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Trong ký ức của người miền Tây, thì quê hương 
của dân cư sở tại vốn là một vùng đồng bằng 
châu thổ sông Cửu-Long nhìn đâu cũng thấy 
toàn là đồng ruộng nhuộm màu xanh, vườn tược 
sum suê, hoa quả chín vàng. Còn lại, là hình 
ảnh của cả một không gian bao la trời mây, sông 
nước. Và bức tranh tổng thể đó đều cùng được 
nằm chung nhau trong một địa hình tương đối 
bằng phẳng, có rất ít núi non, chỉ có dãy Thất-
Sơn bị bao vây bởi một hệ thống sông ngòi 

chằng chịt tự nhiên trải dài ra như mạng nhện. Còn dòng Cửu-Long thì các con số về độ dài của sông dao 
động được ước tính trong khoảng chừng 4.200km cho đến 4.850km, có diện tích lưu vực ước tính là 
810.000km, và được xếp vào danh sách của 12 con sông dài nhất trên thế giới. Khi chảy vào địa phận Việt-
Nam, thì nó chia ra thành hai nhánh gọi là sông Tiền và sông Hậu.  
 
Và cũng như dòng nước sông Tiền chảy ngang qua nhiều địa phận tỉnh lỵ, sông Hậu từ lâu cũng đã đêm ngày 
liên tục êm đềm chảy ngang qua địa phận của thành phố Cần-Thơ. Hai tiếng Cần-Thơ sở dĩ được trở thành 
quen thuộc sớm nhất trong hệ thống hành chánh, là do sự kiện người Pháp giải thể tổ chức hành chánh Nam-
Kỳ Lục-Tỉnh của triều vua Minh-Mạng để lập ra thành 21 tỉnh mới vào năm 1900. Và riêng tỉnh An-Giang lúc 
bấy giờ thì được chia ra làm thành năm tỉnh là: Châu-Đốc, Long-Xuyên, Sa-Đéc, Sóc-Trăng và Cần-Thơ. Từ 
đó cho đến nay trải qua nhiều thời kỳ sau bao lần thay đổi, thì vào ngày 26-11-2003 tỉnh Cần-Thơ lại được 
điều chỉnh địa giới hành chánh tách ra làm hai. Theo đó, thì tỉnh Cần-Thơ được đổi tên thành tỉnh Hậu-Giang, 
và tỉnh lị của Hậu-Giang đặt tại thị xã Vị-Thanh. Còn thành phố Cần-Thơ, thì trực thuộc trung ương.  
 
Là trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu-Long, do nhờ yếu tố địa lý thuận tiện cho sự giao thương 
về đường bộ cũng như về đường thủy. Cần-Thơ còn được người ta thường nói đến như là một đô thị của 
miền sông nước với cảnh quan ruộng vườn màu lục có đồng lúa chín mênh mông, đất trồng cây trái bạt ngàn. 
Đặc biệt, là các dòng nước sông ngòi thông nhau tạo thành một hệ thống giao thông đường thủy vô cùng 
thuận thiện cho cuộc sống người dân địa phương đã được thiên nhiên vô tình ban tặng.  

 
Vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu-Long 

 
Từ lâu, người miền Tây thường hay dùng hình ảnh sắc màu của 
quanh vùng châu thổ sông Cửu-Long để làm trường hợp điển 
hình mỗi khi muốn giới thiệu về dáng đứng quê hương của miền 
sông nước. Và nói riêng về thành phố lớn Cần-Thơ nơi có nền 
kinh tế thịnh vượng phát triển không ngừng, có cảnh quan nhà 
cửa khang trang, đường sá đẹp sạch. Cùng với sức sống năng 
nổ của người dân được nhìn thấy qua nét sinh hoạt ồn ào, náo 
nhiệt nơi chợ búa, thì được họ coi đó như là nơi biểu tượng cho 
một chốn thị thành phồn hoa đô hội. Vả lại, ngoài là nơi quy tụ 
được con số dân cư đông đúc, địa thế của thành phố Cần-Thơ 

