
TỰ LỰC .  SỐ 3  *  1



2  *  TỰ LỰC . SỐ 3  

TRUYỆN 
BẰNG 
TRANH

Trưởng Nguyễn Đình Tuấn, trong tư cách là Văn 
Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên đã đến nhà 
riêng Trưởng Phạm Niên, Trưởng Làng Bách Hợp 
Seattle Washington, cùng anh chị em Trưởng Niên 
hai làng Bách Hợp Oregon và Washington tổ chức lể 
tuyên hứa cho Ông Trần Văn Lùng, là Thi Sỉ Tuấn 
Việt, người thi sỉ nổi tiếng của Hướng Đạo Việt Nam 
hải ngoại, đã xuất bản 8 tập thơ Hướng Đạo, đã được 
trao tặng Huân chương Bách Hợp và Bản Tri Ân của 
HĐTƯ/HĐVN. Thi sỉ Tuấn Việt là một trong những 
người đã góp phần phát triển các đơn vị Hướng Đạo 
tại Thành phố Seattle từ trên 20 năm trước và vẫn 
tiếp tục không ngừng nghỉ tham dự sinh hoạt của 
phong trào dù chưa chính thức là một Hướng Đạo 
Sinh. Ngày 2 tháng 6 năm 2013, sau buổi lể tinh tâm 
từ đêm trước cùng anh chị em theo đúng tập tục, 
Trưởng Nguyễn Đình Tuấn đã thay mặt phong trào 
đón nhận Thi sỉ Tuấn Việt chính thức trở thành một 
Hướng Đạo Sinh có 85  tuổi đời. Cùng trong buổi 
lể này còn có hai người tuyên lời hứa Hướng Đạo 
là Trưởng Phạm Niên và Trung Tá Nguyễn Hưng 
đều cũng có tuổi đời vào tầng lớp tri thiên mệnh. 
Tham dự trong buổi lể còn có Trưởng Bùi Văn Giải 
và Nguyễn Đình Thụy, (đều đã lìa rừng). Thi sỉ Tuấn 
Việt, sau đó, nhập rừng Tây Bắc, được mang tên Rùa 
Kim Thư và lìa rừng vào tuổi 92. 

Trưởng Tuấn, trong chuyến họp mặt cùng nhóm 
chủ trương Tập San Tự Lực tại Tacoma, WA mấy 
tháng trước đây, đã đến viếng và đọc kinh câu nguyện 
cho Thi Sỉ Tuấn Việt tại nhà riêng ở Seattle.   Có lẻ 
không anh chị em nào nghỉ rằng đó là lần cuối cùng  
anh có mặt tại nơi được gọi bằng cái tên thật thơ 
mộng là Cao Nguyên Tình Xanh, nơi anh đã cùng 
gắn bó với anh chị em trong những buổi họp mặt vui 
cười nghiêng ngửa.  Ngày vui qua mau !

TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH TUẤN  
VÀ THI SỈ TUẤN VIỆT
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CHỦ NHIỆM

Bạch Văn Nghĩa

CHỦ TRƯƠNG
BIÊN TẬP

Nguyễn Đình Tuấn
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Mạnh Kym
Nguyễn Trúc Anh
Đào Ngọc Minh
Phan Nhật Tân

Hồ Đăng
Nguyễn Vũ Trường

Phạm Dzũng
Mai Minh Nghĩa

Nguyễn Ngọc Quỳnh
Trịnh Mỹ Phương
Mai Quang Vinh

Nguyễn Quang Vĩnh
Cao Ngọc Cường

TÀI CHÁNH

Nguyễn Trúc Anh
Nguyễn Ngọc Quỳnh

ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN

TỰ LỰC
P.O. BOX 2362

Gresham OR 97030
USA

Email
tuluc@sapsan.com

Điện Thoại
503-705-3862

Chi phiếu xin ghi tên
Nguyễn Trúc Anh

và gửi về địa chỉ toà soạn

LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO

Tôi xin lấy Danh Dự hứa sẽ cố gắng hết sức:
* Làm bổn phận đối với Tín Ngưởng Tâm Linh Tổ Quốc và Quốc Gia tôi

* Giúp đở mọi người bất cứ lúc nào
* Tuân theo Luật Hướng Đạo

 ĐIỀU LUẬT HƯỚNG ĐẠO

1.   HĐS trọng danh dự, ai cũng có thể tin được lời nói của HĐS.
2.   HĐS trung thành với tổ quốc, cha mẹ và người cộng sự.
3.   HĐS có bổn phận giúp ích mọi người.
4.   HĐS là bạn khắp cả mọi người và coi HĐS nào cũng như ruột thịt.
5.   HĐS lễ độ và liêm khiết.
6.   HĐS yêu thương các sinh vật.
7.   HĐS vâng lời cha mẹ, huynh trưởng mà không biện bác.
8.   HĐS gặp nổi khó khăn vẫn vui tươi.
9.   HĐS tằn tiện của mình và của người.
10.HĐS trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.

CHỦ TRƯƠNG

* Góp phần phát triển hoạt động của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam 
trong công cuộc hướng dẫn thanh thiếu niên theo nguyên lý và phương 
pháp Hướng Đạo. 
* Xây dựng tình huynh đệ, tỷ muội, gìn giử tinh thần đoàn kết trong hoạt 
động của Trưởng, Đoàn sinh, thành viên các cấp đơn vị  Hướng Đạo. 
* Phát huy nhận thức và bảo tồn giá trị văn học, nghệ thuật cùng văn 
hóa truyền thống dân tộc.



TỰ LỰC .  SỐ 3  *  5

 Thưa cùng Anh Chị Em và Quý vị độc giả
 Tự Lực 2 đã được phát hành kịp ngày tang lể của người anh lớn trong Nhóm chủ trương và 
biên tập. Đây là một nổ lực trong niềm thương xót của những người anh em bày tỏ nổi đau buồn vì 
một sự mất mát khó bề khỏa lấp. Trưởng Nguyền Đình Tuấn đã rời bỏ cuộc chơi cùng anh chị em bắt  
tay trái sau những tích cực thúc đẩy sự hiện hữu của tập san. Có phải chăng đó là những dấu hiệu 
định mệnh trước một cuộc đi xa mà không có lời từ biệt. Những độc giả im lặng cầm trong tay tờ báo 
vừa phát hành trong buổi chia ly chắc hẳn không khỏi ray rức về con đường phía trước mà tờ báo sẽ 
đối diện khi không còn nữa một trong những người dần đầu tâm huyết và nhiều hăng say. Nổi ray 
rức này còn thấm thía hơn với sự mất mát người hiền thê yêu quý của Trưởng Nguyền Mạnh Kym và 
cả với tai nạn xảy ra cho Trưởng Mai Minh Nghĩa làm hư hỏng hoàn toàn chiếc xe van còn mới trên 
đường đi chuyển giao tờ báo vừa in xong. Chủ đề Đường Chúng Ta Đi vừa nêu lên trong tập san đã 
đối diện với những trở ngại trên nhiều phương diện, có phải đó là thử thách mà cuộc chơi đặt ra cho 
anh chị em chủ trương và biên tập. Tự Lực 3 nhanh chóng khởi động thực hiện để đáp lại niềm ưu tư 
này, vì vậy, Giữ Vững là chủ đề mà cũng là niềm tin tưởng để chúng ta tiếp tục cuộc chơi. Điều luật 
thứ tám của Hướng Đạo nói rằng: Hướng Đạo Sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi. Còn nữa, Sói Con còn 
phải luôn nhớ là Gắng Sức, Gắng Sức.
 Anh chị em và quý vị độc giả quý mến
 Một mặt sáng khác của vấn đề là số lượng in tăng lên thành 500 bản với lòng ưu ái yểm trợ 
của chủ nhân nhà in Papyrus, anh chị Quang Trần, nhờ vậy Tự Lực đã đến được với số lượng độc giả 
nhiều hơn. Một niềm vui khác tạo thêm tinh thần Giữ Vững cho Tự Lực là Nhóm Chủ Trương đã được 
đón nhận nhiều hơn những góp sức chân tình từ độc giả với nhiều ý kiến tích cực cải thiện và phát 
triển tờ báo. Nơi đây, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi với mong ước là sẽ Gắng Sức 
hơn nữa để đáp lại lòng tin yêu của độc giả. 
 Tự Lực hiện hữu với chủ trương góp phần phát triền hoạt động của Phong Trào Hướng Đạo 
Việt Nam theo đúng nguyên lý và phương pháp, dựa trên Lời Hứa và Điều Luật Hướng Đạo; xây dựng 
tình huynh đệ, tỷ muội Hướng Đạo; phát huy nhận thức giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong 
công cuộc hướng dẫn thanh thiếu niên. Thực hiện chủ trương này là trách nhiệm của anh chị em trực 
tiếp trong việc hình thành tờ báo mà cũng là cho tất cả chúng ta, từ người viết đến người đọc, giống 
như một khía cạnh đặc biệt của sinh hoạt Hướng Đạo, cả người quản trò lẫn người tham dự  đều 
nhận được niềm vui và sự học hỏi từ nội dung cuộc chơi đem lại.  
 Hiện tình của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam nói chung, đang trực tiếp đối diện với các 
biến chuyễn không thuận lợi phát sinh do sự thúc đẩy từ nhiều đối lực và quan điểm mâu thuẩn. Giữ 
Vững giá trị nguyên vẹn của phong trào mà chúng ta đã dày công tạo dựng không chỉ  là công việc đòi 
hỏi nhiều tâm sức và lòng hy sinh cao độ của những người Trưởng đang mang trọng trách với phong 
trào từ các cấp đơn vị, mà còn là trách nhiệm của mổi người chúng ta. Góp chút tâm tình trong công 
cuộc chung, Tự Lực tiếp tục đến với độc giả bằng tinh thần Giữ Vững.   

 Hân hạnh kính chào Quý vị cùng Anh Chị Em
 Nhóm Chủ Trương và Biên Tập

THƯ TÒA SOẠN 
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GIÃ BIỆT 
TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 

TÊN RỪNG NGỰA SIÊNG NĂNG

Trưởng  Ngựa Siêng Năng Nguyễn Đình Tuấn, 
sinh năm 1933 tại Phát diệm ,tỉnh Ninh Bình và đã 
lìa rừng vào ngày 28-11-2019 tại San Jose, California 
Hưởng thọ 87 tuổi.

Tr Tuấn tham gia Hướng Đạo từ tuổi Sói Con, 
vào đầu thập niên 40 với Liên đoàn Lý Mỹ, Phát 
Diệm, Đạo Hoa Lư, Châu Sơn Nam, chuyển lên sinh 
hoạt thiếu sinh và tráng sinh ở Hà nội .

Di cư vào Nam lập nghiệp đầu năm 1954, đến 
năm 1957, Trưởng Tuấn đã giúp thành lập Liên Đoàn 
Trần Lục, rồi Thiếu Đoàn Lý Mỹ thuộc Đạo Xuân hoà, 
tại Phú Nhuận ,Gia định. Đặc biệt năm 1972 Trưởng 
Tuấn đã thành lập Tráng đoàn Sơn Trúc, dành cho 
các tráng huynh, nay gọi là trưởng niên, thuộc đạo 
Xuân hoà.

Định cư Mỹ vào năm 1975, và ngay năm 1977, 
Trưởng Tuấn thành lập Thiếu đoàn Hướng Đạo 
người Việt đầu tiên tại San Jose và trở lại sinh hoạt 
Hướng Đạo từ năm 1983 tới nay,

Các chức vụ Hướng Đạo tại Hoa Kỳ : Cựu thành 
viên Hội đồng quản trị Châu Bắc California, Hội Nữ 
Hướng Đạo Hoa Kỳ, Thành viên vận động tổ chức 
Trại họp bạn Thẳng Tiến 3, Trưởng làng, kiêm thứ 
chỉ Làng Bách Hợp Bắc Cali, Văn phòng trưởng 
Hướng Đạo Trưởng niên , phụ trách báo Liên Lạc và 

nguyên là Tiên chỉ Làng Bách hợp Vùng Vịnh, kiêm 
Cố vấn Văn phòng trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên

Với bề dày sinh hoạt Hướng Đạo và những 
đóng góp cho phong trào ghi trên, Trưởng Nguyễn 
Đình Tuấn đã được Hội Đồng Trung Ương HĐVN 
trao tặng Huân chương Bách Hợp và Huân chương 
Bắc Đẩu.

Trưởng Ngựa Siêng Năng ra đi nhẹ nhàng và 
bình an, nhưng quá đột ngột, nên nhiều kế hoạch 
và chương trình cần thực hiện đã bị bỏ dở dang, 
mà không ai có thể thay thế để thực hiện.

Toàn thể anh chị em Hướng Đạo Việt Nam, nhất 
là ngành Trưởng niên, chúng ta vô cùng thương 
tiếc, và hụt hẫng về sư thiếu vắng của người lãnh 
đạo gương mẫu, đáng kính và trụ cột , luôn nêu cao 
tinh thần Hướng Đạo.

Chúng tôi, xin đại diện toàn thể HĐVN Hải 
ngoại xin thành kính phân ưu cùng tang gia Tr Tuấn 
và cùng xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Gio-an 
Vi- an- nê sớm hưởng nhan thánh Chúa

Mây gió mây tan hợp, và mang phận tạo vật, kẻ 
trước người sau, chúng ta sẽ cùng đến nơi Nguồn thật, 
gặp Đấng Tạo hoá dựng lên Trời đất và muôn loài. 
Kính Vĩnh biệt Trưởng Gioan Vianney Nguyễn Đình 
Tuấn.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Duyên sum hợp chưa tròn
Cuộc chia ly nở đến
Chúng ta chung nhau định mệnh
Xa quê hương cùng bước lưu vong
Lạc xứ người - lý tưởng hợp lòng
Đường Hướng Đạo tiếp nương nhau năm tháng!
*
Nhớ Linh Xưa!
Ngựa Siêng Năng hiền hòa đẹp dáng
Luôn mĩm cười hăng hái giúp viêc chung
“Văn Phòng Trưởng” mang tim óc vẫy vùng
“Báo Liên Lạc” một tay chèo chống đở!
Trại gần trại xa tham gia không bao giờ bỏ lỡ
Góp sức góp công góp ý bồi đắp phong trào!
Ngoài Báo Liên Lạc còn muốn vung kiếm lên cao
Cổ động ra thêm tờ “Tự Lực” nối vòng tay thân ái!

*
Ôi! có ngờ đâu!
Một ngày thu tiết lạnh
Ngựa bổng dưng đột ngột ngủ quên!
Rừng u buồn đưa tiển Ngựa Siêng Năng
Muôn thú đều rưng rưng sầu thảm!
Hướng Đạo Trưởng Niên bùi ngùi thương cảm
Tiển biệt người anh cả “Tiên Chỉ” kính yêu!
Chúng em vẫn ca bài “chung một đường lên”
Nhưng thiếu vắng tiếng hát và tiếng cười của Ngựa!
Chúng em xin hứa! 
Vẫn cùng nhau vòng tay nối chung đường!
Tiễn biệt!
  SÓC LANH LỢI KÍNH BÁI

 ĐIẾU VĂN NHỚ
TRƯỞNG  NGỰA SIÊNG NĂNG NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
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Tiễn người nghiêng chén rót về Đông

Rượu như sương tỏa đóa mây hồng

Cả một bình minh trong hơi rượu

Ta tiễn người đi ! Có tiếc không ?

Tiễn người nghiêng chén rót về Tây 

Mưa Tây Sơn! nước đã dâng đầy

Khà lên hơi rượu câu tống biệt 

Mà đôi mái tóc ngả mầu mây

Tiễn người nghiêng chén rót về Nam

Trời Nam cuồn cuộn sắc khói lam 

Bốn trời mờ mịt mây cố xứ

Dục phá thành sầu vẫn chửa tan

Tống biệt! Chén nghiêng về Bắc phương 

Người đi thêm luống những đoạn trường

Cười lên một trận buồn ngao ngán

Lệ phong kín nỗi, lệ như sương 

Đưa người rượu rót khắp tứ phương 

Màu men màu mắt rợn nghìn chương

Tiễn người! ta tiễn ta một thể

Cười lên nghiêng ngửa cõi vô thường

TỐNG BIỆT

MAI CAO NGUYÊN
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Chiều Thứ Sáu 15/11/2019, sau khi đi làm ra Mõ 
Làng và Ông Xả Trần Đình Phước lái xe đến nhà Trưởng 
Làng Đào Ngọc Minh để dự một cuộc họp với Tiên Chỉ 
Nguyễn Đình Tuấn, nhằm xem lại Tờ Báo Hướng Đạo 
TỰ LỰC - Tờ số 2 do Trưởng Bạch Văn Nghĩa gửi xuống 
từ Oregon trước khi mang đi in. Tiên Chỉ vừa mới triệu 
tập cuộc họp này ngày hôm qua và Mõ Làng đã xin phép 
trước các Trưởng được về sớm, vì sáng hôm sau còn 
phải đi làm sớm do sở làm còn quá nhiều việc cần phải 
giải quyết vào dịp cuối năm.

Đến nơi Mõ Làng thấy Chị Ngọc Minh và Anh Nam 
đang phụ nhau làm bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho các 
Trưởng. Mõ Làng vào bếp để phụ với hai anh chị. Một 
lát sau thì có Trưởng Nguyễn Mạnh Kym đến. Và sau 
đó đến lượt các Trưởng Lê Văn Tỉnh, Lê Đỗ Minh Thuận 
và Nghiêm Loan Anh từ Oakland xuống. Và cuối cùng 
hai Trưởng Nguyễn Đình Tuấn và Mộng Lệ Chân lái xe 
đến, chở theo hai vị khách qúy là Anh Chị Tô Văn Phước 

và Nguyễn Thị  Minh Trang, vừa từ Đức quốc sang San 
Jose thăm Cháu Ngoại. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt 
mừng và bắt đầu ngồi xuống để tiến hành cuộc họp.

Trưởng Nguyễn Đình Tuấn lấy ra tờ báo TỰ LỰC Số 
2 cho các anh chị em xem để góp ý. Với kinh nghiệm làm 
Báo LIÊN LẠC qua bao nhiêu năm - khi Trưởng còn làm 
Văn Phòng Trưởng Văn Phòng HĐTN, trước khi bàn giao 
Tờ Báo lại cho Tân Văn Phòng Trưởng Lê Văn Phước ở 
Texas -  Trưởng Tuấn say sưa đóng góp nhiều ý kiến quý 
báu về phần nội dung và hình thức của tờ TỰ LỰC, cũng 
như làm cách nào để giảm giá thành in báo để Tờ Báo 
này có thể sống sót lâu dài và phát triển mạnh trong 
tương lai. Trưởng Tuấn cũng kêu gọi các anh chị em 
tham gia viết bài, phụ trách các mục như: Trả Lời Thư 
Tín cho đọc giả, v...v Các Trưởng thảo luận với nhau thật 
sôi nổi vừa thưởng thức những ly rượu ngon và một số 
món khai vị. Nhân dịp này, Chef Cook của Làng BH Vùng 
Vịnh là Trưởng Lê Văn Tỉnh cũng thử làm món Tôm luộc 

HỌP MẶT LẦN CUỐI VỚI 
TIÊN CHỈ NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
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nhanh chấm với một loại sauce đặc biệt do Trưởng chế 
biến, và mời mọi người thưởng thức rồi góp ý để Chef 
chuẩn bị nấu ăn cho mấy trăm người trong buổi tiệc 
Họp Mặt Cựu Học Sinh Chu Văn An trong dịp Xuân mới 
sắp đến. Các Trưởng vừa thảo luận về Nghề Làm Báo 
vừa thưởng thức và góp ý về món ăn đặc biệt này của 
Chef Tỉnh khíến không khí trở nên thật vui nhộn. Hai 
Trưởng khách mời Tô Văn Phước và Minh Trang cũng 
hòa mình trong sinh hoạt Hướng Đạo của Làng Bách 
Hợp Vùng Vịnh vì đã nhiều lần sinh hoạt chung với nhau 
rồi.

Sau buổi họp, mọi người ngồi vào bàn ăn để dùng 
bữa tối. Món Penne xào với Tôm và Asparagus với Bell 
Peppers cùng với Alfredo Sauce  ăn kèm với bánh mì 
baguette và Cheese do Chị Ngọc Minh chế biến tài tình 
và trình bày thật đẹp mắt nên ai nấy ăn rất ngon miệng. 
Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn và Bề Trên ngồi bên nhau ăn 
uống, chuyện trò và chăm sóc cho nhau ân cần khiến 
Mõ Làng rất ngưỡng mộ... Hình ảnh của đôi uyên ương 
này, tuy tuổi đã cao nhưng lúc nào cũng vui vẻ sánh vai 
nhau trên các nẻo đường của cuộc đời và trong các buổi 

sinh hoạt Hướng Đạo, luôn là một tấm gương sáng cho 
các thế hệ trẻ noi theo...

Thế rồi, hôm nay, ngay ngày lễ TẠ ƠN - 28/11/2019, 
Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn đã đột ngột lìa rừng - giã 
từ cuộc chơi Hướng Đạo, bỏ lại bên đời một Mộng Lệ 
Chân nhỏ bé, tiếc thương...  Thật không thể nào ngờ 
cuộc họp hôm đó lại là buổi họp mặt cuối cùng mà một 
số anh chị em HĐTN  chúng em may mắn được tham 
gia với Tiên Chỉ... Làng Bách Hợp Vùng Vịnh từ nay vắng 
bóng một Người Anh, một Cột Trụ Tinh Thần luôn nối 
kết các anh chị em lại với nhau trên con đường  Dấn 
Thân và Phục Vụ... 

Vĩnh biệt Anh Cả của chúng em... Xin Anh hãy ngủ 
yên, vì chúng em sẽ bước tiếp trên con đường Anh đi 
đầy vinh quang và tự hào... Kính xin Thiên Chúa ban 
phước lành cho Anh và Đại gia đình yêu qúy...

TRỊNH MỸ PHƯƠNG                                                                                
(Phượng Hoàng Nhiệt Thành)                                          
Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California

San Jose, 28/11/2019



10  *  TỰ LỰC . SỐ 3  

Trưởng Ngựa Siêng Năng - Nguyễn Đình Tuấn sinh năm 
1933 tại Phát Diệm - Ninh Bình. Tham gia Hướng Đạo từ năm 
1940 với LĐ Lý Mỹ, Phát Diệm lúc còn là Sói con; lên Thiếu 
sinh và Tráng sinh ở Hà Nội.Vào Sàigòn năm 1954. Đến năm 
1957, Trưởng đã giúp thành lập LĐ Trần Lục, rồi Thiếu đoàn Lý 
Mỹ thuộc Đạo Xuân Hòa tại Phú Nhuận. Năm 1972, đã thành 
lập Tráng đoàn Sơn Trúc dành cho Tráng huynh; nay là Trưởng 
Niên, Đạo Xuân Hòa.

Cùng gia đình qua Mỹ định cư năm 1975; và năm 1977, 
Trưởng Tuấn đã lập Thiếu đoàn HĐ người Việt đầu tiên tại San 
Jose; sau đó trở lại sinh hoạt HĐ từ năm 1983 tới nay. Các chức 
vụ HĐ tại Hoa Kỳ: Cựu Thành viên Hội đồng Quản trị Châu Bắc 
California Hội Nữ HĐ Hoa Kỳ, Thành viên vận động tổ chức Trại 
Thẳng Tiến 3, Trưởng Làng kiêm Thứ Chỉ Làng BH San Jose,Văn 
Phòng Trưởng HĐTN, Phụ trách Báo Liên Lạc, và nguyên là Tiên 
Chỉ Làng BH Vùng Vịnh kiêm Cố Vấn Văn Phòng Trưởng HĐTN. 
Trưởng đã tổ chức được 3 Trại Cát Vàng và 3 Trại Colfax. 

Ngoài ra, Trưởng Tuấn còn tích cực tiếp xúc với các thế hệ 
trẻ qua những sinh hoạt văn hóa truyền thống, Ngày Hướng 
Đạo Việt Nam, các Trại Họp Bạn Thẳng Tiến. Đặc biệt đối với LĐ 
Việt Nữ tại San Jose, Trưởng Nguyễn Đình Tuấn cùng với một 
số Trưởng Niên khác như các Trưởng: Mai Liệu, Trần Bạch Bích, 
Nguyễn  Tuyên Thùy, Lê Xuân Đằng, Nguyễn Thị Cúc, Tôn Thất 
Cảnh, v...v  thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt quan trọng 
hàng năm của LĐ như: Tết Nguyên Đán, Lễ Thinking Day, Lễ Tạ 
Ơn, Lễ Giáng Sinh, là những sinh hoạt rất có ý nghĩa, đã để lại 
nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các HĐS Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Năm 2019, các Trưởng Nguyễn Đình Tuấn, Bạch Văn Nghĩa 
và một số HĐTN khác đã hình thành Đặc San TỰ LỰC, một tờ 
báo HĐ mới, và đã in được Số báo thứ 2.

Với những đóng góp lớn lao cho phong trào, Trưởng 
Nguyễn Đình Tuấn đã được Hội Đồng Trung Ương trao tặng 
Huy Chương Bách Hợp và Huy Chương Bắc Đẩu.

Tuy tuổi đã cao, Trưởng  vẫn hăng hái sinh hoạt HĐ đều 
đặn. Ngày 28/11/2019, Trưởng đột ngột lìa rừng từ bỏ cuộc 
chơi về nơi Đất Chúa... Sự ra đi của Trưởng Ngựa Siêng Năng - 
Nguyễn Đình Tuấn là một mất mát lớn lao cho gia đình và cho 
phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại Mỹ và trên toàn thế giới; 
nhưng tinh thần Dấn Thân phục vụ cao cả của Trưởng sẽ sống 
mãi trong lòng của tất cả chúng ta... 

Đại diện cho toàn thể HĐVN tại Hải Ngoại, chúng em xin 
thành kính phân ưu cùng Trưởng Mộng Lệ Chân và Tang quyến. 
Nguyện cầu cho Linh Hồn Trưởng John Vianney Nguyễn Đình 
Tuấn sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Nguyễn Mạnh Kym (Sói Vui Tính)                                                
Trịnh Mỹ Phương (Phượng Hoàng Nhiệt Thành)             

Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California

TIỂU SỬ 
Trưởng NGỰA SIÊNG NĂNG 
 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Xin trời cho con về tiền sử
Hái lá yêu thương kết nụ đời
Di Ngàn
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Anh chị em đã và sẽ còn luôn gần gủi cùng Trưởng Nguyền Đình Tuấn.
Xin nguyện cầu cho Anh một cuộc sống hạnh phúc an bình nơi cỏi vĩnh hằng . 
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Cuộc sụp đổ của miền Nam Việt 
Nam vào tháng 4 năm 1975, đem 
lại cho Phong trào Hướng Đạo Việt 
Nam hai biến cố lớn. Một là sinh 
hoạt hướng đạo bị nhà cầm quyền 
cộng sản đình chỉ vĩnh viễn, các đơn 
vị hướng đạo trong nước bị hoàn 
toàn tan rã và hai là Hội Hướng Đạo 
Thế Giới tạm ngưng việc công nhận 
hội HĐVN là một đại biểu chính 
thức của một quốc gia. Sau khi đất 
nước sụp đổ, các anh chị em HĐVN 
cũng như hàng trăm ngàn người tỵ 
nạn Việt Nam khác, đã vượt thoát 
chế độ cộng sản để đến tỵ nạn tại 
nhiều quốc gia trên thế giới, phần 
đông là tại Hoa Kỳ. Vì vẫn nặng 
lòng với lý tưởng hướng đạo nên 
ngay khi tới vùng đất tự do là tụ họp 
nhau thành lập các đơn vị Hướng 
Đạo Việt Nam, dù là ở các quốc gia 
mới đến định cư hay vẫn còn tạm trú 
trong các trại tỵ nạn bị thu hẹp trong 
bốn vòng rào kẽm gai. Nhờ vào lòng 
hy sinh cao độ của các trưởng và 
các hướng đạo sinh được đào tạo 
lâu năm trong phong trào HĐVN, 
các đơn vị hướng đạo với các màu 
sắc và truyền thống thuần túy của 
Hướng Đạo Việt Nam đã được thành 
lập tại nhiều quốc gia trên thế giới, 
nhất là những đơn vị HĐVN trong 
các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á, đã có 

30 NĂM  
NHÌN LẠI 

Năm tháng cứ trôi đi như nước qua cầu và thời gian trôi qua đã là 
lịch sử. Một thời đã qua đã là lịch sử, dẫu hào hùng bất khuất, dẫu buồn 
đau tủi nhục, nhưng dù vui hay buồn chúng ta vẫn phải khách quan 
nhìn nhận đó là lịch sử bất biến.

Không ai có thể viết lại lịch sử hay bóp méo lịch sử để hướng dẫn dư 
luận theo ý đồ riêng tư của mình

Lịch sử dân tộc chúng ta từ thời tổ tiên lập quốc đến nay những dấu 
chỉ năm tháng như 20/7/1954 , 30/4/1975 hay một cách khác trước 75, 
sau 75 ... đã là những dấu ấn, những mốc lịch sử cận đại và được dùng 
để ghi nhớ. Trên bước ly hương từ đó đến nay dấu chân người tỵ nạn in 
trên khắp những miền đất tự do toàn thế giới và Hướng Đạo Việt Nam 
cũng không thể đứng ngoài dòng lịch sử của dân tộc. 

Mới đây thôi, một số anh em tôi dùng mốc “HĐVN trước năm 
1974” thay cho mốc “HĐVN trước 1975” Hỏi ra thì được biết các anh 
em ấy cho rằng 1975 là lịch sử buồn đau và muốn thay bằng mốc “trước 
1974” cho vui, bởi chơi hướng đạo là phải vui. 

Các anh em có thể làm lịch sử, có thể viết nên lịch sử cho ngày mai 
nhưng các anh em không thể thay đổi lịch sử đã có sẵn.

Đây chỉ là một ý tưởng nhỏ trong một nhóm anh em nhỏ của tôi 
thôi.

Nhưng tôi lại nghĩ sâu xa hơn, một lỗ rò nhỏ có thể làm đắm con 
thuyền lớn. 

Đã có nhiều chia rẽ trong lịch sử nội chiến của dân tộc tôi và chẳng 
ai muốn những chương lịch sử đó tái diễn. 

Hôm nay tôi được đọc lại hồi ức của Thỏ Hăng Say, một Trưởng 
HĐVN đã có dịp sống và chứng kiến lịch sử HĐVN sau 1975 trên bước 
ly hương, nên xin gửi lên đây một số hình ảnh và bài viết cũ về Hội Nghị 
Trưởng Costa Mesa 1983 . Bài được viết vào năm 2013 nhân 30 năm 
nhìn lại ( 1983-2013) để anh em tôi đọc để nhớ rằng dù sớm hay muộn, 
mỗi chúng ta dù muốn hay không, cũng đã, đang và sẽ là một phần của 
lịch sử của dân tộc và của phong trào HĐVN mà chúng ta dấn thân vì 
công cuộc chung ấy.

Các nhân vật, các tên tuổi trong bài có rất nhiều người nhiều Trưởng 
đã lần lượt qua đời, chỉ còn lại một số rất ít còn sống .... lịch sử qua đi 
nhưng sự kiện và dòng chảy của Phong trào vẫn còn đó ...

Không ai có thể viết lại lịch sử hay bóp méo lịch sử để hướng dẫn dư 
luận theo ý đồ riêng tư của mình. 

Trân trọng và thân ái

ĐÀ ĐIỂU SIÊNG NĂNG
       2 Tháng 3-2020

LỊCH SỬ LÀ LỊCH SỬ 

HỒI ỨC CỦA 
THỎ HĂNG SAY
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nhiều đóng góp rất giá trị trong việc 
giúp đỡ đồng bào cùng cảnh ngộ. 

GÓP TAY XÂY DỰNG PHONG 
TRÀO

Sau khi vừa tốt nghiệp đại học 
từ Washington DC vào năm 1979, 
trước khi khởi sự làm việc cho một 
cơ quan chính phủ tại DC, tôi quyết 
định lấy ba tháng hè để làm một 
chuyến thám du về miền Nam Cal-
ifornia trước là để thăm người bạn 
gái, sau này trở thành vợ của tôi, và 
gặp lại các anh em cựu Hướng Đạo 
Sinh Việt Nam vừa mới qua định cư 
tại quận Cam. Tôi được Tr. Du Miên 
và Tr. Lê Quang Dũng niềm nở đón 
tiếp, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm 
ngày xưa và chia sẻ tin tức về những 
anh em chị hướng đạo mà chúng tôi 
từng quen biết trong các sinh hoạt 
của hướng đạo hồi còn ở Việt Nam. 
Sau vài tuần gặp gỡ lại nhiều anh 
em thân tình trong các sinh hoạt 
hướng đạo và du ca, có cơ hội tìm 
hiểu thêm về những nhu cầu về việc 
định cư của đồng bào hiện đang sinh 
sống trong vùng, tôi quyết định ở lại 
miền Nam California để hợp tác với 
người bạn Mỹ mở một trường cao 
đẳng kỹ thuật giúp tái huấn nghệ cho 
đồng bào tỵ nạn Việt Nam và cùng 
với Tr. Du Miên tụ tập các anh em 
cựu tráng sinh Bạch Đằng và các 
cựu hướng đạo sinh Việt Nam để 
lập ra tráng đoàn Bạch Đằng, không 
lâu sau đó trở thành liên đoàn Bạch 
Đằng vào đầu năm 1980, tôi được 
giao phó trách nhiệm làm Liên Đoàn 
Trưởng của liên đoàn này. Cùng thời 
gian này thì tại miền Nam California 
thì có hai đơn vị đang sinh hoạt tại 
quận Cam là kha đoàn Chi Lăng điều 
hành bởi bốn trưởng là Cung Tấn 
Quỳnh, Nguyễn Văn Phú, Lê Minh 
Lý và Phạm Đình Ngà, bên cạnh đó 
thì có thêm kha đoàn Trường Sơn do 
Tr. Nguyễn Bôn làm Kha Trưởng, 
hai đơn vị này là do những kha sinh 
ly khai từ kha đoàn Hướng Việt của 
Tr. Nguyễn Thế Thanh. Trên vùng 
Los Angeles thì có kha đoàn Lam 

Sơn của Tr. Ngô Quan Hiền và kha 
đoàn Nguyễn Huệ của Tr. Huỳnh 
Ngọc Huy, còn vùng Pomona thì có 
tráng đoàn Lê Lợi của Tr. Mai Quế 
Biên. Vào thời đó, những ai muốn 
làm trưởng thì phải có xe van lớn thì 
mới có thể làm trưởng đơn vị được, 
bởi vì hàng tuần phải đưa đón các 
em đi họp hướng đạo và dùng xe van 
để chở các em mỗi khi đi trại.

TIẾP KIẾN TỔNG THƯ KÝ HỘI 
HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI VÀ HỘI 
HĐHK 

Sự thành lập và phát triển nhanh 
chóng của Liên đoàn Bạch Đằng, 
một đơn vị Hướng Đạo Việt Nam 
với sự tham gia đông đảo các em 
nam và nữ người Việt vừa mới định 
cự tại quận Cam, thêm vào đó được 
sự hậu thuẫn mạnh mẽ của truyền 
thông và cộng đồng người Việt vào 
thời đó đã tạo sự chú ý của hai văn 
phòng châu của cả hội nam và hội 
nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ. Dù rằng 
với gần 200 em đoàn sinh bận đồng 
phục theo hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, 
nhưng chỉ ghi danh với hội HĐHK 
cho một đơn vị để lấy danh số mà 
thôi, chứ không ghi danh cho tất cả 
các em đoàn sinh trong liên đoàn. 
Mỗi khi các trưởng Hướng Đạo Hoa 
Kỳ của Châu hỏi lý do tại sao không 
ghi danh cho tất cả các em trong liên 
đoàn thì chúng tôi trả lời là chúng 
tôi vẫn là Hướng Đạo Việt Nam và 
đang chờ phán quyết của hội Hướng 
Đạo Thế Giới về tình trạng của hội 
HĐVN thì lúc đó mới quyết định 
được. 

Vào mùa hè năm 1981, Tr. 
Bob Booker Giám Đốc Sinh Hoạt 
của Châu Orange mời tôi đến văn 
phòng của Châu Orange để gặp 
Châu Trưởng là Tr. Buffort Hills 
và Tr. Ken Allen là Ủy Viên Đạo El 
Capitan. Trong buổi gặp gỡ này các 
trưởng HĐHK của châu Orange cho 
tôi biết rằng hội HĐHK rất muốn 
có sự tham gia của chúng tôi vào 
những sinh hoạt và huấn luyện của 

hội HĐHK, nếu tôi muốn, thì họ có 
thể giúp mời đại diện của hội Hướng 
Đạo Thế Giới qua Mỹ để trực tiếp 
gặp chúng tôi để giải đáp tất cả 
những thắc mắc mà chúng tôi đang 
có. Lúc đó, tôi vẫn còn nghi ngờ về 
đề nghị này của các trưởng HĐHK, 
việc một trưởng cấp quốc tế từ Ge-
neva chịu bay qua Mỹ để gặp chúng 
tôi là một việc mà tôi nếu nằm mơ 
thì cũng không dám mơ tưởng đến, 
nhưng lúc đó tôi cũng nhanh chóng 
nhận đề nghị của các trưởng HĐHK 
của Châu Orange. Một thời gian sau, 
tôi nhận được thông báo từ Châu 
Orange cho biết là Trưởng Laszlo 
Nagy là vị Tổng Thư Ký của hội 
Hướng Đạo Thế Giới đã nhận lời 
và sẽ qua Hoa Kỳ vào đầu tháng 11, 
đồng thời tôi cũng nhận được một 
lá thư từ Tr. Laszlo Nagy xác nhận 
chuyến qua Mỹ đến viếng thăm LĐ 
Bạch Đằng. Tôi vui mừng báo tin 
cho tất cả các trưởng trong LĐ Bạch 
Đằng biết tin và hồi hộp chuẩn bị 
cho ngày đón tiếp Tr. Laszlo Nagy, 
vị lãnh đạo tối cao của tập thể hướng 
đạo toàn thế giới. 

Vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 
1981 tại liên đoàn quán của LĐ 
Bạch Đằng bên cạnh nhà sách Tú 
Quỳnh trong khu Bolsa Mini Mall 
(địa điểm khởi đầu của khu vực 
Little Saigon sau này), chúng tôi 
đã đến đoàn quán từ sớm cùng với 
các em sói con và thiếu sinh chỉnh 
tề trong đồng phục HĐ. Các trưởng 
trong LĐ Bạch Đằng gồm có tôi, 
Tr. Du Miên, Tr. Bùi Nhật Tiến, Tr. 
Phạm Kim Vinh, Tr. Lê Đặng, Tr. Lê 
Hiếu Thuận, Tr. Cao Vỹ, Tr. Trần 
Thị Liên, Tr. Nguyễn Phước Tấn, 
Tr. Nguyễn Hoài Việt, Tr. Hà Thúc 
Sinh và v.v... cùng các em đoàn sinh 
trong LĐ Bạch Đằng làm dàn chào 
danh dự để nghênh đón phái đoàn 
vào đoàn quán gồm có Tr. Laszlo 
Nagy – Tổng Thư Ký hội HĐTG, 
Tr. James Sands - Giám Đốc Giao 
Tế Quốc Tế của hội HĐHK, Tr. Buf-
fort Hills – Châu Trưởng Orange, Tr. 
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Bob Booker – Giám Đốc Sinh Hoạt 
Châu Orange và Tr. Steve Royster – 
Ủy Viên Châu Orange. Mở đầu buổi 
hội thảo Tr. Laszlo Nagy cho biết 
là anh thay mặt cho 16 triệu HĐS 
trong 118 quốc gia chào mừng các 
HĐSVN đến được bờ tự do, ông 
cho biết thêm là mục đích chuyến 
đi này hoàn toàn dành riêng cho 
anh em hướng đạo trong liên đoàn 
Bạch Đằng thông qua yêu cầu của 
hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, để ông có 
dịp lắng nghe những nguyện vọng 
của anh chị em Bạch Đằng và mong 
được chia sẻ với nhau những kinh 
nghiệm và những vấn đề mà các anh 
chị em HĐVN đang quan tâm. Thay 
mặt cho LĐ Bạch Đằng tôi cũng 
minh định rõ rệt rằng buổi gặp gỡ 
này chỉ là với tư cách của một đơn 
vị HĐVN mà thôi, chứ không nhân 
danh đại diện cho tập thể HĐVN tại 
hải ngoại hay bất cứ đơn vị hay tổ 
chức HĐVN nào khác. Trong ngày 
đầu chúng tôi trình bày về sinh hoạt 
của liên đoàn Bạch Đằng, hướng 
dẫn phái đoàn đến thăm viếng các 
em đoàn sinh của Bạch Đằng đang 
sinh hoạt tại một trường tiểu học trên 
đường Bishop và mời các trưởng 
cùng nhau dùng bữa trưa. Sau khi 
ăn trưa, các trưởng trong LĐ Bạch 
Đằng đã lần lượt chia sẻ với phái 
đoàn về những đóng góp của các 
anh chị em HĐVN trong cuộc chiến 
tại Việt Nam, những hoàn cảnh đau 
thương mà các trưởng và anh chị em 
HĐVN phải chịu sau ngày 30 tháng 
4 năm 1975 tại Việt Nam, tình hình 
sinh hoạt của các đơn vị HĐVN tại 
các trại tỵ nạn, tại Hoa Kỳ và tại 
nhiều quốc gia khác trên Thế Giới, 
và nhấn mạnh về nguyện vọng của 
chúng tôi để được duy trì và phát 
huy truyền thống của văn hóa Việt 
Nam qua sinh hoạt của phong trào 
HĐVN tại hải ngoại. Sau đó Tr. 
Nagy rời đoàn quán để đi dự buổi 
tiếp tân với các trưởng HĐHK của 
châu Orange. Qua ngày hội thảo thứ 
nhì thì khởi đầu bằng việc Tr. Bùi 
Nhật Tiến đã thay mặt LĐ Bạch 

Đằng tuyên đọc bản Thỉnh Nguyện 
Thư bằng tiếng Việt ký tên bởi Liên 
Đoàn Trưởng là tôi, và sau đó trao 
tận tay cho Tr. Laszlo Nagy cùng 
các trưởng Hoa Kỳ một bản dịch 
bằng tiếng Anh và một bản chính 
bằng tiếng Việt. Thỉnh Nguyện Thư 
này gồm có 2 yêu cầu là: Một là tiếp 
tục chấp nhận cho hội HĐVN vẩn 
là thành viên trong hội HĐTG để 
có tiếng nói cho các đoàn sinh của 
HĐVN và tuổi trẻ Việt Nam, hai là 
yêu cầu hội HĐTG dùng uy tín và 
ảnh hưởng của mình để can thiệp 
với nhà cầm quyền Việt Nam trả 
tự do cho các trưởng và hướng đạo 
sinh của HĐVN hiện đang bị cầm 
tù tại Việt Nam. Kế tiếp là Tr. Phạm 
Kim Vinh trình bày về vai trò quan 
trọng khi tên của hội HĐVN vẫn 
trong tổ chức HĐTG, dù rằng sinh 
hoạt Hướng Đạo bị cộng sản cấm tại 
Việt Nam, tương tự như hội Văn Bút 
Việt Nam đã tranh đấu thành công 
để có thể được tái công nhận vẫn là 
thành viên của hội Văn Bút Quốc 
Tế sau khi bị xóa tên vào năm 1975. 
Trong phần trả lời Tr. Laszlo Nagy 
đã bày tỏ sự cảm thông sâu xa của 
ông trước nguyện vọng chính đáng 
của LĐ Bạch Đằng vì ông cũng là 
người Hung Gia Lợi lưu vong qua 
Thụy Sĩ. Tuy nhiên, vấn đề mà các 
trưởng trong LĐ Bạch Đằng đã nêu 
ra thì cũng đã được nêu lên bởi rất 
nhiều các HĐS lưu vong khác từ 
trước như Cuba, A Phú Hãn và vài 
quốc gia khác ở Đông Âu và Châu 
Mỹ La Tinh. Trưởng Nagy nhấn 
mạnh thêm rằng tổ chức HĐTG 
không xóa tên hội HĐVN, nhưng 
chỉ tạm gián đoạn tư cách hội viên 
của hội HĐVN bởi vì chế độ hiện 
nay của nước Việt Nam là cộng sản. 
Điều này có nghĩa là ngay bây giờ 
mọi HĐS vẫn còn là những HĐS-
VN, vẫn giữ văn hóa Việt Nam, 
giáo dục trẻ em theo văn hóa Việt 
Nam, có quyền đeo bảng hiệu để 
mọi người biết là Hướng Đạo Việt 
Nam, nhưng mỗi quốc gia đều có 
một hội hướng đạo riêng của mình 

và tất cả HĐS hiện đang sinh hoạt 
trong những quốc gia này thì nên ghi 
danh với hội HĐ địa phương chỉ trừ 
trường hợp các đơn vị HĐ trong các 
Đại Sứ Quán mà thôi. Tiếp theo đó, 
Tr. James Sands cho biết rằng trong 
tinh thần huynh đệ, ông mong mỏi 
các trưởng và HĐS Việt Nam và hội 
Hướng Đạo Hoa Kỳ (HĐHK) nên 
hợp tác chặt chẽ để phát triển sinh 
hoạt HĐVN tại Hoa Kỳ và phát huy 
nền đa văn hóa tại Hoa Kỳ với văn 
hóa và truyền thống của Việt Nam. 
Sau đó, Tr. James Sands trình bày về 
quy chế HĐHK dành cho các hướng 
đạo sinh đến từ quốc gia khác và 
trao bản “Chính Sách Dành Cho 
Các Hướng Đạo Ngoại Kiều” của 
hội HĐHK dành cho các hướng đạo 
ngoại kiều hiện đang sinh sống tại 
Hoa Kỳ, gồm có 7 điều là: 1) Khu-
yến khích các HĐS ngoại quốc gia 
nhập vào HĐ-HK và tham gia vào 
các sinh hoạt của HĐHK, 2) Hội 
Đồng Trung Ương của riêng HĐVN 
có thể bảo trợ và thu niêm liễm riêng 
cho tổ chức riêng này, ngoài những 
lệ phí đóng cho HĐHK, 3) Chấp 
thuận nối tiếp thông tin và truyền 
thông giữa các đơn vị và hiệp hội 
riêng với nhau, và với những nhóm 
cùng tổ quốc trên các quốc gia khác, 
4) Tham gia vào chương trình đẳng 
thứ của HĐHK và có thể đưa thêm 
những đẳng thứ về lịch sử, cờ, ngôn 
ngữ, văn hóa và truyền thống của quê 
hương, 5) Những huynh trưởng nên 
tham gia vào các khóa huấn luyện 
trưởng và Hội Đồng Trung Ương có 
thể huấn luyện thêm về lịch sử, văn 
hóa và truyền thống của chính họ, 6) 
Khuyến khích giới thiệu về lịch sử, 
văn hóa chủng tộc và truyền thống 
đến các sinh hoạt của Đạo và Châu 
địa phương, và 7) Sẽ mặc đồng 
phục với các huy hiệu của HĐHK 
và thêm một huy hiệu hay chỉ hiệu 
cho biết nguồn gốc của họ phía trên 
túi áo tay phải của đồng phục và có 
thể gắn vào hoặc may vào trên túi áo 
bên trái, một huy hiệu nhỏ của hội 
HĐ trước đó đã tham gia, nếu còn 
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tồn tại, bên cạnh các chức vụ hay 
chuyên hiệu của HĐHK.

CÁC DIỄN TIẾN QUANH VIỆC 
QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI 
NGHỊ TRƯỞNG 

Vào đầu năm 1982, tôi cùng với 
các trưởng Du Miên, Đinh Xuân 
Phức và Bùi Nhật Tiến được Tr. 
Đoàn Văn Thiệp mời đến tư gia để 
gặp gỡ các trưởng trong hội HĐVN 
trước năm 1975. Khi đến nhà của Tr. 
Thiệp thì chúng tôi vô cùng hân hạnh 
có cơ hội đầu tiên diện kiến trực tiếp 
với các trưởng rường cột của phong 
trào mà tôi từng ngưỡng mộ khi 
còn sinh hoạt ở Việt Nam như Tr. 
Trần Văn Khắc vị có công sáng lập 
phong trào HĐVN, Tr. Nguyễn Văn 
Thơ nguyên Hội Trưởng hội HĐVN 
cùng phu nhân là Tr. Phan Nguyệt 
Minh nguyên là Hội Trưởng của hội 
Nữ HĐVN, Tr. Mai Liệu nguyên 
Trại Trưởng Trại Trường của hội 
HĐVN cùng phu nhân là Tr. Trần 
Bạch Bích, Tr. Nguyễn Đình Thư 
– nguyên Thủ Quỹ hội HĐVN, Tr. 
Trương Trọng Trác nguyên Ủy Viên 
Ngành Thiếu hội HĐVN, Tr. Phan 
Như Ngân, Tr. Đinh Xuân Phức, Tr. 
Đinh Xuân Bình, Tr. Nguyễn Trung 
Thoại và Tr. Trần Văn Đường. Khi 
tôi còn nhỏ đang sinh hoạt với thiếu 
đoàn hay kha đoàn tại Việt Nam thì 
mỗi lần gặp anh Liên Đoàn Trưởng 
hay anh Đạo Trưởng thì đã sợ thấy 
mồ rồi, huống hồ gì các trưởng cao 
cấp khác như Tr. Nguyễn Văn Thơ 
và Trần Văn Khắc thì chỉ nhìn thấy 
xa xa trên khán đài trong các trại họp 
bạn Suối Tiên và Tam Bình mà thôi, 
Tr. Mai Liệu thì là một Trại Trưởng 
Trại Trường rất lừng danh, còn Tr. 
Trương Trọng Trác là một trưởng 
trẻ được rất nhiều thiếu sinh ngưỡng 
mộ vì là tác giả của cuốn sách 
Hướng Đạo Hạng Nhì mà hầu hết 
những thiếu sinh phải học qua, còn 
Tr. Đinh Xuân Bình (con trai của Tr. 
Đinh Xuân Phức) là người đã thực 
hiện cuốn nút dây hướng đạo mà 
phần lớn các đoàn thể trẻ đều dùng 

làm cẩm nang sinh hoạt trại. Trong 
lần gặp gỡ này các trưởng rường cột 
của phong trào đã ân cần hỏi thăm 
chúng tôi về chuyến viếng thăm 2 
ngày của LĐ Bạch Đằng với Trưởng 
Laszlo Nagy và phái đoàn của hội 
HĐHK. Chúng tôi tường trình đầy 
đủ các chi tiết của 2 ngày hội thảo và 
trình với các trưởng hiện diện tất cả 
những hình ảnh và nhất là bản Chính 
Sách Dành Cho Các Hướng Đạo 
Ngoại Kiều của hội HĐHK mà Tr. 
James Sands đã trao cho chúng tôi. 
Các trưởng hiện diện đều khen ngợi 
việc làm của chúng tôi, nhưng cũng 
không quên trách khéo rằng tại sao 
chúng tôi không cho các trưởng có 
hân hạnh được diện kiến với trưởng 
Tổng Thư Ký của hội HĐ Thế Giới 
như chúng tôi. Trong cuộc gặp gỡ 
này, bản Chính Sách của hội HĐHK 
được các trưởng hiện diện đưa ra 
thảo luận cùng với những sinh hoạt 
của hội HĐVN khắp nơi trên Thế 
Giới và những sự kiện liên quan 
đến hoạt động của các tổ chức như 
là Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại, 
Hướng Đạo Hải Ngoại, HĐVN Lưu 
Vong, Vietnamese Scouting và v.v... 

Tôi xin mở ngoặc tại đây để 
trình bày quan điểm của cá nhân 
tôi về Tr. Nguyễn Quang Minh và 
tổ chức Hướng Đạo Việt Nam Hải 
Ngoại do Tr. Minh đã sáng lập. Tr. 
Nguyễn Quang Minh từng là Ủy 
Viên Ngành Kha và Tổng Thư Ký 
của hội HĐVN trước năm 1975, 
anh đã đóng góp được rất nhiều cho 
phong trào hướng đạo tại Việt Nam 
và hải ngoại, và đã thực hiện được 
nhiều sinh hoạt hướng đạo mà ít ai 
có thể làm được. Anh Minh là một 
trưởng hướng đạo đa tài, anh rất 
giỏi về lãnh đạo, có tài ngoại giao 
và có khiếu về tổ chức. Anh là một 
giáo sư Anh Văn nên rất thông thạo 
Anh Ngữ và biết dùng các phương 
tiện truyền thông để phổ biến những 
hoạt động của anh và sinh hoạt của 
những tổ chức do anh điều hành. 
Vào cuối năm 1975, khi mọi người 

tỵ nạn Việt Nam còn đang bơ vơ lạc 
lõng nơi xứ lạ quê người, còn đang 
ngỡ ngàng và đang học hỏi một nền 
văn hóa mới, thì anh Minh đã có 
thể xin được ngân quỹ chính phủ để 
mở một trung tâm dịch vụ lấy tên là 
“Nhà Việt Nam” vào năm 1976, để 
giúp việc định cư cho những người 
tỵ nạn Việt Nam tại thành phố Port-
land, tiểu bang Oregon. Cơ quan này 
cũng đã giúp tạo được nhiều việc làm 
cho các trưởng và cựu HĐSVN qua 
chương trình CETA. Anh là người 
đầu tiên và có công lớn qua việc 
tạo được mối dây liên lạc với hầu 
hết những trưởng và HĐS đang lưu 
lạc khắp nơi trên thế giới, là người 
đầu tiên tổ chức trại họp bạn HĐVN 
tại hải ngoại và tổ chức các khóa 
huấn luyện trưởng cho phong trào 
HĐVN tại Hoa Kỳ vào thời điểm 
đó. Anh cũng là người Việt Nam 
đầu tiên biết cách thành lập một tổ 
chức bất vụ lợi tại Hoa Kỳ lấy tên là 
tổ chức “Hướng Đạo Việt Nam Hải 
Ngoại” với ước vọng tập trung các 
đơn vị HĐVN dưới trướng của tổ 
chức này. Nói chung là Tr. Nguyễn 
Quang Minh là người đã làm được 
nhiều việc nổi đình nổi đám nhất 
trong tập thể HĐVN và đã tạo ra 
được nhiều công trạng cho phong 
trào HĐVN tại hải ngoại trong thời 
gian đầu, nhưng anh cũng đã tạo ra 
không ít vấn đề xung khắc về đường 
lối chủ trương cũng như phát triển 
của phong trào HĐVN tại hải ngoại. 
Do đó, khi tổ chức Nhà Việt Nam 
bị trở ngại về pháp lý, cũng như sự 
việc xảy ra sau hội nghị Costa Mesa 
thì anh được xem như không còn 
sinh hoạt ngay ở trong thành phần 
tổ chức của HĐTƯ-HĐVN. Từ đó 
đa số anh chị em HD ở hải ngoại lần 
lần ít giao tiếp với anh. 

Vào mùa hè năm 1982, một 
lần nữa tôi cùng với Tr. Du Miên 
và Tr. Lê Đặng được mời đến họp 
các trưởng kỳ cựu của phong trào 
hội HĐVN tại tư gia của Tr. Đoàn 
Văn Thiệp, lần này thì chúng tôi gặp 
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Tr. Trần Văn Khắc, Tr. Nguyễn Văn 
Thơ, Tr. Phan Nguyệt Minh, Tr. Mai 
Liệu, Tr. Trần Bạch Bích, Tr. Trương 
Trọng Trác, Tr. Đinh Xuân Phức, Tr. 
Nguyễn Trung Thoại và Tr. Trần Văn 
Đường, Tr. Nguyễn Thanh, Tr. Ng-
hiêm Văn Thạch, Tr. Mai Xuân Tý, 
Tr. Trần Cao Lĩnh, Tr. Nguyễn Văn 
Mỹ và Tr. Tôn Thất Hy. Trong buổi 
gặp gỡ này Tr. Nghiêm Văn Thạch, 
nguyên là Tráng Trưởng Bạch Đằng 
của tôi trước ở Việt Nam mới từ 
Pháp qua gặp anh em, đã đưa ra ý 
kiến là nên thành lập một Hội Đồng 
Minh Nghĩa có tính cách trọng tài 
để hỗ trợ cho các tổ chức HĐVN tại 
các quốc gia đang cư trú. Tr. Khắc 
đề nghị Tr. Đoàn Văn Thiệp nguyên 
là Ủy Viên Giao Tế Quốc Tế của hội 
HĐVN làm Ủy Viên Liên Lạc và 
Giao Tế Bắc Mỹ cho tập thể HĐVN, 
nhưng Tr. Thiệp từ chối vì cho rằng 
các đơn vị HĐVN đang sinh hoạt 
tại Hoa Kỳ chưa hề chính thức chấp 
nhận tổ chức HĐVN làm đại diện 
cho đơn vị của mình, dù rằng mặc 
nhiên công nhận bằng cách liên 
lạc trực tiếp để được hướng dẫn và 
xin cung cấp các tài liệu HĐ. Hơn 
nữa , trong thời gian đó có 4 đơn 
vị thuộc tổ chức HĐVN Hải Ngoại 
chưa hề tỏ ý muốn liên lạc với tập 
thể HĐVN trên phương diện toàn 
quốc, bên cạnh đó, thì tổ chức này 
lại tự xưng là đại diện của các tập 
thể HĐVN tại hải ngoại khi liên lạc 
với các cấp Châu, vùng và quốc gia 
của hội HĐHK và luôn cả với văn 
phòng Hướng Đạo Thế Giới, điều 
này đã gây bối rối không ít cho hội 
HĐHK và văn phòng HĐTG qua 
văn thư của hai tổ chức này gởi đến 
cho Tr. Nguyễn Văn Thơ để muốn 
biết tổ chức nào sẽ là đại diện chính 
thức của tập thể HĐVN.

Nhân dịp này thì Tr. Khắc đề 
nghị là nên tiến tới thành lập một 
Hội Đồng Trung Ương cho toàn thể 
các hướng đạo sinh Việt Nam trên 
toàn thế giới, theo như chính sách 
của HĐHK đưa ra và được đề nghị 

bởi Tr. Laszlo Nagy của hội HĐTG. 
Mọi người đều đồng ý là phải tổ 
chức một Đại Hội Trưởng HĐVN để 
thành lập một Hội Đồng Trung Ương 
HĐVN. Thời gian và địa điểm được 
chọn vào vào dịp lễ Độc Lập của 
Hoa Kỳ vào năm 1983 và sẽ tổ chức 
tại quận Cam. Tr. Đoàn Văn Thiệp 
được các trưởng hiện diện trong buổi 
họp đề cử làm Trưởng Ban Tổ Chức 
và Tr. Nghiêm Văn Thạch được đề 
cử việc soạn thảo dự thảo Nội Lệ và 
Hiến Chương của HĐVN, sau khi 
bản dự thảo đã được thực hiện rồi 
thì gởi luân lưu đến các Trưởng từng 
là thành viên trong Ban Thường Vụ 
của hội HĐVN trước đây để góp ý. 
Khi đó thì Tr. Thiệp quay qua tôi hỏi 
tôi có thể giúp tìm địa điểm tổ chức 
được không, tôi cho biết là tôi có sự 
liên lạc rất thân tình với các trưởng 
Nữ trong Châu Orange của hội Nữ 
Hướng Đạo Hoa Kỳ, thêm vào đó 
các trưởng Nữ HĐHK luôn nhiệt 
tình ủng hộ mạnh mẽ cho các đơn 
vị HĐVN tại địa phương mà không 
hề có một điều kiện nào cả, nên tôi 
đề nghị là nên mượn phòng họp lớn 
trong trụ sở Châu của hội Nữ HĐHK 
tại quận Cam để làm địa điểm cho 
hội nghị. Ngay sau đó, Tr. Thiệp 
đề nghị tôi làm phụ tá cho anh và 
được mọi người chấp thuận. Nhiệm 
vụ đầu tiên của tôi là liên lạc mượn 
địa điểm và giúp cho Tr. Thiệp trong 
việc tổ chức Hội Nghị Trưởng. Vài 
ngày sau, tôi gặp lại Tr. Trần Văn 
Khắc, Tr. Nguyễn Văn Thơ, Tr. 
Nguyễn Thanh, Tr. Nguyễn Trung 
Thoại và Tr. Đinh Xuân Phức tại nhà 
của Tr. Thiệp. Tôi cho Tr. Thiệp và 
các trưởng khác biết là Châu Trưởng 
và các trưởng trong Châu Orange 
của hội Nữ HĐHK đã chấp thuận 
cho mượn trụ sở của Châu Nữ làm 
địa điểm họp Hội Nghị Trưởng theo 
ý muốn của mọi người, mà không 
phải tốn bất cứ chi phí nào hết. Tr. 
Thiệp quay qua nói với tôi là anh rất 
bận với công việc kiến trúc của anh 
nên mọi việc tổ chức của hội nghị 
trưởng là phải nhờ tôi giúp lo dùm. 

Dù sao thì Tr. Thiệp cũng là chủ tịch 
Hội Đồng Huynh Trưởng của liên 
đoàn tôi, dù chưa biết rõ là mình 
cần phải làm gì, tôi vẫn phải vâng 
lời yêu cầu của Tr. Thiệp trước. Mọi 
người hôm đó quyết định là việc 
trang trải các chi phí của hội nghị 
thì sẽ kêu gọi những trưởng về dự 
hội nghị đóng góp tượng trưng, nếu 
thiếu tiền thì các trưởng hiện diện 
ngày hôm đó tại nhà của Tr. Thiệp 
sẽ lo liệu và kêu gọi các trưởng khác 
giúp đỡ thêm.

Thời gian kế tiếp là chuẩn bị 
cho việc tổ chức hội nghị trưởng tôi 
thường xuyên bàn thảo việc tổ chức 
hội nghị và xin ý kiến với Tr. Đoàn 
Văn Thiệp, Tr. Đinh Xuân Phức, Tr. 
Du Miên và thư từ qua lại với Tr. 
Trần Văn Khắc. Tr. Thiệp nhận trách 
nhiệm soạn thảo thư mời và thu thập 
địa chỉ của các trưởng HĐVN trên 
toàn thế giới để mời mọi người về 
tham dự hội nghị. Tr. Du Miên và Tr. 
Đỗ Ngọc Yến nhận giúp phổ biến 
trên các phương tiện truyền thông và 
báo chí. Tôi lấy một họa đồ hình quả 
địa cầu rồi cắt và dán hoa bách hợp 
vào chính giữa, nhờ Tr. Du Miên lúc 
đó là chủ nhiệm của báo Trường Sơn, 
giúp lấy từng chữ một đã in có keo 
sẵn phía sau để dùng làm báo, dán 
thành hàng chữ chạy vòng quanh 
phía trên của hình quả địa cầu thành 
“HỘI NGHỊ TRƯỞNG HƯỚNG 
ĐẠO VIỆT NAM” phía dưới thì đề 
ngày và nơi hội nghị. Bước kế tiếp là 
làm cách nào thực hiện 100 cái huy 
hiệu hội nghị này để đưa cho các 
trưởng đeo khi về tham dự hội nghị, 
với số lượng quá ít như vậy thì các 
nơi dệt huy hiệu sẽ không chịu nhận 
làm và nếu có nhận làm thì giá sẽ rất 
cao, trong lúc đó thì quỹ tổ chức thì 
chưa có một đồng xu nào. Rất may 
tôi gặp Tr. Nguyễn Thanh Lương 
cùng với các trưởng khác trong liên 
đoàn Ra Khơi, Tr. Lương cho biết là 
hồi còn ở trong trại tỵ nạn, trưởng 
được học cách in trên vải và đã từng 
in khăn quàng cho LĐ Ra Khơi khi 
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còn sinh hoạt trong trại tỵ nạn, Tr. 
Lương cho biết là chỉ cần đến một 
nhà in để chụp hình cái huy hiệu qua 
một tấm phim, căng tấm phim này 
trong một khung gỗ rồi để cái khung 
này trên vải trắng rồi chà màu lên thì 
sẽ in ra được huy hiệu hội nghị liền. 
Suốt ba ngày sau đó Tr. Lương và Tr. 
Phạm Xuân Nghĩa cùng các anh em 
tráng sinh trong LĐ Ra Khơi hì hục 
in huy hiệu của hội nghị trưởng (Tr. 
Lương đã đột ngột lìa trần hai năm 
sau đó). Việc ẩm thực thì tôi nhờ Tr. 
Du Miên và phu nhân là chị Ngọc-
Hà cùng với Nga vợ của tôi, lúc đó 
vừa mới sinh đứa con trai của chúng 
tôi chưa đầy ba tuần, lo dùm các bữa 
ăn và nước uống cho 2 ngày của hội 
nghị, còn bữa ăn trưa Thứ Bảy thì 
đã có Tr. Đỗ Ngọc Yến lo dùm rồi 
thì cũng đỡ khổ một phần. Kế tiếp 
là cần phải thực hiện việc trang trí 
cho hội nghị, làm banner thì tôi đặt 
làm ở một tiệm làm banner duy nhất 
có tiếng Việt Nam tên là Golden 
Trophy do anh Tony Hoài làm chủ, 
để có các banner với tiếng Việt treo 
trong phòng hội nghị và phía ngoài 
đường. Tr. Đinh Xuân Bình và Tr. 
Đinh Xuân Phức nhận giúp làm các 
cờ màu của 4 ngành HĐ để trang 
hoàng và Tr. Nguyễn Khả Nhơn 
nhận vẽ một huy hiệu của hội nghị 
thật lớn để treo chính giữa phòng 
họp. Việc chụp hình thì tôi nhờ Tr. 
Cung Tấn Quỳnh và quay video thì 
tôi nhờ Tr. Lê Hiếu Thuận. Còn các 
công tác hành chánh như tiếp tân, 
ghi danh, đánh máy, in ấn, phục vụ 
và v.v… thì tôi nhờ các tránh sinh và 
các trưởng của LĐ Bạch Đằng giúp.

Một tuần trước ngày khai mạc 
hội nghị, tôi và Tr. Lê Đặng ra phi 
trường đón Tr. Trần Văn Khắc bay 
từ Canada qua rồi đưa về ở nhà của 
Tr. Phạm Kim-Dung và anh Long 
ở thành phố Diamond Bar. Những 
ngày sau đó các trưởng và tráng sinh 
trong LĐ Bạch Đằng cũng chia nhau 
đón các trưởng khác đến từ nhiều nơi 
trên thế giới. Vài ngày trước hội nghị 

tôi đến nhà của Tr. Phạm Kim-Dung 
để đón Tr. Khắc về nhà tôi ở cho gần 
nơi các trưởng khác đang ở, rồi đưa 
Tr. Khắc đến nhà của Tr. Thiệp để 
gặp các trưởng kỳ cựu khác để họp 
đúc kết và báo cáo về những công 
tác chuẩn bị cho hội nghị. Trong dịp 
này Tr. Nguyễn Văn Thơ đưa cho 
mọi người xem 2 lá thư mà Tr. Thơ 
đã nhận được, một là từ Tr. Laszlo 
Nagy và hai là từ Tr. James Sands. 
Trong thư của Tr. Nagy thì cho biết 
là “…trong những thời gian qua 
nhiều nhóm HĐVN viết thư liên lạc 
với văn phòng HĐTG, đều cho rằng 
họ là đại diện của HĐVN, vì nhiều 
lý do khác nhau, chúng tôi không 
thể và sẽ không công nhận bất cứ tổ 
chức hướng đạo lưu vong nào là đại 
diện của hội HĐVN. Để tạo sự ích 
lợi chung cho các em thiếu nhi Việt 
Nam, chúng tôi đề nghị là anh là cựu 
Hội Trưởng của hội HĐVN và trưởng 
sáng lập phong trào HĐVN là Trần 
Văn Khắc nên hiệp nhất nhận lãnh 
trách nhiệm thành lập một Hội Đồng 
Trung Ương lưu vong, để thống nhất 
sinh hoạt hướng đạo cùng nguồn 
gốc quốc gia với các anh. Nếu các 
anh thành lập được tổ chức nêu trên, 
thì chúng tôi sẽ có một nơi liên lạc 
duy nhất để giải quyết các khó khăn 
tế nhị bởi các đơn vị HĐVN đang 
bành trướng trên toàn thế giới…”. 
Còn trong thư của Tr. James Sands 
thì viết là “ …vấn đề HĐVN là thật 
phức tạp và đầy tế nhị, nhưng tôi tin 
rằng chúng ta đang đi đúng đường. 
Như chúng ta đã bàn thảo, hiện nay 
đang có nhiều nhóm HĐVN nghĩ 
rằng họ là đại diện của tất cả hướng 
đạo sinh nói tiếng Việt Nam, điều 
này không chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ mà 
còn ở nhiều quốc gia khác trên thế 
giới. Nếu có một hội đồng trung 
ương là đại diện chính thức cho tất 
cả các nhóm HĐVN khắp nơi thì có 
thể giải quyết được những dị biệt 
có thể đang có tại những quốc gia 
mà đang có người Việt Nam định 
cư…”. Lúc đó, các trưởng hiện diện 
cũng đã đưa ra thảo luận về những 

hoạt động liên quan đến tổ chức 
Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại 
được thành lập vào năm 1976 tại 
Oregon và những hoạt động của Tr. 
Nguyễn Quang Minh tại hải ngoại 
từ năm 1975. Ngày kế tiếp tôi đưa 
Tr. Khắc đến thăm Tr. Du Miên tại 
toàn soạn báo Trường Sơn để mượn 
cái máy đánh chữ của toà soạn dùng 
để đánh máy bài diễn văn của Tr. 
Khắc cho ngày khai mạc hội nghị và 
dùng để đánh các tài liệu khác cho 
hội nghị. Chiều hôm sau tôi đưa Tr. 
Khắc đến thăm Tr. Đỗ Ngọc Yến tại 
tòa soạn báo Người Việt, khi nghe 
tôi than bài “con cá sống vì nước” 
lo ngại về chi phí tổ chức hội nghị, 
Tr. Yến bèn nói với tôi là anh và chị 
Loan sẽ bao cho hội nghị một bữa ăn 
trưa Thứ Bảy do nhà hàng nấu, thế 
là tôi thở phào là đỡ phải lo cho một 
bữa ăn. Ngày hôm sau thì Tr. Khắc 
cho tôi biết là có một trưởng từ Ore-
gon về dự đại hội muốn mời ăn trưa 
tại nhà hàng Thành Mỹ và nhờ tôi 
đưa đi và nhân tiện muốn giới thiệu 
với tôi luôn. Khi đến nhà hàng thì 
tôi gặp một người để râu quai nón 
tay bắt mặt mừng với Tr. Khắc và 
khi được giới thiệu thì mới biết đó 
là Tr. Vũ Trọng Tài từ Oregon về dự 
hội nghị. Trong bữa ăn, Tr. Tài đề 
nghị là sẽ bao thầu chót cho tất cả 
các thiếu hụt tài chánh của hội nghị 
trưởng, một lần nữa tôi lại thở phào 
thật nhẹ nhõm và an tâm xúc tiến 
việc tổ chức hội nghị trưởng.

HỘI NGHỊ TRƯỞNG HƯỚNG 
ĐẠO VIỆT NAM TẠI COSTA 
MESA 

Chiều Thứ Sáu, ngày 1 tháng 
7 năm 1983, tôi đến đón Tr. Đinh 
Xuân Phức để đưa các tấm phông 
bốn màu hướng đạo với huy hiệu 
của các ngành dán bằng giấy trên 
vải màu bốn ngành để đến trụ sở 
của hội Nữ HĐHK gặp Tr. Nguyễn 
Khả Nhơn, Tr. Du Miên và một số 
anh em Bạch Đằng đã hẹn gặp nhau 
cùng lo trang hoàng và chuẩn bị cho 
ngày hội nghị.
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Vào lúc 9 giờ sáng, Thứ Bảy, 
ngày 2 tháng 7 năm 1983, tại trụ sở 
của hội Nữ HĐHK ở thành phố Cos-
ta Mesa, thuộc quận Cam tiểu bang 
California, một buổi lễ khai mạc hội 
nghị trưởng HĐVN được thực hiện 
rất trang nghiêm và đầy xúc động 
với sự tham dự của 61 trưởng đại 
diện của Nam và Nữ HĐVN cùng 
với 4 trưởng Nữ người Mỹ của Châu 
Orange của hội Nữ HĐHK. Sau 
phần nghi lễ chào cờ, Tr. Đoàn Văn 
Thiệp đọc diễn văn chào mừng mọi 
người đến tham dự hội nghị, tuyên 
bố lý do tổ chức hội nghị là sau năm 
1975 nhiều cựu HĐS-VN đã tự động 
kết hợp tại xứ mới định cư hay tiếp 
tục hoạt động hướng đạo, tuy nhiên 
trong suốt 8 năm qua, sinh hoạt 
HĐVN tại hải ngoại vẫn thiếu một 
hệ thống liên lạc và phối hợp thích 
ứng với quy lệ của tổ chức HĐTG 
và điều kiện sinh hoạt tại quốc gia 
địa phương, do đó, việc thành lập 
một cơ cấu chung là rất cần thiết để 
phối hợp sinh hoạt, kế tiếp Tr. Thiệp 
nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức hội 
nghị trưởng, giới thiệu khoảng 20 
người trong Đại Hội Đồng của hội 
nghị là những người duy nhất có 
quyền phát biểu và biểu quyết, gồm 
có các trưởng cựu thành viên trong 
Hội Đồng Trung Ương, Ban Thường 
Vụ và Bộ Tổng Ủy Viên của hai 
hội Nam và Nữ HĐVN, còn những 
người khác thì chỉ có quyền tham dự 
với tư cách là quan sát viên mà thôi, 
không có quyền phát biểu hay biểu 
quyết gì cả, dù rằng những trưởng 
này hiện đang là Liên Đoàn Trưởng 
biệt lập hay là đại diện cho những 
đơn vị hướng đạo đang sinh hoạt 
ở Hoa Kỳ, Pháp, Âu Châu, Cana-
da, Úc và v.v... Sau đó Tr. Nguyễn 
Trung Thoại tuyên đọc chương trình 
nghị sự và được Đại Hội Đồng thông 
qua. Kế tiếp là phần trình bày của Tr. 
Nguyễn Văn Thơ về tiến trình của 
các đơn vị HĐVN đã được thành 
lập tại hải ngoại và tuyên bố việc 
Tr. Thơ cùng với Tr. Trần Văn Khắc 
được tín nhiệm qua văn thư bởi văn 

phòng HĐTG và hội HĐHK để triệu 
tập một đại hội trưởng HĐVN để 
thành lập Hội Đồng Trung Ương 
HĐVN hầu để yểm trợ và hướng 
dẫn các đơn vị HĐVN hiện đang 
sinh hoạt rải rác khắp nơi trên thế 
giới. Tiếp lời Tr. Thơ, Tr. Nghiêm 
Văn Thạch, là Hội Trưởng của hội 
HĐVN tại Pháp nằm trong liên hội 
hướng đạo Pháp, bày tỏ sự mong đợi 
và niềm hy vọng của các anh chị em 
HĐVN tại Pháp và của mình về đại 
hội trưởng HĐVN lần này. Buổi trưa 
mọi người nghỉ để dự buổi tiếp tân 
khoản đãi bởi anh chị Đỗ Ngọc Yến 
tại ngân hàng Delta.

Hội nghị được tiếp tục sau bữa 
ăn trưa với phần giới thiệu phái đoàn 
của hội Nữ HĐHK đến thăm hội nghị 
và bất ngờ trao bằng tưởng lệ cho tôi 
và Tr. Nguyễn Văn Mỹ đã góp công 
trong việc phát triển sinh hoạt của 
nữ hướng đạo tại địa phương. Kế 
tiếp thì Tr. Khắc đọc diễn văn với 
toàn thể đại hội, trong bài diễn văn 
của Tr. Khắc phần đầu tiên là ngỏ lời 
cám ơn các trưởng trong ban tổ chức 
hội nghị, kế tiếp là cho biết những lý 
do từ đâu và do những ai đã có quyết 
định tổ chức đại hội trưởng này và 
đưa đến quyết định để thành lập một 
Hội Đồng Trung Ương của phong 
trào HĐVN tại hải ngoại, khen ngợi 
những cố gắng trong việc thành lập 
các đơn vị HĐVN tại nhiều quốc gia 
mới định cư cũng như trong các trại 
tỵ nạn ở Đông Nam Á và nhất là sự 
đóng góp rất giá trị của các trưởng và 
anh chị em HĐVN trong các trại tỵ 
nạn qua việc giúp đỡ đồng bào cùng 
cảnh ngộ trong các công việc trong 
trại tỵ nạn như kiến thiết, vệ sinh, 
trật tự, phát thơ, mở lớp dạy học cho 
các trẻ em ở trại và v.v… Tr. Khắc 
cũng ngỏ lời khen ngợi công lao 
của Tr. Nguyễn Quang Minh và tổ 
chức HĐVN Hải Ngoại đã tạo được 
mối dây liên lạc và thực hiện hàng 
tháng bản thông tin HĐVN gởi đến 
các anh chị em HĐVN khắp nơi trên 
thế giới, Tr. Khắc cũng không quên 

nhấn mạnh rằng chúng ta phải thành 
lập một cơ cấu HĐVN mới để thay 
thế cho tổ chức HĐVN Hải Ngoại 
bởi vì Tr. Nguyễn Quang Minh đã 
viết thư tuyên bố xin giải nhiệm 
chức vụ việc điều hành của mình và 
giải tán tổ chức HĐVN Hải Ngoại 
này vào ngày 19 tháng 11 năm 1981 
rồi, nhưng sau đó Tr. Minh vẫn tiếp 
tục dùng danh xưng HĐVN Hải 
Ngoại và đã tạo ra nhiều trở ngại và 
tai tiếng cho tập thể HĐVN tại hải 
ngoại, thêm vào đó tổ chức HĐVN 
Hải Ngoại không nên dính vào việc 
quyên tiền giúp cho đồng bào tỵ nạn 
đang sống trong các trại tạm trú, nên 
để việc này cho các cơ quan thiện 
nguyện làm để tránh bị tai tiếng 
như trường hợp “Nhà Việt Nam” tại 
Oregon. Cuối cùng thì Tr. Khắc ao 
ước rằng những đề tài được đem ra 
thảo luận sẽ đạt được kết quả nhanh 
chóng trong tinh thần hợp tác huynh 
đệ giữa anh chị em hướng đạo và 
làm việc vì phong trào không vì 
danh lợi riêng.

Vào lúc 2 giờ 30 cùng ngày, Đại 
Hội Đồng được chính thức bắt đầu. 
Tr. Phan Như Ngân được bầu làm 
chủ tọa của hội nghị, hai trưởng Đỗ 
Phát Hai từ Houston-Texas và Phạm 
Văn Phương từ Georgia được chọn 
làm phụ tá Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký 
thì do Tr. Tôn Thất Hy phụ trách và 
Thuyết Trình Viên là Tr. Nghiêm Văn 
Thạch và Tr. Trương Trọng Trác. Kế 
đến là phần thuyết trình của Tr. Ng-
hiêm Văn Thạch về hai bản dự thảo 
Hiến Chương và Nội Lệ của HĐVN, 
những lý do tại sao không thể giữ 
hình thức, tổ chức và kết hợp như khi 
còn ở Việt Nam, đưa ra một số vấn 
đề liên quan đến điều kiện sinh hoạt 
và hình thức thống nhất cũng như về 
cơ chế hội đồng và chánh sách phân 
nhiệm, đề nghị nghiên cứu và xem 
xét việc đề cử một ban thường vụ 
để điều động công việc chung và khi 
cần thì có thể biến thành Hội Đồng 
Minh Nghĩa để khen thưởng và xét 
xử những trường hợp vi phạm luật 
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hướng đạo. Tr. Thạch kết thúc phần 
thuyết trình của mình bằng đề nghị 
ghi rõ trong nội lệ là tín nhiệm Tr. 
Trần Văn Khắc đảm nhiệm vai trò 
chủ tịch của HĐVN vĩnh viễn. Tiếp 
khi đó thì Tr. Thiệp phân phối các 
bản dự thảo Hiến Chương và Nội 
Lệ của HĐVN cho mọi người và 
Tr. Ngân yêu cầu mọi người dành 
thời gian để nghiên cứu về hai bản 
dự thảo của Hiến Chương và Nội 
Lệ này để mọi người có thể cùng 
thảo luận thêm. Từ khoảng thời gian 
này cho đến buổi cơm chiều thì mọi 
người cùng nhau đóng góp ý kiến về 
từng đề mục trong hai bản dự thảo 
của Hiến Chương và Nội Lệ, cũng 
như chia sẻ với nhau về những khó 
khăn mà các đơn vị HĐVN tại hải 
ngoại đang gặp phải, mục đích sinh 
hoạt hướng đạo tại hải ngoại là cho 
các em sẽ trở nên những công dân 
của các quốc gia đang cư ngụ hay là 
để tái lập hội HĐVN. Vào lúc đó, Tr. 
Nguyễn Thanh lên tiếng yêu cầu Đại 
Hội Đồng cho phép các trưởng trẻ 
hiện đang điều hành các đơn vị đang 
sinh hoạt tại hải ngoại được quyền 
phát biểu ý kiến và quyết định cho 
tương lai của mình. Tr. Ngân cho 
phép các trưởng không là thành viên 
trong Đại Hội Đồng được quyền 
nêu lên những đề nghị và chia sẻ ý 
kiến với các trưởng trong Đại Hội 
Đồng để ghi nhận, nhưng không thể 
có quyền biểu quyết trong hội nghị. 
Các đề nghị từ những trưởng với tư 
cách quan sát viên gồm có: Tr. Lý 
Nhật Hui đại diện cho LĐ Thái Bình 
Dương tại Hawaii bày tỏ rằng không 
nên phân biệt giữa trưởng già và 
trưởng trẻ, mà hãy để cho các trưởng 
đi trước chia sẻ với các trưởng đi 
sau về kinh nghiệm hướng đạo của 
mình và hãy để các trưởng trẻ có cơ 
hội học hỏi từ các trưởng già và tự 
chọn phương pháp tổ chức và hướng 
dẫn các em cho thích hợp với môi 
trường và xã hội mới. Tr. Vũ Trọng 
Tài từ LĐ Hoa Lư tại Oregon ủng 
hộ ý kiến của Tr. Hui và nói lên tâm 
trạng của một người HĐVN đang 

sống trên đất khách, mong mỏi có 
một hiến chương để làm mốc và để 
giúp hãnh diện là một Hướng Đạo 
Sinh Việt Nam. Tr. Lê Minh Hùng từ 
LĐ Chí Linh tại San Diego đề nghị 
là nên có một sự kiểm soát tài chánh 
rõ ràng và minh bạch. Tr. Du Miên 
từ LĐ Bạch Đằng tại quận Cam xin 
được yêu cầu nên ghi vào trong nội 
lệ các biện pháp chế tài khi có đoàn 
sinh phạm lỗi và v.v… Kế tiếp thì 
Tr. Trương Trọng Trác trình bày 
rằng mục đích của đại hội này là đáp 
đúng với kỳ vọng của tổ chức HĐTG 
và nguyện vọng của mọi người, Tr. 
Trác đưa ra danh từ cho một tập thể 
HĐVN mới do Tr. Nagy đề nghị là 
“THE CENTRAL COMMITTEE 
OF VIETNAMESE SCOUTING” 
dịch sang tiếng Việt là “HỘI ĐỒNG 
TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO 
VIỆT NAM”, sau đó Đại Hội Đồng 
đã biểu quyết chấp thuận danh xưng 
mới này. Ngày đầu của hội nghị 
được kết thúc vào lúc 5 giờ chiều để 
mọi người nghỉ ngơi và dùng cơm 
tối. Sau buổi ăn tối, các trưởng kỳ 
cựu của phong trào vào một phòng 
nhỏ riêng để họp, còn những trưởng 
khác thì tụ tập với nhau ngoài phòng 
họp lớn để bàn thảo thêm về các chi 
tiết trong hai bản Hiến Chương và 
Nội Lệ, sau đó rủ nhau đến thăm các 
đơn vị hướng đạo đang cắm trại tại 
trại Firestone của HĐHK cách địa 
điểm họp khoảng 30 phút lái xe.

Ngày 3 tháng 7 năm 1983, là 
ngày thứ hai của hội nghị, khởi đầu 
bằng phần thuyết trình của Tr. Ng-
hiêm Văn Thạch về phương thức 
xây dựng phong trào, nền tảng hoạt 
động, điều kiện sinh hoạt, hình thức 
thống nhất, cơ chế của Hội Đồng 
Trung Ương và chính sách phân 
nhiệm. Kế tiếp, Tr. Trác đọc từng 
khoản trong hai bản Hiến Chương và 
Nội Lệ để mọi người góp ý và thảo 
luận. Sau cuộc thảo luận thì toàn 
thể các thành viên trong Đại Hội 
Đồng đã đưa tay biểu quyết thông 
qua hai bản Hiến Chương và Nội Lệ 

của HĐVN tại hải ngoại. Vào buổi 
trưa thì có phái đoàn của các trưởng 
trong hội Nam HĐHK đến thăm hội 
nghị, sau đó mọi người cùng nhau 
ra phía ngoài bãi đậu xe của trụ sở 
Nữ HĐHK để gặp các em hướng 
đạo sinh thuộc LĐ Bạch Đằng đến 
chào các trưởng tham dự hội nghị, 
và mọi người cùng nhau dùng bữa 
trưa trong tình thân mật. 

