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CHỢ   LÁI   THIÊU   XƯA   VÀ   NAY  
Nguyễn   Thanh   Lợi *   1

 

Lái  Thiêu  với  vị  trí  là  một  xã,  một  thị  trấn,  rồi  một  phường  chỉ  mới  có  từ                   2

sau  năm  1975.  Địa  bàn  của  phường  Lái  Thiêu  hiện  nay  là  đất  cũ  thuộc  các  làng,  xã                   

Tân  Thới,  Phú  Long  và  một  phần  của  Bình  Nhâm.  Trong  đó  thôn  Tân  Thới  và  Phú                  

Long  là  trung  tâm  của  phường  Lái  Thiêu  thuộc  thành  phố  Thuận  An,  tỉnh  Bình                

Dương   hiện   nay.   

Theo  nghiên  cứu  địa  bạ  triều  Nguyễn  ở  Biên  Hòa  năm  1836  thì  “ huyện  Bình                

An  gồm  cả  gồm  cả  2  huyện  Bình  An  và  Ngãi  An,  đặt  huyện  lỵ  ở  Búng,  coi  9  tổng...                     

Chợ:  Thủ  Dầu  Một,  Búng,  Lái  Thiêu,  Thủ  Đức,  Cây  Me,  Gò  Dưa,  Thị  Tính ” . Như                 3

vậy,  theo  cách  sắp  xếp  này  thì  chợ  Lái  Thiêu  đứng  vị  trí  thứ  ba  trong  tỉnh,  giữ  vai                    

trò   quan   trọng   đối   với   mua   bán   và   trao   đổi   hàng   hóa.  

Cuối  thế  kỷ  19,  đầu  thế  kỷ  20,  thương  chính  Lái  Thiêu  là  một  trung  tâm                 

quan  trọng  nằm  trên  đường  Thủ  Dầu  Một  –  Sài  Gòn,  mỗi  ngày  có  1  chuyến  xà  lúp                   4

chạy  bằng  máy  hơi  nước  ghé  bến  này.  Tài  liệu  địa  chí  của  Pháp  viết  về  tỉnh  Thủ                   

Dầu  Một  vào  đầu  thế  kỷ  20  đã  nhìn  nhận  về  vị  trí  quan  trọng  của  chợ  Lái  Thiêu  ở                     

khu  vực  Đông  Nam  Bộ:  “ Búng,  Lái  Thiêu  là  một  trong  những  chợ  quan  trọng  nhất                 

1*     Trường   Cao   đẳng   Sư   phạm   Trung   ương   TP.   Hồ   Chí   Minh.   Email:   ntloitw3@gmail.com.  
2  Địa  danh  Lái  Thiêu  được  Thái  Văn  Kiểm  giải  thích  là  “ông  lái  gốm  họ  Huỳnh  đã  thiêu  nhà  vì                      

say  rượu  khi  chuẩn  bị  về  quê  vào  cuối  năm”.  Thuyết  này  vẫn  chưa  thuyết  phục  trong  khi  chờ                    

những   cứ   liệu   đáng   tin   cậy   hơn.  
3  Nguyễn  Đình  Đầu  (1994), Nghiên  cứu  địa  bạ  triều  Nguyễn  Biên  Hòa ,  Nxb  Thành  phố  Hồ  Chí                   

Minh,   tr.   88-89.  
4  Chaloupe:   tàu   thủy.  
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của  vùng  miền  Đông,  nơi  đó  buôn  bán  sầm  uất  về  đồ  gốm  và  hàng  đan  lát;  cũng                   

chính  tại  nơi  đây  mà  trái  cây  thu  hoạch  trong  tỉnh  được  dồn  về  và  gửi  đi  Sài  Gòn ”                   5

.  

Lúc  này,  Lái  Thiêu,  Búng  đã  là  những  chợ  đầu  mối  với  quang  cảnh  trên  bến                 

dưới  thuyền  với  ưu  thế  thuận  tiện  cả  giao  thông  thủy  bộ:  “ trên  bờ  là  các  vựa  hàng                   

hóa  từng  dãy  san  sát  nhau  như  vựa  cá,  vựa  đồ  gốm,  vựa  tranh  kiếng,  vựa  vải,  vựa                   

giấy  hút,  thuốc  rê …”,  “ ghe  chở  cá  đồng  đậu  quanh  hai  vựa  cá,  cất  cá  xong  là  lui                   

ghe  về  liền  để  kịp  chở  chuyến  cá  sau  lên  bán.  Còn  có  không  ít  ghe  chuối,  ghe  xoài,                    

dừa,  lúa  gạo  miệt  Cái  Bè,  Cao  Lãnh,  Bến  Tre…  bán  xong  còn  đậu  lại  vài  ngày  chờ                   

mua  đủ  hàng  như  tranh  thờ,  lu  khạp,  chậu  bông,  chén  đĩa,  dầu  phộng,  đường  tán,                 

hoặc  bàn  ghế,  đồ  thờ  bằng  gỗ,  đặc  sản  của  Lái  Thiêu.  Ban  đêm  trời  trong  gió  mát,                   

dưới   bến   ghe   thuyền   lục   tỉnh   đậu   kề   nhau   bập   bềnh   trên   sông   nước …” .   6

Theo Niên  giám  Đông  Dương  năm  1912 ,  chợ  Lái  Thiêu  đứng  đồng  hạng  với               

các  chợ  sung  túc  phía  đồng  bằng  sông  Cửu  Long  như  Ô  Môn,  Bình  Thủy  (Cần                 

