
Đời thường của những anh hùng 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất nghèo khó Củ Chi (TPHCM) là 

cái nôi nuôi dưỡng nhiều cán bộ, chiến sĩ kiên trung của dân tộc. Tháng Tư về 

đất thép -  Củ Chi, tôi may mắn gặp được hai người con ưu tú ở đất này mà cuộc 

đời và chiến tích của họ đã thành huyền thoại. 

ANH HÙNG CHÂN ĐẤT 

Chiều xuống, trời Nhuận Đức yên ả. Đi dọc theo mấy con đường ngoằn ngoèo dẫn vô 

ấp Xóm Bưng, hỏi nhà Anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực, tôi toàn nhận được 

nụ cười kèm theo lời giải thích - Gọi ổng là Út Đực thôi hà. 

Người dong dỏng cao, mắt sáng, tóc đã điểm bạc nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, tháo vát. 

Bữa tôi đến, ông đang mặc quần cụt, áo cánh, đội nón lá lui cui ngoài vườn cao su. 

Ông nói rảnh tay rảnh chân không chịu được, cứ phải tìm việc để làm. 

Ông Út Đực sinh năm 1942, trong một gia đình �không thể nghèo hơn�. Cha mẹ mất 

sớm, Út Đực hết hái cau, hái dừa mướn lại ngược xuống Đồng Nai cạo mủ cao su. 

Tháng 2-1962, vừa tròn 20 tuổi, Út Đực về lại quê hương Nhuận Đức tham gia dân 

quân, phụ trách công xưởng của xã. 

�Nói là công xưởng chớ chỗ chúng tôi chỉ có một cái ôtô, một cần khoan, một quạt lò 

rèn, mớ búa, đe với ba cái bàn bị thương đứng không vững…�, ông Út Đực nhớ lại. 

Không được đi học nhưng Út Đực rất sáng dạ. Chỉ với những dụng cụ thô sơ, ông đã 

mày mò, nghiên cứu và chế tạo thành công các loại súng trường, súng ngắn, đặc biệt 

là các loại mìn chống tăng hiệu quả. 

Đầu năm 1965, địch ném bom đánh phá dữ dội Nhuận Đức, bỏ lại 13 quả bom chưa 

nổ. Giữa muôn trùng hiểm nguy, kinh nghiệm lại không có, nhưng Út Đực vẫn xung 

phong gỡ thử. 

Ông nói, mỗi lần đối diện với quả bom đen trũi, hình ảnh người dân nghèo Nhuận Đức 

phải bỏ ấp, bỏ xóm đi tản cư vì bom, mìn địch lại ùa về trong tâm trí. Chính điều đó trở 

thành động lực để ông luôn tự nhắc nhở: �Phải đào hết bom lên cho bà con mình về lại 

quê hương” . 

Tháo gỡ thành công quả bom đầu tiên, chàng �kỹ sư bất đắc dĩ� Út Đực tận tình 

hướng dẫn cánh thanh niên trong xã tháo hết 12 quả còn lại. Họ lấy thuốc nổ đem về 

nghĩ cách chế tạo mìn, giàn phóng lựu đạn, phóng bom bi đánh địch. 

Năm 1966, Mỹ liên tục dùng xe cơ giới đánh phá vùng giải phóng. Bom, mìn, chất độc 

hóa học rải xuống Củ Chi cả ngày lẫn đêm. Một lần nữa, Út Đực lại cùng anh em dũng 



cảm chiến đấu, phá vỡ nhiều cuộc càn của địch. Trong quá trình đánh chặn xe cơ giới, 

Út Đực đã cải tiến thành công mìn chập điện thành mìn gài, mìn gạt có sức công phá 

lớn. 

Sau đó, sáng chế của ông được truyền lại cho du kích khắp vùng Củ Chi. Không chỉ 

chế tạo vũ khí, Út Đực còn trực tiếp diệt được 13 xe tăng. Ngày 17-9-1967, Út Đực vinh 

dự được nữ tướng Nguyễn Thị Định trao danh hiệu Anh hùng LLVTND. 

