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“Nền văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc…
… Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các
dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ
nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng
đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa
tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong

lối sống…Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân
tộc độc đáo”

(Trích NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG (KHÓA VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc.)

“Bên cạnh những chuẩn mực chung về giác ngộ chính trị, về kiến thức văn hóa, về đạo
đức lối sống tốt đẹp, về sự phát triển hài hòa mọi mặt, cần chú trọng giữ gìn và phát huy hào
khí, tâm hồn, bản lãnh của con người Đồng Nai, đồng thời tích cực xây dựng những giá trị mới,
với tính cách, tác phong năng động, quyết đoán, nhanh nhẹn, chuẩn xác của đời sống công
nghiệp trong quá trình lao động xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp phát triển.”

(Trích NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 5 (KHÓA VIII) “Xây dựng
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”)

PHẦN MỘT
Từ lý lẽ…

MỞ ĐẦU
1.Với thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, thế giới đang phát triển theo xu hướng “thế
giới hóa” “đồng dạng hóa” về kỹ thuật và công nghệ; nhưng ai cũng rõ nếu văn hóa của các
dân tộc đều giống nhau thì thật là buồn cho nhân loại. Cho nên UNESCO đang khuyến nghị:
Giữ gìn, bảo vệ bản sắc dân tộc của các nền văn hóa. Khuyến nghị ấy được nhiều quốc gia ủng
hộ. Nhưng đó chỉ mới là mục đích làm đa dạng, nhiều màu sắc cho vườn hoa văn hóa của nhân
loại.
Đối với Việt Nam, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn có ý nghĩa sâu sắc
hơn, liên quan đến vận mệnh và sức sống của dân tộc mình. Việt Nam đang còn nghèo, đang
mở rộng giao lưu quốc tế để xây dựng và phát triển theo định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.
Các nguy cơ: tụt hậu xa hơn về kinh tế, âm mưu “diễn biến hòa bình”, chệch hướng chủ nghĩa
xã hội… đang treo trước mắt. Chỉ có “gien nội sinh” mạnh lên mới đủ sức tiếp nhận các “yếu
tố ngoại sinh” trong giao lưu với thế giới để tạo cho chất lượng cuộc sống cao hơn mà không
tự đánh mất mình, không xa rời mục tiêu đã chọn. Bản sắc văn hóa dân tộc như là một thứ
“gien nội sinh” trong quá trình đổi mới.
Nền văn hóa mà Đảng ta đang chủ trương xây dựng là nền “văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc”. Việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được xác định là nhiệm vụ vừa cấp
bách, vừa lâu dài; vừa là động lực bên trong, vừa là mục đích hướng đến quá trình xây dựng và
phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.
2. Từ đường lối “xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của Đảng, đã có
nhiều cách tiếp cận tìm hiểu việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc ở nước ta.
Ở lĩnh vực lãnh đạo; những quan điểm cơ bản của Đảng đã được quán triệt trong các văn
kiện chính trị của các cấp ủy Đảng, tập trung nhất ở Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng
khóa VII, được Nhà nước cụ thể hóa trong quyết định số 25/TTg của Thủ tướng Chính phủ và
trong kế hoạch kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua hàng năm. Đến Nghị quyết 09/BCT
của Bộ chính trị, nội dung giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc được nhấn mạnh là một trong 6
định hướng lớn trong công tác tư tưởng trước mắt và lâu dài. Trong Nghị quyết đại hội VIII,
việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc càng được khẳng định là một nội
dung quan trọng trong 10 lĩnh vực chủ yếu của Đảng và nhân dân ta đang tập trung thực hiện
(1). Tháng 7 năm 1998, Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ năm đã thông qua Nghị
quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
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Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, trang 110-115

Đây là văn kiện quan trọng thể hiện rõ nhất đường lối văn hóa của Đảng. Quan điểm của Đảng
về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn nhất quán, thể hiện tư tưởng và ý kiến chỉ
đạo chung nhất, trên cơ sở đó các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan ban,
ngành phải có trách nhiệm nghiên cứu, cụ thể hóa, vận dụng phù hợp với điều kiện, đặc điểm
đơn vị mình, trách bệnh máy móc và hình thức.
Ở Đồng Nai, việc cụ thể hóa, nghiên cứu, vận dụng quan điểm cơ bản của Đảng về bản
sắc văn hóa dân tộc đã “hé mở” trên Nghị quyết của các Đảng bộ. Việc tổ chức, xây dựng kế
hoạch, chương trình cụ thể để đưa các quan điểm nêu trên vào cuộc sống hãy còn rời rạc, chưa
thành hệ thống.
Ở lĩnh vực công tác tư tưởng, nội dung bản sắc văn hóa dân tộc được nhấn mạnh trong
giáo trình giảng dạy cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trung ương và trong các bài nói
chuyện tuyên truyền tại các đợt sinh hoạt chính trị.
“Văn hóa xã hội chủ nghĩa” là một trong những tập giáo trình khá sớm của Khoa văn
hóa – xã hội (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nêu rõ các luận điểm lý luận về bản
sắc văn hóa dân tộc với nội dung xây dựng nền văn hóa nghệ thuật xã hội chủ nghĩa (2). Trong
“Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam”, bài 3: Xây dựng nền văn hóa
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (3) nội dung và biện pháp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc được khái quát, hệ thống hóa khá toàn diện và bao quát. Đến “Một số vấn
đề lý luận văn hóa thời kỳ đổi mới” do PGS, PTS Hoàng Vinh chủ biên, vấn đề bản sắc văn
hóa dân tộc lại được trình bày với nội dung sát hợp với điều kiện của thời kỳ đổi mới (4). Những
tập giáo trình nêu trên là cơ sở lý luận để làm sáng tỏ, truyền đạt quan điểm lãnh đạo của Đảng
đến với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cốt cán ở các cấp; gần đây, nội dung “bản sắc văn hóa dân
tộc” cũng được tô đậm trong học phần văn hóa học ở chương trình đại học đại cương. Các
giáo trình giảng dạy và các biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho thấy quan điểm lãnh đạo của
Đảng và cha đạo cửa Nhà nước về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là
thống nhất, luận điểm lý luận rõ ràng, nội dung đầy đủ, tư tưởng thông suốt trong cán bộ;
nhưng tất cả những nội dung ấy vẫn thuộc cấp điều hành vĩ mô; mặc dù nó đã được khái quát
từ thực tiễn vẫn phải nghiên cứu, xem xét nó ở trạng thái vận hành trong cuộc sống, kiểm
nghiệm sức sống của nó ngay trong cuộc sống.

2

Văn hóa XHCN, NXB Chính trị quốc gia, tái bản, Hà Nội, 1995, trang 198-214
Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Văn hóa – thông tin, Hà Nội, 1995, trang 108-143
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Trong lĩnh vực công tác chuyên môn, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, văn nghệ sĩ... đã
có bước vận dụng quan điểm của Đảng, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc trong phạm vi chuyên
môn của mình. Nhiều cuộc thảo luận, hàng trăm bài báo, bài tham luận cửa nhiều nhà nghiên
cứu đã phân tích, trình bày ý liến của mình về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
50 bài trong số đó được Tạp chí Văn hóa nghệ thuật tuyển chọn trong tập sách “Tìm về bản
sắc văn hóa dân tộc” tập trung ở 3 nội dung chủ yếu: Bản sắc dân tộc của văn hóa, văn hóa –
dân tộc và quốc tế, văn hóa – dân tộc và hiện đại (5) trong đó vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc
được soi xét ở nhiều góc độ: âm nhạc, sân khấu, lý luận văn hóa, văn hóa dân gian, phim ảnh,
kiến trúc, phong tục - tập quán, ứng xử xã hội, quan hệ xã hội, giao lưu văn hóa… Mỗi bài đều
có phát kiến hay, bổ ích cho thao tác nghiên cứu chuyên sâu ở mỗi ngành. Cũng đã có nhiều
chuyên luận dày trang trình bày khá hệ thống về phương pháp tiếp cận vấn đề bản sắc văn hóa
dân tộc. Huy Cận luôn trăn trở với vấn đề này trong sang tác cũng như trong công tác, đã tập
hợp những bàiViệt của mình thành “Suy nghĩ về bản sắc văn hóa dân tộc” (6) nêu rõ những ý
tưởng tâm huyết về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đối nội cũng như đối ngoại. Cố
vấn Phạm Văn Đồng nêu những kiến giải sâu sắc về văn hóa và sự nghiệp đổi mới (7) trên cơ sở
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phan Ngọc ở góc độ thao tác luận tìm cách tiếp
cận mới đối với văn hóa Việt Nam nói chung và bản sắc dân tộc của văn hóa nói riêng (8). Trần
Ngọc Thêm với “Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam” lý giải bản sắc văn hoá Việt Nam trên cơ
sở văn hóa học đậm màu sắc triết luận (9). Hoàng Vinh góp ý sắc nét về chính sách bảo tồn và
phát triển di sản văn hóa dân tộc (10) trong đó đề nghị nhiều giải pháp khả thi về chính sách
của Nhà nước nhằm khuyến khích, động viên và tạo hành lang pháp luật cho việc bảo tồn, phát
triển bản sắc văn hóa dân tộc. Đáng lưu ý, với “Bản sắc văn hóa Việt Nam” (11), Phan Ngọc
đã lý giải về cội nguồn, diện mạo của bản sắc văn hóa Việt Nam trên phạm vi cả nước, tạo cơ
sở tham khảo tốt cho việc nghiên cứu, tìm hiểu sự vận hành của bản sắc văn hóa dân tộc trong
dòng mạch văn hóa ở các vùng, khu vực. Còn nhiều chuyên luận khác nữa đều trên cơ sở khoa
học bàn về khái niệm, mục tiêu, biện pháp, vai trò, ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc trong
phạm vi chuyên ngành và bao quát trên toàn quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có một góc nhìn còn thưa
vắng bàiViệt; đó là biểu hiện của việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống
xã hội ở một chỉnh thể, một đơn vị hành chính nhất định, như một tỉnh, một vùng chẳng hạn,
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Tìm về bản sắc văn hóa dân tộc (Tạp chí VHNT, Hà Nội, 1992)

Huy Cận – Suy nghĩ về bản sắc văn hóa dân tộc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
Phạm Văn Đồng – Văn hóa và đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.
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nhằm xem sức sống của nó bám rễ vào nhân dân như thế nào? Sắc thái riêng - chung ra sao?
Còn những vấn đề gì thực tế đặt ra cần phải nghiên cứu, bổ sung cho lý luận ?
3. Đồng Nai là một tỉnh có vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam,
nhịp độ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa rất nhanh, đời sống xã hội cọ xát, tiếp biến
với nhiều nhân tố văn hóa ngoại nhập. Diện mạo xã hội thay đổi từng ngày từng giờ. Tìm hiểu
việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở đây còn có ý nghĩa thực tiễn, góp phần giải
đáp hàng loạt câu hỏi cuộc sống đang đặt ra: Bản sắc văn hóa dân tộc được biểu hiện như thế
nào trong một địa bàn hành chính cụ thể? Có giữ gìn phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc
hay không khi xã hội vận động thẹo cơ chế thị trường hướng đến kiểu sống đô thị hóa, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa? Trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế thị trường,
cần phải làm gì để giải quyết hài hòa giữa các nhiệm vụ: phát triển kinh tế - xã hội, đa phương
hóa quan hệ quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nếp sống văn minh hiện đại
mà cần giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc?
4. Trong điều kiện thời gian và khuôn khổ có hạn, quyển sách mỏng này vận dụng tư tưỏng
Hồ Chí Minh và Đường lối văn hóa của Đảng ta kết hợp với tài liệu điền dã tại địa phương
mạnh dạn nêu suy nghĩ của mình về “Bản sắc dân tộc và văn hóa ở Đồng Nai” nhằm góp phần
nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội ở địa phương.
Quyển sách tạm chia làm hai phần:
Phần I : “Từ lý lẽ...”, nêu tổng quát những vấn đề chung về bản sắc dân tộc và sự vận
hành của nó trong dòng mạch đời sống văn hóa ở Đồng Nai trong quá trình xây dựng và phát
triển.
Phần II. “...đến thực tế” , bao gồm những bàiViệt về các vấn đề văn hóa nảy sinh trong
hiện thực sinh động; có bài đã công bố riêng lẻ trên các sách, báo, tạp chí TW và địa phương,
có bài trong dạng phác thảo, đáp ứng yêu cầu trước mắt nay tập hợp thành hệ thống những nội
dung liên quan đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai mà xã hội
đang quan tâm. Phần I là “lý”, phần II là “sự”; hai mặt gắn với nhau cùng biểu hiện mục đích
của quyển sách.
“Bản sắc dân tộc và văn hóa ở Đồng Nai” xin được phép sử dụng tài liệu từ giáo trình,
sách, báo của các cá nhân và tập thể tác giả đã “đi trước” về vấn đề này để dẫn giải, đối
chứng, làm sáng tỏ vấn đề cần trình bày.
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Dù đã nhiều cố gắng nhưng ắt không tránh khỏi những sơ sót do bao quát tài liệu chưa
đầy đủ hoặc do sở học thiển cận nên hiểu biết chưa thấu đáo. Tha thiết mong được sự đóng góp
xây dựng của bạn đọc gần xa.

NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. Quan điểm cơ bản và những định hướng lớn của Đảng về văn hóa đòi hỏi phải giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc:
l. Nguyên lý Mác - Lênin:
Mác khẳng định: Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội trong tính hiên thực của
nó, tức là sự tổng hòa các quan hệ xã hội không phải chung chung theo khuôn mẫu nhất định
mà chịu sự chi phối bởi tính hiện thực của các quan hệ xã hội. Suy cho cùng, tính hiện thực ấy
chính là sắc thái, là đường nét cụ thể gắn với đặc trưng hình thành, phát triển, sinh hoạt của các
cộng đồng xã hội. Tuy chưa dùng đến thuật ngữ bản sắc văn hóa dân tộc nhưng Mác đã ngầm ý
cho thấy con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội thấm đượm sắc thái riêng của cộng
đồng trong đời sống hiện thực của nó. Khi xác định tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và
đến lượt mình ý thức xã hội tác động thúc đẩy hoặc kiềm hãm sự phát triển của xã hội thì chủ
nghĩa Mác - Lê nin cũng cho thấy, ý thức xã hội không phải là hình mẫu thô cứng, chung chung
mà nó biểu hiện mang màu sắc khác nhau do ở các cộng đồng dân tộc có lịch sử hình thành,
điều kiện phát triển và cung cách tổ chức cuộc sống khác nhau. Vì tập trung cho lý luận đấu
tranh giai cấp và nghiên cứu chủ nghĩa tư bản, vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc chưa được Mác Ănghen nêu cụ thể nhưng hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cho phép hiểu rằng lịch
sử phát triển của nhân loại gắn liền với lịch sử phát triển văn hóa của các dân tộc. Đời sống
văn hóa của mỗi dân tộc có đường nét và sắc thái riêng được bảo tồn và phát huy trong quá
trình giao lưu, phát triển. Điều đó hợp quy luật khách quan, và đúng quan điểm của người cộng
sản, không phải là “phép cộng đơn giản” hoặc sự chung sống hỗn độn như nhiều luận điệu phi
khoa học đã xuyên tạc.
Trong bài “Tổ chức Đảng và văn học mang tính Đảng” (12), Lênin nhấn mạnh nền văn
học công khai gắn với giai cấp vô sản “nhằm phục vụ hàng triệu, hàng chục triệu nhân dân lao
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động”, tức là bộ phận ưu tú, lực lượng tương lai của đất nước. Với tình huống giương cao ngọn
cờ đấu tranh giai cấp, Lênin đã lưu ý văn học phải gắn chặt với cách mạng, mang hơi thở của
cách mạng, của giai cấp công nhân. Lênin chưa có điều kiện đi sâu vào bản sắc văn hóa dân tộc
nhưng với cách lý luận ấy, ta có thể hiểu, văn hóa phục vụ đời sống, phục vụ nhiệm vụ giải
phóng dân tộc phải gắn liền với đời sống của nhân dân, mang “hơi thở” của dân tộc và không
thể không mang bản sắc dân tộc. Do vậy, vận dụng nguyên lý Mác - Lênin vào việc xây dựng
và phát triển xã hội, không thể không tính đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc.
2. Tư tưởng nổ Chí Minh:
Với nhiệt tâm yêu nước và tư duy khoa học trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch
Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin khoa học, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt
Nam hình thành tư tưởng độc lập tỏa sáng trong lý luận cách mạng và hoạt động thực tiễn. Tư
tưởng về văn hóa dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành ngay từ khi Người nung
nấu con đường giải phóng dân tộc. Theo hồi ức của họa sĩ Erich Giôhanxơn, Nguyễn Ái Quốc
xem triển lãm nghệ thuật Đức ở Mát-xcơ-va năm 1924, “sau khi đã nghiên cứu đầy đủ, chính
xác, thận trọng, Người nhấn mạnh rằng: Mỗi dân tộc cần phải chăm lo đặc tính dân tộc của
mình trong nghệ thuật” (13) Nguyễn ái Quốc nói về nghệ thuật Đức nhưng ta hiểu ở đó hé mở tư
tưởng của Người về đặc tính nghệ thuật dân tộc cần được chăm lo của nước nhà. Năm 1962,
xem triển lãm nghệ thuật toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu lộ ý tưởng của mình rõ hơn khi
căn dặn các họa sĩ tác giả: Nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Tư tưởng lớn qua lời mộc mạc
ấy được Chủ tịch Hồ Minh nuôi dưỡng, vận dụng và theo đuổi nhất quán trong suốt cuộc đời
cách mạng của mình. Mặc dù phải tập trung tâm sức cho kháng chiến chống ngoại xâm và kiến
quốc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy “cốt cách” dân
tộc. Trong sinh hoạt, giáo dục, đào tạo cán bộ và tuyên truyền vận động nhân dân, tư tưởng lớn
của Người được “gieo cấy” vào lòng dân cũng bằng “cốt cách” rất dân tộc Người luôn gắn liền
văn hóa với vận mệnh của dân tộc, văn hóa mang hơi thở của dân tộc; văn hóa nghệ thuật cũng
là mặt trận, người nghệ sĩ phải là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Ngay sau khi tuyên bố độc lập, ngày
23/1l /1945, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh số 65 về việc bảo tàng cổ tích: “…Cấm phá hủy đền
chùa, đền miếu hoặc nơi thờ tự khác như cung điện, thành quách cùng lăng mộ chưa được bảo
tồn...” (14). Một trong l2 điều răn Hồ Chủ tịch luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ là: Không nên xúc
phạm đến tín ngưỡng, phong tục của dân (như nằm trước bàn thờ, giơ chân lên bếp, đánh đàn
13
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trong nhà). Người luôn khuyên nhủ, động viên mọi người xây dựng đời sống vui tươi, no ấm
gắn liền với mỹ tục thuần phong”. Trong thư gởi Hội nghị cán bộ văn hóa ngày 28/12/1957, Hồ
Chủ tịch phê bình những thiếu sót trong công tác văn hóa và biểu lộ sự mong muốn: việc phát
hny vốn cũ quý báu của dân tộc phải gắn liền với việc học tập văn hóa tiên tiến của các nước
bạn. Theo Bác, việc phát huy vốn cũ quý báu của dân tộc không phải là việc phục cổ máy móc;
“...nói là khôi phục vốn cũ thì nên khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại dần
ra”. Cách để khôi phục, phát triển vãn hóa dân tộc tốt nhất là học tập quần chúng, bởi quần
chúng là người sáng tạo ra những sáng tác “rất hay mà lại ngắn chứ không tràng giang đại hải
dây cà ra dây muống. Những sáng tác ấy là nhũng hòn ngọc quý”. Nhưng học tập quần chúng
không phải là sao chép nguyên bản những hòn ngọc quý ấy mà phải biết mài giũa nó “thành tốt,
khéo và đẹp”.
Rõ ràng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản sắc văn hóa dân tộc thấm nhuần chủ
nghĩa Mác - Lênin, đậm tinh thần dân tộc, luôn thường trực ở ý tưởng và hành động của Người,
luôn tỏa sáng và khắc sâu trong đời sống hiện thực. Tư tưởng ấy đã kết tinh thành sức mạnh
Việt Nam và luôn đòi hỏi người Việt Nam phải biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
của dân tộc mình.
3. Quan điểm cơ bản của Đảng ta:
Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta có quan điểm nhất
quán về bản sắc dân tộc của văn hóa, rõ dần qua các giai đoạn cách mạng và phát triển luận
điểm ngày càng đầy đủ, sát hợp với thực tế.
Thực ra, ý thức về và bảo tồn bản sắc dân tộc đã hình thành từ sớm, gắn liền với quá trình
đấu tranh dựng nước của nhân dân ta. Trong việc động viên nhân dân đánh giặc Tống, Lý
Thường Kiệt đã mượn lời thần linh khẳng định tính chất riêng của “Nam quốc – Nam đế”.
Nguyễn Trãi đánh giặc Minh, bản sắc dân tộc được phân định rõ hơn từ nền văn hiến, cương
vực đến phong tục tập quán. Và Quang Trung kêu gọi đánh giặc Thanh để “đen răng, dài tóc”
cũng là để bảo vệ bản sắc dân tộc mình.
Truyền thống ấy được kết tinh trong sức sống của dân tộc được Đảng ta kế thừa, phát triển
lên tầm cao mới. Khi cách mạng còn trong trứng nước, Đề cương văn hóa năm 1943 đã khẳng
định văn hóa lấy khoa học, dân tộc, đại chúng làm cốt lõi - tức là văn hóa gắn với dân tộc mình,
vì dân tộc mình. Đó là bản sắc văn hóa. Sau Cách mạng Tháng Tám, việc xây dựng nền văn
hóa mới có phần máy móc nương theo công thức XôViệt: Xây dựng nền văn hóa mới với nội
dung xã hội chủ nghĩa và hình thức dân tộc. Chữ dùng này sớm bộc lộ sự bất ổn bởi trong quan

niệm của Đảng ta, đặc tính dân tộc không chỉ ở hình thức. Đến Đại hội văn nghệ năm l957, giới
văn nghệ sĩ đề nghị: Xây dựng nền văn hóa mới với nội dung xã hội chủ nghĩa là tính chất dân
tộc. Tại Đại hội Đảng lần VI, tổng hợp từ nhiều tham luận của đại biểu, Đảng ta đã chính thức
đưa vào Nghị quyết “xây dựng một nền văn hóa văn nghệ xã hội chủ nghĩa đậm đà bản sắc dân
tộc” (15). Chữ dùng nền văn hóa đậm đà bán sắc dân tộc xuất hiện có muộn màng nhưng ý
tưởng về nó luôn được tô đậm trong đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng. Nghị quyết 05 của
Bộ Chính trị - Nghị quyết chuyên đề về văn hóa văn nghệ của Đảng, đã vận dụng lý luận Mác Lênin phân tích tình hình, nêu định hướng và chỉ đạo các biện pháp quan trọng nhằm làm rõ
hơn quan điểm của Đảng: Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đậm đà bản sắc dân tộc trên
cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin.
Ở cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mục tiêu
hướng đến nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc được làm rõ, đó là một nền văn hóa nhằm “xây
dựng một đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ,
tiến bộ”. Nền văn hóa ấy biết “kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của các
dân tộc trong nước, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân chú, văn minh
vì lợi ích chân chính và phẩm giá của con người” (16).
Từ Cương lĩnh rõ ràng về mục tiêu và định hướng, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế
xã hội đã hoạch định những nội dung cơ bản hướng đến năm 2000 nhằm chọn lọc, giữ gìn và
nâng cao tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và của từng dân tộc; bảo tồn
và phát triển ngôn ngữ chữViệt của các dân tộc, tiếp thu những giá trị văn hóa, khoa học của
nhân loại” (17)
Tiếp tục phát huy thành quả của Đại hội Đảng lần VI, Đại hội Đảng lần VII và Hội nghị
giữa nhiệm kỳ khóa VII vẫn kiên trì với quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc gắn với việc đẩy mạnh nhịp độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Nghị
quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa VII còn nêu rõ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc mà Đảng ta đang chủ trương xây dựng là “nền tảng tinh thần của xã hội, là động
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội”(18). Đến
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với tiếp
thu tinh hoa văn hóa của nhân loại được xác định là một trong 6 định hướng lớn có ý nghĩa cấp
bách và lâu dài trong công tác tư tưởng hiện nay.
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Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ VIII kế thừa và phát huy thành tựu của các Đại hội trước,
tiếp tục quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xác định đó là một
trong 10 nội dung chủ yếu mà Đảng và nhân dân ta đang tập trung xây dựng. Nghị quyết VIII
nêu rõ: “Mọi hoạt động văn hóa văn nghệ phải nhằm xây dựng và phát triển nên văn hóa tiên
tiến, đậm và bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình
cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển xã hội” (19).
Để làm rõ hơn đường lốt văn hóa của Đảng, tháng 7 năm 1998, Hội nghị lần thứ 5 của
BCH TW Đảng thông qua Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phương hướng chung được xác định rõ: “Phát huy
chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn, hóa thấm sâu
vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng
đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất
nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
văn minh tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Nhằm đạt phương hướng chung ấy, Nghị
quyết TW5 đã nêu 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 giải pháp lớn để các
cấp, các ngành vận dụng thực hiện đúng và phù hợp với thực tế.
Như vậy, từ khi mới thành lập đến nay, nhất là từ Đại hội Vl, quan điểm và định hướng lớn
của Đảng ta về xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc luôn thống nhất, thông suốt trong
lãnh đạo và chỉ đạo, có cơ sở lý luận khoa học, luôn được bổ sung, phát triển cho phù hợp với
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
quan điểm cơ bản của Đảng ta về bản sắc văn hóa dân tộc đã rõ ràng, sáng tỏ, tạo nền tảng tinh
thần cho nhận thức về bản chất của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Vấn đề đặt ra, muốn xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, không thể
không xác định việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng hàng
đầu. Bản sắc văn hóa dân tộc là mục tiêu, là định hướng thì việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc phải là con đường, là biện pháp, là hoạt động thực tiễn của cách mạng. Bởi vậy,
những quan điểm, định hướng của Đảng về bản sắc văn hóa dân tộc đòi hỏi mọi địa phương,

19

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, trang 110-111

mọi ngành đều phải có giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với thực
tế ở đơn vị mình nhằm đưa những quan điểm ấy, những định hướng ấy đi vào cuộc sống.
II. Chọn lựa cách hiểu về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc:
1. Từ những lập luận khác nhau về bản sắc văn hóa dân tộc:
Nói giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết cần phải rõ: “bản sắc văn hóa
dân tộc” là gì, từ đó mới xác định được mục tiêu và biện pháp bảo vệ.
Có lẽ đến nay, vẫn chưa có định nghĩa nào về “bản sắc văn hóa dân tộc”, được giới
nghiên cứu chấp nhận hoàn toàn. Vấn đề không phải là giải nghĩa câu chữ, mà là việc định danh
nó, nhận dạng nó, xác định nội dung và đặc điểm của nó. Đây là thuật ngữ “khó nuốt” nên
người ta thường tránh định nghĩa, mà dùng lý lẽ để nêu cách hiểu của mình. Thực ra, bản sắc
văn hóa dân tộc mà quy vào mà cái gì đó thì rất khó. Có người cho rằng: “Nó là một cái gì đó,
hay là những cái gì đó” (20), là một nhưng lại là nhiều gồm ba mặt hay ba đặc điểm chủ yếu:
tinh thần yêu nước, kiên cường, anh hùng, sâu sắc trong ý chí; tính cách bình dị trong tâm hồn;
quan hệ giữa người và người là tình nghĩa. Quang Đạm thì cho rằng: “Bản sắc dân tộc là sắc
thái bao quát một cách uyển chuyển linh hoạt những đặc điểm của một dân tộc tạo nên diện
mạo và dạng hình riêng của dân tộc ấy. Không thể đồng nhất với các dân tộc khác trong một
cộng đồng khu vực hay cộng đồng loài người” (21). Nhiều người khác khuôn gọn bản sắc văn
hóa trong một từ Idéntité, xem đó như là “căn cước” của dân tộc tức những đặc điểm diện mạo
khiến các dân tộc không thể nhầm lẫn với nhau được. Huy Cận quan niệm: “Bán sắc văn hóa là
một sức mạnh, là sức mạnh nội tại của dân tộc. Bản sắc văn hóa là hạt nhân năng động nhất
trong toàn bộ tinh thần sáng tạo truyền từ đời này sang đời khác” (22) và ông đã lấy văn học
dân gian làm dẫn chứng. Với phương pháp tiếp cận mới, Phan Ngọc xem xét bản sắc văn hóa
không phải ở sản phẩm mà là ở tính chất, đó là tập hợp của những cách ứng xử (compartment),
là linh hồn của văn hóa, nói cách khác là cái phần ổn định trong khi biểu hiện của văn hóa là
vô cùng đa dạng, thay đổi theo thời gian, kinh tế, chế độ chính trị (23). Quan điểm này thống
nhất với ý kiến của Hoàng Vinh trong bài giảng về văn hóa cho nghiên cứu sinh Viện văn hóa nghệ thuật. Hoàng Vinh cho rằng bản sắc văn hóa thể hiện trong những chùm đặc điểm mang
sắc thái, tính chất, kiếu tố chức của riêng mỗi dân tộc chứ không phải là những mặt cụ thể:
lòng yêu nước, tâm hồn bình dị, quan hệ tình nghĩa... mà nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng
có. Từ lập luận này, có thể phân tích, đối chiếu nhiều hệ bản sắc văn hóa dân tộc khác nhau
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trên thế giới từ cấp độ khu vực đến cấp độ quốc gia dân tộc. Ví dụ, Phan Ngọc phân tích văn
nóa của phương Tây là văn hóa khái niệm dựa trên cơ chế thương nghiệp, hóa phương Đồng là
văn hóa của những cách ứng xử dựa trên tinh thần Nho giáo.
Những lập luận nêu trên tuy còn khác nhau trong cách diễn đạt nhưng đều hướng đến ý
tưởng chung về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống
kinh tế - xã hội.
2. Cách hiểu về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc:
Từ những lập luận nêu trên, có thể chọn một cách hiểu rằng: bản sắc văn hóa dân tộc là
sắc thái của cái bản chất, cái gốc, cái hồn bền vững trong quá trình hình thành và phát triển
của dân tộc; nó kết tinh, tổng hòa các giá trị, biểu hiện tập trung ở văn hóa (tức ở ngôn ngữ,
nghệ thuật, kiến trúc, đạo đức, lối sống, cách ứng xử...). Nó không phải là phép cộng của những
giá trị truyền thống, mà có mặt ở tất cả các lĩnh vực, cả ở quá khứ, hiện tại và tương lai; định
tính nhưng khó định lượng, vô hình nhưng rất có hiệu lực. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
thể hiện rõ nét trong cốt cách, tâm hồn của người Việt Nam, trong mối quan hệ hiện thực với
quê hương đất nước gia đình và cộng đồng xã hội. Về mặt biểu hiện, bản sác văn hóa dân tộc
được biểu hiện gắn với từng cộng đồng xã hội, có bản sắc văn hóa chung của cộng đồng dân
tộc có bản sắc riêng của từng dân tộc, từng vùng trong mối quan hệ thống nhất với bản sắc
cộng đồng quốc gia. Theo cách hiểu ấy, ở Đồng Nai cũng có bản sắc văn hóa mang màu sắc
của địa phương mình trên cơ sở biểu thị cái chung của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Dễ
thấy, truyền thống 300 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Đồng Nai được hun đúc và
không tách rời cái nôi văn hóa nhiều nhiều nghìn năm của đất nước.
Trong tình hình hiện nay, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được xem trọng
bởi nó góp phần tạo ra động lực của phát triển, hướng đến mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội:
“nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nền kinh tế thị trường ở nước ta đang khởi
sắc tạo ra đời sống kinh tế - xã hội sinh động, nhưng cũng chính nó sản sinh nhiều khuyết tật,
làm tha hóa con người. Âm mưu “diễn biến hòa bình” của đế quốc chủ yếu tấn công ta ở mặt
trận tư tưởng văn hóa, dùng kinh tế làm mồi để chuyển hóa nhân tâm khiến người Cộng sản
thành bù nhìn “đỏ vỏ xanh lòng”; xu hướng quốc tế hóa các hoạt động kinh tế - xã hội và kỹ
thuật công nghệ tin học hiện đại cũng đang có ý uốn nắn Việt Nam thành “cái bóng” của quốc
gia khác, dân tộc khác. Quan hệ quốc tế mở rộng, văn hóa Âu Châu, lối sống Âu Châu tràn ngập
quyến rũ thanh thiếu niên Việt Nam vào con đường hưởng thụ, tuyệt đối hóa cá tính, xa lạ với
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truyền thống của cha ông. Mặt khác, tư duy nặng tính nông nghiệp sản xuất nhỏ còn có chỗ
đứng nhiều khi nhân danh quyền làm chủ trì kéo, chìm đắm trong đời sống lạc hậu, mê tín và
ngại đổi mới. Chỉ có giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta mới tạo được sức
mạnh “nội sinh” khơi động truyền thống yêu nước trong kiến thiết quốc gia, vượt lên đói
nghèo, lạc hậu, đủ bản lĩnh và trình độ để tiếp thu tinh hoa của nhân loại mà không chệch
hướng; hội nhập với thế giới nhưng không hòa tan; giàu mạnh lên nhưng giữ gìn và nâng được
nếp sống công bằng, bác ái; tranh thủ giúp đỡ của nước ngoài để tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhưng không trở thành bản sao nguyên mẫu của dân tộc khác, quốc gia
khác.
Giữ gìn có nghĩa là nghiên cứu, khai thác cái vốn có nhưng không phải phục cổ, máy móc;
không phải chỉ bảo vệ nhằm ngăn chặn sự xâm hại từ nhiều phía, còn phải bảo tồn để nuôi
dưỡng, vun đắp cho nó mãi mãi còn. Giữ gìn luôn gắn với phát huy, tức là cái tốt, cái đẹp được
chọn lọc, trau chuốt, nâng cao, nhân rộng, cải tiến, “mài giũa nó thành tốt, khéo và đẹp” (chữ
dùng của Hồ Chủ tịch) hơn. Quá trình phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn gắn liền với việc
kế thừa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc cái đẹp, cái hay của nơi khác, dân tộc khác, cải cách
về nội dung
và cách thức cho phù hợp với địa phương và điều kiện mới. Như vậy, giữ gìn, phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc là quá trình liên tục, không cứng nhắc đóng khung trong một công thức
nào, không phải lơ lửng giữa trời mà bám rễ và hòa nhập cùng thực tế sinh động.
Theo cách hiểu này, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai không thể
tách rời những đặc điểm hình thành phát triển, và cơ cấu xã hội của địa bàn Đồng Nai.

THỰC TRẠNG VIỆC GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Ở ĐỒNG
NAI

I. Những đặc điểm về văn hóa dân tộc ở Đồng Nai trong quá trình hình thành và phát
triển:
l. Đặc điểm về tự nhiên:
Đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai được hình thành năm 1976; sau nhiều lần thay đổi địa
giới hành chính, đến năm 1998 có 2.071.964 người với 39 sắc tộc chung sống, phân bổ trên địa
bàn 5.866,4 km2 ở 8 huyện và 1 thành phố.

Đồng Nai là một tỉnh có vị trí quan trọng ở khu vực Đồng Nam bộ, có địa giới chung và
thuận đường giao thông với 6 tỉnh (thành phố): thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm
Đồng, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với hệ thống sông Đồng Nai là hợp lưu
của những nhánh sông La Ngà, sông Bé, sông Sài Gòn thuận đường lên ngược, ra khơi, nối liền
những cánh đồng phù sa màu mỡ với biển - rừng giàu lâm - hải sản; Đồng Nai như là trạm
dừng, là cửa ngõ của di dân khai hoang và của thương nhân đi khai thác hàng hóa. Với địa hình
đồi núi thấp và bình nguyên là chủ yếu liền mạch từ Đồng Bắc xuống Tây Nam cùng hệ thống
đường bộ huyết mạch nối liền Tây Nguyên - Nam Trung bộ - Vũng Tàu; từ xa xưa, Đồng Nai là
nhịp cầu nối mạch giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các hệ Nam Trường Sơn, Trung bộ và “khách
biển đông”. Cách Gia Định - Sài Gòn chỉ một mái chèo hoặc một buổi bộ hành; Đồng Nai cũng
là nhân mối trong quan hệ tương tác giữa các vùng dân cư nông nghiệp phía Đồng Nam với
trung tâm chính trị - kinh tế - khoa học - văn hóa bậc nhất ở Nam bộ, Đồng Nai lại được tận
hưởng ưu đãi của thiên nhiên miền nhiệt đới: Cơ cấu quỹ đất phong phú thích hợp với các 1oại
cây trồng có giá trị kinh tế cao, khí hậu ôn hòa, rõ rệt hai mùa mưa nắng, ít có lốc và bão; tài
nguyên giàu tiềm năng cho phát triển công nghiệp; hệ thống rừng tự nhiên dồi dào giá trị sinh
thái; hệ thống sông nước giàu tiềm lực thủy năng rất tiện lợi cho giao thông cũng như tưới tiêu
nông nghiệp; các loại hình kinh tế công nông - lâm - ngư nghiệp đều phát triển thuận lợi; sản
vật địa phương dồi dào, phong phú. Chính vì vậy mà Đồng Nai là địa bàn hấp dẫn của lưu dân
tứ xứ, luôn là vùng kinh tế trọng điểm của các thể chế và là nơi giao lưu, dung hợp, tiếp biến
của nhiều dòng văn hóa.
2 Đặc điểm về kinh tế- xã hội:
Trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay, Đồng Nai là một trong những
tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc
độ phát triển rất cao đang từng ngày từng giờ tỏa bóng lên cuộc sống còn nặng duyên nợ với
nền văn hóa nông nghiệp của địa phương. Cơ cấu kinh tế ở địa phương đang chuyển dịch theo
hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong đó tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh đến
“chóng mặt” (giai đoạn 199l - 1995 tăng bình quân trên địa bàn mỗi năm 32,3%); năm 1998,
sản xuất công nghiệp tăng 15,8% so với năm l997. Cùng với Khu công nghiệp Biên Hòa l đã
nâng cấp, thêm 9 khu công nghiệp mới được qui hoạch, thu hút 240 dự án được cấp phép với
vốn đầu tư 4,3 tỉ USD giải quyết việc làm cho 60.000 lao động (24). Đời sống xã hội được cải
thiện rõ nét, mức thu nhập bình quân đầu người nâng từ 283 USD năm 1990 lên 446 USD năm
1995, đạt 582 USD năm 1997, và năm 1998 tăng thêm 9,2%; 100% xã, phường trong tỉnh đã có

đường giao thông và kéo điện hạ thế đến khu trung tâm, 100% phường, xã hoàn thành kế hoạch
xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. Cuộc sống vật chất được nâng lên một bước quan trọng nhưng
đời sống tinh thần vẫn còn nhiều biến động. Kinh tế - xã hội có giàu lên, nhiều phương tiện kỹ
thuật hiện đại hơn nhưng nền tảng tinh thần vẫn chưa vững chắc, xã hội bị phân hóa sâu sắc
giữa: giàu - nghèo, thành thị - nông thôn, vọng ngoại - hướng nội, lớp già - thế hệ trẻ, tân thời cổ truyền… Những đặc điểm này tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa - xã hội của cư dân
Đồng Nai. Kinh tế phát triển trong điều kiện thuận lợi khiến xã hội Đồng Nai được tổ chức, cơ
cấu theo hướng thoáng mở, kết tinh và hội nhập nhiều nhân tố mới, nhạy bén với khoa học, tiếp
thu kỹ thuật nhanh và cũng nhanh biến đổi làm cho việc giữ gìn những giá trị tinh thần truyền
thống và việc cách tân đời sống xã hội luôn trong trạng thái xung động đòi hỏi phải được nghiên
cứu và có giải pháp thích ứng.
3 Quá trình hình thành và phát triển:
Cột mốc đánh dấu lịch sử hành chính của Đồng Nai thường được nhắc đến là năm 1698,
khi chúa Nguyễn Phước Châu sai chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý, ổn định xã hội ở
phương Nam, lập sổ bộ, đặt đất Đồng Nai - Gia Định thuộc phủ Gia Định, gồm 2 huyện: Tân
Bình (lập dinh Phiên Trấn) và Phước Long (lập dinh Biên Trấn). Lúc ấy, huyện Phước Long là
vùng đất phía Đồng sông Sài Gòn bao gồm tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu và một phần Bình Thuận hiện nay. Theo Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài
Đức, đầu thế kỷ XIX, trấn Biên Hòa gồm l phủ, 4 huyện, 8 tổng, 310 xã (thôn, phường); biên
giới nối dài đến Cần Giờ, Vũng Tàu, bao gồm phần đất phía bờ Bắc sông Sài Gòn, phía Đồng
giáp biển, phía Tây giáp sơn man.
Sau hòa ước Nhâm Tuất (l862), Biên Hòa cùng với Gia Định, Định Tường trở thành
nhượng địa thuộc Pháp; thực dân Pháp nhiều lần thay đổi đơn vị hành chính vì mục tiêu quân sự
và khai thác thuộc địa, đến cuối năm l899 mới tạm ổn định với các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ
Dầu Một, Đồng Nai Thượng được thành lập từ địa bàn tỉnh Biên Hòa cũ. Trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp, chống Mỹ, địa giới hành chính Đồng Nai còn bị thay đổi nhiều lần theo ý đồ
quân sự của cả hai bên. Đến năm 1976, đất nước thống nhất, Chính phủ cách mạng quyết định
thành lập tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy. Từ
năm 1978 đến nay, thêm nhiều lần điều chỉnh đơn vị hành chính nữa, đến năm 1995 tỉnh Đồng
Nai mới được ổn định như hiện nay
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Việc thay đổi địa giới hành chính nhiều lần như thế chứng tỏ mảnh đất Đồng Nai luôn
được các nhà cầm quyền chú trọng điều chỉnh bộ máy hoạt động ở đây theo mục đích chính trị
của mình; điều ấy gây phức tạp, tác động sâu sắc vào sinh hoạt xã hội của người dân địa
phương. Tuy nhiên, đơn vị hành chính nhiều lần thay đổi nhưng chỉ thay đổi ở bộ máy cầm
quyền; cơ sở kinh tế, văn hóa ở xã thôn vẫn không bị xáo trộn; đời sống tinh thần nói chung,
sinh hoạt văn hóa dân tộc của nhân dân vùng đất Đồng Nai nói riêng không bị chia cắt hoặc lệ
thuộc vào địa giới hành chính.
Mặt khác, lịch sử hình thành Đồng Nai in đậm đặc điểm: Khai phá gian khổ và chiến tranh
tang tóc liên tục. Theo Lê Quí Đôn miêu tả trong Phủ biên tạp lục (1776), đất Đồng Nai thời
ấy còn là rừng rậm hoang vu, ngòi lạch như mắc cửi, không tiện đi bộ. Tâm trạng của những
người đi khai phá, buôn bán từ buổi đầu đến đây còn in dấu trong ca dao:
Đến đây xứ sở lạ lùng
Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh
Đi ra sợ đỉa cắn chưn
Xuống sông sấu ních, lên rừng cọp tha
Đất mới trù phú; phì nhiêu nhưng không phải dễ dàng cho người sinh sống. Các truyện kể
về cọp, sấu, rắn…phổ biến khắp Nam bộ cho thấy quá trình khai phá của con người ở đây cực
kỳ gian khổ với xứ lạ, thú dữ, chướng khí, rừng thiêng. Lần nữa, gần như khi khai phá bất cứ
vùng nào trên địa bàn, đều thấy có dấu vết của người bản địa xưa. Bí ẩn của dấu vết người xưa
cộng với uy thế của thiên nhiên tạo thành thế lực siêu nhiên áp đảo tinh thần người khai phá
khiến họ vừa phải nỗ lực lao động vừa phải ứng xử bằng cách nạp vào tâm linh những niềm tin
thần thánh gắn với vùng đất mới.
Trong khi quá trình khai phá dẫn dắt con người đến cuộc sống quần tụ thì chiến sự đưa đến
tình trạng ly tán. Từ khi được “khai sinh” về hành chính, gần như không có thế kỷ nào không
có chiến sự. Gần 100 năm thống trị, thực dân Pháp đã tạo sự phân hóa sâu sắc đời sống văn hóa
tinh thần của nhân dân Việt Nam nói chung và người Đồng Nai nói riêng. Khi thực hiện tiêu thổ
kháng chiến, đến lượt người Đồng Nai bóp bụng tự hủy nhà cửa, cơ sở văn hóa, tín ngưỡng của
mình để phục vụ đại sự.
Liền theo là 20 năm kháng chiến chống Mỹ. Kỹ thuật hiện đại và chiến luợc Mỹ hóa của
Mỹ cùng với “di sản” của thực dân Pháp trước đó đã gieo cấy văn hóa Âu Tây đến tận thôn xã,
một mặt nó có tác dụng cải biến đời sống nông dân theo hướng văn minh hóa, mặt khác lại làm

tha hóa dữ dội những giá trị truyền thống gắn với cha ông ta từ bao đời nay. Về phía cách mạng,
cuộc sống kháng chiến đòi hỏi phải tập trung hết vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc cho nên thời
kỳ này không có điều kiện chăm sóc, vun đắp cho đời sống văn hóa của dân tộc; nhưng chính
văn hóa dân tộc là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho sự nghiệp kháng chiến.
Sau khi Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, người Đồng Nai được bắt đầu
lại cuộc sống yên bình với niềm tin và sinh hoạt truyền thống. Nhưng, ở những năm đầu của
thời kỳ độc lập, tự do, mọi người phải dồn tâm sức cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh,
chống đói nghèo nên đời sống văn hóa dân tộc phải nhường bước cho đời sống cơm áo. Vả lại,
cơ chế quan liêu và kiểu tư duy máy móc đã gạt sinh hoạt văn hóa cổ truyền ra khỏi hệ văn hóa
chính thống trong một thời gian khá lâu khiến cho đời sống tinh thần của một số Đồng lương
dân có khoảng trống không có gì bù đắp. Đến thời kỳ đổi mới từ năm l986 đến nay, đời sống
vật chất của nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hóa dân tộc được Nhà nước bảo hộ có cơ hội
nở hoa. Tín ngưỡng dân gian cổ truyền còn trong lòng nhưng tri thức về nó đã bị rơi rụng hoặc
tha hóa khiến cho sinh hoạt văn hóa cổ truyền được phục hồi một cách bề bộn, vàng thau lẫn
lộn qua đó kẻ buôn thần bán thánh có cơ hội gieo rắc mê tín, dị đoan để mưu lợi riêng tư.
Trong 39 dân tộc chung sống ở Đồng Nai, người Việt chiếm đa số với tỉ lệ hơn 90% dân
số, tiếp đó là người Hoa, Nùng, Châu Ro, Tày, Mường, Khmer, Chăm, Dao, Mạ, Xtiêng…với
số dân từ l.000 đến 10.000 người (các dân tộc khác dưới l.000 dân); người Châu Ro, Mạ, Xtiêng
được xem là cư dân bản địa; các dân tộc khác kể cả người Việt xuất hiện sau do các đợt chuyển
cư khác nhau. Quá trình hình thành cộng đồng dân tộc ở Đồng Nai thực chất là quá trình hợp
cư bởi các đợt di dân qua các thời kỳ. Lớp người Việt đáng kể có mặt sớm nhất ở Đồng Nai có
lẽ là lớp người di cư khai hoang thời các Chúa Nguyễn. Theo Lịch triều hiến chương loại chí
của Phan Huy Chú, Chúa Nguyễn Phước Châu (l675-1725) sai tướng mở đất phương Nam, lấy
đất Đồng Nai là chỗ đất tốt đặt làm phủ, lập ra hai dinh Trấn Biên và Phiên Trấn; mở đất nghìn
dặm, thu được hơn 4 vạn hộ. Chúa mới cho “chiêu mộ những người có vật lực ở Điện Bàn,
Quảng Nghĩa, Quy Nhơn thuộc Quảng nam di cư vào đấy. Họ chặt cây, vỡ đất hoang thành ra
bằng phẳng, đất tốt nước nhiều, tùy sức dân ai làm bao nhiêu thì làm”.
Năm 1679, tập đoàn Trần Thượng Xuyên lánh nạn Mãn Thanh được Chúa Nguyễn cho cư
trú ở Bàng Lân (Biên Hòa) làm xuất hiện cộng đồng người Hoa giỏi buôn bán và nghề thủ
công, nhanh chóng hòa nhập với lớp người đến trước, khuếch trương thương mại, tạo nên Nông
Nại Đại Phố sầm uất, giao dịch rộng với thuyền nhân trong và ngoài nước.

Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp mộ phu đưa hàng chục ngàn lao động vào các đồn điền ở
Đồng Nam bộ; Đồng Nai lại tiếp nhận lớp người Việt di cư thuộc dạng nghèo khó gốc đồng
bằng Bắc bộ vào sinh sống chủ yếu ở các đồn điền cao su thuộc Xuân Lộc, Long Thành, Định
Quán hiện nay. Lớp người này thất vọng vì cuộc sống không như hứa hẹn ban đầu, khổ thân vì
chế độ hà khắc, bóc lột của chủ sở cho nên dễ dàng đến với cách mạng, thường trở thành nòng
cốt trong các phong trào cách mạng.
Năm 1954 - l955, một đợt di dân quan trọng khác do Mỹ - Diệm tổ chức đưa nhiều vạn
giáo dân Thiên chúa giáo vào Đồng Nai, phân bố tạo thành vành đai phía Đồng - Nam Sài Gòn
hình thành các giáo xứ dọc theo quốc lộ 1, quốc lộ 51, lộ 20 thuộc địa bàn các huyện Xuân Lộc,
Long Khánh, Thống Nhất, Lòng Thành…Nhóm dân này chủ yếu gốc đồng bằng Bắc bộ, sống
quần cư theo giáo đoàn, giỏi nghề nông và nhiều nghề thủ công, rất sùng đạo nhưng cũng rất có
ý thức giữ gìn tập tục của quê cha đất tổ.
Đồng Nai là nhịp cầu nối mạch giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các hệ Nam Trường Sơn,
Trung bộ và “khách biển Đông”. Cách Gia Định - Sài Gòn chỉ một mái chèo hoặc một buổi bộ
hành; Đồng Nai cũng là nhân mối trong quan hệ tương tác giữa các vùng dân cư nông nghiệp
phía Đồng Nam với trung tâm chính trị - kinh tế - khoa học - văn hóa bậc nhất ở Nam bộ, Đồng
Nai lại được tận hưởng ưu đãi của thiên nhiên miền nhiệt đới: Cơ cấu quỹ đất phong phú thích
hợp với các 1oại cây trồng có giá trị kinh tế cao, khí hậu ôn hòa, rõ rệt hai mùa mưa nắng, ít có
lốc và bão; tài nguyên giàu tiềm năng cho phát triển công nghiệp; hệ thống rừng tự nhiên dồi
dào giá trị sinh thái; hệ thống sông nước giàu tiềm lực thủy năng rất tiện lợi cho giao thông
cũng như tưới tiêu nông nghiệp; các loại hình kinh tế công nông - lâm - ngư nghiệp đều phát
triển thuận lợi; sản vật địa phương dồi dào, phong phú. Chính vì vậy mà Đồng Nai là địa bàn
hấp dẫn của lưu dân tứ xứ, luôn là vùng kinh tế trọng điểm của các thể chế và là nơi giao lưu,
dung hợp, tiếp biến của nhiều dòng văn hóa.
2 Đặc điểm về kinh tế- xã hội:
Trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay, Đồng Nai là một trong những
tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc
độ phát triển rất cao đang từng ngày từng giờ tỏa bóng lên cuộc sống còn nặng duyên nợ với
nền văn hóa nông nghiệp của địa phương. Cơ cấu kinh tế ở địa phương đang chuyển dịch theo
hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong đó tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh đến
“chóng mặt” (giai đoạn 199l - 1995 tăng bình quân trên địa bàn mỗi năm 32,3%); năm 1998,
sản xuất công nghiệp tăng 15,8% so với năm l997. Cùng với Khu công nghiệp Biên Hòa l đã

nâng cấp, thêm 9 khu công nghiệp mới được qui hoạch, thu hút 240 dự án được cấp phép với
vốn đầu tư 4,3 tỉ USD giải quyết việc làm cho 60.000 lao động (25). Đời sống xã hội được cải
thiện rõ nét, mức thu nhập bình quân đầu người nâng từ 283 USD năm 1990 lên 446 USD năm
1995, đạt 582 USD năm 1997, và năm 1998 tăng thêm 9,2%; 100% xã, phường trong tỉnh đã có
đường giao thông và kéo điện hạ thế đến khu trung tâm, 100% phường, xã hoàn thành kế hoạch
xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. Cuộc sống vật chất được nâng lên một bước quan trọng nhưng
đời sống tinh thần vẫn còn nhiều biến động. Kinh tế - xã hội có giàu lên, nhiều phương tiện kỹ
thuật hiện đại hơn nhưng nền tảng tinh thần vẫn chưa vững chắc, xã hội bị phân hóa sâu sắc
giữa: giàu - nghèo, thành thị - nông thôn, vọng ngoại - hướng nội, lớp già - thế hệ trẻ, tân thời cổ truyền… Những đặc điểm này tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa - xã hội của cư dân
Đồng Nai. Kinh tế phát triển trong điều kiện thuận lợi khiến xã hội Đồng Nai được tổ chức, cơ
cấu theo hướng thoáng mở, kết tinh và hội nhập nhiều nhân tố mới, nhạy bén với khoa học, tiếp
thu kỹ thuật nhanh và cũng nhanh biến đổi làm cho việc giữ gìn những giá trị tinh thần truyền
thống và việc cách tân đời sống xã hội luôn trong trạng thái xung động đòi hỏi phải được nghiên
cứu và có giải pháp thích ứng.
3 Quá trình hình thành và phát triển:
Cột mốc đánh dấu lịch sử hành chính của Đồng Nai thường được nhắc đến là năm 1698,
khi chúa Nguyễn Phước Châu sai chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý, ổn định xã hội ở
phương Nam, lập sổ bộ, đặt đất Đồng Nai - Gia Định thuộc phủ Gia Định, gồm 2 huyện: Tân
Bình (lập dinh Phiên Trấn) và Phước Long (lập dinh Biên Trấn). Lúc ấy, huyện Phước Long là
vùng đất phía Đồng sông Sài Gòn bao gồm tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu và một phần Bình Thuận hiện nay. Theo Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài
Đức, đầu thế kỷ XIX, trấn Biên Hòa gồm l phủ, 4 huyện, 8 tổng, 310 xã (thôn, phường); biên
giới nối dài đến Cần Giờ, Vũng Tàu, bao gồm phần đất phía bờ Bắc sông Sài Gòn, phía Đồng
giáp biển, phía Tây giáp sơn man.
Sau hòa ước Nhâm Tuất (l862), Biên Hòa cùng với Gia Định, Định Tường trở thành
nhượng địa thuộc Pháp; thực dân Pháp nhiều lần thay đổi đơn vị hành chính vì mục tiêu quân sự
và khai thác thuộc địa, đến cuối năm l899 mới tạm ổn định với các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ
Dầu Một, Đồng Nai Thượng được thành lập từ địa bàn tỉnh Biên Hòa cũ. Trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp, chống Mỹ, địa giới hành chính Đồng Nai còn bị thay đổi nhiều lần theo ý đồ
quân sự của cả hai bên. Đến năm 1976, đất nước thống nhất, Chính phủ cách mạng quyết định
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thành lập tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy. Từ
năm 1978 đến nay, thêm nhiều lần điều chỉnh đơn vị hành chính nữa, đến năm 1995 tỉnh Đồng
Nai mới được ổn định như hiện nay
Việc thay đổi địa giới hành chính nhiều lần như thế chứng tỏ mảnh đất Đồng Nai luôn
được các nhà cầm quyền chú trọng điều chỉnh bộ máy hoạt động ở đây theo mục đích chính trị
của mình; điều ấy gây phức tạp, tác động sâu sắc vào sinh hoạt xã hội của người dân địa
phương. Tuy nhiên, đơn vị hành chính nhiều lần thay đổi nhưng chỉ thay đổi ở bộ máy cầm
quyền; cơ sở kinh tế, văn hóa ở xã thôn vẫn không bị xáo trộn; đời sống tinh thần nói chung,
sinh hoạt văn hóa dân tộc của nhân dân vùng đất Đồng Nai nói riêng không bị chia cắt hoặc lệ
thuộc vào địa giới hành chính.
Mặt khác, lịch sử hình thành Đồng Nai in đậm đặc điểm: Khai phá gian khổ và chiến tranh
tang tóc liên tục. Theo Lê Quí Đôn miêu tả trong Phủ biên tạp lục (1776), đất Đồng Nai thời
ấy còn là rừng rậm hoang vu, ngòi lạch như mắc cửi, không tiện đi bộ. Tâm trạng của những
người đi khai phá, buôn bán từ buổi đầu đến đây còn in dấu trong ca dao:
Đến đây xứ sở lạ lùng
Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh
Đi ra sợ đỉa cắn chưn
Xuống sông sấu ních, lên rừng cọp tha
Đất mới trù phú; phì nhiêu nhưng không phải dễ dàng cho người sinh sống. Các truyện kể
về cọp, sấu, rắn…phổ biến khắp Nam bộ cho thấy quá trình khai phá của con người ở đây cực
kỳ gian khổ với xứ lạ, thú dữ, chướng khí, rừng thiêng. Lần nữa, gần như khi khai phá bất cứ
vùng nào trên địa bàn, đều thấy có dấu vết của người bản địa xưa. Bí ẩn của dấu vết người xưa
cộng với uy thế của thiên nhiên tạo thành thế lực siêu nhiên áp đảo tinh thần người khai phá
khiến họ vừa phải nỗ lực lao động vừa phải ứng xử bằng cách nạp vào tâm linh những niềm tin
thần thánh gắn với vùng đất mới.
Trong khi quá trình khai phá dẫn dắt con người đến cuộc sống quần tụ thì chiến sự đưa đến
tình trạng ly tán. Từ khi được “khai sinh” về hành chính, gần như không có thế kỷ nào không
có chiến sự. Gần 100 năm thống trị, thực dân Pháp đã tạo sự phân hóa sâu sắc đời sống văn hóa
tinh thần của nhân dân Việt Nam nói chung và người Đồng Nai nói riêng. Khi thực hiện tiêu thổ
kháng chiến, đến lượt người Đồng Nai bóp bụng tự hủy nhà cửa, cơ sở văn hóa, tín ngưỡng của
mình để phục vụ đại sự.

