에서 구할 수 있다.(각종 신발, 의류, 안남 사람들의 모

자, 네덜란드 전등, 스웨덴의 성냥갑 등)226)

1885년 수도 함락사건 이후 바오빈의 상업활동은 점

차 쇠퇴하였다. 일부분은 프랑스인이 수출입품목을 엄

격하게 제어했기 때문이고 한편으로는 동바 시장, 징 

시장거리 등 신시가지가 세워졌기 때문이다. 후에로 오

는 철도와 육로가 동시에 건설되어 수로 항구의 역할이 

감소했고 점차 쇠퇴하였지만 바오빈 항구거리는 타인

하처럼 잊혀지고 완전히 사라지지는 않았다. 시장의 상

업 활동은 여전히 오늘날까지 존속해오고 있다.

226)　『고도 후에의 친구들-BAVH』, 1932, p.278.

Không khí buôn bán ở chợ Gia Hội đã được y sĩ 

hải quân Pháp là M.A.Auvray đến Huế năm 1859 

miêu tả: “Gia Hội hay là Bến Phố là một cái chợ 

rất rộng, một phường buôn bán tốt nhất, được 

chia thành nhiều phố. Việc buôn bán nhộn nhịp 

vào buổi sáng và buổi chiều. Phố dọc theo sông 

có nhiều cửa hàng bán vải, bông, tơ lụa, hàng 

thực phẩm, hàng chạm khảm đồ thô, bình chậu 

bằng đồng. Trong một phố khác có sự buôn bán 

chuyên ngành, đó là ngành hàng hòm. Bến Phố 

là nơi có rất nhiều hàng hóa, người ta tìm được 

đủ mọi thứ tại đây, các loại giày, áo quần, mũ của 

người An Nam, đèn theo kiểu Hà Lan, hộp diêm 

Thụy Điển,...”226)

Sau sự kiện thất thủ kinh đô năm 1885, tình 

hình buôn bán ở Bao Vinh cũng bị lắng xuống, 

một phần vì người Pháp kiểm soát gắt gao các 

mặt hàng xuất nhập khẩu, mặt khác các đô thị 

mới được xây dựng như phố chợ Đông Ba, chợ 

Dinh…, đồng thời tuyến đường sắt và đường bộ từ 

các nơi đến Huế cũng đã được xây dựng nên vai 

trò của các cảng đường thủy cũng bớt phần quan 

trọng. Tuy tình hình có lắng xuống song phố cảng 

Bao Vinh không bị tàn lụi và mất hẳn như Thanh 

Hà. Hoạt động buôn bán chợ quán vẫn tồn tại cho 

đến tận ngày nay. 

226)　Những người bạn cố đô Huế -BAVH, 1932, tr.278.



232

3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

Thương cảng Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu 

Bồn tỉnh Quảng Nam được các nhà khảo cổ học 

quan tâm nghiên cứu rất nhiều. Qua các nguồn 

sử liệu cũng như kết quả khai quật khảo cổ học 

đã chứng minh từ trước Công nguyên nơi đây đã 

bắt đầu có những giao dịch ngoại thương của giai 

đoạn văn hóa Sa Huỳnh. Hoạt động giao thương 

tại các bến cảng ở đây phát triển mạnh dưới thời 

Champa và Đại Việt.

Vùng đất Hội An nằm ở vị trí hội tụ của nhiều 

con sông lớn xứ Quảng, đó là sông Thu Bồn, 

sông Hoài, sông Bà Rén (đều là nhánh của sông 

Thu Bồn), sông Cổ Cò - Đế Võng, sông Vu Gia (có 

nhánh đổ vào sông Thu Bồn và sông Cổ Cò) và 

sông Trường Giang. Các dòng sông này hợp lưu 

với nhau trước khi đổ ra biển qua cửa Đại. Hai 

con sông Cổ Cò - Đế Võng và sông Trường Giang 

chạy song song với biển, cùng hội tụ về sông Thu 

Bồn và cửa Đại, tạo nên sự kết nối giữa ba cửa 

biển ở Quảng Nam là cửa Hàn, cửa Đại và cửa Kỳ 

Hà. Các cửa biển này đều rất lớn, ở vị trí các vũng 

vịnh kín gió nên đều trở thành những cảng biển 

lớn cho tàu thuyền vào ra neo đậu thuận lợi. 

호이안 무역항은 꽝남성 투본(Thu Bồn)강 하류에 

위치하고 있는데 고고학자들에게 지대한 관심을 받는 

곳이다. 사료와 고고학적 연구결과는 기원전 사후인 문

화시기에 이곳에서 외부와의 교역활동이 시작했음을 

증명하였다. 이곳의 각 항구에서의 무역 활동은 참파와 

대월국 시대에서도 지속적으로 발전하였다.

호이안은 투본강, 호아이(Hoài)강, 바잰(Bà Rén)강

(모두 투본강의 지류), 꼬꼬(Cổ Cò)-데봉(Đế Võng)강, 

부쟈(Vu Gia)강(투본강과 꼬꼬강으로 들어오는 지류), 

쯔엉쟝(Trường Giang)강 등 꽝땅의 수많은 큰 강이 합

쳐지는 곳에 위치한다. 

이 강들은 전에 서로 합류하여 끄어다이(cửa Đại) 해

구를 통해 바다로 나아간다. 꼬꼬-데봉강과 쯔엉쟝강은 

바다와 평행으로 흐르다가 투본강과 끄어다이에서 합

쳐져 꽝남성의 3대 하구인 끄어한(cửa Hàn), 끄어다이, 

끄어끼하(cửa Kỳ Hà) 하구의 결합을 형성하였다. 이 

하구들은 매우 크며 바람이 없는 만에 위치하여 선박들

이 들고나가며 정박하기 편리한 거대 항구가 되었다.

이곳은 큰 하구와, 커다란 여러 하천체계를 갖추고 

꾸라오짬 군도에 보호되기 때문에 이곳은 항구, 소항구

체계의 형성과 발전에 가장 좋은 조건이었다. 그 중에

3.4. 호이안 무역항3.4. Thương cảng Hội An
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Với hệ thống cửa biển lớn, có hệ thống sông 

ngòi lớn, lại có cụm đảo Cù Lao Chàm ngoài khơi 

che chắn, đó là những điều kiện tự nhiên thuận 

lợi nhất cho sự hình thành và phát triển hệ thống 

bến cảng, tiểu cảng ở đây. Trong đó, cụm thương 

cảng Cù Lao Chàm - Đại Chiêm - Phố cổ Hội An 

là chuỗi liên kết chặt chẽ.

Cù Lao Chàm nằm phía ngoài khơi Lâm Ấp 

phố, cách Cửa Đại khoảng 15km. Có nhiều tên gọi 

khác nhau cho cụm đảo này như Chiêm Bất Lao, 

Tiêm Bích La, đảo Ngọa Long, Sanfu-Fùlaw, Cham 

Pu Lau, Pulociam, Pulaucham, Polociampello. 

Cụm đảo bao gồm các đảo Hòn Lao, Hòn Dài, 

Hòn Mồ, Hòn La, Hòn Khô, Hòn Tai, Hòn Ông. 

Cù Lao Chàm như bức bình phong che chắn gió 

bão cho vùng cửa Đại Chiêm. Do mang đặc điểm 

서도 꾸라오짬-다이찌엠(Đại Chiêm)-호이안 옛 거리

의 무역항 체계는 아주 긴밀하게 연결되어 하나의 벨트

가 조성되었다.

꾸라오짬은 임읍 해양쪽에 위치하며 끄어다이에서 

약 15km 떨어져있다. 이 군도를 부르는 이름은 여러

가지가 있는데 찌엠벗라오(Chiêm Bất Lao), 띠엠빅라

(Tiêm Bích La), 응오아롱(Ngọa Long)섬, 산푸플라

우, 짬푸라우, 플로시암, 플라우참, 폴라시암펠로 등이

다. 이 군도에 혼라오(Hòn Lao), 혼자이(Hòn Dài), 혼

모(Hòn Mồ), 혼라(Hòn La), 혼고(Hòn Khô), 혼따이

(Hòn Tai), 혼옹(Hòn Ông)섬들도 포함된다. 꾸라오짬

은 다이찌엠(Đại Chiêm) 해구(海口)를 마치 병풍처럼 

둘러싸고 막아준다. 수심이 깊고 바람이 없는 특징 때문

에 배가 직접 정박지에 들어올수 있다. 『대남일통지(大

Hình 73. Đô thị thương cảng Hội An
그림 73. 호이안 무역항 도시

Cửa Đại Chiêm
끄어다이찌엠 하구 

Bàu Trung Phường
바오쭝프엉 포구

Đầm Thi Lai
티라이 만

Đầm Bàn Thạch   
반타익 만

Đầm Trà Quế
짜꾸에 만

Phố cảng Hội An
호이안 무역항

Đầm Trà Nhiêu
짜니에우 만

Sông Cổ Cò꼬꼬강

Sông Thu Bốn
투본강

Cù Lao Chàm
꾸라오짬
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南一統志)』에서 꾸라오짬은 다이찌엠섬으로 불린다. 

지엔프억(Diên Phước)현에서 동쪽으로 약 109km 떨어

진 섬은 출렁거리는 바다 한 가운데 떠 있고 응오아롱섬이

라고 부르며 혹은 꾸라오섬이라고도 한다. 또 다른 이름이 

있는데 띠엠붓(Tiêm Bút)산이며 옛 이름은 찌엠벗라오였

고 다이찌엠 바다로 들어오는 문을 마치 산처럼 둘러싸서 

만들어준다. 우리나라와 외국 배는 이 산을 보고 이정표로 

삼았으며 들어와서 땔감과 물을 얻었다.227)

국제 항해 역사 연구가들에 의하면 약 기원전 2세기

부터 홍해-페르시아만-인도-동남아-중국-일본으로 이

루어지는 항해 무역로가 형성되었다. 이 긴 구간에 끄

라지협(현 태국남쪽, 말레이시아 북쪽)부터 캔톤(중국, 

광주)까지 유일한 정거장은 찌엠깡(Chiêm cảng)-꾸라

오짬이었다. 이곳에서 중국으로 향하며 돛을 펼칠 때까

지 쉬고, 양식과 식수를 비축하고 물품을 거래할 수 있

었다.228)

꾸라오짬의 바이랑(Bãi Làng)에서 이루어진 고고학 

발굴조사연구에서 7-9세기 중국의 월주, 장사, 광동 가

마의 도자기와 중국 장사 가마의 흑유자기편, 9-10세

기 연대를 가진 이슬람 큰 항아리 조각, 9-10세기의 이

집트, 시리아, 이라크, 이란의 유리구슬, 유리구슬 목걸

이, 9-10세기 북베트남의 도자기, 9-10세기의 참파 도

자기 등이 발굴되었다.229) 꾸라오짬에서 참파인이 남긴 

수많은 우물 흔적과 우물을 조성하기 위해 돌을 쌓은 

수리(水利)체계도 함께 발견되었다. 

7-10세기에 꾸라오짬항과 참파의 해상무역이 가장 

번성했던 시기였음을 알 수 있다. 꾸라오짬은 매우 발

전했으며 옛 다이찌엠-임읍항의 기능을 유지했던 무역

227)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.418.

228)　�럼미중, 「꾸라오짬: 옛날 땅」, 『기요』꾸라오짬-지위, 잠재력과 전망, 호
이안, 2007, p.111.

229)　�럼미중, 호떤끄엉, 쩐반안, 「바이랑 탐사결과 (꽝남성 꾸라오짬)」, 『고
고학 신발견』, 1998, pp.649-651.

có những vụng biển sâu kín gió, có thể cho tàu 

thuyền trực tiếp vào bến neo đậu. Đại Nam nhất 

thống chí gọi Cù Lao Chàm là đảo Đại Chiêm: “Đảo 

ở cách huyện Diên Phước 68 dặm về phía đông, 

ngất ngưởng giữa biển, gọi là đảo Ngọa Long, 

cũng gọi là hòn Cù Lao, có tên nữa là núi Tiêm 

Bút, tên cổ là Chiêm Bất Lao, làm trấn sơn cho 

cửa biển Đại Chiêm. Thuyền biển nước ta và nước 

ngoài thường trông núi này làm mốc đi về đều đỗ 

ở đấy để lấy củi, nước”227)

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử hàng hải quốc 

tế, từ khoảng thế kỉ 2 trước Công nguyên đã hình 

thành tuyến vận tải đường biển từ Biển Đỏ - vịnh 

Ba Tư - Ấn Độ - bắc Đông Nam Á - Trung Quốc 

- Nhật Bản. Trên quãng đường dài từ eo đất Kra 

Isthmus (nam Thái Lan, bắc Mã Lai ngày nay) 

đến Canton (Quảng Châu, Trung Quốc) chỉ có một 

trạm dừng chân duy nhất là Chiêm cảng - Cù Lao 

Chàm, nơi có thể nghỉ ngơi, tích trữ lương thảo, 

nước ngọt, buôn bán, trao đổi hàng hóa trước khi 

giong buồm thẳng sang Trung Quốc.228)

Dựa trên các kết quả nghiên cứu khảo sát và 

khai quật khảo cổ học tại Bãi Làng, Cù Lao Chàm 

đã phát hiện rất nhiều hiện vật như gốm các lò 

Việt Châu, Trường Sa, Quảng Đông (Trung Quốc) 

thế kỉ 7-9, nhiều mảnh sành đen có nguồn gốc 

từ lò Trường Sa (Trung Quốc), gốm Islam với các 

mảnh vò lớn thế kỉ 9-10, nhóm các đồ hạt chuỗi, 

cườm thủy tinh có nguồn gốc Ai Cập, Syrie, Iraq, 

Iran thế kỉ 9-10, gốm sành miền Bắc Việt Nam thế 

kỉ 9-10, gốm Champa thế kỉ 9-10,...229) Trên Cù Lao 

227)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.418.

228)　�Dẫn theo Lâm Mỹ Dung, Cù Lao Chàm: một vùng đất cổ, in 
trong Kỷ yếu Cù Lao Chàm - Vị thế, tiềm năng và triển vọng, 
Hội An, 2007, tr.111.

229)　�Lâm Mỹ Dung, Hồ Tấn Cường, Trần Văn An, Kết quả thám sát 
địa điểm Bãi Làng (Cù Lao Chàm, Quảng Nam), NPHMKCH 
1998, tr.649-651.
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항이었다. 

이 시기 꾸라오짬-다이찌엠-임읍 항구거리는 자신의 

유리한 지정학적 위치 뿐만 아니라 동남아시아의 해상 

무역로가 말라카 해협으로 옮겨져 푸남항이 쇠퇴하고 

특히 인도에서 굽타왕조가 멸망하여 인도의 무역 조절 

및 통제 역할이 전과 같지 않는 배경때문에 발전했다. 

근동-지중해지역 국가들의 상선은 교역을 위해 참파와 

중국바다까지 직접 올 수 있었다. 이에 따라 항해 과정

에 항상 꾸라오짬에 들렸다. 

『신당서지리지(新唐書地理誌)』에서는 중국의 광저

우부터 바그다드까지 국제선박은 항상 찌엠벗라오(꾸

라오짬), 몬독(꾸이년), 꼬닷국(카우타라, 냐짱), 본다랑

(Bôn Đà Lãng)[판두랑가(Panduranga), 판랑(Phan 

Rang)]주와 같은 참파 항구에 들린다고 하였다.

9세기에 아랍인이 저술한 고서(851-852)에 따르면 

서아시아부터 중국으로 혹은 그 반대로 오가는 상선

은 주로 참파(Sanfu)의 꾸라오짬(Sanfu-Fulaw)에 들

려 백단향과 식수를 얻는다고 했다. 임읍, 찌엠바, 찌엠

벗라오의 명칭은 국제상선들의 여정에서 점차 익숙해

졌다. 이 상선들은 폭풍을 피하고 제비집, 바다가재, 해

삼, 진주, 산호, 바다거북, 게, 물고기, 조개, 오징어 등

의 산물 및 백단향, 기남, 계피 등의 ‘꽝(Quảng)--’ 지역

의 산물을 구매하고 긴 항해를 위한 식수와 땔감을 얻

기 위해 이곳에 들렸다.  

끄어다이 즉 다이찌엠항은 다이찌엠-임읍 항구거리-

호이안 무역항을 조성하는 중요한 요소이다. 

10세기 이전 수도가 투본강의 지류인 바잰강 변 심

하푸라(짜끼에우) 혹은 리리(Li Li)강 변의 인드라푸라

(동즈엉)와 같은 참파 북부지역에 있었을 때 참파 수도

의 바다의 모든 관문(하구)은 끄어다이였다.

4-5세기부터 끄어다이항은 임읍 거리와 연결되어 임

읍국(이후에 참파국이 됨)의 가장 번성하고 발전한 상

업 중심지를 조성하여 많은 상선들이 찾아왔다.

고도 임읍에 대하여 릭다오응우옌(Lịch Đạo 

Chàm còn phát hiện nhiều dấu tích giếng nước 

ngọt và các hệ thủy lợi xếp đá khai thác nước ngọt 

của người Chăm để lại.

Có thể thấy, từ thế kỉ 7 đến thế kỉ 10 là giai 

đoạn cực thịnh của cảng Cù Lao Chàm và nền 

thương mại biển của Champa nói chung. Cù Lao 

Chàm đã rất phát triển, là một cảng đảo giữ chức 

năng tiền cảng của Đại Chiêm - Lâm Ấp phố. 

Giai đoạn này, cụm cảng Cù Lao Chàm - Đại 

Chiêm - Lâm Ấp Phố phát triển không chỉ bởi lợi 

thế vị trí của mình, mà còn là do sự dịch chuyển 

con đường buôn bán trên biển ở Đông Nam Á 

xuống eo biển Malacca, sự suy tàn của thương 

cảng Phù Nam, đặc biệt ở Ấn Độ triều đại Gupta 

(320-520) bị sụp đổ, vai trò kiểm soát, khống 

chế buôn bán của Ấn Độ không còn như trước. 

Thuyền buôn từ các nước vùng Trung Cận Đông 

- Địa Trung Hải có thể đi thẳng đến vùng biển 

Champa, Trung Quốc để giao thương buôn bán. 

Do vậy, những tuyến hải trình luôn dừng chân tại 

Cù Lao Chàm. Tân Đường thư địa lý chí miêu tả 

con đường biển từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến 

Bagad, thuyền bè quốc tế bao giờ cũng ghé qua 

đảo Chiêm Bất Lao (Cù Lao Chàm), Môn Độc (Qui 

Nhơn), Cổ Đát quốc (Kauthara, Nha Trang), châu 

Bôn Đà Lãng (Panduranga, Phan Rang) là các 

cảng của Champa. Thư tịch cổ của người Ả Rập 

thế kỉ 9 (851-852) cho biết những thuyền buôn từ 

Tây Á sang Trung Quốc và ngược lại thường ghé 

qua Sanfu-Fulaw (tức Cù Lao Chàm) của Sanfu 

(Champa) để lấy nước ngọt và trầm hương. Những 

cái tên Lâm Ấp, Chiêm Bà, Chiêm Bất Lao đã trở 

nên quen thuộc trong những hải trình của các 

thương thuyền quốc tế. Các thuyền buôn ghé vào 

tránh gió bão, lại thuận tiện trao đổi hàng hóa là 

các sản vật trên đảo như tổ yến, tôm hùm, hải 

sâm, ngọc trai, san hô, đồi mồi, cua, cá, sò, mực,... 

cùng sản vật xứ Quảng mang từ đất liền sang như 
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Nguyên)의 『수경주(水經注)』에는 다음과 같이 언급하

고 있다.

남송 시대 원가력 10년(446)에 교주(交州)자사 단호아찌

(Đàn Hòa Chi)가 군을 이끌고 임읍국의 수도를 공격했

다. 단호아찌는 임읍 거리로 군을 들여보내고 그곳에서 약 

10km 떨어진 투옌꽌(Thuyền Quan) 문에 도착했다. 투

이엔꾸안문에서 내려가 동호(Đông Hồ)로 들어가니 다이

포(Đại Phố) 관문에 이르니 큰 강물이 서쪽으로 흘러갔

다.230)

임읍 시가지는 투본강 하류를 따라 세워진 항구도시

의 중심지로 많은 선착장과 큰 석호(동호)가 있고 다이

230)　�쩐끼프엉, 부흐우민, 「4-15세기 참파 왕국 시대 다이찌엠 하구」, 『옛도
시 호이안』, 사회과학출판사, 하노이, 1991, p.128.

trầm hương, kỳ nam, quế,... và lấy nước ngọt, củi 

khô cho những chuyến đi biển đường dài.

Cửa Đại tức cảng Đại Chiêm là một thành tố 

quan trọng của cụm thương cảng Đại Chiêm - 

Lâm Ấp phố xưa và Hội An sau này.

Trước thế kỉ 10, những kinh đô đóng ở phía 

Bắc Chăm như Simhapura (ở Trà Kiệu) bên bờ 

sông Bà Rén là nhánh của sông Thu Bồn, hoặc 

Indrapura (ở Đồng Dương) bên sông Li Li, thì cửa 

khẩu của kinh thành Champa đều là Cửa Đại. 

Từ thế kỉ 4-5, cảng Cửa Đại là điểm thu hút các 

thương thuyền kết nối với Lâm Ấp Phố tạo nên 

cụm trung tâm giao thương phát triển hưng thịnh 

của vương quốc Lâm Ấp (sau này là Champa).

Lâm Ấp Phố được sách Thủy Kinh chú của 

Lịch Đạo Nguyên cho biết: năm Nguyên Gia thứ 

10 thời Nam Tống (446), thứ sử Giao Châu là Đàn 

Hòa Chi đem quân tấn công kinh đô của Lâm Ấp. 

Đàn Hòa Chi cho quân vào Lâm Ấp phố, giữ cửa 

Thuyền Quan cách thành sáu dặm. Từ Thuyền 

Quan xuống, chảy vào Đông Hồ, cửa Đại Phố, 

nước sông lớn liền với nước triều lên chảy về 

phía tây.230) 

Có thể thấy, Lâm Ấp Phố là trung tâm phố 

cảng nằm dọc theo hạ lưu sông Thu Bồn, có các 

bến thuyền, đầm hồ lớn (Đông Hồ) và kéo đến 

Đại Phố (cửa biển Đại Chiêm). Lâm Ấp Phố với 

các bến thuyền ở hai bên bờ sông Thu Bồn: bờ 

phía bắc có đầm Trà Quế (tức Đông Hồ), đầm 

Thanh Hà, bờ phía nam có bàu Trung Phường, 

đầm Trà Nhiêu, đầm Thi Lai, Bến Cồn Chăm (Bàn 

Thạch).231) Để vào các bến thuyền này, tàu thuyền 

sẽ trực tiếp đi vào từ cửa Đại đến các bến thuyền, 

hoặc đi từ cửa Hàn theo sông Cổ Cò - Đế Võng 

230)　�Dẫn theo Trần Kỳ Phương & Vũ Hữu Minh, Cửa Đại Chiêm thời 
vương quốc Champa thế kỉ 4-15, in trong Đô thị cổ Hội An, Nxb 
KHXH, Hà Nội, 1991, tr.128.

231)　�Trần Kỳ Phương, Cửa Đại Chiêm thời vương quốc Champa thế 
kỉ 4-15, sđd, tr.129-131.

Hình 74. Cửa Đại Chiêm
그림 74. 끄어다이찌엠 하구
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포(다이찌엠하구)로 연결된다. 

임읍 거리는 투본강 양쪽편에 위치한 항구로 북쪽은 

짜꾸에[Trà Quế, 동호(Đông Hồ)], 타인하 석호가 있고 

남쪽에는 쭝프엉(Trung Phường) 연못, 짜니에우(Trà 

Nhiêu), 티라이(Thi Lai) 석호, 꼰짬[Cồn Chảm, 반타

익(Bàn Thạch)] 선착장이 있다.231) 

이 항도(港都)로 들어가기 위해 배는 끄아다이부터 

직접 항구로 가거나 끄어한 하구를 통과하여 꼬꼬-데봉

강을 따라 짜꾸에, 타인하 석호에 정박하거나 끼하(Kỳ 

Hà) 하구로 들어가 쯔엉쟝강을 따라 쭝프엉 호(湖), 짜

니에우 석호, 티라이 석호, 꼰짬(반타익)선착장에 도달

할 수 있었다. 

이곳 주변에서 고고학자들은 참파인의 7-10세기 건

231)　�쩐끼프엉, 부흐우민, 「4-15세기 참파 왕국 시대 다이찌엠 하구」, 『옛도
시 호이안』, 사회과학출판사, 하노이, 1991, pp.129-131.

vào neo đậu ở đầm Trà Quế, đầm Thanh Hà, hoặc 

tàu thuyền có thể vào từ cửa Kỳ Hà theo sông 

Trường Giang đến bàu Trung Phường, đầm Trà 

Nhiêu, đầm Thi Lai, bến Cồn Chăm (Bàn Thạch). 

Xung quanh các địa điểm này, các nhà khảo 

cổ đã phát hiện được những di tích kiến trúc của 

người Chăm có niên đại từ thế kỉ 7 đến thế kỉ 10. 

Ngoài ra, ở đây còn có nhiều giếng nước ngọt mà 

cư dân Việt - Chăm đã sử dụng cho đến thế kỉ 17-

18. Đây là hệ thống những bến thuyền lớn dành 

cho thương thuyền nước ngoài neo đậu, buôn bán 

và trao đổi hàng hóa và lấy nước ngọt, cùng góp 

phần tạo nên một thương cảng Đại Chiêm - Lâm 

Ấp phố thời Champa thịnh vượng.

Đặc biệt, thế kỉ 9-10, trên vùng Lâm Ấp xưa là 

vương quốc Champapura đóng đô ở Indrapura 
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축 유적을 다수 발견했다. 또한 이곳은 17-18세기까지 

참파-베트남인들이 사용하던 많은 우물이 발견되었다. 

이는 이 거대한 항구 체계가 외국 상선이 정박하여 무

역 활동을 하고 식수를 얻어 참파 전성기에 다이찌엠 

무역항-임읍 거리의 조성에 기여했음을 알려준다. 

특히 9-10세기에 참파푸라 왕국이 인드라푸라(동즈

엉)에 수도를 건설했다. 많은 참파탑과 사원이 투본강

과 다이찌엠항과 연결된 지역인 동즈엉, 짜끼에우에 건

설되었다. 짜끼에우에서 동즈엉까지 이 중심지들 간의 

연락과 교류는 투본강과 다이찌엠항을 통해서 이루어

졌다. 

기원후 약 10세기 가량 참파는 중국, 인도, 부남, 진

(Đồng Dương). Nhiều đền tháp Chăm được xây 

dựng ở khu vực Đồng Dương, Trà Kiệu gắn liền 

với vùng quần cư bên sông Thu Bồn và cảng Đại 

Chiêm. Từ Trà Kiệu cho đến Đồng Dương, các vị 

trí trung tâm này đều liên lạc với biển qua sông 

Thu Bồn và cảng Đại Chiêm.

Suốt trong gần 10 thế kỉ đầu Công nguyên, 

Champa đã giữ các mối quan hệ giao thương với 

nhiều nước như Trung Hoa, Ấn Độ, Phù Nam, 

Chân Lạp, Philippine, Java, Sri Vijaya, các nước 

Tây Á, Địa Trung Hải,... Có những vương quốc 

mất đi như Phù Nam thì lại có những vương 

quốc mới hình thành. Tuy nhiên Champa không 

bị kéo vào vòng xoáy đó của lịch sử. Champa vẫn 

luôn khai thác được tiềm năng biển, phát triển 

hệ thống thương cảng, trong đó cụm thương cảng 

Cù Lao Chàm - Đại Chiêm - Lâm Ấp phố luôn 

mang lại lợi nhuận kinh tế cho Champa.

Từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 15, vương quốc Champa 

dịch chuyển kinh đô về Vijaya (Qui Nhơn, Bình 

Định ngày nay). Giai đoạn này, Champa liên tục 

có chiến tranh với Đại Việt, Java và Chân Lạp, và 

đồng thời cũng có lúc giữ những mối quan hệ 

hòa hiếu bằng hôn nhân. Kinh tế thương mại của 

Champa cũng bị ảnh hưởng lúc thăng lúc trầm.

Ngoài cảng Đại Chiêm, một số cảng phía 

Nam Chăm phát triển mạnh, như Thi Nại và 

Panduranga trở thành những cảng chính của 

vương triều Vijaya.

Đặc biệt, vào thế kỉ 15, khi tuyến đường biển 

từ Phúc Kiến đến Luzon (Philippine) khai mở, 

thuyền buôn qua đó buôn bán rồi đi xuống Đông 

Nam Á, nên Cù Lao Chàm - Đại Chiêm vắng dần 

những thương thuyền quốc tế. Tuy nhiên, việc 

phát hiện con tàu đắm cổ Thái Lan ở gần đảo Cù 

Lao Chàm chở hơn 240.000 hiện vật là gốm sứ 

thời Lê (thế kỉ 15) của Đại Việt, chủ yếu là gốm 

Chu Đậu Hải Dương, điều đó cho thấy Cù Lao 

Hình 75. Đầm Trà Quế (Đông Hồ)
그림 75. 짜꾸에(동호) 석호만
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랍, 필리핀, 자바, 슈리비자야, 서아시아와 지중해 국가

들과 교역관계를 유지했다. 그 기간 동안 푸남처럼 사

라진 왕국들도 있었고 새로운 왕국이 생겨났다. 하지만 

참파는 역사의 소용돌이에 빠지지 않고 바다의 잠재력

을 개발하여 무역항을 건설하였다. 그 중에 꾸라오짬-

다이찌엠-임읍 시가지는 항상 참파의 경제에 막대한 이

윤을 가져다 주었다.

11-15세기 참파왕국은 수도를 비쟈야(오늘날의 빈딘

성, 꾸이년)으로 옮겼다. 이 기간 동안 참파는 계속 대

월국, 자바, 진랍과 전쟁을 하는 동시에 혼인을 통한 화

친 관계를 유지하기도 했다. 참파의 경제와 상업도 영

향을 받아 발전하기도 하고 쇠퇴하기도 했다. 

Chàm vẫn là điểm tham gia vào tuyến thương mại 

Biển Đông. Thuyền buôn vẫn ghé vào đây nghỉ 

ngơi, tích trữ lương thảo, nước ngọt, củi khô cho 

hành trình đi biển dài ngày.

Từ năm 1471, phần lớn đất Champa (đến Bình 

Định) trở thành lãnh thổ Đại Việt. 

Từ thế kỉ 16, chúa Nguyễn cai quản vùng 

Thuận Quảng và mở rộng lãnh thổ đến phương 

nam, xây dựng thành lũy, ra sức phát triển kinh 

tế Đàng Trong, áp dụng các chính sách phát triển 

giao thương, chào đón các thương thuyền ngoại 

quốc, thương cảng Hội An lúc này được tái sinh, 

dựa trên sự kế thừa cảng biển của Champa xưa, 
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Hình 76. Cù Lao Chàm 
그림 76. 꾸라오짬
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다이찌엠항 이외에 참파 남쪽의 항구도 왕성하게 발

전하였는데 티나이항과 판두랑가는 비자야 왕조의 주

요 항구가 되었다. 

특히 15세기에 들어 중국의 복건성에서 필리핀의 루

손항로가 생기면서 상선들이 그곳을 지난 후 동남아시

아 지역으로 내려왔다. 그래서 꾸라오짬-다이찌엠은 점

차 국제상선들이 사라져갔다. 그러나 대월국의 레 왕

조 시대(15세기)에 도자기 24만점[주로 하이즈엉(Hải 

Dương)의 쭈더우(Chu Đậu) 도자기]을 싣고 꾸라오짬

섬 인근에서 침몰한 난파선 발견을 통해 꾸라오짬이 여

전히 동해무역로에 포함되었음을 알 수 있다. 상선들은 

여전히 항해를 위한 식수와 목재를 구하고 양식을 비축

하며 휴식하기 위해 이곳에 들렸다.

1471년 참파 지역의 대부분(빈딘성까지)은 대월국의 

영토가 되었다. 

16세기부터 응우옌 군주는 투언꽝 지역을 다스리고 

남쪽으로 영토 확장 정책을 시행하며 성을 쌓고 당쫑 경

제를 발전시키기 시작하였다. 이에 따라 상업 발전 정책

이 시행되어 외국상선들을 맞아들여 이 시기에 호이안 

항구는 다시 부활하였고 옛 참파 무역항의 전통을 계승

하며 활발한 무역 활동에 참가하여 가장 번성했던 단계

로 들어섰다.

1602년 응우옌호앙 군주는 꽝남 지역에 궁을 건설하

는데 초기에는 꺼우훅(Cầu Húc)마을에 지었다가, 이

후에 디엔반현의 타인찌엠(Thanh Chiêm) 마을로 옮

겼는데 그때부터 타인찌엠궁으로 불렸다. 궁궐의 위치

는 투본강 근처로 호이안 무역 중심지와 가까웠다. 

호이안 주민은 주로 베트남인으로 실제로 14세기부

터 베트남인들이 호이안에 와서 살기 시작했다. 이 시

기는 바로 1306년 참파왕 쩨먼이 두 개 주인 오주와 리

주(오늘날의 꽝찌 남쪽과 트어티엔후에)를 쩐 왕조의 

후이엔쩐 공주의 결혼선물로 바쳐 대월국 백성들이 이

곳으로 이주하여 살아가면서 지역을 개발한 이후라 하

겠다. 족보와 비문에 따르면 레홍득(Lê Hồng Đức) 

trở lại tham gia vào hoạt động giao thương quốc 

tế và bước vào giai đoạn thịnh vượng nhất. 

Năm 1602, chúa Nguyễn Hoàng thành lập Dinh 

trấn Quảng Nam, ban đầu đặt ở xã Cầu Húc, sau 

chuyển về xã Thanh Chiêm, huyện Điện Bàn, 

từ đó dinh cũng có tên gọi là Dinh trấn Thanh 

Chiêm. Vị trí dinh trấn ngay gần sông Thu Bồn, 

gần kề khu trung tâm giao thương của Hội An.

Cư dân ở Hội An chủ yếu là người Việt. Trên 

thực tế, từ thế kỉ 14, người Việt đã đến sinh sống ở 

Hội An. Đó là sau sự kiện năm 1306, vua Champa 

là Chế Mân dâng hai châu Ô và châu Rí (phần 

phía nam Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày 

nay) làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân, nhà 

Trần đã đưa dân vào sinh sống khai khẩn vùng 

đất mới này. Cư dân Việt lúc đó đã sống hòa cùng 

cư dân Champa, và di cư đến cả vùng đất Hội An 

ngày nay. Dựa trên các gia phả, văn bia cho biết 

từ thời Lê Hồng Đức (1470-1471) đã có làng Võng 

Nhi (thuộc Cẩm Thanh ngày nay) và trước năm 

1553 đã có xã Cẩm Phô, Hoài Phố trong lòng nội 

thị Hội An.

Giai đoạn này, Cù Lao Chàm tiếp tục giữ vị trí 

tiền cảng của Đại Chiêm - Hội An phố. Nhiều 

phát hiện khảo cổ học đã minh chứng cho sự 

phát triển của Cù Lao Chàm, như ở Bãi Làng, Bãi 

Ông... phát hiện được nhiều gốm sứ Minh, Thanh 

của Trung Quốc, gốm sứ Hizen của Nhật Bản, đây 

là những bến neo đậu chính của Cù Lao Chàm. 

Thế kỉ 17, cư dân Việt đến cư trú ngày càng đông 

trên đảo Hòn Lao, tập trung chủ yếu trên đảo Bãi 

Làng, Bãi Hương, lập nên làng Tân Hiệp. Nhiều 

thương nhân và nhà truyền giáo đã đến Cù Lao 

Chàm. Năm 1742, Dumont là chủ nhiệm Công ty 

Đông Ấn Pháp đến Đàng Trong có bản phúc trình 

gửi chính phủ. Theo ông ta cho thấy tầm quan 

trọng của Cù Lao Chàm và cần phải chiếm được 

nó, mở thương điếm tại đây để quản lý các hoạt 
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시대(1470-1471)부터 봉니(Võng Nhi)마을[현 껌타인

(Cẩm Thanh)에 속함]이 생겨났고 1553년 이전에 호

이안 시내에 껌포(Cẩm Phô)촌과 호아이포(Hoài Phố)

촌이 형성되었다. 

이 기간에 꾸라오짬은 지속적으로 다이찌엠항-호이

안도시의 위치를 지속하고 있었다. 많은 고고학적 발견

이 꾸라오짬의 발전을 증거하며 바이랑(Bãi Làng), 바

이옹(Bãi Ông)에서 중국의 명나라 청나라 도자기, 일

본의 히젠 도자기등이 많이 발견되었는데, 이는 꾸라오

짬이 주요 정박지였음을 보여준다. 17세기 혼라오섬으

로 이주해오는 베트남인의 숫자가 늘어났고 바이랑, 바

이흐엉(Bãi Hương)섬에 집중되어 떤히엡(Tân Hiệp)

마을을 세웠다. 많은 상인과 선교사들이 꾸라오짬으로 

왔다. 1742년 프랑스 동인도회사의 주임인 Dumont은 

động ngoại thương tại bến cảng Hội An. Điều này 

cho thấy, Cù Lao Chàm với vị trí thuận lợi của nó, 

luôn gắn liền với sự phát triển của trung tâm cảng 

Đại Chiêm - Hội An phố.

Cửa biển Đại Chiêm vẫn là một thành tố không 

tách rời thương cảng Hội An. Đại Nam nhất thống 

chí thời Nguyễn có miêu tả: “Cửa Đại Chiêm là 

chỗ sông Chợ Củi (tức sông Thu Bồn) đổ ra biển. 

Cửa lạch rộng 160 trượng, thủy triều lên sâu 6 

thước, thủy triều xuống sâu 4 thước 5 tấc, là chỗ tụ 

họp thuyền ghe nam bắc.”232) Với vị trí thuận lợi, 

cửa Đại Chiêm vẫn luôn giữ vai trò là cảng biển 

quan trọng, được khai thác, phát huy triệt để và 

hỗ trợ đắc lực cho trung tâm thương cảng Hội An.

Trung tâm buôn bán chính của thương cảng 

Hội An là phố chợ Hội An. Đại Nam nhất thống 

chí có miêu tả: “phía nam liền sông Cái, trên bờ 

hai bên phố ngói liên tiếp chừng 2 dặm, bến sông 

thuyền ghe tấp nập đi lại như mắc cửi, có nhiều 

khách buôn người Thanh trú ngụ. Có 4 bang là 

Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu và Hải Nam, 

buôn bán hàng hóa phương bắc, có đình chợ và 

hội quán, buôn bán tấp nập, là nơi đô hội lớn 

xưa nay. Ở phía nam sông là đầm Trà Nhiêu, chỗ 

thuyền buôn các nước đứng đậu”, “Cửa biển Đại 

Chiêm thuyền bè sum họp, chợ phố Hội An hàng 

hoá nhóm đầy, thực là nơi đô hội lớn”.233)

Phố chợ Hội An kéo dài từ chùa Âm Bổn cho 

đến chùa Cầu Lai Viễn ở xã Cẩm Phố về phía tây 

phố Hội An huyện Diên Phước, nước khe chảy 

về phía nam đổ vào sông cái, cầu bắc phía trên. 

Tương truyền cầu này do người khách buôn 

Nhật Bản dựng, dưới cầu lát đá, trên lát ván, gác 

mái gồm bảy gian hợp ngói,... thuyền buôn tụ 

232)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.436.

233)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.393, 439.

Hình 77. Sông Cổ Cò - Đế Võng
그림 77. 꼬꼬-데봉강
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당쫑에 와서 보고서를 써 정부에 보냈다. 그는 꾸라오

짬의 중요성을 볼 때 그것을 반드시 점령하여 호이안항

의 무역활동 관리를 위해 그곳에 상점을 만들어야 한다

고 썼다. 이것은 꾸라오짬이 그 편리한 위치로 다이찌

엠항-호이안 거리의 발전과 매우 밀접한 연관이 있다는 

것을 보여준다.

다이찌엠 하구는 여전히 호이안 무역항과는 불가분

의 요소였다. 응우옌 왕조시대의 『대남일통지』에는 다

음과 같이 기록되어 있다. 

끄어다이찌엠은 쩌꾸이강(투본강)이 바다로 흘러나가는 

관문이다. 넒이는 272m이며 만조일 때 수심은 2.55m이

며 간조일 때는 1.9m이다. 이곳은 남북의 상선이 모이는 

tập.234) Dấu tích phố cổ Hội An ngày nay chính là 

đoạn đường Trần Phú bên bờ bắc sông Hoài Phố - 

đoạn cuối sông Thu Bồn trước khi đổ ra Cửa Đại. 

Trên các bản đồ cổ thế kỉ 17-18, Hội An nằm trên 

bờ bắc của sông Thu Bồn, thông với Biển Đông 

bằng cửa Đại Chiêm, nối với Cửa Hàn - Đà Nẵng 

bằng sông Cổ Cò - Đế Võng.

Cristophoro Borri năm 1621 đã miêu tả Hội 

An: “Hải cảng đẹp nhất, nơi tất cả người ngoại 

quốc đều tới và cũng là nơi có hội chợ danh tiếng 

chính là hải cảng thuộc tỉnh Quảng Nam. Người 

ta cập bến bằng hai cửa biển: một gọi là Turon (Đà 

Nẵng) và một gọi là Pulluciambello (Hội An). Các 

cửa biển cách nhau chừng ba hay bốn dặm, kế 

234)　Đại Nam nhất thống chí, tập 2, tr.442.
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Hình 78. Bàu Trung Phường
그림 78. 바우쭝프엉 포구
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곳이다.232)

편리한 위치로 다이찌엠 하구는 항상 중요한 항구의 

역할을 담당했고 철저히 개발되어 호이안 무역항을 유

능하게 보좌하였다.

호이안 무역항의 주요 상업 중심지는 호이안 항도 

시가지였다. 『대남일통지』에 다음과 같이 묘사되었다. 

까이강의 남쪽으로 강변에 약 3.2km쯤 서로 연결되어 있

는 양쪽 거리가 있는데 강가에는 벌떼처럼 오가는 배가 가

득찼고 청나라 상선이 정박해 있었다. 광동, 복건, 조주 그

리고 해남 4지역에서 왔으며 중국 지역의 물건을 거래하

고 시장과 회관 곳곳에 장사하는 사람들로 활기차니 지금

과 옛날의 도회지이다. 강의 남쪽은 짜니에우(Trà Nhiêu) 

석호만으로 여러 나라의 상선이 정박해있다. 다이찌엠 하

구에 배들이 모여있고 호이안 시장거리에 상화가 넘치며 

실로 큰 도회지이다.233)

호이안 시장거리는 지엔프억현의 서쪽에 있는 껌

포 마을에 위치하며 시냇물이 남쪽으로 흘러 다리 북

쪽의 강과 만나는 엄본(Âm Bổn) 사원부터 라비엔(Lai 

Viễn) 다리까지이다. 이 다리는 일본인 상인에 의해 지

어졌다고 전해져 내려오며 기둥은 돌로 쌓아만들었고 

윗부분은 나무로 층과 지붕을 만들었으며 7칸으로 구

성되었다. 이곳에 상선이 모였다.234) 

호이안 옛 거리의 흔적은 오늘날 호아이포(Hoài 

Phố)강-투본강이 끄어다이 하구로 들어가기 전 마지막 

구간과 북쪽 기슭의 쩐푸(Trần Phú) 거리구간에 남아

있다. 17-18세기 옛 지도에서 호이안은 투본강 입구의 

북쪽 기슭에 위치하며 다이찌엠 하구를 통해 동해와 연

결되고 꼬꼬-데봉강을 통해 끄어한-다낭과도 연결된다.  

Cristophoro Borri는 1621년 호이안을 이렇게 묘

232)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.436.

233)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.393, 439.

234)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.442.

đó biển chia thành hai nhánh đi sâu vào đất liền 

chừng bảy hay tám dặm, làm thành hai con sông 

tách rời nhau rồi cuối cùng gặp nhau và đổ vào 

một con sông lớn. Tàu bè từ hai phía tới cũng đi 

vào con sông này.”235)

Các bến thuyền ở hai bên bờ sông Thu Bồn với 

đầm Trà Quế, đầm Thanh Hà, bàu Trung Phường, 

đầm Trà Nhiêu, đầm Thi Lai, Bến Cồn Chăm (Bàn 

Thạch) vẫn là những bến thuyền của thương cảng 

Hội An. Theo kết quả khai quật khảo cổ học, ở 

những khu vực này và nhiều điểm xung quanh 

phát hiện được số lượng lớn gốm Trung Quốc 

từ thời Minh, Thanh và gốm Hizen của Nhật 

Bản,... Dưới thời các chúa Nguyễn (thế kỉ 17-18), 

Trà Nhiêu và Thi Lai còn là những nơi tập trung 

người Minh Hương đến cư ngụ và buôn bán. 

Cùng hệ thống các bến thuyền ở Hội An còn có 

các khu chợ Thanh Chiêm, chợ Thi Lai, chợ Trà 

Nhiêu, chợ Bàn Thạch,...236) cùng tham gia vào 

mạng lưới thu gom hàng hóa cho thương cảng 

trung tâm.

Từ Hội An tàu thuyền có thể theo dòng Thu 

Bồn đến các vùng khác như chợ La Đáp, chợ Thu 

Bồn, chợ Hoa Viên ở Quế Sơn thu gom hàng hóa. 

Việc mua bán của thương cảng Hội An đã thúc 

đẩy sự phát triển của các thương cảng, tiểu cảng, 

bến thuyền, chợ quán gần xa. Một số các trung 

tâm thị tứ, chợ quán cũng sầm uất theo, như 

trung tâm thị tứ Tam Kỳ được hình thành và phát 

triển do các luồng buôn bán ở Hội An với phía 

tây Thăng Hoa (tức tây nam Quảng Nam và bắc 

Quảng Ngãi). Khu vực Tam Kỳ có thể dễ dàng kết 

nối trực tiếp với Hội An qua tuyến thủy lộ sông 

Trường Giang và nhánh sông Tam Kỳ, hoặc kết 

235)　�Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nguyễn Khắc 
Xuyên dịch, tr.91.

236)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.440, 441.
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사했다. 

가장 아름다운 항구로 모든 외국인이 이곳에 오며 가장 이

름 있는 시장들이 모여 있는 곳으로 꽝남성에 속한 항구이

다. 사람들은 두 개의 하구를 통해 항구로 들어오는데 하

나는 튜론(다낭)이라고 부르며 다른 하나는 플루시암벨로

(호이안)이라고 부른다. 두 개의 하구는 서로 4.8~6.41km 

쯤 떨어져 있고 그곳에서 바다는 두 갈래로 나누어져 육지

로 깊이 11~13km를 들어가 서로 분리된 두개의 강을 만

들어 내고 마지막으로는 서로 만나 큰 강으로 흐른다. 양

쪽으로 부터 들어온 배가 이 강으로 들어온다.235)

짜꾸에 석호, 타인하 석호, 쭝푸엉 연못, 짜니에우 석

호, 티라이 석호, 벤꼰짬(반타익) 석호로 이루어진 투

본강 양편의 포구는 호이안 무역항의 포구이다. 고고학 

조사결과에 따르면 이 지역에 많은 명나라, 청나라 시

대의 중국도자기와 일본의 히젠 도자기가 다량으로 발

견되는 지점이 있다. 17-18세기 응우옌 군주 시대에 짜

니에우와 티라이도 명향인이 와서 살며 장사하는 중심

지였다. 

호이안의 포구와 타잉찌엠, 티라이, 짜니에우, 반타

익236) 시장지구도 중심 무역항의 상품 교역망에 참여하

였다.

호이안에서 배들은 투본강을 따라 꾸에썬(Quế Sơn)

에있는 라답(La Đáp), 투본, 호아비엔(Hoa Viên)시장

에 가서 상품을 사들였다.

호이안 무역항의 매매는 무역항, 소항구, 포구, 시

장의 발전을 촉진시켰다. 크고 작은 행정구역 중심지

의 시장 역시 이에 따라 발전했는데, 땀끼(Tam Kỳ)시

장은 탕호아의 서쪽(즉, 꽝남성의 남쪽과 꽝응아이성의 

북쪽), 호이안에 있는 수변 상거래 구역을 통해 형성되

고 발전되었다. 땀끼 지역은 쯔엉쟝강과 땀기강의 지류 

235)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.91.

236)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, pp.440-441.

nối với tuyến sông Trường Giang ra biển qua cửa 

Kỳ Hà. Đây là nơi tập trung chủ yếu các loại hàng 

như quế, hồ tiêu, cau. Các thương điếm người 

Hoa ở Bàn Thạch, Trà Nhiêu của Hội An về đây 

lấy hàng, hoặc từ Tam Kỳ chở hàng cho Hội An.

Thương cảng Hội An mỗi năm hoạt động buôn 

bán sầm uất kéo dài khoảng 4 tháng vì tùy thuộc 

vào gió mùa thuận lợi cho tàu biển, việc buôn bán 

diễn ra tại một chợ phiên họp hàng năm. 

Hàng hóa thì rất đa dạng, buôn bán đủ thứ tơ 

lụa, trầm hương, tốc hương, kỳ nam, gốm sứ, sa 

nhân vàng, ngà voi, quế, hồ tiêu, cây thuốc, gỗ 

quý, mật ong, hải sản, mắm, muối,... 

Bên cạnh đó, mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở 

Hội An cũng rất phát triển, như nghề làm gốm 

Thanh Hà được bắt đầu khoảng từ thế kỉ 16-17 

do các thợ gốm từ vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh đã đến 

Thanh Hà lập làng, dần phát triển nghề gốm; 

Nghề làm may thủ công bằng tay cũng phát triển 

ở Hội An, nhằm đáp ứng nhu cầu mặc quan phục, 

lễ phục, thường phục của đa dạng các thành phần 

cư dân sinh sống ở Hội An gồm người Việt, người 

Chăm, người Hoa, người Nhật, người phương 

Tây,... Nghề làm đồ mộc ở Kim Bồng cũng ra đời 

và phát triển từ thế kỉ 16-17 với các loại sản phẩm 

điêu khắc gỗ mỹ nghệ tinh xảo và những chiếc 

ghe bầu Quảng Nam nổi tiếng; Sản phẩm dệt của 

làng Mã Châu cũng rất nổi tiếng từ thế kỉ 16, đặc 

biệt được người Nhật ưa thích.

Mọi sản vật ở miền Trung đều tụ hội về đây. Lúa 

gạo ở miền nam từ các cảng Hà Tiên, Chợ Lớn, Bãi 

Xàu, Mỹ Tho,.. cũng được các lái thương thu mua 

về đây và bán cho các tàu thuyền nơi khác đến.

Có người lái buôn ở Quảng Đông tên là Trần 

Dung, thạo nghề buôn bán đã nói: “Xứ Quảng 

Nam thì không thiếu thứ gì, không nơi nào có 

nhiều sản vật như ở Quảng Nam. Các sản vật ở 

các phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, Qui Nhơn, Quảng 
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또는 끼하 하구로 흘러나가는 쯔엉쟝강과 연결된 하천

의 수로(水路)를 통해 호이안과 쉽게 연결되었다. 이곳

은 계피, 후추, 빈랑나무 열매 등의 상품이 집중되는 곳

이었다. 호이안의 반타익, 짜니에우지역의 중국 상인

들이 이곳에 와서 물건을 가져가거나 땀끼에서 상품을 

싣고 호이안으로 갔다.

호이안 무역항의 상거래활동은 매년 약 4개월 동안 

매우 활발히 진행되었는데 이는 선박들이 오가기 편한 

계절풍의 영향 때문이었다. 상업활동은 매년 여러 시장

에서 활발하게 이루어졌다. 

상품은 매우 다양하여 비단, 백단향, 침향, 기남, 도

자기, 사인, 상아, 계피, 후추, 약재, 고급 목재, 꿀, 해산

물, 젓갈, 소금 등이 거래되었다.

그밖에 호이안에서 수공예품 품목 역시 매우 발전하

였는데 타인하 도자기는 타인호아-응에안-하띤지역의 

도자기 장인이 타인하에 마을을 세워 도자기 산업을 발

전시킨 후로 16-17세기에 매우 발전하였다. 

베트남인, 참파인, 중국인, 일본인, 서양인 등 호이안

에 거주하는 여러 주민들의 다양한 관복, 예복, 평상복 

수요를 충족시키기 위한 의류제작 산업도 호이안에서 

매우 발전하였다. 정교한 나무조각 공예품과 유명한 꽝

남 돛단배를 대표로 한 낌봉(Kim Bồng) 지역의 목제

품 산업 역시 16-17세기에 탄생하고 발전해갔다. 마쩌

우(Mã Châu)마을의 방직산업 역시 16세기부터 매우 

유명해졌는데 특히 일본인들이 선호했다.

중부지역의 모든 산물이 이곳으로 모여들었다. 하띠

엔, 쩌런(Chợ Lớn), 바이싸우(Bãi Xàu), 미토항에서 

남부의 쌀은 행상인들에 팔려 이곳으로 와 여러 지방에

서 온 상선에 팔렸다. 

중국 광동지역에서 온 쩐중이라는 행상인이 이렇게 

말했다.

꽝남 땅은 부족한 것이 없다. 꽝남처럼 산물이 많은 곳은 

어디에도 없다. 탕호아, 디엔반, 꾸이년, 꽝응아이, 빈캉과 

Ngãi, Bình Khang và dinh Nha Trang đều đem đến 

phố Hội An bằng đường bộ và bằng đường biển. 

Cho nên các lái buôn ở Trung Quốc đến rất nhiều 

để mua đem về nước. Hóa sản rất nhiều, đến hàng 

trăm chiếc tàu to vận tải cũng không hết.”237)

Do các lái buôn đều thấy lợi nhuận kiếm được 

dễ dàng ở những bến cảng này mà ngày càng kéo 

tới đông hơn.

Từ thế kỉ 16, nhiều cư dân Việt ở Hội An sau 

khi thấy lợi nhuận kinh doanh các mặt hàng ở 

khu cảng đã chuyển dần sang làm nghề buôn bán. 

Lúc này, quan lại và hoàng thân của chúa Nguyễn 

điều khiển, quản lý thị trường buôn bán, còn đa 

số các tiểu thương, lái buôn là người Việt. Các tiểu 

thương, thương nhân người Việt thường đi tới các 

làng, các vùng xa xôi, lên miền núi khai thác, thu 

mua hàng hóa lâm thổ sản rồi đem về Hội An tích 

trữ bán cho các thuyền buôn nước ngoài. 

Khách buôn ngoại quốc dần dần đến Hội An 

ngày càng đông, có thương nhân người Nhật, 

người Hoa chiếm ưu thế. Ngoài ra còn có các 

thuyền buôn từ Châu Âu như Bồ Đào Nha, Anh, 

Hà Lan, Pháp, và các nước Đông Nam Á như Cao 

Miên, Java, Xiêm, Malaysia, Singapore, Philippine, 

Batavia,... cũng thường xuyên tới Hội An buôn bán.

Thương điếm của người ngoại quốc được mở ở 

Hội An rất đông, đặc biệt là thương điếm của người 

Nhật và người Hoa tạo nên các phố Nhật Bản, 

phố Khách vô cùng sầm uất. Cristophoro Borri đã 

nhận xét khách buôn người Tàu và người Nhật làm 

thương mại chính yếu của xứ Đàng Trong.238) 

Trên thực tế, người Hoa đã đến buôn bán 

nhiều từ thời Đại Chiêm còn là cảng của Champa, 

tuy nhiên lúc đó thuyền buôn người Hoa chỉ đến 

thu mua hàng hóa mà không ở lại. Đầu thế kỉ 17, 

237)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, tr.96.

238)　�Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nguyễn Khắc 
Xuyên dịch, tr.89.
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냐짱에서 온 산물은 모두 육로나 해로를 통해 호이안으로 

들어온다. 그래서 중국 행상인들이 여기에 많이 와서 사서 

돌아간다. 상품이 너무 많아서 수백 척의 큰 배들이 와서 

옮겨도 없어지지 않는다.237)

이 항구에서 쉽게 돈을 벌 수 있는 것을 보고 나날이 

많은 상인들이 몰려들었다.

16세기 부터 호이안에 거주하는 베트남인은 이 지역

이 장사가 잘되는 것을 보고 장사를 하기 시작했다. 그 

시기에 응우옌 군주의 왕족과 관료들이 시장과 거래를 

관리하고 조절하였으며 다수의 소상인과 행상인은 베

트남인이었다. 이 상인들은 멀리 산간지역의 마을에 가

서 임·토산물을 가져와 호이안에 쌓아두고 외국 상선에 

팔았다. 

외국상인들이 점점 호이안으로 몰려들었고 일본인

과 화교 상인이 가장 많았다. 그 이외에도 포르투갈, 영

국, 네덜란드, 프랑스, 캄보디아, 자바, 샴, 말레이시아, 

싱가포르, 필리핀, 바타비아와 같은 여러 나라의 외국

상인들도 정기적으로 호이안에 와서 거래했다.

호이안에 생긴 외국인 상점도 매우 많았는데 특히 

일본인과 중국인은 각자 일본인거리와 손님 거리(중국

인 거리)를 조성하여 매우 붐볐다. 

Cristophoro Borri는 당쫑 지역에 와서 상업을 발

전시키는 중국인과 일본인에 대해 평가했다.238) 사실상 

화인들은 다이찌엠이 참파국의 항구였을 때부터 와서 

장사를 했고 비록 그때는 와서 장사만 하고 거주하지는 

않았다. 17세기 초 약 1608-1616년 일부 중국 상인들이 

응우옌 군주에 요청하여 호이안에 상점을 열고 손님거

리를 세웠다. 

프랑스인 연구가 J.H.Peyssonnaux는 일본과 베트

남 사이의 무역관계에 대해 다음과 같이 언급했다.

237)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.96.

238)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.89.

khoảng 1608-1616, một số tàu buôn người Hoa đã 

xin chúa Nguyễn cho mở thương điếm ở Hội An 

và lập Phố Khách. 

Người Nhật đến buôn bán ở Việt Nam, cụ thể là 

thương cảng Hội An từ rất sớm. Nhà nghiên cứu 

người Pháp J.H.Peyssonnaux đã đề cập đến mối 

giao thương giữa Nhật Bản và Việt Nam: “Những 

cuộc du hành đường xa từ Nhật Bản đến An Nam 

đã bắt đầu từ thế kỉ 15, thời kỳ mà người Nhật Bản 

theo gương người Trung Hoa đóng những tàu biển 

lớn. Người Nhật Bản ở các cảng xứ An Nam (Trung 

Kỳ) mà đặc biệt ở vùng Trung và Bắc xứ Trung Kỳ, 

ở Faifo (Hội An), ở Tourane (Đà Nẵng) và ở Vinh, 

những nơi họ thường lui tới đều đặn từ đầu thế 

kỉ 17, có thể ngay trước năm 1600. Thực sự, nước 

Nhật và nước Đại Việt được nối liền bởi hai tuyến 

đường hàng hải, một tuyến từ Nagasaki đến Faifo - 

Hội An, một tuyến từ Nagasaki đến Vinh.”239)

Đặc  b iệ t ,  dướ i  thờ i  Châu  Ấn  thuyền 

(Shuinsen,1592-1635) của Mạc Phủ Tokugawa, 

đã có 71 chiếc thuyền Châu Ấn cập cảng Hội 

An. Phố Nhật Bản ở Hội An giai đoạn này vô 

cùng phát triển. Nhiều dòng họ thương gia giàu 

có của Nhật Bản đến buôn bán ở Hội An như 

Suminokura, Kiya, Sueyoshi, Funamoto, Suetsugu, 

Araki, Hirano, Hashito,... trong đó các thương 

gia là Funamoto Yaheiui, Araki Sotaro được cấp 

Châu Ấn trạng (Shuinjo, giấy phép đóng dấu đỏ) 

đến buôn bán ở Thuận Quảng từ năm 1592.240) 

Từ thế kỉ 16 (khoảng năm 1598), một số tàu buôn 

Nhật Bản đã đến Đàng Trong và Hội An xin chúa 

Nguyễn được lập phố, dựng chùa. Họ đã mua đất 

của làng Hoài Phô và An Mỹ để xây dựng phố xá. 

239)　�Những người bạn cố đô Huế, tập 20, năm 1933, Nxb Thuận 
Hóa, 2006, tr.344-347.

240)　�Noel Péri, Essai sur les relations Japon et de L’Indochine aux 
XVIeetXVIIeSiècles, BEFEO, T.23, 1923, tr.2. (Dẫn theo Đỗ Bang, 
Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ 17-18, Nxb Thuận Hóa, 
1996, tr.26.)
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Hình 79. Shuinsen Kochi toko zukan (Thuyền buôn Nhật Bản từ Nagasaki đến buôn bán và sinh sống ở Hội An nửa đầu thế kỉ 17) (Nguồn: Internet)
그림 79. 17세기 나가사키에서 호이안으로 거래하고 생활하러온 일본의 상선 그림
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일본에서 안남의 여정은 15세기부터 시작되었는데 일본

인이 중국인을 따라 큰 선박을 건조하기 시작한 시기이

다. 안남 땅(쭝끼, Trung Kỳ)의 각 항구에서 특히 쭝끼 

지역의 중부와 북부 지역, 파이포(호이안), 투란(다낭)과 

빈 등지에서 일본인들이 주로 활동했고 17세기 초기까지 

규칙적으로 오갔다. 사실상 일본과 대월국은 두개의 항로

로 연결되었는데 그중 하나는 나가사키에서 Faifo(호이

안)이며 두번째는 나가사키에서 빈(Vinh)으로 가는 항로

이다.239)

특히 도쿠가와 막부의 주인선(Shuinsen, 1592-

1635)시대에 71척의 주인선이 호이안 항구에 입항했

다. 호이안의 일본인 거리는 이 기간에 특히 발전했다. 

스미노쿠라, 키야, 스에요시, 후나모토, 스에쯔구, 아라

키, 히라노, 하시토와 같은 많은 부유한 일본상업가들

이 호이안에 왔다. 그 중에 무역상 후나모토, 야헤이우

이, 아라키 소라토는 주인장(붉은 인장이 찍힌 허가서)

을 발급받아 1592년부터 투언꽝 지역에서 장사를 했

다.240) 16세기부터(약 1598년) 몇몇의 일본상선이 당쫑

과 호이안에 와서 응우옌 군주에게 거리를 만들고 사당

을 세우게 해달라고 요청했다. 그들은 호아이포(Hoài 

Phô)와 안미(An Mỹ) 마을의 땅을 사서 거리를 세웠

다. 1617년에 그들은 내원교를 건설하고 일본다리라고 

불렀다. 

차야씨 일행은 11번이나 상품을 싣고 호이안에 와서 

장사를 했는데 특히 1623년에 차야 시로지로는 300톤

의 상품을 싣고 300명의 선원을 데리고 와서 응우옌 군

주를 매우 만족시켰다. 많은 일본인들이 호이안에서 베

트남 아내와 결혼했다.241)

17세기 초 일본인 거리는 손님거리(중국인 거리)보

239)　�『고도 후에의 친구들』, 1933년 20회, 투언호아출판사, 2006, pp.344-
347.

240)　�Noel Péri, 「16 세기와 17 세기 일본과 인도 차이나의 관계에 관한 에
세이」, BEFEO, T.23, 1923, pp.2.(도방, 17-18세기 투언꽝 지역 항구거
리, 투언호아 출판사, 1996, p.26.)

241)　�당쯔엉, 『호이안 무역항 도시』, 정보문화출판사, 2013, p.26, 38, 39.

Năm 1617, họ đã xây dựng cầu Lai Viễn, còn gọi 

là cầu Nhật Bản. 

Dòng họ Chaya đã 11 lần chở hàng đến buôn 

bán ở Hội An. Đặc biệt, năm 1623, Chaya Shirojiro 

đã chở 300 tấn hàng cùng 300 thủy thủ đến khiến 

chúa Nguyễn rất hài lòng. Nhiều người Nhật Bản 

đã lấy vợ người Việt ở Hội An.241)

Đầu thế kỉ 17, phố Nhật Bản sầm uất hơn Phố 

Khách. Thương nhân Nhật Bản và Trung Hoa đều 

được cho mở thương điếm và lập phố riêng chính 

là ưu ái của chúa Nguyễn. Năm 1621, nhà truyền 

giáo Cristophoro Borri đã viết: “Chúa Đàng Trong 

xưa kia cho người Nhật, người Tàu chọn một địa 

điểm và nơi thuận tiện để lập một thành phố cho 

tiện việc buôn bán. Thành phố này gọi là Faifo 

(Hội An), một thành phố lớn đến độ người ta có 

thể nói được là có hai thành phố, một phố người 

Tàu và một phố người Nhật. Mỗi phố có khu 

vực riêng, có quan cai trị riêng, và sống theo tập 

tục riêng. Người Tàu có luật lệ và phong tục của 

người Tàu và người Nhật cũng vậy.”242)

Năm 1633, ở Nhật Bản Mạc Phủ ra lệnh cấm 

công dân nước Nhật không được ra nước ngoài 

bằng đường biển, và bắt buộc các kiều bào Nhật 

Bản đang sống và làm ăn ở nước ngoài đều phải 

trở về Nhật trong thời hạn nhất định, nếu không 

tuân theo sẽ bị nghiêm trị. Năm 1635, chế độ Châu 

Ấn thuyền đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Năm 1639, Nhật 

Bản hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài. 

Giữa thế kỉ 17, các thương nhân Nhật Bản bắt 

buộc phải rời khỏi Hội An, chỉ một số gia đình 

xin ở lại vĩnh viễn. Thuyền trưởng người Hà Lan 

là Delft Haven đã ghi chép về Hội An năm 1651: 

“Hội An khi đó có khoảng 60 căn nhà của người 

241)　�Đăng Trường, Đô thị thương cảng Hội An, Nxb Văn hóa Thông 
tin, 2013, tr.26,38,39.

242)　�Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Nguyễn Khắc 
Xuyên dịch, tr.91.
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다 더 활기찼다. 일본 상인과 중국 상인들은 각기 응우

옌 군주의 비호 아래 자신들의 상점을 열고 거리를 조

성했다. 

1621년 선교사 Cristophoro Borri가 이렇게 기술하

였다.

예전에 당쫑의 군주는 일본인과 중국인에게 한 장소를 선

택하여 상업활동에 편리하도록 상가를 설치하도록 하였

다. 이 도시는 파이포(호이안)라고 불렸는데 한 도시이지

만 실제로는 두개의 도시라고 할 수 있다. 하나는 중국인 

거리이고 하나는 일본인 거리이다. 각 거리에는 개별의 구

역이 있고 관리소가 있고 각각의 풍습이 있다. 중국인은 

자신들이 법과 풍습이 있고 일본인도 그러하다.242)

1633년 일본의 막부는 명을 내려 일본인이 해로를 

통해 외국으로 나가지 못하게 했고 해외에 체류하는 일

본인들에게 일정 기간동안 일본에 돌아오게 했다. 만약 

이를 준수하지 않을 시에는 엄정하게 처리했다. 1635

년 주인선 제도는 완전히 없어졌다. 1639년 일본은 외

부 세계에 완전히 문을 닫아버렸다. 

17세기 중엽 일본상인들은 강제로 호이안을 떠나게 

되었고 겨우 몇몇 가정만 영구히 머물기를 요청했다. 

네덜란드인 선장 Delft Haven은 1651년 호이안에 대

해 이렇게 썼다.

그 당시 호이안은 약 60호의 일본인 집이 있었고 강변에 

위치했으며 화재를 막기 위해 돌로 지어졌다.

가게, 주택, 창고 등과 같은 일본인의 사업시설은 대

부분 중국인들이 싼값에 구매하여 그 당시 중국인은 손

님거리(중국인 거리)에서 일본인 거리를 점차 점령하고 

자신들의 상업활동을 발전시켰다. 17세기 말 청나라에 

복종하지 않은 명나라 사람들이 호이안에 몰려와서 살

242)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.91.

Nhật, nằm dọc bờ sông, nhà cửa xây bằng đá để 

tránh hỏa hoạn, sát vách nhau.”

Các cơ sở kinh doanh của người Nhật như cửa 

hiệu, nhà ở, kho hàng, bến bãi phần lớn được 

thương gia người Hoa mua lại với giá rẻ, và lúc 

này người Hoa từ Phố Khách dần chiếm lĩnh 

phố Nhật Bản, phát triển hoạt động buôn bán 

của mình. Đến cuối thế kỉ 17, sau sự kiện người 

Minh - Trung Quốc không theo nhà Thanh, phần 

đông người Hoa đã kéo đến Hội An sinh sống. 

Từ đó có nhóm người Minh Hương (người Minh 

theo quốc tịch của người Việt) và nhóm Khách 

Trú (tức người Hoa vẫn giữ quốc tịch Trung 

Quốc) ngày càng phát triển, buôn bán vô cùng 

phát đạt.

Lái thương của Công ty Đông Ấn Anh là 

Thomas Bowyear năm 1695-1696 đã đến Đàng 

Trong xin chúa Nguyễn cho lập thương điếm ở 

Hội An nhưng không được. Ông đã có ghi chép 

về Hội An lúc đó: “Faifo gồm một con đường 

phố trên bờ sông và hai dãy nhà, có khoảng 100 

nóc nhà của người Tàu, cũng có 4 hay 5 gia đình 

người Nhật Bản. Xưa kia người Nhật là dân cư 

chính và làm chủ việc thương mại ở hải cảng này, 

nhưng số ấy đã giảm bớt và của cải của họ cũng 

sút kém. Quản lý công việc đã trao vào tay người 

Tàu. Mỗi năm có 10 đến 12 chiếc thuyền từ Nhật, 

Quảng Đông, Xiêm, Cao Miên và Batavia đến.”

Cuối thế kỉ 17, Thiền sư Trung Hoa là Thích Đại 

Sán đã đến Hội An và ghi chép lại trong Hải ngoại 

kỷ sự: “Hội An là một bến thuyền lớn, nơi tập 

hợp khách hàng các nước, thẳng bờ sông là con 

đường lớn dài khoảng ba bốn dặm, hai bên đường 

hàng phố ở liền nhau khít rịt, chủ phố thảy đều 

là người Phúc Kiến, vẫn ăn mặc theo lối tiền triều 

(nhà Minh-Trung Quốc). Phần đông phụ nữ coi 

việc mua bán. Những khách trú ở đây hay cưới 

vợ bản xứ cho tiện việc thương mại. Cuối đường 
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았다. 그때부터 명향인(명나라 국적의 베트남인)과 객

주인(중국국적을 가지고 있는 화인)은 나날이 발전했고 

성공했다.

영국 동인도회사의 상인 Thomas Bowyear은 1695-

1696년 당쫑에 와서 응우옌 군주에게 호이안에 상점을 

세우게 해달라고 요청했으나 거절당했다. 그는 그 당시 

호이안에 대해 이렇게 썼다. 

파이포는 강변의 긴 거리로 구성되었는데 두 열의 집들이 

다닥다닥 붙어있다. 그 중에 100개의 집은 중국인의 것이

고 4-5가정만 일본인이다. 옛날에는 일본인이 이 거리에 

살며 이 항구의 상업을 주로 담당하였지만 지금은 매우 감

소하여 그들의 자산도 많지않다. 모든 업무 관리가 중국인

의 손에 넘어갔다. 매년 10-12척의 배가 일본, 광동, 샴, 캄

보디아, 바타비아에서 온다.

17세기 말 중국 선사(禪師) 틱다이싼(Thích Đại 

Sán, 釋大燦)이 호이안에 와서 『해외기사』란 글을 집

필하며 호이안에 대하여 다음과 같이 기록하였다.

호이안은 큰 항구로 각 나라의 손님들이 모인다. 강변 바

로 옆의 큰 길은 4.8~6.4km에 이른다. 거리 양쪽 건물들

은 서로 다닥다닥 붙어있으며 거리의 주인은 거의 복건성 

사람들이며 그들은 명나라식 복장을 하고 있다. 많은 여성 

무리가 장사를 하고 있다. 이곳의 상인들은 본토의 여인과 

수월하게 장사하기 위해 결혼한다. 길 끝에는 일본다리 즉 

껌포가 있고 저 쪽은 짜니에우이다. 이곳은 외국선박의 정

박지이다. 주민들은 넘쳐나고 생선과 야채 과일이 모여 하

루 종일 거래된다.243)

16-18세기 찐-응우옌 군주 분쟁시대에 당응와이의 

찐 군주와 당쫑의 응우옌 군주는 상업활동의 진흥발전 

이외에도 외국상인들에게 무기를 구매하려는 수요가 

243)　�틱다이싼, 「해외기사」, 후에대학원, 베트남 사료 번역위원회, 1963, 
p.274.

là cầu Nhật Bản tức Cẩm Phố, bờ bên kia tức Trà 

Nhiêu, nơi đình bạc của các tàu ngoại quốc. Nhân 

dân đông đúc, cá tôm rau quả tập hợp mua bán 

suốt ngày.”243)

Giai đoạn thế kỉ 16-18 là thời kì Trịnh - Nguyễn 

phân tranh, nên các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, 

chúa Nguyễn ở Đàng Trong ngoài việc phát triển 

kinh tế thương mại còn có nhu cầu thu mua vũ 

khí từ các thương nhân ngoại quốc. Vì vậy, nhiều 

thương nhân nước ngoài đã tranh thủ chở hàng 

hóa cùng vũ khí, đồng, tiền đồng,... đến bán cho 

cả chúa Trịnh và chúa Nguyễn. 

Thương nhân Nhật Bản thường chở đến cảng 

Hội An các mặt hàng như đồng, kẽm, lưu huỳnh, 

vũ khí gươm giáo, áo giáp, sơn,... Ngoài ra còn có 

mỹ phẩm, nhung gấm, bạc,... Họ chở trên thuyền 

giá trị bằng bốn hay năm triệu bạc.244)

Phủ biên tạp lục có viết: “Hai xứ Thuận Quảng 

không có mỏ đồng. Nước Nhật Bản thì thổ sản có 

nhiều đồng đỏ. Hàng năm tàu người Nhật chuyên 

chở đồng đến, nhà Nguyễn phái người đến thu 

mua, cứ 100 cân trị giá cổ tiền 45 quan.”245)

Tiền đồng là mặt hàng nhập cảng đòi hỏi nhiều 

nhất ở Đàng Trong. Các lái thương người Nhật 

thường mang rất nhiều tiền đồng từ Nhật sang. 

Họ bán lại cho các kiều bào Nhật sống tại Hội An. 

Thương nhân Chaya Shirojiro thường mua lụa, gỗ 

đàn hương, và bán các tiền xu bằng đồng, bạc và 

thiếc cho chúa Nguyễn.

Các chúa Nguyễn mua tiền đồng với mục đích 

là để lấy đồng đúc súng. Nhưng do nhiều lúc cần 

lượng tiền lớn để lưu hành mua bán nên tiền 

đồng Nhật Bản cũng trở thành hóa tệ. Nhiều tiền 

đồng Nhật Bản niên hiệu Khoan Vĩnh Thông Bảo 

243)　�Thích Đại Sán, Hải ngoại kỷ sự, Viện Đại học Huế, Ủy ban 
phiên dịch Sử liệu Việt Nam, 1963, tr.274.

244)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.90.

245)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, tr.90.



253

3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

컸다. 그래서 많은 외국상인들이 앞다투어 상품과 무

기, 동, 동전을 찐 군주와 응우옌 군주에게 팔았다.

일본 상인은 동, 아연, 유황, 창과 검 같은 무기, 갑옷 

등을 호이안 항구로 싣고 왔으며 화장품, 벨벳과 능라, 

은도 가져왔다. 그들은 4-5백만은의 가치에 맞먹는 화

물을 배에 실었다.244)

『무변잡록』에는 다음과 같이 기술되었다. 

투언꽝 지역은 구리가 나지 않는다. 일본에서는 적동이 많

이 난다. 매년 일본상인들은 주로 동을 싣고오고 응우옌 

군주는 사람들을 보내 동을 사간다. 100kg당 가격은 45관

이다.245)

동전은 당쫑 지역에서 가장 수요가 많은 수입품이었

다. 일본 상인은 일본에서 많은 양의 동전을 가지고 왔

고 그들은 호이안에 있는 일본인 동족에게 팔았다. 일

본 상인 차야 시로지로는 주로 비단과 단향목을 사고 

동으로 만든 동전과 은, 주석을 응우옌 군주에 팔았다.  

응우옌 군주는 총을 주조하기 위한 목적으로 동전을 

사들였다. 하지만 유통하고 매매하기 위해서도 다량을 

사들였기에 일본 동전은 화폐가 되어버렸다. 일본 동전

인 ‘관영통보’가 호이안에서 발견된 것은 이것이 호이

안의 무역활동에서 화폐로 사용되었음을 보여준다.

일본 상인은 마쩌우의 비단과 천, 백단향, 도자기, 제

비집, 후추, 상아와 각종 수공예품, 농산품, 임산품 등

을 사들였다.

호이안의 일본 상인과 중국인 거주민들은 호이안의 

상업활동을 발전하고 촉진시킨 원동력이다. 그들은 베

트남 땅에서 자신들의 상업 활동 뿐만 아니라 중국, 샴, 

포르투갈, 스페인, 네덜란드, 영국, 프랑스, 필리핀, 바

타비아(인도네시아)의 상선들이 가져온 동, 비단, 도자

244)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.90.

245)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.90.

được tìm thấy ở Hội An, cho thấy nó đã tham gia 

với vai trò lưu hành mậu dịch ở Hội An.

Thương nhân Nhật Bản thường mua về các loại 

tơ lụa, vải dệt Mã Châu, trầm hương, gốm sứ, tổ 

yến, hồ tiêu, ngà voi, các sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ, các mặt hàng nông lâm hải sản,...

Sau các thương nhân Nhật Bản, tầng lớp cư 

dân người Hoa ở Hội An là nguồn lực thúc đẩy 

sự phát triển hoạt động thương mại của Hội An. 

Họ không chỉ đóng vai trò buôn bán mà họ còn 

phân phối, trung chuyển hàng hóa do các thuyền 

buôn từ Trung Quốc, Xiêm, Bồ Đào Nha, Tây 

Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Philippine, Batavia 

(Indonesia),... chở đến như đồng, tơ lụa, gốm sứ, 

thuốc chữa bệnh,... Họ thu mua từ các lái thương 

của người Việt hoặc trực tiếp đi thu gom các sản 

phẩm như vàng, tơ lụa, trầm hương, kỳ nam, quế, 

cau, sa nhân, hồ tiêu, tổ yến, xạ hương, lúa gạo, 

muối... từ các nơi đưa về cảng Hội An và bán lại 

cho các thương thuyền ngoại quốc.

Các thuyền từ Trung Quốc chở đến với hàng 

hóa rất đa dạng, có tơ lụa, đồng, tiền đồng, thuốc 

bắc, gốm sứ,... Cristophoro Borri đã nhận xét: 

“Người Hoa chở bằng thuyền mành rất nhiều thứ 

lụa mịn và nhiều hàng hóa khác của xứ họ.”246) 

Người Hoa cũng tranh thủ chở đồng đến bán 

cho các chúa. Phủ biên tạp lục có ghi: “Tàu ở 

các nơi Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Đông chở 

đồng đến đều phải khai báo, sau khi nhà nước đã 

mua rồi mới được phép bán cho tư nhân.”247)

Thương nhân người Hoa cũng chở đến Đàng 

Trong số lượng lớn tiền Nhật Bản để bán cho các 

chúa Nguyễn. Tháng 9 năm 1637, 4 chiếc thuyền 

của người Hoa chở hàng từ Nhật tới Đàng Trong 

246)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.91.

247)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, tr.90.
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기, 치료약 등을 분배하고 중계하는 역할도 담당했다. 

그들은 금, 비단, 백단향, 기남, 계피, 구장 잎, 사인, 후

추, 제비집, 사향, 쌀, 소금 등을 베트남 상인들이나 직

접 산지에서 사들여 외국 상인들에게 팔았다. 

또한 중국 본토에서 비단, 동, 동전, 중국 약재, 도자

기 등 다양한 상품들을 싣고 왔다. Cristophoro Borri

가 “화인들은 자신에 배에 그들 땅에서 나는 수많은 상

품과 비단을 가득 싣고 온다.”246) 라고 하였다.

화인들은 응우옌 군주와 찐 군주에게 앞다투어 구리

를 팔았다. 『무변잡록』에는 “상해, 복건성, 광동성에서 

온 배들이 동을 싣고 오면 신고해야 하고 정부가 구매

하고 난 후에야 개인에게 팔 수 있었다.”라고 기록되어 

있다.247)

중국인들은 당쫑으로 다량의 일본 돈을 가져와서 

응우옌 군주에게 팔았다. 1637년 9월 화인의 4척의 배

가 일본에서 당쫑에 왔는데 2백만 개의 동전을 싣고 

있었다.248)

특히 중국 본토에서 대대로 약재를 취급하는 가게의 중국

약재도 정기적으로 실려왔는데, 호이안에서 팔리거나 투본

강 상류의 약재상에 공급되었다. 혹은 더 먼 지역 다낭, 타인

하, 사이곤-쩌런, 미토다이포까지 팔려나갔다. 그들은 계피, 

시호(柴胡), 맥문동, 백지(白芷)와 다른 토산품을 사서 중국

으로 되돌아갔다. 그 후에 그들은 호이안에 약국을 열어 맥

을 짚어 진찰하기도 했다.

유럽 상인들도 다투어 호이안으로 몰려들었고 호이

안 무역항의 무역 활동에 활기를 더했다. 그들은 도기, 

크리스탈, 종이, 차, 은 막대, 병기, 유황, 납, 아연, 비단 

등을 가져와서 주로 응우옌 군주와 관리들에게 먼저 팔

고 그 후에 개인에게 팔았다. 또한 그들은 바늘, 팔찌, 

솔, 유리 귀걸이, 모자, 벨트, 셔츠, 산호 등의 소비품들

246)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.91.

247)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.90.

248)　당쯔엉, 『호이안 무역항 도시』, 정보문화출판사, 2013, p.49.

gồm 2 triệu zènes.248)

Đặc biệt, mặt hàng thuốc Bắc của nhiều cửa 

hiệu gia truyền bên Trung Quốc thường xuyên 

được chở tới, vừa bán tại Hội An, vừa chở đi phân 

phối cho các tiệm thuốc ở thượng nguồn sông 

Thu Bồn, hoặc các vùng xa hơn như Đà Nẵng, 

Thanh Hà, hoặc vào đến Sài Gòn - Chợ Lớn, Mỹ 

Tho Đại Phố,... Họ đi tìm mua các dược liệu như 

nhục quế, sài hồ, mạch môn đông, bạch chỉ và 

các loại thổ sản khác trở về bán ở Trung Quốc. 

Sau đó họ mở nhiều tiệm thuốc, bắt mạch, khám 

bệnh tại Hội An.

Các thương thuyền châu Âu kéo đến Hội An rất 

đông, tạo thêm sự sầm uất cho hoạt động buôn 

bán ở thương cảng Hội An. Họ đem đến các mặt 

hàng đồ sứ, pha lê, giấy, trà, bạc thỏi, binh khí, 

diêm sinh, lưu huỳnh, chì, kẽm, vải vóc,.. chủ yếu 

là bán cho chúa Nguyễn và các quan lại trước, sau 

đó mới bán cho tư nhân. Họ còn mang tới những 

mặt hàng tiêu dùng như kim khâu, vòng tay, bàn 

chải, hoa tai bằng thủy tinh, mũ nón, thắt lưng, 

áo sơ mi, san hô,... Tàu buôn của Bồ Đào Nha 

đem từ Macao một lọ kim khâu chỉ có giá hơn 

30 ducat, nhưng họ đã bán mỗi chiếc kim khâu 

trị giá 1 đồng rêal, bán 1 hộp kim khâu mà đã lãi 

đến hơn 1000,...249)

Họ mua về các mặt hàng tơ sống, gỗ quý, trầm 

hương, tơ lụa, gốm sứ, đường, quế, hồ tiêu, gạo, 

đồ gỗ thủ công mỹ nghệ,...

Người Hà Lan cũng được chúa Nguyễn cho lập 

thương điếm tại Hội An vào năm 1636 do Abraham 

Duijcker của công ty Hà Lan làm quản lý. Họ chở 

tới cảng Đàng Trong rất nhiều hàng hóa như vũ 

khí, thuốc súng, tiền Nhật Bản,... Vì thế người Bồ 

Đào Nha ở Macao đã ghen ghét, nhiều lần xin 

248)　Dẫn theo Đăng Trường, Đô thị thương cảng Hội An, sđd, tr.49.

249)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.90.
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을 가져왔다. 포르투갈 상선은 마카오에서 1개에 겨우 

30두카트 남짓인 바늘을 가져와 개당 1헤알로 팔아 바

늘 1상자로, 1000배 이상의 이윤을 남겼다.249)

그들은 생사, 고급 목재, 백단향, 비단, 도자기, 설탕, 

계피, 후추, 쌀, 수공예 목제품을 사갔다.

