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■…Đây mùa mưa, ngày cá về đồng quậy ổ, mùa súng sen hoa nở ngát hương hè.  
Nọ mùa giăng câu, đêm sương rơi nằm chờ trăng sáng, chiều tát đìa bì bõm đến là 
vui.  Mà vo nắm sóc so nấu nồi cơm gạo mới, xong ngồi ăn với cá rô ướp sả chiên 
vàng.  Rồi ngồi nghe ai dề dà kể chuyện thời ấy là thế ấy, mà nửa mừng nửa tủi 
ngày ấy chợt xa rồi. Tác giả bảo không làm văn chương, mà sao nghe trăm năm 
đồng vọng ? Không viết biên khảo, mà sao nghe lề nếp trở mình ? (Trích lời tựa của 
Tô Thẩm Huy) 

■…Người sinh trưởng tại miền Nam đọc để nhớ lại trên vùng đất mình sinh ra đã 
có các mùa màng từ xưa nhưng bây giờ đã mai một. Đọc để đánh thức lại mình, 
hồi tưởng lại trí nhớ, và để thương cho vùng đất màu mỡ của mình.  Còn người 
miền Trung và miền Bắc đọc để biết rằng trên vùng đất anh em của mình có nhiều 
điều lạ lẫm, mùa nầy tiếp nối mùa kia không ngơi nghỉ.   (Trích lời bạt của Phan 
Xuân Sinh)   

■…Loạt bài viết về mùa màng nầy giúp cho người đọc, già cũng như 
trẻ, nhứt là người ở thành thị, thấy cái gian khổ, cơ cực của người nông 
dân,họ phải lao động hết sức vất vả để tự nuôi bản thân và gia đình, 
đồng thời làm ra lương thực...cho xã hội. (Trích Đọc Sách của Dương 
Văn Chung, Úc Đại Lợi) 

■…Dưới góc nhìn của người đọc thuộc thế hệ con cháu, sinh sau đẻ muộn, trước 
những đổi thay của cuộc sống, đọc những bài viết của ông cũng là cách để “ôn cố tri 
tân”, để biết thêm về một thời xa xưa của ruộng vườn, làng mạc vùng sông nước quê 
hương và để thương, để nhớ, để trân trọng những cái mà ngày nay và cả những ngày 
sau có thể sẽ không còn nữa. (Trích Cảm Nhận Văn Chương Của Một Người Nhà Quê 
của Thái Lý, Việt Nam) 

                                                                              Giá 18 USD           
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TỰA 
 
 

Mùa Màng Ngày Cũ.  Bốn tiếng ấy đọc lên sao 

nghe xôn xao bao điều trong dạ.  Nghe tiếng mưa lộp 

độp rơi trên mái tôn, nghe đong đưa giọng hàng rong 

ngân dài, khoan thai trong gió.  Nghe hơi đất xông dậy 

ngày mưa xuống nắng lên.  Nghe ấu thơ tung tăng, leo 

trèo, chạy chơi năm mười, tắm mưa, bắn bi, đá bóng.  

Tuổi thơ tôi êm đềm ven vùng ngoại ô Phú Nhuận.  

Thuở thanh bình mới di cư vào Nam dăm bẩy năm, đất 

ấy còn nhiều đồng không bãi trống, tha hồ chơi đùa, 

nghịch ngợm.  Hết hái nhánh tầm ruột, tuột hết lá, cầm 

cái sống lưng làm thòng lọng rón rén đi bắt cắc kè, lại 

pha nước xà phòng đổ xuống hang mà lân la đi bắt dế 
cơm, hay đi “thám hiểm” loanh quanh đồi này xóm nọ, 

nhặt sọ người dưới kho nghĩa địa về doạ trẻ con trong 

xóm, rồi hôm sau vội vã đem trả vì nằm mơ thấy ma 

đến đòi lại. 

Thế ấy, cầm sách trên tay, mới đọc cái tựa, đã nghe 

khua thức xôn xao mấy trời xưa cũ:  Đôi mắt ướt cung 
trời hội cũ,  Áo mầu xanh không xanh mãi trên đồi 
hoang.  (Tuệ Sỹ) 
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Đọc sử để biết vào năm ấy, tháng ấy, người ấy làm 

việc ấy.  Nhưng muốn biết dưới thời ấy, người ta buồn 

vui, hạnh phúc ra sao, thương yêu, ganh ghét thế nào, 

thì sử ký có mà mù tịt.  Tài tình đến là bộ sử Tư Mã 

Thiên cũng chả ra ngoài lệ ấy.   

Thì ?  Thì chỉ còn cách theo thầy Tuệ Sỹ ngồi thắp 

đèn khuya mà kể chuyện trăng tàn.  Chỉ còn cách dấn 

liều một cuộc tao phùng, lần dở cảo thơm Mùa Màng 
Ngày Cũ mà say sưa xao xuyến trước chân trời lục tỉnh 

đang bát ngát mở ra, la đà sông nước.  Mà dãi dầm 

những màng mưa mùa nắng.  Mà thơ thới với cỏ cây, 

chơi đùa cùng chim cá.  Mà lần theo nẻo đi lối về của 

cóc nhái, ếch lươn.  Sống ở đây mà hồn cũng ở đây.  

Đây mùa mưa, ngày cá về đồng quậy ổ; mùa súng sen 

hoa nở ngát hương hè.  Nọ mùa giăng câu, đêm sương 

rơi nằm chờ trăng sáng, chiều tát đìa bì bõm đến là 

vui.  Mà vo nắm sóc so nấu nồi cơm gạo mới, xong 

ngồi ăn với cá rô ướp sả chiên vàng.  Rồi ngồi nghe ai 

dề dà kể chuyện thời ấy là thế ấy, mà nửa mừng nửa 

tủi ngày ấy chợt xa rồi. Tác giả bảo không làm văn 

chương, mà sao nghe trăm năm đồng vọng?  Không 

viết biên khảo, mà sao nghe lề nếp trở mình ? 

Cái hồn ứng xử thuở dăm bẩy người xưa nhẩy hùm 

dưới rạch, xúc cá, lùa tôm, xong rủ nhau lên bờ ngồi 
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xem dòng dọclàm tổ, cái hồn ấy nay còn đó không, hay 

đã lẩn trốn nơi nào ?  Cái nếp sống nhà quê hiền hoà 

ngày cũ nay có vì khốn khó mà đâm ra ăn thua, tranh 

giành hơn thiệt ?  Cái thiện lương đã mấy mươi đời 

sinh dưỡng nay có vì áp bức thời thế mà đâm ra chao 

đảo ?  Có vì ô nhiễm môi sinh mà đến nỗi tật nguyền ?  

Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân.  Trồng cây 

mười năm mà đốn cây mấy buổi ?  Trồng người trăm 

năm mà…biết là bao đỗi ?  Hay cái hồn ấy chặt không 

đứt, bứt không suy, vẫn theo những ngày mưa mà dạt 

dào rơi xuống, thấm sâu vào miền phù sa chan hoà 

ruộng lúa ?   

Chao ôi ! Gấp sách lại mà lòng dạ thêm bồi hồi, 
vương vấn.  Ai gọi ai trong giấc mộng trước hiên nhà, 

sao đã nghe oanh ríu rít hỏi xuân về ?  Gẫm người xưa 

ghép miệng với lúa mà gọi chữ hoà không phải là 

không duyên cớ.  Lời của kẻ nhà quê mà sao nghe như 

châu ngọc !  Hoà với mưa mà thuận với nắng trời ! 

Tấc lòng cố quốc tha hương, ngậm ngùi cùng mùa 

xưa ngày cũ, chi bằng mượn lời Tô Thức mà dấn bước 

về thăm cõi lòng vạn đại của tác giả:  Nê cần hữu túc 
căn…Xuân cưu hành khả khoái.  Như muốn cùng ai 

nhổ mớ rau cần còn nguyên cả rễ dưới bùn, đem trộn 

gỏi với thịt chim cu thái nhỏ, rồi nâng chén rượu ngồi 

nhìn xuân về ngoài ngõ. 

Tô Thẩm Huy 

Hai Mươi Ba Tháng Chạp, Tiết Đông Chí, Canh Dần 
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MỜI BẠN VÀO MÙA 
 

 

Nói đến nhà quê là nói đến mùa màng.  Mùa màng 

ở nhà quê theo vận hành của gió mùa, của thời tiết 
trong năm mà thuận hiệp với thiên nhiên, trời đất.  

Tháng nào thì mùa nấy như câu ca dao: “Tháng hai 

trồng đậu, tháng ba trồng cà…”  

Ngày xa xưa ấy, những năm tháng còn làm lúa 

mùa, mỗi năm chỉ có một mùa lúa duy nhứt, nên ở nhà 

quê miệt Long Xuyên Châu Đốc mùa màng mang theo 

nó cái đặc tính của vùng lúa mùa.  Cùng với sự tiến bộ 

về mọi mặt ngày nay của khoa học nông nghiệp, mùa 

màng ngày xưa bị xáo trộn nhiều, có nhiều mùa bây 

giờ hoàn toàn khác biệt so với ngày trước.  Do vậy, 

loạt bài viết về các mùa màng này tựa như những 

chuyện xưa được kể lại hầu mang đến cho các bạn trẻ 
một chút hương ngày cũ.  Như một kỷ niệm lâu rồi, rồi 

chợt nhớ lại mà bồi hồi.  Ở đây không mang tính văn 

chương biên khảo, mà là những chất liệu góp nhặt từ 

công việc nông nghiệp của những ngày mùa mà người 

viết đã sống qua nơi chốn thôn quê của mình… 

 

Lương Thư Trung 

Lấp Vò, ngày 03 tháng 10 năm 2008 

Houston, đọc lại và bổ khuyết ngày 28-01-2011 
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Mùa xoài 
 
 

Tháng Ba, tháng Tư âm lịch, miệt Long Xuyên, 
Châu Đốc, Cao Lãnh, Sa Đéc đang vào mùa xoài. 
Tháng Giêng, tháng Hai, khắp nơi nơi, đâu đâu cũng 
thấy tràn ngập những vườn xoài đang trổ bông.  Bông 
xoài đơm đầy nhánh, trổ rộ trên cành.  Những nhánh 
bông xoài treo lòng thòng đầy những nhụy bông lấm 
tấm vàng, làm thành một  không gian chập chùng 
những núi đồi nhấp nhô, những bờ cao, vườn thấp, 
ngập tràn cái hương thơm ngào ngạt của một loài 
hương đồng cỏ nội mà vùng vườn tược nơi này dâng 
hiến cho con người… 

Cái hương vị ngạt ngào độc đáo của bông xoài 
dường như không có hương thơm của mùa cây trái nào 
ở miệt vườn làm cho nó bị lẫn lộn được.  Bông bưởi, 
bông chanh, bông cam, bông quít có cái hương thơm 
thanh nhã, sang trọng, bay xa mà nhẹ.  Buổi sáng ra 
vườn cam, quít, bưởi, chanh, người ta có thể nghe cả 
khu vườn phảng phất một hương thơm tinh khiết, làm 
lâng lâng tâm hồn.  Người ta có thể ngửi hương cau 
bay trong gió, nghe trong lòng rộn rã niềm vui mùa sáo 
cưỡng về lót ổ giữa nắng Hè. Người ta có thể nghe 
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trong tiếng chuông chùa công phu buổi sớm, buổi 
chiều dường như lan xa trong xóm, trong làng cái 
hương nhẹ mà dịu của bông mận, bông lê, hoà cùng 
tiếng kinh, tiếng kệ nơi cổ tự, đượm chút gì hiền lành, 
ẩn dật.  Nhưng mùi hương của bông xoài thì khác hẳn, 
ôi thôi nó chất phác biết dường nào.  Xoài là loại cây 
trái bình dân nên cái bông của nó cũng có cái hương 
thơm của cái chơn chất bình dân tràn ngập…  

Vào mùa xoài trổ bông, bạn dù ở đâu, đi giữa chợ 
làng hay trên bờ mương, trên miếng ruộng, đâu đâu 

bạn cũng nghe 
hương thơm 
ngào ngạt của 
bông xoài. 
Những bụi vàng 
của các nhụy 
bông xoài tràn 
trong gió, toả 
hương thơm bay 
rất xa. Chính vì 
vậy mà trời đất 

vào mùa xoài trổ bông là một trời đầy hương thơm 
đồng nội . Nhờ có mùi thơm của bông xoài mà ta nghe 
được gíó mùa Hè, ta biết được bên bờ mương bắp sắp 
ngậm bông, và ta biết những cánh đồng lúa mùa đang 
vào mùa cày bừa phơi đất cho mùa màng năm tới. Và 
có lẽ cũng sẽ nghe được tiếng dế gáy te te nơi vạt đất 
cày đã ráo phèn, khô khốc nay chỉ còn chờ bừa trở đất 
cho một vụ mùa sắp tới…. 

Qua khỏi những ngày bông xoài vàng nhánh là 
những nụ non kết trái lấm tấm khắp trên từng nhánh 
bông mới hôm qua, hôm kia còn vàng một màu vàng 
quyến rũ. Xoài đậu trái, quê tôi người ta gọi là xoài 
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đang có trứng cá vì những nụ mầm li ti này giống như 
trứng cá vào mùa mưa khi cá sắp lên đồng quậy ổ để 
đẻ. Trứng cá xoài rồi lớn dần bằng hột cườm, bằng đầu 
đũa ăn, rồi bằng ngón tay út, ngón tay cái, ngón chưn 
cái, rồi bằng cườm tay.  Những trái xoài lúc còn nhỏ tí 

ti này thì chua chua 
chát chát, nhưng khi 
xoài bằng cổ tay thì dù 
bất cứ giống xoài nào, 
cái chất trong những 
trái xoài này đều có 
giống nhau như đúc 
đó là chất chua.  

Rồi khi xoài lớn 
dần lên, mỗi giống xoài có cái nét chua khác nhau, 
nhiều khi chua biết ớn như xoài giấm chẳng hạn. Xoài 
giấm thì khó mà ăn sống với muối ớt vì cái chất chua 
xé ruột xé gan của nó. Nên dân nhà quê đặt tên cho nó 
là xoài giấm.  Đặc điểm đáng lưu ý là khi xoài giấm già 
thì bớt chua đi nhiều; và khi nó chín mà nhất là lúc nó 
chín muồi, thì ôi thôi, chưa chắc loại xoài danh tiếng 
nào ngọt bằng nó. 

Có một giống xoài ít chua hơn, đó là xoài thanh ca.  
Xoài thanh ca có hai loại: thanh ca trắng và thanh ca 
đen.  Xoài thanh ca trắng khi còn sống chua hơn. Và 
khi chín, xoài thanh ca đen cũng ngọt mặn hơn xoài 
thanh ca trắng.  

Xoài voi thì chua không kém gì xoài thanh ca 
nhưng trái lớn hơn xoài thanh ca nhiều; thịt xoài voi có 
thớ, chứa nhiều nước nên khi chín, xoài voi có hơi lạt, 
không ngọt gắt như xoài cát.  Xoài voi cũng có hai 
loại: xoài voi đen và xoài voi trắng.  Sở dĩ có tên gọi 
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xoài voi và xoài thanh ca như vậy vì người nhà quê căn 
cứ vào cái vỏ.  Vỏ xanh đậm thì gọi là xoài voi hay 
xoài thanh ca đen, vỏ xanh lợt thì gọi là xoài voi hay 
xoài thanh ca trắng. 

Xoài tượng khác với xoài voi dù “voi” hay “tượng” 
đều có nghĩa giống nhau.  Mà thật ra gọi là xoài tượng 
vì trái xoài lớn và dài như chân tượng. Nhưng có lẽ tên 
gọi đúng với hình dạng và chất chua của loại xoài này 
lại là “xoài đu đủ”.  Vì xoài này có nhiều trái giống 
như trái đu đủ và đặc biêt loại xoài này không chua 
như các giống xoài khác nên chỉ để ăn sống với nước 
mắm đường sắt là ngon tuyệt diệu. 

Gọi là xoài gòn vì trái nó giống như trái gòn. Thịt 
có nhiều sớ chạy dọc trong thịt xoài, nên ăn ít ngon 
miệng. Trái lại, có giống xoài hương, trái gần giống y 
chang trái xoài gòn, nhưng thịt lại mịn, ít chua và khi 
chín thì ăn ngọt và rất thơm nên nhà quê gọi là xoài 
hương. 

Xoài nghệ thì trái nhỏ bằng nắm tay như xoài giấm 
nhưng thịt vàng như nghệ.  Khi chín xoài nghệ rất ngọt 
và thơm. 

Còn một loại xoài nữa không chua, ăn sống là hết 
sẩy, thịt xoài khi còn sống ăn nó giòn giòn, trái tròn 
tròn như củ khoai lang tháng hạn.  Loại xoài này trồng 
để ăn sống, ít ai đem dú vì chín ăn không ngon bằng. Ở 
nhà quê vùng Mặc Cần Dưng người ta không rành loại 
xoài này tên gì và họ hè nhau gọi giống xoài này là 
xoài khoai lang cho dễ nhớ. 

Ở miệt Long Xuyên, trước năm 1960, chưa có xoài 
cát. Xoài cát lúc bấy giờ có nhiều ở vùng Giáo Đức, 
Bắc Mỹ Thuận.  Về sau, ghe miệt vườn vùng Vĩnh 
Long, Bến Tre đem cây giống xoài cát miệt dưới lên 
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Ở miệt Long Xuyên, trước năm 1960, chưa có xoài 
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bán trên này, nên mấy năm sau miệt Long Xuyên có 
thêm nhiều vườn xoài cát.  Xoài cát Hoà Lộc là nổi 
tiếng nhứt.  Lúc đầu xoài trồng bằng hột.  Về sau có 
phong trào xoài cát tháp, nên các vườn xoài cát phát 
triển nhanh. Dường như nhà nào ở miệt Long Xuyên 
cũng có vài ba gốc xoài cát bên hiên nhà, ngoài bờ 
mương, hay trong vườn chuối.  

Trồng xoài bằng hột, thường lấy hột xoài ngon, 
phơi khô, lấy dao chặt hai đầu, lột vỏ, đặt hột xoài 
trong ống tre đựng đất sông phơi khô cho tơi ra, đem 
đặt gần lu nước hay góc vườn nào đó, rồi tưới nước 
cho hột xoài nứt nanh và thành cây. Khi thấy cây xoài 
con đủ sức ra sống nơi đất vườn là người nhà quê mới 
đem xoài ra trồng.  Trồng xoài bằng cây con, nếu đất 
tốt, khoảng 5 năm là có trái.  Trồng cách này có cái lợi 
là tàn cây của xoài rất lớn, nhiều nhánh và sống lâu 
hằng mấy chục năm.  

Trái lại, sau này miệt Vĩnh Long, Bến Tre chế ra 
cách ghép tháp cây giống, đặc biệt là ghép tháp xoài 
cát. Loại này khi mua về trồng rất mau có trái.  Vì là 
cây tháp nên tàn cây không cao, nhánh cây ít, do vậy 
xoài tháp trồng tuy trái thấy đơm cây như vậy nhưng 
bẻ xuống không nhiều như xoài trồng bằng hột.  Sức 
sống của loại cây ghép tháp này cũng hổng bằng loại 
trồng bằng hột.  Nó chỉ có cái lợi duy nhứt là trồng 
mau ăn.  

Trồng xoài bằng hột như đã nói khoảng 5 năm mới 
có trái, nếu là đất tốt, tức là lâu ăn; nên dân quê thường 
nói “trẻ trồng xoài, già trồng chuối” là vậy.  Người già 
mà trồng xoài chỉ với mục đích duy nhứt là trồng cho 
con cháu đời sau có mà ăn với đời.  Người nhà quê xưa 
thâm thúy thay! 
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Xoài cát trúng mùa 

Thuở nhỏ, lúc còn đi học sơ học, vào mùa xoài, lũ 
học trò chúng tôi đứa nào cũng có gói muối ớt trong 
chiếc cặp đệm để ăn với xoài sống. Xoài sống lượm 
được thời ấy thường là xoài thanh ca trái bằng cườm 
tay, phủi bụi cho sạch rồi kê vô gốc xoài đập mạnh một 
cái.  Trái xoài nứt ra nhiều miếng và cứ thế tách ra 
chấm với muối ớt mà ăn ngon lành.  Không cao lương 
mỹ vị gì mà tới ngày nay tuổi đời đã già rồi mà vẫn 
còn nhớ những đứa bé nhà quê đi học lượm xoài ăn 
dọc đường như vậy.  Nhớ lắm tuổi ấu thơ ơi ! 

Vào mùa xoài, có cái vui nhứt là lượm xoài vào 
những buổi mưa dông.  Trời mưa dông, tụi nhỏ chúng 
tôi bắt đầu mỗi đứa một cái rổ đứng ngay dưới gốc 
xoài nào nhiều trái.  Và cứ thế gió đưa, gió đẩy nhằm 
thử sức bền dai của các cuống treo các chùm xoài tòn 
ten. Thế rồi chỗ này xoài rụng, chỗ kia xoài rụng. Có 
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khi tàn cơn dông, xoài lượm đầy rổ hoặc tràn cả rổ 
mang về không hết.  Lượm xoài rụng thì lượm nhiều 
như vậy nhưng về nhà có khi bỏ lăn bỏ lóc đâu có ai 
ăn. Có khi để lâu xoài bị bể, rồi con bồ hông bồ hống 
bu đầy lại, phải đem xuống mương rạch đổ bỏ.  Sau 
này, ở nhà quê mới nghĩ ra cách gọt vỏ xoài, rồi rửa 
sạch mủ và xắt mỏng, ướp tí muối, rồi đem phơi khô để 
dành trong nhà.  Khi hết me muối thì nấu chua bằng 
xoài phơi khô này.  Sở dĩ có việc dằn một tí muối là để 
xoài phơi khô lâu ngày khỏi bị mốc meo. 

Đến mùa xoài, đi đâu bạn cũng thấy xoài. Bơi 
xuồng dưới sông xoài lòng thòng sát mặt nước.  Đi bộ 
trên đường làng, những chùm xoài treo tòn ten như mời 
gọi khách bộ hành. Nhưng những năm tháng xa xưa ấy, 
cây ai nấy trồng, xoài ai nấy hái, không ai ăn trộm ăn 
cắp của ai.  Và xoài phơi trái đầy đường mà không phải 
rào rạu gì.  Trên đường Long Xuyên đi Châu Đốc, 
khúc gần cầu Mương Trâu, sắp sửa tới ngã ba lộ tẻ Tri 
Tôn - Mặc Cần Dưng, có một vườn xoài nổi tiếng 
trong vùng.  Thời ấy tiền bạc còn mắc mỏ mà vườn 
xoài này bán cả mấy chục ngàn đồng, trong khi đó 
nhiều vườn xoài lớn vùng Lấp Vò rất trúng mùa nhưng 
cũng chỉ bán được năm mười ngàn đồng là nhiều. Và ở 
Rạch Gòi Lớn cách Long Xuyên chừng sáu bảy cây số 
về hướng bắc Vàm Cống có vườn xoài của ông Trường 
tiền Hỹ cũng sầm uất không kém.  Đây là vườn xoài 
cát lớn nhứt vùng vào thời ấy. (Sở dĩ gọi ông Trường 
tiền Hỹ vì ông tên Hỹ và làm Trưởng ty Công Chánh 
tỉnh An Giang lúc bấy giờ).  Những thân xoài thấp vì 
đa số cây giống là xoài tháp, nên trái loà xoà sát mé 
mương vườn, nhìn mà biết mê. 

Vào mùa xoài, dù là chợ quê, chợ làng, chợ quận, 
chợ tỉnh, đâu đâu cũng đầy chợ xoài.  Hồi đó bán xoài 
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bằng chục.  Miệt quê tôi tính chục 12 trái, còn gọi là 
chục có đầu, ít khi nào bán chục 10 trái, còn gọi là 
chục trơn.  Rồi sau này nhiều bạn hàng vì muốn bán 
xoài nhanh để tránh xoài chín rộ bán không kịp, người 
ta tăng chục lên nhiều trái hơn như chục 14, chục 16, 
hay chục 18, nhưng chục 20 là tối đa.  Tuy vậy cũng ít 
khi thấy ai bán chục 20 trái vì chung qui, chục loại nào 
thì giá tiền cũng tương đương với giá ngoài chợ, không 
rẻ hơn bao nhiêu.  

Nhưng vào mùa xoài mà không nhắc xoài chín cây 
là chưa đủ.  Khi xoài già và bắt đầu có trái chín cây lai 
rai, thì ban ngày có chim trau trảu, ban đêm có dơi dạo 
quanh vườn xoài. Các giống này khôn lắm và chúng cứ 
lựa trái xoài nào đỏ ức là chúng lấy mỏ mà mổ. Trái 
xoài đong đưa qua lại vài bận, có khi vết mổ gần sát 
cuống, dù trời đang đứng gió, xoài vẫn rụng cái bịch… 
Dù bạn đang nằm ngủ nửa đêm bạn cũng lồm cồm ngồi 
dậy xách cái đèn hột vịt ra lượm trái xoài vừa rụng.  Dù 
nhiều lúc bạn không ăn xoài chín cây rụng, nhưng cái 
hấp lực của xoài chín rụng làm bạn không cách nào từ 
chối mà lạnh lùng ngồi đó chờ trái xoài chín khác rụng 
tiếp được. 

Ở Bắc Mỹ Thuận vào dạo ấy họ bán trái cây như 
xoài, ổi, mận và họ đựng trong cái xây.  Hình dạng cái 
xây giống như cái sề nhỏ, đương bằng tre trẹ đít.  Mua 
trái cây ở đây thường người mua bị lầm vì họ chất trái 
hư, trái nhỏ ở dưới đáy xây, nên nếu không để ý kỹ, 
mua về một xây ổi, một xây xoài chỉ ăn được một nửa.  
Còn lại phải vứt bỏ vì trái cây bị hư, bị giòi đục.  Sở dĩ 
có tình trạng này là vì hành khách qua đò là khách 
hàng lạ và đi gấp, nên có khi xe qua bắc nhanh chưa 
kịp lựa hàng thì bạn hàng đã hối trả tiền rồi. Do vậy, 
mà ai đi ngang qua bắc này nhiều lần thế nào rồi cũng 
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có lúc bị bạn hàng bán trái cây gạt một lần, khó tránh 
khỏi.  Ngày nay bắc Mỹ Thuận nằm yên trong ký ức 
ngày xưa rồi, nhưng có lẽ cảnh mua trái cây ở đây mỗi 
lần qua bắc quả là những kỷ niệm khó quên khi nghĩ về 
một thời xa lắc ấy. 

Dường như khoa học ngày càng tiến bộ càng làm 
cho miệt nhà quê không tránh khỏi những thay đổi mùa 
màng.  Ngày nay mùa xoài không còn nhất thiết vào 
mùa Hè, mà nó có rải rác khắp những ngày mùa nước 
lên, mùa tết hoặc mùa nào lá xoài thấy chưa ra lá non, 
là người ta xịt thuốc kích thích cho nó ra bông, rồi xịt 
thuốc dưỡng bông, dưỡng trái. Thế là có mùa xoài.  
Xoài ngày nay cũng không còn bán chục trơn hay chục 
có đầu như xưa mà cân bằng kilô và tính tiền theo số 
ký.  

Ngày xưa, chủ vườn muốn kêu lái bán xoài, trước 
hết đếm thử một nhánh xoài trung bình coi được bao 
nhiêu trái. Rồi sau dó đếm nhánh cây, và rồi nhơn ra 
mà tính số thành, coi xem vườn mình có mấy thiên 
xoài.  Thiên là ngàn trái. Thiên có đầu là 1,200 trái 
hoặc 1,600 trái tùy theo chục 12 hay chục 16. Vậy mà 
rồi dưới con mắt nhà nghề của chủ vườn và con mắt 
chuyên nghiệp của lái buôn thường cũng không sai 
chạy con sô trái là bao nhiêu. Thường chủ vườn ngày 
xưa hay lấy câu “cây nhà lá vườn” làm chuẩn nên bán 
có lầm đôi chút cũng hổng đến đỗi nào. Và lái buôn 
nào mua bán tử tế với chủ vườn và nghĩ đến công lao 
săn sóc, giữ gìn cây trái ít bị thất thoát, thường mỗi lần 
ghé thăm chủ vườn nhớ mua cho vài lượng trà hay gói 
thuốc rê, thì chắc mùa xoài năm sau, chủ vườn sẽ dành 
ưu tiên cho mình mở hàng trước nhứt. 
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cái chơn thực làm cái thước đo lòng tử tế. Mọi ý nghĩ 
sẽ lừa dối nhau dường như không có mặt trong cách 
buôn bán này. Do vậy chủ vườn nào mà đã nhận tiền 
đặt cọc của lái buôn rồi, họ sẽ còn cực hơn hồi vườn 
xoài chưa bán vì họ sợ hao hớt về gió rụng, về trẻ con 
bẻ phá hay về bất cứ lẽ gì đi chăng nữa đều làm họ rất 
khó chịu, mất ngủ. Mùa xoài cũng là mùa chủ vườn 
hay mất ngủ là vậy. Ngày nay, xoài cân ký, việc còn 
mất không quan trọng nữa vì còn nhiều thì mình ít lỗ, 
rủi ro có hao hụt chút ít thì chờ mùa tới, và cái thước 
đo về lòng tử tế của chủ vườn có cái cân đo giùm rồi, 
không việc gì phải lo đến mất ngủ như ngày xưa 
nữa…. 

Về cách ăn xoài, loại trái cây mà từ hồi đời ngày 
xưa Lê Quý Đôn đã phải công nhận là loại trái ngon 
nhứt rồi *, thì ăn cách nào cũng ngon.  Không câu nệ 
phải gọt xoài như thế này hoặc thế khác, đó chẳng qua 
là kiểu cách của người thành thị sợ dính tay. Người nhà 
quê ăn là lấy no, nên có khi gọt xoài ăn với cơm. Trưa 
trưa, ngồi buồn miệng, lấy trái xoài chín khỏi cần dao 
gọt vỏ mà chỉ lột vỏ và cạp vài miếng là xong; rồi lại lu 
nước lạnh bên hiên nhà múc một gáo nước rửa tay là 
có một bụng xoài thơm râu, thơm miệng rồi. Nhưng 
không mấy ai ăn xoài quá hai ba trái vì xoài ăn nhiều 
dễ bị nặng bụng và nóng hai con mắt, làm mắt bị đổ 
ghèn. 

Mùa xoài coi vậy mà ngày xưa có liên quan tới 
mùa lúa. Năm nào mùa xoài trúng thì y như rằng năm 
đó thất mùa lúa và ngược lại năm nào lúa trúng mùa thì 
nhà vườn lại thèm xoài.  Cái gì cũng có thuận và khắc 
với nhau ráo trọi.  Hồi xưa làm ruộng và trồng xoài là 
cứ phú cho trời nên thường gặp những bất cập như vậy.  
Ngày nay nhờ có thuốc trừ sâu rầy nên lúa hay xoài gì 
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thì mạnh ai lo có trái theo mùa của mình, không còn 
chờ gió đưa hương, dù là hương lúa mới hay hương 
bông xoài đang vào mùa thơm bát ngát trời đất như 
xưa nữa !  
 
Phụ chú: 
(*) Theo “Vân Đoài Loại Ngữ” của Lê Qúy Đôn, 

chương IX, mục 154, sách Nhất Thống Chí: “Yêm la 

(quả xoài), tục gọi là hương cái, là thứ ngon nhất trong 

các loại quả.” Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, Việt 
Nam, năm 2006. 
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Mùa Cày Bừa và Phát Cỏ 
 
 

Mùa xoài rơi vào những ngày nắng tháng Ba, kéo 
dài qua mùa mưa tháng Tư và tháng 5 âm lịch, thì mùa 
cày bừa lại bắt đầu vào tháng Hai, sau khi những cà 
lang lúa trên đồng vừa được trâu bò đạp xong và 
chuyển lúa hột về nhà.  Những cánh đồng cò bay mỏi 
cánh, được bà con nhà quê châm ngọn lửa từ những 
chiếc đuốc lá dừa để chuẩn bị cho một mùa cày bừa 
mới. 

Những ngọn lửa cháy lan từ miếng ruộng này đến 
miếng ruộng khác lan toả khắp đất trời mùi khói đốt 
đồng thơm thơm khó tả. Vào những năm đầu thập niên 
40, 50, và lan qua thập niên 60, cả một vùng Long 
Xuyên, Châu Đốc, Cao Lảnh, Lấp Vò, Ba Thê, Núi 
Sập, Thốt Nốt, Tân Hiệp… dường như cùng hè nhau 
vào mùa cày bừa cho kịp mùa sạ lúa tháng 4 âm lịch. 
Do vậy mà không ai hẹn ai cứ ở nhà, lo dọn đất để sẵn 
sàng vào mùa cày bừa. 

Những năm tháng ấy, mỗi nhà đều có nuôi vài đôi 
bò hoặc vài ba con trâu để dùng vào việc đồng áng.  
Trâu thì mạnh, nên khi kéo xe lúa hột hoặc cộ lúa bông 
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để gom lại thành cà lang trong mùa cắt gặt, thì thường 
chỉ dùng một con là đủ sức kéo nổi một cộ lúa hay một 
xe lúa hột chừng 25 giạ.  Nhưng khi cày hoặc bừa thì 
trâu và bò cùng được dùng như nhau, nghĩa là phải hai 
con mới kéo cày hay bừa mới nổi. Và dùng hai con cho 
một cái cày hay bừa cũng tránh được cái nạn luỡi cày 
làm đứt chưn trâu bò. 

Cây cày gồm ba phần là bắp cày, chuôi cày và gọng 
cày nối dài từ bắp cày chạy dài tới cái ách để gác lên 
đôi vai trâu bò. Cái ách phải được bào cho láng bóng 
để khỏi làm phồng da cổ bò trâu.  Gọng cày không dài 
quá làm trâu bò dễ lộn ách, mà cũng không ngắn quá 
dễ làm trâu bò bị đứt chân, đứt gót, vì khi đi chưn bò 
trâu thường giơ lên cao nên dễ chạm vào lưỡi cày hay 
răng bừa.  Bò trâu mà bị đứt chưn, đứt gót là bỏ mùa, 
dân làm ruộng sẽ gặp nhiều khốn đốn. 

Ngày xưa, cây mọc hoang còn nhiều, nhứt là những 
năm tản cư Tây trở về, vườn hoang nhà trống, nên lấy 
các loại cây mọc hoang lâu năm như bằng lăng, mù u 
mà làm bắp cày, chuôi cày, thân cày thì hết sẩy.  Lưỡi 
cày phải dùng sắt hoặc thép để rèn, bản lớn, mũi nhọn 
và bén, uốn nghiêng để gắn vào bắp cày ở tư thế dễ 
làm xóc đất, vừa đủ lật lớp đất lên và lật úp lại cho cỏ 
bị đè và chết khô dần, mà không ăn xuống sâu lắm làm 
bò trâu kéo mệt và đuối sức.  Trái lại, răng bừa thì có 
thể dùng hai loại bằng cây hoặc bằng sắt để làm răng.  
Bừa phá đất thì chỉ dùng răng suôn là được; nhưng nếu 
muốn bừa cho nát đất thì dùng răng muỗng.  Và răng 
muỗng phải rèn bằng sắt chứ không dùng cây được.  
Dù răng bừa loại nào đi chăng nữa cũng không dài quá 
20 cm, vì dài quá bò trâu kéo rất nặng, ngắn quá thì 
răng bừa không đủ sức làm bể vụn đất cày. 
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Mùa cày bắt đầu với những luống “cày mở vạt”, 
tức là luống cày đầu tiên khởi đầu cho vụ cày miếng 
đất của mình. Tùy theo miếng ruộng lớn hay nhỏ mà 
“luống cày mở vạt” nên bắt đầu từ đâu trong miếng đất 
cho hợp lẽ.  Luống cày mở vạt rất quan trọng về tâm lý 
và tính chơn chất của người làm ruộng.  Tâm lý là khi 
mở vạt nhỏ, thấy miếng đất được chia nhỏ và cày ít 
ngán.  Bạn thử tưởng tượng một người làm ruộng một 
mình với đôi bò, đôi trâu giữa cánh đồng nắng tháng 
Hai, tháng Ba cùng với miếng ruộng bao la bát ngát mà 
cày hoài không giáp đất, thì nỗi mệt mỏi và ngán ngẩm 
biết dường nào. Cho nên dân ruộng hay nói “liệu cơm 

mà mở vạt cày” là vậy. Do vậy mở vạt cày nên chú ý là 
mở vạt vừa phải, không lớn lắm mà không nên nhỏ quá 
vì mở vạt mà nhỏ quá làm cho việc xoay trở khi cày 
giáp đất nhiều bận sẽ bị mất thì giờ, trâu bò và người 
nông dân cũng dễ mệt mỏi vì cứ mở vạt cày mới hoài; 
còn mở vạt lớn, lúc đầu thấy đất rộng mà ngao ngán, 
nhưng được cái lợi là cứ cày hoài, không phải mở vạt 
mới lắt nhắt. Trường hợp miếng ruộng vài ba chục 
công, thông thường người nông dân mở vạt cày ngay 
giữa miếng đất, do vậy mà miếng đất nào cũng có 
đường nước ở giữa trũng xuống vì năm nào họ cũng 
mở vạt ngay giữa miếng đất, lâu ngày thành đường 
nước trũng như vậy.  Đường nước trũng này có cái lợi 
là làm đường thoát nước ra mương, ra rạch khi ruộng 
lúa bị ngập hay dẫn nước vào ruộng khi mùa khô cần 
bơm nước vô ruộng, miếng ruộng sẽ mau đầy nước. 

Còn về tính chơn chất, theo lệ thường, khi mở vạt 
cày là nên mở cho luống cày lật vô phần đất của mình 
để tránh luống cày đầu tiên nằm úp lên ranh, chồm qua 
phần đất của người giáp ranh, để không làm phiền lòng 
chủ đất liền ranh.  Ngày xưa, đất đai nhiều vô số, nên 
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việc lấn ranh đất ít có.  Ranh đất giữa hai miếng ruộng 
thường là một lối mòn mà hai đầu có cắm hai trụ đá 
xanh. Rồi hai chủ ruộng cứ nhắm chừng chỗ ngay 
chính giữa là cày bừa cắt gặt, để không xê qua xích lại 
vài tấc đất gây bất hoà làm gì.  Do vậy mà ranh đất 
những cánh đồng lớn miệt Kinh Xáng Bốn Tổng, Đìa 
Bèo, Cầu Số Năm hay bên Cao Lãnh, trong Tân Hiệp, 
Ba Thê, Núi Sập, Thới Lai thường là một giồng cỏ ở 
giữa hai miếng ruộng. 

Mở vạt đất cày mà ví thì khi cày trở phải mở vạt 
cày phá. Ví là đất úp vô, còn phá là đất lật trở ra.  Còn 
bừa chỉ có mục đích làm bể đất cày ra chứ không có 
phá hay ví gì. Muốn cục đất lớn thì chỉ bừa một bận, 
muốn đất nhuyễn thêm thì bừa hai hoặc ba bận.  Do 
vậy con bò hay con trâu mà đứng ở vị trí ví bao giờ 
cũng bị lép vế hơn con bò con trâu ở vị trí phá.  Con 
trâu hay bò ví phải phụ thuộc vào con trâu hay bò phá.  
Phá đứng bên mặt cái cày, ví đứng bên trái cái cày. Khi 
người cầm cày la ví là con bò bên tay trái phải lo chúi 
đầu qua tay trái, hướng vô phía trong miếng ruộng và 
ngược lại cái anh trâu hay bò ở thế phá, khi chủ mà la 
phá thì anh ta chỉ có nước thong dong bước về phía 
mặt một chút là an toàn mà không phải bận tâm gì ráo 
trọi. Ví là vô, phá là ra, đời là vậy. Cùng một kiếp bò 
trâu mà có đứa sướng đứa cực rất khác nhau ! 

Thường thường sau khi cày phơi đất cho ráo phèn 
và cho cỏ chết, mãi tới gần mùa sạ người ta mới bắt 
đầu mùa bừa. Vì bừa sớm quá, đất chưa thiệt khô nên 
khó bừa cho rã đất. Hồi xưa, chưa có máy cày, nên viêc 
khẩn hoang mở ruộng phần lớn là do sức người và sức 
trâu bò. Lúc khẩn đất là đất còn cỏ lâm, sậy đế trùng 
trùng, nên người đi khẩn đất cũng không thể cày bừa 
liền được vì đất lâm chằng chịt rau muống, cỏ chỉ, cỏ 
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song chằng, cỏ ống, đưng, lác, cỏ sướt, rau dừa, nên 
người ta phải dùng cái phãng, lưỡi dài chừng 70 cm 
hoặc 80 cm, bề dày ở chót lưỡi phãng có khi dày 1 tấc.  
Phần chuôi phãng được tra vào một cái cán bằng đoạn 
tầm vông dài khoảng hai tấc vừa với tay cầm.  Khi phát 
cỏ, người cầm phãng khòm lưng xuống chém cỏ với 
cây cù nèo, vừa là dụng cụ để kéo cỏ làm cho người 
phát cỏ dễ phát, vừa là vật cản nhằm đề phòng trường 
hợp người phát cỏ chém hụt lưỡi phãng sẽ đưa vào ống 
quyển, vào chân.  Do vậy cây cù nèo là vật phụ nhưng 
không thể thiếu nó trong công việc phát cỏ bằng phãng 
được. 

Mùa phát cỏ rơi vào mùa nắng nếu làm ruộng sạ, 
có khi rơi vào mùa mưa nếu làm ruộng cấy.  Vì phát 
vào mùa nắng, cỏ phát xong được phơi khô và sau đó 
nhà nông đốt cỏ và cày bừa để kịp mùa sạ lúa.  Còn 
ruộng cấy khi phát cỏ xong thì chỉ còn gom cỏ trên 
đồng qua hai bên giồng ranh và rồi bứng mạ và cấy là 
được rồi, không phải qua nhiều giai đoạn như đốt đồng 
và cày bừa như lúa sạ.  Nói ruộng cấy là nói vậy, chứ 
phát cỏ rồi mà muốn cấy, nhà nông cũng phải phát cỏ 
con lại lần thứ hai hoặc thứ ba, các lần phát sau này 
được dân quê gọi là chế đất. Chế đất có cái lợi là làm 
cho cỏ non không mọc nữa để lúa vừa cấy xuống 
không bị cỏ lấn lướt.  Do vậy có phát là phải có chế 
mới đúng là làm ruộng thời khai hoang mở ruộng. 

Người đi khẩn điền thường phát cỏ bằng cái phãng. 
Trong các loài cỏ vừa kể, họ ngán nhứt là hai loại cỏ 
song chằng và cỏ chỉ; hai loại cỏ này vừa nhiều mà rất 
nặng phát vì nó bám chặt xuống đất rất khó chặt cho nó 
đứt.  Do vậy mà dân làm ruộng có câu:  Nhứt song 
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những ngày đất đai còn hoang lâm ấy nữa. 

Khi phát cỏ dọn đất cũng như phá lâm làm ruộng, ở 
nhà quê có cái vui là thức ăn nhiều vô số kể.  Nào rắn, 
nào rùa, nào chim, nào chuột, mặc tình dân ruộng bắt 
đem về mà khìa mà nướng hay xào lá cách, lá lốt.  
Trăm thứ trăm ngon vì thịt rừng vừa tươi vừa ngọt mà 
dân ruộng thì giản dị với món ăn, không chế biến cầu 
kỳ, chỉ lấy chất tươi của thịt cùng rau cỏ miệt ruộng 
làm thành những bừa ăn thanh đạm mà bổ dưỡng, tinh 
khiết, đặc biệt là món nào món nấy cũng thơm tho, 
ngon miệng. 

Sau này, những năm đầu thập niên 60 có máy cày, 
mày xới, việc làm ruộng đỡ cực hơn, nhưng dân ruộng 
chuyên nghiệp vẫn thích cày bừa bằng trâu bò, vì trâu 
bò dù làm chậm nhưng kỹ càng hơn, do đó ruộng dù 
làm ít nhưng trúng hơn.  Hơn nữa, máy cày xốc đất lớn 
nên luống cày lớn là nơi tốt nhất cho chuột bọ có nơi 
ẩn trú.  Miếng ruộng nào do máy cày cày rồi thì khó 
mà kêu trâu bò cày trở và bừa phá đất vì luống cày với 
những lát đất quá lớn mà sức trâu bò yếu, chủ cưng sợ 
trâu bò đau móng, nên khó kêu công cày bừa.  Việc sạ 
tỉa sợ nhất là bị bê trễ mùa màng.  Hễ cày bừa mà bị trễ 
rồi thì coi như các giai đoạn kế tiếp sau đó đều bị trễ 
theo, và hậu quả tất nhiên là bị thất mùa.  Do vậy mùa 
cày bừa coi đơn sơ và dễ ăn vậy nhưng nếu bạn không 
quan tâm tới ngày tháng bắt đầu và kết thúc thì miếng 
ruộng của mình khó trúng mùa, dù ngày xưa chỉ có sạ 
lúa và chờ mưa là có gạo ăn.  Làm ruộng coi rất dễ mà 
không dễ là vậy  
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Song song với mùa đốt đồng vào tháng Hai để 
chuẩn bị cho mùa cày bừa, dân nhà quê cũng bắt đầu 
mùa làm lóng và tát đìa. Vào những năm 1940-1950, 
miệt Mặc Cần Dưng, Hang Tra, Vĩnh Hanh, Cầu Số 
Năm, Núi Sập, Ba Bần, Ba Thê thuộc An Giang đều 
làm lúa mùa.  Ruộng lúa ngày xưa không dùng thuốc 
sâu nên môi trường rất sạch sẽ, tinh khiết, và cá mú thì 
ôi thôi, mặc tình mà sanh sôi nẩy nở nơi lung, bàu, đìa, 
mương đầy cỏ lác, rau mác, lục bình.  Có nhiều ngọn 
mương hay lung vũng nước trầm thủy lưu lai, nên cá ở 
đó sống quanh năm rồi sanh con đẻ cháu nhiều khi 
người nhà quê cắm câu, hay câu nhấp, câu phượt, bắt 
được nhiều con cá lớn không tưởng tượng nổi.  Cá lớn 
nếu là cá rô thì dân ruộng gọi cá rô mề; nếu là cá lóc 
thì gọi cá lóc cối, hay cá mọc râu…. 

Ruộng mà không có mương thoát nước thường bị 
chìm.  Để tránh nạn ruộng chìm, dân quê mới nghĩ ra 
cách đào mương thoát nước. Những kinh mương này 
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lúc mới đào bề ngang không lớn, nhưng sau vì người 
người qua lại, rồi trâu bò lội, các con mương đều bị sạt 
lở nên lớn thêm ra, lại thường được nạo vét để lòng 
mương sâu thêm hầu dễ thoát nước, do vậy mà cá trên 
ruộng cũng rút xuống các con mương này khi mùa 
nước trên đồng bắt đầu rút xuống sông rạch. 

Những mương nhỏ này thường đổ về một con 
mương chánh do các chủ điền lớn đào, ví như mương 
Nhà Lầu là mương của ông điền chủ lớn trên Mặc Cần 
Dưng.  Vì ông có cất cái nhà lầu lớn, nên dân ở đây gọi 
là mương ông Nhà Lầu, và cá chứa trong mương này là 
của ông chủ điền. Hằng năm ông Nhà Lầu có thể tự 
mình cho xây rọ bắt cá và tới mùa khô thì cho đắp từng 
khúc để tát và bắt cá. Có khi ông Nhà Lầu bán đấu giá. 
Ai trúng thầu thì lo việc xây rọ bắt cá lúc nước dưới 
mương còn sâu và tát lòng khi nước rút cạn vào mùa 
nắng. Việc đắp từng khúc để dùng gàu dai mà tát cạn 
và bắt cá, gọi là làm lóng, hay tát lóng. Lóng nghĩa đen 
là một khúc. Người ta đắp đập chia mương ra làm 
nhiều khúc và dùng gàu dai để tát khô mà bắt cá. Tát 
hết khúc này, rồi khai nước khúc kế tiếp và tiếp tục tát 
như vậy cho tới hết ngọn mương. 

Ngoài việc thoát nước, các con mương còn có lợi 
ích khác là làm đường lưu thông để vận chuyển lúa hột 
về nhà sau mùa cắt gặt. Ngày xưa, người nông dân 
chuyển lúa hột về nhà bằng hai cách là dùng trâu bò 
kéo lúa về hoặc dùng ghe nhỏ hoặc xuồng lòi lúa ra bờ 
mương, sau đó dùng ghe lớn chở lúa hột về nhà. Lúa 
hột ngày xưa làm ra là ví bồ, cất lẫm đặng chứa lúa, 
chứ không có bán liền như ngày nay. Thành ra, lúc nào 
trong nhà cũng có bồ lúa đầy sẵn, ít thiếu gạo ăn. 

Lớp khác, các đất có nhiều lung vũng, thì chủ đất 
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thường đào vài miệng đìa trong khu đất của mình để 
vừa làm chỗ chứa nước cho lung đỡ bị ngập sâu, vừa 
làm nơi cho cá rút xuống trú ngụ.  Khi làm lúa xong, 
khoảng tháng hai là người ta bắt đầu tát đìa hầu có cá 
ăn và làm khô, làm mắm, dự trù có thức ăn trong 
những ngày khô hạn cày bừa.  

Mùa làm lóng và tát đìa là một trong những mùa 
vui ngày trước. Vào mùa này, ngày nào dân ruộng 
cũng có cá ăn, dù bạn là chủ đìa, chủ mương hay dân 
bắt hôi.  Chủ đìa, chủ mương thì có cá lớn, cá nhiều; 
nhưng dân bắt hôi thì có cái vui là bắt cá sót, cá dạc(*).  
Hổng có gì vui bằng có giỏ cá đầy vừa bắt trên đồng về 
do cái tài bắt cá sót của mình. Vào mùa này cá nhiều 
vô số kể.  Người đi bắt hôi không cần phải chen lấn, 
giành giựt gì mà vẫn có đầy cá vì cá nhiều quá, chủ 
đìa, chủ mương bắt không thể nào mà không sót cá.  
Nên cứ thư thả mà theo những miệng đìa đang tát, chờ 
cho người ta bắt xong rồi từ từ mà mò xuống đìa, thấy 
anh chàng cá lóc hay chị cá rô mề bị ngộp bùn vừa trồi 
mình lên là mình lượm bỏ vô giỏ là chắc ăn, không sợ 
ai quấy rầy.   

Hồi xưa ấy, vào mùa này, trẻ con nhà quê đứa nào 
mình mẩy cũng hôi sình, tóc bị cháy vàng và khét nắng 
vì suốt ngày thường dan nắng, ngâm bùn theo các khúc 
lóng đang làm, các miệng đìa đang tát cạn.  Trẻ con ở 
nhà quê mà không hôi sình, khét nắng không phải là trẻ 
con nhà quê.   Chắc bạn sẽ hỏi sao các trẻ con không lo 
đi học. Có chứ, đứa nào cũng phải đi học nhưng bắt cá 
mùa làm lóng, tát đìa là việc còn vui hơn đi học nhiều.  
Và chúng tôi mê mùi bùn, mùi khét nắng hơn là tới 
trường bị các ông thầy lúc nào cũng sẵn sàng cho học 
trò vài cây thước bảng, vài ngọn roi mây hoặc vài bạt 
tay nhá lửa . 
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 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  32 Lương Thư Trung   ●  32 

 

  

Thường thường mùa làm lóng, tát đìa , tát mương 
cũng là mùa làm mắm, làm khô.  Sở dĩ tôi nói thường 
thường là vì ngoài mùa tát đìa và làm lóng ra, trước đó 
vào tháng 10, tháng 11 âl dân quê còn làm mắm, làm 
khô vào mùa cá ra sông nữa.  Mùa này làm mắm là phụ 
thêm thôi, dù cá mùa này cũng không phải ít ỏi gì.  
Nhưng mùa mắm vào vụ tát đìa tháng 2, tháng 3 vẫn là 
mùa chánh, có lẽ vì mùa này chủ yếu là cá đồng; mà cá 
đồng là cá đen, nhiều cá lớn như cá rô, cá lóc, cá trê.  
Còn tháng 10, tháng 11 là cá sông, cá trắng là chánh; 
đa phần là cá linh, cá rằm, cá rô biển, cá trèn, cá bổi.  
Do vậy mùa mắm cá đồng được dân quê chú tâm hơn. 

Tới mùa mắm cá đồng, dưới kinh, dưới sông xuồng 
ghe bơi tấp nập.  Họ bơi về hướng đồng lớn có nhiều 
mương, nhiều đìa, rồi neo xuồng, che chòi, chờ tát đìa, 
tát lóng mà mua cá hay bắt hôi mà làm mắm.  Trên 
xuồng họ dự trù đủ cơm gạo, nước mắm ăn chừng hai 
ba tuần hoặc một tháng, nhứt là số muối mang theo đủ 
để muối cá làm mắm, cùng lu khạp lũ khũ tức là khi cá 
mắm đầy khạp thì vừa khẳm xuồng.  Có khi họ vừa về 
tới nhà xong lại chuẩn bị đi vô các miệng đìa sắp tát 
nơi các cánh đồng bao la bát ngát để chờ làm mắm 
tiếp. 

Các chủ đìa, chủ mương thường tát xong miệng đìa 
hay ngọn mương là cho xe trâu, cộ bò kéo cá về nhà để 
con cháu trong nhà xúm lại làm mắm giùm.  Hồi xưa 
tát đìa xong chủ đìa ít bán cá.  Họ thường đào ao hoặc 
hầm rộng chứa cá lớn lại hầu để dành ăn vào mùa cày 
sạ.  Còn cá chết, cá nhỏ, cá bổi thì họ mới làm mắm.  

Tùy theo cá nhỏ, cá lớn, có nhiều cách làm cá để 
muối mắm.  Trường hợp cá lóc quá lớn thì mới đánh 
vảy, chặt kỳ vi và lấy ruột rồi đem làm mắm.  Nhưng 
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tát đìa xong chủ đìa ít bán cá.  Họ thường đào ao hoặc 
hầm rộng chứa cá lớn lại hầu để dành ăn vào mùa cày 
sạ.  Còn cá chết, cá nhỏ, cá bổi thì họ mới làm mắm.  

Tùy theo cá nhỏ, cá lớn, có nhiều cách làm cá để 
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thường thường vì cá quá nhiều, nếu đánh vảy làm từng 
con thì biết đời thuở nào mới xong.  Nên ở ruộng người 
ta lựa riêng từng loại cá, như cá lóc để riêng, cá rô, cá 
sặt để riêng.  Rồi mới bỏ từng loại vào một cái khạp cỡ 
khạp đựng đường chảy hay cái lu, cái hũ, hoặc khạp da 
bò nào đó, rồi mới dùng cái bó đăng làm bằng những rẻ 
đăng, bó lại vừa nắm tay cầm và giọt cho cá tróc vảy.  
Có thể dùng hai tay cầm hai cái bó đăng như vậy nó 
vừa mau vừa sạch vảy.  Cá vừa giọt vảy xong lại đổ ra 
cho những người khác cắt đầu, mổ ruột cho sạch.  
Xong mẻ cá này lại đổ cá mới vào giọt vảy tiếp và cho 
đến khi nào hết cá thì thôi. Làm cá cách này vừa nhanh 
vừa sạch để hôm sau còn làm mắm tiếp, nếu kéo dài 
lâu quá dễ bị mệt mỏi mà mùa màng thì có hạn, không 
khéo qua mùa rồi lại thiếu mắm trong nhà cũng là một 
nỗi lo khác của dân quê. 

Cá vừa làm và rửa sạch xong, dân quê chuyên muối 
cá mắm sẽ lo muối cá.  Muối mặn quá thì mắm có khi 
nặng chao vì phải tốn nhiều đường làm cho mắm dịu 
lại.  Còn muối lạt quá, cá mắm dễ bị trở.  Mắm trở thì 
coi như mắm không còn được ngon vì phải muối tới 
muối lui cho mắm vừa ăn.  Có khi mặn lạt không đều 
làm mắm mất mùi ngon.  Muối cá làm mắm là một 
kinh nghiệm mà dân ruộng tự chế biến lấy, không ai 
giống ai, nên ở nhà quê có mắm ngon mắm dở là vậy.  
Một trong các nguyên do có tình trạng cá không ăn 
muối làm cho mắm bị trở là vì người ta rửa cá chưa 
sạch, còn dính chất bùn.  Do vậy, rửa cá là một giai 
đoạn quan trọng trong việc làm mắm; không thể rổ cá 
này rửa sạch, rổ cá kia còn bùn.  Muốn mắm ngon điều 
trước tiên là phải rửa cá cho thiệt sạch… 

Sau giai đoạn muối cá xong khoảng vài ba tháng, là 
người nhà quê bắt đầu giai đoạn thứ hai là rang gạo cho 
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con thì biết đời thuở nào mới xong.  Nên ở ruộng người 
ta lựa riêng từng loại cá, như cá lóc để riêng, cá rô, cá 
sặt để riêng.  Rồi mới bỏ từng loại vào một cái khạp cỡ 
khạp đựng đường chảy hay cái lu, cái hũ, hoặc khạp da 
bò nào đó, rồi mới dùng cái bó đăng làm bằng những rẻ 
đăng, bó lại vừa nắm tay cầm và giọt cho cá tróc vảy.  
Có thể dùng hai tay cầm hai cái bó đăng như vậy nó 
vừa mau vừa sạch vảy.  Cá vừa giọt vảy xong lại đổ ra 
cho những người khác cắt đầu, mổ ruột cho sạch.  
Xong mẻ cá này lại đổ cá mới vào giọt vảy tiếp và cho 
đến khi nào hết cá thì thôi. Làm cá cách này vừa nhanh 
vừa sạch để hôm sau còn làm mắm tiếp, nếu kéo dài 
lâu quá dễ bị mệt mỏi mà mùa màng thì có hạn, không 
khéo qua mùa rồi lại thiếu mắm trong nhà cũng là một 
nỗi lo khác của dân quê. 

Cá vừa làm và rửa sạch xong, dân quê chuyên muối 
cá mắm sẽ lo muối cá.  Muối mặn quá thì mắm có khi 
nặng chao vì phải tốn nhiều đường làm cho mắm dịu 
lại.  Còn muối lạt quá, cá mắm dễ bị trở.  Mắm trở thì 
coi như mắm không còn được ngon vì phải muối tới 
muối lui cho mắm vừa ăn.  Có khi mặn lạt không đều 
làm mắm mất mùi ngon.  Muối cá làm mắm là một 
kinh nghiệm mà dân ruộng tự chế biến lấy, không ai 
giống ai, nên ở nhà quê có mắm ngon mắm dở là vậy.  
Một trong các nguyên do có tình trạng cá không ăn 
muối làm cho mắm bị trở là vì người ta rửa cá chưa 
sạch, còn dính chất bùn.  Do vậy, rửa cá là một giai 
đoạn quan trọng trong việc làm mắm; không thể rổ cá 
này rửa sạch, rổ cá kia còn bùn.  Muốn mắm ngon điều 
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vàng rồi xay ra cho nhuyễn và thính mắm.  Mắm thính 
để chừng một tháng sau, nếu gấp ăn thì bắt đầu đem 
mắm ra chao.  Chao mắm thường người ta nấu cháo 
nếp và thắng đường vừa kéo chỉ trộn với nhau cho đều 
trước khi trộn vô thau mắm. Tùy theo mắm nhiều, 
mắm ít mà lượng đường, lượng cháo sao cho vừa, đừng 
nhiều quá mắm sẽ ngọt, mất mùi mắm, còn nếu ít quá 
thì mắm chưa dịu, còn chất mặn nhiều.  Mà mắm còn 
mặn là mắm chưa ngon. Việc thính mắm và chao mắm 
tuy dễ mà khó là do vậy.  Thường những nhà làm mắm 
ngon là có khi phải trải qua biết bao mùa mắm dở rồi 
mới có mắm ngon được. 

Mùa mắm cũng là mùa làm khô.  Cá khô thì đủ 
loại. Trên đồng có cá gì thì mùa khô có khô nấy.  
Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là khô cá lóc, cá sặt rằn, cá 
trê, cá sặt bướm, cá sặt điệp, ít ai làm khô cá rô vì cá rô 
béo và nhiều xương nên khi làm thành khô thì khô cá 
rô để lâu dễ bị hôi dầu. 

Còn mùa mắm tháng 10 âl, cá làm mắm gồm các 
mặt cá có trên sông, đa phần là cá trắng như cá linh, cá 
rằm, cá rô biển, cá trèn, cá chốt, nhưng ít ai làm mắm 
cá mè vinh, cá he, cá dảnh, cá heo vì những loại cá này 
không nhiều bằng.  Nếu có chỉ làm vài khạp nhỏ để 
dành ăn chơi chứ không dám làm nhiều vì cá mè vinh, 
cá dảnh vào mùa này tuy nói là nhiều nhưng chúng 
cũng hiếm lắm.  Có nơi như miệt Tri Tôn, Châu Đốc 
hay vùng giáp ranh với Miên về phía sông Tiền Giang, 
nhiều người đổ đường ven, đổ đáy bắt được nhiều cá 
bông, cá lóc thì người ta làm mắm hai loại cá này.  Còn 
làm khô thì mùa này chủ yếu là làm khô cá nhái, loại 
cá có cái mỏ nhọn và dài như cá lìm kìm, nhưng lớn 
hơn cá lìm kìm nhiều.  Cá nhái có con lớn bằng ngón 
chưn cái, trong khi cá lìm kìm, con lớn nhất chỉ bằng 
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đầu đũa ăn là cùng.  Ở bên Biển Hồ, vào mùa này có 
món cá trèn, cá kết sấy thường đem qua Châu Đốc và 
các vùng biên giới Việt Miên bán.  Ai có ăn qua các 
món cá trèn, cá kết sấy này rồi đều tấm tắc khen ngon 
thiệt là ngon.  

Mùa tát đìa, tát mương, tát lóng kéo theo mùa khô 
và mùa mắm.  Điều đó cho thấy dân ruộng lúc nào 
cũng lo xa.  Ngày nay có được con cá là đã lo cho mùa 
sau có khô, có mắm. Sống cùng với thiên nhiên là biết 
thiên nhiên lúc nào cũng thương mình nhưng không 
dám ỷ lại vào câu “trời sanh voi thì sanh cỏ” mà luôn 
dành dụm để lo trước cho chính mình, hợp với phương 
châm “mình hãy giúp mình trước rồi trời sẽ giúp mình 

sau”.  Âu, đây cũng là bài học của những người chơn 
chất quê mùa ngày trước xa rồi, lâu lắm, mà nay nghĩ 
lại cũng còn hữu dụng biết bao nhiêu !!! 

 
Phụ chú: 
 
(*) cá dạc: cá bị lựa bỏ ra theo hạng cá nhỏ, cá xấu, cá 
bổi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

đầu đũa ăn là cùng.  Ở bên Biển Hồ, vào mùa này có 
món cá trèn, cá kết sấy thường đem qua Châu Đốc và 
các vùng biên giới Việt Miên bán.  Ai có ăn qua các 
món cá trèn, cá kết sấy này rồi đều tấm tắc khen ngon 
thiệt là ngon.  

Mùa tát đìa, tát mương, tát lóng kéo theo mùa khô 
và mùa mắm.  Điều đó cho thấy dân ruộng lúc nào 
cũng lo xa.  Ngày nay có được con cá là đã lo cho mùa 
sau có khô, có mắm. Sống cùng với thiên nhiên là biết 
thiên nhiên lúc nào cũng thương mình nhưng không 
dám ỷ lại vào câu “trời sanh voi thì sanh cỏ” mà luôn 
dành dụm để lo trước cho chính mình, hợp với phương 
châm “mình hãy giúp mình trước rồi trời sẽ giúp mình 

sau”.  Âu, đây cũng là bài học của những người chơn 
chất quê mùa ngày trước xa rồi, lâu lắm, mà nay nghĩ 
lại cũng còn hữu dụng biết bao nhiêu !!! 

 
Phụ chú: 
 
(*) cá dạc: cá bị lựa bỏ ra theo hạng cá nhỏ, cá xấu, cá 
bổi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  36 Lương Thư Trung   ●  36 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  37 Lương Thư Trung   ●  37 

 

  

 
 
 
 
 
 

Mùa Dưa Leo, Dưa Hấu, Dưa Gang 
 
 

Sau khi cắt lúa xong và chở lúa hột về nhà, dọc 
theo các miếng ruộng cặp bờ mương, bờ kinh, người 
làm ruộng hay bỏ hột dưa leo, dưa gang, dưa hấu cho 
kịp thời, kịp lúc để kiếm thêm chút hoa lợi phụ vì vào 
mùa này đất ruộng còn mềm. 

Việc trồng dưa hấu, dưa leo, dưa gang, thì chỉ cần 
phát dọn đất rồi tủ rơm đốt đất và giăng dây bỏ hột 
giống là có miếng rẫy dưa. Tùy từng loại, mà khoảng 
cách giữa hai cây trồng có khác nhau. Ví dụ như dưa 
leo hai cây cách nhau khoảng từ 5 tấc tới một thước; 
còn dưa hấu, dưa gang thì cần khoảng cách rộng hơn 
để dây dưa đủ sức bò, nên giữa hai bụi dưa có khi cách 
nhau tới từ một thước rưỡi tới vài thước. Vì trồng mà 
gần quá dây dưa không đủ chỗ bò nên chúng bò chồng 
lên nhau, do vậy mà dưa rất ít trái. 

Nếu có đất gò không ngập nước, người ta trồng dưa 
hấu vào tháng 10, tháng 11 âm lịch để có trái đúng vào 
dịp bán dưa chưng Tết.  Thường trồng dưa hấu Tết, 
mỗi dây chỉ để lại từ một đến hai nụ là nhiều. Vì nếu 
chừa nụ nhiều quá, đất không đủ cung cấp phân, nên 
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trái dưa sẽ nhỏ. Vì cách trồng ngày xưa không như bây 
giờ, đa phần nông dân thường dùng phân dơi, phân 
tôm, phân cá bón dưa nên dưa dù trái không lớn như 
phân hóa học ngày nay nhưng dưa rất ngon, chắc thịt 
và rất ngọt. Ngày nay dưa hấu rất lớn trái, nhứt là dưa 
Tết, có trái bề hoành cỡ ba bốn gang tay, nhưng thịt 
nhiều nước, chất dưa lạt, không ngọt thanh như ngày 
xưa vì người trồng dưa bón phân nhiều cho dưa mau 
lớn; nhiều trái mua về chưng ba ngày Tết chưa kịp hạ 
nêu là dưa bị chạy ruột, không ăn được. 

Về điểm này ngày xưa dưa hấu chỉ chạy ruột, chạy 
dây khi nào mùa dưa bỏ hột trễ, do đó dưa có trái trễ; 
đến khi mưa già dưa mới vừa hường hường, chưa chín 
thiệt , dây bị héo và trái dưa bị lỏng ruột. Trường hợp 
này, người làm rẫy dưa gọi là dưa chạy dây, hoặc dưa 
chạy ruột. Mà khi dưa đã chạy dây rồi thì chỉ còn nước 
là già non gì chủ rẫy cũng phải hái hết về mà bán quạ 
bán diều hầu gỡ gạc, vớt vát lại chút đỉnh sở hụi.  Dưa 
non, dưa canh thì bán dưa canh cho bà con trong ruộng 
kho mẵn với cá rô, cá lóc.  Dưa hơi đỏ ruột thì bán cho 
dân ruộng ăn với cơm trong nhà hay đi cày bừa ngoài 
đồng.  Mùa dưa hấu giữa tháng hai tới tháng ba, tháng 
tư âm lịch được bà con miệt ruộng vườn nhà quê gọi là 
mùa dưa hấu chính trong năm; còn các mùa khác như 
dưa hấu Tết, dưa hấu tháng tám, đều được xếp vào mùa 
dưa lỡ, giống như mùa cam lỡ, mùa xoài lỡ là những 
mùa cây trái này không phải mùa chính, mùa đông ken 
của nó. 

Về dưa leo, từ khi bỏ hột tới lúc dây dưa xây bàn 
thang là bắt đầu trổ bông và kết nụ.  Nụ dưa leo mau 
lớn. Từ lúc nụ lớn bằng ngón tay là có thể ăn được rồi.  
Loại dưa này có cái dễ trồng là đất bờ mương vậy mà 
nó chịu.  Khi bỏ hột, người ta bỏ dưới gốc của nó một 

trái dưa sẽ nhỏ. Vì cách trồng ngày xưa không như bây 
giờ, đa phần nông dân thường dùng phân dơi, phân 
tôm, phân cá bón dưa nên dưa dù trái không lớn như 
phân hóa học ngày nay nhưng dưa rất ngon, chắc thịt 
và rất ngọt. Ngày nay dưa hấu rất lớn trái, nhứt là dưa 
Tết, có trái bề hoành cỡ ba bốn gang tay, nhưng thịt 
nhiều nước, chất dưa lạt, không ngọt thanh như ngày 
xưa vì người trồng dưa bón phân nhiều cho dưa mau 
lớn; nhiều trái mua về chưng ba ngày Tết chưa kịp hạ 
nêu là dưa bị chạy ruột, không ăn được. 

Về điểm này ngày xưa dưa hấu chỉ chạy ruột, chạy 
dây khi nào mùa dưa bỏ hột trễ, do đó dưa có trái trễ; 
đến khi mưa già dưa mới vừa hường hường, chưa chín 
thiệt , dây bị héo và trái dưa bị lỏng ruột. Trường hợp 
này, người làm rẫy dưa gọi là dưa chạy dây, hoặc dưa 
chạy ruột. Mà khi dưa đã chạy dây rồi thì chỉ còn nước 
là già non gì chủ rẫy cũng phải hái hết về mà bán quạ 
bán diều hầu gỡ gạc, vớt vát lại chút đỉnh sở hụi.  Dưa 
non, dưa canh thì bán dưa canh cho bà con trong ruộng 
kho mẵn với cá rô, cá lóc.  Dưa hơi đỏ ruột thì bán cho 
dân ruộng ăn với cơm trong nhà hay đi cày bừa ngoài 
đồng.  Mùa dưa hấu giữa tháng hai tới tháng ba, tháng 
tư âm lịch được bà con miệt ruộng vườn nhà quê gọi là 
mùa dưa hấu chính trong năm; còn các mùa khác như 
dưa hấu Tết, dưa hấu tháng tám, đều được xếp vào mùa 
dưa lỡ, giống như mùa cam lỡ, mùa xoài lỡ là những 
mùa cây trái này không phải mùa chính, mùa đông ken 
của nó. 

Về dưa leo, từ khi bỏ hột tới lúc dây dưa xây bàn 
thang là bắt đầu trổ bông và kết nụ.  Nụ dưa leo mau 
lớn. Từ lúc nụ lớn bằng ngón tay là có thể ăn được rồi.  
Loại dưa này có cái dễ trồng là đất bờ mương vậy mà 
nó chịu.  Khi bỏ hột, người ta bỏ dưới gốc của nó một 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  39 Lương Thư Trung   ●  39 

 

  

nhúm tro trấu.  Khi cây lên, thì tưới nước phân ốc, 
phân cua, phân cá ngâm trong cái khạp da bò là dưa leo 
chịu liền, và dây dưa bò bỏ ngọn ngó thấy.  Nhớ hồi 
nhỏ mỗi lần đi học về chúng tôi đi tắt ngã đồng theo 
đường mòn cộ bò, cộ trâu kéo lúa rồi đi ngang qua đám 
dưa leo của dì tôi trồng cặp bờ mương ông Nhà Lầu, 
đứa nào cũng có gói muối hột trong cặp đệm bàng, hái 
vài ba trái dưa leo xanh dờn ăn với muối, vậy mà ngon 
vô cùng. Nhưng có điều này mấy đứa nhỏ tụi tôi rất sợ 
là ăn dưa leo mà uống nước lạnh múc dưới mương, 
dưới đìa, vì dễ bị đau bụng, Tào Tháo rượt chạy không 
kịp thở… 

Riêng loại dưa gang, không giống dưa hấu, dưa leo 
vì khi dưa gang còn non không ăn sống được, ruột nó 
nhân nhẫn đắng. Phải đợi dưa gang già hay gần chín 
người ta mới hai dưa bỏ xuống xuồng bơi đi bán lòng 
vòng trong xóm, trong rạch, trong kinh, hay theo các 
chòi ruộng hoặc ra chợ làng bán.  Dưa gang già muốn 
mau chín thì ngâm vô lu nước lạnh để cho trái dưa hút 
nước và nứt ra.  Vì thịt dưa gang lạt nên thường được 
ăn với đường sắt, đường thẻ, đường móng trâu hoặc 
đường cát.  Vào mùa nắng ăn được dưa gang thì mát 
mình mát mẩy, vì dưa gang giống như dưa leo có tính 
hàn, trong khi dưa hấu cũng có tính hơi hàn nhưng vị 
ngọt nên ăn dưa hấu nhiều dễ bị lở miệng, đau nướu 
răng và hai con mắt bị đổ ghèn.  

Dù không ăn sống đươc như dưa leo và dưa hấu 
canh, nhưng dưa gang non cũng được bà con nhà quê 
ưa mua về xắt ra làm tư, rửa sạch, để ráo nước rồi mới 
ướp muối nhận vô lu, vô khạp da bò để dành đó.  Khi 
cần thì lấy dưa gang muối này nhận vô hủ mắm dành 
riêng để làm dưa mắm trong một thời gian ngắn, cho 
dưa thấm chất mắm và thành dưa mắm. Sở dĩ người ta 
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răng và hai con mắt bị đổ ghèn.  

Dù không ăn sống đươc như dưa leo và dưa hấu 
canh, nhưng dưa gang non cũng được bà con nhà quê 
ưa mua về xắt ra làm tư, rửa sạch, để ráo nước rồi mới 
ướp muối nhận vô lu, vô khạp da bò để dành đó.  Khi 
cần thì lấy dưa gang muối này nhận vô hủ mắm dành 
riêng để làm dưa mắm trong một thời gian ngắn, cho 
dưa thấm chất mắm và thành dưa mắm. Sở dĩ người ta 
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không nhận trực tiếp dưa gang muối vô khạp mắm vì 
làm như vậy chất dưa sẽ làm mắm mất mùi mắm và 
mắm sẽ không thơm ngon. Dưa mắm mà làm bằng dưa 
gang thì giòn và ngon không thua gì dưa mắm làm 
bằng trái đu đủ sống. 

Ngày xưa, vào mùa dưa gang, dưa leo và nhứt là 
dưa hấu đông ken, thì xuồng ghe bán dưa bơi dưới 
sông nườm nượp. Nhà nào cũng mua dưa là dưa, nhứt 
là dưa canh, có khi mua cả mấy chục có đầu, đựng đầy 
cả thúng giạ để trong nhà để kho mẵn với cá rô, cá lóc 
ăn với cơm.  Dưa ngày xưa bán tính theo chục, thường 
là chục có đầu, ít ai bán chục trơn.  Chục có đầu gồm 
12 trái, 14 trái, hoặc 16 trái.  Cứ thuận mua vừa bán, 
nếu ưng giá thì cứ đếm dưa và trả tiền.  Không ai tranh 
hơn tranh thiệt với ai vì dân quê ai cũng cực nhọc, lam 
lũ như nhau; nhiều khi các ghe dưa còn cho thêm 
người mua vài ba trái vì dân quê quan niệm “bán 

không thêm, nằm đêm khó ngủ” mà.  Còn ngày nay, 
dưa không còn bán chục như ngày xưa nữa.  Giống như 
mọi loại trái cây khác, dưa cũng được cân ký tính tiền 
như xoài, như lúa, như mận, như dâu, chôm chôm, sầu 
riêng, nhãn.  Cân ký thì cũng gọn nhưng cái nạn cân 
già, cân non cũng là một vấn nạn giữa cõi đời này.  
Quả là xưa khác nay ở chỗ tính chục và tính ký vậy! 

Tóm lại, ngày xưa trồng dưa leo, dưa gang, dưa hấu 
là trồng chơi trong lúc chờ mùa lúa sạ tháng ba, tháng 
tư, cho nên chỉ vài ba tháng ngắn ngủi mà trồng được 
miếng dưa vài ba công, vừa có dưa ăn, vừa có thêm 
chút tiền, mà đất cũng thêm được chút phân của mùa 
dưa còn sót lại, và mùa lúa sắp tới cây lúa sẽ tốt tươi 
thêm phù hợp với thành ngữ nhà quê hay nói “một 

công ba bốn việc” là vậy ! 
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Tóm lại, ngày xưa trồng dưa leo, dưa gang, dưa hấu 
là trồng chơi trong lúc chờ mùa lúa sạ tháng ba, tháng 
tư, cho nên chỉ vài ba tháng ngắn ngủi mà trồng được 
miếng dưa vài ba công, vừa có dưa ăn, vừa có thêm 
chút tiền, mà đất cũng thêm được chút phân của mùa 
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Hơn sáu mươi mấy năm về trước, vào những ngày 
tháng Giêng, tháng Hai lúa mùa, những cánh đồng bát 
ngát vùng Mặc Cần Dưng, Ba Bần, Cầu Số Năm, Phú 
Hóa, Bắc Dục, Định Mỹ, Kinh xáng Bốn Tổng, Hang 
Tra, Vĩnh Hanh… là những cánh đồng chuột.  Vì làm 
lúa mùa, mỗi năm chỉ một vụ, bờ kinh còn mịt mù, đất 
đai lại mênh mông, nhiều cỏ lác, nên là chỗ làm thành 
tổ ấm cho chuột đồng sanh sôi nẩy nở.  Những năm 
tháng xa xưa ấy cư dân vùng sông rạch này vui cùng 
những mùa chuột biết bao nhiêu ! 

Vào những ngày mùa ấy, bạn cứ dằn bụng bằng 
chén cơm nguội với miếng mắm chưng, thế rồi bạn dắt 
theo con chó phèn, chó mực lên đồng với cái xuổng, 
cái giỏ tre và cái nỏ. Cái xuổng và cái giỏ thì bạn biết 
dùng vào việc gì rồi, còn cái nỏ thì dùng trong việc bẻ 
răng chuột. Thế rồi bạn cứ ra ruộng, theo giồng ranh, 
lên bờ đìa, cặp bờ mương, ôi thôi, chỗ nào bạn cũng 
gặp hang chuột đùn đất còn mới ràng ràng…Nhưng 
bạn đừng vội đào gấp vì chuột nó khôn lắm, không 
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khéo bạn lại mất công tốn sức mà chẳng đào được bao 
nhiêu chuột. Bạn hãy từ từ, chờ cho con chó mực hay 
con chó phèn của bạn nó khịt khịt nhiều lần một cái 
hang nào đó, rồi bạn sẽ khởi đầu nhét lỗ ngách và bắt 
đầu đào. Trong lúc đào bạn nên nhớ là mình luôn ở 
“thế đào thủ thế”, không khéo chuột nghe động tịnh, 
thừa cơ hội bạn đang mê đào, nó lại vọt lẹ ra ngoài, đôi 
khi nó lại hoảng hồn chun vội vô quần bạn, lúc bấy giờ 
bạn lại bị chuột đào lại bạn hổng chừng ! 

Đào chuột như vậy bạn đừng bao giờ ham đào 
nhiều vì tốn sức lực nhiều. Bạn cứ thư thả chọn hang, 
hang nào phải thì đào chơi, hang nào coi mòi không 
ngon thì bỏ đi và tìm hang khác. Nhiều lắm, bạn đừng 
lo không có hang chuột để đào mà chỉ lo mình không 
có sức để theo chuột.  Nhưng bạn cũng nên nhớ một 
điều là ở đâu có chuột y như rằng ở đó có rắn.  Vì thế 
cho nên bạn cần phải cẩn trọng coi chừng rắn cắn, 
nhưng trong dân quê chúng tôi hay cữ nói rắn cắn mà 
chỉ dám nói “rắn chạm”.  Thôi thì “cắn” hay “chạm” 
gì thì bạn nên coi chừng là chắc ăn. 

Đó là tháng hạn, khô ráo.  Còn tháng mưa khoảng 
tháng Ba, tháng Tư trời gầm sấm nổ, những cánh đồng 
bát ngát sau những cơn mưa lớn làm ngập hang cua, 
hang chuột thì nếu bạn vui, muốn đào chuột chơi thì 
đào; còn không thì bạn chờ tối thắp đèn măng sông đi 
đập chuột.  Sau những cơn mưa như trời trút nước, cả 
cánh đồng đâu đâu cũng ngâp nước mưa thì chuột đành 
bỏ hang chạy giỡn đầy đồng và đây là lúc bạn nên biết 
cách đập chuột.  Ở ruộng rẫy chúng tôi mỗi vụ mùa có 
cái thú vui riêng nhưng mùa đi đập chuột là mùa vui 
hơn cà.  Bạn thử tưởng tượng cả cánh đồng bao la bát 
ngát nhìn không thấy rặng cây chắn ngang chưn trời, 
nhưng những bóng đèn măng sông giăng mắc khắp 
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nhưng những bóng đèn măng sông giăng mắc khắp 
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mương đìa lối ngõ hang ngách để rượt mấy anh chị 
chuột đồng đang lang bạt kỳ hồ thì ôi thôi còn gì vui 
cho bằng ! 

Cuối mỗi con kinh hay cuối mỗi dây đất, cuối mỗi 
vạt lung, những người đi đập chuột chúng tôi tụm năm 
tụm ba mà kiểm lại coi giỏ ai đầy giỏ ai còn lưng.  Thế 
rồi hè nhau đập tiếp cho bạn mình mau đầy giỏ để cùng 
về một lượt cho vui cửa vui nhà.  Hồi đời xưa ấy, dù 
nghèo nhưng chúng tôi giữ được đạo thanh bần và 
không có cảnh “hùm bắt được hùm ăn, sấu bắt được 

sấu ăn một mình”.  Mà thưa bạn, theo tôi thời nào mà 
an phận thanh bần là thời đó vui vậy ! 

Vì những năm tháng xa xưa ấy, phần đông nhà 
nghèo, nên nếu bạn không có đèn măng sông, bạn cứ 
rủ người có đèn đi đập chuột với mình và họ sẽ sẵn 
lòng.  Vả lại, đập chuột là phải có nhiều người cùng 
đập mới vui.  Người nhà quê chúng tôi sống là sống 
cầu vui thôi mà.  Nếu có ai đó đi đập chuột xé lẻ một 
mình thì y như rằng người đó đi tìm ma, đi tìm bóng 
dáng cô hồn bị sét đánh chết ngoài đồng, ngoài ruộng 
đang xiêu hồn lạc phách…. 

Nhưng thưa bạn, chuột vốn khôn lanh, nhưng 
không qua khỏi tài nghệ của con người.  Con người 
biết từng đường đi ngang về tắt của chuột nên con 
người biết chận lối tắt về ngang của chuột. Do vậy mà 
có đuổi xà di, gài bẫy, đặt rập, nhưng giậm cù chuột là 
cách dở nhứt.  Khi bạn gài rập, gài bẫy, đặt xà di là bạn 
dùng tài chọi với tài, còn bạn giậm cù chuột là bạn 
dùng số đông đè bẹp số ít, bạn đang chơi cái thế kém 
nhất trong mọi thế bắt chuột.  Đó là chưa kể bạn sẽ bị 
giập đầu bể trán do tranh nhau bắt chuột vì sợ nó chạy 
vuột khỏi tay mình. 
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Trong nghề gài rập chuột coi vậy mà có phân ra kẻ 
khá người nghèo, kẻ túng bấn người dư ăn dư để.  Và 
tiền nào thì của nấy nhe bạn. Người gài rập bằng lồng 
dây chì thì bắt được chuột sống, người gài rập đất chỉ 
bắt chuột chết mang về. Chuột sống bán có giá nhưng 
dễ có mùi khai vì khi rộng chung lồng lớn chúng đái 
lên nhau; còn chuột chết có cái dở là thịt nhiều khi bị 
bủn vì chuột bị sập bẫy vào lúc đầu hôm. Cách nào 
cũng có cái hay và cái dở như vậy, không hoàn hảo 
được ! 

