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] ^ r'Ó*C Chàm khi còn n'ên quân-chù, 
A là mòl nuóc ciròng-thanh, dã 
tùngphen giao-chiên vcVi An-nam,Cao-
micn, và Tàu. Ngày nay, nhu cluĩng 
ta biè't, ho.chí còn & răi-rác các noi 
mien nam xĩr Trung-kỳ. Theo Thi 
115: 8, chúng ta biêt ho sò-dĩ bj tiĩ'ii-
(lièt là tai ho tluV tà-thììn cùng hình-
tirong, và có nhũng phong-tuc tráivói 
y-chĩ ciĩa Dĩrc Chúa Tròi . Dãu vày, 
Bĩrc Chúa TrcVi vãn 
còn thirong băy 
chièn lac cùa Ngài. 
Nèn bôi tbê-kỳ tlu'r 
tu, Cbúa diĩng Hòi 
Ncstorienne gii ing 

Tin-Lành cho ho. 
Nay Chúadùng Hôi 
Tin - Lành Dông -
l'háp sai ngirõi dén 
gii'mg T i n - L à n h 
thusìn-túy cho ho 
(lã hon máy năm 
rôi. Nhò C b ú a , 
còng-viêc có kê't-
qna tôt và duong 
ticn-liành. Nay tôi 

"TT'OI muôn bát dau tĩr Janvier 
mua rièng chĩrng 20 phy-

trirong Thánh-Kinh Báo. Tôi sè 
gâng (ò-ilũng cho tò báo cùa Hòi 
Tin-Lành. Hiên nay tòi cóchùng 
14 nguòi húa mua rõi, khi sau 
tòi se gòi tho khác.»—Nguyen-
(l(tt-\h(/n, Qiiáng-ngãi. 

A n h e m n ê n m u a P h u -
t r u c n g Thánh-Kinh Báo, 0S50 
môt t răm cà cuó*c. mà biè'u 
bà-con. Cũng mong ràng hè't 
thày anh em cô-dôny riè'tcho 
Thánh-Kinh Báo ke tìr ngày 
hôm nay. Xin cám o*n truró'c. 

xin nói don-so ve 
«Ngiròi Chàm,» dè quí ông bà, anh chi 
bic't mà cau-nguyèn cho dàn nãy. 

I . LICH-SÚ'. — Nguòi Chàm thuôc 
giõng An - dò Mã - lai (Indonésiens). 

Truóc kia nguói Chàm ô kháp d:iv 
dìit phía nam tĩnh Nghê-an trô- vào và 
lù núiTràng-son ra bièn. Xem nlnĩng 
di-tich còn lai (tháp Chàm), cbúng ta 
CŨng bièu duo*c cái còng-nghièp hicn-
hách và cái trình-dò văn-hóa cúa ho 
là tliê' nào. Ve sau nguòi Chàm bi hai 
dân-tòc manh hon, là nguò-i An-nam 
và nguòi Cao-mièn, dánh đuòi lăn ho 
vào núi. Lich-sir chép: ccNăm 1693, 
niróc Nam chinh-phuc nu-óc Chàm. 
Dĩít Cbàm tuy mát, mà lòng ái-quôc 
cùa ho vàn còn bòng-bõng bôt-bòt. 
Nèn dên dòi Nũ-hoàng Chàm, là bà 

Tranh, ho bòt-lurng quyêt khôi-plnic 
tô-quõc cùa ho. Vua An-nam bèn sai 
viên Chuòng-co Nguyên-hũu-Chung 
vào dep loan và bát sõng duoc Nũ-
hoáng ãy. Tir dó niróc Chàm mói 
thàt tron-ven vào tay vua An-nam.» 
Hièn nay dàn Chàm chĩ còn rãt it và 
ôrâi-rác trong tình Ninh-thuàn (Phan-
rang) v:ĩ Bình-thuãn (Phan-lỳ-Chàm, 
Lòng-sòng, Ma-làm và Tánh-linh). Ho 

vãn còn giũ duoc 
môt ít phong-tuc 
xuacâaho. Nhirng 
vì hàng ngày tiê'p-
xúc veVi nguòi An-
nam, nèn nhũng 
phoiig-tuc â'y cũng 
theo tbòi-gian mà 
biên-dòi nhieu. 