Thơ),  ngang  với  tỉnh  lỵ  Trà  Vinh,  Thủ  Dầu  Một,  Long  Xuyên,  Châu  Đốc,  Biên                

Hòa” .   7

Lái  Thiêu,  Tân  Thới  được  xem  là  một  trong  những  chợ  thương  mại  lớn  nhất                

cả  vùng  “Lái  Thiêu  là  tụ  điểm  giao  lưu  thủ  bộ  nên  chợ  phát  triển  nhanh,  tiệm  ăn  tấp                    

nập,  chè  cháo,  cà  phê  bán  suốt  đêm,  với  nhiều  khách  hàng  vãng  lai,  không  kém                 

một  tỉnh  lỵ.  Sự  phong  phú  các  loại  sản  phẩm  trái  cây,  đa  dạng  của  hàng  hóa  thủ                   

5 Địa  chí  tỉnh  Thủ  Dầu  Một  và  tỉnh  Bà  Rịa ,  Lê  Tùng  Hiếu,  Nguyễn  Văn  Phúc  biên  dịch,  Nxb                     

Đồng   Nai,   2015,   tr.28-29.  
6  Huỳnh  Ngọc  Đáng  (chủ  biên)  (2012), Người  Hoa  ở  Bình  Dương, Nxb  Chính  trị  Quốc  gia,  Hà                   

Nội,    tr.82.  
7  Trần   Bạch   Đằng   (chủ   biên)   (1991),    Địa   chí   Sông   Bé ,   Nxb   Tổng   hợp   Sông   Bé,   tr.85.  
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công  nghiệp  gốm,  đan  lát...  đã  tạo  nên  sự  trao  đổi  hàng  hóa  nhộn  nhịp  ở  chợ  Lái                   

Thiêu.  Chợ  Lái  Thiêu  lại  tọa  lạc  ở  nơi  “tụ  điểm  giao  lưu  thủy  bộ  nên  chợ  phát  triển                    

nhanh,  tiệm  quán  tấp  nập,  chè  cháo,  cà  phê  bán  suốt  đêm,  với  nhiều  khách  vãng  lai,                  

không  kém  một  tỉnh  lỵ.  Do  lợi  thế  về  đường  thủy,  nên  từ  chợ  Lái  Thiêu,  hàng  gốm                   

sứ,  lu  hủ,  khạp  được  chuyển  về  Lục  tỉnh  và  gạo  thóc,  cá  mắm  chở  ngược  lên  từ                   

miền   Tây   đã   tạo   nên   sự   sung   mậu   cho   khu   vực   này.  

Chợ  Lái  Thiêu  thành  hình  sau  chợ  Cây  Me,  và  có  thể  sau  cả  chợ  Búng.  Lái                  

Thiêu  từ  xa  xưa  là  địa  bàn  cư  trú  của  nhiều  lớp  cư  dân  người  Việt  đầu  tiên  đến  đây                     

làm  ăn  sinh  sống.  Chính  vì  thế,  ở  đây  tập  trung  nhiều  ngành  nghề  truyền  thống  như                  

gốm  sứ,  điêu  khắc,  chạm  trổ,  mộc…  Nghề  mộc,  nghề  vẽ  tranh  kiếng  phát  triển  với                 

tốc  độ  nhanh,  mãi  đến  trước  năm  1945.  Dọc  theo  bờ  rạch  Lái  Thiêu,  có  dãy  nhà                  

chuyên  vẽ  kiếng,  thợ  cẩn,  thợ  tiện,  thợ  mộc  từ  Bắc  bộ  vào  sống  ở  quanh  chợ.  Thời                   

Pháp  mới  đến,  chợ  Lái  Thiêu  còn  thu  gọn  ven  bờ  rạch,  nơi  ranh  giữa  hai  làng  Bình                   

Nhâm  và  Tân  Thới.  Cách  bờ  không  xa  là  rừng  thưa,  rải  rác  những  cây  to.  Với  vị                   

thế  giao  thông  thủy  bộ  đều  thuận  lợi,  nên  chợ  phát  triển  nhanh,  tiệm  quán  tấp  nập,                  

chè   cháo,   cà   phê   bán   suốt   đêm,   với   nhiều   khách   vãng   lai,   không   kém   một   tỉnh   lỵ.  
Tại  chợ  Lái  Thiêu  có  nhiều  vựa,  nhiều  cơ  sở  mua  bán  trao  đổi  hàng  hóa  cố                  

định  ở  các  tụ  điểm  rải  rác  khác  nhau  trong  chợ  như  “ có  3  nhà  vựa  cá  đồng,  phân                    

phối  cho  các  chợ  lân  cận,  nhà  có  ghe  cá  từ  U  Minh  (Rạch  giá)  đến  bán  dịp  tết,  đậu                     

lại  đôi  ngày  chờ  chở  lu  hũ,  tô  chén,  bàn  ghế  về  miền  tây.  Lại  còn  khu  vực  chợ                    

Đường,  với  nhiều  nhà  trữ  khối  lượng  lớn...  Khoảng  1945  trở  về  trước,  đường  cát                

trắng  là  xa  xí  phẩm,  nông  dân  và  lớp  nghèo  thành  thị  thích  dùng  đường  thẻ,  đường                  

móng   trâu,   màu   sắc   không   đẹp   nhưng   rẻ   tiền,   phảng   phất   hương   vị   của   mật   mía .” .   8