Liền theo là 20 năm kháng chiến chống Mỹ. Kỹ thuật hiện đại và chiến luợc Mỹ hóa của
Mỹ cùng với “di sản” của thực dân Pháp trước đó đã gieo cấy văn hóa Âu Tây đến tận thôn xã,
một mặt nó có tác dụng cải biến đời sống nông dân theo hướng văn minh hóa, mặt khác lại làm
tha hóa dữ dội những giá trị truyền thống gắn với cha ông ta từ bao đời nay. Về phía cách mạng,
cuộc sống kháng chiến đòi hỏi phải tập trung hết vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc cho nên thời
kỳ này không có điều kiện chăm sóc, vun đắp cho đời sống văn hóa của dân tộc; nhưng chính
văn hóa dân tộc là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho sự nghiệp kháng chiến.
Sau khi Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, người Đồng Nai được bắt đầu
lại cuộc sống yên bình với niềm tin và sinh hoạt truyền thống. Nhưng, ở những năm đầu của
thời kỳ độc lập, tự do, mọi người phải dồn tâm sức cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh,
chống đói nghèo nên đời sống văn hóa dân tộc phải nhường bước cho đời sống cơm áo. Vả lại,
cơ chế quan liêu và kiểu tư duy máy móc đã gạt sinh hoạt văn hóa cổ truyền ra khỏi hệ văn hóa
chính thống trong một thời gian khá lâu khiến cho đời sống tinh thần của một số Đồng lương
dân có khoảng trống không có gì bù đắp. Đến thời kỳ đổi mới từ năm l986 đến nay, đời sống
vật chất của nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hóa dân tộc được Nhà nước bảo hộ có cơ hội
nở hoa. Tín ngưỡng dân gian cổ truyền còn trong lòng nhưng tri thức về nó đã bị rơi rụng hoặc
tha hóa khiến cho sinh hoạt văn hóa cổ truyền được phục hồi một cách bề bộn, vàng thau lẫn
lộn qua đó kẻ buôn thần bán thánh có cơ hội gieo rắc mê tín, dị đoan để mưu lợi riêng tư.
Trong 39 dân tộc chung sống ở Đồng Nai, người Việt chiếm đa số với tỉ lệ hơn 90% dân
số, tiếp đó là người Hoa, Nùng, Châu Ro, Tày, Mường, Khmer, Chăm, Dao, Mạ, Xtiêng…với
số dân từ l.000 đến 10.000 người (các dân tộc khác dưới l.000 dân); người Châu Ro, Mạ, Xtiêng
được xem là cư dân bản địa; các dân tộc khác kể cả người Việt xuất hiện sau do các đợt chuyển
cư khác nhau. Quá trình hình thành cộng đồng dân tộc ở Đồng Nai thực chất là quá trình hợp
cư bởi các đợt di dân qua các thời kỳ. Lớp người Việt đáng kể có mặt sớm nhất ở Đồng Nai có
lẽ là lớp người di cư khai hoang thời các Chúa Nguyễn. Theo Lịch triều hiến chương loại chí
của Phan Huy Chú, Chúa Nguyễn Phước Châu (l675-1725) sai tướng mở đất phương Nam, lấy
đất Đồng Nai là chỗ đất tốt đặt làm phủ, lập ra hai dinh Trấn Biên và Phiên Trấn; mở đất nghìn
dặm, thu được hơn 4 vạn hộ. Chúa mới cho “chiêu mộ những người có vật lực ở Điện Bàn,
Quảng Nghĩa, Quy Nhơn thuộc Quảng nam di cư vào đấy. Họ chặt cây, vỡ đất hoang thành ra
bằng phẳng, đất tốt nước nhiều, tùy sức dân ai làm bao nhiêu thì làm”.
Năm 1679, tập đoàn Trần Thượng Xuyên lánh nạn Mãn Thanh được Chúa Nguyễn cho cư
trú ở Bàng Lân (Biên Hòa) làm xuất hiện cộng đồng người Hoa giỏi buôn bán và nghề thủ

công, nhanh chóng hòa nhập với lớp người đến trước, khuếch trương thương mại, tạo nên Nông
Nại Đại Phố sầm uất, giao dịch rộng với thuyền nhân trong và ngoài nước.
Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp mộ phu đưa hàng chục ngàn lao động vào các đồn điền ở
Đồng Nam bộ; Đồng Nai lại tiếp nhận lớp người Việt di cư thuộc dạng nghèo khó gốc đồng
bằng Bắc bộ vào sinh sống chủ yếu ở các đồn điền cao su thuộc Xuân Lộc, Long Thành, Định
Quán hiện nay. Lớp người này thất vọng vì cuộc sống không như hứa hẹn ban đầu, khổ thân vì
chế độ hà khắc, bóc lột của chủ sở cho nên dễ dàng đến với cách mạng, thường trở thành nòng
cốt trong các phong trào cách mạng.
Năm 1954 - l955, một đợt di dân quan trọng khác do Mỹ - Diệm tổ chức đưa nhiều vạn
giáo dân Thiên chúa giáo vào Đồng Nai, phân bố tạo thành vành đai phía Đồng - Nam Sài Gòn
hình thành các giáo xứ dọc theo quốc lộ 1, quốc lộ 51, lộ 20 thuộc địa bàn các huyện Xuân Lộc,
Long Khánh, Thống Nhất, Lòng Thành…Nhóm dân này chủ yếu gốc đồng bằng Bắc bộ, sống
quần cư theo giáo đoàn, giỏi nghề nông và nhiều nghề thủ công, rất sùng đạo nhưng cũng rất có
ý thức giữ gìn tập tục của quê cha đất tổ.
Sau ngày thống nhất đất nước 1975, cán bộ miền Nam “hồi kết” và cán bộ miền Bắc tăng
cường cho Nam bộ mang theo gia quyến làm tăng thêm lớp người Việt gốc Bắc ở Đồng Nai.
Đất lành chim đậu, đất Đồng Nai phì nhiêu, dễ làm ăn cho nên có sức thu hút các cuộc chuyển
cư của người Việt ở mọi miền đất nước (có cả một số đồng bào dân tộc miền núi Bắc bộ và
Trung bộ) vào khai phá, sinh sống ở các huyện trung du Đồng Nai khiến nhân khẩu ở Đồng Nai
tăng cơ học đột biến đến mức không kiểm soát được. Hiện ở Đồng Nai có mặt cư dân Việt có
nguồn gốc khắp 61 tỉnh, thành trong cả nước. Trong khi địa giới hành chính thu hẹp từ 11.044
km2 (năm 1936) còn 53% (năm 1996) thì hiện nay dân số đã tăng vọt gấp 16,5 lần con số
129.000 dân của năm 1921.
Những cuộc di dân như thế, cho thấy người Việt ở Đồng Nai gắn bó với mảnh đất này
chưa lâu; từ xứ sở thuộc nhiều vùng khác nhau, với lý do chuyển cư không giống nhau, họ sống
hòa nhập, nương tựa, kế thừa và học tập nhau trong cuộc sống tha hương trên vùng đất mới.
Người miền Trung, miền Bắc vào Đồng Nai mang theo tổ tiên, thần thánh, phong tục tập quán
của quê mình; đến vùng đất mới tiếp nhận tín ngưỡng bản địa, giao tiếp với người Hoa và chịu
tác động của các nhân tố Âu hóa khiến cho đời sống văn hóa của họ lung ling nhiều màu sắc,
vừa phải thích ứng để dung hợp nhiều yếu tố mới vừa phải cố kết để giữ gìn bản sắc cội nguồn.
Chính tính chất hợp cư từ nhiều dân tộc, nhiều đợt di dân với mục đích và lý do khác nhau đã
hình thành sắc thái của Đồng Nai trong sinh hoạt văn hóa từ xưa đến nay.

Quá trình hình thành dân cư khiến cho làng xã ở Đồng Nai có khác với làng ở Bắc bộ.
Làng ở Đồng Nai là làng khai phá, phân bố theo tuyến sông nước, tuyến lộ giao thông và tỏa
rộng ở các vùng cao ráo gắn với nhiều hệ sinh thái: Sông nước, vườn ruộng, núi rừng; không
khép kín trong lũy tre làng, tổ chức hành chính – xã hội đơn giản, không phân biệt ngụ cư, dễ
tiếp nhận thành viên mới và cũng dễ thay đổi cơ cấu. Trong mỗi làng thường có nhiều họ khác
nhau; nhiều người ngoài làng tới cùng khai phá, phụ canh, làng trở nên cởi mở, đỡ bảo thủ, và
càng dễ canh tân nhờ những cuộc hôn nhân khác họ cũng như các quan hệ giao lưu thường trực.
Theo GS Nguyễn Đình Đầu, địa bộ Biên Hòa lập năm 1836 cho thấy, ở thôn Bình Phú Trung,
trong 81 chủ điền có 12 họ khác nhau. Khảo sát 100 hộ ở xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) và
phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa) cũng thấy: Phường Tân Tiến có 17 họ, họ Nguyễn là nhiếu
nhất, chỉ với 49,4%; xã Phú Hội có 16 họ, cũng họ Nguyễn là nhiều nhất với 37,4%. Đặc biệt, ở
xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) có cả thảy 75 họ. Và ở mỗi làng như thế, cơ cấu người Việt có
nguồn gốc khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam; trong đó, người gốc tại chỗ từ 3 thế hệ trở lại đây
không hơn 78%.
Những đặc điểm nêu trên của làng xã ở Đồng Nai là cơ sở hiện thực tạo cho đời sống văn
hóa của con người ở đây đặc tính cởi mở, đa hệ, hỗn dung, dễ thâm nhập những nhân tố mới
nhưng khó phai mờ những yếu tố cội nguồn.
4. Những đặc điểm về văn hóa
Có thể nói, văn hóa ở Đồng Nai là sự hòa nhập, đan xen, chồng chất, kết tinh bởi nhiều
dòng văn hóa, nhiều nền văn hóa thích ứng với diều kiện của vùng đất mới. Dòng văn hóa bản
địa của người Chăm, Mạ, Khmer, Stiêng, Châu Ro… còn lấp lánh trong quan hệ giao lưu với
người Việt hiện nay. Dòng văn hóa Trung bộ, Bắc bộ - tài sản tinh thần người Việt mang theo
vẫn liền mạch trong huyết quản, nhưng đến vùng đất mới đã có bước chuyển đổi cho phù hợp
với quan hệ và tâm trạng mới. Có thể tìm thấy điều này trong những truyện kể, câu ca có lai lịch
“ở ngoải” nhưng được tô điểm thêm những dáng nét mới: ngang tàng, phóng khoáng, táo bạo
của con người ở xứ sở mới. Nếu ở miền Trung người ta thường ngó lên đỉnh núi Thiên Thai nảy
sinh cảm xúc trong câu chữ kín đáo thì ở Đồng Nai cũng chuyện “ngó lên” mà tình ý mạnh bạo,
bộc trực:
Ngó lên Bình Điện thấy miệng em cười
Tơ duyên muốn kết sợ người đã có đôi.
Ngó lên Châu Thới có đám mây bạch

Ngó xuống Rạch Cát thấy con cá trạch đỏ đuôi,
Nước cháy xuôi con cá buôi lội ngược
Anh mãng thương nàng có được hay không ?
Người Việt tha hương ở vùng đất mới dễ kiếm sống nhưng khó thiết lập những quan hệ
bền chặt cho nên rất trân trọng tình cảm “đồng cảnh ngộ”, nhiều lúc nó thiêng liêng hơn quan
hệ họ hàng. Trong nếp sống thường ngày: nồi cơm luôn đầy sẵn lòng đãi khách, lu nước ngọt
luôn trong lành và sẵn gáo dừa ở đầu bến hoặc ven đường, kiến trúc nhà ở luôn sẵn chỗ cho
người lỡ bước, kiểu nhà bè có sự tích gắn với Thủ Huồng... đó là những sinh hoạt văn hóa mở
“lòng” đối với người đồng cảnh ngộ. Có câu hát quen thuộc gói trọn tâm tình, tính cách của
người Đồng Nai hiếu khách:
Rồng Chầu ngoài Huế
Ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người xa xứ lạc loài tới đây.
Tới đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây thì về.
Chính những dòng cảm xúc “đồng cảnh ngộ” ấy mà người Việt, người Hoa chung nỗi
niềm xa xứ dễ hội nhập với nhau. Tổ tiên, thần thánh, niềm tin của người Hoa gốc Phước Kiến,
Quảng Châu cùng một hệ nông nghiệp nên thâm nhập vào thần điện người Việt khá dễ dàng, và
ngược lại. Ngay cả trong sinh hoạt tôn giáo cũng vậy. Các tôn giáo? Thiên Chúa giáo, Phật
giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đã có cơ sở sinh hoạt “hòa bình” trên mảnh đất Đồng Nai. Đồng Nai là
trung tâm Thiên Chúa giáo ở Nam bộ với số giáo dân chiếm 32,4% dân số của tỉnh và 12% tín
đồ Thiên Chúa giáo cả nước, có đủ 55 dòng tu ở 28 giáo xứ và 28 nhà nguyện, họ lẻ. 115/163
xã, phường có giáo dân chung sống yên lành cùng đồng bào các tôn giáo khác. Lịch sử hình
thành các cộng đồng giáo dân ở Đồng Nai không thuần nhất, giáo dân thời Nguyễn, thời mộ
phu có cung cách khác giáo dân thời di cư 1954 - 1955. Nhưng tất thảy đều có quan hệ nhân
nghĩa với nhau, với tín đồ Phật giáo và người không tôn giáo; phần lớn đều có thờ, giỗ ông bà,
cha mẹ; thậm chí giáo dân vùng Tam Hiệp còn lập đền thờ cúng Quốc tổ Hùng Vương. Có thể
nói, sinh hoạt giáo hội Thiên Chúa ở Đồng Nai cởi mở, chan hòa với dân gian, tính tích cực xã
hội cao, tiếp cận nhạy bén với khoa học và thời cuộc; ít nhất nhận xét này đã được ủy ban Các
vấn đề xã hội Quốc hội khóa VIII thừa nhận khi nghiên cứu Thiên chúa giáo ở Đồng Nai năm

1992.
Sinh hoạt của Phật giáo cũng tương tự. Đồng Nai hơn có khoảng 19.05% phật tử, hơn 400
cơ sở chùa, thất, tịnh xá với đủ các hệ phái lớn ở Việt Nam. Phật giáo thâm nhập vào Đồng Nai
khá sớm, bám rễ trong đời sống tinh thần của người Việt, rất gần gủi và có quan hệ tương tác
với các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian.
Từ sau ngày thống nhất đất nước, Nhà nước thiết lập ở Đồng Nai thiết chế văn hóa mới,
hiện có 9 trung tâm Văn hóa - Thông tin ở tỉnh huyện, 1 thư viện tỉnh, 16 thư viện - phòng đọc
sách huyện, xã với hơn 50 vạn bản sách, 1 nhà bảo tàng với hơn 14.000 hiện vật, 1 nhà xuất bản
tổng hợp với l.500 đầu sách/năm, 10 đội thông tin lưu động tỉnh huyện thường xuyên hoạt động,
2 đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ cơ sở 120 buổi/năm, 200 điểm chiếu với lượt băng hình
lưu hành 300 băng/ngày, khoảng 3.000 đầu máy trong dân, đài truyền hình tỉnh phủ sóng khắp
địa bàn và 4 kênh truyền hình khác được bắt sóng trực tiếp, 1 trường Văn hóa - Nghệ thuật hàng
năm đào tạo bồi dưỡng hơn 100 tài năng trẻ, 2 trường dân tộc nội trú dành cho con em các đồng
bào dân tộc; hệ thống trường sư phạm, trường dạy nghề, trường phổ thông chuyên công lập và
bán công được xây dựng và phân bố hợp lý...Với thiết chế văn hóa ấy, hàng năm Nhà nước chi
cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục hàng trăm tỉ đồng, huy động trong xã hội nhiều tỉ đồng khác;
nhưng ngần ấy vật lực và tiền của vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu văn hóa, giáo dục ngày càng cao,
đa dạng của nhân dân; và việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai vẫn còn
nhiều vấn đề bất cập.
Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa nêu trên cho thấy bản sắc văn hóa dân
tộc ở Đồng Nai hình thành từ sự hội nhập, chan hòa, kết tinh, chuyển hóa từ nhiều nhân tố,
nhiều hệ trong quá trình giao lưu văn hóa và vận động phát triển. Có thể nói, trong mối quan hệ
thống nhất với cái chung của quốc gia, dân tộc; bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai có nét đặc
sắc là: Khả năng giao lưu kết tinh văn hóa từ nhiều dòng, nhiều lớp, gìn giữ được yếu tố cốt lõi
của cội nguồn, tiếp thu nhanh tinh hoa văn hóa của nhân loại, năng lực ứng xử nhạy bén, dễ
thích ứng với cái mới, ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật, năng động linh hoạt trong phát triển,
phóng khoáng trong cư xử, khoan dung, rộng mở trong sinh hoạt xã hội; mà cũng rất nhanh
biến đối, nhanh bị thâm nhập bởi những nhân tố có hại cho bản sắc văn hóa dân tộc.
II. Thành tựu và hạn chế.
1.Thành tựu:
Tổng kết nhiệm kỳ 1991 - 1995, Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần VI đánh giá:
“Các cuộc vận động nếp sống văn minh, gia đình văn hóa giữ gìn bản sắc và truyền thống dân

tộc tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được một số kốt quả ban đầu” Đánh giá ngắn gọn ấy chưa có
điều kiện để hiểu đầy đủ những thành tựu từ nhiều mặt của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc ở Đồng Nai trong nhiều năm qua. Nghị quyết của Tỉnh ủy về chương trình hành
động Nghị quyết Trung ương 5 nêu rõ hơn, đánh giá thành tựu cụ thể ở các mặt: Tư tưởng, đạo
đức và lối sống; sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; văn học nghệ
thuật; thông tin đại chúng; giao lưu văn hóa với nước ngoài; hệ thống thể chế văn hóa; trong đó,
nhấn mạnh: “Phong cách của đời sống công nghiệp, văn hóa giao tiếp từng bước được hình
thành và phát triển cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Những nét đặc sắc của văn
hóa các dân tộc và những mặt tích cực của đạo đức tôn giáo như. Bình đẳng, bác ái, hướng
thiện được khơi dậy và phát huy đã góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa của dân tộc nói
chung và ở tỉnh nói riêng”.
- Về nhận thức, những quan điểm cơ bản và định hướng lớn của Đảng về xây dụng nền văn
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được BCH Tỉnh ủy quán triệt trong Nghị quyết chuyên
đề về công tác xã hội số 21/NQ- BCHTU, và Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) đã triển khai đến các cấp ủy Đảng, các cán bộ,
công nhân viên chức trong tỉnh qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn và đã tuyên truyền phổ
cập trong nhân dân qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Ý tưởng bảo tồn bản sắc văn
hóa dân tộc vốn như đòng mạch ngầm chảy trong nhân dân, khi tiếp nhận tư tưởng, định hướng
của Đảng được khơi dòng, khởi sắc trở thành tình cảm tự nhiên thường trực ở công chúng. Các
biện pháp và chương trình cụ thể về gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc nếu có sẽ dễ dàng đâm
chồi nảy lộc trên nền tảng nhận thức thông suốt ấy
- Yêu nước là hiện tượng biểu hiện tập trung bản sắc văn hóa dân tộc. Trước đây lòng yêu
nước thể hiện phổ biến trong kiểu hành vi hy sinh tài sản và tính mạng cho sự nghiệp kháng
chiến chống ngoại xâm. Hiện nay, người Đồng Nai cùng toàn dân biểu lộ lòng yêu nước của
mình qua việc nỗ lực lao động để làm giàu, làm giàu cho mình và cho sự phồn vinh của đất
nước. Người Đồng Nai làm ăn giỏi, đóng góp lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh
nhà. Tổng sản phẩm xã hội tăng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 1997 tăng gần gấp đôi
so với 7 năm trước. Thành quả đó kết tinh tâm sức của hơn hai triệu trái tim yêu nước. Người
Đồng Nai rất giỏi làm ăn, nhạy bén với việc làm giàu. Tuyệt đại đa số làm giàu chính đáng; nếp
sống giàu có không đối lập hoặc tách rời sự sống của người nghèo; việc vận động xây dựng hạ
tầng, phát triển xã hội, công tác từ thiện, công ích, phúc lợi... đối với lớp người giàu không khó
bởi ở họ thường trực một tấm lòng đầy trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo số liệu của Sở LĐ
- TBXH, năm 1993 có 18,5% hộ gia đình nghèo, đói; qua 4 năm thực hiện chương trình xóa đói

giảm nghèo, đã huy động 78,267 tỉ đồng từ nhiều nguồn, trong đó 23,771 tỉ vận động xã hội;
giảm 42.429 hộ nghèo và cơ bản chấm dứt hộ đói. Đó là kết quả của tấm lòng “lá lành đùm lá
rách”. Trước đây, giàu có là hình ảnh gín liền với cái xấu, cái ác; hiện nay, làm giàu chính đáng
được xem là động lực của phát triển và là một kiểu thể hiện lòng yêu nước mang đậm bản sắc
dân tộc.
- Lòng yêu nước đã trở thành hạt nhân cố kết mọi thành viên của xã hội xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân; trước đây, đoàn kết vững mạnh trên mặt trận chiến đấu; hiện nay, tập trung
vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
văn minh. Cộng đồng dân tộc ở Đồng Nai hợp thành do nhiều đợt chuyển cư ở các thời kỳ khác
nhau, mục đích khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo cũng khác nhau nhưng tất thảy đều chung sống
“đầm ấm” với nhau ở Đồng Nai như trăm sông hội về một bể. Người Đồng Nai gần như không
chịu sống “lẻ loi”, gần 50% dân số đều tham gia tổ chức hội, đoàn thể. Ngoài 5 tổ chức chính
trị (thanh niên, công nhân, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân) ở Đồng Nai còn 15 tổ chức hội
nghề nghiệp, văn hóa khác, đăng ký hoạt động ở cấp tỉnh. Các hội này phát triển đến cơ sở,
chương trình hoạt động phong phú, tập hợp hội viên xung quanh các hoạt động nghề nghiệp,
công ích, từ thiện xã hội, có tác dụng kết chuỗi cuộc sống của cá nhân xung quanh các hoạt
động xã hội vì lợi ích chung của tập thể. Tổ chức chân rết của từng hội tạo thành khối đoàn kết
trong Mặt trận Tổ Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngay cả hoạt động của tôn giáo, các tôn
giáo lớn: Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Cao Đài cũng có “mặt trận” sinh hoạt chung là tính tích
cực xã hội và công tác từ thiện ở Đồng Nai, khi cần có việc huy động lực lượng toàn xã hội,
Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Cao Đài... đều góp mặt, thường “chung một bàn” để nghị sự. Sắc
áo khác nhau nhưng thảy đều cùng một tấm lòng: Vì hạnh phúc của con người (không kể những
kẻ lợi dụng tôn giáo mưu sự vì lợi ích riêng
- Do truyền thống đoàn kết được phát huy và có tổ chức, người Đồng Nai gồm các thành
phần tôn giáo tín ngưỡng, nguồn gốc khác nhau sống hòa nhập gắn bó với nhau thành một khối
bền chặt; phản ứng nhạy bén với mọi sự thâm nhập phá hại từ bên ngoài. Cho nên, các âm mưu,
tổ chức, tài liệu tuyên truyền có nguy cơ tổn hại an ninh, trật tự xã hội đều bị công chúng phát
hiện và cùng Nhà nước loại trừ. Dựa vào khối đoàn kết toàn dân chặt chẽ, các phong trào quần
chúng như phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, thiếu niên
nhi đồng; đền ơn đáp nghĩa... đều được phát động thuận lợi và gặt hái kết quả tốt đẹp. Truyền
thống đoàn kết của dân tộc thể hiện ở Đồng Nai mang màu sắc của những tấm lòng hào hiệp,
rộng mở, tương trợ, giúp đỡ nhau một cách vô tư, phóng khoáng. Nét đẹp trong cách ứng xử
“thương người xa xứ” của người xưa vẫn luôn luôn tươi mới trong cuộc sống thời nay. Người

giàu ở Đồng Nai không hẹp hòi, người nghèo sống với nhau tình nghĩa, lá lành đùm lá rách; các
cơ quan, ban ngành, tổ chức đều có chương trình tương trợ xã hội... Cho nên, công tác xã hội ở
Đồng Nai luôn phong phú và đạt hiệu quả lớn. Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được khởi xướng
khá sớm, liên tục từ 20 năm nay, nhiều hình thức phong phú, chan chứa tấm lòng của trẻ em,
phụ nữ, thanh niên, người già. Hơn 12 nghìn gia đình thương binh liệt sĩ được sự trợ giúp trong
tâm sức của cộng đồng (ngoài chính sách Nhà nước) dưới các hình thức: nhà tình nghĩa, sổ tiết
kiệm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, áo lụa tặng bà...100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn
sống sớm được phụng dưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần; danh sách hỗ trợ đồng bào nạn lụt
hàng năm đủ các thành phần: công nhân, nông dân, cán bộ, người lao động bình thường; người
già, trẻ em; người giàu, kẻ nghèo. Sự đóng góp bằng tiền, bằng hiện vật, bằng cả những đồ dùng
thiết thực gắn với sinh hoạt của mình. Tâm lý đóng góp rất thoải mái người đóng góp nhiều
không đắc chí, kẻ đóng góp ít không mặc cảm. Tấm lòng nhân ái và thói quen tương trợ lớn hơn
tất thảy. Ví dụ, việc vận động đóng góp tương trợ nhân dân Cu Ba, tỉnh Đồng Nai huy động hơn
2 tỷ Đồng, có phần đóng góp của “những chị bán cá”, “những anh khuân vác” không hiểu về
“chính trị”. Bởi vậy trong cuộc sống đời thường, những người, những gia đình bất hạnh không
bị cô đơn, thường nhận được sự trợ giúp thực lòng của cộng đồng. Ước tính, người Đồng Nai
thường sử dụng 30 - 40% thu nhập của mình chi cho công tác xã hội và quan hệ nhân nghĩa.
- Do giao lưu văn hóa rộng mở, nhạy bén với cái mới cho nên người Đồng Nai tiến quân
vào công cuộc đổi mới một cách “nhẹ nhõm”, luôn ở tuyến đầu của các cuộc cải cách. Nhiều
mô hình kinh tế, mô hình tổ chức xã hội đã được thí điểm đạt kết quả tốt tại đây. Bằng quan hệ
họ hàng, người Đồng Nai thường giữ mối quan hệ giao lưu trực tiếp với khắp các tỉnh thành
trong nước và nhiều nước khác cho nên cái mới, cái hay (và cả cái không hay) được gieo cấy
vào Đồng Nai rất sớm, rất nhanh. Nhờ vậy, những quan điểm mới, tiến bộ kỹ thuật mới thâm
nhập vào đời sống công chúng dễ dàng hơn nhiều nơi khác. Quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”
và tập quán đẻ nhiều, đẻ dày đeo đẳng người Việt Nam từ bao đời nay rất khó cho việc giảm
sinh; ở nhiều nơi khác vận động giảm sinh 0,01 % mỗi năm là chuyện gian nan. Tại Đồng Nai,
việc vận động mang ý nghĩa khoa học này được công chúng tiếp nhận nhanh chóng, đạt hiệu
quả cao; đã giảm tỷ lệ phát triển tự nhiên từ 2,45% năm 1990 xuống còn 1,97% năm 1996; và
năm 1998 còn 1,78%. Thiên Chúa giáo vốn rất “dị ứng” với việc giảm sinh nhân tạo, nhưng ở
Đồng Nai, nhiều xứ, nhiều vị chức sắc, giáo dân đã rất tích cực với cuộc vận động này bởi sớm
nhận ra ý nghĩa khoa học của nó có liên quan đến sự tiến bộ của giáo hội và cộng đồng. Sự nhạy
bén với tiếp bộ khoa học dễ nhận thấy nhất ở lĩnh vực sản xuất. Đất đai phì nhiêu, khí hậu thuận
lợi chưa đủ tạo ra nhịp độ tăng trưởng ở Đồng Nai. Quan trọng là ở khâu ứng dụng tiến bộ khoa

học. Mặt này, ở Đồng Nai rất khởi sắc. Nông dân Đồng Nai rất nhạy bén với giống mới, kỹ
thuật mới. Các giống bắp mới, lúa mới nhanh được tiếp nhận, tăng năng suất và sản lượng cây
trồng với tốc độ cao. Năm 1995 sản lượng bắp ở Đồng Nai đạt 250.570.000 tấn với năng suất
bình quân 39,2 tạ/ha, tăng gấp 4,5 lần sản lượng và 2,5 lần năng suất so với năm 1990. Cây lúa
cũng với nhịp độ tăng tưởng tương tự. Nguyên nhân chính là do đặc điểm người Đồng Nai nhạy
bén, ứng xử nhanh, thích ứng dễ dàng với giống mới, kỹ thuật mới. Đó là một đặc điểm thuộc
bản sắc dân tộc ở Đồng Nai. Năm 1994, ở huyện xảy ra sự cố rủi ro: 5.000 tấn bắp giống mới
DK888 trong chương trình thí điểm bị thối mầm. Công ty cung cấp giống lo ngại, Thủ tướng
Chính phủ cũng nóng ruột, sợ bà con nông dân vì lý do này quay lưng giã từ giống mới. Khi xử
lý vụ việc, chính công ty cung cấp giống nhận xét: Bà con nông dân huyện Xuân Lộc tự tin và
nhạy cảm, việc rủi ro nêu trên không làm giảm lòng tin vào giống mới, điều này khác hẳn với
nhiều nơi khác. Và kết quả, DK888 vẫn có chỗ đứng trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Xuân
Lộc góp phần nâng vụ mùa 1995 ở Xuân Lộc lên 88.289 tấn bắp, tăng gần gấp đôi năm trước.
Đặc điểm này rất quan trọng, có tác dụng thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ cơ
cấu nông nghiệp là chủ yếu sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; cải tạo vườn tạp;
thay giống mới, nâng năng suất lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong việc thực
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã khơi lại dòng
mạnh văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc vốn đã ngầm chảy trong đời sống tinh thần
của nhân dân. Thuần phong mỹ tục, tập quán cổ truyền được đánh thức. Tục thờ cúng ông bà
của người Việt Nam được duy trì liên tục, phổ quát trong các tầng lớp nhân dân ở Đồng Nai từ
thành thị đến nông thôn. Thời điểm tháng 8 năm 1996, khảo sát 281 hộ ở 6 xã, phường trong
tỉnh, nhận thấy người Đồng Nai thờ cúng ông bà rất thành kính, nghi thức và cách bài trí đơn
giản, ít rườm rà hơn xưa kia nhưng ý nghĩa sâu xa của nó không mất. Đó là nét văn hóa đẹp
trong truyền thống dân tộc, nó kết dính người với người trong tổ ấm gia đình, nối mạch các hộ
gia đình trong dòng họ, trong cộng đồng làng xã, tạo thành sức mạnh đoàn kết, bền vững từ tế
bào nhỏ nhất trong xã hội đến cộng đồng lớn đa sắc tộc. Tục thờ cúng ông bà khiến con người
Việt Nam hành động và suy nghĩ không phải cho riêng mình, luôn phải tính đến chuyện kế thừa
tổ tiên và không để di hại cho con cháu.
- Phong tục tập quán cổ truyền được duy trì ở Đồng Nai dưới nhiều màu sắc khác nhau,
dần dần đã tước bỏ những yếu tố huyễn hoặc, và nếu bóc đi lớp vỏ duy tâm vẫn tìm thấy trong
đó những hạt nhân “hợp lý” rất hữu ích cho việc xây dựng xã hội công bằng, văn minh, bác ái.
Một vòng đời người sống theo phong tục cổ truyền luôn được nâng đỡ trong vòng tay chăm sóc

của cộng đồng. Đời người được tính từ khi mới “thọ tha” cho đến ngày “mãn khó”. Tục dưỡng
thai và những kiêng kỵ trong sinh đẻ ngày càng khoa học hơn, lấp lánh ý tưởng “thai giáo” tức
là việc nuôi dạy con từ trong bụng mẹ mà ngày nay khoa học đang khuyến khích. Tục cưới cổ
truyền cũng giảm từ 6 lễ còn 2 lễ chính (hỏi và cưới), vẫn mang đậm ý nghĩa: hai họ và cộng
đồng chia sẻ niềm vui, trách nhiệm với một “tổ hợp” mới. Hạnh phúc riêng tư được cộng đồng
chăm lo càng trang trọng, chu đáo thì càng khó đổ vỡ. Điều này mang ý nghĩa xã hội đẹp hơn
kiểu đám cưới “hạch toán phong bì”, vốn tỷ lệ thuận với số vụ ly hôn. Tương tự, đám tang của
người Đồng Nai được thực hiện như là một hình thức “bảo hiểm về cái chết” cho đời sống tâm
linh. Những hủ tục phiền toái của lễ tang lối xưa: Hú vía, lăn đường, cướp quan tài, khóc mướn,
đánh động phá hoàng... đã giảm hẳn, còn lại là những nghi thức tình nghĩa: Viếng, đưa giỗ, cầu
siêu... thể hiện sự quan tâm của người còn lại với người “ra đi”. Ngày nay, mỗi đơn vị xã ấp,
làng ở nông thôn hay đô thị đều có tổ chức hội tang, hội bảo thọ, hội đình để lo việc tang cho
cộng đồng. Nghĩa cử này làm ấm lòng người già, đậm đà tình nghĩa làng xóm, khiến “người
chết” an lòng trước khi nhắm mắt, người sống nghĩ về cái chết thanh thản, nhẹ nhàng; mỗi
người đều có tình cảm thiêng liêng, ân nghĩa, gắn bó với quê hương, xứ sở. Trên nền tảng này,
nếu khéo vận động thì việc thực hiện Chỉ thị 27/BCT và Chỉ thị 14/TTg về thực hiện nếp sống
văn hóa trong lễ cưới, lễ tang ở địa bàn Đồng Nai dễ đi vào lòng dân.
- Một “vòng” trong năm cũng là một “vòng đời” nặng tình cảm của người Đồng Nai. Các
lễ tiết: Tết, rằm, vía ông, vía bà, mồng năm tháng năm, chạp mả, đón đưa ông Táo... khép kín từ
tháng Giêng đến tháng Chạp, xưa có nặng về lễ thức, nay thể hiện đơn giản hơn, vẫn mang ý
nghĩa của một đời sống tinh thần yêu chuộng thanh bình, chan hòa với tự nhiên, thủy chung với
điều thiện và cái đẹp. Khảo sát việc thờ cúng trong nhà của 281 hộ, ngoài ông bà là đối tượng
thờ cúng phổ biến, các hộ gia đình còn thờ cúng các vị thần độ mạng, thần thánh có nguồn gốc
tôn giáo. Nếu kể tên, danh sách đến hơn 15 vị như: Quan Công, Mẹ sanh Mẹ độ (nhiều vị),
Thần Tài, ông Địa, Tử vi, Quan Âm, Thích Ca, Thổ Công, Tiên Sư, Bát quái... mỗi nhà đều thờ
ít nhất 5 trong các vị ấy, cách bài trí thờ cân đối âm - dương, trong - ngoài, trên - dưới, tả - hữu
tạo nên một không gian tâm linh “tròn trịa” đầy ắp niềm tin. Không ai đám cho đó là mê tín, là
hủ tục, bởi vì dù muốn, dù không mọi người đều nhìn nhận tục thờ cúng trong nhà biểu thị một
trạng thái tinh thần bình ổn, cởi mở, dung hợp nhiều yếu tố văn hóa trong một cuộc sống sẵn
sàng chan hòa với thế giới hiện thực và chưa hiện thực.
- Các lễ hội cúng đình, chùa, miếu cũng có ý nghĩa như vậy. Mỗi làng, xã đều giữ được
thiết chế: Đình - chùa miểu và tiến hành các lễ hội cầu an một cách thành kính. Lễ hội đình chùa - miểu ở Đồng Nai căn bản vẫn mang hình thức và ý nghĩa như cội nguồn của nó ở miền

Bắc, miền Trung; nghi thức có đơn giản hơn, lễ vật tùy tâm, sinh hoạt hội hè giản tiện, gắn với
các trò: Hát bội, bóng rỗi, Địa - Nàng, múa lân... vừa thực hiện chức năng nghi lễ vừa để giải
trí. Đáng kể là tục thờ vọng. Người Đồng Nai ngăn sông cách núi với đất tổ nhưng không cách
lòng. Nhiều đền thờ Hùng Vương, Lạc Long Quân - Âu Cơ và các anh hùng dân tộc khác được
tạo dựng ở Đồng Nai để vọng thờ tổ tiên. Ngày giỗ tổ cũng “Đông như hội”. Thành kính trước
bàn thờ tổ gồm đảng viên, giáo dân Thiên Chúa giáo, Phật tử, có cả các nhà sư và linh mục, tu
sĩ. Nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa “đồng bào” này là bản sắc liền mạch trong mọi sinh hoạt của
người Đồng Nai.
Trong điều kiện chân lý khoa học và chủ nghĩa Mác Lênin chưa chiếm lĩnh niềm tin của
mọi ngươi thì vai trò, ý nghĩa của cái đình, chùa, miểu vẫn còn thiết thực trong đời sống tinh
thần của người Việt Nam; nó điều chỉnh hành vi con người một cách “tự giác” theo hướng
khuyến thiện, nhờ vậy lối sống cổ truyền ở nông thôn ít phải nhờ đến pháp luật của Nhà nước
- Những truyền thống văn hóa khác trong lối sống, “vị tình, vị nghĩa” với luân lý đạo đức
(công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy) tiếp tục được duy trì, vẫn nguyên giá trị trong đời sống tinh thần
của người Đồng Nai.
- Về phía Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã thể hiện được vai trò của
mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai. Những giá trị truyền
thống được khẳng định và được tôn vinh. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình
văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư do ngành văn hóa thông tin và
UBMTTQ Việt Nam phát động được Nhà nước bảo hộ đang bám rễ ở cơ sở không ngoài mục
đích xây dựng đời sống cá nhân và cộng đồng văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc. Các
di tích lịch sử văn hóa ở địa phương được phân loại, xếp hạng và bảo vệ theo quy định. Hai
mươi di tích đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng quốc gia, một cuộc khảo sát khác đang
được tiến hành lập hồ sơ, phân loại các đình, chùa, miểu, mộ, nhà thờ trong tỉnh để kiến nghị
Nhà nước có giải pháp bảo vệ. Di sản văn hóa phi vật thể được chú ý bảo tồn và phát triển. Từ
năm 1985, các liên hoan văn nghệ: hát ru, hát dân ca, ca nhạc tài tử được tổ chức thường xuyên
thu hút nhiều lớp nghệ nhân tham gia. Đồng Nai là đơn vị đạt nhiều huy chương vàng trong các
cuộc Liên hoan toàn quốc. Các công trình khảo sát nghiên cứu về làng xã, cơ sở tín ngưỡng
trong nhà, trong đình, chùa, miểu... được Nhà nước tài trợ, bước đầu đạt kết quả khả quan. Các
tập sách: Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển, Lịch sử Chiến khu Đ, Thơ văn
Huỳnh Văn Nghệ, Khảo cổ Đồng Nai, Đồng Nai di tích - lịch sử văn hóa, Đền Hùng Vương ở
Biên Hòa, Người Đồng Nai, Truyện cổ dân gian Đồng Nai, Người Châu Ro ở Đồng Nai, Lược

khảo truyện Thủ Huồng, Làng Bến Gỗ xưa và nay, Cù Lao Phố lịch sử và văn hóa, Làng Bến
Cá xưa và nay cùng các phim tài liệu: Danh lam cổ tự Đồng Nai, Gốm Biên Hòa, Hào khí Đồng
Nai... lần lượt được xuất bản trở thành tài liệu quý cho việc tuyên truyền giáo dục truyền thống.
Chi hội Văn nghệ dân gian ra đời năm 1989 hoạt động tích cực được Nhà nước bảo trợ và công
chúng ủng hộ đã góp phần nghiên cứu, tái hiện diện mạo bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn
tỉnh, giúp đồng bào dân tộc Mạ, Châu Ro, Mường, Chăm... phục hiện lễ hội cầu mùa, lễ hội
cúng Yàng sau hơn 40 năm bị bỏ quên, đã xây dựng hệ thống tư liệu về hát chầu, Bóng rỗi, Địa
- Nàng, bả trạo; tìm về những sinh hoạt văn hóa đã mai một như hò cấy, ứng phú, hát bội, hát bả
trao, hát sắc bùa... Sinh hoạt Chi hội văn nghệ dân gian Đồng Nai tỏ ra phong phú, thiết thực tạo
nhịp cầu văn hóa nối liền đời sống thực tại với di sản văn hóa dân gian của cha ông.
- Về văn hóa dân tộc, làng văn hóa các dân tộc: Chăm, Mạ, Châu Ro, Mường... được thiết
lập theo hướng cổ truyền và hiện đại; Nhà Bảo tàng lập bộ sưu tập hiện vật văn hóa các dân tộc
để lưu giữ và trưng bày giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Các làn điệu dân ca, vũ điệu dân
tộc được sưu tầm, biên tập, nâng cao dựng thành tiết mục văn nghệ truyền thống. Trường Văn
hóa - Nghệ thuật Đồng Nai đã có nhiều cố gắng trong lĩnh vực này, chương trình biểu diễn được
xã hội và Bộ chủ quản đánh giá cao, được chọn đưa đi biểu diễn giao lưu ở nước ngoài. Việc
đào tạo giáo dục đối với người dân tộc được chú ý, trường tiểu học đã phủ kín vùng Đồng bào
dân tộc, hai trường dân tộc nội trú được mở rộng cho con em của nhiều dân tộc trong tỉnh trọ
học, 30 em khác được tập trung đào tạo ở trường Văn hóa - Nghệ thuật để làm hạt nhân cho
phong trào xây dựng đời sống văn hóa văn minh và phát huy bản sắc văn hóa ở các dân tộc ít
người.
Những thành tựu đồng thời là diện mạo của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
ở Đồng Nai khó kể hết về biểu hiện cụ thể, nói chung, đó là sự “gặp gỡ”, giữa đường lối của
Đảng và nhịp sống của nhân dân, ý Đảng đi vào lòng dân; nó thể hiện cả trong đời sống vật chất
lẫn tinh thần, ở cá nhân và cộng đồng, trên lĩnh vực văn hóa lẫn kinh tế - xã hội. Nó trở thành
nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng Nai. Nguyên nhân chủ yếu của
những thành tựu nêu trên có thể nói ngắn gọn: Do đường lối chủ trương đúng đắn của Đáng
hòa nhịp với truyền thống đẹp, cổ truyền trong nhân dân.
2. Tồn tại và hạn chế:
Thành tựu đã nêu là đáng kể nhưng so với mục đích, yêu cầu của công cuộc đổi mới thì
việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai vẫn còn mỏng manh, bất cập, còn
nhiều tồn tại, hạn chế, ngay cả trong những sự việc hiện tượng được xem là thành tựu.

- Về nhận thức, quan điểm và định hướng lớn của Đảng về bản sắc văn hóa dân tộc được
các tầng lớp nhân dân tiếp nhận, ủng hộ nhưng vẫn chưa được chuyển hóa thành nhận thức từ
bên trong, chưa trở thành cảm xúc và nhu cầu tự nhiên của nhiều người. Nhiều khi, việc giữ gìn,
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được các cơ quan hữu trách xem là mệnh lệnh từ bên trên
xuống, dành cho kẻ khác, hoặc của riêng ngành văn hóa thông tin. Với nhận thức chưa đầy đủ
như vậy, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vẫn nằm ngoài trách nhiệm của nhiều
cơ quan giữ trọng trách trong xã hội, thường khoán trắng cho các cơ quan văn hóa.
- Lại có quan niệm bản sắc văn hóa dân tộc chỉ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội cho nên
việc phát triển kinh tế đơn thuần vì lợi nhuận thường chuốc lấy thất bại hoặc gây tổn hại cho đời
sống tinh thần của xã hội; nhiều nhà máy sản xuất rượu bia, thuốc lá vô tình làm tăng lực lượng
nghiện rượu, nghiện thuốc trong xã hội... đó là những ví dụ chua xót.
- Trong việc quy hoạch phát triển kinh tế, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
dường như chưa được chú ý đầy đủ. Người Đồng Nai ưa thích cuộc sống hài hòa với tự nhiên,
nhưng các nhà kiến trúc, thiết kế sẵn sàng tàn hại cảnh trí thiên nhiên để xây nhà cao tầng, tận
thu giá đất. Đến mức, khu ở không có nơi cho cây kiểng, nhà tập thể không có chỗ đặt quan tài,
bờ sông với hàng cây xinh đẹp có thể bị san phẳng để làm đại lộ; kiến trúc cổ bị đập phá không
thương tiếc để thay vào đó là kiến trúc “hộp diêm” hào nhoáng. Núi đá (Bửu Long, Châu Thới)
đang hùng vĩ bỗng dưng mang đầy thương tích vì nổ đá kinh doanh; đình Bình Trị hơn 50 tuổi
phải dời đi do bán đất; làng cổ Cù Lao Phố “lở loét” vì nạn móc cát làm vật liệu xây dựng... Ở
Đồng Nai không có nàng Tô Thị “nung vôi”, không có Ngũ Hành Sơn “tàn phế” nhưng hiện
tượng “lợi ích kinh tế xâm hại đời sống văn hóa” diễn ra thầm lặng ở mọi nơi, hậu quả không
lường hết được.
- Tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn tốc độ phát triển văn hóa xã hội và việc chuyển dịch
cơ cấu là chủ yếu sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ chiếm tỉ trọng cao cũng dễ làm mất “cân
bằng sinh thái” trong bản sắc văn hóa dân tộc. Một mặt nhịp sống văn hóa trên nền tảng nông
nghiệp sản xuất nhỏ chưa kịp chuyển sang tác phong công nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến
năng suất và sản lượng. Hiện tượng công nhân chậm giờ, làm hỏng sản phẩm, đánh cắp vật liệu,
gây rối nơi sản xuất... không phải ít đã làm tổn hại đến uy tín và danh dự của công nhân Việt
Nam. Mặt khác sự chuyển đổi đột biến từ đời sống nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu sang nhịp
sống công nghiệp hiện đại cũng tạo sự hụt hẫng trong sinh hoạt văn hóa. Ở các khu công
nghiệp, chỉ mới vận hành trong vài năm, và mới thu hút vài chục ngàn lao động công nghiệp,
lương công nhân mới gấp đôi thu nhập nông dân thì đời sống văn hóa đã nảy sinh nhiều hiện

tượng phức tạp trái ngược với bản sắc truyền thống. Không có gì tai hại hơn bản tính nông dân
được xài tiền lương công nghiệp. Tiền lương và thời giờ nhàn rỗi được nướng vào quán rượu,
sòng bạc, chỗ ăn chơi nhiều hơn là tiêu dùng cho trí tuệ. Kèm theo chuyện nhậu nhẹt là chuyện
hình sự làm đau đầu nhà chức trách địa phương. Từ ngày các khu công nghiệp đi vào hoạt động
tệ nạn đánh nhau, gây rối, mua bán dâm, trẻ em bỏ học, tranh chấp tài sản... ở khu vực chung
quanh tăng gấp nhiêu lần thuở nông thôn còn nghèo nàn, yên ả.
Tại Biên Hòa, khu công nghiệp sinh động nhất tỉnh cũng vậy: Thiết chế văn hóa, giáo dục
tăng chậm hơn yêu cầu phát triển công nghiệp, thành phố quá tải vì nạn lao động ngoài tỉnh mỗi
năm tăng hàng chục ngàn người, các mối quan hệ ngày càng phức tạp, đa dạng khiến đời sống
tỉnh thần của người thành phố trở nên ngột ngạt, chóng mặt vì sự đổi thay vượt quá mức tưởng
tượng.
- Tệ nạn xã hội là một trong những quốc nạn nhức nhối ở Đồng Nai. Lối sống phóng
khoáng, rộng mở, vui tính của người Nam bộ vượt quá ngưỡng dẫn đến tệ nạn “nhậu nhẹt” phổ
biến. Chuyện (nhậu) gần như là đầu câu chuyện, nhiều khi trở thành thước đo tình cảm; “năng
lực” uống rượu dễ thường đem lại tự hào hơn năng lực lao động. Đây là tệ nạn trái ngược với
cách uống “rượu tình”, “rượu lễ” “rượu nghĩa” vốn là nét đẹp văn hóa của người xưa. Mà
rượu cùng với thuốc lá lại được sản xuất ồ ạt, buôn bán dễ dàng, được xác định là nguồn thu
“mũi nhọn” của ngân sách Nhà nước! Bạn đồng hành của rượu là tệ cờ bạc, mại dâm, hút chích
xì ke ma túy. Tỉ lệ ma túy, HIV, mại dâm, lừa đảo trên địa bàn tăng nhanh, chiếm “vị thứ” cao
trong cả nước đang là nỗi lo chung của xã hội.Với địa bàn tiện lợi trong giao thông và giao lưu,
Đồng Nai như là cái túi chứa tệ nạn xã hội, nhất là mỗi khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh “có
động”. Trong vài năm gần đây, ngành chức năng đã thu gom và đưa đi cải tạo nhiều đối tượng:
Chủ chứa, gái mại dâm, cờ bạc, tiêm chích xì ke ma túy. Vậy mà tệ nạn xã hội vẫn không dứt,
nó vẫn tồn tại biến dạng, ẩn náu dưới nhiều hình thức; đối lập và thách thức cộng đồng trong
việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong phát triển văn hóa xã hội, những yếu tố “ngoại nhập” lan tràn, ồ ạt, chiếm lĩnh các
trận địa văn hóa; yếu tố nội sinh trở nên yếu ớt, rời rạc. Phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông
tin ở Đồng Nai được tiếp nhận sớm, phổ cập nhanh hơn nhiều nơi, đó là ưu thế về “phần xác”.
Nhưng “phần hồn” lành mạnh của ta còn ít và yếu, chiếm dung lượng mỏng manh, để cho
“hồn ngoại” rộng đường chiếm giữ thị hiếu của công chúng; đó là nhược điểm về hệ quả. Ở
Đồng Nai, năm 1996, có 36,9% số hộ có ti vi, đầu máy vidéo. Riêng khu vực nông thôn có
117.284 máy thu thanh (43%), 88.716 máy thu hình (32%), 5 kênh truyền hình phủ sóng khắp

địa bàn tỉnh (26). Con số này tăng nhanh trong 2 năm gần đây. Tuy nhiên, dung lượng nội dung
mang bản sắc dân tộc qua làn sóng chiếm tỉ lệ rất ít, kém hơn cả nội dung quảng cáo. Phim Việt
Nam không đủ để chiếu đảm bảo 50% thời lượng chiếu phim theo qui định. Trong 1,4 triệu
trang sách và 252 nghìn trang tạp chí của Nhà Xuất bản ấn hành trong 15 năm qua, chưa đến
30% mang nội dung phổ biến, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc. Trong khối lượng phim khổng
lồ thường trực với vòng quay không kiểm soát được ở 200 cửa hàng cho thuê băng trong toàn
tỉnh, nhiều nhà chuyên môn đánh giá băng hình có nội dung lành mạnh đúng thực chất không
hơn 30%, số lượng băng hình liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc càng ít hơn. Chưa kể số
văn hóa phẩm Việt Nam được xem là có nội dung lành mạnh đa phần chất lượng yếu, kỹ thuật
kém, do vậy, ít hấp dẫn hơn loại phim “không lành mạnh”, của nước ngoài.
Tương quan lực lượng như vậy cho nên lớp trẻ tiếp nhận thông tin ngoại nhập nhiều và dễ
dàng hơn là hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc. Dấu hiệu số đông thanh niên xa lạ, lạnh nhạt
với bản sắc văn hóa môn tộc đã quá rõ, báo động đã lâu những hiện tượng vẫn tồn tại đó. Kết
quả điều tra của PTS Nguyễn Minh Hòa đối với thanh niên thành phố Hổ Chí Minh cho biết:
64,6% không biết gì về Trương Định (có phiếu ghi là 1 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc),
71,4% không biết Lương Thế Vinh, Chu Văn An là ai. Những trên 70% đều trả lời được những
câu hỏi về Maradona, Michael Jackson. Đáng buồn là trong số thanh niên không biết Lương
Thế Vinh, Chu Văn An là ai, có 59%/468 sinh viên đại học. Ở Đồng Nai chưa có cuộc điều tra
như thế, nếu có ắt hẳn kết quả cũng tương tự. Một thí sinh dự thi thuyết trình về Biên Hòa Đồng Nai 300 năm thẳng thắn bày tỏ ý kiến: Nếu em được hỏi trước khi có dịp dự thi thuyết
trình, chắc em cũng trả lời như thế vì thông tin qua đài báo thường tô đậm hình ảnh của Thủy
Hử, ngôi sao quốc tế hơn là hình ảnh anh hùng dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, phương tiện truyền
thông hiện đại như con đao hai lưỡi, cái lưỡi thứ nhất đã dự phần vào việc hủy hoại tâm hồn
Việt Nam, gieo rắc những nguyên nhân gây xa lạ với bản sắc văn hóa dân tộc; ở mọi trường
hợp vi phạm luật hình sự như cướp, giết, hiếp đều thấy ít hoặc nhiều, trực tiếp hay gián tiếp có
phần nguyên nhân của văn hóa phẩm kích dục, kích động bạo lực, truyền bá mẹo lọc lừa đang
phổ biến khắp nơi.
Được tiếp tay bởi các phương tiện truyền thông hiện đại, tư tưởng vọng ngoại như vết dấu
loang đang phủ đen tâm hồn dân tộc của không ít người. Nó thâm nhập vào nếp nghĩ, hành vi và
cách tổ chức cuộc sống. Đến mức, luân thường đạo lý, gia phong, mỹ tục ở một số gia đình bị
khuynh đảo bởi đồng đôla và lối sống Tây. Trong đời sống thường ngày, đã xuất hiện kiểu tư
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duy “lấy thước của Tây đo thực tế của ta”: Hoa hậu Việt Nam dứt khoát phải và chỉ dựa trên
tiêu chuẩn 3 vòng cơ bản kiểu Tây; hàng ngoại tốt hơn hàng nội; chồng Tây hoặc Việt kiều luôn
có giá trị hơn người lao động Việt Nam chân chính. Mặc cảm tự ti dân tộc là bạn “đồng hành”
của tư tưởng vọng ngoại. Trường hợp nhiều công nhân Việt Nam bị chủ là người nước ngoài
làm nhục mà không dám phản ứng, đó là biểu hiện đáng buồn cho mặc cảm tự ti dân tộc vừa
nêu.
- Trong khi thông tin về nước ngoài được tường thuật đến chân tơ kẽ tóc, tràn ngập đến
giường ngủ mọi nhà thì di sản văn hóa tính thần mang bản sắc dân tộc ở địa phương đang bị
mai một dần. Những truyện kể ý vị, những lời hát ru trữ tình và làn điệu hò cấy từng làm sinh
động đồng ruộng nay ít được biết đến, nó gắn với nghệ nhân lớn tuổi nay lớp đã ra đi, lớp đã
già lẫn. Người sưu tầm ở địa phương thường gặp phải tâm sự “cười ra nước mắt” của nghệ
nhân:
Câu hát tui đựng một khạp da bò
Đến khi mớ nắp nó bò lu bu
Câu hát tui đựng một lu
Đến khi mở nắp chổng khu đi tìm.
Nhiều tài sản văn hóa phi vật thể đã theo người lớn tuổi ra đi, mãi mãi im lặng, dù có bạc tỉ
không thể sắm lại được. Việc điều tra, kiểm kê tài sản quý báu này chậm được lưu ý trong khi
việc kiểm kê tài sản vật thể từ cái bàn, cái ghế được quan tâm đến mức “vụn vặt”. Việc chậm
trễ đã làm rơi rụng nhiều giá trị văn hóa, nhưng chắc sẽ còn chậm nữa.
Công tác sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa dân tộc đã chậm, rời rạc, chưa đồng bộ; việc
nâng cao, phát huy nó thành món ăn tinh thần cho nhân dân còn chậm và kém hiệu quả hơn.
Thực tế, bản sắc văn hóa dân tộc chưa thấm sâu vào các mặt sáng tạo và sinh hoạt văn hóa cho
nên món ăn tinh thần mang bản sắc văn hóa dân tộc luôn hiếm hoi, đã thiếu lại ít hấp dẫn. Sân
khấu truyền thống cải lương đang tự dìm mình vào sự nhàm chán, đơn điệu, nghèo nàn giá trị
nghệ thuật dân tộc. Nhiều lúc bản sắc văn hóa dân tộc bị lạm dụng, bị đánh tráo, bị khoác áo
“hàng mã”, trong những tác phẩm gọi là văn hóa truyền thống. Nhiều điệu múa gọi là múa dân
tộc đầy màu sắc giả tạo, hở hang, cuồng loạn đến người dân tộc chính hiệu xem thấy cũng phải
ngỡ ngàng, kinh hãi. Vở diễn sân khấu, và phim ảnh chạy theo thị hiếu tầm thường hay có công
thức: Một chút lịch sử + một chút tình lụy + một chút sex + một chút đánh đấm. Yêu đương,
lọc lừa, hận thù là những chủ đề chính và phổ biến. Mỗi tác phẩm riêng lẻ, chưa thấy tính chất

nguy hại, nhưng xét mức độ phổ biến của hiện tượng thì đáng báo động. Nhiều sự kiện lịch sử,
danh nhân văn hóa bị khai thác méo mó. Trong khi Thủy Hử tràn ngập màn ảnh nhỏ, chúng ta
chưa dựng nổi hình tượng anh hùng nông dân trong lịch sử dân tộc như Quận He, như nghĩa
quân Tây Sơn, Tam Quốc được lặp đi lặp lại đến thuộc lòng, nhưng các cuộc kháng chiến hào
hùng chống ngoại xâm: Tống, Nguyên, Minh... của dân tộc vẫn nằm ngoài cảm hứng sáng tạo
của số đông văn nghệ sĩ.
Lý do được viện dẫn thương bắt đầu bằng “tiền” - thiếu đầu tư. Nhưng lý do chủ yếu có lẽ
là mục đích thực dụng chi phối hoạt động nghệ thuật nhiều hơn là cảm xúc mang bản sắc văn
hóa dân tộc. Bởi vì, có nhiều tác phẩm phim ảnh, vở diễn được Nhà nước tài trợ là chủ yếu văn
không “ra ngô ra khoai”. Trên lĩnh vực âm nhạc xuất bản cũng có kết quả tương tự. Văn nghệ
sĩ chân chính yếu thế và lực hơn các nhóm “chạy sô” ; âm nhạc dân gian được tổ chức biểu diễn
khó hơn nhạc rock, rap; những trangViệt mang màu sắc kỳ dị, lạ lùng với truyền thống dân tộc
thường được quảng cáo, nâng đỡ nhiều hơn những tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu văn hóa
truyền thống. Những “Đường Tăng”, “Nỗi buồn chiến tranh” ... xa lạ với bản sắc dân tộc lại
được tôn vinh bằng giải thưởng lớn. Tiếc thay, cái kiểu “văn nghệ” kỳ quặc ấy được sao chép
lại tại địa phương không phải chỉ một lần.
Một nét đặc điểm trong tính cách văn hóa của người Đồng Nai là bất khuất, cương trực
theo kiểu “Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai”, tức là ý chí bất khuất, cương trực khi cần
thiết bất chấp cả mệnh lệnh triều đình; ấy là nét đẹp trong quá khứ khi quyền lực nhà nước nằm
trong tay giai cấp thống trị. Điều này giải thích tại sao có tiếng trống kêu oan của bà Nguyễn
Thị Tồn làm kinh động kinh thành Huế. Ngày nay, quyền lực thuộc về nhân dân, pháp luật của
dân, do dân, vì dân, nhưng nét tính cách ấy vẫn luôn được kích hoạt thường xuyên cộng với
hình ảnh cao bồi, bạo lực, anh hùng hảo hớn trên màn ảnh nhỏ, cũng như trên sách báo; nếu
không được điều chỉnh kịp thời thì dễ “tiếp tay” cho hiện tượng coi thường, bất chấp pháp luật.
Biểu hiện này không phải đã ít xảy ra trong thực tế.
Khi Đảng và Nhà nước nhấn mạnh việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong
thực tế ở Đồng Nai có sự hiểu nhầm hoặc cố tình lạm dụng bản sắc văn hóa dân tộc dấy lên
trào lưu phục cổ rầm rộ. Nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, phi văn hóa tưởng đã mất lại
được dựng dậy với những biến tướng phức tạp và tinh vi hơn. Tục đốt vàng mã lan tràn, có
thêm đôla, xe Dream, nhà cao tầng; đồng cốt trỗi dậy ợ ngáp cả qua loa phóng thanh và băng
ghi hình; các trò xin xăm, gieo quẻ, bói toán nương cửa chùa, đền, thu hút cả thanh niên; nhiều
người đã bị hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng bởi mê tín bùa phép, nước thánh. Tục vay tiền

âm phủ được phục hồi, vay bằng đôla trả bằng rượu mạnh, có cả cán bộ cơ quan Nhà nước tham
gia. Tờ rơi về ngày tận thế hoặc thần chú huyễn hoặc được nhân bản bằng vi tính, pho to điện tử
chuyển đi khắp nơi. Tục phóng sánh tàn hại tự nhiên hơn là ý nghĩa nhân đạo; nhiều đình chùa,
miểu cúng tế linh đình, lãng phí.
Việc xây sửa đình chùa, miếu, nhà thờ tùy tiện, vượt qua kiểm soát của Nhà nước; miểu cô
hôn mọc lên như nấm; xuất hiện cả hiện tượng tu chui, quảng cáo, cò chùa lừa phỉnh người
hành hương; có đám cưới hạch toán tính lãi, đám ma trở thành dịp phô trương; kèn đồng, bát
âm, nhạc rock, rap biểu diễn loạn xạ ở đám tang lẫn tiệc cưới.
Việc khôi phục phong tục cổ truyền dồi dào lòng tin nhưng thiếu tri thức tín ngưỡng đã
dẫn đến hiện trạng cầu cúng bừa bãi, gây nhiễu loạn sinh hoạt văn hóa dân gian. Thực tế này
đang cần đến sự cải cách xã hội mang tính Nhà nước để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc.
Trên địa bàn Đồng Nai có 39 sắc tộc chung sống. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai
số lượng không nhiều, sinh sống không tập trung ở khắp các vùng trung du trong tỉnh. Việc
thực hiện chính sách dân tộc ở Đồng Nai khó khăn hơn nhiều nơi khác. Chính sách dân tộc của
Nhà nước tập trung ở hai nội dung chủ yếu: Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào
và bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Tại Đồng Nai, nội dung thứ nhất thực
hiện rất tốt (đồng bào dân tộc có mức sống cao hơn, tiến bộ hơn trước rất nhiều) nhưng chính
điều này làm tổn hại nội dung thứ hai vì tốc độ “Kinh hóa” rất dữ dội. Đến mức, lớp trẻ đồng
bào dân tộc Châu Ro, Mạ, Xtiêng hiện nay mù mờ về truyền thống dân tộc, sành vọng cổ, nhạc
trẻ hơn dân ca dân tộc mình, lạ lùng với tiếng cồng chiêng, lễ hội của cha ông; nhiều người còn
mắc cỡ, tự ti về nguồn gốc dân tộc của mình. Việc tập trung con em ở trường dân tộc nội trú xét
ra chưa phải đã thật ổn, các em được giáo dục nếp sống văn minh hơn, đâm ra cách biệt với
cộng đồng, thậm chí có em nghỉ hè không muốn về làng bản vì ngại dơ và buồn. Mặt khác, Tin
Lành và Thiên Chúa giáo đang ráo riết chiếm lĩnh phần hồn của đồng bào dân tộc bằng muối,
thuốc và Kinh Thánh. Khoảng 80% đồng bào dân tộc trong tỉnh (trừ người Chăm Ixlam) đã chịu
phép Thiên Chúa giáo hoặc Tin Lành.
Việc xây dựng làng dân tộc, xóa đói giam nghèo, chọn nghề nghiệp định cư đối với đồng
bào dân tộc ở Đồng Nai hiện nay đạt kết quả đáng mừng, nhưng hiện tượng Kinh hóa, tôn giáo
hóa đang dẫn đến nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc của các sắc tộc thiểu số. Điều này có thể
gây ra tổn thất không có gì bù đắp được.
Những thành tựu và tồn tại nêu trên chưa phải là tất cả thực trạng đang diễn ra, nhưng

cũng đủ tái hiện diện mạo của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai; trong
đó, việc đã làm được khiến ta tin tưởng vào bản lĩnh và bản sắc của Việt Nam trên đường đổi
mới, những điều chưa làm được trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc làm
cho chúng ta chưa thể yên lòng. Nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn ở phía
trước luôn thôi thúc, đòi hỏi mọi người đều có trách nhiệm cùng vươn đến.
3. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế:
- Trước hết là ở nhận thức chưa đầy đủ, còn đơn giản, nặng lý tính, chủ quan, thiếu đồng
bộ trong cách hiểu và cách nghĩ của nhiều người, ở nhiều cơ quan về bản sắc văn hóa dân tộc.
Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thường được hiểu như là mệnh lệnh từ trên ban
xuống, ở bên ngoài thâm nhập vào, chưa được chuyển hóa thành cảm xúc, nhu cầu từ bên trong
từ lợi ích thiết thực của cộng đồng, của bản thân, do vậy nó chưa trở thành động lực tự thân vận
động ở mọi nơi, mọi lúc. Mặt khác, bản sắc văn hóa thường được hiểu và vận dụng một cách
phiến diện, khi thì cho ông bản sắc văn hóa là “cái cổ truyền” cho nên sùng tín, khôi phục mọi
điều được xem là cổ; khi thì nghĩ bản sắc văn hóa chỉ thuộc lĩnh vực văn hóa nên các ngành
kinh tế kỹ thuật ngoảnh mặt làm ngơ… Nhận thức chưa thật đúng đắn cho nên việc giữ gìn va
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn mơ hô, đó là điều dễ hiểu.
- Công tác tư tưởng tuyên truyền, giải thích về bản sắc văn hóa dân tộc chưa sâu sắc ở cơ
sở, chưa bám rễ trong đời sống hiện thực của quảng đại công chúng cho nên đa số người bình
dân hiểu về bản sắc dân tộc một cách cảm tính, giản đơn, nhiều sai lạc, thậm chí rất cực đoan.
Từ nhận thức đến hoạt động thực tiễn còn nhiều khoảng cách. Quan điểm, định hướng xây
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng và Nhà nước chưa được cụ thể
hóa thành chương trình kế hoạch cụ thể có mục tiêu, nội dung và phương pháp rõ ràng phù hợp
với nhiệm vụ và điều kiện của mỗi đơn vị, mỗi địa bàn dân cư. Việc giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc sinh động trên giấy nhưng nghèo nàn trong cuộc sống, có đường nét ở đời
sống tinh thần nhưng mờ nhạt trong hoạt động kinh tế, dịch vụ.
- Đến nay, vẫn chưa hình thành một chiến lược thống nhất về giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc. Luật về bảo vệ văn hóa dân tộc chưa thành hệ thống, pháp lệnh bảo vệ di tích
hiện hành không đủ chế định để điều chỉnh hoạt động văn hóa vốn rất sinh động và phong phú.
Tư duy kinh tế được đổi mới đi trước một bước nhưng thiếu các bước kết hợp với tư duy
văn hóa; ý tưởng về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vẫn còn tồn tại bên ngoài, bên
lề các cuộc cải cách kinh tế và ngược lại.