Còn bắn chuột bằng nạng giàng thun hay đâm 
chuột bằng chỉa một mũi thì có cái hay là ở xa bắn 
hayđâm tới, khỏi phải lại gần chuột dễ chạy mất.  
Nhưng bắn chuột hoặc đâm chuột bằng cách nào thì 
cũng chỉ đủ miếng ăn cho bữa cơm trong ngày là cùng . 
Làm sao giàu có cho nổi với ba cái nghề đâm chém 
này.  Phải không bạn ?  

Nói là nói vậy, nhưng vào mùa nước lụt tháng 8, 
tháng 9, tháng 10, những cánh đồng lúa mùa đang nặng 
mình vì lúa mập nước và có nơi lác đác đòng đòng, 
chuột thừa cơ mất hang đành cắn đọt lúa làm ổ và ăn 
lúa đang ngậm sữa, con nào con nấy ú thù lù . Những 
mùa vụ chưa tới kỳ cắt gặt như vậy, dân ruộng chúng 
tôi rủ nhau đi đâm chuột.  Chống xuồng rào rào qua hết 
lung nầy đến lung khác mà lung nào cũng kiếm được 
năm ba anh chị tí tục đang nằm trong ổ lót bằng đọt lúa 
mùa thè lè bông búp với cái bụng trắng phau, cái lưng 
phè phè béo ơi là béo. 

Cách đâm chuột mùa này cũng chỉ là một cách dạo 
chơi nhàn tản, không có gì phải âu lo mất mùa đâm 
chuột hay thua lỗ hoặc lời lóm gì.  Chung qui cũng chỉ 
mua vui mấy ngày chờ lúa trổ bông rồi lúa chín vàng 
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đồng mà vui thú ruộng nương qua ngày trong cảnh 
thanh bình của những tháng năm làm ruộng một mùa 
duy nhứt trong năm.  Nhớ lại ngày ấy, đối với dân 
ruộng chúng tôi đời sống quả là thần tiên, qua rồi khó 
mà kiếm lại được nữa bạn ơi !!! 

Thưa bạn, trong các cách bắt chuột có lẽ cách bắt 
chuột bằng thuốc là tệ nhất. Tôi nói tệ nhất chứ không 
phải là dở nhất, vì dở đỡ hơn tệ.  Tôi nói tệ là vì như 
người ta nói: “đâm heo thuốc chó” là phường chẳng ra 
gì, và thuốc chuột theo tôi cũng không khác thuốc chó 
là mấy.  Khi bạn ra bất cứ chợ làng, chợ quận nào bạn 
hỏi mấy bà bán thịt chuột rằng chuột này là chuột đập 
hay chuột thuốc, thì khi người ta trả lời bạn là chuột 
đập, bạn cứ chắc mẻm rằng chuột đó là chuột bị thuốc, 
vì người bán họ lanh lợi lắm, và bạn thử mua chuột ấy 
về ăn, rồi bạn sẽ nghe hơi thở của bạn khô hơn, gắt 
hơn, khò khè hơn. Đó chính là cái tệ của nghề bắt 
chuột bằng thuốc.  Và bạn bị người ta thuốc bạn rồi 
đấy !  .  Về lâu về dài, người nào ăn nhằm chuột thuốc 
mà không bị đau gan đau phổi bao giờ ??? 

Giống như cá bị thuốc sâu rầy chết vậy mà.  Nhớ 
ngày xa xưa ấy cũng cách nay vài ba chục năm.  Lúc 
đó chưa hết lúa mùa, nhưng lúa ba tháng lại lấn dần đất 
rộng, rồi chúng tôi tập tành xài ba cái vụ thuốc sâu trị 
mấy chị sâu keo, sâu cuốn lá và thê thảm cho các loài 
cá dưới ruộng dưới đìa, cá nhỏ cá lớn gì cũng đều ngất 
ngư rồi chết nằm sắp lớp đầy mấy đám ruông. Người 
nhà quê chúng tôi tiếc hùi hụi mấy anh cá lóc mập thù 
lù .  Cứ thế mà vớt về và muối sả ớt làm khô.  Khi khô 
vừa rao ráo là cho vô cà ràng than đỏ au, lai rai vài cốc 
đế đỡ thèm. Vậy mà rồi năm tháng qua mau khi gặp 
cơn cảm cúm ghé thăm là cổ khan khan vì thuốc sâu 
trong khô cá lóc nó thấm vào máu và lúc này mới biết 
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thế nào là miếng ăn là miếng tồi tàn nhe bạn, chết vì 
ngấm thuốc sâu, chết không nhắm mắt… 

Còn năm ba cách bắt chuột khác nữa như chất chà, 
đăt lọp chuột, đổ nước hang chuột, gài bẫy ống tre, bẫy 
cò ke, bẫy đạp, bẫy cần, bẫy bật, bẫy lỗ.  Nhưng nhắc 
chuột mà không nhớ món ăn chuột thì có chút gì thiếu 
thiếu 

Ngày nay nghe kể chuột vô tới các nhà hàng, làng 
nướng với đủ thứ món ăn làm bằng thịt chuột hấp dẫn.  
Tôi nghe nhưng chưa có dịp ăn lần nào nên khó nói 
ngon dở gì.  Chỉ biết ngày xưa, xưa hơn nửa thế kỷ, 
món chuột ngon nhứt là món cặp gắp nướng tươi chấm 
nước mắm bằm xoài sống là ngon hết sẩy.  Một món ăn 
thuần chỉ có chuột và lửa làm thơm phức cả mâm bàn 
mà hổng cần gia vị gì ráo trọi.  Nó vừa gần với tạo vật 
mà cũng gần với con người nhưng không mang 
tính“hoang dã” chút nào vì nó được nướng chín hẳn 
hoi chứ có ăn sống ăn sít gì mà gọi là “hoang dã”?!? 

Dần dần có các món khác, gia giảm thêm cách mà 
thịt chuột có tới hàng chục món nhe bạn.  Như chuột 
muối sả ớt chiên, chuột khìa nước dừa, chuột kho 
tương hột, chuột làm bánh xèo, chuột làm mắm, chuột 
nướng đất, chuột bằm xào lá cách, chuột bằm xào lá 
lốt, chuột xào kiệu, chuột xào hủ qua, chuột xào hành, 
chuột nấu cà ri, chuột kho mắm, chuột làm khô, chuột 
xào sả ớt, chuột bó bẹ chuối nướng… Ôi thôi vô số kể 
bạn ơi.  Nhưng món chuột nướng tươi như tôi vừa kể 
bên trên là nhứt xứ …  

Hôm nay gần cận Tết năm Tý rồi, ngồi nhớ lại 
những mùa bắt chuột hơn sáu mươi năm trước mà hồn 
lâng lâng những nỗi niềm khó tả.  Chuột ngày xưa bắt 
là bắt chơi, trong lúc chờ mùa màng về.  Không ai sống 
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vì nghề bắt chuột như bây giờ mà mang danh làng 
chuột, chợ chuột, vựa chuột.  Đời xưa chưa xưa lắm, 
chừng ba bốn chục năm trước, chuột cũng còn nhiều vì 
đất lâm, lúa mùa còn nhiều, nên bắt chuột chỉ là giải trí 
chơi cho vui, giặm thêm miếng cá, miếng khô cho bữa 
ăn mạnh miệng chứ ít ai nghĩ bán chuột kiếm sống hay 
làm giàu làm có gì.  

Thôi thì xưa và nay nó khác nhau là vậy ! 
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Mùa Bắt Lươn và Bắt Lịch 
 
 

Mùa nắng tháng Hai, tháng Ba, sau những ngày tát 
đìa, làm lóng, dân quê không phải làm gì thêm ngoài 
cày bừa và chờ mùa sạ lúa tháng Tư, họ thường đi 
kiếm thêm món lươn vàng nơi các đìa mương đã tát 
cạn từ mấy tháng trước, hoặc xuống các kinh rạch nước 
rút cạn khô, mò theo dấu lịch trên những bãi bùn hầu 
bắt đem về làm lẩu, nấu canh chua hoặc kho mắm. 

Trước hết, xin nói về giống lươn.  Lươn có hai loại, 
thích sống hai nơi tương đối khác nhau.  Do vậy mà hai 
giống lươn này cũng có hình dạng và màu sắc hơi khác 
nhau đôi chút. Giống lươn vàng thích sống nơi các 
miệng đìa, các lung vũng trên đồng, trái lại, giống lươn 
bông lại thích sống nơi các hồ ao, mương vườn.  
Nhưng cả hai loại lươn vàng và lươn bông đều thích ở 
những nơi đất trầm thủy với nhiều cỏ, trấp.  Còn về 
giống lịch thì chỉ độc nhứt là sinh sống dưới những bãi 
bùn trong các con kinh, con rạch. Giống lịch này 
dường như không thích lên đồng lên ruộng như lươn. 

Cũng cần nhắc sơ qua hình dạng giữa các giống 
lươn và lịch này đôi nét.  Lươn vàng là loại lươn thích 
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vùng đất sét nhứt.  Ngoài những thức ăn như cua ốc, cá 
tép, chúng cũng thích ăn đất sét và cái bụng vàng 
nghính.  Trái lại lươn bông cái bụng không vàng như 
lươn vàng, mình mẩy đầy bông nguệch ngoạc màu 
xanh lá cây, đôi lúc cái bụng của chúng chỉ vừa hơi 
ửng vàng pha lẫn với màu bông trên mình. Riêng về 
lịch, thân hình giống như lươn bông nhưng có cái đuôi 
ngắn và cậy đuôi ngắn ngủn.  Lịch lớn nhứt cỡ ngón 
chưn cái; trong khi đó lươn bông cũng như lươn vàng 
có con lớn cả ký và có đuôi dài, cậy đuôi nhỏ.  Cả hai 
giống lươn và lịch này có cái đặc tính chung là cậy 
đuôi của chúng đều béo ngang nhau. 

Hai giống lươn và lịch có chung cách sống trong 
đất bùn là chúng làm hang ngay trong đất trong bùn và 
dấu tích mà chúng để lại cho dân ruộng biết nơi nào mà 
chúng đang ở là những vệt bùn non từ dưới đất trào lên 
thành một vòng tròn đường kính vài ba tấc tùy theo 
lươn và lịch lớn hoặc nhỏ. Dân ruộng gọi những vệt 
bùn non ấy là “mà lươn”, “mà lịch”, là lươn thổi “mà”, 
lịch thổi “mà”.  Căn cứ vào những vệt bùn loang ra đó 
mà dân quê theo dấu để bắt lươn, bắt lịch. 

Trước hết, cách bắt lịch thì rất đơn giản.  Dân quê 
họ chỉ cần mang theo cái giỏ hay cái thùng thiếc, rồi lội 
dọc theo các bãi bùn dưới kinh rạch, và thấy chỗ nào 
có hang lịch là cứ lấy bàn tay mặt thọc theo miệng 
hang, và tay kia đón ở trên, cho tới khi nào tay thọc 
trong bùn đụng được con lịch là cứ dùng một ngón tay 
trỏ hoặc ngón tay giữa mà ngoéo chắc con lịch, bất cứ 
khúc nào, nhưng nếu ngoéo được khúc giữa thì chắc ăn 
nhứt.  Vì khi dùng một ngón tay mà ngoéo con lịch thật 
chặt như vậy thì làm như các sợi gân nơi sống lưng bị 
xiết lại và chúng không còn cựa quậy gì được.  Trường 
hợp mình dùng nguyên bàn tay mà nắm con lịch thì da 
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chúng rất trơn, chúng sẽ vùng vẫy mà vuột ra khỏi bàn 
tay.  Do vậy mà bắt lươn hoặc lịch ít ai dùng bàn tay để 
nắm.  Cách bắt lịch thì chỉ dùng tay móc theo hang 
dưới bùn nên dân quê thường gọi đi bắt lịch là móc 
lịch. 

Lịch con không lớn nên thịt và xương của chúng rất 
mềm. Người nhà quê thường làm các món ăn như lịch 
um rau ngổ, lịch kho mắm, lịch nấu chua vân vân…, 
nhưng dù làm món ăn nào đi chăng nữa, lịch phải được 
làm sạch sẽ, rửa sạch nhớt bằng nước giấm rồi cặp gắp 
nướng sơ qua cho con lịch héo da rồi mới muốn nấu 
nướng món gì thì nấu, đặng miếng thịt lịch hấp dẫn 
thêm vì không còn mùi tanh như khi chúng còn sống. 

Khác với lịch, bắt lươn có nhiều cách như đâm 
lươn bằng chỉa, đặt trúm, độn mô, soi lươn và câu 
lươn.  Dụng cụ đâm lươn là cây chỉa bằng cây sắt tròn 
đường kính cỡ một phân hoặc xê xích chút đỉnh, dài cỡ 
một thước, được tra vào cái cán hình ống ngắn tra 
ngang, dài khoảng hai tấc vừa tay cầm; mũi chỉa được 
thợ rèn đập mỏng và chẻ ra làm hai dài khoảng tám 
phân hoặc một tấc nối liền với thân chỉa.  Khi muốn đi 
đâm lươn nên đi từ sáng sớm vì trời còn mát tiện cho 
việc đào hang mỗi khi gặp hang lươn.  Dụng cụ mang 
theo gồm cây chỉa, cái xuổng và cái giỏ đựng lươn.  
Chỉ có vậy, nhưng ngày xưa khi ruộng còn lúa mùa, 
nhiều bữa đi đào lươn về vác giỏ lươn nặng mà biết 
mệt. 

Như trên đã thưa, mùa đâm lươn vào tháng nắng.  
Thường đâm lươn cặp theo các bờ kinh, các thềm đìa.  
Ngày xưa, dân ruộng đâm lươn nghề lắm.  Có người 
xách giỏ và chỉa đi một hồi là có mấy ký lươn như 
chơi.  Họ gặp hang lươn thổi “mà” là họ cứ cầm chỉa 
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xom chung quanh, một hồi thế nào cũng trúng lươn 
nằm trong vùng đất sâu bên dưới. Khi xom trúng lươn, 
chúng bị đau nên vùng vẫy dữ lắm và người bắt lươn 
phải cầm vững cán chỉa và nhấn chỉa sâu xuống đất. 
Đến khi lươn bớt vùng vẫy rồi, mới lấy cái xuổng đào 
đất theo mũi chỉa mà bắt lươn lên.  Những con lươn 
đâm được ở các đìa cạn luôn luôn là lươn vàng, ít có 
lươn bông.  Vào mùa này, lươn vàng đầy đủ thức ăn 
nên cái bụng vàng lườm và béo lắm. Nhưng nhớ một 
điều là trong nghề đâm lươn coi dễ vậy mà cũng có lúc 
khó ăn là gặp phải con lươn quá lớn, sức chúng mạnh, 
nên khi bị mũi chỉa đâm trúng, chúng dùng hết sức 
bình sanh mà bẻ mũi chỉa cho sút ra.  Và lúc bấy giờ 
người đâm lươn dù có nhanh tay cũng khó  đâm trúng 
lại con lươn vừa mới sút ra này vì nó hoảng hồn chúi 
sâu xuống bùn khó mà gặp lại.  Trong dân gian hay 
dùng chữ “bẻ chỉa”, có lẽ do thực tế từ chuyện lươn, 
rắn khi bị đâm trúng bẻ gẫy chỉa ráng vùng thoát mà ra 
chăng? 

Đặt trúm lươn lại rơi vào mùa mưa.  Sau những 
ngày nắng đi đâm lươn, rồi qua tháng năm, tháng sáu là 
có mưa.  Mưa dài qua tới tháng bảy, tháng tám thì các 
lung vũng đìa bàu bị nước đọng lại và ngập nước.  Ở 
lung vũng nào có nước đọng là có lươn.  Người ta dùng 
ống trúm mà đặt lươn.  Hình dạng ống trúm là một 
khúc tre dài chừng một thước rưỡi hoặc tới một thước 
bảy là dài nhứt với một đầu bịt kín bằng cái mắt tre; 
đầu kia để trống dùng làm miệng trúm.  Người ta dùng 
cây tràm cỡ bằng cườm tay và thiệt ngay để thụt các 
mắt tre còn lại cho bể ra và chỉ chừa lại mắt tre cuối 
cùng dùng làm cái đít ống trúm. Người ta bện một cái 
hom hình nón bằng những rẻ tre chuốt mỏng dài chừng 
gang tay mà miệng hom rộng bằng chu vi cái miệng 
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trúm, chót hom túm lại để khi lươn chun vô trúm rồi là 
không trở ra được.  Nơi miệng trúm người ta còn 
nướng cây sắt nhọn nóng đỏ để giùi hai cái lổ dùng để 
xỏ cây ngang dài cỡ ba bốn tấc để cắm ống trúm xuống 
đất cho ống trúm đừng bị nổi và trôi đi nơi khác. Ở 
đuôi ống trúm, người ta còn khoét cái lỗ thông hơi dài 
hình chữ nhựt cỡ gang tay, ngang chừng một phân, 
dụng ý để cho lươn chun vô trúm chúng nó có không 
khí mà thở, lươn khỏi chết ngộp. 

Cách đặt trúm khó nhứt là mình chọn chỗ nào ấm 
mà lươn thích sống ở đó.  Về điểm này là do kinh 
nghiệm của mỗi người, lươn chạy vô trúm nhiều hay ít 
cũng là do yếu tố kiếm nền trúm sao cho êm, và nhứt là 
chỗ đó chưa ai đặt trúm lần nào càng tốt.  Khi chọn 
được chỗ rồi, mình lấy bàn chân đạp nhẹ xuống bùn và 
chà láng cái nền sắp sửa đặt ống trúm xuống.  Sau đó 
mình cắm miệng ống trúm xuôi theo chiều nước chảy 
và buộc chặt đuôi ống trúm vào một bụi cỏ với độ 
nghiêng chừng 30 hoặc 40 hoặc 45 độ tùy theo nước 
nơi đó cạn hay sâu, miễn sao để cho cái đuôi ống trúm 
lúc nào cũng không bị chìm xuống nước.  Sở dĩ đặt 
miệng ống trúm xuôi theo chiều nước chảy như vậy là 
dụng ý để cho mồi trôi xuôi theo dòng nước và lươn ở 
dưới nước bắt hơi mồi mà lò mò lội ngược nước để 
kiếm ăn rồi chun vô trúm.  Ngoài ra, nếu ống trúm mà 
bị chìm thì khi lươn chui vô trúm chúng bị ngộp và 
chết hết.  Do vậy, người ta mới khoét ở đuôi ống trúm 
cái lỗ nhỏ hình chữ nhật là vậy. 

Nhưng địa điểm dù ngon ăn mà mồi trúm không 
hấp dẫn thì lươn cũng nhát vô, vì vô trúm là vô chỗ 
chết mà, mồi không ngon thì ai dại mà vô chỗ chết!  
Thế nên mồi đặt trúm cũng có nhiều loại.  Nào là trùng 
trộn với cua ốc đăm nhuyễn vắt với đất sét thành cục; 
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cá linh hoặc cá sặt kho muối trộn chung với mồi trùng 
cua ốc; có người còn dùng xác mắm cá linh trộn với 
cám rang cho thơm.  Có người còn dùng mồi là thuốc 
pha chế, đem trộn cua, ốc, trùng với đại hồi, tiểu hồi 
mua ở tiệm thuốc bắc.  Nhưng nói gì thì nói, lươn là 
giống ưa mồi trùng đâm nhuyễn với cua ốc và vò viên 
với đất sét.  Vào những năm đất đai còn hoang phế, 
dân cư thưa thớt, vũng lung còn nhiều, bã trấp nước 
ngập lưu lai, dân nhà quê chỉ dùng món mồi này là 
chánh mà tha hồ bắt lươn bằng ống trúm. 

Trường hợp đăt vài ba chục ống trúm kiếm lươn ăn 
thì muốn đặt sao cũng được vì số lượng ống trúm 
không nhiều lắm nên không sợ lạc mất trúm.  Nhưng 
nếu đặt cỡ năm chục hoặc có khi cả trăm ống trúm, thì 
người ta thường đặt theo từng vạt đất, vạt lung, và mỗi 
ống trúm sau khi đặt xong cần phải làm dấu bằng cách 
gùi các bụi cỏ chỗ đuôi ống trúm mà buộc lại thành 
một cái gù bằng ổ chim để hôm sau trở lại dỡ trúm dễ 
nhận ra, đỡ mất thì giờ đi tìm lung tung, và đỡ lạc mất 
trúm, tránh cảnh chưa tìm ra ống trúm này lại bị lạc 
mất ống trúm khác.  Trường hợp đặt trúm nhiều, việc 
chọn nền chỉ lựa chỗ tương đối thôi, chứ khó lựa được 
nền vừa ý như khi mình đặt năm mười ống trúm thì có 
thể chọn được vạt đất nhiều lung vũng, nhiều trấp cỏ, 
là chắc ăn sẽ có lươn vàng.  

Còn đặt trúm bắt lươn bông thường đặt theo các 
mương hoặc hầm hố trong vườn.  Ngày xưa vườn tược 
bị hoang phế vì tản cư nhiều năm nên mương vườn 
nhiều lục bình và không ai về mà tát mương, tát hầm 
gì.  Do vậy mà lươn cứ năm này  qua tháng nọ mà sanh 
sôi nẩy nở.  Nói là đặt trúm ở các mương hầm bắt lươn 
bông nhưng đôi khi cũng có lươn vàng chui vô trúm hà 
rầm.  Và lươn bông thấy bông hoa rằn ri vậy nhưng vì 
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ngày xưa cá tép nhiều, chúng mặc sức mà ăn cá tép cua 
ốc nên mập ú mềm mụp và cũng ngon không kém gì 
lươn vàng.  

Dỡ trúm là một trong những cái thú của người nhà 
quê mà nhất là dân làm nghề đặt trúm. Bạn chống 
xuồng hoặc đi bộ, bạn bước nhè nhẹ gần tới ống trúm, 
bạn thò tay mở nhẹ cài gù ở đuôi ống trúm, và bạn 
nhanh tay cầm cây cắm miệng ống trúm, nhổ lên thật lẹ 
và đưa miệng ống trúm ngược lên trời và trút cài đuôi 
ống trúm xuống cho lươn dồn về phía đáy ống trúm.  
Khi bạn trút ống trúm ngược như vậy mà bạn nghe tay 
mình cầm ống trúm hơi nặng và nhứt là ở đuôi ống 
trúm chỗ lỗ thông hơi mà không có nước chảy ra, coi 
như ống trúm của bạn lươn chạy vô trúm nhiều lắm; có 
khi năm ba con là thường.  Làm nghề đặt trúm cũng 
không phải là sướng nhưng đi dỡ trúm mà gặp nhiều 
ống trúm có lươn chun vô nhiều như vậy làm người ta 
mê mà đeo đuổi hoài cái nghề này là vậy.  Rồi cứ thế 
hết dỡ ống trúm này lần mò tới ống khác, hết vạt lung 
này tới vạt lung khác, hết hầm mương này qua hầm 
mương khác cho tới khi nào đủ số trúm của mình thì 
thôi. Và để tránh lươn hay nhảy ra khỏi xuồng, thường 
về tới nhà mới đổ trút lươn từ những ống trúm có lươn 
ra cho chắc ăn, sau đó rửa ống trúm cho sạch rồi chất 
lên một cái giàn để phơi cho hết mùi lươn để hơi xế 
chiều một chút là lo chuẩn bị làm mồi và chở trúm đi 
đặt tiếp.  Làm nghề trúm bắt lươn nói riêng và nghề hạ 
bạc nói chung, trúm còn ướt là có đồng ra đồng vô 
nhưng trúm mà khô queo rồi thì cả nhà đều cực ăn như 
những ngày ăn cực! 

Cách bắt lươn khác nữa là vào mùa mưa khi nước 
ngập mấy lung vũng và nhất là mấy rún cày, thì lươn 
cá ban đêm thường bò ra mấy vũng nước này kiếm ăn.  
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Biết được đường đi nước bước như vậy nên dân quê 
thường xách đèn dầu đi soi cá, soi lươn. Sau này có 
đèn manchon, người ta rủ nhau đi soi lươn, soi cá càng 
nhiều.  Đi soi cá, soi lươn dụng cụ ngoài cái đèn ra, 
người ta cần mang theo con dao dâu, hay cái mác cán 
dài, và cái giỏ để đựng cá, lươn. Và cứ thế ra đồng vào 
chạng vạng hoặc chờ khuya sương xuống cũng tốt, vì 
càng khuya cá lươn càng dạn đi ra kiếm ăn.  Trường 
hợp gặp cá, bạn nhanh tay cầm con dao giơ cao chém 
xuống ngay chính giữa mình con cá. Nhưng với lươn 
bạn không nên dùng bề lưỡi mà chém vì nếu lươn bị 
bạn chém đứt làm hai khúc chúng vẫn vùng vẫy chúi 
vô cỏ, bạn khó bắt được dù chúng đã bị đứt lìa làm hai.  
Nên bạn phải trở bề sống lưỡi dao và nhanh tay chém 
mạnh xuống xương sống con lươn. Khi bị sống dao của 
bạn chém trúng, con lươn không bị đứt lìa mà chúng bị 
gẫy xương sống và không còn bơi lội gì nổi nữa rồi và 
bạn cứ thò tay xuồng nắm nhẹ con lươn cho vào giỏ và 
đi qua các vũng khác mà rọi đèn soi cá, soi lươn tiếp.  
Ngày xưa, cá tôm nhiều, nên lươn cá cũng nhiều.  Có 
nhiều đêm đi soi như vậy mà cả giỏ cá trên đường trở 
về nhà nhiều lúc xách biết nặng và mỏi tay chứ chẳng 
chơi.  Nhưng soi cá lươn hồi xưa chỉ để ăn trong gia 
đình là chánh, ít ai đi soi để bán.  Sau này, mấy năm 
1970 về sau, có người soi cá, soi lươn bán mua gạo, 
mua dầu lửa sống đắp đổi qua ngày vì quá thắt ngặt. 

Có một cách bắt lươn khác không cần dụng cụ gì 
ráo trọi vì lươn bị nước phèn rồi trồi mình lên trên đất 
cày nằm phơi mình hết nhớt và chờ dân ruộng ra lượm 
bỏ vô giỏ mang về.  Con nào còn tươi, mới ngột thì nấu 
chua, con nào chết hơi lâu thì đem về làm cho sạch rồi 
xẻ khô để dành ăn khi thắt ngặt khó kiếm cá kiếm lươn. 
Sở dĩ có tình trạng lươn chết vì bị phèn là do những 
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vùng đất mới khai khẩn chưa có kinh đào hay mương 
rạch đủ để rút nước phèn ra, nên trời đang nắng mà có 
một trận mưa lớn đổ xuống vùng này là nước phèn 
dâng lên và lươn đang sống trong hang phải trồi mình 
lên kiếm đường bò đi chỗ khác nhưng nước phèn làm 
cho lươn khô nhớt và chúng bị chết vì nước phèn đầu 
mùa là do vậy. Đặc biệt mấy năm thập niên 50, 60, 
những vùng có lươn bị chết vì phèn bao gồm vùng cầu 
Số Năm, miệt Tri Tôn, miệt kinh Tám Ngàn và nhứt là 
vùng Lỳnh Quỳnh với những khu tràm lục, bà con 
ngoài Mặc Cần Dưng, Cần Đăng, Hang Tra, Vĩnh 
Hanh thường lên các vùng này lượm lươn về làm khô. 

Trên đây là cách bắt lươn vào những mùa khô nắng 
ráo hoặc vài ba cơn mưa đầu mùa, nhưng tới mùa nước 
nổi tháng tám, tháng chín âm lịch, những cánh đồng 
lúa mùa ngày trước hay những cánh đồng lúa thần 
nông sau này bị ngập nước rất sâu, do vậy mà lươn 
phải kiếm những ụ cỏ để mà dựa vào sống đỡ qua mùa 
nước lụt. Biết được cái thế lơi bơi của lươn như vậy, 
dân ruộng mới nghĩ ra cách độn mô xúc lươn 

Vì nước ngập sâu nên những bờ cỏ gần mé kinh, 
mé vườn và cặp theo các giồng ranh đất, những chỗ 
lung vũng cỏ dày, rậm rạp là những nơi lý tưởng để 
độn mô. Trước nhất, người ta chuẩn bị lưỡi hái với 
chiếc xuồng và cứ thế dỡ cơm mang theo rồi lội xuống, 
cặp theo mấy vạt cỏ này mà dùng luỡi hái cắt cỏ và đùa 
lại thành đống cho gọn làm thành cái mô cho lươn 
chun vô ở.  Mô lươn không quá nhỏ, nhưng cũng 
không quá lớn vì nhỏ quá thì dễ bị mưa dông làm trôi 
giạt, và hơn nữa lươn không thích ở những cái mô nhỏ; 
nhưng  mô mà lớn quá mình xúc mô giũ cỏ mau mệt, 
nên không xúc được nhiều.  Một cái mô mới độn 
khoảng ba ngày sau là bắt đầu xúc được vì cỏ độn mô 
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vừa úa, và cỏ úa lươn mới khoái vô ở.  Trung bình mỗi 
người thường độn khoảng 100 cái mô là vừa và chia ra 
làm hai lần xúc. Hôm nay xúc 50 mô, ngày mai xúc 50 
mô còn lại; và cứ tiếp tục luân phiên như vậy mà xúc 
cho tới khi nào cái mô bị rã ra và cứ lại cắt cỏ mà độn 
mô lại và xúc tiếp đến khi nước cạn hết xúc mô được 
thì mới thôi. 

Dụng cụ xúc mô ngày xưa, người ta xúc bằng cái rổ 
xúc đan bằng tre, đường kính chừng một thước, đáy 
khá sâu cho lươn không lội hoặc nhảy ra ngoài. Có 
người còn xúc lươn bằng cái sịa, nhưng cái sịa phải 
đan cho hơi sâu đáy một chút vì nếu lòng sịa cạn quá 
lươn cá sẽ dễ nhảy và vọt thoát ra ngoài.  Sau này khi 
có lưới nilon, loại lưới làm đệm phơi lúa, người ta nghĩ 
ra cách làm cái rổ xúc lươn bằng loại lưới này. Rổ xúc 
bằng lưới có cái tiện dụng là con lươn bị lưới nhám nên 
có vùng vẫy cách nào cũng khó thoát ra ngoài được. 
Xúc lươn đi bằng xuồng và phải cần hai người vừa giữ 
cái rổ vừa giữ cho xuồng đừng trôi và vừa giũ cỏ cho 
sạch bỏ ra ngoài để gom lại thành cái mô cho kỳ sau 
xúc tiếp.  

Xúc lươn có cái vui là ngoài việc bắt lươn còn 
được nhiều cá, tép, cua ốc. Dường như trong nghề xúc 
mô thì mô nào cũng có cá tép và lươn, nhưng lươn xúc 
mô thì ít có lươn lớn, thường lươn lớn cỡ ngón chưn 
cái, nửa cườm tay là nhiều. Nhưng có điều này là một 
trở ngại và cũng là mối nguy hiểm khi xúc lươn là 
trong các mô lươn thường hay có rắn mà nhất là rắn hổ 
đất thì cần phải cẩn thận. Vì nước ngập, rắn cũng 
không có chỗ ở nên chúng dựa vô mô; mà nhất là trong 
các mô lại có sẵn mồi như cua ốc, cá tép và lươn, nên 
rắn thường ở trong các mô lươn là vậy. Thành ra, xúc 
mô lươn cần phải cẩn thận khi giũ cỏ bỏ ra ngoài rổ và 
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lúc nào gặp rắn thì không quá lo lắng mà phải bình tĩnh 
và thủ sẵn khúc cây săn chắc để trên xuồng và sẵn sàng 
đập rắn khi cần.  Không nên chặt rắn bằng dao, mác vì 
người nhà quê thường hay truyền tụng nhau giai thoại 
nếu chém rắn bằng dao, chúng sẽ báo thù khi mình trở 
về nhà.  Theo đó, rắn sẽ nằm sẵn trên mái nhà, nơi cây 
đòn tay chỗ cửa nhà mình ra vô và chờ mình vừa bước 
vào nhà là chúng thò đầu xuống cắn mình.  Dù là 
chuyện khó tin, nhưng ít ai dám chặt rắn bằng dao mác, 
mà chỉ dùng cây để đập rắn. 

Ngày xưa xúc mô quanh quẩn chỉ để kiếm ăn thôi.  
Về sau này có người xúc mô để bán kiếm thêm chút 
tiền.  Nhưng thời nào, việc xúc mô lươn cũng phải đề 
phòng rắn độc trong mấy chục cái mô là hệ trọng 
nhất…. 

Còn một cách bắt lươn khác nữa cũng xin kể ra 
luôn.  Đó là câu lươn. Lươn là loại ăn tạp nên câu lươn 
bằng mồi gì cũng được, nhưng chúng ưa nhứt có lẽ mồi 
trùng. Khi gặp hang lươn, người ta móc mồi trùng thả 
xuống miệng hang.  Nghe mùi tanh của trùng, chúng ở 
dưới hang vội vàng chuyển động và bò lên nuốt lưỡi 
câu với mồi trùng còn tanh rình.  Thế là anh chàng 
lươn này lôi lưỡi câu chạy xuống dưới hang vù vù làm 
người câu lươn không kịp ghì lại.  Nhưng trường hợp 
này bạn không cần ghì lại làm gì và cũng đừng nôn 
nóng giựt con mồi lên vì bạn làm như vậy sợi dây câu 
sẽ đứt và bạn sẽ mất luôn lưỡi câu mà chẳng đuợc lươn 
lịch gì.  Bạn cứ ngồi giữ nhợ dây câu và chờ cho tới 
khi nào lươn không còn lôi đi nữa, bạn căng dây câu 
thẳng ra và cứ dùng hai ngón tay cái và tay trỏ hoặc 
ngón tay giữa mà búng cho dây câu rung lên, làm 
miệng con lươn bị đau vì lưỡi câu rung rinh như vậy.  
Và bạn cứ tiếp tục vừa căng nhợ câu cho thẳng vừa 
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búng cho tới khi nào con lươn trồi ra khỏi miệng hang 
là chỉ cần bắt lươn bỏ vô thùng thiếc hay cái giỏ là 
xong một hang lươn. 

Tóm lại mùa câu lươn thường rơi vào tháng nước 
ngập và thường thường người ta câu lươn cặp theo mé 
hầm, mé mương hay bờ chuối, bờ vườn.  Việc câu lươn 
so với các mùa đâm lươn, đặt trúm, xúc mô hay soi 
lươn, thì ít người làm vì câu lươn coi vậy cũng khó ăn 
và ít được lươn hơn các cách bắt lươn khác rất nhiều. 
Nhưng sở dĩ có thêm việc câu lươn là vì mùa nước 
ngập loi ngoi lót ngót ngồi trên nhà sàn hổng biết làm 
gì thì người ta bèn đi câu lươn chơi cho vui, như một 
cách giải trí vậy ! 

Về các món ăn làm bằng lươn có nhiều cách nhưng 
cách nào ngon nhất thì khó mà nói chắc vì mỗi người 
mỗi khẩu vị khác nhau, không ai giống ai nên ngon dở 
cũng khác nhau.  Nhưng các món thường nghe là hấp 
dẫn có món lươn um nước dừa, món lươn um rau ngổ, 
lươn nấu canh chua, lươn nấu lẩu, lươn kho mắm, lươn 
xào sả ớt, lươn kho cà ri, lươn nướng. Tóm lại lươn 
vào mùa nào ăn theo mùa nấy, gặp lươn tháng ba, 
tháng tư đăm được từ những miệng đìa cố cựu là 
những anh chàng thường hay bẻ chỉa, tức là lươn già 
mà đem kho mắm hay nấu canh chua thì dai nhách, dù 
tài nấu khéo léo cách mấy lươn vẫn dai và ăn biết ớn, 
không ngon là vậy! 

Tiện đây, cũng xin nhắc qua vài kỷ niệm về các 
món lươn cứ đeo theo tôi suốt đời. Trước nhất là món 
lươn xào sả ớt của má tôi, không ai xào món này mà tôi 
thấy hấp dẫn hơn kể cả nhà hàng.  Dường như khi làm 
món lươn xào sả ớt, má tôi để hết cái tình bao la của 
má vào món ăn nhằm làm cho cả nhà ăn cho ngon vậy.  
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Còn món lươn kho cà ri của bà cô tôi là món ngon 
không bao giờ tôi quên được.  Hồi nhỏ, khi còn học lớp 
đệ lục, đệ ngũ, tía má tôi có cất một căn nhà nhỏ trên 
Long Xuyên để tôi ở đi học và về tự nấu cơm ăn.  Lúc 
ấy, có ông dượng sáu tôi làm việc bên Toà Hành 
Chánh tỉnh cùng ở chung với tôi. Ngoài ra, ông dượng 
tôi còn có đứa con trai học dưới tôi vài lớp, cùng ở 
chung căn nhà trọ này.  Tôi và thằng em con ông 
dượng thường đi chợ mua cá về nấu cơm, ba dượng 
cháu cùng ăn.  Hồi đó học ngày hai buổi nên việc nấu 
ăn tự túc như vậy mất rất nhiều thì giờ, tụi tôi thường 
luộc trứng vịt dầm nước mắm ăn cho khoẻ và tiện, đỡ 
tốn thì giờ cho việc nấu nướng vì còn phải học bài trối 
chết.  Thành ra, cứ mỗi cuối tuần thì về nhà lấy thêm 
gạo, nước mắm, muối và bẻ thêm chanh, quít, xoài, 
mãng cầu, tức là có gì mang theo nấy để tiện dụng 
trong một hoặc hai tuần, rồi lại về nhà lấy tiếp mang 
lên nhà trọ.  Vào mỗi cuối tuần như vậy, bà cô tôi 
thường hay kho thịt, kho lươn cà ri rất thơm ngon và 
ông dượng tôi đem lên nhà trọ những món ngon ấy và 
bữa ăn nào cơm cũng hết nồi.  Ngày nay, sau hơn sáu 
mươi năm mà ngồi nhớ lại tôi mới nhận ra rằng chưa ai 
kho lươn cà ri ngon như cô tôi kho ngày xa xưa ấy. 

 
Vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 1975, tôi bị đưa 

xuống Chủng Viện Cái Răng “học” tiếp chín bài đầu 
mùa “cải tạo”. Cùng xuống Cái Răng lần này, ở chung 
một tổ, có các bác sĩ Nguyễn Phước Thọ, nguyên Giám 
đốc Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa An Giang; bác sĩ 
Nguyễn Văn Tương, Trưởng Ty Y Tế An Giang; bác sĩ 
Nguyễn Văn Trí, Trưởng Khu Tai Mắt Mũi Họng bệnh 
viện An Giang và cả anh Thái Bình Đẳng, Chánh sở 
Giáo Dục An Giang, và nhiều người quen khác từ 
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Long Xuyên.  Ở Chủng Viện Cái Răng khoảng bốn 
tháng rưỡi như vậy, chúng tôi ngày nào cũng ăn món 
lươn xào sả ớt, hoặc lươn kho cà ri và số lươn này 
được nhà thầu chở từ Cà Mau lên đựng trong các thùng 
nhôm, loại thùng mà xe hàng chở cá, chở lươn hay 
dùng.  Khi tới Chủng Viện Cái Răng, chúng được nhà 
thầu đổ qua các thùng phuy đầy nhóc lươn là lươn.  
Lúc đầu mới ăn thấy món lươn này ngon dù trong bụng 
rất là rầu rĩ về thân phận mình.  Nhưng dần dà lâu thêm 
mà chưa có tin tức gì cho tương lai mình, mấy anh em 
chúng tôi mới tà tà xuống dưới nhà bếp chơi khi trưa 
nắng, rồi nhìn vô những thùng phuy lươn, thì ôi thôi, 
hằng trăm, hằng ngàn con lươn bằng ngón chưn cái bị 
rộng chật trong thùng phuy như vậy, chúng không lội 
được mà cứ lúc nhúc cái đầu tìm chỗ thở, tôi bất giác 
biết ớn món lươn xào sả ớt ngày nào cũng ăn này.  
Nhìn lươn dựng đứng mình trong thùng phuy để thở, 
tôi nhớ cá kèo nhóng mỏ lúc đông ken, và nhớ lại 
những ngày nhìn qua ngoài rào kẽm gai ngóng người 
thân đang chờ thăm nuôi bên kia rào, sao mà tương 
hợp quá chừng.   

Tới bây giờ tôi vẫn ớn món lươn xào sả ớt, và vẫn 
nhớ những người xưa một thời chung cảnh ngộ, nhưng 
“hồn của họ ở đâu, bây giờ!!!” 
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Tới bây giờ tôi vẫn ớn món lươn xào sả ớt, và vẫn 
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“hồn của họ ở đâu, bây giờ!!!” 
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Mùa Sạ Lúa 
 
 

Như trong phần nói về mùa cày bừa vào tháng hai, 
tháng ba, thì qua tháng tư dân ruộng có nơi bắt đầu 
những ngày cày trở, bừa trở cho đất nhuyễn ra và chết 
cỏ.  Vào những ngày đầu tháng này có nhiều nơi mưa 
lai rai, có nơi còn nóng hầm với nền trời nhiều mây 
kéo đen nghịt một góc trời.  Nhiều lúc trời vần vũ vậy 
nhưng trời vẫn chưa mưa nổi.  Vào những ngày này, ở 
làng quê cũng là dịp lễ kỳ yên cúng đình thần, như 
đình thần làng Bình Hoà (Mặc Cần Dưng) thì lễ cúng 
đình nhằm ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch.  Sau lễ 
cúng đình trời thường mưa ướt đất.  Và làng quê nơi 
này cùng nhiều làng quê khác bắt đầu vào mùa sạ lúa. 

Ngày trước, lúa mùa có các loại giống mà dân 
ruộng thường trồng là lúa nàng tây, lúa thâm đưng, lúa 
tàu binh và lúa đuôi trâu, bốn giống lúa mà những 
năm 1940, 50, 60 dân quê ưa trồng vì chúng có chung 
mấy đặc tính là nhóng theo nước, thân cứng ít bị ngã, 
ít bị bịnh tim(1), chịu đất phèn và cho nhiều bông.  
Chỉ trừ lúa nàng tây hột nhỏ và gạo trắng, dài, còn ba 
giống kia hột gạo ngắn, đỏ, và rất mềm cơm. 
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Ngày xưa, người ta sạ lúa trung bình mỗi công 
tầm cắt là một thùng, vì thế khi chọn giống, tùy số 
lượng đất nhiều hoặc ít mà để giống trừ hao một chút.  
Giả dụ, làm một trăm công đất, chủ ruộng phải để 
giống 50 giạ và dư ra khoảng vài ba chục giạ nữa là ít, 
vì mùa sạ lúa ít khi nào suôn sẻ lắm.  Có khi gặp nắng 
hạn, bị hao hớt vì chuột bọ; có khi gặp mưa dầm thì 
lại bị ngập, bị chìm.  Do vậy mà để lúa giống dư là 
phòng khi mùa màng bất trắc như vậy hầu có lúa 
giống dư mà giặm vá những lung vũng hao hớt. 

Về phương pháp sạ lúa mùa ngày xưa, dân quê có 
nhiều cách, tùy theo kinh nghiệm nhiều năm của cá 
nhân mỗi người hoặc do kinh nghiệm của ai đó mà 
mình cảm thấy người ta làm ruộng như vậy mà lúa 
trúng mùa thì mình sẵn sàng bắt chước học người hơn 
mình. Làm ruộng ngày xưa không có trường dạy như 
sau này ra trường nông lâm súc đào tạo cán sự, kỹ sư, 
mà toàn là học lóm với nhau và nhất là lấy kinh 
nghiệm chính mình làm chính trong các mùa sạ tỉa. 

Thiệt tình ra, dù có nhiều vị cán sự, kỹ sư được 
học hành tới nơi tới chốn , nhưng khi về quê bắt tay 
vào cày bừa sạ tỉa những vụ lúa mùa thực sự, thì ôi 
thôi, nói không phải tự tâng bốc dân ruộng với nhau 
kiểu “mèo khen mèo dài đuôi”, mà phải thành thật 
công nhận rằng các ông các bà cán sự, kỹ sư nông 
nghiệp chỉ giỏi về mặt sách vở, lý thuyết, còn làm 
ruộng thiệt thì đành phải chịu thua dân ruộng có mấy 
mươi năm cày sâu cuốc bẫm dữ lắm. 

Về trường hợp này, tôi có một đứa em con ông 
cậu là kỹ sư nông nghiệp, ra trường Nông Lâm Súc 
Sài Gòn.  Ở Mặc Cần Dưng, cậu tôi bình sanh là dân 
làm ruộng lớn với vài chục con trâu lớn nhỏ đủ hạng 
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dùng để cày bừa, lúc nào cũng lúa đầy lẫm . Vào năm 
thằng em tôi ra trường, cậu tôi mới giao cho nó làm 
thử một mùa lúa thâm đưng vì cậu một phần cũng quá 
mỏi mệt, một phần cũng muốn thử sức thằng con kỹ 
sư nông nghiệp mới ra trường.  Thời xui, năm thằng 
em tôi lãnh làm mùa lúa thâm đưng ấy thì vừa cày bừa 
trễ vì nó nói cày trâu lâu ăn, để nó kêu máy cày cày 
cho sâu và mau, phần khác cách sạ lúa của nó phá lệ 
các cách sạ cũ mà cậu tôi đã làm từ xưa tới giờ.  Nó 
nói ba sạ mà bừa dập thì hột giống sẽ bị nghẹt, vả lại, 
ba mà sạ giống chỉ có một thùng thì lúa lên thưa thớt 
và dễ bị cua kẹp và bị hao hớt.  Nó đòi sạ khơi và thay 
vì một thùng lúa giống như thường lệ, nó lại sạ một 
giạ lúa giống, hòng lúa lên hơi dày, cho chắc ăn. 

Vì mướn máy cày nên luống đất cày ăn sâu và đất 
cày lật lên miếng nào miếng nấy rất lớn, nên khi bừa 
lại bằng trâu, đất khó bể nhỏ. Do vậy, mà lúa giống sạ 
khơi khi chưa có mưa xuống thì hột giống bị dế, chuột 
ăn đi một mớ khá bộn. Đến khi mưa xuống, những hột 
giống còn lại, chỗ nhiều, chỗ ít, nên lúa lên không 
đều, thành ra, chỗ thưa chỗ dày và làm ruộng trăm, 
ruộng ngàn đâu có ai giặm vá gì nổi. Do vậy mà sạ 
khơi lúa giống nhiều gấp đôi mà mùa lúa năm đó lúa 
của cậu tôi gom lúa bông thành cà lang thấp chủn, 
thua xa cách cậu tôi làm mấy chục năm trước. 

Theo kinh nghiệm trong nghề làm lúa mùa, việc sạ 
lúa có các giai đoạn mà dân quê thường hay làm tuần 
tự như bừa trở cho đất bể nhỏ, để giống khô nếu sạ 
nhằm tháng nắng; nếu gặp mưa thì ngâm giống một 
đêm rồi vớt ra ủ cho nứt nanh rồi mới sạ. Khi vừa sạ 
xong, trường hợp gặp mưa không cần bừa dập vì hạt 
giống gặp đất mềm là châm rễ lên cây. Nếu trời đang 
nắng, không ai sạ giống ngâm vì làm như vậy mầm 
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hạt giống sẽ bị nắng làm nó quéo lại. Do vậy mà 
người ta sạ giống khô và bừa dập tránh chuột bọ hoặc 
dế ăn lúa giống. Sạ khô như vậy khi có mưa xuống, 
đất sẽ rã ra và hột lúa nằm dưới lớp đất mỏng sẽ châm 
ngòi ra rễ lên cây.. 

Kỹ thuật sạ ngày xưa, nói theo danh từ ngày nay là 
“một động tác thật nhuần nhuyễn”. Người ta có một 
cái thúng dê chuyên để dành dùng trong mùa sạ lúa. 
Thúng dê này không lớn lắm, vì lớn quá thì người 
bưng thúng dê giống để sạ sẽ bị nặng, mau mỏi tay; 
mà cũng không nhỏ quá vì quá nhỏ, phải châm thêm 
lúa giống hoài, lắt nhắt, mất thì giờ. Để đỡ mỏi tay, 
người ta buộc vào cái thúng dê cái quai để máng lên 
vai, chứ không ai bưng thúng dê lúa không có quai mà 
sạ bao giờ. 

Trước khi bắt đầu sạ lúa, để cho lúa giống sạ 
xuống không bị chồng mí, thông thường người ta phải 
cắm rò bằng lá dừa, bằng cây sậy, cây đế hoăc bằng 
những rẻ tre; mỗi lối rò như vậy bề ngang khoảng một 
tầm đo đất hoặc xê xích chút đỉnh là vừa tay quăng 
giống; và chiều dài từ đầu này vạt đất chạy tuốt tới 
đầu kia.  Khi sạ lúa, người ta bắt đầu từ đầu này sạ 
xuống. Hết lối rò này, tới đầu kia thì người ta bắt đầu 
sạ ngược trở lên và cứ sạ theo tua xuôi ngược như vậy 
cho tới khi nào giáp miếng ruộng thì xong. 

Trường hợp không cắm rò vì sợ mất thì giờ, vả lại 
nhiều lúc dùng cây đế, cây sậy mà làm rò, sau này đế 
sậy gặp đất bùn lầy chúng lại sống như chỗ không 
người rồi lại mất công phải đi nhổ đế, nhổ sậy cho nó 
chết, không sanh sôi nẩy nở nữa.  Còn nếu dùng rẻ tre 
hay nhánh tre cắm rò có cái bất tiện là khi vào mùa cắt 
gặt, nếu sơ ý những nhánh tre, rẻ tre này sẽ đâm vào 
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người ta sạ giống khô và bừa dập tránh chuột bọ hoặc 
dế ăn lúa giống. Sạ khô như vậy khi có mưa xuống, 
đất sẽ rã ra và hột lúa nằm dưới lớp đất mỏng sẽ châm 
ngòi ra rễ lên cây.. 

Kỹ thuật sạ ngày xưa, nói theo danh từ ngày nay là 
“một động tác thật nhuần nhuyễn”. Người ta có một 
cái thúng dê chuyên để dành dùng trong mùa sạ lúa. 
Thúng dê này không lớn lắm, vì lớn quá thì người 
bưng thúng dê giống để sạ sẽ bị nặng, mau mỏi tay; 
mà cũng không nhỏ quá vì quá nhỏ, phải châm thêm 
lúa giống hoài, lắt nhắt, mất thì giờ. Để đỡ mỏi tay, 
người ta buộc vào cái thúng dê cái quai để máng lên 
vai, chứ không ai bưng thúng dê lúa không có quai mà 
sạ bao giờ. 

Trước khi bắt đầu sạ lúa, để cho lúa giống sạ 
xuống không bị chồng mí, thông thường người ta phải 
cắm rò bằng lá dừa, bằng cây sậy, cây đế hoăc bằng 
những rẻ tre; mỗi lối rò như vậy bề ngang khoảng một 
tầm đo đất hoặc xê xích chút đỉnh là vừa tay quăng 
giống; và chiều dài từ đầu này vạt đất chạy tuốt tới 
đầu kia.  Khi sạ lúa, người ta bắt đầu từ đầu này sạ 
xuống. Hết lối rò này, tới đầu kia thì người ta bắt đầu 
sạ ngược trở lên và cứ sạ theo tua xuôi ngược như vậy 
cho tới khi nào giáp miếng ruộng thì xong. 

Trường hợp không cắm rò vì sợ mất thì giờ, vả lại 
nhiều lúc dùng cây đế, cây sậy mà làm rò, sau này đế 
sậy gặp đất bùn lầy chúng lại sống như chỗ không 
người rồi lại mất công phải đi nhổ đế, nhổ sậy cho nó 
chết, không sanh sôi nẩy nở nữa.  Còn nếu dùng rẻ tre 
hay nhánh tre cắm rò có cái bất tiện là khi vào mùa cắt 
gặt, nếu sơ ý những nhánh tre, rẻ tre này sẽ đâm vào 
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mắt người cắt lúa,  hoặc cắt lúa mà gom mớ lúa nhằm 
rẻ tre có khi lưỡi hái bị vướng làm đứt tay người cắt 
lúa, rất nguy hiểm. Thế nên, người ta thường dùng 
trâu bò cày đường rò, để người sạ lúa căn cứ vào 
những luống cày làm rò ấy mà sạ giống cho khỏi bị 
chồng mí hoặc khỏi bị sót đất. 

Ngày xưa ruộng nhiều, mỗi vạt đất năm ba chục 
công, có vạt đất cả trăm công, nên người ta không 
cắm rò nổi, nên muốn sạ cho ngay hàng thẳng lối, nếu 
không cày những luống cày làm rò, thường thường có 
một người lội rò để giúp người sạ lúa căn cứ vào đó 
mà sạ cho khỏi bị trùng lối và cũng để tránh không bị 
sót lối. Do vậy người lội rò con mắt phải rất tỏ để thấy 
hạt lúa giống nằm trên đất cày mà đi cho ngay lối 
đang sạ. Vì vậy, người lội rò giỏi là người vừa đi 
không quá  nhanh mà cũng không quá chậm nhưng cái 
chánh vẫn là đi sao không bị trùng lối cũ và nhất là 
không bị sót đất trống chưa sạ. Người lội rò cũng như 
người đi sạ lúa, họ đi chậm như cò vừa đi vừa kiếm 
mồi, vừa bị hạn chế trong lối rò mà người ta đang sạ 
giống, cho nên ai mà đi lóm khóm như người lội rò, 
dân quê hay nói người đó sao mà tướng đi “cò rò” quá 
mạng. 

Thông thường, muốn sạ cho thật đều, điều quan 
trọng là nắm lúa bốc lên đặng rải ra phải đầy bàn tay, 
và lúc nào cũng phải đầy như vậy thì lúa giống khi sạ 
nó bung ra rất đều. Tuyệt đối không bao giờ bốc nắm 
này nhiều, nắm kia ít; làm như vậy lúa giống sẽ không 
trải ra đều trên mặt đất . Thường thường người ta 
thuận tay mặt và người sạ tay mặt thì sạ từ phải sang 
trái. Trái lại, người thuận tay trái, thì lại rải lúa từ trái 
sang phải. Nếu hai người cùng sạ mà thuận tay mặt 
hoặc tay trái với nhau thì tiện việc quăng giống, không 

mắt người cắt lúa,  hoặc cắt lúa mà gom mớ lúa nhằm 
rẻ tre có khi lưỡi hái bị vướng làm đứt tay người cắt 
lúa, rất nguy hiểm. Thế nên, người ta thường dùng 
trâu bò cày đường rò, để người sạ lúa căn cứ vào 
những luống cày làm rò ấy mà sạ giống cho khỏi bị 
chồng mí hoặc khỏi bị sót đất. 

Ngày xưa ruộng nhiều, mỗi vạt đất năm ba chục 
công, có vạt đất cả trăm công, nên người ta không 
cắm rò nổi, nên muốn sạ cho ngay hàng thẳng lối, nếu 
không cày những luống cày làm rò, thường thường có 
một người lội rò để giúp người sạ lúa căn cứ vào đó 
mà sạ cho khỏi bị trùng lối và cũng để tránh không bị 
sót lối. Do vậy người lội rò con mắt phải rất tỏ để thấy 
hạt lúa giống nằm trên đất cày mà đi cho ngay lối 
đang sạ. Vì vậy, người lội rò giỏi là người vừa đi 
không quá  nhanh mà cũng không quá chậm nhưng cái 
chánh vẫn là đi sao không bị trùng lối cũ và nhất là 
không bị sót đất trống chưa sạ. Người lội rò cũng như 
người đi sạ lúa, họ đi chậm như cò vừa đi vừa kiếm 
mồi, vừa bị hạn chế trong lối rò mà người ta đang sạ 
giống, cho nên ai mà đi lóm khóm như người lội rò, 
dân quê hay nói người đó sao mà tướng đi “cò rò” quá 
mạng. 

Thông thường, muốn sạ cho thật đều, điều quan 
trọng là nắm lúa bốc lên đặng rải ra phải đầy bàn tay, 
và lúc nào cũng phải đầy như vậy thì lúa giống khi sạ 
nó bung ra rất đều. Tuyệt đối không bao giờ bốc nắm 
này nhiều, nắm kia ít; làm như vậy lúa giống sẽ không 
trải ra đều trên mặt đất . Thường thường người ta 
thuận tay mặt và người sạ tay mặt thì sạ từ phải sang 
trái. Trái lại, người thuận tay trái, thì lại rải lúa từ trái 
sang phải. Nếu hai người cùng sạ mà thuận tay mặt 
hoặc tay trái với nhau thì tiện việc quăng giống, không 
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bị nghịch tay. Nếu có người nghịch tay, tốt nhất, nên 
để một người sạ và người kia lội rò là hay hơn cả. Vì 
nếu hai người sạ lúa mà nghịch tay, thì thế nào lúa 
giống sạ xuống hoặc là sẻ chồng mí lên nhau hoặc là 
sẽ bị sót đất trống.  Sạ lúa bị chồng mí hay bị sót đất 
trống là vì vậy. 

Đó là sạ lúa vào những năm làm lúa mùa. Vào 
những năm 1960, 70, vùng Long Xuyên Châu Đốc 
miệt đất sâu còn làm lúa mùa, nhưng những miếng đất 
gò thì bắt đầu làm lúa thần nông rồi. Lúa thần nông là 
lúa ngắn ngày, từ ngày sạ giống tới ngày lúa chín là ba 
tháng 10 ngày cho một mùa, nên mỗi năm làm ruộng 
hai mùa. Mùa Đông Xuân sạ lúa vào tháng 11 âm lịch 
và mùa Hè Thu sạ lúa nhằm tháng tư âm lịch. Vì sạ 
giống lúa thần nông vào hai mùa khác nhau với hai 
tháng khác nhau như vậy nên cách chuẩn bị đất trước 
khi sạ lúa giống cũng khác nhau cho phù hợp với từng 
vụ mùa màng. 

Với mùa Đông Xuân, khi nước tháng mười vừa 
giựt, nhà nông ra ruộng trầm mình dưới nước dùng 
phãng, hoặc bàn đẩy cỏ rèn bằng sắt hình chữ V để ủi 
rong đuôi chồn, cỏ lác, đưng, năn, và gom lại chất 
thành đống trên giồng ranh hoặc thềm đìa, bờ vườn, 
bờ mương nhằm làm cho sạch đất để chuẩn bị cho 
mùa sạ lúa sắp bắt đầu  

Rong và cỏ được dọn xong, khi nước giựt nhiều, 
vào lúc con nước kém mùng 10 tháng 11 âm lịch, 
ruộng gần cạn cỡ ống chưn, dân làm ruộng bắt đầu 
cùng nhau đắp bờ bi giữ nước, không cho các miếng 
ruộng giáp ranh chảy qua lại nữa và nước trong ruộng 
chỉ rút xuống mương.  Khi ấy nông dân canh chừng 
nước lớn là nhém ống bộng nơi bờ đập để nước dưới 

bị nghịch tay. Nếu có người nghịch tay, tốt nhất, nên 
để một người sạ và người kia lội rò là hay hơn cả. Vì 
nếu hai người sạ lúa mà nghịch tay, thì thế nào lúa 
giống sạ xuống hoặc là sẻ chồng mí lên nhau hoặc là 
sẽ bị sót đất trống.  Sạ lúa bị chồng mí hay bị sót đất 
trống là vì vậy. 

Đó là sạ lúa vào những năm làm lúa mùa. Vào 
những năm 1960, 70, vùng Long Xuyên Châu Đốc 
miệt đất sâu còn làm lúa mùa, nhưng những miếng đất 
gò thì bắt đầu làm lúa thần nông rồi. Lúa thần nông là 
lúa ngắn ngày, từ ngày sạ giống tới ngày lúa chín là ba 
tháng 10 ngày cho một mùa, nên mỗi năm làm ruộng 
hai mùa. Mùa Đông Xuân sạ lúa vào tháng 11 âm lịch 
và mùa Hè Thu sạ lúa nhằm tháng tư âm lịch. Vì sạ 
giống lúa thần nông vào hai mùa khác nhau với hai 
tháng khác nhau như vậy nên cách chuẩn bị đất trước 
khi sạ lúa giống cũng khác nhau cho phù hợp với từng 
vụ mùa màng. 

Với mùa Đông Xuân, khi nước tháng mười vừa 
giựt, nhà nông ra ruộng trầm mình dưới nước dùng 
phãng, hoặc bàn đẩy cỏ rèn bằng sắt hình chữ V để ủi 
rong đuôi chồn, cỏ lác, đưng, năn, và gom lại chất 
thành đống trên giồng ranh hoặc thềm đìa, bờ vườn, 
bờ mương nhằm làm cho sạch đất để chuẩn bị cho 
mùa sạ lúa sắp bắt đầu  

Rong và cỏ được dọn xong, khi nước giựt nhiều, 
vào lúc con nước kém mùng 10 tháng 11 âm lịch, 
ruộng gần cạn cỡ ống chưn, dân làm ruộng bắt đầu 
cùng nhau đắp bờ bi giữ nước, không cho các miếng 
ruộng giáp ranh chảy qua lại nữa và nước trong ruộng 
chỉ rút xuống mương.  Khi ấy nông dân canh chừng 
nước lớn là nhém ống bộng nơi bờ đập để nước dưới 
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kinh không trở vào đất ruộng nữa.  Người ta bắt đầu 
vào mùa sạ bằng cách đặt máy bơm ở ngoài bờ 
mương bơm nước ra sông rạch.  Gặp miếng ruộng có 
nhiều lung vũng có khi phải bơm cả ngày nước mới 
rút khô lòi mặt đất.  Khi đất ruộng đã rút nước ra hết 
rồi, người ta bắt đầu dùng trâu bò hoặc máy cày, máy 
xới mà trang đất, một phần cho đất cày nằm dưới 
nước bị bể ra và mặt ruộng được bằng phẳng, một 
phần trang như vậy có dụng ý làm cho gốc cỏ, gốc lác 
bị vùi sâu xuống bùn cho cỏ chết để tránh nạn cỏ mọc 
nhanh rồi ăn lấn lúa. 

Sau khi trang đất bằng phẳng như vậy, người ta 
mới dùng những cái trang làm bằng cây hoặc bằng 
nhôm, loại trang dùng để cào phơi lúa, bắt đầu đi đánh 
đường nước cho nước ăn thông xuống đường nước 
cái, nhằm cho nước rút thật khô đều trên miếng ruộng.  
Đặc biệt là không để sót lại bất cứ một vũng nước nhỏ 
nào trên mặt ruộng, vì nếu còn sót những vũng nước 
như vậy, khi hột giống rớt vô mấy vũng nước này, 
chúng sẽ bị con rệp nước cắn cái mầm hột giống và 
những hột giống nào khi bị rệp nước cắn như vậy coi 
như là bị hư luôn rồi, không mong gì lên cây cho nổi. 

Mỗi miếng ruộng, như trong phần cày bừa, chúng 
tôi có thưa là miếng ruộng nào cũng có đường nước 
ngay giữa ruộng trũng xuống và là đường nước cái để 
nước thoát ra ngoài. Nên khi dùng cái trang đánh 
đường nước, bằng mọi cách người làm ruộng phải 
chịu khó làm sao cho các vũng nước nhỏ đều đổ về 
đường nước cái này. 

Sau khi khai các đường nước xong, người cắm rò, 
người đội giống, người sạ lúa, họ kêu hú nhau ơi ới 
như ngày hội, ôi thôi vui dữ lắm.  Thành ra, trong 

kinh không trở vào đất ruộng nữa.  Người ta bắt đầu 
vào mùa sạ bằng cách đặt máy bơm ở ngoài bờ 
mương bơm nước ra sông rạch.  Gặp miếng ruộng có 
nhiều lung vũng có khi phải bơm cả ngày nước mới 
rút khô lòi mặt đất.  Khi đất ruộng đã rút nước ra hết 
rồi, người ta bắt đầu dùng trâu bò hoặc máy cày, máy 
xới mà trang đất, một phần cho đất cày nằm dưới 
nước bị bể ra và mặt ruộng được bằng phẳng, một 
phần trang như vậy có dụng ý làm cho gốc cỏ, gốc lác 
bị vùi sâu xuống bùn cho cỏ chết để tránh nạn cỏ mọc 
nhanh rồi ăn lấn lúa. 

Sau khi trang đất bằng phẳng như vậy, người ta 
mới dùng những cái trang làm bằng cây hoặc bằng 
nhôm, loại trang dùng để cào phơi lúa, bắt đầu đi đánh 
đường nước cho nước ăn thông xuống đường nước 
cái, nhằm cho nước rút thật khô đều trên miếng ruộng.  
Đặc biệt là không để sót lại bất cứ một vũng nước nhỏ 
nào trên mặt ruộng, vì nếu còn sót những vũng nước 
như vậy, khi hột giống rớt vô mấy vũng nước này, 
chúng sẽ bị con rệp nước cắn cái mầm hột giống và 
những hột giống nào khi bị rệp nước cắn như vậy coi 
như là bị hư luôn rồi, không mong gì lên cây cho nổi. 

Mỗi miếng ruộng, như trong phần cày bừa, chúng 
tôi có thưa là miếng ruộng nào cũng có đường nước 
ngay giữa ruộng trũng xuống và là đường nước cái để 
nước thoát ra ngoài. Nên khi dùng cái trang đánh 
đường nước, bằng mọi cách người làm ruộng phải 
chịu khó làm sao cho các vũng nước nhỏ đều đổ về 
đường nước cái này. 

Sau khi khai các đường nước xong, người cắm rò, 
người đội giống, người sạ lúa, họ kêu hú nhau ơi ới 
như ngày hội, ôi thôi vui dữ lắm.  Thành ra, trong 
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công việc sạ lúa thần nông vào những ngày mùa thập 
niên 1960, 70, cái giai đoạn đánh đường nước nói 
riêng và sạ giống nói chung là một trong những giai 
đoạn vô cùng vất vả nhưng có cái thú vui riêng của 
nó.  Làm ruộng có cái vui là vất vả thì vất vả vậy, 
nhưng khi lúa giống sạ xong rồi là thấy trong mình nó 
khoẻ re, giống như ai cho tiền cho bạc gì cũng hổng 
bằng. Mà nhất là vào đêm quăng giống xong lại có 
màn cá trốn dưới bùn, trời hơi khuya rồi, sương đêm 
rơi lai rai, cá mát mình lóc theo mấy đường nước mới 
khai hồi chiều để xuống đường nước cái, thì mình dù 
cực gì thì cực nhưng không thể không ra ngoài bờ đập 
nằm chờ cá lóc, cá trê,  cá rô và nhiều loại cá khác kéo 
nhau dồn xuống miệng bộng nơi bờ đập mà bắt đầy 
giỏ, đầy rộng mang vô nhà. Nếu có ai còn sức, sẵn cá, 
sẵn củi rồi cùng hè nhau nhúm lửa lên là có mấy con 
cá nướng trui lai rai thì còn gì bằng. 

Đó là cách sạ lúa thần nông vào những ngày vừa 
bỏ lúa mùa bắt sang lúa mới này. Nhưng dần dà về 
sau, làm vài ba mùa thần nông coi cũng đỡ đỡ, dân 
quê thấy khi sạ khô, gặp nắng nóng, đất ấm, là cỏ lông 
heo, cỏ chát, cỏ gạo mọc lẹ quá mạng. Nên dân ruộng 
nghĩ ra cách sạ ngầm. 

Sạ ngầm vào mùa lúa Đông Xuân là người ta bỏ 
qua giai đoạn bơm nước ruộng ra kinh rạch mà cứ đắp 
bờ bi, nhém hang cua dọc theo bờ bi cho nước các 
miếng ruộng giáp ranh không chảy qua lại được, rồi 
dọn rong dọn cỏ cho sạch và cũng bừa trục để trang 
cho bằng mặt đất cày nằm sâu dưới mặt nước. Khi các 
công việc này xong là bắt đầu rải thuốc sâu cho chết 
cua ốc để chúng không cắn mầm hột giống hoặc 
không cắn lúa non khi  lúa vừa mọc xấp xải dưới mặt 
nước. 
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cho bằng mặt đất cày nằm sâu dưới mặt nước. Khi các 
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cua ốc để chúng không cắn mầm hột giống hoặc 
không cắn lúa non khi  lúa vừa mọc xấp xải dưới mặt 
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Thường mực nước trong miếng ruộng sắp sạ lúa 
không được quá sâu mà cũng không quá cạn.  Nước 
sâu quá thì giống lên yếu; trái lại, nước cạn quá thì 
nắng nóng làm cho lúa giống cũng dễ bị hao hớt. 

Còn thuốc sâu rải để diệt cua ốc hồi đó người ta 
hay dùng hai loại Méthylmaration và Pasudine (loại 
thuốc hột dùng trị sâu ống). Tuy là nói rải thuốc trừ 
cua ốc nhọn đít cắn lúa nhưng cá tép gì gặp hai loại 
thuốc này cũng đều chết ráo trọi. Do vậy, một trong 
nhiều nguyên nhân mà ngày nay cá tôm vùng Long 
Xuyên, Châu Đốc khan hiếm là cứ bị nạn thuốc trừ 
sâu rày này làm chết hàng loạt, hàng loạt, hết mùa này 
qua mùa khác, hết năm này qua năm khác mà cá dưới 
sông dù sanh sôi nẩy nở cách mấy cũng không đủ để  
bù lại nổi với tai ương mà chúng thường trực gặp phải 
trên những cánh đồng thần nông ngắn ngày này! 

Giai đoạn sạ ngầm đã sẵn sàng sau khi dân quê rải 
xong thuốc trừ cua ốc. Các công việc cắm rò, hoặc lội 
rò, quăng giống, tiếp giống, vẫn giống y những công 
việc sạ khô, không khác mấy.  Nhưng có điều sạ ngầm 
không thấy hột giống nằm ở đâu vì khuất dưới nước. 
Tuy vậy, người làm ruộng nhà nghề, họ sạ rất đều tay 
và khi lúa lên, không sót một khoảng đất trống nào. 

Sạ lúa thần nông mà sạ ngầm thì tránh được nạn 
cỏ lông heo, cỏ chát, cỏ gạo mọc nhanh nhưng có cái 
thiệt thòi là không còn cái thú vui vào những đêm 
sương khuya rơi ướt cỏ cây, vạn vật rồi mình đi bắt cá 
cạn trên lung vũng đang theo đường nước lóc ra bờ 
đập mà ra sông như lúc mình sạ khô nữa. 

Giữa hai cách sạ khô và sạ ngầm của lúa thần 
nông, cũng như hai cách sạ khơi và sạ bừa dập của lúa 
mùa, mỗi cách đều có cái ưu và cái khuyết của nó, 
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không phương pháp nào là tuyệt hảo. Cái đáng nói 
qua các cách sạ lúa, dù lúa mùa hay lúa thần nông là 
cái vốn kinh nghiệm nhiều năm qua những mùa màng. 
Mà muốn có các bài học về kinh nghiệm ấy không ai 
là không trải qua đôi ba lần thất bại.  Cái hay của nhà 
nông là dù thất bại vậy nhưng họ không nản lòng, vẫn 
bấm bụng mà chịu đựng.  Rồi học qua học lại với 
nhau, rút ra những kinh nghiệm của những lần thất 
mùa và trúng mùa mà lo cày bừa sạ lúa cho mùa sau.   

Bài học mà ít ai để ý nơi người làm ruộng là họ biết 
chấp nhận những mùa màng không vừa ý mình và từ 
đó họ hiểu mình, hiểu người, hiểu gió, hiểu mây, hiểu 
mưa và hiểu trời đất hơn.  Khi nhắc đến dân ruộng ai 
cũng nghĩ họ dốt nát quê mùa, nhưng họ hiểu trời đất 

và biết thuận theo lẽ trời hơn nhiều người là vậy ! 
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Mùa Cấy Lúa 
 
 

Trong việc làm ruộng, hễ có ruộng sạ là có ruộng 
cấy.  Ca dao cũng đã xác định “cấy cày vốn việc nông 
gia” từ lâu lắm rồi!  Cấy lúa là một trong những kinh 
nghiệm làm ruộng áp dụng vào từng loại đất trũng, 
đất gò, đất ngập nước, đất chờ mưa mà dân ruộng có 
được. 

Ruộng sạ, như trên tôi ghi lại là vùng ruộng trũng, 
rộng bao la, vào tháng bảy âm lịch nước tràn bờ, 
tháng tám, tháng chín nước ngập lụt, tháng mười, 
tháng mười một nước giựt.  Lúa sạ là lúa vượt theo 
nước.  Còn lúa cấy là những vùng đất nước sông Cửu 
Long không đủ lượng nước tràn từ dưới sông lên đồng 
như các vùng trũng.  Những vùng làm lúa cấy là 
những ruộng manh, ruộng hẹp, đất không nhiều và 
cũng không bao la như những cánh đồng lớn vùng 
Long Xuyên Châu Đốc hoặc ruộng miệt Đồng Tháp 
Mười, Thới Lai, Cờ Đỏ, Cầu Số Năm, Tri Tôn, Ba 
Bần, Ba Thê, Núi Sập… 

Ngày xưa các vùng ruộng cấy thường thấy tại các 
vùng Sốc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, Tân An, Mỹ 
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Tho, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ, 
Chương Thiện, Cà Mau. Ở đó là những ruộng chờ 
mưa, chờ trời mang nước cho mùa màng. Ngày xưa 
chưa mưa là chưa cấy lúa .Sau này có máy bơm nước 
lên ruộng nên trời chưa mưa già dân làm ruộng cấy 
cũng cấy lúa được như thường. 

Làm ruộng cấy ngày trước có các giống lúa mùa 
hoặc lúa ngắn ngày như lúa nàng hương, lúa trắng 
lùn, trắng lựa, trắng tép, lúa thơm, lúa ba bụi, lúa cù 
là, lúa móng chim, lúa nàng chô, lúa sóc so.  Các giai 
đoạn của một mùa lúa cấy bao gồm tỉa mạ, nhổ mạ, 
cấy giâm và cấy thiệt. Như ở miệt Cái Côn (Cần Thơ) 
người ta ưa làm lúa cấy qua các giai đoạn vừa kể.  

Trước tiên, dân ruộng chuẩn bị cho mùa cấy bằng 
cách tỉa mạ.  Mạ được tỉa bằng những chày tỉa làm 
bằng cây tràm lớn cỡ cườm tay, dài cao khỏi đầu với 
một đầu nhọn hình chóp.  Sau khi cắm xuống đất và 
rút chày tỉa lên, nó để lại một lỗ tròn nhỏ vừa bằng 
nắm tay.  Người ta bỏ nắm lúa giống vào miệng lỗ ấy, 
rồi lấp lúa giống lại bằng nắm tro trấu.  Từ từ sương 
rơi hoặc mưa ướt đất, lúa giống sẽ nứt nanh và lên 
cây. 

Mạ tỉa như vậy dường như lỗ tỉa nào mạ cũng lên 
xanh tươi tốt, một phần nhờ lớp tro trấu, một phần 
nhờ đất mềm và xốp. Thông thường người ta lựa đất 
tốt để tỉa mạ.  Mạ được tỉa như vậy chừng đầy tháng 
là người ta bắt đầu nhổ mạ và cấy giâm cho mạ nở 
nang thêm, cho đến khi nào thấy mạ đủ sức cấy xuống 
ruộng, người ta mới dùng dao yếm bứng mạ và lúc 
bấy giờ mới cấy lúa thiệt. 

Lưỡi dao yếm có bản rộng, mũi bầu tròn vòng 
cung, rất bén, chuyên dùng trong việc bứng mạ. 

Tho, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ, 
Chương Thiện, Cà Mau. Ở đó là những ruộng chờ 
mưa, chờ trời mang nước cho mùa màng. Ngày xưa 
chưa mưa là chưa cấy lúa .Sau này có máy bơm nước 
lên ruộng nên trời chưa mưa già dân làm ruộng cấy 
cũng cấy lúa được như thường. 

Làm ruộng cấy ngày trước có các giống lúa mùa 
hoặc lúa ngắn ngày như lúa nàng hương, lúa trắng 
lùn, trắng lựa, trắng tép, lúa thơm, lúa ba bụi, lúa cù 
là, lúa móng chim, lúa nàng chô, lúa sóc so.  Các giai 
đoạn của một mùa lúa cấy bao gồm tỉa mạ, nhổ mạ, 
cấy giâm và cấy thiệt. Như ở miệt Cái Côn (Cần Thơ) 
người ta ưa làm lúa cấy qua các giai đoạn vừa kể.  

Trước tiên, dân ruộng chuẩn bị cho mùa cấy bằng 
cách tỉa mạ.  Mạ được tỉa bằng những chày tỉa làm 
bằng cây tràm lớn cỡ cườm tay, dài cao khỏi đầu với 
một đầu nhọn hình chóp.  Sau khi cắm xuống đất và 
rút chày tỉa lên, nó để lại một lỗ tròn nhỏ vừa bằng 
nắm tay.  Người ta bỏ nắm lúa giống vào miệng lỗ ấy, 
rồi lấp lúa giống lại bằng nắm tro trấu.  Từ từ sương 
rơi hoặc mưa ướt đất, lúa giống sẽ nứt nanh và lên 
cây. 

Mạ tỉa như vậy dường như lỗ tỉa nào mạ cũng lên 
xanh tươi tốt, một phần nhờ lớp tro trấu, một phần 
nhờ đất mềm và xốp. Thông thường người ta lựa đất 
tốt để tỉa mạ.  Mạ được tỉa như vậy chừng đầy tháng 
là người ta bắt đầu nhổ mạ và cấy giâm cho mạ nở 
nang thêm, cho đến khi nào thấy mạ đủ sức cấy xuống 
ruộng, người ta mới dùng dao yếm bứng mạ và lúc 
bấy giờ mới cấy lúa thiệt. 

Lưỡi dao yếm có bản rộng, mũi bầu tròn vòng 
cung, rất bén, chuyên dùng trong việc bứng mạ. 
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Thông thường người ta bứng một bụi mạ phải xắn ba 
dao nơi gốc mạ mới lấy bụi mạ lên khỏi mặt đất được, 
nhưng người chuyên nghiệp thì chỉ xắn hai dao là bụi 
mạ đã rời mặt đất mà không bị hư hoặc đứt gốc mạ.  
Xắn hai dao vừa nhanh, vừa làm cho bụi mạ dính ít 
đất để khi cấy người thợ cấy tách mạ cũng nhẹ nhàng 
hơn. 

Mạ bứng xong gom lại thành từng bó cỡ hai gang 
tay, và dùng lạt tre hoặc lạt dừa nước mà bó mạ lại 
từng bó như vậy. Tiếp theo là đất cấy lúa đã sẵn sàng, 
nhà nông mới chuyển mạ bằng cách gánh từng gánh 
rải đều theo từng lối trong miếng ruộng sắp cấy.  
Thường thường nếu đi ngang qua vùng Tân An, Mỹ 
Tho, các bạn thấy người ta căng hàng ngang cấy lúa, 
có khi đến mươi, mười lăm, hai chục người một 
miếng ruộng. Đó là những giống lúa ngắn ngày, cần 
cấy dày nên một tầm đất có khi cấy tới vài chục bụi 
lúa.  Có lần chúng tôi làm lúa mùa cấy ở miệt Hoả 
Lựu (Chương Thiện) thì mỗi công chỉ có ba người 
cấy, và một tầm 3 thước tối đa chỉ cấy mười bụi lúa 
mà thôi. 

Vùng Chương Thiện này sạ mạ, với mạ sạ người 
ta không dùng dao bứng mạ mà phải nhổ mạ. Loại mạ 
này không cấy giâm như mạ tỉa, mà chờ cho mạ đủ 
tháng, thường thường là một tháng kể từ ngày sạ mạ 
và nhổ rồi cấy luôn xuống ruộng. Người ta thường 
cấy mạ non như vậy, ít ai để mạ già. Vì mạ non mau 
bén rễ và khi cấy xuống gặp đất bùn chúng mau phát 
triển và lúa nở tốt tươi; còn mạ già thì bộ rễ hút chất 
đất chậm, nên lúa lâu phát hơn mạ non. 

Việc chuyển mạ vùng Hoả Lựu mấy năm cuối 
thập niên 1970, đầu thập niên 80 là dùng dây mây nối 

Thông thường người ta bứng một bụi mạ phải xắn ba 
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Xắn hai dao vừa nhanh, vừa làm cho bụi mạ dính ít 
đất để khi cấy người thợ cấy tách mạ cũng nhẹ nhàng 
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Thường thường nếu đi ngang qua vùng Tân An, Mỹ 
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cấy, và một tầm 3 thước tối đa chỉ cấy mười bụi lúa 
mà thôi. 

Vùng Chương Thiện này sạ mạ, với mạ sạ người 
ta không dùng dao bứng mạ mà phải nhổ mạ. Loại mạ 
này không cấy giâm như mạ tỉa, mà chờ cho mạ đủ 
tháng, thường thường là một tháng kể từ ngày sạ mạ 
và nhổ rồi cấy luôn xuống ruộng. Người ta thường 
cấy mạ non như vậy, ít ai để mạ già. Vì mạ non mau 
bén rễ và khi cấy xuống gặp đất bùn chúng mau phát 
triển và lúa nở tốt tươi; còn mạ già thì bộ rễ hút chất 
đất chậm, nên lúa lâu phát hơn mạ non. 

Việc chuyển mạ vùng Hoả Lựu mấy năm cuối 
thập niên 1970, đầu thập niên 80 là dùng dây mây nối 
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dài và luồn vào bó mạ, có khi cả trăm bó và lội xuống 
các con kinh phèn mà kéo dây mạ dài lòng thòng như 
vậy hết kinh này qua kinh khác để đến miếng ruộng 
mình chuẩn bị cấy. 

Trường hợp cấy đất cứng, đất rừng mới khai 
hoang, phải dùng nọc cấy. Cây nọc cấy này phải vừa 
với tay cầm, dài cỡ từ hai tấc rưỡi tới ba tấc, một đầu 
chuốt nhọn, một đầu bằng.  Cách đầu bằng cỡ một tấc, 
người ta đục một cái lỗ thông ngang cái nọc cấy và tra 
vào đấy một thanh tre hoặc bằng cây săn tròn cỡ ngón 
tay cái, dài chừng một gang dùng làm tay nắm để 
người thợ cấy cầm cái nọc cho êm và vững để xắn 
xuống đất mỗi khi cấy mạ.  Cái nọc cấy luôn luôn 
được chuốt cho láng, nếu không láng, dễ bị phồng tay.  
Thường thường người thợ cấy thuận cầm nọc cấy tay 
mặt; đôi khi có người thuận tay trái, nhưng rất ít.  Tay 
mặt vừa cầm nắm mạ, vừa cầm nọc cấy, xắn xuống 
ruộng, tay trái vừa ra mạ, vừa nhét mạ vào lỗ nọc. 

Tuyệt đối khi cấy không bẻ gãy cò gốc mạ, vì bẻ 
như vậy lúa sẽ chết.  Cũng không nên nhét mạ xuống 
lỗ nọc sâu quá, vì nếu sâu quá bụi lúa sẽ không nở 
được. Do vậy mà thợ cấy chuyên nghiệp cấy lúa giáng 
trên mặt bùn, ít cấy sâu. 

Trong nghề cấy có câu thiệu “bắt nhẻ, cấy thưa, 

tầm đưa vô đít”. Chữ “nhẻ” ở đây có nghĩa là quá ít. 
Do vậy, tay ra mạ phải ra đều tay, không lớn quá mà 
cũng không nhỏ quá. Vì bắt mạ lớn quá lúa ít nở và 
hao mạ; mà bắt mạ nhỏ quá có khi mạ non không chịu 
được thời tiết nên bụi lúa khó phát triển, èo uột, lúa sẽ 
hao hớt và dễ bị thất mùa. 

Việc cấy lúa không chỉ có các vùng vừa kể trên, 
mà nó còn ngay trong vùng lúa thần nông miệt Long 
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như vậy lúa sẽ chết.  Cũng không nên nhét mạ xuống 
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Trong nghề cấy có câu thiệu “bắt nhẻ, cấy thưa, 

tầm đưa vô đít”. Chữ “nhẻ” ở đây có nghĩa là quá ít. 
Do vậy, tay ra mạ phải ra đều tay, không lớn quá mà 
cũng không nhỏ quá. Vì bắt mạ lớn quá lúa ít nở và 
hao mạ; mà bắt mạ nhỏ quá có khi mạ non không chịu 
được thời tiết nên bụi lúa khó phát triển, èo uột, lúa sẽ 
hao hớt và dễ bị thất mùa. 

