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Người Chăm
1
  là một trong 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam, có dân số 

khoảng 132.873 người
2
. Đây là cư dân bản địa thuộc loại hình nhân chủng 

Indonesien
3
, có mối quan hệ gần gủi với hệ ngôn ngữ Austronesian (thuộc nhóm 

ngôn ngữ Malayo – Polynesian)
4
. Do trải qua nhiều biến cố trong lịch sử, cộng 

đồng tộc người Chăm ngày nay phân bố cư trú phân tán nhiều khu vực khác 

nhau như Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Châu Đốc, Tây Ninh, 

Long Khánh, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, khu vực Ninh 

Thuận và Bình Thuận là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hoá cổ xưa mang nhiều 

bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống thể hiện qua tín ngưỡng – tôn giáo của họ. 

Vì vậy, chúng tôi giới hạn phạm vi bài viết này chủ yếu trong cộng đồng người 

Chăm ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.  

Đây là đề tài thu hút khá nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan 

tâm nghiên cứu. Nhưng cho đến nay, ít có công trình quan tâm đến thực trạng 

hiện nay đang đối mặt với từng vấn đề cụ thể ở trên thực tế đang diễn ra. Vì vậy, 

khó có thể lý giải một cách sâu sắc về tình hình thực tế của tín ngưỡng tôn giáo 

Chăm vốn phong phú, đa dạng nhưng khá phức tạp. Nhất là sự phân chia người 

Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận thành hai cộng đồng tôn giáo tín ngưỡng 

                                                 
1
 Thuật ngữ “người Chăm” dùng để chỉ tên gọi của một tộc người (tộc danh) với tư cách là một bộ phận, là công 

dân của Quốc gia Việt Nam ngày nay (Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam). 
2
 Tổng cục thống kê Việt Nam: 1999 

2
 Theo Tổng điều tra dân số vào ngày 1/4/1999, tổng dân số người Chăm ở Việt Nam vào năm 1999 có khoảng 
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hoàn toàn khác biệt nhau như hai tôn giáo chính thống mà nhiều nhà nghiên cứu 

thường hay gọi là Bàlamôn giáo (Ấn độ giáo) và Hồi giáo Bàni (Hồi giáo cũ).  

Trên thực tế, toàn thể người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận 

(ngoại trừ một bộ phận người Chăm theo Islam chính thống Suni) đều có chung 

một tín ngưỡng tôn giáo truyền thống đa thần giáo. Vì vậy, người Chăm ngày 

nay vẫn còn thờ cúng nhiều vị thần khác nhau.  

Để hiểu rõ về tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của người Chăm thấu đáo 

hơn, chúng tôi tập trung quan tâm đến mối quan hệ giữa các cộng đồng người 

Chăm qua việc sử dụng thuật ngữ bản địa, nhận diện lại cơ cấu tổ chức xã hội 

truyền thống và mối quan hệ giữa các tầng lớp xã hội trong cộng đồng người 

Chăm ngày nay. 

1. Chăm klak - cộng đồng người Chăm theo tín ngưỡng tôn giáo 

truyền thống  

Như chúng ta đều biết, trong suốt chiều dài của lịch sử phát triển tộc 

người Chăm đã có một thời kỳ gắn liền với sự tồn tại và suy vong của nhà nước 

Champa, nên cơ cấu tổ chức xã hội của cộng đồng người Chăm ngày nay còn 

mang nhiều dấu ấn cơ cấu tổ chức nhà nước Champa thời cổ đại với sự ảnh 

hưởng mạnh mẽ của ba nền văn minh lớn Ấn Độ, Ảrập, Trung Hoa cùng với sự 

tác động của ba tôn giáo lớn như Bàlamôn giáo (Ấn giáo), Phật giáo và Hồi 

giáo. 

Nhưng trên thực tế, ba tôn giáo này không tồn tại và phát triển cùng một 

lúc, mà chỉ tồn tại theo từng thời kỳ lịch sử phát triển thịnh vượng khác nhau. 

Mãi đến khi quyền lực của nhà nước Champa suy thoái, sự tranh dành ảnh 

hưởng của hai luồng tư tưởng Ấn giáo và Hồi giáo xuất hiện, đã gây nên sự phân 

hóa và đối lập mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng xã hội của người Chăm lúc 

đương thời. Để giải quyết sự mâu thuẫn đối lập này, cộng đồng người Chăm 

(thuộc khu vực Panduranga) đã sớm biết ứng dụng quan niệm lưỡng hợp dung 

hoà để thống nhất hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau nhằm để xóa nhòa ranh 

giới mâu thuẫn khó có thể tránh khỏi sau này, bằng cách dung hoà hai nhóm 
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cộng đồng tôn giáo tín ngưỡng người Chăm chịu ảnh hưởng lễ nghi, nghi thức 

Bàlamôn giáo và Islam giáo thành một cộng đồng thống nhất mà ngày nay 

thường hay gọi là Chăm klak. Chăm có nghĩa là người Chăm; klak có nghĩa là 

cũ. Đây cộng cộng đồng người Chăm theo tín ngưỡng tôn giáo truyền thống – 

tín ngưỡng đa thần giáo. 