nếu cần phải nói, thì thật là lý tưởng, để dễ dàng thuận tiện kiến thiết mở mang, phát triển mau lẹ do nhờ nằm 
cạnh ven bờ sông Hậu. Hơn thế nữa, về mặt địa lý nó còn có vị trí ở ngay trung tâm của cả dải đất miền Tây, 
là trục giao thông huyết mạch nối liền giữa các thành phố liên tỉnh miền Tây với thành phố Saigon. Ngày xưa, 
khi thành phố Sài-Gòn được đặt làm thủ đô tại miền Nam, thì Cần-Thơ rất thường được người ta gọi là Tây-
Đô. Ngụ ý muốn nói lên tầm quan trọng đặc trưng của một đô thị lớn nhất ở miền Tây có đầy đủ điều kiện, 
xứng đáng để được mệnh danh là thủ phủ của cả một cõi trời ở vùng đồng bằng sông nước. Ngay cả bây giờ 
hai tiếng Tây-Đô vẫn hãy còn được người ta tiếp tục sử dụng nhắc đến, có thể còn được coi như là nhiều hơn 
nữa, nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng quảng bá về ngành du lịch đã bùng phát từ thời gian 
qua trong toàn quốc.  
 



Hình ảnh thanh bình duyên dáng Cần-Thơ 

 
Cần-Thơ bây giờ có gì lạ, nếu phải muốn nói thì 
rất là đặc biệt mà người ta chỉ có thể tìm thấy 
được ở miền Tây trên đất phương Nam. Đó 
chính là nét đẹp tự nhiên về cảnh sắc địa 
phương, cùng với nếp sinh hoạt kinh tế, văn hóa 
đặc biệt và sự thân thiện của con người sở tại đã 
kết hợp tạo thành nên một phong cách riêng cho 
hình ảnh sức sống nơi miền sông nước miệt 
vườn. Tất cả đều được thể hiện qua những bức 
tranh tươi sáng thanh bình của người nông dân 
sau mùa gặt hái, của cô gái duyên dáng chèo đò 
trên môi luôn luôn nở nụ cười tươi thắm. Và qua 
tiếng đờn ca tài tử vọng lên từ trên những chiếc 
xuồng ba lá thả trôi xuôi theo dòng nước, cũng 
như qua hình ảnh của các em thiếu nhi vui sống 
hồn nhiên v.v.  

 
Tuy nhiên, thêm vào đó thì còn gì thú vị hơn cho bằng khi khách lãng du được thuyền đưa đón ghé vào tham 
quan một nhà vườn xanh mướt, có nhiều loại cây ăn trái mọng đỏ chín oằn, sẽ mang lại cho họ những hương 
vị ngọt lịm, thơm tho khi nếm mùi thưởng thức. Nhất là, vào những lúc khí trời nóng bức, ánh nắng chói chan 
mà lại được ăn vào một trái cây tươi, hay uống được một miếng nước dừa trong hương vị đồng quê thì thật là 
sảng khoái vô cùng. Ở Thái-Lan hình ảnh của các chợ nổi mà tác giả được đi thăm chỉ là những chợ nổi nhóm 
họp trên các kênh rạch nhỏ. Ngay cả như chợ nổi nổi tiếng nhất ở xứ Thái là Damnoen Saduak, thì cũng chỉ 
nhóm họp trên một con rạch nhỏ, cho dù có bày bán nhiều loại sản phẩm địa phương.  
 

 
Chợ nổi Thái-Lan       chợ nổi Cái Răng 

 
Cùng với một loại hình thức chợ nổi như trên, nhưng chợ nổi Cái-Răng ở Cần-Thơ thì họp chợ trên địa điểm 
của một khúc sông rộng lớn hơn nhiều với số lượng ghe thuyền đông đúc, vận chuyển hàng hóa, bán buôn 
nông sản tràn ngập, và lưu thông nhộn nhịp tạo ra thành một hoạt cảnh sầm uất, sinh động, vô cùng ngoạn 
mục, hấp dẫn tính hiếu kỳ của tất cả mọi thành phần du khách. Nhất là, cảnh tượng ghe thuyền di động lòn 
lách từ nơi nầy sang qua nơi khác, kẻ mua người bán trao đổi dịch vụ hàng hóa, sản vật trái cây hoa quả chất 
đầy chiếc ghe bầu. Về phần du khách, trong suốt thời gian trên thuyền họ sẽ được dịp tiếp cận nét văn hóa 
miền sông nước qua hình ảnh sức sống của người dân quanh năm suốt tháng lênh đênh trên mặt nước. Mỗi 
chiếc ghe là một căn nhà di động, có cả gia đình từng sống chung nhau qua nhiều thế hệ. Bên trong ghe họ 
cũng có nuôi súc vật chó mèo, trồng cây cảnh, bày trí đồ vật y hệt như một căn nhà ở trên bờ.  
 