I I . H Ì N H - T H E 
NGU*Ò*I CHÀM. — 
Nguòi Chàm thàn-
hình l i T i n g - b ì n l i , 

trõng bò v a m - v õ 
hoTíiigirĩ) i An-nam, 
măt vuông, niũi 
dep, cam to, IIKÍI 

xám den và lanh-
loi , tóc den. Dòn-ông, dòn-bà đêu d l 
tóc, nhung nay dòn-ông dã hót di 
nhièu. Tay chon nò-nang, ngón chon 
ngíĩn và choac ra. 

I I I . SU ÁN-IVIÀC. —Dòn-ông ăn-
măc nlnr An-nam. Dón-bà vãn mõt 
tám chăn d^t nhiêu màu, và bàn áo 
dài quá dău gôi, chàt bó thàn, không 
có cô, chĩ xê ròng đè khi măc long đãu 
vào mà thôi. Dòn-ông, dòn-bà dêu 
vãn khăn so so trên đâu che kín đùm 
tóc, thé cho nón. Nguòi Chàm ăn bôc 
nhu Chà-và và uôngnuóc lã. Khi ăn, 
phan ai náy sín, không ăn chung nhu 
nguòi An-nam. Mùa mua, ho hay bât 
ênh-uong, êch mà an và phoi khô. 

IV. NHÀ-CÙ'A Nhà làm rát tháp 
khi vào phsĩi cúi, nhô, cùa rát ít và 
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thurVng đóng luõn. Cũng có noi làm 
nhà sàn. Trong làng it trông cây cao 
vì ho so có ma-quĩ ò. Ho quăn-tu 
mòt chô, chó không râi-rác nhu nbà 
nguòi Moi. Thiêu vè-sanh nên năng 
sanh bjnh-hoan. 

V. TIENG NÓI VÀ CHŨ*. — Khác 
vó'i ngirài Moi, nguòi Chàm có văn-tir 
hăn-hoi. Văn-tu nãj' tua nhu dòng-
dõi văn-tu Mã-lai. Xua nguòi Chàm 
viêt trên nhũng lá huông bãng môt 
que tre vói môt thir mũ cày, dau máy 
ngàn năm cũng không phai. Nhung 
bây gicV ho dùng giây và ngòi viê't tây 
mà viè't. Sách-vc* ho dê lai cũng nbièu. 
Ho có mòt thú tiè'ng mà có liai thú 
chfr: Chũ Bbani và chfr Cliàm. Khê-
ttV, giáy-má viêc quan dêu dùng chũ 
Chàm. Tiêng nói nguj'ên là tiê'ng Mã-
lai. Giong nói khó nhu tiéng Anh. 
Chàm õ' Bình-thuân nói có pha cií liè'ng 
An-nam, Moi và đôi tieng A-rap. Phép 
titíh cùa ho căn-cú'vào sô muòi (10). 

VI . NGHE-NGHIÊP Nguòi Chàm 
chuyên làm ruông và nuôi súc-vât. 
Chàm Bhani khòng nuôi heo, vì theo 
tôn-giáo ho, thit heo câ'm không duoc 
ăn. Đòn-bà lo trông bông d§t vâi đe 
dùng và bán cho moi. 

V I I . PHONG-TUC. — Nguòi Chàm 
ăn Tét vào lõi tháng 10 ta. Ho ăn tirng 
nhà, hê't nhà năy sang. nhà khác, cho 
giáp vòng moi hè't Têt. Chàm bhani 
ăn Tê't vào thàng 11 ta. Khi đau-ôm, 
ho kbông uõng thuoc mà chĩ cúng, 
dãu bán nhà-cùa cũng bàng lòng. 
(Đau-sót thay lòng mè- t ín! ) Vè su 
sanh-đê, cuói-hõi, ho phông theo An-
nam nhièu : Nhung xã-hôi Chàm là 
mòt «mâu-quyên xã-hôi,» nghĩa là bèn 
gái làm nòi và có quyên, còn bên trai 
làm ngoai và vô-quj'ên. Chú re phâi 
ve à nhà gái và tron dòi làm viêc nhu 
tôi-moi. Khi xcr chet hay v o dê, anh 
chòng chĩ ra vê không, dâu đã đô mõ 
hôi, sôi niróc mãt dăng làm nên môt 
co-nghiêp khá cho vo . 