2. Chăm birau - cộng đồng người Chăm theo Islam giáo 

Chăm birau là cộng đồng người Chăm đã rời bỏ quê hương di cư đến 

Kampuchia, Thái Lan, Hải Nam (khoảng XV – XVIII) để lánh nạn chiến tranh. 

Nhưng, do những khó khăn về kinh tế và chính trị, một bộ phận người Chăm từ 

Thái Lan, Kampuchia chuyển cư trở lại Việt Nam
5
. Khi quay trở lại Việt Nam, 

cộng đồng người Chăm này không còn giữ nguyên tín ngưỡng tôn giáo truyền 

thống mà đã thay đổi theo một tôn giáo mới (theo quan niệm của Chăm klak), 

một loại hình tín ngưỡng tôn giáo độc thần – Islam Suni. Do đó, ngày nay người 

Chăm thường hay gọi cộng đồng này là Chăm birau. Chăm có nghĩa là người 

Chăm; birau có nghĩa là mới, không còn nguyên gốc. Đây là cộng cộng đồng 

người Chăm theo tín ngưỡng tôn giáo độc thần giáo. Họ từ chối và phủ nhận tất 

cả những tín ngưỡng liên quan đến các Po Yang (các vị thần) và Patao Bia (vua 

chúa). Chỉ có Allah (Po Awluah) là đấng tôn thờ duy nhất. 

3. Chăm và Bini 

Chăm
6
 và Bini là cặp phạm trù thuật ngữ dùng để chỉ nhóm cộng đồng 

người Chăm nguyên gốc và nhóm cộng đồng người Chăm bị phân hóa.  

Nhóm cộng đồng người Chăm nguyên gốc (nhóm cộng đồng Chăm) là 

nhóm cộng đồng chịu trách nhiệm thực hiện các lễ nghi theo nghi thức Bàlamôn 

giáo.  

Nhóm cộng đồng người Chăm bị phân hóa (nhóm cộng đồng Bini) là 

nhóm cộng đồng chịu trách nhiệm thực hiện các lễ nghi theo nghi thức Islam 

giáo. 
                                                 
5
 Po Dharma, 1987, trang 57 – 186.  

6
 Thuật ngữ “Chăm” dùng để chỉ tên gọi của một nhóm cộng đồng khác với thuật ngữ “urang Cham” dùng  để 

chỉ dân tộc Chăm.  
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Khi sử dụng thuật ngữ Chăm và Bini là ngụ ý muốn nói rằng, dù Chăm 

hay Bini  đều cùng xuất thân từ một cội nguồn. Do đó, cho đến nay cả hai nhóm 

cộng đồng Chăm và Bini đều cùng chung một tín ngưỡng tôn giáo truyền thống 

– tín ngưỡng đa thần giáo. Hay nói một cách khác, Bini là cộng đồng người 

Chăm xuất thân từ Chăm nguyên gốc.  

4. Jawa và Bini  

Jawa là một bộ phận nhỏ của nhóm cộng đồng Bini có khuynh hướng đả 

kích tín ngưỡng đa thần giáo. Do không chấp nhận tín ngưỡng đa thần giáo nên 

họ đã rời bỏ cộng đồng Bini để theo tín ngưỡng tôn giáo độc thần. Đó là Islam 

giáo. Vì vậy, người Chăm gọi là Jawa. Jawa có nghĩa là ngoại lai, khác lạ với 

cộng đồng tín ngưỡng tôn giáo truyền thống.  

Nhóm cộng đồng Jawa là nhóm cộng đồng tín ngưỡng tôn giáo từ bỏ lễ 

nghi, lễ tục và văn hóa truyền thống. Mọi sinh hoạt thường ngày cũng như lễ 

nghi, lễ tục đều thực hiện rập khuôn theo Islam giáo Suni ở TP. Hồ Chí Minh.   

5. Awal và Ahiêr  

Awal có nghĩa là trước (đầu tiên), biểu tượng cho người mẹ (thuộc âm 

tính). Ahiêr có nghĩa là sau (sau cùng) biểu tượng cho người cha (thuộc dương 

tính). Theo quan niệm của người Chăm, mặc dù Awal và Ahiêr là hai mặt đối 

lập, khác biệt nhau nhưng luôn luôn liên kết gắn bó chặt chẽ với nhau như một 

cặp vợ chồng, như giống đực và giống cái, như cha và mẹ, không thể tách rời 

nhau. Đây là sự biểu hiện của sự thống nhất và gắn bó giữa hai mặt Đực / Cái, 

Nam / Nữ, Linga / Yoni, Trên / Dưới, Phải / Trái, Trước/sau, Ngày / Đêm, Mặt 

trời / Mặt trăng v…v…  

Ngày nay, người Chăm sử dụng thuật ngữ Awal để chỉ nhóm cộng đồng 

Bini và sử dụng thuật ngữ Ahiêr để chỉ nhóm cộng đồng Chăm. Vì vậy, trong 

các giới chức sắc tăng lữ và những người am hiểu về văn hóa, phong tục tâp 

quán Chăm thường hay sử dụng Awal thay cho Bini và Ahiêr thay cho Chăm để 

giải thích về tín ngưỡng tôn giáo của hai nhóm cộng đồng này. 
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Nhóm cộng đồng Awal là nhóm cộng đồng phụng sự Awluah, đảm trách 

vai trò danaok kumei (vai trò của một người mẹ, một người vợ, thuộc giới tính 

nữ); còn nhóm cộng đồng Ahiêr là nhóm cộng đồng phụng sự Yang, đảm trách 

vai trò danaok likei (vai trò của một người cha, một người chồng, thuộc giới tính 

nam). Mỗi nhóm đều tiến cử các giới chức sắc tăng lữ để thực hiện những lễ 

nghi cho toàn bộ người Chăm, không phân biệt Chăm hay Bini, Ahiêr hay Awal. 

