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Lúa ThÀn Nông 
Lúa miŠn Nam & cu¶c cách mång 

cÖ khí hóa nông nghiŒp tåi miŠn Tây 
 

TØ næm 1969 vŠ trÜ§c , toàn vùng Cºu Long ngÜ©i dân vÄn quen làm 
ru¶ng theo ki‹u c° truyŠn , m¶t næm m¶t mùa lúa . 
  B¡t ÇÀu tháng tÜ ngÜ©i ta khªi s¿ d†n ÇÃt , làm såch cÕ , cày bØa cho 
ÇÃt thành bùn ,rÒi cÃy lúa , ho¥c gieo lúa ( lúa gieo còn g†i là lúa xå ) ; và 
lúa n°i ... 
  TØ ngày gieo lúa , cho t§i ngày g¥t hái phäi mÃt khoäng bäy tháng , 
mùa g¥t thÜ©ng vào tháng Chåp , tháng  Giêng , tÙc khoäng tháng 12; 
tháng m¶t. 
  NguÒn gÓc lúa xå và lúa n°i này do ông Ng Væn Thành , T°ng TrÃn Tây 
Thành  ( Nam Vang ) mang vŠ . 
  Ngoài giÓng lúa này còn có lúa mùa ,dân hay trÒng vùng ÇÃt cao ven 
b© sông Cºu Long , Lúa mùa có h¶t dài , trong , gåo thÖm ngon , trong 
Çó có nhiŠu loåi khác nhau nhÜ : Gåo nàng HÜÖng ; gåo Nanh ChÒn ,lúa 
Çuôi ChŒt ( vì h¶t lúa có Çuôi dài hÖn hai phân nhÜ dây cÜ§c ) . 
  Nh»ng thÙ gåo ngon này khi nÃu cÖm , mùi cÖm thÖm ngåt ngào , bay 
xa , dù ta m§i æn no ,nghe mùi cÛng vÅn còn muÓn æn thêm chén nºa . 
NhÜng khi gåo cÛ h¶t gåo sÈ Çøc màu , b§t dÈo , b§t thÖm hÖn gåo m§i . 
  Lúa ngon , nhÜng thu hoåch låi kém , nên ngÜ©i dân chÌ làm vØa Çû æn 
cho gia Çình , ít khi h† Ç‹ dÜ . 
  Næm 1969 tåi xä Th§i Long Ô Môn CÀn ThÖ , có ông tuy là Giáo chÙc 
nhÜng ông vÅn giº gìn ru¶ng vÜ©n cûa ông bà , ông Çã dùng phÀn ÇÃt 
cûa ông làm thú ÇiŠn viên và nghiêng cÙu . Ông làm viŒc song song v§i 
ty ÇiŠn ÇÎa và trÜ©ng Nông Lâm Súc , tåi Bình Thûy CÀn ThÖ , hÀu 
nghiêng cÙu phÜÖng thÙc canh tân nông nghiŒp ,gây giÓng , tìm hi‹u các 
bŒnh trên lúa và cây trái .  
  Næm 1969 , giai Çoån lÎch sº chuy‹n mình cûa lúa VN . 
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  Ông Giáo Hai Çã ti‰n hành cu¶c thº nghiŒm giÓng lúa m§i , trên mänh 
ÇÃt 2000m vuông . ñây là giai Çoån thº thách cûa ông ,ông Ùng døng k› 
thuÆt m§i theo nhu cÀu giÓng lúa m§i .  
 Có nh»ng ngÜ©i qúa khích Çã miã mai ông là ông Giáo khùng , vì ông 
Çã khai mÜÖng , ÇÃp Çê quanh ru¶ng Ç‹ giº nÜ§c , cÃy lúa trong ÇÃt bûn 
, rÃt dÀy , khoäng 25cm m¶t cây lúa må ( theo lúa mùa khoäng cách hai 
bøi lúa ít nhÃt phäi 5 tÃc)  
  Vì mänh ru¶ng Ãy là thí Çi‹m cûa trÜ©ng N L S , nên m‡i tuÀn ÇŠu có 
h†c sinh và giáo sÜ Ç‰n h†c hÕi và chæm sóc , dân ÇÎa phÜÖng thì mïm 
cÜ©i cho r¢ng trò RuÒi . 
  GiÓng lúa m§i chÌ trong ba tháng là thu hoåch , vào th©i Çó ai mà tin 
ÇÜ®c , h† cho r¢ng câu chuyŒn hoang ÇÜ©ng .... 
  RÒi ba tháng qua mau , lúa chín vàng , triû håt , nhìn vào ta không còn 
thÃy lá lúa , phÀn trên ta chÌ thÃy l§p dÀy, mang ÇÀy håt lúa cong xuÓng, 
nhÜ tÃm thäm vàng trên cánh ÇÒng . Dân làng qua låi trên hÜÖng l¶ phäi 
m¶t cÖn thÃt kinh , không còn hi‹u ÇÜ®c , H† Çã tø hÕi  " B¶ lúa Thánh 
sao vÆy " ... 
  ñ‰n ngày g¥t , thì ông và toàn trÜ©ng NLS , Çành phäi khép mình , 
nhÜ©ng ch° cho dân làng , h† tranh nhau m‡i ngÜ©i m¶t khúm lúa , chia 
nhau Ç®t lúa giÓng ÇÀu tiên . 
