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THƯ CHA QUẢN NHIỆM 

 

     Khi tôi học ở Đại Chủng Viện St. John Camarillo, CA, có mấy người bạn ngoại quốc 

cùng lớp hỏi tôi muốn học nói và viết tiếng Việt. Tôi đã cố gắng chỉ cho họ cách đánh vần 

và ghép các tiếng thành một câu đơn giản; đặc biệt là cách phát âm dựa trên những dấu 

khác nhau để có thể phân biệt ý nghĩa của mỗi chữ khác nhau. Thú thật chỉ được mấy bữa 

là họ đầu hàng, vì tiếng Việt quá khó đối với họ. 

   Tôi đã giúp nhiều Giáo Xứ có Cộng Đoàn Việt Nam ở Giáo Phận Orange. Hầu hết các 

Cộng Đoàn Việt Nam ở đây đều có Ban hoặc Trường Việt Ngữ, được tổ chức hết sức chu 

đáo và khoa học. Tuy số các em học sinh học tiếng Việt không bao nhiêu, đặc biệt ở những 

Cộng Đoàn có ít người Việt Nam, Trường Việt Ngữ vẫn luôn cần Ban Hiệu Trưởng và một số các thầy cô giáo 

rất đông để giúp các em học viết và nói tiếng Việt. 

   Tôi rất khâm phục thiện chí, khả năng, tình thương và lòng kiên nhẫn cộng với tình yêu tiếng Việt quý thầy cô 

dành cho các em. Họ hoàn toàn là những người tự nguyện vào các cuối tuần, sau khi đã làm việc vất vả cả tuần 

với công việc sinh sống gia đình. Có những người ngoài việc dạy tiếng Việt, còn tham gia nhiều sinh hoạt các 

Hội Đoàn khác nữa. 

     Riêng các em học sinh, chẳng hạn ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo Xứ St. Nicholas, luôn rất 

chăm chỉ và kiên nhẫn học tập tiếng Việt. Các em thể hiện khả năng nói tiếng Việt trong nhiều sinh hoạt Cộng 

Đoàn, nhất là qua các buổi văn nghệ trong Cộng Đoàn tổ chức. Nhìn vào kết quả học tiếng Việt của các em, tôi 

rất vui và hãnh diện, vì ít ra vẫn còn thấy những thế hệ trẻ Việt Nam đang tiếp tục giữ được tiếng nói và văn hóa 

người Việt Nam trên đất lạ quê người. 

     Vì thế, với tư cách là cha quản nhiệm cộng đoàn, tôi không sợ các em bị lây nhiễm bởi nhiều thứ văn hóa 

trụy lạc ở một nước tràn đầy cám dỗ và những khuynh hướng xấu đưa các em xa dần đức tin và đời sống lành 

mạnh như tại Hoa Kỳ này. 

    Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo cũng như quý vị phụ huynh các em. Tôi nghĩ sẽ chẳng có phần 

thưởng nào xứng đáng với công lao của quý vị vì lòng hy sinh bao la ngút ngàn quý vị đã và đang đóng góp vào 

việc giáo dục nói chung, đặc biệt trong việc dạy dỗ các em, để bảo tồn văn hóa tiếng Việt cao quý của dân tộc 

Việt Nam chúng ta. 

     Ước mong niềm vui và sự bình an của Thiên Chúa luôn là phần thưởng cho những người phục vụ như quý 

vị: thầy cô giáo tiếng Việt khắp nơi và đặc biệt trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta. 

 

                    Trong Chúa Ki-tô,                                                                                                  

Lm. Raphael Xuân Nguyên 

                                                                                                                

Quản Nhiệm Cộng Đoàn 
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Lá Thư Chủ Tịch Cộng Đoàn 

 

     Thân chào cô Hiệu Trưởng, quý Thầy Cô, quý em Phụ Giáo và các em học 

sinh Trường Việt Ngữ Saddleback,  

     Tôi xin thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trân 

trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Điều Hành, quý Thầy Cô, quý em Phụ Giáo 

và các em học sinh trường Việt Ngữ Saddleback nhân dịp kỷ niệm 30 năm 

thành lập. Đây quả là một thành tựu lớn lao và là niềm tự hào của quý Thầy Cô 

và của cả Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

     Qua 30 năm xây dựng, cải tiến, không ngừng đổi mới và phát triển, trường 

đã lớn mạnh, ngày càng vững chắc về mọi mặt. Ban Điều Hành đã tập hợp được 

một đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm với tấm lòng tận tụy và thương yêu 

các em; cùng với các em phụ giáo và sự hỗ trợ của nhiều phụ huynh. Với 

phương thức chú trọng dạy cho các em căn bản ngôn ngữ tiếng Việt và lễ nghĩa: 

“Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn,” đã giúp cho quý thầy cô và học trò đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi qua 

những kỳ thi do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt ngữ Nam Cali tổ chức như: Bé Vui Bé Học, Thi Chính Tả, 

Giải Trưng Vương. Chính vì thế, mà Trường Việt Ngữ Saddleback đã được quý phụ huynh của các em học sinh 

tin cậy, yêu mến và nâng đỡ trong suốt 30 năm qua. 

     Ba mươi năm là một chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách, nhưng với sự kiên trì, lòng yêu thương, 

phấn đấu và tình đoàn kết của quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh nên Trường Việt Ngữ 

Saddleback ngày càng lớn mạnh. Các em học sinh sau khi tốt nghiệp cũng đã trở lại trường làm phụ giáo, thầy 

giáo và mai sau sẽ nối tiếp truyền thống tốt đẹp này. Tôi rất cảm phục những tấm lòng hy sinh thời gian và tâm 

huyết của quý thầy cô, luôn tận tụy với trách nhiệm là người thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cho các em 

nhân cách tốt đẹp và mai sau giúp ích cho xã hội. 

     Một lần nữa, tôi xin thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính chúc Ban Điều 

Hành Trường Việt Ngữ Saddleback, quý Thầy Cô, quý Phụ Huynh, các em Phụ Giáo và gia đình các em học 

sinh luôn được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và tiến triển trong mọi lãnh vực. 

                                                                                                                

                                                                                                                 Thân mến, 

Nguyễn Viết Lân 

                                         Thay mặt Ban Chấp Hành     

                                  Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
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Thư Ngỏ 
 

     Ngày còn thơ, tôi là một cô bé rất tinh nghịch, luôn chơi những 
trò chơi của bọn con trai như bắn bi, đánh đáo hoặc leo trèo trên 

những cây ổi trĩu quả những buổi trưa hè. Tôi thường hát nghêu 

ngao những câu ca dao, tục ngữ mẹ dạy. Tôi thuộc lòng câu "Uống 

nước nhớ nguồn" nhưng đâu hiểu về ý nghĩa của câu tục ngữ này là 
mấy?! 

 
     Lớn lên, tuổi thiếu niên sống trong phận nước nổi trôi, cơ cực... 

tôi chỉ nghe và mong có ngày gia đình được đoàn tụ ở Hoa Kỳ - nơi 
tôi biết là xứ sở thiên đường, xứ tự do giàu có! Ước mơ đến đất Mỹ 
càng nhanh càng tốt để được tiếp tục đi học, được có cuộc sống đỡ 

cực khổ...chứ nào có nghĩ gì xa xôi hơn. Rời quê hương với nỗi buồn xa người thân, nhà cũ, 
bạn xưa nhưng chưa thấu hiểu thấm thía được nỗi buồn của sự chia cắt, để lại nơi quê nhà 
Ông bà tổ tiên, nơi "chon nhau cắt rốn" của mình.      

 
     Sau khi lập gia đình, nuôi dạy con cái, nghe các con ê a gọi ba gọi má...rồi tình nguyện 

dạy tiếng Việt cho các em, tôi mới cảm nghiệm từ đáy lòng về niềm thương, nỗi nhớ khi nghĩ 

đến hai tiếng Quê Hương thân yêu trong ánh mắt nụ cười của các em sinh ra và lớn lên nơi 

hải ngoại ngọng nghịu tập nói tiếng Việt.  

 
     Kỷ niệm 30 năm thành lập trường Việt ngữ, tôi có dịp đồng hành cùng các bác, các cô 
chú trong cộng đoàn, những vị cựu Hiệu Trưởng và các thầy cô giáo Việt ngữ để ôn lại lịch sử 
hình thành, gầy dựng và phát triển của trường. 30 năm qua, thầy cô đã cùng nhau hết lòng 

quyết tâm gìn giữ tiếng Việt và Văn Hoá Việt nơi hải ngoại. Kiên nhẫn dạy dỗ các em không 
những biết nói, đọc và viết tiếng Việt; mà điều quan trọng hơn cả là dạy các em giữ được 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc như biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép chào hỏi, lấy 

câu tục ngữ "Tiên học lễ, hậu học văn" làm bài học đầu tiên. 

 
     Không những thế, thầy cô còn dạy cho các em biết về lịch sử của dân tộc, tình yêu quê 
hương, giống nòi trong lớp học hay qua những màn văn nghệ trong những dịp Tết Nguyên 
Đán hay tiệc của Cộng đoàn. Dạy cho các em biết tự hào mình là người Việt Nam và biết ý 

thức được việc giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. 

 
     Kính thưa quý cha, quý sơ, thầy Phó Tế, quý thầy cô Việt ngữ, quý phụ huynh và toàn thể 
quý vị, 30 năm qua trường Việt ngữ Saddleback đã được hình thành trên một nền tảng vững 
chắc đầy yêu thương, đoàn kết và chân tình, chia sẻ và cảm thông…đó là những viên đá hoa 

cương "lót đường" thật chắc chắn hoà quyện với những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời, 
tô điểm và trao gửi cho đời những học sinh xuất sắc và hiếu nghĩa. Những thầy cô đi trước đã 

đóng góp công sức, sự hy sinh, tài năng, sự nhiệt thành và lòng quảng đại để nối kết, đồng 
hành và truyền đạt tiếng Việt, Văn hoá Việt; cùng nhau quyết tâm dạy dỗ các em ngày một 
trưởng thành trong tinh thần của người Việt Nam, biết yêu quý tiếng Việt và biết giữ gìn bản 

sắc dân tộc Việt; kết hợp với những tinh hoa tốt đẹp của văn hoá Tây phương, giúp các em 
trở thành những công dân tốt giúp ích cho xã hội. 
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     Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường Việt ngữ, chúng con xin thay mặt quý thầy cô 
của trường gởi lời cảm ơn chân thành đến với quý Cha, quý Sơ, Thầy Phó Tế, Ông Chủ Tịch, 

quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ, quý Thầy Cô, quý Phụ Huynh đã đồng hành với chúng con 
trong suốt 30 năm qua. 

 
     Đặc biệt chúng con xin được tỏ lòng biết ơn sâu sa đến quý cha chánh xứ và giáo xứ 
Saint Nicholas đã mở rộng vòng tay chào đón và "cưu mang" người Việt tị nạn cộng sản 

chúng con trong suốt hơn 30 năm qua, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như cho phép 
chúng con sử dụng phòng óc trong các sinh hoạt của trường Việt ngữ. 

 
     Con cũng xin thay mặt quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh tỏ lòng  
TRI ÂN sâu xa đến tất cả quý vị đã và đang tích cực đóng góp cho trường bằng nhiều cách. 

Với sự giúp đỡ và đồng hành của quý vị, chúng con vững tin quý thầy cô trường Việt ngữ 
Saddleback sẽ tiếp tục công việc giảng dạy và bảo tồn tiếng Việt, văn hóa Việt cho nhiều thế 
hệ sau nơi hải ngoại. 

 
 
TM thầy cô giáo 
Trường Việt Ngữ Saddleback 

 

 
Đặng Mỹ Hạnh 
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Tiếng Việt là Cầu Nối 

Giữa Tương Giao và Đức Tin 

trong Gia Đình Việt Nam 

tại Hải Ngoại 
                                                                                                                                                                                                                                                   

Cha Trương Quyền 

 

“Cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia 

đình một bầu khí thấm nhuần tình 

yêu cũng như lòng thành kính đối 

với Thiên Chúa và tha nhân, để 

giúp cho việc giáo dục toàn diện 

của con cái họ trong đời sống cá 

nhân và xã hội được dễ dàng. Do 

đó gia đình là trường học đầu 

tiên dạy các đức tính xã hội mà 

không một đoàn thể nào khác có thể vượt qua 

được.” (Thánh Gioan Phaolô II, Tông Huấn 

Gia Đình, số 36). 

 

     Tại sao cha mẹ không hiểu rõ con cái? Tại sao con 

cái lại phàn nàn về cha mẹ mình? Tại sao cha mẹ lo 

lắng vì con cái mình không có đức tin vững vàng? 

Đây là một số câu hỏi, nói đúng hơn, là một vài than 

phiền rất phổ biến mà chúng ta thường nghe từ các 

bậc cha mẹ và cả các em học sinh gốc Việt tại Mỹ. 

Dường như hình ảnh các em học sinh gốc Việt được 

cha mẹ hoặc gia đình đưa tới các trường Việt Ngữ tại 

các giáo xứ vào mỗi cuối tuần không còn gì là xa lạ 

với nhiều người chúng ta. Khi được hỏi tại sao các 

em tham gia khóa học Việt ngữ, một số em trả lời vì 

thích học tiếng Việt; còn một số em trả lời vì cha mẹ 

muốn phải đi học. Có một số người cho rằng tiếng 

Việt không cần thiết trên đất Mỹ này, nên việc bắt 

con em đi học Việt ngữ là việc không nên làm. Họ 

cho rằng các em chỉ cần học giỏi tiếng Anh để theo 

học ở trường Mỹ là được rồi. Tuy nhiên, đa phần cha 

mẹ người Việt, đặc biệt là người Công Giáo, ai cũng 

muốn con em mình học tiếng Việt vì nó giúp cho mối 

tương giao trong gia đình được bền chặt hơn và giúp 

cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái một cách vững 

vàng hơn. 

 

     Trước tiên ta nói đến mối tương giao trong gia 

đình, hay nói cách khác, là việc đối thoại giữa các thế 

hệ trong gia đình, đặc biệt cha mẹ và con cái. Thật 

khó khi một gia đình ông bà cha mẹ không biết hoặc 

không thông thạo tiếng Anh trong khi con cái họ lại 

không biết tiếng Việt. Trong trường hợp này, cha mẹ 

sẽ giúp cho con cái họ thế nào trong việc giáo dục 

trong khi nhiệm vụ và trách nhiệm của họ được coi là 

người thầy đầu tiên? Nhiều khi ông bà hoặc cha mẹ 

muốn nói chuyện với con cháu cũng không nói được. 

Cuối cùng họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu và rồi việc ai 

nấy làm. Thay vì ông bà, hoặc cha mẹ muốn kể cho 

con cháu nghe những câu chuyện cổ tích hay những 

khó khăn của những ngày đầu tới Mỹ, hoặc dạy cho 

cháu các đức tính cần thiết như Nhân – Nghĩa – Lễ – 

Trí – Tín, thì họ chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc câu 

trả lời, “I don’t know,” hoặc “I don’t understand.” 

Chính vì lý do này mà các cha mẹ dù bận rộn đến 

mấy, vất vả như thế nào, cũng cố gắng hy sinh đưa 

con mình đến các lớp Việt ngữ. Với ước mong sao 

gia đình được nói chung một ngôn ngữ: ngôn ngữ của 

tình yêu thương và ngôn ngữ của sự tha thứ. Bởi vì 

khi nói chung một ngôn ngữ trong gia đình, nó giúp 

mọi người hiểu nhau hơn, dễ thông cảm cho nhau và 

rồi yêu thương nhau hơn.  

 

     Nói cùng một tiếng nói giúp gia đình có một 

tương giao tốt đẹp và trở thành một gia đình yêu 
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thương. Một gia đình yêu thương sẽ dẫn đến một xã 

hội yêu thương và một Giáo Hội yêu thương vì gia 

đình là tế bào của xã hội và Giáo Hội. Khi một gia 

đình không có mối tương giao tốt đẹp, thì làm sao có 

thể dẫn đến một xã hội và Giáo Hội tốt đẹp được? 

Khi con cái không biết cách cư xử lễ phép ngay trong 

gia đình, thì làm sao chúng biết cư xử lễ phép với 

người khác? Tất nhiên, xã hội nào hay trường học 

nào cũng dạy cho các em phải biết lễ phép với người 

khác, nhưng truyền thống văn hóa Việt Nam có 

những nét rất riêng và đặc biệt trong cách giáo dục 

con cái cần được duy trì. Chẳng hạn văn hóa Việt 

Nam dạy chúng ta phải biết kính trên nhường dưới. 

Nghĩa là người nhỏ tuổi phải biết kính trọng, lễ phép 

và tử tế với những người lớn tuổi; nhưng người trên 

cũng cần phải nhường nhịn, vị tha, quảng đại và nâng 

đỡ người dưới. Những nét đẹp văn hóa như thế này 

thì các em chỉ có thể học hỏi được từ nơi gia đình 

hoặc các lớp học Việt ngữ, bởi vì văn hóa Mỹ rất chú 

trọng và cổ võ sự bình đẳng giữa mọi người. Có thể 

ông bà cha mẹ không được học hành qua trường lớp 

nhiều, nhưng họ lại được giáo dục hay học hỏi qua 

những bài học từ kinh nghiệm cuộc sống và gương 

sáng mà cha ông để lại. Chính vì thế họ cũng muốn 

hướng dẫn dạy dỗ cho con cháu mình những truyền 

thống văn hóa tốt đẹp này.  

  

     Ngoài ra, cha mẹ là người thầy đầu tiên giáo dục 

đức tin cho con cái. Gia đình là một Giáo Hội thu 

nhỏ. Chính trong gia đình, đức tin được đón nhận, 

được thể hiện, được đi vào cuộc sống và được thông 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nơi đây đức tin 

được truyền thụ qua việc đối thoại, nói chuyện và 

những buổi tối cầu nguyện chung. Ngày 12-05-2008, 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ra thư chung Môi 

Trường Giáo Dục Trong Gia Đình Công Giáo. Thư 

chung nhấn mạnh: 

 

     “Hình ảnh một gia đình công giáo Việt Nam được 

ghi đậm nét do việc mọi thành viên cùng cầu nguyện 

chung với nhau. Giờ cầu nguyện chung giúp các 

thành viên trong gia đình gần gũi và có trách nhiệm 

với nhau hơn. Cầu nguyện chung là yếu tố quan trọng 

giúp hòa giải những mâu thuẫn gia đình và làm cho 

mọi người dễ tha thứ cho nhau.” (số 14)   

 

     Việc gia đình nói chung một ngôn ngữ là cần thiết 

và lợi ích. Khi nói chung ngôn ngữ, cha mẹ và con 

cái hiểu được nhau, thông cảm và yêu thương nhau 

một cách dễ dàng hơn. Họ sẽ sống một mối dây thân 

thiết hơn; như thế họ đang họa lại hình ảnh của một 

Gia Đình Thánh Gia. Khi gia đình có một mối tương 

giao tốt đẹp thì đức tin sẽ triển nở và nảy mầm. 

Tương giao đó chính là tương giao giữa Thiên Chúa 

với con người và con người với nhau. Khi con cái 

cảm nhận được tình yêu thương của ông bà cha mẹ sẽ 

giúp chúng dễ dàng cảm nhận được tình yêu thương 

của Thiên Chúa. Điều này giúp các em biết yêu 

thương tha nhân và có lòng vị tha. Và chính lúc này 

đây cha mẹ có thể gieo vào trong tâm hồn các em hạt 

giống của đức tin và dạy cho con cái biết được tổ tiên 

cha ông chúng ta đã đón nhận và sống đức tin như thế 

nào qua các tấm gương của các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam. Và chúng ta là con cháu của các ngài, chúng ta 

cũng phải tự hào về nguồn cội của mình và dạy cho 

con em tiếp tục sống và phát triển đức tin đó nơi bất 

kỳ môi trường nào. Hơn thế nữa, việc nói chung một 

ngôn ngữ cũng giúp các bậc cha mẹ cảm thấy tự tin 

hơn mỗi khi con cái mình có những câu hỏi về tín lý 

hoặc luân lý có liên quan đến đời sống đức tin. Nếu 

không được cắt nghĩa cặn kẽ, các em có thể tò mò tìm 

hiểu những nguồn thông tin không chính thống hoặc 

sai lạc. Điều này có thể làm cho đức tin của các em bị 

lung lay, hay thậm chí dẫn đến việc mất đức tin. 

 

     Không thể có một mối tương giao thân thiết nếu 

không có sự hiểu nhau hay đối thoại. Khi gia đình nói 

chung tiếng nói, cha mẹ dạy cho các em biết yêu 

thương hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết yêu thương 

kính trọng bà con họ hàng và mọi người. Tương giao 

giữa cha mẹ và con cái chính là cầu nối phát triển 

tình yêu thương và gieo mầm đức tin trong gia đình 

qua việc nói cùng một ngôn ngữ. Chính vì thế, việc 

các em học hỏi và nói tiếng Việt là điều cần thiết và 

rất có ý nghĩa cho các gia đình Việt Nam tại hải 

ngoại. 
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 One of the most memorable trips I have ever been on is the first time I went 

to Vietnam.  I was around 16 years old and this was something my mom had 

wanted to do for some time.  When my mom had first proposed this idea to the 

family, to my dismay, yes dismay, and I am sure to everyone’s surprise, I was 

completely not in favor of going to Vietnam. The reason being I had always had a 

“complicated” understanding of Vietnam; what I mean by this is whenever I got 

into a little trouble or took things for granted my parents had always threatened me 

with sending me back to Vietnam in order to appreciate everything that I have here 

in the United States. For this, it developed in me an unenthusiastic and not very cordial perspective of 

my parents’ motherland. So, when the time had come for our family to make that trip, unfortunately, I 

made it my mission to make my parents understand I did not want to go on this trip. I will just say in 

short, I was a complete brat in carrying this forward. But, to my very own surprise, things changed 

once I set foot on the land in which my parents were born and where my heritage came from. My heart 

was softened and my spirit converted. 

 I truly felt love and belonging. This is not to say I did not experience this at home, but being in 

Vietnam, enhanced this feeling of being “home away from home.” It was the most surreal experience. 

Though my Vietnamese was shaky at best, I truly felt a familial and familiar sense of belonging. What 

grew in me as well, after visiting many different landmarks, such as, Saigon, Saigon’s Notre Dame 

Cathedral, Mui Ne, Hoi An, Hue, and many more, was a deep appreciation for my heritage, culture, 

and bloodline. 

 When I came home from this trip I was inspired to learn more about my culture, which in my 

mind meant to learn the language (and food).  I was enrolled in Viet Ngu (a Vietnamese Language 

Program) at St. Nicholas Catholic Church when I was about 8 years old, but I never took it seriously 

until this trip with my family; and even more so, when I became more involved with Thieu Nhi Thanh 

The (the Vietnamese Eucharistic Youth Society) and my vocational call to the priesthood 4 years later. 

 I attribute a lot of my Vietnamese fluency to the Viet Ngu program at St. Nicholas Church and 

even more so to my parents, but most of all, to God who created such a diverse world for us to witness 

and learn from. For this I thank you. 

 I pray that our younger generation can reflect deeper to be able to see the beauty of our culture 

that has been handed down to us through our parents and ancestors with the hope that we can be able to 

hand that down to our children. 

 May God bless you and keep you always. And may Mother Mary continue to nurture you all 

towards her beloved Son, Jesus Christ. 

Yours truly, 

Father Brandon Long Dang 
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Hồng ân Thiên Chúa bao la, 

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. 
 

     Trong giây phút trầm lặng trước Thánh Nhan Chúa, con nghe văng vẳng 

bên tai những khúc thánh ca êm ái du dương và được thưởng thức hương 

thơm thoang thoảng của những cành cúc, bông lan được trưng bày quanh 

Thánh Thể Chúa trong nhà nguyện ấm cúng của Tu Viện Saint Anne. Trong 

bầu khí linh thiêng này, tâm hồn con rực lên niềm hạnh phúc và bình an và 

lòng con rộn lên niềm cảm xúc vì con cảm nghiệm tình yêu Chúa chan hòa 

quanh con và trong con như ánh sáng lung linh chan hòa trong nguyện đường 

làm cho những cánh hoa thêm rực rỡ xinh tươi.     

 

     Trong khung cảnh ấm cúng và êm đềm này, con liên tưởng đến muôn ngàn ơn lành Chúa đổ 

tràn đầy trên con và anh chị em con. Ngay giây phút này con nhớ đến Ban Điều Hành, quý thầy 

cô, quý phụ huynh, và các em học sinh Trường Việt Ngữ Saddleback đang hân hoan chuẩn bị 

mừng 30 năm thành lập Trường Việt Ngữ. 

     Chúng con cảm tạ Chúa cho một chiều dài lịch sử 30 năm của trường, cảm tạ Chúa vì muôn 

hồng phúc Chúa đã đổ xuống trên quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh. Suốt 30 năm 

qua có biết bao nhiêu em học sinh đã ra trường và đã trở thành những người thành đạt trong xã 

hội, những người lãnh đạo và tông đồ nhiệt thành của Chúa như cha Brandon Đặng.  

     Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường, xin tri ân quý thầy cô đã hy 

sinh thời giờ, công sức, và cống hiến tài năng mình để góp phần giáo dục và dậy dỗ thế hệ mầm 

non về ngôn ngữ và phong tục tập quán Việt Nam là những tinh hoa của dân Việt cần được gìn 

giữ, bảo tồn, và phát triển nơi phương trời Mỹ Châu.     

     Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý thầy cô, các em học sinh, và toàn thể anh chị em trong 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn biết sống tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Xin Chúa ban 

cho quý thầy cô thêm lòng nhiệt thành để tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa qua việc giáo dục 

các em về phong tục, tập quán, văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, và cách sống là người nhân bản 

trưởng thành và là Kitô hữu tốt; để từ nền tảng và nguồn gốc là người Kitô hữu Việt Nam các em 

lớn lên và hòa nhập một cách vững chắc trong văn hoá nơi môi trường các em đang sống.  

     Như thế, chúng ta có thể tin rằng, với ơn Chúa những nhà giáo dục về văn hóa và đức tin sẽ 

giúp thế hệ mầm non hôm nay trở thành những nhà lãnh đạo đức độ của xã hội tương lai. Các em 

sẽ là những chứng tá Tin Mừng của Chúa cho muôn người; đặc biệt, các em sẽ làm sống lại và 

làm vững mạnh niềm tin vào Thiên Chúa của một thế hệ đang dần dần bị thế tục hóa. 

CHÚC MỪNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ SADDLEBACK!!!  

CHÚC MỪNG BAN ĐIỀU HÀNH, QUÝ THẦY CÔ, QUÝ PHỤ HUYNH, VÀ CÁC EM 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ SADDLEBACK!!!   

Trong Chúa, 

Nữ tu Maria Trần Loan, LHC 
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Phó tế Châu - Đào  

Xuân Đinh Dậu 2017 

 

    n       s   n   u  t   t    n   u n    m   u n   m    t              u       m   t n  t  n  

quê   ơn    ân    t n   t n     t m   âm  m rót v o t    v o t m t  .      s o    n  ò   n  t n  o kỳ lạ  s  

 èn  ồ  n oạt n ồ kỳ l   .   m      t u  x  x    ỗn  sốn  lạ  m n m   dạt d o tron  t  .   ì r  l  t  n  mẹ 

V  t   m. Đã t  lâu  t  n  mẹ t   vẫn n ớ t  ơn   vẫn vỗ v   vẫn réo     n ữn  đứ   on lòn   òn t     ơn   

n ớ n un   mỏ  mòn…   

   n  k   n         m p  t âm t  n  V  t rõ r n  tron  t  n  lễ V  t   m  tron          đ    đ p     

t  n      t   t      m độn   ơn     v n   ơn   ãn  d  n  ơn  v   êu t  n  V  t  ơn.   n   êu t  n  V  t    n  

 êu n  ờ  V  t    n  dễ n ìn t    n   u t m lòn     s n  tận tụ   ủ      t ầ          mẹ  p ụ  u n        m. 

   ờ  V  t  ó đầ  n   t  u  t tru  n    văn  ó   lễ    o V  t nơ  t      s u.  ìn  n  ờ  V  t đ ợ   ò  t n 

tron  t  n  nó     n  ò   v    l m  êu t  ơn   v  đờ  sốn  tận tụ  quên mìn .  

       on    ên n ận r  t  n    ủ mìn   n  ờ    n  G  o n ận r  t  n    ú   t  n   êu t  ơn   ủ  t  ợn  đ . 

 òn  ì   ân tìn   n  t n  o  ằn  n    t  n    ú   êu  n  ờ   êu  ằn  t  n  mẹ V  t      V  t   ằn  sự  ộ  

p  t  ủ  văn  ó  V  t? 

  

     Lạ    ú     ún   on   m tạ   ú  vì m   ơn l n  v  lờ   ằn  sốn    ú    n. Vì n u k  n   ó lờ    ú  t ì 

s o  ó tìn    ú   n ớ    ú ?    n   ó t  n  V  t t ì s o  ó tìn  n  ờ  V  t  n ớ  V  t?   ún   on   m tạ 

  ú  vì  ó     mẹ t ầ     dạ  V  t n ữ. Vì n u k  n   ó     mẹ t ầ     dạ  V  t n ữ t ì s o  òn t  n  V  t?   

 

       u  n x n   ú    ú  l n    o     mẹ  t ầ     V  t v       on  m V  t  để vẫn  òn t  n  V  t   òn n  ờ  

V  t   òn n ớ  V  t n     ún   on vẫn  òn lờ    ú  G ê-su   òn dân   ú    òn n ớ    ú . Am n. 
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Đặng Mỹ Hạnh 

Kiều Công Thắng 

Mai Mỹ Thuận 

Nguyễn Vỹ Diên Linh 

 

Lời mở đầu 

 

     Với dòng thời gian mọi sự việc sẽ bị xóa mờ trong ký ức. Tuy nhiên có những kỷ niệm đẹp cần được ghi lại 

để không bị quên lãng và cùng nhau trân quý những thăng trầm, những vui buồn, những thành quả tốt đẹp khi 

sát cánh sinh hoạt bên nhau. Nhất là khi chúng ta có cùng chung một chí hướng: cố gắng bảo tồn và truyền đạt 

tiếng Việt mến yêu đến các con em sinh trưởng nơi hải ngoại. Đây là mục đích chính yếu của các bậc đàn anh 

đã đi trước và những thầy cô tiếp nối gầy dựng và phát triển Trường Việt Ngữ Saddleback trong suốt 30 năm 

qua. 

 

     Mục đích của bài viết này là để ghi lại những sinh hoạt trong ba thập niên hầu độc giả có một cái nhìn tổng 

quát và liên tục về trường từ lúc khởi đầu cho đến hiện nay: 1987 - 2017, không ngụ ý liệt kê và đào sâu từng 

sinh hoạt, nhưng gợi lại những nét chánh và vài thành quả đáng ghi nhớ trong thập niên. Đây là một mong 

muốn của Ban Biên Tập, ngõ hầu cống hiến quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh, cùng bạn hữu một 

bức tranh toàn cảnh với những khúc quanh chánh trong quá trình sinh hoạt của trường. Để dễ trình bày và theo 

dõi bài được chia thành ba thập niên: 1987 - 1997, 1997 - 2007, và 2007 - 2017. 

 

     Bài được viết với sự cộng tác của cô Đặng Mỹ Hạnh, thầy Kiều Công Thắng, cô Mai Mỹ Thuận và cô 

Nguyễn Vỹ Diên Linh. Chúng tôi cố gắng tìm những bài viết trong các đặc san Tin Yêu còn lưu lại, những điều 

còn ghi nhớ trong ký ức về những sinh hoạt của trường. Chúng tôi hết lòng cố gắng tóm lược những diễn tiến 

chánh nhưng nhiều khi tài liệu không được đầy đủ, bị thất lạc hoặc bị gián đoạn và ký ức bị phai mờ với thời 

gian. Vì thế có những giai đoạn chỉ có thể diễn tả một cách tổng quát, ngắn gọn và chắc chắn sẽ có những sai 

sót. Xin quý độc giả thông cảm vì đây là một sự việc ngoài ý muốn. 

 

I) Thập niên 1987 - 1997 
 

     Trường Việt Ngữ Saddleback trực thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trước kia được gọi là Cộng 

Đoàn Saddleback vì nằm trong vùng Saddleback Valley về phía Nam của quận Orange. Cộng Đoàn được thành 

lập vào ngày 16 tháng Chín năm 1983, và nhà thờ Saint Nicholas là địa điểm thờ phượng, khuôn viên và phòng 

ốc của giáo xứ là nơi sinh hoạt chánh của Cộng Đoàn.  

 

     Trong thời kỳ phôi thai, 1983 - 1986, những sinh hoạt của Ban Việt Ngữ không được để lại một cách rõ nét 

nên không dám ghi lại. Năm 1986 là bước khởi đầu của chương trình Việt ngữ và trường chánh thức hoạt động 
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vào niên khóa 1987 - 1988. Bác Mai Viết Hiếu là vị Hiệu Trưởng (thời ấy được gọi là Trưởng Ban Việt Ngữ) 

đầu tiên và liên tục điều hành trong suốt 6 năm. Xin ghi lại những bác đã cùng đồng hành với bác Mai Viết 

Hiếu trong thời gian này: bác Nguyễn Thị Hiếu, phu nhân của bác cựu Chủ tịch Cộng Đoàn và sau đó là cựu 

Chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Xuân Hân, lo về sách giáo khoa, bác Đỗ Hữu Hòa, thầy Nguyễn Song Thuận và 

bác Nguyễn Phúc Chân, tuy thầy Song Thuận và bác Chân không cùng tôn giáo, nhưng đã hy sinh đến tiếp tay 

đóng góp. 

 

     Thầy Lê Trọng Đức là vị Hiệu Trưởng kế tiếp, bắt đầu với niên khóa 1992 - 1993. Trong khoảng thời gian 

này trường có một Ban Giảng Huấn gồm 7 thầy cô, một thầy Giám thị, Ban Phụ Huynh, 60 học sinh, và các cấp 

lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp Tư. Hằng năm các học sinh thường tham gia và đóng góp tài năng vào những buổi 

liên hoan trong Cộng Đoàn, như là: Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Những nét son trong thập niên là trường 

tổ chức một chiến dịch quyên tiền đế giúp các em đồng hương kém may mắn còn bị kẹt lại trong các trại tị nạn. 

Đây không những là sự gom góp và trợ giúp bằng vật chất, nhưng vì một nỗi buồn ly hương còn đang tê buốt và 

đè nặng trong tâm tư, vì một tâm tình “máu chảy ruột mềm” trước sự hoạn nạn của những đồng bào thân thương 

và nhất là các thầy cô muốn tập cho các em trong trường có được một đức tánh hướng thượng, biết nhìn thấy 

những khó khăn của tha nhân, biết cảm thông và chia sẻ với các em đồng tuổi nhưng thiếu thốn mọi bề, kém 

may mắn hơn chính mình và một tương lai tuổi trẻ chưa được rõ nét. Với thiện ý và tâm tình đó chiến dịch 

quyên tiền để giúp các em người Việt còn kẹt lại trong các tị nạn đã được phát động. 

 

     Thêm một sinh hoạt đáng ghi nhớ nữa là vào mùa Hè 1994 cha quản nhiệm thời ấy, cha Chu Vinh Quang, đã 

đề xướng và điều hành một sinh hoạt mới cho các học sinh trường Việt ngữ để vừa biết đọc và hát những bản 

nhạc Việt Nam và được gọi một cách dí dỏm là “mùa Hè karaoke”. Cha cung cấp tài liệu và băng video, đồng 

thời trực tiếp điều hành sinh hoạt trong vòng 5 tuần. Thoạt đầu các thầy cô hơi lo ngại và các em không thích 

mấy vì chưa đọc rành chữ Việt thì làm sao mà hát tiếng Việt cho được. Nhưng kết quả rất thành công. Các em 

đã đọc và hát được bằng tiếng Việt, nhất là các em lại thích nữa. 

 

     Cũng trong giai đoạn này các trường Việt ngữ tại các cộng đoàn thường gởi các thầy cô đi Tu Nghiệp Sư 

Phạm được tổ chức tại Dòng Ngôi Lời ở Riverside. Các khóa sinh ngủ lại đêm và thường có các linh mục đến 

dâng thánh lễ. Sau phần học tập buổi chiều và cơm tối thì có những màn văn nghệ bỏ túi do Ban Tổ Chức đề 

xướng, hoặc do chính các khóa sinh ứng biến để giúp vui, tạo tình thân và tinh thần đồng đội. Đặc biệt trong 

một khóa tu nghiệp có cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng đến giúp vui qua tiếng đàn Tây ban cầm điêu luyện và những 

bản nhạc mà chính anh sáng tác. Thật là tuyệt vời! Xin đốt lên một nén hương tâm tình để tưởng nhớ đến anh là 

một hình ảnh rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn nơi hải ngoại. 

 

      Nối tiếp thầy Lê Trọng Đức, sau này là Chủ tịch Cộng Đoàn, là thầy Trần Ngọc Thăng điều hành trường 

khoảng 1 năm. 

 

II) Thập niên 1997 - 2007 
 

     Vị Hiệu Trưởng đầu của thập niên thứ nhì là thầy Bùi Lịch Thiệp. Trước kia thầy là Chủ tịch Hội Phụ Huynh 

của trường và rất hăng say với công việc. Thầy Thiệp điều hành trường cho đến hết niên khoá 1999 - 2000. Nối 

tiếp thầy là cô Hiệu trưởng Tăng Ngọc Khanh, phu nhân của cố Chủ tịch Cộng Đoàn Triệu Ngọc Toàn là một 

người rất hiền hoà và đạo đức. Vì bận việc gia đình nên cô Khanh ngừng sinh hoạt sau niên khóa 2000 - 2001. 

 

     Trong niên khóa cô Khanh là Hiệu Trưởng, thầy Kiều Công Thắng, sau này là Chủ tịch Cộng Đoàn, dạy các 

em Lớp 6. Sau đó thầy là Hiệu Trưởng từ năm 2001 đến hết mùa Hè 2007. 

  

     Trong thập niên 1997 - 2007 trung bình có khoảng 100 - 130 học sinh, nhiều nhất là 162 học sinh trong niên 

khóa 2006 - 2007; có các cấp lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp 6 và một lớp Đàm thoại (thường thì có 2 Lớp Mẫu Giáo 

và 2 Lớp 1). Để khuyến khích và rèn luyện các em nói tiếng Việt sinh hoạt trong lớp Đàm thoại thường là 

những mẫu đối thoại hoàn toàn bằng tiếng Việt và theo một chủ đề do thầy/cô đứng lớp soạn, cộng thêm phần 

tập các em làm luận văn. 
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     Lúc đầu Ban Giảng Huấn có 7 thầy cô, nhưng sau này tăng lên đến 16 thầy cô và một số em phụ giáo là 

những em lớn đã học xong chương trình Việt ngữ nhưng với tấm lòng thiện nguyện và mến trường nên trở lại 

giúp. Thêm vào đó, hằng tuần có vài phụ huynh và vài em đến phụ giúp Ban Điều Hành mang snacks vào từng 

lớp cho các học sinh. 

 

     Một sinh hoạt tiêu biểu trong thập niên là công việc duyệt qua và soạn lại bộ sách giáo khoa dùng trong 

trường. Đó là bộ sách của Trường Việt Ngữ Văn Lang ở San Jose. Nhưng các thầy cô nhận thấy và đề nghị là 

cần cập nhật để phù hợp với học lực của các học sinh trong trường. Do đó, Ban Điều Hành đã xin và Trường 

Việt Ngữ Văn Lang - San Jose đã rộng lượng đồng ý chấp thuận cho Trường Việt Ngữ Saddleback thay đổi và 

cập nhật. Trong suốt mùa Hè 2003 các thầy cô đứng lớp phụ trách việc soạn lại sách của lớp mình. Mục đích 

chánh là bỏ đi những từ không thường dùng hằng ngày và thay thế bằng những từ thông dụng và dễ hiểu. Thêm 

vào đó, chọn và cho vào hình ảnh thích nghi với danh từ, và một chữ đồng nghĩa bằng tiếng Anh để các em dễ 

hiểu và hấp thụ. Chủ yếu là vì các em, cho các em hiểu, nhớ và xử dụng những chữ đã học qua. Vì bộ sách 

nguyên thủy bằng dạng PDF nên bốn thầy cô đã tình nguyện công sức đánh máy và sắp xếp lại toàn bộ. Bộ sách 

này được dùng cho đến khi được thay thế với một bộ sách mới trong thập niên kế tiếp. 

 

     Vào khoảng thời gian này tiệc Xuân Cộng Đoàn thường được tổ chức trong hội trường lớn. Để tập cho các 

em có tinh thần yêu mến dân tộc và quê hương Việt Nam đã bị xa cách, các thầy cô chọn một số học sinh đại 

diện cho trường và tập các em hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hoà, “Tiếng Gọi Công Dân” và bài “Việt Nam, 

Việt Nam”. Trong tiệc Xuân các thầy cô và các em đồng ca mở màn cho buổi văn nghệ. 

 

     Về phía cộng đồng thì có hai mối tương quan chánh: với Ban Giáo Dục và Liên Trường Việt Ngữ Cộng 

Đồng (viết tắt, BGD) là sự liên kết giữa những trường Việt ngữ từ 12 cộng đoàn thời đó và với Ban Đại Diện 

Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California (viết tắt, BĐD). Mỗi năm trường gởi các em đến Trung Tâm 

Công Giáo để thi đua viết văn, viết chánh tả và thi Đố Vui Để Học do BGD tổ chức. Trong vài cuộc thi đua các 

em đã đoạt được giải thưởng mang về làm niềm vui và hãnh diện cho trường. Ngoài ra, trong hai ngày lễ 

Mother’s Day và Father’s Day các em đã viết những đoạn văn ngắn nói về công cha nghĩa mẹ rất cảm động. Vì 

đây là những lời chân thành biểu lộ tình yêu mến mẹ cha phát xuân từ tận đáy lòng; các em nghĩ sao thì viết 

vậy, không màu mè. Những đoạn văn yêu quý này đã được đăng trên nguyệt san Hiệp Nhất của Cộng Đồng 

Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Orange, trong hai số tháng 7 năm 2002 nhân dịp Father’s Day và tháng 5 năm 

2003 nhân dịp Mother’s Day. 

 

     Thời ấy BGD có tổ chức 2 ngày tĩnh huấn tại Trung Tâm Công Giáo và các thầy cô thường đến tham dự và 

tiếp tay. Sau này các thầy cô tham dự các khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm mùa Hè (viết tắt, KHL) do 

BĐD tổ chức. Đồng thời các thầy cô và các em học sinh xuất sắc thường đến dự tiệc Xuân do BĐD tổ chức và 

nhận bằng ban khen Giáo Viên Tiêu Biểu và Học Sinh Xuất Sắc Toàn Trường của niên khóa. 

 

     Đến đây xin được ghi lại những thầy cô “Giáo Viên Tiêu Biểu” và những em “Học Sinh Xuất Sắc” toàn 

trường trong thập niên. Vì tài liệu viết về trường bị gián đoạn nên chỉ có thể nhắc đến những thầy cô và những 

em đã được ghi lại. 

 

     Các “Giáo Viên Tiêu Biểu” do BĐD trao tặng là: cô Nguyễn Trần Kim Thoa, Cô Phùng Kim Dung (2002), 

thầy Đào Tiến Tứ (2003 do BGD trao tặng), thầy Phùng Văn Hưởng (2003), thầy Kiều Công Thắng (2006) và 

thầy Trần Quang Đức (2008). 

 

     Các em “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường là: em Jeremy Phạm (do BGD trao tặng) và em Nguyễn Quý Huy 

do BĐD trao tặng (nay là thầy đứng lớp chánh thức trong trường Việt ngữ, thầy cũng là giáo viên về 2 môn Hoá 

Học và Vật Lý trong trường trung học Mỹ). Ngoài ra, 2 em Nguyễn Phương Mây (con cô Thoa) và Jeremy 

Phạm (con thầy Định) đã đoạt giải thi Viết Văn do BGD tổ chức vào năm 2002. 
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     Một sinh hoạt đáng ghi nhớ khác là vào mùa Hè 2005 Ban Điều Hành trường đã khởi xướng, đề nghị và 

được Ban Chấp Hành và Ban Truyền Thông của Cộng Đoàn chấp thuận cho lập một webpage của Trường Việt 

Ngữ Saddleback trong website của Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Webpage của trường dùng để đăng 

những tư liệu, tin tức cần biết và hữu dụng, như là: tóm lược và giới thiệu về trường, những ngày khai giảng và 

bế giảng, thời khóa biểu, Đơn Ghi Danh, danh sách học sinh lên lớp, bộ sách giáo khoa v. v. Webpage này vẫn 

còn thông dụng cho đến hiện nay và trong thập niên kế tiếp được cập nhật và kiện toàn về phần hình thức lẫn 

nội dung với những tiết mục mới. Đây là một phương tiện đưa tin thực tiễn bắt theo đà tiến bộ kỹ thuật của thời 

đại. 

 

III) Thập niên 2007 - 2017 
 

     Vị Hiệu Trưởng đầu của thập niên thứ ba là thầy Phạm Quốc Định. Trước kia thầy là Phó hiệu trưởng và là 

giáo viên Lớp 6. Vị Hiệu Trưởng nối tiếp là cô Cao Cẩm Vân, trước kia là Tổng Giám Thị. Vị Hiệu Trưởng 

đương nhiệm là cô Đặng Mỹ Hạnh, trước kia là Phó hiệu trưởng Nội vụ. Trong thập niên này Trường Việt Ngữ 

Saddleback tiến bước trên một đà phát triển mạnh mẽ và hợp tác rất đắc lực với BĐD. 

 

     Có những niên khóa số học sinh lên đến 156 em, trung bình có khoảng 125 - 145 em từ các cấp Lớp Mẫu 

Giáo đến Lớp 6, cộng thêm Lớp Đàm thoại. Trong lớp này thầy cô đứng lớp không còn theo chương trình trong 

sách giáo khóa, nhưng tập cho các em làm luận văn và đàm thoại. Thỉnh thoảng các thầy cô trong lớp dẫn các 

em đến những nhà hàng trong vùng và khuyến khích các em trò chuyện với các tiếp viên nhà hàng và gọi thức 

ăn bằng tiếng Việt để thực tập. 

 

     Ban Giảng Huấn rất hùng hậu, có những thầy cô mới mang đến một luồng sinh khí tươi mát, cộng vào đó có 

những thầy cô đã từng cộng tác lâu năm đem lại những kinh nghiệm giảng dạy quý báu. Trung bình có khoảng 

20 - 25 thầy cô và 5 em phụ giáo. Ngoài ra, các thầy cô dành nhiều thời giờ và công sức để chuẩn bị cho các em 

đi Thi Viết Văn, Thi Chính Tả và Đố Vui Để Học được phát hình trên đài truyền hình do BĐD tổ chức. Trong 

những buổi thi các thầy cô đã cộng tác với BĐD trong những vai trò MC, giám khảo và phụ trách phòng thi. 

 

     Thập niên 2007 - 2017 mang lại nhiều kết quả mỹ mãn cho trường với sự cố gắng, đóng góp tài năng và tinh 

thần thi đua của các học sinh và các thầy cô. Thí dụ: 

 

 - Năm 2010:  

+Đội của trường đoạt Giải 4 của kỳ thi Bé Vui Bé Học. 

+Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ và Giải Nhất về thi sáng tác văn thơ trong 

KHL do BĐD tổ chức vào mùa Hè mỗi năm. 

 

 - Năm 2011:  

+Cô Trần Ngọc Kim Quyên đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ, cô Nguyễn Vỹ Diên Linh đoạt Giải Nhì về 

thi sáng tác văn thơ trong KHL. 

 

 - Đặc biệt năm 2012 - mang lại một niềm hãnh diện lớn cho Trường Việt Ngữ Saddleback:  

+Cô Trần Ngọc Kim Quyên đoạt Giải Nhất và cô Diên Linh đoạt Giải Nhì về thi sáng tác văn thơ trong KHL.  

+Cô Phạm Kim Nga đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ và cô Cao Cẩm Vân đoạt Giải Hoa Hậu Duyên Dáng 

Việt Ngữ.  

 

     Cũng cần nên biết Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam Cali (BĐD các TTVN Nam Cali) là 

một tổ chức văn hóa và giáo dục bất vụ lợi liên kết và đại diện cho các thành viên là những trường và trung tâm 

Việt ngữ ở miền Calfornia (có hơn 90 trường và trung tâm). 

 

 - Năm 2013: 

+ Em Nguyễn Viết Lễ Đoạt Giải 4 Thi Viết Chính Tả, Cấp II. 

+Cô Trần Phương đoạt Giải Á Hậu II Cô Giáo Việt Ngữ. 
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+Đoạt Giải 3 trong chương trình Nhạc Hội Tiếng Việt Mến Yêu, Kỳ 6, với màn Hợp ca bài “Niềm Đau Của 

Đất” do cô Diên Linh sáng tác và phần trình diễn của thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. 

+Em Nguyễn Viết Lễ, “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng. 

 

            - Năm 2014: 

+Cô Ngô Thúy Vân vào Top 5 Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ. 

+Em Trần David là “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng. 

  

- Năm 2015: 

+Cô Cao Cẩm Vân đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ. 

+Em Nguyễn Cynthia, “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng. 

  

- Năm 2016: 

+Cô Nguyễn Lan Chi đoạt Giải Á Hậu I Cô Giáo Việt Ngữ. 

+Em Nguyễn Viết Lộc, “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng.  

 

- Hằng năm em Học Sinh Xuất Sắc Toàn Trường nhận giải thưởng bằng khen từ Hội Cựu Nữ Học Sinh 

Trưng Vương nhân dịp lễ Giỗ Hai Bà Trưng. 

 - Hằng năm những thí sinh khác của trường nhận giải thưởng của Giải Khuyến Học/Viet Olympiad. 

 

     Ngoài những thành quả tốt đẹp về mặt học tập và thi đua trường lại may mắn được sử dụng những phòng ốc 

mới và khang trang vì giáo xứ Saint Nicholas hoàn toàn sửa đổi, tân trang và xây lại hội trường lớn, hội trường 

chánh thức được mang tên là Parish Center – Msgr. Otto Sporrer Hall để vinh danh Đức Ông Otto Sporrer là 

cha chánh xứ đầu tiên (1965 - 1987) của giáo xứ Saint Nicholas. Cũng nên biết thêm là vị chủ chăn khả ái này 

rất mến người Việt Nam và đã dành mọi sự dễ dàng cho những gia đình giáo dân tiên khởi thành lập cộng đoàn 

Việt Nam tại giáo xứ. Ngài là vị linh mục cùng với một số giáo dân Mỹ trong giáo xứ đã xúc tiến chương trình 

bảo lãnh và giúp đỡ những gia đình người Việt đầu tiên đến định cư tại đây. Nay các em lại có thêm những 

phòng học mới với một số bàn ghế mới tạo nên một môi trường thoải mái và thuận tiện cho việc giảng dạy và 

học tập. 

 

     Vào mùa Hè 2008 một dự án công phu đã được hình thành và thực hiện. Với sự chấp thuận của Trường Việt 

Ngữ Thánh Tôma, tiểu bang Texas, các thầy cô đã dành nhiều thời giờ và công sức để biên soạn lại bộ sách giáo 

khóa “Tiếng Nước Tôi” cho thích nghi với trình độ học vấn của các học sinh trong trường. Bộ sách giáo khoa 

này rất giá trị vì có những hình ảnh phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam. Ngoài ra, sách còn có những 

phần để các em tự sửa lỗi chánh tả và đánh các dấu (sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng) vào trong câu văn. Giống như 

bộ sách giáo khoa trong thập niên trước, bộ sách giáo khoa “Tiếng Nước Tôi” cũng bằng dạng PDF nên không 

những các thầy cô dành nhiều thời giờ và công sức để thực hiện mà cần phải có đầu óc sáng tạo, kiến thức kỹ 

thuật để đánh máy lại toàn bộ, cho hình ảnh vào và cắt xén nội dung cho vừa với thời lượng của niên khóa. Quả 

thật là đáng ghi nhớ! 

 

     Vài năm sau trường đã dùng một bộ sách giáo khoa mới, “Tiếng Việt Thực Hành” của thầy Trần Văn Minh 

có thêm các phần đề cập đến màu sắc, ngày tháng, và những câu ca dao tục ngữ rất thực tế để cho các em học 

hỏi. Trường Việt Ngữ Saddleback xin kính gởi lời chân thành cám ơn đến thầy Trần Văn Minh. 

 

     Thập niên này cũng được đánh dấu bằng một mối liên hệ chặt chẽ giữa Trường Việt Ngữ Saddleback và 

BĐD với sự tham gia tích cực của các thầy cô và các học sinh trong những sinh hoạt mà BĐD tổ chức, đã mang 

lại nhiều kết quả tốt đẹp tạo nên những niềm vui và hãnh diện cho trường như giúp:  

- Trong chương trình các em thi Chính Tả và Tập Làm Văn. 

- Tiệc Xuân thầy cô giáo Việt ngữ, dịp họp mặt trung bình từ 550 đến 600 quan khách và thầy cô Nam 

Cali về tham dự. 

- Chương trình thi đua và trình diễn văn nghệ "Tiếng Việt Mến Yêu" tại đài truyền hình SBTN. 
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- Khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm cho thầy cô giáo, phụ huynh và các em thanh niên vào dịp 

Hè, quy tụ các khoá viên không những ở Cali, các tiểu bang của Hoa Kỳ mà ngay cả nhưng vị ở các nước ngoài 

Hoa Kỳ cũng về tham dự. 

- Chương trình Tết Trung Thu cho Người Chậm Phát Triển.  

 

     Đặc biệt thầy Phạm Quốc Định, vị Hiệu Trưởng đầu của thập niên, đã được sự tín nhiệm của BĐD, nhiệt 

tình và bền bỉ hợp tác trong những vai trò sau đây: Trưởng Khối Website (2009 - 2011), Tổng thư ký (2012 - 

2015), Trưởng Ban Tổ Chức Tết Trung Thu (2012 và 2013) và 1 trong 13 thành viên của Hội Đồng Quản Trị 

(2008 - Hiện nay). Quả thật thập niên 2007 - 2017 có thể được xem là giai đoạn phát triển mạnh của trường. 

 

IV) Lời tri ân và chào tạm biệt 
 

 Vạn sự khởi đầu nan… 30 năm về trước số thầy cô và học sinh rất khiêm nhường và phòng ốc không 

được thoải mái như ngày hôm nay. Nhưng với một quyết tâm để bảo tồn và truyền đạt tiếng Việt mến yêu đến 

cho các em sinh trưởng nơi hải ngoại những bậc đàn anh đã không ngần ngại hy sinh thời giờ, công sức và tài 

năng để tạo dựng Trường Việt Ngữ Saddleback. Và từ đó ngọn đuốc “Tiếng Việt còn, người Việt còn, nước Việt 

còn” vẫn cháy sáng, được truyền nối cho nhau và các thầy cô của thế hệ sau đã hãnh diện nhận lấy trách nhiệm, 

tiếp tục công trình của những bậc đàn anh để duy trì và phát triển Trường Việt Ngữ Saddleback. 

 

     Quả thật một con chim én không làm nên mùa Xuân… Nhưng với sự cộng tác của các tầng lớp mới luân 

phiên bồi đắp Ban Điều Hành và Ban Giảng Huấn, mỗi người một tay, cùng nhau đóng góp tài năng để xây 

dựng thì chắc chắn “nhiều con chim én” này sẽ tạo một mùa Xuân huy hoàng và tươi sáng cho trường và cho 

các học sinh. 30 năm là một đoạn đường khá dài trong một cuộc hành trình nhưng được ví như là những viên 

gạch đá hoa quý báu dọn đường cho công trình giữ gìn tiếng Việt mến yêu cho thế hệ mai sau, là một công trình 

đòi hỏi sự kiên trì lâu dài hướng tới sự kiện toàn trong tương lai. 

 

     Xin hãy nhớ câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”… Tất cả các thầy cô trong trường đều có một đời sống 

gia đình như tất cả mọi người, đều phải vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, đều phải đấu 

tranh để lo cho gia đình được ấm no, hạnh phúc, không túng thiếu. Nhưng cứ mỗi chiều Chúa Nhật trong niên 

khoá, dù mưa hay nắng, các thầy cô vẫn vui tươi và hăng hái đến lớp để giảng dạy cho các em, không những về 

chánh tả, làm văn, mà còn về những phong tục tập quán thông thường của người Việt không ngoài mục đích 

hướng dẫn các mầm non trong Cộng Đoàn trau dồi tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của mình. Tinh thần thiện nguyện 

và lòng hy sinh vì các em, cho các em và lòng yêu mến tiếng Việt của các thầy cô thật là đáng khen ngợi. Xin 

cùng nhau nói lên và gởi đến tất cả các thầy cô và các phụ giáo Trường Việt Ngữ Saddleback một lời CÁM ƠN 

thật chân thành và sâu xa để bày tỏ lòng quý mến và biết ơn. Xin cho một tràng pháo tay thật to và dòn để gởi 

đến các ân nhân đã và đang yểm trợ trường, các phụ huynh đã không ngại đưa đón con em mình đến các lớp 

Việt ngữ, hợp tác với trường, và cho sự cố gắng của các em học sinh. 

 

     Trước khi chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong ngày lễ kỷ niệm của những năm kế tiếp, xin mến chúc Trường 

Việt Ngữ Saddleback gặt hái được nhiều thành công trên con đường bảo tồn và truyền đạt tiếng Việt mến yêu 

đến thế hệ trẻ trong Cộng Đoàn ngõ hầu các em không quên nguồn gốc của mình là dòng dõi “Con rồng cháu 

tiên” và tiếng Việt cùng văn hóa Việt Nam sẽ luôn mãi trường tồn nơi hải ngoại. 

 

Nhất niên thụ cốc, thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân 

(một năm trồng lúa, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người) 
(1)

 

 

********** 

__________________________________________________________________________________________ 

(1) Thành ngữ do dân gian khai quát và phổ biến từ thiên “Quyền Tu”, trong bộ sách “Quản Tử”, trong thời Xuân Thu (722 - 481 

TCN)  trong lịch sử Trung Quốc thời xưa, phỏng theo bài nghiên cứu và dịch thuật của ông Huỳnh Chương Hưng (giảng viên 

Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Văn Ngữ, môn Hán-Nôm), Quy Nhơn, ngày 07/07/2013. 
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SỰ ĐÓNG GÓP CỦA TRƯỜNG VIỆT NGỮ 
 

Nguyễn Đức Tuyên 

 

     Không biết do cơ duyên nào mà nay ngồi nghĩ lại, tôi đã vào nghề dạy học ở Việt Nam khoảng 16 năm. Sang 

Hoa Kỳ, sau khi học lại tại San Diego State University, ra trường năm 1978 rồi tiếp tục dạy học cũng khoảng 16 

năm nữa. Tấm bảng và cục phấn theo sát cả đời tôi cho nên việc gắn bó với tuổi trẻ, với giáo dục trở thành sứ 

mạng rất thiêng liêng trong suốt đời tôi. 

 

     Trường học và chương trình giảng dậy ở Hoa Kỳ so với ở Việt Nam trước năm 1975, có nhiều điều khác 

nhau nhưng tấm lòng của người thầy, theo nhận xét của tôi, đều một lòng chung lo cho tuổi trẻ và cùng hướng 

về nhân bản, khoa học, tiến bộ và khai phóng. 

 

     Đối với các thầy cô tham gia chương trình giảng dậy Việt ngữ mỗi tuần cho các em Việt Nam, thật là một sự 

hy sinh ưu việt, đáng nể phục. Các thầy cô đã tự nguyện bỏ thì giờ vàng ngọc tham gia việc giảng dậy hậu duy 

trì tiếng Việt, tâm hồn Việt và văn hóa Việt nơi các em. Một giờ giảng dậy cô đọng lại mong ước thâu đạt gấp 

hai giờ, thật vất vả. 

 

     Trước khi vào nghề các thầy cô đã hy sinh thời giờ tham gia một chương trình Sư Phạm theo tôi được biết là 

khá cam go qua các đề tài: Sứ mệnh của thầy cô giáo trong việc giảng dậy Việt Ngữ, Tâm hồn nhà giáo, Âm 

pháp, Từ pháp, Cú pháp tiếng Việt, Phương pháp đánh vần, Cách hướng dẫn các môn học, Chuẩn bị và điều 

hành lớp học v. v... Quý thầy cô đã phải nghiên cứu thêm Chương trình giáo khoa và Tài liệu giáo khoa, Các 

sinh hoạt ca, Trò chơi sinh hoạt v. v... Tất cả những kiến thức đó cộng với tấm lòng tự nguyện, yêu trẻ đã giúp 

cho trường Việt ngữ thâu đạt nhiều kết quả trong 30 năm qua. Tôi chỉ nêu vài dòng Sư phạm trên mà quý thầy 

cô phải trải qua trong mấy ngày Tu Nghiệp Sư Phạm, nhưng nó là sự cô đọng của một chương trình nhiều tháng 

mà những giáo chức trong ngành phải trải qua. Những năm tháng giữ vai trò quản trị học đường hay đứng lớp 

của quý thầy cô là những hy sinh lớn lao. Ở học đường Hoa Kỳ, có những thầy cô coi việc giáo dục như một 

nghề sinh sống thì ở quý thầy cô, nó là một sự tự nguyện thuần túy. 

 

     Đối với học sinh, tôi không có dịp thăm lớp học, nhưng qua những lần làm giám khảo kỳ thi Đố Vui Để Học, 

qua ruyền hình và đọc các bài viết của các em học sinh trong Tin Yêu mấy năm, tôi thực sự ghi nhận thành quả 

mà các em đã đạt được qua những năm theo học chương trình Việt ngữ trong Cộng Đoàn. Chúng ta đang sống 

nơi quê người, việc duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam mà quý thầy cô đã đóng góp phải kể là một kỳ công, 

một điểm son đáng ghi nhớ. Mỗi lần nghe các em trả lời một câu hỏi trong chương trình Đố Vui Để Học hay 

đọc những đoạn văn tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng một tâm tình, một thao thức đơn sơ của các em học sinh, 

tôi thật cảm động, vì những điều đó đánh động trong tôi cái sứ mạng “trồng người” trong những năm tháng 

đứng trên bục giảng. Sự kiện một thanh thiếu niên Việt biết đọc và nói tiếng Việt ngày nay là một niềm hãnh 

diện cho cá nhân và cho cộng đồng. 

 

     Qua việc giảng dạy và phát triển tiếng Việt đến việc hiểu biết và duy trì văn hóa Việt Nam là một bước tiến 

rất đáng trân trọng tại Hoa Kỳ ngày nay. Đặc điểm của nền giáo dục Hoa Kỳ là tôn trọng và đánh giá cao đa văn 

hóa. Giáo dục đa văn hóa chấp nhận phương cách mà con người truyền đạt và quan hệ với những người khác, 

nhìn nhận sự khác biệt của học sinh và phát triển khả năng, giá trị và thái độ của mỗi em tuỳ theo nếp sống văn 

hóa riêng biệt và suy nghĩ riêng của mỗi em. Trong giáo dục đa văn hóa người ta không đánh giá cao thấp của 

một nền văn hóa mà là nhìn nhận sự khác biệt. Cái nhìn về đa văn hóa giúp ta biết tự trọng mà không mặc cảm. 

Nền văn hóa ở đây được coi như một chiếc cầu vồng muôn sắc mà mỗi nền văn hóa hiện diện trên đất Mỹ góp  



phần vào, làm cho nền văn hóa thêm đa dạng mà sự góp phần của Việt Nam kể từ 1975 đến nay rất phong phú 

về nhiều mặt, trong đó có sự đóng góp của các trương Việt ngữ. 

 

     Giáo dục là đào tạo con người về kiến thức và nhân cách nhưng nếu muốn đào sâu nhân cách Việt Nam thì 

chỉ có gia đình, cộng đồng Việt và trường Việt ngữ mới có cơ hội góp phần. Nói như vậy, trách nhiệm của thầy 

cô mang một tầm vóc quan trọng. Trông quả biết cây, sau 30 năm, những mầm non Việt ngữ ngày nào, nay đã 

trưởng thành, góp bàn tay lớn không những trong các Cộng Đoàn Công Giáo mà trải khắp các cộng đồng Việt 

Nam.  

 

     Người Việt Nam thật sự hãnh diện về sự đông đảo của các chuyên viên trong mọi ngành đang sánh vai với 

các sắc tộc khác mà điểm son còn nằm trong việc người trẻ Việt đã gánh vác những vai trò chính trị, văn hóa và 

truyền thông mà việc nói và viết  tiếng Việt lưu loát của họ còn là một chứng tích hùng hồn của việc duy trì Việt 

ngữ trên nước Mỹ. Một mặt khác là sự hiện diện của hàng trăm tạp chí và nhật báo tiếng Việt, với hàng trăm 

đầu sách được ấn hành, chỉ kể một nhà phát hành Tiếng Quê Hương với biết bao nhiêu đài phát thanh và truyền 

hình Việt ngữ. Bộ mặt phong phú của tiếng Việt trên đất Mỹ hẳn nhiên có sự đóng góp của các Trường Việt 

Ngữ. 

 

     Sau hết, gìn giữ và duy trì bản sắc dân tộc Việt còn là một trách nhiệm quan trọng của thầy cô và phụ huynh, 

tránh sự xâm nhập của Cộng Sản đang cố gắng đem nền văn hóa vô thần, vô đạo đức vào cộng đồng Việt Nam 

tại hải ngoại. 

 

     Riêng trong cộng đồng Công Giáo, sự phối hợp giữa Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể với lớp Giáo lý và Trường 

Việt Ngữ tạo thành thế chân vạc giúp cho các cộng đoàn thăng tiến qua các bạn trẻ nay đã trở nên người trưởng 

thành tham gia vào nhóm lãnh đạo kế thừa lớp cao niên, hân hoan và tin tưởng trao tay cho lớp hậu duệ là lớp 

thiếu nhi 30 năm trước. 

 

     Một đóng góp to lớn khác của người Việt Nam cho xã hội Hoa Kỳ không phải chỉ những chuyên viên mà 

bóng dáng các nữ tu và linh mục Việt Nam hiện diện nơi các giáo xứ Mỹ ngày nay đã là một đáp trả, một góp 

công sức trong việc tái Phúc Âm hóa cộng đoàn kỳ cựu này hầu như đang thiếu thợ gặt cho những mùa thu 

hoạch tương lai của Giáo Hội Hoa Kỳ nói riêng và xã hội Tây phương, nói chung. 

Tạ ơn Chúa về sự quan phòng của Ngài. 

 

 

THE CONTRIBUTION OF THE VIETNAMESE 

LANGUAGE SCHOOLS 
 

Nguyễn Đức Tuyên, M.A. 

 

    Sitting here thinking back, I do not know what twist of fate led me to the teaching career for sixteen years in 

Vietnam. Coming to the United States, going back to school at San Diego State University, graduating in 1978, 

and teaching for about another 16 years, the blackboard and the piece of chalk have followed me for the most 

part of my life. Therefore, my commitment to the youth and education have become my most sacred mission in 

life. 

 

    The school curriculums in the United States are very different from the ones in Vietnam prior to 1975. But a 

teacher’s heart, based on my observation, has always been aimed at the youth, and directed towards promoting 

human, scientific, progressive and liberal causes. 

    For the teachers who participate in the weekly Vietnamese language teaching programs, it’s an impressive 

and admirable sacrifice. These teachers have voluntarily given up their precious time to participate in the 

Trang 26 www.tvnsaddleback.org



instructional sessions dedicated to maintaining the Vietnamese language, soul, and culture in the young 

students. A condensed instructional hour with a desire to achieve a double result: what a hardship! 

 

    To my knowledge, before entering their profession, these teachers have to sacrifice their time to go through a 

challenging pedagogical program covering various topics, such as, teaching the pronunciation, syntax, and 

spelling method of the Vietnamese language, also course instructional methods, preparation, and classroom 

management. The teachers are required to conduct additional researches on curriculum, textbooks, recreational 

games, activities, etc… These knowledgeable, voluntary, and child-loving souls have helped the Vietnamese 

language schools acquire remarkable achievements within the past thirty years. 

 

    I just mentioned a few lines above regarding the several pedagogical training days the teachers have to 

undergo. In reality, it only represents a brevity of a multi-month program that the teachers in the profession are 

required to go through. 

 

    The years fulfilling the role of school administrators or classroom teachers represent great sacrifices. In the 

regular schools there are teachers who consider the education profession as a way to earn a living, but for the 

Vietnamese language teachers it is purely a voluntary job. 

 

    Although I have not had a chance to visit the classrooms, but have been assigned on the Judges Panel for the 

Đố Vui Để Học (Fun Quizzes to Learn) contests, through watching TV and reading the students’ essays in Tin 

Yêu magazines for several years I truly acknowledge the students’ achievements resulting from their attendance 

in the Vietnamese language schools in the congregations. We are living in a different country, yet the teachers’ 

contribution in maintaining the Vietnamese language and culture is a remarkable and greatly appreciated 

accomplishment. Every time I listen to the students’ answers to a question in the Đố Vui Để Học (Fun Quizzes 

to Learn) contests, or read their short, but hearty, anxious passages I was truly moved because these things 

would remind me of the “Growing People” mission throughout my teaching career. The mere fact that a 

Vietnamese teenager in America can read and speak Vietnamese today is in itself a personal and community 

pride. 

 

    The teaching and development of the Vietnamese language as well as the understanding and nurturing of the 

Vietnamese culture are very admirable steps in the United States today.  The unique characteristics of the 

American education system are the respect and high appreciation for multiculturalism. The multicultural 

education accepts the way that people communicate and relate to each other, acknowledges the students’ 

differences, their developing abilities, values, attitudes, which are the products of individual cultural 

background and thinking. In the multicultural education people do not evaluate the highs and lows of the 

different cultures, but rather acknowledge their differences. A multicultural vision helps us attain self-respect 

without feeling inferior. 

 

    The culture here is seen as a colorful rainbow in which each culture existing in the United States contributes 

and makes the American culture more diverse, and the additional contribution of the Vietnamese culture since 

1975 is quite rich in many aspects, including the contribution of the Vietnamese language schools. 

 

    Education is training people in the knowledge and character. But building Vietnamese character requires 

family, Vietnamese community, in which the Vietnamese language schools have a chance to contribute. Saying 

so means the responsibility of the teachers is of a critical importance. Good trees bear good fruits. After thirty 

years, the Vietnamese kids of the past, now have matured and are contributing greatly not only to the Catholic 

community, but also in the growing Vietnamese communities in general. 

 

    The Vietnamese are really proud of the professionals working in many industries who interact with other 

ethnic groups, especially the Vietnamese youth who has been taking on the different roles in politics, culture 

and media, and their written and oral fluency in Vietnamese is a further eloquent proof of the importance of 

maintaining the Vietnamese language in America. 
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    Another aspect is the presence of hundreds of Vietnamese magazines and newspapers, with hundreds of 

books published notably the Tiếng Quê Hương publisher, and countless Vietnamese radio and TV Broadcasters. 

The Vietnamese language schools certainly are the factor that contributes to the growing popularity of the 

Vietnamese language in America. 

 

    Finally preserving and maintaining the Vietnamese national identity is also an important responsibility for the 

teachers and parents to prevent the infiltration of the communists who are trying to bring the culture of atheism, 

immorality into overseas Vietnamese communities. 

