
ñÎa dÜ sông Cºu Long & các tÌnh
miŠnTây nam phÀn

Là ngÜ©i ViŒt, ÇÜÖng nhiên bån có nghe nói t§i sông Cºu Long n‰u bån
chÜa tØng vŠ miŠn nam VN . N‰u bån có qua Phà MÏ ThuÆn và Phà CÀn
ThÖ, tÙc là bån Çã Çi qua sông Cºu Long , có bao gi© bån nghÌ mình Çã
Çi qua con sông dài nhÃt th‰ gi§i không?
M§i nghe h£n bån thoáng giÆt mình , tuy chúng ta tØng nghe nói t§i giòng
Cºu Long , nhÜng có bao gi© bån vÈ con sông Ãy ra trong trí mình không
, ch¡c bån Çã tØng làm viŒc Çó .
* Sông Cºu Long phát nguÒn tØ trên nóc tr©i cûa däy Hy Mä Lå.p SÖn
,vùng Tây Tång, Có hàng ngàn con suÓi gom låi Ç° vào các thung lÛng,
rÒi ti‰p tøc tràn Çi , chäy ngo¢n ngoèo qua miŠn Tây Nam XÙ Trung Hoa,
rÒi tr¿c chÌ hÜ§ng Nam qua xÙ vån tÜ®ng , qua gi»a ranh gi§i Thái & Lào .
 Ti‰p tøc xuyên qua xÙ chùa tháp Cao Miên, Ç‰n Bi‹n HÒ . TØ Çó giòng
sông chuy‹n hÜ§ng sang phía ñông,  chia ra làm hai nhánh là TiŠn
Giang & HÆu Giang , Ç° ra bi‹n Nam Häi , trên phÀn ÇÃt miŠn Tây Nam
VN. Bån có giÆt mình không khi AT nói r¢ng phÀn vØa nói qua , là bån Çi
qua suÓt hÖn 5000km ( Paris,Toulou chÌ khoäng 1200km thôi )
Giòng TiŠn Giang , phía tä ngån có các tÌnh : Cao Lãnh , MÏ Tho,Gò
Công.
  -Hºu ngån có :TÌnh Sa ñéc , VÌnh Long, Trà Vinh , B‰n Tre ,
  Và Ç° ra bi‹n qua các cºa : Ti‹u ñåi , Ba Lai, Hàm Luông , Cô Chiêu,
Cung HÀu .
Giòng TiŠn Giang chäy qua tÌnh : Châu ñÓc, Long Xuyên, CÀn ThÖ, Sóc
Træng , Båc Liêu.
 Và ra bi‹n b¢ng ba cºa :ñÎnh Du, ñåi Ngãi, Tranh ÇŠ.
Cä hai sông này ÇŠu r¶ng l§n mênh mong , trung bình chiŠu ngang
khoäng 2000m.Có nh»ng Çoån phình ra r¶ng trên 3000m . NhÜ vùng Cù
Lao Giêng cûa nhánh sông tiŠn giang gÀn Cao lãnh .
 Vùng Cù Lao Ông H° tåi Long Xuyên, và Cù Lao Cát tåi ThÓt NÓt , cûa
nhánh sông HÆu .



Ngoài dòng nÜ§c chính , sông CL còn chia ra ch¢n chÎt nh»ng sông
nhánh hai bên b©,rÒi nh»ng sông nhánh Çó chia ra nh»ng kinh , råch .
Theo thÓng kê cûa sª ÇiŠn ÇÎa tÌnh CÀn ThÖ, Ü§c tính có hÖn 200 ngàn
Km sông ngòi kinh råch theo sông CL.
Ta cÛng nên nh§ r¢ng sÓ lÜ®ng kinh Çào b¢ng sÙc ngÜ©i suÓt hàng træm
næm ª Çây , tØ khi ngÜ©i ViŒt Nam có m¥t và làm chû vùng ÇÃt Çó ..
