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CHÀO MỪNG CÁC THÀNH VIÊN MỚI ĐƯỢC BẦU CHỌN CỦA ỦY BAN HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI 2021-2024

Theo thứ tự bảng chữ cái:

Ủy ban Hướng đạo Thế giới là một trong ba cơ quan cấu thành của WOSM, cùng với Hội nghị Hướng đạo Thế giới và Văn phòng 
Hướng đạo Thế giới. Những thành viên này sẽ là chìa khóa trong việc ra quyết định để đảm bảo rằng Kế hoạch Triennial tiếp 
theo của chúng ta được thực hiện.
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ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN

TỰ LỰC
13611 SE 134th Ave

Clackamas OR 97015
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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.     Hướng Đạo Sinh trọng danh dự, ai cũng có thể tin được lời nói của  
        Hướng Đạo Sinh.
2.     Hướng Đạo Sinh trung thành với tổ quốc, cha mẹ và người cộng sự.
3.     Hướng Đạo Sinh có bổn phận giúp ích mọi người.
4.     Hướng Đạo Sinh là bạn khắp cả mọi người và coi Hướng Đạo Sinh nào       
        cũng như ruột thịt.
5.     Hướng Đạo Sinh lễ độ và liêm khiết.
6.     Hướng Đạo Sinh yêu thương các sinh vật.
7.     Hướng Đạo Sinh vâng lời cha mẹ, huynh trưởng mà không biện bác.
8.     Hướng Đạo Sinh gặp nổi khó khăn vẫn vui tươi.
9.     Hướng Đạo Sinh tằn tiện của mình và của người.
10.   Hướng Đạo Sinh 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.
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Thưa cùng Anh Chị Em và Quý vị độc giả
Điều đầu tiên, dù mọi người ai cũng biết, nhưng không thể không nói đến là sự ngưng 

trệ mọi hoạt động của xã hội khắp toàn cầu vì trận đại dịch xãy ra và chưa có dấu hiệu 
chấm dứt; điều này Nhóm Chủ trương Tự Lực không muốn nêu ra để giải bày cho sự  nằm 
im của mình suốt cả một thời gian dài qua, vì dù không mong muốn, khoản cách vẫn là 
điều không nên có cho những mối dây thương yêu. Và cũng trong mơ ước sự tồn tại lâu 
bền, Tự Lực mạnh dạn trở lại cùng anh chị em và quý vị.  

Điều kế tiếp, dù mọi người ai cũng biết nhưng không thể không nói đến là hiện tình 
hoạt động chung của chúng ta hiện tại không thể nhìn ngắm bằng cặp mắt hoàn toàn lạc 
quan mà không thể không nghỉ đến những tảng đá ngầm hay cả những chướng ngại được 
đặt để ngăn trở bước đường của con thuyền chung. Chúng ta cần thiết ghi nhận sự nổ lực 
đáng kể của những cánh chim đầu đàn trong trách nhiệm dẫn dắt cả đàn vượt lên những 
phong ba bảo tố đồng thời không thể không nhìn lại trong mổi chúng ta; có phải chăng 
cái đặc tính hiền hòa, tình cảm rộng rải, dể dàng khoan nhượng chính là những điều kiện 
vô tình dung chứa và phát triển những mầm mống phá hoại xấu xa. Sự tồn tại và phát 
triển ngày một tốt đẹp hơn cho cả phong trào không chỉ là trách nhiệm và bổn phận của 
một số Trưởng đang mang nặng gánh trách vụ được giao phó, mà còn là của mỗi anh chị 
em đang vẫn tâm đắc rằng mình là thành viên của phong trào, vâng, phong trào yêu quý 
Hướng Đạo Việt Nam.   

Trong số trước, để đối diện với các biến chuyển không thuận lợi phát sinh do sự thúc 
đẩy từ nhiều đối lực và quan điểm mâu thuẩn tác động lên hiện tình của Phong trào Hướng 
Đạo Việt Nam, chúng ta nói đến việc Giữ Vững giá trị nguyên vẹn của phong trào mà các 
lớp đàn anh đã dày công tạo dựng. Đây là một ý niệm có giá trị và ý nghĩa, là một nền tảng 
cho suy luận và hành động, tuy vậy, vẫn còn tiềm ẩn thái độ thụ động. Trại họp bạn Suối 
Tiên năm 1970 mang danh hiệu Giữ Vững, bốn năm sau, Trại Họp Bạn Tam Bình mang 
danh hiệu Tự Lực, có phải ý muốn của các Trưởng tiền bối muốn nêu lên một phương 
cách để Giữ Vững phong trào là phải Tự Lực. Ngày hôm nay, chúng ta đã vượt đến con 
số 12 trại họp bạn Thẳng Tiến trong những bước đi vững vàng của các thệ hệ hậu duệ 
tiếp nối, có nên chăng nhìn lại những ý niệm hàm chứa trong các danh hiệu trại vang bóng 
một thời từ Tự Lực ngược lên Giữ Vững và Phục Hưng. Với suy nghĩ hạn hẹp như vậy, 
Tự Lực số này chú trọng đến các bài viết ghi nhận lại những bước đường phát triển của 
phong trào, những khuôn mặt đàn anh đàn chị một thời yêu quý đã tận tâm cống hiến công 
sức mình cho sự phát triển của phong trào, hy vọng rằng phần nào góp phần Phục Hưng 
những giá trị và thực thể quý giá của phong trào trong hoàn cảnh hiện tại.    

Thưa cùng Anh Chị Em và Quý vị độc giả
Nhìn về phía trước, Trại Thẳng Tiến 12 đang được Ban Quản Trại và Ban Thường Vụ 

Hội Đồng Trung Ương / Hướng Đạo Việt Nam ráo riết chuẩn bị tổ chức, chúng ta cũng ráo 
riết chuẩn bị tham dự. Trong tinh thần gặp khó khăn vẫn vui tươi, chắc chắn chúng ta sẽ 
vui tươi đối diện với mọi điều khó khăn đang tiềm ẩn và chờ đón bước đường Thẳng Tiến 
của phong trào bằng tinh thần Sắp Sẵn cùng niềm tin Phục Hưng. 

Thân Ái Bắt Tay Trái Quý Trưởng, Anh Chị Em cùng Quý vị Độc giả . 

Nhóm Chủ Trương và Biên Tập

     THƯ TÒA SOẠN 
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LỬA YÊU-THƯƠNG

Đường vạn dặm khi dừng chân nhóm lửa
Tình anh em rực sáng củi than hồng
Lũ tráng-sĩ chiều nay không còn ngựa
Vẫn coi đời xiêm áo nhẹ như không
(Lửa bên đường – Nguyễn Hoàng Lãng-Du)

Ngành tráng Hướng-Đạo thế-giới được Baden Pow-
ell nghĩ tới vì khoảng giữa thập niên 1910 rất ít thiếu-
sinh sau tuổi 15 ở lại phong-trào. Ông tưởng rằng đã 
giải-quyết được vấn-đề khi thành-lập Tự-Vệ Đoàn 
Hướng-Đạo cho các đoàn sinh trên 16 tuổi nhưng đến 
cuối năm 1916, tổ-chức này không còn nữa. 

Năm 1918, ngành tráng được chính-thức ra đời sau 
nhiều thử-thách. 

Năm 1922, tại Anh các tráng sinh góp phần vào việc 
cống-hiến máu với hội Hồng-Thập-Tự; tại Nam Phi các 
tráng sinh cống-hiến da và giúp-đỡ trong việc săn-sóc 
bệnh nhân .

Vào thời-kỳ khủng-hoảng kinh-tế (khởi-đầu năm 
1932), tráng sinh Anh giúp-đỡ người thất-nghiệp kiếm 
việc làm. Theo kỷ-yếu của hội Hướng-Đạo Anh, họ đã 
giúp được 532 người.

 Năm 1966, bản tường-trình của Nhóm Tiến-Bộ 
do Tổng Ủy-Viên Sir Charles Maclean ủy-nhiệm được 
công-bố: ngành tráng bị loại trừ.

 Tại Việt-Nam tráng đoàn Lam-Sơn khởi đầu năm 
1934 với 5 tráng sinh do trưởng Hoàng Đạo Thúy 
thành-lập. Sau đó tráng đoàn quy-tụ được các sinh-viên. 
Những người nổi tiếng có thể kể là bác-sĩ Phạm Biểu 
Tâm, ông Nguyễn Hữu Thứ (hiệu-trưởng Quốc-Học, 
thẩm-phán), trưởng Lê Mộng Ngọ (trại trưởng Hướng 
ĐạoViệt Nam, nhà giáo), nhạc sĩ Lê Hữu Phước (tác-
giả nhạc của quốc ca Việt NamCH, bài ca chính-thức 
Hướng ĐạoViệt Nam)…

Tại Hải-Phòng, các tráng sinh của trưởng Trần 
Văn Thao cũng có nhiều người lừng danh như nhạc-sĩ 
Hoàng-Quý, Văn Cao (tác giả bài quốc-ca Việt NamD-
CCH), Hoàng-Phú (Tô-Vũ) …

 Lúc đó, chính-quyền thực-dân Pháp khó-khăn với 
các sinh-hoạt thanh-niên nhưng tương-đối dễ-dãi với 
Hướng-Đạo. Các nhạc-sĩ Hướng-Đạo đã viết lên các 
bản hùng-ca đánh thức người say ngủ . Đó là tiếng réo 
gọi những người yêu nước lên đường.

 Sau năm 1975, ngành tráng Việt-Nam đã đạt được 
những thành-tích tốt đẹp trong việc giúp-ích dưới sự 
hướng-dẫn của trưởng Tiến-Lộc, cựu Ủy-Viên ngành. 
Một đơn-vị Hướng-Đạo Tật Nguyền ra đời. Những 
chương-trình phát quà, phát thuốc, đưa các em đi giải-
trí được các trưởng, người thiện-chí, bác-sĩ, kỹ-sư, giáo-
sư, sinh-viên, … tận-tình cộng-tác. Sự hỗ-trợ còn lan ra 
đến ngoại-quốc.

 Tuy phong-trào trong nước chưa được nhà nước 
thừa-nhận và sự hoạt-động bị nhiều hạn-chế nhưng nhờ 
sự khôn-khéo, từ năm 1991 Hướng-Đạo và những người 
nhiệt-tâm đã tổ-chức được 19 trại Hoa Nhân Ái cho các 
con em người hủi (cùi); tạo dịp giao-lưu cho các em và 
các thiếu nhi địa phương để các em học-tập và vui chơi . 

 Hai mươi năm đã qua. Mười chin trại hè được tổ-
chưc. Mười ngàn (10000) lượt trại sinh tham-dự. Trên 
hai ngàn (2000) lượt huynh-trưởng và tình-nguyện viên. 
Các địa-danh họp mặt gồm Phước-Tân, Thanh-Bình, 
Bình-Minh, Bến Sắn, Vũng-Tầu, Long-Hải, Hồ Cốc, 
Lộc-An, Bình-Châu, Hòa-An, Đồng-Lạc, Bưng-Riềng, 
Quy-Hòa, Hòn Thị, Non Nước, La-Vang, Huế, Đàlạt, 
Pleiku,…

Thông-thường người ta ước-mong kẻ đói được cho 
ăn, kẻ khát được cho uống, kẻ rách-rưới được cho mặc. 
Hướng-Đạo Việt-Nam không chỉ cố-gắng làm có thế. 
Chúng ta còn tới để băng-bó nhừng vết thương trong 
tâm-hồn, để tuổi trẻ tự-tin và nhất là được ước-mơ.

DỰNG LẠI MÁI NHÀ
 Trong các hoạt-động thanh thiếu niên, lửa trại là một sinh-hoạt làm Hướng-Đạo Việt-Nam 
được biết tới nhiều hơn các đoàn thể khác. Lửa trại thu-hút mọi người vì có nhẩy múa, tiếng reo, hát, 
kịch và cả trò chơi. Tuy thế, còn một loại lửa khác mà người ngoài phong-trào ít biết tới nhưng rất 
phổ-thông trong ngành tráng Hướng-Đạo Việt-Nam.
 Khi một nhóm tráng-sinh đi phục-vụ hoặc thám-du, đêm về họ thường đốt lên một đống 
lửa nhỏ ngôi với nhau tâm-tình. Những câu chuyện họ kể có tính-cách chia sẻ, suy-ngẫm và hướng-
thượng. Có câu chuyện dù lửa bên đường đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn chiếu sáng trong lòng người 
đi .
 Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta không còn ở trong tráng đoàn, thậm chí không 
còn trực-tiếp trong phong-trào nhưng chúng ta vẫn là Hướng-Đạo. Hướng-Đạo một ngày, Hướng-Đạo 
một đời. Bây giờ xin mời các độc-giả, anh chị em tạm dừng chân bên lửa để cùng nhau tâm-tình về 
phong-trào chúng ta quý mến
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MIỀN ĐẤT MỚI

Ôi đất rừng như tình yêu về mẹ.
Thơm-tho như giọt sữa ngọt đòng đòng.
Những bàn tay tràn nước lũ giòng sông.
Con đi lạc trong bài ca khai-phá 
(Khai-phá – Nguyễn Hoàng Lãng-Du)

 Tôi là phụ-tá huấn-luyện của trưởng Nguyễn Xuân 
Long từ khi ông còn là DCC trưởng (Deputy Camp 
Chief) của miền 3 kiêm miền 4 nhờ vậy tuy là người trẻ 
tuổi nhất trong toán Huấn-Luyện Quốc-Gia nhưng tôi đã 
đi huấn-luyện khá nhiều trại Dự-Bị và Bạch-Mã. 

Một lần, ông yêu-cầu tôi làm khóa trưởng một khóa 
Cơ-Bản đặc-biệt để giới-thiệu phong-trào cho những 
người mới. 

Với chủ-trương hạn-chế lý-thuyết, chú-trọng thực-
hành nên tôi mời các trưởng nổi tiếng về sinh-hoạt góp 
mặt. Trại sinh như bị mê-hoặc bởi các điệu-vũ nhịp-
nhàng, bài hát trong sáng, trò chơi giáo-dục và tác-
phong của các huấn-luyện viên.

Khi chia tay, họ không muốn rời trại mà vây quanh 
ban huấn-luyện trò chuyện, mong được tham-dự trại kế 
tiếp và hy-vọng được làm phụ-tá đơn-vị nếu thành-lập. 
Hết giờ chia tay, nhiều người khóc ròng bước ra khỏi đất 
trại. Nhìn những gì xẩy ra vị trướng miền huấn-luyện 
chỉ im-lặng. Ông đến để thăm các huấn-luyện viên chứ 
không làm gì khác. 

Vài tuầu sau ông gặp tôi và cho biết trưởng ADCC 
Vũ Đức Thông sẽ chịu trách-nhiệm các trại Dự-Bị, tôi 
các trại Bạch-Mã và ông các trại Cơ-Bản. 

Tôi biết có chuyện không ổn nhưng khi được hỏi 
ông chỉ nói rằng có lẽ tôi thích-hợp cho các trại cao cấp 
hơn. Tôi phải hỏi lại lần nữa, ông mới trả lời rằng bản-
tính của tôi quá chú-trọng đến phẩm-chất trong khi các 
đoàn thể gửi người tới để tìm-hiểu, học hỏi cái hay của 
phong-trào; một số trại sinh có thể về mở bầy hay đoàn 
nhưng phần đông sẽ phải trở lại giúp chính đoàn thể của 
họ. Làm một trại Cơ-Bản thành-công quá khi về nhiều 
người sẽ bỏ nhiệm-vụ đang làm hoặc chỉ mơ-ước tới 
Hướng-Đạo. 

Ông nói rất đúng. Nhờ đường-hướng của ông, các 
cộng-đồng và các đoàn thể khác đã giúp-đỡ nhiều trong 
việc tổ-chức như đất trại, quản-lý,…của các trại huấn-
luyện sau này.

Vào cuối thập niên 1960, trưởng Nguyễn Xuân Long 
thành-lập nhóm Bách-Hợp để phục-vụ cho các đoàn thể, 
tu-viện và những nơi cần sự giúp-đờ . Nhóm Bách-Hợp 
lúc đầu gồm các trưởng Vũ Đức Thông, Đoàn Thái Đức, 
Vũ Văn Quỳ cùng các trưởng địa-phương. 

Thời-điểm đó, cuộc chiến càng ngày càng sôi-động. 
Các trưởng trẻ phải nhập-ngũ nên phong-trào thiếu 
những thành-viên hoạt-động. Các trưởng lão-thành 
than-phiền Trưởng Nguyễn Xuân Long không dồn hết 
nỗ-lực cho phong-trào mặc dù ông và các phụ-tá đã mở 
nhiều trại huấn-luyên. Ít người hiểu được phương-cách 
và ý-định của ông.

Trong một cuộc hội-nghị của Hướng-Đạo Thế-Giới, 
vấn-đề phục-vụ các đoàn thể được đăt ra. Người ta hỏi 
quốc-gia nào đã thực-hiện được điều này?

Đại-diện Việt-Nam giơ tay:
-    Có chúng tôi 
Khi trưởng Vũ Thanh Thông tham-dự trại ITCC trở 

về, ông là Huấn-Luyện trưởng miền 3.
Có người hỏi trưởng Nguyễn Xuân Long tại sao 

không giữ miền 3 là nơi đông Hướng Đạo sinh, đang 
phát-triển nhất nước và có sẵn nhiều điều-kiện?

Ông mỉm cười:
-     Có lẽ miền 4, cần tôi hơn
Cho tới nay khi ôn lại các kỷ-niệm, ít khi tôi nhớ tới 

trưởng Nguyễn Xuân Long qua các thành-tích như là 
người tích-cực trong việc giúp thành-lập Nữ Hướng-Đạo 
miền Bắc hay Châu Trưởng Châu Trường-Sơn khoảng 
cuối thâp niên 1950 hoặc Đạo Trưởng Bến Nghé, Trùng 
Dương nhưng hình ảnh một ông già với hành-trang đơn-
giản đồng-hành với một vài người phụ-tá nơi cuối chân 
trời rộng lớn chưa bao giờ phai-nhạt trong tâm-hồn tôi.
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TRẠI HUẤN-LUYỆN 
“KHÔNG HUẤN-LUYỆN VIÊN” 

“Chúng ta hãy coi đời như một cuộc phiêu-lưu kỳ-
thú, nhìn các trở-ngại là những cơ-hội, tìm thấy hạnh-
phúc trong lúc dấn-thân, mang yêu-thương đến nơi hận-
thù, giữ lòng trong-sạch giữa chốn bợn-nhơ,hết lòng 
nhiệt-thành dù người thờ-ơ và biết mỉm cười mỗi khi 
thất bại” 

 (Tâm-niệm của Nhóm Dấn-Thân)

 Huấn-luyện là một trong những vấn-đề cần được 
nghiên-cứu và giải-quyết để Phong-Trào vững-mạnh 
hơn.

 Từ năm 1938 tại Việt-Nam, các khóa học Huy-Hiệu 
Rừng và phương-pháp huấn-luyện đều dựa trên thủ-bản 
Gilwell.

 Đến năm 1969, từ trại Huấn-Luyện Trưởng Huấn-
Luyện (NTC) trở xuống được trao lại cho các quốc-gia 
hội-viên của Phong-Trào Hướng-Đạo thế-giới. 

 Tại Việt-Nam, hầu hết các khóa Huy-Hiệu Rừng 
vẫ còn dựa trên đường lối cũ ngoại trừ trường-hợp như 
khóa Huy-Hiệu Rừng Tráng Tùng-Nguyên 6 năm 1970 
tại vùng Saigon do Trưởng Mai-Liệu làm khóa-trưởng. 
Khóa này có chương-trình cấp-tiến. Từ các khóa học 
đến phương-pháp điều-hành đều thay đổi. Thành-phần 
huấn-luyện viên gồm những người uy-tín không phải 
chỉ trong Phong-Trào Hướng Đạo mà còn là cấp quốc-
gia. Thành-phần tham-dự có trình-độ cao. Nhiều trại 
sinh là người trong Toán Huấn-Luyện Quốc-Gia hay là 
những người đã từng thực-hiện những công-cuộc lớn. 
Các trại sinh sau này đóng vai-trò trọng-yếu trong Ban 
Tổ-Chức của trại Họp Bạn Suối Tiên; từ phác-họa, điều-
hành chương-trình đến việc thực-hiện.

 Sau năm 1975, hội Hướng ĐạoViệt Nam không 
được phép hoạt-động. Nhiều nhóm vẫn tiếp-tục nhưng 
đường-hướng và tinh-thần huấn-luyện không được 
thống-nhất.

 Khoảng năm 2000, Toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện 
Dấn-Thân (NCHLDT) được thành-hình. Khởi-đầu chỉ 
có vài người, sau đó có sự đóng góp thêm của các trưởng 
trong và ngoài nước.

 Từ năm 2002, Toán NCHLDT có dịp được nghe 
những ước-vọng của các trưởng tại Việt Nam nhiều lần 
và cũng có dịp quan-sát sinh-hoạt của một số đoàn.

 Những tha-thiết của họ làm anh chị em Nghiên-Cứu 
Huấn-Luyện Dấn-Thân suy-nghĩ. 

“ Họ muốn được biết thêm về những thay-đổi của 
Phong-Trào, không hẳn chỉ của Phong-Trào Hướng Đạo 
Thế-giới mà còn là của Hướng Đạo Độc-Lập. Họ muốn 
nhìn thấy đường-hướng mới. Họ muốn hiểu thêm về 

NHỮNG HẠT PHÙ-SA

… Ta là gió muôn phương đang tụ-hội;
Cuốn theo đi thù hận giữa con ngườị
Ta là nắng ban mai ai ngóng đợi,
Đường gập-ghềnh, tăm-tối sẽ an-vui …”
(Lời nguyện Dấn-Thân – Nguyễn Hoàng Lãng-Du)

Phong-trào Hướng-Đạo có đường lối, có nguyên-lý, 
có phương-pháp, có tổ-chức vững-mạnh nên các đoàn 
thể thường muốn rút-tỉa những cái hay của Hướng-Đạo 
vào các sinh-hoạt của họ.

Sau đây là một câu chuyện trong nhiều câu chuyện 
được nhớ lại.

Năm 1966, có hai tu-sĩ trẻ của Đại Chủng-Viện 
thánh Giuse Sàigòn - thầy Vũ Văn Quỳ và thầy Vũ Đức 
Thông- nhận thấy rằng tổ-chức Thiếu Nhi Thánh-Thể 
cần được thay đổi. Số các em thiếu nhi nơi các xứ đạo 
rất đông-đảo. Có xứ 200, 300 em, có xứ 600, 700 em, có 
xứ lên đến 2000 em. Làm sao tổ-chức có thể sinh-hoạt 
sốt-sắng hơn, quy-củ hơn, hấp-dần hơn?

 Năm 1968 phong-trào Thiếu Nhi Thánh-Thể tại 
miền Trung gần như không còn, miền Nam thì yếu-ớt.

 Thầy Vũ Văn Quỳ cho rằng trước khi đề-nghị những 
thay đổi thì ông phải sửa-soạn kỹ-lưỡng và học-hỏi nơi 
phong-trào Hướng-Đạo. Ông còn nghĩ rằng để thu-lượm 
được những kinh-nghiệm tốt thì không thể đứng ngoài 
quan-sát mà phải thực-sự làm trưởng.

 Trưởng Nguyễn Xuân Long hỗ-trợ bắng cách mở 
một khóa Cơ-Bản, một khóa Dự-Bị cho các tu-sĩ 

 Trưởng Vũ Văn Quỳ lập một thiếu đoàn tại trường 
Quang-Minh, thuộc đạo Thủ-Đô.

 Khi các thầy Quỳ và Thông trở nên linh-mục thì 
được thêm sự đóng góp của LM Đoàn Thái Đức và LM 
Uông Đình Đạm.

 Hai linh-mục Vũ Văn Quỳ và Vũ Đức Thông trình-
bầy các đề-nghị với linh-mục Nguyễn Văn Thảnh, tổng 
tuyên-úy Thiếu-Nhi Thánh-Thể thì được ngài hưởng-
ứng nồng-nhiệt.

 Năm 1969 một đại-hội Thiếu-Nhi Thánh-Thể toàn-
quốc được triệu-tập tại Vĩnh-Long để bàn về sự cải-cách.

 Năm 1971 nội-quy mới được thành hình. Trại huấn-
luyện huynh-trưởng đầu tiên được tổ-chức tại Cái Răng. 

 Trang lịch-sử mới của Phong-Trào Thiếu Nhi 
Thánh-Thể mở ra từ đâỵ

 Phong-trào Hướng ĐạoViệt Nam tuy ít đoàn sinh 
nhưng có thể tự-hào về những đóng góp cho sự chuyển 
mình của các đoàn thể đông-đảo. Việc đóng góp của 
Hướng ĐạoViệt Nam không ồ-ạt, không phô-trương. 
Công-trình của chúng ta có thể ví những hạt phù-sa nhỏ 
bé theo thời-gian đã làm rộng lớn Quê-Hương.
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thuật lãnh-đạo của thế-kỷ. Họ muốn được thực-tập chứ 
không nghe lý-thuyết. Họ muốn các khóa huấn-luyện 
thích-ứng với hoàn-cảnh của họ chứ không phải của 
người khác, nước khác. Họ muốn huấn-luyện viên chia 
sẻ kinh-nghiệm chứ không chỉ cầm giấy đọc. Họ muốn 
có được không khí về nguồn, thân-ái và cởi-mở. Họ 
muốn trại có thảo-luận nhưng vẫn là trại huấn-luyện. Họ 
muốn giảm-thiểu lối trình-bầy của các khóa tu-nghiệp 
nhưng không loại trừ. Họ muốn trại sinh-hoạt như một 
đơn-vị mẫu. Họ muốn nhìn thấy sự áp-dụng triệt-để các 
phương-pháp Hướng Đạo ngay trong trại. Họ muốn các 
khóa học bắt đầu và kết-thúc đúng giờ. Họ muốn ban 
huấn-luyện nghiêm-chỉnh áp-dụng chương-trình một 
khi đã đưa ra …”

 Cứ thế… và cứ thế…những ước-vọng tưởng như 
không bao giờ chấm-dứt.

 Việc tổ-chức một trại Hướng Đạo ở nhà rất tế-nhị: 
làm thế nào đáp-ứng được nhu-cầu của người tham-dự 
mà không gây trở-trại cho việc huấn-luyện của nhóm 
này hay nhóm khác, hơn thế nữa còn cần làm lợi cho các 
nhóm vì họ sẽ có những trại sinh tương-lai tăng thêm 
kiến-thức? Giải-pháp hiện nay của Toán Nghiên-cứu 
Huấn-Luyện Dấn-Thân là không mở các trại Cơ-Bản, 
Bạch-Mã, Huy-Hiệu Rừng hay Khóa Huấn Luyện 3-Gỗ 
(NTC) mà mở những trại Cây Lúa, Cây Cau, Cây Tre,…

 Trước đây, Toán Huấn-Luyện Dấn-Thân đã tổ-chức 
một số trại cho Hướng Đạo và cộng-đồng ngoài.

 Năm 2010, toán quyết-định làm một trại ngành 
Tráng với sự thay đổi toàn-diện so-sánh với các trại 
thường tổ-chức. Trại mang tên Hội-Học Ngành Tráng 
Thế-Kỷ 21. Trại giới-thiệu đường-hướng của ngành 
tráng, các kỹ-năng cần có của tráng sinh và những vấn-
đề khi sinh-hoạt tráng đoàn. 

Trại Huấn-Luyện Ngành Tráng Thế-Kỷ 21 không có 

Huấn-Luyện Viên. 
Hơn nữa, bất cứ tham-dự viên nào cũng phải đóng 

các vai trò chủ-tọa, thuyết-trình viên, người giữ giờ ít 
nhất một lần.

Tới giờ phút này, năm 2011, có lẽ chưa có một hội 
Hướng Đạo nào trên thế-giới đã thực-hiện một trại như 
vậy.

Để có kết-quả tốt, các tham-dự viên có 8 tháng làm 
phần tiền trại. 

Sau đây là vài con số thống-kê tham-dự viên.
-          Số lần tham-dự trại huấn-luyện 4-gỗ: 3
-          Số lần tham-dự trại huấn-luyện 3-gỗ: 11
-          Số lần tham-dự Huy-Hiệu Rừng: 30
-          Số tham-dự viên trên 70 tuổi: 3
-          Số tham-dự viên 25-30 tuổi: 10
-          Các tôn-giáo: Phật giáo, Thiên –Chúa giáo, 

Cao-Đài, Hòa-Hảo
-          Tổng số tuổi của tham-dự viên: 1535
Các tham-dự viên nòng-cốt được liên-lạc để sửa-

soạn từ 12 tháng trước với sứ-mạng như sau:
“Tới với người. Học với họ. Sống với họ. Bắt đầu 

bằng những điều họ biết. Xây-dựng trên những điều họ 
có. Những người lãnh-đạo giỏi nhất là những người khi 
công-việc đã xong, khi phần việc hoàn-tất, mọi người 
đều nói rằng chính chúng tôi đã thực-hiện”

 Dư-âm sau trại vọng lại. Có nhiều người nói rằng 
trại Huấn-Luyện Ngành Tráng Thế-Kỷ 21 mang lại 
luồng tư-tưởng mới nhất cho Phong-Trào. Điều này 
không đúng. Những khái-niệm lãnh đạo như vừa kể là 
của Lão-Tử từ trên 2000 năm trước. 

 
Viết tại Đào Trúc Gia-Trang
Mùa thu 2011           
CÒ LÃNG-DU              
langhue.org

“…VĂN HÓA CỦA MỘT DÂN TỘC 
LÀ TOÀN BỘ NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN 
VÀ TẠO RA CÁCH SUY NGHĨ, HÀNH ĐỘNG VÀ ỨNG XỬ 
CỦA DÂN TỘC ĐÓ…”
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Phong trào Hướng Đạo đến Việt Nam trong thập 
niên 1920 từ các đoàn Hướng Đạo của Pháp (1)(2).  Đến 
cuối năm 1930, áp dụng phương pháp giáo dục Hướng 
Đạo như trong “Pour Devenir Eclaireur” (3) và “Đoàn 
Hướng Đạo, Thêm Một Bài Thể Thao Rễ Tập” (4), hai 
đoàn được lập ra:  Đoàn Lê Lợi do trưởng Trần Văn 
Khắc (5) và Đoàn Vạn Kiếp do trưởng Hoàng Đạo Thúy 
(6).  Lấy mốc từ năm 1930, phong trào Hướng Đạo tại 
Việt Nam đã ra đời và tính đến nay tròn 85 năm. 

Trong “Kỷ Yếu Hướng Đạo Việt Nam, 1930 – 1945”, 
trưởng Phạm Văn Nhơn viết “Tưởng cũng nên biết 2 cụ 
Trần Văn Khắc và Hoàng Đạo Thúy lúc ban đầu chỉ là 
Hướng ĐạoS tài tử; đọc sách Hướng Đạo thấy thích quá 
nên mày mò lập đơn vị chứ chưa kinh qua một lớp đào 
tạo huynh trưởng mà cũng chưa từng chơi ở một đơn vị 
nào.  Từ thực tế mà trở thành huynh trưởng giỏi.  Trưởng 
Thúy và Trưởng Khắc về sau là những vị có Bằng Rừng 
đầu tiên của Hướng ĐạoViệt Nam” (7).  Những tài liệu 
nào vào thời đó đã ghi chép và cho biết các trưởng 
ấy đã nhận Bằng Rừng (HHR) đầu tiên của phong trào 
Hướng Đạo tại Việt Nam?  

Dựa vào các số báo, từ 2 đến 17, 20 đến 34, và 
37 đến 43 cho khoảng thời gian từ tháng 11, 1937 đến 
tháng 4, 1941, của  “CHEF, Revue Mensuelle, Organe 
Officiel des Chefs de la Fédération Indochinoise des 
Associations de Scoutisme” – “Báo CHEF, phát hành 
hàng tháng, Cơ Quan Chính Thức của các Trưởng 
thuộc Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương” làm tài liệu 
tham khảo cho bài viết này. 

Theo tài liệu, khóa huấn luyện đầu tiên, Khóa Thiếu 
1, ghi chép được tổ chức ở Đà lạt từ ngày 3 - 13 tháng 
8, 1936 (8)(11) .  Sau khi Liên Hội Hướng Đạo Đông 
Dương (Fédération Indochinoise des Associations du 
Scoutisme – F.I.A.S) được thành lập vào tháng 2 năm 
1937(9)  và có trại trường Bạch Mã (10), đã có rất nhiều 
khóa huấn luyện khác được luân phiên tổ chức hàng 
năm ở đó.  Có những khóa huấn luyện như sau trong 
năm 1937: 

Khóa Ấu 1 (Bầy Trưởng Nam – Chefs de muete), 
ngày 17-26 tháng 7 

Khóa Tuyên Úy 1 (Aumôniers), ngày 26 tháng 7 đến 
1 tháng 8 

Khóa Thiếu 2 (Chefs de troupe), ngày 1-12 tháng 8 

Khóa Thiếu 3 (Chefs de troupe), ngày 12-23 tháng 8 
Khóa Ấu 2 (Bầy Trưởng Nữ - Cheftaines), 23 tháng 

8 đến 1 tháng 9 (12)(13) 
Trong năm 1938, “Chef” số 5, tháng 2, trang 15, 

thông báo lịch trình các khóa huấn luyện khác tại Bạch 
Mã: 

Thứ hai 20/6 đến thứ sáu 1/7, Khóa Thiếu 4, Khóa 
trưởng: Langrand. 

Thứ sáu 1 đến chủ nhật, 10/7 Khóa Ấu 3 (Bầy 
Trưởng Nữ), Khóa Trưởng: bà Chenevier. 

Thứ hai 11 đến thứ ba, 20/7  Khóa Tuyên Úy 2, Khóa 
Trưởng: R. P. Lefas. 

Thứ ba 20 đến thứ sáu, 29/ 7 Khóa Thiếu 5, Khóa 
Trưởng: Bernard 

Thứ sáu 29/7 đến thứ hai, 9/8  Khóa Ấu 4 (Bầy 
Trưởng Nam), Khóa Trưởng: Eynard. 

Thứ ba 9 đến thứ năm 18/ 8  Khóa Tráng 1, Khóa 
Trưởng: R. Schlemmer 

Và cũng trong “Chef” số 7, tháng 4, 1938, trang 15, 
lần đầu tiên phần học cho HHR cũng được nhắc đến: 

 Phần học cho Huy Hiệu Rừng đã triệu tập được 
các giảng viên tình nguyện phục vụ để hướng dẫn 
những ai chưa thấu hiểu cũng như những khóa sinh có 
khả năng đạt được, nhưng khóa học sẽ không được tổ 
chức vào dịp lễ Phục Sinh này. 

Phần học (HHR) này bị hoãn lại đến khi có khóa học 
cho ngành Tráng.  Các khóa sinh đã được kêu gọi theo 
học khóa này (ít ra được phần nào của khóa cho những 
ai không thể lấy thêm ngày nghỉ, vì lẽ họ phải ở lại trại 
thêm hai ngày nữa để chuẩn bị đặc biệt cho HHR). 

 Báo “Chef” nhắc các khóa sinh nên gửi các bài 
viết (lý thuyết) đến ủy viên Raymond SCHLEMMER, 23 
đường Pavie, Hà Nội, trước ngày 1 tháng 8. 

 Việc các trưởng sáng lập phong trào Hướng Đạo 
tại Việt Nam có, hay không có HHR đã từng là một đề tài 
bàn luận hay tranh cải, và nhiều nghi vấn cũng đã được 
đặt ra.  Trong bài viết này, có những dẫn chứng cụ thể, 
tuy hạn chế trong phạm vi của đề tài, sẽ được đưa ra. 

“Chef” số 11, tháng 8, 1938 trang 14 có liệt kê danh 
sách : 

NHỮNG AI NHẬN BẰNG RỪNG (HUY HIỆU RỪNG - HHR) ĐẦU TIÊN 
CỦA PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO TẠI VIỆT NAM? 

TRẦN HỮU
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Danh sách các khóa sinh trúng tuyển HHR tại 
Bạch Mã 

(Khóa trưởng:  D.C.C. Raymond Schlemmer) 

 André Consigne 
Hoàng đạoThúy 
Tạ quang Bửu 
R.P. Georges Lefas
Tep Im 
André Cazabonne 
Trần văn Khắc 
Đoàn văn Trinh

Báo “Chef”, số 22 phát hành tháng 7, 1939, trang 
22, một lần nữa lại có thông tin rõ ràng: 

 Thêm nữa, sau khi tham dự khóa của Khóa Trưởng 
SCHLEMMER, DCC vào tháng 8, 1938, các trưởng sau 
đây đã nhận Huy Hiệu Rừng: 

Tạ Quang BỬU   Huế
André CAZABONNE  Sài Gòn
André CONSIGNY   Sài Gòn
Trần Văn KHẮC   Sài Gòn
R.P. LEFAS   Huế
Tep IM    PhnomPenh
Hoàng Đạo THÚY   Hà Nội
Đoàn Văn TRINH  Rạch Giá

Với thông tin này, mặc dù hơi muộn, nhưng đây là 
một tin vui, hoan hỷ cho tất cả các trưởng.  Liên Hội 
(Hướng Đạo Đông Dương) gởi lời chúc mừng và chia 
vui đến các trưởng đã được (HHR) thuộc đại gia đình 
Hướng Đạo Đông Dương. 

“Chef”, số 40, phát hành tháng 1, 1940, trang 10, 
có  thêm danh sách bổ túc: 

Thông báo chính thức 

Thêm vào danh sách nhận HHR từ D.C.C. 
SCHLEMMER: 

 LÊ-VĂN-XUÂN, Tráng đoàn Lê-văn-Duyệt, Saigon 

Câu hỏi có thể được đặt ra là các trưởng đi dự 
những khóa huấn luyện trước đó, như ở Đà lạt năm 
1936, hay các khóa khác tại trại trường Bạch Mã năm 
1937 thì sao?  “Chef”, số 3, phát hành tháng 12, 1937, 
ở trang 15 chỉ có danh sách tên của một số trưởng (trên 
tổng số 60 khóa sinh) đã hoàn tất được một phần của 
Khóa Thiếu 1, Đà lạt : 

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN HỘI 

Danh sách khóa sinh trúng tuyển phần kỷ thuật 
của Brevet de Chef 

Đà lạt, Khóa Thiếu 1 (3 -13 (tháng 8) 1936)

Cao miên 
Chau-Nong 
Nguon-Vang

Nam kỳ 
Tran-kim-Qui 
Tu-van-Cac 
Tran-hiệp-Hung 
Vuong-trong-Tôn 
Phan-thông-Khoe 

Trung kỳ 
Nguyen-Hoai 
Lê-van-Thuong 
Nguyen Trinh 
Hoang-thuy-Van 
Vo-thanh-Minh 
Nguyen-thuc-Toan 
Ho-Nho 
Nguyen-van-Dzinh 
Tuyen

Bắc kỳ 
Tran-duy-Hung 
Trân-phuc-Chuyên 
Lê-vinh-Tuy 
Ernest Rétif 
Phan-van-Thanh 
Ngô-van-Giao 

Lào 
Sathiène

 
“Chef”, số 2, tháng 11, 1937, trang 16 cũng chỉ đưa ra 
danh sách các khóa sinh đã hoàn tất được một phần 
của các khóa ở Bạch Mã: Khóa Ấu 1, Khóa Thiếu 2, hay 
Khóa Thiếu 3.  

