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Các vị cao niên Hội Ái Hữu Trà Vinh niệm hương trước bàn thờ tổ quốc
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa tổ chức tiệc mừng Tân Niên Mậu Tuất
2018 vào trưa Chủ Nhật, 25 Tháng Hai, 2018, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster với đông đảo bà
con đồng hương về tham dự từ Canada, San Diego, và nhiều sự đóng góp ủng hộ từ Florida, Texas.
Đây là kỳ họp mặt Tân Niên năm thứ 18 của Hội Ái Hữu Trà Vinh với sự tham dự của nhiều đồng hương,
đặc biệt năm nay có sự tham dự của phái đoàn các em thiếu nhi hậu duệ, một lực lượng rất đông các thế
hệ trẻ tiếp nối lèo lái con thuyền Trà Vinh vững bước tiến lên.

Giáo Sư Văn Tường, hội trưởng Hội AHTV chúc Tết đồng hương Tân Niên Mậu Tuất 2018.

Đoàn lân thuộc Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên hùng dũng tiến vào trong tiếng trống rộn ràng và pháo vang
rền chào đón, sau nhiều màn múa ngoạn mục được trẻ em và những cụ cao niên lì xì lấy hên năm mới,
khiến mọi người nao lòng khi nhớ về không khí Tết ngày xưa ở quê nhà.
Tiếp theo sau là nghi thức niệm hương. Cụ Huỳnh Văn Lang, Giáo Sư Văn Tường, và ông Thomas
Huỳnh Trung tiến lên niệm hương trước bàn thờ tổ quốc, tuởng niệm Tổ tiên, các bậc tiền hiền có công
khai phá đất Trà Vinh, đồng thời cầu cho năm mới được thuận hòa, phát triển tốt đẹp.
Sau nghi thức khai mạc, và theo thông lệ hàng năm, phần chúc Tết đến đồng hương bằng 3 thứ tiếng Việt,
Miên và Hoa. Sau đó Giáo Sư Văn Tường, hội trưởng Hội Hội Ái Hữu Trà Vinh lên chúc Tết mọi người
năm mới nhiều sức khỏe, thịnh vượng, thân tâm an lạc.
Chúc thọ các cụ cao niên là một tập tục cao đẹp của người Trà Vinh không thể thiếu trong dịp tân niên
hàng năm của hội, để tỏ lòng kính trọng người cao tuổi.
Các cụ cao niên trên 80 tuổi, hạnh phúc tươi cười rạng rỡ trong giây phút được choàng hoa thắm tươi và
nhận quà Tết đầu năm, tiếp theo sau là các em nhỏ vây quanh các cụ chúc thọ và nhận lì xì đầu năm lấy
hên.
Đặc biệt năm nay có phần thi áo dài. Trong một rừng áo dài rực rỡ, các quý bà chen lẫn với thanh niên,
thiếu nữ và các em nhỏ cũng hào hứng tham gia cùng các cụ cao niên.
Phần văn nghệ bắt đầu bằng điệu múa Lâm Thôn, một điệu múa quen thuộc mà người Trà Vinh nào cũng
biết. Dẫn đầu đoàn múa là cụ Huỳnh Văn Lang, dù đã 97 tuổi mà vẫn còn phong độ, tiếp theo sau là các
thế hệ cha anh và sau cùng là các thanh niên thiếu nữ và các em nhỏ hậu duệ, cùng nhau múa hát tưng
bừng trong tiếng nhạc và pháo nổ vang rền.
Càng múa mọi người càng hăng say, tiếp theo là những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc với các ca sĩ cây
nhà lá vườn trong các màn đơn ca, hợp ca, múa, dưới sự điều khiển của cô Kim Khánh, một hậu duệ trẻ
của Trà Vinh.

