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MẠC CỬU VỚI CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT 

HÀ TIÊN (TRƯỚC NĂM 1708) 

Nguyễn Thanh Tuyền 

 

Vùng đất Hà Tiên trong lịch sử đã từng là một bộ phận lãnh thổ của 

vương quốc Phù Nam. Khi Phù Nam sụp đổ (đầu thế kỉ VII), Hà Tiên trên danh 

nghĩa thuộc Chân Lạp nhưng thực tế chỉ là đất hoang cả về kinh tế lẫn chủ 

quyền. Từ cuối thế kỉ XVII, trong quá trình di cư vào Nam tìm miền đất mới, 

một bộ phận người Việt đã đến đây, tạo thành cơ sở cư dân ban đầu cho quá 

trình tụ cư và khai phá Hà Tiên về sau. Tuy nhiên, vùng đất này chỉ thực sự 

khởi sắc khi Mạc Cửu đến sinh sống và quyết liệt đẩy mạnh công cuộc khai 

phá trên diện rộng với quy mô lớn, để sau này Hà Tiên trở thành một phần lãnh 

thổ phát triển năng động của quốc gia Đại Việt dưới quyền các chúa Nguyễn. 

Việc tìm hiểu công cuộc khai phá Hà Tiên trong giai đoạn đầu tiên, trước khi 

nó được tích hợp vào quốc gia Đại Việt (năm 1708) do vậy là điều cần thiết để 

nhìn nhận rõ hơn vai trò và công lao của Mạc Cửu đối với sự phát triển của 

vùng đất này cũng như đối với toàn bộ tiến trình mở cõi và định cõi trên vùng 

đất Nam Bộ trong lịch sử Việt Nam thế kỉ XVII – XVIII. 

1. Sơ lược về lí lịch và quá trình định cư tại Hà Tiên của Mạc Cửu (1655 – 

1735) 

 Các thư tịch cổ của Việt Nam đều nhất trí xác nhận Mạc Cửu là người 

Trung Quốc, sống vào cuối thời Minh đầu thời Thanh.  

 Sách Mạc thị gia phả cho biết: “Mạc Thái Công huý Cửu, người Lôi 

Châu, sinh ngày 8 tháng 5 năm Ất Mùi, niên hiệu Vĩnh Lịch nhà Minh năm thứ 

9 (tức năm 1655)”1. 

 Sách Gia Định thành thông chí chép: Mạc Cửu là người “xã Lê Quách, 

huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông nước Đại Minh”2. 

 Còn sách Đại Nam thực lục ghi vắn tắt: “Cửu người Lôi Châu, Quảng 

Đông”3. 

 Đó là về quê quán, quốc tịch của Mạc Cửu trước khi đến Hà Tiên. Sử cũ 

không chép rõ trước khi đến Hà Tiên, Mạc Cửu sinh sống bằng nghề gì. Nhưng 

một ghi chép của Pierre Poivre, người đến Hà Tiên năm 1768, cho biết Mạc 
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Cửu là một thương gia, đã từng đáp thuyền buôn đến các xứ Phi Luật Tân (nay 

là Philippines), Batavia (nay thuộc Indonesia) để buôn bán4. Đây là một ghi 

nhận đáng lưu ý của người đương thời và có cơ sở để tin cậy. Mạc thị gia phả 

không chép trực tiếp nhưng nhắc đến chi tiết sau khi Mạc Cửu đến Chân Lạp, 

được vua Chân Lạp tin dùng và “các việc buôn bán đều uỷ thác cho Mạc Thái 

Công trông coi hết”5. Mạc Cửu phải có ít nhiều kinh nghiệm buôn bán và khả 

năng quản lí thương mại mới được vua Chân Lạp giao trọng trách này. 

 Như vậy, Mạc Cửu vốn là một thương gia, sinh quán ở phủ Lôi Châu, 

tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ông sống trong giai đoạn cuối triều Minh đầu 

triều Thanh, khi đất nước Trung Hoa đang có những biến động chính trị – xã 

hội dữ dội. 

 Khi Mạc Cửu chào đời (năm 1655), về cơ bản triều Minh đã cáo chung 

trên vũ đài chính trị Trung Hoa, triều Thanh đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ 

Trung Quốc. Tuy vậy, các thế lực tàn dư của triều Minh (gọi chung là triều 

Nam Minh) vẫn chiếm cứ một số nơi ở phía nam như Phúc Kiến, Quảng Đông 

để chống lại triều Thanh. Nói Mạc Cửu sinh trưởng trong giai đoạn cuối Minh 

đầu Thanh là vì vậy. 

 Mạc Cửu là người ủng hộ triều Nam Minh. Nhưng do nội bộ thiếu đoàn 

kết, lực lượng bị chia sẻ, cuối cùng triều Nam Minh cũng bị tiêu diệt. Các thế 

lực chống Thanh phục Minh tan tác. Tỉnh Quảng Đông rơi vào tay nhà Thanh. 

Trước tình hình này, để tránh hậu hoạ và không cam chịu sống dưới sự cai 

quản của triều đại ngoại tộc (nhà Thanh do người Mãn lập nên, đối lập với nhà 

Minh do người Hán lập nên), Mạc Cửu đã rời khỏi Trung Quốc, đi xuống 

phương nam và đến Chân Lạp xin cư ngụ.  

 Về thời gian Mạc Cửu đến Chân Lạp, các tài liệu chép không thống 

nhất. Mạc thị gia phả ghi rõ đó là năm Tân Hợi, lúc Mạc Cửu 17 tuổi (tức là 

năm 1671). Còn Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí chép sự kiện 

này vào năm Thanh Khang Hi thứ 19 (tức là năm 1680). Hiện chưa đủ cơ sở tư 

liệu để xác quyết đâu là mốc thời gian chính xác. Có thể tạm xác định, “do 

không phục chính sách buổi đầu của nhà Đại Thanh”, Mạc Cửu đã “để tóc chạy 

sang phương nam”, đến nước Chân Lạp vào thời gian 30 – 20 năm cuối của thế 

kỉ XVII.  

