
TỰ LỰC .  SỐ 5  *  1



2  *  TỰ LỰC . SỐ 5  

TRUYỆN 
BẰNG 

TRANH

LỄ TUYÊN HỨA HƯỚNG ĐẠO 
của Anh Bùi Trọng Luật

Trưởng Niên Làng BH Sacramento CA
tại trại Colfax do Làng BH Vùng Vịnh tổ 

chức ngày 18/9/2021

Trưởng Đổ Quang Trung, Trưởng Làng Sacramento 
nhận lời hứa, trao huy hiệu Hướng Đạo.

Trưởng Lê Thị Lộc, bề trên của anh Luật, 
trao khăn quàng Hướng Đạo Trưởng Niên.
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Tuyên hứa xong, được .. dzợ hôn thắm thiết, quá đã !!! 
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CHỦ NHIỆM

Bạch Văn Nghĩa

CHỦ TRƯƠNG
BIÊN TẬP

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

Hồ Đăng
Nguyễn Vũ Trường

Phạm Dzũng
Mai Minh Nghĩa

Nguyễn Ngọc Quỳnh
Trịnh Mỹ Phương
Mai Quang Vinh

Cao Ngọc Cường

TÀI CHÁNH

Nguyễn Trúc Anh
Nguyễn Ngọc Quỳnh

ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN

TỰ LỰC
13611 SE 134th Ave

Clackamas OR 97015
USA

Email
tuluc@sapsan.com

Điện Thoại
503-705-3862

Chi phiếu xin ghi tên
Nguyễn Trúc Anh

và gửi về địa chỉ toà soạn

LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO

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

Tổ Quốc và Quốc Gia tôi
* Giúp đở mọi người bất cứ lúc nào

* Tuân theo Luật Hướng Đạo

 ĐIỀU LUẬT HƯỚNG ĐẠO

1.     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.

Bìa 1: Trưởng Nguyễn Thị Hai trong trang phục cổ truyền áo quần tứ 
thân tham dự đêm lửa vui Trung Thu Trại Colfax 2021. Ảnh: Nghĩa Bạch
Bìa 4: Tranh màu nước. Họa sĩ Đỳnh Láng 



TỰ LỰC .  SỐ 5  *  5

Thưa cùng Anh Chị Em và Quý vị độc giả
 
Tự Lực đến với độc giả số này trong không khí hân hoan chung của anh chị em Hướng 

Đạo Sinh hải ngoại đón chào trại họp bạn Thẳng Tiến 12 do Hội Đồng Trung Ương Hướng 
Đạo Việt Nam tổ chức tại công viên Oak Canyon, thành phô Silverado, Tiểu bang Califor-
nia vào tuần lể 8-13 tháng 7 năm 2022.

Trong đời mổi Hướng Đạo Sinh, trại là một sinh hoạt thú vị, cuốn hút niềm say mê 
không thể thiếu. Ngoài cơ hội thực hành những điều học hỏi được trong hoạt động đoàn, 
đội, trại là khoãng thời gian chất chứa nhiều niềm vui buồn và kỹ niệm của mổi người sẽ 
còn giữ lại mãi về sau trong cuộc sống. Sinh hoạt của Hội HĐVN trước đây đã có ba kỳ 
trại họp bạn lớn là Trảng Bom, Suối Tiên và Tam Bình mà bất cứ anh chị em Hướng Đạo 
nào cũng thấy thú vị khi nói đến dù có được tham dự hay không. Nói vậy để thấy rằng, 
ở hải ngoại, việc tổ chức thành công 12 trại Thẳng Tiến làm nơi họp bạn cho anh chị em 
Hướng Đạo Việt Nam trên toàn thế giới đáng được kể là những kỳ công mà HĐTƯ/HĐVN 
đã thực hiện được để đem lại cho các thế hệ trẻ Hướng Đạo Việt Nam khắp nơi bao nhiêu 
niềm vui, bao nhiêu kỹ niệm thú vị. Điều này không chỉ cho lớp tuổi đoàn sinh mà cho cả 
thế hệ huynh trưởng trẻ trưởng thành nơi xứ người và cả cho các bậc huynh trưởng lảo 
thành vẫn lưu luyến màu cờ sắc áo đã một thời từng trãi. 

Cuộc sống con người tự thân có nhiều quy luật trực tiếp ảnh hưởng cho mỗi cá nhân 
dù muốn hay không. Điều này theo quan điểm tiến hóa và định mệnh là sự cân bằng phải 
có trong mỗi hành vi của con người và tập thể con người, tạo nên những thăng trầm tự 
nhiên. Cho nên, chúng ta không phải quá lòng ưu tư về những đổi thay trong cuộc sống 
hôm nay và cũng sẽ không mang niềm phẫn nộ với những xáo động của cái tập thể mà 
chúng ta trân quý. Hãy nhìn xem, cả cái tập thể của chúng ta, từ quê nhà ra hải ngoại, cho 
đến giờ đã chia thành bao nhiêu tập thể nhỏ, ngược lại với nguyên tăc "Đoàn là do nhiều 
đội họp lại mà thành". Có người lạc quan nói rằng mâu thuẫn nội tại sẽ tạo nên sự phát 
triễn, có người nặng lòng bi quan cho rằng anh chị em mình bây giờ mê đắm vào danh vị, 
nặng lòng với cái tôi lớn lao mà bỏ quên hay không nhớ đến sự đoàn kết cần thiết để cùng 
nâng cao lá cờ phong trào đã có thời phất phới vui trên những nẽo đường quê hương.  

Thưa cùng Anh Chị Em và Quý vị độc giả
Dàn trải các ý niệm trên, Tự Lực chỉ mong muốn nêu lên một suy nghĩ nhỏ từ một 

quan điềm của vị sáng lập phong trào Hướng Đạo, Baden Powell, rằng Hướng Đạo là một 
phong trào có tổ chức. Nhưng khi chúng ta chỉ chú tâm vào phần tổ chức thì phong trào 
sẽ mất đi. Anh chị em chúng ta đã thật sự thực hiện một cách hiệu quả cái ý niệm thiết 
yều về phong trào và đã phát triễn tốt đẹp phong trào Hướng Đạo Việt Nam trong gần thế 
kỹ nay. Hiện tại, những biểu hiện phân hóa trong tổ chức, có phải chăng chúng ta đang đi 
ngược lại quan điểm chính yếu của chúng ta, đồng nghĩa với ước đoán của người sáng 
lập là phong trào đang có khuynh hướng mất đi. 

Nghe  như đang có những lời phản bác lại ý nghĩ vừa nêu lên? 
Đúng vậy, chúng ta đang gìn giữ phong trào, chúng ta đang đi trại!  

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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CHƯƠNG I

Khoản 1. Cơ cấu đại diện và hướng dẫn Hướng Đạo Việt Nam ở tất cả các nước là Hội đồng Trung Ương gồm 
HĐVN ở mỗi nước và một số Ủy viên. Mỗi nước cử một đại diện, riêng Hoa Kỳ vì đông nhân số, có 3 đại diện.

Các Ủy Viên được Hội Đồng Trung Ương mời theo một danh sách đã tham khảo ý kiến rồi trao cho Chủ tịch.
Khoản 2. Hội Đồng Trung Ương có một Ban Thường Vụ, gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, một Tổng thư ký, 

một Phó Tổng thư ký, một Thủ quỹ. Các trách vụ trong Ban Thường Vụ do Hội Đồng Trung Ương bầu ra với nhiệm 
kỳ 4 là năm, có thể tái hạn.

Nếu cần tăng cường, Ban Thường Vụ sẽ bổ nhiệm một hay nhiều ủy viên đặc trách.
Trong nhiệm kỳ, nếu có chỗ khuyết, Ban Thường Vụ sẽ điền thế và thông báo cho các thành viên.
Khoản 3. Hội Đồng Trung Ương họp thường lệ 4 năm một lần. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất thường khi có 

trường hợp đặc biệt, hoặc có lời yêu cầu của đa số thành viên.
Các cuộc thảo luận, tham khảo và biểu quyết có thể thực hiện bằng thư, giữa các phiên họp. Mỗi văn thư sẽ ấn 

định rõ rệt thời gian trả lời.
Các đại diện ở mỗi nước và Ủy viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau. Ai không thể dự họp có thể ủy nhiệm 

cho một thành viên khác hoặc bầy tỏ ý kiến trước bằng văn thư về các điểm ghi trong chương trình nghị sự.
Khoản 4. Ban Thường Vụ HĐTƯ có thể lập các tiểu ban gồm các thân hữu, học giả, chuyên gia, kỹ thuật gia, 

trưởng HĐ không phải là thành viên của Hội Đồng, để nghiên cứu một vấn đề, soạn thảo một văn kiện hay tài liệu, 
chuẩn bị hay đề xướng một kế họach, một công cuộc, hay một chương trình sinh hoạt, v.v

Mỗi lần lập tiểu ban, Ban Thường Vụ sẽ ấn định rõ ràng mục tiêu, thành phần và thời hạn làm việc.
Tất cả trách vụ trong Hội Đồng Trung Ương và các tiểu ban đều có tính cách tình nguyện, không có thù lao.
Khoản 5. Một quỹ chung sẽ được thiết lập để đài thọ các khoản chi tiêu cần thiết của Hội Đồng Trung Ương và 

Ban Thường Vụ, Hội Đồng sẽ ấn định thể thức đóng góp và có thể vận động những sự tài trợ trực tiếp.i số tồn ngân 
của Hội Đồng lên quá 1000 Mỹ kim, thủ quỹ sẽ nhờ tổ chức Hướng Đạo VN gần nhất ký thác vào chương mục, nếu 
Hội Đồng chưa đặt cơ sở pháp lý để mở một chương mục riêng.

Mỗi năm thủ quỹ sẽ lập một bản kế toàn chi thu gửi đến Chủ tịch để phổ biến. Phiên họp
thường lệ của Hội Đồng sẽ xem xét bản kế toán suốt nhiệm kỳ 4 năm rồi biểu quyết giải
nhiệm, trước khi duyệt xét ngân sách cho nhiệm kỳ mới.

CHƯƠNG I I - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Ở MỖI NƯỚC

Khoản 6. Ở mỗi nước, hệ thống HĐVN xây dựng trên căn bản sau đây:
a). Có thỏa hiệp của tổ chức HĐ xứ cư ngụ để sinh hoạt.
b). Có ban chấp hành được chỉ định qua những cuộc bầu cử định kỳ đúng với lề lối dân chủ và
tinh thần thấu hiểu trách nhiệm của HĐ.
c). Ngoài phần bắt buộc theo HĐ sở tại, áp dụng những điều khoản riêng của HĐVN về
chương trình giáo dục, về truyền thống, do HĐVN ấn định.
d). Sẵn sàng hưởng ứng và tham dự nhữnh sinh hoạt chung, sẵn sàng chu toàn phận sự từ phần
góp tài chánh đến sự thực hiện công tác được giao phó.
Khoản 7. Ban Chấp hành HĐVN tại mỗi nước là đại diện duy nhất của HĐTƯ/HĐVN trong phạm vi
lãnh thổ quốc gia, hoàn toàn đảm nhiệm việc giao dịch với tổ chức HĐ sở tại.

CHƯƠNG I I I - HIỆP NHẤT

Khoản 8. Hội Đồng Trung Ương sẽ tùy nghi đặt giềng mối giao dịch với tổ chức Hướng Đạo Thế Giới
qua trung gian Văn phòng Thế giới của hai hệ thống Nam và Nữ. Riêng Hội Đồng Trung
Ương có thẩm quyền tuyên bố hay cam kết nhân danh HĐVN.
Khoản 9. Mọi sửa đổi thêm bớt trong bản Hiến Chương và Nội Lệ đều do một biểu quyết chung của Hội
Đồng Trung Ương với đa số 2/3.

Làm tại Costa Mesa, California (Hoa Kỳ) ngày 3 tháng 7 năm 1983

NỘI LỆ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Costa Mesa 1983
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Có một số người nghĩ rằng Hướng Đạo là  một hội 
đoàn vui chơi cho tuổi trẻ không có ích lợi gì cho việc 
giáo dục để tuổi trẻ trở thành những con người hữu ích 
cho tương lai. Đó là một ý nghĩ lầm tưởng lớn lao .

Nhìn lại lịch sử của Phong trào Hướng Đạo thế giới 
hơn 100 năm qua (1907-2009) chúng ta phải xác nhận 
rằng Phong trào đã đem lại một sự thành công tốt đẹp 
trong việc giáo dục. Con số Hướng Đạo Sinh sống theo 
lý tưởng hướng đạo từ ngày thành lập cho đến nay có 
gần 300 triệu và hiện nay có trên 100 quốc gia hội viên 
có gần 40 triệu đoàn sinh. Xét kỷ trên thế giới, chưa có 
một hội đoàn trẻ nào, kể cả các hội đoàn trong các tôn 
giáo được rộng lớn như vậy . 

Hướng đạo không phải là trò chơi cho kẻ dư ăn, 
dư mặc, của con nhà giàu như nhiều người lầm tưởng, 
nhưng như nghị quyết số 27 của hội nghị Elve Sacter 
tại Na Uy vào năm 1949 đã nêu lên: “ Hướng Đạo tin 
tuởng rằng Phong trào Hướng Đạo có thể phục vụ hữu 
hiệu cho nền hòa bình và thông cảm quốc tế bằng cách 
dùng Hướng Đạo để tạo tinh thần huynh đệ  giửa giới 
trẻ thế giới “ Bởi đó, Hướng  Đạo luôn nghĩ đến những 
con người thùa kế sự nghiệp của Baden Powell, vị sáng 
lập ra phong trào : “Đào tạo nhừng công dân mẫn cán 

vui tươi và hữu dụng là trọng tâm của mục đích giáo dục 
của phong trào”

Vậy, người Hướng Đạo là ai ?  Tôi nhớ vào cuối 
đông năm 1951, lúc đó tôi dạy học ở Quảng Trị, một 
linh mục Hướng Đạo ở giáo xứ Thạch Hản đã rủ tôi vào 
Hướng Đạo, đã giúp tôi tìm hiểu phong trào Hướng Đạo 
Thế Giớị, Linh mục đó đã giải thích cho tôi “ Người 
Hưóng Đạo là ai qua từng chử của từ “Scout” của Pháp 
mà tiếng Anh cũng như vậỵ. Linh mục nói: bắt đầu chữ 
S là Sincérité (Sincerity) có nghĩa là “thành thật”. Với 
một giọng trầm trầm rất chân tình, linh mục giảng giải 
cho tôi: “một ngưòi hướng đạo phải biết sống thành 
thật, không giả dối, không lừa đảo, có nói có, không nói 
không, đừng bao giờ vu oan giáng họa cho người khác . 
Tiếp đến “C” là Courtoisie (Courtesy) có nghĩa là “lịch 
thiệp”. Một người Hướng Đạo chính danh không thể là 
một con người lấc cấc, có thái độ nghêng ngang. Điều 
luật thứ 5 của Hướng Đạo đã nêu rỏ: Hướng đạo sinh lể 
độ (A scout is courteous). “C” còn là “Chevaleresque” 
(Chevalier) có nghĩa là hào hiệp, là có tinh thần hiệp sì. 
Người Hưóng Đạo là một người không hẹp hòi ích kỷ 
mà biết mở rộng tình thương, giúp đở tha nhân, không 
dung thủ đoạn để đạt vinh hoa phú quý Người Hướng 
đạo là một con người “có những tâm tình tôn kính đối 

SỐNG HƯỚNG ĐẠO

Trưởng Nguyễn Văn Thuất trao tặng Huân Chương Bắc 
Đẩu của HĐTU/HĐVN cho Trưởng Bùi Văn Giải tại hội 
trường Châu Cascade Pacific Council, Oregon . 

Trưởng BÙI VĂN GIẢI
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với người già cả , kẻ góa phụ, người mồ côi, người nghèo 
khó, người bạn đời, đấng bề trên “ (Maurice H. Beaulieu 
SJ). Chử “O” là “Obéissance” ( Obedience) là biết vâng 
lời , có nghĩa là biết trọng kỳ luật. Không ai bắt buộc 
người Hướng đạo nhắm mắt vâng lời nhưng không thể 
là một người vô kỹ luật, không thể vì tự ái mà bất chấp 
lẻ phảị. Tôi còn nhớ vị Linh mục nhấn mạnh: biết vâng 
lời chứ không phải vâng lời mù quáng . “U” là “Union” 
(Union) có nghĩa là hiệp nhất, đoàn kết. Người Hướng 
Đạo còn có tinh thần hiệp nhất ở Đội, ở Đoàn, ở Đạo, ở 
châu, ở trung ương ra đến hoàn vũ . Có thể có nhừng bất 
đồng ý kiến, nhưng bất đồng để tìm cách làm sáng tỏ mà 
giải tỏa chứ không gây chia rẻ bè phái, gây ra tai họa làm 
mất đi tinh thần hiệp nhất . Bất đồng chứ không bất hòạ. 
“U” còn là ”Utile” (Useful) có nghĩa là hữu ích. Người 
Hướng Đạo là ngưòi biết sống hừu ích cho bản thân, gia 
đình, xã hộị  .Người Hướng Đạo không thể dững dưng 
trước mọi vấn đề . Sau cùng, chữ “T” là “Travail” (Tra-
vail) có nghĩa là làm việc, biết lao động. Người Hướng 
đạo không bao giờ chấp nhận là một ký sinh trùng xã 
hộị . Giáo dục Hướng đạo giúp cho con người rèn lưyện 
chí khí để vào đờị .  Vượt những khó khăn, nhận thấy 
lao động chân tay hoặc trí óc đều là vinh dự lớn lao của 
con người và nghĩ như Saint Paul: “ Ai không làm việc 
thi đừng có ăn”

Tóm lại, vào “chơi” hướng đạo không phải là tìm 
một lối giải trí tuy có phần lành mạnh nhưng chẵng có 
ích lợi gì cho đại chúng. Nghĩ như vậy là sai lầm. Chơi 
đùa, ca hát, lửa trại, thám du, cắm trại … chỉ là những 
phương tiện để giáo dục tuổi trẻ, để giúp cho tuổi trẻ 
sống lý tưởng Hướng Đạo. Sống lý tưởng Hướng Đạo 
là sống 3 lời hứa mà BP, vị sáng lập phong trào đã đề ra 
:  

- Làm nhiệm vụ đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc 
và quốc giạ

- Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
- Tuân theo luật Hướng Đạo 

Có sống như vậy mới là một Hướng Đạo Sinh trở 
thành một con người hữu ích trong xã hộị Thật ra, thực 
hiện tất cả các điều trên không phải là dể . Nhưng nếu 
không cố gắng sống theo lý tưởng mà phong trào đã đề 
ra thì quả thật uổng phí thi giờ và danh xưng Hướng đạo 
sinh không có ý nghĩa là bao .

RÙA VÔ TƯ . BÙI VĂN GIẢI 

Trưởng Bùi Văn Giải cùng các Trưởng tham dự Trại Huấn 
Luyện Sắp Sẵn 2 chụp hình kỹ niệm tại đoàn quán Liên 
Đoàn Hoa Lư Oregon năm 2005

Trưởng Võ Thành Nhân trao huy hiệu kỹ niệm cho Trưởng 
Bùi Văn Giải tại buổi lể kỹ niệm 100 năm Hướng Đạo Thế 
Giới do Liên Đoàn Việt Hùng tổ chức tại Seattle.
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Hướng Đạo là một phong trào giáo dục theo phương 
pháp Hàng đội, mọi hoạt động đều xuất phát từ các buổi 
họp. Bởi thế, khi đọc cuốn “Chuẩn bị, điều khiển và 
lượng giá buổi họp” (Konferenzen erfolgreich vorbere-
iten, leiten, auswerten) của Tiến sĩ Karlfried Hans, tôi 
thấy cần phải ghi lại những kinh nghiệm quý giá này 
cho các bạn.

Cuốn sách được viết cho các nhà Quản trị, Giám 
đốc, Chủ sự, Trưởng phòng … những người trực tiếp 
liên hệ tới việc tổ chức hội nghị, hội họp, thảo luận. 
Nhưng nó cũng được viết cho Bạn và tôi, những người 
thường xuyên tổ chức các buổi họp đội, họp đoàn. Bởi vì 
“hội họp”, “hội nghị”,“hội ý” hay “đại hội”, “nghị hội” 
… thì nội dung cũng chỉ là một. Trao đổi tin tức, đóng 
góp ý kiến, để tìm ra kết luận chung.

Kinh nghiệm của Tiến sĩ K. Hans, hiện là Giám đốc 
Viện đào tạo Quản trị gia, sẽ được tóm lược trong bốn 
đề mục: Chuẩn bị – Điều khiển – Lượng giá và Hướng 
dẫn thêm … dưới tiêu đề “Hướng Đạo và Hội Họp”. 
Để những người đang sinh hoạt trong Phong trào có thể 
tham khảo.

Hội họp trên mọi cấp độ: quốc tế, quốc gia hay 
đoàn thể (và thuộc bất kỳ lãnh vực nào) thì nội dung và 
phương thức điều hợp cũng đều giống nhau. Những kinh 
nghiệm thiết thực và cụ thể của Tiến sĩ K. Hans, người 
đã nhiều năm hoạt động và giảng dạy trong ngành quản 
trị, sẽ cho chúng ta những đề nghị, chỉ dẫn và lời khuyên 
đã từng được thử nghiệm nhiều lần qua các hội nghị, và 
đã thành công.

A. CHUẨN BỊ BUỔI HỌP

Chuẩn bị chu đáo là yếu tố quan trọng đem lại thành 
công cho một buổi họp. Thiếu chuẩn bị thì kết quả chẳng 
ra gì. Trái lại, nếu được chuẩn bị chu đáo, buổi họp chắc 
chắn sẽ thành công. Bởi thế, bạn hãy nâng cao tầm quan 
trọng của việc sửa soạn. Tôi đề nghị với bạn một bản 
hướng dẫn thứ tự cho công việc này.

1. Chủ tọa
Một nguyên tắc từ xưa: khi có từ ba người trở lên 

ngồi họp bàn chuyện gì với nhau, thì một trong ba người 
ấy phải nắm giữ vai trò điều khiển. Người điều khiển 
hay còn gọi là chủ tọa thường được đề cử khi bắt đầu 
buổi họp, như vậy người ấy sẽ không thể nắm vững nội 
dung, theo dõi tiến trình thảo luận và các giải pháp sẽ 
được áp dụng.

Người được đề cử điều khiển buổi họp (hay Đội 
trưởng, Đoàn trưởng làm chủ tọa) cần phải chuẩn bị nội 
dung buổi họp,địa điểm và giờ giấc, tiến trình thảo luận 
và giải pháp cho các vấn đề đưa ra thảo luận. Do vậy mà 
việc đề cử càng sớm càng tốt. Trong Hướng đạo có một 
thói quen không nhất thiết Đội trưởng hay Đoàn trưởng 
luôn luôn chủ tọa các buổi họp, mà có thể Đội phó họp 

HƯỚNG ĐẠO 
VÀ 
HỘI HỌP 

BÙI NĂNG PHÁN  
CÁO LÃNG TỬ
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đội, Phụ tá hay Đội trưởng nhất họp đoàn … Giao trách 
nhiệm là cách giáo dục và học việc hay nhất.

2. Thông báo
Bạn muốn mọi việc phải được chuẩn bị kỹ càng và 

các tham dự viên cũng muốn biết họ sẽ bàn gì? Bởi thế 
chương trình buổi họp gồm các đề mục và thời gian thảo 
luận, phải được viết trên “giấy trắng mực đen” và gởi 
tới các tham dự viên trước ngày họp càng sớm càng tốt 
cho họ có thì giờ suy nghĩ, chuẩn bị để khỏi mất thì giờ 
trong buổi họp.

Trong nhiều buổi họp người ta thường tránh các mục 
“linh tinh” hay “các đề mục khác” … những mục này 
chiếm mất nhiều thì giờ mà không cần thiết. Dĩ nhiên 
đôi lúc cũng có những sự việc bất ngờ cần thảo luận, thì 
ngay lúc khai mạc bạn đưa ra biểu quyết, xem có cần 
thiết đưa vào chương trình họp hay không và sẽ phải bỏ 
đề mục nào thay thế. Tóm lại, bạn hãy gạch bỏ trên căn 
bản các mục “linh tinh” trong chương trình họp.

Nội dung Chương trình: Thu – Xếp – Ước – Ghi
Thu thập đề mục cần thảo luận
Xếp đặt ưu tiên các đề mục
Ước tính thời gian cần cho từng đề mục
Ghi rõ tất cả chương trình nghị sự 

3. Địa điểm
Địa điểm họp cần yên tĩnh, tắt điện thoại và những 

người không phận sự miễn vào … Một tiếng gõ cửa, một 
điện thoại reo có thể làm cho suy nghĩ bị đứt đoạn và tư 
tưởng ngắt quãng, phải vất vả lắm mới mang lại không 
khí buổi họp trở lại bình thường. Để những người bên 
ngoài khỏi quấy rầy, bạn nên gắn ở cửa phòng câu này: 
“Đang họp – Cấm vào”

Ngoài các dụng cụ cần thiết cho buổi họp như giấy 
bút và hình ảnh … bạn đừng quên đồng hồ, nó sẽ giúp 
cho bạn – người chủ tọa – và tất cả tham dự viên có thể 
tự kiểm soát và kiềm chế mình, không cần ai nhắc nhở, 
vì ai cũng thấy được “thời giờ đang trôi đến đâu rồi!”. 
Đồng hồ có “tác dụng tốt” nên cần đủ lớn cho mọi người 
cùng thấy.

4.Thời điểm
Thời gian lý tưởng cho các buổi họp từ 9-11 giờ và 

từ 14-16 giờ. Đó chính là thời gian người ta tập trung tốt 
nhất và đạt năng suất cao nhất. Buổi họp ít thành công 
khi được tổ chức ngay trước hoặc sau bữa ăn, vì đó là 
thời gian cái đầu nhường chỗ cho cái bụng làm việc.

Sau mỗi giờ họp cần phải có thời gian giải lao, bởi 
không ai có thể tập trung làm việc liên tục quá một giờ, 
vậy hãy nghỉ giải lao trước khi người ta mệt mỏi. Thời 
gian giải lao khoảng 10 phút, quá 10 phút thì không còn 
tương xứng với chữ giải lao nữa, vì sau đó khó tìm lại 
được những mấu chốt đã bàn qua.

5. Biên bản
Kết quả của buổi họp phải được ghi rõ trong một 

biên bản, do đó bạn phải đề cử người ghi chép trước khi 
khai mạc. Biên bản không phải là một bản tường thuật, 

nên chỉ cần ghi những điểm chính và những quyết 
định cho từng đề mục được thông qua.

Trong những kỳ họp nhiều ngày, bạn nên đề cử tham 
dự viên tuần tự thay phiên làm biên bản, tránh trường 
hợp một người phải làm việc đó liên tục một mình. Sau 
mỗi ngày họp, nên tóm lược lại những điểm chính. Biên 
bản cuối cùng nên đọc lại trước khi bế mạc kỳ họp.

Chuẩn bị tốt là đã THÀNH CÔNG một nửa …

B. ĐIỀU KHIỂN BUỔI HỌP

Trong phần 1 (Chuẩn bị một buổi họp) tôi đã nhấn 
mạnh đến vai trò quan trọng của người Chủ tọa. Phần 
này ta sẽ đi sâu vào chi tiết những nguyên tắc mà người 
điều khiển cần phải tuân thủ.

1. Khai mạc
Trước hết, với cương vị chủ tọa, bạn hãy khai mạc 

buổi họp đúng giờ, bất kể có bao nhiêu người hiện diện. 
Vì nếu để những người đúng giờ bị phạt ngồi đợi người 
không đúng giờ, thì những kẻ đến trễ này sẽ tiếp tục đến 
trễ vào những buổi họp tới. Đúng là vòng luẩn quẩn khó 
chịu. Những kẻ đến trễ thường vì lơ là không quan tâm 
hay cố tình đến trễ cho ra vẻ mình lúc nào cũng bận rộn.

Bởi thế, bằng bất cứ giá nào, bạn cũng phải khai 
mạc đúng giờ. Trường hợp các tham dự viên chưa đầy 
đủ, bạn có thể mở đầu bằng một câu chuyện thời sự, một 
tin tức mới nhất trong nội bộ khoảng chừng 5 phút, câu 
chuyện hoàn toàn không dính líu gì đến những đề mục 
trong cuộc họp, và trong suốt buổi họp cũng không nhắc 
lại những chuyện ấy. Đây là thời gian lấy trớn, gián tiếp 
chờ đợi và cũng là một cách cảnh cáo những người đến 
trễ.

Giải pháp cứng rắn hơn, kẻ nào đến trễ vào lúc một 
đề mục đang được thảo luận, người đó bị cấm phát biểu, 
không được có ý kiến và cũng không được tham gia biểu 
quyết vấn đề đó. Tại nhiều cơ sở có các buổi họp định 
kỳ, người ta áp dụng cả đến phương pháp “phạt tiền”. 
Người đến trễ phải nộp phạt 5 hay 10 đồng, số tiền phạt 
thu được sẽ do toàn thể tùy ý sử dụng. Nhiều nơi thành 
công đến nỗi cả năm chẳng thu được đồng nào.

2. Mở đầu
Là chủ tọa, bạn không nên đi ngay vào đề tài, mà 

nên dùng ít phút đầu để khởi động không khí buổi họp. 
Ai cũng cần có thời gian … lấy trớn. Cũng như khi nhảy 
xa nếu bạn đứng tại chỗ mà nhảy thì chẳng xa được bao 
nhiêu. Khoảng lấy trớn này cốt để các tham dự viên làm 
quen với nhau, 
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Trong phần khai mạc, bạn cần xác định rõ là buổi 
họp chỉ thảo luận quanh các ý kiến và đề nghị liên quan 
đến đề tài mà thôi, hay phải biểu quyết đưa ra quyết định 
chung cho từng đề mục. Nhờ vậy các tham dự viên mới 
biết mình sẽ phải đi con đường nào và đi tới đâu?

3. Điều hợp
Khi một buổi họp không đạt được kết quả tốt đẹp 

hay không thành công, lỗi hầu hết là do người chủ tọa. 
Hoặc người đó không chuẩn bị kỹ, hoặc ông ta không 
đủ khả năng điều hợp. Vậy, nếu bạn là người chủ tọa, 
nên tuân thủ năm nguyên tắc và những gợi ý dưới đây, 
để cho buổi họp có được kết quả tốt nhất trong thời gian 
ngắn nhất.

a) Lắng nghe người khác
Chăm chú nghe người khác nói, thích thú với những 

ý kiến của họ, chính là phương cách tạo thiện cảm, và là 
nghệ thuật“ chiếm lòng người không cần lời nói”. Đối 
với bạn là người chủ tọa, thì sự chú ý lắng nghe người 
khác lại càng quan trọng hơn nhiều.

Dĩ nhiên là chủ tọa thì bạn cũng cùng thảo luận 
với các tham dự viên, bạn cũng phát biểu những ý kiến 
riêng. Nhưng bạn không bao giờ phát biểu ý kiến đầu 
tiên, và không ý kiến quá 20% so với các tham dự viên 
khác, nếu không thì bạn đang cố tình lôi kéo các tham 
dự viên đi theo ý mình.

Thí dụ dễ hiểu hơn: bạn là một nhạc trưởng của ban 
nhạc đại hòa tấu, bạn có quyển quyết định cho một nhạc 
công chơi lúc nào và bao lâu. Nhưng, bỗng nhiên bạn 
nhảy đại xuống sàn chơi, chớp lấy cây đàn rồi mặc sức 
gảy.

b) Đặt câu hỏi đúng cách
Với tư cách chủ tọa, khi bạn đặt câu hỏi mà các tham 

dự viên nín thinh, thì chắc chắn là bạn đã đặt câu hỏi 
không đúng chỗ,đúng lúc … Theo triết gia Socrates: câu 
hỏi chính là phương thức tao nhã để hướng dẫn toàn bộ 
một cuộc nói chuyện. Bạn có thể dùng câu hỏi để lái câu 
chuyện theo ý mình một cách nhẹ nhàng, thoải mái.

Kỹ thuật đặt câu hỏi là “dụng cụ” của nhiều lãnh 
vực khác nhau: khoa sư phạm, tâm lý, thương thuyết, 
buôn bán và cả y tế nữa. Vậy nhất định bạn phải học 
cách đặt câu hỏi. Tôi đề nghị với bạn bốn loại câu hỏi 
được dùng trong các buổi họp:

– Câu hỏi mở: chủ tọa thường dùng để mở đầu cuộc 
thảo luận hay khi chuyển sang đề tài mới. Thí dụ: Xin 
quý vị cho biết ý kiến … hoặc: Liệu chúng ta còn giải 
pháp nào nữa không ? Những câu hỏi mở cần được sử 
dụng càng nhiều càng tốt, tạo dịp cho các tham dự viên 
nhập cuộc thảo luận. giúp bạn nhanh chóng giải quyết 
được nhiều vấn đề. Và đặc biệt với loại câu hỏi này, bạn 
có thể lôi kéo được các thành viên ít phát biểu hay ngại 
đưa ra ý kiến riêng.

– Câu hỏi đóng: người được hỏi thường chỉ có thể 
trả lời “Có” hay “Không” hoặc chỉ có thể trả lời được 
một câu ngắn rồi chấm dứt. Thí dụ: Anh cũng nghĩ như 
vậy chứ ? hoặc: Đây có phải ý kiến cuối cùng của anh 
không ? Tuy nhiên, không nên xử dụng nhiều vì nó 
giống như một cuộc tra vấn, gây bất mãn cho các tham 
dự viên và làm tê liệt cuộc thảo luận. Bạn chỉ nên sử 
dụng khi cần làm sáng tỏ một vấn đề hoặc lấy biểu quyết 
cho một chuyện gì đó.

– Câu hỏi dẫn dụ: là câu hỏi lôi kéo người khác đi 
theo mình, cố tình dẫn người khác tới câu trả lời mà 
mình muốn. Thí dụ: Hẳn qúy vị cũng đồng ý với tôi là 
… hoặc: Chúng ta có thể chấm dứt đề mục này được 
chứ ?

Những câu hỏi loại này là hành vi áp đặt trá hình. 
Bởi thế, bạn nên sử dụng nó một cách hết sức thận trọng, 
chỉ khi nào thực sự cần thiết như cần cắt đứt những ý 
kiến dông dài hay chấm dứt buổi họp.

– Câu hỏi dây chuyền: là câu hỏi được lồng vào một 
chuỗi những câu hỏi, và các tham dự viên sẽ chỉ quan 
tâm đến câu hỏi mà chủ tọa muốn bàn. Thí dụ: Giờ thì 
chúng ta đi sâu vào từng vấn đề, bắt đầu từ câu hỏi thứ 
nhất, yêu cầu quý vị cho ý kiến … hoặc: Liệu chúng ta 
có thể bắt đầu thảo luận từ điểm cuối cùng là vấn đề … 
Trái với câu hỏi dẫn dụ là áp đặt câu trả lời mình muốn, 
câu hỏi dây chuyền dồn tham dự viên vào việc trả lời 
câu hỏi mình muốn.

c) Gạt bỏ những gì ngoài đề tài
Là một người chủ tọa, bạn phải biết gạt bỏ ngay 

những gì không nằm trong đề mục thảo luận, nếu không 
muốn cuộc thảo luận kéo dài và không đi đến một quyết 
định nào cả. Mỗi đề mục thảo luận hoặc một câu hỏi đặt 
ra cần phải có câu trả lời rốt ráo.

Một ý kiến ra ngoài đề, bạn cần chấm dứt khéo léo 
như: Đây là một ý kiến hay và chúng ta sẽ bàn đến trong 
một dịp khác … hoặc: Chúng ta hãy tạm gác đề tài này 
qua một bên, vì hôm nay chúng ta không có nhiều thì 
giờ. Đó là cách gạt bỏ những gì không nằm trong đề 
mục thảo luận, mà người có ý kiến lạc đề cũng hài lòng 
vì được chủ tọa quan tâm.

Nhiệm vụ của chủ tọa là phải giữ cho buổi họp đi 
sát chương trình và đạt được kết quả. Chính vì thế nên 
bạn có quyền và có nhiệm vụ quyết định mọi việc trong 
khuôn khổ một buổi họp.

d) Tóm tắt những gì đã thảo luận
Buổi họp cũng giống như một bài luận văn, gồm 

Nhập đề, Thân bài và Kết luận. Trên căn bản, kết là phần 
tóm tắt những gì đãđược nhắc đến trong phần trước. 
Phần kết của buổi họp người ta gọi là biên bản. Nhưng 
trong suốt buổi họp thỉnh thoảng người chủ tọa nên tóm 
tắt những gì đã thảo luận, để các tham dự viên nắm vững 
và không lặp lại.
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Trong những buổi họp có nhiều đề mục, bạn nên 
tóm tắt khi một vấn đề được thảo luận xong, để mọi 
người bước sang đề mục mới, hoặc tóm tắt sau một thời 
gian thảo luận nhất định. Điều này giúp cho các tham 
dự viên dễ tập trung vào từng đề tài thảo luận, theo dõi 
được tiến trình buổi họp và đặc biệt giúp cho người ghi 
biên bản được dễ dàng.

e) Nhắc lại những điều đã đúc kết
Trong buổi họp, chủ tọa nên nhắc lại những điều đã 

được đúc kết, giúp cho các tham dự viên có cái nhìn bao 
quát về buổi họp và những giai đoạn đã đi qua. Giống 
như xây dựng một cây cầu, ta cần kiểm tra lại những cột 
trụ giữa dòng sau mỗi nhịp.

Bạn cũng có thể nhắc lại những điều đã đúc kết khi 
cuộc thảo luận trượt ra khỏi vấn đề chính, khi cuộc tranh 
cãi kéo dài hay không khí của buổi họp bắt đầu ngột ngạt 
… Nhờ việc nhắc lại này, các tham dự viên nắm được 
kết quả đã đạt được, lấy lại cảm hứng cho buổi họp và 
trở lại những điểm chính yếu của cuộc thảo luận.

Tóm lại:
Là người chủ tọa, bạn phải tuân thủ năm nguyên tắc 

căn bản nêu trên, các nguyên tắc này áp dụng cho mọi 
cuộc hội họp, hội thảo hay thảo luận và trong mọi lãnh 
vực. Điều cốt yếu là bạn cố gắng áp dụng chúng thường 
xuyên, chắc chắn bạn sẽ thấy kết quả cho nỗ lực của 
mình.

Trưởng Trần Điền có tật nói lắp và hơi dè dặt, nhưng 
nhờ thường xuyên điều khiển các buổi họp, nên đã trở 
thành một Thượng nghị sĩ nổi tiếng hùng biện. Tên rừng 
của Trưởng là Gà Hùng Biện.

Năm nguyên tắc căn bản
Lắng nghe người khác
Đặt câu hỏi đúng cách
Gạt bỏ những gì ngoài đề tài
Tóm tắt những gì đã thảo luận
Nhắc lại những điều đã đúc kết

C. LƯỢNG GIÁ BUỔI HỌP VÀ HƯỚNG 
DẪN THÊM 

 
Trước khi Lượng giá buổi họp bằng một Biên bản, 

là người chủ tọa, bạn cần lưu ý đến 12 hướng dẫn dưới 
đây, bạn có thể coi như những gợi ý dành cho người điều 
khiển một buổi họp có thảo luận.   

 
1. Khai mào thảo luận 
Đối với bất cứ công việc gì, giai đoạn khởi đầu bao 

giờ cũng rời rạc và mất nhiều thời gian hơn giai đoạn 
giữa. Để tránh tình trạng này, trước khi khai mạc buổi 
họp, bạn hãy chuẩn bị cách thức đưa các tham dự viên 
vào cuộc thảo luận ngay, đừng để khoảng trống quá lâu 

sẽ ảnh hưởng đến tiến trình buổi họp.  
Khi đã bước vào phần thảo luận, bạn nên tóm lược 

đề mục và đặt ra những câu hỏi gợi ý, hoặc nêu lên 
những trường hợp điển hình, để mọi người hiểu rõ vấn 
đề và có thể lên tiếng ngay khi bạn dứt lời. Bạn cũng 
có thể đặt thẳng câu hỏi cho một tham dự viên nào đó 
“xin ông cho biết ý kiến…” hoặc “ông nghĩ sao về vấn 
đề này…”  

Bạn cũng có thể xử dụng loại câu hỏi liên kết, đưa 
ra nhiều câu hỏi khác nhau về những vấn đề khác nhau. 
Mục đích đẩy cuộc thảo luận vào trớn, và khi nó đã “lăn 
bánh” rồi thì chẳng còn gì là khó khăn nữa. 

 
2. Kìm hãm thảo luận 
Khi đề tài thảo luận có tính cách nhạy cảm và đụng 

chạm cá nhân thì cuộc thảo luận có thể trở thành gay go 
và dễ thành to tiếng. Rơi vào trường hợp này thì dễ lạc 
đề và kéo dài bất tận. Với tư cách chủ tọa và với một ít 
nhạy bén, bạn có thể kéo cuộc thảo luận trở về nội dung 
chính.

Là chủ tọa, bạn tuyệt đối không chỉ trích bất cứ cá 
nhân nào, bạn cũng không nên đứng về phía nào khi có 
những ý kiến trái chiều, mà hãy tìm những điểm tương 
đồng trong những ý kiến ấy hoặc đặt câu hỏi làm gián 
đoạn tranh chấp, rồi nhắc nhở các tham dự viên về mục 
đích chung.    

Trong Hướng đạo có thói quen dùng bài hát hoặc 
băng reo làm “hạ nhiệt” các cuộc tranh luận. Khi mọi 
người không có cùng một ý nghĩ, thì hãy làm cho họ có 
chung một tiếng hát hay cùng chia sẻ với nhau một nụ 
cười. Rồi mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản.    

 
3. Giơ tay phát biểu 
Trước khi bắt đầu cuộc thảo luận, bạn nên nhắc lại 

nguyên tắc: ai muốn phát biểu thì phải giơ tay. Tại bất kỳ 
buổi họp nào, lớn hay nhỏ, kỹ thuật này cũng nên được 
áp dụng. Vì nó nói kên tính kỷ luật của buổi họp, đồng 
thời ngăn chặn những ý kiến cắt ngang khi người khác 
đang phát biểu.  

Nhờ nguyên tắc này bạn có thể năm được thứ tự kẻ 
trước người sau, và còn giúp cho những người dè dặt có 
cơ hội phát biểu ý kiến của họ. Khi có người giơ tay, bạn 
ghi tên vào danh sách phát biểu và ra dấu cho họ biết là 
bạn đã ghi nhận. Khi mời một người phát biểu bạn cũng 
nên nói thêm: sau phát biểu của ông A, đến lượt ông B 
rồi ông C … như vậy những người sắp phát biểu có thời 
gian chuẩn bị ý kiến và sẽ tiết kiệm được thì giờ cho 
buổi họp.    

 
4. Vị trí trung tâm 
Trong bất cứ cuộc hội họp hay hội thảo nào, người 

chủ tọa phải thấy rõ tất cả các tham dự viên và ngược 
lại. Bạn cần ngồi ở chỗ nào để thấy rõ điệu bộ của ông D 
đang nhấp nhổm muốn phát biểu mà chưa dám đưa tay, 
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hoặc biết ngay ông H đang sốt ruột chờ đến phiên mình.
Chỗ ngồi lý tưởng cho chủ tọa là đầu cùng nếu bàn 

hình chữ nhật, nếu bàn họp hình tròn thì bạn ngồi hơi 
thụt lại phía sau một chút để có thể nhìn rõ hai người 
ngồi kế bên. Với vị trí này không ai thoát khỏi ánh mắt 
quan sát của bạn.     