Danh sách khóa sinh trúng tuyển phần kỷ thuật 
của Brevet de Chef  

Khóa Ấu 1 (17 – 26 tháng 7, 1937) 
Cao miên 
Prem-Plum 

Nam kỳ 
Le-huu-Tu 
Bidault 
Gautier 
Huynh-tri-Bien 
Huynh-minh-Khanh

Trung kỳ 
Nguyen-van-Khanh 
Nguyen-Trinh 

Bắc kỳ 
Tran-phuc-Chuyen 
Do-van-Vinh 

Khóa Thiếu 2 (1 – 12 tháng 8) 
Cao miên 
Long-Touch 
Nhieuk-Nou 
Phan 
Meas Ham 

Nam kỳ 
Doan-van-Trinh 
Cazabonne 
Lebras 
Bui-nhut-Nghia 
Karsenty

Trung kỳ 
Nguyen-xuan-Tram 
Ta-quang-Buu 
Nguyen-tan-Duc 
Lai-van-Tan 
Trang-Cu 
Nguyen-huu-Cau

Bắc kỳ 
Vu-trong-Hoan 
Luong-Chuong 
Tran-van-Tuyen 
Tran-dang-Quang  
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Khóa Thiếu 3 (12 – 22 tháng 8) 
Cao miên 
Tep Im 
Lu-teng-Hoa 
Cheu-Muy 
Mey-Bouth-Neang 
Meu Chum 

Nam kỳ 
Le-van-Xuan 
Huynh-van-Diep 
Tran-minh-Quan 
Le-tri-Phuoc 

Trung kỳ 
Nguyen-van-Ty 
Thai-van-Phan 
Nguyen-xuan-Que 
Nguyen-van-Thuyet 
Nguyen-Phu

Bắc kỳ 
Phan-van-Nam 
Phan-van-Huong 
Georges Clergeaud 
Nguyen-duy-Phan 
Pham-an-Nghia 
Nguyen-huy-Khang 

Do ảnh hưởng của Liên hội Hướng Đạo Pháp, muốn 
đạt được HHR, các khóa sinh phải mỹ mãn “đậu” cả ba 
phần: 1) Đi sâu vào nguyên lý và phương pháp Hướng 
Đạo, 2) Phương pháp huấn luyện trưởng Hướng Đạo, 
và 3) Tổ chức và điều hành khóa huấn luyện dự bị (14).  
Các báo “Chef” kế tiếp đã luôn thúc hối, nhắc nhở các 
khóa sinh phải nộp bài viết lý thuyết hay hoàn tất các 
phần khác để được chấm duyệt.  

Các chi tiết liên quan về các phần khảo sát hoặc 
thực hành, hay các khóa huấn luyện HHR tại Bạch Mã ở 
những năm sau 1938 thì ngoài phạm vi của bài viết. (15) 

Tóm lại, trong các số báo liên tục từ số 2 đến 17, 
trừ số 11, không có số báo nào khác nói đến danh sách 
các trưởng có HHR.  Mặc dù trong tài liệu đã không có 
số báo 18 và 19, nhưng số báo 22 lại một lần nữa thông 
báo chúc mừng và cũng ghi rõ, lập lại tên các trưởng 
nhận HHR.  Không biết có trưởng nào khác được chúc 
mừng nhận HHR ở trong số báo 35 và 36, mãi đến số 
báo 40 mới có thêm được một trưởng khác nhận HHR 
từ Khóa Trưởng Schlemmer. 

Với những dẫn chứng được đưa ra, rất chắc chắn 
để xác định những trưởng sáng lập Hướng Đạo Việt 
Nam và các trưởng tiền bối : 

Tạ Quang BỬU (16) 
Trần Văn KHẮC 
Hoàng Đạo THÚY 
Đoàn Văn TRINH 

là những trưởng của Hướng Đạo tại Việt Nam đã 
có Huy Hiệu Rừng đầu tiên sau khi đã tham gia Khóa 
Tráng 1, vào tháng 8, 1938 với Khóa Trưởng Raymond 
Schlemmer, D.C.C. 

Tháng 10 năm 2015, 
Sơn Dương Nhanh Nhẹn, 
TRẦN MINH HỮU 
sonduongnhanhnhen@gmail.com 
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Liệu (nguyên Trại trưởng Quốc gia 1967 của Hội Hướng 
ĐạoViệt Nam) đăng trong Kỷ yếu 60 năm Hướng đạo 
Việt Nam 1930-1990, 40-41

16. Sau khi nhận HHR năm 1938, trưởng Tạ 
Quang Bửu đã qua Anh quốc năm 1939 dự trại huấn 
luyện tại Gilwell và được phong nhậm trở thành DCC 
(Deputy Camp Chief) (Phạm Văn Nhơn, 73), DCC đầu 
tiên của Hướng Đạo Đông Dương – Việt Nam. Trước 
World Scout Conference năm 1969 ở Helsinki, Finland, 
muốn mở khóa huấn luyện HHR và trao gỗ, người Khóa 
Trưởng phải được huấn luyện tại trại trường Gilwell và 
trở nên DCC.  World Scout Conference thay đổi cho 
phép mỗi Hội Hướng Đạo của Quốc gia chịu trách nhiệm 
mở khóa huấn luyện HHR, cũng như huấn luyện, phong 
nhậm người Khóa Trưởng.  Báo “Chef” số 26, tháng 11, 
1939 trang 18 có viết về trưởng Tạ Quang Bửu sau khi 
dự trại huấn luyện ở Gilwell:

(Trưởng) Bửu, vội vã tốc hành ngang qua Saigon 
sau khi trở về từ trại họp bạn Jamboree ở Pháp và 
Gilwell ở Anh.  Dù đã đoán biết được, chúng tôi không 
muốn làm mất đi niềm vui hân hoan của anh ta, chúng 
tôi chờ đợi thông tin của anh ta.  Bạn có biết vóc dáng và 
cái nón đội (của trưởng Bửu) đã làm bao nhiêu Hướng 
Đạo Pháp ngạc nhiên, ngưỡng mộ trong tháng 10 vừa 
qua không? 

Tác giả cảm ơn Trưởng Gấu Đa Thiện, Trưởng 
Gấu Tận Tụy, Trưởng Thái Thuần, Trưởng Joseph-
Henri Cardona, và Trưởng Pascal. R. Poumailloux 
đã giúp phương tiện, điều kiện để truy cập các tài 
liệu nói trên; cũng như đã giải thích, bổ sung những 
điều tác giả chưa hiểu rõ. 

http://www.kelpin.nl/fred/download/piet/geschiedenis/undaunted.pdf
http://www.kelpin.nl/fred/download/piet/geschiedenis/undaunted.pdf
https://www.facebook.com/anhmy.tran.73/posts/1016092935088692
https://www.facebook.com/anhmy.tran.73/posts/1016092935088692
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“Sự quyến rũ của lịch sử và bài học bí ẩn mà nó cho ta 
chính là điều này: thời đại nối thời đại trôi qua, chẳng gì 
thay đổi nhưng không gì giống như trước nữa”. 

(The charm of history and its enigmatic lesson consist 
in the fact that, from age to age, nothing changes and yet 
everything is completely different).

Aldous L. Huxley (1894-1963) Nhà văn Anh

   

Một trong những người bạn hướng đạo của tôi 
trong nước đã cho biết khi đọc bài về Ngày Tinh 
Thần Trần Văn Khắc . Ngày 1 tháng 7 một vài điều 
mà tôi ít để ý là: 

“…một tồn tại một sự thật khó hiểu là anh em 
Hướng Đạo trong nước ít khi đề cập đến trưởng 
Trần Văn Khắc, mà thường hay nói đến trưởng 
Hoàng Đạo Thúy nhiều hơn.”

Tôi cũng khá ngạc nhiên vì điều này nên mới 
có vài suy nghĩ thêm về Ngày Tinh Thần Trần Văn 
Khắc . 

Ngày 1 tháng 7- đó cũng là ngày sinh của 
Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, một trong 
các huynh trưởng có công gây dựng Phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam từ buổi ban đầu. Nếu có bảo 
rằng Trưởng là Trưởng sáng lập Hướng ĐạoViệt 
Nam cũng không sai.

Chúng tôi là lớp hậu sinh được gia nhập hướng 
đạo những năm giữa thập niên 60 khi Phong trào 
Hướng Đạo đã phát triển mạnh trên (quê hương 
miền Nam) Việt Nam đã hơn 30 năm kể từ 1930. 
Đi tìm lịch sử của phong trào …

Như một tình cờ của lịch sử Phong trào Hướng 
Đạo thành lập ở Việt Nam cùng thời điểm với Ðảng 
Cộng sản Việt Nam 

(Cùng năm đó, cuộc Khởi nghĩa Yên Báy của 
Việt Nam Quốc Dân Đảng tháng 2 năm 1930) tuy 
thất bại nhưng đã tác động nhiều đến lòng yêu 
nước của thanh niên học sinh,sinh viên Việt ) 

Trong thời gian nầy, nhiều Trưởng và Ðoàn 
sinh HÐ đã đóng góp tích cực vào trào lưu tranh 
đấu dành độc lập tự chủ khỏi ách đô hộ của nước 
Pháp. Lịch sử HÐViệt Nam vì thế, đã gắn liền với 
lịch sử của nước nhà trong từng bước thăng trầm 
gần một thế kỷ qua...

1929 Hướng Đạo đã có tại Việt-Nam từ trước 
nhưng tất cả chỉ dành cho người Pháp vì Việt Nam 
thời kỳ này đang bị Pháp đô hộ. Thiếu sinh Việt 
Nam đầu tiên gia nhập Hướng Đạo thời đó là Tr Vũ 
Ngọc Tân, nhưng với tư cách là Hướng Đạo Pháp 
khi học tại Trường Albert Sarraut Hà Nội. (Trưởng 
Vũ Ngọc Tân sau đó tốt nghiệp Bác sĩ Thú y năm 
1942 tại trường QG Thú y Alfort, Pháp) 

1930 Tr. Trần Văn Khắc thành lập đơn vị HÐ 

VÀI SUY NGHĨ THÊM 
TRONG NGÀY 

“TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC”  
Ngày 1 Tháng 7
ĐÀ ĐIỂU SIÊNG NĂNG
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gồm toàn người Việt tại Trường Thể Dục ở Hà Nội, 
Bắc Việt-Nam. Ðơn vị gọi là Ðồng tử quân, lấy tên 
là Lê Lợi, khăn quàng nền xanh lá cây viền đỏ.

Đồng Tử Quân trở nên phổ biến nhanh chóng 
trong giới trẻ lẫn người lớn thời ấy chính vì sinh 
hoạt của Hướng ĐạoViệt Nam buổi sơ khai cũng 
vì thanh thiếu niên và người lớn có thể nói lời hứa 
trung thành với tổ quốc Việt-Nam ngay cả dưới sự 
cai trị của nước Pháp. Dưới chế độ thực dân, người 
Việt không có quyền tự do hội họp, hay đi lại, hay 
phát biểu cảm tưởng. Ngược lại, làm Hướng Đạo 
sinh thì có thể thực hiện được những điều trên qua 
sinh hoạt, lời hứa và điều luật.

Lời Hứa và Luật HÐ công khai đặt lên hàng 
đầu bổn phận Trung thành với Tổ quốc gây tác 
động mạnh mẽ từ cuộc khởi nghĩa của Việt Nam 
Quốc Dân Đảng (cũng vào tháng 2 năm 1930) 

1931 Một trong những huynh trưởng xuất sắc 
là Tr. Hoàng Ðạo Thúy nhập cuộc và lập ấu đoàn 
(bầy) Lê Lợi. Nhiều tỉnh hưởng ứng phong trào, tổ 
chức đơn vị Việt Nam theo mẫu Liên đoàn Lê Lợi.

… 

Đó là vài điều cần biết, vài mốc lịch sử phong 
trào Hướng ĐạoViệt Nam mà những ai vào đoàn 
Hướng Đạo đều phải học phải hiểu biết trước khi 
Tuyên hứa để trở thành hướng đạo sinh Việt Nam 
thời ấy. 

Phần lớn những tài liệu lịch sử phong trào 
ngày đó được ghi chép và truyền khẩu từ 
các Trưởng cầm đoàn và về sau Tr Trần Văn 
Khắc viết trong hồi ký (https://en.calameo.com/
read/004220844831657377cff) 

Ngày nay khi internet đã thông dụng giúp 
chúng ta tra cứu tìm hiểu trên mạng dễ dàng hơn 
nên tôi đã thử đi vào kho tri thức này xem sao thì 
thấy (đơn cử) trên Wiki Tiếng Việt (do bị chi phối 
về chính trị hay gì gì đó cũng chỉ phổ cập tài liệu 
chi tiết cần tra cứu một cách hạn chế tiền hậu bất 
nhất) như vầy : 

Ở phần đầu trang https://vi.wikipedia.org/wiki/
Hướng_đạo_Việt_Nam cho biết : 

“Hướng đạo Việt Nam là một tổ chức thanh 
thiếu niên được thành lập vào năm 1931 bởi 
Huynh trưởng Hoàng Đạo Thúy tại Hà Nội. Hướng 
đạo Việt Nam trước đây từng là một thành viên của 
Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (World 

Organization of the Scout Movement) và đây cũng 
chính là tổ chức lớn nhất của phong trào Hướng 
đạo được sáng lập bởi Robert Baden-Powell “

Rồi cũng kề bên đó trong mục dữ liệu thì cho 
biết như sau:

“Tên: Hướng đạo Việt Nam
Quốc gia: Hoa Kỳ, Đức, Canada, Úc, Pháp, 

Việt Nam
Thành lập: Năm 1930 tại Hà Nội
Sáng lập bởi: Trần Văn Khắc
Thành viên: 10.000 (ước tính) “ 
Những chi tiết “lung tung” như vậy đã “gây khó 

khăn” cho người tra cứu tìm hiểu. 

Vậy ai mới là người sáng lập phong trào 
Hướng ĐạoViệt Nam ? Trưởng Trần Văn Khắc hay 
Tr Hoàng Đạo Thuý. Nhưng đó là một điều thật 
dễ dàng nhận ra đúng sai của lịch sử. Một lịch sử 
không thể bóp méo bởi những định kiến chính trị 
có lợi cho nhà cầm quyền bất cứ thời đại nào chính 
thể nào.

Đi tìm trong chiều sâu của lịch sử. Chúng ta 
cũng nhận biết thêm : 

1932 Tr. Trần Văn Khắc trao Phong trào miền 
Bắc cho Tr. Hoàng Ðạo Thúy, xin thuyên chuyển 
vào Saigon, rồi cùng với các trưởng nòng cốt thành 
lập Hội HÐ Nam Kỳ.

Tr. Hoàng Ðạo Thúy đổi danh xưng Đồng Tử 
Quân thành Hướng Ðạo Sinh và chọn áo sơ-mi 
màu củ nâu với quần cụt màu xanh biển làm đồng 
phục.

Tr. Trần Văn Khắc thúc đẩy sự thành lập Hội 
HÐ Trung Kỳ. Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam toàn 
cõi Đông Dương do Tr. Trần Văn Khắc tổ chức ở 
sân vận động Dakao Saigon, có đủ các phái đoàn 
Nam, Trung, Bắc, thêm phái đoàn Miên từ Nam-
Vang xuống, và một số đơn vị HÐ Pháp, Trung 
Hoa, ở Saigon.

Hội Hướng đạo Pháp gởi Tr. André Lefévre đi 
quan sát sự sinh hoạt của Hướng Đạo tại Nam, 
Trung, Băc, Lào, Miên. Để hiểu rõ hơn về tình 
trạng lịch sử lúc đó, dưới thời Pháp thuộc, nước 
Việt-Nam không bị cai trị như một nước mà bị chia 
làm 3 miền Bắc, Trung và Nam, cùng với Lào và 
Miên được gọi là Đông Dương (Indochina). Đó là 
lý do Tr. Trần Văn Khắc phải xin di chuyển từ miền 
nầy sang miền khác để thành lập Hướng Đạo. Sau 
đó, Tr. Lefévre trở về Pháp và đề nghị thành lập 

https://en.calameo.com/read/004220844831657377cff?fbclid=IwAR0OxT6R32BrKuFOWLpHrX0sdAMeoD_If2O5uXO6pwT-iMqkgOSY3VNCMkY
https://en.calameo.com/read/004220844831657377cff?fbclid=IwAR0OxT6R32BrKuFOWLpHrX0sdAMeoD_If2O5uXO6pwT-iMqkgOSY3VNCMkY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FH%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%91%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam%3Ffbclid%3DIwAR1Gw1S2-U7zipBhCvUMzbyfHswbS85_nmEv_6syAQ8uUwuE2OfcNWhPUDw&h=AT1SLFugRjL3ErBKdNvPZrAj8SZQdObZPQ2u-lI5C1mQ7ikmGfMdRXEaTw3JbNS_X_sSpahUEwLnJh0mHci0KCAvhVLHzT5hQut6EODbW5FAd7F0T1zdD6thViOvoQb1Mg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1S5Zt87ysi7to_V0AM8jlDEHs85syIEOTWm7L0hCFocZ0CL2pQxVttjL2n4WZdzyFLEWReRWF7kd_OlU6SICxxwJC1aYo7zaZfQKDesVb5wlLFOesA1NwH6dIZm9gvDfKfOJVCksdzax9q63SVFONHyw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FH%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%91%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam%3Ffbclid%3DIwAR1Gw1S2-U7zipBhCvUMzbyfHswbS85_nmEv_6syAQ8uUwuE2OfcNWhPUDw&h=AT1SLFugRjL3ErBKdNvPZrAj8SZQdObZPQ2u-lI5C1mQ7ikmGfMdRXEaTw3JbNS_X_sSpahUEwLnJh0mHci0KCAvhVLHzT5hQut6EODbW5FAd7F0T1zdD6thViOvoQb1Mg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1S5Zt87ysi7to_V0AM8jlDEHs85syIEOTWm7L0hCFocZ0CL2pQxVttjL2n4WZdzyFLEWReRWF7kd_OlU6SICxxwJC1aYo7zaZfQKDesVb5wlLFOesA1NwH6dIZm9gvDfKfOJVCksdzax9q63SVFONHyw
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Liên hội HÐ Ðông Dương (Nam, Trung, Bắc, Lào 
và Mên), chi nhánh thuộc địa của Tổng Hội HÐ 
Pháp.

Trong thời gian nầy, Tr. Võ Thành Minh mở 
cuộc thi tuyển, rồi chọn kiểu Bông Sen vẽ phỏng 
như bông Bách hợp (huệ) làm huy hiệu thống nhất 
của Liên hội. Tr. Võ Thành Minh xác định rằng các 
đơn vị Việt Nam theo nghi thức chào quốc kỳ màu 
vàng tuyền treo đồng hàng với cờ Pháp, đây là 
trường hợp chưa bao giờ được thực hiện từ trước.

1938 Khánh thành Trại Trường Bạch Mã, tạo 
dựng trên miếng đất vua Bảo Đại cho với khoản 
tiền Vua Miên đóng góp phụ thêm.

1941 Họp Bạn Ðông Dương đầu tiên. Đây 
cũng bắt đầu thời kỳ đen tối cho phong trào Hướng 
ĐạoViệt Nam. 

1946 Lúc phong trào giành độc lập ra khỏi sự 
đô hộ của Pháp lên cao, Tr. Hoàng Ðạo Thúy triệu 
tập đại hội đồng hiệp nhất HÐ 3 Kỳ tại Hà-Nội để 
thành lập Hội Hướng Đạo Cứu Quốc và gia nhập 
Việt-Minh. Hầu hết các trưởng không được tin, trừ 
vài người có mặt ở Hà Nội.

Vào phút chót, Tr. Võ Thành Minh ra kịp từ miền 
Trung vào phút cuối. Ðại hội phân ra hai khối, tranh 
cãi gay go và quyết liệt. Tr. Võ Thành Minh nhiều 
lần can thiệp, phân tách và giải thích cặn kẽ những 
luận cứ mâu thuẫn, nghịch lý với nền tảng HÐ. Sau 
cũng nhờ những lời thành khẩn của một số trưởng 
hiện diện, Tr. Võ Thành Minh thuyết phục được đa 
số chấp thuận danh hiệu thích hợp : “Hội Hướng 
Đạo Việt Nam”, không có cái đuôi “cứu quốc‟ và 
đứng ngoài chính trị.

Trưởng Trần Văn Khắc và Trưởng Hoàng Đạo 
Thuý. Hai huynh trưởng tiền bối của chúng ta là 
những người đã có công du nhập, khai mở phong 
trào Hướng ĐạoViệt Nam cho rất nhiều thế hệ 
đoàn sinh đàn em noi theo, tiếp bước trên “con 
đường lạ” đã gần 1 thế kỷ qua

Hai huynh trưởng tiền bối sinh cùng thế hệ 
sống cùng thời cùng chọn một mục đích khai mở 
phát triển phong trào Hướng Đạo cho thanh thiếu 
niên từ buổi ban đầu. 

“Trưởng Trần Văn Khắc (1902 - 1990) từng là 
một nhà giáo và trưởng đoàn thể dục thể thao tại 
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Hà Nội vào những năm cuối thập niên 1920. Ông 
được coi là người sáng lập ra phong trào Hướng 
đạo tại Việt Nam. Ông có tên rừng trong sinh hoạt 
Hướng đạo là “Sếu siêng năng”. ( Wiki)

“Hoàng Đạo Thúy (1900–1994) là một nhà 
cách mạng và nhà hoạt động văn hóa xã hội Việt 
Nam.” (Wiki)

Hai huynh trưởng tiền bối mất cùng một năm

Trưởng Trần Văn Khắc trước sau là nhà giáo 
dục, dùng hết thời gian trong cuộc sống của mình 
phục vụ phong trào, nung đúc tình yêu nước quốc 
gia dân tộc, một trưởng hướng đạo cho đến cuối 
đời. Như trong Hồi ký Hướng ĐạoViệt Nam của 
Trưởng 

Trưởng Hoàng Đạo Thuý là một nhà cách 
mạng một nhà quân sự và nhà hoạt động văn hóa 
xã hội Việt Nam đã đúc kết lại trong câu nói của 
mình : “Dạy học 28 năm, làm Hướng đạo 15 năm, 
vào bộ đội 20 năm... Cả đời yêu nước. “ 

Lịch sử là lịch sử. Không thể cắt xén, thu bớt, 
che dấu hay bóp méo. 

Và xin ghi lại lời câu nói (đã dẫn ở đầu bài) của 
nhà văn nhà triết học Aldous L. Huxley “Sự quyến 
rũ của lịch sử và bài học bí ẩn mà nó cho ta chính 
là điều này: thời đại nối thời đại trôi qua, chẳng 
gì thay đổi nhưng không gì giống như trước nữa”. 

(The charm of history and its enigmatic lesson con-
sist in the fact that, from age to age, nothing chang-
es and yet everything is completely different). Với 
ít nhiều tâm đắc. 

Chúng tôi vui vì được chia sẻ chút tâm tình 
nhân ngày đầu tháng 7 - Ngày Tinh Thần Trần Văn 
Khắc- đến tất cả anh chị em Hường đạo thân mến 
khắp nơi, nhất là người bạn trẻ hướng đạo của tôi 
đã thân ái quan tâm đến sự kiện này. 

“Mặc dù điều trên là khó hiểu, nhưng xin không 
lạm bàn về lý do. Chỉ xin chia xẻ chút thông tin về 
một trong những vị huynh trưởng kỳ cựu nhứt của 
phong trào Hướng ĐạoViệt Nam với nhiều đóng 
góp lớn lao khó có thể đo lường được.” 

Tôn vinh và biết ơn quý trưởng tiền bối đã mở 
ra một phong trào hữu ích cho xã hội là một bổn 
phận của người hướng đạo sinh trung thực “uống 
nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” 

Nhân “Ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc” Kỷ niệm 
Sinh Nhật Trưởng Sếu Siêng Năng, chúng ta dâng 
tâm tình tri ân đến người sáng lập và cố gắng sống 
xứng đáng với hoài vọng của quý trưởng tiền bối. 

Trân trọng và thân ái 

ĐÀ ĐIỂU SIÊNG NĂNG 
1 tháng 7. 2021

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 “ 
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Trong cuốn hồi ký của trưởng Trần Văn Khắc có đề 
cập đến danh từ Đồng Tử Quân [1]. Thoạt đầu là những 
hội viên của Trường Thể Dục Hà Nội (École d’Educa-
tion Physique, gọi tắt là EDEP) hình thành một nhóm 
vào tháng 9 năm 1930 gọi là “Ban Đồng tử quân và Cổ 
động Thể thao” (Section de Scoutisme et de Propagan-
de pour le Sport). Ban này dần dần đồng phục hóa như 
Hướng đạo và ủng hộ phong trào thể thao đang dấy lên 
mạnh mẽ ở Hà Thành.

Đến tháng 10 năm 1930, trường Thể Dục nhận lập 
thêm ngành Ấu do trưởng Hoàng Đạo Thúy hướng dẫn, 
đó chính là Đoàn Vạn Kiếp. Danh từ Hướng Đạo được 
biết đến nhiều hơn và bắt đầu thay thế danh từ Đồng Tử 
Quân. 

Trong bài Nửa Thế Kỷ Hướng Đạo tại Việt Nam [2] 
của trưởng Mai Liệu có kể rằng:

…trong năm 1930, hai nhà thể thao Việt Nam tại 
miền Bắc là Ô. Ô. Trần Văn Khắc và Tạ Văn Rục đứng 
lập Đoàn “Đồng Tử Quân” tại Trường Thể Dục Hà Nội. 
Đoàn này mô phỏng theo bề ngoài của Hướng đạo Pháp 
(đồng phục và trang bị cắm trại) nhưng chưa có tổ chức 
hàng đội và sinh hoạt thuần túy Hướng đạo…

…và cũng chính vì thế nên đoàn này nhắm vào mục 
đích thể thao hơn là Hướng đạo – và đơn vị này được 
gọi là Ban Đồng Tử Quân, vì lúc đó người ta mới biết hai 
danh từ Scout và Eclaireur của tiếng Pháp được người 
Tàu ngay tại Trung Quốc dịch là Đồng Tử Quân, và tại 
Hà Nội, các trường của Hoa kiều đều tổ chức các đoàn 
ĐTQ như bên chính quốc.

Trong tập sách Đoàn Hướng Đạo, Thêm một bài thể 
thao rễ tập của trưởng Hoàng Đạo Thúy ký dưới bút 
hiệu Ba Tô cũng có đề cập đến danh từ Đồng Tử Quân 
[3]. Dưới phần ghi chú “Hướng đạo đoàn”, đã ghi rõ 
(trích nguyên văn):

Người Tàu dịch là Đồng tử Quân. Gọi thế sợ nhầm 
với những đoàn quân đồng tử của các trường trong một 
thời thượng võ. Gọi thế sợ nhầm với các hội vũ bị. Gọi 
thế không đúng cái ý của người gây dựng ra “Hướng-
Đạo đoàn”, cốt để giúp các trường học mà vì xã hội dự 
bị những tay làm việc, chớ không phải vì binh gia mà 
dự bị một bọn quân lính. Tên “Hướng-Đạo đoàn” tôi 
dịch ở chữ “Eclaireurs” là người đưa đường dẫn lối. Mà 
chữ “Eclaireurs” cũng dịch ở chữ Anh “Boy Scouts” ra. 
Chữ “Scout” gốc ở chữ Pháp “Escouter”  nghĩa là nghe 
ngóng, xem xét.

Và cũng với bút hiệu Ba Tô, trưởng Hoàng Đạo 
Thúy một lần nữa giải thích danh từ Đồng Tử Quân và 
Đoàn Hướng Đạo trên tờ Bắc Kỳ Thể Thao [4] số ra 
ngày 8-2-1931 như sau:

Vài mươi năm nay, người phương Tây đã tìm được 
một vị thuốc đề chữa bệnh quá văn minh, khiến cho 
con người quen dùng máy móc lại biết dùng đến chân 
tay mà sống, dùng gan mật mà chống chọi với đời. Vị 
thuốc ấy là “Đoàn Hướng-Đạo”, tiếng Anh là “Scouts” 
mà tiếng Pháp là “Eclaireurs”. Người Tàu cũng có dùng 
phép ấy, song lại có ý võ-bị mà dịch lạc ra là “Đồng Tử 
Quân”.

TỪ ĐỒNG TỬ QUÂN 
ĐẾN HƯỚNG ĐẠO SINH

Năm 1930, trưởng Trần Văn Khắc cùng với những 
người bạn thân là hội viên Trường Thể Dục Hà Nội 
đứng ra tổ chức Ban Đồng tử quân và Cổ động thể 
thao. Sau đó ban này trở thành đoàn Hướng đạo 
đầu tiên mang tên vị anh hùng áo vải Lam Sơn Lê Lợi 
(Hình chụp năm 1931). 

GẤU TẬN TỤY
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Cũng trong một tập sách khác của trưởng Hoàng 

Đạo Thúy viết hồi năm 1990 [5] sau này cũng nhắc lại:
Ở Trung quốc người ta gọi là “ĐỒNG TỬ QUÂN” 

(lính bé con), ở Pháp gọi là ECLAIREURS.
…1929, đọc một đặc san của tạp chí Temps Nou-

veaux (của Pháp) nói về Eclaireurs  rõ ràng lắm. Tôi mới 
viết tóm tắt làm một tập nhỏ, tên là “Hướng Đạo Sinh” 
in ở nhà in Đông Tây.

Cũng biết là có tên “Đồng Tử Quân” nhưng thấy tên 
ấy không đúng, mà lại nguy hiểm. Dùng tên Hướng Đạo 
vì xưa nay ta vẫn gọi người đưa đường là Hướng Đạo 
tức là Scout.

Như vậy, trong những năm đầu thập niên 30 của thế 
kỷ XX, Đồng Tử Quân đã được dùng trước khi có danh 
từ Hướng Đạo. Trưởng Hoàng Đạo Thúy là một nhà 
giáo, người đầu tiên đã có ý niệm dùng từ Hướng Đạo 
rất rõ ràng từ năm 1929 khi đọc được một đặc san của 
tạp chí Animateur des Temps Nouveaux và những sách 
vở của Général Baden Powell, Capitaine Royet. Tưởng 
cũng nên biết là từ tháng 3 năm 1930, trưởng Hoàng 
Đạo Thúy đã từng kêu gọi thành lập các đoàn Hướng 
đạo ngay trong tập sách Đoàn Hướng Đạo, Thêm một 
bài thể thao rễ tập. Và đầu tháng 4 năm 1931, trưởng đã 
được tuần báo Bắc Kỳ Thể Thao đăng nơi trang đầu bài 
viết Lập đoàn Hướng đạo, để sửa chữa nhân tâm, thế 
đạo [6].

Tóm lại là kể từ tháng 2 năm 1931, người ta bắt đầu 
dùng danh từ Hướng Đạo để thay thế dần dần danh từ 
Đồng Tử Quân. Mặc dù ở trong giai đoạn tiên khởi của 
phong trào Hướng đạo tại Việt Nam, tên gọi vẫn chưa 
được thống nhất và chính xác, nhưng phải đi mất một 
thời gian, giới truyền thông cũng như cộng đồng mới 
làm quen được với danh từ Hướng Đạo. 

Ngoài Đồng Tử Quân, ở Hải Phòng có đoàn mang 
tên Nhi Đồng Quân của Hội Bắc Kỳ Thanh Niên (La 
Junesse Tonkinois) do nhà giáo Nguyễn Đăng Khản phụ 
trách [7], hoặc Ban Boy Scouts, hay Hướng Đạo Quân 
[8]. 

Dù sinh sau đẻ muộn nếu so với các quốc gia láng 
giềng khác như Thái Lan (thành lập năm 1911), Trung 
Hoa lục địa (1912), Mã Lai Á (1908), Tân Gia Ba (1910), 
Nhật Bản (1922), và Nam Hàn (1922)… thì Việt Nam 
dù dưới chế độ bảo hộ của Pháp, vẫn thành lập được các 
đoàn Hướng đạo Việt Nam thuần túy. 

Như vậy Đồng Tử Quân có nghĩa là gì?
Trước hết, tra cứu Từ điển tiếng Việt  xem coi “Đồng 

Tử Quân” có nghĩa là gì?
Đồng Tử Quân: Là trẻ nhỏ tập luyện như quân lính.
(nguồn: https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/

nghia-cua-tu-%C4%91%E1%BB%93ng%20t%E1%B-
B%AD%20qu%C3%A2n)

Ban Văn học Hội Khai Trí Tiến Đức khởi thảo cuốn 
Việt Nam Tự Điển [9] định nghĩa:

Đồng tử (童子): trẻ con
Quân (軍): binh lính, một đạo binh
Tuy nhiên,về sau này trong cuốn Từ điển tiếng Việt 

của Viện Ngôn ngữ học (Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008) 

thì lại định nghĩa khác hơn xưa:
Đồng tử quân: Hướng đạo sinh, trai tráng trong 

đoàn thể có kỷ luật, có huấn luyện để giàu tinh thần 
tháo vát và nhân đạo.

Có lẽ vì do ảnh hưởng của Nho giáo, chữ Hán vẫn 
còn sử dụng trong đời sống hàng ngày, nên nhiều người 
dịch vẫn dựa trên cơ sở đó mà dịch là Đồng Tử Quân. 
Trước khi đoàn Hướng đạo đầu tiên được thành lập ở 
Trường Thể Dục Hà Nội, đã có một bài viết rất chi tiết 
về Đồng Tử Quân của tác giả Hồng Nhân đăng trên tạp 
chí Nam Phong [10] xuất bản hồi tháng 8 năm 1930 đã 
dùng rất nhiều danh từ Đồng Tử Quân khi đó có nhiều 
người vẫn còn xa lạ với danh từ Hướng Đạo như trưởng 
Hoàng Đạo Thúy đã dùng.

Chữ Quốc ngữ phát triển và phong phú, ngôn ngữ 
hiện đại hơn, nhiều danh từ được thay thế và phù hợp 
như danh từ Hướng Đạo Sinh bắt đầu phổ thông từ cuối 
năm 1932 (trước đó trưởng Hoàng Đạo Thúy dịch là 
Hướng Đạo Quân) [11], điển hình chúng ta có thể bắt 
gặp trên tờ Bắc Kỳ Thể Thao số 96 về bổn phận một 
Hướng Đạo Sinh, số 107 về lễ Tuyên hứa của Hướng 
Đạo Sinh, số 129 về phóng sự các Hướng đạo sinh Hải 
Phòng đi thăm núi Voi (cách tỉnh Kiến An 9 cây số) vào 
tháng 5 năm 1933. Về sau có thêm một tập sách được 
xuất bản năm 1934 mang tên Muốn trở nên Hướng Đạo 
Sinh[12] đã định nghĩa Hướng ĐạoS là gì, Hướng ĐạoS 
làm gì, và làm thế nào để trở thành một Hướng ĐạoS?

Ngày nay, danh từ Hướng Đạo Sinh đã quá quen 
thuộc với tất cả mọi người trong chúng ta, và những ai 
đã và đang là Hướng Đạo Sinh đều hãnh diện với cái 
tên gọi đó.
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CHÚ THÍCH MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BÀI

Trường Thể Dục Hà Nội phát động phong trào thể dục 
thể thao trong giới trẻ đã được hưởng ứng nồng nhiệt, 
Ban Đồng Tử Quân được hình thành từ trường thể dục 
này từ tháng 9 năm 1930.

 Ban Đồng Tử Quân và nhiều người hâm mộ thể thao 
đón tiếp 3 tay cưỡi xe đạp từ Nam ra Bắc hôm 23 
tháng 11 năm 1930 tại Hà Nội.

 

Ông kỹ sư Nguyễn Lễ, giám đốc Trường Thể Dục Hà Nội 
chụp hình lưu niệm với Đoàn Lê Lợi khoảng năm 1932.

Ban Đồng Tử Quân của Trường Thể Dục Hà Nội đi gieo 
hạt giống thể thao ở huyện lỵ Vĩnh Bảo (cách Hải Dương 
chừng 10 cây số) hôm 2-11-1930, mở đầu ngày hội thể 
thao rất long trọng. 
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Trang đầu tờ Bắc Kỳ Thể Thao số 12 (tháng 1-1931) cho 
thấy Đồng Tử Quân đã đóng một vai trò quan trọng 
trong sinh hoạt thể thao nước nhà từ những năm đầu 
thập 30 của thế kỷ trước.

      
   

Đồng Tử Quân, một tổ chức, một sinh hoạt Hướng đạo 
mới mẻ nhất của giới trẻ Hà Nội do Trường Thể Dục 
lập ra với sự vận động tích cực của trưởng Trần Văn 
Khắc và những hội viên cộng sự đắc lực của  trường. 
Hình trên là bài tường thuật đội Đồng Tử Quân biểu 
diễn thể thao ở Bắc Ninh đăng trên tuần báo Bắc Kỳ 
Thể Thao số 6 ra ngày 9-12-1930.  

Hà Thành Ngọ Báo (số 1079 ra ngày 19-3-1931) đăng 
tin trưởng Trần Văn Khắc là thủ quân ban Boy Scouts. 

Báo Hà Thành 
Ngọ Báo số 952 
ra ngày 10-10-
1930 đưa tin ở 
Hải Phòng sẽ 
thành lập một 
đội Đồng Tử 
Quân.
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Ban “nhi đồng quân” ở Hải Phòng do trưởng Nguyễn Đăng Khản phụ trách 
thuộc Hội Bắc Kỳ Thanh Niên (La JeunesseTonkinoise) chụp khoảng cuối 
tháng 12 năm 1930 trong dịp du ngoạn mạn Đông Triều (Hải Dương).
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Bắc Kỳ Thể Thao số 29 (26-5-1931)
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Danh từ Đoàn Hướng Đạo bắt đầu thay thế danh từ Đồng Tử Quân 
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Hướng Đạo Quân của Đoàn Lê Lợi trên báo Phụ Nữ 
Tân Văn số 218 (28-9-1933)

Chỉ trong một thời gian ngắn, tên gọi Ban Đồng Tử 
Quân đã dần dần thay thế bằng danh từ Đoàn Hướng 
Đạo. Hình trên là Đoàn Hướng Đạo của Trường Thể 
Dục Hà Nội (EDEP) chụp khoảng tháng 12 năm 1931.

                             

Trưởng Hoàng Đạo Thúy, tác giả cuốn Đoàn Hướng Đạo, 
Thêm một bài thể thao rễ tập dưới bút hiệu Ba Tô được in 
và phát hành năm 1930 trước khi các đoàn Hướng đạo Việt 
Nam được thành lập (Ảnh: Võ An Ninh).