Vì vậy, người Chăm quan niệm rằng, sự khác biệt giữa hai nhóm Ahiêr (Chăm) 

và Awal (Bini) chỉ là sự khác biệt về sự phân công đảm nhận vai trò phụng sự 

Yang hoặc Awluah mà thôi. Nhóm cộng đồng Ahiêr tiến cử giới chức sắc tăng lữ 

pasêh đảm trách vai trò của một người cha, một người chồng để phụng sự Yang, 

thuộc giới tính nam (Dương tính). Nhóm cộng đồng Awal tiến cử giới chức sắc 

tăng lữ acar đảm trách vai trò của một người mẹ, một người vợ để phụng sự 

Awluah, thuộc giới tính nữ (Âm tính).  

Qua những điều trình bày ở trên cho thấy rằng, tổ chức cộng đồng xã hội 

truyền thống của người Chăm là một tổ chức “nhị phân – lưỡng hợp”. Nhóm 

Nam (Ahiêr) và nhóm Nữ (Awal) là hai nhóm luôn gắn kết với nhau như mối 

quan hệ cha mẹ, chồng vợ, nam nữ để tồn tại và không thể tách rời nhau. Sự hợp 

nhất gắn bó với nhau là cơ sở để tồn tại của cộng đồng xã hội truyền thống dân 

tộc Chăm từ xưa đến nay. 

 

AWAL AHIÊR 

trước sau 

dưới trên 

trái phải 

hướng tây hướng đông 

nữ nam 

cái đực 
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yoni linga 

mẹ cha 

vợ chồng 

ngửa úp 

mặt trăng mặt trời 

đêm ngày 

tối sáng 

thánh đường đền tháp 

acar pasêh 

trà rượu 

số 6 số 3 

thứ sáu thứ ba 

thổ táng hỏa táng 

linh hồn thể xác 

vô hình hữu hình 

Awluah Yang 

lễ Cambur trên đền tháp 

(bimong kalan) 

lễ Katê trên đền tháp 

(bimong kalan) 

lễ Muk trun  

trong thánh đường 

(sang magik sang dhar)  

lễ Ong trun  

trong thánh đường  

(sang magik sang dhar) 

Mối quan hệ lưỡng hợp này thể hiện rất rõ nét trong sinh hoạt văn hóa 

tinh thần cũng như sinh hoạt văn hóa vật chất của hai nhóm cộng đồng người 

Chăm ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận  ngày nay. Cũng trên cơ sở này, người 

Chăm đã đúc kết thành một biểu tượng của sự thống nhất này qua Homkar. 
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6. Bàlamôn và Hồi giáo 

Đa số công trình nghiên cứu
7
 về tín ngưỡng tôn giáo của người Chăm ở 

Việt Nam thường hay dùng thuật ngữ Bàlamôn giáo hay Ấn độ giáo để chỉ tín 

ngưỡng tôn giáo của nhóm cộng đồng Ahiêr và thuật ngữ Hồi giáo Bàni hay Hồi 

giáo cũ để chỉ tín ngưỡng tôn giáo của nhóm cộng đồng Awal. 

Thực ra, việc sử dụng thuật ngữ Bàlamôn giáo và Hồi giáo để chỉ nhóm 

cộng đồng Awal và nhóm cộng đồng Ahiêr, về mặt ý nghĩa và nội dung chưa 

được chuẩn xác, dễ gây sự ngộ nhận về bản chất của hai nhóm cộng đồng đặc 

trưng của người Chăm hiện nay ở Việt Nam. 

Đặc biệt đối với một số trí thức người Chăm cũng như một số lãnh đạo 

chính quyền ở địa phương thường tiếp xúc với một số sách báo và những công 

trình nghiên cứu theo lối nhìn mang tính áp đặt đã và đang có hiện tượng đánh 

giá lại những quan niệm theo truyền thống của chính cộng đồng mình là lạc hậu, 

phi khoa học, không phù hợp với thời đại. Từ đó, đã dẫn đến nhận định cho rằng 

người Chăm theo hai tôn giáo chính thống hoàn toàn khác biệt nhau: Hồi giáo và 

Bàlamôn giáo. 

                                                 
7
 Nguyễn Văn Huy 1997 : 6; Đặng Nghiêm Vạn 2003 : 178; Phan Hữu Dật 2001 : 206 
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Một khi sử dụng thuật ngữ Bàlamôn giáo để chỉ tín ngưỡng tôn giáo của 

nhóm cộng đồng Ahiêr và Hồi giáo để chỉ tín ngưỡng tôn giáo của nhóm cộng 

đồng Awal thì sẽ đã dẫn đến những quan niệm về hai nhóm cộng đồng đối lập 

nhau. Và cho rằng, đây là hai tôn giáo độc lập, thậm chí đối lập nhau, một bên là 

độc thần và một bên là đa thần. Ngày này, quan niệm này đang thịnh hành trong 

một số giới trí thức Chăm.  

