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Họ là những người mẹ, người chị, người cha, người anh…. trong chiến tranh đã 

anh dũng chiến đấu, hiến một phần máu xương cho độc lập dân tộc. Trở về với 

phần cơ thể không còn lành lặn, họ lại là những anh hùng chiến thắng hoàn 

cảnh, chống lại bệnh tật và cuộc sống khó khăn, có những đóng góp to lớn để 

xây dựng đất nước. 

Người thương binh chọn đời vì phật pháp vì việc thiện Đó là sư thầy Nguyễn Thị 

Phương, tự là Thích Đàm Phương, trụ trì chùa Cau Đẻ (Vũ Hội- Vũ Thư- Thái Bình). 

Cách đây 44 năm, khi đó cô thanh niên Nguyễn Thị Phương mới tròn 17 tuổi. Sức trẻ 

căng đầy nhiệt huyết được cống hiến, chị đã xung phong tham gia lực lượng TNXP đợt 

đầu tiên do Trung ương đoàn tổ chức. Biên chế vào C894-D89- Tổng đội đảm bảo giao 

thông đường sắt ở Ga Gôi Nam Định, Ninh Bình. Trong một trận chiến đấu cứu đoàn 

tàu bị cháy, 13 đồng đội đã anh dũng hy sinh còn chị bị nhiễm độc nặng phải cấp cứu. 

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe hồi phục chị lại tình nguyện vào tiền phương tiếp 

tục chiến đấu, bảo vệ đường 20 quyết thắng ở Quảng Bình. Huyền thoại về con đường 

lịch sử và những trận đánh ác liệt của các nữ thanh niên xung phong luôn là niềm tự 

hào, là bài ca bất tử truyền tụng trong toàn quân lúc bấy giờ. Đã gần nửa thế kỷ trôi 

qua, cuộc sống thời bình của một Trụ trì với bao nỗi lo “phổ độ chúng sinh” nhưng chưa 

lúc nào Sư thầy nguôi nhớ về thời thanh niên sôi nổi với những chiến công, những kỷ 

niệm đẹp nhất. Đó là những lúc tại cao điểm 12, chị và đồng đội nhiều lần khoác dù 

pháo sáng làm “cọc tiêu sống” cho xe ta ra chiến trường đánh giặc. Rồi trên đỉnh Trà 

Ang, một trọng điểm ác liệt, bất chấp mưa bom, bão đạn, chị và đồng đội quyết bám 

cầu, bám đường, kiên cường, dũng cảm, san, lấp, hố bom, thông đường cho các 

chuyến xe qua… Bị thương trong lần cứu đoàn tàu bị cháy, sức khỏe giảm sút cộng với 

gần chục năm trời đội mưa, đội nắng, quần quật bên con đường quyết thắng, sức khỏe 

quá yếu, không thể tiếp tục chiến đấu, năm 1972, chị ra quân. Ở địa phương, chị tiếp 

tục tham gia công tác đoàn, vận động thế hệ con, em tham gia chiến đấu giải phóng 

miền Nam. Chiến tranh đã lấy đi tuổi thanh xuân tươi đẹp, nay lại cướp đi quyền làm 

mẹ thiêng liêng, cuộc đời kém may mắn chị dành phần đời còn lại nương nhờ cửa 

Phật, làm việc thiện, giúp ích cho đời. Nơi cửa Phật chị luôn tâm niệm phải làm thật 

nhiều việc thiện để “phổ độ chúng sinh, sống phúc ân trong lòng dân tộc”. Hàng ngày 

Sư thầy đi vận động nhân dân đóng góp tiền của và tài sản để trùng tu, tôn tạo nhiều 



ngôi chùa, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Đặc 

biệt Sư thầy đã nhận cưu mang, nuôi dậy 4 cháu nhỏ trưởng thành. Thanh thản nơi 

cửa phật, nhưng nỗi đau đời vẫn luôn đau đáu nơi người trụ trì. Sức khỏe yếu, chân tay 

nhiều lúc đã run nhưng khi hỏi bao giờ Sư thầy mới ngưng, nghỉ an dưỡng tuổi già, nhà 

sư tuổi đã ngoài 60 chỉ cười nụ cười hiền hậu, khi nào chân tay còn nhúc nhích được, 

thì thầy còn đi khắp nơi làm việc thiện, xoa dịu nỗi đau cho nhân thế ... Người thương 

binh làm kinh tế giỏi Đến Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, hỏi thăm gia đình thương 

binh, giám đốc công ty vận tải tương mại 496 Hoàng Tri Kỷ không ai là không biết và 

còn trầm trồ khen ngợi về gia đình kiểu mẫu, về tấm gương thương binh tàn nhưng 

không phế. Nhìn cơ ngơi khang trang với vài chục công nhân lúc nào cũng tấp lập ra 

vào, không ai nghĩ rằng do chính người thương binh nặng, một tay gây dựng lên. Cũng 