     

Bìa tập sách Đoàn Hướng Đạo, Thêm một bài thể thao 
rễ tập xuát bản năm 1930, hiện đang được lưu trữ tại 
Thư viện Pháp (Bibliothèque nationale de France
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Bài báo của tác giả Hồng Nhân đăng trong tạp chí Nam Phong số 153, phát hành tháng 8 năm 1930.

                                                    

Sách xuất bản ở Hà Nội năm 1934 với tựa đề “Muốn Trở Nên Hướng Đạo Sinh” 
hiện đang lưu trữ tại Thư Viện Pháp.
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 Kể từ năm 1907 khi Baden Powell dẫn các em nhỏ 
đi cắm trại tại đảo Brownsea đến nay đã gần 100 năm. 
Con số Hướng-Đại từ 21 người lúc đầu nay đã tăng 
lên đến khoảng 29 triệu người. Phong-trào Hưóng-Đạo 
không những là nguồn vui cho người tham-dự mà còn 
mang lại cho họ những lợi-ích về tinh-thần. Lý-tưởng 
Hướng-Đạo đã vượt những biên-giới để có mặt tại tại 
216 quốc-gia trong đó có 154 là thành-viên chính-thức.

  Tại Việt-Nam trong giai đoạn khởi-đầu của Phong-
Trào, nhà cầm-quyền thực-dân Pháp dành cho Hướng-
Đạo một số dễ-dãi nên các nhạc-sĩ Hướng Đạo có dịp 
viết và phổ-biến những bản nhạc ái-quốc. Những bản 
nhạc này không những đã đóng góp nhiều cho nền tân-
nhạc Việt-Nam trong thỡi-kỳ phôi-thai mà còn khơi dậy 
lòng yêu nước của hàng ngàn năm lịch-sử. 

Hoàng-Quý với Nước Non Lam-Sơn, Bóng Cỡ 
Lau, Trên Sông Bạch-Đằng,…Văn Cao với Thăng-
Long Hành-Khúc, Gò Đống-Đa,… Lưu Hữu Phước với 
Chi-Lăng, Bạch Đẵng Giang, Hội Nghị Diên-Hồng,… 
Hoàng-Phú (Tô-Vũ) với Ngày Xưa,… 

Một số những người khác như các trưởng Võ 
Thành Minh, Mai-Liệu đã mang tâm-tình thiết-tha của 
mình gửi tới mọi người qua việc soạn lời Việt cho những 
bản nhạc ngoại-quốc. 

Tiếp theo giai-đoạn khởi đầu, những bản nhạc của 
các trưởng như Lê Hữu Mục, Nguyễn Văn Thích (LM), 
Nguyễn Đức Quang, Tiến-Lộc,… được mọi người khắp 
nước ưa-chuộng. 

Tình yêu Tổ-Quốc, Thiên-Nhiên và sự Dấn-Thân 
trong lời nhạc đã mở rộng cánh cửa để người dân trong 
nước nhìn thấy cả khung trời tươi sáng.

Bài “Cái Nhà” của Trưởng LM Nguyễn Văn Thích là 
một trong những bài nhạc phổ-thông nhất trong những 
bản nhạc Việt-Nam. Bài hát tuy ngắn, đơn-sơ nhưng 
có ý-nghĩa cao sâu của tâm-hồn người viết. Bài hát khi 
dứt chữ cuối cùng có thể bắt lại vào đoạn đầu tiên một 
cách liên-tục tưởng như diễn tả cái tình yêu nước không 
bao giờ nguôi ở mỗi chúng ta. Người nhạc-sĩ Hướng 
Đạo Nguyễn Văn Thích vào lúc cuối đời vẫn còn nặng 
lòng với giáo-dục. Vị cựu giáo-sư đại-học xin được mở 
trường mẫu-giáo sau năm 1975 nhưng không được 
chấp-thuận.                                    

Khi biến-cố 1975 xẩy tới. Hội Hướng-Đạo Việt-Nam 
ngưng hoạt-động nhưng Phong-Trào Hướng ĐạoViệt 
Nam vẫn tiếp-tục. Giữa những đau-đớn vì chia-lìa của 
hàng trăm ngàn người nơi các trại tạm-dung những 
người Hướng Đạo đã nhiệt-thành phục-vụ, các đơn-vị 

TÂM-TÌNH 
VIẾT VỀ 

MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG 
ĐÃ QUA

CÒ LÃNG DU

Tự Lực được phép tác giả trích đăng bài viết từ trang nhà 
langhue.org. Nội dung bài viêt ghi nhận một cách đầy đủ 
các chi tiết hoạt động của nhiêu đơn vị Hướng Đạo  từ 
trước năm 2005. Đến nay, đã có nhiều thay đổi và phát  
triển thêm, phong phú hơn nữa. Xin chân thành cám ơn 
tác giả về những thông tin quý giá được ghi nhận và hy 
vọng rằng tác giả sẽ có những cập nhật mới hơn trong 
những bài viết kế tiếp.  Ban Biên Tập . 
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sinh-hoạt được thành hình tại Hồng-Kông, Phi-Luật-
Tân, Hoa-Kỳ, Nam-Dương, Thái-Lan,…

Đây là một hiện-tượng độc-đáo trong lịch-sử Hướng 
Đạo thế-giới.

Chúng ta đã mang lại nguồn vui cho các thanh-thiếu 
niên, xoa dịu những nỗi buồn mất mát cho những ngưỡi 
nhìn vào tương-lai bất-định. 

Hướng-Đạo gây được uy-tín với chính-quyền và 
dân-chúng tại nhiều quốc-gia dù ngay trong giai-đoạn 
tạm-cư nay ở, mai đi.

Tại Mỹ, Hướng-Đạo đã góp phần trong chương-
trình khuyến-khích người dân Hoa-Kỳ bảo-trợ các gia-
đình Việt-Nam. 

Một lần các nam nữ thiếu sinh trại Indian Town 
Gap, Pennsylvania được cử tới Đại-Hội Các Tuyên-Úy. 
Các em nhịp-nhàng tiến vào hội-trường trong tiếng hát 
hồn-nhiên. Mọi người chăm-chú nhìn cuộc trình-diễn. 
Trước khi tạm-biệt, vị Điều-Hợp Trại lên nói chuyện. 
Ông nói rằng “Các vị đã thấy, các em nhỏ Việt-Nam 
ngoan-ngoãn và dễ thương như các con em của chúng 
ta… Chúng tôi mong được sự trợ-giúp của quý-vị”. Rồi 
nghẹn-ngào không nói được nữa, ông khóc... Cả hội-
trường bỗng nổi lên những tràng vỗ tay như sấm động. 
Các Tuyên-Úy đứng cả dậy để hưởng-ứng. Linh-hồn 
của buổi trình-diễn hôm đó là Trưởng Nguyễn Thị Hồ-
Thanh. Các trưởng khác đứng phía dưới thấy những 
sự-kiện trước mặt nhạt-nhòa vì họ đã nhìn qua làn nước 
mắt cảm-động.

Các thiếu-sinh được yêu mến đến nỗi một Thượng 
Nghị Sĩ vận-động gửi các em đi chơi trên du-thuyền dài 
nhiều tuần. Ban Điều-Hành của trại lo-ngại điều này sẽ 
làm trở-ngại cho công-cuộc định-cư đang tiến-hành. 
Vị Thượng Nghị Sĩ nói nếu Ban Điều-Hành Trại không 
chấp-thuận, ông sẽ gặp Tổng-Thống Ford. Chỉ khi các 
Trưởng Hướng Đạo từ-chối, vị Nghị-Sĩ giầu lòng yêu-
thương này mới đổi ý.

 X    
 Trong giai-đoạn người Việt định-cư tại quốc-gia 

trên thế-giới các đơn-vị Hướng ĐạoViệt Nam được 
thành-lập kháp nơi dù chưa có sự phối-hợp.

Chỗ nào đông người Việt, chỗ đó có Hướng Đạo.
Chỗ nào thưa-thớt việc thành-lập khó-khăn hơn.
Có Trưởng phải dậy từ sáng sớm lái chiếc cũ cà 

rịch, cà tang tới từng nhà đón các em đi họp…
Có Trưởng mang bình sữa, bế con nhỏ đi họp… 
Có Trưởng mỗi tuần từ tiểu-bang khác lái xe tới để 

làm phần-vụ của mình. Mỗi lần như thế mất 4, 5 tiếng 
đồng hồ lái xe. 

Hướng Đạo Việt Nam phát-triển mạnh nhất ở Hoa-
Kỳ. Nhiều tiểu-bang có các đơn-vị Hướng Đạo Việt 
Nam. 

Miền Nam California hiện nay có 8 Liên-Đoàn, 
khoảng 1000 Hướng Đạo. Riêng chỉ một Liên-Đoàn 
Chi-Lăng cũng đã có khoảng 200 ngườị. 

Tại Miền Bắc California, LĐ Diên-Hồng được thành-
lập đầu tiên; hiện nay có 9 LĐ, khoảng 600 người.

Tại Texas có 8 LĐ, 31 đơn-vị.
Tại Úc Tráng-Đoàn Trùng-Dương là đơn-vị đầu tiên 

được thành-lập năm 1979. Hiện nay có 8 LD và 1 tráng 
đoàn với túc-số 400 người. 

Tại Canada đơn-vị đầu tiên là Tráng Đoàn Trần 
Nguyên Hãn do Trưởng Bùi Thế Hưng thành-lập vào 
ngày 20 tháng 2 năm 1982. Ngay năm đó các đơn-vị 
nam nữ thiếu được thành hình. Lúc cực thịnh có 185 
em.

Tại Đức, các đơn-vị đầu tiên là LĐ Quang-Trung tại 
Munich và LĐ Sào-Nam tại Berlin. Chi-Nhámh Đức hiện 
nay có khoảng 50 đoàn sinh. Lúc cực-thịnh con số lên 
tới 300 người.

Tại Pháp, có chi-hội Hướng ĐạoViệt Nam riêng. 
Hiên nay có 3 LĐ với 8 đơn-vị.

Tại Việt Nam, hội Hướng ĐạoViệt Nam vẫn còn 
ngưng hoạt-động nhưng nhiều năm qua những sinh-
hoạt Hướng-Đạo vẫn còn.

Năm 2004, một trại hè của một Đạo có 200 người 
tham-dự, một nơi khác có 100 Hướng Đạo sinh tham-
dự. Ngày lễ thánh George số ngưỡi tham-dự khoảng 
500 người.

Đặc-biệt trong sinh-hoạt ngành Tráng, Trưởng Voi 
Hoạt-Bát và anh chị em đã có những hoạt-động gây 
được ảnh-hưởng mạnh trong quần chúng. Trưởng Voi 
đã đến với những người trong và ngoài nước cần đến 
ông. Tư` các trại Hướng Đạo, các cuộc hội-thảo đến 
các đại-hội giới-trẻ số người tham-dự vượt quá con số 
20000 ngưỡi.

Những công-tác xã-hội do nhóm Hướng Đạo của 
Trưởng khởi-xướng đã thu-hút những ngưỡi từ-tâm, 
bác-sĩ, kỹ-sư, giáo-sư đại-học đến cộng-tác chung.

Trưởng Quyên Lý-Luận thành-lập một đơn-vị 
Hướng Đạo tật nguyền. Chị đã mang yêu-thương và 
hy-vọng đến những người kém may-mắn. Việc làm của 
chị đã gây thêm cái cảm-hứng dấn-thân cho các Trưởng 
Hướng Đạo từ xa về thăm. 

  X   
 Sự sinh-hoạt Hướng Đạo không chỉ giới-hạn trong 

giới trẻ. Phong-trào Hướng-Đạo Trưởng Niên Việt Nam 
cũng phát-triển tại nhiều nơi. 

Trước kia, Trưởng lão-thành Trần Văn Khắc và một 
số cựu Hướng Đạo có sinh-hoạt chung. Trưởng Mai-
Liệu muốn nới rộng tới cả những người chưa từng gia-
nhập Hướng Đạo. 

Đề-nghị này được chấp-thuận.



28  *  TỰ LỰC . SỐ 4  

Phong-trào Hướng Đạo Trưởng Niên Việt-Nam 
thành hình.

Tưởng cũng nên biết rằng Phong-Trào Hướng Đạo 
Trưởng Niên Thế-Giới được hình thành từ năm 1957 
nhưng sự phát-triển không được sâu rộng.

Hiện nay chúng ta có Làng Bách-Hợp Paris, Làng 
Rhones Alpes tại Pháp. Xóm Ottawa tại Canada, Làng 
Bách-Hợp Sydney (Úc), Làng Bách-Hợp Bắc Califor-
nia, Xóm Sacramento, Làng Bách-Hợp Orlando, Xóm 
Trưởng Niên North Carolina, Làng Bách-Hợp Market 
(Xóm Chuối),… tại Hoa-Kỳ.

Cái lý-tưởng Hướng Đạo là ngọn đuốc soi đường 
của chúng ta. Lý-tưởng đó còn là ánh sáng cho một 
số người chưa từng là Hướng Đạo. Đã có ít nhất hai 
trường-hợp anh em cùng trại tù xin vào Hướng Đạo. Họ 
không nhìn các Trưởng của chúng ta qua bộ y-phục mà 
qua tư-cách của người Hướng Đạo giữa lúc gian-chuân. 
Buổi tuyên-hứa không có anh chị em quây-quần, không 
có Bài Ca Chính-Thức Hướng ĐạoViệt Nam nhưng họ 
được trao cái Hoa Huệ độc nhất mà người cho tuyên-
hứa mang theo.

Chúng ta còn có trường-hợp “Hướng-Đạo Một 
Mình”. Người sinh-hoạt Hướng Đạo không có ai bên 
cạnh mà chỉ có chính-họ. Có lần “một tù-nhân chính-
trị” cũng là Trưởng Hướng Đạo. Người ta dẫn anh đi 
ngang qua một cái nhà trong rừng. Căn nhà có một cái 
nóc khác thường. Khi nhóm người được phép dừng lại 
để xin nước uống, người tù Hướng Đạo hỏi chủ nhân 
về cái nóc nhà. Ông này trả lời rằng đó là số III và số X 
theo lối La-Mã biểu-tượng cho 3 lời hứa và 10 điều luật 
Hướng Đạo mà ông cưu-mang. Người tù giơ tay trái bắt 
tay người chủ nhà rồi phải lên đường. Hai người chưa 
từng quen mặt nhưng bỗng nhận ra anh em của mình…

 X             
 Ở ngoại-quốc chúng ta còn có những trại Họp Bạn 

Hướng ĐạoViệt Nam.
Trại Họp Bạn đầu tiên, Thẳng-Tiến I, được tổ-chức 

tại Jamville, Pháp năm 1985. 
Trại Họp Bạn Thẳng-Tiến II tại Canada vào năm 

1988.
Trại Họp Bạn Thẳng Tiến III tại Santa Cruz, Califor-

nia, Hoa-Kỳ năm 1990.
Trại Họp Bạn Thẳng-Tiến IV tại Le Breuil, Pháp 

năm1993.
Trại Họp Bạn Thẳng-Tiến V tại Sydney, Úc-Châu 

năm 1995.
Trại Họp Bạn Thẳng-Tiến VI tại Virginia, Hoa-Kỳ 

năm 1998.
Trại Họp Bạn Thẳng-Tiến VII tại Houston, Hoa-Kỳ 

năm 2002
Trại Họp Bạn Thẳng-Tiến VIII sẽ được tổ-chức tại 

Hoa Kỳ năm 2005.
 Các trại Họp Bạn thường được Hướng ĐạoTƯ 

ủy-nhiệm cho Hướng ĐạoViệt Nam tại địa-phương tổ-

chức. Hướng Đạo khắp các nơi về họp mặt vài ngày 
nhưng những người trong ban tổ-chức phải sửa-soạn 
nhiều tháng, đôi khi cả năm. Cái đẹp khi tổ-chức những 
trại này là luôn luôn có một số Hướng Đạo và ân-nhân 
hy-sinh nhưng không cần ai biết đến. Họ chỉ mong làm 
một cái nút nối chặt tình anh chị em Hướng Đạo.                    

 X             
Về Huấn-Luyện, Hướng ĐạoViệt Nam tổ-chức 

nhiều trại Hướng Đạo cao-cấp.
Trại Tùng-Nguyên I được Trưởng Lê Phục Hưng 

tổ-chức tại Woodland Trail, Toronto Canada năm 1991. 
Đây là Trại Huy-Hiệu Rừng Ngành Thiếu dựa theo 
chương-trình Canada. Các Huấn-Luyện Viên gồm các 
Trưởng Huấn-Luyện Việt-Nam và Canada.

Trại Tùng-Nguyên II được Trưởng Lê Phục Hưng 
tổ-chức, miền Nam California, Hoa-Kỳ. Trại này gồm 
có một khóa Huy-Hiệu Rừng Ngành Tráng và một khóa 
TD1 (Huấn-Luyện các trưởng trở thành ALT (3 gỗ)). Trại 
này dùng chương-trình huấn-luyện của Canada nhưng 
có thêm phần Văn-Hóa Việt-Nam. Khóa Sinh tham-dự 
có khoảng 90 người. Hội Hướng Đạo Hoa-Kỳ chấp-
thuận cho phép tổ-chức và cho mượn đất trại.

Trại Tùng-Nguyên III được tổ-chức vào năm 1996 
tại Gilwell, Anh-Quốc. Ngoài khóa Dự-Bị được ng-
hiên-cứu để phù-hợp với sinh-hoạt của các nước có 
Hướng ĐạoViệt Nam, khóa Huấn-Luyện MAIN (Huấn-
Luyện các trưởng trở thành LT (4 gỗ)) và các khóa Huy-
Hiệu Rừng Tráng và Nhi đều theo chương-trình của 
Hướng Đạo Canada. Hướng Đạo Anh chấp-thuận việc 
tổ-chức và cho mượn đất trại.

Trại Tùng-Nguyên III có sự tham-dự của các trại 
sinh từ Hoa-Kỳ, Canada, Pháp, Phần-Lan, Úc, Anh và 
Estonia. 

Người khóa-sinh từ Estonia sau này trở thành Tổng 
Ủy-Viên của nước chị.

Trại Hội-Thảo Nghiên-Cứu Huấn-Luyện do Trưởng 
Trần Văn Long, Trần Anh Kiệt và các Trưởng vùng Bắc 
California tổ-chức năm 1997; Trưởng Mai-Liệu là cố-
vấn. Các tham-dự viên gồm nhiều Trưởng từ cấp Huy-
Hiệu Rừng trở lên, nhiều Trưởng đã là HLV của Hội 
Hướng ĐạoViệt Nam và của Canada.

Trại Tùng-Nguyên IV do Trưởng Nguyễn Tấn Đệ 
tổ-chức tại Florida, Hoa-Kỳ năm 2001. Đây là trại Huy-
Hiệu Rừng làm theo chương-trình Hướng Đạo Hoa-Kỳ.

Tại Việt-Nam kể từ sau năm 1975 có tất cả 16 khóa 
Huy-Hiệu Rừng. Trưỏng Trần Văn Hợp tổ-chức 7 khóa. 
Trại Liên-Ngành do Trưởng Trần Văn Lược tổ-chức 
tại Bình-Thuận năm 2004 có 5 khóa Ấu, Thiếu, Kha, 
Tráng. Số còn lại do Trưởng Nguyễn Xuân Long (1 khóa 
Thiếu), Trưởng Lê Gia Mô (1 khóa Kha) và Tr Nguyễn 
Tiến Lộc (2 khóa tráng).

X       
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Về tài-liệu Hướng Đạo, Trưởng Sư-Tử Đảm-Đương 
Tôn Thất Sam tích-cực đóng góp cho những nhu-cầu 
huấn-luyện và kiến-thức Hướng Đạo.

Ngoài nhiều cuốn sách do chính Trưởng biên-
soạn, dịch-thuật tủ sách Trường-Sơn của Trưởng còn 
có những tài-liệu của các Trưởng Mai-Liệu, Tôn Thất 
Đông, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Xuân Hoàng-Quân, 
Tôn Thất Hùng,..

Trưởng Cáo Vui Vẻ Nguyễn Xuân Long cũng để lại 
nhiều tài-liệu đáng kể. Một số cuốn đã phân-phối hết 
cần được in lại.

Ở hải-ngoại, Trưởng Trần Văn Thao có cuốn Trò 
Chơi, Trưởng Vĩnh-Đào soạn cuốn Nguyên-Lý Hướng-
Đạo và Trưởng Trần Ngọc Sơn viết cuốn Đội Của 
Chúng Tôi. 

 X       
Về lãnh-vực văn-nghệ, chúng ta có rất nhiều nhà 

văn, nhà báo có kích-thước nhưng những sáng-tác thơ, 
văn, nhạc viết riêng cho Hướng Đạo trong 30 năm qua 
không nhiềụ

Sau đây là một số sách “Văn-Nghệ Hướng Đạo” 
được xuất-bản:

-      Voi Hát, Hát Cùng Voi
Nhạc Tiến-Lộc. Anh Em Giữ-Vững xuất-bản 

-     Hướng-Đạo Một Đời
Thơ Tuấn-Việt. Chi-Nhánh Úc phát-hành.        

-      Soi Lòng
Những bài viết ngắn của Trần Tùng-

Nguyên. Hưng-Đạo xuất-bản.
-      Hoa Bách-Hợp
Thơ Tuấn-Việt. Hướng ĐạoViệt Nam Toron-

to, Canada ấn-hành.
-      Theo Dấu BP
Thơ Tuấn-Việt. LĐ Bạch-Đằng, Arizona, 

Hoa-Kỳ phát-hành.
 Đưỡng Chúng Ta Đi
            Tuyển tập thơ Hướng Đạo. Nhóm Dấn-Thân 

thực-hiện.      
X       

Về báo chí trong 30 năm qua, các đặc-san, bản tin, 
giai-phẩm được ấn-hành một cách đông-đảo khắp nơi. 
Có lẽ chưa có hội Hướng Đạo nào trên thế-giới có nhiều 
báo đến thế.

Ở Đức có Bước Đường Đầu, Nguồn Thật…
Ở Canada có Sắp-Sẵn, Liên-Lạc,…
Ở Úc có Nguồn Thật, Phù-Sa,…
Ở Hoa-Kỳ có Bạch-Đằng, Vừng Hồng, Khai-Phá, 

Phù-Đổng, Nhịp Cầu, Bạch-Mã, Dấn Thân, Trưởng, 
Giúp-Ích,…

Các Liên-Đoàn hầu hết có đặc-san riêng.
Hướng ĐạoViệt Nam cũng có nhiều Websites như 

Website của Hướng ĐạoTƯ, Website Sắp-Sẵn, Web-
site Giữ-Vững,…

Trở lại báo-chí ấn-hành.
Tờ Sắp-Sẵn là sự tích-cực của Trưởng Nguyễn 

Trọng Phu và các Trưởng vùng Toronto, Canada.
Tờ Vừng-Hồng chuyên-chở được cái tâm-tình đầy 

thân-ái của Trưởng Bùi Văn Giải, Phạm Quang Lộc và 
Xóm Trưởng Niên Oregon-Seatle.

Tờ Bạch-Mã (California), Bạn Đường (Việt-Nam) là 
tờ báo của ngành Tráng có một số tài-liệu giá-trị, 

Khai-Phá là tờ báo của ngành Thanh. Tờ này đã để 
lại những ngậm-ngùi cho anh chị em độc-giả khi báo 
đình-bản. 

Đặc-San Trưởng là tờ báo của Hướng ĐạoTƯ với 
sự đóng góp lớn của các Trưởng Đỗ Văn Ninh, Nguyễn 
Công Trứ, Thùy-Lan.

Hai tờ báo được phổ-biến rộng-rãi nhất là Gi-
ai-Phẩm Giúp-Ích và tạp-chí Liên-Lạc. Tờ Liên-Lạc lúc 
đầu được thực-hiện bởi các Trưởng lão thành Trần Văn 
Thao, Phan Như Ngân và Lê Văn Ba. Sau đó tờ báo 
được tiếp-tục qua sự điều-hành của Trưởng Nguyễn 
Trung Thoại. Tờ Liên-Lạc là tiếng nói của Hướng-Đạo 
Trưỏng Niên, là nơi trao-đổi tâm-tình Hướng Đạo của 
những người đi trước.

Giai-Phẩm Giúp-Ích do các Trưởng Nguyễn Xuân 
Hoàng-Quân,Trần Ngọc Sơn và Triệu Lệ Nga điều-
hành. Hình-thức đẹp. Nội-dung phong-phú. Nhiều số 
báo dầy từ 100-130 trang. Tờ báo nối-kết được các 
Trưởng trong và ngoài nước; được sự ủng-hộ mạnh 
của các độc-giả ngoài Hướng Đạo. Giai-phẩm Giúp-Ích 
được sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ là nhờ bài vở 
Hướng Đạo hay, những bài khảo-cứu đặc-biệt và thơ 
văn giá-trị cộng thêm sự phân-phối tại nhiêu nơi như 
USA, Canada, Autralia, Germany, France, Japan, En-
gland, Sweden, Philippines và Việt-Nam.                                  

 X       
 Ba mươi năm qua dù không có điều-kiện như một 

Hội Viên của Phong-Trào Hướng-Đạo Thế-Giới nhưng 
chúng ta đã làm được những thành-quả chưa ai làm 
được.

Bước chân của chúng ta tới quốc-gia nào, nơi đó có 
Hướng ĐạoViệt Nam.

Chúng ta được các hội Hướng Đạo địa-phương 
niềm-nở đón nhận hội-nhập với họ vì Hướng ĐạoViệt 
Nam biết góp phần làm tổ-chức của họ phong-phú và 
đa-diện hơn. 

Hơn thế nữa, những người Hướng ĐạoViệt Nam 
còn mang truyền-thống Việt đến để làm đẹp thêm nền 
Văn-Hóa của các quốc-gia đã cưu-mang chúng ta.

Chúng ta hãy hãnh-diện vì đã và đang cống-hiến 
những trang sử độc-đáo cho Phong-Trào. 

Viết trong ngày mùa đông 2005  
tại Đào Trúc Gia Trang

CÒ LÃNG-DU 
langhue.org

http://langhue.org


30  *  TỰ LỰC . SỐ 4  

Ai cũng biết có 2 người được xem là đưa phong trào 
Hướng Đạo vào Việt Nam, đó là Ông Hoàng Đạo Thúy 
và ông Trần Văn Khắc. Ông Hoàng Đạo Thúy có viết lại 
Hồi ký cuộc đời và kể lại việc này như sau:

“Tôi đến tuổi 30 vẫn chưa tìm đươc việc lớn gì làm. 
Do nghề giáo viên mà tự nhiên nghĩ đến giáo dục.

Mấy năm vẫn theo dõi phương pháp Eclaireur, gọi 
là scout, Tầu gọi là “đồng tử quân”. Đó là một phương 
pháp làm cho thiếu niên phát triển hợp với tuổi, thỏa 
mãn được cái bồng bột, ảnh hưởng tốt tới tương lai.

Ở ta hồi ấy, mấy ai dám nói yêu nước. Trường học 
cũng không nói yêu nước. Thế mà, điều lệ Hội Eclaireurs 
có lời hứa : Một là “Trung thành với Tổ Quốc”. Tôi mới 
dịch chữ Eclaireurs và Scouts ra chữ “Hướng Đạo Sinh”, 
viết một tập sách nhỏ, tên là “Hướng Đạo Sinh”, đưa in 
ở nhà in Đông Tây của anh Dương Tự Quán. Sách phát 
hành, không thấy tiếng vang mấy. Một số người như 
Trúc Đình ở báo Bắc Kỳ Thể thao lại cho là một loại thể 
thao mới.

Đầu năm học 1930 – 1931, đốc học là Carre đến 
xem lớp tôi, khen là học rất tốt. Tôi nói: «Nếu chủ nhật, 
tôi được đưa học trò đi ra ngoài, thì có thể tốt hơn nữa.”

Carre là một người thẳng thắn, có nhiệt tình. Ông ta 
bảo :” Cứ làm đi, tôi ký cho đi.” 

Thế là tôi được đưa học trò đi chơi ngày chủ nhật. 
Ngày nào đi cũng báo với Sở Cẩm, để khỏi lôi thôi. Rồi 
lầy cớ, để đi cho gọn, may cho mỗi học sinh một áo sơ 
mi kaki và một quần ngắn, mất 9 hào.

Muốn xem Sở Cẩm nó có theo dõi không, một lần 
báo đi 3 giờ, nhưng lại đi từ 2g30. Đi một lúc, thấy đàng 
sau có người đuổi theo. Anh ta trách:” Báo đi 3 giờ, sao 
lại đi sớm thế “. Thế là biết nó để ý đó. Tuy vậy các 
em đi chỉ học tập cây cỏ, nhận xét, địa lý, thăm di tích. 
Chẵng có gì đáng ngờ. Những người đi theo dõi, cũng 
quen mặt nhau.

Rồi đặt tên là đoàn Vạn Kiếp, có các em Đổ đức 
Phúc, Lộc ( hàng sắt), Vương, Hậu, Sêu, Đức A, Đức 
B, Mậu ..v.v.. Đi lại rất cẩn thận, để cho một thời gian 
dài, không có việc gì lôi thôi cả. Trong thành phố , nhiều 
người đã gặp đoàn, các phụ huynh tán thành.

Không khí các trường lúc ấy không tốt. Học trò sợ 
thày cô. Vì sợ bị đuổi, bố mẹ đánh cho. Giữa lúc lớn lên, 
tính khí bồng bột, ngứa chân ngứa tay, muốn làm những 
chuyện phi thường. Nay được “anh” đưa đi, chơi tha hồ 
trong “ kỹ luật”. Thế là tập luyện được vô số điều, mạnh 
bạo hơn mà lại ngoan hơn, tập dần cho mình một “lý 
tưởng”. Được vùng vẫy trong trời cao, đất rộng.

Với “anh”, hay “chị”, thì có khó khăn. Ngày nghỉ là 
đi mất hút, chả làm gì cho gia đình. Quần cộc, đeo bị, 
coi a phong thế ra gì. Sở cẩm theo dõi. Có nguy hiểm. 
Nhưng với các anh chị có ham muốn, thì cái nguy ấy lại 
thành cái kích thích.

Thời gian ấy, ở một phố, nay là phố Tô Hiến Thành, 
có trường thể dục (EDEP). Trong trường có một đoàn 
gồm các thanh niên khoảng 18 tuổi trở lên, khỏe mạnh, 
thích tập thể dục. Độ ba bốn mươi người. Anh em cố 
gắng để có thể lập được những kỷ lục thể thao, lại có anh 
Bình biểu diễn “múa mọi” rất đẹp.

Anh em yêu thể thao và muốn cho nhiều người tập 
thể thao, nên lập đoàn “cổ động thể thao” đi các tỉnh 
biểu diễn. Khi đi ăn mặc mỗi người một kiểu.

Giám đốc trường là kỹ sư Nguyển Lễ bảo nên may 
đồng phục Hướng Đạo cho gọn đẹp. Anh em may ngay. 
Từ đó đi đâu cũng có tiếng mạnh mẽ !

Những lần đi biểu diễn cuối cùng là ở Lạng Sơn và 
ở huyện Vĩnh Bảo. Công sứ Lạng Sơn thích lắm. Tri 
huyện Vĩnh Bảo là Cung Đình Vận vốn ưa thể thao, mời 
về biểu diễn ở huyện. Kết quả rất tiếng tăm. Nhưng từ 
đó, trong đoàn có nhiều ý kiến.

HỒI KÝ 
HOÀNG ĐẠO THÚY 
VIẾT VỀ PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO
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Các anh Trần Duy Hưng, Ngô Thế Tân, Nhữ Thế 
Bảo, đề nghị làm Hướng Đạo thật. Nhiều người theo ba 
anh.

Đoàn mới chia thành 2 đoàn Hướng Đạo:

1. Đoàn Lê Lợi do anh Trần Văn Khắc chỉ huy.

2. Đoàn Hùng Vương do anh Trần Duy Hưng điều 
khiển.

Các anh lớn cả, nên nhiều anh bảo Vạn Kiếp (lớp 
tôi) là Sói con.

Ở Lê Lợi, có nhiều anh ăn mặc và trang bị đầy đủ. 
Hùng Vương thích đi trại, hay để ý đến giáo dục đạo 
đức. 

Báo Bắc kỳ thể thao ở phố hàng quạt, Trúc Đình, 
chủ bút viết một bài thể thao lớn, mà trong đó có câu 
“Sói con khéo dụ, có cụ Tô Điền” - Tô Điền là tôi.

Khuynh hướng người ta lầm Hướng Đạo và thể 
thao, dù biết Hướng Đạo là “giáo dục”. Đoàn Vạn kiếp 
thì mừng là có mấy đoàn mới, nên cũng đến trường thể 
dục, làm quen, rồi xin với ông Lễ đứng lên xin lập Hội.

Có lần thấy cả trùm mật thám là Arnoux, không bảo 
ai, mà đến xem. Được ông Lễ và ông Trần Văn Lai, hai 
thân hào có tiếng, làm hội trưởng và hội phó, hội được 
phép thành lập.

Từ đó mới yên tâm đôi chút, mở rộng hoạt động ra 
các tỉnh. Chắc đây cũng muốn tỏ mình rộng rãi. Thật ra 
thì họ có nhiều cách để hạn chế.

Hội “Hướng Đạo Việt Nam” thành lập và ban quản 
trị họp lần đầu ở hội Trí Tri, hàng quạt.

Người gây phong trào Sì Cút ở nước Anh là Baden 
Powel, một sĩ quan già, đã đi đánh dẹp ở các thuộc địa 
và làm trinh thám lâu năm. Trong trận Mafeking ở Nam 
Phi, lính thiếu qua, phải dùng thiếu niên làm các việc 
phụ. Trận ấy, Anh thua to, nhưng từ đó Powel biết là 
thiếu niên có khả năng rất lớn. Đến khi về Anh nghỉ, thì 
thấy thiếu niên có nhiều máy móc, lười làm bằng tay, trở 
nên vụng về. Ông mới tổng hợp các phương thức người 
da đỏ châu Mỹ, người Zulu châu Phi, người trinh sát Ấn 
độ, luyện các tài nhận xét, tháo vát trong công việc, nên 
khẩu hiệu phục vụ. Phong trào lan nhanh ở Anh.

Giáo dục lúc ấy còn cũ kỉ. Các thiếu niên đuợc đi 
trại, vào rừng, ra bể, chơi bời, được thỏa mãn các mong 
muốn của tuổi trẻ, nên vào phong trào rất nhiều và rất 
nhanh. Phong trào trở nên phong trào thế giới. B. Powel 
được “phong tước”, bà vợ trẻ của ông coi các “nữ” sì 
cút.

Lâu sau B. Powel viết quyền sách thứ hai: Le guide 
du Chief, thì có thêm tôn giáo.

Nói chung, thấy phong trào mạnh, các chính phủ 
đều nắm lấy và hướng các hoạt động cho lợi ích mình. 
Trong cách mạng tháng 10, các sì cút Ganit Petersbourg 
(Leningrad) và Odessa đều theo phản động.

Ở nước Pháp, thành hình ba “Liên hiệp hội” – (Fed-
eration); Eclaireurs de France, chỉ làm giáo dục, không 
nói tôn giáo ; Eclaireurs unionnistes theo đạo Tin Lành; 
Scouts de France (SDF) theo kito giáo, mỗi đoàn SDF 
có anmonier (tuyên úy) là cố đạo ; dùng 1 tướng về hưu 
làm chỉ huy. 

Ta thì chỉ mong được một chổ để thanh niên giúp 
nhau học tập, được nói yêu nước. Chính quyền thuộc địa 
muốn bóp chết lúc nào cũng được. Phải xin vào hội Liên 
hiệp Eclaireurs de France để dựa vào điều lệ của họ.

Liên hiệp EDF cũng cẩn thận lắm, họ phái Ủy viên 
toàn quốc sang xem. Ở bên Pháp, báo Impartial đến 
phỏng vấn ông ta. Một người bạn gửi cho tờ báo, mới 
biết rằng, Andre Lefever trã lời: Phải sang xem bọn này 
là sì cút hay làm “quốc gia chủ nghĩa”. Thế là họ sợ ở 
chổ ấy đấy.

Tháng 3- 1935, ông Andre Lefevre (Vieux Castor) 
đến trại Sặt. Ông cực lực phản đối “múa mọi” và ủng hộ 
các hoạt động Hướng Đạo. EDF kết nạp hội ta.

Làm đoàn Lê Lợi ít lâu, thì anh Trần Văn Khắc và 
anh Bình vào Nam, lập các đoàn trong ấy. Các đoàn 
ở đây cũng phản ảnh tính bồng bột và nhẹ nhàng của 
người Nam Bộ, đi trại nhiều và ăn tử tế.

Năm 1942, anh Khắc yếu phải nghỉ, anh Nguyễn 
Hữu Hàm thay, muốn đưa vào đường tinh thần hơn, 
nhưng ít lâu sau, anh bị nạn xe lửa, mất.

Vieux Castor ( Lão hải ly) khi vào Nam, tập họp 
được mấy HĐ sinh Pháp cũ như Sirene ( Nha Trang) và 
Consigny, giám đốc lâm nghiệp Đông dương, xin lập 
trại huấn luyện Đà Lạt.

Phong trào mở ra ở Huế với anh Võ Thành Minh 
(Yama). Anh rất hăng, nhưng từ thể thao mà đến (anh 
đi bộ quanh Đông Dương), thích phiêu lưu. Đến năm 
1935, rủ anh Tạ Quang Bủu vào đoàn và thử thách anh 
ấy bằng cắt anh ấy làm bếp ở trại Saigon. Sau đó, anh 
ra Bắc ngay, vì anh có cãm tưởng tốt về đoàn Bắc Kỳ 
trong trại Saigon. Anh gặp tôi, nói chuyện lâu, khi về 
Huế anh “chuyên tâm “làm HĐ. Ở Huế người ta bảo: 
Anh Bửu khi học đủ một vấn đề rồi là bỏ ngay nhưng 
anh Bửu ở lại HĐ đến cùng. Đã học ở Pháp 8 năm, biết 
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nhiều ngành, nhất là toán, các người Pháp ở Huế nắm 
chắc anh.

Khoảng 1939, tôi vào thăm anh vài hôm, thảo luận 
về lịch sử nước nhà. Từ đó anh đứng hẳn về bên ta. Bọn 
Pháp tỏ ra không giận gì! Năm 1941, tình hình thế giới 
đã nhiều thay đổi, tôi điện mời anh Bửu ra Hoa Lư, lên 
núi Yên Ngựa bàn với nhau về tương lai của phong trào. 
Cùng thấy đâu là tương lai và dự kiến cách làm việc của 
anh em mỗi xứ. Từ Nam ông Kha vạn Cân cũng ra Bạch 
Mã gặp tôi để bàn, không khó khăn gì, ai cũng một ý 
chung. 

Nói về phong trào HĐ thì sau khi Ô. Le fevere về, 
một hay 2 năm sau, một ủy viện cao cấp của Scouts de 
France (công giáo) sang.

