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VĂN NGHỆ CỦA DÂN THƯƠNG HỒ MIỀN TÂY  

Nguyễn Thanh Lợi 

1. Đời sống sông nước 

Sống trong môi trường sông nước, những cư dân Tây Nam Bộ từ xưa đã 

sớm thích thích nghi với những điều kiện môi sinh ở nơi đây. Sông nước không chỉ 

là những thủy lộ hết sức gắn bó mà còn thể hiện tâm thế ứng xử của những cư dân 

vào buổi đầu vào khai phá Đồng Nai-Gia Định cách nay 300 năm cho đến tận ngày 

nay. Nó gắn kết với họ từ trong ẩm thực, cư trú, đi lại, làm ăn sinh sống, đời sống 

văn hóa mà “lưu ảnh” nhiều nhất là trong văn nghệ dân gian của dân thương hồ. 

Từ giữa thế kỷ 18, các nhà thám hiểm phương Tây như Pierre Poivre đã có 

những ghi chép về Đàng Trong, cho thấy cảnh quan sông nước của Tây Nam 

Bộ:”Trong toàn tỉnh (chỉ Nam bộ) người ta đếm được bảy hoặc tám cửa biển mà 

người ta nói là rất tốt. Hằng năm, có hơn nghìn tàu thuyền cả tất cả các tỉnh xứ 

Đàng Trong đến nơi đây buôn bán...Việc buôn bán bằng đường bộ không thể giao 

thông được vì đường đi xấu và vì các hòn núi cao bao bọc tỉnh này, khiến cho việc 

vận tải không thể thực hiện được”1. 

Lê Quý Đôn cũng khắc họa đặc trưng sông nước nơi đây với lợi thế về giao 

thông thủy:”Đất ấy có nhiều ngòi lạch, đường nước như mắc cửi, không tiện đi bộ. 

Người buôn có chở thuyền lớn thì tất đèo theo xuồng nhỏ để thông đi các kênh. Từ 

cửa biển đến đầu nguồn đi 6,7 ngày”2. 

                                                           
 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Email: ntloitw3@gmail.com 

 

1 Huỳnh Lứa (2000), Góp phần tìm hiểu vùng đất Nam bộ các thế kỷ XVII, XVIII, XIX, Nxb Khoa 

học xã hội, Hà Nội, tr.24.  

2 Lê Quý Đôn (1964), Phủ biên tạp lục, Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Trọng Hân, Nguyễn Ngọc 

Tỉnh dịch; Đào Duy Anh hiệu đính, Nxb Khoa học, Hà Nội, tr.381. 
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Sự thích nghi cao độ trong đời sống thường ngày của dân miền sông nước 

được Trịnh Hoài Đức mô tả:”Sông ngòi nhiều, cho nên những người dân giỏi về 

sông nước không có thuyền chèo thì không thể qua lại được”, “Đất ở Gia Định có 

nhiều sông ngòi, 10 người thì 9 người giỏi lội nước, quen chở thuyền”, “Ở Gia 

Định chỗ nào cũng có thuyền ghe hoặc lấy thuyền làm nhà, hoặc lấy thuyền để đi 

chợ, thăm bà con, chở củi gạo, đi buôn bán lại càng tiện lợi. Thuyền ghe đầy sông, 

đi lại đêm ngày, mũi thuyền đuôi thuyền liền nhau”.1 

 

Cuộc đời thương hồ (ảnh Nguyễn Thanh Lợi) 

 

Chính quyền đã ra những định lệ, quy định việc lưu thông trên sông 

rạch:”Phàm thuyền đi không kể chiều gió dòng nước thuận hay nghịch, hãy đến 

gần nhau cũng đều hô lên “bát” (tục gọi đi sang bên tả mình gọi là “cậy”, đi sang 

bên hữu là “bát”), thì thuyền của ta đi sang bên hữu, thuyền của người kia cũng đi 

về bên hữu, theo thuận mà lái, chèo cho dễ đi mà tránh nhau”.2 Kể cả vấn đề an 

ninh đường thủy cũng sớm được chú ý:”Lại sức cho các hạt rằng, các thuyền lớn 

                                                           
1 Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, Tập trung, Nguyễn Tạo dịch, Nha Văn hóa 

Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xb, Sài Gòn, tr. 52,147,148. 