Và càng thú vị hơn, khi họ ngồi dưới chiếc ghe nhỏ chạy ngoằn nghoèo, thường thấy có hình ảnh của những 
chiếc thuyến con của khách thương hồ có đề tên món hàng trên cây bẹo ở đầu ghe chạy tới, chạy lui mời mọc 
du khách uống cà phê, nước dừa, thức ăn hay mua những loại trái cây xanh tươi vừa mới hái để làm quà. Giờ 
đây, người ta có thể nói hình ảnh chợ nổi Cái-Răng chính là nét văn hóa độc đáo, đặc trưng cho hình ảnh xã 



hội con người nơi miền sông nước không riêng gì cho thành phố Cần-Thơ, mà là của cả sức sống người dân 
ở quanh vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu-Long..  
 

  
Chợ nổi Cái Răng 
 

Đối với du khách từng đã đến với chợ nổi Cái-Răng rồi thì họ lại càng muốn tham quan thêm cho bằng được 
chợ nổi Phong-Điền nằm cách Cần-Thơ khoảng chừng 
17km. Và người ta có thể nói chợ nổi Phong-Điền là một 
chợ hàng xén bán đủ đồ tạp hóa y hệt như cái chợ ở 
trên bờ muốn mua đồ nhật dụng hằng ngày thì cái gì 
cũng có, kể cả thức ăn hủ tiếu, bánh mì, thức uống 
rượu bia, xăng dầu, may mặc v.v. Đặc biệt là các chợ 
nổi ở đâu thì cũng họp chợ rất sớm, từ 4 hoặc 5 giờ 
sáng đến 8 hoặc 9 giờ thì tan chợ.  
 
 
Chợ nổi Phong-Điền 

 
Ở Cần-Thơ, các rạp chiếu phim, nhà hát, các nhà hàng, 
quán ăn nhậu thật không thiếu để phục vụ người dân 
địa phương, nhưng riêng về cơ sở phương tiện hoạt 

động thể thao, thì sân vận động địa phương có sức chứa rất nhiều khán giả giống như là vận động trường Mỹ-
Đình ở Hà-Nội. Do vậy, lợi dụng điều kiện ưu thế đó mà Cần-Thơ cũng đã có tổ chức những cuộc đua xe mô 
tô vào những dịp có lễ lớn hằng năm ở tại đây.  

 
Đua mô tô ở Cần-Thơ 

 
Đất Tây-Đô là nơi không có thắng cảnh thiên nhiên ấn 
tượng nào đáng kể, cũng như không có thắng cảnh 
nhân tạo nhạy cảm nào đúng theo ý nghĩa của nó, để 
có thể được gọi là gây nên nhiều sự chú ý của hầu hết 
mọi người. Tuy nhiên, ngoài hoạt cảnh độc đáo của 
hình ảnh chợ nổi nổi tiếng Cái-Răng ngày nay đã được 
quảng bá ra thế giới bên ngoài nghe biết tới, thì cũng 
hãy còn có những địa điểm tham quan lý thú khác mà 
du khách không nên bỏ qua trong một chuyến du hành.  
 
Và một trong những địa điểm tham quan gần đó là ngôi 
nhà cổ Bình-Thủy có lối kiến trúc dáng dấp phong cách 
Á-Âu, nhìn vào thấy khá lạ mắt với nét đẹp cổ kính toát 

ra sự cao sang quý phái xa xưa. Nhà cổ nầy được xây cất lên từ năm 1870, và cũng là chứng tích hiếm hoi 
đẹp nhất ở miền Tây còn sót lại được tìm thấy ở Nam-bộ. Hiện nhà cổ nầy được xếp hạng di tích cấp quốc 



gia, và cũng là nơi từ lâu từng đã được các hãng phim chọn làm bối cảnh chính để thực hiện các cuốn phim 
như Người Đẹp Tây-Đô, Nợ Đời, Những Nẻo Đường Phù Sa, Người Tình v.v.  
 