 
5. Chắm chú lắng nghe  
Nếu bạn muốn cuộc hội thảo mang lại kết quả tốt 

đẹp như ý, và các tham dự viên đều thoải mái dễ chịu, 
bạn hãy nhìn thẳng vào người đang phát biểu và chăm 
chú lắng nghe. Chăm chú thực sự bằng cách gật gù sau 
mỗi vấn đề người khác vừa phát biểu, thỉnh thoảng thốt 
lên vừa đủ nghe: “Vâng - Đúng thế - Hay quá …” cũng 
có thể đôi khi chen vào một câu hỏi ngắn khi người đang 
nói ngừng để lấy hơi. Đấy là những dấu hiệu khiến cho 
người đang phát biểu cảm thấy mình được chú ý lắng 
nghe. 

Ngay trong các giao tiếp thường ngày: “lắng nghe 
người khác là món quà tặng cho người ta mà mình không 
mất tiền mua …”  

Trong khi người khác đang phát biểu, mà bạn chỉ 
vểnh tai nghe, im lặng hoặc đưa mắt qua cửa sổ nhìn 
mây bay, hai tay mân mê tập hồ sơ trước mặt. Chỉ cần 
làm như thế một lát thôi, người phát biểu sẽ mất hứng 
thú, cảm thấy lạc lõng và vô vị… ông ta sẽ cố phát biểu 
thật nhanh cho xong với sự tức giận.     

 
6. Ngăn chặn ý kiến 
Trong các buổi họp, thỉnh thoảng có người thích 

nói, hay nói (chứ không phải nói hay) thích khoa trương 
dai dẳng những kiến thức ngoài đề.  

Mọi người thấy phiền toái khó chịu, nhưng bạn là 
chủ tọa, bạn hãy để ông ta phát biểu. Đến một lúc nào đó 
ông ta bắt buộc phải ngưng lại … để thở … để lấy hơi. 
Chính vào lúc đó bạn phải ngăn chặn ngay: “Thưa ông 
R nếu tôi không lầm thì ý ông là…” sau khi tóm lược ý 
kiến của ông ta rồi, bạn yêu cầu người khác cho ý kiến 
về nội dung phát biểu của ông R. hoặc đề nghị người kế 
tiếp phát biểu.

 Làm như thế bạn đạt được ngay hai kết quả: chấm 
dứt được phát biểu của ông R và chính ông ta cũng thỏa 
mãn vì ý kiến của mình được đem ra thảo luận… Nhưng 
nếu bất ngờ ông R lại bắt đầu cho thêm ý kiến nữa, thì 
bạn lập tức nhắc nhở ông ta phải theo thư tự kẻ trước 
người sau bằng cách giơ tay.

 Cũng còn một cách khác tạm gọi là “thẻ vàng”. 
Trường hợp một tham dự viên nào đó phát biểu quá dài, 
bạn chỉ cần giơ tấm thẻ có viết chữ “Chỉ còn nửa phút” 
trước mặt ông ta, người đó sẽ hiểu là mình sắp hết giờ 
phát biểu.    

 
7. Đưa ra kết luận 
Sau mỗi đề mục được đem ra thảo luận, chủ tọa phải 

đúc kết trước khi bước sang vấn đề khác. Điều này nghe 
hợp lý nhưng trên thực tế không đơn giản, bởi có những 
vấn đề qua thảo luận chưa hoàn toàn dứt điểm. 

Nếu gặp trường hợp trên, bạn vẫn phải đưa ra một 
kết luận tạm thời: “Thưa qúy vị, chúng ta phải tạm chấm 
dứt thảo luận vấn đề này tại đây. Tất cả chúng ta đã đồng 
ý phần a, b… chúng ta sẽ bàn tiếp phần c, d… vào phiên 
họp kỳ tới…” Đây là kết quả tuy tạm thời nhưng rõ ràng. 
Nếu bạn không đưa ra kết quả tạm thời này thì kỳ họp 
tới có thể sẽ phải thảo luận lại từ đầu.    

 
8. Chọn trường hợp mẫu 
Trong trường hợp có những vấn đế phức tạp liên 

quan đến toàn thế, hoặc vấn đề rộng rãi và nan giải, 
mà trong một buổi họp có thể khó tìm được quan điểm 
chung. Bạn hãy chọn một phòng ban, một đoàn hay một 
đội làm thí điểm để đưa ra thảo luận trước. Quốc hội các 
nước thường xử dụng giải pháp này, các vấn đề phức tạp 
được họp ở ủy ban, hoặc chuyên môn trước khi đưa ra 
phiên họp khoáng đại để biểu quyết. 

Kết quả của buổi họp này dù không phải là kết luận 
hay quyết định chung, nhưng nó giúp cho bạn có được 
một cái nhìn tổng quát vấn đề, những thuận lợi và bất 
lợi. Khi đề tài được đưa ra thảo luận tại buổi họp chung, 
bạn sẽ dễ dàng điều hành thảo luận, đôi khi chỉ cần sửa 
đổi hoặc bổ sung chi tiết để trở thành quyết định chung.     

 
9. Phương pháp giả thử
Khi bạn muốn vượt qua một vấn đề đang bế tắc, 

hoặc bạn còn thiếu dữ kiện cho một vấn đề, hay bạn 
tính tới việc chọn lựa một phương án giải quyết khác… 
Bạn hãy áp dụng phương pháp “giả thử” trái ngược: – 
Nếu như… Sẽ ra sao nếu… Giả thử như… Chắc chắn có 
nhiều trường hợp bế tắc được thông qua dễ dàng

10. Phương pháp cộng trừ
Khi gặp phải một đề nghị hay một đề tài thảo luận 

mà bạn phải cân nhắc lợi hại để quyết định. Bạn nên 
dùng phương pháp cộng trừ (+/-) yêu cầu các tham dự 
viên phát biểu ý kiến cho biết những điểm thuận lợi và 
những điểm bất lợi về một giải pháp hay một vấn đề. 
Bạn ghi lại những thuận lợi về phía cộng, những bất lợi 
về phía trừ và đừng vội đánh giá từng điểm, hãy để cho 
các tham dự viên phát biểu xong, lúc đó mới đưa ra cân 
nhắc để đi đến quyết định.    

Để áp dụng phương pháp này, bạn cần chú ý một 
điều: mời các tham dự viên đưa ra những thuận lợi 
trước, rồi sau đó mới đề cập đến những bất lợi, đừng 
nhảy từ thận lợi sang bất lợi rồi lại trở về thuận lợi… 
Bởi vì người ta vẫn có cảm giác dễ dàng khi từ các điểm 
thuận lợi tìm ra các bất lợi, nếu từ các bất lợi mà cố tìm 
ra các thuận lợi thì khó khăn hơn. (chê bai cái tốt thì dễ 
hơn là bào chữa cái xấu)



TỰ LỰC .  SỐ 5  *  15

11. Phương pháp động não
Có những đề tài hay vấn đề mà thảo luận mãi vẫn 

chưa đưa đến kết quả, hoặc khi bạn muốn có thật nhiều 
ý kiến về một đề tài nào đó thì nên dùng phương pháp 
“động não”. Phương pháp này gồm năm điểm: 

1) mọi ý kiến đều được phát biểu 
2) ưu tiến số lượng hơn phẩm lượng 
3) cần nhiều đề nghị giải quyết 
4) được phép bổ túc ý kiến người khác 
5) không được phép chỉ trích người khác.
Mọi ý kiến đều được ghi lên bảng, sau đó gạn lọc 

và gạch bỏ những ý kiến không cần thiết, rồi tuần tự 
thảo luận những ý kiến còn lại đã được đa số chọn lựa. 
Phương pháp này có tác dụng bắt mọi người phải tập 
trung theo dõi và đóng góp ý kiến, nên mọi vấn đề đều 
có thể tìm ra giải pháp, sớm muộn chỉ còn là vấn đề thời 
gian.

12. Phương cách xử thế
Trong bất cứ một buổi họp hay buổi thảo luận nào 

cũng có những tham dự viên ù lì không chịu phát biểu, 
hoặc có người thích đóng góp ý kiến dù chưa nắm vững 
đề tài. Bá nhân bá tính. Là một người chủ tọa, bạn phải 
luôn “để ý” đến mọi thành phần.

Người chủ tọa nhiều khi phải nâng đỡ hoặc bảo vệ 
tham dự viên. Bạn phải hạn chế bớt những người thích 
nói và luôn động viên những kẻ nhút nhát. Buổi họp 
thành công khi chủ tọa giữ được trật tự và khi mọi người 
có cơ hội đóng góp ý kiến. (xin xem thêm phần Phụ lục)

D. LƯỢNG GIÁ BUỔI HỌP VÀ LẬP BIÊN 
BẢN

Để có thể lượng giá buổi họp, thì một trong những 
điều phải làm là lập Biên bản. Dựa vào biên bản người 
ta thấy được buổi họp diễn tiến ra sao, thành công hay 
thất bại, các đề tài nào đã được đem ra thảo luận và kết 
quả thế nào.

1. Lập biên bản
Có nhiều loại biên bản hội họp, nhưng có thể xếp 

vào hai loại chính: biên bản chi tiết và biên bản tổng kết. 
Các phiên họp quan trọng như Quốc hội hay Tòa án mới 
cần ghi chi tiết các ý kiến phát biểu và những phản bác 
lập luận của từng cá nhân. Các buổi hội họp thường chỉ 
cần một biên bản tổng kết, ghi lại những điểm nào đã 
được các tham dự viên thảo luận và thông qua, không 
ghi các ý kiến cá nhân, trừ trường hợp có sự yêu cầu của 
tham dự viên.

Trước phiên họp, bạn cần phải chỉ định hoặc đề nghị 
một thư ký cho buổi họp để làm biên bản. Sau mỗi vấn 
đề đã được thảo luận và biểu quyết, bạn cho ngừng chốc 
lát để nhắc lại cho tất cả cùng nghe và có thể lập tức 
sửa lại nếu có sai sót, đồng thời thư ký ghi chép vào 

biên bản. Là người chủ tọa, bạn không được phép kiêm 
nhiệm việc này, bất cứ trong trường hợp nào và với bất 
cứ lý do gì.

Tóm lại: Một biên bản đầy đủ cần ghi rõ Địa điểm, 
Ngày giờ họp, Chủ tọa, Thư ký và các Tham dự viên. 
Các đề mục thảo luận và Kết quả cho từng đề mục.

2. Phân chia nhiệm vụ
Trong biên bản phải ghi rõ tên người lãnh trách 

nhiệm cho từng đề mục và thời hạn phải hoàn tất. Không 
nên ghi chung chung mục này toàn thể đồng ý thay đổi 
hoặc nhất trí thông qua, mà nên ghi rõ: “Ông T chịu trách 
nhiệm hoàn tất việc bổ xung những thiếu hụt từ nay đến 
ngày 15-09”. Viết rõ như thế thì người lãnh trách nhiệm 
khỏi “quên” và việc đôn đốc kiểm tra cũng dễ dàng.

3. Thời hạn hoàn tất
Thời gian lý tưởng để hoàn tất Biên bản là ngay sau 

khi cuộc thảo luận chấm dứt (it nhất là bản thảo). Thư ký 
tóm lược những điểm chính để cử tọa thông qua. Biên 
bản hoàn tất sẽ được gởi đến tất cả các tham dự viên sau 
một vài ngày.

Biên bản gởi đến các tham dự viên quá chậm, có thể 
mọi người đã quên hầu hết những gì đã được quyết định, 
những người được phân công cũng không còn nhớ rõ 
những việc phải thực hiện và thời hạn hoàn tất.

PHỤ LỤC
Trong các buổi hội họp thường có nhiều thành phần 

tham dự viên khác nhau, tùy theo cá tính của mỗi người, 
chủ tọa cần có phương cách đối xử thích hợp. Sau đây 
tôi nêu ra 9 loại tham dự viên, kèm theo hướng dẫn giúp 
bạn xử sự khi gặp:

a. Loại hay cãi: nóng tính (mời ngồi bên chủ tọa) 
hay công kích người khác (nhắc lại đề tài thảo luận) 
thích tranh luận (xin bàn vào vấn đề cụ thể) thiếu chiều 
sâu (yêu cầu cho thí dụ) …

b. Loại tích cực: làm nhiều nói it (nhờ giúp một công 
việc cụ thể cho buổi họp) có chiều sâu kiến thức (đưa họ 
xen vào cuộc thảo luận) luôn để ý đến khía cạnh tích cực 
(mời họ phát biểu khi có kẻ quá khích) điềm đạm, trầm 
tĩnh (mời họ mở màn thảo luận)…

c. Loại ta đây: rất nhiều ý kiến (hạn chế thời gian 
phát biểu) chuyện gì cũng muốn nêu ý kiến (hạn chế số 
lần phát biểu) thích lên mặt với người khác (xử dụng 
câu hỏi đóng) luôn cho mình là uyên bác (yêu cầu cho 
thí dụ cụ thể)… 

d. Loại hay nói: nói liên tu bất tận (xử dụng thẻ 
vàng) cướp lời người khác (cắt ngang để tóm tắt ý kiến) 
thích khoa trương (nêu câu hỏi cụ thể) luôn cường điệu 
ngoa ngôn (đặt liên tiếp các câu hỏi đóng) nói tràng gi-
ang đại hải (nhắc lại quy định về thời gian phát biểu)…

e. Loại nhút nhát: dè dặt ít nói (đặt câu hỏi gợi ý) 
thụ động không phát biểu (cho biết sẽ đến lượt họ) thiếu 
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tự tin sợ nói sai (đưa ra thí dụ từ công việc của họ) nhạy 
cảm dễ giận (khen ngợi ý kiến của họ)…

g. Loại tiêu cực: chỉ nhìn thấy cái khó và bất lợi (đề 
cập đến trách nhiệm của họ) luôn chỉ trích (hỏi về kinh 
nghiệm đương sự) luôn từ chối mọi sự (yêu cầu họ cho 
biết lý do) cái gì cũng không thể được (yêu cầu họ cho 
giải pháp thay thế)…

h. Loại an phận: thụ động ai sao tôi vậy (tìm cách 
khiêu khích) biếng nhác lười dấn thân (nhắc đến những 
khả năng của họ) lười suy nghĩ khó thuyết phục (yêu cầu 
ông ta cho ý kiến cụ thể) bàng quang cứng đầu (đưa thí 
dụ thuộc phạm vi của ông ta)…

i. Loại kiêu kỳ: kiêu hãnh ngạo mạn (nhờ trình bày 
giúp một vấn đề) hay châm biếm mà dễ tự ái (coi như 
không nghe thấy họ nói gì) dễ tức giận hay quan trọng 
hóa vấn đề (phải bình tĩnh không nóng vội với họ)…

k. Loại thắc mắc: luôn luôn đặt câu hỏi (chuyển câu 
hỏi của ông ta đến các tham dự viên) tạo hỏa mù gây xáo 
trộn (yêu cầu ông ta giải thích lại câu hỏi của mình) đưa 
ra những câu hỏi hóc búa (đặt câu hỏi ngược lại) thích 
mập mờ (yêu cầu họ cho ý kiến riêng)…

Các kỹ thuật hành xử trên đây chỉ là hướng dẫn đề 
nghị, trong mọi trường hợp bạn chỉ cần nắm vững kỹ 
thuật đặt câu hỏi thôi cũng đủ “đối phó” với các tình 
huống khác nhau.

Tuy nhiên, có khi bạn bị bế tắc không còn điều kh-
iển được cuộc thảo luận, bạn hãy nhớ ba phương pháp 
sau đây: 

1) yêu cầu tham dự viên cho thí dụ
2) hỏi tham dự viên có tin điều đó không 
3) để cho các tham dự viên chất vấn nhau (người ta 

gọi là phương pháp bi-da). 
Tất cả những đề nghị, chỉ dẫn và lời khuyên trên đây 

tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần qua các hội nghị, buổi 
họp. Bạn nên áp dụng thử. Tôi tin là bạn không những 
chủ tọa thành công mà còn tạo được uy tín nơi các tham 
dự viên.

Chúc bạn thành công.

   BÙI NĂNG PHÁN 
   CÁO LÃNG TỬ  

  

  
 
 
 
 
 

      
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 BUØI NAÊNG PHAÙN 
 
 

 

ANH ÑOAØN TRÖÔÛNG  
 

 HÖÔÙNG ÑAÏO VIEÄT NAM 
 2011 

Cùng môt tác giả, 
Trưởng Cáo Lãng Tử Bùi Năng Phán, 
Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Hòa Lan. 
Tập sách dày 40 trang khổ giấy 5.5x8.5. 
Toán Huấn Luyện Sắp Sẵn in lại 1000 
cuốn và phát hành kỹ niệm Trại Hội Luận 
Sắp Sẵn năm 2011, tại Mt. Hood Oregon. 
Trưởng Nghiêm Văn Thạch viết thay lời tựa 
và giới thiệu sách.  Nội dung chứa đựng 
trong 40 trách sách, tác giả viết như những 
lời tâm tình, trao gửi  kinh nghiệm sinh hoạt 
đến những người đoàn trưởng hướng dẫn 
các đoàn Hướng Đạo. Hiện nay, Trưởng 
Bùi Năng Phán đang sống cùng gia đình tại 
Hòa Lan, góp mặt sinh hoạt cộng đồng với 
nhiều bài viết, comment trên trang mạng xã 
hội Facebook có giá trị thu hút độc giả. 
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Các “nguyên tắc cơ bản”, hay là “nguyên lý” của 
phong trào Hướng Đạo được định nghĩa như là những 
yếu tố nền tảng của phong trào, và gồm 3 thành phần sau 
đây: mục đích của phong trào Hướng Đạo, các nguyên 
tắc chỉ đạo, và phương pháp Hướng Đạo.

Chương I của Hiến chương Tổ chức Hướng Đạo 
Thế Giới mang  tựa đề là “Phong trào Hướng Đạo” và 
gồm có 3 điều, qui định:

1) Định nghĩa và mục đích của phong trào Hướng 
Đạo.

2) Các nguyên tắc và sự thể hiện các nguyên tắc 
đó trong Lời Hứa và Luật Hướng Đạo.

3) Phương pháp Hướng Đạo.

I - ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

1. Định nghĩa

Điều I định nghĩa Hướng Đạo như sau:

“Phong trào Hướng Đạo là một phong trào giáo 
dục thanh thiếu niên, đặt căn bản trên sự tự nguyện; đó 
là một phong trào có tính cách không chính trị, mở ra 
cho mọi người, không phân biệt giới tính, nguồn gốc, 
chủng tộc hay tín ngưỡng, thể theo mục đích, nguyên tắc 
và phương pháp do vị sáng lập phong trào đề xướng và 
trình bày sau đây”.

Trước hết, Hướng Đạo là một phong trào. Từ 
“phong trào” hàm ý một loạt hành động nhằm một mục 
đích nào đó. Do đó, một phong trào có một mục đích 
muốn đạt tới và một tổ chức để tiến tới mực đích đó.

Hướng Đạo được định nghĩa là một phong trào 
giáo dục, và đó là đặc điểm cơ bản nhất của Hướng Đạo. 
Công tác giáo dục của Hướng Đạo nhắm vào đối tượng 
thanh thiếu niên. Theo khuôn mẫu áp dụng chung trên 
thế giới, các thanh thiếu niên trong các đoàn thể Hướng 
Đạo được phân phối để sinh hoạt trong 4 ngành, tùy theo 
tuổi. Không có một qui định chung về lứa tuổi cho mỗi 
ngành, nhưng thông thường sự phân chia thường thấy 

như sau: ngành Ấu (8-12 tuổi), ngành Thiếu (12-16), 
ngành Thanh (16-18), ngành Tráng (18 đến 21 hay 25 
tuổi). Một cách tổng quát, mỗi ngành trong sinh hoạt 
Hướng Đạo trùng hợp với một lứa tuổi trong hệ thống 
giáo dục học đường, như ngành Ấu tương ứng với tuổi 
bậc tiểu học, ngành Thiếu bậc Trung học cấp 1, ngành 
Thanh bậc Trung học cấp 2 và ngành Tráng là lứa tuổi 
Đại học.

Phong trào Hướng Đạo đặt căn bản trên sự tự 
nguyện. Việc gia nhập phong trào đối với tất cả, Trưởng 
cũng như đoàn sinh, là một hành động tự nguyện.

Đặc điểm kế tiếp là tính cách không chính trị. 
Hướng Đạo nhằm mục đích giáo dục công dân nhưng 
không mang tính chính trị. Tính cách không chính trị 
của phong trào Hướng Đạo có nghĩa là Hướng Đạo 
không tham dự vào việc tranh đấu giành chính quyền, 
là mục tiêu cuối cùng của chính trị và là đường lối hành 
động của các đảng phái chính trị.

Hướng Đạo được mở ra cho mọi người, không 
phân biệt giới tính, nguồn gốc, chủng tộc, hay tín 
ngưỡng. Một đặc điểm cơ bản của Hướng Đạo là không 
kỳ thị đối xử về bất cứ phương diện nào. Ở những nước 
chỉ có một hội Hướng Đạo, tổ chức Hướng Đạo tất nhiên 
đón nhận đoàn sinh mà không có một sự phân biệt đối 
xử nào.

2. Mục đích

Đoạn 2 của điều I xác định tiếp theo mục đích 
của phong trào: “Phong trào Hướng Đạo có mục đích 
góp phần vào việc phát triển thanh thiếu niên bằng cách 
giúp họ phát huy toàn vẹn các khả năng về thể chất, trí 
tuệ, tính khí, xã hội và tinh thần, trên cương vị cá nhân, 
trên cương vị công dân có tinh thần trách nhiệm, và trên 
cương vị thành viên các cộng đồng địa phương, quốc 
gia và quốc tế”.

Mục đích của phong trào Hướng Đạo nhắm vào 
việc giáo dục thanh thiếu niên bằng cách tác động toàn 
diện trên các mặt thể chất, trí tuệ, tính khí, xã hội, và 
tinh thần. Đó là năm lãnh vực tác động của giáo dục 
Hướng Đạo. Phong trào Hướng Đạo quan niệm rằng cá 
tính mỗi người là do sự tác động qua lại của tất cả các 
mặt kể trên, do đó, muốn giáo dục đoàn sinh, rèn luyện 
một con người phát triển quân bình và toàn diện, cần 
chú tâm đến tất cả các mặt cấu tạo thành nhân cách con 
người, không thể tách rời các mặt kể trên.

- Thể chất (physical): rèn luyện cơ thể lành mạnh, 
dẻo dai;

- Trí tuệ (intellectual): phát triển trí thông minh, 
óc xét đoán, suy luận;

- Tính khí (emotional): phản ứng tình cảm, cách 
cư xử, cách đối phó với ngoại cảnh;

- Xã hội (social): khả năng hợp tác với kẻ khác, 

NGUYÊN LÝ 
HƯỚNG ĐẠO

BẢN TÓM TẮT

VĨNH ĐÀO
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khả năng quyết định, lãnh đạo, giữ một vai trò trong 
cộng đồng);

- Tinh thần (spiritual): hướng đến những giá trị 
tâm linh của cuộc sống.

Trên đây là định nghĩa Hướng Đạo và mục đích 
mà phong trào Hướng Đạo theo đuổi. Để đạt tới mục 
đích trên, phong trào Hướng Đạo dùng một phương 
pháp gọi là phương pháp giáo dục Hướng Đạo. Nhưng 
trước khi đề cập đến phương pháp, cần nói tới những 
nguyên tắc chỉ đạo trong đường lối giáo dục của phong 
trào.

II - CÁC NGUYÊN TẮC

Các nguyên tắc đối với phong trào Hướng Đạo là 
những điều cơ bản phải tôn trọng khi hành động để đạt 
tới mục tiêu. Phong trào Hướng Đạo đặt ba nguyên tắc 
cơ bản làm nền tảng của mọi hoạt động của mình:

- Nguyên tắc tinh thần : Bổn phận đối với tín 
ngưỡng tâm linh.

- Nguyên tắc xã hội : Bổn phận đối với kẻ khác.

- Nguyên tắc cá nhân: Bổn phận đối với chính 
mình.

1. Bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh

Hiến chương Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới dùng 
tựa đề „Bổn phận đối với Thượng đế“ để gọi nguyên tắc 
đầu tiên được nêu trong số ba nguyên tắc căn bản của 
phong trào Hướng Đạo và định nghĩa nguyên tắc này 
như sau: „Tuân theo những nguyên tắc tinh thần, trung 
thành với tôn giáo thể hiện các nguyên tắc đó, và chấp 
nhận những bổn phận phát sinh từ đó“.

Hành động giáo dục của Hướng Đạo nhằm khuyến 
khích thanh thiếu niên vươn lên khỏi những giá trị vật 
chất của đời sống để hướng đến những giá trị tâm linh. 
Hướng Đạo không tìm cách ảnh hưởng đến sự lựa chọn 
tôn giáo của đoàn sinh nhưng khuyến khích và tạo cơ 
hội để đoàn sinh thi hành bổn phận đối với tôn giáo của 
gia đình hay của mình, hoặc để tìm hiểu và chọn một tín 
ngưỡng cho mình.

2. Bổn phận đối với kẻ khác

Nguyên tắc bổn phận đối với kẻ khác chi phối 
thái độ của cá nhân đối với xã hội trong nghĩa rộng, bao 
gồm những cộng đồng từ nhỏ đến lớn nhất. Hiến chương 
HĐTG định nghĩa bổn phận này như sau:

- „Trung tín với đất nước trong chiều hướng phát 
huy hoà bình, sự cảm thông và hợp tác trên các lãnh vực 
địa phương, quốc gia và quốc tế.

- Tham gia vào việc phát triển xã hội trong sự 
tôn trọng phẩm giá con người và sự toàn vẹn của thiên 
nhiên“.

3. Bổn phận đối với chính mình

Phương thức Hướng Đạo là một hệ thống tự giáo 
dục, nghĩa là mỗi cá nhân phải đảm nhận lấy trách nhiệm 
tự rèn luyện và phát huy các khả năng của mình. Việc 
này được quan niệm như là một bổn phận của mỗi cá 
nhân đối với bản thân mình.

Trong quá trình tự rèn luyện này, Lời Hứa và Luật 
Hướng Đạo giữ một vai trò chủ yếu.

Để tiến tới mục đích đã ấn định, phong trào Hướng 
Đạo sử dụng một phương pháp giáo dục độc đáo, được 
gọi là phương pháp hướng đạo.

III - PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp hướng đạo kết hợp các yếu tố sau:

1) Lời Hứa và Luật

Đoàn sinh đã tự nguyện cam kết tuân theo Lời 
Hứa và Luật để chính thức trở thành một thành viên của 
phong trào, em được khuyến khích luôn luôn cố gắng 
tôn trọng lời đã cam kết để rèn luyện chí khí, trở thành 
một con người với những đức tính và những giá trị đạo 
đức chứa đựng trong các nguyên tắc chỉ đạo của phong 
trào Hướng Đạo.

2) Học bằng thực hành

Một đặc điểm của giáo dục Hướng Đạo là đoàn 
sinh học hỏi trong khi thực hiện những công việc mà 
mình ưa thích, bằng những trò chơi, bằng cách quan sát, 
thí nghiệm, tiếp xúc với thực tế. Đó là điểm khác biệt 
lớn so với phương pháp giáo dục cổ điển của nhà trường. 
Trong sinh hoạt Hướng Đạo, không có bảng đen, không 
có bài vở ghi chép, nhưng mỗi sinh hoạt trong Hướng 
Đạo đều nhằm một số mục tiêu giáo dục rõ rệt.

3) Sinh hoạt theo từng nhóm nhỏ

Hướng Đạo là phân phối đoàn sinh trong những 
nhóm nhỏ từ 6 đến 8 em, là những cơ cấu dân chủ nhỏ 
nhờ đó đoàn sinh thu thập những đức tính và khả năng 
cần thiết để hợp tác và làm việc trong một nhóm, sống 
trong một cộng đồng.

4) Khung cảnh biểu tượng

Biểu tượng là một vật thể quen thuộc dùng để 
biểu hiện một sự vật cao cả hơn hay phức tạp hơn. Biểu 
tượng thường được dùng để giúp giải thích một điều gì 
bằng cách kêu gọi đến trí tưởng tượng. Trong sinh hoạt 
Hướng Đạo, khung cảnh biểu tượng là một khung cảnh 
bao gồm một loạt vật biểu tượng, kích thích trí tưởng 
tượng, óc sáng tạo, thỏa mãn sự ham thích phiêu lưu của 
trẻ em.

5) Thăng tiến cá nhân

Ba yếu tố trên đây của phương pháp Hướng Đạo: 
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Lời Hứa và Luật, học bằng thực hành, sinh hoạt theo 
nhóm, được kết hợp một cách cụ thể trong một chương 
trình sinh hoạt, gồm tất cả những sinh hoạt mà đời sống 
Hướng Đạo đem lại cho đoàn sinh. Chương trình này 
phải là một tổng thể mạch lạc chứ không phải là sự tập 
hợp rời rạc của nhiều sinh hoạt không liên quan với 
nhau.

Chương trình sinh hoạt phải được sắp xếp từ dễ 
đến khó. Lúc đầu, muốn thực hiện những sinh hoạt đề 
nghị, chỉ cần biết một số thủ thuật, kiến thức chuyên 
môn dễ, sau đó lần lần đến những sinh hoạt đòi hỏi 
những hiểu biết mới, những thủ thuật cao hơn.

Chương trình sinh hoạt Hướng Đạo gồm một 
chương trình tiến triễn cá nhân do cơ cấu trung ương 
của hội Hướng Đạo soạn cho mỗi ngành, và mặt khác là 
những sinh hoạt, những dự án riêng của đội, của đoàn, 
được quyết định với sự đóng góp của đoàn sinh. Chương 
trình đề nghị để đoàn sinh tuần tự thực hiện và thăng 
tiến qua một quá trình tự rèn luyện thường được gọi 
là „chương trình đẳng thứ và chuyên hiệu“. Ngày nay, 
nhiều nước không còn có một chương trình đẳng thứ 
với các đẳng thứ cổ điển như Hướng Đạo tân sinh, hạng 
nhì, hạng nhất… mà soạn ra một chương trình tổng hợp 
mang một hình thức thích hợp và mới mẽ hơn nhưng 
cùng với mục đích giúp đoàn sinh tiến triển tuần tự qua 
từng giai đoạn. Chương trình này được gọi là phương 
án giáo dục của ngành, và dĩ nhiên là mỗi ngành có một 
phương án riêng.

Chương trình tiến triển cá nhân này nằm trong 
một chương trình sinh hoạt theo nghĩa rộng của cả đoàn, 
cả liên đoàn, với các buổi cắm trại, xuất du, dự án các 
loại… Điều kiện cần thiết là chương trình sinh hoạt phải 
hấp dẫn đối với đoàn sinh, nghĩa là đáp ứng các sở thích, 
nhu cầu tìm tòi, khám phá, phiêu lưu, hoạt động, giúp 
ích kẻ khác, của đoàn sinh. Một chương trình không có 
tính cách hấp dẫn chắc chắn dẫn đến thất bại, thất bại 
trong việc giáo dục, gây hứng thú, và giữ đoàn sinh lại 
với đoàn.

6) Môi trường thiên nhiên

Hướng Đạo cho đoàn sinh càng nhiều cơ hội càng 
tốt để tiếp xúc với thiên nhiên. Ngoài việc giúp rèn luyện 
một cơ thể lành mạnh, dẻo dai, những sinh hoạt ngoài 
trời cũng giúp rất nhiều trong việc rèn luyện chí khí và 
phát triển trí tuệ, vì những thử thách phải đương đầu khi 
sống giữa thiên nhiên kích thích những khả năng sáng 
tạo và thích ứng để vượt qua trở ngại.

7) Vai trò của Trưởng

Trong phương pháp Hướng Đạo, vai trò của 
Trưởng, hay là tương quan giữa người trưởng thành 

hướng dẫn đoàn và đoàn sinh mà mình giữ trách nhiệm 
giáo dục là một yếu tố quan trọng và cần được hiểu rõ. 
Người Trưởng trong một đoàn Hướng Đạo không phải 
là một người chỉ huy, ra lệnh để cho đoàn sinh làm theo, 
mà là người có ba nhiệm vụ chính:

- Trước hết, Trưởng là người hướng dẫn sinh 
hoạt: tức là người trông nom để những dự án mà đoàn 
thực hiện được tiến hành đến nơi đến chốn. Khi đoàn 
thực hiện một công trình nào đó, có thể đến lúc cần được 
giúp đỡ về một mặt kỹ thuật, Trưởng có mặt để đem lại 
một giải pháp, hoặc là tự mình giúp ý kiến cho đoàn hay 
là mời một người có khả năng để cố vấn cho đoàn để 
công trình có thể tiếp tục cho đến lúc hoàn tất. Tuy rằng 
không ai đòi hỏi người Trưởng phải có đầy đủ khả năng 
kỹ thuật để có thể theo dõi tất cả những sinh hoạt trong 
nhiều lãnh vực khác nhau, nhưng trong mọi trường hợp 
Trưởng phải là người có thể giúp cho đoàn có được sự 
hướng dẫn hay trợ giúp cần thiết về kỹ thuật để hoàn 
thành dự án (qua sự giúp đỡ của một chuyên viên mời từ 
bên ngoài hay sự tra cứu tài liệu chẳng hạn).

- Trưởng là một nhà giáo dục: là người theo dõi 
tiến trình tự giáo dục của đoàn sinh, chú ý để các kinh 
nghiệm mà đoàn sinh thu thập trong thời gian sinh hoạt 
với đoàn là những cơ hội để phát triển kiến thức, khả 
năng, tính khí của em. Là một nhà giáo dục, Trưởng 
theo dõi sát khả năng, cá tính và nhu cầu của mỗi đoàn 
sinh, giúp mỗi em nhận thức rõ những nhu cầu của mình 
để chấp nhận một tiến trình tự giáo dục qua thời gian 
mà em sống với đoàn. Trưởng cũng trông chừng để cho 
chương trình đề nghị thích hợp với nhu cầu phát triển 
của đoàn sinh mình.

- Trưởng là người điều hợp nhóm: sau cùng, 
Trưởng trông nom làm sao để cho đoàn của mình có một 
không khí vui tươi, lành mạnh, cởi mở và thân thiện, 
một nơi mà mọi người cảm thấy thoải mái, phấn khởi 
để cộng tác, học hỏi với nhau trong những sinh hoạt 
chung để cùng tiến bộ. Việc này đòi hỏi một sự tương 
kính, tin tưởng lẫn nhau, chấp nhận những cá biệt của 
từng người.

Nói tóm lại, vai trò của Trưởng là một yếu tố trong 
phương pháp Hướng Đạo nên cần được hiểu một các 
đúng đắn. Trưởng không phải là người ra lệnh để người 
khác làm, một người quyết định tất cả, ôm đồm hết mọi 
công việc vì đoàn sinh mình quá „yếu“... Trưởng cần 
hiểu rõ nhiệm vụ của mình, là một người hướng dẫn sinh 
hoạt, một nhà giáo dục và một người điều hợp nhóm, tạo 
điều kiện để đoàn sinh cảm thấy phấn khởi, vui vẻ chấp 
nhận một chương trình để phát triển các khả năng của 
mình trong khi sinh hoạt với đoàn.

                                                VĨNH ĐÀO
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-  Chăm chú giữ gìn sức khỏe, bằng thể dục, chế độ 
ăn uống, và bằng lao động chân tay.

B.  Hướng đạo đào tạo công dân bằng cách tôi luyện 
tinh thần đồng đội: 

- Tập và tạo điều kiện cho trẻ cùng sinh hoạt gắn bó 
với trẻ khác.

-  Luyện cho trẻ dẹp bỏ tánh vị kỷ, để thực lòng phục 
vụ tập thể.

- Tập nhận định rõ vị trí và vai trò của mình trong 
tập thể, ham thích đóng góp phần mình (ý kiến, công 
lao) cho tập thể.

-  Bày cho biết cách thông tin chính xác, và ý thức 
thông cảm với trẻ đồng đội trong sinh hoạt và mọi công 
tác.

- Tập cách thức sắp đặt công tác của chính mình 
và cho trẻ đồng đội, tức là tập cách dìu dắt kẻ khác: 
“Hướng đạo là trường học quản lý”.

III. Đặc thù thứ ba (về mục đích): 
Tính chất toàn diện của phương pháp giáo dục 

Hướng đạo.
Hướng đạo chú trọng đồng thời và coi trọng ngang 

nhau cả 3 khâu: đức dục, trí dục và thể dục.  Phương 
pháp Hướng đạo đặt nền tảng lý luận trên sự gắn bó mật 
thiết của cả 3 phần đạo đức, trí tuệ và sức khỏe trong thể 
thống nhất của con người.  Trong thực tiển hoạt động, 
phương pháp Hướng đạo chủ trương phát triển song 
song tất cả 3 khâu đó, dùng chúng để kích thích và hổ 
trợ lẫn nhau.

IV.  Đặc thù thứ tư (về mục đích): 
Hướng đạo bổ sung cho giáo dục nhà trường và 

gia đình.
*  Giáo dục nhà trường có những nhược điểm mà ai 

nấy đều biết, đặc biệt là:
-  Đặt nặng từ chương, hình thức, xa rời thực tế và 

bản chất: đức dục: tác động không đúng mức; trí dục: 
phương pháp luận bị bỏ rơi; thể dục: chú trọng thành 
tích, sức khỏe chưa được để ý đúng mức.

-  Bình quân hóa trẻ nhỏ: tuổi tác, chương trình, lối 
truyền đạt (nhược điểm này tất yếu đối với tình hình nhà 
trường ở Việt Nam hiện nay).

*  Giáo dục gia đình:
- Đời sống hiện thời không cho phép đại bộ phận 

các gia đình (cha me, anh chị, ông bà, …) săn sóc trẻ em 
cho đúng mức.

I. Đặc thù thứ nhất: 
Hướng đạo là một phương pháp giáo dục trẻ em.
- Giáo dục: mục đích tối hậu của Hướng đạo là Giáo 

dục.  Hướng đạo kết nạp trẻ em để giáo dục họ, chứ 
không dùng họ làm công cụ phục vụ cho mục đích nào 
khác (xã hội, chính trị, tôn giáo …)

- Trẻ em: là đối tượng việc giáo dục Hướng đạo.  
Trẻ em được hiểu là những nhi đồng từ 5, 6 tuổi và thiếu 
niên cho đến 17, 18 tuổi mà thôi - chứ không gồm “thanh 
niên” từ 18 tuổi trở lên.

- Phương pháp là một hệ thống cách thức sinh hoạt 
gắn liền với những phương tiện thích ứng.  Những 
phương tiện này do yêu cầu của sinh hoạt mà tạo nên, 
và tất yếu chịu sự chi phối chặt chẽ của mục đích giáo 
dục.  Sau đây sẽ xét những đặc thù về mục đích và về 
phương pháp.

II.  Đặc thù thứ hai (về mục đích):  
Mục tiêu của Hướng đạo là đào tạo công dân tốt, 

cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc.
Người sáng tạo ra phương pháp Hướng đạo là người 

Anh tên R. Baden Powell (1857 – 1941) định nghĩa 
phong trào Hướng đạo là “một trường học công dân 
thông qua phương tiện tự nhiên” (Le scoutisme est une 
école de civisme par le moyen de la nature).

Mô hình một công dân tốt, là một cá nhân có tính 
khí, biết sống và hòa mình với xã hội.

A. Hướng đạo rèn luyện tính khí cho trẻ em.  Tính 
khí được hiểu là tập hợp của một số đức tính, như ý chí 
mạnh mẽ, lạc quan, trí tuệ nhạy bén, thân thể tráng kiện.

* Về tinh thần và trí tuệ:
- Tự lực, tự giác, tự tin, tự trọng, - và nhất là tự chủ, 

làm bản thân.
- Ham tiếp thu kiến thức, kiên trì học tập, nghiêm 

túc và khiêm tốn, là các đức tính cần thiết để phát triển 
trí tuệ.

- Ham thích lao động tay chân và trí óc: khéo léo tay 
chân giúp rất nhiều cho sự mở mang kiến thức, và là đòn 
bẫy cho ý thức đạo đức.

-  Quen xem xét, suy luận – phát triển khả năng xét 
định, đánh giá sự việc: đúng, sai - phải, trái – nên, không 
nên.

-  Quả cảm để quyết định.
*  Về thể chất:
-  Sức khỏe tráng kiện, cơ thể dẻo dai, linh hoạt 

nhưng không đặt nặng thành tích phô trương.

(Bài tham luận của Giáo Sư Nguyễn Duy Thu Lương 
tại buổi họp truyền thống ở Hà Nội – Ngày 31/5/1993)
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-  Xu hướng đặt nặng tinh thần cá nhân, bất lợi cho 
xã hội, tập thể.

Với những đặc thù sẽ kể sau đây, phương pháp 
Hướng đạo đã chứng tỏ khả năng bổ sung cho sự dạy 
dỗ của nhà trường và gia đình.  Lưu ý là Hướng đạo bổ 
sung, chứ không thay thế học đường và gia đình.

V.  Đặc thù thứ năm (về phương pháp luận):
Hướng đạo dùng môi trường tự nhiên của trẻ để 

giáo dục.  Xem đặc thù thứ hai: “thông qua phương tiện 
tự nhiên.”

A. Hướng đạo vâng theo và lợi dụng quy luật của tự 
nhiên đối với trẻ: thực hành chủ nghĩa “vô vi”: tính chất 
tự nguyện của các em về mọi mặt: tôn trọng tính cá biệt 
và chỗ khác biệt của từng em một; lợi dụng sở thích tự 
nhiên của trẻ để phát triển những bản năng tốt, và duy 
trì thói quen tốt.

B.  Phong trào Hướng đạo tạo cho trẻ một môi trường 
xã hội tự nhiên, thích hợp với bản chất biến chuyển của 
trẻ (là một sinh vật đang phát triển thành người lớn).

Trẻ nhỏ tự nhiên họp nhau thành cụm, thành nhóm, 
thành đàn, để cùng nhau chơi đùa (thực sự là để tăng 
cường kiến thức và cơ thể).  Hướng đạo lợi dụng bản 
năng tụ họp tự nhiên thành tiểu đội để trẻ cùng nhau học 
tập, tu luyện.

Về phương tiện, Hướng đạo dựa vào đó mà chế 
đồng phục vừa tiện lợi, vừa hấp dẫn, đặt ra hệ thống huy 
hiệu, để kích thích thi đua. 

C.  Hướng đạo dùng trò chơi làm đòn bẩy chính 
yếu trong cách giáo dục.  Nhưng trò chơi Hướng đạo 
phải tập thể và mang một hiệu quả giáo dục nào: kích 
thích thi đua, để trẻ ham học ham tu luyện; phát huy 
tinh thần đồng đội; khai triển kiến thức, tăng cường sức 
khỏe.  Mọi hoạt động Hướng đạo đều mang hình thức 
“trò chơi” vui thích, kể cả khi học tập kỹ năng, kể cả 
làm việc thiện hàng ngày (“việc thiện” phải được coi là 
một trò vui có ích: a good turn, tiếng lóng của trẻ con 
người Anh), kể cả phần tinh thần như Luật, Lời Hứa, 
Châm ngôn, đều được xem là thể lệ của một cuộc chơi 
lớn (là đời sống con người).  Đã chơi thì phải đúng thể 
lệ, mới là chơi hay, chơi thật (theo nghĩa từ Fair play của 
giới thể thao toàn cầu). Những chương trình thứ hạng và 
chuyên hiệu chỉ là những cách thức tiêu chuẩn hướng 
dẫn các em chơi cho “đúng thể lệ”.