 Tại triều đình Chân Lạp, Mạc Cửu được ưu đãi, được giữ một chức quan 

quản lí thương mại. Một thời gian sau, Mạc Cửu xin vua Chân Lạp chấp thuận 

và phong cho chức Ốc Nha với mục đích, như Mạc Cửu tâu bày rằng “nếu 

được ra Mang Khảm, Thái Công sẽ lo chiêu tập người buôn kẻ bán khắp bốn 

phương, thu lợi cho quốc gia không phải là nhỏ”6.  

                                                 
4 Theo Hãn Nguyên, Hà Tiên, chìa khoá Nam tiến của dân tộc Việt Nam xuống Đồng bằng sông Cửu 

Long, Tập san Sử Địa, số 19 – 20, Nhà sách Khai Trí, 1970, tr. 264. 
5 Mạc thị gia phả, Sđd, tr. 14.  
6 Mạc thị gia phả, Sđd, tr. 15.  
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 Mạc Cửu đến Mang Khảm, đổi tên nơi này thành Hà Tiên. Đến khoảng 

năm 1687 hoặc 1688, quân Xiêm tấn công Chân Lạp, đánh phá Hà Tiên và 

“Mạc Cửu bắt buộc phải theo quân Xiêm đi ở Vạn Tuế Sơn Hải Tân (tức 

Muang Galapurie), một hải cảng ở địa hạt Xiêm La. Nhưng chẳng bao lâu Mạc 

Cửu đã trốn về Long Kì (Lũng Kì) rồi đến khoảng năm 1700 về tới Hà Tiên”7.  

 Việc Mạc Cửu buộc phải rời Hà Tiên sang Xiêm, sau đó trốn khỏi Xiêm 

trở về Lũng Kì rồi về Hà Tiên cũng được Vũ Thế Dinh chép lại khá chi tiết. 

Sau khi từ Xiêm về, Mạc Cửu đã gắn bó suốt phần đời còn lại trên mảnh đất 

này cho đến ngày qua đời (năm 1735).  

 Như vậy, khi đến Chân Lạp, Mạc Cửu sớm nhận thấy Hà Tiên (bấy giờ 

về danh nghĩa thuộc phủ Sài Mạt của Chân Lạp) là nơi có thể dung thân lâu dài 

nên đã tìm cách đến đây định cư. Nhưng chưa được bao lâu thì quân Xiêm kéo 

sang, ông bị bức ép phải sang Xiêm và ở đó hơn 10 năm, đến khoảng năm 1700 

mới có thể trở lại Hà Tiên định cư và dốc sức khai thác vùng đất này. Nói khác 

hơn, Mạc Cửu đến Hà Tiên từ trước năm 1700 nhưng phải từ năm này trở đi, 

ông mới có cơ hội kinh dinh vùng đất này về mọi mặt, đúng như sự thừa nhận 

của Mạc Thiên Tứ, con trai ông, trong Lời tựa sách Hà Tiên thập vịnh (soạn 

năm 1737): “Từ khi cha tôi mở mang tới nay đã được hơn 30 năm”8. 

2. Bước đầu khai phá đất Hà Tiên – diễn trình và thành quả 

Trước khi Mạc Cửu đến, nơi đây đã có một số người Việt, Hoa, Khmer, 

Chà Và sinh sống. Họ kết hợp làm nông với đánh bắt hải sản và buôn bán. Sách 

Gia Định thành thông chí ghi nhận, một trong những lí do Mạc Cửu đến đất 

Mang Khảm là bởi ở đây có lợi thế về buôn bán, dân cư đang tụ họp, có thể tạo 

dựng cơ nghiệp. Tuy nhiên, dân cư ở đây cư trú tự phát là chủ yếu. Họ về danh 

nghĩa là dân cư của phủ Sài Mạt thuộc Chân Lạp nhưng chưa bao giờ được 

chính quyền tổ chức thành các đơn vị tụ cư và hành chính cấp cơ sở.  

Mạc Cửu đến Mang Khảm, với tư cách là quan Ốc Nha của triều đình 

Chân Lạp, ít nhiều có lợi thế để tiến hành các biện pháp cần thiết trong khai 

thác, mở mang vùng đất này. Trước sau, ông đã từng bước tổ chức và triển khai 

công cuộc khai phá Hà Tiên bằng những biện pháp lớn sau đây. 

Thứ nhất, tạo lập gia sản và địa vị bằng cách mở sòng bạc để thu thuế.  

Chính sử nhà Nguyễn cho biết, Mạc Cửu “đến nước Chân Lạp làm chức 

Ốc Nha, thấy phủ Sài Mạt ở nước ấy có nhiều người buôn các nước tụ họp, bèn 

mở sòng gá bạc để thu thuế gọi là hoa chi, lại được hố bạc chôn nên thành 

giàu”9. Thông qua hoạt động này, Mạc Cửu không chỉ làm lợi cho mình, tạo 

lập mối quan hệ với người buôn các nơi đến Hà Tiên, mà còn bước đầu biến Hà 

                                                 
7 Trần Kinh Hoà, Văn hoá Á châu số 7/1958, tr. 33. Dẫn theo Trương Minh Đạt, Công cuộc khai hoá 

Hà Tiên qua các thời kì, Tạp chí Xưa và Nay, số 344, tháng 11/2009, tr. 29. 
8 Dẫn theo Công cuộc khai hoá Hà Tiên qua các thời kì, Tlđd, tr. 28. 
9 Đại Nam thực lục, tập 1, Sđd, tr. 122. 
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Tiên thành nơi tụ họp dân cư, nơi lui tới thường xuyên của, trước hết là những 

người ham mối lợi từ các canh bạc, và những người muốn tìm một nơi để yên 

ổn dung thân trên hành trình li hương lập nghiệp. 