Việc cấy lúa không chỉ có các vùng vừa kể trên, 
mà nó còn ngay trong vùng lúa thần nông miệt Long 
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Xuyên Châu Đốc vào thập niên 1960, 70 nữa.  Đó là 
những miếng rẫy bắp, rẫy đậu, khoai lang, nên bị trễ 
mùa sạ lúa, dân quê thường gieo mạ để cấy lại những 
miếng đất này.  Hoặc giả người ta còn sạ vài công mạ 
để phòng hờ lúa bị hao và nhổ mạ này mà giặm vá 
những chỗ hao hớt.  Số mạ dư có thể bán cho nhiều 
chủ ruộng bị hao mà thiếu mạ. 

Giặm lúa vào thời kỳ xa xưa ấy, người ta cũng kêu 
công cấy và dùng nọc cấy như từ trước tới giờ. Công 
cấy thì ăn công ngày chứ không tính theo diện tích 
từng công một. Mỗi ngày cứ tính từ mặt trời mọc là 
bắt đầu cấy ; trưa, khi trời đứng bóng, là nghỉ ăn trưa; 
chiều bắt đầu lúc mặt trời qua khỏi đầu và cấy cho tới 
khi nghe tiếng chuông công phu của chùa làng là 
xong một ngày công cấy. 

 

Miếng ruộng cấy giặm, Mỹ Luông,  

Chợ Mới, An Giang 

Công cấy hồi xưa rất ít vì dân cư thưa thớt, nên 
dân quê thường rủ nhau năm ba người xúm lại cấy 
vần công; hôm nay cấy cho người này, ngày mai cấy 
cho người kia, cứ xoay tua vòng vòng cho tới khi nào 
cấy giáp vòng và xong xuôi đâu đó mới thôi.  Điều 
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để phòng hờ lúa bị hao và nhổ mạ này mà giặm vá 
những chỗ hao hớt.  Số mạ dư có thể bán cho nhiều 
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khi nghe tiếng chuông công phu của chùa làng là 
xong một ngày công cấy. 

 

Miếng ruộng cấy giặm, Mỹ Luông,  

Chợ Mới, An Giang 

Công cấy hồi xưa rất ít vì dân cư thưa thớt, nên 
dân quê thường rủ nhau năm ba người xúm lại cấy 
vần công; hôm nay cấy cho người này, ngày mai cấy 
cho người kia, cứ xoay tua vòng vòng cho tới khi nào 
cấy giáp vòng và xong xuôi đâu đó mới thôi.  Điều 
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này cho thấy đời sống nhà quê thuở xưa khi dân cư 
còn thưa thớt, việc cấy vần công thể hiện cái tình lân 
láng giúp đở lẫn nhau của dân làm ruộng rất tận tình.  
(Xin mở dấu ngoặc ở đây, ngoài việc cấy hái, nhiều 
thứ khác như lợp nhà, đào mương, tát đìa, gánh đất 
bồi vườn, phát cỏ, dọn đất, cày bừa, cắt gặt, dân quê 
họ cũng vần công luôn.)  Phải chăng đây là cái nét 
đẹp rất dễ thương của những người làm ruộng mà nơi 
thành thị người ta khó tìm thấy có ai vần công như 
vậy. 

Ngày nay, người ta chế biến thêm, thay vì giặm 
những lỗ lúa bị hao bằng cách chiết mạ và cấy bằng 
nọc, chủ ruộng coi chỗ lúa nào mọc dày thì mướn 
nhân công nhổ bớt những bụi lúa này rồi quăng đều ra 
những lỗ lúa bị hao hớt. Giặm cách này vừa nhanh mà 
vừa làm cho các bụi lúa mới giặm này mau bén rễ và 
nở nang tươi tốt hơn phương pháp cũ có từ trước. 

Ngày xưa có nhiều miếng ruộng mới khai khẩn, 
còn nhiều chất phân cùng cỏ mục, bã trấp nên đất 
mềm và tốt.  Sau khi phát cỏ chuẩn bị đất đâu đó sẵn 
sàng, người ta chiết mạ và cấy bằng tay, không dùng 
cây nọc, gọi là ruộng giáng.  Giáng là để những rẻ mạ 
lên mặt đất ruộng và dùng tay ấn nhẹ cho rễ mạ vừa 
dính xuống bùn là được. Lúa giáng thường nở những 
bụi lúa rất lớn vì nằm ngay trên mặt đất bùn, tép lúa 
mập, bông lúa nặng quằn xuống, trĩu hột là hột. 

Thời xa xưa ấy, ruộng giáng thường làm các giống 
lúa như lúa cù là hột hơi tròn, gạo trắng, giáng tháng 
4, tháng 5 tới tháng 8, tháng 9 thì có lúa chín; lúa 
chuối hột nhỏ mà dài, gạo trắng, giáng vào khoảng 25 
tháng10 âm lịch, thì tháng giêng lúa chín; lúa nàng 
chô, vỏ có sọc, gạo đỏ, giáng vào nước kém 25 tháng 

này cho thấy đời sống nhà quê thuở xưa khi dân cư 
còn thưa thớt, việc cấy vần công thể hiện cái tình lân 
láng giúp đở lẫn nhau của dân làm ruộng rất tận tình.  
(Xin mở dấu ngoặc ở đây, ngoài việc cấy hái, nhiều 
thứ khác như lợp nhà, đào mương, tát đìa, gánh đất 
bồi vườn, phát cỏ, dọn đất, cày bừa, cắt gặt, dân quê 
họ cũng vần công luôn.)  Phải chăng đây là cái nét 
đẹp rất dễ thương của những người làm ruộng mà nơi 
thành thị người ta khó tìm thấy có ai vần công như 
vậy. 

Ngày nay, người ta chế biến thêm, thay vì giặm 
những lỗ lúa bị hao bằng cách chiết mạ và cấy bằng 
nọc, chủ ruộng coi chỗ lúa nào mọc dày thì mướn 
nhân công nhổ bớt những bụi lúa này rồi quăng đều ra 
những lỗ lúa bị hao hớt. Giặm cách này vừa nhanh mà 
vừa làm cho các bụi lúa mới giặm này mau bén rễ và 
nở nang tươi tốt hơn phương pháp cũ có từ trước. 

Ngày xưa có nhiều miếng ruộng mới khai khẩn, 
còn nhiều chất phân cùng cỏ mục, bã trấp nên đất 
mềm và tốt.  Sau khi phát cỏ chuẩn bị đất đâu đó sẵn 
sàng, người ta chiết mạ và cấy bằng tay, không dùng 
cây nọc, gọi là ruộng giáng.  Giáng là để những rẻ mạ 
lên mặt đất ruộng và dùng tay ấn nhẹ cho rễ mạ vừa 
dính xuống bùn là được. Lúa giáng thường nở những 
bụi lúa rất lớn vì nằm ngay trên mặt đất bùn, tép lúa 
mập, bông lúa nặng quằn xuống, trĩu hột là hột. 

Thời xa xưa ấy, ruộng giáng thường làm các giống 
lúa như lúa cù là hột hơi tròn, gạo trắng, giáng tháng 
4, tháng 5 tới tháng 8, tháng 9 thì có lúa chín; lúa 
chuối hột nhỏ mà dài, gạo trắng, giáng vào khoảng 25 
tháng10 âm lịch, thì tháng giêng lúa chín; lúa nàng 
chô, vỏ có sọc, gạo đỏ, giáng vào nước kém 25 tháng 
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10 âm lịch, khoảng rằm tháng giêng là lúa chín; lúa 
sóc so giáng tháng 9 âm lịch, thì tháng giêng cắt; nếu 
không giáng, mà sạ thì tháng tư sạ, tháng 10 cắt. 

Đặc biệt lúa sóc so, nếu sạ tháng 4, thì tháng 8 lúa 
có đòng đòng, tháng 9 lúa trổ bông và ngậm sữa, 
tháng 10 lúa chín. Vào mùa này vì ngoài đồng nước 
ngập, chung quanh toàn là lúa mùa đang nặng mình 
sắp ngả theo chiều gió, mà chỉ có một mình mình làm 
lúa sóc so sắp chín, chim chóc đói mồi sẽ bu lại đám 
lúa sóc so như đang gặp một bữa tiệc thiệt là ngon. 
Do vậy mình phải cất chòi giữa miếng ruộng để đuổi 
chim chóc khỏi ăn lúa chín.  Nhưng vì lúa chín lúc 
nước đang ngập, mình đâu có thể chạy ngược chạy 
xuôi mà đuổi chim cho được, nên chi phải ngồi trong 
chòi cất giữa miếng ruộng lúa sóc so gần chín, rồi 
dùng thùng thiếc mà đánh xèng xèng, xèng xèng cho 
chim sợ mà bay đi; hoặc lấy dây bố da mà nối dây cho 
dài và buộc vào đầu dây kia mấy cái lon sữa bò, lon 
chao rồi ngồi trong chòi mà giựt giựt cho lon khua với 
nhau làm chim sợ và bay chỗ khác. Còn cách nữa là 
làm những hình nộm bằng rơm hay lá chuối khô đội 
nón lá rồi dựng rải rác trong đám lúa cho chim sợ mà 
không dám tới, nhưng cách này không công hiệu bằng 
cất chòi đuổi chim như trên. 

Các giống chim ăn lúa sóc so mùa này thường là 
chim se sẻ, chim dòng dọc nhưng nhiều nhất là chim 
sắc, chim manh manh và chim áo dà.  Thuở nhỏ, tôi 
rất mê chống xuồng ra chòi vừa đuổi chim ăn lúa, vừa 
câu cá rô.  Bữa nào cũng bắt về đầy cả khoang xuồng 
cá rô câu no mồi và mập nước, vì chúng đua nhau 
nhẩy lên ăn những bông lúa quằn xuống chí mí nước 
nên con nào con nấy béo lắm. 

10 âm lịch, khoảng rằm tháng giêng là lúa chín; lúa 
sóc so giáng tháng 9 âm lịch, thì tháng giêng cắt; nếu 
không giáng, mà sạ thì tháng tư sạ, tháng 10 cắt. 

Đặc biệt lúa sóc so, nếu sạ tháng 4, thì tháng 8 lúa 
có đòng đòng, tháng 9 lúa trổ bông và ngậm sữa, 
tháng 10 lúa chín. Vào mùa này vì ngoài đồng nước 
ngập, chung quanh toàn là lúa mùa đang nặng mình 
sắp ngả theo chiều gió, mà chỉ có một mình mình làm 
lúa sóc so sắp chín, chim chóc đói mồi sẽ bu lại đám 
lúa sóc so như đang gặp một bữa tiệc thiệt là ngon. 
Do vậy mình phải cất chòi giữa miếng ruộng để đuổi 
chim chóc khỏi ăn lúa chín.  Nhưng vì lúa chín lúc 
nước đang ngập, mình đâu có thể chạy ngược chạy 
xuôi mà đuổi chim cho được, nên chi phải ngồi trong 
chòi cất giữa miếng ruộng lúa sóc so gần chín, rồi 
dùng thùng thiếc mà đánh xèng xèng, xèng xèng cho 
chim sợ mà bay đi; hoặc lấy dây bố da mà nối dây cho 
dài và buộc vào đầu dây kia mấy cái lon sữa bò, lon 
chao rồi ngồi trong chòi mà giựt giựt cho lon khua với 
nhau làm chim sợ và bay chỗ khác. Còn cách nữa là 
làm những hình nộm bằng rơm hay lá chuối khô đội 
nón lá rồi dựng rải rác trong đám lúa cho chim sợ mà 
không dám tới, nhưng cách này không công hiệu bằng 
cất chòi đuổi chim như trên. 

Các giống chim ăn lúa sóc so mùa này thường là 
chim se sẻ, chim dòng dọc nhưng nhiều nhất là chim 
sắc, chim manh manh và chim áo dà.  Thuở nhỏ, tôi 
rất mê chống xuồng ra chòi vừa đuổi chim ăn lúa, vừa 
câu cá rô.  Bữa nào cũng bắt về đầy cả khoang xuồng 
cá rô câu no mồi và mập nước, vì chúng đua nhau 
nhẩy lên ăn những bông lúa quằn xuống chí mí nước 
nên con nào con nấy béo lắm. 
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So với ruộng sạ thì ruộng cấy hao công tốn sức và 
chi phí cao hơn nhiều.  Cấy lúa rất cực vì mình phải 
đứng trong bùn, trên trời thì nắng, dưới nước thì nóng 
lại phải khom lưng cả ngày nên nhức lưng và ê ẩm cả 
chưn tay mình mẩy.  Do vậy, làm ruộng cấy thì không 
ai đủ sức làm nhiều được, nhưng bù lại, lúa cấy 
thường thường ít thất mùa mà hột lúa làm ra vỏ lúa 
sáng rỡ vì lúa cấy ít bị ngã nằm bẹp xuống bùn. Mặc 
dù lúa sạ đôi lúc bị nằm dài trên mặt nước do mưa bão 
nhưng vùng nào sạ lúa được người ta cố gắng sạ cho 
đỡ hao công, còn vùng nào không sạ được thì dân 
ruộng mới tiếp tục cấy lúa như cũ. 

Điều này cho thấy dân làm ruộng luôn có khuynh 
hướng hưởng nhàn, tránh cái cực được chừng nào hay 
chừng đó và đôi lúc không tránh được cái cực là do 
cái nghiệp làm ruộng của mình và họ đành bóp bụng 
mà thương cho cái thân phận nông dân của mình mà 
thôi, không trách trời mà cũng chẳng trách người ! 

Người làm ruộng lúc nào họ cũng thân thiết với 
cánh đồng lúa của mình, với đôi trâu, đôi bò làm bạn 
ngoài đồng, với một tâm hồn tràn ngập niềm vui khi 
nghe gió thổi rì rào tràn qua những biển lúa xanh rì 
lúc lúa đang vào thời con gái, hoặc gió đưa hương 
thơm ngào ngạt lúc mùa lúa chín vàng cánh đồng mà 
nghe mùa cắt gặt sắp trở về.  Trong cái cực, có cái 
sướng, trong cái lo có niềm vui ló dạng, trong cái 
nghèo có cái chất thanh đạm trong lành, và trong cái 
chân quê có cái chất thanh khiết của ruộng đồng, một 
thứ của qúy mà dù trải qua bao cuộc bể dâu của thời 
cuộc, bao bận thăng trầm của dòng đời, nhưng các nét 
rất riêng đó của những người làm ruộng vẫn bền bỉ 
biết dường nào Vì vậy, người làm ruộng giỏi không 

So với ruộng sạ thì ruộng cấy hao công tốn sức và 
chi phí cao hơn nhiều.  Cấy lúa rất cực vì mình phải 
đứng trong bùn, trên trời thì nắng, dưới nước thì nóng 
lại phải khom lưng cả ngày nên nhức lưng và ê ẩm cả 
chưn tay mình mẩy.  Do vậy, làm ruộng cấy thì không 
ai đủ sức làm nhiều được, nhưng bù lại, lúa cấy 
thường thường ít thất mùa mà hột lúa làm ra vỏ lúa 
sáng rỡ vì lúa cấy ít bị ngã nằm bẹp xuống bùn. Mặc 
dù lúa sạ đôi lúc bị nằm dài trên mặt nước do mưa bão 
nhưng vùng nào sạ lúa được người ta cố gắng sạ cho 
đỡ hao công, còn vùng nào không sạ được thì dân 
ruộng mới tiếp tục cấy lúa như cũ. 

Điều này cho thấy dân làm ruộng luôn có khuynh 
hướng hưởng nhàn, tránh cái cực được chừng nào hay 
chừng đó và đôi lúc không tránh được cái cực là do 
cái nghiệp làm ruộng của mình và họ đành bóp bụng 
mà thương cho cái thân phận nông dân của mình mà 
thôi, không trách trời mà cũng chẳng trách người ! 

Người làm ruộng lúc nào họ cũng thân thiết với 
cánh đồng lúa của mình, với đôi trâu, đôi bò làm bạn 
ngoài đồng, với một tâm hồn tràn ngập niềm vui khi 
nghe gió thổi rì rào tràn qua những biển lúa xanh rì 
lúc lúa đang vào thời con gái, hoặc gió đưa hương 
thơm ngào ngạt lúc mùa lúa chín vàng cánh đồng mà 
nghe mùa cắt gặt sắp trở về.  Trong cái cực, có cái 
sướng, trong cái lo có niềm vui ló dạng, trong cái 
nghèo có cái chất thanh đạm trong lành, và trong cái 
chân quê có cái chất thanh khiết của ruộng đồng, một 
thứ của qúy mà dù trải qua bao cuộc bể dâu của thời 
cuộc, bao bận thăng trầm của dòng đời, nhưng các nét 
rất riêng đó của những người làm ruộng vẫn bền bỉ 
biết dường nào Vì vậy, người làm ruộng giỏi không 
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bao giờ bỏ ruộng mà luôn luôn biết tiếc từng tấc đất, 
như Tô Đông Pha khi bị đày xuống Hoàng Châu làm 
ruộng đã viết 8 bài thơ “Đông Pha Bát Thủ”, trong đó 
bài thơ thứ 5 mở đầu bằng câu “Lương nông tích địa 
lực”.  Thật vô cùng ý nghĩa vậy !  Mời bạn cùng đọc 
lại bài thơ ấy: 
 

Lương nông tích địa lực 

Hạnh thử thập niên hoang 

Tang giá vị cập thành 

Nhất mạch khứ khả vọng 

Đầu chủng vị dũ nguyệt 
Phúc khối dĩ thương thương 

Nông phu cáo ngã ngôn 

Vật sử miêu diệp xương 

Quân dục phú bính nhĩ 
Yếu tu túng ngưu dương 

Tái bái tạ khổ ngôn 

Đắc bảo bất cảm vong. 

Dịch nghĩa: 

“Nhà nông giỏi thì biết tiếc sức của đất.  Đất này 

nhờ mười năm bỏ hoang, dâu đỏ dâu đen chưa đến 

lúc lớn, có thể mong được một mùa lúa mạch.  Gieo 

giống chưa đầy tháng, đã thấy xanh mượt trên các gò 

đất.  Nông phu bảo ta rằng, đừng để lá mạ lên hết 
mức; nếu anh muốn giàu bánh trái, nên thả trâu dê 

ra.  Lại bái tạ lời thiết tha đó.  Được no cơm, sẽ 
không dám quên.” (Tuệ Sỹ ‘Tô Đông Pha, Những 

Phương Trời Viễn Mộng’, Ca Dao xuất bản lần thứ 

nhất, 1973, Sài Gòn-Việt Nam.  Xuân Thu tái bản 

tháng Tư năm 1991, California, Hoa Kỳ, trang 202 và 

209) 

bao giờ bỏ ruộng mà luôn luôn biết tiếc từng tấc đất, 
như Tô Đông Pha khi bị đày xuống Hoàng Châu làm 
ruộng đã viết 8 bài thơ “Đông Pha Bát Thủ”, trong đó 
bài thơ thứ 5 mở đầu bằng câu “Lương nông tích địa 
lực”.  Thật vô cùng ý nghĩa vậy !  Mời bạn cùng đọc 
lại bài thơ ấy: 
 

Lương nông tích địa lực 

Hạnh thử thập niên hoang 

Tang giá vị cập thành 

Nhất mạch khứ khả vọng 

Đầu chủng vị dũ nguyệt 
Phúc khối dĩ thương thương 

Nông phu cáo ngã ngôn 

Vật sử miêu diệp xương 

Quân dục phú bính nhĩ 
Yếu tu túng ngưu dương 

Tái bái tạ khổ ngôn 

Đắc bảo bất cảm vong. 

Dịch nghĩa: 

“Nhà nông giỏi thì biết tiếc sức của đất.  Đất này 

nhờ mười năm bỏ hoang, dâu đỏ dâu đen chưa đến 

lúc lớn, có thể mong được một mùa lúa mạch.  Gieo 

giống chưa đầy tháng, đã thấy xanh mượt trên các gò 

đất.  Nông phu bảo ta rằng, đừng để lá mạ lên hết 
mức; nếu anh muốn giàu bánh trái, nên thả trâu dê 

ra.  Lại bái tạ lời thiết tha đó.  Được no cơm, sẽ 
không dám quên.” (Tuệ Sỹ ‘Tô Đông Pha, Những 

Phương Trời Viễn Mộng’, Ca Dao xuất bản lần thứ 

nhất, 1973, Sài Gòn-Việt Nam.  Xuân Thu tái bản 

tháng Tư năm 1991, California, Hoa Kỳ, trang 202 và 

209) 
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Mùa Bắp, Mùa Đậu 
 
 

Bắp và đậu là những giống rẫy bái người nông dân 
làm thêm giữa những mùa lúa sạ hoặc lúa cấy hầu có 
thêm chút bắp, chút đậu để ăn chơi cho vui vào những 
lúc nhàn hạ.  Chiều chiều, ở nhà quê không có gì vui 
cho bằng ngồi bên nồi bắp lấy gốc tre chụm lửa cho trã 
bắp đang sôi sùng sục bốc mùi thơm của những trái 
bắp đầu mùa sắp chín tới nơi.  Hoặc có nồi đậu xanh 
non vừa mới hái vô, chụm lửa nấu cho sắp nhỏ trong 
nhà ăn sốt dẻo, thì thích thú vô cùng. 

Muốn có bắp và đậu để nấu ăn như vậy, người nhà 
quê thường chọn những miếng đất gò cặp bờ mương 
mà tỉa đậu, tỉa bắp nếu là đất đồng.  Còn ở các cồn, cù 
lao thì đất bãi, đất bồi mà trồng bắp, trồng đậu thì tốt 
dữ lắm.  Do vậy, mà bắp dù trồng ở đâu cũng vậy, hễ 
đốn xuống nấu ăn liền là thơm ngon và ngọt; còn bắp 
mà đốn rồi chở bằng ghe, bằng xuồng qua sông rồi y 
như là bắp lạt đi một ít và bớt ngon.  Thật ra không 
phải chở bắp qua sông làm cho bắp bớt ngon, mà là vì 
bắp đốn rồi chở đi bán là cách vài ba ngày rồi, mà bắp 
hơi cũ là bị lạt, cái mức ngon không sánh được bắp nấu 
tại đám ăn liền. 
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Ngày xưa, vào những năm 1950, có giống bắp 
được mọi người ưa nhứt là bắp nếp, hột nó nhỏ rức.  
Trái bắp khi vừa ăn, hột bắp nở đầy từ cùi bắp ra tới 
cuối, chỗ râu bắp tua tủa.  Một giống bắp khác ngày 
xưa người ta cũng rất thích trồng đó là giống bắp nâu.  
Giống bắp này hột có màu nâu, màu trắng, màu vàng 
xen kẽ lẫn nhau trên cùng một trái bắp, nhưng phần hột 
màu nâu chiếm nhiều nhất.  Thường thường giống bắp 
này trái lớn, hột nhiều, nấu chín hột bắp hơi khô nhưng 
bắp già thì có nhiều nhựa.  Dân quê thường hay để bắp 
này già và phơi khô, rồi lảy hột ra để dành rang cho 
bắp nổ rồi ngào đường, hay chế chút nước muối ăn 
mằn mặn rất hấp dẫn.  Ban tối ở nhà quê không có gì 
ăn giặm, người ta thường rang bắp ngào đường ăn chơi 
và uống nước trà cho vui.  Mấy năm 1960, 70 dân 
ruộng rẫy còn ưa giống bắp nù, trái ngắn nhưng hột 
cũng nhỏ rức, đầy đặn tới mút cùi bắp, và khi nấu chín 
hột bắp dẻo và mềm như bắp nếp. 

Ngoài ra, miệt Tân Châu ưa trồng giống bắp lớn 
trái, hột vàng.  Những rẫy bắp vùng này chạy cặp theo 
mé lộ.  Từ bến đò Châu Giang chạy dài vô tới Long 
Phú, Long Sơn qua tuốt vùng Vàm Nao, Chợ Mới hoặc 
ngược lên trên Vịnh Đồn, dài theo con lộ mới tráng 
nhựa trở lại đình Châu Phong, đâu đâu cũng bắp là 
bắp. 

Đất trồng bắp thường được cày bừa cho nhuyễn, 
sau đó căng dây phân luống, phân hàng và dùng chày 
tỉa mà tỉa bắp. Các loại đậu cũng được tỉa như vậy.  
Thông thường mỗi hàng bắp cách nhau một thước bề 
ngang và từ gốc bắp này tới gốc bắp kia cách nhau ít 
nhất cũng phải ba tấc là ít.  Đừng ham tỉa dày quá.  
Bắp dày quá, khi lớn bắp bị rập và trái rất nhỏ vì thiếu 
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phân và thiếu nắng.  Mỗi lổ tỉa, người ta bỏ tối đa ba, 
bốn hột bắp giống.  Khi bắp lên đều, thường chiết bớt 
cây nhỏ, chỉ chừa lại hai cây mà thôi.  Vì để nhiều thì 
cây bắp không sung túc, và khi trổ bông trái bắp không 
lớn. 

Khi bắp tỉa vừa lên khỏi mặt đất là vô chưn cho 
bắp mau mập.  Các loại đậu cũng vậy, luôn phải làm 
cỏ đậu và vun gốc cho chúng đủ phân đủ đất mới mong 
đậu cho nhiều trái và ít bị lép hột.  Cây đậu không cao, 
nhất là đậu xanh cao từ ba đến bảy tấc nên ít bị ngã; 
trái lại bắp cao từ một tới hai thước, nên bắp từ lúc nhỏ 
là phải vun đất vô gốc và dùng chân đạp cho kỹ càng, 
nếu không, khi có mưa dông bắp sẽ bị ngã rạp.  
Trường hợp bắp mà bị ngã, nhất là đang khi có con 
chàng, tức là có trái non, thì trái bắp sẽ bị háp, dù mình 
có cố nâng lại cho ngay ngắn, cây bắp cũng đã mất sức 
rồi, kể như bị thất mùa. 

Mùa bắp vì tỉa vào tháng hai, tháng ba nên tháng 
năm tháng sáu bắp đông ken.  Tới mùa bắp đông ken, 
giống như mùa xoài đông ken, ra chợ là thấy bắp nấu 
bán đầy chợ.  Rồi nào là xuồng ghe chở bắp từ các 
miếng rẫy bên cồn về bán lại vùng đất liền, đi đâu cũng 
thấy bắp là bắp. 

Trường hợp có người không bán bắp tươi được, họ 
chờ bắp già rồi bẻ bắp về phơi khô và lảy hột ra để 
dành bán cho bạn hàng mua bắp về để làm bắp hầm, 
bắp chà bán các buổi chợ hoặc bơi xuồng bán dọc theo 
kinh rạch vào mùa nước lên. Bắp hầm hoặc bắp chà 
gói trong lá sen hoặc lá chuối, bỏ thêm chút đường cát 
mỡ gà, một nhúm dừa khô nạo, rồi lấy miếng sống tàu 
lá chuối chẻ mỏng mà vích bắp ăn thì hồi nhỏ tụi tôi đi 
học trường làng, đứa nào cũng mê các món bắp hầm, 
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bắp chà này.  Nhưng có lẽ món bắp nướng rồi chế mỡ 
hành với chút nước muối hơi mằn mặn là món mà ai 
dù quê hay chợ gì cũng mê mùi bắp nướng thơm bát 
ngát này. 

Mùa bắp thì xôm tụ vậy, với những nồi bắp mới 
nấu chín còn ngọt nước, những gói bắp hầm, bắp chà 
ngon ơi là ngon, chứ mùa đậu đông ken thì không có 
cái ngon cái ngọt cấp thời như vậy, mà mùa đậu là mùa 
của bụi bặm, của những bao đậu xanh, đậu đen nặng 
trịch hột là hột.  Làm đậu cực hơn vì mình phải tự tay 
hái đậu rồi phơi khô và dùng chày hay chưn mà đạp 
cho đậu ra hột, rồi lại phải dê cho đậu sạch vỏ, phơi 
nắng cho đậu khô đâu đó rồi mới vô bao hoặc vô lu 
khạp để dành đó có khi kéo dài vài ba tháng, rồi lâu lâu 
mới đem ra chợ bán một lần vài chục lít, hoặc một 
thùng để lấy tiền mua dầu lửa cùng các vật dụng lặt vặt 
trong nhà.  Do vậy, so với mùa bắp thì mùa đậu kết 
thúc trong êm thấm chứ không ồn ào, rạo rực, tấp nập 
như mùa bắp.  Nhưng ở nhà quê, vào cuối mùa đậu, 
mùa bắp ít có ai đi mót đậu hoặc mót bắp như mót lúa 
rơi rớt ngoài đồng.  Đơn giản chỉ vì đậu và bắp không 
nhiều như lúa, và khi hái đậu, đốn bắp ít ai để đậu hoặc 
bắp bị sót lại bao giờ. 

Người ta đi mót lúa, chứ không có ai đi mót đậu.  
Nhưng cho trẻ nhỏ trong nhà hoặc trong xóm khi gần 
dứt mùa lại hái đậu non về nấu ăn chơi thì có.  Vì đậu 
khi ra bông thì ra rộ một đợt đầu, nhưng sau đó cũng 
có vài đợt bông trễ nữa.  Thành ra, lứa đậu đầu chín tới 
đâu người ta hái tới đó; rồi lứa đậu thứ nhì, thứ ba lần 
lượt được hái khi chúng già. Nhưng tới khi cuối mùa 
rồi, cần nhổ cây đậu để lo cày bừa sạ tỉa lúa lại, thì đậu 
non đậu già gì đợt chót này cũng phải hái cho hết để 
chuẩn bị cho mùa sạ tỉa.  Nên cuối mùa đậu, trẻ con 
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nhà quê được mùa ăn đậu non mới hái ngoài rẫy về 
nấu ăn liền rất ngon ngọt. Nếu trái hơi cứng thì lột vỏ 
và ăn hột; còn nếu trái đậu còn non, vỏ mềm, thường 
thường bọn trẻ con tụi tôi ăn luôn cả vỏ lẫn hột. 

Tóm lại, đậu và bắp là những thứ thuộc loại ngũ 
cốc, tức là năm thứ hột để ăn, bao gồm lúa gạo gọi là 
“lương”, đậu gọi là “thúc”, nếp gọi là “đạo”, lúa mì 
gọi là “mạch” và bắp gọi là “tắc”(*), vì thế bắp và đậu 
vào mùa thì có những háo hức, dù không bằng những 
vụ lúa vào mùa.  Chỉ có điều khác nhau là lúa thì bao 
la, rộng hơn, rần rần rồ rộ hơn.  Khi sạ tỉa cũng như 
cấy hái và cắt gặt, số lượng nông dân ra đồng đông đảo 
hơn.  Còn bắp và đậu thì khiêm nhường, êm thấm hơn, 
sự chăm bón cũng thầm lặng hơn, và khi gặt hái kết 
quả cũng nhẹ nhàng hơn những mùa lúa chín rộ.  Bởi 
vậy, người nhà quê mới gọi lúa là ruộng và bắp với 
đậu là rẫy, là có cái ý tuy cùng là ngũ cốc nhưng khác 
nhau ở cái chỗ nhiều, chỗ ít là vậy ! 

 
 

Phụ chú: 
 
(*) Theo sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn , 
nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, chương IX, mục 
147-149, Hà Nội, năm 2006 
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Mùa Bắt Cóc, Nhái và Ếch 
 
 

Ngày xưa, khi vào mùa sạ lúa mùa được chừng một 
tháng, lúa lên cao, mưa lác đác, lúa gặp mưa lại vọt lẹ 
lên cho tới qua khỏi tháng năm âm lịch là lúa có chỗ 
cao tới ngang đầu gối. Nhất là đất gò, những chỗ giồng 
ranh, do lúa sạ dày, thì những chỗ lúa mọc cao và dày 
đặc này loài cóc ưa ở hơn hết. 

 Vì biết được cái ý thích chọn nơi lúa mọc rậm rạp 
này mà ẩn cư hầu kiếm côn trùng như dế nhũi, dế mọi, 
dế than, dế lửa, dế cơm, cào cào, châu chấu làm lương 
thực sống qua ngày, nên dân ruộng vào tháng năm mưa 
lai rai thường ra đồng tìm những chòm lúa mọc dày bịt 
này mà bắt cóc.  Cóc sống ngoài đồng thường là cóc 
lớn với cái ức mập, cái lưng phè phè, con nào con nấy 
ú ì với cái lưng ửng vàng trông phát ham, chứ không 
như cóc trong vườn cái da màu rêu mốc đen lại không 
mập mạp bằng cóc sống ngoài đồng. 

Về cách bắt cóc trong lúa thì rất đơn giản, không 
cần phải đèn đuốc hay dụng cụ gì khác mà chỉ cần cái 
giỏ đựng cóc hoặc không có cái giỏ thì lấy sợi dây chì 
để xỏ vào chưn cóc khi bắt được.  Thêm một vật dụng 
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nữa rất dễ tìm là một nhánh tre gai hay tre mỡ gì cũng 
được, dài chừng hơn một thước, dùng để quơ qua quơ 
lại ngọn lúa cho cóc giựt mình mà nhảy đi chỗ khác.  
Khi cóc nhảy đi như vậy, ngọn lúa sẽ rung rinh và các 
bạn chỉ còn cách là khòm xuống vạch lúa ra và nắm 
con cóc bỏ vô giỏ hoặc lấy dây chì xỏ bàn chưn của 
chúng thành xâu rồi tiếp tục đi quơ quơ ngọn roi tre 
tiếp như vậy. 

Ngoài cách vừa quơ roi tre tìm cóc dưới lúa, người 
ta còn lấy bàn chân đùa lúa qua bên này, rồi đùa lúa 
qua bên kia cũng nhằm tìm xem có cóc nằm ẩn dưới 
gốc lúa không. Nếu có, là lấy tay bắt cóc bỏ vô giỏ 
liền, rồi cứ lội theo những chòm lúa cao và dày mà bắt 
cóc tiếp. 

Hồi xưa, ở miệt ruộng, bắt cóc trong lúa là bắt như 
vậy, vì cóc nhiều lắm.  Nếu mình đi từ sáng sớm tới 
trưa, có khi được năm ba chục con là thường.  Sở dĩ 
dân quê đi bắt cóc từ sáng sớm vì sương mù còn đọng 
trên lá lúa và sáng sớm cũng chưa có gió, nên khi cóc 
nhảy từ bụi lúa này qua bụi lúa khác mình dễ nhận ra.  
Còn để trưa trờ trưa trật mới ra đồng, gió thổi ù ù, có 
khi cóc nhảy làm rung rinh ngọn lúa mình không phân 
biệt lúc nào là cóc và lúc nào là gió, nên đi bắt cóc trễ 
như vậy vừa bị nắng, vừa bắt không được nhiều. 

Hồi đời xưa, khi còn làm lúa mùa, thời gian cây lúa 
phát triển dài, nên bắt cóc trong lúa như vậy, dù mình 
có đạp cò lúa xuống nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới 
lúa, và cũng không làm cho lúa chết. Lúa nằm nghiêng 
ngửa như vậy rồi vài ba ngày sau lại cất ngọn lên như 
thường, có khi còn mạnh hơn trước.  Cho nên hồi làm 
lúa mùa, lúc nước chưa bò lên ruộng, người ta thường 
thả bò cho ăn lúa mà không bị la rầy gì, nhất là những 
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đám lúa gò.  Vì lúa dày quá thì thường có lá ủ; nếu 
được bò ăn ngang đọt thì lúa bắt đầu mọc ra đọt mới, 
có khi đọt mới đâm ra hai ba nhánh non, lúa lại xanh 
tươi và không còn nhiều lá ủ như trước.  Thành ra, nếu 
bạn quần lúa mà bắt cóc như vậy bạn không bị ai rầy la 
gì ráo trọi, mà nhiều lúc bắt được nhiều cóc nữa, nên 
vui lắm. 

Hồi đó, có người còn ra đồng lựa mấy chỗ lúa dày 
cắt ngọn lúa rồi gom đống lại và bó đem về cho bò ăn. 
Những đám lúa bị cắt như vậy lại ít bị lá ủ và khi 
chúng ra đọt mới, lúa xanh mướt hơn là lúa chưa ai cắt 
đọt lần nào.  Nhưng cắt lúa cho bò ăn thì tuyệt đối 
không ai cắt lần thứ hai những đám lúa đã cắt rồi.  Vì 
cắt đi cắt lại hoài cây lúa yếu và vọt theo nước không 
kịp khi mùa nước bắt đầu dâng lên ào ào vào tháng 8, 
tháng 9, khiến lúa bị sặc nước và chết luôn.  Ngày nay, 
làm lúa thần nông, lúa ngắn ngày, nếu bạn quần lúa mà 
bắt cóc như lúa mùa thì lúa sẽ chết luôn, không cựa 
quậy gì lại nổi, nên sẽ bị chủ ruộng la rầy dữ lắm khi 
gặp bạn vào miếng lúa của họ. 

Tháng tư, tháng năm trời mưa, ban đêm trời tối như 
mực. Những đêm mưa tối trời như vậy ở miệt ruộng 
những đàn đom đóm, có người còn gọi là đôm đốm, 
(một loài côn trùng rất nhỏ, có cánh mỏng và nơi bụng 
phát ra ánh sáng) bay đầy vườn chớp chớp, tắt tắt 
giống như đèn ma làm cho đêm mưa vốn đã tối trời mà 
thêm cảnh đom đóm nhá chớp, nhá chớp  hoài lại càng 
làm cho khung cảnh nhà quê những đêm mưa vốn 
buồn lại càng có vẻ huyền bí , ma quái thêm nữa.  Vào 
những đêm mưa như vậy ở nhà quê người ta rủ nhau đi 
bắt cóc vườn . Cóc trong vườn là cóc nằm dưới đít lu, 
đít khạp, nằm trong mấy gốc chuối, mấy tảng đá.  Nhứt 
là mấy đống gạch, đống ngói nhà xưa bị bên này, bên 
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làm lúa thần nông, lúa ngắn ngày, nếu bạn quần lúa mà 
bắt cóc như lúa mùa thì lúa sẽ chết luôn, không cựa 
quậy gì lại nổi, nên sẽ bị chủ ruộng la rầy dữ lắm khi 
gặp bạn vào miếng lúa của họ. 

Tháng tư, tháng năm trời mưa, ban đêm trời tối như 
mực. Những đêm mưa tối trời như vậy ở miệt ruộng 
những đàn đom đóm, có người còn gọi là đôm đốm, 
(một loài côn trùng rất nhỏ, có cánh mỏng và nơi bụng 
phát ra ánh sáng) bay đầy vườn chớp chớp, tắt tắt 
giống như đèn ma làm cho đêm mưa vốn đã tối trời mà 
thêm cảnh đom đóm nhá chớp, nhá chớp  hoài lại càng 
làm cho khung cảnh nhà quê những đêm mưa vốn 
buồn lại càng có vẻ huyền bí , ma quái thêm nữa.  Vào 
những đêm mưa như vậy ở nhà quê người ta rủ nhau đi 
bắt cóc vườn . Cóc trong vườn là cóc nằm dưới đít lu, 
đít khạp, nằm trong mấy gốc chuối, mấy tảng đá.  Nhứt 
là mấy đống gạch, đống ngói nhà xưa bị bên này, bên 
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kia đốt thời kỳ loạn lạc thì cóc ưa ở những chỗ kín đáo 
này.  Ngoài ra, cóc còn ở trong hang theo các bờ 
mương, bờ vườn, hễ trời tối là chúng hay kéo nhau đi 
kiếm côn trùng để ăn.  Do vậy mà trời vừa sụp tối là 
dân ruộng thắp đèn dầu bắt cóc. 

Cóc vườn dễ bắt lắm, nhứt là những năm mới tản 
cư về, vườn tược còn hoang phế nên cóc nhiều lắm, 
chạng vạng đi một hồi qua ba bốn miếng vườn là cóc 
bắt được cả giỏ.  Sau này, vào những năm thập niên 
1960, cóc cũng còn nhiều vì dân số chưa đông lắm.  
Chỉ mới sau những năm 1980, thì cóc ít dần vì các 
phong trào bắt cóc nhái bán chuyên nghiệp nổi lên rầm 
rộ, nên cóc cũng ít ỏi và không nhiều như xưa nữa. 

Ngoài cách bắt cóc đồng và cóc vườn, dân quê còn 
bắt cóc theo cách móc cóc nằm trong hang cặp theo mé 
vườn, bờ mương.  Việc bắt cóc móc hang này nhằm 
vào những ngày tháng hai, tháng ba khi lúa ngoài đồng 
chưa sạ.  Dụng cụ thì chỉ là một sợi dây chì, loại dây 
chì gai làm hàng rào, người ta tháo bỏ gai đi, rồi mài 
nhọn và uốn cong thành cái móc câu; chiều dài cây 
móc cóc này dài chừng một thước, phòng hờ móc 
những hang cóc khá sâu. 

Khi gặp hang nào miệng hang láng bóng thì mình 
cứ thả nhẹ cây móc vào; nếu cây móc đụng vật gì hơi 
mềm mềm và có tiếng dội lại bình bịch là người 
chuyên móc cóc sẽ nhận ra hang có cóc.  Thế là người 
ta di chuyển cái móc sao cho luỡi móc nằm sát đáy 
hang, về phía dạ dưới bụng con cóc, rồi móc nhẹ vào 
mình cóc mà kéo nhẹ cóc lên.  Bạn phải kéo nhè nhẹ 
thôi vì nếu kéo mạnh quá sẽ làm rách da cóc mất hấp 
dẫn.  Cứ thế hết hang này tới hang khác, có khi đi nửa 
buổi là có vài ba chục con, đủ một bữa ăn rồi. 

kia đốt thời kỳ loạn lạc thì cóc ưa ở những chỗ kín đáo 
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1960, cóc cũng còn nhiều vì dân số chưa đông lắm.  
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phong trào bắt cóc nhái bán chuyên nghiệp nổi lên rầm 
rộ, nên cóc cũng ít ỏi và không nhiều như xưa nữa. 

Ngoài cách bắt cóc đồng và cóc vườn, dân quê còn 
bắt cóc theo cách móc cóc nằm trong hang cặp theo mé 
vườn, bờ mương.  Việc bắt cóc móc hang này nhằm 
vào những ngày tháng hai, tháng ba khi lúa ngoài đồng 
chưa sạ.  Dụng cụ thì chỉ là một sợi dây chì, loại dây 
chì gai làm hàng rào, người ta tháo bỏ gai đi, rồi mài 
nhọn và uốn cong thành cái móc câu; chiều dài cây 
móc cóc này dài chừng một thước, phòng hờ móc 
những hang cóc khá sâu. 

Khi gặp hang nào miệng hang láng bóng thì mình 
cứ thả nhẹ cây móc vào; nếu cây móc đụng vật gì hơi 
mềm mềm và có tiếng dội lại bình bịch là người 
chuyên móc cóc sẽ nhận ra hang có cóc.  Thế là người 
ta di chuyển cái móc sao cho luỡi móc nằm sát đáy 
hang, về phía dạ dưới bụng con cóc, rồi móc nhẹ vào 
mình cóc mà kéo nhẹ cóc lên.  Bạn phải kéo nhè nhẹ 
thôi vì nếu kéo mạnh quá sẽ làm rách da cóc mất hấp 
dẫn.  Cứ thế hết hang này tới hang khác, có khi đi nửa 
buổi là có vài ba chục con, đủ một bữa ăn rồi. 
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Mùa bắt cóc khác nữa là vào tháng 9, tháng 10 âm 
lịch khi nước trên đồng gần giựt.  Mùa này cóc theo 
những vạt lung nhiều rong cỏ mà hội lại, và chúng bắt 
cặp để đẻ từng dề, từng dề trứng ngay trên những bãi 
rong cỏ ấy.  Cóc chỉ hội vào giấc nửa khuya, và khi 
cóc hội như vậy thì chúng kêu rền vang cả một vùng.  
Mải mê bắt cặp, mê đẻ, mê kêu nên dù có ai tới gần 
chúng cũng không cần biết, cũng chẳng chịu nhảy đi 
đâu, cứ con đực con cái, hai con nằm chồng lên nhau, 
dính chùm ở đó, chờ người ta tới lượm từng cặp, từng 
cặp bỏ vô giỏ mang về nhà.  Bắt cóc vào mùa này thấy 
ham lắm, vì mau đầy giỏ.  Nhưng có điều là cóc mùa 
này già rồi, ham thì bắt chơi cho vui chứ ít ai ăn, vì thịt 
cóc vào mùa nàykhông ngon như khi chưa bắt cặp. 

Mùa bắt nhái có khác mùa bắt cóc chút đỉnh, dù 
khi đi bắt cóc trong vườn, nếu gặp nhái bầu người ta 
cũng bắt luôn thể. Bắt cóc thì có thể bắt trong lúa, 
trong hang chứ nhái thì không có dự vào các nơi chốn 
này.  Bắt nhái là phải chờ khi đồng ruộng ngập nước, 
khi đó chúng không còn cách nào khác là phải theo đất 
vườn mà ở.  Do vậy, thời làm lúa mùa phải chờ đến 
những tháng mưa mới bắt nhái nhiều.  Nhưng sau này, 
khi làm lúa thần nông, người ta bơm nước lên sạ mùa 
lúa Hè Thu thì nhái trong đất cày cũng bị ngập nước 
nên phải nhảy ra, giúp dân quê có thêm dịp bắt nhái 
vào dịp sạ lúa này. 

Ngày xưa, thường thường người ta bắt nhái cơm, 
nhái bầu, ít khi bắt nhái bén, nhái hương, nhái chàng, 
vì thịt các loại nhái này không ai ăn. Về sau, vì cóc 
nhái ít lại nên người ta bắt luôn các giống nhái vừa kể 
để về mang ra chợ bán cho mấy người giăng câu 
chuyên nghiệp để làm mồi cho câu giăng, câu cắm, mà 
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vườn mà ở.  Do vậy, thời làm lúa mùa phải chờ đến 
những tháng mưa mới bắt nhái nhiều.  Nhưng sau này, 
khi làm lúa thần nông, người ta bơm nước lên sạ mùa 
lúa Hè Thu thì nhái trong đất cày cũng bị ngập nước 
nên phải nhảy ra, giúp dân quê có thêm dịp bắt nhái 
vào dịp sạ lúa này. 

Ngày xưa, thường thường người ta bắt nhái cơm, 
nhái bầu, ít khi bắt nhái bén, nhái hương, nhái chàng, 
vì thịt các loại nhái này không ai ăn. Về sau, vì cóc 
nhái ít lại nên người ta bắt luôn các giống nhái vừa kể 
để về mang ra chợ bán cho mấy người giăng câu 
chuyên nghiệp để làm mồi cho câu giăng, câu cắm, mà 
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chủ yếu là nhằm việc giăng bắt cá lóc. 

Hồi xưa họ bán nhái loại này tính trăm, tính thiên 
chứ không bán cân, bán ký.  Mấy người giăng câu 
chuyên môn có khi có tới vài thiên câu.  Họ mua trùng, 
mua nhái cho mỗi chuyến lên đồng giăng câu xa như 
vậy có khi tới năm mười thiên mồi, vì mỗi chuyến đi 
giăng câu có khi cả tuần hoặc mươi bữa mới về, họ 
phải mua mồi dự trữ trên xuồng nhiều lắm, để phòng 
khi cá đang lúc dính câu mà hết mồi thì uổng phí một 
chuyến đi.  Do việc mấy người giăng câu chuyên môn 
này không có thì giờ rảnh rỗi đi bắt mồi mà người 
nghèo ở nhà quê có thêm cái nghề bắt nhái và đào trùn 
để bán làm mồi câu, giúp họ có thêm tiền mua gạo. 

Còn mùa bắt ếch lại có mấy đặc điểm riêng của nó.  
Ếch thường thường sống trong hang.  Muốn biết hang 
nào có ếch hay không, dân quê nhìn miệng hang là biết 
liền.  Không như cóc chẳng để lại dấu tích gì ngoại trừ 
miệng hang hơi láng một chút, còn ếch thì ngoài cái 
hang láng, chúng còn để lại dấu chân ngoài miệng 
hang.  Hang ếch sâu nên ít ai dùng cây móc cóc mà 
móc được ếch.  Do vậy muốn bắt ếch là phải dùng cái 
xuổng đào hang ếch như đào lươn vậy; nó chỉ khác 
cách đào lươn là người ta không dùng cây chỉa như 
chỉa đâm lươn. Trường hợp phải dùng tới cây chỉa là 
khi nào trong hang ếch có rắn vào ăn ếch và còn nằm 
lại trong hang.  Nếu không có chỉa thì dễ bị rắn 
“chạm”. Dân quê hay dùng chữ “rắn chạm”, ít ai nói 
“rắn cắn”, vì họ cữ nói hai chữ “rắn cắn”.   

Ếch còn được bắt vào mùa sạ lúa Hè Thu như bắt 
nhái.  Khi bơm nước lên đất cày để chuẩn bị cày bừa 
trục sạ thì ếch bị ngập hang nên chúng nhảy ra và kêu 
rền vang cả cánh đồng.  Dịp này, dân quê xách đèn soi 
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nào có ếch hay không, dân quê nhìn miệng hang là biết 
liền.  Không như cóc chẳng để lại dấu tích gì ngoại trừ 
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chỉa đâm lươn. Trường hợp phải dùng tới cây chỉa là 
khi nào trong hang ếch có rắn vào ăn ếch và còn nằm 
lại trong hang.  Nếu không có chỉa thì dễ bị rắn 
“chạm”. Dân quê hay dùng chữ “rắn chạm”, ít ai nói 
“rắn cắn”, vì họ cữ nói hai chữ “rắn cắn”.   

Ếch còn được bắt vào mùa sạ lúa Hè Thu như bắt 
nhái.  Khi bơm nước lên đất cày để chuẩn bị cày bừa 
trục sạ thì ếch bị ngập hang nên chúng nhảy ra và kêu 
rền vang cả cánh đồng.  Dịp này, dân quê xách đèn soi 
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ếch.  Hồi xưa hay xách lồng đèn đóng bằng ván che 
gió, bên trong để cái đèn bánh ú hay đèn trứng vịt và 
lần theo dấu tiếng ếch kêu mà soi ếch. 

Thập niên 1960 có đèn manchon, người ta dùng 
loại đèn này để soi ếch, đập chuột, bắt cóc, bắt nhái, 
soi cá vì loại đèn này khi thắp lên nó sáng cả một vùng 
rộng lắm.  Người nào không có đèn manchon thì dùng 
đèn khí đá, sáng không bằng đèn manchon nhưng hơn 
lồng đèn bằng ván.  Rồi mấy năm sau này của thập 
niên 1970, 80, người ta dùng thêm đèn bình, tức loại 
bình “ăc-cu” (accumulateur), nên việc bắt cóc nhái trở 
thành chuyên môn thêm. 

Nhưng mùa bắt ếch tháng năm âm lịch là mùa cũng 
không kém phần hấp dẫn.  Vào mùa này nước bắt đầu 
xoay rồi.  Dân quê gọi là nước đổ.  Nước sông đục 
ngầu và nước cũng ương rồi, không ròng sát đáy kinh 
mương nữa.  Dẫn đến tháng 6, tháng 7 âm lịch nước 
muốn tràn đồng.  Tháng 8 nước lên cao.  Ếch nhái tràn 
lên bờ chuối, bờ vườn trú ngụ. Nghe bước chân người 
vào mấy tháng này, ếch nhái vội nhảy xuống mương 
mà lặn sâu ở dưới để trốn.  Biết ếch không lội đâu xa, 
mà nằm im nơi cài bọt mà con ếch vừa lặn xuống và để 
lại theo đường chúng lặn; ngay lập tức người ta lấy cái 
vợt làm bằng lưới nilon, loại lưới dùng để thay đệm 
phơi lúa hột, mà bước nhẹ xuống và xúc chúng vô vợt.  
Bắt ếch bằng cách này mười con bắt được hết mười, ít 
khi nào sẩy lắm. 

Còn cách bắt ếch khác là vào mùa nước lên tháng 
9, tháng 10 âm lịch, người ta đi soi ếch bằng xuồng. 
Thường thường, nước ngoài đồng ngập hết thì ếch hay 
ngồi trong các bụi cỏ trong các vạt lung, trên các giồng 
ranh cỏ mồm, cỏ ống cao mịt mù, trên những mô lươn, 

ếch.  Hồi xưa hay xách lồng đèn đóng bằng ván che 
gió, bên trong để cái đèn bánh ú hay đèn trứng vịt và 
lần theo dấu tiếng ếch kêu mà soi ếch. 
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không kém phần hấp dẫn.  Vào mùa này nước bắt đầu 
xoay rồi.  Dân quê gọi là nước đổ.  Nước sông đục 
ngầu và nước cũng ương rồi, không ròng sát đáy kinh 
mương nữa.  Dẫn đến tháng 6, tháng 7 âm lịch nước 
muốn tràn đồng.  Tháng 8 nước lên cao.  Ếch nhái tràn 
lên bờ chuối, bờ vườn trú ngụ. Nghe bước chân người 
vào mấy tháng này, ếch nhái vội nhảy xuống mương 
mà lặn sâu ở dưới để trốn.  Biết ếch không lội đâu xa, 
mà nằm im nơi cài bọt mà con ếch vừa lặn xuống và để 
lại theo đường chúng lặn; ngay lập tức người ta lấy cái 
vợt làm bằng lưới nilon, loại lưới dùng để thay đệm 
phơi lúa hột, mà bước nhẹ xuống và xúc chúng vô vợt.  
Bắt ếch bằng cách này mười con bắt được hết mười, ít 
khi nào sẩy lắm. 

Còn cách bắt ếch khác là vào mùa nước lên tháng 
9, tháng 10 âm lịch, người ta đi soi ếch bằng xuồng. 
Thường thường, nước ngoài đồng ngập hết thì ếch hay 
ngồi trong các bụi cỏ trong các vạt lung, trên các giồng 
ranh cỏ mồm, cỏ ống cao mịt mù, trên những mô lươn, 
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hoặc những gốc cây mục, những chòm mả mồ, mấy cái 
nền trại ruộng cao ráo giữa đồng, những sân phơi lúa, 
những ụ rơm và chỗ nào mà chúng bám được là chúng 
ở chờ nước xuống. 

Trường hợp này, người đi soi ếch phải đi bằng 
xuồng và dùng cây chỉa một mũi với cán làm bằng cây 
trúc hoặc cây tầm vông, dài khoảng chừng ba bốn 
thước vừa làm cây sào chống xuồng, vừa làm cây chỉa 
đâm ếch luôn thể.  Dân chuyên nghiệp họ đứng nơi 
mũi xuồng và chống tới, chứ không đứng đằng sau lái 
xuồng như cách chống xuồng mà ta thường thấy. Vì 
đứng ở mũi xuồng có cái lợi là khi mình gặp ếch là 
mình có phản ứng nhanh; còn đứng sau lái mà chống, 
mũi xuồng lướt tới trước, nghe động tịnh là ếch nhảy 
xuống nước liền nên mình khó bắt được chúng.  Khi 
gặp ếch đang nằm trong bụi cỏ là họ lẹ làng chậm 
xuồng lại và nhanh tay trở cán sào làm cán chỉa và đâm 
liền. Nếu chậm, nghe tiếng động là con ếch lẹ làng lặn 
sâu xuống nước, mà nước ngoài đồng vào mùa này bao 
la và sâu nên khó bắt kịp nó lắm. 

Thường cách soi ếch này người ta hay đi vào ban 
đêm, vì dễ bắt hơn là ban ngày.  Ban đêm mắt ếch bị 
choá ánh đèn nên nó nằm yên tại chỗ, không nhúc 
nhích cục cựa gì, chỉ cần đưa nhẹ cán chỉa là đâm được 
con ếch đang nằm liền. 

Vào những ngày mùa bắt cóc, nhái, ếch, thức ăn 
chính trong các gia đình dân quê là thịt cóc, nhái và 
ếch. Nhà nào cũng ăn những loại thịt này.  Những loại 
thịt này được liệt vào loại thịt rừng nên mọi nấu nướng 
chế biến đều có món sả và ớt là chính để khử đi mùi 
tanh của chúng.  Trong ba giống vật mà tôi vừa ghi 
lại, thịt của chúng mỗi loại có đặc điểm riêng.  Ếch thì 

hoặc những gốc cây mục, những chòm mả mồ, mấy cái 
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thước vừa làm cây sào chống xuồng, vừa làm cây chỉa 
đâm ếch luôn thể.  Dân chuyên nghiệp họ đứng nơi 
mũi xuồng và chống tới, chứ không đứng đằng sau lái 
xuồng như cách chống xuồng mà ta thường thấy. Vì 
đứng ở mũi xuồng có cái lợi là khi mình gặp ếch là 
mình có phản ứng nhanh; còn đứng sau lái mà chống, 
mũi xuồng lướt tới trước, nghe động tịnh là ếch nhảy 
xuống nước liền nên mình khó bắt được chúng.  Khi 
gặp ếch đang nằm trong bụi cỏ là họ lẹ làng chậm 
xuồng lại và nhanh tay trở cán sào làm cán chỉa và đâm 
liền. Nếu chậm, nghe tiếng động là con ếch lẹ làng lặn 
sâu xuống nước, mà nước ngoài đồng vào mùa này bao 
la và sâu nên khó bắt kịp nó lắm. 

Thường cách soi ếch này người ta hay đi vào ban 
đêm, vì dễ bắt hơn là ban ngày.  Ban đêm mắt ếch bị 
choá ánh đèn nên nó nằm yên tại chỗ, không nhúc 
nhích cục cựa gì, chỉ cần đưa nhẹ cán chỉa là đâm được 
con ếch đang nằm liền. 

Vào những ngày mùa bắt cóc, nhái, ếch, thức ăn 
chính trong các gia đình dân quê là thịt cóc, nhái và 
ếch. Nhà nào cũng ăn những loại thịt này.  Những loại 
thịt này được liệt vào loại thịt rừng nên mọi nấu nướng 
chế biến đều có món sả và ớt là chính để khử đi mùi 
tanh của chúng.  Trong ba giống vật mà tôi vừa ghi 
lại, thịt của chúng mỗi loại có đặc điểm riêng.  Ếch thì 
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thịt nhiều nhưng hơi tanh; còn nhái thịt ít nhưng thớ 
thịt trong suốt, hấp dẫn; riêng cóc thì thấy lớp da sần 
sùi trông thấy phát ớn, nhưng thịt cóc khi nấu chín ít 
tanh và ngọt nước.  Âu đó cũng chỉ là cách nhìn của 
riêng mỗi người thôi, không chắc gì nhận xét này là 
hoàn toàn đúng.  Điều này còn tùy ở mỗi người với 
khẩu vị khác nhau.  Có khi có người còn không ăn nổi 
thịt cóc, thịt nhái và thịt ếch nữa.  Biết đâu chừng ! 

Nhưng có lẽ các món xào nấu sau đây là những 
món ăn thường thấy của ba loại thịt này:  thịt cóc nấu 
cháo đậu xanh ăn rất bổ và mát, thịt cóc xào sả ớt và 
thịt cóc xào măng tre gai, tre mỡ ngon không chê được, 
thịt cóc ướp tiêu hành tỏi gói lá mãng cầu non rồi cặp 
gắp nướng lửa than là hết sẩy; bao tử cóc hấp với nấm 
rơm, nấm mối rất ngọt nước, gan cóc ăn rất bùi, mỡ 
cóc ở nhà quê còn gọi mồng tơi rất béo và thơm.  
Nhưng trứng cóc thì rất độc.  Ai ăn phải trứng cóc, nếu 
ít thì bị ói mửa, nhiều thì chịu chết, không thuốc chữa.  
Về điều này, có lần tôi đã viết về nạn ngộ độc trứng 
cóc trong cuốn Bến Bờ Còn Lại, làm chết mấy chị em 
trong một gia đình nghèo ở quê tôi vào những năm đầu 
thập niên 1980.  Trong dân gian thường hay nói “gan 

công, mật cóc”, nhưng trứng cóc mới là món thuốc độc 
giết người thật. 

Còn thịt nhái thì món mà dân quê thích ăn là nhái 
xào sả ớt; vì con nhái quá nhỏ nên ít ai nướng.  Ngoài 
ra, món thông dụng khác là nhái xào măng tre.  Vào 
mùa nhái cũng là mùa mưa nên măng tre trong vườn 
nhà nào cũng có măng.  Do vậy nhái xào măng tre 
trong các bữa cơm nhà quê là món rất hấp dẫn. Như 
trên đã thưa là thịt nhái trong vắt nên các món ăn nấu 
bằng thịt nhái luôn hấp dẫn không thua gì thịt cóc. 

thịt nhiều nhưng hơi tanh; còn nhái thịt ít nhưng thớ 
thịt trong suốt, hấp dẫn; riêng cóc thì thấy lớp da sần 
sùi trông thấy phát ớn, nhưng thịt cóc khi nấu chín ít 
tanh và ngọt nước.  Âu đó cũng chỉ là cách nhìn của 
riêng mỗi người thôi, không chắc gì nhận xét này là 
hoàn toàn đúng.  Điều này còn tùy ở mỗi người với 
khẩu vị khác nhau.  Có khi có người còn không ăn nổi 
thịt cóc, thịt nhái và thịt ếch nữa.  Biết đâu chừng ! 

Nhưng có lẽ các món xào nấu sau đây là những 
món ăn thường thấy của ba loại thịt này:  thịt cóc nấu 
cháo đậu xanh ăn rất bổ và mát, thịt cóc xào sả ớt và 
thịt cóc xào măng tre gai, tre mỡ ngon không chê được, 
thịt cóc ướp tiêu hành tỏi gói lá mãng cầu non rồi cặp 
gắp nướng lửa than là hết sẩy; bao tử cóc hấp với nấm 
rơm, nấm mối rất ngọt nước, gan cóc ăn rất bùi, mỡ 
cóc ở nhà quê còn gọi mồng tơi rất béo và thơm.  
Nhưng trứng cóc thì rất độc.  Ai ăn phải trứng cóc, nếu 
ít thì bị ói mửa, nhiều thì chịu chết, không thuốc chữa.  
Về điều này, có lần tôi đã viết về nạn ngộ độc trứng 
cóc trong cuốn Bến Bờ Còn Lại, làm chết mấy chị em 
trong một gia đình nghèo ở quê tôi vào những năm đầu 
thập niên 1980.  Trong dân gian thường hay nói “gan 

công, mật cóc”, nhưng trứng cóc mới là món thuốc độc 
giết người thật. 

Còn thịt nhái thì món mà dân quê thích ăn là nhái 
xào sả ớt; vì con nhái quá nhỏ nên ít ai nướng.  Ngoài 
ra, món thông dụng khác là nhái xào măng tre.  Vào 
mùa nhái cũng là mùa mưa nên măng tre trong vườn 
nhà nào cũng có măng.  Do vậy nhái xào măng tre 
trong các bữa cơm nhà quê là món rất hấp dẫn. Như 
trên đã thưa là thịt nhái trong vắt nên các món ăn nấu 
bằng thịt nhái luôn hấp dẫn không thua gì thịt cóc. 
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Riêng anh chàng ếch so với nhái và cóc thì lớn con 
hơn cả, do vậy thịt nhiều hơn. Món thịt ếch ở nhà quê 
ưa nấu nướng là món ếch xào sả ớt vì thịt ếch có mùi 
tanh nên chỉ có sả và ớt mới làm miếng thịt ếch hết 
tanh và ngon hơn. Tuy nhiên, người ta cũng hay làm 
món ếch xào lăn với nước cốt dừa như món lươn um 
nước cốt dừa. Ít ai ăn ếch nướng.  Ở chợ búa người ta 
chế biến ra món ếch chiên bơ mà dân nhậu ở thành thị 
khá mặn miệng với món này; dân quê thì không, vì có 
bơ đâu mà chiên, vả lại bơ dù ngon là ngon với dân 
chợ búa chứ dân nhà quê thì khoái mỡ heo thắng trong 
vắt hơn nhiều. 

Tóm lại, việc bắt cóc nhái ở nhà quê vào những 
mùa màng ngày xưa chỉ là việc kiếm thêm thức ăn 
trong những bữa cơm gia đình, không ai nghĩ là mình 
sẽ sống với nghề bắt cóc nhái ếch.  Dần dà về sau, khi 
dân số sanh sôi nẩy nở thêm đông, người nghèo cũng 
nhiều và cóc nhái ếch cũng không còn nhiều như xưa, 
nên phải chuyên môn lắm mới bắt được chúng. Do vậy 
mà ở nhà quê mấy năm thập niên 1980 có nhiều nhà 
chuyên sống với nghề bắt cóc nhái này để kiếm sống 
qua ngày. 

Thường thường sinh hoạt của xóm lao động này là 
lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, nên mọi mất mát 
gà vịt, cây trái trong xóm, trong làng thường thường 
người ta hay nghi ngờ mấy người bắt cóc nhái này lấy 
trộm.  Về chuyện này không phải là không có, nhưng 
nói rằng hầu hết những người bắt cóc nhái để bán kiếm 
sống là những người ăn cắp vặt trong làng, trong xóm 
nhiều khi cũng rất oan cho họ. Thiết nghĩ đó chẳng qua 
chỉ là một thành kiến cố hữu của nhiều người, nên 
mong mọi người lâu lâu nên nghĩ lại mà thay đổi một 
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cách nhìn về những xóm nhà nghèo chuyên nghề bắt 
cóc, bắt nhái, bắt ếch vì cảnh sống quá cơ cực của họ. 

Mọi sinh vật trong trời đất, loài nào cũng có lúc 
cần cho con người. Cóc, nhái, ếch tuy ở đồng ruộng, ở 
hang nhưng cũng giúp con người có miếng ăn trong 
các bữa cơm dù thanh đạm.  Rồi nhớ tới bài học mà Tô 
Đông Pha khi bị đày xuống Đam Châu. “Có lần ông 

nhớ những con ếch, con rắn ở dưới ruộng hay trong 

hang thường ngóc cổ lên như đớp ánh nắng ban mai.  

Đói quá, ông cũng bắt chước chúng, ngồi trước cửa, 

há miệng ra hớp ánh nắng, một lát thấy bớt đói, mừng 

quá, ông ngồi ghi vào nhật ký về cái thuật ăn nắng của 

ếch: “Giản dị vậy mà sao người ta không biết mà thực 

hành ? Có lẽ tại muốn vậy thì phải có đức tự chủ mà ít 

ai tự chủ được.  Gạo ở Đam Châu này đắt quá, cha 

con tôi phải dùng thuật ăn ánh nắng  Ngày 14 tháng 4 

năm 1099”*. 

Do vậy mà suy rộng ra, dân quê tuy quê mùa 
nhưng cũng có lúc dân thị thành cũng cần tới họ. Nói 
gì dân thị thành, ngay cả những người được người đời 
xếp vào hạng văn nhân trí thức mà rồi có lúc cũng phải 
nhờ tới dân quê để họ mới nâng cái trí, cái tài của họ 
lên được với đời !  Nhưng, tiếc thay, qua biết bao mùa 
lúa trổ, qua bao bận đổi dời, bao phen chìm nổi có mấy 
ai biết tưởng đến dân quê mà thương họ, như dân quê 
thường hay kính trọng những người chữ nghĩa nơi 
chốn thị thành; hơn thế, có người còn biếm nhẻ, chê 
bai dân quê là ‘hai lúa” này, “hai lúa” nọ, nghĩ mà 
đau ! 
Phụ chú: 
(*) Theo sách “Tô Đông Pha” của Nguyễn Hiến Lê, 
viết tựa ngày 3 tháng 9 năm 1969, Xuân Thu tái bản, 
không ghi năm, California, Hoa Kỳ, trang 275. 
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Mùa Xúc Lùm, Nhảy Hùm,  
Quậy Đìa 

 
 

Đời sống nơi đồng quê vốn dĩ là một đời sống tự 
lực cánh sinh, nên việc người dân nơi ruộng đồng tìm 
cách này hay cách khác bắt cá tép cho mâm cơm gia 
đình thêm chút thức ăn là một lẽ vô cùng tự nhiên và 
giản dị. 

Vào tháng tư trời hơi mưa lai rai, nước trên các 
kinh rạch còn theo mực nước thủy triều lên và xuống, 
mà dòng nước khi thì lớn, khi ròng.  Đến gần cuối 
tháng tư, bước qua đầu tháng năm âm lịch, màu nước 
hơi đục và giữa tháng năm, các con rạch nước ương 
ráo trọi.  Vào thời điểm này, các bãi bùn không còn 
phơi mình dưới ánh nắng như những ngày hè, và cặp 
mé kinh, cỏ dường như mừng nước ương, chúng lại bỏ 
ngọn, bò dài ra thêm.  Cá tép cũng có dịp sanh sôi 
thêm, và thường lội lòng vòng kiếm ăn nơi các về cỏ 
(1).  Biết được đường đi nước bước các loài cá tép vào 
mùa này như vậy, nên dân ruộng bày ra cách buộc lùm 
là chuối khô xúc cá tép. 

Nơi thôn quê vào những năm thập niên 1940, 50, 
60, dân cư còn thưa thớt, nơi làng quê nhà nào cũng có 
vườn chuối nên lá chuối khô do vậy mà nhiều vô số kể.  
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Có người cắt lá chuối khô làm ổ cho heo ngủ đừng bị 
muỗi cắn, nhưng vào những ngày tháng năm, người ta 
cắt lá chuối khô buộc lại làm lùm treo dọc theo hai bên 
mé kinh, mé rạch, trong các mương vườn, hoặc nơi 
búng đập để dụ cá tép vào trú ngụ cho những ngày 
mùa xúc lùm bắt cá, bắt lươn.  Muốn giữ cho cái lùm 
không bị trôi, thường thường người ta buộc nó vào 
những nhánh tre gai hay tre mỡ róc sạch lá và cắm 
xuống bùn.  Từ lùm này cách lùm kia khoảng từ năm 
tới mười thước.  Nếu buộc hai cái lùm mà gần quá thì 
khi xúc lùm này nước chao động dễ làm cho cá tép 
trong lùm bên cạnh giựt mình lội tránh ra ngoài.  Còn 
buộc lùm này cách lùm kia xa quá thì lại hao đất 
đường dài, nên buộc chẳng được bao nhiêu lùm. 

Hồi những năm xa xưa ấy, mỗi người xúc lùm có 
thể có cả trăm lùm.  Người nào hơi hổng siêng thì ít 
nhứt họ cũng có năm ba chục lùm là thường.  Vì thuở 
ấy cá tép nhiều, kinh rạch nào cũng đầy cá, nên với 
năm ba chục cái lùm như vậy và ngày nào cũng xúc 
lùm, thì coi như trong nhà không cần phải mua cá tép 
thêm làm gì.  Còn người có cả trăm lùm, không phải 
ngày nào họ cũng xúc cho đủ cả trăm lùm như vậy.  
Người ta chia ra, ngày này xúc ba bốn chục lùm, ngày 
mai xúc ba bốn chục lùm kế, rồi ngày mốt xúc ba bốn 
chục lùm còn lại.  Rồi cứ trở lại mấy chục lùm lúc đầu 
và cứ xoay vòng hoài như vậy mà cá tép lại có như cũ. 

Ngoài những lùm lá chuối, muốn bắt được cá lớn 
như cá lóc, cá trê, cá chạch, lươn người ta đương một 
cái rổ xúc miệng tròn.  Vành rổ được nức bằng cật tre 
già cho miệng rổ cứng chắc, đường kính cỡ một thước, 
miễn sao khi mình xúc thì cái lùm nằm gọn trong rổ.  
Đáy rổ thì sâu cỡ năm, sáu tấc là vừa, vì cá dù lớn khi 
lọt vô rổ sâu cỡ vậy cũng khó mà nhảy ra.  Lỗ trên rổ 
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thì chỉ bằng đầu đũa ăn để cá tép nhỏ không bị lọt. 

Người ta thường xúc lùm vào lúc nước dưới rạch 
vừa đứng ròng.  Sở dĩ chọn nước đứng ròng là vì cá tép 
có thói quen đi kiếm ăn lúc nước lớn, nhưng khi nước 
ròng là chúng lội về cái lùm quen của nó để nghỉ mệt.  
Do vậy, không ai xúc lùm vào lúc nước đang lớn.  Khi 
đi xúc lùm, người ta đem theo cái nồi đất, loại nồi nấu 
cơm, miệng tròn, đáy nồi sâu để đựng cá.  Cái nồi 
được buộc ngang lưng quần bằng cọng dây chuối hay 
dây bố gì cũng được, miễn sao mình lội tới đâu cái nồi 
trôi theo mình tới đó nhằm khỏi phải lội tới lội lui khi 
bỏ cá tép vào nồi. Ngày xưa, khi còn nấu cơm bằng nồi 
đồng, người ta cũng thích dùng nồi đồng đựng cá vì 
nồi đồng miệng nhỏ, đáy nồi sâu nên cá khó nhảy ra 
ngoài.  Sau này, khi dân quê có nồi nhôm, nồi gang, 
người ta cũng dùng các loại nồi này trong việc đựng cá 
tép khi xúc lùm. 

Về cách xúc lùm, thật ra chẳng có gì khó hay mới 
lạ trong công việc quá 1à đơn giản này.  Dân thiện 
nghệ thường thường họ bước chưn xuống nước rất nhẹ, 
và họ đi dưới nước chầm chậm tránh cho nước ít chao 
động.  Hai tay họ cầm chắc vành rổ và đẩy nhẹ rổ gần 
cái lùm rồi họ lẹ làng nâng rổ lên để cho lùm nằm gọn 
trong rổ.  Tiếp theo, họ lui vô gần bờ và giũ lùm lá 
chuối cho cá tép rớt ra rổ.  Sau đó họ bỏ nhẹ cái lùm 
trở lại vị trí cũ.  Khi giũ lùm, nếu có cá chạch, lươn 
hoặc có cá lớn là chúng chạy rần rần chung quanh 
thành rổ và người ta nâng rổ cao lên cho cá khỏi nhảy. 

Khi bỏ cá tép vô nồi, bạn nhớ hái lá môn nước 
hoặc đọt tàu lá chuối tươi đậy lên miệng nồi cho cá 
đừng nhảy hoặc bạn ngắt mấy đọt cỏ mồm bỏ phủ lên 
trên miệng nồi cũng được, miễn sao làm cho cá tép 

thì chỉ bằng đầu đũa ăn để cá tép nhỏ không bị lọt. 

Người ta thường xúc lùm vào lúc nước dưới rạch 
vừa đứng ròng.  Sở dĩ chọn nước đứng ròng là vì cá tép 
có thói quen đi kiếm ăn lúc nước lớn, nhưng khi nước 
ròng là chúng lội về cái lùm quen của nó để nghỉ mệt.  
Do vậy, không ai xúc lùm vào lúc nước đang lớn.  Khi 
đi xúc lùm, người ta đem theo cái nồi đất, loại nồi nấu 
cơm, miệng tròn, đáy nồi sâu để đựng cá.  Cái nồi 
được buộc ngang lưng quần bằng cọng dây chuối hay 
dây bố gì cũng được, miễn sao mình lội tới đâu cái nồi 
trôi theo mình tới đó nhằm khỏi phải lội tới lội lui khi 
bỏ cá tép vào nồi. Ngày xưa, khi còn nấu cơm bằng nồi 
đồng, người ta cũng thích dùng nồi đồng đựng cá vì 
nồi đồng miệng nhỏ, đáy nồi sâu nên cá khó nhảy ra 
ngoài.  Sau này, khi dân quê có nồi nhôm, nồi gang, 
người ta cũng dùng các loại nồi này trong việc đựng cá 
tép khi xúc lùm. 

Về cách xúc lùm, thật ra chẳng có gì khó hay mới 
lạ trong công việc quá 1à đơn giản này.  Dân thiện 
nghệ thường thường họ bước chưn xuống nước rất nhẹ, 
và họ đi dưới nước chầm chậm tránh cho nước ít chao 
động.  Hai tay họ cầm chắc vành rổ và đẩy nhẹ rổ gần 
cái lùm rồi họ lẹ làng nâng rổ lên để cho lùm nằm gọn 
trong rổ.  Tiếp theo, họ lui vô gần bờ và giũ lùm lá 
chuối cho cá tép rớt ra rổ.  Sau đó họ bỏ nhẹ cái lùm 
trở lại vị trí cũ.  Khi giũ lùm, nếu có cá chạch, lươn 
hoặc có cá lớn là chúng chạy rần rần chung quanh 
thành rổ và người ta nâng rổ cao lên cho cá khỏi nhảy. 

Khi bỏ cá tép vô nồi, bạn nhớ hái lá môn nước 
hoặc đọt tàu lá chuối tươi đậy lên miệng nồi cho cá 
đừng nhảy hoặc bạn ngắt mấy đọt cỏ mồm bỏ phủ lên 
trên miệng nồi cũng được, miễn sao làm cho cá tép 
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không nhảy ra ngoài.  Nếu bạn chỉ có khoảng ba bốn 
chục lùm thì xúc lùm này xong, lại tiếp tục xúc lùm kế 
tiếp, cho tới khi nào hết lùm thì thôi,.  Trường hợp có 
nhiều lùm như trên tôi đã nói thì bạn có thể chừa các 
lùm còn lại để hôm sau xúc tiếp. 

Khi xúc lùm, cái chính là di chuyển rổ xúc vừa êm 
mà vừa nhanh.  Nhưng nhảy hùm như tôi sắp kể thì 
người nhà quê họ làm những động tác trái ngược lại.  
Vì nhảy hùm vào mùa nước đổ này, người ta không 
phải buộc lùm hay nhử mồi cho cá tép gì hết, mà chỉ 
có cái rổ xúc là đủ.  Và cứ thế, người ta đi dọc theo các 
bờ kinh rạch rồi quan sát xem chỗ nào ít cỏ, bờ kinh 
hơi lài lài, đừng hẩm sâu quá, tốt nhứt là mực nước 
ngang lưng quần, nếu có sâu thì ngang ngực là tối đa.  
Vì nếu sâu quá nó làm mình đứng không vững, mà 
đứng không vững thì khó mà nhảy hùm cho nước dội 
mạnh, và cái rổ xúc mình cầm cũng không đủ vững để 
mà xúc cá cho lẹ.  Sau khi chọn địa điểm xong là 
người nhảy hùm để cái nồi đựng cá trên bờ, lựa chỗ 
cho bằng phẳng để cái nồi cá tép không bị lật đổ.  Rồi 
họ từ từ bước xuống nước, lựa thế đứng cho vững vàng 
và hai tay cầm vành rổ cho chắc chắn, rồi bắt đầu đưa 
cái rổ xúc lên cao ngang đầu và đẩy mạnh cái rổ xuống 
nước cho nước văng tung tóe như mình tắm sông, quơ 
hai tay đập nước vậy.  Tùy theo sức hai tay mạnh hay 
yếu, người ta nâng cái rổ lên và xuống như vậy năm 
mười lần, có khi mười lăm hai chục lần, và khi gần 
mỏi tay, họ mới lẹ làng đưa cái rổ ra xa trước mặt và 
xúc nhanh vô rổ một bụng nước đầy, rồi nâng lên mặt 
nước ngay lập tức.  Cá tép vậy mà không chịu lội tránh 
chỗ khác, chúng lại mắc kẹt trong rổ cũng bộn.  Có khi 
được năm mười con tép rong, tép đất, tép bạc, năm ba 
con cá chốt giấy, cá chốt sọc, cá chốt chuột.  Nhiều khi 

không nhảy ra ngoài.  Nếu bạn chỉ có khoảng ba bốn 
chục lùm thì xúc lùm này xong, lại tiếp tục xúc lùm kế 
tiếp, cho tới khi nào hết lùm thì thôi,.  Trường hợp có 
nhiều lùm như trên tôi đã nói thì bạn có thể chừa các 
lùm còn lại để hôm sau xúc tiếp. 

Khi xúc lùm, cái chính là di chuyển rổ xúc vừa êm 
mà vừa nhanh.  Nhưng nhảy hùm như tôi sắp kể thì 
người nhà quê họ làm những động tác trái ngược lại.  
Vì nhảy hùm vào mùa nước đổ này, người ta không 
phải buộc lùm hay nhử mồi cho cá tép gì hết, mà chỉ 
có cái rổ xúc là đủ.  Và cứ thế, người ta đi dọc theo các 
bờ kinh rạch rồi quan sát xem chỗ nào ít cỏ, bờ kinh 
hơi lài lài, đừng hẩm sâu quá, tốt nhứt là mực nước 
ngang lưng quần, nếu có sâu thì ngang ngực là tối đa.  
Vì nếu sâu quá nó làm mình đứng không vững, mà 
đứng không vững thì khó mà nhảy hùm cho nước dội 
mạnh, và cái rổ xúc mình cầm cũng không đủ vững để 
mà xúc cá cho lẹ.  Sau khi chọn địa điểm xong là 
người nhảy hùm để cái nồi đựng cá trên bờ, lựa chỗ 
cho bằng phẳng để cái nồi cá tép không bị lật đổ.  Rồi 
họ từ từ bước xuống nước, lựa thế đứng cho vững vàng 
và hai tay cầm vành rổ cho chắc chắn, rồi bắt đầu đưa 
cái rổ xúc lên cao ngang đầu và đẩy mạnh cái rổ xuống 
nước cho nước văng tung tóe như mình tắm sông, quơ 
hai tay đập nước vậy.  Tùy theo sức hai tay mạnh hay 
yếu, người ta nâng cái rổ lên và xuống như vậy năm 
mười lần, có khi mười lăm hai chục lần, và khi gần 
mỏi tay, họ mới lẹ làng đưa cái rổ ra xa trước mặt và 
xúc nhanh vô rổ một bụng nước đầy, rồi nâng lên mặt 
nước ngay lập tức.  Cá tép vậy mà không chịu lội tránh 
chỗ khác, chúng lại mắc kẹt trong rổ cũng bộn.  Có khi 
được năm mười con tép rong, tép đất, tép bạc, năm ba 
con cá chốt giấy, cá chốt sọc, cá chốt chuột.  Nhiều khi 
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cũng có cá linh già sắp lên ruộng cũng dính vô rổ; rồi 
nào là cá chạch, cá rầm, cá dảnh, cá mè vinh lớn bề 
ngang cỡ ba bốn phân. 

Không biết tại sao khi mình quậy đùng đùng như 
vậy mà cá tép vẫn bu lại, không chịu lội chỗ khác.  
Dân quê giải thích ngày xưa cá tép nhiều, mỗi khi 
mình lội xuống kinh rạch là y như rằng cá tép bu lại rỉa 
vào da thịt mình.  Bạn nào có ở nhà quê, có lội tắm 
dưới sông rạch thì sẽ biết cá nó rỉa mình đến mực nào.  
Nhứt là cá linh, cá lòng tong, cá chốt và ác hơn nữa là 
thứ cá nóc nó cắn ngón chưn mình khuyết một lỗ tròn, 
chảy máu ròng ròng.  Do vậy mà vào những năm xa 
xưa ấy, người ta nhảy hùm là có ý dụ cá bu lại rỉa mình 
rồi dùng rổ xúc mà xúc nó. 

Một buổi nhảy hùm, tùy theo cá nhiều cá ít, tùy 
theo các địa điểm còn mới chưa ai nhảy qua rồi, mỗi 
buổi như vậy nếu mình có sức nhảy vài chục nền, cá 
tép có khi được khá bộn.  Hồi nhỏ, chỗ tôi biết, mỗi 
nền như vậy ít khi nào mà người ta xách rổ không đi 
lên bờ vì thế nào cũng được năm ba con cá tép là 
thường. 

Nhưng có lẽ cái thú quậy đìa cho nước đục để cá 
nổi râu mà bắt cá là ham nhứt.  Vào những tháng mưa 
này, những đìa cạn tháng hai, tháng ba có nước mưa 
trở lại và là những căn nhà cũ một thời để đợi chờ các 
anh chị cá tép một thời sống những nơi này, rồi ra sông 
rạch và nay được dịp quay lại những đìa bàu.  Bởi cá 
nhớ đồng, ếch nhớ hang và con người nhớ chốn cố 
hương, nên nơi miền quê sông rạch, nơi nào cá trê năm 
trước quậy hang làm ổ đẻ con, thì y như rằng năm sau 
cũng cái hang ấy cá trê lại trở về quậy hang làm ổ.  Do 
vậy cá năm trước ở đìa, lung nào là năm sau, phần 

cũng có cá linh già sắp lên ruộng cũng dính vô rổ; rồi 
nào là cá chạch, cá rầm, cá dảnh, cá mè vinh lớn bề 
ngang cỡ ba bốn phân. 