Ô. Raymond Schlemmer lấy cớ là sang thu xếp cho 
con làm việc. Ông ta nguyên là Tổng ủy viên Hồng 
Thập tự Quốc tế nên quen hoạt động chính trị. Nhìn rõ 
thì thấy ông ấy muốn cho HĐ công giáo nổi bật lên, 
muốn Chính phủ Pháp nắm lấy phong trào, đưa nhiều 
người Pháp vào cơ quan điều khiển. Khi con ông ta là 
Christian Schlemmer sang thì làm ở phủ Toàn quyền và 
làm ủy viên phó của HĐ Bắc bộ. Ông bố trình bày với 
toàn quyền, lập Commite Directeur do Toàn quyền làm 
chủ tịch, họp ở các nơi thì do khâm sự thay. Lại vào Huế 
xin Bảo Đại cho 3000 đ. dựng nhà ở trại Bạch Mã.

Về HĐ, ông ấy là Deputy Camp Chief (DCC). Nói 
thì phải lắm, nhưng thực tế là để Tây nắm lấy, cố đạo 

Trưởng HOÀNG ĐẠO THÚY
Trại Huấn Luyện Trưởng 1936 Đà Lạt

có quyền. Lòng khác chống không được. Anh em chẳng 
nói gì, nhưng vẫn chào hỏi các ủy viên Tây tử tế, mà hỏi 
việc thì chỉ hỏi ủy viên ta thôi. Anh em ai cũng hiểu rõ 
thực dân.

Chừng từ 1935 trở đi, phong trào lan ra rất mạnh, 
đến cả Lào và Cao Mên. Anh em tranh thủ các bạn hai 
nơi này để xóa các kỷ niệm xấu về thời trước.

Năm 1935, mở trại ở chỗ hồ Than Thở. Các người 
làm nhiều là Medrit, Screne, Bernards. Tôi phải cố vào 
cho anh em các nơi yên tâm. Tôi giảng 2 hôm, anh em 
Cao Mên mến lắm. Tổng ủy viên Cao Mên là Touch Sau 
đến lều tôi. Tôi hỏi: “Thấy người Việt mó tay vào đầu 
thì các anh giận lắm phải không?” Touch Sau cầm tay 
tôi, đập vào đầu anh và nói: “Anh đập đi. Từ nay cho 
con ra Hà Nội học, chúng tôi gửi anh, không gủi chúng 
nó nữa“.

Về Lào thì có Oudon, Sathiene đều tử tế. Trong 
nước thì làm cho anh em các tỉnh trung bộ không thành 
kiến với nhau.

Anh em các nơi đông lắm. Các huynh trưởng cũng 
không đều nhau. Đây là một hội “tự nguyện”, vì thế chỉ 
có thể gieo mầm mống, khuyến khích thôi.

 Sưu Tầm
PHẠM THANH HIỆP
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Luật Hướng Đạo có hai chữ “Obedience” (Vâng lời) 
và “Loyal“ (Trung Tín) hơi khó giải thích trong thời cuộc 
Feminism và Me-Too movement.  Dưới vấn nạn BSA bị 
lên án về các vụ ấu dâm, hai điều này là một sự sợ hãi 
cho những người quan tâm về an ninh của các em chưa 
nói đến sự trái ngược với quan niệm nam nữ bình đẵng 
và xây dựng tinh thần tự lập và tử chủ của người phụ 
nữ (Feminism).  

Khổng giáo có giúp được gì trong việc này không?  
Hãy xem!

Khổng Giáo có điều khuyên người Phụ Nữ là 
Tam Tòng Tứ Đức.  Tam tòng nói đến trách nhiệm 

của người phụ nữ trong ba giai đoạn: trước khi có 
chồng, khi có chồng và sau khi chồng chết.  Nguyên 
thủy câu Tam Tòng là Tại gia tòng phụ, ký giá tòng phu, 
phu tử tòng tử mà được sách vở giải thích là: khi còn 
ở với cha thì con gái nghe lời cha, khi đã lấy chồng thì 
nghe lời chồng, khi chồng mất thì nghe lời con.  Tiếng 
Anh dịch chữ Tòng là “to obey”.

Khi xét nghĩa thì chúng ta thấy có điều lạ:  khi còn 
ở với cha thì con gái nghe lời cha.  Điều đó có lý.  Khi đã 
lấy chồng thì nghe lời chồng.  Điều đó có thể có lý trong 
khuôn khổ trọng nam khinh nữ.  Còn khi chồng mất thì 
nghe lời con thì điều đó hoàn toàn vô lý vì việc đó phản 
lại với đạo hiếu. 

Sự thật thì chữ Tòng không có nghĩa là nghe lời hay 
to obey, mà là để ý mà trông nom (to be mindful of and 
looking after someone). Nếu hiểu theo nghĩa này thì 
Tam Tòng sẽ có lý khác: khi còn ở với cha mẹ thì người 
con gái nên trông 

nom cha mẹ, khi có chồng thì trông nom chồng, khi 
đã mất chồng thì trông nom con cái (đừng có bỏ chúng 
nó).  Với cách hiểu như thế thì Tam Tòng không có ng-
hịch lý gì trong luân lý đạo Khổng mà còn nghe có lý 
trong xã hội thời nay. 

Tại sao có sự hiểu lầm nặng nề về chữ Tòng?

Khi xã hội nhìn một câu cách ngôn dưới mắt quân 
chủ (authorianism) và thành kiến (prejudice) trọng nam 
khinh nữ, thì ai cũng nghĩ chữ Tòng có nghĩa là “to obey” 
vì nó có lý hơn.  Còn khi hiểu theo lý nhân bản (human-
ism) của Khổng giáo nguyên thủy, thì ý nghĩa “obey” 

hoàn toàn sai mà chỉ có lẽ tình thương của người phụ 
nữ đối đáp với gia đình mới có lý.  

Dưới quan điểm nhân bản đó, câu Tam Tòng cũng 
được áp dụng cho người nam, vì tình thương và trách 
nhiệm của người nam với gia đình cũng có thể giống 
như người nữ khi môi trường kinh tế và xã hội không 
còn phân biệt nhiệm vụ nam nữ như người nam phải đi 
xa còn người nữ thường phải ở nhà.

Tứ đức cho con trai?

Tứ đức là bốn tính tốt nói cho phụ nữ đó là công 
(đảm đang việc nhà), dung (tánh vui vẻ dễ thương), 
ngôn (ăn nói khéo léo) và hạnh là tiết hạnh (không dâm 
dục bậy bạ).  Tại sao đều này không áp dụng được cho 
người nam?  Đang áp dụng đấy chứ! Công là diligence in 
work home-school-employment, dung là cheerfulness, 
ngôn là good communication, hạnh là no sexual impro-
priety.  Làm cashier cho Walmart cũng đã cần bốn tính 
này rồi huống chi làm chức gì lớn hơn trong xã hội.

Chọn lựa quan điểm để giải thích

Quân chủ hay nhân bản trở thành hai quan điểm 
quan trọng để chúng ta định nghĩa mọi việc liên 

quan tới văn hóa.  Quân chủ nặng về trừng phạt, 
tuy là căn bản của luật pháp nhưng không thể làm gốc 
để xây dựng tinh thần trách nhiệm cho con người.  Vì 
thế khi dạy các em về Scout Laws, tôi ráng định nghĩa 
trước như thế nào là tình thương là caring.  

Với tình thương thì “obedience” (vâng lời) và “loy-
alty” (trung thành hay trung tín) mới có ý nghĩa, vì đây 
là cách các em giúp phụ huynh và người lớn hoàn tất 
trách nhiệm của họ cho gia đình và tập thể.  Còn nếu 
cha mẹ và người lớn không làm trách nhiệm của họ hay 
còn lạm dụng quyền hạn để làm việc xấu, thì việc vâng 
lời hay trung thành không còn giá trị nữa. Feminism sẽ 
không có gì bất bình với quan niệm Khổng giáo này cả. 
Tiết thay, tinh thần quân chủ trong lịch sữ đã phá hoại 
gần hết lý thuyết Khổng giáo, cho nên phần đông dân 
chúng ngộ nhận thuyết Khổng giáo là thuyết quân chủ.  
Trung Quốc hiện nay cố tình làm việc đó để người dân 
nghĩ Khổng Tử dạy dân trung thành với Đảng.  

Khổng giáo, cũng như Lão giáo, Phật giáo, Thiên 
chúa Giáo đi liền với lý thuyết Dân Chủ và Hướng Đạo.  
Tôi đưa Khổng giáo ra đây bởi vì tôi không thích người 
ta phá hủy một lý thuyết hay của ông bà mình. Và tôi 
mong các anh chị thấy việc làm Hướng Đạo của các anh 
chị là có ý nghĩa và có những truyền thống trí thức của 
dân tộc ta và thế giới hỗ trợ, tán thành và đặt niềm hy 
vọng. 

NGUYỄN MINH HOÀNG

LÀM SAO GIẢI THÍCH 
“OBEDIENCE” VÀ “LOYALTY” 

TIỂU LUẬN
NGUYỄN MINH HOÀNG
JULY 4TH, 2019
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I. THỜI KỲ MỞ ĐƯỜNG 

1930-1936 

Người đầu tiên gia nhập Hướng Đạo làm bầy 
trưởng Sói con tại Hà Nội là chị Lê Thị Lựu (họa sĩ, sau 
thành hôn với trưởng Ngô Thế Tân, qua đời năm 1986 
tại Pháp). Tiếp đến chị Thái Bá Lộc (phu nhân anh Thái 
Bá Lộc, Đạo trưởng đạo Kiếm Hồ, Hà Nội), chị sáng lập 
cơ sở cung cấp đồng phục và dụng cụ Hướng Đạo cho 
miền Bắc. 

1937-1940 

Chị Ngô Thị Chi là người đầu tiên gia nhập Nữ 
Hướng Đạo trong đoàn nữ Hướng Đạo Công Giáo Pháp 
tại Hải Phòng (1936-1937). 

1937 – Đoàn Nữ Hướng Đạo tiên khởi Bạch Liên 
(Sen Trắng) thành lập tại Hà Nội, do chị Nguyễn Tâm 
Đan (đồng phục: áo dài Việt Nam và quần trắng, khăn 
quàng màu lá sen, nón lá Việt Nam). 

1938 - Đoàn Nữ Hướng ĐạoViệt Nam Công Giáo 
thành lập tại Giáo xứ Hàm Long (Hà Nội) do linh mục 
Depaulis Hương và chị Nguyễn Quảng (Trần Thị Sá) Làm 
Đoàn Trưởng (đồng phục theo Nữ Hướng Đạo Công 
giáo Pháp). Cả hai nữ đoàn trên chỉ hoạt động khoảng 
9-10 tháng rồi tự động giải tán. Trong giai đoạn này 
không thấy có nữ Bầy Trưởng Sói con. 

1941-1945 

Phái nữ tái xuất hiện trong hàng ngũ Bầy trưởng Sói 
con, tuy còn rất ít. Hai chị Nguyễn Thị Nghiên (Thanh 
Hóa) và Trần Bạch Bích (Hải Dương) là hai nữ Bầy 
Trưởng đầu tiên được cấp bằng Bạch Mã (1943-1944). 

1943 - Một Nữ Trưởng Đoàn Việt Nam thành lập 
tại Hà Nội do chị Meyer May. Ủy viên Nữ Hướng Đạo 
Thế tục Pháp , gồm các chị Phạm Thị Thành , Trịnh Hữu 
Ngọc (Trần Thị Khang). Phạm Biểu Tâm (Tôn Nữ Tuyết 
Lê). Nguyễn Thị Xiêm, Huỳnh Bá Dưỡng (Tôn Nữ Thị 

Giàu ), Trần Thị Mai …. Một khóa huấn luyện Nữ Hướng 
Đạo được tổ chức tại trại Trường Bạch Mã do chị Meyer 
May hướng dẫn(1943). 

1945 - Các biến cố chính trị (và nạn đói tại miền 
Bắc) làm ngưng trệ sinh hoạt và gây khủng hoảng trong 
hàng ngũ Hướng ĐạoViệt Nam. Trong giai đoạn này, 
các nữ Bầy Trưởng Sói con được hướng dẫn bởi các Ủy 
viên Ngành Ấu của Hướng Đạo Pháp là các chị Chau-
vet (Nam), Chenevier (Trung), Schlemmer và Rivoalen 
(Bắc). 

1946-1950 

Vì Đại khủng hoảng chính trị trong nước, tiếp đến 
chiến tranh Việt Pháp ,Hướng ĐạoViệt Nam đình chỉ 
mọi sinh hoạt tại Bắc và Trung . 

1947- tại Saigon,Hướng Đạo phục hồi sinh hoạt, 
chị Ngô thị Chi thành lập một đoàn Nữ Hướng ĐạoViệt 
Nam. 

1950-1952 

Cuối năm 1950, một số Trưởng kỳ cựu vận động tái 
lập Hướng Đạo tại các vùng “quốc gia” từ Bắc vào Nam 
(Hà Nội – Huế ). 1952---Tráng Đoàn Bạch Đằng thành 
lập tại Hà Nội do trưởng Trần Trung Du, kết hợp cả 2 
phía Nam và nữ . Toán nữ tráng có chị Phạm Thị Thân, 
Trần Thị Năm và Lê Thị Thục (về sau tham gia Hội Nữ 
Hướng ĐạoViệt Nam thành lập tai miền Nam). 

II. THỜI KỲ HÌNH THÀNH 

1953-1954: 

Khởi xướng và phát động. 

Tháng 8-1953. Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo Việt 
Nam (nam Hướng Đạo) nhóm họp tại Đồi Tùng Nguyên, 
Đà Lạt (do trưởng Trần Điền triệu tập, dưới hình thức 
một trại Họp Bạn Trưởng Hướng Đạo Việt Nam, có 

TỔNG LƯỢC LỊCH SỬ 
NỮ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

TRẦN-BẠCH-BÍCH
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thêm phần ôn luyện và hội luận): Trưởng Mai Liệu đề 
nghị thành lập Nữ Hướng Đạo, lý do danh xưng Hướng 
Đạo Việt Nam phải bao gồm cả hai phái chứ không dành 
riêng cho phái Nam. Đề nghị được đa số tán đồng và hội 
nghị trao cho trưởng Mai Liệu đảm trách việc thực hiện. 
Hai trưởng Nguyễn Chữ và Nguyễn Xuân Long nhiệt liệt 
hưởng ứng và tự nguyện phụ giúp trong việc thành lập 
các đơn vị Nữ Hướng Đạo tại Saigon và Hà Nội. Ít tháng 
sau Hội nghị, trưởng Nguyễn Xuân Long thành lập thiếu 
đoàn Mê Linh tại Hà Nội, do chị Nguyễn Thị Thục làm 
Đoàn Trưởng (sinh hoạt cho tới tháng 8-1954 khi đất 
nước bị chia đôi cho hiệp định Geneve). 

Tại Saigon trưởng Nguyễn Chữ mời chị Ngô Thị Chi 
(sau là phu nhân trưởng Nguyễn Hữu Mưu, Tổng Ủy 
Viên Hội Hướng Đạo Việt Nam) phụ trách Nữ Hướng 
Đạo và thành lập thiếu đoàn Nhị Trưng do chị Nguyễn 
Thị Tâm làm Đoàn Trưởng.

1955-1958

Tiến tới sự thành lập Hội Nữ Hướng ĐạoViệt Nam; 

1955 --- Thêm một số nữ đoàn Thiếu và Ấu ra đời 
tại Saigon. Cuối năm 1955 , chị Ngô Thi Chi từ chức. 

1956 --- Các Trưởng Nữ Hướng Đạo thường chạy 
tới Trưởng Trần Trọng Lân ( Đạo Đông Thành, mới thành 
lập). Các đơn vị nữ đăng ký Đạo Cửu Long và Đông 
Thành. Đa số Trưởng và đoàn sinh đều là con cháu các 
trưởng của nam Hướng Đạo hoặc là chị em của nam 
đoàn sinh các Đạo ở Saigon. Các Nữ trưởng tự động tập 
hợp các em, đọc sách Hướng Đạo và học của Trưởng 
Nam chút nào thì dạy cho các em chút ấy, không được 
dự các khóa huấn luyện, hoạt động không có chương 
trình duy có được đóng niên liễm cả bảo hiểm cho Hội 
Hướng Đạo Việt Nam (nam) mà thôi. 

1957 --- Sau cuộc viếng thăm Hướng Đạo Việt Nam 
(cuối năm 1956), Tr.Padolina, Ủy viên đặc trách miền 
Á Châu Thái Bình Dương của Văn Phòng Quốc Tế Nam 
Hướng Đạo để thông báo sự hiện hữu của các đơn vị 

Nữ Hướng Đạo trong Hội Hướng Đạo Việt Nam. Do đó 
Văn Phòng Thế Giới Nữ Hướng Đạo báo tin trước hai 
tháng cho Hội Hướng Đạo Việt Nam là sẽ cử chị Mildred 
Mode, Ủy viên Lưu Động miền Thái Bình dương tới Việt 
Nam để giúp đỡ Hướng Đạo.

Nhận được tin này, Hội Đồng Trung Ương nhóm 
họp và cử trưởng Trần Bạch Bích lúc đó đang làm Ủy 
viên ngành Ấu , Châu Gia Định phụ trách Nữ Hướng Đạo 
và đón tiếp chị Mode. 

Tháng 2/1957, chị Mildred Mode tới Việt Nam được 
tiếp đón long trọng. Trong buổi họp với Hướng ĐạoTƯ/
Hướng Đạo Việt Nam. Chị Mode tới Đại hội Đồng của 
Hội Hướng Đạo Việt Nam, hội nghị đã thảo luận sôi nổi 
về vấn đề Nữ Hướng Đạo và đề nghị của chị Mode rồi 
quyết định: Các đơn vị Nữ Hướng Đạo tách ra khỏi Hội 
Hướng ĐạoViệt Nam. 

Ý chí cương quyết của các trưởng đơn vị Nữ làm 
chúng tôi vững tâm tiếp tục hoạt động đồng thời mời 
các vị cảm tình viên (đa số trưởng Nam Hướng Đạo) và 
các cựu nữ Hướng Đạo cộng tác với chúng tôi để thành 
lập Nữ Hướng Đạo Việt Nam. Các trưởng Mai Liệu, Vũ 
Thanh Thông , Nguyễn Xuân Long, Nghiêm Văn Thạch 
và ông Hội Trưởng Hướng Đạo Việt Nam Trần Văn Thân 
được mời vào Ban cố vấn để soạn thảo quy trình, nội lệ, 
vận động tài chính v.v. 

Tháng 9/1957, Trưởng Mai Liệu sau khi tham dự Hội 
Nghị Thế giới Nam Hướng Đạo và khóa huấn luyện tại 
Trại Trưởng Giwell Park, đã gặp lai chị Midred Mode tại 
London và được mời tới văn phòng thế giới Nữ Hướng 
Đạo. Trong cuộc hội kiến. Trưởng Mai Liệu đã tường 
thuật những diễn tiến của Nữ Hướng Đạo Việt Nam sau 
cuộc viếng thăm của chị Mode cùng những nhu cầu cấp 
thiết của Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam trong giai đoạn 
phôi thai nhất là sự yểm trợ của văn Phòng Thế Giới Nữ 
Hướng Đạo. Cùng trong dịp này chị Mode đề nghị một 
cuộc du hành nghiên cứu và huấn luyện hai trưởng cao 
cấp Nữ Hướng Đạo Việt Nam và được Bà Nateley Giám 
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Đốc VPTG chấp thuận. Chuyến đi này do văn phòng 
Thế Giới và Cơ Quan Viện trợ Văn Hóa Á Châu đồng tài 
trợ cho hai trưởng Trần Bạch Bích và Phạm Thị Thân 
.Chúng tôi tiếp xúc với VPTG/Nữ Hướng Đạo, dự trại 
huấn luyện quốc tế tại Foxlease, Anh Quốc và tại Massif 
Central, Pháp. Dự Đại Hội Đồng Nữ Hướng Đạo Công 
Giáo Pháp. Trong chuyến đi này chúng tôi đã tiếp xúc 
với các Hội Nữ Hướng Đạo Anh, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Ý, Hồi 
Quốc, Ấn Độ, Miến Diện, Hy Lạp, Thái Lan – Được gặp 
Lady Baden Powell trong khi dự trại họp Quốc tế Hy Lạp 
và Bỉ -Tới thăm cơ sỡ nghỉ mát của Nữ Hướng Đạo Thế 
Giới tại Adenboden trên đỉnh núi cao của Thụy Sĩ.

 Cuối Năm 1958 chúng tôi hoàn thành tổ chức 
Hướng Đạo TƯ và Bộ TUV Nữ Hướng Đạo Việt Nam như 
sau: 

Thành phần Hội đồng trung ương: 
Hội trưởng Bà Nguyễn Văn Tống, 
Phó Hội trưởng: Bà Trương Tấn Trung, 
Thủ Quỹ: Bà Trần Văn Thân (phu nhân Hội trưởng 

Hướng Đạo Việt Nam) 
Tổng Thư ký : Bà Phạm Thị Tự; UVLL Quốc Tế: Bà 

Nguyễn Thị An. 
Thành phần bộ Tổng Uỷ Viên: 
TUV kiêm UVHL: Trưởng Trần Bạch Bích; 
UV Ngành Tráng: Chị Phạm Thị Thân; 
UV Ngành Thiếu kiêm Đạo Trưởng Đạo Thủ Đô: Chị 

Nguyễn Thị Đáp; 
UV Ngành Ấu: Chi Trần Thị Năm. 

III. THỜI KỲ PHÁT TRIỂN 1959-1966 

1959: Hội được Bộ Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa 
chính thức thừa nhận. Thời kỳ này gọi là thời kỳ phát 
triển mạnh nhất của Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam vì 
được các vị trong Hướng Đạo TƯ tận tâm tận lực phục 
vụ Hội. 

Đại hội đồng 1959 bầu lại Hướng Đạo TU và Bộ TUV. 

Thành phần Hội Đồng Trung Ương: 
Hội trưởng: Bà Phan Thị Nguyệt Minh (phu nhân 

Tr.Nguyễn Văn Thơ); 
Phó Hội Trưởng: Bà Trương Tấn Trung; 
Thủ Quỹ: Cô Phó Thị Gia Khánh; 
Tổng thư Ký kiêm UV LL Quốc Tế: Bà Nguyễn Thị An.

Trụ sở: Bà Hội Trưởng vận động với Bộ ngoại giao 
nhượng cho lô đất trống ở phía sau Bộ và trông ra 
đường Hồng Thập Tự, rồi nhờ Công Binh xây cất cho 
một căn nhà khá rông để làm nơi tập hợp đồng thời đặt 
văn phòng Hội tại đó, Sân cỏ xung quanh căn nhà này có 
thể tập hợp khoảng 300 đoàn sinh. Chủ nhật và các dịp 
lễ Tết các đơn vị tập họp thật vui vẻ. 

Tài chính: Nhờ sự quảng giao của Bà Hội trưởng và 
nhờ uy tín của Hội. Bộ Thanh Niên, Quân đội và Cơ quan 
viện trợ Văn Hóa Á Châu (Asian Foundation giúp đở nên 
vấn đề tài chánh được giải quyết khả quan. 

Huấn Luyện: được chia làm 3 cấp: 

Sơ cấp (tương đương với cấp Sơ luyện của Hội Nam) 
Trung Cấp (“Dự bị”). 
Cao Cấp (“Bạch Mã”). 

Thành phần tham dự: 
1) Các vị trong Hướng Đạo TƯ được mời dự các 

khóa HL để hiểu tinh thần và phương pháp Hướng Đạo. 

2) Trưởng, phụ tá và nữ tráng. 

3) Các thanh, thiếu nữ muốn trở thành Trưởng Nữ 
Hướng Đạo.

Thành phần Huấn luyện viên: 

Vì thiếu HLV nên thời kỳ đầu phải nhờ sự giúp đỡ 
của 1 số trưởng Huấn Luyện bên hội Nam giúp: Mai 
Liệu, Vũ Thanh Thông, Nguyễn Xuân Long, Nghiêm Văn 
Thạch và Đoàn Văn Lụy là những Trưởng giúp nhiều 
nhất cho ban HL Hội Nữ. 
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Các Khóa HL thường được tổ chức cùng chung cả 3 
Ngành Ấu Thiếu Tráng. Những giảng khóa căn bản như 
tinh thần, nguyên lý và kỹ thuật Hướng Đạo đều có thể 
làm chung cả 3 ngành. Số đoàn viên tham dự buổi khóa 
là 70-80 đa số là tráng sinh. 

Kinh Nghiệm cho biết trước khi thành lập ở một 
nơi nào nên thành lập một tráng đoàn hoặc ít là 1 toán 
tráng để huấn luyện cho tráng sinh trước khi tham dự 
khóa HL để trở thành Trưởng đơn vị. 

Đơn vi: Các đơn vị Nữ Hướng Đạo gia tăng ở Saigon 
và thành lập tại các địa phương như Dalat….. 

Dự Hội Nghị: 

Hội cừ trưởng Nguyễn Thị An và Trần Thị Mai dự 
hội nghị Quốc tế Hướng Đạo ở Mã-Lai 

1966: Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam được tổ chức 
Nữ Hướng Đạo Thế giới công nhận. 

IV- HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI 
(1975 tới nay) 

Hướng Đạo Việt Nam Nam Nữ hợp nhất: Sau 7 năm 
hoạt động rời rạc phong trào Hướng Đạo Việt Nam đã 
hợp nhất 2 chi Nam Nữ do Hội Nghi Costa Mesa (tháng 
3-1983) thành lập Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo 
Việt Nam trong đó trưởng Trần Bạch Bích đặc trách Nữ 
Hướng Đạo từ 1983 tới nay

Một số đơn vị nữa Hướng Đạo Việt Nam đã thành 
lập tại Mỹ Quốc, Gia nã đại và Pháp. Hiện nay các đơn vị 
hai ngành Thanh và Tráng bao gồm cả Nam Nữ trong 1 
cơ cấu “liên hợp” hai phái (chứ không”hỗn hợp”). 

Tùng Nguyên, tháng 8 năm 1991 

TRẦN BẠCH BÍCH

PS: Bài viết này do cố Trưởng TUV Hội Nữ Hướng Đạo Việt 
Nam Thérèse Trần Bạch Bích tổng lược vào tháng 8/1991. Đã 
được hiệu đính và đăng lại bởi Bùi Dzũng Hướng Đạo TrN 
Làng Bách Hợp Rhône-Alpes / Pháp.

Trưởng Nai Bạch Mã TRẦN BẠCH BÍCH cùng phu quân, Trưởng Sói Trầm Lặng MAI NGỌC LIỆU
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Nhớ linh xưa:  
Trưởng Trần Bạch Bích , 
suốt một đời Giúp Ích tha nhân. 
Một viên Ngọc Bích Trắng ngần,  
như là vật báu, phúc phần Chúa ban.

Nhớ Hướng Đạo Việt Nam thuở trước,  
các Trưởng cùng dấn bước tiên phong. 
Chẳng nề chi phận má hồng,  
nữ nhi tiến bước hoà đồng cùng nam.

Những nhóm Hướng Đạo Đoàn thời ấy,  
giới quần thoa đâu mấy lăm người. 
Trưởng là Ngọc trắng sáng ngời,  
cho Rừng thêm sắc, cho Đời thêm hoa

Xuất thân vốn danh gia khuê các;  
theo học đòi lễ nhạc bút nghiên. 
Từng là một trình dược viên,  
là ngành học mới đầu tiên nước mình.

Khi dấn bước vui tình Hướng Đạo,  
Trưởng còn là nhà giáo Pháp Văn. 
Yêu nghề mến trẻ bao năm,  
thắm tình Hướng Đạo, anh em một nhà. 
⚜️ 
Lại nhớ : 
Trưởng cũng đã từng là Bầy Trưởng,  
dẫn Ấu Sinh theo hướng canh tân. 
Học vui, vui học chuyên cần,  
Phong Trào Hướng Đạo góp phần tiến lên.

Trưởng còn chăm lo bên ngành Nữ; 
dạy các em ngoài chữ tề gia. 
Mai sau ích nước lợi nhà,  
Noi gương Trưng Triệu; các Bà ngày xưa.

Kịp lúc Phong Trào vừa tấn phát,  
sát cánh cùng Trưởng Đáp, Trưởng Minh 
Chị em Hướng Đạo nhiệt tình  
phát triển ngành Nữ, công trình biết bao

Kể khôn xiết công lao các Trưởng;  
từng khởi nguyên, nuôi dưỡng phong trào . 
Đuốc thiêng thế hệ truyền trao,  
Lửa từ miền Bắc chuyển vào Miền Nam.

Lửa Hướng Đạo gần trăm năm đã,  
sáng bừng từ Bạch Mã, Tùng Nguyên. 
Trưởng từng là Tổng Uỷ Viên,  
Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam một thời.

Công của Trưởng là người vận động,  
cho phong trào nhân rộng khắp nơi. 
Hội Nam Hội Nữ một thời,  
để cho thế giới biết người Việt Nam.

Năm Sáu Mươi (1960) Trưởng làm lịch sử,  
lập Tráng Đoàn toàn Nữ Tráng Sinh. 
Là Tráng Đoàn Nữ Mê Linh,  
Sài Gòn nơi ấy, thắm tình chị em. 
⚜️ 
Thương thay; 
Ngẫm thế sự, xoay vần con Tạo,  
người khơi nguồn Hướng Đạo Việt Nam. 
Trải bao dâu bể thời gian,  
đa phần hạc nội mây ngàn xa khơi.

Duy còn Trưởng ơn Trời ban phước,  
thiếu vài năm hưởng được bách niên. 
Ngờ đâu thành sự tại thiên,  
Chúa thương gọi Trưởng về bên nhan Ngài.

Nhớ Trưởng xưa:  
Ra ngoài xã hội,  
trong nhà là hiền nội lo toan. 
Giúp chồng công việc chu toàn,  
gia đình đầm ấm một đàn cháu con.

Lại nhớ chuyện xưa ! 
Cũng từ nơi núi rừng Bạch Mã,  
Trưởng Nai và Sói đã gặp nhau. 
Bén duyên Tần Tấn về sau,  
nối tình huynh muội dài lâu đến già.

Sói Trầm Lặng gặp Nai Bạch Mã,  
tình muội huynh thêm nghĩa phu thê. 
Một đôi hôm sớm cận kề,  
tâm đầu ý hợp chẳng nề hà chi. 
⚜️ 
Hỡi ơi ! 
Kiếp nhân sinh lắm khi vắn vỏi,  
Chúa gọi người ra khỏi đời này. 
Về nơi Thiên Quốc xum vầy,  
hưởng nhan Thánh Chúa ban đầy Phước Ơn.

Gần 100 năm một đời Giúp Ích,  
Trưởng đã về đến đích ! Trưởng ơi ! 
Mây ngàn hạc nội xa khơi.  
Chúng em thương kính gửi lời chia tay.

Kính tiễn biệt Trưởng Nai Trần Bạch Bích 
Thượng hưởng

ĐÀ ĐIỂU SIÊNG NĂNG 
Phụng Soạn - Tháng 10/17

Tháng Mười 
Tưởng Nhớ Trưởng
TRẦN BẠCH BÍCH 
NAI BẠCH MÃ
26/2/1920-9/10/2017 
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NAI BẠCH MÃ 
TRẦN BẠCH BÍCH
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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.       

Những tay máy Hướng Đạo 
tại Trại Họp Bạn Trãng Bom 1959

Hội Nghị Huynh Trưởng 
Huơng Đạo Bắc Kỳ 1934

Ảnh: TRẦN ANH MỸ Sưu Tầm
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Hoàng Đế Bảo Đại và Trưởng Trần Bá Vị Ảnh: TRẦN ANH MỸ Sưu Tầm
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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.       

::

Phu nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (Áo dài màu 
đậm đứng giữa) thăm viếng Trại Họp Bạn Toàn Quốc 
Nữ Hướng Đạo tại Vườn Tao Đàn năm 1974 TổngThống Nguyễn Văn Thiệu và các em Nữ Hướng Đạo Sinh
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::

Tại cổng chào Gilwell Park, England nhân dịp kỹ niệm 100 năm 
Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Ảnh HỒ ĐĂNG

Tráng Sinh và Trại Thẳng Tiến X
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NHIẾP ẢNH GIA 
VĨNH KHA

Hoàng Thành Huế

Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui
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Thả lưới trên giòng Hương Giang
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AKELA SÓI MỎNG TAI 
NGUYỄN THỊ XUÂN LAN



TỰ LỰC .  SỐ 4  *  47

....

Sáng hôm ấy khi vừng hồng vừa lên, tất cả Huynh Trưởng 
Hướng Đạo đã sẵn sàng trên đỉnh núi ở một mặt phẳng rộng . 
Các anh chị đứng theo hình chử U … Tôi xúc động biết bao khi 
đứng nghiêm, mắt nhìn lên lá cờ tổ quốc và cờ Hướng Đạo 
đang tung bay phần phật trong gió lộng, để long trọng lấy 
danh dự mình nói lên lời hứa Hướng Đạo. Anh Đạo Trưởng 
gắn huy hiệu Hướng Đạo lên túi áo bên trái cho tôi. Tôi bắt 
đầu được bắt tay trái anh Đạo Trưởng và đưa tay phải lên 
vành mũ chào kiểu Hướng Đạo, rồi lần lượt đi khắp vòng bắt 
tay trái chào từng người …..

Từ ấy, ba lời hứa và mười điều luật Hướng Đạo cùng khu-
ng cảnh uy nghiêm, hung vĩ giữa trời cao lồng lộng trên ngọn 
đỉnh núi thân yêu của Huế đã ghi khắc sâu đậm trong lòng tôi 
suốt 41 năm nay và sẽ mãi cho đến cuôi đời .......

Thời gian sinh hoạt Hướng Đạo ở Huế có nhiều kỹ niệm 
thật vui. Các anh chị em Huynh Trưởng các ngành Ấu, Thiếu 
và Tráng mở một Toán, đặt tên là “Toán Huynh Trưởng” do 
anh Đạo Trưởng làm Trưởng Toán. Toán Huynh Trưởng mang 
khăn quàng riêng của Toán, màu xanh nước biển, không có 
viền, mỗi khi sinh hoạt Toán . ….. 

Nhờ có Toán Huynh Trưởng, trong khi cùng nhau sinh 
hoạt, chúng tôi quen biết với nhiều Trưởng các ngành khác 
hoặc liên đoàn khác. Sợi dây thân ái Hướng Đạo thắt chặt 
chúng tôi, khiến chúng tôi thương mến nhau, thân nhau như 
anh chị em ruột thịt . …. 

Tình anh chị em Hướng Đạo thật mặn nồng, thắm thiết. 
Dù không có liên hệ họ hàng ruột thịt, không cùng tôn giáo, 
không cùng quan điểm chính trị hay nhân sinh, anh chị em 
Hướng Đạo chúng tôi vẫn luôn luôn thân ái, gần gủi nhau 
trong một tình cảm rất đặc biệt, đó là tình Hướng Đạo. …. 

Đã gần năm mươi năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên tôi 
biết đến phong trào Hướng Đạo, nhưng tôi vẫn nhớ nguyên 
vẹn từ những kỹ niệm thật đẹp với các anh chị em Hướng 
Đạo Đà Lạt cho đến những ngày chia xẽ vui buồn với anh chị 
em Hướng Đạo Huế, Đà Nẵng, Quãng Ngãi và Nha Trang. Tôi 
cũng còn nhớ những kỹ niệm sâu đậm ở các trại Sơ Luyện, Dự 
Bị, Bạch Mã , Bằng Rừng, N.T.C.. 

Mỗi lần được tham dự các trại huấn luyện, dù với tư 
cách là trại sinh hay huấn luyện viên, tôi đều rất thích thú vì 
có dịp gặp nhau và trao đổi học hỏi kinh nghiệm của các anh 
chị em Hướng Đạo từ khắp nơi đến tham dự. Chẳng biết tự 
bao giờ tất cả các kỹ niệm vui, buồn thân yêu ngày xưa đan 
kết với nhau để trở thành “Chiếc Vòng Bạch Ngọc” vô hình 
mà tôi “đeo” mãi bên mình. Thời gian càng chồng chất, tóc 
càng bạc trắng, chiếc vòng vô hình ấy càng quý giá vô ngần, 
và tôi càng trân trọng yêu mến nó biết bao ! … 

Bây giờ càng về già, càng chồng chất những tháng ngày 
sống rất xa quê hương, biết bao kỹ niệm vui buồn ngày trước 
càng linh động mạnh mẽ trong lòng tôi. Đôi khi những kỹ 
niệm xa xưa ấy rõ ràng như mới xãy ra ngày hôm qua; nhiều 
khi dạt dào trong những đêm dài thao thức không ngủ; có lúc 
biến thành những giọt nước mắt thương nhớ lăn dài trên má 
trong khi môi vẫn xao xuyến mĩm nụ cười buồn .  

.................

CHIẾC VÒNG BẠCH NGỌC

Tự Lực xin phép trích đăng một số đoạn ngắn trong 
tập hồi ký " Chiếc Vòng Bạch Ngọc" về cuộc đời hoạt động 
Hướng Đạo của Akela Sói Mỏng Tai Nguyền Thị Xuân Lan 
để tưởng nhớ đến một người chị , một Trưởng Akela mẩu 
mực đã dành trọn cuộc đời mình hoạt động phục vụ phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam. Trong niềm thương nhớ vô cùng, 
chúng em kính chúc Chị thật nhiều ơn phước nơi cỏi bình an 
miên viễn .
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 Taäp thô Doác Mô ñöôïc thaønh hình nhö moät moùn 
quaø chuùc thoï cuûa ngöôøi trong gia-ñình taëng nhaø thô 
Nguyeãn thò Xuaân-Lan. Taäp thô chæ phoå-bieán haïn-cheá 
trong thaân-höõu, hoï haøng cho neân nhöõng lôøi giôùi-thieäu 
coù leõ khoâng caàn-thieát laém. Nguôøi vieát baøi naøy chæ mu-
oán ñöa ra moät soá kyû-nieäm trong thô ñeå chuùng ta coù 
theâm dòp thaáy caùi haïnh-phuùc kyø dieäu maø baø ñaõ mang 
theo moät ñôøi, thaáy caùi aùnh saùng thuaàn-khieát moãi khi baø 
töôûng nhôù nhöõng ban mai quaù khöù.

Baø Nguyeãn thò Xuaân-Lan ñöôïc thaân-phuï, cuï 
Nguyeãn Löôïng Thuùc Minh Thò, daïy laøm thô töø nhoû. 
Thô cuûa baø thöôøng soi boùng nhöõng yeâu thöông, vui 
buoàn xung quanh. Baø vieát veà nhöõng gì gaàn-guõi vôùi 
ñôøi soáng cuûa mình; thô baø coù luùc ñôn-giaûn nhö taâm 
hoàn nhöõng em Soùi nhoû cuûa phong-traøo Höôùng-Ñaïo 
Vieät-Nam, coù luùc thôm-tho nhö höông-ñoàng-coû-noäi:

Queâ höông ôi, giôø ñaây xa vôøi vôïi
Nhôù haøng tre maùt röôïi caïnh bôø ao
Nhôù höông thôm hoa Böôûi thaät ngoït ngaøo
Laãn hoa Kheá, hoa Ñaøo trong gioù loäng.