VI.  Đặc thù thứ sáu (về phương tiện):  
Hướng đạo đưa các em ra ngoài trời, là khung 

cảnh tự nhiên của mọi sinh vật.  
Thiên nhiên ngoài trời là môi trường tốt nhất cho 

mọi động vật đang phát triển (trong đó có loài người).  
Cho nên khung cảnh ngoài trời là khung cảnh bắt buộc 
cho tất cả mọi sinh hoạt của Hướng đạo.

Do đó mà tổ chức những cuộc đi chơi (một ngày), 
cắm trại ngắn hạn (vài ngày), và nhất là cắm trại dài 
ngày (10 đến 15 ngày) hàng năm, rất cần thiết cho sinh 
hoạt Hướng đạo: trong trại dài ngày các em mới được 
vui đùa hả hê, tức là học tập vô khối.

VII.  Đặc thù thứ bảy (về phuơng thức): 
Hướng đạo giáo dục bằng thực hành, và tôi luyện 

thói quen.
-  Đối với trẻ, Hướng đạo không nói lý thuyết, không 

có lý luận: trong buổi trại, hay buổi họp, Đoàn Trưởng 
chỉ có một phút đồng hồ để đề cập bằng lời bóng gió đến 
vấn đề tinh thần.  

-  Hướng đạo “dạy mà không giảng”, dạy làm, 
không dạy nói.Hướng đạo đặt nặng việc thực hành cả 
về 3 mặt: đạo đức, trí tuệ và sức khỏe.  Thực tiễn kinh 
nghiệm trên 250 triệu trẻ em kinh qua giáo dục Hướng 
đạo trong gần 1 thế kỷ nay, đã chứng minh rằng giáo dục 
kiểu này mang lại hiệu quả cao nhất.

-  Hướng đạo coi trọng việc duy trì và phát triển 
những thói quen tốt: thói quen làm thiện dần dần gây 
nên tâm lý nghĩ thiện, đi vào tâm thức trẻ nhỏ, làm phát 
huy mạnh mẽ tâm địa vị tha, nghĩ đến người khác, tức là 
tinh thần xã hội; thói quen tìm tòi, xem xét, suy nghiệm, 
phát triển tri thức, giúp ích lớn lao cho khối óc, trí tuệ; 
thói quen lao động chân tay, giúp giữ gìn sức khỏe, và là 
một trợ lực đáng kể cho đạo đức lẫn tri thức; thói quen 
tằn tiện của mình, của người, của xã hội …

VIII.  Đặc thù thứ tám (về phuơng thức):  
Hướng đạo là một lối giáo dục tự ngẫu.
-  Hướng đạo nhằm phát triển ý chí ham học hỏi, 

ham làm thiện, lưu tâm đến sức khỏe mình: tức là phát 
triển sự tự học, tự rèn luyện, tự kiềm chế của từng em 
một.  Thực tế khắp nơi đều cho thấy rằng các tệ nạn xã 
hội đều do tại các cá nhân không hề được tập sự kiềm 
chế.  (Liên hệ đến đặc thù thứ hai: rèn luyện tính khí).

-  Hướng đạo tạo điều kiện cho trẻ dạy trẻ, dạy lẫn 
nhau, học tập của nhau trong từng cụm 1, 2 em, hoặc 
trong tiểu đội nhiều nhất là 8 em: đó là mục đích của 
phép “Hàng đội tự trị”, chìa khóa vàng đã đem đến thành 
công rực rỡ cho phương pháp giáo dục Hướng đạo.  Tế 
bào quan trọng nhất trong tổ chức hướng đạo là tiểu đội, 
tức là một cụm vài trẻ cùng chơi, cùng học, cùng tập: 
trong đó các em luân phiên nhau gánh vác trách nhiệm 
làm đội trưởng - học quản lý thực hành.

IX,    Đặc thù thứ chin (về phuơng thức):  
Hướng đạo giáo dục bằng gương mẫu của đoàn 

trưởng.
-  Huynh trưởng Hướng đạo là người đứng tuổi (trên 

20) tự nguyện phục vụ việc giáo dục trẻ em theo phương 
pháp Hướng đạo.  Lưu ý đến tính cách tự nguyện, có học 
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tập nghệ thuật hướng dẫn trẻ em một cách nghiệp dư, 
nhưng sâu sắc và nghiêm túc.

-  Trưởng đoàn Hướng đạo (đoàn gồm có nhiều đội) 
phải là gương mẫu cho các em noi theo về mọi mặt: tác 
phong, thái độ, cử chỉ, nếp sống, cách thức làm việc, 
tinh thần trách nhiệm, tinh thần cộng tác, …  Trưởng 
đoàn phải một phần nào là “thần tượng” cho các em nhìn 
vào và noi theo.

X. Đặc thù thứ mười (tổng kết): 
Phuơng pháp Hướng đạo mang tất cả những tính 

chất khoa học.
Qua những phân tích đặc thù trên, tính chất khoa 

học được hiện rõ trong mọi phương thức và chi tiết hoạt 
động của Hướng đạo, để đạt tới mục tiêu đã đề ra.

Trại Họp bạn Colfax IV đã được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần từ thứ sáu 17/9/21 đến chúa nhựt 19/9/21 , thành 
công tốt đẹp trong khuôn viên Đỗ gia trang tại thị trấn Colfax , phía đông bắc thủ phủ Sacramento của tiểu bang 
California 

Vài tháng trước,Làng Bách hợp Vùng Vịnh San Francisco đã táo bạo loan báo tổ chức trại họp bạn cuối tuần 
có tên là Colfax IV , vào tháng 9/2021 dành cho các trưởng niên Vùng San Jose và phụ cận ,cùng các trưởng niên 
khách mời từ các tiểu bang xa tới để ghi dấu những người may mắn thoát khỏi dịch bệnh Covid-19 .

Trại Colfax đã được thực hiện với số trại sinh  được hơn 30 người bao gồm một số đông thuộc làng Bách hợp 
vùng vịnh San Francisco gồm các cặp vợ chồng như Khổng đạt Giáp & Ngọc Bích, Lê văn Tỉnh& Minh Thuận, Trần 
đình Phước & Mỹ Phương, anh chị Trần Túc Phong, rồi Đào Ngọc Minh, Nghiêm Loan Anh, Nguyễn trung Tường, 
Nguyễn mạnh Kym, Trần Phước An, Mai minh Nghĩa, Nguyễn hòa Bình và Bùi minh Cảnh. Ngoài ra và rất đáng 
quí là các trưởng niên thuộc tiểu bang California như Sacramento vói vợ chồng anh chị Bùi trọng Luật & Lộc, và 
anh chị  Đỗ quang Trung & Đượm , từ Fresno có chi Mai Vân Anh, Orange County với quí chi Vickie Bích Ngọc 
và Elizabeth Thái Hương, biệt danh Người Thần kinh, Chị em Minh Châu & Trang, và đến từ San Diego có Mai 
quan Vinh , còn các anh chị từ các tiểu bang xa như Dallas, Texas có chị Cả  Nguyễn thị Hai và chị Chu Bạch Yến, 
từ Seattle có quí anh chị Ngọc Quỳnh, Vũ Trường, Phạm Dzũng và Reika Phương, sau cùng là từ Portland, Oregon 
với Anh Bạch văn Nghĩa và chị Trúc Anh .

Chiều thứ sáu ngày 17/9/21 tất cả các trại sinh lần lượt nhập trại được chị Minh Thuận chia phòng trại, rồi gặp 
gỡ hàn huyên và dùng cơm tối do anh Tỉnh và chị Trúc Anh đặc trách. Đồng thời Trưởng Ngọc Minh , trưởng làng 

Một nhà lý luận khoa học đời trước có nói: “Ta chỉ 
có thể sai khiến được vạn vật, khi ta đã chịu phục tòng 
qui luật của nó”.  Câu này làm đầu mối cho cả nền khoa 
học kỹ thuật thế giới, với những kết quả to lớn mà ta 
đang mục kích ngày nay.

Phương pháp Hướng đạo đã hoàn toàn chịu phục 
tòng những quy luật tự nhiên của bản chất trẻ nhỏ (bản 
năng tụ họp tự nhiên, ham muốn chơi đùa, ưa thích sinh 
hoạt ngoài trời, phát hiện và duy trì những bản tính làm 
thiện, nghĩ thiện, ham học hỏi …) để đạt mục tiêu tối 
hậu là hun đúc ra những công dân tốt, những phần tử 
xứng đáng đang cần cho xã hội, cho đất nước, nói cách 
khác là xây dựng thực sự những “con người mới”.

 NGUYỄN DUY THU LƯƠNG

TRẠI HỌP BẠN COLFAX IV 2021
Ảnh: Nghĩa Bạch  
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Bách hợp Vùng Vịnh cũng là trưởng ban sinh hoạt chào 
mừng các anh chị em trại viên, chia đội và giới thiệu ban 
điều hành trại cũng như chương trình sinh hoạt 3 ngày 
trại Colfax IV. Sau khi ăn các đội có trò chơi chủ đề       
“Đá ” để tạo hứng cho thơ và nhạc , xen lẫn với phần tập 
văn nghệ cho buổi lửa họp vui vào tối thứ bẩy. Tập San 
Tự Lực số 4 cũng được giới thiệu và phân đến các trại 
viên để quảng bá và gây quĩ để phát hành các số kế tiếp.

Phòng ốc của Đỗ gia trang rất tiện nghi và không 
gian trại rất đẹp, lại thêm khí hậu thoáng mát của Colfax 
, nên ai cũng có được giấc ngủ ngon, và , do đó sáng thứ 
bẩy ngày 18/9/21, mọi người đã dậy sớm để dùng bữa 
ăn sáng thịnh soạn, trước khi ra sân cờ để dự lễ khai mại 
trại 

Lễ chào cờ khai mạc rất trang trọng với quốc ca và 
quốc kỳ Viêt nam cộng hoà , cùng với hội ca và hội kỳ 
Hội Hướng đạo Viêt nam, kết thúc với phút mặc niệm 
quí trưởng và trưởng niên đã khuất. Trưởng ban sinh 
hoạt là trưởng làng Ngọc Minh đã giới thiệu trại trưởng 
Colfax IV là anh Khổng đạt Giáp. Trại trưởng Giáp đã 
ngỏ lời chào mừng các trại viên, giới thiệu ban điều 
hành trại và các phái đoàn ngoài địa phương tới, đồng 
thời chính thức tuyên bố khai mạc trại .

Dịp này, làng Bách hợp Sacramento cùng tổ chức lễ 
Tuyên hứa gia nhập phong trào Hướng đạo trang trọng 
và xúc dộng cho trưởng niên Bùi Trọng Luật trước sư 
chứng kiến các trại viên hiện diện và nhất là chính phu 
nhân là trưởng niên Nguyễn thị Lộc và bảo tỷ đáng kính 
Nguyễn thị Hai đã ôm hôn chúc mừng Tân thành viên 
Hướng đạo thế giới . 

Đặc biệt các trại viên Colfax IV đã mặc đồng phục 
riêng của Hướng đạo trưởng niên tại hải ngoại, và đa 
số lại mang đồng phục cũ của hội Nam HĐVN và Nữ 
HĐVN trước 1975 .

Sau phần điểm tâm là buổi du ngoạn những danh 
lam thắng cảnh địa phương như mỏ vàng Empire gold 
mine và hồ Rollins lake, tất cả cùng trở về tập trung 
vào phòng ăn để dùng bừa trưa cao cấp với thịt bò Filet 
mignon hảo hạng ăn kèm với dĩa xà lách Ceasar tươi 
xanh, măng tây asparagus hấp tỏi bơ thơm hấp dẫn, đây 
cũng  là món sáng tạo riêng và cực “chất lượng “ của anh 
Lê văn Tỉnh, đầu bếp nổi danh, kiêm trưởng ban ẩm thực 
“ thưởng trực” của làng BH Vùng Vịnh.

Nói đến đêm lửa vui trong phòng sinh hoạt chung, 
đã được kết tạo bằng các vòng nến LED sắp đặt giữa 
phòng sinh hoạt tỏa sáng lung linh, và các trại viên hóa 
trang lứa trại với  băng chít quanh đầu, vòng hoa quàng 
cổ, lục lạc cột nơi tay tạo sự linh động. Chương trình văn 
nghệ lửa trại mở đầu là phần nhạy lửa,và tiết mục chính 
là vũ khúc Nhạc rừng khuya, viết bởi nhạc sĩ Hoàng 
Quý, đặc biệt do chị Chu Bạch Yến, đến từ Dallas hướng 
dẫn trình diễn thật tuyệt vời trong ánh đèn mờ của khán 
phòng, quện với tiếng nhạc lắc của lục lạc, và ánh nến 
qua lại trong tay vẫy khiến vũ điệu nhịp nhàng, ngoạn 
mục và huyền diệu, bởi tất cả ai nấy đều chú tâm trình 
diễn hết mình. Xen vào đó có những bản đơn ca, song ca 
và đồng ca vui thú hấp dẫn, cũng có vài anh chị nổi hứng 
với vũ điệu Rumba, Slow và Bebop. Ngoài ra, đêm này 
cũng có Hội đồng rừng đầy kín đáo và huyền bí, là một 
trò chơi đêm theo tập tục HĐVN. Nhân vật rừng mới 
chính là Hoạ mi tận tâm Nguyễn thi Lộc , thuộc làng BH 
Sacramento.

Thấm thoát đã qua nhanh 2 ngày trại , sáng  nay 
Chúa nhật, ngày 19/9/21 là ngày cuối cuộc trại , tất cả 
đều vui buồn lẫn lộn, dây sớm trong tiếc nuối và thoáng 
buồn, nhưng vẫn cố gắng lo việc vệ sinh cá nhân, vội 
dọn dẹp phòng sạch gọn và thu xếp hàng lý sẵn sàng để 
kịp có mặt trong phòng ăn dành đủ thời giờ gặp nhau 
hàn huyên, tâm giao thật quyến luyến lần cuối, do vậy 
buổi lễ hạ cờ đã phải trì lại đến 11.00 giờ trưa. Trước 
nghi thức chào cờ bế mạc, trại trưởng nghẹn ngào tuyên 
bố bế mạc trại Colfax IV và giới thiệu trại trưởng Colfax 
V vào mùa thu năm 2022 , qua nghỉ thức trao cờ cho 
trưởng niên Trần Phước An, thành viên trẻ nhất của làng 
BH vùng vịnh, theo đúng chủ đề trại là Sẵn sàng tiếp 
bước,và chúc quí trại viên ra về bình an .

Mây gió mây tan hợp .Tạm biệt Colfax IV- 2021 và 
hẹn gặp lại nhau có mặt đầy đủ tại Colfax V-2022.

SÓI VUI TÍNH 
NGUYỄN MẠNH KYM
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Xin kính chào quí vị phụ huynh và thân hữu,

Thưa các Trưởng và anh chị em HĐS,

Tôi vui mừng tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 30 
năm hoạt động của các đơn vị HĐVN ở Pháp. Nếu kể 
từ ngày phục hoạt HĐVN ở Hà Nội năm 1950, tôi đã 
theo sát quãng đường 65 năm của HĐVN, khi hội đủ 
tiêu chuẩn gia nhập, rồi trở nên thành viên chính thức 
của Tổ chức HĐTG. Tôi cũng cố gắng liên lạc với số ít 
bạn HĐ đi thoát từ miền Nam cuối tháng Tư 1975, rồi 
một số lớn hơn theo làn sóng thuyền nhân hay đường bộ 
vượt biên, tới các đảo, các trại tiếp cư trên nhiều nước 
láng giếng Đông Nam Á. Tôi tự hào cùng với những 
anh chị em đồng cảnh tị nạn tản mác ở nhiều nước, sớm 
đóng góp vào sự giữ chặt mối giây huynh đệ dẫn tới sự 
kết hợp và hình thành hệ thống HĐTƯ và BTV, cơ cấu 
điều hành của PT-HĐVN hải ngoại, trên nền tảng Hiến 
Chương Costa Mesa năm 1983 mà tôi lá tác giả soạn 
thảo. Những anh chị em trong CN Pháp có thể cảm thấy 
hãnh diện đối với vị trí tiên phong của Hội chúng ta, 
luôn ở hàng đầu nỗ lực chung nhằm củng cố, phát triển 
hệ thống HĐTƯ với sự thành lập các CN-HĐVN ở khu 
vực Âu Châu như Na-Uy, Hoà-Lan, Đức, Bỉ, Ý và Anh. 
Ước vọng của tôi là các anh chị em thuộc thế hệ hiện 
thời sẻ có mặt trong hàng ngũ tiên phong trong quá trình 
cập nhật, hiện đại hóa của HĐVN hải ngoại trong thế kỷ 
21 sắp trọn thập niên thứ nhất.  

Ước vọng riêng tư của tôi nay vừa tròn 80 tuổi là 
sẽ có mặt trong buổi kỷ niệm niên kỷ 40 của Hội năm 
2019, và biết đâu, kỷ niệm tuổi 50 của CN Pháp chung 
với kỷ niệm 100 năm thành lập HĐVN năm 2030. Đã có 
một số đàn anh trường thọ để tôi theo gót ; ba Trưởng 
trên 90 còn hoạt động thì hai vị ở Mỹ là Mai Liệu, Đinh 
Xuân Phức, và một ở quốc nội là Trần Văn Lược. Chưa 
kể hai vị nêu kỷ lục bách tuế khuất bóng chưa lâu là 
trưởng Trần Văn Thao và trưởng Cung Giũ Nguyên, đều 
ở thành phần sáng lập PT-HĐVN năm 1930.   

Nhớ lại buổi đầu vào việc tại Pháp, khả năng thiên 
phú của con người VN trong hoàn cảnh bắt buộc ly 
hương là sự dễ dàng lãnh hội ngôn ngữ, trình độ hấp 
thụ kiến thức ngành nghề hợp cảnh, cộng với bản tính 
cần cù, chăm làm chăm học, khiến cho cộng đồng HĐ 
và cộng đồng tị nạn có thể mau chóng thích nghi với môi 
trường, với cuộc sống ở bản địa. Tuy nhiên, chính sự 
dễ dàng ấy làm nảy sinh khuynh hướng sao lãng sự tìm 
hiểu, trau dồi văn hóa và truyền thống gốc nguồn của 
thế hệ trẻ bây giờ. Khi lớn lên hay sinh ra ở xứ ngoài, 
tiêm nhiễm cái dở ở bản địa thì quá tự nhiên, học tập 
đầy đủ cái hay đẹp thì không giản dị như vậy. Nhưng 
người HĐVN sẵn có thêm căn bản tinh thần và định 
hướng để nương tựa là tôn chỉ, cùng đích và phương 
pháp HĐ. Vấn đề chỉ là tìm hiểu thấu đáo nhu cầu, trù 
hoạch tiến trình phù hợp, vạch những cột mốc đánh dấu 
từng bước đường đã chọn lựa để tự kiểm điểm.

Sứ mệnh, cũng là lý do sự hiện diện của PT-HĐVN 
hải ngoại, nhấn mạnh vào công cuộc kế tục truyền thống 
và nhiệm vụ giáo dục trẻ ở VN các thế hệ trước đã vạch 
từ năm 1930, từng bền vững dù trải qua các biến thiên to 
lớn của thời cuộc, những hệ lụy không do bản thân mà 
do những cá nhân hay chế độ cầm quyền ở quốc nội gây 
nên. Di sản HĐVN quyết tâm giữ vững và bảo tồn là tấm 
lòng thành thực yêu quí đất nước dân tộc, ý chí cố gắng 
tối đa phục vụ công ích, vì nghĩa đồng bào và tình nhân 
loại. Sứ mệnh đặc thù của HĐVN hải ngoại là tiếp tay 
với gia đình và cộng đồng người Việt ly hương chuyên 
lo giáo dục truyền thống Việt, công tác không ở mức ưu 
tiên đối với nhà nước sở tại ngay ở Mỹ, nơi có khoảng 
hai triệu công dân Mỹ-Việt. Sinh hoạt HĐVN giúp các 
thế hệ trẻ khám phá rồi thấm nhuần được phong cách 
và bản sắc tiềm ẩn của dân tộc Việt. Cùng đích của PT-
HĐVN, cũng là của CN Pháp, không mâu thuẫn với mục 
tiêu hòa nhập có sự chung sức đặc biệt của Hội HĐ 
Công giáo (SDF) trong Liên Hội HĐ Pháp. Ở lãnh vực 
truyền thống VN, các hội HĐ anh em trên lãnh thổ Pháp 
đầy thiện chí yểm trợ, duy không có khả năng đảm trách 
vai trò thay cho chúng ta. 

 
TRƯỞNG 

NGHIÊM VĂN THẠCH
BÀI PHÁT BIỂU  

tại buổi họp mặt kỹ niệm 30 năm hoạt động 
các đơn vị Hướng Đạo tại Chi Nhánh Pháp
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Nhân dịp phát biểu ở đây, tôi xin được vinh danh 
đóng góp của nhiều thân hữu, của những trưởng, những 
anh chị em tráng sinh và đoàn sinh lớn nhỏ đã từng ít 
nhiều thời gian đồng hành góp sức trong Hội. Hồi ức 
của tôi cố ghi nhớ bóng hình của anh chị em những năm 
đầu thành lập rồi suốt chu kỳ hoạt động. Dù nay vì nhiều 
lý do không có mặt đủ, nhưng tôi tin rằng các anh chị em 
ấy lưu giữ cảm tình với HĐ và sẵn sàng chia xẻ niềm vui 
sinh hoạt chung với tất cả chúng ta mỗi khi thuận tiện. 
Đương nhiên, chúng ta sẽ nghênh tiếp nồng nhiệt anh 
chị em cũ, sẽ đồng ca bài hoan hô anh này (chị này) một 
(và nhiều nhiều) cái khi đón vào hội trường hay trại. 

Trước khi kết thúc, tôi xin có đôi lời riêng với các 
trưởng, những nhà giáo dục trẻ ở lảnh vực ngoài học 
đường và gia đình.

Xin các Trưởng chịu khó nghe thêm một lần lời nhắc 
nhở của tôi : chúng ta không có nhiệm vụ đào tạo nhằm 
biến đoàn sinh đồng hóa thành người Pháp 100% - thực 
tế đây là ảo tưởng do ý chủ quan ước mong. Gia đình 
nào muốn sự đồng hóa triệt để nên giao con em cho một 
hội HĐ Pháp ; chúng ta sẽ giới thiệu nếu cần. Công tác 
của chúng ta đã nhận danh hiệu HĐVN, là kích thích sự 
tìm hiểu nguồn gốc của trẻ, qua đó sẽ dần dần các em 
lãnh hội ý thức về phẩm chất, về bản sắc con người VN, 
những khác biệt sẽ làm phong phú đóng góp sau này của 
các em trong xã hội công dân Pháp. Điều quan trọng là 
nội tâm thăng bằng, ổn định. Đây là yếu tố không thể 
thiếu vắng khi các em nỗ lực phát triển đầy đủ nhân 
cách, phù hợp với cùng đích của con đường HĐ.

Xin mở ngoặc để tán thưởng một, hai trưởng Pháp 
– tôi coi như «lai Việt» do huyết thống hay hôn nhân với 
một cựu HĐVN - đã tham gia sinh hoạt cùng với con 
cái mấy năm gần đây. Lời trình bày của tôi với thành ý, 
mong có thể soi rọi thêm vào nội dung công tác giáo dục 
mấy vị đang góp phần cho Hội. 

Giáo dục truyền thống Việt, tóm gọn tức là giáo dục 
phong cách, bản sắc con người Việt, mới đích thực là 
nhiệm vụ của PT-HĐVN hải ngoại. Phương thức giáo 
dục có nhiều cách thể hiện. Những tập tục, thói quen 
của xã hội cũ, cộng với sự bắt chước mô hình sinh hoạt 
HĐ thời quốc nội trước, là những hình thức bề nổi, tầm 
mức hiệu quả về giáo dục truyền thống vừa ít, vừa có 
hạn định tùy theo lứa tuổi, lại có thể gây ảnh hưởng 
trì trệ tư duy, chậm bước trước trào lưu tiến hóa không 
ngừng ở xã hội định cư. Văn hóa tương đối có thể coi 
như truyền thống trên bình diện dễ nhận biết, nhưng cần 
tách biệt bộ môn văn học, nghệ thuật, có những ý niệm 
và bước sáng tác cần thời gian dài và tùy theo xu hướng 
tiếp nhận của đa số người Việt để được coi như thành 
tố cố định. 

Theo tôi nghĩ, ngôn ngữ và lịch sử mới là công cụ 
chính để chuyển tải hữu hiệu  truyền thống, tạo sự cảm 
thông và liên hệ đầy đủ về nguồn gốc và tập thể dân tộc. 
Hiện thời, không có ai, không CN nào có thể tự nhận 
phương thức giáo dục truyền thống của mình là hoàn 
hảo. Lãnh vực còn mở rộng cho sự sáng tạo, hợp với 
tinh thần khai phá, xung phong tìm lối mở đường của 
HĐ. Bước đầu là đối thoại để chọn lựa trước khi chung 
sức hoạch định một khung sườn giáo dục truyền thống.
cho mọi lứa tuổi HĐ. Tôi đã thử khơi động sự đối thoại 
khi đảm trách công tác ủy viên truyền thống trong BTV-
HĐTƯ nhưng không gây được sự hưởng ứng cần thiết. 
Có thể là vì ý kiến của tôi chưa phổ biến đầy đủ - vì chưa 
có mạng truyền thông quốc tế, trong khi các trưởng 
đương thời phụ trách đơn vị đã dùng hết thời gian ngoài 
phận sự tâm linh, gia đình, nghề nghiêp, để chu toàn 
sự hướng dẫn sinh hoạt đoàn sinh. Nhưng tôi sẽ không 
ngưng lời kêu gọi tạo dựng một khung sườn cho chương 
trình giáo dục truyền thống, cho các khóa gọi là huấn 
luyện truyền thống. Hy vọng các trưởng thông cảm sự 
khắc khoải ấy trước thời gian còn lại của tuổi đời người 
phát biểu.   

Trân trọng cảm tạ quí vị và anh chị em.
VOI GIÀ – NGHIÊM VĂN THẠCH

Trưởng Nghiêm Văn Thạch tại Trại Huấn Luyện Sắp Sẵn 5 
do Toán Huấn Luyện Sắp Sẵn,Tây Bác Hoa Kỳ, tổ chức tại Trại Trường  Clark Oregon 4/2008
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Thưa các bạn, 
Hai vị giáo sư đại học, vị dạy sử (N.Đ.Cung) viết về di 

sản văn hóa chúng ta ôm đồm mà nhiều người không chặt tỉa, 
bỏ những cành khô lá sâu đục loang lổ, vừa không có ý nghĩa 
đáng lưu giữ vừa làm khô chết lây cà trí óc. Một vị dạy kinh 
tế và thị trường kinh doanh, vô tình nhận định trùng hợp về 
tư duy : hình như chúng ta, gồm thế hệ trẻ ở quốc nội, đã địu 
trên lưng cả khối thế kỷ 20 đã qua và cứ sống với nếp bổn cũ 
soạn lại khi thế giới chung quanh tiến triển chóng mặt, khiến 
cả nước như trở về lại thời điểm những năm từ 1920, tức là 
nếp tư duy thô lậu chưa có khoa học văn minh tiến bộ. Những 
nhận định và bỉnh luận ở nửa phần trên bài này chính là đối 
chiếu với tình trạng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Đọc hai tài liệu này, tôi đã suy nghĩ, tự hỏi : phải chăng 
PT-HĐVN và chúng ta về tư duy cũng không học hỏi ở môi 
trường văn minh tân tiến hiện đại, mà còn quẩn quanh với 
những ý niệm, lề thói và hiểu biết về HĐ ở mức tiền chiến 
1930 ? Công tác dịch thuật thủ bản Đặc tính chủ yếu của 
Phương Pháp HĐ soạn năm 1998 khiến cho tôi học được 
đúng và đầy đủ những nguyên lý nền tảng. Khi trước, ở Sai-
gon hay sau khi ra hải ngoại, tôi đã dứt khoát đoạn tuyệt với 
quan niệm thiếu sót và hạn chế mà tôi đã là một người phụ 
trách giảng tập cho lứa tuổi kế tiếp, nhưng trong môi trường 
và thẩm quyền hạn hẹp lúc bấy giờ, chưa dám nói chắc những 
điều tôi lãnh ngộ do tự suy nghĩ tìm hiểu khi chưa có gì cụ thể 
để chứng minh.

Tôi có chút thất vọng là trong cuộc trao đổi hiện thời 
giữa chúng ta, tôi có đưa ra một số nhận định, bình luận và 
đề nghị mà chưa có sự phản hồi phù hợp với lòng mong mỏi.  
Mong các bạn hãy cứu thoát tôi ra khỏi cảnh như ngồi lảm 
nhảm nói một mình, thực chẳng dễ chịu chút nào.

Thành thực cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe và xin 
cảm ơn trước mọi nhận định, phê bình, điều chỉnh, bổ túc hay 
phản đối, bác bỏ kèm lý do tại sao tán đồng hay chê bỏ để tôi 
biết mà điều chỉnh hay tiếp tục khai triển.  

Thân BTT các anh chị
Voi Già Nghiêm Văn Thạch .

“…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…”

Khi nói về lịch sử Việt Nam, người ta thường hay 
nhắc đến cụm từ “Việt Nam có bốn nghìn năm văn hiến” 
mà văn hiến là truyển thống văn hóa lâu đời. Người ta 
cũng nói đến hai chữ văn vật vốn là truyền thống văn 
hóa biểu hiện ở nhiều nhân tài và nhiều di tích lịch sử, 
“công trình, hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử”. 
(Trần Ngọc Thêm, Tìm về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam, 
Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2004, 
trang 27). Con số bốn nghìn năm văn hiến ngày nay đã 
từng gây ra những cuộc tranh cãi trong nhiều giới và 
giới nghiên cứu sử học có lẽ cũng nên thẩm định lại với 
một thời lượng khoảng hai nghìn năm thôi, một khoảng 
thời gian tương đối hợp lý tình từ thời điểm dựng nước, 
thời kỳ độc lập và phát triển cho tới ngày hôm nay.

Trước khi đề cập khái quát về nền văn hóa dân tộc 
và những nỗ lực của các thế hệ đi trước trong việc xây 
đắp tô bồi cáí gia sản văn hóa thiêng liêng của giống nòi, 
cùng những hoài bảo đăm chiêu của thế hệ trẻ ngày nay, 
nhất là ở hải ngoại, thiết tưởng cũng cần tìm hiều một 
vài định nghĩa về hai chữ văn hóa. 

 1.- Một số định nghĩa về Văn Hóa.

Văn hóa dịch từ tiếng La-tinh là CULTUS có nghĩa 
là “trồng trọt”. Văn hóa là một phạm trù hết sức rộng lớn 
và bao quát vì đã từng có trên 300 định nghĩa nói về văn 
hóa, bởi thế ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một số định nghĩa 
khái quát làm thí dụ điển hình mà thôi.

Trong bài Bàn phiếm về văn hóa Đông Tây, đăng 
trên báo Nam-Phong số 84, tháng 6 năm 1924, Phạm 

Trưởng Nghiêm Văn Thạch, trong thời gian đãm trách công tác Truyền Thống Văn Hóa của HĐTU/
HĐVN đã tích cực trao đổi với nhiều Trưởng và Anh chị em Tráng Sinh về các đề tài văn hóa dân tộc 
cùng trách nhiệm của người Trưởng và Tráng Sinh. Tự Lực hân hạnh trích đăng một trong các bài viết 
sau để quý Trưởng và anh chị em tham khảo. TABTT 

MỘT THOÁNG NHÌN 
VỀ NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 

 NGUYỄN ĐỨC CUNG

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1714:m-t-thoang-nhin-v-n-n-van-hoa-dan-t-c-nguy-n-d-c-cung&catid=44:tham-lun&Itemid=301
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1714:m-t-thoang-nhin-v-n-n-van-hoa-dan-t-c-nguy-n-d-c-cung&catid=44:tham-lun&Itemid=301
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Quỳnh, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam đầu thế kỷ 
XX, đã đưa ra một định nghĩa về văn hóa như sau: “Văn-
hóa là cách đào-luyện tinh-thần người ta thế nào cho 
được thập phần tốt đẹp, để nẩy-nở ra những công-trình 
to-tát, sự-nghiệp lớn-lao mà đem tư-cách một quốc-dân 
đến tuyệt-phẩm. Ví người ta như cái cây, thời văn-hóa 
là cách trồng cây, bón cây, tưới cây, cho cây nở ngành 
xanh ngọn, kết-quả sinh-hoa, để tô-điểm cho cái vườn 
hoa của thế-giới.”

Ở một đọan khác, Phạm Quỳnh viết tiếp rằng: “Văn-
hóa là dịch tiếng Tây culture, nghĩa đen là cách cấy 
trồng. Người ta ví như cái cây thì văn-hóa là cách vun 
trồng cho nẩy nở được hết cái tinh-hoa. Cây có trồng cây 
mới tốt, người có hóa người mới hay. Văn-minh với dã-
man khác nhau là một bên có văn-hóa, một bên không. 
Như vậy thời văn-hóa là một sự cần, một dân một nước 
không thể khuyết được.” (Trích trong tác phẩm Kỷ niệm 
100 năm ngày sinh Phạm Quỳnh (1892-1992) Tuyển tập 
& Di cảo, An Tiêm xuất bản, Paris, 1992, trang 211)

Định nghĩa của Phạm Quỳnh gần tám mươi năm về 
trước vẫn còn có ý nghĩa rất cụ thể và thực dụng đối với 
thế hệ chúng ta ngày nay.

Trong Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, học giả Đào 
Duy Anh viết rằng: “Người ta thường cho rằng văn hóa 
là chỉ những học thuật tư tưởng của loài người, nhân 
thế mà xem văn hóa vốn có tính chất cao thượng đặc 
biệt. Thực ra không phải như vậy. Học thuật tư tưởng 
cố nhiên là ở trong phạm vi của văn hóa nhưng phàm 
sự sinh hoạt về kinh tế, về chính trị, về xã hội cùng hết 
thảy các phong tục tập quán tầm thường lại không phải 
là ở trong phạm vi văn hóa hay sao? Hai tiếng văn hóa 
chẳng qua là chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt 
của loài người cho nên ta có thể nói rằng: Văn hóa tức 
là sinh hoạt.” (Đào Duy Anh, Sách đã dẫn, Nhà xuất bản 
Xuân Thu, Houston, bản in ở hải ngoại dựa theo bản in 
cũ năm 1938, trang 13).

Quan niệm về văn hóa của Đào Duy Anh mang tính 
hiện thực, bao quát trong nhiều phương diện và phần lớn 
dựa trên giới thuyết của Félix Sartiaux khi ông này cho 
rằng “văn hóa về phương diện động, là cuộc phát triển 
tiến bộ mà không ngừng của những tác dụng xã hội về 
kỹ thuật, kinh tế, tư tưởng, nghệ thuật, xã hội tổ chức, 
những tác dụng ấy tuy liên lạc mà vẫn riêng nhau. Về 
phương diện tĩnh thì văn hóa là trạng thái tiến bộ của 
những tác dụng ấy ở một thời gian nhất định, và tất cả 
các tính chất mà những tác dụng ấy bày ra ở các xã hội 
loài người” (Đào Duy Anh, Sách đã dẫn, trang VIII).

Trong tác phẩm Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt 

Nam,  Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm đã đưa ra định nghĩa như 
sau: “ Văn Hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật 
chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua 
quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa 
con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình.” 
(Trần Ngọc Thêm, Sách đã dẫn, trang 25).

Với định nghĩa mang tính chất kinh điển này văn 
hóa không chỉ là những vật thể cụ thể hiện diện trước 
mắt con người như đền đài, miếu vũ, lăng tẩm, thành 
quách, các tác phẩm nghệ thuật, ngôn ngữ v.v… hàm 
chứa giá trị vật chất mà còn có cả những giá trị tinh 
thần vượt thời gian và không gian. Con người hoạt động 
trong môi trường tự nhiên và xã hội với trí thông minh 
và đầu óc sáng tạo, đối cảnh sinh tình cho nên đã tạo ra 
được các công trình văn hóa như văn học, nghệ thuật, 
các hình thái cuộc sống, lối ứng xử cũng như đạo đức 
luân lý của con người.

Trong cuốn Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam 
dưới nhãn quan học giả L. Cadière, Giáo sư Đỗ Trinh 
Huệ cho biết văn hóa là một khái niệm rất mông lung 
khó lòng mà có thể đưa ra một khái niệm rõ ràng như 
là một định nghĩa toàn bích và trọn vẹn. Cũng không 
thể dùng lối chiết tự như có người đã từng làm, dù đựa 
trên cơ sở ngôn ngữ nào, dù dựa trên khái niệm phương 
Đông hay phương Tây, La Mã hay Hy Lạp, Trung Hoa 
hay Ấn Độ… Có điều ai cũng cảm nhận được văn hóa 
của dân tộc mình, của cộng đồng mình đang chung sống 
và … của mình. Giáo sư Đỗ Trinh Huệ trích dẫn một 
định nghĩa được nhiều người quan tâm, bởi thấy nó quen 
thuộc, cho dù đọc nó lần đầu, tự nó như là một dạng thức 
cảm nhận : Văn hóa như là “một toàn bộ phức tạp: nghệ 
thuật, luân lý, lề luật, phong tục và tất cả các khuynh 
hướng cũng như tập quán mà con người xét như là một 
thành phần xã hội đã tiếp nhận được”(E.Tylor, 1871) 
Ý chúng tôi muốn thêm là còn dự phóng cho tương lai. 
Bởi lẽ, văn hóa không tĩnh mà luôn động, giao thoa và 
chuyển biến.” (Nhà xb. Thuận Hóa, 2006, trang 78)

Có người như Mạc Định Hoàng Văn Chí trong cuốn 
sách mang tên Duy Văn Sử Quan dẫn giải quan điểm 
của nhiều học giả (trong đó có Đào Duy Anh) khi cho 
rằng “Văn hóa là nếp sống, là lề lối sinh hoạt.”Theo ông 
Hoàng Văn Chí thì nhận định đó rất gọn nhưng có lẽ vì 
gọn quá nên thành ra thiếu sót, vì có người có thể nêu 
lên câu hỏi: Mỗi sinh vật đều có lề lối sinh hoạt riêng 
biệt, vậy thì chiếu theo định nghĩa ấy chúng cũng có 
văn hóa hay sao? Thí dụ như loài ong là một xã hội 
hoàn hảo có phân công, phân phối, có giai cấp, nào ong 
chúa, ong thợ, v.v… có tổ chức hành chính, có đội quân 
tình nguyện ‘thần phong’. Và ông đưa ra một định nghĩa 
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khác với dụng ý bổ túc: “Văn hóa phải là lề lối sinh hoạt 
và suy nghĩ.”(Tủ sách Cành Nam, 1990, trang 27). Thật 
ra nếu đọc kỹ sách của Đào Duy Anh, chúng ta thấy 
rằng học giả họ Đào đã nghiên cứu khá tỉ mỉ hệ thống tư 
tưởng Việt Nam tức là lối suy nghĩ khi viết về phần Trí 
thức Sinh hoạt trong cuốn sách giá trị của ông.

Trước đây hơn nửa thế kỷ, trong một bài báo có tên 
Vấn-đề đào-tạo trí-thức tại Việt-Nam, Giáo sư Đặng Vũ 
Biền cho biết “tìm được một định nghĩa cho thật đúng 
cho chữ văn hóa quả là một việc khó khăn và vì thế, dĩ 
nhiên, việc xét giá trị văn hóa của người lại càng khó 
khăn hơn nữa.” Sau đó, Giáo sư Đặng Vũ Biền đưa ra 
một định nghĩa mang tính thực dụng:

“Định nghĩa tôi đưa ra dưới đây không phải là một 
định nghĩa có giá trị tuyệt đối, mà chỉ là một định nghĩa 
tôi xét thấy thích hợp nhất đối với vấn đề.

Theo ý tôi, cái văn hóa mà ta cần phải huấn luyện 
cho các học sinh ở Trung học là sự tổng hợp của:

1) Những hiểu biết thực dụng trong đời sống như 
ngôn ngữ, sinh ngữ, khoa học thường thức.

2) Những tư tưởng hay đẹp, những sự khôn ngoan 
của các văn gia, các triết gia.

3) Những hiểu biết về văn nghệ, về nghệ thuật.

4) Và nhất là óc suy luận, biết nhận thấy cái hay cái 
đẹp, cái phải cái trái.

(Tạp chí Đại Học, số 11, Tháng 9 năm 1959, trang 
152, Viện Đại Học Huế xuất bản).

Những liệt kê các hiểu biết này của Giáo sư Đặng 
Vũ Biền thực ra không phải là một định nghĩa về văn 
hóa nhưng là những thành tố cấu tạo nên văn hóa và 
quan điểm này cũng không có gì khác biệt với một số 
khái niệm đã trình bày ở trên.

Tất cả những định nghĩa nêu trên – qua nhiều thế hệ 
cầm bút - quả thực đã cho chúng ta một vài khái niệm 
về hai chữ văn hóa, dĩ nhiên trong hoàn cảnh của một 
cộng đồng người Việt cư trú ở hải ngoại cũng cần thiết 
phải rút ra những áp dụng cụ thể mang lại ích lợi cho 
bản thân mình nhất là cho các thế hệ trẻ đang lớn lên 
chung quanh. 

2.- Vóc dáng văn hóa Việt Nam nhìn qua những 
nguyên tắc ứng dụng và những mô hình khắc họa đan 
thanh.

Hoạt động trong môi trường văn hóa dưới hình thức 

một tổ chức văn học hay nghệ thuật thậm chí trong cơ 
cấu của một tổ chức chính trị, người đứng đầu tổ chức 
phải có viễn kiến (vision) đề ra một số nguyên tắc làm 
chuẩn mực cho các hoạt động của mình để rồi từ đó 
những nguyên tắc chuẩn mực cho các sáng tác phẩm 
được thai nghén, sáng tạo và phổ biến.

Năm 1933, khi sáng lập tổ chức Tự Lực Văn Đoàn, 
Nguyễn Tường Tam đã chủ trương lập một nhóm nòng 
cốt (formation d’un noyau) lấy tên Tự Lực “là có ý họ 
tự sức mình gây lấy môt cơ sở chứ không cậy nhờ bàn 
tay chính phủ hoặc một thế lực tài chính nào, do đó có 
tư cách độc lập, không tuân theo một chỉ thị nào, ngoài 
đường lối tự họ vạch ra.” (Phạm Thế Ngũ, Việt Nam 
Văn học sử Giản ước Tân biên, tập 3, trang 433).

Trong lời tuyên bố của Tự Lực Văn Đoàn đăng trên 
báo Phong Hóa số 87, ngày 2-3-1933, những người 
thành lập văn đoàn này đã nói rõ cái tôn chỉ và mục đích 
của họ như sau:

“Tự lực Văn đoàn họp những người đồng chí trong 
văn giới: người trong đoàn đối với nhau cốt có liên lạc 
về tinh thần, cùng nhau theo đuổi một tôn chỉ, hết sức 
giúp nhau để đạt được mục đích chung, hết sức che chở 
nhau trong những công cuộc có tính cách văn chương. 
Tôn chỉ gồm 10 điều nguyên văn như sau:

1-Tự sức mình làm ra những sách có giá trị về văn 
chương chứ không phiên dịch sách nước ngoài nếu 
những sách này chỉ có tính cách văn chương thôi: mục 
đích là để làm giầu thêm văn chương trong nước.

2-Soạn hay dịch những cuốn sách có tư tưởng xã 
hội. Chú ý làm cho người và cho xã hội ngày một hơn 
lên.

