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*Hội thảo tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Phan Thiết – Bình Thuận 

Bàn luận tên tôn giáo “Hồi giáo Bani” 13-11-2020* 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

THAM LUẬN HỘI THẢO 

(Nguồn gốc tên Hồi giáo Bani) 

 

Báo cáo: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Bình Thuận 

 

Thưa quý vị Ban Tôn giáo Chính phủ 

Thưa Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình Thuận 

Thưa Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Ninh Thuận 

Thưa các vị Sư cả thánh đường ở Bình Thuận – Ninh Thuận 

Thưa các quý vị Đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị. 

Theo công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ số: 981/TGCP-TNTGK, Hà Nội ngày 

05/11/2020 về việc tổ chức hội thảo với một số nội dung liên quan đến Hồi giáo Bani. 

Để thống nhất hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Hồi giáo Bani, 

Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo trao đổi, lấy ý kiến của chức sắc, chức việc 

Hồi giáo Bani hai tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và một số cơ quan liên quan. Hội đồng 

Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận đã thống nhất ý kiến về tên tôn giáo, nay báo cáo 

Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan trong tỉnh với nội dung chính như sau: 

Kính thưa hội nghị!  

Đảng và Nhà nước đã nhận định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, 
trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về lối sống, đạo đức, văn hoá,…Tuy nhiên, để 
tôn giáo hoạt động tích cực và đúng hướng thì vấn đề điều chỉnh tên cho tôn giáo ở 
người Chăm Bani phải đúng như bản thân nó đã được truyền đến người Champa trong 
xã hội truyền thống.  

Nhân đây chúng tôi xin trình bày sơ lược về nguồn gốc Hồi giáo và Hồi giáo Bani 
ở  người Chăm như sau: 

1. Sơ lược lịch sử  Hồi giáo Bani ở Champa 

Islam theo tiếng Ả Rập có nghĩa là "vâng mệnh, quy phục Thượng Đế", mà ở Việt 

Nam gọi là Hồi giáo, người Chăm gọi “Asulam” là một tôn giáo Độc Thần. Đây là tôn 

giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo. Islam ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 7 tại 

bán đạo Ả Rập do Thiên sứ Muhammad sáng lập. 
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Theo nhiều tài liệu nghiên cứu cho rằng Hồi giáo đã du nhập vào Champa từ thế kỷ 

thứ 9 theo con đường tơ lụa theo tác giả Ed Huber. Hồi giáo phát triển tùy thuộc từng 

thời kỳ lịch sử của từng triều đại vua chúa Champa. Đặc biệt khởi sắc từ quốc vương 

Chế Mân, Chế Bồng Nga, Sunan Ampel, Bố Trì trì, Kabrah, Po Haniim Per, Po At,… 

Từ khi vua Po Rome (1627-1651) lên ngôi vua đóng đô ở Panduranga, kết hôn với 

công chúa Hồi giáo, chính thức mang tên Thánh Nik Mustafa. Po Rome chính thức có 

danh phận là thành viên của dòng dõi vương triều theo Hồi giáo tại Malaysia. Khi xung 

đột tôn giáo, Po Rome đã giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo bằng cách đưa người Chăm 

Balamon cải đạo một phần sang Asulam gọi là “Ahier”. Nghĩa là Chăm Balamon phải 

thờ phượng thêm Allah của bên Hồi giáo như một Đấng Tối Cao, ngoài việc thờ phượng 

Brahma, Vishnu, Shiva là những vị thần trong Balamon-Ấn Độ giáo. Còn tín đồ Hồi 

giáo lúc đó cũng có một tên gọi mới theo thuật ngữ là “Awal”. 

- Awal: Thuật ngữ Awal (gốc từ Ả Rập) có nghĩa là “đầu tiên, trước” để ám chỉ cho 

những tín đồ Hồi giáo (những người Chăm Balamon hay Chăm Jat đã theo Hồi giáo từ 

nhiều thế kỷ trước) cho tới triều đại vua Po Rome và chấp nhận Po Allah là Thượng 

Đế, Tối Cao và Duy Nhất nhưng chịu ảnh hưởng thêm yếu tố bản địa Champa. 

- Ahier: Thuật ngữ Ahier (gốc từ Ả Rập) có nghĩa là “muộn, sau” để ám chỉ cho người 

Chăm đã từng theo Balamon (Brahmanism), nay chấp nhận thờ thêm Po Allah từ triều 

đại vua Po Rome. Po Allah xuất hiện trong cộng đồng Chăm Ahier không phải là Đấng 

Thượng Ðế Duy nhất mà là Ðấng Thượng Đế Tối cao đứng đầu trong danh sách các 

thần linh quan trọng của người Chăm ở Panduranga như Brahma, Vishnu, Shiva. 