 

    Particularly in the Catholic community, the coordination among the Eucharistic Youth Movement, the 

catechism classes and the Vietnamese language schools forms a triad which helps advance the congregations 

that includes the youth who has matured and is now participating in the leadership teams that used to belong to 

the elderly - the kids of 30 years ago - but they are now joyfully and confidently handed over their leadership 

roles to the next generation. 

     

Another major contribution of the Vietnamese people to the American society is, not only the 

professionals, but also the presence of the Vietnamese nuns and priests in today’s American parishes 

representing a response, a contribution to the effort of re-evangelization in this community of faith, which 

seems lacking the laborers for future harvests in the American Catholic Church in particular, and the Church in 

the Western society in general.  

 

Thanks God for His providence.  
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Công ty Sản Xuất Thực Phẩm Quốc Việt 

Một thay đổi mới, thích hợp với mọi giới, mọi nơi 

 

Được thành lập cách nay hơn 15 năm. Công ty Quốc Việt Foods® là một trong những công ty hàng đầu trong 

lãnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm tại hải ngoại, với những sản phẩm đặc trưng của người Việt Nam. Từ 

thuở ban đầu, với một vài sản phẩm, ngày nay Quốc Việt Foods® đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm, trong đó sản 

phẩm chủ yếu của công ty là các loại nước cốt thực phẩm cô đặc với những thương hiệu CỐT, một sản phẩm 

thật hữu ích và tiện lợi cho việc nội trợ vì không mất nhiều thời giờ cho việc nấu nướng. Ra chợ, chỉ cần mua về 

hộp nước cốt cô đặc mình muốn, đọc và làm theo chỉ dẫn có ghi trên đó, thì chỉ vài phút là cả gia đình sẽ được 

thưởng thức một món ăn ngon, tinh khiết mà không phải chờ đợi. Các sản phẩm đó là: 

 Cốt Bò Kho
TM 

Brand 

 Cốt Lẩu Thái Lan® Brand 

 Cốt Bún Riêu® Brand 

 Cốt Phở Bò® Brand 

 Cốt Phở Gà® Brand 

 Cốt Hủ Tiếu® Brand 

 Cốt Bún Bò Huế® Brand 

 Cốt Súp Hoành Thánh® Brand   

 Cốt Súp Heo® Brand 

 Cốt Súp Gà® Brand 

 Cốt Súp Bò® Brand 

Các loại nước cốt cô đặc này được sản xuất chính của các loại xương như xương bò, xương gà, xương 

heo… cho nên rất thơm ngon bổ dưỡng; với phẩm chất hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, theo đúng quy trình sản 

xuất của Hoa Kỳ, FDA. 

Nắm bắt được nhu cầu của nhiều người muốn ăn chay, đội ngũ khoa học thực phẩm, chuyên viên của công 

ty đã dày công nghiên cứu và cho ra sản phẩm nước cốt chay cô đặc thuần khiết: 

 Cốt Súp Chay ® Brand 

 Cốt Phở Chay ® Brand 

 Cốt Bún Bò Huế ® Brand Chay 

 Cốt Hủ Tiếu ® Brand Chay  

 Cốt Canh Chua ® Brand 

 Cốt Súp Cà Ri ® Brand 

Tất cả các sản phẩm chay này được chế biến từ những nguyên liệu rau quả thiên nhiên, không dùng những 

hóa chất độc hại để bảo trì, cho nên rất an toàn cho sức khỏe. Thêm vào đó 6 loại nước cốt súp chay cô đặc 

Quốc Việt đã được HIỆP HỘI ĂN CHAY TOÀN QUỐC HOA KỲ (VEGAN CERTIFIED) chứng nhận và cho 

phép đặt nhãn hiệu VEGAN hình trái tim, bên cạnh thương hiệu Quốc Việt.   

Không dừng lại ở đó, công ty Cafvina Coffee & Tea, chi nhánh của Quốc Việt Foods®, còn sản xuất các sản 

phẩm cho thức uống như: cà phê hạt hảo hạng Arabica thơm ngon; cà phê pha sẵn trong chai với thương hiệu 

CaféSua® Brand; bột xay cà phê latté; trà trồng thiên nhiên, organic certified; Cốt Sinh Tố ® Brand; Cốt Chanh 

Dây ® Brand và Cốt Trái Cây ® Brand vùng nhiệt đới… Điều đáng nói ở đây là, tất cả các sản phẩm này đều 

tiện dụng với phẩm chất cao. 
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Sản phẩm chế biến của công ty Quốc Việt được sản xuất tại Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn của US FDA và Health 

Department. Các nhãn hiệu của công ty thực phẩm Quốc Việt đã cầu chứng với Cơ Quan Bảo Vệ Bằng Sáng 

Chế và Thương Hiệu của liên bang Hoa Kỳ USPTO (United States Patent and Trademark Office). 

Đáng nói hơn nữa, công ty thực phẩm Quốc Việt còn sản xuất những mặt hàng phẩm chất thượng hạng được 

gọi là thực phẩm ORGANIC, tức là sản phẩm được nuôi trồng thuần tự nhiên. Thực phẩm nuôi trồng thuần tự 

nhiên này được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sau khi kiểm chứng định kỳ đã cho phép đặt dấu hiệu USDA 

ORGANIC trên nhãn hiệu của sản phẩm. 

Anh Tuấn Nguyễn, người sáng lập ra công ty Quốc Việt, tốt nghiệp cao học ngành khoa học thực phẩm tại 

Hoa Kỳ và với nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực thực phẩm tại Hoa Kỳ đã chia sẻ: “Tôi mong muốn rằng 

sản phẩm của chúng tôi không chỉ thu gọn ở cộng đồng Việt Nam mà còn được quảng bá và chấp nhận ở các 

cộng đồng khác như Mỹ, Mễ và các sắc dân khác. Thực phẩm Việt Nam cũng có vị trí riêng biệt, không lẫn lộn 

với thực phẩm của các nước Á Châu khác, mùi vị thơm ngon, tinh khiết, nên được đón nhận mạnh mẽ của 

người “ngoại quốc.” Anh Tuấn còn nhấn mạnh: “Chúng ta sống tại hải ngoại, chúng ta được thưởng thức những 

thức ăn phong phú của cả thế giới, chúng ta cũng rất hãnh diện đã và đang đóng góp những món ăn Việt Nam 

có giá trị độc đáo không kém, vào cộng đồng thế giới... và hiển nhiên là đang được mọi nơi hoan hỉ đón nhận, 

như món Phở chẳng hạn…”  

Và đúng như mong muốn, hiện nay sản phẩm của công ty Quốc Việt đã có mặt trong hầu hết các nhà hàng, 

các chợ trên toàn nước Mỹ, Âu Châu, Á Châu, bên cạnh hệ thống bán sỉ Cash & Carry, Costco và hệ thống 

phân phối “Food Service” Sysco nữa. 

Người Việt ta có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống nước  nhớ nguồn.” Công ty Quốc Việt hiểu rằng sự 

thành công của công ty ngày hôm nay có phần đóng góp rất lớn từ cộng đồng Người Việt ở Cali và trên toàn thế 

giới, nên được phục vụ đồng hương là niềm hạnh phúc, niềm tự hào và là mục đích phát triển của công ty. Thực 

tế thấy rõ là trong những năm vừa qua, bất cứ hội đoàn nào, tổ chức nào, cộng đồng nào cần, thì Quốc Việt luôn 

luôn có mặt và phục vụ hết mình, tôn chỉ của công ty là không phân biệt tôn giáo, sắc tộc v.v... Sản phẩm luôn 

đạt được tính chất thuần tuý của mỗi món, đơn giản trong cách nấu nướng, thích hợp ở mọi nơi, cho mọi giới. 

Công ty sẵn sàng trợ giúp những bữa ăn cho các em sinh viên, hướng đạo, hội chợ y tế cộng đồng, những bữa 

ăn cho người vô gia cư mà không tính toán đến lợi nhuận. Một điều đáng trân trọng đó là, lợi nhuận từ những 

buổi hội chợ, hoặc những buổi gây quỹ cho các hội đoàn v.v... được công ty tặng lại cho đơn vị tổ chức. 

Là Người Việt, chúng ta hãy dùng sản phẩm của Người Việt, hãy đồng hành cùng công ty Quốc Việt để làm 

rạng danh dòng giống Việt khắp nơi trên thế giới. 

Mọi thắc mắc xin liên lạc: 1-866-QUOCVIET; 1-866-786-2843 hay 714-283-3663.  

Website: www.quocviet.com; email: info@quocviet.com 
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Ngày Tựu Trường 

Nguyễn Thái  

 

 
Mẹ may cho em 

Áo đầm màu tím 

Cái kẹp màu đen 

Cài lên tóc bím 

 

Ba đóng cho em 

Một đôi hài gỗ 

Con đường thân quen 

Tung tăng bước nhỏ 

 

Anh sắm cho em 

Mực xanh giấy trắng 

Cặp sách màu kem 

Và đôi mắt kiếng 

Chị làm cho em  

Đôi bông màu đỏ 

Xinh xinh đôi khoen 

Trên vành tai nhỏ 

 

Ôi những món quà 

Của anh của chị 

Của cha của mẹ 

Thật là đáng quý 

 

Ngày đầu đến lớp 

Ôi thật là vui 

Líu lo chim hót 

Tuổi thơ tuyệt vời. 
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Tăng Ngọc Khanh- Cựu Hiệu Trưởng 

 

     Nhân dịp kỷ niệm 30 

năm thành lập trường Việt 

Ngữ Cộng Đoàn Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ 

St. Nicholas, Orange 

County, California, tôi 

được Ban Điều Hành 

Trường Việt Ngữ mời 

đóng góp một vài cảm nghĩ 

về trường, nơi tôi đã phục 

vụ với chức vụ hiệu 

trưởng, niên khóa 2000 - 

2001.  Tôi được mời nhận chức vụ này trong một 

trường hợp rất đặc biệt; vì vậy tôi xin chia sẻ với quý 

vị những trải nghiệm và tâm tư của tôi đối với 

Trường Việt Ngữ vào thời điểm đó, góp thêm một 

chút gì để nhớ, để thương và để vui trong kỷ niệm 

phục vụ Trường Việt Ngữ của Cộng đoàn chúng ta 

nhe! 

 

     Năm 2000, Ban Điều Hành (BĐH) Trường Việt 

Ngữ của giáo xứ thời đó, sau thời gian phục vụ ba (3) 

năm, đã xin từ nhiệm và yêu cầu BCH Cộng Đoàn 

bầu chọn BĐH mới thay thế tiếp nối công việc này. 

Sau một thời gian Cộng Đoàn đã ra thông cáo khá lâu 

kêu gọi ứng viên tham gia bầu BĐH mới cho trường, 

nhưng không thấy có ai hưởng ứng lời mời, cha quản 

nhiệm đã tuyên bố sẽ phải đóng cửa trường Việt ngữ 

vì không có hiệu trưởng để điều hành. 

  

     Trước vấn đề khẩn cấp vì Trường Việt Ngữ sẽ bị 

đóng cửa và các em học sinh sẽ mất cơ hội tiếp tục 

học tiếng Việt, cô Đào Bùi (phu nhân của Thầy Sáu 

Châu hiện nay) đã khẩn khoản ngỏ ý yêu cầu tôi nhận 

chức hiệu trưởng để cứu vãn tình trạng này. Cô Đào 

nói một số đông các anh chị em trong Cộng Đoàn kể 

cả cha quản nhiệm cũng đã thảo luận riêng và đồng ý 

bổ nhiệm tôi làm hiệu trưởng mà không cần phải qua 

thủ tục bầu cử nếu tôi nhận lời.  

 

     Tin này đến với tôi quá bất ngờ, tôi cứ tưởng cô 

Đào đang nói chuyện đùa với tôi  làm cho tôi phải bật 

cười. Lý do vì tôi là người kém cỏi nhất trong giáo xứ 

về trình độ Việt ngữ và tôi cũng không có kinh 

nghiệm về ngành này; tôi chỉ là một giáo viên dạy 

Anh ngữ một thời gian ở Việt Nam trước năm 1975 

mà thôi. 

 

     Cô Đào nói với tôi không có ai trong giáo xứ, nam 

hoặc nữ, chịu ra nhận chức hiệu trưởng, ai cũng nói 

vì gia cảnh không có thời giờ phục vụ lúc này. Chỉ có 

chị Khanh còn có điều kiện vì chị hiện nay không 

vướng mắc việc trông nom con nhỏ ở nhà. Nếu chị 

Khanh không nhận làm hiệu trưởng thì trường phải 

đóng cửa ngưng hoạt động. Như vậy thì khổ cho hơn 

100 em học sinh sẽ không có thể tiếp tục học tiếng 

Việt nữa. Chị Đào còn hỏi tôi: “Chị Khanh có muốn 

các em học sinh Công Giáo nơi đây phải chuyển qua 

học tiếng Việt tại một trường Việt ngữ khác thuộc 

một Hội Thánh Tin Lành gần đây không? Còn về vấn 

để chị không có kinh nghiệm thì chị không cần phải 

lo lắng, vì sẽ có các thầy, cô giáo, phụ huynh học 

sinh và nhiều người chúng em sẽ phụ giúp chị.” Nghe 

đến đây tôi mủi lòng vì thương các em học sinh quá.  

 

     Tôi về nhà bàn chuyện với chồng tôi - anh Toàn 

và tôi ngỏ ý với anh rằng tôi muốn giúp trường trong 

lúc này cho đến khi có người khác thay thế. Anh 

Toàn đồng ý và hứa sẽ hỗ trợ tôi. Tôi liền thông báo 

cho cô Đào biết tôi “xin vâng.” Thế là tôi trở thành 

Trang 36 www.tvnsaddleback.org



hiệu trưởng Trường Việt Ngữ Cộng đoàn Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp, niên khóa 2000 - 2001. Cộng Đoàn 

vui mừng và ủng hộ, nhất là các thầy cô trong 

Trường Việt Ngữ! 

 

     Khi bước vào việc, tôi bắt đầu được học hỏi rất 

nhiều kinh nghiệm quý báu: Tôi hiểu được những 

công việc và trách nhiệm nặng nề của người hiệu 

trưởng và BĐH, của các thầy cô cũng như các phụ 

huynh học sinh và thiện nguyện viên. Kể cả việc các 

em học sinh đã ngoan ngoãn đến học Việt ngữ vào 

mỗi ngày Chúa Nhật mà vốn là ngày nghỉ ngơi của 

các em – đó cũng là sự cố gắng lớn lao đối với các 

em.  

 

     Tôi bắt đầu thông cảm và tri ơn mọi người đã và 

đang tham gia, góp phần vào những sinh hoạt và 

công tác thiện nguyện trong trường học. Tôi ngưỡng 

mộ tinh thần hy sinh và lòng yêu thương, kiên trì, tận 

tụy xây dựng của mỗi người đã và đang cống hiến 

cho Trường Việt Ngữ - một môi trường rèn luyện các 

em học sinh vâng lời cha mẹ, chịu khó đến học hỏi 

hầu lớn lên các em sẽ là những hậu duệ mang trọng 

trách bảo tồn di sản của dân tộc: đó là văn hóa, ngôn 

ngữ, tinh thần yêu quê hương và giống nòi, và thể 

hiện một hình ảnh tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam ở 

hải ngoại. Tôi cũng hy vọng các em trong tương lai, 

với ngôn ngữ của mẹ Việt Nam của các em, Chúa sẽ 

ban ơn và giúp các em đóng góp tích cực không chỉ 

riêng cho hai quê hương của chúng ta là Việt Nam và 

Hoa Kỳ, mà còn cho cả nhân loại nữa. Vì tôi tin rằng 

Chúa đã nhìn nhận những gì mọi người đã làm và 

Ngài thấu hiểu mọi người đang trọn lòng đóng góp 

công sức và tài năng của mình cho Trường Việt Ngữ!   

 

     Tôi xin kể cho quí vị biết thêm một câu chuyện: 

Trong quá khứ, các em trong Trường Việt Ngữ của 

cộng đoàn chúng ta chưa bao giờ đi tham dự những 

cuộc thi Việt ngữ hằng năm được Trung Tâm Trường 

Việt Ngữ tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo, Santa 

Ana. Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng, tôi được 

Trung Tâm này kêu mời cho các em học sinh dự thi 

năm đó. Tôi đã khích lệ các em tham gia, nhưng các 

em rất lo ngại vì nghĩ mình khó địch nổi với các học 

sinh ở Santa Ana; vì phần lớn các em ở đó là con em 

trong các gia đình đồng hương tỵ nạn diện HO mới 

định cư sau này; các em thường có trình độ Việt ngữ 

cao hơn. Còn các em ở cộng đoàn chúng ta thì nhiều 

em được sinh ra tại Hoa Kỳ - giỏi tiếng Anh nhưng 

kém tiếng Việt. Để giúp cho các em học sinh của 

chúng ta vượt qua cơn lo âu đó, tôi đã khuyến khích 

các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh cố gắng giúp 

các em luyện thi cho kỹ và rồi ghi danh dự thi. Để 

khuyến khích và động viên, một đặc ân cho những 

em thi rớt được đặt ra: Em nào thi rớt sẽ được Cộng 

đoàn và Trường Việt Ngữ thưởng cho “Bảng Tuyên 

Dương Anh Dũng” trước cộng đoàn dân Chúa, vì 

các em can đảm đã ra sức phấn đấu, đón nhận thử 

thách, đối diện với thất bại, chấp nhận nhịn nhục và 

can đảm khiêm tốn – đó chính là đức tính “Dũng 

Cảm!” còn lớn lao hơn sự vinh quang chiến thắng! 

Với sự hưởng ứng, tích cực giúp đỡ và rèn luyện các 

con em của các thầy cô và phụ huynh học sinh, các 

em cuối cùng mạnh dạn đi dự thi.  

 

     Ngày đi thi, các em dự thi, các cô giáo và ba, mẹ 

của các em đều hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cộng 

đoàn chúng ta tham gia sinh hoạt sôi nổi này. Và 

chính bản thân tôi cũng hồi hộp không kém. Trong 

lúc gian nan tôi không quên cất lên tiếng kêu cầu… 

và Chúa đã đoái thương! Tôi hướng dẫn các cô giáo 

và phụ huynh dẫn các em ra xếp thành một vòng tròn 

và chúng tôi đặt tay trên các em cầu nguyện xin Chúa 

Thánh Thần thêm sức cho các em và ban cho các em 

được ơn can đảm và bình tĩnh.  Kết quả của cuộc thi 

là các em của cộng đoàn chúng ta đoạt được bốn (4) 

giải thắng lớn (trophies).  

 

     Trong một Thánh lễ Chúa Nhật kế tiếp tại cộng 

đoàn nhà, các em học sinh đã đoạt được giải thắng 

cùng các em thi rớt đều được cha Vũ Thế Toàn thay 

mặt Trung Tâm Việt Ngữ đích thân đến và cùng cha 
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quản nhiệm, Phạm Quốc Tuấn, thay mặt 

giáo xứ và Trường Việt Ngữ, phát phần 

thưởng. Các em thi thắng được thưởng 

“Trophies.” Còn những em thi rớt cũng 

được tặng “Bảng Tuyên Dương Anh 

Dũng” làm phần thưởng an ủi và khích lệ 

như Trường Việt Ngữ đã hứa trước. Cả 

cộng đoàn vui mừng tán thưởng. Còn tinh 

thần các em thì lên như diều gặp gió! Sau 

khi tôi từ giã Trường Việt Ngữ, tôi nghe 

nói từ đó đến nay - trong nhiều năm - 

Trường Việt Ngữ của chúng ta vẫn tiếp tục 

đưa các em đi dự thi và các em đều đoạt 

được giải đem về cho trường và cộng đoàn. 

TẠ ƠN CHÚA! 

 

     Tôi kỳ vọng các em học sinh phải biết 

hãnh diện và biết trân quí tiếng Việt của 

mình, vì ngôn ngữ Việt Nam đã từng được 

những nhà ngôn ngữ học ngoại quốc khen 

ngợi là một ngôn ngữ nói lên xã hội Việt Nam là một 

đại gia đình qua cách xưng hô thân mật, biểu lộ tôn ti 

trật tự, liên đới trong gia đình nội, ngoại và trật tự xã 

hội cũng như tuổi tác; như: “cụ ông, cụ bà, ông, bà, 

nội, ngoại, chú, bác, cô, cậu, dì, dượng, anh, chị, em, 

con, cháu v.v.” Đối với người Việt chúng ta, ai cũng 

là người phải được tôn trọng và xưng hô như người 

trong gia đình! Và chúng ta luôn tự xưng hô hạ vai vế 

mình xuống một cách trân trọng và khiêm tốn với bất 

cứ ai mà chúng ta cho là lớn tuổi hơn mình.  

     

 Ngôn ngữ Việt Nam mang theo nhiều dấu 

tích văn hóa cải cách do ảnh hưởng thăng trầm của 

lịch sử dân tộc. Việt ngữ đã được tô điểm bằng những 

tinh hoa và ảnh hưởng của những nền văn hóa Âu, Á; 

hòa chung với ngôn ngữ Việt nguyên thủy đã tạo nên 

“Tiếng Nôm” thành Quốc Ngữ Việt Nam - một văn 

hóa cải tiến phong phú và đa dạng.   

 

     Tôi rất tiếc trong khi tôi đang hăng say trong việc 

phục vụ Trường Việt Ngữ thì tôi nhận được tin người 

bạn đời của tôi mắc phải một chứng bệnh nan y, nên 

tôi đã phải từ giã Trường Việt Ngữ một cách gấp rút 

để tôi có thể chuyên tâm săn sóc nhà tôi. Khi tôi ra đi, 

tôi không kịp nói lời giã từ và đích thân cám ơn cha 

Phạm Quốc Tuấn, chị Quế, anh/chị Thắng/Ngân, anh 

Chung, cô Đào, cô Thoa, cô Thiện, chị Dzung, quý 

thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh, các thiện 

nguyện viên, các em Thiếu Nhi Thánh Thể (đã giúp 

ngăn chia phòng học) v.v.  Mọi người đã giúp đỡ tôi 

hoàn thành nhiệm vụ của tôi với những thành quả tốt 

đẹp mà tôi cảm thấy tôi đã ra đi trong niềm an vui và 

luyến nhớ.  

 

     Tôi cảm tạ Chúa rằng trước nhiệm kỳ của tôi có 

những Ban Điều Hành và hiệu trưởng; những thầy, cô 

giáo và các thiện nguyện viên, đã xây dựng nên 

trường Việt ngữ cho cộng đoàn và đã tụ họp được số 

đông các em học sinh đến học tiếng Việt ở cộng đoàn 

mình. Quý vị đó đã để lại cho BĐH mới chúng tôi 

một trường Việt ngữ có đầy đủ những phương tiện, 

phương thức và hệ thống tổ chức chu đáo; hầu công 

việc chuyển tiếp của chúng tôi có thể tiến hành một 

cách thuận tiện, hài hòa và tốt đẹp và các em học sinh 

cũng được tiếp tục học trong bầu không khí êm đềm, 

không bị ảnh hưởng vì sự thay đổi BĐH. Tôi cũng 

cảm tạ Chúa vì kế tiếp tôi đã có rất nhiều anh, chị, em 

rất hăng say tiếp nối phục vụ Trường Việt Ngữ trong 

chiều hướng thăng tiến rất mạnh mẽ và tốt đẹp. 

 

     Tôi biết các em học sinh năm 2000 - 2001 nay đã 

lớn lên trở thành người thành niên rồi. Có em đã trở 

thành Linh mục, Soeur, nhiều các em đã tốt nghiệp 

đại học. Nhìn lại tôi thấy mình đã già rồi. Nhưng 

mầm non vẫn mọc lên không ngừng.và những kỷ 

niệm ngày đó vẫn xanh tươi! 

 

     Tôi nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria, 

Thánh Giuse và Triều Thần Thiên Quốc đoái thương, 

gìn giữ và chúc phúc cho Trường Việt Ngữ và 

Trường Giáo Lý ở cộng đoàn  

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và ở mọi nơi, tiếp tục đào 

tạo các em học sinh trong tương lai nên những người 

con tốt lành của Thiên Chúa.  
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                        Lương Tina 

 

     Thấm thoát đã gần một phần ba thế kỷ từ ngày 

Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp ra đời. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của một 

cộng đoàn bé nhỏ ở nơi hẻo lánh cách xa thủ đô 

người Việt tị nạn khoảng hơn 20 dặm, một cộng đoàn 

tuy rất ít giáo dân nhưng tình thân thì không ít. 

    Tôi còn nhớ khi chúng tôi mới dọn về đây vào năm 

1995, tôi dẫn con gái tới ghi danh học Việt ngữ và 

giáo lý, rồi hai năm sau đến cậu con trai cũng được 

ghi danh đi học như cô chị, lúc đó người Việt ở đây 

rất ít, mỗi lần gặp nhau rất quý mến và thân thương, 

nhất là được các thầy cô tận tình giúp đỡ để làm thủ 

tục giấy tờ, có nhiều thầy cô cũng chia sẻ rằng cứ mỗi 

lần thấy có thêm học sinh thì các thầy cô mừng lắm, 

mỗi lần đón các cháu đi học Việt ngữ về tôi hay hỏi 

các cháu   Hôm nay các con học được chữ gì nào cho 

mẹ xem với   Các cháu trả lời với cái giọng tập nói 

tiếng Việt  bập bẹ thật là d  thương, tôi buồn cười mà 

không dám cười sợ các cháu mắc cỡ rồi không chịu 

đi học nữa. Mới đi học con nói tiếng Việt sai tùm lum 

mà mẹ cứ khen lấy khen để, để con lên tinh thần 

không nản chí vẫn chịu khó cắp sách đến trường đều 

đặn vào mỗi cuối tuần. 

     Nhờ những năm các cháu được trau giồi tiếng Việt 

mà bây giờ tuy đã trưởng thành các cháu vẫn không 

quên tiếng Việt, về nhà là nói tiếng Việt với ba mẹ, 

ông bà, mỗi lần gọi điện thoại hoặc nhắn tin, các cháu 

cũng xen vào mấy chữ tiếng Việt, tuy là đánh vần 

không đúng nhưng khi đọc tôi cũng hiểu các cháu 

muốn nói gì, cho dù thế nào đi nữa thì các cháu cũng 

không quên tiếng Việt. 

    Nếu chúng ta không có những Trường Việt Ngữ ở 

nơi xứ sở này, nếu chúng ta không có những thầy cô, 

những thiện nguyện viên đã và đang hy sinh thời 

gian, công sức để dạy dỗ tiếng Việt cho các em, thì 

chắc tiếng Việt cũng sẽ bị mai một và con cái của 

chúng ta cũng sẽ quên rằng chúng là người Việt Nam 

và quên nguồn gốc của chúng từ đâu? 

     Tôi được biết khi thành lập Trường Việt Ngữ 30 

năm về trước, con cháu chúng ta lúc đó là thế hệ thứ 

ba được cơ hội học tiếng Việt, 30 năm sau các em đã 

trưởng thành lập gia đình có con và lại tiếp tục mang 

con cái của mình là thế hệ thứ tư đến để đi học, nhờ 

có những tấm lòng bác ái và hy sinh của các thấy cô 

từ các thế hệ nối tiếp, tôi tin chắc rằng không những 

30 năm nữa mà cả trăm năm nữa tiếng Việt của 

chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ này sẽ không bao giờ 

bị mai một. 

      in tri ân quý thầy cô Trường Việt Ngữ Cộng 

Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhất là quý thầy cô 

cũ hoặc những thầy cô đã ra đi, cũng như quý thầy cô 

đương thời, đã không quản ngại thời gian, có những 

lúc gặp khó khăn trong công việc dậy dỗ các em, 

phòng ốc không đủ, nhưng quý thầy cô vẫn quyết tâm 

không nản chí cho nên mới được ngày hôm nay. Đã 

vậy, quý thầy cô còn phải hy sinh thời giờ để đi học 

Tu Nghiệp Sư Phạm hằng năm, để trau dồi thêm kiến 

thức về dậy cho các em nữa, thật là những tấm lòng 

quảng đại. 

      in Chúa trả công bội hậu cho từng quý thầy cô, 

cũng như quý phụ huynh và gia đình, lúc nào chúng 

ta cũng nhớ và thuộc lòng câu châm ngôn  Tiếng 

Việt Còn, Nước Việt Còn.  Bởi thế, xin quý ông bà 

khuyến khích con cháu mình nên tham gia vào 

chương trình Việt ngữ, vì chúng ta tin rằng sẽ có một 

ngày các em trở về xây dựng đất nước Việt Nam 

ngày một phồn thịnh hơn và không bao giờ hổ thẹn 

chúng ta là  Con Rồng Cháu Tiên.  
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MỪNG NGÀY SINH NHẬT  

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CỘNG ĐOÀN SADDLEBACK 

 

Vũ Hoàng 

Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali.  

 

     Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các em 

học sinh Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Saddleback, 

 

    Nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường Việt 

Ngữ Cộng Đoàn Saddleback, kính mời quý vị cùng 

xem lại sự phát triển của “CÁC TRƯỜNG VIỆT 

NGỮ” tại Hoa Kỳ và trên thế giới trong 42 năm qua. 

                                   

    Gần 40 nghìn người đã hoảng hốt bỏ nước ra đi, để 

thoát khỏi tấm lưới sắt khổng lồ đang chụp xuống 

toàn thể dân tộc Việt Nam vào tháng Tư, năm 1975. 

Số người may mắn đó, khi đã đến được bến bờ tự do, 

dù còn tạm trú tại các trại tỵ nạn, hay được định cư ở 

những nước đã mở rộng vòng tay đón nhận họ, không 

bao lâu các lớp Việt Ngữ được thành lập, khởi đầu từ 

những phòng khách, hay từ ga-ra xe của các phụ 

huynh vào mỗi cuối tuần, học sinh vỏn vẹn từ 5 – 10 

đứa, con em của người Việt mới định cư trong khu 

xóm. Thầy cô gồm các phụ huynh, một vài người có 

chút ít kiến thức trong việc dạy học, cũng có người 

chưa từng dạy học bao giờ. Tài liệu giảng dạy là 

những gì còn nhớ trong đầu, khi còn dạy học ở quê 

nhà, người khác thì nhớ lại những gì mình đã được 

học lúc còn bé, cứ như thế là đã có một bộ sách giáo 

khoa sống, để truyền dạy tiếng Việt cho con em 

mình. 

 

    Người Việt được phân chia rải rác ra khắp nước 

Mỹ, nhưng nhiều nhất là ở California, cũng vì thế mà 

con số các em đi học tiếng Việt ngày càng đông 

thêm, vậy thì phòng khách, ga-ra nào chứa được vài 

chục em mỗi cuối tuần? Cũng may, người Việt chúng 

ta mới qua hầu hết là được các nhà thờ Công Giáo 

hoặc nhà thờ Tin Lành bảo trợ, mỗi nhà thờ thường 

có trường học riêng, có lớp học, bàn ghế, có bảng đen 

phấn trắng, các em được học ở dưới mái trường rộng 

rãi và thoải mái. Cũng có một vài ngôi chùa vừa được 

dựng lên, không có phòng ốc bàn ghế như các trường 

thuộc các nhà thờ, các em phải học dưới bóng cây 

trên sân cỏ hoặc trong lều thật thương lắm, nhưng 

không vì thế mà các em không đi học tiếng Việt. Từ 

đó phong trào dạy và học tiếng Việt được thành lập 

rầm rộ khắp nơi trên nước Mỹ và nhiều nước khác.    

     Hiện nay tại miền Nam California có khoảng hơn 

90 trường dạy tiếng Việt, hơn 1500 thầy cô giáo tình 

nguyện đi dạy không thù lao và có khoảng 14-15 

nghìn học sinh đi học mỗi cuối tuần Thứ Bảy, hoặc 

Chủ Nhật. Theo dự đoán thì hiện nay trên toàn nước 

Mỹ và các nước khác, số các trường có tới hơn 200. 

 Phải hãnh diện mà nói, chưa có một cộng đồng thiểu 

số nào mà có nhiều trường, nhiều thầy cô giáo và 

nhiều học sinh theo học ngôn ngữ mẹ đẻ của mình 

bằng cộng đồng Việt Nam. 

 

    30 năm là một chặng đường dài đáng kể, nhưng 

chưa phải là đã đến cùng đích, tiếng Việt cần phải 

được bảo tồn và phát huy một cách trong sáng, chúng 

ta dạy con em của chúng ta bằng những ngôn ngữ mà 

chúng ta mang theo từ trước năm 75, chúng ta chưa 

từng bao giờ nghe những tiếng xa lạ như  H  

KH U, H  HỞI, KH N TRƯ NG,  N T C, 

M T B NG, Đ NG K , CH T LƯ NG 

v.v những từ ngữ đó là do người cộng sản mang 

theo khi họ bức chiếm Miền Nam, họ thay đổi, hủy 

bỏ hết tất cả tài liệu về giáo khoa, sách vở, phim ảnh, 

báo chí, những tác ph m nghệ thuật v.v  ch  có một 

thứ duy nhất họ không thiêu hủy đó là  tài sản, của 

cải giầu có của người dân miền Nam, đều được họ thi 

nhau tuồn về miền Bắc trên các xe vận tải Motolova . 

Họ cho những thứ mà họ tiêu hủy là những thứ văn 

hoá đồi trụy, họ có biết đâu là họ đã hủy đi một kho 

tàng còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, đã được vun 

bồi trau chuốt cả hàng bao thế kỷ. Họ thay đổi cách 

ăn nói của người miền Nam bằng thứ ngôn ngữ quái 

dị, mà bây giờ chúng ta nghe được qua chính từ 

những người thân của chúng ta còn ở lại, hay qua 

chương trình đoàn tụ, hoặc từ các mẫu tin được lấy 

xuống từ Internet, các mẫu quảng cáo trên báo chí, từ 

các đài truyền hình, truyền thanh. Chúng ta không thể 

dạy con em chúng ta bằng những từ ngữ kỳ quái như 

thế được. Văn chương, từ ngữ, được phát triển, biến 

hoá theo văn minh thời đại là điều tất nhiên của mọi 

dân tộc trên thế giới, nhưng tại sao người cộng sản lại 

du nhập những thứ ngôn ngữ què quặc phản văn 

minh như vậy? Con cháu chúng ta sinh ra, lớn lên sau 

năm 75, các em đâu có biết được những từ ngữ trong 
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sáng, thanh tao mà cha ông của các cháu đã dùng 

trước đó. 

 

    Quý thầy cô có biết rằng trước năm 75, các nước 

vùng Đông Nam Á như  Đài Loan, Đại Hàn, 

Singapore, Tàu, Thái Lan, Phi Luật Tân, Lào, 

Campuchia v.v  đều gửi sinh viên qua VN theo học 

các trường đại học, nhất là về Kỹ Thuật, và Y Khoa. 

Ông Tổng Thống Lý Quang Diệu của Singapore qua 

thăm Việt Nam, cách đây hơn 50 năm đã phải thốt 

lên rằng  “Ước gì đất nước của chúng tôi được phồn 

thịnh, văn minh và tiến bộ bằng một phần của Miền 

Nam Việt Nam.” Hiện nay Singapore là một trong 

những cường quốc trên thế giới và được hầu hết các 

nước khác  kính nể. Còn dân tộc ta thì đi về đâu? 

 

     Kính thưa quý thầy cô, 

    30 năm là một chặng đường dài, các thầy cô đã bỏ 

biết bao công sức, tâm huyết, tiền bạc và thì giờ, để 

cho đàn con không quên tiếng Việt. Nhưng công việc 

bảo tồn và phát huy tiếng Việt cho con em chúng ta 

còn phải được tiếp nối từ thế hệ này tới thế hệ kế tiếp, 

xin thầy cô cố gắng, quên mệt mỏi, chớ ngã lòng, 

đừng để ngọn lửa văn hoá Việt bị tàn rụi theo thời  

gian, quý thầy cô là nguồn sữa ngầm, nuôi dưỡng đàn  

con được khôn lớn, quý thầy cô là những que diêm, 

là những cục than hồng soi đường cho các em đi, làm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ấm lòng người cùng chí hướng, còn chúng tôi ch  là 

đống tro trấu, ấp ủ cho những cục than ấy luôn ửng 

đỏ để không bao giờ tàn. 

 

     Chúng tôi cũng không quên cám ơn quý thầy cô 

giáo trường Việt Ngữ Saddleback, ngoài việc hiến 

dâng thời giờ mỗi cuối tuần đi dạy học, quý thầy cô 

còn cộng tác với chúng tôi trong các khoá Huấn 

Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm vào mỗi kỳ hè, cũng 

như góp công và quà tặng giúp chúng tôi trong việc 

tổ chức Trung Thu cho gần 500 Người Chậm Phát 

Triển hàng năm tại Orange County, những việc làm 

âm thầm đó là phần thưởng Chúa ban, và cũng là 

chiếc gối Memory foam cho chúng ta khi  bóng đã 

xế tà! 

 

    Cám ơn quý thầy cô, phụ huynh và các em, chúng 

ta đã và đang đi bên cạnh nhau, dìu dắt, nâng đỡ nhau 

trong suốt 30 năm qua, chúng tôi ước mong được 

cùng đi với trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Saddleback 

thêm nhiều chục năm nữa.  

 

    Chúng tôi kính chúc quý thầy cô, phụ huynh và các 

em học sinh một năm mới nhiều sức khỏe, an bình và 

hạnh phúc, luôn được ấp ủ chở che trong Thánh Tâm 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 
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Sư P   m 92 
Lê Trọng Đức – Cựu Hiệu Trưởng 
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TAÛN MAÏN VEÀ TIEÁNG VIEÄT CUÛA CHUÙNG TA 

Traàn Ngoïc Duïng 

Giaûng vieân Vieät Ngöõ 

Muïc ñích cuûa baøi söu taàm mang tính chaát phieám luaän naøy laø neâu leân söï khaùc bieät giöõa 

nhöõng töø ngöõ goác Haùn cuûa ngöôøi Vieät chính thoáng vaø töø-ngöõ cuûa ngöôøi Haùn xöa vaø ñöôïc ngöôøi 

ngöôøi Vieät chuùng ta söû duïng hieän nay.  

Chuùng ta khoâng neân duøng töø-ngöõ “danh töø Haùn-Vieät” vì nhö vaäy laø phieán dieän vaø khoâng 

chính xaùc. Neân nhôù trong tieáng Vieät coù boán hình thöùc: Vieät-Vieät (anh em), Vieät-Haùn (cöûa haäu), 

Haùn-Vieät (chi nhaùnh), Haùn-Haùn (phuï töû). Baøi vieát naøy khoâng coù yù tranh luaän vôùi baát cöù vò hoïc 

giaû naøo nhöng ngöôïc laïi chæ neâu ñeå coáng hieán quyù vò nhöõng nhaän xeùt veà ngoân ngöõ Vieät Nam 

ñang ñöôïc söû duïng haøng ngaøy hieän nay.  

Duyeân Côù 

Tröôùc heát taïi sao goïi chöõ Taøu laø chöõ Haùn. Xin löu yù, chöõ Taøu hieän ñaïi vaø chöõ Haùn, hay coøn 

goïi laøi chöõ Nho, coù moät vaøi söï khaùc nhau nhoû caàn naém vöõng ñeå khoûi nhaàm laãn: 

Chöõ Haùn, theo Söû Ky ù Tö Maõ Thieân, moät söû gia tröù danh ñôøi Haùn (khoaûng 130–90 ttl) trong 

lòch söû nöôùc Taøu döôùi quyeàn cai trò cuûa Haùn Vuõ Ñeá (doøng doõi Löu Bang, 140 – 85 ttl) laø thôøi kyø 

vaøng son nhaát cuûa lòch söû nöôùc Taøu coå ñaïi.  

Trong suoát thôøi gian treân 50 naêm, Haùn Vuõ Ñeá baønh tröôùng ñöôïc laõnh thoå roäng nhaát: phía 

taây bao truøm caû Taân Cöông, Trung AÙ; phía ñoâng goàm caû baùn ñaûo Trieàu Tieân, ñeán Haùn Thaønh 

(Seoul); phía nam goàm baéc phaàn nöôùc Vieät, taïo neân moät cuoäc thaùi bình maø caùc nhaø söû hoïc Taây 

phöông goïi laø Thaùi Bình Haùn quoác (Pax Sinica), roäng lôùn hôn caû Thaùi Bình La Maõ (Pax 

Romana).  

Vôùi uy theá maïnh meõ nhö vaäy neân naêm 111 ttl, Haùn Vuõ Ñeá ñaùnh deïp Nam Vieät do Trieäu Ñaø 

gaày döïng vaø sau ñoù laán chieám luoân caû nöôùc Vieät chuùng ta. Töø ñoù ngöôøi Haùn ñaët aùch thoáng trò 

leân toaøn coõi ñaát Vieät. Bôûi coù aûnh höôûng roäng lôùn ñoù maø ngöôøi ngoaïi quoác cuõng goïi ngöôøi Taøu 

laø ngöôøi Haùn, vaø vaên töï cuûa ngöôøi Taøu ñöôïc goïi laø chöõ Haùn. Hoï duøng Sino- ñeå chæ nhöõng gì 

lieân quan ñeán ngöôøi Taøu, nhö Sino-Viet, Sino-Tibetan, Sinology.  

Coøn chöõ Taøu laø sao? Noùi noâm na laø ngoân ngöõ ñang söû duïng taïi Trung Coäng, Hoàng-koâng, 

Ñaøi Loan hieän nay (tieáng Anh goïi laø modern Chinese). ÔÛ ñaây chuùng toâi muoán noùi ñeán tieáng 

Taøu taïi Trung Coäng vì taïi ñaây hoï duøng quan thoaïi (thöù tieáng do caùc quan noùi chuyeän vôùi nhau). 

Chæ caàn so saùnh hai caâu döôùi ñaây laø thaáy ngay söï khaùc bieät giöõa töø ngöõ goác Haùn vaø tieáng Taøu. 

A: Che’n sen sung. Nì haøo ma? (Traàn tieân sinh. oâng coù khoeû khoâng?) 

B: Puû aø. Woø puû haøo aø. (Khoâng aø. Ngaõ baát haûo aø.) 

Trong caâu traû lôøi cuûa Traàn tieân sinh, chöõ puû haøo töùc laø baát haûo, nghóa laø khoâng khoeû. 

Cha oâng mình noùi: “Ñoù laø thaønh phaàn baát haûo.” Trong caâu naøy coù 4 töø-ngöõ goác Haùn: thaønh, 

phaàn, baát, haûo. Baát haûo trong caâu naøy nghóa laø xaáu xa, coù haïi cho keû khaùc, cho laøng xaõ. Trong 

moät xaõ maø coù vaøi thaønh phaàn baát haûo naøy thì daân laøng seõ chòu laém caûnh aên caép, aên cöôùp, hieáp 

ñaùp phuï nöõ, v.v... Ngöôøi Taøu duøng “puû haøo” ñeå noùi yù “khoâng khoeû”. 
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Töø ñoù chuùng ta thaáy ngöôøi Taøu vaø ngöôøi Vieät duøng chung moät töø-ngöõ maø hai yù nghóa khaùc 

nhau. Thí duï ngöôøi Haùn noùi tieåu taâm nghóa laø “taùnh caån thaän hay chuù yù ñeán nhöõng chi tieát nhoû 

nhaët” trong khi ngöôøi Vieät chæ duøng ñeå noùi veà ngöôøi “coù taùnh nhoû moïn, chi li, taâm ñòa heïp hoøi” 

laø moät trong nhöõng taùnh xaáu thöôøng thaáy trong moät soá ngöôøi. Ngöôøi Vieät noùi maõ thöôïng ñeå chæ 

ngöôøi coù “chí khí anh huøng”, nhö moät ñaáng anh huøng maõ thöôïng (ngöôøi anh huøng khoâng gieát 

ngöôøi ngaõ ngöïa) trong khi nghóa Haùn maõ thöôïng laø “töùc thì” nhö Boà ñaøo myõ töûu daï quang boâi, 

giuïc khaùch giang hoà maõ thöôïng thoâi ... (moät ly röôïu uoáng vôùi nhau roài haõy nhanh chaân maø ñi). 

Anh chò em trong nhaø hoaø thuaän vôùi nhau thì ngöôøi Haùn noùi anh em hoaø haûo. Ngöôøi mình 

khoâng boá trí baøn gheá trong nhaø maø saép ñaët, trong khi ngöôøi Haùn duøng an baøi ñeå saép ñaët coâng 

vieäc. Ngöôøi mình duøng an baøi nhö moät söï chaáp nhaän soá maïng ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc. 

Gaàn ñaây trong keá hoaïch xaây döïng hoaø bình ôû Trung Ñoâng, Hoa Kyø noùi ñeán caùi roadmap thì 

caùc baùo Vieät duøng töø-ngöõ loä ño à, trong khi caùc baùo Hoa-ngöõ thì noùi laø loä tuyeán ñoà. Theo thieån yù 

cuûa chuùng toâi neân dòch roadmap laø keá hoaïch hay keá saùch. Coù ngöôøi coøn duøng caû loä trình thì hôi 

quaù xa. Vì loä trình nghóa laø nhöõng nôi seõ phaûi ñi qua roõ raøng, coù ngaøy giôø haún hoi vaø coù theå 

thöïc hieän ñöôïc trong moät thôøi gian ñònh tröôùc. Trong khi roadmap  thì keá hoaïch coù tính caùch döï 

lieäu nhaèm ñaït ñeán moät muïc ñích maø thôøi gian vaø phöông thöùc coù theå thay ñoåi thöïc hieän ñöôïc 

ngay vì coøn phaûi tuyø thuoäc vaøo hoaøn caûnh thöïc teá vaø thieän chí cuûa moãi beân. (Neân nhôù chöõ 

roadmap coù hai nghóa, ñaây laø nghóa thöù hai.) 

Ngöôøi Vieät coù Ngoân Ngöõ rieâng khoâng? 

Theo söû lieäu, tieáng Vieät tröôùc thôøi Baéc thuoäc “coù hình quaên queo” nhö giun (truøn) boø
1
, vaø 

“ngay töø thôøi Ñaøo Ñöôøng (khoaûng thieân nieân kyû thöù II tröôùc taây lòch), ngöôøi Vieät ñaõ coù loái chöõ 

rieâng, troâng nhö ñaøn noøng noïc.
2
”  

Ngoaøi ra, trong Hoaù Quan Phong, Vöông Duy Trinh – moät nho só trong theá kyû 19 – cuõng noùi 

ñeán thöù chöõ coå cuûa ngöôøi Vieät coù hình daïng gioáng nhö chöõ coå cuûa ngöôøi Möôøng vuøng Thanh 

Hoaù.  

Theá nhöng những di tích ñeå chöùng minh caùc ñieàu vöøa neâu treân ñaây hãy còn quá ít. Vì sao?

Bôûi vì ngöôøi Vieät bò ngöôøi Haùn xaâm chieám vaø cai trò gaàn moät nghìn hai traêm naêm ((207ttl – 

938stl
3
). Trong thôøi gian naøy coù hai söï kieän dieãn ra: moät maët ngöôøi Haùn tìm moïi caùch xoùa saïch 

ngoân ngöõ vaø vaên hoùa ngöôøi Vieät, maët khaùc aùp ñaët leân ngöôøi Vieät ngoân ngöõ vaø vaên hoùa cuûa hoï.  

Chuùng toâi khaån thieát xin trong quyù vò hay baát cöù ai trong daân gian coù di vaät gì ghi hay khaéc 

nhöõng neùt “laï kyø nhö giun boø” thì xin cho chuùng toâi möôïn cheùp laïi caùc neùt aáy ñeå chuùng ta cuøng 

khaûo cöùu xem ñoù coù phaûi laø tieáng Vieät coå ngaøy xöa khoâng. Xin voâ cuøng caûm ôn tröôùc. 

1
 “Saùch Thaùnh Toân di thaûo cheùp: “Vua Leâ Thaùnh Toân naèm moäng thaáy coù ngöôøi thieáu phuï ñôøi Lyù Cao Toâng daâng 

thö baøy toû noãi oan öùc ñeå xin ñöôïc cöùu xeùt. Thö vieát baèng thöù chöõ ngoaèn nghoeøo nhö giun boø. Sau ñoù nhaø vua la ïi 

ñöôïc thaàn nhaân maùch baûo ñoù laø chöõ vieát coå xöa cuûa daân Vieät mình.” (Phoûng theo Cô Sôû Ngöõ Vaên Haùn Noâm, Leâ 

Trí Vieãn chuû bieân, nxb Giaùo Duïc, 1984 trang 22.) 

2
 saùch Tieàn Haùn thö, moät coå söû cuûa Trung Hoa vieát töø thôøi Ñoâng Haùn. Saùch ñaõ daãn (1) 

3
tröôùc taây lòch, sau taây lòch, tính từ thời Triệu Đà đánh bại Thục Phán bằng âm mưu đê hèn qua truyện Trọng Thuỷ 
Mỵ Nương mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trong các chương trình sau này. 
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Theo caùc nhaø ngoân ngöõ hoïc nhö  J.R. Logan, X. Schmidt, H. Maspeùro, A. Haudricourt, M. 

Ferlus, Paul Benedict, Leonard Bloofield, v.v..., ñeàu ñoàng yù laø tieáng Vieät coù goác Möôøng-Khôø-

me (Mon-Khmer), Thaùi, Taøy, Chaøm, Maõ-lai, v.v... Gaàn ñaây BS Nguyeãn Hy Voïng
4
 coøn tìm thaáy 

tieáng Vieät vaø tieáng Thaùi coù cuøng chung ñaëc tính vaø hai thöù tieáng coù ñeán 40 phaàn traêm töø-ngöõ 

gioáng nhau. Chaúng haïn nhö chöõ “ao” trong ao öôùc cuûa tieáng Vieät cuøng nghóa “muoán”, nhö cuûa 

tieáng Thaùi.  

4
 Töï ñieån töø nguyeân vaø ñoàng nguyeân tieáng Vieät, Nguyeãn Hy Voïng, 5/2013. 
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Phoûng theo taøi lieäu cuûa BS Nguyeãn Hy Voïng 

AÛnh höôûng cuûa chöõ Vieät trong chöõ Haùn 

Vaên minh chính goác cuûa ngöôøi Haùn laø vaên minh du canh du cö (goïi taét laø du muïc) thuoäc 

khu vöïc haøn ñôùi neân chæ coù theå troàng keâ vaø luùa maïch. Trong khi daân Vieät soáng trong vuøng 

nhieät ñôùi, ñònh canh ñònh cö neân ngheà troàng luùa phaùt trieån raát cao. Côù gì söû saùch laïi ghi Nhaâm 

Dieân hay Só Nhieáp daïy daân ta caøy caáy? Ñaây laø söï boùp meùo lòch söû moät caùch phi khoa hoïc. Ñeå 

coù khaùi nieäm nhöõng töø-ngöõ ngöôøi Haùn vay möôïn cuûa ngöôøi Nam AÙ noùi chung vaø ngöôøi Vieät 

noùi rieâng, chúng tôi sẽ tìm tòi để hoàn tất bài vieát Goác Vieät trong Chöõ Haùn và sẽ thưa trình với 

quyù vị sau.  

AÛnh höôûng Haùn ñoái vôùi tieáng Vieät 

Traûi qua moät thôøi gian daøi bò noâ leä nhö vaäy, tieáng Haùn ñöôïc söû duïng nhö laø “quoác ngöõ” ñeå 

laøm phöông tieän ghi cheùp trong moïi laõnh vöïc sinh hoaït xaõ hoäi: söû lieäu, vaên chöông, vaên thö 

haønh chaùnh, thi cöû, vv... , taïo thaønh moät giai taàng thay theá hoaøn toaøn caùi gì cuûa ngöôøi Vieät ñaõ 

coù töø tröôùc. Ngöôøi Vieät phaûi hoïc lòch söû vaø vaên hoïc cuûa ngöôøi Haùn, nhieàu ñeán noãi cho ñeán 

ngaøy nay ña soá ngöôøi Vieät bieát raønh reõ veà lòch söû vaø ñieån tích cuûa ngöôøi Haùn nhieàu hôn lòch söû 

vaø ñieån tích cuûa chính nöôùc mình.  

Nhöng may thay, Vieät Nam laø moät nöôùc noâng nghieäp, tuy ngheøo nhöng soáng ñònh cö, vaø coù 

truyeàn thoáng “pheùp vua thua leä laøng.” Daân laøng laø nhöõng ngöôøi quanh naêm chæ bieát coù maûnh 

vöôøn vaø thöûa ruoäng, hoï khoâng caàn thuoäc Töù Thö, Nguõ Kinh, khoâng bieát laøm thô Ñöôøng. Hoï 
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chieám ña soá vaø thuoäc veà giai taàng thaáp keùm trong xaõ hoäi. Nhôø vaäy maø caùi khuoân thöôùc ngaøn 

ñôøi vaãn ñöôïc giai taàng naøy löu giöõ cho chuùng ta söû duïng ngaøy nay.  Coøn caùi giai taàng do ngöôøi 

Haùn aùp ñaët vaø ñöôïc tieáp tay bôûi chính quyeàn ñöông thôøi khoâng thaåm thaáu hoaøn toaøn xuoáng taát 

caû laøng maïc Vieät Nam, nôi maø tieáng Vieät vaø neáp soáng Vieät vaãn coøn ñöôïc baûo toàn maõi maõi.  

Do ñoù trong suoát thôøi gian bò ñoâ hoä ñoù cha oâng ngöôøi Vieät chuùng ta ñaõ thu thaäp töø ngöôøi 

Haùn nhöõng kieán thöùc veà moïi laõnh vöïc, maø ngoân ngöõ ñoùng vai troø raát quan troïng, sau ñoù choïn 

loïc vaø söû duïng chöõ Haùn “theo tinh thaàn tieáng Vieät” ñeå trôû thaønh taøi saûn rieâng cuûa ngöôøi Vieät.  

Một điều rất đáng lưu ý là trong suốt lịch sử người Việt, người Tàu nói chung đã tràn qua đất 
Việt vì nhiều lý do: tỵ nạn chính trị, kinh tế, buôn bán, xâm lăng, v.v... phải kể đến số triệu. Khi 

đi họ mang theo ngôn ngữ của họ. Dần dàn những "kiều dân" này hoà nhập cùng người Việt và 

ngôn ngữ của họ cũng trộn lẫn với tiếng Việt. Số lượng tiếng Tàu nói chung hoà theo tiếng Việt 
cũng chỉ để đáp ứng cái đặc thù của ngôn ngữ Việt là "tính cách lưỡng vần" trong mọi sinh hoạt 

hàng ngày: Chẳng hạn, tiếng mình có chữ ngờ, thì nay thêm chữ nghi, tạo thành cặp nghi ngờ, 
hoặc chữ hảo 'tốt' lại trở thành ba chữ khác nhau trong tiếng Việt: háu (ăn, đói, đá), háo (sắc, 

thắng, danh), hảo ngọt,  

Tinh thaàn saùng taïo 

Khi hai giai taàng xaõ hoäi cuøng toàn taïi song song nhö vaäy, luoân luoân coù söï taùc ñoäng vaø aûnh 

höôûng laãn nhau. Giai taàng thöôïng löu tìm caùch phoå bieán caùi hoïc thuaät môùi du nhaäp ñöôïc vaøo 

ñaïi ña soá daân chuùng thì ngöôïc laïi trong daân chuùng cuõng coù nhöõng ngöôøi vöôn leân qua con 

ñöôøng khoa baûng cuõng mang theo beân mình öôùc voïng muoán chöùng toû cho giai taàng treân thaáy 

caùi tieàm naêng cuûa mình. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng só phu yeâu nöôùc khi ly loaïn, vaø laø nhöõng 

tieáng noùi raát maïnh meõ ñaïi dieän cho giai taàng thaáp hôn. Nhu caàu chöõ vieát cho tieáng Vieät thuaàn 

tuùy (chöõ Noâm) naûy sinh. Do noã löïc cuûa hai giai taàng nhaèm taïo aûnh höôûng cho nhau voâ hình 

chung laøm cho tieáng Vieät trôû neân phong phuù laï thöôøng!  

Chöõ Noâm 

Chöõ Noâm laø caùch goïi bình daân chæ ngoân ngöõ Vieät Nam, aâm noùi cuûa ngöôøi Vieät, tuy khoâng 

coøn chöõ vieát rieâng tröôùc kia maø phaûi duøng chöõ vieát cuûa ngöôøi ñeå dieãn taû. Ngaøy xöa thì möôïn 

caùch vieát cuûa ngöôøi Haùn, ngaøy nay thì möôïn caùch vieát cuûa ngöôøi Taây phöông. Ñaây quaû laø noãi 

buoàn vaïn thuôû!  

Theo keát caáu coù theå ñöôïc chia ra laøm ba loaïi chính: loaïi thöù nhaát laø aâm Vieät hoaù vaø nghóa 

cuûa tieáng Haùn, loaïi thöù hai goàm aâm vaø nghóa hoaøn toaøn cuûa ngöôøi Vieät baèng caùch gheùp hai hay 

nhieàu chöõ Haùn laïi vôùi nhau vaø loaïi thöù ba, aâm Haùn ñöôïc Vieät hoaù nhöng khaùc nghóa vôùi chöõ 

Haùn.  

Veà loaïi moät – aâm Vieät hoùa vôùi nghóa tieáng Haùn: Soá löôïng töø-ngöõ thuoäc loaïi naøy chieám gaàn 

70 phaàn traêm
5
 trong toång soá töï-vöïng tieáng Vieät, song song vôùi töø-ngöõ tieáng Vieät töông ñöông.  

Thí duï: taâm (tim), tieåu (nhoû), ñaïi (lôùn), quoác (nöôùc), gia (nhaø), thaûo moäc (coû caây; mình noùi 

‘caây coû’) sanh töû (soáng cheát), khoaùi laïc (chöõ khoaùi coøn coù nghóa laø nhanh. Trong chieán 

5
 Tìm Veà Coäi Nguoàn Chöõ Haùn, Lyù Laïc Nghò & Jim Walters, nxb Theá Giôùi, Haø Noäi, 1998:ix. Tæ leä naøy caàn phaûi 

ñöôïc thaåm ñònh laïi. 
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thuaät ngaøy tröôùc coù chieán thuaät töù khoaùi nhaát maõn: 4 nhanh 1 chaäm. Ñoù laø chuyeån quaân 

nhanh, taán coâng nhanh, thanh toaùn chieán tröôøng nhanh, ruùt nhanh nhöng chuaån bò traän 

ñaùnh phaûi thaät chaäm – töùc phaûi nghieân cöùu thaät kyõ caøng), v.v..  

Loaïi thöù hai – aâm vaø nghóa hoaøn toaøn cuûa ngöôøi Vieät. Ñaây chính laø nhu caàu cuûa giai taàng 

thöù hai trong xaõ hoäi Vieät Nam caàn ñeán. Ñeå dieãn taû ñöôïc nhöõng töø-ngöõ Vieät thuaàn tuùy, ngöôøi 

Vieät ñaõ duøng hai chöõ Haùn gheùp vaøo vôùi nhau – moät chöõ ñeå chæ aâm vaø moät chöõ chæ nghóa, hoaëc 

duøng chöõ Haùn coù theâm daáu thanh gioïng. 

Thí duï: traêm  ‘100’ – goàm hai chöõ baùch (百) nghóa laø ‘100’ vaø laâm (林)chæ aâm ñoïc,

gioøng goàm boä thuûy (水) chæ ‘nöôùc’ vaø chöõ duïng (用) nghóa ‘duøng’ laøm aâm ñoïc,

daïy laø do hai chöõ khaåu (口) ‘mieäng’ + ñaïi (大) ‘lôùn’

naêm (trong naêm thaùng) do hai chöõ naêm (五 soá 5) vaø nieân  (年) ‘naêm’

ñeán (chí + ñaùn); chí (至) chæ nghóa ñeán vaø ñaùn (旦) töôïng tröng cho aâm ñoïc

trôøi do hai chöõ Haùn thieân (天) ‘trôøi’ + thöôïng (上) ‘treân’, vv

Loaïi thöù ba – aâm Haùn ñöôïc Vieät hoùa nhöng nghóa khaùc vôùi ngöôøi Haùn. Hieän töôïng naøy 

döôøng nhö laø moät hình thöùc dòch maø lyù thuyeát gia veà dòch thuaät nhö Roman Jackopson, J. 

Catpord goïi laø transmutation translation. Chaúng haïn nhö Bissiger Hund! Coù nghóa laø ñen laø 

Choù Caén! Tieáng Anh thì dòch thaønh Beware of dog! ‘Coi Chöøng Choù’. Caû hai caùch choù caén vaø 

coi chöøng choù ñeàu khoâng phuø hôïp vôùi caùch hieåu cuûa tieáng Vieät mình. Phaûi noùi Coi Chöøng Choù 

Döõ! môùi ñuùng. 

Ngoaøi vieäc vay möôïn chöõ Haùn laøm chöõ vieát rieâng cuûa mình ngöôøi Vieät luoân luoân tìm caùch 

thoaùt khoûi “baøn tay thoáng trò” cuûa ngoaïi bang moät caùch coù yù thöùc. Ngöôøi Vieät thöôøng tìm caùch 

noùi traïi nhöõng chöõ Haùn ñeå coát sao cho loät taû tinh thaàn Vieät Nam trong moãi lôøi noùi. Chaúng haïn 

nhö tieáng Haùn noùi dieãu haønh thì ngöôøi Vieät noùi dieãn haønh, phaûn aùnh thaønh phaûn aûnh, thuïc 

huyeàn thaønh tuïc huyeàn, vv.  

Nhaân tieän ñaây chuùng toâi xin pheùp ñöôïc giaûi thích taïi sao ngöôøi ta goïi meï gheû. Raát nhieàu 

ngöôøi khi ñöôïc hoûi ñeán chöõ naøy ñeàu cöôøi vaø traû lôøi, coù leõ baø ñoù bò gheû! Meï gheû thöôøng phaûi treû 

vaø ñeïp hôn meï ruoät côù laøm sao coù gheû ñöôïc. Thöa khoâng phaûi vaäy. Moât soá töø ngöõ goác Haùn coù 

aâm ñaàu laø [k] thì trôû thaønh [g] nhö can (trong can ñaûm = gan maät), khöông = göøng; caùc = gaùc. 

Do ñoù meï gheû laø do chöõ keá maãu maø ra. Trong quaù trình Vieät hoaù, coù leõ ngöôøi ta ñaõ duøng meï keá 

tröôùc. Sau ñoù chöõ keá  > gheá laø giai ñoaïn hai. Vaø sau cuøng  vôùi caûm tính khoâng ñeïp veà taùnh tình 

cuûa baø meï naøy neân daàn daø bieán gheá  > gheû.   

Hieän töôïng naøy goïi laø söï bieán aâm. Ngoân ngöõ naøo cuõng naèm trong qui luaät naøy. Thöû ñoïc caâu 

döôùi ñaây môùi thaáy söï khaùc bieät giöõa tieáng Anh thôøi trung coå:  

Lōverd, wē aren bōÞe Þīne, Þīne cherles, Þīne hīne. 

Vaø tieáng Anh ngaøy nay laø: 

Lord, we are both yours, your humble people, your servants. 

Hoaëc chöõ lord nhö trong landlord, great lord of banking laø do hai chöõ loaf ‘baùnh mì’ vaø 

ward ‘phoøng chöùa’ > loafward, loaf-keeper ‘ngöôøi giöõ chìa khoaù kho baùnh mì’. Thôøi coå chöõ 

naøy vieát laø hlfweard > lōverd, qua thôøi gian > lord.
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Chöõ your hoaëc yours cuõng vaäy. Töø xöa cho ñeán khoaûng vaøi traêm naêm tröôùc ngöôøi Anh coù 

chöõ thou ‘maøy’ vaø you ‘quyù vò’. Chöõ thou ngoâi thöù hai soá ít thì duøng vôùi thee nhö trong I love 

thee, and thou love me. Cuõng nhö noùi thou art ‘maøy laø’. Theá nhöng ngaøy nay ñeàu duøng chung 

you are 'quý vị là' nguyeân daønh cho ngoâi thöù hai soá nhieàu. Thôøi xöa vieát laø ower > thy, thine > 

your. 

Moät hieän töôïng nöõa trong söï phaùt trieån cuûa ngoân ngöõ laø söï keát töø (coinage). Ngöôøi ta duøng 

hai hay ba chöõ keát laïi vôùi nhau thaønh töø-ngöõ môùi ngaén goïn hôn. Tieáng Vieät chuùng ta coù  

boïn maøy   > bay baèng naøy  > baáy ñaèng naøo > ñaâu 

baèng naøo > bao baèng aáy laâu > baáy laâu ñaèng noï > ñoù 

chöa coù > chöûa 

dai nhö chaõo raùch > dai nhaùch  hai möôi  > haêm ba möôi > baêm 

ÔÛ mieàn Trung vaø mieàn Nam coøn coù caùch noùi cuõng theo loái keát töø treân ñaây:  

baø aáy > baû oâng aáy > oång anh aáy > aûnh 

beân aáy > beån chò aáy > chæ cha aáy > chaû 

chöøng aáy > chöûng dì aáy > dæ ñaèng aáy > ñaúng 

hoâm aáy ñeán nay > hoåm raøy ngoaøi aáy > ngoaûi trong aáy > troûng 

vaäy ñoù > vaåy hoài naõy giôø > hoãi giôø (nhôù chöõ naøy vieát daáu ngaõ) 

Ngaøy tröôùc khi töø giaõ nhau ngöôøi Anh thöôøng noùi God be with you.  Vaäy maø ngaøy nay 

chuùng ta chæ nghe Goodbye. Xeùt veà nghóa, Goodbye laøm sao ñaày ñuû baèng God be with you. Theá 

nhöng hieän nay ngöôøi ta cuõng baét ñaàu boû luoân chöõ Good, chæ coøn laïi Bye maø thoâi. 

Baûo ñaûm hay ñaûm baûo? 

Veà nhöõng töø-ngöõ goác Haùn xa xöa maø cha oâng ta ñaõ töøng duøng qua nhöng caûm thaáy khoâng 

phuø hôïp nöõa neân ñaõ thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi tinh thaàn Vieät Nam. Phaûi chaêng ñaây cuõng laø moät 

caùch chöùng toû tinh thaàn ñoäc laäp cuûa ngöôøi Vieät, ngay caû veà ngoân ngöõ? Ñaùng keå nhaát laø nhöõng 

töø-ngöõ vieát theo “kieåu Haùn” nghóa laø tieáng chính ñöùng sau vaø ñöôïc boå nghóa baèng tieáng phuï 

ñöùng tröôùc.  

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi laø caáu truùc tieáng Vieät laø tieàn vò ngöõ (head initial) töùc laø tieáng 

chính ñöùng tröôùc roài môùi ñeán caùc tieáng boå nghóa theo sau. Trong khi ñoù tieáng Haùn (hay tieáng 

Taøu hieän ñaïi) laø haäu vò ngöõ (head final), töùc tieáng chính ñöùng sau, caùc tieáng boå nghóa ñöùng 

tröôùc gioáng nhö tieáng Anh. Ngöôøi Taøu noùi the White House = toaø Baïch OÁc (töø goác Haùn). 

Chöõ Vieät noùi ngöôøi ñeïp thì chöõ Haùn phaûi laø myõ nhaân. Ngay caû baûn thaân moät töø-ngöõ gheùp 

maø caû hai tieáng ñöôïc gheùp vôùi nhau ñeàu laø Vieät, Haùn cuõng theo tinh thaàn ñoù. Ví duï nhö ngöôøi 

ta noùi trieån khai, ngöôøi mình noùi khai trieån. Taïi sao? Nghóa cuûa töøng chöõ cho thaáy neân theo thöù 

töï naøo: khai ‘nôû ra’, trieån ‘môû ra’. Ngaøy tröôùc khi göûi thö cho nhau ngöôøi Haùn duøng chöõ trieån 

khai hoaëc trieån khaùn ñeà ngoaøi bì thö coù yù noùi ‘haõy môû ra maø xem’. Ngöôøi Vieät duøng ngöôïc laïi 

khai trieån vì theo khaùi nieäm cuûa vaên hoaù thaûo moäc, moät haït maàm phaûi tröông nöôùc nôû ra beân 

trong tröôùc roài môùi laøm cho caùi voû ngoaøi môû ra ñeå töø ñoù phaùt trieån. Ngöôøi Taøu noùi ñaûm baûo thì 

ngöôøi Vieät noùi baûo ñaûm cuõng thuoäc tính chaát naøy. Neân nhôù neàn vaên minh Vieät Nam laø vaên 

minh thaûo moäc ñònh canh, laáy nöôùc laøm troïng neân nöôùc ngoaøi nghóa thuy û coøn coù nghóa laø quoác. 
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Khi ñoåi sang tieáng Vieät cuõng vaäy. Ngöôøi Taøu noùi aåm thöïc, ngöôøi mình noùi aên uoáng. Thaûo 

moäc > caây coû (thaûo: coû; moäc: caây). Töø ñoù coù nhöõng chöõ maø theo keát caáu tieáng Vieät chuùng ta 

vaãn duøng moät caùch “voâ lyù deã thöông” nhö chöõ cöùu vaõn (cöùu: ‘cöùu maïng, cöùu thoaùt’; vaõn: ‘keùo 

vaøo bôø’). Töø ñoù cöùu vaõn hieåu theo caùch Vieät Nam laø ‘cöùu maïng soáng tröôùc roài môùi keùo vaøo bôø 

sau’. Leõ ra neân ñoåi thaønh vaõn cöùu nhö trong vaõn hoài traät töï môùi phaûi. Nhöng vì ai cuõng duøng 

quen roài neân vaãn caûm thaáy thoaûi maùi. 

Ngoaøi vieäc ñoåi thöù töï cuûa töø-ngöõ theo tinh thaàn Vieät Nam, trong kho taøng töï vöïng tieáng 

Vieät, söï ñoïc traïi töø aâm nguyeân thuyû goác Haùn xaûy ra raát nhieàu. Haõy xem caùc töø-ngöõ naøy, maëc 

daàu coøn mang ñaäm neùt goác Haùn, vaãn ñöôïc duøng theo caùch noùi Vieät Nam: 

Goác Haùn ñoïc laø Vieät ñoïc laø Goác Haùn ñoïc laø Vieät ñoïc laø 

ñeå khaùng ñeà khaùng thoáng keá thoáng keâ 

phong thanh phong phanh thuø haän thuø haèn 

phaùp taéc pheùp taéc an uyû an uûi 

chaâu baûo chaâu baùu sai khieån sai khieán 

baát keá baát keå voâ coá voâ côù 

phuï hoaø phuï hoaï töï hoà töïa hoà 

thôøi cuïc thôøi cuoäc ñaïi baèng ñaïi baøng 

khaåu trao khaåu trang tinh giaûn tinh giaûm 

Veà caáu truùc caâu, chöõ Haùn vieát hôi ngöôïc vôùi caùch noùi của ngöôøi Vieät vaø thöôøng laëp laïi chöõ

trong cuøng moät caâu: Thí duï: 

Kinh Döông Vöông chi töû  con cuûa vua Kinh Döông 

Baùch maãu chi ñieàn, thaát phu canh nhi  Keû ngu doát naøy caøy 100 maãu ruoäng. 