네덜란드인도 응우옌 군주에게 허가를 받고 1636년 

호이안에 네덜란드 회사의 Abraham Duijcker가 관

리하는 상점을 세웠다. 그들은 당쫑항에 무기, 화약, 일

본 돈과 같은 많은 물품을 싣고 왔다. 마카오의 포르투

갈 사람들이 이를 매우 시기해서 응우옌 군주에 네덜란

드인들을 축출할 것을 여러 번 청했다.250) 1637년부터 

네덜란드인과 응우옌씨 간의 갈등이 있었다. 네덜란드

의 배 두 척이 당쫑에서 침몰당했는데 23,580헤알 가치

의 화물을 싣고 있었고 응우옌씨에 의해 모두 약탈당했

다. 당응와이의 찐 군주는 네덜란드인과 협상하여 네덜

란드인이 찐 군주가 당쫑을 공격하는 것을 돕도록 4척

의 배를 보내기로 결정했고 그 댓가로 찐 군주의 땅 당

응와이에서 무역의 혜택을 얻기로 했다. 1641년 네덜

란드의 다른 두 척의 배가 캄플레오섬(꾸라오짬) 근처

에서 또 침몰했고 모든 네덜란드인들은 잡혀 호이안으

로 끌려가 감옥에 갇혔고 배는 당쫑에 몰수되었다.251)

네덜란드인은 당쫑에서 얻어가는 이익때문에 참고 

넘어갔으며 1651년 응우옌 군주와 네덜란드인의 관계

는 네덜란드 포로를 풀어주며 무역협약에 서명하는 것

으로 계속 이어졌다. 네덜란드인은 계속 물품, 무기, 

동, 동전 등을 응우옌 군주에 공급했다.

비록 응우옌 군주가 서양인들이 당쫑에 와서 사업을 

하도록 허락했지만 대비하기 위한 거리를 유지했다. 이

는 서양 각국이 찐 군주와 응우옌 군주간의 갈등을 이

249)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.90.

250)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.92.

251)　�리 타나, 응우옌응이 번역, 『당쫑 지역의 17-18세기 베트남 경제-사회
사』, 젊은 출판사, 1999, p.262.

chúa Nguyễn trục xuất người Hà Lan.250)

Từ năm 1637, đã có những mâu thuẫn giữa 

người Hà Lan và họ Nguyễn. Hai chiếc tàu của Hà 

Lan bị đắm ở Đàng Trong, chở hàng trị giá 23.580 

real, đều bị họ Nguyễn cướp hết. Chúa Trịnh ở 

Đàng Ngoài đã thương thuyết và người Hà Lan 

đã quyết định gửi 4 chiếc thuyền giúp chúa Trịnh 

tấn công Đàng Trong để đổi lấy một số nhượng 

bộ trong thương mại ở Đàng Ngoài. Năm 1641, 

hai chiếc tàu khác của Hà Lan bị đắm gần đảo 

Campelo (Cù Lao Chàm), tất cả người Hà Lan 

sống sót bị bắt giam tại Hội An, tàu thì bị Đàng 

Trong tịch thu.251)

Do người Hà Lan thấy được mối lợi lớn của 

Đàng Trong nên họ vẫn kiên trì. Năm 1651, quan 

hệ giữa chúa Nguyễn với người Hà Lan được nối 

lại bằng việc ký Hiệp ước thương mại và thả các 

tù binh Hà Lan. Người Hà Lan lại tiếp tục cung 

cấp hàng hóa, vũ khí, đồng, tiền đồng,... cho 

chúa Nguyễn.

Có thể thấy, mặc dù nhà Nguyễn đã cho phép 

người phương Tây vào làm ăn buôn bán ở các 

cảng Đàng Trong, nhưng vẫn giữ một khoảng 

cách đề phòng, vì các nước phương Tây tranh thủ 

sự mâu thuẫn giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn, 

cung cấp buôn bán vũ khí cho cả hai bên. Mặc 

dù bị quan lại nhà Nguyễn thường xuyên mua 

mà không trả tiền, nhưng các lái thương phương 

Tây vẫn thấy được nguồn lợi nhuận buôn bán rất 

lớn nên họ vẫn không ngừng tìm đến các thương 

cảng Đàng Trong.

Một trong những mặt hàng được các thương 

nhân buôn bán nhiều ở Hội An chính là gốm sứ 

Việt Nam (Bát Tràng, Chu Đậu, Bình Định, Thanh 

Hà - Hội An,..). Gốm sứ Bát Tràng, Chu Đậu 

250)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.92.

251)　�Li Tana, Xứ Đàng Trong - lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỉ 
17-18, sđd, tr.262.
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용하여 양쪽에 무기를 팔았기 때문이다. 비록 응우옌 

군주에 자주 물품을 팔고 대금을 받지 못했지만 서양상

인들은 여전히 이익이 많아서 멈추지 않고 당쫑의 무역

항에 찾아왔다.

호이안에서 상인들에 의해 가장 많이 거래되는 품목

은 베트남 도자기(밧짱, 쭈더우, 빈딘, 타인하-호이안)

였다. 화교 상선은 밧짱 도자기와 쭈더우 도자기를 북

부지역에서 구매한 후 호이안으로 와서 다른 나라 상선

에 팔았다. 타인하(호이안) 도자기, 빈딘 도자기, 꽝득 

도자기(푸옌)등 지방 도자기는 호이안항에서 베트남 상

인들에 의해 직접 팔렸다. 베트남 도자기는 종류가 많

고 칠해진 유약이 너무 아름다워 많은 부유한 일본상인

들은 호이안에 와서 베트남 도자기를 사간 뒤 사용하거

나 자신의 집을 꾸몄다. 일부 연구에 따르면 베트남 도

자기는 일본 도자기 생산에 큰 영향을 주어 세이토가마 

같은 일본의 유명한 도자기 가마에서 베트남 도자기를 

모방하고 따라 만들었다고 한다.252)

여러 보고 결과에 따르면 꽝남, 꽝응아이, 빈딘 지역

의 경찰과 해안수비대가 꾸라오짬에서 불법으로 건져

올린 도자기를 불법으로 거래한 많은 건을 적발했다. 

1997-2000년 진행된 꾸라오짬 고대 난파선 발굴조사 

결과에 따르면 베트남 북부 도자기 24만점을 실었던 태

국의 난파선이 발견되었고, 그 난파선 주변에서 난파선

이 묻혀있던 흙더미가 발견되었다. 비록 아직 이 지역

에 대한 면밀한 조사연구는 이루어지지 않았지만 확실

히 꾸라오짬섬 주변의 해저에는 수많은 배와 그 배에 

실려 있던 무수한 유물들의 미스터리가 함께 묻혀 있을 

것이다. 이 베트남 도자기는 대월국의 여러 무역항이 

태평양 서남쪽 해양지역에서 도자기길 무역에 참여했

다는 전제이며 그 중에 호이안은 이 도자기길을 조성하

는데 매우 중요한 지점이었다.

외국선박이 호이안항에 출입하는 것에 대한 세금 납

252)　당쯔엉, 『호이안 무역항 도시』, 정보문화출판사, 2013, pp.46, 47.

thường được các thuyền buôn, chủ yếu là thuyền 

buôn người Hoa, thu mua ở khu vực cảng miền 

Bắc rồi đưa về Hội An bán cho các thương thuyền 

nước khác. Một số đồ gốm địa phương như gốm 

Thanh Hà (Hội An), gốm Bình Định, gốm Quảng 

Đức (Phú Yên),... được các lái thương người Việt 

bán trực tiếp cho thương thuyền tại cảng Hội 

An. Đồ gốm Việt Nam nhiều loại có men rất đẹp, 

nhiều thương nhân Nhật giàu có đến Hội An mua 

gốm sứ Việt Nam để sử dụng và trang trí nhà cửa. 

Theo một số nghiên cứu, đồ gốm sứ Việt Nam có 

ảnh hưởng lớn đến quy trình sản xuất gốm của 

Nhật Bản, một số lò gốm nổi tiếng của Nhật như 

lò gốm Seito đã mô phỏng, bắt chước gốm sứ của 

Việt Nam.252)

Theo nhiều kết quả báo cáo cho thấy, bộ đội 

biên phòng, công an tỉnh Quang Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định đã bắt được nhiều vụ buôn bán 

trái phép đồ gốm trục vớt trái phép ở Cù Lao 

Chàm. Kết quả khảo sát khai quật tàu cổ Cù Lao 

Chàm năm 1997-2000 cho biết, đó là con tàu cổ 

của Thái Lan chở hơn 240.000 sản phẩm gốm sứ 

miền Bắc Việt Nam (chủ yếu là gốm Chu Đậu Hải 

Dương và một số ít gốm Thăng Long), xung quanh 

vị trí tàu cổ còn phát hiện được các ụ đất giống 

với ụ đất đã vùi chiếc tàu cổ. Tuy chưa có điều 

kiện nghiên cứu khảo sát kĩ tại vùng biển này, 

nhưng chắc chắn ở dưới vùng biển quanh đảo Cù 

Lao Chàm sẽ còn rất nhiều bí ẩn của những con 

tàu với vô vàn hiện vật hàng hóa trên đó. Trong 

đó, đồ gốm Việt Nam là một nhân tố tham gia vào 

hải trình con đường gốm sứ trên vùng biển tây 

nam Thái Bình Dương, những thương cảng của 

Đại Việt, trong đó có Hội An đóng vai trò nhân tố 

quan trọng tạo nên con đường gốm sứ này.

252)　�Đăng Trường, Đô thị thương cảng Hội An, Nxb Văn hóa Thông 
tin, 2013, tr.46,47.
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Hình 80. Hiện vật gốm sứ khai quật tàu đắm Cù Lao Chàm
그림 80. 꾸라오짬 난파선의 도자기 유물

Về việc quản lý, quy định nộp thuế đối với các 

tàu thuyền ngoại quốc ra vào cảng Hội An, Lê 

Quý Đôn đã ghi chép: “Thuyền Thượng Hải khi 

đến nộp 3.000 quan, khi về nộp 300 quan; thuyền 

Quảng Đông khi đến nộp 3.000 quan, khi về nộp 

300 quan; thuyền Phúc Kiến khi đến nộp 2.000 

quan, khi về nộp 200 quan; thuyền Hải Đông khi 

đến nộp 500 quan, khi về nộp 50 quan; thuyền 

Tây Dương khi đến nộp 8.000 quan, khi về nộp 

800 quan; thuyền Mã Cao và Nhật Bản khi đến 

nộp 4.000 quan, khi về nộp 400 quan; thuyền 

Xiêm La và Lữ Tống khi đến nộp 2.000 quan, khi 

về nộp 200 quan. Thuyền nào giấu giếm hàng 

hóa thì có tội, tịch thu thuyền và hàng hóa sung 

부과 관리에 대하여 레꾸이돈이 다음과 같이 기록했다. 

상하이 선박은 들어올 때 3천관, 돌아갈 때 300관을 납부

했다. 광동성 선박은 들어올 때 3천관, 돌아갈 때 300관을 

납부했다. 복건성 선박은 들어올 때 2천관, 돌아갈 때 200

관을 납부했다. 해동성 선박은 들어올 때 500관, 돌아갈 

때 50관을 납부했다. 서양선박은 들어올 때 8천관, 돌아갈 

때 800관을 납부했다. 마카오와 일본선박은 들어올 때 4

천관, 돌아갈 때 400관을 납부했다. 샴과 여송국(呂宋國)

선박은 들어올 때 2천관, 돌아갈 때 200관을 납부했다. 어

떤 배가 상품을 숨기면 죄가 되어 배와 거기 실린 모든 물

품이 몰수되었다. 상품이 없는 배는 관문으로 들어올 수가 

없었다. 매년 대략 거둬들인 세금은 1만관이 되지 않았고 
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3만관보다 많으면 10할로 나누어 6할은 창고에 보관하고 

4할은 관리와 군인에게 지급되었다.253)

18세기 말에는 떠이썬 봉기가 일어났는데 1775년 찐 

군주는 꽝남을 점령하고 호이안항은 혼란한 전쟁 속으

로 휩쓸려 들어갔다. 찐 군주의 군대는 호이안 상업지

구의 수많은 가옥을 파괴했다. 응우옌 군주의 일족과 

대부분의 화인상인은 남쪽으로 내려가 사이곤-쩌런에 

다시 사업을 세웠다. 

1778년 영국 동인도회사 사람 Charles Chapman

이 당쫑에 와서 호이안의 황폐해진 항구를 보고 다음과 

같이 기록했다. 

호이안에 도착했을 때 이 큰 도시는 더 이상 벽돌로 지어

진 집과 돌로 깐 거리로 이루어진 거리는 찾아볼 수 없었

고 다만 황폐한 항구만 덩그러니 남아있어 나는 매우 안타

까움을 느꼈다.

약 5년 후(1780), 호이안은 재건되어 무역 활동도 회

복되었으나 이전과 같지 않았다. 베트남인과 중국인은 

함께 거리를 다시 건설했다. 집들이 다시 지어지면서 

옛 일본 거리의 흔적은 사라졌다.

19세기에 와서 다이찌엠항은 좁아지고 토사가 쌓여 

점차 항구의 물이 얕아졌다. 이에 배가 오가는 것이 편

리하지 않았다. 또한 꼬꼬강이 퇴적토에 쌓여 배들이 

다낭-호이안의 수로를 오갈 수 없게 되었다.

오늘날 꼬꼬강은 퇴적토가 많이 쌓여 다낭-호이안 

구간은 해안을 따라 깊은 여울 구간, 늪과 갯벌, 벼농사

하는 논과 채소를 심는 밭 등으로 이루어져 있다.

이 수로구간에서 주민들은 땅속 깊이 묻힌 배에서 

떨어져 나온 선체 부분, 닻 조각 등을 발견하기도 했다.

또한 응우옌 왕조는 외국과의 통상관계 제한, 특히 

서양 국가들과의 정책을 시행했다. 그때부터 호이안은 

253)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, 교육출판사, 2001, p.176.

công. Thuyền không có hàng hóa thì không vào 

cửa biển. Đại ước hằng năm số tiền thu thuế ít là 

không dưới một vạn quan, nhiều là hơn ba vạn 

quan, chia làm 10 phần, lấy 6 phần nộp kho, còn 

4 phần cấp phát cho quan lại và quân nhân.”253)

Cuối thế kỉ 18, khởi nghĩa Tây Sơn diễn ra. 

Năm 1775, chúa Trịnh đánh chiếm dinh Quảng 

Nam, thương cảng Hội An rơi vào cảnh chiến 

tranh loạn lạc. Quân Trịnh đã phá rất nhiều nhà 

cửa khu thương mại ở Hội An. Các gia đình dòng 

họ chúa Nguyễn và phần lớn các thương gia người 

Hoa đã di cư vào phía nam lập nghiệp ở Sài Gòn 

- Chợ Lớn. Năm 1778, Charles Chapman người 

của Công ty Đông Ấn Anh đến Đàng Trong đã 

ghi chép lại cảnh hoang tàn của Hội An: “Khi tới 

Hội An, thành phố lớn này chẳng còn lại là bao 

những khu phố được quy hoạch với những ngôi 

nhà xây bằng gạch, đường lát đá, mà chỉ thấy một 

cảnh hoang tàn làm cho ta cảm thấy xót xa.”

Khoảng 5 năm sau (1780), Hội An mới được hồi 

sinh, hoạt động thương mại buôn bán được khôi 

phục nhưng không thể như trước. Người Việt và 

người Hoa cùng xây dựng lại khu phố. Những 

ngôi nhà mới mọc lên, và dấu vết khu phố Nhật 

Bản xưa đã bị xóa bỏ.

Cho đến thế kỉ 19, cảng Đại Chiêm dần bị thu 

hẹp, các lạch sông lúc lở, lúc bồi với xu hướng 

cạn dần không thuận tiện cho tàu thuyền ra vào. 

Sông Cổ Cò bị phù sa bồi đắp khiến tàu thuyền 

không thể đi lại tuyến Đà Nẵng - Hội An

Ngày nay, sông Cổ Cò đã bị bồi lấp nhiều đoạn 

tạo thành những vũng sâu, đầm phá, cánh đồng 

trồng lúa, rau màu dọc theo bờ biển Đà Nẵng - 

Hội An. Trên tuyến thủy lộ này người dân cũng đã 

phát hiện được nhiều bộ phận của tàu, mỏ neo bị 

253)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Viện Sử học, 
Tập 1, Nxb Giáo dục, 2001, tr.176.
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점차 쇠퇴하여 중요한 국제항구의 지위를 잃어버렸다.

민망 황제 5년(1825), 왕이 호이안을 지나갈 때 이곳

이 옛날처럼 붐비지 않지만 베트남의 다른 도시에 비해 

번성한 것을 보았다. 호이안은 더이상 옛날의 번성한 

항구는 아니지만 여전히 국내 및 중국과의 무역상품 중

계지였다. 이에 따라 선박, 서비스, 가공 산업은 여전히 

발전했다. 

1888년 다낭이 프랑스의 할양지가 되었다. 프랑스인

의 다낭 발전정책에 많은 중국인들이 그곳으로 가서 상

업시설을 세웠고 그 중 일부는 호이안과 다낭에서 모두 

사업을 유지했다. 하지만 호이안항의 상업 활동은 정체

되고 서양인들의 기술과 산업을 받아들이기 시작했다. 

이 시기에 양조장과 비누공장 시설, 사진관, 서양식 약

국이 생겼다.

20세기 중후반기에 호이안은 전쟁의 영향을 받아 선

박이 파괴되고 운송수단이 없어져서 수공예산업이 매

몰되었다.

오늘날 호이안은 옛날의 무역항은 아니지만 호이안 

시가지가 복원되어 옛 선착장근처에는 많은 거리와 골

목이 생겨나고 옛 무역항구도시에 대해 알아보고자 하

는 많은 관광객을 실은 배들이 정박하는 선착장이 있다.

chôn vùi trong lòng đất.

Ngoài ra, triều đình nhà Nguyễn cũng thực 

hiện chính sách hạn chế quan hệ với nước ngoài, 

đặc biệt là các quốc gia phương Tây. Từ đó, Hội 

An dần suy thoái, mất đi vị thế cảng thị quốc tế 

quan trọng.

Năm Minh Mệnh thứ 5 (1825), nhà vua có đi 

qua Hội An, nhận thấy nơi đây không còn sầm 

uất như xưa nhưng vẫn hưng thịnh hơn nhiều thị 

trấn khác ở Việt Nam. Hội An không còn là một 

bến cảng sầm uất như xưa, nhưng nó vẫn là điểm 

trung chuyển hàng hóa nội địa và cả Trung Quốc, 

vì vậy các ngành nghề buôn ghe bầu, dịch vụ, gia 

công vẫn phát triển.

Năm 1888, khi Đà Nẵng trở thành nhượng địa 

của Pháp. Với chính sách phát triển Đà Nẵng của 

người Pháp, nhiều người Hoa đã tới đó lập cơ sở 

thương mại, một số khác vẫn duy trì việc buôn 

bán ở cả Hội An và Đà Nẵng, tuy nhiên, hoạt 

động thương mại ở cảng Hội An gần như bị đình 

trệ và chuyển sang tiếp thu kỹ nghệ phương Tây. 

Thời gian này xuất hiện các xưởng rượu, cơ sở 

làm xà phòng, tiệm chụp ảnh, tiệm thuốc Tây y,...

Nửa cuối thế kỉ 20, Hội An chịu ảnh hưởng của 

chiến tranh, ghe bầu bị giặc đốt phá, phương tiện 

vận chuyển không có, các ngành nghề thủ công 

bị mai một.

Hiện nay, mặc dù Hội An không còn là một 

thương cảng như xưa, nhưng đô thị Hội An đã 

được khôi phục, những bến thuyền xưa có nơi 

thành đường phố, ngõ xóm, có nơi neo đậu 

thuyền ghe chở du khách tham quan tìm hiểu về 

một Đô thị thương cảng cổ xưa.
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Đà Nẵng nằm trong vùng xứ Quảng. Nơi đây 

cũng từng là nơi định cư của cư dân Sa Huỳnh và 

cư dân Champa, với cuộc sống gắn liền với biển.

Trong thời kì Champa, vùng đất Đà Nẵng 

chính là khu gần kề trung tâm kinh đô. Qua 

các kết quả nghiên cứu khai quật khảo cổ học, 

phát hiện nhiều di tích kiến trúc của người 

Chăm thế kỉ 9-10 cùng hệ thống giếng cổ 

Chăm phân bố rải khắp trong khu vực. Nhiều 

nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết cho rằng, có 

thể khoảng hơn 1000 năm trước, vùng đất này 

đã là một trung tâm kinh tế, đô thị có hoạt 

động giao thương.

Dựa theo địa hình cho thấy, cửa biển Đà Nẵng 

tức cửa sông Hàn đổ ra vũng Trà Sơn rất sâu 

rộng (nay thường gọi là vũng Sơn Trà hay vịnh 

Đà Nẵng, xưa còn có tên Vũng Thùng, Vũng 

Đồng Long). Đại Nam nhất thống chí chí đã 

miêu tả: “Cửa biển Đà Nẵng ở địa giới hai huyện 

Diên Phước và Hòa Vang, là chỗ hai dòng sông 

Cẩm Lệ và Vĩnh Điện chảy ra biển. Cửa lạch 

rộng 105 trượng, thủy triều lên sâu 5 thước 5 

tấc, thủy triều xuống sâu 4 thước 5 tấc.”, “Vũng 

다낭은 ‘꽝(Quảng)’ 지역에 위치한다. 이곳은 사후

인인과 참파인이 바다와 밀접한 관계를 맺으며 살아가

던 땅이었다. 

참파시대 다낭은 수도 중심에서 가까운 구역이었다. 

고고학 연구조사에 따르면 다낭에서 9-10세기 참파인

의 많은 건축 유적과 지역 곳곳에 흩어져있는 참파우

물이 발견되었다. 많은 연구가들의 가설에 따르면 약 

1000년전에 이 땅은 무역 활동이 활발한 도시로 경제 

중심지였을 것이라고 한다.

눈에 보이는 지형처럼 다낭 하구 즉, 한강 하구는 깊

고 넓은 짜썬(Trà Sơn) 지역을 흘러간다. 이곳은 현재 

썬짜(Sơn Trà) 혹은 다낭만이라고 불리며 이전에는 붕

퉁(Vũng Thùng), 붕동롱(Vũng Đồng Long)이라는 

명칭을 지니고 있었다.

『대남일통지(大南一統志)』는 이렇게 묘사했다.

다낭 하구는 지엔프억현과와 하오방(Hòa Vang)현의 경계

에 위치하며 껌레(Cẩm Lệ)강과 빈디엔강 두 줄기가 바다

로 흘러나가는 곳이다. 하구는 넓이가 178.5m이며 수심은 

만조 때는 2.3m, 간조 때는 1.9m이다.

3.5. 다낭 무역항  3.5. Thương cảng Đà Nẵng
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짜썬은 호아방(Hòa Vang)현의 북쪽에 있으며 다낭이라

고 불리기도 한다. 동쪽은 짜썬산이고 북쪽은 하이번(Hải 

Vân)산이며 서쪽은 꾸데(Cu Đê)지역이다. 길이는 약 

47km이며 동남쪽의 넓은 바다는 넓고 깊다. 수천 척의 배

를 수용할 수 있으며 바깥쪽은 산이 막고 있어 파도와 바

람을 걱정하지 않아도 되며 배들이 다니다가 순풍을 만나

지 못할 때 많은 배들이 이곳에 와서 정박한다.254)

다낭 하구는 넓고 바람이 거의 없는 썬자수역으로 

흘러나가 선박이 정박할 수 있는 항구를 형성하는 데에 

매우 편리하다. 특히 대형 선박이 긴 항로로 들어올 수 

254)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.430, 435.

Trà Sơn ở phía bắc huyện Hòa Vang, lại có tên 

là vũng Đà Nẵng. Phía đông là núi Trà Sơn, phía 

bắc là núi Hải Vân, phía tây là tấn Cu Đê, dài 

rộng ước 29 dặm linh, phía đông nam là vụng 

biển lớn, vừa rộng vừa sâu, có thể chứa hàng 

ngàn thuyền ghe, phía ngoài có núi che, không 

phải lo về sóng gió, tàu thuyền đi lại gặp lúc 

chưa tiện gió, phần nhiều đỗ ở đây.”254)

Có thể thấy, cửa biển Đà Nẵng sâu rộng, lại 

đổ ra vũng Sơn Trà kín gió, rất thuận lợi để hình 

254)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.430,435.

Hình 81. Thương cảng Đà Nẵng 
그림 81. 다낭 무역항

Quần đảo Hoàng Sa
황사 군도

Sông Cổ Cò  꼬
꼬

강

Cửa Hàn
끄어한 하구

Ngũ Hành Sơn
오행산

Cù Lao Chàm
꾸라오짬
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있는데 이는 항구가 형성될 수 있는 최상의 여건이다. 

오행산 지역의 남토썬(Nam Thổ Sơn) 유적지에서 

이루어진 2000년 하노이 국립대학교 인문사회과학대학

교와 다낭 박물관의 꼬꼬강 변 발굴조사 결과, 여러 모

양의 솥, 항아리, 그릇과 화분 등의 수많은 참파 도자기 

thành bến thuyền cho tàu thuyền neo đậu, đặc 

biệt là tàu lớn đi biển đường dài, đó là điều kiện 

đầu tiên để hình thành bến cảng.

Cảng Đà Nẵng cũng nằm ở gần trung tâm xứ 

Quảng, sản vật các nơi theo các đường sông, 

đường biển, đường bộ đều có thể tập kết về đây. 

Đặc biệt, cảng Đà Nẵng rất gần với trung tâm cảng 

Hội An - Lâm Ấp phố xưa, có sông Hàn nối thông 

với sông Cổ Cò - Đế Võng. Với điều kiện như vậy, 

bến cảng Đà Nẵng đã được hình thành từ rất sớm 

với chức năng bến thuyền neo đậu tránh bão và 

có sự giao lưu mua bán hàng hóa. 

Qua kết quả khảo sát và khai quật tại di chỉ 

Nam Thổ Sơn khu vực Núi Ngũ Hành Sơn bên 

sông Cổ Cò của trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và 

Bảo tàng Đà Nẵng năm 2000, phát hiện nhiều 

mảnh gốm Chăm với các loại hình nồi, vò, 

kendy, bát bồng và sành Chăm, gốm Trung 

Hoa thời Đường, thời Tống, gốm Islam, nhóm 

hiện vật thủy tinh,... Điều này đã chứng minh 

con sông Cổ Cò - Đế Võng từng đóng vai trò 

thông thương huyết mạch cho tàu thuyền 

ngược xuôi Cửa Hàn - Cửa Đại, và Ngũ Hành 

Sơn là một vị trí vô cùng thuận lợi trong hoạt 

động giao lưu buôn bán giữa khu vực Đà Nẵng 

với Hội An - Lâm Ấp phố phát triển mạnh từ 

thời Champa.255)

Khi Đại Chiêm - Lâm Ấp Phố phát triển từ 

những thế kỉ 4-5 và đặc biệt phát triển mạnh từ 

thế kỉ 7 đến thế kỉ 10, Đà Nẵng đã là tiền cảng, 

bến đỗ cho thương thuyền trước khi theo dòng Cổ 

Cò đi vào bến Đông Hồ (Trà Quế) nơi Đại Chiêm-

Lâm Ấp phố hoặc ngược lại. 

Từ thế kỉ 11 đến 15, vương quốc Champa dịch 

255)　�Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Xuân Mạnh, Hoàng Anh Tuấn, Di chỉ 
khảo cổ ở Nam Thổ Sơn (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), tr.238-248.

Hình 82. Sông Cổ Cò-Đế Võng 
그림 82. 꼬꼬-데봉강



263

3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

조각과 당, 송시대 도자기, 이슬람 도자기, 유리구슬 등

이 발견되었다. 이것은 꼬꼬-데봉강이 한때 끄어한-끄어

다이를 오가는 무역로의 한 부분이었고 오행산이 참파

시대 호이안-임읍거리가 매우 발전하였을 때 이 지역과 

다낭 지역간의 무역 교류활동에서 매우 편리한 위치라

chuyển kinh đô về Vijaya (Qui Nhơn), bến cảng 

Đà Nẵng cùng với cảng Đại Chiêm trong xu hướng 

thăng trầm của vương triều Champa, vẫn là điểm 

dừng chân của tàu thuyền neo đậu nghỉ ngơi, lấy 

nước ngọt và buôn bán, hỗ trợ thu gom, trung 

chuyển hàng hóa cho các khu cảng trung tâm 

Hình 82. Sông Cổ Cò-Đế Võng 
그림 82. 꼬꼬-데봉강

Cửa Hàn
끄어한
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는 것을 보여준다.255)

다이찌엠-임읍 거리가 4-5세기부터 발전하기 시작하

고 특히 7-10세기에 번창했을 때 다낭은 꼬꼬강을 따라 

배가 동호(짜꾸에)항 즉, 다이찌엠-임읍 거리에 도착하

기 전에 상선들이 들르는 항구였다.  

255)　�럼미중, 응우옌쑤언마인, 호앙아인뚜언, 『남토썬 고고학 유적지(오행
산, 다낭)』, pp.238-248.

như Thi Nại, Panduranga (Phan Rang).

Tháng 2 năm 1471, vua Lê Thánh Tông đi đánh 

Chiêm Thành,256) khi dừng đóng quân ở Hải Vân 

quan nhìn ra Vịnh Đà Nẵng có làm câu thơ 

rằng: “Tam canh dạ tĩnh Đồng Long nguyệt, 

Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc thuyền” (Canh ba 

đêm thanh tĩnh trăng rọi vũng Đồng Long, Năm 

tiếng trống canh gió mát thổi thuyền Lộ Hạc). 

Đồng Long là tên vũng biển phía nam núi Hải 

Vân, tức là vũng Sơn Trà, Vũng Thùng, vịnh Đà 

Nẵng. Lộ Hạc là tên một tiểu quốc, nay thuộc 

Thái Lan, người nước này thường đi thuyền đến 

neo đậu, buôn bán tại các cảng Champa. Như 

vậy, thế kỉ 15, vũng Đồng Long tức cửa biển 

Đà Nẵng vẫn là bến cảng có thương thuyền các 

nước thường đến neo đậu buôn bán, trong đó 

có thuyền buôn nước Lộ Hạc.

Từ năm 1471, vùng đất Quảng Nam đã chính 

thức trở thành lãnh thổ của Đại Việt. Từ đó cảng 

Đà Nẵng cũng trong sự kế thừa cảng Champa 

chuyển giao thành bến cảng của Đại Việt. 

Từ thế kỉ 16 đến 18, cảng Đà Nẵng vừa là một 

hải cảng lớn mang tính độc lập, với hệ thống 

bến thuyền trải dài từ sông Hàn ra tận cửa 

biển, đồng thời nó cũng được xem như một tiền 

cảng của Hội An phố. Từ Cửa Hàn ở vũng Sơn 

Trà, tàu thuyền đi vào khu trung tâm thương 

cảng Hội An vẫn theo đường sông Cổ Cò - Đế 

Võng chảy song song với bờ biển. Có thể thấy, 

sông Cổ Cò vẫn giữ vai trò quan trọng trong sự 

kết nối giữa Đà Nẵng và Hội An. Đại Nam nhất 

thống chí thời Nguyễn có viết: “Sông Cổ Cò 

ở hạ lưu hai huyện Hòa Vang và Diên Phước, 

nguồn từ xã Thanh Châu phía bắc cửa Đại 

Chiêm, chảy về phía bắc 42 dặm, qua phía tây 

256)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.469.

Hình 83. Núi Ngũ Hành Sơn bên sông Cổ Cò 
그림 83. 꼬꼬강 옆에 위치한 오행산
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nũi Ngũ Hành vào sông Cẩm Lệ, đổ ra cửa biển 

Đà Nẵng.”257) Nếu đi theo đường sông thì sẽ tránh 

được gió bão. Thuyền buôn các nước từ phía bắc 

xuống, qua cửa Hàn, theo sông Cổ Cò qua Ngũ 

Hành Sơn vào vụng Trà Quế, tới phố trung tâm 

257)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.425.

11세기부터 15세기 참파 왕국이 수도를 비자야(꾸이

년)로 옮겨가고 다낭항은 다이찌엠항과 함께 참파 왕국

의 번영과 쇠퇴에 따라 선박들이 휴식차 정박하여 식수

를 얻어가거나 티나이, 판두랑가(판장)와 같은 주요 항

구에 가는 상품을 모으고 중계하는 항구였다. 

1471년 2월 레타인똥 왕이 점성국을 공격하였는데
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256) 하이번(Hải Vân)에 도착해 진을 치고 다낭 만을 바

라보며 이렇게 시를 지었다고 한다. 

삼갱야정동용월(三更夜靜銅龍月), 

오고풍청노학(五鼓風清路鶴) 

-동용(동롱)의 3경 달은 조용하고 5시간의 북소리로 

시원한 바람을 불어 로학선을 움직인다.

동롱(Đồng Long)은 하이번산의 남쪽 해역의 이름

으로 즉 썬짜, 붕퉁, 다낭 만이다. 로학(Lộ Hạc)은 현

재 태국에 속한 소국의 이름으로 이 나라 사람들은 주

로 참파항에 배를 정박시키고 장사를 했다. 이와같이 

15세기에 동롱 즉 다낭 하구에는 여러나라의 상선이 

항구들에 와서 교역을 하였고 그 중에 로학국의 상선

이 있었다. 

1471년 꽝남지역이 정식으로 대월국의 영토가 되었

고, 그때부터 다낭항은 참파항의 전통을 계승한 대월국

의 항구가 되었다.

16-18세기 다낭항은 한(Hàn)강(다낭 강의 이름)이 

하구로 흘러 들어가는 곳에 위치한 독립성을 띤 큰 항

구이면서 호이안 항구거리의 후방 지원 항구로 여겨졌

다. 썬짜 지역의 끄어한에서 부터 호이안 무역항으로 

들어가는 배들은 바다와 마주보며 흐르는 꼬꼬-데봉강

을 타고 갔다. 꼬꼬강은 다낭과 호이안의 연결에 중요

한 역할을 했음을 알 수 있다. 응우옌 왕조시대의 『대

남일통지』에 다음과 같이 기술했다. 

호아방(Hòa Vang)과 지엔프억현의 하류에 있는 꼬꼬강

은 다이찌엠북쪽의 타인쩌우사에서 발원하여 북쪽으로 약 

67km룰 흘러 오행산의 서쪽을 지나 껌레(Cẩm Lệ)강으

로 들어가며 다낭하구로 흘러 들어간다.257) 

256)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.469.

257)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.425.

Hội An buôn bán. 

Giai đoạn này cũng bước vào thời đại của nền 

văn minh phương tây, những phát kiến vĩ đại, 

những con tàu lớn vượt đại dương đi tìm những 

vùng đất mới, và cần những vũng, vịnh, bến nước 

sâu rộng như Đà Nẵng thì mới đáp ứng được. 

Như vậy, Đà Nẵng và Hội An tạo thành một mạng 

lưới liên kết, hỗ trợ đắc lực. Tàu thuyền vừa dễ 

dàng vào cảng Đà Nẵng neo đậu sửa chữa, trung 

chuyển hàng hóa, lại vào đến Hội An là trung tâm 

tập kết các loại hàng hóa, có phố nghỉ ngơi cho 

khách trú vô cùng thuận lợi.

Đặc biệt, ở ngoài khơi biển Đà Nẵng có Đảo 

Hoàng Sa thuộc quyền kiểm soát quản lý dưới 

thời chúa Nguyễn. Đảo Hoàng Sa gồm hai cụm 

đảo chính là cụm đảo Lưỡi Liềm ở phía tây và 

cụm đảo An Vĩnh ở phía đông. Cụm đảo Lưỡi 

Liềm gồm các đảo Hoàng Sa, Hữu Nhật, Duy 

Mông, Quang Ảnh, Quang Hòa, Bạch Quy, Tri Tôn 

cùng nhiều mỏm đá, bãi ngầm. Cụm đảo An Vĩnh 

gồm các đảo tương đối lớn và nhiều san hô như 

đảo Phú Lâm, đảo Cây, đảo Linh Côn, đảo Trung, 

đảo Bắc, đảo Nam, cồn Cát Tây.

Từ thế kỉ 17, chúa Nguyễn đã cho thành lập 

Hải đội Hoàng Sa với nhiệm vụ ra đóng ở quần 

đảo Hoàng Sa, mỗi năm 8 tháng để khai thác các 

nguồn lợi hải sản như cá biển, hải sâm, tổ yến, 

thu lượm các tài nguyên ngoài đảo và những 

hóa vật do nhiều tàu đắm ở khu vực đó rồi đem 

về nộp cho triều đình. Đây là khu vực quần đảo 

có nhiều đá ngầm nên nhiều tàu thuyền đi biển 

bị đắm ở đây. Điều đó càng khẳng định tuyến 

đường biển giao thương quốc tế thường xuyên 

đi qua vùng biển Việt Nam, và cụ thể là vùng 

Đà Nẵng có quần đảo Hoàng Sa nằm trên con 

đường huyết mạch từ Thái Bình Dương qua Ấn 

Độ Dương và Đại Tây Dương. Vùng biển này có 

tiềm năng về khoáng sản và hải sản, thuận lợi 
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강물을 따라 들어가면 폭풍을 피할 수 있었으므로 

여러 나라의 상선은 북쪽에서 내려와 한강 하구를 통해 

꼬꼬강에 들어와 오행산을 지나 짜꾸에에 들어와 호이

안 거리에 도착하여 장사를 했다.

특히 이 기간은 서양문명이 위대한 발견의 시대로 

들어서는 시기로 대양을 넘어서 온 대형 선박들이 새로

운 땅을 찾아다녔는데 다낭처럼 깊고 넓은 해역, 만 등

의 수역을 가진 곳이어야 그 수요를 충족할 수 있었다. 

이렇게 다낭과 호이안은 서로 연계 교통망을 형성하고 

지원해주었다. 배들은 쉽게 다낭항에 들어와 정박하고 

수리하며 상품을 중계하였고 각종 상품과 산물의 집결

지이자 여행자들이 편리하게 쉴 수 있는 시가지가 있는 

호이안으로 들어갔다. 

또한 다낭의 원양에는 호앙사(Hoàng Sa)섬이 있

었는데 이는 응우옌 군주의 관리감독권이 미치는 곳

이었다. 호앙사섬은 두 개의 주요 군도로 나누어지는

데, 서쪽의 르어이리엠(Lưỡi Liềm) 군도와 동쪽의 안

빈(An Vĩnh) 군도이다. 르어이리엠 군도는 호앙사, 흐

우녓(Hữu Nhật), 주이몽(Duy Mông), 꽝아인(Quang 

Ảnh), 꽝호아(Quang Hòa), 바익꾸이(Bạch Quy), 찌

똔(Tri Tôn) 같은 섬과 많은 돌섬, 대륙붕들로 구성되

어 있다. 안빈군도는 상대적으로 크고 많은 산호를 가

진 섬들, 예를 들면 푸럼(Phú Lâm), 꺼이(Cây), 링꼰

(Linh Côn), 쭝(Trung), 박(Bắc), 남(Nam)섬과 깟떠

이(Cát Tây) 언덕으로 이루어져 있다.

17세기부터 응우옌 군주는 호앙사 군도에 주둔하는 

임무를 가진 호앙사 해군을 조직하여 매년 8개월을 물

고기, 해삼, 제비집과 같은 해양 산물을 개발하게 했고 

해양자원 및 그 지역에 난파선에서 건진 물품들을 가

져와 바치게 했다. 이곳은 암초들이 많아 많은 배들이 

이곳에서 침몰했다. 이 점은 더욱 더 국제 무역 항해로

가 베트남 해안을 지나가며 구체적으로는 태평양을 거

쳐 인도양과 대서양으로 가는 무역로에 호앙사 군도를 

가진 다낭이 놓여있다는 것을 확실하게 일러주고 있다. 

phát triển kinh tế, đồng thời là vị trí chiến lược 

quân sự ở Biển Đông.

Năm 1816, vua Gia Long chính thức cho cắm cờ 

trên đảo và đo thủy trình, khẳng định chủ quyền 

của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Có thể thấy, nguồn lợi từ các cảng biển Đàng 

Trong, trong đó có cảng biển Đà Nẵng là sức hấp 

dẫn đối với rất nhiều thương thuyền ngoại quốc. 

Trung Hoa, Xiêm, Lộ Hạc, Java,... là những nước 

đã đến cảng Đà Nẵng buôn bán từ thời Champa. 

Sau này, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, họ 

vẫn duy trì những tuyến đường biển qua nơi đây.

Người Nhật Bản cũng đã đến các cảng miền 

Trung Việt Nam từ sớm. Nhà nghiên cứu người 

Pháp J.H.Peyssonnaux đã đề cập đến mối giao 

thương giữa Nhật Bản và Việt Nam: “Những 

cuộc du hành đường xa từ Nhật Bản đến An 

Nam đã bắt đầu từ thế kỉ 15, thời kỳ mà người 

Nhật Bản theo gương người Trung Hoa đóng 

những tàu biển lớn. Người Nhật Bản ở các cảng 

xứ An Nam (Trung Kỳ) mà đặc biệt ở vùng 

Trung và Bắc xứ Trung Kỳ, ở Faifo (Hội An), 

ở Tourane (Đà Nẵng) và ở Vinh, những nơi họ 

thường lui tới đều đặn từ đầu thế kỉ 17, có thể 

ngay trước năm 1600.”258)

Người Nhật đã đến miền Trung Việt Nam lập 

phố người Nhật ở Hội An, Đà Nẵng và ở Vinh (Nghệ 

An) từ cuối thế kỉ 16 đến cuối thế kỉ 17. Do chính 

sách đóng cửa của Mạc Phủ Nhật Bản từ giữa thế 

kỉ 17 mà họ đã phải dần rời khởi Việt Nam. Giai 

đoạn nửa đầu thế kỉ 17 có thể nói là giai đoạn 

hoàng kim của giao thương hàng hải của Nhật 

Bản, đặc biệt là đối với Việt Nam. Đà Nẵng là một 

trong những điểm mà thương thuyền Nhật Bản 

ghé đến, lập thương điếm buôn bán lâu dài. Qua 

258)　�Những người bạn cố đô Huế, tập 20, năm 1933, Nxb Thuận 
Hóa, 2006, tr.344-347.
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이 해역은 광산물과 해산물 개발에 잠재력을 보유하고 

경제발전에 이점이 있으며 동해의 군사전력에도 중요

한 위치였다. 

1816년 쟈롱 황제는 정식으로 호앙사 군도의 섬에 

깃발을 달고 수로(물길)를 정하여 호앙사 군도에 대한 

베트남의 주권을 강조했다.

당쫑 항구 중 다낭 무역항에서 얻는 소득은 외국상

선에게 매우 큰 매력이었다. 

중국, 샴, 로학(태국), 자바는 참파 시대에 다낭항에 

와서 무역을 한 나라들이며 이후에 여러 흥망성쇠를 거

치며 그들은 여전히 이곳을 찾아왔다.

일본인들도 옛날부터 베트남 중부지역 항구에 출입

하였는데 프랑스인 연구가 J.H.Peyssonnaux는 일본

과 베트남간의 무역관계에 대해 다음과 같이 언급했다.

일본에서 안남의 여정은 15세기부터 시작되었는데 일본인

이 중국사람들을 따라 큰 선박을 건조하기 시작한 시기이

다. 안남땅(쭝끼)의 각 항구에서 특히 쭝끼의 중부와 북부지

역, 파이포(호이안), 투란(다낭)과 빈 등지에서 일본인들이 

주로 활동했고 17세기 초까지 규칙적으로 왕래하였다.258)

일본인들은 베트남 중부지역에 와서 16세기 말에서 

17세기 말까지 호이안, 다낭, 빈(응에안)에 일본인 거리

를 조성하였다. 17세기 중엽 일본 막부의 폐쇄정책으로 

그들은 베트남을 점점 떠나가야 했다. 17세기 초는 일

본 항해 무역의 황금기라고 할 수 있는데 특히 베트남

과의 무역이 그러했다. 다낭은 일본상선이 들려 상점을 

세우고 오랫동안 거래를 한 지역중에 하나이다. 일본 

무역상 차야 신록쿠의 「교지국 무역도 해도」 그림에는 

일본거리에 2-3층으로 구성된 건물이 있고 많은 배들이 

들어오고 있는 한 항구에 차야 마타조로 신록쿠의 배가 

투란만(다낭만)으로 들어오고 있는 것을 볼 수 있다.

258)　�『고도 후에의 친구들』 1933년 20개 이야기, 투언호아출판사, 2006, 
pp.344-347.

bức họa Giao Chỉ quốc mậu dịch độ hải đồ (Chaya 

Shinroku Kochi toko zukan) của dòng họ thương 

gia Chaya Shinroku có thể thấy khu phố Nhật Bản 

với những công trình kết cấu gỗ hai, ba tầng, chạy 

dọc theo trục một con đường bên một hải cảng có 

nhiều tàu thuyền đang cập bến, trong đó có tàu 

của Chaya Matajoro Shinroku đang đi vào vịnh 

Tourane (vịnh Đà Nẵng).

Nửa cuối thế kỉ 18, giai đoạn Trịnh - Nguyễn 

phân tranh và nhà Tây Sơn, chiến tranh tàn phá. 

Cửa Đà Nẵng và cửa Đại Chiêm đã chứng kiến 

những trận đánh khốc liệt của quan quân nhà 

Nguyễn. Năm 1775, quân Trịnh chiếm được toàn 

bộ vùng Thuận Hóa. Năm 1797, chúa Nguyễn 

Phúc Ánh đem hạm đội hơn 100 chiến thuyến tấn 

công cửa biển Đà Nẵng và giành thắng lợi

Đà Nẵng dần dần trở thành thương cảng trung 

tâm thay thế cho Hội An, nhất là khi kỹ thuật 

đóng tàu ở Châu Âu phát triển, những loại tàu 

thuyền lớn, đáy sâu có thể ra vào vịnh Đà Nẵng 

thuận lợi, dễ dàng.

Nguồn lợi nhuận tiềm năng của cảng Đà Nẵng 

cũng như doi đất bán đảo Đà Nẵng đã được người 

phương Tây nhìn ra từ rất sớm, vào giai đoạn 

các nước Châu Âu tung hoành dọc ngang các đại 

dương lớn tìm nguồn lợi từ các châu lục vào thế 

kỉ 17-18. Đặc biệt người Pháp, Anh, Bồ Đào Nha 

đã cử các hạm đội, thương thuyền đến Đà Nẵng 

ngày càng đông. 

Charles Chapman là người của Công ty Đông 

Ấn Anh đến Đàng Trong vào năm 1778, ông đã ghi 

chép về Đàng Trong có điều kiện địa lý rất thuận 

lợi cho việc kinh doanh nhờ vào vị trí gần gũi với 

Trung Quốc, Đàng Ngoài, Nhật Bản, Cao Miên, 

Xiêm, bờ biển Mã Lai, quần đảo Philippines,... và 

cũng nhờ những cảng thuận tiện có ở đấy, đặc 

biệt là cảng Đà Nẵng là nơi các tàu đủ mọi trọng 

tải đều có thể vào trú ẩn trong những tháng thời 
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18세기 중후반에는 찐-응우옌 군주의 분쟁과 떠이썬 

왕조의 봉기로 전쟁과 파괴가 계속되었다. 끄어다낭과 

끄어다이찌엠은 응우옌 관군의 참혹한 전투를 겪었는

데 1775년에는 찐 군주의 군대가 투언호아 전 지역을 

점령하였고 1797년에는 응우옌푹아잉(Nguyễn Phúc 

Ánh) 군주가 100척의 함대를 이끌고 다낭 하구를 공격

하여 승리를 쟁취했다. 

다낭은 점점 호이안을 대신하여 중심 무역항으로 부

상하였는데 유럽의 선박건조 기술이 발전하면서 많은 

종류의 대형선박이 다낭만을 순조롭고 수월하게 왕래

하였다.

17-18세기 유럽 각국이 대양을 따라 신대륙의 자원

을 찾기 위해 종횡 무진하는 기간에 다낭항과 다낭 반

도의 잠재성은 일찍부터 서양인들 눈에 띄었다. 특히 

프랑스, 영국, 포르투갈은 다낭에 함대와 상선을 점점 

더 많이 보냈다.

1778년 당쫑에 온 영국 동인도회사 사람 Charles 

Chapman은 중국, 당응와이, 일본, 캄보디아, 샴, 말레

이시아, 필리핀 군도와 가깝게 위치한 무역항을 소유한 

덕분에 무역에 매우 편리한 지리적 조건을 가진 당쫑에 

대해 기록했다. 특히 ‘다낭항은 악천후의 날씨가 많은 

계절에도 모든 중량의 선박이 다 피난할 수 있는 곳’이

tiết xấu.259)

Năm 1792, John Barrow người Anh đã đến xứ 

Nam Hà,260) trong đó có vùng vịnh Đà Nẵng, ông 

đã trình bày về những lợi ích to lớn trong giao 

dịch buôn bán với xứ này thông qua cảng biển 

Đà Nẵng. Theo ông, Đà Nẵng là một cảng biển lý 

tưởng cho cả về kinh tế lẫn chính trị và quân sự. 

Dựa vào các điều kiện thuận lợi như vịnh nước 

sâu, núi non che chở, và Cù Lao Chàm cách đó 

không xa, các tàu thuyền có thể neo đậu, tránh 

gió bão, tiếp tế lương thực rất thuận tiện, dễ dàng. 

Đà Nẵng còn là nơi tập kết, thu gom những mặt 

hàng xuất nhập cảng, trao đổi những sản phẩm 

quý hiếm của Nam Hà như hương liệu, gỗ trầm 

hương, tổ yến và hải sâm ở vùng ven biển... vải 

bông và tơ lụa, đường phèn... Đà Nẵng là trạm 

dừng chân, đồng thời là điểm khống chế những 

tuyến giao thương đi từ Ấn Độ tới miền Nam 

Trung Hoa.

259)　�Charles B.Maybon, Những người châu Âu ở nước An Nam, Nxb 
Thế giới, 2016, tr.111,112.

260)　�Xứ Nam Hà là cách gọi chỉ vùng miền Nam Việt Nam ở phía 
nam sông Gianh sau khi Trịnh - Nguyễn phân tranh, tức là 
Đàng Trong.

Hình 84. Giao Chỉ quốc mậu dịch độ hải đồ của Chaya Shinroku (Nguồn: Trần Đức Anh Sơn, Xứ Thuận – Quảng trên hai tranh cuộn Nhật Bản thời Edo, 2018)
그림 84. 차야 신록쿠의 「교지국 무역도 해도」(출전 : 쩐득아인썬, 「투안-꽝 지역의 일본 에도시대 두루마리 그림」, 2018)
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라고 하였다.259)

1792년 영국인 John Barrow가 남하260) 땅에 왔는

데 그가 본 곳 중에는 다낭만이 속해 있었다. 그는 다낭

항을 통하여 그곳과의 무역교류에 관한 커다란 이익에 

대하여 보고하였다.

깊은 만 지형에 산들이 둘러싸였으며 꾸라오짬이 그곳에서 

멀지 않고 여러 선박이 정박하고 폭풍을 피할 수 있으며 식

량 조달의 접근 조건이 좋은 이점 때문에 다낭은 경제 및 

정치, 군사 분야에서 매우 이상적인 항구이다. 다낭은 또한 

향신료, 백단향, 제비집과 해안지역의 해삼, 면화와 비단, 

각설탕 등 남하의 희귀한 산물이 교류되고 수출입품이 모

두 집결되는 곳이다. 다낭은 또한 인도에서 중국 남부로 가

는 교역로를 통제하는 곳이면서 쉬어가는 곳이었다. 

다낭의 장점은 침략하기 어려운 지형이라는 점 이외에도 

매우 중요한 것은 편리한 하구와 포구를 갖추었으며 일 년 

중 어떤 계절에 어떤 바람이 불어와도 안전을 보장하며 언

제든지 배들이 정박하고 수리를 받을 수 있는 큰 해군기지

의 수요를 모두 충족시킨다는 것이다. 작은 섬들이 수심이 

낮고 튀어나온 곶과 반도와 연결되어 있어 모든 크기의 선

박을 비스듬히 기울어진 모래사장을 따라 끌어올려 수리

할 수 있었다. 그 맞은편 반도에는 작은 부대가 형성될 만

큼 넓고 평평한 땅이 있어 해군의 군사기지와 모든 종류의 

군창고 건설에 유리하다.

그는 또한 ‘특히 이곳이 다른 지역보다 우월한 조선 

기술을 보유하여 모든 규격의 선박을 건조할 수 있고 

조선산업에 사용되는 각종 목재가 충분하고 당쫑인의 

많은 선박이 다낭만에 들어오기 위해 호이안강 지류를 

탄다’라고 했다.261)

259)　�Charles B.Maybon, 응우옌트어히 번역, 『안남국의 유럽인들』, 세계출
판사, 2016, pp.111-112.

260)　�남하땅은 찐 군주-응우옌 군주의 분쟁 이후 쟈인강 남쪽의 베트남 남부
지역을 부르는 명칭이며 즉 당쫑이다.

261)　�John Barrow, 응우옌트어히 번역, 『남하땅의 여정(1792-1793)』, 세계
출판사, 2018, p.21, 23, 116, 122, 142.

Ưu thế của Đà Nẵng là ngoài tính bất khả xâm 

phạm của mình, nó còn có một lợi thế rất quan 

trọng của một cửa sông và cảng biển thuận tiện, 

được đảm bảo an toàn chống mọi loại gió thổi 

bất cứ mùa nào trong năm, đáp ứng mọi yêu cầu 

cho một căn cứ hải quân lớn, nơi tàu bè trong 

mọi lúc đều có thể đậu lại và tu sửa. Ở gần một 

cù lao nhỏ, nối liền với bán đảo bằng một doi đất 

lộ ra ở mực nước thấp, các tàu thuyền đủ mọi 

kích cỡ đều có thể kéo lên bãi lật nghiêng để sửa 

chữa. Đối diện với nơi đó, trên bán đảo là một 

khu đất bằng phẳng đủ rộng cho một thị trấn 

nhỏ, với một quân xưởng hải quân và đủ mọi loại 

quân kho. 

Ông cũng cho biết, đặc biệt ở đây, kỹ nghệ 

đóng tàu biển nổi trội hơn cả, chẳng thiếu loại 

kích cỡ nào và cũng có đủ các loại gỗ chất lượng 

dùng để đóng tàu... Nhiều tàu thuyền của người 

Đàng Trong thường qua lại nhánh sông Hội An để 

vào vịnh Đà Nẵng.261)

Ông nhấn mạnh việc nếu chiếm được bán đảo 

Đà Nẵng thì sẽ đảm bảo an ninh cho hạm đội của 

Anh trong công việc buôn bán ở trung Quốc... 

rất cần thiết có được thương điếm của Công 

ty Đông Ấn Anh ở Đà Nẵng.... Nơi này sẽ cung 

cấp rất nhiều mặt hàng giá trị cho Trung Quốc. 

Những khu rừng ở Nam Hà sẽ cung cấp các loại 

gỗ hương liệu như hồng đào, trầm hương, kỳ 

nam đều được ưa chuộng và trả giá rất cao ở 

thị trường Trung Quốc. Quế chi xứ Nam Hà cay 

nồng được người Trung Hoa thích hơn thứ quế 

Tích Lan (Ceylon, tức Sri Lanka). Gạo là nhu cầu 

không thể thiếu ở thành phố Quảng Châu đông 

đúc, đường và hồ tiêu cũng đều được ưa chuộng. 

Giá đường ở Đà Nẵng khoảng 3 đô la cho 133 

261)　�John Barrow, Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793) 
(A voyage to Cochinchina in the year 1792-1793), Bản dịch của 
Nguyễn Thừa Hỷ, Nxb Thế giới, 2018, tr.21,23,116,122,142.
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그는 다낭반도를 점령할 경우 중국과의 무역에서 영

국 함대의 안전을 보장할 수 있고 다낭에 영국 동인도

회사의 상점을 개설하는 것이 매우 필요하다고 강조

했다. 이곳은 중국에게 매우 가치 있는 품목들을 공급

할 것이며 예를 들면, 남하지역 숲지대의 배나무, 백

단향, 기남과 같이 선호되는 향나무를 공급하면 중국

시장에서 매우 큰 이윤을 남길 것이고, 남하땅의 계피

는 띡란(Ceylon, 스리랑카) 계피보다 향이 맵고 진해 중

국사람들이 좋아할 것이라고 했다. 인구가 많은 중국

의 광저우에 쌀은 빠져서는 안될 필수품목이고 설탕과 

후추도 매우 선호되며 다낭의 설탕 가격은 133파운드

(약 60kg)에 3달러이며 후추는 그만큼에 6혹은 8달러, 

쌀은 겨우 반이다. 이러한 산물 이외에도 구장잎, 사

인, 생강과 기타 다른 향신료와 호앙사섬에서 나는 해

삼과 제비집, 상어지느러미와 기타 많은 해산물은 중

국인들이 항상 필요한 것이다. 또한 이곳은 코치닐, 수

지, 인디고, 상아, 생사, 금, 은 동을 공급한다. 금은 후

에의 가까운 금광에서 개발되며 시장에 팔리는 5인치

(12.7cm)의 은괴가 약 11 스페인 달러이다.262)

포르투갈인은 1525-1530년에 실제로 꾸라오짬에 와

서 다낭과 호이안 지역에서 상업활동을 했다.263) 응우

옌 군주는 몇 번이나 그들에게 다낭 항구 지역중 가장 

기름지고 산물이 풍부한 곳에 3-4지역을 선택하게 하여 

그들이 일본인과 중국인이 했던 것처럼 필요한 모든 것

들이 있는 소도시를 건설하게 했다.264)

1636년 네덜란드 동인도회사는 흑동(일본의 옛 동

전이 검정색)을 거래할 것을 명령 받았는데 이는 당쫑 

지역에서 수요가 많았기 때문이다. 응우옌 군주가 대

포탄을 만들기 위해 모든 흑동을 사라고 명령했기 때

262)　�John Barrow, 응우옌트어히 번역, 『남하땅의 여정(1792-1793)』, 세계
출판사, 2018, pp.149-151.

263)　�Pierre-Yves Manguin, 『베트남과 점성국 해안의 포르투갈인』, 
pp.337.

264)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.93.

cân Anh (khoảng 60kg), hồ tiêu giá 6 hoặc 8 đô 

la bằng khối lượng đó, còn gạo chỉ có nửa đô la. 

Ngoài các sản vật này, còn có cau, sa nhân, gừng 

và nhiều loại gia vị khác, hải sâm và tổ yến thu 

lượm ở đảo Hoàng Sa, vây cá mập, và nhiều hải 

sản khác mà người Trung Quốc lúc nào cũng có 

nhu cầu. Ngoài ra, ở đây còn cung cấp cánh kiến, 

nhựa cậy, chàm, ngà voi, bông tơ sống, và nhiều 

vàng, bạc, đồng. Vàng được khai thác từ mỏ ở 

gần Huế, bạc được đem ra chợ bán từng thỏi dài 

chừng 5 inch (12,7cm) có giá khoảng 11 đô la Tây 

Ban Nha.262)

Đối với người Bồ Đào Nha, thực tế là từ những 

năm 1525-1530, người Bồ Đào Nha đã từng qua 

lại ở Cù Lao Chàm, tiến hành buôn bán tại vùng 

Đà Nẵng, Hội An.263) Thời chúa Nguyễn đã mấy 

lần cho họ ba hay bốn địa điểm ở nơi phì nhiêu 

nhất và phong phú nhất trong vùng hải cảng 

Đà Nẵng, để họ xây cất một thành phố với tất 

cả những gì cần thiết, cũng như người Nhật và 

người Tàu đã làm.264)

Năm 1636, được lệnh của công ty Đông Ấn Hà 

Lan là phải buôn đồng đen (loại tiền đồng cũ 

của Nhật có màu đen) vì đó là món hàng được 

Đàng Trong đòi hỏi nhiều, vì ông chúa ở đó sai 

mua lại tất cả đồng đen cũ để đúc súng thần 

công. Ngày 25 tháng 1 năm 1637, người Hà Lan 

đã mang đến Cửa Hàn (Tourane) 13.500.000 đồng 

tiền Nhật đen và 763 tạ đồng, cùng với 16.438 

đồng tiền I-pha-nho và 15.000 lạng bạc để đổi lấy 

tơ lụa và đường.265)

Đối với Trung Hoa và một số nước Đông Nam Á 

262)　�John Barrow, Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793) 
sđd, tr.149-151.

263)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.337.

264)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.93.

265)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam thế kỉ 17,18 và đầu 19, 
Nxb Sử học, 1991, tr.150.
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문이다. 1637년 1월 25일 네덜란드인은 끄어한으로 

13,500,500개의 일본 동전과 763자(약60-63kg)에 달하

는 16,438개의 스페인동전과 15,000랑의 은을 비단과 

설탕으로 교환하기 위해 싣고 왔다.265)

중국과 샴, 캄보디아, 라오스, 필리핀, 싱가포르, 인

도네시아, 말레이시아의 일부 동남아국가들과 응우옌 

왕조는 항상 화친 관계를 맺었지만 서방 국가들에게 경

계 또한 게을리하지 않았다.

특히 응우옌 왕조의 쟈롱, 민망, 티에우찌 황제 시대

부터 서방국(영국, 프랑스, 미국, 스페인, 포르투갈, 화

란 등)의 외교사절단 알현 규정을 만들어 이들을 다낭

관문으로만 들어오게 했고 다른 관문에는 접근을 불허

했다. 그래서 다낭은 응우옌 왕조와 바다를 통해 관계

를 맺는 국가들의 유일한 접촉점으로 제1의 주요 무역

항이며 군사 항구가 되었다.  

1835년 민망 황제는 칙령을 내렸다.

서국의 배들은 끄어한에서만 정박하고 다른 바다관문으로

는 들어올 수 없다. 국가의 법이 매우 엄하니 결코 어기지 

말지어다. 지금부터 중국인은 중국상선을 타야만 다른 항

구에 들어올 수 있으며 서양인은 그들의 배를 타고 끄어한

으로만 들어온다. 다른 관문엔 접근할 수 없다.

이렇게 다낭은 응우옌 왕조와 해상을 통해 교역하는 

나라들 간에 응우옌 왕조의 외교정책하에서 유일한 공

식 항구가 되었다. 티에우찌황제는 다낭의 안보에 특별

한 관심을 기울였고 서양인들이 이곳에 와서 교역을 하

는 것에 대해 철저한 관리규정을 만들었다. 다낭은 응

우옌 왕조의 제1의 주요 무역항이자 군항이었다.

1888년 다낭은 프랑스의 할양지가 되었다. 프랑스인

의 다낭 개발 정책으로 많은 중국인이 이곳에 와서 상

업시설을 세웠다. 

265)　�타인테비, 『17, 18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, 역사학출판사, 
하노이, 1991, p.150.

như Xiêm, Cao Miên, Lào, Philippine, Singapore, 

Indonesia, Malaysia,... nhà Nguyễn luôn giữ quan 

hệ hòa hiếu thân thiện, nhưng vẫn luôn cảnh giác 

với các nước phương Tây.

Đặc biệt, các vua nhà Nguyễn từ Gia Long, 

Minh Mạng, Thiệu Trị đều quy định việc đón tiếp 

các đoàn sứ ngoại quốc phương Tây (Anh, Pháp, 

Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan,..) đến 

quan hệ với vương triều nhất định phải vào cửa 

biển Đà Nẵng, mà không được cập bến tại bất kỳ 

một cửa biển nào khác, vì vậy Đà Nẵng trở thành 

một quân cảng và một thương cảng quan trọng 

bậc nhất, chính thức và duy nhất thực thi chính 

sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các nước đến 

quan hệ qua đường biển. 

Năm 1835, vua Minh Mạng có dụ rằng: “... tàu 

Tây đậu tại cửa Hàn, còn các cửa biển khác không 

được vào, phép nước rất nghiêm, chẳng nên 

làm trái... Từ nay về sau, người Tàu phải đi tàu 

buôn nước Tàu, mới cho vào cửa biển, người Tây 

phải đi tàu nước Tây vào cửa Hàn thông thương, 

không được ghé vào các cửa biển khác...” Như 

vậy, Đà Nẵng đã trở thành hải cảng chính thức 

và duy nhất thực thi chính sách ngoại giao của 

nhà Nguyễn với các nước đến quan hệ qua đường 

biển. Vua Thiệu Trị cũng đặc biệt quan tâm đến 

việc an ninh cảng biển tại Đà Nẵng và đưa ra 

những quy định chặt chẽ quản lý người phương 

Tây đến buôn bán tại đây. Đà Nẵng thực sự là một 

quân cảng và một thương cảng quan trọng bậc 

nhất của triều Nguyễn.

Năm 1888, Đà Nẵng trở thành nhượng địa của 

Pháp. Với chính sách phát triển Đà Nẵng của 

người Pháp, nhiều người Hoa đã tới đó lập cơ sở 

thương mại.

Cho đến khi Pháp rút khỏi Việt Nam, chiến 

tranh kết thúc, cảng Đà Nẵng với vị trí lý tưởng 

của mình cùng chính sách mở cửa với các quốc tế, 
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프랑스가 전쟁이 종식된 후 베트남에서 철수할 때까

지 다낭항은 국제 개방정책에 가장 이상적인 항구였으

며 베트남중부의 무역, 경제, 군사분야에서 중요한 역

할을 유지했다.

오늘날 한강은 충적토가 쌓인 2개의 주된 항구가 있

다. 띠엔싸(Tiên Sa) 항구와 한강 항구로, 이 두 항구 

사이에 땅이 있어 해산물을 거래하는 시장이 열리며 

수세기 전처럼 큰 무역항의 활발한 분위기를 유지하고 

있다. 

nó vẫn luôn duy trì vai trò quan trọng về thương 

mại, kinh tế và quân sự ở miền Trung Việt Nam. 

Ngày nay do quá trình bồi lấp của sông Hàn 

nên còn hai cảng chính: cảng đầu là Tiên Sa và 

cảng cuối là cảng sông Hàn, ở khoảng giữa hai 

cảng này là một hệ thống các bến bãi, chợ quán 

buôn bán hải sản, vẫn duy trì được không khí giao 

thương của cảng biển lớn như bao thế kỉ trước.

Hình 85. Cảng Đà Nẵng ngày nay
그림 85. 현재 다낭 포구
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Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển miền Trung 

Việt Nam. Ở nơi đây các nhà khảo cổ học đã phát 

hiện ra cái nôi của nền văn hóa Sa Huỳnh có niên 

đại cách ngày nay hơn 2000 năm và có mối giao 

lưu văn hóa biển với các vùng Đông Nam Á, đưa 

những sản phẩm của bản địa là các đồ trang sức 

bằng đá ngọc, bằng thủy tinh giao lưu với các 

nhóm cộng đồng người cùng thời ở các vùng biển 

xa xôi. Từ thế kỉ 2-3 cư dân Champa đã kế thừa 

văn hóa Sa Huỳnh, dần làm chủ vùng đất này và 

phát triển đến đầu thế kỉ 15. 

Dựa trên các dấu tích hiện vật khảo cổ học như 

thành Châu Sa, di tích đền tháp Chánh Lộ, và dấu 

tích hệ thống ba vòng thành Cổ Lũy - Hòn Yàng - 

Bàn Cờ ở gần cửa Đại hạ lưu sông Trà Khúc, cho 

thấy vùng đất Quảng Ngãi có vị thế quan trọng 

đối với lịch sử Champa. Quảng Nam và Quảng 

Ngãi đã từng là đất Chiêm Động và Cổ Lũy Động 

của vùng Amaravati thời vương quốc Champa.

Năm 1402, Hồ Hán Thương đem đại quân 

đánh Chiêm Thành. Vua Champa là Ba Đích Lại 

(Indravarman VI) sợ hãi, sai cậu là Bố Điền đem 

voi trắng, voi đen, sản vật địa phương và dâng đất 

꽝응아이는 베트남 중부 해안에 위치한 한 성이다. 

이곳에서 고고학자들은 지금으로부터 2000년이 훨씬 

넘은 시기에 존재했던 사후인 문화의 기원과 이러한 

고대 문화와 동남아 지역 간의 해상문화 교류 사실을 

발견하였다. 사후인 사람들은 본토의 특산품인 옥과 유

리로 만든 장신구로 동시대의 먼 해양지역과 교류하였

다. 2-3세기 참파인들은 사후인 문화를 계승하여 이 땅

의 주인이 되어 15세기 초까지 발전하였다.

쩌우사(Châu Sa)성, 짜인로(Chánh Lộ) 탑 사원, 짜

쿡강 하류 끄어다이 근처의 꼬루이-혼양(Hòn Yàng)-

반꼬(Bàn Cờ)성과 같은 고고학적 유적은 꽝응아이 지

역이 참파 역사에서 중요한 땅 이었음을 보여준다. 꽝

남과 꽝응아이는 참파 왕국시대 아마라바티 지역의 찌

엠동과 꼬루이동 땅이었다.

1402년 호 왕조의 호한트엉이 대군을 이끌고 점성

을 침략했다. 이에 참파왕 바딕라이(인드라바르만 4

세)는 몹시 두려워하며 삼촌인 보디엔에게 흰 코끼리, 

검은 코끼리와 지역의 산물을 가지고 가서 바치게 하

였으며 찌엠동 땅을 바쳤다. 호 왕조는 꼬루이동 땅까

지 바쳐야지만 군을 철수시키겠다고 요구했다. 그 후

에 호 왕조는 찌엠동 땅을 탕주와 호아주(현재 꽝남과 

3.6. 꽝응아이성 무역항3.6. �Thương cảng�
ở Quảng Ngãi
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다낭에 속함)로 나누고 꼬루이동 땅도 뜨주(州)와 응이

어주(현재 꽝응아이에 속함)로 나누었다.266) 15세기 초

부터 꼬루이동 즉, 꽝응아이는 공식적으로 베트남 영토

가 되었다.

이 지역은 해안지역에 위치하고 촘촘한 하천 체계는 

물론이고 특히 짜봉강, 짜쿡강, 베(Vệ)강 등 큰 강이 있

어 선박이 정박할 수 있는 항구를 만드는데 유리했다. 

옛 참파인은 짜쿡강과 짜봉강 유역에 살면서 상업을 

발전시켰고 이곳에 항구와 활발한 상업중심지를 이루

었다.

꽝응아이에는 타인투이(Thanh Thủy), 붕따우

(Vũng Tàu), 붕꾸이(Vũng Quý), 붕안(Vũng An), 빈

(Vĩnh)과 같은 해안지역이 많으며 이 지역들 모두 식수

용 우물이 있고 숲이 가까워 선박들이 들려 땔감과 식

수를 얻기가 용이하였다.267)

꽝응아이는 산물이 매우 풍부한 지역이다. 『대남일통

지』에는 꽝응아이의 토산품에 대하여 이렇게 기술한다.

천, 비단, 인삼, 계피, 설탕, 벼, 향유, 젓갈, 소금, 고급 목

재 등268)

토산품은 각 지역에서 개발되었는데 특히 타인봉

(Thanh Bồng), 타인꾸(Thanh Cù), 푸안(Phụ An), 

안바(An Ba)와 같은 4개의 주요 토산품 공급 지역이 

있었다.269) 

참파 시대부터 산간지역 사람들과의 교역로가 조성

되어 있었고 15세기부터는 베트남인이 꽝응아이에 와

서 살기 시작했으며 그 수는 점차 불어났다. 베트남인 

역시 고산지역에 올라가 땅을 개간하고 모이(Mọi)족과 

어울려 살았다. 그들은 예로부터 있었던 교역로를 연장

266)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.299.

267)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.500.

268)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, pp.523-524.

269)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, pp.502-503.

Chiêm Động, nhà Hồ đòi phải dâng cả Cổ Lũy 

Động thì mới rút quân. Sau đó, nhà Hồ chia đất 

Chiêm Động thành 2 châu Thăng và Hoa (thuộc 

đất Quảng Nam-Đà Nẵng ngày nay), đất Cổ Lũy 

Động thành 2 châu Tư và Nghĩa (thuộc Quảng 

Ngãi ngày nay).266) Từ đầu thế kỉ 15, vùng đất Cổ 

Lũy Động tức Quảng Ngãi đã chính thức trở thành 

lãnh thổ của Việt Nam. 

Với địa hình ven biển thuận lợi, lại có hệ thống 

sông ngòi dày đặc, đặc biệt là ba hệ thống sông 

lớn là sông Trà Bồng, sông Trà Khúc, sông Vệ là 

điều kiện hình thành những bến thuyền cho tàu 

thuyền neo đậu. Người Champa xưa cũng đã sinh 

sống và buôn bán dọc theo sông Trà Khúc, Trà 

Bồng, tạo nên những bến thuyền, các trung tâm 

thị tứ sầm uất. 

Ở Quảng Ngãi có nhiều vũng ven biển như 

vũng Thanh Thủy, Vũng Tàu, Vũng Quýt, Vũng An 

Vĩnh đều có nhiều giếng nước ngọt, lại gần rừng, 

rất thuận tiện cho tàu thuyền ghé vào lấy củi khô 

và nước ngọt.267)

Quảng Ngãi là vùng có sản vật khá phong phú. 

Đại Nam nhất thống chí có viết về thổ sản của 

Quảng Ngãi: “Vải, lụa, là, nhiễu, sâm, quế, đường 

cát, lúa, dầu hương, mắm, muối, gỗ quý,...”268)

Các sản vật được khai thác tại địa phương, 

đặc biệt là sản vật từ bốn nguồn ở miền núi gồm 

nguồn Thanh Bồng, nguồn Thanh Cù, nguồn Phụ 

An, nguồn An Ba.269) Từ thời Champa đã hình 

thành những tuyến đường trao đổi hàng hóa với 

người miền núi. Từ thế kỉ 15 thì người Việt vào 

266)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.299.

267)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.500.

268)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.523-524.

269)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.502-503.
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하여 꽝응아이의 해안지역과 고산지역을 연결했다. 17

세기에 중국인들이 이곳에 와서 살면서 이 교역로를 더

욱 발전시켰다. 그들은 물품을 사들이기 위해 각 지역

에 사람들을 배치하여 그곳에 거주하게 하면서 대리인

을 세웠다.

특히 꽝응아이의 계피와 설탕은 각 행상인들에게 막

대한 이윤을 주는 품목이었다. 계피는 산간지대에 자

생하는 종자가 있고 모이족이 밭에서 재배하는 종류가 

있었다. 먼 지역에서 계피를 채취하고 재배하는 일은 

참파인과 베트남인의 계피 사업과 밀접한 연관이 있었

다. 특히 짜봉지역의 계피는 향이 좋고 맛있기로 유명

하였다. 

특히 꽝응아이 코르족(族)의 계피연구에 심혈을 기

울였던 프랑스인 교수 George Condominas의 의견에 

따르면 포르투갈인의 자료에 코르인들에 의하여 일찍

부터 개발된 산물인 계피와 벌꿀에 대하여 언급된 자료

를 바탕으로 로마인과 중동인들이 6세기부터 와서 구

매해갔다고 한다.270)

계피는 많은 효능을 지닌 약재인 동시에 향신료이

다. 6세기부터 참파인들의 무역항에서 거래되었고 매

우 선호되는 품목이었는데 기원후 초기에 아랍과 페르

시아상선이 계피를 사기 위해 참파의 수도 짜끼에우에 

왔다는 의견도 있다.271) 

꽝응아이의 설탕은 16세기 이전부터 매우 유명했다. 

벼농사를 짓는 들판과 사탕수수재배는 이 지역의 곳

곳에 어디든지 있었고 가장 많이 재배하는 곳은 뜨응

이어(Tư Nghĩa)부, 썬띤(Sơn Tịnh)부 및 응이어하인

(Nghĩa Hành)현이었다. 설탕은 여러 종류였는데 굵은 

설탕, 각설탕, 흑설탕 등이다.

1884년 꽝응아이는 프랑스에 점령되어 설탕은 주로 

프랑스 회사에 수출되었고 중국인들에게 팔렸다. 중국

인들은 이 설탕을 사서 홍콩으로 돌아가 라피네리에에

270)　까오쯔, 『코르족의 전통문화』, 사회과학출판사, 2016, p.110.

271)　후인반미, 『투본강과 노래하라』, 젊은 출판사, 호찌민시, 2004.

Quảng Ngãi sinh sống ngày càng đông đúc. Người 

Việt cũng lên những vùng miền núi cao mà khai 

khẩn, sống xen kẽ với Kẻ Mọi, và kế thừa những 

tuyến đường thương mại buôn bán, kết nối miền 

cao với miền duyên hải ở Quảng Ngãi. Từ thế kỉ 

17, người Hoa vào sinh sống ở đây, đã khai thác 

triệt để các tuyến buôn bán này. Họ còn bố trí 

người cư trú tại địa phương làm đại lý, thương 

điếm để thu mua hàng hóa. 

Đặc biệt, quế và đường của Quảng Ngãi là 

những mặt hàng kiếm lợi nhuận lớn của các lái 

thương. Quế ở miền cao có loại rừng tự nhiên, có 

loại được người Kẻ Mọi trồng thành rừng. Việc khai 

thác quế và trồng quế có từ rất xa xưa, gắn liền với 

nghề buôn quế của người Chăm, người Việt. Đặc 

biệt, quế ở Trà Bồng thơm ngon nổi tiếng.

Theo ý kiến của giáo sư George Condominas 

người Pháp đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu 

về quế, đặc biệt quế của người Cor ở Quảng Ngãi, 

ông cho rằng tài liệu của người Bồ Đào Nha có đề 

cập đến vấn đề sản vật quế và mật ong đã được 

người Cor sớm biết khai thác và từng được người 

La Mã, Trung Đông đến mua từ thế kỉ 6.270) Quế 

với nhiều tác dụng, vừa là thuốc, vừa là gia vị, đã 

trở thành một trong những mặt hàng rất được ưa 

chuộng, được thu gom mua bán tại các khu cảng 

người Champa từ thế kỉ 6. Có ý kiến cho rằng 

từ những thế kỉ đầu Công nguyên, các thương 

thuyền Ả rập, Ba Tư đã đến vùng kinh đô Trà 

Kiệu của Champa để mua quế.271)

Đường ở Quảng Ngãi rất nổi tiểng từ trước thế 

kỉ 16. Ngoài những cánh đồng trồng lúa thì việc 

trồng mía làm đường ở phủ huyện nào cũng có, 

nhiều nhất là phủ Tư Nghĩa, phủ Sơn Tịnh và 

270)　�Dẫn theo Cao Chư, Văn hóa cổ truyền dân tộc Cor, Nxb Khoa 
học Xã hội, 2016, tr.110.

271)　�Huỳnh Văn Mỹ, Hát với Thu Bồn, Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 
2004.
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서 유럽 방식으로 정제한 다음 홍콩설탕이라는 마크를 

붙이고 전역으로 판매하였다.272)

꽝응아이의 담배와 차 역시 무역상들이 적극적으로 

구입하였다. 1924년 동 프랑스 회사는 겨우 20일 만

에 15톤의 담배를 사들였는데 모두 품질이 좋은 담배

였다.273) 

고급목재, 인삼, 송로버섯, 밀랍, 상아, 녹용은 꽝응

아이 산림지역의 토산품이다. 

꽝응아이 해안의 해산물도 언급할 만한데 어업과 젓

갈과 소금 가공업이 사후인, 뜨응이어(Tư Nghĩa), 손짜

(Sơn Trà), 쩌우매(Châu Me)-빈썬(Bình Sơn) 등지에

서 매우 발전했다.

또한 꽝응아이의 산물은 꾸라오재(리썬섬)와 같은 

해도에서 개발되었는데 제비집, 산호, 해삼, 바다거북 

등이다. 리썬섬 근처 호앙사군도에는 해삼, 바다거북, 

바다우렁 등이 많이 난다. 또한 값비싼 상품들과 침몰

한 난파선들도 종종 발견된다. 리썬섬의 안빈마을 사람

들은 호앙사 부대에 참가하여 매년 섬의 산물을 채취하

는 임무를 가졌다.274)

여러 나라의 상선들은 풍부한 산물을 찾아 이 항구

로 와서 선박들을 정박시키고 비바람을 피하고 연료와 

식수를 구하는 동시에 지역 주민에게 큰 경제적인 이윤

을 가져오는 상품 거래를 하였다. 

그리하여 이곳에는 사껀(Sa Cần), 사후인(Sa 

Huỳnh), 사끼(Sa Kỳ)-빈쩌우(Bình Châu), 꼬루이(Cổ 

Lũy)-투싸(Thu Xà) 등의 많은 무역항이 형성되고 발전

하였다. 

꽝응아이는 풍부한 하천과 많은 하구, 항구가 형성

되는 데에 유리한 지형과 풍부한 산물을 바탕으로 사

후인항, 사끼항, 사껀항, 쩌우투언비엔(Châu Thuận 

Biển)항, 미아 포구, 꼬루이-투싸항, 리썬섬항 등 강

272)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』 33권 제186호, p.55.

273)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』 33권 제186호, p.56.

274)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』 32권 제181호, p.172.

huyện Nghĩa Hành. Đường có nhiều loại, gồm 

đường cát, đường bông, đường phèn, đường phổi, 

đường bát,... 

Từ năm 1884, Quảng Ngãi cũng trở thành vùng 

Pháp chiếm đóng, đường xuất khẩu chủ yếu cho 

công ty của Pháp, đồng thời cũng bán cho khách 

trú người Hoa. Tuy nhiên, những khách trú thu 

mua đường này chở về Hương Cảng thường lọc sơ 

qua phương pháp hóa học châu Âu trong các sở 

Raffinerie, rồi lại dán mác là đường Hương Cảng 

chở đi bán khắp nơi.272)

Sản phẩm thuốc lá và chè của Quảng Ngãi cũng 

được lái thương thu mua tích cực. Năm 1924, công 

ty ở Đông Pháp chỉ trong 20 ngày đã thu mua 15 

tấn thuốc lá, đều là loại chất lượng tốt.273)

Những loại gỗ quý, nam sâm, phục linh, sáp 

ong, ngà voi, gạc nai,... đều là những lâm thổ sản 

có sẵn của núi rừng Quảng Ngãi.

Nguồn hải sản của vùng biển Quảng Ngãi cũng 

rất đáng kể, vì vậy nghề đánh cá, làm mắm, làm 

muối rất phát triển ở các khu vực Sa Huỳnh, Tư 

Nghĩa, Sơn Trà, Châu Me-Bình Sơn,...

Ngoài ra, sản vật của Quảng Ngãi còn được khai 

thác từ các hải đảo ngoài khơi như Cù Lao Ré 

(tức đảo Lý Sơn) có yến sào, san hô, hải sâm, đồi 

mồi,... Gần cù lao Lý Sơn là khu quần đảo Hoàng 

Sa, có rất nhiều sản vật quí ở đây như hải sâm, 

đồi mồi, xà cừ,... lại có nhiều xác tàu đắm cùng 

hàng hóa trên tàu,... Dân làng An Vĩnh ở đảo Lý 

Sơn đã tham gia vào đội Hoàng Sa hàng năm có 

nhiệm vụ đi thu gom sản vật ở ngoài đảo.274)

Với sự phong phú sản vật là điều kiện để những 

272)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp 
chí, Q33, số 186, tr.55.

273)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp 
chí, Q33, số 186, tr.56.

274)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp 
chí, Q32, số 181, tr.172.
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Hình 86. Thương cảng ở Quảng Ngãi
그림 86. 꽝응아이성의 무역항

Cảng Sa Cần
사껀 무역항

Gành Yến
가인옌

Cảng Châu Thuận Biển
쩌우투언비엔 무역항

Cảng Mỹ Á
미아 무역항

Cảng Sa Huỳnh
사후인 무역항

Cảng Cổ Lũy
꼬루이 무역항

Cảng Sa Kỳ
사끼 무역항

Phố cảng Thu Xà
투싸 무역항

Chợ Châu Ổ
쩌우오 시장

Vũng Quýt
꾸잇 만

Sông Trà Khúc
짜쿡강

Đảo Lý Sơn
리썬섬

Vũng An Vĩnh
안빈 만

Sông Phú Thọ
푸터강
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의 포구, 바다의 항구, 섬의 항구들이 형성되고 발전

하였다.

bến thuyền không chỉ đón tàu thuyền neo đậu 

tránh gió bão, lấy nước ngọt, củi khô mà còn trao 

đổi hàng hóa mang lợi nhuận kinh tế cao cho cả 

dân địa phương cũng như các tàu buôn tới đây. 

Từ đó đã hình thành và phát triển một loạt các 

trung tâm thương cảng như Cảng Sa Cần, Cảng Sa 

Huỳnh, cảng Sa Kỳ - Bình Châu, Cổ Lũy - Thu Xà,... 

Quảng Ngãi với hệ thống sông ngòi phong phú, 

nhiều cửa biển, địa hình thuận lợi, lại có nguồn 

sản vật hàng hóa phong phú, đã hình thành và 

phát triển một loạt các cảng sông, cảng biển, cảng 

đảo như cảng Sa Huỳnh, cảng Sa Kỳ, cảng Sa Cần, 

cảng Châu Thuận Biển, cửa Mỹ Á, cảng Cổ Lũy - 

Thu Xà, cảng đảo Lý Sơn,...
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사껀 하구는 꽝응아이성 

북쪽에 위치한 빈썬현에 속

해있다. 짜봉강은 산에서 발

원하여 사껀 하구를 거쳐 바

다로 흘러나간다.

짜봉강은 쩌우뜨(Châu 

Tử)강, 쩌우오(Châu Ổ)강이라는 이름을 가지고 있으

며 빈썬현 중심에서 약 10장 떨어져 있고 타인봉으로부

터 흘러나오며 쟈오투이(Giao Thủy)촌으로 흐르고 미

후에(Mỹ Huệ) 마을을 지나 떤안(Tân An)촌과 찌뜨엉

(Chỉ Tượng)읍을 통과하여 타이껀(사껀) 하구를 통해 

바다로 나간다.275)

『대남일통지』에는 이 하구에 대하여 다음과 같이 기

록하고 있다. 

