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TƯỞNG NIỆM NỮ TƯỚNG (ĐÔ ĐỐC) 
ANH HÙNG LỊCH SỬ BÙI THỊ XUÂN  

(1752-1802) 
* 

LỜI CUỐI TỪ LÒNG MẸ 
 
(Lời tác giả: Khi viết về tiểu sử các bậc Anh 
Hùng Lịch Sử, thông thường đa số tác giả đều 
nghiên cứu công phu tài liệu còn lưu lại về 
những chiến tích liệt oanh của Quý Bậc Tiền 
Nhân đã lưu lại hậu thế. Cá nhân tôi, trong bài 
thơ mọn này kính dâng lên nhân ngày tưởng 
niệm Vị Nữ Tướng Anh Hùng BÙI THỊ XUÂN, 
xin phép được mơ nghe vọng lại từ hơn 200 
năm về trước lời nói cuối cùng của Nữ Tướng 
với người con gái nhỏ - 16 tuổi - cùng chịu 
chung án bị voi dày ngựa xé, sau khi sa cơ 
trong trận nội chiến giữa hai triều đại Tây Sơn 
và Gia Long. Trong trận chiến cuối cùng,(năm 
1802), Nữ Tướng đã bị quân tướng Gia Long 
vây bắt và xử tội lăng trì cùng người con gái . 
Tại pháp trường, khi nhìn thấy con khóc than 
vì sợ, Nữ Tướng đã dõng dạc nói to: “Con 
đừng khóc nữa, phải chết anh hùng, vì con là 
con của Mẹ !”. Theo tôi nghĩ, đây là lời lưu lại 
cho hậu thế, bên cạnh khí phách anh hùng 
dũng liệt, còn có Tình Thương nhân hậu, Lòng 
Mẹ bao la...). 

* 

 
Một đời Mẹ - mong đền ơn Tổ Quốc, 
Dạ trung thành theo Sĩ Tướng, Quân Vương. 
Chung Tâm Nguyền lo bảo vệ Quê Hương, 
Ngăn chân giặc, lũ tham tàn xâm lược. 
Quyết chí bền gan, hy sinh giữ Nước, 
Lót đường đi cho thế hệ tương lai. 
Đeo cung kiếm thay lược dắt trâm cài 
Mang Hồn Nước như hành trang Đại Nghĩa. 
Trên bành tượng xông pha trận địa 
Vì giang san, đuổi diệt lũ sài lang. 
Thân họa mi mang Chính Khí đại bàng 
Không khuất phục quy hàng Thanh ác tặc. 
Nhưng giờ đây – lòng Mẹ đau quặn thắt 
Trời biển dâu nội chiến cảnh lầm than! 
Mẹ con mình – rồi thịt nát xương tan 
Nghe trống giục, đàn ngựa voi chờ sẵn.  
Ai hiểu thấu tình thương con mang nặng, 
Tuổi thơ ngây con khóc, lệ tuôn dòng. 
Nơi pháp trường, Mẹ khấn nguyện cầu mong 
Hồn gặp lại, ôm con ngàn muôn kiếp. 
Hãy nín đi con – Tử Sinh rồi sẽ tiếp 
Chí Hùng Anh còn mãi sáng trăng sao.  
Mẹ sẽ chờ con trên đỉnh non cao 
Tình Mẫu Tử vẫn muôn đời nguyên vẹn. 
Hãy nín đi con – phút từ ly không thẹn 
Với lòng son dâng hiến Nghĩa Tình chung. 
Mẹ con mình giữ mãi chí Anh Hùng 
Theo Đại Đế Quang Trung, vì Dân Tộc. 
Giờ xa nhau, Mẹ xin con đừng khóc, 
Trong Vô Cùng, Tình Mẹ mãi thiên thu! 
 
Võ Đại Tôn – 2020 

Quán Phở 
 
HĐQT sẽ cho thầu việc quản lý Quán Phở trong 
vòng hai tháng nữa. Cá nhân hoặc thương nghiệp 
nào có ý định thầu việc này xin theo thời khóa biểu 
như sau: 

 Ghi danh: 6/3/2020 - 26/3/2020 
 Phỏng vấn:  27/3/2020 - 9/4/2020 
 Tuyển lựa: 10/4/2020 - 16/4/2020 
 Bàn giao: 17/4/2020 - 30/4/2020 
 Bắt đầu: 1/5/2020 

Mọi thắc mắc hay ghi danh, xin liên lạc trước với 
anh Nguyễn Linh Đằng qua email 
linh.d.nguyen@sa.vnca.org.au. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 
 

Thông Báo 
Gần đây văn phòng Cộng Đồng có nhận được thư 
của một vị không nêu tên. Thư gửi đề ngoài bì thư 
như hình chụp phía dưới.  
Xin người gửi vui lòng liên lạc điện thoại số: 
0416 408 574 để làm rõ vấn đề nêu ra trong 
thư. 
Chân thành cám ơn, 
TM. HĐQT CĐNVTDUC/NU 
Nguyễn văn Phụng 
Chủ Tịch 
 
 
 


