Hội Ái Hữu Trà Vinh Năm 2010
Ban Báo Chí Hội Ái Hữu Trà Vinh ân cần giới thiệu đến qúi Đồng Hương Đặc San
Trà Vinh số 10 đã được hoàn thành mỹ mãn. Với 200 trang màu sắc lộng lẫy, tuyệt đẹp
đuợc in bằng loại giấy đặc biệt do một nhà in tại Đài Loan thực hiện với phần nội dung
phong phú qua các bài viết của các Văn Thi Hữu và
đồng hương Trà Vinh.
Trà Vinh có bún nước lèo
Có Chùa Ông Mẹt, ao đào Bà Om
Có đình thờ vía Quan Công
Đền Thần Hiếu Tử thờ Trần Trung Tiên
Bốn câu thơ trên được Đồng Hương Trà Vinh biết
tới từ khi Hội Ái Hữu Trà Vinh được thành lập đúng
muời năm qua. Song song với sinh hoạt của Hội, mỗi
năm một Đặc San Trà Vinh cũng đuợc phát hành vào dịp
Hôi Ngộ đầu năm. Đặc biệt với rất nhiều bài vở và hình
ảnh sống động góp phần qúi giá cho chủ đề “Kỷ Niệm
Trường Xưa, Thầy Bạn Cũ” đem đến cho ĐSTV số 10 rất
đáng yêu mãi mãi khi nhớ về Trà Vinh…mà ai trong chúng ta cũng cần có một quyển để
làm kỷ niệm.
Mời quí Bạn điểm sơ qua vài bài viết trong đặc san nầy mà phần lớn là những bài
ghi lại những kỷ niệm thân thương thuở học trò:
Năm nay là Dần, lấy con cọp làm biểu tượng. Cọp hiền hay cọp dữ tùy theo vóc
dáng, tuỳ theo giống. Có mấy loài cọp ? Những vùng đất nào trên thế giới còn nhiều cọp
nhứt? Trong lịch sử Việt Nam những biến cố nào trong những năm Dần? Lucky Nguyễn
nhân dịp NĂM DẦN NÓI CHUYỆN CỌP hầu giúp bạn tìm hiểu các đăc tính của loài
mãnh hổ nầy.
Cũng trong đặc san nầy Anh Tiền Lạc Quan ở Bắc Úc đã dày công sưu tầm hơn
200 ( hai trăm câu) câu THÀNH NGỮ,TỤC NGỮ, CA DAO liên quan đến cọp.
Tại xứ Mỹ nấy, chúng ta đã thấy đồng DOLLAR là một loại tiền tệ có mãi lực bậc
nhứt trên thương trường quốc tế. Vậy Bạn có biết Cơ quan nào in ra tiền Dollar và hàng
năm chính phủ liên bang thiếu nợ hàng tỉ tỉ dollar để điều hành quốc gia, vậy chính phủ nợ
ai? Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, nguyên Phó Thủ Tướng VNCH (người Trà Vinh) sẽ giải đáp
vấn nạn trên qua bài HYDRA TIỀN TỆ TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ.
Nền văn hóa Khmer đã từng huy hoàng ngự trị trên Vùng Đông Nam Á Châu, và cả
tại Tỉnh nhà Trà Vinh. Vương quốc Khmer đã một thời vang bóng, rồi từ lúc nào cải biến
thành Cambodia hay Kampuchea và trải qua những biến cố chính trị nào? Đây là một sử
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liệu, tham khảo rất công phu của Vĩnh Trường (Võ Trung Tín) sẽ dẫn Bạn sống lại một
thời oanh liệt của lịch sử Cambodia qua bài VƯƠNG QUỐC KAMPUCHEA.
Bún Nước Lèo ngon nhứt là phải nấu bằng Cá Kèo. Mọi người Trà Vinh đều biết
rõ điều nầy. Nhưng cá kèo sống ở đâu? Làm sao để bắt cá kèo thật nhiều? Ngoài công
dụng nấu nước lèo để ăn bún, còn những món cá kèo nào để các tay nhậu nhâm nhi hết
sẩy? Sự trình bày khúc chiết, mạch lạc của Hai Quẹo sẽ dẫn Bạn đến các món ăn CÁ KÈO
khỏi chê !