Hội nghị được tiếp diễn vào 
lúc 2 giờ trưa cùng ngày với phần 
đề cử và bầu Ban Thường Vụ bằng 
phiếu kín với kết quả các thành viên 
trong Ban Thường Vụ đầu tiên gồm 
có: Chủ Tịch là Tr. Trần Văn Khắc, 
Phó Chủ Tịch là Tr. Nguyễn Văn 
Thơ,  Tổng Thư Ký là Tr. Nguyễn 
Trung Thoại, Phó Tổng Thư Ký là Tr. 
Trương Trọng Trác, Thủ Quỹ là Tr. 
Mai Xuân Tý. Mọi người vui mừng 
và hoan nghinh tân Ban Thường Vụ, 
kế tiếp, Tr. Phan Như Ngân mời tân 
Ban Thường Vụ làm chủ tọa cho 
buổi họp kế tiếp. Mở đầu buổi họp 
đầu tiên của Ban Thường Vụ thì Tr. 
Trần Văn Khắc cho mọi người biết 
rằng các trưởng kỳ cựu của phong 
trào đã họp với nhau vào tối hôm 
trước và đã cùng nhau ký tên vào 
một bản Tâm Huyết cam kết đồng 
lòng xiết chặt tay nhau trong tình 
thương yêu hướng đạo để củng cố 
và phát triển HĐVN trên khắp năm 
châu dựa theo tinh thần hiến chương 
và nội lệ đã biểu quyết thông qua 
trong Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo 
Việt Nam này. Kế tiếp, Tr. Khắc mời 
Tr. Nguyễn Quang Minh đứng ra 
lập lại lời hứa của hướng đạo cùng 
với toàn thể các tham dự viên trong 
hội nghị. Nhân dịp này Tr. Bùi Nhật 
Tiến thay mặt cho chi nhánh Hoa Kỳ 
đưa tặng cho Tr. Khắc một bức chân 
dung của BP được khắc trên gỗ đã 
do cháu nội của BP tại Luân Đôn gởi 
tặng cho LĐ Ra Khơi tại trại tỵ nạn 
Phi-Luật-Tân để khen ngợi các công 
tác xã hội do LĐ Ra Khơi đã thực 
hiện trong trại tỵ nạn. Tiếp theo đó 
thì Tr. Khắc công bố danh sách các 
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ủy viên đã được mời và bổ nhiệm 
gồm có: Ủy Viên đặc trách Âu Châu 
kiêm Trưởng Ban Chương Trình và 
Truyền Thống là Tr. Nghiêm Văn 
Thạch với sự phụ tá của Tr. Bùi Năng 
Phán, Ủy Viên Thông Tin và Báo chí 
là Tr. Trương Trọng Trác, Ủy Viên 
đặc trách Bắc-Mỹ là Tr. Đoàn Văn 
Thiệp, Ủy Viên đặc trách Á-Châu 
là Tr. Đinh Xuân Phức và Ủy Viên 
đặc trách Nữ Hướng Đạo là Tr. Trần 
Bạch Bích. Sau lúc đó thì Tr. Mai 
Liệu yêu cầu hội nghị sửa đổi lại lời 
hứa và ban chương trình và truyền 
thống nhận việc nghiên cứu và soạn 
thảo lời hứa mới của HĐVN và sẽ 
trình cho Hội Đồng Trung Ương để 
quyết định sau.

Trước khi chấm dức hội nghị, 
Tr. Thiệp ngỏ lời cám ơn sự giúp đở 
của từng người đã bỏ công bỏ sức 
và nhiệt tình đóng góp để có thể 
đem lại sự thành công cho hội nghị 
trưởng lần đầu tiên tại hải ngoại, đặc 
biệt nhất là hội Nữ HĐHK đã không 
những cho mượn trụ sở và hệ thống 
âm thanh mà còn cho sử dụng thả 
dàn điện nước, điện thoại, máy pho-
tocopy, máy quay roneo và v.v… 
mà không tốn một đồng xu nào cả, 
thêm vào đó dù rằng không hiểu rõ 
những chuyện gì đang xảy ra trong 
các buổi hội nghị nhưng các trưởng 
Nữ trong Châu Orange của hội Nữ 
HĐHK đã tham dự suốt hai ngày và 
cùng đi sớm về trễ với mọi người. 
Tr. Thiệp cũng không quên cám ơn 
mọi người đã nhiệt tình hưởng ứng 
sự mời gọi đến tham dự hội nghị 
và nhiệt thành đóng góp cho thành 
quả của hội nghị. Các Trưởng trong 
chi nhánh Hoa Kỳ xin có thời gian 
để họp riêng và Tr. Thoại yêu cầu 
các trưởng trong các ban Thông 
Tin Báo Chí và ban Chương Trình 
và Truyền Thống và những trưởng 
nào thích tham gia cùng nhau ngồi 
lại để thảo luận chương trình làm 
việc trong thời gian tới. Cuối cùng 
thì Tr. Trần Văn Khắc tuyên bố kết 
thúc hội nghị. Trước khi ra về, mọi 

người cùng nhau ra ngoài bãi đậu 
xe để chụp hình lưu niệm. Hội Nghị 
Trưởng Hướng Đạo Việt Nam vào 
hai ngày 2 và 3 tháng 7 năm 1983 
tại Costa Mesa đã kết thúc vào lúc 5 
giờ chiều, ngày 3 tháng 7 năm 1983.

Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo 
Việt Nam tại Costa Mesa vào năm 
1983 được gọi nôm na là Hội Nghị 
Costa Mesa, đó là lần đầu tiên có sự 
tụ tập đông đủ trưởng đại diện nhất 
và thành phần tham dự của đại hội 
đã nói lên tinh thần hợp nhất của các 
anh chị em HĐVN tại hải ngoại và 
nói lên được nguyện vọng tha thiết 
của mọi người vào thời đó là phải 
có một cơ cấu lãnh đạo duy nhất. 
Sự hiện diện đông đảo của các cựu 
trưởng và các trưởng đang sinh hoạt 
cho thấy một dấu hiệu tốt đẹp của sự 
hợp nhất. Hội Nghị Costa Mesa đã 
đánh dấu một bước ngoặt lớn trong 
sinh hoạt của HĐVN tại hải ngoại. 
Nguyện vọng sâu xa của các anh chị 
em HĐVN vào thời kỳ đó là ước 
muốn được trở về một nguồn duy 
nhất, được tất cả qui về một mối, 
có hệ thống tổ chức, được có các 
huynh trưởng kỳ cựu và đầy kinh 
nghiệm dẫn dắt, nhất là có được một 
danh xưng chính thức và được thế 
giới công nhận. Sự mong đợi này 
đã được thấy qua sự mau chóng gởi 
thơ chúc mừng hội nghị thành công 
bởi Tr. Laszlo Nagy, Tổng Thư Ký 
của tổ chức Hướng Đạo Thế Giới, 
chỉ vài ngày sau hội nghị, là “Chúc 
mừng hội nghị thành công để giữ 
gìn di sản văn hóa Việt Nam và tiếp 
tục là những người Việt Nam xứng 
đáng” . 

Mọi người đều công nhận rằng 
Hội Nghị Trưởng Costa Mesa đã 
đạt được sự thành công rực rỡ đúng 
theo như những mong mỏi của các 
anh chị em HĐVN đã tụ về từ nhiều 
nơi trên thế giới. Hội Nghị Trưởng 
Costa Mesa cũng đã tạo được một 
nền móng vững vàng cho phong 
trào HĐVN để góp phần xây dựng 
một con đường xứng đáng với 

truyền thống cao đẹp của phong trào 
HĐVN, xứng đáng với lòng kỳ vọng 
của các cựu huynh trưởng đã nằm 
xuống, và xứng đáng với sự mong 
đợi của các phụ huynh là ước muốn 
con em của mình trở nên những 
công dân xứng đáng cho quốc gia 
đang cư ngụ và dân tộc Việt. Nhìn 
lại những thành quả mà phong trào 
HĐVN tại hải ngoại đã đạt được 
trong 30 năm qua từ ngày Hội Nghị 
Trưởng Costa Mesa là những chứng 
minh hùng hồn nhất về tầm quan 
trọng và sự ích lợi của hội nghị này 
và đó cũng là một dấu ấn lịch sử vô 
cùng quan trọng đối với phong trào 
HĐVN tại hải ngoại. Xin được đốt 
một nén hương lòng để tưởng nhớ 
và ghi ơn đến những trưởng đã đóng 
góp cho Hội Nghị Trưởng Costa 
Mesa và cho phong trào Hướng Đạo 
Việt Nam. Mừng kỷ niệm 30 năm 
Hội Nghị Trưởng Costa Mesa và 
thành lập Hội Đồng Trung Ương! 

THỎ HĂNG SAY 

PHỤ LỤC:
- BSA Policy for Participation of Ethnic 
Groups in the Boy Scouts of America và bản 
dịch Việt Ngữ.
- Danh Sách Anh Chị Em Hướng Đạo Về 
Dự Hội Nghị
- Diễn văn khai mạc của Tr. Trần Văn Khắc
- Biên bản của hội nghị cho ngày 2 và 3 
tháng 7 năm 1983.
- Các bản dự thảo và bản quyết định của 
Hiến Chương và Nội Lệ
- Bài thuyết trình của Tr. Nghiêm Văn Thạch
- Bản “Lời Tâm Huyết” với chữ ký của 16 
trưởng kỳ cựu của phong trào HĐVN
- Bài góp ý của Tr. Đỗ Quý Toàn
- Thư của Tr. Laszlo Nagy và James Sands
- Các hình ảnh sinh hoạt trong 2 ngày hội 
nghị và video tapes của Tr. Lê Hiếu Thuận.
- Bản tin HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM của 
Vietnamese Scouting số 6 và số 8 năm 1983.
- Tuần báo TRƯỜNG SƠN số 85 và 86 năm 
1981, số 7 và 8 năm 1983
- Tuần báo THỜI BÁO số 63 năm 1983
- Bán nguyệt san LAM SƠN số 3 năm 1983
- Bản tin BÁCH HỢP số 1 năm 1983
- Các quyết nghị và thông báo của VP-UV 
đặc trách Bắc-Mỹ và HĐTƯ năm 1983 và 
1984
- Các văn thư và thông cáo của Châu Los 
Angeles.
- Thư chúc mừng hội nghị thành công của 
Tr. Laszlo Nagy.
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Vậy mà mấy chục năm rồi! 
Cồn xưa bãi cũ cuộc đời phù du 
Ai về trong cõi sương mù 
Ai ngồi với bóng âm u của chiều 
Ai cười khi nắng đìu hiu 
Ai đi lặng lẽ giữa nhiều vấn vương 
Vòng quay con trốt nghiêng nghiêng 
Bước chân thấm mệt cuối miền nhân gian 
Chưa đi hết cuộc điêu tàn 
Nắng nghiêng lối cũ chiều vàng hiên mai 
Về đây ôn giấc mơ dài 
Đếm sương trên lá đếm ngày trên đêm 
Trang đời mở lại nhiều phen 
Trên thanh xuân cũ lần tìm tương lai 
Nâng ly rượu chảy bồi hồi 
Cay con mắt nhặm nụ cười héo hon 
Ai đi mơ cuộc vuông tròn 
Ai về ngủ giữa hoàng hôn một mình

vàng phố mùa thu 

lá rụng mưa ướt mắt buồn 

chìm chân trời 

sợi nhớ cột mùa mây tha phương

xuân thả tơ trời bay cánh diều 

căng ước vọng 

em rồi qua 

mùa hoa 

đầy tay chùm ảo mộng

dây nhãn lồng héo 

rũ gầy rạc vóc chim quyên một mình 

khan giọng hót

nơi nào nghe bình yên

đan chi mưa mù sợi 

ngó chi 

mòn lối xưa biết một mình 

thôi vậy 

đợi ngày qua chẳng vừa

 

 PHỐ THU MƯACỒN XƯA BÃI CŨ

PHAN NHẬT TÂN
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Thế hệ trẻ hôm nay sẽ lớn lên. Một thế hệ trẻ khác 
sẽ nối tiếp ngọn lửa của phong trào. Từ hơn 100 năm 
nay, phong trào hướng đạo đã thu hút từ lớp người trẻ 
này đến lớp khác. Một số đông những nhà khoa học, 
những nghệ sĩ, những nhà công doanh nghiệp, những 
nhà lãnh đạo trên khắp các lãnh vực, những tổng thống, 
bộ trưởng, những chính khách nổi danh trên thế giới, 
đều công nhận những đóng góp quyết định của hướng 
đạo trong quá trình giáo dục, xây dựng nên con người 
của họ. Vì hướng đạo đã chứng tỏ là một trường lảnh 
đạo độc đáo. 

Baden-Powell đã có một sáng kiến tài tình: dùng 
thời giờ nhàn rổi của thanh thiếu niên vào mục đích 
giáo dục. Nhưng mà một kế hoạch đầy tham vọng. 
Nếu nhà trường có chức năng truyền đạt kiến thức, mở 
mang trí tuệ, một hội đoàn thể thao chủ trương đến 
việc phát triển thể chất, một đoàn thể tôn giáo lo mặt 
tinh thần …. thì hướng đạo đặt mục tiêu phát triễn các 
khả năng của trẻ một cách toàn diện và hài hòa trên tất 
cả các mặt: trí tuệ, tinh thần, thể chất, tính khí, xã hội. 
Nhưng không phải là một chương trình giáo dục khô 
khan, có tinh cách ép buộc, mà cả một chương trình 
sinh hoạt đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn sự đồng tình của 
thanh thiếu niên. 

Baden-Powell chủ trương tạo cơ hội cho giới trẻ 
sống gần với thiên nhiên, quen với nắng mưa, tập đối 
phó với những trở ngại gặp phải trong khi tổ chức cuộc 
sống. Ông cho tuổi trẻ có những ý thức về danh dự, 
về trách nhiệm, về tinh thần giúp ích, về nghĩa vụ của 
mình đối với cộng đồng xã hội … Mô thức ông đưa ra 
được sự hưỡng ứng nhiệt tình của tuổi trẻ trên khắp 
địa cầu. Hướng đạo không phải chỉ là một trò giải trí 
những ngày cuối tuần, mà là một lối sống, một trường 
rèn luyện chí khí. 

Từ đó dấy lên một phong trào. Nói đến phong trào, 
tức là bao hàm một sức sống, một sự chuyển động, tiến 
lên không ngừng, một sự đồng lòng chia sẻ những giá 
trị chung, một lý tưởng chung. Khi phong trào lan rộng, 
cần có một tổ chức để điều hành, để quy hoạch, quản lý 
… Vì vậy mới có một Tổ Chức Thế Giới của Phong Trào 
Hướng Đạo. Nhưng khi có tổ chức, xuất hiện những 
qui tắc hành chánh, những thể thức, thể lệ; phải đặt 
ra nhiệm kỳ, thời hạn, điều kiện để ứng cử, bầu cử v.v.. 
Nhưng không nên quên rằng hướng đạo trước hết là 
một phong trào cho tuổi trẻ trên toàn thế giới. Sức sống 
của phong trào chính là sự đồng tâm gắn bó của giới trẻ 
với một lý tưởng đã dẫn dắt nhiều thế hệ thanh thiếu 
niên từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21.

Baden-Powell có nói: “Thoạt tiên, tôi có một ý nghĩ. 
Rồi tôi thấy có một lý tưởng. Nay chúng ta có một phong 
trào, và nếu một số các anh không coi chừng, cuối cùng 
mình sẽ chỉ còn là một tổ chức “, Baden-Powell không 
những là một nhà giáo dục xuất chúng, ông còn là một 
nhà tiên tri có tài.                                                                             

Trích Hồi Ký - Hoa Huệ, bên hồ Leman

HOA HUỆ BÊN HỒ LEMAN

Tôi đã dành suốt một tuần lể để đọc lại toàn bộ 
Tập Hồi Ký “Hoa Huệ bên hồ Leman” của Trưởng Vĩnh 
Đào, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng 
Đạo Việt Nam tại hải ngoại (1993-2002). Tập sách gồm 
68 chương, dày 476 trang chưa kể bìa, in tại Compro-
print, Los Alamitos, California do nhà xuất bản Lam 
Sơn, France phát hành năm 2011. Với khả năng thông 
thái của một Tiến sĩ Văn chương Pháp, thuộc Viện Đại 
Học Paris IV-Sorbonne, tác giả đã ghi lại một cách sống 
động và thu hút, dẫn dắt người đọc đến với hầu như 
mọi  hoạt động của Ủy Ban Thế giới, là cơ quan đầu 
nảo của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới trong một khoản 
thời gian dài 25 năm từ 1985 đến 2010 như tiêu đề vắn 
tắc trên trang bìa. Nội dung của tập sách không chỉ là 
những hồi ký ghi lại các hoạt động, liên lạc, gặp gở thảo 
luận của tác giả với các giới chức cao cấp nhất của tổ 
chức này mà còn có thể được đánh giá là những tài liệu 
quý cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về một tổ chức thanh 
niên lớn nhất, có tầm vóc quốc tế và có ảnh hưởng nhất 
ngày nay. 

Điều này có được, như tác giả trình bày, ngoài việc 
có dịp gặp gở, thảo luận với những nhân vật lảnh đạo 
ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, tác giả còn có điều kiện 
được cung cấp và tham khảo rất nhiều tài liệu, theo dỏi 
phương thức hoạt động, quan sát những diễn biến làm 
nên lịch sử của Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới, thông qua 
một bộ phận quan trọng là Văn Phòng Thế Giới và các 
vị Tổng Thư Ký, đặc biệt là Tổng Thư Ký Jacques Moreil-
lon, người lảnh đạo tài ba phát triển thành công các 
phương thức hoạt động của vị Tổng Thư Ký tiền nhiệm 
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là Tiến Sĩ Laszlo Nagy đem lại cho tổ chức một thời kỳ 
hưng thịnh, tăng thêm phần sáng giá của tổ chức trên 
toàn cầu. 

Qua cách viết giản dị, lối kể chuyện thân tình nhưng 
sắp xếp bố cục một cách khoa học, tập sách dày chất 
chứa thật nhiều tài liệu sống thật, những dữ liệu lich sữ, 
thậm chí những vẽ đẹp của các cơ sở, địa danh mang 
vóc dáng của phong trào, mà vẫn thể hiện được nét 
đặc trưng quan trọng của người Hướng Đạo là cái tình 
huynh đệ đậm đà, chân chất. Nội dung chính là những 
bước đi của một tổ chức mang tầm cở toàn cầu, nhưng 
xen kẻ trong những thăng trầm buồn vui này, những 
diễn tiến hoạt động của Phong Trào Hướng Đạo Việt 
Nam, từ quê nhà, từ hải ngoại, trong mục đích tái lập 
hoạt động và chính thức phục hồi tư cách thành viên 
của Hội Hướng Đạo Thế Giới được tác giả lần lược ghi 
nhận theo thời gian, một cách khách quan và trung thật. 

Khi đọc những chi tiết về các cố gắng góp phần 
đem lại vị trí chính thức của một Hội Hướng Đạo Việt 
Nam trong cộng đồng huynh đệ thế giới, người đọc như 
“nhìn thấy” lại được những người Trưởng đáng kính, 
tận tâm hoạt động và hy sinh cho phong trào, như cảm 
nhận được những nổi niềm ưu tư ngày đêm trong tâm 
thức của những anh chị em khắp nơi còn gìn giữ màu cờ 
sắc áo của phong trào, và như nhói lòng xót xa về một 
tình trạng bế tắc, phân hóa trong cái vòng tròn được nối 
bằng những bàn tay từ phía trái tim. 

Xuyên suốt 68 chương của tập hồi ký, tác giả đã 
đem lại cho người đọc một cái nhìn tổng quát nhưng 
không kém phần chi tiết nhiều hoạt động của phong 
trào Hướng Đạo Thế Giới như các trại họp bạn thế giới, 
các sinh hoạt của các Vùng, từ những nổ lực trong vai 
trò tổ chức chung đến những gút mắc, sai lầm của từng 
vị lãnh đạo cao cấp nhất v.v. . Tác giả thẳng thắn đưa ra 
những nhận định, những ý kiến riêng góp phần không 
nhỏ cho nhận thức của người đọc thấu hiểu được vấn 
đề qua nhiều cách nhìn. Từ những thông tin trong hồi 
ký, một bài học đắc giá được gián tiếp nêu ra cho hoạt 
động của một tổ chức, lớn hay nhỏ, đó là hiệu quả 
của công tác điều hành, quản lý . Đây là một điều cần 
yếu lưu tâm của con người trong cuộc sống hiện tại, 
đặc biệt với công việc đào tạo khả năng lãnh đạo cho 
Hướng Đạo Sinh mà chương trình giáo dục của Hướng 
Đạo đã đặt chú tâm từ khi phong trào bước vào thế kỷ 
21. Khi nhìn lại các điểm then chốt đã tạo nên những 
khủng hoảng, những bất ổn trong tổ chức lẫn công tác 
điều hành của Ủy Ban Thế Giới từ việc cải tổ cơ cấu 
không cần thiết, những áp lực từ những nguồn tài trợ, 
những mâu thuẩn giao tiếp giữa những con người có 
trách nhiệm lãnh đạo cao cấp v.v.. dẫn đến những biến 
chuyển bất lợi trên nhiều phương diện của Tổ Chức 
Hướng Đạo Thế Giới trong một khoản thời gian, phải 
chăng đã cho người đọc liên tưởng đến những khó 
khăn, gian nan trên hiện tình hoạt động của Phong Trào 
Hướng Đạo Việt Nam nói riêng. Và tuy đây chỉ là một 
liên tưởng nhưng cũng quả thật là chạnh lòng khi nhìn 

lại thật tế của bao điều ngăn trở, bao sự bất bằng mà 
những người có tâm huyết cho cuộc chơi chung phải 
gian lao gánh vác trong một quảng dài chưa định của 
thời gian. 

Một phần tư thế kỷ trải qua là khoảng thời gian của 
bao sự kiện mà tập hồi ký đã ghi lại. Dù chất chứa trong 
một tập sách dày đáng kể, nhưng để lôi cuốn độc giả 
vào từng sự kiện lịch sử mà mổi chương thể hiện một 
cách đầy đủ, sống động là ưu điểm đáng kể mà tác giả 
đã thể hiện được. Độc giả trong tập thể bắt tay trái có 
được tập hồi ký này đã lâu, chắc hẳn cũng còn nhiều 
ấn tượng về nội dung tập sách. Riêng bản thân tôi, với 
mục đích giới thiệu sách báo, tài liệu của phong trào 
Hướng Đạo để anh chị em, nhất là các Trưởng trẻ của 
phong trào cùng tham khảo, tôi tìm lại tập hồi ký này, 
và thật sự bị cuốn hút rồi dành cả tuần lể để đọc lại hết 
từ chương 1 đến chương 68. Qua mổi sự kiện diễn tiến 
theo từng trang sách, tôi có cảm nhận như mình được 
sống thật với sự việc xãy ra. Với những câu chuyện liên 
quan đến Hướng Đạo Việt Nam, tôi có niềm thú vị nhớ 
lại từng khuôn mặt của những người Trưởng kính mến 
mà tôi đã có cơ hội gần gủi, cùng sinh hoạt khi còn ở quê 
nhà hay đã được quen biết, cộng tác trong hoạt động ở 
hải ngoại. Từ cảm xúc này, tôi cảm thông một cách sâu 
sắc về những được thua mà anh chị em đã, đang và sẽ 
cùng nhau gánh vác cho công cuộc của phong trào.

Đọc những chương về kỹ niệm một trăm năm phong 
trào Hướng Đạo Thế Giới và những hệ quả không vui, 
tôi nhớ lại như in trong trí cảm xúc tôi đã trải qua trong 
những ngày trọng đại này khi đáp các chuyến xe điện từ 
London đến hải cảng Poole rồi từ hải cảng Poole theo 
chuyến tàu ra đảo Brownsea vào sáng sớm ngày 1 tháng 
8 năm 2007 để tham dự lể đón chào bình minh khi mặt 
trời ló dạng trên đảo, đánh dấu một trăm năm phong 
trào Hướng Đạo Thế Giới được thành lập. Tôi nhớ 
rằng hiện diện trên đảo lúc bấy giờ ngoài Ban huynh 
trưởng điều hành các nghi thức lễ kỹ niệm và nhân 
viên phục vụ nhiều công tác khác trong ngày, số lượng 
chính thức tham dự gồm đại diện cho 158 quốc gia hội 
viên, mổi quốc gia có hai em Hướng Đạo Sinh và 100 
Huynh Trưởng trên khắp thế giới. Tôi cùng quý Trưởng 
Nguyễn Đức Tùng với phu nhân và con, Trưởng Nguyễn 
Huyền, Trưởng Đinh Bảo Khánh, Trưởng Nguyễn Cửu 
Lâm, Trưởng Linh Mục Đinh Văn Hiển là những Trưởng 
người Việt Nam trong số 100 huynh trưởng khắp thế 
giới được may mắn tham dự những phút giây đáng nhớ 
này, quay quanh lá cờ Hướng Đạo lớn đặt nằm ngay tại 
khu đất sát mặt nước biển mà cách đây đúng 100 năm, 
người sáng lập phong trào, Baden-Powell, đã cùng 20 
thiếu sinh, tổ chức các ngày trại lịch sử. Theo chương 
trình, sau nghi thức kỹ niệm, 100 huynh trưởng này 
được hướng dẫn đi thăm một vòng quanh đảo rồi dự 
buổi tiệc trưa tổ chức trang trọng tại một khu đồi thật 
đẹp. Sau bửa ăn trưa, phái đoàn tiếp tục đi thăm các 
khu vực kỹ niệm, nhà thờ … rồi theo các chuyến tàu 
rời đảo Brownsea về lại cảng Poole để trở lại Highland 



24  *  TỰ LỰC . SỐ 3  

Park,  Chelmsford là đất trại họp bạn thế giới kỳ thứ 21. 
Cùng ngày, sau buổi trưa, phái đoàn của Hướng Đạo 
Việt Nam Hải Ngoại do Trưởng Võ Thành Nhân hướng 
dẫn cũng đã đến thăm viếng đảo Brownsea nhưng tôi 
không được gặp vì đã theo chương trình rời khỏi đảo 
rồi, nhưng sau đó gặp lại tại trại họp bạn và cùng tham 
dự chuyến viếng thăm Luân Đôn thú vị.

Tập hồi ký có thật nhiều khía cạnh để nói đến, mà 
một trong những điều tôi nghĩ rằng tác giả chú trọng 
thể hiện là những sâu đậm trong tình cảm huynh đệ 
Hướng Đạo từ các vị Tổng Thư Ký cũng như từ các 
Trưởng Hướng Đạo cao cấp của Tổ chức Thế Giới hay 
Vùng Châu Á Thái Bình Dương đối với tác giả cũng như 
ngược lại. Tình cảm huynh đệ này không chỉ đơn thuần 
là những mối liên quan cá nhân mà như bàng bạc phản 
ánh cái tình huynh đệ từ các cấp lãnh đạo tổ chức thế 
giới đối với Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam nói chung 
bao gồm các tập hợp đơn vị khác nhau từ quê nhà hay 
Ủy Ban Quốc Tế Hướng Đạo Việt Nam (Hội Đồng Trung 
Ương/Hướng Đạo Việt Nam) tại hải ngoại. 

Thật tế hiện hữu của Hướng Đạo Việt Nam cũng có 
những hoàn cảnh giống như nhiều tổ chức Hướng Đạo 
tại các quốc gia thuộc vùng Đông Âu, nhất là sau thời 
điểm bức tường Bá Linh ngăn đôi nước Đức được phá 
bỏ, họ cũng có những cấm đoán, trở ngại ngay trong 
chính quê hương họ và những hoàn cảnh sinh hoạt của 
người ly hương dựa vào sự quan hệ với tổ chức Hướng 
Đạo của các nước sở tại, nhưng với sự tích cực can thiệp 
của Ủy Ban Thế Giới cùng với nổ lực và tinh thần đoàn 
kết của chính họ, đa số những Hội Hướng Đạo Quốc Gia 
này đã chính thức trở lại vị trí hội viên của Hội Hướng 
Đạo Thế Giới. Thời gian vẫn trôi, nhìn lại thực tế mà 
chúng ta có, tôi chợt thấm thía cái cảm xúc mà tác giả 
biểu hiện khi buông những câu viết trong chương ghi lại 
cuộc chia tay với Tổng Thư Ký Jacques Moreillon: 

“ Biết bao nhiêu nước đã chảy qua dưới những 
chiếc cầu bắt ngang sông Rhône.”

Viết những giòng này, tôi không có ý nghĩ thể hiện 
mục đích nào khác ngoài việc đơn thuần giới thiệu cùng 
độc giả Tự Lực một tập sách đáng đọc và cần nên đọc 
để có thêm những hiểu biết về tổ chức mà chúng ta 
đang yêu quý và gắn bó. Trong hiện tình hoạt động của 
Hướng Đạo Việt Nam, có những hiểu biết và nhìn ngắm 
trung thực cũng là điều cần thiết để tự nâng cao nhận 
thức và tăng cường hơn nữa tinh thần cùng trách nhiệm 
của chúng ta đối với công cuộc đang gánh vác là cùng 
nhau gìn giữ và phát triển ngôi nhà thương yêu chung: 
Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Và, chân thành cám 
ơn tác giả, Trưởng Vĩnh Đào, đã dành thật nhiều tâm 
sức để viết nên tập hồi ký quý giá này . 

BẠCH VĂN NGHĨA   Tháng 2/2020. 

Trưởng Đinh Bảo Khánh trong lể kỹ niệm                             
100 năm Hướng Đạo Thế Giới tại đảo Brownsea 
ngày 1/8/2007
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GIÁ TRỊ CỦA SỰ THỰC HIỆN
Plato là một đại hiền-triết. Ông sinh vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch 
(BC) tại Greek 1.

Plato cùng với thầy là Socrates và người học trò là Aristotle là những 
cột-trụ vĩ đại của ngành triết-học cổ-điển Tây Phương. Ông cũng là 
người sáng lập ra Academy of Athens, viện cao-học đầu tiên của 
phương Tây.

Khác với hầu hết triết-học hiện đại, công-trình của Plato gần như 
không thay đổi dù hơn 2500 năm qua. Ông cùng là người canh-tân 
hình-thức hội-thoại ² và biện-chứng ³ trong triết-học . 

Plato coi trọng kinh-nghiệm và đánh giá cao những người thực-hiện

Ông nói: “Kẻ nào không phải người đầy tớ giỏi sẽ không phải là ông 
thầy giỏi”.

Ông còn nhấn mạnh: “ Một người anh-hùng sinh ra trong số hàng 
trăm người. Một người thông-thái có thể tìm thấy trong số hàng ngàn 
người nhưng một người thực-hiện có thể không tìm thấy được trong 
hàng trăm ngàn người”. 

1. Greek : Hy-Lạp
2. Hội thoại: Dialogue
3. Biện chứng: Dialectic 

PHẨM-VẬT 
CỦA TRẦN-GIAN

Là một tập sách dày 134 trang, 
khổ vuông 7.5 inches. 
Biên soạn: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Xuất Bản: Bodhi Media, 2019
Bìa và trình bày: Uyên Nguyên

Nội dung tập sách gồm nhiều câu 
chuyện ngắn gọn nhưng chứa đựng 
nhiều tư tưởng cũng như bao gồm các 
hành động, nhân bản, triết lý sống, sự 
khôn ngoan và tinh thần bác ái. Theo 
nội dung phần giới thiệu tập sách của 
Trưởng Trần Ngọc Sơn và Tiến Sĩ Bạch 
Xuân Phẻ cũng như qua các cuộc nói 
chuyện với tác giả, tập sách được biên 
soạn với dự định dành cho các nhà giáo 
để thầy cô chia sẻ với học trò, cho các 
Trưởng Hướng Đạo và các thành phần 
huynh trưởng các đoàn thể. Khi được 
đưa lên trang mạng Làng Huệ (www.
langhue.org), cuốn sách đã được hàng 
trăm ngàn lượt đọc, trong đó có nhiều 
độc giả cao tuổi hưởng ứng. 

Phẩm Vật của Trần Gian là cuốn 
sách phát triển con nguời đề cập tới 
những điều nên làm mà không bàn tới 
những điều không nên làm. Có nhiều 
độc giả đề nghị nên viết thêm lời bàn 
từ mổi câu chuyện để phát triễn quan 
điểm về nội dung tư tưởng chứa đựng 
nhưng người viết vẫn giử ý niệm chính 
là dành điều này cho độc giả tự suy 
gẩm.  

Hầu hết những nhân vật trong tài 
liệu này là có thật. Nhiều người đã tới, 
tạm dừng lại trên thế gian này rồi ra 
đi nhưng vết chân mờ của họ là dấu 
đường đưa nhân loại vào vùng trời 
tuyệt mỹ. (Lời mở đầu)

Tự Lực chân thành cám ơn và bày 
tỏ lòng trân trọng đến tác giả, xin hân 
hạnh giới thiệu tập sách được dày 
công biên soạn này cùng quý vị và anh 
chị em. Để tìm hiểu thêm các chi tiết 
cần thiết, có thể liên lạc với nhà xuất 
bản qua email: 

c.mindful2020@gmail.com   

Trích: Trang 115
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 CHÀO CỜ ĐẦU NĂM

 LỬA 
 DẶM 

  ĐƯỜNG

TẬP TỤC & TRUYỀN THỐNG HĐVN

     Các đơn vị Hướng đạo sinh Việt nam khắp nơi đang 
chuẩn bị tổ chức các buổi lễ chào cờ đầu năm 2019 ,có 
thể ngay đầu năm Tây lịch,hay chờ đến Tết ta . Riêng 
tại Hoa kỳ và theo tổ chức của hội đồng trung ương 
HĐVN ,các lễ chào cờ HĐ mừng năm mới thường được 
tổ chức trang nghiêm và long trọng theo miền,gồm miền 
Đông,miền Trung, miền Tây Bắc, miền Tây nam; hay 
tuỳ các liên đoàn cách xa địa điểm  tập họp chung của 
các miền,như tại Boston, Philadelphia, Orlando, Tampa, 
Seattle,Portland...

      Nghi lễ chính là chào cờ, gồm quốc kỳ Hoa kỳ, Việt 
nam Cộng hoà và hội kỳ Hướng đạo, có thể là cờ mầu 
tím của Phong trào HĐ thế giới, hoặc cờ HĐVN màu 
xanh lá cây của miền,liên đoàn hay đơn vị, với quốc ca 
Mỹ , Việt và hội ca HĐVN,kèm theo là nghi lễ cúng tổ 
tiên, cầu an,múa lân, chúc mừng năm mới ,phát tiền lì 
xì, cùng các sinh hoạt kết thân , trò chơi và thi đua kỹ 
năng HĐ.

      Đặc biệt lá cờ “ vàng “ VNCH linh thiêng và biểu 
tượng của cộng đồng người Việt tỵ nạn, luôn hiện diện 
trong các buổi chào cờ HĐ, mặc dù không có trong nghi 
thức HĐ Hoa kỳ, kèm theo với lá cờ của hội HĐVN , 
để tôn vinh tổ quốc VN ,và đồng thời nhắc nhở nguồn 
cội VN.

      Tham dự là các đơn vị HĐ người Việt, với toàn 
thể các trưởng , phụ huynh và các đoàn sinh, cùng các 

khách mời như quí trưởng HĐ Hoa kỳ, hoặc viên chức 
đại diện của văn phòng châu hoặc đạo HĐ sở tại. Ngôn 
ngữ chính trong các buổi lễ chào cờ là tiếng Việt và pha 
lẫn Anh ngữ.

       Truyền thống chào cờ VNCH, hay còn gọi là cờ 
Vàng, luôn khởi đầu các buổi họp hàng tuần , hay các 
trại họp bạn hằng năm của các đơn vị người Việt, được 
thực hiện ngay từ khi thành lập các đơn vị và những năm 
tháng kế tiếp.

       Tập tục và truyền thống chào cờ VNCH của các đơn 
vị HĐVN vẫn âm thầm cử hành trang trọng nơi các cộng 
đồng người Việt tỵ nạn tại toàn cõi Hoa kỳ, có thể nói là 
liên tục từ năm 1975 tại các trại tỵ nạn đông nam á, hay 
tại các trại chuyển tiếp tại Hoa kỳ, cho đến các nơi định 
cư ngày nay. 

       Mặc dù chính sách phi chính trị của phong trào HĐ 
thế giới, nhưng HĐ lại chủ trương đào tạo các công dân 
tốt, tức cá nhân HĐ sinh phải có kiến thức ,ý thức và lập 
trường chính trị .

       Sở dĩ rất ít ai biết được truyền thống chào cờ VNCH 
cao cả,kiên trung và tốt đẹp này, do vì các đơn vị HĐVN 
không chủ ý phô trương,mưu cầu lợi danh, nhưng chỉ 
cốt yếu hướng dẫn các HĐ sinh thực hành và thể hiện 
lời hứa ,luật và bổn phận HĐ của mình :  Cố gắng hết 
sức làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc 
và quốc gia tôi.

DU AN  
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Các trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam tỵ nạn hội 
nhập vào môi trường và xã hội tại quốc gia định cư rất dễ 
dàng chưa nói là đa số lại vượt trội hơn các bạn bản địa 
, nhất là những địa phương ít người Việt cư ngụ,không 
có cơ hội gặp gỡ cộng đồng người Việt. Trong khi nơi 
cộng đồng người Việt đông đảo, như ở California, Tex-
as, thường có những hội đoàn chính trị, đồng đạo, đồng 
hương, đồng ngũ, đồng trường . Đặc biệt nhiều nơi có 
nhà thờ, chùa riêng để các tín hữu họp nhau cử hành 
và cầu nguyện bằng ngôn ngữ Việt, mở lớp dậy và học 
tiếng Việt nữa để phổ biến, trao truyền, bảo tồn văn hoá, 
lịch sử và truyền thống tập tục Việt nam. 

Về sinh hoạt thanh thiếu niên có phong trào Hướng 
đạo do các cựu huynh trưởng và đoàn sinh hội HĐVN 
thành lập và hướng dẫn theo quy chế, thủ tục và chương 
trình thăng tiến của hội Hướng đạo Hoa Kỳ( BSA), hoặc 
các hội HĐ quốc gia sở tại ,chỉ khác là đoàn viên toàn là 
người Việt và sinh hoạt bằng tiếng Việt. 

Riêng các đoàn Hướng đạo sinh người Việt tại Hoa 
Kỳ đã thành lập theo hệ thống liên đoàn của Việt nam, 
tức gồm các đơn vị các ngành và đặc biệt là gồm các đơn 
vị nữ HĐ thuộc hội Nữ HĐ Hoa Kỳ( GSUSA)nữa.

Cơ may, một hội nghị quốc tế HĐVN quan trọng 
và chính thức cho các liên đoàn HĐVN là Văn phòng 
HĐ thế giới đã phối hợp với Văn phòng HĐ Hoa Kỳ, 
gợi ý và ủy nhiệm Trưởng Nguyễn văn Thơ,cựu hội 
trưởng hội HĐVN thông báo và tổ chức hội nghị huynh 
trưởng tại Costa Mesa, California vào tháng 7 năm 1983 
đã hoàn thành Hội đồng thế giới trung ương HĐVN ( 
HĐTƯ )để phối hợp các đơn vị HĐVN lưu vong khắp 
thế giới và phổ biến và phát triển phong trào HĐ. Đây là 
đặc ân và duy nhất dành cho tập thể HĐVN tị nạn và các 
liên đoàn thuộc hội đồng thế giới trung ương HĐVN,có 
chủ đích kết nối,thông tin và phối hợp các đơn vị HĐ 
người Việt trên toàn cầu.

Các đơn vị HĐ người Việt tự thành lập và chính 
thức ghi danh hội viên của các hội HĐ quốc gia định cư. 
Các trưởng và HĐ sinh Việt Nam tuân hành việc huấn 
luyện nghề trưởng và chương trình thăng tiến đoàn sinh. 
Nhưng để trau đồi , phát huy và bảo tồn truyền thống 

văn hoá và tập tục HĐVN , các trưởng Việt nam tham 
gia các trại huấn luyện về truyền thống và nhất là cố 
gắng học hỏi và trao đổi về giảng dậy Việt ngữ, lịch sử 
dựng nước và giữ nước, cũng như địa dư nước VN, ngõ 
hầu hướng dẫn và truyền thừa cho các đoàn sinh trong 
đơn vị, phụ đắp vào chương trình đẳng thứ HĐ bản địa , 
đôi khi chỉ cần thêm nửa giờ hay một tiéng đồng hồ thôi.

Hội đồng trung ương HĐVN được thành lập với chủ 
trương và mục đích là để giúp phát triển thành viên cho 
các hội hướng đạo bản địa , đồng thời phối hợp các liên 
đoàn và đơn vị HĐVN khắp thế giới qui tụ về những trại 
họp bạn thế giới HĐVN Thẳng tiến từ năm 1985 tới nay 
đã được 11 kỳ,trong có 7 trại tại Hoa Kỳ bằng sự hợp tác 
của các văn phòng HĐ quốc gia địa phương với các ban 
đại diện miền của HĐTƯ-HĐVN.

Hiểu rằng chính thể Việt nam Cộng hoà không còn 
, không chính thức hiện hữu nữa, nhưng chẳng quốc gia 
định cư nào có thể vô hiệu hóa , vì các cộng đồng người 
Việt tị nạn vẫn giữ tinh thần dân tộc và hình ảnh , cuộc 
sống của chính thể Cộng hòa thân yêu ,được biểu tượng 
là lá cờ vàng ba sọc đỏ nơi các tổ chức hội đoàn người 
Việt quốc gia hiện diện,mà nhiều nơi được chính quyền 
địa phương hỗ trợ và công nhận.

Cũng vậy HĐTƯ được thành lập cho các liên đoàn 
và đơn vị người Việt, gốc Việt nam cộng hoà , dù không 
còn liên lạc với văn phòng HĐ thế giới , nhưng vẫn phải 
được duy trì, bảo vệ và phát huy, mà không hội HĐ bản 
địa, hoặc tổ chức liên hệ nào vô hiệu hoá được, có chăng 
chỉ là một cách cạnh tranh hay phá hoại , hoặc gây chia 
rẽ trong hàng ngũ và tập thể HĐVN tị nạn.