- Kinh tế thị trường đang làm khởi sắc diện mạo kinh tế của nước ta nhưng mặt trái của nó
cũng đang tác hại đến đời sống tinh thần trọng đạo lý, tình nghĩa của dân tộc. Bản sắc văn hóa
đang vun đắp cái riêng, cái ổn định, truyền thống; kinh tế thị trường thì ngược lại, có xu hướng
quốc tế hóa, thị trường hóa mọi quan hệ, mọi giá trị. Sự tác động điều chỉnh, quản lý kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta tỏ ra còn chưa nhạy cảm với mâu thuẫn
nêu trên.
- Hệ thống giáo dục quốc dân dựa trên thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng chưa
thực sự dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống; dễ thấy trong chương trình giáo dục phổ thông
và giáo dục chuyên nghiệp, dung lượng kiến thức về văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc
còn tản mạn, mỏng manh, không được khắc sâu trong kiến thức cả thầy lẫn trò. Trong đó,
truyền thống văn hóa và bản sắc văn hóa của địa phương càng ít được chú ý. Học sinh có thể
hiểu biết cặn kẽ về các ngôi sao quốc tế nhưng lại mơ hồ, thờ ơ với các giá trị văn hóa tại nơi
chôn nhau cắt rún của mình.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác về nghiên cứu, phê bình, sáng tác, giảng dạy, phổ biến về
văn hoá dân tộc còn mỏng, thiếu cán bộ đầu ngành lẫn cán bộ cơ sở; lớp sau không kế thừa
được lớp trước. Các chuyên gia tầm cao, lão thành lần lượt ra đi mang theo nhiều giá trị văn hóa
đã kết tinh chưa có dịp công bố. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nghiệp vụ và
cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực này chưa định hình rõ ràng, cũng chưa phù hợp với đặc trưng
chuyên môn. Điều kiện (phương tiện, trang thiết bị) cho công tác nghiên cứu phổ biến văn hóa
dân tộc vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu.
- Chính sách đầu tư cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chưa hợp lý;
mức đầu tư đã ít, lại phân tán, chưa nhằm mục tiêu cụ thể; đáng lẽ phải từ thao tác nghiên cứu,
đánh giá, chọn lọc từ thực tế trên cơ sở đó xác định trữ lượng, tính chất, đặc điểm để có cơ sở
xác định mức và cách đầu tư cho việc nâng cao (phát huy) vừa cho việc bảo tồn (giữ gìn); đầu
tư cả bằng kinh phí lẫn các qui định mang tính quản lý Nhà nước. Việc đầu tư tản mạn, thiếu
chiến lược nhiều lúc làm nhiễu loạn bản sắc văn hóa dân tộc trong hiện thực. Thí dụ, các ý
tưởng khai thác di tích văn hóa thành nơi du lịch với lối kiến trúc và hệ thống dịch vụ nửa Tây
nửa ta, nửa lạc hậu nửa hiện đại hiện nay khiến công chúng khó nhận ra đâu là “mình” đâu
“không phải mình”. Thêm vào đó, việc “xóa bao cấp” mang tính cào bằng trên lĩnh vực kinh
doanh văn hóa là một nhát cắt chia đôi sự biểu hiện văn hóa dân tộc thành hai xu hướng: Một
mặt bị thương mại hóa, bị bóp méo, biến dạng dưới bàn tay “cánh đầu nậu” như đang thao túng
trên thị trường; một mặt trở thành èo uột, thiếu sức sống như trẻ thơ tách rời vú mẹ. Cả hai mặt

đều làm tổn thương bản sắc văn hóa của dân tộc.
- Nhà nước và xã hội đã tốn kém khá nhiều tiền bạc cho việc dàn dựng, tổ chức, phát động
việc sáng tác, biểu diễn, hội thi hội diễn các chương trình văn hóa dân tộc nhưng kết quả hầu
hết chưa đạt được tầm vóc cần thiết; bởi những định chuẩn về việc giữ gìn, phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc chưa rõ ràng, tùy tiện, phụ thuộc vào cá nhân hoặc sở thích mang tính cá nhân
của người tổ chức.
- Việc giao lưu văn hóa học tập kinh nghiệm của nước ngoài chưa được định hướng rõ.
Việc giao lưu văn hóa với nước ngoài chưa theo chương trình, kế hoạch có mục tiêu thống nhất
cho nên, các cuộc giao lưu riêng lẻ đem lại kết quả chưa đồng bộ, thường thể hiện ở hai mặt:
Một mặt bị choáng ngợp, sùng tín bởi màu sắc văn hóa của nước ngoài mà than phiền, tự ti, tỏ
vẻ bất lực; mặt khác thì tự đắc say sưa với những lời khen xã giao mà ngủ quên trên chiếc
giường thành tích của mình, nhẹ phần học tập, tiếp thu cái hay của nước ngoài trong việc giữ
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Chính sách dân tộc thực hiện ở Đồng Nai thiên về chăm lo đời sống kinh tế, nhẹ phần
đầu tư cho trận địa tư tưởng văn hóa, khiến cho bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tha hóa,
bị mai một dần theo tốc độ Kinh hóa khá nhanh. Tất cả những nguyên nhân trên đây chẳng thể
phân chủ yếu thứ yếu, khó xác định trách nhiệm của ai, nó không hiển thị cụ thể hoặc tập trung
vào mặt nào, có nguyên nhân thuộc chủ trương, chính sách; có nguyên nhân thuộc ứng dụng,
nghiệp vụ; chúng đan xen, xuyên thấm, ràng buộc lẫn nhau; “lặng lẽ” dự phần vào tất cả các
mặt hoạt động của văn hóa. Bởi vậy, phân tích khắc phục các nguyên nhân nêu trên không phải
việc dễ dàng; phải bắt đầu từ việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, nguyên tắc cụ thể từ đó
tính đến các biện pháp khả thi trong trách nhiệm rõ ràng ở cấp quản lý từ vĩ mô đến vi mô.
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
I. Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản:
1. Những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước:
1.1 Kế tục và phát huy tinh thần của Đại hội VII, trên cơ sở đánh giá thực trạng của việc
xây dụng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ VIII nêu rõ những định hướng lớn:
- Về mục đích: “Mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm xây dựng và phát triển nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức,
tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển xã hội”.

- Về nội dung: Kết hợp việc bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc với
việc tiếp thu tinh hoa của các dân tộc trên thế giới; vừa phát huy truyền thống, đạo đức, tập
quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc vừa đấu tranh chống sự thâm nhập của các loại văn hóa
phẩm độc hại, chống khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc và tâm lý sùng bái đồng tiền,
bất chấp đạo lý, coi thường các giá trị nhân văn. Chú ý tăng cường mạng lưới văn hóa cơ sở,
quản lý, khai thác và phát triển mọi sắc thái, mọi giá trị văn hóa của các dân tộc tạo sự thống
nhất trong tính đa dạng và phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Nâng cao mức hưởng thụ văn
hóa của nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; bài trừ hủ tục và mê tín dị
đoan. Quản lý và sử dụng tốt mạng lưới thông tin đại chúng, hoạch định chiến lược thông tin
quốc gia, tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Bảo đảm dân chủ cho mọi sự sáng tạo và
hoạt động văn hóa, vun đắp tài năng, tạo điều kiện tốt cho văn học, nghệ thuật phản ánh chân
thực hiện thực nhằm cổ vũ cái tốt, phê phán cái xấu, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Chú
ý xây dựng và phát huy trách nhiệm của gia đình trong xã hội, thực hiện tốt Luật hôn nhân gia
đình. Phát huy người tốt, việc tốt, hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với
bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại; có chính sách đầu tư thỏa đáng cho văn hóa, văn nghệ.
- Về trách nhiệm: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đường lối
của Đảng và sự quản lý của Nhà nước là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
1.2 Quán triệt định hướng của Đảng nêu tại Nghị quyết đại hội VIII, Nghị quyết Đại hội
VI của Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai đã xác định phương hướng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc ở địa phương mình: “Trên cơ sở nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức, lối sống lành
mạnh, cần tuyên truyền giáo dục các tồng lớp nhân dân ý thúc trách nhiệm cá nhân trong việc
góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh
hoa văn hóa nhân loại. Phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và hoạt động văn
hóa cơ sở. Thực hiện chế độ đãi ngộ các tài năng đặc biệt để có nhiều tác phẩm văn học, nghệ
thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực,
các quan điểm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc mơ hồ, các văn hóa phẩm độc hại phá hoại thuần
phong mỹ tục của dân tộc. Đầu tư thích đáng xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động
văn hóa để nâng dần mức sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, nhất là ở nông thôn, các xã
miền núi. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, bảo tàng. Tu bổ, tôn tạo đi đôi với quản lý bảo vệ,
khai thác tốt các di tích văn hóa lịch sử nhằm giáo dục truyền thống dân tộc cho các thế hệ,
nhất là thanh thiếu niên và thu hút khách tham quan du lịch, giới thiệu văn hóa Việt Nam với
nước ngoài. Củng cố tổ chức, bộ máy và nâng chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin từ tỉnh
đến cơ sở theo hướng tăng cường quản lý Nhà nước và thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn

hóa. Bài trừ mê tín dị đoàn, ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của văn hóa phẩm phản động,
đồi trụy nhất là lĩnh vực băng hình, băng nhạc, in ấn văn hóa phẩm...”
2. Thực tế đang yêu cầu:
Từ phương hướng, nhiệm vụ cơ bản nêu trên, căn cứ tình hình thực trạng của từng địa
phương, từng thời kỳ, cần thiết phải có bước xác định nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp thực tế.
Nhiệm vụ cụ thể của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đồng Nai từ đây đến
năm 2.000 có thể được xác định như sau:
1. Tăng cường công tác tư tưởng, tiếp tục đưa quan điểm, đường lối, định hướng lớn của
Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đi vào nhận thức
của mọi người; chuyển từ nhận thức lý tính thành nhu cầu, động lực bên trong ở mỗi người;
đánh giá và xác định đúng đắn nội dung, giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc. Ví dụ, nhận thức
về lòng yêu nước chẳng hạn. Biểu hiện tập trung của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở lòng
yêu quê hương đất nước sâu sắc. Trong kháng chiến chống xâm lược, lòng yêu nước chỉ thể
hiện thành khí phách anh hùng, ý chí bất khuất, tinh thần hy sinh cao cả trong chiến đấu để giải
phóng dân tộc. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, lòng yêu nước mang thêm nội dung mới, ấy
là sự quyết tâm, chung lòng, đóng góp phần mình xây dựng đất nước, làm cho dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Lòng yêu nước chính là nơi gặp gỡ, đích đến, chất keo sơn
kết chặt mọi người Việt Nam với nhau. “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành
người”. Câu hát ấy trở nên quen thuộc vì nó gảy đúng cung bậc tình cảm của mọi người Việt
Nam. Yêu nước không phải là độc quyền của riêng ai. Mỗi người đều có cách thể hiện riêng của
mình. Do vậy, công tác tư tưởng hiện nay cần tập trung khơi gợi, nhấn mạnh, làm rõ, thu hút và
trân trọng lòng yêu nước của mọi người dân dù giàu hay nghèo, ở trong hay ngoài nước, thuộc
tầng lớp này hay tầng lớp khác. Huy động lòng yêu nước của mọi người để hoàn thành kế hoạch
kinh tế - xã hội hàng năm, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội chính là hình thức phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp đổi mới của Đảng ta
2. Tuyên truyền khơi gợi trách nhiệm của cá nhân và tập thể ở mọi đơn vị, lĩnh vực, địa
bàn cùng có ý thức trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo cách của mình;
ý thức ấy không phải là điều gì xa lạ, cao siêu mà cần khơi đúng dạng mạch theo cách hiểu dân
dã: Bản sắc văn hóa dân tộc là vốn quí nghìn đời cha ông ta xây dựng, gìn giữ và truyền lại.
Trước đây trong thiên tai, chiến tranh và lạc hậu, cha ông ta đã xây dựng và giữ được bản sắc
văn hóa. Ngày nay, xã hội ta tiến bộ văn minh hơn nhiều, nếu không giữ và phát huy được bản
sắc văn hóa của dân tộc mình thì thật xấu hổ và có tội với tổ tiên

3. Xây dựng, củng cố và phát triển bộ máy, tổ chức có nhiệm vụ nghiên cứu, hoạt động
nghiệp vụ về văn hóa dân tộc. Hiện nay, ở địa bàn Đồng Nai chưa đủ cán bộ chuyên sâu về lĩnh
vực này. Mạng lưới văn hóa ở cơ sở còn mỏng, yếu ớt và chưa ổn định trung tâm văn hóa thông
tin ở cấp huyện chưa hoàn chỉnh, Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao chưa đủ cán bộ chuyên
trách; một Chi hội Văn nghệ dân gian vừa ra đời với lực lượng mỏng và điều kiện kém chưa đủ
sức làm tròn nhiệm vụ. Những khiếm khuyết này cần được tập trung khắc phục trong kế hoạch
năm 1996 - 2000; và những năm sau đó
4. Xây dựng chính sách, kế hoạch cụ thể, thống nhất về việc giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc ở địa phương nêu rõ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, phân rõ trách nhiệm các
ngành, các cấp, các đơn vị, có sự phối hợp liên ngành, trong đó ngành văn hóa thông tin - thể
thao giữ vai trò tham mưu và chủ động. Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao tham mưu cho Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện các chính sách về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, khuyến
khích sự sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, nâng cao, phổ biến các giá trị văn hóa dân tộc, đào tạo,
bồi dưỡng và sử dụng hợp lý cán bộ, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn với việc giữ gìn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc. Từ chính sách, chủ trương của Nhà nước, Sở Văn hóa Thông tin - Thể
thao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học xác định đặc điểm, tính chất
của bản sắc văn hóa dân tộc biểu hiện trên địa bàn Đồng Nai trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch
khả thi.
5. Điều tra, khảo sát, kiểm kê, phân loại, đánh giá tài sản văn hóa dân tộc hiện tồn trên địa
bàn, cả về văn hóa vật thể và phi vật thể; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và giao
trách nhiệm quản lý bảo vệ các cơ sở văn hóa cổ truyền thuộc hệ tín ngưỡng dân gian có giá trị
văn hóa - lịch sử như: đình, đền, chùa, miểu nhằm khai thác sử dụng và dần cải tạo, điều chỉnh
hoạt động theo hướng khoa học hóa.
6. Quản lý, hướng dẫn các hoạt động lễ hội, cưới xin tang chế...theo hướng giữ được cái
hay cái đẹp cổ truyền đồng thời bài trừ hủ tục và mê tín dị đoan. Không phải mọi hoạt động cổ
truyền đều là biểu hiện của bản sắc văn hóa dân tộc. Có dạng là văn hóa trong quá khứ nhưng
hiện tại thì không còn phù hợp nữa. Có dạng cần phải cải tạo, điều chỉnh mới có thể sử dụng
được. Do vậy, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bao gồm việc chống phục cố máy móc.
7. Chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại trên tinh thần tự chủ và bản lĩnh Việt
Nam. Tại Đại hội Hội nhà văn Việt Nam lần thứ 5, đồng chí (nguyên) Tổng Bí thư Đỗ Mười
phát biểu một cách nôm na nhưng đầy bản lĩnh: “Lịch sử dân tộc ta là cái gì đến đây cũng được
Việt Nam hóa hết. Đạo Khổng, Phật giáo, Tây và cả Nga nữa cũng vậy… Chúng ta cũng có thế

nói tư tưởng Hồ Chí Minh là Việt Nam hóa các tư tưởng khác thành tư tưởng của mình”. Hiện
nay, các “đại biểu” của văn minh nhân loại như ti vi, vidéo, karaoké, vi tính, mạng thông tin
internet, compact disk, CD ROM tràn ngập vào Việt Nam, đó là những phương tiện thông tin
hiện đại cần thiết. Qua đó các tác phẩm nghệ thuật tinh hoa văn hóa của nhân loại được chuyển
tải đến Việt Nam nhanh chóng và đầy đủ. Điều đó cần phát huy. Có điều, khi mở cửa, “ruồi
nhặng” độc hại cùng bay vào theo. Các ấn phẩm mang nội dung xấu, kích động bạo lực, kích
dâm xa lạ với đạo lý Việt Nam tràn ngập thị trường làm hại phong hóa và hỏng thị hiếu, tâm lý
người Việt Nam. Việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cần được chọn lọc, phân tích, phổ
biến trong liều lượng vừa phải thích ứng với nhu cầu và điều kiện thực tế, tăng cường công tác
kiểm tra quản lý để ngăn ngừa sản phẩm văn hóa độc hại, bố trí lại mạng lưới kinh doanh phát
hành các ấn phẩm văn hóa trong vòng kiểm soát và quản lý được, đầu tư kinh phí cho việc sưu
tầm, sáng tác, biên soạn nhiều sản phẩm văn hóa mang tinh thần dân tộc với chất lượng kỹ thuật
cao, chuyển tải qua phương tiện hiện đại đến với công chúng.
8. Khắc phục và ngăn ngừa các khiếm khuyết thuộc đặc điểm của Đồng Nai. Truyền thống
bất khuất được tô đậm trước đây chống cường quyền, chống ngoại xâm; ngày nay được kích
hoạt bởi nhiều ấn phẩm mang nội đung thiên về bạo lực cho nên dễ dẫn đến hiện tượng xem
thường pháp luật, chống lại người thi hành công vụ. Nhược điểm này khắc phục bằng cách tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, vận động rộng rãi trong toàn dân “sống và làm việc theo pháp
luật”, tô đậm chủ đề giáo dục: tình nghĩa, lòng nhân ái, ý thức chấp hành pháp luật trong sáng
tác và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật để bổ khuyết cho hạn chế nêu trên. Đặc điểm
rộng mở, khoan đung, phóng khoáng nếu quá ngưỡng dễ dẫn đến tiêu xài lãng phí, kém tích lũy.
Điều này khắc phục bằng cách vận động tiết kiệm để đầu tư sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Làng
xã của Đồng Nai được hình thành trên cơ sở hội tụ của nhiều nguồn cư dân, ưu thế là nhanh
nhạy, rộng mở, nhưng nhược điểm là quan hệ xã hội phức tạp, ít bền vững, tính cộng đồng
không cao, thường dễ xảy ra tranh chấp, xung đột. Do vậy, hơn ở đâu hết cuộc vận động xây
dựng nếp sống văn hóa thật cần thiết, rất có ý nghĩa. Các đoàn thể xã hội, các phong trào đền ơn
đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, từ thiện cần được chú trọng tăng cường để xây dựng khối đoàn
kết toàn dân ở cơ sở. Việc thực hiện dân chủ ở nông thôn, cơ quan, doanh nghiệp; việc xây
dựng qui ước sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở đang là giải pháp tốt để xây dựng và phát triển xã hội
theo hướng phát huy bản sắc dân tộc.
9. Qui hoạch, đầu tư xây dựng làng văn hóa ở cơ sở với điều kiện điện khí hóa văn minh
hóa và trên nền tảng văn hóa dân tộc, nhất là ở các làng dân tộc. Xây dựng chương trình giáo
dục về văn hóa dân tộc đối với thanh thiếu niên, nhất là trong giáo dục phổ thông. Trước hết,

tập trung tâm sức xây dựng hệ thống tài liệu về văn hóa dân tộc của nước nhà và ở địa phương
để làm tài liệu phổ cập, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên hình thành “sân chơi văn hóa”
thanh niên với các chương trình sinh hoạt đậm đà bản sắc dân tộc, tổ chức các hoạt động khơi
dậy phong trào thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc văn hóa dân
tộc mà không gieo cấy vào tâm hồn thanh thiếu niên thì coi như đặt dấu chấm hết trong tương
lai.
10. Tô đậm nội dung giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thành sự lưu ý thường
trực trong các mặt: Qui hoạch, xây dựng kế hoạch kinh tế, thiết kế, phân bố dân cư, bảo vệ môi
trường... để không vì những lợi ích kinh tế đơn thuần mà xâm hại bản sắc văn hóa dân tộc.
II. Những nẻo đường tiếp cận:
Xây dựng tư tưởng đi đôi với xây dựng con người, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh làm nền tảng, lấy mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh làm
hướng phấn đấu. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không phải thuộc thao tác kỹ
thuật cho nên công tác tư tưởng được xem là giải pháp hàng đầu. Tư tưởng không tách rời ý
thức con người, công tác tư tưởng tiến hành đồng nhịp với công tác xây dựng con người mới,
sao cho con người có đời sống tinh thần phong phú, phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất tinh
thần, có đủ bản lĩnh và năng lực làm chủ đất nước, trên cơ sở đó ý thức giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa trở thành động lực, thành nhu cầu chính
yếu trong đời sống.
2. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương trong việc quản lý,
điều hành kế hoạch, tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng được yêu cầu giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó việc nâng cao năng lực quản lý của chính quyền
cấp huyện, xã là cấp thiết. Việc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước còn có nghĩa là nâng cao
trình độ lãnh đạo của Đảng và năng lực của cán bộ, công chức trên lĩnh vực văn hóa dân tộc.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục qua nhiều kênh thông tin, phát huy vai trò
của các phương tiện truyền thông đại chúng, kết hợp khai thác sử dụng các phương tiện nghe
nhìn hiện đại trong nhân dân nhằm tô đậm nội dung văn hóa dân tộc thường trực đến với công
chúng (việc xây dựng tài liệu văn hóa dân tộc qua băng vidéo phát không, chiếu miễn phí ở các
điểm chiếu trong tỉnh như vừa qua được xem là biện pháp tốt, rất hiệu quả, đồng bào hoan
nghênh). Chuyên mục phát thanh “Hương sắc quê nhà” của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng
Nai tỏ ra có tác dụng, được công chúng hoan nghênh, cần duy trì và tăng thêm sức sống.
4. Giáo dục là giải pháp cơ bản, vừa cấp bách vừa lâu dài. Công tác giáo dục luôn phải dựa

trên nền tảng văn hóa dân tộc, nhằm mục đích giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, tập trung vào
nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ trí thức mới, gieo
cấy tri thức khoa học và giá trị văn hóa của dân tộc cũng như của nhân loại vào nhận thức của
công chúng. Một trong những nội dung cơ bản cần giáo dục đại chúng là các giá trị văn hóa dân
tộc đang có, cần có ở địa phương.
5. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được xác định là giải pháp mang tính hiện thực trực
tiếp, nó thực hiện mục tiêu nhân văn của xã hội, có tác dụng làm phát triển sắc thái phong phú
đa dạng của các vùng, miền, sắc tộc, thu hẹp dần khoảng cách thành thị - nông thôn, miền núi đồng bằng, dân tộc kinh - dân tộc thiểu số... Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bằng cách đầu tư
xây dựng hạ tầng, vận động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, khơi động phong trào
quần chúng sáng tạo và bảo tồn tài sản văn hóa dân tộc cổ truyền, đầu tư, tổ chức hoạt động tại
chỗ ở cơ sở, tạo nhiều sản phẩm văn hóa dân tộc chuyển đến phục vụ cơ sở và sưu tầm, nâng
cao các giá trị văn hóa từ phong trào cơ sở để phổ biến và giao lưu rộng rãi.
6. Xã hội hóa công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà nước tạo điều
kiện, khuyến khích, thu hút các cá nhân, tổ chức xã hội tham gia các hoạt động văn hóa dân tộc
để mọi người cùng có trách nhiệm, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc (hoạt động tích cực của Công ty cao su Đồng Nai trong nhiều năm qua là mô hình đáng
lưu ý, cần được nhân rộng).
7. Mở rộng giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh, việc giao lưu văn hóa nhằm mục đích
học tập tiếp thu cái hay cái đẹp của nơi khác để bổ khuyết cho mình đồng thời giới thiệu cái đẹp
của mình cho nơi khác cùng biết để học tập tránh thái độ cực đoan, một chiều như đã từng xảy
ra.
8. Xây dựng chính sách hợp lý đầu tư, bảo trợ việc sáng tạo nghiên cứu, xuất bản các ấn
phẩm văn hóa mang bản sắc dân tộc, khắc phục những hiện tượng phi lý còn tồn đọng do việc
xóa bao cấp và hạch toán kinh doanh. Chính sách ưu đãi về bản sắc văn hóa dân tộc thuộc thẩm
quyền của Nhà nước vĩ mô, nhưng trong phạm vi trách nhiệm của chính quyền địa phương có
thể vận dụng Quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ để điều hành việc bảo trợ ấn phẩm mang
nội dung văn hóa dân tộc phù hợp với thực tế địa phương.
Các giải pháp chủ yếu nêu trên có tác dụng trên phạm vi toàn quốc, có ý nghĩa thực tế với
địa phương Đồng Nai, nó được vận dụng lồng ghép, đan xen trong các biện pháp xây dựng và
phát triển kinh tế xã hội ở Đồng Nai trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài
qqq

Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không phải là nhiệm vụ riêng của ai,
không thể “lơ lửng đâu đó” mà phải bám rễ vào thực tế ở địa phương nhất định. Từ định
hướng, Nghị quyết của Đảng đi vào thực tế, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
còn phải qua một chặng đường dài với quá trình nhào nặn, vận dụng, chắt lọc, sáng tạo của chủ
thể tại địa phương. Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở
phía Nam có quá trình hình thành và phát triển mang sắc thái của vùng đất mới được hợp cư bởi
nhiều đợt di dân, hỗn dung nhiều yếu tố văn hóa cho nên bản sắc văn hóa thể hiện ở đây đa
dạng đa hệ và giàu màu sắc. Nghiên cứu việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở
Đồng Nai có ý nghĩa thiết thực cho việc nhận diện diện mạo của nền văn hóa Việt Nam trong
tương lai gần, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ thực tế ở Đồng Nai,
có thể nghĩ đến những vấn đề bao quát về bản sắc văn hóa dân tộc của cả nước, về những giải
pháp khả thi để khắc phục những tồn tại hiện còn nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
PHẦN HAI
 đến thực tế
ĐỒNG NAI ĐỊA DANH VĂN HÓA LỊCH SỬ
Theo PTS Lê Trung Hoa, tên gọi Đồng Nai xuất hiện lần đầu tiên bằng chữ La tinh (Dou
Nai) năm 1747 do Launy trong báo cáo về giáo dân Nam bộ cho giáo hội Thiên Chúa (27); sau
đó thấy được dùng bằng chữ Nôm và chữ quốc ngữ trong Tự điển An Nam - La tinh của
Pigneau de Béhaine năm 1772. Theo tài liệu của Trương Bá Cần, trong một bức thư gởi Ban
Giám đốc Chủng viện truyền giáo nước ngoài Paris đề ngày 24/7/1710, giám mục LabbéViệt:
“… Có một miền gọi là Dou - Nai ở giữa Cao Miên và Chiêm Thành, đây là một vùng đồng
bằng, đất tốt, khá rộng và dài, rừng rậm, cây to, nơi mà người Đàng Trong đến lập nghiệp từ
35 hay 40 năm nay…” Về sau, Lê Quý Đôn (1776), Trịnh Hoài Đức (1820), Huỳnh Tịnh Của
(1895 - l896)… đều dùng tên gọi Đồng Nai trong tác phẩm (chữ Hán) của mình. Có những tên
gọi khác: Lộc Dã (cánh đồng có nhiều nai) có lẽ là cách phiên nghĩa theo tiếng Hán; Nông Nại
chắc là phiên âm từ Đồng Nai mà theo Trịnh Hoài Đức khi đi xứ sang Trung Hoa, thấy người
Hoa dùng chữ Nông Nại Đại Phố để gọi Cù Lao Phố.
Có cách lý giải thứ hai, Đồng trong từ Đồng Nai là cách gọi biến âm từ chữ Đờng trong
Đạ Đờng (Sông Cái) của người Mạ; bởi vì rất nhiều tên gọi khác bắt nguồn từ chữ Đồng
(Đờng?) mà không phải là cánh đồng: Đồng Tranh, Đồng Môn, Đồng Lách, Đồng Tràm, Đồng
27
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Bơ.
Trong dân gian, không rõ tự bao giờ tên gọi Đồng Nai đã được dùng để chỉ một vùng đất
rộng lớn, trù phú ở phương Nam. Khi nói về sản vật địa phương, từ năm 1820, Trịnh Hoài Đức
đã sử dụng phương ngôn trong Gia Định Thành thông chí: Cơm Nai Rịa, cá Rí Rang (cơm gạo
thì ở Đồng Nai, Bà Rịa, cá ở Phan Rí, Phan Rang). Dân gian cũng thường tự hào: Gạo Cần
Đước, nước Đồng Nai; nhất Đồng Nai nhì hai huyện. Khi nói đến sự lịch lãm từng trải:
Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân đã trải Đồng Nai cũng từng.
Khi thề nguyền, người ta dẫn đến những biểu tượng bền vững nhất:
Bao giờ cạn nước Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền.
Có những lời mời gọi hấp dẫn:
Nhà Bè nước chảy phân hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.

Đồng Nai gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về.
Từ phương xa có thôn nữ hưởng ứng lời mời gọi:
Đồng Nai gạo trắng như cò
Trốn cha trốn mẹ xuống đò theo anh.
Lại có những câu hát đùa vui:
Đồn rằng con gái Phú Yên
Đồng Nai đi cưới một thiên cá mòi
Chẳng tin giở qủa ra coi
Rau răm ở dưới cá mòi ở trên.

Nồi đồng thì úp vung đồng

Con gái xứ Bắc lấy chồng Đồng Nai.

Chị Hươu đi chợ Đồng Nai
Bước qua Bến Nghé còn nhai thịt bò
Mỗi cách giải thích đều có lý của nó nhưng chưa xác định được căn nguyên, thảy đều
chung một cách hiểu: Đồng Nai là xứ sở trước đây bao gồm cả Nam bộ như Lê Quý Đôn miêu
tả: Từ cửa Đại, cửa Tiểu, Soài Rạp đến thượng nguồn sông Băng Bột (thuộc Tây Ninh ngày
nay). Đến năm 1976, khi thống nhất đất nước, Đồng Nai được đặt tên cho một đơn vị hành
chính cấp tỉnh: Tỉnh Đồng Nai, sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính còn là tỉnh Đồng Nai
hiện nay.
Theo tài liệu khảo cổ, Đồng Nai là vùng đất trù phú, có dấu vết của người xưa sinh sống
cách đây nhiều nghìn năm.
Tài liệu của người Pháp cho thấy dấu vết của thời đại đồ đá cũ (cách đây 1,4 - 10 vạn
năm), ở Hàng Gòn, Núi Đất, Gia Tân, Dầu Giây, Bình Lộc...
Dấu vết của thời đại Đá mới - Đồng là rõ nét nhất, ở Bến Gỗ (Long Thành) Bàu Cạn
(Long Thành), Bình Đa (Biên Hoà), Cái Lăng, Cái Vạn (Nhơn Trạch), Gò Bường (Long
Thành), Bưng Bạc (Châu Thành, Bà Rịa).
Các di tích khảo cổ cho thấy cư dân cổ sinh sống đông đúc, có trình độ văn hóa và kỹ
thuật chế tác công cụ khá cao; thể hiện qua: Qua Đồng, con trúc Đồng ở Long Giao, mộ đá
Hàng Gòn (Long Khánh), đàn đá Bình Đa. Chủ nhân của nền văn hóa này chưa rõ là ai.
Nói 300 năm Biên Hòa - Đồng Nai là lấy mốc thời gian năm Mậu Dần (1698) Nguyễn
Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn Phước Châu vào kinh lý ở phương Nam, đưa vùng đất Đồng
Nai vào lãnh thổ cai quản của chúa Nguyễn. Trước đó, người Việt đã có mặt và sinh sống khá
đông ở nhiều vùng trên địa bàn Đồng Nai.
Từ khi Nguyễn Hoàng dựng nghiệp ở “Hoành Sơn nhất đái” (1600) thì lãnh thổ của chúa
Nguyễn dần mở rộng về phía Nam. Năm 1623, chúa Nguyễn đã cho lập hai trạm thuế ở Sài Gòn
- Bến Nghé chứng tỏ việc buôn bán của người Việt ở đây đã phát triển. Năm 1658, chúa
Nguyễn sai Nguyễn Phước Yến đem 3.000 quân dẹp loạn đến Mô Xoài (Mỗi Xuy) chắc là để
bảo vệ cộng đồng người Việt sinh sống ở đây. Năm 1679, nhóm người Hoa gồm Dương Ngạn
Địch, Huỳnh Tấn, Trần Thượng Xuyên đem 50 thuyền, 3.000 người đến xin trú ngụ, chúa
Nguyễn Phước Tần cho khai khẩn ở phương Nam: Nhóm Dương Ngạn Địch, Huỳnh Tấn đến

Mỹ Tho (Tiền Giang); nhóm Trần Thượng Xuyên đến Bàng Lân (Biên Hòa), góp phần tạo dựng
Cù Lao Phố thành thương cảng sầm uất, giao dịch với thương nhân trong và ngoài nước.
19 năm sau, chúa Nguyễn Phước Châu mới sai Thống suất Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh
vào Nam, lập huyện Phước Long dựng dinh Trấn Biên; lập huyện Tân Bình dựng dinh Phiên
Trấn. Mỗi dinh có các chức quan: Lưu thủ, cai bộ, ký lục, chiêu mộ thêm người, đặt thôn làng,
lân, ấp; chuẩn định thuế đinh điền; lúc ấy, dân số của Trấn Biên và Phiên Trấn hơn 40.000 hộ.
Người Hoa ở Trấn Biên lập xã Thanh Hà, người Hoa ở Phiên Trấn lập xã Minh Hương.
Về lai lịch của Nguyễn Hữu Cảnh, tên thật là Nguyễn Hữu Thành còn gọi là Nguyễn Hữu
Kính; sinh năm 1650 tại làng Phúc Tín, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Theo gia phả, ông nội của Nguyễn Hữu Cảnh là Nguyễn Triều Văn từ Thanh Hóa chuyển cư
vào Quảng Bình năm 1609, sau đó cả ba đời làm tướng hiển vinh dưới triều chúa Nguyễn. Năm
1700, sau khi đi kinh lý ở miền Tây về đến Rạch Gầm (Tiền Giang), Nguyễn Hữu Cảnh bị
bệnh, mất ngày 9 tháng 5 âm lịch, chuyển linh cữu về dừng lại ở Cù Lao Phố, rồi đưa về chôn ở
quê nhà. Hiện ở Cù Lao Phố còn mo và đền thờ vọng.
Năm 1751, trấn thủ Nguyễn Phan Long và ký lục Nguyễn Khánh Đức lập văn miếu ở thôn
Bình Thành, Tân Lại (nay thuộc Bửu Long - Biên Hòa) để thờ Khổng Tử nhằm khuyếch trương
Nho học, Nguyễn Ánh trùng tu năm 1794, thời Tự Đức tu sửa lần thứ hai (1852); đến năm 1861
thực dân Pháp đốt phá; hiện nay ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đang có dự án tái thiết
Văn miếu, tạo dựng biểu tượng tôn vinh tinh thần trọng học, tôn sư trọng đạo theo quan điểm
mới.
Năm 1734 , chúa Nguyễn Phước Chú sắc tứ cho chùa Hộ Quốc Quan ở Biên Hòa (nay
thuộc Tân Vạn). Năm 1747, nhóm Hoa kiều Lý Văn Quang làm phản, tụ tập 300 người đánh
cướp dinh Trấn Biên, giết Nguyễn Cư Cẩn; Cai cơ Tống Phước Đại đánh dẹp, bắt được Lý Văn
Quang và đồng đảng 57 người, giải về Trung Quốc.
Năm 1775, Tây Sơn khởi nghĩa chiếm được Phú Xuân Chúa Nguyễn Phước Thuần chạy
vào Gia Định. Lý Tài phản bội Tây Sơn theo giúp chúa Nguyễn, đóng quân ở núi Châu Thới,
sau bị thua trận rồi bị quân Đông sơn Đỗ Thành Nhơn giết năm 1777. Từ năm 1776 đến năm
1782, quân Tây Sơn bốn lần đem binh vào Nam giao tranh với Nguyễn Ánh; Nguyễn Ánh thua
chạy, năm 1784 cầu viện vua Xiêm, vua Xiêm đưa năm vạn quân, ba trăm chiến thuyền đến
chiếm đóng Kiên Giang, Ba Thắc (An Giang) Mân Thít (Vĩnh Long), Sa Đéc (Đồng Tháp)...
mưu đồ đánh chiếm Đồng Nai - Gia Định. Mùa xuân 1785, dựa vào địa hình và thủy triều, quân
Tây Sơn nhử giặc vào trận địa ở Rạch Gầm, Xoài Mút (Mỹ Tho) đánh cho quân Xiêm một trận

đại bại chỉ còn vài nghìn tên sống sót trốn về nước. Nguyễn Ánh trốn thoát, lại tiếp tục mưu đồ
cõng rắn cắn gà nhà.
Năm 1786 - 1788, nhân Tây Sơn bận đối phó với chúa Trịnh ở phía Bắc, Nguyễn Ánh với
sự giúp đỡ của Thiên Địa Hội (Trung Quốc) và súng đạn tàu đồng do Bá Đa Lộc cầu viện từ
phương Tây, Nguyễn Ánh khôi phục lực lượng, chiếm lại Trấn Biên năm 1788; xây thành Bát
quái ở Gia Định năm 1790; củng cố hệ thống phòng thủ, tích trữ lương thực, lập đồn điền cày
cấy ở Đồng Môn, Bà Rịa. Do đó trên địa bàn Đồng Nam còn nhiều di tích gắn với thời kỳ này
của Nguyễn Ánh.
Năm 1792 Nguyễn Ánh hoàn toàn làm chủ đất Trấn Biên, Gia Định. Năm 1802, Nguyễn
Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lên ngôi vua, đổi phủ Gia Định thành Trấn Gia Định, Trấn Biên
Dinh thành Biên Hòa Trấn. Đến năm 1808, lại đổi Trấn Gia Định ra Gia Định Thành thống
quản Trấn Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên; Nguyễn Văn Nhơn là tổng
trấn, Trịnh Hoài Đức làm hiệp tổng trấn. Đến năm 1812 Lê Văn Duyệt làm tổng trấn.
Năm 1832 Lê Văn Duyệt mất. Nguyễn Văn Quế và bố chánh Bạch Xuân Nguyên vốn có
hiềm thù, dung vụ án Lê Văn Duyệt. Vua Minh Mạng cho xiềng mộ Lê Văn Duyệt, bãi bỏ chức
tổng trấn, chia các trấn thành lục tỉnh. Tỉnh Biên Hòa có từ đây.
Giận vì Lê Văn Duyệt bị ngược đãi, năm 1833 Lê Văn Khôi (con nuôi của Lê Văn Duyệt)
tạo phản chiếm thành Phiên An; mãi đến năm 1835, Lê Văn Khôi bệnh mất, nhà Nguyễn mới
dập tắt được cuộc binh biến, bị giết cả thảy 1.831 người đem chôn chung gọi là mả Ngụy. Hai
lần Lê Văn Khôi đánh chiếm Biên Hòa. Tương truyền, con của Lê Văn Khôi trốn được hai
người, ẩn danh trong dân ở Hang Nai (Nhơn Trạch) và Long Thành.
Năm 1858 tàu chiến Pháp bắn vào Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Ngày 17
tháng 2 năm 1859 thực dân Pháp đưa quân chiếm Cần Giờ và tiến đánh Gia Định. Nhân dân
Nam kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 1860, Nguyễn Tri Phương được cử vào Gia Định, cho
đắp đồn Chí Hòa,Việt hịch kêu gọi đánh Tây. Ngày 7 tháng 2 năm 1861, Charner dẫn 3.000
quân thủy và lính Châu Phi với 70 tàu chiến, 470 đại bác tấn công Sài Gòn. Ngày 25 tháng 2,
đại đồn Chí Hòa thất thủ, Nguyễn Tri Phương bị thương, rút về Biên Hòa. Ngày 18 tháng 12
năm 1861, giặc Pháp chiếm Biên Hòa. Ngày 5 tháng 6 năm 1862, triều đình Nguyễn ký hòa
ước Nhâm Tuất nhượng 3 tỉnh miền Đông: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường cho Pháp. Tháng
9/1862, triều đình ra lệnh bãi binh. Trương Định không tuân lệnh vua, nhận ủy thác của dân,
giương cờ Bình Tây đại nguyên soái, tập hợp dân chúng tiếp tục kháng Pháp; đánh đồn Rạch
Tra, đồn Long Thành, đốt tàu giặc trên sông Đồng Nai, lập căn cứ ở Lý Nhơn (Cần Giờ). Nghĩa

binh vùng Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa theo Trương Định rất Đông. Ngày 25 tháng 9
năm 1863, giặc Pháp tập trung tiêu diệt căn cứ Lý Nhơn, nghĩa quân Trương Định tử chiến phá
vây. Trương Định thoát vây, lập căn cứ ở Đám Lá Tối Trời (Gò Công), sau đó bị Huỳnh Công
Tấn phản bội phục kích, bị thương, tự sát ngày 19 tháng 8 năm 1864. Hiện ở Đồng Nai còn
nhiều đền thờ Trương Định hoặc thờ các tướng lĩnh của ông như ở Tam Hiệp, Tân Vạn, Phước
An.
Trương Định mất, nhưng phong trào kháng chiến chống Pháp không tắt. Ở Long Thành,
Nhơn Trạch, Biên Hòa tổ chức nhiều hội kín chống Pháp. Huyện Thạc, huyện Ân ở Long
Thành bị giết hụt nhiều hoảng sợ quá phải xin chuyển đi nơi khác. Năm 1881 thực dân Pháp
đưa Trần Bá Hựu, em của Trần Bá Lộc (tay sai khét tiếng) về làm tri huyện Long Thành. Tên
này độc ác không kém Trần Bá Lộc, hội kín quyết diệt bằng được. Tháng 2 năm 1885, nhà sư
Trần Văn Tấn (pháp hiệu là Huyền Vi) cùng đồng đạo lập mưu giết chết Trần Bá Hựu. Hội kín
Long Thành bị đàn áp, nhà sư Trần Văn Tấn lãnh án tử hình, nhiều người khác bị án khổ sai,
chung thân.
Đến năm 1905, trong khi các phong trào kháng chiến vũ trang đã bị dìm trong máu, nhiều
sĩ phu yêu nước hướng theo con đường Đông Du, Duy Tân, thì ở Biên Hòa lão nghĩa sĩ Đoàn
Văn Cự vẫn còn tổ chức vũ trang chống Pháp. Trong một trận chiến đấu không cân sức, Đoàn
Văn Cự chém trọng thương một sĩ quan Pháp rồi cùng 16 nghĩa binh hy sinh. Dân làng lập mộ
và đền thờ ở Tam Hiệp, Biên Hòa; Bộ Văn hóa - Thông tin vừa ra quyết định xếp hạng di tích
quốc gia. Năm 1916, hội kín trại Lâm Trung ở Biên Hòa do Mười Sóc, Mười Tiết tổ chức phá
khám, cướp súng, giết giặc. Phong trào bị khủng bố, chín người bị tử hình. Dân Biên Hòa chôn
và lập miếu thờ nay gọi là miếu cô hồn ở phường Quang Vinh.
Ý chí bất khuất chống Pháp của người Biên Hòa âm ỉ kéo dài cho đến khi Đảng Cộng sản
ra đời, tập hợp lực lượng phát huy sức mạnh tổng họp. Sau chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành
lập ở Phú Riềng vào năm 1929, năm 1935 chi bộ Đảng Tân Triều - Bình Phước được thành lập
gồm 5 Đồng chí do đồng chí Hoàng Minh Châu là bí thư. Đó là chi bộ cộng sản nòng cốt của
Biên Hòa mở đầu cho việc lãnh đạo cách mạng yêu nước chống Pháp theo lý tưởng xã hội chủ
nghĩa, dẫn đến thắng lợi cuối cùng.
VĂN NGHỆ DÂN GIAN
Có con người là có sinh hoạt văn học - nghệ thuật. Văn học - nghệ thuật ở Biên Hòa Đồng Nai là thành quả lao động sáng tạo của người Đồng Nai, được hình thành trong quá trình
tích hợp, cộng sinh của người Việt gốc Trung bộ, Bắc bộ với người Hoa nhập cư và các cư dân

bản địa; phản ảnh và cải biến theo sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Văn miếu được xây dựng năm 1715 ở Bình Thành - Tân Lại (nay thuộc thành phố Biên
Hòa) được xem là dấu ấn của sự tôn vinh nền văn học - Nho giáo phát triển sớm ở Biên Hòa Đồng Nai. Tuy nhiên, do chiến tranh, loạn lạc; tác phẩm văn chương chữ Hán còn lại không
nhiều; phải đến đầu thế kỷ XX mới được khởi sắc với tên tuổi của các nhà trước tác làm quan
như Trịnh Hoài Đức, và đến sau Cách mạng Tháng Tám mới đậm nét dòng văn học Cách mạng
với các nhà văn tiêu biểu: Huỳnh Văn Nghệ, Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn…
Trước năm 1715 và liên tục trong suốt 300 năm qua, dòng mạch văn học - nghệ thuật dân
gian được bảo tồn, lưu truyền và phát triển liền mạch trong cộng đồng dân tộc; có đứt gãy và
tổn thất do sự áp đặt văn minh ngoại nhập của nhà nước thực dân, nhưng cốt lõi của vẻ đẹp
truyền thống bản sắc văn hóa Việt Nam vẫn được bảo tồn.
Có thể nói, sắc thái nổi bậc của văn học nghệ thuật truyền thống của Biên Hòa - Đồng Nai
là: Có sự tích hợp, hỗn dung nhiều nhân tố của các hệ văn hóa: Bắc - Trung - Nam, nhập cư bổn địa, Đông - Tây, truyền thống - hiện đại; thích ứng nhanh nhạy với cái mới; rộng mở trong
giao lưu, hài hòa trong nếp sống; nhân nghĩa trong lối ứng xử; tiến bộ nhanh với khoa học kỹ
thuật mà không xa cội quên nguồn.
1. Văn học dân gian:
Kho tàng văn học lưu truyền trong dân gian chủ yếu bằng cách truyền khẩu, gồm nhiều
dạng: Tự sự và trữ tình dưới hình thức truyện kể, thơ ca, hò vè.... Những tác phẩm truyền khẩu
này do truyền đời qua nhiều thế hệ, phân tán theo quá trình lan tỏa cộng đồng cư dân, bị tổn hại
trong chiến tranh, chưa từng được sưu tập có hệ thống... cho nên đến nay đã mai một nhiều, một
số không ít đã thất truyền, số còn lại phần lớn trong dạng “mảnh vụn được chắp vá”; nhiều dị
bản còn tồn nghi; nhiều nội dung chưa được hiểu đầy đủ. Chỉ với số ít truyện kể, thơ ca, hò vè
được sưu tầm trong thời gian gần đây đủ cho thấy kho tàng văn học dân gian của người xưa rất
phong phú, giàu giá trị nhân văn, đậm màu sắc địa phương.
1.1 Truyện kể:
Ở Đồng bào các dân tộc ít người, truyện kể là tải sản tinh thần quan trọng; đó là: “lịch
sử” là luật tục, là hình mẫu nếp sống cổ truyền của cha ông đồng thời cũng là cách để thư giãn
tinh thần. Truyện kể của người Châu Mạ, Châu Ro, Xtiêng thường tự sự dưới hình thức văn
vần; già làng thường kể truyện trong không khí sinh hoạt cộng đồng ở nhà dài, ở các lễ hội gia
đình hoặc cộng đồng; giọng kể có vần có điệu, cách gieo vần tự do, vần lưng, vần liền, vần cuối

nối các câu ngắn dài tạo thành chuỗi âm thanh giàu tính nhạc, nghe như hát.
Người Châu Mạ, Châu Ro, Xtiêng sùng bái nhiều thần linh, trình độ sản xuất thấp nên còn
lưu truyền mảng thần thoại, truyền thuyết giải thích các hiện tượng tự nhiên và sự hình thành
cộng đồng dân tộc với cách hiểu hồn nhiên của con người ở buổi sơ khai. Người Mạ còn thần
thoại giải thích về nguồn gốc các thần linh và truyền thuyết về gia hệ của tổ tiên. Ví dụ, một
cách giải thích nguồn gốc của người Châu Mạ ở vùng thượng nguồn sông Đồng Nai:
Khổng lồ Iut phân cách trời và đất
Khổng lô Put chống trời bằng một thân cây.
Khổng lồ Trôô ngăn nước bằng tảng đá lớn
K’Daa,, Blac và Bliơr rèn mặt trời.
…
Với nước cá sinh sôi nảy nở,
Thác và sông, anh trai và em gái ăn ở với nhau.
Ở đó, tổ Paang Tiing ở với em gái Nhaam
Từ bắp thịt hông của họ sinh ra Biêt và Riing
Từ sự giao hợp giữa Biêt và Riing sinh ra Biêng và Glong
Từ Biêng và Glong sinh ra Cong và Kraang (28).
Môtif ông khổng lồ sáng tạo trời, đất và người bàng bạc ở nhiều truyện cổ tích giải thích
hiện tượng tự nhiên. Như truyện Bàn tay ông khổng lồ chẳng hạn, ông khổng lồ đang chia thịt,
trời đất bỗng tối tăm để lại tảng thịt biến thành đá có in rõ dấu năm ngón tay khổng lồ (tảng đá
hiện ở còn khu rừng thuộc ấp Thanh Tùng, thị trấn Định Quán).
Theo truyện kể, thần linh của người Châu Mạ, Châu Ro, Xtiêng không có hình thể rõ nét,
ít được mô tả diện mạo, thường được nhắc đến như biểu trưng của quyền lực tự nhiên. Mỗi vị
thần có chức năng riêng. Ở người Châu Mạ, Yang Nđu là thần của tất cả các thần, Yang Bri coi
sóc rừng, Yang Đak lo việc sông nước, ao hồ, Yang Kôi bảo trợ mùa màng, Yang Hiu lo việc
trong nhà. Thần linh của người Châu Ro tương tự như người Châu Mạ, thần rừng (Yang Bri)
bảo trợ việc hái lượm, săn bắn trong rừng, Yang Pa coi sóc mùa màng, Yang Va lo việc nhà...
Người Xtiêng chịu sự chi phối của các Arăk, Arăk Xre là thần lúa, Arăk Prek là thần sông, Arăk
Ta Phnom là thần núi... ngoài ra còn có Neak Ta là vị thần đất cai quản đất đai sinh hoạt của

cộng đồng. Tuy nhiên thần thoại, truyền thuyết của người Châu Mạ, Châu Ro, Xtiêng còn lại
không nhiều, không thành hệ thống, đa phần là những “mảnh vụn” tản mạn trong câu truyện
thường ngày.
Sinh động và phong phú hơn cả là truyện cổ tích với số lượng khá nhiều, tập trung ở đề tài
giải thích nguồn gốc địa danh (sự tích Thác Trị An, sự tích Đồng Trường, sự tích Miễu ông
Chồn…), giải thích các đặc điểm loài vật (Con gà trắng, con sóc Bông, vì sao chim cút ở bờ bụi,
Heo anh heo em, Nàng tiên Mèo…) phản ánh quan hệ chung sống hồn nhiên đồng đẳng giữa
người và vật (sự tích Miễu ông Chồn, Người hóa Voi, Heo anh heo em, Cọp cướp vợ người,
những người con của chó...)
Mẫu truyện kể mang tính ngụ ngôn về những con vật tinh khôn, nhỏ bé chiến thắng kẻ
mạnh bằng trí thông minh, tài lanh lẹ như rùa thắng khỉ, thỏ thắng cọp, chèo bẻo chiến thắng
muông thú… cũng khá nhiều, phản ánh trong đó nét đẹp và phẩm chất ưu thế của bộ tộc nhỏ bé
đã chiến thắng các thế lực mạnh hơn để sinh tồn.
Đặc điểm khác dễ thấy ở truyện cổ tích của người Châu Ro, Châu Mạ, Xtiêng là cốt
truyện đơn giản, lối suy nghĩ hồn nhiên, chơn chất; con người, loài vật, núi rừng có quan hệ
chung sống tự nhiên trong đó kẻ yếu, cái thiện, lòng thành dù có gặp nạn cuối cùng đều chiến
thắng. Điều đáng lưu ý, truyện kể Châu Ro, Châu Mạ, Xtiêng được kể không giống nhau ở
tiếng của mỗi dân tộc nhưng quan niệm, cốt truyện, tình tiết ở truyện kể ít khác nhau, nhiều mẫu
truyện phổ biến ở cả ba dân tộc (truyện Ó Ma Lai, Con sóc bông, Con gà trắng, Heo anh heo
em...). Có truyện khác nhau đôi chỗ tiểu tiết nhưng cùng dựa trên cốt lõi chung, ví dụ: Nhóm
truyện kể của người Châu Mạ, Châu Ro kể về cuộc thi tài của các chàng rể, tác phẩm chiến
thắng của chàng rể út là tòa nhà bằng gạch mà theo đó các nhà khảo cổ phát hiện ra di tích kiến
trúc đoán định là của người Phù Nam ở rừng Nam Cát Tiên (Sự tích Miễu ông Chồn). Nếu tìm
hiểu đầy đủ hơn, có thể tìm thấy ở truyện kể nguồn gốc và quan hệ của các tộc người bổn địa,
nếp sống cổ truyền, luật tục và đời sống tinh thần của họ, trong đó còn nguyên vẹn vẻ đẹp
nguyên sơ của đồng bào dân tộc ít người ở buổi đầu lịch sử.
Truyện kế của người Việt không nhiều, do phát triển từ nhận thức, kinh nghiệm vốn sống
đã tưởng thành nhiều trăm năm qua ở nguyên quán nên người Việt ở Đồng Nai không có thần
thoại nguyên mẫu, vắng bóng truyền thuyết, truyện kể ít hư cấu hoang đường; cốt truyện được
dẫn dắt bằng lý lẽ thế sự là chủ yếu. Có thể tìm hiểu truyện kể của người Việt ở Đồng Nai theo
nhóm:
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- Nhóm truyện kể mang dấu ấn thần thoại tích hợp vào vùng đất mới gồm những truyện
hoặc những mẫu truyện giải thích về nguồn gốc địa danh, tên núi, tên sông hoặc những hiện
tượng lạ của tự nhiên chưa giải thích được bằng khoa học (truyện Ông Châu Thới và bà Rịa thi
xây núi; sự tích Ông Trịnh, Cặp sóng thần ở Vàn Tham Mạng, sự tích Sân bà, Sự tích Thác
Vọng Phu...). Nhóm truyện kể này thường có cốt lõi, môtif đã định hình trong vốn sống ở miền
Bắc, miền Trung; được bồi đắp bằng những hình ảnh, cảm hứng nảy sinh ở vùng đất mới. Ví
dụ, Ông Châu Thới và bà Rịa thi đắp núi rõ ràng là môtif của ông khổng lồ (miền Trung) ông
Đùng Bà Đà (miền Bắc) đào sông xây núi. Bà luôn thắng trận, thành quả là núi Bà cao hơn núi
ông. Hoặc Sự tích Thác Vọng Phu (Thác Trị An) cũng vậy. Người phụ nữ than khóc ly biệt, tóc
chảy thành suối, tiếng khóc vang vọng thành tiếng thác… đó là hình ảnh quen thuộc trong chuỗi
truyện Vọng phu phổ biến ở các tỉnh ven biển miền Trung. Vẻ đẹp của nhóm truyện này thể
hiện ở chỗ ý tưởng, tâm hồn của người Việt gắn bó với cội nguồn và sâu rễ bền gốc ở quê
hương xứ sở mới.
- Nhóm truyện kể về sự chinh phục tự nhiêu thuở sơ khai gồm một tập hợp khá phong phú
những mẫu truyện kể về: Đánh cọp, bắt sấu, diệt mãng xà...
Nhóm truyện này phản ánh sự sống của con người trong buổi đầu khai hoang phải đương
đầu với sơm lam, chướng khí và thú dữ, con người phải chịu nhiều tổn thất, phải dốc sức mới
chiến thắng (Trận Mãng xà, Sấu đỏ mũi...)(29); chiến thắng bằng sự hợp lực của cộng đồng
(truyện diệt cọp dữ ở Hóc ông Che), bằng vũ khí lẫn trí tuệ của con người (truyện kể ông Bò bà
Hứa ở An Hòa, Long Thành); quan trọng là bằng đức hiếu sinh của con người (như truyện Bà
Mụ Cọp ở An Hòa - Long Thành và ở Đại Phước - Nhơn Trạch).
Nhóm truyện chiến thắng thú dữ, chinh phục tự nhiên ở Biên Hòa - Đồng Nai mang màu
sắc của Nam bộ, khẳng định ý chí và vẻ đẹp tâm hồn của con người là vốn quí trong quá trình
khai phá, mở đất lập làng.
- Nhóm truyện kể mang tính giai thoại về các nhân vật lịch sử gồm các mẫu chuyện chân
thực hoặc huyền thoại được xác định bởi sử sách hoặc không xác định trong đời thực đều thể
hiện lòng dân tôn vinh những tấm gương trung nghĩa, nhân đức, trọn lòng vì dân vì nước. Câu
chuyện về bà Nguyễn Thị Tồn “thân gái dặm trường” gỡ tội cho chồng trở thành biểu tượng
bất khuất, tiết nghĩa của người phụ nữ Biên Hòa. Truyện ký lục Trấn Biên Đặng Đại Độ xử tội
phái viên của chúa Nguyễn quấy nhiễu dân lành, rồi tự trói tay đi bộ ra Huế chịu tội; được chúa
Nguyễn khen là hành xử đúng đắn... thực là mẫu chuyện tiêu biểu cho nghĩa khí của kiểu người
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hào hiệp “kiến nghị bất vi”. Truyện Con ngựa hồng của cai đội Nguyễn Cư Cẩn tìm người cứu
chủ, rồi chết theo chủ cho thấy lòng chung thủy của người và vật được người địa phương trân
trọng khắc ghi. Truyện Thủ Huồng và Sự tích chùa Hoàng Ân tuy đậm màu sắc phật thoại
nhưng mang trong nó ý nghĩa nhân đạo sâu sắc; rằng, con người cần được đối xử bình đẳng,
không phân biệt sang hèn, kẻ ác có thể tự ngộ, tự sửa mình bằng công đức để hoàn lương.
Nhóm truyện về các nhân vật lịch sử không nhằm để mô tả lịch sử mà để tô đậm những
tấm lòng nhân dân đang hướng theo.
Nhóm truyện cổ tích sinh hoạt gồm nhiều truyện biến thể từ truyện cổ tích phổ biến, mượn
cách giải thích về địa danh, hoa trái, hiện tượng xã hội ở Biên Hòa - Đồng Nai để ngợi ca cuộc
sống “vị tình vị nghĩa không vị đĩa xôi đầy” của người địa phương. Các truyện kể như: Sự tích
trái sầu riêng, Sự tích trái thơm, sự tích trái Sapôchê (hồng xiêm) đều có chung công thức: trái
lạ vốn không mùi, không vị, nó chỉ có hương vị khi thấm đượm nước mắt nghĩa tình của con
người.
Còn có thể kể đến vô số truyện kể dân gian mang theo từ nguyên quán vẫn nguyên ý
nghĩa đối với cuộc sống ở xứ Biên Hòa - Đồng Nai. Đáng lưu ý, thể loại truyện cười được
người Biên Hòa - Đồng Nai ưa thích, tiếp nhận từ tứ xứ. Có lẽ do cuộc sống thoáng mở lạc quan
nên nụ cười vui vẻ dễ được dung nạp. Ở Biên Hòa - Đồng Nai ít thấy truyện cười triết lý xoay
quanh miếng ăn theo kiểu xứ Bắc, xứ Trung, mà đa phần là nụ cười sảng khoái về các nghịch lý
mượn hình ảnh của những vùng cấm trong sinh hoạt đời thường (lời tục ý thanh) hoặc nụ cười
ngộ nghĩnh do nghịch lý bất thường theo kiểu “quá đáng” của Ba Phi phổ biến ở Nam bộ.
1.2 Ca dao - dân ca:
Cảm hứng thơ ca của đồng bào dân tộc ít người còn dồi dào, phong phú. Tiếng Châu Mạ,
Xtiêng, Châu Ro giàu chất thơ, có khả năng biểu cảm tốt, những lời hát đối đáp giao duyên
trong lao động và những bài ca nghi lễ thường đọng lại thành ca dao trữ tình. Tiếc là đến nay,
chưa có công trình sưu tập đầy đủ. Ở đây chỉ xin nhắc đến Tampơk (bài ca trữ tình) của người
Châu Mạ. Tampơk của người Châu Mạ gồm những khúc hát đối đáp trữ tình của Kôông và
K’Yai do Boulbet ghi chép được ở đồng bào Châu Mạ vùng thượng nguồn sông Đồng Nai (30).
Mới đây (năm 1997) nhóm sưu tập thuộc Chi hội văn nghệ dân gian Đồng Nai vừa xác minh,
thấy nó còn lưu truyền đứt đoạn ở ấp Hiệp Nghĩa (Định Quán) và Tà Lài (Tân Phú). Qua câu
chuyện tình yêu của Kôông và K’Yai, có thể thấy luật tục, nếp sống, quan niệm về tình yêu hôn
nhân của người Châu Mạ xưa. Theo đó cũng có thể thấy đặc điểm hình thức thơ ca của người
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Châu Mạ. Ví dụ, lời của chàng K’Yai bày tỏ nỗi khao khát nhớ nhung:
105. Rnom any yô, jơh bou chrka;
106. Đak til hơ, jơh bou mbring;
107. Ching any tur bou, kông tapxai;
108. Kwaiơm ai ma any tam krơm;
109. Rơm chong toh bo bai;
110. Mpao krơm ai bi ntrony ta but,
111. Krơm bi kut char xo;
112. Bi rbo che klêng.
Tạm dịch:
105. Rượu cần (Rnom) không uống vị men sẽ chua,
106. Nước suối không múc bình sẽ lên men,
107. Chiêng lâu không đánh sẽ đóng ten đồng.
108. Chúng mình cùng sống, mong ghì lấy nhau
109. Cặp vú rắn chắc đóng vào ngực anh,
110. Như cái khố lành quấn vào eo lưng,
111. Như lược nhiều chân cài vào búi tóc,
112. Như diều xoắn vặn cùng sợi dây lèo.
Chỉ một đoạn thơ ngắn với vần điệu tự do, liền mạch như trên, nỗi khao khát của K’Yai đã
cho thấy quan niệm về tình yêu hồn nhiêu của trai gái Châu Mạ, cũng cho thấy tập tục uống
rượu cần, múc nước suối, đánh chiêng đồng bằng tay của người Châu Mạ xưa. 207 câu hát
Tampơk “Kôông và K’Yai” đều chứa đựng những yếu tố trữ tình có ý nghĩa hiện thực như thế.
Thơ ca dân gian của người Việt khá phong phú. Đó là lời ca đọng lại từ những khúc hát
trữ tình, lâu dần thành câu nói cửa miệng. Phong phú nhất là mảng ca dao trữ tình mang theo
trong hành trang của người Việt đến xứ Biên Hòa - Đồng Nai Nhiều câu hát cũ vẫn nguyên vẹn
vẻ đẹp ở vùng đất mới:
Đã thương thì thương cho chắc
Đã trục trặc thì trục trặc cho luôn