Thieân nhaân chi naëc naëc baát nhö nhaát só chi ngaïc ngaïc.  ‘Nhöõng lôøi vaâng daï cuûa ngaøn 

ngöôøi khoâng baèng lôøi noùi cöông tröïc cuûa moät keû só.’ (Saùch Söû Kyù –Thöông quaân truyeän; theo 

Vaên Saùch chöõ Haùn cuûa cuï Phaïm Taát Ñaéc, nxb Khoa Hoïc Xaõ Hoäi, Haø Noäi, 1996, tr. 86) 

Moät ñieåm nöõa coù leõ khoâng keùm phaàn quan troïng. Ñoù laø ngöôøi Vieät bieát “töông keá töïu keá” 

ñeå ñaùnh laïc höôùng keû thuø”: möôïn chöõ cuûa ngöôøi maø duøng theo loái mình ñeå ngöôøi ta khoâng hieåu 

mình. Do ñoù môùi coù söï xuaát hieän cuûa chöõ Noâm.  
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Kính chúc tất cả giữ vững tay chèo ngôn ngữ Việt để duy trì con thuyền văn hoá Rồng Tiên ở 

xứ người. 

CCaaààuu  xxiinn  hhooàànn  tthhiieeâânngg  ssooâânngg  nnuuùùii  ggiiaa  ttrrìì  cchhoo  ttaaáátt  ccaaûû  mmooïïii  ccoonn  ddaaâânn  VViieeäätt  

ccooùù  ññööôôïïcc  ttiinnhh  tthhaaàànn  qquuaaäätt  kkhhôôûûii  vvaaøø  nnuunngg  nnaaááuu  yyùù  cchhíí  bbaaûûoo  ttooàànn  nnggooâânn  nnggööõõ  vvaaøø  

vvaaêênn  hhooaaùù  VViieeäätt  NNaamm  ôôûû  bbaaéétt  ccööùù  nnôôii  ññaaââuu  ccooùù  vveeáátt  cchhaaâânn  nnggööôôøøii  VViieeäätt..  

Hỡi Con Cháu Rồng Tiên! 

Làm con phải nhớ ông cha, 

Làm dân nhớ sử nước nhà từ xưa. 
Họ nào trước đã làm vua? 

Chiến tranh mấy thuở được thua thế nào. 

Thường dân sinh sống cách sao, 
Yêu dân mến nước bậc nào tài hoa. 

Công ai mở rộng sơn hà. 
Công ai gầy dựng nước ta mạnh giàu. 

Tội ai bán nước cầu vinh, 

Tội ai dâng biển, dân mình sầu đau. 

Bấy nhiêu câu chuyện trước sau, 

Toàn dân biết rõ, nước mau phú cường. 
Mọi người nhớ nước mà thương, 

Mọi người cố chí noi gương tổ truyền. 

Miễn sao rạng giống Rồng & Tiên, 
Gian lao chẳng nệ, khổ phiền chẳng than. 

Góp phần tô điểm giang san, 
Duy trì truyền thống vẻ vang ngàn đời. 

Cốt tâm có bấy nhiêu lời, 

Tài quê chỉ ước cho người dân quê. 
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Đường 

Mơ 
Phạm Quốc Định – Cựu Hiệu Trưởng 

       Trong chúng ta, ít nhất, ai cũng một lần có những 

ước mơ thật đẹp. Tôi cũng thế, một trong những ước 

mơ đó là làm thầy giáo 

để hướng dẫn, dạy dỗ 

các em nhỏ biết Nói, 

Đọc, Hiểu và Viết được 

tiếng Việt cũng như 

truyền đạt, giải thích 

cho các em biết về 

phong tục tập quán quê 

nhà kẻo con em chúng 

ta quên dần nguồn cội 

và mai một nơi xứ 

người. 

        Một hôm, con gái 

tôi nói với tôi r ng: 

"Dad, con không mu n 

đi học Việt ngữ nữa, b i 

vì hết lớp cho con học 

rồi, con đã học lớp Năm 

b n năm liền, con nghĩ 

con học   nhà, b  dạy 

con còn hay hơn trong 

trường nữa đó!". Tôi 

cười và nói với con tôi: 

"Nếu b  dạy hay hơn 

các thầy cô của con thì b  cho các chị em con đến 

trường làm gì, vừa t n tiền vừa phải đưa đón các con 

đi học v.v… Các thầy cô giáo của con giỏi tiếng Việt 

hơn b  và phải đi học kinh nghiệm và thực hành h ng 

năm để dạy các con, đó con." Nhưng tôi chợt nghĩ: 

"Con bé nói cũng phải!” B i lẽ, ch  các con đi học 

Giáo Lý, Việt ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể cùng một 

lúc và chiều tham dự Thánh Lễ cho gọn rồi mới đón 

về ăn t i chung cả nhà. Tiếc thay lúc đó, lớp Việt 

Ngữ chỉ giới hạn đến lớp Năm hay lớp Sáu, và Giáo 

Lý thì đến cả tám lớp và các lớp Thêm Sức nữa, nên 

các em học Việt ngữ "ra trường" sớm. Thế nên, tôi 

cho con gái tôi nghỉ lớp Việt ngữ và bảo con r ng: 

"Tuy không học nữa, nhưng con nên đi giúp thầy cô 

giáo các lớp để trông coi các em, giúp thầy cô giáo 

của con đỡ vất vả!” Nghe nói được nghỉ học là con bé 

hớn h , thích thú và nhận lời đi phụ giáo ngay. 

       Vài tuần sau, tôi tự nhủ: "Nếu con mình đi làm 

việc thiện nguyện mà mình   nhà xem TV, đi chợ 

búa hay làm vườn thì cũng k , coi cũng không ra làm 

sao được!” Thế nên, tôi quyết định hỏi con tôi xem 

trường Việt ngữ có cần người giúp việc hay không  

May thay, lúc đó cô Hiệu Trư ng Tăng Ngọc Khanh 

nhận lời cho 

tôi theo để 

giúp. Rồi 

mùa hè đó, 

tôi theo thầy 

cô trường 

Việt ngữ 

đến Trung 

Tâm Công 

Giáo vừa 

sinh hoạt 

vừa “tu 

nghiệp sư 

phạm” để 

ngõ hầu biết 

cách hướng 

dẫn các em. 

Quả thật, đi 

học hỏi 

thêm thì tôi 

mới biết: À 

thì ra một 

bụng tiếng 

Việt, văn 

hóa Việt như mình thì cũng còn giới hạn lắm; vì 

ngoài hiểu biết ngôn ngữ, các thầy cô giáo còn học 

hỏi thêm lòng yêu mến trẻ con, kiên nhẫn với chúng, 

tỉ mỉ tận tâm... và phải biết cách hướng dẫn sao cho 

các em thấu đạt được những điều các em nghe và 

học, vì các em sanh trư ng tại đây, tiếng Việt chỉ là 
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ngôn ngữ thứ hai của các em và mỗi tuần các em chỉ 

đi học một vài giờ đồng hồ mà thôi. 

        Mùa Hạ qua mau rồi mùa Thu cũng đến, tôi tr  

thành thầy giáo dạy học và cũng là ước mơ của tôi. 

Dạy các em thật không dễ như ý tư ng ban đầu của 

tôi vì nghĩ r ng mình có một bụng chữ nghĩa và biết 

về phong tục tập quán, cách gì mình cũng sẽ hơn hẳn 

các em học sinh thì có chi phải sợ, mà phải soạn bài 

mất thì giờ! Quả thật, các em không sõi tiếng Việt 

b ng tôi thật, nhưng nhiều câu hỏi không hợp lý, 

ngây ngô, không tròn ý...tuy không làm tôi bí, trả lời 

không được, nhưng cũng phải mất một vài giây đồng 

hồ suy nghĩ và trả lời cho các em; có một vài lần các 

em hỏi những câu hỏi mà tôi thấy ngọng luôn, hết 

biết trả lời, đành phải hẹn các em tuần sau trả lời, để 

về nhà nghiên cứu sách v . Có một s  bài văn xuôi, 

bài thơ khi xưa chúng ta còn đi học   quê nhà, chúng 

ta chỉ cần đọc qua và hiểu ý của tác giả, nghĩa đen, 

nghĩa bóng, qua cách dùng từ tượng thanh, tượng 

hình hoặc điệp từ v.v. Nhưng đ i với các em, thật là 

không dễ giải thích. Tôi phải đi mua nào là sách dạy 

Tập Làm Văn, Việt S , Từ Điển Việt- nh, Việt-Việt, 

Đàm Thoại Việt ngữ, sách truyện ngụ ngôn v.v… 

Trước khi đi dạy, tôi phải mất một khoảng thời gian 

xem trước bài trong sách giáo khoa và các tài liệu 

liên quan đến bài học ngày hôm đó.         

       Dạy tiếng Việt vào cu i tuần quả có rất nhiều 

niềm vui, nhìn các em được b  mẹ âu yếm ch  đến 

trường với những chiếc cặp xinh xắn trên vai, hồn 

nhiên không lo âu trong thanh bình, các em ê-a tập 

đọc trong các lớp nhỏ, lập lại 

theo tiếng đọc của cô giáo, những 

nụ cười và ánh mắt thơ ngây của 

các em làm lòng tôi đôi khi 

chùng lại, trong ý nghĩ gợi nhớ 

những vui buồn lẫn lộn; vô tình 

tôi đã gặp lại nhiều kỷ niệm trong 

ký ức bên các em khi đi dạy học. 

Lúc còn nhỏ,   quê, tuổi thơ của 

tôi thiếu th n trăm bề vì loạn lạc 

trong chiến tranh, bữa đi học bữa 

không, vì Việt cộng pháo kích 

vào những năm tết Mậu Thân, 

mùa Hè đỏ l a, những lúc trời 

mưa không thể đến trường học, 

thật là khổ s ! 

       Những năm dạy học, tôi có nhiều may mắn gặp 

gỡ và học hỏi nhiều điều hay từ các bậc anh chị đi 

trước. Họ đã chỉ dẫn cho tôi nhiều kinh nghiệm giảng 

dạy các em, họ là những tấm gương sáng trong phục 

vụ và luôn có tinh thần san sẻ, giúp đỡ, không ích kỷ. 

Ngoài ra còn nhiều tấm gương sáng của các thầy cô 

để tôi luôn mến phục: cô Bích Hải, cô Mai Mỹ 

Thuận, cô Diên Linh, cô Qu nh  nh, cô Lê H ng, cô 

Trần  nh v.v… trong s  nhiều thầy cô đó, phải kể 

đến tên thầy Kiều Công Thắng, cựu Hiệu trư ng, 

người đàn anh đi trước với đầy đủ các đức tính mà 

trong su t hành trình bấy nhiêu năm phục vụ, tôi luôn 

mến phục. 

       Hành trình hơn mười năm phục vụ tại cộng đoàn, 

chặng đường của tôi thật quá khiêm t n so với hầu 

hết các thầy cô giáo trong trường. Tôi còn nhớ Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng nói trong 

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Denver, Colorado, 

ngày 15 tháng 8 năm 1993:  

"Hãy giữ vững chân tính công giáo của các con.                                                                                         

Hãy giữ vững chân tính Việt Nam của chúng con." 

(“Remain faithful to your Christian identity. Remain 

faithful to your Vietnamese identity.”  Pope John 

Paul II) 

 Tôi thật sự nghiêng mình khâm phục tất cả 

các thầy cô đã và đang hy sinh thời giờ và công sức 

để xây cất cả một kho tàng kiến thức và giáo dục lễ 

độ cho con em chúng ta. 
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 Nguyễn Hương Giang 

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời 

người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à à ơi tiếng ru 

muôn đời” (Phạm Duy).  

ôi yêu quê hương Việt Nam ngàn đời 

yêu dấu của tôi, nên mặc dù trải qua 37 

năm trôi nổi trên đất Mỹ này, hơn quá 

nửa đời người, tâm tư tôi vẫn hoài vọng 

về Việt Nam; cùng đau với nỗi đau của 

đồng bào đang bị giặc Trung cộng xâm 

lấn. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho quê hương và tình 

nguyện làm cô giáo dạy tiếng Việt cho các trẻ em gốc 

Việt sinh ra trên đất Mỹ, để hy vọng rằng “Tiếng Việt 

còn, Người Việt còn” và để bảo tồn văn hóa Việt 4 

ngàn năm văn hiến.     Tôi rất vui và tự hào khi nhìn 

các em mạnh dạn bước lên bàn thờ đọc Thánh Kinh 

và hát thánh ca bằng tiếng Việt. Hẳn là cha mẹ các 

em cũng rất vui mừng vì con mình chịu học hỏi tiếng 

Việt. Trong suốt 19 năm dạy tiếng Việt, tôi có nhiều 

kỷ niệm vui với các em: có những lúc tập đọc các em 

bỏ dấu lẫn lộn nên phát âm rất buồn cười, các em 

cũng biết mình đọc sai nên cười nắc nẻ.  

     Tôi học được tính kiên nhẫn của các em khi cố 

gắng tập đọc mặc dù đôi lúc các em không hiểu rõ ý 

nghĩa chữ mình đọc. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ 

của các em, đôi mắt mở to tròn nhìn vào chữ để cố 

tập đọc cho đúng âm… tôi thương các em lắm! 

Nhưng không phải em nào cũng chăm cả. Đôi lúc có 

những em phá không chịu chú tâm tập đọc, tôi phải 

đem kẹo bánh ra dụ. Kể ra các em cũng ngoan ngoãn 

vâng lời bố mẹ cắp sách tới trường Việt ngữ đều đặn 

vào mỗi chiều Chúa Nhật. Cảm ơn bố mẹ đã chăm lo 

và khuyến khích cho các con cố gắng học hỏi tiếng 

Việt để bảo tồn văn hóa Việt Nam. Tôi ước mong các 

phụ huynh ở nhà nói tiếng Việt và tập các em đọc 

tiếng Việt chừng mười lăm phút mỗi ngày sẽ thấy sự 

tiến bộ của các em.  

     Ngày xưa tôi dạy b  Thảo con tôi bằng cách hoàn 

toàn nói tiếng Việt ở nhà. Tôi viện cớ ông ngoại 

không hiểu biết tiếng Mỹ để khuyến khích cháu học 

tiếng Việt mặc dù tôi bị cô giáo ở trường tiểu học gọi 

lên khiển trách vì b  Thảo bị nhầm lẫn hai ngôn ngữ 

nên hiểu biết rất chậm; phải học chương trình ESL. 

Tuy thế tôi vẫn cương quyết nói tiếng Việt và dạy 

con trả lời tiếng Việt ở nhà vì tôi biết b  Thảo còn 

nhỏ sẽ học hỏi tiếng Mỹ rất nhanh chóng. Tôi nhận 

định đúng vì trong vòng một năm, b  Thảo đã theo 

học chương trình bình thường với các bạn; trong khi 

đó tiếng Việt của b  Thảo rất khá, khá nhất trong 24 

đứa cháu của bố tôi. 

T 
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 Năm 2001, tôi đưa b  Thảo về thăm quê hương Việt 

Nam lần đầu tiên. Nhờ tiếng Việt giỏi nên b  Thảo 

biết nói chuyện vui với các Soeur, được các Soeur 

khen phát âm đúng chứ không như các em nói tiếng 

Việt ở Mỹ, làm tôi rất vui! B  Thảo còn biết mua đồ 

và trả giá để được mua rẻ. Tôi còn nhớ có một giáo 

sư ngôn ngữ học ở trường UCI đã làm nhiều cuộc 

trắc nghiệm lâu năm với nhiều em trẻ, có viết bài báo 

nói rằng: “Những em trẻ biết hai ngôn ngữ sẽ thông 

minh hơn những em chỉ biết một ngôn ngữ. Vì các 

em biết hai ngôn ngữ khối óc của các em làm việc 

liên tục để thông dịch qua lại.” Chính nhờ quá trình 

này đã giúp khối óc của các em phát triển nhanh lẹ 

hơn các em chỉ biết một ngôn ngữ.  

     Tôi may mắn được làm cô giáo dạy tiếng Việt để 

hướng dẫn các em nhỏ và vui lây với sự hồn nhiên 

ngây thơ của các em. Vì công việc, tôi đã phải dọn về 

San Diego ở cho gần chỗ làm nhưng cuối tuần tôi vẫn 

chạy lên quận Cam để cùng các anh chị làm nghề “gõ 

đầu trẻ” (từ ám chỉ thầy cô ngày xưa). Nhưng nay hết 

được “gõ đầu trẻ” rồi chỉ có “dụ” trẻ học thôi, vì nếu 

gõ đầu trẻ sẽ bị thưa kiện là hành hạ trẻ con. Văn hoá 

Mỹ khác với văn hoá Việt Nam. Tuy vậy tôi vẫn cố 

gắng dạy các em yêu mến và tôn trọng ông bà, cha 

mẹ, anh chị và những người lớn tuổi; mình biết tôn 

trọng người khác thì người ta mới tôn trọng mình. 

     Có vài người hơi bi quan nói tôi dạy chi uổng 

công, nói như “nước đổ lá khoai” thôi; vì tụi nhỏ 

sanh trưởng trên đất Mỹ nên sẽ nói tiếng Mỹ chứ 

không thèm nói tiếng Việt nữa đâu. Nhưng tôi vẫn hy 

vọng như Đức Cố Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-e 

Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Con có một Tổ quốc 

Việt Nam - quê hương ngàn đời yêu dấu.” Tôi còn 

nhớ câu chia sẻ của một người bạn trẻ Hoàng Lê 

Giang được tuyển chọn tham gia vào hành trình thám 

hiểm cực Bắc năm 2017: “Có nhiều hành trình đôi 

khi mình không đến được đích nhưng điều đó không 

quan trọng bằng ở mỗi bước đi mình tận hưởng được 

tất cả những gì xung quanh mang lại. Tận hưởng 

được hạnh phúc là quá trình chứ không phải là điểm 

đến.” Đúng như vậy, hạnh phúc nhỏ b  của tôi là 

được quý cha, quý Soeur, cô hiệu trưởng, Ban Chấp 

Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và quý 

phụ huynh đã tin tưởng cho tôi được làm cô giáo dạy 

các em nhỏ học hỏi Giáo lý và tiếng Việt. Tôi cảm tạ 

Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

đã gìn giữ, phù trợ và đồng hành với tôi trong suốt 

cuộc đời.  

     Trong tâm tình tạ ơn, con xin gởi đến quý cha, 

quý Soeur và toàn thể quý vị vài lời chúc mừng xuân 

Đinh Dậu muộn màng: 

Xuân đến hoa mai nở, 

Chúc Cha chúc Soeur và mọi gia đình lộc Chúa ban. 

Khôn ngoan, thánh thiện vững vàng niềm tin Một 

lòng thờ chúa Ba ngôi 

Cậy trông Mẹ Chúa bảo che giữ gìn 

Người ơi chiêm niệm lời vàng 

An vui Thánh vịnh hân hoan cõi lòng 

Kính Chúa yêu người trọn một đời con. 
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Nguyễn Trần Kim Thoa 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Viết cho các học trò yêu quý của Trường Việt Ngữ Saddleback, tháng   t n m 2017) 

Kỷ niệm êm đềm như trở lại 
Thuở còn bên cạnh những học trò 
Tập vở ê, a vần Việt Ngữ 
Thầy Trò gần gũi chẳng sầu lo 
  
Ánh mắt thơ ngây niềm tin cậy 
Giảng bài tiếng Việt đọc nhỏ, to 
Thời gian bỗng chốc qua mau quá 
Xa ngày trân quý với học trò 
  
Cô yêu những trò ngoan, trẻ Việt 
Lễ phép, vâng lời chẳng đắn đo 
Bây giờ các trò xưa đã lớn 
Thầy Cô chỉ chèo chống chuyến đò 
  
Một lần chở chuyên vào ký ức 
Trẻ thơ là kỳ vọng tiền đồ 
Tương lai Việt Nam văn hoá đó 
Giữ gìn Tiếng Mẹ chẳng mất cho 
  
Bao năm về lại sân trường cũ 
Gót chân tìm kiếm bước quanh co 
Thầy Cô yêu dấu xưa trường lớp 
Ngẩn ngơ nhớ mãi bóng học trò 
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Bùi Thanh Tâm  

 

     Tuổi học trò của tôi trải rộng, trải dài suốt cuộc 

đời của tôi, thật vậy ngót 60 năm cuộc đời, đến hôm 

nay vẫn còn được cái hân hạnh gặp lại các thầy cô 

giáo, bạn bè thời niên thiếu, thuở cắp sách đến 

trường. 

 

     Cái ngày xa xưa ấy, ngày tôi được cắp sách đến 

trường lần đầu tiên, chú tôi âu yếm nắm lấy tay tôi 

dẫn đến ngôi trường làng, giao cho thầy giáo làng và 

nói: “Thầy ạ, tôi xin gởi thầy đứa cháu của tôi, bẩm 

sinh tay trái, thầy để ý giùm, không cho cầm bút tay 

trái, nếu nó đổi tay trái thầy cứ đánh cho tôi”. Tôi đã 

khóc thật nhiều cho số phận hẩm hiu vì trời cho tôi 

cái định mệnh quái ác khắc nghiệt ấy. Đã gọi là bẩm 

sinh cầm đũa cũng bằng tay trái, mỗi bữa cơm, gia 

đình  ngồi chung quanh chiếc bàn tròn, tay tôi khều 

khào gắp thứ ăn, đôi lúc vãi đổ trên bàn, mọi người 

trong gia đình khó chịu nhìn tôi. Tôi tủi thân vô cùng 

và thầm trách trời đã trao cho tôi một ngôi sao xấu. 

Nhưng rồi ngày tháng trôi qua nhanh chóng, tôi quen 

dần với thời gian, khắc phục được với định mệnh trớ 

trêu, tôi tập mãi, tập mãi, tôi đã cầm được bút, cầm 

đũa bằng tay phải.  

 

     Xã hội ngày nay rộng rãi hơn nhiều, còn coi việc 

tay trái là “trời ban, trời cho” biết bao người Mỹ gốc 

Việt cầm bút tay trái trên đất nước này.  

 

     Thời gian như thoi đưa, tôi bước vào bậc tiểu học, 

cha mẹ tôi cho chị em chúng tôi đi học ngay trường 

gần nhà, trong khuôn viên Giáo Đường Lộc Hưng, 

buổi sáng đến trường để học Văn học Đức, chiều lại 

đến nhà thờ để học giáo lý, sinh hoạt thiếu nhi như 

bao trẻ khác. Tuổi thơ của tôi lớn dần theo năm tháng 

trong phạm vi của giáo xứ và học đường, với những 

bạn cùng lớp, cùng sinh hoạt, vào mỗi buổi chiều 

chúng tôi cũng họp nhau chơi nhảy dây, đánh đáo, 

chơi chuyền, ô quan, v. v...  

 

      Vào những ngày cuối tuần thường được Ba Mẹ 

đưa đi chơi những nơi như Thảo Cầm Viên – Sở Thú, 

Tao Đàn, bến Bạch Đằng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến 

Thành … chỉ vào dịp nghỉ hè, trời Sài Gòn nóng nực 

tôi mới được đi xa hơn về những miền quê yên bình 

mát mẻ. Trong sâu thẳm miền nhớ tôi không thể nào 

quên chuyến đi chơi xa nhất đầu tiên trong đời là dịp 

tôi được bà ngoại cho tôi theo về miền đồng bằng 

sông Cửu Long, nơi người đạo Thiên Chúa Giáo di 

cư gọi là vùng dinh điền Cái Sắn, Rạch Sỏi, Rạch 

Giá. Ở đây khí hậu mát mẻ, ruộng vườn cò bay thẳng 

cánh. Lúa nếp, lúa tẻ trĩu nặng hạt vàng vi vu theo làn 

gió thổi thơm ngát cả cánh đồng. 

 

     Khi được bước vào ngưỡng cửa trung học, thời ấy 

các nữ sinh bậc trung học bắt buộc phải mặc đồng 

phục áo dài trắng, tôi rất thích, rất vui vào mỗi buổi 

sáng thay bộ quần áo dài trắng cắp sách đến trường, 

bọn chúng tôi năm đứa chơi thân với nhau, rủ nhau đi 

học mỗi buổi sáng, năm tà áo dài trắng bay lượn quấn 

quýt bên năm đôi chân mềm mại nhí nhảnh, hích qua 

hích lại cùng nhịp bước đến trường hòa với những 

tiếng cười hí hí ha ha qua những câu chuyện vui 

chúng tôi kể cho nhau nghe. Thỉnh thoảng chúng tôi 

lại chụm đầu vào nhau to nhỏ vì thấp thoáng chúng 

tôi khám phá ra có những cặp mắt và những bước 

chân theo sau. Thì ra có năm bạn nam sinh cùng 
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trường theo sau như muốn kết bạn 

với chúng tôi, đứa nào cũng thầm 

vui trong bụng và đoán ngầm xem 

chàng nào để ý đến mình.  

 

     Nói về chiếc áo dài, có rất nhiều 

văn thi sĩ đã mô tả: Chiếc áo dài là 

một biểu tượng của quốc gia dân 

tộc. Trải qua bao biến cố thăng trầm 

cùng mệnh nước cũng đã được cải 

tiến. Chẳng ngạc nhiên khi một 

người Việt Nam trả lời rằng Áo Dài 

là một trong những hình tượng tiêu 

biểu ở đất nước này. Thật khó mà 

dịch từ “Áo Dài” sang bất cứ ngôn 

ngữ nào vì không ở đâu có một tà 

Áo Dài như ở Việt Nam.  

 

     Thi sĩ Phan Long cũng thả hồn 

mình qua bài cảm tác “Chiếc Áo Dài, Tà Áo Quê 

Hương” sau đây:  

 

Em yêu mến chiếc áo dài,  

Thướt tha duyên dáng, đẹp hoài thời gian.  

Ngày Xuân nắng trải tơ vàng,  

Khoe tà áo mới, ngập tràn tuổi thơ.  

Lớn theo lứa tuổi học trò,  

Tình che vạt trước, gió lùa vạt sau.  

Những ngày đẹp mãi bên nhau,  

Vạt vui in dấu, vạt sầu còn vương.  

Đẹp sao tà áo quê hương,  

Áo dài mãi trắng, nhớ thương năm nào.  

 

     Trong muôn vàn thứ lụa là gấm vóc bội phần lộng 

lẫy, có gì đến phải ngạc nhiên khi chiếc áo dài nhẹ 

bay giữa lòng thành phố Sai Gòn vàng rực một mầu 

nắng phương Nam, làm ngơ ngẩn trong lòng mỗi 

chúng ta.  

 

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát; Bởi vì em mặc áo 

lụa Hà Đông; Anh yêu mầu áo ấy vô cùng … 

 

     Những bài thơ, bài hát chúng tôi đều thuộc lòng, 

vì cứ đọc, đọc lại, và nắn nót viết tay vào tập nhật ký 

hay lưu bút ngày xanh thuở  học trò.  

     Bẵng đi một thời gian, vì vận nước nỗi trôi, tôi trôi 

dạt trên xứ người, đến định cư tại thành phố này, sinh 

hoạt trong nhà thờ này, mặc lại chiếc áo dài trắng cho 

hội Các Bà Mẹ Công Giáo, áo xanh cho hội Legio 

Mariae, đồng phục cho trường Việt Ngữ, tùy theo hoa 

mầu do các Hiệu trưởng chọn lựa. Tôi vui nhất là có 

tí kiến thức nhỏ nhoi còn sót lại, đem ra truyền lại 

cho con cháu được sinh ra và lớn lên tại xứ người. 

Mỗi năm lại được đi tu nghiệp do trường Việt Ngữ tại 

Nam California tổ chức, nhờ vậy tôi được học hỏi 

nhiều, kiến thức thêm rộng mở.  

 

     Cơ duyên lại đến với tôi, tôi được gặp lại một số 

thầy cô giáo và bạn bè cùng lớp, cùng trường, mỗi 

năm chúng tôi cũng gặp lại thầy cô và bạn bè trong 

ngày Hội Ngộ, ngày Xuân họp mặt, ngày giỗ cho các 

vị Hiệu trưởng, Giám thị, thầy cô, bạn bè đã qua đời. 

Ôi còn gì vui thú hơn suốt cả cuộc đời được gắn bó 

với trường lớp, bảng đen, chữ nghĩa … 

 

     Hôm nay ngồi hồi tưởng mới thấy “Định mệnh 

khắc nghiệt, ngôi sao xấu” mà thời thơ ấu tôi đã tự 

đặt và cột chặt vào cuộc đời mình, nay là những 

Hồng Ân, những Dấu Ấn, những May Mắn mà Trời 

đã ưu ái dành riêng cho tôi.  
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Tâm Tình 

20 Năm  

Dạy Việt Ngữ 
 

Vũ Bích Hải 

 

     Thấm thoát đã hơn 20 năm tôi giúp cho Trường 

Việt Ngữ Saddleback tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp. Thời gian 20 năm không phải là quá ngắn, 

tuy nhiên không thể 

đủ để so sánh với 

nhiều bậc thầy cô 

khác còn hy sinh 

gấp bội. Đối với tôi 

đó là một hành trình 

với biết bao thăng 

trầm, những kỷ 

niệm vui buồn lẫn 

lộn. Bây giờ, sau 20 

năm nhìn lại sự 

cộng tác giảng dạy 

tiếng Việt nơi xứ 

người của mình, 

khơi dậy những tâm 

tư âm thầm làm cho 

tôi hồi tưởng lại 

như mới hôm nào. 

     

     Sau khi lập gia 

đình vào năm '94, tôi dọn về thành phố Laguna 

Niguel và gia nhập vào Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp. Tôi đến với trường vào năm '96 qua một 

cách hết sức tình cờ. Lúc đó, chủ yếu là chỉ muốn 

làm một việc thiện nguyện gì đó để giúp cộng đoàn vì 

là bổn đạo mới. Nhưng có thể vì ước mơ làm cô giáo 

cũng như lòng mến trẻ em và sự thiết tha duy trì tiếng 

Việt, tôi đã cộng tác với Trường Việt Ngữ 

Saddleback và giúp dạy lớp Mẫu Giáo. Từ đó ước mơ 

trở thành cô giáo của tôi ngày nào đã được trọn vẹn. 

 

     Lúc đó cộng đoàn còn rất nhỏ bé, trường có 

khoảng 70 học sinh và 12 thầy cô. Trong những năm 

đầu đi dạy, vì thiếu kinh nghiệm và quên rằng phần 

đông các em sinh ra ở Hoa Kỳ với ngôn ngữ chính sử 

dụng là Anh ngữ, tôi đã dạy như cách ở Việt Nam 

theo những thầy cô mà tôi đã học qua. Thầy cô là cha 

mẹ (rất kỷ luật), cho nên đã gặp rất nhiều khó khăn, 

thậm chí có lần làm vài trò khóc. Vài năm sau, tôi rút 

kinh nghiệm cùng với sự học hỏi từ các thầy cô khác, 

tôi bắt đầu thay đổi cách dạy của mình để thích hợp 

và lôi cuốn các em hơn. Có khi là cô giáo, khi là cha 

mẹ và cũng có lúc tôi phải tự đặt mình là học sinh để 

mong thấu hiểu và chia sẻ tư tưởng của các em. Tôi 

cũng thường làm bánh, tặng quà cho các em trong 

những dịp lễ và thưởng khi các em làm bài đạt điểm 

cao. Tôi cũng ráng dạy xen kẽ vào bài giảng những 

bài hát nhi đồng, ca dao, văn hoá và phong tục Việt 

Nam, để giúp lớp vui nhộn hơn. Vì vậy, có nhiều 

thầy cô lẫn phụ huynh thường nói đùa với tôi là "vừa 

dạy vừa dụ học sinh”. Riêng tôi luôn vui mừng không 

tả được mỗi khi 

thấy các em 

đến lớp, cho 

nên không ngại 

nếu phải làm 

thêm bánh hay 

thưởng thêm 

quà. 

     

     Hơn 20 năm 

qua, tôi đã 

được cơ hội 

dạy qua lớp 

Mẫu Giáo, Lớp 

1, Lớp 2, Lớp 4 

và có năm lại 

được thăng 

chức lên dạy 

lớp Đàm Thoại 

nữa (lớp cao nhất của trường). Dù ở bất cứ trình độ 

nào, tôi đã không ngừng cố gắng hết sức mình. Có 

những thời gian khó khăn tưởng chừng không thể 

vượt qua trước những sự va chạm khi dạy hay đối 

đầu với cá tính của các em trong tuổi mới lớn (Trong 

đó có cả 3 con của tôi), nhưng chính trong hoàn cảnh 

đó đã thử thách lòng yêu trường của tôi. Chỉ cần nhìn 

những khuôn mặt ngây thơ của các em ráng hết sức 

đánh vần từ chữ A rồi tập dần trả lời tên tuổi của 

mình, đã giúp cho tôi thêm sự kiên trì và phấn khởi 
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để tiếp tục con đường giảng dạy. Dù rằng các em 

trong những lớp rất khác biệt nhau về tuổi tác, cá 

tính, hay khả năng, tất cả các em đều thật dễ yêu. 

  

     Từ đó đến nay, mỗi năm tôi lại được trau dồi kiến 

thức và học hỏi thêm về ngôn ngữ của nước mình qua 

những khoá Tu Nghiệp Sư Phạm. Thêm nữa, Ban 

Điều Hành của trường còn mời tôi giữ chức vụ 

“Trưởng ban Văn Nghệ” (có lẽ vì thấy tôi yêu thích 

trẻ em và thích múa hát), giúp cho lòng tôi cảm thấy 

trẻ lại khi được hướng dẫn các em qua những điệu 

múa dân tộc trong trang phục áo bà ba, áo dài, nón lá, 

áo tứ thân v. v... cũng như sự tiếp xúc hằng tuần với 

các em thật là dễ thương và vui nhộn.   

      

     Giờ đây nhìn thấy trường đã phát triển với số học 

sinh lên gần 150 em, và 26 thầy cô lẫn phụ giáo với 

con tôi đang là phụ giáo cho lớp, tôi chỉ biết luôn 

cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi có sức khoẻ và thời 

gian để giúp trường. Tôi cũng xin gởi lời cám ơn sâu 

xa nhất đến tất cả quý thầy/cô giáo cũng như Ban 

Điều Hành của trường trong suốt thời gian qua, đã 

cho tôi cơ hội học hỏi rất nhiều từ cách giảng dạy lớp 

cho đến cách làm việc với nhau; quý ân nhân/phụ 

huynh đã bảo trợ và giúp cho trường với biết bao 

công lao, tài chánh và thời giờ và đặc biệt nhất là các 

em học sinh thân thương đã tặng cho tôi những món 

quà vô giá - ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, vui tươi của 

tình thầy trò.  

 

     Tôi xin mến chúc cho trường luôn tiến triển, tất cả 

thầy cô luôn có nhiều sức khoẻ và bền tâm vững chí 

chung tay góp sức hướng dẫn duy trì nền văn hoá 

Việt Nam cho các thế hệ sau. 

 

 

 

Cao Tiến Dũng 

Các em Mẫu giáo dễ thương 

Ngày đầu tiên được đến trường 

Hân hoan thầy cô chào đón 

Tay nhỏ rời mẹ vấn vương 

 

Tiếng chuông vào lớp vang lên  

Các em được xếp chỗ ngồi 

Thầy cười, cất lời chào hỏi 

Chào Thầy! Lễ phép em thưa 

 

Làm quen tên bạn trong lớp 

Các em ríu rít kết thân 

Bài đầu thầy giảng nghe - nhớ: 

"Tiên học lễ, hậu học văn" 

 

Thầy cô tập các em ca: 

Quê hương Việt Nam yêu dấu!  

Từng bước đi em nhớ lại 

Cội nguồn của em là đâu? 

  

Giờ học Mẫu tự đã đến 

Tên gọi A, B (bê), C (xê), D (dê)...  

Giọng các em nghe lơ lớ  

Lòng thầy nặng cả tình Quê 

 

Học Mẫu tự, học đến Dấu 

Sắc, rồi Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng 

Thầy dạy một chút về câu 

Em nghe nhớ học thuộc làu 

  

Mẫu giáo là như thế đó 

Nơi các em bắt đầu học 

Những tiếng ê a Việt Nam 

Gọi Ba, Mẹ, anh, chị, em... 

 

Để bảo tồn ngôn ngữ Việt 

Xứng danh con cháu Vua Hùng 

Nơi xứ lạ quê người đó 

Tiếng Việt vang vọng không ngưng. 

 

 Trang 65 www.tvnsaddleback.org



Chung Thủy 
Quyên Di 

 

ăm ấy, Denise được 21 tuổi. Ðối với một 

người con gái Mỹ, tuổi 21 là tuổi rất quan 

trọng. Nàng sẽ được coi như một người 

hoàn toàn trưởng thành, được phép làm 

bất cứ một việc gì dành cho 

người lớn, những việc mà 

bọn “con nít” dưới tuổi 21 

không được phép làm. 

 

Denise biết rằng mình 

đẹp. Nàng có mái tóc vàng 

gợn sóng. Denise thường 

thả cho mái tóc dài óng ánh 

như vàng ấy phủ hờ đôi bờ 

vai thon. Ðôi mắt nàng 

xanh thăm thẳm. Ðó là đôi 

mắt “di truyền” của dòng 

dõi cha nàng, một người 

đàn ông quý phái gốc Ái 

Nhĩ Lan. Sống mũi nàng 

cao, thanh tú. Ðẹp nhất là 

đôi môi trái tim, ướt át, chín 

mọng, khêu gợi, lúc nào 

cũng như mời gọi một nụ 

hôn. 

 

Bọn con trai thường 

theo đuổi, ve vãn nàng. Hồi học trung học, Denise cũng 

có mấy đứa “boyfriend”; Denise cũng “date”, cũng 

cùng “boyfriend” hôn nhau. Nàng có những rạo rực, 

khát khao của tuổi mới lớn, nhưng nàng không để cho 

những cái “quá đáng” xảy ra. Ðối với tụi bạn bè, Denise 

là một hiện tượng. Trong trắng lại là một hiện tượng! 

Ðiều ấy đối với những thế hệ xa xưa nghe thật lạ 

thường, nhưng với thế hệ trẻ bây giờ, nó quả là một… 

hiện tượng. 

 

Nhưng bây giờ Denise đã 21 tuổi. Tụi bạn nhất 

quyết lôi nàng đến quán rượu. Ngày sinh nhật của 

Denise, chúng buộc nàng phải hớp ngụm rượu mạnh 

đầu tiên. Ðây là một cuộc “rửa tội” để Denise thực sự là 

người lớn. Ðó là một ngày mùa xuân. Trời đất Portland 

giống như xứ thần tiên. Nắng vàng đổ xuống trên cây 

cối, nhà cửa. Không gian sáng, thơm và sạch. Trong 

những mảnh vườn, các loại hoa đua nhau tươi nở. Mùi 

hương ngan ngát cả đất trời. Hoa hồng nở khắp nơi. Ðó 

là một đặc điểm khiến cho người ta mỗi khi nói đến 

Portland của tiểu bang Oregon, đều gọi đó là “xứ hoa 

hồng”. Hoa hồng đẹp lắm và quyến rũ lắm, khiến cho ai 

ngắm những vườn hồng tươi thắm của Portland đều 

cảm thấy lòng mình nao nao. 

 

Nhưng Denise đẹp hơn 

hoa hồng. Nàng là một 

trong những bông hoa sống 

động và quyến rũ nhất của 

Portland. Bạn bè đặt cho 

nàng biệt danh “Công Chúa 

của Xứ Hoa Hồng”, kể cũng 

không quá đáng. Buổi sáng 

ngày Denise tròn 21 tuổi, 

Denise đứng trước tấm 

gương, ngắm nhìn toàn thân 

nàng. “Tôi ơi! Tôi đã 21 

tuổi. Bắt đầu từ hôm nay 

đời tôi sẽ ra sao? Ai sẽ yêu 

tôi với một tình yêu chân 

thật? Tôi hứa rằng tôi sẽ 

đáp trả người ấy bằng một 

tình yêu chung thuỷ.” 

Denise đặt bàn tay phải lên 

bờ ngực trần bên trái, như 

một cử chỉ thay cho lời thề 

hứa. 

 

Tối đến, đám bạn bè kéo đến nhà Denise, chúng 

“áp tải” nàng đến quá rượu ở khu phố chính. Xuống xe, 

cả bọn cười nói ồn ào. Karen ngắm nhìn Denise trong 

cái váy đầm màu hồng thắm và cái áo hở tay màu trắng 

ôm lấy thân hình tròn lẳn, trầm trồ: “Denise! Bọn tao 

ghen với mày đấy! Mày đẹp và khêu gợi quá! Mấy đứa 

con trai, đứa nào cũng muốn cặp với mày.” Rồi Karen 

ghé tai Denise nói nhỏ: “Nè Denise, đừng để bị say nhé! 

Bọn tao sẽ bảo vệ mày, không đứa con trai nào đụng 

N 
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được đến mày đêm nay đâu!” Cả bọn kéo nhau vào 

quán. Người “security” hình như quen mặt bọn sinh 

viên này rồi, anh ta không hỏi ID đứa nào cả. Nhưng 

khi nhìn thấy Denise, anh ta hơi chau mày, định cất 

tiếng nói cái gì đó. Tức thì Karen lục ví Denise lấy ra 

cái ID, nói: “Nè! Ðừng có lộn xộn, con Denise bạn tao 

nó đủ 21 tuổi rồi đấy!” Thế là cả bọn nói cười ồn ào, 

kéo nhau vào quán. 

 

Một lũ bạn khác đã có mặt trong đó rồi! Cả hai 

nhóm, tính ra phải đến hăm mấy đứa. Có đứa Denise 

nhận ra mặt, có đứa lạ hoắc. Hoá ra bọn chúng kéo cả 

những đứa bạn riêng của mỗi đứa đến đây. Mừng sinh 

nhật của nàng “Công Chúa của Xứ Hoa Hồng” có lẽ là 

một niềm hãnh diện nên không đứa nào được mời mà 

lại từ chối. Hớp rượu mạnh đầu tiên trong đời làm 

Denise ngây ngất đến choáng váng. Ðầu lưỡi hồng của 

nàng nóng lên rồi tê dại. Chất cồn làm cho cơ thể nàng 

nóng ấm. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt Denise sáng lấp 

lánh như hai vì sao. Ðôi má nàng hồng lên, đẹp như 

những bông hồng tươi mịn. Môi nàng đỏ tươi khêu gợi. 

Có chút gì man dại trong dáng dấp của nàng. 

 

Karen và Janet đứng sau lưng Denise. Janet nói: 

“Nè Denise, đừng nằm lại đây đêm nay nhé! Phiền lắm 

đó!” Cả bọn cười phá lên, còn Denise thì cúi đầu, e 

thẹn. Thế rồi chúng buông tha Denise để từng nhóm 

nhỏ chuyện trò thân mật với nhau bên những ly rượu 

mạnh. Có những cặp ôm vai nhau thủ thỉ. Con Karen và 

thằng Scott hôn nhau say đắm. Denise còn đủ sáng suốt 

để nhìn chung quanh. Có một anh con trai ngồi một 

mình. Anh ta lạ mặt, Denise chưa thấy bao giờ. Ðó là 

một người con trai Á châu, thân hình to lớn hơn những 

người Á châu bình thường. Mái tóc anh dày và đen. Ðôi 

mắt anh lớn, nhìn vào một khoảng không. Anh này 

không phải người Nhật, cũng không phải người Hoa 

hay người Hàn. Những người Á châu này thường có đôi 

mắt bé, còn anh ta, mắt anh ta to và sâu, lôi cuốn một 

cách kín đáo. 

  

Như có sự xui khiến vô hình, Denise rời nhóm bạn, 

lại gần anh con trai đó. Nàng tự nhiên ngồi xuống bên 

anh ta, hỏi: 

- Này anh, anh tên gì? 

- Tôi tên là Hùng. 

- Hưn? Denise hỏi lại. 

- Không phải! Tên tôi là Hùng. 

- Khó phát âm quá! 

- Không sao! Cô cứ gọi tôi là Hưn đi. Ðó là tên 

của tôi dành riêng cho cô thôi. 

- Cám ơn Hưn. Anh là người nước nào? Tôi thấy 

anh giống người Á châu nhưng không phải là người 

Hoa. 

- Cô nhận xét đúng lắm! Tôi không phải là người 

Hoa. Tôi là người Việt Nam. 

Denise nhìn Hùng. Nàng thấy Hùng đẹp, một vẻ 

đẹp khác những đứa con trai khác, bạn của nàng. À, anh 

ta là người Việt Nam. Việt Nam, cái dân tộc và xứ sở 

ấy thật xa lạ đối với Denise. Nàng chỉ nghe nói đến cái 

tên ấy một đôi lần. Việt Nam! Cái tên gắn liền với một 

cuộc chiến tranh lâu dài và tàn khốc, gắn liền với đau 

thương và chết chóc. 

Denise hỏi người con trai: 

- Tại sao anh ngồi ở đây một mình, không vui 

chơi với các bạn? 

- Vì tôi muốn gặp một người? 

- Anh muốn gặp ai?  

Denise hy vọng rằng anh ta sẽ trả lời rằng anh ta 

muốn gặp nàng, nhưng người con trai nói: 

- Tôi muốn tìm gặp tôi. Ở trong đám đông, đôi 

khi tôi đánh mất chính tôi. 

Câu trả lời lôi cuốn Denise. Ðám bạn con trai của 

nàng, không đứa nào có cách nói chuyện như thế. Tò 

mò, Denise bạo dạn hỏi: 

- Anh có muốn gặp em không? 

Hùng quay nhìn Denise để thấy hai vì sao lấp lánh 

và đoá hoa hồng tươi nở. Anh nói: 

- Tôi muốn gặp cô chứ. Vì khi nhìn cô, tôi tìm 

thấy một phần đời của tôi. 

Hình như biết Denise không hiểu câu nói của mình, 

Hùng nói tiếp: 

- Khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô, tôi thấy cái 

mênh mông của Thái Bình dương. Bên kia biển Thái 

Bình là quê hương tôi đó. Ở nơi ấy, tôi đã được sinh ra, 

lớn lên. Ở nơi ấy tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp, tôi có 

những đứa bạn thân. Ở nơi ấy, có những dòng sông chở 

cả đời tôi, đưa tôi đi đến những bến bờ mộng ước… 

 

Hùng ngừng lại, mơ màng, một vẻ mơ màng rất 

Ðông phương. Denise như bị lôi cuốn vào câu chuyện 

của Hùng, nàng thúc giục: 

- Hưn ơi, anh nói nữa đi. 

Hùng nói tiếp: 
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Khi nhìn mái tóc em, tôi thấy những dợn sóng của dòng 

sông tuổi nhỏ. Quê tôi có dòng sông Hương, chảy êm 

đềm ngang qua thành phố Huế. Denise, tôi mong ước 

được thả con thuyền đời tôi trên dòng tóc gợn sóng của 

em. Hãy đưa tôi về miền đất có hương cau thơm ngát 

bằng dòng tóc của em. Không biết từ lúc nào, Denise đã 

ngả đầu trên bờ vai rắn chắc mà êm ái của Hùng. 

 

*  *  * 

 

Denise yêu Hùng tha thiết. Người con gái, dù Ðông 

phương hay Tây phương khi yêu đều muốn làm tất cả 

những gì mà nàng nghĩ là người yêu của nàng ưa thích. 

Ðã đôi lần, Hùng ngỏ ý muốn nghe Denise nói tiếng 

Việt. Với Denise, cái ngôn ngữ có sáu thanh lên bổng 

xuống trầm nghe sao mà quyến rũ, nhưng cũng sao mà 

khó phát âm đến thế. 

 

Denise rất sợ mình trở nên nàng ngư nữ tí hon 

trong câu truyện thần tiên của Anderson. Hoàng tử mà 

nàng ngư nữ say đắm không yêu nàng như yêu người 

tình, cũng không cưới nàng làm vợ. Hoàng tử chỉ 

thương nàng ngư nữ như thương cô em gái nhỏ bé. 

Ðiều ấy chắc có nhiều nguyên do, nhưng một trong 

những lý do quan trọng là nàng không biết nói. Mụ phù 

thuỷ ác nghiệt dưới lòng biển sâu đã đòi lấy đi cái lưỡi 

xinh xắn của nàng để đổi lấy việc mụ biến cái đuôi cá 

của nàng thành đôi chân đẹp. Mất chiếc lưỡi, nàng ngư 

nữ không nói được nữa. Giữa nàng và hoàng tử có một 

khoảng cách mênh mông của sự thiếu cảm thông bằng 

ngôn ngữ. Thiếu cảm thông, tình yêu không thể tròn 

đầy, cuộc tình thiếu đi hạnh phúc. 

 

Denise không muốn là nàng ngư nữ tí hon. Ðành 

rằng Hùng có thể nói Anh ngữ với nàng, nhưng chính 

nàng, nàng muốn nói với Hùng bằng chính ngôn ngữ 

mẹ đẻ của Hùng. Khoá học mùa Thu kế tiếp, Denise ghi 

danh học lớp tiếng Việt, cho dù nàng bị tràn ngập 

những bài vở của những môn học chính. Giáo sư tiếng 

Việt của nàng người miền Bắc, giọng ông rõ ràng, trầm 

ấm. Ông bỏ nhiều thì giờ tập cho Denise phát âm. Nhờ 

ông, Denise nói tiếng Việt khá rõ. 

 

Denise nhớ ngày đầu tiên nàng nói tiếng Việt với 

Hùng. Nàng đã xin giáo sư giúp nàng phát âm tiếng 

“Hùng” thật rõ, chứ không phải là “Hưn” như nàng gọi 

trong buổi đầu gặp gỡ. Hôm ấy, khi Denise đến nhà trọ 

của Hùng, nàng sà vào lòng chàng, ngước đôi mắt lấp 

lánh nhìn chàng, hai cánh môi mọng mở ra, đẹp như 

bông hoa tươi. Nàng nói tiếng Việt thật rõ: “Hùng ơi, 

Denise yêu Hùng lắm!” Nói xong, tự nhiên nước mắt 

Denise trào ra, ướt đẫm cả hai gò má trắng mịn. Hùng 

sững sờ! Chàng không ngờ Denise có thể nói tiếng Việt 

rõ ràng đến thế. Chàng ôm lấy Denise, vỗ về nàng và 

cúi xuống hôn lên hai cánh môi mọng đỏ, hai cánh môi 

đã gọi tên “Hùng” thật rõ ràng và vô cùng tha thiết. 

 

Dần dà, Denise nói tiếng Việt với Hùng mà không 

cần chen tiếng Anh vào. Mỗi khi tìm không ra được 

một từ ngữ, nàng nói: “Hùng ơi, anh giúp em đi, em 

muốn nói…” Và nàng diễn tả điều nàng muốn nói cũng 

bằng tiếng Việt, cho đến khi Hùng giúp nàng tìm cho ra 

một từ ngữ chính xác, nàng mới thoả mãn. 

 

Thế rồi Denise học hát tiếng Việt. Nàng thích nhất 

những bài dân ca Việt Nam với những tiếng đệm 

í…a…, ối…a… nghe thật vui tai. Nàng hát cho Hùng 

nghe: 

Quả cau í… a… nho nhỏ, 

Cái vỏ í… a… vân vân. 

Nay anh í… a... học gần, 

Mai anh í… a… học xa… 

 

Nhìn Denise uốn môi theo điệu hát í… a…, tay thì 

đưa lên múa qua múa lại, Hùng thấy vui quá. Anh mua 

cho nàng cái áo tứ thân và cái quần lụa trắng. Denise 

thích lắm, lâu lâu lại lấy áo tứ thân ra mặc, miệng hát 

điệu í… a…, thân mình uốn éo uyển chuyển. Denise 

sắp thành cô gái Việt Nam rồi. Nàng chỉ còn khác cái 

nhân dáng bên ngoài, còn trái tim nàng thì đã là trái tim 

Việt Nam. 

 

Một ngày nọ trên đường từ trường về, Denise lái xe 

thẳng đến nhà trọ của Hùng, mặt có vẻ đăm chiêu, suy 

nghĩ. Gặp Hùng, nàng nói: 

- Hùng ơi, tiếng Việt của Hùng khác tiếng Việt 

của em, có phải không? 

Hùng chưa hiểu Denise muốn nói gì. Nàng tiếp: 

- Thầy em bảo rằng tiếng Việt có những cách 

phát âm khác nhau, tuỳ theo địa phương. Cũng là tiếng 

ấy, nhưng miền Bắc phát âm khác, miền Trung phát âm 

khác, miền Nam phát âm khác. Em nhớ Hùng nói với 

em rằng Hùng là người Huế nên em xin thầy phát âm 

tiếng Huế cho em nghe. Thầy nói rằng thầy là người 
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Bắc, không nói tiếng Huế được. Huế là tiếng miền 

Trung. Em buồn lắm. Hùng ơi, dạy em nói tiếng Huế 

đi! 

Hùng cười, nói với Denise: 

- Tại sao em phải nói tiếng Huế! Em phát âm 

theo giọng Bắc ai cũng hiểu, cả anh cũng hiểu, có sao 

đâu! 

Nhưng Denise vẫn không bằng lòng. Nàng nói: 

- Hùng có biết là khi người con gái yêu, cô ta 

muốn trở nên giống người mình yêu không? Càng 

giống nhiều càng tốt. Em muốn Hùng và em nói tiếng 

Huế với nhau… 

Ngừng một chút, Denise nói tiếp:  

- Vả lại, em muốn một ngày nào đó em về Việt 

Nam, em sẽ đến nhà Hùng, chào hỏi và nói chuyện với 

cha mẹ Hùng bằng tiếng Huế. Khi ấy em tin là em được 

chấp nhận như người trong nhà. 

- Và rồi Denise đã làm một việc thật táo bạo. Mùa 

hè năm ấy, nàng xin chiếu khán về Việt Nam, tìm đến 

Huế. Denise xin một chân dạy Anh văn tình nguyện tại 

đại học Huế. Sau giờ dạy, nàng theo các nữ sinh viên đi 

ăn quà, đi dạo và tập nói tiếng Huế. Vì có khiếu ngôn 

ngữ, chỉ hơn một tháng, Denise đã nói tiếng Huế khá 

thông thạo. Một cô gái Mỹ nói tiếng Huế, chuyện này 

thật ngộ nghĩnh. Người ta đồn nhau và rủ nhau đi xem 

cô gái Mỹ nói tiếng Huế đó. 

 

Khi biết mình phát âm tiếng Huế khá thành thạo 

rồi, Denise theo cô em ruột của Hùng về nhà mẹ của 

anh. Hảo là cô em gái của Hùng, đồng thời cũng là một 

nữ sinh viên theo học lớp Anh ngữ do Denise giảng 

dạy. Hảo đưa Denise về nhà. Vào nhà, nàng thấy một bà 

cụ gầy còm, da mặt nhăn nheo. Hảo giới thiệu cho 

Denise biết đó là mẹ của Hùng. Denise ôm lấy bà cụ và 

chào bằng tiếng Huế: 

- Thưa bác, con ở xa về. Con là bạn của anh 

Hùng… Con muốn được xem bác như mẹ của con, 

cũng như bác là mẹ của anh Hùng vậy. 

Người đàn bà già nua nhướng mắt nhìn Denise. Cô 

con gái xa lạ này tại sao lại muốn nhận mình làm mẹ. 

Linh tính cũng như sự suy đoán của người đàn bà giúp 

bà hiểu được vấn đề. Con bà theo người quen vượt biên 

rồi sang Mỹ, chắc bây giờ lớn rồi, đi học đại học và 

quen con bé này. Có lẽ chúng nó muốn tính chuyện lâu 

dài. Con bé trông hiền lành, cũng biết giữ lễ phép. 

Nhưng nó là người Mỹ, làm sao được! 

Nghĩ như vậy, bà trở nên lạnh lùng: 

- Tôi nghe nói cô là cô giáo của con Hảo nhà tôi. 

Mời cô ngồi chơi… Hảo ơi, rót nước mời cô giáo uống, 

con. 

Denise cảm thấy ngay vẻ lạnh lùng, xa cách của 

người đàn bà là mẹ của Hùng, người đàn bà mà nàng 

từng ao ước được gặp mặt để có thể chào hỏi bà bằng 

tiếng Huế. Nàng thấy có cái gì nghèn nghẹn trong cổ. 

Buổi chiều, Hảo đưa Denise ra nghĩa trang thăm 

mộ cha của Hùng. Ðặt bó hoa tươi lên mộ, Denise quỳ 

khá lâu bên cạnh mộ, nàng thì thầm với người đã khuất, 

mong được nhận làm người thân trong gia đình. Nghĩa 

trang ở dưới chân một ngọn đồi. Denise đã từng tìm 

hiểu và biết được rằng nhiều người Việt chôn cất người 

thân ở dưới chân núi, với niềm tin tưởng rằng người 

chết, thân xác nằm dưới chân đồi chân núi, nhưng linh 

hồn sẽ bay lên cao, cao hơn cả ngọn đồi, ngọn núi ấy. 

Nàng mong rằng linh hồn cha của Hùng, giờ đây đang ở 

trên cao, nghe được tiếng nàng khẩn nguyện. 

 

Nhưng một tháng sau, Denise được thư của Hùng. 

Anh cho biết là anh phải giữ đạo hiếu, phải vâng lời mẹ. 

Mẹ anh đã định cho anh lập gia đình với một cô gái 

khác, một cô gái Việt Nam, người Huế. Cõi lòng Denise 

như tê dại, nhưng chính nàng cũng lấy làm lạ là tại sao 

nàng không khóc. Trong nỗi đau đớn, nàng cảm thấy có 

một niềm an ủi, một tình yêu mới, tình yêu dành cho 

ngôn ngữ Việt Nam. Và rồi Denise quyết định không 

thay đổi chương trình. Nàng đã ký hợp đồng dạy tiếng 

Anh thiện nguyện cho đại học Huế trong vòng một 

năm, nàng sẽ giữ hợp đồng đó. 

 

Trong một năm trời, Denise đã theo các sinh viên 

ăn không biết bao nhiêu đĩa bánh bèo, không biết bao 

nhiêu chén cơm hến, không biết bao nhiêu tô bún bò. 

Những món ăn ấy thấm vào lưỡi nàng, như giúp nàng 

nói tiếng Huế thành thạo hơn. Có lần nàng ra Hà Nội 

chơi một tuần. Ði đến đâu nàng cũng nói tiếng Việt, 

giọng Huế. Người Hà Nội trố mắt nhìn một cô gái Mỹ 

thuần chủng nói tiếng Huế y như người Huế. 

 

Hết hợp đồng, Denise trở về Mỹ. Vết thương lòng 

chưa lành hẳn nên Denise quyết định không trở lại 

Portland nữa. Nàng “Công Chúa của Xứ Hoa Hồng” đã 

nộp đơn xin theo học đại học UCLA ở miền Nam 

California. Ðơn của nàng được chấp thuận. Ðến thời kỳ 

ghi danh, tìm trong “catalogue,” Denise thấy có lớp 

tiếng Việt cao cấp, nàng đã ghi danh lớp này. Ngày 
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nhập học, Denise gặp giáo sư dạy lớp tiếng Việt và được biết ông cũng là người miền Bắc. Giọng của ông là giọng 

Hà Nội gốc, rất trầm ấm và điềm đạm. Denise thấy thích lớp tiếng Việt này quá. Giáo sư đã phân tích nhiều từ ngữ 

mà từ trước đến nay nàng tuy có dùng nhưng không hiểu rõ ý nghĩa và nguồn gốc. Vì thích lớp học nên nàng cũng 

cảm mến vị giáo sư phụ trách. 

 

Một lần, giáo sư hỏi Denise lý do nàng học tiếng Việt. Không hiểu sao, Denise tâm sự tất cả về cuộc tình của 

nàng với Hùng. Vị giáo sư yên lặng ngồi nghe, không hề ngắt lời, mặc dù thỉnh thoảng Denise ngưng lại khá lâu vì 

nghẹn ngào. 

Nghe xong hết câu chuyện tình, vị giáo sư nhẹ nhàng hỏi Denise: 

- Vì Hùng mà em học tiếng Việt. Nhưng bây giờ Hùng không còn thương em nữa, tại sao em còn học tiếng 

Việt. 

Denise đã trả lời ông: 

- Thưa thầy, đức tính quý nhất của người phụ nữ Việt Nam là lòng chung thuỷ. Hùng đã không chung thuỷ với 

em, có thể vì hoàn cảnh. Nhưng qua Hùng, em đã yêu tiếng Việt. Khi đã yêu rồi thì em nhất quyết giữ lòng chung 

thuỷ với tiếng Việt, không bao giờ em bỏ tiếng Việt cả. Thưa thầy, em là người con gái Việt Nam, có trái tim Việt 

Nam, cho dù dáng dấp bên ngoài của em là một cô gái Mỹ. 

Hình như vị giáo sư cảm động lắm. Ông nói mà giọng như nghèn nghẹn: 

- Denise, lần này lòng chung thuỷ của em nhất định sẽ không bao giờ bị phản bội. Em yêu tiếng Việt và chung 

thuỷ với tiếng Việt, thì tiếng Việt cũng yêu em và giữ lòng chung thuỷ với em. 
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“Gia Đình Việt 

Nói Tiếng Việt” 
 

Nguyễn Quý Huy 

 

     Tôi nghe câu “Gia Đình Việt Nói 

Tiếng Việt” vào thời gian tham dự Khóa 

Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 26, mùa hè năm 

2014; và câu nói này đã ghi vào tâm 

khảm tôi. Mặc dù tôi hiểu câu nói ấy 

muốn kêu gọi điều gì, nhưng tôi chưa 

hình dung được ý nghĩa đích thực của 

nó cho đến khi khoá Tu Nghiệp Sư Phạm kết thúc và 

tôi có thời giờ để suy nghĩ thêm.  

 

     Vào một ngày mùa hè trước khi bắt đầu niên khóa 

2016 - 2017, tôi vừa đang soạn bài cho lớp Hóa học 

và hai lớp Vật lý vừa nói chuyện với bà ngoại về mấy 

lớp mới tôi sẽ dạy trong niên khóa tới. Bất thình lình 

bà tôi thay đổi đề tài, bà bắt đầu nói về những người 

anh em họ của tôi, trong số đó bà 

nhắc đến một người hầu như không 

có thể nói và hiểu tiếng Việt như 

thế nào! 

 

     Trong khi bà nói về chuyện này, 

đã làm cho tôi cảm nhận được tôi 

thật may mắn có người xung quanh 

tôi để tôi không những nói tiếng 

Việt mà còn học thêm nhiều từ mới 

nữa. Tôi là người Mỹ gốc Việt của 

thế hệ thứ nhất sống ở Mỹ, tôi nghĩ 

tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai và 

cứ tưởng tiếng Việt của mình đã đủ 

rồi. Tuy nhiên, khác với những bạn 

trẻ người Mỹ gốc Việt của thế hệ 

thứ nhất, tôi không nghĩ học nói và 

hiểu được tiếng Việt là một gánh nặng vì đã có bà 

ngoại ở chung với gia đình tôi và bà không nói được 

tiếng Anh; tôi đã phải nói chuyện với bà bằng tiếng 

Việt. Tuy nhiên, một điều rất khó khăn đối với tôi là 

khi còn bé, tôi hay bị lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng 

Anh. Tôi còn nhớ những lần mà tôi nói tiếng Việt với 

cô giáo ở trường tiểu học... cũng như tôi lẫn lộn nói 

tiếng Anh với bà ngoại. Thật là buồn cười. Tuy nhiên 

tôi luôn luôn hãnh diện mình là người Mỹ gốc Việt. 

 

     Hiện nay, tại sao tiếng Việt đối với tôi là quan 

trọng? Sau khi đã trưởng thành tôi mới thấu hiểu thế 

nào là một người Mỹ gốc Việt. Lúc nhỏ người ta 

thường hỏi tôi “Ngôn ngữ chánh của em là gì?” và tôi 

liền trả lời là Anh ngữ. Nhưng sau khi học được tiếng 

Việt tôi hãnh diện nói rằng ngôn ngữ chánh của tôi là 

cả hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Lời khẳng 

định này thường làm cho bạn bè hoặc người hỏi tôi 

ngạc nhiên vì theo họ chỉ có thể có một ngôn ngữ 

chánh và những tiếng khác đều là ngôn ngữ phụ. 

Nhưng đối với tôi điều đó không phải là như vậy. Bởi 

lẽ khi lớn lên tôi được học và gần gũi với cả hai thứ 

tiếng cùng một lúc. Do đó tôi không biết chắc ngôn 

ngữ nào tôi học trước, nhưng tôi có thể đoán phải là 

tiếng Việt vì tôi còn nhớ hình ảnh bà ngoại ôm tôi lúc 

còn bé. 

 

     Nhờ Trường Việt Ngữ Saddleback tôi đã học được 

hai nguyên tắc then chốt: viết và đọc tiếng Việt. Tôi 

còn nhớ khi đọc Lời Nguyện Giáo Dân nhân ngày 

Rước Lễ lần đầu, tôi đã đọc “chả quản nhiệm” thay vì 

“cha quản nhiệm”. Sau thánh lễ ba tôi đã bảo nhỏ cho 

tôi biết, nhưng lúc đó tôi không hiểu tại sao tôi đã 

đọc sai. Tôi học ở trường Việt ngữ được vài năm thì 

nghỉ vì khoảng Lớp 3, tôi dời qua trường St. Cecilia ở 

Tustin vì nơi đây có sẵn lớp Giáo Lý trong chương 

trình giáo khoa. Mãi đến trung học tôi mới quay trở 

lại trường Việt ngữ vì tôi cần học các lớp Thêm Sức I 

và II. Ba mẹ tôi trở lại ghi danh cho tôi học và tôi 

được xếp vào Lớp 3 của cô Thoa, cùng cấp lớp lúc tôi 

nghỉ học trường Việt ngữ. Tôi còn nhớ lớp học thật 

vui nhộn mặc dù tôi là một trong vài học sinh lớn 

nhất. Ngay trong thời điểm đó tôi đã biết rõ cô giáo 

đang dạy điều gì và luôn tình nguyện giơ tay để giải 
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đáp những câu hỏi trong lớp như là dùng ngữ vựng 

mới học để đặt câu, hoặc trả lời những câu hỏi trong 

một bài mới đọc. Tuy nhiên tôi luôn gặp phải khó 

khăn trong cách viết và đọc. 

 

     Tôi còn nhớ cứ mỗi tuần tôi dành ra vài giờ thực 

tập để trau dồi cách viết và đọc của chính mình. Dần 

dần tôi quen với điều này và cô Thoa là người đầu 

tiên nhận thấy sự tiến bộ của tôi. Cô đã nâng đỡ tôi, 

dù cô phải mất nhiều giờ hơn nhưng cô không bao 

giờ nói những lời lẽ tiêu cực. Điều này đã mang lại 

cho tôi sự tự tin, từ đó tôi tiến bộ rõ rệt, tôi không học 

Lớp 4 mà vào thẳng Lớp 5, rồi sau đó Lớp 6. Tôi còn 

nhớ thầy Đức và nhất là cô Nguyệt luôn khen tôi khi 

tôi tìm được những lỗi sai, hoặc trả lời đúng câu hỏi. 

Cô là một trong vài giáo viên hiếm có vì trong lớp cô 

thường dẫn chứng những điểm sai mà tôi vấp phải 

nhưng cô không bao giờ nêu tên tôi. Đây là một điều 

tôi luôn ghi nhớ vì lúc đó tôi là một thanh niên đang 

lớn, rất nhạy cảm và đang trải qua một thời kỳ bận 

rộn và “căng thẳng” ngõ hầu cân bằng những đòi hỏi 

của một chương trình ưu hạng ở trường trung học 

Mater Dei và những công việc cuối tuần. 

 

     Tôi còn nhớ vào ngày cuối của niên khóa đó, sau 

khi tôi nhận bằng khen “Học Sinh Xuất Sắc” toàn 

trường, thầy Kiều Công Thắng đã mời tôi trở lại giúp 

trường Việt ngữ trong vai trò phụ giáo. Lúc ấy, tôi đã 

hoàn tất chương trình học Việt ngữ và nhận lãnh bí 

tích Thêm Sức nên tôi cảm thấy mình không có lý do 

gì để ở lại giúp trường. Ngoài ra, chương trình học 

của tôi ở trường trung học rất nặng với những lớp 

AP, nhưng sau cùng tôi đã nhận lời giúp trường Việt 

ngữ trong chức vụ phụ giáo. Tôi bắt đầu giúp lớp cô 

Thoa là chính cô giáo đầu tiên dạy tôi khi tôi quay trở 

lại sau một thời gian nghỉ học. Quả là một niềm vui 

bất ngờ khi nhìn thấy cách thức học hỏi tiếng Việt từ 

một góc cạnh khác, những nhận xét thú vị này đã 

luôn ghi trong tâm trí tôi từ 11 năm qua. 

 

     Thật là thích thú khi được làm phụ giáo vì đã nhìn 

thấy cách thức các thầy cô chuẩn bị bài vở để dạy và 

tôi rất hãnh diện đã giúp cho cô Thuận, cô Mỹ Hạnh, 

cô Hương Giang, cô Hằng, cô Bảo. Mãi đến năm 

2010, với lời đề cử của cô Thuận tôi mới được đi dự 

khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm để trở 

thành một giáo viên chánh đứng lớp. Thật là hữu ích 

khi tôi học hỏi được nhiều cách thức dạy tiếng Việt 

và văn hóa Việt Nam khác nhau. Tôi rất may mắn 

được dạy chung với cô Liên, thầy Liêm và trong 5 

năm qua với cô Tâm trong tư cách một giáo viên 

chánh thức. 

 

     Chính những kinh nghiệm khi dạy các lớp Việt 

ngữ đã đưa tôi trở thành một nhà giáo thực thụ trong 

xã hội hôm nay và cho tôi một cơ hội để theo đuổi 

nguyện vọng truyền đạt sự hiểu biết của mình đến thế 

hệ mai sau. Như nhiều người đã biết, tôi không 

những dạy ở Trường Việt Ngữ Saddleback mà còn 

dạy Hóa học và Vật lý ở trường trung học. Tôi đã áp 

dụng nhiều phương pháp mà tôi dùng khi dạy Việt 

ngữ vào trong các lớp này. Đồng thời tôi có dịp gặp 

gỡ những học sinh Mỹ gốc Việt và các em cho biết là 

các em không có nói tiếng Việt ở nhà nên sự đối đáp 

bằng tiếng Việt không được lưu loát. Vì thế bây giờ 

tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của câu “Gia đình Việt nói 

tiếng Việt”. Tôi rất may mắn có bà, ba mẹ, anh tôi và 

những người bà con họ hàng cũng như các thầy cô 

giáo Việt ngữ nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt và 

cho tôi cơ hội để thực tập nói tiếng Việt, nhưng có 

những em khác không được cơ may này. 

 

     Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Việt 

Ngữ Saddleback, tôi mong muốn được tiếp tục truyền 

đạt những hiểu biết của mình về tiếng Việt cho thế hệ 

trẻ tương lai với hy vọng ngôn ngữ Việt sẽ luôn mãi 

trường tồn. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành 

Trường Việt Ngữ Saddleback. 
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“Vietnamese Family 

Speaks Vietnamese” 
Nguyễn Quý Huy 

 

     I heard this statement “Vietnamese Family Speaks 

Vietnamese” at a teacher training during the summer 

of 2014, and immediately I took this to heart. But 

even though I understood what the statement meant, I 

didn’t understand the implications of this statement 

until after the session, when I finally had the chance 

to reflect on it.  

 

     One day, while I was preparing my lesson plans 

for the upcoming school year, I was talking to my 

grandmother about something when she suddenly 

changed the topic to talk about my cousins. She 

started talking 

about how one of 

my cousins has 

lost most of his 

ability to not only 

speak Vietnamese 

but also 

understand 

Vietnamese. 