Thứ hai, từng bước chiêu tập dân lưu tán, đưa đến các nơi, lập thành 

thôn xã.  

Bên cạnh số dân cư đang hiện diện và chắc hẳn đã quy tụ thành làng 

xóm cố định ở một vài nơi, đến đây được đưa vào diện cần quản lí về mặt hành 

chính và dân cư, thì những dân xiêu tán người Việt, Hoa,... từ nhiều nơi đổ về 

Hà Tiên đã được Mạc Cửu rộng cửa tiếp nhận. Ông phân chia họ thành dội 

ngũ, đưa đến các nơi để hình thành những thôn xóm mới. Quá trình này được 

các sách xưa chép một cách ngắn gọn: Mạc Cửu “nhân chiêu tập dân xiêu dạt 

đến các nơi Phú Quốc, Cần Bột, Giá Khê, Lũng Kì, Hương Úc, Cà Mau (thuộc 

tỉnh Hà Tiên) lập thành 7 xã thôn. Thấy ở đất ấy tương truyền có người tiên 

thường hay hiện ra ở trên sông nhân thế đặt tên là Hà Tiên”10.  

Qua đoạn sử liệu trên, có thể hiểu, tại những nơi sau này là Phú Quốc, 

Cần Bột,... Mạc Cửu đã đưa dân đến để lập thành 7 xã thôn. Cũng có thể tên 

các xã thôn trùng với những địa danh trên và mỗi địa danh là một xã thôn, 

trong đó có một địa danh bao gồm hai đơn vị xã thôn khác nhau.  

Trong sách Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức đã cung cấp 

những thông tin cần thiết để hiểu thêm về mỗi địa danh (hay mỗi đơn vị 

xã/thôn) này11: 

1. Phú Quốc là đảo ở giữa biển, có nhiều thú rừng, thổ sản, hải sản, 

khoáng sản, ruộng đất thích hợp trồng các thứ lúa lốc, ngô, đỗ, dưa. Trong đảo 

có “cảng Dương ở phía tây nam làm nơi tầu thuyền trú ẩn. Dân biển tụ cư làm 

thành thôn xóm... Khi vua Thế tổ Cao Hoàng đế [vua Gia Long] thua trận chạy 

ra đảo này, nhân dân bản xứ giúp đỡ hết lòng trung thành, như là đi thám báo 

tình hình quân địch và cung ứng vật dụng. Sau khi bình định, triều đình chuẩn 

cho dân đảo này được miễn thuế thân và các dao dịch, đến cả thuyền buôn và 

thuyền đánh cá cũng không phải nộp thuế”. 

2. Cần Bột (Kampot) là cảng ở phía tây, cách trấn lị Hà Tiên 165 dặm 

rưỡi. “Ngày trước là nơi hoang phế, sau có người Kinh đến ở, lập thành thôn 

xóm, hiện nay người Đường, người Cao Miên và người Đồ Bà đến ở đông đúc, 

có phố và chợ nhỏ”. 

3. Rạch Giá/Giá Khê là cảng Kiên Giang cách trấn lị Hà Tiên hơn 193 

dặm về phía đông, “phố chợ đông đúc, thuyền buôn tấp nập”. 

4. Lũng Kì (Réam) là sông ở phía tây trấn lị Hà Tiên. “Khi Mạc Cửu 

mới sang miền Nam làm chức Ốc Nha ở Cao Miên, khai hoang và chiếm cứ 

                                                 
10 Đại Nam thực lục, tập 1, Sđd, tr. 122. 
11 Gia Định thành thông chí, Sđd, tr. 65 – 72. 
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chỗ đất này, chiêu tập người Kinh, người Đường (Trung Quốc), người Cao 

Miên và người Đồ Bà đến ở, lập thành thôn xóm và chợ triền”.  

5. Hương Úc/Vũng Thơm (Kompong Som) là vịnh và hải cảng ở phía 

Tây trấn Hà Tiên, “có người Kinh và người Cao Miên cư trú, lập thành xóm 

chợ”. 

6. Cà Mau là cảng Hào Cơ ở địa giới cực Đông của trấn Hà Tiên, “có 

nhiều ngòi lạch thông với nhau, nguồn lợi không bao giờ dùng hết”. 

Như vậy, các xã thôn đầu tiên đều nằm dọc theo tuyến duyên hải và hải 

đảo thuộc vịnh Thái Lan, kéo dài từ Cà Mau đến Kompong Som và lấy Hà 

Tiên (thị xã Hà Tiên hiện nay) làm trung tâm. Đó là những xã thôn đầu tiên của 

người Việt được thiết lập một cách chính thức ở miền ven biền Tây Nam,đánh 

dấu thời kì tụ cư tự phát đã kết thúc, mở ra thời kì người dân di cư được quản lí 

bởi một đầu mối chung. Đây là một yếu tố giúp quá trình ổn định cư dân, khẩn 

hoang đất đai ở Hà Tiên diễn ra mau lẹ hơn.  

Thứ ba, chú trọng khai hoang, khuyến khích cấy trồng, khai thác biển 

đảo, phát triển thương mại và lấy thương mại làm hoạt động kinh tế quan 

trọng12.  

Về tổ chức khai hoang và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp: gắn liền với tổ 

chức và quản lí xã thôn, Mạc Cửu rất chú ý thúc đẩy các hoạt động khai phá đất 

đai. Pierre Poivre (1719 – 1786), một thương nhân người Pháp sau khi đi thăm 

Hà Tiên (mà ông gọi là Vương quốc Ponthiamas) vào năm 1768 đã kể lại: 

“Một thương gia Trung Hoa làm chủ một chiếc tàu buôn thường lui tới bờ biển 

này, có óc suy tính và trí thông minh truyền thống của dân tộc ông. Ông rất 

đau lòng khi trông thấy những đất đai rộng mênh mông mà còn bỏ hoang, tuy 

đất này phì nhiêu hơn cả những đất khiến quê hương ông trù phú. Ông có ý 

khai hoang. Để thực hiện kế hoạch, ông đi mộ một số nông dân xứ ông và các 

xứ láng giềng, đảm bảo đời sống cho họ, rồi ông bắt đầu ngoại giao khéo léo 

và được sự che chở của các xứ láng giềng hùng mạnh gửi đến giúp ông một đội 

quân mà ông trả lương. 