Đừng như con thỏ đứng ở đầu truông
Khi vui giỡn bóng khi buồn bỏ đi.
(Ca dao Trung bộ)
Thử chuông cho biết chuông ngân
Thử bạn đôi lần cho biết dại khôn.
(Ca dao Bắc bộ).
Nhiều câu hát gốc Trung bộ, Bắc bộ được biến thể đôi chút trở thành tài sản gắn với địa
phương. Ca dao “chiều chiều quạ nói với diều…” phổ biến khắp nơi đậu lại ở xứ Biên Hòa:
Bao phen quạ nói với diều
Ngã ba Rạch Cát có nhiều cá tôm
(Rạch Cát: Thuộc Cù Lao Phố, TP Biên Hòa).
Môtif ca dao “ngó lên” phổ biến ở Trung bộ (Ngó lên Hòn Kẽm đá dừng… Ngó lên hòn
núi Thiên Thai…) cũng thấy xuất hiện ở Biên Hòa - Đồng Nai:
Ngó lên Bình Điện thấy miệng em cười
Tơ duyên muốn kết sợ người đã có đôi.
(Núi Bình Điện: Tên gọi khác của núi Bửu Phong).

Ngó lên Châu Thới có đám mây bạch
Ngó xuống Rạch Cát thấy con cá chạch đỏ đuôi.
Nước chảy xuôi con cá đỏ đuôi lội ngược
Anh mảng thương nàng có được hay không.
Tương tự, có thể dẫn chứng hàng loạt câu ca dao có nguồn gốc “miệt ngoài” được cải biến
cho phù hợp với tâm tình cư dân vùng đất mới:
Đố anh con rít mấy chưn
Cầu ô mấy nhịp chợ Dinh mấy người

Ba Gioi ăn cá bỏ đầu

Bà Trường thấy vậy xỏ xâu mang về
(Ba Gioi, Bà Trường: Địa danh thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).
Má ơi con má hư rồi
Cái trâm cũng bán vàng đôi cũng cầm

Thương em đưa nón đội đầu
Về nhà má hỏi, qua cầu gió bay.
Có thể phân định mảng ca dao biến thể của người Biên Hòa -

Đồng Nai với mảng ca dao

nói về Đồng Nai ở chủ thể thẩm mỹ của nó. Xứ Đồng Nai xưa rộng lớn, trù phú, giàu sức hấp
dẫn đối với người đi khẩn hoang cho nên có mảng ca dao mang nội dung giới thiệu, mời gọi
hướng về Đồng Nai:
Đồng Nai gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó thì không muốn về

Đồng Nai gạo trắng như cò
Trốn cha trốn mẹ xuống đò theo anh.

Hết gạo thì có Đồng Nai
Hết củi thì có Tân Sài chở vô.

Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân đã trải Đồng Nai cũng từng.

Anh đi dao bảy dắt lưng
Nón chiên anh đội băng chừng Đồng Nai
Mảng ca dao “về Đồng Nai” có giá trị ở chỗ nó từ đậm dấu ấn hình ảnh và cảm xúc của
người phương xa buổi đầu hướng đến Đồng Nai. Ngay cả câu ca dao quen thuộc Nhà Bè nước
chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì”, về cảm hứng chủ đạo ở nó có lẽ cũng là tâm tình

của người khẩn hoang chưa quen với vùng đất mới.
Đáng lưu ý là mảng ca dao dân ca nảy sinh từ cảm xúc của người địa phương trong bối
cảnh tự nhiên - xã hội ở xứ Đồng Nai. Mảng ca dao dân ca này số lượng không nhiều, nhưng nó
mang ý nghĩa hiện thực và sắc thái địa phương, từ hình thức thể hiện đến dòng mạch cảm xúc.
Có thể nói, ca dao dân ca “đặc sản” của Biên Hòa - Đồng Nai thường ngắn, vần điệu ít nghiêm
nhặt, hay phá cách lục bát, ít chải chuốt ngôn từ; quí là ở lời bộc trực chơn tình, lòng thực thà,
rộng mở. Cảm xúc buổi đầu bỡ ngỡ, lạ lùng trước cảnh vật hoang sơ rõ ràng là của lớp người
mới di dân khẩn hoang ở Nam bộ:
Đến đây xứ sở lạ lùng
Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh.

Đi ra sợ đỉa con chưn
Xuống sông sấu ních lên rừng cọp tha...
Rồi qua lao động, chinh phục tự nhiên, làm chủ vùng đất mới, niềm tự hào về quê hương,
và mối quan hệ máu thịt với đất nước, con người ở Biên Hòa – Đồng Nai dần trở thành dòng
mạch chính trong ca dao dân ca:
Trà Phú Hội, nước Mạch Bà
Sầu riêng An Lợi chuối già Long Tân Cá buôi, sò huyết Phước An
Gạo thơm Phước Khánh, tôm càng Tam An.

Biên Hòa có bưởi Thanh Trà
Thủ Đức nem nướng, Điện Bà Tây Ninh.

Rạch Đông nước chảy,
Con cá nhảy con tôm nhào
Hai đứa mình kết nghĩa
Lẽ nào cha mẹ không thương.

Đưa em và miếu Bà Cô
Em trả trái bưởi em bù trái thơm …

Bao giờ cạn nước Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mớt sai lời nguyền.
Cả những niềm vui tinh nghịch cũng âm vang hương sắc của quê nhà:
Sáng mai đi chợ Biên Hòa
Mua một vuông vải ta
Đem về cho con Hai nó cắt
Con Ba nó may
Con Tư nó đột
Con Năm nó viền
Con Sáu đơm nút
Con Bảy vắt khuy
Anh bước cẳng ra đi
Con Tám níu, con Chín trì
Ớ Mười ơi, sao em để vậy còn gì áo anh ?

Đồn rằng con gái Phú Yên
Đồng Nai đi cưới một thiên cá mòi
Chẳng tin giở quả ra coi
Rau răm ở dưới cá mòi ở trên.

Chị Hươu đi chợ Đồng Nai
Ghé qua Bến Nghé còn nhai thịt bò.
Trong quá trình đấu tranh, bảo vệ quê hương xứ sở, hào khí Đồng Nai được kết tinh, đọng
lại trong ca dao dân ca:

Rồng Chầu ngoài Huế
Ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong đổ lộn sông ngoài
Thương người xa (đáo) xứ lạc loài tới đây.
Nhiều khi, qua một câu hát, tính khí, lối ứng xử của người Biên Hòa - Đồng Nai bộc lộ rõ
rệt. Có sự nóng nảy, mãnh liệt của con người bộc trực:
Chợ Biên Hòa đèn mờ đèn tỏ
Anh coi không rõ anh tưởng đèn màu
Rút dao đâm họng máu trào
Để em ở lại kiếm nơi nào hơn anh.
Có tình cảm bền chặt, ít đổi thay:
Nước Đồng Tranh sóng dồi lên xuống
Cửa Đồng Môn mây cuốn buồm xuôi
Bậu với qua hai mặt một lời
Trên có trời dưới có đất,
Nguyện non cạn sông dời cũng chẳng xa.
Cũng có nét cởi mở, bạo đạn, mở lòng của thôn nữ Nam bộ:
Thấy anh lớn tuổi mà khờ
Lưng em không dựa, dựa bờ cỏ mai.
Nỗi niềm cơ cực của người cùng khổ cũng được gởi gấm chân tình qua ca dao dân ca; như
lời than của một công nhân cao su:
Cao su đi dễ khó về
Khi đi trai tráng khi về bủng beo.
Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ca dao dân ca tiếp tục nâng đỡ tâm hồn của
người kháng chiến. Cuộc sống kháng chiến đã đem lại cho ca dao dân ca Đồng Nai không khí
mới. Người phụ nữ kháng chiến xứ Đồng Nai thoát khỏi thân phận bị ràng buộc, rụt rè; dám nói
thật và nói vui:
Khoai lang lột vỏ hai đầu

Nửa thương anh trung đội trưởng, nửa sầu anh chính trị viên.
Bà mẹ của vùng kháng chiến ít chữ nghĩa nhưng lòng đầy lạc quan, câu hát đầy theo hũ
gạo nuôi quân:
Sớm mơi (mai) xúc gạo ra vo
Nhớ đoàn Vệ quốc hốt cho nắm đầy
Một tháng là ba mươi ngày
Mỗi ngày một nắm nhớ rày Vệ quốc quân
Không khí đóng cọc, ngăn tàu giặc Pháp của chiến khu lòng chảo cũng được phản ánh sinh
động trong ca dao kháng chiến:
Đốn cây cắm cọc ngăn tàu
Lòng sông Vũng Gấm, Bà Hào, Phước An
Làm cho quân giặc hoang mang
Không cho khủng bố ruồng càn chiến khu.
Và nhiều câu ca dao dưới hình thức “bình cũ rượu mới” thể hiện đặc điểm kháng chiến ở
địa phương:
Khu Đ đi dễ khó về
Lính đi bỏ mạng quan về mất lon.
Ca dao dân ca ở Đồng Nai là tấm gương phản ánh tâm hồn của người Biên Hoà - Đồng
Nai gắn với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; nếu sưu tập, tìm hiểu đầy đủ có thể qua
đó hiểu được mọi cung bậc tình cảm của con người mà lịch sử giấy bút chưa thể ghi nhận.
1.3 Tục ngữ, phương ngôn:
Hiện chưa có đầy đủ tài liệu để có thể nói về tục ngữ phương ngôn của đồng bào các dân
tộc Châu Mạ, Châu Ro, Xtiêng ở địa bàn Đồng Nai. Nhóm dân tộc này chưa có chữViệt, cho
nên kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm sống và tập quán xã hội ắt được truyền đời chủ yếu qua
lời nói ngắn gọn, có vần điệu dễ nhớ hình thành tục ngữ, phương ngôn trong kho tàng văn hóa
dân gian địa phương. Như người Châu Ro chẳng hạn, họ truyền nhau kinh nghiệm quan sát tự
nhiên để đoán định thời tiết? “Ray nhim Đaq Gung char” hoặc “Gungchar Đaq nhim Ray”
(nghĩa là cây anh (to) ven sông Ray khóc cây em (cỏ tranh) ở núi Chứa Chan là vào mùa mưa).
Cũng vậy, họ thấy ếch kêu, ve kêu, đuôi kì đà đen đều, đầu cắt kè chuyển màu xanh, xương ếch

chuyển màu đen thì tiết trời sắp có mưa. Trong ứng xử xã hội, người Chau Ro khuyên nhau giữ
nếp sống “làm em chịu lành làm anh chịu cả”, và ứng xử chừng mực:“vui cười quá đáng thì
sống trước mắt, chết sau lưng”...
Luật tục, kinh nghiệm của người Châu Mạ chủ yếu cũng truyền khẩu qua lời nói. Kinh
nghiệm sống cho thấy:
Rnom any yô jơh bou chrka
Đaký til hơ, jơh bou mbring
Ching any tur bou, kông tap xai…
(Rượu cần không uống thì chua men
Bình không múc nước thì lên meo
Chiêng để lâu không đánh thì đóng ten đồng).
Bởi vậy, đồ vật phải dùng, yêu phải cưới, con người phải làm việc. Luật tục truyền đời
phải nhớ:
Lưỡi mác phải có cán
Muốn ngủ phải có mền
Muốn cưới xin phải có lễ vật và trao vòng tay.
Luật tục cũng nghiêm cấm không được ngoại tình:
Ăn ớt rát họng
Ăn sả rát yết hầu
Ngủ với vợ người khác có chuyện!

Tìm hiểu về tục ngữ, phương ngôn của đồng bào dân tộc ít người ở Đồng Nai là công trình
lớn, còn ở phía trước; Ở đây chỉ muốn ví dụ để cho thấy nó có vai trò quan trọng, như là bộ
bách khoa thư không bằng văn tự trong đời sống tinh thần của đồng bào.
Người Việt ở Biên Hòa – Đồng Nai kế tục vốn tri thức và tiếng nói của cha ông ở nguyên
quán cho nên kho tàng tục ngữ, phương ngôn về kinh nghiệm sản xuất, qui tắc ứng xử ít có khác
lạ so với xứ Bắc xứ Trung. Tuy nhiên, có những kinh nghiệm sống hình thành từ cuộc sống cụ
thể ở Biên Hòa - Đồng Nai cũng được truyền miệng qua bao thế hệ. Đó là những kinh nghiệm
trong việc sản xuất từ việc dự báo thời tiết, mùa vụ đến việc chọn giống nuôi trồng:

- Được mùa cau đau mùa lúa, được mùa lúa úa mùa cau.
- Ruộng đâng thì ăn ruộng năn thì bỏ
- Được mùa xoài toi mùa lúa.
- Đười ươi cười thì nắng, cỏ gà trắng thì mưa
- Tháng giêng nắng dai, tháng hai giông tố, Tháng ba nồm sợ, tháng tư nồm non
- Gà rừng gáy thì cấy hạt đậu…
- Thợ mộc không ghế, thợ rèn không dao...

Hoặc là những kinh nghiệm thưởng thức sản vật địa phương:
- Cơm Nai Rịa, cá Rí Rang.
- Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai.
- Trầu bai Bến Cá, thuốc lá Tân Huê
- Dưa đàng đít, mít đàng đầu.
- Ăn chuối đàng sau, ăn cau đàng trước.
- Nhất đầu thỏ nhì mỏ lươn.
- Nhất rún chị sui nhì đuôi rắn hổ...
hoặc là những kinh nghiệm ứng xử xã hội hình thành tập quán cộng đồng:
- Đi xe coi ách coi nài
- Coi trong bộ ví coi ngoài bộ tun.
- Họ hàng thì xa, sui gia thì gần.
- Đất mình thì đội dù qua
- Sang đất người ta thì hạ dù xuống.
- Tham ăn một miếng mang tiếng cả đời
Nhiều khi tục ngữ phương ngôn Biên Hòa - Đồng Nai khái quát một hiện tượng xã hội,
một sự kiện lịch sử để dễ nhớ; ví dụ để nhắc về thầy võ ở Tân Khánh diệt cọp (trước thuộc Tân
Uyên, Biên Hòa): Cọp Bàu Lòng Võ Tòng Tân Khánh; hay nói về quan hệ tương xứng giữa hai
miền: Gái Đồng Nai trai Thuận Hóa, hoặc lưu ý những mối hiểm nguy: Cọp Biên Hòa, ma

Rừng Sác...
Tục ngữ phương ngôn mang sắc thái của Biên Hòa – Đồng Nai hiện chưa được ghi chép
đầy đủ, có bao nhiêu một sinh hoạt của con người là có bấy nhiêu lĩnh vực đời sống đã đi vào
kho tàng tục ngữ, phương ngôn, nó góp phần làm giàu thêm vốn sống, làm phong phú vốn tiếng
Việt ở địa phương.
2. Nghệ thuật truyền thống:
Do mới hình thành từ sự hội nhập nhiều lớp cư dân cách đây hơn ba thập kỷ, ở Biên Hoà Đồng Nai không thấy có làn điệu dân ca nào đặc thù nhưng lại có gần như đủ giọng dân ca của
xứ Trung, xứ Bắc. Quan họ, ca Huế, ví dặm… hiện vẫn có đất sống ở các cụm dân cư còn da
diết với cố hương. Tiếng hát ru của các bà má Biên Hòa - Đồng Nai đủ giọng ba miền Nam Trung - Bắc. Các điệu hò lý ở đồng ruộng, trên dòng sông hay ở bãi mía, sân đình thường lộ rõ
âm điệu của xứ Thuận, xứ Quảng. Có thể nói, hội nhập, tổng hợp, dung hòa là đặc điểm của
diễn xướng nghệ thuật truyền thống ở xứ Biên Hòa – Đồng Nai.
Có hai dạng diễn xướng nghệ thuật truyền thống khó phân định rạch ròi; diễn xướng nghệ
thuật trong sinh hoạt thông thường và diễn xướng thực hiện nghi lễ.
3. l Trong sinh hoạt thông thường, người Biên Hòa - Đồng Nai xưa có sinh hoạt nghệ
thuật: Hò hát, lý, kể vè, nói thơ, nói tuồng, đờn ca tài tử nhằm giải trí, giao lưu văn hóa, thư
giãn tinh thần và tăng hứng thú lao động.
Sách Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức có ghi ở Cù Lao Phố xưa, ngày tết
có hát sắc bùa:
“Đêm 28 tháng chạp, na nhân (tục danh nậu sắc bùa) đánh trống, gõ phách, một bọn 15
người đi dọn đường, trông nhà hào phú nào mở cửa ngõ thì vào dán lá bùa nơi cửa, niệm thần
chú, rồi nổi trống phách lên, ca xướng những lời chúc mừng, người chủ nhà dùng cỗ bàn chè
rượu khoản đãi và gói tiền thưởng tạ, xong nhà này lại qua nhà khác, cũng làm như vậy cho
đến chiều buổi trừ tịch mới thôi, ấy là có ý đuối tà tống ma, trừ cũ rước mới vậy (31) Đó là hình
thức diễn xướng tổng hợp với chức năng chúc xuân, bắt đầu từ 28 tháng chạp đến rằm tháng
giêng hàng năm, có nguồn gốc liên quan đến tục hát xéc bùa của người Mường, theo đoàn
người di dân vào Đồng Nai, phổ biến đến đầu thế kỷ XX, hiện đã thất truyền ở Biên Hòa - Đồng
Nai, còn thấy bảo lưu ở một số xã thuộc tỉnh Bến Tre.
Hò là hình thức hát đối đáp trong lao động, có người cất giọng diễn lời (xướng), tập thể nối
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theo phụ họa (xô). Phổ biến ở Biên Hòa - Đồng Nai là loại hò cấy, tức điệu hò của vạn cấy.
Xưa, dân cấy thường đi cấy tập thể do đầu công tập hợp và điều hành. Đêm khuya, tiếng tù và
của đầu công thổi từng hồi, báo hiệu các công cấy thức giấc, nấu cơm, tập trung ở điểm hẹn
cùng đi ra đồng. Đến đồng ruộng, nếu thiếu công cấy, lại thổi tù và “còn thiếu… còn thiếu…”
để mời gọi thêm công hoặc nhờ điều phối công từ vạn cấy khác. Không khí cấy tập thể đông
vui, nảy sinh nhu cầu hò hát. Giọng hò cấy tự do, âm điệu na ná hò mái ố của miền Tây nhưng
có nét riêng của đồng ruộng Đồng Nam bộ. Lời hò thường là lục bát, song thất lục bát hoặc lục
bát biến thể được mở đầu bằng giọng hò dài “hò… hơ… hơ… ơ… ơ”; giữa câu ngắt đoạn bằng
đoạn hò ngắn “hò… ơ… hò”, kết thúc bằng giọng xuống hơi kéo dài, giọng xô tập thể nối theo
“hò khoan... hò”. Dứt giọng xô của câu đối, giọng hò đáp cất lên. Lời hò sau phải tiếp vần câu
hò trước. Nếu bí vần là bị đứt, coi như thua cuộc. Lời đáp câu đối nối nhau, bên nam bên nữ,
lớp này tốp kia cùng vào cuộc chơi, có người hò cái, có người nhắc câu, tập thể hò phụ họa. Cứ
thế cuộc hò kéo dài, có khi liên tục mấy ngày liền. Nhiều người mê hò mà đến mê nhau. Các
vùng Cù Lao Phố (Biên Hòa), cù lao Thành Hội (Tân Uyên), Bình Lục (Vĩnh Cửu), Phước Hòa
(Long Thành), Hiệp Phước (Nhơn Trạch)... đều có những giọng hò nổi tiếng, thường giao lưu
đối đáp với nhau, hiện nhiều nghệ nhân ở lứa tuổi 50, 60 trở lên còn ấp ủ nhiều kỷ niệm đẹp về
một thời hò cấy. Ví dụ, một đoạn đối đáp hò cấy ghi được ở cù lao Thành Hội:
Nam: (Hò... hơ... ơ... ớ… ơ...)
Tay cầm bó mạ rẻ hai (hò... hơ... )
Miệng hò tay cấy / chân tui thài lai ngoẹo... nàng.
Giọng xô nam: (Hò... khoan… hò)
Nữ: (Hò… hơ… hớ... hơ...)
Mạ non khéo cấy thẳng hàng ( hò... hơ… hớ…)
Hỏi người quân tử / đá vàng hay... chơi
Giọng xô nữ: (Hò... khoan… hò...)
Nam (Hò… hơ... ơ… ớ… ơ…)
Ngó lên Bình Điện thấy miệng em cười (hò... hơ…)
Tơ duyên muốn kết / sợ người đã có đôi.
Giọng xô nam : (Hò... khoan... hò... )
Nữ (Hò… hơ… hớ... hơ...)

Ván kia lỡ đóng thuyền rồi (hò... hơ... hơ…)
Hỡi người quân tử / buông lời nữa không?
Giọng xô nữ: (Hò... khoan… hò…)
Sau những lời hò dạo, thưa chào, kết nối, ướm hỏi; cuộc hát đi vào nội dung đố đáp. Sự dí
dỏm, thông minh, tài ứng đối bộc lộ cả ở giai đoạn này. Ví dụ:
Nữ:
Đồn anh hay chữ lắm tài
Cho em hỏi thử một vài câu ca
Anh người xứ sở Biên Hòa
Đố anh biết bưởi thanh trà đâu ngon
Thuốc đâu đằm khói mê hồn
Đá đâu nước chảy vẫn còn trơ trơ?
Nam:
Hỏi thơ thì đáp bằng thơ
Đá Hàn nước chảy trơ trơ vẫn còn
Tân Huệ thuốc lá thơm ngon
Bưởi thanh thì chẳng đâu hơn Tân Triều.
Nữ:
Tiếng anh ăn học đã nhiều
Cho em hỏi thử cây điều mấy bông?
Nam:
Bậu về bắt hết cá sông
Qua đây biết được mấy bông cây điều.
Cùng với hò cấy còn có hò chèo xuồng (còn gọi hò chèo ghe), hò giã gạo. Theo các nghệ
nhân cao tuổi, thực chất, hò chèo xuồng, hò giã gạo là biến thể của hò cấy trong môi trường lao
động chèo xuồng hoặc giã gạo; có khác hò cấy chút ít ở giọng hò ngân dài hơn, ít giọng xô và
một số lời hát theo văn cảnh.

Cũng thec hình thức lao động mà ngoài hò chèo ghe còn có hò đò dọc của giới thương hồ
buôn bán đường dài và hò rỗi của nậu ghe chuyên chở cá. Còn có bao nhiêu điệu hò nữa ở Biên
Hòa - Đồng Nai xưa? Hiện chưa đủ điều kiện để trả lời câu hỏi ấy.
- Lý là hình thức diễn xướng những câu hát ngắn, ngẫu hứng thành làn điệu, một loại hình
diễn xướng phổ biến của Nam bộ. “Nam lý, Huế hò, Bắc thơ”. Theo ký ức của người cao tuổi,
ngoài các bài lý phổ biến ở Nam bộ, xứ Biên Hòa - Đồng Nai từng có nhiều người hát lý rất
hay, nhưng không hiểu do đâu đã mất hẳn, hiện chưa tìm ra dấu vết. Bài Lý Đồng Nai âm điệu
thế nào không rõ, chỉ còn lại phần lời không đầy đủ:
Gạo Đàng Ngoài: Bảy tiền một bát
Gạo Đàng Trong; Bảy bát một tiền
Anh không tin thì anh vô Đồng Nai mà coi
Có quân tập trận có chòi bắn bia
Có con ngựa hồng mao tiền mao hậu
Quan võ thầy đầu đội mão đai.
Bà Ba Dẹt ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch còn hát được điệu lý lu là, lý trèo lên với các
câu hát nửa quen, nửa lạ, ví dụ:
Lý lu là:
Ai đem con sáo sang sông
Cho nên con sáo ăn buồng chuối tiêu
Lý trèo lên:
Treo lên cây khế mà rung
Khế rụng đùng đùng không biết khế ai
Khế này là khế chị Hai
Khế chưa có trái, chị Hai có chồng.
Xem ra, lý lu là và lý trèo lên có thể là biến thể của các điêu lý đồng đang phổ biến cả
Nam bộ.
Kể vè, nói thơ, nói tuồng là hình thức diễn xướng tự sự bằng lối “nói vần” có gõ nhịp hoặc
không gõ nhịp, nhằm thể hiện các bài vè, truyện thơ, tích tuồng thuộc nằm lòng ở Biên Hòa Đồng Nai xưa lưu truyền nhiều bài vè. Phổ biến là các bài vè quen thuộc (nguyên bản hoặc dị

bản) lưu truyền cả nước, như: Vè chàng Lía,, vè Thông Chánh, vè Con cút, vè Bài tới, vè Con
gái lấy thợ câu cua, Vè nói ngược, vè Nói dóc, vè Trăm thứ bánh… Còn có những bài vè ứng
tác tại địa phương kể về các sự việc đáng chú ý trong đời thường, có thể nêu; Vè Xã Những mất
vợ (ông Võ Văn Đạc ở xã Long Phước, huyện Long Thành kể), Vè Hương thân Cẩn (bà Sáu
Nhâm ở xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch kể), Vè Rượu (ông Chín Lát ở xã Long Tân, huyện
Nhơn Trạch kể)…
Qua nội dung của bài vè được kể, có thể tái hiện một phần của đời thực thuở xưa; ví dụ
như bài vè Các đường lục tỉnh được ghi chép trong Di chỉ của Trương Vĩnh Ký (32):
… Đến đây buôn bán một khi
Khúc đà chợ Búng, sang đồng Lái Thiêu
Rạch Tra nhà ở cheo leo
Hóc Môn là xứ vườn trầu nghinh ngang.
Dầu Một, Chợ Thủ, Ba Càng
Quanh co Đồng Phú, nhộm nhàng Võ Sa
Bến Cá xóm ở đông nhà
Xưa kia Đồng Ván trời đà cao xây.
Chợ Đồn đá dợn nước tràn,
Hoặc khi ngó thấy Cù Lao Ăn Mày
Hòn núi Châu Thới cao thay
Kiểng Dương qua khỏi xuống ngay Nhà Bè
Tiếng đồn các lái Đồng Nai
Tháng giêng đóng ván, tháng hai đóng thuyền
Tháng ba chở gạo mà chuyên
Tháng tư hành thuyền rải rác mọi nơi
Kể từ Rạch Cát, Rạch Dơi
Sài Gòn, Bến Nghé tựa nơi Nhà Bè
Rủ nhau lãnh thẻ chiêu đề
32

Theo tài liệu của Huỳnh Ngọc Trảng, bản chép tay từ “Di chỉ Trương Vĩnh Ký” ký hiệu VĐ35/11, Thư viện Thông tin Hà Nội

Ghe nào bạn nấy ta hè kéo neo.
Thơ được kể ở Biên Hòa xưa thường là truyện thơ Nôm: Lục Vân Tiên, Lâm Sanh Xuân
Nương, Phạm Công Cúc Hoa, Chàng Nhái Kiểng Tiên, Trần Minh khố chuối… hoặc các truyện
tích Tàu diễn ca, như: Tống tửu Đơn Hùng Tín, Tiết Cương phục nghiệp… Đầu thế kỷ XX, có
thêm truyện thơ lịch sử xã hội thâm nhập từ miền Tây: Thơ Sáu Trọng Hai Đẩu, Thơ thầy
Thông Chánh, Năm Tỵ, Sáu Nhỏ… Nói tuồng thường là độc diễn các trích đoạn tuồng tích Tàu
hoặc tuồng tích dân gian, như: Văn Doan Chàng Lía, Ông Trượng - Tiên Bửu... Hình thức kể
vè, nói thơ, nói tuồng thường diễn ra dưới trăng trong đêm vắng, lúc thư thả hay những buổi hội
giỗ… Đó là món ăn tinh thần của người cao tuổi đồng thời là thế giới kỳ ảo trong trí tưởng
tượng của tuổi thơ.
- Đồng Dao là một dạng hát – kể vè gắn với trò chơi tập thể của trẻ em. Nhiều bài hát đã
mất nghĩa ngôn từ nhưng còn ý nghĩa văn hóa trong cách chơi, cách diễn đạt thể hiện tính hồn
nhiên của tuổi thơ. Qua khảo sát thực tế, nhận thấy nhiều bài (hoặc dị bản) đồng dao quen thuộc
ở Trung bộ, Bắc bộ có mặt tự lâu đời ở Biên Hòa – Đồng Nai, phổ biến là các bài: Tập tầm
vông, chơi với quấc, vè Nói ngược, cu cu chằn chằn, Con cò Xanh, Xích đu tiên, Bắt con kỳ
nhông…Đồng dao tập cho trẻ em hòa mình vào tập thể, quen với luật chơi bình đẳng, tự giác.
- Đờn ca tài tử là dạng sinh hoạt của các nhóm theo nghiệp đờn ca bài bản tài tử có nguồn
gốc từ nhạc sư Ba Đợi (Nguyễn Quang Đại) phổ biến ở Nam bộ từ đầu thế kỷ XX. Ở Biên Hòa,
Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu xưa có người theo học các thầy đờn ca tài tử tại Sài Gòn, Cần Đước…
về lập nhóm, sắm nhạc, họp thành ban nhạc đờn ca các bài bản cổ điển như là sinh hoạt âm
nhạc thính phòng của dân gian. Từ đờn ca tài tử dẫn đến ca ra bộ, sau này phát triển thành ca
cổ, cải lương.
- Hát tuồng (còn gọi là hát bội) là hình thức diễn xướng nghệ thuật tuồng truyền thống vốn
phát triển đặc sắc ở Trung bộ; có lẽ nó đã phổ biến ở Trấn Biên khá sớm, và có điều gì đó đặc
sắc khiến vào khoảng năm 1761 Chúa Nguyễn sai người vào Trấn Biên tìm bắt ca nhi đem về
phụng sự phủ Chúa (33). Tuồng hát ở Nam bộ thường dựa theo tích Tàu, sau có soạn thêm một
số tuồng Việt lấy tích trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc; xoay quanh các chủ đề ca
ngợi trung, hiếu, tiết, nghĩa. Đoàn hát do dân tự lập lưu diễn ở các thôn làng, có diễn trích đoạn
ở đám tang theo yêu cầu của gia chủ. Như gánh hát bội của Bầu Làm ở xã An Hòa (huyện Long
Thành) chẳng hạn. Họ hàng, bạn bè trong làng hợp lại mua sắm, tự soạn kịch bản, tự diễn tập,
mùa hát đi diễn khắp miền Đông, mùa ruộng phân tán làm ăn, diễn được hơn 20 vở tuồng tự
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soạn cả tích Tàu tích Việt, biết thực hiện nghi xây chầu, đại bội theo tục cổ truyền, đã trụ vững
nhiều chục năm qua. Từ khi kịch nghệ cải lương phát triển, hát bội dần dần vắng bóng ở sinh
hoạt giải trí thông thường, chỉ còn phổ biến trong các lễ cúng Kỳ yên gắn với nghi lễ xây chầu,
đại bội.

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN CỦA CƯ DÂN VIỆT
Với tỉ lệ đa số (trên 90% dân số) trong tỉnh, người Việt ở Đồng Nai đóng vai trò quan
trọng trong đời sống kinh tế xã hội ở địa phương. Tín ngưỡng dân gian của người Việt ở Đồng
Nai là một phức hệ bao gồm nhiều nhân tố, hiện gắn bó thiết thực với đời sống tinh thần của
người địa phương, thể hiện trong những sinh hoạt gắn với vòng đời người (việc sinh, dưỡng,
tang, cưới, mừng thọ…) với sinh hoạt cộng đồng (thờ cúng trong nhà, cúng đình, cúng miễu, lễ
chùa…) Qua khảo sát tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt trên địa bàn Đồng Nai, bước đầu
chúng tôi có những nhận xét như sau:
I. NGUỒN GỐC VÀ CÁC NHÂN TỐ HỢP THÀNH:
1. Tín ngưỡng dân gian của người Việt gốc Trung bộ là cốt lõi. Với kinh nghiệm sản xuất
và “ông bà”, “thần linh” mang theo, cư dân Việt có vốn liếng để hòa nhập vào vùng đất mới,
không phải bắt đầu bằng “cảm hứng thần thoại” mà bằng tài sản tinh thần đã định hình. Với tài
sản ấy người Việt đã tồn tại với tư cách là chủ thể xã hội, không phải là nô lệ của tự nhiên.
Niềm tin và thần thánh mang theo được ứng dụng ngay vào đời sống mới và nhanh chóng có trú
sở thích hợp. Bàn thờ gia tiên, tục thờ thần bản gia, thần độ mạng trong nhà được hình thành
cùng lúc với việc tạo ra mái nhà; cái đền, cái miễu cũng sớm định hình dễ dàng theo thiết chế
đọng trong trí nhớ; kinh nghiệm và lễ tục về sinh dưỡng, hôn nhân, tang tế, chạp giỗ… được
vận dụng cho vòng đời người mới theo bài bản cũ mang theo. Trảỉ nghiệm qua thực tế khoảng 3
thế kỷ, tín ngưỡng dân gian cư dân Việt ở đồng bằng Bắc bộ vẫn còn cốt lõi trong sinh hoạt của
cư dân Việt ở Đồng Nai và chắc chắn ở nhiều vùng khác cũng vậy. Ghi chép của Lê Quý Đôn,
Phan Huy Chú và Trịnh Hoài Đức trong tác phẩm của các ông cũng cho thấy lớp cư dân Việt
sớm vào khai thác xứ Gia Định - Đồng Nai đa phần có nguồn gốc Trung bộ. Như vậy, tín
ngưỡng dân gian truyền thống của cư dân Việt từ cái nôi là đồng bằng Bắc bộ chuyển cư vào
Đồng Nai - Gia Định đã trải qua trạm trung gian “nhuộm màu Trung bộ”. Điều này có thể được
chứng minh qua những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc Bắc bộ nhưng in đậm
dấu hiệu của Trung bộ. Gói đường phèn đường phổi trên bàn thờ ông bà trong ngày Tết rõ ràng
là một sự hoài niệm về xứ Quảng. Những nhân thần nguồn gốc Trung bộ như: Bùi Tá Hán,

Lương Văn Chánh, Nguyễn Phúc Diễn… thường được mời gọi trong văn cúng đình, lai lịch của
nữ thần Dinh Cô, gốc tích Hát bả trạo, tục thờ cúng cá Ông, tàn tích của lễ cúng Tá thổ, uy thế
của bà Chúa Ngọc, bà Chúa Động…cùng với âm vang của các vị thần biển khác trong tín
ngưỡng dân gian chứng tỏ rằng lớp tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Trung bộ đã tác động
trực tiếp đến Đồng Nai trong đó in cả dấu ấn lớp “ Tín ngưỡng nguồn” ở Đồng bằng Bắc bộ.
Việc thờ Quốc tổ Hùng Vương, Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, Trần Hưng Đạo và hát chầu văn ở
miễu thờ Liễu Hạnh Công chúa cũng là biểu hiện (gần như nguyên dạng) của tín ngưỡng dân
gian quyền thống của cư dân Việt ở đồng bằng Bắc bộ nhưng là lớp văn hóa mới du nhập từ đầu
thế kỷ XX đến nay, chủ yếu gắn với nhóm cư dân Việt “mộ phu” và “di cư” hiện còn da diết
với cố hương.
Tín ngưỡng dân gian truyền thống của cư dân Việt gồm nhiều lớp, xuất phát chung một
gốc, đến với Đồng Nai qua hai hệ (Bắc bộ và Trung bộ) đã tạo ra mẫu số chung trong sinh hoạt
văn hóa - tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai; đó là chất kết dính cư dân Việt ở
Đồng Nai với cội nguồn, là hạt nhân, là “gien nội sinh” trong quá trình giao lưu tích hợp tín
ngưỡng của các tộc người khác.
2. Tín ngưỡng của người Hoa in đậm dấu ấn trong tín ngưỡng dân gian của người Việt ở
Đồng Nai. Suy cho cùng, tín ngưỡng dân gian truyền thống của dân tộc Việt cũng có yếu tố
Hoa, nhưng là yếu tố Hoa đã được Việt hóa thành tài sản tinh thần của cư dân Việt từ lâu đời. Ở
đây muốn nói đến hệ tín ngưỡng của người Hoa mới nhập cư từ thế kỷ XVII trở lại đây.
Ở Đồng Nai, tập đoàn người Hoa xuất hiện gần như là cùng lúc với quá trình khai phá lập
làng của cư dân Việt với thế và lực chẳng thua kém nêu không nói là hơn về quân sự, thương
mại và tiềm lực kinh tế. Người Hoa đã sớm khẳng định vai trò của mình ở địa phương, họ
khuyến khích thương mại và nghề thủ công, phát huy lực lượng quân sự thiết lập hệ thống trú
sở cho mình lẫn thần linh. Người Hoa có truyền thống sống có tổ chức, biết tương trợ nhau, có
ý thức duy trì, phát triển và gieo cấy truyền thống, tín ngưỡng của mình trong quan hệ với dân
tộc khác. Với những đặc điểm như thế, người Hoa ở Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để chi phối,
thậm chí làm chủ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân Việt ở Đồng Nai. Nhưng điều ấy đã
không xảy ra. Những di sản tín ngưỡng của người Hoa mang theo hiện dễ tìm thấy trong đời
sống sinh hoạt của người Đồng Nai: Tục đốt nhiều vàng bạc, thờ cúng các vị thần Thiên Hậu,
Cửu Thiên Huyền Nữ, Quan Thánh Đế quân, Ngũ phương Ngũ thổ long thần, Tiền Hậu địa chủ
Tài thần, bà mẹ Thai sanh... Nhưng đó là sự bổ sung chứ khong phải thay thế.
Tín ngưỡng của người Hoa nhập cư vào Đồng Nai không phải là triết lý Nho giáo mà là

những yếu tố mới mẻ của nền văn minh nông nghiệp quen thuộc gắn với đám thương nhân bình
dân cùng nỗi niềm tha hương của cư dân Việt, cho nên hai hệ tín ngưỡng dễ dàng chan hòa,
dung hợp lẫn nhau, dần dần cư dân Việt và người Hoa chung một thần điện dân gian, đến mức
khó phân biệt có nguồn Hoa - Việt. Những hình tượng Phật bà Quan Âm, Ngũ Hành nương
nương, Thổ thần, Thổ Địa, Chúa Tiên, Chúa Ngọc, Quan Công, Táo quân… cùng có sức sống
ngang nhau trong tâm linh của người Hoa cũng như cư dân Việt. Các vị thần Việt có họ hàng
với Hoa là hiện tượng phổ biến ở Nam bộ nhưng không phải vì vậy mà phủ nhận “Việt tịch”
của các vị thần ấy.
Tuy nhiên sự dung nạp yếu tố tín ngưỡng của người Hoa vào tâm linh cư dân Việt không
phải hỗn tạp mà là tiếp thu có chọn lọc và trong chừng mực nhất định. Người Hoa với tài lực
dồi dào đã tạo được trú sở bề thế cho thần thánh của mình như: Thất phủ Quan Võ miếu (thờ
Quan Thánh Đế ở Cù Lao Phố, Phụng Sơn tự (thờ Quảng Trạch Tôn vương) ở phường Quyết
Thắng, chùa bà Thiên Hậu ở Bửu Long, chùa ông ở Phước Thiền tuy nhiên không vì thế mà uy
thế của các vị thần linh của họ trùm bóng lên thần điện của cư dân Việt. Những vị thần gốc Hoa
ấy khi được dung nạp vào tín ngưỡng cư dân Việt, được thờ ở nhà hay ở đình; miễu đều trong
sự hài hòa bình đẳng với thần linh gốc Việt, thậm chí họ sẽ bị lẻ loi khi xa rời thần điện của cư
dân Việt. Do vậy, quá trình Việt hóa các thần thánh của người Hoa diễn ra nhanh chóng trên cơ
sở tín ngưỡng cư dân Việt đã có nền móng và luôn sẵn chỗ để dung nạp thành tố mới.
Mặt khác, cư dân Việt ở Đồng Nai luôn có ý thức không sao chép nguyên bản của người
Hoa. Thường cải biến hay dừng lại ở một mức độ nào đó để tín ngưỡng của mình không bị hòa
tan hoặc biến dạng. Thần tài ngồi riêng một “ghế” ắt đễ nhầm với Tài Bạch tinh quân của
người Hoa, nhưng khi thành một hệ với ông Địa, thì không thể nhầm “quốc tịch”.. Quan niệm
về tục lệ tang chế cũng na ná như nhau, nhưng nhìn “hướng đầu hòm” (quay đầu vào hay quay
đầu ra) là đủ biết Hoa hay Việc. Tương tự, xem cách xử lý chén rượu cúng (uống đi hay đổ ra
đất) cũng phân biệt đâu là cách của cư dân Việt.
Trong khi tài sản tinh thần mang theo không đủ để xử lý các tình Huống mới lạ ở vùng đất
mới, triều Nguyễn lại không tạo được gì thêm cho thần dân khai phá, thì tín ngưỡng của người
Hoa đã đem đến cho cư dân Việt những hình ảnh mới làm phong phú thêm, đa dạng hơn những
sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng tại Đồng Nai. Việc tiếp nhận yếu tố Hoa và sử dụng nó làm tài
sản của mình đã thể hiện bản lĩnh và sức sống của tín ngưỡng dân gian truyền thống ở cư dân
Việt luôn bền vững trong giao lưu văn hóa và tiến trình phát triển.
3. Tín ngưỡng của người bổn địa là thành tố quan trọng trong việc hình thành tín ngưỡng

dân gian của người Việt ở Đồng Nam. Đồng Nai là cái đuôi của dải Trường Sơn về phía Nam,
là nơi giao thương giữa miền ngược với miền xuôi ắt thường xuyên diễn ra quan hệ trao đổi
cũng như giao lưu văn hóa. Địa bàn trung du ở Đồng Nai hiện nay còn có những tộc người: Mạ
Xtiêng, Châu Ro, K’ho... nhưng những tộc người thiểu số này còn ở trình độ thấp, sống du canh
du cư, ít truyền thống văn hóa; trong đó chỉ có người Mạ để lại nhiều dấu vết có quan hệ với cư
dân Việt nhiều nhất. Theo truyền thuyết người Mạ đã từng là chủ nhân của vùng đất thượng du
dọc sông Đồng Nai Thượng, từng có những cuộc buôn bán, giao tranh với người Chăm, sau đó
phải nhường bước rút lên vùng cao, để lại những “Gò Moi, Đạ Đờng, Đạ Dung”… cho cư dân
Việt làm chủ. Tiếc là những tài liệu ghi chép trước đây thường gom các dân tộc thiểu số vào tên
gọi “Man, Mọi, Thượng” khiến đời sau khó phân biệt, chỉ hiểu đại khái đó là cư dân các tộc ít
người ở Tây Nguyên. Tàn dư tín ngưỡng của họ để là trong cư dân Việt không nhiều lắm, chỉ
thấy bóng dáng của “Ó ma lai” trong kiêng kỵ của người phụ nữ sinh nở và thấp thoáng uy lực
của “nữ thần lúa” trong vai trò của người phụ nữ trong việc chọn giữ bông lúa giống, “đón mẹ
lúa” vào bồ…
Di chỉ khảo cổ lại cho thấy chủ nhân tài hoa của những mộ đá Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa,
qua đồng Long Giao, Miễu Ông Chồn gần như có mặt khắp nơi nhưng là những lớp người (có
thể) gắn với nền văn hóa Phù Nam chỉ còn tên gọi qua suy luận từ kết quả khai quật của các nhà
khảo cổ. Cho nên, hiện chưa có cơ sở để nêu ý kiến nào đó về mối quan hệ trong tín ngưỡng
giữa người Phù Nam bổn địa xưa với cư dân Việt.
Người Khmer là lớp dân cư bổn địa còn lưu nhiều vết tích trong sinh hoạt văn hóa tín
ngưỡng của cư dân Việt ở Đồng Nai. Sử sách cho thấy, người Khmer có mặt ở Nam bộ sớm
hơn cư dân Việt; đến năm 1888 còn 10.673 người ở tỉnh Biên Hòa nhưng trước đó họ là chủ
nhân cả một vùng rộng lớn. Không rõ Đền Ngũ Công ở đầu nguồn Băng Bột mà Trịnh Hoài
Đức cho rằng “Những thần ấy là lấy tên 5 cái thác hiểm mà theo như Man ngữ để xưng hô” có
phải thuộc hệ tín ngưỡng của người Khmer không, cứ theo tên gọi: Tà Mã quận công, Tà Môn
quận công, Tà Nông quận công, Tà Việt quận công, Tà Khuông quận công thì có thể đoán định
họ có họ hàng với ông Tà (Niek Ta), một vị thần đất của người Khmer.
Với ông Tà mang lý lịch người Khmer, cư dân Việt ở Đồng Nai có thêm một vị thần đất
“Ông Địa giữ nhà, ông Tà giữ ruộng”; và khi cần thiết để phù trợ việc gì đó. Ông Tà cùng ông
Địa được tin cậy, nhờ vả bằng lời khấn: “vái ông Tà, ông Địa”. Từ đó Niek Ta thâm nhập vào
thần điện miễu Thổ thần cư dân Việt với bộ dạng là hòn đá lạ. Tàn dư tín ngưỡng của người
Khmer còn biểu hiện ở Linh Sơn Thánh mẫu với lai lịch một nữ thần Khmau của người Khmer,

tục gọi là Bà Đen được cư dân Việt lẫn người Khmer phụng thờ. Còn có thể nhắc đến vị thần Á
rặc chi y mế thường được mời gọi phối hưởng ở các lễ cúng đình, cúng miễu; đó là vị nữ thần
coi sóc việc hầu bóng trong thần điện của người Khmer tuy đã mất trú sở nhưng hãy còn âm
vang trong tín ngưỡng của cư dân Viện.
Yếu tố bổn địa rõ nét nhất trong tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai có lẽ là
tín ngưỡng của người Chăm. Đồng Nai không nhiều vết tích cư trú của người Chăm như ở
Khánh Hòa, Bình Định, Thuận Hóa. Sử sách cũng không cho thấy có sự giao lưu trực tiếp đáng
kể giữa hai dân tộc Việt - Chăm trên mảnh đất Đồng Nai. Nhưng văn hóa Chăm thì in đậm dấu
ấn của nó trong sinh hoạt văn hóa của cư dân Việt. Nó lắng sâu trong tâm thức và hiển hiện
trong đời sống hàng ngày, từ lễ thức gắn với đời người đến sinh hoạt cộng đồng, gia đình và xã
hội. Có thể nó thâm nhập vào tâm linh cư dân Việt với “chiếc áo khoác” của tín ngưỡng cư dân
Việt ở Trung bộ. Nhánh xương rồng giữ cửa cho sản phụ chỉ có thể xuất phát từ xứ sở của tháp
Chàm. Tục Nằm lửa của sản phụ và chiếc vỏ lửa làm dấu hiệu mà Trịnh Hoài Đức đã không
nêu rõ từ đâu vốn có nguồn gốc từ cổ tục của người Chăm. Người Chăm theo mẫu hệ nên đầu
củi cháy quay vào trong là dấu hiệu sinh con gái, còn cư dân Việt thì ngược lại. Tương tự, có
thể truy nguyên ra bóng dáng của tín ngưỡng Chăm qua hàng loạt sinh hoạt tín ngưỡng như:
Cúng Tá thổ, thờ cúng Thiên Y A Na Ngọc Diễn phi, thờ cúng cá Ông. Rõ nhất là vũ điệu “múa
bóng dâng Bà” của xứ sở Chàm đã được tích hợp trong Hát bóng rỗi; vị thần mang lý lịch
Chăm Maha Khẩn (Cẩn) lại thường được mời gọi trang trọng ở các lễ hội đình, miễu và luôn có
vị thế ngang hàng với các vị thần phối tự khác. Yếu tố Chăm hòa nhập vào tín ngưỡng cư dân
Việt bền chật đến nỗi khó có thể bóc tách ra thành một lớp văn hóa thuần chất. Chính những
yếu tố Chăm này đã làm cho tín ngưỡng của cư dân Việt ở Đồng Nai nhiều mầu sắc, hơn thế
nữa, nó tạo nhịp cầu cho tâm linh của cư dân Việt gắn kết với Đất và Người ở Đồng Nai. Yếu tố
bổn địa xuất hiện trong tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai không phải là phép
cộng mà là một sự hòa nhập, cuối cùng tạo ra một kết quả không chỉ có lợi riêng cho phía cư
dân Việt.
Cư dân Việt ở Đồng Nai đối với văn hóa bổn địa không phải bằng thái độ của kẻ chiến
thắng, mà bằng tâm thế của người chủ mới biết ơn, thủy chung, rộng mở với các chủ nhân vô
danh. Đĩa rau luộc - chén nắm nêm, mâm cúng đất đai, bánh cúng bánh cấp trong lễ thí thực,
cổ tộc cúng Tá thổ ở vườn ruộng… đó là những nghĩa cử trong tín ngưỡng của cư dân Việt thể
hiện lòng thành của mình đối với người bản địa, chính nó tạo ra sự chung sống hòa bình chứ
không phải xung đột.