8  Trần   Bạch   Đằng   (chủ   biên)   (1991),    Địa   chí   Sông   Bé ,   Sđd,   tr.350.  
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Làng  Tân  Thới,  tức  vị  trí  trung  tâm  thành  phố  Thuận  An  nay,  hiện  còn  ngôi                 

đình  Tân  Thới  bề  thế  ở  gần  ngã  năm  chợ  Lái  Thiêu,  ngày  xưa  quốc  lộ  13  và  đường                    

xe  lửa  Sài  Gòn  -  Lộc  Ninh  đi  ngang  qua  đây.  Đến  năm  1949,  sau  khi  cầu  Sắt  bị                    

đánh  sập  vì  chiến  tranh,  thì  đường  xe  lửa  không  còn  hoạt  động  nữa.  Người  Hoa  ở                  

Tân  Thới  sống  tập  trung  ở  ấp  Chợ  (nay  là  khu  phố  Chợ),  dọc  theo  bờ  sông  Lái                   

Thiêu.  Họ  có  chùa  Ông,  chùa  Bà  lúc  nào  cũng  nghi  ngút  nhang  đèn,  hương  khói,                 

có  trường  Dục  Anh  cho  trẻ  con  học  tập.  Trong  những  năm  60  và  70  của  thế  kỷ                   

trước,  Tân  Thới  ngày  càng  đô  thị  hóa  mạnh  mẽ,  phát  triển  lan  cả  sang  địa  bàn  của                   

xã   Phú   Long   cạnh   đó.   

Cuối  thế  kỷ  19,  đầu  thế  kỷ  20,  nghề  gốm  sứ  ở  Thuận  An  phát  triển  khá                  

mạnh,  sản  phẩm  gốm  sứ  ngày  càng  nhiều  và  trở  thành  nguồn  hàng  quan  trọng  để                 

trao  đổi  mua  bán  khắp  nơi.  Chợ  Lái  Thiêu,  chợ  Búng  trở  thành  trung  tâm  kinh  tế                  

của  một  vùng  với  cảnh  mua  bán  nhộn  nhịp  trên  bến  dưới  thuyền  suốt  ngày  đêm.                 

Các  lái  buôn  chuyển  sang  nghề  buôn  chuyến  bằng  thuyền.  Gốm  sứ  được  chở  đi  từ                 

Lái  Thiêu  đến  khắp  Nam  Bộ,  trao  đổi  lúa  gạo,  vải  vóc…  mang  về  địa  phương.  Qua                  

những  chuyến  giao  thương  đó,  các  giống  cây  trồng  đặc  sản  như  măng  cụt,  sầu                

riêng,   mít   tố   nữ,   dâu,   bòn   bon…   được   du   nhập   về   địa   phương.  

Ở  các  chợ  Lái  Thiêu,  chợ  Búng,  chợ  Thủ  đều  có  các  “chành”,  là  đầu  mối                 

nhận  sản  phẩm  của  một  số  lò  gốm  và  lo  việc  bán  sỉ  cho  các  thương  lái  khắp  nơi.                    

Khi  sản  xuất  ra  các  sản  phẩm,  chủ  lò  phân  loại  chở  đến  cho  các  chành;  chành  thì  lo                    

cung  ứng  vật  tư,  nguyên  liệu  hóa  chất  cho  việc  sản  xuất  gốm  sứ  của  các  chủ  lò                   

gốm.  

Nhà  nghiên  cứu  Lý  Thân,  một  cư  dân  lâu  đời  ở  Lái  Thiêu  đã  có  những  hồi                  

ức  sinh  động  về  ngôi  chợ  sầm  uất  ở  gần  sát  Sài  Gòn.  Chợ  cũ  Lái  Thiêu  có  3  nhà                     

lồng  nối  theo  nhau.  Nhà  lồng  chợ  thịt  làm  bằng  sắt  và  2  nhà  lồng  còn  lại  bán  đồ  tạp                     
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phẩm,  chợ  bán  đồ  ăn  xây  giật  cấp.  Thềm  chợ  bán  đồ  tạp  phẩm  cao  hơn  chợ  thịt  một                    

bậc.  Đầu  chợ  thịt  nhìn  ra  sông,  có  sân  gạch  hình  bán  nguyệt,  có  2  cái  quán  xây                   

bằng  gạch  lót  gạch  bông,  bán  nước  đá,  rau  má,  nước  cam…  Nhà  lồng  chợ  tạp                 

phẩm  có  4  hàng  cột  gạch  to,  hai  hàng  giữa  cao,  2  hàng  bìa  thấp,  cất  theo  kiểu  mái                    

chồng,  lợp  ngói  móc.  Chợ  tạp  phẩm  dài  20m,  chợ  đồ  ăn  dài  15m,  chợ  thịt  20m.                  

Chợ  tạp  phẩm  chỉ  có  4  hàng  tạp  phẩm,  ngoài  ra  còn  hàng  vải,  hàng  guốc,  hàng                  

chạp  phô  (tạp  hóa)  và  1  gian  hàng  Triều  Châu  bán  đồ  thấu,  đồ  muối,  cải  mặn,  cà  na                    

muối,   củ   kiệu   muối   khô,   sò   vọp   muối…   để   ăn   cháo.  

