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Các chị Trưởng Niên
Trại Colfax 3 chụp hình
kỹ niệm với hai nhân
viên khu lưu niệm
trong chuyến đi tham
quan Empire Mine
State Historic Park,
Grass Valley, CA

Ngày Hấp Hôn
Trại Bách Hợp 3
các cặp đôi chụp hình
lưu niệm tại tiền sãnh
trại Bothin, Fairfax CA
trước khi đám rước
dâu diểu hành trong
sân trại .
Ảnh: Nghĩa Bạch
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CHỦ NHIỆM

BA LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO

Bạch Văn Nghĩa

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

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
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Trịnh Mỹ Phương
Nguyễn Quang Vĩnh
Mai Minh Nghĩa

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

TÀI CHÁNH
Nguyễn Trúc Anh
Nguyễn Ngọc Quỳnh
ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN
TỰ LỰC
P.O. BOX 2362
Gresham OR 97030
USA
Email
tuluc@sapsan.com
Điện Thoại
503-705-3862
Chi phiếu xin ghi tên
Nguyễn Trúc Anh
và gửi về địa chỉ toà soạn
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ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
Hành-trang ta còn chút gì ngạo-nghễ
Trong gian-nan khốn-khó vẫn tươi cười.
Đường vạn dặm áo xiêm như đã nhẹ.
Lời thề-nguyện soi sáng một đêm vui
Chân một bước, hoa thơm rừng lịch-sử.
Lü chúng ta đi dựng lai Tình Người.
Qua sương khói, rừng âm-u mãi nhớ.
Cây khô-cằn tỉnh dây lá xinh tươi.
Đây là lúc hồn trong như đá quý.
Sao Mai đang lộng-lẫy bỗng lu-mờ.
Đem tâm-huyết đoàn ta nuôi ý-chí.
Nối rộng vòng ca hát đep như thơ.
Đây là lúc phương Đông bừng nắng chói.
Những yêu-thương rạng-rỡ đẹp huy-hoàng.
Mây tám hướng đang bay về một cõi.
Bụi mịt-mờ ta dựng lại Giang-San.
Đây là lúc đem thân cho Nghĩa Lớn.
Khắp năm châu tuổi trẻ sẽ anh-hùng.
Cờ Nhân-Ái ngàn sau tung gió lộng.
Giàu hay nghèo cùng một mối vui chung.
Viết sau đêm lửa trại tại Woodland Trails
Camp Toronto Canada

Nguyễn Hoàng Lãng-Du
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THƯ TÒA SOẠN
Thưa cùng Anh Chị Em và Quý vị độc giả
Ba trăm bản in của Tự Lực Số Ra Mắt đã đến tay độc giả. So với số lượng phát hành của bất
cứ tạp chí nào trong sinh hoạt Hướng Đạo thì quả thật đây là con số nhỏ bé. Nhưng với việc in ấn,
đóng tập tại nhà và chuyển đến tận tay mổi anh chị em thì công việc là một sự cố gắng không nhỏ và
cần đến sự gắng sức lẩn thiện chí của vài anh em Hướng Đạo Sinh tham dự cuộc chơi. Vâng, đúng
là cuộc chơi như ý niệm trong sinh hoạt của phong trào, cuộc chơi bằng sự tham dự của mổi chúng
ta để tờ báo có điều kiện hiện hữu. Đứng ở vị trí nào trong cuộc chơi chung này, chúng ta đều cùng
chia xẽ lo toan và thú vị khi nhập cuộc, nên Đường Chúng Ta Đi, đã là ý nghĩa thật trên sự tồn tại và
phát triển của Tự Lực. Vì vậy, chọn chủ đề Đường Chúng Ta Đi, Ban Biên Tập không chỉ định hướng
nội dung của riêng số kế tiếp này mà còn mong ước là tâm tư chứa đựng trong đường dài tồn tại của
Tự Lực. Quả thật, nhóm chủ trương, biên tập cảm nhận được tình cảm ấm áp từ những anh chị em
cũng như độc giả qua các trao đổi, chuyện trò và các hình thức yểm trợ tinh thần cũng như vật chất.
Những biểu lộ đồng tình với nội dung, hình thức cùng chủ trương của tờ báo mới đặt những bước chân
đầu tiên đã là nguồn động lực mạnh mẽ giúp cho anh chị em nhóm chủ trương, biên tập thêm vững
vàng niềm tin và lòng hăng say trong công việc đang làm. Điều này, cũng thể hiện ý nghĩa của ý niệm
Đường Chúng Ta Đi, vâng, chúng ta đang cùng đi bên nhau để gìn giử cuộc chơi “Tự Lực”, cuộc chơi
Hướng Đạo.
Anh chị em và quý độc giả kính mến,
Điều cần nói tiếp ở đây là cái duyên mà Tự Lực đã có đối với Quý Anh Chị Hướng Đạo
Trưởng Niên. Khi bắt đầu vận động để thực hiện, chúng tôi được sự tích cực yểm trợ của quý Trưởng
hai làng Bách Hợp Oregon và Washington. Các chi phí in ấn, phát hành cho số ra mắt được trang trải
bằng sự đóng góp người nhiều kẻ it nhưng thật là tích cực và vui vẻ của quý anh chị trong hai làng
trưởng niên miền Tây Bắc này, dù thật sự Tự Lực không mang danh nghĩa của Trưởng Niên. Khi ra
mắt lần đầu, nhóm chủ trương được sự ưu ái của Ban Quản Trại Bách Hợp 3 cũng như Quý Trưởng
phụ trách Văn phòng Hướng Đạo Trưởng Niên cho phép trình bày giới thiệu ngay trong hội nghị tổ
chức tại trại, và sau trại còn có chút quà từ Cô Trại Trưởng thay mặt cho Ban Quản Trại. Chỉ một
thời gian ngắn sau, Làng Bách Hợp Vùng Vịnh California lại thương mến cho Tự Lực cơ hội trình
làng lần nữa, không những vậy còn cho ẳm về cái phong bì yểm trợ không nhẹ với sự đóng góp của
toàn thể trại sinh trại Takayona Colfax. Nơi đây, chúng tôi xin được bày tỏ lòng chân thành cám ơn
đối với quý anh chị em từ các nơi đã bày tỏ nhiều thiện ý với Tự Lực, hay nói theo tinh thần chủ đề số
báo này, thật vui vì có được anh chị em cùng chung bước trên đường mà chúng ta đi.
Xin bày tỏ lòng cảm kích đối với tất cả chân tình mà anh chị em đã giành cho Tự Lực, chúng
tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tập san sẽ ngày một thăng tiến trên nhiều phương diện. Và để đánh dấu sự
khởi hành của tập san, xin trích đăng đoản khúc Lên Đường từ tập thơ Đường Chúng Ta Đi do Nhà
Thơ Nguyễn Hoàng Lãng Du và Toán Nghiên Cứu Huấn Luyện Dấn Thân thực hiện:
Đằng sau lưng tiếng chiêng hùng rộn-rã
Ngoài xa kia mây núi đứng xây thành
Người lên đường khói sương mờ gió lá
Sỏi đá mềm từng khoảng dưới non xanh.
Hân hạnh kính chào Quý vị cùng Anh Chị Em
Nhóm Chủ Trương và Biên Tập
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LỜI NGUYỆN DẤN-THÂN
Lòng đã quyết vượt muôn ngàn Sông Núi,
Vai bên vai hăm-hở chúng ta vê.
Chân một bước mà hồn như đã tới
Lũ sao trời say ngủ, tinh cơn mê.

Chúng ta có những khoảng trời giông bão;
Trong gian-nan, quyết giữ vững con thuyền.
Những danh-vọng, giầu sang là mộng ảo.
Trong ngheo-nàn, bất-hạnh có nhau thêm.

Đêm ánh lửa bập-bùng soi rõ mặt
Ngày xum-vầy rực-rỡ ánh dương lên.
Những cây cối hồi-sinh từ héo-hắt.
Đất khô-khan mưa xuống bổng tươi mềm

Nơi cay-đắng: yêu-thuong là mât ngọt.
Nơi ơ-thờ: tận-tụy nở hoa thơm.
Nơi lăng-nhục: thứ-tha thành tiếng hát.
Nơi bụi mù: mãi mãi giữ tâm trong.

Ta là gió muôn phương đang tụ-hội;
Cuốn theo đi thù-hận giữa con người.
Ta là nắng ban mai ai ngóng đợi,
Đường gập-ghềnh tăm-tối sẽ an-vui.

Mai lên đường, hành-trang đầy hạnh-phúc.
Trong đêm đen, ta trông rõ chính mình.
Bên ngọn đuốc soi đường đang sáng rực
Lời thề-nguyền vọng lại sẽ thành Kinh.
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BÌNH-MINH
Tay đã vỗ gọi đời mau thức dậy
Ngày đang lên, phút chốc sẽ huy-hoàng.
Như giọt nước từ ngàn sương đọng lại
Soi hồn mình tinh-khiết giữa đêm tan.

THÁM-DU
Manh lều våi chiều nay căng với gió
Ba-lô ta tuổi trẻ vốn đong-đầy.
Trên đỉnh lạ một khung trời rộng mở.
Xin trå đời bụi-bặm dưới chân mây.

RA KHƠI
Ta đứng lên đêm trường giang, biển cả.
Tung mái chèo vỡ nát những giòng trăng.
Buồm căng tròn sức tay dù chưa thỏa,
Thuyền đã thuần thét gió luớt băng băng

NHỚ B.P.
Buổi mai nắng hạ chưa vàng,
Có con chim hót trên hàng cây cao.
Tưởng người ngổi đó thưở nào
Bỗng đâu gió động lao-xao gốc sồi.

NHẬP CUỘC CHƠI

NGUYỄN
HOÀNG
LÃNG
DU

Người về thắp sáng tình nhau.
Hồn Sông Núi goi đêm thâu lửa bùng.
Đường xa vạn něo chập-chùng,
Trong cơn gian-khó hào-hùng buớc lên.

ĐÊM LY-BIỆT
Ừ, mai ta lại lên đường
Chân đi tận nẻo mù sương cuối trời.
Tiễn nhau có một nụ cười,
Dù giông-bão vẫn làm người Việt-Nam.
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Hôm thứ Tư 22 tháng 5 tại San Jose California,
mưa lớn chưa từng thấy. Chỉ vài phút mà nước
ngập lênh láng tràn qua đường. Đó là chưa kể
sấm chớp liên tục ít khi thấy xẩy ra tại vùng Vịnh.
Hơn thế nữa, những hạt nước đá lớn gần bằng hạt
bắp trắng xóa cả lối đi. Cơn mưa này lớn hơn hẳn
những cơn mưa rả rứt cả tuần nay.
Vậy mà ngày hôm sau, nắng thực đẹp. Những
giải nắng vàng ấm áp tràn ngập không gian. Trưởng
làng Ngọc Minh của Hướng Đạo Trưởng Niên tại
Vùng Vịnh Bắc California hớn hở lái xe đi đón mấy
người bạn trong ban tổ chức Trại Bách Hợp III tới
đất trại - Buổi cắm trại này được tổ chức ba ngày
tại Girls Scourt Camp thành phố Fairfax, Bắc Cali.
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Nhóm người trong ban tổ chức trại phải tới trước
một ngày, để xếp sắp trại trước khi các trại sinh từ
khắp nơi đổ về chiều hôm sau.
Thành phố Fairfax thực đẹp, cái đẹp của núi đồi
với cây xanh rợp bóng khắp nơi. Nhất là khu đất
trại của Girls Scourt Camp rộng thênh thang, lọt
hẳn vào một cánh rừng thật thơ mộng. Nơi đây có
thể chứa được hơn ngàn trại sinh với đầy đủ phòng
ốc khang trang. Nhà ăn như một nhà hàng cao cấp
trong khách sạn 5 sao. Nhà bếp, phòng sinh hoạt,
nơi đốt lửa trại khắp nơi rất an toàn cùng với sân
cờ thật bề thế.
Đoàn xe của nhóm lập trại nối đuôi nhau vào

TRẠI
BÁCH HỢP
III
SÓI ƯỚT ÁT VÙNG VỊNH
Tường Thuật

đất trại. Tất cả thủ tục mướn đất trại đã được hoàn
thành từ trước, nên nhóm lập trại tới nơi là bắt
tay vào việc dựng trại ngay. Các trưởng người nào
việc nấy. Nhóm dựng cột cờ, nhóm nấu bếp, nhóm
lo đồng phục và huy hiệu trại để phát cho trại sinh
ngày hôm sau, cũng như nhóm xếp sắp chương
trình văn nghệ và buổi chào cờ khai mạc trại cùng
hoạt động tíu tít
Mặt trời vừa xuống khỏi ngọn cây. Hơi sương
lạnh miền núi bắt đầu tỏa ra. Ban ẩm thực đã chu
toàn bữa cơm chiều cho nhóm dựng trại. Không
khí thực vui nhộn trong bữa ăn tập thể này. Những
câu chuyện dí dỏm về kinh nghiệm sinh hoạt hướng
đạo của các trưởng, đã tạo nên những tiếng cười

thật thoải mái cho mọi người trong bữa ăn đầu
tiên của nhóm dựng trại.
Trước khi mọi người đi nghỉ, ban phụ trách văn
nghệ có sáng kiến đề nghị các trưởng mỗi người
góp một câu thơ, khởi lên khúc đầu của một bài
thơ, cho các trại sinh ngày hôm sau tiếp tục góp
thơ để hoàn thành một bài thơ trong trại Bách
Hợp III năm 2019 này. Thế là tiếng cười nói vang
lên thực náo nhiệt. Những vần thơ lục bát được đề
ra của mấy trưởng như sau :
Người nào hứng chí làm thơ
Cùng nhau thả ý giấc mơ về nguồn
Bỗng đề tài trở nên thật ngộ nghĩnh khi có
trưởng tiếp nối câu kế tiếp :
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Những ai đầu óc điên cuồng
Cùng nhau ta cứ ở chuồng tắm mưa
Mọi người cười phá lên, nhưng vẫn tôn trọng
tác giả của hai câu thơ này. Tuy nhiên, sự tiếp thơ
vào hai câu sau lại chuyển hướng nhẹ nhàng hơn :
Mình cùng nhớ lại chuyện xưa
Thưở ta còn bé chẳng ưa mặc quần
Và câu sau cùng bỏ lửng ở đây để cho các trại
sinh ngày hôm sau tiếp nối
Mặc cho con tạo xoay vần . . .
Như vậy khúc đầu của bài thơ nhiều “thi sĩ “
góp ý để niên yết cho các trại sinh ngày hôm sau
làm tiếp như sau :
Người nào hứng chí làm thơ
Cùng nhau thả ý giấc mơ về nguồn
Những ai đầu óc điên cuồng
Cùng nhau ta cứ ở chuồng tắm mưa
Mình cùng nhớ lại chuyện xưa
Thưở ta còn bé chẳng ưa mặc quần
Mặc cho con tạo xoay vần . . .
***
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Chương trình sinh hoạt trại bắt đầu 4 giờ chiều
ngày thứ Sáu 24/05/2019 mới bắt đầu cho các trại
sinh ở khắp nơi đồ về nhập trại. Vậy mà 10 giờ sáng
trưởng làng Ngọc Minh đi kiểm soát khắp nơi, họp
anh em lại tuyên bố : “ Tất cả công việc đã hoàn tất
tuyệt hảo, anh em chúng ta có quyền ra phố uống
cà phê “ . . .
Sau khi dạo quanh phố phường. Toán lập trại
trở về nghỉ trưa và chờ các trại sinh tới theo đúng
chương trình đã vạch ra. Nhưng thực sự chẳng có
trưởng nào ngủ nghê gì cả. Mọi người nóng lòng
đón tiếp các trưởng ở xa đang điện về cho biết đã
tới phi trường, hoặc nhiều toán lạc đường la chói
lói. Toán đưa đón các trưởng vội vàng lên đường
làm nhiệm vụ liên lạc, hướng dẫn và chuyên chở
mọi người cần giúp đỡ tới trại ngay.
Theo chương trình 4 giờ chiều các trại sinh mới
nhập trại, 5 giờ cổng trại phải dựng xong. Vậy mà
chưa tới 3 giờ, từ cổng trại, cột cờ, biển ngữ khắp
nơi đã được treo lên. Các trại sinh ở các thành phố
xa vẫn tiếp tục đổ về. Không khí trong trại thật ồn
ào, vui vẻ. Các trưởng tay bắt mặt mừng. Gặp nhau

chuyện trò tíu tít. Bàn tay trái luôn cùng nhau xiết
lại mừng rỡ chào hỏi. Trưởng làng Ngọc Minh ôm
theo cả thùng đồng phục cho trại sinh, phân phát
ngay cho những người mới tới. Đồng thời toán chia
phòng cũng đã ghi tên từng trại sinh ở chỗ nào, đâu
vào đó. Có ba khu vực chính được đặt tên là Saigon, Huế và Hà nội. Mỗi khu vực có nhiều phòng
đều được đánh số và tên các trưởng được dán phía
ngoài cửa phòng.

kiểu cà ri cay Ấn Độ tỏa ra khắp phòng ăn. Mọi
người thích thú với cái cay cay, thơm thơm, nồng
nàn, sền sệt nước súp để chấm bánh mì. Thật là
đúng khẩu vị của những trại sinh đều lớn tuổi có
mặt nơi đây – Hướng Đạo Trưởng Niên!

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Tất cả các trưởng
từ khắp nơi đã nhập trại và nhận phòng đầy đủ. Ai
cũng hân hoan hầu như quên hết mệt nhọc trên
đường đi khi gặp lại bạn bè thân thương của mình.
Mọi người bắt đầu xuống phòng ăn, uống cà phê,
nước trà, tâm sự với bạn bè. Còn những trưởng
mới gặp nhau lần đầu, không cần phải ai giới thiệu
cũng biết ngay tên tuổi và đơn vị hướng đạo, làng
nào trong Hướng Đạo Trưởng Niên - Vì ban tổ chức
đã làm bảng tên có ghi rõ tất cả danh tánh cho các
trưởng đeo trước ngực.

Hơn tiếng đồng hồ sau khi ăn uống no nê. Các
trưởng kéo nhau tới “căn nhà đá” để chia sẻ kinh
nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Giờ kết thân và giữ chặt
mối dây bắt đầu lên tới cao điểm. Những kinh nghiệm sống, những câu chuyện lịch sử, những hoạt
động thăng trầm của ngành Hướng Đạo Việt Nam
Hải Ngoại được các trưởng thay phiên trình bầy. Và
đương nhiên những câu hát, điệu hò Hướng Đạo
cũng vang lên đủ giọng cao vót, trầm trầm… khàn
khàn cũng có, cùng với các trò chơi của thời Thiếu,
Ấu sinh cũng diễn ra hết sức nhộn nhịp với các cụ
trưởng trò như ngày tuổi . . . ở chuồng tắm mưa!
Có lẽ ít có khung cảnh nào của các buổi sinh hoạt
tập thể mà không khí . . . hồi xuân của các vị Hướng
Đạo Trưởng Niên lên cao như vậy . . .

Đúng 6 giờ, ban ẩm thực bưng lên món thịt gà
cà ri cùng bánh mì. Mùi thơm của món ăn đúng

Ngoài rừng, mặt trời đã xuống sau ngọn cây.
Bóng tối tràn lan khắp nơi. Dù vui chơi, ca hát,
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nhưng tinh thần Hướng Đạo không bao giờ quên tới
các anh chị hướng đạo đã vĩnh viễn ra đi, cũng như
tưởng nhớ tới vị Tổ sáng lập ra Phong trào Hướng
Đạo năm xưa. Những giọt nước mắt chẩy dài trên
má. Những ánh mắt, gương mặt trầm buồn hiện ra
trên các vị trưởng cao niên. Khúc nhạc tưởng niệm
những người đã khuất bóng vang vang, nho nhỏ
như thì thầm trong bóng tối dưới ánh sáng của vài
ngọn nến âm u, heo hắt. Rồi lần lượt, tất cả cùng
nhau mỗi trưởng thắp lên một ngọn nến, ánh sáng
lan tỏa ra trong không gian trang trọng đầy tình
người.
Cuộc chơi nào dù vui nhộn, thân tình bao nhiêu
cũng có lúc phải ngừng lại. Nhất là hôm nay mới
là ngày đầu của Trại Bách Hợp III. Trên lối nòn về
phòng. Bóng tối dầy đặc trong không khí se lạnh
của vùng đồi núi tỉnh Fairfox rờn rợn, không làm vơi
đi sự hả hê của một buổi sinh hoạt thật thích thú.
Dù đã thực khuya, nhưng mọi người vẫn còn muốn
tiếp tục cuộc chơi. Tuy nhiên, theo đúng chương
trình đã vạch sẵn. Ban Quản trại phải chuẩn bị họp.
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Hơn thế nữa, có lẽ các trưởng cũng đã thấm mệt,
nên đêm tâm tình phải chấm dứt, để các trưởng
trở về phòng của mình nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục
cuộc chơi vào ngày hôm sau.
Ngày thứ nhì của Trại Bách Hợp III quả thực là
một thời gian đáng ghi nhớ. Mặt trời mới vừa tỏa
ánh sáng trên hàng cây ven đỉnh đồi, chưa kịp ló
dạng thì hầu như tất cả các trưởng đã thức dậy
từ lâu. Tiếng cười rộn ràng quen thuộc cuộn theo
giòng người chẩy về nhà ăn. Hơi sương lành lạnh
còn lảng vảng trong không khí miền đồi núi Fairfax,
lại càng làm cho những ly cà phê, nước trà thêm
ấm áp, thú vị. Bữa ăn sáng đầu tiên của ngày hôm
nay là món bún riêu cua thơm lừng, nóng hổi. Ôi,
món ăn hương vị quê hương thân thương của
người Việt thật đậm đà, gây bao cảm xúc ngất ngây
nơi xứ người.
Mặt trời vừa lơ lửng trong buổi bình minh, một
số trưởng đã vội vàng ghi lại hình ảnh ào ạt ánh
hào quang sớm mai của một ngày trại trong vùng
đồi núi Fairfax.

Cùng ngay lúc ấy, mọi người vừa ăn sáng xong,
cũng ùa ra chụp hình lưu niệm. Ánh đèn trong
những chiếc máy ảnh đủ loại lóe sáng từng chặp.
Chỗ này một nhóm, nơi kia năm bẩy người. Những
nụ cười tươi thắm nở trên môi. Những vòng tay
thân ái xiết chặt. Khung cảnh như một ngày Hội
Xuân nắng ấm. Và cứ như thế cho tới lúc Ban Quản
Trại xin mọi người đứng chung chụp một tấm hình,
giòng người mới tụ lại .
Lễ khai mạc Trại Bách Hợp III diễn ra vào đúng
9 giờ sáng. Dẫu rằng đây không hẳn là trọng tâm
của những ngày trại. Nhưng thực sự nó có tầm
quan trọng hàng đầu trong tất cả các sinh hoạt của
những ngày cắm trại tại đây. Ngay từ sáng sớm, các
em Thiếu và Ấu đã lo tập rượt nghi thức thượng kỳ,
hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Những
bàn tay xinh xắn, cùng với bước chân nhỏ bé, được
trao cho nhiệm vụ quan trọng này; như một khát
vọng tương lai của thế hệ trẻ mai sau, sẽ tiếp nối
con đường oai hùng của tổ tiên để lại. Được trao
dồi ngay từ bây giờ để “Sắp Sẵn”.

10 giờ sáng, các trò chơi lớn mới thực sự bắt
đầu. Có lẽ đây chỉ là những bài học cũ được lập
lại như để tưởng nhớ tới những ngày thơ ấu của
các trưởng. Mọi người được nhận tín hiệu bằng
moose. Thi đua thắt những nút dây từ dễ tới khó.
Các trưởng được chia làm tám nhóm. Cuộc thi chỉ
có tính cách vui chơi nên không có phần thưởng.
Tuy nhiên, nhóm nào cũng cố gắng về đầu thật hào
hứng. Cũng nhờ cuộc thi đua này mà tình thân của
các trại sinh ở khắp nơi trên cả nước, cảm thấy gần
gủi nhau hơn. Săn sóc và giúp đỡ nhau như anh em
ruột thịt.
Trò chơi kéo dài tới 12 giờ trưa. Các trưởng
được mời về ăn cơm. Có lẽ bình nước uống trái cây
với đá cục mát rượi được các trưởng hưởng ứng
tận tình trong buổi trưa nắng gắt. Món miến xào
đồ biển thơm phức, lại làm mọi người càng cảm
thấy đói bụng sau cuộc chơi thi đua ngoài trời đầy
hào hứng. Trong lúc đó, nhà bếp luôn miệng hỏi; “
Trưởng nào cần dùng thêm dơ tay . Chúng tôi xin
mang tới ngay”.
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Thức ăn ngon, nước uống mát, mọi người
được ăn uống thoải mái. Nhưng hình như dư âm
của cuộc chơi vẩn còn ồn ào, trong câu chuyện kể
lại với nhau một cách thich thú.
+ Ăn uống no nê, mọi người trở về phòng ngủ,
nghỉ . Tới 2 giờ 30 chiều kéo nhau đi tham dự cuộc
họp Hội Nghị Trưởng Niên Hướng Đạo, để biết
chương trình sinh hoạt cho năm tới. Đồng thời
ở đó Ban Chấp Hành Trung Ương cũng giải đáp
những câu hỏi của các trưởng đặt ra. Sau đó, Hội
nghị bầu ban tổ chức cho kỳ Trại Bách Hợp IV. Kết
quả cuối cùng Làng Hướng Đạo Trưởng Niên miền
Nam California được vinh dự tổ chức kỳ trại năm
2020 tại Los Angeles.
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Một chương trình rất đặc biệt diễn ra lúc 4 giờ
30 là Ngày Hấp Hôn ( Anniversary ) cho những cặp
vợ chồng đi trại . Từng cặp lại từng cặp, âu yếm
tay trong tay đứng giữa hai hàng giàn chào của các
trưởng . . . “độc thân tại chỗ” ! Các bác phó nhòm
thi nhau ghi hình. Và ngay trong lúc đó. Bất ngờ
xuất hiện một đám cưới, kéo nhau đi rước dâu,
cãi lộn um sùm quanh cột cờ. Số là ông già vợ trễ
chuyến xe đò lên tỉnh nên bị bỏ lại. Ông đuổi theo
đam cưới của con gái . . . la ó!
Thời gian trôi qua thực mau. Mặt trời đang
từ từ khuất sau lùm cây trước cổng trại. Nhà bếp
thông báo : “ Xin các trưởng tới nhà ăn “VIP” phía
ngoài gần cổng ra vào khu cắm trại phía trước”. Mọi

người hơi ngỡ ngàng, nhưng nghe thấy chữ “VIP”
cũng yên tâm. Và không ngờ trong khu trại này lại
có nhiều tiện nghi như vậy. Nhà ăn “VIP” cũng khá
xa. Đi bộ mất khoảng hơn mười phút. Không ai
ngờ nơi đây lại có một “nhà ăn” rộng lớn và sang
trọng như vậy. Mọi người có cảm tưởng như đó
là một nhà hàng để tổ chức tiệc cưới ở các thành
phố lớn. Ba mặt tường phía trước được gắn kính,
có thể nhìn ra cảnh rừng núi bên ngoài. Những bãi
bên hông nhà ăn được trang trí như một nơi hội
họp của người da đỏ, với những chiếc ghế bằng
thân cây chạy vòng hình bán nguyệt. Xa xa những
bụi hoa dại bám lấy các gốc cây cổ thụ trải dài vào
trong rừng cây âm u . . .