 

     As she talked 

about it, it made 

me realize how 

lucky I was to 

have someone 

around where I 

could not only 

speak the 

language but also learn new vocabulary. As a first 

generation Vietnamese American, I always took 

Vietnamese for granted. A second language, you can 

say. Unlike most other first generation Vietnamese 

Americans, I never thought of Vietnamese as a 

burden since I always had my grandmother around 

and she cannot speak English; so I always had to 

converse with her in Vietnamese. What was 

burdensome was the fact when I was younger, I 

always had to juggle between Vietnamese and 

English, and I remember a few times back in 

elementary school where I would accidentally say 

something in Vietnamese to my teachers and times 

when I would say something in English to my 

grandmother. Though it was embarrassing, especially 

the former, I was always proud to be a Vietnamese 

American. 

 

     Why does this play an important role now? As an 

adult, I finally understand what it means to be a 

Vietnamese American. As a child, I was always 

asked, “What was your first language?” and my first 

response would always be English, but after learning 

about the Vietnamese language, I now proudly say 

that both Vietnamese and English were my first 

languages. This statement often catches my friends 

and anyone who asks me this question off guard 

because of the fact that there can only be one primary 

language and every other language then becomes a 

secondary language, but for me, this is not the case. I 

grew up knowing both languages and was exposed to 

both languages at the same time, so I cannot say for 

sure which one I learned first, but if I had to guess, it 

would have been Vietnamese because of my 

memories of my 

grandma holding 

me. 

 

     It was thanks to 

TVN Saddleback 

that I was able to 

learn two key 

components of the 

language that I 

struggled with: 

writing and 

reading. I still 

remember the time 

when I was 

reading the 

petitions during 

my First 

Communion mass and I had said “chả quản nhiệm” 

instead of “cha quản nhiệm”. My dad told me after 

the mass, but at that time, I did not know why it was 

wrong. I had attended the school for a few years 

before I stopped going because I started attending St. 

Cecilia School in Tustin around 3
rd

 grade because 

there was a religious education program as part of the 

curriculum already. It wasn’t until I started high 

school when I finally returned, which was when I 

needed to take Confirmation I and II. My parents re-

enrolled me in the school, and I was placed in 3
rd

 

grade with Co Thoa, the same grade level that I 
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stopped at when I ceased attending. I remember how 

fun the class was, despite the fact that I was one of 

the oldest students in that class. Even then, I knew 

exactly what she was talking about and would always 

volunteer for the activities done in class, whether it 

was coming up with a sentence for a vocabulary word 

or answering a question about the story we read, but 

what I always struggled with was the writing and the 

reading. 

 

     I remember spending a few hours each week 

trying to practice my own writing and reading. 

Eventually I started getting the hang of it and Co 

Thoa was the first to notice my progress. She kept at 

it with me, even when the other students would finish 

before me, and she never said anything negative to 

me when she had to spend more time with me. The 

confidence I gained allowed me to skip over 4
th

 grade 

and carried over to 5
th

 and 6
th

 grade. I remember 

Thay Duc’s and Co Nguyet’s praises for me when I 

would always answer the question or point out an 

error, especially Co Nguyet. She was also one of the 

few teachers I remember that always pointed out my 

mistakes verbally without ever using my name, 

which meant a lot to me at the time, since I was a 

very sensitive young adult going through some rough 

times, trying to balance my workload as an honors 

student at Mater Dei with all of my weekend 

commitments. 

 

     On the last day of school that year, I remember 

Thay Kieu Cong Thang asking me after I had just 

received the “Hoc Sinh Xuat Sac” award if I would 

consider returning to help the school as a teacher 

aide. At that time, I had just been confirmed and 

really had no reason to continue, especially since my 

workload was going to grow larger with the addition 

of AP classes, but I took him up on his offer and 

returned to help. I started helping Co Thoa, the same 

teacher I had started with when I re-enrolled in TVN. 

I remembered how fun it was to be able to see a 

whole new perspective, and this has lasted with me 

for what has now been the past 11 years. 

 

     It was fun being a teacher’s aide and seeing how 

teachers actually prepared their lessons, and I had the 

honor of helping Co Thuan, Co My Hanh, Co Huong 

Giang, Co Hang, Co Bao. It was not until 2010 that I 

finally had the chance to go to my first teacher 

training, at the request of Co Thuan, to finally 

become a teacher. I still remember how much fun I 

had learning different ways to teach the language as 

well as the culture. I was fortunate to have been able 

to teach with Co Lien, Thay Liem, and now Co Tam 

for the past 5 years now as an official teacher. 

 

     It was because of my experiences here that led me 

to become a teacher in real life, continuing my 

pursuit of passing on my knowledge to the next 

generation. As many people now know, I not only 

teach Vietnamese at TVN Saddleback, but also teach 

Chemistry and Physics at the high school level. I use 

many of the techniques that I use to teach Vietnamese 

within my classes. And within my classes, I have 

encountered other Vietnamese students who have 

told me that they do not speak Vietnamese at home 

frequently enough, so their Vietnamese is not as 

good. It was through these discussions that I finally 

understood the phrase. I have been fortunately to 

have my grandmother, parents, brother, my relatives 

and Vietnamese teachers who speak to me in 

Vietnamese as well as allow me to practice speaking 

Vietnamese, but other kids like me do not have this 

chance. 

 

     In celebration of TVN Saddleback’s 30
th

 

anniversary, I would like to continue passing on my 

knowledge of Vietnamese to the next generation, in 

hopes to maintain the Vietnamese language. May 

God continue to give His blessings upon our school. 
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Cô Lê Hằng – Cô giáo Tiêu Biểu 

Niên khóa 2010 - 2011 

Nguyễn Vỹ Diên Linh 

   Trường Việt Ngữ Saddleback 

niên khóa 2010 - 2011 đã chọn 

cô Lê Hằng là cô giáo Xuất 

Sắc. Cô đã ghi danh tình 

nguyện dạy Việt Ngữ tại 

trường từ năm 2004 cho đến 

nay. Mặc dù cô đến Mỹ từ rất 

sớm và học ở trường Mỹ từ 

Junior High, nhưng cô đã sớm nhận thức rằng: “Là 

người Việt Nam thì không thể không nói và viết được 

tiếng Việt”. Vì thế, cô đã dấn thân dạy tiếng Việt hầu 

mong ước nguyện của mình được thực hiện. 

     Cô là một cô giáo rất hiền và có giọng nói nhỏ nhẹ, 

khoan thai. Các em học sinh đã học qua lớp của cô đều 

rất quý mến cô. Vì công việc của cô tiếp xúc và sinh 

hoạt với các Giáo sư và học sinh mỗi ngày nên cô hiểu 

thêm môi trường giáo dục và đem kinh nghiệm giúp 

cho cộng đồng người Việt. Cô đã từng dạy các lớp từ 

lớp Mẫu Giáo, lớp 1, lớp 5 và lớp 7; không những chỉ 

dạy cho các em biết đọc, biết viết tiếng Việt, cô luôn 

giải thích cho các em lớp lớn hiểu về lý do vì sao ông 

bà, cha mẹ phải bỏ quê hương ra đi. Cô luôn mong ước 

có một ngày đất nước Việt nam được tự do, thanh bình, 

cô sẽ có dịp trở về thăm quê hương và dạy tiếng Anh 

cho các trẻ em ở quê nhà. 

     Dù cuộc sống hằng ngày thật bận rộn, nhưng hàng 

tuần cô đến lớp dạy rất đều đặn. Ngoài ra, cô còn âm 

thầm và tích cực trong các sinh hoạt của nhà thờ, cộng 

đồng Công Giáo: dạy Giáo Lý, tham gia các đoàn thể 

công giáo tiến hành, đem Mình Thánh Chúa cho người 

già và bệnh nhân ở các Viện dưỡng lão và nhà thương; 

giúp cho Orange County Food bank đóng thức ăn khô 

vô hộp cho người nghèo và người già; giúp cho nhóm 

Việt Respect Life cứu mạng thai nhi, giúp cho các bà 

mẹ bảo tồn sức khỏe để giữ bào thai và sau khi sanh 

con. Dù cô rất khiêm nhường không dám nhận danh 

hiệu “Giáo Viên Xuất Sắc” nhưng cô thật xứng đáng để 

được khen tặng. 

     Nguyện xin Tình Yêu Thiên Chúa luôn gìn giữ và 

ban cho cô nhiều sức khỏe để cô tiếp tục dấn thân trong 

môi trường Việt ngữ và những sinh hoạt Cộng đồng 

nhiều nhiều năm nữa. 

 

Cô Nguyễn Lan Anh – Cô giáo 

Tiêu Biểu Niên khóa 2012 – 2013 

     Cô Nguy n Lan  nh đến giúp 

trường Việt Ngữ  addleback 

được 7 năm. Những ngày tháng 

trước khi vào giúp trường, cô có 

hai cháu:  yan và Darin, cô ghi 

danh cho cháu  yan học tiếng 

Việt, Darin c n nhỏ nên chưa đi 

học. Giờ Việt Ngữ khoảng một 

tiếng đồng hồ, cô thường ngồi ngoài  e để đợi đón cháu 

 yan, vì cô không cùng đạo Công Giáo nên các cháu 

chỉ đến trường học tiếng Việt. Khi cháu Darin đến tu i 

đi học, cô ghi danh cho cháu học tiếng Việt và cô c ng 

nhận lời mời để vào trường giúp. Cô chia sẻ: “Mình rất 

quý các em và cảm thấy rất vui khi giúp được các em 

học tiếng Việt. Hơn nữa việc mình dạy cho các em c ng 

là cơ hội cho mình trau dồi và gìn giữ tiếng Việt”. 

     Cô t m niệm rằng: “Các em biết tiếng Việt và truyền 

thống d n tộc rất quan trọng vì các em không những 

cần biết nguồn gốc của mình mà c n phải tự hào và tự 

tin nữa. Trên thực tế và tương lai, biết thêm một ngôn 

ngữ sẽ giúp các em rất nhiều trong việc làm và đời 

sống”. 

 

     Cô luôn trăn trở khi dạy tiếng Việt, khó khăn cô 

không ngại nhưng cô chỉ ngại các em nhàm chán rồi 

nản học tiếng Việt. Cô phải ngh  ra cách giảng dạy khác 

nhau để giúp các em th ch thú và hăng hái học bài 

hơn. Ngoài ra cô c n là trưởng ban lo về sách giáo 

khoa. 

 

     Thầy cô và các em học sinh Trường Việt Ngữ 

 addleback  in cám ơn cô Lan  nh đã hy sinh rất nhiều 

thời gian để giúp trường và tận tu  giảng dạy cho các 

em. Thầy Cô giáo trường Việt Ngữ  addleback mến 
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chúc cô và gia đình luôn được hạnh phúc, may mắn, và 

vạn sự như ý trong năm  

 

Thầy Nguyễn Quý Huy  

Thầy giáo Tiêu Biểu  

Niên khóa 2013 – 2014 

     Thầy Nguy n Quý Huy 

được chọn là thầy giáo tiêu 

biểu của trường Việt Ngữ 

Saddleback trong năm 2013 - 

2014.  Thầy Huy sinh trưởng 

tại Mỹ, bố mẹ thầy Huy ghi 

danh cho thầy học Việt ngữ 

năm lên 6 tu i.  Sau khi học hết 

chương trình Việt ngữ của trường, thầy Huy đã tình 

nguyện đến làm phụ giáo giúp trường từ năm 2005, và 

trở thành thầy giáo chính thức của trường từ năm 2010 

cho đến nay. 

     Là một trong những học trò giỏi của trường, và là 

một thầy giáo phụ tận tu , chăm chỉ, và vui vẻ; thầy 

được quý thầy cô trong trường rất quý mến, và các em 

học sinh rất ngưỡng mộ.  Thầy dạy lớp Mẫu Giáo từ 

năm 2010 đến 2012, và hiện tại thầy đang dạy lớp 4. 

     Thầy Huy tốt nghiệp từ trường Đại Học UCI vào 

năm 2011 với bằng Cử Nhân Hóa Học và văn bằng sư 

phạm dạy Vật Lý, Hóa Học c ng tại trường Đại Học 

UCI năm 2012.  Hiện tại, thầy là substitute teacher ở 

những trường trung học ở Capistrano Unified School 

District. Thêm nữa, thầy là thầy giáo substitute chính 

môn khoa học (science) của trường Tesoro High 

School.  Thầy c ng đang dạy kèm toán và khoa học tại 

Orange County Scholastic Academy.  Ngoài việc là một 

thầy giáo trong xã hội Hoa Kỳ, một thầy giáo tiếng Việt 

gương mẫu, thầy c n đàn piano rất giỏi và là người đàn 

ch nh cho hai ca đoàn tại cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp từ nhiều năm qua.  Thầy th ch chơi tennis, 

bowling, và bóng r .  Nguyện vọng của thầy là phụ 

giúp các học sinh mở mang kiến thức khoa học và trau 

dồi tiếng Việt Nam. 

 

Thầy chia sẻ: “thầy cảm thấy rất là th ch thú khi hướng 

dẫn các em đánh vần và ghép vần trong tiếng Việt, thầy 

luôn muốn giúp các em vui vẻ và hoà đồng cùng nhau 

trau dồi tiếng Việt”.  Thầy còn tâm sự thêm: “Khi nói 

tiếng Việt ở nhà, thầy cảm thấy tình cảm của thầy đối 

với gia đình, nhất là bà ngoại (người đã dạy tiếng Việt 

cho thầy ở nhà) thật là gần g i.  Vì yêu mến tiếng Việt 

và quê hương Việt Nam, thầy muốn theo gót các thầy 

cô giáo dạy tiếng Việt lại cho các học sinh thế hệ sau 

này”. 

 

     Trường Việt ngữ Saddleback rất vinh dự và ghi nhận 

những đóng góp t ch cực của thầy trong nhiều năm 

qua.  Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ban cho 

thầy tình yêu quê hương Việt Nam không biết mệt mỏi 

qua môi trường Việt ngữ, sức khoẻ, c ng như những 

thành công trong cuộc sống. 

 

Cô Vũ Tuyết Linh – Cô giáo Tiêu 

Biểu Niên khóa 2015 – 2016 
 

     Trường Việt Ngữ 

Saddleback rất hân hạnh giới 

thiệu đến quý Cộng đoàn: cô 

V  Tuyết Linh là cô giáo Tiêu 

Biểu của trường năm 2015 - 

2016.  

     Cô Tuyết Linh tình nguyện 

vào trường dạy tiếng Việt cho các em vào năm 2009, cô 

đã dạy qua lớp Một và lớp Hai. Cô rất vui vì đã được đi 

học những khoá Tu Nghiệp Sư Phạm do Ban đại Diện 

các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam Cali t  chức vào 

dịp Hè hàng năm và đã học được nhiều điều b   ch đem 

về truyền đạt cho các em. Cô Tuyết Linh là cô giáo rất 

từ tốn, nhã nhặn, luôn quan t m giúp đỡ mọi người và 

hăng say trong công việc chung không những của 

trường Việt ngữ mà còn của Cộng đoàn nữa. Cô là một 

người mẹ gương mẫu, ngoài việc chăm lo cho gia đình 

và hai cháu L , Lộc, cô còn là Hội phó Hội các Bà Mẹ 

Công Giáo. 

     Với mong muốn bảo tồn tiếng Việt, muốn giúp cho 

các em đọc, viết và nói tiếng Việt nên sự quyết tâm và 

thời gian hy sinh của cô đã giúp các em rất nhiều. 

Trong thời gian dạy, cô rất vui khi thấy các em l  phép 

hơn, chăm ngoan học tiếng Việt, đọc và hát những bài 
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hát Tết, hát trong ca đoàn Giới Trẻ, đọc Thánh Thư rõ 

ràng hơn. Cô rất vui khi tâm sự: “Cô thấy các em siêng 

năng học tiếng Việt hơn. Một vài em vì bị bịnh phải 

nghỉ học, không làm bài Kiểm Tra được, thì tuần sau đó 

các em đến trường sớm và hỏi cô để làm lại bài Kiểm 

Tra". Cô luôn mong ước được khỏe mạnh để dạy các 

em lâu dài. Sở thích của cô là nấu ăn, nhất là nấu những 

món chồng và các con thích. 

     Quý thầy cô và các em học sinh trường Việt ngữ 

Saddleback hết l ng cám ơn cô về sự ân cần, hy sinh 

giúp trường ngày một vững mạnh và dạy dỗ các em 

ngày một tiến bộ. Mong ước cô gắn bó với trường thêm 

nhiều năm nữa. Nguyện Chúa Xuân ban cho Cô và gia 

đình một năm mới tràn đầy hồng  n Chúa, được sức 

khỏe dồi dào, an khang và hạnh phúc. 

 

Cô Cao Cẩm Vân – Cô giáo Tiêu 

Biểu Niên khóa 2016 – 2017 

     Khi đưa các cháu đến học 

tiếng Việt, cô Cẩm Vân nhận 

thấy trường và các em rất cần 

sự tiếp tay và giúp đỡ trong 

nhiều sinh hoạt; nên vào năm 

2009, cô đã mau mắn xin vào 

giúp thầy cựu Hiệu trưởng 

Phạm Quốc Định và được 

thầy nhờ ngay công việc làm Giám Thị cho các em. Tuy 

làm Giám Thị nhưng cô không nề hà bất cứ công việc 

gì các thầy cô nhờ giúp hay các em cần đến sự giúp đỡ.  

     Trường Việt Ngữ Saddleback lại may mắn có thêm 

cô Cẩm Vân, một bông hoa tươi thắm với tính tình hoạt 

bác, nhanh nhẹn, cởi mở và vui vẻ cộng với tinh thần 

phục vụ hăng say của cô đã giúp  ch rất nhiều cho 

trường. Vào trường, cô chưa có dịp dạy các em học 

nhưng cô lại có dịp dấn thân rất nhiều trong Ban Điều 

Hành để cộng tác với các thầy cô giúp trường thăng tiến 

và phát triển. Hai năm sau khi thầy cựu Hiệu Trưởng 

Định vì công việc và thay đ i chỗ ở nên không còn tiếp 

tục giúp trường trong vai trò Hiệu Trưởng nữa. Thầy 

Định dời đi để lại cho thầy cô, phụ huynh và các em 

một sự luyến tiếc thì may thay, với lòng nhiệt thành của 

cô Cẩm Vân và sự tín nhiệm của quý thầy cô nên cô 

Cẩm V n đã "gồng mình" nhận trách nhiệm mới trong 

vai trò Hiệu Trưởng. Cô đã là Hiệu Trưởng của trường 

hai nhiệm kỳ: 2011-2013 và 2013-2015. 

     Trong thời gian làm Giám Thị và đặc biệt làm Hiệu 

Trưởng cô đã giúp điều hành và giúp trường có những 

bước tiến mới như T  chức chương trình mừng Xuân 

cho các em, tạo được sự gắn bó giữa phụ huynh học 

sinh với thầy cô, tiếp tục khuyến kh ch và đưa các em 

dự thi chương trình Bé Vui Bé Học, đưa các em dự 

chương trình Giỗ Hai Bà Trưng, t  chức bán hàng gây 

quỹ cho trường tại hội chợ Tết Trung Thu, đưa các em 

tham gia chương trình tiếng Việt Mến Yêu, t  chức Hè 

Gặp Gỡ cho quý thầy cô và gia đình để tạo sự gần g i 

và thân thiện...không những cô có tài lãnh đạo lại còn 

biết nấu ăn rất ngon, biết múa hay, giọng hát ngọt ngào, 

và đặc biệt cô là Hoa Hậu cô Giáo Việt ngữ năm 2015 

nữa. Niên khoá 2016-2017 cô muốn tạm nghỉ trong vai 

trò Hiệu trưởng nên cô nhận dạy lớp Mẫu Giáo. 

     Ngay từ những ngày đầu cô vào giúp trường với ước 

muốn đóng góp một phần thời gian của mình để giúp 

Cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể mà cô thấy thích hợp 

nhất lúc đó là Trường Việt ngữ, và hơn thế nữa cô 

không muốn thấy con em mình mất gốc, không nói 

được tiếng Việt. cô ngh  rằng đó chỉ là ước muốn "đơn 

giản", nhưng trải qua 9 năm hy sinh và đóng góp thời 

gian, công sức ước muốn "đơn giản" của cô đã góp 

phần cho trường thêm khởi sắc, cho các em thêm tự tin 

và cố gắng học tiếng Việt và cho quý phụ huynh tiếp 

tay với trường nhiều hơn. Ngày đầu cô có cái duyên đến 

với trường trong Ban Điều Hành thì giờ đ y, khi là một 

cô giáo giảng dạy các em tại lớp cô càng mang trong 

lòng những nỗi trăn trở lớn lao hơn là làm sao để các 

em th ch thú hơn khi học tiếng Việt và hơn hết là mong 

muốn giúp các em biết nói, viết, đọc và hiểu tiếng Việt 

một cách trôi chảy và luôn khắc ghi trong tim các em là 

người Việt Nam, biết yêu quê hương, để mai sau khi 

lớn lên, khi đã thành công trên  ứ người các em không 

quên cội nguồn của mình và giúp cho quê hương Việt 

Nam được tươi sáng. 

     Thầy cô trường Việt ngữ Saddleback, phụ huynh và 

các em học sinh xin tri ân những đóng góp và hy sinh 

của cô cho trường. K nh chúc cô và gia đình một năm 

Đinh Dậu được tràn đầy hồng ân Chúa, sức khoẻ dồi 

dào, luôn tươi trẻ và có nhiều niềm vui. 
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Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Trường Việt Ngữ Saddleback 

Các vị Hiệu trưởng: 1987 – 2017 
 

     Trường Việt Ngữ Saddleback kính xin gởi lời cảm tạ sâu xa và chân thành nhất đến các vị hiệu trưởng của 

trường để biểu lộ lòng biết ơn và quý mến cho tinh thần thiện nguyện, sự đóng góp công sức, thời giờ, tài năng, 

và những bước đồng hành không ngừng với quý thầy cô, quý phụ huynh, và các em học sinh để gầy dựng, phát 

triển trường Việt ngữ trong 30 năm qua ngõ hầu trau dồi và truyền đạt tiếng Việt mến yêu và văn hóa Việt Nam 

đến thế hệ trẻ trong Cộng Đoàn. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn được vạn sự an lành và như ý. 
 

 

Mai Viết Hiếu 

1987 - 1992 

 

Lê Trọng Đức 

1992 - 1996 

 

Trần Ngọc Thăng 

1996 - 1997 

 

Bùi Lịch Thiệp 

1997 - 2000 

 

Tăng Ngọc Khanh 

2000 - 2001 

 

Kiều Công Thắng 

2001 - 2007 

 

Phạm Quốc Định 

2007 - 2011 

 

Cao Cẩm Vân 

2011 - 2015 

 

Đặng Mỹ Hạnh 

2015 - 2017 
 



 

LM Nguyễn Duy Tân  

kể chuyện vui về Năm Con Vịt 
 

Trần Phong Vũ 

 
Vài lời thưa trước.- Vì nhận được lời yêu cầu của 

BBT đặc san Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp quá 

trễ, tôi không kịp viết bài chủ đề, xin có lời cáo lỗi cùng 

BBT và quý độc giả. Để bù lại, tôi xin tạm gửi bài viết 

thuật lại câu chuyện vui của cha Nguyễn Duy Tân kể 

cho công an nhà nước và đồng bào nghe trước Tết 

Nguyên Đán năm Con Gà 2017 trước khi tới trụ sớ 

Công an PA 92 “làm việc”. Bài này đã được post trên 

các trang mạng xã hội như mạng Ba Sàm, DCVOnline 

v.v… 

 

Cha Giuse Nguyễn Duy Tân là một linh mục trẻ. 

Hiện ông là cha sở Giáo xứ Thọ Hòa thuộc Giáo phận 

Xuân Lộc, một Giáo phận lớn, đông tín hữu nhất ở 

miền Nam Việt Nam. Trong khoảng gần một năm nay, 

kể từ Mùa Chay năm 2016, bỗng dưng cha Tân được 

công an nhà nước chiếu cố đặc biệt vì những lời lẽ bộc 

trực trong các bài thuyết giảng hoặc những dịp lên tiếng 

đó đây của ông. 

 

Thí dụ như bài giảng trong Tam Nhật Thánh Mùa 

Chay năm ngoái, cha dựa vào cuộc Khổ nạn của Chúa 

Giêsu: chịu đóng đinh, chịu chết và ngày thứ ba Sống 

Lại Vinh Quang… để suy tưởng về diễn tiến tất nhiên 

trong quá trình dẫn tới việc tự giải thể của chế độ cộng 

sản: khổ đau, tù đày, chết chóc nhưng cuối cùng là một 

Việt Nam Tự Do. 

 

Dịp các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ 

Đồng, Sàigòn ủy lạo hơn 5000 thương phế binh Việt 

Nam Cộng Hòa trong nhiều đợt nhân Lễ Giáng Sinh 

2016 vừa qua, cha Giuse cũng hiện diện để chia sẻ với 

những thân phận khổ đau, bất hạnh này niềm hy vọng 

về viễn cảnh lạc quan tương tự. Phải chăng chính vì thế 

hơn một lần ông đã được công an nhà nước mời “làm 

việc”?  

 

Vào một ngày áp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 

2017, linh mục Quản xứ Thọ Hòa Giuse Nguyễn Duy 

Tân đã tự mình thực hiện một clip video để nói chuyện 

với đồng bào trong ngoài nước - dĩ nhiên cả với tướng 

Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và thuộc cấp của ông ta 

- trước khi tới phòng Công an PA92 “làm việc”. 

Sau lời chào hỏi, linh mục Giuse công khai bày tỏ 

tâm trạng không thích thú vì nhận được giấy mời đi 

“làm việc” với CA vào những ngày áp Tết Nguyên Đán 

truyền thống của dân tộc, ngày mọi người Việt Nam 

không ai muốn bị quấy rầy. Sau đó, cha cho hay, trước 

khi đến trụ sở CA PA92 “làm việc” ông sẽ kể cho mọi 

người nghe một câu chuyện vui mà theo ông “không có 

thật” có tên là “Năm nay là năm Con Vịt”. 

 

Miệng nói, tay ông giơ lên màn hình cho khán 

thính giả thấy một con vật bằng nhựa màu xanh đỏ sặc 

sỡ mang hình dáng Con Gà Trống biểu tượng cho năm 

Đinh Dậu vừa mua ngoài phố với giá 50 ngàn đồng. 

 

Nhắc lại tên câu chuyện vui không có thật một lần 

nữa, linh mục Tân bắt đầu kể. 

“Trong một cuộc thi tuyển những ai là người 

trung thành với đảng, với nhà nước, Ban Giám khảo 

cuộc thi cầm một con vật giống hệt con vật này (vừa kể, 

ông vừa đưa qua đưa lại con gà trống bằng nhựa trong 

tay). Ban Giám khảo nói đây là Con Vịt. Và ngay sau 

đó gọi thí sinh thứ nhất lên tham dự cuộc thi. 

 

Ban Giám khảo chỉ vào con vật rồi lên tiếng: đây 

là Con Vịt. Đảng và Nhà Nước ta bảo là Con Vịt. Đồng 

chí Tổng Bí Thư cũng bảo là Con Vịt. Vậy thí sinh cho 

biết con này là con gà hay con vịt? 

LM Giuse áo chùng thâm giũa bảy thành viên GX Thọ Hòa 
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Thí sinh thứ nhất trả lời: Đây là Con Gà. Anh này 

bị đánh rớt luôn vì đã nói ngược đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà Nước! 

 

Thí sinh thứ hai được kêu lên. Ban Giám khảo 

nhắc lại: Tôi đang cầm trong tay một Con Vịt. Đảng và 

Nhà Nước bảo là Con Vịt. Đồng chí Tổng Bí Thư cũng 

bảo là Con Vịt. Vậy theo thí sinh, con này là con gì?  

 

Thí sinh trả lời: con này cũng có cánh giống như 

Con Vịt, có hai chân giống như Con Vịt, có mỏ giống 

như Con Vịt. Tóm lại, con này nhìn nó cũng xêm xêm 

như Con Vịt.  

 

Ban Giám khảo tỏ ý không mấy hài lòng nhưng 

cũng đánh giá thí sinh thứ hai vào hạng trung cấp về lý 

luận chính trị… và cho làm Bí Thư Ấp. 

 

Thí sinh thứ ba lên thi. Ban Giám khảo cũng chỉ 

vào con vật rồi xác định: đây là Con Vịt. Đảng và Nhà 

Nước bảo đây là Con Vịt. Đồng chí Tổng Bí Thư cũng 

bảo nó là Con Vịt. Như vậy, theo thí sinh thì đây là con 

gì? 

 

Thí sinh thứ ba nhanh nhẩu trả lời: Đây đúng là 

Con Vịt, bởi vì Đảng, Nhà Nước và Tổng Bí Thư bảo nó 

là Con Vịt thì chắc chắn nó phải là Con Vịt và nếu 

những thế lực thù địch bảo là Con Gà là sai. Con này 

phải là Con Vịt mới đúng.  

 

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay hoan hô. Ban 

Giám khảo khen thí sinh thứ ba tỏ ra là một đồng chí 

trung thành với đường lối, chính sách của Đảng. Và 

như thế được làm cán bộ lãnh đạo đặc biệt, được phong 

chức Chủ tịch Quốc hội. 

 

Đến lượt thí sinh thứ tư được mời lên thi tiếp. Ban 

Giám khảo cũng chỉ vào con vật lập lại quan điểm của 

mình, của Đảng, của Nhà Nước và của Tổng Bí Thư 

như với ba thí sinh trước rồi lên tiếng hỏi: con này là 

con gì? 

     Rút kinh nghiệm từ câu trả lời của thí sinh thứ ba 

nên nhất trí với đường lối, chính sách và lời dạy của 

Đảng, Nhà Nước và Tổng Bí Thư là chân lý, thí sinh 

thứ tư xác quyết: con vật này đúng là Con Vịt. Chỉ 

những thế lực thù địch với Đảng và Nhà Nước ta mới 

nói con vật này là Con Gà!  

 

Kết quả, thí sinh thứ tư cũng được ban Giám khảo 

đánh giá cao. Đương sự được xếp vào hạng lý luận 

chính trị cao cấp, được cơ cấu vào hàng lãnh đạo và 

được giao cho chức vụ Thủ tướng.” 

 

Kết thúc câu chuyện vui mang tính giả tưởng 

“không có thật” vừa kể, linh mục Giuse Nguyễn Duy 

Tân cho biết thêm:  

 

“Lát nữa đi làm việc với CA, rút kinh nghiệm 

trong câu chuyện này, thôi thì Đảng có nói “Bác Hồ là 

danh nhân văn hóa thế giới” thì tôi cũng đồng ý. Bữa 

trước tôi có yêu cầu các đồng chí đừng giảng cho tôi về 

“Bác Hồ và chuyện danh nhân văn hóa thế giới nữa”. 

Nhưng mà hôm Thứ Sáu các đồng chí CA lại bắt tôi đi 

tìm cái giấy chứng nhận này (vừa nói ông vừa đưa lên 

màn hình tờ giấy màu vàng hình chữ nhật trên ghi 

những chữ: „Giấy Chứng Nhận: Bác Hồ không phải là 

Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới‟).  

 

Linh mục Tân cho hay, CA đòi ông phải tìm và 

nộp cho họ cái giấy chứng nhận này để chứng tỏ điều 

ông nói khi ấy. Ông khẩn khoản xin bà con ai tìm được 

giấy chứng nhân này xin vui lòng gửi cho ông qua 

Email hoặc Facebook để ông nộp cho các đồng chí CA. 

 

Linh mục Giuse lập lại một lần nữa: 

 

“Đây là „Giấy Chứng Nhận Bác Hồ không phải là 

Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới‟ mà CA PA 92 đòi tôi 

phải tìm và nộp cho họ. Còn Giấy chứng thứ hai thì CA 

không đòi nhưng tôi tự viết ra, tự chứng nhận (trên màn 

hình linh mục Tân trưng ra tờ giấy màu vàng cùng cỡ 

trên đó có ghi mấy hàng chữ: „Giấy Chứng Nhận Bác 

Hồ là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới‟, bên dưới đóng 

dấu tròn màu đỏ với chứ ký và họ tên lm Nguyễn Duy 

Tân). Ông cũng kêu gọi mọi người nếu ai sưu tầm được 

xin gửi cho ông. Ông lập lại là giấy Chứng Nhận thứ 

hai họ không đòi nhưng ông tự ý thêm vào để làm bằng 

chứng. 

 

Linh mục Nguyễn Duy Tân nói tiếp: 

 

“Trong dịp làm việc lần này nếu họ có bảo tôi 

năm nay là năm Con Vịt tôi OK luôn. Tôi sẽ không có ý 

kiến gì để các đồng chí đừng có mời tôi lên”làm việc” 

nữa. Với lại hôm nay các đồng chí có giảng cho tôi về 

chuyện „chống Mỹ cứu nước‟ như hôm Thứ Sáu thì tôi 

cũng OK luôn nữa. Kệ nó, kệ nó… cứ nói „chống Mỹ 

cứu nước‟. Tôi nghe nói ông Donald Trum sắp sang 

Việt Nam rồi mình cũng phải „chống Mỹ cứu nước‟ 

thôi. 

 

Rồi các đồng chỉ giảng cho tôi về cái gì cũng 

được, OK hết. Bởi vì gần Tết rồi tôi cũng không muốn 

đi „làm việc‟ vất vả, phải cho tôi ở nhà để… nhận quà 

Tết chứ.  
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Nhưng mà tôi không đồng ý một cái này, không 

đồng ý các đồng chí bảo tôi vi phạm điều 88 là tôi 

không có thích đâu. Tại vì tôi thấy chị Thúy Nga bị bắt 

về cái tội điều 88 gì đó, tôi chẳng biết điều 88 là gì. 

Các đồng chí bảo tôi vi phạm điều 88 là tôi không có 

thích đâu, bởi vì tôi không thích đi tù. Tôi sinh ra là để 

đi làm linh mục chứ không phải để đi tù. Cho nên hôm 

nay các đồng chí đừng có nói với tôi về điều 88, tôi 

không có thích đâu.  

 

Còn về chuyện tôi nói hai năm nữa cộng sản giải 

thế là tôi nói tiên tri thôi. Các đồng chí hỏi tôi nói như 

thế với mục đích gì thì tôi xin nói lại là tôi chỉ nói tiên 

tri như Tiên tri Asaia, Tiên Tri Jona, Tiên Tri Jose… 

hay là bên Liên Sô họ có bà tiên tri, bên Mỹ có ông tiên 

tri. Tôi thấy người ta nói tiên tri thì tôi cũng bắt chước. 

Mà thiên hạ nói tiên tri có ai bị bắt đâu. Có bắt thì bắt 

mấy ông thầy bói ở Việt Nam này đi. Chứ còn tôi nói 

tiên tri có một câu thôi thế mà các đồng chí bảo là vi 

phạm điều 88 thì không có được… 

 

Về điều các đồng chí thích cộng sản thí tôi đề 

nghị thế này. Các đồng chí Thắng, đồng chí Sơn hãy 

gom góp tiền của lại cộng với tài sản của người nghèo 

rồi thành lập hợp tác xã đề làm ăn chung theo triết 

thuyết cộng sản. Còn nếu mà không thì hãy giải thể chế 

độ cộng sản đi… còn tôi thì tôi chỉ chủ trương hòa 

bình, chỉ có hòa bình thôi chứ không có muốn giết hại 

ai cả, không muốn giết cả cộng sản. Tôi chỉ muốn cộng 

sản giải thể để cho đất nước được tự do, dân chủ và 

nhân quyền.  

 

Bây giờ tôi nói lại là tôi không thích điều 88, tôi 

không thích đi tù. Tôi sinh ra là để đi tu làm linh mục 

chứ không phải để đi tù. Tôi chỉ nói tiên tri và nói điều 

ước muốn của tôi là cộng sản giải thể. 

 

Vừa rồi tôi thấy bác Tô Lâm, rồi bác Trọng chỉ 

thích bắt đàn bà có con nít. Như Mẹ Nấm có hai con, bé 

Nấm với thằng Gấu. Chị Thúy Nga có thằng Tài với 

thằng Phú. Hai chị đều có con mọn… Cứ lựa đàn bà có 

con mọn bắt đi tù thì tôi cũng không thích. Rồi bắt Mẹ 

Nấm bỏ tù 7, 8 chục ngày không cho gặp luật sư và 

cũng không cho gia đình vào thăm gặp. Và như vậy thì 

tôi cũng không thích đâu nhá. 

 

Đấy là vài điều tôi muốn thưa cùng các đồng chí 

và mọi người. Bây giờ thì tôi đi “làm việc” với công an 

PA 92.  

Kính chào và xin mọi người cầu nguyện cho tôi.” 

 

Cặm cụi ghi lại tâm tình của người mục tử Quản 

xứ Thọ Hòa tự dưng tôi nhớ tới  thói quen của Đức Cha 

Nguyễn Kim Điền TGM/TGP Huế, cha Chân Tín, vị 

linh mục già Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Sàigòn và 

GS Nguyễn Ngọc Lan vào những năm 80-90 thế kỷ 

trước. Mỗi lần được CA mời đi “làm việc” khi về quý 

vị này thường phải gò lưng cặm cụi ghi chép lại chi tiết 

cuộc đối thoại rồi lén phổ biến ra ngoài cho mọi người 

đọc. 

 

Mỗi thời mỗi khác. Hai ba thập niên trước kỹ 

thuật thông tin còn lạc hậu. Trái lại với những bước 

nhảy vọt về tin học ngày nay, LM Nguyễn Duy Tân có 

thể ngồi nhà gửi thẳng tâm tư qua tiếng nói của chính 

mình lên NET. Chỉ trong chớp mắt bà con trong và 

ngoài nước đều có thể trực tiếp nhìn mặt và nghe ông 

nói. 

 

Tuy nhiên mỗi phương cách đều có những điều 

lợi và bất lợi kèm theo, nhiều hay ít. Cái lợi về sự tiến 

bộ của tin học ngày nay thì quá nhiều, nhưng cũng 

không tránh được vài điều bất cập. Trực tiếp được nghe 

diễn viên hài độc thoại Dưa Leo “bàn loạn” về chuyện 

“Nhà Nước cử hành lễ Quốc Táng cho ông Castro”, 

chuyện “xả lũ” để tiếp sức “bão lụt”, chuyện “nợ công”, 

chuyện “tham nhũng” hay nghe cha Nguyễn Duy Tân 

nói chuyện “Năm con Gà thành Năm Con Vịt”… có lẽ 

mọi người ai cũng thích. Nhưng khi nghe xong, bộ nhớ 

còn giữ được bao nhiêu tình tiết lại là chuyện khác. 

Điều này càng trở nên khó khăn hơn đối với những 

người viết khi tường trình lại với người đọc mà đôi khi 

thấy cần phải trích dẫn nguyên văn một chi tiết nào đó 

trong câu chuyện mình nghe. 

Chính vì nhu cầu này, tôi xin phép LM Nguyễn 

Duy Tân được tiếp tay làm công việc phụ với ông để 

gửi tới những ai không những thích nghe mà còn muốn 

thủng thẳng đọc lại để suy gẫm về một câu nói cửa 

miệng của người bình dân Việt Nam thuở nào không 

ngờ ngày nay bỗng dưng biến thành lời tiên tri: Ông nói 

Gà, Bà nói Vịt. 

 

Khai bút ngày đầu năm Đảng gọi là năm “Con 

Vịt”. 
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Một Chút Kỷ Niệm 
Mai Mỹ Thuận 

 

hời gian trôi qua nhanh quá, thấm 

thoát mà đã gần 25 năm rồi...một 

khoảng thời gian không đủ dài, 

nhưng cũng đủ để làm cho tôi có dịp nhớ lại những 

kỷ niệm mà mình đã đi qua và hướng về tương lai 

tiếng Việt của con em mình nơi hải ngoại. 

      

     Mùa hè năm 1992, các anh chị em trong Cộng 

Đoàn nhà được mời gọi tham dự khoá Tu Nghiệp Sư 

Phạm để chuyển tiếp và thành lập Ban Điều Hành 

mới của trường, tôi nghĩ đó chính là cơ hội, một dịp 

may để mình có thể góp một  àn tay vào cộng 

tác...điều gọi là "Bảo tồn văn 

hoá Việt" và hơn thế nữa, đó là 

cơ hội ph c v , gi p các em 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp. Vì thế, tôi theo lời mời gọi 

và cùng với các anh chị trong 

Cộng Đoàn đi tham dự khoá 

học. Mặc dù tôi chưa  iết như 

thế nào? Tuy có lo lắng xen lẫn 

lo sợ, suy nghĩ không  iết mình 

có làm được gì không? Nhưng 

tôi quyết định cứ đi...tất cả đều 

phó thác vào sự quan phòng của 

Thiên Chúa. 

      

     Ch ng tôi tham dự khoá Tu 

Nghiệp Sư Phạm ở Riverside. 

Khoá học gồm 3 ngày  ăn ở 

không cần phải lo vì  an t  chức 

đã lo rất chu đáo ch  cần c  

gắng học tập cho t t thôi. Khoá học rất đông thầy cô 

tham dự, có nhiều thầy cô còn rất trẻ về từ các Cộng 

Đoàn ở khắp nơi. 

       

     Ch ng tôi cùng học h i và chia sẻ kinh nghiệm, có 

cả những lớp thực tập nữa, mặc dù đ i với tôi mọi 

việc như mới  ắt đầu. Thật không ngờ, tôi đã học h i 

được rất nhiều kiến thức, những kinh nghiệm    ích 

từ cách soạn  ài cho các em, cách chấm điểm, cách 

dùng từ cho đ ng, thu thập những cách đánh vần căn 

 ản, th ng nhất v.v...Từ đó tôi thấy tự tin hơn,  ớt lo 

sợ hơn để có thể điều hành một lớp học. 

      

     Sau 3 ngày học tập trở về, tôi đã sẵn sàng trở 

thành "Cô Giáo". Tôi ch  mu n thực hiện được ước 

mơ làm sao để  ảo tồn tiếng mẹ đẻ nơi xứ người và 

tôi đã tham gia vào việc giảng dạy tiếng Việt cho các 

em trong Cộng Đoàn. Đều đặn m i cu i tuần, tôi và 

các con đến trường Việt ngữ. Những năm đầu mẹ dạy 

lớp nào thì con học lớp đó...Thời gian cứ thế trôi qua, 

 ao nhiêu thăng trầm của cuộc s ng đến rồi lại đi, có 
l c vui, cũng có khi  uồn, có l c thấy mệt m i chán 

chường...nhưng tôi nhất định không chịu thua, vẫn 

tiếp t c công việc mà mình ưa thích 

(vì tôi đã học h i được những tinh 

thần dấn thân ph c v  từ những thầy 

cô khác và quý ph  huynh luôn  ên 

cạnh nâng đỡ và khích lệ tinh thần cho 

tôi). 

      

     Thấm thoát 3  năm trôi qua, ngẫm 

nghĩ lại những khuôn mặt thầy cô thân 

quen của các trường Việt Ngữ, có 

người đã  ra đi   Thầy Mai Viết Hiếu 

là cựu hiệu trưởng của TVN 

Saddleback cũng đã về với Ch a! 

Nhân đây xin dành giây ph t thinh 

lặng, lắng động tâm hồn thắp nén 

hương lòng nghiêng mình thành kính 

chào thầy với lòng "cảm ph c" và 

" iết ơn." Trở về với hiện tại, mặc dù 

công việc  ận rộn thế nào chăng nữa, tôi và quý thầy 

cô TVN Saddle ack vẫn không ngần ngại hy sinh 

thời gian cu i tuần của mình đến trường dạy tiếng 

Việt cho các em, để các em có thể nói chuyện với 

ông  à, cha mẹ các em  ằng tiếng Việt, để các em 

hiểu thêm về cội nguồn của mình. Mặc dù các em 

sinh ra ở Mỹ, lớn lên trên đất Mỹ, nói tiếng Mỹ, 

nhưng vẫn còn mang trong mình dòng máu Việt 

Nam, vẫn da vàng, tóc đen (đó là câu tôi thường nói 

và dạy  ảo các con cháu ở nhà). Vì thế tôi luôn luôn 

c  gắng dạy cho các em  iết về quê hương Việt Nam, 

T 
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những phong t c tập quán, những lời hay ý đẹp, ca 

dao t c ngữ, hiểu, nói và viết được tiếng Việt mặc dù 

rất khó khăn cho các em vì các em hiểu tiếng Việt rất 

ít. 

     Với khả năng hạn hẹp của tôi, hy vọng s  gi p ích 

cho các em phần nào và tôi cũng hãnh diện vì đã 

đóng góp một ch t cho trường Việt Ngữ Saddle ack. 

Tôi thầm nghĩ, để  ảo tồn tiếng Việt và duy trì Văn 

Hoá Việt cho con em ch ng ta ở Hải Ngoại là   n 

phận chung của mọi người.  in ph  huynh hãy chung 

vai, góp sức cùng với thầy cô ch ng tôi gi p cho các 

em trong việc  ảo tồn và phát huy Văn Hoá Dân Tộc, 

để thực hiện tâm niệm của ch ng ta là "Tiếng Việt 

còn, người Việt còn, nước Việt còn." 

 

       Nhân dịp mừng kỷ niệm 3  năm trường Việt 

Ngữ Saddle ack, tôi thay mặt các em của trường gởi  

lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô đã và đang 

tiếp t c ph c v  cho trường Việt Ngữ một cách nhiệt 

tình và hăng say. Kính ch c quý thầy cô, quý ph  

huynh và tất cả các em học sinh được tràn đầy Hồng 

 n Thiên Ch a, xin Ngài  an sự khôn ngoan,  ình 

an, sức kh e và lòng hăng say trong tinh thần dấn 

thân ph c v  để ch ng ta cùng nhau duy trì  ảo tồn 

ngôn ngữ Việt cho các thế hệ mai sau. 
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Nguyễn Công Trí 

 

"Tiếng Việt còn, người Việt còn." 

 

     Nhìn riêng vào những sinh hoạt của giới trẻ Cộng 

đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ba mươi năm 

qua, không ai có thể phủ nhận được những bước đi 

lớn mạnh của con em chúng ta từng được coi là tương 

lai của gia đình, Giáo hội, xã hội, nước Việt ngày nay 

và mai sau. 

 

     Từ những bước đầu chập chững của Trung tâm 

Việt Ngữ nhỏ bé trong Cộng đồng Việt Nam tại Quận 

Cam, miền Nam California trong những năm đầu thập 

niên 80, ngày nay Trường Việt Ngữ của Cộng đoàn 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã thật sự trưởng thành.  

 

“Tre già măng mọc.”  

 

     Thế hệ trẻ góp mặt trong các cơ cấu tổ chức, học 

đường, hội đoàn tại hải ngoại – từ các thầy/cô giáo 

Việt ngữ, Ca đoàn, Giáo Lý viên, tới Huynh trưởng 

Thiếu Nhi Thánh Thể v.v… trong ba thập niên qua 

đều được tiếp nối bởi không ít con em của các bậc phụ  

 

huynh trong Cộng đoàn nhà. Được như vậy chính là 

nhờ viễn kiến của các thầy cô giáo, các thành viên 

trong Hội đồng Mục Vụ, quý cha Quản Nhiệm luôn 

quan tâm tới việc vun trồng, nuôi dưỡng giới trẻ và 

luôn đặt ưu tư hàng đầu trong việc đào luyện các 

thành phần trẻ, ngày nay có những em đã là thầy cô 

giáo hoăc phụ giáo. Điều này thật dễ hiểu vì tuổi trẻ 

luôn được coi là tương lai của gia đình, Giáo hội, xã 

hội ngày nay và Nước Việt mai sau. Các em cần phải 

được rèn luyện để có được những đức tính tốt “Tiên 

học lễ, hậu học văn”, sẵn sàng khi bước vào ngưỡng 

cửa cuộc đời. Một trong những sinh hoạt gần gũi nhất 

của giới trẻ trong Cộng đoàn là Liên trường, môi 

trường được coi như là thích hợp nhất cho giới trẻ, vì 

nơi đây quy tụ mọi lứa tuổi. Ngoài ra, các Trợ tá và 

Huynh trưởng, các sơ, các thầy và phụ huynh là 

những người gần gũi và yêu mến các em, luôn dấn 

thân hy sinh phục vụ, dìu dắt giới trẻ. 

 

     Để hỗ trợ và giúp đỡ giới trẻ tiếp tục thăng tiến 

trên bước đường học hỏi, những người có trách nhiệm 

đã nhiệt thành khai mở từ bước khởi đầu. Điều này đã 

góp phần tích cực vào nỗ lực cũng cố và phát triển 

Liên trường, đặc biệt là những sinh hoạt của trường 
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Việt ngữ trong Cộng đoàn. Nhờ sự khuyến khích, 

nâng đỡ, nhất là sự tận tụy và hy sinh gắn bó của các 

thầy cô giáo với câu châm ngôn "Tiếng Việt còn, 

người Việt còn", con số các em ghi danh học Việt ngữ 

mỗi năm một đông vui và đã đạt được những kết quả 

thật tốt đẹp khiến cho các bậc phụ huynh đều hết sức 

hài lòng, chúng ta cũng sẽ tìm thấy những sự ân cần 

năng nổ và hỗ trợ của phụ huynh trong các sinh hoạt 

liên quan đến con em của mình.  

 

     Nhờ kết quả đạt được tại trường Việt ngữ đã cung 

ứng nhiều ca viên bổ sung cho Ca đoàn, gia tăng số 

các em tham dự vào việc đọc sách Thánh, dâng lời 

nguyện bằng tiếng Việt trong các thánh lễ và trong các 

chương trình học hỏi thi đua giữa các Trung Tâm / 

trường Việt ngữ Nam California. Trường Việt Ngữ 

Saddleback tham gia và đã đoạt nhiều giải thưởng 

mang về niềm hãnh diện cho trường và Cộng Đoàn. 

     Tóm lại, trong suốt thời gian 30 năm qua, giới trẻ 

của cộng đoàn được vun trồng, chăm sóc một cách 

chu đáo để mỗi ngày một lớn mạnh. Từ buổi sơ khai 

giới trẻ đã đóng góp rất nhiều trong cố gắng xây dựng 

cộng đoàn. Ngày nay, con em của chúng ta đã có mặt 

trong hầu hết những sinh hoạt của Cộng Đoàn nhà 

như tham gia các hoạt cảnh Giáng Sinh, ca vũ nhạc 

kịch trong những dịp lễ, Tết … 

 

     Mời quý phụ huynh và bà con trong Cộng Đoàn 

tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục của Trường Việt 

Ngữ Saddleback qua link sau đây: 

www.tvnsaddleback.org và để con em chúng ta dễ 

dàng hội nhập vào xã hội đa văn hoá ngày nay, xin 

nhớ đến ghi danh học tiếng Việt cho con em để các 

em không những học nói, đọc và viết tiếng Việt mà 

còn học thêm văn hoá, phong tục tập quán, hiểu biết 

về dân tộc và quê hương Việt Nam xứng danh Tôi là 

người Việt Nam. 

 

     Nhân dịp mừng 30 năm thành lập Trường Việt 

Ngữ, tôi xin kính chúc quý thầy cô giáo, các em luôn 

thăng tiến trên bước đường học vấn để chuẩn bị cho 

một tương lai tươi sang, chờ ngày về dựng lại quê 

hương với tiếng nói và ngôn ngữ Việt Nam, ngàn đời 

xứng danh là “Con Rồng cháu Tiên”. 
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 Trần Ngọc Kim Quyên 

 

Giải Nhất thi sáng tác. Chủ đề về Quê Hương Việt Nam. 

Tu Nghiệp Sư Phạm tháng 8 năm 2011. 

 

 

  Một phút nghĩ về đất nước tôi, 

Tới miền đất Việt quá xa xôi, 

Nơi người dân Việt còn đau khổ 

Suốt hơn ba mươi mấy năm trôi! 

 

Nơi có chị tôi dáng tâ tơi, 

Ngày ngày cơ cực chạy muôn nơi, 

Kiếm ăn từng bữa cho con cháu, 

Khuya về chưa tròn giấc nghỉ ngơi! 

 

Thế mà có kẻ vẫn thânh thơi! 

Tiền xài như nước để ăn chơi. 

Vô tâm trước dân tình khốn khổ! 

Bòn rút lương dân đến tơi bời!!! 

 

Tôi mơ một ngày thật không xa: 

Một ngày dân Việt vượt can qua. 

Việt Cộng không còn trên đất nước. 

Tôi được về thăm đất tổ quê cha..  
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Tranh Vẽ Của Các Em Dự Thi 
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Lê Thu Hằng 

Tháng 2 Năm 2017 

 

    Tôi đã ghi danh tình nguyện dạy Việt ngữ tại 

Trường Việt Ngữ Saddleback từ năm 2004 cho đến 

nay. Vì sau khi ghi danh cho hai con tôi học Việt 

ngữ, rồi nhận thấy nhu cầu cần phụ giúp các thầy cô, 

nên thay vì ra về thì tôi đã ở lại lớp học, tiếp tay với 

thầy cô hướng dẫn con em mình và dần dà làm quen 

với việc giảng dạy. Mặc dù tôi đến Mỹ từ rất sớm và 

học ở trường Mỹ từ Junior High, nhưng tôi đã nghĩ 

rằng: “Là người Việt Nam thì không thể không nói và 

viết được tiếng Việt.” Vì thế, đây là nguyên nhân tôi 

đã dấn thân dạy tiếng Việt hầu mong ước nguyện của 

mình được thực hiện. 

 

    Sau một thời gian 2 năm (2012 - 2014) tôi tạm 

nghỉ dạy vì bận việc gia đình, lo cho phu quân phục 

hồi lại sức khoẻ sau cơn mổ rất trầm trọng và nguy 

hiểm. Cảm tạ Chúa đã đáp lời và nhờ các thầy cô 

thêm lời cầu nguyện nên anh Linh đã bình phục rất 

mau chóng. Đến niên khóa 2015, cô Mỹ Hạnh mời 

gọi tôi trở lại dạy vì có thầy xin nghỉ hưu. Cùng với 

lòng yêu mến các em tôi trở lại sau một thời gian 

vắng bóng. Tôi rất vui được đóng góp một bàn tay 

trong việc thiện nguyện, chính nhờ cơ hội này tôi nhớ 

về quê hương, kỷ niệm cho cuộc sống hiện tại và trau 

dồi thêm tiếng Việt rất là hữu ích cho cuộc sống ở hải 

ngoại. Vì việc truyền đạt lại ngôn ngữ, phong tục, 

truyền thống và văn hóa Việt Nam không chỉ là một 

niềm vui mà còn là một vinh dự. 

 

     Năm nay tôi phụ trách lớp 1B, hằng tuần tôi đều 

soạn bài đầy đủ, chu đáo, thêm nhiều chi tiết thích 

hợp với nội dung bài dạy và khi đứng lớp tôi đã cố 

gắng chọn lựa nhiều phương pháp thích hợp để giảng 

giải thật rõ ràng, giúp học sinh dễ hiểu và dễ nhớ bài. 

Vì ước mong của tôi là tiếng Việt được phổ biến rộng 

rãi để các em thuộc thế hệ trẻ tham gia thật đông, để 

duy trì và gìn giữ nền văn hoá Việt tại hải ngoại. Có 

như vậy người Việt mới tự hào không quên nguồn cội 

và giữ được bản sắc đặc biệt nơi xứ người. 

 

     Công việc của tôi hằng ngày tại Trường Đại Học, 

tôi có cơ hội được tiếp xúc và sinh hoạt với các giáo 

sư và học sinh, nhờ vậy tôi hiểu thêm môi trường 

giáo dục và đem kinh nghiệm giúp cho cộng đồng 

người Việt. Theo tôi thì tiếng Việt cần phải được duy 

trì vì là tiếng mẹ đẻ, hầu giúp cho tương lai của các 

em học hỏi thêm được ngôn ngữ Việt là điều rất đáng 

quí. Vì là người Việt Nam tại hải ngoại, muốn giữ 

cho tiếng Việt được trong sáng thuần chất, thì mỗi 

người Việt cần phải thương yêu ôm trọn vào lòng, 

gìn giữ tiếng mẹ đẻ như báu vật của cha ông để lại và 

có bổn phận truyền lại cho con cháu ngàn đời sau. 

 

     Tôi đã từng dạy các lớp từ lớp Mẫu Giáo, lớp 1, 

lớp 5, và lớp 7, không những chỉ dạy cho các em biết 

đọc, biết viết tiếng Việt, tôi luôn giải thích cho các 

em hiểu về lý do vì sao ông bà, cha mẹ phải bỏ quê 

hương ra đi. Tôi thiết nghĩ các bậc phụ huynh, bằng 

tất cả những kiến thức và hiểu biết của mình về đất 

nước và con người Việt Nam chúng ta hãy quan tâm 

hơn, dành nhiều thời gian hơn cho con em của mình 

để truyền đạt và giúp cho thế hệ trẻ hiểu đầy đủ và 

đúng về tổ tiên và cội nguồn dân tộc. Tôi sẽ cố gắng 

học hỏi nhiều hơn nữa bằng tất cả nhiệt huyết, luôn 

đồng hành và giúp các em hiểu đúng hơn không chỉ 

về tiếng Việt mà còn về những gì liên quan đến đất 

nước và con người Việt Nam. Tôi luôn mong ước có 

một ngày đất nước Việt Nam được tự do, thanh bình, 
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tôi sẽ có dịp trở về thăm quê hương và dạy tiếng Anh 

cho các trẻ em ở quê nhà. 

 

     Dù cuộc sống hằng ngày thật bận rộn, nhưng hằng 

tuần tôi đều cố gắng đến lớp dạy đều đặn. Ngoài ra, 

tôi cũng tham gia trong các sinh hoạt của nhà thờ, 

cộng đồng Công Giáo Mỹ và Việt Nam, dạy Giáo Lý, 

tham gia các đoàn thể công giáo tiến hành, Thừa Tác 

Viên Thánh Thể cho nhà thờ Mỹ, đem Mình Thánh 

Chúa cho người già và bệnh nhân ở các viện dưỡng 

lão và nhà thương, giúp cho Orange County Food 

Bank đóng đồ ăn khô vô trong hộp cho người nghèo 

và người già, giúp cho nhóm Việt Respect Life cứu 

mạng thai nhi và giúp cho các bà mẹ bảo tồn sức 

khỏe để giữ bào thai và sau khi sanh con.  

 

     Nguyện xin Tình Yêu Thiên Chúa luôn gìn giữ và 

ban cho các thầy cô có nhiều sức khỏe và bình an để 

mọi người có thể tiếp tục dấn thân trong môi trường 

Việt ngữ nhiều nhiều năm nữa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Áo Trắng 

Hồng Thúy 

 Ơi! Cô học trò áo khiết trinh 

Mỏng nhẹ trời tơ lụa uốn mình 

Buổi mai đi học sương đầy áo 

Huyền ảo cõi mầu trắng mông mênh 

 

Cho bướm ngẩn ngơ buổi tan trường 

Chập chùng mây trắng đẹp ngời hương 

Hàng cây xếp đợi bâng khuâng lá 

Hỏi tiếng thì thầm gió có vương 

 

Gởi chút hồn thơ vào áo mềm 

Vuốt từng dáng ngọc thướt tha êm 

Để nghe quấn quýt đôi tà sóng 

Đưa bước chân ai lạc chốn mê 

 

Áo ơi yêu - nhớ mấy cho vừa 

Em về ngỡ nhỏ thắp mộng xưa 

Ngang vườn hoa bưởi thơm ngây ngất 

Vạt trắng ngọt ngào biếc nắng trưa 

 

Áo trắng cho người đón với đưa 

Tương tư nương nào giữa cỏ hồng 

Chở tim lãng đãng nhịp xao xuyến 

Đợi gót em qua dậy nỗi mong 

 

Vậy nhé, áo xin đừng bay vội 

Dừng đây núi cả trắng chiều lên 

Cho thương nũng nịu giăng say phố 

Tay chạm ngón tình mộng ngữ yên. 
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Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh 
10 Năm dạy Việt Ngữ 

Trần Ngọc Kim Quyên     

   Nếu ai đã từng quen 

biết với Cô Diên Linh, họ 

cũng phải thừa nhận rằng: 

"Diên Linh là một người 

rất dịu dàng, từ tốn", một 

đức tính mà không phải 

người phụ nữ nào cũng có 

được. 

 

      Tôi rất hân hạnh được 

làm bạn với Diên Linh đã hơn hai mươi năm, một 

thời gian khá dài để nhận định chính xác tính cách 

của một người. Diên Linh đã biết sống cho người 

khác, biết thông cảm và chia sẻ khi có ai cần đến sự 

giúp đỡ của Cô. Diên Linh luôn giữ được bình tĩnh, 

điềm đạm và nhã nhặn trong mọi tình huống. Đối với 

tôi, Diên Linh vừa là một người bạn thân, vừa là một 

đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi được rất nhiều nơi 

Diên Linh.  

      Cách đây năm năm, chính Diên Linh đã giới thiệu 

tôi đến với Trường Việt Ngữ Saddleback. Mặc dù Cô 

đã có gia đình, có thể nói là một gia đình hạnh phúc, 

hoàn hảo với hai cháu: một gái, một trai thật dễ 

thương và ngoan ngoãn. Thời gian của một phụ nữ đã 

có gia đình và con nhỏ có thể nói là rất bận rộn 

nhưng Diên Linh đã biết cách dung hòa, sắp xếp công 

việc giữa gia đình và xã hội. Có lẽ vì yêu trẻ, Diên 

Linh đã dấn thân hoạt động trong nhiều lãnh vực: từ 

một Cô Hiệu Phó Ngoại Vụ của Trường Việt Ngữ 

Saddleback, một Cô giáo Việt Ngữ, đến một Ca 

trưởng Ca Đoàn Giới Trẻ Tê-rê-xa. Diên Linh còn 

đóng góp trong vai trò điều hợp chương trình Bé Vui 

Bé Học do Ban Đại Diện tổ chức trong những năm 

vừa qua. Với khả năng thiên phú, Diên Linh còn là 

một MC duyên dáng trong những buổi Tiệc Xuân của 

Ban Đại Diện. Với lòng say mê nghệ thuật, Diên 

Linh đã từng tập múa cho các em học sinh cũng như 

quý cô trong các chương trình văn nghệ của Cộng 

đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng như chương trình 

Tiếng Việt Mến Yêu. Diên Linh đã đoạt được Hoa 

Hậu Cô Giáo trong Tiệc Xuân năm 2010 của Ban Đại 

Diện. Nói đến Hoa Hậu Cô Giáo thì phải nói đến 

những chiếc áo dài của Diên Linh, Cô là một người 

mẫu áo dài lý tưởng mà nhiều cô nhiều chị thường 

xuýt xoa khen ngợi và học hỏi được nhiều kinh 

nghiệm về áo dài nơi Cô. Hơn thế nữa, Diên Linh còn 

là một thi sĩ đang "ẩn danh!" Cô đã ba năm liên tiếp 

đoạt được giải sáng tác (hai lần hạng Nhì và một lần 

hạng Nhất) trong những khóa Tu Nghiệp Sư Phạm 

được Ban Đại Diện tổ chức vào mỗi mùa Hè. 

 

      Nếu ai đã có cơ duyên lạc vào vườn thơ của Cô 

Diên Linh, quý vị sẽ cảm thấy mình thực sự được 

sống lại với những kỷ niệm của một dĩ vãng đã xa 

xôi... 

Sánh bước cùng nhau quãng đường dài 

Ngại ngùng e thẹn nghĩ tương lai 

Cầm tay nghiêng bóng anh khẽ nói: 

"Yêu nhé! Mình yêu...sẽ yêu hoài"... 

(Trích từ bài thơ Hồn Nhiên của Diên Linh) 

 

Hay là: 

Anh vẫn ngồi đây nhớ ngày nào: 

Tựa vai yêu dấu trái tim trao 

Cùng ngắm hoàng hôn say biển biếc 

Anh đố em tìm: sắc tím một vì sao? 

… 

Sao ánh long lanh sáng bầu trời 

Có vì Sao Tím bỗng dưng rơi? 

Choàng vai ôm lấy anh cười, bảo: 

"Sao Tím là em của riêng tôi!"...  

(Trích từ bài thơ Vì Sao Tím của Diên Linh) 

 

      Nhân dịp kỷ niệm mười năm (2003 – 2013) Diên 

Linh gắn bó với Trường Việt Ngữ Saddleback, mến 

chúc Diên Linh được nhiều sức khỏe để thêm nhiều 

nhiều năm nữa truyền đạt tiếng Việt đến với các em; 

trẻ đẹp mãi mãi để luôn là thần tượng áo dài của quý 

bà quý cô. Và...nhớ...đừng quên dành một chút thời 

gian thả hồn vào những vần thơ để cho đời thêm 

nhiều áng thơ hay, Diên Linh nhé! 

 
 

Thầy giáo Trần Ngọc Hoàng 

10 Năm dạy Việt Ngữ 

Trịnh Văn Tuyền 
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    Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Việt 

Ngữ Saddleback, tôi xin được viết vài dòng về người 

thầy đã gắn bó với trường được 10 năm, thầy Trần 

Ngọc Hoàng. 

 

     Gần ba năm chung tay dạy Tiếng Việt với nhau, 

tôi hiểu thêm về Anh, con người với một tấm lòng 

thương yêu Nòi Giống Việt. Anh đã cố gắng hết mình 

trong từng buổi dạy để giúp các em học Tiếng Việt 

giỏi hơn, và hiểu thêm về phong tục tập quán của 

Người Việt Nam. Anh giúp các em phân biệt và đọc 

đúng từng chữ với phát âm chuẩn cho những chữ có 

dấu hỏi, ngã, với “s” hay “x”. Đây là lỗi mà một 

người giọng “Nam Bộ” như tôi rặt khó mà đọc đúng. 

Anh cũng giúp các em phân biệt từ Thuần-Việt, Hán-

Việt, từ ghép, và hiểu nghĩa gốc của từ ngữ. 

     Với kho kiến thức lớn, Anh kể cho các em nghe 

rất nhiều câu chuyện dân gian Việt Nam giúp cho các 

buổi học thêm sinh động và các em hiểu bài hơn. Tôi 

vẫn còn nhớ hôm dạy các em bài “Cúng Bái Ngày 

Tết”. Khi nghe Anh kể xong câu chuyện về ba Ông 

Táo tâu Ngọc Hoàng, gương mặt các em rất rạng rỡ. 

Câu chuyện đã giúp các em 

hiểu rõ hơn về phong tục 

tập quán của Người Việt 

trong những ngày Tết Cổ 

Truyền. 

     Đến trường thì “cháy hết 

mình”, về nhà Anh cũng 

dành rất nhiều thời gian 

chuẩn bị cho ngày học sắp tới. Anh đã chuẩn bị 

những bài kiểm tra và in ra với tên riêng cho từng em 

trên bài của mình. Chắc các em cũng rất vui và thoải 

mái làm bài khi nhìn thấy bài kiểm tra với màu sắc 

đẹp đẽ và có tên mình trên đó. Anh không những dạy 

cho các em Tiếng Việt, kiến thức, con người và đất 

nước Việt Nam; Anh còn dạy các em về tình người, 

dạy các em quan tâm đến những người xung quanh 

qua việc làm của chính mình và gia đình. Anh đã tận 

tụy sắp xếp đưa các em đi tham dự lễ Hai Bà Trưng 

hàng năm và dẫn các em đi ăn thức ăn Việt Nam. Các 

con của Anh đã lớn và không còn học ở Trường Việt 

Ngữ nữa nhưng vẫn hàng tháng đến phụ Anh tổ chức 

sinh nhật cho các em. 

     Tôi cảm thấy mình thật may mắn được phụ giúp 

Anh ở lớp. Đó không chỉ là cơ hội được chung tay 

gìn giữ Tiếng Việt mà còn là cơ hội học thêm ở Anh 

rất nhiều về ngôn ngữ, kiến thức và quan trọng nhất 

là học ở Anh TẤM LÒNG. Tôi xin thay mặt quý thầy 

cô, quý phụ huynh và các em học sinh trường Việt 

ngữ Saddleback mến chúc Anh một mùa Xuân ấm 

nồng tình gia đình, một năm mới sức khoẻ dồi dào, 

bình an và hạnh phúc. 

 

Cô giáo Nguyễn Hương Giang 

10 Năm dạy Việt Ngữ 

Nguyễn Vỹ Diên Linh 

     Cô Nguyễn Hương Giang 

là cô giáo dạy giáo lý tại cộng 

đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

từ năm 1992 cho đến 

nay.  Vào năm 2003, trường 

Việt ngữ Saddleback mời gọi 

thêm thầy cô giáo mới vào 

giúp trường, cô Hương Giang 

đã mau mắn đáp lại lời mời 

ấy, và đã trở thành cô giáo tận tuỵ dạy tiếng Việt cho 

các em trong suốt mười năm qua.   

     Cô đã nhận dạy lớp mẫu giáo từ ngày ấy đến bây 

giờ.  Các em học sinh ở tuổi này cần được sự dạy bảo 

và chăm sóc đặc biệt, để các em không thấy bỡ ngỡ 

với trường lớp mới. Với tính tình hoạt bát, nhanh 

nhẹn và luôn yêu thương giúp đỡ mọi người tận tình, 

các em học trò nhỏ rất gần gũi và thương cô, thương 

nhất là sau giờ dạy, các em nhỏ chạy đến ôm cô chào 

ra về.  Mười năm qua cô đã giúp không biết bao 

nhiêu em học sinh biết yêu thích, và chăm chỉ học 

tiếng Việt.  Những chữ cái tiếng Việt, những tiếng 

đánh vần A, B, C đầu đời, sự chào hỏi lễ phép… đã 

làm nền tảng vững chắc cho các em tiếp bước trên 

con đường học tiếng Việt. 

     Cô tâm sự rằng: “Cô luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ 

của Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Đại 

Hội World Youth Day 1992, Denver: "Các con đừng 

bao giờ quên nguồn gốc của các con là người Việt 

Nam, bao giờ tiếng Việt còn là người Việt còn tồn 
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tại", đó là động lực giúp cô dấn thân dạy Việt ngữ và 

kiên trì cho đến ngày hôm nay.  Vào hè năm 2009, vì 

công việc, cô phải dọn xuống San Diego cư ngụ, 

nhưng với tấm lòng yêu tiếng Việt, yêu công việc 

thiện nguyện trong vai trò giáo lý viên, yêu thương 

các em, mà cuối tuần nào cô cũng lá\i xe đi rất xa để 

đến với trường, với các em.  

     Ngoài việc dạy Giáo lý và Việt ngữ tại Cộng đoàn 

nhà vào chiều Chúa Nhật, vào năm 2006 cô cũng đã 

nhận lời các sơ giúp dạy Giáo lý tại Cộng đoàn Đức 

Mẹ La Vang ở Santa Ana vào chiều thứ bảy.  Cô đã 

quên dành thời gian cho riêng mình mà dấn thân và 

dành trọn thời gian rãnh rỗi cho công việc thiện 

nguyện.  Với tấm lòng yêu thương trẻ em một cách 

rất đặc biệt, cô là một thành viên tích cực trong nhóm 

bảo vệ thai phụ và thai nhi.  Cô luôn nhẫn nại, chịu 

khó giúp các người mẹ cứu sống những thai nhi vô 

tội; giúp đỡ họ từ vật chất lẫn tinh thần, hạnh phúc 

của cô cũng chính là những nụ cười hạnh phúc của 

những người đã từng được cô giúp đỡ: từ những cụ 

già neo đơn, những người bệnh tật, cho đến những 

em bé được cứu sống, được cất tiếng khóc chào đời.    