“Trà Vinh tha thướt dưới hàng me
Áo trắng trinh nguyên vẻ rụt rè”
Đó là hai câu thơ của Huỳnh Công Ân nghĩ về Trà Vinh. Là một nhà giáo trẻ, khi
ra truờng về Trà Vinh dạy học Trung Học Vĩnh Bình có những học trò trong lớp đứng cao
hơn mình. Khi rời Việt Nam, định cư tại Canada nhưng lúc nào cũng nghĩ về Trà Vinh,
dân hiền xứ Phật. Trong một dịp về thăm Việt Nam, anh cũng dành thời gian để tìm về Trà
Vinh thăm lại bạn đồng nghiệp, các học trò năm xưa. Nhưng chân đi trên đất nước quê
huơng mà anh cảm thấy xa lạ qúa. Có những học trò cũ ngày xưa giờ đã già hơn anh,
không nhận ra anh. Thời gian trôi nhanh quá ! Trong chuyến nầy anh đã tìm lại tình bằng
hữu và tình thầy trò ra sao? Mời Bạn hảy VỀ TRÀ VINH lần nữa với Huỳnh Công Ân .
Mình ơi !
Nắng đã nghiêng chiều
Đời qua trăm nẻo - rụng nhiều tóc xanh.
Đó là dấu hiệu TUỒI GIÀ. Bạn Huỳnh Tâm Hoài nhận thấy một khác biệt rõ ràng
giữa tuổi già ở quê nhà (Việt Nam) và tuổi già ở nước ngoài. Tuổi già chẳng ai muốn, mà
tuổi trẻ cứ dần qua đi. Lấy gì để trang điểm để làm dáng tuổi già? Nhứt là các ông đã
“Lai rai tóc rụng xuống cầu
Xuân tình rỉ rả lâu lâu một lần”.
Mời các Bạn Già cùng nhau TẢN MẠN TUỔI GÌA.
Ấp Cà Tum thuộc xã Vĩnh Kim, nằm dọc theo con sông dẫn vào Cầu Ngang. Đó là
một vùng ruông luá trù phú năm xưa, người dân sống lam lủ làm ăn. Tuy vậy xóm ấp nào
cũng có một hay vài tên “nhỏ ăn trộm gà, già ăn trộm trâu”.Tên trộm nầy thông minh nghĩ
ra nhiều cách để dân quê tin là ‘có ma và sợ ma’ để nó tung hoành hàng đêm ngoài đồng
vắng. Tện nầy thường hay hốt trứng vịt trong chuồng người khác, có khi ăn cắp luôn miệng
đáy của người bà con với nó. Võ Vĩnh Kim, sanh trưởng tại Cà Tum, ghi lại một chuyện có
thật qua truyên ngắn CON MA CÀ TUM.
Ở Việt Nam ngày nay mức độ nghèo giàu chênh lệch rất xa. Giàu thì giàu hơn,
nghèo thì nghèo hơn. Tư Thàn là một điển hình của cái nghèo sống qua ngày với nghề
hành khất. Nhưng một may mắn bất ngờ của anh Tư Thàn (cụt hai chân), có được `100 đô
do một Hội Từ Thiện ở ngoại quốc gởi cho. Anh xài đồng tiền nầy như thế nào? Và cách
hành xử của anh với 100 đô la ra sao ? Lâm Thành Hổ, với bút pháp vững chắc và dí dỏm,
đã chỉ cho anh cái bí quyết đó là BÙA HỘ MẠNG. Đọc Buà Hộ Mạng, Bạn sẽ thấy hạnh
phúc vô biên của người nghèo mạt khi có được 100 đô la.