Tóm lại, các đơn vị HĐ người Việt hội nhập dễ 
dàng, mau chóng và chính thức vào hệ thống tổ chức, 
chương trình HĐ đẳng thứ và nội lệ của các Hội HĐ bản 
địa. Khác chăng là các đơn vị HĐVN được phụ thêm 
phần giáo dục phổ biến, duy trì , bảo ở tồn và phát huy 
văn hoá truyền thống Viêt tộc , cũng như tập tục HĐVN, 
và HĐTƯ là tổ chức liên kết các đơn vị hướng đạo Việt 
nam định cư tại các nơi trên thế giới 

 NGUYỄN MẠNH KYM

HỘI NHẬP
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9
CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI HOA KỲ.

Gần ba trăm triệu người sống trên mảnh đất Hoa kỳ 
đã gọi nước Mỹ là quê hương,. Thực ra, cũng như gần 
một triệu người Việt nam, sau 35 năm hoặc hơn nữa, đã 
đến Hoa kỳ, những người đang hít thở bầu khí Tự do 
và dân chủ Hoa kỳ, tất cả họ cũng đã đến từ một quốc 
gia khác. Danh sách các học sinh tại các nhà trường cho 
chúng ta ý niệm  đa dạng của các sắc tộc và các nước 
khác nhau này. Theo các nhà nghiên cứu xã hội, thì  các 
dân di cư đến đây họ không  bị mất đi những phong tục 
tập quán và văn hóa của họ. Một số lãnh vực như học 
hành, khoa học, thể thao, chính trị, họ phải hòa nhập 
vào giòng chính, ngoài ra họ vẫn còn giữ bản sắc văn 
hóa của riêng họ. Nhưng dần dà phong cách sống và tập 
quán người Mỹ đã in đậm nét trong nhịp sinh hoạt, cách 
sống và nếp nghĩ của họ. Trong những giới hạn của hiểu 
biết và nghiên cứu cũng như kinh nghiệm, chúng ta nêu 
lên một số nét đặc trưng của cuộc sống, con người và 
xã hội Mỹ, hẩu giúp cho việc định hướng phương pháp 
giáo dục con em của chúng ta trong nhiệm vụ thiêng 
liêng Bảo tồn và phát huy truyền thống Văn hóa Việt 
Nam tại hải ngoại, mà không thể bỏ qua việc chọn lựa và 
làm triển nở các gía trị văn hóa xã hội, nơi các em sinh 
ra, được nuôi dưỡng và trưởng thành. 

Phong cách Mỹ. Vội vã, năng động, say mê công 
việc, thích cạnh tranh. Nhưng họ cũng thích thư giãn, 
thảnh thơi, vui vẻ và thân thiện ( không bắt tay nhưng 
khi gặp luôn mĩm cười và chào nhau: Hi, how are you 
doing? well see you tomorrow- so long, everybody...

Giáo dục, trường học. Giáo dục dược gọi là tín 
ngưỡng của nước Mỹ. Nền giáo dục dành cho mọi 
người. Đáp ứng mọi nhu cầu của của mọi đứa trẻ, thuộc 
mọi khã năng, và mọi yêu cầu của xã hội. Tùy theo mức 
độ khả năng, mục tiêu tương lai, và năng lực mà sinh 
viên chọn ngành học. Ngoài chức năng giáo dục ngành 
nghề, trường học Hoa kỳ còn có vai trò tạo ra sự thống 
nhất quốc gia, và Mỹ hóa người nhập cư. Người Mỹ cố 
gắng dạy cho con cái nghĩ về bản thân chúng, tìm tòi 
và phát triển khả năng hiểu biết, óc sáng tạo. Suy luận 
tốt, nghiên cưú tốt và biết cách giải quyết vấn đề là chìa 
khóa thành công trong cuộc đời. Nói chung giáo dục là 
một phần tốn kém trong cuộc sống Hoa kỳ.

Quan hệ giữa Cha mẹ và nhà trường. Đây là nét 
độc đáo. Hầu hết các trường đều có  các tổ chức gồm 
phụ huyng học sinh và giáo viên, và thường xuyên gặp 

nhau để thảo luận và bàn bạc. Các hoạt động ngoại khoá 
thường được tổ chức để trao dồi kỹ năng và tạo nhiều cơ 
hội, chí hướng và kích thích cho trẻ.                                  

Xã hội tự phục vụ (self service). Người Mỹ tự hào 
những công việc do chính mình làm như tự giặt dũ quần 
áo, xếp hàng để mua sắm tạp phẩm, tự đánh dày, tự làm 
đồ ăn ..Các dịch vụ chỉ thuần tuý là một cách kiếm tiền 
thôi, chứ không liên quan gì tới địa vị, giai cấp. Thực ra 
là họ thích tự do và không bị phụ thuộc.

Thích  thay đổi và sống theo tốc độ. Dịch vụ thuê 
mướn nhà cửa, quần áo, tủ giường, kể cả muỗng nĩa.. rất 
thịnh hành. Họ thường nói: " Nếu chúng tôi không còn 
được sống ở đây nưã thì ít nhất chúng tôi cũng đã có một 
ngày hôm nay rồi". Mọi người xê dịch và chuyển đổi 
liên tục. Một vài nghiên cưú cho thấy rằng cứ một trong 
năm gia đình cứ ba năm lại di chuyển nhà ở một lần  .

Những câu hỏi mang tính cách cá nhân. Nói 
chung, cho dầu Người Mỹ xuất phát từ những quốc gia 
ít biến động chính trị, hay kém phát triển, đa số vẫn 
không mấy thiện cảm với những câu hỏi  xã giao thiếu 
lịch sữ, thậm chí có người cho là khiếm nhã nữa, như  
những câu hỏi liên quan tới tuổi tác, công ăn việc làm, 
chi phí quần áo, tài sản riêng tư, tôn giáo, tình cảm( quan 
hệ tình dục), vì sao chưa có con..

Tính cách Tự do và độc lập. Nước Mỹ không phân 
biệt giai cấp. Nhưng trên thực tế nước Mỹ có phân chia 
thành từng khu vực dân cư, từng vùng. Người ta có thể 
có nhiều cơ hội tiến xa hơn từ giai cấp này sang giai cấp 
khác, tuỳ theo khả năng và những ưu điểm của họ.

 Tính thẳng thừng.  Người Mỹ nhảy thẳng vào 
vấn đề và nói điều họ nghĩ. Nhiều thành ngữ đã dược 
sử dụng rộng rãi như : Call a spade a spade(Nói thẳng 
thừng ra đi); Get down to brass tacks ( hãy bắt đầu xem 
mhững vấn đề ca7n bản và thực tế); Don' t beat around 
the bush(đừng nói vỏng vo ); Let the chips fall where 
they may ( Hãy nói d7úng sự thật đi);Lets put your card 
on the table ( hãy chơi bài ngưã vói nhau đi; tell it like it 
is ( hãy vào thẳng vấn đề đi)

Kiểu  mẫu gia đình hạt nhân đang được hình thành 
và phát triển. Vì ý thức Tự do và hành dộng theo cá 
nhân, thêm vào nét sinh động của nền kinh tế thị trường, 
khuynh hướng Toàn cầu hóa.người Mỹ buộc phải rời gia 
đình, và càng ngày càng có những đơn vị gia đình nhỏ. 
Tính cách đại gia dình không còn mấy thịnh hành.

Quan điểm đa số thắng thiểu số. Người Mỹ sớm 
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nhận thức được điều này ngay từ lớp học ở trường, ganh 
đua, bỏ phiếu và bầu bán cho tổ chức lớp, hay các nhóm. 
Đây cũng là mô hình sinh hoạt dân chủ và tổ chức co cấu 
của chính phủ Hoa Kỳ.

Quan hệ bạn bè. Mật thiết, nồng nhiệt, nhưng cũng 
có thề mât đi mất đi trong thời gian ngắn, nếu hoàn cảnh 
thay đồi. Nhưng họ cũng mau chóng vui mừng nối lại 
tình bạn. Hiếu khách, và sẵn lòng mời về nhà, chứ không 
phải mời tới nhà hàng, miễn là không bất lợi cho thời 
gian làm việc của họ.

Bữa ăn tự chọn ( self service) là cách tiếp đãi rất 
phổ thông, vì không câu nệ và dễ chuẩn bị. nếu bmang 
theo qùa tặng khi d8ược mời là cách tự nhiên và lịch sự ( 
không quan tâm tới qùa to nhỏ, cử chì có khi quan trọng 
hơn món qùa( một cu61n sách, hộp kẹo, một bó hoa, 
chai rượu....)

 Lịch sự với phụ nữ. Mặc dẩu  người phụ nữ Mỹ 
càng ngày càng đóng vai trò tích cực trong các hoạt động 
kinh tế, chính trị và cộng đồng , nhưng họ vẫn thích nhận 
được những hành động lịch sự nho nhỏ, và đều không 
cảm thấy bị xúc phạm.

Phụ nữ Mỹ độc thân. Con số mỗi ngày một gia 
tăng, có lẽ khuynh hướng không muốn vướng bận để có 
nhiều cơ hội tiến xa hơn. Số người mẹ độc thân cũng có 
khuynh hướng gia tăng trong những thập niên gần đây.

Tính độc lập và tự do của cuộc sống tuổi thanh 
niên. Sự độc lập này làm cho các cha mẹ và người lớn 
mới tới Hoa kỳ lo ngại; do đó có nhiều cấm cản, ví dụ, 
đi học là phải về nhà ngay và càng không có hẹn hò. Có 
một điều rất thực tế, thanh niên Mỹ tự đặt ra quy định, 
luật lệ, và phong cách cho mình, và cha mẹ không phải 
nhắc nhở nhiều.

Sự hẹn hò . Thưởng diễn ra trong cùng lứa tuổi, và 
qúa trình tiến tới tình yêu hôn nhân là một giai đoạn dài. 
Ngay tử 8,9 tuổi, chúng bạn cùng lớp, cùng giới tính 
thích đến thăm nhau, đặc biệt giới trẻ gái, thích ngủ lại 
qua đêm với những bữa tiuệc Pajama ồn ào nhưng vô 
hại, dưới sự quan sát của cha mẹ. Ngủ xa nhà là đánh 
dấu khởi đầu của tính độc lập.  Giai đoạn kế tiếp là lưu 
tâm tới người khác giới tính. Thường là lúc họ đã sẵn 
sàng về tình cảm và tài chánh. Bắt đẩu tửng nhóm tụ tập 
từng nhóm, nghe nhạc, uống bia, xem phim, một đôi khi 
có cả rươu và thuốc phiện. Dĩ nhiên sự trinh tiết trước 
khi cưới không còn là đức hạnh chính. Tuy nhiên không 
phải là tất cả.

Thanh niên Mỹ cũng thích tham gia các hội đoàn, 
các nhóm sở thích. Mặc dầu thanh niên Mỹ thích độc 
lập, nhưng họ cũng là hội viên của nhiều nhóm. Thường 
là những nhóm theo đuổi cùng sở thích. Cha mẹ cũng 
quan tâm tới con cái cần có bạn bè.

Thuốc phiện, các loại Crack và ma túy. Việc sử 
dụng ma tuý, và dễ dàng mua các thứ gây nghiện, ngay 
cả gần các trường học, đang là điều đáng lo ngại khắp 
nơi trên Hoa kỳ. Tuy nhiên đa số từng lớp thanh niên có 
phản ứng mạnh với việc sử dụng này. Một số ít trở thành 
nghiện ngập, hư hỏng và vô trách nhiệm.

Vui chơi và giải trí. Người Mỹ xử dụng phần lớn 
thời giờ nhàn rỗi vào các vui chơi và du lịch. Đây là một 
đất nước thể thao, săn bắn, câu cá, bơi lội, chèo thuyền, 
chơi tenis, baseball, đạp xe, chạy bộ, trượt tuyết..Trong 
những ngày nghĩ, vả thời gian nhàn rỗi, họ ăn chơi hết 
mình và khá ầm ỹ. Nhưng cũng có những sở thích khác, 
cắm trại, đọc sách, làm vườn, theo các khóa học.

Làm việc tình nguyện. Người ta nói rằng nếu như 
tất cả những người tình nguyện ở Hoa kỳ  rút lui thì cả 
quốc gia này đình trệ. Mặc dầu người Mỹ thích tự do, cá 
nhân, nhưng  họ cũng cống hiến thời giờ nhàn rỗi cho 
các công  việc thiện nguyện trong các bệnh viện, thư 
viện, trường học, nhả thờ và các nhu cầu cộng đồng và 
các dự án phúc lợi.

10
VÀI ĐIỂM ĐÁNG QUAN TÂM.
 
Giáo dục sinh lý thẳng thắn.
 
Dường như nói tới giáo dục sinh lý, đa số người 

Việt Nam ta theo thói quen, coi đó là phạm vi cấm kỵ, 
nếu không muốn nói là tránh né hết sức có thể.  Vì thế 
mà ngay tại trường học cũng không hề nói tới và không 
được đem vào chương trình giáo dục, chuyện yêu đương 
vốn là chuyện tự nhiên, rồi ra chúng nó sẽ biết không 
cần giáo dục, chỉ vẽ, không cần tập cho khỉ leo cây, ngay 
cả người lớn, mẹ cha có muốn nói gì với con cái lớn liên 
quan tới sinh dục, chuyện tính dục, vợ chồng thì cũng 
hết sức riêng tư và giới hạn, làm chi có chuyện nói toạc 
ra giữa hai ba đứa con.  Giới tính là đề tài không bao giờ 
được bàn tới trong gia đình, còn tình yêu là cái gì linh 
thiêng, riêng tư.  Người lớn thì không nói và ngại nói. 
Còn trẻ em thì vô cùng bối rối.
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Đặt mình trong hoàn cảnh văn hóa truyển thống 
luân lý Việt Nam, chúng ta cũng cảm thông được phần 
nào.  Cứ nghĩ tới là đỏ mặt tía tai, ăn nói lùng bùng mất 
bình tĩnh rồi, mọi sự cứ rối tung lên khi nghĩ tới.  Phải 
tự kiềm chế, kiềm chế là một đức tính được đề cao trong 
xã hội ảnh hưởng luân lý Khổng Mạnh: “Nam nữ thọ thọ 
bất thân” luôn là một tín điều.

Nhà văn Bùi Bích Hà đã kể lại Một câu chuyện kinh 
hồn trong mục Bạn Gái Nhỏ To, đăng trên trang Phụ Nữ 
và Gia Đình của Nhật Báo Người Việt:

“Một ông ngoại thong thả dọn phòng cho cháu 
ngoại 14 tuổi, và phát hiện ra có mấy cái condoms lẫn 
lộn trong đám đồ đạc linh tinh. Ông hốt hoảng nói với 
bà, bà cũng bối rối không kém. Bà hỏi cháu gái, cháu 
gái nói những cái đó nhà trường phát trong giờ giáo dục 
sinh lý.  Bà đem chuyện lên hỏi cố vấn nhà trường, bà cố 
vấn nói đó là việc bình thường, trẻ con cần được giảng 
dạy ở tuổi đủ để biết rõ sự thật về quan hệ luyến ái nam 
nữ, mặt tiêu cực, mặt tích cực và hậu quả xấu để tránh.  
Thông qua giáo dục sinh lý, nhà trường và xã hội giúp 
thanh thiếu niên tránh sai phạm vì thiếu hiểu biết trong 
lãnh vực nầy có thể đưa đến thai nghén quá sớm, những 
tổn thương dài về tinh thần và thể lý… và bà cố vấn nhà 
trường nhấn mạnh:  “Nếu gia đình không đồng ý, có thể 
ký giấy từ chối không cho con em tham dự lớp nầy và tự 
lo liệu lấy khi có chuyện xảy ra cho chúng.” 

Thật là quá bối rối và bất an cho chúng ta, những 
người nhập cư từ một xứ sở khác, một nền văn hóa khác, 
một nền luân lý và văn hóa đã cột chặt chúng ta với 
nhiều điều cấm kỵ mà tính dục là một điều khắc nghiệt 
nhất.  Nhiều người lớn trong chúng ta trước khi lập gia 
đình, và ngay cả sau khi lập gia đình rồi mà vẫn chưa 
biết chuyện ấy ra làm sao, mà có đem hỏi mẹ thì mẹ 
cũng ấm ứ cho qua, vì mẹ cũng có được giáo dục gì về 
vấn đề đó đâu, cứ cha truyền con nối, học hỏi từ kinh 
nghiệm bản thân, người ta sao tôi vậy, một đôi khi nghe 
và được truyền đạt như một cái gì huyền bí, bây giờ nghĩ 
lại thấy mình thật ngớ ngẩn.

Một cách tổng quát tôi đồng ý với câu trả lời của bà 
Bích Hà: 

“Dù các bậc cha mẹ muốn gói ghém, bảo bọc, che 
đậy các con rất kỹ trước sự cám dỗ phái tính, xã hội tự 
do cứ bày ra trước mắt chúng cảnh nam nữ tình tự, chưa 
kể đám bạn bè người bản xứ  được nuôi dạy trong một 
nền giáo dục cởi mở, là một động lực thúc đẩy và lôi 
cuốn mạnh mẽ khác. Giáo dục sinh lý trong nhà trường 
Mỹ, là một phần của chương trình giáo dục tổng quát 

nhằm cung cấp cho trẻ những kiến thức căn bản về đời 
sống. Vì là môn học, nên được soạn thảo trình bày với 
tất cả kỹ thuật sư phạm, sao cho học sinh thu thập đuợc 
những khái niệm nghiêm túc, hiểu biết rành rẽ về môn 
học.” 

Dĩ nhiên với một đường lối giáo dục rõ ràng và mạch 
lạc như vậy đã trải rộng và trở thành khuynh hướng của 
một nền giáo dục tự do và cởi mở.  Nhờ đó chúng ta 
đỡ bối rối phần nào; nhưng khi nhìn vào những con số 
thống kê thì không mấy khích lệ lắm.

Năm 1986, theo viện thăm dò Harris đã khảo cứu 
677 học sinh thành phố Indianapolis thì 57% đã thỏa 
mãn tính dục; 30% đã thỏa mãn tính dục hơn một lần.  Và 
thống kê của tuần báo TIME, ấn bản ngày 24/05/1993 đã 
cho thấy tính dục của giới trẻ tại Hoa Kỳ như sau: 23% 
dưới 14 tuổi; 24% 14 tuổi ;25% 15 tuổi; 20% 16 tuổI; 
60% 17 tuổi. Người ta ước tính cứ đà này, tới tuổi 20, 
thì tỉ lệ thanh niên nam nữ đã có kinh nghiệm về giao du 
tính dục lên tới 75%.  Trong một thống kê mới đây về 
cuộc sống buông thả của giới trẻ tại Hoa Kỳ, người ta 
ghi nhận được con số mỗi ngày:  2,756 bé gái vị thành 
niên mang thai; 372 bé gái vị thành niên sẩy thai; 1106 
bé gái vị thành niên phá thai; 1340 bé gái vị thành niên 
mang thai lần đầu; 3088 thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi 
(theo Children Defense Fund). 

Nêu ra vài con số thống kê để chúng ta thấy rằng 
bên cạnh những mặt tích cực và sáng tạo của giáo dục 
sinh lý tại nhà trường, nhà trường và xã hội cũng còn 
phải lưu tâm tới mặt đạo đức con người nữa, đó là chưa 
nói tới đạo đức sinh học trong các vấn đề giảng dạy cũng 
như quan niệm mới mẻ nhưng khá phức tạp còn đang là 
những điều tranh cãi nóng bỏng. 

Chúng ta hiểu được rằng trong tất cả các phương 
tiện giáo dục, học đường giữ một vai trò quan trọng đặc 
biệt.  Vì sứ mạng của học đường là luôn lo lắng trao dồi 
cho các học sinh khả năng tinh thần, dựa vào gia sản văn 
hóa mà các thế hệ trước đã thu lượm được, để phát huy 
nhận thức về các giá trị, chuẩn bị đời sống nghề nghiệp 
và khuyến khích niềm thông cảm lẫn nhau.

Hiện nay, học đường được xác định rõ trong hai vai 
trò tinh thần và xã hội.  Và thường người ta nhấn mạnh 
và quan tâm tới khía cạnh trao dồi tinh thần hiểu biết 
cho học sinh, mà xem nhẹ đến vai trò xã hội, trong đó có 
vai trò giáo dục đạo đức cá nhân trong mối tương quan 
xã hội nữa. 

Giới trẻ trong đời sống điện tử. 
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 Nói tới thời đại điện tử, văn minh điện tử, là nói tới 
yếu tố cơ bản phát triển của thế giới văn minh.  Từ khi 
có computer, trẻ em, người lớn miệt mài, quần quật với 
nó sáng ngày tối đêm.  Nhiều cha mẹ mừng, vì con cái 
suốt ngày trong phòng, ngoài giờ học là chúng sa ngay 
vào computer, mắt cứ dán nhìn theo dõi màn hình, thỉnh 
thoảng dừng lại thích thú mỉm cười.  Đứa trẻ bận rộn 
hơn, chăm chỉ hơn, ít quậy phá, và ít ra ngoài; cha mẹ 
cũng an tâm hơn để lo việc nhà, việc xã hội.  Ngoài lợi 
ích của computer về mọi mặt, những người trẻ còn dành 
rất nhiều giờ để sinh hoạt trên internet và mở cho mình 
những trang nhà (homepage). 

Theo nghiên cứu của PEW Internet & American 
Life Project, cơ quan nghiên cứu về ảnh hưởng của In-
ternet đối với đời sống của người Hoa Kỳ, thì có khoảng 
17 triệu trẻ em (12 – 17 tuổi) xử dụng Internet, đặc biệt 
trong số đó có khoảng 3 triệu dùng Internet như một 
phương tiện để trao đổi, nói chuyện với bất cứ ai họ 
muốn. Người ta không thể không thấy mặt tích cực ích 
lợi của giáo dục tâm lý trẻ qua internet: 

Nhưng dù sao Internet vẫn là con dao hai lưỡi, nếu 
người xử dụng nó không được giáo dục sự trưởng thành, 
ý thức trách nhiệm cá nhân, cũng như khả năng chọn 
lựa và phân biệt. Lạm dụng nó, sẽ đưa tới hậu quả tai 
hại ghê gớm. Ngay cả khi giới trẻ xử dụng Internet hoàn 
toàn hồn nhiên và vô tư, nhưng điều nầy cũng không có 
gì bảo đảm cho chúng khỏi những cạm bẫy của những 
tay quậy phá và lợi dụng.

Mặc dầu cuộc nghiên cứu do trung tâm trẻ em mất 
tích và bị lạm dụng Quốc Gia Hoa Kỳ (NCM & EC) gần 
đây đưa ra những nhận xét có vẻ hơi lạc quan:  do giới 
trẻ đã thận trọng hơn và khôn ngoan hơn trong việc kết 
giao bạn bè và la cà trên các mạng.  Thực ra giới truyền 
thông báo chí lo ngại nhiều hơn, vì giới trẻ càng ngày 
càng thích những site diễn đàn ảo và càng ngày càng gia 
tăng nhiều những tay chọc phá dụ dỗ, gạ tình, không chỉ 
bằng những ngôn từ thô lỗ, dâm đãng được gởi đi, mà cả 
những hình ảnh khêu gợi, cảnh thoát y, càng được phô 
diễn càng ngày càng gia tăng .

Trước những lo âu và nguy cơ, Quốc Hội Hoa Kỳ đã 
dự thảo các quy định hạn chế truy cập các mạng xã hội 
ảo từ những trường hợc, thư viện được ngân sách quốc 
gia tài trợ. Trong hội nghị Gamesfest của Microsoft diễn 
ra tại Seatle, một chuyên viên đã đưa ra lời cảnh cáo 
đáng lo ngại về tình hình an ninh trong thế giới online 
như World of Warcratt, lineage hay Everquest. Theo đó, 
Hacker (những tên cắp trên Internet) có thể xử dụng rất 
nhiều chương trình nguy hiểm để đánh cắp thông tin, tài 

khoản, và các đồ vật quý, và các sự cố càng ngày càng 
trở nên trầm trọng.  Thông tin báo chí đã cho ta thấy một 
vụ đánh cắp lớn lao các thông tin, ID, số trương mục và 
credit card của hàng triệu người, và số tiền lên tới mấy 
chục triệu đôla, đã làm chấn động thế giới. 

Trong một bài báo được đăng tải trên Người Việt 
Online,  tác giả Yến Tuyết đã tóm tắt một số tác hại về 
mặt tâm lý giáo dục trẻ em liên quan tới Internet; và phụ 
huynh có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng đáng ngại 
nầy, mà không sợ mang tiếng khó khăn lạc hậu.

Để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra cha mẹ nên quan 
tâm: phải đặt những luật lệ rõ ràng vể việc dùng Inter-
net; việc học và làm bài tập là ưu tiên.  Khuyến khích 
con cái tham gia thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, giúp đỡ 
gia đình.  Nhắc bảo cho con cái cẩn thận khi cung cấp 
những thông tin cá nhân và gia đình; kết bạn tâm giao 
là tốt; nhưng thế nào là bạn tốt; làm thế nào để giữ mối 
quan hệ với người bạn tốt đó. Kết bạn trên Internet là 
một cách, nhưng có nhiều cách thức khác tốt hơn.  Suốt 
ngày nhốt mình trong phòng riêng để thả hồn trên các 
trang Web, hay mải mê nơi chatroom sẽ làm chúng cách 
ly với môi trường xã hội và gia đình, vốn là nơi chúng 
học hỏi kinh nghiệm, lòng yêu thương tận tụy và sự chia 
sẻ chân thành.

Một số các lời khuyên cụ thể của các nhà tâm lý giáo 
dục đối với cha mẹ: đặt máy computer nơi mọi người có 
thể thấy, đồng thời giới hạn thời giờ xử dụng; cũng cần 
trang bị những software để ngăn chận và tốt nhất vẫn là 
lời khuyên bảo, cảnh cáo trực tiếp về những lạm dụng 
khi dùng Internet.

Dĩ nhiên, để hướng dẫn và kiểm soát con em có hiệu 
quả, cha mẹ cần nỗ lực để học biết xử dụng computer, 
vào Internet và các website mà con cái mình hay thăm 
viếng. Vì lợi ích của con cái chúng ta, và vì gia đình con 
cái là trên hết, chúng ta phải nỗ lực.  Dĩ nhiên, chúng ta 
sẽ không bằng chúng, vì quá bận rộn công ăn việc làm 
và hàng trăm thứ công việc khác. 

Cần một thái độ dung hoà.

Chúng ta đã nêu lên một số mặt nổi về những thách 
đố gay go cho tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại, không phải 
để chúng ta run sợ hay bi quan; run sợ và bi quan là một 
cách khác của sự thất bại.  Các nhà giáo dục thanh thiếu 
niên Việt nam hải ngọai ngày nay, dĩ nhiên tôi muốn 
nhắc nhở tói các Huynh trưởng Hướng đạo, hơn lúc 
nào hết phải bình tĩnh và ngay thật, dám nhìn thẳng vào 
những khó khăn một cách sáng suốt, và đưa ra những 
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giải pháp thỏa đáng để giúp các em không chỉ hòan thiện 
con người nhân bản mà còn sống trọn ơn gọi làm Người 
con của Thượng đế.

Tất cả những lo lắng chăm sóc cho các em có được 
những vui thú sảng khóai trong việc thăng tiến bản thân 
hầu trở thành một công dân hữu dụng là tốt nhưng chưa 
đủ; những nhà giáo dục của Phong trảo Hướng đạo 
muốn làm tốt trách nhiệm và yêu trẻ thực sự, cần phải 
làm nhiều điều hơn nữa. Ví dụ, trước hết là cố gắng nhận 
diện những trăn trở, lo âu của các em trong đòan; sau đó 
còn biết cách gởi một thông điệp tới các em, không chỉ 
bằng ngôn từ, mà cỏn bằng hành động, để cuối cùng, 
bằng cách nào dó, để chúng hiểu được các phản ứng 
cũng như nỗ lực của chúng ta  phát xuất từ lòng yêu 
thương và một hòai vọng duy nhất: mong muốn chúng 
hạnh phúc và thành công.

Bình tĩnh và thực tâm lắng nghe từ hai phía: nhà 
giáo dục và các em, đối tượng giáo dục, chúng ta cảm 
nhận được một số điều cần suy tư: Sự lo lắng, quan tâm 
của nhiều trưởng cầm đòan, nhiều khi trái ngược với 
nhu cầu của các em.  Nhiều trưởng đã bộc bạch: “Tôi sẽ 
làm bằng mọi cách, và bất cứ điều gì để các đòan sinh 
của tôi thành công.”  Và vì có tâm niệm như thế, nên 
nhiều trưởng tự đặt mình như một cảnh sát viên, luôn 
dòm ngó, theo dõi bằng một chương trình giáo dục áp 
đặt.  Các em luôn bị đặt trong tình trạng báo động, cảm 
tưởng của chúng là có một cái gì đó ở nơi chúng, cần 
được điều chỉnh, cần khuyên bảo, cần cảnh giác và nặng 
hơn nữa là cần sửa phạt.  Có thể chúng ta đã từng nghe 
một số em, hoặc một vài trưởng trẻ than phiền rằng:  
Trưởng ấy muốn sống thay em, muốn hít thở giùm em; 
ước gì trưởng ấy để cho chúng em tự lèo lái lấy cuộc 
chơi vả con thuyền của tụi em.  Những lo âu của trưởng 
nhiều khi không phải là những gì các em của họ cần.   
Có thể dung hòa hai thái cực: sự quan tâm của nhà giáo 
duc và lòng trân trọng các em không?

Sự bộc lộ chân tình bởi tình yêu của Trưởng là ý 
tốt.  Nhưng thế giới nội tâm của các em là cả một điều 
bí mật đòi hỏi những gì hơn là sự chân tình và ngay 
lành mà thôi.  Tuổi trẻ với tất cả sự phức tạp về tâm 
sinh lý là một sự thực không ai phủ nhận. Một đôi khi 
thái độ tỏ ra trưởng thành, độc lập và tự lực của tuổi trẻ, 
làm cho người lớn có cảm tưởng chúng không cần, và 
phủ nhận hết tình cảm của Trưởng.  Các em như những 
người đang cần được giúp vốn đầu tư nhưng lại tỏ ra 
không cần.  Nhiều khi các em có quan niệm rằng sự 
quan tâm của Trưởng là can thiệp vào đời tư của chúng.  
Lời khuyên bảo của trưởng là sự thách thức và hạ thấp 
sự khôn ngoan của chúng.  Chúng lo sợ phải tự quyết 

nhưng vẫn thích độc lập, tự chủ; ngăn cản chúng thì 
được hiểu là ghen ghét, kẻ thù.  Vậy thì làm thế nào để 
giúp đỡ các em, khi chính sự giúp đỡ của  trưởng  bị 
khước từ và nhiều khi bị chối bỏ một cách tàn nhẫn? 
Làm sao để hướng dẫn các em, khi chính sự hướng dẫn 
đó đã bị chúng khước từ và phản đối? Biết nói làm sao, 
khi sự quan tâm của Trưởng bị coi là một sự xâm phạm 
vào đời tư của chúng?  

11  
YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG CÔNG CUỘC GIÁO 

DỤC THỜI HIỆN ĐẠI

Một số yếu tố cơ bản mà Quý Trưởng cẩn phải nắm 
giữ để hoàn thành chức năng giáo dục Truyền thồng văn 
Hóa Dân trộc của phong trào.

Các giá trị truyền thống văn hóa: Nhân (lòng nhân 
ái), Nghĩa (lòng biết ơn), Lễ (sự phép tắc, nhân cách, 
lễ giáo), Trí (sự ngay thẳng, lương tri, và trách nhiệm), 
Tín (niểm tin và sự thành tín), Công (công việc), Dung 
(vẻ đẹp), Ngôn (lời ăn tiếng nói), Hạnh (đức hạnh) vẫn 
còn mãi giá trị của nó.  Tuy mỗi nơi, mỗi thời, mỗi hoàn 
cảnh có cách nhìn và quan niệm khác nhau, nhưng giá 
trị vẫn tồn tại, các trưởng cần thích nghi để hướng dẫn, 
giáo dục. 

Lưu ý tới truyền thống tương kính lẫn nhau:  Các 
em kính trọng Huynh trưởng, người trên, ngưởi lớn tuổi. 
Huynh trưởng tôn trọng phẩm giá nhân vị các em. Giáo 
dục là nâng cao phẩm giá con người chứ không phải hù 
dọa, đè bẹp và uy quyền khuất phục. Tương kinh là tiền 
đề cho mọi thành công trong giáo dục. 

 
 Sự cảm thông và hiểu biết:  Huynh trưởng có nhiều 

điều để dạy bảo các em, nhưng các em cũng có nhiều 
điều mà chúng ta phải bình tĩnh lắng nghe.     

Kiên nhẫn, yêu thương và sáng tạo: Được hun đúc 
và cắm rễ sâu trong hệ thống giá trị Văn hóa Truyền 
thống Việt nam, chúng ta cần kiên nhẫn giúp các em 
trở về với kho tàng Văn hóa Việt Nam, một nền Văn 
hóa khá xa lạ, nếu không muốn nói khá khác biệt với 
những gì các em thâu thái được nơi bạn bẻ, nhà trường 
và xã hội của các em.  Bằng khả năng hiểu biết và sáng 
tạo, qúy trưởng cần gạn đục khơi trong, tiếp thu cái mới 
và bảo tồn những giá trị văn hóa. Hội nhập cái hay của 
người, giữ lấy cái ưu tú của mình. 

12
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MỘT VÀI ỨNG DỤNG TRUYỀN THỐNG VĂN 
HÓA DÂN TỘC TRONG VIỆC HUẤN LUYỆN-
HƯỚNG ĐẠO SINH VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

MỤC TIÊU: 
1 / Nhằm trang bị cho các Hướng đạo sinh Việt nam 

tại hải ngoại một căn bản tồng quát về Văn hoá và Lịch 
sử Việt nam. Khơi dậy nơi các em niềm vinh dự là người 
Việt nam, mang tâm hồn Việt. Phát huy lòng yêu mến 
Tổ quốc và Dân tộc, nơi mà các em đã lãnh nhận máu 
xương và tâm hồn Việt.

2 / Từ đó, đang khi nổ lực hội nhập vào xã hội, các 
em cũng biết vận dụng những điều tích cực trong nền 
Văn hóa Truyền thống Dân tộc,  nhằm nổ lực xây dựng 
đời mình, gia đình và xã hội. Đóng góp vào sự ổn định 
và thăng tiến nền Văn hóa và văn minh của nhân loại.

A /   PHẠM TRÙ VĂN HÓA.

I /  VIỆT NGỮ.
Nhận định: các em rất ít hoặc không biết ngôn ngữ 

Việt, tiếng nói Việt. Một số thành phố lớn tại hải ngoại 
có đông người Việt sinh sống, nên có nhiều Trung tâm 
dạy Việt Ngữ rất tốt, nhưng với những lo toan của cuộc 
sống vội vã, gia đình cũng không có nhiều giờ giúp con 
cái nói và thực tập tiếng Việt. Vấn đề thực khó khăn hơn 
khi một số bạn trẻ cho rằng những vốn liếng kiến thức 
và chuyên môn ở nhà trường đã đủ cho họ rồi.Về phần 
mình, là Huynh trưởng, để giải quyết vấn đề này, mời 
quý Huynh trưởng đọc lại Phần Việt Ngữ trong Thư Gởi 
Anh Đoàn Trưởng của Trưởng Bùi Năng Phán, Hướng 
Đạo Việt Nam Ấn hành 2011, trang 26. Tôi chỉ xin gợi 
một vài ý:

Gợi ý:
- Tiếng Việt, Hồn Việt và nước Việt là một. Hướng 

đạo không chỉ là một trò chơi, nhưng còn là phong trào 
giáo dục nhân bàn, trong đó có giáo dục về Lòng yêu 
mến Tổ quốc, Quê hương. Làm sao có thể sao lãng công 
việc quan trọng này khi ý thức rằng Ngôn ngữ của một 
quốc gia là linh hồn của quốc gia đó. Đối tượng giáo 
dục của chúng ta là con em Việt nam, những người trẻ 
này một thời gian nào đó sẽ bỏ rơi tồ quốc Việt nam, nếu 
thực sự họ không được dạy tiếng nói Việt nam ( tiếng 
Việt còn là còn nước Việt, còn hồn Việt). 

- Dạy tiếng Việt là bổ túc giáo dục của học đường 
và gia đình. Anh chị đã lãnh nhận một sứ mạng lớn lao. 
Anh chị đã làm cho các gia đình Việt nam hài ngoại tin 
tưởng Anh chị và Phong trào Hướng đạo Việt nam thế 
nào trong chức năng truyền đạt tiếng Việt, tâm hồn Việt 
, một chức năng mà các học đường tại hải ngoại không 

tạo điều kiện và các gia đình Việt nam dường như không 
có mấy cơ hội quan tâm đúng mức?

II /  VIỆT SỬ.
 Nhận định: ( xin xem phần Việt sử trong Thư Gởi 

Anh Đoàn Trưởng của Trưởng Bùi Năng Phán, trang 
23). Chúng tôi thêm vào một số nhân tố phải có về cách 
nhận định Sử Việt Nam.

Gợi ý:
- Đặt lịch sử trong toàn bộ bối cảnh xã hội với những 

đặc điểm, thời gian và không gian, chính trị và kinh tế.
- Lý giài phân tích sự kiện lịch sử đúng thời đại với 

những tiêu chuẩn, thời gian và không gian xảy ra.
- Không lạm dụng Lịch sử và Văn hóa để phục vụ 

cho ích lợi của phe nhóm. Lịch sử và văn hóa là di sản 
chung của cả một dân tộc.

- Không chỉ dừng lại một cứ liệu lịch sử, nhưng biết 
đối chiếu với các tài liệu khách quan và khoa học khác.

- Cần có thái độ khiêm tốn của một người nghiên 
cứu lịch sử chân chính.

B/ ÁP DỤNG THỰC HÀNH:

 I / Một số đề nghị.
Ngoài những đề nghị của Trưởng Bùi năng Phán về 

các phần: Nghi thức tập tục, Huy hiệu hướng đạo Việt 
nam, Đặng thứ và chuyên hiệu, Tuyên hứa, Hội đồng 
rừng ( từ trang 27-33), chúng ta còn phải đề cập tới các 
Bài ca sinh hoạt, các trò chơi, nhất là các trò chơi lớn. 
Bài hát và trò chơi vốn mang một giá trị giáo dục cao 
và là một phần không thể thiếu trong phương pháp giáo 
dục của Hướng đạo, nhưng còn là một cơ hội rất tốt để 
các em học biết thêm tiếng Việt.  Những bài Tâm ca, 
Vui ca, Anh hùng ca và các Trò chơi, ngay cà các Tiếng 
reo, mang tính lịch sử hay giáo dục nhân bản, tâm linh, 
luôn theo các em trong thời niên thiếu và cà khi trưởng 
thành. Cũng không thiếu những bài ca giáo dục về đòan 
kết, hiệp sức, cố gắng mang đậm nét Truyền thống Văn 
hóa Việt. Các Trưởng cũng cần có một diễn  nghĩa vắn 
tắt về bài hát hoặc trò chơi trong tương quan với một 
nét nào đó của Truyền thống văn hóa Việt Nam. Các 
Ban hay Toán huấn luyện miền, vùng có thể phân công 
để sưu tập, nghiên cưú và sắp xếp cho hợp với sư phạm 
giáo dục.

Trong chức năng giáo dục nhân bản, Phong trào 
hướng đạo không độc quyền, hoặc dơn lẻ, mà cùng hợp 
tác với các tổ chức xã hội và tôn giáo khác. Trưởng 
Hướng Đạo phải là biểu hiện cao nhất của sự hợp tác 
giáo dục. tinh thần hợp tác, cộng tác, liên kết cũng phải 
là quan tâm hàng đầu trong nhiệm vụ giáo dục nhân bản 
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cho Hướng đạo sinh, nếu không muốn phản bội lý tưởng 
của mình. Hiện nay, có nhiều sáng kiến cổ võ học Việt 
ngữ trong các tổ chức xã hội và tôn giáo, Anh chị Huynh 
trưởng hoặc hướng đạo sinh có khả năng dễ dàng nối 
vòng tay lớn với các đoàn thể. Đây cũng là cơ hội tốt 
giới thiệu chính chúng ta, như là một doàn thể Sẵp Sẳn 
và Giúp Ích.

 Anh chị huynh trưởng cần tạo điều kiện để liên lạc 
và gặp gỡ các gia dình có con em tham gia Hướng đạo, 
nhẳm nối kết sự hiệp thông và trao đổi về chương trình 
giáo dục, khuyến khích học và nói tiếng Việt trong gia 
đình. Một năm một đôi lẩn trao dổi  (chính thức hay 
không chính thức) với Phụ huynh vể một chuyên đề 
Truyền thống Văn hóa Việt nam, nhất là Văn hóa Gia 
đình Việt nam, là cơ hội tốt xây dựng tình giao hảo, và 
cũng cố niềm tin vào Phong trào. Dĩ nhiên Anh chị phải 
là những nhà hoạt động văn hóa; Thực ra Phong trào 
Hướng đạo là Phong trào văn hóa rồi, Anh chị đã có 
năng lực và uy tín, nay thêm một nổ lực để quan tâm 
đặc biệt hơn, chắc chắn Anh chị sẽ không bị phụ lòng.

II/ Ứng dụng Tâm hồn Việt vào các ngành Hướng 
đạo. 

Căn cứ vào phương pháp sư phạm dựa trên nền tảng 
tâm sinh lý của các em, chúng ta có thể đề nghị một 
số ứng dụng trong công tác giáo dục Truyền thống văn 
hóa Dân tộc Việt nam cho các ngành hướng đạo. Văn 
hóa bao gồm những yếu tố liên quan đến những lãnh 
vực Văn chương, nghệ thuật, thủ công nghệ, kỹ thuật, 
phong hóa, lề luật, cơ chế, tục lệ , truyền thống, suy tư, 
cách sống, cách ứng xử, lễ nghi, huyền thoại, tư tưởng. 
Những yếu tố này làm thành di sản của cộng đồng dân 
tộc và cá nhân. Do đó chúng ta không thể và không có 
tham vọng đào tạo một hướng đạo sinh thấu suốt hết mọi 
ngành của Văn hóa Việt nam.  Điều quan trọng là làm 
sao cho các em thấm nhuần những yếu tố hình thành nên 
Con người Việt nam, và tạo được niềm tin và vinh dự 
là người Việt. Các yếu tố cơ bản này là đức tính người 
Việt, bản sắc văn hóa Việt, nét đặc trưng tâm hồn Việt, 
và cách ứng xử của người Việt (những điều này chúng 
tôi đã trình bày trong Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại 
và Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc, phần nói về Một 
số nét bản sắc truyền thống văn hóa Dân tộc, cũng như 
trong phần một số biểu hiện cơ bản…).