타이껀은 빈썬현에서 동북쪽으로 16km 떨어진 곳에 위치

하고 하구의 넓이는 191m이며 만조 때 수심은 4.25m이

고 간조 때는 3.4m이다. 하구는 넓고 수심이 깊으며 배가 

오갈 수 있다.276)

사껀의 남쪽은 붕꾸잇(vũng Quýt)으로 식수가 있는 

우물과 숲에서 가까워 배들이 주로 이곳에서 정박하여 

땔감과 식수를 구했다.277)

사껀항은 참파 시대부터 여러 선착장이 형성되었다. 

해상 무역로에 위치하여 배들은 자주 이곳에 들려 오랜 

기간의 여정을 위해 땔감과 식수를 구했다. 

빈썬현은 귀한 산물이 많이 나는 곳으로 특히 계피

와 설탕이 유명하다. 17세기부터 이곳 주민들은 중국인

들로부터 각설탕을 제조하는 방법을 배워 각설탕이 다

량으로 거래되는 품목이 되었다. 또한 산삼과 향나무, 

천과 비단 같은 수공예품들도 있었다.

275)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.494.

276)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.503.

277)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.500, 503.

Cửa Sa Cần thuộc huyện 

Bình Sơn, phía bắc tỉnh 

Quảng Ngãi. Dòng sông Trà 

Bồng bắt nguồn từ trên núi 

đổ ra biển qua cửa Sa Cần.

Sông Trà Bồng còn có 

tên là sông Châu Tử, sông Châu Ổ, cách lỵ sở 

huyện Bình Sơn khoảng 10 trượng, nguồn ra từ 

Thanh Bồng, chảy qua thôn Giao Thủy, qua xã Mỹ 

Huệ, thôn Tân An và ấp Chỉ Tượng rồi đổ ra biển 

qua cửa biển Thái Cần (tức Sa Cần).275)

Đại Nam nhất thống chí có viết về cửa biển 

này: “Tấn Thái Cần ở cách huyện Bình Sơn 10 

dặm về phía đông bắc, cửa biển rộng 45 trượng, 

thủy triều lên sâu 1 trượng, thủy triều xuống sâu 

8 thước,... cửa lạch rộng, nước sâu, tàu thuyền có 

thể đi lại.”276)

Phía nam cửa Sa Cần là vũng Quýt có các giếng 

nước ngọt và gần rừng, tàu thuyền đi lại thường 

neo đậu ở đấy để lấy củi khô và nước ngọt.277)

Vùng cảng Sa Cần với nhiều bến thuyền neo 

đậu đã hình thành từ thời Champa. Do vị trí trên 

trục lộ thương mại biển, tàu thuyền đi biển qua 

đây thường ghé vào lấy củi khô và nước ngọt cho 

những chuyến hành trình dài ngày trên biển.

Huyện Bình Sơn có rất nhiều sản vật quí, đặc 

biệt là quế và đường cát, từ thế kỉ 17 cư dân ở 

đây đã học thêm cách làm đường phèn của người 

Hoa, đường phèn trở thành một mặt hàng thường 

được thu mua với số lượng lớn. Ngoài ra, còn có 

sâm núi, cây dầu hương,... các sản phẩm thủ công 

có vải, lụa, là, nhiễu,...

275)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.494.

276)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
tr.503.

277)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.500,503.

1) �Thương cảng 
Sa Cần

1) 사껀 무역항
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사껀항은 꽝응아이성에 가장 큰 계피 공급 수출항이

다. 짜봉 계피는 매우 유명하여 중국인 상인들이 가장 

선호하는 고급품이고 한의학에서 좋은 약재로 사용되기

도 한다. 『대남일통지』에는 다음과 같이 기록되어 있다. 

계피는 주로 타인봉과 타인꾸 공급처에서 생산된다.278)

중국인들이 계피 구입망 개발사업에 뛰어든 후, 짜

봉 지역과 접하는 쑤언크엉(Xuân Khương)마을에 대

리점을 세웠는데 이 지역에서 3만그루 이상에 달하는 

계피나무가 있었다.279)

응우옌 왕조 시대에 트엉짜인(Thương Chánh) 관

278)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 2집, p.523.

279)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』 33권 제186호, p.56.

Cảng Sa Cần là nơi xuất cảng nguồn quế lớn 

nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Quế Trà Bồng rất nổi 

tiếng là loại hàng chất lượng tốt nhất được các 

thương nhân người Hoa rất ưa chuộng, đây là vị 

thuốc rất tốt trong đông y. Đại Nam nhất thống 

chí đã viết: “Quế chủ yếu sản ở nguồn Thanh 

Bồng và nguồn Thanh Cù.”278)

Từ khi người Hoa đến tham gia phát triển 

mạng lưới thu mua quế, họ đã lập những đại lý 

thu mua quế của người miền núi ở làng Xuân 

Khương giáp đồn Trà Bồng, ở khu này có đến hơn 

30.000 cây quế.279)

278)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.523.

279)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp chí, 
Q33, số 186, tr.56.

Hình 87. Cửa Sa Cần 
그림 87. 사껀 하구
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리소를 세워 쑤언크엉마을의 계피 매매에 대한 세금을 

징수했고 계피는 썬짜 즉, 사껀항으로 운송되었다.280)

민망 황제 시대(1820-1840)에, 타인봉과 타인꾸 공

급처에 산간지역과 계피를 거래하는 행상인들의 사무

소와 교역소가 생겼다.281) 이들은 주로 계절에 따라 계

피를 구매하였다.

짜봉강은 넓고 깊어 사껀 하구로 들어온 돛단배는 

쩌우오시장으로 바로 갈 수 있었고 이 시장은 꽝응아이

성의 큰 상업 중심지였다.

많은 상선들이 다투어 몰려오던 항구답게 사껀 하구

는 이곳을 지나가다 사고를 만난 배들의 미스터리한 이

야기를 많이 간직하고 있다. 사껀 하구에서 동쪽으로 

3km 떨어진 곳에 중꾸엇(Dung Quất) 항구단지가 있

다. 2017년 항만 수로 개발 준설 작업 중 인부들은 빈

썬현, 빈투언사 뚜옛지엠 등 3개촌에서 난파선의 흔적

을 발견했다. 이 지역은 퇴적토로 덮여있고 항구 건설 

중이어서 난파선의 위치는 해안에서 7m 떨어진 곳의 

9m 깊이로 추정되었다. 2018-2019년 베트남 국립역사

박물관은 꽝응아이성 문화관광체육청과 협력하여 중꾸

엇 난파선의 발굴조사를 진행하였다. 항구 가장자리에

서 난파선의 잔해를 건져 올렸는데 배의 선미 부분과 

선체의 나무판 조각, 닻을 내리던 도르레, 배를 만들 때 

사용된 쇠못, 구리자물쇠, 나무통 조각, 항해 시 선원들

을 위한 식수를 담은 큰 크기의 독과 항아리 조각 등을 

발견했다. 하지만 선체가 막 건설된 항구 바로 아래에 

있었기 때문에 인양할 수 없었다. 난파선에서 발견된 

유물은 중국 가마의 도자기로 수량은 약 10,000조각이

며 원형을 유지하고 있는 것은 거의 없고 주로 깨진 조

각이었다. 이 도자기는 무늬청자와 백자, 여러 색상의 

백자와 황토를 바른 도기이며 사람과 영물(용, 기린, 거

북이, 봉황), 동물, 꽃과 풀 모양 장식이 있는 민간용 도

자기부터 고급 도자기까지 종류가 다양했다. 도자기 표

280)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』 33권 제186호, p.56.

281)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.503.

Thời Nguyễn có cho lập sở Thương Chánh để 

thu thuế mua bán quế ở làng Xuân Khương, về 

sau quế đều được vận chuyển ra cửa Sơn Trà, tức 

cảng Sa Cần.280)

Dưới thời Minh Mệnh (1820-1840), tại nguồn 

Thanh Bồng và Thanh Cù có đặt thủ sở và trạm 

giao dịch của các lái thương buôn bán trao đổi 

hàng hóa với người miền núi,281) chủ yếu là thu 

mua quế theo mùa.

Do sông Trà Bồng vừa sâu và rộng, các thuyền 

buồm vào từ cửa Sa Cần có thể đi thẳng vào chợ 

lớn Châu Ổ là một trong những trung tâm thương 

mại lớn của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại thị trấn Châu Ổ còn có sản phẩm gốm của 

làng Mỹ Thiện. Làng gốm này được hình thành 

từ cuối thế kỉ 18, cho nhiều sản phẩm gốm tráng 

men rất tinh xảo.

Với sự hưng thịnh của một cảng biển thu 

hút nhiều thương thuyền mọi nơi kéo đến nên 

vùng cửa biển Sa Cần cũng lưu dấu không ít câu 

chuyện bí ẩn về những con tàu gặp nạn khi đi qua 

đây. Cách cửa Sa Cần khoảng 3km về phía đông 

là khu cảng biển Dung Quất. Năm 2017 trong lúc 

thi công nạo vét thông luồng cảng biển, nhóm 

công nhân đã phát hiện dấu tích tàu cổ đắm tại 

vị trí thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn. Do phù sa bồi đắp, đồng thời do khu 

vực này đã cho xây dựng cầu cảng hiện đại nên vị 

trí tàu đắm được xác định cách bờ 7m, ở độ sâu 

9m. Năm 2018-2019, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành khai quật 

trục vớt tàu đắm Dung Quất. Kết quả cho thấy, tại 

vị trí sát mép cầu cảng đã trục vớt được một số di 

280)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp chí, 
Q33, số 186, tr.56.

281)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.503.
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면에 새겨진 표시에 따라 생산연대는 명나라 시대로 출

처는 중국 강서성의 경덕진 가마와 복건성의 덕화 가

마, 광동 가마 도자기로 추정된다.282) 난파선 발굴조사

는 작게는 사껀-중꾸엇 하구, 크게는 베트남 해양무역

의 역사 연구에 적지 않은 기여를 하였다.

282)　�국립역사박물관, 「2019년 중꾸엇 해역 난파선 발굴조사결과 예비 보고」.

vật của xác tàu như thanh đà mũi tàu, các mảnh 

gỗ ván tàu, đầu ròng rọc kéo neo, nhiều đinh sắt 

đóng tàu, khóa đồng, đai thùng hàng cùng nhiều 

mảnh vỡ của các loại chum, chĩnh có kích thước 

lớn được dùng để chứa nước ngọt cho thủy thủ 

đoàn khi đi biển đường dài. Tuy nhiên, xác tàu 

do nằm trong gầm cầu cảng mới xây dựng nên 

không thể trục vớt được. Hàng hóa trên tàu là đồ 

gốm sứ có nguồn gốc từ các lò gốm Trung Quốc, 

số lượng thu khoảng gần 10.000 tiêu bản, hiện vật 

còn nguyên vẹn rất ít, chủ yếu là các mảnh vỡ. 

Đây chủ yếu là đồ sứ hoa lam, sứ men trắng, sứ 

men trắng vẽ nhiều màu, đồ gốm phủ men nâu, 

bao gồm cả đồ sứ bình dân và sứ cao cấp, trang 

trí hình người, linh thú (long, ly, qui, phượng), 

động vật, hoa lá,... Căn cứ theo mác hiệu trên đồ 

gốm cho biết niên đại sản xuất vào thời Minh, có 

nguồn gốc từ các lò Cảnh Đức Trấn (Giang Tây), 

lò Đức Hóa (Phúc Kiến) và lò gốm Quảng Đông, 

Trung Quốc.282) Kết quả khai quật tàu đắm góp 

một phần không nhỏ tư liệu nghiên cứu về lịch 

sử giao thương trên vùng cửa biển Sa Cần - Dung 

Quất nói riêng và trên vùng biển Việt Nam nói 

chung.

282)　�Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật tàu 
cổ đắm tại vùng biển Dung Quất năm 2019.
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쩌우투언비엔은 꽝응아이

성 빈썬현 빈쩌우촌에 속한 

큰 만이다. 이곳은 또한 붕따

우배의 수역이라는 뜻라고도 

불렸는데 옛날에 만을 따라 

항상 수 백척의 어선과 상선

이 들어와 줄지어 정박하고 해산물을 사갔기 때문이다.

붕따우 만은 식수가 나는 우물과 산림에 가까워 바

다로 나가는 배들을 위한 식수와 땔감을 공급할 수 있

었다.283)  

만의 바깥쪽에는 혼냔(Hòn Nhàn)섬과 바랑안(Ba 

Làng An) 곶, 그리고 저 멀리 리썬섬이 함께 방어선을 

만들어 붕따우-쩌우투언비엔을 폭풍으로부터 보호해주

었다.

283)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 2집, p.500.

Châu Thuận Biển là 

một vịnh lớn thuộc xã 

Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi 

đây còn được gọi là Vũng 

Tàu, vì trước đây dọc theo 

bãi vịnh luôn có hàng trăm đoàn thuyền đánh cá 

và tàu buôn vào thu mua hải sản neo đậu san sát.

Tại khu vực vịnh Vũng Tàu còn có giếng nước 

ngọt và gần núi rừng, nên có thể cung cấp nước 

ngọt và củi khô cho tàu thuyền đi biển.283)

Phía ngoài vịnh là Hòn Nhàn và mũi Ba Làng 

An cùng với đảo Lý Sơn ngoài khơi làm án ngữ che 

chắn gió bão cho bãi Vũng Tàu-Châu Thuận Biển.

283)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.500.

Hình 88. Vịnh Hòn Nhàn 
그림 88. 혼냔 만

2) �Thương cảng 
Châu Thuận 
Biển - Sa Kỳ

2) �쩌우투언비엔 �
-사끼 무역항
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레 왕조시대의 15세기의 항구 지도를 관찰해보면 바

랑안산은 이전에 바다에 위치한 로즈어우(Lò Rượu)산

으로 넓은 석호와 개천으로 육지와 떨어져 있었고 오늘

날처럼 육지와 연결되어 있지는 않았다.284) 

이렇게 붕따우-쩌우투언비엔에서 사끼 지역까지는 

해협지형으로 선박이 이 하천을 타고 사끼 하구로 들어

올 수 있었고, 바랑안곶 전체를 둘러서 올 필요가 없었

으며 폭풍과 당시 바다에서 횡행했던 해적들을 피할 수 

있었다.

특히 빈쩌우 해안지역을 ‘난파선의 묘지’라고 부르는

데 8-9세기부터 18-19세기까지의 수많은 난파선이 발

견되었기 때문이다. 그 중 쩌우투언비엔 지역에서 수 

세기전의 난파선과 많은 유물이 발견되었다.

1999년에 빈쩌우 지역의 혼냔에서 쩌우떤(Châu 

284)　M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제19호.

Quan sát trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15 thời Lê 

cho thấy khu vực núi Ba Làng An trước đây là núi 

Lò Rượu ở ngoài biển ngăn cách với đất liền bởi 

con lạch và đầm rộng, chưa nối liền với lục địa 

như bây giờ.284) Như vậy, từ bãi Vũng Tàu-Châu 

Thuận Biển đến khu vực cửa Sa Kỳ chính là vị trí 

một eo biển, tàu thuyền có thể đi thẳng từ Vũng 

Tàu theo con lạch mà qua cửa Sa Kỳ chứ không 

nhất thiết phải đi vòng qua mỏm Ba Làng An, 

vừa tránh được gió bão ngoài biển, vừa tránh nạn 

cướp biển hoành hành ngoài khơi.

284)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 19.
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Tân) 촌락까지의 구간에서 고고학자들은 17세기 난파

선을 발견했고 배에 있던 유물은 도자기와 동으로 만

든 제품이었다. 이 난파선 옆에 다른 난파선의 흔적과 

여러 왕조 시대의 도자기 조각이 다량으로 발견되었다. 

그때부터 빈쩌우 지역에서 유물의 도굴이 시작되었다. 

그 시기에 해저 유물 관리가 허술하여 어민들은 다투

어 잠수하거나 그물을 이용해 유물을 건져 올렸다. 많

은 양의 유물이 어민들에 의해 시장에 팔리거나 집으

로 옮겨져 유리관 속 장식품으로 사용되었다. 이것은 

이 해안지역에 난파선의 흔적이 무수히 많다는 것을 

보여주고 있다.

2009년 난파선 한 척이 빈쩌우촌 쩌우떤, 쩌우투언

Đặc biệt, khu vực biển Bình Châu được mệnh 

danh là nghĩa địa tàu đắm với rất nhiều xác tàu cổ 

có niên đại thế kỉ 8-9 cho đến thế kỉ 18-19. Trong 

đó, ngay tại vùng Châu Thuận Biển đã phát hiện rất 

nhiều di vật và xác tàu đắm của nhiều thế kỉ trước. 

Năm 1999, trên vùng biển Bình Châu từ khu 

vực Hòn Nhàn đến xóm Châu Tân, các nhà khoa 

học đã khai quật con tàu đắm có niên đại thế kỉ 

17, hàng hóa trên tàu là đồ gốm sứ và nhiều đồ 

đồng. Bên cạnh con tàu này còn có dấu tích con 

tàu đắm khác và rất nhiều mảnh gốm sứ của 

nhiều triều đại. Từ lúc đó, hiện tượng săn tìm cổ 

vật dưới biển Bình Châu đã liên tục diễn ra. Việc 

quản lý di sản dưới biển lúc đó còn lỏng lẻo nên 

các ngư dân đã đua nhau lặn mò hoặc dùng lưới 

cào vớt cổ vật. Số lượng lớn các đồ gốm sứ được 

người dân bán ra thị trường hoặc trang trí trong 

các tủ kính ở nhà. Điều đó cho thấy dấu tích tàu 

đắm trên vùng biển này nhiều vô kể.

Năm 2009, một con tàu dây kéo (roped wreck) 

được phát hiện và khai quật tại vùng biển làng 

Châu Tân, Châu Thuận, xã Bình Châu. Đây là 

con tàu Ả Rập được xác định niên đại sớm nhất, 

khoảng thế kỉ 8-9. Con tàu dài khoảng 25m, rộng 

9m, được đóng theo kỹ thuật truyền thống vùng 

Trung Đông. Các thanh ván tàu liên kết với nhau 

bằng chốt gỗ  (dowels) và buộc dây. Hiện vật tìm 

thấy gồm một phần mỏ neo, những mảnh gỗ thân 

tàu với các lỗ khoan và rất nhiều dây thừng, cùng 

với hàng hóa, tiền Ả Rập, tiền kim loại Trung 

Quốc, đồ dùng của thủy thủ và thương nhân Ả 

Rập sử dụng. Hàng hóa chủ yếu là gốm Changsha 

thời Đường của Trung Quốc.285)

Năm 2013, tại vùng biển Bình Châu các nhà 

khoa học áp dụng phương pháp hiện đại khai 

285)　�Nguyễn Việt, Nishimura, Andreas Reinecke, Lâm Dzu Xênh, 
Khai quật và phục dựng hai tàu đắm Bình Châu (Quảng Ngãi) 
thế kỉ 8-9 và 13-14, Trung tâm tiền sử Đông Nam Á, 2013.

Hình 89. Vũng Tàu-Châu Thuận Biển
그림 89. 붕따우-쩌우투언비엔 만
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(Châu Thuận) 마을에서 발견되었다. 이 선박은 연대

가 8-9세기 혹은 더 이전으로 추정되는 아랍 선박으로 

길이가 25m, 폭은 9m였다. 중동지역의 전통적인 선박

제조 기술로 만들어졌다. 갑판은 나무못으로 고정되었

고 줄로 묶여있었다. 발견된 유물은 닻의 일부분, 많은 

구멍이 나있는 선체 조각들과 밧줄, 거래품과 아랍과 중

국의 화폐, 선원들과 아랍상인들의 생활용품이었다. 거

래품은 주로 중국 당나라 시대의 장사요 도자기였다.285)  

2013년에 빈쩌우 해역에서 고고학자들은 현대적인 

발굴 조사기법을 적용하여 13-14세기 난파선을 발굴했

285)　�응우옌비엣, Nishimura, Andreas Reinecke, Lâm Dzu Xênh, 『8-9
세기와 13-14세기 빈쩌우(꽝응아이) 2척 난파선 발굴 및 복원』, 동남아 
선사센터, 2013.

quật con tàu đắm có niên đại thế kỉ 13-14. Tàu 

đắm Châu Thuận Biển dài 20,5m, rộng 5,6m, có 

13 khoang chở hàng hóa, với hơn 40.000 cổ vật, 

chủ yếu là gốm sứ lò Cảnh Đức Trấn, gốm Long 

Tuyền, Đức Hóa của Trung Quốc cùng với nhiều 

tiền cổ. Nguyên nhân tàu bị nạn là do có hỏa 

hoạn trước khi bị chìm và nhiều khoang hàng đã 

bị lấy mất trước đó, có lẽ tàu đã bị nạn cướp biển. 

Theo báo cáo của nhóm các nhà nghiên cứu 

tàu thuyền cổ Nguyễn Việt cho biết, họ cũng đã 

phát hiện được 3 con tàu đắm khác trên vùng 

biển Bình Châu có niên đại thế kỉ 9, thế kỉ 15 và 
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다. 쩌우투언 난파선은 길이가 20.5m, 너비가 5.6m이

며 상품을 싣는 짐칸이 13개가 있고 4만점 이상의 유물

이 발견되었는데 주로 중국 경덕진 가마의 도자기와 용

천, 덕화 가마의 도자기와 수많은 옛 화폐였다. 침몰 원

인으로는 가라앉기 전에 화재가 발생하여 이미 많은 짐

칸이 불탔음이 드러났고 해적의 공격을 당했을 것으로 

추측된다. 

고대선박 연구가 응우옌비엣(Nguyễn Việt) 연구팀

의 발표에 따르면 그들은 빈쩌우 해역에서 9세기, 15세

기, 19세기에 화재로 침몰한 것으로 보이는 난파선 3척

을 발견했다.286) 고고학자들은 이 모든 배들이 해적의 

불화살 또는 불탄을 맞아 닻에 불이 붙어 도망갈 수 없

었고 그 후에 배의 상품들을 약탈당한 것이라고 추정했

다. 빈쩌우 해역은 많은 부유한 상선이 오가는 곳이었

기 때문에 해적 활동 역시 매우 활발했다.

그밖에 빈쩌우 해역에서 이루어진 연구조사에 따르

면 여러 그룹의 고고학자들이 해변 모래사장 아래층에

서 수 백척의 난파선 흔적을 발견했다고 한다. 오랜 시

간이 지나며 배의 짐칸은 파도에 침식되어 부서졌고 해

류에 흘러가다 한 곳에 모인 것으로 추정되며 모래사

장 위로 그 흔적이 드러난 것이다. 발굴된 유물로는 이

슬람 도자기(7-10세기), 명나라 시대 무늬청자(15세기), 

경덕진, 광동 가마도자기(17세기), 청나라 시대 도자기 

등이다.287)

바랑안 곶부터 약 100m 떨어진 해역에서 어민들은 

난파선의 수많은 선체 조각 및 도자기 유물을 발견했다. 

붕따우 선착장에서 북쪽으로 8-9km 떨어진 곳

에 빈썬현, 빈하이(Bình Hải)읍, 타인투이촌에 가

인옌(Gành Yến)이라는 곳이 있는데 비엣타인(Việt 

Thanh) 혹은 타인투이(Thanh Thủy)라고 불린다. 이

286)　�응우옌비엣, Nishimura, Andreas Reinecke, Lâm Dzu Xênh, 『8-9
세기와 13-14세기 빈쩌우(꽝응아이) 2척 난파선 발굴 및 복원』, 동남아 
선사센터, 2013.

287)　�팜꾸옥꿘, 「쩌우투언비엔에 관한 기록」, 『유형문화유산잡지』, 2016, 
p.59. 

thế kỉ 19, đều có hiện tượng bị đắm do cháy.286) 

Các nhà khoa học đều cho rằng những con tàu 

này đều bị cướp biển bắn đạn cháy gây cháy 

buồm để thuyền không chạy được, sau đó cướp 

hàng hóa. Khu vực biển Bình Châu thực sự có rất 

nhiều thương thuyền giàu có nên nạn cướp biển 

mới hoành hành đến vậy.

Ngoài ra, qua các đợt nghiên cứu khảo sát tại 

vùng biển Bình Châu, nhiều nhóm nhà khoa học 

còn phát hiện hàng trăm dấu tích tàu đắm phủ 

dưới những lớp cát. Theo thời gian, nhiều khoang 

hàng bị sóng đánh trôi dạt, tích tụ theo dòng chảy 

của biển, xuất lộ trên những lớp cát có gốm Islam 

(thế kỉ 7-10), sứ hoa lam thời Minh (thế kỉ 15), 

gốm Cảnh Đức Trấn, gốm lò Quảng Đông (thế kỉ 

17), gốm thời Thanh, Trung Quốc,...287)

Tại khu vực biển cách mũi Ba Làng An khoảng 

100m, ngư dân cũng đã phát hiện nhiều hiện vật 

gốm sứ và mảnh lớn xác tàu đắm. 

Cách bến Vũng Tàu khoảng 8-9km về phía bắc 

có Gành Yến ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, 

huyện Bình Sơn, còn được gọi là vũng Việt Thanh 

hay vũng Thanh Thủy. Ở đây cũng có giếng nước 

ngọt và nguồn củi khô cung cấp cho tàu thuyền 

qua lại.288) Dọc bờ Gành Yến phát hiện nhiều 

mảnh gốm Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và 

đặc biệt có cả gốm Champa thế kỉ 14. Điều đó cho 

thấy Gành Yến cũng là điểm neo đậu nghỉ ngơi 

lấy nước ngọt, cũng là điểm mốc rất gần cho tàu 

thuyền rẽ vào Châu Thuận Biển. Tuy nhiên, tàu 

thuyền đi qua đây thường phải chờ nước lên từ 

tháng 4 đến tháng 8, vào mùa khác rất dễ mắc 

286)　�Nguyễn Việt, Khai quật và phục dựng hai tàu đắm Bình Châu 
(Quảng Ngãi) thế kỉ 8-9 và 13-14.

287)　�Phạm Quốc Quân, Ghi chép về Châu Thuận Biển, Tạp chí Di 
sản văn hóa vật thể, 2016, tr.59.

288)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.500.
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곳에도 오가는 배들에게 식수를 공급하는 우물과 땔감

의 공급원이 있었다.288) 가인옌 해안을 따라 많은 중국, 

태국, 일본 특히 14세기의 참파 도자기 조각들이 발견

되었다. 이것은 가인옌이 식수를 얻고 휴식을 위해 들

리는 정박지였으며 쩌우투언비엔에 오가는 배들에게 

목적지가 가까움을 알리는 이정표였음을 알 수 있다. 

하지만 이곳을 지나는 선박들은 4월부터 8월까지 물이 

차오를 때를 기다려야 했고 다른 계절에는 좌초되기 쉬

웠다. 그래서 이곳에 장사하러 오는 상선은 물이 빠지

는 계절에는 불편함을 겪었다. 바다 물결을 따라 많은 

‘고래상선을 의미’들이 이곳에 헤엄쳐 왔으나 썰물 때는 

바다로 들어가지 못해 이곳에 좌초되고 갇혔던 것이다. 

그래서 이곳에서 발견된 여러 시대의 도자기 유물이 빈

쩌우, 빈썬 해역에서 침몰하고 해류에 따라 이곳으로 

쓸려온 난파선의 흔적이라는 것을 알 수 있다.

빈쩌우 해역은 참파 시대인 8-9세기에서 13-14세기, 

대월국 시대인 15-19세기에 오가는 선박들로 매우 활

기찼고 그 덕분에 붕따우-쩌우투언비엔 항구가 수세기 

동안 발전할 수 있었다. 

이와 같이 몇 세기 전부터 붕따우-쩌우투언비엔은 

수심이 깊은 해역으로 선박들이 오가며 정박하기 매

우 편리한 곳이었다. 많은 고고학자들이 진행한 이 

지역 항구의 규모와 구조에 대한 연구조사에 따르면 

붕따우-쩌우투언비엔에 흐르는 한 개천이 있었는데 

개천을 따라 모래밭과 연못을 지나가면 계곡이 나오

는데 이는 석호의 흔적이다. 이곳의 땅은 염분이 많

아 농사를 지을 수 없었다. 석호의 중심에서 주민들

은 여러 종류의 밧줄과 돛대, 갑판 등을 찾아냈는데 

이는 난파선의 흔적이다. 이 석호지역에서 푸른 풀밭

을 따라 계속 가다보면 꽃을 심어놓은 다른 석호가 

나온다. 이 푸른 풀밭이 바로 예전에 두 석호를 연결

했던 흔적이다. 두 번째 석호에서 한 개천이 흘러나

288)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.500.

cạn, vì vậy tàu thuyền neo đậu ở đây buôn bán sẽ 

không được gặp thuận lợi vào mùa nước xuống. 

Theo dòng chảy ngoài biển, nhiều Cá Ông khi bơi 

vào đây đến lúc thủy triều rút không ra biển được 

nên mắc cạn và lụy ở đây. Do đó, nhiều hiện vật 

gốm sứ các thời xuất hiện ở đây cho thấy phần 

lớn chúng là dấu tích của các con tàu đắm trên 

vùng biển Bình Châu, Bình Sơn theo dòng chảy 

và bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Có thể thấy, vùng biển Bình Châu đã rất nhộn 

nhịp tàu thuyền qua lại, đặc biệt từ thế kỉ 8-9 đến 

thế kỉ 13-14 trong giai đoạn Champa và tiếp tục 

phát triển mạnh ở giai đoạn Đại Việt thế kỉ 15-19, 

nhờ đó mà cảng biển Vũng Tàu-Châu Thuận Biển 

đã phát triển trong nhiều thế kỉ.

Như vậy, từ vài thế kỉ trước, Vũng Tàu - Châu 

Thuận Biển đã là một eo biển nước sâu, rất 

thuận lợi cho tàu thuyền ra vào neo đậu. Dựa 

trên kết quả các cuộc khảo sát của nhiều nhóm 

nhà khoa học tìm hiểu về cấu trúc qui mô của 

khu vực bến cảng này cho biết từ Vũng Tàu-Châu 

Thuận Biển có một lạch nước, men theo lạch 

nước qua các bàu cát đến một thung lũng là dấu 

tích của một khu đầm lầy, đất ở đây nhiễm mặn 

nên không trồng trọt được. Ở khu vực lòng đầm, 

dân làng vẫn đào được các loại dây thừng chão, 

cột buồm, ván thuyền,... là dấu tích của những 

con tàu đắm. Từ khu đầm này theo vạt cỏ xanh 

đi tiếp là một khu đầm khác hiện nay trồng hoa 

màu. Vạt cỏ xanh đó chính là dấu tích lạch nước 

nối giữa hai khu đầm. Từ khu đầm thứ hai ra 

một con lạch thông với sông Châu Me và đổ ra 

biển qua cửa Sa Kỳ.

Theo kết quả báo cáo khảo sát năm 2009 của 

nhóm các nhà nghiên cứu cho biết, đoạn đầu 

của lạch nước thông ra cảng Châu Thuận Biển 

thuộc xóm làng chài cổ có dấu tích những đoạn 

tường lũy xếp đá cuội, cao trên 1m, lũy đá bị san 
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와 쩌우매강으로 흐르며 사끼 하구를 통해 바다로 흘

러나간다.

2009년 여러 연구팀의 조사결과에 따르면 이 개천의 

머리 부분은 쩌우투언비엔항으로 흘러나가는데 이곳

에는 조약돌로 쌓은 벽의 잔해가 남아 있어 옛 어촌부

락이 존재했던 흔적이라고 한다. 벽들은 높이가 1m이

며 듬성듬성 돌이 빠져있는데 사람들이 가져가서 자신

의 집 바닥재로 사용했기 때문이다. 이 벽은 개천 양쪽

에 상당히 큰 규모로 서 있다. 건축연대와 기능은 여전

히 조사중이지만 고고학자들에 따르면 아마 해적을 막

기 위해 성곽을 쌓은 동시에 세금징수소로 사용되었을 

bạt nhiều do dân lấy đá gia cố nền nhà. Lũy được 

dựng ở hai bên con lạch với qui mô khá lớn. Niên 

đại của đoạn lũy và chức năng vẫn còn được xem 

xét, nhưng các nhà khoa học cho rằng có lẽ nó là 

dấu tích của lũy thành ngăn chặn cướp biển và 

đồng thời là nơi đặt trạm thu thuế.289)

Có thể thấy, bến thuyền Vũng Tàu-Châu Thuận 

Biển có quan hệ chặt chẽ với cửa biển Sa Kỳ. Cửa 

tấn Sa Kỳ rộng 145 trượng, thủy triều lên sâu 6 

289)　�Phạm Quốc Quân, Ghi chép về Châu Thuận Biển, Tạp chí Di 
sản văn hóa vật thể, 2016, tr.60.

Hình 90. Lũy đá (Nguồn: Võ Minh Tuấn, Bảo tàng Quảng Ngãi)
그림 90. 돌담
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것으로 추정되고 있다.289)

붕따우-쩌우투언비엔의 항구는 사끼 항구와 밀접한 

관계가 있음을 볼 수 있다. 사끼 하구는 넓이가 616m

이며 만조 때 높이가 2.5m, 간조 때는 1.27m이다. 사

끼 하구의 남쪽은 안빈 수역으로 이곳으로 온 배들에게 

식수와 땔감을 공급하던 곳이었다.290)

15세기의 옛 항구지도를 보면 예전 사끼 하구의 지

형은 짜봉, 짜쿡, 쩌우메, 지엠디엠, 쩌머이(Chợ Mới), 

미케(Mỹ Khê)강의 지류와 찌에우록(Chiêu Lộc), 푸

년(Phú Nhân)천이 합쳐져 바다로 흘러가 형성되었다. 

이 강들 덕분에 붕따우-사끼의 무역 활동은 아주 순조

롭게 이루어졌다.

계피, 백단향, 기남, 빈랑나무 열매, 사인, 고급 목재, 

비단같은 상품 및 15세기부터 주요 품목인 설탕은 참파

인의 배와 이후에는 베트남인, 중국인에 의해 짜쿡강, 

베강, 짜봉강을 따라 꼬루이, 사끼 혹은 붕따우 항구로 

실려 나갔다. 해산물과 젓갈, 소금은 어선을 따라 주요 

시장의 선착장에서 붕따우, 사끼 항구로 집결된 후 대

형선박에 실려 여러 곳으로 흩어졌다. 쩌우투언비엔을 

통한 국제 상선의 무역활동도 있었으나 배가 커서 안쪽

으로 깊숙이 들어올 수 없자 그들은 지역주민의 쪽배와 

뗏목을 이용해서 개천을 따라 쩌우메강으로 들어와 사

끼 항구에 상품을 가져왔다. 

이곳 사끼 항구의 교역활동로에는 상품을 모으고 소

비하는 중계시장인 쩌우매 시장이 있다. 

중부해안의 지형 변화로 쩌우매강까지 흐르던 개천

이 점점 말라가고 모래밭이 드러나 바랑안산이 육지에 

연결된 것은 아마도 18-19세기말 경일 것이다. 이 때문

에 붕따우와 사끼항을 연결하던 무역로는 쩌우매강의 

개천과 함께 점점 사라졌다.

비록 옛 교역로는 남아있지 않지만 붕따우-쩌우투

289)　�팜꾸옥꾸언, 「쩌우투언비엔에 관한 기록」, 『유형문화유산잡지』, 2016, 
p.60. 

290)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.500, 504.

thước, thủy triều xuống sâu 3 thước. Phía nam 

cửa Sa Kỳ có vũng An Vĩnh là nơi cung cấp nước 

ngọt và củi khô cho các tàu thuyền vào đây.290)

Quan sát trên bản đồ hải cảng cổ thế kỉ 15 

cho thấy địa hình cửa Sa Kỳ trước đây được hình 

thành do hệ thống nhánh sông Trà Bồng, Trà 

Khúc, sông Châu Me, Diêm Điềm, Chợ Mới, Mỹ 

Khê, các khe suối Chiêu Lộc, Phú Nhân cùng hợp 

lưu đổ ra biển. Chính nhờ các con sông này mà 

hoạt động giao thương của Vũng Tàu - Sa Kỳ được 

vận hành thuận lợi.

Các nguồn hàng như quế, trầm hương, kì nam, 

cau, sa nhân, gỗ quý, tơ lụa, từ thế kỉ 15 còn có 

đường là mặt hàng chủ đạo,... được các thuyền 

ghe của người Chăm và sau này có sự tham gia 

hoặc thay thế của người Việt, người Hoa theo các 

tuyến sông Trà Khúc, sông Vệ, Trà Bồng mà đưa 

về cửa Cổ Lũy, cửa Sa Kỳ hoặc bến Vũng Tàu. Các 

nguồn hải sản, mắm, muối,.. theo các tàu đánh cá 

hoặc từ các bến thuyền chợ đầu mối cũng tập kết 

về bến Vũng Tàu, bến Sa Kỳ rồi chuyển lên các tàu 

lớn mà đưa đi các nơi. Tàu thuyền buôn quốc tế 

vào cảng Châu Thuận Biển neo đậu trao đổi hàng 

hóa. Vì thuyền lớn không thể vào sâu bên trong, 

họ phải sử dụng các loại ghe thuyền nhỏ của dân 

địa phương, chở hàng hóa đi theo con lạch giữa 2 

lũy đá vào sông Châu Me đến cảng Sa Kỳ.

Tham gia vào tuyến hoạt động giao thương ở 

đây còn có chợ Châu Me là đầu mối thu gom và 

tiêu thụ hàng hóa cho cảng Sa Kỳ.

Cùng với thời kì biến đổi của bờ biển miền 

Trung, con lạch nối thông Châu Me đã cạn dần 

với sự xuất hiện của các bàu cát khiến cho vùng 

núi Ba Làng An được nối với đất liền có lẽ từ cuối 

thế kỉ 18 đầu 19. Cùng chính vì thế mà tuyến giao 

290)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.500,504.
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언비엔의 무역항은 자연의 변화와 이동에 적응해가며 

여전히 어선들이 해산물을 거래하는, 활기가 도는 선

착장이다.  

사끼 하구는 리썬섬과 육지를 연결하는 곳으로 여전

히 선박이 정박하는 큰 항구의 역할을 발휘하고 있다. 

오늘날 쩌우투언비엔 마을에는 반붕따우(Vạn Vũng 

Tàu) 사당에서 고래를 숭배하는 풍속이 있는데 이는 

참파인의 대양을 다스리는 포라야크신을 숭배하는 신

앙이다. 매년 음력 5월 4일부터 6일까지 쩌우투언비엔

촌에서 붕따우 해변의 배를 고래가 모셔진 사당으로 

thương giữa bến Vũng Tàu và cửa Sa Kỳ theo con 

lạch sông Châu Me đã dần biến mất.

Tuy con đường giao thương cũ không còn nữa 

nhưng thương cảng Vũng Tàu-Châu Thuận Biển 

với vị trí thuận lợi của mình đã luôn thích nghi 

với sự dịch chuyển thay đổi của tự nhiên, nơi đây 

vẫn là bến neo đậu của những đoàn thuyền đánh 

cá cùng với sự nhộn nhịp mua bán hải sản.

Cửa Sa Kỳ vẫn phát huy là một cảng biển, một 

bến lớn neo đậu tàu thuyền và là điểm kết nối 

giữa đất liền với đảo Lý Sơn.

Hình 91. Cảng Sa Kỳ
그림 91. 사끼 무역항
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가져오는 의식을 하며 해역에 폭풍이 잠잠하고 물고기

가 풍년을 이루며 어민들이 안전하기를 기원하는 제례

의식이 함께 열린다.

Hiện nay, làng Châu Thuận Biển vẫn có tục 

thờ Cá Ông tại lăng Vạn Vũng Tàu, đây vốn là tín 

ngưỡng thờ thần sóng nước Po Rayak cai quản đại 

dương của người Chăm. Hàng năm, từ ngày mùng 

4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch, thôn Châu Thuận 

Biển lại tổ chức đua thuyền ở bãi Vũng Tàu trước 

lăng Vạn Cá Ông, đồng thời làm lễ tế cầu cho 

vùng biển mưa thuận gió hòa, biển được mùa cá 

tôm, người đi biển đều được bình an.
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꼬루이-투싸 지역은 꽝응

아이의 크고 작은 강들이 모

여 바다로 흘러가는 곳으로 

사구와 석호 지형을 형성하

여 선박이 용이하게 오가며 

정박할 수 있다.

꼬루이는 짜쿡강의 하류지역이다. 짜쿡 하천은 짜쿡

강, 래(Rhe)강, 리엥(Liêng)강물을 만나 합류하여 꼬루

이 하구로 흘러나가며 끄어다이(다이 하구)혹은 끄어

다이꼬루이(꼬루이 하구)라고 불린다. 남쪽에는 베강이 

있어 꺼이브어(Cây Bứ)강, 푹허우강(프억쟝강)의 하류

와 만나 큰 물 공급원을 만들어내서 푸토(Phú Thọ)강

을 이루어 짜쿡강의 하류로 들어가 꼬루이 하구를 통해 

바다로 나간다. 밀물일 때는 물이 밀려들어와 하구를 

만들고 썰물 때는 막히게 되며, 또 밀물 때가 되면 열려 

베강과 프억쟝강이 바다로 흘러나가게 하는데 그리하

여 끄어러무너지는 문이라는 뜻라고 부른다. 

『대남일통지』에 다음과 같이 기록하고 있다. 

꼬루이 하구는 넓이가 391m이며 만조 때 수심은 5.9m, 

간조 때는 4.2m이다. 남쪽은 큰 하구로 수심이 깊어 선

박들이 그곳을 통하여 오간다. 북쪽은 작은 하구로 배가 

통할 수 없다. 꼬루이촌의 동북쪽은 해안에 닿고 서남쪽

은 베강과 짜쿡강이 합류하는 지점이다. 꼬루이촌은 고

립된 촌락이다. 지역주민은 어업이나 돗자리 생산업에 

종사한다.291)

짜쿡강, 베강과 꼬루이 하구는 수 세기동안 참파인

과 관련하여 특히 참파의 아마라바티 소국(小國)과 관

련한 역사를 가지고 있다. 

짜쿡강의 북쪽 기슭의 쩌우사성 흔적은 아마라바티

의 중심인 수도 유적으로 여겨지며 이 곳은 쩌우사성

을 보호하는 3개 성곽체계가 있는 곳이다. 바로 베강 

291)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, pp.504-505.

Vùng Cổ Lũy - Thu Xà 

là nơi tập trung nhiều con 

sông lớn nhỏ của Quảng 

Ngãi đổ ra biển, tạo nên 

rất nhiều những cồn cát, 

những vũng đầm kín cho 

tàu thuyền vào ra neo đậu.

Cổ Lũy là vùng hạ lưu của sông Trà Khúc. Dòng 

Trà Khúc tiếp nhận nước của sông Trà Khúc, sông 

Rhe, sông Liêng hợp lưu mà đổ ra cửa biển Cổ 

Lũy, cũng gọi là cửa Đại hay cửa Đại Cổ Lũy. Về 

phía nam có sông Vệ cũng nhận nước từ hạ lưu 

sông Cây Bứa, sông Phúc Hậu (tức sông Phước 

Giang) tạo nên nguồn nước lớn rẽ nhánh thành 

sông Phú Thọ nhập vào hạ lưu sông Trà Khúc mà 

đổ ra cửa biển Cổ Lũy. Đến khi có lũ ở trên nguồn 

đổ về đã tạo thêm một cửa biển lúc bồi lấp, lúc lại 

mở ra cho nước của sông Vệ và sông Phước Giang 

đổ ra biển, gọi là Cửa Lở.

Đại Nam nhất thống chí có viết: “Cửa tấn Cổ 

Lũy rộng 230 trượng, thủy triều lên sâu 14 thước, 

thủy triều xuống sâu 10 thước, phía nam là cửa 

biển lớn, nước sâu, cạn, tàu thuyền ra vào đều từ 

đấy, phía bắc là cửa biển nhỏ, tàu thuyền không 

thông. Có đặt thủ ngự và hiệp thủ,... Thôn Cổ Lũy, 

phía đông bắc dựa ven bờ biển, phía tây nam là 

chỗ hợp lưu của sông Vệ và sông Trà Khúc,... đề 

là Cổ Lũy cô thôn. Dân địa phương làm nghề dệt 

chiếu và đánh cá.”291)

Hệ thống sông Trà Khúc, sông Vệ với cửa 

Đại Cổ Lũy đã có lịch sử gắn liền với giai đoạn 

Champa trong nhiều thế kỉ, đặc biệt vào thời kì 

tiểu quốc Amaravati của Champa.

Phía bắc bờ sông Trà Khúc là dấu tích thành 

Châu Sa được coi là trung tâm thủ phủ của 

291)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.504-505.

3) �Thương cảng 
Cổ Lũy �
- Thu Xà

3) �꼬루이-투싸 �
무역항
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하류 하구지역 근처에 꼬루이성(꼬루이성곽), 혼양성과 

반꺼(Bàn Cờ)성이다. 이 성들은 모두 9세기에 건설되

었다. 짜쿡강 남쪽 기슭에 10-11세기에 건설된 짜잉로

(Chánh Lộ) 탑의 흔적이 있다. 짜쿡강과 베강은 아마

라바티의 중심지 꼬루이동의 중요한 수로 교통로였음

을 알 수 있다.

참파 유적지구의 전형적인 구조에 따라 살펴보면 꼬

루이동 지역은 정치의 중심인 쩌우사성과 하구에 가까

운 군사중심인 꼬루이성이 있어 해안의 중요지역을 보

위했다. 짜잉로 탑은 종교의 중심지로 끄어다이꼬루이 

항구는 도성 중심지와 주변지역의 경제활동에 사용되

었다. 이렇게 끄어다이꼬루이 항구는 9-10세기 부터 작

Amaravati cùng với hệ thống ba vòng thành 

phòng thủ bờ biển và báo hiệu cho thành Châu 

Sa là Thành Cổ Lũy (gồm lũy Cổ Lũy, thành Hòn 

Yàng và thành Bàn Cờ) ở gần cửa Đại hạ lưu sông 

Vệ, các tòa thành đều được xây dựng vào thế kỉ 9. 

Phía nam bờ sông Trà Khúc là vị trí dấu tích đền 

tháp Chánh Lộ được xây dựng vào thế kỉ 10-11. 

Có thể thấy, khu vực sông Trà Khúc và sông Vệ là 

tuyến giao thông thủy quan trọng của trung tâm 

Cổ Lũy Động ở Amaravati.

Theo mô hình cấu trúc thường thấy ở các địa 

khu Champa, thì ở vùng Cổ Lũy Động này có tòa 

thành Châu Sa là trung tâm chính trị, Thành Cổ 

Hình 92. Cửa Đại Cổ Lũy 
그림 92. 끄어다이 꼬루이 하구
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게는 꼬루이동 지역에, 크게는 참파 왕국에 중요한 무

역항의 역할을 해왔음을 알 수 있다.

참파인은 짜쿡강, 베강과 짜봉강 체계를 개발하여 

교통망을 형성하고 꼬루이항에 상품을 모으고 집결시

켰다. 이곳에서 북쪽의 사끼, 쩌우투언비엔, 사껀, 남쪽

의 미아, 사후인, 땀꽌, 더 멀리는 다이찌엠, 티나이 등 

다른 지역에서 온 상선들과 거래하였다. 

15세기 초 꼬루이항은 다른 참파인의 무역로와 함께 

베트남인에게 접수되었다. 꼬루이 하구에 바로 큰 사구

언덕이 있어 2개의 관문이 되었다. 남쪽은 끄어다이(대

관문)로 선박이 오갔으며, 북쪽은 끄어띠에우(소관문)

로 큰 배들은 통과하지 못했다. 레 왕조의 15세기 무역 

지도에 따르면 그 때 끄어띠에우는 꽤 깊고 넓어서 선

박들이 정박할 수 있는 수역이 있었다.292)

꼬루이 하구는 짜쿡강과 베강이 합류하는 지점으로 

292)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제19호, 
p.58.

Lũy là trung tâm quân sự gần kề cửa biển, trấn 

giữ địa bàn trọng yếu ven biển, khu đền tháp 

Chánh Lộ là trung tâm tôn giáo, và cảng biển 

Cửa Đại Cổ Lũy mang yếu tố kinh tế phục vụ cho 

khu trung tâm tòa thành và khu vực xung quanh. 

Như vậy, cảng Cửa Đại Cổ Lũy từ thế kỉ 9-10 đã 

giữ vai trò là một thương cảng quan trọng của 

vùng Cổ Lũy Động nói riêng, của vương quốc 

Champa nói chung. 

Người Chăm đã khai thác hệ thống sông Trà 

Khúc, sông Vệ và sông Trà Bồng tạo nên những 

mạng lưới giao thương, thu gom hàng hóa tập kết 

về cảng Cổ Lũy, và tại đây lại buôn bán với các 

tàu thuyền nơi khác ghé tới, cận kề phía bắc có 

Sa Kỳ, Châu Thuận Biển, Sa Cần, phía nam có Mỹ 

Á, Sa Huỳnh, Tam Quan,.. xa hơn nữa sẽ là Đại 

Chiêm, Thi Nại,... 

Đến đầu thế kỉ 15, cảng Cổ Lũy cùng những 

tuyến buôn bán của người Chăm được người Việt 

Hình 93. Cảng Cổ Lũy
그림 93. 꼬루이 무역항
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몇 개의 작은 강들이 함께 합쳐져 바다로 흘러갔다. 하

지만 퇴적토가 쌓여 이 하구는 육지와 연결되어 끄어

띠에우는 더 이상 찾아 볼 수 없다. 그리고 푸토강 구

간(베강 하류이며 꼬루이 하구로 흘러나간다)에 긴 사

구언덕이 형성되어 폭풍을 막아주었으며 [현 응이어안

(Nghĩa An) 마을] 강물의 수심이 깊고 넓어 꼬루이 하

구를 통해 들어온 선박이 정박하기에 이상적이었다. 이

곳은 많은 어선과 상선이 오가는 발전된 큰 항구였으며 

큰 강에서 뻗어나간 촘촘한 지류가 선착장을 조성했다. 

이곳 주민들은 강과 바다에서 물고기를 잡았으며 장사

를 하기도 했다. 

꼬루이항에서 멀지 않은 약 3-4km 떨어진 곳에 븍

홍(Vực Hồng)강 선착장 옆에 뜨응이어현, 응이어호아

(Nghĩa Hòa)촌에 속한 투싸(Thu Xà) 마을이 있다. 베

강 하류지역으로 들어와 투싸 선착장에 오는 선박들은 

다이꼬루이 하구를 통과하거나 또는 밀물 때 배가 오갈 

수 있는 길이 열리는 끄어러를 통과했다. 투싸 항구는 

tiếp nhận và phát huy. Ngay tại cửa Cổ Lũy có cồn 

cát lớn, làm thành hai cửa, phía nam là cửa Đại 

nơi tàu thuyền vào ra, phía bắc là cửa Tiểu nhỏ, 

tàu thuyền lớn không vào được. Theo bản đồ hải 

cảng thế kỉ 15 của nhà Lê thì cửa Tiểu lúc đó khá 

sâu rộng, ở đó cũng có vũng cho tàu thuyền neo 

đậu.292) Cửa Cổ Lũy vẫn là nơi hợp lưu nguồn nước 

từ hai con sông lớn là sông Trà Khúc và sông Vệ 

và một số sông nhỏ cùng đổ ra biển. Tuy nhiên 

do đất phù sa bồi lấp, cồn cát đã dần nối liền với 

đất liền, không còn thấy cửa Tiểu nữa. Và ngay 

tại đoạn sông Phú Thọ (hạ lưu của sông Vệ đổ 

ra cửa Cổ Lũy) hình thành một cồn cát chạy dài 

che chắn gió bão từ ngoài biển (nay là xã Nghĩa 

An), lòng sông vừa rộng vừa sâu, rất lý tưởng cho 

tàu thuyền từ cửa Cổ Lũy vào đây neo đậu. Đây 

292)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 19, tr.58.
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꼬루이 무역항과 연결되어 이곳에서 상선이 끄어다이

와 매우 가까운 끄어러로 나가고 베강과 짜쿡강을 따라 

안쪽으로 깊이 들어가 공예인 마을에 닿아 상품을 구매

하는데 매우 편리했다. 

투싸 시사는 17세기 말부터 발전하기 시작하였다. 

이 시기에 청나라에 복종하지 않는 명나라 출신 중국인

들이 중국을 버리고 베트남인이 되었는데 이 중국인들

이 베트남 중부 해안에 오면서 응우옌 군주에게 살아갈 

지역을 요청하였고 그 중에 꼬루이-투싸 지역에 살게 

된 이들은 명향인(명나라가 고향인 베트남인)이 되었

다. 이곳의 명향인은 관제묘와 마조(천후성모) 사당, 조

주, 복건, 해남, 광동회관을 세웠다.

명향인은 꼬루이와 투싸지역 주변에서 사업을 일으

켰는데 제일 많이 모인 곳은 투싸 마을이었다. 그들은 

가게를 열어 장사를 했으며 개인상선으로 물품을 구하

러 다니며 여러 곳으로 운송했으며 중국의 화교상인들

과 연계무역을 조직했다.

꽝응아이성 자료에는 이렇게 묘사하고 있다. 

투싸 지역은 88채의 벽돌집과 146채의 초가집, 62개의 중

국인 가게가 있으며 74개의 베트남인 가게가 있다. 

20세기 초부터 집안 대대로 이곳에서 살아온 문인 

도안민뚜언(Đoàn Minh Tuấn)의 묘사는 다음과 같다. 

투싸는 호이안처럼 번화한 3개의 거리가 있었는데 그곳에 

서양인들이 만든 합작사가 있었고 기름, 술, 맥주 회사와 

우체국, 병원, 국어(베트남어)를 가르치는 학교와 조주, 복

건, 광동, 해남 등지의 한자를 가르치는 학교가 있었다. 2

개의 주요 거리는 명향인의 가게들이 있고 중국인들의 사

당과 회관이 있었다.

명향인 외에도 점점 더 많은 중국인들이 이곳에 와 

장사를 했다. 그들은 꽝응아이성의 2대 산물인 계피와 

là bến thuyền lớn với rất nhiều tàu thuyền đánh 

cá, thuyền buôn vào ra sầm uất. Đồng thời, với 

hệ thống sông lớn phân nhánh dày đặc tạo nên 

những bến thuyền neo đậu. Dân cư nơi đây sống 

chủ yếu với nghề đánh cá ven sông, ven biển và 

nghề buôn bán.

Cách bến cảng Cổ Lũy không xa, khoảng 

3-4km, có trung tâm thị tứ Thu Xà bên bến sông 

Vực Hồng (là hạ lưu sông Cây Bứa đổ vào sông 

Vệ), thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. Tàu 

thuyền có thể đi vào các khu vực hạ lưu sông Vệ, 

vào trung tâm bến Thu Xà bằng cửa Đại Cổ Lũy 

hoặc có lúc đi vào từ Cửa Lở khi lũ trên nguồn về 

khiến cho cửa này bị lở, mở ra đường lớn cho tàu 

thuyền vào ra dễ dàng. Như vậy, bến cảng Thu Xà 

gắn kết chặt chẽ với thương cảng Cổ Lũy, từ đây 

thương thuyền đi ra Cửa Đại và Cửa Lở rất gần, 

đồng thời đi sâu vào nội địa theo hai hệ thống 

sông lớn là sông Vệ và sông Trà Khúc để đến các 

làng nghề thu gom hàng hóa vô cùng thuận tiện.

Khu thị tứ Thu Xà được phát triển từ cuối thế 

kỉ 17, khi người Hoa triều Minh không phục tùng 

nhà Thanh đã rời bỏ Trung Quốc, rất nhiều nhóm 

người Hoa đã đến ven biển miền Trung Việt Nam 

xin chúa Nguyễn cho lập cư sinh sống, trong đó 

có vùng Cổ Lũy - Thu Xà, nhập quốc tịch Việt 

Nam trở thành người Minh Hương. Tại đây, người 

Minh Hương đã dựng lên Chùa Ông, Miếu Bà, Hội 

quán tứ bang Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, 

Quảng Đông.

Người Minh Hương đến lập nghiệp ở xung 

quanh Cổ Lũy và Thu Xà, tập trung đông nhất 

là khu thị tứ Thu Xà. Họ mở các hiệu quán bán 

buôn, lại có thuyền buôn riêng đi thu gom hàng 

và vận chuyển đi các nơi, tổ chức giao thương kết 

nối với các thương nhân người Hoa ở Trung Quốc. 

Tài liệu Tỉnh Quảng Ngãi đã miêu tả nơi đây: 

“Thu Xà có 88 nhà gạch, 147 nhà lá, 62 cửa hàng 
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설탕 사업의 이점을 보고 조직적으로 구매하여 중국으

로 가져갔다. 그들은 도자기, 양약, 천과 같은 필수품

을 중국에서 가져오기도 했다. 그들은 단기, 장기로 거

주지를 빌려 살면서 그들이 가져온 상품을 다 팔면 꽝

응아이의 산물을 사가고 혹은 투싸 지역에 소유한 집과 

가게가 있었지만 이 중국인들은 계속 중국 국적을 유

지해서 객주라고 불렸다. 많은 사람들이 그들은 당나라 

사람이라고 부르는 것에 익숙했다. 

『남풍잡지』에는 투싸의 무역에 대하여 다음과 같이 

씌어 있다.

옛날 상업이 매우 번성했던 곳은 투싸거리로 꽝응아이의 

제일 큰 수출품인 설탕 때문이었다. 설탕 장사를 하는 사

람들은 주로 객주인(화인)들로 투싸 지역에 많은 객주 상

인이 있었다. 투싸는 강을 이용한 교통이 편리한데 짜쿡강

과 베강을 따라 투싸로 운송할 수 있고 설탕을 항구 밖으

로 가져가고 싶으면 투싸에서 꼬루이로 나가야 했다.293)

293)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』 33권 제187호, p.181.

của người Trung Quốc, 74 cửa hàng buôn bán 

của người Việt.” Theo miêu tả của nhà văn Đoàn 

Minh Tuấn có gia tộc sinh sống ở đây từ đầu thế 

kỉ 20: “Thu Xà có ba dãy phố, phố xá tập nập như 

Hội An,... có hợp tác xã mua bán nông sản do 

người phương Tây mở, có hãng dầu, hãng rượu, 

hãng bia, có bưu điện, có nhà thương, có trường 

học chữ quốc ngữ, có cả trường học chữ Hoa của 

các bang Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, 

Hải Nam. Hai dãy phố chính có các hiệu buôn 

của người Việt gốc Hoa (người Minh Hương), có 

các chùa và hội quán của người Hoa.”

Bên cạnh người Minh Hương là các lái thương 

người Hoa đến đây buôn bán ngày càng đông, họ 

thấy được nguồn lợi từ hai mặt hàng đường và 

quế của Quảng Ngãi nên tổ chức thu mua để đưa 

về Trung Quốc. Họ cũng chở các hàng hóa thiết 

yếu từ Trung Quốc sang như đồ sứ, thuốc Bắc, vải 

vóc,... Họ thuê trọ ở ngắn hạn, dài hạn tùy thuộc 

vào các chuyến hàng hóa mà họ mang đến đã bán 

Hình 94. Phố Thu Xà ngày nay
그림 94. 투싸 무역항 거리
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푸토강은 중소형 선박만 이동할 수 있기 때문에 중

국인의 큰 배는 꼬루이항에서 베트남인의 작은 배에 짐

을 옮겨 실어야만 투싸항으로 들어올 수 있었다. 또 중

국의 홍콩항으로 돌아가기 위해서 투싸항에서 설탕, 계

피, 꿀, 백단향, 사인같은 상품을 싣고 꼬루이-푸토로 

가서 다시 중국인들의 큰 배로 옮겨 실었다. 

베트남 상인들은 한 번 짐을 실으면 여러 번 이렇게 

옮겨 실을 필요가 없었다. 배들이 편하게 다닐 수 있었

기 때문이다. 상품을 옮기는 것이 이처럼 번거로웠지만 

투싸의 상품에서 얻어지는 이윤이 너무 커서 중국인 상

인들은 이곳을 포기하지 못했다.

17-18세기 말부터 꼬루이-투싸 무역항의 발전은 대

부분 중국인들의 무역활동 때문이었다. 투싸에서 고정

적으로 있지 않고 중국인들은 짜봉강 변의 쩌우오, 타

익안(Thạch An), 쑤언크엉 지역의 썬띤 마을의 동깨

(Đồng Ké) 시장에 가서 계피와 빈랑나무 열매 등 숲에

서 나는 산물을 구매했고 동시에 산간지역 주민에게 천

과 징, 솥, 유리구슬등을 팔았다.  

포르투갈인의 항해일지에 따르면 꼬루이-투싸 무역

항지구는 매우 발전한 항구로 그들은 꽝응아이항이라 

불렀다고 하며 다음과 같이 묘사하였다.

플루오 캔톤(리썬섬) 맞은 편에 아름다운 강이 하나 있고 

선박이 출입할 수 있다. 그곳은 꽝응아이강이다. 이 성의 주

요 항구는 규모가 작은 소항구이고 작은 배만 이 항구에 들

어갈 수 있다. 이 항구는 18세기 말에 중요한 역할을 했고 

한 성의 유일한 상품소비지가 되었다. 그곳에 다른 지역으

로 피난을 간 사람들의 재산과 소득원이 모였는데 전쟁이 

그 이유였다. 이 성의 산물은 제일 무역 가치가 높고 품질이 

좋다.294)

상기 문서와 같이 18세기 말기는 떠이썬 왕조가 당

쫑의 응우옌 군주를 쳐서 승리하고 당응와이의 찐 군주

294)　�Pierre Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동 장박출판사, 파리, 1972, p.307.

hết và thu mua các loại hàng ở Quảng Ngãi, hoặc 

họ có hàng quán, nhà ở cố định tại Thu Xà nhưng 

những người Hoa này vẫn giữ quốc tịch Trung 

Quốc nên được gọi là Khách Trú. Nhiều người vẫn 

quen gọi họ là Đường nhân. 

Tạp chí Nam Phong đã viết về sự buôn bán ở 

Thu Xà: “Xưa nay sự buôn bán rất hưng thịnh là 

ở phố Thu Xà, vì món hàng xuất cảng lớn nhất ở 

Quảng Ngãi là đường, bạn hàng buôn bán đường 

là bọn khách trú, mà ở Thu Xà phần nhiều nhà 

buôn là khách trú. Thu Xà tiện lợi về đường sông, 

các đường sông ven biển của sông Trà Khúc và 

sông Vệ đều có thể vận chuyển về Thu Xà, mà 

muốn chở đường xuất cảng thì cũng phải từ Thu 

Xà chở ra Cổ Lũy.293)

Do bởi đường sông Phú Thọ chỉ có thể để các 

tàu thuyền cỡ vừa và nhỏ mới vào được, nên với 

các tàu lớn của người Hoa sẽ phải bốc dỡ chuyển 

sang loại thuyền ghe của người Việt tại bến Cổ 

Lũy, rồi chở vào bến Thu Xà giao cho các lái buôn 

ở đó, sau đó lại bốc hàng mới gồm các loại đường, 

quế, mật ong, trầm hương, sa nhân,... chở về bến 

Cổ Lũy - Phú Thọ và một lần nữa lại bốc xếp sang 

tàu lớn, thuyền mành của người Hoa chở về các 

cảng ở Hương Cảng, Trung Quốc.

Còn đối với các lái thương người Việt thì chỉ 

một lần bốc dỡ hàng hóa, không thông qua mấy 

lần trung chuyển như vậy, vì ghe thuyền đi lại 

thuận tiện. Tuy công đoạn bốc dỡ trung chuyển 

hàng hóa phức tạp vậy, song vì lợi nhuận kiếm 

được từ những nguồn hàng ở Thu Xà quá lớn 

nên các lái thương người Hoa vẫn không từ bỏ 

nơi đây.

Có thể thấy, từ cuối thế kỉ 17 đến thế kỉ 18 sự 

phát triển của cụm thương cảng Cổ Lũy - Thu Xà 

293)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp 
chí, Q33, số 187, tr.181.



301

3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

를 무너뜨린 시기이다. 하지만 1789년에 와서 응우옌 

군주가 다시 남부지역을 탈환하고 1802년 국가를 통일

하여 응우옌 왕조시대가 열렸다. 계속되는 전쟁때문에 

북쪽지역이나 혹은 타인호아-응에안-하띤 지역의 피난

민들이 이곳으로 많이 들어왔고 노동력과 재산과 경작 

및 재배기술을 가져와 작게는 꼬루이-투싸지 지역에, 

크게는 꽝응아이 또는 당쫑 지역에 번영을 가져왔다. 

베트남인과 중국인은 꼬루이-투싸에 모여 나날이 사

사업을 번창시켰고 꼬루이-투싸 무역항을 꽝응아이성

의 경제중심지로 바꾸어 놓았다. 사탕수수, 계피, 투싸 

부근의 수공예품 등을 거래하여 이곳의 수공예 마을과 

계피와 사탕수수 재배산업은 발전할 여건이 조성되어 

있었다.

꼬루이-투싸 무역로는 멀고 가까운 남부와 북부의 

발전된 항구들과 산간지역들을 연결하였다. 소상인은 

대상인의 자본을 빌려 베강, 짜쿡강을 따라 산간지역

의 계피를 사서 돌아와 대상인에게 팔면 대상인은 중

국으로 수출선을 띄웠다. 또한 설탕의 경우 상인들이 

사탕수수 마을에 직접 대리점을 세워 설탕을 구매하였

다. 투사 마을은 꽝응아이성에서 설탕이 가장 많이 집

중되는 곳이다. 설탕은 투싸 항구에서 꼬루이까지 운송

된 후 중국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 특히 17세기부터 매

우 큰 설탕 소비수요가 있는 유럽의 각국으로 팔려나갔

다. 유럽인은 독점권을 가진 네덜란드 동인도회사를 통

해 다량의 꽝응아이 설탕을 수입했다.295) 위에서 언급

한 대로 꽝응아이 설탕은 명성이 자자하여 중국 상인들

에 의해 홍콩에 팔린 다음 홍콩 표시만 붙이고 방방곡

곡으로 팔려나가기도 했다.296)

꽝응아이에서 설탕과 사탕수수를 사들이는 상인은 

호이안과 다낭에 본점을 가진 상인들이어서 꼬루이-투

싸의 상선들은 주로 호이안, 다낭으로 바로 이동했다.

295)　�William J. Bernstein, 응옥마이 번역, 『세계의 통상-무역의 역사는 어
떻게 형성되었는가』, 세계출판사, 2017, p.360.

296)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』 33권 제186호, p.55.

là do phần lớn hoạt động buôn bán có tổ chức 

của người Hoa đem lại. Không chỉ cố định ở Thu 

Xà, người Hoa còn đến Châu Ổ, Thạch An, Xuân 

Khương bên sông Trà Bồng, đến chợ Đồng Ké ở 

thị tứ Sơn Tịnh bên sông Trà Khúc để thu mua 

quế, cau và các sản vật từ rừng, đồng thời bán 

cho cư dân miền núi các mặt hàng vải vóc, chiêng 

ché, hạt cườm,...

Tư liệu hàng hải của người Bồ Đào Nha cho 

biết nơi đây có bến cảng sầm uất, đó chính là 

cụm thương cảng Cổ Lũy - Thu Xà, họ gọi là hải 

cảng Quảng Ngãi và miêu tả nó: “Ở trước mặt 

Pulo Canton (tức đảo Lý Sơn) có một con sông rất 

đẹp mà các tàu biển có thể ra vào được, đó là con 

sông Quảng Ngãi. Hải cảng chính của tỉnh này 

nhỏ thôi,... chỉ có những tàu thuyền nhỏ chuyên 

chở hàng hóa mới vào được cảng này. Hải cảng 

này đóng vai trò quan trọng vào cuối thế kỉ 18, 

trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa duy nhất của một 

tỉnh, nó đã tập hợp được các nguồn lợi tài sản của 

những người lánh nạn ở các tỉnh khác đến vì lý 

do chiến tranh. Những sản phẩm của tỉnh này là 

những sản phẩm tốt nhất và quí giá nhất cho nền 

mậu dịch.”294)

Theo như đoạn văn trên cho biết, cuối thế 

kỉ 18 cũng là giai đoạn nhà Tây Sơn đánh bại 

chúa Nguyễn ở Đàng Trong, dẹp tan chúa Trịnh 

ở Đàng Ngoài, nhưng đến năm 1789 thì chúa 

Nguyễn lại dành lại được miền Nam và năm 1802 

thống nhất đất nước với sự ra đời của vương 

triều Nguyễn. Chiến tranh liên miên, dân phiêu 

tán ở ngoài bắc hoặc ở các vùng Thanh-Nghệ-

Tĩnh vào đây ngày càng đông, mang theo sức 

người, sức của, các phương thức canh tác trồng 

trọt,... góp phần tạo thêm sự sầm uất của Cổ Lũy 

294)　�Pierre Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, bản dịch của Đào Trọng Lũy, Nxb 
Trường Bác cổ Viễn Đông, Paris, 1972, tr.307.
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배를 타고 다니는 행상인은 주로 베트남인이었는데 

주로 스스로 배를 가지고 베강을 거슬러 올라가 응이어

하잉 지역으로 가거나 짜쿡강을 거슬러 올라가 띵썬과 

뜨응이어에서 설탕을 구하여 싣고 꼬루이 하구를 지나 

북쪽으로 올라가 남딘항에 가서 팔았는데 주로 꼬루이

하구에서 남딘까지는 보름이 걸렸다.

민망 황제(1820-1840)와 티에우찌 황제(1841-1847)

시대에 국가가 직접 꽝남성과 꽝응아이성의 계피와 설

탕을 구매했다.

프랑스 식민지배 시절에는 꼬루이-투싸항에 설탕을 

구매하기 위한 큰 대리점이 설치되었다.

19세기에 꼬루이 하구 근처에 푸당(Phú Đăng)이라

는 거리가 형성되어 시사의 중심지가 되었고 수많은 시

장이 들어섰다. 『대남일통지』에는 다음과 같이 기록되

어 있다.

푸당시장의 거리는 수 백 가지의 물품이 모여 있고 꼬루이 

하구에 상선이 모인다.297) 

푸당 거리 근처에는 창고, 군사기지, 항구, 시장, 수

많은 상선이 있었는데 19세기 초에 이곳은 쟈롱 황제 

시대의 중심지였다. 위에 묘사한 내용처럼 그 시대 꼬

루이 항구의 거래 광경은 매우 활기찼음을 알 수 있다. 

이곳의 응이어푸(Nghĩa Phú) 시장은 푸토강과 만나는 

프억쟝강의 하류에 생겼는데 꼬루이항의 상품을 사고

파는 활동이 매우 적극적으로 이루어졌다.

성의 여러 지역 중에서 꼬루이-투싸는 꾸라오재(리

썬섬)와 자주 거래를 하였는데 상선들이 쌀과 옷, 천, 

식품을 가지고 리썬섬으로 가고 그곳에서 리썬섬의 

특산품인 파, 마늘, 우뭇가사리를 사왔다. 꼬루이-투

싸에서 사끼항으로 가 해산물을 사거나 사후인항으

로 가서 소금을 사와 젓갈을 만드는 사람에게 팔기도 

했다.

297)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.471.

- Thu Xà nói riêng, của đất Quảng Ngãi hay Đàng 

Trong nói chung.

Người Việt và người Hoa tụ hội ở Cổ Lũy - Thu 

Xà làm ăn buôn bán ngày càng thịnh đạt, biến 

cụm thương cảng Cổ Lũy - Thu Xà trở thành trung 

tâm kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ xuất khẩu 

và giao thương trao đổi về đường mía, quế, hàng 

hóa thủ công với các nơi qua cửa Thu Xà rất phát 

triển nên nghề trồng quế, trồng mía làm đường, 

các làng nghề thủ công có điều kiện phát triển.

Các tuyến giao thương từ Cổ Lũy - Thu Xà đi 

các nơi rất nhộn nhịp, vào nam, ra bắc, lên miền 

núi, kết nối các cảng gần xa. Các lái thương nhỏ 

thường vay vốn của lái thương lớn rồi theo đường 

sông Vệ, sông Trà Khúc đi thu gom quế ở trên 

miền núi về giao cho lái thương lớn tổ chức vận 

chuyển lên tàu xuất cảng đưa về Trung Quốc. 

Đặc biệt là đường, các lái thương đặt đại lý thu 

gom trực tiếp từ các làng sản xuất mía đường. 

Thị trấn Thu Xà là nơi tập trung nhiều đường 

nhất trong tỉnh Quảng Ngãi, từ bến Thu Xà đường 

vận chuyển về Cổ Lũy rồi xuất khẩu đi nhiều 

nước như Trung Quốc, Đài Loan, Hương Cảng, 

Singapore, và đặc biệt là từ thế kỉ 17 (khoảng 

năm 1640), các nước châu Âu có nhu cầu tiêu 

thụ đường mía rất lớn, họ nhập rất nhiều đường 

Quảng Ngãi qua sự buôn bán độc quyền của công 

ty Đông Ấn Hà Lan.295) Như trên đã đề cập, đường 

Quảng Ngãi rất có tiếng nên còn được Trung Quốc 

chở về Hương Cảng, dán mác là đường Hương 

Cảng chở đi bán khắp nơi.296)

Nhiều lái thương thu gom đường, mía ở Quảng 

Ngãi chính là đại diện của các đại lý ở Hội An, 

295)　�William J. Bernstein, Lịch sử giao thương - thương mại định 
hình thế giới như thế nào (A splendid exchange how trade 
shaped the world), Ngọc Mai dịch, Nxb Thế giới, 2017, tr.360.

296)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp chí, 
Q33, số 186, tr.55.
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베트남 상선은 꼬루이-투싸에서 꽝응아이의 산물을 

싣고 남쪽에 있는 데지, 판장, 판지, 무이내, 판티엣에 

있는 항구에 가서 팔았고 해산물, 젓갈, 소금을 싣고 와

서 꼬루이-투싸에서 팔았다. 혹은 가져간 상품을 다 팔

고 땀꽌항의 말린 빈랑나무 열매, 코코넛, 코코넛 기름

을 사고 데지항의 소금을 사서 판티엣으로 가져가 팔아 

돈을 벌고 멸치와 전갱이를 사서 바로 소금에 절여 돌

아와 팔았는데 꼬루이-투싸에서 이 소금에 절인 생선은 

아주 인기가 좋았다.

20세기 초 일본, 중국, 프랑스 상인들이 꼬루이-투싸

로 접근하여 천, 석유, 가정용품을 팔고 사탕수수, 계

피, 소금, 말린 빈랑나무열매, 벌꿀을 사들였다.298) 프랑

스인은 석유 등불에 사용되는 석유를 판매하기 위해 석

유창고를 세웠는데 1945년에 손실을 많이 보고 폐쇄시

켰다.

베강 하류에는 득러이(Đức Lợi)라는 젓갈을 만드는 

매우 유명한 마을이 있었다. 득러이 젓갈은 꼬루이-투

싸에 실려와 각 성으로 가는 상인들에게 팔렸다. 득러

이 마을에는 참파인, 중국인, 베트남인의 신앙이 결합

된 유적이 남아 있는데, 1721년에 세워진 마조 사당과 

참파인의 띠엔이아나신(참파족이 숭배한 여신) 사당과 

천후성모와 오행낭랑, 백토금신, 금성주동, 상계오행을 

함께 모신 사당이 있다. 이것은 신앙과 종교의 자유가 

베트남-참파-화인들이 함께 평화롭게 살아가며 거래하

고 경제를 발전시키는 기반이었음을 보여준다. 

꼬루이와 사끼 하구는 선박을 전문적으로 건조하고 

수리하는 곳으로 ‘배 만드는 곳’이라고도 불렸다.

20세기 중엽부터 투싸 중심지는 나날이 쇠퇴했고 이 

지역 사람들에게 중국인들의 악습에 물들어 사람들은 

투싸를 유곽과 아편굴이 있는 ‘상업과 유희의 중심지’

라고 불렸다.  

프랑스 항전 중 프랑스군이 투싸에 포탄을 집중적으

298)　�꽝응아이성 인민위원회, 『꽝응아이 지리지』, 백과사전출판사, 2010.

Đà Nẵng, vì vậy thuyền hàng từ Cổ Lũy - Thu Xà 

cũng thường chở thẳng ra Hội An, Đà Nẵng.

Có nhiều lái thương chuyên nghề ghe bầu, chủ 

yếu là người Việt, thường tự mình giong thuyền 

đi ngược sông Vệ lên Nghĩa Hành, hoặc ngược 

sông Trà Khúc đi lên Tịnh Sơn và Tư Nghĩa thu 

mua đường rồi chở theo ghe bầu qua cửa Cổ 

Lũy đi ra ngoài Bắc bán ở bến cảng Nam Định, 

thường phải mất nửa tháng đi từ cửa Cổ Lũy mới 

ra đến Nam Định.

Vào thời vua Minh Mệnh  (1820-1840) và Thiệu 

Trị (1841-1847), nhà nước đứng ra mua đường và 

quế ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đến thời Pháp chiếm đóng đã cho lập những 

đại lý lớn để thu mua đường ở trung tâm Cổ Lũy - 

Thu Xà.

Vào thế kỉ 19, gần cửa Cổ Lũy còn hình thành 

phố Phú Đăng là trung tâm thị tứ, mở chợ quán 

đông đúc. Đại Nam nhất thống chí có viết: “Chợ 

phố Phú Đăng tập hợp trăm loại hàng hóa, cửa 

tấn Cổ Lũy tụ tập thuyền buôn.”297) Tại phố Phú 

Đăng có kho tàng, đồn binh, có bến thuyền, có 

chợ quán, có nhiều thuyền buôn, là trung tâm 

thị tứ thời vua Gia Long đầu thế kỉ 19. Theo như 

đoạn văn miêu tả cho thấy khung cảnh buôn bán 

ở bến cảng Cổ Lũy vô cùng hưng thịnh lúc bấy 

giờ. Ở đây có chợ Nghĩa Phú ở hạ lưu sông Phước 

Giang giao với sông Phú Thọ cũng tham gia vào 

hoạt động thu gom và tiêu thụ hàng hóa tại bến 

cảng Cổ Lũy rất tích cực. 

Với các khu vực trong tỉnh, Cổ Lũy - Thu Xà giữ 

mối quan hệ buôn bán thường xuyên với Cù Lao 

Ré. Từ đây, các thuyền buôn chở gạo, quần áo, vải 

vóc, thực phẩm vào Lý Sơn, và lại thu mua hành, 

tỏi, rau câu là đặc sản của đảo Lý Sơn mang về giao 

297)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.471.
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로 퍼부어 많은 집들이 부서졌다. 미국과의 전쟁에서도 

이곳은 공격을 받았고 투싸거리 양쪽의 베트남, 중국인

들의 모든 집들과 가게가 완전히 파괴되어 복구할 수가 

없었다.

오늘날 꼬루이와 투싸항은 더이상 존재하지 않고 

투싸 거리의 관제묘사당 유적과 푸토-꼬루이의 마조사

당 유적만 여러 번의 보수공사를 거친 후 남아있다. 푸

토의 마조사당은 4위성낭을 모셨는데 중국인이 이주

해온 이후로 오행상계, 영산성모, 서왕모를 숭배했다. 

투싸의 관제묘사당은 1821년에 세워졌고 관성제군, 관

음남해와 천후성모를 숭배하고 있다. 특히 천후성모를 

모신 제실에는 많은 소형 천모상이 함께 모셔져 있는

데, 이것은 예전에 중국인들이 배 위에 모셨던 천모상

이다. 이 천모상은 각 상선의 부유한 정도에 따라 조각

buôn tại bến Cổ Lũy - Thu Xà. Từ Cổ Lũy - Thu Xà 

ra cảng Sa Kỳ mua hải sản, hoặc ra cảng Sa Huỳnh 

mua muối về bán cho người ướp cá làm mắm.

Từ Cổ Lũy - Thu Xà, thuyền ghe của người Việt 

thường chở sản vật của Quảng Ngãi vào các bến 

cảng phía nam như Đề Gi, Phan Rang, Phan Rí, 

Mũi Né, Phan Thiết,... và thu mua hải sản, mắm, 

muối chở về bán tại Cổ Lũy - Thu Xà. Hoặc có khi 

dọc đường bán được hết hàng, thuyền rỗng bèn 

thu mua cau khô, dừa trái, dầu dừa ở cảng Tam 

Quan, mua muối của Đề Gi mang vào Phan Thiết 

bán kiếm lời, rồi mua cá cơm, cá nục,... muối 

luôn tại chỗ, chở về bán loại cá mới muối này tại 

Cổ Lũy - Thu Xà rất đắt khách.

Đến đầu thế kỉ 20, thương nhân người Nhật, 

Hoa, Pháp cho tàu cập cửa Cổ Lũy - Thu Xà bán 

vải vóc, dầu lửa, vật dụng gia đình, mua về đường 

muỗng (đường mía), quế, muối, cau khô, mật 

ong.298) Người Pháp đã cho xây dựng kho dầu hỏa 

để dân mua về thắp đèn, nhưng đến trước năm 

1945 thì bỏ vì thua lỗ.

Ở hạ lưu sông Vệ có làng nghề làm mắm Đức 

Lợi rất nổi tiếng. Nước mắm Đức Lợi thường được 

chở về Thu Xà và Cổ Lũy để cho các lái thương 

vận chuyển đi bán các tỉnh. Tại xã Đức Lợi vẫn 

còn di tích kết hợp tín ngưỡng của người Chăm, 

người Việt, người Hoa là Miếu Bà xây dựng năm 

1721, miếu thờ Bà Thiên Y A Na của người Chăm 

và phối thờ chung với Thiên Hậu Thánh Mẫu, 

Ngũ Hành Nương Nương, Bạch Thổ Kim Thần, 

Kim Tinh chúa động, Thượng giới Ngũ hành. 

Điều đó cho thấy sự phát triển tự do tôn giáo tín 

ngưỡng cũng là cơ sở cho người dân Việt-Chăm-

Hoa cùng sống chung hòa bình, làm ăn buôn bán, 

phát triển kinh tế thịnh vượng.

298)　�Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Địa chí Quảng Ngãi, Nxb 
Từ điển Bách Khoa, 2010.

Hình 95. Cửa Lở 
그림 95. 끄어러 하구
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되거나 금이 입혀져 있다. 그들이 새로운 천모상으로 

바꿀 때 이 천모당은 사당으로 모셔져 천후제실에 모

시게 되었고 사람들은 긴 항해에서 평화와 행운이 있

기를 빌었다. 

푸토강의 꼬루이항은 큰 항구로 개발되었고 이곳

은 여전히 해산물을 거래하는 어선들로 붐빈다. 그밖

에 여러 지역의 선박이 이곳에 와서 장사하고 설탕과 

지역 산물을 구매하여 갔다. 오늘날 꼬루이항의 일부

는 꼬루이-투싸 주요 무역항의 가장 찬란했던 시기인 

17세기 말부터 20세기 초의 번성했던 모습을 재현하

고 있다. 

투싸항에서 멀지 않은 곳이며 남쪽으로 약 5km 떨

어진 곳에 모득(Mộ Đức)현 득탕(Đức Thắng) 마을에 

누이덧(Núi Đất) 하구가 있다. 이곳에는 정기적으로 선

Tại Cửa Cổ Lũy và Cửa Sa Kỳ là hai nơi chuyên 

đóng sửa ghe bàu, hay còn gọi là “Làm nước ghe”.

Từ giữa thế kỉ 20 thì trung tâm Thu Xà ngày 

càng suy giảm, được dân gọi là “trung tâm buôn 

bán và ăn chơi”, nhiễm những thói xấu của người 

Hoa, mở nhà thổ, tiệm hút thuốc phiện,...

Trong kháng chiến chống Pháp, quân Pháp đã 

nã pháo lên Thu Xà làm đổ nát nhiều nhà dân. 

Đến kháng chiến chống Mỹ thì nơi đây bị đánh 

phá tan tành, toàn bộ các dãy nhà, hiệu buôn của 

người Việt, người Hoa ở hai bên phố Thu Xà đều 

bị phá sạch, không thể khôi phục. 

Ngày nay, phố cảng Cổ Lũy và Thu Xà không 

còn nữa, chỉ còn di tích Chùa Ông ở phố Thu Xà 

và miếu Bà ở Phú Thọ-Cổ Lũy là còn giữ được 

sau những lần trùng tu. Miếu Bà ở bên Phú Thọ 



306

3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

박들이 오가고 정박하며 거래했던 누이덧 소항구가 있

는데, 이는 위성항으로 꼬루이-투싸 항구에 상품 중계, 

구매와 소비를 지원했던 곳이다. 누이덧 하구의 쟈호

아(Gia Hòa) 석호 만에서는 배들이 끄어러를 통과하

여 이동할 수 있었다. 그러나 끄어러는 오로지 물이 많

은 때에만 선박이 오갈 수 있었다. 이 때문에 무역활동

도 발전하지는 못하였다. 누이덧 하구지역에서 주민들

은 난파선의 갑판, 돛, 밧줄들을 여러 번 발견한 적이 

있다.

có sắc phong thờ Tứ vị Thánh Nương, về sau khi 

người Hoa tới đã thờ phụng Ngũ Hành Thượng 

giới, Linh Sơn Thánh Mẫu, Tây Vương Mẫu. Chùa 

Ông ở Thu Xà được xây năm 1821, thờ Quan 

Thánh Đế Quân, Quan Âm Nam Hải và Thiên 

Hậu Thánh Mẫu. Đặc biệt, tại gian thờ Thiên Hậu 

Thánh Mẫu có rất nhiều tượng Thiên Hậu nhỏ 

được phối thờ, đây là những bức tượng vốn trước 

đây được thờ ở trên các thuyền mành, ghe buôn 

của người Hoa. Mỗi bức tượng đều được đúc tạc 

hoặc mạ vàng tùy theo tàu buôn đó giàu có đến 

mức nào. Khi họ thay tượng mới thì tượng cũ sẽ 

được đem vào chùa và đặt ở gian Bà Thiên Hậu để 

thờ cúng, mong cầu những chuyến buôn đường 

dài trên biển được bình an, may mắn.