3-Theo chủ nghĩa bình dân, soạn những cuốn sách 
có tính cách bình dân và cổ động cho người khác yêu 
chủ nghĩa bình dân.

4-Dùng một lối văn giản dị dễ hiểu, ít chữ nho, một 
lối văn thật có tính cách An Nam.

5-Lúc nào cũng mới, trẻ, yêu đời, có trí phấn đấu và 
tin ở sự tiến bộ.

6-Ca tụng những nét hay vẻ đẹp của đất nước mà có 
tính cách bình dân, khiến cho người khác đem lòng yêu 
nước một cách bình dân. Không có tính cách trưởng giả 
quý phái.

7-Trọng tự do cá nhân.

8-Làm cho người ta biết rằng đạo Khổng không hợp 



TỰ LỰC .  SỐ 5  *  29

thời nữa.

9-Đem phương pháp khoa học thái tây ứng dụng 
vào văn chương Việt Nam.

10-Theo một trong 10 điều này cũng được, miễn là 
đừng trái ngược với những điều khác.

(Nhiều tác giả, Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ, Người 
Chiến Sĩ, Nhà xuất bản Thế Kỷ, 2004, trang 143)

Năm 1943,nghĩa là mười năm sau, Đặng Xuân Khu 
tức Trường Chinh, người được coi là lý thuyết gia của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa ra bản Đề Cương Văn 
Hóa Việt Nam trong đó có nói đến chính sách văn hóa 
của Đảng Cộng Sản Đông Dương với ba nguyên tắc như 
sau: “Dân tộc hóa, Đại chúng hóa, Khoa học hóa”.

Rất nhiều cây bút Cộng Sản nhiệt liệt ca ngợi bản đề 
cương văn hóa này, thí dụ Trần Hoàn, Bộ Trưởng Văn 
Hóa Thông tin (1987-1996) đã viết: “50 năm qua, hiệu 
quả của “Đề cương Văn hóa Việt Nam” thật là rộng lớn. 
Đã có biết bao biến đổi trên các hoạt động tư tưởng, văn 
hóa, giáo dục và xã hội. Đã có biết bao tác phẩm nghiên 
cứu, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản cách mạng, 
giàu bản sắc dân tộc được đưa vào cuộc sống, làm nên 
những sức mạnh vật chất cực kỳ to lớn, góp phần xứng 
đáng vào thắng lợi chung của dân tộc, xây dựng nên 
một diện mạo mới của nền văn hóa Việt Nam đáng phấn 
khởi và tự hào.” (Trần Hoàn, Tuyển Tập Văn Hóa & Âm 
Nhạc, Tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, Nhà xuất bản Văn 
Hóa – Hà Nội 1997, trang 129). Tuy nhiên phải công 
bình mà nói, ba nguyên tắc Dân tộc hóa, Đại chúng hóa, 
Khoa học hóa của bản Để Cương Văn Hóa Việt Nam 
1943 do Trường Chinh soạn thảo (có người cho rằng 
Trường Chinh “cóp” của Mao Trạch Đông, nhưng luận 
chứng này xét ra không vững. NĐC), đã vay mượn từ 
tư tưởng hay viễn kiến của Tự Lực Văn Đoàn qua bản 
tuyên bố năm 1933. Dân tộc hóa rất gần với tôn chỉ số 
2 và 4. Đại chúng hóa nằm trong nội dung tôn chỉ số 3, 
số 6. Khoa học hóa là phản ánh tôn chỉ số 9. Đây là một 
sự cóp nhặt công trình tim óc của người đi trước nhưng 
không chịu lương thiện nói ra.

Ở Miền Nam Tự Do, từ ngày mồng 7 đến ngày 16 
tháng giêng năm 1957, Đại Hội Văn Hóa Toàn Quốc 
với sự tham dự của rất nhiều tầng lớp trí thức, văn nghệ 
sĩ, chính khách, nhà báo, nhà văn được triệu tập dưới 
thời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và người ta cũng 
đưa ra ba nguyên tắc ứng dụng trong lãnh vực văn hóa 
đó là Dân tộc, Nhân bản và Khai phóng.  Tuy được 
khai sinh dưới thời Đệ I Cộng Hòa nhưng ba nguyên 
tắc này vẫn được mặc nhiên công nhận dưới thời Đệ 

II Cộng Hòa nghĩa là tiếp tục làm khuôn phép cho các 
hoạt động văn học nghệ thuật và những bộ môn sáng tác 
khác. Trong đại hội đó, “một dân biểu Miền Nam, ông 
Nguyễn Phương Thiệp trình bày về tự do tư tưởng trong 
hiến pháp VNCH và cho rằng sự “chỉ huy văn hóa” của 
cộng sản đã tiêu diệt sáng tác văn hóa vì nó phủ nhận 
bản sắc cá nhân của mọi người nghệ sĩ, nguồn gốc của 
sự sáng tác.” ( Trần Anh, Chủ nghĩa quốc gia của chánh 
quyền Đệ Nhứt Cộng hòa, 1954-1963, Tạp chí Talawas 
số mùa Thu 2009, Chuyên đề “Bao nhiêu chủ nghĩa dân 
tộc là đủ?”)

Xét chung mỗi miền của đất nước có một lề lối ứng 
xử trong văn hóa nhưng cả hai đều lấy phải Dân Tộc làm 
đối tượng đề cao tiên khởi. Con người được đề cao vì 
con người có tự do đó là ý nghĩa của hai chữ nhân bản 
và khai phóng. Văn hóa như ở Miền Bắc tuy nói rằng 
hướng về đại chúng và xây dựng trên tinh thần khoa học 
nhưng quần chúng miền Bắc trước năm 1975 vẫn đa 
số mù chữ và sống trong cảnh ngu dốt, mê tín và mông 
muội thì thật là hoàn toàn trái ngược với đường hướng 
đại chúng và khoa học.

Để nhận diện rõ nét vóc dáng văn hóa Việt Nam, 
thiết tưởng nên có một cái nhìn khái khát về phạm vi các 
nền văn hóa thế giới và như thế có thể dễ dàng đối chiếu 
khi nhận định về văn hóa của ta.

Trong tác phẩm Chính Đề Việt Nam, tác giảTùng 
Phong (bút hiệu của ông Lê Văn Đồng) đã chia khu vực 
văn hóa trên thế giới làm 5 khối với những luận giải như 
sau: “Bây giờ nếu chúng ta đứng vào lĩnh vực văn hóa 
thì nhận thấy thế giới lại chia ra làm nhiều khối hơn. 
Trước tiên là khối Âu Mỹ gồm các nước ở Âu Châu, kể 
cả Nga Sô và các nước Đông Âu thuộc Nga. Các nước ở 
Bắc và Nam Mỹ và những quốc gia do người Âu lập ra 
ở Úc Châu, Tân Tây Lan và Nam Phi. Khối này gồm các 
nước thuộc vào xã hội Tây Phương. thừa hưởng văn hóa 
Hy Lạp và La Mã khi xưa và văn hóa Gia Tô sau này.

Khối thứ hai gồm các quốc gia Ả Rập ở từ vùng cận 
Đông đến Hồi Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Soudan, Ai Cập và 
các quốc gia Bắc Phi Châu. Khối này thành lập xã hội 
Hồi Giáo thừa hưởng văn hóa Hồi Giáo.

Khối thứ ba gồm các quốc gia ở phía Đông Đại lục 
Âu Á: Nhật Bổn, Đại Hàn, Trung Hoa và Việt Nam, lập 
thành xã hội Đông Á thừa hưởng văn hóa xưa của Trung 
Hoa.

Khối thứ tư gồm Ấn Độ và, ngoài các nước nhỏ phụ 
cận Ấn Độ phía Bắc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam 
Bốt, Mã Lai và Nam Dương. Lập thành xã hội Ấn Độ 
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thừa hưởng văn hóa Ấn Độ.

Và sau hết khối Hắc Phi gồm các quốc gia mới xuất 
hiện ở Phi Châu lập thành xã hội Hắc Phi có một văn hóa 
phôi thai.” (Tùng Phong, Chính Đề Việt Nam, Nhà xuất 
bản Hùng Vương, Los Angeles, 1988, trang 17)

Việt Nam thuộc nền văn hóa xưa của Trung Hoa, 
thừa hưởng nhiều di sản nhưng lại có tinh thần sáng tạo 
và nhờ tinh thần đó Việt Nam thoát được sự đồng hóa 
của Bắc phương.

Ở Việt Nam, nếu xét theo bình diện địa lý, người 
ta thường dùng tên các con sông để định vị cho một 
phạm vi văn hóa, thí dụ Văn hóa Sông Hồng ở Bắc, Văn 
hóa Sông Hương ở Miền Trung hay Văn Hóa Sông Cửu 
Long thuộc Miền Nam. Tại sao vậy? Bởi vì các con 
sông nhất là những con sông lớn trên thế giới thường là 
nơi phát tích và quần cư của cả một dân tộc thí dụ như 
sông Hoàng Hà, Dương Tử ở Trung Quốc là nơi quần 
tụ các nền văn minh của Hán Tộc. Các sông Tigre và 
Euphrate là nơi hình thành nền văn minh Lưỡng Hà Địa 
vùng cư trú của các giống dân Trung Đông. Sông Nil 
làm nên nền văn minh Ai Cập. Các sông Seine, Loire, 
Garonne làm thành nền văn minh Pháp và nói chung 
Âu châu. Ở Hoa Kỳ, các con sông lớn Mississipi, Mis-
souri  đóng góp nhiều công sức vào việc hình thành nền 
văn minh Hoa Kỳ. Người ta cũng nhắc đến các nền văn 
hóa Tây Bắc (Thái, Mường), Việt Bắc (Tày, Nùng), văn 
hóa Đông Sơn thời thượng cổ, văn hóa Đại Việt thời 
trung cổ, văn hóa Tây Nguyên với trung tâm là bốn tỉnh 
Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc, Lâm Đồng thuộc trên 20 tộc 
người sử dụng các ngôn ngữ Môn-Khmer và Nam Đảo, 
và văn hóa Nam Bộ gồm các cư dân Việt, Chăm, Hoa là 
những sắc dân đi khai phá đất hoang và các cư dân bản 
địa như Khmer, Mạ, Xtiêng, Chơro, Mnông. (Trần Ngọc 
Thêm, Sđd, trang 62).

Về phương diện khảo cổ học, ở nước người ta 
thường hay nhắc đến tên các địa danh văn hóa như Bắc 
Sơn, Hòa Bình, Đông Sơn, Phùng Nguyên, Gò Mun,  
Đồng Đậu, v.v.. ở Miền Bắc. Các nền văn hóa Bàu Tró 
ở Quảng Bình, văn hóa Cù Bai ở Quảng Trị, di chỉ Gò 
Quảng ở Quảng Nam, Gò Rừng Cây ở Quảng Ngải 
v.v… ở Miền Trung. Các nền văn hóa Óc Eo, Phù Nam 
ở Miền Nam và thêm vào đó là các di chỉ khảo cổ học ở 
Long Khánh, Xuân Lộc, Bà Rịa v.v…

Về nghệ thuật, chúng ta có nền văn hóa thuộc âm 
nhạc như quan họ Bắc Ninh, hát ví hát dặm Nghệ Tĩnh, 
văn hóa bài chòi ở Bình Định. Văn hóa chèo, tuồng, hát 
bội, ca trù, rối nước, hội hè đình đám, thi đua, đánh vật, 
đánh đu kể cả các hình thức tín ngưỡng dân gian như lên 

đồng, cầu cơ, xin xăm, xũ quẻ v.v.. cũng được kể như 
những hình thái văn hóa. Ở Miền Nam, nhất là vùng Lục 
Tỉnh Nam Bộ, nghệ thuật trình diễn cải lương được xem 
là một bộ môn văn hóa rất được quần chúng ưa thích.

Về phương diện ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam trước 
đây được biểu thị trong hơn mười mấy thế kỷ bằng chữ 
Hán rồi từ thế kỷ 13, với sự xuất hiện của chữ Nôm và 
thế kỷ XVII với chữ Quốc Ngữ là hai thứ ngôn tự đã 
giúp cho nền văn hóa chúng ta trở thành phong phú, đa 
dạng hơn.

Văn hóa Việt Nam vô cùng biến hóa trong lãnh vực 
ngôn từ, văn chương từ khả năng trao đổi đàm thoại 
hàng ngày cho đến thứ ngôn ngữ thù tạc đối đáp trong 
phạm vi ngoại giao, ứng xử, thậm chí cả đến những lúc 
chửi bới rủa sả nhau cũng có một thứ văn hóa gọi là “văn 
hóa chửi”, dĩ nhiên cũng phải có bài bản, mạch lạc, văn 
chương.

Về ăn uống, chúng ta cũng có loại hình gọi là văn 
hóa ẩm thực mà mỗi miền có một hay nhiều món ăn 
điển hình cho địa phương thí dụ : nói đến Bắc là nói đến 
phở, nói đến Huế là nói đến bún bò, nói đến Nam là nói 
hũ tiếu v.v… Văn hóa ẩm thực là một phạm trù rất bao 
quát, đa diện, phong phú về nghệ thuật và lối trình bày 
dưới nhiều chủ đề lại tỏ ra có khả năng hấp dẫn đối với 
bên ngoài.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Alain 
Ruscio khoảng năm 1995, khi được hỏi rằng: “Tôi tin 
rằng ông cũng có một thuyết lý về vai trò đặc thù của 
người phụ nữ trong sự phòng giữ bản diện, bản sắc Việt 
Nam?”, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn (1908-1996), một 
học giả nổi tiếng đã cống hiến gần trọn cuộc đời cho nền 
văn hóa Việt Nam, đã trả lời :

  “Đó là sự thể thường xuyên trong suốt lịch sử của 
đất nước chúng tôi. So với đàn ông, đàn bà khó chấp 
nhận hơn những tập tục của kẻ chiếm đóng. Đúng là như 
vậy về trang phục. Đúng là như vậy về những lề thói 
gia đình. Rõ rệt nổi bật ở lĩnh vực ngôn ngữ. Ai giữ gìn 
tiếng nói nếu không phải là phụ nữ? Ai dạy cho trẻ thơ 
biết nói? So với đàn ông, đàn bà ít có dịp tiếp xúc hơn 
với các nhà chức trách người Trung Hoa. Tôi nghĩ rằng 
phần lớn công việc phòng giữ văn hóa Việt Nam là do 
các bà mẹ, các bà vợ.” (La Sơn Yên Hồ HOÀNG XUÂN 
HÃN, Tập I Con Người và Trước Tác, Phần I, Nhà xuất 
bản Giáo Dục, 1998, trang 1130).

  Câu trả lời của Hoàng Xuân Hãn xác định một thực 
tế về vai trò của người phụ nữ trong việc giữ gìn bản sắc 
của nền văn hóa dân tộc.
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Cách đây hơn hai nghìn năm, Lão Tử, một nhà hiền 
triết Đông Phương tương truyền có nói rằng “Làm thầy 
thuốc mà lầm thì giết một người, làm chính trị mà lầm 
thì giết một nước, làm văn hóa mà lầm thì giết muôn 
đời.” Câu nói này đã nói lên được tất cả sự quan trọng 
của công tác văn hóa bởi vì văn hóa là cái gốc của tư 
tưởng mà tư tưởng luôn luôn điều khiển hành động của 
con người.

Gần đây, một nhà hoạt động chính trị ở Âu châu 
cũng cho rằng: “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…Văn hóa quyết 
định tổ chức xã hội và tổ chức xã hội quyết định chỗ 
đứng và sự hơn kém của các dân tộc.” (Nguyễn Gia 
Kiểng, Tổ Quốc Ăn Năn, 2000,trang 368).

 Ngày nay những giá trị tinh thần cốt lõi tinh túy 
của nền văn hóa truyền thống Việt Nam dù ở trong nước 
hay ở hải ngoại đều là những cái cần được bảo tồn, phát 
huy để làm nổi bật bản sắc của chúng ta. Chúng ta chủ 
trương duy trì và phát triển một nền văn hóa dân tộc dựa 
trên ba tiêu ngữ mang tính chiến lược mà cũng rất vắn 
gọn đó là Chân, Thiện, Mỹ nghĩa là một nền văn hóa tôn 
trọng sự thật, hướng về cái tốt của con người và xiển 
dương cái đẹp của thể phách cùng tâm linh trong vũ trụ. 
Cơ chế chính trị của Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia 
khác chấp nhận hình thức đa văn hóa cho nên nhiệm vụ 
của cộng đồng Việt Nam là làm sao gìn giữ và phát huy 
nền văn hóa độc đáo của Việt Nam, tiếp tục truyền thụ 
lại cho các thế hệ mai sau. Mong sao con đường văn hóa 
đó sẽ được nhiều giới tiếp sức yểm trợ, nhất là các bà 
mẹ, bà vợ chẳng những trong hiện tại mà còn cả trong 
tương lai nữa. 

 NGUYỄN ĐỨC CUNG 
 Philadelphia 03/6/2012 

 
Bài thơ Quoảng nôm 

Cứ hẹn miết, rồi không dề, bắt mệt!
Đợi với chờ, nghe ớn họng ông quơi!
Hứa cho cố, để cuộc tình trớt quớt
Mấy chục năm, ông lạc mấy phương trời?
Núa ông biết, quê chừ, đau rát rạt
Sông chết rồi, nước cạn xịt, đục câm
Núi trọc lóc, núi cúi đầu, xơ xác
Ngó ráng chiều, như ngó rạch dao đâm
Ông đi hùa, có khi mô ông nhớ
Thời trẻ trâu, ai cũng nhớp như lồi
Quần áo rách, vá đùm, lòi lỗ đít
Chổng chồng mông, là thấy cả sao trời
Một thời đói, chuối, nần, khoai, sắn ghế
Con chữ nằm bí rị, toát mồ hôi
Đành nghỉ học, lo ruộng đồng, than củi
Nghe máu bầm trong giọt nước mắt rơi
Khổ, khổ thiệt, rứa mà mình cũng lớn
Đứa mô dòm, cũng bự chảng hết trơn
Rồi tới lúc, biết dị òm, mắt tịt
Lại rủ rê đi gò gái bên cồn
Thân thiết quá, cũng làm ra xa cách
Cứ như là, rồi vẫn cứ như không
Câu hát cũ héo queo từng nốt nhạc
Mấy chục năm, tui cũng đã theo chồng
Bữa hơm tết, tình cờ tui gặp lại
Mới biết ông già, và ớm nhách như ri
Nhưng cái tính trổ trời và nói ngẻng
Nói chung là, hén vẫn cứ y nguy
Ông cứ trách, nhưng tui là con gái
Như trái cau non rớt xuống ục bùn
Ai biểu ông chi, tui đâu làm phách
Chỉ tóc dài, mới hiểu được dây thun
Chừ ông ở chỗ mô? Mà xa quéc
Biết khi mô, tui mới ghé thăm ông
Thôi rứa hị! trách hờn chi, bày đẹt
Bởi đất trời vốn dĩ quá mênh mông

Nguyễn Lãm Thắng
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Các bạn đang ở tuổi 18, 19 hay 20, hay hơn một ít. 
Các bạn đang sống ở nước ngoài, đang ngồi trên ghế 
trường trung học, hay đã lên đại học. Có thể một số các 
bạn đã học xong và đã bước vào đời. Tuổi trẻ Việt Nam 
có tiếng là ham học và kiên nhẫn, chắc hẳn các bạn đã 
có được một công việc chắc chắn và có chỗ đứng vững 
vàng trong quốc gia mà bạn đang sống.

Tuổi trẻ của bạn đã xảy ra êm đềm, hạnh phúc, 
nhưng cũng có thể một số phải trải qua những thử thách 
khó khăn đã để lại cho các bạn nhiều kỷ niệm khó quên.

Mặc dầu có những quá khứ có thể khác nhau nhưng 
các bạn đều có chung một nguồn gốc Việt Nam. Cha mẹ 
các bạn là người Việt, một ngày đã bỏ xứ đến một nước 
lạ, ở châu Âu, châu Mỹ, xây dựng lại cuộc đời, rất có thể 
vì nghĩ đến tương lai con mình.

Các bạn thấy hoàn toàn thích nghi với cuộc sống 
hiện nay, các bạn hãnh diện vì nguồn gốc Việt Nam của 
mình. Nhưng cũng có thể là một số các bạn thấy không 
thoải mái lắm. Đất nước Việt Nam của cha mẹ, ông bà 
các bạn quá xa xôi và các bạn hầu như không biết gì về 
đất nước đó. Các bạn không hiểu gì nhiều khi nghe các 
chú, bác, cô cậu kể gì trong những buổi họp mặt gia 
đình mà các bạn tham dự gần như miễn cưởng. Những 
câu chuyện họ kể có vẻ như là nói về một hành tinh 
nào khác, và không liên quan gì đến bạn. Họ hay nhắc 
về một quá khứ, những phong tục của một thời xa xăm 
nhưng các bạn cảm thấy dửng dưng.

Các bạn chỉ thấy thoải mái khi trao đổi với bạn bè 
cùng lớp; với họ các bạn có cùng ngôn ngữ, cùng sở 
thích, cùng những câu chuyện vui đùa… Có thể một số 
cũng cảm thấy không tự nhiên vì vẻ mặt Á Đông làm cho 
mình khác bạn bè chung quanh. Ngay cái tên Việt Nam 
của mình cũng khiến cho bạn khác thường. Bạn nghĩ là 
nếu mình tên là Patrick, hay John, hay Cathy, thì mọi 
việc giản dị hơn. Vì bạn sinh đẻ nơi đây, hay là bạn đã 
lớn lên nơi đây, sau khi rời xứ sở cha mẹ bạn quá lâu 
rồi, tất cả những gì liên quan đến đất nước đó đã trở 
thành quá xa lạ đối với bạn. Lịch sử, quá khứ, văn hoá 
của nước Việt Nam là điều bạn không còn quan tâm 
nữa. Tương lai, vận mệnh đất nước đó và của những 
người sống nơi đó, bạn cũng không màn tới. Nhưng đó 
đâu phải là lỗi của bạn. Mình không thể để tâm lo nghĩ 
đến một cái gì quá mù mờ, không ảnh hưởng gì đến cuộc 
sống hiện tại hay tương lai của mình.
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Bức thư ngỏ này được viết cho bạn. Tác giả không 
có ý định giảng giải các bạn về việc tôn trọng nguồn 
gốc hay về truyền thống dân tộc, hay là giảng về lịch 
sử, địa lý… Tuy nhiên, người viết quyển sách này muốn 
nêu lên cùng các bạn vài sự kiện thật kỳ diệu mà chắc 
các bạn chưa được nghe nói nhiều. Thí dụ, cho đến nay 
mà người Việt Nam còn có mặt trên trái đất này ngày 
hôm nay đã là một chuyện phi thường. Đáng lẽ dân tộc 
Việt Nam đã bị người Tàu đồng hoá từ lâu rồi. Và tổ tiên 
chúng ta đã có thể trở thành người Tàu từ hơn mười thế 
kỷ trước. Vì một phép lạ nào mà dân tộc

Việt Nam đã tránh được hiểm hoạ bị diệt vong? Còn 
tiếng Việt phát sinh từ đâu? Rồi được truyền lại cho 
chúng ta bằng cách nào? Còn chuyện này nữa: các bạn 
có biết rằng ngay trong thời kỳ Trung Cổ tăm tối tại 
châu Âu, xã hội Việt Nam đã là một trong những xã hội 
có tổ chức qui củ nhất của thế giới văn minh thời đó, và 
nói về tính dân chủ thì xã hội Việt Nam đã hết sức tiến 
bộ vào thời buổi đó?

Quyển sách này sẽ giúp các bạn nhìn thấy vài khía 
cạnh lý thú không ngờ được về đất nước nguồn gốc của 
các bạn, để các bạn hiểu rõ hơn. Chúng ta sẽ lướt qua 
các giai đoạn lịch sử của đất nước đó, bắt đầu từ thuở 
ban đầu xa xôi. Nhưng chúng ta sẽ không chú tâm ng-
hiên cứu chi tiết như một nhà sử học, mà sẽ làm sao cho 
cuộc khám phá của chúng ta được thú vị. Tác giả sẽ cố 
gắng giới thiệu với các bạn những giai đoạn gian nan 
nhưng đầy phấn khởi của cuộc chiến gần như liên tục 
của một dân tộc để giành lấy độc lập và để sống còn. 
Cùng lúc, tác giả cũng sẽ giới thiệu một số nét của nền 
văn hoá và những đặc điểm của xã hội Việt Nam.

Tác giả hy vọng rằng các bạn sẽ thấy hào hứng khi 
khám phá những điều ấy, vì một ngày nào đó, thế nào 
những câu hỏi này cũng sẽ nổi dậy khiến cho các bạn 
phân vân, bức rức: "Ta là ai? Ta từ đâu tới?" Các bạn 
có thể quen với lối sống, lối suy nghĩ của một người 
phương Tây, như một người bản xứ, nhưng không bao 
giờ các bạn có thể dứt bỏ hoàn toàn nguồn gốc của 
mình, và một ngày sẽ đến mà các bạn cảm thấy cần tìm 
lại cội nguồn của mình.

Hy vọng quyển sách nhỏ này sẽ giúp các bạn đi 
bước đầu tiên của cuộc hành trình đó.

Không ai có thể từ bỏ nguồn gốc của mình, nó ảnh 
hưởng đến bản chất, tính tình, cách nhìn thế giới bên 
ngoài của mình mà mình không biết. Quá khứ của 
mỗi người không phải chỉ là thời thơ ấu của mình, 
mà còn là quá khứ của cha mẹ, ông bà, của những thế 
hệ đi trước đã xây dựng nên đất nước của ông cha ta. 
Đúng là di sản đó mỗi người cảm nhận một cách khác 
nhau, nhiều hay ít tùy theo chúng ta trân trọng nó hay 
cố tình chối bỏ nó. Nhiều khi, vì muốn hội nhập thành 
công vào một xã hội mới, có người có khuynh hướng 
chối bỏ nguồn gốc của mình.

Tuy nhiên, chúng ta có thể tiếp nhận các giá trị 
của một nền văn hoá mới nhưng vẫn tôn trọng di sản 
văn hoá của tổ tiên có sẵn ở mỗi người.

......           Trích "Thư ngỏ gởi bạn trẻ việt nam"

TỰ LỰC HÂN HẠNH GIỚI THIỆU TẬP SÁCH
 

"THƯ NGỎ 
GỞI BẠN TRẺ VIỆT NAM" .  

Tác Giả: VĨNH ĐÀO

Nguyên bản Pháp Ngữ
Lettre ouverte aux jeunes Vietnamiens
… qui s'interrogent sur leurs origines, 
lamson,  Ấn hành 1993.
 
Bản dịch Anh Ngữ 
Open Letter to Young Vietnamese 
... who wonder about their origin . 
do Phạm Trương Long và Huỳnh Thị Kiều Dung, 
Washington DC, 1998.

Bản dịch Đức ngữ 
do Trần Hoành, Gründau, 2005

Tập sách do nhà xuất bản Lam Sơn tái bản năm 2019 
dày 135 trang, khổ giấy 5.5 X 8.5 .
Có thể đọc với flippingbook và tải xuống nội dung sách 
trên trang Tài Liệu trong Website sapsan.com .
http://www.sapsan.com/tailieu.html 

http://www.sapsan.com/tailieu.html
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VÀI HÀNG VỀ ĐỜI SỐNG DÂN SỰ

Chào đời ngày 23 tháng 2 năm 1921 tại Nha Xá, 
Duy Tiên, Hà Nam, Bắc Việt.

Sinh trưởng trong một gia đình nền nếp, thân phụ 
và thúc phụ đều là lương y, nên sớm hấp thụ được tinh 
thần nhân ái, tôn trọng lễ nghĩa và am tường y thuật 
Đông phương, đặc biệt về khoa chỉ châm, một phương 
pháp châm cứu không dùng kim như thường thấy, mà 
chỉ dùng các đầu ngón tay hay y cụ để điểm vào các 
huyệt đạo.

Lúc thiếu thời, đi học tại Duy Tiên, lớn lên, tiếp tục 
chương trình Trung học tại trường Bưởi-Chu Văn An 
(cùng lớp với Bác sĩ Trần Ngọc Ninh) cho đến khi thi đỗ 
bằng Trung Hoc (Diplome) và được bổ dụng làm giáo 
sư trường Đỗ Hữu Vị, tục gọi là trường Hàng Than Hà 
Nội.

Năm 1947, lập gia đình, hiện có 11 con, 5 trai 6 gái, 
3 cháu nội và 3 cháu ngoại.

Năm 1952 được lệnh gọi động viên đi học khóa 3 Sĩ 
Quan Trừ Bị Thủ Đức, ra trường với cấp bậc Chuẩn úy 
và thuyên chuyển đến cố đô Huế, phục vụ trong ngành 
Truyền Tin..

Năm 1956, giải ngũ với cấp bậc Trung úy, và được 
trở về ngành Giáo dục làm giáo sư tại trường Trung Học 
Hàm Nghi và sau đó làm TổngGiám Thị trường Trung 
Học Nguyễn Tri Phương Huế.

Năm 1964, vì lyù do sức khỏe, xin thuyên chuyển 
vào Sai Gon, làm Tổng Giám Thị Trường Trung Học Hồ 
Ngọc Cẩn, Gia Định..

Năm 1976, nghỉ hưu, hành nghề châm cứu chữa 
bệnh miễn phí tai gia.

Năm 1990, sang đoàn tụ cùng gia đình tại Long 
Beach, California, Hoa Kỳ. Tiếp tục châm cứu miễn phí 
để giúp ích đồng hương cho đến ngày nay.

VỀ SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO

Vì ham thích cuộc sống hợp quần, yêu mến thiên 
nhiên, lại có thói quen giúp đỡ tha nhân, trong thời gian 
còn cắp sách đến trường, đã gia nhập Tráng đoàn Quang 
Trung, Đạo Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Việt, do Trưởng 
Hoàng Văn Quý, một giáo sư người Hà Tĩnh hướng dẫn. 
Tại đây, Trưởng Ngọ đã gặp được thầy giỏi bạn hiền để 
học hỏi và trau dồi kiến thức Hướng đạo. Trong thời 
gian còn là Tráng sinh, đã cùng với Tráng đoàn thực 
hiện nhiều công tác giúp ích và tham dự các trại Họp 
Bạn Rừng Sặt, Bắc Ninh 1940, Họp Bạn Tráng sinh 
Trường Yên, Hoa Lư, 1942, và nhiều trại họp bạn khác 
tại các tỉnh miền Bắc.

Tháng 7 năm 1944, thụ huấn khoá huấn luyện 
Bạch Mã Thiếu tại trại trường Tản Viên Sơn do Trưởng 
Hoàng Đạo Thúy làm khóa trưởng, và cũng trong năm 
này, tham dự trại Họp bạn Tráng sinh Qua Châu (Thanh 
Hóa) do Liên hội Đông Dương tổ chức cho các Tráng 
đoàn miền Bắc.

Đơn vị HĐ đầu tiên Trưởng Ngọ điều khiển là Thiếu 
đoàn Mông Cổ, mang tên một vùng biển tại quê nhà. 
Sau một thời gian bị gián đoạn vì đời sống trong quân 
ngũ, đến năm 1956 được giải ngũ, mới tiếp tục sinh họat 
với đạo Thừa Thiên

Thoạt tiên, chưa ai hay biết vị Trưởng Bắc Kỳ, 
người hơi gầy, nước da ngăm ngăm đen, có tên rừng 
Ong Lắm Mật là ai cả. Nhờ Trưởng Tôn Thất Đông mời 
vào trông nom Thiếu đoàn Trần Quốc Toản, rồi chẳng 
bao lâu, thấy đơn vị này trở nên xuất sắc, mới nhận chân 
được tài năng đức độ của vị này.

Vốn là một nhà mô phạm, tánh tình điềm đạm, 
nói năng hoà nhã, có nhiều sáng kiến, lại thấm nhuần 
nguyên lý Hướng đạo và thông suốt phương pháp cầm 
đoàn, nên được toàn thể anh em huynh trưởng quý mến, 
bầu làm ủy viên ngành Thiếu Đạo.Thừa Thiên.

Trong bảy năm hoạt động HĐ tại Huế (1956 đến 
1963), Trưởng Ngọ đã đem hết tài năng kinh nghiệm của 

TRẠI TRƯỞNG
ONG LẮM MẬT LÊ MỘNG NGỌ
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Ngành Thiếu Thừa Thiên chia tay với Tr. Ngọ 1964 tại Nam Giao

mình truyền đạt cho lớp trưởng đàn em. Xưởng Thiếu 
họp, lúc nào cũng đông vui như hội với bài hát tiếng reo. 
Khi quyết định việc gì, thì trên nói dưới nghe, nhất hô bá 
ứng. Những buổi hội học về sách căn bản HĐ, hội luận 
về nghệ thuật cầm đoàn, và những buổi ôn luyện hay 
thực tập kỹ năng Hướng Đạo v.v… đã hấp dẫn được các 
Thiếu trưởng và giúp họ thăng tiến trong nghề Trưởng.

Vào những dịp Hè, ngành Thiếu Đạo có những khóa 
huấn luyện Đội trưởng, những trò chơi lớn để khuyến 
khích tinh thần thi đua toàn Đạo, đáng ghi nhớ là một 
cuộc đua xe đạp của hơn 300 thiếu sinh trong thành phồ 
và một Trò chơi Lớn mang chủ đề “Thánh George giết 
khủng long”. Trò chơi lớn này tiếp diễn trong sáu tháng 
trời, đất chơi được trải rộng khắp các nẻo đường thành 
phố: trước lớp học, nơi sân trường, ngoài công viên, trên 

bến đò, trong rạp chớp bóng, bất cứ ở đâu và vào lúc nào 
cũng đều chơi được cả. Trò chơi hấp dẫn và sôi động đến 
nổi Ty Công An thành phố phải đặt câu hỏi và mở cuộc 
điều tra, vì không biết các em Hướng đạo sinh đang làm 
những công việc bí mật gì?

Có một dạo, Thiếu đoàn An Tiêm khuyết đơn vị 
trưởng. Anh Thiếu trưởng phải lên đường nhập ngũ, đáp 
lời kêu gọi của núi sông. Trước tình thế khó khăn này, 
Trưởng xưởng ngành Thiếu Lê Mộng Ngọ đã quyết định 
giao đoàn lại cho anh Thiếu phó trông nom và đích thân 
đi làm phụ tá cho một cựu Đội Trưởng nhất của mình, 
được đề cử làm Quyền Thiếu trưởng, để giữ vững đơn vị 
này cho đến khi có trưởng đủ điều kiện phụ trách. Có thể 
nói, tất cả huynh trưởng và đoàn sinh Đạo Thừa Thiên 
đều kính mến và xem Trưởng Ngọ như một người anh 
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lý tưởng để noi theo
Năm 1958, Trưởng Ngọ tham dự Trại Tùng Nguyên 

Đà Lạt và được Trại trưởng Cung Giũ Nguyên trao 
Bằng Rừng ngành Thiếu cùng lúc với các Trưởng Tôn 
Thất Dương Vân, Mai Liệu, Nguyễn Xuân Long và Vũ 
Thanh Thông.

Năm 1959, được đề cử làm Thiếu trưởng Thiếu 
đoàn VN tham dự Trại Họp Ban Thế Giới lần thứ 10 tại 
Makiling, Laguna, Phi Luật Tân.

Cũng trong năm này, vào dịp lễ Giáng Sinh, đã 
hướng dẫn phái đoàn Đạo Thừa Thiên từ Huế đáp xe lửa 
vào tham dự Trại Họp Bạn “Phục Hưng” tại Quốc gia 
lâm viên Trảng Bom, Biên Hòa.

Năm 1961, được mời đảm nhiệm Ủy viên Ngành 
Thiếu Bộ Tổng ủy viên HĐVN..

Năm 1962, được mời làm Khóa trưởng khóa huấn 
luyện Bằng Rừng ngành Thiếu trại trường Tùng Nguyên 
Đà Lạt.

Năm 1963, Trại trưởng Cung Giũ Nguyên từ nhiệm, 
công tác huấn luyện bị đình trệ một thời gian. Năm 
1966, thể theo đề nghị của Bộ.Tổng ủy viên HĐVN, 
Trại Trưởng Gilwell phong nhâm Tr. Trần Điền làm 
DCC Tráng kiêm Trại trưởng Việt Nam. Tr. Lê Mộng 
Ngọ DCCThiếu, vả Tr. Lê Gia Mô DCC Kha, để phụ 
trách các khóa huấn luyện Bằng Rừng.

Cuối năm 1966, Trưởng Trần Điền rút lui, tân Tổng 
ủy viên Huỳnh Văn Diệp đề nghị Gilwell phong nhậm 

Trưởng Mai Liệu làm DCC Tráng kiêm Trại Trưởng 
Viêt Nam.

Mùa Hè năm 1967, Hội nghị Trưởng huấn luyện 
tại trại trường Tùng Nguyên Đà Lạt, quyết định cải tổ 
Ngành Huấn Luyện Trưởng, chia thành 4 Miền huấn 
luyện, lập hội đồng DCC và soạn thảo quy chế HL, đồng 
thời phân quyền để các Đạo tổ chức các khoá Cơ Bản, 
các Châu tổ chức các khóa Dự Bị Bằng Rừng, các Miền 
huấn luyện tổ chức các khoá Bạch Mã; Ban huấn luyện 
quốc gia phụ trách các khóa Bằng Rừng và National 
Training Course.

Biên bản Hội Nghị huấn luyện còn chưa ráo mực, 
thì vào dịp đại hội đồng cuối năm 1967 tại Saigon, 
Trưởng Mai Liệu rút lui vì ông Hội trưởng không đồng 
ý với thể thức quản lý tài chánh tại trại trường Tùng 
Nguyên Đà Lạt. Hội đồng DCC được triệu tập để bầu 
cử tân Trại Trưởng. Trưởng Trần Điền, dù đang bận việc 
tại quốc hội, cũng thu xếp thì giờ đến tham dự buổi họp. 
Trước khi bỏ phiếu, Trưởng Điền nói: “Hội đồng DCC 
chọn ai thì người đó phải nhận, không được viện lý do 
sức khỏe để từ chối”, nói xong, cầm lá phiếu của mình 
bỏ cho Trưởng Lê Mộng Ngọ. Các DCC Lê Gia Mô, 
Nguyễn Tấn Định và Akela Leader Nguyễn Thúc Tuân 
đều tín nhiệm Trưởng Ngọ làm Trại trưởng Việt Nam 
thay Trưởng Mai Liệu...

Bắt tay vào nhiệm vụ mới, công việc đầu tiên của 
Trưởng Ngọ là bổ nhiệm các DCC trưởng miền và thành 

Thuyết giảng 
tại khóa huấn luyện
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lập 4 miền huấn luyện:
Miền I gồm có Châu Quảng Thừa và Châu Liên 

Quảng do Tr. Nguyễn Tấn Định Trưởng Miền. (Sau này, 
Tr. Định nhường lại cho Tr. Tôn Thất Đông) cùng một 
số phụ tá huấn luyện viên.

Miền II gồm các châu Trường Sơn Thượng và 
Trường Sơn Hạ do Tr. Phan Mạnh Lương Trưởng Miền 
cùng một số phụ tá huấn luyện viên.

Miền III gồm có châu Saigon, Gia Định, Bình Triệu, 
Đông Sơn. do Tr.Vũ Thanh Thông Trưởng Miền cùng 
một số phụ tá huấn luyện viên.

Miền IV gồm có Châu Tiền Giang và Châu Hậu Gi-
ang do Tr. Nguyễn Xuân Long Trưởng Miền cùng một 
số phụ tá huấn luyện viên.

Để quán triệt vai trò của một Trại trưởng quốc gia, 
năm 1967, Trưởng Ngọ được Hội cử sang Thái Lan 
quan sát khóa huấn luyện ITTC (International Training 
The Team Course) tại Trại trường Cholburi và đến năm 
1968, đã cùng các Trưởng Phan Thanh Hy, Huỳnh Văn 
Diệp sang tham dự Hội Nghị HĐTG tại Seoul Đại Hàn. 
Nơi đây, Trưởng Ngọ đã gặp gỡ các Trưởng cao cấp HĐ 
Nhật Bổn và HĐ Đại Hàn để nói lên tinh thần hòa giải 
do B-P đề xướng và ước mong hai dân tộc sẽ xóa bỏ 
được mối cựu thù..

Năm 1970, gửi 2 Trưởng Trần Tiễn Huyến và 
Nguyễn Quang Minh sang tham dự khóa ITC tại Tân 
Tây Lan

Với Trại trưởng John Thurman tại Cholbury Thai Lan 1967

Nhằm tiết kiệm ngân quỹ trong việc gửi huynh 
trưởng đi thụ huấn ở nước ngoài, tháng 6 năm 1971, 
Tr. Ngọ triệu tập Hội nghị Huấn Luyện lần thứ nhì tại 
Thủ Đức, và ngay sau đó, khai mạc khóa Ist National 
Training Course do mình làm khóa trưởng với sự giúp 
đỡ của Trưởng James Neric (người Philippines) thuộc 
Vùng Hướng Đạo ÁC/TBD.

Năm 1973, gửi thêm 2 Trưởng Trần Trung Hợp và 
Nguyễn Đăng Lập sang thụ huấn khóa ITTC tại Yama 
Nakako City Nhật Bản.

Trong sáu năm đảm nhiệm vai trò Trại trưởng Việt 
Nam (1967-1973), các khoá huấn luyện Bằng Rừng đều 
mở liên tục, Trưởng Ngọ còn đi khắp 4 Miền để giúp tổ 
chức các khoá huấn luyện cấp Dự Bị và Bạch Mã.

Trong cuộc bầu cử lại chức vụ Trại trưởng vào cuối 
năm 1973 tại Saigon, lần đầu tiên, số phiếu hai Trưởng 
Lê Mộng Ngọ và Mai Liệu đều đồng nhau. Lần thứ hai, 
kết quả vẫn như trước. Đến lần thứ ba, vì thấy không khí 
quá căng thẳng, và để tránh tình trạng bất hòa chia rẽ 
gây hậu quả không tốt cho phong trào, Trưởng Ngọ cầm 
lá phiếu của mình bỏ cho Trưởng Mai Liệu.

Hành động quân tử đầy HĐ tính này, làm cho 
Trưởng Tôn Thất Đông giận hờn Trưởng Ngọ suốt nửa 
năm không trò chuyện. Nhưng đối với Trưởng Ngọ thì 
việc đó chẳng quan trọng gì. Đã có lần Trưởng cho tôi 
xem cuốn sổ tay có chép một câu bằng mực đỏ:”muốn 
được hạnh phúc, thì phải hóa giải mọi đối tương chung 
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quanh mình, kể cả cha mẹ, anh em, bạn bè và vợ con 
mình nữa”. Trưởng cũng thường nói:“Thủy cường xà 
hiệp, Đáo tắc thoái” (Nước lớn thời rắn tới-Đến thì phải 
đi) Có đến thì có đi mới đúng lẽ biến dịch…

Từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ, hàng ngày, Trưởng 
Ngọ chỉ dùng thì giờ để nghiên cứu y thuật và châm 
cứu trị bệnh miễn phí cho đồng hương. Ngoài ra còn lập 
nhóm “Nghiên cứu Chỉ Châm Liệu Pháp” với khoảng 
20 vị lương y, hội họp vào chiếu thứ Sáu hàng tuần tại 
nhà, để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về cách 
định bệnh, chữa bệnh.