Trong các cuộc du hành của ông qua các đảo ở Phi Luật Tân và 

Batavia, ông đã học hỏi được ở người Âu châu những gì hay nhất mà theo 

người Trung Hoa là các địa hạt chính trị học, nghệ thuật phòng ngự và tự 

vệ…”13. 

Quá trình khai hoang được tiến hành liên tục, vừa giúp Mạc Cửu mở 

rộng được diện tích lãnh thổ, vừa đem lại nguồn lợi lúa gạo và những hàng hoá 

                                                 
12 Trong phần này, chúng tôi có kế thừa và sử dụng một số nội dung trong luận văn Vai trò của họ Mạc 

đối với vùng đất miền Tây Nam Bộ, Báo cáo thực tập Hà Tiên do nhóm sinh viên Hệ Cử nhân tài năng 

Khoa Lịch sử, Đại học KHXH&NV TPHCM thực hiện, 2016. 
13 Dẫn theo Hãn Nguyên, Hà Tiên, chìa khoá Nam tiến của dân tộc Việt Nam xuống Đồng bằng sông 

Cửu Long, Tlđd, tr. 264. 
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phụ khác để bán. Từ đó, các hoạt động định cư, khẩn hoang đất đai kết hợp với 

sản xuất nông nghiệp cũng dần được đẩy mạnh. 

Hà Tiên là vùng đất có nhiều địa thế thuận lợi cho việc làm ăn và buôn 

bán, nơi tàu thuyền nước ngoài thường qua lại. Ngay từ rất sớm, trong quá trình 

đấu tranh với tự nhiên để mở đất, những lưu dân Việt, Khmer, Hoa,... đã sớm 

thích nghi, khai thác và làm chủ nguồn lợi hết sức phong phú do đất đai, sông, 

đầm, kênh rạch mang lại. Cư dân đã sinh sống bằng nghề truyền thống là trồng 

lúa. Tận dụng điều đó và phát triển từ những cái sẵn có, Mạc Cửu đã khuyến 

khích người dân từ các nơi – cư dân Việt, Hoa – đến định cư, khai phá và canh 

tác trên vùng đất Hà Tiên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đẩy nhanh quá trình 

này. 

Mạc Cửu chia đất cho nông dân, hỗ trợ cho họ nông cụ sản xuất cần để 

khai thác ruộng đất, hỗ trợ ngư cụ cho ngư dân, không thu thuế lâu dài, thu mua 

sản phẩm với giá cao,... Những điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển của 

vùng đất này cả về nông nghiệp, ngư nghiệp và thương nghiệp. “Ông phân 

chia ruộng đất cho những nông dân của ông như là cấp cho, không giữ lại một 

quyền lợi nào cả,... Ông còn cung cấp cho tất cả tá điền của ông những 

phương tiện cần thiết để làm cho đất đai có giá trị ... Rừng đã được đốn hạ có 

kế hoạch, đất đai được mở rộng và gieo hạt lúa; những con kinh đào từ những 

con sông đem nước vào những cánh đồng, và mùa màng dồi dào trước tiên là 

cung cấp cho những người nông dân phương tiện để sống, sau đó là đối tượng 

của một nền thương mại rộng lớn”14. 

Bên cạnh nghề trồng lúa, nông nghiệp Hà Tiên còn phát triển các mảnh 

vườn với đa dạng các loại cây trồng. Công việc trồng vườn với các loại cây ăn 

quả và các loại rau là công việc chủ yếu của nông dân người Hoa và địa bàn tập 

trung chủ yếu là xung quanh trấn lị Hà Tiên. Nếu như thế mạnh của lưu dân 

người Việt và người Khmer là trồng lúa thì thế mạnh của người Hoa chính là 

trồng vườn với các loại cây ăn quả, rau củ, hương liệu và thảo dược,… Hà Tiên 

có loại cau nổi tiếng, tục danh “cau hòn”, trái to và ruột lớn15, là mặt hàng xuất 

khẩu quan trọng sang Nam Hải. Cây tiêu cũng là cây trồng phổ biến. Qau 

nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn, tác giả Nguyễn Đình Đầu nhận thấy: “Cây 

tiêu được trồng nhiều ở huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên, tất cả rộng 284 884 ha, 

trong đó có quan tiêu viên 32 205 ha. Hằng năm, mỗi vườn tiêu phải chịu thuế 

30 cân hồ tiêu”16. Tục ngữ có câu “Gạo Rạch Giá, cá Hà Tiên, tiêu Phú Quốc” 

đã nói lên sự phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng đất này. 

                                                 
14 Emile Gaspardone, Un Chinois des Mers du Sud le Fondateur de Ha Tien (Người Trung Hoa ở biển 

Nam, người sáng lập Hà Tiên), 1952, Tạp chí journal Asiatique. Bản dịch, Trương Minh Đạt hiệu đính, 

tr. 368. 
15 Nguyễn Đình Đầu, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn Hà Tiên (Kiên Giang – Minh Hải), NXB. Thành 

phố Hồ Chí Minh, 1994, tr. 50. 
16 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn Hà Tiên (Kiên Giang – Minh Hải), Sđd, tr. 138. 
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Nhìn chung, Mạc Cửu đã có công đứng ra tổ chức và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho lưu dân đến đây khai phá và phát triển nông nghiệp. Thêm vào 

đó, thông qua sự phát triển thương nghiệp họ Mạc đã đóng vai trò gián tiếp tạo 

ra động lực thúc đẩy các ngành kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng nông 

nghiệp hàng hoá, có tính mở, khác với nền nông nghiệp truyền thống của các 

vùng khác ở nước ta thời kì này.    