Bến Cổ Lũy bên sông Phú Thọ thì vẫn được 

khai thác làm bến cảng lớn, nơi đây vẫn nhộn 

nhịp các tàu đánh cá về buôn bán hải sản. Ngoài 

ra, tàu thuyền các nơi vẫn về đây buôn bán, thu 

mua đường và sản vật địa phương. Hình ảnh 

cảng Cổ Lũy ngày nay một phần nào tái hiện 

được khung cảnh nhộn nhịp từ cuối thế kỉ 17 đến 

đầu thế kỉ 20, là thời kì huy hoàng nhất của cụm 

thương cảng trung tâm Cổ Lũy - Thu Xà.

Cách cảng Thu Xà không xa về phía nam 

khoảng 5km trước đây còn có cửa Núi Đất ở xã 

Đức Thắng, huyện Mộ Đức. Nơi đây có tiểu cảng 

Núi Đất thường xuyên có tàu thuyền vào ra neo 

đậu buôn bán, là cảng vệ tinh, hỗ trợ tiêu thụ, thu 

gom và trung chuyển hàng hóa cho các bến cảng 

Cổ Lũy - Thu Xà. Do bàu Gia Hòa ở cửa Núi Đất 

bị bồi lấp nên bến thuyền được chuyển về cửa Lở. 

Nhưng do cửa Lở nước cũng không thuận, nước 

lớn thì tàu thuyền mới vào ra được, do đó hoạt 

động giao thương cũng không phát triển. Tại khu 

vực cửa Núi Đất, người dân cũng đã nhiều lần 

phát hiện được mỏ neo, dây neo, ván thuyền của 

xác tàu đắm cổ.

Hình 96. Chùa Ông ở Thu Xà
그림 96. 관제묘 사당
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꽝응아이의 꼬루이동 지역

의 교역항구 벨트에는 미아

항구라는 이름을 가진 바다

에 가까운 항구가 있다. 

미아 하구는 미이(Mỹ Ý) 

하구로도 불리는데 득포(Đức 

Phổ)현에 위치하고 토아(Thoa)강과 짜꺼우(Trà Câu)

강이 합류한 바리엔(Ba Liên)강은 바다로 흘러가는 하

구이다. 15세기 옛 항구지도에 미아 하구를 마악(Ma 

Ác) 하구라도 불렀다.299)

『대남일통지』에 미아 하구를 “넓이는 7장이며 만조 

때 높이는 1.7m이고 간조 때는 0.4m이다” 라고 묘사

했다. 하구는 좁고 수심이 얕아 선박이 정박할 수 없었

다.300)

미아 하구는 좁고 얕아서 대형선박은 출입할 수 없

었고 중소형선박만 정박할 수 있었다. 바강 하류 하구 

지역에 어선과 상선의 출입이 많은 항구가 있는데 이곳

에서 리엔(Liên)강, 토아강, 짜꺼우강의 수산물과 미아 

해역의 해산물이 합쳐져 미아 어항은 많은 상선들에게 

매력적인 무역장소였다. 

2014년 미아 하구 근처 지역에서 집을 짓기 위해 땅

을 파던 주민이 많은 양의 참파 도자기를 발견했는데 

현재는 꽝응아이 박물관 창고에 보관되어있다. 

미아 항구는 큰 항구는 아니지만 독립된 하나의 무

역항이면서 꽝응아이의 주요 항구들에 항상 상품을 공

급하며 지원하는 위성항이었음을 알 수 있다.

299)　M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제19호.

300)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권2, p.505.

Tham gia vào chuỗi 

bến cảng giao thương của 

vùng đất Cổ Lũy Động-

Quảng Ngãi còn có bến 

thuyền cận biển là Mỹ Á.

Cửa biển Mỹ Á cũng 

được gọi là cửa Mỹ Ý, ở huyện Đức Phổ, do sông 

Ba Liên là hợp lưu của hai con sông Thoa và sông 

Trà Câu đổ ra biển. Trên bản đồ hải cảng cổ thế 

kỉ 15, cửa Mỹ Á còn được gọi là cửa Ma Ác.299)

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả cửa biển 

Mỹ Á rộng 8 trượng, thủy triều lên sâu 4 thước, 

thủy triều xuống sâu 1 thước. Cửa biển hẹp và 

cạn, tàu thuyền không thể đỗ được.300)

Cửa biển Mỹ Á do hẹp và cạn, các thuyền lớn 

không vào ra được, chỉ có thuyền cỡ vừa và nhỏ 

neo đậu được. Khu vực cửa biển nơi hạ lưu sông 

Ba có bến thuyền dài neo đậu tàu đánh cá và tàu 

buôn đông đúc. Nơi đây, nguồn thủy sản từ hệ 

thống sông ba Liên, sông Thoa và sông Trà Câu 

cùng với nguồn hải sản từ vùng biển Mỹ Á rất 

phong phú nên cảng cá Mỹ Á thu hút khá nhiều 

thuyền buôn neo đậu buôn bán.

Năm 2014, tại Cửa Mỹ Á, người dân đào móng 

làm nhà đã phát hiện được rất nhiều gốm Chăm, 

hiện lưu giữ trong kho Bảo tàng Quảng Ngãi. 

Có thể thấy, cảng Mỹ Á không phải là một 

cảng lớn, song nó cũng là một thương cảng độc 

lập, đồng thời luôn là cảng vệ tinh hỗ trợ cung 

cấp hàng hóa cho những bến cảng trung tâm của 

Quảng Ngãi. 

299)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 19.

300)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.505.

4) �Thương cảng 
Mỹ Á

4) 미아 무역항
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꽝응아이 남쪽의 마지막 

항구는 사후인항이다. 

사후인은 또한 지금으로부

터 2천여 년 전 베트남 중부 

사후인 문화의 유적이 발견

된 유명한 지명이기도 하다.

사후인 하구는 꽝응아이성, 득포현, 포타인(Phổ 

Thạnh)사, 타익비(Thạch Bi)촌에 속한 사후인 석호

만으로 흘러간다. 『대남일통지』에 따르면 사후인 하구

의 넓이는 76.5m, 만조 때 수심은 3.4m이며 간조 때는 

2m이다.301)

사후인항은 풍부한 해산물의 공급원이다. 

특히 사후인은 염전으로 유명하다. 사후인 하구 근

처에 소금생산으로 유명한 떤지엠(Tân Diêm) 마을이 

301)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 2집, p.505.

Bến cảng cuối cùng về 

phía nam ở Quảng Ngãi 

chính là cảng Sa Huỳnh.

Sa Huỳnh cũng là địa 

danh nổi tiếng, nơi phát 

hiện ra di chỉ nền văn hóa 

Sa Huỳnh của miền Trung Việt Nam, có niên đại 

cách ngày nay hơn 2000 năm.

Cửa Sa Huỳnh đổ ra đầm Sa Huỳnh thuộc thôn 

Thạch Bi, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi. Đại Nam nhất thống chí có miêu tả 

cửa biển Sa Huỳnh rộng 45 dặm, thủy triều lên 

sâu 8 thước, thủy triều xuống sâu 5 thước.301)

Cảng Sa Huỳnh cũng là nơi có nguồn hải sản 

phong phú.

301)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 2, 
sđd, tr.505.

Hình 97. Thương cảng Sa Huỳnh
그림 97. 사후인 무역항

5) �Thương cảng 
Sa Huỳnh

5) 사후인 무역항
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있는데 매년 7천톤의 소금을 출하한다. 사후인 소금은 

홍콩으로 가는 중국인들의 상선에 주로 팔렸다.302)

꼬루이의 상선들도 사후인항에 와서 소금을 얻어 빈

투언으로 가서 멸치와 정어리를 사고 그 자리에서 바로 

소금에 절여 젓갈을 만들어 꼬루이로 돌아와 다른 상인

들에게 팔았다. 이 소금에 절인 물고기는 유명한 젓갈 

상품이 되어 장사를 통해 큰 이윤을 남겼고 안 팔릴 걱

정이 없었다. 

302)　응우옌바짝, 「꽝응아이성지」, 『남풍잡지』, p.59.

Đặc biệt, Sa Huỳnh nổi tiếng với những cánh 

đồng muối. Gần cửa Sa Huỳnh có làng Tân Diêm 

làm muối nổi tiếng, mỗi năm xuất cảng 7.000 

tấn muối. Muối Sa Huỳnh thường được bán cho 

thương thuyền người Hoa chở đi Hương Cảng.302)

Các thương thuyền ở Cổ Lũy cũng thường đến 

cảng Sa Huỳnh lấy muối chở đến Bình Thuận mua 

cá cơm, cá mòi và cho muối ướp cá làm mắm 

luôn tại chỗ, sau đó họ chở về Cổ Lũy bán lại cho 

các lái thương khác. Loại cá ướp muối này tạo 

thành phẩm mắm ngon nổi tiếng, buôn bán kiếm 

được nhiều lợi nhuận mà không sợ để lâu ế hàng.

302)　�Nguyễn Bá Trác, Quảng Ngãi tỉnh chí, in trong Nam Phong tạp chí, 
sđd, tr.59.
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리썬섬은 꾸라오래라고도 

불리는데 민간의 설명에 따르

면 ‘재가 많은 섬’이라는 뜻이

다. 포르투갈인은 이 섬을 플

로 카타라고 부르고 중국인은 

응오아이라(Ngoại La)라고 

부른다.  

사후인-참파-베트남인이 모두 리썬섬의 형성과 발전

에 아주 밀접한 관련이 있다. 리썬섬의 역사는 호앙사 

군도의 베트남의 주권 수호 과정과 함께 한다. 이곳은 

꽝응아이성의 현도로 동북쪽에 위치하며 사끼 하구에

서 27km 떨어져 있다. 사후인 문화 유적 또한 섬에서 

발견되었는데 찐(Chình)천, 옥(Ốc)촌 유적 등이 있다.

참파인들은 다른 중부지역과 비슷한 덥고 건조한 기

후를 가진 이 땅에서 존재하고 살아가기 위해 이곳의 

기후, 날씨, 생태조건에 절묘하게 적응하는 전략들을 

가지고 있었다. 그 적응 전략 중 하나는 지하수를 개발

하여 우물을 파고 일 년 내내 주민들에게 물을 충분히 

공급하는 것이었고 그들은 또한 해상을 지나는 선박들

에게 식수를 파는 사업을 개척해냈다. 리썬섬 둘레에는 

폭풍에 대피해 정박할 수 있는 수 많은 항구가 있으며 

근해를 오가는 선박에 팔기 위해 주민들이 만든 식수용 

우물이 다량 존재한다. 

바다로 흘러가는 깐(Cạn)천 변의 꼰응오아이(Cồn 

Ngoài) 포구에 우물이 있다. 참파인은 이곳에서 살아

가며 무역항을 세웠다.

이곳에 고래신 사당이 있는데 ‘꼰응오아이 사당’이라

고도 부른다. 

꼰쫑(Cồn Trong) 포구는 캐느억(Khe Nước) 포구

로도 불린다. 캐느억에서 실개천을 따라가면 쟝띠엔

(Giếng Tiền)이 나오는데 쟝띠엔의 산에서 나는 식수

가 있어 이곳에 들르는 상선에게 수자원을 공급했다. 

캐느억 포구의 침몰한 난파선에서 파도에 휩쓸려 해

안 곳곳에 퍼진 수많은 도자기편들이 발견되었는데 그 

Đảo Lý Sơn còn được 

gọi là Cù Lao Ré mà theo 

cách lý giải của dân gian 

là “cù lao có nhiều cây 

Ré”. Người Bồ Đào Nha 

gọi đảo này là Pulo Catah, 

người Trung Quốc gọi là Ngoại La.

Ba lớp cư dân Sa Huỳnh - Champa - Việt đã gắn 

bó chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của 

đảo Lý Sơn. Lịch sử đảo Lý Sơn gắn liền với quá 

trình bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên đảo 

Hoàng Sa. Đây là huyện đảo duy nhất của Quảng 

Ngãi, nằm về phía đông bắc, cách cửa biển Sa Kỳ 

27km. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được 

tìm thấy trên đảo, như suối Chình, xóm Ốc. 

Đặc biệt, dấu tích văn hoá Champa trên đảo 

không nhiều nhưng lại rất điển hình và có khung 

thời gian tồn tại suốt từ thế kỉ 1-2 đến thế kỉ 13-14. 

Cư dân Champa để tồn tại được và sống tốt ở 

vùng đất có khí hậu khô nóng như miền Trung đã 

có những chiến lược thích nghi rất tuyệt vời với 

điều kiện khí hậu, thời tiết và sinh thái nơi đây. 

Một trong những chiến lược thích nghi đó là đào 

giếng khai thác nguồn nước ngầm đủ cung cấp 

cho nhu cầu dân sinh quanh năm và họ cũng là 

cư dân biết khai thác nước ngọt đem bán cho tàu 

thuyền qua lại trên biển. Xung quanh đảo Lý Sơn 

có nhiều những bến thuyền neo đậu tránh giõ bão 

và một loạt các giếng nước ngọt được cư dân trên 

đảo khai thác bán cho tàu thuyền đi biển qua đây.

Bến Cồn Ngoài theo suối Cạn đổ ra biển, còn 

có Giếng Bọng. Người Chăm sinh sống và lập bến 

giao thương ở đây.

Tại đây có lăng Cá Ông, còn gọi là Lăng Cồn Ngoài.

Bến Cồn Trong còn gọi là bến Khe Nước. Từ 

Khe Nước theo khe lạch nối với Giếng Tiền. Giếng 

Tiền có nước ngọt từ núi chảy ra, là nguồn nước 

cho các thương thuyền ghé vào mua. 

6) �Cảng đảo�
Lý Sơn 

6) 리썬섬 항구
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Hình 98. Đảo Lý Sơn
그림 98. 리썬섬

중에 중국의 송, 명, 청나라 도자기가 많았다.

이곳에는 고래신 사당이 있는데 ‘꼰쫑(Cồn Trong) 

사당’으로 부르기도 한다. 

리썬섬에는 쏘라(Xó La) 우물이 있는데 이것은 참

파 시대의 옛 우물로 돌을 쌓아 원형으로 만들었고 우

물 바닥엔 나무판이 놓여있다. 우물 속 물은 절대로 마

르지 않으며 언제나 맑고 달았다. 오늘날 많은 섬 주민

들이 여전히 이 우물의 물을 사용하고 다른 섬 주민에

게 식수를 팔기도 한다. 

과거 리썬섬은 동남아 도자기 무역로를 오가는 여

러 선박의 휴게소였다. 이 무역로의 증거는 섬에 식수

를 공급 받기 위하여 들렀던 배들이 남긴 한나라, 당나

라, 명나라, 청나라 도자기가 섬에서 다량이 발견된 점

이다.

리썬섬을 나가는 포구인 벤따우(Bến Tàu) 포구는 

옛 포구로 현재도 섬을 오가는 많은 사람들에게 그대로 

사용되고 있다.

안하이 사당 포구는 찐천을 따라 바다로 나간다. 찐

Tại bến Khe Nước phát hiện được rất nhiều 

mảnh gốm sứ tàu đắm bị sóng đánh trôi dạt vào 

rải khắp ven bờ, trong đó có nhiều mảnh gốm sứ 

các thời Tống, Minh, Thanh của Trung Quốc.

Nơi đây cũng có lăng Cá Ông gọi là Lăng 

Cồn Trong.

Trên đảo Lý Sơn còn có giếng nước Xó La, đây 

là một giếng cổ có từ thời Champa, có cấu tạo 

xếp đá vòng tròn, dưới đáy giếng có đặt miếng gỗ. 

Nước trong giếng không bao giờ cạn, lúc nào cũng 

trong vắt và ngon ngọt. Hiện nay, nhiều người dân 

trên đảo vẫn sử dụng nước giếng này và thường 

lấy nước ngọt ở đây đem bán cho cư dân trên đảo.

Trong quá khứ đảo Lý Sơn là điểm dừng chân 

của các tàu thuyền đi lại trên biển của con đường 

mậu dịch gốm sứ Đông Nam Á. Sự giao lưu buôn 

bán này còn để lại bằng chứng về làng đồ gốm sứ 

Hán Đường, Tống, Minh, Thanh lưu lại rất nhiều 

trên đảo cùng các giếng nước ngọt cung cấp cho 

thuyền bè đi lại trên biển. 

Bến Đình An Hái
딘안하이 포구

Bến Cồn Ngoài
꼰응오아이 포구

Bến Cồn Trong
꼰쫑 포구

Bến Đình An Vĩnh
딘안빈 포구

Đảo Lý Sơn
리썬섬

Đền Thiên Y Ana
티엔이아나 사당
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Hình 99. Bến Cồn Ngoài   
그림 99. 꼰응오아이 포구
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Hình 100. Bến Cồn Trong
그림 100. 꼰쫑 포구

Hình 101. Giếng Chăm Xó La
그림 101. 쏘라 참파우물
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천은 리썬섬에서 제일 높은 산인 터이러이(Thới Lới)

산(높이 169m, 너비 500m)에서 발원한다. 이곳은 참

파인들이 살며 무역항을 건설한 곳이다. 이후 1604년

에 베트남인들이 조사하러 이곳에 오고 1612년 정착한 

이후로 이 포구를 사용하고 있다.

현재 안하이사, 쭝옌(Trung Yên)촌에 난디신 사당 

및 티엔이아나신 사당의 대석(臺石) 흔적이 남아있다. 

티엔이아나신 사당은 높은 언덕에 세워졌고, 이곳은 리

썬섬에 살았던 참파주민의 신앙과 밀접한 관련이 있는 

곳이다. 

안빈 사당 포구는 옥천을 따라 바다로 이어진다. 이

곳은 참파인이 거주하며 무역항을 세운 곳이다. 

베트남인이 이곳에 이주하여서 해산물을 잡고 농사

를 짓고 가축을 길렀다. 특히 이곳은 선박 건조와 수리

업으로 유명했다. 리썬섬의 배는 3개의 화물칸으로 구

Bến Tàu nơi cập bến ra đảo Lý Sơn là bến 

thuyền cổ xưa, nay vẫn được làm Bến Tàu cho các 

loại tàu khách vào ra đảo.

Bến Đình An Hải theo suối Chình đổ ra biển. 

Suối Chình bắt nguồn từ núi Thới Lới cao nhất 

đảo (H: 169m, L: 500m). Nơi đây người Chăm 

sinh sống, lập bến giao thương. Sau này, từ năm 

1604 người Việt đến đây khảo sát và chính thức 

định cư năm 1612 vẫn tiếp tục sử dụng bến 

thuyền này.

Hiện ở thôn Trung Yên, xã An Hải còn một số 

dấu vết như bệ đá ở miếu thờ thần bò Nandin, 

đền thờ thần Thiên Y A Na. Dinh Bà Thiên Y A 

Na được xây trên gò cao. Đây là những tín ngưỡng 

gắn liền với cư dân Chăm trên đảo Lý Sơn.

Bến Đình An Vĩnh theo suối Ốc đổ ra biển. Nơi 

đây người Chăm sinh sống, lập bến giao thương. 

Hình 102. Bến Đình An Hải
그림 102. 안하이 사당 포구
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성되며 3개의 닻 기둥이 있고 소형 선박은 중량이 50톤 

이하이며 길이는 4m이다. 중형 선박은 50톤에 길이는 

12m이고 대형 선박은 100톤 이상에 길이는 22m, 넓

이는 6m이며 닻 기둥은 1.8-2.5m이다. 선박은 주로 안

빈촌의 벤다(Bến Đá)에서 만들어졌다.303)

안하이와 안빈 포구의 주요 거래 품목은 젓갈, 소금, 

설탕, 계피, 농수산물이며 상인들은 11월부터 남쪽으로 

내려가 쌀과 약재, 의복으로 바꾸고 하띠엔항에 가서 

남방(캄보디아)으로 넘어갔다.

리썬 주민은 배에 쌀, 소금, 설탕, 해산물을 싣고 북

쪽으로 올라가 하이퐁, 타인호아, 응에안, 꽝빈, 꽝찌, 

후에항으로 가거나 11월부터는 남쪽으로 내려가 다낭, 

냐짱, 사이곤, 싸댁(Sa Đéc), 까마우(Cà Mau)항 등지

의 쌀, 약재, 의복으로 바꾸었다. 때로는 캄보디아의 남

방까지 갔다가 이듬 해 7-8월에 배를 끌고 해변으로 와

서 보수하고 어떤 배는 호이안, 데지(Đề Gi)로 계속 올

라가 북쪽의 상품을 구해 와서 팔았다.

303)　�응우옌타인러이, 『리썬 선박, 꽝응아이의 바다와 섬-역사, 경제, 문화』, 
노동출판사, 2013, pp.229-230.

Khi người Việt đến đây sinh sống đã phát triển 

các ngành nghề đánh bắt hải sản, trồng trọt, chăn 

nuôi và đặc biệt nổi tiếng với nghề buôn ghe bầu 

tự đóng và sửa chữa ghe. Ghe bầu Lý Sơn cấu tạo 

3 khoang, mỗi ghe có 3 cột buồm, cỡ nhỏ có tải 

trọng dưới 50 tấn, dài 4m; cỡ trung là 50 tấn, dài 

12m; cỡ lớn trên 100 tấn, dài 22m, rộng 6m, cột 

buồm cao từ 1,8-2,5m. Ghe thường được chế tạo ở 

Bến Đá, xã An Vĩnh.303)

Mặt hàng buôn bán chủ yếu ở bến An Hải và 

bến An Vĩnh là mắm, muối, đường, quế, nông 

thủy sản, buôn từ tháng 11 đi về phía nam, đổi lấy 

gạo, thuốc men, quần áo,.. tới cảng Hà Tiên, sang 

đất Nam Vang (Campuchia),...

Dân Lý Sơn dùng ghe bầu chở gạo, muối, 

đường, hải sản,... ra phía bắc đến cảng Hải Phòng, 

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Huế, hoặc buôn từ tháng 11 đi về phía nam, đổi 

303)　�Nguyễn Thanh Lợi, Ghe bầu Lý Sơn, in trong Biển đảo Quảng 
Ngãi - lịch sử, kinh tế, văn hóa, Nxb Lao động, 2013, tr.229-230.

Hình 103. Bến Đình An Vĩnh
그림 103. 안빈 사당 포구
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돛단배는 해상을 오가는 편리한 교통수단이며 리썬

섬주민들은 바다로 나가는 일에 매우 능하였기에 응

우옌 군주는 안빈촌 사람들로 호앙사 군대를 조직하

여 매년 호앙사 군도[민간에서는 바이깟방(Bãi Cát 

Vàng)이라고 부름]에 나가 좌초된 배들이 싣고 있던 

산물, 상품, 물건들을 회수하고 희귀한 해산물을 채취

하여 응우옌 군주에게 바치도록 하였다. 그래서 호앙

사 군대의 역할이 17세기부터 19세기 초기의 응우옌 

왕조 초기까지 발휘되었다.  

레꾸이돈의 『무변잡록』에는 1776년에 벌어진 이 사

실이 구체적으로 기술되어 있다.

응우옌 군주는 70명의 안빈사람을 교대로 채워 호앙사 군

대를 조직하고 매년 3월 칙령을 내리면 6개월치 식량을 5

척의 선박에 실어 3일 밤낮을 바다로 나가 호앙사에 도착

한다. 이곳에서 마음껏 새와 물고기를 잡아먹는다. 침몰선

의 돈, 은, 동, 납, 주석, 도자기, 상아, 검, 총, 밀랍 등을 수

거하고 바다거북, 자라, 해삼 등 풍부한 해산물을 채취한

다. 8월이 되면 애오(Cửa Eo)문으로 들아와 경성 푸쑤언

으로 돌아와 바친다.304)

안빈 사당에서 매년 음력 3월 16일에는 호앙사 군

대의 공을 기리고자 ‘호앙사군인 무공치하례(Khao Lề 

Thế Lính Hoàng Sa)’가 열린다. 그밖에 이 사당에

는 1609년에 최초로 이 섬에 와서 사업을 일군 응우옌, 

보반(Võ Văn), 팜반(Phạm Văn), 레, 쩐, 보쑤언(Võ 

Xuân) 등의 성(姓)을 가진 선현을 모시고 있다. 

꾸라오래-리썬섬은 중부지역에서 일찍부터 선단

이 형성된 곳으로 섬에서 육지로 혹은 반대로 육지 여

러 곳에서 섬으로 많은 상품들을 싣고 오갔다. 1930

년-1945년 떠이리빈(Tây Lý Vĩnh)촌에 살았던 노인들

에 따르면 리썬에는 35척(14.8m) 높이의 배가 약 20척

이 있었는데 리썬섬의 석회를 육지로 싣고 가서 팔고 

304)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.37.

lấy gạo, thuốc men, quần áo,.. các cảng Đà Nẵng, 

Nha Trang, Sài Gòn, Sa Đéc, Cà Mau,... có khi 

sang tận Nam Vang của Campuchia. Đến tháng 

7-8 năm sau trở về kéo ghe thuyền lên bờ tu sửa, 

có ghe thuyền đi tiếp về Hội An, Đề Gi... lấy hàng 

ra ngoài bắc để buôn bán.

Có thể chính vì phương tiện ghe buồm đi lại 

trên biển thuận tiện và bản thân người dân đảo 

Lý Sơn rất giỏi nghề đi biển nên chúa Nguyễn 

đã lấy người từ xã An Vĩnh cho lập đội Hoàng Sa 

hàng năm ra quần đảo Hoàng Sa (dân gian còn 

gọi là Bãi Cát Vàng) thâu lượm sản vật, hàng hóa, 

đồ vật trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản 

quí hiếm mang về dâng nộp một cách rất hiệu 

quả, vì vậy vai trò đội Hoàng Sa được phát huy từ 

thời Chúa Nguyễn ở thế kỉ 17 cho đến đầu triều 

Nguyễn ở đầu thế kỉ 19. 

Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn năm 1776 

đã ghi chép cụ thể về việc này: “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, súng, sáp ong, đồi mồi, ba ba, hải 

sâm,... rất nhiều. Đến tháng 8 thì về Cửa Eo, đến 

kinh thành Phú Xuân để nộp.”304)

Tại Đình An Vĩnh vào ngày 16 tháng 3 âm 

lịch hàng năm diễn ra các lễ “Khao Lề Thế Lính 

Hoàng Sa” nhằm ghi nhớ công ơn của hải đội 

Hoàng Sa. Ngoài ra, đình cũng thờ các vị tiên hiền 

là những người Việt đầu tiên ra đảo lập nghiệp từ 

năm 1609, gồm họ Nguyễn, Võ Văn, Phạm Văn, 

Lê, Trần, Võ Xuân.

304)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.37.
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육지의 쌀을 사서 이 섬으로 돌아와 팔기 위해 사용되

었다고 한다. 쌀을 사서 섬으로 오는 시기는 3-5월이었

다. 이 배들은 또한 설탕, 소금, 젓갈을 싣고 남부지역의 

각 성에 가서 철과 주석을 사가지고 와서 중국인 상인

에게 팔았다. 리썬은 또한 해삼, 게, 자개패, 대왕조개, 

굴, 닭게(스패너크랩), 말린 오징어, 생선 등 많은 해산

물을 사끼, 꼬루이, 끼하항에 공급하는 공급처이기도 하

였다.

1945년 이전에 인도, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 

중국, 베트남 북부에서 이곳에 오는 선박들로 섬은 매

우 붐볐으며 중국 상선의 경우 주로 3-4척의 배로 이루

어진 선단이 오기도 했다.

리썬섬의 각 항구에서의 상업 활동은 장기간 발전

하였다.

1931년 프랑스가 리썬섬을 점령하여 통치를 위한 

도좌(搗佐, 프랑스 복속 시기의 주 단위의 직위, 직무)체계

를 세웠으며 1945년에는 베트남은 영토권 분쟁에서 영토

권을 획득하였다.

Đảo Cù Lao Ré - Lý Sơn đã sớm hình thành 

nên một đội ghe bầu ở Miền Trung, chuyên chở 

hàng hóa buôn bán từ đảo đến các vùng đất liền 

và ngược lại, đồng thời từ các vùng khác nhau ở 

đất liền. Theo một số vị cao niên của họ và ở thôn 

Tây Lý Vĩnh vào thời điểm từ năm 1930 đến năm 

1945, Lý Sơn có khoảng 20 chiếc ghe bầu 35 thước 

mộc dùng để chở đá vôi ở Lý Sơn đem bán trong 

đất liền, đồng thời mua gạo từ đất liền chở về bán 

ở đảo. Gạo mua về đảo trong khoảng thời gian từ 

tháng 3 đến tháng 5. Các ghe bầu này còn tham 

gia vận chuyển đường, muối, nước mắm đem vào 

bán ở các tỉnh miền Nam, đồng thời vận chuyển 

sắt, thiếc đem về bán cho lái thương người Hoa. 

Lý Sơn cũng thường xuyên cung cấp nhiều hải 

sản như hải sâm, cua núi, ốc xà cừ, ốc tượng, hàu 

biển, cua huỳnh đế, mực khô, cá biển,... cho các 

bến cảng ở Sa Kỳ, Cổ Lũy, Kỳ Hà,...

Trước năm 1945, ghe bầu các nơi vào đây rất 

đông, từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, 

Hình 104. Đình An Vĩnh
그림 104. 안빈 사당
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그러나 1951년 프랑스는 정권을 다시 침탈하여 모

든 선박을 불태웠고 안빈 포구의 상선 상업활동은 그

때부터 끊겼다.

1954년 미국이 이 섬을 점령하여 안빈 포구에 무기

탄약고를 세운다.

오늘날 이 섬의 옛 포구는 여전히 어선과 섬주민들

에게 필요한 물품을 싣고 오는 상선들이 정박하는 곳이

며 섬의 우물들도 절대로 마르지 않고 섬 주민들에게 

깨끗한 물을 제공한다. 리썬섬 주민들도 땅의 이점을 

최대한 활용하여 농사를 발전시키며 많은 이윤을 내는 

농산물을 재배한다. 그 중에 파와 마늘은 리썬섬의 유

명한 품목이다.

Trung Quốc, miền Bắc Việt Nam,... Thương 

thuyền Trung Quốc thường đi theo đoàn gồm 3 

đến 4 thuyền. 

Thời kì buôn bán trên các bến cảng ở đảo Lý 

Sơn đã rất phát triển trong thời gian dài.

Từ năm 1931, Pháp chiếm đóng đảo Lý Sơn, lập 

hệ thống bang tá cai trị.

Năm 1945, Việt Nam đấu tranh giành lại được 

quyền lãnh thổ.

Năm 1951, Pháp lại cướp chính quyền, đốt hết 

ghe thuyền, hoạt động thương thuyền buôn bán 

tại bến An Vĩnh từ đó chấm dứt.

Từ năm 1954, Mĩ đánh chiếm các bến cảng 

làm nơi chở vũ khí đạn dược, đặc biệt là bến 

cảng An Vĩnh.

Ngày nay, những bến thuyền xưa trên đảo vẫn 

là nơi neo đậu của các tàu thuyền đánh cá và các 

tàu buôn chở các mặt hàng nhu yếu phẩm cho cư 

dân trên đảo. Những giếng nước trên đảo không 

hề cạn, luôn đem lại nguồn nước sạch cho cư 

dân trên đảo. Người dân đảo Lý Sơn còn tận dụng 

lợi thế của đất đai mà phát triển trồng trọt, đem 

lại nhiều mặt hàng nông sản có lợi nhuận xuất 

khẩu cao, trong đó có hành, tỏi nổi tiếng của đảo 

Lý Sơn.
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Bình Định là vùng đất 

thuộc Champa xưa. Từ thế 

kỉ 2 đến thế kỉ 10, vương 

triều Champa đã trải qua 

nhiều lần chuyển dời 

kinh đô. Sau sự kiện cuối 

thế kỉ 10, hơn 1000 chiến thuyền của Champa đã 

tấn công Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành đã phản công 

đánh bại Champa tới tận kinh đô Indrapura-Đồng 

Dương. Năm 988, một quý tộc Chăm đã chạy 

về phía nam và lên làm vua Champa với tên là 

Harivarman II, lập kinh đô Vijaya - kinh thành 

Phật Thệ, thuộc Bình Định ngày nay.305)

Như các vương triều trước, kinh thành Vijaya 

cũng ở vị trí rất gần biển và những con sông lớn, 

thích hợp với cuộc sống hướng biển của người 

Chăm. Người Chăm đã thấy được điều kiện lý 

tưởng của thiên nhiên ở đây mà chọn làm kinh 

đô, lại ở vị trí trung tâm có thể phát triển, bao 

quát cả vùng Nam Chăm và Bắc Chăm. 

305)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.62,69.

빈딘성은 옛 참파에 속한 

땅이다. 2-10세기에 참파 왕

국은 여러 번 수도를 옮겼다. 

10세기 말 참파군의 1,000척

이 넘는 전선이 대구월(大瞿

越, 베트남)을 침략했고 이에 

레다이하인(Lê Đại Hành)이 반격하여 참파군을 쳐서 

인드라푸라-동 즈엉까지 쫓는다. 

988년에 한 참파 귀족이 남쪽으로 내려와 참파 왕위

에 올라 하리바르만 2세가 되었으며 오늘날 빈딘성에 

속한 비자야[펏테(Phật Thệ)]에 수도를 세웠다.305) 이

전 왕조들과 같이 수도 비자야는 바다와 큰 강에 가까

이 위치하여 참파인의 바다와 밀접한 생활에 적합했다. 

참파인은 이 곳 자연의 이상적인 이점을 살려 북참

파와 남참파 지역을 모두 포괄하여 발전시킬 수 있는 

위치에 수도를 정했다. 수도의 중심지는 바다에 가까웠

고 티나이 만과 큰 하구, 해발 1000m의 산맥에서 발원

하며 유량이 많고 여러 지류로 나뉘어 티나이 만으로 

305)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.62, 69.

3.7. 빈딘성 무역항3.7. �Thương cảng �
ở Bình Định

1) �Thương cảng 
Thi Nại - 
Nước Mặn

1) �티나이-느억만 
무역항
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Hình 105. Thương cảng ở Bình Định
그림 105. 빈딘성의 무역항

Thương cảng Tam Quan
땀꽌 무역항

Cửa Hà Ra
하라 하구

Thương cảng Đề Gi
데지 무역항

Thương cảng Qui Nhơn
꾸이년 무역항

Thương cảng Thi Nại
티나이 무역항

Bến Gò Bồi
고보이 포구

Kẻ Thử
깨트 하구

Đầm Trà Ổ
짜오 만

Đầm Nước Ngọt
느억응옷 만

Đầm Thi Nại
티나이 만

Sông Côn
꼰강

Cảng Nước Mặn
느억만 무역항
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흘러가는 꼰강과 하타인(Hà Thanh)강을 보유하여 외

부와 수도 비자야를 연결하는 수상 교통로를 가지고 있

었다. 이는 선박들이 정박할 수 있는 항구의 이상적인 

조건이었고 이곳 참파인과 참파왕조의 생활 수요를 충

족시킬 산물과 상품의 교역활동을 실현하기 위한 필수

조건이었다.

매우 편리한 지리적 조건을 갖추고 비옥한 평야에 

위치하며 선박이 오가기 편리하고 항구 지역의 수심이 

깊어 대형선박들도 쉽게 들어올 수 있어 티나이 무역항

은 참파의 주요 무역항이 되었고 매우 번성하여 11-15

세기 비자야가 참파 왕조의 수도가 된 이후로 중심 무

역항의 위치를 꾸준히 지켜갔다. 

티나이 무역항이 순조롭게 운영되고 상품 교류가 원

활하기 위해서 주변 각 지역의 각종 상품들이 강의 지

류를 따라 소형 선박 혹은 산길을 따라 우마차에 운송

되어 주요 항구로 집결되어야 하고, 이 주요 항구를 돕

는 여러 항구들과 소항구, 위성항구가 반드시 존재해야 

했으며 무역상품들은 티나이항으로 집결된 후 외국 상

선에 팔려나갔다.

실제로 이런 기능을 담당하는 항구들은 일찍부터 참

파인들에 의해 형성되고 개발되었다. 그 중에 티나이항

이 바다를 오가는 선박들의 확실한 정박지로 인정받아 

가장 발전했다. 이곳의 참파주민은 인구가 매우 많았고 

농업에 기초해서 수산물을 개발하며 식수와 산물을 교

역했다. 비자야왕조는 이미 오래전부터 존재한 이 조건

에 근거하여 수도를 발전시켰다.

국제 해양무역로에 위치하여 기원후 초기부터 티나

이항의 위상은 여러 역사책에 기록되었고 다양한 명칭

으로 불렸다.

티나이항은 슈리비자야라는 이름을 가지고 있다. 베

트남 역사서에는 띠니(Tỳ Ni) 혹은 티리비나이(Thi Lị 

Bì Nại)라고 부르는데 이는 산스크리트어 크리-보니

(Cri-Boney)의 발음에서 기인했다. 『대월사기전서』에 

다음과 같이 기록되었다. 

Vị trí trung tâm kinh thành gần biển, có hệ 

đầm Thi Nại lớn, cửa biển lớn, có hệ thống sông 

Côn và sông Hà Thanh bắt nguồn từ những dãy 

núi cao trên 1000m với lưu lượng nước lớn phân 

thành nhiều nhánh mà đổ ra đầm lớn Thi Nại, là 

con đường giao thông thủy huyết mạch kết nối 

kinh thành Vijaya với bên ngoài. Đó chính là điều 

kiện tự nhiên hình thành những bến cảng cho 

tàu thuyền neo đậu, là điều tất yếu cần phải có 

để thực hiện hoạt động trao đổi hàng hóa, sản vật 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của vương triều cũng 

như của người dân Champa nơi đây. 

Do có vị trí tự nhiên vô cùng thuận lợi, nằm ở 

cửa ngõ của đồng bằng trù phú, là vị thế rất thuận 

lợi cho tàu bè vào ra, lại là khu vực cảng nước sâu 

nên tàu lớn dễ dàng neo đậu, thương cảng Thi 

Nại đã thích nghi và trở thành một trong những 

thương cảng lớn của Champa, đặc biệt phát triển 

nhộn nhịp, nắm giữ vai trò vị trí thương cảng 

trung tâm sau khi Vijaya trở thành kinh đô của 

vương triều Champa từ thế kỉ 11 đến 15. 

Để thương cảng Thi Nại vận hành thuận lợi, 

thu gom trao đổi hàng hóa dễ dàng thì chắc chắn 

xung quanh nó gần xa đều phải tồn tại những bến 

cảng, tiểu cảng, các thương cảng vệ tinh nhằm 

mục đích thu gom, vận chuyển các loại hàng 

hóa từ các vùng miền, sau đó tập kết về khu vực 

cảng trung tâm, có thể vận chuyển chủ yếu bằng 

những con thuyền nhỏ theo các nhánh sông hoặc 

bằng xe bò, ngựa thồ theo đường núi. Hàng hóa 

được tập trung về Thi Nại rồi mới tiếp tục buôn 

bán với các thương nhân nước ngoài.

Thực tế thì những bến thuyền này đã hình 

thành từ trước do người Champa khai thác biển 

từ rất sớm, trong đó có bến cảng Thi Nại chắc 

chắn đã là điểm neo đậu của những con tàu đi 

biển ngang qua đó. Nơi đây cư dân Champa đã 

sống đông đúc, đã có nền tảng của việc làm nông, 
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1303년 띠니는 점성국의 항구로 상선들이 모이는 곳이다. 

이곳은 상인들이 모여 매우 복잡한 핵심 항구이다.306) 

『제번지(諸蕃志)』에서는 중국인들이 점성의 수도 비

자야를 떤쩌우(Tân Châu)라 불렀고 『경세대전사록(經

世大典史錄)』에는 티나이항의 위치에 대하여 이렇게 

기록하였다. 

북쪽에서 항구로 들어가는 입구는 떤쩌우 하구이며 그 근

처에 5개의 소항구가 그 나라의 떤쩌우와 연결되어 있고 

동남쪽엔 산이, 서쪽엔 나무로 쌓은 성곽이 있다.

쟈담(Giả Đam)의 「광주통해지도」와 이후 『신당서

지리지』는 중국의 광주에서 아랍의 바그다드로 가는 

해상로에 국제무역선이 항상 들리는 참파국의 항구 찌

엠벗라오, 랑썬, 몬독, 꼬닷국, 본다랑주, 꾸언돗롱산을 

추가했다. 몬독이 바로 티나이항의 다른 이름이다.307)

1335년에 편찬된 레딱(Lê Tắc)의 『안남지략(安南志

略)』에서 수도 비자야의 티나이항의 위상에 대해 다음

과 같이 기록했다. 

점성국은 해안에 나라를 세웠고 여러 나라를 항해하는 중

국 상선이 연료와 식수를 얻기 위해 항구에 모이는데 이는 

남쪽에서 제일 큰 항구이다.308)

티나이 무역항의 지리적 특징을 살펴보면 강류와 해

류의 변화가 심하여 하구에 퇴적토가 많이 쌓여 티나

이 만도 많은 변화를 겪었다. 예전에 동쪽 찌에우쩌우

(Triều Châu)산은 섬이었다. 19세기 초부터 깨트(Kẻ 

Thử) 하구가 막혔을 때 찌에우쩌우는 깨트에서 프엉마

이(Phương Mai)로 이어지는 반도가 되었다.

306)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.216.

307)　『신당서지리지』 43권, 지33하, 지리7하.

308)　레딱, 『안남지략』, 후에대학원 사료번역위원회, 1961, p.16.

khai thác thủy hải sản cũng như buôn bán trao 

đổi hàng hóa, nước ngọt. Vương triều Vijaya dựa 

trên điều kiện thuận lợi có sẵn đó mà phát triển 

kinh đô.

Do vị trí nằm trên tuyến hải trình quốc tế, ngay 

từ những thế kỉ đầu Công nguyên, vị trí của bến 

cảng Thi Nại được nhiều sử sách ghi chép cùng 

với nhiều tên gọi khác nhau. 

Cảng Thi Nại còn có tên là cảng Sri Vijaya. Sách 

sử Việt thường gọi là Tỳ Ni hay Thi Lị Bì Nại, bắt 

nguồn từ phiên âm chữ Phạn là Cri-Boney. Đại 

Việt sử kí toàn thư có viết: “Năm 1303, Tỳ Ni là 

bến cảng của Chiêm Thành, nơi tụ tập các thuyền 

buôn, chỗ này người buôn bán tụ họp phức tạp, 

lại là bến tàu xung yếu.”306)

Trong Chư Phiên chí, người Hoa gọi kinh đô 

Vijaya của Chiêm Thành là Tân Châu nên cảng 

Thi Nại cũng có tên là Tân Châu. Kinh thế đại 

điển tự lục có chép về vị trí cảng Thi Nại: “Lối 

vào cảng từ phía bắc là cửa biển, gần đó có 5 

cảng nhỏ hơn kết nối với Tân Châu của nước 

ấy, phía đông nam có núi, phía tây là thành lũy 

bằng gỗ.”

Trong Quảng Châu thông hải di đạo của Giả 

Đam, sau này Tân Đường thư - Địa lý chí bổ sung 

có miêu tả hải trình từ Quảng Châu (Trung Quốc) 

đến Baghdad (Ả Rập), thuyền bè quốc tế bao giờ 

cũng ghé qua một số cảng Champa là đảo Chiêm 

Bất Lao, Lăng Sơn, Môn Độc, Cổ Đát quốc, châu 

Bôn Đà Lãng, núi Quân Đột Lộng. Bến cảng Thi 

Nại được gọi là Môn Độc.307)

An Nam chí lược của Lê Tắc soạn vào năm 

1335 có viết về vị trí cảng Thi Nại của kinh thành 

Vijaya: “Nước Chiêm Thanh lập quốc tại mé biển, 

thương thuyền Trung Quốc vượt biển đi qua các 

306)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.216.

307)　Tân Đường thư, quyển 43, Chí 33 hạ, Địa lý 7 hạ.
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15세기 항구지도를 살펴보면 찌에우쩌우산에서 프

엉마이 반도로 이어지는 지점은 꾸라오느억끽(Cù Lao 

Nước Kích, 급류가 있는 섬)이라는 이름을 가진 바다와 

섬이었음을 알 수 있다.309)

이처럼 수도 비자야, 티나이항으로 배가 들어오는 길

은 만약 북쪽에서 오면 깨트 하구를 지나 티나이 만으로 

들어오고 남쪽에서는 티나이 만의 느억만 하구 직접 들

어오게 된다. 찌에우쩌우-프엉마이산, 즉 꾸라오느억끽

은 티나이 만을 폭풍으로 부터 막아주는 병풍 역할을 했

고 이곳에 여러 수역과 해안은 선박이 정박하기 적합하

여서 2개의 중심 항구 -티나이 만 북쪽 깨트항과 티나이 

만 남쪽의 티나이항- 조성되는 데에 기여하였다. 

11세기부터 15세기까지 비자야 시대는 매우 번영하

였다. 인구는 나날이 증가하였고 수많은 큰 규모의 사

원과 참파탑 그리고 주로 해안지역을 방어하는 성루가 

계속해서 세워졌다. 또한 서로 다른 기능을 가진 3개의 

성 체계가 있었다. 첫 번째로 도반(Đồ Bàn) 혹은 떤쩌

우(Tân Châu), 다이쩌우(Đại Châu)로 불리는 수도 비

자야의 성 즉, 펏테(Phật Thệ)성인 짜반(Chà Bàn)성

이 있다. 두 번째로 티나이성은 짜반성을 보호하는 역

할을 했다. 해로를 통해 수도로 들어가기 위해서는 티

나이성을 통과해야 했는데 참파 왕국의 교통은 주로 수

로였기 때문에 티나이성은 점점 더 중요한 역할을 했

다. 세 번째로 타인짜(Thanh Cha) 즉 안(An)성은 짜

반성의 남쪽에 위치하였고 군대가 주둔하여 훈련하는 

곳으로 티나이 만에서 통하는 해로와 남쪽 꾸몽 고개에

서 오는 육로를 지키는 남쪽의 관문이었다. 

바다를 중시하고 항구를 개발하며 국제무역 관계를 

확대하는 정책 아래에서 티나이항은 수도 비자야의 외

부 세계를 연결하는 제일 중요한 관문이 되었고 참파의 

주요 항구가 되어 수많은 외국 상선을 맞았다.

참파인은 지역에 이미 있는 기존의 산물을 개발하여 

309)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896.

nước phiên phục, thường tập trung tại đấy để lấy 

củi nước, là bến tàu lớn nhất ở phía nam.”308)

Xét vị trí của thương cảng Thị Nại, do địa hình 

các dòng chảy thay đổi rất nhiều, do sự bồi tụ của 

các cửa sông, mà đầm Thi Nại có sự thay đổi khá 

lớn. Trước đây, núi Triều Châu ở phía đông của 

đầm là một hải đảo. Từ đầu thế kỉ 19, khi cửa tấn 

Kẻ Thử bị lấp thì Triều Châu trở thành một bán 

đảo kéo dài từ Kẻ Thử đến Phương Mai.

Trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15, quan sát thấy 

lúc đó núi Triều Châu kéo đến bán đảo Phương 

Mai vẫn là một cụm đảo ngoài biển có tên là Cù 

Lao Nước Kích.309) (đảo nước chảy xiết)

Như vậy, có thể thấy lộ trình tàu thuyền đi vào 

cảng Thi Nại, kinh thành Vijaya nếu đi từ phía 

bắc sẽ qua cửa Kẻ Thử vào đầm Thi Nại, hoặc đi 

từ phía nam sẽ vào thẳng cửa Nước Mặn của đầm 

Thi Nại. Núi Triều Châu-Phương Mai tức Cù Lao 

Nước Kích chính là trấn sơn, là bình phong án 

ngữ chắn gió bão cho đầm Thi Nại, và cũng chính 

tại đây có những vũng, vịnh biển, bến bãi thích 

hợp cho tàu thuyền neo đậu với 2 cụm cảng trung 

tâm là cảng Kẻ Thử ở phía bắc đầm Thi Nại và 

cảng Thi Nại ở phía nam đầm Thi Nại, bên sông 

Côn, đồng thời có 5 cảng nhỏ thường kết nối với 

cảng Thi Nại chính là vị trí các cửa nhánh sông 

Côn đổ ra đầm Thi Nại.

Từ thế kỉ 11 đến 15, có thể thấy là thời kì Vijaya 

vô cùng thịnh vượng. Dân cư ngày càng đông đúc. 

Rất nhiều đền thờ, tháp Chăm và hệ thống thành 

trì quy mô lớn được liên tục xây dựng, chú trọng 

phòng thủ mặt biển. Hệ thống ba tòa thành với 

các chức năng khác nhau là Thành Chà Bàn, còn 

gọi là Đồ Bàn, Tân Châu, Đại Châu, tức thành 

308)　�Lê Tắc, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, Ủy ban phiên dịch 
sử liệu, 1961, tr.16.

309)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu dựa trên bản đồ hải cảng Việt 
Nam thế kỉ 15, sđd, bản đồ số 21.
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이곳에 무역하러 오는 상선을 이끄는 이점으로 삼았다.

이 지역의 산물은 매우 풍부했는데 백단향, 기남, 금, 

쌀, 제비집, 수공예품 등이 있었다. 특히 기남과 백단향

Vijaya, thành Phật Thệ; Thành Thi Nại giữ chức 

năng phòng vệ cho Chà Bàn. Từ đường biển đi 

vào kinh đô phải qua thành Thi Nại, mà ở vương 

quốc Champa thì giao thông đi lại chủ yếu là 

Hình 106. Vị trí Kẻ Thử và Thi Nại trong bản đồ hải cảng thế kỉ 15
그림 106. 15세기 항구지도의 깨트와 티나이
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은 국제상인들이 제일 많이 찾는 품목이었다. 제비집은 

프엉마이 반도지역의 옌(Yến)섬에서 많이 나 중국 상

선에 대량의 상품을 공급하는 공급원이었다.

티나이항의 유통의 발전에서 꼰강이 매우 중요한 역

할을 했다. 꼰강을 따라 참파의 경제, 정치 중심지와 즈

엉롱(Dương Long) 탑, 까인띠엔(Cánh Tiên) 탑, 바

인잇(Bánh Ít) 탑, 빈럼(Bình Lâm) 탑과 같은 옛 탑과 

사원의 흔적이 발견되었다. 중심항 지구, 다수의 위성

항, 시장에 상품을 공급하기 위해 꼰강이 개발되었다.

이 시장들은 주로 참파인들이 지역산물을 모아들이

는 지점이었다.  

참파인의 시장과 항구는 꼰강을 따라 형성되었는데 

특히 산간지역의 소수민족들의 마을과 연결되어 임산

물과 수공예품을 얻을 수 있었다. 산간지역 사람들은 

비자야 왕국의 무역 활동에 적극적으로 참여하는 구성

원으로 그들은 코끼리, 코뿔소, 독수리를 사냥하고 육

두구, 밀납, 유약, 고급목재, 기남, 백단향 등 임산물을 

đường thủy, cho nên thành Thi Nại càng có vai 

trò quan trọng; Thanh Cha tức An Thành, ở phía 

nam thành Chà Bàn, là nơi đóng quân, luyện 

quân, là tiền thành phía nam trấn giữ đường biển 

đi từ cửa đầm Thi Nại và đường bộ từ phía nam 

đèo Cù Mông.

Dưới chính sách hướng biển, phát triển hải 

cảng, mở rộng mối quan hệ giao thương với 

quốc tế, cảng biển Thi Nại trở thành cửa khẩu 

quan trọng nhất của kinh đô Vijaya với thế giới 

bên ngoài, trở thành thương cảng trung tâm của 

Champa, chào đón các thương thuyền ngoại quốc.

Người Champa đã khai thác nguồn sản vật sẵn 

có của khu vực, làm những mối lợi kêu gọi các 

thương thuyền đến nơi đây buôn bán. 

Sản vật địa phương ở đây khá phong phú, có 

trầm hương, kỳ nam, vàng, lúa gạo, tổ yến, các mặt 

hàng thủ công,... Đặc biệt là kỳ nam và trầm hương 

luôn là mặt hàng tìm kiếm nhiều nhất của các 

thương nhân quốc tế. Tổ yến được khai thác nhiều 

Hình 107. Khu vực bến thuyền trong thành Thi Nại bên sông Côn
그림 107. 꼰강 변과 티나이성의 티나이항 지구
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구해왔다.310) 그들은 또한 수공예품의 공급원이었는데 

호아이언(Hoài Ân)현의 복떠이(Bok Tới)와 닥망(Dak 

Mang)사의 바나족(族)의 토껌쭈옌(thổ cẩm truyền, 

형형색색으로 만든 소수민족의 공예품, 브로케이드)과 세당

(Xê Đăng)족의 철로 만든 용구가 유명하다.  

산 지역 사람들은 이 상품을 모아 참파선이 직접 가

져온 해안의 소금, 해산물, 건어물과 바꾸었고 이 참파

선들은 꼰강을 따라 내려와 꼰강 변의 여러 항구와 시

장에 상품을 가져와 외국상인들에게 물건을 팔거나 티

나이항으로 직접 가져가 큰 배들에게 팔았다. 

특히 꼰강 변에서 13세기부터 참파인들은 도자기 가

마를 만들어 이곳에서 수출품이며 품질이 아주 좋은 고

310)　Henri Maitre, 『고산민족의 숲』, p.182.

ở Hòn Yến khu bán đảo Phương Mai cung cấp 

nguồn hàng lớn cho các thương thuyền Trung Hoa.

Trong sự phát triển lưu thông của cảng Thi Nại 

có vai trò rất quan trọng của hệ thống sông Côn. 

Dọc theo sông Côn là các trung tâm kinh tế, chính 

trị cùng một loạt dấu tích đền thờ và tháp cổ tín 

ngưỡng Champa như tháp Dương Long, Cánh 

Tiên, Bánh Ít, Bình Lâm,... Để cung cấp hàng hóa 

cho khu cảng trung tâm, một loạt các bến thuyền, 

chợ quán theo hệ thống sông Côn được khai thác. 

Các chợ quán này thường là địa điểm mà người 

Champa thu gom các sản vật địa phương.

Các chợ quán, bến thuyền của người Chăm 

dọc sông Côn đặc biệt kết nối với các bản làng 

dân tộc thiểu số khu vực miền núi để thu gom 

các mặt hàng lâm sản, thủ công. Những người 

dân tộc miền núi chính là đối tượng tham gia vào 

hoạt động thương mại của Vijaya, họ săn bắt voi, 

tê giác, đãi vàng, tìm kiếm các mặt hàng lâm thổ 

sản như đậu khấu, sáp ong, sơn, gỗ quý, kỳ nam, 

trầm hương.310) Ngoài ra, họ còn cung cấp các sản 

phẩm sản xuất thủ công như người Bana ở xã Bok 

Tới và Dak Mang huyện Hoài Ân có sản phẩm 

dệt thổ cẩm truyền thống rất nổi tiếng, người Xê 

Đăng cung cấp các sản phẩm công cụ sắt,...

Hàng hóa được những người miền núi tập hợp, 

trao đổi với các sản phẩm miền biển như muối, hải 

sản, cá khô,... của thuyền Champa trực tiếp mang 

tới, và những con thuyền này thu gom hàng rồi 

theo sông Côn đưa về tập trung ở các bến thuyền, 

các chợ dọc sông Côn để cho các lái thương nước 

ngoài đến thu mua, hoặc đưa hàng trực tiếp vào 

cảng Thi Nại cho các thương thuyền lớn.

Đặc biệt, ngay bên sông Côn, từ thế kỉ 13 người 

Champa đã có những lò gốm sản xuất ra những 

loại hình gốm Gò Sành có chất lượng tốt có thể 

310)　Henri Maitre, Rừng người Thượng, sđd, tr.182.

Hình 108. Tháp Bình Lâm
그림 108. 빈럼 탑
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사인 도자기를 생산했다. 고사인 도자기는 꼰강을 따라 

옮겨져 지역의 여러 시장에서 팔리거나 티나이항으로 

운송되어 외국 상선이나 참파인들이 각 지역으로 옮기

는 대형선박들에 실려갔다. 많은 종류의 고사인 도자기

가 하라(Hà Ra) 하구 난파선에서 발견되었고 특히 필

리핀의 판다난섬 근처의 15세기 난파선에서 다량의 고

사인 도자기가 발견되었다.

일부 고사인 도자기는 서부 고원지대에서도 발견되

었는데 서부 고원지대는 원래 15세기 말에 생겨나 19

세기까지 존속했던 남반[Nam Bàn, 투이싸-호아싸, 현 

닥락(Đăk Lăk), 꼰뚬(Kon Tum)], 쟈라이(Gia Rai)성에 

속함]이라는 작은 나라의 땅이었다. 현재 이 소국은 베

트남의 소수민족이 되었다. 이것은 고사인 도자기가 꼰

강을 따라 중부지역 고원의 쟈자이족, 에데(Ê Đê)족의 

시장에 옮겨져 거래되었다는 것을 보여준다. 

참파인들이 자주 거래했던 또 하나의 품목은 노예이

다. 그들은 전쟁 포로나 산간지역 사람들, 해적 등을 잡

아다 일꾼으로 여러 상선에 팔았다. 참파인은 여러 번 

대월국을 공격하여 군사들과 백성들을 사로잡아 노예

로 만들었다. 『대월사기전서』에 12세기 점성인이 응에

안주의 백성들을 잡아 진랍국에 노예로 팔았다는 기록

이 있다.311) 

『영외대답』에서 주거비는 대부분의 참파 상선이 노

예들을 싣고가 팔고 그들의 상선에는 상품을 대신해 노

예들을 가득 실었으며 어린 노예 한 명의 가격은 금 3

랑 또는 금 3랑에 상당한 향나무라고 말했다.312) 

참파국의 티나이항에 오는 외국 상선은 주로 중국, 인

도, 아랍, 말레이시아, 자바, 진랍, 필리핀, 대월국이었다.

13-14세기 참파는 동남아시아 지역의 각 나라와 화

친대외정책을 시행하여 왕국의 평안과 번성을 조성했

다. 그 중에 해상 경제발전에 대해 언급하자면 각국과 

311)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.130.

312)　G.Maspero, 레뜨라인 번역, 『참파 고대 왕국』, 1928, p.34.

xuất khẩu. Các sản phẩm gốm Gò Sành được vận 

chuyển theo sông Côn đến các bến chợ trong 

vùng, chúng cũng được chở đến cảng Thi Nại, từ 

đó sẽ được các tàu lớn, có thể là tàu thuyền ngoại 

quốc hoặc thuyền của người Champa chở đi các 

nơi. Nhiều loại hình gốm Gò Sành đã được phát 

hiện ở khu vực xác tàu đắm cửa biển Hà Ra, đặc 

biệt số lượng lớn gốm Gò Sành được tìm thấy 

trên con tàu đắm thế kỉ 15 ở gần đảo Pandanan 

của Philippine.

Một số lượng lớn gốm Gò Sành đã được phát 

hiện ở vùng Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên 

vốn có địa bàn của tiểu quốc Nam Bàn (Thủy Xá 

- Hỏa Xá) (thuộc Gia Rai, Kon Tum, Đăk Lăk ngày 

nay) được ra đời từ nửa cuối thế kỉ 15 và kết thúc 

vào thế kỉ 19, trở thành các dân tộc thiểu số của 

Việt Nam. Điều này cho thấy gốm Gò Sành theo 

hệ thống sông Côn được đem giao dịch trao đổi 

với thị trường của người Gia Rai, Ê Đê,... ở cao 

nguyên miền Trung.

Một mặt hàng được người Champa đem trao 

đổi mua bán đó là nô lệ. Họ bắt những tù binh 

chiến tranh, những người miền núi, những tên 

cướp biển,... bán cho các tàu thuyền đi biển làm 

nguồn lao động. Người Chăm nhiều lần tấn công 

Đại Việt, bắt nhiều lính và dân Đại Việt về làm nô 

lệ. Đại Việt sử kí toàn thư có viết thế kỉ 12, người 

Chiêm Thành bắt người châu Nghệ An đem bán 

cho nước Chân Lạp.311) Sách Lĩnh ngoại đại đáp 

của Chu Khứ Phi cho biết thuyền buôn Champa 

phần nhiều chở người nô lệ ra ngoài để bán, ghe 

thuyền của họ thay vì chở hàng hóa thì lại chở nô 

lệ, giá một đứa trẻ là ba lạng vàng hoặc trả bằng 

gỗ thơm tương đương với ba lạng vàng.312)

311)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.130.

312)　�G.Maspero, Vương quốc cổ Champa, Bản dịch của Lê Tư Lành, 
1928, tr.34
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무역을 확대하고 주변국들과 우의관계를 유지했다. 중

국과는 조공을 바치며 관계를 유지했고, 대월국과는 

쩨먼왕이 후옌쩐 공주와 혼인하여 오주와 리주 두 개

의 주를 쩐 왕조에 바쳤다. 자바와는 쩨먼왕이 타파시

(Tapasi) 공주와 혼인하여 참파국과 동자바국의 연맹

을 굳건히 하였다. 필리핀과의 관계는 참파가 10-13세

기 필리핀과 무역에서 독점적인 역할을 하여 필리핀과 

중국의 모든 상업거래를 참파를 통해서 이루어지게 했

다.313) 이 시기의 참파인의 금 공급원은 필리핀의 부투

안이었는데 중국 상인들은 이 사실을 조금도 몰랐다.

외국과 무역활동 덕분에 참파 왕국이 번영할 수 있

었다. 경제가 발전하며 수도 티나이항을 필두로 하여 

여러 항구가 철저하게 개발되었다. 인근 지역에 다이

찌엠-꾸라오짬, 티나이 만 북쪽에 깨트항, 판장 즉 판

두랑가항은 다른 소항구들과 함게 활발하게 교역 활동

에 참가하여 수도 비자야의 발전을 도왔다. 1318-1324

년 프란치스코회(작은 형제회 수도원) 수도사 Odoride 

Bordenone는 상선을 따라 비자야를 방문했고 이렇게 

평가했다. 

참파라는 이름을 가진 작은 나라가 있는데 매우 아름다운 

땅이다. 이곳의 삶은 편리하고 행복하다. 현재 왕(쩨아난

왕)은 200여 명의 왕자와 공주가 있고 수 많은 아내와 후

궁이 있다. 그는 11,000마리의 코끼리를 가지고 있는데 신

하들이 성안에서 기른다. 여기의 음식은 모두가 만족하는

데 해산물이 풍부하다. 바다에는 물고기가 넘치고 해마다, 

계절마다 물고기가 있다…

14세기 말부터 참파의 왕인 쩨봉응아는 전쟁을 좋아

하여 군대에만 투자하고 백성들의 삶을 돌보지 않았다. 

1361-1390년 기간 동안 참파왕은 15번 이상이나 대월

국을 공격했다. 1390년 쩨봉응아가 군을 이끌고 대월

313)　�Geoff. Wade, 「필리핀 조각의 참기원의 가능성에 대해」, 『JSEAS』 24, 
1993, pp.44-87.(하빅리엔, 「옛 참파왕국 및 동남아시아 지역 각국과의 
관계」, 역사학 박사 논문, 하노이, 2000.)

Các thương thuyền ngoại quốc đến buôn bán 

với cảng Thi Nại của Champa chủ yếu là Trung 

Hoa, Ấn Độ, Ả Rập, Malaysia, Java, Chân Lạp, 

Philippine, Đại Việt,... 

Thế kỉ 13-14, Champa áp dụng đường lối đối 

ngoại thân thiện với các quốc gia trong khu vực, 

tạo nên sự thịnh vượng, bình yên cho vương quốc. 

Trong đó, phải kể đến sự phát triển kinh tế biển, 

mở rộng thương mại với các nước, giữ mối quan 

hệ hữu hảo với các nước xung quanh, với Trung 

Quốc thường xuyên giữ mối quan hệ triều cống; 

với Đại Việt, vua Chế Mân đã kết hôn với công 

chúa Huyền Trân, dâng đất hai châu Ô-Lý cho 

nhà Trần; với Java, vua Chế Mân cũng lấy công 

chúa Tapasi đánh dấu sự liên minh giữa Champa 

với Đông Java; với Philippine, Champa đóng vai 

trò độc quyền trong thương mại với Philippine từ 

thế kỉ 10-13, tất cả những việc buôn bán với Trung 

Quốc đều thông qua Champa.313) Đặc biệt nguồn 

vàng mà người Chăm đã thu mua của Butuan 

(Philippine) trong giai đoạn này mà các thương 

nhân Trung Hoa không hề hay biết.

Có thể nói, chính nhờ hoạt động ngoại thương 

dẫn đến sự phồn thịnh cho vương quốc Champa. 

Kinh tế phát triển, các hải cảng được khai thác 

triệt để, với trung tâm là cảng Thi Nại ngay 

kinh thành, các vùng lân cận có Đại Chiêm-

Cù Lao Chàm, cảng Kẻ Thử ở phía bắc đầm Thi 

Nại, cảng Panduranga ở Phan Rang,..., cùng 

hệ thống tiểu cảng khác đều có hoạt động giao 

thương nhộn nhịp, hỗ trợ phát triển kinh thành 

Vijaya. Năm 1318-1324, tu sĩ dòng Phanxico là 

Odoride Bordenone theo chân tàu buôn đã ghé 

thăm Vijaya và nhận xét: “Có một tiểu quốc gọi 

313)　�Geoff. Wade, On the possible Cham Origin of Philippine scripts, 
JSEAS 24, 1993, pp.44-87. (Dẫn theo Hà Bích Liên, Quan hệ giữa 
vương quốc cổ Champa với các nước trong khu vực, Luận án 
Tiến sĩ Lịch sử, Hà Nội, 2000.)
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3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

국을 쳤을 때 쩐 왕조의 쩐캇쩐(Trần Khát Chân) 장

군이 참파군을 물리치고 쩨봉응아는 전사했다. 그 후 

참파왕들은 쿠테타를 일으키거나 왕위를 찬탈하고 계

속해서 대월국을 공격하였다. 

지속되는 전쟁으로 비자야의 경제는 점점 쇠퇴하였

고 티나이 무역항도 영향을 받아 무역 활동이 점점 약

화되었으며 아랍, 인도와 중국시장을 연결하는 중계항

의 역할을 잃어버렸다. 티나이항과 함께 꼰강 유역의 

시장과 항구들도 영향을 받아 상업활동이 약화되었다.

15세기 후반 레 왕조의 대월국은 매우 발전하여 참

파에 침략할 기회를 주지 않았다. 1471년 레타인똥은 

직접 군을 이끌고 참파의 수도로 쳐들어와 비자야는 베

트남의 영토로 귀속되어 호아이년(Hoài Nhơn)부가 되

었다. 그때 참파는 푸옌부터 빈투언까지의 땅이 남아 

있었다. 많은 참파인들이 뿔뿔이 흩어지고 일부만 남았

다. 베트남인은 점점 이곳으로 유입되었다.

레타인똥왕 시대에 베트남인은 호아이년부로 나날

이 많이 몰려오기 시작했다. 베트남인은 참파인과 함께 

이곳을 건설하고 발전시켜 나갔다. 옛 항구와 시장의 

일부는 계속 사용되었고 그 중에 꼰강 유역의 느억만 

항구 지역이 주된 상업의 중심지가 되었다. 

레타인똥왕 시대의 15세기 말 항구지도에 티나이 하

구는 느억만 하구로 표시되어있다.314) 깨트 하구는 티

나이 만과 연결되어 있었다. 깨트 하구에서 강을 따라 

느억만항까지는 약 8km이다. 느억만항은 15세기 말부

터 존재하였지만 이곳은 원래 베트남인과 참파인이 교

역할 때 사용하는 포구였다.

16세기 중엽 응우옌 군주가 당쫑 지역을 통치할 때 

개방정책으로 동아시아, 동남아시아, 서방의 외국상인

들을 불러들여 와서 교역하고 상업활동을 발전시키며 

참파 시대의 무역항을 계승하는 동시에 규모가 큰 무역

항을 건설하여 당쫑 지역의 무역로를 조직하였는데, 옛

314)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896.

là Champa, một xứ sở rất đẹp, cuộc sống ở đó 

rất thuận lợi và sung sướng. Vị vua hiện tại (vua 

Chế Anan) có đến 200 đứa con, cả trai và gái, 

vì ông ta có rất nhiều vợ và cung tần. Ông ta có 

riêng 11.000 con voi do tôi tớ trong thành chăm 

nuôi. Ăn uống ở đây thì thỏa thích vì có đủ loại 

cá biển. Biển chỉ có cá và cá, mỗi năm mỗi mùa 

một thứ cá...”

Từ cuối thế kỉ 14, vua Champa là Chế Bồng 

Nga rất hiếu chiến, chú trọng đầu tư cho quân 

đội mà không lo cho đời sống dân chúng. Từ năm 

1361 đến 1390, hơn 15 lần vua Chăm cho quân 

tấn công Đại Việt. Năm 1390, khi Chế Bồng Nga 

dẫn quân đánh Đại Việt, tướng Trần Khát Chân 

của nhà Trần đã chỉ huy đánh bại quân Champa, 

Chế Bồng Nga tử trận. Các giai đoạn sau, các vua 

Champa luôn xảy ra tình trạng lật đổ, tiếm ngôi 

và liên tục tấn công Đại Việt.

Do ảnh hưởng của chiến tranh liên miên, 

nền kinh tế Vijaya ngày càng kiệt quệ, thương 

cảng Thi Nại cũng bị ảnh hưởng, hoạt động giao 

thương dần suy yếu, mất đi vai trò là cảng trung 

tâm trung chuyển giữa thế giới Ả Rập, Ấn Độ và 

thị trường Trung Hoa. Cùng với Thi Nại, các bến 

chợ ven sông Côn đều bị ảnh hưởng, hoạt động 

thu gom hàng hóa bị suy giảm.

Từ nửa cuối thế kỉ 15, Đại Việt dưới triều Lê vô 

cùng phát triển, và không để cho Champa còn cơ 

hội đánh phá, năm 1471, vua Lê Thánh Tông đích 

thân đem quân đánh vào kinh đô Champa, Vijaya 

chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt, trở 

thành phủ Hoài Nhơn. Champa lúc đó còn phần 

đất từ Phú Yên đến Bình Thuận. Nhiều cư dân 

Chăm phiêu tán, một số ít vẫn ở lại. Người Việt 

cũng dần tụ cư về đây.

Dưới triều vua Lê Thánh Tông, người Việt dần 

kéo về phủ Hoài Nhơn sinh sống ngày càng đông. 

Người Việt cùng với người Chăm xây dựng và phát 
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3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

날 티나이 무역항과 가까운 느억만항을 발전시켰다.

느억만 무역항은 꼰강 지류[과거에는 하박(Hà Bạc)

이라고 부름]에 위치하며 오늘날 호아꽝[Hòa Quang, 

프억꽝(Phước Quang)]과 빈쑤옌[Vĩnh Xuyên, 프억호아

(Phước Hòa)], 안호아(An Hòa)촌에 속해 있다.

응우옌 군주는 빠르게 이 지역의 항구를 발전시켰는

데 예전부터 티나이 만의 중요성을 알고 있었기 때문이

다. 그는 고진(Gò Dinh)에 쩐푸(Trấn Thủ)궁을 세우

고 군대가 항구의 무역활동을 나서서 관리하게 했다. 

17세기 초 느억만 무역항은 전성기에 들어가게 되고 

당쫑과 호아이년부의 지역 산물이 개발되어 느억만 항

구거리에서 거래되는 상품이 되었다. 

참파인들은 티나이 무역항을 발전시키던 시절 사들

이던 상품을 그대로 유지하고 발전시켰다. 그들은 꼰강 

지류를 따라서 산간지역의 마을로 가서 산림지역의 값

비싼 상품을 구매했는데 주로 백단향, 기남, 고급목재, 

밀납, 코뿔소뿔, 상아, 벌꿀, 사인, 계피 등이었다.

꼰강 지류를 따라 많은 상품 집결지와 시장이 빈딘

성 서쪽 산간지역의 민족들과 연결되었고 철저하게 개

발되었다. 특히 안썬[An Sơn, 안케(An Khê)]시장은 

많은 연구가들에 의해 더없이 중요하다고 평가받는다. 

연구가 리 타나에 따르면 안케는 수세기동안 꾸이년의 

중요한 무역중심지로 바나족, 쟈라이족, 쪼로(Chơ ro)

족, 세당족과 꾸이년, 꽝응아이, 푸옌의 기타 소수민족

들과의 연결지점 이었다. 이곳은 스떵뜨렝캄보디아의 한 

주- 플레이꾸-빈딘-꾸이년을 연결하는 무역로였다.315) 

희귀한 임·토산물은 이 집결지에서 모아져서 느억만 무

역항으로 옮겨졌다.

17-18세기에 느억만 무역항이 있는 꾸이년부는 매

우 발전했다. 다양한 상품들이 선박이나 우마차를 통

해 운송되었다. 레꾸이돈의 『무변잡록』에 다음과 같이 

기록했다. 

315)　�리 타나, 응우옌응이 번역, 『당쪽 지역의 17-18세기 베트남 경제-사회
사』, 젊은 출판사, 1999, p.202.

triển nơi đây. Các bến cảng, chợ quán xưa một 

phần nào vẫn được tiếp tục sử dụng, trong đó có 

khu vực bến thuyền Nước Mặn bên sông Côn trở 

thành trung tâm buôn bán chính.

Trong bản đồ hải cảng cuối thế kỉ 15 thời vua 

Lê Thánh Tông, cửa biển Thi Nại xưa có tên gọi 

là cửa Nước Mặn.314) Cửa Kẻ Thử vẫn nối thông 

với đầm Thi Nại. Từ cửa Kẻ Thử đi theo con sông 

vào cảng Nước Mặn khoảng 8km. Có thể thấy, 

cảng Nước Mặn từ cuối thế kỉ 15 đã có rồi, nơi đây 

vốn đã là bến thuyền buôn bán của người Việt và 

người Chăm.

Từ giữa thế kỉ 16, chúa Nguyễn vào trấn thủ 

Đàng Trong, với chính sách cởi mở, kêu gọi các 

thương nhân ngoại quốc từ Đông Á, Đông Nam 

Á, phương Tây,... đến buôn bán, phát triển hoạt 

động thương mại, kế thừa các thương cảng thời 

Champa, đồng thời xây dựng một loạt thương cảng 

có qui mô, có tổ chức thương mại của vùng Đàng 

Trong, trong đó kế thừa và phát huy thương cảng 

Nước Mặn gần kề với thương cảng Thi Nại xưa.

Thương cảng Nước Mặn có vị trí bên các 

nhánh sông Côn (xưa gọi là Hà Bạc), nay thuộc 

các thôn An Hòa, Hòa Quang (Phước Quang) và 

Vĩnh Xuyên (Phước Hòa). Chúa Nguyễn đã nhanh 

chóng cho phát triển cảng ở khu vực này vì chúa 

đã thấy được tầm quan trọng của khu vực đầm 

Thi Nại từ trước. Chúa cho lập dinh Trấn Thủ ở 

Gò Dinh do quan võ đứng đầu để quản lý mọi 

hoạt động buôn bán tại bến cảng.

Đầu thế kỉ 17, thương cảng Nước Mặn bước vào 

thời kì thịnh vượng. Những sản phẩm địa phương 

của phủ Hoài Nhơn, của Đàng Trong đều được 

khai thác thành hàng hóa của phố cảng Nước Mặn.

Những mối hàng mà người Chăm thu mua từ 

314)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu dựa trên bản đồ hải cảng Việt 
Nam thế kỉ 15, sđd, bản đồ số 21.
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꾸이년 땅은 예로부터 얼마인지 모를 정도로 많은 쌀로 유

명했고 백단향과 기남 역시 그 수가 많기로 유명하며 제2

급으로 평가받았다 [제1급은 현 카인호아성에 속한 빈캉

과 지엔카인(Diên Khánh)지역].. 꾸이년부(俯)의 떤꽌

(Tân Quan), 터이푸(Thời Phú), 느억응옷(Nước Ngọt), 

느억만(Nước Mặn) 등 모든 곳에서 많은 제비집이 난다. 

응우옌 군주는 청주대(淸州隊)를 조직하여 제비집을 채취

하러 보냈다 

.. 교통수단에 대해서 꾸이년부(俯)의 선단은 93척으로 당

쫑땅이 제1위로 발전하였다 … 

꾸이년 땅에서는 산이나 동굴에서 말이 태어나고 말 떼 마

다 수백, 수천의 망아지가 있으며 어떤 말은 키가 2.5척이

나 되는 것도 있다. 그 지역 사람들은 말을 길들여 상품을 

싣고 푸옌으로 오고 여성들도 시장에 가거나 먼 길을 갈때 

주로 말을 타고 다닌다.316)

꾸이년의 많은 마을이 방직과 돗자리 짜기, 농기구 

단련으로 유명했다. 15-16세기에 북쪽 지역과 타인호

아-응에안 지역의 사람들이 당쫑으로 내려왔고 그 중에 

꾸이년 땅에 정착하여 사업을 일군 사람들도 있었다. 

프엉자인(Phương Danh), 안트엉(An Thường), 푸퐁

(Phú Phong)의 비단제품은 그때부터 전국으로 유명해

졌고 상인들에게 선호되어 다량으로 팔렸다.

느억만에서 활동하는 상인들은 매우 다양했다. 베

트남인은 농업에 종사하면서 수산물을 개발하고 상업

활동에도 참여했다. 안호아, 호아꽝[Hòa Quang, 프억

꽝(Phước Quang)]촌, 낌쑤옌(Kim Xuyên)촌, 흐우타

인(Hữu Thành)촌, 뚱쟌[Tùng Giản, 프억호아(Phước 

Hòa)]촌의 베트남인 거리가 매우 발전했는데 많은 집

이 부유했고 농사를 지으며 상품을 싣는 화물선과 어선

을 가지고 있었다.

많은 베트남인과 참파인 상인은 주변 시사에서 작게 

316)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.36, 100, 121, 125.

thời còn thương cảng Thi Nại được tiếp tục duy trì 

và phát huy. Họ theo các nhánh sông Côn mà lên 

các bản làng miền núi, thu gom những mặt hàng 

quý giá của núi rừng, chủ yếu vẫn là trầm hương, 

kì nam, gỗ quý, sáp ong, sừng tê, ngà voi, mật 

gấu, sa nhân, quế,...

Nhiều điểm tập kết hàng hóa, chợ phiên dọc 

theo các nhánh sông Côn kết nối với các dân tộc 

miền núi phía tây Bình Định được khai thác triệt 

để. Đặc biệt phải kể đến chợ An Sơn (An Khê) 

được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá vô cùng 

quan trọng. Theo nhà nghiên cứu Li Tana, An 

Khê là vị trí thương mại quan trọng của Qui Nhơn 

trong nhiều thế kỉ, có mối quan hệ với những 

người Bana, Gia Lai, Chơ ro, Sê Đăng và các dân 

tộc khác ở Qui Nhơn, Quảng Ngãi và Phú Yên. 

Đây là con đường nối Strung Treng - Pleiku - Bình 

Định - Qui Nhơn.315) Từ các điểm tập kết này, 

hàng hóa lâm thổ sản quí hiếm được thu gom đưa 

về thương cảng Nước Mặn.

Trong các thế kỉ 17-18, phủ Qui Nhơn nơi có 

thương cảng Nước Mặn phát triển mạnh mẽ. 

Hàng hóa đa dạng được vận chuyển bằng thuyền 

bè hoặc ngựa thồ. Phủ biên tạp lục của Lê Quý 

Đôn có viết: “Vùng đất Qui Nhơn từ xưa nổi 

tiếng thóc gạo nhiều không biết bao nhiêu mà 

kể,... trầm hương, kỳ nam nổi tiếng có nhiều, 

đứng loại thứ hạng (hạng nhất là ở Bình Khang 

và Diên Khánh, nay thuộc Khánh Hòa)”....“Phủ 

Qui Nhơn có Tân Quan, Thời Phú, Nước Ngọt, 

Nước Mặn đều có nhiều tổ yến. Chúa Nguyễn 

cho lập đội Thanh Châu đi thu gom tổ yến”... 

“Về phương tiện vận tải, đội ghe thuyền của phủ 

Qui Nhơn phát triển đứng đầu xứ Đàng Trong với 

93 chiếc”... “Ở xứ Qui Nhơn, ngựa sinh ở núi, ở 

315)　�Li Tana, Xứ Đàng Trong lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỉ 
17-18, sđd, tr.202.
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장사를 하면서 자주 지역주민들의 생필품을 거래했다. 

동시에 그들은 산간지역에서 상품을 모아 느억만항에 

집결시키는 주요 인력 자원이기도 했다. 베트남인과 참

파인이외에도 중국, 이탈리아, 포르투갈, 필리핀, 말레

이시아, 자바, 샴 등 여러 나라의 상인들도 무역 활동에 

참여했다.

1610년, 중국인은 고보이(Gò Bồi) 지역에 와서 살며 

상업 거리를 세워 느억만 항구가 나날이 발전하는데 기

여했다. 17세기 후반, 많은 명나라 중국인이 청나라에 

복종하지 않고 대월국으로 이주했는데 그 수가 점점 많

아졌다. 연구가 딘바호아(Đinh Bá Hòa)에 따르면 이 

중국인들의 일부는 느억만에 사업을 일구는 것을 간청

하여 짱빈안(Trang Vĩnh An)에 중국인 거주지를 세웠

으며 중국인이 200가구나 될 때도 있었다.317) 

그들은 땅을 사서 상점과 여인숙, 창고를 거리 양쪽

에 지어서 응오이(Ngói) 다리부터 시장의 주요 거리 양

쪽까지 이어지는 느억만 시장거리를 세웠으며, 사람들

은 포카익(Phố Khách, 객주거리)라고 불렀다. 그들은 

상인들과 항해자들의 신인 관제묘 사당과 마조(천후성

모) 사당을 세워 긴 항해 동안 평안을 기원했다.

느억만에서 오래 거주한 중국인 상인들 외에 다른 

외국상인들은 단기간만 머물고 상품이 다 팔리면 필요

한 물품을 사서 다른 항구로 떠났다.

많은 동남아시아 상선도 느억만 지역과 빈번한 무역

관계를 유지했는데 북 필리핀의 여송국과 말레이시아, 

인도네시아, 샴 등 이다.

B.P.Lafont에 따르면 15-18세기 남부지역의 다른 

항구와 비교해 비나이(Binai)항(꾸이년 티나이 만)과 

깜라인항은 서양과 말레이시아상선이 자주 거래하러 

왔다고 한다.318) 

포르투갈 사람들은 16세기부터 이 항구에 왔다. 그

317)　�딘바호아, 「중부지역 항구체계의 느억만의 역할과 위치」, 『중부지역 무
역항과 해상 실크로드-관계와 역할 세미나』, 호이안, 2017, p.353.

318)　�도방, 『17-18세기 투언꽝 지역 항구거리』, 투언호아출판사, 1996, 
p.155.

hang, mỗi đàn có hàng trăm, hàng nghìn con, có 

loài cao đến 2 thước 5 tấc. Người miền ấy nuôi 

dạy ngựa thuần thục chở hàng hóa đi Phú Yên. 

Đến đàn bà con gái đi chợ hay đi đuờng xa đều 

thường cưỡi ngựa.”316)

Nhiều làng nghề ở Qui Nhơn đã nổi tiếng với 

sản phẩm dệt tơ lụa, dệt chiếu, rèn nông cụ,... 

Từ thế kỉ 15-16, nhiều người ngoài bắc và dân ở 

Thanh Hóa, Nghệ An đã vào Đàng Trong, trong 

đó có vùng đất Qui Nhơn để lập nghiệp. Các 

sản phẩm tơ lụa Phương Danh, An Thường, Phú 

Phong,... từ đó nổi tiếng khắp nơi, được thương 

nhân ưa chuộng tìm mua số lượng lớn. 

Thành phần thương nhân buôn bán ở Nước 

Mặn rất đa dạng. Người Việt vừa tham gia làm 

nông nghiệp, khai thác thủy hải sản, vừa tham gia 

buôn bán. Khu phố người Việt ở thôn An Hòa, Hòa 

Quang (Phước Quang), Kim Xuyên, Hữu Thành, 

Tùng Giản (Phước Hòa) rất phát triển, nhiều nhà 

giàu có, vừa có ruộng đất làm nông, vừa có thuyền 

chở hàng hóa, hoặc thuyền đi đánh cá. 

Nhiều thương nhân người Việt và người Chăm 

tham gia buôn bán nhỏ ở các thị tứ xung quanh 

thường xuyên đến trao đổi hàng hóa để phục vụ 

cho nhu cầu sinh hoạt của người dân trong vùng. 

Đồng thời họ cũng là lực lượng chính tham gia vào 

hoạt động thu gom hàng hóa từ các khu vực miền 

núi đưa về tập kết ở cảng trung tâm Nước Mặn.

Ngoài người Việt và người Chăm còn có sự 

tham gia của các thành phần thương nhân người 

nước ngoài như người Hoa, người Ý, Bồ Đào Nha, 

Nhật Bản, Philippine, Malaysia, Java, Xiêm,...