     Trường Việt ngữ Saddleback rất hân hạnh được có 

một cô giáo kiên nhẫn, hiền lành, và nhiệt thành như 

cô Hương Giang.  Trường cũng xin nhân dịp này tỏ 

lòng tri ân đến với cô trong những đóng góp lớn lao 

mà cô đã dành cho trường.  Nguyện xin Thiên Chúa 

Tình Yêu luôn ban cho cô được bình an trong tâm 

hồn, và sức khoẻ để cô cùng đồng hành với chúng em 

trong việc dạy dỗ các em học tiếng Việt và văn hoá 

nước nhà.  Cám ơn cô đã luôn trao tặng cho đời 

những cánh hoa thơm nồng hương yêu 

 
 

Thầy giáo Nguyễn Quý Huy 

12 Năm dạy Việt Ngữ 

Bùi Thành Tâm 

      Thầy Nguyễn Quý Huy là thầy giáo dạy lớp 3 của 

trường Việt Ngữ Saddleback trong hai năm nay. Thầy 

được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, bố mẹ thầy ghi 

danh cho thầy học Việt Ngữ năm lên sáu tuổi, là một 

trong số những học trò giỏi của trường, chăm học, 

đến lớp đúng giờ. Sau khi học hết chương trình Việt 

Ngữ của trường, thầy Huy đã 

tình nguyện đến phụ giáo giúp 

trường từ năm 2005, và trở 

thành giáo viên chính thức của 

trường từ năm 2010 cho đến 

nay. Thầy rất tận tụy, chăm chỉ 

và vui vẻ, thầy dành nhiều giờ 

giải thích tường tận cho các em 

chưa thông thạo tiếng Việt. 

Thầy được quý thầy cô trong trường quý mến và các 

em học sinh rất ngưỡng mộ. 

 

     Thầy Huy tốt nghiệp từ trường đại học UCI vào 

năm 2011 với bằng cử nhân hóa học và văn bằng sư 

phạm dạy vật lý, hóa học cũng tại trường đại học UCI 

năm 2012. Sau khi tốt nghiệp thầy là substitute 

teacher những trường trung học ở Capistrano Unified 

School District. Thêm nữa, thầy là thầy giáo 

substitute chính môn khoa học (science) của trường 

Tesoro High School. Thầy cũng đã dậy kèm toán và 

khoa học tại Orange County Scholastic Academy. 

Hiện tại, thầy Nguyễn Quý Huy đang là Giáo Viên 

chính thức của trường Capistrano Valley High School 

ở thành phố Mission Viejo với hai môn chính là 

Chemistry và Physics, dạy học sinh từ lớp 10 đến lớp 

12. Thầy đã chọn cho mình một ngành nghề, một 

hướng đi rõ ràng, một tương lai tốt đẹp đang nở rộ 

trước mắt của một chàng trai trẻ.  Đó là nghề Sư 

Phạm hay còn gọi nôm na là nghề “gõ đầu trẻ”. Thầy 

dùng toàn thời gian cho việc giảng dạy ở trường, với 

mục đích giúp ích cho xã hội Hoa Kỳ trên mảnh đất 

tạm dung. Cuối tuần thầy còn dành thời gian của thầy 

cho việc truyền đạt lại Tiếng Việt Mến Yêu mà thầy 

đã ký cóp trong thời gian niên thiếu của thầy. Học 

sinh lớp 3 của trường Việt Ngữ Saddleback rất hãnh 

diện, rất vui khi được làm học sinh trong lớp của 

thầy. Tôi cũng có cơ may phụ giúp với thầy trong vai 

trò phụ giáo, trong suốt hai năm làm việc chung, tôi 

chưa thấy thầy xin nghỉ dạy ngày nào, nắng cũng như 

mưa, tuần nào cũng đến trường. Thầy rất vui vẻ, điềm 

đạm, hiền lành, hay cười to tiếng mỗi khi gặp chuyện 

vui. Có lần tôi bảo: “Huy này, sự nghiệp có rồi, 

có…nghĩ …đến việc lập gia đình không, cũng tới 

tuổi cập kê rồi đấy”.  Huy cười to sảng khoái, mặt đỏ 

rần lên và cũng đùa lại: “Cô giúp con đi”…. 

 

     Ngoài việc là một thầy giáo, thầy còn đàn piano 

rất giỏi, và là người đàn chính cho hai ca đoàn tại 

cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ nhiều năm 

qua. Thầy thích chơi tennis, bowling, và bóng rổ. 

Nguyện vọng của thầy là phụ giúp các em học sinh 

mở mang kiến thức khoa học, và trau dồi tiếng Việt 
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Nam. Trường Việt Ngữ Saddleback rất vinh dự và 

ghi nhận những đóng góp tích cực của thầy trong 10 

năm qua. 

 

     Nhân dịp kỷ niệm mười năm thầy Huy đã gắn bó 

với trường Việt Ngữ Saddleback, thân chúc thầy 

được nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, bình an trong 

cuộc sống, thành công trên mọi phương diện theo ước 

nguyện của thầy 

 

Cô giáo Trần Quỳnh Anh 

10 Năm dạy tiếng Việ  t

Nguyễn Vỹ Diên Linh 

     Trường Việt Ngữ Saddleback 

xin hân hạnh giới thiệu đến quý 

thầy cô: cô Trần Quỳnh Anh là cô 

giáo Việt Ngữ 10 năm được Vinh 

Danh trong Xuân Giáp Ngọ năm 

nay. 

 

Năm 2004, Cô Quỳnh Anh đưa 

các cháu đến chịu phép Rửa Tội tại cộng đoàn Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp và được một cô giáo Việt Ngữ 

mời làm thủ qu  và giúp lo thức ăn và nước uống cho 

các em. Cô vui vẻ nhận lời ngay. Cô chia sẻ: cô rất 

hân hạnh được giúp trường trong suốt 10 năm qua 

với ba vị hiệu trưởng: thầy Kiều Công Thắng, thầy 

Phạm Quốc Định, và cô Cao Cẩm Vân.  

 

     Cô Quỳnh Anh là một người tận tụy, hăng say, 

chịu khó, làm việc hết mình để lo cho trường và cho 

các em học sinh. Cô chăm chút thay đổi món ăn hàng 

tuần cho các em. Điểm đặc biệt nhất về cô là cô luôn 

niềm nở, vui tươi với nụ cười trên môi. Dù là một 

người có địa vị ngoài xã hội nhưng cô rất khiêm 

nhường. Cô không những đã đóng góp công sức cho 

trường mà còn âm thầm giúp trường thêm trong 

nhiều chi phí sinh hoạt ngoài giờ học như những buổi 

tiệc Tạ  n, những buổi pinic của trường. Cô có mặt 

hầu như hàng tuần ở trường, không những thế, Mr. 

Terri chồng của cô cùng sánh vai với cô để giúp 

trường nữa. Hàng năm, vào buổi tiệc cám ơn thầy cô 

là cả gia đình cô: chồng, ba người con, em gái, em rễ, 

đến giúp trang hoàng, chuẩn bị cho buổi tiệc rất chu 

đáo, đẹp, và ý nghĩa.  

 

     Thầy cô và các em học sinh Trường Việt Ngữ 

Saddleback xin tỏ lòng tri ân đến những đóng góp lớn 

lao mà cô đã dành cho trường. Cám ơn Mr. Terri đã 

luôn sát cánh bên cô để giúp trường. Thầy Cô giáo 

trường Việt Ngữ Saddleback mến chúc gia đình cô 

luôn được bình an, dồi dào sức khoẻ, và phúc lộc tràn 

đầy trong năm Giáp Ngọ 

 

Tôi là cô giáo? 
Vũ Bích Hải 

 
Tôi là cô giáo? 
Từ lúc bao giờ 
Hay là cơn mơ 
Thoáng một chớp mắt 
Đã giúp giảng dạy 
Qua bao mươi năm 
Cho trường Việt Ngữ 
Mẹ Hằng Cứu Giúp 
Chỉ trong tích tắc 
Con tôi khôn lớn 
Thành phụ giáo lớp 
Trò thì trưởng thành 
Giờ nay là thầy 
Duy trì Tiếng Việt 
Văn hóa Nước Nam 
Cho bầy trẻ nhỏ 
Trên đất xứ người 
Không là giấc mộng 
Tuy vẫn êm đềm 
Thật… 
Hai mươi năm qua 
Tôi là cô giáo 
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 Nguyễn Liên 
  

     Biến cố thương đau 30 Tháng 4 Năm 1975, nước 

Việt Nam, nơi mà hàng trăm ngàn gia đình phải bỏ 

nước di tản để tìm tự do, gia đình tôi cũng vậy, chạy 

giặc từ vùng cao nguyên Pleiku đến Nha Trang và di 

tản từ Sài Gòn qua đảo Guam, Hoa Kỳ.  

 

     Mọi người được định cư ở các nước tự do và số 

đông nhất là Mỹ, gia đình tôi cũng được định cư ở 

California này, tuy 

không thiếu thốn về 

vật chất hay những 

phương tiện vì đã có 

những người bảo trợ 

hướng dẫn giúp đỡ, 

nhưng mọi người 

luôn cảm thấy lạc 

lõng, xa lạ nơi xứ 

người vì thương nhớ 

quê hương, vì khác 

biệt ngôn ngữ tập 

quán trong thời gian 

hội nhập. Khó khăn 

nhất là những người 

lớn tuổi khi mới định 

cư, muốn hiểu, muốn 

hỏi cũng thật khó khăn, ước ao được một tờ báo, một 

quyển sách hoặc một bài nhạc bằng tiếng Việt của 

mình, nhưng lúc này tất cả chúng thuộc vào hàng xa 

xỉ phẩm và rất hiếm khó mà tìm được.  

 

     Cho đến đầu thập niên 80 có đông người Việt 

Nam nhất là ở tại Quận Cam, lúc này bắt đầu có 

những tờ báo và những băng nhạc tiếng Việt, dần dần 

đã lan rộng ra khắp nơi. Với những người Công giáo 

tại Quận Cam  

 

thời gian này cũng đang thành lập các cộng đoàn Việt 

Nam trong Giáo xứ Mỹ để có thánh lễ tiếng Việt, 

nhất là vào các ngày cuối tuần có dịp cùng nhau gặp 

gỡ, hàn huyên, chia sẻ… 

 

     Cộng Đoàn Saddleback Valley (Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp) đã được thành lập, chất chứa thêm nỗi ưu 

tư lo rằng một ngày nào đó các con em sẽ quên tiếng 

Việt. Nên việc mở các lớp Việt ngữ cũng đã được 

bàn thảo để giúp con em trau giồi văn hóa, phong tục 

tập quán, và bảo tồn ngôn ngữ Việt Nam. Thế rồi ban 

Việt Ngữ, ban Đại diện cộng đoàn và các phụ huynh 

đã cùng nhau thành lập Trường Việt Ngữ Saddleback 

của cộng đoàn. 

 

     Trong thời gian đầu mới thành lập trường cũng 

gặp nhiều khó khăn vì tài liệu sách giáo khoa chưa 

có, thầy cô cũng khó tìm, do vậy nên một số cựu giáo 

chức Việt Nam, các phụ huynh thiện nguyện và mọi  

người đã ngồi lại bàn thảo với nhau và thành lập Ban 

Việt Ngữ; đồng thời kêu gọi phụ huynh cho các em 

ghi danh. Tổng số học sinh thời gian đầu rất khiêm 

nhường.   

 

     Những năm 

gần đây tôi 

cũng giúp làm 

giáo viên để 

hướng dẫn các 

em và bắt đầu 

dạy lớp Mẫu 

giáo. Lần đầu 

tiên tôi giúp 

dạy lớp nên 

cũng rất lúng 

túng vì phần 

Phát âm, Đánh 

vần đã thay 

đổi, cộng với 

các em đã được 

học và nói 

tiếng Anh trong trường hàng ngày nên lúc các em bắt 

đầu học cách phát âm tiếng việt hơi khó. Nhưng vì 

các em ngây thơ, ngoan và vâng lời và cũng nhờ các 

em còn nhỏ nên được nghe và nói chuyện với ông bà, 

cha mẹ khi sinh hoạt ở nhà nên việc học và đọc dễ 

cho các em thâu nhận hơn.  
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     Học sinh lớp Mẫu giáo của tôi được lên lớp thì tôi 

cũng được lên làm giáo viên dạy lớp cao hơn, lớp 4 

rồi qua đến lớp 5. Các em học sinh lớp 4 hầu hết biết 

đọc và biết viết nên tôi đã dùng những đĩa nhạc của 

thế hệ trẻ để giới thiệu đến các em và dùng đó làm 

bài tập ở nhà là các em phải nghe rồi viết lại lời nhạc; 

sau đó chuyển dịch qua tiếng Anh. Tôi muốn giúp 

các em học nghe và hiểu những gì mình đang học qua 

âm nhạc. Tôi thật cảm phục các em vì các em đã 

nghe và hiểu mà còn có thể dịch qua tiếng Anh được 

vì cá nhân tôi không được học biết tiếng Anh nhiều 

nên đã phải học lại từ các em. 

 

     Các em học sinh lớp 5 của tôi hầu hết đã đọc và 

viết chính tả rất vững. Ngoài việc dạy theo sách Giáo 

Khoa, tôi cũng muốn cho các em được làm quen với 

những sách báo tiếng Việt Nam, đến gần những ngày 

cuối khóa tôi chia các em theo từng nhóm tùy khả 

năng, giúp các em đọc sách báo tiếng Việt: nhóm đọc 

tin tức Hoa kỳ và Việt Nam, nhóm đọc truyện, nhóm 

đọc các tin tức ngắn như rao vặt, tìm việc, mua bán 

xe, nhà qua những bài trong báo. Các em đã đọc hiểu 

và viết đúng theo từng đề tài của nhóm và các em có 

cơ hội bàn thảo, góp ý, tìm tòi học chung với nhau rất 

vui. 

 

Qua bao thử thách khó khăn trong thời gian 

đầu khi thành lập, Trường Việt Ngữ Saddleback đã 

đứng  

vững được 30 năm, nay con số học sinh đã gia tăng 

và gặt hái được nhiều thành quả qua đó các em đã 

biết đọc, biết viết, có những năm các em đã đại diện 

trường đi thi với các Trung Tâm Việt Ngữ trong  

Cộng Đồng. Trong các thánh lễ dành cho các em giới 

trẻ, các em đã phụ trách đọc các bài Thánh Thư, dâng 

Lời Nguyện Giáo Dân và hát những bài Thánh Ca 

tiếng Việt, và có em đã trở thành phụ giáo giúp các 

lớp học.  

 

     Xin cám ơn những vị tiền bối đã tiên phong đi 

trước, đã không nản lòng với những khó khăn lúc 

đầu, các vị đã kiên trì cho các con em của chúng tôi. 

 

Xin cám ơn các thầy cô đã hy sinh thời giờ 

trong 30 năm qua, có các thầy cô đã gắn bó với 

trường trên 20 năm, có thầy cô 10 năm, 5 năm và các 

thầy cô mới bắt đầu để thay cho các cô thầy lớn tuổi 

nay phải về hưu.  

 

     Cầu chúc Trường Việt Ngữ Saddleback luôn vững 

mạnh và thăng tiến để nối tiếp các vị tiền bối, vì 

“Tiếng Việt còn, Người Việt còn” cho dù đi bất cứ 

nơi đâu các em cũng có thể hiểu và nói được ngôn 

ngữ của đất nước ta.  
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    Cô Giáo Tương Lai của Trường 
Vũ Bích Hiền 

 

Nhớ khi con còn rất nhỏ, Má đã dạy cho con 

hát và nói tiếng Việt. Lúc con lên 7 tuổi thì Má ghi 

danh cho con học Việt Ngữ ở nhà thờ. Con đã đi học 

Việt Ngữ mỗi Chúa Nhật từ lúc đó cho đến hết những 

năm ở trung học.  

 

     Lúc đó, đối với con đi học tiếng Việt là một điều 

rất khó khăn và chỉ là một việc hàng tuần Má bắt con 

phải làm. Tuy nhiên con đã tìm thấy tất cả những 

năm học Việt Ngữ qua rất hữu ích, đã cho con thêm 

một sự liên kết gần gũi với Ông Bà và người thân của 

con.  

 

     Dù con có thể nói tiếng Anh với mọi người trong 

gia đình, con cảm thấy con không thể nào chia sẻ 

được hết tâm tình của con với Ông Bà con. Việc đó 

đã làm cho con khó chịu và cũng đã thúc đẩy con 

quyết tâm học và rèn luyện thêm Việt Ngữ. Con bắt 

đầu ráng sử dụng tiếng Việt nhiều hơn khi nói chuyện 

với Ba Má ở nhà và tập gọi tên món ăn mỗi khi đi ăn 

ở nhà hàng Việt Nam. Từ từ, con để ý và thấy tiếng 

Việt rất tiện dụng trong đời sống hằng ngày của con 

và càng ngày con càng nói tiếng Việt lưu loát hơn. 

Con đã có thể nói chuyện với Ông Bà và con cảm 

thấy mình có thể chia sẻ nhiều hơn từ trước đến giờ.  

 

     Không những Việt Ngữ giúp cho con có một năng 

khiếu trong đời sống và đặc biệt đã gắn bó thêm mối 

liên hệ giữa con và những người thân thương. Vì lý 

do này, sau khi học hết những lớp của trường, con đã 

nhận giúp làm phụ giáo. Con mong rằng sự đóng góp 

của con sẽ giúp cho các em nhỏ cũng có được cảm 

nghiệm như con và tiếp tục gìn giữ tiếng Việt và văn 

hoá Việt Nam. 

       

 
     I remember ever since I was little my Mom 

already taught me how to talk and sing in 

Vietnamese. From first grade until high school I 

attended to Viet ngu every Sunday.  

 

     Although it seemed like a bother and was just a 

routine for me, I learned later that all those years of 

studying Vietnamese were beneficial. Learning 

Vietnamese allowed me to connect with my grandma.  

     Although I can speak with most of my family 

members in English, I found myself unable to express 

my words to my grandma. Frustrated at my inability 

to converse in Vietnamese, I found motivation within 

myself to learn Vietnamese better. I started practicing 

more Vietnamese when speaking to my parents at 

home and when ordering food at restaurants. Slowly, 

I became aware of how much I could use Vietnamese 

in my daily life and my Vietnamese improved. I 

could finally talk to my grandma and share stories 

with her that I could never share before.  

 

     Not only has Vietnamese given me a useful skill 

in life, but it has allowed to build stronger 

relationships with many relatives. That is why, after 

graduating from Viet ngu, I decided to continue to 

TA and help with the Viet ngu program. I hope that 

my contribution will enable young kids to experience 

what I have experienced and continue to carry on the 

Vietnamese language and culture. 

 

 

Người Việt Nam 
 

                                              Laurence Trần 

 

Em sanh ra ở Mỹ 

Nhưng là người Việt Nam 

Cuộc đời em may mắn 

Được là người Việt Nam 

Được biết hai ngôn ngữ 

Được đến lớp Việt ngữ 

Được gặp người Việt Nam 

Được cô giáo Việt Nam 

Dạy em học tiếng Việt 

Dạy em biết lễ phép 

Với các bậc sinh thành 

Cho nên em hãnh diện 

Em là người Việt Nam 
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Ông Bà Năm / Diên Linh / Lê Hằng 
 

1. Sáng Chúa Nhật, tôi thường dành 1 giờ để dạy con tôi làm bài tập ở nhà. Mỗi lần như vậy, cháu rất mệt 

mỏi và lười biếng học. Làm thế nào để con tôi chịu khó làm bài tập ở nhà thường xuyên hơn?   
 

     Cách học tiếng Việt nhanh chóng và hiệu quả nhất là các em phải thường xuyên làm bài tập ở nhà. Hàng 

tuần, thầy cô đều cho các em làm bài tập, mục đích duy nhất là muốn các em trau dồi thêm tiếng Việt ở nhà. 

Một số phụ huynh thường đợi đến ngày Chúa Nhật, trước khi có lớp Việt ngữ mới hướng dẫn các em làm bài 

tập. Lý do vì ngày thường, các em bận rộn với bài học ở trường, các em chơi thể thao, các em học âm nhạc, các 

em học võ… Chỉ có Chúa Nhật là ngày duy nhất các em có thời gian làm bài tập. Phương pháp học như thế sẽ ít 

có hiệu quả, đôi khi làm cho các cháu chán nản học tiếng Việt.  

 

     Cách tốt nhất là tập cho các cháu có một thói quen học tập bằng cách mỗi ngày phụ huynh dành 10 phút giúp 

cháu làm bài tập. Bảy ngày trong tuần là cháu đã học được 70 phút. Đến ngày Chúa Nhật là bài vở của cháu đã 

hoàn tất, cháu sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi phải học nhiều quá vào một ngày duy nhất. Mong rằng với 

phương pháp này, sẽ giúp cho cháu ngày càng yêu mến tiếng Việt nhiều hơn. 

 

2. I came to the U. S. when I was very young, so my Vietnamese was not fluent. My husband was not 

Vietnamese. I want to have my two children attended the Vietnamese Language Program to learn 

Vietnamese language and culture. However, I am concerned that I do not know enough Vietnamese to help 

my kids with the homework. 

 

     Thank you for your interest in Vietnamese and understanding its importance. When you take your children to 

the Vietnamese Language Program, you could attend the class with your children. That would help your 

children be confident in learning Vietnamese and also let you pick up Vietnamese, so you could help them with 

the homework. Furthermore, when you have questions about the homework, you could contact the teachers via 

email or phone, so they could answers your questions. Vietnamese language is very rich, so it helps to have 

patience while learning the language. We hope to have you and your children join the Vietnamese Language 

Program at St. Nicholas Catholic Church. 

 

3. Là một phụ huynh của trường Việt ngữ được 1 năm, tôi không phải là người đạo Công Giáo, tôi có thể 

tham gia giảng dạy tiếng Việt cho các em học sinh không? Điều kiện tham gia vào trường Việt ngữ như thế 

nào? 
 

     Thay mặt quý thầy cô trường Việt ngữ gởi lời cám ơn anh (chị) hàng tuần đưa đón cháu đến trường học tiếng 

Việt.  15% giáo viên hiện nay của trường Việt ngữ là tôn giáo bạn. Chỉ cần biết nói, viết và đọc tiếng Việt lưu 

loát là anh (chị) có thể tham gia vào Ban Giảng Huấn của trường. Tuy nhiên, trường cũng đòi hỏi anh (chị) 

“Make a commitment to yourself – Cam kết với chính mình” cố gắng hy sinh đến trường mỗi tuần dạy các em. 

Đó là một điều rất quan trọng trong hàng ngũ giảng viên của trường Việt ngữ. Cuộc sống hàng ngày, đôi khi 
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chúng ta cũng có những chuyện xảy ra đột xuất bất ngờ, anh (chị) có thể vắng mặt 1 hoặc 2 buổi dạy. Nếu trong 

1 năm học mà vắng mặt nhiều quá, sẽ rất khó khăn cho thầy cô đứng lớp chung với mình. Khó khăn cho Ban 

Điều Hành khi phải điều động thầy cô từ lớp khác chuyển sang dạy thế. Quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đến 

việc học của các em khi mà giáo viên vắng mặt thường xuyên. 

 

     Sau khi tham gia vào trường Việt ngữ, anh (chị) sẽ đi lăn tay (fingerprinting) và học lớp Adult Training 

online (trường sẽ gởi website cho anh (chị). Khi học xong, anh (chị) sẽ nộp tất cả giấy tờ lại cho giáo xứ Saint 

Nicholas. Hàng năm, trường khuyến khích tất cả thầy cô tham dự khóa Tu Nghiệp Sư Phạm 3 ngày do ban Đại 

Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California tổ chức vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8. Chúng tôi rất 

mong đợi anh (chị) tham gia vào Ban Giảng Huấn của trường Việt ngữ. 

 

4. Con gái tôi học tiếng Việt được 2 năm. Tôi thấy cháu vẫn chưa nói và hiểu tiếng Việt nhiều lắm. Tôi có 

nên tiếp tục cho cháu đến trường học tiếng Việt không? 
 

     Tiếng Việt của chúng ta rất phong phú và đa dạng. Học và hiểu được tiếng Việt là cả một quá trình dài. 

Người lớn càng học tiếng Việt càng cảm thấy khó, huống chi các cháu là những cháu sinh ra và lớn lên nơi hải 

ngoại. Tiếng Việt chỉ là ngôn ngữ thứ hai (Vietnamese as a Second Language) của các cháu. Để giúp cho cháu 

nói và hiểu tiếng Việt lưu loát hơn, ngoài việc đến trường học tiếng Việt, phụ huynh nên khuyến khích các cháu 

nói chuyện bằng tiếng Việt ở nhà thay vì nói chuyện bằng tiếng Anh. Có một điều chắc chắn rằng, khi chúng ta 

nói chuyện với các cháu bằng tiếng Việt, các cháu sẽ trả lời lại bằng tiếng Anh. Thay vì trả lời lại cho các cháu 

bằng tiếng Anh, phụ huynh nên tiếp tục nói tiếng Việt lại với cháu. Ngày qua ngày, những chữ tiếng Việt sẽ dần 

dần thấm vào trong cháu. Một ngày nào đó, phụ huynh sẽ ngạc nhiên khi nghe cháu bập bẹ nói tiếng Việt với 

mình.  

 

     Hãy ráng kiên nhẫn nói tiếng Việt với cháu ở nhà và tiếp tục đưa cháu đến trường học tiếng Việt. Việc duy 

trì tiếng Việt trong gia đình phải bắt nguồn từ gia đình, trường Việt ngữ chỉ là chiếc cầu nối giúp các cháu học 

về căn bản của tiếng Việt qua việc trau dồi ngữ vựng, dùng văn phạm chính xác. Ngoài việc giúp cho các em 

học sinh hiểu biết tiếng Việt, quý thầy cô của Trường Việt Ngữ Saddleback còn hướng dẫn cho các cháu biết lễ 

phép, văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam. Kiên nhẫn là yếu tố của sự thành công. Tôi tin chắc 

rằng những hạt mầm phụ huynh gieo ngày hôm nay, sau này sẽ đơm hoa đẹp và trái ngon. Mong phụ huynh vẫn 

tiếp tục đưa cháu đến trường mỗi tuần. 

 

5. Hàng ngày chúng ta sử dụng tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, đi đến đâu cũng sử dụng được. 

Vậy có cần thiết học thêm tiếng Việt không? Tại sao? 
 

Tiếng Việt còn! Người Việt còn! Văn hóa còn! 
 

     Năm 1975, hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi tìm tự do. Hành trang họ mang theo không chỉ là một 

nắm đất quê hương, mà trong huyết quản họ là cả một bầu trời dân tộc Việt với bao nhiêu kỷ niệm và những 

hình ảnh quê hương luôn đậm nét trong tâm khảm của mỗi người con Việt.  

 

     Hơn 40 năm qua, người Việt định cư tại khắp nơi trên thế giới, chúng ta vẫn không ngừng cố gắng giới thiệu 

với người bản xứ những phong tục, tập quán của người Việt. Điển hình là dự luật SB 969 cho phép bánh 

tét/bánh chưng truyền thống của Việt Nam được bày bán ở nhiệt độ bình thường trong phòng (room 

temperature) tối đa tới 24 giờ, đã được các thành viên Ủy Ban Y Tế Thượng Viện California, Sacramento, đồng 

thuận thông qua. Hoặc Thượng viện California đã thông qua dự thảo nghị quyết số 73 công nhận ngày 15-5 là 

ngày Áo Dài của tiểu bang California. Gần đây nhất, ngày 25/1/2017 Hội Đồng Thành Phố Westminster vừa 

chấp thuận tên đại lộ “Bolsa Trần Hưng Đạo” trên đường Bolsa. Trong thời gian tới, nếu chúng ta có dịp đi 

xuống khu phố Little Saigon sẽ thấy những bảng mới mang tên “Bolsa Trần Hưng Đạo,” gắn tại ba ngã tư 

Bolsa/Magnolia, Bolsa/Bushard, và Bolsa/Ward. Thật là hãnh diện biết dường nào khi nhìn thấy tiếng Việt được 

tung bay khắp nơi trên phố Little Saigon.  
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   Đồng ý với bạn là hàng ngày chúng ta sử dụng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Tuy nhiên, không vì điều này 

mà tiếng Việt bị lãng quên. Bằng chứng là học khu của Westminster đã đưa chương trình song ngữ Anh/Việt 

vào trường tiểu học Demille. Hàng ngày, các em được giảng dạy bằng Anh ngữ 50% và Việt ngữ 50%. Hệ 

thống đại học cộng đồng (Community Colleges) vẫn có chương trình Việt ngữ cho các sinh viên. Chưa kể là 

hàng tuần, biết bao nhiêu em học sinh được cha mẹ đưa đến các trung tâm Việt ngữ học thêm tiếng Việt. Tại 

miền Nam California hiện đang có trên 90 trung tâm dạy Việt ngữ.  

 

   Tiếng Việt diễn tả được văn hóa của người Á Đông kính trên, nhường dưới. Tiếng Việt có cách xưng hô 

đượm thắm tình liên hệ ruột thịt và nghĩa đồng bào. Ví dụ : Ông, bà, cha, mẹ, dì, dượng, cậu, mợ, chú, thím... 

(chúng ta không thể xưng hô với nhau bằng “you” và “me” như trong tiếng Anh). Tiếng Việt cũng là nhịp cầu 

giúp nối kết giữa ông bà và các cháu lại với nhau. Cho dù sống ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chúng ta vẫn 

biết mình là người Việt, phải biết nói tiếng Việt.  

 

   Với một ít kiến thức hạn hẹp của tôi, hy vọng đủ để cho bạn thấy được tầm quan trọng của tiếng Việt. Cuối 

cùng, tôi xin chia sẻ với bạn về biến cách của câu mà tôi đã học được trong khóa Tu Nghiệp Sư Phạm vào tháng 

7 năm 2016 của Giáo Sư Trần Ngọc Dụng để thấy sự phong phú đa dạng trong cách dùng tiếng Việt và tiếng 

Việt của chúng ta hay biết dường nào!  

 

1. Nó đến nói không sao. „He came and said it was not a problem.‟  

2. Nó đến nói sao không? „He came and talked. Why did you tell me he didn‟t?‟ 

3. Nó đến sao nói không? „He came. Why didn‟t you tell me so?‟ 

4. Nó không đến nói sao? „Why didn‟t he come to talk?‟ 

5. Nó không đến sao nói? „He didn‟t come. Why did you tell me he did?‟ 

6. Nó không nói đến sao? „He didn‟t come to say anything?‟ 

7. Nó nói đến không sao. „He said it would be all right to come.‟ 

8. Nó nói không đến sao? „He said he wouldn‟t come.‟ 

9. Nó nói sao không đến? „He asked why (we) wouldn‟t come.‟ 

10. Nó sao đến không nói? „He did come but why didn‟t he say anything?‟ 

11. Nó sao không đến nói? „Why he wouldn‟t come to say something?‟ 

12. Nó sao nói không đến? „Why did somebody say he wouldn‟t come?‟ 

13. Đến nó không nói sao? „(You) came to him, why didn‟t you say anything to him?‟ 

14. Đến nó nói không sao. „Go ahead, come and tell him not to worry.‟ 

15. Đến nó sao không nói? „Why didn‟t you say anything to him when you came to him?‟ 

16. Nói nó không đến sao. „(You) said he wouldn‟t come?‟ 

17. Nói nó sao không đến. „(You)‟d better ask him why he wouldn‟t come.‟ 

18. Sao nó đến không nói? „Why didn‟t (you) tell (me) he came?‟ 

19. Sao nó đến nói không? „Why did he come and say no?‟ 

20. Sao nó không đến nói? „Why shouldn‟t he come and say for himself?‟ 

21. Sao nó nói không đến? „Why he said he wouldn‟t come?‟ 

22. Không! Nó nói sao đến. „No! He said why he had to come.‟ 

23. Nói nó đến không sao. „Tell him, it‟s no problem for him to come.‟ 

24. Nói nó đến, không sao. „Tell him come. He shouldn‟t be too reserved.‟ 

25. Sao? Nó đến nói không? „What? Would he come to talk?‟ 

26. Sao? Nó đến nói: “Không”? „What? He came and said “No”? 

27. Sao? Nó nói đến không? „What? Did he say he would come?‟ 

28. Sao? Nó nói không đến? „What? He said he wouldn‟t come?‟ 

29. Đến nói nó không sao. „Come and tell him it‟s no problem.‟ 

30. Đến nói nó sao không. „Come to tell him, why not?‟ 

31. Đến sao nó không nói? „He will come but why he didn‟t say so.‟ 

32. Không đến nó nói sao? „Why don‟t (you) come and tell him?‟ 

33. Không đến nó sao nói? „(You don‟t come to him. Why do you say so?‟ 

34. Không nói nó đến sao? „(You) didn‟t tell him to come, did you?‟ 
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35. Không nói, nó sao đến? „No one told him to come. How could he know?‟  

36. Không nói nó, sao đến? „(You) didn‟t tell him to come to his place but you did.‟ 

37. Không sao, nó đến nói. „No problem. He will come to talk.‟ 

38. Nói sao nó không đến. „That‟s why he wouldn‟t come.‟ 

39. Sao đến nó không nói? „Why didn‟t (you) tell him before you came?‟ 

40. Sao nói nó không đến? „Why did (you) tell (me) he didn‟t come?‟ 

41. Đến không nói nó sao? „You came without letting him know?‟ 

42. Không đến sao nó nói? „(You) said you didn‟t come, why did he say so?‟ 

43. Không nói sao nó đến? „(You) said you didn‟t tell him to come. Why did he come?‟ 

44. Không nói đến nó sao? „Don‟t you want to talk about him?‟ 

45. Sao không nói nó đến? „Why don‟t you want to talk about him?‟ 

46. Không sao, nói nó đến. „No problem. Go ahead tell him to come.‟ 

47. Sao? Đến nói nó không? „Now. (Are you) going to go and tell him?‟ 

48. Sao? Nói đến nó không? „Now. (Are you) going to talk about him?‟ 

49. Đến sao không nói nó? „(You) came why didn‟t you tell him anything?‟ 

50. Không đến sao nói nó? „(I) didn‟t come to him. How could I tell him anything?‟ 

51. Không nói sao đến nó? „(You) said nothing about coming to him, didn‟t you? Now you come to him.‟ 

52. Sao đến không nói nó? „Why didn‟t (you) tell him (you) would come to him?‟ 

53. Sao không nói đến nó? „Why don‟t you talk about him?‟ 

54. Sao nói không đến nó? „Why did (you) tell (me) you wouldn‟t come to him, (but now you do).‟ 

 

6. Tôi muốn ghi danh cho con tôi đi học cần phải làm sao? Đơn ghi danh ở đâu? Có cần giấy tờ chứng minh 

gì để ghi danh? 

 

    Phụ huynh có thể vào website của trường Việt ngữ tại www.tvnsaddleback.org/in_cac_mau_don.htm để in 

đơn ghi danh. Sau khi điền đơn, xin nộp lại cho cô *Mỹ Hạnh hoặc cô *Diên Linh. Hàng năm, trường Việt ngữ 

nhận đơn ghi danh vào khoảng cuối tháng 7 hoặc tuần thứ nhất của tháng 8. Khi ghi danh, phụ huynh không cần 

giấy tờ chứng mình nào hết.  

 

7. Giờ học của các em là mấy giờ? 
 

Giờ học của các em từ 1:40 pm đến 2:40 pm mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật. 

 

8. Nếu tôi bận việc, tôi có thể đến đón con trễ có được không? 
 

    Nếu con em của phụ huynh vừa học chương trình Việt ngữ, Giáo Lý và Thiếu Nhi Thành Thể; trong trường 

hợp đón con trễ hoặc rước con sớm, xin phụ huynh cố gắng liên lạc với Sơ, thầy cô, các huynh trưởng của 3 

chương trình.  

 

    Nếu con em của phụ huynh chỉ học 1 chương trình Việt ngữ, giờ đón các em là 2:40 pm. Chúng tôi luôn 

khuyến khích phụ huynh đến đón con đúng giờ. Tuy nhiên, trường hợp có chuyện khẩn cấp không kịp đón các 

em, xin phụ huynh gọi điện thoại cho cô *Mỹ Hạnh ở số (949)331-8154. Cô Mỹ Hạnh sẽ ở lại với các em cho 

đến khi phụ huynh đến đón các em về. 

 

9. Tôi muốn có mặt trong lớp học với con tôi cần phải làm gì? 
 

    Phụ huynh có thể thông báo với cô Mỹ Hạnh hoặc thầy cô phụ trách lớp của các em. Tuy nhiên, chúng tôi 

không khuyến khích phụ huynh vào lớp chung với các em. Khi phụ huynh có mặt với các em, các em sẽ không 

tập trung học. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như: Cha mẹ không rành tiếng Việt, nên phải vào lớp ngồi 

học chung với các em để giúp các em làm bài tập ở nhà. Hoặc một số em học sinh còn nhút nhát, phụ huynh có 

thể vào lớp với các em trong những tuần học đầu tiên nhằm giúp cho các em có sự tự tin hơn. Khi các em quen 
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dần với thầy cô và bạn bè, chúng tôi thường đề nghị phụ huynh đợi các em ở bên ngoài lớp học thay vì vào 

trong lớp với các em. 

 

10. Các em có được đem điện thoại cầm tay tới trường không? 
 

     Ngày nay, điện thoại cầm tay rất thông dụng và phổ biến. Em nào cũng có điện thoại cầm tay mặc dù tuổi 

của các em còn rất nhỏ. Các em có thể đem theo điện thoại cầm tay, nhưng điện thoại PHẢI TẮT VÀ KHÔNG 

ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG trong giờ học Việt ngữ. Các em có thể sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian 

chuyển tiếp giữa các chương trình Việt Ngữ, Giáo Lý và TNTT. 

 

11. Tiền Học phí cho 1 em hoặc nhiều em là bao nhiêu? 
 

Tiền học phí trọn 1 năm học của các em là: 

 1 em học sinh là $70  
 2 em học sinh là $130 
 3 em học sinh là $160 
 4 em học sinh là $180  

 

Trường dùng số tiền học phí thu được vào những mục đích như sau: 

 Mua sách giáo khoa cho học sinh. 
 Đồ dùng căn bản cho các lớp học. 
 Chi phí các em tham gia chương trình văn nghệ trong cộng đoàn, tham gia hội chợ Tết do Tổng Hội 

Sinh Viên miền Nam California tổ chức và chương trình Tiếng Việt Mến Yêu do Trung Tâm Việt 

ngữ Nam California tổ chức. 
 Chi phí cho giáo viên tham dự các khóa Tu Nghiệp Sư Phạm. 
 Lì xì cho các em trong dịp Tết Nguyên Đán. 
 Các buổi tiệc cho các lớp vào dịp lễ lớn. 
 Giải thưởng và bằng khen cho các em trong dịp bế giảng. 

Tất cả những giáo viên dạy cho trường Việt ngữ với tinh thần thiện nguyện. Thầy cô làm việc với một sứ mạng 

gìn giữ và bảo tồn tiếng Việt và văn hóa Việt nơi xứ người. 

 

12. Khi nào tôi mới ghi danh cho con tôi học được? Nếu tôi không có internet hoặc email thì ghi danh ở đâu 

và làm sao liên lạc với nhà trường hoặc biết được những thông báo của trường? 
 

     Trường Việt ngữ Saddleback nhận ghi danh vào cuối tháng 7 hoặc tuần lễ đầu tiên của tháng 8. Trước ngày 

ghi danh 3 tuần, chúng tôi có đọc thông báo ghi danh sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 5:00 pm. Trường hợp 

phụ huynh không có internert hoặc địa chỉ email, xin phụ huynh gọi điện thoại cho *cô Mỹ Hạnh (949)331-

8154  để biết thêm những thông báo của trường. 

 

13. Xin cho tôi biết về chương trình giảng dạy của trường. 
 

     Trường Việt Ngữ khai giảng từ trung tuần tháng 9 đến trung tuần tháng 5, bắt đầu vào lúc 1:40 pm và kết 

thúc vào lúc 2:40 pm vào mỗi Chúa Nhật, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ trong năm. Học sinh bao gồm các vùng 

phụ cận từ Tustin, Irvine đến Rancho và từ Dana Point trải dài đến tận San Clemente. Ban giảng huấn là những 

thiện nguyện viên trong cộng đoàn với nhiều năm kinh nghiệm và đại đa số thầy cô đã tham dự khóa Huấn 

Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm hằng năm vào mỗi kỳ nghỉ hè do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam 

California tổ chức.  

 

     Hiện tại trường có 11 lớp học: 2 lớp Mẫu Giáo, 2 lớp Một, 2 lớp Hai, lớp Ba, lớp 4, lớp 5, lớp 6 và lớp Đàm 
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Thoại. Mỗi lớp đều có 2 giáo viên phụ trách lớp và một vài lớp có thêm những em phụ giáo. Trung bình mỗi lớp 

học có khoảng từ 12 đến 18 học sinh.  

 

     Trường sử dụng bộ sách giáo khoa của Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo thuộc giáo phận Orange do thầy 

Trần Văn Minh biên soạn để giảng dạy cho các em học sinh.  

 

     Quý phụ huynh muốn biết thêm chi tiết về trường Việt ngữ, xin vào website của trường ở địa chỉ 

www.saddleback.org  

 

14. Xin cho tôi biết về sự an toàn của con tôi khi đến học ở trường. 
 

     Tôi rất hãnh diện mà “Khoe” với bạn, trường Việt ngữ Saddleback là một trong những trường học an toàn, 

tiện nghi, thoáng mát và sạch sẽ của quận Cam. Hội trường của giáo xứ St. Nicholas vừa xây lại trong những 

năm gần đây. Những ngày trời nóng bức, các lớp học đều mở máy lạnh. Những ngày trời lạnh lẽo, các lớp học 

đều có máy sưởi ấm. Chúng tôi cũng có ban phụ huynh thay phiên phụ trách trực mỗi tuần để đảm bảo sự an 

toàn của các em học sinh. 

 

15. Xin cho tôi biết về cơ cấu tổ chức của trường. 
 

Niên khóa 2016 – 2017 trường có 20 giáo viên bao gồm: 

* Ban Điều Hành 

 Hiệu Trưởng: Cô Đặng Mỹ Hạnh  
 Phó Hiệu Trưởng Ngoại Vụ: Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh 
 Phó Hiệu Trưởng Nội Vụ: Cô Hồng Kim Phượng  

Lớp Mẫu Giáo A (Phòng 101) 

 Thầy Cao Tiến Dũng 
 Cô Cao Cẩm Vân  
 Em Sie Darin  

Lớp Mẫu Giáo B (Phòng 102) 

 Cô Vũ Bích Hải  
 Cô Nguyễn Lan Chi  
 Em Vũ Timmothy 

Lớp 1 - A (Phòng 103) 

 Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh  
 Em Vũ Hannah  
 Em Huỳnh Johnathan  

Lớp 1 - B (Phòng 104) 

 Cô Nguyễn Hương Giang  
 Cô Lê Hằng  
 Em Nguyễn Thái Sơn  

Lớp 2 - B (Phòng 106) 

 Cô Vũ Tuyết Linh  
 Em Nguyễn Viết Lễ 

Lớp 3 (Phòng 201) 

 Cô Bùi Thanh Tâm 
 Thầy Nguyễn Huy  

Lớp 4 (Phòng 202) 

 Cô Mai Mỹ Thuận  
 Thầy Nguyễn Michael  

Lớp 5 (Phòng 203) 

 Cô Nguyễn Lan Anh  

Lớp 6 (Phòng 204) 

 Thầy Trần Ngọc Hoàng   
 Thầy Trịnh Văn Tuyền 
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Lớp 2 - A (Phòng 105) 

 Cô Ngô Băng Tâm  
 Cô Nguyễn Linda Hằng 

Lớp Đàm Thoại ( Phòng B) 

 Cô Đặng Mỹ Hạnh  
 Cô Ngô Thúy Vân 

 

16. Tôi muốn tham gia vào hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác tại trường thì ghi danh ở đâu? 
 

Trước hết, bạn phải xem bạn muốn tham gia vào chương trình nào của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp?  

 

 Nếu bạn tham gia vào chương trình giảng dạy Việt ngữ, xin liên lạc: Cô *Đặng Mỹ Hạnh ở địa chỉ 

email: myhanhdang@yahoo.com và cô *Nguyễn Vỹ Diên Linh ở địa chỉ email: vydienlinh@yahoo.com. 
 Nếu bạn tham gia vào chương trình giảng dạy Giáo Lý Song Ngữ, xin liên lạc với *Sơ Maria Loan Trần 

(949)837-1090 
 Nếu bạn tham gia vào chương trình giảng dạy của các em TNTT, xin liên lạc với các em huynh trưởng. 
 Nếu bạn tham gia vào sinh hoạt với các hội đoàn của cộng đoàn của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 

xin liên lạc với ông Chủ Tịch Cộng Đoàn *Nguyễn Viết Lân ở địa chỉ email: 

lanvnguyen@sbcglobal.net. Ông Chủ Tịch cộng đoàn sẽ cho bạn biết thêm chi tiết của mỗi hội đoàn. 
 

17. Trường có cần giúp những hoạt động nào? 
 

     Hiện tại, ban phụ huynh và ban lo snack cho các em rất cần sự giúp đỡ của quý phụ huynh. Xin quý phụ 

huynh liên lạc với anh *Huỳnh Nam (Ban phụ huynh) ở địa chỉ email: namqhuynh@hotmail.com và anh 

*Nguyễn Trọng Thiệt (Ban lo snack) ở địa chỉ email: thiettrongnguyen8@sbcglobal.net để biết thêm chi tiết. 

 

18. Trường có Học Bổng cho học sinh học giỏi hoặc nghèo không? Tiêu chuẩn để được thưởng học bổng? 
 

     Giải học bổng cuối cùng trường trao cho học sinh vào niên khóa 2008 – 2009. Từ năm 2009 đến nay ngân 

quỹ của trường có giới hạn, nên chúng tôi không còn chương trình học bổng cho các em. Tuy nhiên, vẫn có 

chương trình không thu học phí dành cho những trường hợp đặc biệt. Quý phụ huynh muốn biết thêm chi tiết về 

chương trình này, xin liên lạc với cô *Đặng Mỹ Hạnh myhanhdang@yahoo.com hoặc cô *Nguyễn Vỹ Diên 

Linh vydienlinh@yahoo.com. 

 

19. Trường có các sinh hoạt nào khác không? 
 

     Ngoài dạy cho các tiếng Việt, trường có thêm những chương trình sinh hoạt văn nghệ dành cho các em học 

sinh. Hàng năm, các em học sinh trình diễn văn nghệ trong dịp Tết Trung Thu, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Lễ 

Bế Giảng và tham gia thi đua văn nghệ “Tiếng Việt Mến Yêu” do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam 

California tổ chức. Trường rất cần những em học sinh tham gia vào ban Văn Nghệ của trường. Quý phụ huynh 

muốn ghi danh cho con em tham gia vào ban Văn Nghệ của trường, xin liên lạc với cô *Bích Hải (Trưởng Ban 

Văn Nghệ) ở địa chỉ email: bichhai_vu@yahoo.com. 

 

20. Tôi muốn giúp đỡ tài chánh cho TVN thì phải làm sao? TVN có nhận credit card không? Tôi có nhận 

giấy chứng nhận cho tax deduction không? 
 

     Cảm ơn phụ huynh đã có nhã ý giúp tài chánh cho trường Việt ngữ. Rất tiếc là giáo xứ St. Nicholas không 

nhận credit card. Giúp đỡ tài chánh cho trường Việt ngữ, quý phụ huynh có thể ký check cho giáo xứ St. 

Nicholas Church và phần meno, xin ghi là “Vietnamese Language Program.” Trường hợp quý phụ huynh 

giúp đỡ tài chánh trên $250, giáo xứ sẽ gởi thư cám ơn trực tiếp đến địa chỉ nhà hoặc cơ sở thương mại của quý 

phụ huynh. Quý phụ huynh có thể dùng lá thư của giáo xứ để khai thuế. 

 

* Xin lưu ý: những câu trả lời trên có thể thay đổi nhân sự theo từng năm phục vụ. 
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Hoa Thơm Muôn Thuở 
Nguyễn Thái 

Cuộc đời Em may mắn 

Được cắp sách đến trường 

Được Thầy Cô dạy dỗ 

Vỗ về và yêu thương 

 

Em yêu mến Thầy Cô 

Suốt một đời tận tụy 

Dạy cho Em biết yêu 

Hòa bình và công lý 

 

Yêu Tổ Quốc giống nòi 

Hy sinh cho đất nước 

Mang dòng máu Lạc Hồng 

Phâi kiên cường bất khuất 

 

Thầy cho Em chữ Lễ 

Tặng cho Em chữ Văn 

Rồi bâo Em phâi biết 

Hiếu thâo với song thân 

 

Dạy Em tính khiêm nhường 

Không tự cao tự mãn 

Giúp đỡ kẻ lỡ đường 

Luôn nâng cao nhân bân 

Dạy Em yêu nhân loại 

Như yêu chính bân thân 

Khuyên Em nên học tập 

Noi theo gương Thánh Nhân 

 

Thầy Cô Em cực khổ 

Đào tạo Em nên người 

Kiến thức Em rộng mở 

Đường tương lai sáng ngời 

 

Em kính trọng Thầy Cô 

Như là Cha là Mẹ 

Em ngày đêm ước mơ 

Thầy Cô luôn mạnh khỏe 

 

Công ơn của Thầy Cô 

Em trọn đời ghi nhớ 

Thầy Cô của Em là 

Đóa hoa thơm muôn thuở. 
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T   ng Vi  t 

   m V  n                                                                                                    
   Bích Hải Hafield 

 

                                                       

                                                      

                                                      

                                                        

                                                    

                                                     

                                                        

                                     

“Năm cũ vừa qua 

Bước sang năm mới 

Hôm nay con tới 

Kính chúc Ông Bà 

Sống lâu sức khỏe, 

Trẻ mãi không già 

Tràn      n  h a 

  nh ph c   n vui 

 ửa nhà sung t c 

  nh ph c khang an 

 àm ăn ph t   t 

  n s  như   

 h c mừng năm mới     

 

                              

                             

                            

                              

                             

                            

                             

                                                       

                                                        

                                       

                                                         

                                                    

                                                    

                                                          

T                                                

                                            ,         

                                                       

                                                    

                                                    

 Sounds beautiful, tell me what does it mean?         

                                                     

                Basically, it means happy New Year 

and... give me the red envelope with money in 

there...please!                                     

                                                     
                             

                                           

                                                         

                                                     

                                                     

                                                  

                                                       

                                                           

                                                    

download               internet                    

                                                       

                                                    

                       

                        

                        

nên anh khuyên tôi nên 

                        

                         

                           

                           

                       

           

Tôi nh        

                     

                       

                

                       

                          

                        

                         

                         

snacks                    

                chips 

                                                         

                                                     

homework                                            

                                                        

                                                     

                                                      

             -                  tên                   

                                -  -                      
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                   daddy                              

Vi                                                   

                           ự                            

     

 

                                                    

                                                    

xem con                                                

                                                   ôi 

          con                       ự              

                                                     

              N                                         

                                                   

                                                   

                                                     

                       snacks.                         

                                                    

website.                                               

                                                       

                                                         

                                                       

                                                       

               vacation, bonus                       

                              Trong                  

     ự                                                

                                                      

                                                         

v.v.                                                   

                                                   

                                                     

                                                        

                                                 

                                                      

                     ự                            

                                                    

                                                     
Ch                             

                                                           

                                                        

                                                        

                                                      

                         ự              thank you,      

                                                      

                                                       

                                                      

                                                   

                                                   

                                                    

              ự                                    

                                            ự      

                                                       

                                                   

                                                  ự      

                                                        

                                                     

                                                   

                                                 ự        

                                                       

             

                                                      

                                                     

                                                      

                                                       

                                                    

                                                   

                                                         

                                                      

           ự         ,                                

                                                        

                      Hay n                       

                                                   
                       

                                                    hai 

anh                                               

khoe:                       free, không pay       

                                                      

              asked if                               

                     asked us to say something       

             happy     free haircut today,           
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Chè nếp than 

VẬT LIỆU 

- 4 cups nếp than mua ở chợ VN 

- 1 cup nếp thường 

- 1 gói đường phèn (rock candy) 

- 2 gói bột vanilla 

- 5 miếng lá dứa  

- 2  muỗng (muỗng cà phê) muối 

- 1/3 cup bột báng ngâm nước lạnh khỏang 15 phút 

- 1 lon nước ốt dừa 14 OZ hiệu Savoy thì ngon hơn mấy hiệu khác 

- 1 lon bắp hột 

CÁCH LÀM: 

Trộn chung 2 thứ gạo và vo sạch ngâm qua đêm 

Đổ gạo ra rổ cho ráo nước 

Nấu khoảng  2 gallons nước sôi lên 

Bỏ gạo và lá dứa vào nấu lửa vừa cho đến khi gạo tan giống như cháo 

Cho đường phèn và muối vào đợi tan hết rồi nếm thử cho vừa vị ngọt từng khẩu vị 

Cho bắp hột và bột báng vào nấu chừng 15 phút  (bớt lại một chút bột báng để làm nước cốt dừa), nhớ quậy nhẹ 

để khỏi bị cháy đáy nồi nhé 

Sau đó cho bột vanilla vào là xong. 

Nuớc cột dừa nấu chung với lá dứa cho vào chút bột bang cho đẹp an chung với chè thì rất ngon 
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CÁCH LÀM SAUCE: 

- Để ướp 1 rack of baby back rib chúng ta cần: 

- 4 OZ of Sweet Mesquite Seasoning 

- 12 OZ ketchup 

- 8 OZ Maple Syrup  

- Trộn tất cả những gia vị này cho đều.  

CÁCH LÀM: 

Rửa sạch rib, bỏ vào nồi luộc với một muỗng canh muối. 

Khi nuớc vừa sôi lên xong đem ra xả nước lạnh và rửa cho tật sạch rồi 

để cho ráo nước 

Nấu một nồi nước thật sôi , bỏ miếng rib vô, cho một muỗng (muỗng cà phê) muối, một củ hành tây, luộc rib 

không đậy nắp luộc khoảng 30 phút cho mềm, sau đó vớt rib ra để cho ráo khô rồi ướp với sauce, bỏ vào tủ 

lạnh, ướp khoảng 3 tiếng hay hơn, ướp càng lâu thì rib càng thấm ngon hơn, nước luộc có thể dùng làm bún 

mọc hoặc nấu canh rau cải rất ngon. 

Sau đó cho rib vào khay, đậy lại bằng giấy bạc, bỏ vào lò nướng 350 độ khỏang 30 phút, lấy ra quét thêm sauce, 

rồi nướng thêm 30 phút không đậy giấy bạc, kiểm tra coi thịt mềm chưa, nếu chưa mềm thì nướng thêm 15 phút 

nữa là xong, nhớ phải canh chừng cho khỏi bị cháy nhé. (Với thời gian kể trên, cũng tùy vào lò nướng mạnh 

hay yếu). Món này các em rất thích ăn chung với mashed potatoes là số 1. 

Enjoy!!!!! 
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Món thịt xay kho ăn với cơm,  

các em có khó tính đến mấy cũng phải thích 

VẬT LIỆU  

- 1 lb thịt heo hoặc thịt gà xay (nếu thịt heo thì mua thịt vai miếng rồi nhờ họ xay hai lần) 

- 2 củ hành hương băm nhỏ 

- 1 muỗng teaspoon tiêu xay (ground black pepper) 

- 1 muỗng teaspoon đường 

- 1 muỗng canh nước mắm (muỗng ăn phở) 

CÁCH LÀM: 

Ướp tất cả với thịt xay để khỏang 15 phút 

Bắc nồi nhỏ lên bếp, để lửa vừa thôi đừng lớn qúa, bỏ 2 muỗng đường vô nồi (muỗng ăn phở) để thắng nước 

màu 

Khi đường ngả màu vàng đậm sau đó bỏ thịt đã ướp vô xào lên chừng 5 phút, rồi đậy nắp lại để khỏang 10 phút 

(Để lửa nhỏ) 

Sau đó mở nắp nồi ra và xào cho đến khi thịt hơi cạn khô nước, nêm cho vừa khẩu vị là xong. 

Nếu bỏ vào ít hành lá thì ngon hơn 

Món này ăn rất bắt cơm, kèm thêm dưa leo nữa là vừa ngon, nhanh và gọn 
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“Bụt Chùa Nhà 

    Không Thiêng” 
 

Ngô Băng Tâm 

 
     Có lẽ có một vài cha mẹ cố gắng dạy tiếng Việt ở 

nhà không thành công, có khi cũng thốt ra câu nói “bụt 

chùa nhà không thiêng,” tôi cũng đã từng làm như thế. 

  

     Trước khi sanh hai cháu, tôi có đến thăm một gia 

đình người Việt. Thấy ba cháu nhỏ của người bạn 

không nói được tiếng Việt. Tuy có vẻ các cháu hiểu 

người lớn nói gì nên mỗi khi bố mẹ hay ông bà nói 

tiếng Việt, các cháu trả lời bằng tiếng Anh. Thấy vậy 

tôi tự nhủ thầm trong bụng sau này nếu có con, chúng 

tôi phải dạy cho các cháu nói tiếng Việt. Ấy vậy mà 

mọi chuyện thật không dễ như tôi nghĩ. Ban đầu tôi tự 

tin là với chút kiến thức sư phạm và quyết tâm, tôi có 

thể dạy các con mình dễ dàng. Tôi nhờ ông bà nội mua 

một bộ sách dạy Việt ngữ cho hai cháu, nhưng khi các 

cháu biết đọc và viết tiếng Anh, tôi thấy việc dạy ở nhà 

cho hai cháu chẳng dễ dàng chút nào. Mỗi ngày thời 

gian cứ cuốn theo những hoạt động bên ngoài trường 

học, nào là học bơi, học đàn piano, làm bài làm ở nhà, 

đến khi dành một chút thời giờ cho tiếng Việt thì các 

cháu tỏ vẻ không thích học. Có khi lại hỏi “tại sao con 

phải học tiếng Việt,” hay “tiếng Việt khó quá vì con 

phải nhớ dấu.”  

 

     Chuyện học tiếng Việt bữa có, bữa không nên sau 

một thời gian dài tôi thấy không tiến triển đến đâu. 

Cũng may mắn cho tôi, khoảng tháng 8 năm 2014, thầy 

Tuyền mách bảo có Trường Việt Ngữ Saddleback mới 

bắt đầu năm học nên tôi đã ghi danh cho hai cháu vào 

học. Tôi tự nhủ chắc là “bụt chùa nhà không thiêng,” 

thôi thì thử cho hai cháu đến trường xem có khá chút 

nào không! 

 

     Nhờ từ khi đến trường học tiếng Việt, hai đứa con 

tôi đã có tinh thần cởi mở hơn về chuyện học tiếng 

Việt. Hai cháu thấy có nhiều bạn cũng như mình, các 

bạn cũng tóc đen, da vàng; các bạn cũng nói tiếng Anh 

thông thạo hơn tiếng Việt nhưng cố gắng nghe lời cha 

mẹ đến trường mỗi chiều Chủ Nhật để học tiếng. Mỗi 

buổi học về tôi thấy các cháu phấn khởi vì mỗi lần phát 

biểu hay làm bài tốt được thầy cô thưởng đồ chơi, kẹo 

hay bánh. Khi biết cuối năm thầy cô giáo còn xếp thứ 

hạng trong lớp nên có vẻ hai cháu có động lực để cố 

gắng hơn.  

     Giờ đã hơn hai năm trôi qua, nhờ đều đặn đến 

trường và làm bài ở nhà mỗi tuần, tôi thấy tiếng Việt 

của hai cháu tiến bộ hẳn ra. Hai cháu bắt đầu đọc được 

những câu chuyện đơn giản bằng tiếng Việt và cũng có 

cố gắng nói tiếng Việt nhiều hơn, tuy nhiên có nhiều 

câu “nửa nạt nửa mỡ” (nhưng khi nói chuyện với nhau 

vẫn toàn dùng tiếng Anh). Tuy thế, tôi cảm thấy rất 

hãnh diện về các con vì hai cháu tiến bộ hơn trước. 

 

Phần tôi, lúc hai cháu vào học, tôi đã xin cô 

hiệu trưởng lúc bấy giờ là cô Cao Cẩm Vân vào phụ 

giảng Lớp Vỡ Lòng của cô Thúy Vân. Nhờ thời gian 

phụ lớp, tôi đã học hỏi thêm cách giảng dạy tiếng Việt 

cho trẻ nhỏ. Năm 2015, cô hiệu trưởng Đặng Mỹ Hạnh 

cho “lên chức” thành cô giáo chính của lớp Vỡ Lòng. 

Dần dần tôi cảm thấy mình yêu cái việc “gõ đầu trẻ” 

này (tất nhiên khi nói các em không nghe thì phải năn 

nỉ hay dụ dỗ chứ gõ đầu mấy em, mấy em bỏ về thì cô 

sẽ “mất dạy” luôn).  

 

     Khi tham gia vào công việc giảng dạy tiếng Việt ở 

trường, tôi rất ngưỡng mộ ý chí mạnh mẽ của các thầy 

cô về việc giữ gìn tiếng Việt ở xứ người. Có nhiều thầy 

cô đã tình nguyện giảng dạy hơn mấy chục năm qua. Có 

những thầy cô từng là học sinh trong trường giờ đã trở 

thành thầy cô đứng lớp. Tôi cũng học hỏi cách giảng 

dạy rất hay của nhiều thầy cô đã và đang tình nguyện ở 

trường. Mỗi lần tham khảo với các thầy cô về cách 

giảng dạy, tôi được chia sẻ rất chu đáo. Thêm vào đó, 

tôi thấy các thầy cô trong trường chăm sóc nhau như 

người trong gia đình. Ví dụ một chuyện nhỏ như thế 

này, thấy tôi không có nhiều áo dài, cô Bích Hải lúc nào 

cũng nói: “Chị có mấy cái áo dài cho bé.” Tôi cảm động 

rất nhiều khi nhận được sự quan tâm tận tình như thế. 

 

     Nhờ đổ lỗi vì “bụt chùa nhà không thiêng” mà tôi vô 

tình biết đến ngôi trường Việt ngữ đáng yêu như thế 

này. Tôi thấy quyết định cho các con trau dồi tiếng Việt 

và tôi tham gia vào công việc giảng dạy ở trường là một 

quyết định đúng đắn. Khi đến trường Việt Ngữ 

saddleback, tôi thấy rất nhiều cha mẹ cũng giống như 

mình, tuy mới sống hay sống lâu ở xứ người, họ vẫn nỗ 

lực duy trì tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi thấy các con mình 

tiến bộ hơn mỗi tuần khi đến trường. Tôi thấy mình hữu 

ích hơn cho cộng đồng khi góp chút sức mình vào việc 

duy trì tiếng Việt và giúp các em hiểu thêm về truyền 

thống và văn hoá Việt Nam. 
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Trợ Giáo 

Muôn Năm 
  

Đào Tiến Tứ 

  

hiến tranh Việt Nam đã chấm dứt gần 42 năm 

qua. Theo thống kê của Bộ Ngoại Giao Hoa 

Kỳ đã có khoảng hơn 4 triệu  người dân tị nạn 

cộng sản Việt Nam sống rải rác tại 103 nước trên 

khắp thế giới. Những người tị nạn này đã may mắn 

thoát khỏi chế độ chuyên chế của Cộng sản Việt Nam 

bằng mọi phương cách, nhưng cũng có một số đông 

kém may mắn đã bỏ mình trong các cuộc vượt biển 

bằng những tàu đánh cá bé nhỏ thô sơ.  

 

     Đợt đầu khoảng hơn một tháng trước ngày 30 

tháng 4, 1975. Khoảng 

hơn 130 ngàn người 

Việt đã được các cơ 

quan Hoa Kỳ di tản 

khỏi Việt Nam bằng 

đường hàng không hay 

bằng các loại tàu lớn. 

Họ là các sỹ quan cao 

cấp của chính phủ Việt 

Nam Cộng hòa, các 

nhân viên sở Mỹ và gia 

đình. Sau đó là các đợt 

vượt biển bằng đường 

bộ hay đường biển qua 

ngã Thái Lan trong những năm 1976, 1977 và 1978. 

Đến năm 1979, rất nhi u nhà tư bản người Việt gốc 

Hoa tại Chợ Lớn đã bị nhà cầm quy n Việt Cộng 

cư ng bách rời Việt Nam qua những chương trình 

vượt biển bán chính thức. D  nhiên những người Việt 

gốc Hoa này phải trả một số ti n rất lớn để cán bộ 

Việt Cộng t  chức và hộ tống các chuyến vượt biên 

bán chính thức. Không kể là toàn thể nhà c a đất đai 

bỏ lại đ u bị chính quy n Việt Cộng tịch thâu. Sau đó 

là các đợt rời Việt Nam của các s  quan quân lực Việt 

Nam Cộng Hòa theo chương trình HO do chính phủ 

Mỹ tài trợ nhầm giải thoát những người đã t ng bị 

Việt Cộng giam giữ tại các trại tù cải tạo trên 3 năm. 

 

     Cuối cùng là một số đông thân nhân của các người 

tị nạn được chính phủ bảo lãnh rời Việt Nam đến các 

quốc gia tự do trên khắp thế giới theo chương trình 

ODP. Các người này đã phải chờ đợi tại Việt Nam t  

khoảng 10 đến 15 năm vì phải qua rất nhi u thủ t c 

thứ tự nộp đơn đoàn t  của thân nhân mình. Vợ tôi 

may mắn cũng đã bảo lãnh được cho khoảng 25 

người thân nhân t  Việt Nam qua Mỹ theo chương  

trình ODP này. 

 

     

Theo báo Người Việt, có khoảng 300,000  người  tị 

nạn định cư tại  c, gần 300,000 người tại Pháp, 

khoảng 250,000 tại Gia-nả-đại, 137,000 người tại 

Đức, 80,000 người tại Nga, 55,000 người ở  nh quốc 

và 45,000 người ở Nh t.  

 

     Đa số người tị nạn Việt Nam sống tại các thành 

phố lớn tại các nước tự do trên toàn thế giới. Riêng 

tại Hoa Kỳ có khoảng 2,200,000 người Việt tị nạn 

cộng sản. Họ sinh sống tại các thành phố lớn như 

Washington thuộc Washington D.C., Dallas và 

Houston ở Texas, Bellavue ở tiểu bang Washington, 

Phoenix ở  rizona, San Jose ở California và nhi u 

nhất là tại qu n 

Cam gầnLos 

Angeles. Riêng 

tiểu bang 

California có 

khoảng gần 2 

triệu người Việt 

tị nạn.  

 

      Tiếng Việt 

còn, nước Việt 

còn - với số đông 

người Việt tị nạn 

sinh sống tại hải 

ngoại, nhu cầu dạy Việt ngữ cho các em nhỏ người 

Việt là một đi u tối cần thiết. Do đó hầu hết tại các 

thành phố lớn khắp thế giới nơi có số đông người 

Việt tị nạn sinh sống, các trung tâm dạy Việt ngữ dần 

dần được thành l p. Rất nhi u nhà thờ, chùa chi n và 

các cơ sở tôn giáo đã s n lòng cho thầy cô mượn ch  

dạy Việt ngữ cho dân Việt và người ngoại quốc. 

Riêng tại qu n Cam, có khoảng 17,000 học sinh theo 

học các lớp Việt ngữ tại các trung tâm rải rác khắp 

nơi trong các ngày cuối tuần. Đa số các thầy cô và 

Ban Đi u Hành đ u là các thiện nguyện viên, dạy học 

mi n phí. Các học sinh ch  phải đóng một số ti n nhỏ 

để đủ trả chi phí cho các lớp học. Trung tâm H ng 

Bàng và Trung tâm Văn Hóa Việt Nam là hai trung 

tâm lớn không trực thuộc với các cơ sở tôn giáo nào, 

với khoảng gần 800 học sinh và hơn sáu mươi giáo 

C 
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viên thiện nguyện. Cả hai trung tâm đ u t  chức các 

lớp Việt ngữ vào hai ngày thứ bảy và chủ nh t. So 

với hai trung tâm kể trên, trường Việt ngữ 

Saddleback thuộc Cộng Đoàn Đức M  Hằng Cứu 

Gi p, thành phố Laguna Wood, qu n Cam, là một 

trường Việt ngữ nhỏ. Trường ch  có khoảng 145 học 

sinh và hơn 20 giáo viên ph  trách. 

  

     Năm 1984, gia đình tôi dọn v  mi n Nam cư ng  

tại thành phố Santa  na. Khoảng ba năm sau, ch ng 

tôi mua được một căn nhà nhỏ tại Lake  orest và 

định cư tại đây cho đến bây giờ. Nhờ ơn Thiên Ch a, 

mọi sự đ u tốt đ p cho gia đình ch ng tôi. Nhưng 

không may vào ngày 27 tháng 8 năm 1989, đứa con 

trai  t của tôi l c đó mới bảy tu i đã qua đời trong 

một tai nạn xe hơi gần nhà. Thằng bé rất hi n lành, d  

thương nên ai cũng yêu thích. Cháu sinh tại tiểu bang 

Virginia, Hoa Kỳ năm 1982. Tôi dự tính ghi tên cho 

cháu theo học trường Việt ngữ của cộng đoàn nhà 

(l c đó do anh Hiếu làm hiệu trưởng) và tham gia 

đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.  

 

     Sau này, gia đình tôi  tham gia các đoàn thể công 

giáo trong cộng đoàn như Các Bà M  Công Giáo, 

Liên Minh Thánh Tâm, Cursillo, Thăng Tiến Hôn 

Nhân, gia đình ch ng tôi mới nguôi ngoai sầu muộn. 

Tôi tự ngh  Ch a đã cho tôi thì Ngài cũng có thể lấy 

lại bất cứ l c nào. M i con người đ u có một số 

mệnh riêng, nếu cố gắng tu thân tích đức thì Ch a s  

trả công bội h u. Ước mơ của tôi khi còn thiếu thời là 

trở thành một thầy giáo thì bây giờ với khả năng và 

thiện chí, tôi tham dự dạy học các lớp Việt ngữ tại 

cộng đoàn nhà. Không dạy tiếng Việt được cho con 

mình thì cố gắng dạy tiếng Việt cho con người khác 

vì đó th t là một việc hữu ích đáng làm. 

 

     Mùa hè năm 1992, nhóm ch ng tôi g m sáu 

người: anh Lê Trọng Đức, anh Ngọc, anh Nguy n 

Xuân Bá, chị Mai Mỹ Thu n, chị Trần Oanh và tôi 

tham dự khóa tu nghiệp sư phạm 3 ngày 2 đêm tại 

Riverside, California. Ch ng tôi đã gặt hái rất nhi u 

kinh nghiệm dạy học qua khóa học này. Tháng 9 năm 

1992, anh Lê Trọng Đức đảm nh n chức Hiệu trưởng 

trường Việt ngữ. Tôi ph  anh Đức với trách nhiệm 

Giám thị cùng ph  gi p trường với 3 thầy cô mới và 

các thầy cô cũ. Sau ba tháng trong chức v  Giám thị, 

tôi  bị mất việc  vì ba l  do. Thứ nhất là tôi phải đi 

m  th n và nằm nhà thương hơn một tháng. Thứ hai 

là có một số cô giáo than phi n tôi quá hi n lành nên 

học sinh không sợ. Thứ ba là tôi hay rung chuông cho 

các em v  sớm hơn giờ ấn định. Chức v  giám thị 

giao cho thầy Nguy n Xuân Bá biệt danh   Hà Bá . 