2 Trịnh Hoài Đức (1972), Sđd, tr.148-149. 
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bé, quan tư sở tại cứ theo chủ thuyền, mà biên lấy quê quán họ tên, tra rõ và khắc 

chữ đóng vào bên trong đầu thuyền, ai trái thì bắt tội, phải làm sổ truyền lưu lại để 

sau tra chiếu”.1 

2. Đời sống văn nghệ dân gian 

Vào thế kỷ 17, khi những lưu dân từ miền ngoài vào khai phá vùng đất Gia 

Định, đã đi theo con Phước Long vào đến khu vực mà sau này gọi là Nhà Bè, một 

cảnh quan bát ngát đã mở ra: 

Nhà Bè nước chảy chia hai 

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. 

                                     (ca dao) 

Ngã ba sông ấy gắn liền với truyền thuyết về việc lập chợ nổi Nhà Bè, ngôi 

chợ nổi sớm nhất trong lịch sử ở đất Gia Định. Sự tích sông Nhà Bè kể rằng, Võ 

Thủ Hoằng (Huồng) vốn làm nghề cho vay cắt cổ, sau phát tâm làm ngôi nhà bè bố 

thí gạo củi và nước ngọt tại ngã ba sông này. Dần dần dân chúng họp chợ thành nơi 

sung mậu. Ngôi chùa Chúc Đảo sau đổi thành Chúc Thọ (chùa Thủ Huồng) nay 

vẫn còn ở cù lao Phố (Biên Hòa) là dấu vết của câu chuyện này:”Đương thuở ấy 

dân cư thưa thớt, ghe đò hẹp nhỏ, hành khách thổi nấu cơm nước rất khổ, vì vậy 

nên người phú hộ ở thôn Tân Chánh là Võ Thủ Hoằng cột tre lại làm bè, trên lợp 

kín, dưới có phòng riêng, sắm đủ nồi bếp củi gạo và đồ hỏa thực để tại nơi ấy, cho 

hành khách dùng mà không bắt phải trả tiền. Kế theo đó người buôn cũng kết bè 

nổi bán thực vật nhiều đến 20-30 chiếc, nhóm thành chợ trên sông, nên gọi xứ ấy 

là Nhà Bè. Sau này đường thủy đường lục đi thông, dân cư trù mật hành khách qua 

                                                           
1 Trịnh Hoài Đức (1972), Sđd, tr.149. 
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lại đều có thuyền riêng, không dùng đến đò đường trường nữa. Sau Tây Sơn vào 

chiếm, Nhà Bè tan nát đến nay cũng không làm lại”1. 

Địa danh Nhà Bè cũng được ghi nhận trong bài vè Các đường lục tỉnh, diễn 

tả những hoạt động giao thương nhộn nhịp lúc bấy giờ: 

Hòn núi Châu Thới cao thay, 

Kiên Dương qua khỏi, xuống ngay Nhà Bè. 

Tiếng đồn các lái Đồng Nai, 

Tháng giêng cưa 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 tựu nơi Nhà Bè. 

Rủ nhau lãnh thẻ chiêu đề, 

Ghe nào bạn nấy ta hè kéo neo2. 

Người dân Nam Bộ ưa thích ca hát dân gian, đặc biệt là đối với cư dân sống 

bằng bằng nghề sông nước rày đây mai đó, những lời ca tiếng hát luôn là những 

hành trang gắn bó với họ trong những chuyến đi buôn gần xa: “Phàm có việc cúng 

tế hay vui mừng đều có tổ chức hát xướng, vui chơi”(Gia Định thành thông chí). 