  
Mặt tiền        Nhà cổ Bình Thủy 

Trong toàn vùng địa lý miền Tây, đì đâu du khách cũng thấy ruộng vuờn hoa quả đến nổi người ta không ngại 
cho rằng đây chính là vựa lúa của nước nhà mà cũng là quê hương cây trái của Việt-Nam. Tuy nhiên, không 
hiểu có phải do đìều kiện của yếu tố thổ ngơi tùy khu vực mà nông dân họ có khuynh hướng trồng các loại 
sản phẩm nhiều ít khác nhau. Chẳng hạn như nào là dừa sáp, bưởi Năm Roi, xoài cát, cam sành, măng cục, 
quýt , dừa, nhãn, bòn bon, chôm chôm, mận v.v. Riêng tại Cần-Thơ, thì nổi tiếng là nơi có loại mít ruột đỏ ăn 
rất ngon.  
 
Nói chung, thì Cần-Thơ cũng giống như bao nơi khác ở chung một miền và cùng chịu chung ảnh hưởng về 
đất đai, khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu-Long. Do vậy, nếu du khách là người đã từng có đến với Cần-
Thơ rồi thì cũng có thể tưởng tượng ra là cảnh quan ở tại các vùng địa lý lân cận (trong miền Tây) cũng có 
những nét tương đồng. Tuy nhiên, mặc dù nói như vậy nhưng dầu sao thì cũng vẫn hãy còn có những cái gì 
đó ở giữa các địa phương chỉ cách xa nhau bằng gang tấc mà không thể giống nhau. Chẳng hạn như khi du 
khách có dịp trải nghiệm qua các khu di tích lịch sử, tìm hiểu sự khác biệt về sinh hoạt tôn giáo, danh nhân sở 
tại v.v.  
 
Trở lại nói về hình ảnh Cần-Thơ, kể từ ngày nghệ thuật đờn ca tài tử Nam-bộ được tổ chức UNESCO chính 
thức thừa nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần phải được bảo tồn và phát huy. Và đất Cần-
Thơ, thì đi tiên phuông nở rộ lên các hình thức tổ chức trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn, từ thành phố về 
các nơi thôn ấp. Đêm đêm thanh vắng, người ta thường nghe được có những tiếng ca vọng cổ buồn từng 
chập vang lên nếu không ở nơi làng nầy, thì cũng ở bên kia xóm nọ, thật là thú vị, cảm khái vô cùng.  
 

Đờn ca tài tử Nam-bộ 
 
Thời tiền chiến, lúc bấy giờ đất rộng người thưa, đồng ruộng 
vườn tược chưa được người dân khai thác tối đa như bây 
giờ, cho nên cảnh quan ở quanh vùng địa lý Cần-Thơ còn 
thiên nhiên, hoang dã, chim muông bay từng đàn trên cánh 
đồng bát ngát, bao la. Và cứ mỗi chiều về, thì chúng thường 
kêu réo vang trời tụ tập đáp xuống ở nhiều khu vực khác 
nhau, thuở ấy người ta gọi các nơi đó là sân chim. Ngày 
nay, đất chật người đông, môi trường sống của chúng bị 
xâm phạm lần hồi thu hẹp lại, vì thế cho nên chúng không 
còn phương chọn lựa nào khác hơn là phải đáp xuống ở 

những nơi còn có cây cối được bảo tồn. Do vậy, vườn cò Bằng-Lăng cách Thốt-Nốt chừng 5km ngày nay 
đựợc chúng chọn làm tổ ấm, làm điễm hẹn thường trực của các loại cò khác màu như là cò đen, cò trắng, cò 
xám, cồng cộc v.v. Đến đây, du khách sẽ rất ngạc nhiên khi được đứng từ trong cái tum (chòi) bằng tre cao 
chừng 3m nhìn xuống quan sát khắp vườn, nhìn thấy có hàng vạn con cò chao cánh di động bay lên sà xuống 
đậu trên các ngọn cây tạo thành một hoạt cảnh vô cùng ngoạn mục.  
 