Không biết tại sao khi mình quậy đùng đùng như 
vậy mà cá tép vẫn bu lại, không chịu lội chỗ khác.  
Dân quê giải thích ngày xưa cá tép nhiều, mỗi khi 
mình lội xuống kinh rạch là y như rằng cá tép bu lại rỉa 
vào da thịt mình.  Bạn nào có ở nhà quê, có lội tắm 
dưới sông rạch thì sẽ biết cá nó rỉa mình đến mực nào.  
Nhứt là cá linh, cá lòng tong, cá chốt và ác hơn nữa là 
thứ cá nóc nó cắn ngón chưn mình khuyết một lỗ tròn, 
chảy máu ròng ròng.  Do vậy mà vào những năm xa 
xưa ấy, người ta nhảy hùm là có ý dụ cá bu lại rỉa mình 
rồi dùng rổ xúc mà xúc nó. 

Một buổi nhảy hùm, tùy theo cá nhiều cá ít, tùy 
theo các địa điểm còn mới chưa ai nhảy qua rồi, mỗi 
buổi như vậy nếu mình có sức nhảy vài chục nền, cá 
tép có khi được khá bộn.  Hồi nhỏ, chỗ tôi biết, mỗi 
nền như vậy ít khi nào mà người ta xách rổ không đi 
lên bờ vì thế nào cũng được năm ba con cá tép là 
thường. 

Nhưng có lẽ cái thú quậy đìa cho nước đục để cá 
nổi râu mà bắt cá là ham nhứt.  Vào những tháng mưa 
này, những đìa cạn tháng hai, tháng ba có nước mưa 
trở lại và là những căn nhà cũ một thời để đợi chờ các 
anh chị cá tép một thời sống những nơi này, rồi ra sông 
rạch và nay được dịp quay lại những đìa bàu.  Bởi cá 
nhớ đồng, ếch nhớ hang và con người nhớ chốn cố 
hương, nên nơi miền quê sông rạch, nơi nào cá trê năm 
trước quậy hang làm ổ đẻ con, thì y như rằng năm sau 
cũng cái hang ấy cá trê lại trở về quậy hang làm ổ.  Do 
vậy cá năm trước ở đìa, lung nào là năm sau, phần 
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đông chúng thường trở lại những đìa, lung năm cũ, chỉ 
trừ một vài trường hợp “lạc đường”. 

Sở dĩ người nhà quê biết được đặc tính cá về đồng 
cũ này là do sống ở ruộng từ nhỏ rồi giăng lưới, giăng 
câu, tát đìa, bắt lóng mà người ta nhận ra như vậy. 
Chẳng hạn vạt lung nào nhiều cá mè vinh hay cá dảnh, 
thì năm nào vạt lung đó cũng nhiều cá dảnh, cá mè 
vinh. Còn cánh đồng nào giăng câu nhiều cá trê vàng, 
hoặc cá trèn, cá kết, cá thác lác thì năm sau mình trở 
lại cánh đồng đó mà bủa lưới, bủa câu sẽ bắt được rặt 
những màu cá như vậy. 

Một đặc tính nữa của loài cá là cá quen gốc giống 
như bò quen chuồng, chim quen cành.  Những gốc cây 
nào năm trước người ta thường cất tum ngồi rình cá 
bông, thì năm sau y như rằng cá bông ưa dựa vào 
những gốc cây cũ ấy và ít ai chịu dời cái tum sang địa 
điểm khác.  Cá sông cũng vậy, dưới chưn cầu Nguyễn 
Trung Trực ở cua Lò Thiêu (Long Xuyên) là nơi cá 
lăng ưa dựa.  Còn nhớ ngày xưa, khoảng năm 1956, 
57, có lần tôi đi theo một người quen nơi tôi ở trọ đặng 
đi học, câu cá bằng mồi thuốc dưới dạ cầu này, dính 
toàn là cá lăng, đôi khi có vài con cá khác như cá 
chạch lấu, cá ba sa, cá vồ đém, nhưng cá lăng vẫn là 
loại cá chính nơi những trụ cầu này. 

Biết được cá về đìa sau cơn mưa và sông rạch 
những ngày nước ương, nên cư dân miền quê thường 
rủ nhau đi quậy đìa vào những ngày mùa này.  Vào 
mùa này, đa phần nước dưới đìa thì trong vắt vì đìa 
nào cũng là chỗ trũng chứa nước phèn trên ruộng rỏ 
xuống.  Nhưng khi có mưa mang theo bùn của đất cày, 
một vài đìa có nước đục.  Do vậy cái quan trọng đầu 
tiên là biết chọn đìa để xuống quậy.  Vì đìa nào cũng 

đông chúng thường trở lại những đìa, lung năm cũ, chỉ 
trừ một vài trường hợp “lạc đường”. 

Sở dĩ người nhà quê biết được đặc tính cá về đồng 
cũ này là do sống ở ruộng từ nhỏ rồi giăng lưới, giăng 
câu, tát đìa, bắt lóng mà người ta nhận ra như vậy. 
Chẳng hạn vạt lung nào nhiều cá mè vinh hay cá dảnh, 
thì năm nào vạt lung đó cũng nhiều cá dảnh, cá mè 
vinh. Còn cánh đồng nào giăng câu nhiều cá trê vàng, 
hoặc cá trèn, cá kết, cá thác lác thì năm sau mình trở 
lại cánh đồng đó mà bủa lưới, bủa câu sẽ bắt được rặt 
những màu cá như vậy. 

Một đặc tính nữa của loài cá là cá quen gốc giống 
như bò quen chuồng, chim quen cành.  Những gốc cây 
nào năm trước người ta thường cất tum ngồi rình cá 
bông, thì năm sau y như rằng cá bông ưa dựa vào 
những gốc cây cũ ấy và ít ai chịu dời cái tum sang địa 
điểm khác.  Cá sông cũng vậy, dưới chưn cầu Nguyễn 
Trung Trực ở cua Lò Thiêu (Long Xuyên) là nơi cá 
lăng ưa dựa.  Còn nhớ ngày xưa, khoảng năm 1956, 
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nước là nước, nếu không chọn kỹ lưỡng, gặp đìa không 
có cá mà xúm nhau quậy thì sẽ uổng công.  Hai dấu 
hiệu đìa có cá ở là cá lên ụp móng nhiều, và nước đục 
ngầu.  Cá lên ụp móng là có cá nhưng chưa chắc có cá 
lớn; còn nước mà ngầu đục, thì thế nào đìa này cũng có 
cá lóc, cá trê quậy ổ đẻ. 

Sau khi quan sát kỹ lưỡng đâu đó rồi, mọi người 
cùng nhau lội xuống đìa, ít thì chừng ba bốn người, 
hoặc đông hơn thì năm mười người, và bắt đầu quậy 
bằng cách lấy nôm úp lia chia cho cá hoảng hồn, rồi 
lấy tay chưn quơ đạp cho nước dậy bùn lên, mục đích 
làm cho cá tép bị nước bùn làm cay mắt và nổi lờ đờ 
cặp mé cỏ hay bơi bơi giữa vùng nước đục.  Khi thấy 
cá tép bắt đầu nổi, người ta dùng lưới kéo hoặc rổ hay 
xịa mà xúc lớp cá đang nổi trên mặt nước, hay đang lội 
cặp theo mé đìa.  Còn ai cầm nôm thì cứ nôm bắt cá 
lóc, cá trê, cá rô.  Có người còn thọc tay vô hang bắt cá 
trốn trong hang hoặc mò cá rô, cá sặt, cá lóc, cá trê 
trốn dưới các dấu chân. 

Sau khi thấy hết cá trong đìa, cùng kéo nhau lên bờ 
và đi kiếm thêm miệng đìa khác gần đó để quậy đìa 
tiếp. Một ngày như vậy, người ta quậy tối đa chừng ba 
miệng đìa là nhiều, vì vừa quậy vừa bắt cá tép, tùy theo 
đìa lớn hoặc đìa nhỏ, cá nhiều hoặc cá ít, trung bình 
mỗi miệng đìa cũng phải mất vài ba tiếng đồng hồ mới 
xong. 

Việc bắt cá, quậy đìa là chung, nên cá bắt được để 
chung với nhau, chừng nào xong đâu đấy rồi, anh em 
mới ngồi lại chia cá cho mọi người.  Cách chia cá này 
giống như chia chuột vậy, tức là cũng chia theo mớ 
nhắm tương đối thôi, chứ không phải cân phân nhỏ 
nhặt gì.  Người nào đứng ra chia thì nhường cho những 
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người khác bắt phần trước, mình bắt phần sau chót.  
Tuy nhiên, có nhiều lúc không bắt cá để chung như 
vậy dù cùng nhau quậy một miệng đìa, mà họ bắt 
riêng, ai được nhiều thì nhờ, ai được ít cũng vui vẻ 
nhận là bữa nay mình bắt cá dở, hổng có hên, rồi người 
nào bắt cá nhiều cũng cùng chia bớt lại cho bạn mình.  
Nhiều lúc quậy đìa như vậy rất mệt, nhưng trên đường 
về nhà với mớ cá trong thùng, ai cũng vui vẻ và hẹn 
hôm sau hay bữa nào rảnh rang đi quậy đìa nữa, vui 
lắm. 

Tóm lại, qua ba hình thức bắt cá tép như xúc lùm, 
nhảy hùm, quậy đìa mà tôi vừa kể, dân quê miền sông 
nước thuộc những cánh đồng lúa mùa miệt cầu số 
Năm, Kinh xáng Bốn Tổng, Ba Bần, Định Mỹ, Bờ Ao, 
Vĩnh Chánh, Bắc Dục, Cái Sao, Cái Dung, Tân Bình, 
Lấp Vò, Mỹ An Hưng, Chợ Mới, Mặc Cần Dưng, 
Hang Tra, Trà Kiết…, đâu đâu vào mùa nước ương 
những ngày xa xưa ấy, dân ruộng khắp nơi không hẹn 
mà gặp nhau qua ba cách bắt cá tép vô cùng đơn giản.  
Câu nói mà nhiều người thường nói “làm chơi mà ăn 

thiệt” áp dụng trong trường hợp bắt cá tép này cũng 
trúng lắm… 

Phụ chú: 

(1)- Theo Việt Nam Tự Điển, Lê Văn Đức & Lê Ngọc 
Trụ, nxb Khai Trí, Sài Gòn, 1970: “Về” (dt): Bựng to 

mà mỏng, tiếng chỉ vật dính lại, kết lại thành miếng 

rộng: Đặt về, đóng về; về cỏ, về đất, về cơm cháy, về 
lục bình, sảy đóng có về. 

- Theo Từ Điển Từ Ngữ Nam Bộ, Huỳnh Công 
Tín, nxb Khoa Học Xã Hội, 2007: “Dề”(dt):một lớp 

dầy được tạo thành trên bề mặt hoặc dưới đáy.”Rong 

nó đóng thành dề cái kiểu này, ghe chạy rất khó .” 
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Mùa Cá Về Đồng 
 
 

Tháng tư trời mưa thì cá về đồng.  Qua các mùa 
xúc lùm, quậy đìa, tôi có nhắc về mấy anh chị cá sông, 
cá đồng bắt đầu những chuyến hành trình theo thời tiết 
tuần hoàn mà trở về đồng, trở lại những lung vũng, đìa 
bàu một thời sinh trưởng.  Dường như trời đất sanh ra 
vạn vật muôn loài cũng ban cho mỗi loài có được khả 
năng nhận biết lúc nào mình nên sống ở đâu, lúc nào 
về đâu.  Các loại cá tôm cũng không ra ngoài các nhận 
biết ấy. 

Khi trời vừa bắt đầu mùa mưa, cá trong ao hồ sông 
rạch cũng sẵn sàng mang trong bụng những chùm 
trứng ửng vàng tới ngoài lớp da mỏng dánh.  Thế rồi 
mưa già, cá biết là mình không thể nào ở mãi trong 
kinh rạch và các ao hồ này để mà sanh nở được; chúng 
lục tục rủ nhau vượt ao hồ, giã từ kinh rạch mà lên 
đồng như một chuyến chuyển mùa… 

Với cá lóc, chúng không có mang bén nhọn, nhưng 
chúng có thân hình thon dài nên chúng tận dụng lợi 
điểm này mà dùng hết sức bình sinh nhảy vọt lên bờ 
đập, bờ mương mà lội ra rạch, ra kinh hầu tìm đường 

 
 
 
 
 
 

Mùa Cá Về Đồng 
 
 

Tháng tư trời mưa thì cá về đồng.  Qua các mùa 
xúc lùm, quậy đìa, tôi có nhắc về mấy anh chị cá sông, 
cá đồng bắt đầu những chuyến hành trình theo thời tiết 
tuần hoàn mà trở về đồng, trở lại những lung vũng, đìa 
bàu một thời sinh trưởng.  Dường như trời đất sanh ra 
vạn vật muôn loài cũng ban cho mỗi loài có được khả 
năng nhận biết lúc nào mình nên sống ở đâu, lúc nào 
về đâu.  Các loại cá tôm cũng không ra ngoài các nhận 
biết ấy. 

Khi trời vừa bắt đầu mùa mưa, cá trong ao hồ sông 
rạch cũng sẵn sàng mang trong bụng những chùm 
trứng ửng vàng tới ngoài lớp da mỏng dánh.  Thế rồi 
mưa già, cá biết là mình không thể nào ở mãi trong 
kinh rạch và các ao hồ này để mà sanh nở được; chúng 
lục tục rủ nhau vượt ao hồ, giã từ kinh rạch mà lên 
đồng như một chuyến chuyển mùa… 

Với cá lóc, chúng không có mang bén nhọn, nhưng 
chúng có thân hình thon dài nên chúng tận dụng lợi 
điểm này mà dùng hết sức bình sinh nhảy vọt lên bờ 
đập, bờ mương mà lội ra rạch, ra kinh hầu tìm đường 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  110 Lương Thư Trung   ●  110 

 

  

vượt kinh vượt rạch phăng phăng kiếm đường nước, 
ống bộng, kinh phèn để lên đồng.  Với cá trê trắng, cá 
trê vàng, chúng dùng hai cái ngạnh nhọn hoắc mà leo 
trèo qua những bờ đất thấp, vượt khô, vượt cạn lần mò 
về lại những bến bờ ngày cũ, hoặc gặp những nơi nào 
thuận tiện cho việc bơi lội bình thường của các loài cá 
thì chúng lại bơi lội theo những dòng nước ngược mà 
chui vô bộng, vô hang, cua dọc theo các bờ đập cũ ăn 
thông ra ngoài kinh mương mà trở về đồng như mọi 
loài cá đang tìm đường lên đồng theo cách thông 
thường.  Còn loài cá rô, chúng lại lên đồng bằng cách 
dùng hai cái mang bén ngót làm dụng cụ mà bò, mà lóc 
lên những vách ao hồ chớn chở hầu tìm đường ra sông 
rạch mà về đồng. 

Cá đồng, còn được gọi là cá đen về đồng là thế; 
nhưng với cá sông, hay còn gọi là cá trắng, thì chúng 
lên đồng là nương theo những con nước ngập lụt tràn 
đồng, bởi lẽ giản dị là nước bò tới đâu cá lòng tong, cá 
trắng theo tới đó.  Những loại cá sông này chúng 
không háo hức vượt cạn, vượt khô mà lên đồng sớm 
làm gì, vì lên đồng sớm quá chẳng những không có đủ 
nước để chúng bơi lội đã đành, mà còn vì từ lúc mới 
sanh ra đời chúng đã quen sông sâu nước chảy rồi.  
Nên đối với những loài cá trắng này thì lên ruộng, lên 
đồng vào những tháng nước lụt chẳng qua chỉ là một 
chuyến du lịch vậy thôi, chứ không như cá đen là trở 
về chốn cũ, dù đôi lúc cá trắng cũng về lại những vạt 
rong cũ một thời… 

Biết được những mùa màng cá thích di chuyển như 
thế nên dân ruộng mới nghĩ ra cách làm sao bắt cá vào 
mùa này, và đa phần là bắt cá chỉ để ăn thôi, khi nào 
dư giả mới bán lai rai vài ba ký gọi là có thêm ít đồng 
bạc mua trà, mua thuốc lá lai rai những lúc thư nhàn. 
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rạch mà về đồng. 

Cá đồng, còn được gọi là cá đen về đồng là thế; 
nhưng với cá sông, hay còn gọi là cá trắng, thì chúng 
lên đồng là nương theo những con nước ngập lụt tràn 
đồng, bởi lẽ giản dị là nước bò tới đâu cá lòng tong, cá 
trắng theo tới đó.  Những loại cá sông này chúng 
không háo hức vượt cạn, vượt khô mà lên đồng sớm 
làm gì, vì lên đồng sớm quá chẳng những không có đủ 
nước để chúng bơi lội đã đành, mà còn vì từ lúc mới 
sanh ra đời chúng đã quen sông sâu nước chảy rồi.  
Nên đối với những loài cá trắng này thì lên ruộng, lên 
đồng vào những tháng nước lụt chẳng qua chỉ là một 
chuyến du lịch vậy thôi, chứ không như cá đen là trở 
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rong cũ một thời… 

Biết được những mùa màng cá thích di chuyển như 
thế nên dân ruộng mới nghĩ ra cách làm sao bắt cá vào 
mùa này, và đa phần là bắt cá chỉ để ăn thôi, khi nào 
dư giả mới bán lai rai vài ba ký gọi là có thêm ít đồng 
bạc mua trà, mua thuốc lá lai rai những lúc thư nhàn. 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  111 Lương Thư Trung   ●  111 

 

  

Vì thế, hễ khi có mưa già, hay khi có nước mát 
ngoài sông chảy riu riu vô hầm ngay chỗ búng đập là 
cá lóc, cá rô, cá trê trong các ao hầm leo trèo hoặc 
nhảy ra ngoài nên dân quê mới đào hai bên trong bờ 
đập này hai cái hố nhỏ và lấy hai cái hũ đựng đường 
chảy mà ở nhà quê thường hay dùng đựng nước lạnh 
để xài trong nhà đem đặt vào hai cái hố mới đào này.  
Chung quanh miệng hũ, người ta lấy bùn non tô cho 
láng.  Khi cá nhảy lên bờ đập, cá không ra bờ đập được 
vì đập còn cao, nên chúng rớt lại bên trong bờ đập và 
rồi tuột xuống ao hồ.  Nhưng khi tuột dài theo mé đập 
như vậy, chúng lại bị lọt vô hai cái hũ đường mà người 
ta đặt sẵn hai bên và mắc kẹt lại trong này.  Rồi những 
con cá khác tưởng rằng bạn bè mình đã nhảy ra sông 
trót lọt rồi, nên chúng lại bắt chước nhảy theo hầu tìm 
lối ra sông, rồi lại lò mò chui vô cái hũ nữa.  Cá trước 
cá sau gặp nhau trong cài hũ đường cùng róc rách than 
thở cho chuyến vượt đập bất thành của chúng. 

Thế là qua một đêm mưa như vậy, dân quê ra thăm 
mấy cái lu hũ chứa cá này vài ba lần, lần nào cũng có 
cá mắc kẹt trong lu hũ như vậy, hổng nhiều thì ít, ham 
lắm.  Nhứt là đêm mưa đầu tiên, cá nhảy vô lu nhiều 
lắm; rồi sau cũng có lai rai, dần dần cá trong ao hầm 
dường như bị người ta bắt hết trọi rồi, nên cá không 
còn nhảy hầm nữa.  Nếu có còn chăng thì chỉ còn vài 
ba con cá trê trắng hoặc vài con cá lóc không đi đâu 
được đành phải quậy ổ thí mạng cùi trong hầm, đẻ ra 
những ổ trứng lúc mới nở còn đóng khói đèn đen nghịt.  
Rrồi lớp cá non lớn dần thành những bầy cá ròng ròng 
lội lòng vòng theo cá mẹ, cá cha kiếm ăn trong những 
lùm cỏ sướt, cỏ mồm, hoặc lục bình, rau muống ta, rau 
ngổ mọc dài trong mặt ao. 
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ngổ mọc dài trong mặt ao. 
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Ngoài ra, người ta còn bắt cá lóc, cá trê, cá rô trong 
các hầm ao bằng cách đặt lọp nơi các miệng ống bộng 
bên ngoài bờ đập.  Khi nước sông liu riu chảy vô ao 
hồ, cá bắt nước mát nơi ống bộng và tìm đường ra 
ngoài.  Chúng chun vô ống bộng và rồi lò mò chui vô 
hom thứ nhứt, lại chui tiếp vô hom thứ hai và mắc kẹt 
trong lọp chận ngay bên ngoài.  Sáng ra, chủ nhà ra bờ 
hầm thăm lọp, nghe cá nhảy lung tung trong lọp là 
chắc ăn có cá nấu chua hoặc kho mặn rồi. 

Người ta còn đặt lọp bắt cá lên đồng trên những 
kinh phèn, hay các búng đập có ống bộng dẫn nước vô 
ruộng nữa.  Với các đường nước kinh phèn, người ta 
chọn khúc kinh nào có đường nước hẹp mà đặt cái lọp 
xuống chỗ đó, rồi lấy cỏ ém cho cái lọp vừa kín vừa 
không bị nước cuốn trôi đi.  Nước trên đồng róc rách 
chảy xuống, cá dưới kinh lội ngược nước lên, tới chỗ 
cái lọp thấy cỏ phủ kín mít, không nghi ngờ gì nữa 
chúng lò mò vọt lẹ vô lọp và mắc kẹt luôn ở trong lọp, 
có cố vùng vẫy cũng không lội ra ngoài được. 

Với các búng đập, ngược với cách đặt lọp trong ao 
hầm chờ cá ra, đằng này người ta đặt lọp phía bên 
trong búng đập. Sau khi vần xong cái nền cho êm, 
người ta mới đặt cái lọp xuống chỗ nền mới vần sao 
cho miệng lọp nằm trùm lên miệng bộng.  Hai bên 
hông cái lọp cặm hai cây cho cái lọp không bị lúc lắc 
và cắm một cây phía sau đít lọp, rồi buộc sợi dây vào 
cây cắm này và căng cho thẳng bằng cách cột chặt vô 
các cây đà ngang nơi búng đập, với mục đích làm cho 
cái lọp không bị nước lớn chảy vô ruộng  cuốn trôi đi. 

Khi nước trên đồng chảy nhẹ ra sông, cá dưới sông 
bắt theo giọt nước mát mà lội vô bộng đập và lui cui 
chui vô miệng lọp tìm đường về đồng. Nhưng khi mắc 
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hầm chờ cá ra, đằng này người ta đặt lọp phía bên 
trong búng đập. Sau khi vần xong cái nền cho êm, 
người ta mới đặt cái lọp xuống chỗ nền mới vần sao 
cho miệng lọp nằm trùm lên miệng bộng.  Hai bên 
hông cái lọp cặm hai cây cho cái lọp không bị lúc lắc 
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bắt theo giọt nước mát mà lội vô bộng đập và lui cui 
chui vô miệng lọp tìm đường về đồng. Nhưng khi mắc 
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kẹt trong cái lọp này rồi, thì ôi thôi, sáng ra, chủ lọp đi 
thăm thì trong bụng mừng mừng, còn các anh chị cá 
mắc kẹt này chỉ còn nước lóc róc rách trong cái lọp 
vừa dỡ lên khỏi mặt nước mà ngao ngán nay đã hết 
đường tìm về những cánh đồng cũ năm nào !!!  

Với cá trắng như cá thác lác, cá chạch, cá trèn, cá 
nhái, cá linh, cá rằm, và nhiều loại cá khác ở sông, 
người ta bắt chúng vào mùa cá lên đồng bằng nhiều 
dụng cụ khác nhau tùy theo thói quen của mỗi loài cá.  
Nhưng cách mà người ta ưa dùng nhứt là vó cất.  Loại 
vó cất này dùng để bắt cá khi cá lên đồng, mà đem 
dùng lại sau này khi cá từ trên đồng ra lại sông vào 
tháng mười, tháng 11 âm lịch cũng tiện lắm. 

Về hình thức vó cất, chắc ai ai đã sống ở miền quê 
thuộc Long Xuyên, Châu Đốc đều biết hết cả rồi.  Mới 
đây, trên báo chí, nhất là các trang báo trên liên mạng, 
người ta đem cả vó cất lên đường phố Hà Nội bắt cá 
khi nơi này bị mưa ngập lụt. Tuy nhiên, ngày xưa nơi 
miền quê tôi, người ta làm vó cất với các dụng cụ 
thường thấy như một dụng cụ đòn bảy cất lên và hạ 
xuống bằng hai trụ đứng làm điểm tựa. 

Thường hai trụ này người ta dùng cây mù u già làm 
trụ thì xài được năm ba mùa, vì cây mù u rất dẻo, ít bị 
gãy.  Giữa hai trụ này người ta khoan hai lỗ ăn thông 
qua để đút qua hai lỗ đó một cây sắt tròn, loại sắt lớn, 
đường kính cỡ ba phân, giữ cho hai cái cần vó cất (có 
nơi còn gọi là càng) dính vào nhau tạo thành một hệ 
thống cất vó lên và hạ vó xuống nhịp nhàng mà không 
bị bung ra.  Còn hai cái càng thì người ta làm bằng 
những đọt cây sao già, nếu không có đọt cây sao thì 
dùng cây mù u, hoặc cây bằng lăng cũng được, miễn 
sao nó đủ sức chịu nổi sức nặng cái vó khi cất lên hoặc 
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sao nó đủ sức chịu nổi sức nặng cái vó khi cất lên hoặc 
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hạ xuống. 

Khi có cây làm càng vó rồi, người ta mới dùng cưa 
mà cưa dọc theo chiều dài mỗi cây như vậy ra làm hai 
và ở gần cuối ngọn cây khoảng một thước, họ để 
nguyên, không cưa cho cái càng rời ra.  Cưa xong hai 
cái càng rồi, người ta căng càng vó ra thành hình tam 
giác dùng những cật tre gốc hay loại gỗ chắc như cây 
tràm bằng cườm tay để đóng thành hình nấc thang. 
Đóng những cây ngang hình nấc thang như vậy có hai 
công dụng, trước nhứt nó là làm cho cái càng vó cứng 
thêm và thêm nữa, những nấc thang này sẽ làm cho các 
người cất vó khi di chuyển trên các càng vó này như đi 
trên cái thang mà không bị lọt chưn hay té ngã.  Thế 
rồi, họ mới để hai cái càng này ra ngoài nắng phơi cho 
cây ráo mủ, nhưng không phơi cây khô quá vì cây khô 
thì giòn mà giòn quá lại dễ bị gãy. 

Sau đó, họ lại tìm bốn cây tre mạnh tông khá già 
dùng làm bốn cái gọng vó. Trường hợp không có tre 
mạnh tông, họ xài tạm loại tre mỡ, tre gai, nhưng tre 
tàu, tre mạnh tông mà làm càng vó thì bền nhứt.  
Người ta róc sạch nhánh tre và đốt lửa uốn cho cây tre 
cong lại theo chiều cong vút như các gọng vó mà các 
bạn thường thấy.  Ngày xưa, người ta hay mua những 
miệng chài, hoặc lưới về ráp lại làm vó cất; nhưng sau 
này ở các tiệm bán chài lưới vùng Long Xuyên có thấy 
những miệng vó đan sẵn bằng chỉ gai hoặc chỉ nilon, 
tiện và bền. 

Dụng cụ sẵn sàng rồi, người ta chọn nền để xuống 
vó.  Thường thường mùa cá lên đồng hay mùa cá ra 
sông, các loài cá theo những vàm mương, vàm kinh để 
di chuyển theo từng mùa.  Do vậy, những nền vò cất 
thường đặt nơi những vàm kinh rạch như vậy.  Trường 
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hợp nhà ở xa vàm kinh, vàm rạch, người chủ vó có thể 
hỏi chủ đất gần vàm kinh cho mình đặt nhờ nền vó.  
Ngày xưa, không ai cho mướn nền bao giờ, mà chỉ cho 
mượn chỗ dưới kinh rạch vậy thôi.  Để đáp lại, chủ vó 
thường cho chủ đất cá tép khi mình cất vó có cá.  Cho 
qua cho lại như vậy chẳng qua là phép xử thế ngày xưa 
trọng cái tình chòm xóm hơn là so đo hơn thiệt mấy cái 
việc nhỏ nhặt này. 

Khi có nền rồi, người ta mới lội xuống dò xem chỗ 
này có gốc cây hay chà lú gì không. Nếu có gốc, có 
chà, thì họ xúm nhau lặn hụp lấy chà, lấy gốc lên tránh 
cho vó không bị vuớng chà gốc sau này có khi làm 
rách vó. Sau đó, người ta xuống hai trụ vó trước, rồi 
mới gắn hai cái càng vó sau. Ở mỗi hai gốc càng vó 
này, người ta cũng khoan hai cái lỗ sao cho cây sắt xỏ 
qua trụ vó lọt qua được làm thành điểm tựa của vó cất. 

Muốn giữ cho hai càng vó có thể kéo lên hạ xuống 
được, ngưới ta dùng dây kẻm gai buộc hai đầu hai càng 
vó sao cho càng trong bờ vừa hạ xuống ngang mặt 
nước thì phần càng vó đầu kia kéo cái vó lên khỏi mặt 
nước là thăng bằng.  Muốn thế, hai càng này ở vị trí 
hai cạnh một tam giác cân, và sợi dây buộc hai càng là 
đáy của tam giác cân ấy. 

Xong đâu đấy, người ta mới buộc bốn gọng vó 
bằng bốn cây tre mạnh tông vừa kể, gốc ở trên cao, 
ngọn quay về hướng mặt nước, tạo thành hình chong 
chóng với bốn nhánh cong vòng xuống như bốn vòng 
cung, như trong câu ca dao: Trời mưa nhà dột chảy re, 

Lá tre hứng nước ngọn tre cong vòng. 
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Sau đó, người ta mới căng vó vào bốn chót ngọn 
của gọng vó ấy.  Dù hứng cá về đồng vào tháng tư, 
tháng 5 hay cá ra sông tháng 10, tháng 11 âm lịch, 
miệng vó bao giờ cũng quay về hướng ngược nước và 
chìm sâu xuống cỡ năm bảy tấc để cá khỏi bị vướng 
lưới mà dội lại. Ba phía kia của vó cất ở mức cao hơn 
mặt nước vài tấc cho cá tép khi vào vó cất rồi là khó 
mà nhảy ra ngoài được. 

Ngoài ra, để tiện việc cất vó lên xuống, người ta 
buộc vào đầu càng trong phần gần bờ một sợi dây luộc 
dài.  Sợi dây luộc này giúp cho việc cất vó lên và hạ vó 
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xuống nhịp nhàng mà không bị trở ngại khi phải leo 
trèo lên để kéo cây càng vó xuống lúc chúng ở trên cao 
vòi vọi. Thêm vào đó, người ta còn buộc ở bốn gọng 
vó bốn sợi dây kẻm gai dài và căng sao cho bốn sợi 
dây này vừa đủ để giữ cho bốn gọng vó không bị xê 
dịch theo gió hầu mỗi khi mình kéo vó lên xuống nó 
vững vàng, không bị lật nhào, gãy đổ. 

Thời khắc hứng cá tùy theo con nước lớn ròng mà 
hứng. Thường thường khoảng thời gian lý tưởng nhất 
để hứng cá lên đồng là khi nước bắt đầu vừa đứng lớn, 
hứng cho tới khi nước chảy hơi mạnh thì ngưng vì 
nước chảy mạnh quá cái tùng vó bị nước bọc và căng 
tròn nặng quá, chẳng những kéo vó lên vừa nặng, có 
khi bị gãy gọng, gãy càng, và cá khi nước chảy mạnh 
quá cũng khó mà hứng bắt chúng được. 

Thường thường bắt cá vào mùa cá lên đồng này chỉ 
được vài tháng. Tới mùa nước dưới sông chảy xiết vào 
tháng sáu, tháng bảy thì người ta cuốn vó về nghỉ chờ 
mùa cá ra sông, vì lúc bấy giờ cá dưới sông đã theo 
nước vô đồng nhiều rồi, nếu còn cũng chẳng còn bao 
nhiêu, và nước sông chảy xiết quá, cất vó vào lúc này 
vất vả mà không được bao nhiêu cá tép gì! 

Ngoài những cách bắt lúc cá đang lên đồng vừa kể, 
vào mùa này còn có cách soi cá tương tự như soi lươn, 
soi lịch mà tôi có nhắc trong bài mùa bắt lươn, bắt lịch.  
Ở đây, chỉ xin nhắc lại cách soi cá tháng mưa.  Thường 
thường, sau khi vượt sâu, vượt cạn lên đồng được rồi, 
các loài cá cứ tìm lung vũng để quậy hang, quậy ổ mà 
đẻ.  Nông dân biết vậy nên người ta mới rủ nhau xách 
đèn đi soi cá dọc theo các lung vũng ấy.  Người ta soi 
cá bằng nôm, bằng chỉa, bằng dao dâu, dao yếm. 

Dù soi cá bằng phương tiện nào, ngày xưa cốt yếu 
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là soi cá để ăn chứ ít ai nghĩ bắt cá để bán, vì hồi đó cá 
nhiều lắm, ai bắt cũng có, nên biết bán cho ai.  Mà nếu 
có bán được thì cũng chẳng được bao nhiêu.  Vậy nên 
biết ở nhà quê có một thời vào những năm cách nay 
năm sáu mươi năm cá tôm nhiều vô số kể, và bắt cá 
theo từng mùa như mùa cá lên đồng là một thú vui nơi 
thôn xóm quê mùa vậy. 

Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ là thời khắc cá đã 
lên đồng nhiều rồi, để tháng tám chúng lội tung tăng 
trong những cánh đồng lúa mùa rì rào, rồi tháng chín 
cá tôm lại có những cuộc sống thích hợp với những 
cánh đồng nước cỏ trong leo lẻo bên những đám lúa 
tròn mình.  Chìm sâu dưới những vạt lung xanh mướt 
là những ngọn mã đề, rong đuôi chồn, bông súng, củ 
co, cùng những gốc lúa thơm thơm mùi nước cỏ, che 
mát cả một vùng yên tịnh mênh mang, làm thành 
những căn nhà ấm cúng cho cá tôm nhàn du trong thế 
giới riêng tư của chúng, mà cũng là để tạo dịp cho dân 
ruộng có những cuộc vui thú trong những mùa tôm cá 
thiệt là phù hợp với thiên thời, địa lợi, nhơn hòa.  Sống 
ở nhà quê vào những ngày xa xưa ấy là sống cốt lấy 
chữ nhàn làm chính, lấy chữ tương thân làm trọng, lấy 
chữ tình cảm giữa người với chòm xóm làng giềng làm 
bền.  Thật là một lẽ sống đầy ý nghĩa của một thời nay 
đã mất vậy! 
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Mùa Xuống Bửng, Đặt Lọp, Đặt Lờ 
 
 

Mưa tháng tư, nước quay tháng năm và mùa cá về 
đồng, cũng là bắt đầu những ngày xuống bửng, đặt lọp, 
đặt lờ.  Những tháng nước ương và xoay chiều ấy là 
lúc mấy chị tôm trứng cũng dạo chơi khắp các vùng 
sông rạch.  Chúng bơi từ những căn nhà trên các con 
sông cái rồi trôi vô sông rạch nhỏ, kinh mương, và khi 
nước nhiều chúng lại lò mò lên đồng lên ruộng như 
những chuyến giang hồ.  Chuẩn bị cho một mùa xuống 
bửng đặt lọp cũng như đặt lờ phải kịp thời khắc như 
vậy mới chắc ăn,.  Muốn có lọp và lờ để bắt cá tôm, 
dân quê họ chuẩn bị rất sớm, từ những ngày còn mùa 
hè nắng nóng.  Họ lục tìm trong các vườn tre, vườn 
trúc trồng rải rác khắp thôn quê để tìm kiếm và lựa 
mua những cây tre, trúc già, ngay thẳng về làm lọp, 
làm lờ, rồi bện đăng làm bửng.  Khi có tre, trúc rồi họ 
mới tùy theo muốn làm đăng thì cắt đoạn ngắn dài làm 
đăng; muốn làm lọp lại lựa tre ngay cắt đoạn ra rồi chẻ 
tre làm rẻ lọp; muốn làm hom lọp lại lựa những khúc 
tre dao lóng và cắt theo ni tấc cho vừa vặn với kích 
thước ngắn dài của từng loại lọp mà dùng làm hom.  
Lọp đặt tôm, lọp đặt cá lóc, lọp đặt cua, lọp đặt tép, lọp 
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đặt cá chạch, mỗi loại kích thước có khác nhau, nhưng 
loại nào, dù lớn hay nhỏ đều phải có hai cái hom, một 
hom để nhử cá tôm vô và một hom để bắt cá.  Còn lờ, 
nói chung chung thì có hai loại lờ, một loại đan bằng 
tre dùng bắt tôm và một loại đan bằng trúc để bắt cá 
sặt. 

Lọp khác với lờ ở chỗ lọp thì phải bện bằng dây 
choại, rẻ lọp tròn và dài; trong khi lờ lại phải đan bằng 
nan tre chẻ nghiêng  và đan long mốt như đan rổ với lỗ 
vuông chừng một phân rưởi nếu lờ đặt tôm; còn lờ bắt 
cá sặt thì lỗ lờ nhỏ hơn. Riêng lờ bắt cá sặt đan bằng 
nan trúc, người ta chuốt nan rất bóng, còn lờ đăt tôm 
thì nan lờ chỉ chẻ nan nghiêng thôi và lấy bùi nhùi đốt 
lên thui cho nan  cháy sạch những sợi tre nhỏ còn dính 
trong nan tre để sau này dễ đan và khỏi bị đóng rong 
khi lờ nằm dưới nước. 
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Về kích thước, hình dáng của lọp đặt tôm thì dài cỡ 
từ bảy tám tấc tới một thước Miệng lọp hình tròn, đít 
lọp hình bầu dục nhưng phía dưới chỗ tiếp giáp với 
nền đặt lọp thì vòng cung  rộng ra, còn phía trên hơi 
tóp nhọn lại như đỉnh hình tam giác. Ngay chỗ phía đít 
lọp, phần nằm sát mặt đất, hoặc ngay phía sau đít lọp 
người ta chừa cái cửa cỡ bàn tay dùng để trút tôm cá ra 
khi dỡ lọp. Cửa này thường làm bằng miếng ván mỏng 
có dây buộc lại cho chắc chắn để cá tôm khỏi phá lọp 
chun ra ngoài. Lọp tôm tương đối bện đừng dày quá, 
mà cũng không thưa quá; khoảng cách giữa hai rẻ lọp 
cỡ một phân hoặc một phân rưởi là vừa. Thường 
thường cọng dây choại lớn cỡ đầu đủa ăn, khi bện 
mình lọp, người ta chỉ cần ngoai một ngoai là vừa, nếu 
ngoai hai bận thì hai rẻ lọp sẽ thưa ra. Vì nếu bện lọp 
mà thưa quá thì tôm lóng dễ bị lọt, còn nếu bện các rẻ 
cách nhau quá khít thì cái lọp sẽ tối om om, cá tôm ít 
chịu vô. 

Còn lọp đặt cá lóc thì rẻ lọp lớn hơn lọp tôm và bện 
lọp cũng thưa hơn cho cá thấy cái lọp nó ít bị dội ra. 
Nhưng lọp đặt cá chạch, lọp tép thì trái lại vì các loại 
cá tép này nhỏ nên không cần phải làm lọp cho lớn làm 
gì và người ta chuốt rẻ lọp thật bóng cá tép mới dạn 
vô.  Loại lọp này ngày xưa thường làm bằng tre nhưng 
về sau này người ta chế biến ra thường làm bằng trúc.  
Lọp làm bằng trúc chỉ xài qua một mùa là lọp bị yếu ớt 
rồi, nên dùng tre làm lọp thì xài bền hơn.  Nếu mua 
lọp, lờ làm bằng trúc miệt Lai Vung, Đức Thành thuộc 
Sa Đéc, dân ở đây làm sẵn để bán, gọi là lọp hàng, thì 
lại càng mau hư vì người ta làm lọp, làm lờ để bán nên 
phải làm nhanh, khéo và bóng, thấy đẹp nhưng không 
chắc chắn bằng lọp, lờ ở nhà làm để đặt cá tép. 
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gì và người ta chuốt rẻ lọp thật bóng cá tép mới dạn 
vô.  Loại lọp này ngày xưa thường làm bằng tre nhưng 
về sau này người ta chế biến ra thường làm bằng trúc.  
Lọp làm bằng trúc chỉ xài qua một mùa là lọp bị yếu ớt 
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lọp, lờ làm bằng trúc miệt Lai Vung, Đức Thành thuộc 
Sa Đéc, dân ở đây làm sẵn để bán, gọi là lọp hàng, thì 
lại càng mau hư vì người ta làm lọp, làm lờ để bán nên 
phải làm nhanh, khéo và bóng, thấy đẹp nhưng không 
chắc chắn bằng lọp, lờ ở nhà làm để đặt cá tép. 
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Ngày trước dân quê dùng toàn dây choại bện đăng, 
bện lọp.  Mấy năm 1980, người ta dùng dây nilon, dây 
chì, nhưng dây choại vẫn là loại dây thông dụng hơn cả 
vì cọng dây nó lớn dễ bện; hơn nữa, thuở xa xưa dây 
choại miệt Cà Mau, U Minh thường đem lên miệt 
Long Xuyên, Sa Đéc, Chợ Mới, Lấp Vò, Ba Thê, Núi 
Sập và các vùng phía trên thuộc “Thất Sơn Châu Đốc” 
để bán cho dân làm bửng.  Các vựa lá tàu bán lá lợp 
nhà ưa bán dây choại này, đến mùa làm lọp, người ta 
mua dây choại dữ lắm. 

Xin mở ở đây dấu ngoặc để nói một chút về loại 
dây choại này mà những năm sau 1975, tôi có dịp mỗi 
ngày vô rừng tràm bứt dây choại. Chúng còn được gọi 
là “dây chạy”(1), là loại dây leo, rất dài, có khi dài đến 
20 thước.  Thân nó có vảy đen và rất giòn không dùng 
trong việc bện đăng được.  Lá thì lưỡng hình dài cỡ 
một thước; lá phụ bề rộng từ 2 tới 3 phân, bìa lá có 
răng cưa nhọn.  Chúng thường mọc nơi ẩm thấp, lầy 
lội trong các khu rừng tràm, cặp bờ mương.  Đặc biệt 
là nó có ngó bò rất dài, và người ta bứt các ngó này về 
phơi khô dùng để buộc cột, kèo, đòn tay trong việc cất 
nhà, cất trại và bện đăng lọp.  Loại ngó dây choại này 
có ưu điểm là khi phơi thiệt khô rồi đem ngâm nước, 
dây trở lại mềm và dẻo, bứt không đứt.  Những năm 
tháng ấy ngày nào tôi cũng vô rừng tràm bứt ngó dây 
choại này.  Mỗi ngày phải bứt trung bình từ 500 cọng 
tới một thiên, tức là đếm cỡ một ngàn cọng ngó dây 
choại như vậy rồi quấn tròn lại thành những bó tròn 
như bánh xe hơi mang về phơi khô.  Hồi mới khai phá 
rừng tràm trồng khóm, rừng còn dày, nên dây choại dễ 
kiếm lắm, có khi nửa buổi là xong một ngàn cọng.  Nói 
nào cho ngay, hồi đó một sợi dây choại dài cỡ ba thước 
được tính là một cọng, nên dây choại nào dài 15 thước 
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hoặc 20 thước, thì tụi tôi ngắt ra làm ba, làm bốn.  Do 
vậy, bứt dây choại mau đầy bó một phần cũng nhờ 
cách ăn gian này.  Nay thì qua rồi 34, 35 năm, nhắc lại 
chơi một thời gian khó nhọc và có nhiều kỷ niệm khó 
quên là vậy.  Sau này, ở lâu, rừng thưa dần, dây choại 
bị nạn đốt rừng làm chết nhiều, bứt một ngàn cọng ngó 
dây choại như vậy thiệt không còn dễ ăn như lúc đầu. 

Ngày xưa, muốn làm vành lọp, người ta thường đi 
theo các vườn tre hoặc các vườn cây mọc hoang như 
mù u, bằng lăng, gáo trắng, gáo vàng, bần, bứa hoặc 
rừng tràm để bứt dây cổ rùa về uốn vành lọp.  Dây cổ 
rùa là loại dây bò trên các loại cây vừa kể, có nhiều 
dây lớn, chu vi cỡ nửa cườm tay, ngón chưn cái, có đặc 
tính là dẻo, bền, dễ uốn cong theo ý mình. Vành lọp 
bằng loại dây cổ rùa này có khi xài được vài ba mùa 
mà khỏi phải tốn tiền mua sắt, dây chì, dây kẽm làm 
vành. 

Còn lờ tôm, lờ cá sặt thì không cần làm vành làm 
gì vì hình dạng hai loại lờ này rất đơn giản.  Sau khi 
đan lờ thành những miếng mê lờ như cái vỉ phơi cá 
khô, dài cỡ một thước, ngang cỡ sáu, bảy tấc, người ta 
mới cuốn hai đầu mê lại thành hình ống, nếu là lờ tôm.  
Rồi lấy dây lạt tre mà buộc hai mí lờ này lại.  Sau đó 
mới ráp mặt lờ hình vòng tròn vào mặt trước với cái 
hom lờ cũng bóp bằng tre rất bóng; mặt sau ráp cái đít 
lờ hình chữ nhật.  Xong đâu đấy mình có cái lờ tôm.  
Ngày trước muốn có tôm nhiều có người phải đan cả 
trăm cái lờ như vậy. 

Còn lờ cá sặt thì công phu hơn nhiều.  Nan lờ loại 
này chẳng những phải chuốt cho nhuyễn và bóng láng, 
mà mỗi cái lờ phải có hai mặt, mỗi mặt đều có một cái 
hom, cũng thiệt là bóng, nó bóng hơn cả hom lờ tôm 
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nữa.  Lờ cá sặt, đặc biệt là không có đít lờ như lờ tôm, 
nên làm loại lờ nầy rất tốn công. Khi ráp cái mê lờ cá 
sặt thì không buộc tròn như lờ tôm. Người ta kéo bốn 
góc mê lờ sao cho cái lờ có cái bụng nhô lên một 
chút và có hình như cái bánh ú, mà đỉnh cái bánh ú này 
là cái cửa trống nằm ngay trên lưng cái lờ và dùng dây 
lạt buộc hai mí lờ giáp với nhau. Cái cửa lờ hay còn 
gọi miệng lờ khi đặt lờ chúng phải nằm khỏi mặt nước 
sao cho cá không nhảy ra được và dùng để mỗi khi dỡ 
lờ người ta trút cá ra xuồng. 

Trở lại việc xuống bửng, trước hết là chọn những 
nơi đầu voi đuôi vịnh làm bửng. Trường hợp không đủ 
nền làm bửng như ý muốn, người ta thường chọn mấy 
chỗ nước ít xoáy mạnh hoặc các khúc sông nước gần 
vàm mương, vàm rạch là tốt vì khi cá tôm lên đồng bắt 
buộc chúng phải tìm mấy cái vàm này mà lên đồng. Do 
vậy, mà những ngày xa xưa ấy dường như vàm kình, 
vàm rạch nào trong các làng quê miền quê vùng Long 
Xuyên, Châu Đốc, đi đâu người ta cũng thấy bửng là 
bửng. 

Có người thích bửng miểng, tức là bửng từ trong 
bờ chạy ra gần giữa lòng sông, dài ngắn tùy theo sông 
rạch lớn hoặc nhỏ.  Tới cuối bửng, người ta thường 
dùng một tấm đăng chận đầu bửng thành hình chữ L, 
hoặc người ta xây cái rọ nơi đầu bửng này với dụng 
đích là làm cho cá tôm khi gặp đăng bửng, chúng sẽ 
mon men theo mé đăng rồi lội lòng vòng kiếm đường 
chun ra ngoài.  Thừa lúc đó, tại cái rọ này và dọc theo 
mé đăng, người ta khoét vài rẻ chưn đăng làm thành 
các miệng trống để đặt lọp ngay mấy cái lỗ trống ấy. 
Tôm cá không đi đâu được, gặp lỗ trống là chúng chun 
vô ngay miệng lọp chờ sẵn dưới đáy sông và mắc kẹt 
suốt đêm trong lọp là vậy. 
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Thường thường, mỗi ngày vào mùa bửng, ngày nào 
người ta cũng dỡ lọp. Ngày xưa cá tôm nhiều lắm. Dỡ 
bửng mỗi ngày, mà ngày nào cũng có tôm búng lách 
chách đầy trong đít lọp, ham lắm.  Đôi khi có cá dảnh, 
cá kết, cá bống mú, cá bống cát, cá bống xệ, cá bống 
dừa, cá bống tượng. 

Trường hợp những người đủ sức về vốn liếng, có 
nhiều đăng, nhiều lọp, mấy người này họ bửng ngang 
qua sông rạch lớn như rạch Mặc Cần Dưng, rạch Tân 
Bình hoặc mấy kinh rạch có chiều ngang khá rộng.  
Nếu bửng băng ngang qua sông được thì bắt nhiều cá 
tôm gấp mấy lần bửng miểng, nhưng vốn liếng cũng 
nặng lắm. 

Có bạn sẽ hỏi bửng ngang sông làm sao ghe xuồng 
tàu bè đi qua được?  Điều này không khó.  Khoảng 
giữa sông chừng năm, sáu thước, người ta cũng dùng 
đăng để nối liền cái bửng qua sông này, nhưng đăng 
bửng khúc giữa này không cao, chỉ tám tấc hoặc một 
thước là cùng, nhằm làm cho cá tôm nếu đi giữa sông 
bị dội lại và tạt vô bờ chứ giữa sông này ít ai lặn sâu 
xuống đáy sông mà đặt lọp. Vì đăng thấp như vậy, nên 
việc ghe xuồng tàu bè qua lại ngang sông không bị trở 
ngại gì. 

Vào mùa bửng bắt đầu chạy tôm lai rai, thì dân đặt 
lờ tôm cũng lai rai xuống lờ là vừa.  Lờ tôm không cần 
đăng bửng gì cho rườm rà, mà chỉ cần treo trong lờ 
miếng mồi bằng cơm dừa khô, vuông vức cỡ năm 
phân.  Miếng mồi được xỏ qua cọng lạt tre, rồi treo 
trong lờ sao cho hai đầu cọng dây lạt căng cho thẳng 
để miếng mồi dừa khô này không nghiêng gần thân lờ, 
tránh cho tôm cua ở bên ngoài vói càng vô lờ gắp 
miếng mồi.  Thế rồi bỏ đầy lờ tôm lên xuồng xong mới 
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bơi dọc theo các kinh rạch mà chọn nền đặt lờ.  Cái 
nền lờ lý tưởng là mấy chỗ đầu voi đuôi vịnh hoặc mấy 
chỗ nước hay vận, có chút ít cỏ như cỏ ống, cỏ mồm 
càng tốt, vì tôm khoái ở mấy khúc sông như vậy.  Ngồi 
trên xuồng, vừa bơi vừa chọn nền, gặp chỗ ưng ý là 
gác dầm lên xuồng, thò tay lấy cái lờ có mồi, tay kia 
lấy cây móc ngắn bằng nhánh cây dài chừng năm tấc, 
xỏ cho xiên qua lờ, dùng cái móc ngắn này để giữ cho 
lờ không bị nước cuốn trôi.  Sau đó, người ta dùng một 
cây móc bằng nhánh tre dài cỡ một thước hoặc một 
thước rưỡi, một đầu có tra cọng dây kẽm uốn cong như 
lưỡi câu, để dò tìm chỗ cho êm và thả lờ xuống, mặt lờ 
xuôi theo chiều nước chảy, rồi lấy cây móc ấn ấn lờ 
xuống cho nằm yên.  Đâu đó xong xuôi người ta mới 
thò tay cắm cái cây móc nhỏ xiên qua thân lờ cho lờ 
đừng xê dịch.  Sau cùng nhớ gút cỏ thành cái gù nhỏ 
làm dấu.  Nếu quên gút cỏ làm gù, dù đặt lờ nhà nghề 
cách mấy khi dỡ lờ thế nào cũng bị lạc mất lờ, nhất là 
khi đặt lờ nhiều. 

Dân quê ngày xưa, dù biết những chỗ có gù làm 
dấu như vậy là có lờ lọp ở dưới nước, nhưng không ai 
tham lam lội xuống mò dỡ lờ người khác.  Thường lờ 
bị lạc là do nước cuốn trôi chứ ít khi bị mất cắp.  Đặt 
xong cái lờ này rồi, tìm chỗ đặt cái kế tiếp cho đến khi 
nào hết lờ trên xuồng mới bơi xuồng về nghỉ ngơi, chờ 
sáng hôm sau mới dỡ lờ.  Khi dỡ lờ cũng không ai lội 
xuống sông mà dỡ, chỉ ngồi trên xuồng và dùng cái 
móc có móc câu bằng dây kẽm thò xuống nước móc 
cái lờ lên. 

Nhớ những năm 80, lúc tôi làm lò gạch miệt Cái 
Côn, thuộc Cần Thơ, bên bờ sông Hậu Giang, chiều 
nào tôi cũng lội xuống mấy gốc bần đặt chừng mười 
cái lờ tôm.  Lúc đặt thì nước ròng, tôi mới móc bùn 
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thành chỗ trũng làm nền lờ, rồi lấy hai cái rễ bần mọc 
cao mà buộc lại giữ cho lờ khỏi bị nước cuốn trôi.  Vậy 
mà trưa nào sau khi làm gạch xong, nghỉ trưa, tôi chạy 
xuống mé sông cái để dỡ lờ, cái nào cũng có vài ba con 
tôm càng lửa, ham lắm. 

Hồi đời xưa, cỡ những năm 50, khi nước tràn lên 
ruộng nhiều vào tháng 7, tháng 8 âm lịch, người ta bắt 
đầu đem lờ tôm lên ruộng đặt.  Thường thường những 
cựa gà, những ngã ba kinh phèn và các lung vũng có 
nhiều rong là tôm hay đi lại kiếm mồi; nên những chỗ 
này đặt xuống đó một cái lờ tôm với miếng mồi dừa 
sáng rỡ có tính mời gọi, thì thế nào mấy chị tôm càng 
lửa, tôm càng xanh, tôm trứng, và cả tôm lóng sẽ khó 
mà bỏ cái lờ này lội đi chỗ khác lắm.  Do vậy mà 
người đặt lờ chuyên môn họ dằn sẵn những địa thế này 
ngay từ đầu mùa.  Lúc đầu nước chưa nhiều, có thể bị 
cua phá mồi, nhưng khi nước nhiều và nhứt là có nước 
cỏ trong vắt vào tháng 9, tháng 10, thì chắc ăn mấy cái 
lờ mấy chỗ này thế nào cũng có tôm càng lội trong lờ 
búng lách chách, vui lắm.. 

Còn lờ cá đặt ở đâu và khi nào xuống lờ, kể cũng là 
chuyện nên kể lại luôn thể.  Thiệt tình ra, cái giống cá 
sặt là giống không ăn câu, vì miệng của nó quá nhỏ; 
nhỏ đến độ luỡi câu uốn bằng cây kim may vá áo quần 
cũng ít khi dính.  Do vậy người ta mới nghĩ ra cách đặt 
lờ cá sặt.  Thường thường lúc nước chưa lên đồng 
nhiều, cá sặt cũng dợm mé lên đồng. Loài cá này thích 
đi theo ở trong các lung đầy bùn trấp, các ao hồ, đìa 
bàu và chúng cũng khoái ở các con kinh phèn nhiều cỏ 
lác, đưng, đế, năn, sậy, rong, mã đề và sẵn sàng làm ổ 
ngay các miếng lung trấp đó với dấu hiệu là những ổ 
bọt nổi đầy mặt nước theo các bụi cỏ lác này.  Khi có 
nước ngang đầu gối, người ta bắt đầu xuống lờ cá. 
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Lờ cá sặt đặt khác với cách đặt lờ tôm.  Lờ tôm đặt 
ngầm, còn lờ cá đặt nổi, với 3/4 thân lờ nằm dưới nước 
và 1/4 còn lại với cái miệng lờ nằm phía trên mặt 
nước.  Người ta chọn nền xong là vẹt cỏ ra và đặt lờ 
xuống ngay chỗ vừa chọn, rồi lấy cỏ đậy lên miệng lờ 
cho cá khỏi nhảy ra ngoài.  Nếu nước quá sâu, người ta 
đặt lờ bằng cách guộn cỏ thành một nùi sao cho lờ nằm 
trên nùi cỏ này mà không chìm là được.  Kế tiếp theo 
đó, dân đặt lờ mới vớt mấy ngọn cỏ gần đó đậy lên 
miệng lờ cho cá khỏi nhảy ra ngoài.  Sau cùng, người 
ta mới gom mấy ngọn cỏ chung quanh lờ buộc choàng 
cái lờ lại cho lờ đừng bị trôi và gió không làm cho lờ bị 
lắc lư là yên bụng thế nào ngày mai ra dỡ lờ cá nhiều 
lắm. 

Nhưng cũng nên nhớ là đặt lờ phải theo đúng 
hướng cá sặt mới chun vô lờ.  Theo kinh nghiệm dân 
quê lâu năm, giống cá này lội kiếm ăn theo giọt nước 
chảy.  Nên dân quê đặt lờ chỗ nào cũng được, nhưng 
cái chánh là phải xoay hai hom lờ về hướng dòng nước 
chảy. 

Chính vì những năm 50 lờ cá chạy nhiều nên vào 
mùa này cá sặt bán đầy các chợ làng như chợ Mặc Cần 
Dưng, chợ Vàm Xáng (Cần Đăng), chợ Lấp Vò, chợ 
Chắc Cà Đao, chợ Cầu Số Năm, chợ Xà Tón, đâu đâu 
cũng cá sặt là cá sặt. 

Về lờ cá sặt, lờ tôm, lọp tôm, ba loại này có cái đặc 
biệt là khi cá tôm chạy vô lọp, vô lờ rồi, nếu ai đi 
ngang qua mà thấy lờ lọp có cá tôm lội lòng vòng, rồi 
hiếu kỳ lấy tay nhóng cái lờ, cái lọp lên coi chơi cá 
tôm nhiều hay ít, coi xong rồi đặt cái lờ đó trở lại y chỗ 
cũ, thì y như rằng cá tôm trong lờ, trong lọp, thấy vị trí 
cái hom nằm thế nào, chúng sẽ tìm mọi cách chun ra 

Lờ cá sặt đặt khác với cách đặt lờ tôm.  Lờ tôm đặt 
ngầm, còn lờ cá đặt nổi, với 3/4 thân lờ nằm dưới nước 
và 1/4 còn lại với cái miệng lờ nằm phía trên mặt 
nước.  Người ta chọn nền xong là vẹt cỏ ra và đặt lờ 
xuống ngay chỗ vừa chọn, rồi lấy cỏ đậy lên miệng lờ 
cho cá khỏi nhảy ra ngoài.  Nếu nước quá sâu, người ta 
đặt lờ bằng cách guộn cỏ thành một nùi sao cho lờ nằm 
trên nùi cỏ này mà không chìm là được.  Kế tiếp theo 
đó, dân đặt lờ mới vớt mấy ngọn cỏ gần đó đậy lên 
miệng lờ cho cá khỏi nhảy ra ngoài.  Sau cùng, người 
ta mới gom mấy ngọn cỏ chung quanh lờ buộc choàng 
cái lờ lại cho lờ đừng bị trôi và gió không làm cho lờ bị 
lắc lư là yên bụng thế nào ngày mai ra dỡ lờ cá nhiều 
lắm. 

Nhưng cũng nên nhớ là đặt lờ phải theo đúng 
hướng cá sặt mới chun vô lờ.  Theo kinh nghiệm dân 
quê lâu năm, giống cá này lội kiếm ăn theo giọt nước 
chảy.  Nên dân quê đặt lờ chỗ nào cũng được, nhưng 
cái chánh là phải xoay hai hom lờ về hướng dòng nước 
chảy. 

Chính vì những năm 50 lờ cá chạy nhiều nên vào 
mùa này cá sặt bán đầy các chợ làng như chợ Mặc Cần 
Dưng, chợ Vàm Xáng (Cần Đăng), chợ Lấp Vò, chợ 
Chắc Cà Đao, chợ Cầu Số Năm, chợ Xà Tón, đâu đâu 
cũng cá sặt là cá sặt. 

Về lờ cá sặt, lờ tôm, lọp tôm, ba loại này có cái đặc 
biệt là khi cá tôm chạy vô lọp, vô lờ rồi, nếu ai đi 
ngang qua mà thấy lờ lọp có cá tôm lội lòng vòng, rồi 
hiếu kỳ lấy tay nhóng cái lờ, cái lọp lên coi chơi cá 
tôm nhiều hay ít, coi xong rồi đặt cái lờ đó trở lại y chỗ 
cũ, thì y như rằng cá tôm trong lờ, trong lọp, thấy vị trí 
cái hom nằm thế nào, chúng sẽ tìm mọi cách chun ra 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  129 Lương Thư Trung   ●  129 

 

  

khỏi lọp, lờ ráo trọi, không sót một con làm thuốc.  
Nhưng hổng phải lờ lọp nào cũng bị người qua lại 
nhóng lên coi thử như vậy.  Một vạt lờ chỉ bị một hai 
cái là nhiều.  Ngày xưa ai cũng biết cá tôm hay đi ra 
cách này, và ai ai cũng biết là đặt lờ lọp cực nhọc lắm, 
nên ít ai đành đoạn nhóng lờ lọp lên coi cá tôm nhiều 
hay ít làm gì.  Nếu có chỉ là mấy đứa trẻ thấy cá vô lờ 
thì ham và làm vậy, chứ người lớn biết bắt cá tôm thì 
hổng dám làm chuyện tổn đức này.  Tội chết! 

Còn việc trải đăng dưới sông gọi là bửng, nhưng 
khi cá lên đồng bộn, người nhà quê cũng lựa mấy rọc 
lung mà bửng đăng ngang lung gọi là “đăng miểng”.  
Cách đăng này rất đơn giản.  Dân quê cứ bện mỗi tay 
đăng dài chừng ba bốn thước, rồi lựa mấy rọc lung 
cắm đăng ngang chia cái lung ra làm hai phần. Sau khi 
cắm đăng rồi, ở mỗi đầu đăng người ta đặt một cái lọp 
chẻ đầu đăng, nghĩa là làm sao đầu đăng chia miệng 
lọp làm hai phần đều nhau.  Đặt lọp cách chẻ đầu đăng 
này có cái lợi là cá tôm rùa rắn gì khi lội ngang lung 
gặp đường đăng thì dội lại và lần theo mí đăng lội hoài 
tới cuối đầu đăng thấy lỗ trống và chun vô lổ trống ấy 
và hom lọp đang mở cửa sẵn chờ chúng lội vào lọp.  
Vô đó xong là chúng nhảy lung tung, và hết đường trở 
lại những vạt lung sâu nữa rồi! 

Cá trên đồng vô những đường đăng miểng cắt 
ngang những vạt lung này thì đủ loại cá tôm rùa rắn, 
nhưng nhiều nhất vẫn là cá lóc.  Vì vậy, cho nên những 
lọp đặt cá tôm loại này là loại lọp lớn, rẻ lọp bện hơi 
thưa, cỡ hai ngoai là vừa và chiều dài tương đối hơi dài 
để khi đặt lop, người ta có thể nhóng cái đít lọp lên 
khỏi mặt nước chừng một vài tấc với mục đích để cho 
cá lóc, rắn, lươn, rùa khi nó vô lọp có chỗ chúng thở.  
Cá lóc, rắn, lươn thở bằng cách lên ngốp hoặc lên vọi, 
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nếu đặt lọp chìm sát mặt đất như bửng dưới sông thì cá 
lóc, rắn, rùa, lươn sẽ chết ngộp hết. 

Còn trường hợp bửng trên đồng với đường đăng 
dài cả năm bảy trăm, một ngàn thước, băng liền qua 
nhiều vạt lung, vạt đất rồi xây rọ, đặt lọp bắt cá tôm, 
lươn, rùa, rắn cả cánh đồng thì cách bửng đăng này 
ngày xưa dân ruộng gọi là “lọp đường ven”.  Với loại 
lọp đường ven này, thời kỳ đất đai còn hoang địa 
nhiều, mỗi kỳ dỡ lọp cá tôm chở cả xuồng, mê dữ lắm.  
Những năm 49, 50 và về sau lúc lúa mùa, lúa nổi là 
chính, thì mấy cậu tôi vùng Mặc Cần Dưng, năm nào 
nước tháng 8, tháng 9, dài tới mùng 10 tháng 10  âm 
lịch nước bắt đầu giựt, cậu nào cũng có lọp đường ven 
dài cả năm sáu trăm, có khi cả ngàn thước đăng ven 
trên các cánh đồng xa như Lỳnh Quỳnh, cầu số Năm, 
kinh xáng Bốn Tổng, Đìa Bèo….  

Để dỡ lọp đỡ tốn công, hồi xưa cứ ngày nay dỡ lọp 
thì ngày mai nghỉ và ngày mốt lại dỡ lọp tiếp. Nếu lọp 
nhiều quá dỡ một ngày không hết thì người ta chia ra 
làm hai hoặc làm ba kỳ dỡ như cách xúc lùm bắt cá 
tép, bắt lươn vậy.  Ngoài ra, có người lọp đường ven 
dài quá, có khi cả tuần mới dỡ lọp một lần và họ mang 
theo gạo thóc, củi đuốc ở luôn trên đồng cho đến khi 
dỡ xong lọp mới bơi xuồng tôm cá về nhà, rồi tuần sau 
họ lại bắt đầu trở lại cánh đồng cũ thăm lọp tiếp. 

Dỡ lọp không chỉ là việc lấy cái lọp lên rồi đổ cá 
tôm ra xuồng và đặt lọp trở lại là xong, Không đơn 
giản như vậy, nhứt là đăng và lọp xài vài ba mùa, thì 
lại càng cực vì đăng và lọp mà cũ quá, khi cá lóc, tôm, 
rùa rắn vô lọp xong, chúng hay quậy phá tìm đường ra, 
nên lọp bị hư, đăng bị lủng, người chủ đăng phải mất 
thì giờ giặm vá lại mấy chỗ bị cá tôm rắn rùa làm hư 
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hao như vậy.  Do đó, có khi dỡ cả ngày chưa xong một 
đường lọp ven dài có mấy trăm thước đất mà xa vằng 
vặc. 

Tháng nước, lọp đường ven tới tháng 11 âm lịch là 
gần hết mùa vì cá ra sông gần hết rồi. Cá ra sông, nhứt 
là cá lóc, thường thường chúng hay kiếm mấy chỗ 
trũng mà trú ngụ như dấu chân hay gốc cây, gốc chà.  
Biết cá khoái mấy chỗ này, nên dân quê mới nghĩ ra 
cách bắt cá lóc bằng lọp cặm, hay còn gọi “lọp cắm” là 
do cách đặt của loại lọp này là mình cắm nó xuống 
nước. 

Những năm tháng xa xưa ấy, khi nước trên đồng 
gần khô, lúa sắp chín vàng thì các loài cá xuống kinh 
rạch ụp móng cặp mé kinh như cơm sôi. Người ta mới 
mon men theo các bờ kinh như kinh Bắc Dục miệt Phú 
Hòa, kinh Cái Sao, Cái Dung, Rạch Gòi Lớn, Rạch Gòi 
Bé thuộc xã Mỹ Thới, kinh xáng Bốn Tổng, kinh Ông 
Cò miệt Định Mỹ, mương Nhà Lầu, mương Hội Đồng 
miệt Mặc Cần Dưng, Xáng Nhỏ, Xáng Lớn, rạch Xẻo 
Da, hoặc rạch Bàu Hút đổ qua rạch Thủ Ô thuộc Lấp 
Vò, đâu đâu người ta cũng đạp vùng để đặt lọp cặm. 

Đạp vùng là người ta lặn xuống nước, thường vào 
mùa này, nước cặp mé rạch sâu cỡ ngang ngực, người 
ta dùng hai tay hoặc hai chân đùa bùn khuyết sâu một 
lỗ tròn mà miệng cái lỗ này rộng cỡ miệng cái thúng dê 
dùng để dê lúa; và giữa hai cái nền lọp này thường 
cách nhau khoảng năm hoặc mười thước là vừa. 

Khi có hằng trăm nền như vậy rồi, dân đặt lọp mới 
đem lọp xuống cặm vào mấy cái nền dọn sẵn đó. Đã 
gọi là lọp cặm, nghĩa là đặt cái lọp sao cho miệng lọp 
vừa lọt vào cái nền mình đã móc sẵn với vị thế hơi ngả 
về phía sau một góc chừng 15 độ, để cái miệng lọp hơi 
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nhấc lên cho cá có đường chui vô cái vùng mình đã 
móc vùng.  Hai bên thân lọp hơi nghiêng này, người ta 
cắm hai nhánh tre sát vào để giữ cái lọp không ngả qua 
ngả lại khi nước chảy. Xong đâu đấy, người ta mới 
dùng dây lạt tre hoặc lạt dừa nước mà buộc hai nhánh 
tre này vào cái đít lọp cho chắc chắn.  Rồi đi đặt tiếp 
những nền lọp khác cho tới hết lọp mới thôi. 

Vào mùa cắt gặt này tàu bè ghe xuồng đi lại trên 
các kinh rạch nườm nượp nên làm cho sông nước náo 
động, cá tôm hay chun vô mấy cái ụ tròn tròn dưới các 
mé rạch như vậy để trốn tiếng động của ghe xuồng. 
Nằm trốn một hồi thấy hơi ngộp thở, chúng mới lội vọt 
lên mặt nước để lên ngốp và thở; khi vọt lên ngốp để 
thở thì các loài cá tôm lại vô ngay hom họp đang cặm 
này và mắc kẹt lại trong ấy. 

Lọp cặm giống như lọp miểng, lọp đường ven, 
nhằm bắt cá lóc, nên đít lọp bao giờ cũng nhóng lên 
khỏi mặt nước vài tấc để cho cá thở.  Vào mùa này khi 
bơi xuồng dưới các kinh rạch, người ta thấy cái đít lọp 
nào mà nước thấm ướt, thì y như rằng trong lọp ấy 
đang có cá lội lung tung trong lọp.  Thấy bắt ham, 
nhưng người đàng hoàng không ai muốn ghé lại dỡ lọp 
của người ta làm gì.  Không phải lọp của mình, cho dù 
chủ lọp không biết, mình cũng không làm điều khuất 
lấp ấy, vì còn có lương tâm mình biết. 

Tóm lại, vào những ngày mùa nơi miền quê lúa 
mùa ngày xa xưa ấy, việc bắt cá tôm mỗi mùa mỗi 
cách, không mùa nào giống mùa nào; bởi lẽ trời đất 
sanh ra cá tôm vạn vật, trời đất cũng phú cho vạn vật 
cá tôm có những cá tính nhận biết riêng.  Con người 
lần mò theo tính cách riêng của những loài cá tôm ấy 
mà làm ra những dụng cụ để mà giăng bắt tôm cá.  
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cắm hai nhánh tre sát vào để giữ cái lọp không ngả qua 
ngả lại khi nước chảy. Xong đâu đấy, người ta mới 
dùng dây lạt tre hoặc lạt dừa nước mà buộc hai nhánh 
tre này vào cái đít lọp cho chắc chắn.  Rồi đi đặt tiếp 
những nền lọp khác cho tới hết lọp mới thôi. 

Vào mùa cắt gặt này tàu bè ghe xuồng đi lại trên 
các kinh rạch nườm nượp nên làm cho sông nước náo 
động, cá tôm hay chun vô mấy cái ụ tròn tròn dưới các 
mé rạch như vậy để trốn tiếng động của ghe xuồng. 
Nằm trốn một hồi thấy hơi ngộp thở, chúng mới lội vọt 
lên mặt nước để lên ngốp và thở; khi vọt lên ngốp để 
thở thì các loài cá tôm lại vô ngay hom họp đang cặm 
này và mắc kẹt lại trong ấy. 

Lọp cặm giống như lọp miểng, lọp đường ven, 
nhằm bắt cá lóc, nên đít lọp bao giờ cũng nhóng lên 
khỏi mặt nước vài tấc để cho cá thở.  Vào mùa này khi 
bơi xuồng dưới các kinh rạch, người ta thấy cái đít lọp 
nào mà nước thấm ướt, thì y như rằng trong lọp ấy 
đang có cá lội lung tung trong lọp.  Thấy bắt ham, 
nhưng người đàng hoàng không ai muốn ghé lại dỡ lọp 
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chủ lọp không biết, mình cũng không làm điều khuất 
lấp ấy, vì còn có lương tâm mình biết. 

Tóm lại, vào những ngày mùa nơi miền quê lúa 
mùa ngày xa xưa ấy, việc bắt cá tôm mỗi mùa mỗi 
cách, không mùa nào giống mùa nào; bởi lẽ trời đất 
sanh ra cá tôm vạn vật, trời đất cũng phú cho vạn vật 
cá tôm có những cá tính nhận biết riêng.  Con người 
lần mò theo tính cách riêng của những loài cá tôm ấy 
mà làm ra những dụng cụ để mà giăng bắt tôm cá.  
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Bửng đăng đặt lọp, đặt lờ tôm, lờ cá sặt là những 
phương cách nương theo cách bơi, cách lội, cách ăn, 
cách thở của các loài cá tôm khi chúng sanh sôi và 
chuyển mùa từ các dòng nước miên man chảy ấy. 

Con người, dù là con người nhà quê, theo cá tôm 
mà bắt cá tôm; nhưng con người lại có tính cách riêng 
rất đặc thù mà dân gian thường truyền tụng với nhau 
qua câu ca dao xa xưa: 

“Đạo cang thường chẳng phải như cá tôm, 

Đang mua mớ nọ, chạy chồm mớ kia…” 

Câu ca dao thì xưa và cũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 
cái cũ, cái xưa và bình dị của người xưa vậy mà thâm 
thúy, ý nhị, hữu ích biết dường nào !!! 

 
 
 
 
 
 
 

Phụ chú: 
 
(*) Theo “Cây Cỏ Miền Nam Việt Nam” của giáo sư 
Phạm Hoàng Hộ, Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục 
xuất bản, Sài Gòn, năm 1970, quyển 1, trang 102 
:”Chạy có tên khoa học Stenochlaena palustris 

(Burm.) Bedd: Thân leo rất dài (đến 20m), có vảy đen, 

thưa.  Lá lưỡng-hình dài đến 1m; thứ diệp rộng 2-3cm, 

đáy không tròn, bìa có răng nhọn.  Lá thụ rất hẹp (3-

4mm) mang, ở mặt dưới đầy nang-quần màu vàng. 

mọc nơi lầy, ẩm, dựa suối, ngó rất dài, dùng làm dây 
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thúy, ý nhị, hữu ích biết dường nào !!! 
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Mùa Câu Cá và Giăng Câu 
 
 

Nhắc đến mùa câu cá là nhắc cái tổng quát như 
vậy, nhưng từ xa xưa cho tới ngày nay việc câu cá là 
một công việc vừa giản dị mà cũng vừa phức tạp.  Nó 
giản dị vì khi mình nói tới việc câu cá người ta thường 
chỉ nghĩ đến lưỡi câu và mồi; nhưng nó phức tạp vì 
không phải loài cá nào cũng giống như loài cá nào.  Do 
vậy, nói tới mùa câu cá là nói cái nét riêng của từng 
loại câu, từng thời điểm và từng loài cá mà dân quê 
ngày xưa đã từng áp dụng vào các cách câu cá qua mấy 
mươi năm dày dạn kiếm tìm và tạo thành những cách 
câu cá sao cho thích ứng với những mùa màng nơi các 
sông rạch ruộng nương của vùng đất đầy sông rạch 
thuộc miền Tây Nam Phần. 

Trước nhất, vào tháng tư, khi trời mưa già, nước 
bùn trên các con đường quê chảy xuống sông rạch làm 
nước sông các nơi ngầu đục, là cá chốt giấy trong các 
dòng sông bắt đầu thè lè những cặp trứng chuẩn bị một 
mùa lên đồng để tìm chỗ đẻ.  Vào mùa này, dân quê có 
người câu cá chốt giấy, cá chốt trâu, cá chốt chuột 
bằng cần câu với mồi dế cơm, dế nhủi là chính, nhưng 
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sông rạch ruộng nương của vùng đất đầy sông rạch 
thuộc miền Tây Nam Phần. 

Trước nhất, vào tháng tư, khi trời mưa già, nước 
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cũng có người còn câu cá chốt bằng mồi trứng kiến 
vàng. 

Vào những ngày mưa, kiến vàng thường làm ổ trên 
các loại cây như xoài, gáo, bằng lăng, bần, để chun vô 
ổ đẻ trứng và trốn mưa.  Dân quê mới dùng cây sào 
thật dài, buộc cái vợt làm bằng vải mùng hay thúng dê 
ở đầu cây sào, rồi trèo lên cây có ổ kiến vàng mà phá ổ 
chúng cho trứng rớt ra và lấy trứng này làm mồi câu cá 
chốt. 

Thường thường, dân quê câu cá chốt bằng cần câu 
làm bằng ngọn trúc; nhưng cũng có người không câu 
bằng cần câu mà họ câu cá chốt bằng câu quăng.  
Người ta tóm những lưỡi câu cách nhau cỡ tám tấc một 
lưỡi vào giường câu dài cỡ ba, bốn chục thước.  Đầu 
giường câu kia có buộc một cây sắt hay một cục đá với 
mục đích khi mình quăng câu, cục đá sẽ kéo luồng câu 
thẳng ra và chìm xuống nước theo lòng rạch.  Sau khi 
móc mồi và khoanh tròn luồng câu vào cái sề sao cho 
các lưỡi câu không bị rối với nhau, người ta mới đứng 
nơi đầu cầu các bến sông và cầm cục đá mà quăng 
giường câu ra giữa sông.  Khi quăng câu như vậy rồi, 
người ta buộc đầu giường câu còn lại vào cái sào dài 
và cắm xuống nước cho luồng câu chìm sát lòng rạch 
và ngồi chờ cá ăn mồi.  Khoảng chừng hút tàn điếu 
thuốc là bắt đầu nhổ cây sào lên và phăng giường câu 
vào bờ để gỡ cá. 

Còn nếu ai có xuồng người ta không quăng câu 
như vậy, mà họ bơi xuồng thả câu sau khi móc mồi 
như câu quăng.  Bơi xuồng thả câu có cái tiện là ít bị 
rối, mình có thể thả nhiều luồng câu và công việc mau 
lẹ, ít trở ngại. 

Thường thường những năm 40, 50 các sông rạch 
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người ta buộc đầu giường câu còn lại vào cái sào dài 
và cắm xuống nước cho luồng câu chìm sát lòng rạch 
và ngồi chờ cá ăn mồi.  Khoảng chừng hút tàn điếu 
thuốc là bắt đầu nhổ cây sào lên và phăng giường câu 
vào bờ để gỡ cá. 

Còn nếu ai có xuồng người ta không quăng câu 
như vậy, mà họ bơi xuồng thả câu sau khi móc mồi 
như câu quăng.  Bơi xuồng thả câu có cái tiện là ít bị 
rối, mình có thể thả nhiều luồng câu và công việc mau 
lẹ, ít trở ngại. 

Thường thường những năm 40, 50 các sông rạch 
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miệt Long Xuyên, Châu Đốc cá chốt giấy, cá chốt trâu, 
cá chốt chuột nhiều lắm, con nào con nấy vào mùa này 
cũng mập dữ lắm, nhứt là cá chốt giấy có con bằng 
ngón chưn cái.  Thả câu là phải lúc nước đứng lớn 
hoặc đứng ròng, vì nước chảy yếu thì cá dạn ăn mà 
giường câu cũng ít bị đứt.  Hồi đó, cứ quăng câu cá 
chốt cách này, mỗi ngày dân ruộng quăng vài ba giác 
là đủ cá ăn một ngày.  Loại cá chốt giấy kho tiêu bỏ 
thêm tóp mỡ thì ngon hết biết. 

Dường như trẻ nhỏ ở nhà quê, hồi thời xa xưa ấy, 
đứa nào cũng mê mùa quăng câu cá chốt.  Ai đã từng 
sống ở nhà quê được cha mẹ cho đi học trường làng 
cũng đều mê mùa câu quăng này, và thường bị người 
lớn rầy là tối ngày cứ mê giăng câu, hổng lo học hành 
gì ráo.  Rầy thì rầy vậy, nhưng rồi cũng lén lén kiếm 
mồi và quăng câu cá chốt, không bỏ được cái tật mê 
câu, mê cá. 

Vào mùa nước tháng năm, tháng sáu, nước dưới 
sông đục ngừ, bọn trẻ nhỏ nhà quê cũng thích cắm câu 
xúc tép.  Nói là cắm câu, thật ra sấp nhỏ chỉ lấy nhánh 
trúc dài cỡ tám tấc rồi buộc sợi dây bố vào với miếng 
mồi trùng, rồi buộc lòng thòng đầu kia vào nhợ câu.  
Thế là khi nước lớn, cứ mon men theo mé sông, mé 
rạch mà cắm mấy chục cần câu không lưỡi này, rồi 
cầm cái rổ đi lòng vòng theo mấy cần câu.  Hễ thấy 
nhợ câu nào lay động thì đưa cái rổ nhẹ xuống và xúc 
lên thật nhanh, thế nào cũng được vài con tép rong, tép 
đất, tép bạc đang ngậm mồi.  Cách cắm câu bắt tép 
không có lưỡi câu này thường trẻ nhỏ thích lắm, người 
lớn ít ai làm vì bận phải lo những mùa câu khác bắt cá 
nhiều hơn. 

Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ và bò lần vô mé 
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Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ và bò lần vô mé 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  138 Lương Thư Trung   ●  138 

 

  

vườn, tràn qua đám nưa, ngập theo các giồng mía làm 
cho trùng trong những giồng mía cao này bắt đầu di 
chuyển lên gò cao.  Theo lệ thường, nước bò tới đâu cá 
tép lội theo tới đó nên dân quê thường nói với nhau “ở 
đâu có nước là có cá”.   Do cá biết mấy chỗ cao ráo 
nước tràn này có trùng chúng mon men theo các giồng 
mía, giồng khoai, giồng nưa ăn mồi trùng.  Quan sát 
thấy vậy dân quê sắm câu cắm mà cắm dọc theo mấy 
chỗ cá ưa quậy ăn mồi này.  Thường thường là cà trê 
trắng,  cá trê vàng, cá chạch, cá lóc, cá chốt, nhưng cá 
bắt được thường là cá còn nhỏ, còn cá lớn thì không vô 
cạn kiếm mồi như vậy. 

Có người không cắm câu theo các giồng mía hoặc 
các bụi nưa ngập nước mà giăng câu từng luồng, mỗi 
luồng khoảng năm mười lưỡi câu tóm vào giường câu 
cách nhau cỡ một thước hoặc gần hơn một chút, nhưng 
đừng tóm hai lưỡi câu gần quá, khi luỡi này dính cá thì 
hai lưỡi câu gần hai bên cá không dám lại ăn câu.  Mồi 
cắm câu hoặc mồi câu giăng theo các vạt đất gò vào 
mùa nước mới bò vô vườn này thường là mồi trùng vì 
lúc này cá lóc, cá trê vô đất gò kiếm mồi là kiếm mồi 
trùng.  Vả lại, mùa này trùng dồn lên gò nên cũng dễ 
đào.  Hai loại trùng mà cá ưa nhứt là trùng hổ và trùng 
huyết.  Trùng cơm chúng cũng thích nhưng hổng bằng 
hai loại trùng kia, mà lại không dai bằng nên cá rỉa 
mau hao mồi. 

Vào tháng 8, nước trên đồng nhiều rồi, dân quê 
mới thực sự bắt tay vào mùa giăng câu bắt cá lóc, cá 
trê trên những cánh đồng lúa mùa.  Vào mùa này, vì 
đồng lớn, nước sâu, nên ít ai cắm câu bằng những cần 
câu cắm.  Ngày xa xưa ấy người ta giăng câu những 
luồng rất dài băng qua nhiều vạt đất với lung vũng đìa 
bàu đầy cá là cá.  Lưỡi câu dùng cho mùa giăng câu 
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này thì tùy theo mình muốn bắt loại cá gì. Với cá lóc, 
người ta ưa dùng lưỡi câu đúc, cá trê thì dùng lưỡi câu 
dấu ó, cá thác lác, cá trèn thì dùng lưỡi câu dấu ó có 
vọng câu nhỏ hơn. 