Món ăn hôm nay cho bữa cơm chiều là Beef
Steak với salad trộn dầu dấm, cùng với bánh mì.
Không thể tưởng tượng được với một số tiền đóng
góp đi trại ít ỏi như vậy, mà ban tổ chức trại đã
khéo léo thu xếp cho anh em có những bữa ăn
thịnh soạn như thế này! Phải công nhận miếng
Beef Steak mềm và thơm không khác gì thức ăn
trong những nhà hàng nổi tiếng ở các khu du lịch
sang trọng, trong các nước lớn hiếu khách trên thế
giới.
Các trưởng được mời ngồi các bàn phía bên tay
trái của nhà ăn. Còn khu bên tay mặt là của các phụ
huynh và đoàn Thiếu cũng như Ấu đã ngồi kín từ
trước.
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Ăn cơm chiều xong, mọi người về phòng nghỉ
ngơi, để lấy sức tham dự buổi văn kìnghệ lửa trại
lúc 8 giờ 30 tối nay. Nhưng thực ra hầu hết các
trưởng tìm tới nhau chuyện trò, chứ ít có ai về
phòng nghỉ.
Có lẽ đây mới là đêm văn nghệ chính của lửa
trại, vì tất cả các mục đã được dự trù trước cả hai,
ba tuần lễ, để cho các đơn vị ở khắp các nơi đóng
góp. Chắc chắn sẽ có nhiều màn đặc sắc bên ánh
lửa hồng. Nhưng khí hậu miền núi về đêm thực
lạnh. Lửa trại cháy bừng bừng mà ngồi sát đó vẫn
thấy lạnh. Mọi người chỉ chịu đựng được vài phút
đành kéo nhau vô nhà. Và “Ca-Vũ-Nhạc-Kịch” lại
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tưng bừng tiếp diễn trong không khí ấm áp thật dễ
chịu trong phòng họp ban sáng.
Những màn múa . . . tứ tung, những vở tuồng
loạn sà ngầu, làm khán giả cười ra nước mắt.
Những khuông mặt thân quen bỗng hóa trang thực
lạ. Đủ cả chủng loại chim chóc, khỉ, gà . . . Và cũng
có lẽ chỉ có những sinh hoạt của Hướng Đạo mới
có những lúc thay tuồng thì lại chính là thời gian để
khán giả cùng nhau hát, còn hay hơn cả diễn viên
trên sân khấu. Bởi vậy chương trình không bao giờ
bị gián đoạn. Nhất là các diễn viên bất đắc dĩ nào
được mời ra hát mà còn lừng khừng thì lập tức bài
ca quen thuộc lại vang lên ngay :

HƯỚNG ĐẠO
MỘT NGÀY
HƯỚNG ĐẠO
TRỌN ĐỜI

“ Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm… mắc cỡ gì mà không
chịu lẹ dùm đồ quỉ.”
Sáng Chúa nhật, trong khi các trưởng ăn sáng thì những
trưởng theo đạo Công Giáo đi tham dự thánh lễ ngày Chủ
Nhật. Vị linh mục chủ tế cũng là một trưởng quen thuộc được
mời tới làm lễ cho con chiên mình. Ngài còn thực trẻ và trong
khi làm lễ, chiếc khăn quàng Hướng Đạo được choàng quanh
cổ ngài như một biểu tượng của một hướng đạo sinh thuần
túy. Thánh lễ điễn ra đơn sơ nhưng thật trang trọng. Nếu có
ai đã từng trong quân đội, chắc chắn sẽ nhớ lại những thánh
lễ như thế này trong mặt trận mình đã tham dự; Chỉ một cây
Thánh Giá, một ngọn nến để trên chiếc bàn trải khăn trắng làm
thành một bàn thờ.
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Mọi người cùng cất tiếng hát, ca ngợi Thiên
Chúa thực sốt sắng. Chắc chắn ai cũng biết; đã là
hướng đạo sinh thì ai cũng được tập luyện ca hát
ngay từ khi mới nhập đoàn. Và ngày hôm nay, cô
trưởng làng đã trở thành vị nhạc trưởng rất thành
thạo để điều khiển ca đoàn một cách hết sức
chuyên nghiệp.
Sau thánh lễ, các trưởng cùng mời vị linh mục
nhập đoàn ăn sáng với mình và tham dự lễ bế mạc
trại, cũng như trao đồ lưu niệm cho mọi người.
Ngài cũng được mời kéo lá quốc kỳ Việt Nam Cộng
Hòa xuống cùng với ba vị trưởng khác kéo những
lá cờ còn lại. Cờ còn bọc gío phất phới bay được từ
từ kéo xuống trong không gian lắng đọng thật cảm
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động. Sau đó, những bài hát chia tay quen thuộc
của Hướng Đạo được cất lên trong bàn tay xiết
chặt thật nồng nàn
“Gặp nhau đây rồi chia tay
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
Còn trong ta tình bao la
Cuộc đời niên thiếu bừng lên bao ước mơ
Rồi suy tư, lời đêm qua
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về.” . . .
SÓI ƯỚT ÁT VÙNG VỊNH

......
Niềm hăng say còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy ...
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Đường Chúng Ta Đi
Để nối liền hai điểm
Có hơn một con đường
Chúng ta may mắn biết chừng nào khi
được sống trong một đất nước phát triển, có
đủ đầy phương tiện. Chỉ mới năm mươi năm
trước, việc đi lại từ nơi này đến nơi kia nơi quê
nhà cũng gặp phải rất nhiều trở ngại khó khăn.
Lùi lại một trăm năm, hai trăm năm trước, giữa
một vùng hoang vu đồi núi rừng rú, ghềnh thác
chập chùng, với khởi điểm đi là quyết tâm rời
bỏ những khung cảnh cằn khô không còn sức
sống, để tới một điểm đến rất mơ hồ song ít ra
cũng khác hẳn với những gì ta đã chịu đựng
bấy lâu. Hành trình ấy là việc “dò đường”, “mở
đường” mà những ai khoác lên người chiếc
áo Hướng Đạo cũng phải một lần mang hành
trang và chiếc gậy bước... “lên đường”.
Mỗi người hướng đạo mang nhiệm vụ vì
một mục đích đơn giản: thay cái cũ thô xấu
bằng cái mới đẹp đẽ hơn, thay cái không thuận
tiện bằng cái thuận tiện thoải mái hơn, thay cái
riêng lẻ bằng cái chung cùng phổ quát hơn. Từ
đôi mắt quan sát và trí óc suy luận, những con
đường được mở ra, những khó khăn vấp phải
được dọn dẹp, những nền móng căn bản được
tạo dựng cho các công trình hoàn mỹ hơn lần
lượt hình thành. Việc mở đường, dọn đường,
xây dựng con đường vì thế vừa khó khăn, vừa
nguy hiểm, vừa đòi hỏi suy nghĩ đắn đo về
những gì nên giữ, những gì cần bỏ, những gì
cần củng cố, những gì phải phát triển.

Phương pháp hàng đội vừa có tính phân
tách vừa có tính tổng hợp. Phân tách để chúng
ta không rơi vào sự rối loạn vì chồng chéo dẫm
chân lên nhau, đơn giản hoá những phức tạp
mà khả năng của một cá nhân có khi không
quán xuyến hết. Tổng hợp để góp nhặt những
cách nhìn, lối giải quyết của nhiều khối óc
thành một giải pháp tốt nhất cho việc thực
hiện để hoàn tất nhiệm vụ “mở đường” mà có
khi một khối óc, một hướng nhìn có khi không
thấy được toàn cảnh.
Ngày nay, chúng ta đã quen đi trên những
con đường thênh thang, với những phương
tiện quen dùng và những phát minh mới trợ
giúp rất nhiều trong việc “dẫn đường”. Song
có khi những tiện nghi ấy cũng lần hồi làm
chúng ta cùn mòn mất phẩm tính căn bản của
người hướng đạo. Và một khi đã bằng lòng dạo
chơi mãi mãi trên con đường tráng nhựa quen
thuộc, tiện nghi của những phòng ốc được điều
hoà, chúng ta đã lãng quên dần tính khám phá
mạo hiểm kỳ thú là sức sống của phong trào
hướng đạo, lãng quên tiếng gọi thiên nhiên với
những thử thách của một tâm hồn tự do luôn
mãi vươn lên.
Nhiệm vụ của mũi tên là phải đến được
mục đích. Cũng như nhiệm vụ của một con
đường là nối điểm khởi đầu và chung cuộc. Phải
chăng nhiệm vụ của hướng đạo sinh không gì
khác hơn là sự tổng hợp của hai nhiệm vụ này?
PHAN NHẬT TÂN
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PHAN NHẬT TÂN

Anh bước lên đường thang nắng
Gió đưa chân và mây trên đầu
Dốc trải dài tâm sự
Tiếng hát ruổi theo bước mau
Anh bước lên từng bậc mây
Chân rộn ràng nỗi nhớ
Bóng cây nối dài tâm sự
Lá reo hồn nhiên nhịp chân
Rừng ơi bao la vòng tay xanh
Rợp che anh tháng ngày lặn lội
Gió đưa lời ai ca
Chiều chiều theo đàn chim về núi
Rừng ơi vang âm ngàn tiếng ngân
Nâng niu anh tháng ngày khôn lớn
Lá theo tơ đàn rung
Âm thanh rơi thành suối trong ngần

Anh bước trên đường hoa nắng
Lá bên tay và mây che đầu
Trái tim rừng đã mở
Tiếng núi hoà vui tiếng reo
Anh bước qua từng hàng cây
Tiếng cười bay qua ngõ suối
Khi mai đường thơm nồng
Bóng anh dài theo rừng cây
rừng lá hàm tân 1979

MỞ ĐƯỜNG VÀO NÚI
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HƯỚNG ĐẠO
VIỆT NAM
HẢI NGOẠI
VÀ
TRUYỀN
THỐNG
VĂN HÓA
BÁO TRẦM TĨNH
LM. Fr.x
HỒ VĂN MẬU
SDD; D. Min
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5
HỘI NHẬP ( intergration) và ĐỒNG HÓA
(assimilation).
Hình ảnh “hiện tượng trái chuối” để nói về
việc giáo dục giới trè Việt nam tại Hải ngọai. Ở
trái chuối vỏ màu vàng nhưng ruột bên trong màu
trắng; ám chỉ một số trẻ em Việt Nam, bên ngoài
dáng vẻ hoàn toàn là người Việt Nam, nhưng bên
trong tâm tình không còn thuần túy là người Việt
Nam nữa. Một cách vắn tắt các em đã Mỹ hóa, Tây
hóa hết rồi! Đây cũng là tiếng thở dài của nhiều
cha mẹ, nhiều người lớn khi thấy chúng ăn nói, cư
xử, hành động, suy nghĩ khác thế hệ cha ông rất
nhiều. Nhiều người trẻ còn ngộ nhận chê bai cha
anh họ lạc hậu, cũ xưa, không thích nghi, không
hội nhập. Chúng ta hy vọng rằng các nhận định
hời hợt như thế không có nghĩa là những gì các em
đang sống, đang tiếp thu và dang hít thở trong môi
trường mới này là tiến bộ và mới giúp thăng tiến
con người, còn những gì cha ông họ đã được hun
đúc từ bao đời tại quê hương, những gì các thế hệ
trước họ đã thâu thái và bảo tồn trải qua lịch sử
lâu dài mấy ngàn năm, là cần phải bỏ đi. Và nếu có
một bộ phận giới trẻ quan niệm như thế thì thực sự
là một thách thức lớn lao đối vói chúng ta, những
người tha thiết với tiền đổ Văn hóa dân tộc, vốn là
một di sản quí báu mà tổ tiên, cha ông và cả chúng
ta đã phải đổi bằng nước mắt và máu.
Trong thực tế, trên những phần đất bao dung
và mới mẻ này, với cuộc sống đầy bận rộn để thích
nghi và tồn tại, với những lo toan cụ thể, miếng
cơm, manh áo, một số cha mẹ và người lớn đối diện
với thái độ con cái và người trẻ như vậy, họ thở dài
ngao ngán và chẳng biết phải làm sao, đành mặc
cho “con tạo xoay vần”. Một số khác thì tiếc nuối
thời vàng son, bằng mọi cách để cố níu kéo và áp
đặt lại những gì của qúa khứ, một qúa khứ tuy có
nhọc nhằn nhưng đáng tự hào. Một số khác nữa thì
cho rằng hãy để con cái và giới trẻ tự gạn lọc và xây
đắp cuộc đời của chúng, đừng kềm hãm bánh xe
lịch sử của cuộc đời chúng. Chúng tôi cho rằng thái
độ lạc quan thái qúa hay bi quan cùng tột đối với
cuộc sống vẫn là những thái độ ngớ ngẩn cần phải
tránh. Có một điều khẩn thiết là xin các cha mẹ, và

những người tha thiết với việc bảo tồn truyền thống
văn hóa Việt nam tại haỉ ngoại, các nhà giáo dục,
và cả chúng ta, những Huynh trưởng Hướng đạo
việt nam, trong khi chắc chắn phải kiên trì thể hiện
những giá trị truyền thống mà chúng ta đã thâm
tín, nhờ những giá trị đó mà chúng ta đã chu toàn
sứ mệnh con người và lịch sử Việt nam, chúng ta dã
trở thành nhân tố tích cực xây dựng một gia đình và
một xã hội ổn định và phát triển, thì chúng ta cũng
lại phải kiên nhẫn hơn với một cách nhìn bao dung,
nhân ái và sáng suốt hơn đối với cuộc chiến xung
dột hai nền văn hóa: cũ - mới, nông nghiệp - công
nghiệp / hậu công nghiệp, dang diễn ra nơi những
tâm hồn trẻ Việt nam hải ngoại. Mỗi nền văn hóa,
mỗi môi trường sống, nhất định có cái hay và cái
dở. Ý thức và học hỏi và thu hóa cái đẹp của người,
nhưng cái đẹp của mình cũng phải biết trân quý,
bảo vệ và bồi đắp, là quy luật sinh tồn không riêng
gì cho con người, mà cho mọi thụ tạo.
Đồng hóa là tan biến, hòa tan, biến mất căn tính
của mình trong khi hội nhập là một tiến trình thâu
hóa, chọn lọc. Giáo sư Phạm Hồng Lam đã định
nghĩa Đồng hóa là sự tan biến của một thiểu số vào
trong đa số. Hội nhập cũng không hẳn là thích ứng,
vì thích ứng là sự điều tiết một chiều của một yếu tố
vào một toàn thể. Hội nhập là một tiến trình thâu
hóa hai chiều có ý thức, trong đó đa số chấp nhận
thiểu số với cái cá biệt của họ và ngược lại, thiểu số
chấp nhận quy luật của đa số nhưng đồng thời vẫn
không để mình bị biến mất trong cái đa số ấy. Một
hội nhập văn hóa thành công là khi văn hóa thiểu
số sẵn sàng hòa mình vào văn hóa đa số, chấp nhận
thâu hóa những cái đáng theo của người mà vẫn giữ
được cái độc đáo của mình.

6
MỘT SỐ NÉT BẢN SẮC
TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC.
Văn hóa Nông nghiệp. Nói chung, văn hóa là
đặc trưng của xã hội loài người, luôn mang dấu vết
của con người. Văn hóa truyền thống Việt Nam xây
dựng trên cơ sở nông nghiệp, con người Việt Nam
gắn bó mật thiết với thiên nhiên và vũ trụ, sống
hiền hòa như hai mùa mưa nắng.
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Phong cách sống nặng tình, nhẹ lý. Lối sống tình
cảm mềm dẻo, kín đáo, tinh tế, linh hoạt, xuề xòa ảnh
hưởng bởi khuynh hướng hiền hòa của môi trường
thiên nhiên và nông nghiệp. Tính hiền hoà dược
thể hiện nơi tên goi của các điạ danh như: Thuận
hoá, Ninh bình, Hoà bình, Lộc ninh, Bình an, Bình
thuận, An lộc, Biên hoà..Hoặc tên người: các danh
xưng dược ưa chuộng trong dân gian: Nhân, Hoà,
Bình, Ái, Thuận, Nghĩa, Mến, Trông, Cậy, Đức, An,
Lạc, Cầu, Thiện.. Quy tắc xử sự của Việt Nam ngày
xưa là luật và lệ (luật vua thua lệ làng), nhờ khuynh
hướng hiền hòa, nhu mì, mà tính cứng ngắc của luật
pháp được làm mềm đi.
Tinh thần tương trợ. Vì sinh hoạt nông nghiệp
với bao công việc nặng nề vào những thời vụ, tinh
thần tương thân tương trợ đã hình thành và chi
phối mối tương quan mật thiết trong gia đình, làng
xã, và xã hội. Sự liên kết chặt chẽ cũng phát xuất từ
môi trường thiên nhiên vốn dĩ hay gây lụt lội, bão
táp. Yếu tố gia tộc có một sức mạnh đoàn kết, yêu
thương, đùm bọc nhau. Có lẽ trong ngôn ngữ loài
người không có quốc gia nào có đủ ngôn ngữ để chỉ
gia tộc lên tới chín đời (thế hệ): kị, cụ, ông, cha, tôi,
con, cháu, chắt, chiu. Hệ thống gia tộc như vậy cho
phép người ta đùm bọc, yêu thương, dù có sa cơ
thất thế, bất hạnh thế nào, người ta cũng không bơ
vơ côi cút.
Con người tâm linh Việt nam. Chúng ta có thể
nói được rằng Con người Việt nam có một đời sống
sâu dậm vể tâm linh, tín ngưỡng (phân biệt vói tôn
giáo), Lòng sùng tín, hay mộ đạo vốn là cá tính
của dân tộc Việt nam. Đạo nào Người Việt cũng dễ
dàng thâu hóa và thực hành thành tâm. Người Việt
vẫn quan niệm “ Đạo nào cũng tốt” và sống đạo rất
chân thyành. Niềm tín ngưỡng và lòng sùng mộ
này bàng bạc trên thiên nhiên và chi phối trong các
mối tương quan xã hội, xuyên suốt trong cuộc sống
nhân luân của con người và xã hội Việt nam ( Tín
mộ này có nguồn gốc từ văn hóa nông nghiệp, tiếp
cận với Trời-Thiên nhiên, với Đất và với Con người;
nói theo Triết học đây là chủ thuyết Tam tài; theo ý
niệm tôn giáo gọi là Tam đạo, Đạo Việt).Cùng với
những yếu tố văn hóa khác, tâm linh, tín ngưỡng đã
hình thành nên tâm đạo đặc biệt Việt nam.
Gia dình, gia tộc trên hết. Sự nâng đỡ thương
yêu đùm bọc không chỉ ở mặt vật chất mà cà mặt
tinh thần nữa. Vì thế, chữ Hiếu được coi như chất
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keo sơn gắn bó các thành viên gia tộc, gia đình; bất
hiếu luôn được coi là trọng tội. Hệ thống tổ chức
gia tộc, gia đình, tâm tình yêu thương đùm bọc,
kính trên nhường dưới, gia đình ổn định hài hòa là
những nét nổi bật và căn bản của văn hóa Việt Nam.
Gìn giữ bản sắc văn hóa gia đình, gia tộc là nhiệm
vụ hàng đầu và cần thiết đối với các gia đình Việt
Nam hải ngoại. Mô hình nầy đã được phát huy và
thành công ở nhiều cộng đồng người Việt. Nhờ đó,
họ đã đùm bọc nhau không chỉ vượt qua được giai
đoạn đầu nhập cư ở xứ lạ, mà còn giúp nhau thăng
tiến trong cuộc sống ở những môi trường xã hội
mới lạ. Con cháu họ thành công trên nhiều mặt.
Gia dình là nền tảng xây dựng quốc gia và xã
hội. Chúng ta nhận thức dược yếu tố nền tảng này
trong cách xung hô của người Việt. Khi gặp và chào
hỏi, quen thân hay sơ, cũng dùng những dại từ nhân
xưng của gia dình, gia tộc: Chú Năm, Bác Tám , Cô
Hai, Dì Bảy, dượng Ba.. .Quy luật cho mọi giá trị và
mọi sự thăng tiến xã hội phải đi từ nền tảng: Tề gia Trị quốc - Bình thiên hạ. Người đứng đầu Quốc gia,
xã hội , thay mặt Trời, là cha mẹ của dân và cử sự
với dân như Cha hiền - con thảo.
Những nét văn hóa căn bản trên đã hun đúc nên
Con người Việt nam với các đặc tính:
Tự do phóng khoáng. Người Việt thích đời
sống thiên nhiên; Tự do phóng khóang là khung
cảnh của nông thôn, nông nghiệp, có tháng lam lũ,
nhưng cũng lắm hội hè đình đám. Ăn cầu đủ no,
mặc cầu đủ ấm. An cư rồi mói lạc nghiệp; cuộc sống
thanh đạm và lấy thiên nhiên. Nhờ tinh thần Tự do
phóng khoáng, mà thức dân chủ cao đã đưa tới các
cuộc chống ngoại xâm nổi tiếng.
Hiền hoà, dễ dãi và không cực đoan. Cách sống
không hơn thua, lấy dĩ hoà vi qúy, thắng không kiêu,
thua không nản. Chín bỏ làm mười. Vị kỳ cũng lắm
mà vị tha cũng nhiều. Bên cha cũng kính, mà bên
mẹ cũng vái. Người Việt kính trọng người có học,
nhưng lại rất qúy nhà nông. Phải chăng đây là triết
lý sống của người Việt, triết lý Thái Hoà. Lấy cái
Tâm, chữ Tình làm gốc, xem nhẹ cái LÝ.
Tinh thần Đoàn kết. Phát xuất từ nhu cầu cuộc
sống nông nghiệp, người Việt phải cần đến nhau
để kịp hoàn thành thời vụ. Những áp lực liên tục
và thường xuyên từ thiên nhiên như lũ lụt, bão tố
gây tang tóc đau thương. Người Việt có nhu cầu kết
doàn để giúp nhau chống đỡ tai hoạ, chia cơm xẻ

áo (Sự hội nhập mau chóng và phát triển cuộc sống
của người Việt hải ngoại cũng nhờ tinh thần dùm
bọc yêu thương này. Sự giúp đỡ của người Việt hải
ngoại đối với bà con và người nghèo khổ tại quốc
nội là một điển hình).
Tính ngay thật trung thực. Luân lý nông nghiệp
dạy cho con người biệt thành tâm với trời - Thiên
thời (hễ ai ngay thật thì dư của trời), đi đúng đường
lối và ngay thẳng vói thiên nhiên- Địa lợi, và trung
tín với con người-Nhân hoà. Dưới áp lực một ngàn
năm đô hộ người Tàu, và một trăm năm nô lệ Tây
phương, tính ngay thẳng đã bị thách thức để con
người tồn tại, dể dành quyền sống; do đó ngay nay
người Việt bị oan trái, hiểu lẩm trong sự dồng hóa
với mưu mô, mánh lới, gian lận. Thực tế đây không
phải là căn tính của người Việt.

-Hiếu khi cha me còn trẻ, khi già, khi đau ôm
và khi chết
-Không có người già cô đơn
-Đạo Từ: đời cha ăn mặn…
-Đạo thờ ông bà.

