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1. Khái quát về Cù lao Giêng  

Cù Lao Giêng là một cù lao nằm giữa sông Tiền, trong vùng hạ lưu của sông 

Mékông. Cù Lao này có nhiều tên gọi với hàng chục cách nói, cách viết. Tên gọi 

nào cũng có sự tích riêng của nó. Chẳng hạn như: Cù lao Đầu Nước, Dinh Châu 

hay Diên, Riêng, Den, Ven… Người Khmer thường gọi là vùng đất này là Koh 

Teng. Việc giải thích tên gọi của vùng đất này có nhiều giả thuyết khác nhau như 

sau:  

Sách “Gia Định thành thông chí” gọi đất này là Dinh Châu bởi dáng dấp 

giống như Doanh Châu, một trong ba đảo thần tiên ở hạ giới (Bồng Lai, Phương 

Trượng, Doanh Châu). Bên cạnh đó, trong tác phẩm “Hoàng Việt Nhất Thống Dư 

Địa chí” tác giả Lê Quang Định đã khái quát về Doanh Châu như sau: “phía bắc 

của núi có còn dài, tục gọi là cù lao Doanh, phía Bắc của Cù lao Doanh lại có thêm 

một cồn nữa gọi là cù lao Trâu, ở đó đều có dân cư và ruộng vườn”.  

Riêng sách “Đại Nam nhất thống chí” quyển 5, trang 214, ghi nhận: “Doanh 

Châu: tục gọi cù lao Diên, ở thượng lưu song Tiền Giang, trước kia thuộc đạo Tân 

Châu, có các thôn Toàn Đức, Đông Mĩ, Hưng Mĩ, Tân Phúc. Từ đây sang phía bắc, 

tre rừng xanh tốt cao lớn, gốc rễ chằng chịt, cành lá um tùm, hồ chằm có nhiều tôm 

cá, dân làm nghề hàng đoàn hàng lũ, rạch bùn rễ cỏ bắt cá, đem về ướp mắm hoặc 

phơi khô, rồi đan tre đóng bè đem bán đem bán các nơi, mối lợi rất lớn”.  

 Còn gọi là Cù lao Giêng là vì: Dọc sông Cửu Long có nhiều cồn bãi, nhiều cù 

lao trong đó Cù Lao Giêng là nơi được hình thành trước tiên nên gọi “Giêng” (tính 

theo luật tháng giêng là tháng đầu tiên theo cách tính đơn giản của người xưa). 
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Bên cạnh đó, gọi là Cù lao Riêng là do truyền thuyết: Cụ Ba Do miêu duệ của 

Thư Ngọc Hầu (phủ thờ ở Bình Phước Xuân) quả quyết rằng, hồi nhỏ, ông và cha 

của cụ thường dạy nói là Cù Lao Riêng, phải đánh lưỡi làm biếng đánh lưỡi thì 

thành Cù Lao Diên y như nói đớt. Cụ nhắc lại giải thích của người xưa “Riêng” là 

riêng rẽ hồi trước ai cũng sống ở đất liền không bị cách trở bởi sông nước chỉ có 

gia đình mình vì cần diệt cọp để trả thù cho anh cả và cũng để tránh chuyện có 

huông sau này cho con cháu, nên gia đình mới dời dọn sang đây – lúc bấy giờ cù 

lao này chưa có tên vì hầu như chưa có ai đến ở – coi như ra riêng, sống riêng. Vì 

vậy, trước hết nó có tên là Cù Lao Riêng. 

Cù Lao là một bãi đất bồi rất tốt, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, 

trồng trọt, nhất là các loại cây ăn trái. Theo sách “Gia Định Thành Thông Chí” thì 

“Cù lao Giêng (chữ Hán là Doanh Châu) gồm 4 thôn (Toàn Đức, Mỹ Hưng, Toàn 

Đức Đông, Phú Hưng)”1. Ngày nay, Cù lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang, gồm 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân; Dài 15km, rộng 7km, diện 

tích tự nhiên 66km2. Hướng Đông Bắc bên kia bờ sông tiền là tỉnh Đồng Tháp, 

hướng Tây Nam đối diện là Thị Trấn Mỹ Luông; cách Long Xuyên khoảng 17 km; 

cách huyện lỵ Chợ Mới khoảng 10km. 