Vườn cò Bằng-Lăng 

 
Và thực tế bây giờ, là ở trong các thành phố lớn nếu người ta 
thường được nghe có những chương trình giải trí nhằm phục 
vụ khách hàng trong các hộp đêm bằng với những chương 
trình diễn ra hoành tráng gọi là nhất dạ đế vương, thì làng du 
lịch Mỹ-Khánh ở Cần-Thơ ngày nay cũng có những chương 
trình vui chơi lành mạnh đón chào du khách. Tọa lạc cách 
thành phố Cần-Thơ 10km, nằm giữa chợ nổi Cáị-Răng và 
Phong-Điền, du khách tham quan nơi đây sẽ được dịp trải 
nghiệm qua những phút giây thật đầy ấn tượng, và thú vị bất 

ngờ. Ngoài dịp thưởng thức chương trình văn nghệ đờn ca tài tử, du khách sẽ còn có những ngày được hóa 
thân trở thành điền chủ với những bữa ăn cao lương mỹ vị qua tài nấu nướng của các đầu bếp chuyên 
nghiệp, hoặc biến thành nông dân tát mương bắt cá chân lấm tay bùn. Và tiếp tục đi dạo trong vườn cây ăn 
trái, xem xiếc, đi xe ngựa hay tham gia các trò chơi bơi thuyền, xem đua thú vật v.v.  

 
Làng du lịch sinh thái Mỹ-Khánh 

 
Ngoài ra, về các hình ảnh nhà vườn cây trái khác được 
đưa vào quảng bá du lịch nằm trong địa bàn Cần-Thơ thì 
cũng đều giống như nhau. Tuy nhiên, đối với du khách lâu 
ngày thì Cần-Thơ cũng còn có những điểm tham quan 
khác như nào là các làng nghề truyền thống chằm nón lá, 
đan lưới, đan lợp, các lò bún, bánh tráng, các vườn lan, 
các chùa chiền, nhà thờ, di tích lịch sử Tầm-Vu v.v. Đặc 

biệt là tìm hiểu thêm về chợ cổ Cần-Thơ nay đã hơn trăm tuổi, nhà thờ Chánh-Tòa được kiến trúc dưới thời 
Pháp, chùa Ông mang phong cách Trung-Hoa, hay như chùa Munirangsay mang đậm phong cách Khmer.  
 

  
Chùa Munirangsay       Cồn-Khương 
 
Ngoài ra, khu du lịch sinh thái Cồn-Khương trong tương lai, nếu hoàn tất 100/100 thì sẽ tạo thành một cảnh 
quan đặc biệt, có nhiều khả năng thu hút con số du khách đến với Cần-Thơ ngày một nhiều hơn.  
 
Giờ đây, nếu người ta còn thử đưa ra thêm một sự so sánh điều kiện cảnh quan giữa Cần-Thơ với nhiều 
thành phố khác ở trong nước, thì đương nhiên ai cũng phải hiểu là mỗi miền một vẻ. Thêm nữa, nếu nói về 
cục đất và con người của từng cá nhân, thì chắc chắn là phải có những nhân vật khác nhau. Và Cần-Thơ, thủ 
phủ văn nghệ của miền sông nước và cũng là quê hương của những danh nhân, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, 
tài tử hát ca nổi tiếng lưu truyền. Đó trường hợp điển hình như của vị tiền hiền Bùi-Hữu-Nghĩa, nhà thơ Phan-
Văn-Trị, nhà văn Hồ-Hữu-Tường, nhạc sĩ Lưu-Hữu-Phước, danh ca vọng cổ Út Trà-Ôn v.v và v.v.  
Bùi-Hữu-Nghĩa (1807-1872) là một nhà thơ, nhà soạn tuồng và từng làm quan lại thanh liêm dưới triều đình 
nhà Nguyễn. Di sản văn chương của ông còn để lại có giá trị nhất là vở tuồng hát "Kim Thạch Kỳ Duyên"với 

cách hành văn pha trộn nhiều thể loại thơ dành cho sân khấu vào lúc bấy giờ. Và ông biết cách khai thác nghệ 
thuật sử dụng ngôn ngữ khéo léo, để nói lên sự cay đắng của người dân trong một quốc gia đang bị ngoại 



bang lần hồi thống trị, xung quanh triều đình có những kẻ tay sai tham ô, trục lợi, lợi dụng quyền chức hãm hại 
người dân.  
 