TÔN TRỌNG THIÊN NHIÊN.
-Thân thiện với môi trường thiên nhiên.-Gia
đình Việt Nam, và các hiền triết sống gần gũi với
thiên nhiên
-Triết lý Đông phương: Chữ Hòa: Thiên thời,
địa lợi, nhân hòa

LÒNG KIÊN NHẪN CHỊU ĐỰNG.
-Chịu đựng để tồn tại trước tai họa, xâm lăng,
đó là một hình thức đấu tranh. “Đồng trụ chiết
giao chỉ diệt”
-“ bình thản”, hạ hồi phân giải; lấy trung dung
,dung hòa làm nền tảng.- Khéo léo ứng xử: ở ống thì
dài, khéo ăn thì no…
- Chiu đựng trong gia đình.

QUÝ TRỌNG SỰ SỐNG.
Sự sống luôn là điều thiên liêng đối với ngừơi
á châu. Giáo lý Phật: Cấm sát sinh” ( mọi dạng sự
sống , thực vật, động vật , đều có giá trị cao quý.
- Mọi dạng thức sống đều có giá trị. -Quý trọng
sự sống trẻ cũng như già.
LÒNG NHÂN ÁI.
- Ý chí hòa thuận, lòng hiếu hòa của người Việt
Nam là nét son lớn trong hàng chục tính tốt bàng
bạc trong văn hóa Việt.
-Lấy hòa làm đầu (thắng không kiêu…)
- Qua tên người, tên các địa danh: Hòa, Bình,
An
-Thương người như thể thương thân,
-Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
-Người nghèo khổ, túng thiếu được chăm sóc
nâng đỡ
LÒNG HIẾU THẢO.
-Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết, thời suy ra
trăm nết đều nên.
-Quan niệm Phức dức: gieo gì gặt nấy.

SỰ BỀN VỮNG CỦA HÔN NHÂN VÀ GIA
ĐÌNH.
- Sống tình nghĩa trên hết
- Nhờ sự nâng đỡ của gia tộc, đại đồng đường
(khen: Diệp Diệp viễn tường).
- Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng…
-Nhờ quan niệm: Phúc đức Ông bà tồ tiên, sống
để đức cho con
-Người cha quyền lực - Người mẹ nội tướng.
-Ly hôn là một tai họa.

LÒNG SÙNG MỘ.
-Xã hội Việt Nam thắm đượm tín ngưỡng: Miếu,
đình, chùa, nhà thờ. --Ngày đầu năm đi nhà thờ, đi
chùa -Trông nhờ vào Ơn trên trong cuộc sống: “lạy
trời mưa xuống”
-Tôn kính người qua đời; lễ nghi, nghĩa trang..
thiêng liêng -Tin vào hồn bất tử.
-Ông Trời cầm quyền sinh tử, thưởng phạt công
minh.
--Nhà giữ trẻ / học đường /tòa án / hội đồng cố
vấn /cơ quan trợ cấp xã hội / ngân hàng / bệnh xá /
viện dưỡng lão / nơi an nghỉ cuối cùng…
-Hai nguyên tắc chi phối xã hội và làm cho xã
hội bền vững: tôn ty và phúc đức.
-Cộng đồng xã hội lấy Hòa-Bình làm chính,
“chín bỏ làm mười”.
- Ra đường gọi nhau là cô, dì, chú, bác: họ hàng
cả nước.
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GIA ĐÌNH THEO TRUYỀN THỐNG VIỆT
NAM
BẢN SẮC GIA ĐÌNH VIỆT NAM.
-Dưới góc độ Kinh tế: gắn liền nông nghiệp.
Nhịp sống xoay quanh thôn làng, luỹ tre, gốc đa..
Quan niệm gia đình dông con, phúc lợi ông bà…
-Hệ thống luân lý Nho giáo: cách cư xử từ cá
nhân tới gia đình và xã hội theo Chu ẩn mức đạo
đức Nho giáo - Luân lý gia đình và xã hội đặt nặng
t ình tương thân nhân ái. - quyền lợi gia đình và tập
thể.
- Hệ thống xã hội: Tinh thần Nho giáo với tư
tưởng và học thuật, nếp sống, phong tục đã chi ph
ối và trở thành nền tảng cho việc xây dựng xã hội
VIỆT NAM - - Đại gia đình Việt Nam, vua cai trị
dân với Nhân và Đức - xã hội nhân trị.

tế

I. CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH VIỆT NAM
- Chức năng truyền sinh
- Chức năng giáo dục.
- Chức năng phân phối lao động chăm lo kinh
- Chức năng tôn giáo

II. GIA ĐINH HỘI NHẬP
- Thế nào là Hội nhập
- Giữ gìn bản sắc dân tộc một đòi hỏi thiết yếu
nhưng là một thách dố.
III. PHÁT HUY NHỮNG YẾU TỐ TICH CỰC
- Gia Đình Là Nền Tảng: Gia tộc, Xóm làng,
Quốc gia.
- Gia Đình Thừa Hưởng Phúc Đức Của Trời
Đất, Ông Bà, Tổ Tiên
- Đạo Hiếu, Mẫu Số Chung Của Gia Đình
Truyền Thống Việt Nam
- Gia Đình Việt Nam Trân Trọng Phụ Nữ
- Gia Đình, Yếu Tố Quan Trọng trong Sự Thành
Đạt Của Con Cái Gia Đình Việt Nam Thể Hiện Lối
Sống Tình Nghĩa
IV. MỘT SỐ TIÊU CỰC CẦN KHẮC PHỤC
- Tinh Thần Gia Tộc Đóng Kín - Óc Gia Trưởng
- Giá Trị và Hạnh Phúc Cá Nhân cần được trân
30 * TỰ LỰC . SỐ 2

trọng
- Luật Lệ Khắt Khe và Trói Buộc Phụ Nữ
- Tôn Trọng Nhân Vị của Con Cái
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MỘT SỐ BIỂU HIỆN CƠ BẢN TRONG
TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM.
* Lễ.
Ý niệm đầu đời mà ta có ý thức truyền đạt cho
con cái là “tiên học lễ”. Trong hệ thống luân lý giáo
dục Khổng Mạnh, Lễ là nếp sống luân lý cá nhân
và là phương cách để tổ chức nề nếp xã hội, là thói
quen làm người ngay thẳng, chính danh, chính
trực. Nhờ xã hội có lễ mà trật tự xã hội được điều
hòa. Vì thế trong lễ có sự phân biệt cho mỗi loại
người, mỗi giai cấp để hành sự cho đúng; mỗi người
giữ đúng lễ tức phải đóng đúng vai trò của mình
thì xã hội mới có trật tự an ninh. Ở Việt Nam, đứa
trẻ khoanh tay, vâng dạ, đi thưa về trình là đứa trẻ
có lễ phép. Nhưng đứa trẻ ở Mỹ không quen biểu
hiện lễ theo cách đó. Gặp người lớn chúng chỉ chào:
“Hello! How are you? “Nice to meet you, Good bye,
see you later, have a good day” đó là cách biểu hiện
lễ, lòng trân trọng, hiếu khách, lịch sự thì có gì là vô
lễ, là bất lịch sự.
* Hiếu.
Cũng một cách thế như vậy, ta có thể hiểu thêm
về lòng Hiếu khi con cái quyết tâm và lo lắng để gởi
mẹ già vào trong Nursing home có người chăm sóc
miếng cơm, viên thuốc, có người dắt dìu, đi đứng,
có chương trình giải trí cho tuổi già. Những điều
như thế con cái tại Hoa Kỳ và các nước công nghiệp
không thể hoặc khó mà thực hiện được. Họ phải
bương chải cuộc sống vốn khó khăn, trong đó có cả
trả tiền một phần chi phí hay tất cả khoản phí tổn
cho cha mẹ tại nursing home. Ai bảo rằng những
đứa con như vậy là bất hiếu. Rõ ràng cách biểu hiện
nầy không giống như ở trong môi trường văn hóa
Việt Nam: cha mẹ già con cái phải cận kề cơm cháo,
thuốc men, hỏi han thăm viếng ngày đêm. Chúng
ta cần có một cái nhìn bao dung và đừng hốt hoảng,
đừng vội phê phán. Với những cách thể hiện của
con cái trong môi trường văn hóa như thế, nội dung
ở đây chính vẫn là tình yêu và trật tự gia đình xã hội.

Xã hội càng ngày càng có cái nhìn rộng rãi và
bao dung hơn về mặt văn hóa. Nhiều truyền thống
văn hóa sống chung trong hài hòa muôn vẻ thì vẫn
tuyệt vời hơn là mỗi người một cách sống đóng kín.
Vì vậy, nhiệm vụ giáo dục của cha mẹ , của những ai
quan tâm tới việc bảo tồn văn hóa và truyền thống
tốt đẹp của Dân tộc VIỆT NAM tại hải ngoại là làm
sao để sau này giới trẻ lớn lên, chúng có dịp so sánh
phân tích các nền văn hóa, chúng không than trách,
oán hận là những người lớn đã không dạy gì cho
chúng về truyền thống văn hóa Việt Nam.
* Luân lý.
Nếu luân lý được hiểu là một mớ lý thuyết,
một số nguyên tắc cứng cỏi, thì quả thực giới trẻ
không ưa thích gì thứ luân lý đó. Đối với họ, ích
lợi gì những hàng rào kẽm gai, những lệnh cấm khô
khẳng luôn luôn như muốn kềm hãm con đường họ
đi, làm chậm bước phát triển, và nhiều khi còn phá
hủy nhân cách con người. Giới trẻ không quan tâm
lắm tới luân lý ràng buộc như vậy, nhưng họ thích
quan sát những người lớn sống những nguyên tắc
đó. Vì đối với họ, sự sống và phát triển là điều quan
trọng hơn, họ muốn sống chính sự sống của họ, họ
muốn tự do hít thở; vấn đề luân lý hay tôn giáo là
vấn đề cụ thể của sự sống còn. “Cha mẹ, thầy cô đã
giảng dạy điều nầy là tốt, điều kia là cấm kỵ, nhưng
nhiều người lớn đã sống như vậy chưa; hoặc đã
sống ngược lại”? Nhiều người trẻ đã đặt vấn đề gắt
gao như thế.
Nhà luân lý học Th. Rey-Mermet đưa ra một
bản xét mình cho những ai, người lớn, hay phê
phán chỉ trích hàm hồ:
“Vì thế, trước khi mở miệng để phát biểu, người
lớn cần suy nghỉ lại về chính cuộc sống cụ thể, cuộc
sống bên ngoài và sâu thẳm của mình. Đời sống của
chính họ có thể gợi lên lòng tin hay không nơi giới
trẻ? Đây là một vấn đề về sự liêm khiết của tinh
thần […] Rồi sau đó, với một con mắt mới và nhất
là với một lòng từ tâm độ lượng, họ hãy nhìn đến
hành động của những nam nữ thanh thiếu niên
đang có quyền chờ đợi nơi họ một gương sáng. Vì
trước khi lên án, ta phải xem xét đã, trước khi xem
xét ta phải tìm hiểu, và một khi đã hiểu rồi, ta khó
lòng mà lên án được.”
Thực ra, vấn đề không phải là nền luân lý sụp đổ
đối với giới trẻ, mà chính là luân lý của họ không

hẳn là luân lý của chúng ta. Vì thế giới trẻ không
thể hiểu nổi nếu ta nhìn họ với cặp kính màu của
ta; họ không thể hội nhập vào thế giới người lớn, và
chúng ta không có cách nào hiểu họ, nếu không cư
xử ngược lại, nghĩa là hãy cố gắng tìm hiểu họ. Nếu
không, thì chỉ có hiểu lầm, căng thẳng, sai lầm và
đố kỵ, va chạm.
“Muốn tìm hiểu các người trẻ, ít nhất là muốn
thử tìm hiểu họ, sau khi đã lắng nghe họ, ta phải
bước tới gần họ hơn, thật gây cấn. Với tuổi càng cao,
chúng ta đánh mất đặc sủng nơi các ngôn ngữ mà
giới trẻ hiểu được. Song, tuổi thanh xuân là như thế,
một ngôn ngữ mới, một cách nhìn mới về sự vật,
một cách sống khác. Có thể nói là “một tính hiện
đại của trái tim nhưng không, và sẽ không bao giờ
là một cách yêu khác, vì yêu, chính là quà tặng của
tuổi thanh xuân vĩnh hằng (Simone Conduché).”
Như thế, mỗi người sống cần trung thực với
chính mình, và đây là diều quan trọng với giới trẻ.
Không phài là những rập khuôn, những mô hình,
mà chính là sự chân thực. Tính trung thực dĩ nhiên
đối lập hoàn toàn với sự giả dối bề ngoài. Sự dũng
cảm của giới trẻ trong ý kiến và trong những chọn
lựa thâm sâu là sự cao thượng cá nhân và là giá trị
xã hội.
Một số nhận định quá đơn giản và mơ hồ về
các giá trị nơi người trẻ. “Giới trẻ ngày nay chẳng
còn vâng lời, chẳng biết đức thanh tịnh, không còn
đếm xỉa gì tới hôn nhân, không chung tình và hay
thay lòng đổi dạ, chúng bỏ đạo hay chẳng biết tôn
giáo là gì nữa”. Khi đề cập đến giới trẻ, là đề cập
tới một hạng người riêng biệt phức tạp, đa dạng và
đầy nhiêu khê. Vậy quả quyết một cách giản lược:
“Giới trẻ ngày nay sống buông thả” thì cũng ngây
ngô không kém khi nói: “Giới trẻ ngày nay thật nghiêm túc”. Thái độ của họ đa dạng, dị biệt và đầy
thách thức cho chúng ta, những nhà giáo, những
bực trưởng thượng, đặc biệt với các trưởng Hướng
đạo, là kẻ đã tự nguyện bước vào nghề giáo dục giới
trẻ trong Phong trào Hướng đạo VIỆT NAM hải
ngọai.
Tuổi trẻ Việt nam hải ngoại, từ một thực tế.
Vấn đề tuổi trẻ đã được bàn thảo nhiều, nhưng
tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại lại là một vấn đề đặc
biệt. Đây là một trăn trở không nguôi của gia đình
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và Cộng đồng Việt Nam hải ngọai. Nhiều người
lớn lúng túng chẳng biết phải giải quyết bằng cách
nào khi trong một tập thể nhỏ (gia đình), trong
tập thể lớn hơn ( cộng đồng) có cha mẹ và người
lớn theo truyền thống Việt Nam và có các em được
sinh ra hay trưởng thành trong xã hội mới. Ngay
cả trong cùng một truyền thống, như truyền thống
văn hóa Âu Mỹ, các bậc cha mẹ cũng chẳng biết
cư xử làm sao với con cái cho phải lẽ để đảm bảo
được quyền làm cha mẹ mà không làm sứt mẻ tình
cảm gia đình. Hành xử thế nào để không vi phạm
tới những giá trị, tính độc lập, nét tự chủ, lòng yêu
trọng sự thật cũng như ý thức trưởng thành nơi con
cái và nơi giới trẻ. Trong phần hỏi đáp do tiến sĩ
Mortimer J. Adler phụ trách trên tờ Chicago Sun
Times và Chicago Daily News, người ta, thuộc đủ
mọi từng lớp xã hội muốn biết và xem coi các nhà tư
tưởng lớn suy nghĩ và lý giải thế nào những vấn đề
mà con người hôm nay đang phải đối diện. Trong
vô số những vấn đề lớn được đặt ra có vấn đề thái
độ cư xử của cha mẹ với con cái:
“Các bậc cha mẹ có quá nhiều lời khuyên mâu
thuẫn nhau về việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ khiến chúng ta hết sức bối rối. Trước tiên người ta bảo
chúng ta nên “dễ dãi” và đừng “độc đoán” để không
kìm hãm sự phát triển bản chất của đứa trẻ. Sau đó,
người ta lại bảo chúng ta quá dễ dãi và đã làm cho
bọn trẻ thiếu vững vàng bởi vì không thiết lập kỷ
luật nghiêm minh. Chúng ta bị chỉ trích nếu chúng
ta làm và chúng ta cũng bị chỉ trích nếu chúng ta
không làm.”
Đọc câu trả lời của các vấn nạn nầy, chúng ta có
cảm tưởng như chẳng cho chúng ta một ấn tượng gì
sâu sắc, chẳng đem tới cho chúng ta một chút ánh
sáng nào hầu giải quyết khủng hoảng. Ấy thế mà,
xin đừng hiểu lầm, các câu trả lời của ông lại được
gom góp lại thành một cuốn sách bán chạy, đến độ
có hơn 28 tờ báo đã mua bản quyền để đăng tải.
Sau đây là phần hướng dẫn trả lời của ông:
“Các tư tưởng gia vĩ đại đã nói nhiều về cách
quản trị một gia đình và hầu hết đều khẳng định
giới răn Thánh Kinh “phải thảo kính cha mẹ”, và
lặp lại lời “yêu con cho roi cho vọt.” Hầu hết đồng
ý rằng bố mẹ phải dạy dỗ con cái một cách nghiêm
khắc cho đến khi chúng trưởng thành.
Aristotle (trong “Politics”) cho rằng bố là vua
trong gia đình, thống trị hoàn toàn con cái của ông
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ta, nhưng ông ta không coi cách cai trị như là một
sự chuyên chế, ví nó nhắm làm điều tốt cho đứa bé.
John Loke (một triết gia phóng khoáng), nêu
lên sự giống nhau giữa một ông bố và một ông vua,
và ông chống lại những ông vua cổ cai trị những
người dân trưởng thành như một người bố phải
cai trị con cái mình. Nhưng ông ủng hộ mạnh mẽ
quyền kiểm soát của bố mẹ. Ông tin rằng cả bố lẫn
mẹ nên cai quản, chỉ trong trường hợp bất đồng,
thì người bố nên một mình quyết định. Lập luận
của ông là trẻ con không bình đẳng với người lớn,
chúng phải được nâng lên tới sự bình đẳng thông
qua sự chăm sóc và kỷ luật của bố mẹ.
Jean J. Rousseau (phản đối chế độ chuyên chế)
cũng đồng ý với Lock là bố mẹ kiểm soát đứa trẻ để
giúp nó đủ sức hưởng tự do của sự trưởng thành.
Việc dạy dỗ của bố mẹ là chuyên chế và không công
bằng chỉ khi bố mẹ chỉ quan tâm tới quyền lực, hoặc
kéo dài sự kiểm soát quá tuổi trưởng thành.
Ông Sigmund Freud lại nói rằng việc kiểm soát
của bố mẹ gây ra mọi vấn đề trục trặc tâm lý ở bọn
trẻ. Tuy nhiên, ông cũng nhận ra rằng sự dễ dãi
dung túng có thể tạo ra những tác động tình cảm
xấu. Ðối với ông, vấn đề chính trong việc chăm sóc
trẻ là đem đến cho chúng sự chăm sóc và chỉ dẫn
thích hợp mà không đặt những chướng ngại không
thể vượt qua trên con đường đi đến trưởng thành tự
do và độc lập. Nhiệm vụ vĩ đại của đứa trẻ là người
giải phóng chính nó ra khỏi bố mẹ.”
Kể lại một cuộc nghiên cứu về thái độ của bố
mẹ và con cái như thế để nhấn mạnh rằng vấn đề
của giới trẻ, đặc biệt giới trẻ Việt Nam hải ngọai thì
phức tạp hơn bội phần. Dầu sao hiểu biết những
khó khăn của tuổi trẻ nói chung và tuổi trẻ Việt
Nam hải ngoại nói riêng, vẫn là một điều cần thiết
để định hướng giáo dục cho Phong trào Hướng đạo
Việt Nam hải ngọai.
Cuộc nghiên cứu các phát triển tâm lý nơi các
em tuổi từ 12 đến 20 do Trung Tâm Việt Ngữ Hồng
Bàng, Westminster, California, cho thấy nhiều mặt
khó khăn nổi bật (được ông Trần Mỹ Duyệt đúc
kết): Băn khoăn và khủng hoảng về văn hóa, xã
hội; trở ngại giữa cha mẹ và con cái; những lo lắng
về cá nhân; sự căng thẳng trong bầu khí gia đình;
lo lắng về tương lai và học hành; những liên hệ bạn
bè, thắc mắc về niềm tin. Trong thực tế, cho dầu là
bản đúc kết không chính thức nầy đã có cách đây

trên mười năm (từ 1988), nghĩa là sau 13 năm rời
bỏ nước Việt Nam ra đi, và cho đến nay đã 30 năm.
Các khó khăn đó có mặt suy giảm và rút ngắn lại,
có mặt vẫn còn trương rộng ra nếu không muốn nói
“vẫn như thế”, có mặt sâu sắc hơn và phức tạp hơn.
Dầu sao vẫn là những khó khăn không dễ gì một
sớm một chiều, thậm chí một năm hay một thế hệ
mà có thể thắng vượt, và lấp đầy được.
Khác Biệt Môi Trường Văn Hóa.
Sau biến cố 1975, nhiều gia đình Việt Nam đã
tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. Môi
trường văn hóa mới đã tạo nơi họ và con cái họ
những xung đột văn hóa có tác động tới tâm lý
khiến nhiều người bị khủng hoảng vì thiếu hướng
dẫn về đời sống và phong tục, tập quán của quốc
gia mới nhập cư. Không thể không có những căng
thẳng và dồn nén trong tâm lý ứng xử giữa cha mẹ
và con cái, giữa người lớn và trẻ em. Để cho con
cái và giới trẻ được tự do sắp xếp cuộc sống của
chúng trong môi trường mới, hay phải can thiệp để
hướng dẫn? Ngay cả môi trường mới cũng quá xa
lạ với nhiều bực cha mẹ và người lớn, thì lấy gì làm
tiêu chuẩn, làm căn cơ để giáo dục và hướng dẫn
giới trẻ? Bị thúc đẩy và nhào nặn bởi tâm lý và nền
giáo dục khác khiến nhiều người lớn đã coi đó là lý
do hợp tình hợp lý để dẫn dắt và buộc giới trẻ vào
trong truyền thống đạo hạnh của cha ông. Nhiều
cha mẹ và người lớn cho rằng hoàn cảnh văn hóa
mới có nhiều điều chướng tai gai mắt không thể
chấp nhận được.
Giai đoạn đầu cuộc nhập cư của người Việt Nam
tại hải ngoại ở thập niên 1975-1985 là giai đoạn thử
thách, trăn trở, hoang mang và lủng củng tâm lý.
Tương quan giữa cha mẹ và con cái, mối liên hệ
người lớn trẻ em trong nhiều gia đình, nhiều cộng
đồng, đã trở nên căng thẳng là tất nhiên. Sau hai
mươi, ba mươi năm qua, nơi thế hệ thứ hai, thứ ba,
chúng ta vẫn còn thấy những khủng hoảng, giằng
co trong các mối quan hệ đó.

Crest. Cuộc hội thảo đưa tới nhận xét: Một số phụ
huynh còn trẻ cho biết tuy họ thuộc thế hệ thứ hai
nhưng vẫn được dạy dỗ từ thế hệ thứ nhất, còn
nặng về phong tục tập quán và khuôn phép cũ từ
trong nước nên khó chấp nhận những phóng túng
của tuổi trẻ con em Việt Nam được giáo dục trong
xã hội Mỹ. Theo những phụ huynh nầy thì chỉ sau
thời gian đổ vỡ giữa cha mẹ và con cái họ mới hiểu
ra rằng không thể lấy quyền huynh thế phụ mà áp
đặt cho con cái sinh trưởng ở Hoa Kỳ.
Chính những phụ huynh ấy nhắn gởi thông
điệp tới các những ai can đảm tự nguyện gánh vác
nhiệm vụ giáo dục cao cả là hãy tạo nên những nhịp
cầu thông cảm, lắng nghe tiếng nói của giới trẻ, dù
chúng còn nhỏ, và đừng bao giờ áp đặt những điều
mà chúng ta cho là giá trị, ngay cả những gía trị
chân chính. Tốt nhất là hãy làm sao để chúng hiểu
được các giá trị Văn hóa truyền thống đó thực sự đã
hun đúc nên Tâm hồn và con người Việt nam, một
niềm tự hào đáng trân trọng và bảo tồn. Chúng cảm
thông được ý nghĩ và ước nguyện tình thương của
cha mẹ và người lớn đối với chính họ và tương lai
rạng ngời của họ.
Thực tế, qua các cuộc khảo cứu cho ta thấy rằng
đã có sự khác biệt nhận thức, về tình thương và mối
liên hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa người lớn và trẻ
em. Sự khác biệt nầy không chỉ xuất phát từ tâm lý
của mỗi lứa tuổi, mà còn bắt nguồn từ những môi
trường văn hóa đã hun đúc và tác động nên. Thiết
tưởng chúng ta cũng nên biết một số đặc tính tiêu
biểu của Con người và xã hội Hoa kỳ, nhất là của
giới trẻ.

Ngày 08/06/2006 tại phòng sinh hoạt báo
Người Việt tại Santa Ana, California, có một cuộc
hội thảo giữa cha mẹ và con em do học khu Garden Grove phối hợp tổ chức với chuyên viên phụ
trách chương trình hướng dẫn phụ huynh Oliver
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SỐNG TINH THẦN HƯỚNG ĐẠO
Nôm na chúng ta mô tả người ham mê sinh
hoạt và đời sống hướng đạo (HĐ) theo những cảm
nghĩ và định nghĩa như người có máu HĐ, có huyết
thống HĐ, hoặc nhiễm vì trùng (vírus) HĐ .

sinh tinh thần hướng đạo giúp cho chính người
hướng đạo đạt lý tưởng “sống hướng đạo“ trọn đời
là bao gồm nhân bản, nhân đức, nhân đạo , nhân
tâm và cao thượng để đạt hạnh phúc toàn vẹn.