1 / Ngành Ấu:  Vận dụng những câu chuyện dã sử, 
cổ tích thần thoại, nêu cao gương hiếu nghĩa, anh hùng. 
Học thuộc lòng một số câu ca dao, đồng dao mặn mà 
tình nghĩa gia dình, quê hương và cộng đồng nhân loại. 
Tập nhận diện vị trí nước Việt nam trên bản đồ thế giới, 
và các nước lân bang. Tập vẽ hoặc xây dựng những tác 

phẩm mô tả đơn giản về gia dình, nhà cửa..

- Yếu tố tình cảm trong gia dình: Tình yêu Cha mẹ - 
con cái; Sự đoàn kết yêu thương giữa anh chị em; Thực 
tập các bài học cơ bản về lòng quan tâm và tinh thần 
trách nhiệm trong gia đình.

- Tinh thần trách nhiệm với bản thân,
- Chia xẻ yêu thương với bạn bè và người cùng 

khốn.
- Thực tập bài học Sống hài hoà với mọi người, trân 

trọng với Mẹ thiên nhiên.

2 /  Ngành Thiếu: Tiếp tục phát huy các yếu tố giáo 
dục trong ngành Sói. Đây là giai đoạn các em đang tiến 
dần tới tình trạng tâm lý bất ổn dịnh; do đó cần nhấn 
mạnh tới các yếu tố hình thành nên nhân cách cá nhân 
và con người Việt nam. 

      - Thực tập suy tư và ứng xử trong quan hệ với 
người khác.

      -  Sưu tập hình ành Con người, Gia đình, Tổ quốc 
và Quê hương Việt Nam.

      - Đọc Truyện lịch sử Việt nam bằng tiếng Việt 
đơn giản, nêu cao gương can đảm, sống vị tha và trách 
nhiệm.

      - Huấn luyện tinh thần và suy tư Việt qua những 
tình huống hằng ngày. 

     - Giúp các em trong cách ứng xử hài hòa, bao 
dung với tâm linh tín ngưỡng, vốn là tinh thần Việt; 
Hiểu biết về Đặc tính đất nước và con người Việt nam, 
như hình thể, khí hậu, thiên nhiên, nông nghiệp.

3 / Ngành Thanh: tiếp tục huấn luyện các yếu tố 
giáo dục các ngành trên với những đặc điểm.

 
- Đọc và sáng tác các doạn thơ văn đơn giản về tình 

cảm gia dình, gia tộc, và tình yêu quê hương.
- Học hỏi về Văn hóa gia đình, gia tộc, thôn làng và 

xã hội Việt.
- Nhận định và rút tiả bài học ứng dụng qua các câu 

truyện lịch sử, các truyện cổ tích dân gian Việt nam.
- Tìm tòi và phân tích các yếu tố Văn hóa trong cách 

ứng xử, dời sống của con người Việt nam - tâm lý người 
Việt, cộng đồng Việt

- Hiểu thêm về Mỹ thuật và công trình kiến trúc Việt 
nam.

4 / Ngành Tráng:
- Hoàn thiện các khả năng hiểu biệt vể Văn hóa Việt, 

con người, gia dình và xã hội Việt nam, với cấp độ cao 
hơn và sâu sắc hơn.

- Trưởng thành nhân cách Việt, và vững mạnh đời 
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sống tâm linh.
- Phân tích và phân định Tâm lý ứng xử và 

phong cách Việt.
- Hội nhập Văn hóa: thâu hóa và giữ gìn 
- Khảo cứu và phân tích lich sử Việt trong 

các biến cố qúa khứ - hiện tại và tương lai, bằng 
một cách nhìn và phương pháp  khoa học .

- Có khả năng trình bày và phô diễn Văn 
hóa Việt trong ngôn ngữ, mỹ thuật, kiến trúc, 
văn chương Việt

- Lý giải việc hình thành và phân tích nền 
Văn hoá Việt trải qua các giai đoạn lịch sử .

5/ TrưởngNiên:
- Một Tinh thần hướng thiện. Bằng một 

tinh cảm nồng nhiệt, can đảm và vượt thắng 
Sức ì trì kéo của tuổi tác, của ý chí, của cá nhân.  
Kiên nhẫn và Hiệp lực là một trong những nét 
đẹp của của văn hóa Việt.

- Những chứng từ sống động.  Cống hiến 
cho thế hệ kế thừa vể những giá trị Văn Hoá 
Việt mà họ đã kinh qua với tuổi đời. Chức năng 
và sứ vụ của của người cao tuổi trong văn hóa 
Việt

- Sức mạnh tinh thần. Trở nên nguồn mạch 
khôn ngoan và là sức mạnh luân lý, về những 
nỗ lực vượt thắng, lòng trung kiên, tinh thần 
phục vụ…. cho thế hệ trẻ bằng cách kể lại 
những câu chuyện, kinh nghiệm, có khả năng 
khơi dậy, hướng dẫn và cổ võ một cuộc sống 
tinh thần lành mạnh và tự do hơn.

- Chuyển giao can đảm và tràn đầy hy 
vọng. Trao ban cho giới trẻ một cảm thức được 
thuộc về một cộng đồng dân tộc, một gia đình 
và một phong trảo lý tưởng…và sau đó giới 
trẻ, đến lượt mình, có vinh dự chuyển giao 
ngọn lửa ấy cho người khác.

 
CHÚC QUÍ TRƯỞNG 

THÀNH CÔNG

 Đề tài Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại và Truyền 
Thống Văn Hóa được Trưởng Linh Mục Báo Trầm Tĩnh HỒ 
VĂN MẬU biên soạn và thuyết trình theo chủ đề của Trại 
Hội Luận Sắp Sẵn 2011 do Toán Huấn Luyện Tây Bắc Hoa 
Kỳ thực hiện tại Nanitch Winter Lodge, Mt Hood, Oregon 
vào ngày 20-22/ 5/2011. Thực hiện đề tài này, Toán Huấn 
Luyện cũng như tác giả ước mong đáp ứng nhu cầu phát huy 
truyền thống văn hóa Việt Nam trong đường lối hoạt động 
và chủ trương của Hội Đồng Trung Ương HĐVN bằng các 
bước thể hiện từ soạn thảo, thuyết trình, đề nghị áp dụng 
thành các hình thức sinh hoạt trong các đơn vị ghi danh với 
HĐTƯ. Từ buổi hội thảo đầu tiên này, đề tài đã lần lược 
được thuyết trình trong các chương trình hội luận: 

- Vietnamese Scouting Leaders Summit ngày 19-
25/6/2011 tại Philmont Scout Ranch, New Mexico do Trưởng 
Nguyễn Tấn Đệ,  National Vietnamese Scouting Committee 
thực hiện. 

- Hội Thảo Trại Họp Bạn Hướng Đạo Trưởng Niên Bách 
Hợp 1 ngày 28-30/8/2015 tại Scouter’s Mountain Camp, 
Happy Valley, Oregon do Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng 
Niên thực hiện

- Hội thảo Trại Hội Nghị Trưởng 2016 do Trưởng Võ 
Thành Nhân, Chủ Tịch HĐTƯ/HĐVN đề nghị thực hiện . 

Dù đã được in thành các tập tài liệu xữ dụng trong các 
cuộc hội thảo và nội dung các buổi thuyết trình đã có sự tán 
đồng đáng kể của thính giả, tập tài liệu vẫn còn mang tính 
sơ lược và chưa được triền khai thành chi tiết cần thiết trong 
nhiều phần của đề tài, chưa được lưu tâm trong việc giới 
thiệu vào các hình thức sinh hoạt của HĐTƯ/HĐVN như 
Toán Huấn Luyện Tây Bắc Hoa Kỳ cũng như tác giả mong 
ước. Trong hiện tình hoạt động của phong trào Hướng Đạo 
Việt Nam hải ngoại, vấn đề bảo tồn truyền thống văn hóa 
Việt Nam trong mục tiêu hướng dẫn đoàn sinh không chỉ là 
điều cần thiết mà còn là chủ đích được nêu lên như một yếu 
tố then chốt trong chủ trương của các khuynh hướng sinh 
hoạt khác nhau. Điều này, cho chúng ta một suy nghĩ là vấn 
đề bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam trong hoạt động 
của phong trào Hướng Đạo Việt Nam nói chung, vẫn luôn 
là nhu cầu thiết yếu, hay nói cách khác, là trách nhiệm quan 
trọng của bất cứ người Trưởng nào đã đang và sẽ còn hoạt 
động với phong trào. Và vì vậy, cố gắng chuyễn các ý niệm, 
suy nghĩ mang tính lý thuyết trên thành những hình thức sinh 
hoạt cụ thể là điều cần thiết thể hiện bằng hành động. Trong 
tinh thần này, Tự Lực một lần nữa hân hạnh giới thiệu đề tài 
cùng quý anh chị em, cùng quý vị độc giả. 

TỰ LỰC  
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 Đi Giữa Lòng Quê Hương

Thế hệ của chúng ta rất may mắn được sinh hoạt 
Hướng Đạo trong một môi trường yên bình và thuận lợi, 
có nắng ấm rừng xanh, suối reo chim hót, tiếng hát tiếng 
cười và những giọt mồ hôi đổ xuống trong các cuộc thi 
đua tranh tài tranh sức cùng nhau, mệt nhọc mà vui thú.

Vào những năm 30-40 của thế kỷ trước, có một thế 
hệ Hướng Đạo Sinh Việt đã sinh hoạt trong một môi 
trường khắc nghiệt và gian khổ gấp trăm lần, vì những 
người này đã đi những bước đầu tiên, đặt nền móng, 
phác thảo những trang sách huấn luyện đầu tiên cho 
Hướng Đạo Việt Nam, mà chúng ta đã được học. Theo 
những tài liệu đó, từng đoàn thanh thiếu niên nam nữ 
đã lần lượt cùng đứng chung dưới lá cờ Tổ Quốc và cờ 
Đoàn tuyên hứa lên đường đi giữa lòng quê hương.

Cho dù ở nơi đâu, trong cảnh huống nào, Ba Lời 
Hứa và Mười Điều Luật vẫn luôn là chiếc neo Giữ Vững 
chiếc thuyền tâm hồn của người Hướng Đạo Sinh, vẫn 
là chiếc la bàn chỉ hướng đáng tin nhất trong những cơn 
mưa gió bão bùng, vẫn là ngọn lửa hừng hực cháy toả 
hơi ấm áp trong đôi mắt người Hướng Đạo Sinh lớn 
tuổi, soi tỏ sợi dây thân ái và vòng tay mỗi ngày một 
nối dài thêm. Những Hướng Đạo Sinh ngày ấy đã đi 
giữa lòng quê hương, tuy họ không luôn mặc đồng phục 
nhưng mỗi việc làm của họ đều cùng chung một mục 
đích thay đổi hoàn cảnh và điều kiện sống chung quanh 
trở nên tốt đẹp hơn, đáng yêu hơn. 

Hướng Đạo Sinh ngày nay, nhất là ở hải ngoại, điều 
kiện vật chất đủ đầy hơn lại thiếu mất cái hồn quê hương 
dân tộc, vì trên những vùng đất họ qua, chỉ có cảnh trí 
xinh tươi nhưng thiếu vắng con người kiên nhẫn. Tiến 
bộ khoa học đã đẩy con người về phía tiện nghi, quen 
với nhàn hạ, ngại ngần suy nghĩ. Trên mỗi bước họ qua 
không có thứ nối kết mà những thế hệ đi trước họ đã 
từng gắn bó, như ngọn lửa thiếu dần nhiên liệu, như hạt 
gạo thiếu vắng mùi thơm, hay vở kịch thiếu  đi hậu cảnh. 
Phải chăng vì vậy sự kết nối của họ với phong trào cũng 
không được bền vững như xưa?

Phải chăng để Giữ Vững tinh thần, Giữ Vững phong 
trào, chúng ta cần thêm yếu tố thiên nhiên? Hay phải 
chăng vì chúng ta vẫn chưa thể xem nơi này là quê 
hương thứ hai, nên phong trào Hướng Đạo Việt Nam 
vẫn chưa bám rễ được sâu để nẩy cành, kết trái? Có thể 
đến thế hệ kế tiếp, khi con em chúng ta đã cảm nhận 
được sự nối kết giữa Trời Đất và Con Người, đã cảm 
nhận được Hồn Nước vẫn luôn bàng bạc trong tim và 
Lời Nhắn Nhủ của các thế hệ đàn anh vẫn luôn vang 
vọng tới những ai cùng chung màu cờ Tuyên Hứa, dù họ 
đã khuất sau làn sương lam của núi rừng.

Và lúc ấy bên Vòng Lửa Dặm Đường, chúng ta lại 
thấy họ như vẫn ngồi đấy, thật gần gũi, cùng chờ những 
tia bình minh đầu tiên chiếu rọi trên nền xanh của lá cờ 
năm cũ, và cùng hoà giọng với chúng ta trong bài hành 
khúc Lên Đường.

PHAN NHẬT TÂN
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PHAN NHẬT TÂN

Tưởng Niệm Trưởng Nguyễn Đình Tuấn 
Tên Rừng Ngựa Siêng Năng

Ướt thấm bài thơ trên gối *

Mờ sương trăng lạnh bên giường

Sáng chi lòng thêm quạnh quẽ

Ngậm ngùi một nỗi quê hương

Ngàn dặm trời mây cách biệt 

Ngoài sân rụng lá ngô đồng **

Hơi rượu trong ly còn ấm

Nụ cười đã nhạt bên song

Vẳng giữa tầng không tiếng hạc ***

Lầu xưa còn một khung buồn

Ngoái hướng tây miền viễn phố

Mênh mang trời một màn sương

                                   San Jose 06/12/19

Đêm Đầu Trăng

*/       Bài thơ Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch trên gối trong sofa nhà Trưởng Tuấn 
**/     Tích nhật ỷ đồng quân dữ thiếp - Kim triêu nguyệt dạ thiếp tư quân                                                      
(Xưa đôi ta cùng tựa gốc ngô đồng uống rượu, nay dưới trăng chỉ còn mình em nhớ chàng) 
*** / “Hạc vàng đi mất từ xưa - Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay...”                                                    
(Tản Đà dịch Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu)
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,

Nhiếp Ảnh Gia
NGUYỄN NGỌC TÙNG

Trại Sắp Sẵn 11 . Camp Sheppard - Enumclaw WA. 4/2015 
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::
,

Trại Thẳng Tiến IX - 7/2009
Trại Sắp Sẵn 2 - Scout's Mountain - 2/2005 
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Trang Ảnh Đẹp là góc nhỏ sinh hoạt dành 
cho anh chị em có đam mê nhiếp ảnh. 
Dù chỉ trong không gian hạn hẹp của các 
trang báo, Tự Lực vẫn mong ước được sự 
tham dự của nhiều nhiếp ảnh gia khoác áo 
Hướng Đạo, chuyên nghiệp hay tài tử, bắt 
tay trái mà bấm máy tay phải. Trong quan 
niệm Hướng Đạo là trò chơi có mục đích, 
Trang Ảnh Đẹp mong được như là một 
cuộc chơi để người tham dự chia xẽ với 
nhau những cảm xúc về chân thiện mỹ từ 
cuộc sống cũng như trong hoạt động của 
Phong Trào qua những kỹ thuật, cũng như 
nghệ thuật xữ dụng ánh sáng của nhiếp 
ảnh, góp phần tạo thêm những đồng cảm, 
thân ái của anh chị em trên bước đường 
hoạt động của Phong Trào.       Ảnh: NGHĨA BẠCH

Thủ Công Trại
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::

Trưởng Trần Minh Phương - Trại Thăng Tiến 8
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::

Nhiếp Ảnh Gia 
VĨNH KHA



TỰ LỰC .  SỐ 3  *  45

::

Vivid Sydney là một lễ hội ánh sáng, âm nhạc và ý tưởng thường niên, được tổ chức tại Sydney. Bao gồm các dự án và lắp đặt 
ánh sáng ngoài trời, các buổi biểu diễn của các nhạc sĩ trong nước và quốc tế, và một diễn đàn trao đổi ý tưởng với các cuộc nói 
chuyện và tranh luận công khai với các nhà tư tưởng sáng tạo hàng đầu.
Sự kiện này diễn ra trong ba tuần vào tháng Năm và tháng Sáu. Trung tâm của Vivid Sydney là các tác phẩm điêu khắc ánh sáng, 
công việc tương tác đa phương tiện và các dự án xây dựng biến đổi các tòa nhà và địa danh khác nhau như Nhà hát lớn và Cầu 
cảng trong và xung quanh khu thương mại trung tâm Sydney thành một bức tranh nghệ thuật vào ban đêm ngoài trời. 
Sự kiện này đã bị hủy bỏ vào năm 2020 do sự bùng phát của virus COVID-19 trên toàn thế giới.
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Ý NGA
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Ý  NGA

TÌNH HƯỚNG ĐẠO

Vui kỷ niệm sẽ bền tình thân ái
Đêm không mờ, ngày chẳng nhạt lòng ai
Chuyện hôm nay giữ đẹp cho ngày mai
Mặc ai dại, mình giữ khôn thế mãi!
 
Tình bạn xấu vì tự tôn, tự đại
Mình giữ hoài: người đúng nhắc người sai
Bạn giúp mình, mình cũng biết giúp ai
Chọn lời phải, điều hay mà sửa trái.
 
Ý Nga, 9-12-2014

GẮNG SỨC !

Góp Rau để nấu Canh Chung
Trưởng thương, chớ để trại cùng ăn Sâu
Trưởng ơi! Đã chức “Hỏa Đầu”*
Đừng đưa Hướng Đạo: Canh rầu, Cơm ôi.
 
Xin bao Trưởng, chút ngọt bùi
Nồi Cơm Huynh Đệ thắm tươi Diễn Đàn
Các em vui, chẳng than van
Bếp xong củi trại dẫu tàn còn vui!
*
Đánh nhau họ nát tơi bời
Gia đình Hướng Đạo nên: cười với nhau!
 
Ý Nga, 19-2-2011.
*Hỏa Đầu Quân: Đầu Bếp                                     
(xin hiểu theo nghĩa bóng)
*Tục ngữ: “Con sâu làm rầu nồi canh”

BẮT TAY TRÁI* 
CHO VIỆC PHẢI

Phải xông xáo thấp, cao bằng sáng tạo
Thành quả nào cũng đòi hỏi hy sinh
Kẻ nhiệt tình, người tính toán thông minh
Tránh xu nịnh, rập rình điều bất chính.
 
Ý Nga, 8-3-2015
*Hướng Đạo Sinh bắt tay trái nhau.
 

CHƯA SẮP ĐÃ SẴN SÀNG
 
Hy sinh vì người khác
Chính mình có niềm vui
Sá gì chút hành xác
Mà tâm hồn thảnh thơi.
 
Sần sùi không mài giũa
Láng bóng làm sao nên?
Bóng đêm cần sáng sủa
Lửa phải được thắp lên!
 
Ai cũng rất nhiệt tâm
Vác, khuân giùm người “bé”
Nặng nhọc mấy cũng làm.
Cám ơn quý Trưởng nhé!
 
Ý Nga, 26-6-2014.
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Các em học sinh Ý Ðại Lợi của 
tôi mà đọc được tiếng Việt thì chúng 
sẽ không thể nào mường tượng ra 
người vừa viết 3 chữ này là ai.

Còn nhớ ngày đầu tiên, sau khi 
thi trầy da, tróc… lưỡi với cái thứ 
ngôn ngữ lạ hoắc, tôi được nhận vào 
dạy Toán và Anh Văn ở một trường 
bán trú Công Giáo bên Ý, lúc ấy tôi 
chưa có xe hơi, gia tài chỉ có một 
chiếc xe gắn máy phân khối nhỏ tí 
(dân ăn Spaghetti vẫn quen gọi là 
motorino). Xe đã nhỏ, người cũng 
chẳng lớn lao gì vì tôi lúc ấy vừa 
trải qua những cuộc giải phẫu thập 
tử nhất sinh với đứa con duy nhất đã 
mất trên biển Thái, sau chuyến hải 
trình kinh hoàng nên chỉ “nặng” có 
33kg. 

Khi vào nhận lớp, bước lên bục 
cao rồi mà tôi vẫn thấy mình nhỏ bé 
vô cùng trước những em học sinh 
trung học cao hơn 1m70, em nào 
em nấy to như lực sĩ điền kinh đang 
tham dự thế vận hội Olympic.

 Mười lăm phút đầu, từ trên 
bục giảng nhìn xuống, âm thanh 
bài giảng của tôi được đáp lại bằng 
những quả bong bóng mà các em 
thổi to từ những miếng kẹo cao su 
các em vẫn nhai đi nhai lại trong 
miệng. Tôi bèn giả vờ đến gần một 
em ở hàng ghế đầu, rồi bằng một 
cách bất ngờ nhất, tôi giật mạnh 
miếng kẹo trong miệng em ra và đưa 
cao lên hỏi cả lớp:

- Em nào biết tiếng Anh gọi cái 
bong bóng này là gì thì tuần sau cô 
sẽ thưởng cho kẹo đủ nhai trong một 
tháng, nhưng chỉ được nhai nó ở 

ngoài lớp học và trong giờ chơi mà 
thôi. Điều kiện đặt ra là các em phải 
trả lời ngay bây giờ và lên bảng viết 
cho cô chữ này. 

Tôi chờ mãi không em nào biết 
cả, tôi liền đi một màn nói khích các 
em rất nhẹ-nhàng:

- Ngay cả miếng kẹo nhai trong 
miệng vào lúc không được phép 
nhai mà các em cũng không biết tên 
gì thì học Anh văn để làm chi?

Thế là cả lớp nhao nhao đưa 
tay, em thì trả lời “Chung gà” [Ci-
ungga], em thì cãi lại “chung gom” 
[ciunggom]. Chung… “Gà” hay.... 
riêng “gom” gì thì các em cũng sai 
tuốt luốt vì đây là một chữ rất khó 
phát âm đối với người Ý nên tôi cứ 
cố-gắng… xoáy cho các em… cười 
một trận mê tơi với cách phát âm 
của chữ “chew” rồi mới đổi đề-tài 
thật uyển-chuyển:

-  Ở xứ tôi, trước năm 1975, học 
trò kính trọng giáo sư lắm! Không 
bao giờ có cảnh vào lớp mà nhai 
ngồm ngoàm thế này. 

Rồi tôi xin phong kẹo của em 
nọ, bỏ vào miệng nhai 1 miếng, còn 
bao nhiêu tôi xé 5, xé 7 chia cho các 
em khác và mời tất cả cùng... nhai. 
Tôi nói:

- Động từ nguyên mẫu “to chew” 
là “masticare” (tiếng Ý, có nghĩa là 
nhai). Còn cái “bolla” (bong bóng) 
này là “bubble”. Ðây là lần đầu và 
cũng là lần cuối chúng ta nhai kẹo 
chung trong lớp, vì có nhai các em 
mới nhớ chữ “chew” có nghĩa gì. 
Về sau các em đừng nhai trong giờ 

học nữa nhé, kẻo không những dì 
phước sẽ không cho tôi dạy nữa đó!

Ðó là bài học đầu tiên tôi học 
cách “làm quen” với các em học trò 
đạo Công Giáo vốn nổi tiếng bướng 
bỉnh trong trường bán trú này. 

                   *

 Hai mươi năm đã trôi qua, 
nhưng tôi còn nhớ như in những ánh 
mắt, những nụ cười của các em ngày 
ấy! 

Cũng như đã hơn 1 năm rồi mà 
tôi vẫn không quên được Sói Con 
Nguyễn Trí (David) ở Liên Đoàn 
HỒN VIỆT Calgary, Canada này: 
Trí, với hai tay luôn luôn thọc vào 
túi quần, trong một thế đứng khiếm 
nhã: 2 chân dang ra, một cậu bé 
Trí xem trời bằng vung của những 
ngày đầu mới đến với Ấu Ðoàn Phù 
Ðổng. Tuy không có kẹo cao su 
“chung, riêng, gà, vịt” gì cả, nhưng 
tôi cũng đã đưa được Trí vào nề nếp 
kỷ-luật bằng những “mẹo vặt nhà 
giáo” rất đơn giản, mà ở tuổi các 
em, những trò chơi HÐ luôn luôn 
có sức hút rất mãnh-liệt. Sói con 
Trí sau này đã là một trong những 
Sói con rất giỏi của tôi, tuy rằng số 
điểm cao của Trí cũng thường bị trừ 
vì những lần vi phạm kỷ luật của 
Sói, nhưng Sói con này đã lên chức 
Đội Phó và biết dạy cho các Chim 
Non tuân theo kỷ luật của Ðoàn một 
cách rất thông-thạo. 

                   *

Tôi nghiên cứu bài vở của các 
Trưởng Canada và các Trưởng VN 
đã chia sẻ kinh-nghiệm trong sinh-

TÔI ÐI… HỌC 
BÚT KÝ 
Ý NGA
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hoạt với các Sói Con và Chim Non, 
thấy ai cũng khuyên nên chia hai 
ngành Ấu và Nhi ra riêng, nhưng vì 
thiếu trưởng nhiệt tình và thương 
trẻ ra gánh vác  nên tôi phải tổng 
hợp một chương trình chung và vẫn 
để các em sinh hoạt chung. 

Vậy mà nên việc! Nên, vì tụi 
nhỏ khi được ra oai với bầy Chim 
Non thì hách xì xằng vô cùng. Càng 
hách, chúng càng dễ… bị mách 
nếu vi phạm kỷ luật. Thế là tôi lời 
to! Lời, vì danh sách tổng cộng là 
61 em lớn nhỏ: em đi, em vắng thì 
tuần nào tôi cũng ôm đồm một mình 
40 đến 50 đứa, mệt rã rời! (chưa kể 
trên dưới 120 phụ huynh, mỗi người 
một ý khác nhau nên tôi phải làm 
dâu gần 200 họ). Dưng không được 
chúng tự nguyện …kiểm soát hàng 
Đội lẫn nhau, theo phương pháp 
Hàng Đội Tự Trị của Hướng Đạo, 
thì không lời sao được? 

Tôi từng là trẻ con, từng là chị 
Cả, từng ham chơi và từng thích chẽ 
chữ để học nữa nên “em út” làm sao 
mà… qua mặt nỗi! Nhớ ngày xưa, 
mỗi lần tôi nói sai một chữ tiếng 
Việt là Ba tôi bắt con gái phải học 
thuộc lòng nguyên một trang tự điển 
có chữ ấy để tôi tự định nghĩa sự 
phong phú của tiếng nước mình.

Phải nói là tôi đã học nơi các 
em rất nhiều. Tôi đi học là vậy! 

 

Ý NGA.

Canada, 7-1-2005.

THÀNH TÂM THIỆN CHÍ

Khen chi bong bóng xà bông
Dẫu lam, tím, đỏ, nâu, hồng… chẳng ham
Khen nhau Hướng Đạo chăm làm
Một trăm chỗ lệch, lấy TÂM san bằng
 
Ý Nga, Canada 28-12-2011.
 

CÒN CHI MÀ
GIỮ GÌN?
 
"Bạn" từ từ lộ ra
Cơ man là tính xấu,
Ta cũng mệt mỏi “Ừa!”
Từ từ ra người lạ!
 
Xót xa: này không nên,
Não nề: kia bất khả
Mỗi ngày thêm buồn tênh
Đường không đi sao đến?
 
Vượt khúc khuỷu, gập ghềnh
Ta một mình ngược gió
Tự nhắc mình: chớ quên
Giữ sao Lửa đừng tắt!
 
Ý Nga, 13.3.2020

SÁ GÌ TẺO TÈO TEO.

Những kẻ nổi như… bèo
Lập trường luôn xiên xẹo
Hướng gió trôi dạt theo
Không cần biết tròn méo.
*
Thang danh vọng eo sèo
Đánh hơi nơi bổ béo
Khi cần phình, lúc… teo
Lưng khom quen uốn éo.
 
Chân cứ đi ngoằn ngoèo
Luồn lách gian khắp nẻo
Kiếm ăn, béo bẻo beo
Có ăn là đục đẽo!
 
Miệng lưỡi léo lẻo leo
Dụ dỗ deo dèo dẻo
Đã quen thói leo trèo
Giăng bẫy người tròng tréo.
*
Cho dẫu chúng vòng vèo
Cũng lòi đuôi lươn lẹo
Sớm muộn cũng chết queo
Sá gì teo tèo tẻo!
 
Ý Nga 1.3.2020
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TRƯỞNG NIÊN CA

BÁO NHANHVUI
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NỖI NHỚ ĐÃ QUÊN
Nhạc và Lời: ĐỲNH LÁNG
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TỰ TẠI NHƯ KHÔNG
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ĐÓN XUÂN
CAO BÁ HƯNG
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Các bạn Tráng Sinh thân mến, 
Ngồi ăn cơm với cải luộc, không có mắm muối gì 

hết, bởi bác sĩ cấm ăn mặn, lạt nhách, thiệt là khó nuốt, 
tôi bỗng nhớ đến trưởng Trần Văn Đường.

Trưởng Đường từng bị mổ tim, cũng bị bác sĩ cấm 
ăn mặn và đã từng than:

“Anh xuất thân là con nhà nông ở Trảng Bàng, từ 
nhỏ tới lớn, ăn cơm toàn với khô với mắm, quen rồi. 
Bây giờ, không được ăn mặn, làm sao chịu nổi.”

Tôi cũng vậy, sanh ra ở Quảng Ngãi, cái xứ “chó ăn 
đá, gà ăn muối”, lại nhằm vào thời điểm bắt đầu cuộc 
toàn quốc kháng chiến chín năm chống Pháp (1945-
1954) , cơm không có mà ăn, ăn toàn khoai mì, không 
có muối, không có mắm thiệt mặn, làm sao mà nuốt 
cho trôi? Tôi ăn mặn cũng quen rồi.

Cái chuyện ăn lạt với ăn mặn làm tôi nhớ tha thiết 
đến Trưởng Đường. Nhưng thiệt ra, giữa tôi và Trưởng 
Đường có nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn. Tôi muốn kể 
cho các bạn nghe những kỷ niệm nầy vì chúng là những 
bài học quí báu trong cuộc chơi Hướng Đạo, cho tôi và 
tôi nghĩ, cũng cho các bạn nữa.

Tôi với Trưởng Đường, ngoài liên hệ Hướng Đạo, 
còn có một liên hệ khác, Trưởng Đường là bạn học của 
dì dượng tôi. Phu nhân cuả Trưởng là bạn thân của dì 
tôi thuở hai người còn là học sinh trường Áo Tím và 
cũng có biết mẹ tôi. Như vậy, theo đúng lễ, tôi phải gọi 
Trưởng Đường bằng chú và gọi phu nhân của Trưởng 
bằng dì. Nhưng, Trưởng không thích như vậy. Trưởng 
lúc nào cũng coi tôi như đứa em nhỏ, nói chuyện với 
tôi bao giờ cũng xưng anh và gọi tôi bằng chú (chú em).

Có một lần, vợ chồng trưởng Đường đưa tôi đi ăn 
trưa, cùng đi, có một bà bạn của vợ chồng trưởng từ 
bên Pháp qua. Bà nầy cũng là bạn của dì tôi. Chuyện trò 
trong bàn ăn, trưởng Đường gọi bà kia bằng chị, gọi tôi 
bằng chú. Bà kia, gọi trưởng Đường bằng anh, gọi tôi 
bằng cháu, tôi gọi phu nhân cuả trưởng và bà kia bằng 
dì và lại gọi trưởng là anh. Thôi thì, nó lung tung lang 
tang, người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu gì hết. Chỉ 
có người trong cuộc mới hiểu cái tình huynh đệ Hướng 
Đạo nó đặc biệt như thế nào. Và, trưởng Đường, vốn 
đặt cái tình huynh đệ nầy lên trên tất cả mọi lẽ giao tế 
thường tình.

Một lần khác, tình cờ trưởng Đường gặp một 
trưởng đàn em của tôi, Phạm Xuân Nghĩa, đi ngoài phố 
với thân phụ. Hai trưởng tay bắt mặt mừng, anh anh, 
chú chú, em em ngọt xớt. Ông thân sinh của trưởng Ng-
hĩa rầy con ngay tại trận, rằng, tại sao đối với một người 
đáng tuổi chú bác như vậy mà lại kêu bằng anh. Trưởng 
Đường đã giải thích: 

“Ông anh đừng giận. Tụi tôi là anh em Hướng Đạo, 
chính tôi không cho nó gọi bằng chú hay bằng bác”.

Kể lại hai câu chuyện nầy để thấy cái tình huynh đệ 
bao la thắm thiết cuả một anh già Hướng Đạo đối với 

đàn em…
Điều quan trọng mà tôi học được ở trưởng Đường 

là cái lối nhận xét, đánh giá một trưởng Hướng Đạo.
Đôi khi, trưởng Đường đưa ra một sự đánh giá của 

Trưởng về vài trưởng khác, không phải để phê bình hay 
chỉ trích, mà là muốn hướng dẫn cho tôi. Trưởng không 
nói nhiều, chỉ đơn sơ:

“Con người đó, cái tài Hướng Đạo thì có, mà cái tâm 
Hướng Đạo không có." Hoặc là:

“Con người đó, cái tâm Hướng Đạo thì có, nhưng 
tiếc thay cái tài Hướng Đạo không có bao nhiêu. Nhưng 
thà là vậy…”

Trưởng nói mà như các vị thiền sư đưa ra công án 
để cho đám đệ tử suy ngẫm, không nói hết câu. Và, khi 
nghe Trưởng nói, tôi cũng đã phải suy ngẫm rất nhiều 
về cái Tài và cái Tâm Hướng Đạo.

Mục đích của phong trào Hướng Đạo, do BP đưa ra 
ban đầu là rèn luyện tính khí tốt cho thanh thiếu niên, 
đào tạo khả năng tháo vát cho thanh thiếu niên và un 
đúc cho thanh thiếu niên một đời sống có lý tưởng.

Bây giờ, trong mục đích đào tạo khả năng tháo vát 
cho thanh thiếu niên, phong trào còn rèn luyện cho các 
em khả năng lãnh đạo.

Những gì thuộc về khả năng đó, kể cả khả năng lãnh 
đạo, gọi là Tài.

Một thiếu sinh đánh “semaphore” như máy, nhận 
“morse” mau cấp kỳ, đọc mật thư, giải mật mã nhanh 
không ai bằng; một đội trưởng nhất, phối hợp các đội 
trưởng, điều hành xuất sắc công việc của đoàn, khiến 
cho các đơn vị trưởng không cần bận tâm nhiều; một 
trưởng xuất sắc trong vai trò quản lửa; trưởng khác thần 
sầu trong cương vị quản trò; một trưởng thành công 
trong việc tổ chức và điều hành một kỳ trại lớn.v.v… tất 
cả những người nầy đều có cái Tài Hướng Đạo. Tài nầy, 
có thể ở riêng từng lãnh vực, hoặc bao trùm nhiều lãnh 
vực.

Ở những cấp bực cao hơn, nhiều trưởng có những 
cái Tài lớn hơn. Trưởng Cung Giũ Nguyên, trưởng Mai 
Liệu, trưởng Lê Mộng Ngọ, là những bậc thầy huấn 
luyện, là túi khôn cuả Hướng Đạo. Trưởng Phạm Như 
Ngân, trưởng Huỳnh Văn Diệp, trưởng Trần Văn Lược, 
điều hành xuất sắc sinh hoạt của cả phong trào trong 
vai trò Tổng Ủy Viên. Ở ngoài đời, trưởng Trần Văn Bốt, 
hoàn thành xuất sắc, lập công lớn, trong công tác đưa 
hơn một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam (1954), 
khi Trưởng giữ chức vụ Thị Trưởng Hải Phòng và tổ chức 
đời sống ổn định cho những đồng bào nầy khi Trưởng 
giữ chức Tổng Ủy Trưởng Tổng Ủy Di Cư…

Nói về những cái Tài Hướng Đạo, thiệt là nói hoài 
không hết. Những Hướng Đạo Sinh, khi ra đời, thường 
dễ thành công vì được phong trào đào tạo cho khả năng 
tháo vát và khả năng lãnh đạo.

TÀI VÀ TÂM HƯỚNG ĐẠO
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Còn, cái Tâm Hướng Đạo thì sao?
Những tính khí tốt, đời sống có lý tưởng mà phong 

trào rèn luyện, un đúc cho thanh thiếu niên, tạo thành 
cái Tâm Hướng Đạo. Lời hứa và luật tạo thành cái Tâm 
Hướng Đạo. Một người có cái Tâm Hướng Đạo không 
thể phản bội lại lời hứa của mình, và lúc nào, chỉ dù 
có đang sinh hoạt, có đang mặc đồng phục hay không, 
cũng phải cố gắng gìn giữ luật. Người có cái Tâm Hướng 
Đạo không thể có những hành vi bậy bạ, những mưu 
đồ bất chính, làm hại phong trào nói riêng, làm hại cho 
nhân quần xã hội, cho đồng bào đất nước nói chung.

Con người Hướng Đạo, từ Đoàn sinh cho đến 
Trưởng, không phải được đánh giá qua bộ đồng phục, 
qua những chuyên hiệu mà người ấy đạt được, hay qua 
những chức vụ mà người ấy nắm giữ. Người ấy có giá 
trị cao hay không là ở cái Tâm Hướng Đạo, mà người ấy 
giữ được.

Sự thành công hay thất bại, khi nằm xuống, khi nắp 
ván thiên đậy lại, của người Hướng Đạo, không phải 
được đánh giá bằng địa vị xã hội hay tài sản lớn lao 
mà người ấy thủ đắc, mà được đánh giá bằng cái Tâm 
Hướng Đạo…

Đã từng sinh hoạt Hướng Đạo, ai cũng biết rằng có 
nhiều trưởng, học lực không cao, không có bằng cấp 
nầy bằng cấp nọ, gia sản nghèo nàn, nhưng họ lại được 
anh em thương yêu, kính mến hết lòng, chỉ vì những 

trưởng nầy giữ được cái Tâm Hướng Đạo ngay thẳng, 
trong sáng…

Một người Hướng Đạo, có thể có ít tài, hoặc không 
có tài, nhưng giữ được cái Tâm đứng đắn, thì vẫn là 
Hướng Đạo.

Ngược lại, tài rất nhiều, rất lớn, nhưng chuyên làm 
việc bậy bạ, chuyên mưu đồ bất chính, chuyên phá hoại, 
cái Tâm Hướng Đạo không có, thì cũng không được coi 
là một Hướng Đạo sinh chân chính…

Trưởng Trần Văn Đường đã trọn cuộc chơi mười 
năm có lẻ rồi, nhưng những lời hướng dẫn cuả Trưởng 
về cái Tâm và cái Tài Hướng Đạo vẫn sẽ còn là đề tài để 
tôi suy ngẫm dài lâu…

Các bạn tráng sinh thân mến,
Kể lại những lời hướng dẫn của trưởng Trần Văn 

Đường, tôi muốn chia sẻ với các bạn một đề tài để suy 
ngẫm, không phải chỉ là một chốc thoáng qua, mà nên 
nghiền ngẫm lâu dài. Điều quan trọng, không phải là suy 
ngẫm suông, mà nên cố gằng rèn luyện cho mình một 
cái Tâm Hướng Đạo ngay thẳng và trong sáng, theo lời 
hứa và luật của Phong Trào .

Vả chăng, cụ Nguyễn Du, trong tác phẩm Đoạn 
Trường Tân Thanh (nôm na gọi là Truyện Kiều) cũng đã 
nói rằng: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”.

SÓC VUI VẺ - NGUYỄN ĐỨC LẬP 

ĐƯỜNG 
CHÚNG TA ĐI
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Tình cờ được đọc một tác phẩm rất ư là mới và lạ 
nơi hải ngoại. Mới là chúng ta sẽ được tác giả ra mắt vào 
ngày 8 tháng 3 năm 2020 tại Viện Việt Học Nam Cali. 
Lạ là vì đây là một tác phẩm mang hồn Việt đến từ Pháp 
Quốc! Tác phẩm mang tên cũng đặc biệt, gây tính tò mò 
cho độc giả: "Một lối đi riêng vào cõi thơ"!

Người viết quen biết với tác giả "Lối Đi Riêng Vào 
Cõi Thơ" vì cùng sinh hoạt trong phong trào Hướng 
Đạo, từng cùng nhau "kết mối dây" trong những kỳ trại 
Thẳng Tiến. Nhưng người viết rất ngạc nhiên khi nhận 
được tập sách từ Paris của Trưởng Vĩnh Đào, hóa ra 
HĐS Vĩnh Đào còn là một tay cự phách về lãnh vực văn 
học nữa! Ôi, kỳ diệu thật!

Sách in ấn đẹp và khổ sách cũng khác với ở Hoa Kỳ. 
Là một Hướng Đạo Sinh, còn là nhà thơ , biên khảo, 
nghiên cứu văn học, tác giả chỉ in phía sau bìa một cách 
nhún nhường với mấy hàng chữ rất nhỏ và chân dung 
cũng rất ư là giản dị:

VĨNH ĐÀO, Tiến Sĩ Văn Học Pháp, Viện Đại Học 
Paris IV-Sorbonne. Chuyên viên ngân sách, tài chánh 
trong cơ quan chính phúc Pháp trong nhiều thập niên, 
nay cư ngụ tại vùng quê miền Tây nước Pháp, nghiên 
cứu ngữ pháp và viết sách.

"Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ" với hình bìa là một 
lối đi giữa vườn hoa muôn màu tỏa sắc. Có thể tác giả 
muốn dẫn ta vào cõi văn chương ngàn hoa thơm cỏ lạ 
của văn học Việt! Trong phần Mục Lục ta nhận thấy 
có 26 tác giả tác phẩm được tuần tự trình bày. Với lời 
mở đầu vô cùng xuất sắc dẫn dắt người đọc theo hướng 
"nhập tâm" của hồn thơ, của hồn văn, của hồn tâm thức!