Tiếp nối cha ông Cei Brei, Tuan Phaow, Katip Sumat, Katip Ja Thak Wa, Les 

Kosem, Po Dharma, Putra Podam,… tín đồ Chăm Hồi giáo Bani ở Kampuchea, Champa 

và Việt Nam ngày nay tiếp tục gìn giữ mối quan hệ mật thiết giữa Champa và Malaysia 

nói riêng, giữa Champa với thế giới Malayu và thế giới Hồi giáo nói chung. 

2). Ngữ nghĩa gốc từ Bani  

Theo Ban tôn giáo chính phủ thì ở Việt Nam đã được công nhận gồm14 tôn giáo, 

trong đó có Hồi giáo. Ở cộng đồng Chăm đức tin về Hồi giáo được chia thành hai hệ 

chính là: Hồi giáo Isam (Hồi giáo chính thống) và Hồi giáo Bani (Hồi giáo hệ phái 

Champa). 

Hồi giáo Bani hiện nay sử dụng thiên kinh Koran làm kim chỉ nam, tôn thờ Đấng 

Tối cao Allah và phụng sự Thiên sứ Muhammad như Hồi giáo Islam. 
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Đối với tôn giáo Hồi giáo (Asulam) thì người Chăm còn dùng từ Bani (nghĩa tương 

tự Muslim) được dùng rất phổ biến không chỉ dành riêng cho người Chăm Ninh Thuận, 

Bình Thuận, mà còn sử dụng ở người Chăm Nam Bộ, Chăm Campuchia,… 

Hệ phái Hồi giáo Bani của người Chăm gồm hai tầng lớp: 

- Tầng lớp giáo sĩ Acar (ulama): trực tiếp chỉ thờ phượng Allah. 

- Tầng lớp tín đồ Bani: phục tùng giáo sĩ Acar và thờ phượng Allah. Nhưng lớp tín đồ 

nếu trang bị đầy đủ kiến thức và Thiên kinh Koran thì cũng có thể trở thành giáo sĩ Acar 

để trực tiếp thờ phượng Allah. 

Theo thuật ngữ thì từ Bani có một số ngữ nghĩa như: 

- Bani: thường dùng để chỉ tín đồ thờ phượng Allah. Nhưng theo R.P Durrand (1903), 

tên gọi Bani là phiên âm theo từ gốc Ả Rập có nghĩa là “con trai”. 

- Bani: trong tiếng Ả Rập dùng để chỉ sắc dân như: Bani Israel (sắc dân Do Thái), Bani 

Chăm (nhóm người Chăm theo đạo mới). 

- Bani: chỉ tín đồ Asulam (Hồi giáo) của người Chăm (tương tự Muslim của Islam). 

Bani còn thường dùng để chỉ người mới nhập đạo, người có đạo, hay người có đức tin 

với thượng đế Allah. Ví dụ: Bani Jawa: nghĩa là: người Jawa cải đạo Hindu theo đạo 

mới, ám chỉ theo Hồi giáo, gọi tắt là người Jawa. 

Khi thực hiện “lễ cắt bao quy đầu”, thì người Chăm Nam bộ, Chăm Kampuchea, 

Chăm Ninh Thuận hay Bình Thuận đều gọi “Khatan tamâ Bani” nghĩa chính là lễ cắt 

bao quy đầu, nhưng thường gọi lễ nhập đạo. Ở đây ám chỉ dĩ nhiên là nhập đạo Islam 

(Asulam) chứ không mang nghĩa khác như nhập đạo Balamon, Tin Lành, Thiên Chúa 

giáo hay Phật giáo,…Nhưng nghĩa đối với riêng người Chăm thì cụm từ ‘Khatan tamâ 

Bani” (nhập đạo), ám chỉ không phải nhập đạo Balamon, mà nhập đạo mới Asulam theo 

thờ phượng thượng đế Allah. 

Từ “Bani” chỉ có nghĩa là tín đồ, hay người Chăm nhập đạo mới (ám chỉ theo đức 

tin Allah), hay chỉ nhóm sắc dân Chăm tôn thờ Allah, hay đơn giản là người “Có đạo” 

(Ám chỉ đạo Asulam không phải đạo Balamon). Điều này cũng như người Việt gọi hai 

từ “Xóm đạo”, là xóm những người theo Công giáo, chứ không phải người theo Phật 

giáo, Hòa Hảo hay Cao Đài,… 

Từ nhận định trên khẳng định, Bani không phải là đạo mang tên Bani, mà Bani là 

tín đồ của Hồi giáo Champa cũng giống như tên quốc tế Muslim là tín đồ của Islam. 
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Một số người tại Ninh Thuận, Bình Thuận thường hiểu lầm “Bani” là đạo tên Bani. 