Trong tư thế đoàn sinh, gồm ấu, thiếu, thanh,
tráng thì người yêu thích HĐ được nhận xét là luôn
mong chờ đi họp đi trại, luôn ôn tập chuyên môn và
kỹ năng HĐ, cố gắng đạt chuyên hiệu để bước lên
đẳng thứ cao hơn hoặc cao nhất.

Qua thời gian, lòng mê say hay ghiền sinh hoạt
sẽ tạo dựng và đạt được tinh thần hướng đạo vậy.

Cũng vậy, các trưởng ham mê công cuộc giáo
dục trẻ em với sự yêu thương huynh đệ và bằng
nguyên lý, phương pháp HĐ. Được là trưởng giỏi
cần được huấn luyện qua các khoá huấn luyện cầm
và dẫn đoàn, đồng thời phải tự học hỏi , tự trau dồi
nghề trưởng bằng sự trao đổi phương cách và nghệ
thuật lãnh đạo .
Nhưng dù ở vị trí thành viên nào thì nhất thiết
hơn cả là sống triệt để học hỏi và thực hành luật
và lời hứa HĐ hằng ngày, không phải để đạt được
đẳng thứ cao nhất hay huy hiệu rừng với ba bốn
gỗ, mà chính sự tạo được tinh thần Hướng đạo
Thi hành tận tâm, trọn tình luật và lời hứa HĐ nẩy

Người có và luôn nêu cao tình thần HĐ chắc
chắn bình an, yêu đời , vì luôn vượt qua những rào
cản xấu như chia rẽ, ghen ghét, ích kỷ ,và chú tâm
cố gắng làm bổn phận đối với tín ngưỡng, quốc gia
và thương yêu nhân loại bằng phục vụ ích lợi và
chân chính mọi người cần sự sự giúp đỡ tạo đoàn
kết và thương yêu lẫn nhau.
Cuộc chơi HĐ cũng phải chấm dứt , nhưng cuộc
sống HĐ thì theo ta suốt đời. Do hoàn cảnh hay
tuổi tác, chúng ta sẽ phải tạm bỏ đồng phục hướng
đạo thân thương, ngưng sinh hoạt HĐ nhung nhớ
,nhưng nhờ tinh thần HĐ đã tạo thành, chúng ta
vẫn sống HĐ mỗi ngày và suốt đời.
Sống tinh thần hướng đạo giúp gìn giữ, phát
triển cuộc sống bình an mãi mãi và sẽ vượt trên
tất cả để mưu tìm và đem lại hạnh phúc cho chính
mình, gia đình, cộng đồng nhân loại.
DU AN

NHỮNG NGUỜI
THÍCH ĐÙA
Trưởng Đổ Quang Trung
Nguyền Mạnh Kym và
Mai Minh Nghĩa tại Trại
Trưởng Niên Vùng Vịnh
Colfax 2019
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LỬA
DẶM
ĐƯỜNG
“..Muốn nên người cường tráng đời nay,
Muốn trên đường đời tiến lên hoài
Phải hiệp lực, phải vững lòng bền chí dầy công.
Nhớ luôn luôn lời hứa luật chung.
Phái biết ái nhân như ái thân.
Phải biết vui tươi khi khó khăn
Mong chúng ta hãy tự tu thân mình.
Rồi bao nhiêu việc khó đều xong.”
Năm 1965, khi ngành Kha được thành lập đã
chính thức dùng bài “bền chí” hay còn gọi là“ muốn
nên người” làm bài ca chính thức của ngành . Trong
khi ý nghĩa huấn dụ và giáo dục lại với lý tưởng của
ngành ĐƯỜNG, tức ngành tráng . Đồng thời, vào
đầu thập niên 1970, nhiều tráng đoàn đã có sự thâm
gia của các nữ tráng sinh, nên đã muốn đổi bài ca”
tiếng gọi lên đường”, dành cho “ anh em nào mày
râu”, bằng bài “muốn nên người” cho tất cả những
tráng sinh đã tu thân , thành nhân sẵn sàng để lên
đường .
Với khẩu hiệu và châm ngôn Khai phá, ngành
Kha nên chọn bài Đường đi khó không khó mới
hợp nghĩa và hợp lý, trả lại bài Muốn nên người cho
ngành Tráng vậy.
Đường thành công là thủ bản cho ngành Tráng
hay còn gọi là ngành Đường và bài Muốn nên người

lại vẽ đường cho tráng sinh, những người “giữ luôn
luôn lời hứa luật chung” để lo hành trang vào đời ,
tự chèo lấy thuyền đời của mình .
Với kỹ năng hướng đạo, và mưu sinh thoát
hiểm trong các kỳ trại và thám du, các công tác xã
hội, thấu triệt tín ngưỡng tâm linh, nhất là những
buổi lửa dặm đường, cùng sự hướng dẫn của tráng
trưởng và các tráng sinh đồng đường . Thêm vào sự
hướng dẫn trọn tình của bảo huynh hay bảo tỉ hoàn
tất chủ đáo quy ước tu thân, người tráng sinh đã
được trang bị sẵn sàng ba lô, gậy nạng nhập cuộc,
lên đường dấn thân thi hành bổn phận đối với tổ
quốc, quốc gia và tín ngưỡng của mình một cách
trọn vẹn toàn hảo.
Tóm lại, gậy nạng giúp tráng sinh phân định
thiện ác, chọn nẻo chánh, hướng thật để lên đường
nhập cuộc, với hành trang luôn mang theo là luật
và lời hứa n phận đối với tổ quốc, quốc gia và tín
ngưỡng đạo và thực hành châm ngôn, cũng là bổn
phận: Giúp ích tha nhân, phục vụ xã hội, tổ quốc,
cũng như thế giới. Tua vai ba mầu vàng xanh đỏ
nhắc tráng sinh lên đường tri ân phong trào và
phục vụ phong rào qua các thanh thiếu niên theo
nguyên lý, đường hướng và phương pháp hướng
đạo.
NGUYỄN MẠNH KYM, RS

HƯỚNG ĐẠO: HÀNH TRANG
LÊN ĐƯỜNG VÀO ĐỜI.
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GIỚI THIỆU
SÁCH VỀ
VĂN HOÁ
VIỆT NAM
PHẠM VĂN QUẢNG
HƯỚNG DẠO TRƯỞNG NIÊN
TORONTO, CANADA
Xin trân trọng giới thiệu
ba cuốn sách gíá trị
về văn hoá Việt Nam:

1. INTRODUCTION TO VIETNAMESE
CULTURE By Hùynh Đình Tế, Ph.D.
Dẫn Nhập Vào Văn Hoá Việt Nam do
Vũ Ngọc Mai và Phạm Văn Quảng dịch), Viện Việt
Học Quận Cam.California xuất bản năm 2009.
Đây là một cuốn sách mỏng, ngắn gọn gồm cả
hai phần tiếng Anh và tiếng Việt được giới thiệu
như sau: “Introduction to Vietnamese Culture cuả
giáo sư Hùynh Đình Tế do cơ sở SEACAEF xuất
bản năm 1966 là một trong những tác phẩm ưng ý
cuả tác giả. Sách ra đời nhằm giới thiêu tổng quát
về văn hoá Việt Nam với người bản xứ, đặc biệt là
các nhà giáo dục, sinh viên và học sinh. Sách viết
ngắn gọn, súc tích, đã và đang được dùng tại một
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số học khu Hoa Kỳ…Dẫn Nhập Vào Văn Hoá Việt
Nam góp phần vào nhu cầu tìm về bản sắc dân tộc
trước sự đối mặt giưã hai nền văn hoá Việt Nam và
văn hoá Hoa Kỳ”(trang v).
Nội Dung
- Bối cảnh lịch sử và diạ lý cuả Văn Hoá Việt
Nam (bối cảnh lịch sử, bối cảnh điạ lý; sơ lược lịch
sử Việt Nam (niột trang với những niên biểu).
- Thái độ đối với chính mình (vị thế của cá nhân,
cách đặt tên, nghiên cứu về những dị biệt văn hoá).
- Liên hệ của gia đình (liên hệ cha mẹ - con cái,
liên hệ anh chị em, thái độ đối với bà con họ hàng).
- Liên hệ xã hội : anh (chị ) và tôi (cháu, con)…
trong tiếng Việt).
- Ngôn ngữ và truyền thông không bằng lời
(ngôn ngữ, hệ thống chữ viết, những dị biệt giữa
tiếng Việt và tìếng Anh, truyền thông không bằng
lời và ý nghiã).
- Phạm vi chính trị và kinh tế ( hệ thống chính
trị trước hiệp định Genève, từ hiệp định Genève, hệ
thống kinh tế, thời giờ nhàn rỗi và các ngày nghỉ lễ;
Tết, lễ đầu năm của dân tộc Việt Nam).
- Thái độ đối với thiên nhiên
- Hệ thống giá trị của người Việt (trung thành
với gia đình, quan niệm “tiếng tốt”, sự hiếu học, ý
niệm tôn kính),
- Hệ thống giáo dục Việt Nam (bối cảnh lịch sử,
hệ thống giáo dục trước 1975, hệ thống giáo dục từ
1975).
- Tôn giáo ở Việt Nam (Đạo Phật, Đạo Khổng,
Đạo Lão, Đạo Thiên Chuá, các tôn giáo khác, sự
khoan dung về tiôn giáo).
- Triết lý nhân sinh Việt Nam (sống và chết, ý
niệm vế Thượng Đế, ý niệm về số mạng, mê tín, thờ
cúng tổ tiên).
- Văn chương và nghệ thuật Việt Nam (văn
chương truyền khẩu, văn chương chữ viết, văn
chương chữ Hán, văn chương chữ Việt; âm nhạc,
kịch nghệ).
- Kết từ, thư mục tuyển chọn, vài dòng về tác
giả.

2. VIỆT NAM: VĂN HOÁ VÀ MÔI
TRƯỜNG (Vietnam: Culture & Environment)
do giáo sư Lê Hữu Mục và giáo sư Thái Công
Tụng chủ biên, Viện Việt Học Quận Cam, California, xuất bản năm 2012; được giới thiệu như sau:
“Sách này tập hợp những bài nghiên cứu chuyên
môn của các học giả Việt Nam và có thể dùng làm
tác phẩm tham khảo căn bản cho những ai quan tâm
đến văn hoá Việt Nam, lịch sử, điạ lý, tài nguyên
thiên nhiên, đa dạng sinh học, ngữ học, văn học
hiện đại, văn chương truyền khẩu, âm nhạc truyền
thống, tôn giáo Việt Nam, Tác phẩm đem kiến giải
hữu ích đến cho độc giả ham học cũng như sinh
viên, hoặc nhà nghiên cứu chuyên về Việt Nam”.
(trang biá sau).
Nội Dung:
-Préface (Léon Van Demeersh), Avant-propos
(Đặng Quốc Cơ)) Introduction à la connaissance du
Vietnam (Nguyễn Thế Anh).
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-Dẫn nhập: 1. Vấn đề dịnh nghiã văn hoá (Lâm
Lễ Trinh), 2. Những dặc diểm của nền văn hoá Việt
Nam (Thái Văn Kiểm), 3. La dynamique socio-culturelle du Vietnam (Đặng Quốc Cơ & Hà Ngọc
Tuấn), 4. Văn hoá nước (Lê Hữu Mục).

erature (Nguyễn Đình Hoà), 6. Le patrimoine Hán
Nôm au Viet Nam (Trần Nghiã), 7. Dẫn vào thế
giới ca dao (Phạm Thị Nhung)), 8. Văn học Kitô
giáo (Thanh Lãng), 9. Écrivains vietnamiens de la
langue francaise (Phạm Đán Bình).

Phần 1 - Mội trường tự nhiên : 1. Le pays et les
hommes: Việt et minorités (Lê Thành Khôi) 2. Natural resources and land use in Viet Nam (Thái Công
Tụng) 3. Present situation of the flora and fauna of
Viet Nam (Trần Đăng Hồng).

Phần 6 – Môi trường nghệ thuật: 1. Vietnamese music from a cultural perspective (Trần Quang
Hải), 2. Quan họ singing in Ritual-festivals in Bắc
Ninh region (Lê Ngọc Chân), 3. Sơ lược về hát cải
lương (Đào Đứx Chương),
Phụ Lục: Bảng dẫn, Tiểu sử các tác giả

Phần 2 – Môi trường nhân văn và xã hội: 1. Văn
hoá Đồng Nai Cửu Long (Nguyễn Thanh Liêm), 2.
Tableau chronologique de l’histoire du Viet Nam
(Đặng Quốc Cơ & Nguyễn Đại Bằng), 3. The Vietnamese home and the American home (Nguyễn Đức
Hiền), 4. Les Moeurs et Coutumes du Viet Nam
(Nguyễn Thị Hoàng), 5. La démocracie communale
au Viet Nam (Ngô Văn Hoa), 6. Les droits de la personne dans le code Hồng Đức (Hoàng Xuân Hào),
7. Le village et l’ État dans le village (Philippe Papin), 8. Aspect du constitutionalisme vietnamien (Lê
Mộng Nguyên).
Phần 3 – Môi trường kinh tế: 1. Môi trường và
phát triển bền vững tại Việt Nam (Thái Công Tụng),
2. Rice and civilization in Viet Nam (Trần Văn Đạt),
3. La riziculture au Viet Nam (Tôn Thất Trình), 4.
Toàn cầu hoá và Việt Nam (Thái Công Tụng).
Phần 4 – Môi trường tâm linh : 1. Cốt lõi tư
tưởng Việt Nam và vấn dề tam giáo Phật-NhoLão (Cung Đình Thanh), 2. Ý nghiã những ngày
Tết và nghi thức thờ cúng tổ tiên (Phạm Kim
Thư), 3. Buđdhism in Vietnam (Annabel Laity) 4.
Catholisme et Tam giáo (Louis-JacqueDorais), 5.
Viet catholic living and their cultural evangelization (Đào Quang Chính).
Phần 5 - Mội trường văn chương : 1. Tổng quan
về triết học và Việt triết (Trần Văn Đoàn), 2. Lược
sử chế độ khoa cử Việt Nam thời Hán học (Đào
Đức Chuơng), 3. Quan niệm về quốc học tương lai
(Nguyễn Khắc Hoạch), 4. Lược sử công trình biên
soạn Tự Điển Việt Ngữ từ thế kỷ XVÌI (Nguyễn
Khắc Kham). 5. An introducetion to Vietnamese lit38 * TỰ LỰC . SỐ 2

3. THE BOAT PEOPLE AND ACHIEVEMENT IN AMERICA, A STUDY OF FAMILY
LIFE, HARD WORK AND CULTURAL VALUES by Nathan Caplan, John K.Whitmore Marcella H. Choy, The University of Michigan Press, Ann
Arbor, 1989, reprinted 1990, 1991, 1992.
Nội Dung:
Sách mô tả cuộc nghiên cứu rộng rãi và nghiêm
túc của đại học Michigan với những cộng đồng Việt
Nam tại đông bắc Hoa Kỳ, California và Texas, về
những nguyên do khiến những người tỵ nạn Việt
Nam tại Hoa Kỳ sớm hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ
và sớm thành công tại đất nước này, chủ yếu nhấn
mạnh về những giá trị văn hoá của dân tộc .Việt
Nam. (Những từ tiếng Anh sau đây được trích dẫn
từ trong sách)..
-Những giá trị thuộc phương tiện (Instrumental
values) gồm :
1. Luân lý đạo đức (Morality and ethics), 2. Bảo
tồn giòng họ (Perpetuate ancestral lineage) 3. Gia
đình cộng tác và hoà hợp (cooperative and harmonious family), 4. Hy sinh hiện tại cho tương lai (Sacrifice present for future), 5. Sự tôn trọng của cộng
đồng đối với gia đình (community respect for family), 6. Tìm kiếm kinh nghiệm mới (Seek new experiences), 7. Xấu hổ vì phải nhận welfare (Ashamed
to be on welfare), 8. Quá khứ cũng quan trọng như
hiện tại (Past is as important as the present), Hai
giá trị phương tiện có ảnh hưởng tiêu cực: 1. Sở
hữu tài sản (Material possession), 2. Thú vui và sự

phấn khích (Fun and excitement); con cái không
học được, mắc tệ nạn xã hội khi phụ huynh bận
kiếm tiền, bỏ bê gia đình hay ham vui thú không hy
sinh cho con cài.
- Những giá trị nội dung (Values in context):
1.Nền tảng văn hoá (Cultural foundation),
2. Thành quả nhờ gia đình (Family-based
achievement),
3. Sự tự tin và niềm hãnh diện của gia đình
(Confidence and family pride),
4. Đương đầu với hoàn cảnh và hội nhập (Coping and integration)

Ba cuốn sách về văn hoá Việt Nam này rất
quý giá vì :
1) Có thể coi như chuẩn mực để so sành, đối
chiếu với những thay đổi theo thời gian về văn
hoá và môi trường ở Việt Nam hiện nay và sau
này;
2) Có thể khiến chính quyền trong nước bớt
làm suy đồi văn hoá và phá hoại môi trường;
3) Để cộng đồng Việt Nam tại hải ngoaị ý
thức rõ về những giá trị văn hoá cuả dân tộc ngõ
hầu tránh những khuyết điểm trong cuộc sống;
phát huy những ưu điểm để thăng tiến trong xã
hội;

Những giá trị này phù hợp với những giá
trị của giai cấp trung lưu Mỹ (These values are
consonant with American miđdle class values).

4) Có thể coi như chuẩn mực về văn hoá
để nếu Viêt Nam bị Trung Quốc xâm lược thì
những tác phẩm này sẽ được dùng để phục hưng
văn hoá Việt Nam sau này,

- Sách này cũng nêu lên ba đặc tính của dân tộc
Việt Nam: hiếu thảo, chăm học, cần cù.

5) Là những tài liệu tham khảo giá trị cho
những công cuộc nghiên cứu về văn hoá Việt
Nam.
Toronto, Canada ngày 21 tháng 7 năm 2019
PHẠM VĂN QUẢNG

Trưởng Phạm Văn Quảng và Trưởng Dương Thị Kim Sơn tại sân cờ Trại Bách Hợp 3 .
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ĐÊM RỪNG
Lửa ấm reo vui tình lử khách
Trăng đầy thắp sáng sắc lòng thơ
Góc rừng ngồi sát vai thinh lặng
Chờ sớm mai hồng xây ước mơ
Nghe chừng trong gió khuya tiếng gọi
Hồn thiêng non nước vẫn mong chờ
Hảy hát cùng nhau lời sông núi
Điêu linh còn mãi đến bao giờ !

LỬA BÊN ĐƯỜNG
Mái cổ thành vàng ánh trăng treo
Chân chiến lủy rền vang vó ngựa
Lửa bên đường nung rèn chính khí
Thơ trong tim nuôi ấm tình nồng
Đêm nối đêm bập bùng ngọn lửa
Ngày theo ngày rong ruổi cánh mây
Ta cùng người hồn say vạn thuở
Câu nguyện thề giữ chặt đôi tay .

BẠCH VĂN NGHĨA
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Ánh Sáng Lạ
Capitola Beach
Ảnh: Nguyễn Đình Tuấn
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::

Đầu Bếp Bách Hợp 3
Ảnh: Nguyễn Quang Vĩnh

ẢNH ĐẸP

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.

Trại Bách Hợp 3 . Ảnh: Hồ Đăng
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Trong hình, những giây phút đầu tiên linh cửu chung của 81 tử sỉ Nhảy Dù VNCH
được bắt đầu đưa lên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong buổi Lễ Vinh Danh và An Táng .
Ảnh: Hồ Đăng

Trại Hội Luận. Sắp Sẵn 2014 - Ảnh: Nguyễn Ngọc Tùng
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Bình Minh, Làng Chài Hàm Ninh, Phú Quốc
Ảnh:: Vĩnh Kha 11/2019
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gởi nhớ vào trong đất
chờ sương thức giấc nồng
đợi nắng hong làn tóc
vươn mình với gió đông

đời ta ơi vạt lụa
tóc ai xanh một thời
màu hoa in bóng nắng
buộc lòng nhau chơi vơi

đời ta ơi hạt bụi
lang thang cõi ta bà
nẩy mầm đành bám rễ
vươn cành khoe màu hoa

đời ta ơi cánh nhạn
mê say mộng hải hồ
bạn bè như ngọn gió
rập rờn trên sông thơ

đời ta ơi viên sỏi
vương dấu cỏ bên đường
quen gót giày viễn xứ
thương mùa mây tha phương

đời ta ơi mộng huyễn
biển dâu một cuộc cười
nổi chìm cơn sinh tử
cay đắng nhạt vành môi

đời ta ơi giọt rượu
tràn ly khách giang hồ
người quen cùng kẻ lạ
bồng bềnh theo sóng xô

đời ta ơi ngọn gió
nhớ mùa tìm đến nhau
mượn bút cùn giấy mỏng
khơi thông mấy mạch sầu

đời ta ơi ngọn lửa
tí tách đêm dặm trường
gió mềm chân lữ khách
mắt mờ khói quê hương

gởi nhớ vào trong đất
nhờ sương ủ giấc nồng
chân trần trên cỏ lạnh
dần xa những nhớ mong

GỞI NHỚ

CÁM ƠN EM
Em vẫn đi cùng tôi
Đến cuối con đường đời
Ngày xưa mình chẳng hẹn
Cứ theo thời gian trôi
Tóc tôi giờ bạc cả
Em cũng dần hom hem
Chỉ nét cười chẳng khác
Cho mình còn thấy quen
Nắng mưa đời vất vả
Cay đắng với mặn nồng
Có gì ta chẳng trải
Có gì là riêng chung
Ở hai đầu công việc
Gần nhau chẳng bao nhiêu
Chuyện trò như chẳng đủ
Nên vui ít buồn nhiều

PHAN NHẬT TÂN

Thôi một lần trót lỡ
Bước chân vào đời nhau
Thì cứ cùng đi nữa
Xem sẽ đến nơi nào
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GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI SỐNG TRẠI
Tôi không thể làm cho các Trưởng Hướng Đạo
nhận thức sâu sắc giá trị rất to lớn của cắm trại mà
trong thực tế, tôi nghĩ rằng tất cả tinh hoa của việc
huấn luyện Hướng Đạo đều tùy thuộc vào điều này .
Nhiều đoàn trưởng hầu như có khuynh hướng
cho rằng việc cắm trại không quan trọng lắm trong
việc huấn luyện của chúng ta về lĩnh vực tinh thần,
nhưng đối với trẻ thì trại là trên cả mọi sự . Chúng
ta phải lôi cuốn nhiệt tình và sở thích của chúng lên
hàng đầu, nếu chúng ta luôn muốn đạt được hiệu
quả trong việc huấn luyện chúng .
Một giáo chức giáo dục nổi tiếng đã khẵng định
với riêng tôi rằng sự giảng dạy ở học đường ngày
nay đều đi chệch hướng; các cuốn sách giáo khoa
đã được giới thiệu bởi các tu sĩ nhằm loại bỏ bớt
những kỹ năng đào tạo nên người trong việc xừ
dụng vủ khí và săn bắn, mà trong thời Trung Cổ,
đã chiếm thì giờ của các thiếu niên, và chắc chắn
nhờ đó đã tạo nên một số lớn trang nam nhi có tính
khí trong xã hội. Sự giáo dục ở học đường đã thực
hiện với mục tiêu hẹp hòi và mặc dầu nó đã làm
được một số điều tốt trong một vài đường lối nào
đó, mặt khác nó đã gây nên vô số tai hại cho dòng
giống chúng ta .