Khu  chợ  mới  ngoài  3  dãy  phố  nhìn  ra  chợ,  bán  đủ  các  thứ  hàng:  cám,  gạo,                  

tiệm  chạp  phô,  tiệm  may,  tiệm  vàng,  tiệm  thuốc  bắc,  tiệm  chén,  tiệm  vải…  còn  có                 

những  sạp  hàng  trên  quảng  đường  Paul  Doumer,  trước  2  dãy  phố  vòng  theo  đường                

Mé  Sông  đến  đường  Đỗ  Hữu  Vị  chợ  cũ.  Các  sạp  hàng  cố  định,  được  che  bằng  tấm                   

giại   khung   tầm   vông   làm   bằng   lá   dừa,   hai   bên   đâu   nhau,   cao   3m,   ngang   2m.  

Khu  phố  chợ  Lái  Thiêu  hiệu  buôn  san  sát,  người  mua  bán  tấp  nập.  Dưới                

sông  ghe  buôn  đậu  từ  ngoài  vựa  chén  dài  vô  tới  bến  chợ  mới.  Thỉnh  thoảng  có  vài                   

chiếc  ghe  bầu  từ  miền  Trung,  dư  hàng  tấp  về  Lái  Thiêu  với  nước  mắm  Phan  Thiết,                  

cát  lồi,  dây  luộc,  lạt  dừa,  nang  mực  (dùng  để  đánh  bóng  mặt  đá,  bàn  ghế,  đồ  sơn                   

mài),  đường  phèn,  đường  phổi,  khô  cá  biển…  đậu  tại  khúc  sông  trước  chợ  mới                

mấy  ngày.  Họ  chờ  ăn  hàng  bán  về  miền  Trung,  sửa  chữa,  vá  buồm  trước  khi  về  quê                   

ở  miền  Trung.  Ban  đêm  mỗi  chiếc  ghe  bầu  cao  to  này  đều  phải  treo  ngọn  đèn  chai                   

trên   cây   sào   ở   mũi   ghe,   là   chỗ   để   dân   địa   phương   ra   hóng   mát   ban   đêm .  9

Thiên  Hậu  miếu  lập  năm  1870,  Quan  Đế  miếu  lập  năm  1886,  nằm  trên               

đường  Châu  Văn  Tiếp,  dọc  theo  rạch  Lái  Thiêu,  thuộc  khu  phố  Chợ  (phường  Lái                

9  Huỳnh  Ngọc  Trảng  (chủ  biên)  (2009), Gốm  Lái  Thiêu ,  Bảo  tàng  Mỹ  thuật  Thành  phố  Hồ  Chí                   

Minh,   tr.60,   70,   71,   74.  
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Thiêu,  thành  phố  Thuận  An).  Miếu  Mộc  Tổ  do  những  người  thợ  lành  nghề  cẩn  xà                 

cừ  từ  Hà  Đông  vào  lập  nên  vào  khoảng  năm  1940.  Con  rạch  Lái  Thiêu  này  nay  vẫn                   

là  “bến  cảng”  trên  “con  đường  gốm  sứ”  Lái  Thiêu,  xuất  hàng  đi  khắp  các  tỉnh  miền                  

Tây  với  nhiều  ghe  thuyền  vào  ăn  hàng  mỗi  ngày,  chở  sang  bán  tận  Campuchia.                

Miếu  Bà  Cậu  nằm  ngay  ngã  ba  vàm  sông  Lái  Thiêu  và  sông  Sài  Gòn  (nay  nằm                  

trong  quán  cà  phê  Thùy  Linh,  126/3  đường  Ngô  Quyền,  phường  Lái  Thiêu),  là               

chứng  tích  cho  vị  thế  mua  bán  đường  sông  của  Lái  Thiêu  một  thời,  không  rõ  bị                  

biến   thành   miếu   thờ   Thiên   Hậu   từ   lúc   nào.  

 
“Con   đường   gốm   sứ”   Lái   Thiêu   (ảnh   Nguyễn   Thanh   Lợi)  

Từ  thập  niên  1920,  những  người  phu  cao  su  từ  Nam  Định,  Thái  Bình  vào                

Thủ  Dầu  Một  làm  thuê  cho  các  đồn  điền  cao  su.  Sau  Cách  mạng  tháng  8,  một  số  về                    

Lái  Thiêu  sinh  sống.  Năm  1927,  những  người  thợ  mộc  ở  Nam  Định  vào  đã  mở                 

quán  phở  Cây  Bàng  ở  chợ  Lái  Thiêu.  Vào  thời  điểm  này,  phở  ở  đây  trở  nên  thịnh                   

đạt.  Năm  1954,  mở  quán  phở  đầu  tiên  ở  Sài  Gòn  bên  hông  rạp  hát  Casino  (quận  1),                   

đặt  tên  là  “Phở  Bắc”.  Trước  năm  1975,  hiệu  bánh  bao  Đồng  Tâm  ở  Lái  Thiêu  được                  

cho  là  ngon  nhất  miền  Nam,  quán  nghỉ  bán  từ  sau  giải  phóng.  Tiệm  bánh  Hưởng                 

Ký  nằm  trên  đường  Phan  Đình  Phùng,  trước  mặt  chợ  Lái  Thiêu,  đứng  thứ  2  sau                 

Đồng  Tâm,  ngày  nay  là  tiệm  nước  thu  hút  rất  đông  thực  khách  mỗi  ngày,  kinh                 
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doanh  qua  2  thế  hệ  với  tuổi  đời  trăm  năm.  Mỗi  sáng,  bà  con  người  Hoa  và  cả  người                    

Việt  ở  Lái  Thiêu  thường  ghé  đây  ăn  sáng  (bánh  bao,  xíu  mại),  uống  cà  phê,  đọc                  

báo,  trò  chuyện.  Cung  cách  phục  vụ  và  ly  tách  vẫn  là  đồ  sứ  xưa,  phảng  phất  phong                   

cách   của   các   “tiệm   nước”   của   người   Hoa   Chợ   Lớn   xưa   mà   ngày   nay   ta   ít   bắt   gặp.  