4. Các yếu tố biệt - Hoa - Chăm - Khmer có sự sống hòa hợp tạo thành sự “cân bằng sinh
thái tâm linh” trong tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt, trong đó, yếu tố tín ngưỡng dân gian
truyền thống của dân tộc Việt là cái trục, là cốt lõi của sự vận hành phát triển. Nhưng sự vận
hành, phát triển ấy không phải tự thân, một chiều mà diễn ra trong ảnh hưởng chi phối của tam
giáo: Phật, Nho, Lão.
Tín ngưỡng dân gian truyền thống của cư dân Việt cũng như của người Hoa vốn đã có ảnh
hưởng của tam giáo và định hình trong đời sống tinh thần của cư dân Việt từ lâu đời. Đến vùng
đất mới, Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo lại tạo cơ sở mới bám rễ trong đời sống tâm linh của cư
dân Việt, qua đó có sự ảnh hưởng qua lại giữa tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng tôn giáo.
Phật giáo gần như là tôn giáo chính của cư dân Việt, có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong tín
ngưỡng dân gian. Đạo Phật du nhập vào Nam bộ khá sớm, trung tâm ban đầu là Đồng Nai - Gia
Định, từ đó làm bàn đạp đưa Phật giáo tiến dần vào Nam bộ và ngày càng đóng vai trò quan
trọng ở vùng đất mớm. Theo Trần Hồng Liên, Phật giáo truyền thừa vào Đồng Nai bằng nhiều
con đường: Một bộ phận từ Thuận Quảng vào với dòng Phật giáo không còn nét chính thống,
một bộ phận từ các thiền sư Trung Hoa đến lưu trú và hành đạo tại Trung bộ, Nam bộ chủ yếu
thuộc hệ phái Lâm Tế dòng Bổn Ngươn, nhưng dòng Phật giáo Trung Hoa này nhanh chóng
được Việt hóa qua ảnh hưởng của các thiền sư Nam bộ như Thành Đẳng, Phật ý, Tổ Tông, Hải
Tịnh; một bộ phận khác do các thiền sư Trung Hoa theo chân người Hoa nhập cư vào Nam bộ
với dòng đạo Minh Sư, tiền thân của Thiền giáo Thiên Thai sau này. Các dòng Phật giáo chủ
yếu nêu trên đất Đồng Nam có xuất phát điểm khác nhau nhưng cùng chung số phận đặc biệt là:
Thành phần dân dã, thuộc tầng lớp nghèo, thân phận phiêu tán… cho nên dễ đồng cảm với cư
dân Việt, dễ hòa vào dòng mạch tín ngưỡng dân gian. Giáo lý của Phật giáo nhằm giải thoát
chúng sinh cho nên đồng hành với người cùng khổ; nhưng cư dân Việt ở Đồng Nai dường như
chỉ dung nạp “tâm Phật” của Phật giáo chứ ít chìm đắm vào thiên la địa võng của giáo lý và
con đường tu tập khổ hạnh. Phật Thích Ca cao vời quá, người ta kính lạy ở chùa nhưng ít thân
quen. Quan âm chỉ là hàng Bồ tát nhưng có chức năng “xóa đói giảm nghèo” nên gắn với tín
ngưỡng dân gian hơn, được thờ chủ yếu ở nhà, ở chùa, ở đình miễu. Nghi thức Phật giáo được
vận dụng trong việc thờ cúng của cư dân Việt: Cầu siêu ở đám tang, chay đàn thí thực, cúng cô
hồn, cúng lễ ngày sóc - vọng hàng tháng, thậm chí sư ni cũng tham gia cúng lễ cầu an ở đình,
miễu trước khi tiến hành lễ Đàn cả. Tính tích cực xã hội đậm mầu sắc dân dã của Phật giáo đã
tự nhiên đi vào ngõ ngách tâm hồn của cư dân Việt, đồng hành với ý nguyện hướng thiện, cầu
an, tôn kính ông bà, hiếu thảo với cha mẹ, cư xử tốt với mọi người vốn là những truyền thống
tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam (cũng là đạo lý của Nho gia) khiến cho khó có thể phân

định được nguồn gốc tín ngưỡng dân gian hay tín ngưỡng Phật giáo - Nho giáo. Mặt khác,
chính nhờ nhanh chóng hòa vào dòng mạch tín ngưỡng dân gian, thậm chí bằng con đường tín
ngưỡng dân gian mà Phật giáo bám rễ trong tâm linh của cư dân Việt. Những huyền tích về các
ngôi chùa, tích Phật Mục Kiền Liên - Thanh Đề, Phật thoại về kết quả tu hành của Thủ Huồng...
đều được cổ tích hóa theo con đường tín ngưỡng dân gian. Cho nên, tín ngưỡng dân gian và tín
ngưỡng Phật giáo gắn kết với nhau trong quá trình phát triển xã hội, ngay cả khi đương đầu với
thế lực mới là thực dân Pháp. Khi người Pháp giữ quyền cai trị, Nho giáo bị phân hóa và khủng
hoảng thì tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng Phật giáo vẫn chung một trận tuyến đứng về phía
dân tộc, thậm chí còn là bệ đỡ tinh thần cho các sĩ phu yêu nước.
Nho giáo - Đạo Khổng tử ít tính chất tôn giáo nhưng lại có quyền lực thực tế quá bộ máy
thống trị của triều đình phong kiến. Ngoài những phẩm chất của Nho giáo đã thấm sâu vào đời
sống của người Việt từ lâu đời, Nho giáo đến với vùng đất mới còn tác động đến tín ngưỡng dân
gian của cư dân Việt ở Đồng Nai bằng hai con đường chủ yếu: Tư tưởng chính thống qua bộ
máy hành chính và tri thức của nho sĩ bình dân.
Ở Đồng Nai, bộ máy hành chính ra đời muộn hơn sự hình thành cộng đồng dân cư ít nhất
hơn 20 năm. Cho nên tư tưởng chính thống được tái lập trong tâm lý cư dân Việt đương nhiên là
hậu sinh so với tín ngưỡng dân gian. Gọi là tái lập vì tư tưởng chính thống vốn đã có cội rễ ở cư
dân Việt từ xa xưa, nhưng người Việt đến Đồng Nai từ thế kỷ XVII - XVIII tạm thời thoát ly
guồng máy ấy trong thời gian khá dài, đủ vốn sống để thận trọng và dè dặt khi tái nhận nó qua
sự áp đặt của bộ máy cai trị.
Cho nên ở Đồng Nai, tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt có cội rễ bền vững hơn tư tưởng
Nho giáo. Thậm chí nhiều lúc, nó đã chiến thắng. Cái chết của tướng Lê Văn Lễ và “sự sống”
của Cô Bóng Hiên là một thí dụ. Một thí dụ nữa có thể lấy từ bản ghi chép của Trịnh Hoài Đức,
rằng: Chánh thống suất Nguyễn Cửu Vân đã phải “mặc niệm cầu đảo” trước ngôi đền cổ của
người địa phương mới thoát được tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên với quyền lực thống trị, triều
Nguyễn vẫn nén được tư tưởng chính thống vào tín ngưỡng dân gian bằng cách sắc phong cho
Thành Hoàng, định điển lệ, ban hành nghi thức tế lễ, thờ cúng ở làng xã. Theo đó, nghi lễ thờ
cúng ở Đồng Nai đi vào khuôn phép, phân rõ thứ bậc, tôn ti. Tín ngưỡng dân gian để phục tùng
chữ “Lễ” của Nho giáo. Nhưng chính Nho giáo cũng phải thừa nhận thần linh trong tín ngưỡng
dân gian. Nếu Khổng Tử chưa chính thức thừa nhận quỷ thần thì các Chúa Nguyễn, từ Nguyễn
Hoàng trở đi đều tiếp nhận và huy động các thần linh của dân gian vào việc vun đắp và bảo vệ
sự nghiệp của mình. Do đó mà nhiều thần linh như thần nữ áo xanh, thần rái cá... đều có thần

tích gắn với việc tôn vinh nhà Nguyễn.
Đến thời Tự Đức, việc phong Thành Hoàng hàng loạt cho đình làng Nam bộ nhằm tập hợp
thần linh địa phương xung quanh quyền lực “thiên tử” đã không ngăn chặn được tàu đồng đại
bác, nhưng ít nhất cũng đã tạo được hàng rào tinh thần ở nông thôn làm cản trở ý đồ thôn tính
Nam bộ của thực dân Pháp.
Nho giáo bằng con đường của các sĩ tử bình dân đến với tín ngưỡng dân gian êm dịu hơn.
Đó là những quan niệm về đạo lý làm người đã đặc điểm hiện thực hóa trong cuộc sống mẫu
mực của các nho sĩ, đặc điểm công chúng tiếp nhận nạp vào hệ giá trị của mình rồi tái hiện
trong các sinh hoạt hàng ngày cũng như trong sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian, lâu dần
thành tài sản chung của cộng đồng. Khi quyền lực của triều đình Huế suy yếu, nhất là khi họ cắt
ba tỉnh miền Đồng rồi Nam kỳ lục tỉnh cho thực dân Pháp, nhiều sĩ phu yêu nước tự điều chỉnh
lý tưởng Nho gia, từ giã biểu tượng “rồng chầu ngoài Huế” mà hòa nhập với dòng mạch “ngựa
tế Đồng Nai” cùng với nhân dân kháng chiến chống Pháp. Qua đó, điện thờ của đình, miễu ở
Đồng Nai cũng như ở Nam bộ bổ sung những nhân thần mang lý tưởng “vị quốc vong thân”
của Nho giáo. Nhờ hòa nhập vào dòng mạch dân gian, dù thể chế đã suy tàn rồi mất hẳn trong
xã hội Âu hóa, giá trị của Nho giáo vẫn còn tác dụng trong đời sống xã hội. Ngược lại, trong
khuôn phép của Nho giáo, tín ngưỡng dân gian được hệ thống và có chỗ dựa để tôn tại lâu dài.
Đạo giáo ở Đồng Nai không có hệ thống cơ sở thờ cúng như nhiều nơi khác nhưng ảnh
hưởng của nó rất sâu rộng trong đời sống người Đồng Nai. Trò Đồng bóng người Việt ở Đồng
Nai - Gia Định rất tin chuộng mà Trịnh Hoài Đức nhắc đến trong Gia Định Thành thông chí
có lẽ là một dạng biểu hiện của Đạo giáo. Trước đó nữa, Đạo giáo phát triển ảnh hưởng sâu
rộng đến mức Chúa Nguyễn lập những ti trong phủ Chúa bổ dụng các thầy pháp, đạo sĩ coi sóc
việc đạo gồm cả hai phái: Pháp lục và Đạo gia [142: 56]; năm 1789, Chúa Nguyễn thấy các ti
này không còn phù hợp nữa đã bãi bỏ nhưng không chấm dứt được vai trò của thầy pháp, đạo sĩ
trong dân gian. Ảnh hưởng của Đạo giáo trong dân gian rõ nhất là vai trò của thầy pháp trong
thờ cúng. Họ là những “môi giới” giữa cõi người và cõi âm, có pháp thuật điều khiển âm binh
âm tướng, chuyển nhận thông tin từ cõi âm đến cõi người và ngược lại. Ở những lễ cúng: Tá
thổ, cúng thế, động thổ, tống phong... thầy pháp là nhân vật chính; thầy pháp còn phối hợp cùng
thầy chùa điều hành các lễ cúng cô hồn, thí thực ở đình, chùa. Do nhu cầu thực tế, trong các
làng thường có một vài thầy pháp chuyên nghiệp lo việc cầu cúng.
Bóng dáng của Đạo giáo còn thể hiện ở tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt qua các vị
hành binh, hành khiển luân phiên cai quản cõi người trong năm, hoặc các ma thuật trấn, yểm,

bùa chú... trong sinh hoạt thường ngày. Có thể nói, ảnh hưởng của Đạo giáo tuy không có chiều
sâu trong nhận thức nhưng phổ biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của dân gian. Tín ngưỡng dân
gian của cư dân Việt ở Đồng Nai không có hệ thống lý luận hoàn chỉnh về vũ trụ quan, nhân
sinh quan, thế giới quan; ảnh hưởng của các tôn giáo đã bù đắp cho khoảng trống vắng đó. Cái
tâm của Phật, cái lễ của Nho và ma thuật của Đạo đã tác động làm phức tạp hóa sinh hoạt văn
hóa - tín ngưỡng dân gian; Đồng thời chính nó cũng bị thu hút trong quá trình dân gian hóa
khiến cho các hình thức biểu hiện của tam giáo cũng nương theo dòng mạch của tín ngưỡng dân
gian.
Nói đến các yếu tố ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt
ở Đồng Nai, không thể không kể đến Thiên Chúa giáo và văn minh Âu Tây. Thiên Chúa giáo
gia nhập muộn, sự xuất hiện của nó gây lo âu cho tinh thần dân tộc, khiến tín ngưỡng dân gian
và tam giáo nhích lại gần nhau hơn, có bước tự điều chỉnh để cùng ứng biến với vị thần dị tộc
đang được chính quyền Pháp, Mỹ ưu ái.
Sự thống trị của thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ tạo ra sự đứt gãy, chia cắt tín ngưỡng dân
gian với thiết chế chính thống của Nho giáo. Thần linh của cư dân Việt lại quay về vị thế dân
dã, vừa gánh chịu đạn bom, vừa bị tổn thất do Nho học suy tàn. Thêm một vết gãy nữa khi chín
năm trường kỳ chống Pháp, nhân dân thực hiện tiêu thổ kháng chiến, trú sở của thần linh bị đốt
phá, tín ngưỡng dân gian bị đưa ra khỏi hệ thống mới. Những sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng
dân gian hiện tồn chẳng qua là sự khôi phục không đầy đủ sau nhiều chục năm đứt gãy. Cũng
phải thừa nhận rằng, văn minh Âu Tây có khoa học và kỹ thuật hiện đại ngoài việc đẩy lùi tín
ngưỡng dân gian vào quá khứ, cũng có tác dụng làm cho cư dân Việt thức tỉnh, tìm cách dung
hợp cái mới, cải biến sinh hoạt của mình cho phù hợp với nhịp sống mới. Như vậy, những yếu
tố phi lý, hoang đường bị loại dần, còn lại là cốt lõi của niềm tin và “cái lý” dễ chấp nhận.
Rõ ràng, những sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai
không phải tự nhiên có hay sẵn có mà là quá trình hình thành từ sự tích hợp của nhiều nhân tố:
Việt - Hoa - bổn địa trong sự tác động của tam giáo và các nhân tố ngoại lai khiến cho sinh hoạt
văn hóa tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai có nhiều màu sắc, đa hệ, hòa hợp
được với các hệ văn hóa khác nhau mà không đánh mất cốt lõi của mình.
II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐÁNG LƯU Ý:
Do nguồn gốc hình thành và những quan hệ tác động đến nó, sinh hoạt văn hóa - tín
ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai bộc lộ nhiều đặc điểm; ở đây, chỉ xin nêu những
đặc điểm quan trọng có liên quan mật thiết đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.

1. Trước hết, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai mang tính
hỗn dung, hay nói cách khác là đa hệ trong cơ cấu cũng như trong biểu hiện. Đây không phải là
đặc tính riêng của cư dân Việt ở Đồng Nai, nhưng nó thể hiện ở Đồng Nai rất đậm nét. Cơ sở
kinh tế - xã hội của nó là nền nông nghiệp đa hệ sinh thái: Biển - sông rạch - vườn ruộng - bán
sơn địa với nền thương nghiệp phát triển khá sớm. Cho nên, các chủ thể tín ngưỡng dân gian
của cư dân Việt gồm đa thành phần, trong đó tầng lớp thương nhân và thị dân đóng vai trò quan
trọng. Tất cả đều hướng lòng tin vào thần linh phù hợp với vị thế của tầng lớp mình rồi lại vươn
đến hình ảnh chung nhất của cộng đồng. Ví dụ, về thần Đất chẳng hạn, từ một vị thần chung
chung phân hóa thành nhiều vị thần khác nhau có chức năng liên quan đến đất, rồi lại tích hợp
thành một bộ “ông Địa – Thần Tài” hợp tính, hợp tình với cả nông dân, thương nhân và thị dân;
thậm chí có sức thuyết phục cả giáo dân. Dường như, bất cứ sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân
gian nào của cư dân Việt ở Đồng Nai cũng biểu hiện tính đa hệ ở cả ba mặt: Nguồn gốc hình
thành, cơ cấu bên trong và biểu hiện bên ngoài. Chỉ riêng việc “nằm lửa” của sản phụ cũng đã
thấy các hệ tín ngưỡng Hoa - Việt - Chăm đan xen, hội nhập và cùng biểu hiện.
Đa hệ, hỗn dung nhưng không hỗn tạp, bởi các nhân tố hợp thành tín ngưỡng dân gian
chẳng phải theo phép cộng đơn thuần mà là sự tích hợp có hệ thống. Xét ở mặt nào thì hệ thống
ấy cũng bền chặt; tín ngưỡng dân gian trọn vẹn với: Vòng đời người - cộng đồng gia đình cộng đồng xã hội, bao quát ở các cõi: Trời - Người – Đất, trải rộng ở các vùng: Sông nước vườn ruộng - rừng núi, gồm các hệ tín ngưỡng: Truyền thống - ngoại nhập - bổn địa, với hệ
thần linh gồm các dạng: Ông bà (tổ tiên) - nhân thần - thiên thần, có giới tính: Nam - trung tính
- nữ, và tên tuổi: Hữu danh - ý niệm chung - vô danh, dưới hình thức: Riêng lẻ - cặp đôi - bộ
(gồm nhiều vị), thuộc các loại: Chính thống - nửa chính thống - dân dã, có quan hệ tiếp biến
với: Nho giáo - Phật giáo - Đạo giáo, được phân bố vị trí thờ cúng hài hòa giữa trung tâm với
trái - phải, trước - sau, trong - ngoài, trên - dưới... nó bền chặt đến mức nếu có nhân tố gia
nhập mới thì đó chỉ là sự hòa nhập, thêm vào chứ không phải là sự thay thế hoặc thay đổi cơ
chế. Nhưng nó không khép kín, không bảo thủ, mà chính sự đa hệ, đa dạng đã tạo ra khả năng
nhạy thích ứng, dễ “làm quen” với văn hóa Đông - Tây, kim - cổ… trên cơ sở giữ được truyền
thống của cư dân Việt. Từ đặc điểm này, có thể giải thích được tính quảng giao, rộng mở, nhạy
bén với cái mới nhưng không xa rời cội nguồn dân tộc của người Việt ở Đồng Nai.
2. Sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai ít thần bí, sự lý
giải về thần linh thường dựa vào lôgich hiện thực hơn là trí tưởng tượng thần thoại. Cho nên,
các yếu tố phi lý bị giản lược, hủ tục không nhiều, thần linh có lý lịch và thần tích giản đơn, hợp
lý, ít được cường điệu hoặc kỳ diệu hóa; từ đó gần gũi và thân thiết với cõi người hơn. Bà Ngũ

Hành với ý niệm chung về sự vận hành của trời đất dần dần được thờ phụng phổ biến hơn các
bà đầy huyền thoại khác. Thành Hoàng bổn cảnh cũng được biểu niệm chung gắn với vai trò
“bảo hộ và quản lý đất đai” tại chỗ hơn là việc tìm đường nối kết với thần linh “bề trên” bằng
con đường thần thoại hóa. Tục “hèm” tránh sát sanh khi cúng Phi Vận tướng quân Nguyễn Phục
và những điều kiêng: Kiêng cúng Quan Công thịt gà và hoa mào gà, không cúng Võ Tánh heo
quay, không cúng Tả quân Lê Văn Duyệt heo thiến... vì tế thị chứ không phải do kiêng sợ.
Thần linh trong tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai không đối lập, cũng
không cách biệt với cõi người, nhân tính nhiều hơn thiên tính, ban phúc hơn là giáng họa, hiếm
thấy tà thần, dâm thần; do vậy, người Đồng Nai đối với thần linh bằng lòng thành tri ân hơn là
sự sợ hãi, phục tùng; thậm chí thần linh còn bị con người hành hạ, phiền trách, bỡn cợt. Hình
tượng, tính cách và chức năng của ông Địa là ví dụ rõ nhất. Bởi vậy, sinh hoạt văn hóa - tín
ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai không xa cách với đời sống hiện thực, tính tích
cực xã hội của nó được hiện thực hóa trong sinh hoạt xã hội rất rõ nét; nó thường nối kết giữa
đời sống tâm linh và hoạt động xã hội: Mụ Vườn vừa trong vai trò thầy cúng thỏa mãn nhu cầu
tín ngưỡng dân gian, vừa là thầy thuốc góp phần chăm lo việc sinh sản ở nông thôn khi hệ thống
y tế cơ sở chưa hoàn chỉnh; tục lệ về hôn nhân có cốt lõi là hợp đồng trách nhiệm giữa đôi vợ
chồng mới với gia đình hai bên và xã hội; việc tang nghiêng về ý nghĩa bảo hiểm cái chết; hội
đình, hội miễu tham gia tích cực trong công tác xã hội của làng như tang tế, bốc thuốc, dạy học,
hòa giải, từ thiện... (riêng trong năm 1996, thu nhập từ lễ hội Dinh Cô đã đóng góp cho công tác
xã hội ở địa phương hơn 500 triệu đồng). Sự nhích gần giữa sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân
gian với đời sống hiện thực cũng là sự nhích gần giữa trú sở của thần linh với thiết chế văn hóa
cơ sở.
3. Sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai thể hiện ý nghĩa
nhân bản ở mức độ cao. Người Đồng Nai thành kính thờ phụng thần linh nhưng không lệ thuộc
vào thần linh, càng không chịu đóng khung trong khuôn mẫu có sẵn. Nghi thức cúng đình thần
tuân theo điển lệ nhưng thực hiện không “nghiêm túc”, như việc sử dụng cờ, lọng, lỗ bộ chẳng
hạn. Triều đình Nguyễn ban hành rất nhiều qui định nhằm khuôn phép hóa việc cúng tế ở đình,
nhưng ít có qui định nào được chấp hành đầy đủ: mỗi đình đều có cách làm khác đi, ở miễu
càng phóng túng hơn, ở gia đình thì hoàn toàn tùy tâm. Khi vương quyền Nguyễn suy yếu rồi
sụp đổ, các thiết chế của phong kiến sụp đổ theo, nhưng cái đình vẫn nguyên vẹn ý nghĩa trong
tín ngưỡng dân gian; đến khi thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ có cai trị bằng một thiết chế khác
hẳn, cái đình vẫn vững gốc mặc dù vỏ vật chất của nó bị tổn hại nặng nề.

Với số nữ thần được thờ cúng đa dạng, đa hệ; tính nhân bản trong tín ngưỡng dân gian của
cư dân Việt ở Đồng Nai bộc lộ rõ nhất. Những nữ thần của khắp ba miền đất nước gần như hội
nhập đủ mặt và khuếch đại uy lực ở Đồng Nai, nó thâm nhập vào thần điện của đình, chùa; lôi
kéo cả nữ thần của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, thậm chí lấn át cả nam thần. Qua kết quả nghiên
cứu địa bạ của Nguyễn Đình Đầu, chúng ta đã thấy vai trò đặc biệt của phụ nữ Biên Hòa trong
chủ quyền đất đai thì cũng sẽ dễ thấy vị thế tương tự của họ ở đình làng - vốn là thế giới của
nam quyền. Ngoài các thánh mẫu thường phải dự phần; nhiều đình ở Đồng Nai còn có bàn thờ
“Tiền đại phụ nhân” với nghi thức thờ cúng vượt khỏi tục giỗ hậu thông thường. Khi có một hệ
thống nữ thần đầy uy lực trong tâm tưởng, sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian của cư dân
Việt ở Đồng Nai không chìm đắm trong khuôn khổ Nho giáo. không bị ràng buộc trong các
nghi thức cổ hủ rườm rà; đã sàng lọc, loại bỏ nhiều yếu tố phi nhân bản. Cho dù có thay đổi như
thế nào thì nhân tố con người vẫn là hạt nhân giữ vai trò chủ thể trong tín ngưỡng chứ không
phải thần linh hay áp lực nào khác.
4. Do hình thành muộn và bị đứt gãy bởi nhiều biến cố lịch sử, sinh hoạt văn hóa - tín
ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai hiện tồn tại trong mâu thuẫn giữa niềm tin và tri
thức. Niềm tin ở tín ngưỡng dân gian còn cội rễ trong lòng người nhưng tri thức về nó đã rơi
rụng nhiều dẫn đến sai lạc, chắp vá và sự phục hồi tùy tiện, thậm chí trái với bản tính ban đầu.
Hiện tượng tâm lý “có thờ có thiêng”, “tứ tung linh tàng” đang phổ biến. Đó là mảnh đất
hoang để những kẻ vụ lợi gieo cấy mầm mống có hại. Việc phục cổ một cách máy móc và hành
vi mua thần bán thánh tinh vi cũng có nguồn gốc từ đây. Tín ngưỡng có lòng tin mà thiếu hiểu
biết rất dễ đồng hành với mê tín, dị đoan.
5. Sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai là một hiện tượng
thực tế không thể phủ nhận được. Nó đã từng là “món ăn tinh thần” để người Việt ở Đồng Nai
hình thành, phát triển, vượt qua gian khổ, chiến tranh; và nay tiếp tục gắn với đời sống tinh thần
của con người trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đã hóa. Dù muốn hay không muốn thì vai
trò, ý nghĩa của sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian vẫn tác động đến công cuộc xây dựng
và phát triển xã hội. Hiệu quả tác động thế nào tùy thuộc vào thể chế xã hội ứng xử với nó. Nếu
biết nuôi dưỡng, dẫn dắt, khai thác và cải biến “hạt nhân hợp lý trong nó” thì có thể hướng tín
ngưỡng dân gian đi vào mục tiêu nhân văn, xây dựng được xã hội bình ổn đậm đà bản sắc dân
tộc. Ngược lại, nếu phủ nhận hoặc bỏ rơi tín ngưỡng dân gian trong quá trình xây dựng và phát
triển thì niềm tin của con người sẽ bị tổn thương, “phần xác” có thể đồ sộ nhưng “phần hồn”
dễ trống rỗng. Thực ra, tâm linh con người không thể trống rỗng. Khi chân lý khoa học chưa
chiếm lĩnh hoàn toàn trong tâm thức, nếu thần linh đã rời xa thì “qủy sứ” sẽ chui vào, rồi sự phá

hoại sẽ thay chỗ của tín ngưỡng khuyến thiện.
III. KIẾN NGHỊ:
Cái gì thuộc về con người thì không thể xa lạ với đường lối, chủ trương của Đảng và chính
sách của Nhà nước, sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai là một
mặt quan trọng trong đời sống tinh thần của con người, cần được Đảng và Nhà nước quan tâm
đến như là một thành tố quan trọng trong “chiến lược con người”.
1. Trước hết phải thừa nhận sự tồn tại mang tính lịch sử cụ thể và vai trò, ý nghĩa của tín
ngưỡng dân gian trong đời sống xã hội; cốt lõi của nó là: Niềm tin và khát vọng bình an của con
người gởi gắm vào các biểu tưọng nằm ngoài con người. Biểu tượng cụ thể có thể thay đổi, tùy
thuộc vào trình độ phát triển của xã hội, nhưng lòng tin và khát vọng thì luôn luôn sống cùng
con người, nó tham gia vào việc hình thành các chuẩn mực, nhân cách và qui định các ứng xử
xã hội. Nói như GS TS Tô Ngọc Thanh, niềm tin mang tín ngưỡng dân gian có tính hợp lý của
nó, ở chỗ “nó chứng minh cho sự tồn tại của một đời sống tâm linh như là một cứu cánh, một
chỗ dựa tinh thần, một hạt nhân cố kết xã hội của cha ông”.
Tín ngưỡng dân gian là hiện tượng xã hội không thể giải thích chỉ bằng công thức khoa
học và kiểu tư duy duy lý, còn phải bằng sự trải nghiệm thực tế và sự cộng cảm của trái tim
nhân văn. Cho nên, khi đặt vấn đề “chiến lược con người”, những gì con người mang theo
trong đầu, trong tim, không thể gạt ra mà phải tìm hiểu thấu đáo, nghiên cứu đầy đủ, thậm chí
còn phải trân trọng giữ gìn. Hiện nay, kế hoạch xây dựng và phát triển vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam đang triển khai nhiều chương trình kinh tế - xã hội qui mô lớn, trong đó chưa thấy
tính đến sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian của người địa phương. Điện đã sáng ngời nông
thôn nhưng những ẩn uất về hài cốt ở lòng hồ Trị An vẫn chưa tan; đó là bài học nhắc nhở về
nhận thức và sự quan tâm đối với tín ngưỡng dân gian trong xây dựng và phát triển. Thiết nghĩ,
trong việc qui hoạch xây dựng các mô hình kinh tế - xã hội, cần thiết phải có sự qui hoạch về
nơi và cách sinh hoạt của tín ngưỡng dân gian phù hợp với thực tế. Đài tưởng niệm Bến Dược
(Củ Chi) là thí dụ về một kiểu sinh hoạt hợp lòng dân cần được phổ biến.
2. Sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian là một sự tồn tại thực tế. Mọi sự tồn tại thực tế
đều không thể nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Các triều đại phong kiến đều lưu ý
đến việc thể chế hóa tín ngưỡng dân gian. Với việc “phong thần”,, ban hành điển lệ và nhiều
qui định pháp luật khác, các vua chúa nhà Nguyễn đã khôn ngoan mượn danh thần linh để cai
trị, dựa vào tín ngưỡng dân gian để vun đắp cho quyền lực của mình. Nhà nước ta khác hẳn nhà
nước phong kiến về bản chất và mục đích, nhưng cách ứng xử với tín ngưỡng dân gian của nhà

nước phong kiến không phải là không đáng để lưu ý. Nhà nước ta đang chuẩn bị ban hành pháp
lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng, pháp lệnh ấy cần thiết bao hàm cả tín ngưỡng dân gian. Cần có
hành lang pháp luật rộng mở và rõ ràng để những sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian có
ranh giới cụ thể. Pháp lệnh về bảo vệ di tích văn hóa đã lỗi thời, kém hiệu lực và phạm vi điều
chỉnh của nó hẹp hơn thực tế. Qui chế về lễ hội của Bộ Văn hóa chỉ mới điều chỉnh phần biểu
hiện bên ngoài, chưa tác động vào cơ chế bên trong của lễ hội. Ở địa phương, chỉ có hoạt động
của tôn giáo mới thuộc đối tượng quản lý của Ban Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian thuộc hệ.”vận
động” của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; còn bộ máy chính quyền cấp cơ sở thì
mù mờ về luật và lệ ở lĩnh vực này. Do vậy, tín ngưỡng dân gian gần như còn nằm ngoài vòng
điều chỉnh và bảo hộ của pháp luật. Những hiện tượng xúc phạm đến mồ mả, tổ tiên, thần thánh,
cơ sở tín ngưỡng dân gian... hiện chỉ được điều chỉnh bởi chế định ngang bằng với sự vi phạm
hành chính thì quả là tổn thương cho đời sống tinh thần của dân gian. Lăng mộ của danh nhân
Trịnh Hoài Đức bị xâm hại, gây uế tạp mà pháp luật chưa điều chỉnh nổi thì các giá trị tinh thần
khác cũng có thể bị đe dọa. Và không chỉ là vấn đề hành lang pháp lý, còn là vấn đề nghiên cứu,
gạn lọc trong tín ngưỡng dân gian những giá trị nhân văn để kế thừa, phát triển thành hệ thống
giá trị văn hóa dân tộc tham gia vào việc hình thành nhân cách và tập quán tốt đẹp cho xã hội.
Ví dụ, những hạt nhân cốt lõi trong tín ngưỡng dân gian như Truyền thống thờ phụng ông bà, tổ
tiên; lòng biết ơn, thủy chung đối với mọi yếu tố liên quan đến việc hình thành và phát triển
cộng đồng; thái độ nhân ái, quan tâm đến sự sống của mọi người... đó là những giá trị kết đọng
trong tín ngưỡng dân gian cần được duy trì và phát triển thành giá trị xã hội. Hiện nay, giữa
thuần phong mỹ tục và mê tín dị đoan đang “lẫn lộn vàng thau” trong chiếc áo khoác “phong
tục cổ truyền” chính là bởi hành lang pháp lý cũng như hệ chuẩn giá trị của tín ngưỡng dân gian
chưa được xác định rõ.
3. Niềm tin trong tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai còn cội rễ bền vững
nhưng tri thức về nó đã thất tán; vả lại, vũ trụ quan, thế giới quan và nhân sinh quan của tín
ngưỡng dân gian không có lập luận hoàn chỉnh cho nên niềm tin dễ bị dẫn dắt đi lạc lối. Dường
như đang có một cuộc ngầm cạnh tranh chiếm lĩnh tâm linh giữa nhiều thế lực, tất cả đều đang
triển khai lực lượng ở “trận địa niềm tin” này. Các tôn giáo lớn đều đã có chương trình “lan
tỏa” cụ thể. Bọn buôn thần bán thánh biết cách đầu tư kiếm lợi ở đây. Chiến lược “diễn biến
hòa bình”, cũng khai thác triệt để ở lĩnh vực này. Thần linh của người Hoa cũng vậy, đang dần
chiếm lĩnh thần điện dân gian, nhiều khi bằng những giải pháp rất đơn giản; ví dụ: Cốt tượng
Cửu Thiên Huyền Nữ và Thiên Hậu được sản xuất hàng loạt, giá rẻ, tiện dụng, thoắt chốc tràn
ngập các đình, chùa, miễu và bàn thờ tại gia, không bao lâu nữa sẽ khuất lấp các nữ thần khác.

Hình như, chỉ có Nhà nước ta là chưa có “chiến lược” cụ thể đối với tín ngưỡng dân gian. Đáng
lẽ Nhà nước có nhiều ưu thế nhất trong việc tác động, cải biến, hướng dẫn sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian đi đến mục tiêu nhân văn, văn hóa. Ngoài việc sử dụng công cụ pháp luật
một cách chủ động, Nhà nước còn có thể có các chương trình tái tạo tri thức tín ngưỡng dân
gian lành mạnh cho công chúng, thêm dần vào đó những tri thức mới; ưu đãi những sinh hoạt
văn hóa - tín ngưỡng dân gian mang bản sắc dân tộc; dần dần cải biến trú sở của thần linh thành
cơ sở văn hóa lành mạnh; dung nạp đình, chùa, miễn vào thiết chế văn hóa cơ sở; vừa khai thác
tính tích cực xã hội của nó vừa tạo môi trường để tự nó loại dần các hủ tục, mê tín, dị đoan. Tùy
theo hình thức sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng dân gian cụ thể mà có biện pháp thích ứng. Ví
như việc tang chẳng hạn, cốt lõi hiếu thảo và “bảo hiểm về cái chết” mang ý nghĩa nhân văn
cần giữ nhưng các tục cúng bái lãng phí cùng hình thức tang lễ rườm rà, nặng nề cần cải biến
cho giản tiện và vệ sinh. Địa táng là kiểu an táng lỗi thời nhưng đó là tục cổ truyền đã ăn sâu
vào tập quán của công chúng nên việc cải tạo nó không phải giản đơn, cần có biện pháp khéo
léo chuyển dần từ địa táng sang hỏa táng mà không xâm hại đến ý nghĩa cốt lõi của việc tang cổ
truyền. Về cơ sở đình miễu cũng vậy; trong khi ở nông thôn cơ sở văn hóa thông tin chưa hoàn
thiện còn nội dung sinh hoạt của đình, miễu đang nghèo nàn cần có sinh khí mới; nếu có
chương trình thích hợp, đình, miễu có thể trở thành cơ sở sinh hoạt văn hóa xã hội ở nông thôn.
Thực tế, ở Đồng Nai, đây đó đã xuất hiện nhiều đình, miễu ngày thường trở thành nơi xóa mù
chữ, khám chữa bệnh miễn phí, hội trường sinh hoạt của các đoàn thể, nơi tập dưỡng sinh của
người già, tụ điểm văn hóa để diễn văn nghệ, truyền đạt thông tin... Nhưng đấy mới chỉ là
những sinh hoạt tự phát, chưa thành chương trình có mục tiêu rõ rệt.
Những ý kiến nêu trên chỉ mới xuất phát từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian, còn nặng cảm
tính nhưng thảy đều bắt nguồn từ cuộc sống cho nên nó có ý nghĩa thực tế.
ĐÌNH LÀNG Ở ĐỒNG NAI
Do đặc điểm hình thành cộng đồng cư dân Việt ở Đồng Nai, đình thần ở Đồng Nai ra đời
muộn, tuổi đời còn ngắn, không có lai lịch giàu thần tích như đình ở miền Bắc, miền Trung.
Quá trình lập làng ở Đồng Nai với mô hình “thôn - ấp” là chủ yếu, làng ban đầu rất nhỏ nhưng
phát triển rất nhanh, phân lập không chừng, tổ chức hành chính nhiều biến đổi, làng cũ đình
miễu dày đặc, làng mới thưa thớt. Theo kết quả khảo sát của Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng
Nai năm 1997, toàn tỉnh có 141 đình, riêng thành phố Biên Hòa có 34 đình ở 26 phường xã,
nhưng các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán lưa thưa vài đình nhỏ. Có xã hơn mười cái
đình (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu: 12 đình; xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa: 11 đình), có

nơi hai ba xã chung một đình.
Hầu hết đình làng ở Đồng Nai đã qua nhiều lần trùng tu. Thuở khai sơ, do khống chế của
triều đình nên đình miễu thảy đều quy mô nhỏ, lợp lá, trường hợp lợp ngói âm dương rất hiếm.
Từ thế kỷ 19, đình miễu được phép trùng tu, mở rộng quy mô. Những đình còn giữ được kiến
trúc cổ nhất như đình Phú Mỹ (Phú Hội), đình An Hòa (Bến Gỗ)... cũng từ giai đoạn này.
Đình, miễu, chợ, chùa là trung lâm văn hóa của người địa phương cho nên thường được
xây dựng gần nhau ở khu đông dân cư, nơi cao ráo, có phong cảnh đẹp, có chòm cổ thụ vừa mát
vừa oai linh. Phần lớn đình cổ gần sông và quay hướng ra sông, đình trẻ hơn lập ở gần lộ và
quay hướng ra lộ; hướng đình không lệ thuộc theo hướng Nam và kiêng hướng Bắc.
Kiến trúc đình ở Đồng Nai thường theo kiểu nhà rường tứ trụ bằng vật liệu tốt khai thác từ
địa phương và bàn tay thợ đá, thợ gỗ, thợ gốm của Biên Hòa xưa, tạo cho đình vẻ đẹp mang sắc
thái địa phương. Đình Tân Lân ở Biên Hòa, đình An Hòa ở Long Thành, đình Phú Mỹ ở Nhơn
Trạch được xem là những đình sắc nét của Đồng Nai.
Khi triều Nguyễn sắc phong Thành Hoàng để kéo đình làng vào hệ chính thống thì đình ở
Đồng Nai trở thành cơ sở nằm giữa hai thiết chế chính thống và dân gian, vừa là trú sở của
Thành Hoàng và nhiều vị thần khác, vừa là công sở hành chánh của làng, đồng thời là nhà hát,
tụ điểm văn hóa của địa phương. Sinh hoạt đình dung nạp cả hệ thống thần linh của ba miền;
của Phật giáo, người Hoa, người bản địa; dung nạp cả các hoạt động văn hóa thể thao từ múa
lân, cờ người, võ thuật đến xây chầu, đại bội, hát bội, hát bóng rỗi; thậm chí cả ca nhạc tài tử.
Nhiều đình ở Đồng Nai xưa gần như mở cửa quanh năm, có đình không cần đến cửa.
Cũng như đặc điểm chung của Nam bộ, đình ở Biên Hòa - Đồng Nai thờ hàng chục, có khi
đến ba bốn chục vị thần, gồm có Thành Hoàng, Phúc Thần. và những danh nhân sanh tiền có
công xây dựng, kiến thiết địa phương... Việc bài trí thờ trong đình thường đơn giản, có khánh,
bàn, miễu thờ; trong văn cúng còn gọi mời nhiều vị khác; như đình Cẩm Vinh chẳng hạn, mời
gọi hơn 20 danh thần.
Đáng lưu ý ở Đồng Nai là tục thờ vọng Quốc tổ và các anh hùng dân tộc. Cư dân Việt tuy
xa quê hương nhưng không rời cội nguồn, tâm thức luôn hướng về Quốc tổ. Đình, đền, Quốc tổ
ra đời tuy muộn nhưng sớm trở thành trung tâm văn hóa ở địa phương thu hút niềm tin của các
lớp người. Đền Hùng Vương ở Biên Hòa (xây dựng năm 1960), trong điện thờ tượng Hùng
Vương thứ 18, có bàn thờ Bác Hồ như vị Hùng Vương thứ 19. Ngày lễ hội 10/3 âm lịch rất
đông người trong và ngoài tỉnh đến dự tưởng niệm. Trước bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương có đủ
thành phần già trẻ, gái trai, giáo dân, phật tử, cán bộ cách mạng. Đây là biểu hiện vừa cổ truyền

vừa hiện đại của truyền thống đại đoàn kết toàn dân và nghĩa đồng bào ở người Việt Nam. Đền
thờ Hùng Vương ở Tân Phú, Long Khánh Lạc; Long Quân - Âu Cơ ở Thống Nhất cũng có ý
nghĩa tương tự.
Các anh hùng dân tộc: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương; các danh nhân có công với
vùng đất Đồng Nai: Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Thượng Xuyên... và những nghĩa sĩ chống Pháp:
Trương Định, Nguyễn Đức Ứng, Đoàn Văn Cự cũng được phụng thờ như Thành Hoàng của
làng. Tục thờ Bác Hồ ở đình cũng là biểu hiện đáng chú ý. Tượng ảnh Bác thường được thờ ở
bàn Hội đồng hay vị trí của Tiên sư ở hậu điện, hoặc lập bàn thờ Bác ở chính điện mỗi khi tiến
hành cúng Kỳ yên. Đình Phú Mỹ (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đã ngầm thờ Bác Hồ bằng 3
bức hoành phi (chữ Hán) qua mắt được kẻ địch:
Hồ nhiên nhi thiên
Chí vọng thâm ân
Minh hoài hậu đức
Lễ hội cúng đình thể hiện phần hồn của đình. Lễ Kỳ yên là lễ chính của đình mục đích là để
cầu an: Cầu cho quốc thái dân an, phong điều võ thuận. Mỗi đình định ngày cúng Kỳ yên riêng,
phổ biến là trong 3 tháng đầu năm hoặc 3 tháng cuối năm âm lịch. Lễ hội thường diễn ra trong 3
ngày, gồm có 3 lễ chính: Túc Yết, Đàn cả (Đoàn cả), Tiền hiền - Hậu hiền. Ngoài ra, còn có
những nghi lễ khác: Rước sắc thần, Xây chầu - đại bội, Đưa khách (Tống phong)... phụng sự
trong 3 lễ chính.
Nghi lễ cúng đình còn rườm rà, phức tạp nhưng trong nó chứa đựng tấm lòng thành kính,
biết ơn và thủy chung đối với những biểu tượng mà dân làng cho là đã đem lại điều tốt đẹp cho
mình. Tấm lòng ấy vẫn còn có ý nghĩa trong cuộc sống mới. Nếu biết khai thác, vận dụng tốt
theo định hướng đúng, đình làng ở Biên Hòa - Đồng Nai có thể trở thành bộ phận đắc dụng
trong thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là ở nông thôn.

TỤC THỜ CÚNG NỮ THẦN

Tục thờ cúng nữ thần là tín ngưỡng dân gian quen thuộc của cư dân nông nghiệp ở các
nước Đông Nam Á; ở các nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, Malaysia,
Indonesia... đều có thờ cúng các nữ thần trên cơ sở quan niệm: Sự sinh sản của Đất – Nước Lúa gắn với biểu tượng Mẹ - Nữ thần. Tuy nhiên, mỗi cộng đồng cư dân có niềm tin và cách thờ

cúng khác nhau, có quan hệ tiếp biến với nhau phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa
phương.
Cộng đồng cư dân Việt ở Đồng Nai mới được hình thành cách đây hơn ba thế kỷ. Tục thờ
cúng nữ thần gắn liền với người Việt ngay từ buổi đầu mở đất, đồng hành với quá trình phát
triển của xã hội, và hiện nay trở thành hình thức tín ngưỡng sinh động, khá phổ biến ở Đồng
Nai. Đây là một mặt hệ trọng trong đời sống tinh thần của người Việt ở Đồng Nai đáng được
lưu ý.
Người Việt ở Đồng Nai có nguồn gốc từ Bắc bộ, Trung bộ di cư vào Nam mang theo
“bóng dáng quê hương”, cả ông bà, tổ tiên và thần thánh của mình. Đúng như PGS - PTS Ngô
Đức Thịnh nhận định: Tục thờ Mẫu “…hình thành và định hình đầu tiên ở Bắc bộ, sau đó theo
chân người Việt vào phía Nam, hòa nhập với các thần linh địa phương để rồi tự biến đổi thành
các sắc thái thờ phụng mang tính địa phương độc đáo ở Huế, ở Nam bộ...”(34).
Khảo sát thần điện thờ nữ thần ở Đồng Nai, có thể thấy các lớp nữ thần được thờ cúng ở
Đồng Nai có sự tiếp hợp nguồn gốc bản địa và nguồn gốc Bắc nhập cư, có sự phát triển từ rời
rạc vươn lên mang tính “đạo thờ Mẫu”, rồi lại địa phương hóa các Mẫu được phụng thờ.
Lớp nữ thần bản địa có lẽ mang nguồn gốc tín ngưỡng của dân tộc thiểu số thuốc văn hóa
Nam Trường Sơn như Chăm, Mạ, Châu Ro, Xtiêng... Những nữ thần liên quan đến sản sinh như
đất, nước, rừng, cây lúa đều mang tính nữ là nữ thần. Gần gũi nhất là thần Lúa (Yangpa) như là
thần Dewi Sri của Indonesia. Nữ thần này được người Việt tiếp thu thờ cúng và cầu nguyện
trong những lễ giáp hạt, lên đồng, xuống đồng và đón lúa mới vào bồ (kho). Phải là người phụ
nữ bưng thúng lúa đầu tiên đưa vào bồ mới không xâm hại đến sự sản sinh của thần Lúa. Lớp
nữ thần này hiện nay mờ nhạt bóng dáng, hoặc trở thành phiếm thần thờ ở các miễu nhỏ không
thần tích, hoặc hội nhập vào chức năng của các nữ thần do người Việt mang theo từ cố hương.
Hệ thống nữ thần nhập cư từ miền Bắc hiện chiếm lĩnh các đền thờ nữ thần ở Đồng Nai.
Nhưng đó không phải là sự sao chép nguyên bản mà có cải biến cho phù hợp với nhận thức và
điều kiện ở quê hương mới. Mẹ Âu Cơ bà mẹ của dân tộc - được thờ vọng ở nhiều nơi. Nhưng
nhiều hơn cả là Tam Tòa Thánh Mẫu hoặc Tứ phủ được thờ ở miễu, ở đền; cả ở đình, ở chùa
(tiền thần hậu Mẫu). Cách bài trí điện thờ và vị trí các Mẫu không khác mấy so với nguyên gốc.
Các miễu thờ Tam Tòa thường là mẫu Thiên mặc áo đỏ ngồi giữa, mẫu Thoải áo trắng, mẫu
Thượng Ngàn áo xanh ngồi hai bên. Nếu là Tứ Phủ thì mẫu Liễu Hạnh với áo choàng đỏ sậm,
trang sức rực rỡ ngự ở điện cao có màn che phủ. Lớp dưới là các cô, các cậu hầu Mẫu. Đáng
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chú ý là trong bảy cô được hầu điện, Cô út đen đúa, xấu nhất có lý lịch là người dân tộc và giỏi
nghề đốn củi đốt than, có lẽ là nữ thần bản địa được nhập điện thờ Mẫu. Trong hai cậu của Mẫu,
có cậu Tài thường ôm con gà trống có đặc tính là ham vui, rất yêu thích và rất giỏi đá gà. Tính
cách này sát hợp với người địa phương nên gần gũi mọi người.
Có lẽ tục thờ Mẫu hình thành khá hoàn chỉnh ở Bắc bộ, lại được “đạo hóa” theo Tiên
Thiên Thánh Mẫu của Huế cho nên đến Đồng Nai nó nhập điện một cách dễ dàng. Khi gặp phải
dòng văn hóa của người Hoa cũng đang muốn chiếm lĩnh tâm linh của người Việt, quá trình tiếp
biến văn hóa đã biến bộ tứ (Tứ Phủ) thành bộ ngũ (Ngũ Hành). Và người Hoa đã bổ sung thần
điện một nữ thần quan trọng: Bà Thiên Hậu.
Ngoài việc thờ cúng cộng đồng theo bộ (Tam Tòa, Tứ Phủ hoặc Ngũ Hành), người Việt ở
Đồng Nai lại có xu hướng cụ thể hoá và ủy nhiệm thêm chức năng cho mỗi vị, từ đó kéo theo
việc thờ riêng lẻ mỗi Mẫu theo các nhu cầu khác nhau. Bà Thiên Hậu có chùa thờ riêng ở Bửu
Long (Chùa Thiên Hậu), ở Thủ Dầu Một (Chùa Bà), được giới buôn bán xem là mẹ bảo trợ của
mình. Bà Cửu Thiên Huyền Nữ (Thiên Phủ) trở thành mẹ sanh mẹ độ mạng người được lập
trang thờ ở gia đình. Mẫu Thoải, người địa phương gọi là Bà Thủy “thêm nhiệm vụ” độ trì, cứu
nạn cho người làm nghề sông nước, được thờ cúng theo ghe hoặc các miễu nhỏ ven sông.
Người ta cho rằng, những người chết nước linh thiêng trở thành bộ hạ hầu Bà thủy ở thủy phủ.
Dường như các Mẫu ở Tam Tòa, Tứ phủ quá cao, quá xa với đời thường cho nên người
Việt ở địa phương còn có xu hướng tìm địa các nữ thần có lai lịch gắn với địa phương, gần gũi,
thiết thực hơn. Vì thế, xuất hiện các bà: Chúa Xứ, Chúa Ngọc, Bà Đen... ở Nam bộ. Riêng ở
Đồng Nai, người Việt cũng gởi gấm tâm linh của mình ở những nữ thần tuy không giàu thần
tích nhưng gắn bó với mảnh đất họ đang sinh sống. Cô Lê Hồng Thủy, một trinh nữ chết trôi có
tấm lòng yêu đất, yêu biển Long Hải nên được phụng thờ ở Dinh Cô (Long Hải). Thị Vải có cá
tính khác thường, giàu lòng nhân ái và khát vọng tự do cũng được lập miếu thờ. Cô Bóng Hiên
khẳng khái, thực lòng mà phải tội chết trở thành thần nữ linh thiêng có miếu thờ khang trang ở
Vĩnh Cửu.
Tục thờ nữ thần trong tín ngưỡng dân gian có xu hướng thâm nhập vào các hình thức tín
ngưỡng khác. Đa số các đình và nhiều chùa có bàn thờ Mẫu ở hậu điện. Đạo giáo cũng thường
chọn các hội lễ cúng Bà để bày tỏ đạo pháp của mình. Quan Thế Âm của Phật giáo và Mẹ
Maria của Thiên Chúa giáo được tín đồ ưu ái phụng thờ hơn cả, có lẽ do thói quen tín ngưỡng
thờ nữ thần. Các tượng Quan Âm Bồ Tát ở chùa, ở các nơi lộ thiên thường được “mẫu hóa”
bằng cách khoác một áo choàng, thường là sắc áo trắng của Bà Thủy (Mẫu Thoải). Người ta tin

rằng, Bà Thủy và Quan Âm Bồ Tát có họ hàng với nhau trong việc cứu người lâm nạn trên sông
nước; vì vậy hai bà cùng được mời gọi khi khấn nguyện. Và, hình tượng Quan Âm Bồ Tát trở
nên gần gũi, quen thuộc với mọi người hơn bất cứ vị Phật, Thánh nào khác.
So với lễ hội cúng đình thờ Ông, lễ hội cúng Bà ở miễu, ở đình, đền... cời mở và sinh động
hơn; bởi lẽ không bị ràng buộc bởi nghi thức cung đình. Lễ hội cúng Bà cũng thường tổ chức
vào tháng ba âm lịch (tháng mười cúng cha, tháng ba cúng mẹ), không nhất thiết phải theo nghi
thức của Đạo “Tiên Thiên Thánh Mẫu” gốc Huế. Lễ Hội cũng gồm các nghi lễ dâng hương,
đăng, trà, quả cúng Bà và xin lộc Bà như ở Bắc bộ, có khác là nghi thức thỉnh Bà từ ngoài biển
vào với ý nghĩa như là sự tái hiện hình ảnh di nhập vào Đồng Nai của buổi ban đầu. Ở chùa
Thiên Hậu rước Bà bằng “lễ bắt cầu” lúc nửa đêm, ở Dinh Cô, thỉnh Cô bằng thuyền lúc rạng
sáng.
Lễ Hội cúng Bà ở Đồng Nai thu hút các sinh hoạt văn hóa đặc sắc của nhiều vùng: Hát bả
trạo hầu Cô ở lễ hội Dinh Cô vốn có nguồn gốc từ Trung bộ gắn với lễ tế cá ông của cư dân
miệt biển; Hát Châu Văn theo cung cách của Hội Phủ Giầy nhưng bài bản có cải biến hợp với
tâm tư người địa phương; Chặp Địa - Nàng, một biến thể của hát bội Nam bộ có cội nguồn từ
Trung bộ; hát Bóng rỗi vừa mang tính nghi lễ vừa là trò diễn dân gian mà nhà nghiên cứu
Huỳnh Ngọc Trảng cho là có dung mạo và cội nguồn từ giao lưu văn hóa Chăm - Việt (xem
“Bóng rỗi, Địa – Nàng”)…Tùy theo sở thích của Ban quý tế mà chọn lọc một vài trong các sinh
hoạt kể trên, không phải theo một công thức nào. Cho nên, lễ hội cúng Bà luôn đem lại cảm
hứng rộn vui, tươi mới cho người tham dự.
Rõ ràng, tục thờ nữ thần đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt ở Đồng Nai, nó có sức
sống bền vững, đã hình thành và phát triển từ lâu đời, đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng,
hỗn dung nhiều nhân tố mới mà không xa rời cội nguồn. Đây là biểu tượng đẹp, mang ý nghĩa
xã hội và ý nghĩa nhân văn sâu sắc gắn liền với một số truyền thống văn hóa tích cực của dân
tộc. Những giá trị văn hóa đích thực của nó cần được gạn lọc, bảo tồn và định hướng phát triển
hợp lý, đồng thời hạn chế và loại trừ những thứ “bụi bặm”, “vấy bẩn” do những kẻ buôn thần
bán thánh tạo ra để mưu lợi cá nhân.

XÂY CHẦU
Thực chất của lễ xây chầu là nghi thức đánh trống. Ông chấp sự cầm dùi trống múa, hát, vẽ
bùa trên đất, vẽ bùa mặt trống, điểm trống rồi đánh ba hồi dài theo nhịp trước thưa sau nhặt gọi
là “tiền bần hậu phú”. Tiếng trống tượng trưng cho tiếng sấm, thể hiện niềm vui, nỗi mong

“mưa thuận gió hòa” của cư dân nông nghiệp. Tiếng trống xây chầu còn có ý nghĩa “Khai
thông thái cực” theo quan niệm biến dịch của Đạo giáo.
Khi tiếng trống xây chầu dứt, ông chấp sự gác roi chầu, nhạc lễ liền trỗi điệu “song hỉ”
còn gọi là “rước chầu”; rồi thì các đào kép hát bội xuất hiện ở sân khấu, bắt đầu lễ Đại hội. Lễ
xây chầu đã khai thông thái cực thì lễ Đại bội tiếp tục hình tượng hóa sự biến dịch theo quan
niệm thái cực sinh lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, bát quái qua diễn xuất của các diễn viên hát
bội, lời hát và vũ điệu của diễn viên khuôn phép, mang ý nghĩa nghi lễ. Đại bội gồm các tiết
mục như sau:
- Khai thiên thông địa: Một kép hát hóa trang thành ông Bàn Cổ cầm nhang múa, điểm
hương bốn phía, không hát, với ý nghĩa thái cực đang vận hành.
- Xang nhật nguyệt: Hai diễn viên, một nam, một nữ hóa trang tượng trưng cho nhật,
nguyệt. Nam mặt đỏ, cầm dĩa tròn bọc vải đỏ tượng trưng cho mặt trời thuộc dương. Nữ mặt
trắng, cầm dĩa tròn bọc vải trắng tượng trưng cho mặt trăng, thuộc âm. Diễn viên nam nữ cùng
múa biểu hiện sự giao hòa, tương sinh tương khắc giữa âm - dương.
- Tam tài: còn gọi là Tam hiền, Tam đa gồm 3 diễn viên hóa trang thành ông Phúc, ông
Lộc, ông Thọ tượng trưng cho Thiên -Địa - Nhân. Ba ông cùng ra sắp hàng ngang không múa,
lần lượt hát những câu chúc: Phúc - Lộc - Thọ.
- Tứ Thiên vương: Tượng trưng cho tứ tượng: Thái dương, Thái âm, Thiếu dương, Thiếu
âm do 4 diễn viên nam hóa trang giống nhau lần lượt xuất hiện rồi cùng múa; cuối cùng cả bốn
chụm lưng nhau giương 4 câu liễn:
- Thọ tỷ Nam san
- Thánh thọ vô cương
- Quốc thái dân an
- Phúc như Đông Hải.
Bốn câu liễn được Ban Tế tự rước lấy, có thưởng tiền cho “Tứ vị Thiên vương”.
- Lễ Đứng cái: Tượng trưng cho ngũ hành, gồm 1 diễn viên nam đứng tuổi (cái); 4 diễn
viên nữ trẻ hơn đứng 4 góc (con); Cái thuộc hành Thổ tên là Viên (vườn), các con thuộc hành
Mộc (áo xanh) tên Mai, hành Hỏa áo đỏ tên Lan, hành Kim áo trắng, hành Thủy áo tím. Cái và
4 con xếp hàng hát thài những bài hát mang nội dung ước mong quốc thịnh, dân cường, an
khang, hạnh phúc.

- Bát tiên hiến thọ: Gồm 8 diễn viên hóa trang thành 8 vị tiên trong Bát tiên, cầm các “bảo
vật” tượng trưng cho các thức ăn trường sinh cùng hát các bài theo điệu lối, khách; cuối cùng
dâng phẩm vật cho Ban tế tự. Có khi được thưởng tiền như Tứ Thiên vương.
- Lễ gia quan tấn tước: Là lễ phụ do một người đóng vai Linh quan (thường dưới hình
dạng ông Địa, vui tính) cầm quạt múa vui sau đó múa bútViệt 1 câu liễu “Gia quan tấn tước”
(thăng quan tiến chức) giao cho Ban tế tự. Đấy là các tiết mục đầy đủ của Đại bội nhưng không
nhất thiết phải thực hiện tất cả. Chọn diễn một số trong các tiết mục nêu trên còn gọi là “Tiểu
bội”.
Sau Đại bội là “tuồng hát bội”. Hát bội ở Đồng Nai biểu lộ rõ hình thức nghi lễ nhưng
nhằm mục đích sâu xa là thỏa mãn nhu cầu tinh thần của người địa phương. Gọi là hát cho thần
nhưng thực là do hưởng thụ. Bởi vậy, cuộc hát có thể kéo dài nhiều ngày đêm, ngay cả khi hết
lễ hội. Tuồng hát ở đình được chọn lựa cẩn thận, tránh bi thương, chém giết; tuồng tích thường
xoay quanh chủ đề: “Vua băng - Nịnh tiếm - Bà thứ lên chùa - Chém nịnh - Định đô - Tôn
vương – Tức vị”. Tuồng thường được chọn nhiều nhất là San Hậu, một vở tuồng Tả quân Lê
Văn Duyệt rất yêu thích lúc sinh thời.
Lễ Tôn vương tiếp ngay sau cảnh quân vương tức vị của tuồng hát, thường là tuồng San
Hậu được chọn hát đêm cuối để Lễ Tôn Vương liền sau. Khi tuồng đến cảnh hoàng tử được trao
ngôi vua, hoàng tử vào hậu trường thay Vương phục, đào kép xuống sân khấu chia hai hàng
đứng trước bàn thần; hoàng tử nâng ấn kiếm trịnh trọng đi đến bàn thần trao cho Chánh hội
trưởng, Chánh hội trưởng cùng một phụ tá nâng ấn kiếm đi giật lùi đến bàn thờ thần, cẩn trọng
đặt vào long khánh. Lúc ấy, người xướng lễ hô to “Phản tiền di hậu” kép hát quay mặt lại phía
sân khấu; khi ấn kiếm đã yên chỗ, người xướng hô to: “phản hậu di tiền” kép hát quay mặt về
bàn thần, đồng thanh hô:
Tôn vương tức vị
Nối dõi tiên hoàng
Chúc thọ tỷ Nam san
Phước như Đông Hải
Vạn vạn tuế (3 1ần ) .
Tung hô xong, đào kép cùng lạy thần 3 lạy, rồi quay lại sân khấu diễn tiếp màn chót
hoàng tử lên ngôi, cũng được thực hiện như Lễ Tôn vương trong trường hợp đoạn cuối tuồng
hát nhân vật chính được phong tướng chứ không phải được truyền ngôi báu.

BÓNG RỖI, ĐỊA - NÀNG
Hát bóng rỗi, Chặp Địa - Nàng vừa mang tính nghi lễ (để cúng) vừa để giải trí, vui chơi
trong lễ hội; đó là hình thức diễn xướng tổng hợp, gồm nhiều tiết mục liên hoàn; đồng thời cũng
có thể phân chia thành các tổ hợp tiết mục tùy chọn. Một chương trình đầy đủ của Hát bóng rỗi,
Chặp Địa -Nàng, gồm 8 tiết mục chính, trong đó mỗi tiết mục có thể phân nhỏ, hoặc kéo dài nội
dung sinh hoạt. Tiến trình của các tiết mục cũng có thể thay đổi thứ tự hoặc cấu thành nhiều
chương trình khác nhau. Các tiết mục đầy đủ của chương trình Hát bóng rỗi, Chặp Địa - Nàng
gồm:
1 Lễ khai tràng,
2. Chầu mời - Thỉnh tổ,
3. Mời tiên ra tuồng,
4. Phước lộc,
5. Trạng - Nàng xuống huê viên,
6-7. Bóng múa,
8. Hát chặp.
Hát bóng rỗi Địa - Nàng ở Đồng Nai có diện mạo chung tương tự nội dung mà Huỳnh
Ngọc Trảng đã công bố; nhưng ít khi thể hiện đầy đủ các tiết mục theo tiến trình đã nêu trên;
thông thường mỗi chương trình cúng miễu Bà gồm các tiết mục: 1. Khai tràng, 2. Chầu mời –
thỉnh tổ, 3. Chặp Địa - Nàng, 4. Hát bóng rỗi.
Đó là những tiết mục đang được người địa phương yêu thích nhất, vừa gọn trong một đêm
diễn. Những bóng Sửu, Bóng Đặng (ở Cù lao Phố) từng nổi tiếng khắp miền Đồng là nhờ khéo
léo: điêu luyện trong các tiết mục kể trên. Học trò của bóng Tời (xã Tân Bình, Vĩnh Cửu) hiện
vẫn còn hành nghề khắp các tỉnh miền Đồng.
Mở đầu cuộc hát luôn là Lễ Khai trang nhằm mục đích khai mạc cuộc hát, do dàn nhạc
bóng biểu diễn, gồm: Chiêng, trống: đàn nhị, kèn, sanh cái. Tiếp theo là các xấp hát Chầu mời thỉnh tổ: Mời bà, mời ông mời tiên, mời các chiến sĩ về dự lễ; mỗi đối tượng có các bài hát phù
hợp, các bóng có trí nhớ tốt và tài ứng tác nhanh, không cần hát hay cũng được tán thưởng.
Thường thì các bóng cầm trống tum (trống con) gõ nhịp, thay nhau hát. Điệu hát vận dụng cả lý,
vè, nói rỗi (nói lối) nhiều khi cả các làn điệu tuồng và nhạc tài tử.