BP’s Outlook là một tập sách phát hành lần thứ nhất vào
năm 1941 gồm những tuyển chọn từ một số bài góp ý của
chính thủ lảnh Phong Trào Hướng Đạo đăng trên tờ Nội San
“The Scouter“ xuất bản từ năm 1909 đến 1940. Trưởng Tôn
Thất Sam chuyển qua Việt ngữ với tựa đề “Quan Điểm của
BP” phát hành nhân kỹ niệm 150 năm ngày sinh của Lord
Baden Powell of Gilwell và 100 năm ngày thành lập Phong
Trào Hướng Đạo. Tự Lực hân hạnh trích đăng lần lượt một số
đề mục và trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả tập sách giá
trị này.
Nhân đây, xin bày tỏ lòng tri ân đến Trưởng Sư Tử Đảm
Đương đã dành nhiều tâm sức trong việc biên soạn, phát hành
nhiều sách báo, tài liệu Hướng Đạo cũng như đã cho phép em
được xử dụng những ấn bản này trong công cuộc góp phần
phát triển sinh hoạt của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.
Báo Nhanh Bạch Văn Nghĩa
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Ông ta bảo: “Trước hết, các anh phải làm phát
triển cá tính tự nhiên của đứa trẻ bằng cách khuyến khích tập luyện thể dục tự nhiên để giúp nó
nên người bạo dạn, biết vâng lời và không vị kỷ;
sau đó mới đem lại cho nó sự ham muốn đọc cho
riêng mình, điều đó hiển nhiên sẽ hướng dẫn nó
trên đường học hỏi cho bản thân. Cái ảo tưởng cố
ép chúng đọc những gì mà các nhà mô phạm muốn
chúng biết chính là điều bí ẩn của nhiều sự ngu dốt
và thiếu chăm chỉ làm việc của một số thanh niên
ngày nay .
Cũng giới chức này muốn thấy Phong trào
Hướng Đạo hoặc một vài chương trình tương tự
được đưa vào hệ thống giáo dục hậu học đường và
bắt buộc các thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi phải tham
dự .
Tôi hy vọng rằng mong muốn của ông ấy sớm
được đáp ứng . Tôi tin rằng điều đó sẽ thực hiện
được nếu các Đoàn trưởng tiếp tục đường lối mà
họ đã khởi sự và được giới thẩm quyền giáo dục xác
nhận giá trị giáo dục và nền tảng của Phong trào
Hướng Đạo có sự tương cận .
Tháng tư 1911

KỶ LUẬT
Trong một trại nhỏ ta cũng
thực hiện được nhiều điều bổ ích
về sự làm gương . Sinh hoạt giữa
các đoàn sinh, chúng trông vào
và bắt chước anh một cách không
cần suy xét mà nhiều khi chính
anh không nhận thấy .
Nếu anh lười thì chúng sẽ
biếng nhác, nếu anh cho rằng dọn
dẹp sạch sẽ trong trại là cần thiết
thì chúng cũng noi theo, nếu anh
khéo sáng chế các dụng cụ trại thì
chúng sẽ tranh đua phát minh và
cứ thế …
Nhưng đừng nhúng tay quá
nhiều vào những gì mà trẻ phải
tự làm lấy, hảy trông coi chúng
làm – “Khi anh muốn một việc
gì được trôi chảy thì chính anh
đừng làm việc đó” đấy chính là
câu châm ngôn. Khi cần ra lệnh,
cái bí quyết để đạt được sự vâng
lời là biết chính xác những gì anh
cần làm rồi phát biểu rất đơn giản
và khúc chiết . Nếu anh thêm vào
mệnh lệnh một lời giải thích lý
do, thì nó sẽ được thi hành với
đầy thiện chí và nhiều hiểu biết .
Nếu mệnh lệnh và lời giải
thích có kèm theo nụ cười, anh sẽ
thấy nó được thi hành với nhiệt
tình, vậy hãy nhớ rằng “một nụ
cười hiệu quả gấp đôi sự càu
nhàu”. Một cái vỗ tay sẽ làm kích
thích mạnh mẽ hơn là chích bằng
cây kim . Hãy thật sự tin tưởng
vào các đoàn sinh rồi anh sẽ được
tin tưởng .
Tháng Chín, 1911
GIÁO DỤC
Một trong những triễn vọng
quan trọng nhất của chúng ta
nằm trong đường hướng giáo dục
. Nhờ những đường lối khác đã

đạt được, chúng ta có cùng một
kết luận giống như của các giới
chức giáo dục đầy kinh nghiệm .
Nói ngắn gọn, bí quyết của
một nền giáo dục lành mạnh là
LÀM CHO MỖI HỌC SINH TỰ
HỌC THAY VÌ NHỒI NHÉT
CHO CHÚNG NHỮNG KIẾN
THỨC RẬP KHUÔN . Phương
pháp là hướng dẫn cho trẻ nắm
vững MỤC TIÊU huấn luyện
của nó và đừng làm cho nó chán
nãn ngay từ những bước đầu .
Các giới thẩm quyền giáo dục
đã thừa nhận chúng ta sẽ có thể
trở thành kẻ trợ lực trong cùng
lĩnh vực, mục đích của cả đôi bên
là cùng làm cho công dân được
lành mạnh và thịnh vượng. Họ
đãm nhiệm việc mỡ mang trí tuệ,
chúng ta gia tăng trong việc làm
phát triễn “tính khí” và như thế,
rốt cuộc đem lại phẩm chất quan
trọng nhất để ngăn ngừa những
căn bệnh xã hội do sự chểnh
mảng và ích kỷ gây nên, cung cấp
cơ hội tốt nhất cho con người để
đạt được thành công trong sự nghiệp ở bất cứ ngành nào của cuộc
sống .
Chúng ta đang nỗ lực giúp đở
cho các giới chức giáo dục bằng
mọi cách mà chúng ta có thể làm
. Họ đang làm việc hoàn toàn ăn
ý với chúng ta trong một số lãnh
vực quan trọng .
Tháng Giêng, 1912
NHU CẦU BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC

nhà vua, hay là Kim chỉ nam của
cuộc sống … kẻ đó có xu hướng
yên trí làm theo những gì đã đọc
được từ thuở ban đầu, rồi hành
động theo hồi ức hơn là theo
những tư tưởng mới mẽ của sách
Mỗi người thỉnh thoảng cần
tham dự một “khóa bồi dưỡng”
về đọc sách .
Tôi để ý thấy đó là trường
hợp rất thường gặp ở các Đoàn
trưởng, đối với cuốn Hướng
Đạo Cho Trẻ Em họ thường thực
hiện việc huấn luyện theo đường
hướng của riêng mình, mà những
lối đó ban đầu tìm thấy từ trong
sách, và trong nhiều trường hợp
được cải tiến thêm vào những gì
họ tìm thấy trong đó, nhưng đôi
lúc các điều thiết yếu dần dần bị
bỏ sót, ấy là điều tôi muốn tránh.
Liệu tôi có thể yêu cầu các Trưởng
thỉnh thoảng đọc lại sách Hướng
Đạo? Giả dụ mổi năm một lần có
được không ?
Tôi đề nghị lấy ngày Thánh
George để cho dể nhớ, vì Ngài
được tôn là Thánh bổn mạng của
Hướng Đạo Sinh .
Tôi tin tưởng rằng điều đó sẽ
đở đần cho các Trưởng và hữu
ích vì hằng năm trong dịp này họ
sẽ đọc lại các thủ bản của chúng
ta, đặc biệt là Luật Hướng đạo và
cách áp dụng, như vậy đảm bảo
tinh thần vững chắc sẽ gây được
ấn tượng đối với các đoàn sinh .
Tháng Tư, 1913

Có một điểm mà tôi muốn
đặc biệt lưu ý các Trưởng và Ủy
Viên Hướng Đạo, đó là :
Tôi nhận thấy rằng kẻ nào
nếu không thỉnh thoảng tra cứu
lại một cuốn sách, dù là sách
Phúc Âm, hoặc các sắc lệnh của
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HƯỚNG ĐẠO
VÀ “VIỆT ĐẠO”
BỐN NGÀN NĂM
GẶP GỠ
TIỂU LUẬN
NGUYỄN MINH HOÀNG
7/2019

GỐC 4000 NĂM CỦA HƯỚNG ĐẠO HOA KỲ
Hướng Đạo Hoa Kỳ bắt đầu từ huyền thoại Ông
William Boyce, một nhà triệu phú Mỹ, sang thành
phố Luân Đôn vào năm 1909, đi lạc trong sương mù
rồi may mắn gặp một anh chàng trẻ chỉ đường. Khi
Ông Boyce muốn ban thưởng anh chàng tốt bụng,
nhưng anh ấy từ chối bởi vì là Hướng Đạo Sinh sẵn
sàng làm giúp ích kẻ khác. Ông Boyce thán phục
tinh thần của chàng trẻ vô danh này, và ráng kiếm
cho được Ông Baden-Powell, rồi trở về Mỹ để sáng
lập Boy Scouts of America nhằm đào tạo người trẻ
có tinh thần cao cả.
Câu chuyện này là huyền thoại ở chỗ là không
ai biết người Hướng Đạo Sinh đó là ai mà ngày ông
đi Luân Đôn theo tin tức khí tượng lúc đó không
có sương mù. Đạo lý của Ông Boyce cũng mù mờ
như vậy ngoại trừ được biết là Ông Boyce là thành
viên của hội Masonic Society (tôi gọi là đạo Masonic). Đạo này bắt nguồn từ thời Ai Cập 4000 năm
về trước, xuất hiện vào thời Thánh Chiến Crusade,
ngắm ngầm trong xã hội Âu Châu chống lại nền
quân chủ của các vua chúa, và nuôi mộng phát triển
phong trào dân chủ.
Danh từ “mason” có nghĩa người thợ hồ, thợ
làm đá để xây cất lâu đài cho vua chúa. Họ là những
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người civil engineers trí thức có mộng xây dựng
một xã hội hoàn hảo y như cách kiến trúc một lâu
đài lộng lẫy. Muốn làm như vậy thì xã hội phải có
một “blueprint” tức là hệ thống cai trị công minh
và sản xuất những vật liệu phẩm chất cao, tức là
người công dân có đạo đức và trí thức cho đất nước.
Họa hiệu của họ là cây compa và cây thước vuông,
ở giữa có chữ G tượng trưng cho God và Geometry.
God là quan niệm về đạo đức của Thượng Đế và
Geometry và đạo đức của con người.
Tổ chức của họ có 33 cấp bậc gọi là độ (degrees).
Đáng lẽ có 36 độ để thành vòng tròn nhưng 3 độ
trên hết dành cho Thượng Đế. Thành viên mới vào
thì chỉ tại 3 độ dưới mà thôi. Khi chứng tỏ có đức
và tài thì mới được phong lên cấp. Thành viên hợp
với nhau trong bí mật, không phổ biến danh tánh
bất cứ một ai (chìm), ngoại trừ người đoàn viên tự
thú (nổi).
Phòng họp rất trật tự và nghi thức nghiêm chỉnh.
Phòng họp của Hạ Nghị Viện Anh quốc (House of
Commons) (hình dưới) chính là mô hình phòng
họp của Masonic. Có cuốn Kinh Thánh ở giữa
phòng tượng trưng cho sự Hướng Thiện, nhưng
đạo này không phân biệt tôn giáo của thành viên và
không có bible study. Sinh hoạt của họ không làm
chính trị, không thương mãi và không truyền giáo.

SẢN XUẤT NGƯỜI TỐT VÀ TÀI

Họ quy tụ nhiều thành phần trong xã hội khác nhau
để bàn tán mổ xẻ mọi vấn đề trong xã hội trong
sự tin tưởng và tình thân hữu chặt chẽ. Mục tiêu
của họ là nâng cao sự nhận xét (awareness) về xã
hội còn hành động là tự túc của mỗi người. Vì tự
do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của người thành
viên là tuyệt đối cho nên họ mang tên là freemason.

Với quan niệm người tốt là người có tôn giáo
cho nên nền dân chủ phải bảo đảm tự do tín
ngưỡng. Do đó “Freedom of Religion” chui vào
Hiến Pháp kèm theo quy định separation of church
and state, để bảo vệ tôn giáo khỏi bị chính phủ lợi
dụng và đàn áp.
Còn muốn tìm người tài thì phải mở rộng hệ
thống giáo dục nâng cao dân trí. Benjamin Franklin xuất phát mở trường đại học University of
Pennsylvania, lấy danh từ của Masonic “degree” để
gọi bằng cấp cho nên từ đó chúng ta có chữ lãnh
“degree” ra trường. George Washington trở thành
tổng thống đầu tiên, làm gương mẫu là một người
lãnh đạo tốt và tài cho nên chỉ phục vụ hai nhiệm
kỳ. Hình ông nằm trên tiền một đô còn Benjamin
Franklin trên tờ 100, cả hai là đơn vị chính của tiền
tệ. Cả thành phố Washington DC được kiến trúc
bởi Charles L’Enfant, cũng người freemason, và
không có chi tiết gì trong việc kiến trúc chính phủ
của một quốc gia mới mà không có bàn tay của đạo
Masonic trong đó. Nói một cách khác, nền dân chủ
Hoa Kỳ chính là đạo của người freemason.

QUỐC GIA NHÂN BẢN RA ĐỜI
Lịch sử cho rằng nước Hy Lạp (Greek) là nước
dân chủ đầu tiên bởi vì họ đặt ra quy chế một người
một phiếu, nhưng chỉ có Dân Chủ Hoa Kỳ là nước
đầu tiên chủ trương lấy người đạo đức và tài lên cai
trị. Nhóm freemason trong thời American Revolution, lãnh đạo bởi Benjamin Franklin và George
Washington thành công thực hiện ước mơ ngàn
năm của đạo Masonic và tuyên bố “Novus Ordo Seclorum”, tạm dịch là Thời Kỳ Nhân Bản Mới.
Bài Tuyên Ngôn Độc Lập nói rõ là con người có
quyền Sống (life), Tự do (Liberty) và xây dựng hạnh
phúc (pursuit of happiness). Họ còn cố tình thay
đổi chữ quyền sở hữu tài sản (property) là nguyên
văn của triết gia John Locke thành “pursuit of happiness” để nhấn mạnh tính nhân bản (humanism)
của chế độ mới.
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TÌM ĐƯỜNG CỨU NGUY CHO NỀN DÂN CHỦ
Qua thế kỷ 19 thì xã hội Hoa Kỳ phát triển mạnh
nơi thành thị, nhiều sắc tộc đổ xô vào và nhiều
người bắt đầu xa lánh tôn giáo. Dưới quy chế separation church and state, thì nhà trường công cộng
không được phép dạy về đạo đức kể cả đạo đức căn
bản như kindness. Theo đà này thì người dân sẽ xa
dần tôn giáo thì nên chính trị nhân bản sẽ tan rã.
Người freemason lúc ấy vội đi tìm giải pháp.
Đó là thời Ông William Boyce đi Luân Đôn tìm
gặp Baden-Powell. Ông Baden-Powell có giấc mơ
không khác gì đạo Masonic. Ông là tín đồ đạo
Anh Giáo nhưng ông than rằng “Christianity or
broad-minded love practice does not as yet prevail
in this world,” tạm dịch là Thiên chúa giáo nếu định
nghĩa là sự hành đạo bác ái thì chưa được hiện hữu
rộng rãi trên thế giới này. Cả đạo Masonic và ông
Baden-Powell trọng tôn giáo nhưng không thích
quan niệm có tôn giáo để vì tôn giáo mà cần sự

hành đạo để đem ích lợi cho nhân loại. Nói cách
khác, đạo của họ là siêu tôn giáo.
Sau khi gặp Baden Powell, ông Boyce trở về Mỹ
hợp tác với ông Daniel Carter Beard, người sáng lập
đoàn trẻ Sons of Daniel Boone, và Charles Eastman,
người bác sĩ da đỏ có tay thành lập YMCA, và cả hai
đều là người freemason. Rudyard Kipling, tác giả
của Jungle Book, giúp thành lập cub scouts, cũng
là người freemason. Khi phong trào Hướng Đạo có
khuynh hướng chia đôi chia ba vào năm 1916, thì
tổng thống Wilson dưới sự thúc đẩy của phó tổng
thống Thomas Marshall là người Freemason ký đạo
luật cho BSA độc quyền phong trào Hướng Đạo tại
Hoa Kỳ và xem tổ này là một tài sản quốc gia.
(Ernest Seton, Baden-Powell, Daniel Beard mưu kế thành lập BSA circa 1910)
Nếu nói Masonic là quốc giáo và BSA là chi
nhánh thì điều đó không sai. Huy hiệu cao nhất
của Masonic là con chim đại bàng 2 đầu (hình trái),
không khác gì huy hiệu của Hoa Kỳ và Hướng Đạo.
Hàng ngủ lãnh đạo cao cấp của Hướng Đạo Hoa Kỳ
và ở các địa phương (local councils) chắc chắn có
nhiều người freemason nổi và chìm trong đó nhưng
họ không muốn nhiều người để ý tới điều này.
LỄ VÀ VĂN KHÔNG PHẢI LÀ HAI MÀ MỘT

Người Việt sang Hoa Kỳ thấy văn hóa có nhiều
điều thích hợp: nhiều nhân bản, nhiều phương tiện
học hành và tự do tư tưởng. Chúng ta chỉ bỡ ngỡ
là nhà trường không dạy công dân giáo dục mà đổ
việc đó cho gia đình. Các em không đi chùa hay nhà
thờ thì ai dạy công dân giáo dục? Ở Việt Nam thời
xưa thì đại gia đình dạy đạo đức, sau này thì nhà
trường và gia đình cùng nhau dạy. Qua Mỹ người
Việt mất khuôn khổ đại gia đình và với sự cám dỗ
vật chất nặng nề từ giới tư bản. Vi thế có con ngoan
thì nhờ mà con hư thì chịu.
Khác với Mỹ, Việt Nam không có vụ “separation
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of church and state” trong nền giáo dục, vì Khổng
giáo chiếm đóng vai trò tương tự như luật Hướng
Đạo ở trong trường. Quy chế Tiên Học Lễ, Hậu
Học Văn sẵn là lý thuyết giáo dục có cả đạo đức và
trí thức.
Thay vì Scout Laws, thì nhà xã hội Việt Nam
xưa có ngũ thường: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín. Nhân
là tính tử tế với người, Lễ là lòng kính trọng con
người, Nghĩa là đáp ơn cho người, Trí là biết phải
trái, và Tín là thật thà với lòng người.
Nếu hỏi những tính tốt này từ đâu ra thì phải
quay về Lão giáo trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử.

Sách Đạo Đức Kinh không nói điều gì là đạo
đức cả. Nó chỉ định nghĩa chữ Đạo là tính tự nhiên
của Trời còn Đức là hành vi con người làm theo ý
thức Đạo. Nếu Vô Vị là đạo, thì hành vi tha nhân
của con người là đức. Nếu từ bi là đạo thì hành vi từ
bi là đức. Nếu bác ái là đạo thì hành vi bác ái là đức.
Nếu nhân bản là đạo thì quy chế hành chính nhân
bản là đức. Đạo nào thì ra đức đó. Ông Baden Powell chú trọng về cái đức của tôn giáo, cho nên Scout
Laws là đức của mọi tôn giáo, là đức của Nhân Bản.

ĐẠO ĐỨC KHÔNG PHẢI LÀ MỘT MÀ LÀ HAI

Đạo Masonic, cũng như Hướng Đạo, dung hòa
tất cả các tôn giáo trong đoàn thể của họ, và lấy
quan niệm cao cả chung tức là “God” làm gốc. Đây
là quan niệm “progressive” mới mẻ trong lịch sử.
Nhưng đối với Ta, việc đó tương ứng với quan điểm
“về nguồn”.
Tất cả người Việt ở đâu cũng đều bắt nguồn từ
một nơi đó là Bắc Việt. Huyền sử cho biết người
Việt Nam và Trung Hoa, nay là hai quốc gia, nhưng
vào thời xưa là cùng chung là một khối văn hóa gọi
là Bách Việt. Bách Việt là cái nôi lý thuyết Lão và
Khổng và chữ Hán. Chữ Hán đã trở thành quốc ngữ
của nước Việt Nam cho tới nay, dù nhiều người Việt
không muốn nhận như vậy. Cuốn từ điển đầu tiên
của Việt Nam dùng bộ chữ Latin của cụ Huỳnh Tịnh
Của ghi tựa đề là “Quốc Âm Tự Vị” (hình dưới) vì
gốc Quốc ngữ vẫn phần lớn là Hán tự. Cứ nghĩ, nếu
không có chữ Hán thì làm sao có bản tuyên ngôn
độc lập của Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà Nam
Đế cư...”?
Người Bách Việt xưa thờ Trời mà Trống đồng
(hình dưới) cho thấy có mặt trời Thái Dương ở giữa.
Có thể người Nhật Bản cũng là người Bách Việt vì
họ cũng thờ Trời (“Nhật” là mặt trời, “Bản” là gốc).
Lão giáo trong cuốn Đạo đức kinh nói Trời cho
chúng ta tánh Vô Vị. Vô Vị (unconditional love) tuy
là natural law, nhưng mục đích của Trời không phải
là vì lòng người cho nên mới có câu “thiên địa bất
nhân”. Câu này nhắc nhở con người đừng trông cậy
vào Trời ban cho mình những ý muốn riêng. Cha
mẹ có thể hy sinh tánh mạng cho con cái sống, chứ
Trời không làm chuyện đó. Muốn thỏa mãn
nguyện vọng được hạnh phúc, được sống vĩnh viễn,
được hòa bình, v.v… thì con người phải tự tìm ra

Cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử, bảo Trời đất
sinh ra con người và nuôi con người với tánh vô
vị (unconditional love) như nước và ánh sáng nuôi
sống muôn loài. Vì thế con người xuất phát từ Trời
đất đương nhiên cũng mang tính chất Vô Vị trong
tâm. Vô Vị là đức tính cao nhất mà con người có
thể đạt được sánh với tánh trời.
Nếu nói như thế thì con thú cũng có tính Vô Vị,
nhưng ít hơn. Vì có tánh Vô Vị nhiều hơn, thành
ra con người có cảm giác hổ thẹn. Vì thế xã hội Á
Đông hay dùng đòn tâm lý kích thích sự hổ thẹn và
cắn rứt tâm tư con cái trong việc giáo dục mà không
cần nhắc đến sức mạnh thần linh.

FREEMASONS VÀ BÁCH VIỆT
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phương pháp mà Khổng giáo, và các tôn giáo sau đó
chỉ dẫn con người.
Văn hóa Bách Việt được gọi chung là văn hóa
Ta. Ta khác với Tây nhưng cả hai đều nói lên một
chân lý và dùng hình ảnh tựa như nhau. Bên Ta,
đạo Trời cao cả thì được ví bằng hình tròn như
bánh dày, còn đức thì được ví là hình vuông như
bánh chưng. Cây nêu ngày Tết dựng thẳng hướng
về Đạo Trời. Tiết tre từng khúc biểu tượng cho Đức

nói về hành vi và “tiết khí” con người. “Tiên học lễ”
là biết Đạo, “hậu học văn” là tạo đức giúp đời.
Bên Tây, đạo Masonic dùng compa vẽ vòng
tròn để tượng trưng cho đạo Thượng Đế đi đôi với
chữ God. Thước vuông là để đo việc hành Đức và
đi đôi với chữ Geometry. Tây có God và Geometry.
Ta có Trời và Tre. Có khác gì đâu?
MẪU HỆ CỦA NGƯỜI BÁCH VIỆT
Có một điểm Ta khác với Tây là người Bách Việt
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nặng về tinh thần Mẫu hệ. Trong Lão giáo tánh Vô
Vị được ví như là nước. Tánh Vô Vị đậm đà nhất
là trong tình mẹ cho nên ta có câu “nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra”. Tình thương đó trở
thành định nghĩa của quan niệm “tốt” và chữ “hảo”
được viết với hai tự ghép Nữ và Tử (hình dưới).
Khi con người có quan niệm như thế nào là “tốt”,
thì xã hội được thành lập trên quan niệm đó. Âu Cơ
là bà mẹ của giống Bách Việt. Âu là loài chim ói

thực phẩm nuôi con tức là hình ảnh người mẹ móm
con khi con chưa biết nhai. Cơ là người phụ nữ quý
phái. Hình dáng bà Âu Cơ là con chim bồ nông gọi
là Lạc Việt bay xung quanh trên mặt trống đồng.
(hình trên bên phải, chim Lạc Việt đứng với con
trên mặt trống đồng).
Âu Cơ là người mẹ trưởng tộc mẫu hệ. Mẫu
hệ Việt Nam truyền mẫu mực văn hóa chớ không
phải truyền tài sản như phụ hệ. Người nữ khi về
nhà chồng thì trở thành Chief Executive Officer của
nhà chồng, rồi dùng tình chị em để đan mối quan
hệ giữa các gia đình với nhau. Mối quan hệ chị em
ấy gắn bó làng xã với nhau và trở thành giềng mối
của một quốc gia nhân bản.
Người Việt cứ mong có một anh hùng xuất
hiện để đem thái bình đến cho đất nước. Nhưng
nếu quốc tổ là người nữ thì chắc người cứu nước
sẽ là một vị Anh Thư chứ không phải là người nam
đâu mà mong đợi.
CƠ HỘI ĐÁNH MẤT?
Sau bốn ngàn năm, đạo Masonic đã thành hình
ước mộng của họ khi thành lập nước Hoa Kỳ. Tinh

thần nhân bản của Bách Việt vẫn len lỏi sống qua
nhiều thế kỷ quân chủ. Thế kỷ 20 sanh ra được
Hướng Đạo Việt Nam, hội nhập hai dòng tư tưởng
Tây và Ta, và chính đó là thành quả tột đỉnh của hai
nền văn hóa.
Nhưng sự thành công của người freemason
trên nước Mỹ đang bị mai một. Nhân bản thế giới
đang bị suy thoái. Thành viên Hướng Đạo Hoa Kỳ
chỉ còn phân nửa con số cách đây 40 năm. Trong
khi đó, Việt Nam rơi lại vào tay chế độ quân chủ.

Ngày nay, thành viên Hướng Đạo Việt Nam trên
thế giới biết dụng Hướng Đạo như một sản phẩm
nhưng không hiểu lý thuyết và cơ cấu để bảo vệ và
phát huy phong trào. Giống như chúng ta biết dùng
Gmail, nhưng không biết cách programming để khi
nó hư thì biết sửa.
Khi Ông Baden Powell chết đi thì ông để lại dấu
tròn có điểm tâm ở giữa trên mộ bia của Ông. Đó
là huy hiệu “going home”. Ông đã làm xong đức rồi,
thì khi chết chỉ còn trở về với đạo trời. Trách nhiệm
lo giữ truyền thống Hướng Đạo thuộc về chúng ta,
những người còn sống.
Cha mẹ nào cũng lo cho con. Nhưng lo cách
nào để vừa là tu thân (biết đạo), vừa là tề gia (cho
gia đình yên ổn), vừa là trị quốc (giúp xã hội có
trật tự), vừa là bình thiên hạ (đóng góp hòa bình
cho thế giới) như lời khuyên của Khổng Tử, là vấn
đề nghệ thuật. Đó là nghệ thuật Hướng Đạo, một
nghệ thuật tràn đầy hứa hẹn nhưng đang bị đe dọa
và đẩy vào màn tối của lịch sử sau một cuộc hội ngộ
với Việt đạo sau bốn ngàn năm.
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HÒ LƠ

Tinh thần Hướng Đạo...A li hò...
Thuộc làu luật chung ... Hò lơ hó lơ...

Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò
lờ - hò lơ hó lơ

Gia Đình Bách Hợp đi cùng... A li hò lờ

Tưởng rằng ngày rộng tháng dài - A li hò lờ

Ngồi chung một thuyền ... Hò lơ hó lơ...

Mà sao thân xác .... A li hò lờ
eo vai chóng già! Hò lơ hó lơ....
Lúc trẻ trông TẾT quá xa - A li...
Già không trông Tết ... A li ...
Sao! mau qua... chóng về! Hò lơ...
Hồi nhỏ THIẾU ẤU đam mê - A li hò....
Kha Sinh đến Tráng... A li...
Trại ngày trại đêm - Hò lơ hó lơ....
Bây giờ gối mỏi chân mềm... A li hò...
Trưởng Niên từng nhóm... A li hò...
Tay mềm chúc nhau... Hò lơ hó lơ....
Quảng Tế Ôn Mệ trước sau .. A li hò...

KHƠI NGUỒN
Trưởng Niên Hướng Đạo chúng ta
Trên toàn thế giới dựng nhà Việt Nam
Nào Gia Đình, nào Xóm, Làng,
Cùng nhau vui hát - khăn quàng màu sim
Đại diện Văn Phòng Trưởng Niên
Có Văn Phòng Trưởng nối liền mối giây
Gia Trưởng, Xóm Trưởng, Mõ Làng,
Trại chung “Bách Hợp” với ngàn lời ca
Châm ngôn “Gắn Bó” thuận hòa
Năm Châu Bốn Biển cùng là... Việt Nam!

Ba mươi năm lẽ ... Ali hò Lờ
Làng Vùng Vịnh thật có duyên... A li hò...
Trại Bách Hợp 2019... A li hò...
Vững Thuyền ra khơi.... Hò lơ hó lơ....
Làng trên xóm dưới ai ơi! A li hò...
Sang năm hợp mặt.... A li hò...
Chúng ta thời...hát ca!... Hò lơ hó lơ...
Người Hướng Đạo chẳng thể già... A li hò lờ
Thân tuy yếu đuối ... A li hò...
Nhưng mà vẫn hăng... Hò lơ hó lơ
Nối vòng tay lớn cười rằng:... A li hò..
Còn gân còn sức ... A li hò...
Ta năng KẾT ĐOÀN .... Hò lơ hó lơ....

Nhớ ngày bảo dữ tràn lan
Quê hương chìm ngập lầm than sóng trào!
Con dân nước Việt nghẹn ngào
Rời xa tổ quốc thân trao xứ người
Người Hướng Đạo ngập tâm tư
Với ba lời Hứa cùng Mười Điều Khuyên
Năm Châu thành lập vững bền
Cùng nhau sinh hoạt xây đền BP
X
Hướng Đạo Trưởng Niên gan lì
Tuy già vẫn rán kiên trì vòng tay
Phong Trào vững mạnh hôm nay
Ấu Thiếu Thanh Tráng càng ngày càng đông
Trưởng Niên nối kết một lòng
Vòng tay thế giới khơi giòng Việt Nam!
Tháng 8 năm 2018
SÓC LANH LỢI
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LÀNG VÙNG VỊNH
Gió có lúc thâm trầm im ắng

Phước An - Công Thắng cũng tham gia

Cũng có khi giông tố trào dâng

Ngọc Bích - Đạt Giáp một nhà

“Phong trào Hướng Đạo” bao lần

Văn Tỉnh - Minh Thuận cũng là thành viên

Bảo giông nghiệt ngả đường trần ai xoay!

Nguyễn Mạnh Kym là tay cự phách

X

Vác ngà voi chạy khắp mọi nơi

Ra hải ngoại những ngày tiên khởi

Trưởng Ly - Lữ Hùng - Minh Nghĩa gặp thời

Costa Mesa thành lập “Hiến Chương”

Thanh Việt - Lê Cúc vùng trời San Fran

Phong trào từ đó kỹ cương

Nghiêm Loan Anh - Đại Năng cả cặp

Mấy mươi năm ấy dễ thường ngạc nhiên!

Hồng Huệ - Mạnh Hiệt cũng song đôi

Trưởng lớn tuổi có nơi sinh hoạt

Thành viên hăng hái tài bồi

Phong trào thêm:

Helen - Nguyễn Hải chọn lời hát vui!

“HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN”

Minh Tâm - Lữ Hùng - Ngô Văn Tân

Làng trên xóm dưới mọi miền,

Nguyễn Linh Chi - Văn Hiệp - Trung Hoà

Mỏ Làng - Lý Trưởng - Gia quyền hát vui!

Trần Anh Tuấn quyết xông pha

“Làng Vùng Vịnh” chung tay “nối kết”!

Cùng nàng Nhu vẫn cũng là bề trên!

Có một “ông Tiên Chỉ” chưa già

Có Trúc Phong - Thanh chi cọng tác

Mon men tám sáu (86) tuổi ta

Phạm Tố Loan - Ái Chủng - Thuỵ Linh

Đình Tuấn họ Nguyển hát ca khoẻ đời!

Trương Chung - Trọng Tiến - Thanh Bình

Có Lệ Mộng “Bề Trên” theo gót

Đức Đệ - Thanh Thuỷ chúng mình đẹp đôi

Lo cho “Ngài” thong thả rong chơi!

Vũ Đình Huân có nơi sinh hoạt

Ngọc Minh xinh đẹp tuyệt vời

Làng Trưởng Niên Vùng Vịnh đông vui

Trưởng Làng “Mỏ Nhọn” khắp nơi biết tài

Họp nhau tổ chức để đời

Thêm “Mỏ Làng” Mỹ Phương tài giỏi

“BÁCH HỢP VÙNG VỊNH” sân chơi toàn cầu!

Là “Bề Trên” Đình Phước nhà ta!

Tháng năm (May) mười Chín (2019) ta nhập trại

Vườn sau đầy những bông hoa

VÙNG VỊNH cùng nhau hát sum vầy!

Trưởng Niên hội họp hát ca thoả lòng

Cho dù chống gậy lất lây

Nguyễn Trung Tường chung tay góp sức

Cũng “bò tới bến” cùng xoay vòng tròn!
Tặng “Làng Vùng Vịnh” - Chúc trại “BÁCH HỢP
III” thành công mỹ mãn!
SÓC CỤT ĐUÔI

LÊ ANH DŨNG
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LỊCH SỬ TRẠI BÁCH HỢP
SÓC LANH LỢI
Toàn thể thành viên Hướng Đạo Trưởng Niên
chúng ta đang bước vào sân chơi tại “Trại Bách
Hợp III” do các Trưởng Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ hổ trợ
cho Làng Bách Hợp Vùng Vịnh đứng ra tổ chức vào
những ngày đẹp trời 24-25-26 tháng 5 năm 2019.
Đây là Trại Bách Hợp thứ ba kể từ khi thành lập tập
thể Hướng Đạo Trưởng Niên hải ngoại. Như chúng
ta đã biết, kể từ năm 1983, HĐTU HĐVN được
thành lập bỡi Hiến Chương Costa Mesa, nếu tính
về tuổi thọ, HĐTrN cũng đã có số tuổi là 36 cái xuân
xanh! Thế mà chúng ta mới có thể tổ chức được 3
Trại Bách Hợp chính thức mang dấu ấn của Trưởng
Niên tự đứng ra tổ chức cho chính mình!
Trại đầu tiên được tổ chức tại Oregon được đặt
tên là TRẠI BÁCH HỢP I, năm 2015, lần thứ hai tổ
chức tại Nam California là TRẠI BÁCH HỢP II, 2017;
giờ đây là TRẠI BÁCH HỢP III, 2019! Nhưng sao thời
gian từ khi thành lập đến năm 2015 mới bắt đầu
có thể tổ chức TRẠI TRƯỞNG NIÊN? Đây cũng là
bí mật lịch sử được toàn thể Trưởng Niên chúng
ta dệt nên một tấm thảm thần tươi đẹp, vô cùng
hấp dẫn...
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Tôi còn nhớ những ngày trại Thẳng Tiến 10 tại
Texas. Lều trại và nơi sinh hoạt Trưởng Niên được
Làng Bách Hợp Dallas - Houston thiết kế rất ư là
đẹp mắt, chương trình văn nghệ, chương trình
hội thảo, sinh nhật tập thể... rất ư là xôm tựu. Đặc
sắc nhất là cổng trại Trưởng Niên và Câu Lạc Bộ.
Năm 2014, Trưởng Nguyễn Đình Tuấn, Văn Phòng
Trưởng hết nhiệm kỳ. Cuộc bầu lại Văn Phòng
Trưởng lọt vào Làng Trưởng Niên Dallas: Trưởng Lê
Văn Phước!
Khí thế Trưởng Niên đang lên và hào hứng!
Các Trưởng Niên xầm xì với nhau là tại sao chúng
ta không tổ chức riêng cho bên Trưởng Niên một
Trại Bách Hợp tự biên tự diễn? Thế là chuyện gì
tới sẽ tới: Anh Chị Em thuộc Oregon kết hợp với
Washington State giơ tay hăng hái đứng ra tổ chức
TRẠI BÁCH HỢP I diễn ra vào những ngày 28-2930 tháng 8 năm 2015. Cuộc bàn luận và hỏi ý nội
bộ của các Trưởng Niên Làng Bách Hợp Oregon xãy
ra ngay trong lúc ngủ nghỉ ở trong trại Thẳng Tiến
rất bài bản và hăng hái. Sóc tôi được vinh dự nằm
ngày chỗ các cuộc họp nên cũng cảm thấy rất ư là
thích thú và giơ tay ghi tên có mặt trong BÁCH HỢP
OREGON!

Có thể nói, khi một sự kiện gì xãy ra đều có
nguyên uỷ và tác nhân. Nhân vật hăng nhất và là
hạt nhân thành công Trại Bách Hợp Oregon là Tr
Bạch văn Nghĩa, Trưởng Trương Tiến (Hậu duệ của
huyền thoại “Vợ Chàng Trương”) và một số Trưởng
thuộc Oregon - Sóc tôi xin lổi quên tên - Vào thời
điểm 2015, tiền lệ phí trại chỉ đóng có 100 đô, thế
mà trại viên nhận được: Áo lạnh, áo Tshirt, bình
đựng nước, khăn quàng, túi xách pin huy hiệu
trại... Điều ngạc nhiên cho mọi người là thức ăn ba
bửa sáng trưa chiều tối đạt tiêu chuẫn ngoài sức
tưởng tượng của mọi người. Đã thế lại còn có màn
ăn khuya ngon không chê vào đâu được. Cho nên
những giờ phút chia tay trại viên đã tự động góp
thêm một ít tiền “bù lổ”, năn nĩ lắm Ban Quản Trại
mới chịu nhận! Ngoài chuyện sinh hoạt, chuyện hội
thảo, họp hành... Chuyện ngày đi tham quan các
nơi tại Oregon mới là hết ý. Oregon đúng là một
nơi lý tưởng cho du khách và cũng là nơi xinh đẹp
mà Sóc tôi được thưởng lãm!
Sau Bách Hợp II tại Nam Cali là Thẳng Tiến XI tại
Virginia. Trong dịp nầy, trong Đại Hội Trưởng Niên,
chúng ta bầu lại Văn Phòng Trưởng. Trưởng Trần
Xuân Đức thôi chức vụ Phó Chủ Tịch HĐTU HĐVN
được đắc cử Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Trưởng
Niên. Tr Đức cũng là thành viên của Gia Đình Bách
Hợp Nam Cali. Cũng trong dịp nầy Trưởng Mỏ Nhọn
Ngọc Mình, Lý Trưởng Làng Bách Hợp vùng Vịnh

“can đảm” giơ tay đảm nhận tổ chức Bách Hợp III.
Sóc tôi kể công một chút là đã hăng hái “xúi” Mỏ
Nhọn xung phong ra trận. Thế là hôm nay chúng ta
tụ hợp về Vùng Vịnh để “long trọng” tham dự một
biến cố lịch sử của Trưởng Niên được liên tục có
được, cứ hai năm một lần cùng chung vui hát với
nhau! Nếu Mỏ Nhọn không có can đảm, chúng ta
đã mất cơ hội có được một kỳ trại để đời với bao
nhiêu là hào hứng như hôm nay!
Nhân TRẠI BÁCH HỢP III được tổ chức tại San
Francico, Sóc tôi viết lên những dòng nầy để các
Trưởng biết được lịch sử tại sao chúng ta có được
những kỳ trại Bách Hợp của tập thể Trưởng Niên.
Hy vọng rằng trong tương lai, sau Bách Hợp III,
sẽ có liên tiếp những Bách Hợp do các Làng trên
toàn thế giới có thể tự nguyện lần lượt đứng ra tổ
chức... Và điều quan trong nữa là chúng ta nên hứa
sẽ cố gắng hết sức tập luyện chống tuổi già, chống
lại “Ba Cao - Một Thấp” để còn có sức khoẻ tiếp tục
tham dự các Trại Bách Hợp” dài dài...
Hãy giơ tay hứa đi!... Hướng Đạo Việt Nam khó
khăn coi thường - Luôn luôn ta bền gan rèn tâm
hồn trong sáng...” Hãy sống lâu, sống khoẻ, kết
vòng thân ái!
SÓC LANH LỢI

Ngày đầu tiên nhập trại Bách Hợp Vùng Vịnh 24-5-2019
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KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY
VÀ TRIẾT HỌC
PHƯƠNG ĐÔNG:
THỰC THỂ VÀ VÔ TỰ TÍNH
KIỀU TIẾN DŨNG
John Bell (1928-1990). Nguồn: betterprojects.net
Cho dù tương lai của cá nhân mình ra sao, ta không thể
không cố sức trong hiện tại. Cho dù thất bại hay thành
công, ta không thể không góp gió cùng với dân tộc.
Cuốn phim mang tựa đề Sliding Doors (Những Cánh
Cửa Kéo), ra đời vào năm 1998, kể về hai cuộc đời của
một cô gái tên là Helen. Vâng, hai cuộc đời hoàn toàn
khác biệt xảy ra cùng một lúc, nhưng lại là hai cuộc đời
trong hai vũ trụ song hành. Helen vừa mới bị đuổi việc
và được cho ra về sớm. Trên đường về nhà cô vừa kịp
đến cửa xe điện ngầm thì hai cánh cửa đang từ từ kéo
khép lại. Chỉ cái tíc tắc đó đã phân hóa cuộc đời của
Helen ra làm hai: Một cuộc đời trong đó cô đã nhảy kịp
lên xe trước khi cửa khép kín; và một cuộc đời khác khi
cô đã lỡ chuyến tàu. Trong cái vũ trụ cô lên kịp tàu, Helen đã gặp một người đàn ông tên là James bắt chuyện
suốt cuộc hành trình. Nhưng chỉ vì được về nhà sớm
hơn mọi bữa nên cô đã bắt gặp một sự thật phũ phàng,
lại làm đời cô càng thêm xáo trộn. Để dành sự bất ngờ
cho những độc giả sẽ tìm xem phim này, tôi chỉ xin tiết
lộ là cuối cùng khi James thố lộ là đã yêu cô thì ngay sau
đó, trong lúc trái tim đang tràn ngập với những xúc cảm
yêu đương, cô đã bất cẩn để bị xe đụng trong lúc vội vã
băng qua đường. Và Helen đã chết trên tay người yêu.
Trong cái vũ trụ khác nơi cô đã lỡ chuyến tàu, cuộc
đời Helen cũng đã phải trải qua bao sóng gió. Nhưng
trong một giấc ngủ, cô cũng đã mơ thấy loáng thoáng
cuộc đời của chính mình trong cái vũ trụ song hành kia,
nơi cô đã bắt kịp chuyến tàu và chết trong một tai nạn
xe cộ. Nhưng cũng ở đoạn kết trong cái vũ trụ này, Helen lại tình cờ gặp James lần đầu tiên, y hệt như trong
đoạn đầu của cái vũ trụ cô đã lên được tàu điện. Đạo
diễn đã kết thúc cuốn phim nơi đây, để dành cho người
xem tự suy đoán là Helen và James rồi sẽ đi về đâu ở
cái thế giới này.
Nhắc lại câu chuyện phim thú vị này nơi đây là vì tôi
muốn qua đấy nói lên các vấn đề: về sự ngẫu nhiên/bất
định, về các vũ trụ song hành, về định mệnh và quyền
tự quyết dưới cái nhìn của vật lý hiện đại.
Theo “diễn dịch đa vũ trụ” hay “đa tâm” được đề ra
trong khuôn khổ của cơ lượng tử, ngay sau mỗi lần đo
đạc thì nhiều thế giới được nảy sinh ra, mỗi một thế giới
tương ứng với một kết quả có thể có được của việc đo
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lường. Đấy đã được tiểu thuyết hóa qua hai cái vũ trụ
song hành của Helen, một vũ trụ khi cô đã lên được tàu
và một vũ trụ khác khi cô đã lỡ chuyến tàu — với những
diễn tiến hoàn toàn khác biệt trong hai cái tương lai
khởi nguồn từ hai sự việc/kết quả tưởng chừng như vô
thưởng vô phạt này.
Những vũ trụ này có thể là những “hiện thực” trong
ngoặc kép của thế giới vật chất (như theo thuyết “đa
vũ trụ”) hay có thể chỉ là những “hiện thực” trong tâm
tưởng của người quan sát (như theo thuyết “đa tâm”).
Vào năm 1964, một nhà vật lý người Ái Nhĩ Lan tên
là John Bell đã công bố một định lý toán học, về sau
được gọi là Bell’s Theorem (định lý của Bell). Về mặt
toán học thì đây là một định lý có vẻ đơn giản, không
cần dùng các phương pháp toán cao cấp để chứng
minh. Nhưng về ảnh hưởng trên khoa học thì Định Lý
Bell được coi là quan trọng nhất trong lịch sử khoa học
từ xưa đến nay. Động lực đã khai sinh định lý này chính
là cái “quấn quít bất khả phân” trong hiệu ứng EPR của
cơ lượng tử.
Một mai này thuyết lượng tử nói riêng và lý thuyết
khoa học nói chung có thể sẽ bị loại bỏ một khi chúng
không phù hợp với thế giới thực nghiệm nữa. Nhưng
cái hay của một định lý toán học là nó luôn có giá trị
trường tồn trong khuôn khổ luận lý. Như mọi định lý
toán học khác, Bell đã bắt đầu từ giả thuyết A để đi đến
kết luận B. Cái kết luận B này của Bell lại có thể được
kiểm chứng hay bác bỏ qua thực nghiệm.
Các thí nghiệm vật lý lượng tử sau đó đã đưa đến
kết luận là kết luận B là “sai”, là bị bác bỏ bởi hiệu ứng
“quấn quít bất khả phân”, là không phù hợp với thế giới
vật chất lượng tử của chúng ta.
Nhưng đấy không có nghĩa là định lý Bell là sai.
Theo toán học, một khi A suy ra B thì có nghĩa là trong
một thế giới nào đó (tuân thủ theo luận lý toán học)
nếu có A thì ắt phải có B. Ngược lại, trong một thế giới
nào đó nếu không thể có được B thì chỉ có nghĩa là giả
thuyết A là sai. Và đó là giả thuyết gì trong định lý Bell?
Giả thuyết A của Bell gồm có hai phần: Một là cái thế
giới vật chất này là tự nó tồn tại và có tự tính riêng; và
hai là không có một tín hiệu nào có thể truyền đi một
cách tức thời.
Nói tóm lại, định lý Bell và sự thành công của thuyết
lượng tử đã buộc ta phải đi đến cái kết luận hoặc là cái
thế giới vật chất của chúng ta không tự tồn tại, không
có tự tính; hoặc là mọi vật trong thế giới này có thể liên
hệ tức khắc với nhau, bất kể không gian cách biệt. Hoặc
là cả hai điều này!
Hay là cái thế giới này lại không tuân thủ theo luận
lý toán học? Nhưng nếu vậy tại sao các phương trình cơ
lượng tử lại được kiểm chứng chính xác?
Chủ đích của Bell lúc đầu khi nghiên cứu vấn đề này
là nhằm chứng minh cơ lượng tử là vẫn còn thiếu sót,
chưa phải là lý thuyết cơ bản sau cùng của vật chất.
Nhưng một cách ngoan cố cơ lượng tử vẫn tiếp tục
đứng vững và đã cho ông và cho chúng ta từ ngạc nhiên
này tới ngạc nhiên khác.

Nếu những điều trên đây là quá trừu tượng hay
khó tin, thì cũng không phải chỉ có chúng ta là bị nhức
đầu không thôi đâu. Đến ngay chính cha đẻ của phương
trình sóng là Erwin Schrödinger cũng có lúc đã phải bực
mình: “Tôi không thích cơ lượng tử, và tôi hối hận là đã
từng dính dáng tới nó” – “I do not like it, and I am sorry
I ever had anything to do with it.”
Còn Einstein thì cũng chẳng hơn gì, ông có lần đã
thú nhận trong bức thư cuối cùng gởi cho Max Born
rằng:
“Điều mà tôi muốn nói là như vầy: Trong hoàn cảnh
hiện tại, cái nghề duy nhất mà tôi sẽ chọn lựa là một cái
nghề nào đó mà cách kiếm sống không liên quan gì đến
công chuyện tìm tòi về kiến thức!”
“What I wanted to say was just this: In the present circumstances, the only profession I would choose
would be one where earning a living had nothing to do
with the search for knowledge.”
Cơ lượng tử là một lý thuyết vật lý nghịch lý nhất.
Không một cá nhân riêng lẻ, tỉnh táo nào mà lại có
thể đương không đi tạo dựng ra cơ lượng tử. Và bình
thường thì không một ai hiểu biết lại có thể đi tin vào
cái thuyết nghịch lý này. Nhưng cuối cùng vật lý đã phải
đi đến thuyết này, không phải vì nó hợp lý, mà chỉ là vì
hằng hà vô số các thí nghiệm và quan sát đã dẫn chúng
ta đến cái thuyết tất yếu, phải có này. Tất yếu là vì trong
khoa học hiện nay, duy nhất chỉ có cơ lượng tử là có thể
dự đoán được và đã được kiểm chứng chính xác tất cả
các kết quả thực nghiệm.
Nhưng cơ lượng tử càng ngày lại càng kỳ bí. Một
thuyết khoa học bắt nguồn từ hiện tượng / bản thể của
vật chất nay lại đi bàn về cái tâm! Chính Einstein thời
sinh tiền đã thấy được điều này nên đã cho rằng: “Nếu
cơ lượng tử là đúng, thì nó đánh dấu cho sự cáo chung
của vật lý như là một bộ môn khoa học” — “If [quantum theory] is correct, it signifies the end of physics as
a science.”
Thật vậy, cái lối “diễn giải đa tâm” của cơ lượng tử
lại rất gần gũi với cái vũ trụ quan “vạn pháp do tâm tạo”
trong ngoặc kép của Phật giáo.
Theo Nguyễn Tường Bách, thì Kinh Lăng Nghiêm
của phật giáo nói về một thể tạm mệnh danh là “Chân
Tâm”. Chân Tâm là phi hình tướng, phi tính chất, không
thể nghĩ tới bàn tới. Nhưng Chân Tâm lại có thể nhận
thức ngay chính mình.
Xuất phát từ Chân Tâm đó, nếu bỗng có “vọng
tâm” nổi lên, thì đó là lúc Chân Tâm sẽ quay qua tự
nhận thức chính mình và thấy có một thể bị nhận thức
(tướng phần) và một thể nhận thức (kiến phần). Tức
là, với vọng tâm, xuất hiện một lúc hai thể tính: người
quan sát và vật bị quan sát. “Vọng tâm” được Kinh Lăng
Nghiêm so sánh với giấc mộng, trong đó có người có
ta, có cảnh vật, có diễn biến thông không gian và thời
gian. Nếu tỉnh dậy thì tất cả cảnh vật trong mơ cũng
không còn. “Nếu vọng tâm sinh khởi thì các pháp đều
sinh khởi, vọng tâm diệt đi thì các pháp đều diệt.”
Theo Phật giáo, cái thế giới vật chất mà ta đang cảm