 
“Tiệm   nước”   Hưởng   Ký   trước   chợ   Lái   Thiêu   (ảnh   Nguyễn   Thanh   Lợi)  

 

Đường  xe  lửa  Sài  Gòn  –  Lộc  Ninh  hình  thành  từ  năm  1930  với  ga  xe  lửa                  

Phú  Long  và  ga  tạm  Lái  Thiêu  cách  nhau  không  xa,  càng  góp  phần  vào  sự  sung                  

mậu  đối  với  một  chợ  đầu  mối  như  Lái  Thiêu,  nơi  tập  trung  nhiều  hàng  hóa  để  phân                   

phối  đi  các  chợ  nhỏ.  Và  cũng  từ  đây,  các  mặt  hàng  chế  biến  từ  các  lò  thủ  công  của                     

người  Hoa  được  bán  về  Chợ  Lớn,  các  tỉnh  miền  Đông,  miền  Tây.  Các  ngành  nghề,                 

lò  đường,  lò  bún  tàu,  lò  nhuộm,  bọng  dầu  (ép  dầu  đậu  phộng),  lò  gốm,  trại  đóng                  

bàn  ghế,  các  ngành  nghề  thủ  công  mỹ  nghệ…  phải  chạy  hết  công  suất  để  kịp  cung                  

ứng   cho   thị   trường.  

Giai  đoạn  1930-1954,  Lái  Thiêu  trở  thành  trung  tâm  kinh  tế  phụ  cận  với  Sài                

Gòn  –  Chợ  Lớn.  Giai  đoạn  1954-1975,  ở  đây  có  tiệm  thuốc  bắc Tăng  Thọ  Đường,                 

Trịnh   Xuân   Đường,   Vĩnh   Sanh   Đường.  



/

Chợ  Lái  Thiêu  là  thị  trấn  “thức  suốt  đêm”,  dọc  theo  rạch  Lái  Thiêu,  dịp  gần                 

Tết,   hàng   trăm   ghe   tải   lớn   nhỏ   đậu   vào   bến   chờ   “ăn   hàng”.   

Cuối  những  năm  50,  đầu  những  năm  60  của  thế  kỷ  trước,  Lái  Thiêu  với  vài                 

ngàn  dân  hãy  còn  là  một  chợ  quận  êm  đềm  như  những  ngôi  phố  chợ  khác  ở  miền                   

Nam  với  những  con  phố  nhỏ  nhắn,  sạch  sẽ,  ngăn  nắp.  Hàng  hóa  được  chia  ra  từng                  

khu  vực:  ở  giữa  là  nhà  lồng  dành  cho  bán  vải  vóc,  giày  dép,  tạp  hóa,  phía  cuối  là                    

dãy  sạp  bán  thịt  với  những  móc  sắt  và  mấy  tấm  thớt  bự  lõm  sâu  ở  giữa,  hai  bên                    

hông  là  hai  dãy  phố  bán  đủ  thứ  mặt  hàng,  đa  số  do  người  Hoa  làm  chủ,  còn  dọc  dài                     

theo  con  đường  Châu  Văn  Tiếp  ven  sông  là  khu  bán  cá,  rau  cải,  hàng  bông.  Mặt                  

tiền  chợ  Lái  Thiêu  hướng  lên  phía  bắc,  đối  diện  với  nhà  làng  Tân  Thới,  ở  giữa  là                   

quảng  trường  rộng  lớn  một  phần  làm  bến  xe  ngựa,  xe  lam;  về  sau  có  thêm  mấy                  

kiến  trúc  như  nhà  đèn,  phòng  thông  tin,  chợ  thiếc  Tân  Tây  Lan,  nhà  thương  Đại                 

Hàn  do  bác  sĩ  quân  y  Hàn  Quốc  khám  bịnh  phát  thuốc  miễn  phí  cho  dân  chúng.                  

Đầu  chợ  có  cái  giếng  nước  công  cộng,  nước  trong  vắt  không  hề  bị  nhiễm  phèn,                 

nhiều   người   sống   nhờ   cái   giếng   này   với   nghề   gánh   nước   mướn.  

 

Rạch   Lái   Thiêu   hồi   đầu   thế   kỷ   20   

(ảnh   www.sugia.vn)  
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Bến   sông   chợ,   nơi   ghe   thuyền   Lục   tỉnh   chở   gạo   thóc   cá   mắm   lên   

và   chở   lu   hũ   khạp   về   xuôi   (ảnh   tư   liệu)  

 

      Chợ  Lái  Thiêu  còn  một  khu  vực  buôn  bán  nữa  gọi  là  chợ  Mới,  cách  chợ  cũ                   

vài  dãy  phố  về  hướng  đông.  Chợ  Mới  được  kiến  thiết  lại  sau  khi  bị  đốt,  không  có                   

nhà  lồng,  nhưng  có  những  dãy  kiosque khang  trang  hướng  ra  bốn  phía.  Chợ              

chuyên  bán  trái  cây  và  đồ  ăn  đồ  uống,  có  những  món  ngon  nổi  tiếng  như  bánh  ướt                   

và  bánh  tôm  khô,  cháo  lòng  và  giò  cháo  quảy,  bánh  canh  giò  heo,  bì  bún,  bún  chả                   

giò,  miến  vịt,  bánh  canh  ngọt,  chí  mà  phù  (chè  mè  đen), nhứt  là  tiệm  phở  Bắc  lâu                  

đời,   là   một   trong   những   tiệm   xưa   nhứt   Lái   Thiêu.  