Kẻ viết bài nầy đọc xong, có cảm tưởng rất lạ như 
mới vừa học được điều gì! Nhưng thật ra gợi ý của tác giả 
cũng không có gì mới khi ta nhớ lại rằng, ta đã quên và 

có người nhắc ta nhớ lại. Theo tác giả, một bài thơ phải 
có hồn thơ, sắc thơ, âm thơ, duyên thơ... Người viết cám 
ơn tác giả về điểm nầy. Hồi còn trẻ, và cho đến bây giờ, 
nếu chúng ta nhớ lại khi gặp một người con gái đẹp như 
tranh, nhưng hình như ta không cảm thấy xúc động và 
không còn nhớ sau khi từ giả, vì ta không thấy cái duyên 
tiềm ẩn, cái hâp dẫn ngầm. Mà "cái duyên" thì làm sao có 
thể diễn tả bằng lời. Nhưng có những người con gái bình 
thường, có thể hơi xấu một tí, nhưng không hiểu sao ta 
rung động cực kỳ, mê mệt, theo đuổi... vì cái duyên và cái 
hồn của ánh mắt bờ môi thật quyến rũ!

Tiến Sĩ Vĩnh Đào khơi gợi cho ta về cái hồn của thơ, 
cái dáng của thơ, cái lung linh từ ngữ trong thơ. Một bài 
thơ có hồn cũng giống như cái duyên của người con gái, 
cái hấp dẫn quyến rủ không thể cưởng, sức hút mang 
mang mà một bài thơ hay một bài văn làm cho ta tự 
dưng mê, tự dưng thuộc, tự dưng nhớ nó suốt đời trong 
tiềm thức!

Đúng ra những bài viết trong "Một Lối Đi Riêng vào 
Cõi Thơ" là những bài "giảng văn" được đào sâu, được 
khơi nguồn, được phân tích bình giảng một cách triệt 
để!

 Chúng ta sẽ chào đón người từ Pháp Quốc và vui 
mừng lắng nghe những phân tách về cái hồn của văn 
chương! Ngày tác giả Vĩnh Đào đứng trước chúng ta 
khai sanh đứa con tinh thần "Một lối đi riêng vào cõi 
thơ" tại Viện Việt Học Nam Cali là 8 tháng 3 năm 2020!

Xin chúc mừng tác giả năm mới vạn diều vui tươi 
khỏe mạnh và hạnh phúc - Chúc toàn thể mọi người 
Việt chúng ta khắp nơi hưởng một Tết Canh Tý vô cùng 
tốt đẹp và vui khỏe!

LÊ TÂM ANH

Nhân dịp Trưởng Vĩnh Đào từ Pháp đến Hoa Kỳ  ra mắt tập sách 
mới "Một lối đi riêng vào cỏi thơ" với sự yểm trợ tổ chức của các đơn 
vị Hướng Đạo Trưởng Niên tại Viện Việt Học Nam California và San 
Jose, Bắc California vào tháng 3-2020, Tự Lực xin đăng tải một số 
bài viết giới thiệu cũng như phân tích tập sách của các vị học giả, nhà 
báo: Lê Tâm Anh, Đàm Trung Pháp, Bùi Năng Phán, Trần Anh Tuấn, 
Quang Nguyên Ngọc Duệ . Hy vọng rằng, với góc nhìn và phân tích 
mang nhiều quan điểm sâu sắc và phong phú này, chúng ta có dịp 
thưởng lãm một cách tường tận một tác phẩm văn học mới mà Trưởng 
Vình Đào đã dành nhiều tâm sức soạn thảo. Nhân đây cùng xin hân 
hạnh giới thiệu tập sách cùng anh chị em và quý vị . 

TỰ LỰC 
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 Đây là một tác phẩm văn học hấp dẫn mà tôi được 
hân hạnh giới thiệu cùng quý độc giả bốn phương. Xuất 
bản vào đầu năm 2020, cuốn sách 234 trang tựa đề Một 
lối đi riêng vào cõi thơ là nơi tác giả Vĩnh Đào viết về 
27 bài thơ Việt, Pháp, Anh, Hán “từ nhiều thời kỳ, từ 
nhiều chân trời khác nhau.” Tác giả đã căn cứ vào các 
bài thơ thế giới tự mình lựa chọn đó để giải thích – qua 
một “lối đi riêng” – tại sao chúng có giá trị đặc sắc, 
đồng thời mời độc giả cùng đi với ông trong một cuộc 
du ngoạn thi ca “vừa bổ ích, vừa thư thái, nhẹ nhàng.” 
Cùng chung một đam mê thưởng thức thi ca thế giới, tôi 
đồng tâm với hầu hết quan điểm về văn học của tác giả. 
Mục đích chính của buổi thuyết trình hôm nay là để tôi 
chia sẻ cùng quý vị một vài suy tư tương đắc của chúng 
tôi về thi ca. Tôi cũng xin nói thêm rằng chúng tôi không 
quen biết nhau trước buổi ra mắt sách hôm nay tại Viện 
Việt Học [1] và rằng chúng tôi cũng không có cùng một 
“gốc gác” hàn lâm vì tác giả Vĩnh Đào là một sản phẩm 
đại học Pháp, và tôi là một sản phẩm đại học Mỹ. 

Cuốn sách trình bầy trang nhã, với giấy in nhẹ, khổ 
vừa dễ ôm ấp trong tay, và nỗ lực in ấn cẩn trọng không 
thấy lỗi đánh máy. Cụm từ “lối đi riêng” trong tựa đề là 
một lời mời lôi cuốn độc giả. Cái lối đi ấy vào cõi thơ 
của tác giả là một lối đi từ tốn để cảm nhận qua trực giác 
cái đẹp của thi ngữ, và đòi hỏi một nỗ lực trí tuệ để tìm 
hiểu bối cảnh của mỗi bài thơ liên hệ. 

Đã có nhiều định nghĩa “thơ” là gì. Riêng tác giả 
đã mở đầu cuốn sách với một định nghĩa không một 
chút phức tạp khó hiểu nào: “Thơ là một hình thức văn 
chương rất hấp dẫn. Thưởng thức được một bài thơ 
hay đem lại một niềm vui thanh thoát, nhẹ nhàng, và 
cùng lúc thật sâu sắc.” Tôi mạn 2  phép nêu ra thêm hai 
định nghĩa về thơ “để rộng đường dư luận.” Cái định 
nghĩa mà tôi cho là nên thơ nhất, mau thuộc lòng nhất 
(tuy rất phiến diện) là của tôi: “Thơ có thể chỉ là một 
lời nói ngắn gọn chứa chan đam mê xuất thần đúng cơ 
hội.” Dẫn chứng cho định nghĩa phiến diện của tôi là về 
Gustavo Bécquer, một thi sĩ lẫy lừng tên tuổi nhưng yểu 
tử trong trào lưu lãng mạn Tây ban nha. Gustavo có một 
cô bạn gái xinh như mộng say mê thơ chàng như điếu 
đổ. Một bữa thấy chàng đang tìm thi hứng trong vườn 
hoa, cô ngây thơ chợt hỏi: “Thơ là cái chi chi mà anh mê 
nó đến thế hả anh?” Nhà thơ đa tình buột miệng trả lời 
cô ngay “Thơ… chính là em đấy” [2]. 

Và một trong số định nghĩa về thơ tôi cho là chính 
xác nhất là của nhà thơ Paul Valéry mà tác giả Vĩnh Đào 
đã chọn và chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Việt như 
sau: “Thơ là tham vọng của một bản văn mang nhiều 
ý nghĩa hơn, có nhiều nhạc tính hơn là ngôn ngữ thông 
thường có thể chuyên chở được” [3]. 

Hai đặc điểm của thơ được Paul Valéry minh bạch 
nêu ra là “nhiều ý nghĩa” và “nhiều nhạc tính” hơn 
ngôn ngữ thông thường. Theo đó, thì (a) trực giác cảm 
nhận của người nghe cho thấy để diễn tả cùng một ý niệm 
thì thơ sử dụng ngôn ngữ một cách “tần tiện” nhưng tân 
kỳ với nhiều biểu tượng hơn là ngôn ngữ thông thường 
vừa “phí phạm” chữ nghĩa vừa không có gì mới lạ; và 
(b) trực giác cảm nhận thấy thơ khi đọc lên thì (theo lời 
tác giả, trang 218) “nghe du dương, êm tai, nhịp điệu hài 
hòa, quyến rũ.” Tôi xin chọn bài Đường thi thất ngôn 
tứ tuyệt “Phong Kiều Dạ Bạc” lẫy lừng danh tiếng của 
Trương Kế để chứng minh nó, dù chỉ dùng 28 chữ thôi, 
đã hội đủ cả hai điều kiện bất khả kháng của Valéry, như 
dưới đây: 

“Một hành khách ngồi trong chiếc thuyền đang ghé 
bến đò Phong Kiều lúc nửa đêm. Nửa thức nửa ngủ trong 
một tâm trạng buồn, khách thấy trăng sắp lặn, nghe tiếng 
quạ kêu, cảm thấy lành lạnh vì trời đầy sương phủ. Cây 
phong trên bờ sông và ánh đèn từ một thuyền đánh cá 
chờn vờn trước cơn buồn ngủ. Ngoài thành Cô Tô là 
chùa Hàn San. Tiếng chuông nửa đêm vang đến tận 
thuyền khách.” Đấy, quý bạn vừa đọc qua nội dung tôi 
hiểu theo “nghĩa đen” về tuyệt tác Đường thi mang danh 
Phong Kiều Dạ Bạc 楓 橋 夜 泊 (PKDB) của Trương 
Kế 張 繼. Vô số người Trung Quốc và ba quốc gia đồng 
văn Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam đã coi PKDB (Tản 
Đà dịch thành Nửa đêm đậu bến Phong Kiều) là một 
trong vài bài được coi là hay nhất trong tổng số vài ngàn 
bài thơ Đường. Toàn bài thơ tứ tuyệt lẫy lừng ấy được 
ghi dưới đây bằng Hán tự nguyên thủy và bằng âm Việt-
Hán, cùng với bản phỏng dịch sang thơ Việt của Tản Đà: 

月 落 烏 啼 霜 滿 天 

江 楓 魚 火 對 愁 眠 

姑 蘇 城 外 寒 山 寺 

夜 半 鐘 聲 到 客 船 

ĐÀM TRUNG PHÁP
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI

MỘT LỐI ĐI RIÊNG VÀO CÕI THƠ  
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phải hết sức dè sẻn và cô đọng chữ nghĩa thì bài thơ mới 
đủ chỗ chứa, nhất là khi làm thơ haiku. Tại sao vậy ? Vì 
tiếng Nhật là một ngôn ngữ đa âm tiết (polysyllabic) 
trong đó một từ có thể là vài âm tiết cộng lại – thí dụ chữ 
“quạ” (1 âm tiết) trong tiếng Việt thì là “karasu” (3 âm 
tiết) trong tiếng Nhật và là “wu” (1 âm tiết) trong tiếng 
Tàu. Ý tại ngôn ngoại là biệt tài của cả người viết lẫn 
người đọc thi ca Tàu và Nhật mà. 

Các hình ảnh giản dị dùng làm biểu tượng (nguyệt, 
ô, sương) cũng như ý nghĩa ba mệnh đề độc lập cực 
ngắn (nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên) trong câu mở 
đầu của PKDB đều dễ đi thẳng vào tâm tư người nghe, 
người đọc. Quả thực, trong bất cứ một ngôn ngữ nào thì 
danh từ đứng làm chủ vị (nguyệt, ô, sương) cũng như 
động từ đứng làm ngữ vị (lạc, đề, mãn) cho một câu đều 
có thể kéo dài vô tận (trên lý thuyết), nhưng trong thực 
tế khả năng thần kỳ này của bộ óc loài người chỉ được sử 
dụng một cách tiết chế thôi. Vậy thì câu cực ngắn [Quạ 
+ kêu] có thể kéo dài một cách tiết chế thành [Một bầy 
quạ đen xấu xí + đang kêu ầm ỹ trên đỉnh cây phong 
già]. Thêm nữa, vị trí kế cận (juxtaposition) của các cấu 
phần trong câu hoặc giữa các câu thơ được tận dụng để 
triệt tiêu các tiểu từ móc nối rỗng nghĩa (empty con-
nective particles) như các liên từ và giới từ căn bản của 
cú pháp hoàn vũ. 

Để thưởng thức trọn vẹn bài thơ ngắn gọn nhưng 
chứa đựng nhiều hàm ý nêu trên, tôi đồng ý với tác giả là 
người đọc phải biết đến bối cảnh của nó. Thiếu sự hiểu 
biết này thì người đọc không biết rõ được : (a) Người 
khách ngồi trong thuyền là ai? (b) Tại sao bài thơ của 
người ấy nghe buồn bã thế? Và (c) chùa Hàn San và 
thành Cô Tô ở vùng nào bên Trung Quốc? Tác giả Vĩnh 
Đào có câu trả lời (trang 43-46) rằng “Trương Kế là một 
thi sĩ thời Thịnh Đường, sống vào giữa thế kỷ thứ 8, 
dưới đời vua Đường Túc Tông […] Một ngày, sau khi 
trượt khoa thi tiến sĩ, trên đường trở về quê, ông ghé 
thuyền ở bến Phong Kiều, gần thành Cô Tô. Lúc giữa 
đêm, đang buồn, ông sáng tác bài Phong Kiều Dạ Bạc, 
về sau được xem là một thành tựu xuất sắc của Đường 
thi […] Cô Tô thuộc tỉnh Giang Tô, là tên gọi cũ của 
thành phố Tô Châu ngày nay. Vào thời Đông Châu Liệt 
Quốc, Ngô Phù Sai, vua nước Ngô, vào thế kỷ thứ 5 
trước Tây lịch đã xây đài tại đây cho Tây Thi ở. Vua say 
đắm sắc đẹp của Tây Thi, xao lãng chính sự nên cuối 
cùng bị Câu Tiễn diệt.” 

Trong phần kết luận cuốn sách, tác giả nhấn mạnh 
(trang 233) “Người viết lời bình có nhiệm vụ chỉ ra 
những điểm đặc sắc của tác phẩm, những yếu tố nào 
gây cảm xúc cho người đọc, gợi ý một số hướng suy 
nghĩ để tìm thấy những ý tưởng chính.” Tác giả đã làm 

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên 
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền 

Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi 
Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co 
Con thuyền đậu bến Cô Tô 
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San 

Thời niên thiếu tôi từng được nghe cha tôi, một nhà 
nho rất ngưỡng mộ Đường thi, nhiều lần nhắc đến bài 
thơ này lúc trà dư tửu hậu. Và trong cuốn “Đường Thi” 
gồm 336 bài tuyển dịch được xuất bản năm 1950, dịch 
giả Trần Trọng Kim nhận định “PKDB hay ở âm điệu, 
ít khi làm được như thế” [4]. Mới đây, tò mò về lời phê 
tích cực của Cụ Trần, tôi đã vào Internet tìm một giọng 
ngâm PKDB xem sao. Thú vị thay, tôi đã được nghe cố 
nghệ sĩ Tô Kiều Ngân ngâm bài tứ tuyệt bất hủ này. Cảm 
khái dâng cao, tôi nghe đi nghe lại giọng ngâm họ Tô, và 
thấy Cụ Trần có lý quá! 3 

Theo sự hiểu biết sơ đẳng của tôi thì âm điệu “hay” 
(hoặc “du dương trầm bổng”) trong thi ca phần lớn là 
do sự sắp xếp tài hoa thứ tự xuất hiện của các tiếng 
bằng và tiếng trắc trong các câu thơ. Căn cứ vào các 
mức cao, thấp, trầm, bổng của 6 dấu giọng tiếng Việt 
– từ vựng ngữ học tây phương gọi là “tone levels and 
contours” – chúng ta có: (1) Tiếng bằng bổng [bb] (là 
các chữ không dấu) : ô, thiên… (2) Tiếng bằng trầm [bt] 
(là các chữ mang dấu huyền) : đề, sầu… (3) Tiếng trắc 
bổng [tb] (là các chữ mang dấu sắc, ngã) : khách, mãn… 
(4) Tiếng trắc trầm [tt] (là các chữ mang dấu hỏi, nặng) 
: hỏa, tự… Như vậy, thi hào Trương Kế đã dùng 17 tiếng 
bằng và 11 tiếng trắc theo thứ tự sau đây để tạo nên âm 
điệu du dương trầm bổng cho PKDB : 

Nguyệt (tt) lạc (tt) ô (bb) đề (bt) sương (bb) mãn 
(tb) thiên (bb) 

Giang (bb) phong (bb) ngư (bb) hỏa (tt) đối (tb) 
sầu (bt) miên (bb) 

Cô (bb) Tô (bb) thành (bt) ngoại (tt) Hàn (bt) San 
(bb) tự (tt) 

Dạ (tt) bán (tb) chung (bb) thanh (bb) đáo (tb) 
khách (tb) thuyền (bt) 

Hết tò mò về âm điệu du dương, tôi tiện thể… tò 
mò thêm về vài đặc điểm trong cấu trúc của PKDB và 
thấy rất bõ công cho mình. Tôi nhận thấy trong loại thơ 
thất ngôn tứ tuyệt của Tàu (chỉ được dùng 28 từ cho 
mỗi bài) và loại thơ haiku của Nhật (chỉ được dùng 17 
âm tiết cho mỗi bài) – nói theo ngôn từ của nghề địa ốc 
ở Mỹ – thì quả thực “space is at a premium”! Thi nhân 
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  Hôm trước lang thang Đường sách với “Kẻ rao 
giảng tình yêu” có ý tìm “Một lối đi riêng vào cõi thơ” 
của anh Vĩnh Đào, nhưng không thấy vì nó chưa ... ra 
mắt. Không ngờ hôm nay được mời đi ăn bún bò gánh, 
lại được tác giả tặng cho cuốn sách đang tìm. Cám ơn 
ông Tiến sĩ Sorbonne 2x lần vì đã mất một cuốn sách 
tặng và mất một độc giả không mua sách. 

Cám ơn còn là lý do để được thêm vì anh Vĩnh Đào 
còn là tác giả 6 cuốn sách nữa, mà cuốn nào cũng đáng 
đọc. Riêng cuốn “Một lối đi riêng vào cõi thơ” đã làm tôi 
sững sờ, dù không phải là người hâm mộ thơ. Nó xứng 
đáng là sách giáo khoa cho học sinh ban Văn chương. 

Trong 27 bài thơ nà tác giả lựa chọn có đến 2 bài của 
bà Trần Mộng Tú và 2 bài của thầy Tuệ Sỹ. 

Quà tặng trong chiến tranh của Trần Mộng Tú 
(1969) được chọn đưa vào sách giáo khoa trung học Mỹ, 
cho học sinh phân tích và đối chiếu với diễn từ của tổng 
thống Lincoln đọc tại nghĩa trang Gettysburg (1863). 

Món quà mà chị nhận được từ người chồng 3 tháng 
là một mảnh đạn với lời xin lỗi:  

Anh muôn vàn tạ lỗi   
Xin hẹn em kiếp sau 
Mảnh đạn này em giữ 
Làm di vật tìm nhau 

Cuộc tình ngắn ngủi và mong manh như giọt 
sương mai của chị, sau 30 năm vẫn còn lung linh 
và da diết trong “Thời gian và tình yêu” (1998) 

Anh sẽ đến buổi chiều hay buổi sáng
Ngày hôm nay hay ở thế kỷ sau 
Em vẫn đợi vì tình yêu không tuổi 
Người yêu ơi! anh đến tự hướng nào

Với bài thơ “Không đề” của Hoà thượng Thích Tuệ 
Sỹ đã làm tôi sửng sốt ngay từ câu mở đầu: 

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang

Bài thơ khác của thầy Tuệ Sỹ lại làm tôi ngỡ ngàng 
ngay từ cái tựa “Nhớ con đường thơm ngọt môi em” và 
Thiền sư không chỉ nhớ con đường mà nhớ từ sợi tóc tới 
gót chân: 

Gót chân em nắng vàng xua viễn phố 
Những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chim
Ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ 
Sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim 

Cám ơn anh Vĩnh Đào lần nữa đã cho “một lối đi 
riêng” và cầu chúc buổi ra mắt tại Huế thành công, để 
công cuộc từ thiện của anh thêm kết quả. 

 BÙI NĂNG PHÁN

MỘT LỐI ĐI RIÊNG VÀO CÕI THƠ   
Trích từ trang Facebook của Trưởng BÙI NĂNG PHÁN

tròn “nhiệm vụ” này một cách nhất quán khi ông hướng 
dẫn bạn đọc theo một “lối đi riêng để khám phá và du 
ngoạn” trong cõi thơ 4 của 24 thi sĩ mà ông lựa chọn. Là 
một nhà giáo chuyên về ngữ học giáo dục (educational 
linguistics) trên 40 năm cho một số trường đại học Việt 
Nam và Hoa Kỳ, tôi thấy trọng tâm của “lối đi riêng” 
này gợi nhớ đến phương pháp sư phạm kinh điển để dạy 
văn học qua “giảng văn” (tương đương với “explication 
de texte” của học đường Pháp và với “close reading” 
của học đường Mỹ). Điều khác biệt là ở đây nó được 
Tiến sĩ Vĩnh Đào áp dụng một cách nên thơ và lôi cuốn 
hơn nhiều. 

ĐÀM TRUNG PHÁP 2020

[1] Thuyết trình của Đàm Trung Pháp trong buổi ra 
mắt sách “Một lối đi riêng vào cõi thơ” của tác giả Vĩnh 
Đào tại Viện Việt Học (Little Saigon) ngày 8 tháng 3 năm 
2020. 

[2] “Poesía … eres tú” (Gustavo Bécquer). 

[3] “La poésie est l’ambition d’un discours qui soit 
chargé de plus de sens, et mêlé de plus de musique, 
que le langage ordinaire n’en porte et n’en peut porter” 
(Paul Valéry). 

[4] Tác giả có nhắc đến bài thơ “Khóc bạn Tản Đà” 
(trang 218) của một người bạn tên Thùy Thiên đọc 
trong tang lễ thi sĩ năm 1939. Trong bài thơ ấy có hai 
câu mộc mạc nhưng chí lý để ca ngợi thi tài của Tản Đà: 
“Văn chương đâu khéo ly kỳ / Đọc lên sướng miệng, 
nghe thì sướng tai.”



60  *  TỰ LỰC . SỐ 3  

Tôi rất ngạc nhiên, hào hứng, và thú vị khi nhận 
được quyển Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ của tác giả 
Vĩnh Đào.

Ngạc nhiên vì văn học Việt Nam khác với phạm vi 
chuyên môn của một tiến sĩ Văn Học Pháp tốt nghiệp đại 
học Sorbonne, Paris. 

Hào hứng vì nội dung thể hiện một tâm hồn phong 
phú vừa Tây Phương qua thơ Baudelaire, Appolinaire, 
Carl Sandburg, Robert Frost, vừa Đông Phương, từ thơ 
Thôi Hiệu, Trương Kế, Vi Thừa Khánh, Đỗ Mục, đến 
thơ Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị 
Điểm, Tản Đà, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Quang Dũng, 
Đoàn Phú Tứ, Nguyễn Tất Nhiên, Tuệ Sỹ...

Và thú vị vì tôi gặp một huynh trưởng Hướng Đạo 
đa tài. Với Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ, tôi chứng 
kiến một công trình nghiên cứu văn học Việt Nam mới 
mẻ và tài hoa. 

Tôi được biết tác giả đã tự học nhiều phen. Thuộc 
thơ từ thủa bé do giáo dục gia đình. Học luật thơ qua 
những giờ Việt Văn hiếm hoi trong chương trình trung 
học Pháp ở Sài Gòn. Học chữ Hán trong trại tập trung 
Cộng Sản sau tháng Tư năm 1975. Khi về hưu thì nghiền 
ngẫm văn chương văn học Việt Nam trong tủ sách riêng 
hàng ngàn quyển trong nhà.

 Xuất thân trong môi trường trung học Pháp, tôi mến 
phục tác giả khi ông kể ra niêm luật của thơ, cách gieo 
vần, liên vận, độc vận, phép tu từ, ẩn dụ, hoán dụ, nhạc 
tính trong thơ, âm đóng, âm mở, rồi nội dung thơ với câu 
đề, câu thực, câu luận, câu kết, phân biệt nghĩa của “tím 
ngắt” với “tím ngát”... đâu ra đấy, rành rẽ hơn cả người 
xuất thân trường Việt. 

Lâu rồi, tôi mới nghe đến hai chữ “tu từ,” cho thấy 
không phải người Việt nào cũng đạt đến trình độ Việt 
ngữ như tác giả Vĩnh Đào.

Trong tác phẩm này, những mẫu phân tích và bình 
giảng thơ của tác giả Vĩnh Đào rất sâu sắc, nhiều nhận 
định tỷ mỷ và thông thái, với nhiều trích dẫn và tham 
khảo.

Như Chinh Phụ Ngâm, qua các câu 125-140, tác giả 
dẫn giải các loài chim cùng các loại hoa theo mùa hệt 

như một nhà vạn vật học, đồng thời theo sát nội dung 
đoạn thơ để biểu thị sự lỗi hẹn của người chinh phu và 
sự đợi chờ dai dẳng của người chinh phụ.

Như cuộc tranh luận ai là dịch giả của Chinh Phụ 
Ngâm thì tác giả trình bầy diễn tiến cuộc tranh luận suốt 
một thế kỷ, thế kỷ XX. 

Cụ thể từ năm 1902 với Vũ Hoạt, năm 1926 với 
Phan Huy Chiêm, năm 1929 với Nguyễn Đỗ Mục, năm 
1941 với Dương Quảng Hàm, năm 1943 với Hoa Bằng 
Hoàng Thúc Trâm, năm 1949 với Nghiêm Toản, năm 
1953 với Hoàng Xuân Hãn, năm 1964 với Lại Ngọc 
Quang, năm 1972 với Nguyễn Văn Xuân, năm 2000 với 
Nguyễn Quảng Tuân, và năm 2001 với Lê Hữu Mục và 
Phạm Thị Nhung.

Nhưng tác giả Vĩnh Đào không phải là người ba 
phải. Qua hai sự kiện, một là gia tộc Phan Huy Ích 
không trưng ra được bản dịch của Phan Huy Ích, và hai 
là căn cứ vào những câu thơ đầy nữ tính chỉ có thể xuất 
phát từ một dịch giả phái nữ, tác giả Vĩnh Đào bác bỏ tác 
quyền bản dịch của nhà nho họ Phan tên Ích. 

Như thơ Hồ Xuân Hương có lối xưng hô rất mới so 
với thời đại. Trong khi Chinh Phụ Ngâm là “chàng và 
thiếp,” trong Truyện Kiều là “chàng và nàng,” thì Hồ 
Xuân Hương là “em.” Hồ Xuân Hương cũng được tác 
giả cho là người xướng xuất cuộc cách mạng tình dục 
cuối thế kỷ XVIII đầu XIX. 

Như tìm ra những chi tiết riêng tư của thi nhân đáp 
ứng sự hiếu kỳ của một số độc giả. Nguyễn Tất Nhiên 
-tên thật là Nguyễn Hoàng Hải- chẳng hạn, tác giả cho 
biết thi nhân có hai biệt danh là Hải Ngáo và Hải Khùng. 
Tác giả còn theo dõi để biết cả tên của người tình học 
trò của Nguyễn Tất Nhiên, và theo dõi để biết cô Bắc Kỳ 
nho nhỏ sau năm 1975 định cư ở tiểu bang Michigan. 
Chưa hết, tác giả tiếp tục theo dõi để biết người vợ của 
Hải Khùng cũng làm thơ, rồi giới thiệu một bài thơ của 
người đó và khen bài thơ “quyến rũ” nơi trang 173-74. 

Hay cập nhật đề tài như chùa Hàn San trong bài 
Phong Kiều dạ bạc được tác giả chia sẻ là Chùa đã được 
công nhận di tích lịch sử năm 1985. Rồi hai câu: 

Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

VỀ QUYỂN 
MỘT LỐI ĐI RIÊNG VÀO CÕI THƠ 

TRẦN ANH TUẤN
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thì tác giả cho biết giáo sư Trần Trọng San năm 1957 
đã giới thiệu đó là bản dịch của Tản Đà. Nhưng đến năm 
2002 thì giáo sư Nguyễn Quảng Tuân xác định Nguyễn 
Hàm Ninh mới chính là dịch giả. 

Tôi cũng thích thú đọc những câu ca dao đến giờ 
mới biết do tác giả giới thiệu. Như:

Kể từ khi em biết được chàng
Đêm về em lăn lộn như con chim phượng hoàng bị tên.

Hay:

Cầm tay em như ăn bì nem gỏi cuốn
Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon.

Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này vẫn có những 
nét tài tử cần chia sẻ.

1. Thứ nhất là tiêu chuẩn chọn thơ hay.

Bắt gặp những dòng thơ của Trần Mộng Tú, Nguyễn 
Bá Trạc, và Mai Linh trong sách, tôi không hiểu tiêu 
chuẩn chọn thơ của tác giả như thế nào. Tôi chỉ có thể 
nghĩ tác giả xen kẽ những tuyệt tác thi ca đông tây kim 
cổ với vài bài thơ bình thường của người Việt như bằng 
chứng cho tâm hồn thi sĩ của bất cứ người Việt nào 
chăng?!

Hay cũng có thể là sự đãi ngộ trong tình thân với nhau?
Tôi chỉ bất ngờ tại sao những người này có thể ngồi 

chung một chiếu với Nguyễn Bính hay Quang Dũng, với 
Nguyễn Tất Nhiên hay Tuệ Sỹ trong một bản nghiên cứu 
nghiêm chỉnh mất nhiều năm tháng?!   

Thêm một dấu hiệu bất thường nữa là khi đề cập đến 
dòng thơ Quang Dũng, tác giả đã không đế cập đến Tây 
Tiến -là bài gắn liền với tên tuổi nhà thơ- mà chỉ bình 
giảng những bài thứ yếu trong sự nghiệp thi ca Quang 
Dũng.   

2. Thứ hai là bình giảng thơ khác với thưởng 
thức thơ.

Theo tôi, thơ là cảm nhận. Thơ hay là thơ đi ngay 
vào lòng người. Đọc lên là thích, là có hứng ngâm nga, 
và nhớ mãi. Hai câu thơ ca tụng tài thơ của Tản Đà đã 
nói lên được thế nào là thơ hay, được tác giả ghi lại nơi 
trang 218: Đọc lên sướng miệng, nghe thì sướng tai! 

Chứ thơ không phải là loại văn bản sau khi phân tích 
rồi, mới biết là hay, hay dở.

Thi nhân cũng vậy. Họ làm thơ như lên đồng, thơ 
cứ thế tuôn trào, có khi viết không kịp. Chứ còn đẽo gọt 
từng câu từng chữ thì chỉ là thứ thơ thù tạc, thơ cổ động, 
thơ tuyên truyền...  

Thi sĩ Hoàng Cầm từng ghi lại bài thơ Lá Diêu Bông 
được ông viết như thế nào. Nguyên khi ngủ, ông thường 
mơ có người đọc thơ nên ông luôn luôn để giấy và bút 
cạnh mình. Một đêm, ông nghe một giọng nữ đọc bài 
thơ Lá Diêu Bông. Sáng ra, ông thấy những dòng chữ 
ông viết bị nghiêng ngả và xô lệch vì bóng tối. Ông cố 
gắng sắp xếp lại thành thơ, một bài thơ độc đáo ngay từ 
tựa đề, vì tên Lá Diêu Bông ông cũng không hề biết là lá 
gì, chỉ biết ghi lại lời giọng nữ trong đêm. 

Vì thế, bản chất của Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ 
là một tập hợp những bài bình giảng có tính cách giáo 
khoa, hơn là chỉ dấu của sự cảm nhận về thơ. Chính tác 
giả cũng đã khẳng định ngay đầu sách là, nguyên văn 
nơi trang 13: “Lời bình theo mỗi bài sẽ đề nghị với bạn 
đọc một cách tiếp cận tác phẩm, gợi ý những cảm xúc 
mà tác phẩm đó có thể gây nên, và những yếu tố nào 
khiến cho ta có thể kết luận rằng đó là một bài thơ hay.”  

Ngoài ra, nhận định trong sách không phải lúc nào 
cũng được khách quan. 

Hãy lấy một thí dụ. Bài thơ tựa đề “Nhớ con đường 
thơm ngọt môi em” của Tuệ Sỹ được tác giả ca tụng là 
“một trong những bài  đặc sắc nhất của cả nền thi ca 
Việt Nam hiện đại” nơi trang 197.  

Thật vậy sao?

Nhận định thơ tình nam nữ của một nhà sư xuất gia 
là đặc sắc nhất thi ca Việt Nam hiện đại thì có điều rất 
không ổn! Đọc thẳng bài thơ, ta sẽ thấy nhiều sáo ngữ 
như khói biếc, tơ trời, trăng tàn, phố thị, viễn phố, đêm 
thượng cổ. Ngay những câu:

Bóng tôi xa đêm dài phố thị
Nhớ con đường thơm ngọt môi em
Ơi là máu, tủi hờn nô lệ
Bóng tôi mờ suối nhỏ đêm đêm.
thì âm hưởng trúc trắc, tình và cảnh khập khiễng, 

chẳng hiểu nhà sư muốn diễn tả ý tưởng gì hay luyến 
tiếc chuyện gì. 

Bình giảng loại thơ bí hiểm này -trước 1975 dân làm 
văn làm báo Sài Gòn gọi là văn chương hũ nút- có khi 
chỉ là ấn vào tay người viết những ý nghĩa hay tư tưởng 
mà họ không hề có.  

Thật ra, thơ tình của người Việt chúng ta thì rất nhiều 
và rất sâu sắc. Chỉ một bài Thuyền và Biển (4.1963) của 
Xuân Quỳnh cũng đủ mang mang đi vào lòng người. 
Những hình ảnh trong đời thường là thuyền và biển đã 
trở thành tình yêu mênh mang mà không cần những sáo 
ngữ, lại càng không cần môi em ngọt hay môi em hồng 
gì hết!  
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… Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
 Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển  bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ... 

Sóng biển bạc đầu, lòng thuyền rạn vỡ là những 
hiện tượng hàng ngày trong đời sống nhưng thi nhân 
đưa vào thơ đã mang một ý nghĩa phi thường, theo tôi, 
mới xứng đáng được trao hai chữ “đặc sắc.” 

Tôi tin nhiều người Việt, nhất là “biển” -tức là phái 
nữ- đã biết và đã thuộc bài thơ dung dị mà bao la sâu 
thẳm của tình yêu đôi lứa này. 

3. Thứ ba quan trọng hơn hết, là vấn đề khảo 
chứng văn bản.

Không một bài thơ nào trong sách Một Lối Đi Riêng 
Vào Cõi Thơ có ghi xuất xứ. Nếu sự trích dẫn bài thơ có 
xuất xứ, thì trách nhiệm nguyên bản hay không nguyên 
bản thuộc về nguồn xuất xứ đó, chứ không phải là trách 
nhiệm của tác giả viết sách! 

Nghiên cứu văn học phải truy tìm xuất xứ, những 
xuất xứ đáng tin cậy nhất. Không có xuất xứ sẽ đem lại 
ảnh hưởng tai hại cho người viết: Tác giả đã tự buộc 
trách nhiệm nguyên tác của văn bản vào mình, trong 
trường hợp này là những bài thơ trong Một Lối Đi Riêng 
Vào Cõi Thơ. 

Thí dụ thơ Hồ Xuân Hương. Tôi đối chiếu văn bản 
trong Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ của Vĩnh Đào với 
văn bản trong Hồ Xuân Hương bà chúa thơ Nôm của 
Xuân Diệu. 

Bài Vịnh trái mít trong sách của tác giả Vĩnh Đào 
thì ngay tựa đề đã không ổn, vì người Bắc không ai nói 
“trái mít,” mà nói “quả mít!” May thay đó chỉ là cái sai 
sót trong mục lục, còn nội dung nơi trang 55 tác giả ghi 
lại là “quả mít.” “Quả” thì đúng ngôn từ miền Bắc rồi, 
nhưng lại thừa chữ “Vịnh” trong đầu đề. Đây là nguyên 
bản của tác giả Vĩnh Đào:

Vịnh quả mít
Da nó xù xì múi nó dày...
Trong khi đó, nhà thơ Xuân Diệu khảo sát thơ Hồ 

Xuân Hương thì ghi:
Quả mít
Vỏ nó xù xì, múi nó dày...
Vỏ mít mới tự nhiên, mới đúng, chứ bà chúa thơ 

Nôm sao có thể non tay đến độ ghi thành Da mít?!

 Thí dụ thơ Quang Dũng. Tôi đối chiếu văn bản của 
tác giả Vĩnh Đào với văn bản trong Tuyển Tập Quang 
Dũng do Trần Lê Văn sưu tầm tuyển chọn và giới thiệu. 

Trần Lê Văn là nhà thơ, một người bạn văn thân 
thiết của Quang Dũng, hầu như ngày nào họ cũng gặp 
nhau. Là người bạn nối khố của Quang Dũng mà khi 
Quang Dũng hấp hối, hãy nghe Bùi Phương Thảo, con 
gái Quang Dũng, trong một bài viết hồi tháng 11.1998: 
“ Cái đêm tiễn biệt ấy, trong nhà tôi có mấy người thân 
và bác Văn. Ánh mắt cuối cùng của bố tôi sau một lượt 
nhìn tất cả, dừng lại ở bác Văn. Sau một thời gian dài, 
bố tôi bị liệt, không nói được nữa. Thế mà vào phút chót, 
bố tôi còn gắng gượng cất lên giọng trầm đục, nói hơi rõ 
được hai tiếng: “Ông Văn!” (Tuyển Tập Quang Dũng, 
nxb Văn Học, 2000, tr. 407.)

Do đó, thơ Quang Dũng do Trần Lê Văn phổ biến 
thì tín lực rất cao vì xuất xứ từ chính nhà thơ. Còn tác 
giả Vĩnh Đào phổ biến thơ Quang Dũng lấy từ nguồn 
nào, nào ai biết?!

Điều rõ ràng là thơ Quang Dũng trong Một Lối Đi 
Riêng Vào Cõi Thơ rất khác biệt với thơ Quang Dũng 
trong Tuyển Tập Quang Dũng.

Chẳng hạn, bài Đôi Bờ (1948) trong sách Vĩnh Đào 
có câu, nguyên văn nơi trang 118:

Kinh thành em có nhớ bên tê?

Bản Trần Lê Văn thì khác hẳn, nơi trang 66:

Bên này em có nhớ bên kia

Lại hai câu kế. Bản Vĩnh Đào:
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh bến tề.

Bản Trần Lê Văn:

Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
Quạnh vắng chiều sông lạnh bến Tề.
Câu trên là tình cảnh anh bộ đội Quang Dũng trong 

phòng tuyến thời chống Pháp. Câu dưới là tình cảnh 
người con gái còn ở đô thành thuộc Pháp, thời ấy gọi là 
Thành, gọi tắt là Tê hay Tề, là danh từ riêng. Dinh Tê 
là về thành, tức bỏ vùng Việt Minh về lại Hà Nội, Nam 
Định hay những đô thị khác. Cho nên, bản của Trần Lê 
Văn viết hoa chữ “Tề” là rõ nghĩa, còn bản của tác giả 
Vĩnh Đào ghi “tề” viết thường thì không có nghĩa gì. 

Bản Vĩnh Đào “mưa quanh phòng tuyến” cũng 
không chỉnh. Mưa có phải là một hiện tượng vòng tròn 
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đâu mà mưa quanh?! “Mưa qua phòng tuyến” của Trần 
Lê Văn mới đúng là mưa xuống rồi mưa đi qua một địa 
điểm! Cho nên, phần phân tích hai câu thơ đó nơi trang 
119 trong sách Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ là điển 
hình của sự lạc đề: hai câu tác giả trưng dẫn không phải 
thơ Quang Dũng!? 

 Đến bài Mắt người Sơn Tây (1949), bản Trần Lê 
Văn ghi nơi trang 75-76:

Tôi gửi niềm nhớ thương
Em mang dùm tôi nhé
Ngày trở lại quê hương
Khúc hoàn ca rướm lệ.

Bản Vĩnh Đào ghi:
Cho nhẹ lòng nhớ thương
Em mơ cùng ta nhé
Bóng ngày mai quê hương
Đường hoa khô ráo lệ.

Bản Vĩnh Đào khác hẳn. Khác từ tựa đề, là Đôi Mắt 
Người Sơn Tây. Tựa đề Đôi mắt... hẳn rất quen thuộc 
với chúng ta vì chúng ta nghe đã nhiều, từ thơ cho đến 
nhạc. Nhưng có đúng nguyên tác của Quang Dũng hay 
không là chuyện khác! Tôi thích thú khi thấy Trần Lê 
Văn ghi rõ tựa đề không có chữ “Đôi.” Đôi mắt tượng 
trưng hình hài thể chất. Hai mắt, hai tai, hai tay, hai 
chân... nghe rất dung tục, không có gì là thi vị. 

Nhưng Quang Dũng đặt tựa đề Mắt Người Sơn Tây 
thì khác, rất khác, vì mắt của ai là tâm hồn người đó!

Đến bài Quán Nước (1948) trong Tuyển Tập Quang 
Dũng do Trần Lê Văn phổ biến có câu:

Tôi lính qua đường trưa nắng gắt
Nghỉ nhờ em, quán lệch tường xiêu

Thì tựa đề trong sách Vĩnh Đào từ Quán Nước trên 
đây đã biến thành Quán Bên Đường (1947?), và ghi:

Tôi khách qua đường trưa nắng gắt
Nghỉ nhờ đây quán lệch tường xiêu...
“Nghỉ nhờ đây” trong bản Vĩnh Đào là nghỉ trong 

bốn bức tường của một quán nước hay quán ăn. “Nghỉ 
nhờ em” trong bản Trần Lê Văn thì khác. Nhờ đây là 
nhờ người. Hãy tự hỏi nhờ vật vô tri vô giác với nhờ 
người thì sự nhờ nào ý nghĩa hơn, thấm thía hơn, tình 
cảm hơn, và thi vị hơn?!

Tôi không có thì giờ kiểm chứng nguyên tác của 
tất cả các bài thơ Việt Nam và quốc tế trong Một Lối Đi 
Riêng Vào Cõi Thơ, nhưng đã biết ngoài thơ của Hồ Xuân 
Hương và Quang Dũng, thì thơ Tản Đà, thơ Xuân Diệu, 

thơ Nguyễn Bính... trong sách đều khác ít hay nhiều so 
với những ấn bản khác. Riêng bài diễn văn của Tổng 
Thống Abraham Lincoln đánh máy lại nơi trang 147, tôi 
cũng đếm được cả thẩy 13 khác biệt so với bài diễn văn 
đó trong tập sử liệu nhan đề The U.S. Constitution and 
Other Writings của một giáo sư Sử Học Hoa Kỳ.