Mặc dù vậy, dưới thời Mạc Cửu và cả thời Mạc Thiên Tích về sau, công 

cuộc khai phá, mở mang đất đai nông nghiệp trồng lúa ở Hà Tiên chưa tiến 

triển là bao do môi trường tự nhiên nhiều khó khăn và do trình độ, kĩ thuật khai 

thác đất đai còn bị hạn chế. Một bộ phận lớn cư dân Hà Tiên sống bằng nghề 

buôn bán hoặc sống bằng nghề chài lưới (những người ở phố chợ Hà Tiên và 

cảng Hà Tiên, những người ở phố chợ Rạch Giá và cảng Kiên Giang, những 

người ở cảng Đại Môn thuộc đạo Kiên Giang, ở cảng Đốc Huỳnh, cảng Gành 

Hào, thuộc đạo Long Xuyên, những người ở dọc theo ven biển). Chỉ một bộ 

phận nông dân ở Rạch Giá và Cà Mau là chuyên sống về nghề nông trồng lúa. 

Đến đầu thế kỉ XIX, Trịnh Hoài Đức vẫn còn ghi nhận về trấn Hà Tiên như 

sau: “Trấn Hà Tiên. Tục chuộng phong hoá người Kinh, mà ít người văn học; 

người Kinh người Thổ ở lẫn nhau, chuyên việc buôn bán. Người Trung Quốc, 

người Cao Miên, người Chà Và, đặc biệt nhiều ở theo ven biển. Lợi của đất 

chưa khai khẩn, dân không ai là người bản địa. Cho nên dời chỗ thường xuyên. 

Duy có hai đạo Long Xuyên, Kiên Giang thì có ít nhiều nông dân, hơi biết 

chăm việc căn bản, cho nên các huyện của trấn thường nhờ vào thóc gạo của 

hai đạo ấy”17. 

Về thương nghiệp: Hà Tiên vào thời Mạc Cửu là một mắt xích quan 

trọng ở phía đông vịnh Thái Lan, trên tuyến hàng hải thương mại châu Á qua 

vịnh Thái Lan, men theo bờ Biển Đông Việt Nam lên Quảng Châu, Trung 

Quốc hay Luzon, Philippines.  

Để tiến hành các hoạt động thương nghiệp được thuận lợi cũng như tạo 

điều kiện cho thương nghiệp phát triển, Mạc Cửu đã thi hành nhiều chính sách 

tiến bộ. Lúc đầu đến đây, việc làm đầu tiên trong hoạt động buôn bán của Mạc 

Cửu là đứng ra thu mua trực tiếp các loại hàng hoá lâm, ngư sản trong trấn để 

bán lại cho các thương nhân nước ngoài tại vùng trấn lị Hà Tiên. Dần dần, khi 

việc trao đổi mua bán phát triển, ông cho các thuyền buôn nước ngoài được 

mua bán trực tiếp với các thương nhân tại Hà Tiên, các thủ tục buôn bán nhanh 

gọn, không gây phiền nhiễu cho các thương nhân. Chính sách này đã phát huy 

được tính đúng đắn và ưu điểm khi càng ngày càng có đông thuyền buôn nước 

ngoài đến buôn bán. Thêm vào đó là phong cách làm ăn có uy tín, cởi mở, thân 

thiện của họ Mạc và sản lượng hàng hoá ngày càng nhiều đã khiến hoạt động 

thương mại được mở rộng hơn. Ngoài ra, Mạc Cửu còn cho xây dựng một số 

                                                 
17 Gia Định thành thông chí, Sđd, tr. 151. 
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phố phường ở trị sở Hà Tiên, tạo nên thị trường rộng lớn để thu hút các thương 

nhân đến mua bán. Tại những nơi khác, Mạc Cửu khuyến khích người dân 

nhóm họp, thành lập các chợ búa để tiện buôn bán. Có thể nói, mạng lưới 

thương nghiệp Hà Tiên lúc bấy giờ là một mạng lưới phủ kín toàn vùng từ 

trung tâm trấn lị Hà Tiên trải dài theo các con sông lớn đến từng con rạch nhỏ, 

lan toả khắp vùng. Mạng lưới thương mại nơi đây được hỗ trợ bởi mạng lưới 

sông ngòi dày đặc với phương tiện buôn bán chủ yếu là xuồng ghe. 

Tận dụng việc đã từng tới lui buôn bán ở Đài Loan, Batavia, 

Philippines,… rồi có thời gian nắm việc ngoại thương của Chân Lạp, có nhiều 

cơ hội tiếp xúc với thương nhân nước ngoài, đặc biệt là thương nhân các nước 

phương Tây, khi xây dựng sự nghiệp ở đất Hà Tiên, Mạc Cửu đã thực hiện 

chính sách ngoại thương khôn khéo để thu hút và mở rộng thêm các đối tác làm 

ăn bằng việc chấp nhận các yêu cầu để họ đặt quan hệ buôn bán với Hà Tiên. 

Hệ thống thị trường khá rộng lớn, gồm nhiều nước trong và ngoài khu vực 

Đông Nam Á. Thị trường của Hà Tiên rộng lớn được như vậy là nhờ vai trò 

của họ Mạc trong công cuộc khuyếch trương thương mại, nhờ những quan hệ 

truyền thống của họ Mạc cũng như vị thế đặc biệt của Hà Tiên trong thời kì 

này.  

Thứ tư, bước đầu tạo lập các thiết chế văn hoá để gây dựng phong hoá, 

phát triển đời sống tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng ở Hà Tiên. 

