
 

 

Mái Trường Xưa Chưởng Binh Lễ 

Giữa trời đất bao-la quang-đảng, cách thị-xã Long-xuyên tỉnh An-Giamg một cây số 
rưỡi (1.5km), một kiến-trúc khang-trang tân-kỳ, nổi bật lên như một nét chấm-phá 
ngoạn-nục, độc-đáo. Đó là Trường Trung-Học Tổng-Hợp Chưởng-Binh Lễ, một trong 
hai ngôi trường lớn, tiếng-tăm của tỉnh mang chức tước của một vị võ-tướng triều 
Nguyễn, Chưởng-Binh Lễ-Thành-Hầu Nguyễn-Hữu-Cảnh. Trường được thành-lập bao-
giờ? Sao lại mang tên chức tước của vị võ-tướng họ Nguyễn nầy? 
 
TIẾN-TRÌNH THÀNH-LẬP TRUNG-HỌC TỔNG-HỢP  CHƯỞNG-BINH-LỄ. 
 Thành-lập năm 1968, Trường được xây-cất theo kiểu-mẫu Trung-học Tổng-hợp 
(Comprehensive High School, vừa dạy văn-hóa, vừa dạy nghề) ngay từ đầu bằng kinh-
phí viện-trợ của Hoa-Kỳ, với đầy đủ cơ-sở, máy-nóc, dụng-cụ thiết-bị cho các lớp huấn-
nghệ (Doanh-Thương, Kinh-Tế Gia-Đình, Công-Kỹ-Nghệ), chớ không biến-cải từ Phổ-
Thông sang như các trường kỳ-cựu ở đợt trước (Phan-Thanh-Giản, Thoại-Ngoc-Hầu, 
Nguyễn-Trung-Trực, Kiến-Hòa, Dĩ-An, Quốc-Học Huế,...). Trường có năm dãy lầu gồm 
phòng học, văn-phòng Ban Giám-Đốc, hành-chánh, thư-viện, phòng thí-nghiệm, bệnh-
xá, hội-trường, phòng họp,...,có cả sân bóng tròn, bóng chuyền trong khuôn-viên rộng 
mênh-mông. Với sự đồng-thuận của Tòa Tỉnh và Phụ-Huynh học-sinh, danh-xưng 
CHƯỞNG-BINH LỄ được đặt cho ngôi rrường mới nầy qua một văn-thư  chính-thức 
của Bộ Văn-Hóa Giáo-Dục Việt Nam Cộng Hòa. An-Giang có hai vị võ-tướng công-thần 
triều Nguyễn có công lớn trong việc mở-mang bờ-cõi, bảo-vệ lãnh-thổ về phía nam đất 
nước, Đó là Quan Chưởng-cơ Nguyễn-Văn-Thoại, tước-vị Thoại-Ngọc-Hẫu và Quan 
Chưởng-binh Nguyễn-Hữu-Cảnh, tước-vị Lễ-Thành-Hầu. Danh-xưng Thoại-Ngọc-Hầu 
đã được dùng đổi tên cho ngôi trường đầu-tiên Collège de Longxuyên ( chương-trình 
Pháp, xây cất vào năm 1948 khi được chuyển sang chương-trình Việt từ niên-khóa thứ 
ba 1951-1952). Do đó, khi hoàn-thành, trường Chưởng-Binh Lễ mới được ưu-ái và 
hãnh-diện mang tước-vị của vị công-thần thứ hai của vùng đất “ địa linh nhân kiệt nầy. 
Và tính đến niên-khóa cuối-cùng trước khi Miền Nam rơi vào tay CS (1974-1975), 
Trường đã có hơn 70 lớp (từ lớp 6 đến lớp 12) với hằng trăm giáo-sư, nhân-viên và 
trên 3000 học-sinh. 
 Tuy sanh sau đẻ muộn, Trung-Học Tổng-Hợp Chưởng-Binh Lễ đã sớm trưởng-thành 
và có một chỗ đứng vững-vàng, rõ nét trong danh-bảng những học-đường lớn, tiếng-
tăm đương-thời, lại còn dang trên đà phát-triển đầy hứa-hẹn. Và tuy lịch-sử hình-thành 
cũng như quá-trình hoạt-động ngắn-ngủi so với các trường bạn kỳ-cựu (chỉ vỏn-vẹn có 
bảy niên-khóa kể từ khi thành-lập đến tháng 4/1975 với vị Hiệu-trưởng đầu-tiên cũng là 
Hiệu-trưởng sau cùng là chúng tôi, Nguyễn-Thành-Long, kẻ soạn bài nầy), THTH 
Chưởng-Binh Lễ đã đóng góp đáng kể cho nền giáo-dục tỉnh nhà và quốc-gia về cả ba 
phương-diện trí-dục, đức-dục và thể-dục. 
 Sau khi CS cưỡng-chiếm Miền Nam (30-4-1975), trường Chưởng-Binh Lễ cũng bị thay 
tên đổi chủ như hầu hết các Trường bạn, bằng một cái tên vô-danh, xa lạ Võ-thị-Sáu. 
Tệ-hại hơn, Trường đã bị người ngọc để ngâu vày một cách bừa-bải, vũ-phu và thẳng 
tay hủy-hoại không tiếc thương bởi những kẻ bạo-tàn thô-lỗ. Và ngày nay, dù không 
được may-mắn trả lại cả trường cũng như tên cũ như một số các Trường bạn, nhưng 
hình-ảnh thân yêu của ngôi trường trẻ-trung, sống-động, vươn lên của thuở nào với 
những kỷ-niệm đẹp-đẽ, êm-đềm vẫn còn in đậm nét trong tâm-khảm của toàn-thể cựu 