Từ năm 1610, người Hoa đã đến khu Gò Bồi 

sinh sống và lập phố buôn bán, góp phần giúp 

cho cảng Nước Mặn ngày càng sầm uất. Từ nửa 

cuối thế kỉ 17, nhiều người Hoa của nhà Minh 

316)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.36, 100, 121, 125.
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들은 찌에우쩌우-프엉마이섬(꾸이년 만 맞은편에 있는 

섬)을 플로 캄비르라고 불렀다. 쿠인진[Quingin, 꾸이

년] 만은 대월국 해안에서 선박들에게 제일 좋은 대피

소였다.319) 

응우옌 군주가 대포에 매우 관심이 있어 많은 서양 

상선은 이 무기를 응우옌 군주에 팔았다. 1615년, 포르

투갈인 Jen de Croix은 응우옌 군주를 도와 후에에 대

포 생산시설을 만들었고 그것이 오늘날의 후에의 프엉

319)　Pierre Yves Manguin, 『베트남과 점성국 해안의 포르투갈인』, p.309.

không phục tùng triều Thanh (Trung Quốc), đã 

kéo sang đất Đại Việt sinh sống ngày càng đông. 

Theo nhà nghiên cứu Đinh Bá Hòa thì một phần 

lớn số người Hoa này đã xin được lập nghiệp ở 

Nước Mặn, họ lập nên Trang Vĩnh An, có lúc số 

người Hoa đông đến 200 hộ.317) Họ mua đất, dựng 

phố xá, thương điếm, quán trọ, nhà kho,... thành 

317)　�Đinh Bá Hòa, Vai trò, vị trí của Nước Mặn trong hệ thống cảng 
thị miền Trung, in trong Hội thảo khoa học quốc tế hệ thống 
thương cảng miền Trung với con đường tơ lụa trên biển - vai 
trò và các mối quan hệ, Hội An, 2017, tr.353.

Hình 109. Cầu Ngói ở Nước Mặn
그림 109. 응오이 다리
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득이다. 포르투갈인은 응우옌 군주의 환심을 샀고 그들

은 당쫑 지역의 항구에서 매우 순조롭게 거래했다.

1621년 Cristophoro Borri가 느억만에 와서 살며 

선교활동을 할 때 이곳의 번영에 대해 썼다.

우리는 코끼리의 등에 올라 수행원을 따라 느억만으로 갔

다. 이 지역은 길이가 약 3.2km이며 넓이는 약 2.4km에 

이른다…320) 

1778년 영국 동인도회사의 Charles Chapman이 

꾸이년에 와서 항구에 2척의 포르투갈 상선이 정박하

여 포르투갈인이 순조롭게 거래하는 것을 보았다. 

17세기 초반에 일본 선박이 당쫑의 응우옌 군주와 

자주 교역하였다. 일본의 주인선은 다낭, 호이안, 타인

하에서 집중적으로 상업활동을 하였는데 그때 느억만

항에 와서 물자를 가져갔다.

1778년 떠이썬 왕조가 응우옌 군주를 무너뜨렸다. 

응우옌냑(Nguyễn Nhạc)은 왕위에 올라 떠이썬 왕조

를 세우고 수도를 옛 참파의 보단(Đồ Bàn)성 자리에 

세우고 이곳을 황제성이라고 불렀다.

1778년 영국 동인도회사의 Charles Chapman이 

당쫑 지역에 왔다. 그는 식수를 구하기 위해 꾸이년만

에 닻을 내렸고 응우옌르(Nguyễn Lữ)에게 영접을 받

아 황제성의 응우옌 냑을 알현하게 되었다. Charles 

Chapman은 왕에게 벵갈의 영국 정부가 그를 파견하

여 당쫑과 우호통상관계를 맺게 하였다고 말했다. 응

우옌냑은 ‘그가 이전부터 영국인의 명성을 들어 자신의 

땅의 항구에 영국인들이 와서 교역을 하도록 기쁘게 허

락한다’고 했다.321)

Chapman은 당쫑땅의 산물 거래시 얻을 수 있는 이

익과 다른 나라 상단과 경쟁할 수 있는 이곳의 위치를 

320)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.100.

321)　�Charles B.Maybon, 응우옌트어히 번역, 『안남국의 유럽인들』, 세계출
판사, 2016, pp.109-110.

hai dãy phố, lập nên phố chợ Nước Mặn kéo dài 

từ Cầu Ngói đến khu chợ hai bên trục lộ chính, và 

nơi đây được gọi là Phố Khách. Họ xây dựng các 

nơi thờ cúng như Chùa Ông Quan Thánh Đế Quân, 

Chùa Bà Thiên Hậu thờ cúng tín ngưỡng của các 

thương nhân, người đi biển, cầu mong bình an cho 

những chuyến buôn bán đường dài trên biển.

Bên cạnh những nhóm thương nhân người Hoa 

định cư lâu dài ở Nước Mặn, nhiều thương nhân 

nước ngoài khác chỉ đến trong thời gian ngắn, 

chờ bán hết hàng rồi thu mua các loại hàng cần 

thiết và nhổ neo đi bến khác. 

Nhiều thương thuyền Đông Nam Á cũng giữ 

mối quan hệ buôn bán thường xuyên với Nước 

Mặn như là Lữ Tống ở bắc Philippine, Malaysia, 

Indonesia, Xiêm,... 

Theo B.P.Lafont cho biết, từ thế kỉ 15 đến 18, 

so với các cảng khác ở Nam Bộ thì cảng Binai (tức 

đầm Thi Nại-Qui Nhơn) và Cam Ranh, thuyền 

buôn phương Tây và Malaysia cùng một số nước 

khác đến buôn bán thường xuyên.318)

Những người Bồ Đào Nha đến hải cảng này từ 

rất sớm (thế kỉ 16). Họ gọi đảo Triều Châu-Phương 

Mai là Pulo Cambir - là hòn cù lao nằm đối diện 

với vịnh Qui Nhơn. Vịnh Quingin (Qui Nhơn) là 

nơi ẩn núp tốt nhất cho các tàu biển trên vùng bờ 

biển Đại Việt.319)

Do chúa Nguyễn rất chú ý đến súng đại bác, 

nên nhiều thương nhân phương tây buôn bán 

thứ vũ khí này cho chúa Nguyễn. Năm 1615, một 

người Bồ Đào Nha là Jen de Croix đã giúp chúa 

Nguyễn lập lò đúc súng đại bác ở Huế, hiện nay 

là phường đúc Huế. Người Bồ Đào Nha rất được 

lòng chúa Nguyễn nên họ buôn bán tại các bến 

318)　�Dẫn theo Đỗ Bang, Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ 17-18, 
Nxb Thuận Hóa, 1996, tr.155.

319)　�Pierre Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.309.
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보고 이곳에 최대한 빨리 상점을 개설할 것을 회사에 

요청했으나 그후 전쟁이 발발하여 이 계획은 실현되지 

못했다. 

18세기 엽 프랑스 상인 Pierre Poivre는 당쫑에 와

서 상황을 보고 견문록에 다음과 같이 썼다. 

꾸이년성에는 느억만이라고 부르는 무역항이 있는데 좋고 

안전하며 많은 상인들이 들어올 수 있지만 파이포(호이안)

에 비해서는 떨어지고 수도에서 너무 멀어 불편하다. 선장

들은 반드시 수도에 여러 번 가야 하는데 그곳까지는 6일

길이다.322)

느억만 시장거리는 일정한 상품을 전문적으로 취급

하는 거리가 있었는데 그 품목은 금, 은, 장신구, 중국 

약재, 비단, 장례용품, 폭죽, 도자기, 공예품, 책 등이며 

이 가게들의 이름은 오늘날까지도 이어진다.

느억만 시장은 장이 서는 날 제일 붐볐다. 그때 배들

이 항구에 정박하고 산간지역의 임·토산물을 실은 코끼

리와 말들은 주변 마을과 소항구에 넘쳐났다. 국내 상

인들의 상품과 외국상선의 상품, 동양과 서양의 다양하

고 모든 종류의 상품이 가게마다 가득 찼다.

느억만 지역의 우기에는 꼰강 지류에서 강물이 전 

지역으로 범람하는데 그때 배로 이루어지는 교역 활동

이 매우 활발했다. Cristophoro Borri는 이렇게 썼다.

9월, 10월, 11월에 비가 계속 오는데 특히 깨모이(Kẻ Mọi)

산에 온다. 비가 오면 전 지역에 강물이 범람하여 바다로 

흘러나가고 이렇게 육지와 바다가 하나가 된다. 15일에 한

번씩은 비가 3일간 그치지 않고 계속 이어지는데 이곳 사

람들은 모두 범람하여 홍수가 나길 기다린다. 물의 계절이 

오면 그들은 매우 기뻐하고 행복해하며 서로 얼싸안고 즐

거움의 소리를 지른다. 사람들은 필요한 모든 것을 살 수 

322)　�H.Cordier, 『코친차이나 묘사, 코친차이나의 삐에르 뽀아브르 여
행』.(도방, 『17-18세기 투언꽝 지역 항구거리』, 투언호아출판사, 1996, 
p.154.)

cảng ở Đàng Trong rất thuận lợi. 

Năm 1621, Cristophoro Borri đã viết về Nước 

Mặn khi ông đến đó sinh sống và truyền đạo, nơi 

đó đã rất phồn thịnh: “Chúng tôi leo lên lưng voi 

để cùng đoàn tùy tùng đi tới Nước Mặn, một địa 

điểm dài chừng 2 dặm và rộng tới 1,5 dặm...”320)

Năm 1778, người của Công ty Đông Ấn Anh là 

Charles Chapman đến Qui Nhơn thấy ở bến cảng 

có hai thương thuyền Bồ Đào Nha đang đậu, và 

người Bồ Đào Nha vẫn buôn bán rất thuận lợi.

Đầu thế kỉ 17, tàu thuyền Nhật Bản thường 

xuyên buôn bán với chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 

Thuyền Châu Ấn của Nhật thường buôn bán tập 

trung ở Đà Nẵng, Hội An, Thanh Hà, trong đó có 

ghé đến Nước Mặn thu gom hàng hóa.

Năm 1778, nhà Tây Sơn đánh bại chúa Nguyễn. 

Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế của triều đại 

Tây Sơn, xây dựng kinh đô tại vị trí thành Đồ 

Bàn xưa của Champa, nơi đây được gọi là thành 

Hoàng Đế.

Năm 1778, Công ty Đông Ấn của Anh cử 

Charles Chapman vào Đàng Trong. Ông buông 

neo trong vịnh Qui Nhơn để lấy nước ngọt và 

được Nguyễn Lữ đón tiếp đưa ông đi gặp Nguyễn 

Nhạc ở thành Hoàng Đế. Charles Chapman đã nói 

là ông được chính quyền Anh ở Bengale phái sang 

xin đặt quan hệ buôn bán và hữu nghị với Đàng 

Trong. Nguyễn Nhạc đáp lại rằng ông đã từng 

nghe tiếng tăm của người Anh và ông sẽ rất vui 

mừng cho phép họ tới buôn bán trong các cảng 

của xứ mình.321)

Chapman đã nhìn ra được những lợi nhuận 

buôn bán sản vật ở Đàng Trong, lại thấy được vị 

trí ở đây có thể cạnh tranh với các thương đoàn 

nước khác nên đã đề nghị Công ty nên thành lập 

320)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.100.

321)　�Charles B. Maybon, Những người châu Âu ở nước An Nam, 
Nguyễn Thừa Hỷ dịch, Nxb Thế giới, 2016, tr.109-110.
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있는데 이는 이 3일동안 홍수가 모두가 모든 지역으로 배

를 타고 쉽게 갈 수 있는 길을 만들어주기 때문이다. 이 시

기에 사람들은 시장을 여는데 지역에서 제일 유명한 시장

들이 열리고 이때 시장에 모여든 사람들은 1년 중 그 어느 

때보다 많다.323)

18세기부터 느억만항과 깨트 하구부터 꾸이년만의 

수많은 포구, 소항구가 꼰강, 하타인강의 지류인 고보

이(Gò Bồi), 쯔엉욱(Trường Úc), 안타이(An Thái), 덥

다(Đập Đá), 고강(Gò Găng), 쩌진(Chợ Dinh), 까인

항(Cảnh Hàng), 다이안(Đại An), 푸퐁(Phú Phong), 

빈타인(Vĩnh Thạnh), 안케(An Khê)강으로로 연결되

어 있었는데 이 모두가 느억만항에 상품을 모으고 소비

하고 중계하는 역할을 돕는 위성항이었다.

느억만 지역에서 이루어진 발굴조사 결과 이곳에

서 중국 도자기와 일본의 히젠 도자기, 중국의 금속화

폐와 떠이썬, 응우옌 왕조시대 베트남의 화폐가 발견

되었다. 또한 중국인 상인들의 신을 모신 관제묘 사당

과 마조 사당의 흔적이 매우 뚜렷하여 이 모든 것은 

17-18세기 느억만 무역항이 무역활동에서 최고로 번

성했던 시기였음을 보여준다. 비록 느억만이 수도인 

후에에서 멀어 동시대의 호이안항이나 타인하항 만큼 

발전하지는 못했지만 느억만항은 오랜 기간 동안 서부 

고원지대와 꾸이년부의 국내무역에 중요한 역할을 담

당했다.

18세기 말부터 깨트 하구는 고보이강과 꼰강의 퇴적

토가 흘러와 티나이 만 위쪽과 강 연결지점 쪽에 쌓이

게 된다. 배가 느억만항으로 들어올 수 없자 다른 새로

운 항구가 이를 대신하게 된다. 고보이는 이전에 느억

만 항구를 지원하던 근처의 작은 포구였는데 지금은 점

차 상업의 중심지가 되어가고 있었다. 고보이 시장에서 

장이 서는 날의 분위기는 매우 활기찼다. 

323)　�Cristophoro Borri, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『1621년 당쫑 지역』, 호찌
민시출판사, 1998, p.20.

thương điếm ở đây càng sớm càng tốt, nhưng sau 

đó có chiến tranh nên kế hoạch này không thực 

hiện được.

Giữa thế kỉ 18, lái thương người Pháp là Pierre 

Poivre đã đến Đàng Trong xem xét tình hình buôn 

bán, ông đã viết trong bản tường trình: “Tại tỉnh 

Qui Nhơn có một thương cảng khác gọi là Nước 

Mặn, là một cảng tốt, an toàn, được thương nhân 

lui tới nhiều nhưng kém hơn Faifo, lại không 

thuận tiện vì quá xa kinh thành mà các thuyền 

trưởng thì nhất thiết phải đi đến kinh thành nhiều 

lần và phải đi ròng rã 6 ngày đường.”322)

Phố chợ Nước Mặn gồm các dãy phố chuyên 

bán một loại hàng hóa nhất định, như vàng bạc 

và đồ trang sức, thuốc bắc, hàng tơ lụa, hàng mã, 

hàng pháo, hàng gốm sứ, hàng mỹ nghệ, hàng 

sách,... cùng những cái tên hàng quán vẫn còn 

đến ngày nay.

Chợ Nước Mặn tấp nập nhất vào ngày chợ 

phiên. Lúc đó, tàu thuyền đậu kín bến, voi ngựa 

chở hàng hóa lâm thổ sản từ miền thượng, từ 

các thị tứ, tiểu cảng xung quanh. Hàng hóa của 

thương nhân trong nước, của tàu thuyền nước 

ngoài, hàng hóa phương đông, phương tây đa 

dạng, đủ thứ trong các hiệu buôn.

Ở khu vực Nước Mặn, vào mùa mưa, nước từ 

các chi lưu sông Côn đổ về gây ngập cả vùng, 

những lúc này sinh hoạt buôn bán giao thông 

bằng thuyền ghe rất tích cực. Cristophoro Borri đã 

viết: “Vào thàng chín, mười và mười một có mưa 

liên tục, nhất là miền núi Kẻ Mọi. Do đó nước lũ 

tràn về ngập khắp xứ, đổ ra biển, như thể đất liền 

và biển chỉ còn là một. Cứ mười lăm ngày lại có 

một trận nước lụt kéo dài 3 ngày.... Mọi người ở 

đây đều mong nước lũ. Khi thấy mùa nước tới họ 

322)　�H.Cordier, Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine, description 
de la Cochinchine. (Dẫn theo Đỗ Bang, Phố cảng vùng Thuận 
Quảng thế kỉ 17-18, sđd, tr.154.)
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rất vui mừng, thích thú, ôm nhau hò hét vui vẻ 

... Người ta có thể sắm sửa đủ mọi thứ cần dùng, 

vì trong 3 ngày này, nước lụt làm cho người ta có 

thể đi lại khắp nơi bằng thuyền dễ dàng. Người ta 

dành thời gian này để họp chợ, những chợ phiên 

có tiếng nhất trong xứ, số người đến họp chợ 

trong dịp này đông hơn bất kì buổi họp chợ nào 

khác trong năm.”323)

Từ thế kỉ 18, kết nối với cảng Nước Mặn là một 

loạt bến thuyền, tiểu cảng trải dài từ cửa Kẻ Thử 

vào tới vịnh Qui Nhơn và các chi lưu sông Côn 

và sông Hà Thanh như Gò Bồi, Trường Úc, An 

Thái, Đập Đá, Gò Găng, Chợ Dinh, Cảnh Hàng, 

Đại An, Phú Phong, Vĩnh Thạnh, An Khê,... đều là 

các bến cảng vệ tinh, chợ phiên hỗ trợ trong việc 

thu gom, trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa cho 

trung tâm cảng Nước Mặn. 

Qua kết quả các cuộc khảo sát, khai quật tại 

Nước Mặn, phát hiện được gốm sứ Trung Quốc, 

gốm Hizen của Nhật Bản, tiền kim loại của Trung 

Quốc, tiền của Việt Nam thời Tây Sơn, Nguyễn,... 

ngoài ra, di tích chùa Ông và chùa Bà của các 

thương nhân người Hoa vẫn còn rất rõ, tất cả đều 

cho thấy một thời phồn thịnh trong giao thương 

buôn bán của thương cảng Nước Mặn vào thế 

kỉ 17-18. Cho dù Nước Mặn xa kinh thành Huế, 

không sầm uất như cảng Hội An hay cảng Thanh 

Hà cùng thời, song Nước Mặn đã có vị trí quan 

trọng trong nội thương của phủ Qui Nhơn và vùng 

Tây Nguyên trong một thời gian dài.

Từ cuối thế kỉ 18, cửa Kẻ Thử bắt đầu bồi cạn, 

phù sa của sông Gò Bồi - sông Côn bị lắng tụ 

phía trên đầm Thi Nại và ngay gần cửa sông. Ghe 

thuyền không vào được Nước Mặn, nhu cầu hàng 

hóa cần có một bến mới thay thế, và Gò Bồi vốn 

trước đã là một bến cảng nhỏ gần kề hỗ trợ cho 

323)　Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, sđd, tr.20.
Hình 110. Di tích chùa Ông và Chùa Bà ở Nước Mặn
그림 110. 느억만 관제묘 터와 천후성모 사당
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고보이는 큰 항구가 아니라 프억호아(Phước Hòa)

촌, 뚱쟝(Tùng Giảng) 마을의 상업포구이다. 포구는 

배가 화물을 운반하기 편하도록 돌로 지어졌다. 포구 

위에는 베트남인과 중국인의 시장과 가게가 있고 인도

인의 가게도 몇몇 있었다.324)

19세기 말 화인 상인이 춘화회관을 건설했는데 고보

이의 상인들이 신을 모시는 관제묘사당으로 부르기도 

했다.

19세기에 와서 바다의 퇴적물 충적이 갈수록 많아졌

324)　�도방, 『17-18세기 투언꽝 지역 항구거리』, 투언호아출판사, 1996, 
pp.162-163.

Nước Mặn thì giờ đây đã dần trở thành trung tâm 

giao thương chính. Chợ Gò Bồi cũng đông đúc vào 

ngày chợ phiên. 

Gò Bồi không phải là một thương cảng lớn, nó 

chỉ là một bến thuyền buôn bán thuộc thôn Tùng 

Giảng, xã Phước Hòa. Bến được xây dựng bằng 

đá cho ghe thuyền dễ vận chuyển hàng hóa. Trên 

bến có chợ, hiệu buôn của người Việt, người Hoa 

và một số cửa hàng của người Ấn Độ.324)

Cuối thế kỉ 19, nhóm thương nhân người Hoa 

324)　�Dẫn theo Đỗ Bang, Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ 17-18, 
sđd, tr.162-163.

Hình 111. Bến Gò Bồi
그림 111. 고보이 포구
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고 배들은 깨트 하구의 개천을 따라 들어올 수 없게 되

었다. 찌에우쩌우산맥이 티나이 만을 둘러싸서 티나이 

만의 남쪽 문으로만 출입할 수밖에 없었다. 느억만 무

역항은 고보이항과와 함께 교역 활동의 수명을 다하였

고 상인들의 상업 중심지는 티나이 만 남쪽 꾸이년항으

로 옮겨갔다.

19세기 이전에 꾸이년 하구는 쟈(Giã, 찧다, 때리다, 

해체하다) 하구로 불렸는데 이 지역에서는 사람들이 그

물을 이용한 어업에만 종사하고 매일 고기잡이 배만 출

입했기 때문이다.베트남에서는 고기를 잡을 때 고기를 때려

잡다라고 표현함

꾸이년 지역의 상품거래와 소비수요 때문에 이 시기

의 가장 이상적인 조건을 갖춘 곳은 꾸이년 항구였다. 

이때 티나이 만 남쪽 꾸이년의 도시와 항구는 매우 빠

르게 발전했다.

티나이 만 해안의 바익당 거리에는 화인과 베트남인

의 가게가 빠르게 형성되었고 중국인의 사당과 회관도 

새롭게 건설되었는데 1837년 관제묘사당이 꾸이년에 

세워졌다.

1876년에는 프랑스와 응우옌 왕조의 꾸이년 통상조

약이 체결되었고 기술력 있는 상품 운송수단은 꾸이년

항을 나날이 발전하게 만들었다.

cũng đã cho xây Hội quán Xuân Hòa, còn gọi là 

chùa Ông thờ Quan Thánh cho tín ngưỡng thờ 

cúng của thương nhân ở Gò Bồi.

Đến thế kỉ 19, hiện tượng biển bồi tụ ngày càng 

mạnh, tàu thuyền không thể theo con lạch từ biển 

vào Kẻ Thử. Dãy núi Triều Châu đã bao bọc lấy 

đầm Thi Nại, tàu thuyền chỉ có thể vào một cửa 

phía nam đầm Thi Nại. Thương cảng Nước Mặn 

cũng như Gò Bồi kết thúc hoạt động giao thương. 

Các thương nhân chuyển về trung tâm cảng Qui 

Nhơn phía nam đầm Thi Nại. 

Trước thế kỉ 19, cửa Qui Nhơn vẫn được gọi là 

cửa Giã, tức là chỉ có nghề chài lưới, ghe thuyền 

đánh cá ra vào hàng ngày.

Với nhu cầu buôn bán, tiêu thụ hàng hóa của 

vùng Qui Nhơn, thì địa điểm lý tưởng nhất lúc 

này chính là cảng biển Qui Nhơn. Lúc này đô thị 

Qui Nhơn với cảng Qui Nhơn phía nam đầm Thi 

Nại phát triển vô cùng nhanh chóng.

Trên đoạn đường Bạch Đằng bên bờ đầm Thi 

Nại, các hiệu buôn của người Hoa, người Việt 

nhanh chóng được hình thành, đền chùa, hội 

quán của người Hoa cũng được xây dựng mới. 

Năm 1837, đền Quan Thánh được xây dựng tại 

Qui Nhơn.

Từ năm 1876, người Pháp đã kí với triều Nguyễn 

hiệp ước thông cửa Qui Nhơn. Các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa kỹ thuật cao đã làm cho 

cảng Qui Nhơn ngày càng thịnh vượng.
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끄어트(Cửa Thử)는 까익

트(Cách Thử), 깨트(Kẻ Thử)

라고도 불린다. 응우옌 군주시

대에는 이곳을 해진으로 삼아 

냐피엔(Nha Phiên)해진이라 

부르고 이곳에 해진 관리소를 

세웠다.325) 깨트는 티나이 만의 남쪽과 연결되어있다.

까익트라는 명칭은 아주 오래된 기원이 있는데 이곳

은 오가는 배로 무척 붐볐었다. 사방에서 온 상인들이 서

로 교역할 뿐 아니라 황천(저승)사람들도 와서 물건을 사

갔다. 이승 사람들은 이 사실을 모른 채 물건을 팔고 돈

을 받았지만 하루 종일 번 돈을 집에 가져가서 열어 다시 

세어보면 모두 종이로 된 돈이었던 것이다. 이런 손해를 

피하고자 사람들은 진짜 돈을 구별하는 방법(Cách thử, 

cách 방법, thử 시험, 구별하다)을 생각해낸다. 물 항아리 하

나를 구해서 돈을 그곳에 집어넣고 가라앉는 돈은 진짜 

돈이며 뜨는 돈은 방마 돈(Vàng mã, 베트남 사람들의 문화

에서 죽은 사람들이 쓰는 화폐), 종이로 만들어졌으며 제삿

날에 태워 저승으로 보낸다. 인 것을 구별했다. 사람들이 

이렇게 돈을 구별하는 방법을 써서 이 하구는 까익트구별

하는 방법라는 이름이 생겼다. 

계축(癸丑, 1793)년에 응우옌아잉의 군대가 까익트 

하구로 들어와 누이바(Núi Bà)의 깐즈엉(Càn Dương)

진을 공격하였다. 그러나 하지만 떠이썬 왕조가 멸망한 

후 이 하구는 퇴적물로 덮였다.

325)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.49.

Cửa Thử còn gọi là 

Cách Thử, Kẻ Thử. Thời 

chúa Nguyễn cũng coi đây 

là một hải tấn, mệnh danh 

là Nha Phiên hải tấn, có 

thủ sở đóng ở đây.325) Kẻ 

Thử lưu thông với đầm Thị Nại ở phía nam.

Tên gọi Cách Thử có nguồn gốc từ xa xưa, nơi 

đây ghe thuyền ra vào tấp nập. Việc buôn bán 

rất thịnh. Chẳng những chỉ có thương gia bốn 

phương giao dịch với nhau, mà người cõi âm 

cũng đến mua hàng hóa. Người trần không biết, 

bán hàng lấy tiền, nhưng tiền thâu được khi đem 

về nhà mở ra đếm lại, thì thấy toàn giấy tiền vàng 

bạc. Để khỏi bị thiệt thòi người ta mới bày ra cách 

thử tiền: Lấy một chậu nước bỏ tiền vào, đồng 

nào chìm tức là tiền thiệt, đồng nào nổi là tiền 

vàng mã. Nhân cách thử tiền ấy mà cửa biển lấy 

tên là Cách Thử.

Năm Quí Sửu (1793) quân Nguyễn Ánh đã vào 

cửa Cách Thử rồi lên đánh đồn Càn Dương ở Núi 

Bà. Nhưng sau khi nhà Tây Sơn bị diệt thì cửa 

biển bị lấp.

325)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.49.

Hình 112. Dấu tích Cửa Thử
그림 112. 끄어트 하구 터

2) Cảng Cửa Thử 2) 끄어트 항구
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땀꽌 하구는 빈딘성 호아

이년현에 있다. 이 하구는 빈

데(Bình Đê) 고개가 바다로 

뻗어있어 산맥으로 둘러 쌓

여있다. 이 산맥은 이전에 낌

봉(Kim Bồng)산으로도 불렸

다. 그래서 땀꽌 하구는 낌봉 하구로도 불린다.

이곳은 참파-대월국 시대에 인구가 많은 지역이었

다. 참파인들은 농업에 종사하며 작물을 심고 가축을 

기르고 수산물과 임산물을 개발하여 지역경제를 상당

히 잘 발전시켰다.

15세기 옛 항구지도에 따르면 땀꽌 하구는 큰 하구

로 벤꽌(Bến Quan)이라는 이름으로 불렸으며 북쪽 바

다를 막아주는 가인가(Gành Gà)산이 있었다. 로개[Lô 

Ghe, 떤꽌(Tân Quan)강]강과 송몬(Song Môn)강[호아

이썬(Hoài Sơn)과 호아이쩌우(Hoài Châu)산의 천으

로 흘러나오다 합류]은 랑즈엉(Rạng Dương)만으로 들

어가서 벤꾸안 하구로 흘러나간다.326)

326)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896, p.58.

Cửa Tam Quan ở huyện 

Hoài Nhơn, Bình Định. 

Nó được che chắn bởi dãy 

núi từ đèo Bình Đê vươn 

ra biển. Dãy núi này ngày 

trước còn có tên là núi 

Kim Bồng, vì vậy cửa biển Tam Quan còn có tên 

là cửa Kim Bồng. 

Đây là khu vực quần cư đông đúc từ thời Cham 

Pa đến Đại Việt. Người dân Champa đã làm nông 

nghiệp, cấy trồng, chăn nuôi, khai thác các nguồn 

thủy hải sản, lâm sản, phát triển kinh tế địa 

phương khá tốt.

Theo bản đồ hải cảng cổ thế kỉ 15, cửa Tam 

Quan là cửa biển lớn, có tên là cửa Bến Quan, có 

mũi Gành Gà chắn ngoài khơi phía bắc. Các sông 

Lô Ghe (sông Tân Quan) và sông Song Môn (hợp 

lưu từ các suối trên núi Hoài Sơn và Hoài Châu) 

đổ vào đầm Rạng Dương thông ra biển qua cửa 

Bến Quan.326)

326)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, tr.58.

Hình 113. Cửa Tam Quan
그림 113. 땀꽌 하구

3) �Thương cảng 
Tam Quan

3) 땀꽌 무역항
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두 개 강이 합쳐져 큰 물량이 들어와 땀꾸안 하구의 

물은 매우 깊고 중형 선박이 오가고 정박하기에 이상적

인 지형이다.

당나라 정원(貞元) 시대(785-804) 재상이며 지리학

자인 가담의 「광주통해지도」에서 중국 광주에서 아랍

제국의 바그다드까지의 무역로를 묘사하고 후에 『신당

서지리지』에서 보충하였다. 

광주에서 322km를 가면 덤몬(Đồn Môn)산이 나오는데, 

2일을 가면 끄우쩌우(Cửu Châu)섬이고 2일을 가면 뜨엉

(Tượng)섬이며 3일을 가면 찌엠벗라오, 2일을 가면 랑썬, 

하루를 가면 몬독, 하루를 가면 꼬닷국, 반나절을 가면 본

다랑주, 2일을 가면 꾸언돗롱섬이며 또 5일을 가면 넓이가 

160km인 해협(말라카)에 도착한다…327)

이와 같이 이 무역로의 배들이 쉬어가는 곳에 옛 참

파왕국에 속한 6개의 항구가 있었는데 찌엠벗라오(꾸

라오짬), 랑썬(가인가-땀꽌), 몬독(떤쩌우, 꾸이년), 꼬

닷국(카우타라), 본다랑주(판두랑가), 꾸언돗롱산(꼰

론, 꼰다오, 플로 콘데라)이다. 꾸라오짬에서 꾸이년으

327)　『신당서지리지』 권43, 지33하, 지리7하. 

Do nhận lượng nước lớn từ hai con sông hợp 

lại nên nước ở cửa Tam Quan rất sâu, là địa hình 

lý tưởng cho tàu thuyền có trọng tải cỡ vừa ra vào 

neo đậu thuận lợi.

Trong cuốn Quảng Châu thông hải di đạo 

của Giả Đam là tể tướng kiêm nhà địa lý học 

đời Trinh Nguyên nhà Đường (785-804) đã mô tả 

tuyến hải trình giao thương từ Quảng Châu đến 

kinh đô Baghdad của đế quốc Ả Rập, sau này Tân 

Đường thư - Địa lý chí đã bổ sung: “Từ Quảng 

Châu đi 200 dặm đến núi Đồn Môn, 2 ngày đến 

hòn Cửu Châu, 2 ngày đến hòn Tượng, 3 ngày 

đến Chiêm Bất Lao, 2 ngày đến Lăng Sơn, 1 ngày 

đến Môn Độc, 1 ngày đến Cổ Đát quốc, nửa ngày 

đến châu Bôn Đà Lãng, hai ngày đến núi Quân 

Đột Lộng, lại đi 5 ngày đến eo biển rộng 100 dặm 

(Mallacca)...”327)

Như vậy, địa điểm tàu thuyền phải dừng trong 

tuyến hải trình này có 6 bến cảng thuộc vương 

quốc Champa xưa, đó là Chiêm Bất Lao (Cù Lao 

Chàm), Lăng Sơn (Gành Gà-Tam Quan), Môn Độc 

327)　Tân Đường thư, quyển 43, Chí 33 hạ, Địa lý 7 hạ.
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로 가는 구간 중간에 랑썬이 있는데 계산해보면 꾸라

오짬에서 배로 2일을 가면 랑썬에 도착하고, 랑썬에서 

배로 하루를 가면 꾸이년에 도착하니 주요 지점은 땀

꽌이고, 랑썬은 바로 낌봉 산맥의 가인가(Gành Gà) 

곶일 것이다. 

땀꽌 하구는 8-9세기부터 바다를 오가는 배들이 식

수와 땔감을 얻고 폭풍을 피해 쉬는 휴게소였다고 할 

수 있다.

11-15세기 수도 짜반(Chà Bàn)의 형성과 발전과 더

불어 참파인의 하구는 철저하게 개발되었다.

대월국의 영토가 될 때까지 이 하구들은 여전히 상

업과 국방을 위해 관심을 받았다.

지형적 이점으로 땀꽌 하구는 폭풍을 피하고 식수와 

땔감을 얻는 곳일 뿐 아니라 티나이 중심항과 수도 짜

반에 상품을 모으고 중계하고 공급하는 역할도 담당했

다. 땀꽌강과 몬강을 따라 산간지역 사람들이 개발한 

(Tân Châu, Qui Nhơn), Cổ Đát quốc (Kauthara), 

châu Bôn Đà Lãng (Panduranga), núi Quân Đột 

Lộng (Côn Lôn, Côn Đảo, Pulo Condero). Trong 

đó, địa điểm Lăng Sơn ở giữa đoạn đường từ Cù 

Lao Chàm đến Qui Nhơn nếu tính theo cung 

đường từ Cù Lao Chàm đi thuyền 2 ngày đến Lăng 

Sơn, từ Lăng Sơn đi thuyền một ngày đến Qui 

Nhơn, thì địa điểm hợp lý chính là cửa biển Tam 

Quan, Lăng sơn ở đây có lẽ là mũi nhọn Gành Gà 

của dãy Kim Bồng.

Có thể nói, cửa Tam Quan từ thế kỉ 8-9 đã là 

một điểm dừng chân tránh gió bão và lấy nước 

ngọt, củi khô cho tàu thuyền đi biển. 

Từ thế kỉ 11 đến 15, cùng với sự hình thành và 

phát triển của kinh thành Chà Bàn, các cửa biển 

của người Champa đều được khai thác triệt để. 

Cho đến khi có sự chuyển giao trở thành lãnh 

thổ Đại Việt, các cửa biển này vẫn được chú 

Hình 114. Thương cảng Tam Quan
그림 114. 땀꽌 무역항
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백단향, 기남, 밀랍 등의 산지 특산품이 참파인, 베트남

인에게 거래되었고 땀꽌항으로 옮겨지거나 꾸이년항에 

모였다.

상업활동을 하는 상인들은 주로 베트남인과 참파인

이었다.

18세기에 와서 중국인-명향인이 이곳에 와서 호아꽝

(Hòa Quang)거리를 세웠는데 현재 호아이년, 북땀꽌

에 속한 곳이다. 화인은 빠르게 땀꽌항 상업활동 발전

의 동력이 되었다. 

포르투갈인의 항구 지도를 보면 16-18세기에 그들은 

사(Sa)-호이(Hoi) 곶에 위치하며 떤꽌(Tân Quan)강이 

바다로 흘러가는 곳에 있는 항구를 떤꽌항이라고 불렀

다. 중국 상인의 상선이 수시로 이곳에 와서 거래를 했

다. 그러나 이 상선들은 항구의 바로 앞부분까지는 들

어올 수가 없었는데, 항구의 수심이 깊지 않았기 때문

이다. 포르투갈의 선박도 이곳에 걸려 6일 밤낮을 움직

trọng quan tâm vấn đế an ninh cũng như kinh tế 

thương mại.

Với sự thuận lợi về địa hình, cửa Tam Quan 

không chỉ là nơi neo đậu tránh gió bão, lấy nước 

ngọt, củi khô, mà nó còn có vai trò thu gom, 

trung chuyển hàng hóa, cung cấp sản phẩm cho 

cảng trung tâm Thi Nại và kinh đô Chà Bàn. Theo 

hai con sông Tam Quan và Song Môn, các sản 

phẩm trên rừng như trầm hương, kỳ nam, sáp 

ong,.. được người miền núi khai thác mang trao 

đổi với người Champa, người Việt và đưa về cảng 

Tam Quan, hoặc tập trung đưa về cảng trung tâm 

Qui Nhơn. 

Thương nhân tham gia vào hoạt động buôn bán 

chủ yếu là người Việt, người Chăm.

Đến thế kỉ 18, nhóm người Hoa-Minh Hương 

đã đến đây lập Hòa Quang phố, nay thuộc Tam 

Quan Bắc, Hoài Nhơn. Người Hoa đã nhanh 
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이지 못했다. 그래서 중소형 선박만 상품 거래를 할 수 

있고 돛이 2개인 거룻배는 항구로 들어올 수 있었다.328)

땀꽌은 꽤 큰 무역항으로 하구에서부터 선박들이 들

어와 정박할 수 있는 선착장이 매우 많았다. 이에 참파 

왕조부터 대월국까지 철저하게 개발되었다. 이곳은 8-9

세기에 중국에서 아랍, 페르시아를 오가는 상선들의 중

요 정거장 중 하나였다.

오늘날 땀꽌 하구에서 만까지 선박들이 정박할 수 

있는 많은 선착장이 있으며 이곳의 대부분은 지역 어선

들이며 해산물을 사고팔기에 매우 붐비고 있다. 

해안에는 고래 신을 숭배하던 사당의 유적이 있는

데 참파 시대 바닷사람들의 신앙이 오늘날 베트남인에

게도 이어져서 고래 신을 숭배하며 바다로 나갈 때 순

조롭기를 빌고 있다.

328)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동장박출판사, 파리, 1972, pp.208-209.

chóng trở thành lực lượng buôn bán tích cực tại 

cảng Tam Quan.

Theo tư liệu bản đồ hải cảng của người Bồ Đào 

Nha, từ thế kỉ 16-18, họ gọi cảng Tân Quan ở vị 

trí mũi đất Sa-Hoi, nơi có con sông Tân Quan đổ 

ra cửa biển. Tại đây, các tàu buôn biển từ Trung 

Hoa đến đó thường xuyên để trao đổi hàng hóa. 

Tuy nhiên các tàu này không thể vào tận hải cảng 

được vì thiếu độ sâu mực nước trong cảng. Tàu đi 

biển của Bồ Đào Nha cũng từng bị mắc cạn ở đây 

trong 6 ngày đêm. Vì vậy, việc trao đổi hàng hóa 

thường được chuyển theo các tàu thuyền cỡ trung 

hoặc nhỏ, loại tàu chỉ có 2 cột buồm, tàu sà lan 

thì vào được trong cảng.328)

Có thế thấy, Tam Quan chính là một thương 

cảng khá lớn, từ cửa biển đi vào có rất nhiều bến 

bãi tàu thuyền có thể neo đậu. Nó luôn được các 

vương triều Champa cho đến Đại Việt khai thác 

triệt để. Đây chính là một điểm quan trọng trong 

những tuyến dừng chân của thuyền buôn giữa 

Trung Hoa với Ả rập, Ba Tư từ thế kỉ 8-9. 

Hiện nay, từ cửa Tam Quan đi vào vịnh có rất 

nhiều bến bãi cho tàu thuyền neo đậu, phần lớn 

là tàu cá địa phương và các tỉnh đến mua bán hải 

sản vô cùng nhộn nhịp.

Giáp bờ biển là di tích đền thờ Cá Voi, là tín 

ngưỡng của những người đi biển từ thời Champa, 

ngày nay được người Việt tiếp nhận, thờ cúng, cầu 

mong cho những chuyến đi biển thuận lợi.

328)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, bản dịch Đào Trọng Lũy, Nxb 
Trường Bác cổ Viễn Đông, Paris, 1972, tr.208-209.
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하라 하구는 짜오(Trà Ổ) 

석호(만)를 통과하는 하구이

다. 짜오 석호는 푸미현의 미

탕(Mỹ Thắng), 미러이(Mỹ 

Lợi), 미득(Mỹ Đức), 미토

(Mỹ Thọ) 마을에 있으며 민

간에서는 바우방(Bàu Bàng)이라 불렀다. 옛날 바우방

은 본래 만이었고 하라 하구를 통해 바닷물이 흘러 들

어와 배들이 오가고 상업이 활발했다.

15세기 옛 지도를 보면 그때 짜오 석호는 짜오 하구

를 통해 바닷물이 통했고 하라 하구로도 불렸다. 석호

의 동남쪽에는 바다에 튀어나온 곶인 꾸라오짜이썬(Cù 

Lao Trà Sơn)이 있는데 이곳은 유명한 차 재배지329)였

고 이 차는 상인들이 찾아와 구매하던 상품들 중 하나

였다. 

19세기 후반 응우옌 왕조는 이곳을 세금을 징수하는 

해진(항구 관문)을 세웠다가 나중에 철거하였다.330) 

세월이 흐르면서 바다에서 오는 물줄기가 막혀 이 

석호에는 홍수철에만 작은 실개천이 흘러 들어왔다. 또

한 이 석호에는 산에서 발원한 하천이 흘러 들어와 호

수의 물은 염분도가 낮아졌다.

현재까지 하라 하구 지역에 어민들이 발견한 많은 

난파선과 유물이 있다. 이 수역에는 암초가 많아 암초

에 걸린 선박들이 좌초 당했을 것으로 추측된다.  

2009년 미득사 해역에서 도자기와 동전 유물을 건져 

올렸다는 어민들의 신고를 받고 빈딘 종합박물관은 아

인즈엉(Ánh Dương) 인양구조단, 312해군부대 및 푸

미현 정보문화센터와 협력하여 발굴조사를 실시했다. 

하라 하구 밖 거북이섬[혼루어(Hòn Rùa)] 옆에서 발견

된 선박의 유물은 접시, 작은 대야, 그릇, 컵, 병이며 큰 

물건은 없었고 거의 모두가 청자였으며 적은 수량만 백

329)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896, p.59.

330)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.49.

Cửa Hà Ra là cửa biển 

ăn thông vào đầm Trà Ổ. 

Đầm Trà Ổ nằm trong 

khu vực các xã Mỹ Thắng, 

Mỹ Lợi, Mỹ Đức, Mỹ Thọ 

huyện Phù Mỹ, trong 

dân gian còn được gọi là Bàu Bàng. Xưa kia, Bàu 

Bàng vốn là một vịnh nước mặn, ăn thông với 

biển qua cửa Hà Ra, nơi đây tàu bè qua lại, buôn 

bán tấp nập. 

Dựa trên bản đồ cổ thế kỉ 15 có thể thấy Đầm 

Trà Ổ lúc đó thông ra biển qua cửa Trà Ổ, còn 

gọi là cửa Hà Ra. Ở phía đông nam của đầm có 

mũi đất nhô ra biển là Cù Lao Trà Sơn, đây là nơi 

trồng chè nổi tiếng,329) là một trong những mặt 

hàng tìm mua của các lái thương.

Đến nửa cuối thế kỉ 19, nhà Nguyễn vẫn coi 

đây là một hải tấn (cửa cảng biển) có đặt trạm 

thu thuế, sau cũng bỏ.330) Năm tháng qua đi, dòng 

chảy bị bồi lấp để lại dấu vết trên mặt đất một 

con lạch nhỏ chỉ có nước vào mùa lũ. Đầm vẫn 

nhận đều nước nguồn từ núi thông qua các dòng 

suối lớn nhỏ, vì thế nước trong hồ luôn đầy và 

cũng nhạt dần vị muối.

Cho đến nay, tại vùng cửa biển Hà Ra có rất 

nhiều vết tích hiện vật tàu đắm được ngư dân phát 

hiện. Vùng nước này có rất nhiều đá ngầm nên có 

lẽ tàu thuyền ngày trước va vào đá gặp nạn.

Năm 2009, sau khi nhận được tin báo của 

ngư dân vớt được cổ vật gốm sứ và tiền đồng tại 

vùng biển xã Mỹ Đức, Bảo tàng Tổng hợp Bình 

Định đã phối hợp với Công ty TNHH Trục vớt - 

Cứu hộ Đoàn Ánh Dương, Đồn Biên phòng 312 

và Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Phù Mỹ 

329)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, tr.59.

330)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.49.

4) �Cửa Hà Ra �
- Đầm Trà Ổ

4) �하라 하구 �
-짜오 석호



348

3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

자, 갈색유약 도자기였다. 중국 송원 시대의 도자기에 

속하는 암화도자기류로 시대는 13-14세기이다. 그밖에 

13세기의 참파 도자기도 일부 발견되었다. 또한 상당한 

양의 동전이 발견되었는데 무더기로 묶여 있었고 동전

tiến hành thăm dò và trục vớt. Hiện vật trên tàu 

phát hiện ở cạnh Hòn Rùa, ngoài cửa biển Hà Ra, 

bao gồm các loại hình đồ gia dụng như đĩa, bát, 

âu, cốc, bình… không có đồ lớn, hầu hết là đồ 

men ngọc, một số ít men trắng và men nâu, loại 

Hình 115. Cửa Hà Ra - Đầm Trà Ổ trong bản đồ hải cảng thế kỉ 15
그림 115. 15세기 항구지도의 하라 하구-짜오 석호
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hình gốm ám họa (vẽ chìm), thuộc gốm sứ thời 

Tống Nguyên (Trung Quốc), thế kỉ 13-14. Ngoài 

ra có một số gốm Champa thế kỉ 13 cũng được 

phát hiện. Tiền đồng tìm thấy khá nhiều, đóng 

kết thành từng khối, tiền còn tốt, chữ rõ nét, chủ 

yếu là tiền thời Tống của Trung Quốc. Vì vị trí tàu 

đắm nằm trên khu vực đá ngầm, kéo dài đến Hòn 

Rùa, nên tàu không được cát chôn vùi. Qua nhiều 

thế kỉ, sóng bão và dòng nước ngầm đã làm phá 

vỡ tàu, không tìm thấy xác tàu, nhiều cổ vật bị vỡ 

hỏng, trôi dạt rải rác dưới đá san hô.

Đây có lẽ là tàu buôn của người Hoa đang trên 

tuyến hải trình bắc nam, có thể gặp bão va vào đá 

ngầm mà bị đắm vào khoảng thế kỉ 14.

의 상태는 양호하여 글씨가 명확하게 보였다. 주로 중

국 송나라 시대의 동전이었다. 난파선이 침몰한 위치가 

혼주어까지 이어진 암초지역이어서 모래사장에 파묻히

지 않았다. 수세기를 지나는 동안 파도와 바람이 선박

을 부식시켜 선체는 찾을 수 없었고 많은 유물이 부서

지고 망가졌으며 산호 숲 아래에 흩어져 있었다.

이 난파선은 중국인의 상선으로 남-북 해로를 따라

가다 태풍을 만나 암초에 걸려 14세기에 침몰한 것으로 

보인다.

Hình 116. Hiện vật gốm và tiền kim loại trên tàu đắm phát hiện ở cửa biển Hà Ra, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Bình Định
그림 116. 하라 하구의 난파선에서 발견한 동전과 도자기
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데지 하구는 푸깟(Phù 

Cát)현 북동쪽 깟카인(Cát 

Khánh)사에 속해있다. 라띤

(La Tinh)강은 넓이가 67m이

며 호이썬산의 동남쪽에서 발

원하여 느억응옷(Nước Ngọt) 

석호에 유입되어 데지 하구를 통해 바다로 연결된다.331)

데지는 중요한 해진이었다. 『대남일통지』에 따르면 

데지 하구는 폭이 47m이고 만조 시 수심이 2.5m이고 

간조 시 1.7m이며 서쪽에는 느억응옷 석호가 있다고 기

록되어 있다.332)

북쪽으로는 바람을 막는 병풍 역할을 하는 럼썬

(Lâm Sơn)섬이 있어 배를 위한 정박지가 형성된다. 멀

리 ‘혼쩌우(Hòn Trâu)’라고 불리는 작은 섬들이 있어 

폭풍을 막는 동쪽 병풍 역할을 한다. 

느억응옷 석호의 수원은 라띤강으로 절대로 마르지 

않는다. 데지 하구를 통해 바다에 연결되기 때문에 데

지만이라고도 부른다. 느억응옷이라고 부르나 바다와 

연결되어 있는 석호의 물은 매우 짜다. 이에 이곳 주민

들은 이 석호의 물로 소금을 만들었다. 이곳은 게와 물

고기와 같은 풍부한 해산물이 있다. 하지만 석호의 두

꺼운 모래 층 아래에 많은 민물 수맥이 있어 참파인과 

베트남인은 우물을 파 식수를 얻을 수 있었다. 

데지 하구는 9-10세기부터 폭풍을 피하며 식수와 땔

감을 얻는 이상적인 휴게소였을 것이다.

11세기-15세기 비자야 왕조가 이곳으로 이주하여 도

시를 발전시키면서 참파 인구는 점점 더 증가하였고 하

구와 거주지역에 많은 참파탑이 건설되었다.

프랑스 고고학자들의 15세기 베트남 항구에 대한 연

구에 따르면 데지 하구는 느억응옷항이라 불렸다.333)

331)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.37.

332)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.47.

333)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896, p.59. 

Cửa biển Đề Gi thuộc 

địa phận xã Cát Khánh, 

phía đông bắc huyện Phù 

Cát. Sông La Tinh rộng 16 

trượng (68m), nguồn từ 

phía đông nam núi Hội 

Sơn, đổ vào đầm Nước Ngọt và thông ra biển qua 

cửa Đề Gi.331)

Đề Gi vốn là một hải tấn quan trọng. Theo sách 

Đại Nam nhất thống chí miêu tả cửa Đề Gi rộng 

11 trượng (47m), triều lên sâu 6 thước (2,5m), 

triều xuống sâu 4 thước (1,7m), phía tây có đầm 

Nước Ngọt.332)

Phía ngoài khơi có hòn Lâm Sơn án ngữ như 

một tấm bình phong chắn gió từ hướng bắc tạo 

thành một nơi trú đậu cho thuyền bè. Ngoài xa có 

mấy hòn đảo nhỏ được gọi là đảo Hòn Trâu làm 

tấm bình phong án ngữ phía đông, ngăn bão gió 

từ ngoài biển. 

Đầm Nước Ngọt tức Đầm Đạm Thủy có nguồn 

nước sông La Tinh đổ vào không bao giờ cạn. Vì 

nó thông ra biển qua cửa Đề Gi nên cũng gọi là 

vịnh Đề Gi. Gọi là Nước Ngọt nhưng nước trong 

đầm giáp biển nên rất mặn. Dân ở đây lấy nước 

đầm làm muối. Nơi đây có nguồn thủy sản cua, 

cá rất phong phú. Tuy nhiên, dưới những lớp cát 

dày quanh đầm lại có rất nhiều mạch nước ngọt. 

Người dân Champa cho đến người Việt vẫn đào 

các giếng để lấy nước ngọt ở đây. 

Có thể nói, Cửa Đề Gi từ thế kỉ 9-10 có lẽ cũng 

đã là điểm dừng lý tưởng tránh gió bão, lấy nước 

ngọt, củi khô. 

Từ thế kỉ 11 đến 15, khi vương triều Vijaya 

chuyển về đây, đô thị phát triển, dân cư Champa 

331)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.37.

332)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.47.

5) �Thương cảng 
Đề Gi

5) 데지 무역항
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3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

데지 하구의 북쪽과 느억응옷 석호의 동쪽은 빈러이

(Vĩnh Lợi)마을이다. 빈딘 종합박물관의 고고학자들

에 따르면 이곳에서 참파탑의 흔적을 발견되었다고 한

다. 하구에 가까이 위치하며, 높은 지대에 있어 이 참파

탑은 지역 주민과 선원들을 위한 종교적인 기능 외에도 

항구를 오가는 배를 안내하는 등대의 역할도 하였다. 

데지 하구 주변에서 다수의 떠이선 동전과 소수의 일본 

동전이 발견되었다.

데지가 중심 항구는 아니었지만, 티나이 중심항을 

지원하고 짜반성(城) 중심지에 봉사하는 소항구의 역할

을 감당했다. 데지는 물소 고기를 통해 풍부한 양식을 

제공할 수 있었는데 느억응옷 석호 바로 옆에 물소를 

치는 다퐁응으우(Đa Phóng Ngưu) 마을이 있었기 때

문이다. 또한 느억응옷 석호의 새우, 게, 물고기 등 풍

부한 수산물이 나고 있다.

tập trung ngày càng đông đúc. Gần cửa biển và 

khu dân cư đều xây dựng nhiều tháp Chăm.

Theo công trình nghiên cứu hải cảng Việt Nam 

thế kỉ 15 của các nhà khoa học Pháp, cửa Đề Gi 

được gọi là Cảng Nước Ngọt.333)

Ở phía bắc cửa Đề Gi và phía đông đầm Nước 

Ngọt là thôn Vĩnh Lợi. Tại đây, theo các nhà khảo 

cổ học Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã phát 

hiện dấu vết tháp Champa. Với vị trí ngay gần 

cửa biển, lại ở vị trí trên cao thì tháp Champa này 

ngoài chức năng phục vụ tín ngưỡng cho dân địa 

phương và người đi biển, còn có vai trò như ngọn 

hải đăng chỉ dẫn tàu thuyền ra vào cảng. Ngoài ra, 

nhiều tiền đúc thời Tây Sơn và một số tiền Nhật 

333)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, Paris, 1896, tr.59.

Hình 117. Cửa Đề Gi 
그림 117. 데지 하구



352

3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

1471년 빈딘은 공식적으로 베트남 영토로 귀속되었

으며 레-응우옌 왕조는 느억응옷-데지 항구를 계속 발

전시켰다.

16세기부터 18세기까지 이곳은 응우옌 군주의 직

접 관리를 받았는데 이 시기는 데지에 무역 활동이 강

하게 발전했던 시기였다. 상선이 항상 이곳에 정박하였

기에 안꽝(An Quang)촌에 세금징수소가 세워졌다.334) 

또한 인구 밀집 지역에서 멀지 않은 곳에 위치한 가인

(Gành) 시장 역시 상업 활동에 동참했다. 가인 시장은 

선박에 물품을 모아 공급하는 공급지인 동시에 배들이 

데지항에 왔을 때, 가져온 상품의 소비지이기도 했다. 

334)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.47.

Bản cũng được phát hiện ở gần cửa Đề Gi.

Cho dù Đề Gi không hẳn là cảng trung tâm 

nhưng nó cũng có vai trò là tiểu cảng, hỗ trợ cho 

cảng trung tâm Thi Nại, phục vụ cho trung tâm 

thành Chà Bàn. Đề Gi có thể cung cấp nguồn 

lương thực phong phú, đó là thịt trâu vì ở ngay 

cạnh đầm Nước Ngọt có làng chuyên nuôi trâu 

(làng Đa Phóng Ngưu); nguồn thủy hải sản tôm, 

cua, cá phong phú của đầm Nước Ngọt,...

Năm 1471, Bình Định chính thức sáp nhập trở 

thành lãnh thổ Đại Việt. Các triều Lê-Nguyễn tiếp 

tục phát triển cảng Nước Ngọt - Đề Gi. 

Từ thế kỉ 16 đến 18 được sự quản lý trực tiếp 

của chúa Nguyễn. Đây là giai đoạn Đề Gi phát triển 

Hình 118. Bến thuyền Đề Gi
그림 118. 데지 포구



353

3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

데지항-가인 시장은 매우 활발한 도시 중심지를 형성하

였다. 

데지 항구의 주요 상인은 주로 베트남인이었다. 

17세기 말과 18세기 초 많은 중국인-명향인들이 데

지로 와서 현재 푸미시진에 속한 짜꽝 거리에 상업 거

리를 세웠다. 이 중국인 상인들은 데지 항구에서 주요 

상업 참여 세력이 되었다.

데지 하구에 대해 역사책에 1800년의 사건이 기록되

어있다. 떠이썬 왕조의 ‘투이(Thụy)’라는 이름의 부사

령관이 250척의 배를 끌고 박하(Bắc Hà)에서 와서 데

지 하구에 진을 쳤는데 그들이 바다에 나가 순찰하는 틈

을 타서 응우옌아인의 장군 응우옌반쯔엉(Nguyễn Văn 

Trương)이 군을 이끌고 쳐서 수많은 배를 빼았었다.335)

17세기와 18세기에 단지 두 세기 동안 빈딘에는 많

은 항구가 탄생하였다. 바다항구는 땀꽌, 하자, 데지, 

끄어트가 있고, 강 항구(포구)는 봉썬, 고강, 덥다, 까인

항, 푸다, 고짬[빈딘진, 느억만, 고보이, 쯔엉욱(뚜이프

억진), 안타이, 푸퐁(떠이썬진)] 등이 있다. 그중 느억만

은 큰 도시 항구로 전 지역의 무역 및 문화 중심지 역할

을 하였다.

335)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.47.

mạnh về hoạt động giao thương. Thuyền buôn 

thường đỗ ở đây, trạm thu thuế được đặt ở thôn An 

Quang.334) Giai đoạn này có sự tham gia của chợ 

Gành cách đó không xa với những khu vực dân cư 

tập trung đông đúc. Chợ Gành có vai trò thu gom 

hàng hóa cung cấp cho tàu thuyền, đồng thời tiêu 

thụ hàng hóa khi tàu thuyền về bến Đề Gi. Cụm 

Đề Gi - chợ Gành tạo nên hình thành nên một đô 

thị trung tâm buôn bán vô cùng nhộn nhịp.

Thương nhân buôn bán chính ở cảng Đề Gi 

chủ yếu là người Việt.

Cuối thế kỉ 17 đầu thế kỉ 18, nhiều người Hoa 

- Minh Hương đã vào cửa Đề Gi lập phố buôn 

bán tại Trà Quang phố, nay thuộc thị trấn Phù 

Mỹ. Nhóm thương nhân người Hoa trở thành lực 

lượng buôn bán tích cực tại cảng Đề Gi.

Tại cửa Đề Gi sử sách còn ghi lại sự kiện năm 

1800, phó thống chế nhà Tây Sơn tên là Thụy đem 

250 thuyền lương từ Bắc Hà vào đóng ở cửa Đề Gi, 

bị tướng của Nguyễn Ánh là Nguyễn Văn Trương 

nhân lúc đi tuần ngoài biển kéo quân đánh úp, 

thu được rất nhiều thuyền lương.335)

Chỉ trong hai thế kỉ 17, 18 một loạt cảng thị ra 

đời ở Bình Định. Cảng thị biển có: Tam Quan, Hà 

Ra, Đề Di, Cửa Thử. Cảng thị sông có: Bồng Sơn, 

Gò Găng, Đập Đá, Cảnh Hàng, Phú Đa, Gò Chàm 

(thị trấn Bình Định), Nước Mặn, Gò Bồi, Trường 

Úc (thị trấn Tuy Phước), An Thái, Phú Phong (thị 

trấn Tây Sơn). Trong đó, Nước Mặn vẫn là cảng 

thị lớn, đóng vai trò trung tâm thương mại văn 

hóa của cả tỉnh. 

334)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.47.

335)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.47.
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Phú Yên là một tỉnh nằm ở khu vực duyên hải 

Nam Trung Bộ Việt Nam, là vùng đất thuộc vương 

quốc Champa xưa.

Năm 1471, sau khi vua Lê Thánh Tông đem 

quân đánh chiếm được kinh đô Vijaya, lãnh thổ 

Đại Việt đã mở rộng đến hết vùng đất Bình Định. 

Từ đèo Cù Mông về phía nam được chia cắt thành 

các tiểu quốc thần thuộc Đại Việt được sử sách 

ghi lại như sau:

Đại Việt sử kí toàn thư có viết: “Sau khi Trà 

Toàn bị bắt, tướng của hắn là Bố Trì Trì chạy đến 

Phiên Lung (Phan Rang) chiếm đất ấy xưng làm 

Chiêm Thành. Bố Trì Trì lấy được 1/5 đất của 

nước Chiêm, sai sứ xưng thần, nộp cống được 

phong vương. Vua lại phong vương cho cả Hoa 

Anh và Nam Bàn gồm 3 nước để ràng buộc.”336)

Phủ biên tạp lục cũng viết: “Năm Hồng Đức thứ 

nhất 1470, vua Chiêm Thành là Trà Toàn đến cướp 

châu Hóa. Tướng trấn thủ vội báo tin về kinh đô. 

Vua xuống chiếu đích thân đi đánh Chiêm Thành, 

336)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.470.

푸옌은 베트남 중남부 해안에 위치한 성으로 이 지

역 옛 참파왕국에 속했었다. 

1471년, 레타인똥왕이 군대를 이끌고 와서 수도 비

자야를 점령한 후, 대월국 영토를 빈딘 지역의 전체까

지 확장시켰다. 꾸몽 고개를 기준으로 남쪽으로는 대

월국에 속한 소국으로 분리되며 이는 역사서에 다음과 

같이 기록된다. 

『대월사기전서』에 다음과 같이 기록되어 있다. 

짜또안(Trà Toàn)이 포로가 된 후 그의 장군 보찌찌(Bố 

Trì Trì)는 피엔룽[Phiên Lung(판랑)]까지 도망가서 그 

땅을 점령하여 점성국이라 칭했다. 보찌찌는 점성국의 땅 

5분의 1을 차지하고 사신을 보내 자신을 신하라 칭하고 공

물을 바치는 분봉왕이 되었다. 왕은 호아아인과 남반을 소

국으로 봉해 3개의 나라가 생겼다.336)

『무변잡록』은 다음과 같이 기록했다. 

336)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.470.

3.8. 푸옌성 무역항3.8. Thương cảng ở Phú Yên
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홍득(Hồng Đức) 1년(1470) 점성국의 왕 짜또안(Trà 

Toàn)이 호아(Hóa)주를 약탈했다. 장군이 급히 수도로 전

갈을 보내니 왕이 직접 군을 이끌고 점성으로 쳐들어가 투

언호아에 진을 쳤다. 1471년 2월 도반(Đồ Bàn)성을 공격

하여 투언호아의 대군이 진격하여 짜또안을 사로잡았다. 

점성국의 장군 보찌찌는 피엔랑(Phiên Lung, 판랑)으로 

도망가서 그곳의 땅을 취하고 스스로 왕이라 하여 점성국

의 5분의 1의 땅을 취했다. 사신을 보내 공물을 바치니 곧 

점성왕으로 봉해졌다. 또 호아아인과 남반을 소국으로 봉

đóng đại quân ở Thuận Hóa. Tháng 2 năm 1471, 

đánh phá thành Đồ Bàn, đại quân ở Thuận Hóa 

kéo đến bắt sống Trà Toàn. Tướng Chiêm Thành 

là Bố Trì chạy ra Phiên Lung (tức Phan Rang) giữ 

đất ấy tự xưng là vua, chiếm được một phần năm 

đất Chiêm Thành, sai người vào tiến cống, liền 

được phong làm vua Chiêm Thành, lại phong Hoa 

Anh vương, Nam Bàn vương, chia làm ba nước.337)

337)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.11.

Hình 119. Thương cảng ở Phú Yên
그림 119. 푸옌성 무역항

Cảng Cù Mông
꾸몽 항구

Cửa Tiên Châu
티엔쩌우 하구

Thương cảng Nhạn Tháp
냔탑 무역항

Cảng Đà Nông
다농 항구

Cảng Vũng Lấm
붕럼 항구

Cảng Vũng Rô
붕로 항구

Mũi Đại Lãnh
다이라인 곶

Đầm Cù Mông
꾸몽 만

Vịnh Xuân Đài
쑤언다이 만
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해 3개 국으로 나누었다.337)

이와 같이 1471년부터 옛 참파국의 땅은 꾸몽 고개

에서 빈투언까지 3개의 나라로 나누어져 있었다. 꾸몽 

고개에서 까(Cả)고개(현 푸옌에 속함)까지는 대월국과 

참파의 분쟁 완충지 역할을 했고, 이 지역은 대월국으

로부터 호아아인국으로 봉해졌다. 참파인들이 여전히 

이곳에서 살았으므로 참파와의 오랜 동족관계는 새로

운 참파국의 영향을 받았다. 그들은 푸옌 땅을 아야루

(Ayaru)라고 불렀다. 참파의 영토는 카인호아부터 빈

투언까지 밖에 남지 않았고 카인호아는 참파의 카우타

라 지역에 속했으며, 닌투언과 빈투언은 판두랑가 지역

에 속했다. 참파왕은 베트남에서 임명한 분봉왕이었다. 

푸옌과 카인호아의 서쪽 땅은 남반국으로 대월국 왕조

가 점성국 왕의 혈족을 남반왕으로 봉했다. 이 지역은 

본래 쟈라이족과 에데족이 거주하던 땅으로 이후에 투

이싸와 호아싸(오늘날의 쟈라이성, 닥락성에 속함)라는 

2개의 나라로 불리며 이 소국들도 대월국에 조공과 세

금을 바쳤다.

응우옌 군주가 투언꽝 지역으로 들어온 후 남방 개

척 정책을 시행했다. 1578년에 응우옌호앙 군주는 르

엉반짜인(Lương Văn Chánh)을 뚜이비엔현, 즉 오늘

날의 빈딘성 북쪽의 지현(왕권시대의 지방행정 구역인 

현의 관리)로 삼아 꾸몽, 바다이(Bà Đài)[현 쑤언다이

(Xuân Đài)]로 유민들을 모으고 다지엔(Đà Diễn)강의 

황무지를 개간하게 하였다.338) 

1611년부터 꾸몽 고개부터 까 고개까지의 영토가 정

식으로 대월국의 영토에 귀속되어 푸옌부가 되었다. 

1629년 푸옌부는 쩐비엔(Trấn Biên) 군영이 되었다.339) 

쩐비엔 군영이 된 후 수도가 푸호이(Phú Hội)촌에 

속한 띠엔쩌우(Tiên Châ) 하구에서 1.5km 떨어진 까

337)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.11.

338)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.7.

339)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.74.

Như vậy, từ năm 1471 vùng đất Champa cũ 

từ đèo Cù Mông đến Bình Thuận bị chia thành 

3 nước. Vùng đất từ đèo Cù Mông đến Đèo Cả 

(thuộc Phú Yên ngày nay) trở thành vùng đệm 

tranh chấp giữa Đại Việt và Champa. Khu vực này 

được Đại Việt phong vương trở thành tiểu quốc 

Hoa Anh. Do cư dân người Chăm vẫn sinh sống ở 

đây, có quan hệ đồng tộc từ lâu đời với Champa 

nên vẫn chịu ảnh hưởng của tiểu quốc Champa 

mới, và họ gọi vùng đất Phú Yên là Ayaru; Lãnh 

thổ Champa chỉ còn vùng đất từ Khánh Hòa đến 

Bình Thuận, trong đó Khánh Hòa thuộc địa khu 

Kauthara, Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc địa 

khu Panduranga của Champa, vua Champa do 

triều đình Đại Việt phong vương; Vùng đất phía 

tây Phú Yên và Khánh Hòa là nước Nam Bàn, 

triều đình Đại Việt phong dòng dõi chúa cũ của 

Chiêm Thành làm Nam Bàn vương, vùng đất này 

vốn chủ yếu là nơi người Gia Rai và Ê Đê quần 

cư mà sau này được gọi là 2 tiểu quốc Thủy Xá 

và Hỏa Xá (thuộc các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk ngày 

nay), tiểu quốc này cũng phải chịu lệ cống nạp và 

nộp thuế cho Đại Việt. 

Sau khi chúa Nguyễn vào trấn giữ vùng Thuận 

Quảng đã có những sách lược mở rộng về phương 

nam. Năm 1578, chúa Nguyễn Hoàng cử Lương 

Văn Chánh làm Tri huyện Tuy Viễn (phía bắc tỉnh 

Bình Định ngày nay), chiêu tập lưu dân đến Cù 

Mông, Bà Đài (nay là Xuân Đài), khai khẩn đất 

hoang ở sông Đà Diễn.338) Từ năm 1611, phần đất 

từ đèo Cù Mông đến đèo Cả chính thức sáp nhập 

vào Đại Việt, trở thành phủ Phú Yên. Năm 1629, 

phủ Phú Yên được đổi thành dinh Trấn Biên.339)

Sau khi dinh Trấn Biên được thiết lập, thủ phủ 

338)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.7.

339)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.74.
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이강 변에 바로 세워진다. 이곳은 오늘날에 뚜이안(Tuy 

An)현 안닌동(An Ninh Đông) 마을에 속하며 이곳의 

까이강은 19세기 말까지 푸옌의 중심지 역할을 담당하

였다.

푸옌은 해안에 위치하고 바-다장강과 끼로강, 까이

강이 흘러가며 많은 수역, 만, 석호, 늪지대가 꾸몽에서 

다이라인(Đại Lãnh) 곶까지 펼쳐져 있고 작은 섬들이 

많아 바다를 막아주어 배가 오가며 정박하는 항구를 조

성하는데 이상적인 조건을 갖추었다.

푸옌에서 많은 임·토산물과 수산물이 나는데, 이

는 국내외 상인들에게 인기있는 품목이었다. 타익타인

(Thạch Thành) 및 하주이(Hà Duy) 지역에서 백단향, 

기남, 사인, 꿀, 밀랍, 빈랑나무 열매, 상아 등이 매우 

풍부하였고 동쑤언 지역은 망고, 합향, 고급목재, 등나

무, 말로 유명했다.340)

많은 강이 바다로 흘러가는 지형은 배가 정박하는 

항구를 만들고 지역 내의 또는 인근 지역의 풍부한 산

물을 촘촘한 하천을 통해 운반하여 큰 경제적 이윤을 

가져다 주는 상품 공급원을 만들고 푸옌 지역의 항구의 

형성과 발전의 조건이 되었다.

또한 높은 산맥이 있는 지형으로 교통에 어려움이 

있었기에 이동이 편리한 하구를 이용하여 만과 석호에 

있는 항구, 포구, 소항구가 바로 푸옌을 외부세계로 연

결시키는 교두보였다.

340)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.99.

đặt ngay trên bờ sông Cái, cách cửa biển Tiên 

Châu 1,5km, thuộc thôn Phú Hội, nay thuộc xã 

An Ninh Đông, huyện Tuy An. Từ đây, sông Cái 

càng giữ vai trò trung tâm của Phú Yên cho đến 

cuối thế kỉ 19.

Phú Yên ở vị trí dọc ven biển, có hệ thống 

sông Ba - Đà Rằng và sông Kỳ Lộ - sông Cái chảy 

qua, có nhiều vũng, vịnh, đầm, phá trải dải từ 

Cù Mông đến mũi Đại Lãnh, cùng nhiều đảo 

nhỏ trấn giữ ngoài khơi, đấy chính là điều kiện 

tự nhiên lý tưởng tạo nên các bến cảng cho tàu 

thuyền vào ra neo đậu. 

Phú Yên là vùng đất có nhiều lâm thổ sản, 

thủy hải sản, là những mặt hàng được các thương 

thuyền trong và ngoài nước ưa chuộng. Hàng hóa 

gồm các loại sản vật địa phương, như ở Thạch 

Thành và Hà Duy có nhiều trầm hương, kỳ nam, 

sa nhân, giáng hương, mật ong, sáp ong, trầu 

không, ngà voi,... Đồng Xuân nổi tiếng với quả 

xoài, tô hạp hương, gỗ quí, cây mây, ngựa,..340)

Với địa hình nhiều cửa sông đổ ra biển tạo nên 

những bến thuyền neo đậu thuận lợi, lại có nguồn 

sản vật phong phú từ địa phương cũng như các 

vùng lân cận mang tới theo hệ thống sông ngòi 

dày đặc tạo nên nguồn hàng hóa dồi dào mang 

lại lợi nhuận kinh tế cao chính là điều kiện hình 

thành và phát triển các bến cảng, tiểu cảng giao 

thương ở Phú Yên.

Hơn nữa, với địa hình có các dãy núi cao gây 

nhiều khó khăn cho việc lưu thông qua lại, thì 

cửa biển chính là nút giao thông thuận lợi, hệ 

thống cảng biển, bến thuyền, tiểu cảng bên các 

vịnh, đầm phá chính là nơi kết nối Phú Yên với 

thế giới bên ngoài.

340)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.99.
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푸옌성 북쪽, 쏭꺼우(Sông 

Cầu)촌에 속한 꾸몽은 약 

2,400헥타르 넓이의 바닷물 

석호로 ‘붕모이(Vũng Mòi)’

라고 불렸다.341) 꾸몽 석호의 

동쪽은 빈끄우(Vĩnh Cửu) 

반도로 꾸몽산과 연결되어 북에서 남으로 이어지는 근 

15km에 달하는 병풍을 만들어 석호와 바다를 분리시

켰다. 꾸몽 석호는 남쪽에 꾸몽 하구를 통해 바다와 연

결된다. 15세기 항구지도를 살펴보면 예전에 꾸몽 석호

는 라우꺼우(Rau Câu, 우뭇가사리) 석호라고 불렸는데 

이는 석호의 짠물로 인해 자연적으로 우뭇가사리가 매

우 잘 자랐기 때문이다.342)

푸옌성 유적관리위원회와 푸옌 박물관의 조사결과

에 따르면 최근 몇 년간 꾸몽 석호 지역의 쑤언까인

(Xuân Cảnh)촌, 호아타인(Hòa Thạnh) 마을에 속한 

모오(Mò O)산위에 참파탑의 흔적이 발견되었다고 한

다. 모오산 정상에 위치한 참파탑은 종교적인 기능 뿐 

아니라 석호만을 오가는 선박들에게 이정표가 되는 등

대 역할을 했다. 또한 호아타인촌, 안호아촌에서 몇 개

의 옛 우물이 발견되었다. 

특히 호아타인촌에서 참파인의 사각형 우물 흔적 이

외에 11세기 비자야 왕국 참파왕의 공덕을 칭송하는 돌 

비석이 발견되었다.343) 양포쿠슈리비자야(Yang Po Ku 

Sri Vijaya)왕으로 그는 많은 탑과 사원을 건축하고 관

개 수로시설을 건설하여 식수를 끌어오고 농수산물, 임

산물을 개발하여 면화, 비단 및 벼농사, 소금 생산등의 

산업을 촉진시켰으며 백단향, 기남, 금 등 지역 산물을 

개발하고 조선 산업을 발전시키고 도시 무역을 개발하

여 인근 국가들과의 무역관계를 확장시켰다. 

341)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.86.

342)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896, p.59. 

343)　�응우옌자인하인, 「푸옌의 옛 무역항」, 『중부지역 무역항과 해상 실크로
드- 관계와 역할 세미나』, 호이안, 2017, p.387.

Cù Mông là một đầm 

nước mặn rộng khoảng 

2.400ha, tục gọi là Vũng 

Mòi,341) thuộc thị xã Sông 

Cầu, phía bắc tỉnh Phú 

Yên. Phía đông của đầm 

Cù Mông là bán đảo Vĩnh Cửu nối liền với chân 

núi Cù Mông, tạo nên tấm bình phong kéo dài 

bắc nam gần 15km ngăn cách đầm với biển. 

Đầm thông ra biển qua cửa tấn Cù Mông ở phía 

nam. Quan sát trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15 cho 

thấy, trước đây đầm Cù Mông có tên là đầm Rau 

Câu,342) do đầm nước mặn nên loài rau câu tự 

nhiên rất phát triển.

Theo kết quả các cuộc khảo sát của Ban Quản 

lý di tích tỉnh Phú Yên và Bảo tàng Phú Yên, tại 

khu vực đầm Cù Mông trong những năm gần đây 

đã phát hiện dấu tích đền tháp Chăm trên núi 

thấp Mò O thuộc thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh. 

Với vị trí tháp Chăm trên đỉnh Mò O vừa có chức 

năng tín ngưỡng, vừa là ngọn hải đăng báo hiệu 

cho tàu thuyền lấy mốc mà ra vào vịnh đầm. Một 

số giếng cổ cũng được phát hiện ở thôn An Hòa, 

thôn Hòa Thạnh. 

Đặc biệt, tại thôn Hòa Thạnh, bên cạnh di 

tích giếng vuông của người Chăm còn phát hiện 

được bia đá cổ ca ngợi vị vua Champa thế kỉ 11 

của vương triều Vijaya.343) Đó là vị vua Yang Po 

Ku Sri Vijaya - người đã xây dựng nhiều đền tháp 

kiến trúc, xây dựng các công trình thủy lợi dẫn 

341)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.86.

342)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15 ( Étude sur un portulan Annamite du 15e siècle), Paris, 1896, 
bản đồ số 21.

343)　�Nguyễn Danh Hạnh, Thương cảng cổ ở Phú Yên, in trong Hội 
thảo khoa học quốc tế hệ thống thương cảng miền Trung với 
con đường tơ lụa trên biển-vai trò và các mối quan hệ, 2017, 
tr.387.

1) Cảng Cù Mông 1) 꾸몽 항구
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오랜 기간 사용하지 않아 더 이상 우물의 흔적은 존

재하지 않지만 이 지역에서는 지엥부옹(Giếng Vuông, 

사각형 우물)이라는 이름을 여전히 사용하고 있다.

참파 시대에 꾸몽 석호만 지역에는 바다를 오가는 

선박이 폭풍을 피하고 식수를 얻기 위한 항구와 작은 

항구가 건설되었으며 동시에 참파 사람들이 상선에 팔

기 위한 지역의 산물을 개발했음을 알 수 있다.

티나이항과 매우 가까운 곳에 위치한 꾸몽항은 수도 

비자야의 발전을 돕는 위성항 중 하나였다. 

특히 꾸몽 만 지역은 전통적인 소금 생산업이 유명

했다. 예부터 참파인들은 젓갈과 소금 생산에 매우 능

했다. 젓갈과 소금은 여러 곳으로 팔려갔으며 특히 소

금은 고산지역 주민들에게 매우 필요한 품목이었다.

16세기 베트남인들이 점점 푸옌 땅으로 이주하여 개

발하기 시작했고 참파인 소수와 함께 농업과 수산업, 

소금 생산업을 발전시켰다. 많은 소금 생산 마을이 베

트남인들에 의해 발전되었는데, 현재까지도 지엠쯔엉

(Diêm Trường), 뚜이엣지엠, 안호아, 호아러이(Hòa 

Lợi)라는 이름으로 불리며 다량의 소금을 생산해내고 

있다.

응우옌 군주가 이 땅을 정식으로 통치할 때(1612년), 

무역이 발전하여 꾸몽항의 상업이 나날이 활기를 띠었

nước ngọt, khai thác các nguồn nông lâm thủy 

hải sản, thúc đẩy nghề trồng bông vải, tơ tằm, lúa 

gạo, làm muối, tổ chức khai thác trầm hương, kỳ 

nam, vàng, đóng tàu thuyền, phát triển các đô thị 

thương mại, mở rộng quan hệ thương mại với các 

nước lân bang.

Dấu tích giếng vuông nay đã không còn nữa, do 

lâu ngày không được sử dụng nên người dân đã 

phá bỏ. Khu vực đó vẫn mang tên là Giếng Vuông. 

Có thể thấy, vào thời Champa, tại khu vực đầm 

Cù Mông đã hình thành bến cảng, tiểu cảng cho tàu 

thuyền đi biển vào tránh gió bão và lấy nước ngọt, 

đồng thời người Champa cũng khai thác các sản vật 

của địa phương đem bán cho các thương thuyền.

Với vị trí rất gần cảng trung tâm Thi Nại, bến 

cảng Cù Mông chính là một trong những tiểu 

cảng vệ tinh hỗ trợ cho sự phát triển của kinh 

thành Vijaya. 

Đặc biệt, khu vực đầm Cù Mông có nghề làm 

muối truyền thống. Người Chăm từ xưa đã rất giỏi 

nghề làm mắm, làm muối. Các sản phẩm mắm, 

muối đều được đem bán đi các nơi, đặc biệt muối 

là nhu cầu lớn của cư dân vùng cao. 

Thế kỉ 16, người Việt dần dần di cư đến khai 

phá vùng đất Phú Yên, cùng số ít người Chăm 

Hình 120. Đầm Cù Mông
그림 120. 꾸몽 석호
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다. 소금은 꾸몽 항구에서 가장 풍부한 품목이어서 ‘꾸

몽 소금항구’라고 불리기도 했다. 꾸몽 항구의 소금은 

베트남인, 참파인, 중국인의 상선에 실려 꼰강, 까이강, 

바-다장강을 따라 라그라이족, 바나족, 꺼호(Cơ Ho)족, 

라오스인에게 운송되었고 그들의 임·토산물이 수공예

품과 교환되었다. 

남-북 해상로의 항로 선상에 위치하여 소금과 해산

물을 구매하러 꾸몽만에 온 배들은 주로 바닷길을 따

라 왔다. 꾸몽항은 북쪽의 꾸이년, 남쪽의 붕럼(Vũng 

Lấm)-쑤언다이(Xuân Đài)와 같은 주변 항구들과 밀접

한 관련이 있다.  

쟈롱황제 시대(1802-1820)에 꾸몽만에 하구를 통행

하는 선박들을 통제하는 목적으로 석호만 입구에 관

리소를 세웠다. 『대남일통지』는 다음과 같이 기록되어 

있다. 

동쑤언(Đồng Xuân)현 북쪽, 빈끄우(Vĩnh Cửu)촌의 꾸몽 

하구는 넓이가 약 400m이며 만조 때는 깊이가 약 19m이

며 간조 때는 약 17m이고 쟈롱 시대 초기에 관리소를 세

웠다344)

꾸몽 만 지역에 응우옌 왕조는 소금창고를 세워 소

금 거래를 엄격히 통제하였다.345) 19세기 말과 20세기 

초 옛 참파우물과 비석이 발견된 곳인 호아타인촌에 프

랑스인이 항구를 세우고 무역을 관리하는 상업관리소

를 세웠고 소장과 부소장은 모두 프랑스인이었다. 이곳 

소금 창고에 저장된 소금은 배를 이용하여 여러 곳으로 

옮겨가 팔렸다.

푸옌 유적관리위원회의 조사 결과에 따르면 호아러

이촌에는 돌로 지어진 부두의 흔적이 있으며 이곳 사

람들은 꺼우다(Cầu Đá, 돌다리)라고 불렀다. 또한 일부 

344)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.88.

345)　�A. Laborde, 「푸엔 지역」, 『BAVH』 16권 제4호, 투언호아출판사, 
2003, p.440.

phát triển nông nghiệp, khai thác thủy hải sản và 

làm muối. Nhiều làng muối được người Việt phát 

triển mạnh mà cho đến nay vẫn còn có những cái 

tên Diêm Trường, Tuyết Diêm, An Hòa, Hòa Lợi,... 

đều là những làng làm muối năng suất lớn. 

Đến khi chúa Nguyễn chính thức cai quản 

vùng đất này (1612), thương mại phát triển, việc 

buôn bán ở bến cảng Cù Mông càng nhộn nhịp. 

Muối vẫn là mặt hàng dồi dào nhất của bến cảng 

Cù Mông vì thế nó còn được gọi là cảng Muối Cù 

Mông. Muối ở Cù Mông được các thương thuyền 

của người Việt, người Chăm, người Hoa vận 

chuyển lên vùng cao theo các dòng sông Côn, 

sông Cái, sông Ba - Đà Rằng cung cấp cho người 

Raglai, Bana, Cơ Ho, người Lào,... để đổi lấy các 

sản phẩm lâm sản và hàng thủ công mỹ nghệ.

Do vị trí nằm thuận lợi trên trục đường biển 

bắc nam nên các tàu thuyền vào thu mua muối 

và hải sản ở đầm Cù Mông chủ yếu đi theo đường 

biển. Bến cảng Cù Mông có sự liên hệ chặt chẽ 

với các bến cảng xung quanh như Qui Nhơn ở 

phía bắc, Vũng Lấm- Xuân Đài ở phía nam.

Đến thời vua Gia Long (1802-1820), tại đầm Cù 

Mông đã cho đặt tấn thủ ở cửa đầm để kiểm soát 

các tàu thuyền vào ra cửa biển. Đại Nam nhất thống 

chí có viết: “Tấn Cù Mông ở thôn Vĩnh Cửu, phía 

bắc huyện Đồng Xuân. Cửa tấn rộng 95 trượng, thủy 

triều lên sâu 4 trượng 5 thước, thủy triều xuống sâu 

4 trượng, đầu đời Gia Long có tấn thủ.”344)

Tại khu vực đầm Cù Mông, nhà Nguyễn đã xây 

dựng một hệ thống kho dự trữ muối và kiểm soát 

việc buôn bán muối rất nghiêm ngặt.345) Đến cuối 

thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, ngay tại thôn Hòa Thạnh, 

nơi phát hiện bia đá và giếng cổ Chăm, người 

344)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.88.

345)　�A. Laborde, La province de Phu Yen, BAVH, tập 16, số 4, Nxb 
Thuận Hóa, 2003, tr.440.
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소금 창고의 터가 아직도 남아있다. 

이 소금 창고는 지역주민들에게 ‘따므어이(tà 

muối)’라로 불렸는데 남부인들의 상점을 부르는 말과 

발음이 비슷하다. 

꾸몽항은 북쪽의 꾸이년항, 남쪽의 붕럼-쑤언다이항 

등 주변 항구와 밀접하게 연결되어 있다. 