 Dốc Mơ là một tập thơ dày 70 trang gồm 
những bài thơ tiêu biểu của nữ thi sỉ Nguyễn Thị 
Xuân Lan, được người trong gia đình in tặng 
nhân dịp mừng thọ bà vào năm 2002. In tại Fern-
hill Press, PA. Họa sỉ Phạm Cơ trình bày trang 
bìa với bức tranh một cành lan màu tím nhạt 
nổi bật trên một mãng mầu trắng xanh lập thể 
nhẹ nhàng thanh thoát. Tập thơ được Ông Trần 
Quán Niệm viết lời bạt và thi sĩ Nguyễn Hoàng 
Lãng Du ghi lời tựa. Tập thơ chỉ phổ biến hạn 
chế trong thân hữu, họ hàng nhưng được nhiều 
người tìm đọc qua trang nhà điện tử     langhue.
org .     

Được biết, Nhóm Nghiên Cứu Huấn Luyện 
Dấn Thân đang tiến hành việc in lại và phổ biến 
tập thơ đến rộng rải độc giả hơn, hy vọng rằng 
trong thời gian ngắn sắp tới, độc giả, đặc biệt 
anh chị em Hướng Đạo sẽ được cầm trong tay 
tập thơ thật dể thương, thưởng thức cái hương 
vị đậm đà hạnh phúc kỳ diệu mà thi sĩ, cũng là 
một Trưởng Hướng Đạo, đã mang theo một đời 
và trao lại cho mọi người. Tự Lực hân hạnh được 
giới thiệu cùng anh chị em và độc giả tập thơ. 
Trong khuôn khổ hạn hẹp của tờ báo, xin phép 
được đăng lại phần Thay lời Giới Thiệu do Thi 
sĩ Nguyễn Hoàng Lãng Du ghi ở phần đầu của 
tập thơ.



TỰ LỰC .  SỐ 4  *  49

……Baø Nguyeãn thò Xuaân-Lan thöôøng khoâng göûi 
thô mình cho baùo-chí ngoaøi Höôùng-Ñaïo nhöng do 
thaân-höõu, thô baø ñöôïc chuyeån ngöõ hay hoïa laïi bôûi 
nhöõng taâm-hoàn thô khaùc khaép nôi. Thô baø ñaõ ñaùnh 
thöùc nhöõng thöông nhôù trong taâm-hoàn cuûa ngöôøi höôùng 
veà nôi coá xöù.

Baø Nguyeãn thò Xuaân-Lan coøn vieát hoài kyù. Nhöõng 
baøi vieát cuûa baø ñöôïc ñoùn nhaän moät caùch noàng-nhieät. 
Baøi “Chieác Voøng Baïch Ngoïc” noùi leân tinh-thaàn giuùp 
ích cuûa Höôùng-Ñaïo, baøi “Töôûng Nieäm Tröôûng Daõ-
Maõ” ghi laïi nhöõng kyû-nieäm vôùi ngöôøi baïn cuûa gia-
ñình, oâng Voõ Thaønh Minh. OÂng Minh laø ngöôøi caêng 
leàu ngoài thoåi saùo beân hoà Leman vaø tuyeät-thöïc ñeå 
phaûn-ñoái hieäp-ñònh chia ñoâi ñaát nöôùc. OÂng coøn laø 
Tröôûng Höôùng-Ñaïo. Baây giôø tröôûng Voõ Thaønh Minh 
khoâng coøn nöõa nhöng ñöôøng Daõ-Maõ Ñôn Kieám vaãn 
saùng loøa döôùi nhöõng ñeâm traêng qua lôøi vaên cuûa baø.

Trong nhöõng thaùng ngaøy löu-laïc, nhieàu ngöôøi ñaõ 
laøm thô. Noãi thöông nhaø, nhôù nöôùc thaêng hoa thaønh 
nhöõng doøng thô thaàn thaùnh tuyeät-vôøi.

Cao Taàn vieát:

Göûi cho anh vaøi sôïi toùc meï giaø
Ruïng aâm-thaàm treân hieân chieàu hiu-quaïnh
(Nuoâi moät baày con cuoái ñôøi vaãn laïnh)
Cho anh hoân ôn naëng moät trôøi xa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Göûi cho anh vieân soûi nhoû beân ñöôøng
Anh seõ ñoïc ra traêm nghìn loái cuõ
Göûi cho anh vaøi nhaùnh coû queâ-höông
Anh seõ ñoïc ñaát trôøi ta ñaõ thôû

Rieâng baø Nguyeãn thò Xuaân-Lan, giöõa luùc coâ-ñôn 
ñeán toät cuøng taïi Johnson City cuûa tieåu bang Tennes-
see, baø khoâng nhöõng vieát leân ñöôïc noãi loøng cuûa baø maø 
coøn nhö vieát cho bao ngöôøi khaéc-khoaûi cuøng taâm-traïng:

Ta ñaõ ñieân, ñaõ ñieân, ñaõ ñieân!
Öôùc gì ta nguû giaác trieàn-mieân
Cho queân taát caû nieàm cay-ñaéng
Cho heát ñau thöông heát muoän phieàn.

Nhöõng ngaøy Teát ñeán nôi queâ ngöôøi, baø thöôøng 
ñoùng cöûa phoøng, nghieâm-trang ñoïc laïi ba lôøi höùa 
Höôùng-Ñaïo, ... haùt Baøi Ca Chính-Thöùc, ... roài nöôùc 
maét chan hoøa ...

Nhöng caùi söù-maïng phuïc-vuï duø trong hoaøn-caûnh 
naøo cuõng phaûi thöïc-hieän. Baø ñaõ tham-döï caùc traïi 
nhieàu nôi. Luùc thì taïi California hay Washington D.C., 
khi thì ôû Australia hay England. Baø khoâng chæ tham-
döï vôùi tö-caùch huaán-luyeän vieân maø coøn vôùi tö-caùch 
traïi sinh. Baø tham-döï vôùi caû taám loøng nhieät-thaønh:

Ta queân ta tuoåi taùc cuõng ñaõ cao
Vaãn ca muùa chôi ñuøa nhö Soùi nhoû.

Sau naøy baø chuyeån veà thaønh-phoá Philadel-
phia cho gaàn moät soá ngöôøi thaân vaø tieän vieäc hoaït-
ñoäng Höôùng-Ñaïo. Nhöõng khaùch Höôùng-Ñaïo töø xa 
ñeán thöôøng gheù thaêm baø. Nhaø cuûa baø khoâng haún 
laø moät nôi tôùi maø coøn laø moät choán veà. Caùi ñaïi gia-
ñình Höôùng-Ñaïo cuûa baø lôùn hôn leân vaø cuõng gaàn-guõi 
nhau hôn.

Ngaøy baø coøn treû, hình-aûnh cuûa moät Tröôûng 
Höôùng-Ñaïo trong boä ñoàng-phuïc treân moät con doác cuûa 
thaønh-phoá cao-nguyeân ñaõ ñeå laïi aán-töôïng ñeïp trong 
taâm-hoàn baø. Tröôûng Höôùng-Ñaïo ñoù sau naøy laø ngöôøi 
baïn ñöôøng cuûa baø, oâng Ñoaøn Moäng Ngoâ. OÂng baø 
ñaõ cuøng nhau chung söùc xaây-döïng gia-ñình qua bao noãi 
thaêng traàm.

Caùi hình aûnh cuûa ngöôøi Tröôûng ngaøy xöa bao giôø 
cuõng ñeïp nhö trong côn mô. Caùi doác ngaøy cuõ nay trôû 
thaønh Doác Mô:

Hoa Ñaøo thaém ñoû
Che maùt Doác Mô
Ñeïp töïa baøi thô
Chieàu xöa naêm ñoù...

Thaät ra caùi Doác Mô khoâng phaûi chæ ñeïp vôùi baø. 
Ngöôøi Tröôûng ñi treân Doác Mô ñoù ñaõ ñeå laïi hình-aûnh 
toát trong loøng nhieàu ngöôøi. Sau khi oâng qua ñôøi, coù 
ngöôøi ngaäm-nguøi oâng ñaõ môû roäng cöûa trôøi cho hoï, coù 
ngöôøi ñaõ chaûy nöôùc maét khi nghó ñeán oâng vì khoâng 
coøn dòp toû baøy heát tình-caûm kính yeâu cuûa mình. Vôùi 
moät soá Tröôûng Höôùng-Ñaïo chöa moät laàn gaëp-gôõ 
oâng, hoï vaãn coù theå keå nhöõng huyeàn-thoaïi trong vieäc 
ñoái-xöû vôùi ngöôøi ngheøo khoù duø oâng quen bieát hay 
khoâng ... Moät laàn Tröôûng Ñoaøn Moäng Ngoâ gaëp ngöôøi 
haønh-khaát giaø, khi laáy tieàn ra ñeå chia seû vôùi hoï oâng 
trònh troïng hai tay caàm tieàn trao cho ngöôøi coù tuoåi. 
Tröôûng Ngoâ ñaõ ra ñi nhöng phong-ñoä cuûa oâng vaãn soáng 
qua lôøi keå cuûa nhöõng ngöôøi aùi-moä.

Taäp thô Doác Mô coù hình aûnh ñeïp vaø tình thaân-aùi. 
Taäp thô theå-hieän ñöôïc taâm-hoàn cuûa Tröôûng Höôùng-
Ñaïo, cuûa nhaø giaùo Nguyeãn thò Xuaân-Lan.

Tuïc-ngöõ India noùi “keû naøo khi soáng troàng ñöôïc 
moät caùi caây, keû ñoù ñaõ soáng khoâng voâ-ích.” Nhöõng 
Tröôûng Höôùng-Ñaïo aâm-thaàm hy-sinh moät phaàn ñôøi 
mình cho theá-heä keá tieáp ñaõ ñeå laïi moät röøng caây beân 
nhöõng con ñöôøng hoï ñaõ ñi qua.

Toâi chaân-thaønh caûm-taï Tröôûng Nguyeãn thò Xuaân-
Lan vì khi ñoïc Doác Mô, toâi khoâng thaáy coù caêm-thuø, 
cay-ñaéng maø chæ coù yeâu thöông xaây-döïng theá-giôùi 
Hoøa-Bình. Toâi hy-voïng moãi ngöôøi trong chuùng ta 
nhaän bieát ñieàu ñoù nôi baø.

NGUYEÃN HOAØNG LAÕNG-DU
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Tôi ngồi yên lặng nhìn ra khoảng vườn đang loang 
đầy ánh nắng, những cánh hoa đào trắng theo từng cơn 
gió thoảng bay bay rồi đậu xuống đầy con đường nhỏ 
uốn quanh sân nhà. Tôi yên lặng như đã giữ thói quen 
yên lặng mỗi khi lòng mình bị quấy động vì những xáo 
trộn buồn vui trong cuộc sống, yên lặng kể cả khi bản 
thân bị quấy nhiễu bởi những thị phi đời thường. Yên 
lặng là cách để giữ cho tâm mình tự tại mà đối diện với 
sự khuấy động từ ngoại vi hay cả từ bản ngã. Nhưng 
sáng nay, nhìn  những cánh đào rơi, lòng tôi không giữ 
được nổi đau buồn quay quắc khi nhớ lại cũng dưới gốc 
đào này, bước chân em đã đến đây và sẽ không bao giờ 
quay lại, em thật sự rời xa không chỉ khung trời trong 
vườn nhà tôi mà rời xa cả cuộc sống hiện hữu. Em ra 
đi thật rồi sao Quỳnh Bao Bố ? Từ trăm năm củ, có thi 
nhân nhìn hoa đào mà không biết người xưa đang ở 
phương trời nào, nổi buồn là sự bâng khuâng nhung 
nhớ, hôm nay, nhìn hoa đào rơi, tôi đang đối diện với 
một sự cách xa đứt đoạn.   

Mỗi người thân quen với Diệu Quỳnh biết về em từ 
mỗi góc nhìn riêng và hoàn cảnh liên hệ, từ gia đình 
thân thuộc, bạn bè, phong trào xã hội, nhưng đều có 
chung một niềm yêu thương về một người phụ nữ dịu 
dàng, vui vẽ, nhiệt tình hoạt động đầy lòng nhân ái với 
tên riêng do phong trào Hướng Đạo đã gọi là Họa Mi 
Đãm Đang. Riêng với tôi cùng anh chị em Toán Tráng 
Như Mây, vẫn thích gọi là Quỳnh Bao Bố. Cái tên gọi 
Quỳnh Bao Bố thành hình đồng thời với các tên gọi Vy 
Hố Dế, Mây Lang Thang, Mây Tím, Vĩnh Nhễu … là 
những tên gọi mà anh chị em Tráng sinh Như Mây gọi 
nhau từ những kỹ niệm sinh hoạt  trong khoảng thời 
gian thập niên sáu mươi, bảy mươi đã qua. Cái thời 
tuổi trẻ thật dễ thương, ít nhiều lãng mạn tại thành phố 
Sài Gòn trong giai đoạn chiến tranh máu lửa đang âm ỉ 
diễn ra trên khắp xứ sở. Anh chị em Như Mây mỗi người 
đã là Trưởng Hướng Đạo thuộc Ấu Đoàn Trường Sơn, 
Đạo Diên Hồng do anh Vĩnh Đào làm Đạo Trưởng, 
Thiếu Đoàn Chân Mây, Thiếu Đoàn Bắc Đẩu, thuộc 
Đạo Bắc Thành do anh Đặng Văn Tất làm Đạo Trưởng, 
họp chung với nhau thành một toán tráng để cùng tổ 
chức và tham dự các công tác xã hội, giúp đở các em 
trong các cô nhi viện, nạn nhân chiến tranh v.v. Cái 
tập thể nhỏ chỉ mười mấy anh chị em, cùng chung màu 
áo Hướng Đạo, cùng chung lòng yêu thương và phục 
vụ tha nhân, cùng sở thích văn nghệ văn gừng hát hay 
không bằng hay hát và cả tình yêu thương chân chất của 
tuổi trẻ trưởng thành lên cùng với những trách nhiệm 
đối với những tang thương của chiến tranh. Với những 
việc làm nhỏ nhoi, bình thường đó, anh em Như Mây đã 
chia xẽ trọn lòng với nhau vô vàn kỹ niệm và tình cảm 
huynh đệ. Mỗi người như một cánh mây, ôi cái lãng mạn 

QUỲNH BAO BỐ  
BAY ĐI MỘT CÁNH MÂY

Nhớ về 
AKELA HỌA MI ĐÃM ĐANG

TRẦN THỊ DIỆU QUỲNH
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của tuổi trẻ, gặp nhau như những cánh mây chung một 
bầu trời rồi bay đi như những cánh mây tự do. Nhớ lại 
cái thuở lớn lên đó mà lòng chùng xuống muôn vàn cảm 
thương. Mây hợp rồi tan như định mệnh vô thường của 
cuộc sống, giờ anh chị em mỗi người một nơi, người 
ở quê nhà, người ở Mỹ ở Úc, kẻ chẳng biết ở đâu còn 
hay mất. Thời gian vẫn trôi, mây vẫn bay, nhưng lòng 
yêu thương vẫn đong đầy. Cái tên Như Mây có vẽ như 
lãng mạn mà ngông dại cho một nhóm người trẻ mới 
lớn chưa đủ đầy khôn ngoan, có vẽ như nông cạn suy 
tư giữa những phạm trù văn hóa sâu sắc, nhưng thật sự 
đã sống được trong tâm khảm của mỗi anh chị em trong 
toán Tráng cho đến mãi bây giờ và về sau. 

Quỳnh Bao Bố, xếp vào hàng nhỏ theo thứ tự tuổi 
tác trong Toán nhưng trong Ấu Đoàn, lại là “xếp lớn” 
cả những người chị của mình vì Diệu Quỳnh là Ake-
la của Bầy. Như bao người Trưởng Đoàn của phong 
trào, Bầy Trường Sơn hoạt động tích cực, sôi nổi và 
hiệu quả nhờ vào nổ lực và niềm say mê của người đoàn 
trưởng. Những phẩm chức và khã năng này của Akela 
Diệu Quỳnh một phần được hun đúc từ người mẹ đáng 
kính, mà anh chị em Như Mây đều gọi là Me, và Trưởng 
Phạm Đông được hân hạnh gọi là Mẹ Vợ. Thật nhớ cái 
thời mà cả Toán đi làm công tác xã hội, hay sinh hoạt 
lớn nhỏ nào về cũng tỉ tê kể lể với Me để nghe những 
khen ngợi, tâm tình của Me. Thật lâu rồi những ngày 
tháng đó trôi qua, giờ Me có còn được nghe những tỉ 
tê của anh em Như Mây và của cả người con gái ruột 
yêu thương của Me.  Các Trưởng lảo thành của phong 
trào thường hay dặn dò lớp đàn em rằng khi là Hướng 
Đạo Sinh, điều cần thiết lưu ý và thực hành là “sống 
đời Hướng Đạo”. Akela Diệu Quỳnh không chỉ chăm 
sóc Bầy Sói Trường Sơn mà đã sống đời Hướng Đạo 
khi đưa cả gia đình riêng của mình vào rừng Seonee với 
những đứa con được gọi bằng tên của những địa danh 
Hướng Đạo và nhân vật rừng trong Truyện Rừng Xanh 
của Rudyard Kipling là Zoulou, Mowgly, Hathy. Trưởng 
Diệu Quỳnh đã thật sự sống đời Hướng Đạo khi gọi các 
con của mình bằng tên những nhân vật rừng, hướng 
dẫn các con sinh hoạt trong bầy cũng như cư xữ dậy 
dổ các con mình như một người Trưởng đối với đoàn 
sinh. Điều này mang một ý nghĩa rất sâu sắc là lời mẹ 
dặn dò trực tiếp các con mình khi lớn lên trong đời dù ở 
hoàn cảnh nào, điều kiện hay lý do gì, thì tình cảm anh 
chị em ruột thịt là thiêng liêng, là gắn bó không xa lìa, 
như những nhân vật rừng sống yêu thương gắn bó nhau 
trong rừng Seonee. Các Zouloo, Mowgly, Hathy của Mẹ 
Diệu Quỳnh hay những người con thân yêu của bất cứ 
Akela nào khác, nếu có những buồn vui, giận hờn, ghét 
bỏ nhau vì bất cứ chuyện đời thường nào, hảy về dưới 
tảng đá hội đồng của Bầy, để nhìn ngắm bóng dáng 

Akela, để cùng làm tiếng rống lớn và để cùng ngập lòng 
trong niềm yêu thương vô tận. Vì đó là chân hạnh phúc 
của một Akela. 

Trong đời sinh hoạt Hướng Đạo của mình, Trưởng 
Diệu Quỳnh đã tiến những bước dài trên con đường 
phục vụ và góp phần vào sinh hoạt của ngành Ấu là 
ngành hoạt động tâm đắc của mình từ khi chỉ là một 
Akela của Bầy cho đến khi đã gánh vác trọng trách của 
một Leader Trainer. Tinh thần hoạt động tích cực, liên 
tục, không ngơi nghỉ của một người Trưởng năng động, 
có trách niệm từ thuở còn trẻ tuổi cho đến khi đã chín 
chắn với đời sống đã giữ cho Trưởng Diệu Quỳnh một 
phong cách trẻ trung, vui vẻ yêu đời … Trong phong 
trào Hướng Đạo, có nhiều cặp vợ chồng cùng sinh hoạt 
và đem lại cho anh chị em những ấn tượng thú vị cùng 
lòng yêu mến, mà gia đình các Trưởng Phạm Đông và 
Diệu Quỳnh là một cặp đáng được kể đến. Trưởng Phạm 
Đông, sau nghi thức lên đường do các Trưởng Trần 
Trung Du, Tiến Lộc, Tôn Thất Sam tổ chức năm 1992, 
tái thúc đẩy cho hoạt động ngành Tráng về sau, đã khai 
phá bằng cách thành lập Toán Tráng Khuyết Tật  với 
sự tập hợp các anh em khuyết tật và sinh hoạt khó khăn 
trong thành phố, hoặc sau này tạo nên một hoạt động xã 
hội với chương trình bánh mì miễn phí sau khi phát triễn 
thành công Liên Đoàn Gia Long, hướng đi chú trọng 
đến hoạt động xã hội trong sinh hoạt của đơn vị. Ngược 
lại, Trưởng Diệu Quỳnh, chuyên tâm vào ngành ấu, từ 
sinh hoạt cho đến huấn luyện. Hai vợ chồng, mổi người 
một cách đi, nhưng đều cùng nhìn chung một hướng 
là phục vụ phong trào Hướng Đạo. Viết đến điều này, 
tôi chợt nhớ có câu nói: yêu nhau không chỉ nhìn vào 
nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Hạnh phúc quá 
cặp vợ chồng Hướng Đạo này. Và tôi, không giữ được 
lòng thương cảm của mình khi nhìn những cánh đào rơi 
trong gió mà liên tưởng đến những cánh mây tụ thành 
Như Mây, toán tráng của một thời tuổi nhỏ mà tôi đã 
được trải qua. 

Hôm nay, Quỳnh Bao Bố của anh em tôi, một cánh 
mây, đã bay đi mãi mãi, để lại cho anh em bạn bè niềm 
thuơng tiếc khôn nguôi, để lại người bạn đời và những 
sói con ruột thịt sự mất mát không có gì thay thế nổi, để 
lại rừng Seonee những yêu thương vô cùng .. Với tôi, em 
không chỉ là một người em thân thuộc trong gia đình mà 
còn là một người em cùng chung một lý tưởng Hướng 
Đạo, một người bạn bè còn ghi đậm dấu ấn trong thời 
tuổi trẻ. Em đã đi như cánh mây mang định mệnh hợp 
tan vô thường của cuộc sống, tôi cũng như những anh 
chị em còn lại, cầu nguyện cho đường em đi sẽ đến nơi 
bình yên miên viễn, nơi chốn xa vời đó, em sẽ nhận đầy 
niềm hạnh phúc vô biên. 

Một lần nữa thân ái bắt tay trái em.  
BÁO NHANH
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 Cái tật của các học giả, nói như Nietzsche, là không 
viết lên được gì nếu không dựa trên trích dẫn từ sách 
vở. “Bọn họ quá lạnh lùng. Mong cho sét đánh ngay 
vào thức ăn của họ để mồm miệng chúng biết ăn món 
lửa,” Nietzsche viết. Thế còn nhà văn? Tính sáng tạo 
của nhà văn là khả năng nấu nướng những gì có sẵn 
thành một món ăn mới. Còn những thể loại văn chương 
nghèo nàn tư duy thì chỉ biết đem những vật liệu còn 
sống, chưa được nấu, để như vậy và chỉ bày biện thành 
món ăn với thật nhiều gia vị. Có lẽ đây là giá trị của văn 
chương bình dân và phổ thông. Nó mang phẩm chất 
tươi mát ở nơi kỹ thuật trình bày đơn sơ và trần trụi. 
Nhưng chính đó cũng là khuyết điểm lớn - những trạng 
thái sống sượng từ sự kiện chưa được nấu nướng và 
chuyển hóa bằng ngữ văn.

Tươi sống và thiếu tư tưởng 

Văn hóa Việt Nam – “Văn Lang” – là một thể loại 
phong hóa văn chương bình dân – một quá trình dàn 
dựng sự thể của sự kiện nhân sinh vào một mâm cỗ 
ngôn ngữ, cho thêm nhiều gia vị, và không được chuyển 
hóa. Người ăn mâm cỗ văn chương tiếng Việt phải chấp 
nhận cái tươi mát và sống sượng của cuộc đời làm thực 
phẩm cho mình. Và dù họ có nhận thấy sự giới hạn và 
nghèo nàn của thức ăn sống, họ cũng không có chọn 
lựa nào vì con người và văn chương Việt Nam chưa 
bước lên tới bình diện tư tưởng để chuyển hóa sự thể 
sống sượng của sự đời. Người đọc văn tiếng Việt phải 
ngậm đắng nuốt cay mà nuốt tiếp cái phong hóa văn 
chương hời hợt này.

Giá trị tư tưởng nằm ở bình diện khái niệm 

và nguyên lý – tính trừu tượng của ý thức được 
chuyển hóa từ sự thể trần truồng. Nó như là công việc 
nấu nướng vốn đòi hỏi nhiệt độ cao của lửa nhằm 
chuyển hóa đồ ăn sống sang thức ăn chín cho con 
người. Ẩm thực là một quá trình văn hóa đòi hỏi chuyển 
hóa từ nấu nướng, dọn ăn, hành vi ăn uống và sự tiêu 
hóa của thức ăn khi được đưa vào miệng cho đến khi 
trở thành nhiệt lượng để nuôi sống cơ thể. Khi chúng ta 
ăn là chúng ta tiếp thu cái gì đã được chuyển hóa nhằm 
thúc đẩy một tiến trình tiêu hóa mới trong cơ thể. 

Cũng như thế, khi chúng ta đi vào thế giới ngôn ngữ, 
của sách vở, cái cần thiết là tư tưởng – khi cuộc đời đã 

được thăng biến trên cơ sở phạm trù. Văn chương Việt 
Nam thiếu cái đó. Nó cứ dọn những bữa ăn sống và 
tươi và đổ lên thật nhiều gia vị. Ðối với trái cây hay sà 
lách thì được. Nhưng lịch sử và con người Việt Nam là 
thịt, là cá, là gạo đang phơi trần trong khí hậu nhiệt đới. 
Nếu không nấu, không chuyển hóa, người dùng bữa 
sẽ dễ bị bội thực và ngộ độc. Văn hóa Việt Nam đang 
bị bội thực và ngộ độc vì khả năng tri thức dân tộc chỉ 
dừng lại ở biên giới văn chương – thể loại văn chương 
thuần diễn tả.

Hãy nhìn Việt Nam gần suốt thế kỷ qua cho đến 
hôm nay. Lâu lắm mới có một vài tác giả viết về tư 
tưởng, nhưng hoàn toàn thiếu sáng tạo, và rồi bị bỏ 
quên. Trước 1975, ở ngoài Bắc thì chỉ có học thuyết 
Marx-Lenin, vốn không thể gọi là tư tưởng vì không có 
tự do tư duy; còn trong Nam thì một chút ít triết học hiện 
sinh từ Âu Châu nhiễm mùi văn chương được bày biện 
vụng về trên các mâm cỗ với thức ăn chưa được nấu, 
sống sượng và lỏng lẻo. 

Cho đến giờ này, trí thức Việt hầu như chỉ làm được 
ba chuyện: Làm thơ, viết truyện ngắn dạng mô tả, và 
dịch sách ngoại ngữ. 

Đây không những chỉ là một giai tầng tri thức hời 
hợt, thiếu chiều sâu – mà còn thiếu sáng tạo trầm trọng. 
Tất cả tạo nên một nền văn hóa chữ nghĩa thuần trích 
mượn – a throughoutly derivative intellectual culture. 

Chúng ta phải trân trọng và cám ơn văn nghệ sĩ 
Việt. Tuy nhiên, vấn đề là ở ngay cả thượng tầng trí thức 
Việt Nam, họ còn thiếu sáng tạo trầm trọng.

Câu chuyện mãi vẫn còn như thế – khi cái phong 
hóa văn chương vay mượn toàn diện này trở nên một 
hiện tượng “văn học.” Nhìn đâu cũng thấy “văn học” 
– kể cả những cái gì không liên quan gì đến văn học. 
Phong trào văn học và thi ca này trở thành chất men 
chính cho thế giới tư duy Việt Nam. Muốn nói một điều 
gì, người Việt đều nói qua thể dạng văn chương và thi 
ca để rồi nhân danh chúng là văn học. Các tạp chí ở hải 
ngoại, kể cả các mạng điện tử, đều cũng chỉ chia chung 
một màn kịch – và trò chơi – văn học. Cả một cộng đồng 
ngôn ngữ tiếng Việt bị hút hồn trong cơn say thi ca và 
văn chương nhẹ cân và hời hợt này. 

TỪ KIỀU ĐẾN NIETZSCHE 
KHỦNG HOẢNG VĂN HỌC VIỆT

NGUYỄN HỮU LIÊM
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Một tầm nhìn văn chương mới

Nói như thế có bất công chăng! Đến đây chắc có 
người phản biện rằng, văn chương là gì nếu không là 
những chuyện kể. Nó khác với triết học hay tư tưởng 
- vì thơ văn khai sáng cuộc đời từ một góc độ tiếp cận 
khác. Đòi hỏi thơ văn phải như là những luận đề triết 
học hay lịch sử, văn hóa là lạc đề - và chưa nắm được 
yếu tính văn học. Có phải văn chương mang mầu sắc 
triết học chỉ là một hình thức làm dáng!

Xin trả lời: Vâng, tùy tầm nhìn. Nếu ta muốn văn 
chương Việt nằm mãi ở trình độ diễn tả sự kiện như 
những chuyện kể cho giới bình dân thì không có gì để 
bàn đến. 

Nhưng nếu ta muốn nâng văn Việt lên tầng cao mới 
thì phải nghiêm chỉnh nhìn kỹ vấn đề. Hãy đọc văn – xin 
được thả vài tên quen thuộc – Dostoevsky hay Kafka, 
Camus hay Hesse, chẳng hạn, thì sẽ thấy được khiếm 
khuyết của văn học Việt. Chỉ cần đọc một đoạn trong 
“Ghi chú dưới tầng hầm” (Dostoevsky) hay “Huyền thoại 
Sisyphus” (Camus) để thấy văn chương người ta đã 
được nấu nướng cẩn trọng như thế nào. Có thể cùng 
một câu chuyện, nhưng suy tư của các nhà văn lớn luôn 
bao phủ hay gợi ý tinh tế một tầng khái niệm mang giá 
trị hoàn vũ về con người, thực tại thế gian, và sử tính. 

Còn văn chương Việt thì chỉ nằm ở tầm diễn tả sự 
thể thế gian và dừng lại ở đó. Có phải nhà văn Việt Nam 
mang tầm nhìn giới hạn, thiếu ý chí và khả năng sáng 
tạo, hay sự non yếu của tiếng Việt đang giam cầm khả 
thể tầm cao? Có thể rằng, cổ thụ dưới thung lũng thấp 
không thể sánh chiều cao với đồng chủng ở trên đồi – 
khi sàn văn hóa của dân ta còn quá thấp, nấc thang tiến 
hóa tâm thức đang ở Thời quán thiếu niên, thì văn học 
không thể mặc áo vượt qua đầu được. Sự thể khiếm 
khuyết của văn học Việt Nam có phải chăng nó là một 
định mệnh văn hóa.

Với khiếm khuyết văn chương như thế, và là một 
hệ quả từ đó, con người trí thức Việt ở khắp nơi, mang 
một năng ý lạ - sở thích làm báo. Báo chí là một thứ 
văn chương, tức là, dọn các mâm cỗ chỉ có diễn tả sự 
kiện còn sống sượng. Một phần nào đó thì văn thơ là 
một cái thói quen, một con lộ lập danh, lập thân, xây 
dựng căn cước cá nhân. Sở thích làm báo cũng như 
ước muốn viết văn, làm thơ - tham dự vào thời sự hằng 
ngày. Ðây là cái thói quen thích ăn nhậu ở những vỉa 
hè ồn ào, náo nhiệt mà trong đó, con người với cơn 
say tràn ngập cảm giác khích động với cái đang là. Ði 
vào các làng xóm văn chương hải ngoại cũng như trong 
nước, khi các anh, các chị nhà văn, nhà thơ gặp nhau 
là chỉ có chiếu tiệc ồn ào. Và phong hóa đó được thể 
hiện trên các tờ báo, các tạp chí văn chương – với đầy 
thức ăn chưa được nấu. Ngày nay thì còn nguy hơn với 
các trang báo điện tử trên mạng. Người ta suy nghĩ cả 
mười năm mới viết được một cuốn sách, còn nhà văn 
Việt Nam thì chỉ viết theo tùy hứng, thành ra những con 
chữ phải chạy đèn cho nội dung chuyên chở. Ngữ văn 
của họ trần truồng, nhẹ hời, không có gì để suy ngẫm 

hay phiên giải, mà chỉ cần đọc qua là thấy rõ hết tất cả 
nội dung biểu đạt.

Lấy hài ước bình dân làm vui

Nhưng dân Việt cả ba miền, viết văn, mần thơ, 
hay là làm báo, đều cũng chỉ là một loại - món nợ văn 
chương. Dân Bắc bây giờ bị đồng hóa bởi dân Nam 
qua cái bệnh nhậu, bệnh làm báo. Không những chỉ ở 
trong Nam, mà là cả nước, đi đâu cũng là những bàn 
nhậu ồn ào, mà ở đó con người hành động theo khuynh 
hướng hài ước, bình dân quá mức, thiếu cử chỉ nghiêm 
chỉnh, trang trọng. Ở hải ngoại cũng thế, khi dân văn 
nghệ ngồi lại là biến thành bàn nhậu. Nơi đó, thức ăn 
tràn ngập, mất mỹ quan – cũng như ngôn ngữ tương 
tác của họ. Không thấy hội thảo nghiêm chỉnh, không 
có bài nói chuyện của những khách được mời. Các xóm 
văn chương hải ngoại, cũng như trong nước, lấy sinh 
hoạt nhậu nhẹt làm vui. Vì vậy, ngay cả ở tầm mức giao 
tiếp xã hội, các cộng đồng văn chương Việt cũng vẫn ù 
lỳ với phong hóa bình dân. Vậy ta mong chờ gì ở bình 
diện tư tưởng. 

Khi văn học muốn lên cao thì các nhà lý luận trao 
đổi theo phong trào trang điểm cho chữ nghĩa. Những 
lý thuyết thời thượng như “giải cấu trúc” hay “hậu hiện 
đại” được đem ra làm phương tiện nhằm lấy cái thấp để 
giải thích cái cao. Nhìn đâu họ cũng lấy chuyện dục tính, 
quyền lợi kinh tế, quyền lực là cái chính để giải thích cho 
sự việc. Từ trong các lý thuyết hời hợt đó, thế gian và 
con người không còn giá trị tinh thần, không còn mang 
tầm nhìn hiện hữu trên bình diện khái niệm và nguyên 
lý, không có trực giác luân thường cho ý nghĩa cuộc 
đời. Dù có muốn vươn lên, nhưng với khung tham chiếu 
nhẹ cân như thế, nên sự sành điệu của văn nghệ sĩ Việt 
Nam ngày nay là của một thể loại văn chương bình dân 
như là hoạt cảnh đời sống vỉa hè phố thị.

Say đắm với chính mình

Có lần, một nhà văn tâm sự rằng khi bài của mình 
được đăng lên báo hay tạp chí, ông chỉ đọc say mê bài 
mình viết – và chỉ bài của mình, dù khi thảo, đã đọc nó cả 
chục lần. Cái thú đọc bài mình viết trên báo cũng giống 
như là một cậu thiếu niên mặc áo đẹp nhìn vào gương. 
Không có gì là mới hay lạ cho đối tượng cả. Nó chỉ là cái 
ta ngã mạn được xoa nắn, tái dựng bởi chính ta. Ðó là 
cái thú văn chương trong vòng lẩn quẩn - lấy cái hiện tại 
từ sự kiện quen thuộc, bày biện nó lại qua một kiểu cách 
ngôn ngữ khác, để chiêm ngưỡng lần nữa. Trong thú 
vui này, con người bị chìm đắm vào cái ta, không bước 
lên hay thoát ra ngoài vòng cuộc sống bằng tinh thần 
hay tư tưởng. Văn chương thiếu tinh thần và tư tưởng 
không đánh thức được ai, nó chỉ ru ngủ thiên hạ – và 
làm cho mình bị say đắm với chính mình.

Trở lại để trích dẫn Nietzsche lần nữa: “Con gà mà 
đẻ nhiều thì trứng sẽ nhỏ đi.” Cái thiếu của văn chương 
Việt Nam là nhiều chữ quá mà không nói lên được điều 
gì. Văn chương – qua dạng truyện ngắn thuần mô tả - 
làm cho người đọc bị kiệt sức. Một múi chanh của sự 
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thể nhân sinh – phần lớn là số vốn cuộc đời bản thân 
- khi vào trong tay của nhà văn Việt thì bị vắt đến nát 
nhừ nhằm rút ra thêm được chút tàn lực chất chua, chất 
chát. Như những tập tự truyện gần giống nhau và đồng 
bản chất kể lễ, nhà văn Việt nói tới, nói lui thì cũng chỉ 
lập lại một âm điệu đã nhàm - cái âm điệu bi đát, ai oán, 
đầy tiêu cực và thiếu tinh thần. Cuối cùng họ chỉ lập lại 
chính mình. 

Vẫn chỉ là những chùm cước chú cho Kiều 

Đây có lẽ là gia sản chính từ Truyện Kiều của 
Nguyễn Du – văn chương chỉ diễn tả được bi kịch cá 
nhân trong hoàn cảnh – situational tragedy – chứ không 
khai phá được một tầng nhân cách trên cơ sở ý chí – 
the tragic consequences of the individual Will. Tác giả 
Việt bắt buộc từng nhân vật văn chương phải mang cho 
mình một số phận nạn nhân, hoàn toàn thụ động, bất 
lực. Thế gian chỉ là một bóng tối bao trùm mà ta không 
thể khai sáng, không muốn thắp một ngọn nến xua tan 
màn vô minh. Thực tại như là một con quỷ xé nát cuộc 
đời mà ta chỉ còn van xin ân huệ. 

Từ đó, hầu hết văn chương tiếng Việt – và sau này 
di cư qua Mỹ, Pháp, văn tiếng Anh, Pháp bởi người 
gốc Việt – vẫn chỉ là những chùm cước chú cho Truyện 
Kiều. Từ trong quặng mỏ chứa thuần các lớp thân phận, 
ta cứ thấy hoài một chuyện – những biến hóa chữ nghĩa 
được mãi khai thác từ cái cuốc mòn văn chương nhà ta. 
Văn chương Việt – Việt hay Anh, Pháp ngữ – phần lớn 
chỉ là những tuyển tập thú tội. Ở đó, bi đát không vươn 
lên được tầm bi tráng; số phận cá nhân chỉ là một lát 
mỏng cắt ngang khúc cây từ hoàn cảnh tập thể dân tộc 
trong sự trống vắng về ý chí tác hành bằng ý thức sử 
tính và thời đại. 

Đọc văn Việt thì như là nghe vọng cổ, hay nhạc bo-
lero – cũng như cha ông ta đọc Kiều. Nó chỉ làm cho ý 
chí hành động bị tê liệt. Nói hơi đại ngôn một tí rằng, thể 
loại văn chương, thi phú này chính là nguồn gốc sâu xa 
cho hầu hết những thảm kịch lịch sử Việt Nam cho đến 
hôm nay - một lịch sử chỉ hoàn toàn chứa đựng những 
năng động thuần tình cờ, ngẫu nhiên – mà không mang 
một tinh yếu ý chí cá thể. Trong khi thi ca Tây phương 
biến bi kịch cá nhân thành là một nguồn kích khởi ý chí 
hành động; thì ngược lại, văn thơ Việt nhấn chìm người 
đọc vào số phận bi đát của nhân vật. Càng đọc thi ca 
Việt ta càng bị đắm mình vào cái đập nước ngôn từ do 
chính chúng ta tự kiến lập lên.

