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Nguyễn Vô  

Cách nay không lâu, một bài viết trên báo SGGP có đăng bài về xe điện Hà Nội 
và cho rằng: “Sài Gòn xưa và TP.HCM ngày nay chưa có hệ thống tàu điện”. 
Bài báo lập tức bị phản ứng từ một độc giả gần chín mươi tuổi, vì ông là cựu 
nhân viên của Công ty xe điện Pháp tại Đông Dương.  

Độc giả nói trên đã khẳng định có sự tồn tại của hệ thống xe điện Sài Gòn trước 
năm 1945. Nói chính xác: - Năm 1881 Pháp bắt đầu làm ĐƯỜNG XE LỬA Sài 
Gòn - Mỹ Tho, và bắc hai cầu lớn qua sông Vàm Cỏ Đông và Tây.. - Năm 1903, 
đường tàu điện Sài Gòn - Gò Vấp, Sài Gòn - Chợ Lớn, Gò Vấp - Hóc Môn được 
thiết lập. - Năm 1910 Sài Gòn được nối với Nha Trang bằng đường xe lửa - 
Năm 1930 lập tuyến Sài Gòn - Huế  

Bên cạnh đó, chú Tám, nhân viên một ngân hàng của Sài Gòn trước đây đả bổ 
sung thêm những điều tai nghe mắt thấy về hệ thống xe điện Sài Gòn. Điều đáng 
nói là hệ thống này tổ chức khá tốt, các tuyến lan tỏa đi chung quanh thành phố 
khá thuận lợi cho người dân, giá rất rẻ và tiện lợi. Trước năm 1945, chú Tám 
theo ông anh vô Chợ Lớn, xe điện lúc ấy còn phổ biến.  

Hai anh em lên xe đi từ đường Galliéni (Trần Hưng Đạo), xe chạy suốt con 
đường này từ Sài Gòn vô Chợ Lớn mà hai trạm chính là ga Nancy (Nguyễn Văn 
Cừ bây giờ) và ga Arras (đường Cống Quỳnh). Lúc đó, có lẽ do hình dáng xe 
điện na ná với xe lửa đầu máy hơi nước chạy tuyến Sài Gòn – Đà Lạt hay Sài 



Gòn – Mỹ Tho (do Sở Hỏa xa Đông Dương quản lý), nên xe điện ở Sài Gòn 
được dân chúng gọi cũng bằng tên “xe lửa”. 

 Tuy vậy, xe điện hình dáng thon gọn hơn, màu sơn đẹp hơn. Trên đầu xe có cái 
cần câu điện bằng thép cao khoảng 2 mét hình chữ U lật ngược, khi xe chạy thì 
rà theo đường dây điện chạy dọc theo đường rầy, xẹt ra tia lửa xanh xanh đỏ đỏ 
vui mắt. 

 Chiếc xe chỉ có một toa, vừa là đầu máy vừa là toa chở khách. Toa xe có hai 
đầu, không có đuôi. Hai bên thành xe còn có hình quảng cáo, phổ biến nhất là: - 
Một viên Cửu Long Hoàn bằng 10 thang thuốc bổ” của nhà thuốc Võ Văn Vân. - 
Thuốc dưỡng thai hiệu Nhành Mai. - Dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín. - Kem đánh 
răng Hynos anh Bảy Chà có hình anh da đen nhe hàm răng trắng bóc. Bên trong 
xe có hai dãy ghế bằng gỗ nằm dọc theo chiều dài xe. 

 Khoảng trống ở giữa khá rộng nên hành khách (đa số là giới bình dân) kẻ đứng 
người ngồi chồm hổm. Xe chạy khá chậm, sắp tới trạm nào thì kêu leng keng. 
Khách lên xe phải mua vé bằng tấm bìa cứng, màu xanh đậm, hình chữ nhật, 
khổ cỡ ba phân, dài sáu phân. 

 Lên xe đưa cho nhân viên soát vé, họ xé ở một cạnh hình tam giác, coi như vé 
đã dùng xong. Chú Tám lúc đó còn trẻ con, nhét ngay vào túi vì đó là thứ đồ 
chơi phổ biến của con nít Sài Gòn xưa, đứa nào cũng thích sưu tầm cả xấp để 
chơi tạt giấy. Đặc biệt là vé mua ở ga nào thì có hình logo của ga đó vẽ trên một 
tấm bảng trắng bằng kim loại tráng men, theo kỹ thuật làm đồ pháp lam vốn 
chịu được mưa nắng nhờ lớp men phủ bảo vệ kim lọai bên trong. 