Pháp đã xây dựng bến cảng và đặt Sở Thương 

Chánh quản lý thương mại, Sở trưởng và Sở phó 

đều là người Pháp. Tại đây có xây các kho trữ 

muối rồi vận chuyển lên tàu bán cho các nơi. 

Theo kết quả khảo sát của Ban quản lý di tích 

Phú Yên, tại địa bàn thôn Hòa Lợi còn có dấu tích 

cầu cảng xây bằng đá, dân ở đây quen gọi là Cầu 

Đá. Ngoài ra, một số nền móng kiến trúc của các 

kho chứa muối vẫn để lại dấu vết. Các kho trữ 

muối này được người dân gọi là tà muối, giống 

như các chành hàng của người Nam Bộ.

Bến cảng Cù Mông có sự liên hệ chặt chẽ với 

các bến cảng xung quanh như Qui Nhơn ở phía 

bắc, Vũng Lấm- Xuân Đài ở phía nam.

Hình 121. Khu vực nuôi thủy sản ở đầm Cù Mông
그림 121. 꾸몽 석호 만의 양식장
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쑤언다이 만은 쏭꺼우 마

을에 있는 만으로 15세기 항

해지도에서 쑤언다이 만은 

붕젝(Vũng Giếc)산이 막아

주는 붕젝젝 수역으로 불렸

다.346) 수 세기 이후 바다의 

퇴적작용으로 옛 붕젝산이 꼬응으어(Cổ Ngựa) 산맥으

로 합쳐져 바다로 약 15km 뻗어나가 쑤언다이만을 둘

러싼 쑤언팅(Xuân Thịnh) 반도를 형성한다. 

쑤언다이 만은 동쑤언현 동쪽의 끼로강[쑤언다이

강이라고도 부름, 상류 구간은 라히엔[La Hiên, 라하

이(La Hai)]로 부르며 하류는 까이[Cái, 푸응언(Phú 

Ngân)]강이라고 부름]과 동쑤언현의 북서쪽의 롱빈

(Long Bình)강[꺼우(Cầu)강으로 하류는 땀쟝(Tam 

Giang)강이라고 부름]으로부터 물길이 들어온다. 이 

강은 모두 붕럼-쑤언다이로 흘러 들어오는데 푸옌 서쪽

의 고산지역과 해안지역을 연결하는 수로이다. 

쑤언다이만은 남쪽 쑤언다이 하구를 통해 바다와 연

결된다. 쑤언다이만 해역에는 큰 수역이 많이 존재하

는데 붕라(Vũng La), 붕쓰(Vũng Sứ), 붕짜오(Vũng 

Chào), 붕럼, 붕종(Vũng Dông) 등이 있다. 그 중 붕럼

은 ‘붕람(Vũng Lắm)’이라고도 불리는데 『대남식록』에

서는 ‘럼욱(Lấm Úc)’으로 불렸다.347) 또한 15세기 항구

지도에서는 ‘붕호(Vũng Hồ)’라고 불렀다.348) 이것은 쑤

언다이방에 속하였고 쑤언다이만의 서쪽에 있는 큰 수

역으로 바람이 거의 없으며 앞쪽에는 옹싸(Ông Xá)섬

이 있어 진을 이루어 병풍처럼 붕럼을 막아주어 배들이 

정박하기 좋은 조건이다. 

배는 붕럼에서 쑤언다이 하구를 통해 바다로 나가 

다른 항구로 갈 수 있었다.

346)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896, p.60.

347)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부 12권, 교육출판사, 2001, p.196.

348)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제21호, 파
리, 1896, p.60.

Vịnh Xuân Đài là một 

vịnh khá kín ở thị xã Sông 

Cầu. Trong bản đồ hải 

cảng thế kỉ 15, vịnh Xuân 

Đài được gọi là Vũng 

Giếc có núi Vũng Giếc 

che chắn.346) Có thể thấy, sau vài thế kỉ, do hiện 

tượng bồi tụ của biển mà núi Vũng Giếc xưa 

đã có hình dạng là dãy núi Cổ Ngựa chạy dài 

ra biển khoảng 15km tạo thành bán đảo Xuân 

Thịnh bao bọc vịnh Xuân Đài. 

Vịnh Xuân Đài có lưu lượng nước từ hệ thống 

sông Kỳ Lộ (còn gọi là sông Xuân Đài, đoạn chảy 

từ thượng nguồn gọi là sông La Hiên/La Hai, 

đoạn hạ lưu gọi là sông Cái/sông Phú Ngân) ở 

phía đông huyện Đồng Xuân và sông Long Bình 

(tục gọi là sông Cầu, đoạn hạ lưu gọi là sông Tam 

Giang) ở phía tây bắc huyện Đồng Xuân. Các sông 

này đều đổ vào Vũng Lấm- Xuân Đài, và cũng là 

những tuyến thủy lộ kết nối miền biển với miền 

núi cao phía tây Phú Yên.

Vịnh Xuân Đài thông ra biển qua cửa Xuân Đài 

ở phía nam. Lòng vịnh Xuân Đài tạo nhiều vũng 

lớn, như Vũng La, Vũng Sứ, Vũng Chào, Vũng 

Lấm, Vũng Dông. Trong đó, Vũng Lấm còn gọi là 

Vũng Lắm, sách Đại Nam thực lục còn gọi là Lấm 

Úc,347) trong bản đồ hải cảng thế kỉ 15 nó có tên là 

Vũng Hồ,348) là một vũng lớn nằm ở phía tây vịnh 

Xuân Đài, thuộc phường Xuân Đài, có vị trí địa 

hình kín gió, phía trước có cù lao Ông Xá làm trấn 

sơn án ngữ, như tấm bình phong che chắn cho 

Vũng Lấm, rất thích hợp cho tàu thuyền neo đậu.

346)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15 (Étude sur un portulan Annamite du 15e siècle), Paris, 1896, 
tr.60.

347)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tiền biên, tập 1, 
Q12, tr.196.

348)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, tr.60.

2) �Cảng �
Vũng Lấm - �
vịnh Xuân Đài

2) �붕럼 항구 �
-쑤언다이 만
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붕럼의 주력 상품은 이곳을 거슬러 올라가 푸옌 서

쪽의 고산지역이 나오는 까이-푸응언강, 띠엔쩌우 하구

와 관련이 있다.

15세기 항구지도에 따르면 띠엔쩌우 하구의 옛 이름

은 녓자(Nhật Dạ) 하구였다.349) 높은 산에서 발원한 쑤

언다이강[즉, 끼로강, 까이강, 푸응언강, 뱃(Vét)강]이 

이 하구를 통해 바다로 나간다. 띠엔쩌우 하구에는 겐

로아(Ghềnh Loa)산[현재 겐다디어(Ghềnh Đá Đĩa)

라고 불림]이 있어 방어진을 형성하고 수심이 깊고 바

람을 막아줘 녓자 항구가 형성되었고 이곳에 배가 드나

349)　M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제22호.

Từ Vũng Lấm tàu thuyền có thể ra biển qua cửa 

Xuân Đài mà đến các cảng khác. 

Đặc biệt, hàng hóa của Vũng Lấm có mối liên hệ 

chặt chẽ với cửa Tiên Châu theo sông Cái-Phú Ngân 

đi ngược lên các vùng miền cao ở phía tây Phú Yên. 

Theo bản đồ hải cảng thế kỉ 15, cửa Tiên Châu 

xưa có tên là cửa Nhật Dạ,349) có nước từ sông 

Xuân Đài (tức sông Kỳ Lộ, sông Cái, sông Phú 

Ngân, sông Vét) bắt nguồn từ núi cao đổ ra biển 

qua cửa này. Tại cửa Tiên Châu có núi Ghềnh Loa 

349)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 22.

Hình 122. Cửa Tiên Châu có tên Nhật Dạ Môn và Vũng Lấm - Vịnh Xuân Đài trong bản đồ hải cảng thế kỉ 15
그림 122. 15세기 항구지도의 녓자 하구(현 띠엔쩌우 하구)
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들기 매우 편리하였다.

16세기부터 붕럼 지역에 베트남인이 와서 살며 수 

세기전부터 이루어진 참파인들의 무역로를 계승하고 

발전시켰다.

붕럼항 및 주변 상업중심지에 상품이 집중되기 전에 

까이-푸응언강을 따라 강변 시장과 포구에 상품들이 모

였다. 까이-푸응언강을 따라 베트남인, 참파인의 배는 

짬흐로이(Chăm Hroi)족, 바나족이 사는 고산지역으

로 가서 해안 지역의 상품과 산간 민족의 임산물과 수

공예품을 바꾸어 까이강 지류변의 여러 시장에 모으고 

그 후에 붕럼-쑤언다이로 가져와 여러 곳으로 가는 배

에 실었다. 

까이강 상류에 중요한 상품집결지가 있는데 그곳은 

하주이(Hà Duy) 공급지이다. 이곳에서 임산물은 상선

에 팔리고 모아져서 붕럼-쑤언다이항에 온다. 『대남일

(nay thường gọi là Ghềnh Đá Đĩa) che chắn, tạo 

nên vịnh nước sâu kín gió, hình thành hải cảng 

Nhật Dạ, nơi tàu thuyền vào ra vô cùng thuận lợi.

Từ thế kỉ 16, khi người Việt đến vùng Vũng 

Lấm sinh sống và kế thừa phát huy những tuyến 

thu gom, trung chuyển hàng hóa vốn hoạt động 

từ nhiều thế kỉ trước của người Chăm.

Trước khi hàng hóa được tập trung về cảng 

Vũng Lấm, hay các các trung tâm xung quanh, 

thì hàng hóa theo sông Cái - Phú Ngân được tập 

trung ở hệ thống các chợ phiên, bến thuyền dọc 

ven sông. Theo sông Cái-Phú Ngân, các thuyền 

ghe của người Việt, người Chăm sẽ đến vùng cao 

của người Chăm Hroi, người Bana để trao đổi sản 

phẩm hàng hóa miền duyên hải để lấy hàng hóa 

lâm sản và thủ công mỹ nghệ đưa về tập kết ở 

các chợ phiên ven các nhánh sông Cái, sau đó tập 

Hình 123. Cửa Tiên Châu
그림 123. 티엔쩌우 하구
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통지』는 다음과 같이 썼다. 

하주이는 동쑤언현 서쪽의 푸타인(Phú Thành)촌에 있다. 

동굴에서 발원한 물이 남쪽으로 흘러내려와 수로를 형성

하고 쑤언다이 하구로 흘러내려온다. 그곳에 거래소가 있

고 관리소를 세웠다.350) 

띠엔쩌우 하구에서 뱃강의 지류(까이강의 하류)를 

따라 들어가면 로곰(Lò Gốm, 도자기 가마)다리가 나오

고 다리 저편은 꽝득 가마 마을이 위치한다. 여기는 참

파인의 전통 도자기 마을이다. 꽝득 도자기는 13-14세

기에 참파인의 교역품목이다. 필리핀과 태국에서 발견

된 난파선에서 빈딘성의 고사인 도자기와 함께 이 도자

기가 발견되었다. 

350)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.87.

trung đưa về Vũng Lấm-Xuân Đài, vận chuyển lên 

các tàu thuyền lớn mà đưa đi các nơi.

Một trong những nơi tập kết hàng hóa quan 

trọng ở đầu nguồn sông Cái là nguồn Hà Duy. 

Từ đây, các nguồn lâm sản được thương thuyền 

thu gom, tập kết chở về cảng chính ở Vũng Lấm-

Xuân Đài. Đại Nam nhất thống chí có viết: “Nguồn 

Hà Duy ở thôn Phú Thành, phía tây huyện Đồng 

Xuân. Nước từ hang núi chảy ra qua phía nam 

thành đạo, đổ ra cửa biển Xuân Đài. Ở nguồn có 

trường giao dịch, đặt một thủ ngự.”350)

Từ cửa biển Tiên Châu theo nhánh của sông 

Vét (tức hạ lưu sông Cái) đi vào Cầu Lò Gốm, bên 

kia cầu là vị trí làng gốm Quảng Đức. Đây là làng 

350)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.87.

Hình 124. Làng gốm Quảng Đức
그림 124. 꽝득 도자기 마을
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16세기부터 19세기 초까지 산간지역 민족에 대한 응

우옌 군주와 응우옌 왕조 왕들의 통치 아래에서 소수민

족들의 소국들, 특히 그 중에 쟈라이족과 에데족의 투

이싸국과 호아싸국은 신하의 나라로 복종하며 정기적

으로 공물을 보내야했다. 이 두 나라는 남반국의 위쪽

에 위치하여 50개 이상의 촌으로 이루어져 있고 매우 

높은 바남(Bà Nam)산 사이에 위치해있다. 투이싸의 

왕은 산의 동쪽에, 호아싸의 왕은 산에 서쪽에 거주했

다.[현재 쟈라이, 꼰뚬(KonTum)성의 남쪽과 닥락성의 

서쪽에 속함]

nghề gốm truyền thống Champa. Gốm Quảng 

Đức từng là mặt hàng giao thương của người 

Chăm vào thế kỉ 13-14. Trên một số di tích tàu 

đắm ở Philippine và Thái Lan đã phát hiện đồ 

gốm Quảng Đức được vận chuyển cùng với gốm 

Gò Sành của Bình Định.

Từ thế kỉ 16 đến đầu thế kỉ 19, đối với các dân 

tộc miền núi, dưới chính sách của chúa Nguyễn 

cho đến các vua nhà Nguyễn, các tiểu quốc dân 

tộc thiểu số, trong đó có hai tiểu quốc Thủy Xá và 

Hỏa Xá của người Gia Rai và Ê Đê đều chịu sự thần 

phục và thường xuyên cống nạp. Hai nước ấy ở 

phía trên nước Nam Bàn, có hơn 50 thôn, giữa có 

núi Bà Nam rất cao, vua Thủy Xá ở phía đông núi, 

vua Hỏa Xá ở phía tây núi (nay thuộc phía nam 

tỉnh Gia Lai, KonTum và phía tây tỉnh Đăk Lăk). 

Đại Nam thực lục tiền biên có viết: “Năm 1711, 

Đôn vương và Nga vương ở hai rợ man Nam Bàn 

và Trà Lai (tức Gia Lai) sai sứ đến dâng sản vật 

địa phương và trình bày dân họ không chịu đóng 

thuế nên không lấy gì để cống,... Chúa Nguyễn 

cho Kiêm Đức đến hiểu dụ các tù trưởng, cho 

áo sa, áo đoạn, đồ đồng, đồ sứ, khuyên bảo dân 

Man, định ra lệ thuế, khiến phải nộp cho Man 

trưởng. Người Man đều phải tuân theo.”... “Buổi 

quốc sơ, vì cớ họ giáp với Phú Yên, cứ 5 năm 1 

lần sai Cai đội ở phủ Phú Yên đến các nước ấy 

cho quà gồm áo gấm, mũ, nồi đồng, chảo sắt, 

chén đĩa sứ,... Vua hai nước ấy nhận quà, ngay 

lập tức sắm sửa phẩm vật địa phương có kỳ nam, 

sáp ong, nhung hươu, mật gấu, voi đực rồi sai sứ 

mang sang tiến cống.”351)

Có thể thấy, dựa trên địa hình gần kề, Phú Yên 

có mối giao thương chặt chẽ với dân tộc thiểu số 

Gia Lai và Ê đê. Nhiều nguồn hàng hóa lâm sản 

351)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tiền biên, tập 1, 
tr.135,168.

Hình 125. Vũng Lấm
그림 125. 붕럼 만
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『대남식록』 전편에는 다음과 기록되었다. 

1711년 두 속국 남반(Nam Bàn)과 짜라이[Trà Lai, 쟈라

이(Gia Lai)]의 돈(Đôn)왕과 응아(Nga)왕이 사자를 보내

어 지역 산물을 현상하며 말하길 그들의 백성이 수확한 것

이 없어 세금을 내지 않는다고 하였다…응우옌 군주가 끼

엠득(Kiêm Đức)을 보내 백성의 수령들을 위로하고 예복

과 의복, 동과 도기로 만든 물건을 내려주며 만족 백성에

게 말하길 세액을 정했으니 만 족장에게 바쳐야 하고 모든 

만족 백성은 다 지켜야 한다고 했다.

như kỳ nam, trầm hương, sáp ong, nhung hươu, 

mật gấu,... có nhiều ở khu vực này, vì vậy đây 

cũng là một trong những tuyến thu mua hàng hóa 

chính ở Phú Yên.

Nửa cuối thế kỉ 17, người Hoa của triều Minh 

không phục tùng triều Thanh Trung Quốc đã bỏ 

quê hương mà vượt biển đi các nơi. Một số người 

Minh từ Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, 

Thượng Hải, Hồ Nam, Nam Hải đã đến Đàng 

Trong và được chúa Nguyễn cho phép sinh sống 

lập nghiệp ở Vũng Lấm, trở thành người Minh 

Hương (quốc tịch Việt Nam). 

Hình 125. Vũng Lấm
그림 125. 붕럼 만
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… 그들의 국경이 푸옌과 인접하여 5년에 한 번 푸옌부의 

까이군대를 그 나라로 보내고 비단옷, 모자, 구리솥, 철로 

만든 후라이팬, 도자기 그릇을 선물로 전달하면… 두 나라

의 왕은 바로 기남, 밀납, 녹용, 웅담, 숫코끼리 등의 지역 

산물을 준비하여 사자에게 명해 공물로 보낸다.351)

서로 인접한 지리적인 위치 때문에 푸옌은 쟈라이족

과 에데족 등 소수민족과 밀접한 교역 관계가 있었다. 

기남, 백단향, 밀납, 녹용, 웅담과 같은 임산품 공급처

가 이 지역에 있었고 그리하여 이 곳은 푸옌의 주요 상

품 구매처였다.

17세기 말 명나라의 중국인이 청나라에 복종하지 않

고 고향을 버리고 바다로 나와 여러 곳으로 갔는데 광

동, 조주, 복건, 상해, 호남, 남해의 명나라인이 당쫑으

로 와 응우옌 군주의 허가를 받아 붕럼 지역에서 거주

하며 사업을 세웠고 명향인이 되었다.

중국인들은 붕럼 지역에 빠르게 상권을 설립했다. 

당시 붕럼의 양쪽에는 두 지역이 형성되었는데 붕럼의 

한편은 푸빈(Phú Vĩnh)촌에 속하였고 베트남인이 가

게를 열고 배로 장사하며 오가는 항구가 있었다. 붕럼

의 반대편은 떤타인(Tân Thạnh) 거리에 속했는데 이

곳이 중국인들의 가게, 상점, 선박들이 집중된 곳이었

다. 1862년 중국인들은 마조사당을 세워 숭배하며 바

다로 나가는 오랜 항해 동안 행운을 가져다주기를 빌

었다. 붕럼 무역항구의 분위기는 항상 활발하고 붐볐을 

것으로 짐작할 수 있다. 오늘날 중국인들의 가게와 창

고 등 옛 상업 거리와 마조사당 유적은 여전히 그대로 

남아있다. 떤타인촌에서 18-19세기 중국 도자기와 중부

지역 도자기 조각이 발견되었다.352) 

쟈롱 황제 시대(1802-1820)에 붕럼은 국방과 경제, 

무역에서 지리적으로 중요한 위치에 놓여 있어 푸빈산, 

무이짜(Mũi Tra)산, 쫍방(Chóp Vung, 쑤언다이)산에 

351)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 1부, 교육출판사, 2001, p.135, 168.

352)　「푸옌성 고고학 조사 결과 고고학 신발견」, 2001, p.796.

Người Hoa đã nhanh chóng lập quán hàng 

buôn bán bên Vũng Lấm. Lúc bấy giờ hai bên bờ 

Vũng Lấm hình thành hai khu vực, một bên bờ 

Vũng Lấm thuộc thôn Phú Vĩnh là khu vực người 

Việt mở các quán hàng, buôn ghe bầu, thuyền 

ghe đậu đầy bến. Bên kia bờ Vũng Lấm thuộc phố 

Tân Thạnh là khu vực tập trung hiệu buôn, quán 

hàng, thuyền bè của người Hoa. Năm 1862, người 

Hoa đã cho xây miếu thờ Bà Thiên Hậu với tín 

ngưỡng thờ cúng, cầu bình an cho việc buôn bán 

ghe thuyền cũng như những chuyến tàu đi dài 

ngày ngoài biển được thuận lợi. Có thể hình dung, 

không khí buôn bán ở thương cảng Vũng Lấm 

lúc nào cũng tấp nập. Hiện nay, dấu tích phố cổ 

buôn bán cùng những ngôi hiệu buôn, kho hàng 

của người Hoa và di tích chùa Bà Thiên Hậu vẫn 

còn nguyên. Tại thôn Tân Thạnh phát hiện nhiều 

mảnh gốm Trung Quốc và gốm miền Trung thế kỉ 

18-19.352)

Đến thời vua Gia Long (1802-1820), do Vũng 

Lấm có vị trí rất quan trọng trong quốc phòng 

đường biển cũng như về kinh tế thương mại, các 

núi xung quanh Vũng Lấm như Phú Vĩnh, Mũi 

Tra, núi Chóp Vung (tức núi Xuân Đài) đều đặt 

căn cứ quân sự phòng thủ. Tại cửa biển ra vào 

Vũng Lấm có đặt trạm kiểm soát tàu thuyền qua 

lại. Sách Đại Nam nhất thống chí có viết: “Tấn 

Vũng Lấm ở hai thôn Phú Vĩnh và Tân Định (nay 

là Tân Thạnh), phía bắc huyện Đồng Xuân, cửa 

tấn rộng 380 trượng (1,6km), thủy triều lên sâu 

1 trượng 5 thước (6,37m), thủy triều xuống sâu 1 

trượng (4,25m), đầu đời Gia Long đặt tấn thủ.”353)

Trong những khu vực cảng nhìn thấy được lợi 

nhuận, các thương thuyền nước ngoài đã chọn 

352)　�Kết quả khảo sát Khảo cổ học tỉnh Phú Yên, NPHMKCH 2001, 
tr.796.

353)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.88.
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군사 방위시설이 있었다. 붕럼 하구에는 오가는 선박을 

통제하기 위한 검문소가 있었다. 『대남일통지』에는 이

렇게 기록되어 있다. 

붕럼진은 푸빈과 동쑤언현 떤딘(Tân Định)[현 떤타인

(Tân Thạnh)]촌에 위치하며 하구는 넓이가 1.6km이고 

만조 때는 수심은 6.37m, 간조 때는 4.25m이다. 쟈롱 황

제 초기에 군사기지를 두었다.353)

외국상선은 붕럼 지역의 이점을 보고 이 지역을 교

역지로 삼았다. 붕럼항에 고정적으로 있는 베트남인 거

리와 중국인 거리로 거래하러오는 중국 상선 외에 많은 

화교들이 베트남인과 참파인의 교역로를 따라 산간지

역으로 올라가 상품을 가져왔다.

1832년 냐지리국(Nhã Di Lý, 미국)의 국가원수가 

서신을 보내 통상을 요청하였고 푸옌에 속한 붕럼 하

구로 배가 들어왔다. 왕은 응우옌찌프엉(Nguyễn Tri 

Phương), 리반푹(Lý Văn Phúc) 외무대신에게 명하여 

사절단을 맞아들이고 선상에서 연회를 베풀게 했다. 그

들은 통상을 원한다는 뜻을 전달하였고 민망 황제는 다

음과 같이 대답했다. 

만약 통상을 원한다면 가로막는 것은 아무것도 없으나 법

률과 규정을 준수해야 하고 상선은 오직 다낭 하구의 썬짜

만에 정박해야 한다.354)

19세기 말에 프랑스인은 이 지역에 수로를 통한 상

업 활동을 관리하기 위해 붕럼 하구의 낮은 언덕에 상

업관리소를 설립했다. 그 위치는 지금까지 트엉짜인

(Thương Chánh, 상업관리소) 언덕이라고 불리고 있다.

353)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.88.

354)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 3부, 교육출판사, 2001, p.319.

Vũng Lấm làm điểm giao thương. Ngoài các 

thương thuyền người Hoa thường đến đây buôn 

bán với phố người Hoa và người Việt cố định bên 

Vũng Lấm, nhiều người Hoa cũng theo các tuyến 

buôn bán của người Việt và người Chăm lên vùng 

cao thu gom hàng hóa.

Năm 1832, Quốc trưởng nước Nhã Di Lý (tức 

nước Mỹ) sai bề tôi đem quốc thư xin thông 

thương. Thuyền vào ở cửa Vũng Lấm thuộc Phú 

Yên. Vua sai Viên ngoại lang Nguyễn Tri Phương, 

Tư vụ Lý Văn Phúc đi hội với quan tỉnh, lên trên 

thuyền thết tiệc... Họ nói muốn được giao hiếu 

và thông thương. Vua Minh Mệnh truyền cho vị 

quan lĩnh chức Thương bạc (Sở Ngoại giao) trả lời, 

nếu muốn thông thương thì không có gì trở ngại, 

nhưng phải tuân theo pháp luật qui định, thuyền 

buôn nên đỗ ở vịnh Sơn Trà, cửa biển Đà Nẵng.354)

Cuối thế kỉ 19, người Pháp cho lập Sở Thương 

Chánh trên ngọn đồi thấp ở cửa Vũng Lấm để 

quản lý hoạt động thương mại đường thủy khu 

vực này. Vị trí đó đến nay vẫn có tên là đồi 

Thương Chánh.

354)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên, tập 3, 
Nxb Giáo dục, tr.319. 
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냔탑(Nhạn Tháp)은 바다

에서 1.5km 떨어져 있고 쭈

어(Chùa)강이라고 불리는 바-

다랑강의 지류에 위치한 참파 

마을의 이름이며 현재는 푸옌

성의 뚜이호아(Tuy Hòa)시 1

방(phường, 坊, 우리나라의 동에 해당하는 행정구역 단위)

에 있다. 

바강의 하류는 ‘다랑’이라고 불리며 다랑(Đà Lãng), 

다지엔(Đà Diễn)으로 불리기도 한다. 뚜이호아현에 위

치하고 프억썬산 서쪽 만동(Man động)굴에서 발원하

여 타익한강, 흐엉썬강, 바오탑(Bảo Tháp)강 등 많은 

지역을 흘러서 마침내 다지엔 하구를 통해 바다로 흘러

간다. 

다장강 구간에서 약 40km가 해안과 접하는데 이 이

름은 참파인이 붙였다. 그래서 연해지역에 거주했던 참

파인의 지역 경계를 볼 수 있다.

응우옌 왕조시대에는 다지엔에 군대를 두어 하구를 

보호했다. 다지엔 하구는 넓이가 170m이고 만조 시 깊

이가 3.3m이며 간조 시 2.1m이다.355)

11세기에 해발 60m의 해안에 있는 냔(Nhạn)산에 

참파인은 냔탑을 세웠다. 이것은 포나가르를 숭배하는 

종교 건축물이다. 이 탑은 거주민들의 종교를 보여줄 

뿐 아니라 배가 항구를 출입할 때 이정표로 삼는 등대

이며 선원들은 평화로운 항해를 위해 기도했다. 

냔탑 마을에는 임읍 왕조시대의 4세기경에 쩌진(Chợ 

Dinh) 비석이 유명한데, 시바신의 다른 현신인 바드레

스바라를 숭배하는 것에 대하여 새겨져 있다. 

냔탑에서 서쪽으로 12km 떨어진 곳에 4세기부터 

16세기 연대를 가진 참파의 타인호(Thành Hồ) 유적

지가 있는데 현재 푸호아(Phú Hòa)현, 호아딘동(Hòa 

Định Đông)사, 딘토(Định Thọ)촌에 속한다. 『대남일

355)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.89.

Nhạn Tháp là tên làng 

Chăm nằm bên nhánh của 

sông Ba-Đà Rằng, còn gọi 

là sông Chùa, cách biển 

1,5km, nay thuộc phường 

I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên.

Sông Ba phần hạ lưu có tên là Đà Rằng, cũng 

được gọi là Đà Lãng, Đà Diễn, ở phía nam huyện 

Tuy Hòa, bắt nguồn từ Man động phía tây núi 

Phước Sơn, chảy qua nhiều khu vực có các tên 

gọi sông Thạch Hãn, sông Hương Sơn, sông Bảo 

Tháp, sau cùng chảy về biển qua cửa Đà Diễn. 

Phần sông Đà Rằng trải dài khoảng 40km giáp 

ven biển là tên do người Chăm đặt, do đó có thể 

thấy giới hạn khu vực mà người Chăm cư trú sát 

ngay ven biển. 

Thời Nguyễn có đặt tấn thủ Đà Diễn phòng giữ 

cửa biển. Cửa tấn Đà Diễn rộng 40 trượng (170m), 

thủy triều lên sâu 7 thước 8 tấc (3,3m), thủy triều 

xuống sâu 5 thước 5 tấc (2,3m).355)

Vào thế kỉ 11, trên núi Nhạn bên bờ biển ở độ 

cao 60m so với mực nước biển, người Chăm đã 

xây dựng một tòa tháp có tên là Tháp Nhạn. Đây 

là kiến trúc tôn giáo thờ thần Pô Nagar. Ngọn 

tháp vừa là nơi cho người dân thể hiện niềm tin 

tín ngưỡng, vừa là ngọn hải đăng cho các tàu 

thuyền lấy mốc mà ra vào bến cảng, cũng để cho 

những người đi biển cầu mong cho những chuyến 

đi biển yên bình.

Ở khu vực làng Nhạn Tháp còn nổi tiếng tấm 

bia Chợ Dinh có niên đại thế kỉ 4 của vương triều 

Lâm Ấp, viết về việc thờ thần Bhadresvara là hình 

ảnh khác của thần Sihva.

Cách Tháp Nhạn 12km về phía tây là di tích 

355)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.89.

3) �Thương cảng �
Nhạn Tháp �
- Sông Ba

3) �냔탑 무역항 �
-바강
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통지』에서 다음과 같이 기록했다.

안응이엡(An Nghiệp) 고성은 뚜이호아현의 안응이엡촌

에 속한 다지엔강 북쪽에 있으며 둘레 길이는 약 2.4km

이다. 이는 점성 사람들에 의해 지어졌다고 전해 내려오며 

민간에서는 타인호(호성)이라고 부른다.356) 

타인호는 다지 하구에서 15km 떨어져 있다. 타인호

의 서쪽은 참파 왕국의 트엉응우옌(Thượng Nguyên)

주-서부고원지대의 관문으로 간주된다.357) 따라서 타인

호는 뚜이호아(Tuy Hòa) 평야와 푸옌 서쪽의 산악지

대간의 접경지역이다. 

다장강 남쪽 해안의 타인호 맞은 편에는 호아퐁

(Hòa Phong)촌, 미타인쭝(Mỹ Thạnh Trung)마을에 

속한 누이바(Núi Bà) 유적지가 있다. 이곳에서 프랑스 

고고학자 H Pacmentier가 조사를 실시했으며 참파인

의 프억띤(Phước Tịnh) 유적에 탑 하나가 남겨져 있었

고, 그 위에 베트남인이 천후사당을 세웠다는 것을 알

아냈다. 1990년과 1993년에 푸옌 박물관은 고고학 연

구원과 협력하여 유적을 재조사했으며 참파탑의 많은 

건축 자재를 발견하였고 이 탑이 8세기부터 13세기 연

대를 가진 참파 건축 유적임을 확인했다.

참파의 작은 나라는 주로 항구와 바다 근처 포구(경

제적 요인), 중심 성채(정치적 요인), 참파탑(종교적 성

지)으로 구성된 구조를 가지고 있음을 알 수 있다. 바-

다장강 지역에는 참파인의 냔탑 항구, 중심 성채인 타

인호 및 프억띤 종교 중심지가 있다. 

따라서 냔탑 무역항은 뚜이호아 평야와 타인호 중심

지의 발전에 매우 중요한 역할을 했음을 알 수 있다.

참파사람들은 일찍부터 바강을 따라 교역로를 개발

했다. 산간지역에는 상품이 모이는 중심 구역이 있었고 

356)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.87.

357)　�응오반조아인, 「타인호 참파 왕국의 트엉응우옌주-서부고원지대의 관
문」, 『역사연구잡지』 제 3/2001호, pp.55-60.

Thành Hồ của Champa có niên đại từ thế kỉ 4 đến 

thế kỉ 16, nay thuộc thôn Định Thọ, xã Hòa Định 

Đông, huyện Phú Hòa. Sách Đại Nam nhất thống 

chí có viết: “Thành cổ An Nghiệp ở phía bắc sông 

Đà Diễn, thuộc xã An Nghiệp huyện Tuy Hòa, 

chu vi 1400 trượng, tương truyền do người Chiêm 

Thành xây, tục gọi Thành Hồ.”356) Thành Hồ cách 

cửa biển Đà Diễn 15km. Phía tây Thành Hồ được 

xem là cửa ngõ đi lên châu Thượng Nguyên - 

vùng Tây Nguyên của vương quốc Champa.357) Do 

vậy, Thành Hồ chính là vùng tiếp giáp giữa đồng 

bằng Tuy Hòa và vùng núi phía tây Phú Yên.

Phía đối diện Thành Hồ ở bờ phía nam sông 

Đà Rằng có di tích Núi Bà, thuộc thôn Mỹ Thạnh 

Trung, xã Hòa Phong. Tại đây nhà khảo cổ học 

người Pháp là H. Pacmentier đã tiến hành khảo 

sát, xác định di tích Phước Tịnh của người Chăm 

còn lại một nền tháp mà trên đó người Việt đã xây 

dựng chùa Bà. Vào các năm 1990, 1993, Bảo tàng 

Phú Yên phối hợp với Viện khảo cổ đã tiến hành 

khảo sát lại di tích, phát hiện được số lượng lớn vật 

liệu kiến trúc của tháp Chăm, xác định được di tích 

kiến trúc Chăm có niên đại thế kỉ 8 đến thế kỉ 13.

Có thể thấy mô hình các tiểu quốc Champa 

thường có cấu trúc gồm cảng biển-cảng sông cận 

biển (yếu tố kinh tế) - trung tâm tòa thành (yếu 

tố chính trị) - tháp Chăm (thánh địa tôn giáo). 

Tại khu vực sông Ba - Đà Rằng có bến cảng Nhạn 

Tháp, có trung tâm Thành Hồ và trung tâm tín 

ngưỡng Phước Tịnh của người Chăm.

Như vậy, thương cảng Tháp Nhạn có vai trò 

vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trung 

tâm Thành Hồ cũng như đồng bằng Tuy Hòa. 

356)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.87.

357)　�Ngô Văn Doanh, Thành Hồ cửa ngõ châu Thượng Nguyên - Tây 
Nguyên của Vương quốc Champa, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 3/2001, tr.55-60.
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Hình 126. Cảng Nhạn Tháp ở hạ lưu sông Ba-Đà Rằng
그림 126. 바-다장강에 위치한 냔탑 무역항
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산간민족은 직접 임·토산물과 수공예품을 구하여 우마

차에 싣고 상품 집결지로 갔다. 그후 참파 상인이 배를 

타고 건어물, 젓갈, 소금, 농기구, 징, 항아리, 구리솥과 

같은 해안지역의 산물을 산간민족의 집결지에 가지고 

와서 기남, 백단향, 밀납, 사인, 웅담, 코뿔소 뿔, 상아, 

녹용과 교환하여 배를 타고 바강 변의 시장들과 바-다장

강의 하류의 탑냔(Tháp Nhạn) 중심항으로 가져온다.  

16세기부터 베트남인들이 이곳으로 이주하여 빠르게 

수산물을 개발하는 동시에 산간민족과의 거래 및 교역로

에 참여한다. 베트남인은 자주 산간민족의 임·토산물과 

교환하기 위해 쌀, 담배 및 천과 같은 상품을 가져왔다.

특히 16-19세기에, 투이싸와 호아싸의 만족과의 무

역로는 매우 발전했다. 돈프억썬(Đồn Phước Sơn)의 

서쪽에 만남반(Man Nam Bàn)으로 가는 길이 있으며 

투이싸와 호아싸의 국경까지 6일이 걸린다.358) 이것이 

베트남과 참파인이 쟈라이족 및 에데족과의 교역망을 

형성한 길이며 나중에 이들은 베트남의 소수 민족이 되

었다. 투이싸와 호아싸의 만족(族)은 이 길을 따라 종종 

기남, 백단향, 밀랍, 웅담, 수코끼리를 가져왔으며 응우

옌 군주와 응우옌 왕조에 세금을 지불했다. 동시에 그

들은 베트남 및 참파 상인과 교환하기 위해 임·토산물

을 가져 왔다.   

이러한 무역로는 중국 상인의 참여 이후 더 크게 발

전했다. 

18세기 이후 붕럼의 중국인들은 냔산 기슭의 다장

강 유역으로 점점 이주해왔다. 화인들은 무역로에서 큰 

이익이 생기는 것을 알아채고 상업 중심지를 만들었다. 

20세기에는 영전발(Vĩnh Toàn Phát), 임흥태(Lâm 

Hưng Thái), 여진성(Lữ Chấn Thạnh) 등과 같은 많

은 대형 상점을 개장하였고 또한 중국인들은 마조 사당

(1874)과 관제묘 사당(1882)을 지어 그들의 해상무역의 

신을 숭배하였다.

358)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.89.

Tuyến đường thu gom hàng hóa theo sông Ba 

được người Chăm khai thác từ rất sớm. Tại khu 

vực miền Thượng có khu trung tâm thu gom 

hàng hóa. Những người Thượng trực tiếp đi tìm 

các mặt hàng lâm thổ sản và thủ công mỹ nghệ 

được vận chuyển theo ngựa thồ đưa về các trung 

tâm thu gom. Sau đó, thương nhân người Chăm 

sẽ chở thuyền các loại sản vật miền biển như cá 

khô, mắm, muối, đồ nông cụ, chiêng, ché, nồi 

đồng, cồng, thanh la,... đưa lên trung tâm người 

Thượng trao đổi, sau đó thu gom về các mặt 

hàng như kỳ nam, trầm hương, sáp ong, sa nhân, 

mật gấu, sừng tê, ngà voi, nhung hươu,... rồi chở 

thuyền ghe về các chợ phiên ở sông Ba và tập kết 

ở trung tâm cảng Tháp Nhạn ở hạ lưu sông Ba-

Đà Rằng.

Từ thế kỉ 16, người Việt đến đây và nhanh chóng 

phát triển hoạt động khai thác thủy hải sản, đồng 

thời tham gia các tuyến đường giao thương mua 

bán với người miền Thượng. Người Việt thường 

chở các mặt hàng như lúa gạo, thuốc lá, vải vóc lên 

trao đổi lâm thổ sản với người miền Thượng.

Đặc biệt, từ thế kỉ 16 đến 19, tuyến giao thương 

buôn bán với người Man ở hai tiểu quốc Thủy Xá 

và Hỏa Xá rất phát triển. Phía tây Đồn Phước Sơn 

có một con đường đi đến sách Man Nam Bàn đi 6 

ngày đến địa giới hai nước Thủy Xá và Hỏa Xá.358) 

Đây chính là con đường người Việt, người Chăm 

tham gia vào mạng lưới thu gom hàng hóa, giao 

dịch buôn bán với người Gia Lai, Ê Đê, mà sau 

này trở thành những tộc thiểu số của Việt Nam. 

Những người Man ở Thủy Xá và Hỏa Xá theo 

con đường này thường đưa kỳ nam, trầm hương, 

sáp ong, mật gấu, voi đực và nộp thuế cho chúa 

Nguyễn và các vua Nguyễn. Đồng thời họ cũng 

358)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.89.
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19세기 초 뚜이호아현 남쪽의 꿍썬(Củng Sơn)마을

에 속한 프억썬 초소와 같은 고원지역의 여러 상업중심

지 및 뚜이호아현의 서쪽, 타익타인사에 있는 타익타인 

거래소는 모두 교역의 장이었고 관리소 역시 이곳에 있

었다.359) 이곳은 대규모의 상업중심지로 해안 평야지대

와 고산지역과의 연결과 상품을 유통하기 위해 국가가 

관리했다.

20세기에 와서 교역로는 화인의 상업거리가 주로 관

리했다. 화인 상인들은 젓갈, 소금, 건어물, 필수품 등

을 고산지역으로 가져가 팔고 임토산품을 시장에서 구

매한 후 우마차나 배로 바강 하류의 주요 항구, 냔탑지

역, 영전발(화인의 상점이름) 포구로 가져와 여러 지역

에 가는 큰 배에 실었다.

특히 바-다장강의 축을 따라 대량의 금속 화폐가 발

견되었는데 1970년대 동프억(Đông Phước)촌에서 약 

500kg의 옛 동전을 발견했다. 2000년 푸옌 박물관은 

냔탑에서 500m 떨어진 동프억 마을에서 약 300kg 무

게의 동전 항아리 3개를 수집하여 연구하고 전시했다. 

이 동전은 주로 중의 송나라 시대 돈이며 가장 연대가 

가까운 것은 중국의 명나라(1572-1620)의 만력통보(萬

曆通寶)이다. 또한, 쩐 왕조에서 레 왕조까지(13-15세

기)의 태화통보, 광순통보(光順通寶) 및 홍덕통보(洪德

通寶)와 같은 베트남 돈도 발견되었다. 일본 돈은 원풍

통보(700동 이상), 경장통보, 관영통보, 세고통보(世高

通寶) 등이 다량으로 발견되었는데 이 동전들은 일본

이 17세기에 해외로 판매하기 위해 주조한 무역 화폐로 

주로 대월국에 판매되었다. 특히 조선시대 화폐도 발견

되었는데 고려시대(1096)에 주조한 해동통보 1점과 15

세기(1418-1450) 조선시대에 주조한 조선통보 1점이

다.360) 바강 하구에서 이러한 돈 항아리가 여러 번 발견

되었다. 금속화폐는 17-18세기에 응우옌 군주가 적극적

359)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.88.

360)　�도반닌, 「푸옌의 옛날 돈 발견」, 『고고학 신발견』 2001, pp.699; 「2000
년 푸옌 박물관의 옛날 돈 수집 연구 보고」.

đem các mặt hàng lâm thổ sản trao đổi với các 

thương nhân người Việt, người Chăm.

Tuy nhiên, các tuyến buôn bán này phát triển 

mạnh từ khi có sự tham gia của các thương nhân 

người Hoa. 

Từ thế kỉ 18, những người Hoa ở Vũng Lấm 

đã dần di chuyển địa điểm đến lưu vực sông Đà 

Rằng, ngay chân Núi Nhạn. Người Hoa đã thấy 

được lợi nhuận lớn từ những tuyến giao thương 

ở đây, nên họ đã lập nên trung tâm buôn bán vô 

cùng sầm uất. Đến thế kỉ 20, nhiều hiệu buôn lớn 

như Vĩnh Toàn Phát, Lâm Hưng Thái, Lữ Chấn 

Thạnh,... được thành lập. Bên cạnh đó, thương 

nhân người Hoa cũng xây dựng chùa Bà Thiên 

Hậu (1874) và chùa Ông thờ Quan Thánh Đế Quân 

(1882) trong tín ngưỡng thờ cúng cho công việc 

buôn bán theo đường biển của họ.

Nhiều trung tâm thu gom hàng ở miền Thượng 

như đồn Phước Sơn thuộc xã Củng Sơn phía nam 

huyện Tuy Hòa, nguồn Thạch Thành ở xã Thạch 

Thành phía tây huyện Tuy Hòa, vào đầu thế kỉ 19 

đều có trường giao dịch và thủ sở ở đây.359) Đây là 

những trung tâm mua bán, thu gom hàng lớn do 

nhà nước quản lý, nhằm điều phối hàng hóa, kết 

nối miền Thượng với miền đồng bằng ven biển.

Thế kỉ 20, các tuyến thu gom hàng dần được 

thâu tóm và điều phối bởi các phố buôn nhỏ của 

người Hoa. Các thương nhân người Hoa thường 

chở các mặt hàng thiết yếu, mắm, muối, cá khô,.. 

lên miền Thượng và sau khi thu gom đủ các mặt 

hàng lâm thổ sản sẽ được ngựa thồ về các chợ 

phiên hoặc chở bằng ghe thuyền nhỏ về các bến 

trung tâm ở hạ lưu sông Ba, khu vực Nhạn Tháp, 

bến thuyền Vĩnh Toàn Phát,... Và rồi hàng hóa lại 

tiếp tục đưa lên thuyền lớn mà chở đi các nơi.

359)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.88.
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으로 구매한 품목인데 이는 시중에 유통되는 구리 동전

이 부족했기 때문이며 또한 응우옌 군주는 오래된 금속

화폐를 구입하여 총을 만들었기 때문이다. 따라서 냔탑 

항구 지역은 푸쑤언(후에, 17-18세기)의 응우옌 군주의 

궁이 있는 타인하 항구로 운송하기 위해 물품을 구매한 

주요 무역항이라는 것을 알 수 있다.

현재, 다랑강 유역에 위치한 바익당(Bạch Đằng) 

길에는 영전발 포구의 흔적이 남아 있으며 이는 20세

기 영전발(중국상점)이 만든 가장 큰 무역항이다. 판딘

풍(Phan Đình Phùng) 길에는 남짜인(Nam Chành, 

남쪽 창고)의 흔적과 화인의 주택 건축물이 있다. 또한 

1862년 붕럼에 지어진 천후사원(민월회관)도 있으며 

이 사원은 1965년 중국인 상인이 다장강편으로 이주하

면서 함께 이전되었다.

냔탑 무역항은 편리한 곳에 위치하여 수세기에 걸쳐 

발전하였음을 알 수 있다. 

주요 항구 외에 주변에 다른 소항구들도 있는데 태풍

을 피하기 위해 배가 정박하기도 하고 푸썬(Phú Sơn)-

오로안(Ô Loan)만, 다농(Đà Nông) 하구-반타익(Bàn 

Thạch)강, 붕로(Vũng Rô)-다이라인(Đại Lãnh)과 같

은 주요 항구에 물건을 상품을 분배하고 공급하는 역할

Đặc biệt, dọc theo trục sông Ba - Đà Rằng, 

số lượng lớn các khối tiền cổ kim loại được tìm 

thấy, như khoảng những năm 1970 tại thôn Đông 

Phước phát hiện khoảng 500kg tiền cổ. Năm 2000, 

Bảo tàng Phú Yên đã sưu tầm nghiên cứu và 

phát huy trưng bày 3 chum tiền nặng gần 300kg 

cũng tại làng Đông Phước cách Tháp Nhạn 500m. 

Trong đó, chủ yếu là tiền thời Tống của Trung 

Quốc. Tiền niên đại muộn nhất là tiền Vạn Lịch 

Thông Bảo của nhà Minh Trung Quốc (1572-1620). 

Ngoài ra, còn có tiền Việt Nam có niên hiệu như 

Thái Hòa Thông Bảo, Quang Thuận Thông Bảo, 

Hồng Đức Thông Bảo từ triều Trần đến triều Lê 

(thế kỉ 13-15). Tiền Nhật Bản có số lượng lớn tiền 

Nguyên Phong Thông Bảo (hơn 700 đồng), Khánh 

Trường Thông Bảo, Khoan Vĩnh Thông Bảo, Thế 

Cao Thông Bảo,... là những loại tiền mậu dịch 

được Nhật Bản đúc bán ra nước ngoài vào thế kỉ 

17, mà chủ yếu là bán cho Đại Việt. Đặc biệt còn 

có tiền Triều Tiên gồm 01 đồng Hải Đông Thông 

Bảo đúc dưới triều Koryo (1096) và 01 đồng Triều 

Tiên Thông Bảo đúc vào triều đại Chosun thế kỉ 

15 (1418-1450).360) Tại cửa sông Ba còn nhiều lần 

phát hiện các hũ tiền như vậy. Có thể thấy, tiền 

kim loại chính là mặt hàng được chúa Nguyễn thu 

mua tích cực vào thế kỉ 17-18, do khủng hoảng 

khan hiếm tiền đồng trong lưu thông, đồng thời 

chúa Nguyễn cũng thu mua tiền kim loại cũ bị 

vỡ hỏng để đúc súng đạn. Như vậy, khu vực cảng 

Nhạn Tháp chính là một thương cảng thu mua 

hàng lớn để vận chuyển đi cảng Thanh Hà, dinh 

phủ chúa Nguyễn ở Phú Xuân (Huế, thế kỉ 17-18).

Hiện nay vẫn còn vết tích bến thuyền Vĩnh 

Toàn Phát trên đường Bạch Đằng bên bờ sông Đà 

Rằng, là bến thương buôn lớn nhất do bang chủ 

360)　�Đỗ Văn Ninh, Phát hiện tiền cổ tại Phú Yên, NPHMKCH 2001, 
tr.699 và Báo cáo nghiên cứu sưu tập tiền cổ của Bảo tàng Phú 
Yên năm 2000.

Hình 127. Dấu tích Nam Chành kho hàng phía nam của bến Vĩnh Toàn Phát
그림 127. 영전발 포구 남쪽에 위치한 창고 터
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을 했다.

푸썬항구-오로안 만
15세기 항구지도에서 우리는 단저이(Đàn Dơi) 하

구라고 불리는 푸썬하구를 통해 바다에 흘러나가는 오

로안 석호만을 볼 수 있다.361) 바다 바깥 쪽에는 현재는 

‘마이냐(Mái Nhà)’라고 불리는 머이느억(Mây Nước)

섬이 있어 진을 만들어 푸썬 하구를 병풍처럼 둘러싸고 

바닷바람을 피하게 하여 푸썬하구는 ‘마이냐’하구라고 

불리기도 한다. 

『대남일통지』에서 다음과 같이 기록되었다. 

푸썬 하구는 넓이가 81.6m이며 만조 시 깊이가 6.8m이

고 간조 시 3.7m이다. 응우옌 왕조 시대에 하구를 지키는 

초소를 두었다.362) 현재 이 하구는 모래가 쌓여 많이 변모

했다.

푸썬항-오로안 만에 많은 해산물이 풍부하다. 이에 

따라 이전에 푸썬은 붕럼 및 냔탑과 같은 주요 항구에 

해산물을 공급하는 해산물 거래 항구였다. 

361)　M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제22호. 

362)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.88.

Vĩnh Toàn Phát thành lập vào thế kỉ 20. Ở đường 

Phan Đình Phùng còn có dấu tích Nam Chành 

(là kho hàng phía nam), và các kiến trúc nhà ở 

của người Hoa. Ngoài ra còn có ngôi chùa Thiên 

Hậu (Mân Việt Hội Quán) vào năm 1862 được xây 

dựng ở Vũng Lấm, đến năm 1965 ngôi chùa theo 

các thương nhân người Hoa chuyển về bên sông 

Đà Rằng.

Có thể thấy trung tâm thương cảng Nhạn Tháp 

với ưu thế vị trí của mình đã phát triển trong 

nhiều thế kỉ. 

Bên cạnh những cảng trung tâm còn có những 

tiểu cảng khác xung quanh, vừa là nơi cho tàu 

thuyền neo đậu tránh gió bão, đồng thời góp phần 

thu gom hàng hóa, cung cấp cho các khu cảng 

chính, như cửa Phú Sơn-đầm Ô Loan, Cửa Đà 

Nông-sông Bàn Thạch, Vũng Rô-Đại Lãnh.

Cảng Phú Sơn-đầm Ô Loan
Trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15, ta thấy có đầm 

Ô Loan thông ra biển qua cửa Phú Sơn được gọi 

là cửa cảng Đàn Dơi.361) Phía ngoài biển có hòn 

cù lao Mây Nước, nay gọi là cù lao Mái Nhà làm 

trấn sơn, là tấm bình phong che chắn cửa Phú 

Sơn tránh gió biển, vì vậy cửa biển Phú Sơn cũng 

được gọi là cửa biển Mái Nhà. Sách Đại Nam 

nhất thống chí có viết về cửa tấn Phú Sơn rộng 

48 trượng, thủy triều lên sâu 4 thước, thủy triều 

xuống sâu 2 thước 2 tấc, thời Nguyễn có đặt tấn 

thủ trấn giữ cửa biển.362) Nay cửa biển này đã bị 

bồi lấp thay đổi nhiều, không còn tấn thủ nữa.

Tại cảng Phú Sơn - đầm Ô Loan cung cấp số 

lượng lớn thủy hải sản. Vì vậy, trước đây Phú 

Sơn là một hải cảng buôn bán hải sản, cung cấp 

361)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 22.

362)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.88.

Hình 128. Mân Việt Hội Quán
그림 128. 민월회관(閩粤會館)
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다농 항구
다랑강 입구에서 남쪽으로 약 18km 떨어진 곳에 다

농하구가 있다. 다농-반타익강은 86km 길이로 푸옌에

서 세 번째로 큰 강으로, 쯔엉썬 산맥에서 발원하여 바

다로 흐른다. 다농 하구는 넓이가 21.7m이며 만조 시 

깊이가 8.1m, 간조 시 5.9m 이다. 이전에 해안을 지키

기 위한 초소가 있었다.363) 반타익강은 악어가 많기로 

유명하다. 

다농 하구는 배가 정박하기에 매우 편리하고 큰 항

363)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 3집, p.89.

nguồn thủy hải sản cho các cảng trung tâm như 

Vũng Lấm, Nhạn Tháp,...

Cảng Đà Nông
Cách cửa sông Đà Rằng về phía nam khoảng 

18km là cửa biển Đà Nông, nơi có con sông Đà 

Nông- Bàn Thạch là con sông lớn thứ ba ở Phú 

Yên, dài 86km, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra 

biển. Cửa Đà Nông rộng 12 trượng, 8 thước, thủy 

triều lên sâu 4 thước 8 tấc, thủy triều xuống sâu 3 

thước 5 tấc. Trước cũng đặt tấn thủ phòng giữ mặt 

biển.363) Sông Bàn Thạch nổi tiếng nhiều cá sấu.

Cửa Đà Nông là một cửa biển rộng và kín đáo 

rất, thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu, vì vậy 

người Chăm đã khai thác cảng biển Đà Nông. Nơi 

đây cũng có nguồn thủy sản ở sông Bàn Thạch 

và nguồn hải sản ở vùng biển Đà Nông phong 

phú. Theo tuyến sông Bàn Thạch, những nguồn 

hàng nông sản, lâm sản cũng được đưa về đây. 

Bến cảng Đà Nông vừa là một thương cảng độc 

lập, cung cấp hàng hóa, hải sản cho cư dân trong 

vùng, đồng thời cũng hỗ trợ cung cấp hàng hóa 

lâm sản, hải sản cho cảng trung tâm Nhạn Tháp.

Vũng Rô - Đại Lãnh
Mũi Đại Lãnh, còn có tên là Mũi Nạy, Mũi 

Điện, cuối thế kỉ 17 còn có tên là Varela trên bản 

đồ của người Bồ Đào Nha. Nạy là từ cổ, có nghĩa 

là chèo thuyền. 

Mũi Đại Lãnh được coi như cột mốc cho tàu 

thuyền qua lại trên vùng biển Phú Yên. 

Vũng Rô là một vịnh kín. Theo bản đồ hải cảng 

thế kỉ 15, nó có tên là vũng Ô Lô. Từ mũi Đại 

Lãnh kéo dài ra biển ôm lấy vịnh Vũng Rô.

Trong hành trình của các thương nhân Bồ Đào 

363)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.89.

Hình 129. Mũi Đại Lãnh
그림 129. 다이라인 곶
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Nha có ghé vào đây để tránh gió bão và lấy nước 

ngọt. Pierre Yves Manguin đã viết: “Ở phía nam 

mũi Varela có một bãi biển nhiều cát với một 

chỗ lấy nước ngọt rất tốt... Ở đây có một hải cảng 

nhưng người ta không nhìn thấy bến cảng này từ 

ngoài khơi bởi vì nó bị bờ biển che khuất.”364)

Có thể thấy, Vũng Rô là một vịnh nhỏ được che 

chắn rất kín đáo, đó là điều kiện để hình thành 

bến bãi cho thuyền bè neo đậu. 

364)　 �Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, bản dịch Đào Trọng Lũy, Nxb 
Trường Bác cổ Viễn Đông, Paris, 1972, tr.281.

구여서 참파인은 다농 항구를 개발했다. 반타익강에는 

수산물이 매우 풍부하며 또한 다농 해역에도 풍부한 해

산물이 나온다. 반타익강을 따라 농산품과 임산물이 다

농항으로 온다. 다농항은 독립적인 무역항인 동시에 지

역 주민들에게 상품과 해산물을 제공하고 냔탑의 주요

항에 임산품을 제공하고 있다. 
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붕로-다이라인
다이라인 곶은 나이(Nạy) 곶, 디엔(Điện) 곶이라고

도 불리며, 17세기 말 포르투갈 지도에서 ‘발레라’로 불

렸다. 나이(Nạy)는 노를 의미하는 옛 단어이다. 

다이라인 곶은 푸옌 바다를 지나는 선박들에게 이정

표로 여겨진다.

붕로는 숨겨져 있는 만이다. 15세기 항구지도에 따

르면 ‘오로(Ô Lô) 수역’이라는 이름을 가지고 있었다. 

이 수역은 다이라인 곶에서 붕로 만을 안고 흘러 바다

로 간다.

Vịnh Vũng Rô có rất nhiều loại hải sản tôm cá 

và nhiều san hô. Vũng Rô có thể cung cấp nguồn 

hải sản cho các bến cảng khu vực.

Với vị trí ngay gần kề mũi Đại Lãnh luôn là 

mốc giới cho tàu thuyền trên biển nên Vũng Rô 

cũng được chọn là điểm dừng chân lý tưởng cho 

tàu thuyền vào tránh gió bão và lấy nước ngọt. Với 

địa điểm neo đậu an toàn, Vũng Rô thường được 

chọn là cảng trung chuyển hàng hóa cho các tàu 

buôn. Vũng Rô cũng là nơi nhập khẩu các hàng 

hóa để cung cấp cho các khu vực ở Phú Yên.

Hình 130. Vịnh Vũng Rô
그림 130. 붕로 만
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포르투갈 상인은 항해 중에 폭풍을 피하고 식수를 

얻기 위해 이곳에 왔다. Pierre-Yves Manguin은 다음

과 같이 썼다. 

발레라의 남쪽 끝에 좋은 식수를 구할 수 있는 모래 해변

이 있다. 해안으로 가려져 있기 때문에 여기 항구가 있지

만, 먼 바다에서 보이지 않는다.364)

붕로는 숨겨져 있는 작은 만이며 이는 선박의 정박

지를 형성하는 좋은 조건이다. 

붕로 만에는 많은 종류의 해산물, 새우 및 산호가 나

오므로 붕로는 지역 항구에 해산물을 공급할 수 있었다. 

붕로 만은 다이라인 곶 가까이 위치하여 해상을 지

나는 선박의 이정표가 되며 폭풍을 피하고 식수를 얻을 

수 있는 이상적인 휴게소로 받아들여졌다. 따라서 안전

한 정박 장소를 갖춘 붕로는 종종 여러 상선의 중계항

으로 선택되었고 또한 붕로는 푸옌 지역에 물품을 공급

하기 위한 상품 수입항이었다.

미국과의 전쟁 동안 붕로항은 중남부 및 중부 고원

을 지원하기 위해 북쪽에서 무기를 받는 장소였다. 

역사의 전 시기를 통하여 붕로-다이라인 해역은 많

은 국내외 상선들이 왕래하는 것을 지켜보았다. 다이라

인 곶 인근 해안 지역에서 어부들이 난파선의 유물을 

발견했는데 이는 푸옌 해역이 무역 활동이 발달한 많은 

항구 중 한 곳이라는 것을 증명한다.

364)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동 장박출판사, 파리, 1972, p.281.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, bến 

cảng Vũng Rô là nơi tiếp nhận các chuyến vũ khí 

từ miền Bắc viện trợ cho chiến trường Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên.

Vùng biển Vũng Rô - Đại Lãnh trong suốt chiều 

dài lịch sử đã chứng kiến rất nhiều các tàu thuyền 

trong nước và quốc tế qua lại. Tại khu vực bờ biển 

gần Mũi Đại Lãnh, ngư dân cũng tìm thấy một số 

hiện vật tàu đắm. Điều đó càng chứng minh vùng 

biển Phú Yên luôn là nơi có nhiều bến cảng với 

hoạt động giao thương phát triển.
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Khánh Hòa là một tỉnh ven biển miền Nam 

Trung Bộ Việt Nam. Phía bắc giáp Phú Yên, phía 

nam giáp Ninh Thuận, phía tây bắc giáp Đăk Lăk, 

phía tây nam giáp Lâm Đồng, phía đông giáp 

Biển Đông.

Trước đây, Khánh Hòa là vùng đất thuộc tiểu 

khu Kauthara ở vùng Nam Chăm, có trung tâm 

thánh địa Po Nagar, đồng thời cũng là đô thị phồn 

thịnh của vương quốc cổ Champa. Trải qua các 

vương triều kinh đô thay đổi chuyển dời, Virapura 

cho đến Vijaya (từ thế kỉ 8 đến thế kỉ 15), thánh 

địa Po Nagar vẫn giữ vai trò quan trọng, dù không 

phải là trung tâm hành chính nhưng lại là trung 

tâm tôn giáo lâu đời của cả vương quốc Champa. 

Khánh Hòa còn nổi tiếng với tấm bia Võ Cạnh 

thế kỉ 2-3, là tấm bia cổ nhất của văn hóa Champa 

cho biết về sự du nhập và ảnh hưởng mạnh mẽ 

của Phật giáo Ấn Độ đối với cư dân Chăm khoảng 

thế kỉ 1-2 sau Công nguyên.

Từ năm 1653, Kauthara chính thức sáp nhập trở 

thành lãnh thổ Đại Việt, được chúa Nguyễn cho 

lập thành hai phủ Thái Khang và Diên Ninh. Lúc 

này, cư dân Việt từ Thuận Hóa, Quảng Nam vào 

카인호아는 베트남 중남부 해안의 한 성이다. 북쪽

은 푸옌에 접하며 남쪽은 닌투언과 접하고 북서쪽은 닥

락과, 남서쪽은 럼동(Lâm Đồng)과 경계를 맞대고 있

으며 동쪽으로는 동해와 접하고 있다.

옛날 카인호아는 남참파의 카우타라 지역에 속했던 

지방으로 성지인 포나가르(Po Nagar)가 있고 고대의 

참파 왕국의 매우 번성했던 도시이다. 여러 왕조를 거

치며 비라푸라에서 비자야(8세기-15세기)로 수도가 바

뀌었지만 성지 포나가르는 중요한 역할을 담당해왔다. 

비록 행정중심지는 아니지만 참파 왕국의 오래된 종교 

중심지이다. 

카인호아는 2-3세기에 새겨진 보까인(Võ Cạnh) 비

석으로 유명한데, 이는 서기 1~2세기경 참파족에게 인

도 불교가 전파된 것과 큰 영향을 미친 것에 대해 전하

는 참파 문화의 가장 오래된 비석이다. 

1653년부터 카우타라는 공식적으로 대월국의 영토에 

합병되었으며 응우옌 군주에 의해 타이캉(Thái Khang)

부와 지엔닌(Diên Ninh)부가 되었다. 그 당시 투언호아

와 꽝남 지역에서 많은 베트남인이 내려와 참파인과 함

께 살게 되었고 날이 갈수록 그 수가 많아졌다.

카인호아는 쯔엉썬 산맥과 가깝다. 카인호아는 대부

3.9. 카인호아성 무역항3.9. �Thương cảng�
ở Khánh Hòa
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분 산악지대로 이루어져 있고, 이 산들이 바다로 뻗어 

있어 좁은 평야를 분리시키며 까고개, 꼬마(Cổ Mã) 고

개, 찐꿈(Chín Cụm) 고개, 바인잇(Bánh Ít) 고개, 조

뜨엉(Rọ Tượng) 고개, 주지(Rù Rỳ) 등의 고개가 형성

되었다. 

카인호아는 200km가 넘는 해안선을 가지고 있으며 

쯔엉사(Trường Sa) 군도를 포함하여 크고 작은 약 200

여개의 섬들이 있다. 길이가 10km 이상인 약 40개의 

강이 해안과 연결되면서 짧고 가파르게 흐르며 거의 모

든 강은 서쪽 산맥에서 발원하여 동해로 흘러 들어가는

데 해안을 따라 5-7km마다 하구가 있다. 산과 고개 그

리고 바다로 흐르는 강이 번퐁(Vân Phong) 만, 냐푸

(Nha Phu) 만, 냐짱(Nha Trang) 만, 깜라인 만과 같

은 큰 규모의 만을 형성하였다.

냐짱-카인호아의 산물은 매우 다양하다. 『대남일통

지』에 카인호아의 산물을 다음과 같이 기록하였다. 

비단, 천, 도자기, 돗자리, 밀랍, 꿀, 장미, 기남, 백단향, 율

무, 사인, 스타 우드, 흑단, 등나무, 이행나무, 공작, 꿩, 사

슴, 코뿔소 뿔, 상아, 호랑이, 곰, 사슴, 소금, 제비집, 산호, 

검은 산호, 별 갑, 물고기, 바다거북, 소라, 자개조개, 진주

등…..365) 

특히 카인호아의 백단향과 기남은 최고로 평가된다. 

『무변잡록』에서 카인호아의 기남에 대하여 다음과 같

이 기록하고 있다.

기남은 빈캉과 지엔카인부(俯)에 속한 마을의 산 정상에서 

생산된다. 그 향은 나무 심지에 바람이 깃들어 만들어진

다. 이때 바람은 3종류가 있는데 물소혀 바람이 불면 침향

이, 열반바람이 불면 백단향이, 포동포동바람이 불면 기남

이 생긴다. 만약 황색의 작은 고목의 나무 기둥에 혹이 많

이 나있는 것을 보면 그것이 향나무인 것을 알 수 있다.366)

365)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, pp.140-142.

366)　레꾸이돈, 『무변잡록』, p.121.

đây sinh sống xen kẽ với người Chăm ngày càng 

đông đúc.

Địa hình Khánh Hòa có vị trí sát dãy núi 

Trường Sơn, đa phần diện tích của Khánh Hòa là 

núi chạy dài ra biển ngăn chia miền đồng bằng 

nhỏ hẹp, tạo nên các dãy đèo như đèo Cả, đèo Cổ 

Mã, đèo Chín Cụm, đèo Bánh Ít, đèo Rọ Tượng, 

đèo Rù Rỳ. 

Khánh Hòa có bờ biển dài hơn 200km, có gần 

200 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có khu quần đảo 

Trường Sa. Với vị trí nằm ven biển, có hệ thống 

sông ngắn và dốc với khoảng 40 con sông dài 

từ 10 km trở lên, tạo thành một mạng lưới sông 

phân bố khá dày đặc. Hầu hết, các con sông đều 

bắt nguồn từ vùng núi phía tây trong tỉnh và đổ 

ra Biển Đông. Dọc bờ biển, cứ khoảng 5-7 km có 

một cửa sông. 

Hệ thống núi đèo và các dòng sông đổ ra biển 

đã tạo nên một loạt các vịnh đầm lớn, như vịnh 

Vân Phong, vịnh Nha Phu, vịnh Nha Trang, vịnh 

Cam Ranh.

Sản vật ở Nha Trang-Khánh Hòa rất đa dạng. 

Theo Đại Nam nhất thống chí có liệt kê các sản 

vật ở Khánh Hòa: “Trừu nam, nhiễu, lĩnh thâm, 

lụa, vải, đồ gốm, chiếu, sáp ong, mật ong, dầu 

rái, dầu trám, kì nam, tô hạp hương, trầm hương, 

ý dĩ, mã tiền tử, sa nhân, hồng hoa, gỗ sơn, gỗ 

giáng hương, gỗ sao, gỗ mun, cây mây, công, trĩ, 

nhung hươu, sừng tê, ngà voi, cọp, gấu, nai, muối, 

yến sào, san hô, san hô đen, đồi mồi, trai xà cừ, 

cá, vích, ốc,..”365)

Đặc biệt, trầm hương và kì nam của Khánh Hòa 

được đánh giá là tốt nhất. Phủ biên tạp lục có viết 

về kì nam của Khánh Hòa: “Kì nam được sản xuất 

từ đầu núi các xã thuộc hai phủ Bình Khang và 

365)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.140-142.
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『무변잡록』은 또한 다음과 같이 기록했다. 

탕호아, 디엔반, 꾸이년, 꽝응이어, 빈캉과 및 냐짱의 산물

은 모두 육로와 해로를 통해 호이안으로 간다. 많은 중국

상인들이 사서 자신의 나라로 돌아간다. 상품이 많아 수 

백척의 큰배에 실어도 없어지지 않는다.367)

또한, 냐짱에 있는 크고 작은 섬에는 많은 제비집이 

있으며 그중 깜라인항 바깥쪽의 혼노이(Hòn Nội)는 

제비집이 가장 많은 섬이다. 제비는 절벽에 둥지를 짓

는다. 제비집은 몸의 활력을 높이는 고급 음식이고 카

인호아의 제비집은 가치가 높은 특산품이 되어 상인들

이 구매하는 희귀하고 비싼 품목이었다. 

참파 왕조 시대부터 국제 해양 무역로상에 위치하며 

유리한 해안 지형을 가졌고 지역의 농산물이 매우 풍부

하여서 이곳의 만에는 상품 거래를 위한 무역항구가 형

성되었다. 이 항구는 참파인의 중심 거주지역과 외부 

세계를 연결하는 역할을 하였다. 참파인은 지역의 산

물을 개발하였는데 제비집, 소금, 굴, 카우타라 땅의 기

남, 백단향은 모두 교역을 하기 위해 이곳에 온 외국 상

선들을 매료시키는 품목이었다.

응우옌 군주 시대부터 응우옌 왕조에 이르기까지 참

파항구를 계승하고 참파인들의 상품개발 경험을 받아

들여 항구를 발전시켜 이곳은 더욱 번성하였다. 응우옌 

왕조의 각 왕들은 외교통상을 발전시키고 강화하기 위

한 정책을 시행하여 베트남 항구로 여러 국제상선이 교

역하러 오도록 호소했다. 또한 영토의 주권을 강화하는 

한편 카인호아 해역의 여러 해도를 철저하게 개발하였

는데 쯔엉사 군도의 난파선 또는 해산물을 탐색하기 위

한 북해군을 조직했고 냐짱 및 깜라인 만에 제비집을 

채취하기 위한 부대도 조직하였다. 또한 응우옌 왕조는 

매년 안썬(An Sơn, 安山)군을 조직하여 카인호아 및 

푸옌 산간지역의 백단향과 기남을 구해왔다. 이렇게 작

367)　레꾸이돈, 『무변잡록』, pp.96-97.

Diên Khánh là hạng tốt nhất... Hương ấy là do lõi 

cây gió kết thành. Gió có 3 loại: gió lưỡi trâu thì 

thành khổ trầm, gió niết thì thành trầm hương, 

gió bầu thì thành kì nam. Nếu thấy cây già lá 

vàng mà nhỏ, thân cây nổi nhiều u bướu thì biết 

ngay là có hương, bổ ra mà lấy.”366)

Phủ biên tạp lục còn cho biết: “Các sản vật ở 

các phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, Quy Nhơn, Quảng 

Nghĩa, Bình Khang và dinh Nha Trang đều đem 

đến phố Hội An bằng đường bộ và đường biển. Cho 

nên các lái buôn Trung Quốc đều đến rất nhiều để 

mua đem về nước. Hóa sản rất nhiều, đến hàng 

trăm chiếc tàu to vận tải cũng không hết.”367)

Ngoài ra, các đảo lớn nhỏ ở Nha Trang có rất 

nhiều tổ yến, trong đó Hòn Nội ở phía ngoài quân 

cảng Cam Ranh là đảo có nhiều tổ yến nhất. Tổ có 

hình bầu dục gắn chặt vào vách đá. Từng cặp chim 

yến trống mái chắt từ cơ thể những chất dãi kết 

thành tổ yến. Đây là loại thực phẩm cao cấp, tăng 

cường sinh lực cơ thể, vì vậy tổ yến Khánh Hòa trở 

thành đặc sản có giá trị cao, một loại hàng hóa quý 

hiếm khá đắt đỏ của các lái thương thu mua. 

Với địa hình ven biển thuận lợi, đồng thời có 

nguồn sản vật địa phương vô cùng phong phú, 

hơn nữa lại ở vị trí trên trục thương mại hàng hải 

quốc tế, từ giai đoạn vương triều Champa, các 

vịnh biển, bến thuyền nơi đây đã hình thành nên 

những bến cảng giao thương trao đổi hàng hóa, 

là điểm kết nối giữa những khu vực đông dân cư 

của người Chăm với thế giới bên ngoài. Người 

Chăm đã khai thác những nguồn hàng sản vật 

địa phương, đặc biệt là yến sào, muối, sò huyết, 

kì nam và trầm hương của xứ Kauthara, đều là 

những mặt hàng thu hút các thương thuyền nước 

ngoài luôn ghé đến đây trao đổi hàng hóa.

366)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.121.

367)　Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, sđd, tr.96-97.
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Hình 131. Thương cảng ở Khánh Hòa
그림 131. 카인호아성의 무역항

Quần đảo Trường Sa
쯔엉사 군도

Cảng Đầm Môn - Cửa Vạn
덤몬(끄어반) 항구

Cảng Cam Ranh - Ba Ngòi
깜라인(바응오이) 항구

Thương cảng Kauthara
카우타라 무역항

Bến Gối - Vạn Giã
벤고이(반쟈) 포구

Cảng Hòn Khói
혼코이 항구

Bến Chợ Mới
쩌머이 포구

Bến Cầu Đá
꺼우다 포구

Vịn
h Vâ

n Phong

번퐁 만

Vịnh Nha Phu
냐푸 만

Đảo Hòn Tre
혼째섬

Vịnh Nha Trang
냐짱 만

Sông Cái Nha Trang까이-냐짱강
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게는 카인호아의 무역항을 통해서, 크게는 전국의 무역

항을 통해 국내외 상업망을 조성하였다.

Từ thời các chúa Nguyễn cho đến vương triều 

Nguyễn đã kế thừa các bến cảng Champa, tiếp thu 

những kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng của 

người Chăm mà phát triển các bến cảng nơi đây 

càng thêm phồn thịnh. Các triều đại nhà Nguyễn 

luôn áp dụng các chính sách tăng cường phát 

triển ngoại thương, kêu gọi các thương thuyền 

quốc tế đến buôn bán tại bến cảng ở Việt Nam. 

Nhà Nguyễn bên cạnh việc xác định chủ quyền 

lãnh thổ, đồng thời triệt để khai thác sản vật trên 

các hải đảo ở vùng biển Khánh Hòa như lập đội 

Bắc Hải tìm kiếm các sản vật tàu đắm hoặc hải 

sản ở quần đảo Trường Sa, lập các đội thu gom tổ 

yến ở các đảo vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh,... 

Ngoài ra, nhà Nguyễn cũng lập đội An Sơn hàng 

năm chuyên đi tìm kiếm kì nam và trầm hương 

ở vùng rừng núi Khánh Hòa, Phú Yên,... Tạo nên 

mạng lưới buôn bán nội địa và quốc tế thông qua 

hệ thống thương cảng tại Khánh Hòa nói riêng và 

hệ thống thương mại cả nước nói chung.
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번퐁 만은 카인호아성의 

반닌(Vạn Ninh)현에 속한 

큰 만이다. 

번퐁 만은 꾹끽(Cục Kịch) 

고개에서 발원하여 하이찌에

우(Hải Triều) 하구를 지나 

번퐁 만으로 흘러 나가는 뚜봉(Tu Bông)강, 땀퐁(Tam 

Phong)산에서 발원하여 곡하구를 통해 번퐁 만으로 

흘러들어가는 빈쭝(Bình Trung)[일명 짜라(Chà Là)]

강, 푸깡(Phú Cang) 들판에서 발원하여 떤미(Tân Mỹ) 

하구를 통해 번퐁 만으로 흘러가는 반쟈(Vạn Giã)강, 

혼짜오(Hòn Cháo)산에서 발원하여 깟냄(Cát Ném) 

하구를 통해 번퐁 만으로 흘러가는 히엔르엉강[안르엉

(An Lương)강, 허우(Hầu)강으로도 불린다] 등과 같은 

강으로 부터 물의 유입을 받는다.368) 

『대남일통지』에 다음과 같이 기록되었다.

번퐁 수역의 지름은 321m가 넘고 거대한 물이 앞에 있으

며 많은 섬들에 둘러싸여 있다.369) 

꼬마 고개에서 산맥이 바다로 뻗어 나가는데 산이 그

리 높지 않다. 이전에는 바다의 섬들이었지만 충적토가 

쌓여 점차 육지와 연결되어 반썬(Bàn Sơn) 반도를 형성

하고 이 반도는 번퐁 만을 마치 병풍처럼 둘러싼다.370) 

『대남일통지』에 “무이런(Mũi Lớn)으로도 불리는 반썬

산은 다이라인(Đại Lãnh)산 및 따익비(Thạch Bi)산과 

접해 있으며 동남쪽은 바다와 연해있어 이곳에 상선이 

들어와 대피처로 삼는다.”라고 기록되어 있다.371) 

번퐁 만은 넓고 깊어 쩌우남(Trâu Nằm), 벤고이(Bến 

Gối), 혼코이(Hòn Khói), 덤몬 수역이 조성되었으며 이곳

은 또한 지역 주민들의 상업활동이 이루어지는 선착장이다. 

368)　응우옌딘뜨, 『카인호아 산하』, 청년출판사, 2003, pp.70-71.

369)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.120.

370)　응우옌딘뜨, 『카인호아 산하』, 청년출판사, 2003, p.47.

371)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.110.

Vịnh Vân Phong là một 

vịnh lớn, thuộc huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

Vịnh Vân Phong tiếp 

nhận lưu lượng nước của 

một số con sông như sông 

Tu Bông bắt nguồn từ đèo Cục Kịch đổ ra vịnh 

Vân Phong qua cửa Hải Triều, sông Bình Trung 

(tức sông Chà Là) bắt nguồn từ núi Tam Phong 

đổ ra vịnh Vân Phong qua Cửa Gốc, sông Vạn Giã 

bắt nguồn từ cánh đồng Phú Cang đổ ra vịnh Vân 

Phong qua cửa Tân Mỹ, sông Hiền Lương (còn gọi 

là sông An Lương, sông Hầu) bắt nguồn từ núi Hòn 

Cháo đổ ra vịnh Vân Phong qua cửa Cát Ném.368)

Theo Đại Nam nhất thống chí cho biết: “Vũng 

Vân Phong chu vi hơn 200 dặm, nước mênh 

mông, trước mặt có nhiều hòn đảo vây quanh.”369)

Từ đèo Cổ Mã là dãy núi chạy dài ra biển, núi 

không cao lắm, trước đây là những hòn cù lao 

ngoài biển, do phù sa bồi đắp mà dần nối với 

đất liền, tạo thành bán đảo Bàn Sơn kéo dài như 

tấm bình phong trấn ngự vịnh Vân Phong.370) Đại 

Nam nhất thống chí có viết: “Núi Bàn Sơn còn gọi 

là Mũi Lớn, giáp núi Đại Lãnh và Thạch Bi, phía 

đông nam giáp biển, thuyền buôn thường vào đây 

trú ẩn.”371)

Vịnh Vân Phong sâu rộng đã tạo nên các vũng 

đầm như vũng Trâu Nằm, vũng Bến Gối, vũng 

Hòn Khói, Đầm Môn. Đây cũng là những bến 

thuyền diễn ra hoạt động giao thương, buôn bán 

của cư dân địa phương. 

368)　�Nguyễn Đình Tư, Non nước Khánh Hòa, Nxb Thanh Niên, 2003, 
tr.70-71.

369)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.120.

370)　Nguyễn Đình Tư, Non nước Khánh Hòa, sđd, tr.47.

371)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.110.

1) Vịnh Vân Phong 1) 번퐁 만
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Đầm Môn - Cửa Vạn
Vũng Đầm Môn ngay dưới chân bán đảo Bàn 

Sơn, cũng gọi là bán đảo Hòn Gốm. Phía trước 

Đầm Môn có đảo Hòn Lớn đứng che chắn rất 

kín, tàu thuyền vào đây neo đậu tránh gió bão rất 

thuận tiện. Tàu thuyền vào ra vũng Đầm Môn có 

thể theo 2 cửa, lạch Cửa Bé ở phía đông và lạch 

Cửa Lớn ở phía tây.

Quan sát bản đồ hải cảng cổ thế kỉ 15 thì nơi 

này lúc đó vẫn còn là những cụm đảo nhỏ ngoài 

biển,372) nên chức năng là một bến cảng thì chưa 

được hình thành. 

Từ khoảng thế kỉ 18-19, cùng với hiện tượng 

phù sa bồi đắp, tích tụ của các bờ cát ở vùng ven 

biển Nha Trang và các vùng lân cận, Đầm Môn đã 

372)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15 (Étude sur un portulan Annamite du 15e siècle), Paris, 1896, 
bản đồ số 22,23.

Hình 132. Bến Cửa Vạn
그림 132. 끄어반 포구

덤몬-끄어반
덤몬 수역은 혼곰(Hòn Gốm) 반도라고도 불리는 반

썬 반도에 아랫부분에 위치한다. 덤몬의 앞쪽에는 혼런

(Hòn Lớn)섬이 있어 바람을 막아 선박이 이곳에 정박

하여 폭풍을 피하기 매우 수월하다. 덤몬 수역을 오가

는 선박은 2개의 문을 이용할 수 있는데 동쪽의 끄어배

(Cửa Bé)와 남쪽의 끄어런(Cửa Lớn)이다.

15세기 고대 항구 지도를 살펴보면, 당시 이곳은 바

다에 있는 작은 섬들로 이루어져 있어서372) 항구의 기

능은 아직 발휘되지 않았다. 

18-19세기 경, 냐짱 해안과 주변 지역의 퇴적토가 쌓

여 모래해변이 생겨 덤몬에는 번퐁 만이 형성되었다. 

이곳에 배들이 활발하게 오가며 장사하는 끄어반(Cửa 

Vạn) 포구가 있다. 프랑스인들은 끄어반 포구를 ‘포트 

372)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제22
호, 제23호, 파리. 
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Hình 133. Vũng Đầm Môn bến Cửa Vạn
그림 133. 덤몬 수역의 끄어반 포구
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다욧’으로 불렀다. 번퐁 만과 그 수역에는 매우 풍부한 

해산물이 나서 끄어반은 생선, 새우, 조개, 게 및 오징

어등을 거래하는 포구였다. 끄어반 포구에서 거래된 상

품을 소비하는 덤몬 시장이 있다. 끄어반 지역에서 북

쪽으로 멀지 않은 곳에는 배와 바지선이 모래를 사서 

건축공사장으로 운반하는 부두가 있다.

 

벤고이-반쟈
벤고이 수역은 반쟈(Vạn Giã), 붕벤(Vũng Bến)이

라고 불리며, 번퐁 만의 서쪽에 위치한다.

반쟈항은 번퐁 만으로 흘러나가는 짜라강 입구에서 

히엔루옹(Hiền Lương)강 입구까지 길게 펼쳐져 있다.

번퐁 만의 깊은 곳에 위치하고 있으며, 혼런섬과 많

은 작은 섬들이 진을 이루어 폭풍으로부터 이상적인 방

패막이 되어주기 때문에 이곳은 참파 시대부터 선박이 

정박할 수 있는 포구가 형성되었다. 

반쟈 포구에서 거래되는 상품은 주로 번퐁 만과 카

인호아 해역에서 공급되는 풍부한 해산물이다. 

또한 행상인들이 뚜봉강, 반쟈항, 히엔르엉강을 따

라 지역산물과 농산품, 임산물 등을 매우 많이 구입하

는데, 특히 카인호아 산림지역의 기남과 백단향으로 유

명하다.

참파 시대부터 반쟈 포구는 수심이 깊고 넓으며 많

은 큰 섬들로 둘러싸여 보호되고 강을 따라 모여진 많

은 상품을 집중할 수 있는 곳이기 때문에 소항구 기능

을 담당하였다고 할 수 있다.

대월국 시대에 들어 반쟈 포구는 더욱 발전하였다. 

반쟈 포구에서 행상인들은 상품을 취합하여 혼런섬의 

닌다오(Ninh Đảo) 포구, 빕(Bịp)-디엡썬(Điệp Sơn)섬

의 선상 포구, 덤몬 조개 거래 포구와 같은 여러 섬과 

인근지역으로 가져가거나, 혹은 바닷길을 따라 매우 편

리하게 남과 북의 항구들로 가져갔다.

특히 반쟈 포구는 혼코이 항구와 매우 가깝기 때문

에 상품을 거래하는 배의 활동이 매우 편리하다. 반쟈-

hình thành, kết nối với khu vực vịnh Vân Phong. 

Ở đây có bến Cửa Vạn là nơi tàu thuyền vào ra 

buôn bán sầm uất. Người Pháp gọi Cửa Vạn là 

Port Dayot. Do Vịnh Vân Phong và vùng biển nơi 

đây mang lại nguồn hải sản vô cùng phong phú, 

nên bến Cửa Vạn chính là bến giao thương buôn 

bán các loại hải sản cá, tôm, sò huyết, cua, mực,... 

Tham gia vào việc tiêu thụ hàng hóa của bến 

Cửa Vạn còn có chợ cá Đầm Môn. Cách khu vực 

Cửa Vạn không xa về phía bắc có cầu cảng cho 

tàu thuyền, xà lan vào thu mua cát chở đi các nơi 

phục vụ các công trình xây dựng.

Bến Gối - Vạn Giã
Vũng Bến Gối còn gọi là vũng Vạn Giã, Vũng 

Bến, nằm ở phía tây của vịnh Vân Phong. 

Bến Vạn Giã nằm trải dài từ cửa sông Chà Là 

đến cửa sông Hiền Lương đổ ra vịnh Vân Phong. 