Có một hôm, tôi ghé lại thăm, gặp lúc Trưởng đang 
châm cứu cho một bệnh nhân bị bán thân bất toại, trông 
rất mệt nhọc, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười hiền hậu. 
Sau khi bệnh nhân ra về, ngồi uống nước nói chuyện với 
tôi, Trưởng bảo: Đáng ra, tôi nghỉ đã lâu rồi, nhưng vì 
nhớ đến câu nói của Baden-Powell; “hãy để lại cho thề 

giới nầy một chút gì tốt đẹp hơn so với lúc anh mới chào 
đời”, nên đến tuổi này, tôi vẫn còn cặm cụi hành nghề 
châm cứu.

Tháng 8 năm 2000, nhân dịp trại Họp Bạn kỷ niệm 
70 năm HĐVN tại San José, HĐTƯ đã quyết định trao 
tặng Trưởng Ngọ phần thưởng cao quý nhất của HĐVN: 
Bắc Đẩu Huân Chương.

Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tuy không có một 
cầp lãnh đạo lừng danh như Trưởng Jejomar C Binay, 
Phó Tổng Thống Philippines, nhưng có được một vị 
Trại Trưởng tài năng đức độ như Trưởng Lê Mộng Ngọ, 
chúng ta cũng có thể lấy đó để hãnh diện với mọi người..

CỌP GIA LAI
TÔN THẤT HY

Khóa 1st National Training Course 1970
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Trưởng Ong Lắm Mật LÊ MỘNG NGỌ
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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.       
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::
,

Nhiếp Ảnh Gia
HÙNG ĐÀO
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THẲNG TIẾN 1
Jambville, France
1985
TT: Nghiêm Văn Thạch

THẲNG TIẾN 2
Guelph, Toronto, Canada
1988
TT: Nguyễn Tấn Hồng

THẲNG TIẾN 3
San Jose, California USA
1990
TT: Lý Khánh Hồng
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THẲNG TIẾN 4
Le Breuil, France. 
1993
TT: Vĩnh Đào

THẲNG TIẾN 5
Sydney, Australia
1995
TT: Nguyễn Văn Thuất

THẲNG TIẾN 6
Reston, Virginia, USA
1998
TT: Võ Thành Nhân
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THẲNG TIẾN 7
Houston, Texas, USA
2002
TT: Lương Hoàng Nam

THẲNG TIẾN 8
Riverside, California, USA
2006
TT: Dương Tiến Đạt

THẲNG TIẾN 9
King City, California, USA
2009
TT: Trần Anh Kiệt
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THẲNG TIẾN 10
Houston, Texas, USA
2014
TT: Ngô Vinh Khoa

THẲNG TIẾN 11
Haymarket, Virginia, USA
2018
TT: Phạm Ngọc Quế-Chi

Sysney Australia
2020  Hủy Bỏ
TT: Trần Công Thúy Định

Oak Canyon Park
Silverado California USA
8-13/7/2022
TT: Nguyễn Tư Nhân
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TRUYỆN 
BẰNG 

TRANH

Trưởng Trần Ngọc Phụng và Bạch Văn Nghĩa tại Trại Hè 
Vũng Tàu năm 1992 và tại Trại Thẳng Tiến 8 năm 2006

Anh chị em chụp chung với Trưởng Trần Ngọc Phụng dưới bóng mát gốc cây là địa điểm chính của quán cà phê Y Vi tại Trại 
Thẳng Tiến 8. Tấm banner màu đỏ ghi: Thẳng Tiến 8, Một chút gì để nhớ, để thương, vui sướng, vấn vương . Y Vi Quán .
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Nhớ về Trưởng Trần Ngọc Phụng, Phụng Hoàng 
Cần Mẫn, Tráng Phó Tráng Đoàn Minh Trí, Liên Đoàn 
Tây Sơn Gia Định, Trưởng Niên Làng Bách Hợp Or-
lando Florida. Phó Trại Trưởng Trại Hội Nghị Quốc 
Tế và Họp Mặt Hướng Đạo Trưởng Niên Florida năm 
2004. Tại trại Thẳng Tiến 8, Trưởng Phụng Hoàng Cần 
Mẫn là người đầu tiên thực hiên quán cà phê hoàn toàn 
miền phí làm nơi họp mặt anh chị em vào các giờ nhàn 
rổi trong trại với sự góp sức phục vụ của vài anh em 
khác. 

Quán mang tên Y Vi Quán để kỹ niệm Quán Cà phê 
Y Vi  do Tráng Đoàn Minh Trí mở tại Công Viên Hoàng 
Văn Thụ Gia Định từ năm 1992 làm địa điểm tập họp 
sinh hoạt cho anh chị em các đơn vị Hướng Đạo. Tên 
Y Vi Quán, với sự góp ý của Trưởng Tôn Thất Sam, 
Sư Tử Đảm Đương, là sự ghép hình của hai chiếc gậy 
nạng Tráng Sinh Lên Đường, gồm hai chữ Y. Quán Y Vi 
góp phần thuận lợi cho việc gặp gở, sinh hoạt của Liên 
Đoàn Tây Sơn cũng như các đơn vị Hướng Đạo khác  
thành hình trong giai đoạn phục hoạt phong trào tại 
quê nhà vào những năm đầu thập niên 90. 

Hình thức quán cà phê từ Trại Thẳng Tiến 8 đem lại 
cho anh chị em trại sinh nhiều niềm vui, thú vị qua các 
cuộc gặp gở trò chuyện vui vẻ bên nhau đã được thực 

hiện lại tại Trại Thẳng Tiến 9 cũng do Trưởng Phụng 
Hoàng chủ động và các Trại Thẳng Tiến tiếp theo do 
Trưởng Trần Xuân Đức cùng vài anh chị em khác góp tay 
tiếp tục mở quán với tên mới là Cà Phê Phụng Hoàng, 
sau khi Trưởng Trần Ngọc Phụng lìa rừng.  Ngay cả tại 
trại Bách Hợp 3 của Hướng Đạo Trưởng Niên, Cà phê 
Phụng Hoàng cũng được tổ chức và đã thành một hình 
thức sinh hoạt văn nghệ không thể thiếu với sự góp mặt 
của nhiều "tài năng" văn nghệ Hướng Đạo. 

Trưởng Phụng Hoàng Cần Mẫn, trong vai trò một 
Tráng Phó của Tráng Đoàn Minh Trí, đã cùng Tráng 
Trưởng và các Trưởng khác trong Liên Đoàn Tây Sơn 
gầy dựng nên một Liên Đoàn hoạt động sôi nổi, vũng 
mạnh, đào tạo nên nhiều Huynh Trưởng có tâm huyết 
cùng khả năng sinh hoạt trong giai đoạn phục hoạt 
phong trào, cho đến hiện nay nhiều anh chị em vẫn còn 
hoạt động và đang đảm nhận các trách vụ chủ yếu tại 
các đơn vị hoạt động mạnh mẽ, 

Phụng Hoàng Cần Mẫn đã lìa rừng, rời cuộc chơi, 
để lại cho gia đình và anh chị em nhiều thương mến và 
tiếc nhớ từ tính tình hiền hòa, nhiều suy tư sâu sắc và 
lòng nhiệt thành phục vụ. Phụng Hoàng hây bay đi thật 
xa về nơi tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Anh chị em 
các nơi vẫn thương nhớ đến anh . 

Trưởng Trần Ngọc Phụng cùng các Trưởng Trần Minh Phương và Bạch Văn Nghĩa trước chiếc trống đồng 
làm hiệu lệnh cho sinh hoạt trại Hội Nghị Trưởng 2004 tại Florida. Chiếc trống đồng do các Trưởng Trần Ngọc 
Phụng và Đinh Khắc Vinh mua và gửi từ Việt Nam với ý định để sau khi xữ dụng tại trại sẽ giao lại cho Hội Đồng 
Trung Ương làm quà tặng cho Trại Trường Gilwell  Luân Đôn như một kỹ niệm của Phong Trào Hướng Đạo Việt 
Nam đến Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Sau trại, việc trao tặng không thực hiện được và hiện nay Trưởng Đinh 
Khắc Vinh vẫn còn giữ chiếc trống đồng như một kỹ vật trân quý cùng những câu chuyện ấm cúng về trại Hội Nghị 
Trưởng và Họp Bạn Hướng Đạo Trưởng Niên cũng như về Trưởng Phụng Hoàng Cần Mẫn. Đây cũng là một kỹ 
niệm đáng nhớ của Trưởng Trần Ngọc Phụng đã để lại cho phong trào và anh chị em.



48  *  TỰ LỰC . SỐ 5  

Một trong những đoàn thể thanh thiếu niên hoạt 
động được biết đến ngay từ những năm tháng đầu tiên 
cộng đồng người  Việt có  mặt tại tiểu bang Oregon có 
thể nói là những đơn vị Hướng Đạo Việt Nam. Từ năm 
1980, một số Huynh Trưởng Hướng Đạo củ từ quê nhà, 
khi  đến sinh sống tại thành phố Hoa Hồng đã nhiệt tình 
gầy dựng những đơn vị Hướng Đạo, sinh hoạt chính  
thức theo chương trình và nội  lệ của Hội  Hướng Đạo 
Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện  và gìn giử bản sắc cùng 
truyền thống văn hoá dân tộc, giúp cho số đoàn sinh trẻ 
của đơn vị khả năng hội  nhập vào đời sống mới mà vẫn 
không xa rời  bản chất của người Việt trên quê hương 
thứ hai của mình. 

Thành phố Portland được nói đến trong lịch sử phát 
triển của phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại 
qua các hoạt động kỹ niệm 50 năm thành lập Hội Hướng 
Đạo Việt Nam và từ đó tiếp nối công cuộc thành hình 
một  hệ thống đơn vị có  tổ chức quy củ và hoạt động 
vững mạnh tại Hoa Kỳ cùng một số quốc gia khác trên 
thế giới từ suốt hơn ba mươi năm qua mang danh xưng 
là Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam. Thành 
phố Portland cũng từ đó là đất lành cho những người 
Trưởng nặng lòng yêu quê hương, đem tâm huyết của 
mình để xây dựng, gìn giử và phát triển lần lượt từng 
đơn vị này đến đơn vị khác, cung ứng sinh hoạt cho con 
em người Việt tại thành phố  theo từng độ tuổi từ thiếu 
nhi cho đến  các lớp  thanh niên nam nữ, thậm chí cả 
những ngưòi đã trưởng thành, hay đã bước vào tuổi 
thu đông của cuộc đời. Từng đơn vị đoàn nhỏ bé với số 
lượng hai mươi, ba mươi đoàn sinh, gắn bó nhau qua 
mục tiêu sống là tự rèn luyện  để trở thành những công 
dân hữu ích cho xã hội nơi mình hiện hữu. 

Thật sự, trong đời sống văn minh hiện tại, con người, 
đặc biệt giới trẻ, được hưởng thụ quá nhiều tiện nghi và 
thú vui tiêu khiển, sự tồn tại của những tổ chức mang 
tính đạo lý, giáo dục khô khan và không có phương tiện 
dồi dào, như những con thuyền mong manh giữa giòng 
sống hung hản với những cơn  thác lủ. Người Trưởng 
trong những đơn vị hoạt động, như người chèo thuyền, 
thường xuyên cô đơn đối đầu với những thú vui cuộc 
đời luôn chực chờ lôi cuốn những người  trẻ tuổi ra 
khỏi con thuyền của mình đến những bến bờ nào không 
mong ước. Tuổi trẻ có nhiều uớc mơ, có nhiều tham 
vọng và cũng có nhiều chua cay chờ đón trong cuộc 
đời. Trò chơi Hướng Đạo, cái trò chơi đã được bày ra từ 
hơn một trăm năm nay, ngay từ ngày khởi thủy, cũng đã 
mang cái tính chất nghèo nàn phương tiện vật chất như 
vậy, lại đáp ứng cho tuổi trẻ sự thực hiện ước mơ, tham 
vọng của mình, đáp ứng cho tuổi trẻ cái môi trường để 
phô triển và bồi đắp sinh lực dồi dào của mình, cũng 
như cung cấp cho tuổi trẻ sự hiểu biết, sự khôn ngoan 

để sống vững vàng trong cuộc đời, mà không trôi lạc 
vào bến bờ nào không mong ước.  

Nguời Việt, trong đời sống xa lạ bên ngoài xứ sở 
nguồn cội, vẫn luôn bị giằng co trong nhiều mâu thuẩn 
từ nội tại cho đến ngoại cảnh. Khuynh hướng và tâm tư 
giáo dục con em mình cũng vậy, cho dù đã được hoặc 
bị nhào nặn trong môi trường sống mới, đã chấp nhận 
những quan điểm sống khác biệt, các bậc cha mẹ cũng 
ôm ấp trong lòng hình ảnh con cái mình với khuôn mẫu 
và đạo lý truyền thống. Sinh hoạt trong những đơn vị 
Hướng Đạo, không chỉ thuần túy là môi trường huấn 
luyện kỹ năng hay kiến thức cho tuổi trẻ. Với phương  
tiện và tài chánh dồi dào, nhiều công ty hoạt động cung 
cấp các hình thức sinh hoạt phiêu lưu mạo hiểm đáp 
ứng nhu cầu và thú vị cho tuổi trẻ với chi phí phải trả cho 
mổi dịch vụ có khi nhiều hơn số chi phí mà cha mẹ chi 
tiêu cho con em mình sinh hoạt trong Hướng Đạo năm 
bảy tháng hay cả năm trời. 

Sẽ có cái nhìn phiến diện nếu chỉ hình dung rằng 
các em được học hỏi nhiều kỷ thuật tiên tiến, nhiều kỹ 
năng tuyệt vời, hoặc là sẽ thất vọng nếu Hướng Đạo 
không là trưòng học cung cấp cho các em những bằng 
cấp xữ dụng vào viêc mưu cầu cho cuộc sống. Những 
điều này đã có những trường lớp chuyên môn khác. 
Những kỹ năng, kỹ thuật, đời sống ngoài trời, v. v. đóng 
vai trò những phương tiện chuyên chở mục tiêu chính 
của phong trào là đào tạo con người cho xã hội. Ở đây, 
sẽ không sai sót và quá khoa trương khi nêu thêm ý 
niệm Hướng Đạo Việt Nam thực hiện tâm tư góp phần 
đào tạo những con người còn mang bản sắc Việt cho 
cộng đồng người Việt nơi quê người. 

Trước đây, nơi quê nhà, có văn sỉ đặt tựa cho cuốn 
sách  viết về tuổi trẻ của mình là Mơ Thành Người 
Quang Trung, bây giờ, nơi nhiều chốn xa quê nhà, nhiều 
người không có tài năng của một văn sỉ vẫn đang miệt 
mài viết nên ước mơ thành người Quang Trung trong 
cuốn sách đời là những đoàn Hướng Đạo.  Những đơn 
vị Hướng Đạo ngày nay, tồn tại và thực hiện chức năng 
của mình, cũng mang những đặc tính và  điều kiện sống 
còn như một người Việt tại hải ngoại. Các khó khăn về 
điều kiện và những mâu thuẩn về quan điểm ảnh hưởng 
đến con người thì cũng ảnh hưởng đến tổ chức của con 
người cưu mang, cho dù mục tiêu không phải là điều 
có thể thay đổi vì điều kiện hay quan điểm. Cộng Đồng 
Người Việt tại Oregon đã có những thành quả đáng kể 
trong xã hội về nhiều mặt từ cá nhân đến tập thể, nâng 
cao giá trị và niềm tự hào về dân  tộc tính cho người 
Việt sống tại địa phương. Điều này ngoài việc xác nhận 
sự thành công trong công tác thực hiện mục tiêu chính 
của Ban Chấp Hành Cộng Đồng, có thể nói đến sự tác 

TẢN MẠN VỀ CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẠO 
VÀ THÀNH PHỐ HOA HỒNG.
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dụng ngược lại trên hoạt động của cá nhân hay đoàn 
thể trong cộng đồng mà các đơn vị Hướng Đạo cũng ở 
trong tầm ảnh hưởng. 

Trong bản Hiến Chương, được soạn thảo năm 
1983 từ Hội  Nghi Trưởng của phong trào tại hải  ngoại, 
phần Đường Hướng Chung nêu lên quan  điểm  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. Trong lãnh vực này, Hướng Ðạo Việt Nam sẵn 
sàng hợp tác với những tổ chức người Việt hải ngoại 
có những hoạt động cùng chung mục đích. Đây là quan 
điểm quan trọng đáp ứng nhu cầu tinh thần của đại đa 
số người Việt, vì vậy, sinh hoạt của các đơn vị, từ ngành 
Ấu đến lớp tuổi trưởng niên, việc lưu truyền văn hoá 
dân tộc vẫn luôn được xem trọng bên cạnh các sinh 
hoạt thuần túy của phong trào. Tại thành phố Portland, 
dù số lượng thành viên và đơn vị ít ỏi, nhưng các em 
vẫn được tạo nhiều điều kiện để tham dự vào các hoạt 
động của cộng đồng, đặc biệt các hoạt động văn hoá 
như lể tết, diễn hành v.v. 

Xen kẻ với những bước chân tìm hướng đi trên 
các lộ trình chằng chịt của rặng núi Cascade với ngọn 
Mountain Hood biểu tượng đẹp tuyệt vời của tiểu bang 
Oregon, những người Huynh Trưởng của các Liên 
Đoàn Hoa Lư, Tây  Sơn vẫn luôn cố gắng hướng tầm 
nhìn của lớp trẻ về những ngọn Trường Sơn, Hoành 
Sơn muôn đời đứng vững vàng trong dảy giang sơn 
gấm vóc của giống nòi dân tộc Việt. Đường đi càng dài 
càng cách xa khởi điểm, càng nhạt nhoà chốn củ thân 
quen. Hướng đi của tuổi măng non luôn nhắm về phía 
trước, mà của lớp tre già thì luôn cố nhìn lại chốn xưa. 
Ở mỗi góc nhìn, luôn có những thú vị riêng biệt, nhưng 
làm người Trưởng dẫn đường cho lớp con em mình, cái 
thích thú già dặn riêng tư nhiều khi  còn  phải xếp lại để 
hòa nhập thật sự vào tâm tư của thế hệ trẻ. 

Bày tỏ bằng văn chương, nghệ thuật về lòng yêu  
thương cội nguồn không phải là điều dể dàng nhưng dù 
sao thì trong tâm trí của người đi xa, hình ảnh nơi chốn 
ngóng về dẩu nhạt nhòa vẫn còn có đó, còn trong tâm 
khảm của những em Sói Con hay Thiếu Sinh còn quá 
bé bỏng, những cái  tên  ngọn  núi hay giòng sông quen 
thuộc với cha mẹ thì lại quá xa lạ trong sự hiểu biết của 
các em. Vì vậy, khi đối diện với cái thực tại này, giữa 
khung cảnh bao la hùng vỉ của núi rừng trong những 
ngày đêm trại, những người mang trách nhiệm Trưởng 
đơn vị, chắc không tránh khỏi tâm trạng chùng lòng với 
cái sứ mệnh tự nguyện mang trên vai. Mà điều này thì 
như là mặt trái của bộ đồng phục. Từ thuở xưa nào, có 
người nói rằng đường do người ta đi mà tạo thành. Lại 
có người thêm rằng đưòng đi khó, vì lòng người ngại 
núi e sông. Những bước chân đi đầy mơ ước của người 
Huynh Trưởng tại những đơn vị Hướng Đạo mong sẽ 
thành những con đường cho lớp đi sau. Và cho dù có 
khó khăn thì cũng như những con đường thật đẹp trong 
thành phố mang tên loại hoa biểu tượng cho tình yêu 
này, con đường Hướng Đạo hy vọng sẽ còn tồn tại mãi 
để cho bước chân người tiếp nối reo vui.

Bạch Văn Nghĩa 
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 LỬA 
 DẶM 

  ĐƯỜNG

TẢN MẠN HƯỚNG ĐẠO VIỆT KIỀU

CÓ CẦN BẰNG RỪNG 
ĐỂ CẦM ĐOÀN KHÔNG?

Có thể trả lời song hành là cần mà cũng chẳng cần .

Theo từ ngữ Việt nam thì chữ bằng được dùng cho 
chứng nhận hay chứng hoàn tất một khoá học ngắn hay 
dài , hoàn tất một khóa huấn luyện , một lớp học, một 
cuộc thi đua , hoàn tất một chuyên hiệu , hay một cuộc thi 
thể thao, nấu nướng , cụ thể như bằng kế toán, bằng lái 
xe v.v. Riêng Hướng đạo thì có bằng cứu thương,bằng 
nấu bếp, bằng Bạch mã, bằng Rừng .

Gần đây có dư luận về lạm phát huy hiệu rừng trong 
nước và bằng kiểng tại Hoa Kỳ , kèm theo việc đặt vần 
đề điều kiện kinh nghiệm và thủ tục nhiêu khê, quá khó 
trong trình dự khoác huấn luyện tại Việt nam ,so với đòi 
hỏi vắn tắt và vô điều kiện kinh nghiệm hoặc kinh qua 
huấn luyện tiền trại , thủ tục thật nhanh gọn và dễ dàng 
tại Hoa Kỳ, cả về tư cách và vị trí trại sinh lẫn huấn luyện 
viên.

Thực tế là khi mong muốn các đoàn sinh thăng tiến 
qua các chuyên hiệu và đẳng thứ, thì chính các em cũng 
muốn biết rằng trình độ các trưởng ra sao , nên một mặt 
tự trau đồi nghề trưởng qua các sách vở và trao đổi 
kinh nghiệm với nhau. Kế tiếp là dự các trại huấn luyện 
trưởng như căn bản, dự bị, Bạch mã , Huy hiểu Rừng 
( WB)Phụ tá huấn luyện( ALT),huấn luyện viên ( LT). 
Theo nội quy phong nhậm các chức vụ chính thức thì 
các trưởng phó đơn vị phải qua khoá dự bị ngành, đơn 
vị trưởng hay Liên đoàn trưởng phải có huy hiệu Bạch 
mã trở lên , rồi đạo trưởng cần có huy hiệu Rừng .

Tuy nguyên tắc và điều kiện về tốt nghiệp huấn 
luyện đòi hỏi ắt có và đủ như vậy , nhưng nhiều trường 
không có cơ hội , điều kiện và thời gian, nhất là thời 
chiến tranh,để dự trại nhiều ngày hay ở xa, nhưng do 
năng khiếu lãnh đạo và chi huy vẫn giúp đoàn mạnh tiến 
về sinh hoạt cũng như nhân sự. Đó là những trưởng 
được công nhận là có tài và dĩ nhiên Băng rừng không 
đặt vấn đề.

Dĩ nhiên, các trưởng có điều kiện và khả năng mớm 
được quí Liên đoàn trưởng hoặc đạo trưởng chứng 
thực và để cử tham dự các khoá bằng rưng hay huấn 
luyện viên.

Qua thử thách tiền trại và chương trình huấn luyện 
khoá bằng rừng được gọi là trúng cách phần thực hành, 
còn phải qua phần lý thuyết kéo đại cả năm để thực hiện 
và cuối cùng được ban huấn luyện kiểm tra và chừng 
nhận cấp huy hiệu rừng. Dĩ nhiên các trưởng có huy 
hiệu rừng là những người thực sự được công nhận và 
có khả năng cao để cầm đoàn, giúp cách sinh hoạt đơn 
vị năng động, phát triển nhân sự và đăng thứ đoàn sinh.

Ngược lại, cũng có rất nhiều trường đạt kết quả cao 
trong huấn luyện, hay đúng hơn là có bằng rừng lại coi 
đoàn rất kém và thực tế là đoàn sinh thưa và kém kỹ 
năng, khiến đơn vị dở sống dở chết .

Do vậy vậy phong trào Hướng đạo là một tổ chức 
giáo dục thanh thiếu niên,cũng như các khoá sư phạm, 
thí các khoá huấn luyện chỉ mục đích mang lại căn bản 
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giáo huấn, còn khả năng huấn luyện và hướng dẫn lại 
do tài năng tự phát hay hấp thụ cá nhân . May mắn, 
chúng ta có nhiều Trưởng được nhận có tài , nhưng 
cũng không tránh khỏi những trường thiếu năng khiếu.

Tóm lại bằng rừng chỉ là qui luật tổ chức chứ không 
hoàn toàn hữu hiệu mang ảnh hưởng kết quả tuyệt đối 
việc cầm và giữ đoàn, mà cốt yếu là trưởng  cần có “ cốt 
cách giáo dục “, chứng tỏ năng khiếu hướng dẫn giỏi là 
hữu ích thiết thực cho  sự phát triển và trường tồn cho 
đơn vị ,lẫn phong trào. Trưởng Hướng đạo phải có hay 
hay không có Bằng rừng hoàn toàn lệ thuộc vào công 
việc hữu hiệu thực tế phát triển đơn vị chứ không nhát 
thiết là điều kiện tiên quyết hay ắt có và đủ .

HƯỚNG ĐẠO 
CHO PHỤ HUYNH HƯỚNG ĐẠO SINH ?

Khác với sinh hoạt hướng đạo ở quê nhà, các đơn 
vị Hướng đạo gốc Việt đòi hỏi phải có sự hiện diện, hợp 
tác và hỗ trợ thiết thực của phụ huynh. Có thể nói ban 
phụ huynh là mạch sống của đơn vị ,nhất là việc kiên trì 
đưa đón các con em cho các buổi họp và các kỳ trại .

Do đó mỗi liên đoàn hoặc đơn vị đều có hội phụ 
huynh, hay còn gọi là song thân, với ban điều hành và 
tổ chức mẫu mực thật chu đáo và thân thiện.

Liên đoàn hay đơn vị có ban phụ huynh tổ chức 
chặt chẽ thì sẽ có sinh hoạt thật hiệu quả và tiến mạnh 
. Ngoài việc đưa đón, phụ huynh còn hợp tác hướng 
dẫn , khuyến khích các em hoàn tất các chuyên hiệu và 
đăng thứ, đôi lúc họ trở thành trợ tá cho các trường về 
các chuyên môn và kỹ năng HĐ , và đặc biệt nhiều phụ 
huynh đã tình nguyện tham dự huấn luyện để trở thành 
trưởng HĐ chuyên nghiệp.

Phụ huynh quả đóng vai trò quan trọng và cần thiết 
cho các đơn vị HĐVN , nhưng nhiều trường hợp ban 
phụ huynh cũng trở thành vấn đề bất tiện và gây khó 
khăn trong sinh hoạt và tổ chức đơn vị .

Một vấn đề điển hình là do thái quá thương và quan 
tâm con em đã trở nên ganh tị và thiên vị với các em 
thăng tiến nhanh hơn, hay không đồng đều về tiến trình 
đẳng thứ và chuyên hiệu, cũng như chức vụ. Các trưởng 
đơn vị rất khó lòng giải quyết và thỏa mãn các thắc mắc 
tại sao con tôi rất giỏi mà chưa được cấp chuyên hiệu 
này, đẳng thứ kia và chức vụ nọ. Đúng lý phụ huynh 

quan tâm con em, nhưng cũng nên bình tĩnh và vô tư 
hợp tác , cũng như tôn trọng về cách định lượng và 
quyết định công bằng theo đòi hỏi về những điều kiện 
và nhu cầu huấn luyện, tổ chức và đánh giá theo quy 
lệ tiến trình của HĐ. Vài trường hợp phản ảnh thiên vị 
gây hoang mang và xáo trộn, gây phê phái và chia rẽ 
đơn vị .

Cũng có phụ huynh, dù chưa dự huấn luyện,đã chia 
sẽ trách vụ chác trưởng bằng sự tham gia phụ tá huấn 
luyện theo chuyên môn, phương tiện, thời giờ và kỹ 
năng sẵn có, và đôi lúc hăng say đã lẫn lướt công việc 
chuyên nghiệp của trưởng đơn vị .

Chuyện xảy ra không nhiều, nhưng thành vấn đề tổ 
chức và sinh hoạt đơn vị , số là một số phụ huynh đã 
sớm được hợp thức hoá thủ tục , dù chưa hề cầm đoàn 
hoặc các khoá huấn luyện tiền trại,để vội vã trở thành 
trại sinh huấn luyện trưởng HĐ , dĩ nhiên là theo qui chế 
hấp dẫn và dễ dãi của chương trình và điều kiện huấn 
luyện của hội Nam HĐ Hoa Kỳ, và thể thức nâng đỡ 
nhu cầu song ngữ sắc tộc đặc biệt, nên sau khi dự một 
tuần dài và mệt trại huy hiệu rừng ,bằng sự hoàn tất các 
dự án hậu trại, thường chưa kinh qua, không dễ,nhưng 
được cố vấn tương trợ để được cấp chứng chỉ huy hiệu 
rừng và chính thức trở thành trưởng chuyên nghiệp HĐ. 
Trong số các học sĩ này, có những người thiết ích vài 
việc phụ thuộc cho đơn vị trưởng , nhưng đa số không 
thực sự hữu hiệu cho việc cầm đoàn .

Đôi khi, vì sự lầm lẫn và tự ái, kiêu kỳ, nên đã phê 
phán và chê bai các trưởng đang trực tiếp hướng dẫn 
và nắm đoàn để gây chia rẽ hoặc vận động tách ra 
thành đơn vị mới, và các đơn vị này thường kém may 
mắn tồn tại .

Tóm lại vài trò phụ huynh thật thiết yếu và quan 
trọng cho sự tồn tại và thăng tiến cho các đơn vị, nhưng 
không khéo lại là vấn đề bất lợi cho những người trưởng 
đáng kính, đang tình nguyện và quyết tâm thi hành công 
việc “ ăn cơm nhà vác ngà voi “ hay “ khôn nhà dại chợ”, 
với mục đích phục vụ phong trào Hướng đạo và đạc biệt 
là giới trẻ Việt nam tại Hải ngoại, đặc biệt tại Hoa kỳ .

Mong rằng Hướng đạo luôn giữ vững mục đích và 
đối tượng phục vụ là trẻ em, chứ không bị thiên vị hay 
áp lực của phụ huynh. Thân ái chúc các trưởng và các 
đơn vị Hướng đạo Việt nam luôn thăng tiến , đoàn kết 
và tồn tại

SÓI VUI TÍNH 
NGUYỄN MẠNH KYM
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Nếu Hướng đạo có giá trị, nó sẽ vẫn như vậy - thực 
sự không có cách nào để giết nó. Các tổ chức được hình 
thành xung quanh nó có thể đến và đi nhưng phong trào 
và trái tim của nó sẽ vẫn mạnh mẽ.

“Không có tổ chức nào quan tâm đến bạn. Các tổ 
chức không có khả năng này ...

Mặt khác, con người hoàn toàn có khả năng chăm 
sóc. Đó là một phần của con người. Chỉ khi các yêu cầu 
và quy định của tổ chức cản trở thì sự quan tâm mới mất 
dần đi “.

• Seth Godin**

Các nhu cầu và quy định của tổ chức hiếm khi đủ 
linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu cá nhân mà không 
làm mất đi bản sắc hoặc mục đích của tổ chức. Hầu hết 
những căng thẳng và xung đột trong bất kỳ tổ chức nào 
đều bắt nguồn từ việc đưa chương trình đến với từng cá 
nhân; trong trường hợp của chúng ta là một hướng đạo 
sinh.

Người hướng đạo cá nhân hóa hoạt động Hướng đạo 
bằng cách đưa ra những lời hứa về Hướng đạo cho từng 
Hướng đạo sinh ; đó là tiến trình quan tâm .

Nếu các nhu cầu và quy định của tổ chức trở thành 
trọng tâm của chúng ta , thì sự quan tâm sẽ mất dần. 
Chúng ta không thể hiểu tầm nhìn của Hướng đạo bằng 
cách biết các chính sách; nó hoàn toàn ngược lại. Trước 
tiên, chúng ta phải nắm bắt được tầm nhìn để các chính 
sách có ý nghĩa. Tất cả các khóa đào tạo của chúng tôi 
thường tập trung vào việc tuân thủ chính sách và bỏ lỡ 
tầm nhìn rộng lớn, đầy cảm hứng mà họ định hình.

Chúng ta cần tổ chức.

Tác giả Clarke Green ***
Đăng ngày 02/6/2015  
trong trang Scoutmastercg.com

BÙI DZŨNG 
lược dịch
Lyon, 23/3/2022

“Hướng đạo là một phong trào (chuyển động), bởi 
vì nó tiến về phía trước. Ngay sau khi nó ngừng chuyển 
động, nó trở thành một Tổ chức, và không còn là Hướng 
đạo nữa “.

Baden-Powell *

Các tổ chức phục vụ phong trào Hướng đạo, nhưng 
bản thân họ (tổ chức) không phải là Hướng đạo. Có một 
mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng sáng tạo, có tầm 
nhìn đằng sau những ý tưởng tuyệt vời như Hướng đạo 
và khuôn khổ tổ chức chính thức làm dể dàng cho việc 
áp dụng chúng. Phong trào có một trái tim tình cảm. Các 
phong trào đòi hỏi các nhà lãnh đạo có năng lực bởi một 
ý tưởng, một tầm nhìn. Các phong trào rất khó dừng lại 
và có nhiều khả năng mang lại thay đổi cho thế giới.

Một phong trào tồn tại sau các sự kiện giết chết một 
tổ chức. Một phong trào có thể bỏ qua một hoặc hai thế 
hệ, chia thành các nhóm tự trị, biến hình, chia tách và 
sau đó tái hợp.

Lòng trung thành đầu tiên của chúng ta (hđs) là 
phong trào chứ không phải các tổ chức chứa nó. Các tổ 
chức dễ bị sai sót và yếu kém, chúng có tuổi thọ; chúng 
không phải là vĩnh cửu. Các tổ chức cần được thử thách, 
đó là cách duy nhất để họ có thể trung thành với triết lý 
cơ bản của mình.

Trong thời gian chiếm đóng Ba Lan trong Thế chiến 
thứ hai, Tổ chức Hướng đạo Ba Lan đã bị đặt ngoài vòng 
pháp luật. Người Ba Lan không bỏ lỡ một nhịp nào. Họ 
đã mang phong trào Hướng đạo vào các khu ổ chuột, 
các trại tập trung, và cuối cùng vào cộng đồng người Ba 
Lan trên khắp thế giới. Phong trào Hướng đạo Ba Lan 
vẫn tồn tại qua sáu thập kỷ của các chính phủ Quốc xã 
và cộng sản.

Khi Ba Lan được giải phóng khỏi chủ nghĩa cộng 
sản, phong trào Hướng đạo đã phát triển thành vô số 
tổ chức cạnh tranh, tất cả đều cạnh tranh để được công 
nhận chính thức; nhưng phong trào vẫn tồn tại.

Khi chúng ta giữ mình làm trung tâm cho Hướng 
đạo, khi chúng ta trung thành với phong trào, thì những 
rắc rối và thử thách của tổ chức sẽ ít lo ngại hơn.

HƯỚNG ĐẠO 
KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC
Scouting is not an Organization.
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ĐƯỜNG 
CHÚNG TA ĐI

Chú thích:
* Baden-Powell
“It is a movement, because it moves forward. As 

soon as it stops moving, it becomes an Organisation, and 
is no longer Scouting.”

** Seth Godin (sinh ngày 23 tháng 7 năm 1960) là 
một doanh nhân người Mỹ, trước đây chịu trách nhiệm 
về tiếp thị trực tiếp tại Yahoo, đồng thời là tác giả và 
giảng viên về thành công trong lĩnh vực tiếp thị.

“No organization cares about you. Organizations ar-
en’t capable of this …

People, on the other hand, are perfectly capable of 
caring. It’s part of being a human. It’s only when orga-
nizational demands and regulations get in the way that 
the caring fades.”

– Seth Godin

*** Clarke Green
Clarke đã làm việc với hàng ngàn Hướng đạo sinh và 

Hướng đạo sinh với tư cách là giám đốc tại Trại Hướng 
đạo địa phương của mình (Trại Móng ngựa-Camp Horse 
Shoe), và là một Hướng đạo sinh trong 30 năm. Anh ấy 
là người đã nhận được một số giải thưởng công nhận sự 
phục vụ của anh ấy đối với Hướng đạo, bao gồm Sil-
ver Beaver của BSA, Giải thưởng của Quận, và là thành 
viên Vigil Honor của Octoraro Lodge 22. Anh ấy là tác 
giả của blog và podcast tại Scoutmastercg.com, Hành 
trình Hướng đạo, và Suy nghĩ về Hướng đạo. Là một 
người đam mê hoạt động ngoài trời và là một diễn viên 
nghiệp dư, anh sống ở Quảng trường Kennett, Pennsyl-
vania cùng với vợ là Teddi.

Bài chia sẽ để tham khảo. Mời ACE xem ở link sau:
https://scoutmastercg.com/scouting-organization/

Trích từ "Dấu chân người sáng lập", 
bản dịch Tôn Thất Sam & Nguyễn Thị Bích Ngọc

VUI TƯƠI

Moät HÑS ñi ñoù ñaây vôùi nuï cöôøi treân moâi vaø huyùt 
saùo, laøm cho mình vui vaø ngöôøi khaùc cuõng vui, ñaëc bieät 
laø trong luùc nguy khoù noù seõ giuùp em ñöôïc bình tónh vaø 
roài moïi chuyeän ñeàu oån.

 Vui cöôøi cuõng coù nghóa laø khoûe maïnh. Baïn cöôøi 
caøng nhieàu caøng toát vì ñieàu aáy khieán baïn thoaûi maùi 
hôn, vì vaäy baát cöù luùc naøo coù theå nôû nuï cöôøi, baïn neân 
laøm. Vaø baïn cuõng neân laøm cho moïi ngöôøi chung quanh 
cuøng cöôøi vôùi mình khi coù dòp vì ñieàu aáy cuõng laøm cho 
hoï caûm thaáy yeâu ñôøi hôn.

Neáu baïn caûm thaáy ñau ñôùn hoaëc muoän phieàn, haõy 
raùng mæm cöôøi, vaø neáu baïn nhôù laøm nhö vaäy laø baïn ñaõ 
töï thuùc ñaåy mình roài moïi vieäc seõ khaùc ñi.

  “Moät nuï cöôøi hieäu quaû gaáp ñoâi söï caøu nhaøu”. Moät 
caùi voã vai seõ laøm kích thích maïnh meõ hôn laø chích 
baèng caây kim.

 Neáu baïn nhìn vaøo moät con soùi thaät seõ thaáy mieäng 
noù vaûnh ra nhö ñang cöôøi. Cuõng theá, Soùi con luoân luoân 
töôi cöôøi. Thaäm chí caû nhöõng luùc khoâng thích cöôøi – vaø 
ñoâi khi coøn coù theå caûm thaáy muoán khoùc nöõa – nhöng 
neân nhôù raèng Soùi con khoâng bao giôø khoùc. Thaät vaäy, 
Soùi con luoân mæm cöôøi vaø neáu gaëp khoù khaên, ñau nhöùc, 
raàu ró hay nguy hieåm, Soùi con luoân töôi cöôøi vaø chòu 
ñöïng.

 Vôùi Soùi con, nuï cöôøi HÑ coù theå laø cöôøi vang. Töôi 
cöôøi hoùa giaûi nhöõng ñieàu xaáu khi tuoåi coøn thô vaø laøm 
naåy nôû tình ñoàng ñoäi vaø taâm hoàn côûi môû. Treû naøo cöôøi 
nhieàu thì ít noùi doái.

 Haõy töôi cöôøi khi laøm vieäc. 

https://scoutmastercg.com/scouting-organization/
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Có đến 90% khả năng là bạn chưa biết gì về câu 
chuyện lịch sử này. Bởi vì...những bậc trí thức, học giả, 
những nhà nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở VN cũng 
không biết khi trả lời câu hỏi:

“Trước thế kỷ 20, cuộc xâm lược cuối cùng của 
Trung Quốc vào Việt Nam là cuộc xâm lược nào? Trong 
sự kiện ấy, ai là tổng chỉ huy của quân đội Trung Quốc? 
Ai là người đánh bại đội quân xâm lược đó?

Hầu hết người được hỏi đều trả lời: Đó là cuộc xâm 
lược của Mãn Thanh thời Hoàng đế Càn Long vào năm 
1789, chỉ huy đội quân xâm lược là Tôn Sỹ Nghị, người 
đánh bại đội quân xâm lược đó là Hoàng đế Quang 
Trung. Chỉ có một học giả duy nhất trả lời đúng: Cuộc 
xâm lược cuối cùng là vào thế kỷ 19, thời Từ Hy thái hậu 
của Mãn Thanh, chỉ huy đội quân xâm lược là Phùng Tử 
Tài, còn người đánh bại cuộc xâm lược đó của Trung 
Quốc là… thực dân Pháp.

Tại sao hầu hết những người am tường sách vở ở 
Việt Nam mà tôi có dịp được hỏi lại hoàn toàn không 
nhớ gì về cuộc xâm lược trong thế kỷ 19 này của Trung 
Quốc? Vì nó hoàn toàn bị xoá khỏi lịch sử. Nó không 
được dạy trong chương trình sử ở cả bậc đại học lẫn 
trung học.

Cuối thế kỷ 19, Việt Nam đối diện với hai siêu 
cường, Pháp và Mãn Thanh, một bên đến từ phương 
Tây, mang theo nền văn minh của chủ nghĩa tư bản, một 
bên là thiên triều ngàn năm vẫn đang chìm đắm trong ảo 
giác mình là trung tâm của thế giới.

Ngay sau khi Pháp lấy Nam Kỳ, Mãn Thanh cũng 
lập kế hoạch đánh chiếm miền Bắc. Mãn Thanh quyết 
tâm đánh chiếm Bắc Kỳ vì Việt Nam đã suy yếu, và 
nhằm bảo vệ mô hình thiên triều - chư hầu ngàn năm. 
Pháp thì quyết lấy nốt phần còn lại. Hai bên tất yếu bước 
vào một cuộc đụng đầu lịch sử, dần dần đi đến chỗ đánh 
nhau ác liệt ngay trên lãnh thổ Việt Nam, qua một loạt 
trận đánh như Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Tuyên 
Quang năm 1883.

Mãn Thanh đã quyết tâm đến mức dốc tổng lực 
đánh bại Pháp trên đất liền, chiếm toàn bộ vùng trung 
du phía Bắc, áp sát khu vực đồng bằng sông Hồng. Thủ 
tướng Pháp phải từ chức. Nhưng quân Pháp lật ngược 
thế cờ bằng cách mở ra chiến trường trên biển, đánh 

chiếm đảo Đài Loan và huỷ diệt Bắc Dương hạm đội của 
Mãn Thanh ở Phúc Châu.

Mãn Thanh ban đầu thấy chỉ khả thi khi đặt mục tiêu 
giữ lại vùng Bắc Kỳ, nhưng khi phải ký vào Hiệp ước 
Thiên Tân 1885, Mãn Thanh buộc chấp nhận mất toàn 
bộ chư hầu Việt Nam. Hiệp ước Thiên Tân 1885 giữa 
Pháp và Mãn Thanh đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử 
cho cả Mãn Thanh và Việt Nam.

Nếu như việc phải nhượng địa Hong Kong cho 
nước Anh chỉ khiến Mãn Thanh thức tỉnh về khả năng 
kỹ thuật của phương Tây nhưng vẫn giữ vững niềm tin 
vào hệ thống thiên triều - chư hầu, thì đến khi mất chư 
hầu Việt Nam vào tay Pháp, ý thức hệ và cấu trúc thiên 
triều - chư hầu của họ bị đánh tận gốc rễ.

Việc Mãn Thanh không thể giữ Việt Nam trong cấu 
trúc thiên triều - chư hầu đã khiến Nhật Bản, lúc này 
đã trở thành một cường quốc, quyết định giành lấy một 
chư hầu khác của Mãn Thanh là Triều Tiên. Mãn Thanh 
tiếp tục mất Triều Tiên trong cuộc chiến Nhật Thanh 10 
năm sau đó. Từ đó, việc cấu trúc và ý thức hệ thiên triều 
- chư hầu bị sụp đổ toàn diện trong thế kỷ 19 trở thành 
một trong những nội dung chủ yếu của ý niệm “thế kỷ ô 
nhục” trong chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa hiện đại.