 
Anh hùng Tô Văn Đực hôm nay 

Sau ngày thống nhất đất nước, Út Đực tiếp tục công tác trong quân đội, đến năm 1992 

thì về hưu với quân hàm trung tá. Ông mở một tiệm cơ khí nhỏ, sửa chữa ôtô ở huyện 

Hóc Môn. 

Năm 2000, ông về lại Nhuận Đức. Trên mảnh đất của ông cha, nơi mà bom bi cày xới 

nát bươm những năm xưa cũ, vợ chồng Út Đực trồng nhãn, chôm chôm, đào ao nuôi 

cá. Ông nuôi thêm nhím, heo rừng, nai, dê, khỉ cứ y như cánh rừng xanh thuở xưa. Sức 

khỏe yếu, trong người vẫn còn vài mảnh đạn, nhưng ông vẫn tâm niệm �hưu mà 

không nghỉ�. Ba năm nay, ông ngưng trồng trái cây, thay vào đó một vườn cao su hơn 

2.000 cây đã thành hình. 

Út Đực được bà con Nhuận Đức thương, quý không chỉ vì cái tính can trường, quả cảm 

trong thời chiến, làm kinh tế giỏi, mà hơn hết là vì tấm lòng của ông dành cho quê 

hương. Những năm qua, ông đã hỗ trợ kinh phí xây tặng nhiều nhà tình thương cho hộ 

nghèo trong xã, ấp. 



Đối với những gia đình đã chở che, bảo bọc ông và đồng đội năm xưa, ông “ ghi lòng 

tạc dạ�. Nay thấy dì, chị nào khó khăn, ông tận tình thăm hỏi, giúp tiền, giúp gạo. Thế 

nhưng, ai hỏi ông cũng cười hiền, nói chuyện mình có gì đâu mà kể. 

BÀNG BẠC CHẤT LÍNH 

Trời nhá nhem tối, ông Tám Đu (Phan Văn Đu, SN 1956, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh (CCB) xã Thái Mỹ) tất tả ra sau nhà gom mớ cỏ cho bò ăn. Được một lúc, ông 

quay qua dội chuồng, tắm heo. 

Ăn cơm tối xong, ông lại cùng anh em trong Hội CCB xã Thái Mỹ chia thành từng tốp đi 

tuần tra, nhắc nhở bà con cẩn thận củi lửa, cảnh giác với các loại tội phạm. Ông làm tất 

cả những việc này bằng trái tim và ý chí, bởi hai cánh tay đã cụt quá nửa, mắt phải hư 

hoàn toàn. 

  

 
Chỉ còn hai cùi tay nhưng ông Tám Đu vẫn luôn kiên trì khắc phục khó khăn, làm nhiều việc có ích 

Trên quê hương Thái Mỹ hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thời 

đánh Mỹ và thời đổi mới, người dân nào cũng biết, cũng thương Tám Đu. Cả đời ông 

trĩu nặng đau thương, mất mát. Thế nhưng, từ lời nói đến hành động của ông đều bàng 

bạc chất lính với chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Tám Đu là con trai của Mẹ Việt  Nam Anh hùng Lê Thị Nắm, ở ấp Bình Thượng 1, xã 

Thái Mỹ. Năm 1971, ông thoát ly gia đình, tham gia du kích xã. Năm 1972,  Huyện đội 



Củ Chi cử Tám Đu đi học một khóa trinh sát đặc công tại Trung ương Cục miền Nam. 

Đến năm 1973, ông về lại Thái Mỹ tham gia chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, từng mái 

nhà cho người dân đến ngày 30-4-1975. 

Hòa bình, Tám Đu lại dấn thân trên mặt trận tháo, gỡ bom mìn. Nhiệm vụ gian nguy, có 

thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng chàng trai 20 tuổi Tám Đu khi đó vẫn không sờn lòng. 

Ông là một trong số 63 chiến sĩ của Đại đội công binh tháo gỡ bom mìn huyện Củ Chi 

lúc bấy giờ. 