7. Đặc điểm cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống và hệ thống chức sắc 

của người Chăm  

7.1. Đặc điểm xã hội truyền thống của người Chăm: 

Cho đến nay, loại hình thiết chế xã hội truyền thống vẫn còn đóng vai trò 

quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của cộng 

đồng tộc người Chăm. Vì vậy, việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức xã hội truyền 

thống đặc thù của người Chăm sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn tín ngưỡng tôn 

giáo truyền thống của urang Chăm (cộng đồng tộc người Chăm) ngày nay. Đó là 

tổ chức xã hội theo cơ cấu tổ chức “nhị phân – lưỡng hợp” (Awal + Ahiér = 

Urang Chăm Panduranga).  

Cộng đồng tộc người Chăm là một dân tộc có truyền thống làm ruộng 

nước với trình độ kỹ thuật khá cao, nên họ đã cư trú tập trung thành từng làng 

gọi là Palei. 

Palei là cơ cấu tổ chức xã hội cổ truyền mang tính tự quản, cho nên, trong 

mỗi Palei thường tồn tại cùng một lúc nhiều tổ chức hoạt động xã hội khác nhau. 

Ngày nay, các tổ chức truyền thống thường song song tồn tại hoặc chuyển hóa 

thành một tổ chức mới thích hợp với tổ chức quản lý hành chánh và xã hội hiện 

tại. Ví dụ như người đứng đầu Palei là trưởng thôn. Ngoài việc giữ vai trò lãnh 

đạo chính quyền địa phương, trưởng thôn còn kiêm nhiệm chức năng của Po 

Palei (trưởng làng hay già làng) trước đây.  

Mỗi khi có tổ chức những lễ nghi cúng bái dù nhỏ hay lớn, mang tính chất 

gia đình hay dòng họ đều phải trân trọng mời trưởng thôn đến tham dự như một 

thành viên danh dự. Hoặc mỗi khi tổ chức những nghi lễ cúng bái liên quan đến 
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làng xã cũng thường giao phó cho trưởng thôn đại diện Po Palei đảm nhận vai 

trò trưởng ban tổ chức. Do đó, vai trò và địa vị của trưởng thôn rất quan trọng 

trong việc điều tiết sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả sinh hoạt tín 

ngưỡng tôn giáo truyền thống của cộng đồng dân cư Palei Chăm. 

7.2. Giới chức sắc Rija 

Cộng đồng dân cư của Palei Chăm thường phân chia nhiều dòng họ. Mỗi 

dòng họ có một Aciêt Atau và một Aciêt Praok - Patra của tộc họ. Trong dòng 

họ bầu ra một trưởng tộc họ đại diện cho dòng họ của mình. Hàng năm, mỗi 

dòng họ phải tổ chức các lễ Rija (lễ nghi thờ cúng của dòng họ và làng xã) như 

Rija Harei, Rija Giyep, Rija Praong và Rija Nâgar. Hệ thống chức sắc phục vụ 

cho lễ nghi này gồm có Maduen, Muk Pajaw, Ka-ing, Muk Rija, Kadhar. Trong 

đó, Maduen là chủ lễ. Ngoài ra, các thành viên trong dòng họ còn tổ chức dâng 

lễ vật lên các thần linh và tổ tiên trong dòng họ liên quan đến những điều  tan 

(tabou – kiêng kỵ) của từng dòng họ. Người thực hiện lễ nghi này là Gru Urang. 

Các vị này thường được theo cha truyền con nối. Cả hai cộng đồng Awal và 

Ahiêr đều có giới chức sắc này. 

7.3. Giới chức sắc Awal và Ahiêr 

Đối với hệ thống chức sắc Awal cũng như hệ thống chức sắc Ahier, mỗi 

khi được thụ chức hay được tấn phong cấp bậc chức sắc đều phải thông qua tộc 

họ và nhóm cộng đồng của người thụ chức hay tấn phong chức sắc mới.  Do đó, 

vai trò của tộc họ và nhóm cộng đồng rất quan trọng trong việc quyết định thực 

hiện hay không thực hiện lễ thụ chức, lễ tôn chức, lễ tấn phong hay lễ phong 

chức cho các giới chức sắc Awal hay Ahiêr. Nếu người được thụ chức là thành 

viên của nhóm cộng đồng Awal thì có thể làm lễ thụ chức để gia nhập vào giới 

tăng lữ Acar thuộc giới chức sắc Awal. Nếu người được thụ chức là thành viên 

của nhóm cộng đồng Ahiêr thì có thể làm lễ thụ chức để gia nhập vào giới tăng 

lữ Pasêh thuộc giới chức sắc Ahiêr. 

Mỗi nhóm cộng đồng đều có hệ thống chức sắc theo thứ tự cấp bậc khác 

nhau. Nếu phân theo thứ tự cấp bậc từ thấp đến cao thì trong nhóm cộng đồng 
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Awal gồm có Acar, Mâdin, Katip, Imâm và vị cao nhất là Po Gru. Còn trong 

nhóm cộng đồng Ahier gồm có Paseh, Paseh Liah, Paseh Puah, Bac và vị cao 

nhất là Po Adhia.  