Cảnh sinh hoạt hò chèo ghe tấp nập trên sông An Thông (kênh Tàu Hủ):”...Dòng 

sông sâu rộng, ghe thuyền đậu dài trên mười dặm, theo hai con nước lên nước 

ròng, ghe thuyền chèo chống ca hát ngày đêm tấp nập...” (Gia Định thành thông 

chí).  

Cổ Gia Định phong cảnh vịnh có những câu thơ là những nét chấm phá hết 

sức kỳ thú về bức tranh sinh hoạt văn nghệ ở Gia Định vào đầu thế kỷ 19: 

                                                           
1 Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, Tập thượng, Sđd, tr.28. 

2 Huỳnh Ngọc Trảng (1998), Vè Nam Bộ, Nxb Đồng Nai, tr.115. 
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Dưới Bến Nghé hát lẳng lơ,  

Giọng con đò, giọng con rỗi, 

Trên tàu voi ca khủng khỉnh,  

Tiếng thằng mục, tiếng thằng nài, 

(.................................) 

Trọ trẹ dưới sông, 

Quân Huế kéo neo hò hụi, (...) 

Bọn quân phường ngồi dưới cội 

Nghe đổ sú hồi khoan hồi nhặt,  

Giọng oan ương hơi thiệt tốn hơi1. 

Đây là hình thức nói thơ quân phường, thường diễn ra ở nơi chợ búa, bến 

sông có những người hành khuất (quân phường), để kể các truyện thơ cùng các 

sinh hoạt hò, hát khác, hay diễn theo nhịp sứa, tức “sanh sứa”(đồ nhịp mà ca), 

dụng cụ là hai cây sênh tiền.                                         

 Trên những dòng sông, kinh rạch ở Nam Bộ ngày xưa đêm đêm không ngớt 

tiếng hò của những người chèo ghe, những khách thương hồ, diễn ra việc giao lưu, 

gặp gỡ, tỏ tình của những đôi trai gái: 

   Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi, 

Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm. 

       (Ca dao) 

         Những ẩn dụ biểu thị cho tình yêu đôi lứa lại mượn hình ảnh của chiếc ghe 

buôn: 

                                          Trách ai nỡ đốn cây bần, 

                                   Chẳng cho ghe cá đậu gần ghe tôm. 

                                                               (Ca dao) 

                                                           
1 Trương Vĩnh Ký (1997), Gia Định phong cảnh vịnh, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, tr.19, 26. 
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         Sự luyến tiếc của cuộc chia phôi: 

                                           Ghe lui khỏi bến còn dầm, 

                                   Người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây? 

                                                                                    (Ca dao) 

Mối tình giữa cô gái chèo đò với khách sang sông là sự dịch chuyển của 

dòng chảy văn học dân gian vùng Thuận-Quảng vào đến tận Bến Nghé, Bến Tranh 

(Tiền Giang), Vàm Nao (An Giang)...Những câu hò huê tình với các chú lái, chú 

mũi từ đất kinh kỳ vào đây: 

Ớ...rồng chầu ngoài Huế, 

Ngựa tế Đồng Nai, 

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài, 

Thương...người xa xứ, lạc loài tới đây. 

Vào đến Sài Gòn thì: 

                                      Bắp non mà nướng lửa lò 

                                 Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm. 

Xuống miệt dưới lại có câu: 

                                       Bắp non mà nướng lửa lò 

                                       Đố ai ve được con đò Vàm Nao1. 

Trong kho tàng diễn xướng dân gian Nam bộ, hò sông nước chiếm một vị trí 

quan trọng với những sáng tạo của cư dân miền sông nước như: hò chèo ghe, hò 

mái đoản, hò mái trường, hò khoan, hò mái ố, hò Đồng Tháp, hò Sông Hậu... 