nhận thật ra được hình thành và duy trì dựa trên vọng
tưởng của tâm – vì vật chất không có một tự tính riêng
biệt (pháp vô ngã), mà chỉ tồn tại trên cơ sở tương quan
đối với người quan sát. Đây không có nghĩa là cái tảng
đá đằng kia chỉ có trong sự tưởng tượng của ta và luôn
đè nặng lên cái tâm tưởng của ta. Nhưng chính là do
tâm thức của ta mà vật chất mang một “tính chất” nào
đó, “hiện hữu” dưới một dạng nào đó, như trong thí dụ
hạt và sóng.
Mỗi thế giới như thế tuy chỉ có giá trị đối với mỗi cá
thể riêng lẻ, nhưng chúng cũng lại có thể hòa vào nhau,
tưởng chừng như thể của chung của nhiều cá thể. Lúc
ấy, dường như toàn xã hội, toàn loài người đều có chung
một thế giới. Đó được giải thích là vì cái gọi là “cộng nghiệp”, tức là cái nghiệp chung của nhiều cá thể làm cho
những cá thể đó thấy chung một thế giới — như thể chỉ
có một thế giới duy nhất. Do đó khái niệm cộng nghiệp
là hết sức quan trọng để giải thích thế giới hiện tượng
“chung” của cái thế giới “riêng” của chúng ta.
Điều này còn dẫn đến một triết lý sâu xa hơn nữa,
đó là “pháp vô ngã” và “nhân vô ngã”. Pháp vô ngã thì
cho rằng không có sự vật nào tồn tại với tự tính riêng
của nó cả, tất cả đều chỉ là sự biến hiện làm ta thấy “có”
khi đủ điều kiện (nhân duyên sinh) để cho sự vật trình
hiện trước mắt ta. Nhân vô ngã lại cho rằng con người
mà ta tưởng là có một cái “Tôi” đứng đằng sau, thật sự
chỉ là sự vận hành vô chủ của ngũ uẩn. Triết lý nhân vô
ngã và pháp vô ngã cho thấy mặc dù thế giới hiện tượng
và thế giới tâm lý vận hành liên tục nhưng đó chỉ là sự
vận động nội tại của nó, và không một ai làm chủ chúng
cả. Sự vận động đó chủ yếu xuất phát do động cơ tâm lý
được gọi là “nghiệp” hay “nghiệp lực”. Nghiệp lực (bao
gồm “biệt nghiệp” của cá thể và “cộng nghiệp” của toàn
thể) chính là tác nhân làm thế giới vật chất được duy trì,
làm cho vũ trụ được sinh ra và phát triển.
Tóm lại, cái nhìn của nhà Phật là thế giới vật chất
chỉ là dạng xuất hiện của tâm, là sự trình hiện của tâm
trước mắt người quan sát, mà người quan sát cũng là
tâm nốt. Vì có người quan sát nên có vật được quan sát.
Ngược lại, vật được quan sát không thể tồn tại được
nếu không có người quan sát.
Điều này có thể giải đáp một câu hỏi quan trọng của
vật lý là, nếu thực tại bên ngoài là độc lập với ý thức thì
tại sao con người có thể nắm bắt được thực tại, và tại
sao thực tại lại tuân thủ theo những công thức toán học
của con người.
Vì vật chất chỉ là dạng xuất hiện của tâm, không có
tự tính riêng, chỉ tùy “duyên khởi” mà trình hiện nên
Phật giáo không thấy có mâu thuẫn giữa hai dạng sónghạt của vật chất. Cả sóng lẫn hạt đều xuất hiện khi đầy
đủ nhân duyên hội tụ thì chúng xuất hiện. Trong vật lý,
cái “duyên khởi” chính là cách đặt câu hỏi của người
quan sát và cách xếp đặt thiết bị đo lường. Sự nghịch
lý sóng-hạt chỉ có khi ta cho rằng vật chất tự nó phải có
một tự tính riêng.
Cũng vậy, mọi nghịch lý trong hiệu ứng EPR, quấn
quít bất khả phân, cũng có thể giải đáp được bằng vũ
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trụ quan này của Phật giáo — tương tự như cách giải
thích qua cái “diễn dịch đa thế giới” hay “đa tâm” của
vật lý lượng tử.
Mỗi thế giới trong muôn vàn thế giới này của “đa
thế giới” cũng có thể được so sánh như một giấc mơ
sinh ra từ cái tâm của ta. Trong giấc mơ đó mọi sự đều
hài hòa, không tự mâu thuẫn, và vận hành theo những
quy luật nhân quả.
Như trong Hồ Mộng Điệp khi Trang Châu nằm mộng
thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết
mình là Châu nữa. Rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy
mình là Châu. Không biết phải mình là Châu nằm mộng
thấy hóa bướm hay là bướm nằm mộng thấy hóa Châu.
Trang Châu với bướm tất có phải là khác nhau không?
Hay cũng như khi cô Helen ở vũ trụ này mà lại nằm
mơ về cái vũ trụ nơi cô đã bước lên được chuyến tàu
kia. Với cô thì cái vũ trụ nào là thật hơn cái vũ trụ nào?
Nhân vật tên là Prospero trong kịch bản The Tempest (Cơn Bão) của Shakespeare, trong một cuộc vui để
mừng đám cưới con gái mình, đã giải thích cho hai trẻ
rằng:
“These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air:
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp’d towers, the gorgeous palace
The solemn temples, the great globe itself,
Ye all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.”
Những kịch sĩ này,
Như cha đã nói trước với con, đều là những bóng ma,
và ..
Sẽ tan chảy vào không khí, vào hư vô:
Và, cũng như cái cấu trúc không nền tảng của cái ảo
tưởng này,
Những ngọn tháp cao thấu mây, những hoàng cung
tráng lệ,
Những đền thờ trang nghiêm, và ngay cả trái đất này,
Tất cả những gì nó thừa hưởng, sẽ tan biến. Và,
cũng như đoàn diễn hành thưa thớt dần dần mờ nhạt
Không để lại dấu tích gì. Chúng ta chỉ là những vật liệu
Tạo nên những giấc mơ, và cuộc đời nhỏ bé của chúng
ta. Chỉ là nằm gọn trong một giấc ngủ
Có lẽ Shakespeare muốn nói rằng khi ta chết đi cũng
là lúc ta rời cuộc sống mộng mị này để tỉnh dậy trong
thực tại. Hay rồi, chỉ để tỉnh dậy lại trong một giấc mộng
khác — chẳng thực hơn, chẳng hư hơn giấc mộng này?
“Một mai qua cơn mê Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại
về bên em. … Ta sẽ thăm từng người Sẽ đi thăm từng
đường Sẽ vô thăm từng nhà. … Tình người sau cơn mê
vẫn xanh Dù bao tháng năm đau thương dập vùi … Rồi
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đây qua cơn mê Sông cạn lại thành dòng Xuôi về ngọn
quê hương.”
(Trịnh Lâm Ngân – Qua cơn mê )
Đo lường là nền tảng cốt lõi của cơ lượng tử, trong
đó kết quả của đo lường lại là ngẫu nhiên và bất định
trong mỗi lần đo đạc – như sự ngẫu nhiên trong việc
Helen đã hay không đã bước lên được chuyến tàu trước
khi đôi cánh cửa kéo kín.
Nhưng chính cái ngẫu nhiên đó (xuất phát từ cơ
lượng tử hay từ đâu đi nữa) đã cho sự sống cái cơ hội
được hình thành. Vũ trụ vào lúc sơ lập, chính cái giao
động ngẫu nhiên trong “nồi súp” khởi thủy đã phá vỡ
sự cân bằng hóa học, tạo cơ hội cho các chất hữu cơ
được hình thành từ các chất vô cơ trong nồi súp đó. Các
chất hữu cơ này bao gồm luôn cả các amino acids là nền
tảng của các proteins. Rồi kế đó là sự hình thành của
những tế bào có thể tự sinh sản, mặc dù chúng chưa
hẳn là sự sống. Và sau cùng là sự xuất hiện của sự sống
từ những tế bào đơn sơ này.
Và khi sự sống đã được hình thành thì sự phát triển
đa dạng của sự sống theo thuyết tiến hóa của Charles
Darwin lại cũng phải nhờ vào cái yếu tố ngẫu nhiên. Các
thế hệ về sau của sinh vật sẽ có những thay đổi trong
các di truyền tử (genes). Sự khác biệt này một phần là
do sự kết hợp từ các di truyền tử khác nhau của bố và
mẹ, một phần khác là do những biến động ngẫu nhiên,
tình cờ gây ra những biến dạng của gene. Môi trường
sống sẽ gạn lọc, chỉ những di truyền tử nào thích hợp
thì sẽ tiếp nối trong các thế hệ sau, và dần dần loại bỏ
những sự sống không thích hợp. Nhất là khi môi trường
có những biến động lớn về khí hậu hay điều kiện sống,
thì chỉ có những sinh vật nào thích ứng được mới có thể
sống còn và phát triển.
Nếu không có những sự thay đổi ngẫu nhiên, tình
cờ trong các di truyền tử thì các thế hệ đi sau sẽ có
cấu trúc tương tự như bố mẹ của mình và, do đó, sẽ
không thích ứng và sống còn được với những biến đổi
to tát của môi trường sống này. Đây là trường hợp diệt
chủng của loài khủng long giống máu lạnh hàng triệu
năm trước đây trên trái đất này, khi mặt trời đã bị bụi
che kín trong một khoảng thời gian dài.
Nếu sự ngẫu nhiên, tình cờ là không thể thiếu được
cho sự nảy sinh và tiến hóa của sự sống, thì nó có vai
trò gì trong cái khả năng tự do quyết định (free will) của
chúng ta không?
Theo vật lý cổ điển khởi nguồn từ Isaac Newton thì
một khi các điều kiện ban đầu đã được xác định thì mọi
tiến trình sau đó sẽ là cố định. Theo thuyết xác định
(determinism) này thì mọi việc, nhỏ hay lớn, đều là do
định mệnh định đoạt cả: “Nhất ẩm nhất trác mạc phi
tiền định” — ăn một miếng, uống một hớp, không gì
là không do quá khứ quyết định trước. Theo đó, con
người chúng ta thật ra không có cái khả năng tự do
quyết định gì cả.
Cô Helen trong phim “Sliding Doors” dù ở trong cái
thế giới nào đi nữa thì cũng đã gặp James, dù sớm hay
muộn. Đấy có phải là định mệnh không tránh được của
cô ấy hay không?

Ngược lại, trong một thế giới mà cái gì cũng là ngẫu
nhiên bất định thì không thể có định mệnh, vì không có
gì có thể định trước được. Nhưng trong thế giới đó thì
ta cũng lại không có luôn cả cái khả năng tự do quyết
định. Quyết định làm sao được khi những biến cố kế
tiếp sau đó lại hoàn toàn là bất định!
Cơ lượng tử lại nằm giữa hai thái cực này. Vì bản
chất ngẫu nhiên trong sự đo đạc, cơ lượng tử không
hẳn là một thuyết định mệnh, vì nó còn có chỗ trống
cho sự ngẫu nhiên, bất định. Nhưng cái bất định lượng
tử này lại bị giới hạn phần nào trước đó qua hàm sóng
Schrödinger. Hơn thế nữa, cơ lượng tử cũng lại cho
người quan sát cái tự do để chọn lựa tính chất nào,
hạt hay sóng, trong việc tương tác với các đối thể bị đo
lường.
Với một cấu trúc như thế, cơ lượng tử có chỗ cho
cái gọi là định mệnh qua hàm sóng, nhưng cũng lại có
thể dung chứa cái khả năng tự do quyết định trong khuôn khổ của hàm sóng định mệnh này.
Nhưng đấy chỉ là điều mạn đàm, vì đi từ vật chất vi
mô lượng tử đến thuyết định mệnh, đến cái tự do chọn
lựa của con người là một bước quá dài. Có lẽ ta đã bước
ra ngoài giới hạn của vật lý nói chung rồi đấy.
Dịch học là một triết học bàn về đạo lý thịnh suy,
lành dữ, hạnh và bất hạnh của cá nhân và xã hội, đất
nước. Nhưng tinh thần của dịch học là “đức năng thắng
số” chứ không hẳn con người là phải phục tùng số
mệnh. Nghĩa là dù gặp phải cảnh ngộ khó khăn, gian
khổ, nhưng nếu biết giữ đức hạnh, sống chính đáng thì
dữ biến thành lành, hung biến thành cát:
“Tích thiện chi gia tất hữu dư khương, tích bất
thiện chi gia tất hữu dư ương” — nhà nào tích chứa
nhiều điều thiện thì sẽ có thừa điều lành, nhà tích chứa
nhiều điều ác thì sẽ gặp nhiều chuyện dữ.
Gia đình như vậy, cá nhân cho tới xã hội, đất nước
cũng đều như vậy. Trị nước mà tàn bạo, hà hiếp, bóc lột
dân quá đáng thì trước sau gì dân cũng sẽ phải nổi dậy,
phá bỏ gông xiềng.
Phật giáo, vì được xây dựng trên thuyết nhân quả,
nên cho rằng định mệnh không nằm trong bàn tay
quyết định của thần linh hay người nào khác, mà nó tuỳ
thuộc ở ngay hành động và ý tưởng của chính người ấy,
thường được gọi là nghiệp. Nghiệp được tạo mỗi khi
có dụng tâm, dù đó chỉ là ý nghĩ, lời nói hay hành động.
Kinh “Tiểu Nghiệp Phân Biệt” có câu: “Người là chủ
nhân của nghiệp, cũng là thừa tự của nghiệp.” Nghiệp
do chính mình tạo ra và nghiệp trở lại chi phối mình:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”
(Nguyễn Du – Kiều )
Phật giáo khẳng định rằng định mệnh chỉ là hình
bóng của nghiệp, và không hẳn là bất di bất dịch không
thay đổi được. Định mệnh có hay không là do ta. Nếu
ta thụ động đổ thừa cho số mạng, hay ngồi đó chờ một
phép lạ xảy ra thì lúc đó định mệnh là có thật, vì ta đã
không tận dụng khả năng thay đổi cuộc sống của ta.
Con người chúng ta lúc nào cũng có cái quyền, cái tự do

chọn lựa, ít nhất là trong thái độ của ta đối với những
biến cố trong đời sống.
Cái quan trọng không phải chỉ ở những gì đã và sẽ
đến với ta, không phải là có hay không có định mệnh.
Mà quan trọng cũng ở chỗ ta đã học được những gì
trong quá khứ và sẽ phản ứng ra sao trong tương lai.
Quan trọng là cái nhìn, cái suy nghĩ và phản ứng của ta.
Hay nói cách khác, quan trọng là ở chỗ cái tâm của ta.
Cái tâm của ta có thể không hoàn toàn đồng nghĩa với
thế giới gọi là hiện thực ngoài kia, nhưng cái tâm này đã
góp phần nào tạo nên cái thế giới đó. Chính cái tâm này
ít nhất đã gán ép cho cái thế giới ngoài kia cái giá trị và
ý nghĩa của nó.
Trong muôn vàn điều ngẫu nhiên và bất định của
cuộc sống, chính cái tâm của ta lại là chủ thể của sự
chọn lựa trong một giới hạn nào đó. Nếu như người làm
thí nghiệm có sự lựa chọn để đo tính hạt hay tính sóng
của vật chất, mặc dù cuối cùng hạt đó nằm ở đâu lại là
một sự hoàn toàn ngẫu nhiên, thì ta cũng có thể chọn
lựa để nhìn cuộc sống dưới nhãn quan nào, như một ly
nước vơi một nửa hay như một ly nước đầy một nửa,
cho dù cái kết cuộc sau cùng có bất định ra sao đi nữa.
Ca nhạc sĩ Bob Dylan cũng đã từng hỏi:
“Yes, how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see?”
Vâng, một dân tộc phải tồn tại bao lâu
Trước khi họ “được phép” tự do?
Vâng, một người phải ngoảnh mặt đi bao lần
Để giả vờ không trông thấy gì?
Và:
“Yes, how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, how many ears must one man have
Before he can hear people cry?”
Vâng, con người phải ngóc lên bao lần
Thì mới có thể thấy được bầu trời kia?
Vâng, một người phải có bao nhiêu tai
Thì mới nghe được tiếng kêu gào của con người?
“The answer my friend is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind.”
Câu trả lời, bạn hỡi, đang thổi bùng trong gió
Câu trả lời đang bừng bừng trong gió
Cho dù tương lai của cá nhân mình ra sao, ta
không thể không cố sức trong hiện tại. Cho dù thất
bại hay thành công, ta không thể không góp gió cùng
với dân tộc. Ta không thể giả điếc không nghe tiếng
kêu gọi đánh thức lương tâm của tuổi trẻ, của người
dân Việt Nam. Ta không thể giả đui không thấy nguy
cơ mất nước, khi giặc ngoại xâm đã xiết chặt từ bên
ngoài, nghênh ngang ngay ở bên trong.
Định mệnh của đất nước, của dân tộc Việt là ở sự
chọn lựa ở mỗi cá nhân trong chúng ta.
TS. KIỀU TIẾN DŨNG
Melbourne, Úc Châu
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GIỮ VỮNG

TRẠI TRUYỀN THỐNG
HĐVN
MIỀN TRUNG HOA KỲ
ĐÀ ĐIỂU SIÊNG NĂNG
CAO NGỌC CƯỜNG

Trại GIỮ VỮNG là niềm tự hào của Hướng Đạo
Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ là trại họp bạn truyền
thống thường niên của các Liên Đoàn Hướng Đạo
VN thuộc miền Trung Hoa Kỳ lấy theo tên nguyên
thủy của Trại Họp Bạn Quốc Gia Giữ Vững tại Suối
Tiên, Thủ Đức (Biên Hoà), tháng 12 năm 1970.
Tại sao lại có tên trại ngày đó là Giữ Vững
Nhìn lại lịch sử phong trào HĐVN từ khởi thủy
1930 đến nay đã có tuổi gần một thế kỷ. Một phong
trào gắn liền với định mệnh của dân tộc trải qua
chiến tranh đau thương, mất mát, chia cắt và ly tán.
Năm 1954, khi vào Nam cùng đồng bào di cư lánh
nạn Cọng Sản, phong trào HĐVN cũng phải nỗ lực
hơn bao giờ hết để được VP HĐ Thế giới chính
thức công nhận vào năm 1956.
Trại Họp Bạn HĐVN toàn quốc đầu tiên
trong miền Nam là trại HB Phục Hưng năm 1959
tại Trảng Bom, với ý nghĩa phục hưng phong
trào sau khi đất nước bị chiến tranh chia cắt.
Sau đó, cả một thập niên, không có một Trại HB
toàn quốc nào nữa được tổ chức vì chiến tranh quốc cộng càng ngày càng leo thang khốc
liệt và phong trào HĐVN cũng bị ảnh hưởng
trầm trọng. Phong trào có phát triển trên toàn
miền Nam nhưng phần đông các Trưởng và
Tráng sinh phải nhập ngũ phục vụ trong quân
đội nhất là sau biến cố Tết Mậu Thân 1968.
Các Trưởng thời đó như Tr Trần Văn Khắc, Trần Văn
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Lược, Trương Trọng Trác , Trần Trung Hợp ... quyết
định mở trại Họp Bạn toàn quốc Giữ Vững năm
1970 tại Suối Tiên - Thủ Đức với ý nghĩa Giữ Vững
tay chèo con thuyền Hướng Đạo VN tại miền đất
tự do còn lại của quê hương sau nhiều thăng trầm
do thời cuộc.
Cũng cần biết thêm là Trại Họp Bạn toàn quốc
sau cùng ở miền Nam là trại Tự Lực 1974 tại Tam
Bình Thủ Đức là cố gắng cuối cùng của HĐVN phải
tự lực cánh sinh…
Nhưng một năm sau đó thì ....
Sau tháng Tư 1975 Hội Hướng Đạo Việt Nam
không còn nữa nhưng Phong trào Hướng Đạo Việt
Nam vẫn tiếp tục theo bước chân tha hương của
người Việt Tự Do nơi hải ngoại đi khắp bốn phương
làm lại từ đầu, bằng Liên Đoàn Lạc Việt tại trại Tỵ
nạn Camp Pendleton do Tr Trương Trọng Trác thành
lập để sinh hoạt và giúp ích đồng bào tỵ nạn ở trại,
ngay sau tháng 4/75 và LĐ hoạt động cho đến khi
trại Tỵ nạn Camp Pendleton đóng cửa. Về sau các
Trưởng trong Liên Đoàn Lạc Việt như Tr Nguyễn
Đoàn, Lê Minh Lý, Nguyễn Thế Thanh … kết hợp
cùng các trưởng khác tiếp tục phát triển phong
trào HĐVN mở thêm các LĐ tại California …Đồng
thời tại các Trại Tỵ Nạn Thuyền nhân và Đường bộ
của người Việt vượt biên khắp nơi như Phi Luật
Tân, Mã Lai, Thái Lan …. đều có các đơn vị HĐVN
thành lập tự phát hoạt động và giúp ích đồng bào

tỵ nạn tại các Trại…và từ đó phong trào HĐVN phát
triển mạnh mẽ theo bước chân đoàn người Việt
tỵ nạn đi định cư tại các quốc gia tự do Mỹ, Pháp,
Đức, Úc, Canada ...
Riêng tại miền Trung Hoa Kỳ, trong những
năm đầu tỵ nạn Trưởng Đỗ Phát Hai là người
nhóm lại ngọn lửa Hướng Đạo Việt Nam với việc
thành lập Tráng Đoàn Trường Sơn ( Explorer Post
2006) ở Houston từ những năm cuối thập niên 70
với những tráng sinh rất trẻ ngày đó , nguyên là
những hđs đã sinh hoạt từ quê nhà như: Nguyễn
Phước Hoàn,Nguyễn Phước Khải, Nguyễn Quốc
Trung, Lê Hòa Bình...Rồi càng phát triển vào đầu
thập niên 80 với những tráng sinh trẻ như Lương
Hoàng Nam, Nguyễn Cao Bình, Lê Cảnh Bằng,
Hoàng Anh Tuấn, Đàm Quang Bảo, Nguyễn Phước
Nguyên, Hoàng Tiến Đạt, Phạm Trọng Hạnh,
Nguyễn Đức Khôi …đã là những nhân tố đầu
tiên để khơi dậy phong trào HĐVN lớn mạnh về
sau này tại miền Trung HK từ Liên Đoàn đầu tiên
từ Houston là LĐ Trường Sơn – BSA Troop 494
(1981), sau đó là LĐ La Vang (1984) LĐ Pháp Luân.
Cùng lúc tại Port Athur có LĐ Bửu Môn (20042007) tại Dallas - Fort Worth trong các thập
niên 1990-2000 đã có các đơn vị HĐVN như
các LĐ Diên Hồng, Trà Kiệu, Lạc Long, Trường
Sơn, Hồng Bàng, Bạch Đằng, Thanh đoàn
163, Minh Đức …hoạt động đến năm 2011
Hiện nay chỉ còn LĐ Minh Đức, LĐ Diên Hồng
và LĐ Phê Rô (2014) còn sinh hoạt mà thôi.
Ngoài ra cũng phải kể thêm các Liên đoàn HĐVN
các tiểu bang lân cận TX cũng thuộc miền Trung
Hoa Kỳ đã được thành lập sau Thẳng Tiến VI như
LĐ Lam Sơn (Michigan) LĐ Thăng Long, LĐ Rạng
Đông ( Minnessota ) LĐ Ngàn Khơi ( Nashville) …
hầu hết các LĐ này chỉ hoạt động một thời gian
ngắn rồi ngưng.
Trở lại GIỮ VỮNG Trại Họp Bạn HĐVN Miền
Trung Hoa Kỳ. Trại Giữ Vững đầu tiên của HĐVN
miền Trung HK năm 1997 lấy theo tên trại Giữ
Vững 1970 cũng có lý do là vì những năm cuối thập
niên 90 phong trào HĐVN tại đây mới tái lập với các
LĐ vùng Houston là LĐ Trường Sơn (1981) La Vang
(1984) thời ấy ở Oklahoma có LĐ Hùng Vương của
Tr Thịnh Nguyễn, ở Atlanta có 1 LĐ của Tr Bùi Bá
Thạnh, Louissiana có LĐ Tây Sơn của Tr Nguyễn Xuân
Lưu ...các đơn vị này có tuổi thọ không lâu .Nhưng
nói chung vào thời điểm đó phong trào HĐVN tại
miền Trung HK còn rất yếu kém nên các Trưởng thời
đó quyết định tổ chức một chung trong vùng vào
tuần áp lễ Thanksgiving năm 1997 tại Lake Houston
chỉ có 2 LĐ còn sinh hoạt lúc bấy giờ là LĐ La Vang
và LĐ Trường Sơn tham dự mà thôi với mục đích