THỨ BẬC AWAL AHIÉR 

cao nhất Po Gru Po Adhia 

cao Imam Bac 

trung Katip Paséh puah 

thấp Madin Paséh liah 

thấp nhất Acar Paséh 

Giới tăng lữ Acar có trách nhiệm thực hiện và làm chủ lễ cho lễ nghi cúng 

bái Po Awluah. Còn giới tăng lữ Ahiêr có trách nhiệm thực hiện và làm chủ lễ 

cho lễ nghi cúng bái Po Yang. 

Bên cạnh hệ thống các chức sắc, còn có hội đồng bô lão. Hội đồng này có 

vai trò kết hợp với thôn trưởng để bảo vệ phong tục tập quán và đứng ra tổ chức 

các lễ nghi, lễ hội mang tính chất làng xã. Ví dụ như lễ nghi Rija Nâgar, lễ hội 

Suk Yâng , lễ hội Katê, lễ hội Ramâwan, lễ hội cầu đảo Paralao Pasah cho dân 

làng v.v… 

Hội đồng bô lão còn có vai trò giải quyết những trường hợp các thành 

viên trong làng vi phạm đến phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục. Để tăng 

thêm hiệu quả giải quyết những vấn đề trên, Hội đồng bô lão thường kết hợp với 

chính quyền và dựa vào uy lực của chính quyền để tăng thêm quyền lực của 

mình mỗi khi muốn giải quyết những vấn đề gì liên quan đến vấn đề tín ngưỡng 

và phong tục tập quán. Cơ sở căn cứ để giải quyết những vấn đề này thường dựa 

vào luật tục kết hợp với luật pháp hiện hành. 

Khác với các dân tộc anh em khác ở Việt Nam, hình thái cư trú trong 

Palei Chăm không phân bố theo từng nhà riêng lẽ mà sắp xếp theo từng cụm nhà 

trong từng khuôn viên riêng biệt. Mỗi khuôn viên trong Palei Chăm đều là mỗi 

phần không gian sinh hoạt của thành viên có cùng một huyết hệ tính theo dòng 
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mẹ. Hay nói khác đi, khuôn viên nhà ở của cộng đồng tộc người Chăm là không 

gian tụ cư của đại gia đình mẫu hệ. Trong đó, bao gồm những gia đình nhỏ đang 

tách khỏi ra đình lớn được biểu hiện dưới hình thức tàn dư của nó. Đối với Palei 

của cộng đồng Ahiêr, thường bố trí một danaok, sang Po Yang (đền thờ thần) ở 

cuối làng và một nhà làng (Sang Palei) ở đầu làng hoặc giữa làng. Riêng Palei 

của nhóm cộng đồng Awal (Bini), ở giữa làng thường bố trí thêm một thánh 

đường (Sang Mâgik). 

Tóm lại, cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống của người Chăm là một tổ 

chức xã hội mang tính cộng đồng của cư dân canh tác lúa nước ở vùng đồng 

bằng hẹp ven biển duyên hải. Trong sinh hoạt cộng đồng của một Palei, các hệ 

thống tổ chức chức sắc, hệ thống tổ chức phong tục tập quán, hệ thống tổ chức 

xã hội và hệ thống tổ chức chính quyền thường liên kết với nhau để điều hành 

chung và giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị, giáo dục, kinh tế, xã 

hội, văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo trong làng xã – Palei. Các vị lãnh đạo trong 

các hệ thống tổ chức trên thường được dân chúng kính trọng và có vai trò quyết 

định đối với sự đoàn kết, thống nhất và phát triển xã hội theo từng phạm vi hoạt 

động của mình. 

Trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, cớ chế quản lý hành 

chính nhà nước đóng vai trò chủ đạo cho sự vận hành của xã hội. Nhưng trong 

quá trình xây dựng và cải biến cơ chế quản lý xã hội, cần có sự quan tâm thích 

đáng đến những yếu tố hợp lý của tổ chức xã hội truyền thống, kết hợp và vận 

dụng những yếu tố tích cực trong phong tục, tập quán, trong truyền thống văn 

hóa của họ. Làm được việc này, chẳng những góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước mà còn góp phần giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, 

tôn giáo vốn lâu nay không đơn giản.  

8. Tầng lớp xã hội truyền thống của người Chăm 

Trong quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng tộc người Chăm đã 

trãi qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử, do đó, sự biến động trong xã hội 

Chăm là điều khó tránh khỏi. Mặc dầu vậy, những tầng lớp cơ bản của xã hội 
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truyền thống trước đây vẫn còn tồn tại khá rõ nét ở trong cộng đồng người Chăm 

Ninh Thuận và Bình Thuận, mà tiêu biểu nhất là tầng lớp chức sắc Hahlau 

Janâng (aw kaok) và tầng lớp dân thường Gihêh (aw juk).  

8.1. Tầng lớp chức sắc Hahlau Janâng (aw kaok): 

Tầng lớp chức sắc là tầng lớp những người hoạt động trong lĩnh vực tâm 

linh (yang labang). Đây là tầng lớp đại diện cho toàn thể cộng đồng người Chăm 

(bao gồm cả hai nhóm cộng đồng Awal và Ahiêr) để thực thi những nghi thức, lễ 

nghi, lễ tục… liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo và đời sống tâm linh của cộng 

đồng. 