Còn ở Việt Nam, do cuộc chiến Pháp - Thanh ảnh 
hưởng quá lớn đến số phận Việt Nam, nên dù xoá cuộc 
chiến này khỏi sách giáo khoa sử cho học sinh phổ 
thông, ngày nay, các sử gia ở Hà Nội vẫn phải dạy học 
sinh về một số điều liên quan đến cuộc chiến ấy: đội 
quân Cờ Đen của tướng Mãn Thanh là Lưu Vĩnh Phúc 
và Hiệp ước Thiên Tân 1885. Đó là sự kiện không thể 
không dạy. Quân đội Lưu Vĩnh Phúc của Mãn Thanh đã 
lập hai chiến công là giết hai chỉ huy của Pháp trong hai 
trận ở Cầu Giấy, còn Hiệp ước Pháp - Thanh 1885 thì 
mở ra trang sử mới của Việt Nam.

Nhưng, nói về Lưu Vĩnh Phúc và Hiệp ước Pháp 
- Thanh mà lại không nói gì về cuộc chiến tranh quyết 
định quyền kiểm soát Việt Nam của hai nước Pháp - 
Thanh này, các sử gia của chúng ta đã cho học sinh phổ 
thông học một bức tranh lịch sử cận đại theo kiểu… 
Pháp xâm lược Việt Nam, rồi đột nhiên Mãn Thanh xuất 
hiện ký một hiệp ước quyết định số phận chúng ta.

Lưu Vĩnh Phúc vốn là quân Thái Bình Thiên Quốc, 
bị triều đình Mãn Thanh đánh bại, chạy sang Việt Nam 
làm thổ phỉ, gây ra vô số tội ác cho dân chúng. Triều 
đình Huế không thể đánh dẹp, phải nhờ Mãn Thanh 
đánh giúp. Nhưng khi triều đình Mãn Thanh cử quân đội 
vào Việt Nam để đụng đầu với Pháp, quân đội triều đình 
Mãn Thanh đã thâu nạp luôn đội quân thổ phỉ Lưu Vĩnh 

CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ: 
CÓ LẼ BẠN CHƯA BIẾT?
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Phúc, ban cho phẩm hàm triều đình, thay vì tiêu diệt nó.

Sách giáo khoa sử lớp 7 hiện nay ở Việt Nam dùng 
khái niệm “quân ta” để gọi Lưu Vĩnh Phúc. Lối giáo dục 
này bắt đầu từ hơn 70 năm trước, khi sử gia Trần Văn 
Giàu và Trần Huy Liệu ở Hà Nội bắt đầu xây dựng bức 
tranh “lịch sử cận đại”. Lưu Vĩnh Phúc có tờ Hịch kêu 
gọi binh lính của mình đánh Pháp, trong đó, đoạn đầu 
tiên, ông nói rõ mục đích của cuộc chiến: “Việt Nam là 
chư hầu của Mãn Thanh, nay Pháp sang chiếm mất chư 
hầu của ta, ta và Pháp là kẻ thù không đội trời chung”.

Sử gia Trần Văn Giàu làm gì khi trích dẫn bài Hịch 
này vào bộ sử “Bắc kỳ kháng Pháp”? Ông cắt bỏ đoạn 
mở đầu thể hiện rõ ý thức hệ và mục đích chiến tranh 
của họ Lưu đó đi. Nhờ thế, sử gia họ Trần dễ dàng gắn 
huân chương “tình hữu nghị chiến đấu của hai dân tộc 
Việt Trung” cho Lưu Vĩnh Phúc.

Xoá bỏ cuộc xâm lược của Mãn Thanh và cuộc 
chiến Pháp-Thanh vào thế kỷ 19, các sử gia miền Bắc 
xây dựng thế kỷ 19 theo mô hình phân đôi: một bên 
là thực dân Pháp xâm lược, nhà Nguyễn hèn nhát hàng 
giặc, một bên là “dân tộc” anh hùng kháng chiến chống 
ngoại xâm.

Trên cái nền bức tranh phân đôi con người làm hai 
tuyến, bên trái là “xâm lược phương Tây” và bên phải 
là “nhân dân anh hùng”, người ta lần lượt điêu khắc các 
nhân vật lịch sử sao cho “ăn khớp” với bức tranh ấy: 
Alexandre de Rhodes dĩ nhiên thuộc bên trái bức tranh, 
phong trào văn thân (vốn không có ý niệm về lòng ái 
quốc mà chỉ chống người theo đạo Thiên chúa để bảo vệ 
hệ thống phong kiến nơi họ có thể tìm thấy vị trí xã hội 
của mình) được xếp vào bên phải.

Vẽ bức tranh thế kỷ 19 theo cách ấy, các sử gia của 
Viện Sử học ở Hà Nội từ thập niên 1950 dễ dàng tiếp tục 
vẽ bức tranh của giai đoạn tiếp theo như cách chúng ta 
thấy trong các giáo trình “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam” ngày nay: nhân dân tuy anh hùng nhưng không có 
đường lối đấu tranh đúng đắn, liên tục thất bại cho đến 
khi Đảng Cộng sản ra đời, mang về Việt Nam vũ khí tối 
tân là con đường cách mạng vô sản. Đảng Cộng sản Việt 
Nam là nhân vật trung tâm của bức tranh. Lịch sử quốc 
gia thế kỷ 20 được đồng nhất với lịch sử Đảng. Cách học 
ấy bắt đầu từ giữa thập niên 1950, đến nay đã kéo dài 
khoảng 4 thế hệ.

Trần Trọng Kim, người cha của sử học hiện đại Việt 
Nam, 1883-1953

Cuộc chiến Pháp -Thanh và sự thất bại của Việt 
Nam khi bị kẹt giữa hai siêu cường ấy đã được sử gia 

hiện đại đầu tiên của Việt Nam, Trần Trọng Kim, phân 
tích kỹ lưỡng trong “Việt Nam sử lược”, bộ sách giáo 
khoa lịch sử đầu tiên của nước Việt Nam, xuất bản vào 
1919-1920. Cuốn sách này đã bị cấm ở miền Bắc sau 
1954 và toàn quốc sau 1975. Nếu chấp nhận phục hồi 
ký ức về cuộc xâm lược của Mãn Thanh và cuộc chiến 
Pháp-Thanh thế kỷ 19, chúng ta sẽ phải chấp nhận bức 
tranh thế kỷ ấy như người cha của nền sử học Việt Nam 
đã khắc họa một cách khách quan: Đó là thế kỷ mà Việt 
Nam bị mắc kẹt vào hai gọng kìm Pháp-Thanh, bị giằng 
xé giữa hai mô hình “chư hầu của thiên triều phương 
Bắc” và “thuộc địa của thực dân phương Tây”, bị buộc 
phải lựa chọn giữa hai con đường “Tây phương hoá” 
hay “tiếp tục nằm trong vòng ảnh hưởng của vùng văn 
hoá chữ Hán”.

Điều đó có nghĩa là bức tranh lịch sử từ đầu thế kỷ 
20 cũng cần được vẽ lại toàn bộ. Trong bức tranh này, 
vị trí của các lực lựợng chính trị, các phong trào xã hội, 
các vấn đề thuộc phạm vi tinh thần như lịch sử tư tưởng, 
văn hoá, văn học nghệ thuật… cũng sẽ được tái định vị 
một cách căn bản.

Năm 1987, sử gia Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu xuất 
bản “Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa”, 
phân tích thế kỷ 19, trọng tâm là thời Tự Đức, như là 
thời đại Việt Nam mắc kẹt giữa hai siêu cường. Cuốn 
sách được các học giả Nguyễn Đình Đầu, Bùi Trân 
Phượng, Tăng Văn Hỷ, Vũ Văn Kính dịch ra tiếng Việt 
và Trần Văn Giàu là người viết lời giới thiệu. Trần Văn 
Giàu đã đánh giá cách tiếp cận của Tsuboi là “mới mẻ” 
mà “quên” mất rằng, cách hiểu ấy về thế kỷ 19 đã ra 
đời ngay từ đầu thế kỷ 20, trước sử gia Nhật Bản ấy đến 
bảy thập niên, trong “Việt Nam sử lược”, cuốn sách mà 
chính các sử gia kiêm chính trị gia ở Hà Nội đã cấm đoán 
từ thập niên 1950 để độc quyền một cách kể chuyện lịch 
sử duy nhất.

Nhận thức về lịch sử (trả lời câu hỏi “chúng ta đến 
đây từ đâu và như thế nào?”) và lựa chọn chính trị (trả 
lời câu hỏi “chúng ta làm gì bây giờ?”) chỉ là hai mặt 
của một tờ giấy. Hiểu theo cách đó, như ta thấy qua 
câu chuyện phản đối đặt tên đường cho Alexandre de 
Rhodes nói trên, những lựa chọn của người Việt Nam 
hôm nay vẫn chìm đắm trong một màn sương mù của tư 
duy được định hình từ giữa thế kỷ trước bởi Ban nghiên 
cứu Văn Sử Địa.

Lãng quên bài học thất bại khi đối diện yêu cầu lịch 
sử phải lựa chọn giữa Pháp - Thanh với tư cách là hai mô 
hình, hai thế giới, Việt Nam ngày nay tiếp tục đối diện 
câu hỏi ấy một lần nữa.

(Nguồn: Khôi Nguyễn, Đại học Oregon)
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 TRAÏI HÖÔÙNG-ÑAÏO
1
Sung söôùng quaù laø nhöõng ngaøy döï traïi
Laøm khoùa sinh ngaønh AÁu thaät vui sao
Ta queân ñi tuoåi taùc cuõng ñaõ cao
Vaãn ca muùa chôi ñuøa nhö Soùi nhoû.
2
Naøo nhöõng luùc laëng nghieâm ghi vaøo soå
Lôøi thao thao baát tuyeät cuûa ñaøn anh
Khi haêng say gaéng söùc thöïc-haønh nhanh
Nhöõng kyõ thuaät kheùo tay trang hoaøng traïi.
3
Roài hoïp ñaøn nhoû to lo luyeän maõi
Vaên ngheä vui löûa traïi toái hoâm nay
Ñôn giaûn thoâi maø cuõng thaät laø hay
Naøo dieãn kòch, muùa ca ñeàu döôït heát.
4
Löûa duø taøn nhöng ta khoâng moûi meät
Saùng hoâm sau ñaõ maõn traïi ra veà
Loøng nao nao luyeán tieác moät say meâ
Doøng nöôùc maét traøn moâi khi tieãn bieät.
5
Tay trong tay maét nhìn nhau tha thieát 
Moät tình thöông ruoät thòt nhieäm maàu thay. 
Coù röôïu ñaâu maø chöa uoáng ñaõ say
Say tri kyû, phong-traøo, say phuïng söï .

KHAI-PHAÙ

OÂi ñaát röøng nhö tình yeâu veà Meï, 
Thôm tho nhö gioït söõa ngoït ñoøng ñoøng. 
Nhöõng baøn tay traøn nöôùc luõ loøng soâng. 
Con ñi laïc trong baøi ca khai-phaù.
 

ÑAÁT MÔÙI

Ta ñaõ ñeán beán soâng muøa naéng haï.
Baõi phuø-sa in daáu böôùc chaân veà.
Lôøi ai haùt nhö trieàu daâng thaät laï;
Treân ruoäng ñoàng chim choùc ñöùng im nghe.

ÑEÂM RÖØNG

Trôøi trôû laïnh, ñeâm röøng thôm gioù nuùi.
Tieáng möa rôi tyù-taùch xuoáng thaân leàu.
Mai caùch-bieät, ñöôøng xa trong naéng buïi,
Giöõ laïi tình suoái chaåy vôùi Tin Yeâu.

Nguyễn Thị Xuân Lan

Nguyễn Hoàng Lãng Du
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 CON NGÖÏA HOANG
TREÂN NGOÏN NUÙI HOÀNG

1
Ngöôøi ñaõ ñeán,
chôït ñi,
Soâng Nuùi laï.
Ñænh non Hoàng daáu ngöïa boãng muø söông.
Con chim hoùt bô-vô treân maùi raï.
Boùng ai coøn treân vaïn neûo tang-thöông.
2
Tay voán traéng khoâng mang hoàn phuù-quyù.
Laøm teân tuø giam loûng giöõa nhaân-gian.
Töøng sôïi toùc yeâu ngöôøi trong yù-nghó.
Töøng tình noàng thöông nöôùc vaãn mieân-man.
3
Tieáng saùo ñoù
Beân hoà xanh
heùo-haét.
Nöùc-nôû buoàn gioït leä khoùc mai sau.
Manh aùo vaù che ñôøi khoâng hoái-tieác.
Queâ-Höông ngheøo vai naëng gaùnh cho nhau
 4
Gioøng soâng noái bieån saàu ngaây-ngaát beán.
Nöôùc daâng cao cuoàn-cuoän soùng caêm-thuø.
Meï cheát ngaát beân moà khi quoác-bieán.
Haïnh-phuùc coøn trong coå-tích thoâi ö?
5
Ngöôøi leân ñöôøng haønh-trang thôm Nghóa Lôùn.
Taø aùo daøi tung gioù vaãy tin yeâu.
Traùng-só ôi, röøng xa muoân laù ruïng.
Moät laàn ñi ta nhôù ñeán traêm chieàu.
6
Haõy coøn ñoù nhöõng ngöôøi nung yù-chí.
Theo göông xöa vui böôùc döôùi traêng môø.
Boùng ngöïa cuõ beân ñoài vang tieáng hí,
Ñænh non Hoàng söông khoùi ñeïp nhö mô.

Hoàng Sôn Daõ-Maõ 
(Con Ngöïa Hoang Treân Ngoïn Nuùi Hoàng) 
laø teân röøng cuûa Tr Voõ Thaønh Minh.

CUOÁI CHIEÀU LY-BIEÄT

1
Côn gioù lôùn ñöa nhau rôøi Ñoâng Baéc.
Moät röøng vaøng laù ñoå ñoùn thu sang.
Ai ngaïo-ngheã, hai bôø vai aùo baïc;
Ñöôøng mòt-muøng coøn laïi daáu maây tan.

2
Ngöôøi ra ñi aùo côm khoâng heä-luïy,
Boû voøng quay vaät-chaát böôùc ra ngoaøi.
Ñaù thì cöùng, hao-moøn theo nöôùc chaåy,
Loøng thì meàm, beàn-vöõng maõi khoâng thay.

3
Nuoâi chí lôùn xaù gì ñôøi laän-ñaän.
Muõi teân daâu xeù gioù löôùt tung trôøi.
Moâi vaãn khaùt theo gioøng soâng nöôùc caïn.
Tình yeâu ngöôøi vaïn thuôû coù ñaâu nguoâi.

4
Chuùng ta soáng giöõa moät thôøi göôm giaùo;
Nhöõng moïn heøn, ích-kyû buûa vaây quanh.
Keû ñöùng leân döông côø cho chính-ñaïo
Thì traêm quaân keùo tôùi cuõng tan-taønh.

5
Hôõi traùng-só chieàu nay rôøi Ñoâng Baéc
Duø phong-ba ngöôi vaãn thaéng keo naøî
Giöõa moät luõ anh em coøn ngô-ngaùc,
Gioøng thô noàng thaønh röôïu uoáng cho say.

Trích Tập Thơ
ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
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Về một lỗi typo trong Hồ Trường 

ba mươi tháng tư bên chiếu rượu
buồn vui ôn lại đoạn chiến thương 
bằng hữu đã cho tôi nghe lại 
bạn ta ngâm ngợi khúc Hồ Trường 
một khúc trầm hùng mà bi tráng 
nghe rồi nghe lại vẫn cùng sầu 
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ !
Hồ Trường ! Ta biết rót về đâu ! 

Bài Hồ Trường - Nguyễn Bá Trác mà tôi nghe đi nghe lại, 
ngâm nga, đọc thơ trong lẫy lừng hào khí, đã biết bao nhiêu 
lần; đâu phải bây giờ mới thấm, đâu phải bây giờ mới cảm ! 

Cui, bạn nối quần “tà lỏn” của tôi vừa nhắc lại khúc Hồ 
Trường trong buổi chia tay tiễn bạn ta vào trường Võ Bị Đà 
Lạt năm xưa đó, khi bọn chúng tôi đang độ tuổi hai mươi, 

lúc tóc còn xanh, mộng tràn biên giới. Tiễn “chàng tuổi trẻ 
vốn dòng hào kiệt” ngày ấy, quyết “xếp bút nghiên theo việc 
đao cung” …bốc lên thì ngâm ngợi  Hồ Trường đầy phong 
vị hào sảng, trầm hùng, u uất mà bi tráng… thì thật là đúng 
cảnh đúng người. 

“Học không thành, danh chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà 
đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.

Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang 
mang, ai là tri kỷ lại đây cùng ta cạn một hồ trường.” 

Phải không bạn Minh cui ! 
Nhiều năm về sau, trong nhiều hoàn cảnh bi thương 

trầm uất trong vòng kẽm gai chiến tranh, tù đày… lạc 
lõng trong dòng đời vô định, trên quê hương tàn cuộc đao 
binh… rồi phiêu dạt nơi xứ người …khúc Hồ Trường đó 
luôn hiện diện trong tâm khảm những “tráng sĩ” miền Nam 
chúng ta. Nhất là bên những cuộc rượu túy luý càn khôn 
bằng hữu một thời áo trận giày saut. Từ khi tóc còn xanh 
đến phơ phơ đầu bạc. Cảm khái làm sao! 

Hãy đọc lại khúc Hồ Trường bi tráng nhé ! Bạn ta ơi! 

“Trượng phu không hay xé gan bẻ cột phù cương 
thường,

Hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương.
Trời Nam ngàn dặm thẳm, mây nước một màu sương.
Học chẳng thành, công chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà 

đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang 

mang, ai là tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu?
Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh 

cuồng lạn.
Rót về Tây phương, mưa Tây sơn từng trận chứa chan.
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát 

dương.
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt, có người quá 

chén như điên như cuồng.
Nào ai tỉnh, nào ai say.
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây.” 
( Hồ Trường, Nguyễn Bá Trác) 

Bạn ta bảo Hồ Trường ngay từ bản in đầu tiên trên Nam 
Phong tạp chí, số 41, năm 1920 đã có vài lỗi chính tả so với 
các bản về sau như 

- “sé gan” thay vì “xé gan”
- “ngọn bắc phong vì vụt” thay vì “ngọn bắc phong vi 

vút”
- “Nam nhi sự ngiệp…” thay vì “Nam nhi sự nghiệp…” 
Đó là thời nền ấn loát còn in typo, dùng bản đúc chữ 

chì nên sai sót là chuyện đương nhiên.
Sau bản in đầu tiên, có thêm 4 bản khác được lưu 

hành, có khác nhau vài chỗ, nhưng bạn ta cho biết, có một 
lỗi chính tả quan trọng vì cho đến nay vẫn chưa được hiệu 
đính ?! 

Ngâm ngợi, đọc đi rồi đọc lại … chữ sai ấy ở đoạn nào 
nhỉ ? 

Từ khi cụ Nguyễn Bá Trác đưa lên Nam Phong tạp chí 

HỒ TRƯỜNG

MAI NGỌC CƯỜNG
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năm 1920, khúc ca Hồ Trường đã hơn trăm tuổi. Biết bao 
nhiêu thế hệ, nhất là hào sĩ nam giới, đã yêu thích, lưu 
truyền tự bấy lâu nay … thì lỗi chính tả nào nữa đây mà 
không ai để ý. Hay là có để ý nhưng vẫn đọc theo thói quen 
cố hữu. 

Bạn ta chỉ ra rằng trong câu 
“Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh 

cuồng lạn.”
Khi cầm bầu rượu nâng chén cảm khái ngâm lớn câu
“Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu?”
Ừ nhỉ! “cuồng lạn” thì hơi lạ vì trong tiếng Việt “cuồng 

lạn” là nghĩa gì ?!
Có bản sửa là “cuồng loạn” cho có  nghĩa. Đôi khi lại in 

ra lại có thêm gạch nối “cuồng-loạn” hơi vô lý, vì gạch nối (-) 
xưa phần đa chỉ dùng cho danh từ.

Đọc lại toàn bài, cụ Nguyễn Bá Trác dùng toàn vần 
bằng ở cuối mỗi câu trong ca khúc chỉ có “cuồng lạn hay 
cuồng loạn” là vần trắc. 

Bạn bảo thế nên hồ nghi vần trắc của chữ này sai “lỗi 
typo”, lỗi của nhà in ngay bản đầu tiên. Cụ Nguyễn Bá Trác 
đã dịch thoát khúc ca Hồ Trường từ Nam Phương Ca Khúc 
tiếng Hán. Bản này có 12 câu và Nguyễn Bá Trác chép lại và 
tự dịch thoát sang tiếng Việt, không có nhan đề và về sau là 
khúc ca Hồ Trường, cũng có 12 câu, như ta đã biết 

Vậy câu “ “Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy 
xiết sinh cuồng lạn.” là câu số 7 do cụ Nguyễn Bá Trác dịch 
từ câu số 7 trong Nam Phương Ca Khúc mà cụ đã chép lại. 

Câu ấy như sau:
“Dư trường trịch hướng đông minh thuỷ, đông minh 

chi thuỷ vạn đội khởi cuồng lan. “
(予觴擲向東溟水，東溟之水萬隊起狂瀾)
Nghĩa Nôm là: 
Ta quăng chén rượu đầy trộn nước biển đông, nước 

biển đông nổi cuộn vạn lớp sóng. 
Có lẽ cụ Nguyễn đã chuyển sang Việt ngữ ra câu này 
 “Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh 

cuồng lan”
Nhưng vì thợ xếp chữ in typo thời sơ khai đó, đã bất cẩn 

thêm dấu nặng (.) dưới chữ lan nên thành “cuồng lạn”, như 
đã nói chữ “lạn” đi với chữ “cuồng” thì vô lý. 

Trước đó, trong bài hát nói Kẻ Sĩ cụ Nguyễn Công Trứ 
cũng có câu 

“Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên” 迴狂瀾而障百
川. (Ngăn sóng dữ để bảo vệ các dòng sông). Chữ “cuồng 
lan” 狂瀾 tiếng Hán có nghĩa là “sóng dữ” 

Thì trong nguyên bản chữ Hán câu số 7 từ Nam Phương 
ca khúc đến khúc Hồ Trường cũng nên đọc là “cuồng lan”

“Dư trường trịch hướng đông minh thuỷ, đông minh 
chi thuỷ vạn đội khởi cuồng lan. “

(予觴擲向東溟水，東溟之水萬隊起狂瀾)
Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh 

cuồng lan.
 
Lại xét về vần thì “cuồng lan” vần với “chứa chan” ở câu 

dưới mới gọi là hiệp vận. Kế tiếp là “cát dương” vần với “như 
điên như cuồng”  

“Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu?
Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh 

cuồng lan.
Rót về Tây phương, mưa Tây sơn từng trận chứa chan.
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát 

dương.
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt, có người quá 

chén như điên như cuồng.”

Rồi, các câu đầu và cuối, đọc lại mà xem; hiệp vận toàn 
là vần bằng.

“Trượng phu không hay xé gan bẻ cột phù cương 
thường,

Hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương.
Trời Nam ngàn dặm thẳm, mây nước một màu sương.
Học chẳng thành công chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà 

đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang 

mang, ai là tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường.”
…”Nào ai tỉnh, nào ai say.
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây.” 

Vậy thời, cớ sao có vần trắc “cuồng lạn” ở câu số 7 bài 
Hồ Trường?

Thêm nữa “cuồng lan” (sóng dữ) là danh từ, còn “cuồng 
lạn hay cuồng loạn” ( lộn xộn rối loạn một cách điên dại) 
lại là tính từ. Cứ thế mà xét ý “nước bể Đông chảy xiết sinh 
cuồng lạn (loạn), ( rối loạn lung tung ) hay sinh “cuồng lan” ( 
sóng dữ) chữ nào đúng hơn đây ta ?! 

Ôi! Cảm khái khúc Hồ Trường! 
Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu?
Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh 

cuồng lan. (sóng dữ) 
Rót về Tây phương, mưa Tây sơn từng trận chứa chan.
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát 

dương.
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt, có người quá 

chén như điên như cuồng.
Nào ai tỉnh, nào ai say ? “ 

Thôi cứ còn gặp nhau các hào sĩ cứ 
Uống với nhau một bữa rượu 
Để tưởng niệm tháng tư 
Rượu cũng đắng lên môi người thất thổ
Chưa mềm môi 
Đất khách 
Vẫn mây sầu tám hướng 
Vẫn mù che khuất nẻo quê xưa. 

Hồ Trường khúc ấy còn ai rót 
Bốn phương tám hướng 
Lạc lối về 

MAI NGOC CƯỜNG
30/4- 1/5  2022
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Duyên may đưa bạn thăm chùa
Vẫn mong là được bốn mùa an cư
Đến đây lòng hết hồ như
Dầu đi hay ở cũng từ tâm ta
Trần gian cõi tạm là nhà
Từ thân tứ đại ta bà chúng sinh
Đến đây mình lại gặp mình
Tâm thanh tịnh giữa u minh cuộc đời
Sen vàng một đóa thảnh thơi
Ngẫm từ bằng hữu khắp nơi tìm về
Bóng chùa ấp ủ hồn quê
Bụi tre khóm trúc bốn bề xanh um
Vườn thiền ý Phật vừa ươm
Như là đi giữa đường thơm hương từ
Để lòng ta hết hồ như
Đã đi là đến chỉ ư chí thành
Mà đời thì rất mong manh
Tâm viên ý mã chạy quanh mệt nhoài
Đóng khuôn trong tấm hình hài
Đã nghe trăm tiếng bi ai vọng về
Từ thân tứ đại mải mê
Từ thân tứ đại trở về huyền không
Nơi này bóng Phật mênh mông
Đứng trong bóng Phật thấy lòng bình an
Nhuần hương vị đạo là nhàn
Ấm tình bằng hữu thế gian này là
 

Đưa bạn thăm chùa

MAI CAO NGUYÊN

Năm 20 tuổi, Tô Đông Pha cùng em là Tô Triệt theo cha là Tô Tuân về Biện Lương dự Đình thí. Trên 
đường qua Thằng Trì thuộc Hà Nam, ngang một ngôi chùa nhỏ, được vị sư già ân cần tiếp đãi. Hai anh 
em Tô Thức, Tô Triệt cảm hứng đề thơ trên vách để ghi nhớ cuộc hội ngộ hôm ấy. 

Ba năm sau, trên đường ra Thiểm Tây đảm nhậm chức quan mới, hai anh em đi ngang lối cũ, tìm lại 
cảnh xưa. Vị sư già đã viên tịch, chùa cũ tường xiêu mái đổ, dấu vết không còn. Cảm khái nỗi vô 
thường, Tô Đông Pha làm bài thơ sau để hoài niệm: 

Đi hay về tự lòng ta
Đêm dài rồi sẽ đi qua tiếp ngày
Người rồi sẽ tỉnh giấc say
Ngày rồi sẽ rạng loay hoay làm gì
Giữ lòng rất đỗi từ bi
Ấm lòng bằng hữu là ghi nhớ lời
Một trăm chữ nhẫn chữ thời
Mây lành một đóa gấm phơi giữa trời
Thôi đừng xao xuyến bồi hồi
Bên kia biển sáng một trời xanh xanh
Hồng nhung một đóa trên cành
Cũng như mai quá mong manh cuối mùa
Đến đây cùng vãn cảnh chùa
Tình bằng có một chốn về bình an

Linh Sơn Tự
10 tháng Sáu

VẾT CHIM HỒNG 
TRÊN TUYẾT  
PHAN NHẬT TÂN
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和子由澠池懷舊 

Hoà Tử Do Thằng Trì hoài cựu

人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。 

Nhân sinh đáo xứ tri hà tự, ưng tự phi hồng đạp tuyết 
nê.

泥上偶然留指爪，鴻飛那複計東西。 

Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục 
kế đông tây.

老僧已死成新塔，壞壁無由見舊題。 

Lão tăng dĩ tử thành tân tháp, hoại bích vô do kiến 
cựu đề.

往日崎嶇還記否，路長人困蹇驢嘶。 

Vãng nhật kỳ khu hoàn ký phủ, lộ trường nhân khốn 
kiển lư tê 
Cùng Tử Do qua Thằng Trì Nhớ Truyện Cũ. 
Làm người chốn chốn phải sao đây 
Nên giống chim hồng dẵm tuyết kia 
Mặt tuyết có khi in dấu móng 
Chim bay nào kể hướng đông tây 
Sư già đã tịch vào tháp mới 
Tường đổ nào đâu dấu cũ ghi 
Còn nhớ hôm xưa đường khúc khuỷu 
Dặm dài người mệt vó lừa lê 
Tô Thức 

Cùng thời đại ấy, phía Giang Nam có Thiền Sư Thiên 
Y Nghĩa Hoài (989-1080), nổi tiếng về công án Nhạn 
Quá Trường Không, Ảnh Trầm Hàn Thuỷ. Nguyên 
công án như sau: 

上堂：“雁過長空，影沉寒水。雁無遺蹤之意，
水無留影之心。若能如是，方解向異類中行。
不用續鳧截鶴，夷嶽盈壑。放行也百醜千拙，
收來也攣攣拳拳。用之，則敢與八大龍王鬥
富。不用，都來不直半分錢。參！ 

Thượng đường: “nhạn quá trường không, ảnh trầm 
hàn thuỷ. Nhạn vô di tung chi ý, thuỷ vô lưu ảnh chi 
tâm. Nhược năng như thị, phương giải hướng dị loại 
trung hành. Bất dụng tục phù tiệt hạc, di nhạc doanh 
hác. Phóng hành dã bách xú thiên chuyết, thu lai dã 
luyến luyến quyền quyền. Dụng chi, tắc cảm dữ bát 
đại long vương đấu phú. Bất dụng, đô lai bất trị bán 
phân tiền. Tham! 

Dịch: 

“Sư thăng toà giảng: Nhạn bay lưng trời, bóng in 
sông lạnh. Nhạn không ý lưu hình, nước vô tâm giữ 
ảnh. Được như vậy, mới có thể vào đời làm việc. 
Chẳng phải nối chân vịt cho dài, cắt chân hạc cho 
ngắn, dời núi khơi sông, bung ra trăm hư ngàn hỏng, 
thu lại cụm cụm co co. Dùng có thể thi của cải với 
bát đại long vương, không dùng thì nửa xu cũng 
chẳng đáng. Mau tham! ” 

Hai bài thơ cùng nói về bóng chim và dấu vết, một 
tục một tăng, cùng một thời đại, tuy cách một không 
gian nhưng cùng chạm vào một chủ đề vô thường vô 
ngã tánh không. 

Tuỳ nơi đứng mà cái nhìn có khác, như sau này Tô 
Thức có viết trong bài Lô Sơn Chân Diện Mục: 

橫看成嶺側成峰， 

Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong, 

遠近高低各不同。 

Viễn cận cao đê các bất đồng. 

不識廬山真麵目， 

Bất thức Lô sơn chân diện mục, 

隻緣身在此山中 

Chích duyên thân tại thử sơn trung 

Tạm dịch: 

Ngó ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn 
Cao thấp gần xa vốn chẳng đồng 
Chẳng rõ mặt mày Lô sơn ấy 
Chỉ vì thân ở chính trên non. 

Cũng vì “chỗ lập địa ấy” mà thiên kinh vạn luận 
đã chỉ bày để cho người học tìm “đất cắm dùi” như 
trong Kinh Kim Cương: “Ưng Vô Sở Trụ” hay trực 
chỉ hơn nơi Tổ Đường Tây Tạng: “Vô Niệm vi 
Tông”. 

Mùa Tuyết Đổ, âu cũng là dịp để ta thử tìm xem lại 
vết chim hồng trên bãi tuyết tan sâu cạn thế nào. 
Vậy đó!
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Lời mở đầu 

Trong bài tiểu luận này, xuất phát từ quan niệm của Ro-
land Barthes rằng nghệ thuật diễn tả/diễn giảng (interpretive 
art) có thể đứng tách biệt khỏi nghệ thuật sáng tác (creative 
art), để đi vượt thời gian và không gian, tôi đề xuất một cách 
đọc mới đối với bài thơ “Nguyệt Cầm” của Xuân Diệu và bản 
nhạc cùng tên của Cung Tiến, đặt lại vị trí của bài thơ “Nguyệt 
Cầm” của Xuân Diệu trong dòng thơ tiền chiến Việt Nam, và 
bản nhạc “Nguyệt Cầm” của Cung Tiến trong nghệ thuật Việt 
Nam hiện đại. 

Hình ảnh “trí thức lạc loài” là cảm thức của tôi khi nghe 
bài ca của Cung Tiến qua câu hát “Ôi đàn trăng cũ làm vỡ hồn 
anh” từ thập niên 1950s, như một lời tiên tri cho tình trạng 
ngày nay, thế kỷ 21, khi các thế hệ từ 1975, cốt lối cuả văn 
chương, thi ca, và âm nhạc miền Nam vĩ tuyến 17 ở hải ngoại, 
đang lần lượt nằm xuống. Sự tưởng nhớ đến văn hoá sáng tạo 
1954-1975 ở miền Nam trở thành âm vang khóc thương cho 
cái chết ấy. “Sự sống” của nhân vật và tác phẩm sau cái chết 
thể chất cuả tác giả là biểu tượng của di sản thế hệ trước để lại 
cho thế hệ mai sau, qua nghệ thuật sáng tạo và biểu đạt.  

Sau Mozart và sự chuyển hướng của Beethoven (biến 
dạng cổ điển của âm nhac thành khuynh hướng lãng mạn), 
vào thế kỷ 19, âm nhạc trở thành ngang hàng với văn chương 
và thơ phú, đứng đầu trong sáu môn nghệ thuật của nhân loại. 
Lúc đầu âm nhạc đứng hàng thứ ba, và chỉ dành cho giới quý 
tộc (mãi về sau mới thêm phim ảnh là nghệ thuật thứ bảy, mà 
tài tử Marlon Brando của thế kỷ 20 đã phủ nhận – ông cho 
rằng phim ảnh chỉ là một cái nghề kiếm tiền chẳng khác chi 
chuyên viên sửa ống nước!).

Mozart và Beethoven, trong tư cách là “nhạc sĩ độc lập,” 
bắt đầu mang âm nhạc vào quần chúng – Mozart với nhạc 
kịch “Đám Cưới Của Figaro” mô tả tâm trạng và đời sống 
của giai cấp tôi tớ phục vụ quý tộc.  Beethoven cải cách thể 
cổ điển, biến hình âm nhạc qua dạng lãng mạn đặt trên sự 
bộc phát tình cảm con người, song song với hội họa tách khỏi 
trường phái hiện thực, Phục Hưng và sau Phục Hưng, của Ý 
(the Italian School). 

Sang thế kỷ 20, hội họa chuyển hướng, mang tính cách 
ấn tượng, trừu tượng, hoặc siêu hình – chủ trương “biểu đạt 
thực tại”, hay là “diễn đạt vật thể” hoặc “interpretive”, thay 
vì chỉ “tái hiện thực tại” tức mô tả đối tượng cho “thật giống” 
(descriptive/realism). Song song với sự chuyển tiếp này cuả 
âm nhạc và hội họa, trong địa hạt văn chương và ngôn ngữ, 
thế kỷ hai mươi xuất hiện lý thuyết của Roland Barthes, một 
kiện tướng của văn học Pháp. Barthes (cùng những triết gia/
phê bình gia theo hướng của Barthes) cho rằng phê bình văn 
chương là một hình thức sáng tạo riêng, chẳng khác chi mô 
hình của âm nhạc: nghệ thuật diễn đạt âm nhạc trở thành một 
nghệ thuật riêng, có chỗ đứng cách biệt khỏi nghệ thuật sáng 
tạo, dù vẫn phụ thuộc vào sản phẩm sáng tạo đầu tiên: in-
terpretive (secondary) versus compositional (original). Riêng 
trong âm nhạc, nghệ thuật diễn đạt là cốt lõi, vì nếu không 
có việc trình bày tác phẩm bởi các nghệ sĩ trình diễn, thì sản 
phẩm âm nhạc chỉ là một mảnh giấy, hoặc “chất liệu” nằm 

"NGUYỆT CẦM” 
CỦA CUNG TIẾN 
VA ̀CẢM THỨC 

CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC LẠC LOÀI

DƯƠNG NHƯ NGUYỆN

Trích đăng từ website 
US Vietnam Research Center .  University of Oregon

https://usvietnam.uoregon.edu/author/duongnhunguyen/
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trong óc của nhà sáng tác, mà chẳng được trình diễn cho công 
chúng, đón nhận bởi công chúng!

Ngành “triết lý ngôn ngữ,” nối liền với các khoa học nhân 
văn khác, trở thành căn bản, cái nền, cái móng, của phê bình 
văn chương nghệ thuật, vì triết lý ngôn ngữ đi vào cốt lõi của 
vấn đề xác định ý nghĩa văn tự, ngôn ngữ, và biểu tượng qua 
hình ảnh (symbolism). (Trong trường hợp của âm nhạc, “hình 
ảnh” trở thành “âm thanh.”) Theo Barthes và ngành triết lý 
ngôn ngữ, chu trình nhận định và phê bình văn chương nghệ 
thuật nằm ngay trong sáng tạo của người nhận định, và có 
thể trở thành “tái tạo” để phản ảnh thời cuộc và xã hội luân 
chuyển, hay chủ đích phục vụ xã hội của người “tái tạo,” chứ 
không nhất thiết phải tùy thuộc hoàn toàn hay bị gò bó vào ý 
tưởng nguyên thủy — “mục đích sáng tạo đầu tiên” (original 
intent) của tác giả (có thể đã qua đời nên không còn đóng vai 
“nhân chứng” hay đưa ra tiếng nói được nữa). 

Tuy nhiên, đạo đức của việc nhận định/phê bình vẫn đòi 
hỏi hai chu trình (sáng tạo/diễn đạt) phải liên đới và tác động 
vào nhau, thay vì công kích hay bác bỏ lẫn nhau, vì “mục đích 
sáng tạo đầu tiên” cuả tác giả  đã trở thành một phần của việc 
ghi chép lịch sử, một môn học quá sức cần thiết cho khoa học 
xã hội và nhân văn, cũng như sự sống còn của văn minh nhân 
loại. “Tái tạo” có nghĩa là đưa ra những cái nhìn mới, chứ 
không thể là sự phủ nhận lịch sử. 

Cái nhìn “tái tạo” này cũng đã trở thành một lý thuyết 
quan trọng trong việc nhận định, phê bình, và diễn giải/diễn 
đạt hiến pháp quốc gia (constitutionalism), thuộc về triết 
lý luật học (jurisprudence) của chính trị Anh-Mỹ (hệ thống 
“common law,” tạm dịch là “thông luật”), vì thế giới của luật 
học và hiến pháp hoàn toàn dựa vào ngôn ngữ và văn bản, 
cho dù là “hiến pháp bất thành văn” (chữ dùng của Việt Nam 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa ngày nay) như Magna Carta của 
Anh quốc, đi chăng nữa.  

Bản nhạc “Nguyệt Cầm” cuả Cung Tiến, một nhạc sĩ Việt 
Nam Cộng hoà trước 1975 đã từng đi du học ở Tây phương, 
lấy ý từ bài thơ nổi tiếng “Nguyệt Cầm” cuả Xuân Diệu, một 
thi sĩ tiền chiến, là minh chứng rất rõ cho các mệnh đề nêu 
trên. 

Ảnh hưởng âm nhạc Tây phương trong “Nguyệt 
Cầm” của Cung Tiến 

“Nguyệt Cầm” của Cung Tiến là một bản nhạc Việt chịu 
ảnh hưởng nhạc cổ điển Tây Phương. Như Cung Tiến cho 
biết, “Nguyệt Cầm” lấy ý từ phần mở đầu cuả Beethoven, 
Romance en Fa, No.2, Op.50,  được gọi là “Adagio Cantabi-
le,” viết cho violin và dàn nhạc hoà tấu/giao hưởng orchestra,  
đôi khi người đời sau viết lại cho tiếng phụ họa của dương 
cầm. 

Tứ nhạc của “Romance en Fa” viết theo “tông” trưởng 
thì tôi thấy bàng bạc trong nhiều bài của Beethoven, và ngay 
cả trong bản đơn ca tuyệt vời được coi là hay nhất của nhân 
loại, thời Bel Canto sau Phục Hưng, đó là bài Casta Diva, của 
Bellini, thần tượng của Chopin. Vì thế, nếu Cung Tiến chịu 

ảnh hưởng tứ nhạc này, tôi cũng không ngạc nhiên.

Nhiều ca sĩ cuả thời trước 1975 và ở “hải ngọai” không 
thích hát Nguyệt Cầm, vì dòng nhạc trừu tượng và khó thuộc 
lòng hơn các bài khác. Hiện nay, các ca sĩ trẻ, hiện đại, của 
Việt Nam CHXHCN cũng hầu như không hát Nguyệt Cầm.  

Theo tôi, ngay từ thời sáng tác Nguyệt Cầm, Cung Tiến 
đã bắt đầu  chuyển hướng đi vào nhạc cổ điển trừu tượng 
Tây Phương, tức là đường lối của Debussy. Bản Nguyệt Cầm 
chuyển âm giai (nôm na người Việt gọi là “tông”) từ Mi 
trưởng qua Mi thứ rồi quay lại Mi trưởng (parallel keys). 

Mi thứ là âm giai buổn, nhưng  có liên hệ trực tiếp với âm 
giai Sol trưởng (relative keys; submedian; superdominant) vì 
cùng chung các nốt và chung dấu nhạc ở đầu bài, Fa thăng, 
dù khác chủ âm (tonic). Bản Nguyệt Cầm rõ ràng là nhạc có 
“tông,” không trừu tượng, nhưng tứ nhạc có phần trừu tượng 
vì dòng nhạc hẹp dù khoảng cách (interval) rộng và cao, và 
dòng nhạc có nhiều dấu thăng, rồi dấu bình/giảm, tức là người 
hát phải hát nhiều “note” nửa “tông.”

“Nguyệt Cầm” — từ Xuân Diệu đến Cung Tiến

Điểm thứ nhất cần lưu ý ở hai bản “Nguyệt Cầm” của 
Xuân Diệu và Cung Tiến là sự khác biệt giữa Thơ và Nhạc. 
Trong nhiều thập niên qua, khi Nguyệt Cầm vẫn còn đi vào 
thính giả Việt Nam, đã có một số ngộ nhận về nhạc phẩm –
này.

Một số độc giả/thính giả hay người điều khiển chương 
trình/chương mục âm nhạc thường nói rằng Cung Tiến “phổ” 
thơ Xuân Diệu. Điều này không chính xác. Trong tập nhạc 
viết tay của Cung Tiến  in thời Việt Nam Cộng hoà và ở hải 
ngoại, Cung Tiến đề rất rõ ràng: nhạc và lời của Cung Tiến. 

Cung Tiến đã lấy ý thơ của Xuân Diệu, bài Nguyệt Cầm, 
để soạn “ca từ” (tôi dùng chữ này theo khán thính giả Việt 
Nam ngày nay). Đọc lời bài hát, sẽ thấy rõ ràng Cung Tiến chỉ 
dựa theo “ý thơ”, chứ không phổ nhạc theo đúng nghĩa của nó. 
Nói chính xác phải là: “Bài hát Nguyệt Cầm của Cung Tiến, 
lấy tên và dựa theo ý thơ của Xuân Diệu.” “Phổ nhạc” thì phải 
như Phạm Duy: “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng,”  “Ngày Xưa 
Hoàng Thị,” “Tiễn Em,” “Kiếp Nào Có Yêu Nhau,” “Ngậm 
Ngùi,” “Muà Thu Chết,” etc… Phổ nhạc có nghĩa là lời thơ 
thế nào, lời nhạc thế ấy, chỉ thay đổi chút ít vì giai điệu mà 
thôi. Trong bản Nguyệt Cầm, lời bài hát không là lời bài thơ. 
Điều này quan trọng vì: lời bài hát Nguyệt Cầm cũng vẫn là 
sáng tác của Cung Tiến, bản quyền của Cung Tiến. 