 Chú Tám nhớ ga Sài Gòn có logo hình con cò trắng, ga An Bình có hình con 
khỉ, ga Arrat Cống Quỳnh hình … cây cào cỏ và ga Chợ Lớn có hình … cái xe 
bồ ệch (theo tiếng Tây brouyette tức là xe cút kít). Vào trong xe, khách có thể 
thấy một ông tài xế, không ngồi như tài xế thông thường mà luôn luôn đứng, 
không lái xe như kiểu xe hơi mà chỉ làm nhiệm vụ giật cái gọng xe điều khiển xe 
dừng lại hay chạy tới. 

 Phía sau lưng ông có một cái bảng bằng men trắng chữ đen ghi rõ bằng ba thứ 
tiếng: Pháp, Quốc ngữ và chữ … Nôm. Nội dung: “Xin đừng nói chuyện với 
người coi máy”. Do có hai đầu, nên khi xe đi theo chiều ngược lại, ông tài xế trở 
qua đầu kia lái tiếp Do tốc độ chậm, khách đi xe thường nhảy ra khỏi xe khi gần 
đến ga. Kinh nghiệm là lúc đó phải bước xuống bậc thấp nhất, quay đầu nhìn về 
phía cuối xe và bước xuống. 



 Lần đầu nhảy, chú Tám bị chúi về phía trước và suýt tông vào cột điện. CÁC 
TUYẾN XE ĐIỆN SÀI GÒN A- Theo ông Phụng Nghi, trong cuốn SAIGON 
TRONG MẮT TÔI xuất bản tại hải ngoại thì Sài Gòn có các tuyến xe điện như 
sau: 1- Tuyến “xe mé sông” chạy từ Sài Gòn đến Bình Tây, dọc theo các đường 
Bến Chương Dương, Bến Hàm Tử, đường Trần Văn Kiểu (theo mé sông Sài 
Gòn, rạch Bến Nghé, kinh Tàu Hủ, kinh Bến Nghé). 

 2- Tuyến “xe giữa”(vì nằm giữa hai tuyến nội đô) có lộ trình từ Boulevard de la 
Somme (Hàm Nghi), gần mé sông Sài Gòn chạy theo lộ trình Boulevard de la 
Somme, Galliéni (Trần Hưng Đạo A), Marins (Trần Hưng Đạo B), Tổng đốc 
Phương (Châu Văn Liêm), Bonhoure (Hải Thượng Lãn Ông) qua các ga Cuniac, 
Arras, Nancy, An Bình, Jaccaréo, Rodier. 3- Tuyến Sài Gòn – Phú Nhuận theo 
lộ trình: Đường Bonard (Lê Lợi), Paul Blancy (Hai Bà Trưng). 

Qua Cầu Kiệu, đến chợ Xã Tài, nay là chợ Phú Nhuận. 4- Tuyến Sài Gòn – Hóc 
Môn qua các ga: Đakao, Bà Chiểu, Bình Hòa, Gò Vấp, Hạnh Thông tây, Chợ 
Cầu, Quán Tre, Trung Chánh. 5- Tuyến Sài Gòn – Lái Thiêu – Búng (nay thuộc 
Bình Dương) Hệ thống này do Công ty xe điện Pháp tại Đông Dương CFTI 
(Compagnie Francaise Tramwayélectric Indochine) đảm trách (hệ thống xe điện 
tại Hà Nội cũng thuộc Công ty này). 

 Xe điện tồn tại đến thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì bị dẹp và thay thế 
bằng xe Buýt vàng, xe Lam và xe Taxi. Lúc đó có người cho rằng các ông trong 
chính phủ làm ăn mở hãng taxi nên dẹp xe điện khiến nhiều người nghèo luyến 
tiếc một phương tiện giao thông thân thiện vì rẻ và tiện lợi. 

 B- Học giả TRƯƠNG VĨNH KÝ có chép lại rằng: Xưa có hai đường xe lửa nối 
liền Sài Gòn vô Chợ Lớn. 1- Một đường Mé Sông: Xe chạy bằng than củi, vận 
tải hàng hóa và trái cây miệt Lái Thiêu, trạm chính trước Chợ Bến Thành, sau 
làm Bót Cảnh Sát.  