Hơn một trăm năm về truớc, kinh tế nông nghiệp là nguồn lợi chính của người dân
Việt Nam nói chung và người Trà Vinh nói riêng. Gia đình Ông Viển khai kinh lập ấp
vùng Nhị Long, nơi đây còn lưu danh “Kinh Ông Viển”, từ đó các con cháu đời sau huởng
phú quí. Nhưng có một người bỏ Càng Long qua Ba Xuyên lập nghiệp như thế nào mà sau
đó cũng trở nên giàu có mua danh mua chức. Cụ Huỳnh Văn Lang (hậu duệ Ông Viển),
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cựu Giám Đốc Viện Hối Đoái, trình bày chi tiết sự thành công của người Trà Vinh đó : “
BA XUYÊN ĐI DỄ KHÓ VỀ, TRAI ĐI CÓ VỢ GÁI VỀ MANG CON”
Bạn có bao giờ ăn trái dừa đặc ruột hay DỪA SÁP ở Cầu Quan chưa? Nếu chưa ,
xin mời Bạn cùng với Nguyễn Văn Nhựt ăn thử dưà sáp, Bạn sẽ thấy ngon độc đáo. Ăn
dừa sáp để ôn lại một kỷ niệm khó quên khi hai người còn đang tuồi thơ ngây cùng chia
nhau một TRÁI DỪA SÁP. Rồi chia tay. Thời gian trôi, tình cờ hai người gặp nhau trên
đất Mỹ trong ngỡ ngàng:
Mấy chục năm rồi mới gặp nhau
Dáng ai còn giữ nét năm nào
Chồng con hạnh phúc hoa đươm sắc
Thê tữ lo âu tóc đổi màu
Bốn mắt buông lơi hồn lẩn thẩn
Hai tay ấp ủ dạ nôn nao
Duyên chi gặp lại nơi không hẹn ?
Để phút chia tay giấu nghẹn ngào !
Nhạc sĩ Phạm Chinh Đông, một Chàng Trai phong sương từ Biên Hoà đến Trà
Vinh rồi cắm rể tại Long Toàn. Sau khi tốt nghiệp ‘đại hộc máu’ về, chọn quê vợ làm quê
huơng. Anh làm đủ các nghề để sống, nhưng nghèo vẫn là nghèo. Anh cùng vợ con đi
vùng kinh tế mới ở Miền Đông, với hai bàn tay trắng, ăn bo bo làm lại cuộc đời. Trong
mấy năm trời vất vả nghèo vẫn hoàn nghèo. Cuối cùng anh nhận ra rằng “ CHỈ CÓ NƠI
ĐÓ” là Trà Vinh mới là QUÊ NHÀ của anh. Nhạc phẩm Quê Nhà trong đăc san, tuy xa
quê nhà nhưng anh vẩn nghe “tiếng sóng rộn ràng của một gìòng sông”. Đó chính là giòng
sông Long Toàn. Bài tùy bút CHỈ CÓ NƠI ĐÓ là Long Toàn thân thương mang kỷ niệm
vô giá khi anh gặp người con gái Long Toàn.
Theo Phong Thuỷ, MỸ QUÝ, NƠI PHÁT TÍCH NHÂN TÀI CỦA XÃ HIỆP MỸ.
Đó là tựa đề của bài khảo sát về Phong Thủy của Huệ Tường, một người sanh trưởng tại
Mỹ Qúy. Bạn có hỏi tại sao đất Mỹ Qúy phát tích nhiều nhơn tài. Huệ Tường đã phân tích
về địa lý vùng đất Mỹ Quý rất khoa học và hữu lý về phong thuỷ. Bạn nghĩ gì về phong
thuỷ
NHỮNG NGÀY Ở TRÀ VINH thật là thơ mộng, hồn nhiên ở tuổi ô mai của
Nguyên Nhung. “ . . .tình yêu dù có nồng nàn đến đâu thì cũng có lúc sẽ qua, nhưng cái
tình tri kỷ giữa bạn bè với nhau thì tồn tại mãi với thời gian”.Đọc Những Ngày Ở Trà
Vinh mới thấy tình bạn rất thân thương và quí mến khi gặp lại nhau trên đất Mỹ sau 40
năm dài xa cách. Hảy cùng Nguyên Nhung về Trà Vinh tìm lại tiếng chuông nhà thờ ngân
vang mỗi sáng và tiếng mõ, kinh chiều siêu thoát vào mỗi lúc hoàng hôn và nhiều kỷ niệm
nữa…
Tết đến Bạn có thích đá gà không ? Đá gà là một nghệ thuật:
“Coi chân coi cựa coi lông
Coi tướng dũng mãnh coi mồng coi đuôi”
Phạm Phong Dinh MỘT NHÀ VĂN Quân Đội qua nhiều tác phẩm tác Quân Sử
VNCH, hàng năm đều đóng góp với Đặc San Trà Vinh một chuyện ngắn. Với ngòi bút
điêu luyện , năm nay anh hiến các Bạn CON GÀ TÌNH DUYÊN để đá độ ăn Tết. Để rõ
hơn độ gà đá như thế nào mà dẫn đến tình duyên, mời Bạn đọc qua Con Gà Tình Duyên.