VI I I . TÁNH - TÌNH. — Phãn nhièu 
nguùi Chàm có lòng rông-rãi, biê't cu-

xù phâi lê. Nliung cũng không Iránh 
khôi hhũng tàt xâu nhu moi dân-tòc 
vôn có. Ho không có tình doàn-thè. 
Nêu ai găp hoan-nan hoăc bj kê khàc 
úc-hiep, ho ít tiép-tro' lãn nhau. 

IX. TÔN-GIÁO.—Ve tôn-giáo, ngúò-i 
Chàm có hai đao: đao A-sa-lam haj' 
Bbani (Islamisme) và đao A-ka-phen 
hay Châm (Brahmanisme). 

A) Đao Bhani. — Nguò-i theo dao 
năy phãi cũ thit heo, con dông. Hièn 
nay các lê-nghi ciia dao năj' biên-đòi 
di nhiêu và pha vào nliũng tuc thò' quĩ-
thân. Nhũng thây cúng cùa đao Bhani 
goi chung là «thăj' Chang.)) Thucrng 
ngày ho lo làm-ăn. Nhung mõi năm 
mòt kỳ vào tháng muíri An-nam là 
mùa cúng và ăn Tet, tliaj' Chang mói 
nghĩ côiìg-vièc mà vào cliùa mòt tháng. 
Thãy Changchia làm ba bang : Chang-
Ca, Chang-Mun, và Chang-Tiep. Làrii 
thãy tir Cbang-Tiêp thăng lèn den 
Chang-Câ. Thay Chang chĩ đuoc phép 
làj' môt vo. Khi nguòi có dao Bhani 
chêt, thì chôn chir không thièu ; chôn 
thày nghièng, măt xâj' vê phía tày. 
Chét vài ngày, ho lo làm lê mai-láng. 
Nhà nào khá thì mtVi thăy chang đi 
bô-láng cho có su-thê đôi chút. 

B) Đao Châm.—Nguòi có dao Chàm 
cũ ăn thit bò, vì ho tin ìàng khi chêì, 
linb-bôn phâi cjua mòt con sòng lón 
và phâi nhò con bò duasang, nên biè't 
on mà không ăn thit. Cũng vì thè', 
khi có ai chêt, ho vê hình con bò mà 
dán vào dãu quan-tài. Mõi năm vào 
tháng 2, 4 và 10, ho thuòng hôi-hiêp 
nhau làm lê cúng. Thăy cúng có nhiêu 
thir: Thãj' Cò-ke (Groukathành) và bà 
Châu (bà bóng). Thăy Giõ (Grou-
mung-t'ôn) và Ri-chà (bà múa). Khi 
ai dau mà húa làm «Cò-ke» thì dãu 
binh hê't haj' không, den kj' cũng phâi 
mòi thăj' Cò-ke và bà Chàu vè làm trâ 
n o ; néu húa làm ccChà-và» thì phâi 
mcVi thăy Giô và bà Múa ve múa trà no. 
Mõi lãn làm nhu vày lon 20$ hay 30$. 
Theo dao Chàm, chêt phâi thiêu. Lê 
thiêu chĩ cho nhirng iiguài giàu vì môi 

(Xem tìep trang 22) 



NGU'Ò' I C H À M 
(Tigp theo trang 20) 

lăn thiêu phâi tón dên dôi, ba trăm 
đông. Nhu-ngai nghèothìchôn. Thày 
ma bó vào chièu kep tre, khi c'hòn 
xong, thân-nhon phâi chay vê nhà mà 
không duoc ngó lai vì so linh-hòn kia 
theo bát. Nguòi Chàm không dê tang. 
Thé cho su dê tang, ho deo bùa đê trù 
ma. Ve sau nêu làm-ăn khá, thàn-
nhon phâi lo đào lên thièu. Ho tuong 
nhu thê' mói làm-ăn nên nôi. Có môt 
hang thììy lo viêc thièu là «thây X e . » 