Sau tiết mục hai chầu mời là diễn Chặp Địa - Nàng. Chặp Địa - Nàng là chập bóng-tuồng
hài hước “tổng hợp kiểu cách diễn của bóng rỗi lẫn tuồng (hát bội)” thường gắn với lễ cúng
miễu Bà hoặc miễu Thổ Địa. Cuộc hát chỉ có hai nhân vật (Địa và Nàng) theo cốt truyện đơn
giản: Tiên nữ Hằng Nga vâng lệnh Tây Vương mẫu xuống trần để hái lộc cầu an cho dân chúng,
nhờ Thổ Địa (Địa) dẫn đi đến huê viên để “khai mạch giếng tưới cây huê”. Địa được dịp làm
khó, vòi vĩnh, đùa giỡn với tiên nữ. Lối diễn vừa theo bài bản vừa ứng tác; hát, nói, kể kết hợp
với nhạc và vũ đạo tuồng; các bài hát chắt lọc từ tuồng và các làn điệu dân ca quen thuộc; hóa
trang cũng theo phong cách tuồng hài; ứng đối giữa Địa và Nàng vui nhộn, dẫn dắt câu chuyện
tài tình khiến cho cốt truyện đơn giản trở nên thú vị. Các đoạn: Địa đòi ăn, Địa đau đẻ, Địa
chấm chè... làm nở rộ tiếng cười sảng khoái. Tính cách của Địa không chỉ vui vẻ còn mang ý
nghĩa xã hội sâu sắc. Với một manh chiếu trước điện Bà, xung quanh là dân làng không phân
thứ bậc, Địa bộc lộ hết mình, đùa giỡn với tiên nữ, châm biếm cả chư Tiên, chư Phật; Địa còn
mang ý nghĩa đại diện cho khát vọng thịnh vượng, bình đẳng, có tính nhân bản của dân làng.
Chặp Địa - Nàng vừa dứt, bóng múa liền tiếp theo.
Bóng múa vừa mang tính nghi lễ vừa nhằm mục đích giải trí. Các bóng thay nhau múa
bông, múa dâng mâm vàng rồi tiếp theo là các tiết mục tạp kỹ. Múa bông nhằm dâng cúng bông
như để mở đầu cuộc múa bóng; với chén (hoặc tô) bông trên đầu, các bóng múa xoay người,
xoay vòng trước điện thờ rồi dừng để cho người thủ từ nâng chén bông đặt lên bàn thờ Bà.
Dưng bông 3 lần rồi đến dưng mâm vàng. Chiếc mâm được trang trí bằng giấy vàng, bạc hoặc
ngũ sắc, thành hình tháp (có lẽ mô phỏng tháp Chăm). Mâm vàng được đội đầu, nâng, lật trên
tay; trên trán, tự nhích từ chân lên đầu; cuối cùng được đốt cháy. Tháp giấy trên mâm cháy
xong là dứt múa mâm vàng, các bóng (vốn ái nam ái nữ) chuyển sang các màn trình diễn đặc
sắc, với tài nghệ tạp kỹ như là xiếc: Múa ghế, búa khạp da bò, múa bông huệ, múa xe đạp, múa
dao, múa xoay đĩa, rót rượu bằng đầu... chủ yếu là các kỹ thuật dùng đầu, trán, mũi, nhân trung
nâng giữ vật nặng, vật phức tạp tạo thăng bằng và di chuyển trong vũ điệu theo nhạc lúc mau
lúc chậm. Các tiết mục múa trò chơi, gọi là múa tạp kỹ dài - ngắn, nhiều - ít tùy theo không khí
cuộc vui; dân làng thưởng nhiều thì sự hào hứng khiến các bóng múa hay, khéo, tận tình hơn, và
ngược lại.
Có nhiều tiết mục phi thường khiến người xem thích thú và thán phục. Thực chất đây là
những tiết mục xiếc dân gian độc đáo; trong đó những mảng trò đạt trình độ kỹ xảo không kém
các tiết mục xiếc chuyên nghiệp. Mâm vàng dựng đứng cạnh trên sống mũi, trên trán; mâm
vàng tự bò lên đầu; những chiếc đĩa xoay trên đũa được giữ bằng trán, bằng môi; hàng chục

chiếc ghế chồng nhau được nâng bằng cằm; cọng dừa, nhành bông mang vật nặng dựng đứng
trên chiếc que giữ bằng răng... Nhiều lúc ngẫu hứng, có bóng còn nâng và xoay trên đầu chiếc
lu da bò nặng hàng chục ký, hoặc nâng cả chiếc xe đạp bằng môi, bằng đầu. Vật dụng để biểu
diễn (đạo cụ) là những đồ dùng quen thuộc: Cái dao, cái ghế, cái lu, cái xe, nhành bông, búi
tóc... Dường như những thao tác biểu diễn được trau chuốt, tập luyện từ những sinh hoạt thường
ngày. Chính vì vậy, người xem cảm thấy phi thường mà không xa lạ, vừa hào hứng, vừa thú vị
với cái hay nảy mầm từ cuộc sống bình dân. Vui nhất là tiết mục rót rượu bằng đầu. Một chai
rượu bất kỳ đặt khéo trên đầu. Trước mặt là hàng ly to nhỏ khác nhau. “Cô bóng” dùng đầu rót
đầy từng ly rượu, không tràn, không nhỏ ra ngoài giọt nào. Người xem hứng khởi uống rượu,
thưởng tiền. Rượu cạn ly, rượu lại được rót đầy. Cứ thế, rượu mời, rượu thưởng nối nhau mà
không say.
Với cách biểu diễn như thế dễ dàng nhận ra nguồn gốc Chăm của múa bóng với vũ điệu
dựa vào kỹ năng đội đầu. Điều này đã được Huỳnh Ngọc Trảng chứng minh qua phim tài liệu
“Múa mâm vàng, cội nguồn và dung mạo” do Hãng phim Tư liệu sản xuất năm 1992. Trước đó
nữa, Quách Tấn đã chỉ ra được lò đào tạo các bóng múa là xóm Bóng ở trước Tháp Bà, “nhưng
lệ múa bóng ngày vía Bà đã bỏ từ thời Bảo Đại, trước đệ nhị thế chiến”.
Ai về xóm Bóng thăm nhà
Hỏi xem điệu múa dâng Bà còn không ?
Như vậy, “Hát bóng rỗi” gắn liền với nghi lễ cúng tế thần linh nhưng bản thân nó không
phải do sức mạnh thần thánh, chẳng thể gọi là mê tín dị đoan. Đây đích thực là nghệ thuật diễn
xướng dân gian, vốn quí trong kho tàng văn hóa dân tộc cần được trân trọng, giữ gìn. Vậy mà,
một thời “Hát bóng rỗi” bị đánh đồng với các hủ tục đồng bóng như: Bóng cốt, bóng xá, bóng
rí... để rồi bị ngăn cấm.
Nay, việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc đã giành lại chỗ đứng cho “Hát bóng rỗi”
trong dân gian. Điều ấy đáng vui nhưng chưa đủ, vì con đường gìn giữ, làm phát triển loại hình
nghệ thuật này chưa mấy sáng sủa. Ở “Hát bóng rỗi”, phải rèn luyện công phu mới thành
những nghệ nhân thiện nghệ. Nghệ nhân loại hình này còn hiếm hoi, có thể đếm trên đầu ngón
tay, như: Địa Hữu Lợi, Địa Tí, Nàng Nên, Nàng Hóa, Nàng Hồng, Bóng Thu Hồng, Bóng Tuấn,
Bóng Quít... Hỏi về việc truyền nghề để kế thừa, được Bóng Thu Hồng trả lời bằng niềm tự hào
về cô học trò trong tuổi thanh niên đã tiếp thu được một nửa nghề thầy, nhưng chính Thu Hồng
cũng buồn vì ít người theo học nghề, e sẽ mai một. Địa Hữu Lợi, Nàng Nên cũng cùng tâm

trạng như vậy. Nguyên nhân thật dễ hiểu: Người yêu thích thì nhiều nhưng ngại học vì khó, vì
mặc cảm học chui, vì ít có cơ hội kiếm sống.
Những băn khoăn của nghệ nhân “Hát bóng rỗi” khiến phải nghĩ đến “đường dẫn”, từ
nghệ thuật dân gian đến sân khấu hiện đại, từ hình thức tự phát trong nghi lễ đến chương trình
có bài bản của các trường nghệ thuật. Thiết nghĩ, “Hát bóng rỗi” cần được nghiên cứu, cách
tân, bảo tồn và phát huy trong gia đình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân
Thái Ly chỉ mới khai thác một phần trong bóng rỗi nâng thành điệu múa “Mâm vàng” đã đạt
nhiều giải cao, được công chúng trong và ngoài nước hoan nghênh; chứng tỏ nếu biết vận dụng
tốt, bóng rỗi, Địa - Nàng vẫn còn có duyên với đời sống nghệ thuật thời nay.

THỜ VỌNG QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG Ở BÌNH ĐA

BÌNH ĐA QUA CÁC THỜI KỲ
Tài liệu khảo cổ cho thấy, các di chỉ khai quật tại Bình Đa có niên đại C14: 3.180 ± 50
năm: tức tương đương với gian đoạn cuối của thời Hùng Vương. Như vậy, cùng thời kỳ Hùng
Vương. Ở Bình Đa đã có người ở với nền văn minh đồ đá cũ. Họ sống đông đúc, có trình độ chế
tác điêu luyện; biết sử dụng đàn đá, một loại nhạc cụ độc đáo. Tiếc là hiện nay, chưa có đầy đủ
dữ liệu về cộng đồng cư dân ngày xưa ở Bình Đa. Đương nhiên, họ sống và sinh hoạt khác xa
với người thời nay.
Theo Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức; người Việt đến sinh sống ở Đồng
Nai sớm nhất khoảng thế kỷ XVII. Đến năm 1820, Gia Định Thành thông chí có kể đến tên
Bình Đa, lúc đó là một trong 46 thôn của tổng Phước Vĩnh. Như vậy Bình Đa là một trong
những làng lâu đời ở xứ Đồng Nai.
Năm 1928, nhà cầm quyền thực dân Pháp nhập Tân Mai, Vĩnh Cửu, Bình Đa, An Hảo
thành xã Tam Hiệp. Năm 1957, chỉ còn lại hai làng: Vĩnh Cửu và Bình An, Bình Đa và An Hảo
là hai ấp của Bình An. Năm 1976, Bình Đa thuộc phường Tam Hòa. Năm 1988 Bình Đa lại tách
ra thành một phường thuộc thành phố Biên Hòa với diện tích tự nhiên là 42 ha, số dân 10.035
người.
Quá trình tách nhập về hành chính khá phức tạp những cộng đồng cư dân ở Bình Đa tương
đối ổn định, là nơi hội tụ, chan hòa các nguồn dân cư từ nhiều vùng miền, nhiều tồn giáo khác

nhau. Phần lớn cư dân ở Bình Đa có là nguồn gốc từ Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định. Năm 1954, thêm các đợt di dân từ đồng bằng Bắc bộ. Dù người ở đâu, đến đây từ
lúc nào, cư dân ở Bình Đa đều sống chan hòa, đoàn kết, giữ gìn truyền thống dân tộc và bản sắc
quê hương. Mọi người đều có chung tổ tiên: Tự hào là con cháu Hùng Vương, sinh hoạt theo
phong tục tập quán chung của người Việt. Ngày tết, ngày lễ dâng hương ở các đình, chùa, miễu.
Duy trì việc làm bánh giày, bánh chưng và các loại bánh bằng gạo nếp khác trong dịp Tết.
Từ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ I (1914 - 1918), khu vực Bình Đa còn thưa thớt dân,
phần lớp là rừng rậm, các bô lão kể là còn nhiều thú dữ sống bên cạnh con người. Người xưa ở
Bình Đa sống bằng các nghề: làm ruộng, khai thác rừng; một bộ phận làm công nhân các đồn
điền cao su và nhà máy gỗ BIF của Pháp.
Trải qua các thời kỳ chiến tranh, người Bình Đa tham gia kháng chiến chống Pháp, đánh
Mỹ rất dũng cảm.
Năm 1861 Pháp đánh chiếm Biên Hòa, đến năm 1884, triều đình Huế hoàn toàn mất chủ
quyền ở Đông Nam bộ. Nhưng Đồng Nai không chịu khuất phục, vẫn duy trì các tổ chức kháng
chiến chống Pháp. Làng Bình Đa có các ông: Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Văn Kỳ, Trịnh Văn
Nhiêu, Huỳnh Văn Liễn, Đoàn Văn Cự... vũ trang chống Pháp. Năm 1905: Đoàn Văn Cự thất
bại, tử trận. Nhưng Đoàn Văn Cự và các nghĩa sĩ của ông không chết, được nhân dân Bình Đa,
Vĩnh Cửu tập đền thờ để ghi ơn.
Năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bình Đa tổ chức lực lượng nhân dân đông đảo tham
gia cướp chính quyền; sau đó xây dựng lực lượng thanh niên tiền phong, phụ nữ cứu quốc để
bảo vệ thành quả cách mạng; cử người tham dự lớp huấn luyện du kích ở Vĩnh Cửu.
Tháng 9 năm 1945; thực dân Pháp tái chiếm miền Nam, Bình Đa được chọn làm chiến khu
để nuôi giữ lực lượng, trường kỳ kháng chiến. Chiến khu Bình Đa tồn tại vững chắc trong vòng
vây của quân thù, nhờ được nhân dân Bình Đa che chở bảo vệ và cung ứng các điều kiện cần
thiết. Từ chiến khu Bình Đa, bộ phận đầu não của cách mạng ở khu vực xã Tam Hiệp hoạch
định kế hoạch, tạo nên các thắng lợi có ý nghĩa quan trọng.
Cuối năm 1947, chi bộ Tam Hiệp ra đời. Lực lượng cách mạng ở Bình Đa trưởng thành.
Căn cứ Bình Đa như mũi dao nhọn chĩa vào nội ô Biên Hòa đe dọa an toàn của giặc khiến thực
dân lo âu, nhức nhối. Đến năm 1952, địch tập trung càn lớn mới đóng bót trên địa bàn Bình Đa,
nhưng chúng vẫn không chiếm giữ được lòng dân ở Bình Đa.
Năm 1954, hòa bình lập lại, Bình Đa yên ổn chưa được bao lâu; chính quyền Diệm ra sức

đàn áp cách mạng, tận diệt Cộng sản, khủng bố các gia đình có người tham gia cách mạng. Tình
hình căng thẳng nhưng lòng dân Bình Đa vẫn trung trinh; nhờ vậy các cán bộ cách mạng: Sáu
Xu, Bảy Lan, Ba Bổ, Ba Đảo... vẫn bám trụ, sống và hoạt động trong lòng dân, bất chấp các thủ
đoạn của kẻ thù. Các hoạt động: rải truyền đơn, tuyên truyền vạch tội Mỹ ngụy, xây dựng cơ sở
tiêu diệt mật thám.... diễn ra ngày càng sôi động khiến chính quyền Mỹ ngụy không hiểu nổi,
không làm sao ngăn chặn được.
Tháng 12 năm 1956, Bình Đa như vòng tay mẹ ấm áp mừng đón và che chở cho đoàn tù
cách mạng phá lao Tân Hiệp trở về...
Những năm 1965 - 1970, tình hình cách mạng ở Bình Đa cực kỳ gian khó, nhiều người bị
bắt, bị giết; nhiều người đùm túm ra đi.
Hiểm họa chiến tranh đe dọa từng người. Trong tình hình ấy, ở lòng dân Bình Đa, lửa cách
mạng vẫn không tắt; hương khói ở các đình, đền, chùa miễu vẫn nghi ngút tưởng nhớ tổ tiên.
Chính những lúc gian khổ, khó khăn như thế, người Bình Đa thấy cần phải đoàn kết, gắn bó gần
gũi nhau hơn; con cháu Vua Hùng cần hợp sức lại, chung lòng lo toan cho cuộc sống, chấm dứt
chiến tranh. Do vậy, đền thờ Quốc tổ Hùng Vương ở Bình Đa được tạo dựng để tập hợp lòng
dân và sức mạnh tinh thần của con cháu vua Hùng.

ĐỀN HÙNG VƯƠNG BIÊN HÒA VỚI TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN

Trên trục lộ 15 hướng về Tam Hòa, qua khỏi trường phổ thông trung học Tam Hiệp
khoảng 200 m, nhìn về phía tay phải sẽ thấy cổng đền đề biển: “ĐỀN HÙNG VƯƠNG”.
Đền Hùng Vương cách vùng đất Tổ gần hai nghìn cây số! Điều này không lạ vì đây là biểu
hiện đặc sắc văn hóa cổ truyền của Việt Nam, gắn liền với tục thờ cúng tổ tiên của người Việt.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Dân tộc Việt Nam có truyền thống tốt đẹp không phải
quốc gia nào cũng có được là biết tôn kính, thờ cúng tổ tiên, uống nước nhớ nguồn.
Chim có tổ, người có tông. Mọi người Việt Nam nhìn nhận mình là con cháu vua Hùng.
Dù đi đâu, ở đâu, làm gì... tấm lòng người Việt luôn hướng về cội nguồn. Tâm niệm về con
Hồng cháu Lạc liền mạch chảy suốt qua bao vùng, miền, bao thế hệ
Ấy là nhân tố tạo nên sức mạnh tinh thần bất diệt, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc,
tình nghĩa đồng bào, và trở thành lực lượng vật chất đánh bại các mưu toan xâm lược chia cắt

đất nước ta, dân tộc ta. Có lúc kẻ thù ngoại bang đã chiếm được kinh thành và ngai vàng của
vua nước ta, nhưng không thắng được nhân dân Việt Nam là do vậy.
Từ lâu đời, dân gian truyền nhau câu hát:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giổ tổ mùng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm.
Giỗ tổ Hùng Vương vào trung tuần tháng ba âm lịch hàng năm là ngày hội để nhân dân cả
nước tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên, hướng về cội nguồn, sum vầy cùng nhau trên đất tổ.
Nhưng do điều kiện làm ăn sinh sống ở phương xa, ngăn sông cách núi không về được, người
Việt nghĩ cách lập đền thờ vọng. Đền thờ vọng cũng phỏng theo các nghi thức cổ truyền ở đền
Hùng đất tổ nhằm để con cháu vua Hùng bày tỏ nỗi niềm: Xa mặt nhưng không cách lòng.
Tài liệu Sở Văn hóa – Thông tin Vĩnh Phú cho biết riêng ở Vĩnh Phú có 627 điểm thuộc
387 làng xã thờ vua Hùng và các tướng lĩnh của qua Hùng.
Bộ Lễ thời Lê thống kê trong sách bách thần có 1.026 đình, đền ở 944 làng xã thờ vọng
Hùng Vương và các nhân vật liên quan; ở Hưng Hóa: 158, Kinh Bắc: 112, Hải Dương: 112,
Thanh Hóa: 261, Sơn Nam: 231, Nghệ An: 70…
Với quan niệm “Con cháu ở đâu, tổ tiên ở đấy” các cộng đồng người Việt di cư tìm nơi
sinh sống thường mang theo tổ tiên và truyền thống, phong tục của quê hương xứ sở. Lịch sử
khẩn hoang ở miền Nam cho thấy, việc hình thành làng xã, các vùng cư dân ở Nam bộ muộn
hơn Bắc bộ, nên đình, đền, miễu, chùa cũng được tạo lập muộn hơn. Nhưng tấm lòng đối với tổ
tiên thì không bao giờ muộn màng. Do vậy mà đền thờ Hùng Vương có mặt hầu hết ở các tỉnh
phía Nam.
Chưa có khảo sát cụ thể để kể hết, nhưng được biết, hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh,
Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Tiền Ciang, An Giang, Hậu Giang... đều
có đền thờ vọng vua Hùng, như đền thờ vua Hùng ở Thảo cầm viên - thành phố Hồ Chí Minh;
đền thờ Lạc Long Quân - Âu Cơ ở Vũng Tàu... Chưa kể rất nhiều công trình văn hóa giáo dục ở
nhiều nơi mang tên Hùng Vương để tưởng nhớ tổ tiên. Đáng nói là kiều bào Việt Nam ở Pháp,
Mỹ, Srilanca cũng lập nơi thờ Hùng Vương, có người về nước trang trọng “thỉnh” chân hương
ở đền Hùng đất tổ mang sang thờ để không thấy cách biệt với cội nguồn.

Riêng ở Đồng Nai, tổ tiên vẫn luôn ngự trong lòng mỗi người. Đồng Nai được hình thành
từ nhiều đợt di dân, nhiều nguồn dân cư nhưng chung một tổ tiên: Hùng Vương. Ở huyện
Thống Nhất, Tân Phú, Long Khánh, Biên Hòa, có đền hoặc đền thờ vọng Hùng Vương gắn liền
với phong tục tập quán ở địa phương. Ở Biên Hòa, ngoài đền thờ Hùng Vương ở Bình Đa, nhân
dân còn tưởng nhớ tổ tiên bằng những hình thức tế lễ hàng năm ở đình chùa khác như: Đình thờ
Trần Hưng Đạo (phường Tân Tiến), các chùa Bửu Phong (xã Tân Bửu)… và tại trung tâm
thành phố Biên Hòa có một ngôi trường lớn được vinh dự mang tên Hùng Vương.
Đền thờ Hùng Vương Biên Hòa ở Bình Đa tuy đã tạo lập muộn nhưng không tách rời
phong tục, truyền thống cổ truyền của dân tộc, mà là biểu hiện cụ thể tấm lòng và bản lĩnh của
nhân dân Biên Hòa đối với tổ liên và đồng bào cả nước
Hàng năm vào ngày mùng mười tháng ba, đền Hùng Vương Biên Hòa tiến hành các thủ
tục tế lễ tưởng nhớ công đức các Vua Hùng. Con cháu Vua Hùng không chỉ ở Biên Hòa, còn ở
các nơi xa tìm về như chim gọi bầy cùng tỏ lòng tưởng nhớ và nguyện sống xứng đáng với tổ
tiên.
Có “Vua Hùng” hiện diện trong tâm trí, nhân dân Biên Hòa tự hào về dòng giống, có sức
mạnh tinh thần bất khuất, biết đoàn hết trong lao động và sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc,
bản lĩnh của dân tộc, đồng tâm nhất trí bảo vệ Tổ quốc đưa đất nước tiến lên theo con đường
mà Bác Hồ và nhân dân đã chọn.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐỀN HÙNG VƯƠNG Ở BÌNH ĐA

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tọa lạc bên quốc lộ 15, khu phố III, phường Bình Đa, thành
phố Biên Hòa, được khởi công xây dựng năm 1968, hoàn thành năm 1971, do sáng kiến và sự
vận động của 14 vị trưởng lão xã Tam Hiệp cũ. Thoạt đầu, 14 vị trưởng lão thống nhất ý kiến,
hoạch định kế hoạch, xin phép chính quyền địa phương (lúc đó là chính quyền Mỹ ngụy) được
vận động nhân dân trong vùng đóng góp xây dựng đền.
Sự vận động của các vị trưởng lão được hưởng ứng. Bà con gần xa kẻ góp tiền người góp
công sức, dựng nên ngôi đền tại quê hương. Đền rộng năm gian, mái lợp tôn, tường gạch, vôi
trắng, trong điện bày bàn thờ Quốc tổ và tả ban, hữu ban. Năm 1971 đền được hoàn chỉnh, nhân
dân trong vùng đến viếng. Ban Quản lý tổ chức tế lễ vào ngày mồng 10 tháng 3 hàng năm. Mặc

dù chiến tranh khốc liệ, ngôi đền vẫn được nhân dân bảo vệ nguyên vẹn. Đến ngày miền Nam
hoàn toàn giải phóng đền Hùng Vương được tiếp tục duy trì các hình thức hoạt động như cũ.
Mỗi năm một lần, Hội đền tổ chức bầu ra Ban Quản lý. Các vị trưởng Ban Quản lý qua các
nhiệm kỳ như sau:
- 1975 - 1976: Ông Nguyên Văn Mão
- 1977 - 1979: Ông Đàm Xuyết
- 1980 - 1981: Ông Trần Văn Phụng
- 1982 - 1984: Ông Trịnh Văn Quảng
- 1985 - 1986: Ông Lương Đình Cù
- 1987 - 1990: ông Trịnh Văn Quảng
- Từ năm 1991: ông Nguyễn Đức Hài
Từ năm 1991, ngôi đền hư hỏng, xuống cấp: Ban Quản lý đền Hùng xét thấy cần sửa chữa,
mở rộng qui mô ngôi đền để đáp ứng tín ngưỡng của nhân dân nên lập kế hoạch xin phép chính
quyền địa phương được tôn tạo, trùng tu ngôi đền. Chính quyền địa phương chấp thuận, cho
phép trùng tu đền Hùng theo quyết định số 435/GP – XD ngày 04/06/1991 do bà Phạm Thị Phú
ký.
Căn cứ vào quyết định cho phép của chính quyền địa phương, Ban Quản lý đền Hùng mở
đợt vận động trong nhân dân. Ban Quản lý nhận được sự đóng góp tự nguyện của nhân dân
phường Bình Đa, Tam Hiệp, Tam Hòa, An Bình; của các tổ chức tôn giáo, cơ quan, đơn vị, nhà
máy, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cuộc vận động chia làm bốn đợt, được ủng hộ bằng tiền và
hiện vật: 39.023.000đ (ba mươi chín triệu không trăm hai mươi ba ngàn đồng chẵn đã quyết
toán kinh phí trùng tu: 41.283.000đ (bốn mươi mốt triệu hai trăm tám mươi ba ngàn đồng
chẵn).
Khởi công xây dựng từ ngày 9 tháng 9 năm 1991; đến ngày 1 tháng 4 năm 1993, công
trình trùng tu đền Hùng hoàn thành các hạng mực cơ bản. Từ một ngôi đền nhỏ, đền Hùng
Vương ở Bình Đa như một người đẹp được trang điểm lại: Khang trang hơn, uy nghi hơn; gồm
5 gian rộng, tổng diện tích 230 m, với lối kiến trúc vừa truyền thống vừa hiện đại, trụ bê tông
cốt thép, khiến ngôi đền vững chãi với thời gian; mái sọc hai tầng viền cong hình mũi hài tạo
dáng cổ kính đậm màu sắc mỹ thuật Á Dông. Trên đỉnh đền có hình ngọc châu tỏa sáng như
vờn mây chan hòa với bầu trời xanh thẫm, phía trước là bãi sân rộng sạch sẽ, cách cổng tường

gạch vững chắc mà rộng mở mang biển “Đền Hùng Vương” chữ đỏ nổi bật trên nền vôi trắng,
sẵn sàng đón tiếp mọi người. Phía bên trái ngôi đền là cây cổ thụ bồ đề ngang tuổi với ngôi đền,
suốt ngày đêm uy nghi, trầm mặc tỏa bóng mát rượi sân đền cho những học sinh quanh vùng
đến ôn bài hoặc vui chơi.
Đền Hùng tuy hẹp về diện tích tổng thể nhưng rất rộng mở về lòng hiếu khách, có sự kết
hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người; giữa cảnh và tình; giữa sự trang nghiêm và vẻ đẹp
trữ tình.
Ngày 10 tháng 3 năm 1993 âm lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức trọng thể, lần
đầu tiên ngôi đền vừa được trùng tu đón khách thập phương, hàng ngàn lượt người đến viếng
đền, có sự tham dự của quan khách chính quyền địa phương... Ngày ấy, đền Hùng đông vui, rộn
ràng, thành kính, đúng nghĩa với ngày giỗ tổ tiên.
THỜ TỰ, TẾ LỄ
Đền Hùng Vương ở Bình Đa thờ vọng Quốc tổ Hùng Vương là chính, ngoài ra còn có thờ
Chủ tịch Hồ Chí Minh và công đức của các vị trưởng lão khai công xây dựng đền.
Nội điện gồm 5 gian. Từ ngoài hướng vào chính điện, gian bên trái để khách thập phương
tọa vị, chuẩn bị tế lễ; gian bên phải là bàn thờ, bảng ghi danh công đức các vị trưởng lão đóng
góp lớn cho Hội đền. Việc thờ, ghi danh công đức các vị tiền hiền ở các đình, đền, chùa miếu...
là điều bình thường thể hiện truyền thống “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta. Gian
chính điện được bài trí theo phong cách Á Đông, giản dị mà trang nghiêm. Hai hàng bát bửu và
đôi lọng vàng long trọng mở lối đi vào điện thờ. Bàn thờ Hồ Chủ tịch đặt ở tiền điện để mọi
người đều được viếng Bác trước khi vào dâng hương vua Hùng. Bác trong ảnh thờ tươi vui,
thân ái, đôn hậu, vừa thánh thiện, vừa gần gũi. Việc lập bàn thờ Bác trong điện thờ Hùng
Vương là hiện tượng đặc sắc biểu hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của nhân dân ta.
Trong tâm niệm của người Biên Hòa, Quốc tổ Hùng Vương có công dựng nước; Bác Hồ là
người có công dẫn đường, mở lối, lãnh đạo toàn dân đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và
phát triển đất nước. Công lao và đức độ của Bác Hồ xứng đáng được nhân dân đời đời tưởng
nhớ như tưởng nhớ Quốc tổ.
Tại gian chính điện, mở bức lam chạm trổ hình “lưỡng long tranh châu” với đường nét
tinh xảo làm tăng vẻ thiêng liêng của thần điện. Phía trên là biển đề HÙNG VƯƠNG QUỐC
TỔ bằng chữ Hán, nhũ vàng, nổi bật trên nền đỏ có viền vàng tạo ấn tượng thành kính đối với
mọi người. Hai bên là đôi câu đối thếp vàng bằng nét chữ hoa, do cụ Nguyễn Hữu Khả sưu tầm

năm Nhâm Tý:
Thập bát thế tương truyền quyết tâm khai thác
biên cương triệu bồi Hồng Lạc.
Tứ thiên niên kế nghiệp lịch đại hối ninh
phong vũ kiến tạo Sơn Hà.
Tạm dịch: Mười tám đời truyền ngôi, quyết lòng mở mang bờ cõi, gầy dựng giống Lạc Hồng.
Bốn nghìn năm kế nghiệp, trải bao tối sáng gió mưa, dày công kiến tạo Sơn Hà.
Điện thờ Hùng Vương đặt cao hơn nền gạch một bậc. Trên điện là tượng thờ vua Hùng
Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương) trong thế ngồi uy nghi, đĩnh đạc với gương mặt cương nghị
và đôi mắt tinh anh như nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là pho tượng sinh động
được chế tác theo phiên bản từ tượng thờ chính ở đền Hùng Vương Phú Thọ, do nghệ nhân điêu
khắc Đại Nguyên thực hiện từ năm 1982. Vật thờ trên thần điện gồm: Chiêng đồng, giáo đồng,
nậm rượu gỗ; và các đồ gốm sứ vốn là đặc sản của Đồng Nai: Đôi ngựa chiến, đĩa bàng thang,
bát nhang, bình hoa...
Các đồ dùng khác trong điện thờ chủ yếu cũng bằng gỗ gốm sứ, sản vật của địa phương có
từ tấm lòng, bàn tay, khối óc của nhân dân.
Ở gian bên trái, trên tường vôi trắng còn được trang điểm bởi bức phù điêu thạch cao do
Nguyễn Đức Hài thực hiện với nhan đề “Công đức lưu truyền, Hùng Vương điển tích”, thể hiện
chủ đề: “Tố quốc Việt Nam thống nhất trong truyền thống Lạc Hồng dựng nước và giữ nước”.
Đền thờ Hùng Vương mở cửa hàng ngày vào buổi sáng, mọi người đều có thể đến dâng
hương, viếng vọng Quốc tổ. Lễ chính được cử hành trong ngày 10/3 âm lịch hàng năm, gọi là
giỗ tổ Hùng Vương. Trước ngày này, Ban Quản lý cùng các hội viên Hội đền phân công chuẩn
bị mọi thứ để lễ hội diễn ra chu tất. Kinh phí lễ hội do nhân dân đóng góp bằng nhiều hình thức.
Trong ngày lễ, khách thập phương về viếng cúng rất đông. Hình thức viếng cúng tùy lòng
thành tâm của mỗi người, có thể bỏ tiền vào hòm công đức, dâng hương hoa tưởng niệm... Theo
thông lệ, các gia đình ở phường Tam Hòa, Bình Đa, Tam Hiệp, An Bình thường sửa soạn mâm
xôi, hoa quả, bánh trái đến dâng cúng. Người ta quan niệm rằng, lễ cúng được tròn đầy thánh tổ
sẽ ban phước lành.
Ban Quản lý đền Hùng chịu trách nhiệm tiến hành các nghi thức tế lễ. Lễ chính có nhạc
bát âm dìu dặt; trống đại trống tiểu điểm nhịp nhặt khoan. Các lễ sinh được chọn từ những

người có uy tín trong vùng mặc lễ phục cung kính dâng hương, trà, tửu theo tấu nhạc lễ. Trước
khi dâng cúng Hùng Vương là lễ yết trước bàn thờ Hồ Chủ tịch. Lễ yết mang ý nghĩa xin phép
Bác Hồ, cùng với Bác dâng lòng thành lên tổ tiên.
Tiếp theo là các cá nhân, tổ chức, hội đoàn dâng cúng theo lòng thành. Chính quyền địa
phương, các đoàn thể xã hội cũng có hình thức trang trọng tham dự lễ cúng. Trong ngày này, trẻ
già, trai gái gần xa đều chung lòng, gần gũi, chan hòa với nhau, cùng hướng lòng thành về cội
nguồn dân tộc và công đức của tiền nhân.
Ngoài ngày giỗ tổ, đền Hùng còn tế lễ trong ngày 19/5 nhằm kỷ niệm ngày sinh của Bác
Hồ. Ngày nay, nghi thức tế lễ đơn giản, trang trọng, chủ yếu là dâng hương hoa để tỏ lòng biết
ơn và thương nhớ Bác Hồ.

BÁC HỒ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA
NHÂN DÂN ĐỒNG NAI

Các vĩ nhân thường để lại dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của quốc gia, dân tộc.
Nhưng, hiếm có lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Người đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ trong lòng của
mọi người Việt Nam. Nhân dân Việt Nam tạc tượng Bác Hồ kính yêu trong lòng mình “hơn
tượng đồng phơi những lối mòn”. Hình ảnh Bác Hồ là nơi gặp gỡ thống nhất niềm tin của cộng
đồng các dân tộc; nhưng mỗi nơi, mỗi vùng, mỗi cộng đồng có cách nghĩ, cách hiểu của mình
mang màu sắc phong tục tập quán của địa phương.
Nhân dân miền Nam không được may mắn đón Bác vào thăm. Dù chưa được tiếp kiến, dù
ít hiện vật lưu niệm; nhưng đồng bào miền Nam đã có trái tim, lòng tin và trí tưởng tượng đến
với Người. Ở đây, hình ảnh của Người thật lung linh, đẹp đẽ. Về mối quan hệ giữa Bác Hồ với
miền Nam và miền Nam với Bác Hồ, sách báoViệt đã nhiều; nhiều nhưng chưa đủ, chưa thỏa
lòng. Có một niềm sâu thẳm trong tâm linh của người miền Nam hướng về Bác còn ít được biết
đến.
Riêng đối với người Đồng Nai cũng vậy. Đồng Nai là máu thịt của miền Nam, có cùng
tấm lòng và niềm tin của đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ, trong đó cũng có những dáng nét
riêng của vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng” cần được lưu ý.
Cộng đồng người Việt hình thành ở Đồng Nai cách đây khoảng 300 năm, do nhiều đợt di

dân từ miền Bắc, miền Trung và Hoa Nam Trung Quốc... với nhiều lý do khác nhau. Cuộc sống
tha hương ở vùng đất mới, luôn phải đấu tranh với tự nhiên, với giặc ngoại xâm khiến con
người phải nương cậy nhau, cùng tìm chỗ dựa tinh thần cho cuộc sống. Người ta tin tưởng và
thờ cúng tất cả những ai đem lại lợi ích, bình an cho cộng đồng; từ những vị phiếm thần, các
“mẹ sanh mẹ độ”, đến những anh hùng, dũng sĩ mang theo từ cố hương hoặc nảy sinh từ bổn
xứ. Cuộc sống nô lệ quá dài, quá khổ bởi thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ thôi thúc người Đồng
Nai tìm đến một biểu tượng chung để mà tin, mà sống và chiến đấu. Những Nguyễn Tri
Phương, Nguyễn Duy, Trương Định v.v... đã thất bại trong kháng Pháp, nhân dân địa phương
thương tiếc lập đền thờ nhưng lòng vẫn uất ức không nguôi và mong đợi một hình bóng khác
khả dĩ hơn. Cho nên, khi xuất hiện hình ảnh Bác Hồ, người Đồng Nai vừa bắt gặp một lãnh tụ
tài giỏi để mà theo, vừa chọn được một “nhân thần” để gởi gấm lòng tin. Khó mà phân biệt
rạch ròi thái độ của người dân Đồng Nai đối với Bác Hồ; một mặt là sự tận hiến về vật chất theo
lệnh của lãnh tụ để giải phóng dân tộc, một mặt là sự “nạp vào” những năng lượng tinh thần để
xác lập niềm tin và những chuẩn mực giá trị mới trong đời sống tinh thần của mình; một bên là
tư duy duy lý một bên là tín ngưỡng dân gian. Hai mặt thúc đẩy, bồi đắp cho nhau thành sức
mạnh lớn hơn khả năng hiện có.
Người dân Đồng Nai coi các Hồ là biểu tượng tinh thần không phải bắt nguồn từ hình ảnh,
quyền uy mà xuất phát từ tấm lòng. Trước hết là tấm lòng của Bác. Sự quan tâm, đồng cảm của
Người khiến cho người Đồng Nai xúc động và từ đó khơi dậy những động lực tinh thần. Khi xa
Tổ quốc, Người vẫn thấu hiểu hoàn cảnh của phu làm muối ở Bà Rịa, cảm thông, chia sẻ “nỗi
khổ nhục của người phụ nữ bản xứ” (35). Để bảo vệ lợi ích và danh dự của nhân dân Biên Hòa.
Người vạch trần thủ đoạn lừa bịp của thực dân Pháp trong việc xây “Đài kỷ niệm” gọi là
“tưởng niệm các chiến sĩ vong thân vì mẫu quốc Đại Pháp”(36).
Đêm 31 - 10 - 1964, quân dân Đồng Nai lập chiến công vang dội ở sân bay Biên Hòa,
mười hai ngày sau, Bác có bàiViệt và thơ chung vui đăng báo Nhân Dân:
…Uy danh lừng lẫy khắp năm châu
Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu
Thành đồng trống thắng lay lầu trắng
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Điện Biên Mỹ chẳng phải chờ lâu (37)
Những nghĩa cử ấy chứng tỏ Bác Hồ vẫn luôn bên cạnh người Đồng Nai, rất gần gũi và cụ
thể; trái tim Người hòa nhịp cùng niềm vui, nỗi lo của đồng bào. Tấm lòng của một lãnh tụ như
vậy được nhân dân Đồng Nai tôn trọng và sẵn sàng đền đáp. Người làm muối ở Bà Rịa luôn có
bàn thờ Bác trong nhà kể cả lúc chiến tranh ly tán. “Đài kỷ niệm” Biên Hòa do Pháp xây dựng
vì mục đích mị dân được nhân dân bảo vệ, tôn tạo thành di tích để tưởng nhớ sự quan tâm của
Người; bốn câu thơ “Uy danh lừng lẫy khắp năm châu...” được nhũ vàng lấp lánh trên tượng
đài chiến thắng sân bay Biên Hòa như đã khắc sâu vào tâm trí mọi người.
Do không có điều kiện giao tiếp với Bác, nhất là trong hai cuộc kháng chiến, hình ảnh Bác
Hỗ tồn tại trong lòng người Đồng Nai chủ yếu qua lòng tin và trí tưởng tượng. Từ một số bức
ảnh hiếm hoi trên báo, trên tín phiếu, từ lời kể của một ít người may mắn được gặp Bác, nhân
dân Đồng Nai hình dung các Hồ là một “ông già tiên” với những đặc điểm ngoại hình đẹp nhất
và đức tính hoàn hảo nhất. Thói quen thần thánh hóa nhân vật anh hùng của nhân dân đã dành
cho Bác Hồ vẻ đẹp vừa “nhân tính” (ông già) vừa “thánh tính” (tiên), vừa thiêng liêng vừa gần
gũi. Sách vở, tư liệu về Bác đối với người Đồng Nai chậm hơn con đường truyền khẩu. Những
truyện kể có thật về Bác được truyền khẩu, được dân gian hóa, được óc tưởng tượng của người
bình dân thêu dệt thành những truyện kể, truyền thuyết khiến nhiều người thuộc lòng hình ảnh
của Người từ việc ăn “cháo bẹ rau măng” ở hang Pắc Bó đến thái độ ân cần đối với các anh
hùng dũng sĩ và các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết. Trong chiến khu hoặc ở vùng địch tạm
chiếm, truyện kể về Bác Hồ luôn là một món quà quí báu. Khi kể chuyện về Bác cũng là khi
người ta truyền cho nhau hơi ấm, sức mạnh và chí hướng theo con đường của Bác.
Nhân dân miền Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng thường bị địch khủng bố, xuyên tạc
cách ly với Cộng sản cho nên thông tin lý luận về cách mạng, về đấu tranh giải phóng dân tộc...
nhiều khi mơ hồ, không đầy đủ. Những lúc ấy hình ảnh Bác Hồ trong tim thay cho tất cả. Người
như có mặt ở khắp mọi tấm lòng, trong mọi phút mọi giây, trong ngục tù, giữa pháp trường, bên
công sự, trên bãi pháo... Những bà mẹ anh hùng xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) tiễn chồng
con đi tòng quân, lý lẽ rất đơn giản: Đi theo Cụ Hồ là đi với cái đúng, không tiếc gì hết! Một
chiến sĩ du kích chiến khu Đ bị lính Pháp mổ bụng vẫn không ly khai Cụ Hồ. Một em bé giao
liên xã Lạc An (huyện Tân Uyên) bị bắn thả trôi sông tay vẫn ghì chặt ảnh Bác Hồ. Rất nhiều
tấm gương hy sinh, trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn hô vang tên Bác. Ở xã Cẩm Mỹ (huyện
Long Khánh) còn một con đường mòn dân gian gọi là đường Hồ Chí Minh bởi vì những chiến
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sĩ cách mạng qua con đường này đến bãi bắn thường gọi vang tên Người: Đồng chí Ngô Bá Cao
- Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa bị kết án tử bình năm 1959, chuẩn bị lên máy chém bằng niềm tin
mãnh liệt ở Người:
…Lời Bác còn đây dạ sắt son
Còn dân, còn Đảng còn non nước
Con vẫn bên Cha mãi mãi còn...
(Án tử hình nhớ Bác)
Nhiều hình ảnh xả thân vì Tổ quốc, trung thành với lãnh tụ như thế kể ra không hiếm; đời
nào, ở nơi đâu cũng có. Điều đáng lưu ý ở đây là hình ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành
động lực bên trong để thúc đẩy con người hành động. Thực tế hình ảnh Bác Hồ từ cuộc đời thực
đã đi vào sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Đồng Nai một cách tự nhiên và sinh động.
Chính ở đây mới thấy rõ nhất lòng dân đối với Bác Hồ.
Trong tâm thức của người Việt ở Đồng Nai, Bác là hiện thân của cái đúng, cái đẹp, cái cao
quí. Bác luôn ở phía trước để vươn đến nhưng cũng luôn bên cạnh để chia sẻ bày tỏ. Bác vừa
gieo ân đức cho gia đình (được thờ trong nhà) vừa là cứu tinh của dân tộc (được thờ cúng ở
cộng đồng). Sự xa cách về không gian khiến cho người Đồng Nai trân trọng, thành tín đối với
bất cứ hiện vật gì liên quan đến Bác Hồ. Chiếc đồng hồ Bác tặng đồng chí Lê Ngọc Bạch năm
1959 không chỉ là vật lưu niệm riêng của gia đình mà trở thành bảo vật của cộng đồng được
rước vào lưu giữ trang trọng tại Nhà Bảo tàng Đồng Nai. Thơ chúc Tết của Bác được các cụ già
chép cẩn thận đặt ở án thờ. Thiếp chúc Tết có in thơ Bác năm 1968 và ảnh Bác in trên báo từ
năm 1949 được bác nông dân Nguyễn Văn Đức (xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu) cất giữ và xem
đó quí hơn sinh mạng mình. Má Nguyễn Thị Hầu (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) “thờ sống
Cụ Hồ”, bằng một tờ tín phiếu có ảnh Bác. Tín phiếu cách mạng phát hành năm 1949 có in ảnh
Bác được nhân dân Đồng Nai tin dùng, đến mức “còn sợi râu Cụ Hồ cũng xài”.
Bàn thờ Bác trong nhà là hiện tượng phổ biến. Gia đình của người Việt ở Đồng Nai có tập
quán thờ ông bà và những vị thần có liên quan đến bổn mạng của mình: Táo quân bảo trợ việc
bếp núc, các nữ thần là mẹ Sanh mẹ Độ; ông Địa, thần Tài phù trợ việc làm ăn... Từ khi Bác
mất, nhiều gia đình có thêm bàn thờ Bác với ý nghĩa Bác vừa là Cha già, vừa là người đem lại
hạnh phúc cho gia đình. Để tránh tai mắt địch, bàn thờ thường đặt ở gian giữa nhà như là thờ tổ
tiên, có người dùng tín phiếu làm ảnh thờ như má Hầu - Phước An, có nhàViệt tên Bác bằng
chữ Hán vào bài vị để kín đáo đâu đó trên bàn thờ, đa phần thay hình ảnh, tên tuổi bằng chữ

Phước (Hán tự) ngầm hiểu các Hồ hảo trợ cho phước đức của mọi người. Gia đình của một số
ngụy quân cũng thờ và hương khói cho Bác. Có một hiện tượng dễ thấy: nhiều tên địch hống
hách, ngổ ngáo réo tên cả quan thầy của chúng ra chửi, nhưng không hề dám xúc phạm đến tên
tuổi Bác Hồ, có kẻ cúi đầu trước bàn thờ truy điệu các một cách thành kính. Sau khi miền Nam
giải phóng, việc thờ cúng Bác đuợc công khai, ảnh Bác Hồ thường được treo trang trọng phía
trên bàn thờ chính trong nhà.
Trong sinh hoạt cộng đồng, người Việt ở Đồng Nai có thờ cúng những người có công lớn,
đem lại lợi ích thiết thực cho dân làng. Ở đình thờ thành hoàng bổn cảnh, tiền hiền khai khẩn,
hậu hiền khai cơ... tưởng niệm những người đã khuất tuy khuyết danh nhưng có công với mảnh
đất dân làng đang sống. Những anh hùng, dũng sĩ có công đánh giặc, diệt thú dữ cũng dược đưa
vào thờ trong đình. Với quan niệm như thế, Bác Hồ, vị cứu tinh của dân tộc rất xứng đáng được
cộng đồng thờ cúng. Những năm chiến tranh, việc thờ cúng Bác Hồ ở cộng đồng khó khăn hơn
ở gia đình. Nhưng một số đình, chùa vẫn kín đáo dành nơi trang trọng thờ Bác Hồ. Đình Long
Thọ, miếu Cây Vạn (huyện Nhơn Trạch) thờ Bác Hồ dưới hình thức bàn thờ Tiên sư. Chùa Bửu
Phong (Biên Hòa) thờ Bác tượng trưng ở bàn thờ hậu tổ. Đình Phú Mỹ (xã Phú Hội, huyện
Nhơn Trạch) có sáng kiến độc đáo, tạo 3 bức hoành phi với nội dung:
Hồ nhiên nhi thiên
Chí vọng thâm ân
Minh hoài hậu đức
Ba bức hoành phi này treo rời nhau ở chính điện, dân địa phương đọc 3 chữ đầu câu ngầm
hiểu tưởng niệm Bác Hồ, nhưng ngụy quân ngụy quyền đến tế thần hàng năm chẳng thể phát
hiện. Sau ngày thống nhất đất nước, việc thờ cúng Bác ở đình miếu được nhân rộng. Có lúc
chính quyền địa phương yêu cầu cải tạo đình thờ, chỉ thờ Bác Hồ và liệt sĩ. Sự áp đặt ấy gây
phản ứng trong dân gian. Bởi vì, Bác Hồ và liệt sĩ trong đền thờ là sự bổ sung chứ không phải
thay thế. Năm 1982, đình Hắc Lăng (huyện Châu Thành) làm lễ rước vong linh Bác Hồ và liệt
sĩ đưa vào đền thờ, thờ cùng với các thần thánh bổn địa. Cách làm ấy được các đình khác học
tập. Hôm nay, nhiều đình lập bàn thờ Bác Hồ ở chính điện xem như là một trong nhiều vị thần
được phụng thờ.
Ở đền thờ Hùng Vương (Biên Hòa), Bác Hồ được thờ tiền điện như là vị Hùng Vương thứ
19. Ngày lễ chính của đền này là 10 - 3 âm lịch (giỗ Tổ) và 19 - 5 dương lịch (sinh nhật Bác).
Trong ngày lễ hội tại đền, trước bàn thờ Bác Hồ và Quốc tổ Hùng Vương có đủ thành phần:

Đảng viên cộng sản, chính quyền địa phương, phật tử giáo dân, có cả các chức sắc của Thiên
Chúa giáo và Phật giáo... Ở đây, mối quan hệ đoàn kết toàn dân có chung hạt nhân là Quốc tổ,
trong đó mặc nhiên Bác Hồ như là vị Quốc tổ thứ 19.
Ở người Việt gốc Hoa làm nông nghiệp tại Phú Hoa (Định Quán), Tân Phong (Biên Hòa)
sau ba mươi năm nghèo khó, từ năm 1990 mới vươn lên khấm khá, tổ chức được lễ cầu an theo
phong tục cổ truyền. Lễ cầu an không lệ thuộc vào đình miếu, chùa chiền, không định kỳ, khi
sung túc mới thực hiện nhằm tạ ơn thánh thần và cầu được mùa, phát đạt. Trong buổi lễ, cần có
một chủ vương ngự ở chánh điện để chứng kiến và làm nhịp cầu nối những tấm lòng thành của
dân với các đấng thần linh. Những lần trước, chủ vương được chọn là ông trời (Hoàng Thiên)
hoặc Quan Thánh đế. Từ năm 1990, vị chủ vương được chọn là Bác Hồ. Ảnh Bác được rước
vào chính điện, đặt ở nơi chủ vương, hai bên là bài vị của 28 vị thần khác. Lý do chọn Bác Hồ
làm chủ vương thật dễ hiểu: Chỉ có con đường của Bác Hồ mới dẫn đến đời sống khấm khá
chưa từng có như hôm nay.
Trong tâm trí của một số chức sắc phụ trách chùa Phật và nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Đồng
Nai, lúc nào cũng có Bác Hồ bên cạnh giáo dân và phật tử. Khi Bác mất, thông cáo của Hội
nghị liên tịch giữa Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền NamViệt Nam và các tổ chức
nhân dân được truyền đi, nhiều đình chùa ở Đồng Nai hưởng ứng, tổ chức truy điệu Bác bằng
cách cầu siêu, cầu hồn ở chùa, nhà thờ, thánh thất. Lễ cầu siêu ở chùa Long Thiền (tổ đình của
Phật giáo ở Đồng Nai) có hàng nghìn người đến dự. Hòa thượng Thích Huệ Thành cho rằng,
Bác Hồ có cốt cách và đức từ bi của Phật. Ni sư Huệ Hương (trụ trì chùa Bửu Phong) xem Bác
Hồ như là một trong “những giáo chủ của Phật giáo” và luôn nhang khói cho Người. Với linh
mục Nguyễn Kim Đoan (giáo xứ Bùi Thượng...), Bác Hồ có đức độ gần với Chúa sáng thế, luôn
có ảnh Bác Hồ trên bàn làm việc và thường trích dẫn lời Bác Hồ để giáo huấn con chiên. Thực
hiếm thấy một nhân vật lịch sử cùng được tôn vinh ở các tầng lớp nhân dân và ở các tôn giáo
như vậy.

NHỮNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Mỗi bà mẹ là một cảnh đời khác nhau: Có ngọt bùi nhưng không ít đắng cay gian khổ,
thậm chí rất éo le song đều giống nhau ở phẩm chất: thương chồng, quý con, vừa đóng góp tâm
sức mình và cả xương máu mình cho cách mạng; vừa sinh thành, nuôi dưỡng, cống hiến cho đất

nước những người con ưu tú. Khó thể kể hết vẻ đẹp, nỗi đau, sự hy sinh cao cả của các mẹ;
không thể không nhắc đến các trường hợp tiêu biểu.
NHỮNG BÀ MẸ ANH HÙNG LIỆT SĨ
Có 9 bà mẹ anh hùng đồng thời là là liệt sĩ: Nguyễn Thị Én (Biên Hoà), Phạm Thị Hoa
(Long Thành), Lương Thị Thìn (Long Thành), Nguyễn Thị Mai (Long Thành), Lê Thị Lý
(Xuân Lộc), Huỳnh Thị Thế (Nhơn Trạch), Phan Thị Ớn (Nhơn Trạch), Hồ Thị Khiêm (Nhơn
Trạch), Trần Thị Thiệt (Nhơn Trạch). Cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của các mẹ đầy bi
thương và rất đỗi hào hùng.
Mẹ Én (1928-1952) đồng hương với nhà thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ, được xem là “con
chim én thoi đưa” trong nhiệm vụ giao liên khắp chiến trường miền Đông, miền Tây Nam bộ
thời kháng chiến chống Pháp. Năm 1952, mẹ Én sinh con trai đầu lòng, cùng chồng vượt sông
đưa đứa con còn đỏ hỏn về ngoại, không lâu sau, bị trọng thương do pháo địch nã vào căn cứ,
không cứu được, hy sinh ở độ tuổi 34 tràn trề sức sống.
Mẹ Lương Thị Thìn (1986-1946) là một trong những liệt sĩ đầu tiên của xã Long An trong
đấu tranh chống Pháp. Mẹ con đều là những chiến sĩ cách mạng kiên trung, ttrong đó có tướng
Lương Văn Nho nổi danh trong hai cuộc kháng chiến. Bản thân mẹ cũng là một chiến sĩ với
nhiệm vụ vận động nuôi quân. Trong một đợt giặc Pháp càn vào Long An, chúng bắt mẹ tra tấn
dã manhòng khai thác tin tức về cách mạng. Không chịu khuất phục, mẹ bị giặc nã đạn vào
ngực, thân vắt trên hàng rào bên nhà.
Mẹ Phạm Thị Hoa (1919-1971) có chồng là liệt sĩ thời chống Pháp, con gái duy nhất là y
tá quân giải phóng tên Trần Thị Ánh Hồng hy sinh năm 1966. Mẹ đi bước nữa, gá nghĩa với
một đồng chí cùng cam cộng khổ trong kháng chiến chống Mỹ. Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì
năm 1971, mẹ cùng chồng ở chiến khu lòng chảo Phước An bị địch ném bom sụp hầm hy sinh
cả hai.
Mẹ Phan Thị Ớn (1912-1970) ở Xóm Hổ xã Phú Hội anh hùng có 2 con trai và 1 cháu
ngoại cũng là liệt sĩ. Trường hợp hy sinh của mẹ đến nay hình dung lại vẫn hãi hùng. Với những
việc nhỏ nhặt như lượm tàu cau, bó chổi đuổi két trông vườn… mẹ Ớn đã có công lớn trong
việc cung cấp tin tức, bảo vệ, che chở cho quân gảii phóng. Một buổi sáng năm 1970, khi phát
hiện giặc càn, mẹ xông ra cản đường, la lớn để báo động; bộ đội, du kích kịp rút đi an toàn.
Hành động quả cảm của mẹ khiến giặc bất lực, bắn thẳng vào mẹ hàng loạt đạn. Mẹ hy sinh,
một quả đạn M79 chưa kịp nổ vẫn còn trong lồng ngực cho đến ngày cải táng.