Nhưng “bản quyền” không phải là lý do chính khiến tôi 
quan tâm. Theo tôi, trong trường hợp “Nguyệt Cầm” và Cung 
Tiến, sự phân biệt giữa “phổ nhạc” và “lấy ý” là quan trọng. 
Tôi sẽ tiếp tục trình bày dưới đây.

Điểm thứ hai cần lưu ý là mối tương liên của Xuân Diệu 
với Bạch Cư Dị. Nhiều nhà phê bình cho rằng bài thơ Nguyệt 
Cầm cuả Xuân Diệu chịu ảnh hưởng Baudelaire của Pháp (thí 
dụ:  xin xem Hoài Thanh, xuất bản và phổ biến ở Việt Nam). 
Tôi không hoàn toàn đồng ý. Theo tôi, “Nguyệt Cầm” của 
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Xuân Diệu không phải là sản phẩm ảnh hưởng Tây Phương. 
Trái lại, khi nhìn vào giai điệu và hoà âm guitar do chính 
Cung Tiến viết, tôi thấy bài hát Nguyệt Cầm cuả Cung Tiến 
mới chịu ảnh hưởng Tây Phương, được Cung Tiến sáng tạo ra 
cho giới thưởng ngoạn Việt Nam.  

Về hình thức và chữ dùng, nhiều độc giả có căn bản về thơ 
Đường cho rằng bài thơ cuả Xuân Diệu có những điềm trùng hợp 
với “Bạc Tần Hoài” cuả Đỗ Mục: 

“Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa, 
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia. 
Thương nữ bất tri vong quốc hận, 
Cách giang do xướng “Hậu đình hoa.” 
Bản dịch cuả Trần Trọng San:
“Khói trùm nước lạnh, trăng lồng cát, 
Thuyền đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia. 
Cô gái không hay buồn nước mất, 
Bên sông còn hát “Hậu đình hoa” 
Về ý tưởng, bài thơ Nguyệt Cầm là do Xuân Diệu lấy ý từ 

“Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị. Xuân Diệu chỉ đổi đàn tỳ bà 
thành đàn nguyệt của Việt Nam. Xuân Diệu nhắc đến điển tích 
bến Tầm Dương, lấy từ bài thơ cuả Bạch Cư Dị.  Bài Nguyệt 
Cầm của Xuân Diệu là một bài thơ ngắn. Thể thơ bảy chữ đến 
từ thơ Đường, nhưng đồng thời được dùng nhiều trong thơ cổ và 
thơ thế kỷ 20 của Việt Nam, từ Thâm Tâm cho đến Đinh Hùng, 
Vũ Hoàng Chương, vân vân. 

Trái lại, bài thơ của Bạch Cư Dị /Tỳ Bà Hành có tính cách 
như trường thi, mang âm điệu kể truyện của thơ Đường.  Theo 
tôi, bài thơ đã trở thành một loại truyện rất ngắn hay tùy bút có 
vần điệu: Tỳ Bà Hành là câu chuyện của thi nhân bất đắc chí, 
nghe tiếng đàn não nuột và gặp ca nữ trên sông Dương Tử, ở 
bến Tầm Dương bên Tàu. Cuộc đời ca nữ được thi nhân kể lại, 
ngay cả chi tiết khi về già, ca nữ phải lấy  chồng lái buôn để 
yên thân. Sau đó có sự chia tay giữa thi nhân và ca nữ, nhưng 
Bạch Cư Dị không hề nói rằng ca nữ trầm mình tự tử. Tỳ Bà 
Hành là cuộc gặp gỡ giữa hai tâm sự, hai tài năng, ở tuổi xế 
chiều, khi cái chết có thể đến nay mai, Nhưng Bạch Cư Dị 
không kết thúc bản trường thi với cái chết hay biểu tượng sự 
đam mê lên đến tuyệt đỉnh của cái chết.

Xuân Diệu, trái lại, đã tiến thêm bước nữa, và trong sự 
lãng mạn hóa, Xuân Diệu cho “nương tử… đã chết đêm rằm 
theo nước xanh,” trong khi ca nữ cuả Bạch Cư Dị thì còn sống 
“lang thang” ở Bến Tầm Dương. Trong cái chết của người 
đẹp, của tài năng, có sự đam mê của lãng mạn tính, qua thi 
tứ cuả Xuân Diệu.  Như vậy, Xuân Diệu đã đi quá “truyện rất 
ngắn bằng thơ” của Bạch Cư Dị. 

Sẽ có những quan điểm cho rằng Xuân Diệu đã lấy hình 
ảnh cuả Vương Chiêu Quân, đệ nhất giai nhân và đệ nhất nghệ 
sĩ đàn tỳ bà cuả nhà Hán, mà theo một truyền thuyết dã sử, đã 
trầm mình tự tử chết thay vì sống làm vợ Hung Nô trong kiếp 
lưu đày. Theo một truyền thuyết khác, thì Chiêu Quân làm 
nghĩa vụ ở đất Hung Nô, rồi cũng tự tử, mồ chôn luôn luôn 
có màu cỏ xanh như nước; màu “xanh” có nghĩa cuà sự sống 
còn, trường tồn, vượt thời gian, cho dù Chiêu Quân đã chết. 

Xuân Diệu cũng đã bỏ qua rất nhiều đặc tính quan trọng 
của Tỳ Bà Hành: sự bất công của định mệnh và của xã hội:  
chế độ quân chủ kỳ thị đàn bà và đàn áp trí thức của Trung 
Hoa, đưa đến tính bi thảm của tài năng, qua hình ảnh ca nữ và 
thi nhân. Bạch Cư Dị là thi sĩ mà cũng là một nhà tư tưởng, 
nhìn vào xã hội cổ điển cuả Trung Hoa với cặp mắt của trí 
thức nhìn thấy sự tuyệt vọng của “cách mệnh”! Thi nhân 
không thể đổi “thiên mệnh” trong thời điểm nhà Đường. Xuân 
Diệu, trái lại, chỉ là một nhà thơ, không phải là nhà tư tưởng 
(dù rằng sau cùng thì Xuân Diệu cũng đã chọn lựa cho ông 
hệ thống tư tưởng Marxist).  Xuân Diệu cũng không hề nhắc 
đến thân phận lưu đày, nỗi buồn thiên thu cuả ca nữ, là một 
trong những điểm chính cuả Tỳ Bà Hành, khai triển bởi Bạch 
Cư Dị.

Điểm thứ ba cần lưu ý là sự tương liên của Xuân Diệu 
với Baudelaire. Theo các nhà phê bình Việt Nam,  trong đó 
có Hoài Thanh (giải văn học toàn quốc cuả Việt Nam Dân 
Chủ Cộng Hoà), thì trong bước đầu phát triển chữ quốc ngữ 
của thế kỷ 20, tức giai đoạn đặt nền móng chủ yếu cho thi ca 
và văn chương Việt Nam hiện đại, Xuân Diệu đã chịu ảnh 
hưởng Baudelaire trong bài Nguyệt Cầm, vì cách dùng biểu 
tượng (symbolism) và xúc cảm của ngũ giác để diễn tả tình 
cảm trong bài thơ. Tôi không đồng ý hoàn toàn. Bài thơ nào 
hay mà không có cảm nhận cuả ngũ giác, đến rợn cả người, 
héo cả thân, uá tàn cả thân phận? Dĩ nhiên Xuân Diệu có đọc 
Baudelaire và có dùng biểu tượng như Baudelaire, nhưng thi 
ca nào mà không có biểu tượng?  Nguyễn Du cũng dùng biểu 
tượng và cảm giác. Sự diễn tả càm nhận qua ngũ giác không 
nhất thiết phải là cuả thi sĩ hay cuả nhân vật tạo ra bời thi sĩ. 
Đôi khi chỉ là việc dùng ngôn ngữ để khích động ngũ giác 
cuả độc giả. Mọi điều này, Nguyễn Du cũng đã làm, dù rằng 
ông là kết quả cuả thời đại mà thi ca được diễn tả qua sáo ngữ 
cuả quy ước nhắc đi nhắc lại hình ảnh và so sánh.  Ở đây, tôi 
nghĩ rằng so sánh Baudelaire với Nguyễn Du chẳng khác chi 
so sánh Bún Bò với Bouillabaise trong khi hai món chỉ nên để 
ăn, thay vì để nói. Giữa hai bên là một khoảng cách văn hóa 
thể hiện qua ngôn ngữ và cách bày tỏ tác động trên ngũ giác. 

Biểu tượng trong Truyện Kiều phần đông lấy tử điển tích 
và quy ước văn chương dùng đi dùng lại trong thơ cổ, không 
phải sự lồ lộ cảm tính cá nhân như Baudelaire. Nhưng Nguyễn 
Du không dừng lại ở quy ước cổ truyền của văn chương sáo 
ngữ và điển tích. Trong Truyện Kiều còn có bao nhiêu mô 
tả tình cảnh đập mạnh vào khứu giác, thị giác, và thính giác 
người đọc, cũng như sự diễn tà cảm giác cá nhân qua tâm sự 
nàng Kiều (có thể là “alter ego” hay là “cái tôi thay thế” cuả 
chính Nguyễn Du khi ông phải đi sứ sang Tàu, hay sống trong 
nỗi sợ hãi cuả nhà Nho bất lực trước thời cuộc). Nguyễn Du 
cũng gây ra chấn động trên độc giả, mãnh liệt không kém gì 
nghệ thuật Baudelaire. Tôi xin đưa bảy thí dụ:   

(1) Những câu thơ nổi tiếng khắp nước, vượt thời gian, tả 
Kiều ở Ngưng Bích:  biểu tương là ngoại cảnh — hiện trạng 
mà tâm lý học Tây phương gọi là “tự phóng chiếu” hay là 
“self-projection.”  Tâm trạng được “phóng” lên ngoại cảnh, 
biến ngoại cảnh thành biểu tượng văn chương để diễn tả tâm 
trạng – literary projection. “Buồn trông cưả bề,” “thuyền ai 
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thấp thoáng,” “cánh buồm xa xa,” “ngọn nước mới sa,” “hoa 
trôi man mác,”  “nội cỏ dầu dầu,” chân mây mặt đất,” “gió 
cuốn mặt ghềnh” “ầm ầm tiếng sóng” không còn chỉ là ngôn 
từ tả cảnh, mà chính là mô-típ diễn tả trái tim nặng trĩu, nỗi 
trầm cảm dìm Kiều trong bể sầu, sự phân tán tâm trí, nỗi nhớ 
nhung đến một nơi chốn xa vời, và niềm mong mỏi tuyệt vọng 
trong cô đơn, trong nỗi bất lực trước ngoại cảnh thiên nhiên, 
bị giam cầm bởi chính ngoại cảnh, nhưng lòng khao khát tự 
do cuả kẻ lưu đày cũng nằm ngay trong ngoại cảnh — một trải 
nghiệm rất cá nhân chứ không còn là quy ước cuả sáo ngữ.   

(2) Những câu thơ tả tíếng đàn cuả Kiều vượt bức tường 
văn hoá, có thể dùng để mô tả ngay chính piano sonatas cuả 
Beethoven:  “Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau 
sầm sập như trời đổ mưa.”  Sự mô tả ảnh hưởng tiếng đàn 
lên thể chất cá nhân người nghe và người đánh đàn hoàn toàn 
tượng hình, vượt khỏi quy ước cuả  văn chương Hán học: Khi 
tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi cau đôi mày;” 
!“Một cung gió thảm, mưa sầu, bốn dây nhỏ máu năm đầu 
ngón tay” (hai câu này có thể mô tả string quartet cuối cùng 
cuả Beethoven, hay string quartet cuả Schubert – Death and 
the Maiden (Thần chết và Xử nữ). Theo tôi, hai câu này cuả 
Nguyễn Du rất… Baudelaire! Có học giả — musicologists 
— nghiên cứu nhạc dương cầm của Beethoven dẫn chứng và 
kết luận rằng trong tiếng đàn có hình ảnh máu lệ từ mười đầu 
ngón tay – các học giả Tây Phương này không đọc Kiều.  Lịch 
sử việc tạo dựng đàn vĩ cầm cổ điển Stradivarius hoàn toàn 
làm bằng tay cũng đưa ra giả thuyết về biểu tượng ảnh hưởng 
máu rơi cuả nghệ nhân trên gỗ, chuyển thành tiếng đàn về sau.  

(3) Những câu thơ mô tả sự gợi cảm, rung động kín đáo 
– subtle sensuality, có tác động chẳng khác chi sự lãng mạn 
hoá và thăng hoa tình yêu tìm thấy trong thơ Baudelaire  (“Les 
plus rares fleurs, melant leurs odeurs, aux vagues senteurs de 
l’ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds… Aimer à 
loisir, aimer et mourir, dans le pays qui te ressemble”) :  “Hoa 
hương càng tỏ thức hồng, đầu mày cuối mắt càng nồng tấm 
yêu, sóng tình dường đã xiêu xiêu, xem trong âu yếm có chiều 
lả lơi;” “Mai sau còn có bao giờ, đốt lò hương cũ xe tơ phím 
này.”  

(4) Hai câu thơ nổi tiếng mô tả sắc đẹp nhục thể cuà nàng 
Kiều đã vượt khoảng cách văn hoá hay luân lý thường tình, vì 
có thể dùng để tả tượng nữ thần Venus:  “Rõ ràng trong ngọc 
trắng ngà, dày dày sẵn đúc một toả thiên nhiên.” Thi sĩ dùng 
chữ “toà” để biến càm tính cá nhân trước thẩm mỹ nhục thể 
thành “niềm sợ hãi,” “ngưỡng mộ,” “phủ phục” một vẻ đẹp 
trở thành sự to tát cuả công trình điêu khắc vượt khỏi tầm tay 
thô bỉ cuả con người: awe & clarity: majestic, translucent, 
luminiscent, gần như biến khát vọng nhục thể cá nhân thành 
một trạng thái tâm linh – spiritual — trong sự khuất phục, 
ngưỡng mộ cái đẹp.    

(5)  Những câu thơ mô tả cảm xúc cá nhân – nỗi thảm sầu 
tột độ, extreme mental anguish, không còn lệ thuộc vào quy 
ước sáo ngữ cuả cổ thi. Đó là những than khóc cá nhân – self-
pity — tượng thanh (chữ nhắc đi nhắc lại) và tượng hình, thay 
vì nhặ́c lại quy ước sáo ngữ của thời đại xưa cũ: “Buồng riêng, 

riêng những sụt sùi, nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân, tiếc 
thay trong giá, trắng ngần…” “Cạn lời hồn ngất máu say, 
một hơi lạnh ngắt đôi tay giá đổng;” “Khi tỉnh rượu lúc tàn 
canh, môt mình, mình lại thương mình xót xa;” “Ngẩn ngơ 
trăm nỗi, dùi mài một thân, nỗi lòng đành đoạn xa gần, chẳng 
vò mà rối, chẳng dần mà đau;” “Chút thân quằn quại vũng 
lầy, sống thưà còn tưởng đến rầy nữa sao;” “Thân lươn bao 
quản lấm đầu, tấm lòng trinh bạch từ sau xin chừa.”  (Hình 
ảnh con lươn thấp hèn, trần trưồng, nhầy nhụa, lê lết trong ngõ 
cụt cuà cống rãnh, phải đưa cái đầu dẹp ra hứng biết bao vùi 
dập bùn nhơ mục rưả, được kỹ nữ dùng để chỉ chính mình – 
nỗi lòng Nguyễn Du, không phải là sáo ngữ cuà cổ thi, mà là 
mô-típ “Thuý Kiều” lấy từ đồng nội, xóm nghèo đau khổ cuả 
Việt Nam.)   

(6) Những câu thơ tả chân gần như thô thiển, và nghệ 
thuật so sánh, metaphor, đánh thẳng vào cảm giác độc giả:  
“Uốn lưng thịt đổ, dập đầu máu sa;” “Cho lăn lóc đá, cho mê 
mẩn đời;” “Cuộc say đầu tháng, trận cười suốt đêm;” Vội 
vàng xuống lệnh ra uy, đứa thì vả miệng đứa thì bể răng;” 
“Trúc côn ra sức đập vào, thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng 
kinh;” “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng;” “Mạt cưa mướp đắng đôi 
bên một phường;” Thì vin cành quít cho cam sự đời.”  Một 
thí dụ khác: Dùng tả chân nhắm vào thính giác cuả độc giả: 
thi sĩ/kịch tác gia không ngần ngại dùng ngay ngôn ngữ xỉ vả 
cuả đầu đường xó chợ, tác oai tác quái – verbal abuse, để mô 
tả một xã hội mà sự mua bán con người và việc vi phạm nhân 
quyền, chua chát thay, lại tiêu biểu cho “…năm Gia Tĩnh triều 
Minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.”  Trích 
dẫn:  “Con này chẳng phải thiện nhân, chẳng phường trốn 
chuá, thì quân lộn chồng, ra tuồng mèo mả, gà đồng, ra tuồng 
lúng túng chẳng xong bề nào, đã đem mình bán cưả tao, lại 
còn khủng khỉnh làm cao thế này.” 

(7)  Tuy thường xuyên dùng điển tích và quy ước cuả 
cổ thi, Nguyễn Du cũng sáng chế ra những biểu tượng lãng 
mạn độc đáo, đầy tính chất “Nguyễn Du” mà cho đến nay, 
vẫn không ai có khả năng khai triển hay bắt chước được – tôi 
muốn nhắc đến biểu tượng “ngó sen” và “vầng trăng khuyết” 
để mô tả sự chia lià cuả đôi lứa. “Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, 
dẫu lià ngó ý còn vương tơ lòng,”vầng trăng ai xẻ làm đôi, 
nưả in gối chiếc nưả soi dăm đường.” Ngày nay, người VN 
ăn gỏi ngó sen đều biết sợi tơ mong manh và rất dài, không 
đứt cuả ngó, và hai người vạn dặm xa nhau vẫn có thể nhìn 
chung vầng trăng khuyết trong cùng một đêm. Nguyễn Du 
cũng thường xuyên mô tả ám ảnh cuả cái chết trong sự bèo 
bọt cuả kiếp lưu đày, như Baudelaire đối diện cái chết: “Trông 
ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về;”sá chi thân 
phận tôi đòi, dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu.” 

Dùng xúc giác trong thơ như Baudelaire thì phải nhắc 
đến Hàn Mặc Tử, một trong số “thi bá” của Việt Nam hiện 
đại (xin xem bài  phê bình văn học của cố Giáo Sư Bùi Xuân 
Bào, tiến sĩ văn chương Pháp, chuyên môn vể St. Exupéry, 
nhưng lại viết về Hàn Mặc Tử, nhà thơ đem khẩu giác và vị 
giác vào thi ca lãng mạn tiếng Việt). Thế nhưng, Hàn Mặc Tử 
có chịu ảnh hưởng Baudelaire gì đâu? Có lẽ Hàn Mặc Tử và 
Baudelaire cùng đi đến kết thúc đoạn đường thi ca như nhau, 
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chứ chẳng chịu ảnh hưởng gỉ cả, vì mọi con đường đều dẫn 
về La Mã?

Như vậy thì tại sao không ai nhắc đến Nguyễn Du hay 
Hàn Mạc Tử khi nghĩ đến Baudelaire, mà chỉ nhắc đến Xuân 
Diệu bên cạnh Baudelaire trong thời tiền chiến? (Nguyễn Du 
va Hàn Mặc Tử chắc chắn không “gặp” hay đọc Baudelaire 
như Xuân Diệu, nhưng hai nhà thơ Việt Nam này vẫ̉n du hành 
thi ca đến… La Mã như Xuân Diệu và Baudelaire!)

Dĩ nhiên thi ca và văn chương chữ quốc ngữ của Việt 
Nam chịu ảnh hưởng Pháp rất nhiều. Nhưng bài Nguyệt Cầm 
rõ ràng cũng là kết quả  sự “hoài cổ” cuả  Xuân Diệu, chọn 
quay về bến Tầm Dương của Bạch Cư Dị.  Thể thơ bảy chữ là 
âm điệu cổ điển khi Lê Thánh Tông, Bà Huyện Thanh Quan, 
Hồ Xuân Hương, v.v… bắt đầu làm thơ Nôm. Thơ bảy chữ 
trong quốc ngữ được coi là thơ mới, không còn là thất ngôn 
bát cú, nhưng là thơ mới trong tính cách hoài cổ. Tính hoài cổ 
về Đường Thi đã làm nên Nguyệt Cầm cuả Xuân Diệu; chứ 
tôi không thấy Baudelaire ẩn hiện trong môt mình Xuân Diệu 
mà thôi, chỉ vì nghệ thuật biểu tượng qua xúc giác cá nhân.  

Nói xa hơn nữa, nếu Xuân Diệu thực sự chịu ảnh hưởng 
Baudelaire, thì Xuân Diệu sẽ viết truyện thật ngắn bằng thơ 
luôn như Baudelaire trong Le Spleen de Paris, tác phẩm đã 
sáng lập nên phong trào thơ tự do, bây giờ Việt Nam CHX-
HCH gọi là “thơ văn xuôi,” poème en prose, để diễn tả tư 
tưởng như nghị luận. (Theo tôi, đây cũng chính là mục đích 
“kể truyện bằng thơ” cuả Bạch Cư Dị, nếu nói về nội dung, 
thay vì hình thức; Tỳ Bà Hành có tác động cuả một bài thơ 
xuôi). (Sau này trong Nam, Thanh Tâm Tuyền bắt đầu “thơ tự 
do” (free verses) và Nguyên Sa đã khai triển thơ xuôi (poetic 
prose) nhưng không mang tính chất nhân bản tận cùng đến 
đáy vực cuả xã hội như Baudelaire hay Bạch Cư Dị). 

Điểm thứ tư cần lưu ý là Hai cái chết thay vì một cái chết:  
Nguyệt Cầm cuả Cung Tiến khởi đầu bằng Nguyệt Cầm của 
Xuân Diệu, nhưng không ngừng lại ở đó theo kiểu Phạm Duy 
“phổ nhạc.”  Xuân Diệu đã tự động cho người đẹp “chết,” 
trong khi Bạch Cư Dị vẫn để cho người đẹp sống lúc chia tay. 

Còn Cung Tiến thì sao?

Trong bài hát, lời của Cung Tiến, không những “nương 
tử trong lời hát chết theo nước xanh,” mà thi nhân (hay nhạc 
sĩ) cũng chết theo, cái chết vì trái tim vỡ nát, làm tôi phải nghĩ 
đến Trương Chi của Mị Nương trong truyền thuyết lãng mạn 
tính của Việt Nam thời thượng cổ. (Thưa vâng, theo tôi thì 
dấu vết của tinh thần “lãng mạn” đã có trong văn hoá dân gian 
Việt Nam ngay từ thời vua Hùng.) Lời ca và tiếng đàn của một 
thời đã qua sẽ giết chết luôn thi nhân hay nhạc sĩ, vì tính chất 
“hoài cảm” của lãng mạn tính như một trái phá ngầm, đem thi 
nhân/nhạc sĩ quay về tức tưởi với dĩ vãng, bỏ lại xã hội hiện 
đại ngày hôm nay.

Xin so sánh, từ Xuân Diệu qua đến Cung Tiến thì Cung 
Tiến thực sự đã bước thêm một bước nữa, bỏ xa Xuân Diệu 
dù Cung Tiến lấy ý của Xuân Diệu. Một bước rất dài, và bước 
đến tận cùng của sự lãng mạn, romanticism, tức là một phong 

trào âm nhạc và thi ca bắt đầu từ Tây Phương, để cho con 
người ta được tự do sống và sáng tạo dựa trên cảm xúc.  

Nguyệt Cầm của Cung Tiến là ảnh hưởng trực tiếp của 
Tây Phương qua hình thức âm nhạc: Không “nửa vời” như 
bài thơ của Xuân Diệu còn đầy rẫy tính cách hoài cổ và sự 
vương vấn bến Tầm Dương của Bạch Cư Dị.  Xuân Diệu cũng 
vẫn nằm trong cấu trúc tuyệt đẹp cuả thể thơ bảy chữ tìm 
thấy ở  Đỗ Mục cuả Trung Hoa, ở Lê Thánh Tông, Bà Huyện 
Thanh Quan, Hồ Xuân Hương,  qua đến buổi giao thời cuả Tú 
Xương, Tản Đà, v.v…, và tiếp tục đến thời điểm hiện đại cuả 
Việt Nam với Thâm Tâm, Hoàng Cầm, Vũ Hoàng Chương, 
v.v..

Bằng nốt nhạc, Cung Tiến nói: 
Ôi đàn trăng cũ, làm vỡ hồn anh.
Trong giai điệu Nguyệt Cầm, Cung Tiến cho thi nhân bể 

tim tất cả ba lần, theo tiết chế cuà dòng nhạc. Trong ba lần đó, 
hai lần chính là trái tim “bể” cuả nhạc sĩ hay thính giả (“lảm 
vỡ hồn ta,” thay vì “làm vỡ hồn anh” – “anh” ở đây, theo 
ngữ học Việt Nam, là nhân vật nam trong câu chuyện, trong 
khi “ta”có thể là cả hai nhân vật: ca nữ và nam thi nhân, hay 
có thể bao gồm cả khán thính giả nữa).  Nên chú ý:  trong 
ngữ học Việt Nam, “ta” cũng có thể bao gồm lưôn cả một 
chủng tộc, một văn hóa:  Đám đông, người nghe. Đó là cái 
chết tượng hình? Chết thật hay chết trong tâm tưởng mà thôi? 
Và ai là người mang trái tim bể nát  (“ta” hay “anh”) trước cái 
chết cuả nàng ca sĩ kém may mắn cuả Bạch Cư Dị? 

“Tái tạo” một biểu tượng mới cho hai cái chết trong 
“Nguyệt Cầm” của Cung Tiến

Bản nhạc của Cung Tiến đã đưa chúng ta đi đến tuyệt 
đỉnh của sự lãng mạn: ít nhất là hai cái chết cuả hai nhân vật 
khác nhau:  rất bi thảm và bức xúc, cuồng động trong tĩnh 
lặng: nàng chết đuối theo “nước,” và chàng chết vì trái tim 
“vơ”̃ nát như bãi chiến trận đã xảy ra ngay trong thân thể của 
thi nhân/nhạc sĩ. Chữ “nước” lại có hai nghĩa: dòng nước cuả 
sông, biển, hay quốc gia, đất nước.  Đồng thời, nghệ thuật 
dùng chữ “ta” cuả Cung Tiến biến câu chuyện bên bến Tầm 
Dương nào đó trở thành tác động trên cả một văn hóa, một 
thời đại. Trái tim vỡ tan như lưu ly, như tiếng đàn gõ xuống 
nước, như hạt trai rơi, đó là hình ảnh và âm thanh tạo ra bởi 
Bạch Cư Dị.  Ở Cung Tiến, lồng ngực cuả thi nhân/nhạc sĩ vỡ 
tan mà không có tiếng súng cuả chiến trường. 

“Đàn trăng cũ làm vỡ hồn ta,” “Đàn trăng cũ làm vỡ 
hồn anh,” không hề có trong thơ Xuân Diệu. Như thế, Cung 
Tiến đâu có “phổ nhạc” hay “phỏng thơ” Xuân Diệu? Từ điểm 
lấy ý Xuân Diệu để quay lại với bến Tầm Dương của Bạch 
Cư Dị, và cùng biến đàn tỳ bà của Tàu thành đàn nguyệt của 
Việt Nam, Cung Tiến dùng Tây Phương, thủ thuật nhạc có 
“tông” từ Beethoven, để đi về phương Đông trong hình ảnh 
thơ Đường, rút cục chỉ để quay lại với cái chết trái tim bể nát 
như Trương Chi trong hình ảnh hoàn toàn thuần tính chất Việt 
Nam.

Trong thế giới âm nhạc cuả Cung Tiến, “Anh” đây không 
còn là thi nhân của Bạch Cư Dị, hay Trương Chi của Mị 
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Nương, mà chính là nhạc sĩ hay một công chúng giả định, một 
“implied audience” lạc loài với trái tim bể nát khi phải quay 
lại xót xa với kỷ niệm văn hóa, tượng trưng là “đàn trăng cũ,” 
quay về với hình ảnh ca nữ cuả Bạch Cư Dị đã trầm mình theo 
dòng nước, sau cuộc gặp gỡ giữa nàng với thi nhân/kẻ sĩ, theo 
Xuân Diệu, hay đúng hơn, là Mị Nương đã chọn cái chết khi 
hình ảnh Trương Chi không thể là thực tại, theo Cung Tiến, 
để cả hai cùng chết. 

Có phải chăng Cung Tiến đã thấu cảm niềm cô độc của 
người trí thức tha hương của thời hiện đại, tha hương theo 
nghĩa đen, tiên cảm cảnh ngộ cô độc của tâm hồn nghệ sĩ ly 
hương sau biến cố 1975, và cả nghĩa bóng, khi tâm hồn nghệ 
sĩ phiêu lãng trên muôn nẻo địa cầu, hồi tưởng về “cái còn lại 
cuả những gì đã mất” với trái tim tan nát. Bến Tầm Dương 
cuả nương tử, cái gì còn lại cuả những gì đã mất, chính là 
vùng đất hứa cuả ký ức.  

Như thế, Cung Tiến không “phổ thơ” Xuân Diệu mà đã 
viết lại thơ Xuân Diệu với hình thức tái sáng tạo. Cung Tiến 
cho thi nhân/nhạc sĩ chết đi theo nương tử trong tận cùng của 
lãng mạn tính (romanticism – phong trào căn bản cuả cuộc 
cách mạng âm nhạc Tây Phương, đến từ nỗi đau khổ tuyệt 
vọng cùng cực được biến thành chiến thắng trước nhân loại 
— bước “cách mạng” cuả thiên tài Beethoven). Cuộc hành 
trình cuả Nguyệt Cầm – Cung Tiến được bắt đầu bằng tứ nhạc 
của Beethoven, và hình ảnh ca nữ bến Tầm Dương của Bạch 
Cư Dị, mượn cuả Xuân Diệu, kết thúc bằng cái chết trái tim 
vỡ nát của Trương Chi, mà trong đó, Mỵ Nương đã “chết theo 
nước xanh” của con đò tình ái.

Khi biến Nguyệt Cầm của Xuân Diệu thành hai cái chết 

thì Cung Tiến quả thật đã bước vào thế giới của Baudelaire, 
viết về cái chết. Morbidity. Trong thế giới Cung Tiến tạo ra, 
nhạc sĩ hay thi sĩ và đúng hơn nữa là kẻ sĩ, đã bể nát linh hồn 
khi cái đẹp đã phải chết theo viễn ảnh cuả nghệ thuật, tức là 
“chết theo nước xanh.” Có còn nước xanh không, hay bây giờ, 
chỉ toàn là “nước đục,” khi nghệ sĩ phải đối diện với  “đàn 
trăng cũ” cuả một thế giới đã bỏ mất, đã bị thôn tính, bị tiêu 
diệt, không còn nữa trong thực tại?  Khi phải đối diện với 
hồi tưởng về bi kịch cuả sự mất mát ấy, sự “diệt chủng” cuả 
chính mình, thì tráí tim sẽ phải bể nát… Cuộc du hành tưởng 
niệm quá khứ – “A la recherche du temps perdu”(Marcel 
Proust) –trong thế giới cuả CT chính là cái chết.  Hơn thế nữa,  
khi dùng chữ “ta,” sau khi đã dùng chữ “anh,” Cung Tiến đã 
tập thể hoá cái chết khi nói đến tác động cuả “đàn trăng cũ.”  
Chúng ta có thể là cả hai, mà cũng là “chúng ta,” một tập thể.  

“Việt Tính” trong “Nguyệt Cầm” của Cung Tiến

Ở  mọi khía cạnh, theo tôi, Nguyệt Cầm cuả Cung Tiến là 
một bản nhạc xuất sắc trong âm nhạc Việt Nam hiện đại trước 
và sau 1975, khi nhạc sáng tác của người Việt Nam (không 
chỉ Cung Tiến) hình như bắt đầu ló dạng ra một ảnh hưởng 
nào đó, chắc cuả Nga, thí dụ Đặng Vĩnh Phúc của miền Bắc, 
nhưng theo tôi, chẳng ai thành Stravinsky hay Schoenberg. 

Nguyệt Cầm – Cung Tiến “xuất sắc” vì tính chất cổ điển 
Tây phương, thông thái, nhưng lại có “Việt tính. Vịệt Tính đã 
trở thành vấn đề triết lý, nêu lên ít nhất bởi triết gia Kim Định 
ở miền Nam và nhà nghiên cứu Cao Xuân Huy ở miền Bắc. 
Có thể phải trở thành một nghiên cứu nhân chủng và nhân loại 
học, gồm cả vấn đề tôn giáo bản địa từ nguyên thuỷ cuả Bán 
Đảo Đông Nam Á, và các con đường di dân từ các nơi tụ về 
bán đảo, cộng thêm bây giờ, sau 1975, có sự phân tán và tái 
hợp toàn cầu — diaspora. 

Đề tài “Việt Tính” chưa chắc đã đưa đến sự đồng ý, liên 
đới, đồng nhất về quan điểm, minh chứng, hay phương pháp 
luận. Bắt buộc phải trở thành “bàn tròn” cho tương lai, cho 
những bài tiểu luận mai sau.  Vì thế, tôi không thể định nghĩa 
tổng quát thế nào là “Việt Tính” cho phần này. Tôi chỉ nêu lên 
một định nghĩa văn chương có tính cách chủ quan cho bài hát 
mà thôi, nếu tôi phải diễn đạt bài hát để tìm “Việt Tính.”    

Nếu Nguyệt Cầm – Cung Tiến có âm hưởng của ngũ cung 
dân ca, thì rất dễ định nghĩa, nhưng tôi không thấy vóc dáng 
của dân ca Việt Nam trong tứ nhạc hay tiết điệu cuả Nguyệt 
Cầm.  Tạm nghĩ rằng: nếu một người Việt Nam chưa hề nghe 
nhạc cổ điển Tây Phương, mà vẫn thấy Nguyệt Cầm hay và 
làm người ấy lưu luyến vì dân tộc tính — cái làm cho họ là 
người Việt Nam — thì đó là “Việt Tính.”  

Đồng thời Việt Tính nằm trong cách xử dụng ngôn ngữ 
cuả Cung Tiến, dù cho đó là ý thơ của Xuân Diệu.  Lấy thí 
dụ, Cung Tiến không nói tim vỡ như TTKh đã dùng, hay như 
người Âu Mỹ, heartbreaking, mà ông nói về “linh hồn vỡ”, 
một sự phân biệt hay kết hợp phần xác, phần hồn trong tinh 
thần Việt (epistemology).  Khi phần xác cuả nghệ sĩ đã chìm 
theo “suối thu dồn lá úa,” (trích “ca từ” cuả Nguyệt Cầm – 
Cung Tiến) thì mảng linh hồn là đối tác cũng vỡ  vụn.  Tuy 
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Những người thân cận với gia đình của nhạc sĩ Cung Tiến 
đều biết ông đã qua đời ngày 4 Tháng Sáu, sau khi hậu sự hoàn 
tất, gia đình mới đăng cáo phó. Những người thân biết ngày 
qua đời của nhạc sĩ cũng được dặn dò là xinyên lặng cho đến 
khi hoàn tất tang lễ.

Khi mất, nhạc sĩ Cung Tiến hưởng thọ 83 tuổi, và lễ hỏa 
táng thực hiện vào ngày 2 Tháng Sáu, ở Nam California. Ông 
để lại cho đời nhiều tác phẩm cao quý như bài học mở đường 
của tân nhạc Việt Nam, đồng thời đóng góp nhiều công sức 
của mình cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nơi ông giữ chức 
Tổng Giám đốc Kế hoạch và Dự án, hoạt động như kinh tế gia, 
giúp cho Bộ tài nguyên và Thiên Nhiên Minesota nhiều năm, 
sau khi tỵ nạn từ 1975.

Với giới chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Cung 
Tiến được nhớ đến như là một trong ba Tổng Giám đốc trụ cột 
của Bộ Kế hoạch trước năm 1975. Còn với giới văn nghệ, ông 
được đánh giá không khác gì một thần đồng âm nhạc. Từ khi 
đi di tản sau 1975, nhạc sĩ Cung Tiến chưa có lần nào về Việt 
Nam, cũng như được biết ông từ chối nhiều lời mời phỏng vấn 
từ Việt Nam hoặc về nước tham dự biểu diễn.

xác hồn phân biệt, nhưng nếu có sự kết hợp cuả tình yêu hay 
“tương đồng tương ứng” cuả nghệ thuật, hoặc sự keo sơn cuả 
cái gọi là “nguồn cội,” thì không còn sự ly biệt hay chia cách, 
mà hồn và xác sẽ theo nhau như đôi lứa. Ý thức hệ này có thể 
đưa đến những đối chiếu với các nền văn hoá khác, nhất là 
Châu Á, như Nhật Bản chẳng hạn (một dân tộc coi cái chết 
là cao thượng, thăng hoa, chứ không là hủy hoại tiêu cực hay 
trốn tránh). Các đối chiếu văn học, văn hoá ấy đòi hỏi những 
tiểu luận mới ngoài khuôn khổ cuả bài viết này. 

Ở đây, tôi chỉ nhấn mạnh rằng “phần hồn” của bài hát 
“xuất sắc” còn tùy thuộc vào nghệ thuật trình diễn, sự diễn đạt 
cuả người hát, người đệm đàn, mà điều tiên cốt là ý nghiã cuả 
bài hát về nội dung cũng như hình thức, nhất là theo sự suy 
luận, trân trọng, và đam mê cuả người trình diễn.  Người hát 
phải có tương quan với chính bài hát thì mới truyền đạt bài 
hát đến những thính giả mẫn cảm, nếu họ có mặt trong thính 
đường.  Đó là hát “có hồn.”  Vấn đề diễn đạt – interpretation 
—  lả căn bản cốt lõi cuả nghệ thuật trình diễn trong môi 
trường âm nhạc và sân khấu. 

Âm nhạc – văn chương – nghệ thuật trình diễn, cả ba trở 
thành một, trong trường hợp cuả Nguyệt Cầm – Cung Tiến. 
Cái hay cuả Nguyệt Cầm – Cung Tiến, vì thế, còn nằm ở sự 
diễn đạt.  Không thể diễn đạt cho đến đích, trừ phi người trình 
diễn “nhập” với bài hát ở phần tâm linh, mà tâm lý học Tây 
phương gọi là “affiliation” hay “association” có khi là “subli-
mation.”  Ý nghĩa cuả bài hát theo sự diễn đạt cuả người hát 
trở thành “đứa con” cuả chính họ. Người nghệ sĩ trình diễn 
phải nhìn thấy trong bài hát cái gì đó mà họ khám phá, trở 
thành “phần hồn” cuả họ. 

Tôi viết những lời này dựa trên khái niệm “interpretation” 
kể trên, kể cả ký âm cuả nhạc lẫn ngôn ngữ văn chương cuả 
lời hát.  Sự diễn đạt cuả nghệ thuật trình diễn đòi hỏi sự cẩn 
trọng nhưng phóng khoáng khi cầm lấy một tác phẩm. Kính 
trọng “author’s intent” nhưng đồng thời có luôn tính chất sáng 
tạo hay “tái tạo” riêng biệt cuả người diễn đạt, nhưng phải là 
một sáng tạo diễn đạt có hệ thống, có căn bản, và có đạo đức 
bản thân, tức là sự kính trọng tác giả và bộ môn – các quy ước 
cuả văn chương và âm nhạc, sau đó mới “thoát ly” để bài hát 
trở thành sáng tạo hay “tái tạo” cuả riêng mình, đáp ứng vào 
hoàn cảnh và môi trường.  “Thoát ly” để thần phục chứ không 
phải “thoát ly” để phản phúc. Maria Callas nói rằng người 
hát đóng vai “đầy tớ” trung thành cuả nhạc sĩ.  Tôi thêm vào, 
người hát cần là một “đầy tớ” thông minh và sáng tạo. 

Áp dụng những điểm này, tôi cho rằng, như trên đã 
nói, Nguyệt Cầm của Cung Tiến không còn là Nguyệt Cầm 
của Xuân Diệu, và cũng không còn là là tám nốt gợi ý từ 
Beethoven. Cái đẹp và tính chất cuả  Nguyệt Cầm – Cung 
Tiến theo tôi có tính cách “haunting,” tạm dịch là u ẩn và ám 
ảnh nhưng thanh thoát – elegant, một tâm hồn nhạy cảm mang 
tâm thức Trương Chi, Mỵ Nương, và theo tôi, đi đến cái gọi là 
“tâm thức lạc loài cuả trí thức Việt Nam trong kiếp lưu đày.” 

Than ôi, ở trong nước hay ở ngoài nước, sống trong văn 
hoá mẹ hay ngoài văn hoá mẹ thì vẫn là kiếp lưu đày. Đó là 
Việt Tính mà tôi muốn nói.

NHẠC SĨ CUNG TIẾN: 
       CÂY ĐẠI THỤ TRÚT LÁ LẶNG LẼ…

Có cần định nghĩa chữ “lạc loài” không? Tôi thấy không 
cần. Vì mỗi độc giả có thể hiểu một nghiã khác nhau theo 
thuyết cuả Roland Barthes. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc đến 
“tâm trạng lạc loài” trong hai câu thơ của cha tôi, Cố Giáo Sư 
Ngữ Học Dương Đức Nhự (Đại Học Nam Illinois, Đại Học 
Văn Khoa Huế): 

“Đường dương thế, anh tìm em ngơ ngác
Tà áo nâu mờ lẫn bóng hoàng hôn”

WENDY NICOLE NHƯ NGUYỆN DƯƠNG
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Nhạc sĩ Cung Tiến tên thật là Cung Thúc Tiến, sinh ngày 
27 Tháng Mười Một 1938 tại Hà Nội. Thời kỳ trung học, 
Cung Tiến học xướng âm và ký âm với hai nhạc sĩ nổi tiếng 
Chung Quân và Thẩm Oánh. Trong khoảng thời gian 1957 
đến 1963, Cung Tiến du học ở Australia ngành kinh tế và ông 
có tham dự các khóa về dương cầm, hòa âm, đối điểm, và phối 
cụ tại nhạc viện Sydney. Từ năm 1970 đến 1973, với một học 
bổng cao học của Hội đồng Anh (British Council) để nghiên 
cứu kinh tế học phát triển tại đại học Cambridge, Anh, ông đã 
dự các lớp nhạc sử, nhạc học, và nhạc lý hiện đại tại đó. Ngoài 
sáng tác, ông còn là nhà hòa âm, soạn khí nhạc, hợp xướng… 
và chơi được các nhạc cụ như mandolin, guitar và piano. Tài 
năng âm nhạc của nhạc sĩ Cung Tiến bộc phát trong một gia 
đình không có ai theo nghệ thuật. “Cụ thân sinh tôi là một nhà 
thơ, một nhà cách mạng. Ông theo Việt Nam Quốc dân Đảng, 
không có ai dính vào âm nhạc nhất là âm nhạc mới, không có 
ai cả”, nhạc sĩ Cung Tiến lưu bút.