Xe chạy 2 ngả: - Trước chạy từ Chợ Bến Thành, bọc đại lộ De la Somme (nay là 
Hàm Nghi), dọc theo mé sông tới đường Luro (Cường Để), lên trạm Hàng Sao 
(đường Mạc Đĩnh Chi), quẹo Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu), 
Đinh Tiên Hoàng, ghé qua Đất Hộ, thẳng vô Gia Định, trạm chót là Lái Thiêu. - 
Xe đỗ ga chính chợ Bến Thành, rồi chạy vô Chợ Lớn, trạm chót là ga Bình Tây.  

2- Một đường gọi là xe lửa giữa, trước chạy than củi, sau chạy điện. Xe chở bộ 
hành nhiều hơn hàng hóa, bắt đầu từ ga Chợ Cũ Sài Gòn, đổ ra Chợ Mới Bến 
Thành, rồi chạy cặp với đường tàu hỏa Sài Gòn - Mỹ Tho dài theo đường Phạm 



Viết Chánh, Nguyễn Hoàng, thẳng đến ga An Bình, chạy dọc đường Thủy Bình 
(nay Đồng Khánh), bọc theo đường Tổng Đốc Phương trổ ra ga chót là ga Chợ 
Cũ - Chợ Lớn (ga Rodier, nổi danh xưa điếm móc túi nhiều và tài nhứt.).  

Tuyến “xe giữa”(vì nằm giữa hai tuyến nội đô) có lộ trình từ Boulevard de la 
Somme (Hàm Nghi), gần mé sông Sài Gòn chạy theo lộ trình Boulevard de la 
Somme, Galliéni (Trần Hưng Đạo A), Marins (Trần Hưng Đạo B), Tổng đốc 
Phương (Châu Văn Liêm), Bonhoure (Hải Thượng Lãn Ông) qua các ga Cuniac, 
Arras, Nancy, An Bình, Jaccaréo, Rodier.  

Sau bỏ con đường nầy vì không có đường điện nên xe phải chạy củi. Và thay 
vào đó bằng xe điện và đường xe chạy từ chợ Bến Thành dài theo khoảng giữa 
con đường Trần Hưng Đạo, đến đường Đồng Khánh, Tổng Đốc Phương, và 
trạm chót là ga Rodier. Đường sắt nầy đã bãi bỏ hồi năm 1953 và qua năm 1954 
được khỏa lấp nhựa.  

Lúc đó, hai bên đường xe lửa giữa có trồng xoài và mít chen lộn nhau, tàn lá 
sum sê bóng rợp, đến nay vì lần hồi mở mang đường ra rộng lớn đủ phương tiện 
lưu thông nên không còn gốc đại thọ nào sót lại Đi xe đường này xưa đã là sang: 
Vé hạng nhứt Sài Gòn vô Chợ Lớn là một hào bạc (0$10) được ngồi băng dài có 
trải nệm bố trắng. Hạng nhì: sáu chiêm tây (0$06). 

 Đường chỉ non sáu cây số ngàn (6 km) mà chạy hơn 30 phút mới đến nơi, có đủ 
hỷ, nộ, ai, lạc … Vui vì xe chạy một đỗi, thấy di tích “Đồng Tập Trận” mênh 
mông (nay là đại lộ Lý Thái Tổ) và nếu là buổi trưa, sẽ được ngắm cảnh người 
Tàu ngủ gà ngủ gật trên xe. Buồn là có khi qua khúc đường ấy đã bị điếm giựt 
tiền nhảy xe hay anh chị móc túi. 

 Sách nói khi xưa, làm con đường này gặp nhiều mả mồ, (ắt chốn Đồng Tập 
Trận cũ), Langsa có lệ phát 3 quan tiền và một xấp vải cho mỗi ngôi mộ và mả 
nào bị cải táng. Học giả Trương Vĩnh Ký chép lại rằng xưa tại chỗ Khám Lớn cũ 
(Đại Học Văn Khoa), gần bên Tòa Pháp Đình, thuở đó có một cái chợ tục danh 
"Chợ Da Còm", tức là chợ nhóm dưới gốc một cây da nhánh còm lá de ra khòm 
xuống mặt đất.  