Là A trưởng phụ trách 5 anh em, ông cùng đồng đội kiên trì rà, phá, tháo gỡ hàng ngàn 

quả bom, mìn giăng mắc trong lòng đất. Riêng bản thân ông đã tháo gỡ thành công 222 

trái mìn, trả lại một vùng đất rộng lớn yên bình cho bà con nông dân cày cấy, trồng trọt. 

Khoảng 10 giờ sáng 3-4-1976, đang gỡ trái thứ 223 thì mìn phát nổ trên tay Tám Đu. 

Bữa đó chỉ còn 16 ngày nữa là anh làm lễ nên duyên vợ chồng với chị Năm Triến 

(Nguyễn Thị Triến). Sau bốn tháng nằm viện, bốn tháng mê – tỉnh, Tám Đu ngồi dậy 

trân trân ngó bộ dạng mình, một thương binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 93%. 

Hôm gặp tôi, ông thổ lộ: �Ban đầu, cứ nghĩ mình coi như kết thúc rồi. Nhưng trong suốt 

thời gian tôi nằm viện, vợ sắp cưới luôn ân cần chăm sóc. Cô ấy nói đám cưới vẫn sẽ 

được cử hành khi tôi lành vết thương. Ngày về, các anh bên xã, bà con xóm làng hết 

lòng động viên, khích lệ, dần dần tôi cũng quên đi khiếm khuyết cơ thể mình” . 

Sau đám cưới, vợ chồng Tám Đu sống trong căn chòi tranh lụp xụp. Ba đứa con lần 

lượt chào đời. Bà Năm Triến đan rổ rá bán. Tám Đu bắt đầu từ những việc nhỏ nhất 

như tập chải đầu, mặc quần áo, cầm chổi quét nhà đến cuốc đất, chạy xe đạp. 

Khi đã thành thạo, hết mùa rau, mùa đậu ở quê, ông mua mít chở lên Bình Dương, Tây 

Ninh bán. Hết mùa mít, ông lại ngược về Vũng Tàu, Đồng Nai cùng những cuốc xe đạp 

có treo cồng kềnh rổ, rá do vợ đan. Chính quyền địa phương xây tặng căn nhà tình 

nghĩa, có chỗ che mưa che nắng, ông tính chuyện làm kinh tế thoát nghèo. 

Được vay vốn xóa đói giảm nghèo 1 triệu đồng, cùng 1.000 viên gạch do Hội CCB xã 

Thái Mỹ hỗ trợ, Tám Đu đánh liều làm chuồng, mua heo về nuôi. Có vốn, ông nuôi thêm 

bò ta. Khi kinh tế gia đình khá dần lên, ông nhớ đến anh em CCB khó khăn, mong 

muốn giúp họ thoát nghèo. 

Vậy là Tám Đu nghĩ ra một hình thức tương trợ đặc biệt: cho mượn heo con. Hàng 

năm, ông cho anh em CCB và người dân mượn cả chục cặp heo con, nuôi chừng nào 

bán rồi mới trả vốn. 



Là Phó chủ tịch Hội CCB xã, ông sâu sát đời sống anh em, đi vận động xây dựng nhà 

tình nghĩa, học bổng cho các cháu là con, cháu CCB. Năm 2014, công an xã tín nhiệm 

giao ông quản lý 12 thanh niên có hành vi đua xe, lạng lách gây mất trật tự. 

Ông ân cần thăm hỏi, trò chuyện với từng người, kể lại những tháng năm tuổi trẻ chiến 

đấu của mình cho các cháu nghe. Tấm chân tình của ông lay động họ. Giờ, có hai 

thanh niên đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, những người khác thì chí thú làm 

ăn, học hành không còn đua xe nữa. 

Với những đóng góp của mình, ông được trao tặng Huân chương Chiến công hạng 2, 

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3. Từ năm 2009 đến nay, năm 

nào ông cũng được tuyên dương Người tốt việc tốt. Năm 2014, UBND TPHCM tặng 

Bằng khen gương Dân vận khéo cho ông. 
http://nguyentandung.org/doi-thuong-cua-nhung-anh-hung.html 