Do nằm lọt sâu vào trong vịnh Vân Phong, lại 

có Hòn Lớn cùng nhiều đảo nhỏ làm trấn sơn án 

ngữ che chắn gió bão rất lý tưởng nên nơi đây từ 

thời Champa đã hình thành bến thuyền cho tàu 

thuyền neo đậu.

Hàng hóa buôn bán tại bến Vạn Giã chủ yếu là 

nguồn hải sản dồi dào của vùng vịnh Vân Phong 

và vùng biển Khánh Hòa.

Ngoài ra, những sản phẩm địa phương, những 

nguồn nông sản, lâm sản được đưa về đây theo 

các đường sông Tu Bông, sông Vạn Giã, sông 

Hiền Lương cũng được các lái thương thu mua rất 

nhiều, đặc biệt là kì nam và trầm hương của núi 

rừng Khánh Hòa.

Có thể thấy, từ thời Champa, bến Vạn Giã đã là 

một tiểu cảng do có vị trí bến sâu rộng, khá kín do 

có nhiều đảo lớn che chắn, lại là nơi tập trung được 

nhiều nguồn hàng theo đường sông từ các nơi về.

Đến thời Đại Việt, bến thuyền Vạn Giã lại càng 

phát triển. Từ bến Vạn Giã các lái thương có thể 
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혼코이 간의 관계는 사업 관계뿐만 아니라 이 두 항구

간에 결혼 및 가족 관계로도 맺어져 있다. 

반쟈 포구는 현재 쩐흥다오(Trần Hưng Đạo) 거리

에 있다. 반쟈 포구를 따라 수백 척의 배가 정박하고 있

으며 항상 선상에서 활발한 거래가 이루어지고 있다.

thu gom hàng hóa trao đổi với các đảo và các vùng 

lân cận như bến Ninh Đảo ở Hòn Lớn, bến thuyền 

trên đảo Điệp Sơn - Hòn Bịp, bến buôn sò huyết 

Đầm Môn,... hoặc vận chuyển theo đường biển về 

các bến trong nam ngoài bắc rất thuận tiện. 

Đặc biệt, bến Vạn Giã rất gần với cảng Hòn 

Khói, nên thuyền buôn qua lại lấy hàng cũng vô 

cùng thuận lợi. Mối quan hệ giữa cụm Vạn Giã 

- Hòn Khói không chỉ tạo nên mối làm ăn buôn 

bán mà còn những quan hệ hôn nhân gia đình 

giữa hai khu bến cảng này.

Bến Vạn Giã hiện nay có vị trí bên đường Trần 

Hưng Đạo. Trải dọc bến Vạn Giã là hàng trăm tàu 

thuyền neo đậu san sát, việc buôn bán lúc nào 

cũng nhộn nhịp trên bến dưới thuyền.

Hình 134. Bến Gối - Vạn Giã
그림 134. 벤고이 수역의 반쟈 포구
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혼코이 무역항
혼코이는 반쟈에서 바닷길로 약 50km 떨어져 있으

며 번퐁 만의 남쪽에 있다. 

혼코이산으로도 불리는 혼코이 반도는 이름이 옌깡

(Yên Cảng, 평화로운 항구)이다. 비록 이 산은 바닷바람

을 막을만큼 높지는 않지만, 선박이 대피하기 용이하

며, 넓고 깊은 혼코이 수역이 형성되어 있다.

혼코이는 소금 생산업이 매우 발전하였다. 이 곳은 

베트남 중부에서 가장 큰 염전으로 여겨진다. 닌하이

(Ninh Hải)와 닌지엠(Ninh Diêm) 마을에 광활한 염

전이 길게 펼쳐져 있다. 혼코이의 소금은 상선들에게 

팔려 냐짱 주요 항구, 사이공, 다낭, 후에, 하이퐁으로 

운송되고 또 고산지역으로 운반되어 소수 민족과 라오

스, 캄보디아에서 팔린다. 

20세기 초까지 프랑스가 이곳을 점령하여 프랑스인

이 독점적으로 소금을 구매하기 위해 상업관리소를 세

Thương cảng Hòn Khói
Hòn Khói nằm cách Vạn Giã khoảng 50km 

đường biển, ở phía nam ngoài vịnh Vân Phong.

Bán đảo Hòn Khói hay còn gọi là núi Hòn 

Khói, tên chữ là Yên Cang, tuy không cao nhưng 

đủ sức ngăn cản gió biển, tạo thành vũng Hòn 

Khói với bến đỗ sâu rộng cho tàu thuyền neo đậu 

trú ẩn dễ dàng.

Hòn Khói là nơi phát triển nghề làm muối. Nơi 

đây được coi là cánh đồng muối lớn nhất miền 

Trung Việt Nam. Ruộng muối trải dài ở các xã 

Ninh Hải và Ninh Diêm. Muối Hòn Khói được các 

thương thuyền đến mua và chở ra cảng trung tâm 

Nha Trang, vào Sài Gòn, ra Đà Nẵng, Huế, Hải 

Phòng, đưa lên miền cao bán cho các tộc người 

thiểu số, cho người Lào, Cao Miên,...

Cho đến đầu thế kỉ 20, khi Pháp chiếm đóng 

đã cho xây dựng Ty Thương Chánh thu mua độc 

Hình 135. Thương cảng Hòn Khói 
그림 135. 혼코이 무역항
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웠다. 전쟁 당시에도 프랑스군은 사람을 두어 혼코이 

지역을 보호했기 때문에 소금 생산은 중단되지 않았다. 

혼코이의 해산물 자원도 매우 풍부하다. 특히 고등

어, 전갱이, 새우, 게, 조개, 오징어가 많이 난다.

혼코이는 또한 해산물을 가공하여 만든 젓갈과 액젓

으로 유명하다.

혼코이 수역은 편리한 포구 위치를 지니고 있는 데다 

해안 산물도 풍부하여 이를 거래하기 위한 상인들을 불

러모으는 필수적인 조건으로 혼코이항[동하(Đông Hà)

항이라고도 함]이 형성되는 데에 많은 기여를 하였다.

참파 시대부터 혼코이는 참파인에게 의하여 개발되

었다. 

이후 응우옌 군주시대부터 통일된 대월국 시대까지 

이 참파의 옛 항구는 베트남인들에게 계속 계승되었다. 

상선은 혼코이에 와서 소금, 젓갈, 해산물 및 임산물

을 모아 푸옌과 빈딘 지방 또는 남쪽으로, 또는 육로를 

통해 부온마투옷(Buôn Mê Thuột)과 닥락으로 향한다. 

혼코이는 반쟈와 매우 가깝기 때문에 반쟈의 임·토

산물도 혼코이에 모인다. 특히, 혼코이와 반쟈 간의 상

품 거래는 오래 전부터 혼코이의 많은 사람들이 반닌

(Vạn Ninh), 반쟈(Vạn Giã)의 사람들과 결혼하게 했

다. 따라서 오늘날 반닌의 많은 가족의 족보에는 혼코

이 출신들이 많다.

quyền muối, ngay cả những lúc chiến tranh xảy ra 

thì quân đội Pháp vẫn cho người bảo vệ khu Hòn 

Khói, nên việc sản xuất muối không bị ngưng trệ. 

Nguồn hải sản của Hòn Khói cũng rất phong 

phú. Đặc biệt là nguồn cá thu, cá bè, tôm, cua 

ghẹ, sò huyết, mực,... 

Hòn Khói còn nổi tiếng với các sản phẩm chế biến 

từ hải sản và muối, đó là nước mắm và mắm ruốc.

Có thể thấy, vũng Hòn Khói có vị trí bến 

thuyền thuận lợi, lại có nguồn hàng hóa miền 

biển vô cùng phong phú, đó là những điều kiện 

tất yếu thu hút các thương thuyền đến đây trao 

đổi giao thương, hình thành nên cảng Hòn Khói 

(còn gọi là cảng Đông Hà).

Từ thời Champa, Hòn Khói đã là một bến cảng 

được người Chăm khai thác.

Về sau này, từ thời chúa Nguyễn đến thời Đại 

Việt thống nhất, cảng Champa tiếp tục được người 

Việt phát huy.

Các thuyền buôn đến Hòn Khói thu mua muối, 

mắm, hải sản, lâm sản rồi đưa ra biển đi các tỉnh 

Phú Yên, Bình Định, hoặc vào trong nam, hoặc theo 

đường bộ thồ hàng lên Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. 

Vì Hòn Khói rất gần với Vạn Giã nên những 

nguồn hàng lâm sản từ Vạn Giã cũng được tập kết 

về Hòn Khói. Đặc biệt, các mối giao lưu mua bán 

hàng hóa giữa Hòn Khói và Vạn Giã đã có từ lâu đời 

nên nhiều người ở Hòn Khói đã kết hôn với người 

ở Vạn Giã, Vạn Ninh. Trong gia phả của nhiều gia 

đình ở Vạn Ninh hiện nay có gốc gác từ Hòn Khói.
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냐푸 만은 카인호아성의 

닌호아(Ninh Hòa)현에 속하

며 번퐁과 냐짱 만과 같은 두 

개의 큰 만에 인접해 있다. 

냐푸 만은 냐짱 시내에서 약 

15분 거리에 있다. 

고대 참파 언어에서 ‘냐푸’는 ‘루(Ru)’라고 부르는 

데, 해산물이 풍부한 지역이라는 뜻이다. 베트남어로 

발음하면 냐푸(Nhá Phú), 냐주(Nha Du)가 된다. 포르

투갈 사람들의 자료에서 이 만 지역을 인하루라고 불렀

으며,373) 나중에 베트남인이 이주하여 살면서 ‘냐푸’라

고 부르는 것이 익숙해졌다.

이곳은 봉푸(Vọng Phu)산맥에 속한 2,051m 높이

의 쯔흐므(Chư H'Mư)산부터 발원하는 진강이 흐르는

데, 부온락(Buôn Lác)에서 내려오는 강물과 바단(Đá 

Bàn)강의 물줄기가 합하여 진강으로 들어오고 하리엔

(Hà Liên) 하구[벤도(Bến Đỗ) 하구라고 부르기도 함]

를 지나 냐푸 만으로 흘러나간다. 하리엔 하구 근처에 

띠엔주(Tiên Du)산에서 흐르는 담수하천도 진강으로 

유입된다.374) 

냐푸 수역에는 티(Thị)섬, 띠엔(Tiên)섬, 타익(Thạch)

섬, 끼(Kì)섬, 꾸(Cù)섬 같은 많은 섬이 있다.375) 만 입구

의 바깥쪽에 혼옌(Hòn Yến)섬이 있는데 이곳에 제비

가 집을 많이 지어 중국 상인들이 가장 좋아하는 상품

이 되었다. 혼옌은 또한 냐푸 만 또는 냐짱 만의 항구와 

포구가 있다는 것을 알리는 이정표이다. 

냐푸 만은 이상적인 지형으로 배가 오가며 정박하는 

항구를 형성했다. 만의 면적은 약 1,500ha에 달하며 이 

지역과 주변 지역에 많은 해산물을 제공하는데 이곳의 

해산물은 매우 풍부하다. 

373)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동 장박출판사, 파리, 1972, p.281.

374)　응우옌딘뜨, 『카인호아 산하』, 청년출판사, 2003, pp.68-70.

375)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.121.

Vịnh Nha Phu thuộc 

huyện Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa, tiếp giáp giữa 

hai vịnh lớn là vịnh Vân 

Phong và vịnh Nha Trang. 

Vịnh Nha Phu cách trung 

tâm Nha Trang khoảng 15km.

Vịnh Nha Phu theo tiếng Chăm cổ gọi là Ia Ru, 

có nghĩa là vùng cá tôm trù phú, được biến âm 

thành Nhá Phú, Nha Du, trong tư liệu của người 

Bồ Đào Nha gọi vùng vịnh này là Inharu.373) Sau 

này, người Việt đến sinh sống đều quen gọi là 

Nha Phu.

Nơi đây có sông Dinh bắt nguồn từ núi Chư 

H'Mư cao 2.051m thuộc dãy Vọng Phu, nguồn từ 

Buôn Lác và nguồn từ sông Đá Bàn, các nguồn 

nước hợp vào sông Dinh đổ ra vịnh Nha Phu qua 

cửa Hà Liên, còn gọi là cửa Bến Đỗ. Gần cửa Hà 

Liên còn có suối nước ngọt từ núi Tiên Du cũng 

nhập vào sông Dinh.374)

Vũng Nha Phu có nhiều hòn đảo như hòn Thị, 

hòn Tiên, hòn Thạch, hòn Kì, hòn Cù.375) Phía 

ngoài cửa vịnh là Hòn Yến, nơi đây yến về làm tổ 

rất đông đúc, trở thành mặt hàng ưa chuộng của 

các lái thương Trung Quốc. Hòn Yến cũng là điểm 

mốc cho tàu thuyền đi biển xác định các bến đỗ 

khu vực vịnh Nha Phu hoặc vịnh Nha Trang.

Vịnh Nha Phu có địa hình vô cùng lí tưởng, hình 

thành các bến đỗ cho tàu thuyền vào ra neo đậu. 

Vịnh có diện tích mặt nước rộng khoảng 

1.500ha, là nơi cung cấp lượng lớn thủy hải sản 

cho địa phương và các vùng lân cận. Hải sản ở 

đây vô cùng phong phú. 

373)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.281.

374)　Nguyễn Đình Tư, Non nước Khánh Hòa, sđd, tr.68-70.

375)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.121.

2) Vịnh Nha Phu 2) 냐푸 만
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Hình 136. Vịnh Nha Phu
그림 136. 냐푸 만

또한 닌호아의 농산물도 매우 풍부한데, 닌호아에

서는 옛부터 냄스프링롤, 베트남음식의 일종 생산지로 유

명했다. 닌호아의 장인이 냄을 만들 때 상인들은 맛있

는 돼지고기와 혼코이의 소금과 많은 향신료를 공급하

였다.

진강의 지류를 따라 산림지역의 임산물이 이곳으로 

모이기가 매우 편리했고 그것은 카인호아의 산물로 기

남, 백단향, 침향, 사인, 밀랍, 고급목재 등이었다.

참파시대부터 냐푸 항구는 상선에 많은 상품을 공급

하는 집결지였다. 중심지 카우타라에서 매우 가깝기 때

문에 이곳은 냐짱 만에 있는 카우타라의 주요 항구에 

상품을 환적해주는 곳이기도 했다. 또한 진강을 따라 

여러 상품을 각 지역으로 옮겼다.

응우옌 군주 시대와 응우옌 왕조 시대에 냐푸 만에

서 해산물을 개발하고 거래하며 교역로에 연결시키는 

사업이 매우 발전했으며 새우양식장 설립도 조직적으

로 이루어졌다. 또한 바다가재는 냐푸 만의 특산품으로 

깜라인, 다낭항 등 주요 항구로 보내져 외국상선에 팔

리거나 남과 북 전역으로 왕래하는 상인들에게 팔렸다.

Ngoài ra, các mặt hàng nông sản của Ninh Hòa 

cũng rất phong phú. Ở Ninh Hòa từ xưa đã nổi 

tiếng nghề làm nem. Các lái thương cung cấp thịt 

heo ngon, muối của Hòn Khói cùng nhiều loại gia 

vị để cho thợ Ninh Hòa làm nem. 

Theo các chi lưu của sông Dinh, nguồn hàng 

hóa lâm sản từ núi rừng được tập kết về đây vô 

cùng thuận tiện, đó là các sản vật của Khánh Hòa 

như kì nam, trầm hương, tốc hương, sa nhân, sáp 

ong, gỗ quý,...

Từ thời kì Champa, bến cảng Nha Phu đã là nơi 

tập kết, cung cấp nhiều hàng hóa cho các thương 

thuyền. Do vị trí rất gần với trung tâm Kauthara, 

vì vậy nơi đây cũng là điểm tập kết trung chuyển 

hàng hóa cho cảng chính Kauthara ở vịnh Nha 

Trang. Đồng thời, theo sông Dinh hàng hóa cũng 

được đưa về các địa phương.

Đến thời kì chúa Nguyễn và các vương triều 

Nguyễn , việc khai thác thu mua hải sản và kết nối 

những con đường giao thương tại vịnh Nha Phu lại 

càng được phát triển. Việc mở các khu đầm nuôi 

tôm được tổ chức có quy hoạch. Đặc biệt, tôm 

hùm là đặc sản của vịnh Nha Phu. Tôm được xuất 

bến đưa về trung tâm cảng Cam Ranh, cảng Đà 

Nẵng bán cho tàu thuyền ngoại quốc, hoặc được 

các lái thương đến thu mua đưa ra bắc, vào nam. 

Hình 137. Cửa Hà Liên 
그림 137. 하리엔 하구
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냐짱 만은 카인호아의 커

다란 만으로 냐푸 만과 깜라

인 만 사이에 위치한다. 이 

만은 크고 작은 19개의 섬으

로 이루어져 있다. 

까이강 또는 냐짱강이라고 

불리는 강의 길이는 60km이며 쯔엉썬산에서 발원하여 

카인빈(Khánh Vĩnh), 지엔카인, 냐짱을 거쳐 끄어배

[소 꾸후언(Cù Huân)] 및 끄어런(대 꾸후언)을 통해 냐

짱 만으로 흘러 나간다. 까이-냐짱강은 푸록(Phú Lộc) 

마을을 통과하는 구간이 있어 푸록강이라는 이름도 있

다. 까이-냐짱강은 여러 강이 합류하여 이루어지는데 

오른쪽에는 마우(Máu)강, 쟈레(Gia Lê)강, 케(Khế)강, 

꺼우강이 있고 왼쪽에는 쟝(Giang)강과 쪼(Chò)강이 

있다.376) 

『대남일통지』에는 다음과 같이 기록되어 있다.

냐짱 수역은 넓이가 수백 마일이며 많은 섬이 방어막을 형

성하여 배들이 자주 와서 정박한다.377) 

냐짱 만과 그 주변 지역은 매우 다양하고 복잡한 해

저지형을 가지고 있다. 냐짱 만의 해저지형은 혼째, 혼

미에우(Hòn Miễu), 혼땀(Hòn Tằm), 혼못(Hòn Một), 

혼문(Hòn Mun)과 같은 크고 작은 냐짱만의 섬들로 나

누어지는데, 각 섬들 사이에 해구와 해저협곡, 해연을 

형성하여 해상 교통수단에 편리한 조건이 된다.378) 

현재 포나가르 탑 아래 포구가 형성되어 있다. 카인

호아는 백단향, 기남 등의 특산품으로 유명하며 이 품

목은 외국 상선들이 제일 좋아하는 상품이 되었다.

포나가르 참파탑은 처음에는 나무로 만들어졌고 자

가드하르마 여왕(트초우코티 공주 또는 천이성모, 임

376)　응우옌딘뜨, 『카인호아 산하』, 청년출판사, 2003, pp.59-61.

377)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.120.

378)　�해양학원, 베트남 과학기술 한림원, 「냐짱 만과 인근지역의 지질특징」, 
해양연구선집 21부, 2015, p.46.

Vịnh Nha Trang là một 

vịnh lớn của Khánh Hòa, 

nằm giữa vịnh Nha Phu và 

vịnh Cam Ranh. Vịnh bao 

gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ.

Sông Cái hay sông Nha 

Trang, còn gọi là sông Cái Nha Trang, có độ dài 60 

km, bắt nguồn từ núi Trường Sơn chảy qua Khánh 

Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang rồi đổ ra vịnh biển 

Nha Trang qua Cửa Bé (Tiểu Cù Huân) và Cửa Lớn 

(Đại Cù Huân). Sông Cái Nha Trang có đoạn chảy 

qua thôn Phú Lộc nên sông cũng có tên là sông 

Phú Lộc. Sông Cái Nha Trang do nhiều sông con 

hợp lưu, phía hữu ngạn có sông Máu, sông Gia Lê, 

sông Khế, sông Cầu, phía tả ngạn có sông Giang và 

sông Chò.376)

Đại Nam nhất thống chí có viết: “Vũng Nha 

Trang rộng vài trăm dặm, có nhiều hòn đảo che 

chắn, tàu thuyền hay đỗ.”377)

Vịnh Nha Trang và khu vực lân cận có địa hình 

đáy biển rất đa dạng và phức tạp, đặc biệt về kiến 

trúc hình thái địa hình. Chúng bị phân chia bởi 

một hệ thống bao gồm nhiều đảo lớn nhỏ trong 

vịnh như Hòn Tre, Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn 

Một, Hòn Mun, đã tạo nên bề mặt đáy biển có 

các dạng địa hình như: lạch sâu, máng trũng đan 

xen giữa các đảo, là điều kiện thuận lợi cho các 

phương tiện giao thông hàng hải qua lại.378)

Nay là khu vực bến thuyền dưới chân tháp Po 

Nagar. Khánh Hòa nổi tiếng nhất là đặc sản trầm 

hương, kì nam, trở thành mặt hàng được các 

thương thuyền ngoại quốc ưu ái nhất. 

376)　Nguyễn Đình Tư, Non nước Khánh Hòa, sđd, tr.59-61.

377)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.120.

378)　�Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam, Đặc điểm địa mạo vịnh Nha Trang và khu lân cận, 
Tuyển tập nghiên cứu biển, 2015, tập 21, tr.46.

3) �Vịnh Nha Trang �
- Thương cảng�
Kauthara

3) �냐짱 만-�
카우타라 무역항
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읍 시대 646-653의 통치자)을 숭배하는 탑이며 프리티 

인드라바르만왕이 아야트라(냐짱)의 단단한 자재로 다

시 건설하게 하였다. 이 탑은 까이강 입구 쏨봉(Xóm 

Bóng)마을 옆의 높은 언덕에 세워져 있고 탑 옆에 여

신 브하가바티(bằng vàng)를 숭배하는 동상(금으로 만

들어짐)을 두었다. 

참파가 기록한 비문에 따르면 774년 남다오(자바-인

도네시아)의 군대에 의해 약탈당하고 포나가르 사원이 

파괴되어 후에 사티아바르만왕이 벽돌로 재건축하였으

며 784년에 완공되었다고 한다. 이 탑은 현재 많이 손

상되어 있다. 이후에 국왕 하리바르만 1세와 그의 아들 

Tháp Bà Po Nagar, lúc đầu tháp được làm bằng 

gỗ, thờ nữ vương Jagadharma (công chúa Tchou 

Koti hay Thiên Y Thánh Mẫu) (cai trị Lâm Ấp 

giai đoạn 646-653), được Prithi Indravarman cho 

xây dựng lại bằng vật liệu cứng tại Aya Tră (Nha 

Trang), trên một ngọn đồi cao cạnh cửa sông 

Cái (Xóm Bóng), để thờ tượng nữ thần Bhagavati 

(bằng vàng). Theo bia kí Champa có ghi chép, 

năm 774, quân Nam Đảo (Java-Indonesia) vào 

cướp phá. Đền Po Nagar bị phá hủy, sau đó được 

Satyavarman cho dựng lại bằng gạch, năm 784 thì 

hoàn thành và tồn tại cho tới ngày nay, nhưng 

Hình 138. Tháp Bà Po Nagar
그림 138. 포나가르 탑
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비크란타바르만 3세가 차례대로 5개의 탑을 더 지었을 

가능성이 있다. 10세기부터 13세기까지 참파왕들이 탑

을 중건하고 보수하였고 재건축하였다. 

15세기 항구지도에서 포나가르 참파탑 지역은 뉴누

엉썬(Nhũ Nương Sơn)으로 기재되어있다.379) 

냐짱 지역은 참파의 옛 왕국 카우타라의 중심지로 포

나가르 성지는 해안 바로 옆에 위치하여 바다로 나가 다

른 지역의 여러 상선과 교역하는 것이 매우 편리했다.   

중국 당나라 시대(785-804)에 가담의 「광주통해지

도」와 『신당서지리지』에 8세기 광주에서 아랍제국의 수

도 바그다드까지 가는 항해로를 다음과 같이 묘사했다. 

광주에서 321km를 가면 돈몬산이 나오고, 2일을 가면 끄

우쩌우섬이고, 2일을 가면 뜨엉섬, 3일을 가면 찌엠벗라오

에, 2일을 가면 랑썬이고, 1일을 가면 몬독이며, 1일을 가

면 꼬닷국이고, 반나절을 가면 본다랑주, 2일을 가면 꾸언

돗롱산, 또 다시 5일을 가면 160km 넓이에 해협(말라카)

에 도착한다…380)

이 항해로에서 꼬닷국이 바로 참파의 카우타라항이

며 참파 해역을 지나가는 국제상선의 중요한 휴계지점

이었다.

런꾸후언(Lớn Cù Huân) 하구에서 까이강으로 들

어오면 매우 편리한 포구를 형성한 모래언덕이 있다. 

그중에 포나가르 탑 바로 아래의 포구가 중심항으로 발

전했다. 포나가르 탑은 지역 주민들과 상인, 어부들이 

항구에서 항해와 무역의 평화를 위해 기도하는 종교 중

심지인 동시에 이 탑은 항구를 오가는 선박들에게 길을 

알려주는 등대 이기도 하다.

까이-냐짱강을 따라 여러 곳의 상품은 주요 항구지

역에 모인다. 그것은 카인호아의 바다, 섬, 산림에서 나

는 산물로 바닷가재, 조개, 물고기와 기남, 백단향, 침

379)　M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제23호. 

380)　『신당서지리지』 권43, 지33하, 지리7하.

cũng đã bị hủy hoại một phần đáng kể. Sau này 

quốc vương Harivarman I và con trai ông là 

Vikrantavarman III có thể đã lần lượt xây dựng 

thêm 5 tháp nữa. Từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 13 được 

các vua Champa cho trùng tu, xây dựng lại.

Trên bản đồ hải cảng thế kỉ 15, khu vực tháp 

Bà Po Nagar được ghi chú là Nhũ Nương Sơn.379)

Do vùng đất Nha Trang chính là trung tâm 

Kauthara của Vương quốc Champa cổ xưa, là đất 

Thánh địa Po Nagar nằm sát ven biển, nên hoạt 

động hướng biển, giao thương với tàu thuyền các 

nơi khác vô cùng thuận tiện.

Dựa trên Quảng Châu thông hải di đạo của Giả 

Đam thời Đường (785-804), Tân Đường thư - Địa 

lý chí đã miêu tả tuyến hải trình thường xuyên từ 

Quảng Châu đến kinh đô Baghdad của đế quốc Ả 

Rập từ thế kỉ 8: “Từ Quảng Châu đi 200 dặm đến 

núi Đồn Môn, 2 ngày đến hòn Cửu Châu, 2 ngày 

đến hòn Tượng, 3 ngày đến Chiêm Bất Lao, 2 ngày 

đến Lăng Sơn, 1 ngày đến Môn Độc, 1 ngày đến 

Cổ Đát quốc, nửa ngày đến châu Bôn Đà Lãng, hai 

ngày đến núi Quân Đột Lộng, lại đi 5 ngày đến eo 

biển rộng 100 dặm (Mallacca)...”380)

Có thể thấy trên tuyến hải trình này, Cổ Đát 

Quốc chính là bến cảng Kauthara của Champa, 

là một điểm dừng chân quan trọng của thương 

thuyền quốc tế khi đi qua vùng biển Champa.

Từ cửa Lớn Cù Huân đi vào sông Cái có các 

cồn cát tạo nên những bến thuyền neo đậu rất 

thuận lợi. Trong đó, bến thuyền dưới chân tháp 

Po Nagar chính là bến cảng trung tâm. Tháp Po 

Nagar vừa là trung tâm tôn giáo nơi cư dân địa 

phương cũng như các thương nhân, ngư dân đến 

lễ cầu bình an những chuyến đi trên biển và buôn 

bán tại bến cảng được thuận lợi, đồng thời tháp 

379)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 23.

380)　Tân Đường thư, quyển 43, Chí 33 hạ, Địa lý 7 hạ.
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Hình 139. Thương cảng Kauthara trong vịnh Nha Trang
그림 139. 냐짱 만 카우타라 무역항

향, 사인, 밀랍, 고급목재 등이다.

특히, 카우타라 해안에 있는 참파인들과 고산지역의 

쟈라이족, 에데족, 바나족을 연결하여 거래하는 교역로

는 오랫동안 이어져왔다.

프랑스 연구가의 주석에 따르면 15세기 옛 항구지

도에서 나타난 까이-냐짱강 북부의 벤쓰꾸안(Bến Sứ 

Quán, 사꽌 항구)은 참파와 대월국 간에 발생한 역사적 

사건이 있었던 곳으로 추측된다.381) 

381)　�M.G.Dumoutier, 「15세기 베트남 항구 지도 연구」, 『지도』 제23호. 
p.62.

cũng là ngọn hải đăng chỉ dẫn cho tàu thuyền đi 

biển vào ra bến cảng nơi đây.

Theo hệ thống sông Cái Nha Trang, hàng hóa ở 

các nơi được tập hợp về khu vực cảng trung tâm. 

Đó là các sản vật của biển, đảo và núi rừng Khánh 

Hòa như hải sản tôm hùm, sò huyết, cá biển,... kì 

nam, trầm hương, tốc hương, sa nhân, sáp ong, 

gỗ quý,... 

Đặc biệt, những tuyến giao thương trao đổi 

hàng hóa giữa người Chăm vùng duyên hải 

Kauthara với những nhóm người Gia Rai, Ê Đê, Ba 

Na,... trên miền núi cao đã được khai thác từ lâu. 
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꺼우다 포구
꺼우다(Cầu Đá)는 냐짱 만 안쪽에 위치하며 베꾸후

언(Bé Cù Huân) 하구의 북쪽에 있다. 런꾸후언에서 

단지 5-6km 정도 떨어져 있다. 꺼우다의 앞쪽에는 혼

째섬이 있어 방어막이 되고 동남쪽에는 혼미에우, 혼

땀, 혼못, 혼문과 같은 작은 섬들이 있어 이상적인 폭풍

대피소 체계를 만들어준다.

이곳은 냐짱 만의 주요 포구이다.

꺼우다 포구에서 매우 풍부한 산물이 난다. 해산물 

자원에는 바닷가재가 있고 이곳의 섬들은 다량의 제비

집을 공급한다.  

현재 꺼우다 포구는 카인호아의 발전된 큰 항구인 

냐짱 항구가 되어 그 명맥을 유지하고 있다.  

1923년에 해양박물관이 그 옆에 지어졌으며, 많은 

해양 생물을 보유하고 있다. 

특히, 꺼우다 포구는 혼째섬과 함께 연립항구를 조

성하여 서로 밀접하게 지원하는 교역관계를 맺고 있다.  

혼째섬은 혼런이라고도 불리며 산 정상의 높이는 

478m이다. 냐짱시에서 동쪽으로 약 5km 떨어진 해역

의 방어막을 하는 큰 섬이다. 카인호아성 박물관은 이

곳에서 많은 조사를 진행하여 사후인 문화 시대에 속하

는 고대 유적지를 발견했고 많은 고대 참파 우물도 여

기에서 발견되었다. 

혼째는 참파의 주요 무역항이었다. 혼째는 바닷바람

에서 냐짱만을 가로막는 역할을 함으로써 폭풍우를 막

아주었기에 배가 쉽게 만에 들어갈 수 있었고 섬에는 

큰 수역이 있어 배가 폭풍우를 피하기에 편리하였다. 

섬에는 여러 지역에서 오는 많은 상선들에게 풍부한 식

수를 공급했던 고대 참파 우물이 다수 남아 있다. 

덤바이(Đầm Báy)는 혼째섬의 큰 수역으로 수심이 

깊고 바람이 적어 한 번에 수백 척의 배를 수용할 수 있

었다. 덤바이 양쪽 주변에서 연구가들이 6구의 참파 옛 

우물을 발견했는데 그 중에 2개의 우물은 여전히 사용

되고 있고 물이 맑으며 절대로 마르지 않고 있다. 

Trong bản đồ hải cảng cổ thế kỉ 15, có địa danh 

Bến Sứ Quán phía bờ bắc sông Cái Nha Trang, 

được các nhà nghiên cứu Pháp chú thích là nơi 

diễn ra sự kiện lịch sử liên quan đến mối quan hệ 

giữa Champa và Đại Việt.381)

Bến thuyền Cầu Đá
Cầu Đá nằm trong vịnh Nha Trang, phía bắc 

cửa Bé Cù Huân, lại cách cửa Lớn Cù Huân chỉ 

khoảng 5-6km. Phía trước Cầu Đá ở ngoài vịnh 

có đảo lớn Hòn Tre làm trấn sơn, phía đông nam 

có một số đảo nhỏ như Hòn Miễu, Hòn Tằm, 

Hòn Một, Hòn Mun, tất cả tạo nên hệ thống bình 

phong che chắn gió bão vô cùng lý tưởng.

Đây là một bến cảng chính trong vịnh Nha Trang. 

Bến cảng Cầu Đá có nguồn hàng hóa vô cùng 

phong phú. Nguồn hải sản có tôm hùm. Các đảo 

ở đây cung cấp số lượng lớn mặt hàng tổ yến.

Hiện nay, bến cảng Cầu Đá vẫn được phát huy 

trở thành cảng Nha Trang, một cảng lớn phát 

triển của Khánh Hòa.

Năm 1923, Viện Bảo tàng Hải Dương học đã 

được xây dựng ở bên cạnh, là nơi lưu giữ rất 

nhiều loại sinh vật biển.

Đặc biệt, bến cảng Cầu Đá cùng với Hòn Tre 

tạo nên một cụm bến cảng, có mối quan hệ giao 

thương hỗ trợ mật thiết với nhau.

Hòn Tre còn có tên gọi khác là Hòn Lớn, có 

đỉnh núi cao 478m. Đây là đảo lớn án ngữ vùng 

biển, cách thành phố Nha Trang khoảng 5km về 

phía đông. Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành 

nhiều cuộc khảo sát ở đây và phát hiện hàng loạt 

các điểm điểm khảo cổ học thuộc giai đoạn văn 

hóa Sa Huỳnh, và nhiều giếng Chăm cổ cũng 

được tìm thấy ở đây.

381)　�M.G.Dumoutier, Nghiên cứu bản đồ hải cảng Việt Nam thế kỉ 
15, sđd, bản đồ số 23, tr.62.
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Hình 140. Bến thuyền Cầu Đá
그림 140. 꺼우다 포구

덤바이 근처 남동쪽에는 옛 도자기 가마터가 발견되

었는데 수많은 항아리와 병 등 시유자기들이 원형 그대

로 출토되었다. 덤바이의 정상 바로 아래 언덕 위에는 

많은 건물터가 발견되었으며 모두 큰 돌로 깔려있었다. 

카인호아 박물관 조사단의 견해로는 이곳은 거래와 식

수를 얻기 위해 덤바이 지역으로 들어가는 상선을 통제

하고 세금을 징수하는 곳일 가능성이 크다고 한다.382) 

382)　�응우옌꽁방, 타이지에우후이엔, 「덤바이 유적 조사」, 『고고학 신발견』, 
1996, pp.631-632.

Hòn Tre chính là một thương cảng lớn của 

Champa. Hòn Tre có vị trí quan trọng như tấm 

bình phong án ngữ phía ngoài vịnh Nha Trang, 

che chắn gió bão để tàu thuyền có thể vào trong 

vịnh dễ dàng. Trên đảo có nhiều vũng lớn, rất 

thuận lợi cho việc tàu thuyền ghé vào tránh gió 

bão, trên đảo lại có rất nhiều giếng Chăm cổ 

với nguồn nước ngọt dồi dào cung cấp cho các 

thương thuyền gần xa.

Đầm Báy là vũng lớn trên đảo Hòn Tre, địa 

hình với mực nước sâu, kín gió, có thể chứa hàng 

trăm con thuyền một lúc. Xung quanh hai bên 
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쩌머이 포구
17세기 말부터 18세기 초까지 중국인들은 까이강을 

따라 프억디엔[Phước Điền(지엔카인)]에 와서 베트남

인과 함께 살며 사업을 일궈 까이강 유역에서 배를 통해 

거래하는 상점을 개설했다. 그때 빈디엠하(Vĩnh Điềm 

Hạ)는 국내외 상인들, 특히 중국인과 일본인에게 중요

한 교통의 요충지였다. 중국인들은 이곳에 정착했다. 이

곳에 냐짱 하구와 까이강 근처에 쓰엉(Xưởng) 촌락이 

있었는데, 선박조합의 휴게소가 되었고 주로 배를 수리

하거나 새로운 중소형 선박을 건조하는 데에 사용되었

다. 쩌머이 지역은 약 200년 동안 존속했다. 1972년 전

쟁으로 인해 일부분이 파괴되고 오늘날에는 쩌쩬(Chợ 

Trên, 윗시장)과 쩌즈어이(Chợ Dưới, 아랫시장)의 흔적

만 까이강 변의 르엉딘(Lương Định) 거리에 남아있다.

까이강 변에 발달한 포구가 있었는데 냐짱의 유명한 

품목들을 거래되었는데 그 품목은 바로 르껌(Lư Cấm) 

도자기였다. 19세기 초 당응와이에서 인구가 유입되어 

베트남인은 자연적인 이점을 십분 발휘하여 까이강을 

따라 도자기 무역을 발전시켰다. 르껌 도자기 마을은 

1825년부터 형성되었다. 르껌 도자기 상품은 주로 일

상생활에 사용되었는데 집이나 우물을 건축하는데 사

용하는 벽돌, 솥, 항아리, 병, 그릇, 주전자, 꽃병 등 주

로 가정용품으로 사용되었다. 오늘날 르껌 마을에는 가

업신을 섬기는 사당에 응우옌 왕조의 책봉도(왕이 내

리는 조서의 일종)를 3점[타인타이(Thành Thái), 주이

떤(Duy Tân), 카이딘(Khải Định)]을 보관하고 있다.  

이 기간에 강을 통한 운송이 주를 이루었다. 르껌 도

자기의 운송수단은 주로 돛단배였다. 배들은 도자기를 

만드는 빈타이(Vĩnh Thái), 빈프엉(Vĩnh Phương), 빈

응옥(Vĩnh Ngọc)과 같은 까이강 지역에서 원료를 싣

고 르껌 마을에 왔다.383) 까이강에는 항상 배들로 붐볐

으며 사람들은 바쁘게 도자기 원료를 배에 실었다. 또

383)　�다오쑤언훙, 「냐짱 르껌 도자기의 흔적과 현재 실태」, 『동나이 및 인근
지역의 도자기』, 전통가치와 발전문제 세미나, p.3.

Đầm Báy các nhà nghiên cứu đã phát hiện được 6 

khẩu giếng cổ của người Champa, trong đó có hai 

giếng nước vẫn đang được sử dụng, nước rất ngọt, 

không bao giờ cạn. Ở phía đông nam gần Đầm 

Báy phát hiện dấu vết lò gốm cổ với nhiều mảnh 

lu, vò sành tráng men còn nguyên vẹn. Phía trên 

sườn đồi ngay đỉnh của vòng cung Đầm Báy, đã 

phát hiện các dấu vết kiến trúc nền nhà, đều 

được lát bằng những phiến đá lớn, theo ý kiến 

của đoàn khảo sát Bảo tàng Khánh Hòa cho rằng 

đây có thể là nơi kiểm soát và thu thuế đối với các 

tàu buôn khi vào khu vực Đầm Báy để trao đổi 

hàng hóa và lấy nước ngọt.382)

Bến thuyền Chợ Mới 
Từ cuối thế kỉ 17 đầu thế kỉ 18, những nhóm 

người Hoa theo con sông Cái đến Phước Điền 

(Diên Khánh) cùng với người Việt định cư, lập 

nghiệp, mở ra các thương điếm buôn bán ghe 

thuyền bên bờ sông Cái. Lúc này Vĩnh Điềm Hạ 

là đầu mối giao thông thủy quan trọng đối với 

thương nhân trong và ngoài nước, chủ yếu là 

người Hoa và người Nhật. Người Hoa thì định cư 

lại. Ở đây còn có xóm Xưởng gần sông Cái và cửa 

biển Nha Trang trở thành trạm nghỉ của hội ghe 

thuyền, chủ yếu sửa chữa và đóng ghe mới, tàu 

buồm có trọng tải nhỏ và vừa. Khu Chợ Mới đã 

tồn tại khoảng 200 năm. Đến năm 1972, do chiến 

tranh nên đã bị phá một phần, ngày nay vẫn còn 

dấu tích Chợ Trên và Chợ Dưới trên đường Lương 

Định Của bên dòng sông Cái.

Đặc biệt, sông Cái còn có những bến thuyền 

sầm uất, phục vụ nhu cầu buôn bán một mặt 

hàng nổi tiếng của Nha Trang, đó là gốm Lư Cấm. 

Từ đầu thế kỉ 19, trong quá trình di dân từ Đàng 

382)　�Nguyễn Công Bằng, Thái Diệu Huyền, Khảo sát di chỉ Đầm Báy, 
NPHMKCH 1996, tr.631-632.
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한 사람들은 타인 시장이나 닌호아, 후옌, 닌투언, 빈투

언 등 주변 지역이나 또한 남부지역의 시장에 팔기 위

해 배에 실었다. 르껌 도자기를 실은 상선은 다른 품목

들 쌀, 석탄, 천, 생활필수품을 까이강으로 가져와 지역

주민에게 팔았다.

Ngoài vào, người Việt đã tận dụng những lợi thế 

thiên nhiên, khai thác đất sét dọc sông Cái để 

phát triển nghề làm gốm. Làng gốm Lư Cấm được 

thành lập từ năm 1825. Mặt hàng gốm Lư Cấm 

chủ yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như gạch, 

ngói trong kiến trúc xây nhà, xây giếng, hoặc 

các vật dụng gia đình như nồi niêu, vại, bình, tô, 

chén, ấm nước, ống nhổ, bình vôi, lư hương, bếp 

lò, bình hoa,... Hiện nay, đình thờ Tổ nghề ở làng 

Lư Cấm còn giữ 03 đạo sắc phong của triều vua 

Nguyễn (Thành Thái, Duy Tân, Khải Định).

Vào giai đoạn này, vận chuyển bằng đường 

sông vẫn là chủ yếu. Phương tiện vận chuyển 

gốm Lư Cấm là thuyền buồm. Các thuyền chở 

nguyên liệu đất sét từ các vùng dọc sông Cái như 

Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc,.. về làng Lư 

Cấm.383) Thuyền ghe tấp nập bên sông Cái, người 

chuyển nguyên liệu đất sét lên bờ, người chuyển 

các mặt hàng gốm Lư Cấm xuống thuyền để chở 

đi bán ở chợ Thành, hoặc chở đi ra cửa biển để 

đến các vùng miền khác xung quanh như Ninh 

Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận,... hoặc 

ra bắc vào nam. Các lái thuyền buôn bán gốm Lư 

Cấm và mua các loại hàng hóa khác như gạo, củi, 

vải vóc, nhu yếu phẩm,... đem về sông Cái bán 

buôn cho dân địa phương.

383)　�Đào Xuân Hùng, Dấu ấn của gốm Lư Cấm Nha Trang và thực 
trạng hôm nay, Hội thảo Gốm Đồng Nai và các vùng phụ cận, 
giá trị truyền thống & vấn đề phát triển, tr.3.
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깜라인 만은 카인호아성의 

남쪽에 있는 큰 만이다. 만 주

변에는 산맥과 섬이 있어 보

호막을 형성한다. 만 앞쪽의 

북쪽에서 남쪽으로 뻗어있

는 깜라인산맥과 깜린(Cam 

Linh)산맥이 있다. 『대남일통지』에는 깜라인산이 틴득

(Thịnh Đức)산이라는 이름으로 기록되어 있다. 

호앙응으우(Hoàng Ngưu)산은 해변까지 길게 뻗어있고 

계속 남서쪽으로 뻗어나가 깜린 하구를 막는다.384) 

이 산맥은 예전에 섬이었는데 점점 토사가 쌓여 냐

짱의 바이자이(Bãi Dài)긴 해변와 연결되었다. 깜라인

산은 아오호(Ao Hồ)산의 가장 높은 봉우리로 프랑스 

사람들은 봉황산(Monte Phénix)이라고 불렀고 높이

는 486m이다.385)

서쪽에는 혼랑(Hòn Lang)이라고 부르는 하구 근

처에 산이 솟아 있다. 깜린 하구에서 남쪽에는 혼짜인

(Hòn Tranh)이라고 불리는 작은 산이 있고 사람들은 

그곳에서 거주한다. 동남쪽에는 혼코(Hòn Khô)라는 

이름의 작은 섬이 있고 북쪽은 끄어배이다. 바다에 서

로 연결된 두 개의 섬이 있는데 혼노이(Hòn Nội)와 혼

응오아이(Hòn Ngoại)다.

깜라인 만의 가운데에 넓이가 3㎢ 이상인 빈바(Bình 

Ba)섬이 있으며 높이가 40-80m인 많은 봉우리로 이루

어져 있다.

깜라인 만의 크고 작은 섬들과 이 산들은 자연적인 

방어막을 형성하여 깜라인 만에 들어오는 배가 폭풍과 

바람을 피하도록 해주었다.

바응오이(Ba Ngòi)강은 봉람(Bồng Lam)에서 발원

하여 동남쪽으로 흘러 3개의 지류로 나뉘고 모두 깜라

384)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.114.

385)　응우옌딘뜨, 『카인호아 산하』, 청년출판사, 2003, p.57.

Vịnh Cam Ranh cũng 

là một vịnh lớn ở phía 

nam của tỉnh Khánh Hòa. 

Xung quanh vịnh là một 

loạt những dãy núi, hải 

đảo che chắn bao bọc. 

Phía trước vịnh có dãy núi Cam Ranh/Cam Linh 

kéo dài hướng bắc nam che chắn. Đại Nam nhất 

thống chí có miêu tả núi Cam Ranh với tên gọi 

là núi Thịnh Đức, trước gọi là núi Đông An. Từ 

núi Hoàng Ngưu một dải liên tiếp đến bãi biển, 

rồi chạy về phía tây nam, ngăn che cửa biển Cam 

Linh.”384) Dãy núi này trước kia là một dãy đảo, 

dần dần được cát bồi mà nối liền với Bãi Dài Nha 

Trang. Núi Cam Ranh có đỉnh cao nhất là núi Ao 

Hồ, người Pháp gọi là núi Phượng Hoàng (Monte 

Phénix) cao 486m.385)

Phía tây mọc lên ngọn núi nằm sát cửa biển 

gọi là Hòn Lang. Phía nam cách cửa biển Cam 

Linh có một ngọn núi nhỏ gọi là Hòn Tranh, có 

dân cư ở đó, phía đông nam lại mọc một đảo 

nhỏ gọi là Hòn Khô, phía bắc là Cửa Bé, ngoài 

cửa biển có hai đảo tiếp nhau gọi là Hòn Nội và 

Hòn Ngoại.

Trong lòng vịnh Cam Ranh có đảo Bình Ba 

rộng trên 3㎢, gồm có nhiều đỉnh núi cao từ 100 

đến 200 thước (40-80m). 

Tất cả các ngọn núi này cùng với những hải 

đảo lớn nhỏ trong vịnh tạo thành một hệ thống 

bình phong thiên nhiên vô cùng lý tưởng che 

chắn cho vịnh Cam Ranh khỏi gió bão biển khơi.

Sông Ba Ngòi bắt nguồn từ Bồng Lam, chảy về 

phía đông nam chia thành ba nhánh đều đổ ra 

384)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.114.

385)　�Nguyễn Đình Tư, Non nước Khánh Hòa, Nxb Thanh Niên, 2003, 
tr.57.

4) �Thương cảng �
Cam Ranh �
- Ba Ngòi

4) �깜라인�
-바응오이 무역항
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인 하구386)로 흘러 나간다. 바응오이강이 깜라인 만으

로 흘러가기 때문에 이곳에 바응오이라는 이름의 항구

가 형성되었다. 이 항구는 규모가 크고 선박이 들어오

고 나가는 데에 편리하다. 이후에 이 항구는 깜라인 항

구라고 불렸다.

Pierre-Yves Manguin는 그가 저술한 『베트남과 점

성국 해안의 포르투갈인』이란 책 속에서 깜라인에 대

하여 이렇게 썼다.

16세기 초에 이 나라는 발레라 곶에서 판티엣 남쪽까지 땅

386)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.120.

cửa biển Cam Ranh.386) Chính từ cái tên sông Ba 

Ngòi đổ ra vịnh Cam Ranh nên nơi đây đã hình 

cảng Ba Ngòi, là bến cảng rất lớn, thuận tiện cho 

tàu thuyền vào ra. Sau này cảng được gọi là cảng 

Cam Ranh.

Trong cuốn Những người Bồ Đào Nha trên 

bờ biển Việt Nam và Chiêm Thành, Pierre Yves 

Manguin có viết: “Ở đầu thế kỉ 16, nước này chạy 

dài từ mũi Varella cho đến phía nam vụng Phan 

Thiết, trên đoạn bờ biển này cũng có một hải 

386)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.120.

Hình 141. Thương cảng Cam Ranh - Ba Ngòi
그림 141. 깜라인(바응오이) 무역항



406

3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

을 가졌는데, 이 해안에는 큰 바다를 보호할 수 있는 항구

가 있다. 그것은 깜라인 항구이다.387) 

깜라인 만에는 매우 풍부한 해산물이 난다. 특히 빈

바섬의 바다가재, 투이찌에우(Thủy Triều) 석호의 굴, 

주변 섬의 제비집이 유명했다. 매일 배들이 긴 열을 이

루어 굴과 바다가재를 사서 냐짱에 나가 팔거나 남쪽의 

사이곤의 항구로 가져가서 팔았다.

카우타라의 포나가르 성지인 종교 중심지와 가깝

고 남참파지역의 판두랑가 중심지와 가까워, 수세기 동

안 깜라인 항구는 항상 참파인들의 삶에 중요한 역할을 

담당했다. 참파인의 우물이 깜라인 하구지역에 만들어

졌고 선박들이 오가며 식수를 구하기 쉬웠다. Pierre-

Yves Manguin는 깜라인 하구의 붉은 모래사장을 묘

사했는데 사람들이 그곳에 우물을 파서 식수를 얻고 배

들에게 공급하였다고 한다.388)  

또한 깜라인 만은 매우 커서 배들이 정박할 수 있는 

해변이 매우 편리했다. 그래서 바응오이-깜라인항은 카

인호아의 상품과 산물이 모이는 중심지가 되었다. 특

히 백단향과 기남은 카인호아에서 제일 유명한 특산품

이며 참파인들에게 큰 이윤을 가져다 주어 오래 전부

터 개발되었다. 해산물 채집은 조직적으로 이루어졌으

며 젓갈, 건어물, 건오징어는 바응오이-깜라인항의 주

요 상품이 되었고 섬들에서 나는 제비집은 철저하게 개

발되어 이 희귀한 품목이 중국시장으로 수출되었다.

깜라인-바응오이항은 만에 들어오는 상선과 상품을 

거래하는 독립적인 항구이면서 임산물, 해산물을 남참

파의 카우타라와 판두랑가의 큰 항구에 공급하는 역할

도 담당했다.

깜라인은 큰 항구를 보유한 만으로 이곳에 많은 대

형선박들이 정박하였는데 항구는 이곳에 중계무역 및 

387)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동장박출판사, 파리, 1972, p.73.

388)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동장박출판사, 파리, 1972, p.202.

cảng có thể che chắn rất tốt cho các tàu lớn, đó là 

hải cảng Cam Ranh.”387)

Vịnh Cam Ranh có nguồn hải sản vô cùng 

phong phú. Đặc biệt nổi tiếng có tôm hùm ở khu 

đảo Bình Ba, sò huyết ở Đầm Thủy Triều, lại có 

tổ yến ở các hải đảo xung quanh. Hàng ngày, tàu 

thuyền xếp hàng dài để thu mua sò huyết, tôm 

hùm rồi chở ra Nha Trang hoặc đem bán tại các 

bến cảng ở Sài Gòn.

Do vị trí gần kề với trung tâm tôn giáo Thánh 

địa Po Nagar của Kauthara, lại gần kề ngay thủ 

phủ Panduranga ở vùng Nam Chăm nên trong 

suốt nhiều thế kỉ, thương cảng Cam Ranh cũng 

luôn giữ vai trò quan trọng của cư dân Champa. 

Hệ thống giếng cổ Chăm đã được đào ở ngay cửa 

Cam Ranh, rất thuận lợi cho tàu thuyền đi biển 

lấy nước ngọt. Pierre Yves Manguin cũng miêu 

tả ngay trên doi cát đỏ khu vực cửa Cam Ranh, 

người ta đào được những giếng nước ngọt để các 

tàu biển đến lấy.388)

Hơn nữa, vịnh Cam Ranh lại rất lớn, có bến 

bãi neo đậu thuận lợi, vì vậy cảng Ba Ngòi-Cam 

Ranh cũng trở thành trung tâm tập kết hàng hóa 

sản vật của Khánh Hòa. Đặc biệt trầm hương, kì 

nam là đặc sản nổi tiếng nhất của Khánh Hòa, lại 

mang nguồn lợi lớn nên người Chăm đã biết khai 

thác từ sớm. Nguồn hải sản được đánh bắt có tổ 

chức, các sản phẩm chế biến từ sản vật biển có 

nước mắm, cá khô, mực khô,... trở thành hàng 

hóa thường trực của cảng Ba Ngòi-Cam Ranh, 

hoặc như tổ yến trên các đảo trong vịnh và xung 

quanh vịnh cũng được khai thác triệt để vì đây 

là mặt hàng quí hiếm thường xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc. 

387)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.73. 

388)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.202. 
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상업활동을 위해 들어오는 배들에게 세금을 징수하여 

큰 이익을 얻었다.

17세기에 베트남인이 이 항구를 넘겨받고 이 무역항

은 더 큰 규모로 건설되었으며 이 항구의 교역활동은 

항상 최고라고 평가받았다.

카인호아-냐짱 해역은 무역항의 상업망에 참여하는 

수많은 배들을 언제나 받아 들였다. 지금까지 정식적인 

발굴조사의 여건은 갖추지 못했지만 많은 난파선이 카

인호아 해역에서 발견되었다. 카인호아땅은 항상 자연

의 특혜를 받아 바다와 산에서 나는 자연산물이 풍부했

음을 할 수 있다. 이것은 과거와 현재를 아울러 항구와 

상업활동이 존재하게 하는 무역상품이 되었다.

Cảng Ba Ngòi-Cam Ranh vừa độc lập, trực tiếp 

trao đổi hàng hóa với các thuyền buôn vào vịnh, 

đồng thời cảng cũng thường xuyên cung cấp 

những nguồn hàng lâm sản, hải sản lớn cho các 

trung tâm cảng lớn là Kauthara và Panduranga 

của vùng Nam Chăm.

Cam Ranh là một vịnh lớn có bến cảng lớn, 

nên ở đây có thể neo đậu rất nhiều tàu thuyền 

lớn, vì vậy cảng có chức năng là điểm trung 

chuyển hàng hóa cho tàu thuyền các nơi về đây 

neo đậu buôn bán, cảng thu được nguồn lợi lớn 

từ thuế bến bãi.

Cho đến thế kỉ 17 khi chuyển giao thành cảng 

biển của người Việt, thương cảng này được xây 

dựng có qui mô tổ chức hơn, hoạt động giao 

thương tại bến cảng luôn được đánh giá hàng đầu.

Vùng biển Nha Trang-Khánh Hòa là nơi đón 

nhận rất nhiều những con tàu qua lại tham gia 

mạng lưới buôn bán tại các thương cảng. Cho đến 

nay, tuy chưa có điều kiện nghiên cứu khai quật 

chính thức, song nhiều dấu tích tàu đắm cũng đã 

dần xuất lộ dưới vùng biển Khánh Hòa. Có thể 

thấy, vùng đất Khánh Hòa đã luôn được thiên 

nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên sản vật của rừng 

và biển. Đó là những mặt hàng không thể thiếu 

trong hoạt động giao thương tại các bến cảng tồn 

tại trong suốt quá khứ và hiện tại.
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Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc Nam 

Trung Bộ của Việt Nam.

Trong thời kì vương quốc Champa, Ninh 

Thuận là một phần của vùng đất Panduranga. 

Panduranga khi đó bao gồm Ninh Thuận và Bình 

Thuận ngày nay.

Từ thế 3-4, khi vương triều Lâm Ấp được được 

thành lập ở vùng Bắc Chăm thì khu vực Nam 

Chăm đã có tiểu quốc Panduranga. 

Đến thế kỉ 8-9, vương triều thứ hai của 

Champa đóng đô ở Virapura (757-875) thuộc vùng 

Panduranga. Vị trí kinh đô Virapura được các nhà 

nghiên cứu cho là ở khu vực thị trấn Phước Dân, 

Phan Rang-Tháp Chàm ngày nay.

Trong quá trình Champa thống nhất và phát 

triển ở cả hai miền Nam Chăm và Bắc Chăm 

thì cũng không tránh khỏi những cuộc nổi dậy 

của mỗi vùng với ý định tách ra thành lập nước 

riêng, vì vốn từ trước Champa là sự thống nhất 

của nhiều tiểu vùng bộ lạc khác nhau. Thế kỉ 11, 

vương triều Vijaya cũng đã phải đấu tranh với 

cuộc nổi loạn của vùng Panduranga muốn tách 

ra trở thành tiểu quốc độc lập. Theo tấm bia Po 

닌투언성은 베트남 남중부 해안에 속한 성이다.

참파 왕국시대 닌투언은 판두랑가 지역의 일부분이

었다. 판두랑가는 오늘날의 닌투언과 빈투언성으로 이

루어져 있었다.

3-4세기부터 임읍 왕조가 북참파 지역에 세워졌을 

때 남 참파지역은 판두랑가라는 이름을 가진 소국(小

國)이었다.

8-9세기에 와서 참파의 두 번째 왕조가 수도를 판두

랑가 지역에 속한 비라푸라(757-875)에 정하였다. 수도 

비라푸라의 위치는 연구가들에 따르면 오늘날 프억전 

시진(市鎭)의 판랑(Phan Rang)-탑짬(Tháp Chàm) 지

역으로 추정된다.

참파가 남과 북을 통일하는 과정에서 각 지역들이 

자신들의 나라를 세워 분리 독립하려는 항쟁은 피할 수 

없었다. 본래 참파는 서로 다른 많은 부락들의 통일왕

국이었다. 11세기 비자야 왕조 역시 분리 독립을 원하

는 판두랑가 지역의 내란에 맞설 수밖에 없었다. 포크

롱기라이 비석에는 1044-1060년의 기간 중 일어난 이 

내란을 진압한 사건에 대해 기록되어 있다.

닌투언 땅에는 참파 탑의 많은 흔적이 오늘날까지 

여전히 남아 있다. 9세기 초반 비라푸라 왕조의 참파

3.10. 닌투언성 무역항3.10. �Thương cảng  �
ở Ninh Thuận
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왕인 비크란타바르만 3세는 참파 전역에 비석과 탑을 

건축하게 하는데 그 중에 판랑 지역에 호아라이(Hòa 

Lai) 탑이 포함되었다. 13-14세기에 와서 쩨먼왕(신하

바르만 3세)은 까이판랑(Cái Phan Rang)강 근처에 포

크롱기라이 탑을 축조하게 한다. 17세기에 건설된 뽀조

매(Pô Romé) 탑은 힌두탑 전통을 따라 건설된 마지막 

탑으로 추정된다.

닌투언 지방은 많은 참파인들이 살던 땅이다. 특히 

15세기 말 참파의 영토가 까고개부터 빈투언까지의 영

토만 남았을 때에도 참파인들은 여전히 해상 무역활동

을 발전시켰고 자바, 수마트라, 말레이시아 등의 동남아 

도서국가들과 주로 교류했다. 그래서 판두랑가의 참파

인은 이 교류 관계 속에 빠르고 자연스럽게 회교를 받

아들였다. 회교를 믿는 참파인은 오늘날 닌투언성에 주

로 집중되어 있다.

1693년부터 점성국의 땅은 닌투언과 빈투언 지역만 

남아 그마저도 응우옌 군주의 관리 감독 하에서 투언타

잉진이 되었다. 이 자치제도는 1832년까지 지속되었고 

1832년 민망 황제는 정식으로 투언타잉진을 닌투언부

로 바꾸어 베트남인 관리가 직접 다스리게 하였다. 이

때 비로소 참파의 역사는 공식적으로 종식된다.

자연지형에 대해서 닌투언성은 3개의 큰 하구를 가

지고 있는데 동하이, 까나(Cà Ná)와 카인하이(Khánh 

Hải)이다. 닌투언성의 해안선은 북쪽에 깜자잉 경계에 

접하는 까띠엔(Cà Tiên) 곶부터 남쪽에 빈투언과 접하

는 락응이엡(Lạc Nghiệp giáp)촌까지이며 길이는 약 

105km이다.

닌투언 해역은 많은 수역과 석호와 배들이 들고 나

가기 편리한 하구로 구성된다. 특히 판랑 만은 수심이 

깊어 큰 배가 들어오기 편리하다. 하지만 큰 배는 진

(Dinh)강으로는 들어올 수 없고 강 입구의 포구에서 

정박했다.  

Pierre-Yves Manguin은 16-17세기 판다라오(판랑, 

판두랑가) 항구의 위치에 대해 다음과 같이 묘사했다. 

Klong Girai ghi lại về sự kiện nổi loạn này đã bị 

dẹp yên vào năm 1044-1060. 

Trên đất Ninh Thuận có rất nhiều dấu tích 

tháp Chăm vẫn tồn tại đến ngày nay. Nửa đầu 

thế kỉ 9, vua Chăm của vương triều Virapura là 

Vikrantavarman III đã cho xây dựng nhiều công 

trình kiến trúc đền tháp, bia kí ở khắp Champa, 

trong đó có cụm tháp Hòa Lai ở Phan Rang. Đến 

thế kỉ 13-14, vua Chế Mân (Sinhavarman III) cho xây 

dựng tháp Po Klong Girai gần sông Cái Phan Rang. 

Thế kỉ 17, tháp Pô Romé được xem là tòa tháp cuối 

cùng được xây theo truyền thống tháp Hindu. 

Vùng đất Ninh Thuận là nơi cư dân người 

Chăm sinh sống rất đông đúc. Đặc biệt, từ cuối 

thế kỉ 15, sau khi lãnh thổ Champa chỉ còn lại 

vùng đất từ đèo Cả đến Bình Thuận, cư dân Chăm 

vẫn tự mình phát triển hoạt động buôn bán trên 

biển, giao lưu chủ yếu với các quốc gia hải đảo ở 

Đông Nam Á như Java, Sumatra, Malaysia,... vì vậy 

người Chăm ở Panduranga đã nhanh chóng tiếp 

nhận Hồi giáo trong các mối quan hệ này một 

cách rất tự nhiên. Những người Chăm Hồi giáo 

này tập trung chủ yếu ở Ninh Thuận ngày nay.

Từ năm 1693, vùng đất Chiêm Thành chỉ còn 

khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, trở thành trấn 

Thuận Thành dưới sự kiểm soát của quan lại chúa 

Nguyễn. Chế độ tự trị này kéo dài đến năm 1832, 

vua Minh Mệnh chính thức đổi trấn Thuận Thành 

làm phủ Ninh Thuận, quan lại người Việt trực tiếp 

cai quản, chính thức chấm dứt lịch sử của Champa.

Về địa hình tự nhiên, Ninh Thuận có 3 cửa biển 

lớn là Đông Hải, Cà Ná và Khánh Hải, đường bờ 

biển bắt đầu từ mũi Cà Tiên giáp giới Cam Ranh 

ở phía bắc kéo đến thôn Lạc Nghiệp giáp Bình 

Thuận về phía nam, dài khoảng 105 km.

Vùng biển Ninh Thuận với địa hình nhiều vũng, 

đầm với các cửa biển, cửa sông thuận lợi cho tàu 

thuyền vào ra. Đặc biệt vịnh Phan Rang là vịnh 
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판랑과 판티엣은 중요한 선박들에게 좋은 항구들이다. 하

지만 큰 선박들은 폭풍을 피하기 위해 판랑이나 판티엣의 

작은 강으로 들어올 수 없다.389) 

닌투언 해역에 작은 섬들이 거의 없어 바다에서 불

어오는 바람을 막을 수는 없지만 동북-서남방향으로 해

안이 놓여져 있어 계절풍은 산에 막혀 강하지 않아 폭

풍우에 큰 피해를 입지 않고 이곳을 오가는 선박은 거

의 사고를 당하지 않았다.

닌투언의 산물은 각종 농산물, 해산물, 임산물이다. 

389)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동 장박출판사, 파리, 1972, p.73.

nước sâu, rất thuận lợi cho tàu thuyền lớn ghé 

vào. Tuy nhiên tàu thuyền lớn lại không thể đi vào 

sông Dinh mà chỉ neo đậu ở các bến cửa sông. 

Pierre Yves Manguin đã miêu tả vị thế của cảng 

biển Pandarão (tức cảng Phan Rang, Panduranga) 

vào thế kỉ 16-17 rằng: “Phan Rang và Phan Thiết 

là những hải cảng neo đậu tốt cho những con tàu 

quan trọng. Nhưng các tàu thuyền lớn không thể 

nào đi vào trong các sông nhỏ ở Phan Rang hoặc 

Phan Thiết để ẩn nấp khi có giông bão.”389)

389)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.73. 

Hình 142. Thương cảng ở Ninh Thuận
그림 142. 닌투언성의 무역항

Cảng Ninh Chữ
닌쯔 무역항

Thương cảng Panduranga
판두랑가 무역항

Bến cảng Cà Ná
까나 무역항

Hòn Đỏ
혼도 포구

Làng Thổ Cẩm Chăm Mỹ Nghiệp
미응이엡 참파 비단 마을

Chợ Nại
나이 시장

Làng gốm Bàu Trúc
바우쭉 도자기 마을

Đầm Nại - Darack Anaik
덤나이 포구

Tháp Pô Klông Girai
포크롱기라이 탑Sông Cái Phan Rang

까이판랑강
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『대남일통지』에는 닌투언, 빈투언지역의 토산물에 대

해 다음과 같이 기록하고 있다.

하얀 천, 철, 밀납, 기남, 백단향, 이행나무 진액, 감람나무 

진액, 흑단, 율무, 등(藤)나무, 상아, 코뿔소 뿔, 물소, 앵무

새, 공작새, 제비집, 소금, 젓갈..390) 

닌투언은 광활한 까나(Cà Ná) 천일염전으로 유명

하고 바우쭉(Bàu Trúc) 도자기 공예마을, 미응이엡

(Mỹ Nghiệp) 브로케이드 마을 등 참파인들의 도자

기와 브로케이드를 생산하는 전통 공예마을이 아직도 

존재한다. 

또한 닌투언은 수세기 전에 참파인들이 돌을 쌓아 

올려 만든 식수로 사용하는 우물이 많이 있는 곳이다. 

이 식수는 외국 상선들이 항구에 들어올 때 앞으로의 

긴 항해를 위해 그들에게 꼭 필요한 품목이었다. 닌프

억(Ninh Phước)현, 프억하이(Phước Hải)촌, 타인띤

(Thành Tín) 마을에 서로 마주보며 약 20m떨어진 두 

390)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, pp.179-181.

Tuy vùng biển Ninh Thuận có ít đảo nhỏ, 

không che chắn được gió từ biển thổi vào nhưng 

do bờ biển nằm theo hướng đông bắc-tây nam 

là hướng gió mùa đều bị núi ngăn cản nên gió 

không quá mạnh, không bị nạn mưa bão lớn, ghe 

thuyền qua đây ít khi gặp nạn.

Sản vật ở Ninh Thuận có nông sản, hải sản, 

lâm sản các loại. Đại Nam nhất thống chí có viết 

về thổ sản của vùng Ninh Thuận, Bình Thuận: 

“vải trắng, sắt chín, sáp ong, kì nam, trầm hương, 

dầu rái, dầu trám, gỗ mun, ý dĩ, cây mây, ngà voi, 

sừng tê, trâu rừng, anh vũ, chim công, yến sào, 

muối, nước mắm,...”390)

Ninh Thuận nổi tiếng với những cánh đồng 

muối Cà Ná mênh mông.

Ở Ninh Thuận vẫn còn tồn tại một số làng nghề 

truyền thống như làng gốm Bàu Trúc (Palei Hamu 

Craok), làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp (Palei Bal 

390)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.179-181.

Hình 143. Làng gốm Bàu Trúc (Palei Hamu Craok) và làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp (Palei Bal Caong)
그림 143. 바우쭉 도자기 마을과 미응이엡 브로케이드 마을
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개의 우물이 있다. 동쪽 우물은 까이(Cái) 우물(빈군비

나이 혹은 빈군카메이라고 부르기도 함), 서쪽에 있는 

우물은 득(Đực)우물(빈군타노 혹은 빈군리케이)이라고 

부른다. 이 두개의 우물은 오늘날도 논에 물을 대는 데

에 주로 사용되고 있다.

해안이 울퉁불퉁하거나 구불거리지 않은 좋은 지형 

덕분에 상당히 좋은 정박지를 조성할 수 있었고 풍부한 

지역산물로 닌투언은 해안지역에 훌륭한 무역항을 형

성할 수 있었다.

Caong) cho ra những sản phẩm gốm và thổ cẩm 

của người Chăm.

Bên cạnh đó, Ninh Thuận cũng là nơi có rất 

nhiều giếng nước ngọt và đập kè đá giữ nước ngọt 

của người Chăm xây dựng từ nhiều thế kỉ trước. Đây 

chính là những mặt hàng cần thiết cho các thương 

thuyền nước ngoài khi ghé vào các bến cảng, chuẩn 

bị nước ngọt cho những chuyến hành trình dài 

trên biển. Ở làng Thành Tín, xã Phước Hải, huyện 

Ninh Phước có 2 cái giếng nằm song song cách 

nhau khoảng 20m. Giếng phía đông gọi là giếng Cái 

(Bingun Binai hay gọi là Bingun Kamei), giếng phía 

tây gọi là giếng Đực (Bingun Tano hay còn gọi là 

Bingun Likei). Hai giếng này hiện nay chủ yếu được 

dùng để dẫn nước vào ruộng.

Với địa hình thuận lợi, bờ biển không gồ ghề, 

khúc khuỷu, tạo nên những bến bãi neo đậu khá 

tốt, đồng thời có những sản vật địa phương phong 

phú, đó là những điều kiện hình thành nên 

những thương cảng phát triển của vùng ven biển 

Ninh Thuận.

Hình 144. Giếng Cái (Bingun Binai hay gọi là Bingun Kamei) và giếng Đực (Bingun Tano hay còn gọi là Bingun Likei)
그림 144. 까이 우물(빈군비나이 혹은 빈군카메이)과 득우물(빈군타노 혹은 빈군리케이)
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판두랑가는 참파 왕국시

대의 판두랑가 지역을 부르

는 참파인의 명칭이며 동시

에 중심 항구 지구를 부르는 

명칭이기도 하다. ‘판두랑가’

라는 이름은 이곳에 장사를 

하러 온 상인들에 따라 다른 발음으로 읽히는데 판다

란(Pandaran), 판란(Panrãn), 파랑(Pah Rang), 파랑

(Parang) 등이고 베트남 표준어로는 판랑이다.

판랑-판두랑가항은 오늘날 동하이 하구로 부르는 판

랑 하구를 지나 판랑 만으로 흘러나오는 진강 입구에 

위치해있다.

진강은 까이강, 판랑강, 마이랑(Mai Lang)강, 마이

느엉(Mai Nương)강으로 불리는데, 『대남일통지』에 따

르면 쟈롱 황제 시대(1801-1820) 초기부터 이 강은 베

트남과 투언타인진(점성국)을 가르는 경계선이었다.391)

까이강은 럼동성과 경계를 접하는 높은 산맥에

서 발원하는 판랑의 제일 큰 강이다. 까이강의 길이

는 120km에 달하며 판랑 만에서 바다로 흘러나간다. 

까이강은 쌋(Sắt)강, 옹(Ông)강, 탄(Than)강, 꾸아오

(Quao)강, 루(Lu)강, 짜꼬(Trà Co)천, 쪼모(Cho Mo)

천등 여러 강과 천이 합류되어 큰 물줄기를 받는다. 

『대남일통지』에 이렇게 묘사했다. 

판랑 하구는 넓이가 8.5m이며 만조 시 수심은 1.7m 간조 

시 0.42m이다.392)

이곳은 사구로 둘러싸여 있어 선박이 정박하는 데에 

유리한 하구 지형을 갖추었다. 그 밖에 진강 입구 지역

은 풍부한 강, 바다의 수산물과 산림에서 나는 산물로 

항상 이곳에 오는 상선들의 필요를 채워줄 상품이 준비

되어 있었다. 동시에 수 세기 동안 판두랑가는 항상 남

391)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.160.

392)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.167.

Panduranga là tên gọi 

của người Chăm cho tiểu 

vùng Panduranga dưới 

thời vương quốc Champa, 

đồng thời cũng là tên gọi 

của khu vực cảng trung 

tâm. Cái tên Panduranga được phiên âm khác 

nhau theo các lái buôn đến buôn bán ở đây như 

là Pandaran, Panrãn, Pah Rang, Parang... và được 

tiếng Việt qui chuẩn là Phan Rang.

Cảng Phan Rang-Panduranga nằm ở vị trí cửa 

sông Dinh đổ ra vịnh Phan Rang qua cửa biển 

Phan Rang mà ngày nay gọi là cửa biển Đông Hải.

Sông Dinh còn gọi sông Cái, sông Phan Rang, 

sông Mai Lang, sông Mai Nương. Theo Đại Nam 

nhất thống chí cho biết từ đầu triều Gia Long 

(1802-1820), sông này là đường phân giới giữa Việt 

Nam và Thuận Thành trấn (Chiêm Thành).391)

Sông Cái là hệ thống sông lớn nhất ở Phan 

Rang bắt nguồn từ dãy núi cao giáp ranh với tỉnh 

Lâm Đồng. Chiều dài dòng chính của sông Cái là 

120km đổ ra biển tại vịnh Phan Rang. Sông Cái 

còn nhận lượng nước lớn từ nhiều con sông, con 

suối như sông Sắt, sông Ông, sông Than, sông 

Quao, sông Lu, suối Trà Co, suối Cho Mo,... 

Đại Nam nhất thống chí miêu tả: “Cửa tấn 

Phan Rang rộng 5 trượng, thủy triều lên sâu 4 

thước, thủy triều xuống sâu 1 thước.”392)

Với địa hình cửa biển có nhiều cồn bãi kín đáo 

rất thuận lợi cho việc neo đậu tàu thuyền. Bên 

cạnh đó, vùng cửa sông Dinh có nguồn sản vật 

phong phú từ sông biển, từ núi rừng nên luôn sẵn 

các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của các thường 

thuyền ghé bến. Đồng thời, trong suốt nhiều thế 

391)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.160.

392)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.167.

1) �Thương cảng 
Phan Rang �
- Panduranga 

1) �판랑 무역항 �
-판두랑가
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참파 지역의 중요한 지역으로 이 때문에 판두랑가 무역

항이 형성하고 발전하는 여건이 조성되었다.

7세기에는 참파의 남쪽 지역인 푸남(扶南)이 점령당

했으며 여러 원인으로 인해 옥에오(Óc Eo) 국제무역항

이 역사 속에서 영원히 사라졌다. 그때 편리한 위치로 

인해 참파왕국의 판두랑가는 국제 선박이 타이 만을 지

나 말라카, 순다 해협을 통과하여 인도양으로 가는 무

역로상의 중요한 목적지가 되었다. 

8-9세기 수도가 비라푸라로 정해져 모든 경제와 정

치활동은 판두랑가에 집중되었다. 주요 항구들은 참파

인과 외부 세계의 연결 교류점이었다. 

758년 중국의 광동항이 안록산의 난으로 인해 파괴

되었을 때 이곳에서 이루어지던 상업활동은 동남아지

역의 항구로 내려왔고 그 중에 참파 항구들이 편리한 

정박지와 무역에 이윤을 가져올 수 있는 장소였다. 

8세기부터 판두랑가를 비롯한 참파 무역항은 동-서 

항해로에서 중요한 항구였다. 당나라 시대 여행가 가탐

(賈耽)이 785-804년간에 저술한 『광주통해이도(廣州通

海夷道)』와 『신당서지리지』는 중국 광저우에서 아랍제

국의 수도 바그다드로 가는 무역로에서 이 구간을 다음

과 같이 묘사하였다.

kỉ, Panduranga luôn là có vị thế quan trọng trong 

sự tồn tại và phát triển của vùng Nam Chăm, 

chính bởi vậy đã tạo điều kiện cho sự hình thành 

và phát triển của thương cảng Panduranga.

Từ thế kỉ 7, cùng với sự kiện Phù Nam ở phía 

nam của Champa bị tiến chiếm, trung tâm thương 

cảng quốc tế Óc Eo đã vĩnh viễn biến mất khỏi 

lịch sử do nhiều nguyên nhân. Lúc bấy giờ, với 

vị trí vô cùng thuận lợi, các cảng biển Champa, 

trong đó có Panduranga trở thành điểm đến quan 

trọng để thuyền bè đi vào vịnh Thái Lan hay qua 

eo Malacca, Sunda để đi vào Ấn Độ Dương. 

Từ thế kỉ 8-9, do kinh đô đóng ở Virapura nên 

mọi hoạt động kinh tế, chính trị đều tập trung ở 

Panduranga. Các cảng biển chính là điểm giao lưu 

kết nối của người Chăm với thế giới bên ngoài. Từ 

năm 758, khi cảng Quảng Đông của Trung Hoa bị 

tàn phá vì cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn, những nhà 

buôn nước ngoài ở Quảng Đông, đặc biệt là người Ba 

Tư và người Ả Rập đã di chuyển việc làm ăn buôn 

bán xuống khu vực cảng ở Đông Nam Á, trong đó 

cảng biển Champa là những điểm neo đậu thuận lợi, 

lại có thể đem lại nguồn lợi nhuận thương mại.

Hình 145. Cửa sông Dinh - cửa biển Phan Rang
그림 145. 판랑 하구-진강 입구



415

3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

광주에서 321km를 가면 돈몬산이 나오고, 2일을 가면 끄

우쩌우섬이고, 2일을 가면 뜨엉섬, 3일을 가면 찌엠벗라오

이며, 2일을 가면 랑썬이고, 1일을 가면 몬독이며, 1일을 

가면 꼬닷국이고, 반나절을 가면 본다랑주, 2일을 가면 꾸

언돗롱산, 또 다시 5일을 가면 160.9km 넓이에 해협에 도

착한다…393) 

이렇게 중국으로 오는 모든 길, 혹은 중국에서 인도, 

아랍으로 가는 길에 많은 참파 항구를 지나가야 했는데 

그중에 본다랑주가 바로 참파의 판두랑가 항구이고 참

파해역을 지나는 국제 상선이 편히 쉬고, 폭풍을 피하

며, 식수와 연료를 채우는 중요한 휴게소였다. 이곳은 

점점 참파 주민들이 무역을 위해 지방 산물을 개발하여 

상선과 거래하여 상인들이 그 이익을 보고 자주 돌아왔

으며 이는 판두랑가 항구의 상업활동을 나날이 번성시

키며 발전시키는 요인이었다.

참파 북쪽의 인드라푸라(동즈엉)왕조 시대(875-982)

에 참파 왕국은 전성기를 맞았다. 참파는 각 국과 교류

관계를 확대했는데 특히 아랍의 무슬림 상인들과 교역

관계를 확대했다. 중국의 광동항구가 후주(後周, 951-

959)시대에 열리고 960년부터 송나라가 세워지자 참파

왕은 판두랑가에 온 회교 상인들을 통해 중국의 당-송

나라와의 관계를 촉진시켰다.  

Pierre-Yves Manguin에 따르면 951년과 그 이후에 

중국으로 가는 참파 사절단에 속한 사람 중에 푸(Pu) 

혹은 부라(Bu là)인 글자가 들어가는 이름을 가진 사

람이 한 명이 있었는데, 그 글자는 아랍의 글자인 ‘아부

(Abu)’라고 한다. 958년 참파왕의 공식 대리인은 ‘아부 

하산(부 호산)’이라는 이름을 가진 무슬림이었다. 그는 

참파왕 인드라바르만 3세(917-960)을 대리하여 중국 

황제에게 장미꽃 향수와 ‘그리스의 불’ 이라고 불리는 

램프와 보석들을 바쳤다. 961년 아부 하산은 막 즉위

한 자야 인드라바르만 1세의 편지를 가지고 중국에 돌

393)　『신당서지리지』 권43, 지33하, 지리7하.

Có thể thấy, từ thế kỉ 8, thương cảng Champa 

trong đó có Panduranga đã là bến cảng quan 

trọng trên con đường hàng hải đông tây. Dựa trên 

Quảng Châu thông hải di đạo của Giả Đam thời 

Đường (785-804), Tân Đường thư - Địa lý chí đã 

miêu tả tuyến hải trình thường xuyên từ Quảng 

Châu đến kinh đô Baghdad của đế quốc Ả Rập 

trong giai đoạn này: “Từ Quảng Châu đi 200 dặm 

đến núi Đồn Môn, 2 ngày đến hòn Cửu Châu, 2 

ngày đến hòn Tượng, 3 ngày đến Chiêm Bất Lao, 

2 ngày đến Lăng Sơn, 1 ngày đến Môn Độc, 1 

ngày đến Cổ Đát quốc, nửa ngày đến châu Bôn Đà 

Lãng, hai ngày đến núi Quân Đột Lộng, lại đi 5 

ngày đến eo biển rộng 100 dặm...”393)

Như vậy, trên mọi tuyến đường biển đến Trung 

Hoa hay từ Trung Hoa đến Ấn Độ, Ả Rập,... 

đều phải đi qua nhiều cảng biển của Champa, 

trong đó châu Bôn Đà Lãng chính là bến cảng 

Panduranga của Champa, là một điểm dừng chân 

quan trọng của thương thuyền quốc tế khi đi qua 

vùng biển Champa. Trên những tuyến hải trình 

của thương thuyền quốc tế, cảng Panduranga của 

Champa chính là một điểm dừng chân với mục 

đích ban đầu là nghỉ ngơi, tránh gió bão, lấy nước 

ngọt, củi khô, dần dần những khu vực này được 

cư dân Chăm khai thác các sản vật địa phương 

để buôn bán, trao đổi hàng hóa với các thương 

thuyền, các thương nhân đã thấy được nguồn lợi 

đó nên đã thường xuyên quay trở lại, làm cho 

hoạt động giao thương tại bến cảng Panduranga 

đã ngày càng phát triển hưng thịnh.

Vào thời kì vương triều Indrapura (Đồng 

Dương) ở phía Bắc Chăm (875-982), vương quốc 

Champa rất hưng thịnh. Champa mở rộng quan 

hệ với các nước, đặc biệt mở rộng quan hệ buôn 

bán với thương nhân người Hồi Ả Rập. Cho đến 

393)　Tân Đường thư, quyển 43, Chí 33 hạ, Địa lý 7 hạ.
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아와서 백단향, 상아, 장뇌, 공작새와 20개의 아랍 꽃병 

등 귀중품을 송나라 조정에 바쳤다. 이 모든 선물에 참

파 지방의 산물이 포함되어 있고 또한 아랍, 페르시아, 

서방의 산물도 있었는데, 이는 참파 무역항에서 거래되

는 품목이었다.394) 

11-15세기에 참파는 비자야 왕조 시대로 계속해서 

발전했다. 참파의 외교 무역활동은 동남아의 해양 무역

체계에 속해 있었다. 참파의 무역항들은 철저하게 개발

되었고 그 중에 판두랑가는 매우 번성했다. 이 시대에 

매우 많은 아랍 무슬림 상인이 판두랑가에 시장을 열었

다. 연구가 P. Ravaisse는 판랑에서 발견된 1029-1035

의 연대를 가진 아랍글자(Kufic) 두 줄에 대한 정보를 

발표하며 ‘11세기 판두랑가는 큰 규모의 무역활동이 벌

어지는 거대 무역항’이라고 인정했다. 이곳에서 바자르

(Bazaar)라고 불리는 상점과 대리점이 형성되었는데, 

즉 무슬림의 시장이라는 뜻이었다. 무슬림 공동체에서 

한 사람이 바자르의 구성원으로 선출되면 이 사람은 참

파의 권력인들과의 관계에서 그들의 권리를 보호하는 

판두랑가 지역 상인들의 대표로 일했다. 이 상인들은 

정기적으로 참파왕과 직접 거래를 하고 접촉했는데 참

파왕이 중용하였다.395)  

아랍, 페르시아 상인 이외에 중국, 인도, 대월국, 캄

보디아와 자바, 수마트라, 필리핀, 말레이시아 등 해도

지역 국가들도 판두랑가항과 교역관계를 유지했다. 자

바에 남아있는 840-909년대의 많은 비석들에는 남 참

파 지역의 항구와 원활한 무역관계에 대한 내용이 새

겨져 있는데 동즈엉 왕조시대 참파의 냔비에우(Nhan 

Biểu) 비문(911) 역시 참파와 자바 간의 밀접한 관계를 

대변해주고 있다. 

394)　�Pierre-Yves Manguin, 「이슬람 캄파의 소개」, 『BEFEO』 66호, 1979, 
pp.255-287.(Kenneth R. Hall, 『초기 동남아시아, 해양 무역 및 사회 
개발의 역사 100-1500』, p.79.)

395)　�P. Ravaisse, 「캄파의 2개의 쿠픽 비문」, 『아시아저널』 11호, 1922, 
pp.247-289.(Kenneth R. Hall, 『초기 동남아시아, 해양 무역 및 사회 
개발의 역사 100-1500』, p.79.)

khi cảng Quảng Đông-Trung Quốc được mở cửa 

trở lại dưới thời Hậu Chu (951-959) và sau đó là 

triều Tống được thiết lập từ năm 960, vua Chăm 

đã xúc tiến mối quan hệ với nhà Đường - Tống 

của Trung Quốc thông qua những nhà buôn Hồi 

giáo ở Panduranga.