Nền học vấn ở Trà Vinh vào thời Thế Chiến Thứ Hai ( 1939-1945) còn rất phôi
thai. Thuỡ ấy chỉ mới có vài trường Tiểu Học, hoàn toàn chưa có trường trung học. Ngành
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giáo huấn đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của người Pháp về điều hành cũng như về thi
cử. Cụ Nguyễn Minh Cần là một trong những học sinh vào thời kỳ ấy và trở thành nhà giáo
sau khi Việt Nam chia đôi (1954), Cụ ôn lại kỷ niệm thuỡ thiếu thời như mái trường xưa,
thầy cũ, bạn bè cùng lớp và những vị Thanh Tra Học Chánh vào thời ấy. Cụ Nguyễn Minh
Cần sẽ dẫn Bạn về Trà Vinh thăm lại MÁI TRƯỜNG XƯA THÂN YÊU.
Bạn có bao giờ chạy giặc vào năm Tây trở lại chiếm Việt Nam sau khi Nhựt tuyên
bố đầu hàng Đồng Minh ngày 14/8/1945. Nếu có, thì mỗi người có cái khổ riêng, còn chưa
thì hảy cùng Từ Văn Thọ chạy giặc để thấy nỗi khổ đến dường nào. Đó là phần đầu của bài
viết TRƯỜNG TÔI, MỘT CÕI QUÊ HAI NỖI NHỚ. Phần hai là nhừng kỷ niệm vui buồn
cùng bạn bè trong thời gian anh theo học lớp đầu tiên của Trường Trung Học Bán Công
Trần Trung Tiên.
Và còn nhiều nhiều nữa. Các bài nói về trường cũ tình xưa như TRUNG HỌC
TRẦN TRUNG TIÊN VÀ TÔI của Văn Tường, NGHĨ VỀ LỚP ĐỆ THẤT 3 TTT của Võ
Văn Diệu, KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRUNG HỌC THÁNH GIOAN của
Nguyễn Văn Vui. Mổi bài ghi lại những kỷ niệm thật là đặc biệt, có một không hai.
THƠ.! Thơ rất nhiều bài trong Đặc San Trà Vinh số 10 nầy. Thơ gồm đủ thể loại:
Thơ Tự Do, Thơ Lục Bát, Thơ Song Thất Lục Bát và Thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú,
tất cả gồm 14 bài tuyệt tác của các tác giả sau đây: NKT, Nhật Phong, Việt Văn, Trần Thế
Phong, Luân Tâm, Huỳnh Tâm Hoài, Tructhanhan, Nguyễn Thái Lai, Anh Nhi, Trần Sinh,
NVT, Dương Chiêu Anh, Chu Tiểu Trà. Mời Bạn đọc để thả hồn mình theo những vần thơ
lai láng đầy cảm xúc chứa tình quê hương Trà Vinh thân thương ngày nào mà giờ đây thì
xa quá.
Các Đồng Hương ở xa muốn đặt mua đặc San Trà Vinh vui lòng gởi check hay
money order Pay to the order of HOI AI HUU TRA VINH USA
Gởi về : HOI AI HUU TRAVINH

9242 Bolssa Ave # B Westminster, CA 92683
Giá 1 quyển Đặc San số 10
:
$10.00 USD
Cuớc phí trong USA
:
$ 3.00 / 1 cuốn
Cước phí ngoài USA
:
$ 13.45 / 3 cuốn
(chung một bao thơ của Bưu Điện)

Điện thoại liên lạc: Văn Tường: 714-383-0203 Cel; 714-895-7080 Office
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Trà Vinh chân
thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp cho sự phát triển
Hội của quý Đồng Hương trong những năm qua, và trên
hết là tấm chân tình mà mọi người dành cho ĐSTV.
Trước thềm năm mới, Kính chúc quý Đồng
Hương một năm mới 2010 an khang, thịnh vượng, vạn sự
như ý.
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