N‰u ngÜ©i ta lúc nào cÛng nghï Ç‰n s¿ kh°ng lÒ cûa Vån Lš TrÜ©ng
Thành ,mà quên Çi bên cånh còn có giòng CL, thì ...thÆt Çáng ti‰c .
TrÜ©ng thành cûa ngÜ©i Trung Hoa là phøc vø cho m¶t båo chúa , th‰
l¿c bäo vŒ hung khí chi‰n tranh .
Còn giòng CL vÌ Çåi , là måch máu , bao tº , bÀu sºa nuôi 80 triŒu ngÜ©i
thì sao , ÇÓi ngÜ®c nhÜ vÆy , thì Çâu là ÇiŠu Çáng Ç‹ thÜÖng yêu , t¿ hào
Çây ?
MiŠn nam chÌ có hai mùa mÜa n¡ng , mùa mÜa b¡t ÇÀu tØ cuÓi tháng
næm , mÜa dÒn dÆp t§i tháng chín .
B¡t ÇÀu mùa mÜa cÛng là lúc m¿c nÜ§c dâng lên dÀn dÀn,  Ç‰n ÇÀu
tháng bäy , nÜ§c b¡t ÇÀu tràn lên b© , Ç‹ Çem phù sa dung bÒi lên ÇÒng
ru¶ng cûa nó .
CÛng lúc Çó sÓ lÜ®ng cá và trÙng cá ª bi‹n HÒ ( còn g†i là ° cá , nguÒn
cá ) theo nÜ§c trôi vŠ , sinh trÜªng , l§n lên trong ru¶ng lúa mênh mông
cûa ÇÃt VN.
Thông thÜ©ng nÜ§c sông chäy hai chiŠu , lúc nÜ§c lên dân ÇÎa phÜÖng
còn g†i là nÜ§c l§n , khi rút xuÓng còn g†i là nÜ§c ròng . M‡i ngày con
nÜ§c có m¶t lÀn lên và m¶t lÀn xuÓng, theo thûy triŠu cûa bi‹n .NhÜng
Ç‰n tháng sáu , thì khoäng sông ª Long Xuyên , CÀn ThÖ , Sóc Træng và
phiá TiŠn Giang cÛng vÆy , nÜ§c chÌ chäy m¶t chiŠu Ç° ra bi‹n , bªi
lÜ®ng nÜ§c trên nguÒn lên cao vì nÜ§c mÜa nhiŠu thêm
Tháng bäy , tháng tám là lúc nÜ§c lên cao nhÃt , tÃt cä các cánh ÇÒng
vùng này ÇŠu ngÆp chìm dÜ§i nÜ§c , Çôi khi có thành phÓ , và các quÓc
l¶ bÎ ngÆp sâu cä thÜ§c  .
ñây là lúc nÜ§c sông chäy xi‰t , cuÒng cu¶n , mang màu phù sa Çøt ÇÕ ,
sÓ lÜ®ng phù sa trôi ra bi‹n rÒi ti‰p tøc Çi dài xuÓng mÛi Cà Mau , ngay
mÛi Næm Cæn m‡i næm lÜ®ng phù sa cûa giòng CL bÒi thêm khoäng
100m dài ra bi‹n ..



Có nh»ng bu°i tr©i mÜa , giông gió l§n , trên m¥t sông CL , không thua gì
cÖn thÎnh n¶ cûa bi‹n cä , Çôi khi m¿c sóng dâng cao cä m¶t , hai metre
ª ch° sông l§n ,ng†n sóng dâng cao theo gió , nh»ng tia nÜ§c trên ng†n
sóng tûa lên tr¡ng xoá nhÜ nh»ng ng†n c© lao vùn vøt ngã mình theo gió
, ngÜ©i ta còn g†i là sóng bÕ vòi , ho¥c sóng båc ÇÀu , có lúc sóng chøp
xuÓng ngÜ©i ta còn g†i là sóng lÜªi búa .