“Chăm Bani” là người Chăm theo đạo Bani. Đây là cách Hiểu sai, Không đúng hay 

Không chính xác. Vì trên thế giới không có đạo nào tên Bani. 

3). Ý kiến của chức sắc, tín đồ cộng đồng Hồi giáo Bani trong tỉnh về vấn đề tên 

tôn giáo 

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận thì tại Việt Nam có 14 tôn giáo, trong đó 

có Hồi giáo (Islam). Riêng Hồi giáo ở người Chăm thì có hai hệ phái. Hệ phái Hồi giáo 

Champa gọi là Hồi giáo Bani. Trong khi đó  Hồi giáo Islam (Hồi giáo chính thống) là 

hệ phái đang bám chắc vào giáo lý, giáo luật, thiên kinh Koran,… hoàn thiện và hội 

nhập theo sự phát triển của thế giới. 

Islam truyền sang Champa từ lâu đời, và danh xưng "Hồi giáo" được các nhà nghiên 

cứu phương Tây sử dụng trong các công trình nghiên cứu. 

Trước 1963, người Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận thường gọi người Chăm Nam 

Bộ là người Jawa (người theo Islam), sau năm 1963, sự du nhập trở lại của Islam chính 

thống giáo tại Sài Gòn vào cộng đồng người Chăm Hồi giáo Bani ở Ninh Thuận. Do 

đó, cộng đồng mới này không thể dùng từ người Jawa mà phải chọn danh xưng để khác 

biệt đó là danh xưng quốc tế Islam, và trở thành tên gọi Chăm Islam, và từ đó một số 

tín đồ Bani coi danh xưng “Bani” như tên tôn giáo của mình. 

Theo ý kiến ông tiến sĩ Putra Podam, người Chăm Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận 

cho rằng “Thứ nhất, Hồi giáo xuất hiện ở cộng đồng Chăm từ nhiều thế kỷ trước và 

người Chăm gọi là Asulam, còn tín đồ theo Asulam thì được gọi là Bani (Bani là tiếng 

Ả Rập). Nghĩa Bani là tín đồ tôn thờ thượng đế Allah tương tự như từ Muslim của 

Islam. Tôn giáo của hệ phái Acar nên giữ “Hồi giáo Bani” để phân biệt với hệ phái mới 

là: “Hồi giáo Islam”. Do đó không thể gọi Bani là tên tôn giáo như một số người đang 

hiểu. Thứ hai, từ Bani nên viết không dấu, không viết (Bà Ni, hay Bàni)”. 

Theo ý kiến Imam Bồ, chức sắc Bình Thuận cho rằng “Hồi giáo Bani có từ lâu đời, 

nên không thể xóa từ Hồi giáo, đề nghị giữ tên Hồi giáo Bani”. 

Theo ý kiến Imam Tuyền ở Tánh Linh cho rằng: “nên giữ Hồi giáo Bani là tên mà 

người Chăm đã dùng, không nên thay đổi để làm xáo trộn trong cộng đồng Chăm”. 

Theo ý kiến ông Nguyễn Đố, tín đồ Bani xã Phan Hòa cho rằng, Hồi giáo là tên tiếng 

Việt gọi từ Islam (tên quốc tế) là tôn giáo đã truyền sang Champa từ xưa mà nhiều tài 

liệu phương Tây đã nghiên cứu. Tín đồ Bani không nên bỏ từ Hồi giáo, vì bỏ từ Hồi 
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giáo là đồng nghĩa bỏ tôn thờ Allah. Do đó, hãy giữ Hồi giáo nói chung và tôn giáo Hồi 

giáo Bani của người Chăm. 