Khu tưởng niệm vị tiền hiền Bùi-Hữu-Nghĩa 

 
Còn Phan-Văn-Trị (1830-1910) là một nhà thơ nổi tiếng, một sĩ 
phu yêu nước sinh trưởng tại Bến-Tre. Khi lớn lên học giỏi đỗ 
bằng Cử-nhân nhưng không chịu ra làm quan cho giặc, sau đó 
ông tị địa qua Long-An, Vĩnh-Long, cuối cùng ông sống đạm bạc 
tại Cần-Thơ với nghề dạy học, bốc thuốc và qua đời ở tại đây. 
Ông là một trong những nhà thơ nổi tiếng, tiên phuông dùng 
ngòi bút làm vũ khí đấu tranh chống giặc xâm lăng Pháp. Di sản 
văn chương được người đời đánh giá, coi như là xuất sắc nhất 
của ông còn để lại hiện nay, là 12 bài thơ họa liên khúc với Tôn-
Thọ-Tưòng*, một kẻ có học phuc vụ tiếp tay cho giặc Pháp.  
 
 
 
Mộ Phan-Văn-Trị 
 
Ngày nay, những nhà viết sử nói về danh nhân lịch sử đất Cần-
Thơ mà nếu cố tình bỏ quên nhân vật Hồ-Hữu-Tường thì quả là 
một điều thiếu sót. Hồ- Hữu-Tường (1910-1980) là một học giả 
uyên bác nhưng có tính lập dị, là một lý thuyết gia Cộng-Sản đệ 
tứ quốc tế. Trong thời kỳ nước nhà còn thuộc địa , ông cũng đã 
từng bị Thực Dân kết án lưu đày cùng chung với các nhà cách 
mạng Nguyễn-An-Ninh, Tạ-Thu-Thâu, Phan-Văn-Hùm. Ngoài 
ra, ông cũng còn là một nhà văn, nhà báo từng dùng ngòi bút 
làm vũ khí văn chương đấu tranh giành độc lập cho đất nước 
Việt-Nam. Các tác phẩm của ông thường được viết ra bằng 

nhiều hình thức và các thể loại khác nhau về triết học, văn học, chính trị, kinh tế, truyện, ký v.v.  
 

Hồ-Hữu-Tường   Lưu-Hữu-Phước 
 
Ngoài ra, đất Cần-Thơ cũng còn có hình 
ảnh của một nhân vật khá đặc biệt, đó là 
danh nhân văn hóa Lưu-Hữu-Phước 
(1921-1989). Ông là một nhạc sĩ tài hoa 
nổi tiếng vang cả nuớc, và từng sáng tác 
ra rất nhiều bản hùng ca gắn bó thiết tha 
vào mỗi thời kỳ đổi thay vận mệnh của 
hoàn cảnh lịch sử dân tộc, để đánh thức 
tinh thần yêu nước. Và kêu gọi tinh thần 
đấu tranh quật khởi của toàn dân, sớm có 
ý thức về sứ mệnh giải phóng quê hương 
đang bị ngoại bang thống trị. Là một giáo 

sư, một nhà lý luận âm nhạc, ông đã từng có sử dụng nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng Huỳnh-Minh-Siêng 
chính là bút hiệu của ông đã được đại đa số thành phần người dân nghe biết đến. Sau khi nước nhà được tái 
lập hòa bình, thống nhất, thì ông cũng đã từng được trải qua những thời kỳ, được đề cử và bầu vào các chức 
vụ như là Bộ-Trưởng Bộ Thông-Tin, Văn-Hóa, Đại-Biểu Quốc-Hội, Chủ nhiệm Ủy-Ban Văn-Hóa, Giáo-Dục của 
Quốc-Hội Việt-Nam.  
 
Đặc biệt, trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, thì bài hát "Tiếng gọi thanh niên" của ông sau nầy được 
chính quyền Việt-Nam Cộng-Hòa đặt tên lại là "Tiếng gọi công dân" sau khi có sửa lời và chọn làm quốc ca.  

Hiện nay, tại thành phố Cần-Thơ cũng có một công viên mang tên là Lưu-Hữu-Phước.  
 