Tùy theo mục đích và đối tượng phụng sự mà chúng tôi có thể tạm phân 

loại ra các giới chức sắc khác nhau. Tựu chung, có bốn giới chức sắc (Hahlau 

janâng) chính: hahlau janâng Awal, hahlau janâng Ahiér, hahlau janâng Rija, 

hahlau janâng Gru urang. 

 Hahlau janâng Awal là giới chức sắc do cộng đồng Awal tiến cử. 

Giới chức sắc này có trách nhiệm thực hiện các lễ nghi cúng bái và cầu nguyện 

liên quan đến Po Awluah (Allah, thượng đế). Ngoài ra, họ còn được phân công 

chủ trì các lễ cưới và lễ tang cho cộng đồng Awal.   

 Hahlau janâng Ahiér là giới chức sắc do cộng đồng Ahiêr tiến cử. 

Giới chức sắc này có trách nhiệm thực hiện các lễ nghi cúng bái và cầu nguyện 

liên quan đến Po Dépatathuer (vị thần cai trị ở cỏi trời), Po Ina Nagar (vị thần 

sáng tạo đất nước), Yang Patao (vua chúa), Yang Dang Dih (vị thần cai quản đất 

đai và đền tháp). Ngoài ra, họ còn được phân công chủ trì các lễ tang cho cộng 

đồng Ahiêr.   

 Hahlau janâng Rija là giới chức sắc cha truyền con nối. Giới chức 

sắc này có trách nhiệm thực hiện các lễ nghi cúng bái và cầu nguyện liên quan 

đến Po Nabi và Po Bargina (các vị thánh). Họ được phân công chủ trì các lễ 

Rija cho cả hai cộng đồng Awal và Ahier.   
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 Hahlau janâng Gru urang là giới chức sắc do Gru pataow tiến cử. 

Giới chức sắc này có trách nhiệm thực hiện các lễ nghi cúng bái và cầu nguyện 

liên quan đến Po Ina Nagar (Vị thần sáng tạo ra đất nước), Yang Sah Palai – 

Yang Sah Pajâng (Shiva - vị thần sáng tạo ra muôn loài). Giới chức sắc này có 

trách nhiệm thực hiện các lễ nghi liên quan đến sức khỏe và tà ma. Ví dụ như, 

họ có thể thực hiện một số pháp thuật đuổi tà ma, tẩy gội cơ thể bệnh hoạn, chữa 

trị bệnh tâm thần v..v…  

Nói chung, tùy theo đối tượng thờ cúng hay cầu nguyện thuộc vị thần nào 

(ví dụ: Po Awluah, Po Yang hay Po Nabi) thì giới chức sắc đảm trách phụng sự 

các vị thần đó sẽ có trách nhiệm phân công các tăng lữ để thực hiện.  

AWAL 

(nữ tính) 

PO AWLUAH 

(thượng đế) 

PO BARGINA Dawet 

Tuk Sading 

Cahya 

Parmata 

PO NABI Po Tang 

Po Gilau 

Po Thar 

Po Harum Cek 

AHIÊR 

(nam 

tính) 

PO YANG 

(vị thần) 

PO DÉPATATHUER Yang Sah Palai  

Yang Dang Dih 

Yang Atau 

PO INA NAGAR Yang Sah Pajâng 

Yang Patao 

Như trên đã trình bày, mặc dù mỗi hệ thống chức sắc đều có vai trò và vị 

trí khác nhau. Nhưng trong quá trình tiến hành thực hiện các nghi thức, nghi lễ 

liên quan đến tín ngưỡng cộng đồng, bốn hệ thống chức sắc trên luôn luôn phối 

hợp với nhau một cách chặt chẽ để thống nhất trong việc thực hiện vai trò, 

nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Thông thường phân theo vùng cư trú để thực 

hiện các nghi lễ theo yêu cầu của từng vùng. Ví dụ: ở khu vực Ninh Thuận, nơi 
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phụng thờ và tiến hành các lễ hội, lễ nghi, lễ tục hiện nay được chia thành 10 

đơn vị. Trong đó gồm có 7 hahlau sang mâgik (thánh đường) và 3 bimong kalan 

(đền tháp) mà cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận thường hay gọi là 

“tijuh hahlau, klau bimong”. Ngoài ra, mỗi làng thường đều có Danaok (đền 

thờ) hoặc Sang Po Yang (nhà thờ thần) của Palei (làng).  

Căn cứ vào mỗi đơn vị thờ phụng ở trên, trong cộng người Chăm thường 

tổ chức những lễ hội, lễ nghi, lễ tục không định kỳ hay theo định kỳ hằng năm 

dưới sự bàn bạc thống nhất chung của toàn vùng. Sự thống nhất này được thể 

hiện qua sự qui định ngày tháng và sự phân công trách nhiệm theo từng khu vực.  