Pierre Yves Manguin đã cho biết, trong những 

người thuộc đoàn sứ giả của Champa sang Trung 

Hoa vào năm 951 và các năm sau đó, có một 

người mang tên chữ Pu hay Bu là biến âm của 

chữ Ả Rập Abu. Năm 958, người đại diện chính 

thức của vua Chăm là một người Hồi giáo có tên 

là Abu Hasan (Bu Hosan). Ông ta đã thay mặt vua 

Chăm là Indravarman III (917-960) tặng hoàng 

đế Trung Hoa nước hoa hồng, cây đèn “Ngọn 

lửa Hy Lạp” và những viên đá quí. Năm 961, Abu 

Hasan trở lại Trung Hoa và mang theo thư của vị 

vua Champa mới lên ngôi là Jaya Indravarman I, 

kèm theo những vật phẩm quí gửi tặng triều đình 

nhà Tống gồm trầm hương, ngà voi, long não, 

chim công và 20 chiếc bình Ả Rập. Tất cả những 

tặng phẩm trên bao gồm sản vật địa phương của 

Champa, ngoài ra còn có các sản phẩm của Ả 

Rập, Ba Tư và phương tây, là những mặt hàng trao 

đổi giao thương tại thương cảng của Champa.394)

Từ thế kỉ 11 đến 15, Champa tiếp tục phát triển 

với vương triều Vijaya. Nền kinh tế ngoại thương 

của Champa nằm trong hệ thống thương mại 

biển ở Đông Nam Á. Các thương cảng Chăm được 

khai thác phát huy triệt để, trong đó thương cảng 

Panduranga phát triển vô cùng hưng thịnh. Thời 

kì này, những thương nhân Hồi giáo Ả rập đã mở 

chợ buôn bán ở Panduranga rất đông đúc. Nhà 

nghiên cứu P. Ravaisse đã công bố những thông 

394)　�Pierre - Yves Manguin, L’Introduction de I’Islam an Campa, 
BEFEO LXVI, 1979, pp.255-287. (dẫn theo Kenneth R. Hall, A 
History of Early Southeast Asia, Maritime Trade and Societal 
Development, 100-1500, pp.79.)
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3. 참파-대월 시대의 고대 무역항(2세기-20세기)

닌투언 지역의 참파인은 바다의 잠재력을 십분 발휘

하여 항해, 어업, 젓갈과 소금 생산업을 발전시키며 산

림지역의 임·토산물을 가져와 외국상선과 교역했다.

노예 또한 판두랑가항에서 많이 거래되는 품목이었

다. 포크롱기라이와 포나가르 비문에 따르면 판두랑가

에는 샴, 로브, 크메르, 푸캄(미얀마)인으로 이루어진 

외국인 노예가 많이 살고 있었다고 한다. 그들은 사원

에 바쳐지는 노예이거나 전쟁 포로 노예였다. 판두랑가

는 외국 상인과 선원, 해적, 전쟁 포로들이 가득 모이는 

곳이었다. 참파왕은 여러 번 대월국을 침략하여 베트남 

포로들을 잡아와 캄보디아에 팔았다.396) 

동하이 하구에서 진강을 거슬러 올라가면 판랑탑짬

시(市)가 나오는데 참파인은 자주 진강을 통해 산간지

역 사람들과 임·토산물을 거래하여 판랑만 하구의 여러 

항구로 가져왔다.

참파인은 항상 라그라이족, 추루족, 꺼호족, 마족, 

쟈라이족, 에데족 등 산간민족과 활발한 교류관계, 특

히 상품 교역관계를 항상 유지했다. 참파족은 까나 소

금과 동하이-판랑 젓갈, 건새우와 브로케이드를 가져가

서 산간민족들의 백단향, 기남, 코뿔소 뿔, 상아, 산짐

승 및 방직 수공예품과 교환하였다. 혹은 반대로 산간 

민족의 상단이 직접 산림의 산물을 가져와 시장과 해

안 평야의 포구에서 참파인과 거래하기도 하였다. 거래

방식은 주로 물물교환이었고 화폐로 거래되는 경우는 

매우 드물었다.

추루족의 전통 수공예품은 은반지였다. 이 은반지는 

아주 정교하여 카라마타(Karah Mata, 눈 있는 반지)나 

카타툭(Karah Tuk, 눈 없는 반지)으로 불렸다. 반지 재

료를 구하기 위해 추루족은 참파인의 은과 밀랍을 구매

했다. 참파인은 추루족의 은반지를 구매하여 행상인들

에게 가져다 팔았다.

진강 변의 라쩌우(Lá Trầu) 언덕에는 참파의 쩨먼왕

396)　�응오시리엔과 레왕조의 사신들, 베트남사회과학원 번역, 『대월사기전
서』, 1993, p.130.

tin về hai dòng chữ Ả rập (Kufic) niên đại khoảng 

1029-1035 được tìm thấy ở Phan Rang, cho biết vào 

thế kỉ 11, Panduranga là một thương cảng lớn có 

qui mô tổ chức hoạt động thương mại. Ở đây hình 

thành các thương điếm, đại lý buôn bán được gọi 

là Bazaar, tức là khu chợ của người Hồi giáo. Một 

người trong nhóm cộng đồng Muslim được lựa 

chọn là một thành viên của Bazaar, người này có 

nhiệm vụ đại diện cho những thương nhân địa 

phương và bảo vệ quyền lợi của họ trong các mối 

quan hệ với nhà cầm quyền Chăm ở Panduranga. 

Các thương nhân này thường xuyên tiếp xúc buôn 

bán trực tiếp với các vua Chăm và được vua Chăm 

trọng dụng.395)

Bên cạnh các thương nhân Hồi giáo Ả Rập, Ba 

Tư còn có các thương nhân Trung Hoa, Ấn Độ, 

Đại Việt, Cao Miên, các vùng hải đảo như Java, 

Sumatra, Philippine, Malaysia,... giữ mối quan hệ 

buôn bán với cảng Panduranga. Nhiều bia kí ở 

Java có niên đại 840-909 có đề cập đến mối quan 

hệ giao thương tốt đẹp với cảng biển ở vùng Nam 

Chăm. Tấm bia Nhan Biểu của Champa dưới thời 

vương triều Đồng Dương có niên đại năm 911 

cho biết về mối quan hệ mật thiết giữa Champa 

và Java.

Người dân Champa trên vùng đất Ninh Thuận 

đã tận dụng tiềm năng của biển, phát triển các 

nghề đi biển, đánh cá, làm mắm, muối,.. tìm kiếm 

thu mua các mặt hàng lâm thổ sản ở trên rừng 

núi rồi đem trao đổi hàng hóa với các thương 

thuyền nước ngoài. 

Nô lệ cũng là mặt hàng được buôn bán nhiều ở 

cảng Panduranga. Qua văn bia Po Klong Girai và 

bia Po Nagar cho biết ở Panduranga có nhiều nô 

395)　�P. Ravaisse, Deux inscriptions coufiques du Campa, Journal 
Asiatique 11 serie, 1922, pp.247-289. (dẫn theo Kenneth R. Hall, 
A History of Early Southeast Asia, Maritime Trade and Societal 
Development, 100-1500, pp.79.)
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이 13-14세기에 닥락의 양프롱 탑과 함께 건설한 포크

롱기라이 탑이 있다. 이것은 오래 전부터 참파인과 산

간지역 사람들 간에 교류관계가 있었음을 보여준다. 포

크롱기라이 탑은 참파인들과 산간 민족이 각 신들을 기

리는 카테 축제를 열던 곳이며 참파인과 산간민족간의 

관계를 더욱 결속시켰던 곳이다.  

lệ người ngoại quốc như người Siam, Lov, Khmer, 

Pukam (Mianmar),.. sinh sống. Họ có thể là nô lệ 

được cúng cho các đền miếu, cũng có thể là các 

tù binh chiến tranh. Panduranga là nơi tập trung 

rất đông các thương nhân nước ngoài, dân đi biển, 

cướp biển, tù binh chiến tranh. Các vua Champa 

đã nhiều lần cho quân đánh Đại Việt, bắt rất nhiều 

tù binh người Việt đem bán cho Cao Miên.396)

Từ cửa Đông Hải ngược sông Dinh đến khu thị 

tứ Phan Rang Tháp Chàm, người Chăm đã thường 

xuyên giao thương mua bán lâm thổ sản với người 

miền núi qua hệ thống chi lưu sông Dinh rồi đem 

hàng hóa tập kết buôn bán ở các bến thuyền, cửa 

biển vịnh Phan Rang. 

Người Chăm luôn giữ mối quan hệ giao lưu với 

nhiều nhóm người Thượng miền núi như người 

Raglay, Churu, Cơho, Mạ, Giarai, Êđê,... đặc biệt 

là sự trao đổi hàng hóa thương mại. Người Chăm 

thường mang muối Cà Ná, mắm Đông Hải-Phan 

Rang, cá tôm khô, các sản phẩm dệt thổ cẩm,... 

đổi lấy các mặt hàng trầm hương, kì nam, sừng 

tê, ngà voi, thú rừng, các sản phẩm thủ công đan 

lát,... của nhóm người Thượng. Hoặc ngược lại, 

các đoàn người Thượng trực tiếp thồ những sản 

vật núi rừng xuống trao đổi với người Chăm ở các 

chợ phiên, bến sông nơi đồng bằng ven biển. Các 

mặt hàng được trao đổi với nhau thường bằng 

phương thức hàng đổi hàng, rất hiếm khi dùng 

tiền đồng trao đổi.

Người Churu có nghề thủ công truyền thống là 

làm nhẫn bạc. Những chiếc nhẫn bạc này rất tinh 

xảo được gọi là Karah Mata (nhẫn có đính mắt) và 

Karah Tuk (nhẫn không đính mắt). Để có nguyên 

liệu làm nhẫn, người Churu thường đặt mua sáp 

ong và bạc của người Chăm. Người Chăm thì tiêu 

396)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
tr.130.

Hình 146. Tháp Po Klong Girai
그림 146. 포크롱기라이 참파탑
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판두랑가항은 참파 왕국시대에 수 세기에 걸쳐 존재

하고 발전했다. 하지만 그곳 역시 역사 변화의 격동을 

피할 수 없었다. 1471년부터 1653년까지 푸옌과 카인

호아 지역이 차례로 대월국 영토로 귀속되었다. 1693

년 닌투언과 빈투언을 포함한 점성국의 영토는 응우옌 

군주의 관리통제를 받는 투언타인진이 되었다. 베트남

thụ sản phẩm nhẫn bạc của người Churu đem đi 

bán cho các lái thương.

Trên ngọn đồi Lá Trầu bên dòng sông Dinh là 

hệ thống tòa tháp Po Klong Girai được vua Chế 

Mân của Champa cho xây dựng cùng với đền tháp 

Yang Prong ở Đăk Lăk vào thế kỉ 13-14. Điều đó 

cho thấy mối quan hệ giữa người Chăm và nhóm 
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인이 이곳으로 이주해 참파 원주민과 평화롭게 살아가

며 어업과 농업전통을 서로 공유하고 산간지역과 연해

지역간의 교류와 교역의 경험을 배웠다. 

이 기간동안 참파의 대형 항구는 안남, 대월, 당쫑의 

항구를 부르는 이름으로 바뀌어지고 국제 항로에서 참

파의 이름은 점점 무역관계 명단에서 사라져갔다. 일본 

연구가의 통계에 따르면 1604년 부터 1608년 까지 매

년 일본의 주인선이 참파의 판두랑가항에 왔는데, 그

때부터 1623년까지 참파 해안에 온 주인선은 단 1척이

었다고 한다. 일본 막부의 주인선 시대에 대월국과 참

파에 상업활동을 하기 위해 온 주인선 중에서 단 5척의 

người miền núi đã tồn tại từ lâu. Tháp Po Klong 

Girai thường là nơi người Chăm và người Thượng 

tổ chức lễ hội Katê tưởng niệm về các vị thần, 

đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ giữa người 

Chăm và người Thượng.

Cảng Panduranga đã tồn tại và phát triển trong 

nhiều thế kỉ dưới thời vương quốc Champa. 

Nhưng nó đã không tránh khỏi những thăng trầm 

biến đổi của lịch sử. Từ năm 1471 đến 1653, các 

vùng đất Phú Yên và Khánh Hòa cũng lần lượt 

được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Năm 1693, 

phần đất Chiêm Thành bao gồm Ninh Thuận 

và Bình Thuận đã trở thành trấn Thuận Thành 

dưới sự kiểm soát của quan lại chúa Nguyễn. Cư 

dân người Việt cũng di cư đến đây sinh sống hòa 

thuận cùng với người Chăm bản địa, cùng giao lưu 

chia sẻ các nghề đánh bắt thủy hải sản, làm nông 

nghiệp, học hỏi những kinh nghiệm buôn bán kết 

nối giữa miền duyên hải với miền núi cao.

Trong giai đoạn này, những cảng biển lớn của 

Champa đã chuyển dần sang tên gọi cảng của An 

Nam, Đại Việt, Đàng Trong. Cái tên Champa trong 

những hải trình quốc tế dần biến khỏi danh sách 

có quan hệ giao thương. Theo thống kê của nhà 

nghiên cứu Nhật Bản Iwao Seiichi cho biết từ năm 

1604 đến 1608, mỗi năm có một Châu Ấn thuyền 

của Nhật Bản đến cảng Panduranga của Champa. 

Từ đó đến năm 1623 có duy nhất một Châu Ấn 

thuyền đến bờ biển Champa. Như vậy, vào thời kì 

Châu Ấn thuyền của Mạc Phủ Nhật Bản đến buôn 

bán ở Đại Việt và Champa thì chỉ có 5 chiếc đến 

cảng Panduranga.397)

Tàu thuyền các nước cũng tập trung dồn về các 

cảng lớn của Đại Việt, hạn chế đến gom hàng, 

trao đổi hàng hóa với các bến cảng Champa, như 

397)　�Iwao Seiichi, Shuinsen Boeki-shi no kenkyu, Ko Bun Do, 1958, 
tr.107. (Dẫn theo Li Tana, Xứ Đàng Trong lịch sử kinh tế xã hội 
Việt Nam thế kỉ 17,18, sđd, tr.101-102.)

Hình 147. Chợ Phan Rang
그림 147. 판랑 시장
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배만 판두랑가항에 왔다고 한다.397) 

여러 나라의 상선은 대월국의 대형 항구에 집중적

으로 모여들었지만 참파의 항구에 교역하러 오는 수는 

제한적이었고 일본과 유럽의 배만 겨우 몇 번 왔을 뿐

이다.

비록 이전에 비해 항구에 오는 상선의 수는 줄었지

만 참파인은 다른 형식으로 항구 무역활동을 발전시켜

나갔다. 그들은 계속 여러 나라와 교역했으며 주로 동

남아 국가들과 했는데, 그로 인해 이곳의 항구는 계속 

활동하였다.

참파 주민은 스스로 배에 상품을 싣고 다른 나라로 

장사를 하러갔다. 영국인 탐험가 William Dampier에 

따르면 1687년 5월 3일 그는 태국 만 동쪽에 정박해 있

는 참파의 배를 한척 보았는데, 그 배는 참파인이 쌀과 

옻(래커)을 싣고 말라카로 가는 배였다. 선상에는 40명

의 참파인 선원이 있었고 그들은 검과 칼을 차고 창과 

총도 가지고 있었다고 한다. Dampier는 참파인들이 

말라카에서 네덜란드인들과 매우 적극적으로 상업활동

을 하고 있었다고 말했다.398) 참파 왕국의 통제 밖의 자

유무역 관계는 말레이시아, 부루나이, 반탐, 자바, 수마

트라 등 여러 나라의 상선을 판두랑가항에 불러 들였

다. 말레이시아 반도와 남즈엉(Nam Dương)섬의 참파

인과 무슬림 선원들의 교류는 점성국에 이슬람교가 전

해져 광범위하게 퍼진 원인이되었다. 

판두랑가항은 수 세기를 존재하고 발전해왔음을 볼 

수 있다. 하지만 그것은 독자적인 힘으로 발전한 것은 

아니다. 많은 판랑 시장, 덤나이(Đầm Nại)-닌쯔(Ninh 

Chữ)항 등의 판랑만 주변에 여러 시장과 항구들의 적

극적인 지원 덕분에 발전할 수 있었다.

397)　�Iwao Seiichi, 『Shuinsen Boeki-shi no kenkyu』, 고분도, 1958, 
p.107.(리타나, 응우옌응이 번역, 『당쫑 지역의 17-18세기 베트남 경제-
사회사』, 젊은 출판사, 1999, pp.101-102.)

398)　�William Dampier, 『세계를 향한 새로운 여행 14장』, 제임스 넵튼-성
폴성당, 런던, 1697, p.400.

là tàu Nhật, tàu Châu Âu chỉ đến vài lần. 

Tuy so với thời gian trước số lượng thương 

thuyền quốc tế đến cảng bị hạn chế, song người 

Chăm vẫn phát triển các hoạt động giao thương ở 

cảng biển dưới nhiều hình thức khác. Họ vẫn tiếp 

tục đi giao thương với các nước, chủ yếu là Đông 

Nam Á, do đó các bến cảng nơi đây vẫn tiếp tục 

được hoạt động.

Các cư dân người Chăm đã tự ý giong thuyền 

chở hàng đi buôn bán ở các nước khác. Theo 

nhà thám hiểm người Anh là William Dampier 

cho biết, ngày 3 tháng 5 năm 1687 ông đã gặp 

một chiếc tàu của Champa đang neo ở phía đông 

vịnh Thái Lan, đó là tàu của người Champa chở 

gạo và đồ sơn mài (lacquer) đang trên đường đến 

Malacca. Trên tàu có 40 thủy thủ người Chăm, họ 

mang những thanh kiếm, gươm bản to, thương và 

súng. Dampier cũng cho rằng người Champa rất 

tích cực tham gia hoạt động thương mại buôn bán 

với người Hà Lan tại Malaccca.398) Chính những 

mối quan hệ buôn bán tự do ngoài sự kiểm soát 

của quốc vương Champa đã thu hút các tàu buôn 

từ Malaysia, Bruney, Bantam, Java, Sumatra,... vào 

cảng Panduranga. Sự qua lại giữa các thủy thủ 

người Chăm với thủy thủ người Hồi giáo ở vùng 

bán đảo Malaya và vùng đảo Nam Dương chính 

là nguyên nhân đưa đến việc Hồi giáo ngày càng 

được truyền bá rộng rãi ở Chiêm Thành.

Có thể thấy, cảng Panduranga đã tồn tại và phát 

triển qua rất nhiều thế kỉ. Tuy nhiên, nó không 

đơn độc mà có được sự hỗ trợ rất tích cực của 

nhiều các chợ quán, bến cảng xung quanh vịnh 

Phan Rang như chợ Phan Rang, cụm bến cảng 

Đầm Nại - Ninh Chữ,...

398)　�William Dampier, A new voyage round the world, chapter 14, 
Printed for James Knapton, at the Crown in St Paul’s Church-
yard, London, 1697, pp.400.
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덤나이는 판랑 만에 위치

한다. 덤나이는 옛 참파어로 

다락안아익(Darack Anaik)

이라고 불렸다. 덤나이는 흐

엉끄우(Hương Cựu), 당

(Đăng) 마을 옆에 위치하

여 흐엉끄우 석호라는 이름도 가지고 있고 프엉끄우

(Phương Cựu)라고 부르기도 한다. 덤나이는 찌투이

(Tri Thủy)강 구간에서 닌쯔(Ninh Chữ) 하구로 흘러

나간다. 닌쯔(Ninh Chữ, Ninh Chử로도 표기) 하구는 

예전에 마반(Ma Văn) 하구로 불렸고 지금은 카인하이 

하구로 불린다. 

『대남일통지』에는 다음과 같이 묘사되어 있다.

마반 하구는 넓이가 59.5m이며 만조 때 깊이는 2.55m, 

Đầm Nại nằm ở vịnh 

Phan Rang. Đầm Nại trong 

tiếng Chăm cổ được gọi 

là Darack Anaik. Đầm Nại 

còn có tên là đầm Hương 

Cựu vì nằm bên cạnh 

làng Hương Cựu, làng Đăng, cũng gọi là Phương 

Cựu. Đầm thông ra cửa biển Ninh Chữ bằng đoạn 

sông Tri Thủy. Cửa biển Ninh Chữ (tức Ninh Chử) 

trước đây được gọi là cửa biển Ma Văn, nay được 

gọi là cửa biển Khánh Hải.

Đại Nam nhất thống chí  có miêu tả: “Cửa 

tấn Ma Văn rộng 35 trượng, thủy triều lên sâu 1 

trượng 5 thước, thủy triều xuống sâu 1 trượng.”399)

399)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.167.

Hình 148. Đầm Nại - Darack Anaik
그림 148. 덤나이(다락 안아익) 만

2) �Cụm �
thương cảng �
Đầm Nại �
- Ninh Chữ

2) �덤나이-닌쯔 �
무역항
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간조 때는 1.7m이다.399)  

넓은 하구로 덤나이 지역과 가깝고 바람이 적어 수

백, 수천 척의 선박이 정박할 수 있는 선착장을 형성하

는 조건이 충분했다. 그리하여 이곳은 붕따우배의 수역

라고도 불렸다.

다락안아익(덤나이)항과 닌쯔항은 독립적으로 활동

하는 항구이면서 판랑 중심항에 상품을 옮기며 소비하

는 지원군 역할도 하였다. 이곳은 참파 시대에 임·토산

물, 젓갈, 소금, 절인 생선, 건어물 등의 상품을 집결시

키고 교역하는 매우 발전한 항구였다. 

특히 닌쯔에서는 소금 생산업이 매우 발달했는데 덤

부어에 있는 프엉끄우 염전은 각 지역으로 다량의 소금

을 공급하였다. 행상인들은 이곳에 와서 젓갈이나 소금

399)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.167.

Với địa hình cửa biển rộng, lại đi vào khu Đầm 

Nại gần kề vừa rộng và rất kín gió, là điều kiện 

hình thành các bến bãi cho hàng trăm nghìn tàu 

thuyền neo đậu. Vì vậy, nơi đây cũng được gọi tên 

là Vũng Tàu.

Có thể thấy, cụm cảng Darack Anaik (tức Đầm 

Nại) và cảng Ninh Chữ chính là những bến cảng 

vừa hoạt động độc lập, vừa hỗ trợ tiêu thụ và 

thu gom hàng hóa cho trung tâm bến cảng Phan 

Rang. Nơi đây vào thời Champa đã từng là điểm 

tập kết, giao thương hàng hóa rất phát triển, với 

các mặt hàng lâm thổ sản, mắm, muối, cá muối, 

cá khô... 

Đặc biệt, ở Ninh Chữ rất phát triển nghề làm 

muối. Tại Đầm Vua có cánh đồng muối Phương 

Cựu cung cấp sản lượng muối lớn cho khu vực. 

Các lái thương thường ghé vào đây mua mắm 

Hình 149. Cảng Ninh Chữ
그림 149. 닌쯔항
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을 사서 빈투언의 판티엣항으로 가서 멸치와 정어리를 

산 다음 즉석에서 소금에 절여 젓갈을 만든 다음 북부 

및 중남부 지역의 항구들에 가서 팔았다.

덤나이 지역의 나이(Nại) 항구시장은 다량의 해산

물 소비지역이었다. 나이 시장의 위치는 선박들이 카인

하이 하구에서 들어와 정박하기 매우 쉬워 싱싱한 해

산물, 건어물, 젓갈, 소금 등의 매매에 이상적인 장소였

다. 이 시장은 날마다 열렸고 항상 붐볐다. 

닌하이현, 타인하이(Thanh Hải)촌, 미응이엡(Mỹ 

Hiệp) 마을의 혼도(Hòn Đỏ) 곶에 위치한 다른 항구

도 역시 판랑 만에서 14-18세기 참파인의 무역망에 참

여하였다.

hoặc mua muối sang cảng Phan Thiết ở Bình 

Thuận mua cá cơm, cá mòi cho muối ướp làm 

mắm ngay tại chỗ, sau đó đem đi các cảng Bắc 

Trung Nam mà bán lại.

Trong khu Đầm Nại còn có bến thuyền chợ Nại 

tham gia tích cực trong tiêu thụ số lượng hải sản 

lớn. Chợ Nại bên Đầm Nại với vị trí đậu thuyền 

của các tàu ghe từ biển Khánh Hải đi vào rất dễ 

dàng, do đó là nơi tập kết lý tưởng cho việc mua 

bán hải sản tươi, cá khô, mắm, muối,... Khu chợ 

buôn bán hàng ngày, lúc nào cũng tấp nập.

Một bến cảng khác là Mũi Hòn Đỏ tại thôn Mỹ 

Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, cũng tham 

gia vào mạng lưới buôn bán của người Chăm từ 

Hình 150. Chợ Nại bên Đầm Nại
그림 150. 덤나이 만의 나이 시장
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1994년 닌투언 박물관의 조사결과에 따르면 혼도 지

역에 매우 많은 도자기편이 광범위하게 퍼져있는데, 제

일 많은 것은 중국의 14세기 원-명대 용천요(龍泉窯) 

가마의 청자였다.400) 이곳은 배들이 판랑 만의 주요 항

구에 들어오기 전에 방향을 정하던 이정표이었다. 

17세기 말에서 18세기 초에 옛 중국 명나라의 중국

인들은 청나라에 복종하지 않고 판랑 만 지역에 와서 

살았다. 그들은 진강과 덤나이 지역에 거리를 세우고 

시장을 열어 배를 이용한 상업을 발전시켰다. 중국인들

은 판랑에 관제묘사당을 세우고 덤나이에 마조(천후)사

당을 세웠다. 

판랑 해역은 수세기 동안 항구에서 무역활동이 매우 

발전했던 곳이다. 판랑 하구에서는 몇몇 난파선의 흔적

이 발견되었는데 16-17세기 유럽선박에서 발견된 캐넌

(대포)은 현재 닌투언 박물관에 보관되어 있다. 이것은 

판랑 만 지역이 항상 동해(남중국해)를 지나가는 항로

에서 중요한 지점이었음을 보여주고 있다.

400)　�찐까오뜨엉, 「베트남 고대 무역항에서 발견된 외국 도자기 탐구 첫걸
음」, 『역사연구』잡지 제288호, 1996, p.58.

thế kỉ 14-18 tại vùng vịnh Phan Rang.

Theo kết quả khảo sát của Bảo tàng Ninh 

Thuận năm 1994, tại khu vực Hòn Đỏ rải rác rất 

nhiều mảnh gốm, nhiều nhất là gốm men ngọc 

(Long Tuyền) có niên đại thế kỉ 14 thời Minh 

Thanh của Trung Quốc.400) Mũi Hòn Đỏ chính 

là một bến thuyền giao thương buôn bán vào 

khoảng thế kỉ 14-18. Nó là điểm mốc để các tàu 

thuyền xác định phương hướng trước khi đi vào 

các bến cảng chính ở vịnh Phan Rang.

Từ cuối thế kỉ 17 đầu thế kỉ 18, nhóm người 

Hoa của triều Minh cũ không phục tùng nhà 

Thanh (Trung Quốc), đã đến vùng vịnh Phan 

Rang sinh sống, họ đã lập phố chợ quán tại khu 

vực sông Dinh và Đầm Nại, phát triển các nghề 

buôn bán bằng tàu ghe. Người Hoa đã dựng đền 

Quan Thánh Đế Miếu ở Phan Rang và chùa Bà 

Thiên Hậu ở Đầm Nại. 

Có thể thấy, vùng biển Phan Rang trải qua 

nhiều thế kỉ đã có hoạt động giao thương tại các 

bến cảng rất phát triển. Ở vùng cửa biển Phan 

Rang cũng phát hiện được một số dấu vết tàu 

đắm, như một số súng thần công trên tàu Châu 

Âu thế kỉ 16-17 hiện đang lưu giữ tại kho Bảo tàng 

Ninh Thuận. Điều này cho thấy, vùng vịnh Phan 

Rang đã luôn là điểm đến quan trọng trong các 

tuyến hải trình quốc tế qua vùng Biển Đông.

400)　�Trịnh Cao Tưởng, Bước đầu tìm hiểu đồ gốm nước ngoài phát 
hiện ở các thương cảng cổ Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, 5/1996, số 288, tr.58.
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까나항은 닌투언성, 닌

프억현, 프억지엠(Phước 

Diêm) 마을에 위치하고 있

다. 항구는 까나만 입구에 있

으며, 까나 하구를 통해 바다

와 연결된다.  

『대남일통지』에는 다음과 같이 묘사하고 있다.

까나 수역은 넓이가 38.25m이며 만조 때 수심은 4.25m, 

간조 때는 2.1m이다.401) 

401)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.168.

Cảng Cà Ná thuộc xã 

Phước Diêm, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Cảng nằm ở cửa đầm Cà 

Ná nối thông với biển qua 

cửa biển Cà Ná.

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: “Vũng Cà 

Ná rộng 9 trượng, thủy triều lên sâu 1 trượng, 

thủy triều xuống sâu 5 thước.”401)

401)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.168.

Hình 151. Thương cảng Cà Ná
그림 151. 까나 무역항

3) �Thương cảng 
Cà Ná

3) 까나 무역항
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까나항은 참파인의 교역 상품 집결지로 옛 항구와 

시장의 흔적이 남아 있으며 오늘날에도 상업항구서의 

기능을 발휘하고 있다.

까나는 트엉지엠(Thương Diêm) 염전을 가지고 있

어 젓갈산업에 적합하였다.

임·토산물, 젓갈, 소금 등의 품목 외에도 해산물, 건

어물, 절임 생선, 건새우는 이곳의 교역을 크게 발전시

켰다.

Hình 152. Cánh đồng muối Thương Diêm
그림 152. 트엉지엠 염전

Cảng Cà Ná cũng là một điểm tập kết giao 

thương hàng hóa của người Champa. Dấu tích để 

lại là bến thuyền xưa, khu chợ cũ, nay vẫn được 

phát huy là bến tàu thuyền buôn bán.

Cà Ná có cánh đồng muối Thương Diêm, thích 

hợp cho nghề làm mắm. 

Ngoài các mặt hàng như lâm thổ sản, mắm, 

muối, thì mặt hàng hải sản, cá khô, cá muối, tôm 

khô rất phát triển ở các điểm giao thương này.
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Bình Thuận là tỉnh ven biển vùng cực nam của 

miền Nam Trung Bộ Việt Nam. Phía đông bắc 

giáp tỉnh Ninh Thuận, phía bắc giáp tỉnh Lâm 

Đồng, phía tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía tây nam 

giáp Bà Rịa Vũng Tàu. Phía đông và đông nam 

giáp biển với đường bờ biển dài 192km.

Trải qua nhiều thế kỉ, Bình Thuận là một bộ 

phận thuộc tiểu quốc Panduranga của vương 

quốc Champa. 

Năm 1693, dưới thời chúa Nguyễn, Panduranga 

trở thành trấn Thuận Thành, người dân đều phải 

mặc trang phục theo lối của người Kinh (tức 

người Việt), phong Kế Bà Tử làm phiên vương trấn 

Thuận Thành, dưới sự giám sát chặt chẽ của quan 

lại chúa Nguyễn, hàng năm phải nộp cống cho 

chúa Nguyễn. Lệ cống gồm voi đực 2 con, bò vàng 

20 con, ngà voi 6 chiếc, sừng tê 10 chiếc, khăn vải 

trắng 500 tấm, sáp ong 50 cân, da cá nhám 200 

tấm, cát sủi 400 thúng, chiếu tre trắng 500 chiếc, 

gỗ mun 20 cây, thuyền dài chiếc.”402)

402)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.115, 117.

빈투언은 베트남 남중부 최남지역의 연안에 있는 한 

성이다. 동북쪽은 닌투언성과 경계를 접하고 북쪽은 럼

동성과 맞닿아 있다. 서쪽은 동나이성과 접하며 서남쪽

은 바리어-붕따우와 면해 있다. 동쪽과 동남쪽이 바다

와 접하며 해안선의 길이는 192km이다.

수 세기에 걸쳐 빈투언은 참파왕국의 판두랑가 소국

에 속한 일부분이었다.

1693년 응우옌 군주 시대에 판두랑가는 투언타인진

이 되었고 주민들은 낀(Kinh)족(베트남인)의 복식을 

따라야 했다. 께바뜨(Kế Bà Tử)를 투언타인의 분봉왕

으로 봉하여 응우옌 군주의 엄격한 감독하에서 매년 응

우옌 군주에 조공을 바쳐야 했다. 조공물은 숫코끼리 2

마리와 황소 20마리, 상아 6개, 코뿔소 뿔 19개, 흰 천

으로 만든 띠 500장, 밀납 50kg, 톱상어가죽 200개, 가

루모래 400통, 흰색 대나무 돗자리 500개, 흑단 20그

루, 길이가 긴 배 등이었다.402)  

1697년 투언타인(Thuận Thành)진은 빈투언 군영

으로 바뀌었으며 1809년 빈투언 군영은 빈투언진이 되

고 1823년에 빈투언진은 빈투언부가 되었다. 이 자치

402)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.115, 117.

3.11. 빈투언성 무역항3.11. �Thương cảng�
ở Bình Thuận
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제도는 1832년까지 유지되다가 민망 황제가 정식으로 

투언타잉진을 닌투언부로 바꾸면서 베트남 조정관리의 

직접 통치가 시작됨으로써 참파의 역사는 공식적으로 

막을 내린다. 그때부터 20세기 말까지 닌투언과 빈투언

은 행정적 분리와 변화를 매우 여러 번 겪다가 1991년 

투언하이성은 정식으로 닌투언성과 빈투언성으로 분리

되었다. 

빈투언성은 루이(Lũy)강, 포하이(Phố Hài)강, 까띠

(Cà Ty)강, 진강이 바다로 흘러나가며 편리한 수로 교

통을 조성하는 동시에 배들이 정박하여 휴식을 취하고 

식수를 구하며 폭풍을 피하는 데에 매우 편리한 선착장

을 가지고 있다.

빈투언은 꽤 풍부한 산물을 가지고 있는데 특히 해

산물이 많다. 『대남일통지』에 빈투언의 산물에 대해 다

음과 같이 기록되었다.

흰 베, 철, 밀납, 기남, 백단향, 감람나무 진액, 흑단, 용안

(과일), 인삼, 율무, 소금, 상아, 코뿔소 뿔, 물소, 앵무새, 

공작새, 제비집, 젓갈, 바다거북, 자개조개, 대왕조개, 돌조

개, 바다가재, 오징어, 생선 알, 생선 지느러미, 생선 기름, 

비단, 옥수수, 콩, 과일, 말, 염소, 돼지, 사슴, 곰..403)

빈투언은 각종 느억맘(액젓), 절인 젓갈, 청어 절임, 

고등어 절임 등 각종 젓갈 산업으로 유명하다. 빈투언

의 느억맘은 전국의 상인들이 몰려와서 사갔다. 그들

은 이미 가공된 느억맘을 직접 구매하거나 멸치와 정어

리를 사서 항구에서 즉석으로 절여서 북부, 중부, 남부

의 모든 항구에 가져가서 팔기도 했다. 아직 젓갈이 되

지 않은 절임 생선류는 불티나게 팔렸다. 오래 유통되

지 않았는데 항구에서 바로 소금에 절였기 때문이었다. 

행상인은 항상 소금을 통으로 준비하였고 소금은 사후

인항, 까나항이나 빈투언의 여러 항구에서 바로 구매할 

수 있었다.

403)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, pp.179-181.

Năm 1697, trấn Thuận Thành được đổi làm 

dinh Bình Thuận. Năm 1809, dinh Bình Thuận 

đổi thành trấn Bình Thuận. Năm 1823, trấn Bình 

Thuận đổi thành phủ Bình Thuận. Chế độ tự trị 

này kéo dài đến năm 1832, vua Minh Mệnh chính 

thức đổi trấn Thuận Thành làm phủ Ninh Thuận, 

quan lại người Việt trực tiếp cai quản, chính thức 

chấm dứt lịch sử của Champa. Từ đó cho đến 

cuối thế kỉ 20, sự thay đổi chia tách hành chính 

trong khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận diễn 

ra rất nhiều lần. Năm 1991, tỉnh Thuận Hải chính 

thức được chia thành hai tỉnh Ninh Thuận và 

Bình Thuận.

Bình Thuận có hệ thống sông Lũy, sông Phố 

Hài, sông Cà Ty, sông Dinh đổ ra biển, tạo nên 

những đường giao thông thủy thuận tiện, đồng 

thời có những bến bãi cho tàu thuyền vào neo 

đậu nghỉ ngơi, lấy nước ngọt, tránh gió bão rất 

thuận lợi.

Bình Thuận có nguồn sản vật khá phong phú, 

đặc biệt là nguồn hải sản. Đại Nam nhất thống chí 

có viết về sản vật của Bình Thuận: “Vải trắng, sắt 

chín, sáp ong, kì nam, trầm hương, dầu trám, gỗ 

mun, gỗ cẩm văn, nhãn, sâm núi cát, ý dĩ, muối, 

ngà voi, sừng tê, trâu rừng, anh vũ, chim công, yến 

sào, nước mắm, đồi mồi, xà cừ, ốc tai voi, sò, tôm 

hùm, cá mực, bóng cá, vây cá, dầu cá, lúa, ngô, 

đậu, trái cây, ngựa, dê, lợn, hươu nai, gấu,...”403)

Ở Bình Thuận nổi tiếng nghề làm mắm với các 

loại nước mắm, mắm ướp, mắm mòi, mắm cá 

thu,... Nước mắm Bình Thuận được các thương 

thuyền trong cả nước kéo đến thu mua. Họ có thể 

mua trực tiếp nước mắm đã qua chế biến hoặc 

mua cá cơm, cà mòi và ướp muối luôn tại bến, 

sau đó chở về bán cho các bến cảng khắp miền 

403)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.179-181.
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빈투언의 하구와 연안을 따라 많은 항구가 형성되

었는데 꼰짜(Cồn Chà, 판티엣)항, 푸하이(포하이, Phố 

Hài)항, 판리(Phan Rí)항은 모두 참파 시대부터 대

월국까지 매우 번성했던 항구들이었다. 그밖에 라지

(La Gi), 무이내(Mũi Né), 즈옹(Duồng)-가인쏜(Gành 

Son), 라간(La Gàn) 등의 소항구, 포구들도 상업체계

에 합류하여 상품을 모아 국내외 선박에 상품을 중계

하는 역할을 했다. 『대남일통지』에 빈투언은 높은 산과 

큰 강이 있으며 어선, 상선들이 바삐 오가고 인구가 많

고 거리는 서로 연결되어 있으며 판티엣이 첫 번째이

고 판리가 두 번째라고 묘사했다.404) 

주요 상품은 임·토산물, 젓갈, 소금, 건어물, 찐 생선, 

절임 생선, 도자기, 천, 유리 장신구, 돌, 각종 석영(石

英) 이었으며 이곳에 고급목재가 많이 생산되어 조선산

업이나 선박 수리소 운영에 적합했다.

빈투언은 땅에 열이 많고 잘 식지 않는 지역이다. 이

에 따라 이곳에는 모래사장이 길게 펼쳐져 있는 바다

가 마르지 않는 식량을 공급해주는 원천이었다. 그 밖

에 서북쪽은 고원지대와 접하는데 티린(Thị Linh)과 

라토(La Thô)산은 고산지대의 만족이 오가는 길로, 해

양의 산물과 마족, 스티엥족, 꺼호족의 임산물을 교환

할 수 있었다.

8-9월부터 이듬해 2월 까지 날씨는 바람이 많아 모

래가 많이 날리며 태풍이 오기 때문에 배가 바다로 나

가기 수월하지 않다. 그래서 이 계절에 항구의 상업활

동은 거의 없었다. 이 지역에 대해 설명한 짧은 말이 

있다. 

9월에는 장사안함

404)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.149.

Bắc, miền Trung, miền Nam. Loại cá ướp tại bến 

chưa thành mắm này bán rất chạy, lại không lưu 

hàng lâu vì thương lái muối cá ngay tại bến. Các 

thương lái sẽ mua sẵn các thùng muối, muối có 

thể được mua ở cảng Sa Huỳnh, cảng Cà Ná hoặc 

ở ngay các cảng của Bình Thuận.

Một loạt các bến cảng, bến thuyền được hình 

thành ở dọc ven biển, cửa sông ở Bình Thuận, 

như cảng Cồn Chà (Phan Thiết), cảng Phú Hài (Phố 

Hài), cảng Phan Rí đều là những cảng trung tâm 

sầm uất một thời từ giai đoạn Champa đến Đại 

Việt. Ngoài ra hệ thống các tiểu cảng, bến thuyền 

như La Gi, Mũi Né, Duồng-Gành Son, La Gàn,... 

đều tham gia vào hệ thống buôn bán, tập kết 

hàng hóa hay trạm chung chuyển hàng hóa của 

tàu thuyền trong nước và nước ngoài. Bên cạnh 

đó là sự trợ giúp của những con sông lớn như 

sông Cà Ty, sông Dinh, sông Lũy,..  Đại Nam nhất 

thống chí có miêu tả về Bình Thuận có núi cao, 

sông lớn, thuyền chài cá, thuyền buôn bán qua lại 

tấp nập, cư dân trù mật, phố xá liền nhau, Phan 

Thiết là nơi đô hội, Phan Rí là thứ hai.404)

Hàng hóa chủ yếu có lâm thổ sản, mắm, muối, 

cá khô, cá hấp, cá muối, đồ dùng gia đình như 

gốm, vải dệt, đồ trang sức thủy tinh, đá, thạch 

anh các loại... Do ở đây có rất nhiều loại gỗ quí 

thích hợp cho việc đóng ghe thuyền mới hoặc là 

các trạm tu sửa bảo dưỡng tàu thuyền. 

Bình Thuận là vùng đất nóng nhiều mà lạnh ít. 

Do bởi nơi đây có nhiều đồi cát trải dài nên biển 

chính là nơi cung cấp nguồn lương thực dồi dào 

nhất. Bên cạnh đó, phía tây bắc giáp với vùng cao 

nguyên, có núi Thị Linh và núi La Thô là đường 

mà người Man ở trên núi thường qua lại nên có 

sự giao lưu trao đổi sản vật miền biển với lâm thổ 

404)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.149.
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sản miền núi rừng của nhóm người Mạ, Stiêng, 

Cơ Ho,...

Do thời tiết từ tháng 8, tháng 9 đến tháng 2 

năm sau là gió đông, cát bụi mù mịt, nhiều gió 

bão nên không thuận lợi cho tàu thuyền trên 

biển, vì vậy hoạt động bán buôn tại các bến cảng 

mùa này gần như là không có. Có câu ngạn ngữ 

của vùng này: “Tháng 9 thì nín bán buôn”

Hình 153. Thương cảng ở Bình Thuận
그림 153. 빈투언성의 무역항

Cảng Phan Rí
판리 무역항

Thương cảng Mũi Né
무이내 무역항

Bến sông Cà Ty
벤송까띠 포구

Thương cảng Phố Hài
포하이 무역항

Thương cảng Cồn Chà - Phan Thiết
꼰짜(판티엣) 무역항

Đảo Phú Quí
푸뀌섬

Tháp Po Sah Inư
포사이느 탑
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판티엣 만은 빈투언성, 판

티엣시에 위치한 큰 만이다. 

판티엣 만은 북쪽의 무이내

에서 남쪽의 깨가(Kê Gà) 등

대까지 길게 펼쳐져 양쪽을 

막아주는 지세를 만든다. 북

동쪽에는 혼라오섬이 있고 멀리 바다에는 푸꾸이(Phú 

Quý)섬과 혼짜인, 혼쯩(Hòn Trứng)과 같은 작은 섬이 

모여 산으로 진을 만들어 바다로부터 폭풍을 막아주는 

병풍 역할을 한다. 그래서 판티엣 만은 태풍이 올 때 편

리한 선박들의 대피처가 되었다. 

판티엣시에 속한 푸하이(Phú Hài)방에는 푸하이하

구가 판티엣 만으로 흘러나간다. 푸하이강은 포하이

(Phố Hài)강으로도 불리며 미썬촌에 속한 산에서 발원

하여 롱틴(Long Thịnh)강에서 발원한 다른 강의 지류

와 합류하여 포하이 하구로 흘러나간다.405)  

『대남일통지』에는 이렇게 묘사되어 있다. 

포하이 하구는 넓이가 103m이며 만조 때 깊이는 2.1m이

며 간조 때는 1.27m이다. 앞에는 포하이 군도가 있다406) 

판티엣 만으로 흘러가는 포하이 하구는 강폭이 넓고 

넓고 바람이 없어 배들이 오가며 정박하기 편리한 포구

를 형성했다. 

포하이항 근처에 포하이 참파탑이라고 불리는 포사

이느(Po Sah Inư) 탑이 있다. 이것은 바나이(Bà Nài) 

언덕의 참파탑 유적군으로 8-9세기 시바신을 숭배하기 

위해 건설되었다. 15세기에 참파인들은 사랑의 덕이 있

고 훌륭한 인물인 포사이느 공주를 숭배하기 위해 주변

에 사원을 추가로 건설하였다.  

포하이 무역항은 포사이느 탑 중심지와 밀접한 관련

이 있다. 바나이 언덕의 포사이느 탑은 포하이강 변에 

405)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.161.

406)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.168.

Vịnh Phan Thiết là một 

vịnh biển lớn nằm ven 

bờ thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. Vịnh 

Phan Thiết trải dài từ Mũi 

Né ở phía bắc đến hải 

đăng Kê Gà ở phía nam tạo thế che chắn hai phía. 

Phía đông bắc có đảo Hòn Lao, ngoài biển có đảo 

Phú Quý và nhiều đảo nhỏ như Hòn Tranh, Hòn 

Trứng,... làm trấn sơn, bình phong án ngữ che 

chắn gió bão từ ngoài biển, vì vậy vịnh Phan Thiết 

trở thành nơi cho tàu thuyền đi biển trú ngụ khi 

giông bão khá thuận lợi.

Bên phường Phú Hài thuộc thành phố Phan 

Thiết là cửa sông Phú Hài đổ ra vịnh Phan Thiết. 

Sông Phú Hài cũng được gọi là sông Phố Hài bắt 

nguồn từ trong núi thuộc thôn Mĩ Sơn và hợp với 

nhánh khác có nguồn từ núi Long Thịnh, sông đổ 

ra biển qua cửa Phố Hài.405)

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: “Cửa tấn 

Phố Hài rộng 60 trượng 5 thước, thủy triều lên sâu 

5 thước, thủy triều xuống sâu 3 thước. Trước quản 

đạo Phố Hài”406)

Cửa sông Phố Hài đổ ra vịnh Phan Thiết, cửa 

sông rộng và kín gió đã hình thành nên các bến 

bãi cho tàu thuyền vào ra neo đậu thuận lợi.

Gần cảng Phố Hài có kiến trúc tháp Chăm Po 

Sah Inư còn được gọi là tháp Chăm Phố Hài. Đây 

là nhóm di tích đền tháp Chăm trên đồi Bà Nài, 

được xây dựng vào thế kỉ 8-9 thờ thần Shiva. Đến 

thế kỉ 15, một số đền thờ được xây thêm xung 

quanh để thờ công chúa Po Sah Inư là người tài 

đức được người Chăm yêu mến. 

405)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.161.

406)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.168.

1) �Cụm cảng �
Phố Hài �
- Cồn Chà

1) 포하이-꼰짜항
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Hình 154. Cảng Phố Hài
그림 154. 포하이 포구
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위치하여 등대의 상징으로, 포하이항에 들어가고 나가

는 배들에게 이정표 역할을 한다. 바다에 나가는 상인

들도 이 탑에 와서 예물을 바치고 평안한 항해가 되도

록 빌었다.

꼰짜 항구는 포하이 하구에서 남쪽으로 4km 떨어진 

곳에 위치하며, 까티강이 판티엣만으로 흘러가는 지역에 

위치한 포하이항의 무역활동에 함께 참여하고 도왔다. 

까띠강은 판티엣강으로도 불리며 높은 산중의 많은 

하천에서 발원하는 몽(Móng)강과 따자(Ta Da)강 2개 

지류가 합류하는 강이다. 판티엣시를 관통하며 흘러가

는 이 강은 판티엣 하구에서 바다로 흘러나간다. 『대남

일통지』에는 판티엣 하구가 너비는 89m이고, 만조 때 

수심은 4.25m, 간조 때는 2.9m로 묘사했다.

꼰짜 항구(판티엣 항구)는 꽤 넓고 도이즈엉(Đồi 

Dương)부터 판티엣 하구까지 펼쳐져있다. 

Thương cảng Phố Hài cùng với trung tâm 

tháp Po Sah Inư có một sự gắn kết chặt chẽ. Tòa 

tháp Po Sah Inư trên đồi Bà Nài gần kề sông 

Phố Hài giống như biểu tượng ngọn hải đăng 

cho tàu thuyền đi biển lấy mốc ra vào cảng Phố 

Hài. Những thương nhân đi biển cũng đến khu 

đền tháp dâng lễ, mong cầu cho chuyến đi biển 

bình an.

Cùng tham gia vào hoạt động giao thương của 

cảng Phố Hài còn có sự hỗ trợ của bến cảng Cồn 

Chà trong khu vực vịnh Phan Thiết, cách cửa biển 

Phố Hài về phía nam khoảng 4km, nơi con sông 

Cà Ty đổ ra vịnh Phan Thiết.

Sông Cà Ty cũng được gọi là sông Phan Thiết, 

là hợp lưu của hai nhánh sông Ta Da và sông 

Móng bắt nguồn từ nhiều con suối ở trên núi cao. 

Sông chảy qua thành phố Phan Thiết, đổ ra biển 

qua cửa biển Phan Thiết. Đại Nam nhất thống 

chí miêu tả cửa biển Phan Thiết rộng 21 trượng, 

thủy triều lên sâu 1 trượng, thủy triều xuống sâu 

7 thước.

Bến cảng Cồn Chà (tức là bến cảng Phan Thiết) 

khá rộng, trải dài từ Đồi Dương đến cửa biển 

Phan Thiết. 

Trong suốt nhiều thế kỉ, cư dân Champa vùng 

Panduranga-Bình Thuận đã luôn có cuộc sống 

khai thác sông biển, gắn bó với bến cảng Phú Hài 

và bến cảng Cồn Chà. Họ khai thác nguồn thủy 

sản ở hệ thống sông Phú Hài và sông Cà Ty, khai 

thác nguồn hải sản ở vùng vịnh biển Phan Thiết, 

họ chế biến rất nhiều loại nước mắm từ cá biển, 

làm cá khô, mực khô ngon nổi tiếng, đồng thời 

họ mang những sản phẩm chế biến này theo hệ 

thống sông Phú Hài, sông Cà Ty mà kết nối trao 

đổi các nguồn hàng lâm sản của người Thượng. 

Do hệ thống sông Phú Hài, sông Cà Ty đều 

không quá lớn, chỉ các tàu thuyền kích thước vừa 

và nhỏ vào ra dễ dàng. Các thương thuyền quốc 

Hình 155. Tháp Po Sah Inư
그림 155. 포사이느 참파탑
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수 세기 동안 빈투언의 판두랑가 지역의 참파인들은 

바다와 강을 개척하고 푸하이항과 꼰짜 포구와 밀접한 

삶을 살았다. 그들은 푸하이강과 까띠강에서 수산물을, 

판티엣만 지역에서는 해산물을 얻었다. 그들은 생선으

로 많은 종류의 젓갈을 만들고, 맛있기로 유명한 건어

물과 건오징어를 가공하는 동시에 그들은 이 상품들을 

가지고 푸하이강과 까띠강을 따라 산간민족의 임산물

과 거래하였다. 

푸하이, 까띠강은 크지 않아 중소형 선박만 드나들

기 수월하였기에 국제 대형상선은 하구의 항구에만 정

박할 수 있었다. 사료 『베트남과 점성국 해안의 포르투

갈인』에서 Pierre-Yves Manguin은 이렇게 썼다.

16세기 초에 판장과 판티엣 같은 항구들은 깜자잉 항구 

만큼 좋지 않지만 중요한 선박들이 정박하는 곳이었다. 

큰 선박들은 확실히 판장, 판티엣의 작은 강으로 들어갈 

수 없다. 판리는 태풍이 불 때 안전하게 피신할 수 있는 

곳이다.407) 

그리하여 푸하이항과 판티엣항 같은 주요 항구들은 

점점 더 중요한 역할을 하였고 큰 배들의 상품 거래처

였다. 참파인의 배가 상품을 모아 푸하이와 판티엣 중

심 항구로 가져가면 이 상품들은 외국 선박에 실리거나 

남과 북을 오가는 국내 선박에 실렸다. 그 밖에 이 항구

들은 이곳에 온 상선의 상품중계를 위한 정박지이기도 

했다. 그래서 이 선박들은 항구를 이용하는 세금을 내

야 했다.

17세기 말과 18세기 초에 옛 명나라의 중국인 무리

가 청나라에 복종하지 않고 중국을 떠나 살기위해 배에 

올라 여러 곳으로 갔다. 이 기간에 점성국의 판두랑가

땅은 투언타인진이 되었고 응우옌 군주의 감독하에 들

어갔다. 한 무리의 화인이 배를 타고 푸하이강 유역에 

407)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동 장박출판사, 파리, 1972, p.73.

tế có trọng tải kích thước lớn thường chỉ neo 

đậu được ở các bến cảng cửa sông. Trong tư liệu 

của người Bồ Đào Nha trên bờ biển Việt Nam và 

Chiêm Thành, Pierre Yves Manguin có viết: “Ở 

đầu thế kỉ 16, những hải cảng như Phan Rang 

và Phan Thiết dù không được tốt như cảng Cam 

Ranh, thì chúng vẫn là chỗ neo đậu cho những 

con tàu quan trọng. Những con tàu lớn chắc chắn 

không thể đi vào các con sông nhỏ Phan Rang, 

Phan Thiết, Phan Rí để ẩn nấp một cách an toàn 

khi có giông bão.”407) Vì vậy, các bến cảng chính 

như cảng Phú Hài, cảng Phan Thiết lại càng có 

vai trò quan trọng, là nơi trao đổi hàng hóa với 

các tàu thuyền lớn. Các thuyền ghe của người 

Chăm sẽ thường thu gom tập kết hàng hóa đưa về 

bến cảng trung tâm Phú Hài và Phan Thiết, sau 

đó hàng hóa sẽ vận chuyển lên các tàu thuyền 

quốc tế và nội địa trong nam ngoài bắc. Ngoài 

ra, những bến cảng này cũng là điểm neo đậu để 

trung chuyển hàng hóa của các tàu buôn các nơi 

đến đây. Vì vậy, các tàu thuyền này sẽ phải chi 

những khoản thuế bến bãi.

Cuối thế kỉ 17 đầu thế kỉ 18, các đoàn người 

Hoa của triều Minh cũ không phục tùng triều 

đình nhà Thanh đã rời khỏi Trung Quốc lên 

thuyền đi sinh sống buôn bán ở các nơi. Giai 

đoạn này, vùng đất Panduranga của Chiêm Thành 

đã trở thành trấn Thuận Thành, dưới sự giám sát 

của quan lại chúa Nguyễn. Một nhóm người Hoa 

đã theo thuyền đến khu vực sông Phú Hài, họ 

thấy được vị thế của bến cảng nơi đây rất thích 

hợp cho ngành nghề buôn bán của họ nên xin 

được định cư, lập thương điếm, mở phố xá hàng 

quán buôn bán. Sau một thời gian, nhóm người 

Hoa cũng sang cả khu vực ven sông Cà Ty lập 

407)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.73. 
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와서 이 항구가 그들의 상업에 매우 유리한 위치인 것

을 보고 정착하기를 요청하여 상점을 열고 상업거리를 

세웠다. 얼마 후 중국인들은 까띠강 변 지역까지 와서 

거리를 세우고 상점을 열어 장사에 종사했다. 그들은 

푸하이강, 까띠강을 따라 지역의 상품을 구매하는 한편 

남해와 광동에서 온 화교들과 연결하여 이곳의 상품을 

모아 중국과 홍콩의 항구까지 가서 팔았다. 푸하이 강

변에서 활발한 항구거리가 형성되면서 포하이라는 이

름이 시작된 것으로 추정된다. 중국인들은 관제묘사당

과 천후성모 사당을 세웠고 항해하는 사람들이 긴 항해

에서 평안하고 안전하게 돌아오고 장사가 잘 되도록 신

에게 빌었다.

오늘날 까띠강 남쪽 기슭에 쯩니(Trưng Nhị), 쩐푸

(Trần Phú) 거리와 판티엣 시장에는 중국인들의 광동, 

복건, 조주, 해남회관과 관제묘 사당의 흔적을 찾아 볼 

수 있다. 판티엣 시장은 중심 시장으로 판티엣-꼰짜항

의 상품 교역을 지원햇다.

오늘날의 푸하이강 변 항구거리의 위치는 천후성모

사당 유적이 남아있는 강변에 마주보며 뻗어있는 푸롱

(Phú Long)길이다. 푸롱길 입구쪽에 푸하이 시장이 여

phố xá, mở hiệu quán buôn bán. Họ tổ chức các 

chuyến đi thu gom hàng hóa trong vùng theo hệ 

thống sông Phú Hài, sông Cà Ty, đồng thời cũng 

kết nối các bạn hàng người Hoa từ Nam Hải, 

Quảng Đông,.. đến thu mua trao đổi hàng hóa, 

đưa về bán cho các bến cảng ở Trung Quốc, Hồng 

Kông,... Cái tên Phố Hài có lẽ bắt đầu từ đây, 

khi nơi đây hình thành phố cảng buôn bán sầm 

uất bên sông Phú Hài. Người Hoa đã xây dựng 

chùa Ông - Quan Đế Miếu, và chùa Bà Thiên 

Hậu Thánh Mẫu là tín ngưỡng của người Hoa, 

mong cầu thần phù hộ cho người đi biển bình an, 

những chuyến buôn biển đường dài trở về bến an 

toàn và buôn bán thuận lợi. 

Hiện nay, ở phía bờ nam sông Cà Ty, tại các 

phố Trưng Nhị, Trần Phú hay khu chợ Phan Thiết 

vẫn còn di tích các hội quán Quảng Đông, Phúc 

Kiến, Triều Châu, Hải Nam, chùa Ông-Quan Đế 

Miếu của người Hoa. Chợ Phan Thiết cũng là khu 

chợ trung tâm, hỗ trợ việc tiêu thụ và thu gom 

hàng hóa cho bến cảng Phan Thiết-Cồn Chà.

Ở vị trí phố cảng bên sông Phú Hài, nay là con 

Hình 156. Sông Cà Ty
그림 156. 까띠강

Hình 157. Chợ Phan Thiết
그림 157. 판티엣 시장
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전히 있어 푸하이항의 상품 거래 활동에 참여하고 있다.

판티엣만의 남쪽은 라지(La Gi) 하구로 진강이 바다

로 흘러가는 곳이다. 진강은 라지강, 라지(La Di)강으

로도 불린다. 길이가 57km이고 빈투언성의 서북쪽 타

잉린현, 득투언(Đức Thuận)과 쑤오이끼엣(Suối Kiết) 

마을에 속한 산간지역의 내천이 합류하여 발원한다. 진

강은 또한 동나이성의 쟈라이시진에서 발원하는 지엥

(Giềng)강의 많은 물을 받는다. 진강은 라지 하구를 통

해 바다로 흘러간다. 

라지 하구는 너비가 85m이며 만조 때 높이는 

4.25m, 간조 때는 2.1m이다. 하구 동쪽에 해안에서 

4.8km를 가면 여신섬(티엔이아나 여신 섬)이 있다.408) 

라지 하구는 꽤 넓고 깊으며 바람이 없으며 또한 티

엔이아나 여신섬이 막아주어 배가 들어와 정박할 수 있

는 선착장을 형성했다.

참파 시대에 라지항은 참파인들에 의해 개발되었다. 

진강을 따라 참파인들은 해양의 산물인 젓갈, 소금, 건

어물, 건오징어 혹은 천과 도자기를 가지고 가서 산간

민족의 수공예품과 임·토산물을 교환했다.

판티엣 만의 항구의 무역활동은 푸꾸이섬 지역에서 

지원하고 함께 교류했다. 

푸꾸이섬은 꾸라오투(Cù lao Thu), 꾸라오콰이쓰

(Cù Lao Khoai Xứ), 꼬롱(Cổ Long)이라고도 불리며 

빈투언성의 현도이다. 자료 『베트남과 점성국 해안의 

포르투갈인』에서는 16-17세기에 이 섬을 플로 세시르, 

플로 씨씨라고 불렀다.409)  

푸꾸이섬 주변에는 작은 섬들이 많이 있는데 그중에 

혼짜잉, 혼쯩(Hòn Trứng)섬은 선박이 정박할 수 있는 

해변이 있는데 남방 계절풍이 불어올 때는 배를 북쪽에 

댈 수 있고, 북방 계절풍이 불어올 때는 남쪽 선착장에 

정박할 수 있어 매우 편리하였다.

408)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.169.

409)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 번역, 『베트남과 점성국 해안의 포
르투갈인』, 고원동 장박출판사, 파리, 1972, p.213.

đường Phú Long chạy song song với bờ sông vẫn 

còn di tích chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Phía 

đầu con đường Phú Long còn có chợ Phú Hài là 

điểm tham gia tiêu thụ và thu gom hàng hóa cho 

trung tâm cảng Phú Hài.

Về phía nam của vịnh Phan Thiết là cửa biển 

La Gi có con sông Dinh đổ ra biển. Sông Dinh còn 

gọi là sông La Gi, La Di, dài 57km, bắt nguồn từ 

hợp lưu các con suối ở vùng núi thuộc các xã Đức 

Thuận và Suối Kiết, huyện Tánh Linh, phía tây bắc 

tỉnh Bình Thuận. Sông Dinh cũng tiếp nhận nguồn 

nước từ sông Giềng bắt nguồn từ thị trấn Gia Ray 

của Đồng Nai. Sông Dinh đổ ra biển qua cửa La Gi.

Cửa tấn La Gi rộng 20 trượng, thủy triều lên sâu 

1 trượng, thủy triều xuống sâu 5 thước. Phía đông 

cửa tấn cách bờ ba dặm có đảo Bà (đảo Bà Thiên 

Y Ana).408)

Cửa biển La Gi khá rộng và sâu, mà cũng rất kín 

gió, lại có đảo Bà Thiên Y Ana che chắn nên dễ 

dàng hình thành bến bãi cho tàu thuyền neo đậu.

Dưới thời Champa, cảng La Gi cũng được người 

Chăm khai thác. Theo hệ thống sông Dinh, người 

Chăm đã mang các mặt hàng của miền biển với 

mắm, muối, cá khô, mực khô, hoặc vải vóc, đồ 

gốm,... để trao đổi các mặt hàng lâm thổ sản và 

hàng thủ công mỹ nghệ của cư dân miền núi.

Hoạt động giao thương của các bến cảng khu 

vực vịnh Phan Thiết còn có sự hỗ trợ, giao lưu với 

khu vực đảo Phú Quý.

Đảo Phú Quý cũng được gọi là Cù lao Thu, Cù 

Lao Khoai Xứ, Cổ Long,.., là huyện đảo của tỉnh 

Bình Thuận. Trong tư liệu của người Bồ Đào Nha 

trên vùng biển Champa thế kỉ 16-17 gọi hòn đảo 

này là Pulo Cécir, Pulo Sissi.409)

408)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.169.

409)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.213.



438

3. Hệ thống thương cảng cổ thời Champa đến Đại Việt (từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 20)

고고학 연구조사 결과에 따르면 푸꾸이섬은 육지에

서 나온 여러 민족이 어우러져 사는 곳으로 낑족(베트

남인)이 주된 역할을 하였다고 한다. 참파시대에는 참

파인이 이 섬에 나와 살았다. 이곳은 또한 참파의 공주

를 모신 사당이 있다.

찐 군주-응우옌 군주 분쟁시기(17-18세기)에 내전이 

발발하여 많은 베트남 어민들이 이곳에 와서 살아 매우 

붐볐고 주로 어업에 종사했다.

17세기 말에서 18세기 초에 중국인의 한 무리가 푸

하이에 와서 살았고 다른 무리는 푸꾸이섬에 와서 정착

하고 사업을 일으켰는데 주로 비단 생산업과 장사를 했

다. 베트남인은 계속 가장 많은 인구를 차지했는데 참

파인, 중국인, 산간지역 사람들이 서로 살아가며 어업

에 종사하고 작물을 심고, 비단을 생산하며 장사를 하

였다.

푸꾸이섬은 많은 해삼과 닭게, 생선, 소라 등이 많이 

나서 큰 수출 공급원이었다. 

푸꾸이섬의 산물은 수공예품, 농산품으로 배에 실려 

푸하이, 판티엣에 모여지거나 반대로 그쪽 항구들에서 

푸꾸이섬에 실어나르기도 했는데 생활 필수품과 식량, 

천 그리고 젓갈을 만드는 섬사람들을 위한 소금이었다.

이후에 중국인들은 사업이 잘되고 부유해져 푸하이, 

판티엣과 같은 도시와 대도시로 이주하여 살고 아주 적

은 수의 중국인만 섬에 남았다.

Xung quanh đảo Phú Quý có rất nhiều đảo nhỏ, 

trong đó đảo Hòn Tranh, Hòn Trứng có những 

bến bãi cho tàu thuyền neo đậu, mùa gió nam 

thuyền có thể neo ở bến phía bắc, mùa gió bắc 

thuyền lại neo đậu ở bến phía nam rất thuận tiện.

Theo các kết quả nghiên cứu khảo cổ học cho 

thấy Phú Quý là nơi tụ hội của nhiều luồng dân 

cư từ lục địa ra đó sinh sống với nhiều thành 

phần dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) đóng vai 

trò chủ thể. Dưới thời Champa, người Chăm đã 

ra đảo này sinh sống. Ở đây còn có đền thờ công 

chúa Champa.

Trong thời kì Trịnh - Nguyễn phân tranh (thế kỉ 

17-18), nội chiến liên miên, nhiều ngư dân người 

Việt đã ra đây sinh sống rất đông, chủ yếu làm 

nghề đánh cá.

Cuối thế kỉ 17 đầu thế kỉ 18, ngoài một nhóm 

người Hoa đến Phú Hài sinh sống, một nhóm 

khác đã đến đảo Phú Quý định cư, lập nghiệp, 

chủ yếu làm nghệ dệt tơ lụa và buôn bán. Người 

Việt vẫn chiếm số đông nhất, cùng với người 

Chăm, người Hoa, người Thượng,... làm các nghề 

đánh cá, trồng trọt, dệt tơ lụa và buôn bán.

Đảo Phú Quý có nhiều hải sâm, cua huỳnh đế, 

cá, ốc,... là những nguồn lợi xuất khẩu lớn 

Các sản vật của đảo Phú Quý cùng với sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản được thuyền 

chở về tập kết bán ở Phú Hài, Phan Thiết, và 

ngược lại từ các bến này chở sang đảo Phú Quý 

các nhu yếu phẩm, lương thực, vải vóc, cung cấp 

muối cho dân trên đảo làm mắm,...

Về sau, nhiều người Hoa làm ăn giàu có đã di 

cư vào các thành phố, đô thị lớn như trung tâm 

Phú Hài, Phan Thiết để sinh sống, chỉ còn một số 

ít người Hoa vẫn sinh sống trên đảo.
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판티엣 만의 북쪽에 모래 

언덕이 넓게 펼쳐져 해변을 

만들고 높은 절벽을 가진 비

네(Vị Nê)산이 솟아오른 곳

을 무이내(Mũi Né)라고 부

른다. 무이내는 바다로 뻗어

나가 동북쪽을 막고 남쪽에 수역을 형성하여 선박이 폭

풍을 만났을 때 들어와 정박할 수 있다. 큰 배, 나룻배, 

바구니 배 등 각종 배가 줄을 지어 수백 척이 정박한다. 

무이내 해역에는 해산물이 무궁무진하다. 그래서 상

선들은 이곳에 들어 주로 해산물을 구매한다.

무이내의 해산물은 중심 항구인 푸하이, 판티엣에 

공급되고 수출된다.

Phía bắc của vịnh Phan 

Thiết có một dải động cát 

dăng ngang bãi biển, nổi 

lên ngọn núi Vị Nê, có 

ghềnh đá gọi là Mũi Né. 

Do Mũi Né vươn ra biển 

che chắn phía đông bắc nên đã tạo cho phía nam 

mũi Né có vũng biển, thuyền gặp gió có thể vào 

neo đậu. Tàu thuyền các loại từ ghe bàu, thuyền 

thúng, mủng,... đậu san sát hàng trăm chiếc.

Vùng biển Mũi Né có nguồn hải sản vô cùng 

phong phú. Vì vậy, các thuyền buôn ghé vào đây 

thu mua hải sản là chủ yếu. 

Hải sản ở Mũi Né còn được cung cấp cho các 

cảng trung tâm Phú Hài, Phan Thiết để xuất khẩu.

Hình 158. Thương cảng Mũi Né
그림 158. 무이내 무역항

2) �Thương cảng 
Mũi Né

2) 무이내 무역항
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판리강은 만동굴에서 발

원하여 참파왕에 의해 건설

된 성루인 루이(Luỹ, 성루, 성

벽) 초소를 지나기 때문에 루

이강이라고도 불리며 동강의 

지류와 합류하여 판리 하구

를 통해 바다로 흘러간다. 

예전에 판리 하구는 작고 폭이 좁아 넓이가 23.3m

이었고 큰 배는 들어올 수 없었으며 중소형 선박만 오

가며 정박할 수 있었다. 19세기에 뜨득 황제 5년(1852), 

홍수가 나서 모래사장을 다 쓸어갔는데 지금은 너비가 

127.5m, 만조 때 수심은 11.9m, 간조 때는 5.1m이다. 

Sông Phan Rí bắt nguồn 

từ động Man, qua sở Lũy - 

tương truyền là lũy đất do 

vua Chiêm xây, nên cũng 

có tên là sông Lũy, hợp 

lưu với nhánh sông Đồng, 

đổ ra biển qua cửa Phan Rí. 

Trước đây cửa Phan Rí nhỏ hẹp, rộng 5 trượng, 

tàu thuyền lớn không vào được, chỉ có tàu thuyền 

vừa và nhỏ vào ra neo đậu. Vào thế kỉ 19, năm 

Tự Đức thứ 5 (1852), bị lụt vỡ bãi cát, nay rộng 

75 trượng, thủy triều lên sâu 7 trượng, thủy triều 

xuống sâu 3 trượng, hai bờ dân cư trù mật, người 

Hình 159. Sông Phan Rí
그림 159. 판리강

3) �Thương cảng 
Phan Rí

3) 판리 무역항
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하구 양쪽에는 인구밀도가 높으며 사람들은 젓갈의 땅

이라고 부르며 북쪽 기슭에 초소가 있다.410)  

참파 시대에 판리항은 참파인들에 의해 개발되었다. 

항구에서 거래되는 주요 품목은 판리 해역에서 나는 해

산물과 임·토산물이다. 

판리만에서 무이내 라간(La Gàn) 곶까지 매우 많

은 작은 해역과 만이 있어 주옹(Duồng)-가인쏜(Gành 

Son), 라간 곶, 판리 포구 등 배가 들어오기 편리한 해

변이 있다. 동시에 이 포구들은 꼰짜-판티엣항, 포하이

항 혹은 판장의 판두랑가항에 해산물을 공급하는 작은 

410)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.168.

ta gọi là đất cá mắm, có thủ sở ở bờ phía bắc.410)

Dưới thời Champa, cảng Phan Rí cũng được 

người Chăm khai thác. Hàng hóa tại cảng chủ yếu 

là hải sản ở vùng biển Phan Rí cùng các mặt hàng 

lâm thổ sản. 

Trong vịnh Phan Rí từ Mũi Né đến mũi La Gàn 

có rất nhiều các vũng, vịnh nhỏ tạo thành các 

bến bãi cho tàu thuyền có thể neo đậu thuận lợi 

như bãi Duồng-Gành Son, bến mũi La Gàn, bến 

cảng cửa sông Phan Rí,... Đồng thời các bến cảng 

410)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.168.
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위성항이다. 

고고학 자료에 따르면 빈투언 해역에서 수많은 난

파선과 어민들이 건져올린 유물들이 발견되었고 박물

관과 개인 수집가가 수집해갔다고 한다. 대표적인 것

은 2001-2002년에 조사가 진행된 빈투언 난파선으로 6

만점의 유물이 함께 발견되었다. 주로 여러 색깔로 그

림을 그린 백자, 다양한 색깔이 혼합된 자기, 청화자기, 

흑갈색도자기, 청록색도기로 16-17세기 복건성의 장주 

지역과 광동성의 북쪽 산두 지역 도자기이다. 현재 난

파선의 유물은 빈투언 박물관, 베트남 국립역사박물관 

này cũng là những tiểu cảng vệ tinh thu gom hải 

sản cung cấp cho bến cảng trung tâm Cồn Chà-

Phan Thiết, cảng Phố Hài hoặc cảng Panduranga 

ở Phan Rang.

Theo các tư liệu khảo cổ học, tại vùng biển 

Bình Thuận đã phát hiện được rất nhiều tàu đắm 

và các hiện vật trên tàu thường xuyên được ngư 

dân đi biển trục vớt, được bảo tàng và các sưu tập 

tư nhân sưu tầm, tiêu biểu như tàu cổ Bình Thuận 

được khai quật vào năm 2001 - 2002 với hơn 60.000 

hiện vật trên tàu, chủ yếu là đồ gốm men trắng, 

Hình 160. Thương cảng Phan Rí
그림 160. 판리 무역항
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및 기타 박물관 등지에 전시, 보존되어 있으며 일부는 

전국의 개인 수집가가 보관하고 있다.

중국 도자기 외에 태국 도자기도 함께 발견되었으며 

그 밖에 꽝득, 고사잉 요의 참파 도자기도 난파선에서 

발견되었다. 그것은 참파 시대에 빈투언-과거 판두랑가

의 일부분-해역이 해상 무역로에 참가하였고 대월국의 

영토로 귀속될 때까지, 그리고 더 나아가 지금까지도 

빈투언 해역의 이점은 항상 철저하게 개발되고 있다는 

것을 증명해 주고 있다.

vẽ nhiều màu, hoa lam kết hợp nhiều màu, đồ sứ 

hoa lam, đồ gốm nâu đen, xanh lục vùng Chương 

Châu tỉnh Phúc Kiến và Sơn Đầu phía bắc tỉnh 

Quảng Đông cuối thế kỉ 16 đầu thế kỉ 17. Hiện 

nay, hiện vật trên tàu được trưng bày và lưu giữ 

trong kho Bảo tàng Bình Thuận, Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia Việt Nam và một số bảo tàng khác cùng 

các sưu tập tư nhân trong cả nước.

Bên cạnh gốm sứ Trung Quốc, còn có gốm 

Thái Lan. Ngoài ra, gốm Champa ở các lò Quảng 

Đức, Gò Sành cũng được tìm thấy trên những 

con tàu đắm. Điều đó chứng minh, suốt thời 

kỳ Champa, vùng biển Bình Thuận - một phần 

của Panduranga xưa đã tham gia vào con đường 

thương mại trên biển, cho đến khi chuyển giao 

thành lãnh thổ Đại Việt và cho đến nay, ưu thế 

biển của Bình Thuận vẫn luôn được khai thác một 

cách triệt để.



Tiểu kết

4. 



소결
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4. Tiểu kết

Địa hình duyên hải miền Trung Việt Nam từ 

Thanh Hóa đến Bình Thuận có đường bờ biển 

kéo dài, với hệ thống sông ngòi dày đặc tạo nên 

những vũng, vịnh, đầm phá dày đặc. Môi trường 

sinh thái miền Trung tương đối phong phú ở 

cả núi rừng, đồng bằng, biển và hải đảo. Có thể 

thấy, điều kiện của miền Trung khá thuận lợi cho 

việc xây dựng hệ thống bến cảng và phát triển 

kinh tế biển. Tùy theo địa hình có thể hình thành 

các cảng biển, cảng sông, cảng đảo, hay mô hình 

cảng trung tâm với hệ thống tiểu cảng vệ tinh.

Xét ở góc độ lịch sử, hệ thống thương cảng 

miền Trung ở mỗi vùng miền đã trải qua nhiều 

giai đoạn văn hóa phát triển đỉnh cao như Đông 

Sơn, Sa Huỳnh, Champa, Đại Việt, và đã tạo nên 

những hệ quả văn hóa có sự tiếp thu, kế thừa 

của Đông Sơn - Đại Việt, Sa Huỳnh - Champa. 

Hệ thống thương cảng miền Trung cũng chịu 

nhiều ảnh hưởng bởi những cuộc chiến tranh 

phân chia và sáp nhập lãnh thổ của quá khứ, 

nhưng bên cạnh đó lại là quá trình giao lưu, 

tiếp biến văn hóa của Việt-Chăm. Người Việt đã 

kế thừa kinh nghiệm, tri thức văn hóa, kinh tế 

của người Chăm và những mối quan hệ giữa 

miền biển và cao nguyên mà người Chăm đã tạo 

ra trong nhiều thế kỉ. Người Việt cũng tiếp thu 

những kinh nghiệm, tri thức văn hóa của nhiều 

cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt 

Nam để cùng nhau tạo nên một cộng đồng dân 

tộc Việt Nam thống nhất.

Ven biển miền Trung lại có vị trí nằm trên 

tuyến hàng hải quốc tế trong suốt nhiều thế kỉ. 

타인호아(Thanh Hóa)에서 빈투언(Bình Thuận)에 

이르는 베트남 중부 해안지역은 길게 펼쳐진 해안선과 

촘촘한 하천체계가 존재함으로써 수많은 해역과, 만, 석

호 등이 형성되었다. 

중부지역의 생태계는 산림지역, 평야지대, 바다와 해

안 도서 등이 모두 비교적 풍성하게 갖추어져 이곳은 

항구 체계를 건설하고 해양경제를 발전시키기에 좋은 

조건이 되어 다양한 지형에 따라 항만, 포구, 섬의 항구 

및 여러 위성항을 갖춘 중심 항구들이 형성되었다.

역사적인 측면에서 살펴보면 중부지역의 무역항은 

동선(Đông Sơn) 문화, 사후인(Sa Huỳnh) 문화, 참파

문화, 대월(Đại Việt) 문화 등 여러 문화시대에 걸쳐 발

전하였으며 동선-대월, 사후인-참파로 연결되고 계승되

는 문화적 인과관계를 조성되었다. 

중부지역의 무역항은 과거 전쟁, 분리와 영토의 귀

속 등 여러모로 역사적 변천과정의 영향을 받았고, 베

트남-참파 문화의 교류와 변화과정도 거치게 되었다. 

베트남인은 참파인의 경험, 지식, 문화, 경제 및 참

파인이 수세기에 걸쳐 이룩해낸 해양지역과 고원지역

의 관계를 계승하였다. 베트남인은 또한 통일 베트남

의 민족 공동체를 함께 만들기 위해 베트남 중부지역

에 거주하던 여러 소수 민족의 경험과 지식, 문화를 흡

수하였다. 

중부지역 해안은 수세기 동안 국제 항로 선상에 위

치하였다. 그리하여 이곳의 항구들은 주변 지역과 전국 

각 지역을 연결하며 발전했을 뿐 아니라 자국과 외국을 

연결하는 국제적 교역망에 참여하기도 하였다.

중부지역 항구의 교역활동은 여러 경제지역 즉, 평

야 지역과 산간 고원지역 및 해양 도서지역 간의 연결



447

4. 소결

Vì vậy, những bến cảng nơi đây 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.

Hoạt động giao thương của hệ thống bến 

cảng miền Trung 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. Các 

nguồn hàng hóa tham gia vào mạng lưới giao 

thương của các bến cảng được khai thác từ các 

sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm thủ công 

của các đồng bằng châu thổ, nguồn tài nguyên 

từ biển và hải đảo, nguồn hàng lâm sản từ miền 

núi rừng theo trâu ngựa thồ đường bộ hoặc vận 

chuyển theo thuyền ghe, tất cả đều tập kết về 

các trung tâm cảng sông, cảng biển. Chính các 

nguồn hàng đó đã tạo nên sức hấp dẫn của thị 

trường kinh tế ở miền Trung trong suốt nhiều 

thế kỉ. Các thế lực cầm quyền, thủ lĩnh địa 

phương và tầng lớp thương gia luôn chi phối, 

nắm giữ các tuyến giao thương chính ở cả đường 

thủy bộ, ở cả trong lục địa và trên biển, thu 

được nguồn lợi lớn từ hoạt động trao đổi giao 

thương hàng hóa cũng như nguồn thuế hàng 

hóa xuất nhập tại các bến cảng.

Trải qua mỗi thời kỳ lịch sử, hệ thống thương 

cảng miền Trung luôn là các điểm mấu chốt 

nằm trong những sách lược tạo mối quan hệ 

bang giao về chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo 

với các quốc gia Đông Nam A nói riêng, châu 

Á và thế giới nói chung. Trong các giai đoạn 

을 조성해왔다. 항구의 교역망에서 거래되는 상품의 공

급처인 평야지역의 농산품과 수공예품, 바다와 도서지

역에서 나는 수산자원들, 육로의 우마차 혹은 배에 실

려 운반되는 산간지역의 임·토산물은 모두 주요 항구에 

집결되었다. 이 상품들이야말로 수 세기 동안 중부지역

의 시장을 매력적으로 만든 원동력이었다. 

권력층과 지방관리 그리고 상인 계층은 항상 육로와 

수로의 주요 교역로를 확보하고 지배하여 상품교역을 

통하여 이익을 얻고 항구에서 수출입세를 징수했다.

역사 속의 시기들을 거쳐오면서 미시적으로는 동남

아시아 국가들과, 거시적으로는 아시아, 더 나아가 세

계 각국과 정치, 경제, 문화적 외교관계를 조성하는 책

략의 핵심 지역이었다. 참파, 대월국 시대에 중부지역 

무역항은 항상 동북 아시아, 동남 아시아 및 서남 아시

아의 시장과 교역관계를 유지하였고 국제 상선에 큰 수

익을 가져다 주었다. 

특히 17-18세기 당쫑(Đàng Trong)과 당응와이

(Đàng Ngoài) 분쟁 시대에 많은 무역항이 유럽 상단과

의 적극적인 교역을 더욱 확장시켰고 이는 찐 군주-응

우옌 군주의 권력유지와 유럽 상인들의 활동에 큰 이윤

을 가져다 주었다. 이 시기에 중국의 상해, 광동, 복건, 

해남에서 온 상선과, 일본, 샴, 필리핀, 자바, 수마트라, 

싱가포르, 마카오(포르투갈), 스페인, 네덜란드, 영국, 

프랑스 상선은 자주 중부 지역에 무역항을 방문하였다. 

이는 또한 베트남이 동서양 각국과 가장 많은 관계를 

수립한 시기였다. 무역항을 통해 베트남 중부지역은 해

상 경제활동에 적극적으로 참여했고 아시아 무역 대기

원의 해상 “비단길”, “도자기길”, “향신료길”의 공동 발

전에 크게 이바지하였다. 
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Champa, Đại Việt, các thương cảng miền Trung 

đã luôn có quan hệ giao thương với thị trường 

Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á, luôn đem 

lại nguồn lợi lớn cho các thương thuyền quốc tế.

Đặc biệt, giai đoạn thế kỉ 17-18, trong sự phân 

tranh giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài, những 

thương cảng miền Trung đã mở rộng thêm sự 

kết nối tích cực với các thương đoàn châu Âu, 

mang lại nguồn lợi cho giai cấp nắm quyền 

Trịnh - Nguyễn cũng như sức hút lợi nhuận 

lớn cho các thương nhân châu Âu. Thời kì này, 

thuyền buôn từ Thượng Hải, Quảng Đông, Phúc 

Kiến, Hải Nam (Trung Quốc), Nhật Bản, Xiêm 

La, Philippine, Java, Sumatra, Singapore, Macao 

(Bồ Đào Nha), Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, 

Pháp,... thường xuyên đến với thương cảng miền 

Trung. Đây cũng là giai đoạn Việt Nam thiết lập 

nhiều mối quan hệ nhất với các nước phương 

Đông và phương Tây. Thông qua hệ thống 

thương cảng, hoạt động kinh tế biển của miền 

Trung Việt Nam đã tích cực tham gia và có đóng 

góp quan trọng vào sự phát triển chung của “con 

đường tơ lụa”, “con đường gốm sứ”, “con đường 

hương liệu”,... trên biển trong Kỷ nguyên thương 

mại châu Á.

Vùng biển miền Trung với hệ thống thương 

cảng trong quá khứ còn mang nhiều những bí 

ẩn của lịch sử. Tuy 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 lật mở, khám phá những bí ẩn, giải mã 

과거 무역항의 기억을 지닌 중부 지역의 해역은 역

사의 많은 미스터리를 안고 있다. 비록 아직 철저한 연

구를 위한 여건이 조성되지 못하였고 베트남의 수중 고

고학 연구조사와 항해 고고학은 여전히 한계가 있지만 

점진적으로 미지의 분야를 탐사하고 작게는 중부지역

의, 크게는 베트남 해역의 교역 활동에 참가한 난파선

과 해저 유물의 정보를 해독해 나가고 있다. 
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thông tin về những con tàu đắm, di sản dưới 

nước tham gia vào hoạt động giao thương tại 

các bến cảng miền Trung nói riêng và vùng biển 

Việt Nam nói chung.
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