Cänh sóng to Çó ta chÌ thÃy ª con sông chính thôi , còn hai bên b© nh©
nh»ng vÜ©n cây , nhÜ b© rØng ch¡n nÜ§c låi , nh© vÆy nhà cºa hai bên
b© không bÎ cuÓn theo nÜ§c.
Vào mùa nÜ§c ngÆp này , có khi h¢ng ba tháng ròng rä , ngÜ©i ta không
thÃy m¥t ÇÃt Çâu cä . N‰u chúng ta Çi vào các cánh ÇÒng sâu , bån sÈ
có cäm giác mình Çi låc gi»a bi‹n cä mênh mông , m¥t nÜ§c ph£ng l¥ng
xa múc chân tr©i , chÌ toàn là nÜ§c . Xa xa m¶t vài bøi Çiên Çi‹n, cÓ g¡ng
nhô lên tìm chút không khí , vài cøm løc bình trôi lºng l© , lâu lâu có ti‰ng
cá vÄy Çuôi ÇÓp mÒi trong v¡ng l¥ng .
M¶t thÙ âm thanh , chút hÜÖng vÎ , tí màu ánh sáng bàn båc phän änh
ánh nÜ§c , bån sÈ không bao gi© quên ÇÜ®c thi vÎ Çó, n‰u bån có ÇÜ®c
m¶t lÀn thÜªng thÙc . N‰u có dÎp thì häy tÆn hÜªng các bån å , thuÀn túy
thôi, chÙ ÇØng  quá Ç¶ nhÜ Quang Bình & Elvis PhÜÖng trong bài Çi
giæng câu.
Nh»ng nÖi Çó n‰u bån không ngæn ÇÜ®c tánh tò mò , thì cÙ nhäy xuÓng
mà l¥n m¶t hÖi Ç‹ Ço chiŠu sâu m¿c nÜ§c , có nÖi ngÜ©i ta dùng cây tre
dài làm sào Ç‹ chÓng xuÒng , chÓng høt cä cây vÄn chÜa t§i ÇÃt ÇÃy bån
.
N‰u bån thÃy nh»ng c†ng lá nhÕ dài trôi n°i trên m¥t nÜ§c , Çó không
phäi cÕ hay rong rêu gì Çâu , Çó là lúa ÇÃy , Ç¥t biŒt lúa này ÇÜ®c g†i là
lúa n°i , nÜ§c dâng cao Ç‰n Çâu thì lúa theo lên t§i Çó , cho Ç‰n khi nÜ§c
rút, lúc bÃy gi© lúa ti‰p tøc Çâm r‹ trª låi , và phát tri‹n , nª ra tØng bøi lúa
tÓt tÜÖi nh© l§p phù sa m§i , cÙ th‰ lúa v»ng månh lên hoàn thành sÙ
mång cao cä  - Nuôi sÓng Çám con HÒng cháu Låc .
M‡i khi nói Ç‰n Sông CL , ngÜ©i ta nghÌ ngay Ç‰n cái v¿a lúa nuôi toàn
dân nÜ§c ViŒt , có phäi không Çó là vÎ Phúc ThÀn vÌ Çåi cûa VN. Dù mùa
nÜ§c ngÆp , nghe thÃy s¿ to tác , ê chŠ , nhÜng s¿ thÆt chÜa có s¿ thiŒt
håi nào Çáng k‹ , so v§i nguÒn l®i mà giòng nÜ§c Çã Çem vŠ .



  Có phäi chæng Çó là giòng sºa MË ng†t ngào , là bao tº , là måch máu
ViŒt . N‰u Çúng vÆy thì ta häy t¿ hào v§i nó , häy ghi nó vào tâm näo ,
hÀu m¶t ngày dân t¶c häo hòa , ta chung tay gÀy d¿ng tên tu°i nó thành
kÿ quang Låc HÒng phäi không bån .