            Chợ  Tết   nhóm  chánh  vào  các  ngày  28  hoặc  29  âm  lịch,  đó  là  chợ  tết  của                   

nhà  giàu.  Thịt  cá,  rau  trái  tươi  ngon  đầy  ắp.  Còn  chợ  30  là  chợ  của  nhà  nghèo,  công                    

nhân  lao  động  và  dân  nhập  cư  xa  quê.  Giá  giảm  nhiều,  có  khi  chỉ  còn  phân  nửa  hay                    

một  phần  ba  giá  hôm  trước,  người  ta  xả  hàng  bán  xổ  bán  lỗ  để  thu  vốn  về.  Chợ  Lái                     

Thiêu   xưa,   ngày   cuối   năm   chỉ   bán   một   buổi .   10

10 Lái  Thiêu  nhớ  nhớ  quên  quên ,  Lưu  Thanh  Bình,           

http://trinhhoaiduc.netfirms.com/sangtac/xuan13/Laithieu.html ,   truy   cập   ngày   26/11/2018.  

 

http://trinhhoaiduc.netfirms.com/sangtac/xuan13/Laithieu.html
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Chợ   Lái   Thiêu   xưa   (ảnh   tư   liệu)  

 

Chợ  Lái  Thiêu,  ngoài  đặc  sản  trái  cây  đã  nổi  tiếng  từ  lâu,  phải  kể  đến  các                  

tiệm  quán  bán  hàng  ăn,  đặc  biệt  là  tiệm  của  người  Hoa.  Đây  được  xem  là  khu  vực                   

bán  thức  ăn  ngon.  Các  món  ăn  Tàu  như  mì,  hủ  tiếu,  xíu  mại,  bánh  bao…  là  các                   

món  chính.  Chợ  Lái  Thiêu  là  khu  vực  có  rất  nhiều  tiệm  mì  Hoa,  món  mì  hủ  tíu                   

hoành  thánh,  bò  viên  nơi  đây  được  tiếng  là  ngon,  có  người  còn  cho  là  ngon  hơn  cả                   

trên  chợ  Thủ. Tiệm  mì  Phước  Kiến,  gần  chùa  ông  Bổn,  của  chú  Chuỵl,  nổi  tiếng                

ngon  nhất  Lái  Thiêu  thời  trước  1975,  cùng  với  món  vịt  quay  hảo  hạng,  nay  đã  nghỉ                  

bán.  Nhiều  tiệm  mì  Triều  Châu,  mì  Quảng  Châu  trên  đường  Phan  Đình  Phùng,  đối                

diện  chợ  Lái  Thiêu  luôn  đông  khách,  nhất  là  vào  buổi  sáng,  ngoài  mì  còn  có  cả                  

món  bánh  canh.  Tiệm  “Gà  ác  Lái  Thiêu”  trên  đường  Châu  Văn  Tiếp,  gần  chùa  Bà                 

là  một  điểm  lui  tới  thường  xuyên  của  khách  sành  ăn  với  các  món  tiềm  thuốc  bắc,                  

súp  cua,  há  cảo,  gỏi  cuốn;  chỉ  bán  vào  chiều  tối;  luôn  là  một  trong  những  “điểm                  

dừng   chân”   mỗi   khi   tôi   có   dịp   trở   lại   vùng   đất   này.  

 Lái  Thiêu  có  nhiều  tiệm  ăn  nổi  tiếng  của  người  Hoa  như  tiệm  mì  chú  Hớ                  

nấu  theo  cách  của  người  Triều  Châu,  cọng  to  như  cọng  bánh  canh  của  người  Việt.                 

Trên  tô  mì  có  kèm  con  tôm  chiên  lăn  bột  hoặc  một  miếng  chả  chiên.  Ngày  nay  tiệm                   

mì  này  đã  nghỉ  bán.  Tiệm  mì  chị  Ui  người  Quảng  nổi  tiếng  một  thời  ở  đất  Lái                   

Thiêu,   khoảng   1962   dọn   về   Sài   Gòn,   bán   ở   chợ   An   Đông   cũng   tấp   nập   khách   khứa.  
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Xe  bò  viên  của  một  ông  các  chú  Tiều,  xưa  bán  gần  tiệm  Trường  Giang  gần  bờ  rạch                   

Lái  Thiêu,  nay  con  cháu  vẫn  tiếp  tục  bán  ở  chùa  Bà  đáng  kể  là  tiệm  bò  viên  lâu  đời                     

nhất   của   Lái   Thiêu,   phải   trên   sáu   bảy   chục   năm.  

 Tiệm  quán  người  Hoa,  ngoài  tiệm  mì,  phải  kể  đến  tiệm  nước,  nơi  bán  cà                 

phê,  nước  giải  khát,  các  loại  bánh  ngọt,  bánh  bao,  bánh  tiêu…  Ở  Lái  Thiêu  thời                 

trước  có  tiệm  Đồng  Tâm,  rất  nổi  tiếng  với  món  bánh  bao.  Bánh  bao  Đồng  Tâm                 

thuở  ấy  được  cho  là  ngon  nhất  miền  Nam.  Sau  thập  niên  70,  tiệm  mất  dần  danh                  

tiếng  và  sau  1975  thì  nghỉ  bán,  tấm  bảng  hiệu  được  sử  dụng  làm  tấm  vách  phía  sau                   

nhà,   hai   chữ    Đồng   Tâm    tuy   mờ   nhạt   vẫn   còn   đọc   được.   