Chúc thọ các cụ cao niên trong tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần giới thiệu quyển đặc san Trà Vinh 2108 Năm Mậu Tuất số 18 trên 200 trang, với sự đóng góp của
các cây bút tên tuổi, được chuẩn bị công phu từ nhiều tháng trước, để hôm nay ra mắt đồng hương như
một món quà Xuân đầy ý nghĩa.
Quyển đặc san Trà Vinh được in ấn công phu, đúc kết từ kinh nghiệm của 18 làm báo, với những bài vở
giá trị gởi về từ khắp nơi trên thế giới, gồm nghiên cứu lịch sử, văn học, thơ ca nhạc, bút ký, ký sự,
chuyện Đông chuyện Tây, những hình ảnh xưa đậm tình quê hương nơi đất Vĩnh.
Cũng trong dịp này, quyển hồi ký “Chặng Đường Thế Kỷ” của ông Trần Gia Tá, cựu thẩm phán VNCH,
được giới thiệu với đồng hương với ước nguyện của ông là tất cả tiền bán sách này sẽ gởi về yểm trợ
thương phế binh VNCH tại quê nhà.
Ông Thomas Trung, quê quán tại Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, là người hàng năm đều
thổi kèn truy điệu chiêu hồn tử sĩ trong dịp hội ngộ mừng năm mới. Là cựu chiến sĩ, trong phần tâm tình
ông cho biết tuy ở nơi hải ngoại, nhưng mỗi mùa Xuân về lòng vẫn thấy nao nao khi nhớ về những chiến
hữu đang còn trong cảnh nghèo khó nơi quê nhà, những kỷ niệm tình đồng đội không bao giờ phai mờ
trong ký ức.
“Tiếng kèn ấy để tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tự do, cầu cho các anh
mau siêu thoát, ngoài ra cũng là để mời các anh em đã bỏ mình trên đường tìm tự do hôm nay về đây
cùng dự tiệc mừng Xuân mới,” ông xúc động nói.

Ban Văn Nghệ Hội AHTV gồm 3 thế hệ trong nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng.”
Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi miền đất thanh bình với nhiều danh thắng như
biển Ba Động, Ao Bà Om với hàng cây sao hơn 300 tuổi với từng lớp cội già nổi lên trên mặt đất, và
những lễ hội vui tươi giữa 3 sắc dân Việt, Miên, Hòa sống chan hòa từ bao đời nay như lễ Dolta (lễ cúng
ông bà), lễ cúng Ông Bổn (Phúc Đức Chính Thần), lễ Chol Chnam Thmay (mừng năm mới).
Về danh nhân xưa thì có Quan Kinh Lược Đại Thần Phan Thanh Giản thời nhà Nguyễn, người có công
lớn trong việc trị vì và mở mang bờ cõi về phía Nam, thời VNCH cận đại có cố Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên,
cựu Phó Thủ Tướng và Tổng Trưởng Giáo Dục; cụ Huỳnh Văn Lang, cựu tổng giám đốc Viện Hối Đoái,

chủ nhiệm tạp chí Bách Khoa, chủ tịch Hội Văn Hóa Bình Dân, và còn nhiều nữa những nhân tài, tiếp tục
ra đến hải ngoại ngày nay với những người con ưu tú, hậu duệ của Trà Vinh tiếp tục noi gương cha ông
mà tiếp bước.
Hội Ái Hữu Trà Vinh với 2 lần họp mặt hàng năm vào mùa Hè và Tân Niên. Là một hội vững mạnh tại
hải ngoại với hơn 600 hội viên, rải rác khắp nơi trên thế giới từ Thụy Điển, Úc, Canada, Đức, Hà Lan,
Đan Mạch, Pháp…
Theo Giáo Sư Văn Tường, hội trưởng Hội Ái Hữu Trà Vinh cho biết với những thay đổi mới, thì việc
giao phó những chức vụ cho thế hệ trẻ là việc cần thiết. Chúng tôi khuyến khích các con cháu hậu duệ Trà
Vinh hãy mạnh dạn đứng ra quán xuyến việc của hội, tạo sự kết nối giữa những thế hệ Trà Vinh trẻ tiến
bước trong tương lai.
Mọi chi tiết cần biết về Hội Ái Hữu Trà Vinh xin liên lạc: GS Văn Tường (714) 895-7080, Võ Trung Tín
(714) 856-9202. (Văn Lan)