ñi ven b© sông nh»ng bu°i chiŠu vŠ, hay bu°i s§m mai , các bån sÈ thÃy
m‡i cây bÀn bên sông, là m¶t cøm hoa Lan tr¡ng kh°ng lÒ, tåo thành bªi
Çàn cò tr¡ng ÇÆu trên cành, nhÜ nh»ng Çóa hoa linh Ç¶ng .
ñ‹ rÒi, khi ánh m¥t tr©i chìm xuÓng dÜ§i hàng cây bên khi b© sông , cÛng
nh»ng cây BÀn Ãy , cho bån liên tÜªng Ç‰n cây Noel , cây mùa xuân , v§i
cøm ánh sáng lung linh ch§p nhóa, bªi hàng ngàn con Çom Çóm tø låi,
k‰t thành tØng chùm Çèn bên sông , ÇÜ®c mŒnh danh là däy ngân hà
cûa ngÜ©i miŠn Tây .
MiŠn Tây, cÛng lå v§i hai ch» này , nÜ§c VN tØ B¡c vào Nam , dài hÖn
hai ngàn km ÇÜ©ng chim bay ,và .... cÛng hÖn hai ngàn cây sÓ phía Tây
Çó , giáp gi§i Lào , Cao Miên . VÆy mà chÌ riêng ÇÒng b¢ng sông CL
ÇÜ®c g†i là MiŠn Tây , chung cho cä nÜ§c ViŒt , thÆt là hy hºu và hånh
phúc vô cùng cho ngÜ©i dân nÖi Çây .
*****ThÆt ra danh tØ miŠn Tây chÌ tính theo khªi Çi‹m trøc ti‰n quân cûa
quân Ç¶i Pháp , Ç‹ chinh phøc vùng ÇÃt còn låi , dÜ§i s¿ trÃn thû cûa Ph
Th Giän .
   Khªi Çi‹m là Biên hòa , Gia ñÎnh , Bà RÎa , là ba tÌnh quân Pháp Çä
chi‰m. TØ Çó, tØ Çó h† ti‰n th£ng vŠ VÌnh Long , nh¢m trên trøc hÜ§ng
Tây trên bän ÇÒ , và ngÜ©i Pháp g†i ba tÌnh Vïnh Long , Châu ñÓc , Hà
Tiên là ba tÌnh miŠn Tây hay nói chung là Nam kÿ løc tÌnh , chÙ không
phäi miŠn Tây løc tÌnh .
Khi nói Ç‰n vŠ miŠn Tây , tÙc vŠ sông HÆu hay HÆu Giang , cho Ç‰n th©i
ñŒ nhÃt c¶ng hòa miŠn Nam VN , có b‰n xe An ñông , tåi ch® An ñông
.Có b‰n xe Løc tÌnh , gÒm có xe vŠ miŠn Tây , MiŠn ñông , cä miŠn
Trung nºa . Ch» B‰n xe løc tÌnh Çã gây nhiŠu s¿ hi‹u lÀm trong dân gian
, rÒi trª thành thói quen , s¿ ng¶ nhÆn Ãy ti‰p diÍn Ç‰n ngày nay , khi nói
Ç‰n xe Çò Løc TÌnh , ngÜ©i ta nghÌ ngay các chuy‰n xe vŠ miŠn Tây ,  ..
và ch£ng ai màn hi‹u miŠn Tây VN phäi tín nhìn vào tØ ngoài bi‹n Çông ,
nhÜ vÆy Nói miŠn Tây phäi hi‹u ra , Çó là cä d†c biên gi§i tØ B¡c chí
Nam lÆn.



  Vì vÆy các bån ª miŠn Tây ta nên hänh diŒn khi , ... m¶t miŠn cûa cä
nÜ§c ÇÜ®c gom g†n vào ÇÒng b¢ng Cºu Long , trong tÜ tÜªng m†i ngÜ©i
..