Điệu hò chèo ghe có thể diễn xướng theo kiểu đối đáp hoặc đơn lẻ, một câu 

hò được cất lên giữa buổi chiều hoàng hôn trên sông nước, nghe sao mà tê tái về 

thân phận của khách thương hồ: 
                                                           
1 Huỳnh Ngọc Trảng (2002), Diễn xướng dân gian Gia Định-Sài Gòn, Trung tâm Văn hóa TP. 

Hồ Chí Minh, tr. 25-26. 
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Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi! 

                        Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê. 

                                    (Ca dao) 

Khác với điệu hò hụi của miền Trung, hò chèo ghe ở Gia Định không nhằm 

giữ nhịp cho động tác chèo, mà chức năng chính của nó là giao đãi tình cảm. Giai 

điệu của nó buông lơi, trải dài trên sông nước, có mùi vị của hát huê tình, phảng 

phất của hát ru: 

-Ớ...ớ...ơ... 

Sông Nhà Bè có cây nằm nước ờ... 

Ớ...Sông Bao Ngược sóng bủa lao xao...ơ 

Ớ...Gặp anh đây sao em không hỏi, không chào...hay là em có 

ờ...chốn nào phụ...anh? 

-Ngó lên bờ bên đây thấy cây nằm nước xanh xanh 

Giữa sông có sóng dợn bao quanh cửa vàm 

Gặp anh đây khác tổng lạ làng 

Thấy thì thấy mặt, biết đàng nào phân1. 

Trên những con đường thủy quan trọng kết nối giữa Tây Nam Bộ với Sài 

Gòn như kênh Ruột Ngựa, kênh Vũng Gù, kênh Lợi Tế, Cần Giuộc, Cần Đước, Gò 

Công, Chợ Gạo, Bình Đại... hò chèo ghe phát triển mạnh. Các bến thuyền, giáp 

nước, ngã ba sông biến thành tụ điểm của hò chèo ghe. Ở một số địa phương, 

những người chèo xuồng chở lúa gạo, lá dừa nước, củi cũng thường lấy giọng hò 

cấy để hò trên sông rạch. Bến Tre lại có điệu hò riêng (hò hố khoan, hò hơ, hò xự 

xang). 

Dân thương hồ buôn bán đường sông liên tỉnh thường lưu truyền bài hò đò 

dọc, kể lại hành trình từ miền Đông, qua Chợ Lớn đến miền Tây. Bài Vè đường 

                                                           
1 Huỳnh Ngọc Trảng (2002), Diễn xướng dân gian Gia Định-Sài Gòn, Sđd, tr. 26-27. 
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sông Lục tỉnh mà nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng cho là biến thể từ hò đò dọc 

của Quảng Nam, dấu ấn của nó đã để lại trong Thơ đi kinh của người dân đảo Phú 

Quý (Bình Thuận) cũng như trong các bài vè đi biển ở miệt biển Kiên Giang: 

     Kể từ Chợ Lớn trở vô, 

Xóm Lá là chợ, Thị Đô là cầu. 

     Đi vô nữa tới xóm Dầu, 

Tới giếng Hàng Xáo đâu đâu cũng nhìn. 

     Đây là Chợ Lớn, chợ Kinh, 

Kìa là huyện cũ, nọ đình Bình Tây. 

    Rạch Lào, Rạch Nhảy là đây, 

Ruột Ngựa, Rạch Bát gió day thổi bền...1. 

Đọc bài Vè thương hồ ta thấy các mặt hàng kinh doanh ngày xưa khá phong 

phú, từ những mặt hàng bình dân cho đến cao cấp, qua đó phản ánh nhu cầu tiêu 

dùng khá đa dạng của cư dân miền sông nước cũng như khả năng đáp ứng của giới 

thương buôn: 

...Ngũ vị đồ tán, bất trúc, 

Lu gian, lòng chè, lòng chén, lòng chuông. 

Tộ gấm bông cúc, chuồn chuồn chén Tây 

Xà hai chưn tượng quai dây...2. 