Mẹ Huỳnh Thị Thế (1929- 1963) sinh ra, lớn lên trong gia đình chí cốt với cách mạng ở xã
Long Thọ anh hùng, sớm mồ côi cha mẹ, vừa nuôi em vừa đánh giặc; lấy chồng cũng chọn
người tham gia cách mạng, chồng và con gái mẹ đều hy sinh dũng cảm, con gái nhỏ của mẹ chị Lê Thị Oanh cũng tham gia công tác từ nhỏ, nhiều lần bị tù đày, tra tấn vẫn nguyên vẹn khí
tiết. Một buổi sáng ngày mồng 5 tháng 10 âm lịch, bị giặc phục kích trên đường đi công tác, mẹ
vừa kịp báo động để đồng đội thoát thân thì người đã ghim đầy vết đạn. Giặc còn say máu, lột
quần áo người chết, bắt dân khiêng ra phơi xác giữa chợ, đến chiều tối mới cho đem chôn. Sự
tàn nhẫn của giặc chỉ làm hình ảnh của mẹ thêm sáng ngời.
Mẹ Hồ Thị Khiêm (1914 - 1971), người mẹ có hai con cũng là liệt sĩ ở xã Phước Thiền
trong vòng vây ngặt nghèo đã không chịu hàng, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Mẹ Lê Thị
Lý (1922 - 1967), người bạn đời của chiến sĩ du kích Ba Tơ nổi tiếng (Vũ Hồng Sinh) bị phục
kích hy sinh với nỗi đau mất con (liệt sĩ Vũ Đình Chi) còn nóng bỏng. Mẹ Nguyễn Thị Mai
(1929-1969) anh dũng ngã xuống trong một trận chống càn ở quê hương, cách lúc hy sinh của
con trai, con gái trước sau không đấy một năm.
Những trường hợp hy sinh anh dũng như thế mãi mãi là tấm gương trong truyện đời về
truyền thống đẹp, hào hùng của phụ nữ Việt Nam.
ANH HÙNG NỐI BƯỚC ANH HÙNG
Phẩm chất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng được kết tinh trong lòng một dân tộc anh
hùng, không cao vời không tách biệt với cộng đồng làng xã và những người thân cũng rất đỗi
anh hùng. Do vậy những người anh hùng đã tiếp sức, nối bước, động viên nhau.
Trong gia đình - cái nôi nuôi dưỡng thành tích của bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị
Thế ở xã Long Thọ, còn có một bà mẹ Việt Nam anh hùng nữa (Võ Thị Liền) hiện nay không
còn người trực hệ nối dõi do hy sinh, mất mát vì chiến tranh. Gia đình ấy đã đóng góp cho cách
mạng 5 liệt sĩ, 2 thương binh và những người thân cùng thế hệ đều là đảng viên Cộng sản, cán
bộ cách mạng. Trường hợp “cái nôi gia đình” như mẹ Thế không phải hiếm.
Trên bàn thờ gia đình ông Lý Văn Kiều và bà Phạm Thì Dẻo ở xã Long Đức (huyện Long
Thành) có thờ hai bà mẹViệt Nam anh hùng: Phạm Thị Dinh (1900- 1994) và Lý Thị Sáng
(1904 – l982) đó là hai bà thông gia cùng có ba con là liệt sĩ. May mắn năm trước, anh Kiều và
chị Dẻo kết hôn với nhau không ngờ có ngày cùng phụng thờ hai bà mẹ Việt Nam anh hùng. Sự
ngẫu nhiên này không lạ bởi vì “miền Nam ra ngõ gặp anh hùng”.
Trường hợp của gia đình mẹ Nguyễn Thị Thế (1899- 1899) ở xã Phú Hội (huyện Nhơn

Trạch) cũng “lạ mà không lạ”. Người ta gọi mẹ Thế là “bà mẹ anh hùng của bà mẹ Việt Nam
anh hùng” do bởi con gái của mẹ liệt sĩ Trần Thị Thế cũng được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt
Nam anh hùng cùng đợt với mẹ. Gia đình có hai thế hệ bà mẹ Việt Nam anh hùng ấy đã cống
hiến 6 người ruột thịt cho đất nước, truyền thống đẹp đầy ắp trái tim của những người còn lại.
Mẹ Lê Thị Vân (sinh l902) hiện ở Biên Hòa cũng được gọi là “Bà mẹ anh hùng của anh
hùng” vì con mẹ, anh Nguyễn Văn Huệ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng
LLVTND Việt Nam. Những người con khác của mẹ cũng đầy những chiến tích anh hùng: Con
rể mẹ, đồng chí Ba Lễ từng là Bí thư Thị ủy Biên Hòa; đồng chí Nguyễn Văn Hoa (Năm Hoa)
lừng danh với chiến công chỉ huy tập kích vào Nhà Xanh diệt 2 cố vấn Mỹ đầu tiên ở chiến
trường Việt Nam. Mẹ Vân lập rất nhiều chiến công cho nên cũng rất nhiều lần “vào tù ra
khám”. Trước quân thù, mẹ bình tĩnh đến lạnh lùng; luôn sẵn chiếc khăn rằn và ống ngoáy trầu
để “đi ở tù”.
NHIỀU LẦN KHÓC THẦM LẶNG LẼ
“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…”, câu hát ấy lay động lòng người bởi mất
mát quá lớn của người mẹ. Nhưng, như thế chưa phải đã nhiều. Trong số những bà mẹ Việt
Nam anh hùng ở Đồng Nai, 121 mẹ có 3 người thân hy sinh và 14 mẹ có hơn 3 người thân
(chồng, con) là liệt sĩ; trong đó, mẹ Phan Thị Phàn (huyện Nhơn Trạch) chịu mất mát nhiều
nhất (chồng và 5 con hy sinh). Mẹ Võ Thị Tràng (huyện Long Khánh) cũng vậy, tất cả 5 người
con ruột và 2 con dâu đều trở thành liệt sĩ. Nỗi đau mất chồng, mất con dồn dập giằng xé trái
tim người vợ, người mẹ. Trong 5 năm (1968 - 1973), mẹ Bùi Thị Điểm (huyện Long Thành)
liên tiếp mất 4 người con; 4 con của mẹ Huỳnh Thị Khuyên (huyện Long Khánh) cũng lẫn lượt
hy sinh trong vòng 6 năm (1968 – 1974).
Nghiệt ngã hơn, có những nghịch cảnh khiến các mẹ phải chứng kiến người thân của mình
ngã xuống. Nỗi đau của người thân lúc lâm nguy khiến các mẹ còn khổ sở hơn nỗi đau của
chính mình. “Dì Tư Thanh Vân” (mẹ Nguyễn Thị Thanh Vân, huyện Long Thành) tự tay mình
chăm sóc thi hài con gái thân yêu như chăm sóc cho đồng đội; đến bây giờ vẫn chưa hết bàng
hoàng, thảng thốt bởi nỗi đau mất núm ruột duy nhất của mình. Chính má Huỳnh Thị Khoảng
(thành phố Biên Hòa) tận mắt trông thấy đứa con thân yêu của mình - Đoàn Văn Sửu bị thương,
bị bắt, bị tra tấn dã man rồi bị dí súng vào đầu bóp cò. Không lâu sau, mẹ lại chứng kiến cảnh
chồng mẹ - ông Đoàn Văn Trạch bị lột trần, rạch ngực, gài trái nổ tan xác ngoài sông. Quả thực,
nỗi đau mất người thân của các mẹ rất dễ cảm thông nhưng khó chia sẻ bởi chẳng thể có gì bù

đắp được.
DÂN TỘC ÍT NGUỜI NHƯNG KHÔNG ÍT PHẨM CHẤT ANH HÙNG
Có 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng thuộc đồng bào dân tộc ít người, nhưng phẩm chất anh
hùng của các mẹ không hề ít. Mẹ Nguyễ Thị Cúc (1922 - 1991) mang sắc tộc Xtiêng, cuộc đời
rất cay cực do nghèo khổ và do chồng sống với vợ bé. Mẹ cùng con trai Phạm Văn Sanh vào
vùng kháng chiến sống cuộc sống tận tụy vì cách mạng; đến năm 1970, anh Sanh bị địch phục
kích, hy sinh; mẹ muốn chết theo con nhưng nghĩ cái nhiệm vụ, còn cái giận thằng giặc trong
bụng nên sống hoài với cách mạng. Mẹ Điểu Thị Thẹo (sinh 1925) ở Túc Trưng, cưng đứa con
trai duy nhất – Điểu Được như trứng mỏng, ngờ đâu anh là bạn chiến đấu của liệt sĩ anh hùng
Điểu Cải, đánh giặc giỏi mà giấu mẹ khiến nhiều lúc mẹ trách yêu: “Nó đi đánh giặc hay, hy
sinh coi được vậy mà không nói trước với tui một câu!”. Mẹ Bình Thị Sen người Châu Ro ở
Bình Lộc tuổi cao mà cứng cỏi như cây sao, cây gõ trên đỉnh Gung Char (núi Chứa Chan); cả
ba người con của mẹ đều hy sinh không tìm thấy xác. Hiện chưa thể biết tuổi chính xác của mẹ,
nhưng chắc chắn là mẹ thuộc lớp người bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam
dân chủ Cộng hòa, có biết đại biểu người dân tộc mình tên Điểu Xiển. Mẹ Đào Thị Nhẫn (sinh
năm 1920) người dân tộc Châu Ro cống hiến đứa con trai duy nhất của mình cho cách mạng mà
lòng cảm thấy mình vẫn chưa xứng với danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mới hay, địa bàn
cư trú và sắc tộc có khác nhau nhưng lòng yêu nước, đức hy sinh của đồng bào các dân tộc đều
chung dòng mạch.
Sự cống hiến, hy sinh của các bà mẹ Việt Nam anh hùng cao quí quá, thiêng liêng quá
khiến mọi người trân trọng, tôn kính không thể chỉ bằng lời. Truyền thông “uống nước nhớ
nguồn” tự dưng thành dòng mạch ngầm chảy không dứt trong nhân dân, trong các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được xã hội hóa với nhiều hình thức khác
nhau. Các hình thức: Nhà tình nghĩa, sổ vàng tiết kiệm, phụng dưỡng các mẹ anh hùng... được
khơi dậy, lan truyền khiến các mẹ ấm lòng. Tính đến tháng 9 năm 1995, 97 bà mẹViệt Nam anh
hùng trong tỉnh còn sống đều được các cơ quan nhận phụng dưỡng trọn đời với sự chăm sóc
không phải chỉ bằng vật chất. Ngân hàng nông nghiệp tỉnh, Công ty đường Biên Hòa, Công ty
may Đồng Tiền, báo Đồng Nai và Đài PTTH Đồng Nai, Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Biên Hòa... và hơn 40 cơ quan đơn vị khác trở thành địa chỉ quen thuộc như những người con
tận tình của các mẹ. Phong trào về nguồn của phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi bằng tấm lòng chân
thực, qua nhiều cách, ít nhiều đã bù đắp phần nào sự trống vắng, hụt hẫng về tinh thần mà các
mẹ đã vương mang.

Kết quả của phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng
trong tỉnh chưa phải đã nhiều, chưa đã dứt, chưa thể hài lòng vì mức sống chung của toàn dân
còn thấp, dân trí chưa cao, thử thách còn nhiều. Tuy nhiên, hẳn vong linh các liệt sĩ và các mẹ
đã khuất cũng như tình cảm của các mẹ hiện tồn đều có thể ghi nhận: Tấm lòng biết ơn, thủy
chung và nghĩa cử văn hóa của các tầng lớp nhân dân đối các mẹ ấm áp và bền vững hơn tất
thảy.
VĂN MIẾU TRẤN BIÊN

Văn miếu là biểu tượng văn hóa nhằm để tôn vinh các giá trị văn hóa - giáo dục theo quan
điểm, mục đích của Nhà nước phong kiến Việt Nam. Văn minh cổ xưa thờ Văn Xương đế quân
- một vì sao coi sóc văn chương của hạ giới (như đền Ngọc Sơn ở Hà Nội chẳng hạn); về sau,
văn miếu thờ Khổng tử cùng các học trò của ông; có nơi thờ cả Khổng tử và Văn Xương đế
quân. Theo thư tịch, văn miếu sớm nhất có lẽ là văn miếu Thăng Long được Lý Thánh Tông
dựng năm 1070 năm 1075 đặt Quốc tử giám cạnh đấy để dạy học cho con em các quan lại. Từ
đó, các đời vua kế tiếp nhau tu sửa, duy trì hoạt động của văn miếu Thăng Long, đến đời Lê có
xây thêm vài văn miếu khác ở các trung tâm dân cư (như văn miếu Bắc Ninh...). Triều Nguyễn
(kể từ các chúa Nguyễn) rất chú trọng việc xây dựng văn miếu để tôn vinh sự học. Ngoài việc tu
sửa, cải tạo các văn miếu có từ triều đại trước, các vua, chúa Nguyễn cho xây dựng mới nhiều
văn miếu ở các trấn, tỉnh quan trọng. Theo Đại Nam nhất thống chí, văn miếu đã được xây
dựng ở Thăng Long (Hà Nội), kinh thành Huế, Trấn Biên, Nghệ An, Thanh Hóa Quảng Nam,
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Vĩnh Long, Gia Định, Hưng Hóa, Lạng Sơn,
Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn Tây. Trong đó, văn miếu
Trấn Biên được xây dựng khá sớm ở phương Nam, là văn miếu của vùng Trấn Biên (nhiều tỉnh
thành của Nam bộ ngày nay) chứ không phải của một tỉnh như nhiều văn miếu khác.
Sách Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo
xuất bản năm 1972) ghi rõ: Văn miếu “ở địa phận thôn Bình Thành và thôn Tân Lại huyện
Phước Chánh, cách phía Tây trấn 2 dặm rưỡi. Đời vua Hiển Tông năm Ất Vị thứ 25 (1715),
trấn thủ dinh Trấn Biên là Nguyễn Phan Long, ký lục Phạm Khánh Đức lựa chỗ đất dựng lên
ban đầu, phía Nam hướng đến sông Phước, phía Bắc dựa theo núi rừng, núi sông thanh tú, cỏ
cây tươi tốt. Năm Giáp Dần đời trunghưng (1794), lễ bộ Nguyễn Hồng Đô khâm mạng giám
đốc trùng tu, giữa làm Đại thành điện và Đại thành môn, phía Đông làm Thần miếu, phía Tây

làm Dục thánh từ, trước xây tường ngang, phía tả có cửa Kim Thanh, phía hữu có cửa Ngọc
Chấn, chính giữa sân trước dựng Khuê văn các treo trống chuông lên đấy, phía tả có Sùng văn
đường, phía hữu có Duy lễ đường. Chu vi bốn mặt ngoài xây thành vuông, mặt tiền làm cửa văn
miếu, phía tả phía hữu có cửa Nghi môn, rường cột chạm trổ, quy chế tinh xảo, đồ thờ có
những thần bài, khám vàng, ve chén và đồ phủ quĩ biên đậu (đồ dùng đựng vật cúng tế) đều
chỉnh nhã tinh khiết. Trong thành trăm hoa tươi tốt, có những cây: tòng, cam, quýt, bưởi, hoa
sứ, mít, xoài, chuối và quả hồng xiêm đầy rẫy sum sê, quả sai lại lớn, thường năm hai lệ tế xuân
và thu, khâm mạng vua, Tổng trấn quan hành lễ, phân hiến hai bên thì dùng Trấn quan và Đốc
học quan, kỳ dư đều đứng bồi tế, lệ đặt 50 lễ sanh và 50 miếu phu, đều lo làm chức phận”.
Theo Đại Nam nhất thống chí (tập 5, NXB Thuận Hóa, 1992), đầu đời trung hưng, nhà
vua thường thân làm lễ, về sau sai quan tế thay. Năm Tự Đức thứ 5 (1852), văn miếu Trấn Biên
được tu bổ, chính đường và tiền đường đều 5 gian; dựng thêm 2 dãy tả vu và hữu vu, mỗi dãy 5
gian; đền Khải Thánh chính đường và tiền đường đều 3 gian, một tòa cửa giữa 3 gian, một tòa
cửa trước 1 gian, một tòa kho đồ thờ 3 gian, một tòa Khuê văn các 2 tầng, 3 gian, 2 chái; phía
trước biển “Đại thành điện”, đổi thành, “Văn miếu điện” và “Khải thánh điện” đổi thành “Khải
thánh từ”.
Tài liệu của Lương Văn Lựu (Biên Hòa sử lược toàn biên, quyển I, xuất bản năm 1972)
cho biết: Năm 1861, khi tiến chiếm tỉnh Biên Hòa, quân Pháp đã đốt phá văn miếu Trấn Biên;
một lãnh binh lén giấu được đôi liễn đối ở văn miếu do Bố chánh Ngô Văn Địch phụng cúng
năm 1849. Câu đối ấy mang nội dung:
- Giang hán dĩ trạc, thu dương dĩ bộc, hạo hồ bất khả thượng
- Tôn miếu chi mỹ, bá quan chi phú, du giả nan di ngôn
(Nhà nghiên cứu Lý Việt Dũng giải nghĩa: Chốn tôn miếu của nhà vua mỹ miều, bá quan trong
triều sang cả, sự đẹp đẽ không thể nói hết được).
Về sau, các bô lão địa phương xin được câu đối đem về treo tại đình Hiệp Hưng (Tân
Uyên). Lần theo địa chỉ, đến đình Hiệp Hưng mới biết, quả ở đình Hiệp Hưng trước đây có treo
câu đối nêu trên, nhưng trong năm 1946, nó đã cháy cùng với ngôi đình cổ để tiêu thổ kháng
chiến chống Pháp.
Trong kế hoạch xây dựng thiết chế văn hóa ở Đồng Nai, nhân dịp kỷ niệm Biên Hòa Đồng Nai 300 năm; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tái thiết văn miếu Trấn Biên trong hình
thức truyền thống thể hiện biểu tượng mới về văn hóa - giáo dục và tinh thần trọng học theo

quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Ngày 9 tháng 11 năm 1998, lễ động thổ xây
dựng văn miếu đã được tổ chức long trọng tại khu đất gắn với khu danh thắng Bửu Long, nơi
được xem là vị trí của văn miếu xưa như miêu tả của Gia Định Thành thông chí. Văn miếu Trấn
Biên được tái thiết với ý nghĩa quan trọng:
- Tạo một hình thức sinh hoạt truyền thống và hiện đại phù hợp với tâm lý xã hội nhằm tôn
vinh các giá trị văn hóa - giáo dục xưa và nay trên địa bàn; khuyến khích động viên người địa
phương học tập, sáng tạo, đạt thành tích cao trên các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, góp phần vào
việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương.
- Tạo một nơi sinh hoạt văn hóa tôn nghiêm, văn minh, lịch sự gồm nhiều hoạt động bổ
ích; thông qua đó tuyên truyền, giáo dục, dẫn dắt mọi người, nhất là thế hệ trẻ đến với các giá
trị văn hóa - giáo dục đã được khẳng định.
- Gắn sinh hoạt của văn miếu với thiết chế văn hóa - du lịch, làm đẹp cảnh quan trong khu
vực, thu hút nhiều lớp người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, giao lưu văn hóa, sinh hoạt
truyền thống.
Theo hồ sơ thiết kế, văn miếu gồm các hạng mục công trình nhà thờ phụng, khuê văn các,
nhà bia, hoa viên... nhằm để: Thờ phụng các vĩ nhân, danh nhân tiêu biểu về văn hóa - giáo dục
dưới hình thức tín ngưỡng dân gian truyền thống tạo môi trường tâm lý để tuyên truyền, giáo
dục, dẫn dắt tâm linh của con người đến với các giá trị văn hóa - giáo dục cần thiết; tôn vinh,
biểu dương các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao nhằm khuyến khích, động viên mọi người
nỗ lực sáng tạo, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa - giáo dục ở địa phương; vào ngày lễ
trọng hoặc những ngày thường, các cơ quan chức năng có thể phối hợp tổ chức các sinh hoạt
bình văn thơ, giới thiệu tác phẩm mới, giáo dục truyền thống cho học sinh, giao lưu văn hóa, thi
tìm hiểu truyền thống, hội thảo khoa học, sinh hoạt dã ngoại... Cùng một lúc có thể tổ chức
nhiều sinh hoạt khác nhau, thu hút nhiều đối tượng khác nhau. Nơi đây có chỗ yên tĩnh để học
sinh học nhóm, ôn bài, thư giãn.
Văn miếu với kiến trúc cổ kính, cảnh quan đẹp, có ý nghĩa giáo dục cao, gắn với khu danh
thắng Bưu Long hữu tình ắt sẽ là một địa chỉ văn hóa đẹp lòng mọi người.
YÊU CẦU CỦA SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐỐI VỚI CÔNG
TÁC BẢO TÀNG (TỪ GÓC NHÌN THỰC TIỄN Ở ĐỒNG NAI)
Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm đang cọ xát với
nhịp sống phát triển triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nơi đây, đang nảy

sinh nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp giữa việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc và mục tiêu
hiện đại hóa đất nước. Định hướng chung của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đã rõ. Chẳng thể nào đi vào tương lai hiện đại mà thiếu hành trang văn hóa lịch sử của quá
khứ. Nhưng làm thế nào để công tác bảo tàng hòa nhịp với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng giai đoạn? Câu hỏi ấy đòi hỏi các nhà bảo tàng
phải giải đáp bằng nhiều cách khác nhau trên cơ sở mẫu số chung mà chúng ta đang tìm.
Nhiều ý kiến đã trình bày về vấn đề này xuất phát từ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của
các nhà chuyên môn làm công tác bảo tàng. Từ một góc nhìn khác, thử lãng mạn đặt mình là
công chúng – đối tượng phục vụ của bảo tàng ở thời điểm sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước để mà hiểu những việc cần làm đối với sự nghiệp bảo tàng ở Đồng Nai.
Giả sử sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đạt được kết quả nhất định thì sự tác
động, chi phối, yêu cầu của nó đối với công tác bảo tàng khác và cao hơn hiện nay. Lúc ấy, đối
tượng phục vụ của bảo tàng phân hóa thành nhiều lớp, không còn đơn thuần là số đông quần
chúng sinh hoạt theo thời lịch nông nhàn hoặc giới viên chức, học sinh nửa công nửa nông như
bây giờ, mà xuất hiện nhiều dạng công chúng trí tuệ cao, thu nhập cao, nhu cầu hiểu biết cao;
phương tiện truyền thông tốt hơn, lịch sinh hoạt theo nhịp sống công nghiệp - đô thị, rất dè xẻn
thời gian, nhưng đủ tiền và không tiếc tiền để làm giàu cho vốn tri thức của mình. Lúc ấy, liệu
hệ thống bảo tàng vốn nặng “phần xác” nhẹ “phồn hồn”, hiện vật phân tán, thiếu hệ thống và
đơn hệ về hình thức trưng bày như hiện nay có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của công
chúng thời công nghiệp hiện đại?
Nhiều câu hỏi đặt ra. Làm sao để các nhà bảo tàng đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng ngày
càng cao của công chúng? Với lượng thời gian của nhịp sống công nghiệp, làm sao để công
chúng được hưởng thụ giá trị của bảo tàng nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất? Làm sao để
chuyển các giá trị của bảo tàng vào sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn Việt Nam cho thế hệ
trẻ vốn bị thu hút, chi phối mạnh mẽ bởi phương tiện nghe nhìn và các sinh hoạt trí tuệ khác?
Làm sao để tại một không gian cụ thể (như ở Bảo tàng Đồng Nai chẳng hạn) có thể có đường
dẫn để tìm hiểu đầy đủ một bộ sưu tập, một mặt, hoặc một vấn đề nào đó mà không phải tốn
thời gian, công sức có mặt tại tất cả các bảo tàng? v.v...
Đánh vật với những câu hỏi “làm sao...” ấy, từ thực tiễn ở Đồng Nai, có mấy suy nghĩ cần
được chia sẻ:
1. Trước hết là vấn đề hiện vật. Hiện vật là ngôn ngữ riêng, là sức sống của bảo tàng. Hiện

vật ở bảo tàng Đồng Nai gần hơn mười vạn, tự thấy còn ít. 3.646.027 hiện vật trong tổng kho
bảo tàng hiện nay (số liệu của Cục Bảo tồn Bảo tàng, 1997) tưởng đã nhiều nhưng vẫn chưa đủ.
Hiện vật bảo tàng vẫn còn là vấn đề cấp thiết hàng đầu trong các vấn đề cấp thiết. Ngoài những
việc sưu tầm, lập hồ sơ xử lý hiện vật gốc, hiện vật trưng bày..., còn phải tính đến việc tích lũy
tư liệu hiện tại cho hiện vật bảo tàng trong tương lai. Có những tư liệu hôm nay là bình thường
nhưng mai sau là hiện vật quí, dù lắm bạc nhiều tiền cũng không thể mua được. Trong khi ta
trân trọng, dốc sức sưu tầm hiện vật, tư liệu của quá khứ, lại có hiện tượng đang hờ hững, lãng
phí đối với những tư liệu sẽ rất quí giá trong tương lai không xa. Ví dụ, về các tư liệu về các bà
mẹViệt Nam anh hùng chẳng hạn, nhiều mẹ còn sống đấy, phim ảnh lan tràn ra đấy, không
khéo vài mươi năm nữa sẽ phải lập kế hoạch xin duyệt kinh phí sưu tầm hiện vật hình ảnh về
các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Giá như có một qui chế pháp định được thực hiện thống nhất
việc chuyển sang bảo tàng lưu giữ những tư liệu, hiện vật mà hiện nay cảm thấy sẽ rất quí trong
tương lai. Không biến bảo tàng thành kho lưu trữ nhưng phải có chức năng lưu trữ để tích lũy,
bổ sung hiện vật bảo tàng, sao cho việc sưu tầm hiện vật cho bảo tàng là quá trình không kết
thúc và không chỉ hướng về quá khứ. Lại nữa, cần phải tạo mới hoặc “hâm nóng” lại qui định
về trách nhiệm của các đơn vị xây dựng công trình đối với môi trường văn hóa - di tích như là
đối với môi trường tự nhiên. Công trình thủy điện Trị An đã thực hiện tốt trách nhiệm này nhờ ý
thức tự giác của các chuyên gia Liên Xô (cũ). Chỉ một tỷ lệ cỏn con trong công trình đã tạo điều
kiện lớn cho Bảo tàng Đồng Nai rộng đường hồ hởi phát huy tác dụng khảo sát, sưu tập được
khối lượng hiên vật quí trước khi lòng hồ ngập nước. Ngày nay, kinh tế thị trường và lợi nhuận
khiến các nhà tư bản tránh né vấn đề này, càng tránh được càng tốt, thậm chí còn lăm le “thanh
toán” cả những di tích có vị trí tốt.
2. Xử lý hồ sơ hiện vật cũng đang là vấn đề cấp thiết. Hiện vật bảo tàng chỉ có nghĩa khi
xác lập được hồ sơ chính xác, khoa học. Hiện vật vốn như một người đẹp kín đáo không được
“sờ mó” không phải ai cũng trực tiếp tìm hiểu được nhưng tất thẩy đều phải cất tiếng với đời.
Cho nên, bộ phận trung gian để tuyên truyền, giải thích, giới thiệu, thuyết minh đóng vai trò
quan trọng. Muốn phát huy, khai thác hết giá trị của hiện vật việc đầu tư cho bộ phận trung gian
cần được xem trọng không kém so với các việc đầu tư trưng bầy hiện vật. Đầu tư cho bảo tàng
để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là đầu tư về trí tuệ tiếp cận tư duy mới,
phương pháp mới, phương tiện kỹ thuật mới chứ chẳng phải chỉ là việc tung tiền mua sắm. Gần
đây, Bảo tàng Đồng Nai cũng như nhiều Bảo tàng khác đã đầu tư xuất bản nhiều ấn phẩm văn
hóa (tờ gấp, sách, tranh ảnh) thuyết minh giới thiệu về Bảo tàng mình. Những tài liệu ấy rất quí,

rất có tác dụng bắc “nhịp cầu duyên” giữa công chúng và bảo tàng. Nhưng số lượng và cách thể
hiện trên giấy như thế vẫn chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của công chúng thời hiện đại. Ngay cả
các nhà làm công tác bảo tàng chuyên nghiệp thời nay, vẫn chưa có đủ trong tay những tài liệu
quí của các bảo tàng xuất bản (vì số lượng quá ít) chưa nói chi đến việc phục vụ công chúng.
Mà nhu cầu công chúng thời hiện đại đòi hỏi ở bảo tàng phục vụ đa dạng hơn, nhanh hơn, chất
lượng cao hơn. Ngoài việc trưng bày tại chỗ theo hệ thống, còn phải phục vụ nhu cầu hiểu biết
theo chuyên đề, không cố định. Người ta có quyền trông đợi ở các bảo tàng những bộ sưu tập
như bộ sưu tập “kiếm” của Nhật. Tại một bảo tàng cụ thể ở Nhật Bản có thể tìm hiểu hàng
nghìn thanh kiếm trưng bày tại chỗ và hàng vạn thanh kiếm ở 60 bảo tàng khác.
Một nghiên cứu sinh ở nước ngoài đã nêu một yêu cầu tương tự về bộ sưu tập vũ khí tự tạo
của Việt Nam. Không phải là chúng ta chưa có khả năng đáp ứng. Sử dụng đĩa CD về Tần Thủy
Hoàng Đế trong đó hàng nghìn bức ảnh hiện vật, sơ đồ, nhiều đoạn phim tư liệu vô giá cho
phép tại một màn ảnh nhỏ có thể tìm hiểu tổng quát cụ thể Bảo tàng về Tần Thủy Hoàng tại
Trung Quốc, ta có quyền mơ đến những xuất bản phẩm đặc trưng của Bảo tàng Việt Nam qua
đĩa CD (bằng phương tiện multimedia). Mơ ước này không phải viển vông. Đĩa CD “Những
ngôi chùa cổ Việt Nam” đang được công chúng yêu thích đã cho thấy những khả năng hiện
thời. Chỉ tiếc là những sản phẩm như thế chưa thuộc hệ điều hành của ngành bảo tồn - bảo tàng.
Thực ra, các bảo tàng không đủ sức và không cần phải sản xuất ấn phẩm cao cấp nhưng cần có
phương tiện để sử dụng, phổ biến. Việc nối mạng truyền thông (WAN) để quản lý, để truyền
thông giữa các bảo tàng như ở các ngành thư viện hiện nay, không phải khó. Cái khó là ở việc
đào tạo cán bộ, đổi mới tư duy bảo tàng, xác lập một hệ điều hành thống nhất trong ngành sao
cho mỗi bảo tàng có sắc thái riêng gắn bó trong một hệ thống chung chặt chẽ. Ý là muốn nói
đến vai trò trung tâm của các bảo tồn - bảo tàng trong việc quản lý, đầu tư, điều hành, ứng xử,
thiết kế chương trình, tạo quan hệ liên kết... để các bảo tàng hoạt động, phát triển phù hợp với
đặc điểm của mình. Các chức năng trưng bày, nghiên cứu khoa học, phổ biến khoa học của bảo
tàng đều có thể phát huy ở mặt này; việc khai thác các giá trị bảo tàng, tuyên truyền giáo dục
công chúng và đa dạng hóa dịch vụ có thu, xã hội hóa hoạt động của bảo tàng cũng có thể bắt rễ
từ đây.
3. Chủ thể và đối tượng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là con
người, mà là con người Việt Nam có trí tuệ, tâm hồn và nhân cáchViệt Nam trong đó kết tinh
văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc. Con người của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày mai
là lớp trẻ hôm nay. Thực tế, lớp trẻ ngày nay ngày càng có xu hướng nhạy bén với thông tin

khoa học nhưng ít có cơ hội tiếp xúc với các di sản văn hóa dân tộc. Do vậy, bảo tàng cần trở
thành trường học trực quan cùng với bộ môn văn, sử ở nhà trường gieo cấy tâm hồn dân tộc cho
thanh niên, học sinh. Nhiệm vụ này quan trọng hàng đầu, khiến bảo tàng phải tính đến các buổi
sinh hoạt sinh động như: Triển lãm, giới thiệu chuyên đề, thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa, dân tộc;
phổ biến khoa học... để khuyến khích, thu nút sự quan tâm của lớp trẻ. Những sinh hoạt sinh
động như thế thường tạo sinh khí và hiệu quả tổng hợp cho việc trưng bày hệ thống cố định.
Tiếp nhận, quan sát nhiều học sinh giỏi, ghi chép, dự thi đầy hứng thú ở Bảo tàng Đồng Nai, có
thể tin rằng bảo tàng sẽ không “khô cứng” khi có nhiều sinh hoạt tổng hợp. Điều này lại đặt ra
vấn đề chương trình lồng ghép và quan hệ hợp tác giữa bảo tàng và các ngành họ hàng như giáo
dục, thông tin triển lãm...
4. Pháp luật đảm bảo cho hoạt động bảo tồn - bảo tàng được vững bền, đó là yêu cầu quan
trọng. Sáu ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 13 về
bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Ngày 3l - 3 - 1984, Nhà nước Việt Nam ban hành Pháp lệnh về
bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa vô danh lam thắng cảnh. Trước và sau Pháp lệnh,
nhiều văn bản pháp qui khác đã được công bố. Tuy nhiên, 14 năm thi hành pháp lệnh về bảo vệ
và sử dụng di tích lịch sử văn hóa... nhiều bước phát triển, đổi mới, biến đổi trong thực tế cho
thấy Pháp lệnh đã già nua so với thực tế phát triển trẻ trung. Nhiều ý kiến đề nghị xây dựng và
ban hành Luật về bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Nhà nước đã ghi nhận, đang soạn thảo dự luật,
chuẩn bị trình Quốc hội. Có điều, dù chưa có luật, ngay cả những điều đã qui định ở Pháp lệnh
nếu được thực hiện tốt cả cũng đủ ấm lòng cho hoạt động bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, trong
đó có công tác bảo tàng. Vần đề đặt ra quan trọng nhất không phải luật trên giấy mà là ý thức
pháp luật trong đầu, trong tim của mọi người. Việc giáo dục pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa
dân tộc lâu nay chưa được xem trọng. Trong thực tế, đã có mâu thuẫn xảy ra giữa việc qui
hoạch lộ giới và bảo tồn di tích kiến trúc cổ của một ngôi đền trên một trăm năm tuổi. Đem lí
luận mà cải thì ngôi đền phải dời chuyển để phục tùng qui hoạch quốc gia. Nhưng sâu xa hơn,
nếu nhận thức của người cầm bút về qui họach được gieo cấy ít nhiều trách nhiệm luật định về
bảo vệ di sản văn hóa dân tộc thì có thể có giải pháp khác tốt hơn, không nhất thiết phải dời đền
mới vẽ được qui hoạch. Có những nghịch lý không nên có. Mất đi một loại khỉ hoặc xuất hiện
trở lại một loại sếu đầu đỏ, người ta dễ có cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí tốn nhiều tiền của, công
sức, nhưng những trạng thái như vậy thật hiếm hoi đối với sự mất còn của tài sản văn hóa dân
tộc. Cho nên, giáo dục nhận thức pháp luật không thể tách rời vấn đề tình cảm, trách nhiệm của
mỗi người không phải chỉ người trong biên chế ngành bảo tàng mới có tình cảm và trách nhiệm

với công tác bảo tàng. Mong là đến một lúc nào đó, các nhà giáo, nhà khoa học về bảo tàng
được mời dạy hoặc nói chuyện ở các trường đại học, cao đẳng ngoài ngành văn hóanhư là mọi
ngành đều phải học và hiểu về môi trường tự nhiên.
Tóm lại, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thiết
nghĩ, các bảo tàng phải thành hệ thống chặt chẽ, mở, động, đổi mới phương pháp trưng bày,
truyền thong nhanh, hương về tương lai, được pháp luật qui định rõ. Có thế bảo tàng mới góp
phần trở thành nhân tố động lực, nền tảng tinh thần của sự phát triển kinh tế – xã hội.
VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN TRONG VIỆC GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA
DÂN TỘC PHỤC VỤ SỰ NC HIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT
NƯỚC
Thông thường, khi nói đến hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước người ta thường nghĩ
đến một tương lai dựa trên nền tảng hiện đại. Nhưng theo định hướng của Đảng và Nhà nước ta,
không thể đi vào tương lai của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà thiếu hành trang di
sản lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc. Nghị quyết Đại hội VIII đã nêu rõ: Trong mọi
hoạt động văn hóa, văn nghệ phải hướng đến việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc. Nói như đồng chí Đỗ Mười (nguyên Tổng Bí thư): Xây dựng nền văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc để ta giàu lên, mạnh lên mà không biến thành cái bóng mờ của người
khác, của dân tộc khác, để chúng ta hội nhập nhưng không hòa tan trong thế giới. Như vậy,
ngành thư viện cần phải làm gì để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị
quyết của Đảng ta? Thư viện là con thuyền chuyển tải tri thức của nhân loại đến với các thế hệ
con người, trong đó có một bộ phận quan trọng: Tri thức về các giá trị mang bản sắc văn hóa
dân tộc. Thư viện nào trên thế giới cũng thế. Thư viện Việt Nam nói chung, các Thư viện ở
Đồng Nai nói riêng càng phải thế.
Chắc chắn rằng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước mắt và lâu dài đòi
hỏi ngành thư viện đáp ứng khác và cao hơn hiện nay, bạn đọc không phải chỉ cần đọc trên
giấy, mà nhu cầu đọc đa dạng và phong phú hơn nhiều: Đọc để giải trí, để nghiên cứu, để tìm
hiểu, để xây dựng hệ thống dữ liệu, kế hoạch; đọc trên giấy, trên phim, trên mạng vi tính; đọc
tại thư viện, tại nhà, cơ quan, khách sạn, thậm chí cả trên đường đi làm. Sẽ xuất hiện nhiều bạn
đọc trí tuệ cao, đọc đến nơi đến chốn, mỗi vấn đề cần đọc đến vài trăm cuốn sách. Đặc biệt, đối
với tài liệu mang nội dung văn hóa dân tộc, nhu cầu đọc không phải bình thường mà còn cần
phải nghe, nhìn.

Trong khi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thúc đẩy ta hướng tới trước
thì qua thư viện càng phải lưu tâm đến việc lưu giữ, phổ biến, làm sống động vốn văn hóa dân
tộc. Văn hóa dân tộc được hiểu không phải chỉ là những giá trị đã diễn ra trong quá khứ mà nó
đang vận hành, đồng hành với dân tộc hướng đến tương lai. Nói cách khác, trong khi phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thư viện cần phải dành một phẫn “ưu ái” cho việc bảo
tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Câu hỏi đặt ra, thư viện thể hiện sự ưu ái ấy như thế
nào?
Thực ra, thư viện không phải là khâu bắt đầu mà là khâu chuyển tiếp trong quá trình giữ
gìn, phát triển văn hóa dân tộc. Bộ đầu là khâu xuất bản, thư viện không làm chức năng xuất
bản nhưng không thể tách rời công tác xuất bản. Thực tế cho thấy, dung lượng sách mang nội
dung văn hóa dân tộc quá yếu ớt trong danh mục của gần 40 nhà xuất bản trong cả nước. Trong
khi các thông tin ngoại nhập gồm cả nội dung tô đậm tình dục và bạo lực ào ạt đến tận phòng
ngủ mọi nhà thì xuất bản phẩm mang nội dung văn hóa dân tộc dường như còn lơ lửng đâu đó.
Chính phủ đã có Quyết định 25/CP cho phép tài trợ cho xuất bản phẩm mang nội dung văn hóa
dân tộc, tuy nhiên Quyết định ấy vẫn chưa trở thành “cái gậy” để ngành xuất bản và thư viện
nương tựa khi phải tính toán trong khuôn khổ ngân sách. Như vậy, giữa xuất bản và thư viện
hiện vẫn chưa có quan hệ khăng khít với nhau. Nhà xuất bản cứ xuất bản, thư viện thiếu sách
vẫn cứ thiếu. Phải nên có chính sách rõ rệt để ngành xuất bản và thư viện có thể “góp gạo nấu
ăn chung” trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể thư viện được chủ
động sử dụng một phần kinh phí tài trợ xuất bản để đặt hàng đối với những sách quí và cần cho
thư viện. Nhà xuất bản cũng phải giới thiệu, dựa trên sự đăng ký của các thư viện để in và
chuyển cho hợp lý, sao cho thư viện được biết, chọn mua sách từ lúc lên kế hoạch in chứ không
phải chọn “cột cờ” trong “bó đũa” danh mục như hiện nay. Điều này có thể thực hiện được nếu
cấp quản lý (tỉnh, bộ) có định hướng và qui định rõ ràng.
Nền văn hóa dân tộc đang được tồn tại, phát triển dưới nhiều hình thức; trước kia truyền
khẩu và truyền nghề là phương tiện phổ biến; nay kỹ thuật hiện đại đã cho phép tiếp cận văn
hóa dân tộc từ phim, ảnh, băng tiếng, băng hình, đĩa CD - ROM... Để đáp ứng nhu cầu hiện tại,
thư viện cấp tỉnh cần mở chuyên mục văn hóa dân tộc, thiết lập phòng đọc với các phương tiện
nghe nhìn hiện đại. Thư viện Đồng Nai đã tính đến cách này, khai trương phòng tra cứu gồm
hơn 400 đầu sách, tư liệu văn hóa dân tộc. truyền thống địa phương; tuy nhiên, chủ yếu vẫn là
đọc trên giấy và còn quá nghèo tư liệu.
Nhiều lúc, không cần phải hiện đại mà chỉ cần hội đủ điều kiện được xem là lạc hậu cách

đây vài thập niên cũng gọi là tốt cho thư viện hiện nay. Xem hệ thống sách qua vi phim của Thư
viện quốc gia, chợt nghĩ và mong có một hệ thống liên lạc vi phim giữa các thư viện. Hiện nay,
việc lưu giữ báo, tạp chí ở địa phương chưa tốt. Bộ Báo Đồng Nai những năm 1975 - 1982
không có mặt ở Thư viện tỉnh và tòa soạn báo Đồng Nai, chỉ có (không đầy đủ) ở Thư viện
quốc gia. Làm sao tránh khỏi xót xa khi người địa phương phải ra thư viện trung ương mới đọc
đủ, hiểu đủ về địa phương mình?
Lại thêm một nghịch lý: Thừa và thiếu. Thời đại thông tin bùng nổ, kỹ thuật hiện đại cho
phép việc truyền tin đến tận giường ngủ mọi người một cách nhanh chóng; nhưng thông tin tư
liệu ở hệ thống thư viện, nhất là thư viện huyện, cơ sở vẫn thiếu nghiêm trọng. Hiện ở Đồng Nai
còn 5/9 huyện, thành phố chưa có thư viện cấp huyện đúng nghĩa. Thư viện cơ sở xã, phường,
thị trấn càng ít (hơn 2/3 trong số 163 xã phường, thị trấn chưa có phòng đọc sách). Tổng số
sách, báo, tạp chí ở thư viện do ngành văn hóa quản lý hơn nửa triệu bản, hàng năm bổ sung
ước không quá 15.000 bản, chủ yếu cho thư viện tỉnh, huyện. Nếu chỉ với tốc độ này, chí ít 300
năm nữa tỉnh Đồng Nai mới đạt chỉ tiêu của Bộ Văn hóa - Thông tin cho năm 2.000: Bình quân
đầu người 2,5 bản sách (tức 5 triệu bản) ở thư viện văn hóa các cấp. Đấy là nói về số lượng
bình quân. Còn trong thực tế, sách hay mang nội dung văn hóa dân tộc thường in số lượng ít,
giá bán cao, hiếm có cơ hội đến với thư viên cơ sở. Ví dụ, sách “Bản sắc văn hóa Việt Nam”
của Phan Ngọc (NXB Văn hóa - Thông tin, 1998) in 1.000 cuốn, giá 87.000 đồng khó thể có
mặt ở tất cả các thư viện cấp huyện và phòng đọc sách xã, phường. Mặt khác, kho tàng văn hóa
dân tộc trong công chúng chưa khai thác hết. Số đã sưu tầm, lưu giữ được phần lớn đang nằm
kho; 15.000 thước phim, 5.000 bức ảnh và hàng vạn trang bản thảo đang “im lặng” ở Viện
Văn hóa - Nghệ thuật và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chưa có điều kiện xuất bản. Trong
khi đó, việc xây cất “phần xác” tốn kém bạc tỉ không đắn đo. Nói vậy để thấy sự nghiệp thư
viện đang cần đến chính sách đầu tư sách và phương tiện kỹ thuật tương xứng với nhịp phát
triển của xã hội, trong đó sách, tài liệu nghe nhìn mang nội dung văn hóa dân tộc cần được chú
trọng đúng mức, phổ cập rộng rãi đến thư viện cơ sở. Đảng đặt ra vấn đề đa dạng hóa, xã hội
hóa hoạt động của thư viện. Thư viện thời nay không phải chỉ phục vụ việc đọc, còn phải giúp
cho việc tìm đọc. Việc nối mạng giữa trung ương với các thư viện tỉnh đã tạm tốt, nhưng cần
phải nối mạng các thư viện với nhau, thậm chí cần có mạng dịch vụ phục vụ bạn đọc tại chỗ
những loại xuất bản phẩm quý đang có ở thư viện khác. Sách quý trong các tủ sách gia đình còn
nhiều, cần phải tính đến việc hợp tác, liên kết, lập thư mục, nắm địa chỉ, có quan hệ liên lạc để
giúp bạn đọc tìm đọc một cách thuận tiện. Câu lạc bộ tủ sách gia đình hoặc các hình thức sinh

hoạt tương tự nếu khéo tổ chức ắt sẽ hợp lòng dân và giải quyết tốt mối liên hệ gia đình - sách thư viện.
Thư viện phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc cho nên có nhiều giải pháp khác nhau và chính
sách khác nhau. “Bánh gatô kinh phí” cho thư viện bao giờ cũng hạn hẹp hơn nhu cầu. Thư
viện không thể và không đủ sức đáp ứng thỏa đáng mọi nhu cầu; có nhu cầu phục vụ bao cấp,
có nhu cầu nên có thu. Sách, tài liệu nghe nhìn mang nội dung văn hóa dân tộc là một trong
những nhu cầu cần sự tài trợ trọn vẹn của Nhà nước. Sách báo đời thường phục vụ nhu cầu giải
trí có thể xã hội hóa bằng cách cộng đồng vốn và cộng đồng trách nhiệm của đa thành phần, kể
cả phần của cán bộ công nhân viên trong thư viện. Hình thức này tuy khó nhưng các quầy cho
thuê sách báo của tư nhân làm được, thư viện công cộng không thể không làm được. Vấn đề là
trình độ tổ chức, chọn lọc sách báo và bài toán hạch toán cho khéo, phù hợp thực tế. Vấn đề này
có liên quan nhân quả đến việc xây dựng mạng lưới thư viện và chính sách, chế độ đối với cán
bộ làm công tác thư viện. Khi nói đến mạng lưới thư viện, không thể không tính đến vai trò và
quan hệ giữa thư viện tỉnh và cơ sở, giữa hệ thống thư viện công và các quầy cho thuê sách báo
đang rộ nở nhiều nơi.
Khu công nghiệp ngày càng mở rộng, nhu cầu đọc sách báo của công nhân phát triển cùng
với nhịp độ phát triển công nghiệp. Các nhà máy, xí nghiệp không thể không có trách nhiệm
phúc lợi về nhu cầu đọc sách của công nhân. Nhưng mục đích lợi nhuận thường thu hút tâm sức
của các chủ sở hữu nhà máy, xí nghiệp nhiều hơn. Bởi vậy vai trò chủ động khơi gợi, thiết lập
quan hệ phối hợp phục vụ nhu cầu đọc sách của công nhân thiên về thư viện. Hơn 5 năm qua,
Thư viện tỉnh và Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao các huyện đã phối hợp với Công ty Cao
su Đồng Nai và Nhà máy Đường Đồng Nai xây dựng 10 thư viện liên kết, chuyển sách đến
phục vụ công nhân ở nơi sinh sống và sản xuất. Đây là mô hình tốt, được Vụ Thư viện đánh giá
cao và công chúng hoan nghênh. Tuy nhiên, ngần ấy thư viện liên kết hãy còn quá ít so với yêu
cầu phát triển; số sách, báo của từng thư viện quá mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của
công nhân. Trong định hướng phát triển của ngành văn hóa - thông tin, mỗi năm duy trì hoạt
động, bổ sung sách, báo cho các thư viện liên kết đã có; phát triển thêm hai thư viện liên kết
nữa. Bấy nhiêu đó được xem là sự cố gắng lớn trong điều kiện thực tế. Nếu không có sự gia
tăng nguồn lực đầu tư, phải đến hàng thế kỷ nữa mới có thể nói đến chuyện phủ được thư viện,
phòng đọc sách công cộng ở các nhà máy, xí nghiệp, khu vực có đông công nhân.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thư viện có vai trò chuyển tải tri
thức nhân loại và giá trị văn hóa dân tộc. Đầu tư, phát triển sự nghiệp thư viện là đầu tư trực

tiếp cho nguồn lực con người, cho nội lực phát triển chứ không phải là một dạng phúc lợi xã
hội. Tài sản quý của thư viện là sách, báo, tài liệu nghe nhìn và kỹ thuật sử dụng nó; loại tài sản
này được lưu dùng qua nhiều người, nhiều thế hệ cho nên rất “rẻ” và “hiệu quả”. Bởi vậy, thư
viện xứng đáng là một trong những binh chủng tiên phong trong việc giữ gìn và phát huy văn
hóa dân tộc trên đường xây dựng và phát triển.

VĂN HÓA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC TRẺ EM
1. Có những giá trị thuộc về nhân loại đã được khẳng định: Gia đình là tế bào của xã hội,
là cái nôi hình thành nhân cách của con người - bất đầu từ trẻ em. Tâm hồn trẻ như tờ giấy
trắng, hình ảnh gia đình in đậm vào đấy các giá trị văn hóa của mình. Nói cách khác, trẻ em như
búp trên cành, vốn rất tinh nguyên “nhân chi sơ tính bổn thiện”; cái gốc của nhân cách trẻ em
chủ yếu là do giáo dục tạo nên, như Bác Hồ nhận định: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần
nhiều do giáo dục mà nên”. Trong đó, giáo dục gia đình là nền tảng, thường xuyên và trực tiếp.
Như vậy, về lý lẽ, bản chất của gia đình đã mang trong nó vai trò giáo dục trẻ em. Mọi
thành bại của một cá thể đều có nguyên nhân từ giáo dục gia đình.
2. Gia đình truyền thống của người Việt Nam bao đời nay không ngoài các giá trị của nhân
loại; đồng thời mang đặc điểm của một xã hội trong đạo lý, tình nghĩa, bền vững quan hệ cá
nhân - gia đình làng xã - Tổ quốc trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Từ xưa, ông
bà ta đã xem trọng vai trò giáo dục của gia đình, giáo dục gắn với giáo dưỡng, nuôi dạy con cái
là mục đích, đồng thời là động lực của phát triển kinh tế gia đình; trách nhiệm của cha mẹ được
khẳng định rõ “Con dại cái mang”; sự đánh giá công lao cha mẹ cũng rất công bằng: “Công
cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”; ngược lại, trách nhiệm của con cái được và phải hưởng thụ nền giáo
dục gia đình: “Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.
Rõ ràng, hệ thống giá trị chuẩn mực từ nền giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam đã ăn
sâu trong tâm thức con người. Dẫu có một số nội dung hiện đã lỗi thời nhưng cốt lõi nhân tính
của nó vẫn còn tác dụng giáo huấn trong đời sống hiện đại. Chính nhờ ở giáo dục gia đình mà
xã hội Việt Nam bền vững, phát triển, góp phần quan trọng trong sự nghiệp thắng giặc ngoại
xâm, khắc phục thiên tai, hội nhập (nhưng không hòa tan) với nước ngoài.
3. Sức mạnh giáo dục của gia đình truyền thống Việt Nam thực chất là sức mạnh của văn
hóa. Gia đình của ông bà ta xưa nghèo thiếu hơn bây giờ; không có ti vi, máy lạnh, máy giặt, xe
Dream, điện thoại, giếng bơm... như hiện nay. Nhưng, dưới ánh đèn dầu tù mù với trái tim tỏa

sáng, từ những giá trị văn hóa truyền đời của gia đình, nhiều nhân cách lớn, tài năng lớn đã hình
thành làm rạng danh lịch sử dân tộc. Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh trưởng thành từ
mái ấm gia đình nghèo khổ nhưng giàu nhân văn; tiến sĩ Trần Bích San nổi tiếng thanh liêm bắt
nguồn từ lối giáo huấn nghiêm khắc chống tham nhũng của người mẹ dân dã; vị đại quan uyên
bác Trịnh Hoài Đức bắt đầu sự nghiệp từ mái gia đình lưu lạc nhưng trọng đạo lý chữ nghĩa.
Trong gia đình truyền thống Việt Nam, hình ảnh người mẹ trở thành biểu tượng văn hóa có sức
cảm hóa lớn, tác động giáo dục lớn, đó là sự kết tinh của tinh thần nhân nghĩa, đức hy sinh, lòng
bao dung, thái độ ứng xử tế nhị, sự hy sinh quên mình vì lợi ích của cộng đồng và đất nước.
Xưa kia, hệ thống trường học, phổ cập giáo dục công lập không nhiều; đa số trong các bậc
đại khoa, học giả, nhà văn hóa lỗi lạc của đất nước tích lũy kiến thức và bài học làm người từ
nền giáo dục gia đình và văn hóa “giáo làng” mang tính chất gia đình. Trạng nguyên Lương Thế
Vinh, nhà bác học Lê Quý Đôn, tiến sĩ Nguyễn Hiền... là những ví dụ.
4. Gia đình ở Đồng Nai cơ cấu trên nền tảng tinh thần, đạo lý của gia đình của người Việt
ở miền Bắc, miền Trung cho nên, người trong gia đình được giáo dục theo hệ giá trị văn hóa
truyền thống Việt Nam, phát triển nhưng không xa rời cội nguồn, biết tôn kính người lớn tuổi,
kế thừa tinh thần của tổ tiên trọng đạo lý, quan hệ mật thiết, thủy chung với các thành viên trong
gia đình. Đồng thời, gia đình ở Đồng Nai cũng mang trong đó hạn chế chung của gia đình
truyền thốngViệt Nam: quan hệ nhiều tầng bậc, chi phối và hạn chế sự phát triển cá tính của con
cái.
Tỉnh Đồng Nai có hơn 2 triệu dân bao gồm 360.035 hộ gia đình, phân bổ mật độ không
đều ở các vùng, tập trung ở các đô thị, thường xuyên kết nạp nhân tố mới do tăng dân số cơ học,
hơn 70% sinh sống ở nông thôn; đa số là gia đình nhỏ gồm 2 hoặc ba thế hệ chung sống. Do
quá trình hội nhập, hợp cư từ nhiều nguồn cư dân vào vùng đất mới, gia đình của cư dân Đồng
Nai vừa giữ giá trị cốt lõi của bản địa, của xứ Nam bộ, vừa dung nạp nhiều nhân tố mới cho nên
sự biểu hiện văn hóa gia đình ở Đồng Nai có nhiều nét đáng lưu ý: phóng khoáng, cởi mở,
không nệ cổ, sự chi phối của dòng họ không lớn, cá nhân có cơ hội tự quyết nhạy bén với việc
tiếp thu văn hóa ngoại nhập, cả cái tốt lẫn điều chưa tốt... Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa
càng nhanh khiến sự vận hành của gia đình trên địa bàn có nhiều biến động: Gia đình đô thị
đánh vật với nhịp sống công nghiệp, ít có thời gian dành cho con cái, gia đình nông thôn phân
hóa, cách biệt giữa các thế hệ do sự di chuyển, chọn nghề phi nông nghiệp của con cái; gia đình
không đầy đủ do sự ngụ cư hành nghề xa gia đình hoặc số lao động công nghiệp không có điều
kiện sinh hoạt gia đình...

Nhiều biểu hiện nguy hại đã báo động. Ngày nay, đa phần gia đình ở thành thị tự nguyện
giảm sinh, thực hiện gia đình hai thế hệ, đời sống được cải thiện, phương tiện sinh hoạt khá đầy
đủ nên con cái có cơ hội học hành, phát triển. Tuy nhiên, cha mẹ bị thu hút vào công việc ít có
thời gian giáo dục con cái. Ngoài trường học, trẻ em thường tiêu khiển bằng nhiều trò chơi
không có định hướng giáo dục nhân tính (trò chơi điện tử, đua xe, cá độ, băng nhóm...). Sự
thiếu vắng vai trò giáo dục của gia đình khiến tỉ lệ trẻ em hư, trẻ em xâm hại lẫn nhau, người
lớn xâm hại trẻ em, trẻ em không được hưởng đủ quyền của mình... tăng nhanh. Năm 1998, có
29 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 101 trẻ em nghiện hút ma tuý, 28.149 trẻ em trong độ tuổi chưa
được cắp sách đến trường...
Để động viên, tiếp sức cho sức mạnh của văn hóa gia đình. Ở Đồng Nai, nhiều binh pháp
đã được thực hiện, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa lấy gia
đình làm cơ sở... được vận động rộng khắp ở 163 xã, phường, thị trấn và 975 khóm ấp. Đến
năm 1998, 73,2% gia đình trong tỉnh đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 70% trong số đó đã
được xét công nhận; 68% khóm, ấp, làng trong tỉnh đăng ký xây dựng “đơn vị cơ sở” văn hóa
nhằm mục tiêu đến năm 2.000 đạt 30% khóm ấp, làng được công nhận đạt chuẩn. Kết quả thực
tế cho thấy, ở những gia đình văn hóa, làng, ấp văn hóa; trẻ em thường được giáo dục, chăm sóc
tốt; phát triển đều, nhiều em năng khiếu được phát huy. Ngoài ra, những cuộc liên hoan: Gia
đình văn hóa trẻ, tiêu biểu; gia đình ông bà mẫu mực con cái hiếu thảo chăm ngoan; gia đình
văn hóa phụ nữ tiến bộ... đã có sức tác động lớn đến việc khuyến khích phát huy vai trò của văn
hóa gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.
5. Tuy nhiên, trong môi trường kinh tế thị rường, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa
nhanh, lối sống, kiểu sinh hoạt Châu Âu đang phổ biến lan tràn; nhiều vấn đề về văn hóa gia
đình và sự giáo dục con cái đang đặt ra khiến phải suy nghĩ và cần có giải pháp để định hướng
đúng:
5.1 Đa số gia đình theo quy mô nhỏ, hai hoặc ba thế hệ khiến cá tính trẻ em ít bị chi phối
nên dễ phát triển; tuy nhiên cũng dễ phát triển tự phát, tự do quá ngưỡng và lệch lạc; tách rời
hoặc phủ nhận truyền thống gia đình cổ truyền. Theo kinh nghiệm của mô hình gia đình mẫu
mực - con cháu hiếu thảo, chăm ngoan; vai trò của ông bà ngoài tuổi lao động đối với cháu rất
quan trọng, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế, ông bà là người thầy, là bạn đồng thời là
tấm gương trực tiếp khai mở và dẫn dắt nhân cách cũng như tri thức của trẻ thơ. Vậy nên, mô
hình gia đình ba thế hệ cần được khuyến khích hằng nhiều cách. Một số quốc gia ở phương
Đông đã có chính sách ưu đãi đối với mô hình gia đình này.