Máy chém Guillotine từ thòi Pháp thuộc để lại 

 
Ngày nay, đất nước hòa bình, dân lành địa phương an cư lạc nghiệp vui đời 
hạnh phúc.Tuy nhiên, bên lề cuộc sống có liên quan đến hình ảnh xã hội của 
con người, thì trong quá khứ, đất Cần-Thơ cũng hãy còn có xảy ra những sự 
kiện động đậy về màu sắc chính trị vô cùng nhạy cảm mà mãi cho đến bây giờ 
vẫn chưa được phai mờ trong ký ức của người dân sở tại. Đó chính là sự kiện 
hình ảnh của cái máy chém đầu người ở pháp trường tại nghĩa địa đường Hòa-
Bình Cần-Thơ, xảy ra vào ngày 13-7-1956.  
 
Trở lại vùng đất Cần-Thơ, nơi có phong cảnh hữu tình nước sông hòa quyện 
ruộng vườn tươi mát, dưới trăng khuya người ta thường được nghe văng vẳng 
bên tai có những tiếng đờn ca tài tử với khúc điệu nhạc u buồn của miền đất 
phương Nam. Và nếu từ gần hai thập niên qua, người ta đã không còn có dịp 
nào để nhìn thấy được một ngôi sao vô cùng đặc biệt của sân khấu cải lương 

từng chói rạng trên bầu trời cổ nhạc, thì bởi lý do là đệ nhất danh ca vọng cổ Út Trà-Ôn ngày nay không còn 
nữa. Nghệ sĩ nhân dân Út Trà-Ôn tên thật là Nguyễn-Thành-Út (1919-2001) sinh trưởng tại quận Trà-Ôn, lúc 
bấy giờ thuộc Cần-Thơ (nay thuộc về tỉnh Vĩnh-Long). Thuở thiếu thời sống ở đồng quê, ông rất đam mê hát 
ca văn nghệ ở tại xóm làng. Và nhờ có làn hơi thiên phú ngọt ngào, phát âm trong trẻo trầm bổng rõ ràng, cho 
nên thường được bạn bè cũng như ban nhạc lễ yêu cầu hát ca văn nghệ tài tử khi có dịp, hoặc làm xướng 
ngôn viên trong mỗi lần có tổ chức lễ hội đình làng. Lần lần ông tập ca Vọng-cổ thành thạo, rồi vào năm 1937 
thì lên đất Sài-Gòn tìm cách tiến thân. Sự nghiệp cầm ca của ông thành đạt vẻ vang như diều gặp gió, chỉ sau 
một thời gian ngắn được đài phát thanh Sài-Gòn giới thiệu ông hát những bài ca đượm tình dân dã của miền 
sông nước phương Nam. Hai năm sau, sự nghiệp thăng tiến của ông chính thức được khởi đầu đúng vào 
năm 1939 khi ông là người đã đoạt giải nhất trong buổi tổ chức thi ca cổ nhạc do hãng rượu Bình-Tây tài trợ.  
 
Là một danh ca vọng cổ nổi tiếng nhất vào lúc bấy giờ, ông đã được rất nhiều thành phần khán, thính giả hoan 

nghinh mến mộ, và được hầu hết các đoàn hát cải lương lớn thay nhau mời về công 
tác. Con đường nghệ thuật đạt tột đỉnh vinh quang của ông, là khi ông được giới mộ 
điệu cải lương và các ký giả kịch trường bình chọn trong một cuộc tổ chức trưng cầu 
ý kiến vào năm 1960, mà ông là người đã hân hạnh đoạt được danh hiệu là đệ nhất 
danh ca. Và trở thành thần tượng là ông Vua vọng cổ, theo lời trao tặng của thành 

phần khán giả bốn phương mến mộ. Ngày 13-8-2001 ông đã vĩnh viễn ra đi, để lại 
nhiều thương tiếc cho hầu hết mọi người yêu thích nghệ thuật sân khấu cải lương. 
Vĩnh biệt ông, một người nghệ sĩ tài hoa cả đời hiến mình cho nghệ thuật, thì chính 
soạn giả nổi tiếng Viễn-Châu cũng đã từng thừa nhận rằng, là gần 2/3 trong 2000 bài 
ca vọng cổ của ông được lưu truyền vào lòng khán thính giả là do công lao truyền bá 
của Út Trà-Ôn**.  