Nietzsche và niềm cứu rỗi mới

Trong tác phẩm kinh điển “Sự suy tàn của văn minh 
Tây phương” Oswald Spengler so sánh thi kịch Hy Lạp 

với Tây Âu, rằng, “Thiết yếu tính bi kịch Tây Âu là hành 
động tối đa, của Hy Lạp là thụ động đến cùng… Chủ đề 
(theme) thi ca Hy lạp không phải là của một tác nhân 
Hành động mang ý chí dâng trào muốn phá vỡ bối cảnh 
khách quan hay là chinh phục con quỷ ác ôn ngay trong 
lồng ngực mình – nhưng mà là của một Nạn nhân bất 
lực không có ý chí khi đời sống bị hủy hoại bởi hoàn 
cảnh… Cái điên loạn của Vua Lear (Shakespeare) phát 
xuất từ hành động bi tráng của ông ta, trong khi cơn điên 
của Ajax (Sophocles) thì đã bị bối cảnh thị quốc Athens 
tạo tác ngay trước khi bi kịch bắt đầu.” Một đằng, bi kịch 
con người Hy Lạp là nạn nhân hoàn cảnh, trong khi ở 
Tây Âu là từ khí chất và ý chí cá nhân. Tức là con quỷ ác 
ôn đối với Tây Âu nằm trong lồng ngực, đối với Hy Lạp 
lại là thế gian quanh ta. 

Có thể nói theo ở đây rằng, phải chăng tinh thần 
văn thơ Việt cho đến hôm nay – chỉ ở trên bình diện luân 
thường và bản sắc ý chí mà thôi – một gia sản chính 
thống từ Truyện Kiều ở nơi chiều kích thụ động trước 
thế gian, tức là, bản sắc nội dung bất lực và chấp nhận 
số phận khổ đau – the will-less suffering - vẫn còn nằm 
ngủ quên trong Thời quán Thượng cổ Hy Lạp từ hơn hai 
ngàn năm trước! 

Từ “Phận đành chi dám kêu oan” (Kiều) đến “Mẹ 
khỉ, cái thằng đểu này là điềm gở nhất của số phận 
mình” (Nguyễn Huy Thiệp) ta sẽ thấy rằng: cái ác, cái 
xấu đều ở bên ngoài ta, là từ xã hội, nơi tha nhân. Khi 
sự yếu đuối ý chí được lấy làm biện minh cho thụ động 
trong oán hờn liệt kháng thì thơ văn Việt chính là một lời 
nguyền tự đến – a self-fulfilling prophesy. 

Rất có thế vì thế mà ở Việt Nam hiện nay phong 
trào dịch và đọc Nietzsche – với những khẩu hiệu tung 
hô mẫu người “siêu nhân”, “ý chí quyền lực”, “vượt qua 
thiện-ác”, “phủ quyết tâm thức nô lệ”, “lên án tinh thần 
bầy đàn” – đang khá thịnh hành. Nietzsche viết: “Cuộc 
đời không chỉ là sự đáp ứng nội tâm theo nhu cầu ngoại 
thân, nhưng mà là của Ý chí Quyền lực, phát khởi từ 
trong ta nhằm chinh phục và làm chủ nhiều hơn những 
gì ngoại cảnh.” Đó có thể là câu sớ mới cho độc giả văn 
học hiện nay.

Hiện tượng nửa triết nửa văn với Nietzsche này 
chính là một nỗ lực từ vô thức đi tìm một năng lực Ý chí 
mới – khi văn học Việt đang thiếu những món ăn tinh 
thần cho một dân tộc đang muốn vươn ra khỏi tình trạng 
độc tài, thiếu tự do hiện nay.

NGUYỄN HỮU LIÊM

(Giáo sư Triết học, 
Đại học San Jose City College)
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Học giả Nguyễn Duy Cần (1907 – 1998), bút hiệu Thu 
Giang, sinh tại Mỹ Tho – Tiền Giang. Cả đời ông là một tấm 
gương tự học. Trong hồi ký của mình, học giả Nguyễn Hiến Lê 
nhận định: “Những người đã chịu đọc sách ông (Thu Giang), 
thì luôn thuộc lòng từng câu chữ, vanh vách từng câu cốt lõi, 
những tư tưởng luận điểm chính của sách ông… Điều này 
không tìm được ở những dòng sách khác”.

***

Lễ Ký có nói: “Ngọc bất trác, bất thành khí; nhân bất học, 
bất tri lý”. Có người dịch như vầy: “Ngọc chẳng mài, chẳng ra 
chi. Người mà chẳng học, trí tri đâu tường…” 

Nhưng thế nào là “người có học”? 

Có kẻ học đậu năm ba cấp bằng, có người đậu cử nhân, 
tiến sĩ… thế mà cũng còn bị người ta mắng cho là đồ “vô học”. 
Như thế thì “người có học” là người như thế nào? Chắc chắn, 
nó phải có một định nghĩa rõ ràng, nhưng thường được hiểu 
ngầm hơn là nói trắng ra. 

Tôi có quen nhiều bạn đậu kỹ sư điện, thế mà trong nhà 
có máy điện nào hư, phải đi tìm những anh thợ máy điện đến 
sửa… Nếu ta bảo họ giảng nghĩa về điện học, thì phải biết, họ 
sẽ làm cho ta điếc óc… Tôi có biết nhiều ông giáo sư ở trường 
sư phạm ra, thế mà trong khi dạy học, họ không biết áp dụng 
một nguyên tắc sư phạm nào cả; học trò vẫn than phiền là 
giờ dạy của họ buồn ngủ muốn chết, không hiểu được gì cả… 
Rồi họ còn bảo: “Học trò mà học dở, không phải lỗi tại thầy”… 
Tôi cũng có thấy vài ông đậu bằng tiến sĩ hay thạc sĩ triết học, 
thế mà cách ăn ở với đời vụng dại như một người ngu, không 
hiểu chút gì về tâm lý của con người cả. 

Ai ai, nếu để ý quan sát, cũng sẽ nhận thấy như tôi… Sự 
tình ấy không phải lỗi gì nơi những người ấy, họ là nạn nhân 
của chế độ nhà trường ngày nay, mà tôi sẽ bàn đến ở một nơi 
khác. Tôi chỉ muốn nói, những người có những bằng cấp nói 
trên đây, họ có hơn gì kẻ vô học không? Nếu có hơn là họ hơn 
về lý thuyết, nhưng về phần thực tế… họ đâu có hơn gì một 
con “vẹt”. Nói cho đúng hơn, họ chỉ có “học” mà không có 
“hành”. Học là để biết. Biết, mà không thực hành được, cũng 
chưa gọi là “biết”. Tri và Hành cần phải hiệp nhứt mới được 
gọi là người “có học thức”. 

Người xưa có ví: “Con chiên ăn cỏ, đâu phải để mà nhả 
cỏ mà là để biến thành những bộ lông mướt đẹp. Con tằm 
ăn dâu, đâu phải để mà nhả dâu, mà là để nhả tơ…” Học mà 
không tiêu hoá, có khác nào con chiên nhả cỏ, con tằm nhả 
dâu… Người ta rồi cũng chẳng khác nào cái máy thu thanh, 
chỉ lặp lại những gì kẻ khác đã nói… Học như thế, không có lợi 
ích gì cho mình mà còn hạ phẩm cách của con người ngang 

hàng với máy móc. Georges Duhamel có nói: “Đừng sợ máy 
móc của bên ngoài… hãy sợ máy móc của cõi lòng…” Một 
xã hội mà con người chỉ còn là một bộ máy thì sứ mạng của 
văn hoá đã đến ngày cùng tận rồi… mà tinh thần loài người 
rồi cũng đến lúc diệt vong: có xác mà không hồn… Học mà 
đưa con người đến tình trạng ấy, tôi tưởng thà đừng học 
có hơn không? Cái hiểm trạng của xã hội ngày nay phần lớn 
phải chăng một phần nào đều do những bộ óc “học thức nửa 
mùa” ấy gây nên? 

Thế thì, học và học thức không thể lầm lẫn với nhau 
được. Ta cần phải để ý phân biệt hai lẽ ấy. 

Thật vậy, có những sự hiểu biết chỉ bám ngoài da mà 
không thể ăn sâu vào tâm khảm của ta. Nó chỉ là một nước 
sơn bóng nhoáng và chỉ là một lớp sơn thôi… Cái học của ta 
không có ảnh hưởng gì đến tâm hồn ta cả. Trái lại, cũng có 
nhiều thứ hiểu biết liên lạc với ký ức ta, với tư tưởng ta, với 
tình cảm dục vọng ta, nó hoà hợp với cái người tinh thần 
của ta không khác nào khí huyết t inh tuỷ đối với thân thể 
của ta vậy. Giữa những sự hiểu biết ấy và ta, có một thức tác 
động và phản động, xung đột nhau, hoà hợp nhau để thay 
đổi nhau và thay đổi luôn cả cái người của ta nữa… 

Tôi muốn nói: giữa ta và những điều ta học hỏi phải có 
một sự tiêu hoá, hay muốn nói theo Kinh Dịch, phải có một 
việc thần hoá (thần nhi hoá chi) mới được. 

Vậy, ta phải dành chữ “học thức” cho những bộ óc thông 
minh biết đồng hoá với những điều mình đã học. Như thế thì, 
học nhiều và học thức không giống nhau. 

Phần đông chúng ta thường nhận lầm việc ấy. Chúng ta 
thường đánh giá con người theo cấp bằng của họ, những cấp 
bằng ấy phần nhiều là những cấp bằng trí nhớ: kẻ nào nhớ 
giỏi thì thi đậu. Sự nhận xét sai lầm này gây không biết bao tai 
hoạ cho loài người hiện thời. 

Tóm lại, người học thức không phải cần biết thật nhiều, 
mà cần phải thật biết những gì mình đã biết. 

“Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã” - Biết, thì biết 
là mình biết, không biết thì biết là mình không biết, ấy mới 
là thật biết.

Học thức là một vấn đề thuộc “phẩm”, chứ không phải 
thuộc “lượng”. Cái học mà đã được đồng hoá rồi thì không 
còn nói là cái học bên ngoài nữa. Cỏ mà bị chiên ăn rồi, không 
còn là cỏ nữa. Dâu mà bị tằm ăn, không còn gọi là dâu nữa. 

Học, cũng như ăn. ...

THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN 
“Tôi Tự Học” Nhà xuất bản Khai Trí - 1971
Fb Trang Văn Chương Miền Nam

THỬ TÌM MỘT ĐỊNH NGHĨA
 THẾ NÀO LÀ NGƯỜI HỌC THỨC? 

NGUYỄN DUY CẦN
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 LỬA 
 DẶM 

  ĐƯỜNG

“Trung thành với Tổ Quốc và Tín Ngưỡng, Tâm 
Linh“  là lời hứa thứ nhất và lời hứa muôn đời của người 
Hướng Đạo.  

Nỗi ưu tư lớn lao nhất của người Hướng Đạo tị nạn 
là làm thế nào để trả lời câu hỏi :

- Tại sao trung thành với Tổ Quốc mà anh bỏ nước 
ra đi ?

Để trả lời câu hỏi này, điều trước tiên chúng ta phải 
phân biệt thế nào là Quốc Gia và thế nào là Tổ Quốc.

Quốc Gia: Theo công pháp bao gồm ba yếu tố 
chính:

- Lãnh thổ là phần đất đai phải có
- Dân tộc là người dân sống trên phần đất đai này
- Chính quyền để cai trị nhân dân
Như vậy Quốc Gia chỉ là thực thể vật chất. Một 

người ở thế giới hiện nay có thể thay đổi nhiều quốc 
tịch và do đó, có thể thay đổi nhiều quốc gia khác nhau.

Tổ Quốc: Bao gồm nhiều yếu tố tinh thần do chúng 
ta thừa hưởng của tiền nhân, của ông cha để lại:

- Văn hóa, phong tục tập quán
- Tiếng nói, màu da 
- Tính chất đặc thù của dân tộc 
- Lịch sử và quá trình tiến triển của dân tộc ..v..v...
Như vậy thì mỗi người chỉ có một Tổ Quốc thôi.
Đối với con người, quốc gia có thể mất, có thể thay 

đổi, nhưng tổ quốc không bao giờ mất và không bao giờ 
thay đổi được: Tổ Quốc ở trong tim mỗi người.

Chúng ta đi tị nạn vì chúng ta không thể sống trên 
một lảnh thổ mà chính quyền đang áp dụng một chính 
sách phi nhân, phản bội lịch sử, giết chết phong tục tập 
quán, làm tiêu hao dần mòn dân tộc để phục vụ cho một 
tà thuyết, cho một đảng phái ngoại lai.

 TRUNG THÀNH VỚI QUỐC GIA HAY TỔ QUỐC

Trong hoàn cảnh tị nạn, với truyền thống giáo dục 
tốt đẹp của Phong Trào, chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng 
tạo lập cho mình một đời sống lành mạnh trên cương vị 
một công dân tốt. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận quốc 
gia mà mình đang định cư là quốc gia của mình. Tuy 
nhiên tổ quốc Việt Nam không bao giờ lu mờ trong tâm 
khảm của chúng ta.

Như vậy thì: Lời hứa trung thành của chúng ta phải 
được xác định rõ ràng: Trung thành với tổ quốc và như 
vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi trên.

  
Hướng Đạo Sinh không phải là người ngồi lập đi 

lập lại ý tưởng của mình như kinh nhật tụng, mà phải 
thể hiện lý tưởng bằng hành động. Trong hoàn cảnh tha 
hương, phải chấp nhận quốc gia khác làm quốc gia của 
mình, chúng ta phải cần thể hiện hơn nữa lời hứa của 
mình bằng cách:

- Bảo vệ tiếng nói và ngôn ngữ của người Việt
- Bảo vệ và làm phát triển nền văn hóa Việt
- Bảo vệ và giữ gìn phong tục tập quán của dân tộc 

Việt
Tất cả Hướng Đạo Sinh ở mọi ngành mọi cấp đều 

phải nhắc nhở nhau, phải nung đúc tinh thần cho nhau, 
xiết chặc tay nhau để thực hiện cho được lời hứa thứ 
nhất: Trung thành với Tổ Quốc.

SÓC VUI VẺ  
NGUYỄN ĐỨC LẬP 
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(Thư gửi người bạn dấn-thân)

Trong những ngày đen tối dưới sự thống-trị bạo-tàn 
của thực-dân Pháp, một thanh-niên Việt-Nam phẫn-nộ 
đứng lên tuyên-bố; ”Cờ độc-lập phải nhuộm bằng máu, 
hoa tự-do phải tưới bằng máu…Không thành-công 
cũng thành nhân”. Người thanh-niên đó đã lên đường 
để bảo-vệ Tổ-Quốc. Tên Anh là Nguyễn Thái Học.

Ngày 21 tháng 5 năm Canh-Ngọ (17-06-1930 
Dương Lịch) Anh cùng 12 đồng-chí lên máy chém… 
Khi tới phiên mình, Nguyễn Thái Học hô lớn câu yêu-
thương ấp-ủ một đời: “Việt-Nam muôn năm!” Tiếng Anh 
chưa dứt thì lưỡi dao rơi xuống.

Cái chết của Nguyễn Thái Học và các đồng-chí làm 
sục-sôi giòng máu hào-hùng của toàn dân Việt. Họ lớp 
lớp lên đường giành lại nền tự-do cho Tổ-Quốc. Nguyễn 
Thái Học chết đi nhưng hàng ngàn thanh-niên quyết-
chí theo gương Anh. Nguyễn Thái Học chết đi nhưng 
lý-tưởng của Anh là ngọn đuốc soi đường sáng rực trời 
Nam.

Từ đó Yên-Bái chan-hòa hồn thiên Sông Núi. Nơi 
đây là hoa thơm của lịch-sử, là thánh địa của người tận-
hiến cho Quê-Hương.

Hơn sáu năm sau ngày Nguyễn Thái Học mất, 
một người Pháp được cử sang Việt-Nam. Anh khác 
hẳn với đoàn người viễn-chinh đồng-chủng. Anh đến 
Quê-Hương của liệt-sĩ Nguyễn Thái Học thực-hiện một 
công-cuộc Hướng-Đạo. Tên Anh là Raymond Schlem-
mer, Thiên-Nga Vùng Nam-Thập. Anh làm Trại Trưởng 
trong những năm 1937-1941. Người Trưởng khả-kính 
này đã thẳng-thắn nhắn-nhủ tráng-sinh của nước bị trị 
bằng những lời bất-hủ: “Việc làm hàng đầu của quý anh 
là nền độc-lập của Tổ-Quốc…”.

Dù năm tháng qua đi với muôn ngàn thay đổi, những 
người tráng-sinh Việt-Nam vẫn lên đường để thực-hiện 
giấc mơ của mình. Con đường của liệt-sĩ Nguyễn Thái 
Học đi qua và Trưởng Raymond Schlemmer đã vạch 
còn đẹp huy-hoàng và đầy quyến-rũ nhưng muốn cho 
đất nước hùng-cường, Tổ-Quốc Việt-Nam còn đón nhận 
những người bước đi trên những ngả đường khác, có 
những khả-năng khác.

Người tráng-sinh được huấn-luyện để biết thăng-
tiến bản-thân và phục-vụ tha-nhân. Họ được sửa-soạn 
để có tâm-hồn mở rộng, được hướng-dẫn để tìm thấy 
hạnh-phúc trong lúc hiến-dâng.

Người tráng-sinh lên đường để bảo-vệ tự-do, công-
lý và hòa-bình…

Người tráng-sinh lên đường vì giữa hận-thù cần lòng 
thương-yêu, nơi khó-nghèo cần người chia-sẻ, chốn sợ-
hãi cần kẻ che-chở, giữa gian-dối cần đời trong sạch… 

Người tráng-sinh lên đường mang tinh-thần Đạo-
Việt đi phục-vụ Con Người…

TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG 

Giờ linh-thiêng đã điểm! Chúng ta hãy cùng nhau 
tham-dự một buổi lên đường của ngành Tráng Việt-Nam. 

(1)       “… Tân Tráng-Sinh bước đến trước Tráng-
Trưởng, chào và thưa: “Thưa Trưởng, tôi muốn lên 
đường”.

Tráng-Trưởng: “Anh/Chị muốn đi; nhưng anh/chị có 
biết Đường hiểm-trở thế nào không? Anh/Chị có hiểu 
rằng lên đường, tức là ra khỏi nhà, ra khỏi cái vị-kỷ của 
bản thân, phải từ-biệt cái an-nhàn, để tìm sống một 
cuộc đời khó-khăn và cực-nhọc không?”

Tân Tráng-Sinh: “ Thưa tôi biết.”
Tráng-Trưởng: “Lên đường, tức là bước tới. Vậy 

anh có quyết-chí làm cho đời anh/chị phải là một sự 
tiến-triển không ngừng, về mặt tự-chủ, tính-khí ngay 
thẳng, tận-tâm, liêm-khiết và phải làm sao trong mọi 
việc ngày nay hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ hơn 
ngày nay không?”

Tân Tráng-Sinh: “Thưa, tôi quyết.”
Tráng-Trưởng: “Anh/Chị có biết rằng lên đường, tức 

là hy-sinh chính mình cho kẻ khác không? Và anh/chị có 
luôn luôn sẽ sẵn-sàng để giúp-ích không?”

Tân Tráng-Sinh:”Thưa có.”
Tráng-Trưởng:”Vậy, ai đứng bảo-trợ cho anh/chị?” 
Người Bảo-Trợ bước tới, đặt tay lên Tân Tráng-

Sinh mà nói:”Thưa, tôi là…”  
Tráng-Trưởng hỏi cả đoàn:”Anh chị em tráng-sinh, 

các anh chị có nhận anh/chị…làm bạn đường với chúng 
ta không?”

Tráng-Đoàn đồng-thanh hô: “Thưa có”
Tráng-Trưởng:
“ Vậy anh/chị hãy nhận lấy huy-hiệu này của Tráng-

Sinh lên đường.”.
Tráng-Trưởng nói xong, người bảo-trợ đến trao gậy 

cho Tân Tráng-Sinh mà nói:” Anh/Chị hãy cầm lấy gậy 
nạng này, tượng-trưng cho đời người có hai nẻo Thiện 
và Ác, mà anh/chị phải chọn lấy mà đi. Mong rằng anh/
chị sẽ luôn luôn chọn theo đường Thiện. Trước mặt anh 
chị em đây, anh/chị hãy nhắc lại lời hứa, mà trước kia 
anh/chị đã tuyên, khi anh/chị bước chân vào gia-đình 
Hướng-Đạo, để tỏ rằng anh vẫn ghi lời ấy vào tâm-
khảm.”

Tất cả đứng nghiêm chào trong khi Tân Tráng-Sinh 
chào và nhắc lại lời hứa Hướng-Đạo.

Sau đó, Tráng-Đoàn dang tay mở lối đi. Hỡi người 
Tráng-Sinh Việt-Nam, Đường đã mở! Tổ-Quốc đang 
cần Anh Chị và Nhân-Loại cũng đang đợi chờ Anh Chị. 

CÒ LÃNG-DU
(1)   Viết theo cuốn Nghi-Thức Hướng ĐạoViệt Nam
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ÐỨC TÍNH NGAY THẲNG

 Các bạn Tráng sinh thân mến,

Ðiều luật đầu tiên của người Hướng Ðạo là trọng danh 
dự, và, để thực hiện được điều luật này, người Hướng Ðạo 
phải rèn luyện  cho được đức tính ngay thẳng.

Giải thích một cách đơn giản, người ngay thẳng là người 
nghĩ sao làm vậy.

Trên đường đời, hay trên bước đường sinh hoạt Hướng 
Ðạo nữa, có lẽ bạn đã từng gặp nhiều người nghĩ một đàng 
làm một nẻo, và nói một đàng làm một nẻo. Họ là những 
người không ngay thẳng. Những người không ngay thẳng có 
lòng dạ quanh co như cửu khúc trường xà, có miệng lưỡi trơn 
tru như bôi mỡ và thường có những việc làm gây cho người 
khác khó hiểu.

Trong môi trường xã hội hay môi trường chính trị hoặc 
trên chợ đời buôn bán, những người không ngay thẳng 
thường nhắm đến những mục đích riêng của họ như quyền 
lực, danh vọng, tiền bạc. Cái lòng dạ quanh co như cửu khúc 
trường xà của họ luôn luôn thâm trầm toan tính làm sao đạt 
được những mục đích riêng tư này. Họ có thể ”nhất dạ sinh 
bá kế” (một đêm nghĩ ra trăm kế). Ðối với họ, chỉ có mục đích 
riêng tư của họ là quan trọng mà thôi.

Tuy nhiên, những người không ngay thẳng này đâu có 
để cho ai biết những mục đích vị kỷ của họ. Miệng lưỡi trơn 
như bôi mỡ của họ luôn luôn nói đến những lý tưởng cao 
đẹp mà họ muốn cứu nước, nào là muốn giúp dân, nào là 
muốn phục vụ nhân quyền xã hội. Nghe họ nói mà cảm động 
muốn khóc. Bởi vì, qua miệng lưỡi của họ, họ yêu nước quá 
mà, họ thương dân quá mà, tấm lòng đối với tha nhân của họ 
bao la như trời như biển mà; tưởng chừng như họ sẵn sàng 
hy sinh tất cả, kể cả mạng sống cho những điều tốt đẹp mà 
họ rêu rao.

Ðến khi quan sát thật kỹ những gì mà người không ngay 
thẳng làm, mọi người mới ngã ngửa. Bời vì nói một đàng làm 
một nẻo, đâu có gạt gẫm được ai. Ðâu có cái gì khuất lấp 
được lâu dưới ánh sáng mặt trời. Và, đâu có ai ngu để cho 
mình khôn hoài.

Trong môi trường sinh hoạt Hướng Ðạo, thỉnh thoảng có 
vài trường hợp không ngay thẳng cũng được nhìn thấy.

Ðây là một điều đáng buồn, một điều đáng phàn nàn, 
bởi vì, ngay thẳng là đức tính quý báu  cuả người Hướng Ðạo.

Một vài người khi làm một việc gì đó, thường luôn luôn 
nói rằng làm vì Phong Trào, làm vì “các em”, vì muốn “giúp 
ích”. Tội nghiệp cho Phong Trào, tội nghiệp cho “các em”,  khi 
những người này chỉ “giúp ích” cho cái mục đích riêng tư của 
họ, hoặc cho cái tự ái của họ. “Phong trào” hay “các em”  chỉ 
là tấm bình phong che đậy cho cái tham vọng riêng tư , hoặc 
cho lòng tự ái của họ mà thôi.

Bởi vậy khi có những trường hợp không ngay thẳng đã 
xảy ra như vậy, nên khi sự việc đã xảy ra rồi, nhiều thắc mắc 
mới nổi lên, tại sao như vậy? tại sao như vậy? và tại sao như 
vậy?...

Nếu là người Hướng Ðạo giữ được đức tính ngay thẳng, 
làm việc minh bạch, như cái bánh được lột lá, thì làm gì có 
những cảnh phải thanh minh thanh nga, làm gì có những thắc 
mắc này.

Các bạn Tráng sinh thân mến,
Phong Trào Hướng Ðạo không phải là một môi trường 

chính trị, lại càng không phải là một cảnh chợ đời buôn bán 
vẫn mở rộng cánh cửa để cho họ mặc sức mà tung hoành.

Tìm đến Phong Trào với mục đích riêng tư như vậy mà 
làm chi?  Phong trào có tội tình gì mà đến nỗi bị lợi dụng như 
vậy? “Các em”  có tội tình  gì mà bị đem ra làm bình phong 
như vậy? Hay là, tham vọng lớn mà không đủ khả năng bon 
chen với đời, đành phải lợi dụng cái tình huynh đệ, tỷ muội 
của Hướng Ðạo để thỏa mãn những mục đích thầm kín của 
mình.

Các bạn Tráng sinh thân mến,

Câu chuyện bên lửa hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các 
bạn rằng chúng ta trân trọng giữ gìn tính ngay thẳng như là 
một đức tính quý báu  của người Hướng Ðạo. Ðức tính này 
giúp chúng ta giữ gìn  được điều luật thứ nhất của Phong 
Trào. Và, một điều quan hệ, nếu giữ đươc tính ngay thẳng, 
chúng ta dễ dàng nhận ra sự không ngay thẳng của người 
khác. Nhờ đó, chúng ta sẽ khỏi phải đặt những câu hỏi tại 
sao? tại sao? và tại sao?

Thân chúc quý bạn có kỳ trại vui và một đêm ngủ ngon 
bên lửa.

Sóc Vui Vẻ 
NGUYỄN ÐỨC LẬP      

NGUYỄN ÐỨC LẬP
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ĐƯỜNG 
CHÚNG TA ĐI

Chúng ta, anh chị em Hướng đạo Việt nam, vẫn thường 
đinh nghĩa và xác nhận hướng đạo là một cuộc chơi: Cuộc 
chơi phục vụ trẻ em .

Cuộc chơi ,dành hẳn cho trẻ em, hay các hướng đạo 
sinh  sinh, từ ấu sinh lên tới tráng sinh, do các trưởng tình 
nguyện và tự nguyện được huấn luyện để tổ chức và hướng 
dẫn .

Cuộc chơi hướng đạo gồm các trò chơi văn minh, tiến bộ, 
bổ ích có ý thức tổ chức nhằm mục đích giáo dục.

Cuộc chơi hướng đạo nhằm giúp cuộc đời các hướng 
đạo sinh phát triển toàn diện về chân thiện mỹ, trí dục, thể 
dục và đức dục. Cuộc chơi vui vẻ và hấp dẫn, để tất cả cùng 
tham gia,chủ trương hướng dẫn, giáo dục các hướng đạo 
sinh chuẩn bị và sắp sẵn hành trang cho cuộc đời mai hậu.

Nhưng cuộc chơi hướng đạo thì có hạn, phải ngưng hay 
chấm dứt khi kết thúc tư cách đoàn sinh, tức sau lễ lên đường 
của ngành tráng, để vào đời nhập thế, hay trở thành trưởng 
Hướng Đạo để phục vụ phong trào, Trong khi cuộc đời hướng 
đạo lại bắt đầu từ ngày gia nhập hướng đạo cho đến ngày lìa 
đời, như vậy cuộc sống hướng đạo thì suốt đời, hay vô hạn.

Cuộc đời hướng đạo đích thực và chỉ hiệu lực khi chúng 
ta luôn giữ luật và phát triển lời hứa hướng đạo, có nghĩa là 
cuộc sống hướng đạo không lệ thuộc thời gian và không gian.

Cuộc đời thực hiện lý tưởng và tinh thần hướng đạo 
được xem là duyên phận, duyên nợ, hay số kiếp, cái nghiệp, 
do vậy “hướng đạo một lần hướng đạo một đời”.

Cũng vì một đời hướng đạo, vào dịp trại họp bạn thế 
giới Thẳng Tiến VI, hè năm 1997 tại Fairfax, Virginia, Hoa 
Kỳ, mà Hướng đạo Việt nam hải ngoại nghiên cứu và quyết 
định thành lập ngành Trưởng niên, dành cho lớp tuổi trưởng 

thành, không có ý nghĩa là trưởng Hướng Đạo, mong muốn 
được mang bộ đồng phục Hướng Đạo của bản quốc, nếu ghi 
danh và còn sinh hoạt, hoặc khoác lại đồng phục Hướng Đạo 
Việt Nam cũ, để duy trì tinh thần Hướng Đạo, tiếp nối và phát 
triển lý tưởng Hướng Đạo, qua các buổi họp, các kỳ trại bằng 
tình thân hữu đoàn kết thân thương và trường tồn.

Thực trạng cuộc chơi Hướng Đạo thì hữu hạn, nhưng 
cuộc sống Hướng Đạo lại trọn kiếp, và cuộc đời chúng ta cũng 
phải theo các thời kỳ gồm sinh lão bệnh tử. Trần gian là cõi 
tạm, cuộc đời tuy nhiều gian khổ, nhưng không kém hạnh 
phúc, và thật ra cũng rất dễ thương, nhất là những chúng 
ta may mắn được tham gia và sinh hoạt hướng đạo. Theo 
dòng thời gian các trưởng và Hướng Đạo Sinh trẻ sẽ phải dần 
dần bước lên tuổi già, các trưởng sẽ chậm cập nhật, bớt hấp 
dẫn, không còn đủ điều kiện lẫn khả năng cầm đoàn, giúp 
đoàn tiến bộ , đành tự bỏ nghề trưởng và hẹn nhau gia nhập 
hướng đạo trưởng niên để kết tình huynh đệ và giữ vững tinh 
thần và lý tưởng Hướng đạo. Trẻ già măng mọc và theo định 
luật đào thải và tiến hoá. Ông bà không thể thay cha mẹ giáo 
dục con cái được, và các anh chị hướng dẫn em nhưng tất cả 
đều thuộc trong một gia đình.

Cuộc đời luôn dễ thương, chỉ có người đời , việc đời mới 
có nhiều lúc khó thương, do vì ích kỷ, soi bói, tị hiềm và kiêu 
ngạo. Cuối cùng, chính vì lưu luyến, duy trì và liên tục cuộc 
chơi Hướng Đạo, các trưởng niên mong mỏi các trưởng và 
đoàn sinh Hướng Đạo đương thời, hay các thế hệ Hướng Đạo 
trẻ tiếp nối và đương thời hãy ngưng làm phiền hay gây khó 
khăn, mà nên thông cảm cho “dòng máu và con tim Hướng 
đạo, bệnh ghiền và cái nghiệp Hướng Đạo”, để Trưởng Niên 
Hướng Đạo Việt Nam chúng ta có được sự bình yên họp hội 
trong tình huynh muội thân ái, bởi Hướng Đạo một lần là một 
đời hướng đạo.
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Chỉ hơn 40 năm, hoặc thời gian ngắn hơn tạm cư 
và định cư tại Hoa kỳ, công đồng tị nạn Việt nam vì nhu 
cầu hội nhập và mưu sinh hầu như ngôn ngữ và truyền 
thống văn hóa Việt đã bị mất dần hay biến hẳn, không 
những ở thế hệ thứ hai, mà ngay từ thế hệ thứ nhất . Do 
vậy,hiện nay các đơn vị Hướng đạo người Việt đã được 
các trưởng trẻ chuyển hết các sinh hoạt bằng ngôn ngữ 
địa phương trong mọi buổi họp hay kỳ trại, có nghĩa 
rằng tiếng Việt đã không tồn tại, và, đương nhiên ,mất 
đi truyền thống văn hoá Việt, nói gì đến tinh thần Hướng 
đạo Việt nam như mong ước trao truyền của các trưởng 
tiên khởi và kế thừa thành lập các đơn vị ban đầu tại 
quê người .

Buồn thay ,vì ngay tại Hoa kỳ ,mỗi khi đi gặp nhóm 
người Trung hoa hay người Nam Mỹ, luôn nghe họ nói 
chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, khác hẳn với nhóm 
người Việt nam, mới hiện diện ở Hoa kỳ được hơn 40 
năm, hay chỉ qua 2 thế hệ, đã thay đổi quá nhanh so với 
hàng trăm năm của hai nhóm người nhập cư kể trên.

Lớn lên và trở thành người Mỹ, nói tiếng Anh thì 
là chuyện dĩ nhiên và bình thường, nhưng muốn làm 
người Mỹ gốc Việt lại không phải chuyện đơn giản. 
Cũng vậy, gia nhập vào phong trào Hướng đạo tại Hoa 
kỳ tiến trình đẳng thứ và chuyên hiệu quả không khó, 
nhưng mang danh và tự nhận là một hướng đạo sinh 
Mỹ gốc Việt lại không dễ. Rất cần có sự nhiệt tâm và 
cố gắng hướng dẫn của cha mẹ và các trưởng Hướng 
Đạo khuyến khích và thúc đẩy con em luôn hãnh diện về 
nguồn cội dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, hầu quyết tâm 
tập đọc, học viết và nói tiếng Việt, cũng như tìm hiểu 
lịch sử, văn hoá và truyền thống Việt nam, được coi như 
báu vật truyền thừa vậy.

Tưởng cũng cần biết Hoa Kỳ là một Hiệp chủng 
quốc, dân chủ, tự do và bình đẳng. Do đó Hội Hướng 
đạo Hoa Kỳ cũng luôn tôn trọng văn hoá dân tộc. Công 
đồng Việt nam là một sắc tộc hiện diện qua chính sách 
tị nạn chính trị và lập cư từ tháng 4 năm 1975 của Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ, và nhóm Hướng Đạo người Việt là 
nhóm sắc tộc gốc Á châu duy nhất của hội Hướng Đạo 
Hoa Kỳ, với các đơn vị thuộc nhiều liên đoàn hoàn toàn 
là người Việt.

Cộng đồng tị nạn Việt nam mang nỗi nhớ quê hương 
đất tổ, nhưng luôn phải phấn đấu hội 

nhập,và bất khuất, cần cù và cầu tiến, nên một mặt 
lo học ngôn ngữ địa phương để giao tế và mưu sinh, và 
một mặt thì cố bảo tồn và truyền dạy ngôn ngữ, văn hoá, 
thực phẩm và tập tục truyền thống dân tộc Việt. Họ bảo 
vệ gia sản và di sản dân tộc, bằng sự duy trì, bảo tồn 
ngôn ngữ Việt Nam, và hằng mong muốn truyền giao lại 
cho nhiều thế hệ sau qua các trung tâm Việt ngữ và các 
hội đoàn người Việt. Những tục lệ múa lân vào hội chợ 
Tết nguyên đán, trung thu và giỗ tổ Hùng Vương luôn 
có lễ cúng tổ tiên, trình diễn văn nghệ dân tộc, thể thao 
giao hữu và đáng nhớ nhất là tập tục chúc Tết, biếu quà 
Tết và nhận tiền lì xì.

Năm 1983, qua hội nghị Costa Mesa, do sáng kiến 
của Văn phòng Hướng Đạo Thế Giới, phối hợp với văn 
phòng Hướng Đạo Hoa Kỳ, đã tổ chức hội nghị huynh 
trưởng Hướng Đạo Việt Nam và chính thức thành lập 
một Hội đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, cho 
các đơn vị Hướng Đạo người Việt lưu vong tại Hoa Kỳ 
và trên toàn thế giới, để phát triển phong trào Hướng 
Đạo và phát huy truyền thống ngôn ngữ, cũng như văn 
hoá Việt, bằng lý tưởng và tinh thần Hướng Đạo Việt 
Nam của các trưởng kỳ cựu đương thời và các trưởng 
trẻ tiếp nối.

Nhưng thực tế, qua gần 40 năm đến nay, các đơn 
vị và liên đoàn người Việt, thoạt đầu do các cựu huynh 
trưởng và cựu Hướng Đạo Sinh thuộc Hội Hướng Đạo 
Việt Nam trước 1975 thành lập và hướng đẫn chương 
trình đẳng thứ Hướng Đạo địa phương hoàn toàn bằng 
tiếng Việt, dần theo thời gian các trưởng Hướng Đạo 
Việt Nam và ngay cả phụ huynh thế hệ thứ hai lại chỉ 
dùng tiếng địa phương để dễ dàng đối thoại với thế hệ 
thứ ba, do đó mà họ trở thành hoàn toàn là hội viên 
Hướng Đạo quốc gia cư ngụ thuần tuý, và chỉ khi có câu 
hỏi về nguồn gốc thì họ mới trả lời là gốc Việt, mà đôi khi 
lại cố giấu nguồn cội ấy.

Tiếng Việt còn, người Việt còn, và như đã trình bầy 
phần trên, làm đoàn viên Hướng Đạo Pháp, Canada hay 
Úc là chuyện thường thôi, nhưng chính danh là những 

TINH THẦN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
VÀ HẬU DUỆ HƯỚNG ĐẠO LƯU VONG
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Hướng Đạo Sinh gốc Việt thì đòi hỏi tiên khởi và cơ bản 
là Việt ngữ, rồi phải cần hiểu biết về văn hóa, nguồn 
cội Việt nam, gồm cờ biểu tượng cộng đồng tị nạn, lịch 
sử văn hoá truyền thống Việt Nam và nhất là tinh thần 
Hướng Đạo Việt Nam. Ngay trong hoàn cảnh khó khăn 
trong nước, cũng nhờ tinh thần Hướng Đạo Việt Nam 
cao độ, đã giúp phục hoạt phong trào Hướng Đạo khởi 
đầu từ năm 1980, liên tục bằng sự can đảm và kiên 
tâm bên chí, cuối cùng tinh thần Hướng Đạo bất khuất 
và thành tâm đã khiến cho Văn phòng Hướng Đạo Thế 
Giới chính thức công nhận là Hội viên quốc gia thứ 170.