Năm 1867, thực dân Pháp chính thức cai trị An  Giang. Để củng cố bộ máy 

cai trị, bình định, tạo các tiền đề để khai thác sau này, họ bắt đầu xây dựng các 

công trình nhà thờ, trường học, cầu đường, kênh, mương, bệnh viện, trường học, 

v.v.. Khi đó, vùng cù lao Giêng có bến đò lớn, bến xe ngựa. Các chuyến tàu thủy đi 

Nam Vang (Phnom Penh - Campuchia) – Sài Gòn thường ghé cù lao Giêng để đưa 

thư, rước khách. Vì vậy, những thông tin về Cù lao này đầu thế kỉ XX,được người 

Pháp ghi chép lại khá tỉ mỉ.  

2. Tình hình kinh tế - xã hội của Cù lao Giêng đầu thế kỉ XX 

Nông nghiệp và thủ công nghiệp 

Ngày nay, khi tìm hiểu về kinh tế của Cù lao Giêng ta không thể không nhắc 

đến là các làng nghề truyền thống rất nổi tiếng như làng đóng xuồng nghe Mỹ 
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Hiệp, nghề làm tranh kiếng ở Bình Phước Xuân; nghề chuyên canh rau màu ở Tấn 

Mỹ…Tất cả đã và đang tạo thế và lực mới để cù lao Giêng từng ngày, từng giờ 

khoác lên mình một chiếc áo mới rất riêng trên vùng đất có nhiều điều thú vị.  

Quay ngược thời gian, mấy trăm năm về trước, kinh tế của vùng đất này là 

gì? Qua tư liệu của ông Victor Duvernoy ta được biết rằng: nông nghiệp và thủ 

công nghiệp của Cù lao Giêng những năm đầu thế kỉ XX cũng có những điểm đáng 

ghi nhận như sau: 

“Về trồng cây: MÍA: có diện tích trồng mía bao trùm 100 hecta. Người ta gặp mía 

khắp Cù lao Giêng, nơi đất ít ngập bởi các trận lũ lụt định kỳ của sông Mékong. 

Mía được trồng vào cuối  tháng 11 vào thời kỳ nước rút, và chỉ thu hoạch vào 

tháng 8 năm sau; DÂU TẰM:  Có ở ven rạch  Ông Chưởng và vùng Chợ Thủ và 

Cù lao Giêng có vài vườn trồng dâu với diện tích tới hàng 30 hecta; DỆT LỤA : đã 

có công nghiệp dệt lụa ở Cù lao Giêng, Chợ Mới, và trong rạch Ông Chưởng2” 

Theo nhà văn Sơn Nam: vùng trồng dâu nuôi tằm ở Nam bộ có diện tích khá khiêm 

tốn so với Bắc và Trung bộ. Đến năm 1920, tổng số diện tích trồng dâu ở Nam bộ 

là 450 hecta. Vậy mà, Cù lao Giêng lại có 30 hecta đất trồng dâu. Chứng tỏ sinh 

hoạt tầm tang ở đây khá rộn rịp. Chính nền nông nghiệp phát triển trên, đã thúc đẩy 

kinh tế hàng hóa bắt đầu có mặt ở Cù lao Giêng. Điều này được thể hiện qua việc 

buôn bán sầm uất ở: “Chợ Tân Đức (Cù lao Giêng)  của làng Tân Đức  mức quan 

trọng hàng năm 655 đồng (đứng hàng thứ 5 trong 10 chợ của Long Xuyên)”3 

Thông tin liên lạc:  

Như ta đã biết, năm 1883, công ty tàu thủy của Pháp đã đi vào hoạt động 

mạnh ở Châu Đốc và Long Xuyên. Đến năm 1898, tàu đã chạy được 3 tuyến: 

Tuyến Nông Pênh, tuyến Hậu Giang và tuyến miền Tây. Trong đó, “tuyến miền 

Tây: Mỗi tuần 3 chuyến (thứ ba, thứ năm, thứ bảy): Từ Mỹ Tho đi Cái Bè, Vĩnh 

Long, Sa Đéc, Cù lao Giêng (nhằm đưa thư từ cho họ đạo), Châu Đốc, Long 

Xuyên, Lai Vung, Cần Thơ, Trà Ôn, Sóc Trăng”4. Như vậy, đến thời Pháp thuộc, cù 

lao Giêng có bến đò lớn, bến xe ngựa để người dân đi lại, thông thương. Người 

xuống tàu, kẻ lên ngựa, ở chợ Tân Đức buôn bán, khiến cuộc sống của cư dân nơi 

đây thêm phần nhộn nhịp.  
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Lúc bấy giờ không có cầu nối liền cù lao Giêng và cù lao ông Chưởng như 

hiện nay, để thông tin liên lạc được nhanh chóng, người Pháp cho xây dựng 2 cột 

dây thép ở hai bên sông nhằm thiết lập liên lạc giữa cù lao và đất liền. Theo ghi 

nhận thì: “Cù lao Giêng đã có đầy đủ dịch vụ liên lạc với đất liền kể từ 1/8/1909. 