Hình ảnh những chiếc ghe thương hồ hồi cuối thế kỷ 19 đi buôn bán cá trên 

khắp các ngã đường sông rạch đã trở nên quen thuộc. Đó là các ghe cá đồng, cá 

nước ngọt, thường gọi là “ghe rổi”. Chở cá từ các sông Sở Thượng, Sở Hạ, Châu 

Đốc, Ba Nam... xuôi sông Tiền về Sài Gòn-Chợ Lớn, được ghi lại trong bài Vè lái 

rổi: 
                                                           
1 Huỳnh Ngọc Trảng (1998), Ca dao-dân ca Nam Kỳ Lục tỉnh, Nxb Đồng Nai, tr.29. 

 

2 Huỳnh Ngọc Trảng (1998), Vè Nam Bộ, Sđd, tr.118. 
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...Tai vẳng nghe Vàm Thượng 

Rằng bán châu lộ lưu lai 

Ghe cá ta mướn bạn các trai 

Lên các sở chở chơi ngang ngửa...1. 

Ngày xưa, những ghe chài mũi đỏ với sức chở hàng chục tấn luôn có mặt 

thường xuyên ở các chợ đầu mối như Sa Đéc, Cao Lãnh, Doi Me, Đất Sét, Cái Tàu 

Thượng, Cái Tàu Hạ, Lấp Vò...trên “con đường lúa gạo” từ miền Tây về Chợ Lớn 

rồi xuất khẩu sang các nước, để thu mua lúa gạo: 

Chợ Lấp Vò, chợ Lấp Vò 

Cảnh tình nhà đủ lại người no 

Dọc ngang phố cất ngay từ vạt 

Qua lại buồm giương thẳng cánh cò 

Gió thổi đàn đồng hơi rỉ rải 

Nước lửa khúc vịnh uốn quanh co 

Cho hay mỗi thú đều theo thú 

Thanh lịch sao bằng thú vị nho!2 

Kênh Nước Mặn là ranh giới của hai xã cù lao Long Hựu Đông và Long 

Hựu Tây (huyện Cần Đước, Long An), cách Sài Gòn khoảng 40 cây số. Con kênh 

dài chưa đầy hai cây số, nối liền sông Vàm Cỏ ở khúc Bao Ngược và sông Cần 

Giuộc, còn gọi là sông Rạch Cát, được xem là “yết hầu” trên tuyến đường thủy Sài 

Gòn-Chợ Lớn và các tỉnh miền Tây, suốt ngày ghe tàu tấp nập. Do vị trí ở chỗ giáp 

nước, nên ghe tàu qua lại trên kênh Nước Mặn thường đậu lại nơi đây thành dãy 

dài để tranh thủ sửa chữa nhỏ, mua báo trao đổi lúa gạo, lâm thổ sản và nghỉ ngơi. 

Chợ Kênh được xem là trung tâm mua bán sầm uất và sung túc hơn cả chợ Cần 
                                                           
1 Ngô Xuân Tư, Lê Kim Hoàng, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Văn Bé (2014), Địa chí tỉnh Đồng 

Tháp, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, tr.443-444. 

2 Ngô Xuân Tư, Lê Kim Hoàng, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Văn Bé (2014), Sđd, tr.448. 
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Giuộc vốn nổi tiếng từ lâu. Nhà thơ Lê Quang Chiểu (1853-1924), nổi tiếng là 

người phong lưu tài tử đã ghi lại cảnh tượng nơi đây: 

Lũ lại đoàn qua thấy bộn bàng 

Vào kênh Nước Mặn nhắm phong quang 

Đầu đường lính giữ đồn nghiêm nhặt 

Cuối nẻo người buôn chợ nhộn nhàng1. 

Nghề thương hồ với những chiếc ghe buôn, không chỉ có mặt nơi những chợ 

nổi mà còn len lỏi đến chốn kinh cùng, từ đầu nguồn đến cuối bãi, nơi giáp nước, 

ngã ba sông, cửa biển...Phương thức sinh hoạt kinh tế đặc trưng của miền sông 

nước đã tạo ra một dấu ấn văn hóa rất độc đáo mà nơi nào có được. Vất vả nơi 

cuộc mưu sinh là thế nhưng cũng không kém niềm tự hào: 

Phong Điền chợ nổi trên sông 

Bồng bềnh mặt nước chợ đông sớm chiều. 