Mạc Cửu và bộ thuộc là người Trung Quốc, đã từng hấp thụ và chịu ảnh 

hưởng sâu sắc của nền văn hoá Trung Hoa lấy Nho giáo làm chuẩn mực để 

hiệu chỉnh mọi mặt của đời sống văn hoá, xã hội. DO đó, khi Mạc Cửu lập 

nghiệp tại Hà Tiên, chữ Hán và các giá trị đạo đức, luân lí cùng phương thức tổ 

chức bộ máy quản lí chính quyền cũng như những lề lối về phép giao tiếp, ứng 

xử theo chuẩn hoặc chịu ảnh hưởng của Nho giáo đều được tiếp tục duy trì. 

Con trai Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ, từ nhỏ đã được giáo dục, rèn cặp theo 

phong cách Nho giáo, Nho học, để rồi khi thành niên, trở thành người làu thông 

kinh sử, giỏi văn chương, về sau là người khai sáng Tao Đàn Chiêu Anh Các, 

góp phần khẳng định truyền thống “văn mạch phương Nam”. 

Tuy nhiên, trong tình hình cụ thể khi ấy, Mạc Cửu không thể độc tôn 

Nho giáo ở vùng đất mới như Hà Tiên và áp đặt cho toàn bộ dân cư vốn chịu 

ảnh hưởng bởi nhiều luồng tư tưởng, tôn giáo khác nhau và có nếp nghĩ cách 

nhìn khoáng đạt, ít chịu gò bò bởi các khuôn phép cứng nhắc. Do vậy, song 

hành với duy trì Nho giáo và các tín ngưỡng, phong tục tập quán của người 

Hoa, ông còn chấp nhận và tạo điều kiện để các cộng đồng cư dân Việt, 

Khmer, Chà Và,... tiếp tục duy trì lối sống và tín ngưỡng, phong tục cổ truyền. 

Ngoài ra, Mạc Cửu đã ra sức xiển dương đạo Phật, một tôn giáo có ảnh hưởng 

sâu đậm trong đời sống của cả người Hoa, Việt, Khmer. Ông đã cho xây dựng 
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một số ngôi chùa sau khi đến Hà Tiên như chùa ở Lũng Kì (nay thuộc 

Campuchia), chùa Tam Bảo18 ở phía sau trị sở Hà Tiên. 

Trong hành trình sinh cơ lập nghiệp tại miền đất mới sau khi rời xa quê 

hương, những lưu dân người Việt, Hoa ngoài cầu mong an cư lạc nghiệp, còn 

có nhu cầu thoả mãn đời sống tâm linh vốn đang có những “chỗ trống” do phải 

tiếp xúc với môi trường văn hoá, xã hội xa lạ với những thứ quen thuộc nơi bản 

quán. Phật giáo là một tôn giáo với quan niệm chúng sinh bình đẳng, với cái 

nhìn vị tha về cuộc sống nhân sinh, với giáo lí không cao siêu, dễ thực hành, 

hướng con người đến thi hành những phạm trù đạo đức và cách ứng xử phải 

đạo để hướng tới cuộc sống vĩnh hằng về sau trên cõi Niết bàn, tất cả đã tạo 

nên niềm an ủi lớn trong cuộc sống trần thế, phù hợp với nhu cầu khoả lấp chỗ 

trống về tâm linh, tín ngưỡng của các lưu dân. Vì thế, một cách rất tự nhiên, họ 

đã tự động đến với Phật giáo, đến với nhà chùa. “Họ cần trước hết là những 

bài học về đức làm người, cụ thể, giàn dị và sinh động chứ không phải là (bởi 

vì cũng khó có thể là) sự nghiền ngẫm thiên kinh vạn quyển với vô số những 

triết lí cao siêu. Và, Phật giáo với đội ngũ các nhà tu hành giàu nhiệt huyết 

nhập thế một cách tích cực đã mau chóng đáp ứng được điều này. Ở đâu có đất 

mới được mở ra là ở đó có chùa mới dựng. Tiếng chuông chùa và tiếng tụng 

kinh chẳng khác gì lời ru êm ái đối với cả một xã hội lầm lũi”19. Mạc Cửu xây 

dựng chùa chiền và xiển dương Phật giáo ở Hà Tiên, do vậy là hoàn toàn phù 

hợp với thực tiễn sinh động và mong muốn của dân chúng trong vùng.  

Những việc làm của Mạc Cửu trong giai đoạn đầu ở Hà Tiên đã khiến 

đời sống văn hoá nơi đây dần khởi sắc, được định hình trên những nét căn bản. 

Đó là một bức tranh văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng có sự hoà đồng, dung hợp 

cao giữa Nho giáo với Phật giáo và các tín ngưỡng dân gian Hoa, Việt, thích 

dụng với thời thế và thể hiện được bản sắc của những lớp người đi khai hoang 

nơi miền đất mới. 

Thứ năm, lấy khu vực Hà Tiên ngày nay làm trung tâm, nơi đầu não kết 

nối và chỉ đạo quá trình khai phá ở những nơi khác.  

Hà Tiên giáp biển, trông ra vịnh Thái Lan, không chịu gió bão thường 

xuyên, có cảng biển thuận lợi cho thuyền buôn tụ họp và thực tế ở thời điểm 

Mạc Cửu mới đặt chân đến, nơi đây đã có dân cư và người buôn tụ tập. Vì vậy, 

chọn đây làm nơi trú đóng lâu dài sẽ có tác động tích cực đến việc xây dựng và 

phát triển cơ nghiệp của Mạc Cửu. Nơi đặt trị sở về sau được Mạc Cửu gọi là 

Phương Thành. 

                                                 
18 “Chùa Tam Bảo ở đằng sau trấn thự. Phật điện sáng sủa, Phật pháp rộng mở, do Thống binh Mạc 

Cửu dựng lúc đầu. Rồi mẹ là Thái phu nhân, tuổi quá 80 nhớ con tự Lôi Châu vượt biển mà đến, ông 

giữ lại để phụng dưỡng. Phu nhân vốn mộ Phật, ngày thường thành kính” (Gia Định thành thông chí, 

Sđd, tr. 201 – 202). 
19 Nguyễn Khắc Thuần, Đại cương lịch sử văn hoá Việt Nam, tập II, NXB. Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr. 