Những người giăng câu chuyên nghiệp vào mùa 
này người nào cũng sắm năm bảy trăm có khi đến cả 
vài thiên câu. Người giăng câu gần thì chiều chống 
xuồng ra đồng bủa câu, móc mồi rồi cắm xuồng ngủ 
chờ thăm câu giác nhứt, móc mồi lại và chờ chùa công 
phu hiệp nhứt là cuốn câu gỡ cá và chống xuồng về 
nhà. 

      Người giăng câu xa thì cụ bị cà rèm, gạo thóc, nồi 
niêu, củi đuốc, mắm muối, cà ràng, đèn dầu, mồi câu 
cho chuyến giăng câu một tuần hoặc mười ngày mới 
về một lần.  Riêng mồi câu cũng dự trù đủ cho số ngày 
ở trên đồng giăng câu.  Khi ở trên đồng như miệt Bình 
Di, Bắc Nam, miệt Luỳnh Quỳnh, miệt Tám Ngàn, 
miệt Đồng Tháp Mười, họ ngày cắm xuồng ngủ, chiều 
bủa câu, tối thăm một giác và thay mồi, sáng cuốn câu 
và gỡ cá giăng được, nếu cá còn sống thì rộng trong 
xuồng, nếu cá ngột thì xẻ cá muối làm khô, làm mắm.  
Nếu cá dính câu nhiều quá thì có xuồng ghe tới mua, 
thuận đâu bán đó cho nhẹ xuồng.  Nhưng ngày trước, 
thường thường người ta rộng cá và bơi xuồng về nhà 
sau mỗi chuyến giăng câu lâu như vậy, ít ai bán cá 
sống, trừ khi cá dính nhiều không còn chỗ để chứa cá 
mới bán.  Cá giăng câu mùa này thường là cá lóc, cá 
trê trắng, cá trê vàng. 

Giăng câu những đồng lớn vào mùa nước ngập lụt 
lút đầu lút cổ này thì thường hai ba xuồng giăng chung 
một cánh đồng, và tìm chỗ đậu xuồng chung với nhau 
để khi cần thì giúp đỡ nhau những khi dông mưa hoăc 
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cần tiếp giúp.  Có điều cần lưu ý kẻo nguy hiểm là 
trong những bó củi, bó lá dừa để sau lái hoặc chót mũi 
xuồng thì hay có rắn hổ đất vì chúng gặp nước lội lêu 
bêu không chỗ dựa thường tấp vô xuồng và trốn trong 
mấy chỗ này.  Người nào giăng câu xa vào mùa này 
đều phải cẩn thận khi lấy củi, và luôn luôn có mang 
theo cục mật hội để phòng khi bị rắn chạm thì có cái để 
rút nọc độc cứu nguy lúc hiểm nghèo giữa cảnh đồng 
nước bao la mông quạnh. 

Vào tháng 9, tháng 10 âm lịch, nếu ai muốn giăng 
câu cá thác lác, cá trèn thì sắm câu mồi tép loại lưỡi 
câu dấu ó có vọng câu nhỏ.  Loài cá này ưa mồi tép và 
mùa này tép cũng dễ kiếm.  Sau này, khi bắt đầu có lúa 
thần nông, dân quê bày ra đặt lọp tép.  Dân giăng câu 
cũng ưa mua tép đặt lọp này về làm mồi, khỏi mất thì 
giờ đi xúc tép.  Mùa này nếu ai muốn giăng câu bắt cá 
chài thì lấy hột bưởi lột bỏ vỏ ngoài, chỉ còn ruột hột 
bưởi, hoặc lấy bắp hầm làm mồi thì cá chài rất mê hai 
loại mồi này. 

Đến khi nước gần giựt thì dân quê giăng câu mồi 
cua. Vì lúa đang trổ bông, và rong đuôi chồn cùng mã 
đề mọc dày bịt, nên muốn giăng câu mồi cua người ta 
phải dùng lưỡi hái cắt cỏ dọn luồng.  Một luồng câu 
như vậy thường thường bề ngang lọt lòng chiếc xuồng 
bơi tới và chiều dài tùy theo luồng câu ngắn hoặc dài.  
Giăng câu cách này là giăng ngầm, luồng câu bủa sát 
mặt đất ruộng, móc mồi cua còn sống, do vậy mục đích 
dọn luồng là để mồi cua trống chỗ mà bò tới bò lui cho 
cá dạn ăn câu.  Muốn cho con mồi sống lâu, người ta 
móc lưỡi câu vào càng cua áp út, tránh móc lưỡi câu 
vào ngay yếm cua hoặc ngay hai mắt cua vì hai nơi này 
làm cua mau chết.  Hễ cua chết thì cá lóc nó chê, hổng 
chịu ăn câu.  Cá dính câu mồi cua thường là cá lóc rất 
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lớn, có con cả ký lô, ít có cá lóc nhỏ nào mắc câu mồi 
cua.  Thế mới hay cá lớn thường ăn ngầm, còn cá nhỏ 
hay ăn mồi nổi như lúc giăng câu vào đầu mùa lúc 
nước mới bò vô mấy đám mía, đám nưa. 

Vào mùa nước giựt, cũng là mùa sắp bắt đầu có gió 
bấc se lạnh.  Mùa này cá rất ê răng, nên chúng thích ăn 
mồi cắt.  Mồi cắt là những loại cá linh cắt ra làm hai, 
hoặc thụt mặt ốc bươu, ốc lác lớn cắt ra làm sao cho 
vừa miếng mồi.  Các mùa khác thì dân quê ưa giăng 
câu mồi nhái, mồi chạy, bao gồm mồi cá linh, cá ròng 
ròng, cá sặt, cá rằm, nhưng thông dụng nhất vẫn là hai 
thứ mồi mà cá trê, cá lóc cùng ưa là mồi nhái và mồi 
cá linh. 

Khoảng tháng 11, tháng chạp, nước trên đồng cạn, 
lúa mùa gần chín, người ta không bơi xuồng lên đồng 
được và cá cũng rộ xuống mé kinh, mé rạch, lúc bấy 
giờ người ta xúm nhau bủa câu cặp theo các mé kinh, 
mé rạch đón cá.  Vì không bơi xuồng lên đồng được 
nhưng cá vẫn còn trên đồng theo các lung vũng, nên 
mùa này dân quê mới sắm câu cắm mà cắm câu bắt cá 
lóc trên mấy miếng ruộng trũng với nhiều lung vũng.  
Cá còn lại trên đồng vào mùa này là cá lóc lớn, nên 
cắm mồi cua và mồi ốc là cá lóc ưa lắm.  Nhiều con 
dính câu cả ký.  Chúng ăn mồi xong rồi quấn vô gốc 
rạ, nên ít khi bị sẩy lắm.  Nếu ai siêng siêng cắm chừng 
50 cần câu thì cá ăn không hết. 

Vì cá xuống sông vào các tháng nước giựt, ai giăng 
câu dưới kinh rạch thì giăng, còn dân chuyên câu cần 
thì cứ theo mấy gốc gáo, gốc bần, mấy đống chà sắm 
cần câu mà câu cá rô đồng, cá rô biển, cá thác lác, cá 
chạch lấu.  Mồi câu mùa này rặt món tép đất vì các loài 
cá này ưa loại tép đất này hơn các loại mồi khác.  Hồi 

lớn, có con cả ký lô, ít có cá lóc nhỏ nào mắc câu mồi 
cua.  Thế mới hay cá lớn thường ăn ngầm, còn cá nhỏ 
hay ăn mồi nổi như lúc giăng câu vào đầu mùa lúc 
nước mới bò vô mấy đám mía, đám nưa. 

Vào mùa nước giựt, cũng là mùa sắp bắt đầu có gió 
bấc se lạnh.  Mùa này cá rất ê răng, nên chúng thích ăn 
mồi cắt.  Mồi cắt là những loại cá linh cắt ra làm hai, 
hoặc thụt mặt ốc bươu, ốc lác lớn cắt ra làm sao cho 
vừa miếng mồi.  Các mùa khác thì dân quê ưa giăng 
câu mồi nhái, mồi chạy, bao gồm mồi cá linh, cá ròng 
ròng, cá sặt, cá rằm, nhưng thông dụng nhất vẫn là hai 
thứ mồi mà cá trê, cá lóc cùng ưa là mồi nhái và mồi 
cá linh. 

Khoảng tháng 11, tháng chạp, nước trên đồng cạn, 
lúa mùa gần chín, người ta không bơi xuồng lên đồng 
được và cá cũng rộ xuống mé kinh, mé rạch, lúc bấy 
giờ người ta xúm nhau bủa câu cặp theo các mé kinh, 
mé rạch đón cá.  Vì không bơi xuồng lên đồng được 
nhưng cá vẫn còn trên đồng theo các lung vũng, nên 
mùa này dân quê mới sắm câu cắm mà cắm câu bắt cá 
lóc trên mấy miếng ruộng trũng với nhiều lung vũng.  
Cá còn lại trên đồng vào mùa này là cá lóc lớn, nên 
cắm mồi cua và mồi ốc là cá lóc ưa lắm.  Nhiều con 
dính câu cả ký.  Chúng ăn mồi xong rồi quấn vô gốc 
rạ, nên ít khi bị sẩy lắm.  Nếu ai siêng siêng cắm chừng 
50 cần câu thì cá ăn không hết. 

Vì cá xuống sông vào các tháng nước giựt, ai giăng 
câu dưới kinh rạch thì giăng, còn dân chuyên câu cần 
thì cứ theo mấy gốc gáo, gốc bần, mấy đống chà sắm 
cần câu mà câu cá rô đồng, cá rô biển, cá thác lác, cá 
chạch lấu.  Mồi câu mùa này rặt món tép đất vì các loài 
cá này ưa loại tép đất này hơn các loại mồi khác.  Hồi 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  142 Lương Thư Trung   ●  142 

 

  

xưa nhiều con cá rô biển bà lớn gần bằng cái dĩa bàn; 
loại cá này làm món gì cũng ngon, nhưng ngon nhứt là 
cặp gắp nướng, thịt cá ngon thơm lắm.  Còn cá chạch 
lấu thì nướng càng ngon, nhưng kho cà ri cũng hết ý.   

Nhắc món cá chạch lấu cặp gắp nướng lại nhớ anh 
Hai An Phú có kể Ba anh hồi còn sống ráng tìm cá 
chạch lấu nướng cho các anh chị em của anh Hai ăn, 
thiệt là cái tình cha thương con vô cùng cảm động! 

Nhưng nói việc câu cá dưới sông bằng cần câu, 
không thể không nhắc mùa câu cá mè vinh, cá dảnh, cá 
he tháng 5, tháng 6 âm lịch, khi nước đục.  Với cá 
dảnh, cá mè vinh thì câu bằng mồi rong đuôi chồn, loại 
rong mọc đầy trong các miếng ruộng lúa mùa, dễ kiếm 
lắm.  Còn mồi cá he thì có món lá cứt quạ cá he rất ưa.  
Thêm nữa, có món hột gòn rang lên cho thơm, cá he 
cũng mê lắm.  Hồi đó, người ta bứt một nùi dây cứt 
quạ buộc lại thành một ôm rồi treo nơi góc những đống 
chà mà nhử cá mè vinh, cá he, cá dảnh bu lại.  Cho tới 
khi thấy chúng bu đông và rúc rỉa làm lung lay, động 
đậy bó lá cứt quạ, người ta mới móc mồi rong đuôi 
chồn, hột gòn rang, hoặc mồi lá cứt quạ bỏ xuống bên 
cạnh đó là cá liền nhào lại nuốt mồi và mình chỉ cần 
sẵn sàng giựt câu lên là dính cá, mê lắm! 

Mùa nước tháng chạp, tháng giêng thì cá dường 
như xuống sông gần hết; nếu có còn chăng là cá lóc, cá 
trê, cá rô còn mắc kẹt trên các đìa bàu, lung vũng nhiều 
cỏ lác mịt mù vì chúng mê cái chất rong bùn nơi đồng 
ruộng cũ nên chẳng muốn xuống kinh rạch sông sâu 
nước chảy trôi xuôi về sông cái làm gì cho mệt.  Do 
vậy, những anh chàng cá lóc nào quên chốn lung vũng 
một thời và mê say sông nước thì sẽ bị các cụ già mê 
câu nhắp, câu rê đón đường đón ngõ nơi mấy đống 
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chà, mấy gốc cây lớn như gáo, bần bằng những cần câu 
dài, nhợ câu ngắn chừng vài ba thước với mồi câu vào 
mùa này là cá rằm, cá rô đồng, cá rô biển bề ngang cỡ 
bằng hai ngón tay. 

Dân câu vào mùa này cứ ngồi nơi mũi xuồng mà 
thả câu theo mấy chỗ này mỗi ngày kiếm cỡ chừng 
năm, mười ký cá lóc như chơi.  Còn nếu không có 
xuồng, người ta cứ cầm cần câu đi trên mé rạch mà rê 
rê mấy lỗ trống trong đống chà hoặc gốc cây cá dựa, 
cũng dính cá lóc dữ lắm.  Cá lóc mùa này no mồi, nên 
con nào con nấy béo lắm, làm món gì cũng ngon, 
không cứ gì phải nói tới cá lóc là phải nướng trui, kho 
tộ hay canh chua gì ráo trọi.  Cá mập và ngon thì làm 
món gì cũng hấp dẫn dân nhà quê như tụi tôi ráo trọi 
…. 

Nhưng nhắc đến mùa câu cá mà không nhắc mùa 
câu cá rô tháng tám, tháng chín âm lịch thì chưa đủ. 
Mấy tháng này, trên những cánh đồng lúa mùa nước cỏ 
trong leo lẻo.  Chiếc xuồng chống rào rào trên cánh 
đồng lúa để lại một lằn lườn xuồng vừa lướt qua là một 
bầy cá lòng tong, cá rô đồng ùa theo ăn những phấn lúa 
rơi rớt đầy mặt nước.  Dân quê vào mùa này thường 
bơi xuồng lên đồng câu cá rô.  Họ đi buổi sáng rồi 
chiều về mà có khi đầy nhóc khoang xuồng lớn nhỏ cá 
là cá.  Mồi câu mùa này là các món cá rô rất mê như 
trứng kiến vàng, gạch cua, cua ướm lột, cua lột, cào 
cào, châu chấu, váng nhện đóng trên các lá lúa.  Do 
câu cá rô dễ ăn như vậy nên mùa tháng tám, tháng chín 
các chợ làng, chợ quê đầy cá rô câu và cá sặt đặt lờ, cá 
tôm bắt dễ nên cá tôm cũng rẻ mạt. 

Nếu ai không bơi xuồng lên đồng câu cá rô vì phải 
dan nắng tối ngày vào mùa tháng 8, tháng 9 này, thì ở 
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nhà rang cám cho thơm, xong xách cái rổ xuống mé 
kinh, mé rạch chỗ nào có bóng mát, và nhứt là không 
vướng cây cỏ chung quanh, rồi lựa chỗ cho êm mà 
ngồi vụt cá lòng tong, cá mại, cá thiểu béo ngậy.  Lưỡi 
câu loại câu cá này uốn bằng cây kim may vá áo quần, 
không có ngạnh, vọng câu nhỏ, mũi câu ngắn.  Mồi 
câu là một hột cườm màu đỏ hoặc vàng xỏ qua lưỡi 
câu và dùng sợi chỉ buộc chận lại cho hột cườm đừng 
vuột ra ngoài. 

Sau khi bỏ cám rang trôi trên mặt nước, cá nghe 
mùi thơm của cám rang bu lại đầy nhóc, thấy hột cườm 
tưởng miếng mồi, chúng nuốt vội và mắc vào lưỡi câu.  
Người ngồi câu không phải chờ cá rỉa mồi, tay cầm 
cần câu cứ vụt xuống, kéo lên lia lịa, liền tay, đều nhịp.  
Mà họ cũng không phải ngừng lại để gỡ cá, chỉ cần hạ 
nhẹ cần câu xuống cái rổ để sẵn vừa với tầm của ngọn 
cần câu là cá dính câu tự động sút ra, xong lại tiếp tục 
vụt cần câu liên tục nữa.  Tới khi cá bớt dính người ta 
tìm nền câu mới và lại câu tiếp tục cho tới khi nào 
muốn nghỉ thì nghỉ. 

Nhớ những năm 1945, tản cư về quê ngoại trên 
Mặc Cần Dưng, ngày nào vào mùa này má tôi cũng 
câu cá lòng tong, cá mại, cá thiểu theo cách câu vụt 
này.  Những năm tháng ấy vừa loạn lạc, vừa đồ khổ 
nhưng sông rạch nhiều cá cũng làm nguôi ngoai nỗi lo 
của người lớn khi phải chạy giặc và trẻ con chúng tôi 
thì đâu biết gì vì còn nhỏ quá nên chỉ mê có cá.  Nhớ 
lại những ngày xa xưa ấy mà thương cha mẹ biết 
dường nào vào những ngày bồng chống con cái tản cư 
chạy loạn … Thế mà thời gian cũng qua mau, có tới 
hơn sáu mươi mấy năm dài! 
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mùa nước lên đường làng bị ngập, nước sông tràn vô 
đồng ào ào.  Nhà ông ngoại tôi là nhà sàn cao cỡ một 
thước mà sàn nhà vẫn lé đé nước.  Nước dưới sàn nhà 
trong leo lẻo nên cá trê trắng lội thành từng bầy, từng 
bầy núp theo mấy tảng đá làm mống nhà.  Mấy ông 
anh con của cậu tôi thường ngồi ngay trong nhà khoét 
lỗ câu cá trê trắng bằng mồi trùng mà không phải bơi 
xuồng đi đâu hết.  Cá trê dính nhiều lắm vì chúng rất 
dạn ăn câu. 

Những năm tháng đó má tôi cũng thích câu cá ba 
sa, cá sát, cá vồ bằng mồi con gián cánh.  Chiều chiều 
gần chạng vạng tối má tôi bơi chiếc xuồng xuống bến 
sông hoặc ngay trong sân chỗ góc nhà sau có một cái 
lẫm chứa lúa, một tay cầm cần câu, tay kia cầm cái 
mủng vùa (còn gọi “miểng vùa”) rót nước chảy xuống 
để nhử cá bu lại. Khi nghe mùi hôi của mồi con gián 
cánh, chúng xúm nhau giành mồi dính câu giựt hổng 
kịp.   

Nhắc tới cá ba sa, cá vồ mê mồi gián cánh, tôi mới 
nhớ khoảng năm 1957, tôi mới biết thêm cách câu cá 
lăng bằng mồi thuốc dưới dạ cầu Nguyễn Trung Trực, 
cua(*) Lò Thiêu, Long Xuyên, mà có lần tôi có nhắc 
qua cá nhớ đồng, nhớ chà, nhớ gốc trong mùa quậy 
đìa.  Có một loại mồi thuốc câu cá lăng rất đơn giản 
mà tôi biết chắc là nếu dùng mồi này mà câu được con 
cá, giựt lên xuồng rồi chặt đuôi thả xuống sông trở lại 
thì một hồi thế nào nó cũng dính câu một lần nữa vì 
quá mê mồi.  Mồi này gồm cá linh làm cho sạch, thái 
lấy hai miếng thịt hai bên lưng bỏ chung với thịt ba rọi 
xắt bằng ngón tay sao cho vừa miếng mồi. Tất cả thịt 
cá linh và thịt heo này đem ủ trong một cái hũ cải tù 
xoại với vài món thuốc bắc gồm đại hồi, tiểu hồi, cam 
thảo.  Mồi ủ chừng năm, bảy ngày là đem ra câu cá 
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lăng được rồi. Sau này người ta cũng dùng ba món 
thuốc bắc này trộn với xác mắm cá linh sau khi lược 
lấy nước mắm để làm mồi đặt lọp tép, lọp cá chạch rất 
đắc ý. 

Nhơn nhắc cá lăng ưa mồi thuốc, hồi thời tản cư 
vừa trở về làng quê cũ sau hiệp định Genève 1954, 
những con rạch vùng quê làng Tân Bình thuộc Lấp Vò 
của tôi  còn sầm uất lắm, nên cá lăng, cá kết, cá leo 
trên các vùng sông rạch này nhiều vô số kể . Vào thuở 
xa xưa ấy, dân quê ưa cắm câu trên các bè chuối dùng 
làm phao cho cần câu cắm không bị chìm tại các vàm 
mương, nơi cá lăng, cá kết, cá leo, cá trê trắng tìm 
đường lên ruộng, hoặc những chỗ vắng vẻ nước không 
chảy mạnh trên các con rạch này.  Những giống cá loại 
này vào thời sau 1954, chúng rất ưa mồi cá sặt, cá rằm, 
cá rô nhỏ.  Mỗi chiều cắm chừng vài chục cần câu trên 
những bè chuối như vậy, khuya đi thăm câu thế nào 
cũng có trên chục con cá dính câu, mà con nào con nấy 
nặng cả nửa ký trở lên chứ ít khi dính cá nhỏ. Thăm 
câu và móc mồi lại những cần câu nào bị sứt mồi rồi 
bỏ đó, sáng ra đi cuốn câu cũng kiếm thêm cá lăng, cá 
leo, cá kết khá bộn… 

Về mùa câu cá, tùy theo địa thế lung vũng mà dân 
quê chế thêm ra món thả câu bằng phao.  Thả câu cách 
này rất đơn giản, không như phải bủa câu thành luồng 
và cũng không cần giường câu phải dài mà chỉ cần một 
cái phao câu làm bằng những ống sậy dài chừng bốn, 
năm tấc.  Ngay giữa ống sậy này người ta tóm một nhợ 
câu dài chừng tám tấc với lưỡi câu đúc hoặc câu dấu ó 
ở cuối nhợ câu.  Muốn thả câu, người ta móc mồi 
trùng, hoặc mồi cắt rồi mới căng nhợ câu gài vào hai 
đầu ống sậy này cho gọn để các lưỡi câu khỏi dính vào 
nhau mà bị rối nùi.  Xong đâu đấy, tất cả các ống sậy 
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có câu, có mồi được đựng trong một cái túi mang trên 
vai hoặc sắp xếp sao cho gọn bỏ trong khoang xuồng, 
rồi cứ theo các lung vũng có cá mà vạch lỗ, vẹt cỏ cho 
trống, rồi lấy từng ống sậy và gỡ lưỡi câu ra, cẩn thận 
đặt lưỡi câu xuống vùng mình vừa dọn trống đó.  Thế 
là xong một nền câu, rồi tiếp tục đi tìm cái nền mới mà 
thả thêm các ống câu còn lại. 

Cá ăn câu thả này ít khi bị sẩy vì khi nuốt mồi xong 
chúng biết mình dính câu là y như rằng bản năng sinh 
tồn buộc cá cắn câu thường quấn vô gốc cỏ mà tìm 
cách chạy thoát, nhưng càng quấn vô gốc cỏ chừng nào 
cá càng bị vướng, bị kẹt.  Thả câu cách này vì giống 
như câu ngầm nên cá dính câu thả là cá trê vàng, cá trê 
trắng và cá lóc.  Nhắc cách thả câu này, không khỏi 
nhớ lại những năm tháng xuống U Minh phá rừng 
trồng khóm, bứt dây choại, ngày nào anh em tụi tôi 
cũng vừa lọt vô rừng xong là lo kiếm mấy hố bom 
B52, mương vũng, thả vài chục ống câu thả này với 
mồi trùng móc sẵn.  Vậy mà khi gom lại sau một ngày 
ở trong rừng nghe chim kêu vượn hú, tụi tôi đứa nào 
cũng có vài ký cá rô, cá trê, cá lóc miệt U Minh đen 
thui đen thít, mập lắm…. 

Mùa câu cá, mùa giăng câu sau hơn sáu, bảy mươi 
năm qua mà hôm nay ngồi nhắc lại, không những đó là 
đời sống của các cư dân vùng lúa mùa một thời mà còn 
là những kỷ niệm khó phai nhòa trong tâm trí những 
người nhà quê già như các bạn và tôi có một thời sanh 
ra và lớn lên nơi các làng quê vùng lúa mùa.  Chúng ta 
nhớ lại những mùa màng ngày cũ là nhớ lại tuổi ấu thơ 
của mình, nhớ về những năm tháng loạn ly nhưng còn 
chút thanh bình, nhớ về những buổi chiều thong dong 
trên chiếc xuồng với nhiều hy vọng được mùa cá, mùa 
câu, nhớ về những buổi sáng chống xuồng câu trở về 
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mà lòng háo hức niềm vui nhìn cá lội đầy khoang 
xuồng, nhớ về những đêm trăng sáng vằng vặc hát hò 
nghêu ngao trên đồng nước, và cũng nhớ về những 
mùa gió chướng, nhổ sào cho  xuồng câu trôi theo gió 
ào ào.  Màu thời gian hiện diện trên đá, trên rêu, trên 
những nền nhà ngày cũ, như dấu tích những ngày qua 
của những đời người.  Màu thời gian cũng nhuộm đậm 
trong tâm trí mỗi người già nhà quê chúng ta những 
ngày mùa giăng câu bắt cá thủa nào, khó phôi pha dữ 
lắm.  Các thế hệ trẻ có hiểu và thông cảm cùng chăng 
cho những hồi ức của những người nhà quê già một 
thời như tôi và bạn, đang có mặt hôm nay… 
 

Phụ chú: 
(*) “cua” là khúc đường cong hình lưỡi hái 
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Mùa Giăng Lưới 
 
 

Nơi miền quê miệt Long Xuyên- Châu Đốc có các 
kinh rạch như con sông chảy vô Núi Sập, Ba Thê, rồi 
lên nữa có rạch Mặc Cần Dưng vô Cần Đăng, Tri Tôn.  
Phía trên nữa có kinh xáng Vịnh Tre, rạch Cái Dầu, đổ 
qua Tân Châu, Cao Lãnh, xuống Sa Đéc bên sông 
trước với Tùng Sơn, Mỹ An Hưng, Tân Mỹ, Tân Quí 
Đông, Tân Quí Tây.  Cũng như về sông Hậu Giang từ 
Vàm Cống chạy dài xuống Thốt Nốt dọc theo các vùng 
quê Cái Dầu, Định Yên, Hòa Lạc, Định An, Lai Vung, 
thuộc phần đất Lấp Vò cũ.  Và giữa dòng sông cái với 
các cù lao vùng Tân Lộc Đông, Tân Lộc Tây thuộc 
Thốt Nốt, hoặc kinh Cái Sắn vô vùng Tân Hiệp.   Vào 
mùa tháng năm nước đục, các vùng ấy là cả một vùng 
sông rạch rộng bao la.  Mùa thả lưới cá mè vinh, cá 
dảnh, cá hô, cá tra, cá vồ, cá bông lau từ miệt Biển Hồ 
trên Cao Miên tràn xuống châu thổ miền Tây Nam 
Phần là những ngày hội thả lưới thưa bắt cá trắng vào 
mùa. 

Những năm 1950, dân cư các vùng này thường sắm 
lưới rất thưa, nhứt là lưới thả ngoài sông cái thì lỗ lưới 
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có người đan cỡ một tấc là ít.  Còn trong các rạch nhỏ 
thì mặt lưới nhỏ hơn, nhưng nhỏ gì thì nhỏ mỗi lỗ căng 
ra đo được cỡ tám phân.  Ngày xưa vào mùa này dân 
ruộng ít ai sắm lưới dày vì cá nhiều và cá lớn . 

Lưới hồi đời trước người ta tự đan lấy và đan bằng 
chỉ, bằng gai nếu muốn bắt cá lớn; còn bắt cá rô người 
ta thích đan lưới bằng tơ, vừa mịn vừa bén cá.  Với 
mùa thả lưới tháng năm, dân quê đan lưới xong, rồi bắt 
viền sao cho lưới không quá dùng mà cũng không căng 
mặt quá thẳng. Vì nếu bắt lưới mà dùng quá thì khi cá 
gặp lưới cá không chịu đâm vào lưới, nhưng bắt lưới 
căng mặt quá thì mặt lưới không có tùng đủ để giữ cá 
khi cá vướng lưới.  Do vậy, theo kinh nghiệm nhiều 
mùa  người ta bắt viền trên hơi thẳng và viền dưới hơi 
dùng để cá đâm vô lưới là dính liền không vùng vẫy đi 
đâu được.  

Thường thường vào mùa này, lưới thả thường căng 
ngang sông rạch, nếu sông rạch nhỏ, chứ ít khi thả lưới 
cặp mé bờ.  Lưới sau khi bắt viền xong, dân quê bắt 
thêm phao viền trên.  Phao thường được chuốt từ thân 
gỗ xốp như cây gòn vì gòn nhẹ và làng quê miền Tây 
nơi nào cũng có trồng gòn.  Nếu không làm phao bằng 
cây gòn, người ta làm phao lưới bằng gỗ cây vông 
đồng, loại cây thường dùng làm guốc vông những năm 
thập niên 1940, 1950.  Ván cây vông cũng nhẹ như 
gòn.  Vả lại vông đồng là loại cây mọc hoang nên 
vườn tre nào ngày xưa cũng có đầy.  Về sau này, khi 
có lưới đan bằng nilon, người ta cũng chế ra phao lưới 
làm bằng nhựa nilon luôn thể.  Phao lưới được kết ở 
viền trên và cách nhau khoảng từ năm tới sáu, bảy tấc 
là vừa, vì kết xa quá lưới dễ bị chìm mà kết nhặt quá 
thì tốn nhiều phao.  Ngoài phao ra, người ta còn gắn 
vào viền trên những cây cờ bằng vải xanh vàng hình 
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cánh bướm cho xuồng ghe tàu bè thấy lưới đang thả 
mà tránh. 

Riêng viền dưới vì muốn cho khi thả lưới thì dạo 
lưới phải thẳng, nên người ta kết chì.  Giữa hai cục chì 
cách nhau cũng cỡ năm tấc là vừa.  Vì lòng sông, lòng  
rạch vào mùa này thường sâu nên dạo lưới ít nhất cũng 
phải một thước rưỡi nếu lưới thả trong các rạch nhỏ 
như rạch Mặc Cần Dưng, còn lưới thả ngoài sông cái, 
dạo lưới phải dài hơn, có khi tới hai thước tây mới đủ 
sức bắt cá hô, cá bông lau, cá vồ cờ, cá tra, cá vồ đém, 
cá leo, cá kết.  

Miệt Hòa Lạc, Định An, Định Yên, Lai Vung ngày 
nay còn giữ được cách thả lưới bắt cá bông lau trên các 
vịnh thuộc sông Hậu Giang dù cá bông lau không còn 
nhiều như cách nay hơn nửa thế kỷ.  Hồi đời xưa 
chẳng những các vùng vừa kể mà đâu đâu cũng vậy, ai 
muốn thả lưới bắt cá lớn trên sông rạch thì cứ thả.  
Ngày nay vùng Hòa Lạc phải chờ tới chuyến mới tới 
phiên mình thả lưới bắt cá bông lau.  Nhiều người phải 
chờ cả tuần hoặc mười ngày mới tới phiên mình.  Có 
người tới phiên rồi lưới lại không dính cá, phải chờ đáo 
phiên lần nữa… Thiệt là mỏi mòn trông đợi mấy chị cá 
bông lau béo ngậy này vướng lưới, chứ đâu phải dễ 
dàng gì.  Ngày nay khác ngày xưa là vậy. 

Những năm 1945, miệt Mặc Cần Dưng mùa thả 
lưới tháng 5 này cá dính thường là cá mè vinh, cá dảnh 
rất lớn với cặp trứng thè lè.  Lúc bấy giờ có con lớn 
bằng cái đĩa bàn.  Lưới thường thả vào lúc nước đứng 
ròng.  Sở dĩ vậy vì dân quê đón cá sau khi đi ăn lúc 
nước lớn, đến lúc nước đứng ròng chúng về chà thì 
người ta thả lưới nhằm bắt cá đang trên đường về chà.  
Lại có khi người ta thả lưới lúc nước đứng lớn là nhằm 
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bắt cá từ trong các đống chà ra sông kiếm ăn.  Nhưng 
khi nước lớn mạnh cũng như nước ròng mạnh thì dân 
quê cuốn lưới lên và bơi xuồng về nghỉ ngơi, đặng thất 
gì cũng nghỉ vì nước lớn hoặc ròng mà chảy xiết thì 
lưới dễ bị trôi xa và rách lưới. 

Tháng bảy, tháng tám âm lịch là ngưng thả lưới 
dưới sông vì cá đã lên đồng nhiều rồi.  Dân quê theo cá 
lên đồng mà bủa lưới cá trên đồng. Vào những tháng 
đầu mùa này, hồi xưa người ta có lưới cá rô đan bằng 
chỉ, bằng gai chứ không có lưới nilon như sau này.  
Đặc biệt là viền dưới lưới cá rô không cần phải bắt chì 
,và dạo lưới rất ngắn, cỡ tám tấc, vì cá rô ưa ăn mồi 
trên mặt nước.   Lưới cá rô đầu mùa thì dày, lỗ lưới cỡ 
2 phân rưỡi.  Đến tháng 9, tháng 10, cá rô lớn rồi thì 
lưới cá rô cũng lớn theo, mặt lưới cỡ 4 phân, 4 phân 
rưỡi.  Hồi xưa, lưới cỡ này thường bắt cá rô mề, có con 
gần bằng cườm tay, bụng đầy mỡ, béo lắm.  Vào mùa 
lúa giáng, nhất là món lúa  sóc so, có gạo mới mà nấu 
cơm ăn với cá rô lưới 4 phân, 4 phân rưỡi ướp muối sả 
ớt chiên cho vàng, ăn cơm hết nồi hồi nào không hay.   
Ngon lắm! 

Cá rô câu khác cá rô lưới ở chỗ cá rô câu thì có cá 
nhỏ, cá lớn lộn xộn; nhưng cá rô lưới thì cá dính một 
cỡ với nhau đều rang, hổng có con lớn con nhỏ như cá 
rô câu.  Người nhà quê nói cá rô lưới là cá lựa là vậy. 

Hồi đời trước giăng lưới cá rô là giăng nền nằm, cố 
định một luồng, chứ ít khi dời luồng mới như sau này.  
Dân quê bủa lưới theo các giồng ranh lúa mùa, khi 
mùa nước ngập sâu cá vô cạn kiếm mồi là dính lưới.  
Bủa lưới xong, người ta nằm sấp xuống mũi xuồng, tay 
trái nắm viền lưới, tay mặt quạt quạt nước cho dạo lưới 
thẳng và chìm xuống gần sát mặt đất.  Chốc chốc, dân 

bắt cá từ trong các đống chà ra sông kiếm ăn.  Nhưng 
khi nước lớn mạnh cũng như nước ròng mạnh thì dân 
quê cuốn lưới lên và bơi xuồng về nghỉ ngơi, đặng thất 
gì cũng nghỉ vì nước lớn hoặc ròng mà chảy xiết thì 
lưới dễ bị trôi xa và rách lưới. 

Tháng bảy, tháng tám âm lịch là ngưng thả lưới 
dưới sông vì cá đã lên đồng nhiều rồi.  Dân quê theo cá 
lên đồng mà bủa lưới cá trên đồng. Vào những tháng 
đầu mùa này, hồi xưa người ta có lưới cá rô đan bằng 
chỉ, bằng gai chứ không có lưới nilon như sau này.  
Đặc biệt là viền dưới lưới cá rô không cần phải bắt chì 
,và dạo lưới rất ngắn, cỡ tám tấc, vì cá rô ưa ăn mồi 
trên mặt nước.   Lưới cá rô đầu mùa thì dày, lỗ lưới cỡ 
2 phân rưỡi.  Đến tháng 9, tháng 10, cá rô lớn rồi thì 
lưới cá rô cũng lớn theo, mặt lưới cỡ 4 phân, 4 phân 
rưỡi.  Hồi xưa, lưới cỡ này thường bắt cá rô mề, có con 
gần bằng cườm tay, bụng đầy mỡ, béo lắm.  Vào mùa 
lúa giáng, nhất là món lúa  sóc so, có gạo mới mà nấu 
cơm ăn với cá rô lưới 4 phân, 4 phân rưỡi ướp muối sả 
ớt chiên cho vàng, ăn cơm hết nồi hồi nào không hay.   
Ngon lắm! 

Cá rô câu khác cá rô lưới ở chỗ cá rô câu thì có cá 
nhỏ, cá lớn lộn xộn; nhưng cá rô lưới thì cá dính một 
cỡ với nhau đều rang, hổng có con lớn con nhỏ như cá 
rô câu.  Người nhà quê nói cá rô lưới là cá lựa là vậy. 

Hồi đời trước giăng lưới cá rô là giăng nền nằm, cố 
định một luồng, chứ ít khi dời luồng mới như sau này.  
Dân quê bủa lưới theo các giồng ranh lúa mùa, khi 
mùa nước ngập sâu cá vô cạn kiếm mồi là dính lưới.  
Bủa lưới xong, người ta nằm sấp xuống mũi xuồng, tay 
trái nắm viền lưới, tay mặt quạt quạt nước cho dạo lưới 
thẳng và chìm xuống gần sát mặt đất.  Chốc chốc, dân 
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giăng lưới ngoái lên bốc một nắm lúa ngâm rải dọc 
theo luồng lưới dưới lườn xuồng làm mồi nhử cho cá 
bu lại ăn rồi dính lưới.  Ngày xưa cá rô mê mùi lúa 
ngâm lâu ngày. 

Sau này, thập niên 1970, 1980, dân giăng lưới cá rô 
không dùng lúa ngâm làm mồi nữa, mà dùng xác mắm 
cá linh trộn với cám rang và bùn non làm mồi.  Và họ 
cũng không cần phải nằm sát mũi xuồng dằn lưới như 
xưa nữa.  Cách bủa lưới sau này là vừa ngồi ngay mũi 
xuồng, một chưn xếp bằng trên xuồng, một chưn kia 
cho xuống nước nhằm đẩy vào cỏ cho  mũi xuồng đi 
tới.  Họ bủa lưới tới đâu, tiện tay lấy chút xác mắm cá 
linh trộn với cám rang và chút bùn non rải tới đó làm 
mồi. 

Sau khi bủa xong hết lưới trên xuồng, họ mới bắt 
đầu quay trở lại và nằm sấp nơi mũi xuồng mà dằn lưới 
như ngày trước.  Dằn lưới cách này, khi họ bắt đầu trở 
lại dằn lưới và rải mồi một lần nữa, cho tới khi giáp hết 
các luồng lưới vừa bủa xong, chẳng khác nào họ thăm 
được một giác lưới rồi. 

Lợi là lợi chỗ đó vì cá rô thì ưa ăn mồi xổi, nên dân 
ruộng biết cá thích ăn mồi bất kể chết nên dụ cá dính 
lưới bằng cách vừa bủa lưới vừa rải mồi. Nhưng giăng 
lưới cách này có cái hại là cá dính qua một bận là hết 
cá, nên dân giăng lưới phải dời luồng đi chỗ khác, nếu 
làm biếng không dời lưới thì cá không còn dính bao 
nhiêu vì cá có bao nhiêu dính hết lúc mới bỏ mồi rồi. 

Vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch cũng là mùa 
giăng lưới cá linh.  Lưới cá linh hồi đời trước vì đan 
bằng chỉ, bằng gai nên lưới không bén như mấy năm 
sau này đan bằng nilon sơi nhỏ và mềm.  Lưới cá linh 

giăng lưới ngoái lên bốc một nắm lúa ngâm rải dọc 
theo luồng lưới dưới lườn xuồng làm mồi nhử cho cá 
bu lại ăn rồi dính lưới.  Ngày xưa cá rô mê mùi lúa 
ngâm lâu ngày. 

Sau này, thập niên 1970, 1980, dân giăng lưới cá rô 
không dùng lúa ngâm làm mồi nữa, mà dùng xác mắm 
cá linh trộn với cám rang và bùn non làm mồi.  Và họ 
cũng không cần phải nằm sát mũi xuồng dằn lưới như 
xưa nữa.  Cách bủa lưới sau này là vừa ngồi ngay mũi 
xuồng, một chưn xếp bằng trên xuồng, một chưn kia 
cho xuống nước nhằm đẩy vào cỏ cho  mũi xuồng đi 
tới.  Họ bủa lưới tới đâu, tiện tay lấy chút xác mắm cá 
linh trộn với cám rang và chút bùn non rải tới đó làm 
mồi. 

Sau khi bủa xong hết lưới trên xuồng, họ mới bắt 
đầu quay trở lại và nằm sấp nơi mũi xuồng mà dằn lưới 
như ngày trước.  Dằn lưới cách này, khi họ bắt đầu trở 
lại dằn lưới và rải mồi một lần nữa, cho tới khi giáp hết 
các luồng lưới vừa bủa xong, chẳng khác nào họ thăm 
được một giác lưới rồi. 

Lợi là lợi chỗ đó vì cá rô thì ưa ăn mồi xổi, nên dân 
ruộng biết cá thích ăn mồi bất kể chết nên dụ cá dính 
lưới bằng cách vừa bủa lưới vừa rải mồi. Nhưng giăng 
lưới cách này có cái hại là cá dính qua một bận là hết 
cá, nên dân giăng lưới phải dời luồng đi chỗ khác, nếu 
làm biếng không dời lưới thì cá không còn dính bao 
nhiêu vì cá có bao nhiêu dính hết lúc mới bỏ mồi rồi. 

Vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch cũng là mùa 
giăng lưới cá linh.  Lưới cá linh hồi đời trước vì đan 
bằng chỉ, bằng gai nên lưới không bén như mấy năm 
sau này đan bằng nilon sơi nhỏ và mềm.  Lưới cá linh 
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dày cỡ một phân vào đầu mùa; đến gần cuối mùa, nhứt 
là lúc cá bắt đầu ra sông vào con nước kém mùng 10 
tháng 10 âm lịch thì lưới phải thưa hơn nhưng không 
lớn quá hai phân; trung bình lỗ lưới một phân rưởi là 
bắt cá linh lớn lúc cá ra sông là vừa. 

 

Giăng lưới cá rô, tháng 9, cánh đồng Tân Bình  

(Lấp Vò) 

Nhớ mấy năm 1980, vào mùa này tôi bủa chừng 
năm trăm thước lưới cá linh.  Từ lúc hừng đông khi 
chùa vừa công phu hiệp nhứt, tới lúc trời còn tờ mờ 
sáng là bủa xong lưới, thì tới chiều về, cá linh dính đầy 
vài ba khoang xuồng.  Có năm tôi giăng lưới lắt nhắt 
mà ở nhà ủ cả chục khạp mắm cá linh để nấu nước 
mắm, mỗi khạp da bò ủ được một giạ rưỡi cá tươi, ăn 
không hết.  Rồi lại tới mùa, giăng tiếp, nước mắm cá 
linh còn lại kêu cho bà con nghèo trong xóm lấy về ăn 
lấy thảo; vui lắm. 

Mấy nơi bủa lưới cá linh ăn tiền nhứt là trên cánh 
đồng nước bao la nơi miếng đất nào gần ngọn mương 
là cá linh nhiều.  Thêm nữa, giữa cánh đồng nhiều rong 
đuôi chồn, mã đề dày bịt mà có một cái láng trống nằm 
ngay giữa đất, bủa lưới ngay láng trống này thì chắc 

dày cỡ một phân vào đầu mùa; đến gần cuối mùa, nhứt 
là lúc cá bắt đầu ra sông vào con nước kém mùng 10 
tháng 10 âm lịch thì lưới phải thưa hơn nhưng không 
lớn quá hai phân; trung bình lỗ lưới một phân rưởi là 
bắt cá linh lớn lúc cá ra sông là vừa. 

 

Giăng lưới cá rô, tháng 9, cánh đồng Tân Bình  

(Lấp Vò) 

Nhớ mấy năm 1980, vào mùa này tôi bủa chừng 
năm trăm thước lưới cá linh.  Từ lúc hừng đông khi 
chùa vừa công phu hiệp nhứt, tới lúc trời còn tờ mờ 
sáng là bủa xong lưới, thì tới chiều về, cá linh dính đầy 
vài ba khoang xuồng.  Có năm tôi giăng lưới lắt nhắt 
mà ở nhà ủ cả chục khạp mắm cá linh để nấu nước 
mắm, mỗi khạp da bò ủ được một giạ rưỡi cá tươi, ăn 
không hết.  Rồi lại tới mùa, giăng tiếp, nước mắm cá 
linh còn lại kêu cho bà con nghèo trong xóm lấy về ăn 
lấy thảo; vui lắm. 

Mấy nơi bủa lưới cá linh ăn tiền nhứt là trên cánh 
đồng nước bao la nơi miếng đất nào gần ngọn mương 
là cá linh nhiều.  Thêm nữa, giữa cánh đồng nhiều rong 
đuôi chồn, mã đề dày bịt mà có một cái láng trống nằm 
ngay giữa đất, bủa lưới ngay láng trống này thì chắc 
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chắn lưới vừa bủa xong vài chục phút là cá linh sẽ dính 
guộn viền.  Hoặc những miếng ruộng nào mà nhạn đất 
cứ bay vần vần trên bầu trời hoài không chịu bay đi 
nơi khác, thì đây là dấu hiệu cá linh đang bơi lôi trong 
rong, trong cỏ nhiều lắm; nếu chịu để ý các bầy nhạn 
và bủa lưới cá linh vào những chỗ đó thì cá linh dính 
lưới nhiều lắm.  

 

Giăng lưới cá linh tháng 9 trên cánh đồng Rạch Trầu. 

Nói cá linh trên đồng nhiều vô số kể nhưng không 
phải lúc nào cá cũng dễ dính lưới.  Một ngày, thường 
thường, cá chỉ dính nhiếu nhất vào hai giác: buổi sáng 
khi mặt trời chưa mọc và buổi chiều khi mặt trời sắp 
lặn. Do vậy, muốn giăng lưới cá linh phải chuẩn bị đi 
cho thật sớm sao cho trời vừa hừng sáng là bủa xong 
hết các tay lưới mà mình mang theo.  Buổi chiều nán ở 
lại chờ cho tới trời gần sụp tối mới cuốn lưới.  Giác 
chiều này cá linh dính không cách gì gỡ cho xuể, phải 
cuốn lưới mang về nhà và cả nhà xúm nhau tiếp giũ 
lưới cho cá linh văng ra, có khi tới tối mịt mới xong. 
Nhiều lúc giăng lưới cá linh rất cực như vậy nhưng vui 
lắm. 

chắn lưới vừa bủa xong vài chục phút là cá linh sẽ dính 
guộn viền.  Hoặc những miếng ruộng nào mà nhạn đất 
cứ bay vần vần trên bầu trời hoài không chịu bay đi 
nơi khác, thì đây là dấu hiệu cá linh đang bơi lôi trong 
rong, trong cỏ nhiều lắm; nếu chịu để ý các bầy nhạn 
và bủa lưới cá linh vào những chỗ đó thì cá linh dính 
lưới nhiều lắm.  

 

Giăng lưới cá linh tháng 9 trên cánh đồng Rạch Trầu. 

Nói cá linh trên đồng nhiều vô số kể nhưng không 
phải lúc nào cá cũng dễ dính lưới.  Một ngày, thường 
thường, cá chỉ dính nhiếu nhất vào hai giác: buổi sáng 
khi mặt trời chưa mọc và buổi chiều khi mặt trời sắp 
lặn. Do vậy, muốn giăng lưới cá linh phải chuẩn bị đi 
cho thật sớm sao cho trời vừa hừng sáng là bủa xong 
hết các tay lưới mà mình mang theo.  Buổi chiều nán ở 
lại chờ cho tới trời gần sụp tối mới cuốn lưới.  Giác 
chiều này cá linh dính không cách gì gỡ cho xuể, phải 
cuốn lưới mang về nhà và cả nhà xúm nhau tiếp giũ 
lưới cho cá linh văng ra, có khi tới tối mịt mới xong. 
Nhiều lúc giăng lưới cá linh rất cực như vậy nhưng vui 
lắm. 
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Còn giác trưa, trời nắng gắt, cá linh dính lai rai vì 
chúng trốn trong rong, ít đi kiếm ăn. Khi trời đang 
nắng mà bỗng đổ cơn mưa bất chợt thì cá linh ở đâu là 
cứ ở đó, không di chuyển cho dù đang mùa cá ra sông 
tháng 10, tháng 11 âm lịch.  Gặp mấy trường hợp này, 
chúng tôi cuốn lưới, chống xuồng về nghỉ ngơi cho 
khỏe, vì cá có dính đâu mà ngồi chờ. 

Lưới cá trắng, còn gọi là lưới thưa,  là loại lưới 
nhằm giăng bắt các loại cá mè vinh, cá dảnh, cá thác 
lác trên những cánh đồng ngập lụt tháng 8, tháng 9, 
tháng 10 âm lịch.  Mặt lưới có kích thước từ năm phân 
tới bảy, tám phân tùy theo cá đầu mùa hay cá cuối 
mùa, nhưng không thưa quá như lưới thả dưới sông lúc 
tháng tư, tháng năm mưa già, nước đục.  

Thường thường dân giăng lưới cá trắng vào mùa 
này là dân biết hưởng nhàn, bởi lưới cá trắng là loại 
lưới nằm chờ thời chứ không như lưới cá rô, cá linh là 
loại lưới bủa xong cá dính liền.  Các đặc tính của cá 
mè vinh, cá dảnh là chúng sống trong rong cỏ, nơi nào 
có rong đuôi chồn, mã đề nhiều là chúng ưa ở trong 
mấy vạt đất đó, vì mấy thứ này cũng là thức ăn nuôi 
chúng mập mạp và mau lớn.  Nhưng ở trong rong hoài 
cũng chán. Mấy loài cá này cũng thích lội nghêu ngao 
từ lung vũng này qua lung vũng khác chơi cho vui.  
Biết đặc tính như vậy, nên dân giăng lưới mới lựa 
những đám rong đuôi chồn và mã đề mà dọn các luồng 
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lúa lưa thưa như đi chơi, đi dạo vậy. 

Còn giác trưa, trời nắng gắt, cá linh dính lai rai vì 
chúng trốn trong rong, ít đi kiếm ăn. Khi trời đang 
nắng mà bỗng đổ cơn mưa bất chợt thì cá linh ở đâu là 
cứ ở đó, không di chuyển cho dù đang mùa cá ra sông 
tháng 10, tháng 11 âm lịch.  Gặp mấy trường hợp này, 
chúng tôi cuốn lưới, chống xuồng về nghỉ ngơi cho 
khỏe, vì cá có dính đâu mà ngồi chờ. 

Lưới cá trắng, còn gọi là lưới thưa,  là loại lưới 
nhằm giăng bắt các loại cá mè vinh, cá dảnh, cá thác 
lác trên những cánh đồng ngập lụt tháng 8, tháng 9, 
tháng 10 âm lịch.  Mặt lưới có kích thước từ năm phân 
tới bảy, tám phân tùy theo cá đầu mùa hay cá cuối 
mùa, nhưng không thưa quá như lưới thả dưới sông lúc 
tháng tư, tháng năm mưa già, nước đục.  

Thường thường dân giăng lưới cá trắng vào mùa 
này là dân biết hưởng nhàn, bởi lưới cá trắng là loại 
lưới nằm chờ thời chứ không như lưới cá rô, cá linh là 
loại lưới bủa xong cá dính liền.  Các đặc tính của cá 
mè vinh, cá dảnh là chúng sống trong rong cỏ, nơi nào 
có rong đuôi chồn, mã đề nhiều là chúng ưa ở trong 
mấy vạt đất đó, vì mấy thứ này cũng là thức ăn nuôi 
chúng mập mạp và mau lớn.  Nhưng ở trong rong hoài 
cũng chán. Mấy loài cá này cũng thích lội nghêu ngao 
từ lung vũng này qua lung vũng khác chơi cho vui.  
Biết đặc tính như vậy, nên dân giăng lưới mới lựa 
những đám rong đuôi chồn và mã đề mà dọn các luồng 
lưới cá trắng dài hun hút băng qua nhiều vạt đất tùy 
theo lưới trên xuồng nhiều hay ít. Dọn luồng như vậy 
giống như dọn luồng câu mồi cua, miễn  làm sao cho 
luồng lưới nước chảy êm êm, nhè nhẹ mà hấp dẫn cá 
bơi qua bơi lại từ những chỗ rong mọc dày bịt qua chỗ 
lúa lưa thưa như đi chơi, đi dạo vậy. 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  157 Lương Thư Trung   ●  157 

 

  

Ngày xưa, và mãi sau này giăng lưới cá trắng 
không cần bỏ mồi như lưới cá rô vì giăng cá trắng thật 
ra là mình đón đường cá đi chứ không phải mình dụ cá 
về với mình.  Tuy vậy, đôi khi người ta cũng rải hột 
gòn, lúa ngâm theo luồng lưới, nhưng hiếm lắm. Và 
nếu có chút mồi lai rai như vậy thì cũng chỉ kích thích 
tâm lý, niềm hy vọng chờ thời thôi, chứ chẳng hữu 
hiệu gì cho lắm. 

Dọn luồng xong, có khi lưới nhiều phải dọn vài 
ngày mới xong, rồi bủa lưới.  Dân không chuyên môn 
thì ngồi trước mũi xuồng bủa lưới; dân chuyên nghiệp 
thì vừa đứng chống xuồng, vừa bủa lưới, xuồng lướt 
tới thoăn thoắt mà lưới cứ xả ra đều đều, không bị rối, 
đúng là nhà nghề.  Bủa lưới xong là tới màn dằn lưới 
như cách dằn lưới cá rô.  Nghĩa là mình nằm sấp xuống 
mũi xuồng, một tay lần viền lưới đưa chiếc xuồng đi 
tới, một tay quạt quạt nước cho dạo lưới chạy theo sức 
nước cuốn do tay mình quạt mà căng dạo lưới thẳng 
gần sát mặt đất. 

Xong đâu đấy, vài ba xuồng lưới tìm một gốc cây 
lớn giữa đồng hoặc đám điên điển, hay rặng trâm bầu 
bên bờ kinh, hoặc  thềm đìa mà đậu xuồng và căng cà 
rèm lên che nắng che mưa, rồi lo nấu cơm, móc 
hầu mấy con cá mè vinh vừa dính lưới khi mình dằn 
lưới, bỏ vô nồi cơm hấp cho cá chín và cùng nhau ăn 
cơm cho vui.  Cá tươi mà hấp cơm thì ngọt thịt lắm.  
Giữa cánh đồng nước mênh mông, hai ba người cùng 
giăng lưới với nhau có đủ chuyện để kể cho nhau nghe 
về mùa màng, về mấy đêm trước giăng lưới vạt đất 
nào, chỗ nào bị ma đè, chỗ nào dính cá mè vinh cườm 
và chỗ nào bị cua kẹp… Tức là đủ thứ chuyện trên trời 
dưới nước mà chân tình chia sẻ những kinh nghiệm 
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trong nghề bắt cá tôm thời lúa mùa giăng mắc khắp các 
cánh đồng nước lụt. 

Cơm nước xong, khoảng chừng 10 giờ đêm là mấy 
anh em rủ nhau thăm lưới giác nhứt. Thăm lưới bắt đầu 
như lúc dằn lưới. Người ta nằm sấp trước mũi xuồng, 
một tay nắm viền lưới phăng xuồng đi tới, tay mặt quạt 
quạt nước cho dạo lưới căng ra trở lại như lúc ban 
chiều. Trường hợp dính cá, cách xa chừng năm ba 
thước là dân giăng lưới nhà nghề biết liền với các dấu 
hiệu như viền lưới bị liệt xuống nước hoặc có sức cá 
vùng vẫy nên dạo lưới bị giựt giựt. Gặp những con cá 
vừa phải, người ta cầm chắc con cá và gỡ xuôi theo lổ 
lưới; trường hợp con cá mè vinh cườm khá lớn, dân 
giăng lưới chuyên nghiệp thò tay lấy cái vợt múc con 
cá vô vợt và gỡ ngược con cá, tức là chỉ gỡ hai cái 
mang khỏi lỗ lưới thôi, vì mình cá không chui lọt qua 
lỗ lưới được. Nếu không có mang theo vợt thì phải 
cầm con cá cho chắc ăn, nếu không cá lớn sẽ vùng 
mạnh và vuột khỏi tay như chơi. Cũng có nhiều trường 
hợp gặp cá lớn như vậy, khi mình lần viền lưới gần tới 
nó, chưa kịp cầm tới mình cá thì nó lại giật mạnh một 
cái là không còn thấy tăm hơi cá đâu nữa, vừa chắt 
lưỡi hít hà vừa tức mình sao bàn tay chậm chạp quá 
mạng, để cá sẩy.  Do vậy, dân quê hay nói “cá sẩy là cá 
lớn”, nghe rất có lý. 

Thăm lưới xong, chống xuồng về lại chỗ đậu 
xuồng cũ rồi chờ bạn mình về hỏi thăm nhau cá dính 
khá hông, uống thêm một tuần trà, rồi đi ngủ, chờ chùa 
công phu hiệp nhứt rủ nhau thức dậy cuốn lưới và 
chống xuồng về.  Trên đồng nước mênh mông, họ ỳ hú 
nhau inh ỏi và hỏi thăm nhau đêm qua đứa nào dính cá 
nhiều, cá ít, nghe rất thân tình và chơn chất lắm. 
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Hồi xưa, thập niên 1940, 1950 cá nhiều nên ai cũng 
được cá đầy nhóc xuồng, toàn là cá lớn. Sau này, 
những năm nào nước ngập sâu, đường sá, vườn tược 
ngập lút hết, cá trên Cao Miên theo nước tràn xuống, 
giăng lưới cá trắng biết mê.  Mấy năm 1960, 1963, là 
những mùa nước lụt lội rất lớn, dù lúa mùa còn ít so 
với trước kia hoặc mùa nước lụt vào năm 1978 dù làm 
lúa thần nông, nhưng cá trắng nhiều vô số kể. Nhứt là 
năm 1978, nhiều nhà thiếu gạo, nhưng nhờ lưới cá 
trắng dính nhiều nên nhiều nhà nấu cháo bỏ cá mè 
vinh, cá dảnh vô nồi cháo cho nhiều mà ăn cá cho đỡ 
đói.  Ngày nay, vì các làng quê vùng Mặc Cần Dưng, 
Chợ Mới, Mỹ Luông, Lấp Vò và nhiều vùng khác, làm 
lúa ba mùa nên phải đắp bờ ven chung quanh các cánh 
đồng để chận không cho nước ngập lúa, làm cho cá 
không lên đồng được.  Mùa giăng lưới cá trắng giờ chỉ 
còn trong hoài niệm của những người nhà quê già…  

Những năm 1948, 1949 miệt Mặc Cần Dưng và các 
vùng phụ cận, dân quê còn có một loại lưới phất vào 
khoảng tháng chạp, tháng giêng lúc cá xuống sông hết 
rồi, nhằm bắt cá rô ụp móng theo mấy gốc cây gáo, cây 
bảy thưa, cây bần.  Lưới đan bằng tơ rất bén cá, có 
kích thước ngang khoảng hơn một thước, dài chừng 
hai thước, không bắt viền như các loại lưới vừa kể, mà 
chiều ngang manh lưới được buộc vào một ngọn trúc 
dài chừng ba thước, ba bề kia thả ra như lá cờ, nên dân 
quê gọi là lưới phất hay lưới cờ. 

Thường thường vào lúc nước nhửng ròng, người ta 
bắt đầu đi phất lưới này. Ngồi trên xuồng buộc vào bụi 
sậy bên gốc gáo, một tay cầm cái cán lưới và trải mặt 
lưới cho xuôi theo chiều nước chảy.  Cá rô trú ẩn trong 
gốc, trong chà lâu lâu vọt lên mặt nước ụp móng và 
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chúng ụp móng ngay tay lưới đang trải dài trên mặt 
nước và hai cái mang của chúng có gai bén nên dính 
lưới không sao vùng vẫy cho sứt ra được, chỉ cần cầm 
cán lưới giơ cao lên xuồng và gỡ cá.  Có khi dính hai 
ba con một lượt vì cá rô ở theo bầy và thường lên ngớp 
một lượt nên chúng dính mà các bạn ở dưới nước 
không hay biết gì.  Hết gốc gáo này tới gốc gáo khác, 
cứ phất lưới như vậy suốt ngày là cá rô mề dính nhiều 
lắm, ăn không hết.  Thấy cá dính bắt ham, nên mùa này 
bắt cá rô bằng lưới cờ cũng là một trong nhiều thú vui 
ở nhà quê vào những năm xa xưa ấy. 

Có lần tôi kể về người bạn nghèo cùng giăng câu, 
giăng lưới với tôi những ngày xa xưa.  Nay anh đã ra 
người thiên cổ, tôi xin ghi lại  vài câu thơ cũ lâu rồi 
như một chút lòng của người giăng lưới già nhớ bạn 
nghèo cùng giăng lưới ngày nào: 

Văng vẳng xa đưa tiếng trích rừng, 

Kìa bầy nhạn đất gọi tưng bừng 

Chim ơi, đâu nữa mùa đẻ trứng, 

Những luống cày sâu, nước ngập đồng. 

Bạn ơi, bạn có còn giăng lưới, 

Chiếc xuồng câu, cũ mục rong rêu 

Cá ơi, cá có còn ụp móng, 

Mang đến niềm vui một kiếp nghèo ! 

Điên điển vàng bông, trời cũng vàng 

Bạn tôi áo rách lòng không than 

Bông ơi, cho dẫu bông đồng nội, 

Làm đẹp đất trời, bông điểm trang. 

Xa quê giờ đã mấy mùa mưa 

Lòng vẫn man man nhớ chốn xưa 

Nhớ bạn lưới câu từ dạo ấy, 

Chiếc xuồng, con cá, một bài thơ …” 
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Mùa giăng lưới, cũng như giăng câu, ngày xưa là 
những công việc phụ nhưng vui.  Cá tôm lúc bấy giờ 
nhiều lắm, thấy dính cá ai cũng ham.  Tuy vậy, nếu ai 
làm chơi thì có ăn, bằng chí thú làm nghề này hoài thì 
cực và không dư dả gì nhiều.  Do vậy mà người xưa 
mới nói “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” cũng có 
cái lý của nghề hạ bạc... 
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Mùa Cá Dại, Chất Chà 
 
 

Vào tháng 11 âm lịch, các năm 1948, 49 và các 
năm đầu thập niên 50, hầu như khắp các vùng sông 
rạch miệt tổng Định Thành thuộc tỉnh Long Xuyên và 
các vùng phụ cận miệt Thất Sơn, Châu Đốc, đâu đâu 
cá cũng nổi đầu, lội lêu bêu trên mặt nước như nhởn 
nhơ chơi giữa cõi đời nhiều sông nước này. 

Ngày xưa các kinh rạch nhỏ rút nước phèn không 
nhiều.  Cả một làng lớn như làng Bình Hòa (Mặc Cần 
Dưng), từ ngoài chợ chạy dài vô tới ranh làng trong 
cua Vàm Nha, chỗ chùa Kỳ Viên, phía lộ xe lôi chạy, 
mà chỉ có các mương chánh như mương Hội Đồng, 
mương Khai (chỗ nhà ông Nguyễn Tấn Đời), mương 
thánh thất Cao Đài, mương ông Xã Phú, mương ông 
Xã Cương, mương ông Nhà Lầu, và mương Vàm Nha. 
Phía bên kia sông giáp với cánh đồng xã Hòa Bình, 
Bình Thủy, nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ có mương 
chỗ cua chùa Tân An Tự ăn thông lên kinh Ông Quít 
trên Năng Gù là tương đối nước chảy mạnh, còn những 
con mương còn lại phía bờ sông bên kia đều là những 
mương nhỏ như mương ông Hai Huấn, do ở nhà tự lực 
đào, nên không thông thương lắm. Do vậy mà nước cỏ, 
nước phèn chứa trên cả cánh đồng lớn không thoát 
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nhanh được, làm cá tôm bị cay mắt và chúng cùng 
nhau nổi lờ đờ trên mặt nước, nên dân quê mới gọi là 
cá dại hoặc cá dậy là vậy. 

Vào mùa cá dại, cá nổi bèo nước, vui lắm.  Dọc 
theo các mé sông, kinh rạch, hầm hố chỗ nào cá tôm 
cũng ngúc ngắc lội đưa ngạnh, đưa râu.  Từ cá chốt, cá 
nhái, cá rằm, cá mè vinh, cá dảnh tới cá chạch, cá éc, 
cá rô biển, cá trèn, cá nóc, đủ thứ phơi mình trong 
nước cỏ đỏ ngầu. Vào mùa này, bắt cá dễ lắm, bắt cách 
nào cũng được, không cần gì phải chuyên nghiệp, 
nhưng thông dụng nhất có lẽ là đâm cá bằng chỉa làm 
bằng kèo dù hoặc căm xe đạp.  Loại chỉa này, dân quê 
gọi là “chỉa sà di”, thường thường từ ba đến năm mũi.  
Khi nước ròng sát và nắng lên cao là cá càng nổi dữ.  
Dân ruộng cứ cầm chỉa đi dọc theo bờ sông, mé rạch 
có những bầy cá đang nổi mà lựa cá để đâm.  Người 
nào muốn làm khô cá nhái cứ đâm rặt cá nhái; người 
nào gặp cá gì cũng ham, thì lựa cá nào lớn nhứt trong 
bầy cá nổi mà đâm.  Có khi đi lòng vòng chừng nửa 
buổi là một xâu cá đầy, có cả cá lóc, tôm và nhiều nhứt 
vẫn là cá rô biển, cá nhái. 

Ngoài việc đâm cá bằng chỉa, có người còn hớt cá 
bằng vợt.  Vợt đan bằng chỉ, tra vô cái cán dài rồi ngồi 
ngay mũi xuồng và dùng cán vợt làm cây giầm bơi tới, 
gặp cá là trở cán vợt và hạ vợt xuống nước mà xúc cá.  
Xúc cá bằng vợt thường thường đi vào ban đêm, vì cá 
gặp ánh đèn là chúng bị ánh sáng làm chóa mắt nên ít 
chịu bơi lội đi đâu. 

Còn một cách bắt cá khác vào mùa cá dại này là 
kéo heo, cũng vào ban đêm.  Heo là hình thức kéo cá 
bằng tay đăng dày, trải theo chiều ngang trên chiếc 
xuồng.  Hai bên miếng đăng này người ta làm hai 
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miếng vách cao lên chừng ba bốn tấc, cũng bằng rẻ 
đăng bện lại, nhằm ngăn cho cá khi vào đăng không 
nhảy trở lại xuống nước được.  Phía trước đầu đăng 
phần nằm dưới nước, người ta dùng nguyên cây tre 
suôn và không lớn lắm như tre bông, tre mỡ chẳng hạn, 
hoặc chỉ dùng hai nẹp tre mà nẹp đầu đăng chắc chắn 
nhằm đầu đăng không bị vướng cỏ.  Rồi chờ khi nước 
ròng, người ta mới bơi vô các ngọn mương mà bắt đầu 
kéo heo ra tới ngoài vàm. 

Việc kéo heo theo cách thức này phải cần tới hai 
người.  Người ta lội xuống nước, và mỗi người nắm 
một đầu, cứ đi tới trong khi tay giữ cho đầu đăng dưới 
nước chìm khuất chừng năm ba tấc.  Cá ban đêm cũng 
nổi trên mặt nước như ban ngày, khi thấy cá vô heo 
nhiều, người ta tìm bãi nào êm, có chút cỏ càng tốt, hai 
người mới hè nhau ủi cái heo vào bờ và nâng đầu đăng 
chìm dưới nước lên thật nhanh cho cá đừng chạy kịp 
và nâng cái heo lên cao cho cá trút xuống hết trong 
xuồng, rồi giũ cỏ trong xuồng bỏ ra và đi kéo heo tiếp, 
cho tới khi ra tới vàm mương, vàm rạch. M ỗi đêm như 
vậy tùy theo nước rong, nước kém mà cá kéo heo 
nhiều hoặc ít.  Thường thường, nước kém là kéo heo 
khá lắm.  Cá kéo heo nhiều nhất là cá nhái.  Do vậy, 
mùa này cũng là mùa làm khô cá nhái. 

Ngoài cách kéo heo bắt cá, vào mùa cá dại, dân quê 
còn có cách đi đâm tôm dọc theo hai bên mé lộ đá.   
Vào những năm 1948, 49 hai bên bờ mương con 
đường lộ đá nối liền Tri Tôn – Long Xuyên tôm nổi 
râu cặp theo mé lộ nhiều lắm.  Người ta có thể thò tay 
xuống nước bắt tôm cũng được, nhưng đa phần là đâm 
tôm bằng chỉa một hoặc chỉa sà di như đâm cá dại vậy. 
Vào những năm này dân quê ở đây đặt lọp đường ven, 
bửng ngang sông hoặc chài tôm nên tôm nhiều lắm; 
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râu cặp theo mé lộ nhiều lắm.  Người ta có thể thò tay 
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nhiều người mua tôm về rồi ví đăng rộng ngay trước 
sân và bắt chảo đụn lên rang muối và chở lên Sài Gòn 
bán, thường thường bán lỗ vì không chuyên nghiệp 
như lái buôn tôm cá rành nghề. 

Vào mùa cá dại, dân quê còn xúc cá chạch bằng 
xuồng vào lúc nước ròng.  Một người ngồi sau lái, bơi 
xuồng ngược nước, và một người ngồi trước mũi 
xuồng, cầm cái rổ cỡ vừa tay xúc những về lục bình 
trong các ngọn mương trôi ra.  Khi về lục bình nằm 
gọn trong rổ thì một tay nâng cái rổ, một tay giũ giũ 
lục bình bỏ ra ngoài, vậy mà rổ nào cũng có vài ba con 
cá chạch cơm, cá chạch bông bự lắm.  Xúc cá chạch 
cách này chỉ xúc vào lúc nước ròng thôi, nước lớn 
không có cá chạch bám trong rễ lục bình vì đây là cá 
trên đồng xuống chứ không phải cá dưới sông lên. 

Vào mùa này, dân quê cũng ưa ngồi tum đâm cá 
bông, cá rô biển, dù việc cất tum và ngồi tum đâm cá 
bông bằng chỉa sào búp bắt đầu từ khi có nước cỏ 
trong vắt vào tháng 9 âm lịch.  Nay người ta vẫn tiếp 
tục ngồi rình cá bông gấm như vậy vì mấy loại cá này 
không bị mờ mắt như các loài cá trắng cay mắt nổi bèo 
mặt nước. 

Trong mùa cá nổi này, những miệng đáy, miệng vó 
cất được xuống rầm rộ chờ cá vô đáy, vô vó.  Nhưng 
được mùa nhất vẫn là vó gạt căng ngang sông với hai 
giàn gác cao hai bên khỏi mặt nước để hai người cầm 
cây tre dài đặt ngang lên trên hai giàn gác này mà gạt 
vó dồn cá về cái túi ở cuối cái vó xuống phía dưới 
nước.  Mỗi lần gạt vó như vậy cá nhảy lung tung và 
nhiều nhất là cá bông, cá trắng và đặc biệt là cá linh 
chiếm đa số.  Mỗi ngày vào những năm làm lúa mùa, 
vào mùa vó gạt này, người ta tính cá mấy chục giạ mỗi 
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nhiều nhất là cá bông, cá trắng và đặc biệt là cá linh 
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ngày chứ không tính ký lô hay cân lượng gì. Và lúc 
bấy giờ người ta bán cá linh cũng bán bằng thùng, 
bằng giạ.  Nhưng có lẽ món cá heo là nhiều người 
thích mua về kho tiêu, ngon lắm, vì cá heo béo lắm; và 
người ta bán cá heo cũng bán nhắm, bán mớ chứ hổng 
ai cân lường lắt nhắt gì . Đúng là thời cá tôm đầy sông 
rạch, ai cũng rộng rãi, tốt bụng. 

Mùa cá dại, cũng là sắp hết mùa cá trên đồng. Dân 
quê có cá ăn ngày ấy bắt đầu lo bắt cá tháng chạp, 
tháng giêng bằng cách chất chà và dỡ chà. Vào tháng 
8, tháng 9, người ta chuẩn bị chà.  Miệt Mặc Cần Dưng 
và các làng quê lân cận dường như nhà nào cũng có 
trồng cây me nước, nên dân cư ở đây thường chất chà 
bằng nhánh me nước.  Ngoài me nước, nhiều nơi khác 
còn dùng nhánh bần, nhánh gáo, nhánh bảy thưa, trâm 
bầu, nhánh gừa, nhánh sộp, nhánh xoài làm chà.  Miệt 
sông cái ưa chất chà bó bằng nhánh tre bắt cá he, chà 
gốc bắt tôm.  Miệt Hỏa Lựu, Vị Thanh, Gò Quao, Vĩnh 
Thuận dưới ngã ba nước trong ưa chất chà bằng đọt 
tràm, nhánh gừa, nhánh bần.  Mỗi loại nhánh cây làm 
chà dụ được một số loại cá mà chúng ưa thích. Như 
trên có nói qua, chà tre thì cá he ưa ở, chà gốc thì tôm 
ưa vô làm ổ, chà me nước thì cá thác lác rất mê, chà 
tràm, chà bần, chà nhánh sộp, nhánh gừa thì cá nào vô 
cũng được, nhưng chà tràm lúc mới chất cá nhát vô vì 
mủ tràm còn chát, khi chà tràm đã cũ và hết mủ thì cá 
mới chịu vô làm nhà, làm ổ. 

Về kích thước mỗi đống chà thì tùy theo trong 
rạch, trong kinh hoặc ngoài sông cái mà kích thước 
khác nhau, không buộc phải y như nhau.  Nhưng 
thường thường chiều dài cỡ 30 thước và ngang tối 
thiểu phải 10 thước, miễn sao với tay lưới dỡ chà dài 
100 thước mà bao đủ đống chà là được.  Ngày xưa, 
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người ta dỡ chà bằng đăng, sau này tiến bộ hơn, người 
ta dùng lưới đậu 9 để dỡ chà. 

Nếu dỡ chà bằng đăng thì việc trải đăng phải nhanh 
và ít trở ngại chừng nào tốt chừng nấy.  Vì nếu trở ngại 
như đăng bị ngã hay trải đăng chậm quá cá sẽ hoảng 
hồn chạy ra khỏi chà hết.  Còn bao chà bằng lưới thì 
rất nhanh và tiện lợi nhưng cũng gặp trở ngại là khi 
bủa lưới mà bị rối, hoặc khi bơi xuồng luýnh quýnh bị 
chìm làm cá trong chà giựt mình lội ra ngoài thì cầm 
chắc tốn công mà cá quá ít. 

Tuần tự trong việc chất một đống chà là chọn nền, 
thường thường chọn đầu doi đuôi vịnh là cá nhiều, 
xong thì lo móc nền chà.  Móc nền chà là mình lặn 
xuống chỗ nền chà lấy hai chân nhấn những cục đất 
cho lớn rồi ôm nó bỏ ra ngoài sông sâu với mục đích là 
làm cho nền chà sâu xuống năm ba tấc để cá vô chỗ 
sâu này trú ngụ khi có chà.  Móc nền xong, là bắt đầu 
cắm trụ, buộc rượng chà chung quanh cho chắc chắn. 

Thông thường trong giới chất chà hay trong giới 
cất trại, cất nhà ở nhà quê có câu thiệu: ”Buộc không 

ong, cho không cũng hổng thèm”. Tức là muốn cho 
rượng chà buộc chặt vô trụ, mỗi nuộc lạt muốn cho 
chắc đều, thì phải quay chéo vài ba bận cho chặt để 
mối lạt không bị lỏng mà lung lay hoặc sứt ra. 

Cắm trụ, buộc rượng chà xong là chờ nước kém 
mùng 10 tháng 10 âm lịch là xuống chà.  Ngoại trừ chà 
bó, chà gốc chất ngoài sông cái bắt cá he, bắt tôm, còn 
trong sông rạch thường chất chà cắm, những nhánh chà 
cắm xiên xiên một góc 35 độ hoặc 45 độ.  Đừng cắm 
chà nằm quá, chà sẽ mau bị bùn bồi lên; nhưng cắm 
chà mà đứng quá thì đống chà không ấm, cá ít vô.  
Cắm xiên 45 độ, giống như mái nhà thì cá ưa vô ở và 
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làm ổ luôn thể. Có mấy loại cá tôm ưa làm ổ ngay 
trong đống chà là cá ngát, tôm càng xanh và tôm càng 
lửa.  Còn kỳ dư các loại cá khác thích dựa vô chà như 
trạm dừng chân trên bước đường lưu lạc vậy thôi, chứ 
ít ở nơi nào cố định. 

Chà chất, nếu cụ bị đủ vật dụng, trung bình một 
ngày là xong một đống. Những năm 1976- 1982, tôi có 
hơn bốn năm làm nghề chất chà này. Lúc đó chúng tôi 
có khoảng 10 anh em mà chất được gần 40 đống chà 
bằng đọt tràm, nhánh bần , nhánh gừa, nhánh sộp, nên 
tôi biết cái cực, và cái sướng của nghề dỡ chà vùng ngã 
ba nước trong gần Vĩnh Thuận, đường đi U Minh  

Chất chà xong là phải lo kiếm mồi nhử cá. Các loại 
cá trắng như cá dảnh, cá mè vinh, cá mè hôi, cá he thì 
thích dây cứt quạ; các loại tôm càng thì thích khoai mì 
nướng, lúa hột rang cho thơm; còn các loại cá khác 
như cá chẻm, cá ngát, cá lóc chúng tự động vô chà 
kiếm cá nhỏ làm mồi, nên khỏi cần phải nhử mồi.  
Trung bình kể từ ngày chất chà xong, nếu chà mới phải 
chờ cá vô chà cho quen, nên có khi một tháng rưởi mới 
dỡ chà được. Còn chà cũ, trung bình mỗi tháng mỗi dỡ 
đều có cá như thường. 

Về điểm này, tôi có đọc chương 2, “Người lính già 

trên đồng bưng”, trong cuốn tiểu thuyết “Về Đâu” của 
Đào Hiếu trên Talawas, tác giả viết: “Trong khúc sông 

chảy ngang nhà, người ta thả xuống nhiều cành cây 

khô để “lót ổ” cho cá.  Trên mặt nước rải đầy lục bình 

để che nắng. Sau một năm, cá về thường trú ở đó, con 

cháu đầy đàn. Đến ngày, người ta chỉ việc vây lưới 

chung quanh, dỡ lục bình đi, dỡ chà bỏ lên bờ.  Rồi 

kéo lưới.”  Theo mạch văn, tôi không thấy tác giả có 
ngụ ý hoặc “ẩn dụ” nào khác, nhưng nói về vụ chất chà 
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mà chất một năm mới dỡ là không đúng như ngoài 
thực tế.  Vì chà chất mà để lâu quá như vậy, lúc bấy 
giờ bùn nó bồi lấp chà chìm xuống đất hết rồi, còn chà 
đâu mà dỡ với không dỡ gì nữa.  Lúc bấy giờ là mò 
chà thì đúng hơn! 

Dỡ chà thì lựa nước chánh kém là dỡ, nhưng bao 
lưới, bao đăng thì chờ nước vừa đứng ròng là bao lưới 
liền.  Muốn bao lưới, bao đăng phải cần chiếc xuồng 
với hai người bơi và một người ngồi giữa xả lưới, xả 
đăng.  Với đăng thì cần một người lội sẵn dưới nước, 
đăng tới đâu người này nhấn đăng xuống bùn tạm, chờ 
bủa đăng xong là cùng nhau cắm đăng và dùng dây lạt 
buộc vào rượng chà cho chắc chắn.  Còn lưới thì không 
cần một người lội sẵn như vậy.  Khi nào bủa lưới giáp 
mí, tất cả cùng nhảy xuống nước một lượt, mỗi người 
mang theo một số nhánh cây có nạng, dài cỡ sáu bảy 
tấc, dùng làm cây móc để móc viền lưới lún sâu xuống 
bùn, giữ viền chắc chắn cho cá đừng chui ra ngoài.  
Bao lưới xong đâu đấy, tất cả cùng nhau lội vô đống 
chà, hạ viền lưới bên trên chỗ cuối đống chà phía dưới 
nước, và đùa lục bình cho chúng trôi ra ngoài. 

Xong giai đoạn này, ai hứng cá trên chiếc ghe đậu 
nơi đầu trên đống chà thì hứng; ai nấu cơm thì nấu; ai 
làm cá kho mẳn thì làm, vì trên ghe hứng cá đậu trên 
nước đã có cá mè vinh, cá dảnh nhảy bộn rồi, mặc sức 
mà lựa cá ngon kho ăn cơm.  Ăn cơm xong là bắt đầu 
nhổ chà và chuyền chà ra ngoài.  Khi nhổ chà nhớ 
chừa lại một ít chà phía trên nước, chỗ ghe đậu hứng 
cá nhảy làm ổ cá cho cá dựa, và bắt đầu gạn lưới. 

Gạn lưới là giai đoạn quan trọng nhứt trong việc dỡ 
chà.  Trước nhứt là phải có sức khoẻ, chịu lạnh lâu, và 
lặn giỏi, dài hơi.  Thường một đống chà bề ngang 15 
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thước, dài 40 thước, chỉ cần sáu người; trung bình mỗi 
người chịu trách nhiệm khoảng từ hai thước, tới hai 
thước rưởi lưới là vừa.  Nếu có dư nhân công, thì thêm 
vài người nữa càng tốt.  Thưa quá sợ lưới bị hổng 
chưn, đông người quá thì chật chội, khó xoay trở.  Mỗi 
người gạn lưới đều có một cây say láng bóng, thường 
làm bằng cây tầm vông, cây tre mỡ hoặc cây tràm nhỏ 
mà suôn láng, cao ba bốn thước, với công dụng là giúp 
người gạn lưới lấy hai chân ngoéo vô cây say này cho 
chắc, hai tay vừa nhổ cây móc lúc dắn lưới, vừa kéo 
viền lưới vô phía bụng của mình. 

Khi kéo viền lưới không được kéo nhóng lên khỏi 
mặt bùn vì làm như vậy cá sẽ chui ra ngoài; và cũng 
không kéo lưới quá sâu dưới bùn, vì viền lưới chém 
bùn sâu quá thì kéo lưới vô không nổi.  Thích hợp nhứt 
là kéo viền lưới sâu xuống bùn cỡ 5 phân là vừa.  Mỗi 
lần gạn lưới như vậy đống chà thu ngắn lại chừng vài 
thước, tùy theo nước chảy mạnh hay yếu và địa thế nền 
chà.  Nền chà tương đối bằng thì gạn lưới nhanh; nền 
chà mà có vực thẳm thì khó gạn hơn.  Và hai mí lưới 
gạn tới đâu người ta dùng lạt tre hoặc lạt dừa nước nức 
hai viền lưới tới đó, làm cho cá khỏi ra ngoài. 

Trong lúc dỡ chà, gạn lưới, điều kỵ nhứt là không 
nên tiểu trong đống chà, vì nếu có ai lỡ tiểu như vậy, 
thế nào cũng có người bị cá gai đâm.  Dù sông sâu 
nước chảy như vậy nhưng nước tiểu vẫn làm cho cá bị 
cay mắt và chúng lội hoảng hốt mà va chạm vào mấy 
người gạn lưới.  Các loại cá gai thường đâm người dỡ 
chà là cá trê trắng, cá ngát, hay cá mang ếch, còn gọi là 
cá ba gà.  Loại cá mang ếch này có da như da con ếch 
và trên mình chúng có rất nhiều gai.  Ngoài ra, miệt 
nước pha chè còn có cá nâu đâm cũng nhức lắm. 
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Khi gạn lưới lên tới ổ cá, người ta mới lấy hết chà 
trong ổ cá ra và dùng vợt xúc cá đổ vô ghe.  Cá trong ổ 
cá nhiều lắm nên mỗi vợt cá như vậy có cả chục ký là 
ít.  Trung bình hồi đời trước mỗi đống chà mà tới kỳ 
dỡ như vậy tối thiểu cũng vài ba trăm ký cá trắng, chưa 
kể tôm càng, cá đen như cá lóc, cá trê cũng nhiều lắm.  
Khoảng năm 1976, chúng tôi dỡ đống chà dưới dạ cầu 
sắt Vị Thanh (Chương Thiện) có trên 500 ký cá tôm, 
mà tôm càng, tôm trứng chừng 5 cần xé, mỗi cần xé 
như vậy chừng 50 kilô tôm. Khi gạn lưới đống chà này 
vì ngay vực sâu, nên nước chảy mạnh, nhiều lúc chúng 
tôi phải nhóng lưới lên hỏng mặt bùn và đùa bớt cá 
tôm ra vì sợ bị rách lưới.  Nếu không đùa cá tôm ra bớt 
chắc còn nhiều nữa, nhưng thà vậy hơn là bị rách lưới. 