                      (ca dao) 

 

  Chợ nổi Phong Điền (ảnh Nguyễn Thanh Lợi) 

 

                                                           
1 Lưu Trường Phong (1994), Kênh Nước Mặn: nơi gặp gỡ của khách thương hồ...Báo Tuổi trẻ 

chủ nhật, ngày 25/9, tr.34. 
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Buôn bán đường sông càng nhiều vất vả, truân chuyên, vì cuộc sống mà phải 

rày đây mai đó, chịu cảnh đời nổi trôi: 

Chèo ghe đi bán cá vồ 

Nước chảy ồ ồ chẳng thấy ai mua. 

                                     (Ca dao) 

Có khi đó là cảnh nghèo khó nên phải quyết chí ra đi để mong đổi đời bằng 

nghề buôn bán trên sông: 

Anh đi ghe rổi1 chín chèo 

Bởi anh thua bạc chín chèo còn ba. 

                                     (Ca dao) 

Ghe thương hồ thường dừng lại mua bán nơi giáp nước, chỗ gặp nhau của 

hai dòng nước, như các giáp nước Cái Nước (Cà Mau), Ba Cụm (huyện Bến Lức, 

Long An), Giáp Nước (An Giang), Nha Mân (Đồng Tháp)... Như chợ Ba Cụm chỉ 

là một ngôi chợ thuộc hạng trung bình trên tuyến đường sông đi về Bến Nghé vào 

đầu thế kỷ XIX, được ghi trong Gia Định thành thông chí mà vẫn buôn bán tấp 

nập:”Chợ đông từ đầu canh tư (lúc trời chưa sáng) phải dùng đèn, đuốc để soi 

đường. Việc mua bán diễn ra cho đến chiều tối mới tan”. Cũng chính ở ngôi chợ 

Ba Cây Da (Ba Cụm) này nổi tiếng với “bối” (cướp) trên sông. 

 Khách thương hồ khi dừng chân ở các bến sông, đầu vàm để ăn uống, nghỉ 

ngơi. Những chiếc xuồng bán vàm rao bán chè, cháo, xôi, bánh, trái cây...và cả nụ 

cười duyên dáng, những câu hò gợi tình của các cô gái miền sông nước Cửu Long: 

                                 Hò ơ! Trời đêm đom đóm lập lòe. 

Sao anh không bắt lại về tay không. 

Câu hò của cô gái bán vàm đã gây hứng thú cho chàng trai thương hồ sông 

nước, chàng đáp lại cũng không kém phần tình cảm: 

                                                           
1 Ghe buôn bán cá. 



12 
 

Hò ơ! Đêm đêm đom đóm sáng ngời. 

Anh mong sao rụng, mong trời tối thui 

Để anh bắt đom đóm về nuôi. 

Cho đời anh sáng cho đời anh vui1. 

Ở Cà Mau, các chợ nổi ở vùng cuối đất, các mặt hàng nông sản được các 

thương lái chở về các vùng quê sâu Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi, Cái Nước, 

Thới Bình, Rạch Tàu... Thỉnh thoảng có vài ghe bán chiếu rong. Chiếu Tân Thành 

nhiều màu sắc, đẹp, bền, nổi tiếng như bài vọng cổ danh tiếng Tình anh bán chiếu 

của soạn giả Viễn Châu qua giọng ca điêu luyện của nghệ sĩ Út Trà Ôn. Và những 

ghe thương hồ luôn lấy bài vọng cổ đó để giao đãi nhau giữa những bạn ghe 

thương hồ. 

Có những câu tỏ tình thật dễ thương của chàng trai thương hồ:  

Anh đi lục tỉnh giáp vòng, 

Đến đây trời khiến đem lòng thương em.  