156. 
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Hiện không có đủ cơ sở tư liệu để xác định quá trình hình thành trị sở 

của trấn Hà Tiên dưới thời Mạc Cửu diễn ra cụ thể như thế nào, với những 

công trình, dinh thự nào được xây dựng, nhưng một số thông tin từ các tài liệu 

địa lí địa phương cũng như các kết quả điều tra khảo sát thực địa hiện nay giúp 

chúng ta có thể hình dung về khu vực trung tâm của trấn Hà Tiên cũng như 

những dấu tích mà Mạc Cửu, người khai phá đầu tiên đặt chân lên vùng đất 

này. 

Về vị trí Phương Thành, sách Gia Định thành thông chí ghi: “Trấn thự 

Hà Tiên nằm hướng Kiền (tây bắc) trông ra hướng Tốn (đông nam) lấy núi 

Bình Sơn làm gối, Tô Châu làm tiền án, biển cả Minh Hải làm hào phía nam, 

Đông Hồ làm hào phía trước, ba mặt có lũy đất từ Dương Chử đến cửa hữu 

dài 112 trượng rưỡi, từ cửa hữu đến cửa tả dài 153 trượng rưỡi, từ cửa tả đến 

xưởng thuyền ra Đông Hồ 308 trượng rưỡi, các lũy nầy đều cao 4 thước ta, 

dày 7 thước ta, hào rộng 10 thước ta. Ở giữa làm công thự, vọng cung, lại ở 

trước công thự, hai bên đặt dãy trại quân, trước sân có cầu Bến Đá, phía trái 

có sứ quán, phía phải có công khố. Dinh Hiệp trấn ở chân núi Ngũ Hổ, ngoài 

vọng cung về phía trái có chợ trấn, phía trái công thự có đền Quan Thánh, sau 

thự có chùa Tam Bảo. Bên trái chùa có đền thờ Mạc công. Chợ trấn trông về 

đông là bến hồ, ở đó có trại cá, phía bắc công khố là miếu Hội Đồng, phía bắc 

miếu có xưởng sửa thuyền, chia thành khu ngang dọc, lấy đường lớn làm ranh; 

phía tả miếu Quan Thánh là phố Điếu Kiều, đầu bến có bắc cầu ván thông ra 

biển tiếp với hòn Đại Kim, phía đông phố Điếu Kiều là phố chợ cũ, qua phía 

đông chợ này là phố chợ Tổ Sư, kế nữa là phố lớn, tất cả đều do Mạc Tông gây 

dựng từ trước”20. 

Vào cuối thế kỉ XIX, những dấu tích của trung tâm trấn lị Hà Tiên cũng 

được ghi lại trong Đại Nam nhất thống chí: Núi Ngũ Hổ, nơi đặt dinh thự của 

trấn Hà Tiên nằm cách huyện lị Hà Châu nửa dặm về phía bắc; vai nhô đầu gục 

như con hổ ngồi. Các vị trí có liên quan như đền Quan Thánh nằm bên trái của 

trấn thự hay chùa Tam Bảo và đền Mạc Công nằm ở phía sau của dinh thự đều 

được ghi chép là nằm ở xã Mĩ Đức huyện Hà Châu. Những dấu tích này vẫn 

còn tồn tại ở khu vực thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang21. 

 Qua đó có thể thấy, dù việc xây dựng quy mô lớn trấn lị Hà Tiên được 

Mạc Thiên Tứ tiến hành, nhưng là trên cơ sở địa bàn và phần nào là quy hoạch 

được Mạc Cửu xác định từ trước. Xung quanh trấn sở, vào đầu thời Mạc Cửu, 

có lẽ chợ búa và cư dân đã phân bố khá đông. Từ trấn sở có đường thông đi các 

nơi và thông với biển, không chỉ tiện lợi cho giao thông liên lạc, quản lí dân cư 

và các vùng đất xung quanh, mà còn có lợi thế trong đón nhận hàng hoá, phát 

                                                 
20 Gia Định thành thông chí, Sđd, tr. 200 – 201. 
21 Theo Phan Huy Lê (Chủ nhiệm), Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ, Báo cáo tổng 

quan kết quả nghiên cứu, Hà Nội, tr. 401 – 402. 
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triển giao thương cũng như tiếp đón các đối tác thương mại hoặc lưu dân hay 

đại diện của các thế lực chính trị đến với họ Mạc và Hà Tiên. Nhìn chung, với 

vị trí được Mạc Cửu lựa chọn, trấn lị Hà Tiên đã thâu chứa trong nó các yếu tố 

địa lợi, nhất là trong giao lưu buôn bán, qua đó khẳng định được vị thế của 

trung tâm Hà Tiên và cả vùng đất này dưới quyền họ Mạc trong quan hệ với 

các vùng đất lân cận và với bên ngoài. 

Việc chọn Hà Tiên làm thủ phủ có tác dụng tạo lập một cơ ngơi riêng 

của họ Mạc, tận dụng lợi thế của nơi này trong thu hút dân cư, thương khách 

gần xa để quy tụ những nguồn lợi do mảnh đất này mang lại. Việc làm này đã 

giúp họ Mạc mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các vùng xung quanh, vừa tạo 

điều kiện để mảnh đất Hà Tiên ngày nay được ưu tiên đầu tư, phát triển, thực 

sự trở thành trung tâm kinh tế, hành chính, văn hoá của họ Mạc, lấy đó làm 

trung tâm chỉ đạo toàn bộ công cuộc mở mang vùng đất rộng lớn Mạc Cửu 

đang cai quản.  

