
ĐỒNG THÁP “QUÊ TÔI” 

Mỗi lần hội ngộ, nhiều người trong anh em hỏi: Mi ở chi xa rứa? 
mần răng mà về tận dưới nớ rứa? Xin mượn bài viết này như một lời 
tâm sự cùng anh em nhà miềng - HT67 

Ngược dòng thời gian, năm 1975, mình đang là SV năm I của 
trường ĐH Luật khoa Sài gòn. Trường bị giải thể, sống lang bạt ở Sài 
gòn một thời gian ngắn rồi trở về Quảng Thuận vui thú cuốc cày cùng 
cây sắn củ khoai. Nào ngờ năm 1976, mình trúng tuyển nghĩa vụ Thanh 
niên xung phong, tưởng chừng như cuộc đời sách bút đã chấm dứt. Gia 
đình đã tìm mọi cách để mình không phải đi TNXP. Thế là cuối năm 
1976, mình cưới vợ, rồi tự ôn lại bài vở và thi đậu vào trường ĐHSP 
TPHCM, học khoa Ngữ Văn. Bốn năm được vợ nuôi ăn học, miệt mài 
sách vở rồi cũng đến ngày ra trường. Ngày nhận công tác. Mình nói 
chuyện với mạ  

- Mạ ơi, con ra trường rồi, con về nhận công tác ở miền Tây. 

- Miền Tây là ở mô rứa con ? 

- Dạ, từ Sài gòn đi xuống nữa mạ ơi, xa lắm. 

Nói thế chứ trong bụng cũng 
chẳng biết mô tê chi cái xứ Đồng Tháp 
ấy. Trong thời gian học ở trường 
ĐHSP, có đôi ba lần mình cùng theo 
đám bạn về Vĩnh Long, Gò Công chơi, 
thấy nơi đó là một vùng đất trù phú, 
hơn hẳn sự khô cằn của miền đất 
Quảng Thuận. Mình có ý định về miền 

Tây từ đó. Tình nguyện đi bất cứ nơi 
đâu ở miền Tây, kể cả về Cà Mau, 

Minh Hải. Thế mà may mắn mình được phân công về giảng dạy ở Đồng 
Tháp 

Đồng Tháp (thời Việt Nam Cộng Hoà là 2  tỉnh Kiến Phong  và Sa 
Đéc) là một tỉnh nằm trong   khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một 
trong ba tỉnh của vùng Đồng Tháp Mười giáp với Cam-pu-chia. Sông 
chính là sông Tiền (một nhánh của sông Mê Kông) với hệ thống kênh 

Hoa xuân Tháp Mười 



rạch dọc ngang tạo nên một mạng lưới giao thông sông rạch chính trong 
những năm 80, khi mình mới về nhận công tác.  

Là một tỉnh nông nghiệp, Đồng Tháp sản xuất nhiều lương thực và 
các loại nông, thủy sản có giá trị xuất khẩu. Đất đai Đồng Tháp màu mỡ 
bởi phù sa do hai con sông Tiền và sông Hậu cung cấp hàng năm, xóm 
làng trù phú giữa bốn bề cây cối xanh tươi. Vì thế Đồng Tháp được biết 
đến như một vựa lúa của cả nước. Đồng Tháp cũng là vùng đầy triển 
vọng về các loại cây ăn trái như xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quít 
Lai Vung, bưởi Phong Hòa, chôm chôm, vú sữa, mãng cầu có quanh 
năm. 

 Vùng đất Tháp Mười ngày mình mới về 
công tác là một vùng hoang vu với lắm bưng,  
đìa, bàu, với bạt ngàn đưng, lác, năn, sen, súng 
và lau, sậy,...Đây là giang sơn của các loài động 
vật hoang dại như: rắn, rùa, chuột, ếch, chim 
muông, cua, cá ... Trải qua thời gian, giờ đây 
nếu ai về thăm Tháp Mười sẽ thấy như trở về 
với cội nguồn thiên nhiên bởi bầu không khí vẫn 
còn nguyên vẹn sự trong lành, mát mẻ của những cánh 
đồng lúa phì nhiêu, tất nhiên bên cạnh những di tích, 
thắng cảnh như Khu Di tích Mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại 
thành phố Cao lãnh, Vườn Quốc Gia Tràm Chim ở Tam Nông - nơi trú 
ngụ của lòai Sếu đầu đỏ đã từng ghi vào sách đỏ thế giới, làng hoa kiểng 
Tân Qui Đông - Sa đéc, và các vườn cây ăn trái ...  Tháp Mười có Khu 
Di tích Gò Tháp, nơi khai quật di chỉ văn hóa Ốc Eo và là nơi thờ cúng 
các anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều. Tháp Mười 
còn nổi tiếng với những ruộng sen hiện diện khắp nơi. Ngó và hạt sen 
trở thành đặc sản của vùng này. Ngoài ra, Tháp Mười rất thích hợp cho 
loại hình du lịch sinh thái. Mùa nước nổi về, càng có lý do để khách du 
lịch đến với xứ sen Tháp Mười...                        

 Về tôn giáo, đông nhất ở Đồng Tháp là Hòa Hảo, còn Công giáo 
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, chia làm hai phần, Phía bắc sông Tiền thuộc 
giáo phận Mỹ Tho gồm hai giáo hạt là Cao lãnh và Cù lao Tây. Phía 
Nam sông Tiền thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Giáo xứ Mỹ An mình đang 
sống chỉ là một giáo xứ nhỏ thuôc giáo hạt Cao Lãnh với khoảng 500 
giáo dân, hầu hết là dân tứ xứ tập trung về, nhưng đầm ấm, thương yêu, 
trong đó dân miền Trung là nòng cốt 

 Sen Tháp Mười 



Tính cách người dân Đồng Tháp nói chung mang đậm nét đặc trưng 
chung của đồng bằng Nam Bộ: phóng khoáng, cởi mở và giàu lòng mến 
khách. Mời anh em về thăm Đồng Tháp (quê hương thứ ba của mình). 
Từ Tp. Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1A về Thành phố Cao Lãnh 162km, 
từ đó về Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười 32km. Cũng có thể từ TP 
HCM  theo tuyến N2 đi khoảng 95km là đến Đồng Tháp "quê tôi". Nhà 
mình nằm bên bờ kinh Nguyễn Văn Tiếp (một nhánh nhỏ của sông Tiền) 
thoáng mát, ở ngay sát trung tâm kinh tế-thương mại và văn hóa của 
huyện Tháp Mười. Sau lưng là ngôi trường THPT Tháp Mười, nơi mình 
đã công tác suốt 34 năm qua. Nơi đây, mùa hè năm 2013 đã hân hạnh 
đón tiếp Việt Hùng và Thanh Cương đến viếng thăm. Thời gian ngắn 
ngủi nhưng cũng đủ để "ba thằng" trút bầu tâm sự bên ly rượu và đặc 
sản Tháp Mười. Hơn tháng trước, tưởng sẽ đón Viết Xuân đến chơi 
nhưng rồi ... tiếc quá. Cửa tệ xá ở Tháp Mười luôn rộng mở, hy vọng 
những ngày tới sẽ có nhiều bạn HT67 ghé chơi. Hân hạnh được đón tiếp 
. 

Gởi người muôn dăm xa xôi 

Xây tình  sáu bảy cùng tôi Tháp Mười 

 

                                                  Hồng Nguyệt - Đồng Tháp 
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