                                                 (Ca dao) 

Và cũng có những lời tác hợp táo bạo của cô gái miền Tây: 

Đến đây thì ở lại đây, 

Chừng nào bén rễ xanh cây hãy về.   

                                               (Ca dao) 

Đã có nhiều chàng trai cô gái nên duyên chồng vợ nhờ những cuộc trao 

duyên nơi chợ nổi thông qua những câu hát huê tình của miền sông nước: 

          Sông dài nước chảy sóng reo 

Thương em chẳng nệ mái chèo ngược xuôi. 

                                                                 (Ca dao) 

                                                           
1 Mặc Nhân (2009), Cầu Rạch Miễu qua bề dày lịch sử, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, tr.145-146. 
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Các ghe mua lúa với cảnh thanh niên trai tráng vác lúa lên xuống ghe của 

nghề “đi bạn”, cuộc đời cực nhọc như tấm “đòn dài” gập ghềnh nối chiếc ghe với 

bờ để chịu sự an ủi của cô gái: 

Anh ơi, anh đừng ham đi bạn ghe chài, 

   Cột buồm cao, bao lúa nặng, tấm đòn dài khó đi.  

                                                            (Ca dao) 

Dù cố gắng bươn chải đến mấy với cuộc sống nổi trôi trên sông nước nhưng 

cũng không khỏi có những giây phút chạnh lòng khi nghĩ về quê hương, về mái ấm 

gia đình: 

Ngồi trên mui ghe chài lớn, 

Cầm lái về kinh xáng Thới Lai. 

Nhìn thấy khói đốt đồng mù mịt lên khơi, 

Bây giờ anh mới biết chán đời đi ghe. 

Con gà nó gáy te te, 

Phải chăng nó kêu người lưu lạc trở về rừng xanh? 

Em ơi, chờ cho ghe lúa tới chành, 

          Anh biểu thằng cha tài phú1 tính sổ đề anh dứt nợ ghe chài.  

                                                                                      (Ca dao) 

Chàng trai thương hồ với những chuyến buôn rày đây mai đó, nhưng vẫn dạt 

dào tình cảm, gửi gắm tâm sự với người mình thương: 

                               Chèo ghe mái nổi, mái chìm, 

                       Lòng anh thương bậu nên tìm tới đây 

                               Tới đây lạ xứ, sở lạ làng 

                      Ai anh cũng lạ, chỉ mình nàng quen. 

                                                                      (Ca dao) 

                                                           
1 Tài phú (đại phu): kế toán. 
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Cô gái quê vẫn luôn trông ngóng, một dạ thủy chung và khẳng định rõ tình 

cảm của mình, dù người thương có phiêu bạt hải hồ: 

Anh có thương em thì thương cho trót, 

Có trục trặc thì trục trặc cho luôn, 

Đừng làm theo thói ghe buôn, 

Nay về, mai ở cho buồn dạ em. 

                                        (Ca dao) 

3. Kết luận 

Dân thương hồ Tây Nam Bộ trong quá trình mưu sinh trên địa bàn sông 

nước với cuộc sống nơi đầu ghềnh cuối bãi đã tạo cho mình một đời sống tinh thần 

phong phú. Đó là những bài ca dao, bài vè, bài dân ca, câu hò, bản vọng cổ... được 

mang theo trong hành trang tinh thần của họ, giúp vượt qua những khó khăn, vất 

vả trong cuộc sống. Và cũng chính những di sản văn hóa quý báu đó đã phản ánh 

rõ nét những hoạt động mua bán trên sông nước, một nghề hết sức đặc trưng ở một 

tiểu vùng văn hóa của đất phương Nam-vùng Tây Nam Bộ. Việc nghiên cứu, sưu 

tầm các loại hình diễn xướng dân gian này là hết sức cần thiết trong việc nhận diện 

đời sống văn nghệ sông nước của cư dân Nam Bộ. 
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Minh. 
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