Nhìn vào sinh hoạt các đơn vị Hướng Đạo người 
Việt, nhất là tại Hoa kỳ, các thế hệ cha anh cảm thấy 
buồn vì mang tiếng là đơn vị Hướng Đạo Việt Nam, 
nhưng thuần túy là đơn vị hướng đạo da vàng mũi toẹt 
mà thôi, do vậy đã có người gọi là Hướng Đạo gốc 
Việt, vì đã hoàn toàn là Mỹ có gốc là người Viêt thôi, 
và chỉ nhằm mục tiêu tối hậu và duy nhất là đạt cho 
bằng được đẳng thứ đại bàng, thiếu hẳn tinh thần và 
đạo đức Hướng Đạo, không có bài ca sinh hoạt hay trò 
chơi truyền thống Hướng Đạo Việt Nam.

Khác với các cộng đồng lưu vong sắc tộc Do Thái, 
Trung Hoa và Nam Mỹ luôn sinh hoạt bằng ngôn ngữ 
và những thông tin, bài ca bằng tiếng mẹ đẻ, chính là 
vì họ có tinh thần và lòng tha thiết truyền thống văn hoá 
quí báu của họ, dù các dân tộc này đã có từ lúc khai lập 
Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

Trở lại vấn đề các đơn vị Hướng Đạo người Việt tại 
Hoa Kỳ, thuộc Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, giờ đây có còn 
cần thiết hay không, vì nếu muốn phát triển toàn diện 
của một người Hoa Kỳ gốc Việt, chỉ nên đem con em gia 
nhập vào chính những đơn vị BSA sẵn có thì tốt hơn, 
khỏi phải nói tiếng Việt, nhất là phải học và thi hành các 
tập tục Hướng Đạo Việt Nam và truyền thống văn hoá 
Việt Nam.

Nghĩ người lại nghĩ đến ta để hy vọng và mong ước 
có được những đơn vị người Việt Nam còn biết rằng 
minh là Nguòi Việt, đang có và còn giữ gìn, ngõ hầu thể 
hiện được Tinh Thần Hướng đạo Việt Nam
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ĐÊM QUÊ HƯƠNG

Ta dắt nhau về miền gió cát
Đêm nằm nghe biển hát giữa trùng khơi
Những con sóng vẫn hôn bờ dào dạt
Ghềnh đá reo ngan ngát tiếng em cười...?

Khi trăng lên giăng nến bầu trời
Ta đi dọc câu hò quê Mẹ 
Chân rón rén êm từng bước nhẹ
Sợ giật mình giấc ngủ lũ cò con.

Qua thôn xưa quanh lối cỏ mòn
Tiếng dế bỗng rụt rè ngưng hát
Gió nồm nam từ dòng sông rượi mát
Ngã sóng soài, thoai thoải dọc triền đê. 

Nơi quê hương, anh dắt em về
Vỏ ốc biển nhốt đầy con đom đóm
Đã qua hết một mùa mưa bão lớn
Đất vỡ cày lật úp bắt cua đêm.

Nét hồn nhiên còn mãi trong em
Như cái thuở tóc đôi bím ngắn
Bỏ đâu đó một thời xa vắng
Càng mặn mà như hạt muối quê ta.

Dắt nhau về sau năm tháng đi xa
Bỗng yêu quá quê mình còn gian khó
Ôi, quê hương... bốn mùa nắng gió
Có một mùa Hạnh Phúc - đó là em..!

PHAN HÒA
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     Dạo:

Đừng thương khóc chuyện qua đường,
Hãy thương khóc một quê hương không còn.
 
 
I. CÓC CUỐI TUẦN PHÚ LANG SA:
 
       Ne Pleure Pas 

Ne pleure pas quand le soleil,
Sa lueur enfin tarie, se cache.
Car demain, fidèle à sa tâche,
Reviendra ce disque vermeil.
 
Quand la lune un soir disparaît,
Ne pleure pas sa sombre absence.
Car bientôt, avec grande aisance,
Reparaîtra son bel attrait.
 
Quand le vent d’automne survient,
Dénuant l’arbre de son feuillage,
Ne pleure pas, car ce pillage
Finira plus vite qu’il vient.
 
Et quand ces beaux oiseaux s’en vont
Pour rejoindre un autre rivage,
Sache que ce n’est qu’un voyage.
Ne pleure pas, ils reviendront.
 
Mais quand l’ennemi t’a rendu
Exilé dans ta patrie même,
Pleure et pleure donc, le cœur blême,
Pour ce pays à jamais perdu.
           

II. PHỎNG DỊCH THƠ VIỆT:
 
          Đừng Than Khóc
 
Đừng than khóc khi mặt trời khuất dạng,
Cuốn mang theo những giọt nắng úa tàn,
Vì ngày mai, khi sương sớm dần tan,
Sẽ lại thấy ánh hồng lan khắp chốn.

Mảnh trăng đó cũng có ngày ẩn trốn,
Đừng âu sầu, đừng chộn rộn khóc than,
Chỉ vài hôm, trăng sẽ lại an nhàn
Trở về giữa lối ngàn sao lấp lánh.

Khi ngọn gió thu vút qua lành lạnh,
Vặt rừng cây trụi lá, nhánh khô phơi,
Đừng khóc than, cảnh xơ xác tả tơi
Sẽ biến mất nhanh như thời mới đến.
 
Khi những cánh chim giã từ từng chuyến,
Để tìm về một bến đỗ xa xôi,
Đây chỉ là chia cách tạm mà thôi,
Đừng than khóc, chúng rồi quay trở lại.
 
Nhưng khi bị lũ giặc thù vô loại,
Bắt lưu đày trên dải đất yêu thương,
Hãy vắt tim, dốc hết lệ đoạn trường,
Khóc cho một quê hương không còn nữa.
                       
III. PHỎNG DỊCH THƠ TÂY BAN NHA: 
(endecasílabos)
         No Te Lamentes
 
No te lamentes cuando el sol se pone, 
Después de disipar su luz divina,
Porque mañana, fiel a su rutina,
De nuevo el disco celeste se expone.
 
Cuando se esconde la luna chiquilla,
No lamentes su corta y oscura ausencia,
Porque pronto, con gran aplomo y gracia,
Reaparecerá esta maravilla.
 
Cuando el viento glacial de otoño viene,
Al bosque de sus hojas despojando,
No te lamentes. Como está cambiando
El clima, pronto el botín se detiene.
 
Y cuando emigran las aves hermosas 
A alguna costa cálida y amigable,
Sepa que es solo un viaje inevitable.
No te lamentes, volverán con rosas.

NE PLEURE PAS

 TRẦN VĂN LƯƠNG
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Pues si tu tierra natal es vendida
Y el enemigo te ha en ella exiliado,
Ve a lamentar, el corazón quebrado,
Tu patria ahora por siempre perdida.
                     
IV. PHỎNG DỊCH THƠ ANH VĂN: 
(iambic pentameter)
 
            Don’t Cry
 
Don’t cry, when at day’s end, you see the sun
Collect his fading rays and sink away,
Because, as soon as looms a fresh new day,
This red and blazing disc resumes his run.
 
When suddenly the moon cannot be seen,
Don’t cry for her short-lived retreat from view,
Because in time she will appear anew,
Displaying her old grace and charming sheen.
 
When that cold autumn wind arrives and strips 
The trees of their last leaves and keeps them 
bare,
Don’t cry, because it’s just a little flare
Which ends as quickly as the weather flips.
 
And when these migrant birds begin to turn
To find a distant warm and friendly shore,
Remember, it’s a trip, no less no more.
Don’t cry, when spring appears, they will return.
 
However, when right in your native land
The devils exile you through threats and fears,
Then squeeze your heart for all your bloody 
tears
To mourn this lost forever fatherland.
                 
V.  PHỎNG DỊCH THƠ LATIN: 
(dactylic hexameter) (*)
 
             Noli Flere
 
Quando sol sub horizonte denique recedit 
Et solaris scintilla lenta omnino evanescit,
Noli flere, quia cras cum suo modu operandi,
Statim in caelum illa caelestis stella resurgit.
 

Quando luna per aliquot noctes abolescit,
Noli flere illam absentiam temporariam,
Quia actutum amplifice denuo resurget, 
Cum elegantia vetera et fulgore venusto.
 
Quando ventus autumni advenit derepente,
Et tota folia floresque in silva relegat,
Noli flere. Cum ver denique cambire coepit
Caelum, natura iterum vultum novum habebit.
 
Et quando aves, ut hoc frigus durum eludant,
Incipiunt migrare ad nova litora calda,
Noli flere. Hoc iter est solum temporarium.
Cum florescunt veris plantae, hilare revenient.
 
Sed si ab inimicis occupata est tua terra
Et in ea ipsa infeliciter factus es exul,
Cordis sanguinem in lacrimas convertere debes
Ut lamenteris amissum aeternum patriae hujus.
                          
(*) Ghi chú:
    Phân nhịp (scan) ra các pieds (dactyl: D, spondee: S)
như sau:
Quāndō| sōl sŭb hŏ|rīzōn|tē dē|nīquĕ rĕ|cēdit         SDSSDS
Ēt sŏlă|rīs scīn|tīllā| lēnta‿ōm|nīno‿ĕvă|nēscit.       DSSSDS
Nōlī| flērĕ, quĭ|ā crās| cūm sŭŏ| mōdu‿ŏpĕ|rāndi,   SDSDDS
Stātim‿īn| cǣlum‿īl|lā cǣ|lēstīs |stēllă rĕ|sūrgit      SSSSDS
 
Quāndō| lūnā| pēr ălĭ|quōt nōc|tēs ăbŏ|lēscit          SSDSDS
Nōlī| flēre‿īl|lam‿ābsēn|tīām| tēmpŏră|rīam,         SSSSDS
Quīā|‿āctū|tum‿āmplĭfĭ|cē dē|nūŏ rĕ|sūrget,         SSDSDS      
Cum‿ēlē|gāntī|ā vĕtĕ|ra‿ēt fūl|gōrĕ vĕ|nūsto.         SSDSDS
 
Quāndō| vēntūs| āutūm|ni‿ādvē|nīt dĕrĕ|pēnte,       SSSSDS
Ēt tō|tā fŏlĭ|ā flō|rēsque‿īn| sīlvă rĕ|lēgat,               SDSSDS
Nōlī| flērē|. Cūm vēr| dēnĭquĕ| cāmbĭrĕ| cœ̄pit        SSSDDS
Cǣlūm|, nātū|rā‿ĭtĕ|rūm vūl|tūm nŏvum‿hă|bēbit  SSDSDS
 
Ēt quān|dō‿ăvĕs|, ūt hōc| frīgūs| dūrŭm‿ĕ|lūdant,  SDSSDS
Īncĭpĭ|ūnt mī|grārē|‿ād nŏvă| lītŏră| cālda,               DSSDDS
Nōlī| flēre.‿Hŏc ĭ|tēr ēst| sōlūm| tēmpŏră|rīum.        SDSSDS 
Cūm flō|rēscūnt| vērīs| plāntae,‿hĭlă|rē rĕvĕ|nīent.    SSSDDS
 
Sēd sī|‿āb ĭnĭ|mīcīs| ōccŭpă|tāst tŭă| tērra                 SDSDDS
Ēt ĭn ĕa|‿īpsa‿īn|fēlī|cītēr| fāctŭs ĕs| ēxul,                  DSSSDS
Cōrdīs| sānguĭnĕm|‿īn lăcrĭ|mās cōn|vērtĕrĕ| dēbes  SDDSDS
Ūt lā|mēntĕrĭs| āmīs|sum‿ǣtēr|nūm pătrĭ|ae‿hūjus   SDSSDS
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VI.  PHỎNG DỊCH THƠ HÁN:
 
      莫 哭
 
若 見 太 陽 藏,
勸 君 莫 哭 喪,   
明 天 它 復 返,
炯 炯 散 紅 光.
 
夜 長 月 沒 來,
莫 哭 莫 悲 哀,
不 久 銀 輪 出,
悠 悠 逛 九 陔. 
 
秋 風 忽 不 平,
草 木 又 凋 零,
莫 哭 春 輝 至,
萋 萋 葉 再 生.
 
羣 鳥 漸 離 開,
避 寒 在 遠 涯.
莫 憂 愁 莫 哭,
時 到 眾 歸 來.
 
敵 已 抹 邊 疆,
流 亡 劫 難 長.
君 須 含 血 淚,
百 歲 泣 家 鄕.  
         陳 文 良
 
ÂM HÁN VIỆT:
 
       Mạc Khốc
 
Nhược kiến thái dương tàng,
Khuyến quân mạc khốc tang, 
Minh thiên tha phục phản,
Quýnh quýnh tán hồng quang.

 
Dạ trường, nguyệt một lai,
Mạc khốc, mạc bi ai,
Bất cửu, ngân luân xuất,
Du du cuống cửu cai.
 
Thu phong hốt bất bình,
Thảo mộc hựu điêu linh,
Mạc khốc, xuân huy chí,
Thê thê diệp tái sinh.
 
Quần điểu tiệm ly khai,
Tỵ hàn tại viễn nhai.
Mạc ưu sầu, mạc khốc,
Thời đáo, chúng quy lai.
 
Địch dĩ mạt biên cương,
Lưu vong kiếp nạn trường.
Quân tu hàm huyết lệ,
Bách tuế khấp gia hương.

        Nghĩa:
 
Nếu thấy mặt trời ẩn,
Khuyên người đừng khóc hay ai điếu, 
Ngày mai mặt trời trở lại,
Ánh sáng hồng tỏa ra rực rỡ.
 
Đêm dài, mặt trăng không đến,
Xin đừng khóc, đừng buồn khổ,
Chẳng bao lâu thì bánh xe màu bạc sẽ xuất hiện,
Thong dong dạo khắp chín tầng trời.
 
Gió thu chợt nổi giận,
Cỏ cây héo úa tàn tạ,
Xin đừng khóc, khi nắng xuân đến,
Lá cây sống lại tốt tươi.
 
Bầy chim dần dần bỏ đi,
Trốn lạnh nơi bến bờ xa. 
Đừng lo buồn, đừng khóc,
Ngày giờ tới, đám đông sẽ quay lại.
 
(Nhưng khi) kẻ thù xóa hết biên cương,
Kiếp nạn lưu vong dài.
(Thì) xin người hãy ngậm lệ máu,
Trăm năm thương khóc quê nhà.
     
    TRẦN VĂN LƯƠNG
             Cali, 7/2021
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Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.

“Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt...”
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.

TIẾNG VIỆT
Một đảo nhỏ ngoài khơi nhiều kẻ nhận
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.

Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.

Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình...

LƯU QUANG VŨ

Ông sinh tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 
nhưng quê gốc lại ở quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng, là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà 
Vũ Thị Khánh. 
Mất 29/8/1988 vì tai nạn giao thông (40 tuổi) cùng bạn 
đời Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ.

LƯU QUANG VŨ
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Từ biến cố đau thương 1954 của dân tộc Việt Nam, 
tham vọng và ý thức hệ đã chia hai đất nước dẫn đến 
kết cục bi tráng của nền cộng hoà tự do non yểu của 
miền Nam vào tháng Tư 1975. Đất nước bị nhuộm đỏ 
chủ nghĩa độc tài Cọng sản toàn trị và từ đó dòng định 
mệnh dân tộc đã đẩy đưa trăm Việt phải đứt ruột lìa xa 
đất nước thân yêu bao đời, dấn sâu vào con đường ly 
hương. 

Một số lớn dân chúng miền Nam đã kịp vượt thoát 
trước ngày 30 tháng Tư 1975 đến bến bờ tự do trong 
thất đảm, ngơ ngác nơi đất lạ xứ người. 

Số còn lại trong gông cùm chế độ, hơn một thập 
niên sau đó, từng nhóm, từng nhóm ... người Việt miền 
Nam không chấp nhận CS đã tìm mọi cách để đến bến 
bờ tự do dù phải trả giá bằng chính mạng sống mình. 
Vượt trùng dương mênh mông sóng dữ, coi thường gió 
bão biển khơi, không sợ đám hải tặc hung hăng vô nhân 
tính...trên những con thuyền mỏng manh đầy người, 
sạm đen, đói lả ...hướng ra biển Đông, hay bằng những 
đôi chân trần yếu đuối đạp trên gai góc trong rừng già, 
theo con đường mòn vượt biên giới phía Tây, liều thân 
cho thú dữ cho quân cướp và trăm ngàn hiểm nguy đe 
dọa chỉ để tìm tự do, mưu cầu lẽ sống cho chính mình 
và tương lai cho con cháu chúng ta sau này. Từng đợt, 
từng đợt ...thuyền nhân , bộ nhân người Việt lên đến 
con số gần triệu người vượt biên mà kinh hoàng thay, 
chỉ khoảng một nửa trong số họ được cứu vớt đã đánh 
động lương tâm nhân loại trên thế giới. 

Và từ đó họ, những thuyền nhân, bộ nhân sống sót 
trong chúng ta đã may mắn được đặt chân đến những 
miền đất tự do. Những quốc gia nhân đạo trên thế giới 
đã mở rộng tấm lòng đón người nhập cư tạo dựng lại 
cuộc sống mới và đóng góp rất nhiều thành công thịnh 
vượng chung cho cộng đồng nơi quê hương mới.

Người Hướng đạo Việt Nam ly hương cũng nằm 
trong dòng sinh mệnh của dân tộc như vậy. Gắn liền với 
dân tộc, gắn liền với tự do, đi theo lý tưởng, họ đã ra 
đi theo đoàn người tỵ nạn cọng sản rời khỏi miền Bắc 
năm 1954 khi chủ nghĩa Cọng Sản nhuộm đỏ nửa phần 
đất nước thân yêu, miền Bắc hơn nửa thế kỷ nay đã 
không còn phong trào Hướng đạo nữa. Tuy miền Bắc là 
cái nôi khởi thủy Phong Trào từ năm 1930, khi Trưởng 
Trần Văn Khắc lập Thiếu đoàn Lê Lợi tại Hà Nội. Đến 
nay Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam đã có tuổi đời 

GIỮ GÌN NGUỒN CỘI 
VÀ TỰ HÀO LÀ NGƯỜI 

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM LY HƯƠNG

non thế kỷ Một phong trào gắn liền với định mệnh của 
dân tộc trải qua chiến tranh đau thương, mất mát, chia 
cắt và ly tán. Năm 1954, khi vào Nam cùng đồng bào di 
cư lánh nạn Cọng Sản, phong trào HĐVN cũng phải nỗ 
lực hơn bao giờ hết để được Văn Phòng Hướng Đạo 
Thế giới chính thức công nhận là thành viên chính thức 
vào năm 1956. 

Nhưng cùng với số phận của miền Nam, tháng Tư 
1975, chính quyền VNCH tự do non trẻ bị bức tử nhưng 
Hướng đạo Việt Nam không chết. Ngọn lửa Phong trào 
vẫn ngùn ngụt trong lòng các trưởng đang ở trong tù, 
vẫn cháy âm ỉ trong tim các hướng đạo sinh không còn 
mặc đồng phục trên khắp tỉnh thành miền Nam rất lâu 
nhiều năm sau đó. Phong trào HĐVN lập tức “vượt biên” 
ngay sau ngày 30/4/1975 theo chân đoàn người di tản 
qua Guam. Liên Đoàn Lạc Việt tại trại Tỵ nạn Camp 
Pendleton do Trưởng Trương Trọng Trác thành lập, 
Trưởng Mai Ngọc Liệu là cố vấn, đã sinh hoạt và giúp 
ích đồng bào tỵ nạn ở trại, và Liên đoàn HĐVN đầu 
tiên tại hải ngoại này đã hoạt động cho đến khi trại Tỵ 
nạn Camp Pendleton đóng cửa.( Về sau các Trưởng 
trong Liên Đoàn Lạc Việt như Nguyễn Đoàn, Lê Minh 
Lý, Nguyễn Thế Thanh … kết hợp cùng các trưởng khác 
tiếp tục phát triển phong trào HĐVN mở thêm các LĐ tại 
California và các thành phố đông người Việt tỵ nạn trên 
nước Mỹ.)

Cùng lúc đó đã có nhiều Liên đoàn HĐVN ly hương 
được lập ra tại các trại Tỵ nạn khác cho người Việt và 
Lào do các trưởng tỵ nạn buổi ban đầu như “trại “In-
diantown Gap bởi Trưởng Nguyễn Xuân Hoàng Quân, 
và tại Fort Chaffee thì có Trưởng Hà Dzũng và Trưởng 
Nguyễn Quang Minh hướng dẫn “

“Riêng tại Fort Chaffee chỉ sau một thời gian ngắn 
đã tập hợp được một số “cựu” Trưởng và anh chị em 
Hướng đạo sinh, lập thành một đạo mang tên Đạo Ft. 
Chaffee (Ft. Chaffee Refugee Scouting). Các Trưởng 
vận động thành lập có Hà Dzũng, Trần Minh Côi và Lê 
Văn Huân. Công việc của đạo nhằm vào những yêu cầu 
cần thiết và cấp bách của trại tạm cư như thiết lập hệ 
thống tìm thân nhân cho hơn 24 ngàn người đang tỵ 
nạn, phát thư và điện tín, bưu phẩm, đưa tin cho cơ 
quan Hồng Thập Tự và Bảo trợ, dạy cứu thương, dạy 
Anh ngữ, chữa lửa, và giúp vui giải trí cho các em thiếu 
nhi. Nhằm mục đích đánh dấu những hoạt động của 
Đạo Ft. Chaffee và cho phong trào Hướng đạo Việt Nam 
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được tái lập tại đây, một số Trưởng đã có sáng kiến làm 
ra những huy hiệu riêng. Công lao lớn phải kể đến 3 
Trưởng đã bỏ thời gian làm huy hiệu là các Trưởng: Hà 
Dzũng (Thiên Nga Tạo Tác), Vũ Ngọc Linh (Hươu Khéo 
Léo) và Vũ Đức Lộc (Hoẵng Hoạt Bát). “

Năm 1977, Tổ chức HĐVN Hải Ngoại do Tr. Mai 
Liệu làm chủ tịch và Tr. Nguyễn Quang Minh làm Tổng 
Thư Ký được thành lập tại Portland, Oregon. Văn phòng 
đặt tại Nhà Việt Nam do Tr. Minh làm Giám đốc, khởi 
đầu ra bản tin HĐVN  hàng tháng để liên lạc với huynh 
trưởng và đoàn sinh HĐVN khắp thế giới từ số 1 đến 
số 14 nhưng tổ chức này cũng không hoạt động được 
bao lâu. 

Năm 1980, Trại Họp Bạn kỷ niệm 50 năm HĐVN do 
Tr. Mai Liệu và Nguyễn Quang Minh tổ chức tại Port-
land, Oregon. Tr. Trần Văn Khắc và Tr. Phan Thị Nguyệt 
Minh (phu nhân Bs Thơ) cùng một số Trưởng kỳ cựu 
về họp bạn và muốn phục hưng lại Phong Trào HĐVN. 
Trong năm này có nhiều đơn vị HĐVN tự động thành lập 
tại Hoa Kỳ và các nước khác.

Thập niên 80 là thập niên mà làn sóng người Việt tỵ 
nạn lên cao đánh động lương tâm nhân loại. Làn sóng 
người khốn khổ này liều mình vượt biển tìm tự do trên 
các con tàu mỏng manh mặc cho sóng gió bão bùng và 
bọn hải tặc vô nhân đe dọa . Họ lê lết mỏi mệt lẩn khuất 
trên các con đường mòn chia sớt cùng nhau cái đói cơn 
khát và ngay cả cái chết trong rừng già biên giới phía 
Tây, chạy trốn càng xa đất nước khổ nạn của mình càng 
tốt. Và những người hướng đạo ly hương đó nếu sống 
sót cùng đồng bào chung cảnh ngộ may mắn đặt chân 
đến trại tạm cư tỵ nạn thì sao. 

Những Liên đoàn Hướng Đạo, những Đoàn Phật 
Tử, Đoàn Thanh thiếu niên Công Giáo sẽ được lập ra 
từ họ , những người Trưởng Hướng đạo Việt nam ly 
hương, mở ra cánh cửa mới và tốt đẹp cho các đám trẻ 
thơ Việt Nam ngơ ngác, bơ vơ nơi trại Tạm Cư nơi trại 
Tỵ Nạn.. học tiếng Anh, biết nói biết đọc tiếng Việt , biết 
sống theo văn hoá tập tục quê nhà , biết sống theo luật 
và lời hứa HĐ và nhiều thứ kỹ năng sống ngoài thiên 
nhiên ... 

Như “cuống rún chưa lìa”, dòng sinh mệnh của trăm 
Việt (Bách Việt , Lạc Việt) cũng như phong trào HĐVN 
vẫn tuôn chảy ngoài Việt Nam, vẫn tiếp diễn cho đến 
người cuối cùng rời khỏi khi trại đóng cửa vĩnh viễn và 
tạm thời chấm dứt một chương khổ nạn của dân tộc 
sau năm 75.

Vì nhu cầu sinh sống và định cư rải rác của người 
Việt tỵ nạn cũng như các trưởng và hướng đạo sinh ở 
khắp nơi trên thế giới, các đơn vị và tổ chức Hướng đạo 
Việt Nam đã được thành lập tại nhiều quốc gia như: 
Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Canada, Úc, Đức, Hòa Lan, Ý, Na 
Uy, Bỉ...

Tháng 7 năm 1983, tại Hội nghị Trưởng ở Costa 
Mesa, California (Hoa Kỳ), Hội đồng Trung ương Hướng 
đạo Việt Nam được thành lập để tái lập và thống nhất 
phong trào Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại. Từ đó 
đến nay Hướng đạo Việt Nam hải ngoại đã tổ chức được 
11 lần Trại Họp bạn Thẳng Tiến ở nhiều quốc gia khác 
nhau Phương tiện truyền thông cũng đã được phổ biến 
rộng rãi, chẳng hạn như các tờ: Liên lạc, Giúp ích, Bước 
đường đầu, Khai phá, Phù sa, Sắp sẵn, Tùng nguyên, 
Phụng sự, Vừng hồng, Bạch Mã, Nội san Trưởng...

Các Trại Tỵ Nạn Thuyền nhân và Đường bộ của 
người Việt vượt biên khắp nơi như Phi Luật Tân, Mã Lai, 
Thái Lan …. đều có các đơn vị HĐVN thành lập tự phát 
hoạt động và giúp ích đồng bào tỵ nạn tại các Trại… 
như Liên Đoàn Ra Khơi Palawwan Phi Luật Tân và Liên 
Đoàn VNLR Trần Hưng Đạo tại Trại Tỵ nạn Đường Bộ 
Dong Rek Thái Lan đã có thời gian hoạt động dài cả 
thập niên và đã tạo một ảnh hưởng tốt đẹp dài lâu trong 
tâm hồn nhiều thế hệ trẻ Việt sinh ra và lớn lên trong các 
Trại Tỵ Nạn là những hạt giống mạnh mẽ giúp phong 
trào HĐVN phát triển lớn dần và bền bỉ theo bước chân 
đoàn người Việt tỵ nạn đi định cư tại các quốc gia tự do 
Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Canada ...

Sau hàng chục năm ly hương dài gần nửa thế kỷ, 
hội nhập với đời sống bản địa nơi mà người Việt tỵ nạn 
năm xưa nơi miền quê hương mới, nhiều thế hệ trẻ Việt 
Nam được sinh ra và lớn lên ngoài Việt Nam đã trưởng 
thành và đóng góp rất nhiều thành công cho gia đình, 
xã hội và quốc gia nơi đã cho ông bà cha mẹ anh em họ 
nhập cư buổi đầu. 

Những người hướng đạo ly hương tiên phong từ 
nửa thế kỷ trước, theo thời gian cũng không còn ...nhưng 
các thế hệ sau làm sao có thể nào quên công lao và tâm 
huyết của thế hệ mở đường từ quý Trưởng Trần văn 
Khắc, Nguyễn Văn Thơ , Mai Ngọc Liệu, Nguyễn Trung 
Thoại , Đinh Xuân Phức, Phan Như Ngân, Mai Xuân 
Tý, Trần Văn Đường, Huỳnh Văn Diệp,Trương Trọng 
Trác, Nguyễn Tấn Hồng , Nghiêm văn Thạch, Nguyễn 
Quang Minh, Tôn Thất Hy, Nguyễn Đức Lập , Trần Bạch 
Bích, Phan Nguyệt Minh, Nguyễn Đức Quang, Huỳnh 
Đa Thức....và còn rất nhiều trưởng hữu công không kể 
hết huân danh ...dù đã quá vãng nhưng di sản và tinh 
thần hướng đạo mà quý trưởng đã dày công gìn giữ 
trên bước đường ly hương luôn luôn là ngọn lửa trong 
tim các thế hệ kế thừa hôm nay như lời đầu trong bản 
hiến chương Costa Mesa quý trưởng đã tiên lập 

“Hướng Ðạo Việt Nam mang bản sắc dân tộc, đáp 
ứng với nhu cầu hiện tại là duy trì truyền thống tinh thần 
và văn hóa dân tộc. “ (Hội nghị Trưởng – Costa Mesa, 
California, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 7, 1983)

Chúng ta luôn tự hào về nguồn gốc và bản sắc 
người Hướng Đạo Việt Nam ly hương 
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Trước đây, tôi là một Hướng Đạo sinh.  
Nhớ lại ngày đó, mỗi sáng Chủ Nhật mặc vô bộ đồng 
phục Hướng Đạo, cài cây gậy vào xe, tôi náo nức đạp 
thẳng một mách tới vườn Tao Đàn để họp đoàn. 
Cuộc đời và sinh hoạt hào hứng của đoàn thể HĐ, tôi 
hẹn các bạn trong một bài khác. Hôm nay, tôi muốn 
nói đến một lý do khác, không Hướng Đạo chút 
xíu nào hết, nhưng cũng khiến tôi rất háo hức mỗi 
sáng Chủ Nhật đạp xe đến vườn Tao Đàn: Bột Chiên. 
Bạn có biết ở vườn Tao Đàn có một xe bán bột chiên 
ngon nhất thế giới của ông Tàu già không? Những ngày 
khác ông bán ở đâu không rõ, nhưng mỗi Chủ Nhật là 
ông có một chỗ cố định trong vườn Tao Đàn bán cho 
những Hướng Đạo sinh sinh hoạt chung quanh. Xui làm 
sao, chỗ ông bán kế bên chỗ tôi họp đoàn. Cho nên, 
duyên tình định mệnh của tôi cũng bắt đầu từ đó. 
Chỉ có hai giá tiền ở xe bột chiên này: $50 cho loại đĩa 
có trứng và $30 cho đĩa không trứng, nhưng bột chiên 
thì nhiều bằng nhau. Mỗi sáng Chủ Nhật đi họp, tôi 
được 30 đồng ăn sáng, tức là vừa vặn một đĩa bột chiên 
không trứng. Tôi chưa bao giờ sang đủ để kêu một đĩa 
bột chiên có trứng mặc dù cũng thèm lắm. Thỉnh thoảng 
tôi cũng giầu đủ 50 đồng để ăn trứng đó chớ, nhưng mà 
mỗi lần như vậy tôi đều ráng kiếm …10 đồng nữa để 
chơi luôn hai đĩa không trứng cho nó sướng cái bụng. 

Cho nên, nếu không nhờ một biến cố xảy ra trong 

NỢ TÌNH 
MỘT MÓN TRỨNG CHIÊN 

đời, thì không biết đến chừng nào tôi mới biết bột chiên 
có trứng nó khác với bột chiên không trứng thế nào. 
Xe bột chiên ngon như vầy dĩ nhiên là đắt. Khi nào 
cũng có người ăn và kẻ chờ. Vấn đề là ông Tàu chỉ có 
thể xếp khoảng gần chục cái ghế nhỏ chung quanh 
xe. Không đủ. Lâu lâu tôi cũng phải đứng chờ. Tôi để 
ý có một cô bé nữ Hướng Đạo cái đoàn bên cạnh hình 
như tuần nào cũng qua ăn bột chiên. Ô không, bạn 
đừng có nghĩ…xa quá oan uổng cho tôi lắm. Lúc đó 
tôi chưa biết yêu đâu. Tôi còn nhỏ, mà ả Hướng Đạo 
này xem ra còn nhỏ hơn tôi nữa. Nó ốm toong, tóc 
thắt đuôi gà, và hình như…hơi đen (sau này lớn lên 
tôi mới biết chữ da bánh mật!). Vậy đó, nó không có 
gì đặc biệt. Nhưng tôi lại để ý đến “nó” vì tôi… ganh. 
Không hiểu nó có bà con họ hàng gì với ông Tàu bán bột 
chiên hay không. Tôi thấy, người khác tới mà hết ghế thì 
phải đứng chờ, nhưng hễ nó bị hết ghế là ông…hóa phép 
lấy ra một cái ghế khác từ trong xe ra. Bất công thiệt, 
nhưng tôi không dám giận ông, chỉ dám…giận nó mà thôi. 
Còn nữa nhe. Như đã nói, tôi bao giờ cũng chỉ ăn đĩa 
không trứng, nhưng con nhỏ này bao giờ cũng ăn đĩa… 
có trứng. Nó đâu cần kêu. Chỉ cần tới ngồi xuống là ông 
Tàu tự động làm một đĩa có trứng bưng ra. Xíí! Nhưng 
điều làm tôi tức tối nhứt là mỗi lần ngồi bên cạnh thấy 
nó ăn không hết, bột hay trứng gì nó cũng để lại, và ông 
Tàu cho vô giỏ rác hết. Ôi thiệt là phí của trời. Phải gặp 
tôi, hừ hừ Phải gặp tôi thì…không còn một cọng hành 
chứ đừng nói chi bột hay trứng. Vậy là từ “giận”, tôi 
đâm ra “ghét” nó dễ sợ.

Một bữa kia tôi ăn xong đĩa bột chiên nhưng còn 
luyến tiếc, ngồi nhâm nhi ly trà nhạt chưa chịu đứng 
dậy thì …“nó” tới. Như thường lệ, ông Tàu làm nó một 
đĩa bột chiên có trứng. Tôi liếc sang mà tức cành hông. 
Ông Tàu này quả là bất công. Tôi bự con như vầy mà ổng 
chỉ cho tôi một đĩa chút xíu. Trong khi con bé ốm toong 
thấp lè tè này ổng lại làm một đĩa thiệt bự.

Tôi  ngồi mà ngao ngán cho tình đời đen bạc.  Chưa 
biết  phải làm gì. Bỗng nhiên nó quay sang nhìn cái 
đĩa bóng loáng không một miếng hành của tôi nhoẽn 
miệng cười hỏi- Muốn ăn miếng trứng của tui hông? 
Ô! Tôi có nghe lộn không? Sợ mình lãng tai nên giả bộ 
không nghe. Nó lấy đôi đũa chỉ vào miếng trứng vàng 
óng ánh nói lần nữa, vẫn cái giọng trống không- Ăn 
miếng trứng này nhe? Lần này thì nghe đã rõ ràng. Các 
bạn ơi, trong mấy giây, tôi biết là trong đầu tôi suy nghĩ 
đấu tranh tư tưởng dữõ dội lắm. Không biết tôi suy 
nghĩ được những gì, và đã ôn được bao nhiêu bài công 
dân giáo dục về phép tự trọng, nghèo cho sạch rách 
cho thơm… Chỉ biết cái đầu tôi suy nghĩ gì mặc kệ nó. 
Cái cổ của tôi ngoan ngoãn …gật cái cụp. Nó lấy muổng 
xúc nguyên miếng trứng bỏ sang đĩa tôi. Chưa hết, lại 
còn sớt gần nửa đĩa bột chiên của nó sang bên tôi luôn. 
Và đó là lần đầu tiên tôi biết mùi vị của bột chiên có trứng. 
(Tôi quên không biết mình có nhớ mà cám ơn hay không 
ha? Hic!)

NGUYỄN CAO THÁI
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…......

Tuần sau tôi không dám tới ăn xe bột chiên đó nữa.  
Sợ gặp lại nó chắc tôi sẽ mắc cỡ lắm.  Không quen, không 
biết, người ta mới mở lời là OK cái rụp. Thiệt tình xấu hồ 
ghê. Tôi định bụng sẽ có đủ 50 đồng mua một đĩa có trứng 
trả lại. Trong lúc chưa trả được thì đành tạm lánh mặt vậy. 
Tôi tạm lánh mặt, nhưng vẫn kín đáo để ý nó bởi vì cũng 
đâu cách trở xa xôi gì cho cam. Chỉ qua một cái xe bột 
chiên. Tôi họp bên phải, nó họp bên trái. Nên tôi dễ 
dàng thấy nó vẫn tới ăn bột chiên như thường lệ. Chỉ 
khác là mỗi lần tới, trước khi ngồi xuống ghế nó đều 
nhìn dáo giác chung quanh như tìm kiếm ai thì phải (!)  
Rồi nhiều chuyện xảy ra lắm. Đoàn của tôi rời vườn Tao 
Đàn di chuyển chỗ họp lên công viên trước mặt Dinh 
Độc Lập, rồi 30/4, Hướng Đạo bị ngưng hoạt động. Tôi 
trôi nổi đời mình theo vận nước. Không có dịp gặp lại 
cô ả Hướng Đạo đó để mà trả lại món nợ trứng chiên… 
  
   *

Một hôm, tôi ngồi chơi và không hiểu sao bỗng hát 
nghêu ngao như vầy: “Anh em ta, mau cố chất cây khô 
vào đây, đốt chung. Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây 
khô nổ vang giữa rừng…”. Chưa kịp hát tiếp, bỗng đâu 
đó một giọng ca ỏn ẻn vang lên tiếp lời “…dang tay nhau 
đứng vòng quanh lửa hồng, trong bóng đêm khói đưa 
bốc cao, cùng cầm tay hát vang lừng …”

- Ai? Ai mà có thể biết được bài hát này?

- Bà xã chứ ai!   

Tôi như trên trời rớt xuống. Sao nàng biết được bài 
này?  Đây  là bài ca Nhảy Lửa của Hướng Đạo Việt Nam 
và dĩ nhiên chỉ có những người từng là Hướng Đạo sinh, 
từng tham gia trại đêm mới biết. Nàng nhớ và hát một 
cách rành rỏi như vậy thì chứng tỏ đã nhiều lần tham 
dự lửa trại, và là một Hướng Đạo sinh kỳ cựu. Tôi ngạc 
nhiên quá:

- Sao em biết?

Nàng nhún vai: -Well, why not?  Bài này ai đi Hướng 
Đạo cũng biết mà.

- Vậy em cũng là Hướng Đạo? Sao không nói?

- Có bao giờ hỏi đâu mà nói! Nàng nguýt.

Ờ nhỉ. Sống với nhau gần ba năm. Thằng con đầu 
đã gần 2 tuổi, đây là lần đầu tôi nghe nàng ư ử ca, mà 
lại một bài ca Hướng Đạo mới hay chứ. Thôi kệ, trễ còn 
hơn không. Tôi dã lã hỏi

- Vậy hồi đó em họp ở đâu?

- Vườn Tao Đàn chứ đâu.

- Hay nhỉ!- Vườn Tao Đàn mà khúc nào?

Nàng ngưng dọn dẹp, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:

- Vườn Tao Đàn rộng quá khó nói khúc nào. Chỉ nhớ 
là tụi em thường họp bên cạnh cái xe bán bột chiên.

Tôi suýt nữa la lên. Cái xe bột chiên này thì còn lạ 
lùng gì. Tôi hỏi lại cho chắc ăn

- Có phải xe bột chiên của ông Tàu đầu trọc lóc 
không?