 

 

giáo-sư, nhân-viên và học-sinh Chưởng-Binh Lễ đang sống trên khắp các nẻo đường 
thế-giơi. 
 
LƯỢC-SỬ CHƯỞNG-BINH  LỄ-THÀNH-HẦU NGUYỄN-HỮU-CẢNH. 
 
Chưởng-Binh Lễ là danh-xưng gọi tắt chức-tước của vị võ-quan triều Nguyễn, Chưởng-
Binh Lễ-Thành-Hầu Nguyễn-Hữu-Cảnh. Trong chính-sử không thấy ghi rõ và đầy đủ 
chi-tiết tiểu-sử của Quan Chưởng-Binh, chỉ biết đại-khái Ngài tên Nguyễn-Hữu-Kính 
(người Miền Nam đọc là Nguyễn-Hữu-Cảnh, con ông Nguyễn-Hữu-Dật, làm quan 
Tổng-binh dưới thời Chúa Nguyễn-Phúc-Chu (1691-1725). Theo Việt-Nam Sử-Lược 
của học-giả Trần-Trọng-Kim thì: 
 “ Năm Quí-Dậu (1693), vua nước Chiêm-Thành là Bà-Tranh bỏ không tiến-cống như 
thông-lệ hằng năm. Chúa Nguyễn-Phúc-Chu sai  quan Tổng-binh là Nguyễn-Hữu-Kính 
đem binh đi đánh bắt được Bà-Tranh và bọn thần-tử là Tả-trà-Viên, Kế-bà-Tử cùng 
thân-thuộc là Bà-Ân đem về Phú-Xuân. Chúa Nguyễn đổi đất Chiêm-Thành làm Thuận-
phủ, cho Tả-trà-Viên,Kế-bà-Tử làm chức Khám-lý, và ba người con của Bà Ân làm Đề-
đốc giữ Thuận-phủ, lại bắt phải đổi y-phục theo như người Việt-Nam để phủ-dụ dân 
Chiêm-Thành, Qua năm sau lại đổi Thuận-phủ ra làm Thuận-Thành trấn, cho Kế-bà-Tử 
làm Tả Đô-đốc. Năm Đinh-Sửu (1697), Chúa Nguyễn đặt phủ Bình-Thuận, lấy đất 
Phan-lý (Phan-rí), Phan-lang (Phan-rang) làm huyện Yên-Phúc và huyện Hòa-Đa. Từ 
đó nước Chiêm-Thành mất hẳn. 
 Năm Mậu-Dần (1698)Chúa Nguyễn-Phúc-Chu sai ông Nguyễn-Hữu-Kính làm Kinh-
lược đất Chân-Lạp (Cao-Miên sau nầy), chia đất Đông-phố ra làm dinh, làm huyện, lấy 
Đồng-nai làm huyện Phúc-Long và Sài-gòn làm làm huyện Tân-Bình. Đặt Trấn-biên 
dinh (tức Biên-Hòa) và Phan-trấn dinh (tức Gia-Định) sai quan vào cai-trị. 
 Năm Kỷ-Mão (1699), vua nước Chân-Lạp là Nặc-ông-Thu đem quân chống với quân 
Chúa Nguyễn, Chúa sai quan Tổng-suất Nguyễn-Hữu-Kính sang đánh. Quân ta tiến 
 đến rhành Nam-Vang, Nặc-ông-Thu bỏ chạy, con Nặc-ông-Nôn là Nặc-ông-Yêm mở 
cửa thành ra hàng. Sau Nặc-ông-Thu cũng về hàng, xin theo lệ triều-cống như cũ. 
Quân ta rút về.  
 Theo sử-liệu dân-gian thì sau khi rút binh tùy Chân-Lạp về, Quan Chưởng-binh (còn 
gọi là Chưởng-cơ) Nguyễn-Hữu-Cảnh đóng ở cù-lao vùng Long-Xuyên (giữa sông Tiền 
và sông Hậu-giang) để dưỡng quân, Tại đây, vì không hạp thủy-thổ, quân-sĩ bị bịnh 
dịch rất nhiều. Chính Ngài cũng bị nhiễm bimh và thổ-huyết chết ít ngày sau đó, Nhà 
Nguyễn truy-phong Ngài là Chưởng-Binh Lễ-Thành-Hầu Nguyễn-Hữu-Cảnh. 
 Dân-chúng quanh vùng ghi nhớ công-đức Ngài, lập đền thờ nơi đây mà ho kính-cẩnï 
gọi là Dinh Ông (tức là Dinh ông Chưởng-Binh). Con sông nhỏ chảy qua nối liền sông 
Tiền và sông Hậu được đặt tên là Rạch Ông Chưởng và cù-lao nơi Ngài đóng quân 
cũng mang danh là Cù-lao Ông Chưởng, Đại-danh bất-tử nầy không nhựng gắn liền với 
lịch-sử , thời-gian, mà còn ghi đậm nét hình-ảnh một vùng “ dất lành chim dậu”  hiền-
hòa, trù-phú của miền Hậu-Giang đất nước thân-thương qua câu ca-dao mộc-mạc rạt-
rào tình-tự quê-hương, thể-hiện bản-săc hiếu-khách rộng-lượng của người dân chất-
phác dễ thương nơi đây : 
                                             Bao phen quạ nói với diểu, 
                                          Cù-lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm. 
 