Nhắc lại mùa cá dại, chất chà, và dỡ chà là nhắc lại 
một chu kỳ cá mắm trong một năm với 12 tháng bắt cá 
theo từng mùa.  Tháng tư mưa già, bông xoài quằn 
nhánh là mùa chà cũng hết mùa.  Hết chà vào tháng 
mưa cũng là lẽ thuận theo tuần hoàn của trời đất, bởi 
khi mưa già là cá lại lo lên đồng, trở lại những lung 
vũng một thời, không muốn ở trong các đống chà thấp 
thoáng trên những bến sông nữa.  Nhắc lại mùa cá dại, 
chất chà và dỡ chà với một khoảng thời gian dài gần 
bảy mươi năm trôi qua cũng là nhắc lại những cảnh đời 
chìm nổi theo dòng sông đời biết bao biến đổi.  Và đời 
sống hôm nay cũng như ngày mai sẽ còn mãi mãi, mà 
ký ức một thời thì có khi cũng vì màu thời gian làm lu 
mờ đi nhiều.  Do vậy, tâm tư người nhà quê già như 
tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng anh em bè bạn vùng 
sông nước Long Xuyên-Châu Đốc mình một khúc 
sông nước quê mùa ngày cũ với cá tôm ngừ nước một 
thời, như một chút tình quê mãi hoài êm đềm, tha thiết 
lắm nơi những bến sông xưa! 
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Mùa Đặt Rù, Kéo Bò,  
Chận Ụ, Làm Mùng 

 
 

Việc kiếm cá tôm nơi làng quê là việc làm theo 
mùa.  Mùa này mà đem cách bắt cá tôm của mùa khác 
ra áp dụng không được.  Chẳng hạn mùa đặt rù vào 
tháng chạp, tháng giêng không thể đem áp dụng cho 
những ngày tháng nước ngập tràn đồng.  Trái lại, mùa 
làm mùng tháng tám, tháng chín không thể đem ra 
dùng cho mùa hạn, mùa khô.  Do vậy, mùa nào thì 
cách bắt cá tôm tùy theo mùa nấy, theo kinh nghiệm 
mà ông bà ngày trước bày ra để dùng rồi truyền lại cho 
con cháu đời sau.  Chung qui cũng là do đặc tính của 
từng loại cá tôm nơi vùng lúa mùa ngày xưa tại các 
vùng Long Xuyên - Châu Đốc theo các con nước của 
dòng An Giang mà ra cả … 

Trước hết, do đặc tính cá ưa dựa gốc, chun vô chà, 
người ta chặt nhánh cây rồi phơi nắng cho nhánh cây 
rụng lá dùng làm chà.  Trong bài “Mùa cá dại, chất 

chà và dỡ chà” tôi có kể cho bạn nghe qua các mùa 
chất chà này rồi.  Ở đây tôi muốn nhắc đến mùa đặt rù 
vào tháng chạp, tháng giêng.  Vào những ngày này, 
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ngoài cách chất chà, dân ruộng vùng Long Xuyên–
Châu Đốc còn nghĩ ra cách làm những cái rù để bắt cá. 

Về hình thức và vật liệu để làm cái rù thì rất đơn 
giản.  Rù có hình chóp nón, đầu trên bịt kín, đầu dưới 
tròn rộng, gọi là miệng rù, đường kính cỡ chừng một 
thước, có vành cứng làm bằng tre già hoặc dây cổ rùa 
loại lớn.  Người ta lựa những đọt tre gai có thân lớn và 
già, lấy một khúc dài cỡ chừng hai thước hoặc hai 
thước rưỡi; rồi chẻ từ dưới lên, cách ngọn vài lóng thì 
ngừng lại, chia ra làm tám, hoặc mười rẻ.  Phần vài 
lóng tre chừa lại nơi ngọn là dụng ý giữ các rẻ tre dính 
lại, khi mình đan rù thì rất tiện. Và vài lóng tre này về 
sau sẽ là chỗ dành để cầm cái rù trút cá ra khi mình dỡ 
rù; tiện lợi lắm. 

Phần thân tre còn lại, dân quê dùng mác bén chẻ 
mỏng sao cho những cọng nan này vừa dính một phần 
da và hai phần ruột, gọi là nan nghiêng. Những cọng 
nang nghiêng và dài này dùng để đan rù. Đan rù theo 
cách đan lông mốt, tức là rẻ rù đứng, các cọng nan dài 
nằm ngang, và cứ luồn cọng nan vòng qua một rẻ bên 
trong, rồi một rẻ bên ngoài, cho đến hết các rẻ rù.  
Ngoài tám rẻ hoặc mười rẻ của ngọn tre được chẻ như 
vừa kể, khi đan rù, người ta chen thêm giữa các rẻ 
chánh một rẻ phụ nữa nhằm mục đích làm cho thân rù 
được cứng chắc, bền bỉ chịu đựng được sức nước chảy 
và sau khi dỡ rù trút cá nhiều lần thì rù cũng không bị 
rúng mình hay yếu ớt sệu sạo.  Khi đan rù tới mút các 
rẻ xong, người ta bẻ các cọng nan sao cho bám chắc 
miệng rù; việc bẻ các cọng nan vừa kể dân quê gọi là 
vắt miệng hoăc bóp miệng rù.  Sau đó người ta dùng 
dây kẽm nức vòng quanh vành miệng rù nhằm làm cho 
miệng rù thêm chắc chắn.  Đan rù xong, dân quê lấy 
nhánh tre khô dồn đầy vào trong rù. Mỗi nhà vào dịp 
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này, nhà nào ít gì cũng đan năm ba cái rù dồn nhánh 
tre như vậy để đặt rù kiếm cá ăn. 

Cách đặt rù cũng có chút kinh nghiệm giống như 
việc chất chà bắt cá.  Dân quê ưa dò nền nơi đầu doi 
đuôi vịnh là chỗ cá ưa lai vãng mà chọn nền.  Khi ưng 
ý chỗ nào rồi thì người ta mới lặn xuống chỗ ấy mà 
dùng hai tay móc bùn bỏ ra ngoài dòng nước sông sâu 
cho bùn trôi đi, gọi là dọn nền. Xong xuôi đâu đấy, 
người ta mới đặt cái rù nằm xuôi theo chiều nước ròng, 
tức là miệng rù quay về phía vàm các con kinh, con 
rạch. Vì quay miệng rù về hướng nước ròng như vậy là 
cũng do dân ruộng biết được đặc tính của các loài cá là 
ưa lội ngược nước và ưa đi ăn khi nước lớn và trở về 
dựa vô chà, vô gốc khi nước ròng.  Ngoài ra, dân quê 
còn lấy hai cây khá chắc như ngọn tầm vông hoặc 
nhánh tre lớn cắm hai bên hông thân rù nhằm giữ cho 
cái rù không bị nước sông cuốn trôi hay làm cho nó xê 
dịch ra khỏi nền hoặc lắc lư, lay chuyển làm cho cá 
nhát không dám chun vô rù trú ngụ. 

Ở miệt sông nước miền Long Xuyên- Châu Đốc 
ngày xưa cách nay năm, bảy chục năm dường như vào 
mùa này không có ai dỡ rù trộm vì cá tôm nhiều vô số 
kể, dân tình quá chơn chất hiền hòa; và lại nữa, dỡ rù 
là dỡ ban ngày ban mặt, đâu có ai làm cái chuyện lén 
lút xấu xa đó làm gì để rồi cá tép chẳng là bao mà tai 
tiếng cả làng, xấu hổ dữ lắm.  Không những chuyện lặt 
vặt này mà nhiều chuyện khác ở miền quê người ta 
sống với đời là sống bằng cái chân, cái thiện, cái mỹ 
trên hết, dù họ rất ít chữ nghĩa trong bụng, nếu không 
muốn nói là đa phần chỉ biết mấy chữ để khi ra làng, ra 
xã ký tên lo giấy tờ khai sanh hộ tịch gì đỡ phải gạch 
thập hoặc lăn tay . 
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là dỡ ban ngày ban mặt, đâu có ai làm cái chuyện lén 
lút xấu xa đó làm gì để rồi cá tép chẳng là bao mà tai 
tiếng cả làng, xấu hổ dữ lắm.  Không những chuyện lặt 
vặt này mà nhiều chuyện khác ở miền quê người ta 
sống với đời là sống bằng cái chân, cái thiện, cái mỹ 
trên hết, dù họ rất ít chữ nghĩa trong bụng, nếu không 
muốn nói là đa phần chỉ biết mấy chữ để khi ra làng, ra 
xã ký tên lo giấy tờ khai sanh hộ tịch gì đỡ phải gạch 
thập hoặc lăn tay . 
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Cá chun vô rù thường là cá rô biển, cá rô đồng, cá 
trê vàng, cá lóc, cá chạch lấu. Sở dĩ người ta gọi dụng 
cụ này là “cái rù” vì mỗi khi lặn xuống dỡ rù lên, vừa 
cất miệng rù khỏi mặt nước là người ta nghe cá hoảng 
hồn chạy rù rù trong ấy.  Có miền còn gọi cái rù là cái 
tụng như miệt Cái Côn, Mương Khai, Mương Cao, dọc 
theo bờ sông Hậu vùng Kế Sách, Cần Thơ.  Có người 
không đan rù bằng nan tre, mà dùng lu, dùng khạp, 
hoặc dùng thùng phuy đục nhiều lỗ rồi cũng chất 
nhánh tre đầy trong mấy vật dụng này mà đặt cá thì 
người ta gọi theo tên gọi các vật liệu ấy như dỡ lu, dỡ 
khạp, dỡ thùng  phuy.  Có nơi như vùng quê Bắc Nam 
của anh Dương Văn Chung, tác giả cuốn “Nội Ngoại 
Đều Thương”, thì không dùng lu khạp gì hết mà chỉ bó 
một bó chà rồi nhận xuồng kinh rạch, rồi chờ khi nước 
ròng thì men theo bờ mà lội xuống sông, ôm những bó 
chà ấy bỏ lên xuồng thật nhanh là dính cá tôm mắc kẹt 
trong bó chà ấy nhiều lắm.  Điều đó cho thấy cá tôm 
ngày xưa nhiều quá mạng, nên bắt cách nào cũng 
chẳng những có cá mà còn dư ăn dư để, làm mắm, làm 
khô nữa dành lúc thắt ngặt, cực ăn. 

Song song với việc đặt rù, vào những tháng chạp, 
tháng giêng này, vùng quê Long Xuyên-Châu Đốc hồi 
xưa ấy người ta còn có cách bắt cá bằng kéo bò.  Dọc 
theo các mé sông rạch như rạch Mặc Cần Dưng, Cần 
Đăng, Hang Tra, Chắc Cà Đao (quận Châu Thành–
Long Xuyên), Kinh Xáng Bốn Tổng (xã Định Mỹ), 
rạch Tân Bình, Mương Kinh, rạch Cái Tàu, vùng Thủ 
Ô, Gia Vàm (quận Lấp Vò–Sa Đéc) vùng Tân Châu, 
Tịnh Biên, Kinh Xáng Cây Dương, Châu Đốc, nhiều 
lắm, không kể xiết, đâu đâu người ta cũng làm những ụ 
kéo bò bắt cá tôm. 

Cá chun vô rù thường là cá rô biển, cá rô đồng, cá 
trê vàng, cá lóc, cá chạch lấu. Sở dĩ người ta gọi dụng 
cụ này là “cái rù” vì mỗi khi lặn xuống dỡ rù lên, vừa 
cất miệng rù khỏi mặt nước là người ta nghe cá hoảng 
hồn chạy rù rù trong ấy.  Có miền còn gọi cái rù là cái 
tụng như miệt Cái Côn, Mương Khai, Mương Cao, dọc 
theo bờ sông Hậu vùng Kế Sách, Cần Thơ.  Có người 
không đan rù bằng nan tre, mà dùng lu, dùng khạp, 
hoặc dùng thùng phuy đục nhiều lỗ rồi cũng chất 
nhánh tre đầy trong mấy vật dụng này mà đặt cá thì 
người ta gọi theo tên gọi các vật liệu ấy như dỡ lu, dỡ 
khạp, dỡ thùng  phuy.  Có nơi như vùng quê Bắc Nam 
của anh Dương Văn Chung, tác giả cuốn “Nội Ngoại 
Đều Thương”, thì không dùng lu khạp gì hết mà chỉ bó 
một bó chà rồi nhận xuồng kinh rạch, rồi chờ khi nước 
ròng thì men theo bờ mà lội xuống sông, ôm những bó 
chà ấy bỏ lên xuồng thật nhanh là dính cá tôm mắc kẹt 
trong bó chà ấy nhiều lắm.  Điều đó cho thấy cá tôm 
ngày xưa nhiều quá mạng, nên bắt cách nào cũng 
chẳng những có cá mà còn dư ăn dư để, làm mắm, làm 
khô nữa dành lúc thắt ngặt, cực ăn. 

Song song với việc đặt rù, vào những tháng chạp, 
tháng giêng này, vùng quê Long Xuyên-Châu Đốc hồi 
xưa ấy người ta còn có cách bắt cá bằng kéo bò.  Dọc 
theo các mé sông rạch như rạch Mặc Cần Dưng, Cần 
Đăng, Hang Tra, Chắc Cà Đao (quận Châu Thành–
Long Xuyên), Kinh Xáng Bốn Tổng (xã Định Mỹ), 
rạch Tân Bình, Mương Kinh, rạch Cái Tàu, vùng Thủ 
Ô, Gia Vàm (quận Lấp Vò–Sa Đéc) vùng Tân Châu, 
Tịnh Biên, Kinh Xáng Cây Dương, Châu Đốc, nhiều 
lắm, không kể xiết, đâu đâu người ta cũng làm những ụ 
kéo bò bắt cá tôm. 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  177 Lương Thư Trung   ●  177 

 

  

Về hình dáng cái bò nó giống như cái ghe mui lón, 
sườn được đóng bằng ván cây săn chắc như cây sao, 
hoặc cây mù u, cây tràm, chiều dài khoảng hơn ba 
thước, chiều ngang cỡ hai thước, chiều cao cỡ một 
thước.  Xung quanh được rợp bằng những tấm đăng tre 
hoặc các tấm vỉ bằng tre có kẻ hở, không dày quá mà 
cũng không thưa quá, sao cho nước thoát ra ngoài khi 
kéo bò lên bắt cá mà cá không bị lọt ra ngoài là được. 

Phần trên, từ phía đuôi, người ta cũng lợp một lớp 
đăng hay vỉ tre dài chừng một phần ba chiều dài cái bò, 
nhằm giữ cá mắc kẹt khi mình kéo bò lên bờ.  Phần 
này giống như mui lớn của chiếc ghe trên sông nước 
miệt Long Xuyên.  Phía sau đít bò, dân quê làm cái 
cửa có miếng ván chận ngang như đít lọp, để bắt cá khi 
kéo bò lên khỏi mặt nước.  Phần đáy của cái bò, người 
ta làm cái sườn khá chắc, có thể lợp bằng ván, nếu sợ 
nặng quá người ta dùng tre gốc, chẻ mỏng rồi đóng lại 
cho khít để làm sàn bò.  Dưới đáy bò, để tiện việc mỗi 
lần kéo bò lên xuống, người ta lựa hai cây tre mạnh 
tông thiệt già và càng dài càng tốt buộc chặt dưới đáy 
bò dùng làm hai cái gọng như gọng cộ.  Xong đâu đấy, 
người ta cũng lấy chà chất đầy trong cái bò như cách 
nhét chà vô cái rù. Chỉ có khác là cái bò thì lớn gấp 
nhiều lần cái rù nên cá tôm dạn vô trú ngụ và do vậy 
mà tôm cá nhiều hơn gấp nhiều lần.  

Khi kéo bò, các người trong nhà xúm lại chia nhau 
nắm hai cái gọng này mà kéo bò lên. Về sau, nhiều nhà 
không kéo bò bằng sức người mà chế biến ra cái trục 
cố định ngay trên bờ chỗ làm nền bò, có lỗ thông qua 
trục này vừa vặn với ngọn tầm vông làm cây đòn để 
quay cái bò lên. Mỗi khi muốn kéo bò, người ta dùng 
dây lòi tói buộc vào miệng bò và dùng cây chắc như 

Về hình dáng cái bò nó giống như cái ghe mui lón, 
sườn được đóng bằng ván cây săn chắc như cây sao, 
hoặc cây mù u, cây tràm, chiều dài khoảng hơn ba 
thước, chiều ngang cỡ hai thước, chiều cao cỡ một 
thước.  Xung quanh được rợp bằng những tấm đăng tre 
hoặc các tấm vỉ bằng tre có kẻ hở, không dày quá mà 
cũng không thưa quá, sao cho nước thoát ra ngoài khi 
kéo bò lên bắt cá mà cá không bị lọt ra ngoài là được. 

Phần trên, từ phía đuôi, người ta cũng lợp một lớp 
đăng hay vỉ tre dài chừng một phần ba chiều dài cái bò, 
nhằm giữ cá mắc kẹt khi mình kéo bò lên bờ.  Phần 
này giống như mui lớn của chiếc ghe trên sông nước 
miệt Long Xuyên.  Phía sau đít bò, dân quê làm cái 
cửa có miếng ván chận ngang như đít lọp, để bắt cá khi 
kéo bò lên khỏi mặt nước.  Phần đáy của cái bò, người 
ta làm cái sườn khá chắc, có thể lợp bằng ván, nếu sợ 
nặng quá người ta dùng tre gốc, chẻ mỏng rồi đóng lại 
cho khít để làm sàn bò.  Dưới đáy bò, để tiện việc mỗi 
lần kéo bò lên xuống, người ta lựa hai cây tre mạnh 
tông thiệt già và càng dài càng tốt buộc chặt dưới đáy 
bò dùng làm hai cái gọng như gọng cộ.  Xong đâu đấy, 
người ta cũng lấy chà chất đầy trong cái bò như cách 
nhét chà vô cái rù. Chỉ có khác là cái bò thì lớn gấp 
nhiều lần cái rù nên cá tôm dạn vô trú ngụ và do vậy 
mà tôm cá nhiều hơn gấp nhiều lần.  

Khi kéo bò, các người trong nhà xúm lại chia nhau 
nắm hai cái gọng này mà kéo bò lên. Về sau, nhiều nhà 
không kéo bò bằng sức người mà chế biến ra cái trục 
cố định ngay trên bờ chỗ làm nền bò, có lỗ thông qua 
trục này vừa vặn với ngọn tầm vông làm cây đòn để 
quay cái bò lên. Mỗi khi muốn kéo bò, người ta dùng 
dây lòi tói buộc vào miệng bò và dùng cây chắc như 
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tràm, hoặc tầm vông luồn qua cái lỗ của cái trụ cố định 
và cùng nhau cảo cái bò lên như người ta thường dùng 
cảo để kéo ghe lớn mỗi khi muốn lấp vò hoặc trét chai 
ghe tàu vậy.  Khi cái bò được kéo lên khỏi mí nước, 
nằm trên bãi bùn dưới kinh rạch thì cá tôm chạy dồn về 
phía đít bò. Lúc bấy giờ người ta chỉ còn công việc là 
mở cái cửa phía đáy bò và bắt cá bỏ vô thùng, vô giỏ.  

Việc kéo bò tương đối nặng và cần số đông người, 
nên các nhà có đông người mới dám làm bò vì nhờ số 
đông này mới kéo bò lên khỏi mặt nước được.  Nhà 
nào mà ít nhơn công, ít ai dám làm bò bắt cá vì chẳng 
lẽ mỗi lần kéo bò lại phải đi nhờ lối xóm. Nhờ bà con 
chòm xóm thì cũng ít ai từ nan, nhưng người biết điều 
thì liệu cơm gắp mắm, không dám làm liều quá sức, 
chẳng lẽ cứ nhờ chóm xóm giúp mình hoài, coi sao 
đặng.  Để bò kéo cho nhẹ, người ta thường lựa nền bò 
nơi các bãi sông thoai thoải, không dốc đứng, nhưng 
cũng đừng cạn quá vì nền bò mà cạn quá thì cá ít chịu 
vô đó trú ngụ, trừ khi sông nước tàu bè ghe xuồng tấp 
nập quá cá tôm mới dội vô dựa đỡ rồi cũng lội ra tìm 
chỗ an toàn hơn.  Do vậy, nếu chỗ nào bãi sông hơi 
cạn, người ra dùng tay hoặc dùng len miểng móc vùng  
nền bò hơi sâu một chút để cho cái bò được ấm.  Thêm 
nữa, để cái bò nhẹ kéo, nhiều người còn nghĩ ra cách là 
bỏ nhiều đòn ngang dưới đáy bò nhằm giúp cho hai cái 
gọng bò không chém bùn sâu. Do đó, mỗi khi bò kéo 
lên và hạ xuống rất nhẹ nhàng, không phải tốn nhiều 
công sức.  Muốn cho nền bò thật ấm  hơn nữa để cá ưa 
dựa, người ta còn lấy chà cắm rào xung quanh nền bò 
và cho năm ba về lục bình bám vô chà cho êm như cái 
ổ là cá sẽ ưa vô bò ẩn núp tàu bè. 

Giống như cá vô rù, mặt cá kéo bò thường thường 
bao gồm cá rô biển, cá trê vàng, cá lóc, cá chạch lấu, 

tràm, hoặc tầm vông luồn qua cái lỗ của cái trụ cố định 
và cùng nhau cảo cái bò lên như người ta thường dùng 
cảo để kéo ghe lớn mỗi khi muốn lấp vò hoặc trét chai 
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mở cái cửa phía đáy bò và bắt cá bỏ vô thùng, vô giỏ.  

Việc kéo bò tương đối nặng và cần số đông người, 
nên các nhà có đông người mới dám làm bò vì nhờ số 
đông này mới kéo bò lên khỏi mặt nước được.  Nhà 
nào mà ít nhơn công, ít ai dám làm bò bắt cá vì chẳng 
lẽ mỗi lần kéo bò lại phải đi nhờ lối xóm. Nhờ bà con 
chòm xóm thì cũng ít ai từ nan, nhưng người biết điều 
thì liệu cơm gắp mắm, không dám làm liều quá sức, 
chẳng lẽ cứ nhờ chóm xóm giúp mình hoài, coi sao 
đặng.  Để bò kéo cho nhẹ, người ta thường lựa nền bò 
nơi các bãi sông thoai thoải, không dốc đứng, nhưng 
cũng đừng cạn quá vì nền bò mà cạn quá thì cá ít chịu 
vô đó trú ngụ, trừ khi sông nước tàu bè ghe xuồng tấp 
nập quá cá tôm mới dội vô dựa đỡ rồi cũng lội ra tìm 
chỗ an toàn hơn.  Do vậy, nếu chỗ nào bãi sông hơi 
cạn, người ra dùng tay hoặc dùng len miểng móc vùng  
nền bò hơi sâu một chút để cho cái bò được ấm.  Thêm 
nữa, để cái bò nhẹ kéo, nhiều người còn nghĩ ra cách là 
bỏ nhiều đòn ngang dưới đáy bò nhằm giúp cho hai cái 
gọng bò không chém bùn sâu. Do đó, mỗi khi bò kéo 
lên và hạ xuống rất nhẹ nhàng, không phải tốn nhiều 
công sức.  Muốn cho nền bò thật ấm  hơn nữa để cá ưa 
dựa, người ta còn lấy chà cắm rào xung quanh nền bò 
và cho năm ba về lục bình bám vô chà cho êm như cái 
ổ là cá sẽ ưa vô bò ẩn núp tàu bè. 

Giống như cá vô rù, mặt cá kéo bò thường thường 
bao gồm cá rô biển, cá trê vàng, cá lóc, cá chạch lấu, 
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nhưng vào mùa mưa cá chốt, cá trèn, cá trê trắng là 
chiếm đa số.  Tuy vậy, khi bắt đầu vào mùa mưa, ít có 
ai còn kéo bò hoặc đặt rù nữa vì mùa nầy các loại cá 
giợm mé lo kiếm đường lên đồng.  Khi mưa bắt đầu lai 
rai tháng ba, tháng tư là dân quê nghĩ đến cách đăng 
mé, đăng mương, chận ụ, đặng bắt các loại cá đen, cá 
trắng với cái bụng thè lè cặp trứng gần đẻ. 

Nhắc đến cái ụ chận cá, thật ra, đây là một cái hầm 
nhỏ sát mé sông, mé rạch hoặc mé mương mà ba bề 
bao quanh bởi bờ đất cao và chỉ chừa một cửa ăn thông 
ra dòng nước làm cửa ụ. Tại cửa ụ này, thường thường 
người ta chừa cái cửa vừa nhỏ, vừa gọn, cỡ chừng hai 
thước bề ngang. Hai bên bờ đất nơi cái cửa này, người 
ta dùng tre hoặc cây cau lão chẻ làm hai và móc ruột ca 
u như cái máng xối và cắm xuống cho chắc chắn dùng 
làm cái khoé ụ. Để chận cái cửa ụ, người ta làm một 
tấm sạp sao cho vừa nặng, vừa khít với hai miếng tre 
hoặc hai miếng cau cắm sẵn  đó để khi mình bắt đầu 
chận ụ là tấm sạp này theo hai cái rảnh tre từ trên sập 
xuống và đóng kín cửa ụ lại.  

Muốn cho cửa ụ sập mau để cá không chạy thoát ra 
ngoài, thường thường người ta có treo thêm bên trên 
tấm sạp vài ba khúc cây, hoặc vài ba cục gạch, cục đá. 
Và cũng để cho tiện việc, không phải lội xuống nước 
khi chận ụ, người ta cắm ngay miệng ụ một nhánh cây 
có nạng hình chữ Y.  Ngay chỗ cây nạng chữ Y này, 
dân quê  gác một cây tầm vông sao cho một đầu nằm 
ngay giữa cửa ụ, và đầu kia gá lên bờ ụ để khi cá vô 
nhiều, người ta chỉ cần nhẹ tay cầm cái ngọn tầm vông 
rút mạnh là tấm sạp rớt nhanh và đóng kín cửa ụ liền 
tức khắc. 
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tám, tháng chín có hình dạng giống nhau. Chỉ có điều 
chận ụ bắt cá tháng mưa thì chận ban đêm, khi nước 
vừa nhửng ròng, không cần phải lội xuống quậy ụ cho 
đục nước và xúc cá như mùa tháng tám, tháng chín.  
Người ta chỉ chờ nước rút cạn là xuống bắt cá như 
đăng mương, đăng mé. Cá thường là cá chốt, cá trê, cá 
trèn, cá kết, cá leo. Trái lại, chận ụ tháng tám, tháng 
chín, tháng mười là chận bắt cá ban ngày.  Cá thường 
là cá trắng như cá he, cá lòng tong, cá thiểu, cá éc, cá 
chài, cá mè vinh, cá dảnh.  Sau khi nhử mồi, chờ cá vô 
nhiều là giựt cây tầm vông đỡ tấm cửa ụ cho nó sập 
xuống, rồi nhanh chân nhảy xuống coi lại miệng ụ có 
bị trống chỗ nào không, rồi dùng rổ xúc hoặc cái sịa 
mà quậy cho nước đục và xúc cá như quậy đìa.  Hồi 
đời xưa nhà nào cũng có cái ụ chận cá như vậy.  Mùa 
mưa chận cá ăn; mùa nước lên thì chận cá để ăn và để 
thả vô hầm phía sau nhà nuôi cho nó lớn mà dùng về 
sau này nữa.  

Vào mùa nước lên, ngoại việc chận ụ, người nhà 
quê còn có cách khác là làm mùng nhử cá lòng tong, cá 
thiểu, cá he, cá chài nữa.  Sở dĩ gọi là làm mùng vì 
dụng cụ nhử cá chính là cái mùng mà dân quê dùng để 
ngủ. Thường thường ở nhà quê vào mùa này nước 
ngập ba bên bốn bề, có khi nước ngập ngay trước sân 
sâu tới ngang ngực, ngang cần cổ và người ta lấy bốn 
cây trúc cắm làm bốn cái trụ vừa với chu vi cái mùng, 
rồi buộc cái mùng làm bốn góc, đưa chưn mùng trở 
ngược lên trời, nóc mùng cho chìm xuống đất.  Đặc 
biệt là ba vách mùng được kéo lên cao và một vách 
còn lại để chìm xuống dưới mực nước cỡ vài ba tấc 
dùng làm cái cửa cho cá vào mùng. Cửa mùng luôn 
luôn hướng xuôi theo chiều nước chảy để khi bỏ mồi 
thì cá bắt hơi lội ngược nước chun vô mùng.  Ngoài ra, 

tám, tháng chín có hình dạng giống nhau. Chỉ có điều 
chận ụ bắt cá tháng mưa thì chận ban đêm, khi nước 
vừa nhửng ròng, không cần phải lội xuống quậy ụ cho 
đục nước và xúc cá như mùa tháng tám, tháng chín.  
Người ta chỉ chờ nước rút cạn là xuống bắt cá như 
đăng mương, đăng mé. Cá thường là cá chốt, cá trê, cá 
trèn, cá kết, cá leo. Trái lại, chận ụ tháng tám, tháng 
chín, tháng mười là chận bắt cá ban ngày.  Cá thường 
là cá trắng như cá he, cá lòng tong, cá thiểu, cá éc, cá 
chài, cá mè vinh, cá dảnh.  Sau khi nhử mồi, chờ cá vô 
nhiều là giựt cây tầm vông đỡ tấm cửa ụ cho nó sập 
xuống, rồi nhanh chân nhảy xuống coi lại miệng ụ có 
bị trống chỗ nào không, rồi dùng rổ xúc hoặc cái sịa 
mà quậy cho nước đục và xúc cá như quậy đìa.  Hồi 
đời xưa nhà nào cũng có cái ụ chận cá như vậy.  Mùa 
mưa chận cá ăn; mùa nước lên thì chận cá để ăn và để 
thả vô hầm phía sau nhà nuôi cho nó lớn mà dùng về 
sau này nữa.  

Vào mùa nước lên, ngoại việc chận ụ, người nhà 
quê còn có cách khác là làm mùng nhử cá lòng tong, cá 
thiểu, cá he, cá chài nữa.  Sở dĩ gọi là làm mùng vì 
dụng cụ nhử cá chính là cái mùng mà dân quê dùng để 
ngủ. Thường thường ở nhà quê vào mùa này nước 
ngập ba bên bốn bề, có khi nước ngập ngay trước sân 
sâu tới ngang ngực, ngang cần cổ và người ta lấy bốn 
cây trúc cắm làm bốn cái trụ vừa với chu vi cái mùng, 
rồi buộc cái mùng làm bốn góc, đưa chưn mùng trở 
ngược lên trời, nóc mùng cho chìm xuống đất.  Đặc 
biệt là ba vách mùng được kéo lên cao và một vách 
còn lại để chìm xuống dưới mực nước cỡ vài ba tấc 
dùng làm cái cửa cho cá vào mùng. Cửa mùng luôn 
luôn hướng xuôi theo chiều nước chảy để khi bỏ mồi 
thì cá bắt hơi lội ngược nước chun vô mùng.  Ngoài ra, 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  181 Lương Thư Trung   ●  181 

 

  

để cho đáy mùng chìm xuống sát mặt đất, dân quê 
thường lấy tô chén hoặc gạch ngói bỏ vào bốn góc 
trong mùng vì nếu không dùng chén tô dằn như vậy 
mùng sẽ nổi trồi lên mặt nước không có tùng, cá không 
dám vô.  Tại cửa mùng, người ta còn buộc một sợi dây 
khá dài và chắc chắn nhằm khi cá vô mùng nhiều là cứ 
ngồi đâu đó trên bờ chỉ cần kéo sợi dây này lên khỏi 
mặt nước là cá bị mắc kẹt trong mùng không chạy 
thoát ra kịp. 

Sau khi căng mùng đâu đó sẵn sàng, người ta bắt 
đầu nhử mồi cho cá vô mùng. Mồi thường thường là 
cám rang cho thơm được thả vào trong cái mùng với 
cái vòng tròn làm bằng bẹ chuối nổi trên mặt nước 
nhằm mục đích giữ cho cám đừng trôi ra ngoài mùng. 
Và cứ thế chờ khi nào thấy cá vô ăn móng đen nghẹt 
trong mùng là giựt sợi dây nhóng cửa mùng lên. Xong 
đâu đấy, người ta lội xuống mở các mối dây buộc 
mùng và gom mùng lại đem lên bờ hoặc lên xuồng để 
bắt cá. Cá làm mùng như đã nói là cá lòng tong, cá 
thiểu, cá he, cá éc, cá nhái, cá chài; ít khi nào có cá lóc, 
cá trê vì những giống cá lớn này rất khôn, chúng ăn 
ngầm và ít khi ăn mồi nổi như vậy.  Làm mùng, điều 
quan trọng là chọn nền. Nền thường thường là các nơi 
có bóng mát, mặt đất bằng phẳng, không có gai chà và 
nhất là không cạn quá vì nếu nền mà quá cạn thì cái 
tùng không sâu, không ấm nên cá rất nhát vô.  Mùa 
nước lên, ở nhà quê vào những năm xưa ấy, làm mùng 
là thú vui của phần lớn trẻ con nơi các làng quê.  
Người lớn thường bận lo giăng câu, giăng lưới trên 
đồng sâu và việc bắt cá bằng cách làm mùng là trẻ nhỏ 
ưa nhứt vì nó vừa vui, vừa bắt được cá cho những bữa 
cơm thanh đạm trong nhà. 

Ngày nay không còn lúa mùa nữa, chỉ làm lúa thần 
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nông; có nơi còn làm tới ba vụ mùa trong một năm nên 
phải đắp đập ngăn nước, không còn cảnh nước lên 
ngập sân, ngập đồng như hồi đời trước.  Thành ra cái 
vui của việc làm mùng bắt cá lòng tong, cá thiều, cá 
he, cá chài cũng mất dấu lâu rồi. 

Tóm lại, bốn hình thức bắt cá bằng đặt rù, kéo bò, 
chận ụ và làm mùng mà dân ruộng ưa mang ra áp dụng 
trong sáu bảy mươi năm trước, đã đánh dấu một thời 
kỳ trù phú, sung túc của vùng quê sông nước miền tây 
Nam Phần nói chung và các làng quê vùng Long 
Xuyên-Châu Đốc nói riêng.  Nay thì cái nét trù phú, 
sung túc ấy bị bào mòn, hủy diệt đi nhiều lắm rồi.  Môi 
sinh bị ô nhiễm bởi thuốc sâu rầy phủ đầy trong nước, 
trong đất và cả trong không khí.  Cá tép bị tiêu diệt gần 
như chẳng chút xót thương. Than ôi, một thời sung túc 
cũ, thời của những cánh đồng lúa mùa bạt ngàn, cá tôm 
cua ốc lội sệt nước, thời ấy nay đã xa rồi, xa lắm…sáu 
bảy mươi năm !!! 
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Mùa Bông Súng, Bông Sen, Củ Co 
 
 

Những cánh đồng lúa mùa nơi vùng Long Xuyên-
Châu Đốc ngày xưa những thập niên 1940, 50, đất lâm 
còn nhiều, tháng 8, tháng 9 âm lịch miếng ruộng nào 
cũng có bông súng mọc rải rác khắp mặt nước.  Bông 
súng nở rộ vào những ngày nắng đầu tháng 8, qua 
tháng 9, và suốt tháng 10.  Dân quê vùng lúa mùa ưa 
bơi xuồng đi nhổ bông súng.  Còn mùa móc củ co thì 
lại thuộc mùa nước giựt gần khô đồng. 

xa xưa ấy được dân quê chia ra làm hai loại.  Một 
loại có bông lớn, đài hoa màu xanh, cánh trắng, nhụy 
vàng, được gọi là bông súng ta. Loại bông súng này có 
cọng mập.  Nếu mọc đất gò thì cọng ngắn, mọc đất sâu 
thì cọng dài.  Các cánh đồng lớn miệt cầu Số Năm, 
Luỳnh Quỳnh, Kinh Tám Ngàn, Bình Di, Bắc Nam, 
Hồng Ngự, Đồng Tháp Mười cọng bông súng có nơi 
dài tới năm sáu thước vì chúng phải vượt theo mực 
nước ngập.  Loại thứ hai có cọng nhỏ, vỏ mỏng, cánh 
hoa màu xanh đọt chuối, đài hoa màu trắng, nhụy cũng 
màu vàng nhưng mảnh mai hơn so với bông súng ta, 
được dân quê gọi là bông súng ma.  Có lẽ vì hình dáng 
cọng bông súng nhỏ hơn ngón tay 
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Bông súng 

Bông súng trên các cánh đồng ruộng Việt Nam 
thuở út và bông nhỏ nên người ta ví như vậy.  Bông 
súng ma thường mọc và sinh sản ở vùng đất gò.  Nếu 
nhổ bông súng ăn, ngưòi ta thích nhổ bông súng ma 
hơn vì nó mềm; còn nhổ bông súng bán thì người ta 
thích nhổ bông súng ta vì nó lớn cọng, gặp những cọng 
dài cỡ vài ba thước thì mau đầy xuồng.  Vả lại, khi 
mang về chợ bán người mua bông súng cũng thích 
bông súng ta vì cọng lớn và dài; một bó chừng mười 
cọng có thể quấn thành vòng tròn chu vi bằng miệng 
cái thúng dê. 

Vào mùa này ở nhà quê, nhà nào trong bữa cơm 
luôn có các món bông súng.  Như bông súng nấu canh 
chua cá lóc, bông súng bóp muối ăn với cá linh kho 
mía, bông súng xắt mỏng trộn với bông điên điển, rau 
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thơm, làm ghém ăn với mắm kho.  Ngoài ra, vào 
những năm đồ khổ, người ta còn hái trái bông súng nấu 
ăn cho đở đói.  Trái bông súng hình dạng bằng nắm 
tay, có hột nhỏ li ti như hột trái thanh long, không có 
mùi vị rõ rệt.  Thuở nhỏ, tụi tôi khi đi nhổ bông súng 
thường lấy trái bông súng sống chẻ ra rồi cạp lấy hột 
bên trong ăn chơi cho đở khô cổ.  Còn củ bông súng ít 
ai ăn, nhưng trong sách Vân Đài Loại Ngữ (1) của Lê 
Quý Đôn lại gọi “Hoa lăng (củ ấu) nở trái hướng mặt 
trời lặn; hoa khiếm (củ súng) nở về hướng mặt trời 
mọc; cho nên tính chất củ ấu hàn, mà tính chất củ súng 
noãn (ấm, ôn).” 

 

Bông súng  

Từ chỗ sách gọi “hoa khiếm là củ súng” như trên, 
tôi lần mò đi tìm hiểu thêm, được biết bông súng, còn 
được gọi “củ súng”, ngày xưa gọi là “khiếm thực”.  
Nhưng theo sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt 
Nam” của giáo sư Đỗ Tất Lợi, “khiếm thực” có tên 
khoa học “Euryale Ferox”, thuộc họ súng 
Nymphaeaceae . Theo sách này, “khiếm thực” chính 
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thức là một loại cây mọc ở đầm ao, sống quanh năm, lá 
hình tròn rộng, nổi trên mặt nước, mặt trên màu xanh, 
mặt dưới màu tím.  Mùa hạ, cành mang hoa trồi lên 
mặt nước, đầu cành có một hoa, sáng nở, chiều héo(2), 
được trồng bên Trung Hoa, khác với bông súng Việt 
Nam. 

Vì sách có chua tên “khiếm thực” là “Euryale 
Ferox”, chúng tôi lại lần mò tìm hiểu thêm thì được 
biết “Euryale Ferox” là một giống cây đặc biệt có lá rất 
lớn với đường kính từ 60 cm tới 1mét, bông nó lại nhỏ 
có chiều ngang chừng 5 cm. Người ta tìm thầy chúng 
nhiều ở Ấn đô, Bangladesh và Trung Hoa.(3) 

Thật ra, ngày nay nhiều nhà nghiên cứu về bông 
súng (Waterlilies, tên khoa học là Nymphaea), họ đã 
tìm thấy có trên sáu mươi lăm loại bông súng khác 
nhau, và phân loại chúng theo từng màu, trong mỗi 
màu như vậy người ta còn phân chia nó theo vùng khí 
hậu thay đổi một cách khắc nghiệt, và vùng nước ấm 
các miền nhiệt đới nữa.  

Chẳng hạn màu hồng, vùng hàn đới, có tất cả 17 
giống khác nhau.  Cũng màu hồng, vùng nhiệt đới có 
ba loại khác nhau.  Màu đỏ, vùng hàn đới có 14 loại, 
vùng nhiệt đới có 6 giống.  Màu trắng, vùng hàn đới có 
tất cả 8 giống; miền nhiệt đới có 3 giống.  Màu vàng, 
miền hàn đới có 4 giống; miền nhiệt đới có 2 giống.  
Màu xanh, miền hàn đới có 3 giống; miền nhiệt đới có 
5 giống.  

Nhưng có lẽ giống bông súng vùng Amazon có tên 
Victoria Amazonica là loài bông súng chúa trong các 
loài bông súng.  Lá nó lớn lắm, đường kính mỗi chiếc 
lá có nhiều khi dài 1,8 mét, bông màu trắng, vào mùa 
hè nhiều lúc mọc cao khỏi mặt nước cỡ vài ba tấc(4). 
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Theo giáo sư Phạm Hoàng Hộ, loại bông súng này còn 
có tên là “Súng Mexico” (5), là loài thủy sinh đa niên.  
Lá rất to, phiến rộng đến 1 mét, bìa lá vảnh lên, mặt 
dưới đỏ có nhiều gân lồi, hoa lớn, rộng tới 20-40 cm, 
nở vào ban đêm, 4 lá đài gần như tròn 7-8 mm, nhiều 
cánh hoa,  rất nhiều tiểu nhụy, noãn sào hạ với 30-40 
buồng, trái có nhiều hột. Trồng ở Thảo cầm viên.” 

Thông thường, bông súng nở vào buổi sáng, chiều 
xếp cánh lại, và hôm sau nở tiếp.  Nhưng cũng có vài 
loại lại nở vào ban đêm như loại Victoria Amazonica 
vừa kể.  Chùa Bửu Môn ở Port Arthur, tiểu bang 
Texas, Hoa Kỳ có sưu tập và phân loại theo bông nở 
ban ngày và ban đêm gồm được 54 loại, chẳng hạn như 
các loại bông súng màu đỏ lửa tên là Red Flare, bông 
súng màu hồng lợt Tropical Aosis và một loại bông 
súng màu trắng có tên Trudy Slocum nở vào ban đêm. 

Bông súng Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới, nên đa 
phần sáng nở, chiều tóp.  Dân quê chống xuồng nhổ 
bông súng đi từ sáng sớm, khi mặt trời chưa mọc, bông 
súng nở trắng cả vạt đồng, dễ thấy.  Tới chiều thì 
chống xuồng về vì trời hơi xế là bông súng ngủ, đâu 
đâu cũng chỉ một màu xanh của trời nước, hòa cùng 
màu xanh của rong rêu, của lá súng, thấy gì mà nhổ. 

Củ co cũng là một dạng cây mọc dưới nước, có lá 
và cọng như bông súng nhưng kích thước nhỏ hơn.  
Đặc biệt, người ta ít thấy bông củ co nở. Theo giáo sư 
Phạm Hoàng Hộ, “Củ co còn gọi là súng vuông, có tên 
khoa học là Nymphaea Tetragona. Có thủy sinh nhỏ, 
củ đen, đứng, lá nhỏ, tròn, từ 3 tới 4 cm, bìa lá nguyên, 
mặt trên màu xanh đậm, mặt dưới nâu đỏ, gân rõ mặt 
dưới.  Hoa cỡ 3 cm, đáy vuông, có 4 lá đài xanh, từ 7 
tới 15 cánh hoa trắng, tiểu nhụy cỡ 40, màu vàng, chỉ 
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rộng, không có phụ bộ ở đầu.  Bông nở vào buổi xế.”(6)  

Có lẽ, do bông củ co quá nhỏ và nở vào buổi xế 
chiều nên ít ai để ý thấy bông củ co nở như bông súng. 

Vào tháng nước giựt gần cạn đồng, người ta theo 
các bụi củ co già, lấy tay móc sâu xuống bộ rễ là có 
được những chùm củ co lớn bằng ngón chưn cái.  
Nhiều bụi củ co có củ bằng cườm tay. Hình dạng củ co 
tròn, có nhiều rễ phụ, khi đem về rửa sạch và nấu chín 
ăn bùi bùi như dáu củ nưa ngập nước, hoặc giống như 
dáu khoai môn. 

Ngày xưa, ở nhà quê ít ăn quà bánh có lẽ vì tiện 
tặn, nên vào mùa nước giựt này, nhà nào cũng rủ nhau 
đi móc củ co về ăn.  Có người quá nghèo, cũng nghĩ ra 
cách móc củ co đem ra chợ bán có tiền mua gạo muối 
sống đắp đổi.  Nhưng mùa móc củ co cũng là một mùa 
mà ngày nay dường như ít ai còn nhớ.  Đất ruộng 
không còn lâm như ngày xưa, và củ co dường như mất 
giống lâu rồi, nên giới trẻ ngày nay ít nghe nhắc đến có 
một thời dân quê kiếm loại củ co này về nấu ăn chơi 
như vậy. 

Còn bông sen ngày xưa được biết nhiều ở đồng quê 
miền Tây Nam Phần,  bên Đồng Tháp Mười.  Thập 
niên 40, 50 miệt đồng lớn vùng Tám Ngàn, cầu Số 
Năm, Tri Tôn, Thới Lai và các vùng lung vũng cầm 
thủy là nhiều sen mọc lưu lai bốn mùa.  Mấy năm sau, 
những năm 60, 70, đất lâm không còn, dọc theo các 
kinh lộ xe hơi vô Rạch Giá, xuống Cần Thơ vùng Ô 
Môn, Bình Thủy người ta ưa trồng sen lấy bông, lấy 
gương, lấy lá sen.  Mùa nắng nước cạn thì lấy ngó sen.  
Sau này, chúng tôi  thấy vùng Mỹ Luông thuộc Chợ 
Mới (An Giang) trồng sen dọc theo kinh lộ xe hơi từ 
Mỹ Luông đi Tân Châu. 
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Ao sen và đồng lúa trên đường đi Mỹ Luông Chợ Mới 

Mùa hái bông hoặc cắt lá sen là vào tháng 7, tháng 
8 và tháng 9.  Các chợ vùng quê Long Xuyên Châu 
Đốc ngày xưa dân quê thường lên đồng hái lá sen về 
bán cho bạn hàng gói hàng hóa như đường, bánh, hay 
cả tôm, cá.  Vào tháng 10, tháng 11 họ hay bán gương 
sen với những hột sen tươi lú ra khỏi mặt, mời gọi sự 
thèm thuồng của trẻ con.  Hột sen tươi ăn rất ngon, 
ngọt và giòn. 

Xưa nay xứ quê mình chỉ nghe nói một loại sen 
“bông trắng nhụy vàng”  nhưng ngày nay các nhà 
nghiên cứu đã phân loại nhiều giống sen theo màu sắc 
như sen màu trắng có ba giống chiều cao từ 1,2 mét tới 
1,8 mét.  Như giống sen Alba Grandiflora, lá nó có 
đường kính từ 40 cm tới 58 cm, giống Alba Striata, 
đường kính tới 70 cm, và giống thứ ba, Alba Plena, 
bông màu kem trắng, lá chiều ngang tới 62 cm, cọng 
sen cao từ 1 mét tới 1,5 mét. 
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Bông sen màu hồng lợt 

Còn sen màu hồng lợt, màu đỏ cả thảy gồm 7 
giống.  Sen màu vàng có giống Nelumbo lutea 
“Flavescens”với bông màu vàng, nhụy vàng, đài hoa 
màu đỏ lợt.  

Theo giáo sư Phạm Hoàng Hộ: “Sen có tên khoa 
học Nelumbium nelumbo, thuộc loại nê thực vật, củ 
dài có ngấn, thân và cuống có bộng to dài, cuống lá 
tròn, có gai nhỏ, phiến hình lọng, hoa to, nhiều phiến 
hoa trắng hay hường, tiểu nhụy có mũi cong, đế hoa 
hình chùy lật ngược, tâm bì trong lỗ. Bế quả đen.”(7) 

Giống như bông súng, hiện nay tại chùa Bửu Môn 
vùng Port Arthur, Texas, Hoa Kỳ cũng đã sưu tập và 
gầy giống được khoảng 44 giống sen lạ đủ màu sắc, kể 
cả giống sen Hồ Tĩnh Tâm từ Việt Nam cũng có mặt 
trong bộ sưu tập này.  Có thể nói chùa Bửu Môn là nơi 
tập trung nhiều giống bông sen, bông súng và tre trúc  
nhất vùng này, với 54 giống bông súng, 44 giống sen 
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và 31 giống tre trúc khác nhau.  Quang cảnh chùa là cả 
cảnh trời quê hương Việt Nam thu nhỏ với rừng tre 
trúc lúc nào cũng rộn rã tiếng chim đủ loại hoà cùng 
những ao hồ ngát hương thơm các loài bông sen, bông 
súng khoe sắc màu rực rỡ dưới nắng hè. 

Nhắc tới bộ sưu tập bông súng, bông sen ở chùa 
Bửu Môn lại nhớ các chùa vùng quê miệt Mặc Cần 
Dưng như chùa Kỳ Viên, Chùa Tân An, chùa Hòa An, 
hoặc chùa Tân Phước Tự ở xã Tân Bình, chùa nào 
cũng có ao trồng bông sen, bông súng hoa nở ngát 
hương, hòa quyện cùng tiếng chuông chùa hương thơm 
bay xa khắp làng mạc thuở thanh bình ngày cũ… 

Ngày nay trên thế giới người ta cập nhật và sưu tập 
nhiều giống bông súng, bông sen như vậy nhưng vẫn 
có khác biệt với bông sen, bông súng Việt Nam.  Một 
đằng ở Việt Nam ngày xưa, dân quê sống với lúa mùa, 
theo cơn nước hằng năm, nhổ bông súng trên những 
cánh đồng lúa mùa hoặc đất lâm là để làm thức ăn cho 
đời sống thiết thực.  Một đằng coi những loại bông 
súng, bông sen như những sắc màu của  đất trời làm 
đẹp thiên nhiên và làm đẹp cuộc đời.  

Dù mọc ở nơi nào, các loài bông súng, bông sen và 
củ co đều mang lại lợi ích cho con người về cả hai 
phương diện vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy mà 
chúng vẫn hiện diện trong đời sống con người ở mọi 
miền, mọi thời, mãi hoài, bất tận…. 
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Mùa Màng Tháng Chạp 
 
 

Những ngày đầu tháng Chạp gió bấc se lạnh.  Ở 
nhà quê vào mùa này sáng nào người ta cũng thức dậy 
sớm ngồi bên bếp lửa.  Những gốc củi mục cầm lửa 
làm cho không khí trong nhà ấm lại.  Cái mùi thơm 
thơm của khói bốc lên bám vào áo quần, da thịt của 
người nhà quê, như báo hiệu những ngày tháng Chạp 
cuối năm sắp đón mùa Tết Nguyên Đán lại về. 

Thế nhưng phải chờ thêm mấy mươi ngày nữa Tết 
mới thật sự khoác dáng vẻ lên khắp cỏ cây vạn vật.  
Ngoài đồng những vạt đất gò lúa ửng vàng.  Nếp thì 
chín lai rai, nhứt là loại nếp nàng hương, nếp than với 
hột nếp màu tím than, mềm cơm, nhưng dân quê vùng 
Long Xuyên–Châu Đốc những năm 40 ưa trồng giống 
nếp “thằng Chệt”, đuôi dài mà thơm cơm, mềm gạo.  
Những ngày tháng Chạp mùa nếp bắt đầu bằng những 
buổi chiều mà người lớn trẻ con quây quần bên bếp lửa 
rang nếp và đổ vào cối giã gạo; người quết, người dùa, 
làm những chảo nếp đầu mùa mới rang thơm phưng 
phức, thành những cối cốm giẹp ngạt ngào hương 
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thơm mùa nếp mới. 

Rang và giã liên tục những cối nếp làm nên món 
cốm giẹp đầu mùa ấy là tin vui đang đến với mọi nhà.  
Cu sắp kêu ngoài vườn tre, mùa Xuân lại sắp về cùng 
với cái khô ráo những ngày tháng Chạp làm cho trời 
đất trở mình sau những tháng nước ngập loi ngoi lót 
ngót.  Rồi trẻ con vừa thổi cho cốm giẹp bay hết bụi 
trấu, bỏ ngay vô miệng ăn chơi vài bụm nếp vừa quết 
xong.  Người lớn thì chờ người trong nhà quết xong 
những cối nếp vừa rang và sàng sảy cho sạch trấu rồi 
trộn cốm giẹp với nước dừa tươi và một ít dừa cứng 
cay nạo mỏng làm thành những dĩa cốm giẹp vừa thơm 
hương thơm của nếp, vừa ngọt cái ngọt tinh khiết của 
nước dừa tươi, và vừa béo cái béo của những sợi dừa 
nạo, làm thành món ăn nhà quê vào ngày mùa tháng 
Chạp, tăng thêm cái rạo rực của những ngày gió bấc 
sắp chuyển mùa. 

Rồi lúa ngoài đồng, những vạt đồng gò có miếng 
vừa mới vàng mơ, có miếng lúa lại chín vàng rực một 
màu vàng của lúa chín đủ chất phù sa nuôi hạt lúa đầy 
đặn.  Những miếng ruộng chín sớm cũng là hợp với lẽ 
trời đất cùng lòng người, bởi tháng Chạp là tháng giáp 
hạt, lúa trong nhà cũng gần hết, mà Tết lại về vào cuối 
tháng, nên lúa lai rai chín sớm giúp những người nhà 
quê có quần áo mới cho con cháu mặc ăn Tết.  Do đó, 
lai rai có người kêu công cắt để cắt gặt mấy công đất 
gò rồi lùa trâu bò gom lúa bông chất thành cà lang, rồi 
ra bã và bò trâu kéo trục đạp cho lúa tơi thành rơm và 
rụng hột để có lúa mới trong ba ngày Tết; để rồi ra 
Giêng mới vào mùa chánh cắt gặt những cánh đồng lúa 
mùa bao la bát ngát chạy miết tới cuối chân trời, xa 
lắm bên kia là những rặng cây xanh xanh của những 
dòng kinh làm giới hạn tầm nhìn. 
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Ngoài vài chủ ruộng làm những vạt lúa gò, đa phần 
dân quê còn lại vào những ngày cuối năm này, ai ai 
cũng trồng vài ba luống cải bẹ xanh (còn gọi là cải 
trường), cải tù xoại, cải bẹ giún, cải củ, dùng làm dưa 
ăn ba ngày Tết.  Thêm vào đó, người ta cũng trồng 
năm ba liếp kiệu, năm ba liếp hành, năm ba liếp cải xà-
lách có mà dùng trong những mâm cơm cúng rước 
Ông Bà vào dịp đầu năm. 

Rồi có người còn lo lặt lá mai vào ngày rằm tháng 
Chạp, sao cho những cành mai vàng kịp nở đúng vào 
những ngày 29, 30 Tết.  Người nhà vườn chuyên 
nghiệp trồng bông bán Tết miệt Sa Đéc, họ đã lo 
những bội vạn thọ, bội cúc đại đoá, loại cúc bông lớn 
màu vàng, từ những ngày còn xa tháng Chạp để kịp nở 
vào những buổi chợ Tết miệt làng, miệt quận, miệt tỉnh 
và ngay cả cung ứng cho các chợ Tết trên Sài Gòn.  Dù 
bông vạn thọ, bông cúc đại đoá màu vàng ai ai cũng 
biết là nó không sang trọng gì nhưng những ngày Tết 
mà thiếu những chậu bông bình dị này thì coi như 
hương vị ngày Tết cũng giảm đi bộn bộn rồi.  Do vậy 
mà lúc nào nhà vườn miệt Sa Đéc cũng lo những vụ 
mùa này như mối lợi chánh trong cả năm của họ. 

Ngoài ra, trong vườn nhà nào cũng lo vài khóm 
trường sanh, vài liếp bông huệ trắng, vài bụi bông 
trang đỏ, bông trang vàng, đặng có mà cúng nơi các 
bàn ông thiên đặt trước sân, hoặc bàn thờ Phật trong 
nhà, cho mùa Xuân về thật sự là Tết, là Xuân.  Nếu 
nhà nào không trồng được thì nhín chút ít tiền bán cải, 
bán dưa leo, bán bầu, bán bí mà mua bông hoa cúng 
Trời Phật ba ngày Tết.   Vào mùa này, những vạt bông 
bí rợ vàng rực một màu vàng, khoe sắc thắm với gió 
xuân rì rào bên những vườn cây ăn trái như cam quít 
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vào mùa Tết … 

Mùa tháng Chạp, nhà nào có xoài trổ bông sớm sẽ 
có xoài đầu mùa ăn Tết; còn nhà nào có vài liếp dưa 
hấu với trái đầu mùa chín ngay ngày Tết thì càng quý.  
Hồi đời trước chưa có phân hóa học như sau này nên 
người ta trồng dưa hấu bằng phân tôm, phân dơi, hễ 
dưa hấu chín là chín thiệt, và ngọt là ngọt thiệt, chứ 
không như đời sau này quá tiến bô, người ta trồng dưa 
bằng phân hóa học, rồi xịt khí đá làm dưa mau lớn mà 
ruột thì bộng rỗng, chưa kịp cúng xong ba ngày Tết thì 
ruột đã hư, chảy nước ròng ròng.  Tốt mã mà rã đám là 
vậy ! 

Những ngày cuối tháng Chạp, cá dưới sông cũng 
vô chà bộn rồi.  Người nào có chà thì dỡ chà ăn Tết.  
Người nào không có chà thì cũng tìm cách tát mương, 
tát hầm kiếm cá ăn.  Có người là chủ những miếng 
ruộng có lung, có mương, cho cắt lúa sớm, nay đất 
ruộng có đường đi lên các lung mương ấy người ta mới 
độn rơm đắp hầm, đắp tàu bắt cá nhảy hầm.  Cá lóc, cá 
rô trong các vạt lung, vạt mương thường đi ngao du 
trời nước, rồi một hôm đường đi lui tới của mình bỗng 
có ai đắp ngang một cái hầm, vách đất khá cao làm cản 
trở những buổi đi chơi của mình.  Thế là chúng lấy hết 
sức bình sanh nhảy lên cho cao đặng mà qua bên kia 
lung; nhưng than ôi, chúng lại rớt vô cái hầm mà các 
vách đều được tô bùng láng lẩy ấy.  Càng về khuya, 
sương xuống lạnh làm mát đất trời, các anh chị cá lóc 
này càng rủ nhau nhảy qua đập dữ dội hơn lúc chạng 
vạng tối.  Thế là lúc chùa công phu sáng khoảng bốn, 
năm giờ, chủ ruộng vô thăm hầm thấy cá lóc, cá trê, cá 
rô lóc láng mướt đáy hầm.  Cá thôi là cá, dân ruộng cứ 
lượm cá bỏ đầy giỏ và gánh cá về nhà rồi lựa cá lóc lớn 
rộng để dành ăn Tết.  Cá lóc lớn cỡ một ký-lô đổ lên 
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mà kho với thịt ba rọi và nước dừa tươi thì nồi thịt kho 
cá lóc thời nào cũng ngon không chê được. 

Nếu ai không có lung vũng, mương hầm thì đến 
ngày nước kém 25 tháng Chạp rủ nhau xuống các 
mương lớn như mương ông Nhà Lầu (Mặc Cần Dưng), 
kinh Xáng Lớn, kinh Xáng Nhỏ (làng Tân Bình), kinh 
xáng Bốn Tổng, rạch Ba Bần (làng Định Mỹ), kinh 
Bắc Dục (làng Phú Hòa), ngọn Cái Sao, ngọn rạch Gòi 
Lớn, rạch Gòi Bé (vùng Long Xuyên) vân vân...nôm 
cá lóc ăn Tết.  Thường thường rủ được chừng vài chục 
người cùng đi nôm thì dễ bắt cá lóc lớn.  Một phần vì 
nhiều người nôm, cá lóc lớn khó thoát khỏi những 
miệng nôm; một phần khác, nhiều người nôm làm cho 
nước bị quậy đục và cá lóc lớn ít khi nào lội khơi khơi 
như cá nhỏ và chúng thường chúi dưới dấu chân người 
đi trước hoặc người đi trước vừa nôm hụt thì chúng sẽ 
dội ngược trở lại và chúi ngay dưới chân mình. Do đó 
đi nôm đông có cái lợi là đông người cá quýnh quá 
không biết trốn đường nào nên bắt cá lóc bằng cách 
nôm này không lấy gì làm khó. 

Theo kinh nghiệm xưa nay, nôm cá tháng Chạp, 
muốn được cá lóc, cá trê lớn là nên nôm giữa lòng 
rạch.  Nôm giữa lòng rạch dù nước có hơi sâu hơn phía 
hai bờ mương nhưng cá lớn ưa ở chỗ nước sâu.  Còn 
cách nôm giữa lòng rạch người ta không phải giơ nôm 
lên khỏi mặt nước rồi úp xuống như nôm trong cạn; mà 
chỉ rà rà cái nôm dưới mặt nước và úp nôm thật nhẹ 
nhàng và thật nhanh.  Khi được cá vô nôm, phải nhấn 
nôm cho mạnh và giữ cho nôm vững vàng, không bị cá 
đội nôm chui ra ngoài.  Cá vô nôm dễ biết lắm.  Chúng 
chạy đụng rẻ nôm kêu lịch kịch … Và khi nắm được cá 
vô tay cho chắc ăn rồi, dân nôm chuyên nghiệp một tay 
trong nôm cầm cá, một tay giơ ngược miệng nôm lên 
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trời nhằm đề phòng trường hợp cá có vùng vẫy mạnh 
cũng không lọt trở xuống nước được và lội vô bờ bỏ cá 
vô giỏ rồi theo đoàn nôm mà nôm tiếp.  Nhưng có một 
lưu ý nhỏ này là khi nôm chung nhiều người thường 
thường người ta căng hàng ngang cho vừa lối nôm và 
cố tránh đừng úp nôm trúng chân hai người bên cạnh 
vì rẻ nôm nhọn mà trúng chân thì dễ bỉ lủng bàn chân, 
nguy hiểm lắm. 

Ngày 23 tháng Chạp cũng là ngày bắt đầu giẫy cỏ 
mả ông bà nếu là mả đất; còn mồ mả nào xây bằng 
gạch thì con cháu lo quét vôi cho sạch sẽ.  Ngày xưa 
mồ mả các đời ông cố, ông sơ, những nhà khá giả 
thường làm mồ mả bằng đá ong, loại đá xốp nhưng 
những khối đá lớn cũng nặng nề và nhiều tảng đá lớn 
lắm.  Những mồ mả hồi đời xưa thường chôn cách xa 
nhà, nên các loại dây leo như dây vác, bìm bìm, hắc 
sửu, nhãn lòng bò đầy chung quanh mả nên phải quét 
dọn mỗi năm như vậy để đón Ông Bà về ăn Tết.  
Người nào không có đất, mà mồ mả ông bà chôn nhờ 
đất người khác, dịp quét dọn mả mồ này cũng là dịp 
mang gói mứt, gói trà cúng cửu huyền thất tổ của chủ 
đất như một chút lòng tri ân với người có lòng tốt cho 
ông bà mình nằm nhờ đất đai của họ. 

Vào những ngày cuối tháng Chạp, ai ai ở miền quê 
cũng nôn chờ ăn Tết, nên mọi việc ngoài đồng nếu 
đang làm thì cố gắng làm cho xong; còn việc gì chưa 
làm được lúc này thì để qua Tết, ra Giêng rồi hãy tính 
như mùa cắt gặt các vạt đất đồng lớn phải tháng Giêng, 
tháng Hai mới vào mùa chánh thức của những công 
việc cắt gặt.  Nơi thôn quê vào những ngày mùa này 
nhà nào cũng lo rọc lá gói bánh tét, bánh ít, hoặc quết 
bánh phồng, ai ai cũng lo mùa ăn Tết trước cái đã, vui 
lắm. 
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ông bà mình nằm nhờ đất đai của họ. 

Vào những ngày cuối tháng Chạp, ai ai ở miền quê 
cũng nôn chờ ăn Tết, nên mọi việc ngoài đồng nếu 
đang làm thì cố gắng làm cho xong; còn việc gì chưa 
làm được lúc này thì để qua Tết, ra Giêng rồi hãy tính 
như mùa cắt gặt các vạt đất đồng lớn phải tháng Giêng, 
tháng Hai mới vào mùa chánh thức của những công 
việc cắt gặt.  Nơi thôn quê vào những ngày mùa này 
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bánh phồng, ai ai cũng lo mùa ăn Tết trước cái đã, vui 
lắm. 
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Người lớn thì lo cái lo của người lớn, trẻ nhỏ thì có 
cái nôn nao, rạo rực của trẻ nhỏ.  Chẳng hạn như sắp 
nhỏ mót lúa được năm ba giạ lúa rủ nhau đạp ra lúa hột 
rồi gom lại gởi cha mẹ bán mua áo, mua quần mới ăn 
Tết.  Nhưng nghèo gì thì gì cũng phải chia ít giạ lúa 
thịt vào ngày 28 Tết để có mà kho với cá lóc mới nôm, 
hoặc cá nhảy hầm cúng Ông Bà ba ngày Tết.  Ngày 
xưa, cũng như mấy năm sau này, thập niên 60, 70, 80, 
việc làm heo chia lúa thịt vào ngày 28 Tết là cái lệ ở 
nhà quê không thể thiếu được.  Chính vì thế, sau này, 
như năm 2006, tôi để ý thấy Tết ngày nay ít ai làm heo 
chia lúa như xưa vì người ta làm lúa cực mà chia thịt 
phải một giạ rưỡi hay hai giạ lúa mới đổi được một ký-
lô thịt heo thì ít ai chịu đổi.  Họ thích ra chợ mua thịt 
ngoài chợ cho tiện nếu có tiền; nhưng khổ một nỗi là 
người ở nhà quê thấy cảnh hổng còn ai chịu làm heo 
chia lúa thịt như ngày xưa cho nên không khí Tết ở nhà 
quê ngày nay bớt vui, hổng còn xôm tụ như mấy mươi 
năm trước. 

Còn vài ngày nữa, theo tục lệ ngày xưa, nhà nào 
cũng lo cây tre dựng nêu với vài nhánh cau tầm vung 

 

Cánh đồng và con kinh tháng Chạp 
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vàng vỏ, ít lá trầu là lệ dựng nêu tối 30 Tết, cúng Giao 
Thừa.  Nhưng nay thì ít thấy ai dựng nêu.  Ở nhà quê 
vùng Mặc Cần Dưng, Lấp Vò chỉ dọn trái cây, nhang 
đèn cúng ông bà và cúng nơi bàn Ông Thiên ngoài sân 
vào lúc Giao Thừa, rồi chờ nghe xem con gì cất tiếng 
kêu đầu tiên vào giờ phút đầu năm mới để đoán xem 
năm nay thịnh hay suy.  Nhưng thường thường chỉ 
đoán chơi cho vui.  Chuyện trời đất thấy mưa nắng là 
biết trời đang mưa nắng, chứ làm sao đoán được vận 
mạng một năm.  Ý tưởng này ngày nay có vẻ cổ lỗ, lạc 
hậu nhưng ngày xưa cách nay sáu bảy chục năm, người 
bình dân rất tin chuyện con gì ra đời vào đêm Giao 
Thừa.  

Mùa màng tháng Chạp cũng là mùa đòi nợ và trả 
nợ. Người nào có tiền, nếu thiếu ai món gì cố gắng 
mang trả cho người mà mình mượn để Năm Mới cho 
hên, đừng vướng bận nợ nần.  Còn người buôn bán, 
cho vay, cho mượn mà lâu ngày quá người vay mượn 
không tự ý trả thì họ hay sai con cháu đi đòi.  Người 
nghèo quá thì xin khất lại, người có tiền ít ai để thiếu 
lâu.  Nhưng những món nợ lặt vặt này vào dịp cuối 
năm, nếu cư xử với nhau không khéo dễ mích lòng, dĩ 
nhiên sự đời giao tiếp mà vướng bận ba cái món nợ lặt 
vặt ấy rồi ra sẽ mất vui.  Nhưng đa phần, dân quê ít ai 
để nợ thiếu qua hai năm, vì thiếu lâu như vậy hổng 
được hên, nên mùa chuẩn bị Tết nhứt này, nợ nần ít 
nhiều gì cũng trả hết hòng nhẹ mà ăn Tết cho gia đình 
vui vẻ. 

Ở nhà quê, dịp cận Tết này, trẻ nhỏ thường bẻ trái 
sung cho mấy người chị lớn mang ra chợ làng để bán 
cho người ta chưng Tết.  Có người còn mang cam quít 
ra chợ bán.  Có người còn bẻ xoài, mảng cầu, đu đủ ra 
chợ bán để cho đủ bộ vận “cầu, sung (túc), đủ, xài 
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(xoài)” là qúy rồi.  Riêng về cam quít, ngày xưa miệt 
Lấp Vò là miệt vườn, nhà nào cũng ưa trồng cam quít.  
Hồi đời trước cam quít chờ mưa trổ bông và trái chín 
đúng dịp Tết, nên nhà nào cũng có vườn cam quít chín 
vàng hực trên cây.  Sau 1954, khi hồi cư về quê Lấp 
Vò, vườn cam quít của Tía tôi có năm bán vào dịp Tết 
được 60.000 đồng tiền hồi đời đó.  Cả vườn cam quit 
bán mão cho lái, khi họ bẻ hết vườn, trái chất thành 
đống cao như đống lúa mấy trăm giạ, thấy biết ham.  
Nhưng tía tôi hay bất cứ chủ vườn nào cũng vậy, khi 
bán cho lái cũng chừa lại năm mười cây cam, cây quít 
trái ngon và ngọt.  Trước để con cháu trong nhà bẻ 
cúng ông bà ba ngày Tết, sau cho chúng ăn đã thèm, và 
chiều 28, 29 Tết đem biếu cho chòm xóm người một 
chục cam quít ngon để cúng Tết.  Thường thường ở 
nhà quê khi muốn cho ai vật gì thì người cho đều lựa 
món ngon mới cho.  Cam quít cũng vậy, lựa những trái 
lớn và ngọt đem cho, như cam thì cam tàu, quít thì quít 
đường, ít ai cho quít ta vì quít ta dân nhậu ưa nhưng 
ông già bà cả chê loại quít này chua.   

Việc đem trái cây hoặc cá mú gì để tặng biếu bà 
con chòm xóm tạo nên cái nếp sống từ nhiều đời ông 
cha để lại làm thành câu châm ngôn mãi mãi sau này 
con cháu noi theo: ”mình ăn bao nhiêu cũng hết, cho 

người ta thì còn”. Mãi tới gần đây, tôi mới đọc được 
lời nói rất ý nghĩa của vị Sư Tổ Pháp Môn Vi Diệu 
Pháp Hành Thiền, ngài Dasira Narada nói: “When I 

leave this world, what I used up is gone, is up; what I 

leave behind others can use.  I only take with me what 

I have given to others.” (Xin tạm dịch: “Khi tôi rời bỏ 

thế gian này, những gì tôi xài thì đã mất, những gì tôi 
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suy nghĩ đơn sơ mộc mạc của ông bà xưa của mình 
vậy mà rất phù hợp với lời khuyên dạy cao siêu của 
một bậc thánh nhân đầy lòng nhân từ. 

Ngoài ra, có lẽ cũng nên kể tới mùa làm ống lói 
bằng gốc tre gai hay gốc đu đủ để đốt cho nổ chơi 
trong ba ngày Tết.  Sở dĩ kể ba cái vụ làm ống lói đốt 
khí đá trong mùa này vì những tháng khác không ai lo 
làm ống lói làm gì; trước nhất, nó không hợp thời, sau 
nữa những năm xa xưa ấy đâu phải lúc nào cũng thái 
bình, nên dân quê rất sợ tiếng súng nổ.  Do vậy mà ống 
lói bằng gốc tre chỉ chơi được trong ba ngày Tết, ra 
Giêng rồi là người ta nghỉ chơi loại tiếng nổ chát chúa 
này. 

Sau hết, những ngày chợ Tết cuối năm, làng nào 
cũng có người biết chữ Nho và rất khéo tay viết câu 
đối, viết liễn trên giấy hồng điều bày bán nơi các buổi 
chợ Tết; nhưng các nhà Nho chơn chính với sở học 
uyên bác, cùng gia thế, dòng dõi danh tiếng một vùng, 
có dạy học trò thường chỉ viết giùm những câu liễn, 
câu đối cho người trong làng, không bao giờ lấy tiền.  
Việc viết liễn và câu đối vào dịp Tết của những nhà 
Nho hiền đức này là một niềm vui của các vị ấy trong 
thời buổi tân học phát triển và Nho học suy tàn vậy. 

Tóm lại, mùa màng tháng Chạp là những công việc 
mà dân quê làm vào những ngày gió bấc se se lạnh này 
ít nhiều đều nhắm vào ba ngày Tết.  Xem như vậy mới 
thấy dân quê ngày xưa coi Tết là ngày trọng đại vô 
cùng.  Tất cả mọi hưng thịnh hay trì trệ của một năm 
qua, vốn liếng nó được kết toán vào những ngày tháng 
Chạp.  Theo xưa thì việc mùa này trước hết là lo cho tổ 
tiên, mồ mả Ông Bà phải sạch sẽ, giường thờ cửu 
huyền thất tổ phải khang trang, bàn thờ thông thiên thì 
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trang nghiêm mà bình dị, chưng những bông hoa đồng 
nội.  Cúng kiếng thì lấy lòng thành làm gốc, lấy thanh 
đạm làm ngon, lấy cây trái trong vườn làm lễ.  Sau nữa 
là lo cho con cháu có miếng cá, miếng bánh phồng, 
đòn bánh tét trong ba ngày Tết, không chủ ý se sua đua 
đòi làm gì, mà chỉ lấy câu châm ngôn “tri túc, tiện túc, 

đãi túc hà thời túc” là chánh.  

Biết đủ đã là vui rồi vậy ! 
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Mùa Cắt Lúa và Đạp Lúa 
 
 

Sau khi Tết nhứt xong xuôi, tháng Giêng, tháng 
Hai âm lịch là mùa cắt lúa chánh. Trên những cánh 
đồng lúa mùa vào các thập niên 1940, 50, 60 rạ lúa 
nằm rạp trên mặt đất với những bông lúa chín vàng rực 
một màu vàng. Luồng gió bấc se se lạnh của tháng 
Chạp, tháng Giêng vào buổi sáng sớm còn đọng lại 
những giọt sương đêm, làm những vũng nước ruộng có 
chút phèn quéo lại thành những lớp mỏng váng lên mặt 
nước.  Trong cái lạnh se se ấy, khi mà trời còn bao 
trùm mặt đất tối mịt, những thợ cắt lúa với lưỡi hái trên 
tay bắt đầu một ngày bằng những tiếng í ới rủ nhau ra 
đồng bắt công cắt. 

Họ là cư dân tại các làng quê, nhưng đa phần là 
những người thợ cắt lúa chuyên nghiệp từ các vùng 
miệt vườn Vĩnh Long, Bến Tre bơi xuồng đến các 
vùng lúa mùa để cắt lúa. Những đoàn ghe xuồng vào 
mùa cắt lúa từ miệt dưới họ giòng tàu thành những 
đoàn ghe xuồng dài loằng ngoằng trên các con sông 
cái, như những con rắn khổng lồ lội ngược dòng nước 
đổ về các làng mạc quanh những cánh đồng lúa mùa 
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bao la chín rộ để lãnh công cắt, kiếm lúa hột mang về 
phụ với những cây trái kiếm được trong vườn cho đủ 
việc chi tiêu trong nhà.  Đổ dài từ miệt làng Tân Bình 
thuộc Lấp Vò, qua Cái Sắn, Phú Hòa, Bờ Ao, Định 
Mỹ, Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng, Vĩnh Hanh, Hang 
Tra, Cần Đãng, Cầu Số Năm, Tri Tôn, rồi chạy dài lên 
Năng Gù, Bình Mỹ, kinh xáng Vịnh Tre,  những cánh 
đồng bao la bát ngát vùng Đìa Bèo, kinh xáng Bốn 
Tổng, dường như các thợ cắt lúa miệt Bến Tre, Vĩnh 
Long thời xưa ấy, người nào cũng rành từ con kinh 
vũng nước của những miếng ruộng mà mình có dịp 
ghé lại nhiều lần. 

Thường thường, như một tập quán quen thuộc, 
nhóm thợ nào hồi năm ngoái ghé lại bến sông nào, thì 
y như rằng, năm sau họ trở lại bến sông ấy dừng ghe, 
dừng xuồng và bắt đầu mùa cắt lúa mới.  Khi đi họ 
mang theo củi đuốc, là dừa và một ít cây trái như dừa 
tươi, dừa khô, mít, ổi bán cho dân địa phương kiếm 
chút ít tiền làm lộ phí và khi về thì họ lại chở đầy 
những xuồng lúa với tấm cà rèm bằng lá dừa nước để 
che nắng che mưa nay đã đậm màu thời gian nhiều lúc 
cũ mèm, tơi tả.  Họ tá túc dưới bóng xoài, ngoài bờ 
chuối thành từng nhóm năm ba xuồng cùng đi chung 
với nhau cho có bạn. Vì muốn thoải mái, và sợ làm 
phiền chủ nhà, họ thường nấu nướng, ngủ nghỉ ngay 
nơi bến sông, ít chịu lên nhà chủ đất để ngủ nhờ.  
Nhưng cái tình của chủ ruộng và thợ cắt lúa không vì 
thế mà lợt lạt chút nào; trái lại, giữa họ và chủ nhà 
nhiều lúc cái tình tương thân tương ái thiết tha lắm. 
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bao la chín rộ để lãnh công cắt, kiếm lúa hột mang về 
phụ với những cây trái kiếm được trong vườn cho đủ 
việc chi tiêu trong nhà.  Đổ dài từ miệt làng Tân Bình 
thuộc Lấp Vò, qua Cái Sắn, Phú Hòa, Bờ Ao, Định 
Mỹ, Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng, Vĩnh Hanh, Hang 
Tra, Cần Đãng, Cầu Số Năm, Tri Tôn, rồi chạy dài lên 
Năng Gù, Bình Mỹ, kinh xáng Vịnh Tre,  những cánh 
đồng bao la bát ngát vùng Đìa Bèo, kinh xáng Bốn 
Tổng, dường như các thợ cắt lúa miệt Bến Tre, Vĩnh 
Long thời xưa ấy, người nào cũng rành từ con kinh 
vũng nước của những miếng ruộng mà mình có dịp 
ghé lại nhiều lần. 

Thường thường, như một tập quán quen thuộc, 
nhóm thợ nào hồi năm ngoái ghé lại bến sông nào, thì 
y như rằng, năm sau họ trở lại bến sông ấy dừng ghe, 
dừng xuồng và bắt đầu mùa cắt lúa mới.  Khi đi họ 
mang theo củi đuốc, là dừa và một ít cây trái như dừa 
tươi, dừa khô, mít, ổi bán cho dân địa phương kiếm 
chút ít tiền làm lộ phí và khi về thì họ lại chở đầy 
những xuồng lúa với tấm cà rèm bằng lá dừa nước để 
che nắng che mưa nay đã đậm màu thời gian nhiều lúc 
cũ mèm, tơi tả.  Họ tá túc dưới bóng xoài, ngoài bờ 
chuối thành từng nhóm năm ba xuồng cùng đi chung 
với nhau cho có bạn. Vì muốn thoải mái, và sợ làm 
phiền chủ nhà, họ thường nấu nướng, ngủ nghỉ ngay 
nơi bến sông, ít chịu lên nhà chủ đất để ngủ nhờ.  
Nhưng cái tình của chủ ruộng và thợ cắt lúa không vì 
thế mà lợt lạt chút nào; trái lại, giữa họ và chủ nhà 
nhiều lúc cái tình tương thân tương ái thiết tha lắm. 

Sáng sớm, họ thức dậy nổi lửa nấu cơm.  Có người 
còn nấu nước châm trà nhâm nhi chén trà nghi ngút 
khói.  Rồi lo cụ bị dỡ cơm, lưỡi hái, nón lá lên đồng.  
Hồi đời trước, khi nào lên tới đất ruộng người ta mới 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  207 Lương Thư Trung   ●  207 

 

  

bắt công chứ không như sau này làm lúa thần nông 
người ta bắt công cắt trước.  Những cây sậy cắm dài 
dài được chủ đất đo sẵn và làm dấu một công tằm cắt, 
và cứ thế dân cắt lúa bắt công và cắt.  Thường thường, 
dân cắt lúa nhà nghề họ nhìn công đất là họ biết công 
dư hay công đủ ngay lập tức.  Trường hợp ngày nào 
cũng gặp công dư, thì họ tự ý tìm cách dời ghe đi nơi 
chủ đất khác, ít khi họ nói năng gì vì sợ làm mất lòng 
chủ ruộng.  Nhưng chủ ruộng vùng Long Xuyên Châu 
Đốc được một cái là dân hiền lành, biết ăn chay niệm 
Phật, nên khi làm ruộng họ không thích đo phóng tầm 
cho dư công làm gì vì họ rất sợ việc tội phước.  Lại 
nữa, với lòng thương người làm mướn cơ khổ, nên 
không ai ăn gian vài ba tầm đất làm gì.  Ruộng lúa 
mình nhiều, mùa nào lúa hột cũng trúng đầy bồ, trong 
khi người ta thì ở xứ xa, nhưng vì ruộng ít nên ra công 
cắt mướn, mình cho người ta không hết, có đâu vì vài 
ba thùng lúa hột mà đo ăn gian rồi mang tiếng thất đức 
bất nhơn kéo dài đời đời kiếp kiếp chứ chẳng chơi. 

Hồi đời xưa, lúa mùa sạ lúa giống mỗi công có một 
thùng, nên lúa dù trúng gì thì trúng, nhưng rạ lúa vẫn 
thưa và họ cắt xong công đất nhanh lắm.  Do vậy, dân 
cắt lúa thời ấy, nhất là dân cắt lúa miệt Bến Tre, Vĩnh 
Long cắt lúa giỏi lắm, họ lãnh mỗi người một công và 
trời gần đứng bóng là họ cắt xong một công đất.  
Thường thường, đàn bà cắt chậm hơn đàn ông nhưng 
nhiều cô thợ cắt trẻ có người qua mặt mấy ông như 
chơi. Người đứng tuổi hoặc mấy thợ còn nhỏ, thường 
thường hai người lãnh một công đất cắt chung cho nhẹ 
bớt phần hao hơi tổn sức. 

Từ thời xa xưa, trong việc cày bừa cũng như mọi 
việc lặt vặt ở nhà quê, người ta hay vần công với nhau.  
Trong mùa cắt lúa cũng vậy, những thợ cắt lúa cũng 
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thường hay vần công.  Công việc vừa mau, vừa đỡ mệt 
mà còn cho thấy dân ruộng luôn có cái tình tương thân 
tương trợ.  Đó là cái tính cách rất đáng quý trong đạo 
sống nơi chốn ruộng vườn của người làm ruộng mình, 
một nét đẹp của đồng quê vô cùng đơn giản và gần gũi 
mà ít người để ý.  Xong công cắt của mình, người ta 
còn xúm nhau tiếp những bạn cùng đi chung còn vài 
tầm đất chưa xong.  Ít khi họ lên giồng ranh ngồi nhìn 
bạn mình còn đang hì hụt dưới ruộng.  Xong đâu đấy, 
họ hè nhau bắt ít cá tép, cua ốc về cho bữa ăn chiều.  