Địa điểm được đặt tại Chợ Tân Đức (Cù lao Giêng). Đó chính là  phòng Giao dịch 

thứ cấp cách 0,200 km”5. Qua sự kiện này, ta thấy được phần nào diện mạo của Cù 

lao Giêng đầu thế kỉ XX. Mặc dù, là một vùng đất tách biệt,  hẻo lánh nhưng đã có 

phương tiện liên lạc với đất liền. Chính nhờ điều này, mà những hoạt động văn 

hóa, xã hội của Cù lao được kết nối với đất liền (thậm chí kết nối với các nước 

khác trên thế giới) như: Những thông tin truyền đạo thiên chúa, hoạt động thiện 

nguyện,…   

Bệnh viện Cù lao Giêng                                                         

Như ta được biết, Dòng Chúa Quan Phòng khi được du nhập vào Cù lao 

Giêng đã tích cực hoạt động thiện nguyện ở địa phương. Họ đã xây dựng cô nhi 

viện, bệnh viện, cứu tế viện, nhà bảo sanh và ký túc xá. Những hoạt đọng công ích 

xã hội này, phần nào làm cho diện mạo xã hội – văn hóa ở Cù lao Giêng những 

năm đầu thế kỉ XX có bước chuyển biến. Trong đó, ta không thể không kể đến 

bệnh viện ở địa phương do các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng chăm sóc. Theo tác 

giả Victor Duvernoy thì: “Ngoài cơ sở từ thiện chính thức, tỉnh còn có một bệnh 

viện thuộc giáo đoàn do các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng chăm sóc và tài trợ bởi 

ngân sách tỉnh. Bệnh viện này giúp đỡ rất nhiều (mang đến nhiều sự giúp đỡ lớn 

lao) cho cư dân Cù lao Giêng và các tổng Định Hòa và Phong Thạnh Thượng ở 

ven sông Tiền và rất xa thủ phủ”6. Như vậy, ta có thể thấy rằng, đối với một vùng 

đất Cù lao khá hẻo lánh vào những năm đầu thế kỉ XX, mà có được bệnh viện để 

chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương thì đây là bước phát triển xã hội 

đáng ghi nhận.   

Chủng viện Cù lao Giêng  

Theo như các tín đồ Thiên chúa giáo, trước năm 1946, tại Cù lao Giêng có 

Chủng viện tọa lạc trên một khuôn viên, dưới quyền cai quản của Giáo phận Tây 
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Đàng Trong. Tuy nhiên, về thời gian và chức năng thì chưa được ghi nhận nhiều. 

Qua tư liệu của Victor Duvernoy, ta được biết thêm thông tin sau: “Năm 1872, hội 

thánh Truyền giáo đã dựng tại Cù lao Giêng một chủng viện, mãi đến năm 1917 

vẫn là chủng viện duy nhất của hội thánh truyền giáo và bao gồm các giảng khóa 

về La Tinh, về triết học và thần học. Hiện nay (1924) nơi đây chỉ là một tiểu chủng 

viên với 84 học sinh học trung học.”7  

 

Hình: Sân trong của Chủng viện ở Cù lao Giêng 

Bên cạnh, chủng viện là cơ sở chính của các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng xứ Cam 

Bốt, thành lập vào tháng giêng năm 1876, khi những nữ tu đầu tiên đến từ Pháp. 

“Các nữ tu bắt đầu lập nhà nuôi trẻ sơ sinh và một nhà nuôi trẻ mồ côi. Từ 1879, 

các chị đã xây dựng một bệnh viện-dưỡng đường cho mọi người tàn tật không 

phân biệt giới tính, sắc tộc và tin ngưởng. Đến 1880 các chị lập tu viện để đào tạo 

nữ tu người bản xứ. Tu viện này được tiếp tế bởi những thiếu nữ thuộc những gia 

đình tốt có đạo trong hội thánh”8. 
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Hình : Những cơ sở của các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng tại Cù lao Giêng : 

vườn hoa và hang đá đức Mẹ (theo sự tích Đức Mẹ hiện trong hang đá ở 

Lourdes bên Pháp) 