Sự đau lòng của tập thể các thi nhân Việt Nam, là 
người đời không biết tôn trọng nhà thơ, cứ tự ý sửa đổi 
câu chữ trong những nguyên tác của họ. Tình trạng này 
xảy ra rất thường xuyên, tôi chỉ lấy một thí dụ gần gũi 
với tác giả Vĩnh Đào.

 Thiên tình sử Hàn Mặc Tử và Hoàng Thị Cúc xảy 
ra ở Huế thì ai cũng biết. Rất nhiều người khai thác đề 
tài này trong mấy chục năm nay, nhưng tất cả chỉ làm 
cho người trong cuộc đau và buồn. Không những Hoàng 
Thị Cúc buồn, mà cả thân nhân của bà cũng “tức và 
ức” (sic!). Năm 2002, người cháu ruột gọi bằng cô của 
Hoàng Thị Cúc là Hoàng Thị Quỳnh Hoa tỏ ý muốn viết 
về Hàn Mặc Tử để đính chính những “bậy bạ không thể 
tả” (sic!) của báo chí sách vở viết về giai thoại Hoàng 
Thị Cúc-Hàn Mặc Tử, nhất là bài Thôn Vỹ Dạ đã bị đổi 
nhiều chữ. Chính bà Hoàng Thị Cúc đã gửi cho cháu gái 
bài Thôn Vỹ Dạ với bút tích của Hàn Mặc Tử và một lá 
thư của Hàn Mặc Tử để tùy nghi, vì bà đã xuống tóc, 
không muốn hệ lụy với chuyện thế gian. (Tập san 48-55 
Khải Định số 7, California, 2002, tr. 187-194)

Trong sách, có một lần tác giả Vĩnh Đào tôn trọng 
nguyên tác, là bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên nơi trang 
165-66, tác giả theo nguyên tác trong thi phẩm Thiên Tai 
do chính Nguyễn Tất Nhiên xuất bản năm 1970 để ghi 
tựa đề là Khúc buồn tình, chứ không theo đầu đề Khúc 
tình buồn mà nhà Nam Á ở Paris đã tự ý sửa chữa khi tái 
bản năm 1982. Đây chỉ là một trường hợp cá biệt.

Văn bản đã không chứng minh được là nguyên tác, 
thì phân tích hay bình giảng văn bản ấy, về tinh thần, sẽ 
bất công với tác giả bản văn, còn về chuyên môn, thì giá 
trị bị sút giảm. 

Khi nhận được sách, tôi đã hết hồn khi thấy sách so 
sánh thơ Trần Mộng Tú với diễn văn của Tổng Thống 
Abraham Lincoln. Càng đọc càng hết hồn khi một bài 
thơ tầm thường của một tác giả bình thường mà có giá 
trị hơn cả bài diễn văn nổi tiếng trong lịch sử lập quốc 
của dân tộc Hoa Kỳ. 

Hồi tỉnh lại, tôi mới biết là tác giả căn cứ sự kiện này 
vào một quyển sách giáo khoa của Mỹ. 

Nhân đây, tôi muốn chia sẻ một hai nét về giáo dục 
tại xứ Mỹ. Ở cấp liên bang và tiểu bang đều có Bộ Giáo 
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Dục. Nhưng những cấp bộ này không hề có quyền lực 
trực tiếp trong các trường học. Họ chỉ có quyền ra chỉ thị 
về những tiêu chuẩn giáo dục tổng quát. Phần vụ chính 
của họ là cứu xét và cấp phát ngân khoản cho các học 
khu địa phương và xét học bổng cho sinh viên đại học 
nhà nghèo. Vì lãnh thổ Hoa Kỳ là một đại lục với những 
nhóm cư dân khác biệt nên nhu cầu giáo dục mỗi địa 
phương một khác nên tổ chức và điều hành trường sở, 
thu nhận giáo sư, chọn lựa sách giáo khoa...  hoàn toàn 
do Học Khu ở mỗi thành phố trực tiếp cai quản. Chính 
vì thế, ở Hoa Kỳ này, không hề có một bộ sách giáo 
khoa nào là chính thức, và không một nhà xuất bản nào 
có thẩm quyền phát hành sách giáo khoa cho tất cả các 
học khu, dù họ luôn luôn vận động để các Học Khu chọn 
sách giáo khoa do họ biên soạn. 

Cho nên sách ghi nơi trang 145,  là “Năm 1999,  
nhà xuất bản sách giáo khoa lớn của Mỹ Glemcoe/
MacGraw-Hill đã chọn đưa vào sách giáo khoa môn 
văn Glencoe Literature dành cho học sinh lớp 11 bài thơ 
của Trần Mộng Tú ... để học sinh phân tích và đối chiếu 
với bài diễn từ của TT Abraham Lincoln năm 1863” dễ 
có ngộ nhận là sách giáo khoa chính thức.

Phải hiểu hệ thống giáo dục Mỹ và nhất là phải hiểu 
sự ngây ngô của trí thức Mỹ về văn hóa và lịch sử Việt 
Nam mới hiểu vì sao có bài thơ bình thường tiếng Việt 
bên cạnh bài diễn văn rất ngắn, rất gọn, nhưng ý nghĩa 
nhất nhì trong lịch sử lập quốc Hoa Kỳ, kết thúc bằng 
yếu tính của nền dân chủ: Chính quyền của dân, do dân 
và vì dân. 

Bài thơ của Trần Mộng Tú không gì khác hơn là lời 
than vãn của người vợ mất chồng. Chi tiết của tác giả 
Vĩnh Đào viết rằng, nguyên văn nơi trang 143, là “Cùng 
với mẹ và em chồng, chị (tức Trần Mộng Tú) đi nhận 
xác chồng ở bệnh viện Kiên Giang, không khóc lóc, kêu 
gào, chị ngẩn ngơ như người đi trên mây.” Những chi 
tiết cụ thể này chắc chắn không phải do tác giả tận mắt 
chứng kiến, mà do nhà thơ kể lại. Những chi tiết Cùng 
với mẹ và em chồng, bệnh viện Kiên Giang thì rất đáng 
tin. Nhưng tình cảnh hai vợ chồng trẻ lấy nhau 3 tháng, 
ở với nhau 1 tháng rồi người vợ đi nhận xác chồng mà 
không đau đớn rơi nước mắt thì thật khó hiểu và khó tin! 
Đến hai câu kết:

Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau
thì tác giả Trần Mộng Tú của bài Quà tặng trong 

chiến tranh (7.1969) đã cóp ý của thơ Linh Phương mà 
Phạm Duy đã phổ nhạc, tức bản Kỷ Vật Cho Em, còn 
hay ho gì nữa?! 

Có thể nói cả bài thơ 140 chữ của Trần Mộng Tú 
không mảy may so sánh được với 2 câu của Lý Thụy Ý:

Ngày mai đi nhận xác chồng
Say lên để biết mình không là mình.

Vì thế, so sánh bài thơ của Trần Mộng Tú với diễn 
từ của Abraham Lincoln là chỉ dấu của sự can đảm của 
kẻ chỉ biết một mà không biết hai, chưa nói đến ba hay 
bốn. Kết luận này của tôi, là nhắm vào sách giáo khoa 
trung học Hoa Kỳ mà các tác giả Mỹ thường ù ù cạc cạc 
về thơ văn của người Việt, chứ không liên hệ gì đến tác 
giả của Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ. 

Sự thực là tôi đã từng nổi điên khi tham gia Ủy 
Ban Tuyển Chọn Sách Giáo Khoa của Oakland Unified 
School District (Học Khu Thống Nhất Oakland, Bắc 
California)  trong vai trò District Bilingual Advisor nên 
có biệt danh là “The fearless leader.” Không nổi giận 
sao được khi sách giáo khoa lịch sử thế giới của Mỹ bao 
giờ cũng ca tụng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt 
Nam, đồng thời vu cáo sự tham nhũng và bất tài của 
chính quyền cùng sự hèn yếu của quân lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Có tác giả Mỹ còn ghi nhận trong tiểu sử của 
Võ Nguyên Giáp, là tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật tại đại học 
Sorbonne, Pháp!

Trở lại với tác giả Vĩnh Đào.

Qua những công trình nghiên cứu đã phổ biến, 
chúng ta biết sự chia sẻ của tác giả về giáo dục và văn 
hóa Việt rất đáng quý. Đó là sự hy sinh thời giờ, công 
khó, và tiền bạc để chia sẻ với người đồng trang lứa 
những giá trị tinh thần do tiền nhân để lại và nhất là để 
giúp các thế hệ sau, nhất là ở hải ngoại, biết đến di sản 
tinh thần của dân tộc mà Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ 
là bằng chứng mới nhất. 

Cuối cùng, tõi bất ngờ thấy tên tôi được nhắc đến 
nơi trang 141, qua sự kiện tôi “trừng mắt” khi tác giả 
chê thơ của cụ Trần Trọng Kim. Trong sách này, tác giả 
còn mạnh miệng chê cụ Trần hơn nữa, xác định tài dịch 
thơ của Cụ, nguyên văn nơi trang 179, là “khôi hài.” 
Tôi không nhớ lần trước tôi có “trừng mắt” hay không, 
nhưng lần này tôi không khinh suất vì không nắm được 
chữ Hán. 

“Trừng mắt” mà tác giả vẫn nhờ tôi giới thiệu tác 
phẩm mới nhất của ông. Bản lãnh của tác giả Vĩnh Đào, 
vậy là cũng không vừa! 

TRẦN ANH TUẤN

3.2020
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Hẳn không phải ai cũng nghĩ rằng, đọc thơ sẽ làm 
cho cảm xúc và khả năng tư duy trừu tượng, vốn từ ngữ 
phát triển mạnh như thế nào. Dĩ nhiên, đó là khi ta đọc 
được những bài thơ hay, cực cô đọng và nén các tầng { 
nghĩa chỉ trong một hay vài từ.

Nếu như ta có thể tóm tắt một quyển truyện hàng 
trăm trang trong vài dòng ngắn gọn, thì với một bài thơ 
hay gồm 5-7 câu, ta lại không có cách nào tóm tắt được 
trong vài câu, ít nhất là không thể ngắn hơn số dòng và 
số chữ của bài thơ ấy.

Mình thường so sánh những bài thơ hay, kinh 
điển, ví dụ thơ cổ, thơ Đường, như những vò rượu qu{, 
càng lâu năm càng nồng đượm, mỗi từ – mỗi âm có 
dư vị đậm đặc của cảm xúc nén chặt; khi ta đọc vào, 
ngâm nga đủ làm ta chếnh choáng, bâng khuâng, nửa 
vui sướng thưởng thức nửa đau lòng dằn vặt, hồi sinh 
những cảm nhận và ký ức dù cho đoạn ký ức ấy đến từ 
bài thơ của một người khác.

Từ quyển sách trước là “Paris – Tùy bút mùa hè” 
mà mình mua đọc dù không biết tác giả là ai, một ngày, 
mình đã gặp được trực tiếp tác giả. Nói về thơ, thế là 
ông đưa mình quyển sách vừa viết xong: bình giảng 27 
bài thơ hay.

Mình cầm quyển sách mà không có { nghĩ gì, đến 
khi đọc vào thì thán phục quá, làm  sao để có văn phong 
bình giảng vừa chu đáo, cặn kẽ, vừa dễ hiểu (bất kz ai 
cũng có thể đọc được), vừa am hiểu văn học lẫn cuộc 
đời, tâm l{ như vậy.

Nếu mỗi ngày đọc một bài giảng giải, chưa đến một 
tháng, tâm hồn yêu thơ của ta sẽ được nâng tầm thành 
một người yêu thơ chỉn chu, biết cách thưởng thức từ 
thơ Việt, thơ Trung Hoa, thơ Pháp, thơ Mỹ… từ thơ cổ 
đến hiện đại, phá cách, sáng tạo.

Công việc bình giảng thơ, văn hay âm nhạc, luôn 
cần sự tập trung cao độ của người giải mã kết hợp với 
tính nghệ sĩ của một người yêu-hiểu nghệ thuật: ngôn 
ngữ, âm nhạc, hội họa… Việc bình giảng cũng như bóc 
những lớp của một củ hành, kiên nhẫn – tỉ mỉ – điêu 
luyện và càng chạm vào lớp lõi bên trong, khả năng 
khóc của ta càng cao.

Việc bình giảng những bài thơ do một người trải 
đời và am hiểu văn hóa viết dĩ nhiên sẽ khác hẳn với 
những bài bình giảng cơ bản trong trường hay trong 
những sách nghiên cứu văn học, vì những trạng thái 

tình cảm trong các bài thơ được diễn giải mượt mà hơn, 
không kiêng kỵ, không “đao to búa lớn”, không dày đặc 
thuật ngữ, mà như một người đang chu đáo, cởi mở, 
thân tình kể chuyện thơ-đời vậy, thậm chí một số bài 
bình giảng trực tiếp đề cập những chủ đề +18 để thấy 
được sự rung động, khao khát, chân thật con người 
trong thơ.

Tập sách bình giảng này đủ sức nâng người đọc 
từ một người yêu thơ chung chung trước khi đọc trở 
thành một người yêu thơ được trang bị thông tin, kiến 
thức cần thiết sau khi đọc xong từng bài viết, để rồi tự 
mình sẽ cảm nhận bài thơ ấy một cách độc lập hơn. Nếu 
ai mong muốn tìm hiểu kỹ một số bài thơ Việt, một số 
bài thơ Trung Hoa, thơ Pháp, thơ Mỹ,.. thơ cổ, thơ hiện 
đại, thơ sáng tạo… để có vốn kiến thức cơ bản, trao đổi 
với nhau thì quyển sách này là một đề cử của mình.

Đọc quyển sách bình giảng về thơ này, thật sự tôi 
thấy như mình vừa được tặng một khóa học rất thú vị 
về văn chương, văn hóa, lịch sử biểu tượng, để có kiến 
thức nền củng cố lại một “cái tôi” yêu sự thưởng thức, 
yêu thơ mà ai trong chúng ta hầu như cũng có sẵn. Đó 
là quyển “Một lối đi riêng vào cõi thơ” của tác giả Vĩnh 
Đào – Tiến sĩ văn học tại trường Sorbonne.

Rượu ngon cần người đàm đạo. Thơ hay cần người 
bình giảng am tường. Quyển sách “Một lối đi riêng 
vào cõi thơ” đã đem lại cho tôi cảm giác “say”, phiêu, 
thưởng thức như tôi mong muốn và đợi chờ trước khi 
mở ra đọc. Việc bình giảng thơ, điều đầu tiên là cần sự 
tìm hiểu về bối cảnh lịch sử, cuộc sống cá nhân, nguồn 
gốc cảm hứng sáng tác của tác giả bài thơ; nhưng thế 
vẫn chưa đủ, còn cần sự am hiểu về hệ thống biểu 
tượng văn học-văn hóa của bài thơ ấy nữa.

Cánh hạc bay lên và nỗi nhớ nhà tràn như khói 
sóng “yên ba giang thượng sử nhân sầu” nổi tiếng của 
nhà thơ Thôi Hiệu khi đứng từ lầu Hoàng Hạc ngắm 
cảnh trên bước đường ly hương, hẳn nhiên sẽ khác 
với cảnh “bóng xế tà” và nỗi nhớ nhà bao la như “trời 
non nước, một mảnh tình riêng ta với ta” của Bà Huyện 
Thanh Quan khi đứng ở Đèo Ngang dừng chân trên dặm 
đường xa nhà, và cũng khác với cánh hạc mang sự ly 
biệt tình yêu vĩnh viễn như “trời đất từ nay xa cách mãi” 
trong bài Tống biệt của Tản Đà. Việc giải mã ấy chính là 
công phu của người bình giảng.

Có 27 bài thơ được chọn để bình giảng trong sách, 

ĐỌC “MỘT LỐI ĐI RIÊNG VÀO CÕI THƠ” 
CỦA VĨNH ĐÀO

QUANG NGUYÊN NGỌC DUỆ
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mỗi bài thơ ẩn chứa những câu chuyện và mảnh ghép 
số phận của tác giả – và khi đọc bình giảng của Vĩnh 
Đào, ta cảm nhận rõ ràng hơn bài thơ ấy, thời điểm ấy, 
số phận ấy, có lúc ly kỳ như bộ tiểu thuyết. Ta có thể 
đồng ý hay không với lựa chọn 27 bài này, nhưng không 
thể không đồng ý rằng sự bình giảng của tác giả rất đặc 
sắc, và nhiều bài trong đó đã trở thành bất tử trong 
dòng lịch sử văn học nói chung.

Nếu mỗi ngày ta đọc một bài bình thơ, thì chưa đến 
một tháng sau, quyển sách đã mở ra cho độc giả một 
cõi thơ mênh mông nội tâm của các nhà thơ từ Đông 
sang Tây: từ Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện 
Thanh Quan đến Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Đoàn Phú Tứ, 
Quang Dũng, Nguyễn Tất Nhiên… từ Tản Đà mở ra dòng 
thơ mới đến cho Thôi Hiệu, Thôi Hộ, Vi Thừa Khánh… 
với dòng thơ Đường kinh điển rồi đến cả Apollinaire tại 
Pháp, Carl Sandburg tại Hoa Kz… Một cõi thơ đa dạng 
với nhiều không gian, thời đại khác nhau!

Thú vị nữa là quyển sách có sự đối chiếu Đông-
Tây, trong đó tác giả Vĩnh Đào nhận định thơ Hồ Xuân 
Hương táo bạo hơn nhiều khi so với thơ Baudelaire của 
Pháp trong tập thơ nổi tiếng Les Fleurs du Mal (“Những 
bông hoa tội lỗi”), vừa xuất bản vào năm 1857 đã bị 
truy tố về tội “xâm phạm thuần phong mỹ tục”. Nhưng 
câu hỏi “Hồ Xuân Hương là ai?” được bình giảng trong 
sách cho ta thấy câu hỏi này đến giờ vẫn là một bí ẩn 
của lịch sử văn học Việt Nam mà chưa ai có thêm manh 
mối nào.

Điều khai mở cơ bản cho đa số độc giả, theo tôi, 
là định nghĩa về thơ. Thơ là gì? Văn vần có phải là thơ 
không? Điều gì tạo ra tính thơ cho một văn bản ? Những 

trích đoạn và diễn giảng để minh họa cho luận đề này 
trong sách khá cởi mở và thuyết phục.

*
Thơ thường rất cô đọng và nhiều sức nén { nghĩa 

trong ngôn từ. Dường như ta càng diễn giải thì { thơ trải 
ra càng dài, ta càng muốn hiểu thơ sao cho đơn giản 
nhất thì lại càng xa ý chính của bài thơ hơn. Đọc một 
bài thơ hay có thể so với việc ta mở hộp Pandore trong 
truyền thuyết: Thế giới nội tâm của ta sẽ bị khuấy động 
bằng những cảm xúc khó ngờ tới nhất, mạnh như bão 
lũ và những cuồng phong, và sau đó còn lại có lẽ là chút 
mầm hy vọng lắng từ những hoang vu của tâm hồn.

Đa số những bài thơ hay đều được viết ra từ những 
nỗi đau khổ, buồn bã, chiêm nghiệm tột cùng của tác 
giả. Đôi khi đó là bài thơ đầu tiên, đôi khi đó là bài thơ 
cuối cùng trong cuộc đời người sáng tác, dẫu thế nào, 
bài thơ đó trở thành duy nhất và đủ sức nén để tạo ra 
một tiểu vũ trụ trong một cõi thơ chung.

Ta có thể hình dung ra được chăng : bốn câu ngắn 
ngủi mà một nhà thơ thời Đường là Vi Thừa Khánh 
viết trong bài “Nam hành biệt đệ” (từ biệt em trai để 
đi xuống phía nam), lại chất chứa bao nhiêu tâm tình, 
uất ức và đau đớn. Những tưởng bài thơ chỉ là lời từ 
biệt em trai cho một chuyến đi, nhưng khi ta biết bối 
cảnh của chuyến đi này vốn là bị đi đày, có thể là mãi 
mãi không thể quay trở về, do Vi Thừa Khánh liên quan 
đến một vụ án chính trị dưới thời hoàng thái hậu Võ Tắc 
Thiên, thì ta mới hiểu được hơn về không gian trong bài 
thơ: mênh mông và thê lương, uất ức như một cánh 
hoa rơi không thể phát ra thành tiếng.

Quý Trưởng Lê Đức Phẩm, Trần Xuân Đức, Lê Anh Dũng phát biểu trong buổi ra mắt sách tại Viện Việt Học 
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Đạm đạm Trường Giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh
(Dịch nghĩa: Nước sông Trường Giang lặng lẽ trôi / 

Mênh mang như mối tình của người đi xa / Hoa rụng 
dường như cũng chia nỗi hận / Âm thầm rơi xuống 
không một tiếng vang).

Trong quyển “Một lối đi riêng vào cõi thơ”, người 
bình giảng thơ Vĩnh Đào đã đưa thông tin chung về Vi 
Thừa Khánh và bối cảnh làm bài thơ này, sau đó giới 
thiệu 4 bản dịch thơ sang tiếng Việt mà vẫn chưa thỏa 
đáng vì đều dùng thể lục bát trong khi bản gốc là ngũ 
ngôn (4 câu, 5 từ/câu), và dường như chưa diễn tả hết 
nỗi lòng u uẩn của Vi Thừa Khánh.

Những lời bình giảng của tác giả Vĩnh Đào rất tha 
thiết với từng bài thơ, không chỉ bài này, mà đối với 
tất cả những bài khác: từ bối cảnh chung, cuộc đời/
thời điểm sáng tác của nhà thơ, giải mã các biểu tượng 
trong bài, tìm các bản dịch phù hợp nhất (nếu không 
phải thơ Việt Nam), cũng như thêm những kiến giải, 
cách hiểu, kỷ niệm riêng của mình.

Có thử dịch mới hiểu thêm công phu của những 
người đã dịch thơ, từ bài Chinh phụ ngâm cho đến 
những bài thơ Đường… Và cả của người bình giảng đã 
tìm { nghĩa, bản dịch, cách viết sao cho độc giả hiểu rõ 
bài thơ từ ý tứ đến sự sâu sắc làm nên tính bất tử cho 
bài thơ ấy!

Quyển sách này đã đem lại cho tôi nhiều cảm hứng 
giữa bộn bề cuộc sống. Nhiều trạng thái của nội tâm của 
ta bỗng như được “vẽ” lại bằng thơ, bằng những cụm 

từ và ý tứ thật ngắn gọn, súc tích, sâu sắc của những tác 
giả sống ở không gian, thời đại khác.

*
Mục lục những bài viết không được xếp theo thứ 

tự thời gian, mà dường như theo một hành trình từ vô 
thức đến có ý thức của tác giả Vĩnh Đào. Bắt đầu bằng 
bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, tựa như 
xuất phát điểm từ cõi “ta với ta” quen thuộc để dần 
bước ra các trạng thái khác của nội tâm, của thế giới. 
Người đọc sách cũng theo lối đi đó của tác giả Vĩnh Đào 
để dần dần vào cõi thơ và khám phá những cách để 
giải mã, thưởng thức nhiều bài thơ khác nhau từ Đông 
sang Tây.

Lần cuối cùng ta đọc thơ là khi nào? Lần cuối cùng 
ta biết ngâm nga một câu thơ là khi nào? Và ta hiểu thơ, 
hiểu { nghĩa ẩn chứa trong bài thơ ấy đến độ sâu nào? 
Tự bao giờ, đa số con người hiện đại đã quên mất cõi 
thơ – nơi mà ta có thể phát triển cả thiên hà của cảm 
xúc và độ nhạy bén ngôn ngữ.

Tôi rất nể phục tác giả Vĩnh Đào đã yêu thơ và tìm 
được một lối đi riêng của ông không những cho chính 
mình mà còn cho những người yêu thơ khác có thể tiếp 
cận dễ dàng, mỹ cảm với cõi thơ – vốn hợp nhất mọi 
không gian và thời gian.

QUANG NGUYÊN

https://tieudao.blog/2020/02/11/doc-mot-loi-di-
rieng-vao-coi-tho-cua-vinhdao/?

fbclid=IwAR3xRSXhFHHOIK1_69_ebQh3iF5VHs-
HU_pptdZRlkb8u0bEx1UwrgYqwjU

Trưởng Vĩnh Đào ký tên lưu niệm trên sách phát hành Ban Tam Ca, Giáng Tuyết, Tường Vi, Nguyền Dũng,   
góp phần văn nghệ trong buổi ra mắt sách
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 Tôi có nghe nhiều người Việt 
cho đức Hiếu Thảo là ý thức cổ của 
người xưa và không có hiệu lực 
gì trên đất Hoa Kỳ.  Có phải thế 
không? Chúng ta không nên vội 
kết luận như thế mà làm mất đi một 
giá trị cần thiết trong đời sống, có 
thể rất phù hợp trên đất Mỹ nhất là 
trong Hướng Đạo.

Xin định nghĩa “hiếu” là tinh 
thần trách nhiệm và kính trọng bậc 
cha mẹ và ông bà, và “thảo” là sự 
yêu thương nhường nhịn giữa anh 
em cùng thế hệ.  Hiếu nặng về phần 
trách nhiệm hơn là thảo và được 
nhắc nhở trong bài cách ngôn hầu 
như người Việt nào cũng biết: 

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn 
chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.

Bài này có vẽ tôn sùng vai trò 
cha mẹ quá đáng và không thiết 
thực.  Nhưng chúng ta hãy xét kỹ lại 
ý nghĩa của nó trước khi bỏ sọt văn 
hóa lỗi thời.

“Công cha như núi Thái Sơn” 
không có nghĩa là công lao người 
cha lớn như núi, vì nếu nói như thế 
thì nghĩa mẹ cũng phải được ví như 
cái gì là rộng lớn như biển chẳng 
hạn để cho cân xứng hình ảnh.  Núi 
là nơi người xưa trốn tránh bão tố 
vì có hang hốc để ẩn trú. Câu này 
có nghĩa là tình cha có tính chất che 
chở và bảo bộc cho con. Tình mẹ 
thì được ví là nước vì nước có tính 
chất vị tha (unconditional love) nuôi 

sống vạn vật mà không kể công.  
Đức tính che chở, bảo bọc và vị 

tha là đức tính CÓ THẬT từ lòng 
người cha mẹ đối với con cái chớ 
không phải là giả thuyết.  Không 
phải người cha mẹ nào cũng có đầy 
đủ những đức tính này nhưng những 
đức tính này chính là đức tính của 
cha mẹ.  

Vì những đức tính này quý báu 
và cần thiết cho đời sống cho người 
con, cho nên người con nên ghi nhớ 
để đừng có phí phạm cái ân huệ được 
bang cho.  Đó là ngụ ý của hai câu 
đầu của bài cách ngôn.

Chữ “thờ mẹ kính cha” không 
có nghĩa con cái phải thờ phụng cha 
mẹ như một vị thần mà để nhắc nhỡ 
sự ghi nhớ tình cảm của cha mẹ trong 
mọi hành xử.  “Nghĩa” là sự trả lại 
hay đáp lại một phần ơn đến người 
đã cho ta những gì cần thiết. Vì con 
người thường thu nhận tình thương 
từ cha mẹ nhiều hơn ai hết trong đời, 
cho nên Hiếu -nghĩa đáp lại với cha 
mẹ - thường “nặng” hơn là nghĩa với 
người khác.   

Nghĩa (reciprocity and gratitude) 
vẫn được coi là một đức tính tốt trong 
xã hội hiện nay.  Người sống có “ng-
hĩa” được xem là “trustworthy” và 
“honorable” và dễ được tín nhiệm.  
Nghĩa là tính chất cần thiết trong tình 
cảm bạn bè, vợ chồng và quan hệ xã 
hội, không có gì là lỗi thời cả. Nếu 
như thế thì tại sao có nghĩa (tức là 
có hiếu) với cha mẹ và ông bà lại là 
chuyện lỗi thời?

Trong xã hội, con người có nhiều 

chức vụ khác nhau.  Nhưng ai cũng 
có một chức vụ căn bản mà Tạo Hóa 
đặt cho đó là làm cha mẹ hoặc con 
cái.  Nếu thiên chức của cha mẹ là 
lo cho con cái với tình cảm bảo bọc 
và vị tha, thì thiên vụ của người con 
phải là sống có hiếu với cha mẹ theo 
lý của “nghĩa”.   

Khi làm hết mình với nghĩa vụ 
này thì con người có thể sẽ hưởng 
được những niềm hạnh phúc sâu 
đậm hơn từ đạo lý tức là “spiritual 
joy”. Sung sướng là niềm vui chưa 
chắc có đạo lý, mà hạnh phúc thì 
không thể nào là niềm vui mà thiếu 
đạo lý được. 

Trong Hướng Đạo, lời tuyên 
hứa đầu tiên là “Duty to God”.  
“God” và tín ngưỡng không nhất 
thiết phải là niềm tin vào một thần 
linh, mà có thể là ý thức về bổn phận 
của mỗi người trong bối cảnh tình 
cảm mà Ông Baden Powell có đề 
cập tới trong câu sau đây:

The religion of a man is not 
the creed he professes, but his life 
-- what he acts upon, and knows of 
life, and his duty in it.”

Vì thế đức hiếu là một quan 
niệm văn hóa của người Việt không 
có lỗi thời và vô dụng, mà ngược 
lại vô cùng cần thiết trong xã hội 
đương thời và không thể thiếu được 
trong phong cách người Hướng Đạo 
để xây dựng xã hội và nhất là để tạo 
ra niềm hạnh phúc chân chính cho 
bản thân. 

ĐẠO HIẾU VÀ HƯỚNG ĐẠO
TIỂU LUẬN  

NGUYỄN MINH HOÀNG
July 2019
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Thương những ai xáxh gươm đi mở nước
Đường phương Nam tỏa rộng cuối chân trời
Lấn rừng hoang cho nương đồng  bát ngát
Theo dòng kinh thuyền đổ bến xa xôi!

Đất Hà Tiên thuở nào còn biền biệt
Nay Tô Châu chiêng trống điểm vang hồi
Điệu buồn phương Nam tiếng sầu vọng cổ
Tình quê hương lưu dấu đến muôn đời!

Đất phương Nam vườn xanh cây trái ngọt
Giọng ai hò thoang thoảng điệu hoài lang
Muốn vội đi làm sao người trở gót
Sông nước chiều thơ mộng ánh trăng tan!

Khói hoàng hôn tỏa mờ trên mái rạ
Đàn cò bay che kín cả khung trời
Những cánh đồng bao la vàng lúa chín
Tiếng sáo diều lan tỏa khắp nơi nơi!

Thật bình yên đứng trên bờ sông Hậu
Nhớ người xưa đi mở nước phương Nam
Gửi tiếng lòng trong lời ca vọng cổ
Điệu buồn phương Nam nức nở âm thầm!

Thật mênh mông Cửu Long tràn sóng nước
Thuyền ở đâu đổ bến lại nơi này
Người phương Nam vẹn ân tình sau trước
Cùng chia nhau chung rượu chén cơm đầy!

ĐƯỜNG PHƯƠNG NAM

HÀN THIÊN LƯƠNG
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Chiều Thứ Bảy 26/10/2019, gần 80 Trưởng HĐVN 
thuộc các đơn vị Hướng Đạo ở Silicon Valley và vùng 
Sacramento gồm các LĐ Diên Hồng,  Lạc Hồng, Trường 
Giang, Phù Đổng, Hoa Lư, Bách Việt, Rạng Đông, Hòa 
Bình, Lạc Việt /Sacramento, và HĐTN Làng Bách Hợp 
Vùng Vịnh đã hội ngộ với nhau tại THIÊN LONG SƠN 
RANCH HOUSE ở Milpitas. Từ 4 giờ chiều, các Trưởng 
đã có mặt để chuẩn bị phần trang trí sân khấu, âm thanh, 
ánh sáng, v...v; riêng phần ẩm thực được LĐ Phù Đổng 
phụ trách nấu tại nhà và chở đến nơi. Được biết, Trưởng 
Ban Tổ Chức Đêm Hội Ngộ Trưởng năm nay là hai 
Trưởng trẻ: Lưu Vĩnh Thái và Nguyễn Thái.

Trên một khoảng sân rộng duới chân một ngọn đồi 
được dựng lên một tấm Banner thật lớn có vẽ bức tranh 
một làng quê Việt Nam với  những mái nhà tranh thô 
sơ nằm bên một con sông nhỏ uốn quanh những hàng 
dừa xanh lả lướt, khiến những người con sống xa quê 
hương chạnh nhớ về quê nhà với những kỷ niệm thật êm 
đềm... Chương trình bắt đầu bằng buổi lễ Chào Cờ rất 
long trọng. Các Trưởng trong bộ đồng phục Hướng Đạo 
cùng đứng nghiêm chào cờ và hát vang bài ca "Hướng 
Đạo Việt Nam Hành Khúc". Sau đó, hai MC của chương 
trình  là Trưởng Đào Ngọc Minh và Trưởng Johnny 
Huỳnh  giới thiệu Trưởng Lưu Vĩnh Thái - Đại Diện cho 

ĐÊM HỘI NGỘ TRƯỞNG 
VÙNG BẮC CALIFORNIA - HOA KỲ

Hội Đồng HĐVN Miền Tây Bắc Hoa Kỳ lên chào mừng 
tất cả qúy anh chị em  tham gia Đêm Hội Ngộ Trưởng 
năm nay, được tổ chức lần thứ 5, nhằm kết chặt tình 
thân giữa các Liên Đoàn và đơn vị HĐ trong vùng, cũng 
như mạn đàm với nhau về những đề tài Hướng Đạo.

 Sau đó, Trưởng Lưu Vĩnh Thái mời Trưởng Trịnh 
Mỹ Phương - Mõ Làng của HĐTN Làng Bách Hợp Vùng 
Vịnh lên  để giới thiệu một tờ báo Hướng Đạo mới, là 
Đặc San "TỰ LỰC" do Trưởng Bạch Văn Nghĩa làm Chủ 
Nhiệm cùng với một số HĐTN thực hiện.  Trưởng Mỹ 
Phương kêu gọi các Trưởng HĐ và các Phụ Huynh ủng 
hộ cho Đặc San TỰ LỰC bằng cách đóng góp các bài viết 
văn, kể chuyện, bài hát, bài thơ, hình ảnh sinh hoạt HĐ 
và ảnh nghệ thuật của đời thường, v..v,  và nhất là nếu 
có thể có được những bài viết bằng tiếng Anh để cho các 
em HĐS và các Trưởng trẻ đọc và thưởng thức được, 
hầu lưu truyền những truyền thống Hướng Đạo Việt 
Nam, những phong tục tập quán  và giá trị văn hóa Việt 
Nam cho các thế hệ trẻ VN mai sau... Tiếp theo, Trưởng  
Nguyễn Lâm thuộc LĐ Lạc Viêt - Sacramento lên giới 
thiệu về chương trình hoạt động của các Trưởng trong 
Nhóm HĐVN để gây quỹ học bổng cho các em HĐS có 
điều kiện đi tham dự Trại Họp Bạn HĐ Thế Giới.
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Trời đang sụp tối dần, các Trưởng giờ đây đứng xếp 
hàng đọc bài "Kinh Cơm", rồi nối đuôi nhau đi vào bên 
trong nhà để lấy thức ăn và ngồi vào bàn cùng thưởng 
thức bữa ăn tối. Khu nhà nghỉ THIÊN LONG SƠN 
RANCH HOUSE nằm trên một ngọn đồi thơ mộng 
thuộc thành phố Milpitas, không xa thành phố San Jose 
lắm. Các bàn ăn được sắp xếp bên ngoài dọc theo hành 
lang khu nhà nghỉ nên các Trưởng vừa ngồi thưởng thức 
món ăn ngon, vừa chuyện trò vui vẻ, vừa được ngắm 
cảnh mặt trời lặn thật đẹp giữa vùng đồi núi chập chùng; 
phía xa xa dưới khu phố thị các nhà cửa bắt đầu lên đèn 
tạo nên một không gian rực rỡ và kiêu sa... Mọi người 
thay phiên nhau bấm máy hình để ghi lại những khoảnh 
khắc tuyệt vời ấy...

 
Sau bữa ăn tối, mọi người mang ghế ra ngoài trời 

ngồi quanh bên vòng lửa "giả" chạy bằng điện, vì nơi đây 
không được phép đốt lửa trại thật để tránh bị hỏa hoạn. 
Trời tối và lạnh nên ai nấy khoác thêm lên mình chiếc 
áo ấm và chuẩn bị nhảy lửa với nhau. Dù không có vòng 
lửa thật, nhưng ai nấy vẫn say sưa ca hát và nhảy múa 
bên nhau thật hồn nhiên và hào hứng như thuở nào...  
Trước khi bắt đầu phần Văn Nghệ, 3 Trưởng Trần Anh 
Kiệt, Nguyễn Minh và Trần Đình Phước được mời lên 
để mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật của các anh 
vì hôm nay, ngày 26 tháng 10, là đúng ngày sinh nhật của 
các chàng.

Ngoài  ra còn có 2 Trưởng Nữ cùng có ngày sinh 
nhật trong tháng 10 (nhưng không đúng ngày này) cũng 
được mời lên để mọi người cùng hát mừng sinh nhật. Ba 
ổ bánh sinh nhật có thắp nến sáng trưng được bưng lên 
và 3 chàng và 2 nàng vô cùng cảm động vừa bưng bánh 
vừa cùng mọi người hát bài "Happy Birthday" cho nhau. 

Đây cũng là một bất ngờ dễ thương và một kỷ niệm đáng 
nhớ cho tất cả mọi người...

Trong lúc những chiếc bánh sinh nhật được cắt 
ra và những đĩa bánh  được bưng đến trao cho từng 
Trưởng thì chương trình Văn Nghệ bắt đầu. Những bài 
họp ca hào hùng như "Đến với quê hương tôi", "Về với 
Mẹ Cha" do LĐ Diên Hồng trình bày, "Liên Đoàn Phù 
Đổng Hành Khúc" do các Trưởng trong Liên Đoàn trình 
bày, "Trường làng tôi" và "Việt Nam Quê Hương Ngạo 
Nghễ" do HĐTN Làng Bách Hợp Vùng Vịnh biểu diễn; 
rồi những tiết mục đơn ca như  "Hành trình trên đất phù 
sa", "Lá trầu xanh" của LĐ Phù Đổng, hay "Bà Rằng Bà 
Ri'" và "Bên Bờ Đại Dương" của HĐTN trình diễn đã nói 
lên tình yêu quê hương dân tộc đậm đà và lòng yêu nước 
bất khuất của tất cả người dân VN, nhất là các Trưởng 
HĐ VN đang sống tha phương nơi xứ người ... 

 
Đêm  văn nghê đang diễn ra sôi nổi ngoài trời thì 

điện bỗng dưng bị cúp. Thế là ai nấy bật đèn pin lên và 
tiếp tục ca hát nhảy múa say sưa đến gần 10 giờ đêm... 
Các MC tuyên bố chấm dứt chương trình và mọi người 
nắm tay nhau đứng vòng tròn để hát bài "Tàn lửa". Sau 
đó, ai nấy mỗi người một tay phụ nhau khiêng dọn bàn 
ghế và sắp đặt lại mọi thứ trước khi ra về. Các Anh Chị 
Em lưu luyến bắt tay từ giã nhau và dặn nhau nhớ lái xe 
cẩn thận vì đường về đồi núi quanh co lại bị cúp điện 
nữa... và mọi người  cũng mong sớm đến kỳ Hội Ngộ 
Trưởng năm sau...

 
TRỊNH MỸ PHƯƠNG
Phượng Hoàng Nhiệt Thành
Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California
30/10/2019
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Bạn gửi tặng ta chai rượu quý 
Gọi là nhấm nháp để thơm râu
Biết tiếng bạn là người hay rượu
Nhưng thầy thuốc cấm, nhịn bấy lâu
Tàn năm rót tạ lòng tri kỷ
Tràn ly chẳng biết rót về đâu
Cứ ngỡ như trong câu thơ cổ
Cuối năm ngồi đối ẩm cùng sầu
Già ! Ừ ! thì cũng chưa già lắm
Mà trẻ, thời qua cũng đã lâu
Đôi khi nhìn giống như ông lão
Mấy thuở được làm đứa trẻ trâu
Nhìn ngây đáy cốc trầm ngâm mãi
Hổ phách lên men óng ánh mầu.
Bạn, ta mấy chục năm luân lạc
Cam làm thân Lã Vọng buông câu
Phế hưng lớp lớp nghe lòng đắng
Một sớm soi gương thấy bạc đầu
Ly hương một kiếp dài đăng đẳng
Năm thuở mười thì mới gặp nhau
Mà vẫn nhớ hoài tình tri ngộ
Dẫu bao con nước chảy qua cầu
Tàn canh ngồi ngẫm tình nhân thế
Bạc cái nỗi đời lắm bể dâu

CAO NGỌC CƯỜNG

BÀI HÀNH CUỐI NĂM

Xấp ngửa bình sinh chưa nên chuyện
Mà thời gian cứ trôi qua mau
Mây vẫn lững lờ mây viễn xứ
Biền biệt phương người cánh hải âu
Cuối năm rượu rót buồn không nhấp
Dằng dặc tình bằng chuyện trước sau
Cơm áo nợ đời tròn một kiếp
Ngứa tay nguệch ngoạc một vài câu
Thơ cứ viết tràn như đồng thiếp
Cho nhẹ lòng thôi chẳng vì đâu
Cuối năm chiều xuống rơi chầm chậm
Thấp thoáng vàng phai nhạt mấy mầu
Em hãy ngồi bên cho có bạn
Để ta soi bóng đáy mắt nâu
Chiêu ngụm rượu lên đầy cảm khái
Mà lời tận tuyệt chẳng thành câu
Em chớ nhìn ta mà ái ngại
“Bất tu dụng tửu phá thành sầu”
Thôi nhé ! lão đồ gàn vô dụng
Cả đời làm những chuyện ruồi bâu
Buổi chiều cuối năm như giấc mộng
Đời chia biên giới mấy vai cầu
Chẳng mảy may gì mà tâm động
Tỉnh ra, thơ nát rượu lưng bầu
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Mùng Năm nhớ lại trang hùng sử
Cầu nguyện hồn sông núi tiên nhân
Linh thiêng phù trợ cho quê Mẹ 
Thoát ách bạo tàn cứu muôn dân.

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Ngày 21 tháng 12 năm 1788 ( Mậu Thân) Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung 
thống lĩnh đại binh tiến ra Bắc đánh đuổi quân Mãn Thanh.