Nàng cười ngất

- Đúng rồi, ổng chứ ai. Anh cũng biết ổng hả? Mà 
hình như cả vườn Tao Đàn chỉ có một cái xe bột chiên 
đó thôi. Công nhận ngon hết xẩy. Tuần nào em cũng làm 
một diã. Mà hồi đó anh họp ở đâu?

- Hừ,  đâu phải ngon hết xẩy,  ngon nhất thế giới 
mới đúng!

Nhưng bỗng nhiên tôi hơi chột dạ bèn nói trớ đi

- Hơơ anh họp cách đó xa lắm, lâu lâu mới lại ăn bột 
chiên vậy thôi.

Nàng chậc lưỡi

- Uổng quá ha. Phải chi hồi đó anh họp đâu đâu gần 
đó là tụi mình đã gặp nhau rồi.

Tôi chịu không nổi nữa hồi hộp hỏi

- Em nhớ hồi đó ăn bột chiên có khi nào cho một 
thằng Hướng Đạo khác ngồi ăn bên cạnh miếng trứng 
không?

Nàng phá ra cười nắc nẻ

- Có chớ! Có chớ. Tức cười lắm anh. Em nhớ hồi đó 
tuần nào cũng ngồi ăn với một thằng ở cái đoàn bên 
cạnh. Tội nghiệp. Nhà nó chắc nghèo lắm cho nên nó 
chỉ ăn bột chiên không trứng mà thôi. Có bữa em thấy 
“thằng nhỏ” ăn rồi mà còn thòm thèm nhìn sang cái đĩa 
em hoài thấy thương ghê, em hỏi nó có muốn ăn trứng 
không em cho. Trời ơi anh biết sao không, nó gật đầu 
chịu liền đó anh. Tức cười quá… Ủa mà sao anh biết 
chuyện này?

Nàng ngưng lại, trợn mắt nhìn tôi mấy giây, rồi la 
lên

-ÁÁáááá!!!!!

Than ôi, chỉ vì thằng bé không trả nổi món nợ 
trứng chiên thời nhỏ mà dù đã chạy sang tới tận 
nước Mỹ, vẫn không thoát tay cô ả da... bánh mật.  
Nợ chỉ một miếng trứng chiên mà trả cả một đời.

NGUYỄN CAO THÁI 
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LỜI TỰ TÌNH
Nhạc & Lời : ĐỲNH LÁNG
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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

KINH HÃI ISRAEL 
Tùng Đức Phó

Ngày đầu tiên hội thảo về smart city ở Đức, ngồi 
cạnh một bạn đến từ Israel. Hỏi ra thì biết bạn này thuộc 
bộ giáo dục Israel, với chức danh chuyên viên định 
hướng giáo dục.

Mình tò mò hỏi bạn ấy là việc của bạn ấy là gì, tại 
sao quan tâm vấn đề smart city?

Bạn đấy nói bộ giáo dục Israel có một đội quân 
chuyên viên, đi khắp nơi trên thế giới để tìm ra những 
mô hình đào tạo cho thế hệ sau, để thế hệ này luôn chiếm 
được ưu thế.

Lại hỏi thế các bạn đã có những mô hình nào. Cậu ta 
bảo nhiều lắm, nhưng đơn cử 3 việc:

1- Nông nghiệp: nông nghiệp Israel tiến bộ đến đâu 
ai cũng biết. Nhưng đó là kết quả của một chương trình 
giáo dục dài hơi. Tất cả công dân Israel đều phải học 
nông nghiệp công nghệ cao, và đảm bảo rằng cho dù 
vứt vào đâu, không cần có điều kiện tự nhiên gì, vẫn có 
thể đảm bảo đủ và thừa lương thực, thực phẩm để sống 
tốt. Từ đó, lại sẽ là nguồn xuất khẩu chất xám về nông 
nghiệp ra thế giới.

2- Lập trình: thế giới sau này sẽ bị ảnh hưởng         
nghiêm trọng của việc lập trình. Nhân loại sẽ chia thành 
2 loại: loại lập trình cho thế giới, và loại bị lập trình. 
Loại bị lập trình dần dần sẽ trở nên hoàn toàn bị động. 
Vì thế, Israel cần đào tạo thế hệ sau phải thuộc loại thứ 

nhất. hiện nay, 50% dân số Israel có trình độ lập trình 
chuyên nghiệp. 100% giới trẻ được đào tạo lập trình tới 
mức chuyên nghiệp.

3- Chính trị: Hiện nay, thế giới cứ nói về dân chủ, 
nhưng thực ra, các hệ thống chính trị bị mấy đảng lớn 
trong lịch sử khuynh loát hết. Những tư tưởng dân chủ 
mới cho dù hay cũng không thể chen chân vào được, 
giống như hạt giống mới bị cớm bởi các cây cổ thụ. 
Israel đang có một chương trình nuôi cấy các đảng phái 
chính trị. Trong vòng 10 năm, từ một ý tưởng chính trị 
mới, sẽ thành một đảng đủ mạnh để tham gia vào đội 
ngũ các đảng phái quốc gia. Đây là một thử nghiệm bắt 
đầu ở Israel, nhưng nếu thành công sẽ thành mô hình 
xuất khẩu toàn thế giới.

Nghe xong 3 dự án đó mà lặng cả người. 
8 triệu dân Do thái này quả thật kinh hoàng.

TUỔI TRẺ 

Samuel Ulma 

Tuổi trẻ không phải là một thời gian của cuộc đờị. 
Nó là một trạng thái của tâm lý. Đó không phải là chuyện 
má hồng, môi đỏ và đầu gối uyển chuyển mà là chuyện 
của ý chí, là tính cách của trí tưởng tượng, là sinh lực 
của cảm xúc, là sự tươi thắm của những mùa xuân đậm 
đà trong cuộc sống.

Tuổi trẻ có nghĩa là một sự thắng thế thường có của 
lòng can đảm, chế ngự tính nhút nhát trong ước muốn, là 
sự thắng thế của tính mạo hiểm, chế ngự tính ưa dể dải.

Không ai già chỉ vì năm tháng. Mà chúng ta già vì từ 
bỏ những lý tưởng của chúng ta. Tháng năm có thể làm 
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TÔI VẪN NGỦ ĐƯỢC 
KHI TRỜI GIÔNG BẢO
Câu Chuyện Dành Cho Các Hướng Đạo Sinh

  Một chàng trai trẻ xin làm người giúp việc cho 
một nông trại. Khi người chủ hỏi anh có thể làm được 
gì, anh nói:

- Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão.
  Câu trả lời khó hiểu này làm người chủ nông trại 

bối rối. Nhưng vì có cảm tình với chàng trai trẻ nên ông 
thu nhận anh.

  Một vài ngày sau, người chủ và vợ ông chợt tỉnh 
giấc vì một cơn lốc lớn. Họ vội kiểm tra mọi thứ trong 
nhà thì thấy các cánh cửa đã được đóng kĩ, nông cụ đã 
được cất gọn gàng trong kho, máy cày đã được cho vào 
nhà xe và chuồng gia sức cũng được khóa cẩn thận. 

da nhăn. Còn từ bỏ sự hăng hái thì làm tâm hồn ta già 
cổị. Sự âu sầu, sợ hải, mất tự tin làm cho lòng chúng ta 
chùng xuống và biến tinh thần ta thành cát bụi. 

Dù sáu mươi hay mười sáu tuổi, trong mổi trái tim 
con người đều có niềm say mê mới lạ, đều có ước muốn 
kỳ diệu, trẻ trung đối với tương lai, và có niềm vui đối 
với trò chơi của cuộc sống. Giữa tim bạn và tim tôi đều 
có một trạm vô tuyến. Bao lâu nó còn nhận được tín hiệu 
của cái đẹp, của hy vọng, của vui tươi, can đảm và sức 
mạnh từ tha nhân và từ vô cùng, thì bấy lâu ta còn trẻ .

Khi những chiếc cầu bắt tín hiệu ấy bị đổ, tâm trí 
bạn bị bao phủ những lớp tuyết của sự cay độc và lớp 
băng giá của sự bi quan, thì khi ấy bạn đã già, dù mới 
hai mươi tuổi .Còn nếu những chiếc cầu bắt tín hiệu ấy 
sẵn sàng vươn cao để bắt những làn sóng lạc quan, thì 
vẫn có hy vọng là bạn rất trẻ, dù chết ở tuổi tám mươi .

Ngay cả những con vật cũng được no nê và tỏ ra không 
hề sợ hãi. Mọi thứ đều an toàn và chàng trai vẫn ngủ 
ngon lành.

  Giờ thì người chủ đã hiểu lời nói của chàng trai 
trước kia: “ Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão”

  Bởi trước giờ anh luôn thực hiện công việc của 
mình một cách có kế hoạch nên anh chẳng cần có phải 
lo lắng gì mà vẫn tránh được những biến cố khi cơn bão 
ập tới.

  Các hướng đạo sinh chúng ta cũng vậy, nếu làm 
mọi chuyện thật tốt trong hiện tại thì chúng ta có thể 
hoàn toàn yên tâm tin vào tương lai.

               

CÁI NẮM TAY

Một cô gái nhỏ và cha đi qua một chiếc cầu. Người 
cha vì lo lắng cho con gái nên đã nói với con gái nhỏ của 
mình rằng: “Con yêu, hãy nắm lấy tay Cha để con không 
bị ngã xuống sông !“

Cô bé trả lời: ”Không, thưa Cha. Cha hãy nắm lấy 
tay con!”

”Có gì khác nhau đâu?” Người cha một chút bối rối 
hỏi lại.

”Có sự khác nhau lớn đấy cha!” Cô bé đáp ”Nếu 
con nắm lấy tay Cha và có điều gì xảy ra với con, có thể 
là con sẽ buông tay Cha ra. Nhưng nếu Cha nắm lấy tay 
con, con biết chắc chắn rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, 
Cha cũng sẽ không bao giờ buông tay con ra. ”

Trong bất kì một mối quan hệ nào, bản chất của lòng 
tin không phải nằm ở sự ràng buộc của lời cam kết mà 
nằm ở mối quan hệ và sự liên kết.

Vì vậy hãy nắm lấy tay của người yêu thương 
mình hơn là chờ đợi người đó nắm lấy tay mình …
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NGƯỜI TÀI XẾ THÔNG MINH 
CỦA EINSTEIN

 Nhà vật lý nổi tiếng Einstein thông minh ra sao 
thì đã có quá nhiều câu chuyện nói về ông, nhưng có lẽ 
nhiều người chưa biết 1 giai thoại thú vị liên quan đến 
tài xế riêng của ông.

Khi Thuyết tương đối của Einstein trở nên nổi tiếng, 
ông được mời đến diễn thuyết về lý thuyết này. Einstein 
thường đi bằng ô tô, và dù đi đâu thì ông cũng đi cùng 
với tài xế riêng của mình. Trong mỗi buổi diễn thuyết, 
tài xế của Einstein thường ngồi ở hàng cuối.

Một hôm, Einstein đang trên đường đi tới một buổi 
diễn thuyết thì đột nhiên tài xế của ông cất lời: “Thưa 
ngài, Thuyết tương đối của ngài đơn giản đến mức đến 
tôi cũng diễn thuyết được. Tôi đã nghe nó nhiều đến 
mức nhớ được từng lời mà ngài nói về nó”.

Thay vì cảm thấy bực mình, Einstein lại coi đó là 
một lời khen, vì ông rất vui khi được biết rằng, thậm chí 
tài xế của ông, người không có chút hiểu biết gì về khoa 
học mà còn hiểu được lý thuyết của mình.

Vào thời đó, các công nghệ truyền thông chưa phát 
triển như bây giờ, và thậm chí nhiều người còn chưa 
biết mặt Einstein. Vì thế, Einstein nói với tài xế của 
ông: “Vậy chốc nữa, tôi muốn anh là người trình bày lý 
thuyết của tôi”.

Người tài xế đồng ý. Khi họ đến điểm hẹn, 2 người 
thay đổi quần áo. Người tài xế ăn vận như một nhà khoa 
học, còn Einstein thì mặc như một tài xế rồi cả 2 bước 
vào sảnh lớn. Cuối cùng, người tài xế bước lên bục và 
bắt đầu trình bày Thuyết tương đối của Einstein xuất sắc 
đến mức không ai nghi ngờ gì.

Sau buổi thuyết trình là màn đặt câu hỏi của những 
người tham dự. Hầu hết các câu hỏi ở buổi thuyết trình 
này đều giống như ở những buổi trước đây nên người tài 
xế đã dễ dàng tự xử lý được.

Tuy nhiên đến cuối cùng, có một người tham dự đã 
đặt ra một câu hỏi khó khiến người tài xế không biết 
phải trả lời làm sao.

Lúc này, anh ta biết rằng nếu bản thân thú nhận là 
tài xế của Einstein thì sẽ làm cho Einstein mất thể diện, 
cũng như gây ra ấn tượng xấu cho toàn bộ hội trường 
ngày hôm ấy. Chính vì thế, sau khi suy nghĩ một lúc, 
người này đã trả lời: “Câu hỏi của anh dễ đến mức đến 
tài xế của tôi cũng có thể trả lời được. Anh ta đang ngồi 
ở hàng ghế cuối, anh cứ đến hỏi anh ta mà xem”.

Einstein kinh ngạc vô cùng trước phản ứng nhanh 
nhạy và hết sức thông minh của người tài xế. Ông đã trả 
lời câu hỏi đó và buổi thuyết trình đã kết thúc một cách 
tốt đẹp!

TỪ BI VỚI CHA MẸ

Thường thì có ba lý do để những người con hằn học 
hay giận dữ với cha mẹ mình

1. Khoảng cách thế hệ: Cha me cách con cái  khoảng 
25 năm, thế nên thế hệ con cái có  suy nghĩ, quan niệm 
và thái độ sống khác với thế hệ trước mình trong khi cha 
mẹ cố gắng giữ nền nếp văn hóa đã ăn sâu vào đầu óc 
và tập tính, cộng thêm tính ỳ của người lớn tuổi nên họ 
ngại thay đổi. Do đó con cái xem tư tưởng, lập luận luân 
lý, chính trị , đạo đức của cha mẹ là lỗi thời và chúng cố 
ý phá bỏ nó  như một bổn phận mà không chút e dè đắn 
đo là mình sẽ làm tổn thương cha mẹ.

2. Từ bao đời con cái yên trí là ba mẹ có bổn phận 
nuôi nấng, bảo vệ và phục vụ con cái. Thế nên gia tài 
của cải của cha mẹ, con cái nghiễm nhiên xem đó là tài 
sản của mình. Nếu cha mẹ chưa giao quyền quản lý cho 
mình thì con cái xem như cha mẹ đắc tội với mình. Cái 
tội ”Làm cha mẹ mà không biết thương con cái”. Và cha 
mẹ có thêm nhiệm vụ chăm sóc con cái của con cái, ng-
hĩa là phải lo cho cháu nội ngoại. Nhiều người con xem 
mẹ như là người làm của mình. Bổn phận của Mẹ là phải 
chăm lo nhà cửa, giặt giũ và đưa cháu đi học. Nếu mẹ 
làm không tròn,  con có quyền trách mắng và họ không 
hề trả một đồng lương nào cho mẹ. 

3. Lý do thứ ba đáng buồn hơn nữa là Cha mẹ là 
những người không có học thức cao, nên dù đã hy sinh 
hết lòng cho con, con cái cảm thấy việc giáo dục của cha 
mẹ cho mình từ thuở nhỏ là sai lầm và không tha thứ 
được. Hoặc cha mẹ có lối sống hay hành xử mà con cái 
cho là không phù hợp với khuôn mẫu của xã hội trí thức 
mà con cái đang sống.

Đó là ba trong những lý do thường thấy trong xã hội 
để dẫn đến sự mất truyền thông giữa con cái và cha mẹ. 

Thưa các người con của hôm nay đã lớn khôn và 
các cô dâu chú rễ hiện đại ơi. Trước hết tôi xin các bạn 
hãy có một cái nhìn khác về cha mẹ của mình. Họ là 
những con người bình thường như những người bình 
thường khác nên họ có những yếu điểm, khuyết điểm và 
những sai lầm. Thay vì chúng ta lấy chuẩn mực đạo đức 
hay một hệ tư tưởng nào đó để phán xét họ thì chúng ta 
hãy lấy LÒNG TỪ BI mà yêu thương và cảm thông cho 
những đau khổ nhọc nhằn mà họ phải chịu đựng trong 
kiếp nhân sinh này. Họ là những người già, họ không 
còn sức lực để làm việc như ngày xưa, và với sự phát 
triển công nghệ ngày nay, họ chậm chạp trong việc tiếp 
thu thì hãy lấy lòng yêu thương hết lòng chỉ dạy cho họ.
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Mặc dù nuôi con là bổn phận và niềm hạnh phúc, 
nhưng xin các bạn nhín chút thời gian nghĩ đến những 
gian nan khổ nhọc mà họ phải chịu đựng để cho bạn có 
những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Vợ hay chồng của 
bạn là người cùng gánh nặng với bạn trong suốt quãng 
đời còn lại nhưng ba mẹ bạn đã yêu thương chăm sóc tận 
tụy với bạn, lo cho tương lai của bạn mà quên đi hạnh 
phúc của  bản thân mình. Họ đã chăm sóc bạn vượt qua 
bệnh tật như thế nào. Lo lắng như thế nào khi bạn gặp 
gian nan trắc trở trong cuộc sống.

Đừng trách móc những hiểu biết giới hạn và những 
khả năng giới hạn của cha mẹ. Họ không thông minh 
bằng mình, họ không có nhiều kiến thức như mình và tệ 
hại hơn nữa là họ không còn khả năng kiếm tiền nữa thì 
xin đừng xem họ là gánh nặng. Hãy nghĩ đến những thử 
thách về việc nuôi dạy một đứa trẻ để nó trở thành người 
lương thiện và có nghề nghiệp tốt trong xã hội để mang 
ơn cha mẹ mình.

Đừng vì sự khác biệt trong ý thức hệ hay chuẩn mực 
đạo đức mà hằn học với cha mẹ. Mẹ cha đã một đời làm 
lụng cực nhọc để tạo ra tài sản, hãy để họ làm chủ tài 
sản của mình. Đừng nghĩ tài sản của cha mẹ là tài sản 
của mình rồi buộc ba mẹ phải giao nó lại cho mình, hoặc 
chia chát cho công bình.

Có bao giờ bạn nghĩ một vài triệu bạc cho cha mẹ là 
quá đáng với bạn không hỡi những người con? Những 
cô dâu hiền,  những chú rễ thảo?  Trong khi bạn cung 
phụng con của bạn như những ông hoàng bà chúa với 
những đồ chơi đắt tiền với những chuyến đi nghỉ mát 
xa xôi và quần áo đắt tiền nhưng với cha mẹ thì các bạn 
lại keo kiệt từng đồng? Đáng buồn hơn là bạn  tiết kiệm 
luôn cả lời thăm hỏi chân tình?

Rồi một ngày nào đó khi cha mẹ mất đi, các con hớn 
hở như trút đi gánh nặng chăm sóc hay nuôi dưỡng và 
đáng vui mừng hơn là các con được bán nhà cha mẹ để 
chia chát. Các bạn có nghĩ đến chuyện này không? 

Có đắng cay không? 

Hãy TỪ BI với cha mẹ của mình hỡi các người con, 
các cô dâu chú rễ.  Hãy mở rộng lòng với người đã hết 
sức vui mừng khi mang các bạn trong bào thai, chăm 
chút bạn từng li từng tý suốt hai mươi mấy năm dài, 
cho các bạn học hành tới nơi tới chốn. Đừng để họ sống 
trong tủi  thân của tuổi già

NGỒI LẠI BÊN ĐỜI
NGUYỄN NGỌC ÂN

“Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà , chờ xem thế 
kỷ tàn phai”

Đại nạn giáng xuống đầu nhân loại, hàng triệu con 
người vong mạng, hàng triệu triệu con người lao đao 
chống chọi, hàng triệu triệu con người khác ôm mối lo, 
sống trong bất an, hoảng loạn!

Tai họa nào rồi cũng qua đi như từng xảy ra trong 
lịch sử loài người, chỉ có những vết thương là còn lại. 
Những vết thương không mất, nó chỉ mờ đi!  

Nếu với nhiều thể hệ Việt Nam những ngày tháng 
tư năm 1975 là một vết thương không bao giờ phai mờ 
trong ký ức, thì có lẽ đến nay ký ức đó được bổ sung 
thêm một vết thương Covid. Dù không đẫm máu, không 
có “xương trắng với máu hồng” không có “một chiếc xe 
tang trái mìn nổ chậm, người chết 2 lần thịt da nát tan” 
nhưng lại đầy bi thương uất nghẹn, đầy nước mắt ngập 
chìm trong kêu than tuyệt vọng, với những chuyến xe 
tang lầm lũi trong đêm, với tiếng còi hú xé toạt niềm hy 
vọng hay những chuyến xe đưa người đi không còn có 
dịp gặp lại!

Nếu ngày mai tôi chết, nếu ngày mai anh chết, nếu 
ngày mai chúng ta chết ?... Nhân loại rồi vẫn sẽ hồi sinh, 
và chúng ta chỉ còn là những hạt bụi vô danh đi ngang 
qua thế giới này trong một sát na thời gian của lịch sử.

 Nhưng vẫn có những hạt bụi vô danh sẽ nằm lại đâu 
đó trong lòng ký ức buồn của một phần nhân loại!

“xin đứng yên trong chiều, lao xao từng bóng hoàng 
hôn”

Rồi nhiều năm sau, cuộc sống trở lại, mọi thứ dần 
phai mờ, thế hệ mới sinh ra lớn lên, những ký ức hôm 
nay chỉ còn lại trong lịch sử … Nhưng với một số người, 
một phần nhỏ của nhân loại, những ngày hôm nay đã trở 
thành một dấu mốc thời gian, trở thành một vết thương 
khó lòng phai mờ. Nếu thế hệ chúng tôi, những ngày 
tháng tư năm bảy lăm là một cột mốc tàn bạo ghim chặt 
xuống bên lề dòng thời gian của tâm thức. Thì những 
ngày covid này cũng có thể trở thành một dấu mốc đau 
thương, một vết thương khó phai mờ của không ít người 
khác, có thể là những người trẻ hơn chúng tôi, có thể là 
cũng lứa chúng tôi, hoặc là những người lớn hơn chúng 
tôi ... 

Họ là những người đã mắc kẹt bên dòng thời gian, 
ngồi lại trong lịch sử

“ngày tháng nào, đã ra đi khi ta còn ngồi lại
cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây …”
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KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC CẢ 
  
Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập 

niên 40, Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với 
những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. 

Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa 
tiền bạc bị tịch thu.  Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại 
học đường nhưng đành tháo lui vì cuộc vật lộn cam go, 
có khi bao tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc.  Giữa 
quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ 
lạ nào đó đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước 
cửa chùa Daishu-in ở Tokyo. 

Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba 
phút rồi Soko mạnh dạn gõ cửa.  Người mở của chính là 
Đại-sư Zuigan Goto.  Soko ngỏ lời xin được đại sư thâu 
nhận làm đệ tử. 

Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất: 
- Ngươi tin ta chứ ?  Nếu không tin thì có ở đây bao 

lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi.  
Soko trả lời: 
- Con xin hết lòng tin tưởng. 
Đại sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền: 
- Theo ta. 
Soo líu ríu theo vào.  Tới góc sân, đại sư chỉ cây chổi 

tre, ra lệnh: 
- Quét dọn vườn. 
Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ đại sư đã 

thâu nhận mình.  Công việc quét vườn thì có chi là khó, 
Soko hăng hái quét… quét… và quét.  Không bao lâu đã 
gom được đống rác cao nghệu đầy đất, sỏi, đá vụn và lá 
khô.  Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi: 

- Bạch thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ ? 
Bất ngờ đại sư quát lên: 
- Rác ! Ngươi nói gì ?  Không có gì là rác cả. 
Soko ngẩn ngơ nhìn đống chiến lợi phẩm, không 

hiểu đây không là rác thì là gì ?  Còn đang lúng túng thì 
đại sư lại bảo: 

- Vào nhà kho kia lấy cái bao lớn ra đây. 
Khi Soko tìm được cái bao mang ra thì thấy đại sư 

đang dùng hai tay gạt đám lá khô sang một bên.  Ông 
lại bảo: 

- Mở rộng miệng bao ra. 
Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy.  Đại sư quơ 

từng ôm lá bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại giậm giậm cho 
lá xẹp xuống.  Cuối cùng những lá khô trong đống rác 
đã được nhồi vào bao, cột lại.  Soko lại nghe lệnh truyền: 

- Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước 
tắm. 

Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ, “còn đống 
đất đá kia, không phải rác thì dọn đi đâu …”.  Ấy thế 
mà khi ở nhà kho ra, Soko thấy đại sư đang lượm những 
viên sỏi, đá vụn ra.  Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông 

vừa hỏi vừa sai: 
- Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không?  

Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không ?  
Đem những sỏi, đá vụn này trám vào những chỗ đó. 

Soko vừa làm vừa thán phục thầy mình, vì quả thật, 
sau khi trám, không những chỗ lồi lõm được bằng phẳng 
mà còn đẹp hẳn lên nữa.  Bấy giờ đống rác (theo Soko) 
chỉ còn lại đất và rêu.  Lần này thì chắc chắn phải hốt, 
đổ đi rồi.  Nhưng ngạc nhiên biết bao khi Soko quay lại 
sân thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng 
tảng rêu trên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe 
tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đất, từ tốn trám 
vào.  Bây giờ thì đống rác không còn đó, mà nó cũng 
không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu.  

Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng sẽ lại trở thành hữu 
ích.     

“Không có gì là rác cả!”, là bài học đầu tiên mà 
đại sư Goto Zuigan dạy cho người đệ tử vừa được ngài 
thâu nhận, sau này chính là Thiền-sư Soko Morinaga 
nổi tiếng của Nhật, viện trưởng đại-học Hanazono thuộc 
tông Lâm-tế Nhật-Bản. 

“Không có gì là rác cả!”, tuy đơn giản mà bao hàm 
một thông điệp về triết lý duyên khởi.  

Trong rác có hoa và trong hoa có rác, rác chính là 
hoa và hoa chính là rác.  

Nhờ thấy được sự thật này nên không hề có sự 
loại bỏ, đối kháng và mâu thuẫn, mà hoàn toàn nhuần 
nhuyễn, tùy thuận, các pháp cùng nương vào nhau để 
tồn tại và phát triển. 

Hãy nhìn thật kỹ, thật sâu sắc vào những bất 
đồng mâu thuẫn, những sự việc không như ý ta và 
tất cả những gì mà ta gọi là xấu xa, là đáng loại trừ, 
phải vứt bỏ… 

“NHÌN” cho đến khi nào nhận ra “Không Có Gì 
Là Rác Cả !” để ta ôm ấp, để ta bao dung tha thứ, 
biến chúng thành điều tốt và tận dụng hết thảy,… 
được vậy thì cuộc sống này đẹp biết dường nào !  

 
QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA

Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn 
một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo 
sát về mô hình kinh doanh.

 Phóng viên: Thưa ông trước khi bán cháo ông làm 
gì? 

Chủ tiệm: Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán. 
Phóng viên: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
Chủ tiệm: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. 

Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán 
cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ… 

Phóng viên: Trời ơi! Không có gì khác ư? 
Chủ tiệm: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở 
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Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa 
Kỳ, bốn cái ở Úc.

 Phóng viên: Người ta thành công thì sẽ cho con cái 
làm Giám đốc, còn ông? 

Chủ tiệm: Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ 
cửa hàng. 

Phóng viên: Ông không muốn chúng đi học sao?
Chủ tiệm: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng 

Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án 
Tiến sĩ cơm 

Phóng viên: Ở trong bếp à?
Chủ tiệm: Ở Đại học Mỹ.
Phóng viên: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông 

gì?
Chủ tiệm: Về nhà này, thành người rửa bát cho 

“papa” chúng. 
Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng 

đế? 
Chủ tiệm: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối 

xử thế nào?
Phóng viên: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú 

người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng 
không? 

Chủ tịệm: Không, những ngày đầu tiên làm sao có 
tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi. 

KÍNH GỬI QUÝ TRƯỞNG

Tôi được một trx’ng sinh gửi cho một bx`i viết ngx(‘n , đọc thx^’y hxy nên gửi quý trưởng 
đọc cho vuị Nhx^n thể chúc quý Trưởng luôn nhiều sức khỏe vx` cx`ng thêm nhiều đóng góp cho 
hox.t động củx liên đox`n cũng như củx phong trx`o 

TXBTT quý Trưởng

BAÏN LAØ NHAÂN TOÁ QUYEÁT ÑÒNH

Moät oâng giaùm ñoác giuùp caùc nhaân vieân nhaän ra giaù trò cuûa hoï baèng böùc thö ñöôïc soaïn treân 
chieác maùy ñaùnh chöõ bò hoûng phím A :

Chieác mxùy ñxùnh chöõ cuûx toâi hoxït ñoäng rxát toát – ngoxïi tröø moät phím bò hoûng. Bxïn seõ nghó rxèng 
vôùi cxùc phím coøn lxïi thì khoâng xi ñeå yù tôùi phím hoûng. Nhöng moät phím hoûng döôøng nhö cuõng ñuû 
söùc phxù huyû moïi noã löïc chung ñxáy cxùc bxïn xï !

Bxïn coù theå töï nhuû rxèng khoâng sxo, chæ coù moãi mình toâi nhö theá. Seõ chxúng xi ñeå yù toâi coù noã löïc 
heát mình hxy khoâng. Nhöng coù söï khxùc bieät ñxáy vì moät txäp theå muoán hoxït ñoäng hieäu quxû rxát cxàn 
txát cxû thxønh vieân noã löïc heát khxû nxêng cuûx mình. Vì theá, neáu coù luùc nxøo bxïn nghó rxèng mình khoâng 
quxn troïng, hxõy nhôù ñeán chieác mxùy ñxùnh chöõ cuûx toâi. Bxïn lxø nhxân toá quyeát ñònh.

Phóng viên: Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế 
này à?

Chủ tiệm: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình 
dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.

Phóng viên: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn 
kinh doanh ăn uống? 

Chủ tiệm: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ 
cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh 
nhiều rắc rối lắm. 

Phóng viên: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra 
nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối? 

Chủ tiệm: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của 
ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.  

Phóng viên: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
Chủ tiệm: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ 

có cách nấu cháo để mượn cả. 
Phóng viên: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi 

chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông? 
Chủ tiệm: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm 

sau cũng được.
Phóng viên : Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào? 
Chủ tiệm: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này 

của ngộ, đấy mới là lãi to.
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THOÂNG TIN  SINH HOAïT
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THÁO VÁT

THẲNG 
TIẾN 
XII

*
OAK CANYON PARK
5305 E SANTIAGO RD 
SILVERADO CA 92676

*
7-13

THÁNG 7-2022
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Xin chân thành cám ơn 
Quý Trưởng và Anh Chị 
đã góp phần củi lửa cho Tự Lực

Tr. Nguyễn Thị Hai
Tr. Chu Bạch Yến
Tr. Nguyễn Trung Tường
Tr. Nguyễn Xuân Huề

Tr. Dương Thị Kim Sơn
Tr. Mai Ngọc Cường
Chị Lê Thị Khiết
 



TỰ LỰC .  SỐ 4  *  81

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

 
QUY ƯỚC 

HƯỚNG ÐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM 
 
 
Ðiều 1: Hướng Ðạo Trưởng Niên là một thành phần của Phong Trào Hướng Ðạo Việt Nam. 

Các Trưởng Niên Hướng Ðạo Việt Nam kết hợp vì những mục đích sau đây: 
a. giữ chặt và phát triển tình thân trong đại gia đình Hướng Ðạo 
b. phục vụ Phong Trào Hướng Ðạo 
c. góp phần phục vụ xã hội. 

 
Ðiều 2: Thành phần Trưởng Niên gồm những người đã tuyên hứa, gia đình và các thân hữu từ 26 

tuổi trở lên, hoặc trên 21 tuổi mà không là Tráng Sinh Hướng Ðạo Việt Nam. 
 
Ðiều 3: Ðơn vị kết hợp Trưởng Niên gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp, tùy theo đơn vị chọn lựa. Nhân 

số không hạn định. 
      

Ðiều 4: Mỗi Xóm hay Làng Bách Hợp có thể suy cử một vị Tiên Chỉ ở vị trí danh dự. Toàn thể thành 
viên bầu ra Xóm Trưởng hoặc Lý Trưởng cùng các trách vụ quy định trong Hương Ước riêng của đơn vị. 
Tiên Chỉ, Lý Trưởng, hay Xóm Trưởng phải là người đã tuyên lời hứa Hướng Ðạo. 
      

Ðiều 5: Công tác kết hợp do một Văn Phòng Liên Lạc đảm trách. Trưởng Văn Phòng là Ủy Viên đại 
diện Hướng Ðạo Trưởng Niên trong Hội Ðồng Trung Ương HÐVN. Trưởng Văn Phòng có thể bổ nhiệm 
một hay nhiều phụ tá, theo nhu cầu. 

 
Ðiều 6: Hội Nghị Trưởng Niên do Văn Phòng Liên Lạc triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ Họp Bạn Thẳng 

Tiến của Phong Trào HÐVN. Nhiệm kỳ của Ủy Viên phụ trách Văn Phòng tuỳ thuộc hạn kỳ tổ chức trại 
Họp Bạn. Sự tham dự không giới hạn. 

 
Làm tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 6,  
Ngày 29 tháng 6 năm 1998. 

 
 
 Quyết nghị của Ðại Hội Hướng Ðạo Trưởng Niên (để ghi vào biên bản): 
 
a. Nội san Liên Lạc là tiếng nói chính thức của Huớng Ðạo Trưởng Niên, do Văn Phòng Liên Lạc 

phụ trách. 
 

b. Ðại Hội yêu cầu Trưởng Nguyễn Trung Thoại lưu lại phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa, tức là cho 
tới kỳ Họp Bạn Thẳng Tiến 7, trong trách vụ Ủy Viên đặc trách Hướng Ðạo Trưởng Niên. 
 

c. Ðại Hội ghi nhận sự đề cử Trưởng Hoàng Ngọc Châu làm Phụ Tá Văn Phòng Liên Lạc, để lâm 
thời điền thế. 
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BÁNH HẠNH NHÂN
ALMOND COOKIE

       VẬT LIỆU

1. 1 cup softened butter  (1 chén bơ mềm)
2. 1 cup sugar (1 chén đường)
3. 1 egg (1 cái trứng) 
4. 1 teaspoon almond extract (1 muổng cà phê 

tinh bột hạnh nhân)
5. 1 teaspoon Baking Soda (1 muổng cà phê 

muối nở)
6. 3 cups all purpose flour (3 chén bột đa dụng)
7. ½ teaspoon salt (1/2 muổng cà phê muôi) 
8. ½ cup sliced almond (1/2 chén hạnh nhân cắt 

lát mỏng)
9. ½ teaspoon water (1/2 muổng cà phê nước)

THÁO VÁT

VẬT LIỆU

1.   2/3 cup bột mì (100 gram)
2.    1 1/4 cup bột almond (125 gram)
3.    1 cây bơ lạt
4.    2 cái trứng
5.    1 ống vani bột hay 1/2 muổng canh vani                 
        nước 

A

B
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TRÚC ANH

                                       A
    CÁCH LÀM

- Lấy một tô lớn, cho bơ mềm và đường vào 
đánh mịn và xốp lên

- Đánh lòng đỏ trứng và  tinh bột hạt nhân cho 
nổi lên.

- Trộn chung  bột, baking soda và muối. Đánh 
đều trong khoảng 3 phút thành một khối .

- Bắt khối bột này thành từng viên nhỏ đều 
nhau và xếp lên khay nướng

- Dùng nĩa đè nhẹ lên từng viên bột rồi rắc các 
lát hạnh nhân mỏng lên mỗi viên bột .

- Dùng chén nhỏ cho lòng trắng trứng và nước 
vào, đánh lên. Quét một lớp nước này lên mặt 
mỗi viên bột .

- Nướng khoảng 15 đến 17 phút trong lò nướng 
có nhiệt độ 325°

- Với số lượng vật liệu này, có thể làm thành 
khoảng 60 cái bánh cookie.  

BIÊN TẬP
SƠN CA THIỆN TÂM

B
CÁCH LÀM

-   Cắt bơ thành từng miếng nhỏ, bỏ vào tô lớn, 
cho đường vào đánh cho nhuyễn rồi bỏ vào 
một cái trứng trộn đều
-   Trộn chung bột mì và bột almond rồi rây vào 
tô bơ, nhồi lên cho đều, bỏ vào bao nylon để 
vào tủ lạnh khoảng 20 phút . 
-   Lấy ra, lăn dài, cắt thành khoảng 20 - 25 cái, 
xếp vào khay nướng .
-   Lấy một tròng đỏ trứng bỏ vào chén, thêm 
một muổng canh sữa hay kem sữa, đánh lên  
rồi dùng cọ quét lên mặt bánh, rồi đặt một hột 
hạnh nhân vào giữa mặt bánh . 
-   Nướng khoảng 15 đến 20 phút trong lò 
nướng có nhiệt độ 350°



84  *  TỰ LỰC . SỐ 4  

...
...

..
Tô

i k
ể 

sa
y 

sư
a,

 n
gà

y 
nà

y 
qu

a 
ng

ày
 k

há
c,

 m
à 

nh
ữn

g 
m

ẫu
 c

hu
yệ

n 
liê

n 
hệ

 
kỹ

 n
iệ

m
 m

ấy
 m

ươ
i n

ăm
 s

in
h 

ho
ạt

 H
ướ

ng
 Đ

ạo
 v

ẫn
 k

hô
ng

 b
ao

 g
iờ

 d
ứt

. 
C

on
 g

ái
 tô

i i
m

 lặ
ng

 lắ
ng

 n
gh

e,
 rồ

i d
ịu

 d
àn

g 
đề

 n
gh

ị t
ôi

 m
ượ

n 
bú

t t
ha

y 
lờ

i, 
ch

ia
 s

ẻ 
nổ

i n
hớ

 c
ủa

 m
ìn

h 
cù

ng
 c

ác
 a

nh
 c

hị
 e

m
 g

ần
 x

a,
 h

oặ
c 

đã
 là

 
H

ướ
ng

 Đ
ạo

, h
oặ

c 
ch

ưa
 là

 H
ướ

ng
 Đ

ạo
 . 

Và
 đ

ó 
là

 lý
 d

o 
tạ

i s
ao

 tô
i v

iế
t r

a 
m

ột
 v

ài
 k

ỹ 
ni

ệm
 n

ho
 n

hỏ
 n

ày
, m

à 
đố

i v
ới

 ri
ên

g 
tô

i, 
yê

u 
dấ

u 
ng

àn
 đ

ời
 . 

A
K

EL
A 

SÓ
I M

Ỏ
N

G
 T

A
I N

G
U

YỄ
N

 T
H

Ị X
U

Â
N

 L
A

N
19

27
 - 

8/
4/

20
20


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