Nổi  tiếng  nhất  Lái  Thiêu  phải  kể  đến  nem  Lái  Thiêu,  tiệm  gần  ngã  năm  Lái                 

Thiêu,  tồn  tại  đã  gần  trăm  năm.  Người  đầu  tiên  làm  ra  món  nem  này  là  bà  Hai  Dư,                    

cách  nay  đã  gần  tròn  thế  kỷ,  bà  gánh  gánh  đi  bán  dạo,  sau  có  tiếng  rồi  mới  làm  và                     

bán   tại   nhà,   hoặc   bỏ   mối   cho   tiệm   bánh   bèo   bì   ở   chợ   Búng.  

 Bình  Dương  là  xứ  đậu  phộng  nên  từ  lâu  đã  có  nghề  làm  ra  nhiều  thứ  kẹo                   

đậu  phộng ,  trong  đó  có  kẹo  đậu  phộng  sên  đường  trên  miếng  bánh  tráng  phồng                11

nhỏ  cở  bằng  cái  miệng  chén.  Bình  Dương  cũng  lại  là  xứ  trồng  điều,  và  người  ta  đã                   

biết   bắt   chước   cách   làm   kẹo   đậu   phộng   bánh   tráng   bằng   kẹo   hột   điều .  12

 Chợ  Lái  Thiêu  có  nhiều  tiệm  thuốc  Bắc,  như Vĩnh  Sanh  Đường  (dân  địa                

phương  quen  gọi  là  tiệm  thuốc  “Con  trâu”,  nhưng  thực  ra  đó  là  con  tê  giác), Tăng                  

Thọ  Đường,  Nhựt  Nguyệt  Tinh  (gần  cầu  đúc), Vạn  Đức  Đường .  Tiệm  thầy  Năm               

11  Chợ   Đường   bên   kia   sông   Sài   Gòn,   nay   thuộc   quận   12,   ngày   xưa   là   nơi   cung   cấp   đường   cho   Lái  

Thiêu.  
12 Chợ  huyện  ở  Bình  Dương ,  Hoàng  Anh, www.trinhhoaiduc.netfirms.com/nguoiHoa.html ,  truy           

cập   ngày   1/12/2018.  

http://trinhhoaiduc.netfirms.com/nguoiHoa.html
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Nương  hiện  do  hai  người  con  gái  nối  nghiệp,  và  nhất  là  tiệm  thuốc  Bắc  của  Thầy                  

Bảy   Tri.   Nay   có   tới   hai   tiệm   thuốc   Thầy   Bảy   Tri,   do   hai   người   con   của   thầy .  13

Chợ  Lái  Thiêu  nay  thuộc  khu  phố  Chợ,  phường  Lái  Thiêu,  nằm  ở  ngay  vị  trí                 

trung  tâm  của  thành  phố  Thuận  An.  Nó  như  một  “cục  nhưn”  ở  giữa,  xung  quanh  là                  

các  con  phố,  một  “cấu  trúc”  thuộc  loại  hiếm  của  các  chợ  ở  Nam  Bộ.  Xuyên  qua                  

lòng  chợ  là  các  con  phố:  Trần  Quốc  Tuấn,  Nguyễn  Huệ,  Pasteur,  Trưng  Nữ  Vương,                

Đỗ  Hữu  Vị  và  tập  trung  nhất  là  đường  Châu  Văn  Tiếp,  được  gọi  là  “phố  chợ”.  Vì                   

sinh  hoạt  buôn  bán  xen  lẫn  với  sinh  hoạt  dân  cư  nên  dễ  gây  tình  trạng  mất  vệ  sinh,                    

trật  tự  lưu  thông.  Năm  1989,  khu  phố  Lê  Lợi  được  cải  tạo  để  xây  dựng  phố  chợ,                   

nhà   lồng   chợ   theo   kiến   trúc   hiện   đại   hơn   xưa.   

Mặt  tiền  chợ  Lái  Thiêu  nằm  trên  đường  Phan  Đình  Phùng,  trên  hướng  đi  từ                

Thủ  Dầu  Một  về  thành  phố  Hồ  Chí  Minh.  Khu  chợ  mới  này  được  thiết  kế  2  tầng,                   

tầng  1  là  siêu  thị  Vinatext,  tầng  trệt  bán  quần  áo,  túi  xách,  giày  dép.  Siêu  thị  xây                   

năm  1999,  lúc  đầu  kinh  doanh  rất  phát  đạt,  doanh  thu  hơn  1  tỷ  /  ngày.  Cách  nay  3                    

năm,  siêu  thị  đã  đóng  cửa  do  hệ  thống  các  siêu  thị  lớn  phát  triển  rất  mạnh.  Hai  bên                    

hông  khu  chợ  mới  là  các  tiệm  tạp  phẩm,  tiệm  vàng,  thuốc  tây,  hàng  ăn.  Trước  chợ                  

còn  có  1  sạp  báo  mà  tôi  thấy  có  bán  cả  tạp  chí Kiến  thức  ngày  nay ,  một  điều  lạ  đối                      

với   một   đô   thị   nhỏ   của   Bình   Dương!  