Thầy Bá rất hợp với chức v  này vì các học sinh rất 

sợ thầy. Sau khi lành bệnh, tôi đã trở lại sinh hoạt với 

trường Việt ngữ và được làm trợ giáo cho các thầy cô 

cũ. Tôi yêu mến công việc này vì được dạy nhi u lớp 

khác nhau và làm việc chung với nhi u thầy cô khác 

nhau. Hơn nữa, công việc hiện tại của tôi đòi hỏi sự 

lao động hơi nhi u: tuần nào cũng làm hơn 60 tiếng 

cộng thêm việc làm Security Guard bán thời gian cho 

công ty Burns tại khu nhà Coro Del Casa, gần 

Mission Viejo lake. Do đó, tôi s  không có đủ thời 

gian soạn bài cho các em nếu tôi chấp nh n làm giáo 

viên chính trong lớp. 

 

     Thắm thoát hơn 24 năm qua, tôi vẫn giữ chân trợ 

giáo. Tôi cố gắng cuối tuần dạy học tại trường Việt 

ngữ cộng đoàn Đức M  Hằng Cứu Gi p cho đến mùa 

hè năm 2016 khi tôi xin v  hưu ngh  dạy vì tu i già, 

sức yếu, đã trải qua nhi u cuộc giải phẫu đầu và tim. 

Hơn nữa, càng có tu i đầu óc càng ít minh mẫn, lái 

xe lạng quoạng, nhi u khi ngủ g c, may mà không 

gây tai nạn. Do đó tôi không còn dám lái xe đi xa và 

cũng đã xin ngh  dạy lớp Luyện Thi Quốc Tịch Hoa 

Kỳ tại Trung Tâm Công Giáo ở Santa  na vì lớp ở 

khá xa. 

 

      Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Đức M  Hằng Cứu 

Gi p có rất nhi u cái nhất so với các trường khác. 

Trường nhỏ nhất, học sinh ít nhất, nhưng giỏi nhất, ít 

thầy nhất, nhi u cô nhất, và trường đã có nhi u cô 

giáo đoạt giải Hoa H u Áo Dài hạng Nhất trong các 

cuộc thi hoa h u do Liên trường Việt ngữ t  chức 

hàng năm. 

 

     Xin chân thành cảm ơn qu  cha, qu  sơ đã nâng 

đ  tinh thần và cầu nguyện cho ch ng con và các 

thầy cô dạy trường Việt Ngữ. Xin chân thành cám ơn 

qu  ph  huynh đã mang các em học sinh đến trường, 

để thầy cô ch ng tôi có cơ hội dạy d  và thực hiện 

được ước mơ nhỏ bé của mình. 

 

     Xin chân thành cám ơn các em học sinh đã chăm 

ch  học hành gi p bảo t n tiếng Việt mến yêu. Qua 

24 năm dạy Việt Ngữ của riêng tôi, tôi đã t ng chứng 

kiến các em t  t  trưởng thành, các em đã đọc và viết 

tiếng Việt lưu loát. Đa số các em giờ đã tốt nghiệp 

Đại Học và đã có các công việc tốt lành vững chắc, v. 

v... Đó là phần thưởng và sự hãnh diện cho toàn thể 

thầy cô giáo và cho chính tôi nữa ... 

 

     Xin Thiên Ch a trả công bội h u cho qu  thầy cô 

và gi p thêm nghị lực để tiếp t c dấn thân ph c v  

cho Trường Việt Ngữ Saddleback mãi mãi thăng tiến. 
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CẤU TRÚC VẦN TIẾNG VIỆT 
                                                                                                            

Trần C. Trí 

 

     Như tất cả các ngôn ngữ khác trên thế giới, cấu trúc của một vần (syllable) trong tiếng Việt có thể bao gồm 

đầy đủ ba thành phần chính: âm đầu (onset), âm chính (nucleus) và âm cuối (coda). Bên trong cấu trúc vần, 

chúng ta có thể thấy nhiều thành phần chi tiết khác. Để lấy ví dụ, chữ “Việt” có cấu trúc như sau: 

 

Vần 

Syllable 

 

                                                       Âm đầu                    Cước vận 

                                                        Onset                           Rime  

 

                                                     Phụ âm        Âm chính            Âm cuối 

                                                  Consonant       Nucleus                Coda 

                                                           

                                                               Âm lướt      Nguyên âm  Phụ âm 

                                                                 Glide             Vowel     Consonant  

 

                                                          V        I                     Ệ             T      

 

     Một cấu trúc vần có nghĩa như ví dụ trên thì đồng thời cũng là một chữ (word). Một đơn vị lời nói (hay viết) 

có cấu trúc như trên mà không có nghĩa thì chỉ mới là một vần chứ chưa kể là một chữ. Ví dụ như chữ “năn nỉ” 

là chữ có hai vần vì mỗi vần tự nó không có nghĩa mà phải đứng chung với vần kia mới cùng có nghĩa. Đây là 

một điểm đặc biệt của chính tả tiếng Việt: Chúng ta có quy ước viết mỗi vần một cách riêng lẻ. Nhìn vào một 

bài viết bằng tiếng Việt, nếu không phải là người Việt, rất khó mà phân biệt đâu là “vần” và đâu là “chữ”. Chính 

vì đặc điểm này mà nhiều người lầm tưởng rằng tiếng Việt là tiếng đơn âm (monosyllabic language). Nói cho 

đúng, tiếng Việt là tiếng có nhiều chữ đơn âm chứ không phải chữ nào cũng là chữ đơn âm. “Năn nỉ” là một ví 

dụ để chứng minh điều này.   

  

Trở lại với cấu trúc vần, không phải vần nào cũng có đầy đủ các thành phần nêu trên. Chỉ có thành phần 

duy nhất mà một vần không thể thiếu là âm chính. Một âm chính chỉ cần ít nhất một nguyên âm là đủ. Như 

vậy, thán từ “À!” vừa là một nguyên âm, một âm chính, một vần và cũng là một chữ. Trong bảng dưới đây, 

chúng ta sẽ xem qua tất cả những kết cấu khả dĩ của những chữ chứa một vần:  

 

Chữ/Vần Âm đầu Âm chính Âm cuối 

nam  n a m 

an  a n 

na n a  

ai  ai  

 

  

     Trong phạm vi của bài này, chúng ta sẽ chú trọng đến một thành phần thiết yếu của cấu trúc vần: đó là thành 

phần âm chính—mà đa số sách giáo khoa Việt ngữ gọi chung là “vần”. Ngoài nguyên âm ra, một âm chính 

(hay vần) có thể chứa thêm một hay hai âm lướt (glide)—hay còn gọi là bán nguyên âm (semivowel). Sau đây, 

chúng ta sẽ lần lượt điểm qua hai loại âm chính khác. 

  

Trang 129 www.tvnsaddleback.org



     Loại âm chính có một nguyên âm và một âm lướt được gọi là nhị trùng âm (diphthong). Âm lướt có thể 

đứng trước hay đứng sau nguyên âm. Về mặt chính tả, khi nhìn vào một nhị trùng âm cũng khó phân biệt đâu là 

nguyên âm và đâu là âm lướt (tuy điều này có thể giải quyết được khi dùng ký hiệu ngữ âm—nhưng không phải 

thuộc phạm vi của bài viết này). Trong bảng liệt kê các nhị trùng âm của tiếng Việt dưới đây, các nguyên âm 

được in đậm còn các âm lướt được in bình thường để dễ phân biệt.  

 

NHỊ TRÙNG ÂM 

     ai ao   au  ay 

            

         âu  ây 

      eo      

         êu   

ia    iê     iu   

oa oă  oe  oi       

     ôi       

     ơi       

ua*  uâ  uê ui  uô uơ   uy 

ưa     ưi   ươ ưu   

 

  

Cần lưu ý một số điểm chính về nhị trùng âm như sau: 

 

 Những nhị trùng âm không bao giờ có phụ âm theo sau tạo thành vần mở (open syllable) như ai, 

eo, oi, ui, v.v. (trong các chữ “mai, leo, coi, vui”).  

 Những nhị trùng âm bắt buộc phải có một phụ âm theo sau sẽ tạo thành vần khép (closed 

syllable) như uâ, uô, ươ, v.v. (trong các chữ “quân, quốc, lươn”).  

 Một số nhị trùng âm có thể vừa tạo vần mở, vừa tạo vần khép với một phụ âm như oa, oe, uê, v.v 

(trong các chữ “loa/loan, loè/loẹt, quê/quên).  

 ua biểu hiện hai nhị trùng âm khác nhau. Trong chữ “cua”, “u” là nguyên âm, còn “a” là âm lướt 

(ua). Trong chữ “qua”, “u” là âm lướt, còn “a” là nguyên âm (ua). 

 Trong chữ “gia”, âm chính là nguyên âm a, còn chữ i đi với chữ g để tạo thành một phụ âm. Còn 

trong chữ “giêng” có nhị trùng âm, trong đó i là âm lướt, còn ê là nguyên âm.  

 Khi nhị trùng âm iê đứng đầu chữ, quy ước chính tả trong tiếng Việt thay thế i bằng y (như trong 

chữ “yên”). Trong trường hợp này, tuy y là một âm lướt, vì đứng đầu chữ nên được đọc mạnh 

gần như một nguyên âm. Quy tắc chính tả này cũng được áp dụng với tam trùng âm như sẽ nói 

đến dưới đây. 

 Phương pháp đánh dấu giọng theo ngữ âm (như trong bài viết này, phân biệt với cách đánh dấu 

“thẩm mỹ”) dựa vào sự phân biệt giữa nguyên âm và âm lướt. Nguyên tắc của phương pháp đánh 

dấu ngữ âm là dấu luôn luôn nằm trên (hay dưới) nguyên âm chứ không phải âm lướt. Đây là sự 

khác biệt giữa dạng hoà (đánh dấu theo ngữ âm) và hòa (đánh dấu thẩm mỹ). Phương pháp đánh 

dấu theo ngữ âm áp dụng cả với nhị trùng âm và tam trùng âm.  

Âm chính cũng có thể bao gồm một nguyên âm và hai âm lướt, tạo thành một tam trùng âm 

(triphthong).  

 

TAM TRÙNG ÂM 

     uya  

     uyê  

 oai  uôi   ươi 

 oao oeo     

iêu     uyu ươu 

 oay  uây    
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     Một số điểm chính cần lưu ý đối với tam trùng âm là: 

 

 Tất cả các tam trùng âm đều có nguyên âm nằm ở giữa và hai âm lướt nằm hai bên, ngoại trừ tam 

trùng âm uyê có nguyên âm nằm cuối.  

 Tất cả tam trùng âm luôn luôn là vần mở, ngoại trừ uyê phải đi với một phụ âm để tạo thành vần 

khép (như trong các chữ “nguyên, tuyết”).  

 Cách viết tam trùng âm nói lên tính bất nhất trong chính tả tiếng Việt đối với cách phát âm (thật 

ra thứ tiếng nào cũng có vấn đề này!). Ví dụ như hai chữ “quải” và “hoải” đọc giống nhau, chỉ 

trừ chữ thứ nhất là bắt đầu bằng âm [k] (viết là q) và chữ thứ nhì bắt đầu bằng âm [h]). Hai chữ 

này có cùng một tam trùng âm nhưng trong chữ thứ nhất viết là uai và trong chữ thứ hai lại viết 

là oai. Nếu một người nói giọng miền Nam đọc hai chữ này thì có thể nghe giống hệt nhau là 

“wải”!).  

 Tam trùng âm là sự kết hợp giữa một nguyên âm và hai âm lướt nên cách phát âm tương đối cầu 

kỳ, không phải người Việt nào cũng phát âm tam trùng âm một cách đầy đủ. Một số người 

thường giản lược một vài tam trùng âm thành nhị trùng âm, hay thậm chí chỉ còn là một nguyên 

âm. Ví dụ như chữ “rượu” bị giản lược thành “rựu” rồi cuối cùng trở thành “rụ”!  

 

     Trên đây chỉ là sự giới thiệu khái quát về cấu trúc vần tiếng Việt. Tuy vậy, đối với các thầy cô dạy tiếng Việt 

cho các em, hiểu rõ được những điều căn bản này cũng đã tương đối đầy đủ để có thể hướng dẫn và giải thích 

các em trong việc học vần và ráp vần lúc ban đầu. Đi sâu vào chi tiết, còn biết bao nhiêu điều để nói về cấu trúc 

vần, chẳng hạn như sự kết hợp giữa một số nhị trùng âm và tam trùng âm với phụ âm theo sau, sự kết hợp giữa 

vần khép với dấu giọng, sự tương quan giữa vần và chính tả, vân vân và vân vân. Xin hẹn với các thầy cô một 

dịp khác để bàn về một số vấn đề trên. 
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Mùa Xuân Cuộc Đời 
Quyên Di 

 

ôi yêu mùa Thu nhưng thích mùa 

Xuân. Thu có ngọn gió dịu dàng thì 

Xuân có nắng vàng ấm áp. Thu có cỏ 

cây ngả màu buồn mơ thì Xuân có chồi nõn xanh 

mướt, hoa nở thắm tươi. Thu có mây tím giăng ngang 

bầu trời thì Xuân có trời xanh lồng lộng, mây trắng 

nõn nà. Thu cho tôi không khí gia đình ấm cúng thì 

Xuân mời gọi tôi cất bước lãng du. Thu giúp tôi mở 

cánh cửa nội tâm để tìm vào nương ẩn thì Xuân mở 

cánh cửa đời cho tôi tung cánh hân hoan. 

     Tôi yêu mùa Thu nhưng thích mùa Xuân. Tình 

cảm dành cho mỗi mùa tuy có khác, nhưng cả hai đều 

trọn vẹn, tràn đầy. Tuy nhiên dù sao đi nữa, tôi cũng 

phải nhận rằng mùa Xuân vui tươi hơn mùa Thu.  

     Vũ trụ có những bí mật đáng yêu của nó. Tôi quan 

sát một cành đào khô trong những ngày mùa Đông 

lạnh lẽo. Cành đào khẳng khiu trơ trụi, nếu nó không 

còn gắn liền với cội đào thì người ta không thể nhận 

diện ra nó là cành đào nữa. Tôi không ngờ rằng bên 

trong cái cành cây đen đủi khẳng khiu đó, sức sống 

vẫn tiềm ẩn, mà là một sức sống mãnh liệt. Bên dưới 

lớp đất chỗ cội đào mọc lên, nguồn mạch sự sống vẫn 

tràn đầy, sung mãn; mạch nước ngọt ngào bổ dưỡng 

luân chuyển qua đây. Rễ cội đào hút chất bổ dưỡng 

đó, biến thành nhựa luyện dự trữ trong thân và đẩy 

chúng tới các cành cây, cho các cành cây sức sống. 

Trong sức sống ấy, những chồi non, những lá mướt, 

những nụ, những hoa tiềm ẩn, chờ tới một ngày vũ 

trụ định trước, làm nẻ lớp vỏ cây khô, vươn ra chào 

đón nắng vàng gió mát. Ngày ấy là mùa Xuân. 

     Cành đào kia chỉ là một hình ảnh. Vũ trụ còn bao 

nhiêu bí mật kỳ diệu và đáng yêu khác. Những bí mật 

ấy, hầu như được tỏ lộ rất nhiều trong mùa Xuân. 

     Sự luân chuyển của bốn mùa, chính nó cũng là 

một bí mật kỳ diệu. Đời tôi trải qua biết bao nhiêu 

mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhưng rất ít khi tôi suy 

nghĩ về nó. Những điều kỳ diệu, những phép lạ của 

cuộc đời xảy ra quá nhiều khiến cho người ta không 

còn cho đó là kỳ diệu, lạ lùng nữa, nó đã trở thành 

một chuyện tự nhiên. Thật ra không phải tự nhiên mà 

có mùa Xuân, cũng như không phải tự nhiên mà có 

những mùa khác trong năm. Sự vận hành kỳ diệu của 

trái đất, mặt trời và thái dương hệ theo chu kỳ của nó, 

kéo theo sự thay đổi của thời tiết, khí hậu, nhiệt độ, 

khung cảnh không gian, điều kiện dinh dưỡng và phát 

triển vạn vật... mới tạo nên các mùa trong năm. Mỗi 

điều trong những điều ta vừa lược qua một cách tổng 

quát đều là những sự kỳ diệu to lớn, khoa học dù vạn 

năng cũng chưa khám phá ra hết được. 

     Sự luân chuyển bốn mùa trong năm khiến cho 

mùa Xuân theo đúng chu kỳ mới trở lại. Người lạc 

quan thì nói rằng: "Trong mùa Đông có ẩn chứa mùa 

Xuân,'' còn người bi quan thì than thở: ''Xuân đang 

đến nghĩa là Xuân đang qua.'' Tuy nhiên, người ta 

than thở vì mùa Xuân của đất trời mau qua, không 

nhiều bằng người ta than thở vì mùa Xuân của cuộc 

đời quá ngắn. 

     Đời người ta cũng có mùa Xuân. Tuổi trẻ với 

niềm vui tươi thắm, sức sống dạt dào, khối óc và trái 

tim mở ra với muôn tình ý say sưa, cao đẹp... chính là 

mùa Xuân của cuộc đời. Ở tuổi ấy, bao nhiêu ước mơ 

đã chớm, bao nhiêu lý tưởng sáng ngời đã được vạch 

ra, bao nhiêu tình cảm cao thượng đã khơi nguồn, bao 

nhiêu đam mê cuồng nhiệt đã trào dâng. Ở tuổi ấy, 

giấc mộng đời đẹp hơn hoa cỏ mùa Xuân, ý hướng 

đời cao hơn trời mây lồng lộng. Nhưng người ta 

không giữ mãi được mùa Xuân. "Mộng bền năm xưa 

chỉ là mơ qua." (*) Ước mơ tàn héo, lý tưởng đen tối, 

tình cảm cạn nguồn, đam mê chết lịm, người ta đi dần 

đến mùa Đông lạnh lẽo của cuộc đời.  

Mùa Xuân của đất trời đi rồi lại đến. Nhưng 

với nhiều người, mùa Xuân cuộc đời đi rồi sẽ không 

bao giờ trở lại, và người ta thường chết trong sự giá 

lạnh của mùa Đông. Vì vậy, người ta thường kết 

luận: so với mùa Xuân của đất trời, mùa Xuân cuộc 

T 
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đời quá ngắn, và rằng Thượng Đế đã bất công khi cho 

mùa Xuân đất trời đi, đến theo chu kỳ của vũ trụ, còn 

không cho con người tìm lại được mùa Xuân của 

cuộc đời mình. Người ta không biết rằng Xuân của 

đất trời đã đến thì bắt buộc phải đi, Còn Xuân của 

cuộc đời, nếu người ta biết giữ, khi đến rồi sẽ không 

còn đi nữa. Và như thế, cả cuộc đời mình sẽ là một 

mùa Xuân bất diệt. 

     Đặc điểm chính yếu của mùa 

Xuân đất trời là niềm vui, sự 

thắm tươi của màu sắc, và sự 

đâm chồi nảy lộc của cỏ cây. Với 

đời người cũng thế. Khi ta vui, ta 

tươi tắn, ta còn phát sinh những 

tư tưởng và tình cảm tốt đẹp... 

khi ấy ta còn mùa Xuân. Khi ta 

còn yêu thương chan chứa, trái 

tim ta còn rung động với những 

tình cảm trong lành, ta còn cảm 

xúc vì tình người; khi lý tưởng 

vẫn còn là ngôi sao hướng dẫn 

đời ta; khi ta còn biết ước mơ 

những điều cao đẹp và quyết tâm 

hành động cho những ước mơ đó 

thành hình; khi ta luôn sống an 

hòa với chính mình, với tha 

nhân... khi ấy mùa Xuân vẫn còn 

mãi trong ta, cho dù có thể làn da 

ta không còn mịn màng, đôi môi ta không còn tươi 

mọng, vầng trán ta không còn phẳng phiu, tay ta 

không còn nhanh nhẹn, chân ta không còn vững 

mạnh và nhảy nhót như chú sơn dương. 

     Nhưng làm sao có được những điều ấy khi thời 

gian cứ đến, đều đặn và lạnh lùng, gặm nhấm và tàn 

phá cơ thể ta, làm cho ta mệt mỏi và chán nản?  

Có nhiều phương pháp huấn luyện cơ thể để sức khoẻ 

tăng cường hay ít ra không giảm sút quá đáng. Nhưng 

quan trọng hơn cả vẫn là tinh thần. Tinh thần được 

giữ vững thì thân xác cũng vượt qua được những thử 

thách cam go. Cụ Tú Lãm trong tác phẩm ''Nửa 

Chừng Xuân" của Khái Hưng đã 

trối lại cho hai con ba bảo vật để 

giữ được mùa Xuân của cuộc 

đời, trước khi cụ bước sang thế 

giới bên kia, đó là: ''giữ niềm vui, 

giữ tâm hồn trong sạch và đem 

hết nghị lực ra làm việc.'' Tôi 

nghĩ đó là một lời khuyên thật 

quý báu. 

     Nhưng có một cách giữ được 

mùa Xuân cuộc đời mãi mãi, đó 

là hướng lòng về Thượng Đế. 

Ngài là Đấng tạo dựng mùa Xuân 

đất trời cũng như mùa Xuân cuộc 

đời. Ngài làm cho tuổi thanh 

xuân ta vui tươi. Ngài cũng chính 

là mùa Xuân miên viễn. Hướng 

lòng về Ngài trong mọi giai đoạn, 

hoàn cảnh của cuộc đời, ta sẽ như 

bông hướng dương luôn hướng về mặt trời để nhận 

lãnh những tia sáng ấm áp, giữ cho bông hoa - mùa 

Xuân cuộc đời ta nở tươi mãi mãi. 

     Bởi thế, với đất trời, tôi yêu mùa Thu và thích 

mùa Xuân. Nhưng với cuộc đời, tôi yêu thích một 

mùa Xuân bất diệt. 

____________________________ 

(*) Bên Cầu Biên Giới, Phạm Duy. 
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 Nguyễn Michael 

 

     Tôi chỉ mới phụ dạy lớp Việt ngữ vài năm nay, nên cần có nhiều kinh nghiệm dạy cho các em. Trước đây 

nhiều năm, tôi đã dạy lớp kỹ thuật cho người lớn. Khi phụ dạy lớp Việt ngữ, tôi thấy dạy trẻ em khó hơn dạy 

cho người lớn trong nhiều khía cạnh. Đầu tiên là cách dạy ngôn ngữ  khác nhiều so với cách dạy kỹ thuật. Hơn 

nữa thông thường các học sinh đã quen ngữ pháp và từ vựng của tiếng Anh. Một thí dụ là tính từ tiếng Anh đi 

trước danh từ, nhưng trong tiếng Việt, thì ngược lại.  

 

    Hoặc là từ đơn và từ kép trong tiếng Anh, từ kép được viết thành một chữ; nên phát âm và nghĩa của từ kép 

phân biệt khá rõ ràng so với từ đơn. Ngược lại, trong tiếng Việt mỗi chữ của từ kép vẫn viết riêng. Thí dụ như 

"dây" và "chuyền" khi dùng riêng, thì mỗi chữ có nghĩa riêng của nó. Nhưng "dây chuyền" có nghĩa hoàn toàn 

khác với những nghĩa riêng của hai chữ đó. Nên khi tôi dạy phần ngữ vựng và thấy từ đơn, tôi thường coi từ 

đơn đó có được dùng trong từ kép hay không. Nếu có, tôi dạy thêm từ kép mặc dù từ kép đó không có trong 

sách. Và tôi nhắc các em là tiếng Việt cần đọc và nghe hai hoặc ba chữ liên tiếp để biết những chữ đó được 

dùng như từ kép hoặc từ đơn. 

 

    Một điều khó khác là tiếng Việt có những chữ phát âm và viết tương tự, nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. 

Thí dụ như: sau, sao, sáu, sáo, và sâu. Và một số học sinh thường phát âm hoặc viết sai thành ra chữ tương tự. 

Trong trường hợp đó, tôi dùng những dạng chữ viết tương tự để dạy thêm và dẫn chứng cụ thể cho học sinh là 

khi phát âm hoặc viết sai chữ của tiếng Việt thành chữ tương tự, chữ sẽ đổi nghĩa hoàn toàn và ảnh hưởng đến 

nghĩa của cả câu. Tôi hy vọng cách dạy Việt ngữ trên giúp các học sinh ở Mỹ học tiếng Việt dễ hơn. 

 

    Một khó khăn khác nữa là các học sinh Việt ngữ ở Mỹ cần những lý do khác nhau để các em hăng hái học 

tiếng Việt.  Ngoài những lý do như để nói chuyện với Ông Bà, tôi dẫn chứng với các học sinh về nguồn gốc 

nước Mỹ. Nước Mỹ được sáng lập do nhiều người di dân từ nhiều nước ở châu Âu, như nước Anh, Pháp, Đức, 

Ý, Tây Ban Nha, v. v... Nhưng trong các ngôn ngữ đó của họ, ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính  thức ở Mỹ, 

chỉ có tiếng Tây Ban Nha được dùng ở nhiều nơi, vì nhiều người  dùng tiếng Tây Ban Nha hằng ngày ở nhà và 

nơi công cộng. Chính vì thế, nhiều thương mại lớn cho người gọi điên thoại vào được nhấn số hai để nghe sự 

hướng dẫn của  thương mại đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Thêm nữa, người Mễ ở Mỹ qua nhiều đời vẫn nói tiếng 

Tây Ban Nha lưu loát. Tôi mong những dẫn chứng trên giúp học sinh Mỹ gốc Việt có thêm lý do để nhiệt tình 

học và sử dụng tiếng Việt thường xuyên cho chính các em và để tiếng Việt phổ biến như tiếng Tây Ban Nha ở 

Mỹ 
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Nguyễn Văn Khoa 

 

     Sáng nay, tôi lái xe ra bãi biển Laguna Beach, 

không xa với Trường Việt Ngữ Saddleback, có ý đi 

bộ để hít thêm khí trong lành của biển cả và cũng để 

bù lại việc tôi đã bỏ 3 tuần liên tiếp không leo núi 

như lịch đã định sẵn. 

 

     Cạnh nhà tôi ở thuộc thành phố Orange, có một 

cái hồ thiên nhiên khá lớn, nơi lưu trữ nước mưa đổ 

xuống từ các nơi, nhằm cung cấp nước cho thành phố 

và cũng để kiểm soát lượng mưa lụt trong khu vực 

quanh vùng. Hồ nước rất đẹp, bình yên, cong lượn 

gần 1 dặm vuông, nhận những ánh đèn của các căn 

nhà xung quanh, phản chiếu trên mặt hồ đầy màu sắc 

lung linh vào những đêm trăng nhạt. Nhưng hôm nay, 

tại bãi biển Laguna Beach này, tôi lại thấy một cái 

đẹp khác của thiên nhiên. Biển động, gió lồng lộng 

thổi vào bờ, tạo thành những đợt sóng thật cao, đập 

vào ghềnh đá; rồi từ ghềnh đá đó, dòng nước mạnh 

tung những đoá hoa nước biển lên cao hơn nữa, màu 

trắng xanh với muôn hình dạng kỳ lạ. Tôi không rảo 

bộ. Tôi không chạy bộ. Tôi không ngồi quán cafe, mà 

cố tìm cách leo gần ghềnh đá có đợt sóng vỗ dâng 

cao ấy, để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hoa biển thiên 

nhiên này. Tôi nghiệm ra một điều là, đôi lúc sự chịu 

đựng bền bỉ trước thử thách, cũng y như tảng đá cạnh 

bờ biển kia, bao phen phải chấp nhận sức dũng mãnh 

của từng đợt sóng biển đập vào, từ đó đã chẳng tạo ra 

những đoá hoa biển tuyệt đẹp đó sao! 

 

     Trên đường lái xe về, ánh nắng chan hoà. Dọc 

theo con đường ngoằn nghèo dẫn ra xa lộ 5, là những 

cánh đồng cỏ xanh mướt, được điểm xuyết một số 

cây cao với màu xậm hơn, chập chùng lên xuống, đồi 

thấp, đồi cao mà mấy tháng nay nước mưa đổ xuống 

đã thấm sâu trong đất, tạo ra cảnh đẹp này. Nằm trên 

là những đồi cỏ xanh tươi, nhưng ẩn sâu dưới lòng 

đất là những mạch nước ngầm nuôi sống côn trùng, 

ươm mát rễ cây khô cằn. Gần xa lộ, hiện ra một thảm 

cỏ xanh, ôm sát những ngọn đồi dài thoai thoải đơm 

thêm những bông hoa dại, đủ màu sắc lay nhẹ trong 

gió mùa xuân. Thấy sao mà lòng không xao xuyến 

nghĩ về niềm hạnh phúc mà thiên nhiên đã trao ban 

cho trái đất này. Phía dưới, ánh nắng của mùa Xuân 

lan toả trên ngọn cây, trên cỏ non, trên hoa tươi thắm. 

Còn trên trời xanh, với vài lớp mây lãng đãng đây đó, 

khiến tôi nhớ về một phần bài thơ Nắng Ghen của cô 

giáo Việt Ngữ Diên Linh, khi cô viết:  

 

  ". . . Xua làn gió, thổi làn mây 

Nắng ghen nắng bảo em này riêng ta 

Mơn man má thắm mặn mà 

Em khe khẽ hát hiền hòa: Nắng ơi! 

Ơ hay, nắng ở đây rồi . . ." 

 

     Tôi ở lại Việt Nam, cho mãi tới năm 1980 mới 

vượt biển được, để đến Hoa Kỳ vào gần cuối năm. 

Nhớ lại thời gian sau ngày 30 tháng 4, 1975, tôi có 

dịp tiếp xúc với mấy người trong rừng ra, với nước 

da xanh xám thiếu máu, đói ăn, sốt rét thật đáng 

thương; với điểm đặc biệt là phần lớn, họ mang 

những ánh mắt đầy ắp hận thù. Hận thù giai cấp, hận 

thù vì họ được học hận thù, nên tôi rất sợ những ánh 

mắt lờ đờ, lắm nghi ngờ đó. 

 

     Tôi lại nhớ những ánh mắt tin yêu của các con 

chiên ngoan đạo, những tín đồ phật tử vào chùa thắp 

hương. Dẫu có già hay trẻ, nam hay nữ, qua ánh mắt 

luôn toát ra một niềm tin yêu tuyệt đẹp mà chỉ có 

được ở những người có niềm tin vào Trời, vào Phật. 

Chính niềm tin ấy đã là mãnh lực vô hình, rất linh 

thiêng được thoát ra từ cặp mắt. Tôi nghiệm ra một 

điều là người duy vật không tôn giáo, thì không thể 

có được cái nét đẹp của ánh mắt tuyệt vời ấy. Đôi 

mắt đúng là cửa sổ của tâm hồn! 

 

     Nhiều năm tôi cùng với các thầy cô góp phần 

trong phong trào Việt Ngữ tại Nam California, nơi có 

trên 90 trung tâm dạy Việt Ngữ, cho trên 16,000 học 

sinh thì cũng là lúc tôi nhận ra một điều kỳ lạ là ánh 

mắt của các thầy cô giáo sao đẹp thế, sáng ngời niềm 
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tin yêu đến thế, dẫu rằng có nhiều cơ cực trong công 

việc điều hành, soạn bài, giảng dạy, hạn hẹp về thời 

gian, về sự hy sinh mọi mặt của gia đình... nhưng 

những ánh mắt tin yêu ấy cứ soi rọi vào tôi, tắm mát 

tâm hồn tôi, giúp tôi hăng hái tiến tới. Phải chăng đó 

là sức sống của dân tộc, được bày tỏ qua môi trường 

trau dồi Tiếng Việt! 

 

     Các thầy cô đi dạy học là đang làm một việc thánh 

thiện nhưng lại mang tinh thần của một chiến sĩ văn 

hoá vì dám xông pha chiến đấu, đẩy lùi sự kém cỏi để 

thay bằng sự hiểu biết, xoá tan sự mơ hồ tối tăm để 

thay bằng sự trong sáng; sự ngu muội thay bằng sự 

khôn ngoan; sự hẹp hòi thay bằng lòng khoan dung. 

Tất cả điều này là nét đặc trưng của chân thiện mỹ, 

đưa con em chúng ta đến tâm hồn đáng quý của con 

dân đất Việt. 

 

     Thử nghĩ mà xem, tại sao chúng ta lại dạy Tiếng 

Việt, phải chăng là chúng ta đã mất đi những gì quý 

nhất của mỗi người khi xa quê hương? Phải chăng vì 

ngôn ngữ đã không còn mang giá trị cao sang, mất đi 

sự trong sáng, tại quê nhà? Là cả hai. Giả như chúng 

ta không ở hải ngoại, có lẽ trên 1,000 thầy cô ở Nam 

California sẽ không tham gia giảng dạy hết cả đâu, có 

chăng chỉ là 1 phần 10, thậm chí 1 phần trăm người 

làm nghề dạy học đã là may. Vậy là gì?  Có nghĩa là, 

nhu cầu tìm về nguồn cội, gìn giữ Tiếng Việt bằng 

mọi cách đã thúc đẩy chúng ta dấn thân làm việc này. 

Thật quý hoá biết bao. Nói không ngoa, các thầy cô 

giảng dạy Việt Ngữ tại hải ngoại, đang là những 

người Việt Nam yêu mến quê hương một cách thiết 

thực hơn cả. Chiến sĩ văn hoá là thế, là mong con cái 

mình cũng hưởng được những đặc tính tuyệt đẹp ấy 

của người Việt Nam. 

 

     Nhìn đợt sóng vỗ mạnh vào ghềnh đá, tạo ra 

những hoa biển nói lên lòng hy sinh, sức chịu đựng, 

nhẫn nại không lùi bước của thầy cô, cho ta những 

nét đẹp tuyệt vời là thế. Những thảm cỏ xanh tươi, 

đơm hoa kết trái, kết quả của các thầy cô qua bao 

gian khổ trong âm thầm không cần người biết đến, 

như là những mạch nước ngầm, nuôi sống cánh đồng 

thêm tươi đẹp. Từ đó mới có được bức tranh thiên 

nhiên, tuyệt hảo là thế! 

 

     Các thầy cô giáo trường Việt Ngữ Saddleback 

không vượt ra khỏi những hình ảnh yêu kiều, những 

bức tranh mỹ miều của thiên nhiên. Với ánh mắt tin 

yêu đó, chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến các thầy 

cô giáo những nơi khác, để cùng nhau tay nắm tay, 

đưa nhau vào thế giới đáng yêu của ngôn ngữ và văn 

hoá Việt Nam.  

 

     Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Việt Ngữ 

Saddleback là kỷ niệm thành quả của hơn một thế hệ 

thừa hưởng những giá trị của ngôn ngữ và văn hoá 

Việt Nam. Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Việt 

Ngữ Saddleback là đón nhận những tia nắng ấm, tìm 

đến ánh mắt tin yêu, được chia sẻ từ những thầy cô 

giáo Việt Ngữ đến các học sinh. Để hằng trăm, hằng 

ngàn ánh mắt ấy được nhân thêm lên, mang về rải 

niềm tin yêu trên giải đất quê hương Việt Nam. 

 

     Chúc mừng quý thầy cô giáo như cô Mai Mỹ 

Thuận, cô Vũ Bích Hải, thầy Kiều Công Thắng, thầy 

Phạm Quốc Định, cô Cao Cẩm Vân, cô Đặng Mỹ 

Hạnh, cô Nguyễn Hương Giang, cô Nguyễn Vỹ Diên 

Linh, cô Trần Quỳnh Anh, cô Lê Hằng, cô Hồng Kim 

Phượng, thầy Nguyễn Quý Huy, thầy Trần Ngọc 

Hoàng, cô Vũ Tuyết Linh… và những em phụ giáo 

như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Viết Lễ, Ryan Sie, 

Vũ Hannah, Huỳnh Jonathan. Xin chúc mừng những 

người có công gây dựng từ năm thứ nhất cho ngôi 

Trường Việt Ngữ Saddleback thân yêu, kéo dài đến 

năm thứ 30 này và còn tiếp nối mãi, kể không hết! 
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Trần Đức Hoà & Khánh Thi 

 

     Hồi tưởng lại ... Trường Việt Ngữ Saddleback đã thành lập được 30 năm rồi sao? Thời gian trôi quá mau, tôi 

cũng chỉ có dịp một năm tình nguyện vào hàng ngũ thầy cô giáo để giúp trường. Nghĩ đến sự bền đỗ, hy sinh 

thời giờ, sự đóng góp của các thầy cô, các phụ huynh cùng đồng hành nỗ lực xây dựng ngôi trường ngày càng 

phát triển cho đến hôm nay, quả thật là một chặng đường dài. Tôi thật khâm phục và tạ ơn Chúa vô cùng! Động 

lực nào đã thúc đẩy các thầy cô và phụ huynh làm được điều này? 

 

     Phải chăng:"Chính Việt Ngữ là sợi chỉ hồng nối kết các thế hệ Việt Nam lại với nhau. Việt Ngữ chính là 

dòng sông sinh mệnh nuôi dưỡng và gắn bó Hồn Việt tộc lại với nhau. Và như vậy hơn bao giờ hết, sau bao 

năm phiêu bạt, chúng ta càng ý thức và nhìn nhận rõ rệt, Việt Ngữ còn, văn hóa còn, Việt Ngữ còn, dân tộc 

còn, dẫu cho ngày hôm nay chúng ta đang sống nếp sống lưu vong."... 

 

     Nghĩ đến đây mà thấy lòng mình rung động vì trái tim hồng và sự thao thức của biết bao người Việt sống lưu 

vong đã được tác giả Hoàng Quý (tác giả Hoàng Quý đã ra đi trước chúng ta) ghi lại qua bài viết đăng trên báo 

Hiệp Nhất số 14, năm 1994 với Chủ Đề: "VIỆT NGỮ TRONG DÒNG SINH MỆNH DÂN TỘC." 

 

     Dù đã hơn 20 năm qua, bài viết vẫn ghi dấu trong tim tôi và đã để lại dấu ấn trong chủ đề Việt Ngữ ... Hôm 

nay, ngày mai và mãi sau này “Việt ngữ trong dòng sinh mệnh dân tộc” sẽ còn tiếp tục tỏa sáng và hun đúc tinh 

thần người Việt Nam. 

 

     Ước mong, không những quý thầy cô Việt ngữ mà tất cả quý phụ huynh cũng như con dân nước Việt ở hải 

ngoại cùng tiếp nối ngọn lửa hồng đã được thắp sáng lên trong lòng mỗi người Việt chúng ta. Ngọn lửa hồng ấy 

sẽ mãi luôn cháy sáng và sưởi ấm những trái tim yêu đất Mẹ, yêu tiếng Việt và yêu cả cội nguồn dân tộc, quyết 

trao truyền tiếng Việt, văn hoá Việt cho những thế hệ trẻ tiếp nối. 

 

      Chúc mừng! Chúc mừng! Trường Việt Ngữ Saddleback - Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Mừng 30 

thành lập ngôi trường thân yêu! 
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Phạm T. Huê 

02/14/2017 
 

     Kính thăm các phụ huynh và các thầy cô, 

 

     Mỗi thời một khác quý vị ơi... mình đã trải qua 

cuộc sống cũng gần bảy bó rồi, cứ nghĩ là mình thông 

minh, khôn khéo và cũng có tài nuôi con đấy. Ấy thế 

mà tới lúc lên chức "ông bà ngoại" mới thấy: “à thì ra 

thời thế đã thay đổi rồi!”  

 

     Cứ tƣởng mình khôn nên chỉ cho con cái làm điều 

này điều kia cho cháu ngoại, giống nhƣ là mình chỉ 

dạy cho con những điều ngày xƣa mình đã học hỏi và 

nuôi con mình. Nhƣng rồi con gái lại hỏi lại chồng nó 

cho chắc ăn. Thế là anh chồng không phải ngƣời Việt 

mình, non-Vietnamese speaking, lại mở Google ra để 

xem là có phải nhƣ thế hay không?! Đúng là thời đại 

của ông già thông minh Google, cái gì cũng biết hết, 

đến nỗi mà dân học Sử Việt còn khuyên nhau rằng: 

 

"Dân ta phải biết Sử Ta, 

nếu mà không biết thì tra Google." 

 

     Trƣờng hợp mình thấy cháu bé bị cái gì trục trặc 

chút xíu thì cũng xót ruột lắm. Thấy con bé mới đƣợc 

hai tháng tuổi bị nấc, mình cứ tự nhiên nhắc con gái 

là cho em bé uống nƣớc đi. Cô con gái nói lại liền: 

"Không đƣợc đâu mẹ ơi. Bác sĩ nói là em bé chƣa 

đƣợc uống nƣớc gì hết, chỉ có bú sữa mẹ hoặc là sữa 

bình thôi." Mình lại thấy tui ngủi. Thế rồi nó lại mở 

Google ra kiếm, rồi nói: “đây này mẹ coi Google nói  

 

là em bé bị nấc cục tự nhiên sẽ hết đấy.” 

 

     Dƣờng nhƣ bây giờ những ngƣời trẻ chỉ tin vào 

những gì khoa học chứng minh đƣợc ở sách vở bài 

bản hơn là những điều dân gian thƣờng nhật, mặc dù 

là những thói quen, những điều chỉ dạy với chúng ta 

rất là tốt. Ôi mỗi thời một cách!  

 

     Có lần tôi gặp một chị bạn, chị cũng có cháu ngoại 

2, 3 tuổi gì đó. Lúc đó con trai con gái của tôi chƣa 

có ai lập gia đình. Chị khoe là có hai cháu ngoại bốn 

tuổi và hai tuổi. Tôi nói vậy thì chị vui lắm nhỉ?! Chị 

có giúp trông coi các cháu không? Chỉ nói là cũng 

thỉnh thoảng thôi. Rồi chị kể chuyện tiếp: "Nhƣng 

bây giờ chúng nó khác lắm."  

Tôi hỏi ý chị khác là làm sao?  

Chị nói: "Nó gửi cháu cho mình coi nhƣng mà mình 

dạy cháu theo cách của mình thì nó lại không chịu." 

Chị kể tiếp: "Thí dụ nhƣ con bé nó khóc, tôi dỗ cháu 

là thôi nín đi rồi mẹ về mẹ cho con ăn kẹo nhé!" Con 

gái tôi nó "sửa lƣng" tôi liền: "Mẹ đừng dỗ cháu nhƣ 

vậy, con không muốn cho cháu ăn kẹo đâu." Thì mẹ 

cũng dỗ nhƣ vậy để cho cháu nó nín thôi. "Không 

đƣợc đâu! Mẹ nói nhƣ vậy rồi cháu quen đi. Con 

không cho cháu ăn kẹo là nó lại tin là mẹ nói dối 

đấy." Đầu óc con nít còn trong trắng lắm, mình nói 

làm sao là nó in vào đầu óc cháu nhƣ vậy. Mình làm 

đƣợc gì thì hãy nói không làm đƣợc thì đừng nói.  

 

      Ấy! Câu chuyện chỉ có thế thôi mà rồi mỗi lần 

trông cháu tôi lại cứ phải dè dặt, để xem mình nên 

hay không nên nói điều gì với cháu. Trong chuyện 
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này thì ai cũng có lý hết. Bà ngoại theo lối suy nghĩ 

cũ. Con nít thích ngọt thì dỗ nó bằng kẹo là nó nín. 

Còn có cho hay không thì cũng tùy thôi. Bà ngoại 

đâu có nghĩ rằng nói nhƣ vậy là một hình thức nói dối 

con nít. Còn ngƣời mẹ trẻ sinh ra và lớn lên với văn 

hóa của Tây phƣơng thì cứ nói sao là y nhƣ vậy.  

 

     Con nít phải cần tập cho chúng thấy sao, nghe sao 

thì biết nhƣ vậy. Các cháu chƣa phân biệt đƣợc đâu là 

sự thật và đâu là điều ngƣời lớn nói để dụ dỗ hay có 

khi lại dọa con nít. Vì vậy với ngƣời mẹ trẻ này phải 

chỉ cho bà ngoại lúc đầu đừng dụ dỗ con nít nhƣ vậy.  

 

     Không những chuyện ở bên California này nhƣ 

vậy mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Tôi có dịp thăm bà 

con ở bên Houston, Texas, thì mấy bà nội bà ngoại 

cũng kể chuyện tƣơng tự nhƣ vậy. Các chị nói rằng 

sao bây giờ chúng nó dạy con khác lắm. Nói ra 

những điều mình biết, chỉ cho chúng nó chẳng đứa 

nào nó nghe cả. Nó cứ học hỏi ở đâu đấy rồi làm theo 

ý chúng nó không à! Có bà ngoại kia, mỗi lần cô con 

gái gởi đứa cháu ngoại cho bà, cô ta dặn đủ điều: 

"Nào là không cho cháu ăn nhiều đồ ăn thông 

thƣờng, rồi không đƣợc mở ti-vi... không làm đƣợc 

nhƣ vậy thì cô con gái lại không bằng lòng. Sau cùng 

bà ngoại phán một câu: "Gởi con thì tao giữ con cho, 

nhƣng mà tao nuôi theo cách của tao, đồng ý thì tao 

giữ, còn không thì kiếm chỗ khác mà gởi đi." Từ đấy 

về sau mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn theo lối bà ngoại 

dạy. Tới giờ ăn là phải ăn, tới giờ ngủ là phải ngủ, 

không còn cái kiểu chạy theo đút cho từng muỗng 

cơm nữa.  

 

     Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn, cũng có mặt 

phải mặt trái. Cái khó là làm sao chúng ta học hỏi và 

dung hòa đƣợc. Con nít mà nghe điều gì nhiều rồi 

cũng bị tiêm nhiễm vào tâm. Vào thời nào cũng vậy 

và văn hoá nào cũng vậy. Ngày xƣa chúng ta hay dọa 

con nít: ông kẹ hay bắt cóc con nít hoặc là ông ba bị 

9 tai 12 con mắt đi bắt trẻ con. Thực ra thì mình 

không biết ông kẹ là nhƣ thế nào và ông ba bị là nhƣ 

thế nào. Ấy thế mà con nít vẫn sợ.  

 

     Ngày nay thì có ngƣời lại lấy những hình thức 

khác ra dọa con nít. Để tôi kể thêm một câu chuyện 

thật về ảnh hƣởng của những lời dọa nạt con nít sẽ 

nhƣ thế nào nhé! Một đôi vợ chồng trẻ cùng đi làm 

nên phải gửi con cho một gia đình Việt Nam khác. 

Mỗi khi thằng bé 3-4 tuổi khóc quấy đòi đồ chơi 

không chịu đi ngủ, bà mẹ trẻ này lại cứ dọa “Con mà 

không nín là Mỹ đen nó tới bắt đi đấy!” Thằng bé 

nghe tới chữ Mỹ đen là sợ liền. Mà ngƣời Mỹ đen thì 

thƣờng mình cũng thấy ở trên màn hình ti-vi hoài đó. 

Thế rồi đến khi thằng bé vào lớp Kindergarten, lại 

gặp ngay một cô giáo ngƣời Mỹ đen. Thằng bé cứ níu 

lấy áo mẹ không chịu vô lớp. Lúc đầu tiên bà mẹ cứ 

nghĩ rằng mới ngày đầu nên thằng bé còn chƣa quen 

với lớp học. Sau cả tuần lễ thằng bé vẫn sợ hãi mỗi 

khi tới lớp, lúc nào cũng nằng nặc ôm chân mẹ đòi ra 

khỏi lớp. Khi học xong ngƣời babysitter đón cháu về 

mới hỏi cặn kẽ: "Sao con không thích học à? Tại sao 

vậy, con có bạn không? Thằng bé nƣớc mắt chảy 

quanh mếu máo nói: "Con sợ cô giáo Mỹ đen bắt con 

đi. Bà babysitter ngạc nhiên hỏi thêm: "Tại sao con 

sợ cô giáo bắt con đi?” Đứa bé trả lời: "Tại vì mẹ nói 

vậy.!" 

 

     Cái sợ này nhiều khi còn ảnh hƣởng lâu dài về 

phƣơng diện tâm lý nữa. Bị ám ảnh là ngƣời Mỹ đen 

sẽ bắt mình đi nên về sau này cái sự kỳ thị với Mỹ 

đen cũng có phần nào tiêm nhiễm vào đầu óc đứa trẻ. 

Sự giải tỏa về những ký ức tuổi ấu thơ này cần phải 

đƣợc để ý tới để các cháu không bị sai lầm, đánh giá 

trị của những ngƣời chung quanh về những điều đã 

học đƣợc khi lúc còn non dại. 

 

Bà Nội Do Thái thua Bà Ngoại Việt Nam 

 

     Quý vị có thấy rằng bây giờ nuôi con nít là rất 

khác với cái thời của chúng ta ngày xƣa lắm không? 

Ngày xƣa ngƣời Việt mình hay nói: "Trời sinh voi, 

Trời sinh cỏ" nghĩa là voi có cỏ ăn là sống rồi. Con 

nít có đồ ăn thức uống là phải sống tốt thôi. Thời bây 

giờ con nít đòi hỏi hơn nhƣng cũng có thể là các ông 

bà nội - ngoại thƣơng các cháu nhiều quá nên không 

muốn để cháu khóc lâu, mà lại muốn cho các cháu 

lúc nào cũng vui vẻ cƣời giỡn hoài. Từ những bài hát 

vui, từ những phim hay của hãng Disney, các cháu 

cũng làm theo, vui theo những hình hoạt hoạ nhƣ 

vậy.  

 

     Số là có cặp vợ chồng kia, cô gái Việt lập gia đình 

với anh chàng gốc Do Thái. Sau một vài năm, hai vợ 

chồng sanh đƣợc một cô con gái rất xinh và rất thông 

minh. Vì đây là cháu đầu tiên cho cả ông bà nội - 

ngoại nên ai cũng thƣơng con bé. Tuy ở hơi xa nhƣng 

ông bà nội - ngoại đều dành thì giờ tới với cháu trong 

những ngày cuối tuần. Khi con bé lớn lên chừng hơn 

hai tuổi thì cũng là lúc vợ chồng trẻ này thỉnh thoảng 

muốn đƣợc có những giờ phút rảnh rỗi với nhau. Thế 

là có "giằng co" giữa ông bà nội và ông bà ngoại. 

Con bé khóc khi bà nội ngƣời Do Thái tới coi. Nhƣng 

nếu có dịp ông ngoại ở xa chở bà ngoại tới là con bé 

mừng lắm. Mỗi lần bà ngoại tới thay thế cho bà nội là 
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con bé vội vàng lấy cái bóp của bà nội đƣa cho bà và 

nói: 

 

"You can go home now." Bà Nội ngạc nhiên hỏi:  

"Why do I have to go now?” 

"Because you don't know how to sing. I want bà 

ngoại sing for me." Con bé trả lời. 

 

     Thì ra bà ngoại Việt này là một ca sĩ lúc nào cũng 

có thể ca hát và có khi còn múa, còn nhảy nhót cho 

cháu bé xem nữa. Con bé lại có năng khiếu từ lúc 

tuổi còn rất nhỏ và thích ca hát. Đƣợc bà ngoại ca 

hát, múa may bày trò là con bé thích lắm. Bà nội Do 

Thái giúp vui cho cháu bằng những câu chuyện đọc 

trong sách tuổi thơ hay những trò chơi với những 

hình thù các con vật, rồi tập cho cháu học vẽ với màu 

sắc tƣơi đẹp và những hình ảnh khác nhau. Cháu còn 

nhỏ mà, đâu có thích lắm, 5-10 phút là con bé chán 

rồi. Cháu chỉ thích những gì năng động nhƣ ca hát, 

nhảy múa, đóng kịch vui thôi. Con bé hơn hai tuổi 

giữa dòng máu Do Thái và Việt Nam lớn lên không 

biết ra sao nhƣng bây giờ thì bà ngoại Việt Nam 

ĐANG ĐƢỢC LÒNG CÔ BÉ HƠN HAI TUỔI này, 

nhƣ vậy là bà ngoại Việt Nam thắng cuộc rồi. 

 

     Tuổi trẻ với tính tình năng động, thích đƣợc vui 

nhộn với những nhân vật trong các phim hoạt hoạ 

hầu nhƣ là những món ăn luôn có trong phòng của 

các bé thơ. Các cháu học theo và cùng hƣởng ứng. 

Tôi đã chứng kiến những cảnh muốn cho cháu không 

khóc nữa có khi cả nhà cùng xúm nhau lại để làm trò 

cho bé nín. Tôi cứ tƣởng là chỉ có một gia đình làm 

nhƣ vậy thôi. Thế rồi có dịp chia sẻ với một vài chị 

cũng mới có các cháu, các chị cũng nói nhƣ vậy. 

Không phải chỉ trông cháu mà còn phải bày trò cho 

các cháu vui nữa. 

 

     Đây là món ăn tinh thần của các bé thơ bây giờ là 

vậy đó. Thế mới biết là mọi thời mỗi khác! 

 

 

Chuyện Ru Em 

 

     Đối với những thầy cô giáo của các trƣờng Việt 

ngữ thì các bài hát dân gian, các câu ca dao là những 

điều mà các thầy cô không thể không biết tới.  

 

     Kho tàng văn học dân gian nhƣ ca dao tục ngữ thì 

những điệu Ru Em phải đóng một vai trò quan trọng 

lắm. Các cháu bé khi trong ngƣời còn khỏe mạnh, 

năng động thì những kiểu hát, những kiểu múa hoặc 

những cách chạy nhảy đi đứng là điều các cháu muốn 

thấy và làm theo. Nhƣng tới lúc cháu buồn ngủ, trong 

ngƣời mệt mỏi thì không gì hơn là một vòng tay ấm 

áp của ông bà, của cha mẹ. Cháu ngà ngà buồn ngủ 

mà đƣợc ông bà nội - ngoại ôm vào lòng, đi đứng nhẹ 

nhàng, hát ru: 

 

"à ơi à à ơi... cái cò mày đi ăn đêm,  

đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.  

Ông ơi ông vớt tôi vào, ngày sau tôi có lòng nào ông 

hãy xáo măng.  

Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau 

lòng cò con."  

 

Hoặc là: 

"à ơi ... em tôi buồn ngủ buồn nghê,  

buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà...  

buồn ăn đỗ phụ, tương Tầu,  

mài dao đánh kéo, cạo đầu đi tu." 

 

Hay là một lối ru, một câu chuyện khác: 

"Cái kiến mà kiện củ khoai,  

kiện đi kiện lại đã hai năm rồi. 

Đến ngày cái kiến có con,  

củ khoai mọc rễ, hãy còn kiện nhau." 

 

     Còn những vị nào có tâm hồn âm nhạc, có giọng 

hát hay hơn thì có thể vừa hát vừa ru cháu ngủ. Thí 

dụ nhƣ: “tôi ru em ngủ một sớm mùa đông, em ra 

ngoài ruộng đồng hỏi thăm về giọt nắng...” Em này là 

em bé chứ không phải là em của mỗi anh đâu nhé! 

 

     Lời ru em điều gì cũng đƣợc, chính là chỉ ê a lên 

xuống sao nghe cho êm để em bé ngủ là mình thành 

công rồi. Những bài ru tiếng Việt thƣờng là những 

câu có vần điệu. Lời thơ có thể bốn chữ hoặc lục bát. 

Những ngƣời có tuổi nhƣ chúng tôi, sáu bó hay hơn 

thì thế nào cũng có nhớ đƣợc một vài bài ru em.  

 

     Khi tôi còn nhỏ là chị lớn nhất trong nhà tám chị 

em tất cả. Tại vùng quê mẹ đi làm ruộng. Tôi ở nhà 

ru hết đứa này tới đứa khác. Nghe mẹ ru rồi học 

thuộc lòng. Có khi còn ru con của các cô các bác ở 

cạnh nhà nữa. Hình ảnh cái võng đong đƣa, những lời 

ru em trong những buổi trƣa hè, làm sao không làm 

êm dịu lòng ngƣời. Các bé bây giờ, nếu chúng ta có 

cơ hội cộng thêm những bài ru cho các cháu, ôm ấp 

các cháu với những bài ru em nhẹ nhàng, biết đâu lại 

chẳng giúp cho các cháu bắt đầu thành hình những 

hạt giống của sự bình an, của sự yên tĩnh mà thời đại 

này chúng ta đã bị mất đi quá nhiều.  

 

     Hãy bắt đầu bằng những bản nhạc êm dịu với các 
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bài ru em đơn giản. Đơn giản nhƣ những lần chúng ta 

ngồi nhìn khói lam chiều từ những nóc tranh, mái 

ngói hay chạy nhảy theo những con diều dây, nghe 

tiếng gà cục cục gọi đàn... sao thời gian êm ả thay!  

 

     Mỗi thời mỗi khác, hãy làm gì để 

chúng ta đừng mất đi những gì còn tốt đẹp 

trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, trong 

cái đẹp của làng xóm. Hãy bắt đầu bằng 

những bài học tiếng Việt, vì ngôn ngữ 

chính là cửa sổ để chúng ta thƣởng thức 

đƣợc cái đẹp tuyệt vời của những bài ru 

em...   

 

     “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy con học 

hát làm thơ mỗi giờ”. Tuy tình thế thay 

đổi, nhƣng khi các cháu nội - ngoại của 

chúng ta còn nhỏ, là lúc các cháu cũng cần 

nghe những âm thanh của tiếng mẹ - đây 

là tiếng Việt nhé. Những âm thanh này 

cũng dần dần sẽ in vào đầu các cháu. Sự 

kết hợp, cộng tác của các gia đình phụ 

huynh Việt Nam và các thầy cô của các 

trung tâm Việt ngữ là điều cần thiết. Thế 

hệ thứ ba của ngƣời Việt ở Mỹ dần dần đi tới chỗ đa 

chủng tộc nhiều hơn. Một nửa gia đình Việt trong 

trƣờng hợp con cái lập gia đình với ngƣời không phải 

là ngƣời Việt thì cái nửa phần đó phải cố gắng thêm 

rất nhiều để bảo tồn đƣợc tiếng Việt cho các thế hệ kế 

tiếp. Mong lắm thay! 
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Nông Cường  

 

      Cuối năm 1994, gia đình tôi từ Việt Nam sang định cư ở thành phố Mission Viejo, miền Nam California, 

Hoa Kỳ. Chúng tôi thường đi lễ Chúa Nhật ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Laguna 

Woods kế bên. Từ đó chúng tôi biết đến trường Việt Ngữ Saddleback vì thầy cô, các trợ giáo, ban phụ 

huynh...của trường chính là những giáo dân của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đều là những thiện nguyện 

viên đầy nhiệt huyết trong công việc dạy cho thế hệ trẻ, cho con em chúng ta biết nói, biết đọc, biết viết tiếng 

Việt hầu giữ gìn, lưu truyền văn hóa Việt Nam.  

 

      Chúng tôi có 3 đứa con và 2 đứa cháu đều được học tiếng Việt ở đây từ lớp 1. Mấy đứa lớn đã ra trường 

(học hết chương trình của trường), nay chỉ còn lại đứa con út 12 tuổi đang theo học lớp 5. 

 

      Cách nay bốn năm, gia đình tôi dọn về thành phố Santa Ana. Mặc dù xung quanh nơi ở mới này cũng có vài 

trường Việt Ngữ, nhưng con tôi, vì yêu mến thầy cô, bạn bè cũ nên cứ nhất định đòi về học lại ở trường 

Saddleback. Do đó tuy hơi xa nhưng hằng tuần chúng tôi đều chở con đi học và nghĩ đó cũng là một cái phúc 

mà Chúa ban cho mình. 

  

      Năm nay 2017, Trường Việt Ngữ Saddleback kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Chúng tôi chúc cho Trường 

ngày càng thăng tiến. 

 

Ai về thành phố Laguna Woods 

Xa tít xa tắp mịt mù phía Nam. 

Có ngôi trường nhỏ khang trang 

Những ngày Chúa Nhật rộn ràng hẳn lên. 

 

 

Thầy cô ở quanh miền phụ cận 

Trăm thứ việc dù bận đến đâu 

Ngày mưa tháng nắng dãi dầu 

Hăng say đến lớp “gõ đầu” học sinh 

Trò rành tiếng Việt, câu kinh  

Yêu quê - yêu cả cội nguồn Việt Nam. 

 

..... 

 

Phụ huynh biết nói gì hơn 

Mần đại thơ cóc cảm cô thầy. 
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Yêu Thích Viết Truyện 
 

Đặng Leslie 

 

     Con rất thích viết truyện, con muốn dành nhiều thời gian rảnh chỉ để viết truyện. Khi 

con tập trung để viết, con quên thời gian và những gì đang xảy ra xung quanh con. Con 

đã yêu thích viết truyện khoảng ba năm. Con đã từng viết những câu truyện về bạn bè 

trong thế giới khác. Con có rất nhiều ý tưởng vì thế con yêu thích viết truyện.  

 

     Từ ngày đầu tiên, con đã tốn rất nhiều thời gian cho sở thích viết truyện của con. Bất 

cứ khi nào con cảm thấy buồn ở nhà, trên xe hơi, bất cứ nơi nào, con đã dùng điện thoại 

và bắt đầu viết về những câu chuyện.  

 

     Đó là thời gian tuyệt vời nhất để viết, nó thay thế cho những khi con buồn chán. 

 

     Viết truyện là một đam mê, giải trí và hạnh phúc của con. Bên cạnh đó, viết truyện có thể giúp con tăng thêm 

khả năng viết, và sẽ giúp con trong tương lai.  

 

     Cuối cùng, con muốn chia sẻ, viết truyện là những đam mê và thời gian hạnh phúc nhất của con với bạn bè. 

Con thích viết truyện vì nó điền vào những thời gian trống, con muốn cho những cảm xúc của con vào trong 

những câu chuyện, và giúp con tăng thêm kỹ xảo về viết văn. 

 

 
 

Mẹ Em Đi Tìm Tự Do 
Vũ Kaitlin 

 

     Khi mẹ em mới 10 tuổi, mẹ em đi vượt biên qua nước Mỹ. Ông ngoại em đã qua Mỹ 

năm 1975 và đã có công ăn việc làm nên bà ngoại em quyết định gửi mẹ em qua Mỹ để 

sống với ông ngoại em. Vì bà ngoại em không có đủ tiền để đi qua Mỹ với ba người 

con, bà ngoại em chỉ gửi mẹ em đi chung với người hàng xóm. Khi mẹ em và người 

hàng xóm bắt đầu đi tìm tự do, họ phải qua một tỉnh khác. Sau khi ở thành phố đó ba 

ngày, họ trốn đi ra đồng lúa vào giữa đêm. Họ đi qua đồng lúa để tới tàu đánh cá. Ở 

trên tàu, mẹ em ở tầng dưới và bị say sóng cả đêm. Mẹ em ngủ và nôn mửa cả ngày và 

đêm. Sau khi sóng biển yên lặng lại, mẹ em lên tầng trên của tàu để thở vào không khí 

mát mẻ. Mẹ em đã nghe được chủ tàu và thuỷ thủ thì thầm về kế hoạch di cư. Mẹ em 

im lặng ngắm nhìn các con cá chim nhảy múa trên mặt nước. Với mùi hơi của nước biển tràn ngập cảm giác, mẹ 

em nhìn lên mặt trăng rằm và ước mơ về đời sống mới trên đất Mỹ. 

 

     Ngày thứ hai, tàu Mỹ chạy ngang qua và thấy các thủy thủ vẫn còn khỏe mạnh nên họ không cứu giúp. Ngày 

thứ ba, có tàu Tây Đức đi ngang và cứu thoát cả tàu. Vì tàu Tây Đức đang trên đường chở hàng hóa nên họ phải 

mang các người tị nạn đi theo cho tới khi họ làm xong việc. Mẹ em phải ở trên tàu hơn một tháng.  

 

     Khi ở trên tàu, mẹ em không có cách liên lạc để báo tin cho bà ngoại biết là tàu của mẹ đã được cứu thoát. 

Trong thời gian đó bà ngoại em rất là lo lắng và nghĩ là tàu đã bị thất lạc. Một tháng sau, tàu Tây Đức chở hết 

mọi người đến đảo Phi. Mẹ phải ở trên đảo Phi ba tháng để đợi giấy tờ được đoàn tụ với ông ngoại em ở bên 

Bài Viết Của Các Em Lớp Đàm Thoại 
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Mỹ. Một năm sau đó, ông ngoại em đã bảo lãnh bà ngoại và hai dì em qua Mỹ. Cuối cùng gia đình mẹ em đã 

được đoàn tụ. 

 

 

 

Sở Thích của Con 
 

Nguyễn Jennifer  

 

     Sở thích của con là chơi nhạc. Con chơi nhiều nhạc cụ, như piano, sáo, double bass, 

trống, ukulele, và kazoo. Hai lớp tự chọn của con học là ban nhạc Orchestra và Band. 

Nhạc cụ con học đầu tiên là piano. Nhưng nhạc cụ chánh của con là ukulele.   

 

     Khi con học lớp Bốn con chơi đàn violin. Trong lớp Năm, con quyết định học thổi 

sáo và đã học nó đến lớp Bảy. Và trong lớp Tám, con học cả hai đánh trống và thổi sáo 

trong lớp Band. Trong lớp Tám Orchestra, con không muốn học violin trở lại vì nhiều 

người khác đã chơi nhạc cụ đó. Nên con chọn chơi double bass. 

 

     Trong tương lai, con dự định trở thành nhạc sĩ vì con rất vui khi con chơi nhạc và con rất thích trình diễn để 

giải trí cho người khác.  

 

 

 

Cuộc Đời Của Em 
Võ Veronica 

 

    Mọi người trên trái đất này có chuyện về cuộc đời của mình. Nhiều người có những 

câu chuyện buồn trong cuộc sống, nhiều người có những câu chuyện hạnh phúc trong 

cuộc sống.  

 

     Năm nay em mới 16 tuổi và cuộc sống của em rất may mắn. Có những lúc em cũng 

đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhờ có sự yêu thương và chăm sóc của gia 

đình em mới có được ngày hôm nay. 

 

     Em là một đứa bé sinh ra sớm hơn những em bé bình thường. Chính vì vậy mà khi mẹ sinh em ra em rất bé 

và nhẹ ký hơn những đứa bé khác. Nhiều bác sĩ nghĩ là em không thể sống lâu được, và điều này làm gia đình 

của em rất lo lắng. May mắn thay, nhờ sự chăm sóc của ba mẹ mà em trở nên khỏe mạnh và sau đó lớn lên trở 

thành một đứa trẻ bình thường. 

 

     Khi còn bé, em phải di chuyển chỗ ở nhiều lần. Từ Texas sang California. Sau khi sang California em phải 

dời chỗ ở thêm 3 lần. Thay đổi chỗ ở thường xuyên như vậy làm cho em rất khó khăn thích nghi với cuộc sống 

mới. Vì em phải  thay đổi trường học, tiếp nhận những người bạn mới. Tuy nhiên, bây giờ em rất vui với chỗ ở 

hiện tại của em. Em quen với trường học và có những người bạn tốt. 

 

     Cuộc sống của em rất may mắn và nó cũng rất bận rộn. Em thường bận với trường học và các hoạt động 

khác, em cũng dành thời gian với bạn bè và gia đình của em. Ví dụ, mùa hè năm ngoái em đã đi với gia đình em 

sang Âu Châu. Gia đình em đi rất nhiều nơi ở Âu Châu. Gia đình em  gồm có em, cha mẹ em, em gái nhỏ của 

em, và em trai của em. Gia đình em rất vui khi đi du lịch với nhau. Em cũng dành thời gian của em đi chơi với 

bạn bè. Chúng em thường đi xem phim, mua sắm, đi nghe nhạc hoặc ở nhà chơi với nhau. 
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     So với những đứa trẻ khác em hiểu rằng em có nhiều may mắn và em luôn biết ơn đối với tất cả mọi thứ em 

có. Mỗi ngày, có rất nhiều người sống thiếu sự may mắn. Tuy nhiên, em là một trong những đứa may mắn 

không phải sống trong sự nghèo đói. Vì điều này, em luôn luôn cảm ơn Chúa cho tất cả những gì em có. 

 

 
 

Âm Nhạc 
Phạm Alexa  

 

     Một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của em là âm nhạc. Âm nhạc 

có khả năng để làm cho mọi người cảm thấy nhiều cảm xúc. 

 

     Em chơi dương cầm và đàn viola. Nhưng dương cầm là nhạc cụ em rất thích. Thỉnh 

thoảng em sáng tác bài nhạc của riêng em vì ước mơ của em là trở thành một nhạc sĩ. 

Mỗi lần em sang tác ra một bài nhạc khác em cố gắng cải thiện để nó tốt hơn bài nhạc 

cũ. Nó là một công việc lâu dài đối với em nhưng em thích làm điều đó. Nghe nhạc 

cũng làm cho em hạnh phúc. Nó cũng là động lực để em sáng tác nhạc hay hơn. Mặc dù 

có những người khác chơi nhạc hay hơn em nhưng điều đó sẽ không làm em nản lòng, và em vẫn yêu thích làm. 

 

     Em là một thành viên của nhóm Drumline của trường trung học El Toro và em học được rất nhiều về âm 

nhạc ở đó. Nhóm em luyện tập âm nhạc với những người khác để chúng em có thể biểu diễn hay tại các cuộc 

thi. Em chơi xylophone và em thích nó. Em đã gặp nhiều học sinh khác có cùng đam mê về âm nhạc như em và 

chúng em đã trở thành những người bạn thân với nhau. 

 

     Một trong những điều nhiều người có điểm chung là cùng thích âm nhạc. Âm nhạc cũng là một cách để mọi 

người kết nối với nhau. 

 

 
 

Ba Em Đi Tìm Tự Do 
 

Phan Scott  

 

     Ba đi tìm tự do khi Ba được 20 tuổi. Sau khi ông nội đi tù cộng sản, bà nội một mình 

nuôi 8 người con đi học. Với số tiền ít ỏi có trong tay, bà nội quyết định mua một chiếc 

ghe bề dài 11 mét và bề ngang 3 mét để chuẩn bị cho Ba và các bác trốn vượt biên ra 

nước ngoài để đi tìm tự do, bởi vì bạn biết rằng gia đình có liên quan với chế độ Cộng 

Hoà nên sẽ không thể nào sống yên với chế độ Cộng Sản. 

 

     Sau đó, tàu được đăng ký để đi đánh cá ở Vũng Tàu, Ba phải ở trên tàu và mỗi hai 

tuần mới được về nhà một lần. Sau sáu tháng chuẩn bị đầy đủ xăng dầu, nước uống, đồ 

dùng và lương thực, tàu đã sẵn sàng ra khơi để vượt biển. Trên tàu có bốn anh em của 

Ba và 24 người quen biết khác. 

 

     Khi tàu bắt đầu ra khơi, Ba mới biết rằng mình đã bị mất một nửa lượng xăng dầu như dự tính, vì những 

người khiêng dầu thấy tàu vào bãi đã lật đật bỏ lại những thùng dầu để leo lên tàu trước. Tuy biết không đủ 

xăng dầu, nhưng Ba và các bác vẫn quyết định tiếp tục đi vì không thể nào quay trở lại được.  

 

     Tàu ra khỏi đi được khoảng ba ngày gặp cơn sóng to đánh dạt vô bờ biển Côn Sơn, may mắn Ba gặp được 

những người dân đánh cá, họ cho tàu của Ba thêm xăng dầu để chạy.  
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     Đến ngày thứ năm, cơn bão lớn lại tới, người lái tàu sợ hãi muốn quay trở về, vì thế Ba phải đứng ra cầm tay 

lái để điều khiển con tàu. Kế tiếp tàu của Ba bị cướp. Chúng lấy hết tiền bạc, nữ trang và những đồ quý giá rồi 

lại thả ra cho tàu chạy tiếp tục. 