Vì vậy, sau ba năm (đối với vùng Ninh Thuận) hoặc một năm một lần (đối 

với vùng Bình Thuận) toàn vùng người Chăm tổ chức một kỳ Đại hội lớn gọi là 

lễ hội Suk Yeng để chuẩn hóa lại ngày tháng thống nhất toàn vùng theo lịch 

Sakawi Ahier
8
 và Sakawi Awal

9
. Nhân dịp này đánh giá tổng kết việc thực hiện 

các lễ tục và các lễ nghi của các hệ thống chức sắc ở các đơn vị trong ba năm 

qua hay một năm qua. Mục đích của việc đánh giá này là nhằm chấn chỉnh, bảo 

tồn và phát huy những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 

đồng thời, căn cứ trên cơ sở đã tổng kết đánh giá để điều chỉnh lại một số tập 

quán nhằm kịp thời thích ứng với tình hình xã hội mới và thời đại mới.  

8.2. Tầng lớp dân thường Gihéh (aw juk): 

 Tầng lớp dân thường là tầng lớp quần chúng đông đảo ở ngoài hệ thống 

chức sắc, có nhiệm vụ phụng sự cho tầng lớp chức sắc như tổ chức các lễ nghi, 

lễ hội liên quan đến cộng đồng, làng xã, tộc họ và gia đình hoặc quyên góp tài 

chính để xây dựng hay tu bổ những cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời tham 

gia phục dịch các công việc liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của gia đình, 

dòng họ, làng xã.   

                                                 
8
 Sakawi Ahier là một loại lịch âm dương, một năm gồm có 12 tháng tính theo chu kỳ của hệ mặt trăng. Trong 

một chu kỳ 8 năm có 3 năm nhuần, mỗi năm nhuần thêm 1 tháng.  
9
 Sakawi Awal là một loại lịch âm, một năm gồm có 12 tháng tính theo chu kỳ của hệ mặt trăng. Trong một chu 

kỳ 8 năm có 3 năm nhuần, mỗi năm nhuần thêm 1 ngày.  
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Ngày nay, tầng lớp dân thường gồm có hai giới: giới trí thức và giới nông 

dân. Đặc điểm và tính cách của giới trí thức và giới nông dân có sự khác biệt 

nhau tương đối khá nhiều. 

9. Quan niệm về giới tính trong xã hội truyền thống của người Chăm:  

Người Chăm quan niệm giới nam (likei) đảm trách những công việc 

hangiw (ở ngoài xã hội); biểu tượng cho aya harei (mặt trời, ánh sáng), harei 

(ngày), Sapalai (vị thần Shiva); có chức năng khai phá và sáng tạo, tượng trưng 

cho linga thuộc angaok (phần trên) và hangiw (bên ngoài). Còn giới nữ (kumei) 

đảm trách những công việc trong gia đình; biểu tượng cho tanâh riya (trái đất, 

đất đai), Sapajeng (vị thần Vishnu); có chức năng sanh sản và nuôi dưỡng, 

tượng trưng cho yoni thuộc ala (phần dưới) và dalam (ở trong gia đình).   

Do đó, những người đảm trách những công việc cúng tế các thần linh (Po 

Yang), thượng đế (Po Awluah) như các halau janâng Awal (như Acar, Mâdin, 

Katip, Imâm, Po Gru), halau janâng Ahiér (như Paseh, Paseh Liah, Paseh 

Puah, Po Adhia) và halau janâng gru urang đều là nam giới.  

Do đó, các giới chức sắc halau janâng Awal (như Acar, Mâdin, Katip, 

Imâm, Po Gru), halau janâng Ahiér (như Paseh, Paseh Liah, Paseh Puah, Po 

Adhia), halau janâng Gru urang cũng như các thành viên trong hội đồng bô lão 

đều là nam giới. Riêng halau janâng Rija chia thành hai giới: Giới nam đảm 

trách chức vị Maduen, Kadhar và Ka-ing; giới nữ đảm trách chức vị Muk Pajaw 

và Muk Rija. 

Hầu hết các giới chức sắc halau janâng chủ yếu được truyền lại cho thế 

hệ sau theo phương thức cha truyền cho con trai, mẹ truyền cho con gái. 

10. Một số vấn đề liên quan đến tầng lớp trí thức người Chăm hiện 

nay: 

Ngày nay, trong giới trí thức của người Chăm đang bị phân hóa thành ba 

khuynh hướng khi nhận thức về Hahlau Janâng (tầng lớp chức sắc): Trường hợp 

thứ nhất, thường có những thành kiến và nhận thức sai lệch về tầng lớp chức sắc, 
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đánh giá giới chức sắc là lạc hậu, hình thành tâm lý tự tôn và mặc cảm, tự xem 

mình là tiến bộ cần phải can thiệp vào nội bộ của giới chức sắc để cải biến theo 

lối sống hiện đại. Trường hợp thứ hai, thường hay chê bai, đã kích giới chức sắc, 

xa rời quay lưng với truyền thống văn hóa dân tộc, tìm cách ly khai cộng đồng 

tín ngưỡng truyền thống để đi theo một tôn giáo mới và tự cho đó là tiến bộ. 

Trường hợp thứ ba, luôn luôn tôn trọng, hòa đồng với giới chức sắc và tìm cơ 

hội tiếp xúc để tìm hiểu phong tục tập quán, luật tục, tín ngưỡng và truyền thống 

văn hóa dân tộc. Những người thuộc khuynh hướng này thường có uy tín cao 

trong cộng đồng và được nhiều tầng lớp chức sắc tin cậy, nhưng chiếm tỉ lệ 

không nhiều. 