  Sän lÜ®ng lúa Mùa thu ÇÜ®c khoäng 10 Ç‰n 15 thúng lúa cho 1000m 
vuông . 
  GiÓng lúa m§i  Thu ÇÜ®c 30 Ç‰n 45 thúng lúa cho 1000m vuông .(có 
nghiã sÓ thu hoåch ÇÜ®c bÓn lÀn hÖn) 
  B¡t ÇÀu ngày Ãy , giÓng lúa m§i ÇÜ®c mang  m¶t cái tên, Çánh dÃu vào 
lÎch sº lúa Vn là Lúa ThÀn Nông . TØ Çó giòng sông Cºu Long lÆt qua 
trang sº m§i , m¶t cu¶c cách mång nông nghiŒp vô cùng l§n lao , Çã làm 
thay Ç°i toàn vËn b¶ m¥t nghŠ nông cûa ngàn næm , Ç‹ bÜ§c vào k› 
nguyên m§i . CÛng tØ Çây, cÖ khí Çã b¡t tay tr¿c ti‰p vào ru¶ng ÇÃt , máy 
l¿a lúa , máy sÃy lúa , máy suÓt lúa , máy bÖm ....  
  Lúa m§i , c¶ng v§i cÖ gi§i hóa nông nghiŒp , Çã ÇÜa sÓ lÜ®ng thu hoåch 
lên con sÓ n¥ng trïu cã miŠn Nam ,  cái tên khoa h†c TR8 cûa giÓng lúa 
m§i , mà ông Giáo Hai Çã mang t§i cho dân ViŒt , ÇÜ®c s¿ sùng bái , nh§ 
Ön ông, ngÜ©i dân ÇÎa phÜÖng Çã danh d¿ dành cho ông cái tên  Ông 
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ThÀn Nông và g†i lúa cûa ông là lúa ThÀn Nông , hôm nay có phäi 
chæng tÃt cã chúng ta ÇŠu Çä æn qua lúa ThÀn Nông , lúa ThÀn Nông Çã 
träi dài trên toàn cõi nÜ§c VN .. € , riêng miŠn B¡c th ì tôi không rành l¡m 
, vì chû thuy‰t CS , Ç‹ tuyên truyŠn, h† luôn nh¡m vào dân nghèo làm 
mûi dùi ÇÀu tiên , nhÜng khi dân miŠn Nam tr°i dÆy , s¿ hÜng thÎnh b¡t 
ÇÀu ÇÜa dân nghèo miŠn Nam lên mÙc mà VC không ng© ÇÜ®c , ÇÓi v§i 
h† chÜ§ng ngåi vÆt cho vÃn ÇŠ tuyên truyŠn chû thuy‰t CS là lúa ThÀn 
Nông , chính nh»ng vùng c¶ng sän trà tr¶n nhiŠu, là vùng tung tin thÃt 
thiŒt r¢ng, lúa ThÀn Nông æn vào nhiŠu ngÜ©i bÎ bŒnh phong cùi và ch‰t, 
ng¶ Ç¶c truyŠn nhiÍm vào bào thai ...v v ... 
  Nên ngày nay tôi không dám tin r¢ng nh»ng ngÜ©i CS Ãy dám æn gåo 
lúa ThÀn Nông . NhÜng bi‰t Çâu ÇÜ®c hä các bån , tØ m¶t tên vÜ®t biên 
phän quÓc, ngày nay là núm ru¶t ngàn dÆm cûa h† mà ...  
Bån có ÇÒng š không , cu¶c cách mång nào cÛng b¡t ÇÀu b¢ng , chÌ 
trích , ÇÆp phá , rÒi xây d¿ng , Çôi khi phäi träi qua nhiŠu th‰ hŒ m§i 
thành công , và trä b¢ng giá rÃt Ç¡c nºa . NhÜ cu¶c CM dân chû cûa 
Pháp , CM  vô sän Nga , ........V V  
  Cu¶c cách mång nông nghiŒp miŠn Nam trái h£n låi , tåo nên m¶t hÜng 
thÎnh r¿c tr©i cho xÙ sª, nó không cÀn bài di‹n væn , m¶t Çä phá mÜu ÇÒ , 
mà khªi nguyên tØ  
kinh nghiŒm , h†c hÕi phát tri‹n ÇÜ©ng nông nghiŒp, tØ mª cºa Çón nhÆn 
khoa h†c cÃy thêm vào kinh nghiŒm ngàn næm cûa ông cha ta , cu¶c 
cách mång không có quyŠn uy và sát phåt .  
  NgÜ©i nông dân, thôn dã Ãy , thÆt vô cùng xÙng Çáng ÇÜ®c tuyên 
dÜÖng , ghi vào lÎch sº nông nghiŒp VN phäi không các bån . 
  Ông Huÿnh Hºu Thành , hay ông Giáo Hai  tåi xä Th§i Long, Phong 
Phú, Phong Dinh , ho¥c Th§i Long, Ô Môn, CÀn ThÖ, rÃt xÙng Çáng ÇÜ®c 
mang tên Ông ThÀn Nông phäi không các bån . 
                                                                                   VÛ Kh¡c Thanh  
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