 

     Sau 10 ngày lênh đênh trên biển, lương thực và xăng dầu đã bắt đầu cạn dần, thì Ba lại phát hiện có một ánh 

đèn sáng trong đêm tối. Ánh đèn dần dần đến tàu của Ba. Đến trời sáng, thì biết đó là tàu của Hoà Lan đang đi 

tìm dầu ở biển, họ cho mọi người lên tàu để nghỉ ngơi và ăn uống. Sau đó họ gọi chính phủ Mã Lai để hỏi nếu 

Mã Lai chịu nhận thêm người tị nạn vượt biển hay không. Chính phủ Mã Lai đồng ý nhận thêm người tỵ nạn, 

thế là những người trên  tàu của Ba được đưa đến đảo Bi Đong để tỵ nạn. Sau ba tháng Ba và các bác được bảo 

lãnh vào Mỹ năm 1981. 

 
 

Em Mê Ăn Phở 
 

Nguyễn Lộc  

 

     Phở là một món ăn được nhiều người ưa thích. Món phở tuy nhìn thấy đơn giản 

nhưng nó đã đi sâu vào đời sống và văn hóa của người Việt Nam. Được ăn một tô phở 

nóng trong lúc trời mưa rơi thì thật là tuyệt vời. 

 

     Cách làm phở cũng đơn giản như cách trình bày của một tô phở. Một tô phở ngon thì 

phải có nước phở ngon. Để làm nước phở ngon, người ta hầm xương và đuôi bò. Cộng 

thêm hồi, quế, hành nướng và gừng nướng. Nước phở được hầm càng lâu thì nước phở 

sẽ càng ngọt và thơm. Khi hầm xong, người ta sẽ hớt lớp mỡ ở phía trên bỏ đi. Người ta 

trụng bánh phở và bỏ vô tô. Phở thường có thịt bò tái với một đĩa rau húng quế, giá, và chanh bên cạnh. Nhiều 

thứ gia vị có thể cho thêm vô trong tô phở tùy theo khẩu vị của từng người. Có người ăn phở với tương đen, 

tương đỏ, chanh, giá, húng quế và ngò gai để tăng thêm mùi thơm ngon. Phở có thể làm bằng nhiều loại thịt 

như: thịt bò, thịt gà, tái, gân sách, bò viên, và nhiều thứ khác. 

 

     Trên nước Mỹ, tiệm phở rất dễ kiếm. Tại khu Little Saigon bạn sẽ thấy tiệm phở ở mọi nơi. Phở là một món 

ăn bình dân và rất bổ. Đặc biệt của phở là bạn có thể ăn lúc nào cũng được như:  ăn sáng, ăn trưa, và ăn tối. Phở 

là một món ăn thông dụng và là một trong những món ăn mà em rất thích. Em rất mê ăn phở. 

 

 
 

Em Thích Vẽ Tranh 
Phạm  Candyce  

 

Em thích vẽ bởi vì nó là niềm vui của em. Nó cũng làm cho em thoải mái. Vẽ hình đòi 

hỏi thời gian dài nhưng thường nếu kết quả ra xấu thì em lãng phí tất cả thời gian của 

em. Nếu kết quả ra tốt là mọi sự cố gắng của em đều đáng giá. 

 

     Theo ý kiến của em, vẽ thực sự khó khăn bởi vì em phải chọn đúng màu sắc, số 

lượng và độ ánh sáng để tạo ra một bức tranh chính xác theo sở thích của em. Em cũng 

hay vẽ trên các bài tập của em trong những khi nghe thầy cô giáo giảng bài. Em có rất 

nhiều hình vẽ trong tập của em. Mặc dù thích vẽ và sơn tranh ảnh em không thật sự giỏi 

về khả năng này. Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của em đều kết thúc trong thùng rác 

vì em không ưng ý hay vì em nghĩ nó giống như sản phẩm của những đứa bé hai tuổi. Em chỉ giữ lại một vài 

tranh vẽ mà em thích. 
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     Nói chung, em không giỏi về nghệ thuật nhưng em vẫn thích vẽ và sơn tranh . 

 

 

 

 

Bún Bò Huế 
 

Nguyễn  Alex  

 

     Ở Việt Nam có nhiều món ăn. Người Việt Nam đi di dân đến đâu đều đem món đồ ăn 

của họ đến đó. Một món ăn ngon của Việt Nam là bún bò Huế, một món với bún và thịt 

và được làm bụng no. 

 

     Bún bò Huế là món ăn của người Huế miền Trung Việt Nam. Ở những nơi khác món 

ăn này được gọi là bún bò Huế nhưng ở Huế gọi là bún bò. Bún bò là một món ngon và 

cay.  

 

     Bún bò Huế được làm với bún, xã, thịt, mắm tôm, nước mắm, ớt, nước lọc, mùi vị, hành, bột nêm và hầm 

xương bò. Dùng nước sôi luộc giò heo, thịt bò bắp khoảng hai tiếng lấy giò heo và thịt bắp ra. Cắt thịt bò bắp ra 

nhỏ và xào với xã hành gừng, bỏ đồ gia vị vào sau năm phút. Bỏ bò bắp xào vô nồi súp nêm nếm cho vừa ăn là 

xong, sau đó có thể ăn được 

 

     Bún bò Huế là món ngon. Nếu bún bò Huế phải chuẩn bị rất lâu, nhưng ngon và bổ. Bạn muốn ăn không? 

 

 
 

Nhạc Rock 
 

Nguyễn  Cynthia  

 

     Con bắt đầu nghe nhạc của Nirvana sau khi những thế hệ nhạc Rock nổi tiếng đã ra 

đời. Trước thời kỳ 1990, nhạc Rocks đã có nhiều ban nhạc nổi tiếng như Jimi Hendrix, 

và The Rolling Stones. Nhiều nhạc Rock thời đó biểu tượng cho sự nổi loạn và làm hư 

thế hệ trẻ. Nhưng đối với con, nhạc Rock là hay nhất. 

 

     Khi con nghe nhạc của Cobain thì con thấy thích vì ông rất ích viết nhạc theo mẫu 

nên điệu nhạc của ông là duy nhất. Ít khi có người sáng tác được những bản nhạc nổi 

tiếng liên tục với những điệu khúc đơn giản nhưng ông đã làm được. Và sự thành công 

đó của Cobain chứng tỏ tính chất của những người nổi tiếng sáng tác nhạc. Họ không sợ hải và chống đối và là 

những cá tinh các trẻ em muốn. Nên con đã học guitar. Với vài video nhạc con có thể trên đường chơi vói các 

ban nhạc như AC/DC và Led Zeppelin  

      

     Bước đầu tiên trở thành hay nhất là bắt chước những người hay nhất. Con đã nghe nhiều bản nhạc hay qua 

bao nhiêu ngày và tập đánh guitar trong nhiều giờ. Sau nhiều tháng tập luyện con đã qua trình độ của người bắt 

đầu của tiệm Guitar Center. Và con cảm thấy thích vì chơi guitar vẻ ngoài thấy hay, và đây là lý do nhiều người 

chơi guitar. Nhưng chơi guitar cũng là dịp để nhiều người đến với nhau. 

 

     Sau nhiều tháng xin ba má con đã được đàn guitar điện (cám ơn ba má). Và bây giờ con có thể sống lại 

những kỷ niệm trong Trung Học bằng cách tập với ban nhạc trong garage. Trong bữa tập đầu tiên của ban nhạc 

con, trong khi chờ các bạn đến, con đã viết hai điệu khúc nhạc. Và bạn con đã ngạc nhiên khi biết con viết 

những điệu khúc đó và đã tập chung với nhau.  
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     Những người nghe nhạc Rock cũng chia ra nhiều hướng khác sau một thời gian, nên con bắt đầu nghe loại 

nhạc khác, như Jackson 5 và Destiny Child. Con đã học được cái hay của sự hòa hợp âm nhạc. Con thấy có sự 

tương quan của loại nhạc khác nhau như nhạc Metallica tương tự như nhạc cổ điển (Classical). Thí dụ như nhạc 

Bach Sonata trong D Minor rất hay khi chơi trên nhạc cụ điện.  

 

     Những lục địa Châu Á, Châu Âu, và Châu Phi cũng có nhạc Rock. Nhạc Rock của Châu Á thường được viết 

với nốt nhạc thứ năm, và Nhạc Rock của Châu Âu thường được viêt với nốt nhạc thứ ba. Nhạc Rock của Châu 

Á không sống động như nhạc Rock ở Mỹ. Nhưng vì con nghe nhạc Việt khi còn nhỏ nên khi nghe nhạc Việt có 

đúng điệu khúc con cảm thấy nhớ lại những kỷ niệm hồi trước. 

 

     Trên đây chỉ là vài ý nghĩ đơn giản của con về nhạc Rock. Và còn rất nhiều để nói. 

 

 
 

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA 
 

Cao Dũng  
 

Trở về thăm läi trường xưa 

Ngôi trường båy giờ khác xưa thuở nào 

Khang trang đẹp đẽ dễ thương 

Tiếng cười em nhô vẫn còn như xưa 

 

Sad-dle-back vẫn còn đåy 

Thæy cô båy giờ đã thay đổi nhiều 

Cô thì xinh đẹp trẻ trung 

Thæy thì hoät bát hăng say không ngừng 

 

Sad-dle-back Trường Việt Ngữ 

Rèn luyện tiếng Việt cho con em mình 

Thæy cô cố gắng hết mình 

Bâo tồn văn hóa cho người Việt Nam 
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25 CÂU HỎI DÀNH CHO CON 
Sưu tầm (Theo H.Post) 

 

1. Điều tốt đẹp nhất xảy ra ở trường hôm nay là gì? (Điều xấu nhất xảy ra ở trường hôm nay là gì?) 

2. Hãy kể cho ba vài điều khiến con cười hôm nay. 

3. Nếu được lựa chọn, con thích ngồi vị trí nào trong lớp? (Con không thích ngồi chỗ nào trong lớp? Tại sao?) 

4. Nơi nào lạnh nhất ở trong trường? 

5. Nếu cô giáo của con gọi cho ba tối nay, cô ấy sẽ nói cho ba điều gì về con? 

6. Con đã giúp đỡ mọi người như thế nào? 

7. Mọi người đã giúp con như thế nào? 

8. Hãy nói một điều con học được hôm nay. 

9. Kể cho ba nghe một điều kỳ lạ con đã nghe hôm nay hoặc điều kỳ lạ mà một ai đó đã nói. 

10. Hôm nay, khi nào con hạnh phúc nhất? 

11. Khi nào con lo lắng nhất? 

12. Con nghĩ con nên học môn nào nhiều hơn ở trường? 

13. Con nghĩ con nên học ít đi môn nào ở trường? 

14. Con nghĩ bạn nào trong lớp nên dễ thương hơn? 

15. Con hay chơi ở chỗ nào nhất? 

16. Ai là người hài hước nhất trong lớp con? Vì sao bạn ấy lại hài hước? 

17. Món ăn yêu thích ở trường của con là gì? 

18. Nếu ngày mai con trở thành giáo viên, con sẽ làm gì? 

19. Có ai trong lớp bị phạt không? 

20. Nếu con được đổi chỗ ngồi cùng một bạn trong lớp, con thích ngồi cạnh ai? Tại sao? 

21. Hãy nói với ba về 3 thời điểm mà con sử dụng bút chì tại trường? 

22. Nếu có một vật thể lạ ngoài vũ trụ bay đến lớp học và đem một bạn của con đi, ai là người con muốn họ 

đem đi? 

23. Hãy kể cho ba về một vài điều tốt đẹp xảy ra hôm nay. 

24. Ai là người con muốn chơi cùng trong giờ giải lao? 

25. Từ nào hôm nay thầy giáo nói nhiều nhất? 
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Khoảng Khắc 

Nhìn Lại 
Cao Tiến Dũng 

     Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, ai cũng 

muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ cho đời và cho 

người. Thành quả của người làm việc thiện nguyện 

không đo theo chiều sâu, chiều ngang hay chiều dọc, 

mà đo theo tấm lòng của họ. Thiên Chúa ban cho mỗi 

người chúng ta có một khả năng riêng, làm sao chúng 

ta biết sử dụng đúng khả năng đó để làm cho xã hội 

ngày càng tươi đẹp hơn. 

     Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tự nguyện làm thầy 

giáo dạy tiếng Việt cũng không phải là sự ngẫu 

nhiên, mà cũng không phải tự nhiên mà đến. Đến bây 

giờ tôi rất vui mừng vì mình đã tự nguyện làm thầy 

giáo dạy tiếng Việt 

của trường Việt Ngữ 

Saddleback, một 

công việc đầy ý 

nghĩa, đã góp phần 

vào công việc bảo 

tồn văn hóa Việt 

Nam và tiếng Việt ở 

hải ngoại. 

     Không biết từ 

bao giờ, tôi trở 

thành thầy giáo dạy 

Việt Ngữ lớp Mẫu 

Giáo. Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới ngày nào 

bước chân vào lớp tập sự làm thầy giáo Việt Ngữ, 

vậy mà bây giờ thấm thoát đã 5 năm. Mỗi tuần đều 

đặn, mưa hay nắng, tôi đều đến lớp dạy tiếng Việt 

cho các em nhỏ, bắt đầu học bập bẹ tiếng Việt căn 

bản. Saddleback là ngôi trường Việt Ngữ đã đào 

luyện tôi thành một thầy giáo mà tôi chưa bao giờ 

nghĩ đến trong đời. Nhìn các em học tiếng Việt giống 

như tôi học tiếng Anh khi còn học Trung Học ở Việt 

Nam hoặc mới đến đất Hoa Kỳ này. Nhìn các em lớn 

dần theo thời gian, thấy các em mỗi ngày nói và viết 

tiếng Việt khá hơn, đã khích lệ tôi mỗi ngày dạy học 

thêm tốt hơn. 

     Lúc đầu, tôi chỉ là người tự nguyện xếp bàn ghế 

vào mỗi Chúa Nhật cho trường Việt Ngữ khi có thời 

giờ rảnh. Lúc đó tôi rất ngại để gia nhập vào Ban Phụ 

Huynh, vì sợ trách nhiệm. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu 

giúp trường Việt Ngữ với nhiều việc khác. Bà xã tự 

nguyện gia nhập vào Ban Điều Hành của trường, nên 

tôi lại phải xả thân thêm vào việc giúp trường. Vào 

một buổi đẹp trời, trước khi trường khai giảng cho 

niên học mới, bà xã đã hỏi ý kiến tôi về phụ giúp dạy 

tiếng Việt cho các em, với 

vai trò giáo viên phụ. Lúc 

đầu tôi rất ngại, với lại nhận 

thêm trách nhiệm thì hết 

thời giờ coi những trận đấu 

football hoặc nghỉ ngơi vào 

ngày Chúa Nhật. Nhưng vì 

nhu cầu thiếu giáo viên, nên 

tôi chấp nhận làm giáo viên 

phụ cho lớp Mẫu Giáo. 

Nhưng rồi không biết xui 

khiến thế nào, thầy Tứ là 

thầy giáo chính của lớp 

Mẫu Giáo bị bệnh sau vài tuần lễ dạy học, tôi bắt đầu 

thay thế. Thầy Tứ làm giáo viên chính, tôi chưa có 

kinh nghiệm dạy học cho các em nhỏ, nên tôi hơi 

lúng túng không biết bắt đầu như thế nào.  

     Từ ngày làm thầy giáo chính, tối nào tôi cũng phải 

lên mạng để tìm kiếm tài liệu, cũng như sưu tầm 

những bài viết về cách dạy những em nhỏ như thế 

nào. Làm cách nào cho các em hứng thú về học tiếng 

Việt. Nhiều khi tôi băn khoăn không biết mình đang 

làm gì đây? Tự nhiên đang sung sướng, nhàn hạ 

không chịu, mà tự nguyện làm việc không có gì là lợi 

ích cho bản thân. Suy nghĩ cho cùng, đơn giản một 

chút: thôi thì sự hy sinh nho nhỏ của mình giúp mang 
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lại nhiều lợi ích cho con em chúng ta! Xin cho tôi hát 

bài “Duyên Thầy Giáo” của mình, nhạc tôi chế từ bài 

hát “Duyên Phận” của Thái Thịnh. 

Phận là thầy giáo, lớp Việt Ngữ yêu thương. 

Nhìn sự yêu thương mà các em đã dành cho mình 

Lớp học đơn sơ, nhiều em chưa biết a, bê, xê nghĩa là 

gì 

…………… 

     Đi dạy học cũng có lúc vui lúc buồn, có lúc các 

em hăng say, vui vẻ học bài, có lúc các em buồn ngủ, 

tâm trí lơ đểnh, có lúc các em tinh nghịch và ồn ào. 

Tôi thường hay làm những bài thơ hay bài hát mà 

dùng những chữ các em đã học qua để các em dễ 

nhớ. Như bài thơ này các em hát và làm theo điệu bộ 

của ba má ca hát và chống nạnh như giận dữ, rất vui 

nhộn: 

Ba Má ca, lá lá lá là 

la               

Ba Má la, á á á à a         

 
 

     

 

 

 

 

 Các em rất đơn sơ và khôi hài. Tôi hay dùng hình 

ảnh để dạy các em cho dễ nhớ. Tôi còn nhớ rất rõ là 

hôm đó tôi dùng hình ảnh của một người đàn ông, 

một người đàn bà, và một cặp người lớn tuổi để dạy 

về “ba”, “má”, và “ông bà”. Khi tôi đưa hình lên và 

tập các em đọc: 

“bê a ba”. Các em không chịu đọc. Tôi hỏi các em: 

“Sao các em không đọc?” Các em trả lời: “That is not 

my father.” 

      Vào những ngày tháng dạy học đầu tiên bao giờ 

cũng có sự khó khăn và lo lắng đối với một thầy giáo 

mới chưa có kinh nghiệm về dạy học như tôi. Các em 

là động lực giúp tôi hòa nhập vào môi trường của lớp 

rất nhanh chóng. Mỗi tuần tiếp xúc với các em nhỏ, 

tôi có thêm được niềm vui và sự tự tin làm thầy giáo. 

Vào mùa hè tôi được đi học những lớp Huấn Luyện 

và Tu Nghiệp Sư Phạm do Ban Đại Diện các Trung 

Tâm Việt ngữ Miền Nam Cali tổ chức, để trau dồi 

thêm kiến thức và học hỏi kinh nghiệm nơi những 

giáo viên đầy kinh nghiệm của các trung tâm Việt 

Ngữ khác.  

     Trước đây khi chưa là thầy giáo dạy tiếng Việt, tôi 

nghĩ dạy Việt ngữ có gì là khó đâu! Nhưng khi bước 

vào làm thầy giáo, tôi mới thấy sự vất vả của tất cả 

thầy cô giáo đã hy sinh lo cho các em mỗi tuần. Cám 

ơn sự hy sinh của tất cả thầy cô dành cho các em 

trong đó có con của tôi. 

     Việc làm của tôi phần nào đem đến kết quả tốt cho 

các em. Tôi cầu mong sao sự hy sinh và truyền đạt 

kiến thức của mình cho các em bắt đầu học tiếng Việt 

sẽ được tiếp tục sinh sôi và phát triển. Khi lớn lên, 

các em không quên cội nguồn của mình và nhờ vào 

sự hiểu biết cũng như tiếng nói Việt Nam, các em có 

thể giúp cộng đồng người Việt ở quê hương thứ 2 này 

tốt đẹp hơn. Tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng mình 

có để góp phần vào sự nghiệp bảo tồn tiếng nói Việt 

Nam, văn hóa Việt Nam để câu châm ngôn “Tiếng 

Việt còn, Người Việt còn” được tồn tại mãi. 
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Ô CHỮ CON GÀ NĂM MỚI 
Trần C. Trí 

Thân Dậu niên lai kiến thái bình 

Xin xem phần giải đáp trang 

NGANG 

1. Thành phần láy của động từ “bắt”.

3. Dải băng thắt gút lại dùng để trang sức.

4. Nghĩa Nôm của chữ “thiểu”.

5. Tên gọi can và chi của năm âm lịch 2017.

9. Chữ Hán-Việt có nghĩa là “trả lại”.

10. Trái với Tết tây là Tết _____.

11. Đồng nghĩa với “cành”.

14. Món ăn gọi là “nộm” trong tiếng bắc.

15. Xem lại, dượt lại.

DỌC 

1. Thiên can đến trước “đinh”

2. Loại trái có vị cay.

3. Quốc gia có thủ đô là Đông Kinh.

5. Chữ “đường” đọc trại đi.

6. Tiếng làm điếc tai của kèn.

7. Con sông lớn ở Đà Nẵng.

8. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Q____.

12. Chữ Hán-Việt có nghĩa là “yêu”.

13. Gọi lớn.
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Kỷ Niệm với 

Trường Việt Ngữ 

Saddleback 
Lê Kim Dzung  

 

                t         t                         

t       v    r        t                 tr  t     

     v         t     u           u t   tr    

t        t         t    t t        t    t     

        ồ    p    sợ v  t   tì    ủ         uố  

p ụ  vụ  

     Trong 3       u t   p ụ      v       t           

  í    rồ                       t  p t     ậ  trọ   

tr          p   v    p    Mỗ   uố  tu         p t   

    t ấ  rất vu  vì   ợ   ặp             u    ặt 

     t    ủ          rất t          v            

p    t                rất t í   t       t ấ         

 

 

      p t ật      ủ v    ỗ    ủ   ật     số        

  ợ  s    r    M   t        t             t        ủ  

                t         ố           ồ         p 

              t  ọ   p  t    v  v  t   í   t      

      Mỗ           tr      tập v    ấ      t    ủ  

           t           ỏ   uồ       vì            

   s    ỗ  về p          ấu  

     D   t      t          t     t         ều tru ề  

t ố   tốt  ẹp    ất       t “ í   tr              ”  

   u t         u                t      t             

  ợ   u  trì v  t  p  ố  tr   tru ề  t        t v  v   

        t     

         rất quý     v               t                

quý p ụ  u     ã  u   qu   t       t          ủ  

                         p      tu              

      qu   quý t        ã  u      s            ẫ   

tậ  t    ố                          ều      t    

 ủ   ì      rè   u        t      t           ợ  tốt 

 ẹp     v          sự tự          ất         t     

mình. 

            p  r        t                        

     3      t      ập                          u 

 r      ặ   M              ều      v       tất 

   quý t          ều s        v    t   ợ     ều 

t     qu  tốt  ẹp tr                 t  p  

Trang 160 www.tvnsaddleback.org



        Chúc Mừng  
           Trường Việt Ngữ Saddleback 

       Kỷ Niệm 30 Năm 
 

Cali chiều 15 tháng 2, 2017 

                                                          Gia đình Huy, Hoa, Timothy và Emily 

 

     Nhận được email của Cô Hiệu Trưởng Đặng Mỹ Hạnh báo cho biết: Trường Việt Ngữ Saddleback sẽ tổ chức 

lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, nhắc nhở gia đình chúng tôi nhớ lại 16 năm về trước, vào tháng 8 năm 2001.  

 

     Lần đầu tiên chúng tôi ghi danh cho cháu Timothy vào học lớp 2 trường Việt Ngữ Saddleback. Sau đó 4 

năm, vào năm 2005, chúng tôi lại ghi danh cho cháu Emily vào học lớp Mẫu giáo. Thời gian thấm thoát đã gần 

16 năm trôi qua, mới ngày nào Emily lên 2 mà nay cháu đã 18 tuổi rồi. Nhà thơ Thế Lữ có viết hai câu thơ nói 

về cái thủa ban đầu: “Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.” 

 

     Là phụ huynh của hai cháu đã nhiều năm học hỏi và tham gia 

vào trường Việt Ngữ, Chúng tôi xin tri ân và cảm tạ quý thầy cô 

đã kiên trì dấn thân trong nhiều năm dạy dỗ với mục đích để bảo 

tồn tiếng Việt cho các cháu. Nhớ lại câu chuyện Đức cố Hồng Y 

Nguyễn Văn Thuận đã kể lại cho nhà văn Quyên Di, Ngài nhấn 

mạnh "Người Việt Nam mà không nói được ngôn ngữ của đất 

nước mình thì cũng không phải là người có căn tính của người 

Việt Nam." Ngài thuật lại ngày kia có một vị linh mục người Mỹ 

đến thăm một gia đình Việt Nam, người mẹ đang bận rộn làm 

cơm để đãi khách nhưng đứa con cầm cuốn sách chạy xuống bếp 

hỏi mẹ, người mẹ rửa tay lên ngồi với con ngay. Cha ấy nói: “Lạ 

quá, tại sao mà chị lại rửa tay và bỏ bếp như vậy để lên nói 

chuyện với đứa con của chị ” Chị ấy thưa với cha người Mỹ: 

Con là người Việt Nam sống ở đây. Hôm nay, con của con chạy 

xuống hỏi con trong cuốn sách này nói đến “từ Nam Quan cho 

đến Cà Mau”. Cháu hỏi Nam Quan và Cà Mau là cái gì  Bởi vì 

cháu hỏi về đất nước của con, nên con phải rửa tay và dừng công 

việc bếp núc ngay để giải thích cho cháu; nếu con không làm 

ngay thì lần sau cháu sẽ không hỏi con nữa.  

 

     Ước gì câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta, là những phụ huynh cần phải ý thức để cộng tác với quý thầy cô 

trong công việc dạy dỗ tiếng Việt cho con cháu chúng ta. 

 

     Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Việt Ngữ Saddleback, gia đình chúng tôi xin chân thành gởi đến 

Cô Hiệu Trưởng và quý Thầy cô lời chúc mừng rất thắm thiết. Chúng tôi cũng không bao giờ quên được món 

nợ ân tình của quý Thầy Cô đã giúp cho hai cháu trong nhiều năm học và hiểu biết cội nguồn. 
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Cô Mai Mỹ Thuận – gần 25 năm 

dạy Việt ngữ 

Nguyễn Vỹ  Diên Linh 

 

Cô Mai Mỹ Thuận đã tình nguyện 

đến dạy tiếng Việt tại trường Việt 

Ngữ Saddleback trong những năm 

đầu trường mới thành lập. Với 

những khó khăn từ thuở ban đầu 

như thiếu thầy cô giáo, phòng ốc 

không được khang trang và tiện 

nghi như bây giờ, sách giáo khoa để tham khảo cũng 

còn giới hạn... nhưng cô đã cùng kề vai sát cánh với 

những thầy cô thời tiên khởi quyết tâm dạy dỗ các em, 

các con, các cháu học tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. 

     Cô dạy tiếng Việt được khá lâu, rồi vì bận rộn với 

công việc gia đình, cô đã xin tạm nghỉ dạy một thời 

gian. Khi nghỉ dạy, lòng cô vẫn canh cánh nhớ thương 

học trò và trường Việt ngữ. Thỉnh thoảng gặp cô ở nhà 

thờ cô lại nói: “khi nào mình thu xếp được công việc 

gia đình, mình sẽ trở lại trường để giúp các em.” 

     Vì lòng yêu thương các em và lời hứa, cô đã trở lại 

trường và đảm nhận làm cô giáo lớp Bốn. Gần 25 năm 

qua, một thời gian khá dài phục vụ, cô đã tích cực đem 

hết công sức để dạy dỗ các em. Cô tâm sự: “Không 

những cô muốn dạy cho các em đọc, viết và hiểu tiếng 

Việt; cô còn muốn truyền đạt đến các em nguồn gốc 

văn hoá, lịch sử và truyền thống quý báu của dân tộc 

mình.” Với nguyện ước: “Dù sống và làm việc bất cứ 

nơi đâu, các em phải luôn nhớ mình là người Việt 

Nam.” 

     Ngoài việc dạy học, cô còn đảm nhận trách nhiệm 

Trưởng Ban Thi Đua, cô rất cần mẫn trong việc rèn 

luyện các em tham gia các chương trình thi do BĐD các 

TTVN Nam Cali tổ chức. Cô đã dành nhiều thời gian 

ngoài giờ dạy học 1 tiếng ở trường để huấn luyện các 

em trong đội thi Bé Vui Bé Học, hướng dẫn và khuyến 

khích các em rất nhiều. Với sự tận tụy đó mà đội thi Bé 

Vui Bé Học của trường nhà đã đoạt giải nhiều lần khi đi 

thi với các trường bạn và đặc biệt vào năm 2010 các em 

đã đoạt giải 4 cuộc thi Bé Vui Bé Học với số tiền 

thưởng là $750. 

     Chính vì đức tính vui vẻ, hoà đồng và hy sinh rất 

nhiều cho trường, cô đã tiếp sức đến các thầy cô trẻ có 

thêm nghị lực dấn thân trong môi trường dạy tiếng Việt. 

Cô là tấm gương cho các thầy cô giáo trẻ noi theo, có 

lúc các thầy cô cũng mệt mỏi, chùn bước… nghĩ đến 

cô, thầy cô giáo chúng tôi lại cố gắng bước tiếp trên con 

đường mình đã chọn. Cô cũng làm gương sáng cho các 

con, các cháu của cô. Dù con cô lập gia đình không 

phải là người Việt Nam, được cô hỗ trợ, khuyến khích, 

hướng dẫn nên anh chị cũng đưa cháu đến học tiếng 

Việt. Cháu Thái Sơn là cháu ngoại của cô cũng tình 

nguyện vào trường Việt ngữ làm TA. 

     Cô còn là một người nấu ăn rất giỏi. Bất kỳ lúc nào 

cần các món ăn ngon cho tiệc Cộng đoàn, tiệc Việt ngữ 

hay tiệc Tri Ân Thầy Cô là cô sẵn sàng nhận nấu và đặc 

biệt trong đó thầy cô và quan khách không thể quên 

được món “Gà tây rút xương nhồi xôi thập cẩm” của cô. 

      Trường Việt Ngữ Saddleback xin tri ân những đóng 

góp với tinh thần hy sinh phục vụ hết lòng của cô và 

cầu chúc cô và gia đình luôn được bình an trong Chúa, 

hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ. 

 

Cô Vũ Bích Hải 
20 năm dạy tiếng Việt 

                                           

     Định cư ở Hoa Kỳ khi còn rất trẻ, cô Bích Hải đã 

từng ước mơ trở thành cô giáo. Thời gian trôi đi, cuộc 

sống có những định hướng cần thay đổi... nhưng ước 

mơ trở thành cô giáo ngày nào vẫn ấp ủ trong trái tim 

cô, để rồi, không là cô giáo ở trường Mỹ, cô Bích Hải 

đã chọn làm cô giáo dạy tiếng Việt tại Trường Việt Ngữ 

Saddleback trong suốt 20 năm qua. 

Nhắc đến thời gian 20 năm: thời gian khá dài để 

ghi dấu những thăng trầm, biến đổi trong cuộc sống, 

thời gian đủ dài để tích lũy kinh nghiệm sống, với ước 

muốn tìm một việc thiện nguyện để làm, với lòng yêu 

mến trẻ em, và cao quý hơn cả là muốn giúp các em 

Việt Nam ở hải ngoại không quên nguồn cội và văn hóa 

dân tộc; cô đã tình nguyện dạy tiếng Việt cho các em từ 

năm 1996. Hai mươi năm qua là một chặng đường dấn 

thân làm thiện nguyện trong môi trường dạy tiếng Việt 

thật ý nghĩa của cô Bích Hải và cũng là niềm vinh dự để 

trường chúng tôi giới thiệu cô đến tất cả quý cộng đoàn. 
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     Những năm tháng đầu khi đi 

dạy, cô rất lo lắng không biết mình 

có đủ sức, đủ ý chí, đủ vốn liếng 

tiếng Việt để trao truyền lại cho 

các em hay không! Cô cố gắng và 

học hỏi không ngừng từ những 

thầy cô đi trước, từ sách vở, và 

đều đặn tham dự khóa Huấn 

Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm do 

Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam Cali 

tổ chức vào mỗi dịp hè hàng năm. Niềm vui của cô vào 

mỗi cuối tuần là được gặp các em học sinh, chào hỏi trò 

chuyện với các em và khuyến khích các em học và nói 

tiếng Việt. Chính vì mục đích này mà cô rất tận tình dạy 

các em trong suốt thời gian dài như vậy. Cô rất hạnh 

phúc khi thấy các em dần dà trở thành những người con 

ngoan trò giỏi và ra đời thành công. Cô cũng rất kiên 

nhẫn với những em hơi lơ là trong việc học tiếng Việt 

và luôn kêu gọi sự hỗ trợ thường xuyên của phụ huynh. 

Nhiều lần có dịp chia sẻ với cô về trường, về lớp, về các 

em học sinh...cô luôn tươi cười nói: “Đi dạy mà thấy 

các em đến lớp là vui lắm rồi, nhiều lúc cô cũng không 

muốn bắt các em học và làm bài tập nhiều vì sợ các em 

nản chí.” Xen lẫn niềm vui cũng có những nỗi ray rức 

để cô tâm sự tiếp: “Cuộc sống nơi đất khách cũng lắm 

bôn ba và bận rộn nên nhiều khi phụ huynh không có 

đủ thời gian gần con cái, để hướng dẫn hay dạy các em 

học thêm tiếng Việt, đôi khi họ thấy không cần thiết 

nữa...cô chỉ ước mong sao phụ huynh cũng góp phần 

vào việc giảng dạy và nhắc nhở các em cố gắng học 

tiếng Việt và không quên nguồn cội của mình.” 

    Cô Bích Hải là cô giáo mẫu mực và vui vẻ, tính tình 

hiền lành và ân cần, nên khi có ai nhờ cô việc gì là cô 

sẵn lòng giúp. Cô luôn nhẹ nhàng nhận lời dạy các lớp 

khác nhau khi trường cần đến. Cô đã dạy qua các lớp 

Mẫu Giáo, lớp Một, lớp Hai, lớp Năm và lớp Đàm 

Thoại. Các em học sinh từ lớp nhỏ đến lớp lớn đều yêu 

mến cô. Ngoài ra, cô còn nhận trách nhiệm làm Trưởng 

Ban Văn Nghệ của trường trong nhiều năm, chuyên lo 

tập múa và hát cho các em khi có nhu cầu về văn nghệ 

như: tiệc Xuân Việt ngữ, tiệc Xuân Cộng đoàn, hoạt 

cảnh Giáng Sinh...Cô còn là cô giáo dạy Giáo Lý được 

3 năm rồi. Một cô giáo với dáng người nhỏ nhắn, nụ 

cười luôn nở trên môi, và với một trái tim đầy tràn yêu 

thương cô đã quên đi những niềm vui cho riêng mình để 

chia sẻ thời gian và sự hiểu biết cũng như những khả 

năng múa hát để dạy các em, để giúp Cộng Đoàn. Cô 

còn có một bí quyết “dụ” các em học sinh rất tài tình. 

Cô rất kh o trong việc làm rất nhiều loại bánh khác 

nhau. Học sinh lớp cô được ăn bánh quanh năm, đến 

nỗi từng có nhiều học sinh giỏi trong lớp cô đến cuối 

năm chia sẻ: các em không muốn lên lớp vì “mê” cô 

Hải lắm!  

    Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Việt Ngữ 

Saddleback chân thành tri ân những đóng góp ý nghĩa, 

bền bỉ, sự nhiệt thành, lòng quảng đại và những hy sinh 

không ngừng nghỉ của cô Bích Hải đã giúp cho trường 

thêm thăng hoa và các em học sinh đạt nhiều thành quả 

đáng kể trong trường đạo cũng như trường đời. Mến 

chúc cô luôn khỏe, vui tươi, trẻ đẹp và hạnh phúc để 

gắn bó với trường nhiều nhiều năm nữa. 

 

THỞ HẾT NỖI BUỒN, 

CHƯA NGUÔI… 

 

ThụyVy 
 

Đêm nay cung gió gọi về 
Buồn chưa lên tiếng mà nghe nặng sầu 
Có người mai xếp áo nhầu 
Xếp đi tất cả lòng đau nặng lòng 

 
Ngày mai đi giữa mênh mông 
Lệ tuôn vài giọt bão không bến bờ 
Giả như là mộng là mơ 
Giả như là chuyện văn thơ đôi hàng 

 
Nụ cười mang tiếng nấc ngang 
Lật vài thư cũ hoang mang chữ tình 
Lỡ như sao rớt một mình 
Lỡ như đêm xuống vô tình bi thương 

 
À ơi bắt gió ngang đường 
Có người thở hết nỗi buồn chưa nguôi 
Quệt ngang nước mắt giọt đôi 
Mai kia mốt nọ chơi vơi cung sầu  

 
Phải mà hương khói pha mầu 
Để kinh kệ có nguyện cầu như lai 
Thôi thì giữa phố hoa nhài 
Lạc đâu một thuở yêu hoài người xưa... 
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Tiếng Việt Dễ Thương Qua Hai Miền Nam, Bắc 
Sưu tầm: Nguyễn Emily 

 Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ (gọi là kỳ cọ) 

Bắc gọi lọ, Nam kêu chai 

Bắc mang thai, Nam có chửa  

Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi  

Ôi! Bắc quở gầy, Nam than ốm  

Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh  

Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ  

Nam mần sơ sơ, Bắc nàm nấy nệ  

Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt  

Nam bắc vạc tre, Bắc kê lều chõng  

Bắc nói trổng thế thôi, Nam bâng quơ vậy đó  

Bắc đan cái rọ, Nam làm giỏ tre  

Nam không nghe nói dai, Bắc chẳng mê lải nhải  

Nam cãi bai bãi, Bắc lý sự ào ào  

Bắc vào ô tô, Nam vô xế hộp  

Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp  thắng  

Khi nắng Nam mở dù, Bắc lại xòe ô  

Điên rồ Nam đi trốn, nguy khốn Bắc lánh mặt  

Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gượm  lại  

Bắc là quá dại, Nam thì ngu ghê  

Nam sợ ghê, Bắc hãi quá  

Nam thưa tía má, Bắc bẩm thầy u  

Nam nhủ ưng ghê, Bắc mê hài lòng  

Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh  

Nhanh nhanh Nam bẻ bắp, hấp tấp Bắc vặt ngô  

Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp  

Nam rờ bông bụp, Bắc vuốt tường vi  

Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo! 

Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi! 

Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói  

Nam kêu: muốn ói! Bắc bảo: buồn nôn! 

Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác  

Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke  

Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn  

Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay  

Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó  

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên  

Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú  

Nam: ăn đi chứ! Bắc: mời anh xơi! 

Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội  

Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui 

Trang 164 www.tvnsaddleback.org



Học và Nói Tiếng Việt: 

Một Vài Cảm Nghĩ 
                                                     

Nguyễn Trọng Thiệt 

 
     Một anh bạn thân kể cho tôi nghe câu chuyện của 

đứa con 5 tuổi của anh. Anh cố tập cho con nói tiếng 

Việt và giữ truyền thống Việt Nam, nên trong gia đình 

anh thường dạy con khoanh tay cúi đầu chào mỗi khi 

gặp người lớn. Và thằng con 5 tuổi của anh cứ thưa lộn 

xộn khi cúi đầu chào. 

 

     Có khi thì nó cúi đầu chào chú, có khi thì nó cúi đầu 

chào bác, có khi thì kêu dì, có khi thì kêu thím, kêu anh 

loạn xà ngầu lên. Nó hỏi bố nó chứ lúc nào thì thưa chú, 

lúc nào thì thưa cậu, lúc nào thì thưa bác. 

 

      Để đơn giản hóa cho nó dễ nhớ, bố nó mới dạy nó: 

“khi nào con thấy người đó có vẻ trẻ hoặc nhỏ tuổi thì 

con thưa chú, còn người đó có vẻ già hay lớn tuổi thì 

con thưa bác”. Cuộc đời cứ thế êm đềm trôi. 

 

     Một hôm có mấy người bạn và gia đình ở tiểu bang 

khác tới chơi. Nghe tiếng chuông, bố nó bảo nó ra mở 

cửa và nhớ khoanh tay chào khách. Nó te te chạy ra mở 

cửa và thấy một nhóm chừng bảy tám người khách. Nó 

quýnh quá không biết phải xưng hô thế nào cho đúng. 

Nó bèn lớn tiếng hỏi: “Thằng nào(!) già thằng nào(!) 

trẻ?”. Mục đích của nó là để thưa gửi cho đúng. 

 

     Ngôn ngữ Việt Nam phức tạp là thế đó! 

 

     So với các ngôn ngữ khác trên thế giới, tiếng Việt rất 

dễ học, dễ đọc và dễ viết vì tiếng Việt dùng chữ cái A, 

B, C… như nhiều ngôn ngữ khác chứ không dùng 

những nét vẽ hay quẹt như tiếng Trung Hoa hay tiếng 

Thái Lan, hoặc tiếng Trung Đông và một đặc tính nữa 

của tiếng Việt là tiếng đơn âm: mỗi chữ là một âm. 

 

     Theo một số nhận xét của các giáo sư Ngôn ngữ học 

thì một người chỉ cần 3 tháng học chuyên cần là có thể 

đọc và viết tiếng Việt. Trái lại như tiếng Trung Hoa hay 

tiếng Cam bốt, Thái Lan hoặc tiếng Trung Đông, phải 

mất ít nhất là 9 tháng cho tới 1 năm để có thể đọc và 

viết. Còn tiếng Anh thường thường mất 6 tháng. 

 

     Tuy nhiên để nói tiếng Việt cho đúng giọng và lưu 

loát đòi hỏi rất nhiều thực tập cũng như am hiểu văn 

hóa và đời sống của người Việt Nam. Tại sao có lúc thì 

gọi em, gọi cô, gọi nàng, gọi chị, gọi dì, gọi thím, có lúc 

thì gọi mày xưng tớ, có lúc gọi anh xưng tui chứ không 

là em, có lúc gọi bác xưng con chứ không xưng cháu 

v.v... 

 

     Anh ngữ chỉ có “YOU” và “I” dễ quá. Già trẻ lớn bé 

gì cũng gọi“you”. Đàn ông, đàn bà, con trai, con gái gì 

cũng gọi “you”. Nói chuyện với Tổng thống cũng xưng 

“I” gọi “YOU” mà nói chuyện với người yêu cũng xưng 

“I” gọi “You” luôn. Khỏi phải suy nghĩ thắc mắc đắn 

đo gì cả.  

 

     Vì thế mới xảy ra câu chuyện: “một bà cụ Việt Nam 

mới qua Mỹ đi ra phi trường để đi máy bay qua tiểu 

bang khác thăm cháu. Khi bà vào khám hành lý, nhân 

viên an ninh TSA hỏi: your ID?. Thì bà trả lời: “Tôi đi”. 

Nhân viên an ninh gằng giọng hỏi lại: “your ID please!” 

Thì bà bực tức trả lời: “Ớ kìa, tao đi chứ còn thằng nào 

đi nữa mà cứ hỏi!” Lúc ấy may ra có một người Việt 

Nam đứng phía sau nghe câu chuyện và tới giải thích 

cho bà là họ muốn xem giấy tờ căn cước của bà đấy. 

Thế mới yên chuyện. 

 

     Và tiếng Việt lại còn thêm phức tạp trong ngôn ngữ 

nói vì các dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã. Khi viết 

mà bỏ trật dấu hỏi, dấu ngã thì có thể ra khác nghĩa liền. 

Người ngoại quốc có thể viết tiếng Việt đúng nhưng 

luôn luôn bỏ dấu sai khi nói hoặc nói lợ lợ không có 

dấu. Tôi còn nhớ khi tôi còn là sinh viên ở trong cư xá 

sinh viên Phục Hưng do các cha Đa Minh lập ra. Trong 

các cha, có một cha người Pháp tên là cha Cras. Trong 

một thánh lễ vào mùa Chay, cha giảng về ý nghĩa và 

cách sống mùa Chay: “Chúng ta đa bước vao múa chai, 

anh chị em nhớ ham mình an uông cức khô (nhớ hãm 

mình ăn uống cực khổ)!!!” Nếu mà nghe lời cha, thì 

chắc chưa hết mùa Chay đã về chầu Chúa cả đám rồi!!! 

 

     Và còn dấu ă, dấu â. Chỉ cần viết sai dấu á hay ớ là 

nghĩa khác liền: ví dụ ăn (dấu á) khác với ân (dấu ớ), 

căm giận khác với giận câm: một đàng là căm hờn và 

giận dữ và một đàng là giận dữ đến không nói được 

luôn (câm). 

 

     Tất cả những điều tôi trình bày ở trên chỉ muốn nói 

lên một điều là ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, đọc là 

hai lãnh vực khác nhau: ngôn ngữ viết và đọc có thể 

học từ thầy cô, sách vở, Internet, hàm thụ nhưng ngôn 

ngữ nói đòi hỏi thực tập hằng ngày, lập đi lập lại luôn 

luôn và phải sống trong môi trường của văn hóa và xã 

hội của ngôn ngữ ấy. 

 

     Tôi còn nhớ trước năm 75, khi tôi được gửi đi du 

học ở Mỹ thì cơ quan cho phép tôi mỗi ngày đi học Anh 

Văn 5 tiếng đồng hồ vào buổi sáng trong vòng một năm 

tại trường đặc biệt dạy Anh ngữ cho nhân viên chính 

phủ sắp đi du học Mỹ. Cả thầy cô giáo dạy Anh Văn 
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hầu hết là người Việt đi du học ở Mỹ về. Hết giờ học 

thì cũng nói tiếng Việt với nhau ào ào. Sau gần một 

năm tôi đọc và viết Anh Ngữ cũng khá thông thạo. Tuy 

nhiên vì ít có cơ hội tiếp xúc với người Mỹ để tập nói 

nên tôi nói tiếng Mỹ cũng còn quờ quạng lắm. Nói tiếng 

Mỹ mà giọng cứ ngay chừ như khúc gỗ. 

 

     Khi đến những tuần đầu tiên, tôi vào trong lớp học, 

ngồi cứ như là vịt nghe sấm. Chẳng hiểu ông giáo sư 

nói gì mà cứ ngồi lo phập phồng sợ ông thầy kêu lên 

bảng thì chết. Tôi bắt đầu hốt hoảng và lo âu và tìm 

cách tập nghe tiếng Mỹ. Tôi đi mua một máy radio loại 

cầm tay có earphone và gắn vào hai tai để lúc nào rảnh 

thì nghe tin tức và talk show. Lúc đi ngủ cũng cứ gắn 

vào tai nghe cho tới khi ngủ quên luôn. 

 

     Mục đích là để cho tai mình quen với giọng nói và 

các danh từ của người Mỹ. Sáu tháng đầu là cả một nỗ 

lực cố gắng làm quen với giọng nói của Mỹ. Một nỗi 

khổ thứ hai nữa là khi cần phải nói hay diễn tả một điều 

gì thì chẳng Mỹ nào hiểu mình nói gì. Nhưng tôi bị đặt 

vào thế chẳng đặng đừng: nếu muốn sống thì phải nói 

bừa lên, Mỹ không hiểu mình thì ráng chịu. Nhưng nhờ 

nói bừa nói sai nói đại rồi từ từ mình cảm thấy bớt mắc 

cở và từ từ Mỹ sẽ hiểu mình nhiều hơn nhờ mình nói 

năng có tiến bộ, đúng giọng, đúng phát âm hơn. 

 

     Vào năm 72, lúc mà quân đội và cố vấn Mỹ được 

gửi đến giúp miền Nam đông nhất, một lần tôi được 

một cố vấn Mỹ mời đi uống rượu ở một bar ở đường 

Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Vào trong quán rượu tôi thấy có 

4, 5 cô Việt Nam ngồi quây quần bên mấy anh lính Mỹ 

và nhân viên dân sự Mỹ. Họ “đấu láo” với mấy anh Mỹ 

và cười nói huyên thuyên. Giọng nói tiếng Mỹ của các 

cô có vẻ bình dân ít học nhưng họ và các anh Mỹ cứ nói 

um sùm. Tất nhiên là họ phải hiểu nhau mới nói líu lo 

và cười thoải mái như vậy. 

      

Còn tôi thì mang tiếng người có học và được 

dạy Anh Văn đàng hoàng mà rặn mãi mới diễn tả được 

ý của mình và nhiều lần anh cố vấn Mỹ phải hỏi lại 

“pardon me!” Tôi mới khám phá ra một chân lý là các 

cô bán bar vì phải tiếp xúc với người Mỹ hằng ngày và 

phải nghe và đối thoại với người Mỹ, dù đối thoại có 

sai, nhưng họ phải nói và nhờ đó từ từ họ nói thông 

thạo dù không có đi học ở trường, dù nói có sai nhưng 

họ vẫn làm cho người Mỹ hiểu họ. Từ những trở ngại 

gặp phải khi học và nói tiếng Mỹ, tôi nhận ra rằng dạy 

cho các em học tiếng Việt để các em biết đọc và biết 

viết không phải là chuyện khó. Đa số các em học xong 

lớp Năm đều có thể đánh vần, đọc và viết khá thông 

thạo. Nhưng còn nói thì có em thì ấp úng, có em thì trả 

lời cụt ngủn vì sợ nói sai, có em thì trả lời lại bằng tiếng 

Anh.  

     Tôi gặp được một vài em nói tiếng Việt rất trôi chảy. 

Tôi tò mò hỏi các em: “Ở nhà các em nói chuyện với bố 

mẹ bằng tiếng Việt hay tiếng Mỹ?” Đa số các em trả lời 

là đôi khi bằng tiếng Việt đôi khi bằng tiếng Mỹ. Và tôi 

đi hỏi lại cha mẹ các em đó thì đều nhận thấy là các em 

nào cha mẹ bắt buộc nói tiếng Việt ở nhà thì đều nói 

tiếng Việt lưu loát. Dĩ nhiên khi ra khỏi nhà rồi, dù cho 

gặp bạn Việt Nam các em cũng đối thoại với nhau bằng 

tiếng Mỹ vì các em cảm thấy thoải mái hơn khi nói 

tiếng Mỹ với nhau. 

 

     Do đó tôi có thể kết luận là: trong bối cảnh sống tại 

xứ Mỹ, môi trường gần nhất và tốt nhất để các em thực 

tập nói tiếng Việt vẫn là gia đình, là cha mẹ, là thân 

nhân. Và các em nói năng tiếng Việt trôi chảy vẫn là 

các em mà gia đình cha mẹ, ngoài chuyện đối thoại với 

các em bằng tiếng Việt, còn phải bắt buộc các em đối 

thoại lại bằng tiếng Việt. 

 

     Bậc phụ huynh, cha mẹ, thầy cô đều có một giấc mơ 

chung là con em Việt Nam ở hải ngoại nói tiếng Việt 

thông thạo lưu loát như người Việt Nam chính cống. 

Nhưng nói tiếng Việt cũng như tiếng Anh đòi hỏi thời 

gian và thực tập qua nhiều năm tháng. Hơn nữa, tiếng 

Việt có quá nhiều nét đa dạng, phải cần có nhiều tháng 

ngày lập đi lập lại để nắm vững (mastering) cái đa dạng 

phong phú ấy. 

 

     Chẳng hạn cùng một màu đen (black) nhưng mỗi 

một đối tượng phải dùng danh từ khác: ngựa đen phải 

nói là ngựa ô, chó đen phải gọi là chó mực, mèo đen gọi 

là mèo mun, gà đen gọi là gà ác, tóc đen của con gái 

phải gọi là tóc huyền, dầu đen tráng đường gọi là dầu 

hắc, mặt đen thì gọi là đen như cột nhà cháy v.v... Cộng 

thêm vào đó, ngôn ngữ Việt Nam mới của xã hội hiện 

tại phát sinh ra nhiều danh từ mới mà nghĩa nhiều khi 

khác với tiếng Việt trước năm 75. Ví dụ : danh từ cũ thì 

nói “phẩm chất”(quality), danh từ mới thì nói “chất 

lượng”, danh từ cũ thì nói liên lạc (contact, get in 

touch), danh từ mới thì nói “liên hệ”, danh từ cũ thì nói 

ghi tên/danh (register), danh từ mới thì “đăng ký”, danh 

từ cũ thì nói tự nhiên (feel free) danh từ mới thì nói “vô 

tư”, và còn nhiều nhiều nữa… 

 

     Để kết luận, mong ước con em chúng ta ở hải ngoại 

nói lưu loát tiếng Việt thực là một mơ ước quá lớn vì 

tới một giai đoạn nào đó các em sẽ bị hoang mang giữa 

hai thứ tiếng Việt mới (sau năm 1975) và cũ (trước năm 

1975) khi tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam hải ngoại 

và cộng đồng Việt Nam trong nước cộng thêm sự chi 

phối của nếp sống Mỹ trong tiếp xúc hằng ngày. 

 

     Ở đây tôi xin phép được vinh danh các thầy cô dạy 

tiếng Việt ở trường Việt Ngữ. Với tâm huyết,  thiện chí 
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và hy sinh, các thầy cô muốn giúp các em thông thạo 

ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ của một đất nước của 

cha mẹ cô chú ông bà của các em. Nhiều thầy cô đã tận 

tụy trong nỗ lực đáng ca ngợi nầy nên có thầy cô đã hy 

sinh 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm dạy tiếng Việt cho 

các em và vẫn còn tiếp tục. Và qua việc dạy tiếng Việt, 

các thầy cô cũng cố giúp các em am hiểu văn hóa, 

truyền thống và tập tục Việt Nam. Và điểm sau cùng 

nầy, theo tôi, mới chính là trọng tâm của chương trình 

dạy tiếng Việt ở hải ngoại. 

 

     Trong thực tế của cuộc sống ở Mỹ nầy, mỗi ngày, 

các em đang sống ở hai môi trường khác nhau: 

     1. Trong trường học, trong giao thiệp và sinh hoạt ở 

bên ngoài gia đình các em phải học tiếng Mỹ, nghe 

tiếng Mỹ, nói tiếng Mỹ vì đây là xã hội của người Mỹ. 

     2. Khi trở về với gia đình các em chỉ có dịp tiếp xúc 

và đối thoại với cha mẹ hoặc ông bà, cô chú v. v... một 

vài giờ. Chính đây là lúc các em cần phải được khuyến 

khích thực tập ngôn ngữ nói: nói tiếng Việt. 

 

     Dĩ nhiên các em sẽ cảm thấy không được thoải mái 

khi phải diễn tả tư tưởng bằng tiếng Việt. Điều đó đòi 

hỏi cha mẹ hoặc những người lớn trong nhà nên đối 

thoại bằng tiếng Việt với nhau và với các em. 

 

     Là những người tâm huyết tha thiết muốn bảo tồn 

ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống của người Việt 

Nam, ai trong chúng ta cũng muốn thấy và nghe con 

cháu biết đọc tiếng Việt, biết viết tiếng Việt, biết nói 

tiếng Việt. Nhưng tiếng Anh có câu “Hope for the best 

and prepare for the worst” (Hãy mơ điều tốt nhất nhưng 

lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận điều tệ nhất). Với một 

tâm trạng ấy nếu trong năm mười năm nữa chúng ta 

không còn nghe thấy các em nói tiếng Việt nữa, thì ít 

nhất chúng ta cũng đừng tuyệt vọng vì các em vẫn còn 

có thể đọc và viết được tiếng Việt và điểm quan trọng 

nhất là vẫn giữ được luân lý đạo đức truyền thống của 

người Việt Nam ở hải ngoại, chẳng hạn như vẫn còn 

biết thưa bác chào chú, còn biết trọng kính ông bà, hiếu 

thảo với cha mẹ, còn biết tại sao ăn bánh chưng bánh tét 

ngày Tết, còn biết Đức Trần Hưng Đạo là ai v.v... 

 

     Hiện tượng nầy đã và đang xảy ra và hy vọng sẽ vẫn 

còn tiếp tục xảy ra. Một bằng chứng cụ thể là Hội chợ 

Tết do các em sinh viên đứng ra tổ chức hằng năm 

trong đó các em sinh viên đã cố dựng lại những khung 

cảnh làng xã Việt Nam, làm sống lại những phong tục 

tập quán Việt Nam. Những hình ảnh cây nêu, múa lân, 

thầy đồ vẽ chữ, đàn ông áo dài khăn đống, con gái trong 

áo tứ thân hoặc áo bà ba nón lá và còn nhiều hoạt cảnh 

dân tộc khác nữa thật là gợi nhớ và đầy màu sắc phong 

tục tập quán. 

 

     Tôi đi thăm chợ Tết Sinh Viên vừa qua tổ chức ở 

OC Fair Park, tình cờ tôi đi ngang qua một nhóm các 

em sinh viên trong ban tổ chức đang bàn luận với nhau 

chi tiết của ngày hội chợ Tết. Các em bàn luận với nhau 

như pháo nổ nhưng hoàn toàn nói với nhau bằng tiếng 

Anh chứ không phải tiếng Việt. 

 

     Và đó là thực tế của con em người Việt hải ngoại. 

Các em đi học tiếng Việt. Cha mẹ phụ huynh các em 

khuyến khích các em đi học tiếng Việt. Các thầy cô tận 

tụy dạy các em tiếng Việt ở các Trung tâm Việt Ngữ. 

Nhưng khi gặp nhau các em vẫn nói tiếng Anh với nhau 

vì thoải mái hơn, vì dễ diễn tả và dễ truyền đạt hơn. 

 

     Khi chấp nhận thực tế đau lòng ấy, điều chúng ta 

nên mong ước và hy vọng sẽ không là viễn vông là qua 

nỗ lực dạy các em tiếng Việt, chúng ta cũng sẽ truyền 

lại cho các em nền văn hóa, phong tục, tập quán và 

những truyền thống tốt đẹp của Việt Nam mà chúng ta 

mong muốn thế hệ con em Việt Nam hải ngoại sẽ mãi 

mãi bảo vệ, lưu truyền. 

 

     Và đó là sự an ủi cho tất cả những ai tha thiết và 

quan tâm đến sự sống còn của tiếng Việt ở hải ngoại. 

Và đó là niềm hãnh diện không những cho tất cả các 

thầy cô đã và đang hy sinh dốc hết tâm huyết và thời 

giờ dạy tiếng Việt trong các trung tâm Việt ngữ trên 

toàn nước Mỹ nầy, mà còn cho tất cả cha mẹ phụ huynh 

Việt Nam hằng ưu tư cho sự trường tồn của tiếng Việt 

tại hải ngoại: trong năm mười năm nữa các em không 

còn nói tiếng Việt nhưng hồn dân Việt còn sống mãi 

trong các em. 

                                                                                                    

Orange County, 14 tháng 2, 2017 
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Tết Nguyên Đán 2017 

 
Phạm Ethan  

 

     Con đã có nhiều niềm vui 

trong bữa tiệc Năm Mới ở 

Truờng Việt Ngữ 

Saddleback. Có rất nhiều thứ 

đã xảy ra ở đó. 

 

     Trong buổi tiệc con đã 

xem rất nhiều điều thú vị. 

Trước tiên các anh Thiếu Nhi Thánh Thể đã biểu diễn 

múa lân. Có ba con lân di chuyển quanh phòng theo 

nhịp đập của trống. Con cũng coi slide show về 

truyền thống Tết Việt Nam. Một điều thú vị nữa là 

con được coi nhiều hoạt cảnh, ca và múa hát. Con 

không hiểu nhiều về những gì mà họ nói hoặc hát 

nhưng vẫn cảm thấy thích thú. Phần tiếp theo của tiệc 

Tết là chúng con được lì xì. Con đã nhận được 10 đô 

la ngày hôm đó. Phần cuối cùng mà con rất thích là 

thức ăn. Rất nhiều món ăn ngon ngày hôm đó như 

chả giò, cơm chiên, và mì xào. 

 

     Để kết luận, Tết Nguyên Đán ở trường Việt Ngữ 

Saddleback rất là hay. Con thích múa lân, ca nhạc, lì 

xì, và thức ăn ngày hôm đó. Con cám ơn sơ, các thầy 

cô đã cho chúng con có một thời gian tuyệt vời. 

 

 
 

Cám ơn 

Đinh Deanna  

     Con muốn cám ơn bố mẹ, 

thầy cô giáo và tất cả mọi 

người đã giúp con trong đời 

sống. Cám ơn mẹ đã lo lắng 

cho con. Khi con buồn mẹ 

giúp con giải t a n i buồn. Mẹ 

thường nói cái gì cũng có thể 

làm được nếu con cố gắng. 

Cám ơn bố đi làm việc để nuôi 

gia đình. Khi con buồn bố nói hài hước để con cười. 

Cám ơn thầy cô đã dạy cho con học h i nhiều điều 

hay để sau này con có được tương lai tốt đẹp. Con 

cám ơn tất cả, nếu không có mọi người con sẽ không 

có được như ngày hôm nay . 

 

 
 

Bánh Tét 

Trần My  

      ánh T t là món ăn truyền 

thống của người Việt Nam 

m i dịp  uân về. S  tích 

bánh T t gắn liền với vua 

Hùng Vương 18 và Hoàng t  

 t Lang Liêu. Hoàng t  Lang 

Liêu đã chọn bánh T t như 

một món quà để dâng lên vua 

cha vào ngày Tết vì Hoàng t  

Lang Liêu ngh  r ng bánh T t tượng trưng cho Đất 

Trời và vạn vật.  ánh T t tuy bình dân nhưng là món 

ăn không thể thiếu trong m i gia đình Việt Nam vào 

dịp Tết.  ánh T t là món có đầy đủ các chất dinh 

dưỡng cần thiết. Ngoài ra bánh T t cũng có thể được 

giữ lại trong nhiều ngày. Các gia đình Việt Nam 

thường gói và nấu bánh T t làm lương th c d  trữ 

trong dịp Tết. Trải qua hàng ngàn năm lịch s , bánh 

T t vẫn là món ăn truyền thống được yêu thích cho 

m i gia đình Việt Nam. 

 

 
 

Grand Canyon 
 

Ngô Bryan  

 

     Mùa hè vừa qua em cùng 

gia đình có dịp đến thăm hẻm 

núi Grand Canyon. Đây là 

một thắng cảnh nổi tiếng của 

nước Mỹ.  

 

     Grand Canyon n m trong 

tiểu bang Arizona. Từ khách 

sạn ở Las Vegas chúng em đến Grand Canyon 

khoảng hai giờ lái xe. Đây là một nơi h ng năm có rất 

Bài Viết Của Các Em Lớp 4 
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nhiều du khách đến viếng thăm. Em có được dịp 

thưởng thức cảnh đẹp Grand Canyon từ một cái cầu 

b ng kính gọi là Sky View.  

 

     Gia đình em chụp rất nhiều hình đẹp. Em rất thích 

Grand Canyon. Đây là một kỳ nghỉ hè thích thú. 

Grand Canyon là một thắng cảnh mà mọi người đều 

phải đến để thưởng thức cảnh đẹp của nước Mỹ. 

 

 
 

Bố và Mẹ em 

Nguyễn Kaylin  

      ố mẹ có liên quan đến 

cuộc sống của con cái nhưng 

đôi khi những đứa trẻ không 

nhận ra điều đó. Mẹ và bố em 

cho em một mái nhà, thức ăn, 

quần áo và một nền giáo dục 

tốt. Mẹ và bố dạy em đối x  

tốt với người khác.  ố mẹ bảo 

vệ em và dạy em t  bảo vệ 

chính mình.  ố mẹ em đi làm để có thể kiếm tiền cho 

chúng em.  ố mẹ luôn luôn s n sàng để giúp em.  ố 

và mẹ luôn quan tâm lo lắng chúng em đầu tiên. Mẹ 

và bố em cung cấp cho chúng em những gì cần thiết 

trong cuộc sống của em.  ố và mẹ em t  tế và yêu 

thương mọi người và bố mẹ là người quan trọng nhất 

trong cuộc đời của em. 

 

 
 

Biết Ơn 
 

Vũ Nathan  

 

     Có rất nhiều điều để tạ ơn 

nước Mỹ. Nhưng thường ta 

không nhận thấy hoặc không 

xem trọng những món quà 

trước mắt Thiên Chúa đã ban 

tặng cho chúng ta. Vậy nên 

chúng ta cần phải biết ơn, gìn 

giữ và không nên lãng phí. 

 

     Một trong những món quà tốt nhất ở Mỹ là giao 

tiếp. Người Mỹ chúng ta có email, gọi điện thoại và 

nhắn tin. Nhiều quốc gia khác không có tiện nghi để 

thông tin liên lạc, cho nên nói chuyện với gia đình 

hoặc bạn bè và người sống xa nhà khó khăn hơn 

nhiều. Quà tặng tiếp theo là giao thông vận tải của 

chúng ta.   Mỹ hầu như rất ít người s  dụng xe đạp 

hoặc là đi bộ.   tô là phương tiện giao thông vận tải 

nhanh lẹ và ít mất thời gian hơn. Thêm một món quà 

quan trọng và yêu thích của em là th c phẩm.   Mỹ 

mọi nhu yếu phẩm, mọi thứ đều có đầy đủ cả mà 

mình không lo sợ bị đói. Chúng ta vẫn còn may mắn 

hơn nhiều so với trẻ em ở các nước khác trên thế giới 

không có đủ nước uống hay thức ăn. Những món quà 

này có thể được cung cấp bởi chính phủ Mỹ. Nhưng 

có người coi thường hoặc không xem trọng. Em hy 

vọng mọi người phải biết ơn cho những gì mình có 

và không lãng phí những món quà qu  giá của Thiên 

Chúa ban cho. 

 

 

Sở Thích Của Tôi 
 

Nguyễn Allen  

 

     Tôi có những sở thích 

giống như mọi người khác là 

thích chơi bóng rổ, xem 

truyền hình, nghe nhạc và 

chơi trò chơi đi bắt Pokemon. 

Đội bóng rổ mà tôi thích nhất 

là đội Laker LA và người 

chơi gi i nhất đội là Kobe 

 ryan, là thần tượng của tôi. 

Tôi đã say mê theo dõi những trận banh mà Kobe 

 ryan chơi khi tôi mới học lớp Hai và lớp  a. Cho 

đến nay tôi và các bạn thích sưu tầm thẻ Pokemon và 

xem phim hoạt hình. Tôi cũng rất thích những phim 

hoạt khác như Spongebob Square Pants, Angry  ird. 

Tôi cảm thấy không thích xem tin tức như cha mẹ tôi.  

     Tôi là đứa trẻ hiếu động không giống như những 

bạn cùng trang lứa. Tôi chơi banh m i ngày với mơ 

ước khi lớn lên tôi sẽ trở thành người chơi bóng rổ 

chuyên nghiệp giống như thần tượng của tôi. 

 

 
 

Cám Ơn 

 
Nguyen Madison  

 

     Có rất nhiều điều mà em biết ơn. Em rất biết ơn 

với gia đình em đã ủng hộ em trong tất cả mọi thứ mà 
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em làm. Em biết ơn ba em, 

người đã giúp em làm bài tập. 

 a em cũng giúp em tồn tại 

trong cuộc sống. Mẹ em 

thường giúp em giải những 

bài tập khó khăn ở trường. 

Chị của em luôn có mặt khi 

em cần chị. Cám ơn thầy cô 

dạy tiếng Việt đã giúp dạy em 

m i tuần, thầy cô giúp em hiểu bài b ng cách dịch 

những chữ em không hiểu sang tiếng Anh cho em 

hiểu. Sau cùng, em cảm ơn bạn bè của em ở trường 

Việt ngữ. Em muốn cám ơn tất cả những người đã 

giúp  em phát triển. Họ đã cho thấy r ng họ th c s  

quan tâm đến em. Ðó là l  do tại sao em rất 

 

 

 
 

T ƣ ng T ung   c 

Lê Alina  

 

     Trung học là một nơi mà 

bạn học hát, chơi nhạc hay 

học làm việc  nấu ăn, may vá, 

tech và phim truyền hình  và 

làm quen với những bạn mới. 

  trường bạn học   môn, gồm 

có môn Toán, tiếng Anh, 

Khoa Học, Khoa Học  ã Hội 

hoặc các nghiên cứu  ã Hội, 

Thể Dục  và t  chọn một nhạc cụ, ban nhạc hoặc học 

nghề. 

 

     Trong lớp học Toán bạn học h i chiến lược và 

tính toán của mình. Trong lớp   hay lớp 8 bạn học 

Đại Số hay Hình Học. Trong lớp học tiếng Anh bạn 

học cách đọc, lắng nghe và viết tiểu luận. Đối với lớp 

học Khoa Học bạn tìm hiểu về thiên nhiên, kinh tế, 

động vật, đại dương và nhiều hơn nữa. 

 

     Một lớp học khác là Khoa Học  ã Hội hay  ã 

Hội Học, bạn tìm hiểu về lịch s , về quá khứ và 

những gì mọi người tin đã xảy ra trong thời gian 

trước đây. 

 

     Tiếp theo đó là môn Thể Dục nó là nơi mà mọi 

người chạy, chạy bộ, đi bộ, chơi xung quanh và làm  

một cái gì đó về thể chất. 

 

     Cuối cùng là bạn t  chọn, bạn có thể hát những 

bài hát, chơi dàn Violin, Viola, Cello,  ass, hay bạn 

cũng có thể chọn Clarinet, Sáo, Kèn, Trombone, v. 

v...Sau cùng bạn có thể chọn học nghề, các môn nghề 

mà bạn thích như học Nấu ăn, Công Nghệ, May Vá 

và Phim Truyền Hình. 

Đây là những gì mà bạn có thể làm trong trường 

Trung Học. 

 

 
 

Ba và Mẹ 
 

Nguyễn Ba Anthony   

 

      a Mẹ em thường săn sóc em. M i buổi sáng mẹ 

làm thức ăn trưa cho em đem 

đi học.  a em đưa và rước em 

đi học về và giúp em những 

gì em cần. Ngày sinh nhật 

của em ba mẹ đã dẫn em đi 

xem phim ở rạp hát gần nhà, 

em rất thích. Lúc nào em 

cũng qu  mến ba mẹ em và 

ba mẹ rất thương em, luôn 

làm cho em vui vẻ. 

 

 
 

Sở Thích Của Em 

 
Trịnh Thái Chân  

     

 Một trong những sở thích 

của em là nghe nhạc. Em 

thích nghe nhiều loại nhạc 

khác nhau, và thích nhất là 

nhạc Jazz và nhạc Pop. Nghe 

nhạc không chỉ giúp em giảm 

căng thẳng, tập trung hơn khi 

làm bài tập về nhà, mà còn 

giúp em làm mọi việc hiệu quả hơn. Khi em buồn 

chán, em thường mở radio để nghe nhạc và sau đó em 

có cảm giác dễ chịu hơn. Khi em vui, nghe nhạc làm 

em cảm thấy vui hơn. Em ngh  r ng âm nhạc là thật 

s  cần thiết trong đời sống h ng ngày của chúng ta. 

Đối với em, một ngày không nghe nhạc là một ngày 

chưa được hoàn hảo. 
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Tại sao cần phải h c tiếng Việt 

Cheng Ryan  

 

     Em tên là Ryan Cheng, 

em học lớp 4 trong Trường 

Việt Ngữ Saddleback. Hồi 

em còn nh  ở lớp Mẫu Giáo 

em gh t đi học Việt ngữ vì 

chán và không biết. Nhưng 

phải đi vì mẹ em nói mình là 

người Việt Nam phải biết nói 

tiếng Việt và viết tiếng Việt. M i khi em gặp ông bà 

ở dưới Little Saigon em chỉ nói dạ và thưa ông bà và 

nói tiếng Anh ông bà không hiểu.  ây giờ em có thể 

nói được tiếng Việt và hiểu được ông bà nói gì . 

    Em đi học tiếng Việt vì nó rất quan trọng, học 

tiếng Việt được giao tiếp với những người thân trong 

gia đình vì em là người Việt Nam. Nhất là ngày Tết 

thì biết chúc Tết ông bà, nói tiếng Việt mới được lì 

xì. Chúc mừng năm mới, chúc dồi dào sức kh e, vạn 

s  như  .  