  TØ sáu tÌnh miŠn nam , hay Nam kÿ løc tÌnh tØ th©i Vua T¿ ñÙc, Ç‹ vŠ
sau thành hai mÜÖi mÓt tÌnh , mà tôi còn nh§ câu thÖ cûa ông tôi thÜ©ng
dåy Ç‹ d‹ nh§ :
   --- Gia Châu , Hà Råch
   --- Trà Sa B‰n Long
   --- Biên Vïnh Bà Ch®
   ---Gò Sóc CÀn Sài Båc
Gia Châu Hà Råch tÙc : Gia ñÎnh , Châu ñÓc , Hà Tiên , Råch Giá
Trà Sa B‰n Long  TÙc: Trà Vinh , Sa ñét , B‰n Tre , Long xuyên
Biên Vïnh Bà Ch® tÙc : Biên Hòa , Vïnh Long , Bà RÎa , Ch® L§n
Gò Sóc CÀn Sài Båc tÙc : Gò Công , Sóc Træng , CÀn ThÖ, Sài Gòn , Bå
Liêu .
 Theo phÀn trên chÌ có17tÌnh , còn låi theo tôi nghÌ la : Cà Mau , Tây Ninh
, Cao Lãnh , Thû DÀu M¶t ( ª Çây ta nên bi‰t Bình DÜÖng , Long Khánh ,
HÆu Nghïa sau này m§i có .
Tôi không còn nh§ rÕ trong SÃm giäng cûa PGHH,có câu Long Còn
Châu mÃt , ngÜ©i dân luÆn ra cách ÇÖn giän là : Con Trâu mÃt , còn låi da
dùng làm trÓng , tåi sao còn låi chÌ có " Lông " thôi , ch£ng lë Lông bŠn
ch¥t , dai dÈo dº vÆy sao????
Sao này khi Ùng nghiŒm l©i SÃm cûa ñÙc Huÿnh Phú S° ngÜ©i ta m§i
ng« ngàn , vì Ngô ñình DiŒm sát nhÆp hai tÌnh Long Xuyên , Châu ñÓc
thành m¶t tÌnh An Giang , An Giang là tên hành chánh , ngÜ©i ta vÄn g†i
là Long xuyên .
VÎ trí ngang hàng 20 tÌnh kia cûa Châu ñÓc Çã mÃt , trª thành quÆn Châu
Phú cûa tÌnh An Giang , Long Xuyên vÄn là Thû Phû .
ThÜa các bån , nhÃt là các bån vùng ÇÒng b¢ng miŠn Tây , qua bài Ç†c
vÜà qua, hy v†ng tåm Çû dº kiŒn cho các bån ÇÙng lên, v° ng¿c, t¿ xÜng
tôi là dân miŠn Tây chÙ , nhÜng AT khuyên các cô ÇØng thÃy vÆy mà cÙ
tìm trai miŠn Tây mà c¶t , " vì n‰u là v® cûa " Công tº, nhà giàu ,h†c giÕi,
ÇËp trai ", các cô phäi làm cô dâu gÜÖng mÅu theo giáo ÇiŠu , các cô
phäi mài c¥p nanh cûa mình xuÓng , phäi hiŠn thøc , thùy mÎ , Çäm Çang



, ... ÇÜ®c nhÜ vÆy ¡c ÇÒng ru¶ng bát ngát , diÍm tình Çó, sÈ ghi låi tên
bån là ... Bà chû cûa cánh ÇÒng   A B C nào Çó cho hÆu th‰ , Cô nào Çã
có ÇÜ®c ông chÒng miŠn Tây, thì AT xin chúc lành cho bån , và nh¡c m¶t
ÇiŠu " häy cÜng °ng hÖn chúc nºa , giº k› hÖn tí tí , vì mÃy °ng là con ÇÈ
cºa Cºu Long mà ........
                                                                      Ng†c Hà & VÛ Kh¡c Thanh
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