Tác giả Victor Duvernoy còn cung cấp nhiều thông tin thú vị về những hoạt 

động của Dòng nữ tu này như sau: “Theo báo cáo của năm 1924 nhà nuôi trẻ mồ 

côi và nuôi trẻ sơ sinh nay có 413 trẻ, nhà dưỡng lão nuôi 70 người nam và 166 

nữ.  Tập tu có 62 người tập tu hay chờ xin vào chủng viện. Trong năm 1922 có 602 

ca sinh con được ghi nhận tại nhà bảo sanh. Tổng số nhân viên của cơ sở, gồm cả 

các bà giáo, cô giáo, thường từ 7 đến 800 người.  

Nhà mồ côi  đúng ra có 3 khu : nhà cứu tế, trường tiểu học và khu những người 

lớn với số người khoảng từ 160 đến 190. Cơ sở dạy những người nữ này một nền 

giáo dục về đời sống thực tiễn. Họ qua tất cả các công việc nhà: nấu ăn, giặt giũ, 

ủi đồ, thêu may..v..v… 

Để giao việc cho những phụ nữ lớn –(những người không có nhiều sức khỏe lao 

động mà làm nhiều công việc khác nhau)- các nữ tu đã mở một xưởng nữ công từ 

thiện nơi những đứa nhỏ làm gần 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày : sáng từ 9g đến 

11g30, chiều từ 2g đến 4g15. Những người này thì dệt lụa, vải kếp, lụa tuýt xo, 



những người kia thì xe sợi len, tháo những sợi lụa hay bông bị rối, những người nọ 

thêu những áo lễ của nhà thờ, những băng đai lễ phục, những khăn choàng có 

diềm (tua viền) hay đường viền cổ áo, sau cùng những người còn lại đóng sách, 

giúp đóng những đôi giày hay lo coi 3 máy đan”9.  

 

Hình : Những cơ sở của các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng ở Cù lao Giêng. 

Việc quay tơ (kéo sợi) và những xưởng máy. 

Tác giả người Pháp này trong địa chí Long Xuyên từng nhận định rằng: 

“Những sản phẩm xuất từ xưởng nữ công từ thiện này được công chúng ưa thích 

nồng nhiệt. Các nữ tu thừa nhận không thể đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng và đã 

từ chối mọi đơn đặt hàng đối với các nhà buôn. Cuối cùng, chúng ta có thể nói 

thêm rằng cơ sở của các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng có vai trò quan trọng trong 

việc đùm bọc những cảnh đời bất hạnh; Đồng thời, nó cũng mở rộng cửa chào đón 

cho những ai muốn đến viếng thăm”. Quả thật, mặt hàng tơ lụa từ xưởng của các 

nữ tu này rất được ưa chuộng và nổi tiếng. Năm 1922, Phủ toàn quyền Đông 

Dương tổ chức triển lãm tại Hà Nội. Chính quyền Châu Đốc đã đưa nhiều sản vật 

địa phương đến tham dự. Trong đó: “Họ đạo Cù lao Giêng gởi triển lãm 10 mặt tơ 
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lụa; xưởng dệt dùng công nhân trẻ mồ côi, do các dì phước chăm sóc, dùng máy 

dệt khá hiện đại, kiểu đang dùng ở trung tâm Lyon bên Pháp”10. Với những hoạt 

động trên của Dòng nữ tu Chúa Quan Phòng như trên đã thể mang tính thực tế và  

nhân văn sâu sắc. Những nữ tu này sống với sứ mạng bác ái, trong tinh thần đơn 

sơ, thánh thiện với những hoạt động thiết thực như giáo dục trẻ em, chăm sóc bệnh 

nhân, giúp đỡ người bất hạnh, tạo công ăn việc làm. Các hoạt động Thiện nguyện 

của Dòng nữ tu này đến ngày nay vẫn còn mang giá trị giáo dục cao về lối sống 

“tốt đời đẹp đạo” đối với cư dân bản địa.    

Qua việc tìm hiểu kinh tế - xã hội ở Cù lao Giêng vào đầu thế kỉ XX, ta nhận thấy 

rằng: Phần lớn cư dân ở địa phương này đều theo đạo Công giáo. Đó là lý do, nơi 

đây đến ngày ngay còn lưu giữ rất nhiều công trình kiến trúc cổ của tôn giáo này. 