Theo ý kiến của nhiều chức sắc và Hội đồng Sư cả trong tỉnh khắng định, không 

thay đổi tên Hồi giáo Bani có từ lâu và tên tổ chức đã đặt: “Hồi đồng Sư cả Hội giáo 

Bani”. Hồi giáo Bani mang ý nghĩa Hồi giáo của tín đồ Bani là hệ phái mới của người 

Chăm có ảnh hưởng tính bản địa. Hơn nữa, Hồi giáo Bani tiếp nhận từ Islam chính 

thống về đức tin tôn thờ Allah, về phụng sự Thiên sứ Muhammad và thiên kính 

Koran,… 

4. Hoạt động tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo Bani tại địa phương 

Hiện nay ở Bình Thuận có 10 thánh đường Hồi giáo Bani, như: Thánh đường Châu 

Hanh, Thanh Kiết, Cảnh Diễn, Bình Thắng, Bình Minh, Bình Hòa, Vĩnh Hanh, Lâm 

Giang và Giang Mâu, Bicham. 

Người Chăm gọi thánh đường là “Magik” phiên âm từ tiếng Ả Rập là “Masjid”, mà 

theo tiếng Việt gọi là thánh đường.  

Thực trạng cơ sở thờ tự hay thánh đường (Magik – Masjid) của hệ phái Hồi giáo 

Bani đã xuống cấp nhiều do xây dựng ban đầu tạm thời vì không có kinh phí. Mỗi lần 

xây dựng hay sửa chữa thánh đường phải đóng góp từ tín đồ hay người dân mà không 

có khoảng kinh phí nào khác. Hiện nay thánh đường xuống cấp nặng như thánh đường 

Bình Minh, thánh đường Bình Hòa,… 

Đội ngũ chức sắc vẫn ổn định và đặc biệt một số thánh đường có tín đồ mới, do đó 

cần nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng cho những giáo sĩ mới là đối tượng Acar. Hiện nay, 

việc đào tạo, bồi dưỡng cho tín đồ rất khó khăn vì chưa có trụ sở cũng như chưa có đội 

ngũ đào tạo, mà mỗi tín đồ tự chọn thầy để theo học, tự trao dồi kiến thức và học thuộc 

thiên kinh Koran. 

+ Hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani từ Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đến 

nay: Hội đồng đã có nhiều nỗ lực, củng cố, hoạt động có nề nếp, tổ chức các hoạt động 

tôn giáo diễn ra ổn định, mang tính thống nhất giữa các thánh đường trong tỉnh theo 

tinh thần tiết kiệm, giữ vững thuần phong mỹ tục, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

Chăm. Chức sắc, chức việc và bà con tín đồ luôn đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế hoạt 

động của Hội đồng Sư cả, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương do chính quyền và Mặt 

trận phát động. 
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+ Khó khăn – Nguyên nhân 

Hoạt động của Hội đồng Sư cả không có nguồn hỗ trợ nào khác nên gặp nhiều khó 

khăn về mặt tài chính. Do đó các hoặt động hàng năm luôn gặp khó khăn về kinh phí 

do không có nguồn thu nhập nào khác, tín đồ nghèo đói không khả năng hỗ trợ do mất 

mùa, hạn hán thiên tai, bão lụt,… 

Hoạt động của Hội đồng cũng rất khó khăn về nhiều mặt, đặc biệt khó khăn về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho công việc hội họp và sinh hoạt tôn giáo,… 

Kết luận 

Tiếp tục cũng cố và gìn giữ tôn giáo, phong tục, tập quán của người Chăm Bani. Giữ 

vững lập trường bảo vệ tên tổ chức “ Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” đã hoạt động ổn 

định. 

Khẳng định “Bani” không phải là tên tôn giáo, mà là tên tín đồ của người Chăm theo 

thờ phượng thượng đế Allah. Hồi giáo theo tiếng Chăm là “Asulam” và tín đồ Asulam 

là “Bani”, tương tự tên quốc tế là “Islam” và tín đồ là “Muslim”. 

Khẳng định viết đúng tên “Bani” vì chữ Chăm không mang “dấu thanh”. Không nên 

viết có dấu là “ Bà Ni hay Bàni”, vì như vậy sẽ hiểu lầm khác vì có chữ “Bà”. Yêu cầu 

cấp trên sửa tên tổ chức thành: “ Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani”. 

Khẳng định viết đúng tên tôn giáo của người chăm hệ phái Acar là: “ Hồi giáo Bani”, 

và tín đồ của người Chăm thờ phượng Allah là “Bani”. 

Khảng định Hồi giáo Bani của người Chăm là một tôn giáo Độc Thần, đang sử dụng 

thiên kinh Koran làm kim chỉ nam, tôn thờ Đấng Tối cao Allah và phụng sự Thiên sứ 

Muhammad như Hồi giáo Islam (Chính thống giáo). 

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh trân trọng cảm ơn 

 

Phan Thiết, ngày 13 tháng 11 năm 2020. 

Báo cáo 

Imam. Huỳnh Trung 