 

 

Những dòng ký-ức, tâm-tư trải dài trong bài nầy không nhằm  nuối tiếc một thời dĩ-vảng 
xa-xôi, mà chỉ ước-mong mang lại chút hoài-niệm, hiểu biết về một mái trường xưa cho 
những ai đã từng phục-vụ, tận-tụy đóng góp đắp xây, vun bồi (giảng dạy, làm việc, theo 
học, xuất-thân).  Nếu không, với thời-gian phôi-pha mọi vật sẽ bị xóa nhòa, quên lãng, 
đến một lúc nào đó có thể không ai còn nhớ hay biết tới nó nữa. Thảng như có nhớ hay 
biết mà muốn sưu-tầm lại những dữ-kiên llch-sử cần-thiết củaTrường (bối-cảnh, thời-
gian, không-gian thành-lập, danh-xưng,, thành-quả đóng cho nền giáo-dục địa-phương 
và quốc-gia, những nét đặc-trưng, quá-trình hoạt-động,...) như Vua Tự-Đưc   thương 
tiếc không nguôi người ái-phi ra đi quá sớm của mình qua lời thơ chan-chứa chân-tình 
Đập cổ-kính ra tìm lấy bóng trong bài Khóc Bằng-phi thì không biết tìm đâu ra.   
                         Ta đã mất người như người đã mất tên...    
lời ca nghẹn-ngào, ray-rứt mang nỗi u-hoài mất-mát lớn-lao trong bản Sàigòn Vĩnh-
Biệt”  của nhạc-sĩ Nam-Lộc cảm-tác sau biến-cố đau-thương 30-4-1975 (không biết có 
đúng không?) vẫn văng-vẳng bên tai. Xin  mượn lời ca u-uẩn trên để tưởng nhớ đến 
ngôi trường Chưởng-Binh Lễ thân-thương bất hạnh mất tên như thủ-đô Sàigòn ngàn 
đời yêu dấu của chúng ta: 
                                        Ta đã mất trường như  trường đã mất tên.                                 
                                                                  
                                                                                                         
                                                                                                    Nguyễn-Thành-Long 
 