Thường thường dân cắt lúa trở về bến sông đậu ghe 
xuồng rất sớm với khói nấu cơm chiều, áo quần khô 
ráo, cơm nước chuyện trò vui vẻ với nhau hoặc trao 
đổi tâm tình với chủ nhà cùng lối xóm trong vùng.  
Vào những dịp này, trai gái trong làng cùng dân cắt lúa 
cũng có những giao tiếp chuyện trò qua lại và rồi tình 
cảm đâm chồi nẩy nhánh làm thành những mối tình 
quê chơn chất vừa đẹp vừa lãng mạn biết bao.  Ông già 
bà cả thì có thể quở trách những mối tình vụng trộm 
ấy, nhưng với tuổi trẻ thì cái thuở đi cắt lúa và rồi yêu 
thương nhau là thời kỳ đẹp nhất của tuổi đôi mươi 
trong đời họ.  Dường như ngày xưa, đoàn ghe xuồng 
cắt lúa nào cũng gặp những mối tình trai gái ấy, nhưng 
chung qui cũng ít có ai thành vợ chồng gì vì đường xá 
xa xôi cách trở một phần, mà cũng vì tuổi trẻ mau 
quên.  Quen nhau đó, nhưng cách giang cách đò rồi 
cũng quên nhau đó.   Năm sau gặp lại, có khi người 
năm ngoái nay đã có chồng, anh năm kia đã có vợ.  
Thế là thôi, ruộng ai thì nấy đắp bờ, và chuyện đời như 
bến sông, ghe xuồng chỉ ghé tạm rồi nhổ sào đợi mùa 
lúa năm sau.  Thời ấy, ít có ai tự tử vì tình, và cũng ít 
có ai ly thân, ly dị gì như thời văn minh vật chất sau 
này. 
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Ngày xưa, giá một công cắt lúa mùa là một thùng 
lúa hột.  Sau này, nhân công hiếm, công cắt lên một 
giạ.  Khi làm lúa thần nông vì lúa dày và trúng, nên giá 
một công cắt là một giạ rưỡi lúa hột.  Có năm hút công 
cắt, có người còn mướn cắt mỗi công ăn hai giạ.  Ngày 
xưa mỗi công cắt chỉ ăn một thùng lúa, hoặc một giạ, 
coi vậy mà dễ ăn.  Nhứt là gặp lúa ngả cùng chiều, thợ 
cắt giỏi cắt nửa buổi là xong một công tầm cắt.  Thợ 
miệt Vĩnh Long, Bến Tre vừa cắt lúa giỏi mà lại cắt lúa 
đẹp. Những lối lúa cắt của họ rất ngay hàng thẳng lối, 
và mớ lúa nào để ngay ngắn mớ lúa nấy như một đoàn 
binh lính đứng thẳng hang.  Chiều dài của mỗi cọng 
lúa cũng bằng nhau, ít khi nào có cọng dài, cọng ngắn 
so le.  Ưu điểm nữa là họ cắt bông lúa vừa vặn, không 
quá dài mà cũng không quá ngắn, nên khi gom lúa mớ 
chất lên cộ cho bò trâu kéo vô cà lang, lúa bông ít bị đổ 
tháo vì mớ lúa nào như mớ lúa nấy rất gọn gàng, 
không vướng tay vướng chân.  Trái lại, dân cắt lúa tại 
chỗ, phải thành thật công nhận là dân miệt mình cắt lúa 
hổng bằng dân miệt dưới, nhất là mớ lúa để không 
ngay hàng thẳng lối như họ.  Do vậy mà dân mót lúa 
rất khoái những công lúa dân miệt mình cắt vì lúa gom 
dễ bị đổ, bị sót.  

Hồi đời trước, mùa cắt lúa cũng là mùa mót lúa.  
Mót lúa là theo những miếng ruộng người ta đang gom 
lên cộ để trâu bò kéo về chất thành những cà lang lúa 
như núi mà lượm những bông lúa đổ, lúa sót. Thường 
là trẻ nhỏ hay đi mót lúa.  Đôi khi có người lớn nhưng 
ngày xưa, người lớn ít ai mót lúa vì dân những cánh 
đồng lớn thường khá giả nên người lớn ít mót lúa.  Các 
đoàn ghe đi cắt lúa cũng vậy, thường mót lúa là những 
đứa bé theo cha mẹ mót lúa kiếm thêm chút ít chứ 
người lớn là lãnh công cắt, ít ai chịu mót lúa vì thật ra 
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mót lúa lâu ăn hơn lãnh công cắt. Ngày nào các đứa trẻ 
ở nhà quê cũng thích ra ruộng mót lúa. Có đứa bị cha 
mẹ rầy la, đôi khi đánh đòn mà vẫn mê mót lúa mà ít 
chịu ở nhà, nhứt là trốn học để mót lúa là ưa bị đòn 
nhứt hạng.  Thế nhưng, vào gần cuối mùa, dù mỗi ngày 
mót chừng một thúng dê lúa bông, nhưng sau nhiều 
ngày gom lại thành đống lúa cao rồi đạp ra lúa hột, có 
người mót lúa giỏi có khi được cả năm ba giạ hoặc 
nhiều lúc được cả chục giạ lúa hột là thường.  Rồi cha 
mẹ cho chúng bán mua áo quần mới, hoặc có tiền ăn 
hàng, mua bánh khi đi học vân vân…, nên đứa nào 
cũng ham mót lúa là vậy.  Mùa mót lúa là mùa vui nhất 
đối với trẻ đồng quê vào những ngày xa xưa ấy. 

Thường thường dân cắt lúa hết miếng ruộng biền 
lại lãnh công cắt các miếng ruộng sâu và họ cứ dời 
xuồng ghe theo những cánh đồng xa xa nơi mới tới.  
Những miếng ruộng mới cắt xong lại bắt đầu vào mùa 
đạp lúa.  Chuẩn bị cho mùa đạp lúa là công việc giẫy 
sân.  Những sân lúa thường nằm cặp bờ kinh, bờ 
mương nhằm mục đích cho tiện việc di chuyển lúa hột 
bằng ghe về nhà, mà cũng tiện cho xuồng ghe qua lại 
mua bán rau cải, hàng bánh cho dân ruộng mua sắm 
trong lúc làm mùa.  Sân lúa, theo lệ thường, phải bằng 
phẳng và năm trước sân lúa chỗ nào, năm sau lại cứ 
nền cũ mà giẫy cỏ làm sân lại, ít ai dời sân lúa ra xa 
chỗ khác vì mỗi lần dời sân mới rất tốn công, phải làm 
cho mặt sân bằng phẳng như mặt nền nhà.  Để đề 
phòng các cà lang lúa bị những miếng ruộng làm trước 
đốt đồng cháy lan, người ta còn đào vòng quanh sân 
lúa một vòng hào sâu chừng năm tấc, bề mặt đường 
hào này rộng cỡ một thước. Nếu không đào được 
đường tròn ngăn cách lửa như vậy thì người ta giẫy cỏ 
cho sạch và cách xa sân chứa lúa khoảng vài ba thước 
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hầu tránh cho lửa khỏi bắt vào cà lang lúa của mình.  
Bên cạnh sân lúa nào cũng có cái trại ruộng.  Cơm nấu 
bằng rơm. Cá dưới ruộng bắt lên được nướng trui hoặc 
kho mặn.  Vậy mà ăn cơm trong trại ruộng nhiều khi 
ngon hơn ăn cơm ở nhà được dọn lên bàn, lên mâm. 

Gom lúa bông kéo về sân lúa chất thành cà lang là 
một trong những công việc rất vui vào mùa cắt gặt lúa. 
Những chiếc cộ làm bằng tre ngang chừng một thước 
rưởi, dài cỡ hai thước hơn với hai con bò kéo kẽo kẹt 
trên những cánh đồng còn thơm mùi rạ mới là niềm vui 
của nông dân sau những ngày tháng chân lấm tay bùn.  
Lúa bông chất cao lên và cộ lúa đi tới đâu thì những 
cánh cò vụt bay lên, còn trẻ con thì theo đằng sau cộ 
mót lượm những bông lúa sót. Vì trâu mạnh hơn bò 
nên lúa bông hay lúa hột gì thì trâu kéo cộ, kéo xe 
cũng chỉ một con.  Còn bò thì lúc nào cũng đủ cặp mới 
quán xuyến nổi những cộ lúa cao khỏi đầu.  Gom lúa 
về sân, người ta chất lúa bông ngay giữa sân thành 
vòng tròn rồi chất cao lên hoài cho tới khi thành cà 
lang lúa cao vút như ngọn núi nhỏ giữa đồng ruộng 
bao la.  Sức chứa trung bình của một sân lúa đường 
kính chừng hai chục thước có thể gom lúa bông từ năm 
mươi tới sáu mươi công tầm cắt.  Hồi đời trước lúa 
mùa trúng nhứt mỗi công khoảng 20 giạ, còn lúa trung 
bình bổ đồng 17, 18 giạ là thường.  Cho nên một sân 
lúa nếu gom 50 công, sau khi ra hột và dê cho sạch thì 
đem lúa về nhà trên dưới sáu bảy trăm giạ. Ngày xưa 
làm lúa là ví bồ, ví lẩm, nếu ai làm ruộng vài ba trăm 
công là chuyện bình thường. 

Đạp lúa bông là một trong các công đoạn rất vất 
vả.  Khi chất lúa thành cà lang rồi, người làm ruộng 
mới bắt đầu ra bã. Bã lúa là một lớp lúa bông được kéo 
từ trên cà lang xuống làm thành vòng tròn bao quanh 
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cà lang, trải đều và dày khoảng một thước.  Hồi đời 
trước chưa có máy cày, máy xới, nông dân dùng bò 
hoặc trâu kéo những cái trục răng hoặc trục liền bằng 
cây để đạp lúa bông ra lúa hột.  Vì thương trâu bò, nên 
người ta đi trên lúa theo sau trâu bò cho chúng giẵm 
đạp lên lúa làm bông lúa rụng hột.  Ít ai cỡi trâu bò vì 
trâu bò lội trên rơm mau mỏi giò.  Một bã lúa, tùy theo 
dày hoặc mỏng mà mau hay chậm chín. Bã lúa khi 
thấy rơm nhừ ra và rụng hết hột chắc thì gọi là chín.  
Nếu rơm còn dính lúa hột, chưa rụng hết, thì dân làm 
ruộng gọi bã lúa còn sống.  Nếu bã lúa đã chín nhừ 
người làm ruộng mở dây dàm thả cho trâu bò ăn và 
uống nước nghỉ ngơi.  Rồi họ xúm nhau lại lấy mỏ xải 
vít rơm ra ngoài cho lúa hột rớt xuống sân.  Sau đó, họ 
lại ra bã lúa mới và tiếp tục cho trâu bò kéo trục mà 
đạp lúa tiếp cho tới khi nào hết cà lang lúa mới thôi.  
Sau này, vào cuối thập niên 60, nông dân có máy cày, 
máy xới, người ta mướn máy cày, máy xới đạp lúa 
mau hơn.  Tới thập niên 80, thời kỳ làm lúa thần nông 
ở miền Tây Nam Phần, người ta chế biến ra máy suốt 
lúa bông ra lúa hột, nên cảnh bò trâu đạp lúa thời kỳ 
lúa mùa không còn nữa. 

Lúa hột ra rồi thì tới công việc dựng cái giàn cao 
để dê lúa cho sạch lúa lép và bụi.  Giàn dê lúa làm 
bằng bốn cây tre già dựng giữa trời cao chừng ba bốn 
thước.  Trên cái giàn này người ta lót ván cho chắc 
chắn để đứng dê lúa cho khỏi té.  Người ta trải một tấm 
đăng bằng rẻ tre để người đứng dê lúa đổ những thúng 
lúa hột chưa dê lên đó.  Lúa hột rớt xuống sân, rơm 
mắc lại tấm đăng, gặp gió là chúng bay xa, không rớt 
lại dưới sân nữa.  Dê lúa bằng giàn giữa đồng như vậy 
là nhờ gió.  Tới mùa cắt đạp lúa gió thổi mạnh.  Giữa 
đồng trống gió thổi ào ào, nên cứ theo hướng gió mà 
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làm giàn.  Người thì đội lúa lên giàn, người đứng dê, 
cứ thế thay phiên nhau, có khi sân lúa năm ba trăm giạ 
mà gặp gió mạnh thì dê hổng mấy hồi là xong.  Tuy 
nhiên, gặp lúc nắng gắt, gió yên, thì dê lúa là một công 
việc rất cực.  Bụi bậm thì xót ngứa mà lúa thì không dê 
được, thiệt là vất vả.  Gặp trường hợp này, ngày xưa 
đành phải ngồi chờ gió.  Có người cho rằng mình đứng 
ra dùng hai môi chum lại huýt gió thì gió sẽ nổi lên.  
Nhưng gió thì không nổi mà mình thì huýt gió hoài 
đâm ra mỏi miệng.  Sau này, người ta lấy máy đuôi 
tôm rồi chế ra cánh quạt làm quạt dê lúa.  Nhưng 
không vui như dê lúa bằng gió, vì trong gió có cái mát 
của thiên nhiên, mà người làm ruộng lại ưa cái mát mẻ 
của nó. 

Lúa dê xong đâu đấy tới mùa kéo lúa về nhà.  Miệt 
nhà Lầu vùng Mặc Cần Dưng ruộng thuộc Đìa Bèo, 
hay dọc theo mương Nhà Lầu thập niên 40, 50 người 
dân ở đây dùng trâu bò kéo lúa hột về nhà.  Xe kéo lúa 
gọng xe, sườn xe đóng bằng cây bằng lăng với vách 
thùng bằng ván dầu hay ván sao, bánh xe làm bằng sao 
sông lớn với đường kính cỡ một thước, hoặc một thước 
rưỡi, bề gáy dày nhằm tránh bị lún bùn khi qua các 
vũng lầy. Đời xưa vào mùa này, người ta thường kéo 
lúa hột vào ban đêm, nhất là những đêm trăng sáng 
vằng vặc.  Ban đêm có cái lợi là trời mát, trâu bò ìt bị 
nắng hốc.  Thường thường những đêm kéo lúa hột về 
nhà người ta bồi bổ cho dân ruộng những nồi cháo gà, 
hoặc cháo cá.  Còn trâu bò được cho ăn cỏ tươi, un 
muỗi và ngủ nghỉ nơi khô ráo.  Cả một vùng vào mùa 
này vui lắm.  Ngoài ra, vào mùa này nông dân còn cắm 
câu mồi cua, mồi ốc, hoặc đem rơm chận ngọn mương, 
cựa gà, lung rộc đắp tàu bắt cá nhảy nửa đêm.  Cả một 
vùng lúa mới thơm mùi rạ, mùi cá lóc nướng trui, có 
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người còn gài bẫy cò ke, bắt cò đáp trắng một vùng 
đang tìm mồi cua ốc cá tép trên những lung vũng vừa 
gom lúa bông xong.  

Không khí mùa màng nơi các vùng lúa mùa ngày 
ấy hòa cùng thiên nhiên làm an vui dân ruộng vừa 
chơn chất mà trong lành, vừa cơ cực mà lâng lâng 
niềm vui cùng cánh đồng thơm thơm mùi rạ mới.  Hồi 
đời trước làm lúa mùa, dân ruộng ít bịnh ít đau vì 
không phải lo trả những món nợ thuốc sâu, thuốc rầy, 
thuốc cỏ, phân bón, những nỗi lo mà dân ruộng trên 
những miếng ruộng thần nông thời văn minh bây giờ 
phải triền miên lo nghĩ tới.  Nhớ lại thấy cái xưa vậy 
mà sướng, cái cũ vậy mà nhàn.  Lúa mùa so với lúa 
thần nông vậy mà “an bần lạc đạo”.  Thế nên, cái gần 
lại xa, cái giản dị lại khó tìm, cái chơn quê mà miền 
quê lại không giữ nổi là vậy.   

Than ôi !!! 
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Có Những Mùa Chim 
 

 

Lời tác giả: Bài "Có Những Mùa Chim" được viết 
cách nay tròn 5 năm, phổ biến lần đầu trên Talawas 

ngày 17-9-2004.  Nay nhân đang viết về mùa màng 

ngày cũ, nghe trong lòng ríu rít tiếng chim kêu, tiếng 

cò trắng gọi đàn, tôi thấy hứng thú mà lần mò sách vở, 

mở rộng tầm nhìn, đem so sánh các giống chim quen 

biết một thời nơi quê cũ với chim muông các vùng trên 

thế giới, lượm lặt tài liệu các nơi, hòng bổ khuyết thêm 

mà gởi đến bạn đọc bốn phương như một món quà 

nhỏ.  Trân trọng. 
 

“Chim trời cá nước” là thành ngữ ở cửa miệng 
người nhà quê mỗi bận có dịp lên đồng hay ra sông tìm 
kiếm chút mồi cho đời sống. Chim trời cũng được 
ngầm hiểu là thế giới riêng, rất riêng, của loài chim, 
mà không ai có thể xen vào đời sống rất tự do trong 
bầu trời rộng bao la vô hạn định. Cái sướng của một 
đời sống là cái sống không bị ràng buộc vào bất cứ 
giới hạn nào, của một quyền năng nào, từ một môi sinh 
bên ngoài loài chim muông muôn trùng. 
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Không hiếm các nhà khảo cứu về chim muông 
đang đi tìm căn nguyên của sự sinh tồn các loài chim 
cùng thói quen, tập quán và đời sống của chúng.  
Người ta len lỏi vào tận các cánh rừng Phi Châu, Á 
Châu và Mỹ Châu để tìm kiếm và thu hình các loài 
chim.  Từ cách kiếm ăn cho chí cách làm ổ, ấp trứng 
và nở con, từ cách sống thành đàn cho chí những cuộc 
đời riêng lẻ, các nhà khảo cứu về chim muông không 
bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Tất tất đều được ghi 
nhận qua từng chi tiết rất mực chính xác và linh hoạt. 

Chẳng hạn, giữa cánh rừng nhiệt đới mưa dầm và 
ẩm ướt, các nhà khảo cứu đã cho chúng ta biết cách 
kiếm ăn của nhiều giống chim lạ. Tùy theo hình thái 
cấu tạo của mỏ dài hoặc ngắn mà mỗi loài chim có 
những kinh nghiệm riêng của mình để kiếm mồi. Có 
giống chim với mỏ dài như lông con nhím như loài 
chim ruồi dễ dàng kiếm mồi là loại côn trùng nằm sâu 
trong các thân cây. Chúng chỉ cần lấy mỏ dài và rất 
bén mổ vào vỏ cây, tạo thành cái lỗ sâu dần, và gắp 
mồi thật dễ dàng. Ở đó có biểu hiện sự kiên nhẫn khá 
bền bỉ. Trái lại, những giống chim khác, mỏ ngắn 
ngủn, thì biết cách chọn lựa cho mình một nhánh cây 
vừa cứng vừa nhọn, tạo cho mình một dụng cụ như cái 
chỉa để đâm vào thân cây và rút ra được những con 
mồi mà mình muốn tìm. Nhưng cái độc đáo của loài 
điểu thú này là chúng biết lấy đôi chân giữ dụng cụ 
vừa dùng gắp mồi thật tài tình đó để còn dùng lại nhiều 
lần trong buổi kiếm ăn. 

Hoặc giả, ở giữa những cánh rừng khô hạn, không 
tìm được ao hồ hoặc suối nước thác ngàn, có những 
giống chim biết sử dụng cái mỏ vừa bén vừa cứng của 
mình, mổ vào các thân cây trong ruột có chứa những 
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dòng nhựa mà loài chim có thể dùng làm nước uống 
được giữa những cơn khát nước rát cổ.  Chúng đã mổ 
thật bền bỉ và theo một hình thể dường như giống hệt 
nhau, không lớn không nhỏ theo kích thước khoảng vài 
ba phân vuông dạng hình chữ nhật và thẳng hàng từ 
trên xuống dưới, tạo thành một mặt võng rất hài hòa, 
đều đặn như một nhà điêu khắc khéo tay nghề.  Và từ 
những ô hình chữ nhật xinh xinh ấy là cả một nguồn 
nhựa đời tuôn tràn, làm mát những chiếc lưỡi của một 
loài chim lúc nào cũng líu lo giữa những cánh rừng bạt 
ngàn. 

Chim trời là thế, và các nhà khảo cứu đã cho loài 
người thấy được sự cần mẫn của chim muông trong 
đời sống pha với nhiều nét vừa nghệ thuật siêu hạng 
vừa tài hoa tuyệt vời mà loài người khó bì kịp. 

Nhưng khi nhắc về những mùa chim, có lẽ tôi 
muốn nhớ về những loài chim của vùng quê tôi, những 
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từng môi trường địa lý. 

Chẳng hạn, chim trong vườn làm ổ vào tháng hè có 

dòng nhựa mà loài chim có thể dùng làm nước uống 
được giữa những cơn khát nước rát cổ.  Chúng đã mổ 
thật bền bỉ và theo một hình thể dường như giống hệt 
nhau, không lớn không nhỏ theo kích thước khoảng vài 
ba phân vuông dạng hình chữ nhật và thẳng hàng từ 
trên xuống dưới, tạo thành một mặt võng rất hài hòa, 
đều đặn như một nhà điêu khắc khéo tay nghề.  Và từ 
những ô hình chữ nhật xinh xinh ấy là cả một nguồn 
nhựa đời tuôn tràn, làm mát những chiếc lưỡi của một 
loài chim lúc nào cũng líu lo giữa những cánh rừng bạt 
ngàn. 

Chim trời là thế, và các nhà khảo cứu đã cho loài 
người thấy được sự cần mẫn của chim muông trong 
đời sống pha với nhiều nét vừa nghệ thuật siêu hạng 
vừa tài hoa tuyệt vời mà loài người khó bì kịp. 

Nhưng khi nhắc về những mùa chim, có lẽ tôi 
muốn nhớ về những loài chim của vùng quê tôi, những 
mảnh đời giang hồ đã một thời cùng với người nhà quê 
tạo thành bức tranh quê với nhiều nét màu gần gũi thân 
ái mà không nhà họa sĩ tài danh nào có thể phục chế lại 
được khi nó đã không còn nữa.  Nó là của thiên nhiên, 
của tạo hóa, mà loài người không sao nói lên được 
bằng lời, bằng hội hoạ, hay bằng văn chương. 

Có những mùa chim là một sắp xếp theo tiết trời và 
theo từng giống loài.  Những giống chim vùng rừng 
tràm có khác với chim ở đồng ruộng, những loài chim 
trong vườn có khác với chim ngoài rẫy, ngoài lung.  
Dù không ai cấm những bờ bãi, nhưng tự thiên nhiên 
đã làm những lằn ranh vô hình cho mọi loài chim.  Nó 
là nét đặc thù của chim chóc, mà cũng là nét riêng của 
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loài cưỡng, loài nhòng, chim se sẻ, chim dòng dọc, 
chim trao trảo, chim chìa vôi cùng các loại cu cườm, 
cu đất, cu ngói.  Còn chim rừng tràm thì làm ổ vào 
tháng mười âm lịch.  Qua tháng mười một, chim bắt 
đầu đẻ trứng nở con.  Còn chim trên các cánh đồng lúa 
mùa nước ngập dai dẳng 6 tháng ròng rã thì lại bắt đầu 
làm ổ tháng bảy, tháng 8 khi lúa trên đồng tròn mình, 
mưa Ngâu tầm tã.  Những chỗ lung sâu lúa dày là 
những bến bờ lý tưởng cho các cặp vợ chồng chim hủ 
hỉ những mùa trăng non.  Tháng 9, tháng 10 chim nở 
rộ. Những bầy chim ra ràng bắt đầu tập vỗ cánh chấp 
chới giữa gió đồng rì rào với những đợt sóng dâng cao 
của biển lúa ngút ngàn, mà cũng là lúc những cánh 
chim già bắt đầu thay lông thêm một lần trong dòng 
sông đời nhiều biến đổi. 

Ðổi mùa là làm lại một lần đời, nhưng có ai ngờ 
loài chim chóc lại có những vụ mùa tương lân góp sức 
thú vị biết dường nào!  Loài bồng-bồng thì ít khi làm ổ 
mà đẻ trên ngọn cây cao chót vót.  Loài chim này cùng 
với giống chim le-le có tập quán chung là cả một bầy 
chẳng cần biết bao nhiêu con, cứ tụ hội là đẻ chung 
trong một cái ổ trên những ngọn cây cao chót vót. Chỉ 
có khác là loài le-le thì cùng nhau đạp cỏ lót ổ cho 
mình; trái lại bồng-bồng thì chờ con người lót ổ sẵn và 
cứ thế rủ nhau từng đàn, từng đàn ghé lại và đẻ trứng. 

Người ta làm ổ bồng-bồng hình tháp, chiều cao 
khoảng một thước, đường kính của vòng tròn làm đáy 
ổ cũng xấp-xỉ bảy tám tấc, miễn sao chỗ càng rộng 
càng tốt.  Ðáy ổ lót những nùi rơm khô cho êm và 
trứng khỏi chài ra ngoài dễ bể.  Chung quanh hình tháp 
lợp bằng lá dừa nước hay loại lá thốt-lốt để che nắng 
mưa và chừa cái cửa bằng hai bàn tay để cho bồng 
bồng chun vô chun ra mỗi lần về đẻ trứng.  Người ta 
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hay treo ổ bồng bồng trên các ngọn cây gáo, cây sao, 
nơi chiều chiều người nhà quê thấy bồng-bồng hay về 
nghỉ cánh.  Sớm muộn gì bồng-bồng cũng sẽ ghé thăm 
cái ổ lót sẵn này, và sẽ cho những chú bồng-bồng con 
chào đời trên ngọn cây cao chót vót ấy. 

Nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy. Người ta 
làm sẵn cái ổ hình tháp công phu và bò lên ngọn cây 
cao biệt vụt như vậy để treo cái ổ là cũng có cái ý dụ 
cho bồng-bồng về đẻ và họ sẽ lượm trứng chim.  Và 
lâu lâu, người gác ổ bồng bồng sẽ trèo lên trút ổ một 
lần.  Trứng thôi là trứng vì có đẻ mà không được ấp 
trứng nên dần dần loại chim này gần như tuyệt chủng 
trên những vùng quê có mùa nước lụt hằng năm.  Họa 
hoằn lắm mới thấy vài bầy chim bồng-bồng là nhờ 
chúng còn biết đẻ ở các bộng cây cổ thụ mà không 
ham tìm kiếm những cái ổ hình tháp thật hấp dẫn ở rải 
rác nơi các ngọn cây cao lơ lửng lưng trời. 

Nói đến chim chóc sống thành đàn, dường như loài 
nào cũng có tính tương ái tương thân.  Cùng loài với 
nhau, chúng thường rủ nhau tha cỏ khô lót ổ vần công.  
Các loài cu, chim dòng dọc, sáo sành, sáo sậu, cưởng, 
nhòng, chìa vôi, chích chòe, trao trảo, le-le, gà nước 
hay còn gọi cúm núm, trích cồ, cò, diệc vv... thường 
gánh vác chuyện hàng xóm như chuyện nhà mình.  Và 
đặc biệt, khi tha những cọng cỏ khô về lót ổ, cho dù sơ 
sài như ổ cu, các loài chim cũng đã phải kén chọn 
những cọng cỏ khô rất kỹ.  Chúng cắn cọng cỏ lên rồi 
nhả ra, lựa cọng cỏ khác rồi lại nhả ra, có đến vài ba 
lần, chúng mới chọn được cọng cỏ khô thật vừa ý, rồi 
mới ngậm cho thật chắc và bay vụt về hướng chúng 
đang làm nhà. 

Chim dồng dộc (*)  là loài chim làm ổ kỹ nhất, cầu 
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kỳ nhất và có lẽ đẹp nhất.  Chim mái có loại ổ riêng.  
Vì cần phải giữ trứng cho khỏi bị mưa dông làm ướt 
ẩm và khỏi rơi rớt ra ngoài, nên cái ổ chim dồng dộc 
mái như cái túi hình đáy chuông.  Ngang hông cái túi 
ấy chúng đan dính liền một hình ống tròn tròn giống 
như cánh tay áo căng phồng, dài chừng vài ba tấc, 
buông thòng về hướng mặt đất, để làm cửa mỗi lúc 
chúng vô ra cho tiện bề đẻ trứng ấp con mà không 
quản ngại gió bão ngoài trời.  Còn cái ổ của mấy chàng 
chim dồng dộc trống thì đơn giản hơn. Chỉ là một cái 
lồng nhỏ treo lơ lửng, với những lá sậy được tước nhỏ 
thành từng sợi, bện lại thành chiếc cầu để chim về nghỉ 
chân, hay đêm đêm chim ngủ.  Tất cả được gia tộc loài 
chim dồng dôc này treo trên những nhánh cây nhỏ nơi 
bụi mây gai, hoặc nơi các tàn cây cao cạnh bờ sông 
như cây sao, cây bần, cây dừa, cây da, cây sộp, đong 
đưa theo gió như một cuộc triển lãm những tác phẩm 
nghệ thuật giữa không trung tuyệt hảo.   

Ðời sống dường như riêng tư, ranh giới dường như 
ngầm ngăn cách, nhưng không vì thế mà các loài chim 
lại hiềm khích ganh tị nhau.  Nếu có ai hiếu kỳ thử 
ngồi nhìn vài bận cảnh những loài chim lót ổ giúp 
nhau, chừng đó mới vỡ lẽ ra rằng chim muông vậy mà 
sống cho nhau hết mình.  Chim le-le giúp nhau đạp cỏ 
để có chỗ chứa những cái trứng nõn nà.  Chim se sẻ 
giúp hàng xóm tha những cọng cỏ vào cái bộng tre bên 
hè lẫm lúa ríu rít niềm vui.  Loài cu làm ổ đơn sơ nhất 
mà cũng giúp nhau tha những cọng cỏ khô sắp xếp ở 
một lùm cây um tùm, hay nơi lùm tre gai vắng tiếng 
người... 

kỳ nhất và có lẽ đẹp nhất.  Chim mái có loại ổ riêng.  
Vì cần phải giữ trứng cho khỏi bị mưa dông làm ướt 
ẩm và khỏi rơi rớt ra ngoài, nên cái ổ chim dồng dộc 
mái như cái túi hình đáy chuông.  Ngang hông cái túi 
ấy chúng đan dính liền một hình ống tròn tròn giống 
như cánh tay áo căng phồng, dài chừng vài ba tấc, 
buông thòng về hướng mặt đất, để làm cửa mỗi lúc 
chúng vô ra cho tiện bề đẻ trứng ấp con mà không 
quản ngại gió bão ngoài trời.  Còn cái ổ của mấy chàng 
chim dồng dộc trống thì đơn giản hơn. Chỉ là một cái 
lồng nhỏ treo lơ lửng, với những lá sậy được tước nhỏ 
thành từng sợi, bện lại thành chiếc cầu để chim về nghỉ 
chân, hay đêm đêm chim ngủ.  Tất cả được gia tộc loài 
chim dồng dôc này treo trên những nhánh cây nhỏ nơi 
bụi mây gai, hoặc nơi các tàn cây cao cạnh bờ sông 
như cây sao, cây bần, cây dừa, cây da, cây sộp, đong 
đưa theo gió như một cuộc triển lãm những tác phẩm 
nghệ thuật giữa không trung tuyệt hảo.   

Ðời sống dường như riêng tư, ranh giới dường như 
ngầm ngăn cách, nhưng không vì thế mà các loài chim 
lại hiềm khích ganh tị nhau.  Nếu có ai hiếu kỳ thử 
ngồi nhìn vài bận cảnh những loài chim lót ổ giúp 
nhau, chừng đó mới vỡ lẽ ra rằng chim muông vậy mà 
sống cho nhau hết mình.  Chim le-le giúp nhau đạp cỏ 
để có chỗ chứa những cái trứng nõn nà.  Chim se sẻ 
giúp hàng xóm tha những cọng cỏ vào cái bộng tre bên 
hè lẫm lúa ríu rít niềm vui.  Loài cu làm ổ đơn sơ nhất 
mà cũng giúp nhau tha những cọng cỏ khô sắp xếp ở 
một lùm cây um tùm, hay nơi lùm tre gai vắng tiếng 
người... 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  221 Lương Thư Trung   ●  221 

 

  

Ổ chim dồng dộc  

Cái đời sống vì nhau của loài điểu thú làm cho 
nhiều lúc làm tôi ngồi nghĩ ngợi miên man.  Ở nơi 
chốn xa này, nơi mà chim muông được có cả bầu trời 
để bay nhảy, một buổi sáng nắng ấm, tôi bắt gặp chú 
chim ra ràng khoác bộ lông cánh vừa đủ bay màu xanh 
lợt, giống như loài chim trao trảo bên nhà, đứng phơi 
mình trong nắng sớm trên ngọn non bộ nhỏ nằm cạnh 
bờ ao bông súng.  Tôi đến gần, đưa nhẹ bàn tay ra bắt 
lấy con chim non một cách dễ dàng.  Ngay lập tức, từ 
bốn hướng bìa rừng, cả một đàn chim cùng loại túa ra 
kêu inh ỏi, bay rào rào trên đầu, vây lấy tôi như phản 
đối một việc làm không thuận hợp với đặc ân của thiên 
nhiên là dành cho các loài chim chóc cái bầu trời bao 
la kia.  Tôi giật mình và không khỏi bối rối khi tiếng 
kêu la của cả bầy chim lớn nhỏ vây quanh càng lúc 
càng đông.  Tôi để yên cho con chim non trong cái 
lồng đang nuôi hai con “parakeet” gốc gác Úc châu 
treo sẵn trên nhánh tùng.  Bầy chim trao trảo xứ lạ này 
không chịu thua, cứ réo gọi nhau như vừa phản đối loài 
người, vừa cứu nguy đồng loại.  Sau cùng tôi đành 
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phải bắt con chim non trả lại nơi ngọn non bộ bên bờ 
ao bông súng cũ.  Mừng quá, cả bầy chim sà xuống 
bên cạnh chú chim non hỏi thăm ríu rít, rồi cùng nhau 
ùa bay lên cây, còn văng vẳng tiếng kêu chưa dứt của 
một biến cố thật bất ngờ, như thầm trách móc loài 
người... 

Tôi lại nhớ đến cặp chim “parakeet” mà tôi đã nuôi 
có đến hơn hai năm.  Ngay chiều hôm ấy cánh cửa 
lồng, có lẽ do chú sóc nhỏ hay phá phách kiếm mồi 
đẩy nhẹ lên, làm cho cặp “parakeet” bị chăm sóc quá 
kỹ vội len kịp bay tuốt ra ngoài.  Mãi đến gần tối, tôi 
mới hay cái lồng chim trống trơn, và cặp chim bay đâu 
mất biệt tự hồi nào.  Tôi cứ mở cửa lồng cho cao lên, 
với hy vọng chúng sẽ trở lại, vì cái lồng này đã quá 
quen thuộc với đôi chim này.  Ngoài ra còn có thức ăn, 
nước uống và cả những tiện nghi mà loài người bày ra 
cho chúng, lẽ nào chúng không nhớ để quay về. 

Tôi cứ chốc chốc lại nhìn vào cái lồng chim trống 
không. Qua một đêm, rồi một ngày, đôi chim quen 
thân không bao giờ ngoái nhìn lại cái chốn mà loài 
người cứ nghĩ rằng vàng son êm ấm ấy.  Loài người 
lầm, hay ít ra không muốn nhớ bài học về những chữ 
“chim lồng, cá chậu.”  Nó bi thảm lắm, mà cũng trả giá 
đắt lắm!!! 

Vào sáng sớm hay mỗi bận chiều về, tôi hay ra 
ngồi nơi băng đá cạnh bờ ao. Nhìn cảnh chim chóc rủ 
nhau ra ao nước tắm mát, tôi lại nghĩ đến cặp chim 
“parakeet”, không biết chúng có biết nơi đây vào mùa 
hè thì trời ấm và đẹp không thua gì vùng nắng nhiệt 
đới gió mùa, nhưng vào mùa đông thì thời tiết khắc 
nghiệt vô cùng.  Khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch 
là các đàn chim rủ nhau bay về phương nam tránh cái 
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giá lạnh của mùa đông đang trở mình.  Cặp “parakeet” 
của tôi có biết bay về đâu không, hay lại chịu chết dưới 
cái lạnh của mùa đông xứ này? 

 

Cặp chim parakeet bên gốc cây già 

Chim trời có lẽ cũng biết theo đời mà sống, và 
chúng chắc cũng biết tháp tùng theo những đoàn di cư 
tìm một chút nắng ấm để sinh tồn.  Tôi không rành về 
tôn ti trong thế giới chim chóc, nhưng có điều khi phải 
di tản từng đàn như vậy, có đến hằng ngàn, hằng ngàn 
cánh chim bay rợp trời, chúng tôi thấy chúng đã bay 
thành những đội hình mũi tên, có con đầu đàn, nhiều 
con hộ tống, và những đôi hữu tình nhịp cánh bay cao, 
nhưng không ra ngoài đội hình do một anh chị nào đó 
trong bầy chim đã sắp đặt... 

Cái trật tự đó là một thứ kỷ luật trời ban bố cho 
chúng. Chúng không học hỏi ở bất cứ một nền văn 
minh nào, từ bất cứ một trường đại học danh tiếng nào.  
Bằng cách nào đó, chúng đã thể hiện được cái mơ ước 
mà loài người phải học mới có.  Dĩ nhiên, nơi tôi ở, 
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không phải tự nhiên mà người ta khi vào một nơi công 
cộng nào cần có thứ tự ưu tiên như phi trường, sân vận 
động hoặc tiệm quán, xe buýt, xe lửa, rạp hát, sở thú, 
viện bảo tàng, thư viện... là phải xếp hàng chờ đến lượt 
mình.  Nếu có ai bỏ hàng vượt lên trên với cá tính 
riêng, không ai nói gì nhưng người ấy cũng không dám 
vì tự lấy làm xấu hổ với chính mình, và với những 
người chung quanh.  Có được cái thói quen tốt ấy, loài 
người phải học, và học liên tục, từ trường học đến 
trường đời qua hằng ngàn năm. 

Chim trời có cái dở là dễ bị dụ khị.  Người ta hay 
dùng chim cùng loài làm mồi lẫn nhau. Chúng hay bị 
chim mồi dụ về lung, nơi mà nhiều bận chúng cùng 
nhau uống nước, mò cua bắt cá. Những anh chàng 
được làm mồi thật ra cũng đâu biết mình sẽ hại bạn 
mình, bởi chúng đâu có ai dạy cho chúng cách phân 
biệt lẽ phải trái ở đời.  Cứ quen sống thành bầy, thành 
đàn, hễ gặp nhau là xúm xít, chỉ cho nhau những vùng 
lung vũng ấm êm, những bầu trời lý tưởng.  Nhưng có 
ngờ đâu lại cùng gặp nạn giữa đường.  Nghĩ mà 
thương cho chim ngoài trời, mà cũng đáng thương cho 
những chàng chim mồi, với sợi dây buộc chặt nơi chân 
chai cứng phong sương, cùng những chiếc móng dạn 
dày gió bụi. 

Loài chim muông thường hay tìm đất lành để nghỉ 
cánh. Những rừng cây hoang vu hay những rặng tre 
làng là những chốn tạm gọi là đất lành.  Ở đó có thức 
ăn ngoài đồng trống, có chỗ ngủ vào ban đêm.  Ngày 
kiếm ăn, tối về các rừng cây để dừng bước sau một 
ngày lãng du, lặn lội trên đồng.  Rồi hằng năm tới mùa 
đẻ trứng nở con, chúng lại rủ nhau hội tụ về một nơi 
nào đó thật yên bình, giữa một khu rừng tràm, rừng tre 
bạt ngàn để lót ổ.  Những nơi mà hằng ngàn, hằng 
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ngàn các loại chim qui tụ về rần rần như vậy loài người 
gọi là những sân chim.  Nghĩ cũng ngồ ngộ. Sao người 
đầu tiên không gọi những nơi chim quây quần như vậy 
là xóm chim, làng chim hay rừng chim mà lại gọi là 
sân chim.  Có phải để phân biệt giữa chim và người, 
giữa xã hội và thiên nhiên, giữa nhà cửa và rừng hoang 
đồng vắng chăng?  Hay loài người lại phải theo cái trật 
tự cũ từ thời chữ Nho thịnh hành mà không rời khỏi 
hai chữ “điểu đình” có từ đời xửa đời xưa ấy?! 

Hồi đời trước, ông bà xưa có kể lại nhiều sân chim 
một thời nổi tiếng khắp vùng rừng tràm như sân chim 
Rạch Thứ nhứt, Kinh Dài, Thầy Quơn, Chắc Băng, 
Ðầm Dơi, Cái Nước, Bà Hính thuộc Cà Mau, Bạc 
Liêu, sân chim Ðồng Tháp, sân chim Long Hậu. Các 
vùng rừng tràm miệt Tri Tôn, Luỳnh Huỳnh xưa không 
có những sân chim nhiều như vậy, nhưng chim chóc 
cũng quy tụ khá nhiều về các cánh rừng hoang vắng 
ấy.  Những địa chỉ các sân chim một thời ấy giờ chỉ 
còn lác đác một ít người vui miệng nhắc nhau nghe, 
sau những buổi vất vả ngoài đồng cày sâu cuốc bẫm.  
Trời đất còn đổi thay, huống gì đám sinh vật sống trên 
mặt đất ấy!!! 

Tôi không biết từ đâu mà có cách gọi tên các loài 
chim chóc.  Theo cảm tính, như vùng quê tôi, thì tôi 
được biết phần lớn người ta phân biệt loài chim này 
với loài chim khác để mà đặt tên cho chúng là căn cứ 
vào tiếng kêu. Chẳng hạn mấy giống chim quen như 
cu, sáo, cò, vạc, quạ, chim khách, se sẻ, cúm núm, trao 
trảo, trích, quốc, chim ụt, chim cú, chim heo, le le, 
bồng bồng, v.v... là căn cứ vào tiếng kêu của chúng.  
Nghe các giống chim này kêu như thế nào, người ta đồ 
lại cái âm giống như vậy mà gọi tên.  Ngoài ra, một vài 
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gà đãi, gà nước, bánh ít, thằng bè, áo dà, manh manh, 
ốc cao, thằng chài... Gọi là chim gà đãi vì loài chim 
này có cái bầu vều khá lớn giống như cái túi chứa cá 
của dụng cụ dùng để đãi tép cá.  Gà nước vì loài chim 
này vóc dáng và bộ lông giống như gà kiếm ăn trong 
các mẫu ruộng hoặc lung vũng ngập nước.  Chim bánh 
ít vì hình dáng màu sậm, tròn tròn trông giống cái bánh 
ít.  Chim áo dà có bộ lông màu áo dà... 

Riêng ở vùng 
Bắc Mỹ, có giống 
chim lại mang 
những tên không 
giống tiếng kêu của 
nó. Có lẽ ở đây 
người ta có những 
nghiên cứu về chim 
muông rất kỹ, nên 
tên của các loài 
điểu cầm này cũng 
mang tính khoa học 

hơn là cảm tính từ tiếng kêu. Chẳng hạn như giống 
chim có tên “Ptarmigans”2 , còn gọi là “gà gô”, có bộ 
lông như lông loài gà sao bên Việt-Nam, mỏ ngắn, 
lông cánh dài màu trắng, chân thấp, móng đen, cao 
khoảng từ 3 tấc 3 tới 4 tấc là tối đa, mà có tới ba loại 
tên khác nhau: Willow Ptarmigan, còn gọi Lagopus 
lagopus; Rock Ptarmigan còn gọi Lagopus mutus; 
White-Tailed Ptarmigan còn gọi Lagopus leucurus. 

Ba loại chim cùng giống ấy, tương cận về hình 
dáng cùng sắc lông, nhưng có tiếng kêu khác nhau 
hoàn toàn.  Loài Willow Ptarmigan có tiếng kêu rất lạ 
như xua đuổi các giống khác ra khỏi vùng chúng đang 
ngụ cư. Tiếng kêu của chúng được các nhà khảo cứu 
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ghi âm lại ‘go-out,go-out’. Chim trống gọi đàn “know, 
know,” “tobacco, tobacco,” và chúng cũng kêu nhau 
ríu rít “go-back, go-back,”.  Loài Rock Ptarmigan, trái 
lại với giống vừa nêu, trầm tư hơn, họa hoằn lắm mới 
gọi “croaks,” “cakles,” thường chúng sống trong trạng 
thái im lặng kéo dài.  Còn loài thứ ba, White-Tailed 
Ptarmigan, có tiếng kêu “clucks, clucks” giống như 
tiếng của loài gà lôi trống hay kêu lúc hứng thú.  

Ngoài ra, tưởng cũng ghi nhận thêm một loài chim 
khác tên Kinglet mà nhỏ con, có bộ lông giông-giống 
chim dòng dọc bên mình.  Trên đầu có lông màu vàng, 

mỏ ngắn, 
đuôi hơi dài, 
thường cất 
lên như cái 
bánh lái gió 
của phi cơ.  
Không biết có 
phải giống 
chim này 
người Việt 
mình hay gọi 

“chim hoàng tước”?  Chúng cũng được phân làm hai 
loại: Ruby-Crowned Kinglet với tên khoa học Regulus 
calendula; và Golden- Crowned Kinglet còn gọi tên 
khoa học Regulus satrapa.  Dù cùng giống, nhưng hai 
loại này có tiếng hót khác nhau khá xa. Giống Ruby-
Crowned Kinglet lúc cao hứng hay gọi đàn như một 
khúc nhạc thánh thót, chậm và ngân dài: “tee tee tee-
tew tew – ti-dee, ti-dee...” Còn giống Golden-Crowned 
Kinglet tiếng hót cất cao, sau mỗi lần hót xong rồi 
ngừng lại một chút và tiếp tục hót tiếp với giọng hót líu 
lo vang rừng. 
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Ngay như giống chim ưng, hay một loại diều hâu 
với bộ lông vằn, thường gọi chung là diều hâu, cũng có 
tới hơn mười loài khác nhau, do một vài đặc tính rất 
độc đáo riêng của mỗi loại.  Các nhà nghiên cứu phân 
biệt rõ nhất là tiếng kêu của chúng. 

Chẳng hạn loài Red-Tailed Hawk, tên khoa học 
Buteo jamaicensis, có tiếng kêu líu ríu như người bị 
hen suyễn “keeer-r-r.” Còn giống Swainson’s Hawk, 
tên khoa học Buteo swainsoni, lại kêu the thé 

“kreeeeeeeer.” Một loại 
diều hâu khác, Red -
Shoulderred Hawk, tên 
khoa học Buteo 
Lineatus, có tiếng kêu 
chỉ gọn lỏn với hai âm 
ghép lại: "kee-yer,” 
“kee-yer.” Với loại diều 
hâu mang tên Broad -
Winged Hawk, tên khoa 
học Buteo playtypterus, 
thường kêu lớn inh ỏi 
với giọng rất cao 
“pweeeeeee.”  Ngoài ra, 
các loài diều hâu này 
còn có thêm cả chục tên 
gọi khác nữa. Dĩ nhiên 
mỗi loại đều có bộ lông 
khác nhau đôi chút, và 
đặc biệt là tiếng kêu 
khác nhau rất xa. Phải 
chăng đó là tiếng nói rất 

riêng của chúng mà chính vì thế chúng đã biểu lộ được 
cái cá tính của mình. 

Red-Tailed Hawk 
www.birds.cornell.edu 
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Riêng loài chim họa mi cũng năm bảy thứ họa mi, 
mỗi thứ mỗi màu sắc, màu nào cũng thanh tao dịu 
dàng, với vóc dáng thon thon, đôi chân mạnh, lông 
đuôi dài mà vẫn biểu lộ cái nét đẹp mạnh mẽ, tiếng hót 
thánh thót tuyệt diệu.  Trong các giống họa mi này, có 
loài tên Brown Thrashers, tên khoa học gọi là 

Toxostoma rufum, hót với 
giọng khàn khàn vang âm 
“chack, chack.” Cùng giống 
họa mi, loài Sage Thasher, 
tên khoa học là Oreoscoptes 
montanus, có mỏ ngắn, mắt 
viền vàng, nhỏ con, đuôi 
ngắn, chiều dài khoảng hai 
tấc, hay cất tiếng hót trong 
ngần với âm cuối cùng vọng 
lại “chuck, chuck”.  Loài 
California Thrasher, tên khoa 
học Toxostoma redivivum, có 
mắt nâu, giọng hót thường 
kéo dài và dứt mỗi dòng nhạc 

bằng một âm vọng lại hơi khô: “chak,” hay đôi khi 
nghe như tiếng văng vẳng trong gió “g-leek.” Hoặc các 
giống họa mi như Crissal Thrasher (tên khoa học 
Toxostoma crissale), Le Conte’s Thrasher (tên khoa 
học Toxostoma lecontei), Curve-Billed Thrasher (tên 
khoa học Toxostoma curvirostre), Bendire’s Thrasher 
(tên khoa học Toxostoma bendirei), hầu hết đều khác 
nhau về giọng hót ; loài thì tiếng hót kéo dài, loài lại 
thường ngắt nhịp đôi, nhịp ba, nhưng bốn giống này có 
chung một điểm là đôi mắt màu cam hoặc màu vàng và 
tiếng hót thì trong trẻo như nhau. 
 

Brown Thrashers 
www.wikipedia.org 
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thánh thót tuyệt diệu.  Trong các giống họa mi này, có 
loài tên Brown Thrashers, tên khoa học gọi là 

Toxostoma rufum, hót với 
giọng khàn khàn vang âm 
“chack, chack.” Cùng giống 
họa mi, loài Sage Thasher, 
tên khoa học là Oreoscoptes 
montanus, có mỏ ngắn, mắt 
viền vàng, nhỏ con, đuôi 
ngắn, chiều dài khoảng hai 
tấc, hay cất tiếng hót trong 
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Trong các loài chim khác nhau, thường loài nào 
hót ra khúc nhạc nấy, nhưng đôi khi người đời cũng bắt 
gặp vài loại chim biết nhái tiếng, như giống chim 
Northern Mockingbird với tên khoa học Mimus 
Polyglottos. Giống này hình dáng trông rất giống chim 
họa mi và bắt chước tiếng hót rất tài tình. Chúng 
thường có giọng ấm với âm “tchack” hoặc “chair,” mỗi 
lần hót chúng phát âm liên tục khoảng 6 lần hoặc kéo 
dài thêm trước khi đổi giọng.  Trong các loài chim 
quen ở đồng ruộng Việt Nam không thiếu vài giống 
nhái được tiếng người như sáo, nhòng, cưỡng, sau 
nhiều ngày nuôi dưỡng và lột lớp lưỡi dày, cho ăn chút 
ớt hiểm cay cay, vài con bồ cào châu chấu cẳng cao lêu 
nghều, vài trái chuối lá xiêm chín muồi, chút cơm 
nguội và dạy chúng, chúng sẽ nói trôi chảy như giống 
vẹt lông xanh mỏ đỏ.  Chợt dưng tôi bỗng nhớ tới chữ 
dùng của Nguyễn Tuân trong một tùy bút trước năm 
1945: "đôi tri kỷ gượng.”  
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Nhắc tới mùa chim không thể không nhắc tới cò, 
vạc, diệc. Người nông dân thường phân biệt vạc khác 
xa với diệc. Vạc chưn ngắn. Bàn chưn có màng như 
bàn chưn vịt.  Trong khi đó diệc chưn cao và cổ cao.  

Như giống diệc cổ đỏ, chúng cao tới 81 cm (32 
inch). Giống diệc này có cổ lông màu đỏ, lông mình 
của chúng màu xám. Trên lưng phủ lớp lông màu ngà 
ngà dịu dàng như lông mã của các con gà trống được 
chải xuôi từ bả vai xuống tới cuối đuôi. Loài diệc này 
đẻ từ 2 trứng tới 7 trứng và vỏ trứng của chúng màu 
xanh lá cây pha chút xanh dương. 

Còn có giống diệc ba màu gồm mỏ màu vàng, cổ và 
lưng màu xám, ức màu trắng. Chúng cao tới 66 cm (26 
inch). Chúng đẻ ít hơn loài diệc trên, chỉ đẻ từ 3 tới 4 
trứng là nhiều.  
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Ngoài ra, người ta còn tìm thấy vài giống diệc nữa 
như giống Little egret (Egretta garzetta), chưn đen, cao 
65 cm (26 inch); giống Cattle egret (Bubulcus ibis) cao 
56 cm.  Riêng giống Western reef-heron (Egretta 
gularis) cao 65 cm (25inch rưỡi) còn gọi là diệc mốc.  
Chưn màu bùn, lông cánh màu xám phủ lên thân hình 
màu nâu. 
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Nhưng có giống diệc sau đây thường có mặt trên 

các cánh đồng lúa mùa ở miền tây Nam phần là diệc 
xanh với lông màu xanh và cẳng cao.  Chúng cao 61 
cm. Đẻ từ 3 tới 5 trứng.   

Hay là loài diệc 
cọp với bộ lông rằn ri 
như lông cọp.  Cổ 
cao, dù chưn thấp 
nhưng nguời ta đo 
được chúng cao tới 
81 cm (32 inch). 
Chúng làm ổ trên các 
cây cao, có khi trên 
cao tới 15 thước (48 
ft).  Giống diệc này 
đẻ ít, chỉ từ 1 tới 3 
trứng là nhiều.  
Trứng màu xanh 
dương. 

Rồi nào là diệc 
có cái mỏ dài, mình 

xám đầu phủ lông đen gọi là Boat-billed heron 
(Cochleaurius cochlearius), cao 50 cm; diệc cổ cao có 
chóp, kêu thanh Whistling heron (Syrigma sibilatrix) 
cao 61 cm (24 inch) với lông  màu nâu lợt, cổ màu 
vàng, đầu màu xám, chưn vàng.  Ngoài ra, còn vài 
giống diệc khác như Zig-zag heron (Zebrilus 
undulatus) cao 33 cm (13 inch), Black-crowned nigth 
heron (Nycticorax nycticorax) cao 65 cm (26 inch), 
Rufescent tiger heron (Tigrisoma lineatum) cao 76 cm 
(30 inch).  Chỉ riêng giống diệc thôi, người ta cũng đã 
phân biệt có trên một chục loại khác nhau rồi.   
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Riêng về vạc mà người Việt Nam hay truyền tụng 
chúng thường đi ăn đêm vì bán đồng cho cò, chúng 

cũng có nhiều 
loại khác nhau, 
nhưng chiều cao 
của chúng sở dĩ 
đo được khá cao 
là nhờ cái cổ chứ 
không phải cái 
chưn. Cổ vạc rất 
cao, trong khi 
chưn vạc chưa 
đầy vài tấc. Cũng 
như các giống 
hạc,  sếu, cò, ệc,  
giống vạc cũng 
có nhiều loại như 
vạc Mỹ Châu 

American bittern (Botaurus len- tiginosus) cao 71 cm 
(28 inch), vạc Sun bittern (Eurypyga helias) cao 48 cm 
(19 inch), vạc Anhinga (Snakebird Anhinga anhinga) 
cao 89 cm (35 inch). Đặc biệt loài vạc Anhinga này mỏ 
vàng, lưng và cánh màu trắng, lông mình và ức màu 
xám đen với thân mình từ mỏ đến chót đuôi chúng rất 
dài. Chúng đẻ từ 3 tới 5 trứng màu xanh. 

Trong ca dao Việt có nhắc “cái cò, cái vạc, cái 
nông”, thì “cái nông” ở đây chính là con bồ nông, tức 
là con Pelican, tên khoa học là Pele-canus.  Có hai 
giống bồ nông: bồ nông trắng và bồ nông nâu.  Bồ 
nông trắng hay American white pelican (Rough billed 
pelican hay Pelecanus erythror-hynchos) mà người ta 
thường thấy ở các vùng nước ngọt, nhưng đôi khi 
chúng cũng sống ở vùng nước pha chè và cả vùng nước 
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mặn nhưng không quá xa bờ biển, và thường bay rất xa 
tìm mồi.  Chúng có thân hình không cân xứng. Chân 
ngắn. Bàn chân giống như vịt và ngổng. Thân hình 
mập, lớn con và chiều cao khoảng 1,8 m (70 inch). Mỏ 
rất lớn và dài, dưới mỏ có cài bầu dìu với lớp da màu 

vàng. Lông màu trắng; dưới chót cánh lông màu đen. 
Đuôi cụt. Chúng làm ổ trên mặt đất. Chỉ đẻ từ hai đến 
ba trứng là nhiều. Trứng màu trắng pha chút sậm bùn. 
Thức ăn chính là cá và cua ốc. Ban ngày, khi kiếm mồi, 
chúng có thể ăn rất nhiều cua ốc chứa trong bầu dìu, 
sau đó chúng sẽ tiêu hóa dần dần khi nghỉ ngủ ban 
đêm.   

Loài bồ nông nâu có tên Brown pelican (Pelecanus 
occidentalis) cao 1,5 m (60 inch).  Chúng làm ổ trên 
mặt đất hoặc trên cây và chỉ đẻ từ 2 đến 3 trứng, vỏ 
màu trắng.  Thức ăn chính của loài bồ nông nâu này là 
cá.  Cách chúng bắt mồi thì không lặn mò như loài 
chim cồng cộc, mà từ trên cao khoảng 10 thước, chúng 
đảo mắt tìm mồi và khi phát hiện cá đang lội bên dưới 
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thì sà  xuống ngay lập tức để gắp mồi.  Sau đó lại bay 
trởlên trên cao và lại tìm mồi tiếp. 

Đặc điểm của loài bồ nông nâu này là đầu chúng có 
lông màu vàng; mình có lông màu nâu sậm; cổ chúng 
lúc nhỏ lông màu trắng rồi chuyển dần sang màu nâu 
của các con bồ nông lớn 

Về cò, còn có tên “stork”. Chân của chúng rất cao, 
cánh rộng, mỏ dài và thẳng. Đây là loài chim thuộc họ 
Ciconiidae và nó giống như loài diệc. Loài stork này có 
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- Painted Stork (Mycteria leucocephala) 
- Wood Stork (Mycteria americana) 

Genus Anastomus 
- Asian Openbill Stork (Anastomus oscitans) 
- African Openbill Stork (Anastomus lamelligerus) 

Genus Ciconia 
- Abdim’s Stork (Ciconia abdimii) 
- Woolly-necked Stork (Ciconia episcopus) 
- Storm’s Stork (Ciconia stormi) 
- Maguari Stork (Ciconia maguari) 
- Oriental White Stork (Ciconia boyciana) 
- White Stork (Ciconia ciconia) 
- Black Stork (Ciconia nigra) 

Genus Ephippiorhynchus 
- Black- necked Stork (Ephippiorhynchus asiaticus) 
- Saddle-billedStork(Ephippiorhynchus senegalensis) 

Genus Jabiru 
- Jabiru (Jabiru mycteria) 

Gerus Leptoptilos 
- Lesser Adjustant (Leptoptilos javanicus) 
- Greater Adjustant (Leptoptilos dubius) 
- Marabou Stork (Leptoptilos crumeniferus) 

  
Các nhà nghiên cứu đã đo được chiều cao của 

chúng trung bình từ 60cm (2feet) tới 150cm (5 feet). 
Loài stork này thường sống bên Phi Châu, Á Châu, và 
Âu Châu.  
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Một trong các giống 
stork này có Cò cổ đen 
(Black-necked stork) hay 
Ephippiorhynchus asiaticus, 

là giống cò được biết đến 
nhiều ở các vùng Nam Á và 
Úc Đại Lợi, bao gồm từ 
miên đông Ấn Độ tới Tân 
Giunea và phân nửa vùng 
đất phía bắc Úc Đại Lợi. Ở 
Úc người ta còn gọi tên 
giống cò này là Jabiru 
nhưng không thông dụng 
bằng tên Black-necked Stork 
từ bên Mỹ Châu. 

Cò cổ đen là giống chim 
lớn. Chúng cao từ 1m30 tới 1m50 và hai cánh sải dài 
đo được 2m30.  Nó có bộ lông rất đẹp. Đầu, cổ, cánh 
và đuôi màu đen.  Phần còn lại là bộ lông màu trắng.  
Riêng cái mỏ lớn và dài của nó thì màu đen và đôi 
chân màu đỏ.  Khi bay, như các giống cò khác, chúng 
vươn dài cổ thẳng ra phía trước, chứ không rụt cổ lại 
như loài diệc.  Loại cò này thích nơi đất ẩm thấp vùng 
nhiệt đới và thích ăn cá, ếch, nhái. Nó lót ổ trên cây và 
đẻ từ 3 cho tới 5 trứng là nhiều.  Ở Úc, nơi nào giống 
cò này sinh sản nhiều là mối lo cho môi trường bị ô 
nhiễm, nhất là nguồn nước ngọt dùng trong việc ăn 
uống của con người. 

Ngoài ra còn có một loài cò cổ đen khác có tên 
Saddle - billed stork (Ephippiorhynchus senegalensis), 
chúng cũng cùng dòng họ với cò có tên Ciconiidae, 
thường sống các vùng nhiệt đới Phi Châu như  Sudan, 
Ethiopia, Keynia, Nam Phi, Senegal, Côte d’Ivoire và 
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Chad thuộc miền tây Châu Phi. Giống cò này có những 
điểm gần giống với loại cò cổ đen ở Á Châu. Nó cao 
khoảng 120 cm (4 feet) tới 150cm (5feet). Cánh sải dài 
270 cm (9feet). Đầu, cổ, cánh, đuôi và phía lưng lông 
màu đen. Ức và phần vai lông màu trắng. Đặc biệt 
mình nó dài. Chân và cổ ốm thon nhỏ. Ở đầu gối và 
bàn chân màu đỏ. Chúng lót ổ trên cây cao và chỉ đẻ từ 
1 tới hai trứng là nhiều. Trứng màu trắng và mỗi trứng 
cân nặng 146 grams. Chúng ấp trong vòng 30 tới 35 
ngày mới nở. 

Loài cò trắng cánh đen 
có tên White stork (Ciconia 
ciconia) mỏ nó nhọn, thẳng 
và màu vàng. Lông từ trên 
đầu xuống đến cổ và bả vai 
màu trắng.  Từ bả vai xuống 
hai cánh lông màu đen. 
Lông đuôi cụt. Chưn cao và 
màu đỏ. Chúng sống bên Âu 
Châu và Á Châu.  Loài này 
cao 100cm.  

Nhắc tới cò người ta 
luôn nghĩ cò chỉ có màu 
trắng, nhưng các nhà nghiên 
cứu về cò còn cho biết có 
một giống cò đen với cái tên 

Black Stork (Ciconia Nigra) với đôi cánh rộng trong 
nhóm Ciconiidae.  Giống cò này cao gần 1m với đôi 
cánh sải dài 1m80. Cò đen có bộ lông toàn màu đen và 
chỉ có cái ức và bên dưới hai cánh là lông màu trắng. 
Cái mỏ và chân của nó màu đỏ. Loại cò này đi chẩm 
rải trên các lung vũng tìm mồi với cái cổ thòng dài về 
phía trước. Chúng thích làm ổ trên các cây cao.  

Cò trắngWhite stork 

Nguồn: Wikipedia 
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Cò đen là giống chim thiên di nên có thể bay rất xa 
và mỗi ngày bay trung bình từ 100km đến 250km; có 
ngày bay xa nhất, chúng bay tới 500km một ngày. 
Chúng thường sống bên Phi Châu, Tây Ban Nha, 
Sicily-Cap Bon, Tunisia, Shahara, Nigeria, Mali. Về 
phía đông, con đường chúng hay lui tới là Bosphonrus 
– Sinai - Nil. Giống chim này từ vùng Viễn Đông bay 
đến miền Nam Trung Hoa. Chúng thiên di vào giữa 
tháng 8 cho đến hết tháng 9 và chúng trở về vào trung 
tuần tháng ba hằng năm. 

Có một giống cò tên là Wood stork với tên khoa 
học là Wood ibis Mycteria americana. Chúng cao tới 
1,2 m (47 inch), mỏ dài, đuôi ngắn. Trên đỉnh đầu lông 
màu trắng. Một phần cổ từ đầu xuống lông màu xám. 
Lông mình và cánh màu trắng và che khuất lớp lông 
đen ở phần chót cánh. Thường thường loài cò này sống 
rất dai và chúng đẻ từ 2 tới 5trứng là nhiều. 
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 Ngoài ra còn có cò quắm mặt trắng tên White-
faced Ibis với tên khoa học Plegadis chihi. Có cái mỏ 

dài và quắm 
xuống  như 
lưỡi hái cắt 
lúa. Lông màu 
xanh lá cây 
pha chút xám. 
Cánh màu 
đồng đỏ; cẳng 
và chân màu 
đỏ lợt. Ở hai 
bên má có da 

màu đỏ và một viền trắng bao quanh hình chữ U chạy 
từ mũi, vòng qua mắt tới khóe miệng của chúng. Loại 
cò này cao khoảng 58 cm (23inch).  Chúng đẻ khoảng 
từ 3 đến 5 trứng, vỏ màu xanh lá cây. 

Riêng cò có tên Great white egret, tên khoa học 
Egretta alba, thì có mỏ nhọn, dài và màu vàng, lông 
màu trắng, trên lưng và dưới ức có nhiều sợi lông cước 
màu trắng. 
Chân màu 
xám.  Loại 
cò này rất 
lớn con. 
Người ta 
đo được 
các giống 
cò này cao 
tới 1 mét 
(39 inch). 
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Ở Việt Nam, cùng với giống cò trắng mà dân ruộng 
gọi là cò ma, giống cò Great white egret này cũng 
chiếm đa số trên các cánh đồng và vườn tre, rừng tràm 
ở Nam phần. Người ta cũng bắt gặp loại cò này trên 
các ao hồ và sông rạch ở Hoa Kỳ.  Đặc biệt là quanh 
các ao hồ vùng Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, 
vùng Houston thuộc tiểu bang Texas, hoặc các đầm lầy 
ở tiểu bang Louisiana, chúng nhiều vô số kể.  Chúng 
lót ổ trên cây hoặc ngay trên các cánh đồng lúa mùa 
dày bịt và chỉ đẻ khoảng từ 3 đến 5 trứng là nhiều. 
Thức ăn chính của cò là cá và cua, ốc. 

Cò sao còn gọi Limpki tên khoa học Aramus 
guarauna với mỏ dài và cong như cò quắm nhưng lông 
chúng màu xám pha chút màu nâu lợt với những chấm 
trắng rải đều trên thân làm thành những hàng lông như 
sao trời rất đẹp. Tiếng kêu của chúng nghe như tiếng 
khóc và người ta còn gọi cò này là chim khóc. Chúng 
làm ổ trên cây và đẻ từ 5 tới 8 trứng màu ngăm ngăm 
bùn. 

Ngoài ra, còn có cò xanh, lông màu xanh; cò ráng, 
lông màu ráng vàng buổi chiều.  Loại cò ráng và cò 
xanh cẳng không cao lắm.  Cò xanh cao 58 cm (23 
inch), cò ráng cao 54 cm (21 inch). Giống như cò ma, 
chúng thích sống trên những cánh đồng Nam phần Việt 
Nam, nhất là trên những cánh đồng lúa mùa, các vườn 
tre gai, hoặc những chòm điên điển. 

Có một giống cò tên Glossy ibis cao 65cm(26 
inch).  Chúng thường sống vùng gần bờ biển miền 
Đông Hoa Kỳ.  

Nhưng có lẽ giống cò có cái mỏ dài và chè bè ra 
như cái muỗng có tên Roseate spoonbill (Ajaia ajaja), 
chúng cao 81 cm (32 inch) là một giống cò lạ.. Lông 
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cổ trắng. Lông 
cánh màu đỏ 
pha màu nâu lợt. 
Chưn màu vàng. 
Ngay lỗ tai có 
một viền màu 
xanh đậm. 
Chúng đẻ rất ít. 
Chỉ 3 trứng là 
nhiều. Trứng 
màu trắng pha 
màu nâu lợt.  

 

Nhưng ở Á Châu, nhất 
là các vùng nam Á, từ Ấn 
Độ tới Tích Lan không thể 
không nhắc giống cò có 
tên là Asian Openbill 
Stork. Chúng có bộ lông 
màu trắng, chót cánh màu 
đen, chưn màu đỏ, mỏ 
màu vàng. Chúng làm ổ 
trên cây và đẻ từ 2 tới 6 
trứng. 

Về truyền thuyết, từ thời cổ đại, cò trắng cũng 
được nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới công 
nhận cò là biểu tượng của may mắn với hình ảnh của 
đứa bé vừa chào đời; đặc biệt là các nước tây phương, 
với Bulgarian, cò là biểu tượng của mùa Xuân trở lại; 
với Trung Hoa, cò là hình ảnh của người đàn ông xứng 
đáng và hạnh phúc; với Việt Nam, trong ca dao, cò là 
hình ảnh người đàn bà “gánh gạo nuôi chồng” 
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Riêng các loài chim lớn, có lẽ loài hạc được nhắc 
đến nhiều trong các áng văn từ xưa đến nay.  Các tác 
giả thường gọi “crane” là hạc như thầy Huyền Diệu 
trong cuốn “Khi hồng hạc bay về”; nhà văn Duy Lam 
viết một bài về “Tuổi hạc” cũng gọi “crane” là hạc và 
“flamingo” là hồng hạc; rồi người ta cũng dịch cuốn 
“Thousand cranes” của Kawabata Yasunari, giải Nobel 
năm 1968, là “Ngàn cánh hạc”  

Trong khi đó, theo tự điển Anh Việt của Viện 
Ngôn Ngữ Hà Nội thì “crane” là sếu, “flamingo” là 
chim hồng hạc; dĩ nhiên hai giống chim này không thể 
cùng giống với nhau. Do vậy, chúng có những đặc 
điểm gì để khi nhìn nó là người ta có thể nhận ra đâu là 
hạc, đâu là sếu . 

Được biết hạc còn gọi là Flamingo thuộc họ 
Phoenicopteridae, tên latin là Phoenicopterus. Trước 
đây, chúng được tìm thấy cả hai vùng Tây và Đông 
bán cầu, nhưng một số khác được tìm thấy sau này 
gồm chung 6 loại mà hai loại trong số này là Greater 
Flamingo và Lesser Flamingo có mặt ở các vùng cựu 
lục địa và bốn loại còn lại thuộc về vùng tân thế giới, 
được phân chia như sau: 

-Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) tập trung 
ở Châu Phi, Nam Âu Châu, Nam và Tây Nam Á 
Châu. 

-Lesser Flamingo (Phoenicopterus minor) có mặt tại 
Phi Châu và chạy dài tới miền Tây Bắc Ấn Độ. 

-Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis) Nam 
Nam Mỹ 

-James’s Flamingo (Phoenicopterus jamesi) thường 
trú ngụ vùng cao Andes ở Peru, Chile, Bolivia và 
Argentina. 
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trú ngụ vùng cao Andes ở Peru, Chile, Bolivia và 
Argentina. 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  245 Lương Thư Trung   ●  245 

 

  

-Andean Flamingo (Phoenicopterus andinus) vùng 
giống James’s Flamingo thường ở. 

-Caribean Flamingo (Phoenicopterus ruber) chiếm 
lĩnh vùng biển Caribbean và hải đảo Galapagos 

Về thân hình, hạc mới nở trong vòng một tháng 
tuổi thì mỏ nó thẳng và cẳng nó ngắn, lông có màu 
nâu.  Khi hạc lớn dần thì hình dạng lần lần thay đổi và 
khác hẳn lúc còn nhỏ.  Sự tăng trưởng của hạc làm cổ 
nó dài ra, cẳng nó cao, thay lông tơ và dần dần đối màu 
nhờ ăn các chất rong tảo vùng nước mặn và những sinh 
vật nhỏ có vỏ cứng thịt mềm có trong các vũng nước 
cạn có bùn như tôm tép, sò, cua, ốc. Lúc bấy giờ mỏ 
nó không còn thẳng nữa. Ngay chóp mỏ co quặp lại 
như  hình lưỡi câu và in đậm một  màu đen.  Lông hạc 
trổ màu hồng lợt. Ở bên trong chót cánh có lớp lông 
màu đen.  

  
Hạc trong thảo cầm viên Houston, Texas, Hoa Kỳ 
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 Hồng hạc hay còn gọi hạc Mỹ châu có tên 
American flamingo (Phoenicopterus ruber) nó cao 145 
cm, trong khi đó hạc Chilean flamingo 
(Phoenicopterus chilensis) cao 105 cm. Dĩ nhiên 
những con hạc mái thì nhỏ con và thấp hơn.  

Với Chilean flamingo thì tầm bay xa của nó rất là 
xa; nó có thể bay xa tới 4.000 cây số trên vùng Andes  
và luôn bay ở độ cao từ 3.000m đến 4.500m. Nhưng 
người ta bắt gặp ở một phần lãnh thổ của Argentina và 
vùng phía đông của vùng Andes thì loài hạc này bay 
thấp hơn. Ở hồ Poopo thuộc Bolivian người ta ước 
lượng có 100.000 con hạc loại này. Trong khi đó ở hồ 
Titicaca cũng thuộc Bolivian giáp với biên giới Péru có 
cả một vùng trời đầy giống chim hạc này mà người ta 
gọi là quê hương của chúng. Tiếng kêu của hạc 
Chilean cũng như vài giống hạc khác giống  như tiếng 
kêu của loài ngổng.  Kêu to và khàn khàn như xé 
không gian nhất là vào những lúc đêm khuya thanh 
vắng. Cả hai giống hạc Chilean flamingo và American 
flamingo đều thuộc vào loại hạc lớn nhứt. 

Ngoài ra có hai giống hạc nhỏ hơn cũng thường 
sống trong vùng Andean thuộc Nam Mỹ có tên gọi là 
Andean flamingo (Phoenicoparrusandinus)và James’s 
flamingo (Phoenicoparrus jamesi), một trong hai giống 
này ngày nay đã gần như bị tuyệt chủng.  Thêm vào 
đó, còn có giống hạc khác có tên gọi là Lesser 
flamingo (Phoeniconaias minor). Chúng sống ở vùng 
Nam Phi, Madagascar, Ấn Độ. Chúng tụ họp thành đàn 
rất đông lên đến cả triệu con. Loại hạc này chiều cao 
của nó khoảng 1 mét  

Một đặc điểm khác của các loài hạc, đặc biệt hạc 
Chilean flamingo không có màu vàng rõ rệt trên thân 
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hình của nó, chỉ có màu đỏ nơi đầu gối và lớp da chân . 
Người ta còn tìm thấy chúng thích làm ổ ngay trên  bãi 
bùn. Chúng lấy chân và mỏ gom bùn lại cho cao cỡ vài 
tấc khỏi mặt bùn và đẻ ngay trên đó và chỉ đẻ một 
trứng duy nhất với vỏ trứng màu trắng. Sau khi đẻ 
trứng, như mọi giống chim khác, cả hai con hạc trống 
và mái thay phiên nhau ấp trứng cho tới lúc trứng nở 
con. Thời gian từ khi trứng bắt đầu được ấp cho đến 
lúc nở vào khoảng từ 27 đến 31 ngày tùy theo mùa 
mưa hay nắng. Mùa mưa trứng lâu nở hơn mùa nắng. 

Tóm lại, cho dù là giống hạc nào đi chăng nữa, 
chúng có mấy nét chung giống nhau như  hai cánh của 
chúng  người ta đo được từ 1 mét tới 1, 60 mét và mỗi 
chót cánh có 12 lông màu đen. Chúng cân nặng trung 
bình từ 1, 5kg tới 4,1 kg với chiều cao trung bình  từ 1 
mét tới 1,4 mét. Chúng thường chỉ đẻ có một trứng duy 
nhất. Chiều dài trung bình của mỗi trứng khoảng 78 
mm tới 90mm và trọng lượng của mỗi trứng khoảng từ 
115gram tới 140gram. Hạc con vừa mới nở cân nặng 
từ 73gram tới 90gram.  

Đặc biệt về tuổi thọ của hạc, theo David Alderton, 
giống hạc American Flamingo sống hơn 30 năm tại các 
vùng hoang dã. Ngoài ra, theo vườn bách thú San 
Diego thì tuổi của hạc ở khoảng từ 20 tới 30 năm là 
thường; đôi khi tuổi thọ này kéo dài tới 50 năm nhưng 
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khi đó mỏ hạc thì ngắn, chót mỏ màu đen và quặm 
xuống như lưỡi câu. Lông sếu màu xám pha chút màu 
trắng ở hai bên má. Trên đầu sếu phía trên hai bên mắt 
thì màu đỏ.  Những con sếu lúc còn nhỏ khoảng 2 tuổi 
rưởi bộ lông của nó bắt đầu hiện rõ sắc màu của một 
con sếu lớn rồi nhưng lông cổ và đầu cùng màu với 
lông trên mình nó: màu nâu chứ không có một chút 
màu đỏ nào. Tuy nhiên, khi sếu lớn vì ăn những sinh 
vật có nhiều chất sắt nên màu lông của chúng pha lẫn 
hai màu nâu và đỏ. 

Sếu Sandhill Crane thuộc loài Grus Canadensis, là 
loại chim thiên di. Chúng có chiều cao đo được 122 

cm. Chúng thường 
sinh sôi ven bờ biển 
Bắc Băng Dương và 
nhiều nhứt vùng Đại 
hồ.  Mùa đông 
chúng bay về miền 
nam Hoa Kỳ và Mễ 
Tây Cơ . Người ta 
bắt gặp chúng ở 
Florida và vùng 
biển Caribbean nữa. 
Như vậy chúng bay 
rất xa từ Canada tới 
vùng biển Caribean 
để kiếm ăn. 

Còn một loại 
sếu khác rất to lớn có tên là Whooping crane, loài Grus 
americana. Chiều cao của chúng cao tới 2, 29 m (7feet 
1/2). Loại sếu này người ta đã tìm thấy chúng ở vùng 
bắc Mỹ Châu. Nhiều nhứt là vùng Wood Buffalo Park 
nối liền với hồ Great Slave bên Canada. Khác với loài 
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sếu Sandhill crane, Whooping crane có mặt màu đỏ, bộ 
lông màu trắng, bên dưới chót cánh lông màu đen. Khi 
nó đứng, cánh xếp lại người ta khó phân biệt được hai 
màu đen trắng này vì nó bị che khuất dưới lớp lông 
màu trắng của bộ cánh.  Khi gặp sếu mái, những chàng 
sếu trống sà đáp xuống và cuối đầu như một lời chào 
với  hai cánh buông thòng xuống làm thành một vũ 
điệu tuyệt đẹp.  Thường chúng làm ổ vào đầu tháng 
năm. Ổ được lót những gò đất bằng phẳng và chỉ đẻ có 
hai trứng màu sậm bùn. Trái lại sếu Sandhill crane 
cũng chỉ đẻ có hai trứng nhưng trứng của chúng có vỏ 
màu nâu và loài sếu này lại làm ổ trên cây cao hoặc 
trên những đụn cỏ dày. Loài sếu Whooping crane này 
có tên gọi như thế vì tiếng gọi đàn rất lớn của chúng.  

Ngoài ra, còn có sếu Úc Châu, loài Grus rubicunda, 
chúng sống ở Úc Đại Lợi và vùng Tân Guinea. Riêng 
loài sếu chóp Grey Crowned Crane có tên khoa học là 
Balearica pavonina hầu như chúng có mặt khắp châu 
Phi. Loài này đặc biệt có bộ lông màu xám. Hai cánh 
phủ một lớp lông trắng pha màu vàng cam rất đẹp. Cổ 
nó cao vừa phải và trên đầu có chóp màu đỏ lợt giống 
như bông mồng gà. Đầu nó có lông màu đen. Sau đuôi 
mắt là hai má màu trắng với cái mỏ màu xám đậm dài 
chừng 4 cm tới 5 cm. Loài sếu Sarus Crane (Grus 
Antigone) mà thầy Huyền Diệu vừa nhắc, thường có 
mặt ở về phía bắc Ấn Độ, Népal, Đông Nam Á và 
Queensland, Úc Đại Lợi.  

Đây là loài sếu có chiều cao tới 1,80 mét và cánh 
dài 2,50 mét. Loài sếu này sống thành từng nhóm nhỏ 
từ 2 đến 5 con và đẻ trứng từ 2 đến 3 trứng là nhiều    
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Sếu Red-Crowned Crane (Grus Jalonensis) cũng 
còn gọi Japanese Crane hoặc Manchurian Crane là một 
giống sếu lớn con được xếp vào hàng thứ nhì trong thế 
giới các loài sếu. Nó cao 1,40 mét (55 inches), sếu 
trống có con cân nặng tới 15 kg (33lbs), được xếp hạng 
nặng nhất so với loài sếu.  Sếu Sarus Crane là loài sếu 

lớn nhưng cũng chỉ cân 
nặng có 9 kg.  Vào mùa 
xuân và mùa hè, Red-
crowned Crane sống ở 
vùng  Siberia với mùa 
đẻ trứng của nó.   

Thường chúng chỉ đẻ 2 
trứng thôi.   Sang đến 
mùa thu,  chúng bay về 
hướng Đại Hàn,  Trung 
Hoa và các xứ khác 
thuộc vùng Đông Á và 
ở mãi cho hết mùa 
đông. Hầu như các loài 
sếu này trú ngụ ở 
Hokkaido, Nhật Bản  

lâu hơn cả. Ngày nay, loài sếu này ước tính còn 
khoảng 1,700 con đến 2,000 con sống trong các vùng 
hoang dã.  Theo truyền thuyết của Nhựt, loài sếu này 
tên là “tancho” và họ cho rằng “Red-crowned Crane” 
sống tới 1,000 năm. Trong khi đó, người Trung Hoa thì 
cho rằng loài “Red-crowned Crane” này là thần tiên, là 
các bậc hiền triết là biểu hiệu cho sự trường sinh, và 
đặt tên là “Tiên Hạc” hay “Fairy Crane”.  

Theo các nhà nghiên cứu về chim muông, người ta 
phân loại sếu làm thành 15 loại có tên như sau: 

Sếu Red-Crowned Crane (Grus Jalonensis) cũng 
còn gọi Japanese Crane hoặc Manchurian Crane là một 
giống sếu lớn con được xếp vào hàng thứ nhì trong thế 
giới các loài sếu. Nó cao 1,40 mét (55 inches), sếu 
trống có con cân nặng tới 15 kg (33lbs), được xếp hạng 
nặng nhất so với loài sếu.  Sếu Sarus Crane là loài sếu 

lớn nhưng cũng chỉ cân 
nặng có 9 kg.  Vào mùa 
xuân và mùa hè, Red-
crowned Crane sống ở 
vùng  Siberia với mùa 
đẻ trứng của nó.   

Thường chúng chỉ đẻ 2 
trứng thôi.   Sang đến 
mùa thu,  chúng bay về 
hướng Đại Hàn,  Trung 
Hoa và các xứ khác 
thuộc vùng Đông Á và 
ở mãi cho hết mùa 
đông. Hầu như các loài 
sếu này trú ngụ ở 
Hokkaido, Nhật Bản  

lâu hơn cả. Ngày nay, loài sếu này ước tính còn 
khoảng 1,700 con đến 2,000 con sống trong các vùng 
hoang dã.  Theo truyền thuyết của Nhựt, loài sếu này 
tên là “tancho” và họ cho rằng “Red-crowned Crane” 
sống tới 1,000 năm. Trong khi đó, người Trung Hoa thì 
cho rằng loài “Red-crowned Crane” này là thần tiên, là 
các bậc hiền triết là biểu hiệu cho sự trường sinh, và 
đặt tên là “Tiên Hạc” hay “Fairy Crane”.  

Theo các nhà nghiên cứu về chim muông, người ta 
phân loại sếu làm thành 15 loại có tên như sau: 

 
Red-crowned Crane 

 
Red-crowned Crane 



  
 Mùa Màng Ngày Cũ  ●  251 Lương Thư Trung   ●  251 

 

  

-Common Crane, Grus grus, (Eurasian Crane) 
-Sandhill Crane, Grus canadensis 
-Whooping Crane, Grus americana 
-Sarus Crane, Grus antigone 
-Brolga, Grua rubicunda 
-Siberian Crane, Grus leucogeranus 
-White-naped Crane, Grus vipio 
-Hooded Crane, Grus monacha 
-Black-necked Crane, Grus nigricollis 
-Red-crowned Crane, Grus japonensis 
-Blue Crane, Anthropoides paradisea 
-Demoiselle Crane, Anthropoides virgo 
-Black Crowned Crane, Balearica pavonina 
-Grey Crowned Crane, Balearica regulorum 
-Wattled Crane, Bugeranus carunculatus. 