 

 

Ƣớc Mơ Của Em 

Le Camille  

 

     Khi ai h i em muốn làm gì 

khi em lớn lên. Thật khó trả 

lời câu h i này. Em không 

biết em có còn thích làm 

những việc này khi em lớn 

lên không? Ngay cả hiện nay 

em cũng chưa chắc em sẽ 

làm. Mọi người theo đuổi và th  làm nhiều việc khác 

nhau. Em cũng muốn th  làm như vậy. Hiện tại, em 

muốn làm nhà văn hoặc cô giáo dạy văn khi em lớn 

lên. 

 

     Để bắt đầu em thích đọc sách và đọc rất nhiều. 

Mặc dù rất bận rộn với bài vở ở trường em vẫn dành 

thời gian để đọc sách. Em rất thích thú bước vào 

nhiều thế giới khác nhau và gặp gỡ nhiều nhân vật 

trong sách. Chưa kể, em có thể hiểu nội dung và kết 

cấu câu truyện nhanh hơn nhiều người. 

 

      Thêm nữa, em rất thích viết văn. Em ngh  em viết 

khá gi i nhờ đọc nhiều loại sách khác nhau. Em rất 

thích thú xây d ng nhân vật và miêu tả câu truyện. 

 

     Cuối cùng em ngh  dạy học cũng là trãi nghiệm 

tốt. Em có thể giải thích s  việc rất gi i, và em thấy 

vui khi cho mọi người thấy những việc em hứng thú 

nhất. 

 

     Tóm lại, em muốn trở thành nhà văn và cô giáo 

dạy văn. Không chỉ vì em đọc và viết rất nhiều mà 

em còn muốn dạy người khác viết văn nữa. Mặc dù 

em có thể thay đổi, ước vọng của em vẫn là làm nhà 

văn và dạy văn. 

 

 
                                                                                                                           

Trịnh Julia – Lớp 1A 

 

There are five types of Roosters 
 

     For those who are born in 

the years of the rooster. 

 

     First, an Earth rooster is 

lovely, generous, trust 

worthy and popular with 

their friends. Second, a 

Wood rooster is energetic, 

over confident, tender and unstable. Third, a Fire 

rooster is trust worthy, with a strong sense of time 

keeping and responsibility at work. Fourth, a Gold 

rooster is determined, brave, perseverant and hard 

working. Last, Water rooster is smart, quick witted, 

tender hearted and compassionate. 

 

          If you were born in the year of the rooster what 

type are you? 
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Nguyễn Autumn – Lớp 1A 

 

     I love my mom, dad and my 

brother because they play with 

me and help me learn. I like my 

little brother because he goes 

with me to religion school. I also 

love my mom because she helps 

me with my Vietnamese 

homework. I also love dad 

because he reminds me to go to 

church. 

 

 
T 

Trần Summer Lớp 1A 

 

“ elieve you can and you’re halfway 

there.” 

“Dreams are like feathers waiting to 

be caught.” 

“The only person you should try being 

better than is the person you were 

yesterday.” 

 

 
 

Candy 
Tong Kacie – Lớp 1A 

 

     My favorite desserts are all candies. I like candy 

cane the most. My favorite chocolates are Kit Kat, 

Hershey and M&Ms. My second favorite candy is 

Skittles because it comes in different flavor. My 

favorite flavor is vanilla. My special favorite flavor is 

Espresso.  

 

     That is all I want to say about, but I like candy 

cane the most because it is minty and delicious. 

 

 

 
 ệ Mặt T  i 

 

Benjamin Tong – Lớp 1B  
     

 Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm mặt trời và 8 

hành tinh của nó.  Các hành tinh được k o bởi l c 

hấp dẫn của Mặt Trời . Do trọng 

l c, các hành tinh có thể hình 

thành. 

     Các hành tinh, theo thứ t  từ 

gần đến xa nhất từ Mặt trời: sao 

Thủy, sao Kim, Trái đất, sao H a, sao Mộc sao Thổ, 

sao Thiên Vương và sao Hải Vương.   ốn hành tinh 

đầu tiên gồm có thành phần đá và kim loại.  Cuối 

cùng bốn là tinh khí khổng lồ, mà không có một 

thành phần rắn.  Chúng lớn hơn bốn hành tinh đầu 

tiên.  Hai hành tinh lớn nhất được làm b ng hydro và 

heli.  Hai hành tinh xa nhất cuối cùng có chứa nước, 

ammoniac và mêtan. 

     Hệ thống năng lượng mặt trời cũng chứa các đối 

tượng nh  hơn.  Hầu hết các đối tượng này n m trong 

Kuiper hay tiểu hành tinh vành đai.  Các vành đai 

tiểu hành tinh có chứa đối tượng tên là tiểu hành tinh 

có chứa đá hoặc kim loại.  Nó cũng chứa một hành 

tinh lùn ceres.  Một hành tinh lùn là một đối tượng 

tròn b ng trọng l c của riêng mình, nhưng n m trong 

một khu v c của các đối tượng khác nh  hơn.  Ngoài 

quỹ đạo của Hải Vương tinh là vành đai Kuiper.  Các 

Kuiper thắt lưng chủ yếu bao gồm các đối tượng của 

băng và đá. Một số các đối tượng là sednoids và một 

số những hành tinh lùn.  Sednoids là các đối tượng ở 

xa mặt trời và có một quỹ đạo hình elip cao.  Có đối 

tượng nh  khác trong hệ Mặt Trời mà t  do đi lang 

thang xung quanh trong hệ thống năng lượng mặt 

trời. 

     6 hành tinh và 4 hành tinh lùn có chứa các vệ tinh 

t  nhiên.  Các vệ tinh t  nhiên quỹ đạo quanh một vật 

thể như một hành tinh hoặc hành tinh lùn.  Các vệ 

tinh t  nhiên cũng được biết đến như là mặt trăng, 

được đặt tên sau khi Mặt Trăng. 
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  N    v t          
-T ầy     D    
-MC 
-3 cô     D    Hoa H u 3 m ề   
 HH m ề  Bắc  Hồ Hoà  K ếm, mặc áo tứ t   . 
 HH m ề  Tru    Huyề  Tô  Nữ Trà   T ề , mặc áo dà  màu tím Huế và k ă  đố  . 
 HH m ề  Nam  N uyễ  N át H ơ   Se , mặc áo bà ba. 
-S           y u c  c a Se , mặc b  bà ba, xác       át c  s u c u     t se , đô   oa ta    t se , và b  

sen khô. 
 

CẢNH 1: 
 

S         s   k ấu         vớ  MC. 
MC  M   t ầy     D        s   k ấu c  vị k ác  cầ   ặp. 
S     D  t  a t ầy, em đế  đ y     t ầy    p em m t c uy  . 
T ầy     D     V  c  ì v y t  a a  ? 
S     Hổ     ấu  ì t ầy, em đa   đ  tìm       y u c a em. 
T ầy     D     X      , k ô   b ết a   c  đế  đ    c   k ô   c ứ ở đ y  à t  c Kỷ N  m 30 Năm 

T à   L p Tr     V  t N ữ Sadd eback. 
S     D , em c  b ết...cả mấy t á    ay em    e   ắc đế  rất    ều. 

T ầy     D     Rồ  sao? 
S     Em    e c        que       à       y u c a em d y V  t   ữ ở Nam Ca   mà em k ô   b ết 

tr      ào? Ở đ u? 
T ầy     D     V y em c  đ  tìm cô ấy ở các tr     V  t   ữ c  a? 
S     D  t  a c . Em đã đ  rất    ều tr     V  t   ữ rồ        c  a tìm ra cổ.  
T ầy     D     em mất        c vớ  cô ấy bao   u rồ ? Cô ấy t    ì? 

S     Tụ  em mất        c vớ    au 10  ăm rồ . T   c a cô ấy  à N uyễ  N át H ơ   Se . 
T ầy     D      m...Se  t ì  ì       tô  c     e,       k ô   b ết cô  ày c  N át H ơ   k ô  ? 

  a   tô       à t   đ m c a cô ấy tô  k ô   r . Tr  ,     c uy   vớ  a   c  m t c  t mà a   c    

 àm tô   ịu  uô . 
 

CẢNH  : 
 

3 cô Hoa H u 3 m ề  vào v    c u   kết. 
MC  T ếp t eo đ y  à p ầ  t   c u   kết c a Hoa H u 3 m ề . T  u c u   c a  ầ  c ấm t    ày d a vào 

3 đ ều k    sau  
-T ứ   ất về tra   p ục. 
-T ứ  a   à về tà   ă  . 

-Và t ứ ba  à về p ầ  trả     c u    . 
MC   ầu t    x   đ  c   ớ  t   u cô Hoa H u     D    c o m ề  Bắc. 
*Cô HH m ề  Bắc b ớc ra s   k ấu. 

MC  X   cô vu       c o b ết qu  da  . 
HH m ề  Bắc  D , tr ớc t    em x   p  p đ  c kí   c ào B K, c ào qu  t ầy cô, và qu  vị qua  
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k ác .  
Em t    à Hồ Hoà  K ếm. 
MC  T   c a cô rất đặc b  t,    e cô v a   ớ  t   u xo    à tô  t ấy cả k u   cả   Hồ Hoà  K ếm      

ra tr ớc mắt rồ . 
HH m ề  Bắc  V y cơ? 
MC  Cô c  t   c  a s  m t c  t về t   c a cô k ô  ? 
HH m ề  Bắc  D , c ả  à em c     e m  em k     . N ày x a, vào m t buổ  c  ều t á     o  bức, ba m  

em c    ra Hồ   ơm      mát, rồ  tì   c   ặp và que    au. M  em bảo   C       ớ bố mày   ày ấy 

     ì? Ba t á   sau tao t eo ô   ấy về   à ô   bà     mày  àm d u.  
MC  V y t ì c   ì đặc b  t      qua  đế  t   c a cô đ u? 
HH m ề  Bắc  D  c  c ứ, t     , đ  em k  c o mà    e. M  em bảo   Cả  ăm tr  , m    ầ      đế  

c uy   đặt t   co   à bố em     c  m t c u  S    c o tô  2 đứa    , co  tra  t ì t   Hồ   ơm, co   á  

t ì Hồ Hoà  K ếm.  
MC  C ắc   à   c  ào c    c  c  ế  tra  ? 
HH m ề  Bắc  M  em bảo   Co   á  mà t   K ếm t ì t   c o    quá  
C    c bố em  ớ  t ế   quát   K    bà  cã , tô  đã    , k ô   K ếm t ì   ơm, mà k ô     ơm t ì 

K ếm t ô  . K    t  t  
MC  V y cô c        a   tra   ay em tra  t     ơm? 
HH m ề  Bắc  V   ... a...mà sao cô b ết??? 
MC  t ì cô v a k  đ  mà. Cám ơ  cô đã   ả  t íc  k á t     t   về t   c a cô, t  t       a. 
B y     x   m   cô HH m ề  Tru   ra s   k ấu. 
 

 
X   cô   ớ  t   u t    . 
HH m ề  Tru    Em x   đ  c kí   c           mì   c ào B K, kí   c ào qu  t ầy cô B D, kí   

c ào qu  vị qua  k ác , kí   c ào qu  t ầy cô V  t   ữ xa  ầ , và c ào các em   c s    đa   ở   à. 
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D ,       Huế c     em t ì v  c mô c ứ  ễ       à số m t, em đ  c ô   bà ba me d y d  rất    ều về 

đ ều  ày  . 
D , x   t  a t   c a em  à Huyề  Tô  Nữ Trà   T ề .  u  c a em  à  ơ  c      N   trữ tì  , c  c  a 

T     Mụ      t     , c  d    H ơ     a   xa   b ếc, c  màu tím Huế     t ơ,  àm b ết bao c à   tra  

       ơ. 
MC  D , cám ơ  cô. 
T   c a cô c ất c ứa cả m t k u   tr   xứ Huế  ã   m   rồ . Cô c  t   c o B K b ết đô  c  t về cá  

t   đặc b  t  ày k ô  ? 
HH m ề  Tru    D       c a m  em  à d       vua c  a   ày x a, em rất  ã   d   . Me em        

co   á  k u  các   ày đ , vào m t buổ  c  ều đ  d o qua cầu Trà   T ề , d    c      ắm cả   sô   

  ớc, t ấy a   c  o t uyề  xa xa, đem       uyế  á , muố  tìm  àm que , rồ      duy   v  c ồ  . 
MC      à ba me c a cô? 
HH m ề  Tru    D , t  a đ   . T   c a em đã đ  c d t     t  cu c tì    ã   m   đ . 
MC  Cám ơ  cô, và x   tất cả qu  vị c o cô Huyề  Tô  Nữ Trà   T ề  m t trà   p áo tay t  t  ớ . 
T ếp t eo MC   ớ  t   u cô HH m ề  Nam ra s   k ấu. 
    m t c  t c  a t ấy cô HH m ề  Nam b ớc ra... 

MC     t ếp  
Tro   k   c   đ  , tô  x   c  m t c  t c  a s  t ế  ày  tô  rất y u t m  ồ  c a       m ề  Nam,    rất 

  ề   à  , c    c ất, ru t đ    oà  da, c  c uy    ì t ì cứ ào ào    , xo   rồ  t ô . N   đế  đ y tô      

     b ết đ u cô HH m ề  Nam s  c  m t cá  t   c    rất  à bì   dị     co        m ề  Nam. Ví dụ 

     N uyễ  T ị Sà , t   vì ba m  cô ấy   ày x a  ặp   au t   cầu Sà     ...Mà k  c      , c ắc B K 

c ấm và c    các cô Hoa H u     D    c o 3 m ề   à t  t   c a    quá. K ếm...T ề ...Sà ...Tr  ...   e 

 à muố  đ  mua sắm   ề . 
MC  K ô   b ết c  trục trặc  ì k ô   mà k ô   t ấy cô HH m ề  Nam trì   d   . X   B K        ả  

 ao và  p  t, đ  tô  vào tro   xem sao    . 
MC đ  vào tro  ... 
 

CẢNH  : 
 

HH m ề  Nam  v a đ  ra s   k ấu v a  ấp tấp    . Tr   ơ , xu  ơ   à xu . Em  o xa, t  tr a đế      cứ 

  ồ  ôm b  se  c ặt k   tro       , đ  đ u,  àm  ì c    k ô   dám b  xuố  . V y mà,     c  t, tr ớc 

k   ra s   k ấu, mớ  đ  vô   à v  s   , đ  b  se  tr   bà , b y     ra    b ế  mất rồ . 
D , d , em...x   ...    B K. Em ra trễ c    t   vì đ  tìm b  se .        rồ , B K c ấm đ  m c o em t ì 

  ớ c ấm    m tr   tay em c  ôm b  se     e .. 
MC  V y x   cô c o b ết t  . 
HH m ề  Nam  dễ  t à, mất Se  đ  c    c  Se   ày. D , t   c a em  à Se   N uyễ  N át H ơ   Se . 
MC  V y k ô   p ả   à Sà ?  

HH m ề  Nam     c      ... 
S     c  y     s   k ấu      S...e...   đ     à em rồ ?  
 a mà sao    dz y cà. Tu    ớ   ày x a, cổ cao  ơ  mấy c        se  c  m t c  t, tu    ồ  ở ao se  

tr ớc   à, cổ c    t      ra   ồ  k , mớ  tớ  va  tu   tu  đứ   b   bụ  tre xa   cuố   à  , cổ c    

t      ra đứ   k , c    mớ  tớ  va  tu . Sao b y     cổ cao dữ dz y cà?   ả  Se  c a tu    ày  ào 

không? 
HH m ề  Nam      S... ... ... ...Sao a   c  mặt ở đ y? 

S     tu  đ  tìm em k ắp  ơ  cả 10  ăm  ay. Sao em đ  mà k ô       m t     c o tu  dz y? 
HH m ề  Nam  C  cô V  t K ều  ào về c ớ  a   qua p ả  k ô  ? N ì   à tu  đoá  ra mà, mà cổ b  rồ  

a   mớ  đ  tìm tu  c ứ  ì?      àm  ì mà  ôm  ay t  c t ầy cô a       mặc b  đồ  ày     c   xác      

 át đế  đ y? 
S     tu  c  m   b   ày t ô , vớ      tu    ớ em t íc  tu  mặc b  đồ  ày  ắm k a mà?  , em sao rồ ? 

C ồ   co  ra sao? 

HH m ề  Nam  c ồ   co   ì?   c ề ế c  c      em mớ      da   t   Hoa   u  ầu mo   k ếm đ  c tấm 

c ồ   đ y   ? Mà a        àm  ì?  
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S     T ô  dzề dzớ  tu , k    đ  t    ữa. N , em b ết  ô  ? 10  ăm qua tu  tìm k ếm em k ắp  ơ , cứ 

   e a      em ở đ u  à tu      b  ru   , b  v    tìm đế  đ . 
Lầ   ày,    e       ta     em đa   ở Nam Ca  , tu  t ế c ấp ao se , ru   , v    x   đ  du  ịc  đ  tìm 

em. Tía má tu  ra đ  đ      c o tu  mấy  ồ  uô  cá, mấy cô   đất, cả cá       ày   . 
HH m ề  Nam  C   ì qu  mà a   đem t eo    qua đ y? 
S     Tr  , em b ết  ô  ? T    ày em b   à   ra đ , tu  c ết đ  số       k ô   b ết bao     u  ầ . Tía 

má tu     u c o tấm      c a tu , k uy   tu   ết    ,     tu  rá   đ  , rồ  c    ày tr   t  ơ   s  c o tu  

 ặp     em. 
Em b ết  ô  ? T  ơ     ớ em đế     , sá    ào tr ớc k   ra đồ   tu  p ả  ra tr ớc ao se  đ  t ắp 

  a   c o em.      , đ  tu    ồ  mơ t ở   về em.            c a tu , tu  trả  đầy  á se ,  ố  tu  ôm  à 

b  se , ôm r ết rồ  t à   b  se  k ô. 
HH m ề  Nam  a   đ    c      d c vớ  em à    e . 
S     tr   c ứ     ám c o      t à   c a tu . Tu  đ u dám  
Em b ết  ô  ? Sá   tu  bớ  cơm ra đồ   c        b     á se , tr a tu  ă  cơm vớ          se . C  ều về 

tu  ă  cơm  ấp vớ  đà  se . Tố  tu  p ả  uố   t m se  vì tu    ớ em     mất     tr ề  m   . 
HH m ề  Nam      c     ì  mặt a   b y     xa        á se , mắt t ì trắ   dã       t se , c   da t ì 

    sì   c a  ồ se . 
S     em p ả     u c o tu , tu  t  ơ   em t  t     . C    ữa   a. Tu  ă       á se  k ô   r ết  ồ  tu  

c      á , tu  c ế b ế  t  m   ào         se  cá   c,         se  cá sặc, c   m    ày  ấp d    ơ   ữa 

    
HH m ề  Nam  m    ì? 
S             se  sứa tôm t ịt. Tr   ơ , ta    ,     dã   ồ  t ấy  ô  ? Cá  m    ày ă   oà  k ô     á , 

em b ết  ô  ? N  c    ổ  t ế   ở b   M   ày  uô  mà...c ứ             se  cá sặc, ă  d ết rồ  

a  ...sặc...sặc...sặc... uô  à. 
HH m ề  Nam   a, mà  ồ   ãy a       tía má a   qua đ   đ      c o em cá   ì dz y?      c       à 

    se  k ô,   t se  k ô à    e   
S     em c a tu  t ô   m    quá tr   à. N , đ y  à s u c u     t se  k ô, má tu      đeo c o em   ày 

tu  tìm     đ  c em,      t       ắm đ , c    ữa     đô  bô   ta  c    b     a    t se  c  ế  má tu    a, 

k ô   dễ tìm đ u à    e , bảo đảm k ô   c  t uốc tr  s u c a Tru    uốc mà v   k ô   bị s u m t. 

C    ữa   . B  se   ày,   ầ  b   mà c      ô  ta   m   b   , đ  em t ấy  ô  ? C   c  t oa   t oả   

m   k    t ô , t   vì tu   u  k    c o    10  ăm tr    ồ  đ ... 
HH m ề  Nam   ổ       a   y u tô  đế  mức đ , mà má a   c     ổ   k m  a? 
S     t   t      mà, tía má tu  đ      ru    v    c o tu ,     tu  đ      c o em  ết đ . 
HH m ề  Nam  rồ  a   đ  đ u? T eo tía má a    ả? 
S     em đ    c       ở,   tu      dzìa  àm dz  tu , c a tu   à c a em  ết mà. 
 , mấy  ôm  ay tu  c  đ      t ăm  u t s         –     Tuấ  đ     e . N  e     c  d     p ă  -x   

 ì đ , bảo  ã   m t  ăm  à qua   ề  à. Ha  tuầ   ữa tu   ết      w sa  p ả  về     V  t Nam rồ . Tuầ  tớ  

mì   đ   àm   ấy t     e em... 

HH m ề  Nam        ịu... 
S     c o tu   u  m t cá     e... 
MC     ...    S   ... 

S       ì  Se ...tu    ... 
MC      a   S   ... 

S        t mì  ...a  k u tu  đ ...D , d  cô Se   ổ   c  t   qua   u  ữa đ u cô Cổ s  đ  t eo 

tu  dzìa dzìa dzìa  
MC  M   a   c ào k á    ả. Tô    ớ mà   ày đ u c  tro     c t p, c   ì t ì a   đ   xo   ra   u tr     

s   k ấu rồ    u  , c ứ  àm dz y cô Se  cổ mắc c  sao...  
S           ày  ày  ăm sau Se  mà bảo  ã   tu  qua đ  c, tu  s  tổ c ức đám c ớ  m    ết C    đoà  

Sadd eback đ  d  mà k    p ả  tặ   quà à    e . Tu  s  m   C a  uyề   àm p  p c ớ  c o tu ,    e 

đ u C a mớ  c ịu c ức     mát tay  ắm  
MC      S   , a   c  b ết  à a   đa   đ    kịc  k ô  , trở về t  c tế   ...m    ết d ễ  v    ra s   

k ấu   ớ  t   u và c ào k á    ả. . 
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Đoàn Phượng  

 

               t                         t     v      

t  y  ô    o  ủa Cộ   Đo    ó    óp     t  t  ụ  

vă        tô   ạ    ớ           kỷ      xa xưa t uở 

còn là cô giáo. 

 

            y t  t    vu   K       tr    d ễ  vă        

Cô    o v      tr    u      v  t p d t tro       u 

tháng tr    

Đư           

em     trò 

 ủa tô   ũ   

  ố    ô    o  

nên cô và trò 

t p  ă   say 

k ô      t 

  t   ô      

  ớ       u 

t ê  k    ư   

 ê  sâ  k  u 

 ú  tô   a   

     ớp tư 

(tứ   ớp 2  ây 

   )  Cô    o 

 ủa tô       

10 em trong 

 ó  ó tô     

 úa  ột     

dân quê: "Dâ            y"  Hô    o  ư    ô     

         ô t p    tô  su   sướ    ắ   N ư    ó 

       ô  tr    ưa   a tô  k ô     o tô     v  s  ra 

 ưa    ố    ô  p ả  ở              ứ   rồ   ướ   ắt 

  ắ   ướ   ắt d    ê   uố   ù    a p ả  sa  a   tô  

  y x   ạp   ở tô      

 

     Cô    o  ớp 2  ủa tô  tê      ô   ớ   Cô r t      v  

â    ạ    ô   t  ay     t         k     t     t dạy 

 úa v     t soạ  k      o   ú   tô   ó    C ồ   

   t  ú   ô     trẻ   ư    ô  ã ở v y  uô   o  cho 

     uố   uộ       Cô  ó  ột   ư    o  tra       ớ  

 ơ  tô  v   tuổ   Cô     ô    o    tô    ớ    t v  yêu 

t ươ      t  

 

        o d    t      a   tô   ã           dạy 

      ô  r t yêu      dạy     v  yêu            

sinh. Cô gi o    dạy      o d            âu     

tr   ễ p  p  ú    u    o   ô    trướ      tr  t  o 

sau  H   tr  t ươ    ô   o  ê  tro    ớp k   

 ư    ô      ột  ô   v          su   sướ    ắ   

v              ã   d    k    ư    ô     tớ   

T  t     ột           yêu v  dễ t ươ   vô  ù     

 

      ô   ã  ắt   ướ   ô   ớ   ủa tô   dạy     tr   úa  

  t v   ó   k          úa   u t ê  tô  dạy   o     

tr         "Dâ            y"     ó    óp vớ    ê  

trư      ô       ô   ớ      d    au k   x          

tr    d ễ    ô     ô    y tô      tô   ả   ộ    ắ   

Cô v  tô   ù     ảy  ướ   ắt v    ớ  ạ        kỷ 

      ột t     ô v  tr        u    ột     trư     

 

       gian trôi 

qua t  t  au   ô  

xa     trư    v  

r      t uở     

tr    uê  ươ   

 ay      trù   xa 

      N ư    ay 

 ắ  t ay  tạ   ơ  

 ây trê  xứ sở 

  ư      ú   ta 

v    ó trư     ớp 

   t      v    ó 

 ô    o v  t  y 

   o dạy t     

   t      C ủ 

N  t   a số     

    t   v      

  ùa   u  ó     

 ớp    t        

“T        t      

  ư      t    ”  C    o     u  ư       t        t 

v     u t ê  p o   tụ     t Na   C              

     s     t Na        t v    uồ   ố  tổ t ê  v   y 

v    s  truy    ạt   o     t       a  sau  Cô   ơ  

 y    do       t  y  ô    o  ã t   tụy  y s      ả   

dạy v  truy    ạt k    t ứ    o             t     

   t   

 

      o   r    s   ó  ột    y k ô   xa k    ướ  

   t k ô            ộ Cộ   sả  v    ư      t  uố  

  a   ú   ta s  trở v  xây d     ạ  quê  ươ    
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Chúa Đã 

An Bài  

    Nguyễn Lan Chi 

 

     "Lúc ở nhà Mẹ cũng là Cô Giáo, khi đến trường 

Cô Giáo như Mẹ Hiền…" là một trong những bài 

hát đã ghi vào trí óc tôi từ khi mới vừa chập chững 

bước chân đến trường. Sau bao nhiêu năm lớn lên 

và trưởng thành, hai tiếng "Cô Giáo" rất cao cả 

nhưng thật xa vời đối với tôi vì tôi theo học ngành 

y chứ không phải ngành giáo dục.  

 

    Tôi vẫn không thể hình dung ra là sau khi lập gia 

đình và có 3 cô con gái, tôi sẽ tham gia vào công 

tác thiện nguyện để làm cô giáo dạy tiếng Việt cho 

các em Mẫu giáo. Thật tình cờ, một hôm tôi dắt các 

con đến trường Việt ngữ Saddleback để ghi danh 

cho các cháu học Tiếng Việt. Mọi việc mà Thiên 

Chúa đã sắp đặt, thì đều xảy ra rất tự nhiên. Tôi 

chưa hề có ý nghĩ sẽ làm Cô Giáo nhưng Chúa đã 

an bài khi tôi được mời vào làm cô giáo phụ giúp 

trường.  

 

    Trong gần 2 năm nay, những lần 

được vào lớp để giúp cô Bích Hải, là 

Cô Giáo với hơn 20 năm kinh 

nghiệm, tôi luôn cảm thấy mình thật 

là may mắn. Đây là cơ hội để tôi tiếp 

tục học hỏi về bản thân, về cách đối 

thoại với các em, rút kinh nghiệm 

dạy con của mình. Vào dịp Hè 2016, 

lần đầu tiên, tôi đã được cùng các 

thầy cô tham dự Khóa Huấn Luyện 

và Tu Nghiệp Sư Phạm cho giáo 

viên Việt Ngữ do Ban Đại Diện các 

Trung Tâm Việt ngữ Nam Cali tổ 

chức. Tôi đã học hỏi rất nhiều về 

cách giảng dạy, cách Ráp Vần, Đặt 

Câu, Ngữ Pháp, cách viết một đoạn văn ngắn, văn 

hóa Việt… và cách dạy dỗ các con với một nền 

tảng gia đình thật vững mạnh. Đây là một tổ chức 

lành mạnh để các giáo viên có thêm cơ hội học hỏi 

và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với nhau. 

    

     Tôi mong muốn được học hỏi thêm từ các thầy 

cô trong trường Việt Ngữ để duy trì Tiếng Việt và 

Văn Hóa Việt. Mỗi tuần chỉ một tiếng đồng hồ đi 

dạy, các em học được căn bản Việt ngữ và có cơ 

hội tham gia văn nghệ, cống hiến cho cộng đoàn 

vào những dịp Lễ và những ngày truyền thống Việt 

ở hải ngoại. Tôi tin rằng những bài học, bài giảng, 

những bài hát mà các em học được cũng như 

những tiết mục văn nghệ đậm nét truyền thống quê 

hương mà các em tham gia sẽ đọng lại trong lòng 

từng em học sinh những hình ảnh đẹp và ý nghĩa về 

quê hương Việt Nam. Khi các em sanh ra và lớn 

lên tại hải ngoại, được học Việt Ngữ ở trường là 

dịp để các em hấp thụ và duy trì ngôn ngữ Việt 

cũng như tiếp tục phát huy và giữ gìn ngôn ngữ, 

văn hóa Việt Nam.  

 

    Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường Việt 

Ngữ, ngoài việc chia sẻ chút tâm tình, tôi xin chân 

thành cám ơn tất cả thầy cô và các thành viên của 

trường Việt Ngữ Saddleback đã có công đóng góp 

cho trường. Tôi cũng mời gọi sự ủng hộ từ tất cả 

quý vị phụ huynh và kêu gọi quý vị tham gia vào 

trường Việt Ngữ để tiếp tục duy trì tiếng Việt và 

văn hóa Việt.  
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Đoá Hồng Nhỏ Teresa 
M. Lộc, K. Thoa 

   

     Xin kính chào Cha, Sơ, quý thầy cô, quý phụ 

huynh. Chúng con là những giáo dân trong vòng tay 

Chúa, xin gởi đến Cha, Sơ, quý thầy cô, quý phụ 

huynh những tâm tình chia sẻ của chúng con về ca 

đoàn nhỏ Teresa. 

 

     Ca đoàn do Cha Cựu Quản Nhiệm 

Trịnh Ngọc Danh thành lập vào năm 

2004 dưới sự hướng dẫn của cô Diên 

Linh và các anh chị ca đàn sĩ. Thời 

gian đầu rất khó khăn khi tìm 

kiếm những em thiếu nhi yêu 

thích ca hát tiếng Việt … 

Nhưng thật may mắn cho các 

anh chị em vì đội ngũ thầy cô 

giáo của trường Việt ngữ 

Saddleback đã ủng hộ tinh thần, 

chia sẻ, khuyến khích các em và 

mời gọi quý phụ huynh động viên 

con em tham gia ca hát. 

 

    Từ trong lớp Việt ngữ, các thầy cô 

giáo đã bỏ nhiều công sức uốn nắn giọng 

nói, đối thoại, giúp đỡ chữ viết cho các em, 

giải thích ý nghĩa và tập đọc cho đúng. 

Chính nhờ sự giúp đỡ thương yêu đó đã 

giúp rất nhiều cho cô Diên Linh và các 

anh chị em trong ban nhạc cùng phối hợp, 

giúp các em dâng lời ca tiếng hát lên Chúa. Các em 

ngày càng dạn dĩ hơn, phát âm rõ hơn khi hát tiếng 

Việt và từ đó các em ngày một trưởng thành hăng say 

tham gia vào công tác tông đồ với thầy cô giáo và với 

cộng đoàn nhà, nhận thức được ý nghĩa phục vụ, 

xứng đáng là con chiên của Chúa. 

     Ca đoàn đã có những lúc vắng vẻ do các em 

trưởng thành phải rời ca đoàn để hoà nhập vào cuộc 

sống mới, nhưng không vì thế mà ca đoàn yếu kém, 

những tài năng bé nhỏ lại tham gia, trưởng thành và 

vươn lên. Mỗi Thánh lễ, giới trẻ đã chứng minh 

cho Cha, Sơ và giáo dân thấy rõ sự phát 

triển mạnh mẽ: tiếng hát hay hơn, rõ hơn, 

ngay cả các em đọc Thánh thư bằng tiếng 

Việt cũng thật xuất sắc. 

 

     Chúng con xin cảm ơn đại gia đình 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nói 

chung, quý thầy cô giáo lý, Việt ngữ nói 

riêng và nhất là ca đoàn nhỏ Teresa do cô 

Diên Linh, cô Vân, chú Vỹ, chú Huyến, 

chú Lộc, anh Huy, anh Tuấn tập hát và 

giúp đỡ… và các phụ huynh của các 

em, đã và đang góp phần tích cực giúp 

đưa ca đoàn Teresa ngày một vững mạnh 

và thuần khiết trong vòng tay ân sủng của 

Chúa Giê-su và Mẹ Maria. 

 

     Một lần nữa chúng con xin đại diện cho phụ 

huynh học sinh gởi đến Cha Quản Nhiệm, Sơ Loan, 

Hội Đồng Mục Vụ, cùng quý thầy cô kính yêu lời 

cảm tạ chân thành nhất, yêu thương nhất. Cha và quý 

vị đã yêu thương hướng dẫn, dạy dỗ, giúp đỡ con 

em chúng con đi đến ngưỡng cửa tươi sáng của 

cuộc đời, vượt qua những cạm bẫy thói hư tật xấu, để 

trở thành những đứa con ngoan trong gia đình và 

những người công dân có ích cho xã hội mai sau. 

 

Chúng con xin kính chào thân ái! 
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Tản Mạn về “Nhìn” và “Thấy” 
                         

Trịnh Văn Tuyền 

 

     Một học sinh lớp 6 đưa ra một ví dụ bằng câu hỏi: “Bạn có nghe thấy tiếng ồn của lớp kế bên không?” Em 

hỏi tôi là tại sao phải có “THẤY” để “NGHE” được “tiếng ồn từ lớp kế bên”? 

     Ngạc nhiên khi em học sinh ấy đã quan tâm đến một trường hợp rất hay, tôi tự đặt ra những câu có chữ 

“thấy” như một vài ví dụ sau: 

1. Tôi nhìn thấy đám mây đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. (nhìn thấy) 

2. Anh có ngửi thấy mùi cơm khét không? (ngửi thấy) 

3. Tôi cảm thấy nóng trong phòng học này. (cảm thấy) 

4. Tôi nếm thấy vị mặn trong chén chè. (nếm thấy) 

5. Tôi nghe thấy tiếng chim hót từ xa. (nghe thấy) 

Tôi nhận ra rằng những trường hợp như trên: 

 Chữ “thấy” được dùng khi giao tiếp không có nghĩa là “nhìn”. 

 Chữ “thấy” chỉ để xác nhận hành động (của 5 giác quan) đã hoàn thiện. 

Chữ thấy đôi khi được dùng để thay thế hay diễn tả hành động của cả năm giác quan. Lấy các động từ của 

năm giác quan ra khỏi một số ví dụ trên, chúng ta sẽ nhận ra rằng đó là cách mà chúng ta dùng để nói chuyện 

hằng ngày.  

-“Tôi thấy vị mặn trong chén chè”, “Anh có thấy mùi cơm khét không?” … 

Nếu không có chữ “thấy”, một số trong những câu trên dường như bị thay đổi nghĩa. Trong một số bối cảnh, 

nghĩa của những câu đó diễn tả những hành động đang xảy ra. 

-Tôi nhìn đám mây đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. (“đang” nhìn) 

-Tôi nghe tiếng chim hót từ xa. (“đang” nghe) 

Một số trường hợp, chúng ta cần phải dùng chữ “thấy” thì câu đó mới có nghĩa. 

-“Tôi cảm nóng trong phòng học này” là câu vô nghĩa khi thiếu chữ thấy. 

Chữ “thấy” cũng còn được dùng để thay thế hành động “suy nghĩ” như ví dụ sau: 

-Tôi thấy điều mình nói là chưa chính xác lắm. (“thấy” ở đây là “nghĩ rằng”) 

 

Chữ “thấy” hóa ra không phải là “nhìn”. 
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GIÂI ĐÁP Ô CHỮ CON GÀ NĂM MỚI 
Trần C. Trí 
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Truyện Thật Ngắn 

Món Quà Đẹp Nhất 

Hồng Thúy 
 

     Cô giáo hôm nay vào lớp với vẻ mặt không vui. Cô báo tin cho cả lớp biết có một bạn học lớp mình vừa trở 

bệnh nặng không thể đến trường trong một thời gian dài. Hơn nữa việc điều trị bệnh trong thành phố r t tốn 

k m  trong khi nhà bạn đang gặp nhiều điều kiện khó kh n.  

 

     Cô đề nghị các bạn  t nhiều góp một bàn tay gi p bạn  y b ng một hình th c g y qu  nh .  i có gì thì góp 

n y  vì cô c ng hiểu là khả n ng tài ch nh gia đình c a ph n lớn các bạn học sinh nh  ở lớp trường    thường 

thường r t khi m tốn. Cô thông báo việc g y qu  s  đư c t  ch c trong v ng hai ngày  để có đ  thời gian t nh 

toán và đạt đư c một kết quả thật tốt đẹp. 

 

     Cuối ngày cô đóng s  r i kiểm tra việc thu nhận.  rước m t học sinh  những tài vật  c a  t l ng nhiều  đư c 

cô l n lư t trưng ra.  ến ph n gói quà đư c bọc k  càng b ng tờ báo nhật trình cuộn lại không có t n người 

tặng khiến cả lớp t  m  nhiều nh t đư c tháo kh i d y cột. 

 

     Cô giáo bỗng lặng người   c động khi nhìn th y một mái tóc dài cháy n ng c n nguy n mùi c  đ ng    đ y 

trong tờ gi y báo...  hì ra con b  học sinh nghèo nh t lớp  chẳng ai thèm để ý  đi học bữa đực bữa cái vì hoàn 

cảnh  không có món quà gì tốt hơn ngoài mái tóc tự c t để nhờ cô giáo bán l y tiền tặng bạn chữa bệnh.  

 

      i   ột món quà đẹp thể hiện t m l ng thơm thảo nh t c a một đ a học tr  nh  mà cô giáo l n đ u ti n 

trong đời đang c m trong tay... 
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Ý Nghĩ Riêng  
Về Sự Dạy Học 

 

Nguyễn Michael  

 

   Nhân dip mừng 30 năm hoạt động của Trường Việt 

Ngữ Saddleback, tôi xin chia sẻ ý nghĩ riêng về sự 

dạy học và kỷ niệm học đường. Trước khi đi dạy, tôi 

có nghe một câu của người Mỹ nói "Dạy học là một 

cách sống mãi mãi", vì là kiến thức và kinh nghiệm 

của thế hệ trước được truyền cho thế hệ sau qua sự 

dạy học. Sau khi đi dạy, tôi cảm nghiệm câu nói nầy 

rất đúng. Nó áp dụng cho bản thân và gợi lại cho tôi 

những kỷ niệm tuổi học trò. 

 

    Khi tôi dạy Việt ngữ ở trường, ngoài giúp bảo tồn 

tiếng Việt mến yêu, tôi vui mừng và hãnh diện khi 

thấy học sinh làm bài thi được điểm cao. Chứng tỏ 

rằng các em có tiến bộ trong quá trình học hỏi tiếng 

Việt trong lớp. 

 

Đôi khi gặp lại những em học sinh trong lớp 

tôi của những năm trước, giờ thấy các em đã cao lớn, 

tôi cảm thấy vui. Mặc dù tôi không đóng góp trong sự 

nuôi nấng các em, nhưng tôi vui là vì mình có đóng 

góp một phần nhỏ trong sự trưởng thành của các em 

qua sự dạy tiếng Việt.   

 

    Ngoài ra, khi tôi đi dạy, thỉnh thoảng tôi nhớ lại 

những kỷ niệm khi tôi còn nhỏ đi học. Một kỷ niệm 

là khi tôi học tiểu học ở Việt Nam, tôi rất thích lớp 

Toán, đặc biệt nhất khi thầy giáo cho làm toán đua. 

Lúc đó học sinh phải làm nhanh, đúng, và chạy lên 

nộp trước hoặc trả lời trước. Khi thầy giáo đang viết 

câu hỏi trên bảng, học sinh theo dõi kỹ từng chữ của 

câu hỏi đang được thầy viết, để ráng bắt đầu giải bài. 

Ngược lại lớp Toán, lúc đó cũng như bây giờ tôi rất 

ngán lớp Viết văn. Đối với tôi, viết văn như "nặn 

óc".  Nhưng trong dịp  mừng 30 năm của Trường 

Việt Ngữ Saddleback, tôi đã cố gắng "nặn óc" một 

lần nữa  để viết bài này.   

 

    Trong phạm vi trường hoc, tôi hy vọng một số học 

sinh sau này sẽ trở lại làm giáo viên cho thế hệ tương 

lai để Trường Việt Ngữ Saddleback mãi mãi hoạt 

động. Ngoài phạm vi trường học, tôi mong các học 

sinh phát triển hơn tôi, để mỗi thế hệ sau thành đạt 

hơn thế hệ trước. Trong khía cạnh đó, tôi xin mượn 

châm ngôn "Con hơn cha, nhà có phúc", và làm câu 

"Trò hơn Thầy, đất nước may mắn, dân tộc tiến 

triển". 

Biển Xuån 
                                                 tpđ 

 

 

Nhỡ một hôm tôi gặp läi người xưa, 

Tưởng uá tàn nhẹ về dĩ vãng 

Ngoài hiên mưa dä hoài vương vçn 

Đoá hương xưa chợt thoáng ngäi ngùng     

 

Mỉm nụ cười che mắt giçu ngang tay 

Ngỡ ngàng nhìn yêu dçu trong mắt trong!                                                                                    

Một đời người tôi đợi hai mươi năm, 

Dõi nhìn theo mắt biếc…chơi vơi                                                                                                   

 

Chợt êm đềm, thoâng hương tóc xuån 

 Lòng đæy vơi hương xưa xin đừng đến,                                                                                                  

Như sóng vỗ bên ghềnh, nhät nhòa phai 

Giọt buồn nào trói chặt mùa xuân sang!                                                                                                 

 

Läi một xuån nữa dư hương xuån, 

Thuở bên nhau chiều ngang nắng rơi 

Bóng chiều tà ngäi cùng chung bước 

Khúc nhäc sæu cuối phố mưa không ngơi 

 

Buông lơi muôn trùng tiếc nhớ                                                                                                      

Biết bao giờ sánh bước đón xuån sang! 

Nhỡ một læn, 

Khi nắng lên cao, bóng em dæn tan… 

 

Cuộc tình khờ xưa có yên bình? 

Ngóng trông xuån miên viễn bäc đæu 

Sóng biển chiều hoà cát trắng phôi pha 

Đợi là chờ trong bóng tối thiên thu. 
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 Tôi nằm mơ thấy Bố mất. Tỉnh dậy, Bố mất thật. 

 

     Cảm giác mơ hồ, chẳng rõ là mơ hay thật, là thực 

tế hay chỉ là chiêm bao, chỉ nghe tiếng Mẹ khóc, trên 

đầu dây điện thoại. Rồi mất Bố vĩnh viễn. 

 

     Tối hôm trước, đồng hồ trên tay là tám giờ bốn 

mươi phút, còn đồng hồ trên tường trong phòng bệnh 

của Bố là tám giờ hai mươi. Tôi nói: Con phải về Bố 

à. Trễ rồi, y tá vào lại đuổi con ra bây giờ. Bố nói: 

Con ở lại với Bố thêm tí nữa. Rồi tay Bố nắm chặt 

tay tôi, đặt lên trán, Bố lại tiếp tục: Con để yên như 

vậy, Bố cảm thấy dễ chịu lắm, con để yên như vậy 

cho Bố ... Khi tay tôi bắt đầu mỏi, tôi lại nài nỉ: Bố 

ngủ đi, mai con lại vào thăm Bố nữa mà. Con mỏi tay 

rồi, cho con về, mai con hứa con lại vào với Bố. 

 

     Tôi đã về và Bố đã bỏ đi đêm hôm đó. Lời hứa trở 

lại đã trở thành vô nghĩa. Tôi tội nghiệp tôi và thương 

nhớ Bố ngút ngàn. Tôi tội nghiệp tôi, mất Bố như nhà 

mất nóc. Cái gió thổi tung, cơn bão xoáy vần, trời 

mưa vô cùng, tất cả mông lung. Hôm vào nhà thương 

nhìn Bố nằm đó, tôi có cảm tưởng hình như tôi đang 

đánh lừa chính mình một điều gì đó. Giấc mơ đến 

ngay lúc Bố mất, thật sự Bố mất, thì sao là giấc mơ 

được? Tôi loay hoay hoài với cái hư cái thực. Tôi 

muốn nhắm mắt lại, mở mắt ra để xem mình đã ở 

đâu, ở đâu. Hay có thể đi theo Bố? Tôi yêu Bố, tôi 

yêu Bố nhiều như vậy. Nào Bố biết Bố hay! 

     

  

Tôi không biết tôi nên khóc hay không, chỉ biết tim 

tôi đập nhịp có nhịp không, đầu tôi nặng hơn nghìn 

cân đá. Tôi cảm thấy khó thở, cứ như là Bố đang kéo 

tôi đi, và tôi đứng giữa lằn dây mỏng manh, gọi Bố 

liên miên. Rồi không biết gì nữa. Khóc mãi, rồi ngất 

đi. Khóc mãi, rồi bất tỉnh. Nhà không nóc, tóc rối 

quanh chuyện đời, lòng trống không, mất Bố rồi, đời 

cô độc. 

 

     Tôi là con út. Đứa con út Bố thương cho roi cho 

vọt, đứa con út Bố chiều Bố ngọt, lúc ấu thơ hay thuở 

thiếu thời. Thuở xưa đó, đi biển, tôi thích ốc sò, Bố 

mua cho tôi chùm chìa khóa có ốc sò bên trong một 

khung bầu dục, có tí cát thôi, nhưng có cả biển lòng 

Bố. Tôi giữ mãi đến giờ, mấy chục năm sau, nhìn 

chìa khóa đó, khi thời gian sương gió cũng đổi mầu, 

nỗi nhớ Bố vẹn nguyên như từ đầu. Tôi thích đọc 

sách, đi đâu Bố cũng mua sách về, Bố bảo mua cho 

Bố đọc, nhưng đọc xong, hay chỉ vài ngày sau, Bố 

cho tôi tất cả. Những trang sách văn thơ, cả yêu 

thương Bố gói ghém cho tôi đọc từng giờ. Bố đi rồi, 

để lại những cuốn sách, những tôi, quá bơ vơ! 

     Tôi nhớ dạo xưa Bố đọc báo, bên cạnh là cuốn tự 

điển dầy cộm. Tôi hỏi Bố, đọc tin tức mà tra ra từng 

chữ vậy Bố không thấy lâu sao? Bố nhìn tôi âu yếm: 

Có già đến 60, 70, mỗi ngày vẫn có điều mới để học, 

con à. Và Bố ra đi, chứng minh xa xót để lại cho tôi 

một điều mới để học. Tôi chưa đi hết nửa đời người, 

nhưng phải học mất Bố. Bài học này đâu ai muốn 

học, mà vẫn phải học. Như thuốc đắng không muốn 
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uống, mà vẫn phải uống. Cuộc sống mênh mông quá, 

đi có bao nhiêu quãng đời người mà phải học bài xa 

xót, ngậm ngùi thiếu Bố. Đi có bao nhiêu đâu trong 

cuộc đời, mà hụt hẫng thiếu Bố như lá rơi. Chiếc lá 

rơi, không biết rớt về đâu. Mất Bố rồi, mỗi ngày là 

niềm đau. 

 

     Tôi ôm niềm đau đó, bài học đời rất khó, loanh 

quanh trong đời sống của mình mà thấy lạc mất cả 

niềm tin. Khi sinh tồn mặc dù Bố đã tin tất cả mọi 

người, rồi dạy tôi tin tưởng tất cả mọi người. Rồi Bố 

bỏ tôi lạc lõng giữa đời, hết vui tươi, rồi niềm tin 

cũng trôi, khó khăn quá để tin tưởng cuộc đời, mọi 

người ... Rồi mất Bố, mãi thôi. 

 

     Tôi viết dăm bài thơ nhớ Bố. Cầm viết lên, nhòa 

nhoẹt lời thơ. Tôi loay hoay dặn lòng, hay dùng viết 

chì, để mực khỏi lem tay, mà viết mờ không hay, 

không rõ nỗi niềm nhớ Bố rất sâu, lời thơ nào nói 

được bao nhiêu đâu. Tối nào cũng chong đèn nhớ Bố. 

Sự mất mát hằn rõ thêm hụt hẫng. Sự mất mát làm 

khô đi đầu óc, chẳng biết mai mặt trời lên là có nắng, 

hay trời mưa là lúc mất cầu vồng. 

 

     Tôi đi tìm hoa mầu trắng Bố thích, uốn cong vài 

nhánh, uốn nắn mãi không ve vuốt nổi tháng ngày. 

Tôi đến nghĩa trang, cứ vẩn vơ không biết Bố nằm đó 

có lạnh có nóng, có buồn những đêm không trăng 

không sao, đâu còn tôi ngã đầu vào lòng Bố thuở 

nhỏ, khi Bố nhâm nhi tách trà, đời sống đã mặn mà, 

lúc Bố còn cạnh bên. Những lúc bôn ba ngày tháng, 

tôi nhận ra mình vẫn thiết tha cần có Bố, mặc dù lúc 

nào cũng có bao nhiêu người thân yêu bên cạnh. Đôi 

khi cũng có chút cô đơn thiếu vắng đi tình yêu 

thương của Bố, vì đi đâu làm gì, cười vui hay rơi lệ, 

cuối ngày vẫn là ngồi co ro nhớ Bố vô biên. 

 

     Tôi nghĩ, lúc sinh tồn, Bố đã in hằn trong tôi bao 

nhiêu lời bao nhiêu chữ nghĩa, xiết bao là những 

khuyên răn to nhỏ. Cuộc đời có tan vỡ, có hạnh phúc 

không chờ, có nụ cười rạng rỡ, hay hy vọng bỡ ngỡ, 

phải đứng lên mà ôm lấy cuộc đời, rồi tiếp tục đi tới. 

Tuy nhiên có đi hết kiếp người, có dầy dạn gió bụi 

chơi vơi, thì những hình ảnh lúc tôi ốm tôi đau, lúc 

tôi sầu tôi khổ, để Bố phải lo âu, để Bố phải nhắc 

nhở, để Bố phải băn khoăn, luôn vẫn mãi in hằn, 

không bao giờ phai nhạt, trong tâm trí của tôi, dù chỉ 

một phút thôi. 

 

     Tôi còn nhớ, rất rõ, Bố lúc nào thấy tôi cũng nói: 

con chịu khó ăn uống nhiều vào. Bây giờ, có nhiều 

khi và cơm vào miệng mà ứa cả nước mắt, những khi 

đưa sợi phở lên thì đã buồn thấm thía, nhớ Bố nói 

"con ráng ăn nhiều vào, con ráng ăn nhiều vào", rồi 

thì lại nghẹn ngào. Thật nỗi nhớ Bố đã không bao giờ 

nguôi, cứ âm ỉ mãi trong lòng, cứ đi theo như cái 

vòng, luẩn quẩn mà không nói, lấy gì để rõ soi ...?? 

Mà đâu phải mới đây thôi, đã mấy mươi năm trời !! 

 

     Khoảng thời gian mấy mươi năm là trường ca âm 

thầm. Tôi nhớ Bố mình, mà lại sợ nhớ Bố lắm. Nỗi 

nhớ bao giờ cũng là một nỗi đau âm ỉ. Tôi sợ đau, mà 

nhớ Bố thì thật là đau đớn. Tôi sợ phải khóc, khóc 

một mình; nhưng nhớ Bố thì ôi thôi, cứ chỉ mới bắt 

đầu nỗi nhớ, thì nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cuộc 

sống có đầy đủ trách nhiệm và bổn phận để làm đầy 

chặt thời giờ của mỗi ngày, nhưng bao giờ nghĩ tới 

Bố thì lại tội nghiệp đôi bàn tay thiếu một vầng trán 

quý yêu để đặt lên, dựa vào … Bàn tay rời xa trán Bố 

tối hôm đó, có vội vàng không, sao bàn tay nuối tiếc 

mãi đến hụt hẫng lòng vòng. 

 

     Bố bỏ tôi đi khi bài học đời nửa kiếp người chắc 

gì tôi học đủ, tôi còn chưa học đủ. Tôi còn chưa nói 

hết cho Bố nghe những ước vọng những đam mê của 

mình ở mỗi một quãng đời nổi trôi. Những tin yêu, 

những hoài bão, những tính toan, tôi chưa nói hết. 

Vậy lấy đâu mà Bố bỏ tôi đi? Tại sao căn nhà còn 

nguyên đó, cây ổi cây quất cây nhãn cây hồng, những 

lá hoa xanh mướt còn kia lúc Bố trồng, sao Bố lại ra 

đi? Tôi trở lại, bao giờ trong lòng cũng nặng trĩu một 

mình. Cũng chẳng dám đi ngang nhà thương Bố nằm 

và đi mất, vì hình như lòng tôi sẽ lại thắt, hơi thở sẽ 

ngắn đi, và tim tôi thêm nhiều phần sứt mẻ, ngày giờ 

sẽ lại rất lê thê. 

 

     Vâng, tôi không thể không còn nhớ Bố. Kỷ niệm 

của những lần đi xe với Bố qua bao nhiêu con ngõ, 

những hôm trời mưa trời gió, những sách vở Bố cho, 

những buổi đưa đón đi học về, những yêu thương 

muôn đời còn hằn rõ. Kỷ niệm lúc Bố ngã bệnh rồi 

ngồi xe lăn, tôi đẩy Bố đi qua hội chợ Tết, lúc về nhà 

Bố hỏi: bây giờ nếu con không đi đâu, thì ở đây cạnh 

Bố ... Bây giờ muốn ở bên cạnh Bố, mà Bố thì đi đâu 

... Nỗi đau này, theo ngày tháng mà cứ thế chất đầy. 

Bố đối với tôi thật sự là căn nhà có mái chở che ấm 

êm của tôi. Ủ ấp tôi từ ấu thơ, nuôi nấng tôi từng giờ, 

hạnh phúc đẹp như thơ. Rồi gió máy lốc xoay, bỗng 

cuộc đời đổi thay, căn nhà nay mất nóc, tôi bây giờ, 

hay cho đến bao giờ, nghĩ đến Bố và nhớ, dẫu đau 

đớn vô bờ, còn vẫn mãi luôn luôn, một mình khóc 

như xưa. 
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Liên Trường Saddleback Tuyệt Vời 
 

 

Nguyễn Viết Lễ 

 

     

Chín năm qua, con là học sinh của Trường 

Saddleback. Con được học Việt ngữ, Giáo lý và 

Thiếu Nhi Thánh Thể. Ở đây, con đã gặp rất nhiều 

thầy cô giáo tuyệt vời và bạn bè dễ thương. Con đã 

học được rất nhiều về văn hóa của người Việt Nam 

và học hỏi về đạo Chúa. 

 

    Trước khi các lớp học bắt dầu, bác Nam và các bác 

trong Ban Phụ Huynh đã đến trường rất sớm để ngăn 

phòng học, xếp bàn ghế và giữ trật tự cho chúng con 

an tâm học hành. 

 

    Con bắt đầu học năm đầu tiên với Cô Hương 

Giang và Thầy Tứ. Con vẫn còn nhớ bài hát "Kìa 

Con Bướm Vàng" cô Hương Giang đã dạy cho con. 

 

    Cô Diên Linh đã dạy cho chúng con hát trong Ca 

Đoàn Giới Trẻ và tập văn nghệ diễn trên Trung Tâm 

Việt Ngữ.  Nhờ cô chỉ dậy nên con hát và đọc được 

thơ tiếng Việt.  

 

    Cuối lớp 1, Cô Hằng Lê và Cô Thuận gởi con và 

các bạn đi thi và luyện cho chúng con trò chơi gọi là 

Bé Vui Bé Học. Thi Bé Vui Bé Học đã cho con cảm 

thấy học tiếng Việt rất là vui và hứng thú. Sau vài kỳ 

thi Bé Vui Bé Học, đội của chúng con đã được giải 

thưởng Hạng Bốn trong số 30 trường dự thi và được 

750 đồng tiền thưởng. Con cám ơn Cô Thuận và cô 

Hằng nhiều.  

     

    Lớp 4, Cô Thuận và Cô Mỹ Hạnh dạy con cách 

viết những bài văn lưu loát. 

 

          Hết năm lớp 6, con đã được giải "Học Sinh 

Xuất Sắc". Con cảm ơn Thầy Hoàng và Thầy Thiệt 

đã dẫn chúng con đi ăn nhà hàng, Cô Bích Hải đã làm 

bánh giúp con biết thêm về nhiều món ăn của người 

Việt Nam.  

 

    Thầy cô giáo đã dành thì giờ để dạy cho chúng con 

về nguồn gốc và tiếng nói của người Việt Nam. D  

rất bận với những việc ở sở làm và những việc trong 

gia đình, nhưng vì yêu thương chúng con, các thầy cô 

dạy Việt ngữ và Giáo lý đến trường để dạy và luôn 

khuyến khích chúng con học hành.  

     

Sau lớp Việt ngữ, con vô học lớp Giáo lý. 

Trong lớp Giáo lý, các sơ và thầy cô dạy chúng con 

cảm tạ Thiên Chúa, giúp đỡ và thương yêu mọi người 

trong đời sống hằng ngày. Chúa đã chết cho mình vì 

Chúa thương chúng con. Con còn nhớ lớp Rước Lễ 

Lần Đầu, Cô Tina đã cho chúng con ăn kẹo, nhiều 

món ăn rất ngon, và dạy chúng con hát bài "Cầu Cho 

Cha Mẹ". Tất cả thầy cô giáo rất dễ thương và vui 

nhộn, nhất là Cô Kim. Lớp Thêm Sức, Cô Hằng 

Nguyễn đã giúp con trở nên một người trưởng thành 

có lòng đạo đức và cô còn dẫn chúng con đi ăn BBQ. 

 

Sau khi học Giáo lý, chúng con đi vô bếp lấy 

thức ăn snack do Thầy Thiệt, các bác trong Hội Hiệp 

Sĩ Columbus và các phụ huynh chuẩn bị thức ăn rất 

ngon.  

 

    Trong Thiếu Nhi Thánh Thể, con được chơi ở 

ngoài trời với bạn bè và học làm người con của Chúa. 

Con được học để trở thành một người lãnh đạo, kết 

bạn và hòa đồng với mọi người. Sau khi sinh hoạt 

Thiếu Nhi, chúng con được đi lễ để tung hô và cảm tạ 

Chúa. Hằng năm, đoàn Thiếu Nhi Lê Bảo Tịnh cũng 

đi cắm trại với Liên Đoàn Nguồn Sống. Chúng con 

được ăn nhiều món ngon của các bác phụ huynh nấu, 

và được các anh chị huynh trưởng cho chơi nhiều trò 

chơi rất vui. 

 

    “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Để đền đáp công ơn 

dạy dỗ của các sơ, các thầy cô và các huynh trưởng, 

năm nay con làm phụ giáo cho lớp 2 Việt ngữ và giúp 

Sơ Loan làm những việc trong văn phòng.  

 

Con rất yêu Liên Trường Saddleback vì Liên 

Trường thật tuyệt vời! 
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G      Huỳ   – Lớp 6 
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N ư   C ơ         o C uyên M n? 

A drew   uyễ  – Lớp 3 
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               thao chuyên môn. 

 

==========o0o========== 

Lê Hoàng Hân – Lớp 3 

 

     Con tên là Lê Hoàng Hân. 
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Nhân d p k  ni                        ng Vi t 

Ng  Saddleback, con kính chúc các th         c 

nhi u s           ti p t c d y ti ng Vi t cho chúng 

con 
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   Mẹ Em 

H      H  P    – Lớp 1-B 

 

                                

                                    

                                

                                

                                    

                                 

                              

                                  

                                                    

                             

 

 

 

 

Grand Canyon 
 

 Christina Dinh Lớp 1-B 
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Vũ Hiền 
 

 

Vật liệu 
 

- 1 hộp mochiko 16 oz 

- 1 cup đường  

- 3 cups nước 

Cách làm 

 

- Quậy bột+đuờng+nuớc khi tan đều và mịn. 

- Bọc kín bằng plastic wrap microwave 7 phút. 

- Lấy ra, trộn đều lại, bọc lại plastic wrap and microwave thêm 3 phút. 

- Lấy ra quậy đều, bột đã chín và trong, bọc lại với plastic, đâm lỗ trên mặt plastic và để nguội 20 phút. 

 

Nhân bánh 

 

- 1 cup đậu phụng rang và xay nhuyễn  

- 1.5 tbs mè rang + 3 tbs đường trộn đều. 

 

Dùng bột mochiko làm bột áo và đổ ra mặt bằng phẳng, cho bột đã nguội trên bột áo, nên thoa bột lên tay để 

không bị dính tay, nhồi bột thành khúc dài, dùng dao plastic cắt bột ra, ấn nhẹ cho bột mỏng ra rồi cho nhân vào 

vo viên lại, rắc thêm bột áo trên từng cái bánh. 
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Tâm Sự Của Một Người Mẹ 

Linda Hằng 
 

                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                              

  ầ                      ầ                                                                                  

                                                                       
 

                                                                                                          

                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                              

     ỗ  khi                 Saddleback         các                       và       Sinh  
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     Tôi được sinh ra và trưởng thành trong một gia 

đình Phật Giáo. Năm 1975, vì tương lai các con, bố 

mẹ tôi đã rời bỏ quê hương và qua Mỹ định cư, thuở 

đó tôi chưa biết nỗi buồn xa xứ khi nhìn thấy đôi mắt 

Mẹ với những dòng lệ rơi. 

     Gia đình tôi được sự bảo trợ của một Mục Sư Tin 

Lành, ông rất tốt đã tận tâm lo lắng cho gia đình tôi 

kỹ lưỡng. Mỗi Chúa Nhật ông cho xe đưa đón chúng 

tôi đến nhà thờ xem lễ; mong muốn gia đình tôi trở 

lại đạo Tin Lành nhưng Bố mẹ tôi chẳng bao giờ nghĩ 

đến. 

     Chúa đã cho tôi gặp anh; người công giáo. Ngày 

đầu thấy anh đeo sợi dây chuyền Thánh Giá nhưng 

tôi không quan tâm cho lắm! Được biết gia đình anh 

rất ngoan đạo nhưng lúc đó hai đứa còn trẻ nên 

không bao giờ nghĩ đến trở ngại hay bàn đến chuyện 

tôn giáo khi gặp nhau. Dù hai đứa đã quen nhau lâu, 

nhưng chưa bao giờ được anh đưa đi xem lễ chung; 

không biết vì anh ngại hay sợ tôi từ chối. Là người 

ngoại đạo, tôi cũng có đức tin là cầu xin Trời Phật khi 

gặp chuyện nan giải. Lúc đó tôi chưa nghĩ đến Chúa 

vì không phải tôn giáo của Gia đình. 

    

V.K.H 

     Rồi đến ngày hai đứa nghĩ đến chuyện lập gia 

đình, lúc này tôi mới nhận thấy bao nhiêu là khó khăn 

trở ngại giữa hai tôn giáo bất đồng. Tình thế đôi lúc 

quá căng thẳng nên đôi khi cũng muốn buông xuôi. 

Nhưng sức mạnh tình yêu đã thúc đẩy tôi phải vượt 

qua. Có lẽ Chúa đã dùng anh để dìu dắt và mở đường 

cho tôi đến với Ngài. Tôi đã theo anh đi học giáo lý 

và khóa dự bị hôn nhân; thật sự lúc đó tình yêu tôi 

dành cho anh nhiều hơn là dành cho Chúa. Gia đình 

tôi không ai đến dự lễ cưới trong nhà thờ, nghĩ lại tôi 

thấy tiếc cho gia đình đã để mất cơ hội gặp gỡ Ngài. 

“Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được 

phân ly.”  

     Tôi đã tin và theo; Chúa đã tuôn đổ bao nhiêu 

Hồng Ân xuống khi nhận tôi là con của Ngài - người 

Ngoại Đạo yêu anh! 
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Sông Cửu - Ảnh Và Thơ 
 

Sapy Nguyễn Văn Hưởng 

 

Quả bất ngờ khi nghe nhà thơ Sông Cửu điện thoại bảo tôi viết một bài giới thiệu Thi Phẩm Chân Trời, ông 

dự tính sẽ ra mắt đầu năm Đinh Dậu 2017. "Lệnh" cho người suốt đời chưa làm nổi một câu thơ, phải viết về 

thơ phú quả là chuyện lạ thường! Song tôi không thể từ chối được, bởi trót lỡ thuộc nằm lòng câu danh ngôn: 

Kính Lão Đắc Thọ. 

 

Tuy không biết làm thơ, nhưng cũng như bao người Việt Nam khác, chẳng những tôi yêu thơ lại thường bị 

thơ phú làm cho rung động. Riêng với thơ Sông Cửu, tôi may mắn đọc được nhiều vần thơ khi còn nóng hổi. 

Hơn thế nữa, đôi lần được chính tác giả làm tặng 

riêng cho bản thân lẫn con cháu. Vì vậy tôi mạo 

muội ghi lại đây đôi "giai thoại" giữa tôi với nhà 

thơ, coi như để thi hành cái lệnh truyền của một vị 

tiền bối. 

 

Cả tôi lẫn Sông Cửu đều mê thích chụp ảnh, 

từng ghi danh học về nhiếp ảnh, khổ nỗi cả hai lại 

chưa bao giờ đến lớp. Có một lần chụp xong bộ 

ảnh cho Lập Quốc - Lan Chi, con trai và cô con 

dâu tương lai. Tôi liền đem tới tận nhà khoe ông, 

rồi hai tôi mất gần trọn buổi trưa cùng ngồi trà 

đàm "bình loạn". Cuối cùng ông gật gù khen ngợi, 

còn ngỏ ý muốn đề thơ, coi như món quà đặc biệt 

của Bác Tư tặng riêng cho hai cháu trong ngày 

cưới. 

  

Tuy là một "học giả" chữ nghĩa đầy mình, nhưng xem qua loạt bài thơ ông làm, tôi vẫn phải chau mày 

trước tấm ảnh Lan Chi trong chiếc áo dài trắng tinh, tha thướt bước đi dưới bầu trời trong xanh. Tôi xem tấm 

ảnh như bức tranh sơn thủy hữu tình. "Sơn", những tòa cao ốc tráng lệ của thành phố San Diego, "thủy", dòng 

nước từ biển Thái Bình đổ vào vịnh.  

 

Còn đây, mấy vần thơ Sông Cửu cảm tác: 

Vầng trăng từ Phương Đông 

Dạo quanh thành phố biển 

Tiếng gió lùa xao xuyến 

Lưu luyến bước chân qua... 

 

Đúng, nhìn ảnh tôi thoáng nghe tiếng gió lùa xao xuyến, tà áo bay bay như lưu luyến bước chân qua lúc 

Lan Chi dạo quanh thành phố biển, cạnh dòng nước biếc. Tôi đồng cảm được cái nhẹ nhàng, thanh thoát, êm ái 

của từng câu chữ dệt nên thơ ấy. Nhưng không thể hiểu nổi vì sao người trong ảnh bước đi giữa ban ngày, dưới 

cái nắng chói chang, ấm áp, mà lại có: Vầng trăng từ Phương Đông? 

 

Mãi tới khi được Sông Cửu giải thích, tôi mới thấu hiểu và nhận ra luôn mình thuộc loại "học giả thật". 

Phương Đông ông diễn đạt với hai ý nghĩa: Một, đối với "Phương Tây", cô gái Việt là người "Phương Đông". 

Hai, Lan Chi cư ngụ tại thành phố Buffalo, nằm về phía Đông nước Mỹ. Còn chữ Vầng Trăng có ý khen ngợi 

người trong ảnh và luôn cả tà áo dài đẹp tựa Hằng Nga. 
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Ngày sang Nhật giữa mùa Anh Đào nở, từ xứ sở Mặt Trời, tôi gởi qua email vài tấm ảnh cùng đôi lời thăm 

hỏi tới Sông Cửu. Chỉ vỏn vẹn ít giờ sau, tôi nhận lại một bài thơ gởi tặng. Lần này tôi hiểu thấu từng câu, từng 

chữ, bởi Sông Cửu lột tả trọn vẹn tâm hồn một người ly hương đã ngoài 40 năm, nhiều hơn hẳn 28 năm sống 

trên đất mẹ. Cho dù định cư tại một đất nước giàu mạnh nhất hành tinh, giàu từ vật chất lẫn những quyền căn 

bản của con người. Nhưng đến bất kỳ phương trời nào, tôi luôn mang theo tâm hồn lẫn tâm trí của người con 

một đất nước nghèo từ vật chất cho đến các quyền tự do. Nên suốt thời gian ở Nhật, mỗi khi nhìn người tôi đều 

nghĩ đến ta, nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của nước non mình. Do vậy, cho dù người trong ảnh cố cười thật tươi 

bên cành đào khoe sắc thắm, nhưng tận đáy lòng, tất cả đều trong héo ngoài tươi. Chẳng riêng tôi cảm nhận 

được điều đó, bởi lẫn trong tiếng vỗ tay khen thưởng, khi đọc dứt bài thơ Sông Cửu gởi tặng, tôi còn nghe cả 

tiếng thở dài của hơn 30 người Việt từ Hoa Kỳ và Canada cùng đi trong đoàn.  

 

Bài thơ ấy Sông Cửu đặt cho cái tên "Hoa Anh Đào"  

 

Đẹp lắm! Xứ Phù Tang 

Mặt trời lặn… rồi mọc 

Từ đổ nát vươn lên 

Hoa Anh Đào khoe sắc 

 

Thương ngọn rau tấc đất 

Đau nỗi sầu quê hương 

Ta người Việt phong sương 

Ôm Hoa Đào cười... khóc 

Vui nước Nhật hùng cường 

Buồn Việt nam cơ cực! 

 

Ta biết: từ tủi nhục 

Anh hợp sức chung lòng 

Trồng mầm hoa dựng nước 

Rạng rở mặt trời Đông. 

 

Nhắn đoàn lãng tử Lạc Hồng 

Mang về sứ sở mầm non Anh Đào… 

 

Đúng ra đối với tôi, Sông Cửu thuộc bậc cha chú, bởi tôi mới sắp bước qua tuổi 70, còn nhà thơ đã ngoài 

86, khi Thi Phẩm Chân Trời ra đời. Ở vào tuổi này, chẳng còn nhiều người đủ sáng mắt, sáng lòng, tỉnh táo để 

đọc báo, nghe đài, trò chuyện, huống chi còn làm thơ, in thành sách! Đó chính là động lực buộc tôi viết ra mấy 

lời này, ngay trong chuyến đi cruise tới viếng các nước vùng Nam Mỹ. Tôi ước mong các bạn cao niên, gọi nôm 

na là những "mầm non nghĩa địa", tìm đọc Thi Phẩm Chân Trời, để hy vọng cái sức sống mãnh liệt cùng sự yêu 

đời thể hiện qua những vần thơ Sông Cửu sẽ lây lan sang. Còn các bạn trẻ, đọc để hiểu thêm về thơ, thấy sự 

phong phú của ngôn ngữ trong thi ca, rồi nhận ra hồn dân tộc, giúp cho cuộc sống thăng hoa trên xứ người. Đó 

là vài lời tôi muốn được thưa và giới thiệu với bạn đọc qua thi tập này. 

 

(Giáng Sinh 2016 - Những ngày lênh đênh trên biển Nam Thái Bình) 
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