Từ ngày 25 đến 30 tháng 1 năm 1789 ( mùng 1 đến mùng 5 Tết Kỷ Dậu) đại quân Quang Trung – Nguyễn 
Huệ đánh tan tành hơn 20 vạn quân Thanh, chiếm lại Thành Thăng Long dành lại chủ quyền, quét sạch quân 
Tàu ra khỏi bờ cõi nước ta

MÙNG NĂM NHỚ TẾT QUANG TRUNG

Mùng 5 nhớ Tết Quang Trung
Cờ đào áo vải anh hùng Tây Sơn
Nhớ đến người Hồ Thơm Nguyễn Huệ 
Ngài lên ngôi Đại Đế Quang Trung
Mùa xuân Kỷ Dậu lẫy lừng 
Rỡ ràng tỏ mặt anh hùng nước Nam 
Đánh một trận sạch tan kình ngạc 
Gò Đống Đa phơi xác quân Thanh
Hai mươi vạn giặc tan tành
Sầm Nghi Đống, Hứa Thế Hanh tiêu đời 
Tôn Sĩ Nghị rụng rời chạy trốn
Lũ tàn binh hỗn độn vượt sông
Xác thù thây chất đầy đồng
Máu thù nhuộm đỏ dòng sông Hồng Hà
Cho chúng biết nước ta có chủ (1)
Chẳng dung tha bè lũ xâm lăng 

Bọn bây há chẳng nhớ chăng 
Chiến công lừng lẫy Bạch Đằng lưu danh
“Đánh cho bây tan tành manh giáp 
Đánh cho bây tan tác ngựa xe”(1)
Lời thiêng, xưa vẫn còn nghe
Nước Nam mãi mãi thuộc về dân Nam
Nay giận lũ tham tàn cố vị 
Muốn độc quyền thống trị dân ta 
Chúng đem biển đảo sơn hà
Dâng cho Tàu cọng để mà an thân
Hèn với giặc, ác với dân 
Tội này trời đất nghìn lần không dung
Mùng 5 nhớ Quang Trung Đại Đế
Bậc anh hùng cái thế vô song 
Tâm hương dâng kính một lòng
Hồn thiêng sông núi Tiên Long muôn đời. 

(1) Hịch ra trận của Vua Quang Trung
.... “Đánh cho chúng chích luân bất phản 
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn 
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.“

CAO NGỌC CƯỜNG

Mùng Năm Tết
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Chút Cháo có thể là những bài viết ngắn sưu tầm trên các trang mạng diện tử, sách báo phổ biến 
công cộng, những câu chuyện trao đổi từ anh em, bạn bè .v.v .. làm cho người đọc, người nghe có đôi 
chút suy nghĩ, bâng khuâng, có chút thích thú, hay đơn giản là có chút .. cháo . Cũng như các trang có 
chủ đề chính khác, Chút Cháo sẽ có nhiều điều thú vị khi có thêm nhiều sự đóng góp của quý độc giả.

Chút Cháo

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng, luôn có 
một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ xảy ra, cho dù 
đó là những gì chúng ta cho là tốt hay xấu. Khi tôi suy 
ngẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn những điều 
mà tôi thấy là virus Covid-19 đã mang đến cho loài người. 
 
1) Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều bình 
đẳng với nhau, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, 
tình hình tài chính hay mức độ nổi tiếng. Bệnh này đối 
xử với tất cả chúng ta như nhau, có lẽ đó là điều chúng ta 
nên làm theo. Nếu bạn không tin tôi, hãy hỏi Tom Hanks. 
 
2) Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều kết 
nối với nhau và một điều gì đó ảnh hưởng đến một 
người có thể ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc 
nhở chúng ta rằng các đường biên giới giả lập mà 
chúng ta đã tạo ra có rất ít giá trị, vì virus này không 
cần hộ chiếu. Nó đang nhắc nhở chúng ta, bằng 
cách áp bức chúng ta trong một thời gian ngắn, về 
thân phận của những con người bị áp bức suốt đời. 
 
3) Nó nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe của chúng 
ta quý giá như thế nào và chúng ta xem thường điều 
đó bằng cách tiêu thụ thực phẩm nghèo dinh dưỡng  
và nước uống đầy hóa chất. Nếu chúng ta không 
chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh. 
4) Nó nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống và 
điều quan trọng nhất mà chúng ta nên làm, đó là giúp đỡ 
lẫn nhau, đặc biệt cần giúp những người già hoặc bệnh tật. 

Mục đích của chúng ta không phải là lo đi vét giấy vệ sinh. 
 
5) Nó nhắc nhở chúng ta rằng xã hội của chúng ta đã 
trở nên vật chất hoá như thế nào và trong những thời 
khắc khó khăn, chúng ta sực nhớ rằng chúng ta chỉ 
cần rất ít những thứ thiết yếu để tồn tại (thực phẩm, 
nước, thuốc), chứ không phải là những thứ xa xỉ vô bổ. 
 
6) Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của 
gia đình lẫn đời sống điền viên và chúng ta đã 
bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta ở 
trong nhà để chúng ta có thể gầy dựng lại tổ ấm. 
 
7) Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của 
chúng ta khác với nghề nghiệp, đó là những gì chúng 
ta làm, không phải những gì chúng ta được tạo ra để 
làm. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc lẫn 
nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau. 
 
8/ Nó nhắc nhở chúng ta nên biết tự vấn về bản ngã của 
mình. Cho dù chúng ta nghĩ chúng ta vĩ đại đến mức nào 
hay người khác nghĩ chúng ta tuyệt vời đến thế nào, một 
loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta đứng yên.

 
9) Nó nhắc nhở rằng chúng ta có thể kiểm soát sức mạnh 
của ý chí. Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn 
nhau, chia sẻ, cho đi, hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, 
tích trữ, chỉ chăm sóc bộ lông. Thật vậy, lửa thử vàng! 
 

VIRUS COVID-19 
THỰC SỰ DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ? 

NGUYỆN CẦU TẤT CẢ ANH CHỊ EM MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH AN
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10) Nó nhắc nhở rằng chúng ta có thể bình tĩnh, hoặc 
chúng ta có thể hoảng loạn. Chúng ta nên hiểu rằng 
những tình huống như này đã xảy ra nhiều lần trong lịch 
sử và rồi cũng qua, hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và 
xem nó là sự kết thúc của thế giới và, do đó, gây hại cho 
bản thân.

11) Nó nhắc nhở chúng ta rằng đây có thể là một kết 
thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy 
ngẫm và hiểu biết, nơi chúng ta học hỏi từ những sai 
lầm của mình, hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu 
kỳ sẽ tiếp tục cho đến khi cuối cùng chúng ta học được 
bài học nhất định.

12) Nó nhắc nhở chúng ta rằng Trái đất này đang bị 
bệnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần xem 
xét mức độ phá rừng cũng đã khẩn cấp như tốc độ 
biến mất khỏi kệ của các cuộn giấy vệ sinh. Chúng 
ta mắc dịch vì ngôi nhà lớn của chúng ta đã đổ bệnh. 
 
13) Nó nhắc nhở chúng ta rằng sau mỗi khó khăn, sự 
dễ thở sẽ trở lại. Cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kỳ, 
và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời này. 
Chúng ta không cần phải hoảng sợ; điều này cũng sẽ qua. 
 
14) Trong khi nhiều người coi virus Covid-19 là một 
thảm họa lớn, tôi thích xem nó như là một * sự sửa chữa 
tuyệt vời -great corrector*.

Nó được gửi đến để nhắc nhở chúng ta về những bài 
học mà chúng ta dường như đã quên, và điều quan trọng 
là liệu chúng ta có thực sự muốn học được gì từ chúng 
hay không.

 Trích từ Facebook 3/20/2020

 Trẻ em Việt nam hải ngoại đương nhiên dùng ngôn 
ngữ chính là tiếng nước mình đang ở (trong bài này 
chúng ta sẽ bàn về trường hợp ở Mỹ cho tiện, hoàn cảnh 
các nơi khác cũng tương tự). Tuy nhiên, người lớn chúng 
ta thỉnh thoảng vẫn “bắt chẹt” một đứa trẻ gốc Việt đang 
ngẩn người ra lúc chúng ta nói tiếng Việt với nó: 

- Sao người Việt nam mà không biết nói tiếng Việt?
Nếu chúng ta đặt câu hỏi như vậy, thì chúng ta cũng 

phải trả lời được câu chúng có thể hỏi lại:
- Tại sao chúng con phải biết nói tiếng Việt? Chúng 

con là người Mỹ gốc Việt, đâu phải người Việt tại Việt 
nam?

Chúng ta thử tìm cách trả lời câu hỏi trên:
1) Con cái chúng ta tuy ở Mỹ nhưng gia đình và một 

phần quan trọng của cộng đồng chúng ta sống là người 
Việt, nói tiếng Việt là chính. Theo thống kê của Hoa kỳ 
năm 1993, 92 % người Việt nói tiếng Việt trong gia đình, 
và 62% người Việt không nói được tiếng Mỹ lưu loát[1]. 
Nếu chỉ xét đến người già như ông bà, cha mẹ của các 
người trưởng thành, khả năng tiếng Mỹ càng thấp hơn. 

2) Dù người cha mẹ có trình độ khá cao về tiếng 
Mỹ (ví dụ tốt nghiệp đại học Mỹ), khả năng tiếng Mỹ 
có thể chỉ giới hạn trong đời sống chuyên môn, xã hội 
của người đó. Người đó có thể nói chuyện với con cái 
về những đề tài đơn giản hàng ngày, nhưng khó có sự 
trao đổi hoặc chia sẻ sâu xa về những lãnh vực tình cảm, 
thưởng thức nghệ thuật, tôn giáo và tâm linh. Những 

10 LÝ-DO 
ĐỂ CHO TRẺ CON HỌC TIẾNG VIỆT
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lãnh vực này đòi hỏi một sự thấm nhuần ngôn ngữ khó 
thực hiện được bằng tiếng Mỹ giữa người thế hệ thứ 
nhất (tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ) và người thế hệ thứ hai 
không có tiếng mẹ đẻ mà chỉ có ngôn ngữ chính là tiếng 
Anh.

3) Ngoài mục đích dạy dỗ con cáí bị giới hạn, trẻ 
con không nói được tiếng Việt cũng là cho những người 
không nói được tiếng Anh trong gia đình như ông bà, 
người lớn tuổi khác cảm thấy bị cô lập, cô đơn hơn. Đứa 
trẻ không nói được tiếng Việt ít hiểu biết về lễ nghi của 
người Việt và gây tổn thương tới tự ái của họ. Đôi khi 
còn nguy hiểm vì trong tình trạng cấp cứu, họ không biết 
truyền đạt mạch lạc với con cháu không hiểu tiếng Việt. 

4) Trẻ không biết tiếng Việt và không hiểu những 
sách báo, dĩa nhạc bằng tiếng Việt có thể không hiểu 
được giá trị của những biểu hiện tốt của văn hoá gốc của 
mình, dễ có mặc cảm tự ty về nguồn gốc mình và dễ bị 
những áp lực không tốt từ bạn bè vì thiếu tự tin.

5) Ngôn ngữ là một rào cản vô hình nhưng rất hữu 
hiệu. Chúng ta nếu có dịp đi dến một xứ mà chúng ta 
không biết tiếng như nước Nhật chúng ta sẽ hiểu ngay: 
chúng ta sẽ bị biến thành một người mù, người điếc và 
người câm ngay trong những hoàn cảnh giản dị nhất: tìm 
một tên đường, hỏi một số nhà, mua môt ly cà phê. Đứa 
trẻ không biết tiếng Việt cũng sẽ gặp hoàn cảnh tương 
tự ngay trong gia đình nó: sách của ba nó đọc là sách gì, 
món ăn ở Việt nam là món ăn gì, ông nội ở Việt nam bị 
bịnh gì… nếu không có người dịch lại (mà mấy người có 
khả năng dịch tất cả các thứ đó?), đứa trẻ hay cậu thanh 
niên sẽ xem như mình đang ở trong một gia đình xa lạ.

6) Trong bộ óc của chúng ta, có những vùng phụ 
trách về ngôn ngữ. Trước đây người ta tưởng rằng, nếu 
đứa bé phải học thêm một hoặc nhiều ngôn ngữ khác, 
vùng óc dành cho ngôn ngữ chính (tiếng Anh) sẽ bị giới 
hạn lại. Điều này hiện nay đã bị chứng minh là sai. Khả 
năng của bộ óc có thể phát triển theo nhu cầu những 
ngôn ngữ khác mà chúng ta học và sử dụng, những ngôn 
ngữ mới tại nên những vùng phụ trách mới hoặc tạo nên 
những nối kết mới đa dạng hơn. Do đó bộ óc người đa 
ngôn ngữ dẽo dai hơn và như một khảo cứu gần đây còn 
cho thấy người đa ngôn ngữ (theo thống kê) thông minh 
hơn, lúc già có khuynh hướng bị bịnh lẫn chậm hơn là 
người chỉ dùng được một thứ tiếng[2].

7) Những khảo cứu về ngôn ngữ cho biết nếu trẻ 
học một ngôn ngữ thứ nhì trong những năm đầu đời thì 
dễ dàng hơn và nói đúng giọng hơn[3]. Thật vậy, sau 
khoảng 7 tuổi, đứa trẻ chỉ còn nhận ra số âm giới hạn 
của ngôn ngữ thứ nhất của nó, những âm ngoài ngôn 
ngữ đó sẽ rất khó học sau khi đã lớn. Bs Patricia Kuhl ở 

Washington University chứng minh rằng đưá bé 7 tháng 
ở Seattle, Mỹ hay đứa bé 7 tháng ở Tokyo đều phân biệt 
giữa âm “R” và “L” (nghĩa là chúng phản ứng khác nhau 
khi nghe hai âm khác nhau). Nhưng vì tiếng Nhật không 
phân biệt hai âm này (đọc ‘rake’ hay ‘lake’ cũng như 
nhau), đến 11 tháng thì đứa bé ở Nhật không còn phân 
biệt hai âm này được nữa. Trái lại, các trẻ em dưới 12 
tháng được tiếp cận với hai thứ tiếng sẽ phát triển hai hệ 
thống thần kinh khác nhau (two separate neural circuits) 
mà không làm tiến trình học nói của nó chậm trể hơn, do 
tính dẻo dai (flexibility) của bộ óc còn non nớt. Sau tuổi 
dậy thì, thì sự học ngoại ngữ khó khăn hơn, khó lưu loát 
như người bản xứ.

8) Dân số Việt Nam hiện nay trên 91 triệu người, 
tiếng Việt là một trong hai mươi thứ tiếng được nói 
nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù những giới hạn của điều 
kiện lịch sử hiện tại, do những triển vọng văn hóa do 
hiện tượng toàn cầu hóa đem đến cho mỗi người trên trái 
đất, vai trò của người Việt nam trong thế giới của thiên 
niên kỷ mới không phải là nhỏ.

9) Qua một lứa tuổi nào đó trong sự trưởng thành, 
phần đông chúng ta sẽ muốn tìm hiểu về ông bà tổ tiên 
của mình, về cội nguồn văn hóa, lịch sử, tôn giáo tâm 
linh của mình. Cái vốn liếng mà chúng ta cho con cái 
chúng ta trong lúc dạy dỗ chúng bằng tiếng Việt sẽ là 
những nền móng quí giá sau này lúc chúng lớn lên, bắt 
đầu ý thức về chiều dài quá khứ và viễn tượng tương lai 
của chính mình, của gia đình và cộng đồng người Việt.

10) Tuy là một nước nhỏ, Việt nam là một nước có 
lịch sử, có truyền thống văn hoá lâu đời. Tuy chúng ta 
chỉ mới dùng mẫu tự la tinh (abc) trong vài trăm năm, 
tiếng Việt của chúng ta đã “khóc cười theo mệnh nước 
nổi trôi” hàng mấy ngàn năm. Có người bỏ bao công sức 
để học ngôn ngữ, nghiên cứu lịch sử người Maya Trung 
Mỹ, hay người Do Thái đã mất nước, mất tiếng nói từ 
mấy ngàn năm, thì tại sao chúng ta lại không thể bỏ công 
sức tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa, nếu không rực rỡ 
thì ít lắm cũng có thể gọi là phong phú và đáng bảo tồn 
của chúng ta?
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TẾT TA, KHÔNG PHẢI TẾT TÀU

Xin nhớ rằng, Tết âm lịch có từ dân tộc Việt rất là 
lâu rồi, từ hơn bốn ngàn năm trước… sau mấy anh Tàu 
mới học theo Việt Nam để ăn Tết và biến thành Tết Tàu.

Tết ta có từ thời vua Hùng Vương, sử dân tộc đã nói 
như thế, từ chuyện kể lưu giữ từ đời này sang đời kia 
(Bánh dầy, bánh chưng).

Tới khi quân Tàu chiếm Việt Nam, một số phong 
tục lại từ Phương Bắc nhập vào VN. Rồi nhiều người 
cứ tưởng đây là Tết Tàu. Theo Tự Điển Bách Khoa Mở 
Wikipedia, Tết ghi như sau:

Tết Nguyên Đán (hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết 
Âm lịch, Tết Cổ truyền hay chỉ đơn giản còn gọi là Tết) 
là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam… Trước ngày 
Tết, thường có những ngày khác để sửa soạn như “Tết 
Táo Quân” (23 tháng chạp âm lịch) và “Tất Niên” (29 
hoặc 30 tháng chạp âm lịch).

Vì Tết tính theo Âm lịch là lịch theo chu kỳ vận 
hành của Mặt Trăng nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam 
muộn hơn Tết Dương lịch (còn gọi nôm na là Tết Tây). 
Do quy luật 3 năm nhuận một tháng của Âm lịch nên 
ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên đán không bao giờ 
trước ngày 21 tháng 1 Dương lịch và sau ngày 19 tháng 
2 Dương lịch mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 
đến giữa tháng 2 Dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên 
đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày 
cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới (23 tháng Chạp đến 
hết ngày 7 tháng Giêng).

Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 
1 theo âm lịch trên đất nước Việt Nam và ở một vài nước 
khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong những 
ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi 
người thân, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên… Theo phong 
tục tập quán, Tết thường có những điều kiêng kỵ.

Văn hóa Đông Á – thuộc văn minh nông nghiệp lúa 
nước – do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã “phân chia” 
thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau (và 
ứng với mỗi tiết này có một thời khắc “giao thừa”) trong 
đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ 
canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên Đán sau này 
được biết đến là Tết Nguyên Đán.

Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết Nguyên 
Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng 
thời kỳ. Đời Tam đại, nhà Hạ chuộng màu đen nên chọn 
tháng giêng, tức tháng Dần. Nhà Thương thích màu 
trắng nên lấy tháng Sửu, tức tháng chạp, làm tháng đầu 
năm. Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng Tý, tức tháng 
mười một, làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan 

niệm về ngày giờ “tạo thiên lập địa” như sau: giờ Tý thì 
có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người nên 
đặt ra ngày tết khác nhau. Đời Đông Chu, Khổng Tử 
đổi ngày Tết vào một tháng nhất định là tháng Dần. Đời 
nhà Tần (thế kỷ 3 TCN), Tần Thủy Hoàng lại đổi qua 
tháng Hợi, tức tháng mười. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ 
Đế (140 TCN) lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức tháng 
giêng. Từ đó về sau, không còn triều đại nào thay đổi về 
tháng Tết nữa.

Nguồn gốc của tết vẫn còn đang được tranh cãi, 
nhưng hầu hết thông tin đều cho rằng ngày tết Nguyễn 
Đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập về 
Việt Nam trong 1000 năm bắc thuộc. Nhưng theo sự tích 
“Bánh chưng bánh dày” thì người Việt đã ăn tết từ trước 
thời vua Hùng, nghĩa là trước 1000 năm bắc thuộc

Thời Tam Hoàng Ngũ Đế từ năm 2852 – 2205 TCN, 
nhưng theo lịch sữ Việt Nam cho thấy: “Họ Hồng Bàng 
dựng nước Văn Lang từ năm Nhâm Tuất 2879 TCN, trị 
vì cả 2.622 năm. Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long 
Quân, sau khi nối ngôi, vị vua hiền đức này kết hôn 
cùng bà Âu Cơ sinh ra Hùng Vương. Từ thời đó, người 
Việt ta đã ăn Tết.”. Ta có thể thấy tết ở Việt Nam đã có 
từ rất lâu, trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Khổng Tử đã 
viết trong cuốn Kinh Lễ: “Ta không biết Tết là gì, nghe 
đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn nguời 
Man, họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào 
những ngày đó, họ gọi tên cho ngày đó là Tế Sạ”. Sách 
Giao Chỉ Chí cũng có đoạn viết “Bọn người Giao Quận 
thường tập trung lại từng phường hội nhảy múa hát ca, 
ăn uống chơi bời trong nhiều ngày để vui mừng một 
mùa cấy trồng mới, chúng gọi ngày đó là Nèn- Thêts, 
không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà 
của Quan lang, Chúa động cũng đều tham gia lễ hội này. 
Chỉ có bọn man di mới có ngày hội mà người trên kẻ 
dưới cùng nhau nhảy múa như cuồng vậy, bên ta không 
có sự Quân thần điên đảo như thế.” Ta cũng có thể nói 
Tết có nguồn gốc từ Việt Nam.

Tết của hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc có 
ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vẫn có những đặc trưng 
riêng của hai quốc gia. Trước năm 1967, Việt Nam lấy 
múi giờ Bắc Kinh làm chuẩn cho âm lịch. Ngày 8 tháng 
8 năm 1967, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
(CSVN) ban hành đổi lịch dùng múi giờ GMT+7 làm 
chuẩn ở miền Bắc. Vì thế hai miền nam bắc Việt Nam 
đón Tết Mậu Thân hai ngày khác nhau (miền Bắc ngày 
29 tháng 1 trong khi miền Nam thì ngày 30 tháng 1). Từ 
năm 1976, cả 2 miền nam bắc mới dùng chung múi giờ 
GMT+7….

Thế đấy nhé. Tết Ta, không phải Tết Tàu.

VÕ THIỆN TOÀN - Sưu Tầm
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Tháo Vát

BÁNH BÔNG LAN XOÀI, CHÀ LÀ

1.
- 2 cup bột mì  
- 1 cup đường trắng 
- 1/2 muổng cafe nhỏ muối
- 1/2 muổng cafe nhỏ bột quế

2.
- 4 trứng gà
- 1/2 cup dầu ăn
- 1/2 muổng cafe vanila nước

3.
- 2 cup xoài tươi cắt nhỏ
- 1/2 cup mức chà là cắt nhỏ
- 1/2 cup walnut cắt nhỏ

VẬT LIỆU: 
Dùng cho 5 cái bánh
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CÁCH LÀM

Bật lò nướng, điều chỉnh đến 3500 F 

Tất cả vật liệu khô (phần 1) trộn với nhau trong 
một cái tô, hất bột lên chung quanh, chừa phần 
trống ở giữa tô .

Đánh trứng (tốc độ midium khoảng 3 phút) rồi 
đổ các vật liêu của phần 2 từ từ vào tô bột (vừa đổ 
vừa trộn đều).

Cuối cùng đổ các loại trái cây (phần 3) vào bột, 
trộn đều và bỏ vào khuôn để nướng . Tùy theo loại 
khuôn lớn hay nhỏ theo ý thích hay có sẵn. 

Nướng với lò đã đủ 3500 F  nóng  
Thời gian nướng: 
- Khuôn nhỏ: 15 đến 20 phút
- Khuôn lớn: từ 30 đến 40 phút

Để thử xem bánh đã chín chưa, lấy cây tăm xâm 
vào giữa bánh, lấy tăm ra không dính bột là bánh 
đã chín. 

Bánh nướng chín có màu vàng nâu, trên mặt nổi 
chen lẩn các mãnh xoài màu vàng, chà là màu nâu 
sẩm, walnut màu vàng nhạt nhìn đẹp mắt và hấp 
dẫn. Bánh có vị ngọt trái cây của xoài, chà là hơn vị 
ngọt của đường thích hợp cho cả người ăn phải hạn 

chế chất ngọt .  Mùi thơm của bánh thoang thoảng 
nhẹ nhàng mà không quyện đậm vị ngot. Khi ăn 
bánh, uống kèm thêm tách nước chanh nóng pha 
mật ong sẽ làm cho khẩu vị tăng thêm phần thích 
thú vì cái vị ngọt pha trộn bằng nhiều loại trái cây 
cộng thêm cái hương vị thơm nồng của bột nướng. 

Bằng các vật liệu bình thường, cách pha chế đơn 
giản và thực hiện dể dàng, hy vọng sẽ là một món 
ăn thú vị và thích hợp cho các bạn thực hiện nhanh 
chóng trong nhiều dịp sinh hoạt ở nhà, hay đi trai. 
Xin cám ơn các bạn theo dỏi và chúc bạn thực hành 
thành công dể dàng .  

TRÚC ANH
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THOÂNG TIN  SINH HOAïT

DU TỬ LÊ ĐANG VỀ VỚI BIỂN
Nhà thơ Đỗ Quý Toàn

Du Tử Lê vốn tên Lê Cự Phách, lúc học lớp đệ thất trường Chu 
Văn An thì cũng vào Thiếu Đoàn Tây Hồ, Hướng Đạo Việt Nam, trở 
thành một đội sinh của tôi cùng đợt với người bạn cùng lớp là Nguyễn 
Gia Phái. Trong Hướng Đạo có điều luật bảo mọi người phải coi nhau 
như anh em ruột thịt. Nhưng không cần phải cố gắng theo luật chúng 
tôi cũng tự nhiên thân thiết nhau vì cả hai đều mồ côi cha từ lúc còn rất 
trẻ! Thời đó các trưởng hay đến thăm tận nhà từng đội sinh của mình 
và tôi hay đến nhà, cho nên biết nhiều về Du Tử Lê.

Một điều tôi biết được là Du Tử Lê thích làm thơ, vì lúc đó tôi 
cũng làm thơ. Tôi nhớ có lần tôi chép những bài thơ của Tagore, viết 
bằng tiếng Anh, đem cho Du Tử Lê coi. Hình như tôi đã tìm thấy tập 
thơ Tagore tại Phòng Thông Tin Hoa Kỳ, Sài Gòn. Tôi không nhớ 
mình đã chép những bài thơ nào, và chắc hồi đó tôi cũng không hiểu 
Tagore nói chuyện gì! Du Tử Lê chắc cũng vậy.

Khi tôi ngưng hoạt động trong thiếu đoàn thì cũng không còn hay 
gặp Lê Cự Phách nữa; chỉ nghe tin Phách đã nhập ngũ, như phần lớn thanh niên thời đó. Cho đến khi nghe tên Nhà 
Thơ Du Tử Lê tôi cũng không biết đó là chú đội sinh cũ của mình.

Nhưng Du Tử Lê làm thơ rất nổi tiếng, được nhiều người biết đến và được ưa chuộng hơn anh đội trưởng của 
mình! Nhiều nhạc sĩ phổ nhạc các bài thơ của Du Tử Lê, nhiều ca sĩ đã trình diễn suốt mấy chục năm qua. Dù những 
người không hay đọc thơ cũng phải biết những bài hay những câu thơ Du Tử Lê được truyền tụng. Những câu như 
“Ở cõi nhân gian không thể hiểu” hầu như ai cũng biết, dù không biết tên tác giả. Một bài thơ mang tựa “Khi tôi chết 
hãy mang tôi ra biển” nhiều người biết tên dù chưa đọc bao giờ.

Du Tử Lê sắp được toại nguyện. Chú em Hướng Đạo của tôi đã qua mặt đội trưởng, ra đi trước đàn anh, trong 
tình thương tiếc của gia đình và bè bạn. Cầu chúc em về nơi bình an hơn cõi thế gian không thể hiểu này. 

LẦN ĐẦU TIÊN THAM DỰ TRẠI GIỬ VỮNG
Mỏ Nhọn Vùng Vịnh 

 
Hàng năm trại GV tổ chức vào những tuần lễ trước 

hoặc sau thanksgiving nên MN khg thể đi tham dự được, 
đặt biệt trại GV năm nay tổ chức sớm hơn vào đầu tháng 
11 MN vui quá, khăn gói chuẩn bị lên đường.

Ngày Giờ đã đền MN, vì sợ chậm trễ, hay bị lỡ tầu, 
mặc dù biềt rằng trại bắt đầu chiều thứ 6 nhưng MN đã 
có mặt ở Houston chiều thứ 4 cho chằc hìhi, ở nhà cậu 
em ùt mà sao thấy ngày đi qua chậm quá. A ha thứ 5 đã 
đền chiều đi đón trưởng Mai Nghĩa, đền nhà trưởng Cao 
Cường và ăn cơm chung với gia đình, thịt kho trứng, 
canh rau mùng tơi với cà gém muối chua cộng thêm vài 
ly “syrô” cho đậm tình quê hương.

Sáng thứ 6 Uber MN bắt đầu chuyển bánh ra phi 

trường đón trưởng Vinh “San Diego” trưởng Minh 
Châu “Atlanta” Trưỡng Trần Nghĩa “OC” trưởng Hùng 
Nguyễn đi ăn phở cho ầm bụng bữa trưa rồi Uber trực 
chỉ đền đầt trại, ngồi trong xe bao nhiêu là chuyện buồn 
vui ACE chia sẻ với nhau, Không để ý đền thì giờ, đã 
thấy cổng trại GV23 hiện ra trước mắt. Mọi người trong 
xe Oh lên đã đền rồi hả.

Các trưởng lo mang hành lý xuống vào chỗ đã được 
chỉ dẫn. Rồi đền quán Caffe Phụng gặp Trưởng “Bé” 
Hai, Bạch Yền, Hạnh Lê, Mado Hương, trưởng Bảo, 
trưởng Thiện...... và nhiều trưởng khàc đang lo sửa soạn 
chăng đèn nầu cafe pha trà để chào đón ACE trưởng 
niên và các LĐ từ xa về tham dự trại, các liên đoàn lo 
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dựng cổng trại, lều và nầu ăn cho bữa tối, nào cháo gà, 
mì, xôi, bánh mì,,,,,,,

Trưởng trại, Ban ghi danh. Y tề và Trật tự bắt tay 
vào việc không ngừng nghỉ, Người đền như đàn chim 
vỡ tổ, những tiềng reo hò được gặp lại nhau.... có những 
trưởng mới gặp tháng Năm mà tháng 11 gặp lại không 
nhận ra nhau...... buồn 5 phút. Trong trại MN nói chuyện 
với các em hướng đạo đủ mọi lứa tuổi nhỏ lớn ai cũng 
có chung một chí hướng vui và biết về nguồn cội, khi thi 
đua thắng không kiêu bại không nản miễn sao mình học 
hỏi thêm được nhiều điều mà mình chưa biết, 

Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh mùa thu kéo 
về, trăng thu tròn chiều sáng cả bầu trời, Càc em chuẩn 
bị đi ngủ, các trưởng lo cho các em xong ra vòng lửa trại 
ngồi bên nhau chia sẻ buồn vui, thả thơ ngắm trăng, Hát 
hò, nhớ lại những ngày tháng đã đi qua bao nhiều là kỷ 
niệm, giờ chỉ còn trong ký ức, như đôi mắt người Sơn 
Tây, yêu em trong muộn màng, yêu một người lầy một 
người....

Kể lại chuyện anh hùng một thời khi mặc quân 
phục nhà binh, một thời ngang dọc, yêu càc em gái hậu 
phương, nào là học sinh CVA. Ngô quyền. Tương tư 
các em Trưng Vương, Gia Long, ...... Đi sinh hoạt HD ở 
Thảo Cầm viên .... mơ về càc Bầy trưởng? Thiều trưởng? 
Trong những bộ đồng phục với chiềc váy ngắn.... đêm 
ngắn tình dài hẹn lại đêm mai. Phải ngủ để ngày mai 

chuẩn bị cho lễ khai mạc trại. Một buổi sáng mùa thu 
thật là đẹp, tầt cả trại sinh đã chuẩn bị sẳn sàng sau bữa 
điểm tâm ra sân cờ để làm lễ chào cờ và khai mạc trại 
GV23. Anh trại trưởng tuổi trẻ tài cao nói năng thiệt lưu 
loát bên cạnh là cố vấn trưởng Cao Ngọc Cường văn hay 
chữ tốt, còn gì hay hơn, Aaaaa, sau lễ chào cờ vui nhất là 
chụp hình.  Vì có nhiều cổng trại mà cổng nào cũng đẹp. 
Trò chơi, Thi đua nấu ăn, văn nghệ bỏ túi với karaoke 
của các LĐ? Chia sẻ và học hỏi về đề tài làm sao cha mẹ 
nói chuyện và gần gũi với con em mình.....

Đêm lửa trại thật là tuyệt vời, từ ầu cho đền trưởng 
niên, mỗi đoàn một vẻ 10 phân vẹn 10, sau khi tàn lửa 
các trưởng, lại ngồi chung quanh vòng lửa tàn cố gắng 
kéo dài thời gian để mai lại hát bài tuy cách xa nhưng 
tim không xa, hay biết có còn gặp lại nghe sao mà ray 
rứt qúa.

Ngày vui qua mau, lễ bề mạc đã chẩm dứt nhưng 
không ai muồn rời đầt trại. Vẫn còn lưu luyến chưa 
muồn chia tay, ước gì thời gian đi chậm lại.

Hậu trại tại tư gia trưởng Hà Thúc Sinh ăn uồng no 
say cười cười nói nói nhưng không ai say haaa.

Kềt thúc trại tại Tư gia trưởng Cường và bề trên lại 
ăn uồng tưng bừng rượu uồng mềm môi có ca sỹ  hát 
chay vui quá xá mãi đền nửa đêm đèn mời tắt và sáng 
thứ Ba mới biết là trại GV23 đã xong. Hẹn gặp lại trong 
những trại kề tiềp.

Trưởng Nguyễn Đức Lập, Sóc Vui Vẻ, lìa rừng vào 
ngày (nhuần) 29 tháng 2 năm 2016.

Năm nay để ghi nhớ đúng 4 năm Tr Nguyễn Đức 
Lập lìa rừng, một số anh chị em Hướng Đạo và thân hữu  
tổ chức đêm nhớ anh Sóc Lập đúng ngày anh mất vào 
cuối tuần 29/2/2020 tại Kleb Woods Picnic and Scout 
Camping, Hockley, Texas.

  
Anh vẫn cùng chúng ta ngồi bên ánh lửa 
khi về đêm, sương xuống lạnh ngoài kia 
dăm ba người thao thức với rừng khuya  
trò chuyện cùng anh, như anh đang ngồi đó  
lửa hồng soi bập bùng, anh về theo ngọn gió  
nói với anh thân ái biết bao lời 
nói về anh nhân cách lớn trong đời 
đầy tự trọng và đôi khi dị biệt  
rất bao dung, nhưng vô cùng quyết liệt  
sống một đời bình dị chẳng phiền ai 
như tráng sĩ, trên đường hành hiệp miệt mài  
dùng ngòi bút thay gươm mà thực thi kiếm đạo  
Anh từ khước biết bao nhiêu danh hão  
như thân tre; tiết trực tâm hư...mà khẳng khái 
sống thẳng ngay và đầy lòng nhân ái 

TƯỞNG NHỚ TRƯỞNG NGUYỄN ĐỨC LẬP 
21/9/1945 - 29/2/2016

Cao Ngọc Cường

cả một đời không tranh lợi cầu mưu 
Anh về đây...như ông Hương Giáo về hưu  
sống tĩnh lặng mặc cho đời bát nháo 
bên những anh em thương mến anh trong tình Hướng 
Đạo 
Anh mãi là thân tre tiết trực tâm hư 
phút cuối đời trầm mặc một thiền sư 
bên ánh lửa khi đêm về u tịch  
câu chuyện kể, cứ như là cổ tích 
cứ miên man ...nghìn trước với nghìn xưa 
lung linh Anh, ông Hương Giáo đề thơ 
để trò Cui ngồi ngẩn ngơ  
bên lửa hồng soi tỏ 
từ tim Anh 
ôi! trái tim Anh thủng lỗ... 
đã được lấp đầy bằng những yêu thương 
trong đêm nay 
bên lửa dặm đường 
vẫn mãi cùng Anh 
đồng hành 
về Nguồn Thật  
... mãi nhớ Anh!  
Thưa Anh Lập.  
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Chân thành cám ơn Quý Trưởng, Anh Chị Em 
đã góp phần củi lửa cho Tự Lực 

Tr. Tô Văn Phước               $50
Ô.  Nguyễn Mạnh Cường - Phở Papa San Jose  $200
Tr. Nguyễn Trung Tường   $20
Tr.  Cường Bạch Yến Nguyễn              $30
Tr. Nguyễn Ngọc Hải              $500
Tr. Phạm Dzũng     $50
Tr. Trần Trung Thành   $30
Tr. Nguyễn Xuân Hoàng Quân   $100
Làng Trưởng Niên Vùng Vịnh   $470
Tr. Nguyễn Ngọc Quỳnh   $100
Tr. Châu Thị Minh    $100
 

TẶNG QUÀ BÁN GÂY QUỶ CHO TỰ LỰC
Trưởng Nguyền Ngọc Hải, Làng Bách hợp Portland 

Oregon, tặng cho Tự Lực 2 chiếc nón bốn múi Hướng Đạo           
(1 của HĐ Hoa Kỳ, 1 của HĐ Canada) và hai cái trống bằng 
da dùng trong các nghi thức OA của Hướng Đạo Hoa Kỳ, đề 
nghị rao bán để làm quý in ấn cho báo Tự Lực với lời dặn đây 
là những món kỹ niệm của Trưởng đã có trong thời gian sinh 
hoạt Hướng Đạo, tặng lại nhưng xin đừng nêu tên người tặng. 
Tự Lực  đã làm theo lời dặn và nhanh chóng bán được với giá 
tổng cộng là 500$. đúng như Trưởng yêu cầu, không cho ai 
biết các món này do Trưởng tặng, kính tin để Trưởng biết (!) 
và xin chân thành cám ơn Trưởng.   

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐÌNH HOÃN TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT 
NAM THẲNG TIẾN XII

Ngày 5 tháng 3, năm 2020,
Trước tình hình nạn dịch COVID-19 đang hoành hành 

trên khắp thế giới với hơn 97,000+ người bị nhiễm bệnh và 
hơn 3300+ người chết tại 70+ quốc gia đang bị ảnh hưởng. Tổ 
Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization) đã tuyên bố 
tình trạng khẩn trương về sức khỏe trên toàn thế giới và chánh 
phủ Úc cũng đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp để chuẩn bị 
đối phó với nạn đại dịch.

Nhằm bảo vệ tối đa sự an toàn sức khỏe cho tất cả các 
tham dự viên trại họp bạn Thẳng Tiến XII, nhất là các Hướng 
Đạo Sinh nhỏ tuổi, Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt 
Nam (HĐTƯ-HĐVN) cùng với Ban Tổ Chức Trại Thẳng Tiến 
XII thông qua sự biểu quyết của Ban Đại Diện, trong phiên 
họp ngày 29 tháng 2 năm 2020 vừa qua, đã quyết định đình 
hoãn việc tổ chức Trại Thẳng Tiến XII (được dự trù vào cuối 
tháng 12 năm 2020) tại Sydney, Chi Nhánh Úc, mặc dù các  
công tác chuẩn bị đang được tiến hành mạnh mẽ. 

HĐTƯ-HĐVN sẽ công bố thời gian tổ chức cùng các 
chi tiết liên quan đến Trại Thẳng Tiến XII sau khi nạn dịch 
COVID-19 không còn nữa. Kính mong các Liên Đoàn/Đơn 
vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp, quý Trưởng thuộc HĐTƯ-
HĐVN giúp phổ biến rộng rãi Thông Báo này.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020
TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam
Chủ tịch 
Trần Quang Thanh Trang

THÔNG BÁO V/V ĐÌNH HOÃN TRẠI BÁCH HỢP IV

           Ngày 09 tháng 03 năm 2020
Tham chiếu Tinh thần Biên bản phiên họp khẩn bất 

thường ngày 07 tháng 03 năm 2020 với sự hiện diện nghị 
bàn và đồng thuận của quý Trưởng thuộc Ban Cố Vấn và Ban 
Điều Hành Trại 

Xét rằng để bảo vệ an toàn sức khỏe cho các Trại viên 
trong tình hình nạn dịch COVID - 19 hiện nay đang ngày càng 
lây nhiễm lan tràn khắp nơi, không thuận lợi cho việc nhóm 
họp Trại Họp Bạn Bách Hợp IV (BH IV) 2020

Ban Tổ chức Trại BH IV quyết định 
1-   Đình hoãn Trại BH IV được tổ chức từ Thứ Sáu 

22/05/2020 đến Thứ Hai 25/05/2020 tại địa điểm Celebrity 
Ranch 39375 San Ignacio Road Hemet, CA 92544.

2-  Thời gian đình hoãn : 01 năm.
Trại BH IV sẽ được tái tổ chức Họp Trại vào tháng 05 

năm 2021, cùng địa điểm cũ.
3-  Hoàn trả Trại Phí sẽ có 02 Trường hợp :
+ Trường hợp 01 :  Những Trại viên muốn được hoàn trả 

Trại phí ($150.00). Ban Tổ chức sẽ hoàn trả (Xin lưu ý : sang 
năm 2021, Thời giá có thể thay đổi đắt đỏ hơn, Trại phí cũng 
sẽ tăng theo...) Hạn chót thông báo với ban Tổ chức để được 
hoàn trả Trại phí là 31 tháng 03 năm 2020.

+ Trường hợp 02 :  Những Trại viên không muốn hoàn 
trả Trại phí, ban Tổ chức sẽ cất giữ  (sang năm 2021 cho dù 
thời giá có tăng....trường hợp nầy Trại phí vẫn giữ nguyên 
$150.00) Và những Trại viên nầy sẽ được hưởng quyền bốc 
thăm giải may mắn "miễn đóng Trại phí".

Mọi thắc mắc và giải quyết, các Gia Trưởng, Trưởng 
Làng, Xóm....và quý Trưởng có thể liên lạc với :Trại Phó Trại 
BH IV - Tr. Vân Bùi : địa chỉ email : mail@vanrealtyfunding.
com hoặc phone : (619) 302-0562

Rất mong hội ngộ cùng quý Trưởng trong Trại Bách Hợp 
IV - 2021 tại Celebrity Ranch.

Xin Ơn Trên ban Phép Lành cho toàn thể chúng ta.
TABTT.
Orange County ngày 09-03-2020
Trại Trưởng Ngựa Vui Tính Nguyễn Xuân Huề.
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TRUYỆN 
BẰNG 
TRANH

Ảnh: VĨNH KHA
CANBERRA BALLON SPECTACULAR . Australia
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Trưởng Niên 
Trại Bách Hợp 1 
tại Multnomah Falls 
Oregon - 8/2015
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