 
Út Trà-Ôn 

 
Từ lâu, hình ảnh quê hương đất nước con người riêng của Cần-Thơ là cả một kho 

tàng văn chương phong phú, để cho các nhà văn khai thác các đề tài về thi ca, nghệ thuật địa phương, và xưa 
nay cũng đã từng có biết bao nhiêu là sách báo ca tụng nói về tính đặc trưng xã hội nhân văn ở nơi nầy. Tuy 
nhiên, nổi bật nhất thì có lẽ là trường hợp khi mà hình ảnh của cục đất Cần-Thơ đã được giới thiệu đưa vào 
lãnh vực phim trường điện ảnh. Và nếu mọi người còn nhớ, thì cách nay trong hai thập niên qua (1996), vào 
lúc bấy giờ đài truyền hình thành phố Hồ-Chí-Minh cũng đã có cho phát sóng một phim truyện khá dài có tựa 
đề là "Người đẹp Tây-Đô". Và do nữ diển viên điện ảnh kiều diễm nổi tiếng nhất trong thập niên 90 là Việt-

Trinh, đóng vai chính. Còn gần đây, thì các danh ca hải ngoại lần lượt kéo nhau về nước trình diễn các show 
văn nghệ cũng khá nhiều. Và thành phố Cần-Thơ hoa lệ, diễm kiều lúc nào cũng luôn luôn được coi như là 
điểm nóng không thể không đến, để cho các nghệ sĩ có dịp nhìn thấy được rõ ràng hơn về tâm hồn yêu thích 
văn nghệ của người dân ở tại địa phương.  
   
Sự kiện nầy, thêm một lần nữa đã làm cho khán giả trong nước còn có dịp được nghe nhắc lại nhiều hơn về 
hai tiếng gọi Tây-Đô. Và hình ảnh yên bình, thịnh vượng có đầy gạo trắng nước trong trong một thành phố 
từng được mệnh danh là thủ phủ của miền đồng bằng sông nước: Cần-Thơ.  



 

   
Việt-Trinh "Người đẹp Tây-Đô"Chế-Linh và MC Kỳ-Duyên, trong một buổi trình diễn văn nghệ ở Tây-Đô 

 
Và mảnh đất Cần-Thơ trong quá trình lịch sử dày công khai phá, người dân đã phải kiên trì tranh đấu khổ 
nhọc với biết bao nhiêu là chướng ngại của thiên nhiên cho nên mới có được như ngày hôm nay. Và thực tế 
bây giờ, thì Cần-Thơ đã hoàn toàn bị thay đổi rất nhiều về cảnh quan diện mạo phố phường, đường sá. Cũng 
như, tất cả những cái gì từng được cho là kỷ niệm lỗi thời của thuở xa xưa không ưu tiên đáp ứng được sự 
ích lợi thiết thực của người dân, thì lần lượt sẽ không bao giờ còn nữa! Và đó cũng là trường hợp điển hình 
của số phận bến phà Hậu-Giang duyên dáng mến yêu mới hôm nào, nay cũng đã phải đành âm thầm xa 
vắng, để nhường cảnh sắc lại cho cây cầu Cần-Thơ hiện đại, đêm đêm rực tỏa ánh đèn lung linh soi bóng 
nước sông. Nói khác hơn, là trong giai đoạn đất nước trở mình cất cánh đi lên thì kể từ hôm nay, ngày mai và 
cả sau nầy lâu dài hơn nữa, thì thành phố Cần-Thơ luôn luôn bao giờ cũng sẽ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tinh 
thần phát huy truyền thống vươn mình văn minh, tiến bộ. Nỗ lực, quyết tâm làm mới quê hương bằng dưới 
mọi hình thức theo đà phát triển hiện đại tạo ra cho dáng thành phố Cần-Thơ ngày càng xinh đẹp hơn xưa.  
 
Chính vì vậy mà câu ca dao mang tính biểu tượng bất hủ lưu truyền có nhiều ý nghĩa gợi tình đã từng cầm 
chân, luyến lưu lòng viễn khách xưa nay sẽ còn có dịp tồn tại mãi mãi song hành với thời gian. Cùng theo, là 
hình ảnh tương lai của một thành phố Cần-Thơ hoa lệ sắc màu, hòa bình và thân thiện lúc nào cũng hân hoan 
sẵn sàng chào đón hầu hết tất cả bạn bè, du khách từ ở khắp bốn phương trời.  
 

"Cần-Thơ gạo trắng nước trong  
Ai đi tới đó lòng không muốn về"... 

 
An-Tiêm MAI-LÝ-CANG  
(Paris) 
 