Xưa đây là xóm bán trống, bán lọng, yên ngựa, và mão Tú Tài ... Nhắc đến cây 
da, còn thấy gần Tòa Pháp Đình, phía góc đường Nguyễn Du và Nguyễn Trung 
Trực, còn mấy gốc đã lâu đời, có dính líu gì với "cây da còm" xưa chăng? Từ 
đường thuận kiều đến “Sở Nuôi Ngựa” cũ của nhà binh Pháp tức là trong trại “Ô 



Ma” đường Võ Tánh (Nguyễn Trãi) thì là chợ “Điều Khiển” do một ông Điều 
Khiển tạo lập. 

 Khỏi Chợ Điều Khiển là đến “Chợ Cây Da Thằng Mọi”. Khỏi Chợ Cây Da 
Thằng Mọi, có một cánh đồng rộng lớn trống trải và cây cỏ mọc tùm lum nhiều 
chỗ. Ngày nay nhà cửa cất lấp bít bùng không còn nhìn được nơi nào, chớ xưa 
kia đây là “Đồng Tập Trận”, cũng gọi “Mả Ngụy” hay “Mả Biền Tru”. 

 Nơi đây vua Minh Mạng đã sai, lột da, chặt đầu ném thây chôn chung một 
huyệt mả (đến nay mặc dầu đào móng cất nhà vẫn chưa tìm gặp) cả thảy đến 
1.137 người già trẻ bé lớn, đàn ông đàn bà lộn xộn, khép vào tội phản nghịch, 
theo giặc Lê Văn Khôi ở lại trong thành, chống binh lính triều đình ba năm 
(1832 - 1835).  

Như đã nói về Sở Nuôi ngựa, sở này cất trên một ngôi chùa cũ tên gọi “Kim 
Chương Tự” (hay Kim Chung Tự). Chùa này lại xây trên một nền chùa Thổ đã 
có trước đời Gia Long. Cũng theo cụ Trương Vĩnh Ký thì chúa Duệ Tông bị Tây 
Sơn bắt tại vùng Ba Thắc, thuộc Tỉnh Cà Mau và chúa Mục Vương cũng bị bắt 
tại Ba Vác thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre, đều bị đem về hành quyết 
gần Kim Chương Tự, lối năm 1776. 

 Khoảng năm 1777 cha Nguyễn Ánh là Phúc Thuần cũng bị hai vợ chồng Bùi thị 
Xuân hành quân từ Cần Giờ tiến đánh bắt được chém đầu gần Cầu Ông Thìn, 
Bình Chánh. 

 Lúc đó Nguyễn Ánh còn nhỏ được đám cùi Chợ Quán che chở (có lẻ trên 
đường chạy thụt mạng phải bỏ phụ nữ ở lại rồi chờ không được phải lấy chồng 
tại chỗ nên bệnh cùi đó do phi tần Nguyễn Ánh rắc trên đường đi còn đến nay 
chăng?), sau Ánh phải chạy về hướng Cần Đước rồi dông tuốt qua cầu viện 
Xiêm La mang quân Xiêm về dày mã Tổ, để bị đánh tan tác ở Rạch Gầm, Xoài 
Mút.  

Có lẻ thế nên khi lên ngôi việc đầu tiên là Nguyễn Ánh bắt Ngọc Hân về làm 
thiếp, chán chê rồi thì lấy luôn em Ngọc Hân, và cho đào mã Nguyễn Huệ lấy 
đầu lâu xỏ lòi tói qua hốc mắt đem giam trong ngục, khi mắc tiểu thì kêu quân 
mang ra tiểu vào đầu lâu, còn xương thì tán nhuyễn bỏ vào súng thần công bắn 
ra biển, cho 4 ngựa xé thây đứa con gái Bùi Thì Xuân mới 16 tuổi, còn riêng Bà 
thì bị voi của Bà vít tung lên trời bấy thịt da thì ra lệnh cho voi dậm tới khi còn 
một đống thịt bầy nhầy. 



 Và liên tiếp 4 đời: Gia Long Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức luôn lùng sục truy 
sát tiêu diệt toàn bộ những ai có dính líu đến Tây Sơn và hủy luôn mồ mã cùng 
xương cốt hất hết xuống sông. Đường bộ thời ấy (trước 1913) chưa được thông 
thương, vì chưa có cầu bắc qua sông lớn. Bởi đó cho nên, như đã nói, nhờ vị trí 
trên bờ có xe lửa nối liền với thủ đô, dưới sông có tàu thuyền chạy Lục Tỉnh, 
Mỹ Tho thời ấy chỉ nhượng có một Sài Gòn.  

(Biên soạn theo: Trương Vĩnh Ký, bài của Phiên An – Duyên Dáng Việt Nam) 