5.2. Cơ cấu gia đình ở Đồng Nai thường và ngày càng đa thành phần nghề nghiệp; thời
gian rỗi các thành viên trong gia đình ít trùng nhau như gia đình thuần nông, cho nên cha mẹ ít
có dịp giao lưu, chăm sóc, tìm hiểu, uốn nắn con cái, phó mặc cho nhà trường và xã hội. Do đó,
trẻ em thường cuốn hút theo cái mới lạ của xã hội, thoát sự định hướng của gia đình. Những
sinh hoạt văn hóa: Bữa cơm tối, ngày giỗ tổ tiên, du lịch gia đình ngày Chủ nhật... rất quý và có
ý nghĩa đối với kiểu gia đình đa thành phần
5.3. Dấu hiệu gia đình tan rã ngày càng rõ nét với tỉ lệ cao. Hiện tượng ly hôn, ly thân, ly
tán để lại di hại cho trẻ em, tổn thương về tinh thần, hụt hẫng về chỗ dựa, tạo cho trẻ em tâm lý
dị biệt, hành vi khác thường, dễ dẫn đến việc phạm luật hoặc yếu đuối nghị lực mà rơi vào cạm
bẫy của tệ nạn xã hội. Qua phương tiện thông tin đại chúng, thường thấy, phần lớn trường hợp
trẻ em hư đều có nguyên nhân từ gia đình tan rã. Ngay cả ở trẻ em thành đạt (vốn rất hiếm) gia
đình tan rã cũng để lại trong các em những vết thương lòng không nguôi. Tại Hội thảo về gia
đình và giáo dục trẻ em ở Nhà văn hóa thiếu nhi Đồng Nai ngày 2 tháng 2 năm 1999, không ai
cầm được nước mắt trước hoàn cảnh bi thương và lời thống thiết của em Hồ Tú Uyên về nghịch
cảnh cha mẹ ly hôn: “con mong rằng tất cả ba mẹ trên trái đất này hãy làm những cánh chim
để đưa chúng con bay xa, hãy làm lá chắn để che chở đời con, đừng để chúng con trở thành
những cánh chim non cô đơn giữa biển người”.
5.4. Chủ nghĩa tiêu thụ nương theo kinh tế thị trường đang thâm nhập, chiếm lĩnh thị hiếu
của xã hội, nó có mặt tốt là làm cho mức sống cao hơn, cuộc sống thoải mái, đầy đủ hơn; tuy
nhiên chính nó góp phần ăn mòn, thủ tiêu những yếu tố ưu tế của trẻ thơ: Trí tưởng tượng, khả
năng khám phá điều mới lạ, óc sáng tạo, lòng kiên trì, tài khéo léo của trẻ thơ. Thử lấy việc mua
sắm đồ chơi cho trẻ em làm thí dụ. Tết Trung thu, chỉ cần trẻ em ưng ý, bố mẹ có thể mua ngay
cho chiếc đèn đẹp nhất. Những chiếc đèn đẹp dễ sắm chưa hẳn là tất cả niềm hứng thú của trẻ
thơ. Tương tự, hội thi thả diều cho các em không phải chỉ để nhằm mục đích cánh diều bay cao,
đạt giải. Thực ra, bản lĩnh, nhân cách, óc sáng tạo của trẻ em vốn được hình thành, tôi luyện từ
sự đam mê, khéo léo tự tạo cho mình những đồ chơi hợp sở thích như cánh diều, chiếc đèn
trung thu... Thật là đáng buồn khi chủ nghĩa tiêu thụ và kinh tế thị trường đang thu hút trẻ em
vào những trò chơi điện tử, màn ảnh nhỏ nặng về hưởng thụ cá nhân mà thiếu vắng và thưa dần
những trò chơi dân gian có ý nghĩa rèn luyện kỹ năng hòa hợp, giao lưu với tập thể. Trong khi
tụ điểm văn hóa và các hình thức giáo dục tập thể đối với trẻ em chưa “phủ sóng” khắp các cơ
sở thì vai trò của văn hóa gia đình càng phải được đề cao trọng trách trong giáo dục trẻ em. Tiếc
thay, chủ nghĩa tiêu thụ đang hút người ta vào cảm hứng mua sắm, ăn tiêu hơn là đầu tư cho văn

hóa giáo dục trong gia đình. Khảo sát một xã được xem là khá giả đang chuyển mình đô thị hóa,
mức đầu tư của gia đình cho văn hoa - giáo dục cao nhất là 7,9% sinh hoạt phí; trong khi các chi
phí may mặc, tiệc tùng chiếm 30 - 40%. Đáng lẽ, giải pháp khắc phục tình trạng phải này là:
Các bậc cha mẹ giáo dục con cái hãy nói không với chủ nghĩa tiêu thụ.
5.5 Ở thời đại bùng nổ thông tin, sóng phát thanh, truyền hình và các loại trò chơi điện tử
hấp dẫn tràn ngập đến tận giường ngủ mọi nhà. Điều này giúp cho trẻ em thời nay tiếp nhận
thông tin dồi dào hơn, nhanh nhạy hơn, chính xác hơn; nhưng nếu không điều chỉnh ắt có tác
hại khiến trẻ em xa rời thế giới cổ tích, rơi vào thế giới cô đơn, thích hưởng thụ cá nhân, lười
giao tiếp với người lớn. Nếu chú ý, sẽ thấy sự chào miễn cưỡng (nếu có) của trẻ em khi có
khách đến trong giờ xem truyền hình. Nghĩa là, màn ảnh nhỏ thu hút trẻ em hơn là quan hệ tình
người. Tốt nhất, các bậc cha mẹ hãy năng trò chuyện với con cái: tổ chức cho xem, nghe vừa
phải, thường đến những khu văn hóa công cộng (nhà hát, công viên, lễ hội...) để cân bằng sự
phát triển cá nhân và tính cộng đồng trong hưởng thụ và tham gia hoạt động văn hóa
5.6. Cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình đem lại mô hình gia đình ít con cái
được chăm sóc chu đáo, đầy đủ, nhiều cơ hột phát triển. Nhưng nếu không khéo giáo dục, dễ
nảy sinh hiện tượng “cô chiêu, cậu ấm”. Nghĩa là các “quí tử” được nuông chiều quá mức của
các bậc cha mẹ, cô chú, ông bà hiếm con cháu, các thói hư tật xấu được dung dưỡng, ít được
uốn nắn; dẫn đến tâm lý ích kỷ, lười rèn luyện, thích hưởng thụ, ít quan tâm chăm sóc người
khác.
Ở Trung Quốc đã sớm phát triển tình trạng này, khắc phục bằng chế độ giáo dục “khổ
luyện” trong gia đình cũng như trong nhà trường; nhất là các trường chính quy. Thiết nghĩ, kinh
nghiệm trên là bài học quý cho gia đình Việt Nam.
5.7. Không ít gia đình giàu quyền lực - thế lực - vật lực lơi lỏng trong quản lý, giáo dục
con cái để cho trẻ em lạm dụng điều kiện của cha mẹ, gây tác hại cho xã hội; lại thường làm hạt
nhân trong các băng nhóm có hành vi xấu. Nạn đua xe, băng nhóm, kích động bạo lực loại phức
tạp, nguy hiểm thường liên quan đến các gia đình giàu có thế lực. Lẽ ra, gia đình càng giàu có,
danh giá, càng gương mẫu, chú tâm đến việc giáo dục con cái thành người tốt, có sức cống hiến
lớn cho xã hội. Giá trị văn hóa của ông bà là tài sản quý nhất cần giao truyền cho con cái để ứng
xử xã hội chứ không phải là của cải vật chất dành cho việc ăn, mặc, ở.
5.8. Hiện tượng lệch chuẩn trong giáo dục trẻ em cũng gây nguy hại không nhỏ. Có hai
dạng phổ biến. Một dạng do gia đình quá nghèo, quá gian nan trong việc sinh nhai cho nên

hướng trẻ em đến các “thủ đoạn” kiếm tiền hơn là tu dưỡng tâm tính. Một dạng. do gia đình quá
ham muốn danh vị, tiền tài nên thúc đẩy trẻ em chạy theo danh niệu nhất thời hoặc bỏ rơi sự
phát triển tự nhiên của trẻ. Ví dụ, khá nhiều gia đình dồn nén con cái vào các lớp học thêm, học
chạy để đạt điểm giỏi, danh hiệu giỏi đến mức không có thời giờ để vui chơi và rèn luyện thể
chất. Đó là một sự giáo dục lệch chuẩn so với văn hóa truyền thống; bởi vì theo ông bà ta xưa;
con người cần được phát triển với tâm hồn đẹp, trí lực cao, thể chất tráng kiện. Trí tuệ khó thể
tỏa sáng trong tâm hồn ích kỷ và thể chất suy nhược.
6. Vai trò và trách nhiệm của gia đình đã được pháp luật quy định, trong đó kết tinh giá vị
văn hóa truyền thống và hiện đại. Kiểu gia đình một vợ một chồng, bình đẳng, hạnh phúc, tiến
bộ là mẫu hình gia đình lý tưởng mà Nhà nước bảo trợ xã hội đang hướng đến. Giá như những
nội dung qui định tại các điều: 40, 59, 64, 65 của Hiến pháp năm 1992 ; tại điều 16 đến điều 22
của Luật giáo dục, chăm sóc trẻ em... được thể hiện tốt trong đời sống thì ít phải nói đến những
hiện trạng đau lòng. Vấn đề đầu tiên thuộc lệ giải pháp là giáo dục, vận động thực hiện đúng
trách nhiệm của gia đình trong giáo dục trẻ em, trong đó phát huy bản sắc văn hóa truyền thống
là sức mạnh.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần VIII lưu ý: “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó chú
trọng xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, nếp sống văn minh đô thị”. Nghị quyết
Đảng và pháp luật không thể tự đến với công chúng mà phải thông qua con đường vận động,
giáo dục, thuyết phục; đồng thời bằng các tổ chức hoạt động phù hợp thực tế, bám rễ vào đời
sống hiện thực. Việc tổ chức, xét, công nhận gia đình văn hóa, làng, ấp văn hóa cần chú tâm đến
nội dung: Trẻ em được chăm sóc, giáo dục như thế nào. Việc tuyên dương, khen thưởng cũng
vậy. Trẻ em học giỏi chăm ngoan, hiếu thảo, phát huy tốt giá trị văn hóa dân tộc cần được biểu
dương xứng đáng. Biểu dương cả những bậc cha mẹ, ông bà có công giáo dục. Môi trường văn
hóa lành mạnh, đậm bản sắc dân tộc ở gia đình, xã hội, nhà trường cần được chú ý xậy dựng,
bảo vệ như (hoặc quan trọng hơn) môi trường tự nhiên. Trẻ em được sống trong môi trường văn
hóa dân tộc mới có thể trở thành chủ nhân xứng đáng của nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc
dân tộc.
7. Chức năng giáo dục gia đình đối với trẻ em gồm nhiều nội dung, có thể tóm gọn trong 5
chữ ông bà ta thường dùng: Dưỡng (nuôi nấng, tạo điều kiện phát triển); dạy (dạy chữ, dạy làm
người, dạy dỗ bằng thuyết phục chứ không bằng roi vọt); chỉ (chỉ dẫn, không phải làm thay mà
là định hướng phát triển); nâng (nâng đỡ, tạo điều kiện hoạt động); rèn (rèn luyện thói quen tập
quán tốt, uốn nắn khuyết điểm lệch lạc từ trứng nước).

8. Xin tạm vận dụng ngạn ngữ xưa để lưu ý: Hãy nói cho tôi biết gia đình anh đối xử với
trẻ em như thế nào, tôi sẽ nói rõ anh là ai.

VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA VĂN HÓA TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Văn kiện Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ IV (khóa XII) khẳng định: Văn hóa là nền tảng
tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triết kinh tế xã hội, đồng thời là một mục
tiêu của chủ nghĩa xã hội. Quan điểm này phù hợp với nhận thức mới của UNESCO về vai trò
của văn hóa trong phát triển; nhưng nó không dừng lại ở vấn đề giải thích nhận thức, mà thể
hiện thành đường lối, thành định hướng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta
hiện nay.
Hai tiếng “văn hóa” quen thuộc với mọi người nhưng hiểu về khái niệm và vai trò của nó
không phải dễ đàng. Theo nhà nghiên cứu Phan Ngọc, một nhà dân tộc học người Mỹ đã thống
kê hơn 400 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Năm 1982 tại hội nghị chuyên đề về văn hóa của
UNESCO tại Mêhicô, các đại biểu của hơn 100 quốc gia đã nêu 200 định nghĩa. Dẫu là định
nghĩa còn khác nhau nhưng cách hiểu của các nhà nghiên cứu trên thế giới đã có mẫu số chung
mà UNESCO đã tổng kết: Văn hóa được hiểu là toàn bộ sự hiểu biết của con người được đúc
kết thành hệ giá trị xã hội; biểu hiện ở vốn di sản văn hóa và hệ ứng xử văn hóa của cộng đồng
người. Chính “hệ giá trị xã hội này phân biệt giữa người và không phải người, hình thành bản
sắc riêng của cộng đồng xã hội đồng thời chi phối hoạt động và đời sống tinh thần của con
người trong xã hội”.
Mẫu số chung của các định nghĩa về “văn hóa” nêu trên đã xác định cấu trúc và chức năng
của “văn hóa” trong đời sống xã hội. Văn hóa là một phức thể, nói như Fiderio Mayor
Zaragoaza - Tổng Giám đốc UNESCO: “Văn hóa là tổng thể sống động của các hoạt động sáng
tạo trong quá khứ và hiện tại”; cho nên, khó có sự phân định rạch ròi về các thành tố trong cấu
trúc của văn hóa. Căn cứ vào dạng tồn tại của văn hóa, người ta có thể chia thành: Văn hóa phi
vật thể (intagible culture) và văn hóa vật thể (tagible culture). Căn cứ vào các yếu tố cấu thành
văn hóa, có thể kể đến các ngành: Nghệ thuật, đạo đức, giáo dục, phong tục tật quán, ngôn ngữ,
bí quyết nghề nghiệp...
Gần đây người ta quan tâm đến cách chia: Văn hóa gắn với đời sống cá nhân và văn hóa
gắn với đời sống cộng đồng. Cách chia này được lưu ý bởi nó thể hiện vai trò của văn hóa đối

với cá thể người và xã hội người. Văn hóa gắn với đời sống cá nhân quyết định mức độ tỏa sáng
và vị trí của cá nhân đó đối với xã nội. Văn hóa gắn với đời sống xã hội thể hiện bản sắc, tính
chất và trình độ phát triển của một cộng đồng xã hội; từ cộng đồng gia đình, tổ chức xã hội đến
cộng đồng quốc gia dân tộc. Bàn đến vai trò của văn hóa đối với sự phát triển không thể không
quan tâm đến các biểu hiện của văn hóa gắn với cộng đồng xã hội. Ở mỗi nhóm người, mỗi
cộng động xã hội, con người sở dĩ sống được với nhau là do có cùng một hệ giá trị, hệ chuẩn
mực nào đó, và nhóm người đó cộng đồng đó phát triển hay không phát triển cũng thể hiện
ngay trong hệ giá trị mà con người thừa nhận. Hệ giá trị thiên về cái đẹp, cái thiện, cái đúng đắn
dẫn xã hội đến sự phát triển tiến bộ, văn minh; và ngược lại. Chính vì vậy, thước đo của xã hội
phát triển hiện nay không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn phải tính đến các yếu tố khác như trình
độ dân trí; thái độ đối với người già, phụ nữ, trẻ em, bản sắc của dân tộc... Tức là, các giá trị
văn hóa trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển.
Nói cách khác, văn hóa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển con người và xã hội.
Văn hóa là bà đỡ hình thành nhân cách con người bởi vì Con người chỉ thành Người khi trong
“phần xác” mang tính động vật chứa đựng “phần hồn” kết tinh được các giá trị văn hóa. Văn
hóa còn là động lực của phát triển xã hội bởi vì nó tham gia quyết định tính chất của xã hội phát
triển. Trước đây người ta nghĩ rằng chỉ có kinh tế quyết định mọi sự phát triển xã hội bởi vì nó
tham gia quyết định tính chất của xã hội phát triển. Với cách nghĩ ấy nền đại công nghiệp và
chủ nghĩa tư bản được ghi công với thành tích diệu kỳ: Tạo ra năng suất lao động cao, hàng hóa
dồi dào, máy móc công nghệ thay được sức trời; chuyển xã hội của nông nghiệp lạc hậu, nghèo
đói thành xã hội giàu có của cải và phương tiện hiện đại. Tuy nhiên, đứng ở đỉnh cao của sự
phát triển kinh tế, bài toán về hạnh phúc của con người vẫn chưa đủ đáp số. Giàu và mạnh như
Hoa Kỳ, xã hội vẫn còn những nỗi đau về nhân phẩm, về đạo lý, về nhiều tệ nạn khác. Kinh tế
phát triển làm cho con người giàu hơn, khôn hơn, nhưng chỉ có giàu và khôn chưa đủ (thậm chí
còn có hại). Con người cần phải sống với nhau cho ra người (tức là sống có văn hóa). Nói như
một nhà triết học Pháp, cuộc sống chỉ có khoa học mà không có lương tâm thì chỉ làm bại hoại
tâm hồn con người.
Vì vậy, hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã vận dụng nhận thức mới về vai trò của văn
hóa trong việc xây dựng chiến lược phát triển. Họ đầu tư cho xã hội không chỉ có đầu tư về kinh
tế mà chú trọng phát huy vai trò “động lực” của văn hóa trong phát triển. Cách làm và hướng đi
của Nhật, Trung Quốc và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á đã tạo ra kết quả đáng học tập.
Vì vậy khi Đảng ta nêu quan điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực

đồng thờ là mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta tức là đã thừa nhận vai trò “động
lực” của văn hóa trong phát triển. Quan điểm này phù hợp với xu thế tiến bộ của thế giới mà
UNESCO đang khuyến nghị. Không chỉ là vấn đề hội nhập với thế giới, quan trọng hơn, quan
điểm này của Đảng mang tính quyết định đến với mục tiêu chủ nghĩa xã hội và quyết định tính
chất của xã hội Việt Nam hiện nay và mai sau.
Văn hóa được xem là nền tảng tinh thần của xã hội có nghĩa là nền kinh tế - xã hội của
nước ta đang xây dựng hiện nay không chỉ dựa trên nền tảng kinh tế, không chỉ về mục đích
kinh tế. Nội dung chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang hướng đến hao gồm cả mục tiêu kinh tế và
mục tiêu văn hóa trong đó mục tiêu văn hóa (cuộc sống công bằng, ấm no hạnh phúc, nền văn
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc...) được xem là tính chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội so
với chủ nghĩa tư bản. Khẩu hiệu mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu: “Dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng văn minh” cũng mang trong nó cả mục tiêu kinh tế lẫn mục tiêu văn
hóa. Từ đó, khi xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh tế - xã hội, Đảng ta huy động cả động lực
kinh tế và động lực văn hóa trong quá trình phát triển.
Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay không chỉ biểu
hiện ở lý luận, ở đường lối mà biểu hiện có ý nghĩa nhất là trong hoạt động thực tiễn. Trong
thực tế, dân tộc ta vốn là một dân tộc nhỏ bé sống trong điều kiện kinh tế nông nghiệp nghèo
nàn, lạc hậu, liên tục chiến tranh, lại nhiều thiên tai, nhưng dân tộc Việt Nam luôn phát triển
trong chiến thắng. Thắng giặc ngoại xâm to và mạnh hơn mình gấp nhiều lần, thắng giặc dốt và
giặc đói, thắng thiên tai khắc nghiệt... đó là nhờ có động lực của văn hoá trong kế sách dựng và
giữ nước. Ngày nay, vai trò động lực của văn hóa tiếp tục được phát huy trong điều kiện mới.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng ta, nhân dân
ta tiếp tục con dường xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ sở
kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước ta còn rất nghèo nàn, lạc hậu. nhiều khuyết tật, đang bị
chủ nghĩa tư bản tấn công từ nhiều phía, nhưng Đảng ta, nhân dân ta vẫn kiên định trên con
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội vì nhận thấy, chủ nghĩa tư bản không phải là thiên đường của
hạnh phúc con người. Chỉ ở chủ nghĩa xã hội, con người mới có thể đạt được mục tiêu văn hóa
của mình.
Nền kinh tế - xã hội mà Đảng ta đang chủ trương xây dựng là kinh tế nhiều thành phần vận
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế thị trường nhiều thành
phần kinh tế tham gia có ưu điểm là sản xuất hàng hóa, giải phóng mọi năng lực sản xuất, thúc

đẩy khoa học công nghệ phát triển, đem lại của cải dồi dào, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đa
dạng của nhân dân. Nhưng mặt trái của nền kinh tế thị trường đẻ ra những khuyết tật có hại cho
sự phát triển (đúng nghĩa của xã hội).
Sự cạnh tranh của kinh tế thị trường dẫn đến thái độ “ăn sự sống” của nhau (cá lớn nuốt cá
bé), phân hóa xã hội sâu sắc giữa giàu - nghèo, thiện - ác, kinh tế và xã hội, kinh doanh và tình
nghĩa... Mục đích lợi nhuận của kinh tế thị trường khiến con người tàn hại môi trường vơ vét
cạn kiệt tài nguyên, gây mất cân bằng sinh thái; làm dơ nguồn đất, nguồn nước, nguồn không
khí từ đó tự tàn hại cuộc sống của mình.
Kinh tế thị trường cũng tạo cơ hội cho nhiều tệ nạn xã hội sống ký sinh ngược với mong
ước của con người. Cho nên, trong định hướng phát triển, Đảng ta không dừng ở mục tiêu kinh
tế thị trường mà chú ý khắc phục khuyết tật của nó bằng vận dụng đến sức mạnh nội sinh của
văn hóa, uốn nắn theo mục tiêu văn hóa và tạo môi trường văn hóa cho kinh tế phát triển. Đồng
chí Đỗ Mười nhấn mạnh: “Việc tạo ra môi trường văn hóa của chủ nghĩa xã hội trong đó có sự
kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân
văn là trách nhiệm to lớn của toàn Đảng toàn dân ta” nhằm làm rõ quan điểm nêu trên của
Đảng.
Nền kinh tế thị trường ở nước ta không phải của một vài nhóm ngồi làm kinh tế, cũng
không phải chỉ vì những giá trị vật chất, vì vậy thông qua vai trò quản lý, định hướng của Nhà
nước, văn hóa ngày càng phát huy vai trò động lực của mình trong quá trình phát trển. Không
chỉ có kinh tế mới tạo được các giá trị vật chất đáp ứng nhu cầu con người. Văn hóa ngoài việc
tạo ra các giá trị tinh thần: còn sáng tạo các giá trị vật chất và ngày càng tham gia sâu vào giá trị
của vật chất từ đó tạo ra lợi ích kinh tế. Chất liệu của vải kỹ thuật may mặc hiện nay không đem
lại lợi nhuận bằng mẫu mã, hoa văn, kiểu, màu sắc sản sinh từ sáng tạo văn hóa của con người.
Năng suất lao động cũng không phải là sản phẩm riêng của lĩnh vực kinh tế nhiều khi nó
được quyết định bởi những yếu tố văn hóa. Tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, danh dự và
lương tâm chính là những yếu tố văn hóa có vai trò động lực trong việc nâng cao năng suất,
phát triển sản xuất. Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư công nghệ, mua sắm thiết bị hiện đại,
Đảng ta, Nhà nước ta rất chú trọng yếu tố con nguời, chăm lo việc giáo dục, vận động, thuyết
phục, hình thành những con người văn hóa trong sản xuất và trong công tác xã hội.
Nền kinh tế - xã hội nước ta đang phát triển trong vận hội hội nhập với thế giới và khu vực
và trong các nguy cơ: chệch hướng, diễn biến hòa hình, tụt hậu, tham nhũng. Mục tiêu của phát

triển đang đặt ra: Phát huy thuận lợi; hội nhập nhưng không hòa tan; đẩy lùi nguy cơ; phát
triển đúng định chủ nghĩa xã hội. Khả năng để đạt mục tiêu nêu trên không hoàn toàn ở phía
kinh tế. Kinh tế phát triển đến độ nhất định, mọi quốc gia đều có thể ngang bằng nhau về trình
độ, giống nhau về qui trình. Nhưng Việt Nam không thể hòa tan trong thế giới, không thể trở
thành cái bóng của người khác, của dân tộc khác. Lúc đó, sự phân định dân tộc này với dân tộc
khác có ý nghĩa nhất là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính bản sắc văn hóa là sự bản lĩnh, là
“gien nội sinh” của dân tộc ta để hội nhập với thế giới, giữ được cốt lõi của mình; phát trển
ngang tầm thời đại mà không chệch hướng chủ nghĩa xã nội. Do vậy Đảng tự chủ trương: giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng
nền văn hóa tiêu tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Từ bước ngoặc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng khóa VII, Đảng ta đang chủ trương đẩy
mạnh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước đương nhiên dựa trên nền tảng kinh tế. Ngoài tiềm lực kinh tế, sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước còn phải dựa trên nền tảng tinh thần, đó là văn hóa. Tự thân máy
móc, thiết bị, qui trình kỹ thuật không tạo nên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước hết, những
công cụ ấy là sản phẩm của con người. Quan trọng hơn, chính con người là hạt nhân trung tâm
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng là con người lành nghề trình độ cao, trí tuệ cao tức là
kết tinh được đỉnh cao của trí tuệ, giá trị văn hóa của nhân loại. Sự nghiệp công nghiệp hóa vì
vận mệnh của nước nhà chứ không phải vì lợi ích riêng bản thân nên con người - chủ nhân của
nền công nghiệp hiện đại phải là con người có trách nhiệm, có lương tâm đối với quốc gia dân
tộc. Vì vậy, với tư cách là “bà đỡ” hình thành nhân cách con người, văn hóa trở thành nhân tố
động lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Việt Nam đang thực
hiện công nghiệp hóa trong điều kiện đất nước còn nghèo, dân trí thấp, chủ nghĩa tư bản còn
bao vây, mong chờ cơ hội để xóa chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xây dựng phát triển văn hóa thành
nền tảng tinh thần của xã hội càng có ý nghĩa thiết thực trong quá trình phát triển.
Nói đến văn hóa là nói đến con người. Sự phát triển xã hội cũng là sự nghiệp của con
người, vì con người. Khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng ta
luôn chú trọng nhân tố con người; Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm
vụ quan trọng “Bồi dưỡng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống,
có nhân cách cao đẹp, có tính ngang tầm sự nghiệp đối mới đất nước, mau chóng bắt kịp xu thế
phát triển của thời đại hiện nay” .
Nhiệm vụ ấy chính là cách xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, động lực và mục tiêu

của phát triển một cách chiến lược nhất, hiệu quả nhất đối với tình hình kinh tế xã hội của nước
ta.
Nói tóm lại, vai trò lớn của văn hóa đối với phát triển đã được giới khoa học thế giới xác
định. Ở nước ta, trong điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường
hướng đến mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, nó càng có ý nghĩa quan trọng. Đảng ta xác định: văn
hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực đồng thời là mục tiêu của phát triển kinh tếxã hội hiện nay ở nước ta. Quan điểm ấy đúng đắn cả ở ý nghĩa lý luận và thực tiễn, ở trước mắt
và lâu dài. Vì vậy, sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc không
phải là sự nghiệp mang tính “phúc lợi xã hội”, mà cần được chú trọng đầu tư với tư cách là đầu
tư cho nền tảng, cho động lực phát triển. Nhiệm vụ này không phải của riêng ai, càng không
phải nằm ngoài trách nhiệm của các nhà kinh tế.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – MÔI TRƯỜNG NƯỚC SẠCH
Đồng Nai là một trọng nhưng tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam được
thiên nhiên ưu đãi ban cho tài sản quí giá đó là nguồn nước trong lành tiện cho sinh hoạt, thuận
cho sản xuất. Trong 586.640 ha diện tích tự nhiên, diện tích sông suối chiếm 16.666 ha (2,8%).
Hệ thống sông Đồng Nai, La Ngà, sông Bé, sông Lá Buông, sông Thao, suối Cả, suối Tam
Bung... được xem nguồn thủy lợi huyết mạch; trong đó, sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao
nguyên Langbiang (Lâm Viên) đổ ra cửa biển Soài Rạp dài 610 km, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh
Đồng Nai 220 km, hệ thống phụ lưu gồm 253 sông suối dài trên 10 km, có ý nghĩa quan trọng
đối với sự sống ở lưu vực 42.600 km2. Khi thủy điện Trị An vận hành từ năm 1991, hồ Trị An ở
thượng nguồn sông Đồng Nai với diện tích 32.000 ha, dung tích 2.765 triệu m3 tích nước từ
sông Đồng Nai, La Ngà trở thành “giếng nước”, khổng lồ của Đông Nam bộ chứa đựng lợi ích
thiết thực về sinh thái, sản xuất nông nghiệp, cảnh quan du lịch...
Từ xa xưa, người dân tứ xứ tụ về khai hoang lập nghiệp đã phát hiện ra sông nước ở Đồng
Nai ngọt lành, trong mát, hiền hòa, đem lại hương vị đặc biệt cho đời sống. Niềm tự hào về điều
ấy thường trực in đậm trong tâm trí của dân gian: “Đồng Nai gạo trắng nước trong. Ai đi đến
đó lòng không muốn về”, “Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai”; “Bao giờ cạn nước Đồng Nai, nát
chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền”… Lòng tự hào luôn đi cùng thái độ trân trọng. Người xưa
thuộc lòng con nước, hiểu về đặc tính của sông suối như hiểu bàn tay của mình. Mọi sự xâm hại
đến sông nước đều xúc phạm đến lòng dân, mọi biến chuyển của dòng sông con suối đều được
quan tâm như quan tâm đến chính vận mạng của mình. Đời vua Minh Mạng thứ hai (1821) và

thứ năm (1824), lúc mùa hạ giao tiếp mùa thu, trời nhiều mưa dầm các khe suối, rạch, ngòi...
tuôn ra dòng đục hỗn tạp, vậy mà nước ở sông Đồng Nai và sông Bến Nghé trong lặng một màu
suốt 6 ngày, mùi ngọt như đường. Người địa phương xem đó là điềm lành cho sự sống, bày lễ
vật tạ ơn trời đất, vua Minh Mạng cũng làm vậy; từ đó dân giai trông vào độ trong lành của
nước sông mùa mưa lũ mà đoán định mùa vụ trong năm. Ngư dân ven sông Đồng Nai còn có
tục tháng 12 âm lịch đến hết tháng giêng kéo ghe lên bờ, phơi lưới, ẩn sâu trong tục ấy là bảo vệ
môi sinh mùa cá sinh sản. Khi áp dụng phương tiện kỹ thuật chính xác, kết quả khảo sát của
Phân viện khảo sát, quy hoạch thủy lợi Nam bộ cũng xác định chất lượng nước sông Đồng Nai
như cảm nhận của dân gian: “Nước sông Đồng Nai về bản chất thuộc loại nước mềm độ khoáng
hóa thấp, thích hợp với mục đích sử dụng cho các khu xử lý nước sinh hoạt và các mục đích
khác; đoạn từ Bến Gỗ trở lên có chất lượng tốt nhất. Nước sông Đồng Nai hiện nằm ở trạng
thái dinh dưỡng cao, việc xử lý bằng clorine có thể tạo ra những sản phẩm phụ dạng THMs
(Trihalogenmethal), nhất là các loại clore hữu cơ (organclorine)38. Bởi vậy, nước sông Đồng
Nai được huy động tối đa phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cũng như cho sản xuất nông, công
nghiệp. Nhà máy nước Biên Hòa, Thủ Đức và sắp đến là nhà máy nước Thiện Tân mỗi ngày có
thể cung cấp 100.000 m3 nước cho các khu dân cư ở Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và các
khu công nghiệp.
2. Ưu thế là vậy, tâm lý của dân gian trân trọng với sông nước là vậy; nhưng hiện nay, sự
phát triển kinh tế - xã hội đã và đang đồng hành với việc xâm hại môi trường sông nước Đồng
Nai. Đáng nói nhất là nạn ô nhiễm từ sinh hoạt đô thị và sản xuất công nghiệp. Trong quá trình
hình thành tự phát, các cụm dân cư thường lấy gò, giồng, bãi ven sông làm địa bàn cư trú vì
thuận cho việc đi lại giao lưu và sản xuất nông nghiệp. Thị tứ, thị trấn, thành phố dần dần hình
thành cũng trên cơ sở ấy nhưng không nghĩ đến việc xử lý chất thải và rác sinh hoạt cho hợp vệ
sinh. Tâm lý cổ truyền lại nghĩ sông nước là sạch nhất cho nên xem đó là nơi mang đến nguồn
sống cũng như chuyển tải đi sự thừa. Vì vậy, dòng sông, con suối trở thành “kho chứa” chất
thải của người và vật. Khá đông số hộ còn thực hiện thao tác vệ sinh trực tiếp trên sông. Các
khu chợ đông đúc: Chợ Lớn, chợ Biên Hòa, Bến Cá, Bến Gỗ, Thủ Dầu Một... thường hình
thành các bãi rác không lồ ở bến sông. Chưa ai tính được hằng ngày có bao nhiêu lượng rác,
chất thải làm bẩn dòng nước trong lành. Sự qui hoạch đô thị, chợ búa; cuộc vận động xây dựng
nếp sống văn hóa ở khu dân cư vẫn chưa thật chú ý đến việc “trả lại cho dòng sông sự trong
lành vốn có”.
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Ô nhiễm do sản xuất công nghiệp đang là hiện tượng báo động. Sự phát triển công nghiệp
ở địa bàn Đồng Nai đã dẫn đến mức tăng trưởng nhanh cho địa phương nhưng cũng mang lại
hiểm họa không nhỏ cho môi trường sự sống. Khu Công nghiệp Biên Hòa được hình thành cách
đây 35 năm (từ 21/5/1963) với tổng diện tích 511 ha ven sông Đồng Nai, gồm 81 nhà máy xí
nghiệp hầu hết đều không có hệ thống xử lý chất thải. Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước sản xuất công nghiệp ở Đồng Nai cơ bản dựa trên việc sử dụng và phát huy các
cơ sở ở Khu công nghiệp Biên Hòa. Kết quả kiểm tra 22 cơ sở sản xuất vào tháng 4/1991 cho
thấy nồng độ chất ô nhiễm ở các khu dân cư cao hơn tiêu chuẩn nhiều lần. Đợt kiểm tra tiếp
theo vào tháng 9/1992 ở 60 nhà máy, xí nghiệp tại khu Công nghiệp Biên Hòa cũng cho kết quả
tương tự. Đặc biệt, mức độ ô nhiễm nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua khu công nghiệp Biên
Hòa bị ô nhiễm nặng, nồng độ các chất ô nhiễm như: PH, SS, BOD5, COD, chì, đồng... đều ở
mức báo động. Nhiều giải pháp khắc phục ô nhiễm đã được nêu ra nhưng tiến độ thực hiện và
hiệu quả đạt được đều còn ở dưới mức cần thiết.
Tốc độ phát triển công nghiệp ở địa bàn Đồng Nai thuộc loại nhanh trong khu vực. Đến
cuối tháng 6/1998, đã qui hoạch mạng lưới 17 khu công nghiệp với diện tích 8.367 ha; trong có
Chính phủ đã phê duyệt 9 khu công nghiệp với diện tích 2.635 ha, chưa kể hơn 3.000 cơ sở sản
xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung chủ yếu ở các khu vực ven sông thuộc thành nhố Biên Hòa.
Tốc độ sản xuất công nghiệp tăng nhanh, mức dộ ô nhiễm nguồn nước càng nhiều, bởi các nhà
máy xí nghiệp đều “khó khăn” trong vực xử lý nguồn nước thải. Theo báo cáo năm 1996 của Sở
Khoa học - Công nghệ - Môi trường tỉnh Đồng Nai, trong 140 vụ việc khiếu nại về ô nhiễm môi
trường, 80% vụ việc do ô nhiễm công nghiệp. 10% ô nhiễm nguồn nước mặt do chất thải sinh
hoạt. Trong thức tế tai họa do ô nhiễm nguồn nước mang lại nghiêm trọng hơn nhiều. Năm
1994, nước sông Thị Vải bị ô nhiễm nặng dẫn đến các “sự cố” về đời sống của nông dân trong
vùng, cá bè trên sông chết hàng loạt, nguồn lợi thủy sản bị tổn hại, nhiều hộ nông dân phải chia
tay sông nước, chịu cảnh đói nghèo. Vụ tràn dầu của tàu Neptune Aries năm 1996 cũng gây hậu
quả kẻo dài hại nghiêm trọng đến đời sống và sinh thái ven sông.
Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng ô nhiễm nguồn nước là chất thải sinh hoạt và chất
thải công nghiệp chưa được xử lý hợp vệ sinh. Ước tính, mỗi ngày, riêng Khu công nghiệp Biên
Hòa 1 thải ra sông 26.000m3 nước, thải qua 8 tuyến thoát nước tự nhiên chưa được xử lý kỹ
thuật. Tương tự, Nhà máy Giấy Đồng Nai thải: 14.650m3 , Nhà máy Bao bì Đồng Hiệp thải:
1.200m3 , Nhà máy Hóa chất Biên Hòa thải: 1.215m3 …Bài toán xử lý chất thải công nghiệp
đang nêu ra những con số đau đầu cho các nhà quản lý.Nếu mỗi m3 nước thải cần 0.22 USD để

xử lý thì toàn Khu công nghiệp Biên Hòa 1 cần 6 triệu USD cho dự án xử lý nước thải xung
quanh toàn khu; nhưng đã hơn 8 lần họp triển khai vẫn chưa thực hiện được. Vấn đề không phải
ở kinh phí, mà vướng mắc chính là ở qui hoạch hạ tầng và hợp đồng trách nhiệm.
3. Thực tế đang mong chờ đến những giải pháp cần thiết cho việc bảo vệ môi trường nước
- môi trường văn hóa:
- Cần chú trọng phương án xử lý nước thải ngay khi qui hoạch hạ tầng và dự án xây dựng.
Nhà máy bột ngọt Vedan đã phải chi rất nhiều tỉ đồng cho việc khắc phục hậu quả do bởi ngay
từ đầu chưa có phương án xử lý nước thải hợp lý. Cấp thẩm quyền không nên nhân nhượng khi
phê duyệt những công trình chưa có sự đảm bảo về vệ sinh nguồn nước: kiên quyết không cho
xây dựng nhà máy nằm ngoài các khu công nghiệp đã qui hoạch; không vì lợi ích cục bộ mà
duy trì những cơ sở gây ô nhiễm cho nguồn nước.
- Cần có dự án quy hoạch xây dựng hạ tầng các khu vực ven sông Đồng Nai, trong đó các
đô thị, chợ búa, nhà ở, nhà máy, xí nghiệp đều có hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải
công nghiệp trước khi thoát ra sông, suối. Các khu công nghiệp mới thường đã có tính đến việc
xử lý nước thải trong khu vực nội bộ, nhưng khu công nghiệp cũ Biên Hòa 1 và các khu vực
ngoài khu công nghiệp chưa thuộc trách nhiệm cụ thể của ai.
- Dự án “giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp ở Đồng Nai” do UNDP tài trợ với tổng kinh phí
gần 1 triệu USD bắt đầu thực hiện từ tháng 4/1996 là một trong những tín hiệu vui cho việc
chống ô nhiễm công nghiệp nhưng còn phải nhân rộng, tính đến nhiều dự án tương tự tập trung
cho việc bảo vệ nguồn nước sạch mới mong giải quyết được các yêu cầu thực tế
- Chấn dứt tình trạng nuôi cá bè tập trung ở sông, hồ đầu nguồn. Đã có một thời, địa
phương tự hào xem đây là mô hình kinh tế, các nhà tuyên truyền không ngớt lời ca ngợi cảnh
đẹp của các làng cá bè tự phát ở hồ Trị An, sông La Ngà, Tân Mai... nhưng không nghĩ đến tác
hại môi trường. Thử tính, trên lòng hồ Trị An thời điểm 1993 có 523 hộ nuôi 586 bè cá trong đó
81 % số bè nuôi cá lóc đen (cuối năm 1997 con số đã lên 609 hộ nuôi 823 bè cá); để nuôi được
486 tấn cá lóc đen, các hộ đã phải đánh bắt 4.000 tấn cá tạp các loại, gây cạn kiệt nguồn thủy
sản, mất cân bằng sinh thái sông hồ, và quan trọng là, mỗi năm dòng nước đầu nguồn chuyển về
xuôi khoảng 1.500 tấn chất thải của người nuôi cá bé ở đầu nguồn. Gần đây, Nhà nước đã nhận
ra hiểm họa này, đã giải tỏa các khu vực nuôi cá bè tập trung ở La Ngà, Trị An; nhưng nhiều
nơi khác vẫn còn, việc giải tỏa còn gặp trở ngại do chưa chuyển đổi tốt công ăn việc làm cho
các hộ cá bè và nhiều người còn luyến tiếc nguồn lợi đã có.

- Nuôi dưỡng, phát triển rừng đầu nguồn là giải pháp quan trọng lâu dài. Rừng là lá phổi
của nguồn nước đã bị lổn thương nghiêm trọng. So với năm 1995, số liệu kiểm kê rừng của năm
1997 cho thấy diện tích rừng đã giảm 203.796 ha, độ che phủ còn không quá 25%; các dự án
trồng rừng cố gắng đã nhiều cũng chỉ bù đắp 6.734 ha. Gần đây, nguyên nhân phá rừng đã được
phân tích, có giải pháp khắc phục. Giải pháp tốt nhất cho thấy là chính sách giao đất giao rừng
cho dân, gắn trách nhiệm của dân với lợi ích trước mắt và lâu dài, trong đó chú trọng đến rừng
vườn, rừng phòng hộ để bồi đắp độ trong lành cho nguồn nước.
- Cuộc vận động xây dựng làng ấp văn hóa, gia đình văn hóa không thể quay lưng với việc
vận động dân cư việc hạn chế chất thải trên sông; xây dựng công trình vệ sinh, xử lý rác, sử
dụng nước sạch... đó là những nội dung cụ thể của các cuộc vận động nếp sống văn hóa hiện
nay. Đã có hiện tượng dân chúng biết tự điều chỉnh nội bộ trong việc xử lý ô nhiễm môi trường;
nhưng hiện tượng ấy hãy còn đơn lẻ. Điều quan trọng là, kiên trì, tích cực với công tác tuyên
truyền, giải thích để nhân dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm bảo vệ nguồn nước như là bảo
vệ chính sinh mạng của mình.
Việc bảo vệ nguồn nước sạch ở Đồng Nai đã được xem là hệ trọng, những cố gắng đã có
chỉ là những tín hiệu ban đầu. Rất mong được sự trợ giúp hữu hiệu của các cấp, các cơ quan
hữu quan để sông nước Đồng Nai luôn trong lành, chan chứa niềm vui của sự sống như thuở
nào: “Đồng Nai gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về”.

CA DAO DÂN CA SƯU TẦM Ở ĐỒNG NAI (39)

Chim bay về núi Bửu Long
Đó vợ đây chồng ai lại muốn xa
Sự này cũng bởi mẹ cha
Cho nên đũa ngọc mới xa mâm vàng.

Nước Đồng Nai sóng dồi lên xuống
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Tài liệu điền dã ở Đồng Nai chưa phân tích, đối chứng, có sử dụng tài liệu của Hoàng Thơ.

Cửa Đồng Môn mây cuốn cánh buồm xuôi
Bậu với qua hai mặt một lời
Trên có trời, dưới có đất
Nguyện sông cạn non dời cũng chẳng xa.

Cách bấy lâu nay mới gặp lại mình
Khác chi vạn thọ gặp bình nước tiên
Chưa chồng ở vậy cho nguyên
Để qua đưa chiếc thuyền quyên rước về.

Ngó lên Châu Thới có đám mây bạch
Ngó xuống Rạch Cát thấy con cá trạch đỏ đuôi
Nước chảy xuôi con cá đỏ đuôi lội ngược
Anh mãng thương nàng có được hay chăng?

Chợ Biên Hòa đèn mờ đèn tỏ
Anh coi không rõ anh tưởng đèn màu
Rút dao đâm họng máu trào
Để em ở lại kiếm nơi nào hơn anh.

Cha tôi già
Mẹ tôi yếu
Em tôi còn nhỏ xíu
Mắc nợ tứ giăng
Muốn anh trả thế
Sợ anh nói nợ không ăn anh buồn.

Con chim nho nhỏ
Cái lông nó đỏ
Cái mỏ nó vàng
Nó kêu người ở chung làng
Đừng ham lãnh lụa phụ phàng vải bô.
Biên Hòa có bưởi thanh trà
Thủ Đức: nem nướng, Điện Bà: Tây Ninh.

Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về.

Một mai thiếp có xa chàng
Đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin.

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Trái ăn trái bỏ ai trồng cho mày ăn.

Khoai lang nướng là khoai lang bùi
Con gái Phú Hội thơm mùi sầu riêng.

Cúc mọc bờ ao gọi là cúc thủy
Chợ Sài Gòn, Bà Rịa đâu xa
Đi đâu anh cũng ghé lại nhà
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.

Đồng Nai gạo trắng nước trong
Đã đi đến đó lòng không muốn về.

Cọp Biên Hòa, ma Bình Thuận
Gái Đồng Nai, trai Thuận Hóa.

Rừng sâu nước mặn phèn chua
Trăm ngàn cá sấu thi đua vẫy vùng

Biên Hòa bưởi chẳng đắng the
Ăn vào ngọt lịm như chè đậu xanh.

Có bưởi vui cửa vui nhà
Không bưởi như thiếu cành hoa mai vàng
Ăn bưởi thì hãy đến đây
Đến mùa bưởi chín vàng cây trĩu cành
Ngon thơm mít mật, cam sành
Biên Hòa có bưởi trứ danh tiếng đồn.

Trà Phú Hội, nước Mạch Bà
Sầu riêng An Lợi chuối già Long Tân
Cá buôi sò huyết Phước An
Gạo thơm Phước Khánh, tôm càng Tam An.

Biên Hòa xứ bưởi thanh thanh
Có cô bán bưởi xinh xinh hữu tình

Anh đây lên thác xuống ghềnh
Đá mòn sông cạn quyết chung tình với em.

Giấy Tây bán mấy
Mua lấy một tờ
Đề thơ quốc ngữ
Dán lên trái bưởi
Thả xuống giang hà
Cá kêu người nghĩa trong nhà
Xuống sông vớt bưởi lên mà coi thơ.

Có anh thi rớt trở về
Bà con đón hỏi nhiều bề khó khăn
Bưởi kia anh chẳng buồn ăn
Sầu riêng tố nữ anh quăng cùng đường.

Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
Đắng the ngoài vỏ mà lòng ngọt thanh.
Sầu riêng, măng cụt, bưởi thanh
Xoài ngon, mít ngọt, cam chanh đầy vườn.

Thân em như bưởi trắng ròng
Mùi thơm nực mũi mà lòng sạch trong.

Ai đi ngoài bãi ngoài sông
Nhắn cô bán bưởi bán bòng vô đây.

Bông lài, bông lý, bông ngâu
Không bằng bông bưởi thơm lâu dịu dàng.

Đưa em về miễu Bà Cô
Em trả trái bưởi, em bù trái thơm.

Con khôn cha mẹ nào ngăn
Tỉ như trái bưởi ai lăn nó tròn.

Nhà Bè nước chảy phân hai
Lòng Tàu, Soài Rạp, Đồng Nai anh hùng.

Ai ơi, về Đại Phố Châu
Thăm núi Châu Thới qua cầu Đồng Nai.

Khu Đ đi dễ khó về
Lính đi mất mạng quan về mất lon.

Đồng Nai có bốn rồng vàng
Lộc: họa, Lễ: phú, San: đàn, Nghĩa: thi.

Rõ ràng giấy trắng mực đen
Duyên ai phận nấy chớ ghen mà già.

Ngó lên trên xóm đầu cầu

Có cô đươn đệm trên đầu dắt ghim.

Xay lúa giã gạo Đồng Nai
Gạo trắng về ngài tấm cám về tôi.

Rạch Đồng nước chảy
Con cá nhảy, con tôm nhào
Hai đứa mình kết nghĩa
Lẽ nào cha mẹ không thương.

Cô hươu đi chợ Đồng Nai
Bước qua Bến Nghé, còn nhai thịt bò.

Bà Bông ăn ở lùi xùi
Đi đâu cũng có cái gùi sau lưng.

Ba Gioi ăn cá bỏ đầu
Bà Trường thấy vậy xỏ xâu mang về.

Bốn mùa em chẳng phải lo
Gạo Đồng Nai, vải Nghệ Tĩnh em ấm no cả đời.

Hết gạo thì có Đồng Nai
Hết củi thì có Tân Sài chở vô.

Chiều chiều vịt lội cò bay

Ông voi bé mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt gióng cho mày đi buôn
Đi buôn đi bán không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng.

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc léo gập ghình khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học mẹ thi trường đời.

Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt con cá lìm kìm nó cắn con.

Hai tay mở khóa cửa đình
Hạc chầu đủ cặp hai đứa mình lẻ đôi.

Ngó vô tấm kiếng trong đình
Khen ai khéo họa hai đứa mình đứng chung.

Ba năm hạc đáo về đình
Không cho hạc đậu tức mình hạc bay.

Cây đa rụng lá đầy đình
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.

Vô chùa thắp hết lọn nhang
Miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật!
Nguyện cùng trời chùa chật cũng tu.

Tay bưng oản nếp vô chùa
Thắp nhang lạy Phật xin bùa dưỡng thai.

Ngó lên am tự chùa vàng
Tu thời đặng đó, bỏ nàng ai nuôi?.

Miểu linh chẳng dám lại gần
Đứng xa mà khấn thánh thần chứng tri.

Anh về sao đặng mà về
Miểu kia chưa dựng lời thề còn đây.

Phải chi miểu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.

Tôi với mình thề trước miểu ông
Sống nằm một chiếu, chết chung một mồ.

Quyết lòng lập miểu chạm rồng
Đền ơn phụ mẫu ẵm bồng ngày xưa.

Ngó lên trời thấy mây giăng tứ điện

Ngó xuống biển thấy chim liệng cá đua
Anh về lập miểu thờ vua
Lập trang thờ mẹ lập chùa thờ cha.

Đói thì ăn ráy ăn khoai
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.

Gió đưa bụi chuối sau hè
Bụi môn trước cửa ai dè em hư.

Cải lá sen rũ
Cải củ sen chìm
Bao nhiêu quí vật
Đi tìm quí nhơn.

Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve đặng con đò Thủ Thiêm.

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành
Anh ăn anh đổ anh đành bỏ em.

Thế gian nhiều kẻ mơ màng
Thấy viên gạch thắm tưởng vàng mừng reo.

Công em gánh gạch xây tường
Mà em chẳng được thắp hương chùa này.

Nhà anh lợp những mo nang
Nói láo với nàng nhà ngói năm căn.

Phái duyên nhà lá, cột chà là
Hổng duyên nhà ngói đôi ba tòa hổng ham.

Nước trong còn ở trong bình
Trà thơm có đợi chén sành hay không?

Con chim đa đa đậu nhánh đa đa
Em lấy chồng gần đừng lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm ai đỡ bộ kỉ trà ai bưng?.

Thảo nào mèo lại ăn than
Vì chưng chén mỡ nó tràn xuống tro.

Đương khi chồng giận mình đi
Hết khi nóng giận đến khi vui vầy
Nghĩa nhân như chén nước đầy
Bưng đi mà đổ hốt đầy được đâu.

Chồng như anh anh, vợ đặng như nàng
Ví như tô ngọc đôi đũa vàng gác lên.

Sá chi một tộ cháo lòng
Làm cho thiên hạ bỏ chồng theo trai.

Hai tay bưng dĩa bánh bò
Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi.

Dĩa bàn thang bịt vàng đốm chả
Cha mẹ nghèo khoan đã bớ anh.

Qua như dĩa quả tử trên bàn
Để chưng phật thủ vững vàng xem chơi.

Gươm linh súc cán còn trành
Bình hương dầu bể miếng sành còn thơm.

Mịt mù khói tỏa vùa hương
Không ai tin thấu cho tường dạ em.

Ngó vô liễn vũ trong đình
Thấy cây đại thọ thấy bình ông vôi.
Lỡ tay rớt bể bình vôi
Chủ gia bắt được đọa đày xứ xa.
Xứ xa là xứ của người
Biểu tui hớn hở vui cười nỗi chi.

Ông mai ông mối ơi!

Ông xách bầu rượu tới đó
Ông chịu khó ông xách trở về
Tôi còn ở với cha mẹ cho trọn bề hiếu trung.

Tiếc công anh lau nhạo súc bình
Cậy mai tới nói phụ mẫu nhìn bà con.

Rượu nằm trong nhạo chờ nem
Anh nằm phòng vắng chờ em đôi ngày.

Ô hô bình tích bể rồi
Chén chung lỡ bộ anh ngồi không yên.

Nức sôi bớ Bảy súc bình
Bỏ trà liên tử bạn mình uống chơi.

Kiểng xa bồn kiểng lại không xanh
Anh rầu người nghĩa cơm canh bỏ liều.

Tay bưng chậu cúc năm bông
Chờ anh không đặng nên trồng xuống đây.

Kiểng hoang chẳng thấy ai nhìn
Kiểng vào trong chậu người mình đặng bưng.

Bông xứng bông, bình lại xứng bình

Mực tàu xứng bút, hai đứa mình xứng đôi.

Mâm trầu hũ rượu đàng hoàng
Cậy mai đến nói phụ mẫu nàng thì xong.

Xa sông xách nước bằng chình
Sẩy tay rớt xuống gẫm mình vô duyên.

Trái thơm là trái thơm non
Bỏ vô chỉnh mắm ăn ngon hơn dừa.

Câu hò tôi đựng một khạp da bò
Ngủ quên đậy nắp nó bò sạch trơn.

Câu hò tôi đựng một lu
Lum khum nó rớt chổng khu mò hoài.

Một chàng hai thiếp, chắc mình đây xử hiếp tôi rồi
Tối về phòng ai nấy ngủ, gạo hai nồi nấu riêng.

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội nhớ niêu nước chè.

Bậu với qua tình nghĩa mặn nồng
Siêu nước sôi chớ quạt ngọn gió lồng phải che.

Anh ngồi quạt quán Bến Thành
Nghe anh có chốn anh đành quăng om
Anh ngồi quạt quán Bà Hom
Hành khách chẳng có đá om quăng lò.

Bữa mai ăn một bụng cơm no
Em xuống bến đò mua chín cái trách
Em bắt quách lên lò:
Một cái kho ngò,
Hai cái kho củ cải,
Ba cái kho nải chuối xanh,
Bốn cái nấu canh rau má
Năm cái nấu cá chim chim,
Sáu cái kho rim thịt vịt,
Bảy cái nấu thịt con gà,
Tám cái kho cà thù đủ,
Chín cái nấu củ môn tây...
Em theo anh cho đến ngày nay
Công bất thành danh bất toại
Thì chín cái trách này cũng chẳng ra chi.

Tròng trành như nón không quai
Như thuyền không lái như ai không chồng.

Còn duyên nón nụ quai tơ
Hết duyên nón nụ quai dừa cũng không.

Từ ngày tôi ở với cha
Cái nón chín rưỡi, thao ba mươi đồng.
Đến khi tôi về nhà chồng
Cái nón sáu đồng mà buộc quai mo.

Hôm nào em nói mà anh không nghe
Bây giờ xách nón chèo ghe đi tìm.

Thương an hem đưa nón đội đầu
Về nhà m1 hỏi, qua cầu gío bay.

Gàu làng ai nỡ trét chai
Gái chưa chồng để khoe tài ích chi.

Anh về thắt rế kim cang
Vót đôi đũa bếp cưới nàng còn dư.

Tiếc công giã gạo ba trăng
Đũa min chén thịt ngồi ăn không đèn.

Cầm chày mà giã vô nia
Cưới con bá hộ đặng chia gia tài.

Anh về chẻ nứa đan sàng
Bện dây đan võng cho nàng ru con.

Anh về báo nghĩa sanh thành
Chừng nào bóng xế rủ mành sẽ hay.

Tiếc công anh chẻ nứa đan lờ
Để cho con cá vượt bờ nó đi.

Bán buôn thúng lủng, tràng hư
Mãn mùa tính al5i chẳng dư đồng nào.

Vải thưa nhuộm lấy màu đen
Vải thưa mặc vải màu xanh phen màu.

Bậu đừng đỏng đảnh đòi lãnh với lương
Vải bô bậu bận cho thường thì thôi.

Thương lòng đem lụa bán cho
Còn chê lụa mỏng đòi đo thước già.

Chi giàu quần lãnh hoa chanh
Chúng em khốn khổ quấn quanh lụa điều.

Tố so gấm nhiễu không màng
Thương em áo chẹt vá quàng nửa lưng.

Chỉ tơ rối rắm trong cuồn

Rối thì gỡ rối em buồn việc chi?

Tới đây mượn ống quay tơ
Đi ngang qua ngõ rơi thơ cho chàng.

Tiếc công se sợi chỉ mành
Nối ba lần chẳng đặng, bất thành tại em.

Áo đen năm nút con rồng
Ở xa con phụng lại gần con qui.

Thương em thuở áo mới may
Bây giờ áo đã thay tay, vá quàng.

Thế gian còn dại chưa khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.

Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi sương sa lạnh lùng
Cơn lạnh còn có cơn nồng
Cơn đắp áo ngắn cơn chung áo dài.
Hay là chàng đã nghe ai
Áo ngắn klhông đắp, áo dài không chung.

Trời mưa xăn ống cao quần
Hỡi cô bán thuốc nhà gần hay xa?

Thôi thôi quần lãnh xuống màu
Dây lưng mua chịu khoe giàu với ai.

Ra về không lẽ về luôn
Để khăn xéo lại lệ tuôn em chùi.

Vì ai nước mắt sụt sùi
Khăn lau không ráo, vạt áo chùi không khô.

Khăn vuông bốn chéo cột chùm
Miệng mời người nghĩa hò dùm ít câu.

Khăn xanh có ví hai đầu
Nửa thương cha mẹ, nửa sầu căn duyên.

Nghiêng mình nằm xuống nệm loan
Ngủ quên một giấc bạn vàng có đôi.

Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
Bỏ đôi chiếu nát bỏ mình quạnh hiu.

Dầu ngồi cửa sổ chạm rồng
Chăn loan gối phụng không chồng cũng hư.

Rượu ngon chẳng luận ve sành

Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

Dang tay đánh thiếp sao đành
Tấm rách ai vá, tấm lành ai may?

Sáng mai đi chợ Biên Hoà
Mua một vuông vải ta
Đem về cho con Hai nó cắt
Con Ba nó may
Con Tư nó đột
Con Năm nó viền
Con Sáu đơm nút
Con Bảy vắt khuy
Anh bước cẳng ra đi
Con Tám níu, con Chín trì
Ớ Mười ơi! Sao em để vậy còn gì áo anh?

Em đươngg dệt chiếu hồi văn
Nghe anh có vợ em quăng con chuồi.

Giường lèo mà trải chiếi mây
Làm trai hai vợ như dây buộc mình.

Chiếu bông mà trải góc đền
Muốn vô làm bé biết có bền hay không.

Buồn ngủ mà gặp chiếu manh
Vừa khi chồng bỏ gặp anh giữa đường.

Vai mang chiếu rách tay xách cổ quai chèo
Bởi thương con nhớ vợ vận nghèo mới đi.

Thử chuông cho biết chuông ngân
Thử bạn đôi lần cho biết dại khôn.

Con gái mới về nhà chồng
Nấu cơm nồi đồng trên sống dưới khê.

Mâm thau chùi sáng để dưới ván thấy hình
Cháo đậu xanh kia, đường thẻ nọ nhớ mình quên ăn.

Không thương chuổi hột kiềng vàng
Mà thương chiếc áo vá quàng năm thân.

Má ơi con má hư rồi
Cái tram cũng bán vàng đôi cũng cầm.

Nàng dâu để chế mẹ chồng
Đôi bông hạt lựu đôi đồng sáng trưng.

Mình về đường ấy hôm nay
Giường kia chiếu nọ hôm mai ai nằm?

Đắng cay ta phải chung phần
Nó chưa giày dép em cần làm chi.

Bánh tét nhiều đậu thì ngon
Cha mẹ chuốt ngọt thì con đắt chồng.

Có võng mà chẳng có đòn
Có chồng mà chẳng có con để bồng.

Anh về để quạt lại đây
Mở ra xếp lại cho khuay cơn buồn.

Cầm lược lại nhớ dến gương
Cầm khăn khăn nhớ túi đi đường nhớ anh.

Thắp nhang cho sáng bàn thờ
Kẻo cha mẹ quở không nhờ rể xa.

Con cua không sợ anh sợ con còng
Dao phay không sợ, sợ con gái hai lòng phụ anh.

Ghe anh mỏng ván bóng láng nhẹ chèo
Xin anh bớt ngọn xả lèo chờ em.

Trồng tre, tre trổ cán dù

Tre lên mấy mắt anh thù mấy năm.

Ngó lên con ác lăng xăng
Có anh bối rối như giàn cối xay.

Rương xe chìa khóa em cầm
Giang sơn em gánh vác nợ nần em lo.

Rồng chầu ngoài Huế
Ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người xa xứ lạc loài đến đây
Tới đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây mới về.

Ngó lên Bình điện thấy miệng em cười
Tơ duyên muốn kết sợ người đã có đôi.

Kiếp phu đổ lắm máu đào,
Máu loang mặt đất máu trào mủ cây,
Trần gian địa ngục là đây,
Đồn điền Đất Đỏ, nơi Tây giết người.

Sợi tóc chủ chẻ làm đôi
Bày trăm thứ tội để lôi ra hành.

Cao su khổ lắm ai ơi
Dân phu thí xác cả ngày ngoài lô,
Còng lưng cạo mủ cơ hồ,
Tấm thân trâu ngựa, tội tù khổ sai.

Cao su khổ lắm ai ơi
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than,
Xu muốn đánh, xu càn, xu đánh,
Xếp muốn giam, xếp bắt xếp giam,
Người ta quá loại thú cầm,
Chủ Tây thật quá ác cầm nào sai.

Cao su vốn thật lạc loài
Mạng phu thật rẻ như bèo đâu ngoa.

Vợ mình là thật vợ mình
Xu, xếp muốn lấy mặc tình chẳng kiêng.

Đường về Đất Đỏ miền Đồng,
Cao su bao lá hận lòng bấy nhiêu.

Ai đợi với em cùng
Em vào lấy áo gọi chồng em đi.
Ra khu độc lập vậy thì
Cùng nhau tranh đấu tội gì ở đây.
Ở đây làm mọi cho Tây

Tây đánh, Tây đập, Tây rầy, Tây la.
Trăm bề cay đắng xót xa
Chúng bắt, chúng đánh, chúng tra, chúng hành.
Đi làm có lính theo canh
Tối về chúng nhốt xung quanh hàng rào.
Con đường kháng chiến đẹp sao
Tòng quân giết giặc xiết bao ân tình.

Khoai lang một vó hai đầu
Nửa thương anh trung đội trưởng nửa sầu anh chính trị viên.

Tiếng anh lớn tuổi mà khờ
Lưng em không dựa mà dựa bờ cỏ may.

Ngã ba sóng vỗ ào ào
Sao anh không nhớ ngày nào có em.

Ngày nào em nhắn xuống nhắn lên
Bây giờ anh đứng một bên em cũng không chào.

Xóm trên bủa lưới xóm dưới giăng câu
Anh thương em nuốt thảm ôm sầu
Cơm ăn chẳng đặng ăn trầu giải khuây.

Xôn xao ghe rỗi chín chèo
Anh mê cờ bạc chín chèo còn ba.

Đường dài ngựa chạy cát bay
Nghĩa nhơn thăm thẳm mỗi ngày mỗi xa.

Đôi ta như khóa với chìa
Chẳng xa nhau mới lịch, chẳng lìa mới nên.

Phụng hoàng ngậm bức thư đêm
Giật mình thức dậy mà xem thư này.
Thư này em đã từng xem
Trai như anh thờ chúa, gái như em thờ chồng.

Ngó lên đồng cát vun giồng
Vỗ vai em (anh hỏi) có chồng hay chưa?
Có chồng về đất Tân Ninh (Tân Bản)
Giếng sâu mười lăm sải thất kinh ông bà.

Đố ai con rết mấy chân
Cầu Ô mấy nhịp, chợ Dinh mấy người
Mấy người bán áo con trai
Chợ trong bán chỉ, chợ ngoài bán kim.

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai.
Áo vá vai vợ ai không biết
Áo vá quàng quyết chí vợ anh.

Vợ anh ba con anh còn để bỏ
Huống chi nàng ngọn cỏ phất phơ.

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Băn khoăn nhớ bạn chín chiều ruột đau.

Chiều chiều vịt lội (én liệng) cò bay
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng hứt một sợi mây
Đem về thắt gióng cho nàng đi nàng đi buôn
Đi buôn biết lỗ biết lời
Đi ra cho thấy mặt trời, mặt trăng.

Ở trên chữ tứ
Bện dưới chữ ư
Anh thương em thủng thỉnh em sẽ ừ
Chứ đừng hấp tấp cha mẹ từ không nên

Đường dài ngựa chạy vòng cung
Anh gá tiếng cùng bậu chớ nghe ai
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