Từ quan niệm và nhận thức trên đã dẫn tới hai khuynh hướng đối nghịch 

nhau trong cộng đồng xã hội người Chăm hiện nay: 

- Khuynh hướng được xem là “tiến bộ” cho rằng : muốn xã hội Chăm tiến 

bộ cần phải phó bỏ những phong tục tập quán mà một số giới trí thức tự cho là 

lạc hậu, vô nghĩa và phi lý. 

- Còn khuynh hướng bị xem là “bảo thủ” thì ngược lại, cần phải lưu giữ 

và bảo lưu những gì mà cha ông ta để lại, không được thay đổi. 

Kết luận 

Việc nghiên cứu tín ngưỡng tôn giáo của người Chăm là vấn đề lớn, đòi 

hỏi phải đầu tư nghiên cứu sâu rộng hơn
10

. Vì vậy, trong phạm vi bài báo cáo 

nhỏ này khó có thể trình bày một cách đầy đủ. Đây cũng là lý do mà chúng tôi 

chỉ dừng lại ở một số vấn đề hạn hẹp. Mặc dầu vậy, những vấn đề nêu ra ở trên, 

theo chúng tôi, là những vấn đề cơ bản cần phải nghiên cứu sâu sắc hơn và xác 

đáng hơn bằng cách khai thác hai nguồn tư liệu không thể thiếu được: tư liệu thư 

thịch cổ Chăm
11

 và tư liệu điền dã dân tộc học chính thống. Đây là nguồn tư liệu 

quan trọng để có thể nghiên cứu văn hoá Chăm nói chung và tín ngưỡng tôn 

giáo truyền thống người Chăm nói riêng. Từ đó, mới có thể mở rộng việc so 

                                                 
10

 Thành Phần, 2003, tr. 175 - 182. Thành Phần 2003: 175 - 182. 
11

 Thành Phần, 2007, tr. 5 – 16.  Thành Phần 2007: 5 – 16. 
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sánh với các tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam nói riêng, với các cộng đồng tộc 

người ở Đông Nam Á và thế giới nói chung. 

Để hiểu rõ về tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của người Chăm thấu đáo 

hơn, chúng tôi tập trung quan tâm đến một số vấn đề như vấn đề sử dụng thuật 

ngữ liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng, vấn đề nhận diện cơ cấu tổ chức xã hội 

truyền thống và tầng lớp chức sắc, tăng lữ trong cộng đồng xã hội người Chăm 

ngày nay. 

Trên thực tế, những người Chăm không đọc được chữ Chăm cũng như 

những nhà nghiên cứu không đọc được các văn bản chữ Chăm hầu như ít biết 

đến những thuật ngữ sử dụng trong bài viết này, hoặc ít sử dụng một cách chính 

xác đúng theo nguyên nghĩa của nó.  

Vì vậy, trong vấn đề sử dụng thuật ngữ, từ trước đến nay chúng ta thường 

dễ bị ngộ nhận về thuật ngữ tín ngưỡng với tôn giáo, tổ chức tôn giáo chính 

thống với tổ chức tín ngưỡng truyền thống dân gian khi nhận diện hình thái tín 

ngưỡng – tôn giáo của người Chăm. Từ sự ngộ nhận này dẫn đến sự nhìn nhận 

sai lệch về cơ sở văn hoá Chăm nói chung và bản chất tín ngưỡng – tôn giáo 

trong cộng đồng người Chăm ngày nay ở Việt Nam nói riêng. Đó là những vấn 

đề liên quan đến việc xác định thuật ngữ Bàlamôn giáo và Hồi giáo, người Cam 

và người Bini, cộng đồng người Chăm Awal và cộng đồng người Chăm Ahiér. 

Về cơ cấu tổ chức xã hội, cho đến nay loại hình thiết chế xã hội truyền 

thống vẫn còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa 

của cộng đồng tộc người Chăm. Vì vậy, vấn đề nhận diện cơ cấu tổ chức xã hội 

truyền thống đặc thù của người Chăm sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn tín 

ngưỡng tôn giáo truyền thống của cộng đồng người Chăm ngày nay. Đó là tổ 

chức xã hội theo cơ cấu tổ chức “nhị phân – lưỡng hợp” (Awal + Ahiér = Urang 

Cam Panduranga). 

Về tầng lớp xã hội, hiện nay vẫn còn tồn tại một số tầng lớp xã hội theo 

quan niệm của người Chăm. Trong quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng 

tộc người Chăm đã trãi qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử, do đó, sự biến 
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động trong xã hội Chăm là điều khó tránh khỏi. Mặc dầu vậy, những tầng lớp cơ 

bản của xã hội truyền thống trước đây vẫn còn tồn tại khá rõ nét ở trong cộng 

đồng người Chăm Ninh Thuận và Bình Thuận, mà tiêu biểu nhất là tầng lớp 

chức sắc tăng lữ Hahlau janâng (aw kaok) và tầng lớp thường dân Gihéh (aw 

juk). Đây là hai tầng lớp cơ bản tiêu biểu hình thành cộng đồng tín ngưỡng tôn 

giáo người Chăm ngày nay ở Việt Nam. 
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