Trong lớp nhạc sĩ đầu thế kỷ, với những khúc tân nhạc 
hoàn chỉnh như Đặng Thế Phong, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, 
nhạc sĩ Cung Tiến là người hiếm hoi viết hoàn chỉnh ca khúc 
ở năm 14 tuổi (1953). Bài Hoài Cảm - cũng là ca khúc đầu tay 
của ông, mà theo tâm tình lúc sinh thời là lúc đó, ông mới học 
đệ lục và là một học sinh chịu nhiều ảnh hưởng thơ mới lãng 
mạn của Huy Cận, Xuân Diệu ….”Riêng với tôi nó là đứa con 
đầu lòng vẫn còn được thính giả yêu thích tôi vẫn thích vì nó 
giản dị và là một thời học trò của mình”, lời của nhạc sĩ Cung 
Tiến.

Nhạc sĩ Cung Tiến cũng là người dùng từ ngữ mô tả mãnh 
liệt nhất, và đầu tiên: “lòng cuồng điên vì nhớ” cho một nỗi 
nhớ nhung của một thiếu niên về tình yêu đầu đời. Vào lúc bài 
hát ra đời cũng có nhiều người không quen và cảm thấy khó 
chịu với sự mô tả hết sức dữ dội này. Nhưng rồi dần người ta 
nhận thấy rằng đó là cách diễn đạt chân thành và không kém 
phần tinh tế khi hoán đổi “điên cuồng” thành “cuồng điên” 
- khiến khung cảnh bài hát cũng nhẹ nhàng, bay bổng hơn. 
Nhà thơ Du Tử Lê từng gọi đó là cách sắp xếp đầy mỹ cảm về 
phương diện tu từ học (rhetoric).

Nhiều người khi biết về ông đều ngạc nhiên, vì sao có 
một kinh tế gia và một nhạc sĩ xen lẫn trong cuộc đời một con 
người. Thế nhưng khi tìm hiểu sâu thêm về bối cảnh xã hội và 
cuộc đời của nhạc sĩ Cung Tiến, người ta lại càng thán phục. 
Là một nhạc sĩ và có tinh thần hiếu học, ông chỉ muốn mình 
được học sâu và cao hơn về âm nhạc. Thế nhưng lúc đó các 
con đường du học và cấp học bổng chỉ có cho kinh tế. Vì vậy, 
nhạc sĩ Cung Tiến quyết định thi lấy học bổng kinh tế để đi 
nước ngoài du học rồi bên cạnh đó sẽ tìm hiểu và học thêm âm 
nhạc ở xứ người. Và từ đó chính quyền Việt Nam Cộng hòa có 
thêm một nhạc sĩ và một kinh tế gia tài giỏi.

Nhưng không phải ai cũng biết rằng nhạc sĩ Cung Tiến 
còn là một nhà văn và là một dịch giả. Ông có thời gian cộng 
tác chặt chẽ với nhóm Sáng Tạo, một nhóm tiền phong về văn 
hóa nghệ thuật của những người miền Bắc di cư vào Nam sau 
năm 1954. Nhiều người trong nhóm Sáng Tạo đã dựng nên 
một góc trời văn chương cho người Việt, trong đó có Nguyễn 

Sỹ Tế, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm Tuyền … Bút danh của 
nhạc sĩ Cung Tiến lúc đó là Thạch Chương, ông tham gia cả 
mảng sáng tác, nhận định và phê bình văn học. Ông có dịch 
hai đại tác phẩm của hai văn hào Nga là Fyodor Mikhailovich 
Dostoevski và Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn ra Việt Ngữ. 
Đó là Hồi Ký Viết Dưới Hầm (bản dịch tác phẩm của M. 
Dostoievski, 1969) và Một Ngày Trong Đời Ivan Denisso-
vitch (dịch từ A. Solzhenitsyn, 1969). Riêng về Một Ngày của 
Ivan Denissovitch kể về những gì xảy đến cho một người tù 
cải tạo tên Ivan Denissovitch trong một ngày dưới chế độ bạo 
ngược cộng sản Stalin.

Năm 1956, nhân 200 năm ngày sinh của thiên tài âm nhạc 
Mozart, tổng thống Ngô Đình Diệm có tổ chức một buổi hòa 
nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Lúc đó nhạc 
sĩ Cung Tiến chỉ mới gần 18 tuổi, nhưng vì nghe danh tiếng 
của ông, đích thân tổng thống Ngô Đình Diệm đã viết thư mời 
ông tham dự. Trong tâm tình với báo chí về sau, nhạc sĩ Cung 
Tiến nói lúc đó ông tràn ngập niềm vui sướng vì được tham 
dự chương trình hòa nhạc về một tài năng âm nhạc thế giới mà 
ông vô cùng hâm mộ. Và kế đó, là ngỡ ngàng là vì sao một cậu 
bé như mình lại được tổng thống mời đích danh.

Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ông có viết cho một số báo 
với bút danh là Đăng Hoàng. Nhưng với âm nhạc, nhạc sĩ 
Cung Tiến vẫn nối dài các sinh hoạt của mình. Ngoài chức vụ 
Ủy viên Diễn đàn các nhà soạn nhạc Hoa Kỳ, ông vẫn sáng 
tác và sinh hoạt âm nhạc thính phòng để quảng bá tinh thần 
âm nhạc Việt Nam. Năm 1987, Cung Tiến viết nhạc tấu khúc 
Chinh phụ ngâm, soạn cho 21 nhạc khí tây phương, được trình 
diễn lần đầu vào năm 1988 tại San Jose với dàn nhạc thính 
phòng San Jose, và đã được giải thưởng Văn Học nghệ thuật 
quốc khánh 1988.

Vào đầu thập kỷ 1980 Cung Tiến phổ nhạc từ 12 bài thơ 
trong tù cải tạo của Thanh Tâm Tuyền mang tên "Vang Vang 
Trời Vào Xuân", tập nhạc này được viết cho giọng hát và Pi-
ano và được trình bày lần đầu tiên tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn 
vào năm 1985.

Năm 1992, Cung Tiến soạn tập Ta Về, thơ Tô Thùy Yên, 
cho giọng hát, nói, ngâm và một đội nhạc cụ thính phòng. 
Năm 2003, Ông đã thực hiện một tác phẩm nhạc đương đại 
Lơ thơ tơ liễu buông mành dựa trên một điệu dân ca chèo cổ. 
Ông cũng là hội viên của diễn đàn nhạc sĩ sáng tác Hoa Kỳ.

Hầu hết người yêu nhạc, biết đến một Cung Tiến, là đều 
tìm về kho tàng của 20 năm văn hóa vàng son của miền Nam. 
Trong một phát hiện mang tính sử nhạc của nhà thơ Du Tử Lê, 
một dấu ấn đặc biệt của riêng ông, là nhạc sĩ đầu tiên phổ nhạc 
từ dòng thơ tự do. Từ giã nhạc sĩ Cung Tiến, là một lần ng-
hiêng mình trước một con nguời tài hoa, trầm lặng; và cũng là 
nghiêng mình trước một thế hệ tiền nhân đã cống hiến cho văn 
hóa Việt có được những điều đẹp đẽ và quý báu như hôm nay. 

Nhạc sĩ  TUẤN KHANH
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Anh bảo em là con nít, 
Ừ thì chẳng có sao đâu ! 
Người nào chẳng xương với thịt, 
Con tim  và cả cái đầu . 
Anh cứ trêu cho em giận . 
Em buồn thức trắng đêm thâu . 
Rồi anh cười như địa chấn . 
Vu vơ những lời đâu đâu .
Anh ỷ lớn nên ăn hiếp
Bắt nạt, răn đe em hoài . 
Méc ai bây giờ cho kịp?
Một tuần anh hư bảy ngày.
Anh lớn hơn em mấy tuổi,
Biết rồi nên phải chịu thua .
Sinh trước người ta mấy buổi
Đẹp xuân hưởng trước mấy ... mùa .
Mà sao thèm ... đôi mắt ướt?
Nước mắt tưới được cây gì ?
Mai mốt người ta chết ... trước
Cho anh ôm mòn ... cây si!

Thơ : Á Nghi
Nhạc Nguyễn Miên Hương
Hòa âm, trình bày: Hồng Ân
https://www.youtube.com/watch?v=alVJ0W1KnlI

https://www.youtube.com/watch?v=alVJ0W1KnlI
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Sài Gòn! Nỗi nhớ trong tôi:
Nắng, mưa, từng áng mây trôi bềnh bồng,
Sau cơn mưa, có cầu vồng*
Tô thêm sắc thắm phượng* hồng rực bông.
Bao tà áo trắng ngượng ngùng
Tung tăng như bướm lòng vòng thủ đô,
Bao mùa thi cử học trò
Bấy nhiêu ôm ấp chữ dò, thức khuya.
Giữ trong tâm khảm thiết tha
Nhớ ơi! Những bạn nết na, chân thành
Guốc khua tang tính… tang tình
Dư âm yêu dấu hiền lành trinh nguyên
Nói cười áo trắng huyên thiên
Giòn răng khoe: ổi, chuối chiên, cóc, xoài…
*
Nhớ trang lưu bút của Ai
Vẽ bao cánh phượng bay bay phố phường:
Cuối hè, tình cảm vấn vương
Phượng tô mà đỏ… má hường của em!
Lật hoài em cứ tìm xem:
Nam sinh lưu bút, vẽ “lem” Phượng* trường
Vậy mà xem, cứ… thương… thương
Sài Gòn! Em hỡi! Tôi tương tư lòng:
Liệu sau Mưa, có Cầu Vồng?*

Á Nghi, 3.6.2022

Dòng thơ lơ lững giữa trời
Viết chơi cho thỏa một thời trẻ trung
Mai già răng rụng, tay rung
Chữ Yêu nắn nót khó vung nét ... "rồng"
Viết chơi mà được vài dòng
In ra để ngắm một Vòng Yêu Đương
Của người-trần-thế tình trường
Của ta nhi nữ cũng thường tình thôi!
Của em, của chị một đời
Lệ tuôn nhõng nhẽo, than trời giữa khuya
Của cô, dì, thím, mợ ... kia
Bao lời tâm sự đầm đìa giọt châu  
Tim này san sẽ vài câu
Chia vơi đau đớn Tủi Sầu Thuyền Quyên
Dòng thơ lơ lửng cùng thuyền
Thả theo sóng nước chút quyền ... tỉ tê
Nói chưa hết nỗi nhiêu khê
Viết không cạn được Nẽo Về Tình Yêu

Phi trường Denver 8.4.2007

Thơ Tình

Ý NGA 
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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

10 CÂU NÓI HΑY Ý NGHĨΑ SÂU SẮC CỦΑ 
NGƯỜI DO THÁI SẼ GIÚΡ BẠN THΑY ĐỔI

1. Một cốc nước sạch vì một giọt nước Ьẩn mà tɾở 
nên vẩn ᵭục, nhưng một cốc nước ᵭục không thể vì một 
giọt nước sạch mà tɾở nên tinh khiết.

2. Nếu Ьạn thực sự tài năng, thì Ьạn sẽ không sợ 
mình không có mαy mắn.

3. Đừng sợ ᵭi chậm. Chỉ sợ ᵭứng yên.

4. Tɾên ᵭời không có sự ρhân Ьiệt ɾõ ɾàng giữα Ьi 
kịch và hỉ kịch, nếu Ьạn có thể Ьước ɾα từ Ьi kịch, ᵭó 
là hỉ kịch. Nếu Ьạn chìm ᵭắm mãi tɾong hỉ kịch, ᵭó là 
Ьi kịch.

5. Nếu không ᵭọc sách, ᵭi vạn dặm ᵭường chẳng 
quα cũng chỉ là một người ᵭưα thư.

6. Cái khuy áo ᵭầu tiên sαi, cái sαu cùng khó mà 
chữα ᵭược.

7. Bạn Ьè thực sự không ρhải là những người có 
thể ngồi với nhαu nói chuyện cả ngày không hết, mà là 
những người ngαy cả khi chẳng nói với nhαu câu nào 
vẫn không cảm thấy ngại ngùng.

8. Ngựα thường dễ Ьị khuỵu chân tɾên những con 
ᵭường ᵭất mềm, con người dễ ngã gục tɾong những lời 
ᵭường mật.

9. Đừng sợ ɾằng Ьạn không Ьiết một cái gì ᵭó. Hãy 
sợ ɾằng Ьạn không chịu tìm hiểu về nó.

10. Thời giαn tốt nhất ᵭể tɾồng cây là vào 20 năm 
tɾước. Thời giαn tốt thứ hαi là ngαy Ьây giờ.

Hy vọng với 10 câu nói hαy củα người Do Thái 
tɾên có thể giúρ Ьạn thαy ᵭổi và ρhát tɾiển Ьản thân mỗi 
ngày, vượt quα mọi khó khăn tɾở ngại tɾong cuộc sống, 
ᵭể có một cuộc sống hạnh ρhúc và thành công hơn.

ĐẠO ĐỨC

"Nhà toán học Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi, cha đẻ 
của môn Đại số khi được hỏi về giá trị của con người, 
ông đã trả lời:

Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì 
giá trị của bạn là 1.

Nếu cũng thông minh, thêm một số 0 và giá trị của 
bạn sẽ là 10.

Nếu cũng giàu có, thêm một số 0 nữa và giá trị của 
bạn sẽ là 100.

Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, lại thêm một số 
0 và giá trị tổng sẽ là 1000.

Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với mất đạo 
đức, bạn sẽ mất tất cả giá trị và giá trị của bạn chỉ còn 
là số 0." 
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VUA HỀ CHARLIE CHAPLIN

Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin 
phát biểu 4 điều như sau:

1. Không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả 
những phiền muộn của chúng ta.

2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể 
nhìn thấy nước mắt của tôi.

3. Ngày mất mát lớn nhất trong cuộc đời là ngày 
chúng ta không cười.

4. 6 bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là mặt trời, sự nghỉ 
ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng, bạn bè.

Hãy thực hiện 4 điều đó trong tất cả các giai đoạn 
của cuộc đời mình và hãy tận hưởng cuộc sống khỏe 
mạnh...

Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp 
của Thượng đế...

Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh 
của Thượng đế...

Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác 
phẩm đẹp nhất của Thượng đế.

ĐƯỜNG VỀ

Từ xưa Sa mạc Sahara được mệnh danh là vùng đất 
chết, hễ người nào tiến vào sa mạc này cũng không thoát 
được vận mệnh: Có đi không có về.

Vào năm 1814, một đoàn khảo cổ đã phá vỡ “lời 
nguyền” nói trên. Khi đó, ở bất cứ nơi nào trong sa mạc 
cũng có thể nhìn thấy xương người. Trưởng đoàn đã yêu 
cầu mọi người dựng lại, chọn nơi đất cao để đào hố chôn 
những bộ hài cốt này và dùng thân cây hoặc đá để làm 
bia mộ đơn giản.

Tuy nhiên, xương người trong sa mạc thật sự quá 
nhiều, việc chôn cất đã chiếm một khoảng thời gian quá 
dài. Các thành viên trong đoàn phàn nàn: “Chúng ta đến 
đây để nghiên cứu khảo cổ chứ đâu phải để thu dọn 
xương người“.

Vị đội trưởng kiên trì nói: “Mỗi bộ hài cốt đều từng 
là đồng nghiệp của chúng ta, mọi người làm sao có thể 
nhẫn tâm để họ phơi xương nơi hoang dã như thế này?”

Một tuần sau, đoàn khảo cổ phát hiện được rất nhiều 
di tích của người cổ đại đủ gây chấn động trên toàn thế 
giới. Nhưng lúc họ rời đi, bão cát đột nhiên nổi lên, 
mấy ngày liền không thể nhìn thấy Mặt trời. Tiếp đó, la 
bàn cũng mất tác dụng. Đoàn khảo cổ hoàn toàn bị mất 
phương hướng, lương thực và nước uống cạn dần. Lúc 
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này họ mới hiểu tại sao những đồng nghiệp kia không 
thể trở về.

Trong lúc nguy nan, vị trưởng đoàn đột nhiên nói: 
“Đừng vội tuyệt vọng, mọi người có nhớ không. khi đến 
đây chúng ta đã để lại dấu hiệu dọc đường!”

Và thế là họ men theo những bia mộ đã lập khi chôn 
hài cốt, cuối cùng tìm được đường ra khỏi vùng đất chết. 
Về sau, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, các thành viên 
của đoàn khảo cổ đều bùi ngùi nói: “Lương thiện chính 
là thứ đã giúp chúng tôi thoát khỏi sa mạc!”

Thật vậy, trong sa mạc mênh mông, sự lương thiện 
đã thôi thúc họ làm một việc nhân văn và chính hành 
động đó đã giúp cả đoàn tìm được đường về. Trên con 
đường nhân sinh dài đằng đẳng, lương thiện chính là 
kim chỉ nam trong lòng mỗi người, giúp chúng ta thấy rõ 
nội tâm của mình, vĩnh viễn không bao giờ lầm đường 
lạc lối.

Tôi vẫn luôn cho rằng thiện là một loại phẩm tính 
mềm mại nhất, nhưng cũng giàu sức mạnh nhất tiềm 
ẩn trong nhân tính của con người. Bất kể gian nan thế 
nào, chúng ta cũng nên giữ vững tấm lòng lương thiện; 
mặc kệ cô độc ra sao, cũng phải duy trì nhân cách cao 
thượng. Trên thế giới này, cuộc sống của mỗi người đều 
có những khó khăn riêng, mong rằng mỗi trường hợp bi 
thương đều sẽ nhận được ấm áp tình người, mong rằng 
tất cả mọi người đều có thể đối đãi với nhau thật hòa 
nhã.

Một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ minh bạch, 
muốn có được tấm lòng lương thiện còn khó hơn sự 
thông minh. Bởi thông minh là thiên phú mà lương thiện 
lại là sự lựa chọn. Vậy nên, nếu có lúc cuộc sống này bắt 
ta lựa chọn, đừng ngần ngại lựa chọn trở thành người 
thiện lương.

 TÂM SÁNG

Một buổi trưa trời nắng gắt.. có người phụ nữ bị mù 
bước chậm chạp trên con đường mòn ở một vùng ngoại 
ô thưa thớt dân cư...Tay không cầm gậy có lẽ lối đi này 
rất quen thuộc với bà gần bên vệ đường có 1 cây to bà 
hướng vào đó để trốn cơn nắng nóng...! Bóng mát của 
tàn cây phủ trùm lên một khoảng đất rộng nơi đây là chỗ 
nghỉ chân của bà như mọi ngày cúa bà sau những giờ đi 
xin, bà chầm chậm tiến gần đến bóng cây rồi tựa vào đó 
để tìm một giấc ngủ... và bà tự nghĩ mình cũng không 
thua gì một mệnh phụ phu nhân đang ngã lưng trên chiếc 
giường nhung êm ái...!

Đang mơ màng với ý tưởng nhỏ nhoi sẽ có được bất 
ngờ bà vấp phải một vật to làm bà chao đảo, chưa kịp 
lấy lại thăng bằng thì bà đã nghe một tràng âm thanh 

giọng phụ nữ:

- Ai đó? mù hay sao mà không thấy tui đang ngồi 
đây vậy?

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi mù cô ạ! Tôi mù thật mà cho tôi 
xin lỗi xin lỗi cô! - Bà hốt hoảng trả lời khi vừa gượng 
đứng lên với đôi tay quờ quạng... Giọng nói vừa vang 
lên trong trẻo quá... chắc tuổi hãy còn nhỏ cở con mình 
là cùng.. bà nghĩ vậy và hối hận vì sự bất cẩn của mình..!

Im lặng, không có tiếng trả lời mà rất đúng như bà 
suy đoán, tiếng nói phàn nàn vừa rồi là của 1 cô bé chỉ 
trạc tuổi 14 - 15 có điều bà không hề biết cô bé ấy cũng 
bị mù giống như bà, cô cũng đi xin và đang ngồi nghỉ 
dưới tàn cây nơi bà hay ngồi..! Riêng cô bé mù rất hối 
hận vì lời nói vừa rồi cô vẫn im lặng nghe ngóng... còn 
bà vẫn không nhận lại một lời đáp lại nên nói lớn lên 
một lần nữa:

- Cho tôi xin lỗi, tôi bị mù!

Dứt lời bà quay lưng bước vội đi, chợt có tiếng cô 
bé cất tiếng gọi:

- Nè bà ơi, tôi cho bà một ngàn nè!

Một ngàn đồng, số tiền nhỏ nhoi duy nhất mà cô 
đang có nghe thế bà rất mừng, mừng vì nghĩ cô bé đã 
tha thứ cho mình hơn là mừng vì nhận được một ngàn 
đồng, bà dừng lại quay ngược chiếc nón lá cũ kỹ đưa về 
phía tiếng nói, chợt một chiếc lá vàng đang rơi rớt vào 
chiếc nón của bà..!

Với lời cám ơn như khẩn cầu:

- Cám ơn cô, cám ơn cô nhiều!

Khi bà đưa tay vào nón để lấy tiền, bà mới nhận 
ra đó chỉ là một chiếc lá khô, bà lẩm bẩm “con bé gạt 
mình, chắc nó còn giận mình” rồi bà buồn bã chậm chạp 
lần bước đi... Trong khi đó, trên tay cô bé vẫn cứ cầm 
tờ giấy bạc một ngàn đồng đưa về phía trước chờ đợi bà 
lấy, nhưng cô lại nghe tiếng bước chân đã đi xa dần... bà 
ấy không lấy tiền, chắc bà vẫn còn giận mình, cô nghĩ 
như vậy và cùng buồn bã giống hệt như bà!

Chiếc lá vàng quá vô tình, sao không rơi vào mặt hồ 
yên lặng mà lại rơi vào cái nón của một tâm hồn hiền 
hòa đơn sơ làm tan vỡ sự yên bình, khiến hai tâm hồn 
cùng đau khổ khi cả 2 người họ một già một trẻ đều bị 
mù giống hệt nhau nhưng tâm họ sáng quá! 

Thế mà, lại có những người có được đôi mắt sáng 
mà tại vì sao tâm trí của họ lại hoàn toàn bị mù..!
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      VÌ SAO 5+5+5 KHÁC 5x3  ???

Hồi nhỏ, ba tôi quan niệm không bao giờ cho đi 
học thêm. Cho nên, lúc vào lớp 6, khi tôi vào học ở một 
lớp chọn, mọi thứ đều rất khó khăn với tôi, nhất là môn 
toán. Trong khi các bạn trên lớp đều học thêm rất nhiều, 
giải toán nhanh như chớp, có những con tính tôi không 
hiểu sao họ có thể gộp đầu, gộp đuôi lại để tính nhanh 
hơn. Còn tôi, mọi thứ đều phải tự bơi lội, tự mua sách 
về đọc thêm, tự mò làm thêm. Điểm số của tôi khá bình 
thường so với những bạn cùng tuổi thời đó. Khi tôi hỏi 
sao không cho tôi đi học thêm để điểm cao, ba tôi bảo 
đó là cách nhanh nhất để tước đi trí sáng tạo của trẻ con 
và nó làm hại tôi hơn là cái lợi trước mắt.

Lần lượt sau nhiều năm khi tôi học lên Master và 
PhD, lúc này tôi mới hiểu vì sao ba tôi không nên cho 
tôi đi học thêm. Những bài thi của cuộc đời tôi sau này 
khó hơn gấp nhiều lần mà không thể có trong những 
lần đi học thêm, đồng nghĩa với tôi chẳng thể có sự 
chuẩn bị nào khác ngoài việc mang những gì đã học để 
"brainstorm". Khi chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta 
ít nhất sẽ không hối tiếc dù kết quả kém hay tốt.

Một lần trong buổi tán gẫu với một giáo sư, chúng 
tôi trò chuyện về thầy cô giáo ngày xưa. Ông bảo có 
một cô giáo dạy lớp 3 của ông mà ông nhớ mãi đến tận 
giờ khi gần 60, bởi cô ấy là cô giáo tồi nhất của ông. 
Trong một lần gặp một bài toán hay và ông rất hứng 
khởi làm cả tối để sáng hôm sau mang đến hỏi cô giáo 
mình làm thế này đúng hay sai. Nhưng cô giáo của ông 
chỉ bảo, hãy đợi đến khi cô ấy dạy tới phần này. Ông rất 
thất vọng với cách giải quyết vấn đề của cô. Điều quan 
trọng với một học sinh, theo ông, đó là cách chúng tư 
duy khi gặp một vấn đề, chứ không nằm ở việc chúng 
được dạy những công cụ mạnh để mang ra giải quyết. 
Con người khác với robot ở chỗ đó. Mọi robot đều được 
lập trình sẵn mọi khả năng, để khi gặp vấn đề, chúng 
mang ra đối phó. Nhưng nếu vấn đề không nằm trong 
những likelihoods đã lập trình sẵn, robot sẽ ngưng làm 
việc ngay lập tức.

Về sau, ông giáo sư có làm 1 bài trắc nghiệm về tính 
diện tích của một hình không gian rất phức tạp, nhưng 
ông chia chúng thành những hình tam giác, hình thang, 
hình bình hành khác nhau và đều cho biết diện tích của 
những hình đó. Ông đưa bài toán cho 2 học sinh, lớp 1 
và lớp 10. Kết quả rất bất ngờ, học sinh lớp 1 lại tính 
được, còn học sinh lớp 10 thì vứt bài ở đấy. Khi ông hỏi 
từng người, ở cô bé lớp 1, mặc dù kết quả bị sai nhưng 
cách làm của cô bé là cộng dần dần từng hình một vào 
nhau để ra kết quả hình không gian cuối cùng. Còn ở 
cậu bé lớp 10, cậu trả lời là không biết có công thức nào 

để tính cho tổng diện tích đó không, và ngồi 15 phút chỉ 
để lục lại trong trí nhớ về sự tồn tại của công thức đó.

Phép nhân sẽ không tồn tại khi chưa có phép cộng. 
Bạn có thể dùng phép cộng thay cho phép nhân nếu 
như bạn quên mất cái bảng cửu chương. Giống như tích 
phân, bạn không cần học thuộc công thức của chúng nếu 
bạn hiểu tích phân chỉ đơn giản là tổng diện tích của các 
hình thang nhỏ mà thôi. Điều quan trọng nhất, bạn có 
thực sự hiểu kiến thức cơ bản.

Tôi sợ những ba mẹ luôn ép con phải làm những thứ 
mà bản thân họ không làm được. 

Tôi sợ những ba mẹ luôn mong con thực hiện ước 
mơ mà họ không thể làm được trước đây.

Tôi sợ những ba mẹ luôn thích nghĩ hộ, làm hộ cho 
con cái.

Con người sinh ra, hạnh phúc nhất là được làm điều 
mình muốn. Vậy, khi bắt con làm theo ý mình, ba mẹ có 
phải là người luôn mong con được hạnh phúc nhất?

Gần đây ngẫu nhiên tôi gặp trên mạng rất nhiều 
bài tập về ...giai thừa cho các em học sinh lớp 3, lớp 
4 ở VN làm tôi giật mình. Tôi biết chắc chắn các em 
sẽ làm được, bởi việc ép buộc ngồi học từ sáng tới tối 
mịt đã giúp rất nhiều học sinh VN vào được các trường 
chuyên, lớp chọn nhờ việc tối ngày làm đi làm lại các 
bài toán khó. Điều này đúng với cả người Trung Quốc. 
Nhưng, dù người TQ có điểm cao GRE và TOEFL nhất 
trong các dân tộc sang Mỹ học Graduate, thì khi qua 
giai đoạn học courses - nơi điểm số 100% luôn thuộc 
về người TQ, bước tới giai đoạn làm research thì chỉ 
sinh viên Mỹ mới là những người nghĩ ra nhiều thứ mới. 
Tiêu chuẩn một PhD nằm ở những publications. Sự sáng 
tạo không thể phát triển ở những con người luôn chỉ bó 
hẹp trong những không gian kiến thức mà họ suốt ngày 
ngồi học thuộc và làm đi làm lại cho bộ não khỏi quên. 
Điều này cũng lý giải vì sao mà nước Mỹ luôn có những 
Facebook, Google, Apple ... từ những người chưa cần 
học hết đại học hoặc bỏ ngang PhD giữa chừng.

Sức sáng tạo luôn tồn tại trong con người từ khi sinh 
ra. Nó tồn tại hay mất dần do những người xung quanh 
ảnh hưởng. Khi một em bé mới nhận thức cuộc sống, bé 
đặt ra nhiều câu hỏi và cũng trả lời nhiều câu đôi khi làm 
người lớn giật mình.

Tôi thích cách các cô giáo dạy trẻ con mẫu giáo ở 
Mỹ hay làm mỗi khi các em bé chỉ vào một thứ và hỏi 
đó là cái gì, câu đầu tiên họ hay nói là "Vậy bé nghĩ nó 
giống cái gì bé từng gặp hay từng nằm mơ?" Câu hỏi rất 
đơn giản nhưng chúng giúp trẻ em tư duy rất tốt.

Có lần tôi chứng kiến, một em bé chỉ vào một cái 
vòng và cô giáo của em đã không nói nó là hình tròn, 
mà hỏi bé lại bé nghĩ nó là cái gì. Em bé rất hào hứng 
trả lời lại "Nó giống cái hồ trước nhà của bé, giống mặt 
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qua chùa, bác ghé vào nghỉ chân dưới gốc bồ đề. Ra 
giếng nước giải khát, rửa ráy sạch sẽ xong, bác vào chùa 
lễ Phật. Trong chùa vắng lặng. Bác thắp hương quỳ trước 
bàn thờ Phật. Ngước nhìn lên, nét mặt đức Thế Tôn vẫn 
trầm mặc như xưa nay, hơn mười năm qua không có gì 
thay đổi. Cảnh vật như đứng ngoài thời gian. Lễ xong, 
người thương gia rời chùa. Thấy bóng chiều đã ngả, 
đường về còn khá xa, bác liền rảo bước, bỏ quên túi 
hành lý trong chùa. 

Buổi chiều hôm đó, một nông dân nghèo khổ trở 
về làng sau một ngày làm việc ngoài đồng. Ngang qua 
chùa, ngày nào cũng vậy, bác ghé vào lễ Phật trước khi 
trở về nhà. Lễ xong, bác trông thấy một túi vải to để 
gần bàn thờ. Bác ta nghĩ thầm: “Không biết túi vải của 
ai đi lễ đã bỏ quên. Nhỡ có người tham tâm lấy mất thì 
tội nghiệp cho người mất của. Âu là cứ mang về nhà rồi 
bảng thông báo để trả lại cho người ta.” 

Về đến nhà, bác nông dân gọi vợ con ra, trỏ vào túi 
vải, nói: 

- Ðây là vật người ta bỏ quên trong chùa. Nay mình 
cứ tạm kiểm kê rõ ràng, đầy đủ, mai mốt có người đến 
nhận đúng thì trả lại cho người ta. 

Giở ra xem, thấy có gói vàng to, người nông dân 
nghiêm giọng dặn vợ con: 

trăng trên trời, giống biển Stop trên đường" và điều bất 
ngờ, em bé lấy một cái dây và quấn 2 đầu lại với nhau, 
lấy các ngón tay bé xíu dang sợi dây dần dần thành hình 
tròn. Một em bé hơn 4 tuổi làm được nhiều điều hơn là 
chỉ nhập tâm vào đầu một cái định nghĩa khô cứng về 
hình tròn mà em chưa thể hiểu ở tuổi đó.

Cuộc sống không chỉ gói trong các trang giấy, cũng 
như cuộc đời bạn chẳng thể chỉ loanh quanh trong lớp 
học. Tốt nghiệp đại học hay PhD chỉ là sự khởi đầu của 
một chặng đường khác, mà trong đó bạn phải chuẩn bị 
đương đầu với nhiều khó khăn bỗng dưng xuất hiện 
giống như những viên mưa đá đột ngột rơi xuống đường 
vào những ngày giông bão. Bạn cần sự sáng tạo không 
chỉ trong học tập, mà sự sáng tạo giúp bạn đối đầu với 
mọi khó khăn.

Sức sáng tạo luôn giúp bạn chịu tự mở ra một quyển 
sách để đọc, tự bước chân đi tìm người khác để học hỏi, 
và tự tin vào những điều mình đang lựa chọn. Để những 
lúc bạn ra trường thất nghiệp với ngành bạn học, những 
lúc bạn đi làm mà không thấy lối thoát, những lúc bạn 
đang chán chường với xã hội xung quanh, bạn sẽ không 
phải ngồi than vãn mà luôn biết mình phải làm gì để bản 
thân thoát ra được vũng lầy mình đang đứng.

Đặt câu hỏi cho chính mình là sự khởi đầu cho việc 
đi tìm câu trả lời. Nơi nào có câu hỏi, nơi đó câu trả lời 
đang ở rất gần bạn.                           David Duong

THẰNG ĂN CẮP

Ở một làng nào đó bên xứ Ấn Độ, có một thương gia 
nghèo. Ðời sống khó khăn, nạn cường hào ác bá quá đỗi 
lộng hành khiến bác ta sống không nổi, phải bỏ đi một 
xứ xa sinh sống. Sống nơi đất khách quê người lâu ngày, 
lòng riêng vẫn tủi. Lại thêm tuổi đà xế bóng, tính ganh 
đua, lòng ham muốn cũng mỏi mòn. Một hôm chạnh 
nhớ cố hương, bác quyết định trở về. Bán hết tài sản lấy 
tiền mua vàng, gói vào một túi vải giấu trong túi hành lý 
khoác vai, bác lên đường về quê hương. 

Trong vùng quê người thương gia, giữa một cánh 
đồng, dân trong vùng xây một ngôi chùa nhỏ để các 
nông phu buổi trưa ghé vào lễ Phật và nghỉ ngơi. Một 
cây bồ đề lâu năm che bóng rợp xuống một sân nhỏ lát 
gạch, một cái giếng khơi, nước mát và trong vắt, cũng 
là nơi cho khách bộ hành ghé chân nghỉ ngơi, giải khát, 
hoặc đôi khi ngủ qua đêm trong chùa. Chùa không có 
người coi. Phật tử trong chùa đều là nông dân. Lúc rảnh 
việc thì tự ý tới làm công quả quét tước, dọn dẹp, chăm 
sóc cho đám cây cỏ sân chùa lúc nào cũng hương khói 
quanh năm. 

Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, người thương gia 
về gần đến làng cũ. Trời đã xế trưa, nắng gắt. Ði ngang 

Tác phẩm là thành quả từ sự kết hợp óc sáng tạo và lòng 
can đảm của người đam mê độ cao !!! Bái phục !!!
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- Vàng của người ta là một vật rất nguy hiểm. Nó 
làm nảy lòng tham. Mọi điều bất chính, bất lương, mọi 
sự đau khổ cũng từ đó phát sinh. Mẹ con mày chớ có 
dúng tay vào mà khốn! 

Bác cất cẩn thận vào rương, khóa lại. 
Người thương gia rảo bước về gần đến làng, nhìn 

xa xa ráng chiều êm ả, những làn khói bếp vương vấn 
trên rặng tre quen thuộc. Cảnh xưa vẫn còn trong trí bác 
so với nay như không có gì thay đổi sau hơn mười năm 
xa cách. 

Vừa đến cổng làng, người thương gia mới sực nhớ 
đã bỏ quên túi hành lý ở chùa. Lo sợ, hốt hoảng, bác vội 
quay lại con đường cũ, vừa chạy vừa kêu: 

- Khổ thân tôi! Thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành 
dụm từ hơn mười năm nay! Bao nhiêu công lao trôi sống 
trôi biển cả rồi! Khổ thân tôi chưa! 

Người đi đường ai thấy cũng ngạc nhiên. 
Tới chùa thì cảnh vẫn vắng tanh, bên trong chỉ có 

một cụ già đang lễ Phật. Người thương gia vội túm lấy 
cụ già, hốt hoảng hỏi: 

- Túi đồ của tôi đâu? Vàng của tôi đâu? 
Cụ già ngạc nhiên: 
- Túi đồ nào của bác? Vàng nào của bác? 
- Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi xế trưa trong 

chùa này! 
Cụ già vẫn bình thản: 
- Quả thật lão không thấy túi đồ của bác. Lão đã 

sống thanh đạm cả đời, nỡ nào trong chốc lát vứt bỏ 
lương tâm mà tham của người. Bác cứ bình tĩnh. Của 
mất, có duyên còn có ngày lấy lại, vô duyên thì của cầm 
trong tay cũng mất. Túi đồ của bác đã thất lạc, bác lại 
mất luôn cả cái tâm công chính, đỗ vấy cho người là cớ 
làm sao? Gần đây có một xóm làng, buổi chiều nông dân 
thường lễ Phật trước khi về nhà. Bác thử tới đó hỏi xem. 
Thói thường, thấy vàng là tối mặt lại. Nhưng cũng còn 
tùy. Cũng còn có nhiều người tốt. 

Người thương gia nghe ra, nhận thấy mình vô lý, 
bèn xin lỗi cụ già rồi theo lời chỉ dẫn, tiếp tục đi tìm. 
Tới làng, ông ta hỏi nhiều người mà không ai biết. Nghĩ 
rằng sản nghiệp dành dụm trong mười năm của mình 
nay phút chốc như chiếc lá vàng rơi theo gió đưa, biết 
đâu là bờ bến mà tìm! Ðành phó mặc cho bước chân 
tình cờ may rủi. Khi tới cuối làng, giữa vườn cây cối um 
tùm có một căn nhà lá nhỏ tồi tàn. Trước cửa treo một 
tấm bảng đen, với hàng chữ trắng viết to: “Tôi có nhặt 
được một túi vải bỏ quên trong chùa. Ai là chủ xin tới 
nhận lại.” 

Người thương gia mừng quýnh đập cửa, gặp anh 
nông dân ra mở hỏi: 

- Bác là chủ túi đồ bỏ quên trong chùa? 
- Vâng, chính tôi. Tôi đã để quên trong chùa hồi xế 

trưa nay. Xin cho tôi nhận lại. 
- Nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của 

bác như thế nào? Trong đựng những gì? 
Người thương gia trả lời: 
- Ðó là túi vải, trong đựng một ít lương khô đi đường. 
Người nông phu nói: 
- Thế thì không phải túi đồ của bác. 
- Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một 

gói vải khác màu đỏ. 
Người nông phu nghe tả đúng các đồ vật và số lượng 

vàng đựng trong túi vải, biết chắc người tới hỏi là chủ 
nhân bèn mở rương ra, nói với người thương gia: 

- Quả thật đó là túi đồ của bác. Xin mời vào nhận. 
Người thương gia nhận đủ số vàng, lòng vui khôn 

tả. Bác thấy cảnh nhà người nông dân nghèo nàn mà lại 
không có lòng tham, để tỏ lòng biết ơn, bác chia đôi số 
vàng gói vào một miếng vải đưa cho người nông dân. 
Bác nói: 

- Vàng của tôi tưởng đã mất, may sao lại gặp tấm 
lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng 
thành thật biết ơn. 

Người nông dân ngạc nhiên: 
- Trả lại món vật không phải của mình chỉ là một 

việc bình thường, có ơn gì mà được đền? 
- Bác đã làm một điều thiện. Ðược đền ơn là đúng 

lẽ. 
- Làm việc thiện là nghĩa vụ tự nhiên. Đạo lý xưa 

nay vẫn dạy như vậy. Đó không phải là cái cớ để đòi 
hay nhận tiền thưởng. Cũng như lòng yêu dân tộc, yêu 
tổ quốc không phải là cái cớ để được trả công. Vàng của 
bác do công sức làm ra thì bác hưởng. Tôi có góp công 
lao gì vào đó mà chia phần? Thôi, xin bác hãy để tôi 
được sống yên vui trong cái nghèo của tôi hơn là sống 
giàu có nhờ vào của cải người khác. Như thế cũng là một 
cách ăn cắp. 

Người thương gia không còn lý lẽ gì để nói thêm 
bèn khoác hành lý lên vai, bất thần vất gói vải đựng nửa 
số vàng lên bàn rồi bỏ chạy. Ý định của ông ta là bắt 
buộc bác nông dân phải nhận sự đền ơn, nhưng bác vội 
nhặt gói vàng rồi đuổi theo, miệng hô hoán: 

- Bớ người ta, thằng ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp. 
Dân trong làng nghe tiếng hô hoán liền đuổi theo bắt 

được người thương gia dẫn trở lại trước mặt bác nông 
dân, hỏi: 

- Hắn đã ăn cắp vật gì của bác? 
- Hắn định ăn cắp cái tâm công chính và chân thật 

mà tôi có được từ ngày tôi học Phật! 
Những người làm việc công mà đòi trả ơn, làm việc 

thiện chỉ do tư lợi, làm việc nước cốt vì quyền hành địa 
vị... thảy đều không hiểu chuyện nầy!! 

(Không biết tên người kể.)
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THOÂNG TIN  SINH HOAïT
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Tr. Nguyễn Thị Hai
Tr. Chu Bạch Yến
Tr. Nguyễn Thị Lộc
Tr. Mai Quang Vinh

Tr. Nguyễn Trung Tường
Tr. Nguyễn Xuân Huề
Tr. Dương Thị Kim Sơn
Tr. Mai Ngọc Cường

Xin chân thành cám ơn Quý Trưởng và Anh Chị  

Đặc biệt cám ơn Chị Đoàn Hạnh Nhơn, Trưởng Nữ của quý Trưởng Đoàn Mộng Ngô và Nguyễn Thị Xuân Lan, 
là người con gái yêu quý mà Akéla Sói Mỏng Tai nhiều lần nhắc đến trong các tập thơ và bài viết của mình, đã 
có đề nghị nhận 15 cuốn Tự Lực để phân phối cho gia đình, thân hữu và gửi yểm trợ tập san một bó củi thật 
nặng. Nhóm chủ trương và biên tập xin chân thành cám ơn lòng yêu quý và sự hào phóng giúp đở của Chị . 

Tr. Lê Văn Tỉnh
Trại viên Trại Colfax iV 
Tr. Trịnh Mỹ Phương
Tr. Ái Chủng

Một Trưởng Niên Làng BH Vùng Vịnh
Tr. Phan Thị Nam
Tr. Đào Văn Định

đã góp phần củi lửa cho Tự Lực.
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TRÚC ANH

BIÊN TẬP
SƠN CA THIỆN TÂM

VẬT LIỆU
 1 cup beurre mềm

1 cup pecan xay nhuyễn
2 cup bột mì

½ cup đường cát trắng
1 muổng teaspoon vanilla nước
Bột đường (confeetion’s sugar)

PECAN COOKIE

TH
Á

O
 V

ÁT
TH

Á
O

 V
ÁT

CÁCH LÀM

- Lấy một tô lớn, bỏ beurre, đường và vanilla vào trộn 
đều nhẹ với nhau.
- Cho bột mì vào trộn đều.
- Cho pecan vào trộn nhẹ.  
- Chia ra từng miếng nhỏ khoảng 2-3 inches làm thành 
cái bánh tròn dẹp hay hình cong để lên mâm lót giấy 
nướng .
- Nướng 320 độ F trong vòng 20 -22 phút, hay khi thấy 
phần dưới của bánh chuyền sang màu hơi vàng là được 
- Lấy bánh ra lò để khoảng 3 phút rồi mới lấy bánh ra 
khỏi khay.
- Rắt bột đường lên bánh trước khi ăn .
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CHÀO MỪNG

THẲNG TIẾN XII
OAK CANYON PARK
5305 E SANTIAGO RD 
SILVERADO CA. 92676

8-13.7.2022  

Hướng Đạo Trưởng Niên tại trại Colfax IV . Ảnh Nghĩa Bạch

Hướng Đạo Trưởng Niên tại Trại Thẳng Tiến X . Hổng có biết danh tính của 
Nhiếp Ảnh Gia chụp tấm hình này, đẹp và vui quá, xin cám ơn tác giả .

TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI
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