như hàng ngàn thanh niên cùng trang lứa, với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất 

cả để đánh thắng giặc mỹ xâm lược, năm 1965 anh làm đơn tình nguyện vào thanh 

niên xung phong tham gia chống Mỹ cứu nước. Biên chế vào đại đội 317, đội TNXP 

N45- P37 làm nhiệm vụ phá đá, mở đường đảm bảo giao thông tuyến chiến lược Đông 

Trường Sơn. Mặc dù địch đánh phá ngày đêm ác liệt nhưng với tinh thần “sống bám 

cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm” anh cùng đồng đội không ngại hy sinh 

gian khổ gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước trận chiến ác liệt, anh xung 

phong vào đội lái ca nô phá bom từ trường và thủy lôi tại bến phà sông Gianh để đảm 

bảo giao thông thông suốt. Với nhiều chiến công và lòng dũng cảm, anh đã được Chính 

phủ tặng Huân chương chiến công. Bị thương về nghỉ hưu năm 1999, kinh tế gia đình 

lúc đó vô cùng khó khăn nhưng thực hiện lời Bác dạy “thương binh tàn nhưng không 

phế” anh cùng gia đình vượt khó, chăm chỉ làm ăn, phát huy kinh nghiệm nhiều năm 

làm trong ngành giao thông, anh đã vay mượn để mua chiếc xe tải chở hàng làm 

phương tiện kiếm sống. Kết hợp kinh doanh, lấy ngắn nuôi dài, dần dần anh tích cóp 

mua thêm một số ô tô vận tải hạng nặng. Giờ công ty của anh đã có 15 đầu xe với 30 

người làm thu nhập bình quân từ 2 - 5 triệu đồng/ tháng /công nhân. Giờ đã ở tuổi thất 

thập cổ lai hy, giao toàn bộ công ty lại cho con trai quản lý nhưng ông vẫn không chịu 

nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, tham gia hoạt động ở hội cựu TNXP huyện Thanh Trì. Với 

cương vị là chủ tịch hội cựu TNXP xã Vĩnh Quỳnh ông đã vận động đồng đội, anh em 

tham gia và giúp đỡ, hướng dẫn họ làm ăn, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia 

đình. Không chỉ có vậy ông và gia đình còn ủng hộ, mua sắm thiết bị cho nhà văn hóa 

của khu và ủng hộ xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo của xã, được UBND huyện Thanh 

Trì khen thưởng. Kiên cường, nghị lực, chiến thắng bệnh tật, nuôi dậy các con thành 

đạt Đó là tấm gương một trong 7 thương binh nặng nhất tại trung tâm điều dưỡng 

thương binh Thuận Thành Bắc Ninh, chị Trần Thị Hồng. Chuyện về chị và tổ ấm là 

chuyện cổ tích ở làng thương binh nặng này. Bị cụt cả hai tay do tham gia chiến đấu, 

mở đường Trường Sơn năm xưa nhưng chị đã vượt lên số phận, làm tròn trọng trách 

là người vợ, người mẹ chăm chồng và nuôi dạy các con khôn lớn, thành đạt có công ăn 



việc làm ổn định. Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh chị đã phải trải qua vô 

vàn khó khăn, vất vả. Ngay cả chuyện đến với nhau cũng vô cùng gian nan. Từ chiến 

trường trở về với vết thương quá nặng, cụt cả hai tay, giám định thương tật mất 92% 

sức khỏe, chị mặc cảm, tìm mọi cách lẩn trốn người yêu. Khó khăn lắm anh Uyên mới 

tiếp cận và khuyên nhủ, động viên được chị xóa bỏ mặc cảm, trở về với cuộc sống bình 

thường. Bằng tình thương yêu, họ đã vượt qua mọi khó khăn, vun đắp cho tổ ấm với 2 

đứa con của mình. Sống nhờ vào tiền trợ cấp thương binh hàng tháng, cuộc sống vô 

cùng khó khăn, để có tiền cho hai con ăn học, hàng ngày chị phải lặn lội lên Thái 

Nguyên mua từng cân chè mạn về bán từng lạng kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. 

Những ngày trái gió, trở trời, vết thương hành hạ, đau quặn người nhưng đều như vắt 

chanh tháng 30 buổi chị đi chợ bán hàng. May thay các con chị đứa nào cũng chăm 

ngoan, học giỏi, thương bố, mẹ nên ngày đi học một buổi còn 1 buổi phụ giúp mẹ bán 

hàng. Nay cháu Tiến Nhân, Tiến Đức đều đã trưởng thành, đều đã học xong cao học ra 

làm giáo viên, kỹ sư đó chính là phần thưởng quý giá nhất và là thành quả của bao 

nhiêu năm cần mẫn, miệt mài chiến đấu, chiến thắng hoàn cảnh của anh chị Hồng- 

Uyên 

 