Như vậy, dù bước đầu khai thác nhưng các biện pháp Mạc Cửu thực thi 

là khá toàn diện. Đó là tổ chức thôn xóm, quy hoạch dân cư, thiết lập trong 

chừng mực nhất định sự quản lí vùng đất về mặt hành chính. Đó là chú trọng 

chiêu tập dân phiêu tán, lưu tâm vỡ đất khẩn hoang với các động thái khuyến 

khích và thoáng mở. Đó là căn cứ vào vị trí địa lí và nguồn lợi tự nhiên để đồng 

thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, khai thác các nguồn lợi tự nhiên của biển 

đảo và đặc biệt quan tâm phát triển thương mại, khiến Hà Tiên dần trở thành 

một cảng thị quan trọng ở miền Tây Nam Việt Nam đương thời. Đó còn là xây 

dựng một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tạo nên diện mạo văn hoá – xã hội 

sáng sủa cho vùng đất mới. Công cuộc khai phá Hà Tiên với sự tiến hành tổng 

hợp các biện pháp như vậy chứng tỏ tầm nhìn chiến lược, đường hướng hợp lí 

và khả năng quy hoạch, tổ chức xuất sắc của Mạc Cửu trước yêu cầu thực tiễn 

của quá trình khai thác đất đai, lãnh thổ. Nhờ vậy, từ một vùng đất vốn nhiều 

thế kỉ bị bỏ hoang, Hà Tiên được tiếp thêm sinh khí để bừng dậy, dần thay đổi 

về mọi mặt và có dáng vẻ một nơi đô hội ở miền ven biển.  

Tài liệu đương thời của Trung Quốc thời Thanh đã từng nhìn nhận vùng 

đất Hà Tiên dưới sự quản lí của Mạc Cửu như là một quốc gia riêng. Sách Văn 

hiến thông khảo đời Thanh cho biết: “Nước này có nhiều núi cao, địa hạt 

khoảng 100 dặm vuông. Thành và các cung thất làm bằng gỗ không khác 

Trung Quốc mấy. Chỗ vua ở xây bằng gạch ngói. Chế độ trang phục phảng 

phất các vua đời trước, búi tóc, đi võng, chít khăn, đội mũ. Vua mặc áo bào vẽ 

trăn rắn, lưng thắt dải đai, giày dép bằng da. Dân mặc áo vạt cổ rộng. Khi có 

tang thì mặc đồ màu trắng, bình thường thì áo nhiều màu... Họ gặp nhau thì 
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chắp hai tay chào theo lễ. Phong tục nước này ham chuộng thơ văn, trong 

nước có dựng đền thờ Khổng Tử. Vua và dân đều đến lễ...”22.  

Pierre Poivre đã kể lại: “Lãnh thổ của ông (tức Mạc Cửu) trở thành cái 

xứ của những người siêng năng muốn đến đó lập nghiệp. Hải cảng của ông 

được mở rộng cho tất cả các quốc gia. Chẳng bao lâu, rừng hoang được khai 

phá một cách thông minh, đất hoang thành ruộng lúa, kênh rạch đã được đào 

đem nước vào ruộng, mùa màng dồi dào, lúc đầu cung cấp cho dân cày ruộng 

no đủ, về sau là một mối lợi cho thương mại lớn mạnh”23. 

Mấy nét phác hoạ về cuộc sống vật chất, tinh thần của người Hà Tiên 

(qua ghi nhận của Trịnh Hoài Đức đầu thế kỉ XIX): “Tính người khinh bạc phù 

hoa, thích trang sức phong nhã. Đàn ông dùng cái lược nhỏ bới tóc cao rồi sau 

chít khăn, bên cạnh tóc thường dắt cái trâm cong, dùng để vén tóc và gãi đầu. 

Râu thì bôi sáp thơm và vuốt ngang ra như hình hai chữ “nhất” đối với nhau. 

Đàn bà thì mặc áo ngắn, cửa tay hẹp, thích đội khăn bịt đầu màu thiên thanh, 

ngọc lam, cánh chả, cá trắng, đậu xanh, các màu non mà nhạt. Bắt đầu bới tóc 

cao, khi đã xức dầu, phấn xong rồi, mới lấy tay bới tóc thấp xuống để cho tóc 

rủ cong xuống gáy, như hình ức gà, lấy hai bàn tay ép đầu bới tóc lại cho dẹp 

và nhọn, gọi là kiểu trang sức mới. Đeo vòng xuyến, hoa tai, vàng ngọc xen 

lẫn. Khi đi thì đi thẳng mình cứng cát, không có dáng uốn éo, bay bướm. Thích 

khoác cái khăn dài trên đầu mà đi, hoặc vắt vào vai, hoặc cầm ở tay, không 

dùng nón. Khi ăn trầu cau tất lấy thuốc lào sát trước vào hai hàm răng, rồi sau 

ngậm vào lợi bên tả có ý khoe răng bóng đều đặn. Thêu thùa, may áo, làm mứt 

làm bánh, những việc kim chỉ, nấu nướng, cũng khá tinh xảo”24. 

Những ghi nhận của người đời sau là bằng chứng xác nhận thành quả 

trong giai đoạn đầu khai phá và tạo dựng nền tảng ở Hà Tiên do Mạc Cửu tiến 

hành. Một khu vực rộng lớn và liên hoàn, dọc dài theo bờ biển Tây Nam, tương 

ứng với các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau ngày nay, lấy Hà Tiên làm 

trung tâm, đã bước đầu khởi sắc, trở thành khu vực quản lí, tự trị của Mạc Cửu, 

là một vùng đất trù phú, dân cư dần đông đúc, giàu thịnh và tồn tại độc lập bên 

cạnh thế lực Xiêm, Chân Lạp.  

                                                 
22 Thanh triều văn hiến thông khảo, Quyển 297, Tứ duệ 5, tr. 7463. Dẫn lại từ Quá trình hình thành và 

phát triển vùng đất Nam Bộ, Sđd, tr. 240. 
23 Hà Tiên, chìa khoá Nam tiến của dân tộc Việt Nam xuống Đồng bằng sông Cửu Long, Tlđd, tr. 264. 
24 Gia Định thành thông chí, Sđd, tr. 151 – 152. 
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