Phố  Trưng  Nữ  Vương  bắt  đầu  từ  đường  Phan  Đình  Phùng,  kéo  dài  đến  ngã                

năm  Lái  Thiêu,  có  các  sạp  hàng:  chạp  khô,  nhang  đèn,  đồ  gia  dụng,  quần  áo,  tiệm                  

vàng,   hàng   bông,   trái   cây,   bách   hóa   và   tiệm   mì    Quảng   Châu .  

Phố  Trần  Quốc  Tuấn  một  đầu  từ  phố  Trưng  Nữ  Vương,  thông  ra  đường               

Châu  Văn  Tiếp,  chỗ  bờ  sông  Lái  Thiêu,  bán  các  hàng  thực  phẩm,  quần  áo,  chạp                 

13 Người  Hoa  ở  Lái  Thiêu ,  Lưu  Thanh  Bình, www.trinhhoaiduc.netfirms.com/nguoiHoa.html ,           

truy   cập   ngày   1/12/2018.  
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khô,  rau  củ  quả.  Ngày  xưa  mé  bờ  sông  nơi  đây  là  “bến  tắm  ngựa”  với  những  bậc                   

tam  cấp  dẫn  xuống  sông,  vẫn  còn  đọng  lại  trong  ký  ức  của  những  cư  dân  lớn  tuổi                   

của   xứ   Lái   Thiêu.  

Phố  Nguyễn  Huệ  nằm  song  song  với  phố  Trần  Quốc  Tuấn,  bắt  đầu  từ  đường                

Cách  Mạng  Tháng  Tám  đến  đường  Châu  Văn  Tiếp,  có  các  sạp  hàng:  hàng  bông,                

thịt   cá,   chạp   khô,   giày   dép.   

Phố  Trương  Vĩnh  Ký  là  nhà  lồng  với  32  quầy  sạp  bán  thịt  heo,  và  1  dãy  hiện                   

nay  bỏ  không  vì  bố  trí  lối  đi  không  hợp  lý,  bất  tiện  cho  khách  với  thói  quen  là  thích                     

dắt   xe   vào   chợ.   Nhà   lồng   cất   từ   năm   2010,   nay   đã   xuống   cấp.  

Phố  Pasteur  nối  đường  Cách  Mạng  Tháng  Tám  và  đường  Châu  Văn  Tiếp,              

tập   trung   nhiều   hàng   hải   sản,   thịt,   một   ít   sạp   hàng   bông.  

Phố  Đỗ  Hữu  Vị  nối  đường  Cách  Mạng  Tháng  Tám  và  đường  Châu  Văn               

Tiếp,  nằm  sau  khu  chợ  mới,  có  nhiều  quầy  hàng  bán  quần  áo,  hàng  ăn,  tiệm  hủ  tíu                   

Nam   Vang,   chi   nhánh   ngân   hàng   Agribank,   sạp   báo.  

Phố  Đồ  Chiểu  nối  đường  Cách  Mạng  Tháng  Tám  và  phố  Trưng  Nữ  Vương               

có   các   sạp   hàng   giầy   dép,   thực   phẩm,   gia   vị,   đồ   hộp,   trái   cây,   khô.  

Ngoài  ra  trên  đường  Đỗ  Thành  Nhân  nằm  song  song  với  đường  Cách  Mạng               

Tháng  Tám  còn  có  khu  “chợ  khuya”  bán  từ  11  giờ  đêm  đến  7  giờ  sáng,  chủ  yếu  là                    

đồ  hàng  bông,  mua  bán  khá  sôi  nổi,  rất  tiện  cho  khách  vì  không  phải  gửi  xe  và  mua                    

bán  tập  trung  hơn  đối  với  mặt  hàng  tươi  sống  này,  có  thể  xem  là  một  “chợ  con”  của                    

chợ   Lái   Thiêu .  14

Về  quy  mô,  thì  hiện  nay  chợ  Lái  Thiêu  không  lớn  hơn  các  chợ  vệ  tinh  như                  

Bình  Hòa,  Thuận  Giao,  Bình  Chuẩn,  An  Phú  trên  địa  bàn  thành  phố  Thuận  An,  là                 

những  chợ  mới  lập  sau  này,  rất  nhộn  nhịp  sung  túc,  do  lượng  công  nhân  từ  các  nơi                   

14  Tài   liệu   điền   dã,   ngày   2/12/2018,   10/3/2019.  
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đổ  dồn  về,  tạo  ra  nhu  cầu,  nhiều  ngành  nghề  ăn  theo  (nhà  trọ,  hàng  quán),  dân  địa                   

phương  cũng  hưởng  lợi  là  giá  đất  tăng  cao.  Nhưng  Lái  Thiêu  đã  là  một  ngôi  chợ  có                   

lịch  sử  lâu  đời  qua  gần  2  thế  kỷ,  có  một  lợi  thế  quan  trọng  về  đường  thủy,  đường                    

bộ,  đường  sắt  trong  quá  khứ.  Đó  còn  là  nơi  hội  tụ  của  những  dòng  văn  hóa,  nhất  là                    

người  Hoa  với  kinh  nghiệm  doanh  thương,  làm  các  nghề  thủ  công,  đã  biến  Lái                

Thiêu  trở  thành  một  đô  thị  cổ  tiêu  biểu  ở  Nam  Bộ.  Chưa  kể  từ  các  nguồn  hàng  hóa                    

dồi  dào  về  nông  sản,  trái  cây  của  khu  vực  xung  quanh  đã  thu  hút  các  thương  nhân                   

từ   miền   Trung,   Lục   tỉnh   đến   mua   bán   với   quang   cảnh   “trên   bến   dưới   thuyền”.  
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