Cau hỏi được đặt ra là: Vì sao ngay từ đầu thế kỉ XX, cù lao này đã có đông đảo tín 

đồ Công giáo sinh sống? Câu trả lời được ông Victor Duvernoy khẳng định như 

sau: “Cho đến hậu bán thế kỷ XVIII lịch sử dường như không có ghi chép về đạo 

Công giáo tại Long Xuyên. Thế nhưng, vào thời kỳ này việc bức hại ở An Nam 

(miền Trung) và truy bắt những người theo đạo Thiên Chúa tới tận vùng Nam kỳ 

thấp (miền Hậu giang), những người Công giáo dần dần xa lánh các trung tâm 

đông dân, di chuyển về miền Tây, nơi tận cùng của nhiều con rạch và trong những 

cù lao, họ tìm được nơi ẩn náu chắc chắn hơn, nơi mà họ cũng dể đào thoát khi kẻ 

bức hại tiến gần đến. 

Rất có thể, ngọn rạch Cái Đôi làng An Hòa là nơi có vài gia đình đến lẫn tránh 

để lập nên hạt giống đạo Thiên Chúa của tỉnh; thực vậy, lịch sử cho biết rằng vào 

năm 1778 vào lúc thành lập Mặc Bắc có một người đạo Thiên Chúa ở Cái Đôi đến 

tham dự. Cũng năm 1778, có hai gia đình ở Cái Thia và một gia đình ở Đống Nai 

đến tạo dựng ở Đầu Nước và trở thành những người sáng lập họ đạo Thiên Chúa 

ở Cù lao Giêng”11.  

Như vậy, do chính sách cấm đạo của chính quyền nhà Nguyễn, nên các tín đồ 

đạo Công giáo tìm vùng đất hẻo lánh ở phía Nam để sinh sống và tiếp tục truyền 

đạo. Cù lao Giêng là một lựa chọn lý tưởng vì có nhiều điều kiện phù hợp: giao 

thông thuận lợi liên hệ với Nam Vang, hẻo lánh, khí hậu trong lành,…  Vì vậy, 

                                                           
10 Sơn Nam, Tìm hiểu Hậu Giang và lịch sử đất An Giang, Nxb Trẻ tr.280.  

11 Duvernoy, Victor. Monographie de la province de Longauyên (Cochinchine),tr.63. 



theo quy luật “đất lành chim đậu” – Cù lao Giêng được lớp lớp dân cư đến định cư 

và nhiều nhất là các tín đồ đạo Công giáo. 

3. Kết luận 

Qua tư liệu ghi chép của tác giả Victor Duvernoy về Cù lao Giêng, chúng ta 

phần nào thấy được diện mạo của vùng đất này vào những năm đầu thế kỉ XX. Tuy 

là vùng quê tương đối  hẻo lánh trong  tỉnh An Giang nhưng vẫn có được diện mạo 

kinh tế - xã hội – văn hóa đa dạng. Kinh tế nông nghiệp bản địa được người dân Cù 

lao Giêng định hình ngay từ buổi đầu khai phá. Đặc biệt, dấu ấn người Pháp ở 

vùng đất này khá đậm nét. Họ cho xây dựng  nhiều nhà thờ, trong đó có những nhà 

thờ đạo Thiên chúa rất đẹp, không thua kém các nhà thờ ở thành thị Sài Gòn. Một 

mặt, ta thấy được dấu ấn của kiến trúc văn hóa Pháp tại Cù lao này. Và ngày nay, 

nó đã trở thành điểm tham quan cho du khách muốn tìm hiểu về “đệ nhất Cù lao” 

này. Bên cạnh đó, ta còn thấy được một số nét đẹp văn minh phương Tây được du 

nhập vào địa phương. Đó là những hoạt động thiện nguyện nhiệt tình và có tổ chức 

của nhà thờ, tu viện Thiên chúa giáo đã được chuyển tải đến Cù lao Giêng nói 

riêng và Nam Kỳ nói chung một trong những nét đẹp của văn minh Kitô giáo.  

Tuy nhiên, nếu như lúc mới du nhập, Thiên chúa giáo không quá cứng nhắc 

trong ứng xử với tín ngưỡng và phong tục bản địa, không bị các giáo sĩ thừa sai lợi 

dụng vì chủ nghĩa thực dân, thì vị thế của nó trong đời sống tâm linh và xã hội ở 

Cù lao Giêng nói riêng và Nam bộ nói chung sẽ hơn hẳn những gì nó đang có./.  
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