Cũng cần nhắc qua các khu rừng tràm Việt Nam, 
đặc biệt khu Tràm Chim bên Đồng Tháp Mười hằng 
năm đều có các loài sếu đầu đỏ (Sarus Crane, Grus 
Antigone) từ bên Miên về sinh sống và làm ổ vào 
những ngày mùa thích hợp với đời sống của chúng. 

Qua một vài chi tiết tóm lược bên trên cho thấy 
giữa các loài chim rất quen thuộc như cò tới các giống 
chim lớn khó tìm như hạc và sếu, mặc dù cùng là 
giống chim lớn, cao cẳng, cổ dài, cánh rộng, bay xa và 
cao nhưng là các loài chim khác nhau hoàn toàn về 
nhiều phương diện, từ màu sắc tới hình dáng, từ cách 
làm ổ tới đẻ trứng, từ vùng sinh sống tới đặc điểm khác 
nhau trong cách tìm mồi…  

Dù là hạc, là sếu hay là cò, vạc, diệc hay bất cứ loài 
chim nào khác, các giống này đều có những bộ lông rất 
đẹp, có những tài nghệ khi vỗ cánh bay cao hoặc cái 
dáng uyển chuyển khoan thai khi quạt cánh để chuẩn 
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bị cho một bãi đáp êm đềm trên ngọn cây hay bãi cỏ, 
mỗi loài đều có những vũ điệu tuyệt đẹp khi gặp lại 
tình nhân, khó mà phân biệt được loài nào hay hơn, 
đẹp hơn loài nào.  Riêng  các giống vạc, diệc, cò và bồ 
nông, dồng dộc, manh manh, áo dà, sáo, cưởng, se sẻ, 
cu cườm, cu ngói, cu đất, trích, cúm núm, le le, bồng 
bồng, trau trảu, chìa vôi, tu hú .. đều là những giống 
chim gần gũi với ruộng đồng . Những giống chim này 
không thể sánh kịp với hạc và sếu nhưng thiếu chúng 
những người già mà mê cánh đồng lúa sẽ thấy đời 
dường như mất vui phần nào !  

Các nhà khảo cứu cũng đã mang lại cho loài người 
nhiều thích thú khi đã tìm ra loài chim thủy tổ 
(Archaeopteryx), một động vật có xương sống và 
thuộc loại bò sát. Ðó chính là con thằn lằn bay 
(Petrosaurs).  Tính tới ngày nay, nó đã có mặt từ 190 
triệu năm về trước.  Hình dáng của con thằn lằn bay 
này có đầu nhỏ, cần cổ hẹp, mỏ nhọn.  Trên đầu có 
sừng dựng xuôi theo thân, giống như mào của các 
giống chim.  Thân thằn lằn bay mới nhìn giống như 
một loại rắn mối với các vẩy xếp thành từng khoanh 
như khoanh rắn mái gầm với hai màu đen và vàng xen 
kẻ.  Cặp giò của thằn lằn bay giống như hai cái đùi 
ếch, với những bắp thịt chắc nịch, và mỗi bàn chân có 
năm ngón chân với móng dài, khác với các loài chim 
thường thường chỉ có bốn móng.  Ðặc biệt, đôi cánh 
dài khoảng hơn 7 thước (23ft) với lớp da mỏng, không 
có lông, trông như cánh dơi và ở mỗi cánh có cặp 
xương như xương vai, nhô ra trên mỗi cánh có một bộ 
chân ba móng dài như bàn tay, dùng để bám vào các 
thân cây lớn khi cần. 

Chim trời có lẽ cũng không biết mình có loài thủy 
tổ là thằn lằn bay, nên chúng không bao giờ tự hào và 
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bỏ công tìm về cái nét “chính thống” của chúng.  
Nhưng chúng biết khi cùng chủng loại thì có những 
màu sắc giống nhau, những tiếng kêu, giọng hót giống 
nhau để đến gần nhau chung sống thành đàn, thành 
bầy, không bao giờ phân biệt giữa chim lớn với chim 
nhỏ, chim bằng với chim cưu, giữa phượng hoàng với 
quạ, giữa hồng tước với chim sẻ, chim ruồi, giữa cò ma 
với gà đãi.  Cái may của loài chim là chúng có cả một 
bầu trời với những đồng cỏ, những khu rừng nhiệt đới 
ngập gió mùa, mưa lũ.  Chúng tự lực cánh sinh nên 
không biết tương sát tương tàn.  Một vài loại chim giờ 
không còn nữa, do sự tuyệt chủng theo lẽ tiến hoá của 
vũ trụ, hay do con người gây ra . 

Mỗi lần những mùa chim lót ổ trở về, tôi nghe lòng 
mình bâng khuâng lạ.  Nhớ tuổi thơ xưa, nhớ cánh 
đồng rạ khô, nhớ những mùa mưa cúm núm kêu rền 
đồng, nhớ mùa trích rừng trổ lông mã màu tím mướt 
rượt, nhớ mùa nhạn đất vờn quanh một láng trống mà 
biết cá linh đang quây quần dưới bóng râm của chòm 
bông súng, nhớ trứng chim rải rác những vạt lung, nhớ 
những đàn chim dừng lại nơi rặng tre cuối xóm, thả 
tiếng cười trôi theo gió lộng...Nếu ai đã từng mê chim 
chóc vào những mùa chim ở đồng lúa miền Nam 
không thể không nhớ tiếng vạc vào lúc đêm hôm 
khuya khoắt, không thể không nhớ màu xám của 
những chú diệc cồ và cái dáng bồ nông “đạp lúa” ngày 
nào và nhất là không thể không mê những buổi chiều 
lúc mặt trời sắp lặn từng đàn, từng đàn cò trắng bay về 
những rặng tre làng gọi nhau í ới trên những đọt tre tìm 
chỗ nghỉ cánh qua đêm sau một ngày lặn lội trên đồng 
cạn lung sâu mà nghe như thủa ấy thanh bình an lạc...  

Ðôi lúc tôi lại mường tượng một thế giới tràn ngập 
những mùa chim rền vang tiếng hót trên những cánh 
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đồng đầy lúa vàng, hay bên vạt rừng tràm vắng vẻ, bên 
rặng tre làng xanh xanh trầm mặc cùng cây cỏ thiên 
nhiên tươi tốt bao la và tiếng hót ấy như những khúc 
nhạc đồng quê lan xa, lan xa vô tận…  Lúc bấy giờ đời 
có lẽ thú vị biết bao! 
 

Ngày 04-7-2004.  

Đọc lại và bổ khuyết 03-02-2011 
 
Sách báo tham khảo:  
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Bách Việt tái bản năm 1994, Hoa Kỳ. 
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Luân Ðôn, 2004.    
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Lời Kết 
 
 

Các mùa màng ngày cũ mà tôi có dịp ghi lại trong 
tập sách này mới chỉ là những mùa màng chính nơi 
vùng quê Long Xuyên Châu Đốc, vào thời kỳ còn làm 
lúa mùa, cách nay đã sáu bảy mươi năm.  Hồi thời ấy, 
vào tháng nắng còn có mùa mận, mùa lê trổ bông thơm 
ngát những thửa vườn; vào tháng mưa còn có mùa ổi, 
mùa cốc; mùa nước lên còn có mùa bông điên điển; 
tháng mưa đầu mùa còn có mùa đăng mương, đăng mé; 
mùa nước bắt đầu đục ngầu phù sa chạy dài tới tháng 
nước giựt thì miệt sông cái, dọc hai bờ Cửu Long còn 
có mùa ven đăng, đặt dớn bắt cá lòng tong, cá linh, bắt 
tép; đầu mùa mưa thì miệt Tri Tôn (Xà Tón), Ba Chúc, 
Tịnh Biên có mùa khoai mì, củ sắn, mãng cầu dai, mít 
và nhiều nông phẩm vùng Bảy Núi như măng tre rừng, 
măng le, đường thốt lốt… 

Rồi còn có mùa trầu vàng miệt Cái Tàu Thượng 
thuộc Lấp Vò; mùa nhãn vùng Mỹ Đức, Long Sơn 
thuộc Châu Đốc; mùa củ nưa miệt Mặc Cần Dưng  
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tháng tám, tháng chín âm lịch; mùa trồng kiệu, 
trồng khoai môn miệt Mương Kinh (Lấp Vò), Xẻo Môn 
thuộc(Chợ Mới); mùa mía Huê Kỳ, mía tây, mía cò cát, 
mía ép đường rải rác khắp nơi, nhưng tập trung trồng 
nhiều nhứt ở các vùng đất cù lao, đất cồn và miệt Tân 
Châu.  Riêng miệt Lấp Vò, Lai Vung thuộc Sa Đéc, 
miệt Cái Côn, Phong Điền thuộc Cần Thơ có mùa cam 
quít vào tháng giáp Tết, miệt cầu đúc Cái Sình, Gò 
Quao, Kinh Năm, Hỏa Lựu, Vị Thanh có mùa khóm 
tháng mưa. Rồi là mùa cuốc khoai lang tháng sa mưa, 
dỡ khoai tháng bảy âm lịch v.v… Mùa màng ngày cũ 
một thời còn nhiều lắm, kể không xiết. 

Tất cả những mùa màng ấy, ngày nay dường như 
thay đổi đi khá nhiều; có nơi còn thấp thoáng một vài 
nét cũ một thời nhưng đa phần bị thay đổi hoàn toàn vì 
cách trồng lúa thần nông ngày nay thay lúa mùa ngày 
cũ đã làm cho dáng vẻ mùa màng ngày cũ biến dạng 
hẳn hoặc mất dấu chẳng còn chút tăm tích gì, và bây 
giờ chỉ còn trong nỗi nhớ của những người già có một 
thời đã sống lây lất giữa những làng quê xa xôi hẻo 
lánh tận cuối đất, cuối trời của  miền Tây Nam Phần 
đất Việt. 

Dù thay đổi thế nào chăng nữa, những mùa màng 
ngày cũ đã để lại một nét đáng quý luôn tiềm ẩn trong 
đời sống của cư dân nơi miền Tây Nam Phần.  Đó 
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đình, ra đến bà con, dòng họ rồi lan dần ra xã hội với 
tình tương thân tương ái giữa chòm xóm láng giềng với 
nhau qua các đức tính hòa nhã, nhường nhịn, giúp đở, 
vần công trong cày bừa, sạ cấy, cắt gặt, lợp nhà, đào 
kinh, tát đìa và chia xớt những lúc vui buồn trong cư xử 
giữa bà con cùng xóm cùng làng mà như anh em ruột 
thịt và rồi lâu dần tình yêu thương giữa người với 
người ấy kết tụ thành cái nếp lễ nghĩa nơi làng quê vô 
cùng thân thiết mà trọng tôn ti trật tự trên dưới rõ ràng, 
vô cùng giản dị mà chơn chất, thiệt tình, không ưa giả 
dối, miệng lưỡi bề ngoài …Dường như người làm 
ruộng nào cũng thích vui thú điền viên, thích an phận 
thủ thường, không ham tranh danh đoạt lợi; có lẽ nhờ 
vậy nên dân quê ngày trước dù nghèo mà sạch, dù 
không dư dả gì cho lắm mà vẫn an vui hạnh phúc!   

Với những trang sách này, tôi không mơ ước gì hơn 
là hy vọng mang đến tặng bạn một bức tranh nhà quê 
với bao mùa màng một thời mà nay đã phai nhòa đi 
nhiều lắm rồi.  Những mùa màng mà có lẽ bạn và tôi có 
một thời đã quen biết nó, đã sống với nó, đã có lúc vui 
với cái vui của nó những lúc trúng mùa, và cũng đã 
buồn với nỗi buồn của nó vào những năm thất mùa; 
nhưng nay đã xa rồi, xa lắm, sáu bảy mươi năm!!! 

Lương Thư Trung 
Houston ngày 09-02-2011 
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BẠT 
 

 
Giới thiệu Mùa Màng Ngày Cũ  

của Lương Thư Trung. 

Phan xuân Sinh 
 
Thường thường chúng ta đọc Lương Thư Trung với 

những bài viết nhận định văn học, giới thiệu tác giả và 
tác phẩm.  Gần đây  trên các website văn chương anh 
còn phỏng vấn một số nhà văn, nhà thơ.  Nghĩa là tên 
của anh gắn liền với những gì gọi là văn chương.  
Những bài viết về vùng quê, về đồng ruộng, anh ký với 
một bút hiệu chân chất quê mùa, gần gũi với ruộng 
đồng, với bà con:  Hai Trầu.  Bút hiệu nầy nó đã trở 
thành sâu đậm trong lòng người đọc bấy lâu nay và 
cũng rất nhiều người nghĩ rằng anh hiện đang sống tại 
“Kinh Xáng Bốn Tổng”,  một vùng quê nào đó ở miền 
Nam, Việt Nam.  

Vì sao vậy? Vì từ giọng nói, cách hành văn, đến 
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những chất liệu, người đọc thấy rõ “ông Hai Trầu” của 
miệt vườn nói và viết rất rành mạch về con tôm, con cá, 
rong rêu, cây cỏ, lúa bắp v.v…, điều mà chỉ có người 
nông dân mới biết được. Không ngờ rằng “ông Hai 
Trầu” của ruộng vườn miền Nam lại đang ở rất gần, 
gần đâu đây, mà cũng rất xa, xa lắm mãi tận chốn quê 
nhà.  “Ông Hai Trầu” nói thay cho người nông dân 
những gì mà họ không diễn tả được, không  nói lên 
được.  Ông thay họ làm điều đó.  Chữ nghĩa bề bề của 
ông làm ta phải giật mình vì ông  đã biết vận dụng sự 
hiểu biết cùng kinh nghiệm làm ruộng mấy mươi năm 
của mình, đã mô tả tường tận sự việc một cách hợp lý, 
sâu sắc.  Ông không những thay mặt nông dân nói lên 
công việc đồng áng của họ, mà khi ông  viết về đồng 
quê, ta tưởng chừng như những cọng cỏ, con tôm, con 
cá, nó cũng nói lên được tâm tư, thân phận của mình. 

 Nói như vậy chỉ là một cách để nói rằng dù sống ở 
đâu, tâm hồn anh lúc nào cũng chìm vào những cánh 
đồng lúa bao la biết bao là lung vũng mà anh đã từng 
dầm mưa dãi nắng.  Những giồng ranh, những bụi cỏ, 
những vạt rong đuôi chồn, những khóm mã đề tiềm 
tàng trong tâm trí anh.  Dường như đó mới chính là đời 
sống thật của anh.  Có vài bận cùng anh đi qua những 
đầm lầy, ao hồ, sông nước vùng Dallas hay vùng 
Louisiana, anh luôn tấm tắc, trằm trồ: ”Khúc sông này 

nếu mình giăng ngang một tay lưới cá trắng thì hết 
sẩy” hoặc ”Chỗ trấp này đặt một vạt ống  trúm thì 

lươn chun vô đầy nhóc“ vân vân…Hoặc vài bận  ghé 
thăm anh, lúc nào tôi cũng được anh dẫn ra thăm mấy 
cái ao đầy bông súng, bông sen, rong đuôi chồn, gạc 
nai, và nhiều loài rong cỏ sống dưới nước, xanh tốt 
chen chúc nở bông.  Từ đó tôi mới hiểu thế nào là nỗi 
lòng của một người nhà quê nhớ quê tha thiết như anh!  
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Thành ra, đối với một người thương nhớ chốn cố 
hương thì đâu đâu họ cũng nhìn thấy quê hương của họ 
trước mặt. 

Hôm nay, cầm trên tay “ Mùa Màng Ngày Cũ” của 
Lương Thư Trung, đọc thấy trong Lời Mở Sách: “Ở 

đây không mang tính văn chương biên khảo, mà là 

những chất liệu góp nhặt từ công việc nông nghiệp của 

những ngày mùa mà người viết đã sống qua nơi chốn 

thôn quê của mình…” Có mang tính văn chương hay 
không tự thân nó nói lên điều.  Anh là người tự trọng 
và khiêm nhường, anh chỉ dám tự nhận mình là người 
nhà quê, anh không cho đây là tác phẩm văn chương.  
Thế nhưng theo tôi đây là tác phẩm văn chương đúng 
nghĩa nhất, dù anh viết về đồng quê.  Anh lại dùng bút 
hiệu mà anh dành nó khi anh viết về văn học.  Như vậy 
Lương Thư Trung cho ta đọc một tác phẩm văn học 
viết về đồng quê.  Mặc dù anh chối từ điều nầy.  Ta thử 
lật xem từ bài viết đầu đến bài viết cuối về Mùa Màng 

Ngày Cũ với cả một tấm lòng anh trang trải, chắt chiu.  
Người nông dân chân chất ít học, thì làm sao viết được, 
mà có viết được đi nữa thì làm sao nó sống động, hiện 
thực như anh viết. Chuyện văn chương chữ nghĩa, tôi 
nghĩ rằng người đọc họ sẽ thẩm định điều nầy. 

Tôi là người miền Trung, lớn lên trong thành phố, 
nên khi đọc Mùa Màng  Ngày Cũ tôi rất ngạc nhiên và 
thích thú.  Cái đất miền Nam xa xôi ấy lại chứa rất 
nhiều điều bí ẩn mà vùng quê miền Trung hay miền 
Bắc không thấy và không nghe.  Họ giàu có về đất đai 
đã đành mà họ còn giàu có về mùa màng, mà mùa nào 
cũng sung túc.  Khi đọc ta tưởng chừng như phát hiện 
những bí ẩn mà lâu nay ta chưa hề nghe thấy.  Tôi chưa 
bao giờ ăn thịt chuột, chưa bao giờ thấy con chuột 
đồng, thế mà khi đọc “Mùa Chuột” của Lương Thư 
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Trung, tôi muốn gắp thử một miếng, bỏ vào miệng, và 
tôi nghĩ vị giác của tôi sẽ chết điếng vì ngon.  Theo lời 
kể trong Mùa Màng Ngày Cũ thì bắt chuột cũng lắm 
công phu, nhiều cách khác nhau.  Anh cũng đã phân 
tích cho người đọc biết lợi hại của  mỗi cách.  Làm thế 
nào để rút ra được kinh nghiệm thịt chuột hoàn chỉnh 
nhất, ngon nhất.  Món ăn tôi thường nghe khi ghé qua 
một vài tỉnh miền Nam là món chuột nướng, dĩ nhiên 
nhiều cách nướng, không thua gì bò bảy món.  Nhưng 
không ngờ thịt chuột cũng làm được rất nhiều món mà 
món nào nghe ra cũng thèm thuồng chảy nước miếng: 
“…Như chuột muối sả ớt chiên, chuột khìa nước dừa, 

chuột kho tương hột, chuột làm bánh xèo, chuột làm 

mắm, chuột nướng đất, chuột bằm xào lá cách, chuột 

bằm xào lá lốt, chuột xào kiệu, chuột xào hủ qua, chuột 

xào hành, chuột nấu cà ri, chuột kho mắm, chuột làm 

khô, chuột xào sả ớt, chuột bó bẹ chuối nướng..” 

Ngoài chuyện mùa chuột đồng còn có mùa bắt lươn 
bắt lịch.  Lươn lịch được Lương Thư Trung  xếp vào 
“mùa” thì đủ biết nó nhiều biết bao nhiêu.  Khi còn nhỏ 
tôi về làng Kim Bồng ở Quảng Nam, đôi khi trông thấy 
người ta tát nước ao bắt cá và lươn.  Con lươn ở ngoài 
quê tôi to nhất nó chỉ bằng ngón tay cái.  Tát ao bắt 
lươn chỉ có vài con chứ làm gì có mùa lươn để bắt như 
trong Nam.  Còn lịch tới mùa mưa dầm mới xuất hiện 
và con to nhất chỉ bằng chiếc đũa con.  Khi đọc “mùa 
bắt lươn bắt lịch”  trong Mùa Màng Ngày Cũ tôi mới 
biết rằng con lịch có thể to bằng ngón chân cái và nhiều 
vô số kể.  Quả thật ruộng đồng miền Nam ưu đãi con 
người quá sức.  Lương Thư Trung nói về lươn như sau: 
“Thường đâm lươn cặp theo các bờ kinh, các thềm đìa. 

Ngày xưa, dân ruộng đâm lươn nghề lắm.  Có người 

xách giỏ và chỉa đi một hồi là có mấy ký lươn như chơi.  
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Họ gặp hang lươn thổi “mà” là họ cứ cầm chỉa xom 

chung quanh, một hồi thế nào cũng trúng lươn nằm 

trong vùng đất sâu bên dưới.”  Chuyện bắt lươn bắt 
lịch anh kể rất tỉ mỉ làm cho người đọc cảm tưởng rằng 
anh là một nông dân chính hiệu, kể lể bằng kinh 
nghiệm sống và làm việc của chính mình.  Thật ra anh 
là một nhà văn hay là một nông gia?  Đúng ra thì cái 
nào cũng hợp tình hợp lý với anh và cái nào anh cũng 
đạt đến một cảnh giới tối ưu của nó. 

Mùa Màng Ngày Cũ đã được Dương Văn Chung và 
Thái Lý phân tích một cách rõ ràng và chi li.  Trên 
phương diện bạn bè cùng sinh hoạt với nhau trong các 
tạp chí văn nghệ, tôi nghĩ mình phải có bổn phận nói 
lên cho mọi người biết, đọc Mùa Màng Ngày Cũ phải 
cẩn trọng vì ngoài tính văn chương (dĩ nhiên) nó còn 
mang một sự nghiên cứu công phu mà người viết đã 
miệt mài làm việc, tra cứu, cân nhắc để hoàn thành ra 
nó…Chỉ vài trăm trang giấy nhưng người viết phải mất 
biết bao nhiêu thời gian.  Người sinh trưởng tại miền 
Nam đọc để nhớ lại trên vùng đất mình sinh ra đã có 
các mùa màng từ xưa nhưng bây giờ đã mai một.  Đọc 
để đánh thức lại mình, hồi tưởng lại trí nhớ, và để 
thương cho vùng đất màu mỡ của mình.  Còn người 
miền Trung và miền Bắc đọc để biết rằng trên vùng đất 
anh em của mình có nhiều điều lạ lẫm, mùa nầy tiếp 
nối mùa kia không ngơi nghỉ.  Cây lúa, con cá của 
miền Nam nó khác với quê mình chỗ nào.  Để biết cái 
cực khổ của người nông dân miền Nam nhưng còn có 
cái để ăn, trong lúc người nông dân miền Trung miền 
Bắc cực khổ nhiều hơn nhưng cứ đói quanh năm. 

Trong hai mươi hai mùa màng ở miền Nam mà 
Lương Thư Trung đã đề cập thì miền Trung và miền 
Bắc chỉ có chừng năm, ba mùa, còn những thứ khác 
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hình như không có.  Đọc Mùa Màng Ngày Cũ để chúng 
ta biết rằng nơi ấy họ ít lo nghĩ về cái ăn, chỉ cần chăm 
chỉ một chút ngày hôm đó bụng họ sẽ đầy.  Chiều về 
còn có thể tập trung vài người bạn nông dân ngồi nhậu 
tới chỉ, xuống mương xuống ao quơ quào một hồi có 
mồi nhấm nháp.  Chứ  nông dân miền Trung, miền Bắc 
làm gì được cái tiêu khiển có vẻ lịch lãm như vậy.  Đầu 
tắt mặt tối cơm không đủ no, thiên tai luôn luôn chờ 
chực bỏ xuống đầu lúc nào không hay, người nông dân 
luôn luôn chống chọi với cuộc sống, với thiên nhiên. 

Cám ơn Lương Thư Trung đã cho tôi những giây 
phút được nhìn về chốn cũ, được so sánh cuộc sống của 
người nông dân, được biết về vùng đất trù phú mà 
người dân các miền khác mơ ước và khi đọc xong Mùa 

Màng Ngày Cũ tôi mới nghiệm ra được, mới hiểu được 
tại sao người dân miền Nam họ rộng lượng, hiếu 
khách, thảo ăn, thảo uống, lòng họ chân chất, huỵch tẹt 
cũng chính vì vùng đất đã ưu đãi họ, đã nâng niu họ.  
Có lẽ thể hiện rõ ràng nhất trong câu vọng cổ mà họ 
hát, nó không đượm chất cầu kỳ, không bay bướm khó 
hiểu như câu Nam Ai Nam Bình của miền Trung hay 
câu Quan Họ của dân Bắc Kỳ.  Vùng đất ấy đã cưu 
mang biết bao nhiêu nhọc nhằn của dân tộc, chống đỡ 
và cứu giúp biết bao nhiêu tại họa của các miền khác. 
 
Houston, những ngày đầu năm Kỷ Mão, 2011 
Phan Xuân Sinh 
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TÂM TÌNH BẠN ĐỌC 
 

Qua Các Bài Chợt Nhớ Về Những Mùa Màng Ngày Cũ  
Đăng Trên Liên Mạng 

 
 

Đọc Sách:  
Chợt Nhớ về Những Mùa Màng Ngày Cũ 

Dương Văn Chung  
 

Tôi có thói quen đọc sách rất chậm, đọc một quyển 
sách khoảng hai trăm trang cả tháng trời mới xong. 
Nhưng đọc sách chậm cũng có cái hay, đọc càng chậm 
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chuyện thuộc loại hoa đồng cỏ nội, những sinh hoạt 
thường nhựt mà tôi từng làm hay từng chứng kiến 
người dân quê mình ngày xưa đã làm, như loạt bài 
“Chợt Nhớ về Những Mùa Màng Ngày Cũ” của Nhà 
văn Lương Thư Trung khởi đăng trên trang nhà Thất 
Sơn Châu Đốc. Tôi đọc rất chậm. 

Được biết loạt bài gồm trên 50 mùa màng. Đến nay 
Thất Sơn Châu Đốc đã đăng được bảy mùa: Mùa xoài, 

Mùa cày bừa và phát cỏ, Mùa làm lóng, tát mương và 

tát đìa, Mùa làm mắm, làm khô, Mùa dưa leo, dưa hấu, 

dưa gang, Mùa chuột, Mùa bắt lươn và bắt lịch.  Đọc 
qua bảy mùa đó, tôi có những cảm nhận đầu tiên là 
thấy những chuyện nầy có vẻ tầm thường lắm, nhưng 
không phải dễ viết.  Lý do là va chạm đến những vấn 
đề thực tế và phổ quát, nhiều người ở thôn quê đã từng 
làm các công việc mùa màng nầy rồi, mặc dầu họ 
không có khả năng viết để diễn tả lại cái gì họ đã làm, 
nhưng nếu ai viết không đúng thì bao nhiêu người đó 
nhận thấy ngay chỗ viết sai. 

Nhà văn Lương Thư Trung là người được sanh ra 
và sống trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực 
hành nhiều năm công việc đồng áng, ruộng vườn, nên 
đã mô tả các mùa màng rất tỉ mỉ và hấp dẫn. Hãy nghe 
tác giả nói về mùa xoài, đưa chúng ta đi xem bông 
xoài, ngửi mùi hương đặc biệt của bông xoài, quan sát 
xoài mới đậu trái trứng cá nhỏ như hột cườm rồi lớn 
dần bằng đầu đũa ăn, bằng ngón tay út, ngón tay cái, 
ngón chưn cái và bằng cườm tay. Tác giả cũng đã từng 
nếm thử vị chua chua chát chát của xoài “trứng cá”, vị 
chua của xoài xanh, vị ngọt của xoài chín. Tác giả đã 
cho chúng ta ngửi mùi thơm và nếm vi chua, vị ngọt 
của rất nhiều loại xoài, xoài giấm, xoài thanh ca, xoài 
voi, xoài tượng, xoài gòn, xoài khoai lang, xoài cát Hòa 
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Lộc…, xoài nào cơm có sớ, xoài nào không có sớ. Tác 
giả cũng nói đến kỹ thuật trồng xoài, xoài ương bằng 
hột hoặc xoài tháp nhánh. Tác giả nhắc lại ngày xưa 
mùa bán xoài tính theo chục 10 trái hoặc chục 12, 14, 
16, 18 hoặc 20, bây giờ thì tính theo kí lô. Còn nhà 
vườn thường hay bán mão cho lái buôn tức là bán ước 
tính số lượng của nguyên cây hay nguyên vườn xoài. 

Đến mùa cày bừa và phát cỏ, tác giả tỏ rõ dày dạn 
kinh nghiệm với việc cày bừa, mô tả từng chi tiết các 
nông cụ cày, bừa, hai nông cụ này phải làm bằng vật 
liệu gì, kích thước ra sao cho thích hợp, giải thích cho 
người đọc thế nào là phá, là ví mà khi chúng ta đi 
ngang qua một thửa ruộng nghe nguời nông phu hò hét 
để điều khiển đôi trâu. Tác giả cũng giải thích sự quan 
trọng của việc mở vạt cày…Phải từng lăn lộn nơi ruộng 
đồng mới biết cặn kẽ như vậy và mới nhớ được như 
vậy sau mấy mươi năm không còn cày bừa nữa. 

Trong “Mùa bắt lươn và bắt lịch”, tác giả phân biệt 
lươn vàng, lươn bông, phân biệt con lươn với con lịch, 
cách bắt và dụng cụ để bắt hai loại thủy sản này. Tác 
giả cũng nói rõ “dấu tích mà chúng để lại cho dân 

ruộng biết nơi nào mà chúng đang ở là những vệt bùn 

non từ dưới đất trào lên thành một vòng tròn đường 

kính vài ba tấc tùy theo lươn và lịch lớn hoặc nhỏ”. 
Tác giả cũng cẩn thận nhắc mọi người coi chừng rắn hổ 
đất thường ẩn trong các mô lươn để bắt lươn ăn. 

Đối với những mùa màng còn lại, tác giả đều diễn 
tả một cách chi ly và sinh động như vậy.   

Phải nói rằng tác giả có trí nhớ dai, có lẽ khi nhìn 
sự vật thì phân tích sự vật đó thật kỹ, sự phân tích kỹ 
lưỡng giúp cho trí nhớ rất nhiều. Thử nghĩ nếu quan sát 
hời hợt thì qua mấy mươi năm chúng ta còn nhớ được 
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sự vật rõ ràng hay không hoặc chỉ nhớ mơ hồ? 

Loạt bài viết về mùa màng nầy giúp cho người đọc, 
già cũng như trẻ, nhứt là người ở thành thị thấy cái gian 
khổ, cơ cực của người nông dân, họ phải lao động hết 
sức vất vả để tự nuôi bản thân và gia đình, đồng thời 
làm ra lương thực, thực phẩm cho xã hội. Bình thường 
thì “nhất sĩ nhì nông”, đến khi “hết gạo chạy rong, 

nhất nông nhì sĩ”. Nông thôn dù là ở nước nào cũng 
đều chịu thiệt thòi hơn thành thị, thiếu điện, thiếu 
phương tiện vệ sinh, thiếu tiện nghi giáo dục, y tế, 
thông tin v.v..., nhưng thường thường người nông dân 
có những thú vui mà người thành thị không có được, 
như đi săn chuột, bắt lươn, bắt lịch, làm lóng, tát 
mương, tát đìa bắt cá. 

“Chợt nhớ về những mùa màng ngày cũ” đã gợi lại 
cho người đọc những kỷ niệm khó phai mờ trong tâm 
trí. Bản thân tôi cũng vậy, sau khi đọc những bài nầy, 
nhớ ơi là nhớ bao nhiêu hình ảnh buổi thiếu thời ở thôn 
quê, nhứt là khoảng thời gian đầu đời, đất nước thanh 
bình, “ngó qua đám bắp trỗ cờ, đám dưa trỗ nụ, đám 

cà trỗ bông”, đẹp làm sao! 

 Đọc “Mùa xoài”, tôi nhớ làm sao cái vườn xoài 
phía sau hè của ông cố tôi. Loại xoài trồng bằng hột và 
đã cổ lắm rồi, gốc nào gốc nấy hai người lớn ôm không 
giáp. Đi lượm xoài rụng quả là một thú vui, nhứt là đi 
lượm xoài ban đêm, phải thắp đuốc bằng dầu chai hoặc 
đuốc tẩm dầu cá để đi tìm xoài rụng, đứa nầy thổi tắt 
đuốc của đứa kia để không thấy đường lượm. Xoài 
rụng nghe bịch ở chỗ nầy, bịch ở chỗ khác, đứa nào 
cũng quýnh lên, quờ quạng trong bóng tối để tìm xoài, 
tiếng kêu réo chí choé, đến nỗi người lớn phải lên tiếng 
can thiệp. Xoài rụng ban đêm thường là xoài chín cây, 
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thơm phức, mấy con dơi quạ đánh mùi đáp xuống, 
dùng móng bấu vào rồi dùng răng gặm nhắm trái xoài. 
Thường thì khi con dơi quạ vừa chạm trái xoài thì xoài 
rụng. Ăn xoài chín mà thỉnh thoảng nhai luôn một 
miếng vỏ xoài, mới thấy vỏ xoài thơm đậm đà. Không 
tin thì các bạn thử xem. 

Bắt hôi là một thú vui khác. Chủ đìa đã cho người 
nhà tát nước đìa bằng gàu dai, rồi dùng lưới để bắt cá, 
xong thì người ngoài xuống đìa “bắt hôi”. Mỗi người 
lấy một cái nôm úp xuống bùn, rồi thò tay vào nôm để 
tìm coi có con cá nào còn sót. Có khi may mắn chộp 
được vài con cá trê hay cá rô mề hoặc tôm càng. Tôi đã 
đi bắt hôi cá đìa lần sau cùng chỉ mấy ngày trước khi 
cha tôi cho tôi ra tỉnh Châu Đốc học tại Trường Nam 
Tiểu Học. 

Dân miền Tây Nam Phần thường làm cá bỏ đầu, bỏ 
ruột, cái mình cá dùng để làm khô, làm mắm. Sau này 
bà-con tận dụng đầu cá để làm mắm đầu cá, chắc ai ở 
Sài-gòn cũng có ăn hoặc nghe nói đến bún mắm đầu cá 
Chợ Bình Tây, còn ruột cá thì làm mắm ruột ăn béo 
ngậy. Nhớ có lần nọ, anh bạn đồng học Thủ Khoa 
Nghĩa-Châu Đốc, lên Sài Gòn ở trọ cùng chung một 
căn gác với tôi, hai đứa đóng tiền ăn cơm tháng tại một 
quán cơm. Cuối tháng hai đứa hết tiền để đóng trước 
tiền cơm, anh bạn đang chờ tiền ở nhà gởi lên tiếp tế, 
còn tôi thì chờ lãnh lương kèm trẻ tại tư gia, bèn rủ 
nhau ăn cơm bữa, ăn bữa nào trả bữa nấy. Chúng tôi 
kêu một tô canh chua đầu cá lóc, nghĩ rằng đầu cá rẻ 
hơn khúc giữa hay khúc đuôi. Khi tính tiền, chúng tôi 
giựt mình, chủ quán tính giá gấp đôi giá bình thường.  
Chúng tôi thắc mắc, chủ quán giải thích: 

-Ở đây đầu cá quý lắm, một cái đầu cá nhậu được 
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mấy xị lận! 

Còn “Mùa chuột” làm tôi nhớ đến chuột. Nhưng 
loại chuột mà nhà văn Lương Thư Trung nói là loại 
chuột đồng, ăn lúa, ăn lá cây, mập tròn, mùa nước nổi 
hay leo lên mấy bụi tre lót ổ. Loại nầy lột da, ướp sả 
hoặc ướp hành tỏi đem chiên vàng, rất thơm ngon. Còn 
loại chuột mà tôi liên tưởng là loại chuột cống, sống 
chui rúc trong cống rãnh nơi thành thị, ăn dơ uống dáy. 
Vậy mà có một thời kỳ anh em ở trại “học tập” Trảng 
Lớn Tây Ninh, cả một hai chục người, kẻ cầm gậy gộc 
thủ sẵn ở một miệng hang, người đi lấy cỏ tranh đốt 
ngay trên các miệng hang khác, người thì quạt khói, 
không có con chuột nào chạy thoát. Bác sĩ “đi học tập” 
nói cái gì có chất prô-tê-in là bổ rồi, chỉ sợ không có 
mà ăn.   

Tác giả còn đưa chúng ta đi thăm viếng bao nhiêu 
mùa màng khác nữa. Với lời văn bình dị thích hợp với 
sinh hoạt và nêp sống chất phác, hiền hòa ở nông thôn, 
hứa hẹn những bài sắp tới của tác giả sẽ dễ hiểu và lôi 
cuốn. Chúng ta sẽ từ từ thưởng thức giống như “ăn 
mắm nó thắm về lâu”. 
 
Sydney, tháng 10/2008 
Dương Văn Chung 
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Cảm Nhận Văn Chương 

của Một Người Nhà Quê 

Thái Lý 
 

Trong một dịp rất tình cờ tôi bắt gặp trang mạng 
Thất Sơn Châu Đốc là địa phương tôi đang làm việc 
nên tò mò vào đọc. Và cũng rất tình cờ, TSCĐ đang 
đăng bài Đôi dòng tâm sự cùng dòng kinh Vĩnh An Hà 
của nhà văn Lương Thư Trung nên lại tò mò đọc ngay.  
Bởi vì quê nội, quê ngoại của tôi đều nằm bên bờ kinh 
Vĩnh An Hà. Và bài viết này đã xui khiến tôi tìm đọc 
toàn bộ các bài viết của nhà văn tự xưng–và biểu lộ-là 
“người nhà quê” chính hiệu.  Ông viết rất đa dạng, 
nhiều đề tài qua nhiều thể loại: tản văn, bút ký, truyện 
ngắn, thơ, phê bình văn chương.  Ngoài những bài văn 
chương ký tên thật, ông còn một bút hiệu khác là Hai 
Trầu để viết những “Lá Thư Từ Kinh Xáng”  
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Vốn cũng là người nhà quê, tôi thích nhất những 
bài bút ký về làng quê ngày cũ của ông.  Đọc văn ông 
tôi cảm nhận đâu đó luôn thấp thoáng bóng dáng của 
một vùng quê hương sông nước Cửu Long.  Làng mạc, 
ruộng đồng quê hương như đã thấm sâu trong tâm hồn 
ông và đâu đó luôn ẩn hiện trong những trang viết về 
“những mùa màng ngày cũ”, ruộng vườn, về cuộc sống 
chân lấm tay bùn của người miền quê; nỗi hoài nhớ về 
những mùa nước lên giăng câu, bắt cua, bắt ốc, hái 
bông súng, điên điển; về những lung vũng bùn lầy, bàu 
đìa, xẻo vạt; về tre trúc, chuối, xoài… cùng cây trái 
trong vườn; về những mùa cá lên đồng, cá ra sông và 
nhiều thứ khác ở cái vùng nhà quê Tân Bình-Lấp Vò, 
rồi quê ngoại Mặc Cần Dưng, Kinh xáng Bốn Tổng.  

Sinh ra và lớn lên ở làng quê, đi học, đi làm rồi trở 
về gắn bó với làng quê trong những năm tháng mưu 
sinh làm ruộng cày bừa, giăng lưới, giăng câu, ông đã 
tự bạch: “Là một người sanh ra nơi làng quê, sống với 

làng quê qua những mùa binh biến, rồi chạy loạn tản 

cư cũng chạy lên những cánh đồng lác hoang vu; đến 

khi lớn lên đi học, đi làm năm ba năm rồi cũng trở về 
làng quê làm ruộng cày bừa, giăng lưới, giăng câu 

sống cùng bà con chòm xóm quê mùa đằng đẵng mấy 

mươi năm, thì thử hỏi làm sao tôi có thể xoá bỏ cái 

chất nhà quê bùn phèn trong tôi được.”  

Để lý giải vì sao cái chất nhà quê bùn phèn luôn 
lắng đọng trong tâm tưởng, ông bày tỏ: “Người ta sanh 

ra ở đâu sẽ hấp thụ cái tinh chất ở vùng đất đó cho tới 

già đời; đừng ai mong mình sẽ là tiên khi mình sinh ra 

nơi ruộng lúa bùn lầy, lung vũng. Cái chính là mình 

biết lấy cái lung vũng, bùn lầy ấy làm cái chất tinh tuý 

ngọt ngào bao la bát ngát của thiên nhiên nuôi sống 
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mình lớn dậy. Đó chính là cái tinh chất làm nên nét đặc 

thù của mỗi con người, mà ai không dám nhận, hoặc 

chối bỏ nó thì là một lầm lẫn, một mất mát mà không 

cách gì tìm kiếm lại được ở kiếp này hay kiếp khác sau 

này…”  

Dù xa cách đã lâu, nhưng ông vẫn kể tường tận về 
những cánh đồng của làng quê mà ông đã rời xa trong 
quãng đời còn lại, trong nỗi nhớ quê hương: 

“Giai đoạn gần nhất của hôm nay, kể cũng đã khá 

dài với mười tám năm sống nơi chốn này, tôi không 

mong mỏi gì hơn với đời sống như hiện tại . Mỗi ngày 

tôi có thể ngồi kể cho bạn qua vài ba dòng chữ về 
những cánh đồng nhà quê nơi mà tôi đã rời xa nó.” 

Nói về làng quê xưa mới thấy ông còn quá nhiều 
nặng nợ với “những mùa màng ngày cũ”, ông vẫn luôn 
hoài nhớ về cánh đồng lúa quê mình cùng với những 
mùa bắt cá tháng nước lên, tiếng gió rít nơi bờ tre, tiếng 
kêu của chim gõ kiến, niềm vui sau những ngày mùa 
mệt nhọc. Đó là một thời đã nuôi ông lớn lên và làm 
nên cái phong cách “nhà quê”, như ông từng tâm sự: 

“Nếu ai có hỏi giai đoạn nào tôi mê nhất trong đời 

tôi? Không phải suy nghĩ gì, tôi sẽ nói rằng tôi mê 

mười năm chìm vào những cánh đồng lúa chín vàng 

sau thời kỳ giã từ rừng tràm về lại ruộng vườn vùng 

mình. Thử hỏi, tôi làm sao quên được những mùa bắt 

cá tháng nước lên! Làm sao tôi quên được những đêm 

trăng ngủ giữa cánh đồng bên đống lúa vừa mới ra hột 

vào buổi chiều lòng vui vui sau một mùa khổ cực ! Làm 

sao tôi quên được tiếng gió rít nơi bờ tre khi những con 

chim gõ kiến cố gượng dậy qua một nhánh tre gai đong 

đưa theo tiếng gió ! Làm sao tôi quên được những lúc 

mệt gần như ngất ngư với những vạt đất vừa mới bừa 

mình lớn dậy. Đó chính là cái tinh chất làm nên nét đặc 

thù của mỗi con người, mà ai không dám nhận, hoặc 

chối bỏ nó thì là một lầm lẫn, một mất mát mà không 

cách gì tìm kiếm lại được ở kiếp này hay kiếp khác sau 

này…”  

Dù xa cách đã lâu, nhưng ông vẫn kể tường tận về 
những cánh đồng của làng quê mà ông đã rời xa trong 
quãng đời còn lại, trong nỗi nhớ quê hương: 

“Giai đoạn gần nhất của hôm nay, kể cũng đã khá 

dài với mười tám năm sống nơi chốn này, tôi không 

mong mỏi gì hơn với đời sống như hiện tại . Mỗi ngày 

tôi có thể ngồi kể cho bạn qua vài ba dòng chữ về 
những cánh đồng nhà quê nơi mà tôi đã rời xa nó.” 

Nói về làng quê xưa mới thấy ông còn quá nhiều 
nặng nợ với “những mùa màng ngày cũ”, ông vẫn luôn 
hoài nhớ về cánh đồng lúa quê mình cùng với những 
mùa bắt cá tháng nước lên, tiếng gió rít nơi bờ tre, tiếng 
kêu của chim gõ kiến, niềm vui sau những ngày mùa 
mệt nhọc. Đó là một thời đã nuôi ông lớn lên và làm 
nên cái phong cách “nhà quê”, như ông từng tâm sự: 

“Nếu ai có hỏi giai đoạn nào tôi mê nhất trong đời 

tôi? Không phải suy nghĩ gì, tôi sẽ nói rằng tôi mê 

mười năm chìm vào những cánh đồng lúa chín vàng 

sau thời kỳ giã từ rừng tràm về lại ruộng vườn vùng 

mình. Thử hỏi, tôi làm sao quên được những mùa bắt 

cá tháng nước lên! Làm sao tôi quên được những đêm 

trăng ngủ giữa cánh đồng bên đống lúa vừa mới ra hột 

vào buổi chiều lòng vui vui sau một mùa khổ cực ! Làm 

sao tôi quên được tiếng gió rít nơi bờ tre khi những con 

chim gõ kiến cố gượng dậy qua một nhánh tre gai đong 

đưa theo tiếng gió ! Làm sao tôi quên được những lúc 

mệt gần như ngất ngư với những vạt đất vừa mới bừa 
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trục cho nhừ để bắt đầu một mùa sạ lúa mới sau này !  

Tôi nhớ lắm những lúc cá lên đồng rồi cá lội ra 

sông như một chu kỳ của những mùa nước lên rồi nước 

giựt! Nhiều và nhiều lắm những vui lo lẫn lộn của 

những năm tháng trở về làng với mười năm an phận 

thủ thường ấy! Đây quả thật là tài sản của đời tôi và 

chính những năm tháng lăn lóc giữa những mùa màng 

ấy làm nên cái phong cách nhà quê nơi tôi mãi mãi cho 

tới hôm nay và cả trong những năm tháng sau này của 

đời sống riêng tư của tôi nữa. Thế mới biết mỗi con 

người có một thời để nuôi lớn mình là thế!” 

Không phải là nhà nông học, nhưng ông đã kể rành 
rẽ và làm một tổng kết về những mùa màng ở làng quê: 
đó là những mùa cây trái trong vườn, mùa làm ruộng, 
làm rẫy, đánh bắt cá, cho đến mùa của bông sen, bông 
súng. Và cả những mùa chim, ông viết: “Nhưng khi 

nhắc về những mùa chim, có lẽ chúng tôi muốn nhớ về 
những loài chim của vùng quê tôi, những mảnh đời 

giang hồ đã một thời cùng với người nhà quê tạo thành 

bức tranh quê với nhiều nét màu gần gũi thân ái mà 

không nhà họa sĩ tài danh nào, bằng bàn tay nghệ nhân 

đa tài, phục chế lại được khi nó đã không còn nữa... Nó 

là của thiên nhiên, của tạo hóa, của chim muông mà 

loài người không làm sao nói hết được bằng lời, bằng 

bút tích, bằng sáng tác.” Ông nói về chuyện sinh sôi 
nẩy của chim chóc ở vùng quê ông cứ như là nhà “điểu 
học” thực thụ, dân nhà quê “chuyên nghiệp” bây giờ 
chắc gì đã biết: “…chim trong vườn làm ổ vào tháng hè 

có loài cưỡng, loài nhòng, chim se sẻ, chim dòng dọc, 

chim trao trảo, chim chìa vôi cùng các loại cu cườm, 

cu đất, cu ngói... Còn chim rừng tràm làm ổ vào tháng 

mười âm lịch. Qua tháng mười một, chim bắt đầu đẻ 
trứng nở con. Còn chim trên các cánh đồng lúa mùa 

trục cho nhừ để bắt đầu một mùa sạ lúa mới sau này !  

Tôi nhớ lắm những lúc cá lên đồng rồi cá lội ra 

sông như một chu kỳ của những mùa nước lên rồi nước 

giựt! Nhiều và nhiều lắm những vui lo lẫn lộn của 

những năm tháng trở về làng với mười năm an phận 

thủ thường ấy! Đây quả thật là tài sản của đời tôi và 

chính những năm tháng lăn lóc giữa những mùa màng 

ấy làm nên cái phong cách nhà quê nơi tôi mãi mãi cho 

tới hôm nay và cả trong những năm tháng sau này của 

đời sống riêng tư của tôi nữa. Thế mới biết mỗi con 

người có một thời để nuôi lớn mình là thế!” 

Không phải là nhà nông học, nhưng ông đã kể rành 
rẽ và làm một tổng kết về những mùa màng ở làng quê: 
đó là những mùa cây trái trong vườn, mùa làm ruộng, 
làm rẫy, đánh bắt cá, cho đến mùa của bông sen, bông 
súng. Và cả những mùa chim, ông viết: “Nhưng khi 

nhắc về những mùa chim, có lẽ chúng tôi muốn nhớ về 
những loài chim của vùng quê tôi, những mảnh đời 

giang hồ đã một thời cùng với người nhà quê tạo thành 

bức tranh quê với nhiều nét màu gần gũi thân ái mà 

không nhà họa sĩ tài danh nào, bằng bàn tay nghệ nhân 

đa tài, phục chế lại được khi nó đã không còn nữa... Nó 

là của thiên nhiên, của tạo hóa, của chim muông mà 

loài người không làm sao nói hết được bằng lời, bằng 

bút tích, bằng sáng tác.” Ông nói về chuyện sinh sôi 
nẩy của chim chóc ở vùng quê ông cứ như là nhà “điểu 
học” thực thụ, dân nhà quê “chuyên nghiệp” bây giờ 
chắc gì đã biết: “…chim trong vườn làm ổ vào tháng hè 

có loài cưỡng, loài nhòng, chim se sẻ, chim dòng dọc, 

chim trao trảo, chim chìa vôi cùng các loại cu cườm, 

cu đất, cu ngói... Còn chim rừng tràm làm ổ vào tháng 

mười âm lịch. Qua tháng mười một, chim bắt đầu đẻ 
trứng nở con. Còn chim trên các cánh đồng lúa mùa 
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nước ngập dai dẳng 6 tháng ròng rã thì lại bắt đầu làm 

ổ tháng bảy, tháng 8 khi lúa trên đồng tròn mình, mưa 

Ngâu tầm tã. Những chỗ lung sâu lúa dày là những bến 

bờ lý tưởng cho các cặp vợ chồng chim hủ hỉ những 

mùa trăng non. Tháng 9, tháng 10 chim nở rộ. Những 

bầy chim ra ràng bắt đầu tập vỗ cánh chấp chới giữa 

gió đồng rì rào với những đợt sóng dâng cao của biển 

lúa ngút ngàn, mà cũng là lúc những cánh chim già bắt 

đầu thay lông thêm một lần trong dòng sông đời nhiều 

biến đổi...” 

Không phải là nhà nghiên cứu, nhưng khi nói về 
sản vật vùng quê sông nước, ông “rành sáu câu vọng 
cổ”, ai đó nói trật ông liền có ý kiến kẻo người đọc 
nhầm lẫn, nhất là đám con cháu ngày nay. Về bông 
điên điển và vài khía cạnh khác trong cuốn “Hương Vị 
Ngày Xưa” của tác giả Trần Văn Chi, ông chân 
thành góp ý : “Thiệt tình ra, tôi không biết tác giả kể đi 

vớt bông điên điển trôi tấp vào bờ sông ở miệt nào để 
về làm dưa chua như vậy; nhưng riêng vùng Long 

Xuyên, Châu Đốc, Định Mỹ. Núi Sập, Ba Thê, Vĩnh 

Chánh, Phú Hòa, Mặc Cần Dưng, Hang Tra, Trà Kiết, 
Vĩnh Hanh, Lấp Vò, Kinh Xáng Bốn Tổng và nhiều nơi 

khác mà tôi biết cách nay có tới hơn sáu bảy chục năm 

qua, tôi chưa từng thấy ai đi vớt bông điên điển về làm 

dưa như vậy bao giờ. Nếu có muốn làm dưa hay đem 

ra chợ bán, bông điên điển phải được hái một cách nhẹ 
nhàng, kẻo không thì bông điên điển sẽ bị bầm giập, 

làm cho bông hết ngon.”  Bông điên điển mà rụng 
xuống nước thì nó nở tè le, bầm giập hết rồi còn gì là 
ngon nữa. 

Bất kỳ ở đâu, khi thấy cái gì gợi nhớ đến đồng 
ruộng quê nhà ông đều bồi hồi, xúc động và ghi chép 
lại. Gặp nhà văn Lâm Chương trên bờ hồ Mystic, ông 

nước ngập dai dẳng 6 tháng ròng rã thì lại bắt đầu làm 

ổ tháng bảy, tháng 8 khi lúa trên đồng tròn mình, mưa 

Ngâu tầm tã. Những chỗ lung sâu lúa dày là những bến 

bờ lý tưởng cho các cặp vợ chồng chim hủ hỉ những 

mùa trăng non. Tháng 9, tháng 10 chim nở rộ. Những 

bầy chim ra ràng bắt đầu tập vỗ cánh chấp chới giữa 

gió đồng rì rào với những đợt sóng dâng cao của biển 

lúa ngút ngàn, mà cũng là lúc những cánh chim già bắt 

đầu thay lông thêm một lần trong dòng sông đời nhiều 

biến đổi...” 

Không phải là nhà nghiên cứu, nhưng khi nói về 
sản vật vùng quê sông nước, ông “rành sáu câu vọng 
cổ”, ai đó nói trật ông liền có ý kiến kẻo người đọc 
nhầm lẫn, nhất là đám con cháu ngày nay. Về bông 
điên điển và vài khía cạnh khác trong cuốn “Hương Vị 
Ngày Xưa” của tác giả Trần Văn Chi, ông chân 
thành góp ý : “Thiệt tình ra, tôi không biết tác giả kể đi 

vớt bông điên điển trôi tấp vào bờ sông ở miệt nào để 
về làm dưa chua như vậy; nhưng riêng vùng Long 

Xuyên, Châu Đốc, Định Mỹ. Núi Sập, Ba Thê, Vĩnh 

Chánh, Phú Hòa, Mặc Cần Dưng, Hang Tra, Trà Kiết, 
Vĩnh Hanh, Lấp Vò, Kinh Xáng Bốn Tổng và nhiều nơi 

khác mà tôi biết cách nay có tới hơn sáu bảy chục năm 

qua, tôi chưa từng thấy ai đi vớt bông điên điển về làm 

dưa như vậy bao giờ. Nếu có muốn làm dưa hay đem 

ra chợ bán, bông điên điển phải được hái một cách nhẹ 
nhàng, kẻo không thì bông điên điển sẽ bị bầm giập, 

làm cho bông hết ngon.”  Bông điên điển mà rụng 
xuống nước thì nó nở tè le, bầm giập hết rồi còn gì là 
ngon nữa. 

Bất kỳ ở đâu, khi thấy cái gì gợi nhớ đến đồng 
ruộng quê nhà ông đều bồi hồi, xúc động và ghi chép 
lại. Gặp nhà văn Lâm Chương trên bờ hồ Mystic, ông 
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đã: “...sững sờ nhìn xuống mặt hồ khi tình cờ bắt gặp 

một mảng lớn bông súng xanh lặt lìa chạy dài gần giáp 

chu vi cái hồ rộng.  Những chiếc lá bông súng hình 

tròn lớn bằng cái dĩa bàn, nhỏ bằng cái miệng chén 

che khuất mặt nước bít chịt xen lẫn nhiều chiếc bông 

đã nở màu trắng nhụy vàng rải rác khắp mặt hồ.  Tôi 

mừng như chưa bao giờ được mừng khi được đứng bên 

mé nước nhìn những bụi bông súng đang ngâm mình 

trong hồ nước mát này.” 

Để rồi liên tưởng đến những “mảnh đời” bông súng 
của miền quê sông nước Cửu Long, một thời ông đã 
từng gắn bó: “Hằng năm, vào những mùa nước nổi, 

nhà nghèo thường giạt về miệt Ba Răng, Đốc Vàng, 

Đồng Tháp Mười, Cầu Số Năm, Tri Tôn hoặc qua An 

Phú, Hồng Ngự, Lỳnh Quỳnh, Ba Thê để nhổ bông 

súng về bán. Bông súng mọc vượt theo nước. Nơi nào 

nước sâu bông súng có cọng dài, nơi nào nước cạn 

bông súng ngắn; có nơi bông súng dài đến bốn, năm 

thước là thường. Bông súng nở vào buổi sáng khi mặt 

trời vừa mọc. Người ta nhổ bông súng là nhổ những 

cọng nào có bông, dù bông búp hay bông nở. Do đó mà 

những xuồng ghe nhổ bông súng thường bắt đầu lên 

đồng vào sáng sớm tinh sương để chiều về tìm nơi trú 

ngụ, phòng khi mưa bão vào ban đêm và sáng hôm sau 

lại đi nhổ bông súng tiếp cho đến khi đầy ghe, đầy 

xuồng mới về đem bán khắp các chợ. Cánh đồng bao la 

với nước là nước, khi có mưa chướng sóng to là mối 

nguy cho những ghe xuồng bềnh bồng trên đồng 

trống... Tôi kể cho Lâm Chương nghe thêm, ở trên 

đồng có hai loại bông súng. Đó là bông súng ta và 

bông súng ma. Bông súng ta cọng lớn, đài hoa xanh, 

cánh hoa trắng, nhụy hoa vàng; còn bông súng ma 

cọng nhỏ, rất mảnh mai, bông nở nhỏ. Vì phần đông từ 

đã: “...sững sờ nhìn xuống mặt hồ khi tình cờ bắt gặp 

một mảng lớn bông súng xanh lặt lìa chạy dài gần giáp 

chu vi cái hồ rộng.  Những chiếc lá bông súng hình 

tròn lớn bằng cái dĩa bàn, nhỏ bằng cái miệng chén 

che khuất mặt nước bít chịt xen lẫn nhiều chiếc bông 

đã nở màu trắng nhụy vàng rải rác khắp mặt hồ.  Tôi 

mừng như chưa bao giờ được mừng khi được đứng bên 

mé nước nhìn những bụi bông súng đang ngâm mình 

trong hồ nước mát này.” 

Để rồi liên tưởng đến những “mảnh đời” bông súng 
của miền quê sông nước Cửu Long, một thời ông đã 
từng gắn bó: “Hằng năm, vào những mùa nước nổi, 

nhà nghèo thường giạt về miệt Ba Răng, Đốc Vàng, 

Đồng Tháp Mười, Cầu Số Năm, Tri Tôn hoặc qua An 

Phú, Hồng Ngự, Lỳnh Quỳnh, Ba Thê để nhổ bông 

súng về bán. Bông súng mọc vượt theo nước. Nơi nào 

nước sâu bông súng có cọng dài, nơi nào nước cạn 

bông súng ngắn; có nơi bông súng dài đến bốn, năm 

thước là thường. Bông súng nở vào buổi sáng khi mặt 

trời vừa mọc. Người ta nhổ bông súng là nhổ những 

cọng nào có bông, dù bông búp hay bông nở. Do đó mà 

những xuồng ghe nhổ bông súng thường bắt đầu lên 

đồng vào sáng sớm tinh sương để chiều về tìm nơi trú 

ngụ, phòng khi mưa bão vào ban đêm và sáng hôm sau 

lại đi nhổ bông súng tiếp cho đến khi đầy ghe, đầy 

xuồng mới về đem bán khắp các chợ. Cánh đồng bao la 

với nước là nước, khi có mưa chướng sóng to là mối 

nguy cho những ghe xuồng bềnh bồng trên đồng 

trống... Tôi kể cho Lâm Chương nghe thêm, ở trên 

đồng có hai loại bông súng. Đó là bông súng ta và 

bông súng ma. Bông súng ta cọng lớn, đài hoa xanh, 

cánh hoa trắng, nhụy hoa vàng; còn bông súng ma 

cọng nhỏ, rất mảnh mai, bông nở nhỏ. Vì phần đông từ 
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các nơi phải đi xa nhổ bông súng là để bán, nên người 

ta chỉ nhổ bông súng ta mà thôi. Bông súng ma nhổ lâu 

đầy xuồng mà bán cũng chẳng được mấy đồng nên ít 

người nhổ là vậy.” 

Trong bài “Nghề hạ bạc, vài ba chữ dùng trong 

giới bình dân”, ông viết về kế sinh nhai truyền thống 
hoặc trong lúc nông nhàn của người quê mình với một 
kiến thức uyên bác về cách bắt cá tôm; ngoài giăng 
câu, chài lưới còn có: “đăng mương, đăng mé, đăng đó, 

bửng, đặt lọp, đặt trúm, đặt dớn, xây rọ,..”  Nội cái 
chuyện dụng cụ đánh bắt thôi cũng đủ thành kho tự 
điển về nghề hạ bạc: “từ các dụng cụ ngoài câu lưới, 

đăng bửng, người sống bằng nghề hạ bạc còn chế biến 

ra nhiều vật dụng để bắt cá tôm như bắt lươn có ống 

trúm, độn mô, đâm lươn bằng chỉa, nhưng bắt lịch chỉ 
có cách duy nhất là móc lịch chứ không có đặt trúm 

hay câu lịch. Bắt cá chạch ngoài lọp còn có bàn cào, 

xúc lùm; bắt cá kèo có bôn; bắt cá rô biển có đặt rù, 

đặt bộng, đặt lu; bắt cá chốt ngoài câu còn có nhảy 

hùm, nhảy xộn; bắt cá nhái ngoài kéo lưới còn  dùng 

chỉa xà di; bắt cá lóc ngoài câu lọp còn có ngồi tum 

đăm cá với chỉa xà búp ; bắt cá sặt thì chỉ đặt lờ vì cá 

này không ăn câu nên không ai câu cá sặt; bắt cá linh 

ngoài lưới còn có vó cất ở rạch nhỏ, vó gạt ở sông lớn, 

rồi chài vải, chài rê, đóng đáy...và còn nhiều tên gọi 

khác nữa không kể xiết.” 

Dù đang sinh sống tại một thành phố lớn ở Hoa Kỳ, 
cách xa quê hương nửa vòng trái đất nhưng ông vẫn cứ 
như một “người nhà quê”, ông vẫn luôn tưởng nhớ về 
những cây cầu khỉ, về món cá lóc nướng trui và cả 
những câu thơ đã từng ngâm nga nơi làng quê cũ: 
“Làng quê tôi ngày nay bị đô thị hoá hơi nhiều, đường 

làng bùn lầy ngày trước nay thay bằng đường nhựa, 

các nơi phải đi xa nhổ bông súng là để bán, nên người 

ta chỉ nhổ bông súng ta mà thôi. Bông súng ma nhổ lâu 

đầy xuồng mà bán cũng chẳng được mấy đồng nên ít 

người nhổ là vậy.” 

Trong bài “Nghề hạ bạc, vài ba chữ dùng trong 

giới bình dân”, ông viết về kế sinh nhai truyền thống 
hoặc trong lúc nông nhàn của người quê mình với một 
kiến thức uyên bác về cách bắt cá tôm; ngoài giăng 
câu, chài lưới còn có: “đăng mương, đăng mé, đăng đó, 

bửng, đặt lọp, đặt trúm, đặt dớn, xây rọ,..”  Nội cái 
chuyện dụng cụ đánh bắt thôi cũng đủ thành kho tự 
điển về nghề hạ bạc: “từ các dụng cụ ngoài câu lưới, 

đăng bửng, người sống bằng nghề hạ bạc còn chế biến 

ra nhiều vật dụng để bắt cá tôm như bắt lươn có ống 

trúm, độn mô, đâm lươn bằng chỉa, nhưng bắt lịch chỉ 
có cách duy nhất là móc lịch chứ không có đặt trúm 

hay câu lịch. Bắt cá chạch ngoài lọp còn có bàn cào, 

xúc lùm; bắt cá kèo có bôn; bắt cá rô biển có đặt rù, 

đặt bộng, đặt lu; bắt cá chốt ngoài câu còn có nhảy 

hùm, nhảy xộn; bắt cá nhái ngoài kéo lưới còn  dùng 

chỉa xà di; bắt cá lóc ngoài câu lọp còn có ngồi tum 

đăm cá với chỉa xà búp ; bắt cá sặt thì chỉ đặt lờ vì cá 

này không ăn câu nên không ai câu cá sặt; bắt cá linh 

ngoài lưới còn có vó cất ở rạch nhỏ, vó gạt ở sông lớn, 

rồi chài vải, chài rê, đóng đáy...và còn nhiều tên gọi 

khác nữa không kể xiết.” 

Dù đang sinh sống tại một thành phố lớn ở Hoa Kỳ, 
cách xa quê hương nửa vòng trái đất nhưng ông vẫn cứ 
như một “người nhà quê”, ông vẫn luôn tưởng nhớ về 
những cây cầu khỉ, về món cá lóc nướng trui và cả 
những câu thơ đã từng ngâm nga nơi làng quê cũ: 
“Làng quê tôi ngày nay bị đô thị hoá hơi nhiều, đường 

làng bùn lầy ngày trước nay thay bằng đường nhựa, 
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cầu ván thay cầu khỉ bắc qua sông và người làm thơ cũ 

không còn ai nhưng mỗi lần có một thầy giáo từ Sài 

Gòn, giáo sư Nguyễn Tấn Hưng, ghé lại thăm chòm 

xóm, rồi vô vài ly rượu đế với cá lóc nướng trui chấm 

nước mắm bằm xoài, ông cũng khoái đọc thơ cho mấy 

người nhà quê khá bộn tuổi cỡ tôi nghe thơ của ông 

dịch từ nhũng bài thơ cổ. Điều đó cho thấy thơ không 

chỉ thưởng thức nơi văn minh đô hội mà nó được ngâm 

nga nơi làng quê, dưới bụi tre gai hay gốc xoài, gốc 

mận vườn tôi, một nơi chốn có một thời thơ đã ra đời 

và được trân trọng lâu rồi qua nhiều thế hệ trải dài 

gần cả trăm năm…” 

Trong bài  Nhơn câu hỏi “Thơ đến từ đâu?” nhớ về 
thơ ở làng quê mấy mươi năm trước, ông viết:“Người 

dốt thì họ làm thơ qua câu hò câu hát “nghêu ngao mặt 

nước, vui say giữa trời”.  Họ ứng khẩu thành thơ khi 

trong lòng tràn ngập niềm vui cùng trời nước bao la 

giữa cánh đồng nước nổi, hay giữa miếng ruộng vàng 

bông trĩu hột đang theo gió rì rào làm thành những 

lượn sóng nhấp nhô trên biển lúa mênh mông.  Thơ của 

họ chạy nhảy theo tiếng dế dưới lớp đất vừa cày trở.  

Có khi thơ của họ miên man trong trại ruộng, trong 

lùm cây trốn nắng đụt mưa hay trên thềm đìa, bờ kinh, 

bờ đập.” 

Nghĩ về những trang viết về nhà quê của mình, 
trong một bức thơ gửi cho tôi, ông cho rằng: “...những 

gì chú ghi chép lại nó không hay ho gì nhưng so với 

mấy ông nhà văn thứ thiệt viết về nhà quê, thì những gì 

chú viết là từ sự thật, từ những hiểu biết trong việc cấy 

cày, từ những năm tháng chú lăn lóc trên đồng sâu, 

đồng cạn chứ không bằng tài tưởng tượng của nhà văn 

qua những nghệ thuật bay bướm trong nghề viết văn.” 

Nên có lần, ông tự bày tỏ nỗi niềm:  

cầu ván thay cầu khỉ bắc qua sông và người làm thơ cũ 

không còn ai nhưng mỗi lần có một thầy giáo từ Sài 

Gòn, giáo sư Nguyễn Tấn Hưng, ghé lại thăm chòm 

xóm, rồi vô vài ly rượu đế với cá lóc nướng trui chấm 

nước mắm bằm xoài, ông cũng khoái đọc thơ cho mấy 

người nhà quê khá bộn tuổi cỡ tôi nghe thơ của ông 

dịch từ nhũng bài thơ cổ. Điều đó cho thấy thơ không 

chỉ thưởng thức nơi văn minh đô hội mà nó được ngâm 

nga nơi làng quê, dưới bụi tre gai hay gốc xoài, gốc 

mận vườn tôi, một nơi chốn có một thời thơ đã ra đời 

và được trân trọng lâu rồi qua nhiều thế hệ trải dài 

gần cả trăm năm…” 

Trong bài  Nhơn câu hỏi “Thơ đến từ đâu?” nhớ về 
thơ ở làng quê mấy mươi năm trước, ông viết:“Người 

dốt thì họ làm thơ qua câu hò câu hát “nghêu ngao mặt 

nước, vui say giữa trời”.  Họ ứng khẩu thành thơ khi 

trong lòng tràn ngập niềm vui cùng trời nước bao la 

giữa cánh đồng nước nổi, hay giữa miếng ruộng vàng 

bông trĩu hột đang theo gió rì rào làm thành những 

lượn sóng nhấp nhô trên biển lúa mênh mông.  Thơ của 

họ chạy nhảy theo tiếng dế dưới lớp đất vừa cày trở.  

Có khi thơ của họ miên man trong trại ruộng, trong 

lùm cây trốn nắng đụt mưa hay trên thềm đìa, bờ kinh, 

bờ đập.” 

Nghĩ về những trang viết về nhà quê của mình, 
trong một bức thơ gửi cho tôi, ông cho rằng: “...những 

gì chú ghi chép lại nó không hay ho gì nhưng so với 

mấy ông nhà văn thứ thiệt viết về nhà quê, thì những gì 

chú viết là từ sự thật, từ những hiểu biết trong việc cấy 

cày, từ những năm tháng chú lăn lóc trên đồng sâu, 

đồng cạn chứ không bằng tài tưởng tượng của nhà văn 

qua những nghệ thuật bay bướm trong nghề viết văn.” 

Nên có lần, ông tự bày tỏ nỗi niềm:  
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“Tôi viết như kể chuyện đời xưa cùng bạn về những 

mùa màng ngày cũ. Tôi viết vì tôi nhớ cái thuở lúa mùa 

còn đang là những mùa màng chính yếu của vùng đất 

phương Nam ngày xa xưa đó như không ai có thể dời 

đổi được.  Tôi không có ý làm văn chương học thuật gì 

và tôi cũng không có khả năng làm được những việc 

mang tính cao sang ấy, nên bạn đừng hy vọng tìm ở 

những bài viết đó dáng vẻ của văn chương học thuật.  

Viết với tôi như một nỗi niềm của một người nhà quê 

nhớ quê. Chỉ có vậy và đơn giản chỉ có vậy”.  

 

Theo tôi, văn chương mỗi người mỗi vẻ, tùy theo 
cảm nhận người đọc, nhưng chắc chắn rằng, tuổi sồn 
sồn từ hàng 5 trở lên trên, những người đã từng lớn lên 
trên mảnh đất đầu nguồn châu thổ sông Cửu Long luôn 
rất thích đọc những gì ông viết, vì ông đã viết bằng 
chất liệu thật từ cuộc sống, bằng ký ức của những năm 
tháng cực khổ lên đồng, xuống ruộng, không phải bằng 
óc tưởng tượng. Không như cái ông giáo sư nọ bên Huê 
Kỳ viết về bông điên điển, đặc sản mùa nước lên miệt 
quê mình, ổng nói bông điên điển mọc hoang, khi rụng 
xuống nước mới vớt lên đem về làm dưa chua, thiệt là 
trớt hướt.  

Những ghi chép tỉ mỉ của ông về cái không gian 
kênh rạch, ruộng vườn, làng mạc quê mình với thời 
gian cách nay mấy chục năm, có cái bây giờ không tìm 
lại được, đó là những tư liệu vô cùng quý giá, rất đáng 
“cho thế thệ trẻ hôm nay và mai sau đọc để biết ngày 

xưa nơi các làng quê miền Tây Nam phần có một thời 

như thế”. 

Tôi rất thích lối dùng từ rặt ri miền Nam của ông, 
nó mộc mạc, thân thương, gần gũi, không thi vị hóa 

“Tôi viết như kể chuyện đời xưa cùng bạn về những 

mùa màng ngày cũ. Tôi viết vì tôi nhớ cái thuở lúa mùa 

còn đang là những mùa màng chính yếu của vùng đất 

phương Nam ngày xa xưa đó như không ai có thể dời 

đổi được.  Tôi không có ý làm văn chương học thuật gì 

và tôi cũng không có khả năng làm được những việc 

mang tính cao sang ấy, nên bạn đừng hy vọng tìm ở 

những bài viết đó dáng vẻ của văn chương học thuật.  

Viết với tôi như một nỗi niềm của một người nhà quê 

nhớ quê. Chỉ có vậy và đơn giản chỉ có vậy”.  

 

Theo tôi, văn chương mỗi người mỗi vẻ, tùy theo 
cảm nhận người đọc, nhưng chắc chắn rằng, tuổi sồn 
sồn từ hàng 5 trở lên trên, những người đã từng lớn lên 
trên mảnh đất đầu nguồn châu thổ sông Cửu Long luôn 
rất thích đọc những gì ông viết, vì ông đã viết bằng 
chất liệu thật từ cuộc sống, bằng ký ức của những năm 
tháng cực khổ lên đồng, xuống ruộng, không phải bằng 
óc tưởng tượng. Không như cái ông giáo sư nọ bên Huê 
Kỳ viết về bông điên điển, đặc sản mùa nước lên miệt 
quê mình, ổng nói bông điên điển mọc hoang, khi rụng 
xuống nước mới vớt lên đem về làm dưa chua, thiệt là 
trớt hướt.  

Những ghi chép tỉ mỉ của ông về cái không gian 
kênh rạch, ruộng vườn, làng mạc quê mình với thời 
gian cách nay mấy chục năm, có cái bây giờ không tìm 
lại được, đó là những tư liệu vô cùng quý giá, rất đáng 
“cho thế thệ trẻ hôm nay và mai sau đọc để biết ngày 

xưa nơi các làng quê miền Tây Nam phần có một thời 

như thế”. 

Tôi rất thích lối dùng từ rặt ri miền Nam của ông, 
nó mộc mạc, thân thương, gần gũi, không thi vị hóa 
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vấn đề và đúng với thực tế đời sống của người dân 
vùng “văn minh sông nước”, nhưng không phải vì thế 
mà kém phần văn chương học thuật.  Lời khuyên của 
ông thật chí lý cho những người – như tôi- muốn viết 
về chuyện đồng quê suy gẫm. Làng mạc, ruộng đồng 
quê hương như đã thấm sâu trong tâm hồn ông và đâu 
đó luôn ẩn hiện trong những trang viết. “viết về nhà 

quê coi đơn giản vậy mà rất khó viết vì nó đòi hỏi cái 

chất liệu thật nhiều hơn là hư cấu, nó cần cái vốn trải 

nghiệm của chính tác giả hơn là óc giàu tưởng tượng, 

nó cần cái quan sát gần hơn là đứng từ xa mà nhìn 

ngắm rồi hạ bút cho câu văn trôi chảy;…” 
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mấy đứa trẻ làm gì mà biết thổi ống sáo, ống tiêu.  Có 

chăng, thường thường lấy đất sét nắn những con tu hú, 

đem phơi nắng cho thật khô, rồi rỗi rảnh thổi chơi cho 

đỡ buồn.”  

Được làm quen với ông, được đọc về những “mùa 

màng ngày cũ”, về những “bến bờ còn lại”, những cái 
mà tôi còn chưa biết hết về quê hương xứ sở, về cỏ cây, 
hoa lá, ruộng vườn, làng mạc ngày nào khiến tôi vô 
cùng thích thú.  Nhờ đọc những bài của ông mà tôi tìm 
lại được cảm giác thú vị về những từ ngữ ngày xưa 
người miền Nam thường dùng (ví dụ như ngày nay 
người ta viết là “miền Tây Nam bộ”, ngày xưa viết là 
“miền Tây Nam phần”…), những từ ngữ mà đám trẻ 
ngày nay ít biết và cũng hiếm người sử dụng, những từ 
ngữ mà tôi đã từng đọc và viết qua những bài văn đã 
học ở thời niên thiếu, chúng vẫn còn đâu đó trong ký 
ức nay lại ùa về.  Những từ ngữ ấy còn gợi lại cho tôi 
những kỷ niệm của ngày xưa thân ái, thời kỳ chưa có 
những cuộc chia ly khắc khoải và xa tít tắp…Càng đọc 
tôi càng thấy bị “lây nhiễm” bởi lối hành văn và cái 
chất “người nhà quê” trong ông.  Dưới góc nhìn của 
người đọc thuộc thế hệ con cháu, sinh sau đẻ muộn, 
trước những đổi thay của cuộc sống, đọc những bài viết 
của ông cũng là cách để “ôn cố tri tân”, để biết thêm về 
một thời xa xưa của ruộng vườn, làng mạc vùng sông 
nước quê hương và để thương, để nhớ, để trân trọng 
những cái mà ngày nay và cả những ngày sau có thể sẽ 
không còn nữa.  

Để kết thúc bài viết này, xin trích mấy câu thơ của 
cố nhà văn Sơn Nam (bài thơ thay lời tựa cho tập 
truyện Hương rừng Cà Mau xuất bản ở Sài Gòn năm 
1961) kính tặng chú Hai Trầu, như một lời cảm ơn 
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qua những bức thơ nhơn mùa World Cup vừa qua trên 
trang TSCĐ: 

 
Năm tháng đã trôi qua 

Ray rứt mãi đời ta 

Nắng mưa miền cố thổ 

Phong sương mấy độ qua đường phố 

Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. 
 

Thái Lý 
An Phú (Châu Đốc) mùa nước lên, 20/8/2010 
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LỜI CẢM ƠN 
 
 
 

Tập sách này được thành hình là nhờ ở lòng quý 
mến và khuyến khích của nhiều người.   

 

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn Vũ 
Thất, anh chị Dương Văn Chung, anh chị Đoàn Đông 
& Lộc Tưởng cùng trang nhà Thất-Sơn Châu-Đốc, đã 
khuyến khích và lần lượt cho đăng một số bài viết về 
mùa màng này dưới dạng bản thảo qua loạt bài Chợt 

Nhớ Về Mùa Màng Ngày Cũ như một cách chia sẻ rất 
chí tình; và anh Dương Văn Chung, với tư cách một 
người sanh ra và lớn lên nơi vùng quê Bắc Nam, An 
Phú (Châu Đốc), từ tận bên Sydney, Úc Đại Lợi, đã bỏ 
công đọc, theo dõi, và viết những hàng nhận xét rất 
thân ái.  

Với bạn Thái Lý, là một người trẻ, sanh khoảng 
năm 1962 tại Tân Châu (An Giang), hiện sống tại An 
Phú (Châu Đốc), dù chưa quen, và dù cách nhau khá xa 
về tuổi đời, dù đang ở một nơi khá xa, xa tận vùng biên 
giới Miên-Việt, thế mà bạn đã tìm đọc và chia sẻ những 
nhận xét như đi vào bụng tác giả, thật vô cùng hạnh 
phúc đối với một người nhà quê già như tôi.  Trân 
trọng cảm ơn về sự gần gũi, hiểu biết và cảm thông của 
thế hệ trẻ như bạn dành cho nhừng người già.  Trân 
trọng cảm ơn bạn Thái Lý nhiều lắm. 
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Thêm vào đó, xin chân thành cảm ơn anh Tô Thẩm 
Huy, một người sanh ra ở đất Bắc, trưởng thành ở miền 
Nam, qua Mỹ làm việc đã hơn 35 năm, nhưng vẫn giữ 
cho tâm hồn mình chan chứa cái tình yêu mến ruộng 
đồng bao la bát ngát vùng đất phía tây miền Nam nước 
Việt.  Dù quen anh chưa lâu, qua Lá Thư Văn Nghệ Gởi 

Một Người Vừa Mới Quen đăng trên Da Màu, thế rồi 
tôi đã được anh chăm lo giùm tập bản thảo này rất cẩn 
thận, và được anh viết cho mấy dòng chia sẻ mà tôi xin 
phép dùng làm “TỰA” cho tập sách mỏng này.  Xin 
cảm ơn tấm chân tình anh Tô Thẩm Huy và hiền thê 
của anh đã dành cho tôi và Mùa Màng Ngày Cũ. 

Tôi cũng xin có lời cảm ơn nhà thơ Phan Xuân Sinh 
cùng hiền thê của anh, với tình quen thân hơn 15 năm 
trước từ trên Boston, anh chị đã giúp cho cuốn sách đầu 
tay của tôi, tập Bến Bờ Còn Lại, từ khi layout đến việc 
tổ chức giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc tại thành 
phố Stoneham (Massachusetts) vào tháng 11 năm 2000. 
Tình thân ái ấy mãi đến nay vẫn không có gì thay đổi, 
mà dường như thân thiết hơn như ruột thịt khi tôi và 
anh cùng ở gần nhau nơi thành phố Houston xa lạ này.  
Dịp này, anh Phan Xuân Sinh cũng không ngại mất thì 
giờ đã đọc và viết ít hàng như ghi dấu một kỷ niệm đẹp 
nhơn Mùa Màng Ngày Cũ có mặt.  Một lần nữa, xin 
cảm ơn anh chị Phan Xuân Sinh nhiều lắm. 
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cảm ơn anh chị Phan Xuân Sinh nhiều lắm. 
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Tôi cũng không quên cảm ơn nhà văn Trần Hoài 
Thư và chị Thư đã khích lệ tôi hơn 15-16 năm về trước 
khi mới làm quen với anh chị, anh chị đã khuyến khích 
tôi viết về nhà quê.  Dù lâu lắm, có khi cả năm ba năm 
chưa gặp nhau, chưa gọi đìện thoại một lần, nhưng lúc 
nào tôi vẫn nhớ ở một nơi heo hút nào đó nơi tiểu bang 
New Jersey, anh chị vẫn đang nghe được những mùa 
màng mà tôi đang kể.  Nhờ anh và Thư Ấn Quán của 
anh mà hai cuốn Tình Thầy Trò và Lá Thư Từ Kinh 
Xáng chào đời hồi năm 2005.  Và cũng chính nhờ sự 
khích lệ và giúp đỡ của anh  mà Mùa Màng Ngày Cũ 
lại có mặt.  Xin chân thành cảm ơn anh Trần Hoài Thư  
và chị Thư rất nhiều . 

Người sau cùng tôi xin phép quý vị cho tôi được 
nói lời cảm ơn có lẽ là hiền thê của tôi, mà ở nhà quen 
gọi thân mật là Chị Bảy.  Mùa Màng Ngày Cũ và 
những gì tôi viết về miền quê từ bấy lâu nay là nhờ có 
chị Bảy giúp sức.  Khi thì nhắc chi tiết này, lúc khuyên 
bỏ bớt chi tiết kia, và nhất là đem mớ kinh nghiệm 
cùng chồng làm ruộng, trồng cà, trồng mía, cuốc khoai 
lang, trồng bắp, trồng kiệu hơn mười mấy hai mươi 
năm trước, góp thành những dòng chữ mà tôi có được 
để gởi đến cùng bạn. Tiện đây, cùng xin nhắc một chút, 
dù riêng tư nhưng rất cần, là nếu không có chị Bảy 
ngày này qua ngày khác lo làm ruộng trên đồng nuôi 
hai đứa con thơ dại mới hai ba tuổi, rồi lặn lội thăm  
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nuôi chồng bảy năm dài đằng đẵng, mà có lần còn bị 
chìm tàu trên chuyến đò thăm nuôi trở về.  Lúc bấy giờ 
người ta trên bờ chỉ đứng nhìn ba mẹ con không biết 
lội đang chết chìm dần dưới dòng sông sâu, chẳng có ai 
màng cứu giúp.  Vậy mà chị đã tự cứu mình, cứu hai 
đứa con đang phỏng lửa xăng rất nặng và uống đầy hai 
bụng nước.  Thành ra, tập sách mỏng này ra đời chắc 
chắn là nhờ có vợ tôi giúp sức nhiều lắm, nên không 
thể không nói lời cảm ơn chị Bảy khi mình có dịp được 
nói lời cảm ơn.  Ngoài ra, Mùa Màng Ngày Cũ ra đời 
cũng là kỷ niệm 41 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, 
mà cũng là kỷ niệm buổi hai chúng tôi bắt đầu bước 
vào tuổi 70, như ghi dấu một khoảng đời với biết bao 
vui buồn cùng xớt chia giữa dòng đời này . 

Sau cùng, dù cố gắng thế nào, tập sách mỏng này 
không thể nào tránh khỏi những thiếu sót… Nên tác giả 
tha thiết kính mong các bậc cao minh bổ chính giùm 
những chỗ còn sai sót ấy và xin chân thành cảm ơn tấm 
lòng rộng lượng, cảm thông, chia sẻ và giúp đở của bạn 
đọc khắp nơi vậy ! 

 

Trân trọng, 
Lương Thư Trung 
Houston 09-02-2011 
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