Giữ Vững phong trào HĐVN tại miền Trung HK.
Và với ý chí đó, các trưởng đã dần dà đưa phong
trào HĐVN lớn mạnh thêm lên vào những năm kế
tiếp Trại GV ll 1998 có thêm LĐ Pháp Luân rồi LĐ Lạc
Việt và các LĐ vùng Dallas – Fort Worth đông thêm,
vui thêm và số trại sinh tham dự mỗi năm càng
thêm tăng trưởng. Tại Houston và phụ cận thêm
nhiều Liên Đoàn được mở ra : LĐ Lạc Việt (1999) và
tiếp theo những năm đầu thế kỷ XXl :LĐ Biển Đông
(2004-2009) LĐ Đất Việt (2006) LĐ LaSan (2012) LĐ
Mân Côi (2016) LĐ Biển Đông (tái xuất 2017) trại sinh
đã tăng trưởng dần có trại đến cả nghìn nhân số.
Bền bỉ và liên tục từ mùa trại đầu tiên vào Thanksgiving 1997 đến nay 23 trại Giữ Vững của HĐTƯ/
HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ đã được mở ra vào tháng
11 mỗi năm đã là niềm tự hào và là truyền thống
của HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ trong hơn 20 năm
qua và đến nay trại Họp Bạn Giữ Vững HĐVN Miền
Trung Hoa Kỳ lần thứ 23 sẽ vào cuối tuần 8,9 và 10
tháng 11 sắp tới đây.
Chúng ta có nghĩa vụ chung tay chèo chống giữ
vững con thuyền HĐVN ở nơi đất khách quê người
. Bằng cả tấm lòng của người Hướng Đạo Việt tha
hương và bằng mục đích & phương pháp hướng
đạo, chúng ta cố gắng giữ gìn văn hoá VN & truyền
thống HĐVN cho các thế hệ đoàn sinh của chúng
ta.
ĐĐSN CAO NGỌC CƯỜNG
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TRẠI TOKAYANA - COLFAX III
TRỊNH MỸ PHƯƠNG
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Trong không khí se lạnh của Mùa Thu vừa
chớm, Làng Bách Hợp Vùng Vịnh tổ chức một trại
HĐTN tại TOKAYANA - COLFAX lần thứ 3, từ Thứ
Sáu 27/09/2019 đến Chủ Nhật 29/09/2019.
Trại năm nay đặc biệt có sự tham gia của các
Trưởng Niên từ vài đơn vị bạn: Làng BH Washington
Seattle (Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Văn Phúc, Lê
Ngọc Hà, Phạm Dzũng), Làng BH Oregon (Bạch Văn
Nghĩa, Nguyễn Trúc Anh), Làng BH Sacramento (Đỗ
Quang Trung, Phạm Thị Đượm, Bùi Trọng Luật,
Nguyễn Thị Lộc, Trần Sang, Đặng Văn Lê, Nguyễn
Đặng Thị Hoa), Làng BH San Diego (Mai Quan
Vinh), cùng với Làng BH Vùng Vịnh (Đào Ngọc
Minh, Nguyễn Đình Tuấn, Mộng Lệ Chân, Nguyễn
Trung Tường, Trịnh Mỹ Phương, Trần Đình Phước,
Trần Phước An, Trần Thị Thu Trang, Lê Văn Tỉnh,
Lê Đỗ Minh Thuận, Vũ Trọng Tiến, Thanh Bình,
Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mộng Hằng, Vũ Đức
Đệ, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Nghiêm Loan Anh,
Trần Thanh, Nguyễn Hải Helen, Phan Quang Tuấn,
Trần Thu Hà, Lý Lập, Trần Túc Phong, Trần Nguyễn
Thanh Chi, Ngô Văn Tân, Mai Minh Nghĩa, Phan
Hà, Khỗng Đạt Giáp, Ngọc Bích, Mai Ngọc Oánh,
Nguyễn Trung Hòa, Nguyễn Mạnh Kym, Đào Việt
Sơn), và sự hiện diện đặc biệt của Trưởng Lưu Vĩnh
Thái - Chủ Tịch HĐTƯ HĐVN Miền Tây Bắc Hoa Kỳ.
Rất tiếc, các Trưởng Tăng Thị Linh và Lý Thu Cúc
thuộc Vùng Vịnh đã ghi tên dự trại nhưng giờ chót
vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Ban Tổ Chức Trại gồm có: Trại Trưởng Nguyễn
Trung Tường, Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng
Ban Hành Chánh & Ghi Danh Trịnh Mỹ Phương,
Trưởng Ban Sinh Hoạt & Quản Trò Đào Ngọc Minh
+ Trần Nghiêm Loan Anh + Đỗ Quang Trung + Phạm
Thị Đượm + Mai Quan Vinh, Trưởng Ban Ẩm Thực
Lê Văn Tỉnh + Nguyễn Trúc Anh, Trưởng Ban Trang

Trí & Dựng Cột Cờ Ngô Văn Tân, Trưởng Ban Trật Tự
Vệ Sinh Trần Phước An.
Chiều Thứ Sáu 27/09/2019, mọi người lần lượt
đến đất trại ĐỖ GIA TRANG -TOKAYANA, là một khu
nhà nghỉ Air B&B rất khang trang xinh xắn thuộc
sở hữu của gia đình Trưởng Lê Đỗ Minh Thuận tại
thành phố COLFAX (California). Sau khi nhận phòng
và chào hỏi nhau mừng ngày hội ngộ, mọi người
ngồi vào bàn để dùng bữa tối. Chef Lê Văn Tỉnh phụ
trách món Bún Thịt Nướng ăn với rau sống và nước
mắm tỏi ớt, cùng với Trái Cây và Chè Đậu Trắng rất
ngon để tráng miệng được mọi người hưởng ứng
nhiệt tình. Sau bao ngày xa cách, những lời thăm
hỏi hàn huyên và những câu chuyện vui buồn được
các Trưởng kể cho nhau nghe mãi cho đến khuya...
Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn năm nay 86 tuổi bồi hồi
tâm sự với các anh chị em về một kỷ niệm không
bao giờ quên tại Trại Bách Hợp III vừa rồi; khi ngay
đêm đầu tiên đến Trại, Trưởng phải lái xe đưa Bề
Trên (là Trưởng Mộng Lệ Chân) trở về vì Bề Trên
không được khỏe. Trong lúc các anh chị em ở Trại
đang tất bật lo khai mạc Trại mà mình phải vắng
mặt như vậy; Trưởng Tuấn lúc đó ở nhà và cảm
thấy thật là buồn... mà chưa bao giờ Trưởng cảm
thấy buồn như thế trong cuộc đời Hướng Đạo của
mình... Thật sự xúc động trước những lời tâm tình
của Trưởng Tuấn, Mõ Làng Trịnh Mỹ Phương chia
sẻ là sáng sớm hôm đó khi chuẩn bị Lễ Khai Mạc
mà nhận được tin không vui đó, các Trưởng trong
Ban Tổ Chức rất lo lắng cho hai Trưởng và chỉ biết
cầu nguyện Ơn Trên che chở cho Trưởng Mộng
Lệ Chân được mọi sự an lành và tốt đẹp... Và thật
kỳ diệu thay, khi sáng sớm hôm sau lúc mọi Trại
Sinh đang chuẩn bị cho Lễ Bế Mạc Trại thì lại thấy
Trưởng Nguyễn Đình Tuấn lái xe chở Bề Trên lên dự
lễ với nét mặt tươi tắn, hân hoan...
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Sáng Thứ Bảy 28/09/2019, mọi
người thức dậy, trong bộ quần áo
Hướng Đạo chỉnh tề, bước xuống
phòng ăn đã thấy cà phê được Trưởng
Nguyễn Đình Tuấn pha sẵn rồi; chỉ cần
mình rót ra ly và thêm đường sữa vào
cho vừa ý rồi ngồi vào bàn nhâm nhi
thật là hạnh phúc. Từng tô phở bò
thơm ngon , nóng hổi do Chef Tỉnh nấu
được Ban Ẩm Thực bưng ra cho từng
người. Trên bàn đã có sẵn muỗng đũa,
đĩa giá sống, rau ngò gai, ớt xanh sắt
lát và vài miếng chanh, cùng các chai
tương đen, tương đỏ để ăn kèm thật là
hấp dẫn vô cùng. Ai nấy vui vẻ ngồi ăn
sáng với nhau xong rồi kéo nhau ra sân
để làm lễ Chào Cờ.
Trại Trưởng Nguyễn Trung Tường
hân hoan chào mừng các Trại Sinh và
tuyên bố Khai Mạc Trại. Lễ Chào Cờ bắt
đầu. Các Trưởng đứng nghiêm theo
hình chữ U và cùng nhau hát bài Quốc
Ca Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là bài
Hướng Đạo Việt Nam Hành Khúc. Tiếp
theo là một phút Mặc Niệm để tưởng
nhớ các Trưởng Hướng Đạo Việt Nam
đã lìa rừng. Sau đó, Trại Trưởng mời
Trưởng Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn cùng
Trưởng Làng Đào Ngọc Minh lên chia
sẻ vài điều; rồi mời thêm các Trưởng
Nguyễn Vũ Trường, Bạch Văn Nghĩa và
Phạm Thị Đượm lên trao khăn quàng
tím của HĐTN cho một số Trưởng mới:
Phan Hà, Phan Quang Tuấn, Trần Thu
Hà, Khỗng Đạt Giáp. Chiếc cổng trại
“HĐTN - Trại COLFAX III” đơn sơ nhưng
xinh xắn do Trưởng Ngô Văn Tân dựng
lên đã được các Trưởng nhiều lần đến
chụp hình kỷ niệm.
Sau lễ Khai Mạc, đa số các Trưởng
lên xe để đi thăm Empire Mine State
Historic Park ở cách đó khoảng 20 phút
lái xe. Sáng hôm đó cơn mưa phùn lất
phất kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ
khiến công viên hơi vắng khách. Các
Trưởng Niên tuy tuổi đã cao nhưng ai
nấy vẫn háo hức bước đi dưới cơn mưa,
người đội nón, kẻ che dù, cùng nhau đi
thăm viếng khu hầm mõ và công viên,
nơi được Tiểu Bang California bảo tồn
như là một thắng cảnh lịch sử. Đây là
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một khu hầm mõ xưa nhất, rộng nhất,
sâu nhất, dài nhất và chứa nhiều mõ
vàng nhất ở California. Mọi người thích
thú được xem một cuốn phim ngắn
giới thiệu về lịch sử của khu hầm mõ
này và những gian khổ thử thách mà
người thợ mõ ngày xưa phải trải qua
để đãi vàng và tạo ra những món trang
sức qúy để phục vụ cho đời... Rất tiếc là
hôm nay trời mưa nên các xưởng chế
tạo dụng cụ đào vàng bị đóng cửa; nếu
không thì các tình nguyện viên sẽ có
mặt để biểu diễn vài thao tác và công
đoạn lao động đơn giản thời xưa cho
du khách xem. Tuy vậy, các Trưởng vẫn
đi thăm nhiều khu vực khác nhau và tò
mò nhìn ngắm những máy móc dụng
cụ lao động thô sơ của thời xa xưa đó,
và ngưỡng mộ thành tích vĩ đại của con
người trong quá trình đi tìm vàng vô
cùng vất vả đầy hiễm nguy... Công viên
vào mùa Thu nhưng thảm cỏ vẫn xanh
và cây cao bóng mát, lác đác có nhiều
khóm hoa nở muộn và phong cảnh
thật hữu tình, nhất là khi sương mù
bỗng phủ xuống, khiến ai nấy say mê
và bấm máy chụp hình thật nhiều. Khi
ghé qua quầy Gifts Shop, các Trưởng
thích thú được tận mắt ngắm nhìn
và sờ mó những viên đá qúy đủ hình
dạng và màu sắc cũng như những món
trang sức bằng vàng bạc đá qúy được
bày bán; và một số Trưởng không quên
mua vài món quà về làm kỷ niệm.
Khi ai nấy trở về đất trại thì mọi
người đều đói bụng và hớn hở được
thưởng thức món bánh bao và pâté
chauds do Chef Trúc Anh tự tay làm từ
Oregon và mang xuống để phục vụ cho
toàn trại. Vì dự định sẽ ăn trưa ngoài
công viên nên Ban Ẩm Thực mới chuẩn
bị các món bánh này; nhưng không
ngờ hôm nay trời mưa nên đành phải
ngồi ăn trong nhà vậy. Bánh bao được
hấp lên nóng hổi và những chiếc bánh
pâté chauds được nướng lên vàng rụm
và thơm lừng khiến mọi người vô cùng
thích thú. Đặc biệt là có hai Trưởng ăn
chay; vậy mà Chef Trúc Anh cũng chịu
khó làm riêng phần bánh bao chay và
pâté chauds chay cho hai Trưởng này.
Ôi, những chiếc bánh thật ngon tuyệt
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cú mèo luôn. Hoan hô Trưởng Trúc Anh!
Sau bữa ăn trưa, mọi người kéo nhau lên phòng
sinh hoạt để tâm tình và văn nghệ bỏ túi. Trưởng
Phạm Dzũng say sưa đàn guitar cho mọi người hợp
ca những bài hát Hướng Đạo và cho những màn
đơn ca, song ca, v...v Có người kể chuyện vui và có
người ra nhảy với nhau khiến không khí ngày càng
vui nhộn.
Buổi cơm chiều do Chef Trúc Anh phụ trách,
được Ban Ẩm Thực chuẩn bị xong và mọi người
được thưởng thức món Soup Đuôi Bò nấu với Hạt
Dẽ (và Soup Chay cho hai Trưởng ăn chay). Tiếp
theo là món Xôi Trái Cây Khô Thập Cẩm của Đại Hàn
đựng trên những chiếc đĩa con con có lót giấy hoa
trắng trông thật đẹp mắt và ăn là lạ và ngon miệng.
Lúc ấy đèn trong căn phòng bỗng dưng tắt hết,
và từ bên trong bếp Mõ Làng Mỹ Phương và tiếp
theo là con dâu Thu Trang và con trai Phước An,
mỗi người trên tay cầm 1 đĩa bánh Flan lớn (do
Mõ Làng đặt 50 cái ở Nhà Hàng Elements tại San
Jose rồi đặt trong các thùng coolers chở lên trại)
có thắp nến và cắm hoa giấy, từ từ bước ra và đặt
bánh xuống bàn của hai Trưởng Lê Văn Tỉnh và Lê
Đỗ Minh Thuận. Trưởng Làng Ngọc Minh và Trưởng
Ban Sinh Hoạt Loan Anh bấy giờ cùng nhau đứng
lên tuyên bố một sự kiện quan trọng xảy ra trong
Làng BH Vùng Vịnh; rồi quay sang chúc mừng Anh
Chị Tỉnh & Thuận Kỷ Niệm 47 Năm Thành Hôn với
nhau. Mọi người vui mừng vỗ tay hoan hô và cùng
nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương
Tỉnh & Thuận... Thật là một niềm vui lớn và một
niềm hãnh diện cho tất cả HĐTN dự trại hôm nay.
Đêm lửa trại tối nay diễn ra trên lầu trong
phòng Âm Nhạc nơi các trại sinh quây quần bên
nhau thành vòng tròn, trên tay mỗi người cầm
một chiếc nến bằng pin vừa ca hát vừa nhảy lửa
với nhau. Sau đó mỗi người lần lượt đặt chiếc nến
của mình xuống sàn theo hình một trái tim; nhờ
đó căn phòng tối được thắp sáng lên đôi chút. Mọi
người tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái quanh
phòng và bắt đầu ca hát, kể chuyện vui và nhảy
múa thật đẹp. Trưởng Phạm Dzũng chơi guitar và
Trưởng Ngô Văn Tân chơi mandoline để đệm theo
những bài hợp ca, rồi đơn ca, song ca, v... v do các
ca sĩ Hướng Đạo biểu diễn rất tài tình. Những câu
chuyện tếu, những chuyện tâm tình, những điệu
nhảy tango, cha cha cha, boléro, v...v được mọi
người hưởng ứng sôi nổi... Trưởng BS Vũ Trọng
Tiến mặc dù đang bệnh nhiều nhưng vẫn cùng Bề
Trên Thanh Bình cố gắng tham dự trại và lần này
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ở lại qua đêm để cùng vui với các anh chị em. Cặp
đôi này cũng đóng góp cho đêm Lửa Trại một bài
song ca “Bài Tango cho em” thật cảm động... Nhìn
những Trưởng Niên tuổi cao sức yếu nhưng vẫn
nhiệt tình ca hát, nhảy múa và hăng hái tham gia
các trò chơi tập thể, khiến ta nhận ra rằng niềm
đam mê Hướng Đạo ở mỗi người vẫn mãnh liệt,
vẫn nồng nàn như thuở xa xưa...
Sáng Chủ Nhật 29/09/2019, mọi người quây
quần xuống phòng ăn để uống café và một số
Trưởng lên xe ra Nhà Thờ St. Dominic Catholic
Church ở gần đó để dự lễ. Một số Trưởng ở lại nhà
tiếp tục hàn huyên và chuẩn bị cho bữa ăn sáng.
Sau buổi lễ Hạ Cờ, mọi người vào trong nhà và ngồi
xuống ăn sáng với nhau để chuẩn bị cho lễ Bế Mạc
Trại. Trưởng Ban Hành Chánh Trịnh Mỹ Phương
đã nhanh chóng tính toán mọi chi phí của trại và
báo cáo kết quả cho Trưởng Trại Nguyễn Trung
Tường cùng Ban Tổ Chức. Số tiền trại phí còn dư
Ban Tổ Chức quyết định trả lại cho các trại sinh mỗi
người $10. 00. Tuy nhiên, khi Trưởng Làng Ngọc
Minh bắt đầu hoàn trả lại tiền cho Tiên Chỉ Nguyễn
Đình Tuấn và Mộng Lệ Chân, thì hai Trưởng này xin
được đóng góp số tiền đó vào qũy xây dựng tờ báo
Hướng Đạo TỰ LỰC do Trưởng Bạch Văn Nghĩa và
một số Trưởng ở Làng BH Oregon phụ trách. Tiếp
theo là hai Trưởng Đỗ Quang Trung và Phạm Thị
Đượm cũng đồng ý làm như vậy. Thế là mọi người
đều hoan hô Tiên Chỉ và Bề Trên, hai Trưởng Trung
và Đượm, rồi cùng đồng ý với nhau đóng góp toàn
bộ phần tiền trại phí còn dư cho tờ báo Tự Lực.
Được biết Báo Tự Lực Số 1 đã được in trên giấy và
ra mắt tại Hội Nghị Trưởng Niên tại Trại Bách Hợp
III vừa qua. Như vậy là ngoài tờ báo LIÊN LẠC do
Văn Phòng Trưởng HĐTN phát hành mỗi qúy một
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lần, chúng ta có thêm một tờ báo Hướng Đạo nữa
để thưởng thức. Hoan hô Trưởng Bạch Văn Nghĩa
và nhóm thực hiện, và chúc mừng tờ báo Tự Lực
ngày càng phát triển mạnh...
Ngày vui bên nhau qua nhanh quá... vừa mới
gặp nhau tay bắt mặt mừng mà giờ lại phải đứng
vòng tròn tay trái đặt lên tay phải nắm tay nhau và
hát bài “Lúc thú vui này...”. Mọi người bùi ngùi từ
giã nhau và hẹn sẽ gặp lại nhau tại một trại nào đó
gần nhất... Xin cảm ơn tất cả các Trưởng từ khắp
nơi đã đến đây, đã vui chơi, đã ca hát, đã tâm tình,
và cùng Làng BH Vùng Vịnh thắt chặt thêm tình anh
chị em Hướng Đạo thiêng liêng và cao qúy.
TRỊNH MỸ PHƯƠNG
Phượng Hoàng Nhiệt Thành
Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California
06/10/2019

Làng Vùng Vịnh quả là xuất sắc
Chỉ mấy ngày khắp chốn hân hoan
Vinh danh công khó "Mỏ Làng"!
Lại thêm "Mỏ Nhọn" đàng hoàng ghi công!
Nơi ăn chốn ở hanh thông
Chương trình sắp xếp ngoài trong tuyệt vời!
Quán cà phê quả là nơi
Đàn ca văn nghệ một trời đam mê
Dân Làng Vùng Vịnh đua nghề
Đầu bếp tuyệt cú không chê món nào!

THIÊN DUYÊN

MC thơ phú thanh tao
Khéo ăn khéo nói "ối dào" quá hay!
BÁCH HỢP III làm đắm say
Sóc tôi vấp té vì mê "lửa hồng"!
Mấy ngày trại thật ấm lòng
Mấy ngày sung sướng thong dong hát hò
Vòng tay kết nối chung lo
Sang năm ta lại làm thơ kết đoàn
Cám ơn "Vùng Vịnh Trưởng Niên"
Một trời hạnh phúc thiên duyên thọ trường!
SÓC LANH LỢI
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Vợ của Albert Einstein thường khuyên ông phải
ăn mặc cho chỉn chu hơn khi tới chỗ làm. Ông sẽ
luôn phản bác lại rằng:
- “Tại sao nhỉ? Mọi người ở đó đều biết tôi mà”.
Khi Einstein tới dự một cuộc họp lớn, bà lại nài
nỉ ông hãy mặc những bộ đồ đẹp đẽ hơn. Ông lại
bảo:
- “Tại sao chứ? Ở đấy có ai biết tôi đâu!”
Người ta thường yêu cầu Albert Einstein giải
thích thuyết tương đối. Ông phân trần:
- “Bạn giơ tay trên bếp lò, một phút dài như
một giờ. Bạn ngồi với một cô nàng xinh đẹp, một
giờ chỉ như một phút. Ấy chính là sự tương đối!”
Một hôm, hồi còn làm việc tại đại học Princeton, khi đang trên đường về, ông quên mất địa chỉ
nhà mình. Tài xế taxi không nhận ra ông. Ông hỏi
anh ta có biết nhà của Einstein không. Anh ta đáp
rằng:
- “Ai mà không biết địa chỉ của Einstein chứ
nhỉ? Ai ở Princeton này chả rõ. Ông muốn gặp ông
ấy à?”
Và Einstein nói:
- “Tôi là Einstein đây. Tôi quên địa chỉ nhà mình
rồi, anh chở tôi về đó được không?”
Tài xế chở ông về và còn chẳng lấy tiền cước xe.
Có lần, Einstein đi tàu hỏa từ Princeton và
người soát vé đi xuống để bấm vé của các hành
khách. Khi anh ta tới chỗ Einstein, ông tìm trong
túi áo vest. Chẳng thể nào mò ra được tấm vé, ông

chuyển sang túi quần. Không thấy, ông lại tìm trong
cặp nhưng cũng không có luôn. Và rồi tiếp đến, ông
tìm cả chiếc ghế bên cạnh mình. Vẫn chẳng thấy gì.
Người soát vé nói:
- “Tiến sĩ Einstein, tôi biết ngài mà. Chúng tôi
đều biết ngài. Tôi chắc rằng ngài đã mua vé rồi. Xin
đừng lo lắng gì cả”.
Einstein gật đầu một cách lịch sự. Người soát
vé tiếp tục đi tới những hàng ghế phía sau. Lúc sắp
sang toa khác, anh ta quay lại và thấy nhà vật lý vĩ
đại của chúng ta vẫn đang loay hoay quỳ xuống tìm
tấm vé. Anh ta vội vã đi tới và bảo:
- “Thưa tiến sĩ Einstein, xin đừng lo mà, tôi biết
ngài là ai mà. Không vấn đề gì đâu. Ngài không cần
vé đâu. Tôi tin là ngài đã mua vé rồi”.
Einstein nhìn anh ta và nói:
- “Chàng trai à, tôi cũng biết tôi là ai mà. Nhưng
tôi quên béng mất mình đang đi đâu rồi”.
Khi Einstein gặp Charlie Chaplin:
Einstein nói:
- “Tôi rất ngưỡng mộ nghệ thuật của ông, nhất
là sự phổ quát trong ấy. Ông chẳng cần nói gì... Vậy
mà cả thế giới vẫn hiểu được.”
Charlie Chaplin đáp lời:
- “Đúng vậy. Nhưng danh tiếng của ông còn vĩ
đại hơn mà. Cả thế giới ngưỡng mộ ông, dù chẳng
ai hiểu được ông nói gì.”

ALBERT EINSTEIN

Chút Cháo
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.
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BẢN CHẤT
Một người đàn ông nhìn thấy một con rắn
bị cháy đến gần chết và anh quyết định đưa
nó ra khỏi ngọn lửa. Khi anh vội vàng làm điều
đó, con rắn đã cắn anh ta vào tay gây đau đớn.
Buộc anh ta phải thả con rắn trở lại ngọn lửa.
Nhưng người đàn ông nhìn xung quanh và tìm
thấy một thanh gỗ, anh dùng nó để đưa con
rắn ra khỏi ngọn lửa và cứu sống được nó.
Một người khác đứng ngoài quan sát diễn biến
toàn bộ sự việc, anh ta tò mò hỏi : “con rắn lúc nãy
đã cắn anh, tại sao anh vẫn cố gắng để cứu nó?”
Anh trả lời: “bản chất tự vệ của con rắn là cắn,
nhưng việc đó sẽ không làm thay đổi bản chất của
tôi là muốn giúp đỡ nó, thiếu sót của tôi là không
phòng ngừa bản chất của nó”
Kết:
Đừng thay đổi bản chất của bạn đơn giản bởi vì
có ai đó đang cố làm tổn thương bạn. Đừng để mất
đi trái tim tốt đẹp của bạn, nhưng hãy học cách
phòng ngừa.
CHUYỆN CHƯA TỪNG KỂ
CỦA GS JOHN VU
Giáo Sư John Vu, bút hiệu Nguyên Phong, là
một nhà khoa học nổi tiếng nước Mỹ thuộc trong
Top 10 những người sáng tạo nhất thế giới, đứng
đầu là Bill Gates và Steve Jobs. Câu chuyện độc
đáo, sâu sắc và góc nhìn thông thái của GS John Vu
này về cuộc trò chuyện thú vị với Bill W. Gates, khi
họ đi giảng ở hai quốc gia lớn Châu Á.

Sau khi rời chức vice president của Boeing, GS
John Vu hiện là viện trưởng Viện Công Nghệ Sinh
Học ÐH Carnegie Mellon, là dịch giả/tác giả bộ sách
Hành Trình về Phương Ðông, Ðường Mây Qua Xứ
Tuyết, Ngọc Sáng Hoa Sen, Trên Ðỉnh Tuyết Sơn,…
và cuốn mới nhất 2016 là Khởi Hành. (lou bowie)
Hè năm ngoái tôi đã đi dạy với Bill G và học
được rất nhiều qua kinh nghiệm của người giám
đốc điều hành doanh nghiệp này. Khi đi qua nhiều
nước, chúng tôi thường xếp hàng ở phi trường.
Bill quan sát: “Ông có thể thấy ở một số nước, mọi
người chờ đợi kiên nhẫn cho đến lượt họ nhưng ở
một số các nước khác, người ta lại thường chen lấn
xô đẩy. Mua vé là đều được xếp chỗ trên máy bay
rồi, vậy sao họ phải xô đẩy người khác? Dường như
là giáo dục của xứ họ thiếu đào tạo phép xã giao và
sự tự trọng.
Nước này (1) vẫn muốn trở thành quốc gia
lãnh đạo thế giới nhưng cứ nhìn vào dân chúng xô
bồ, hỗn loạn, chen lấn và thiếu tự trọng như thế
này thì còn lâu họ mới lấy được sự kính trọng của
các quốc gia khác. Họ có thể có sức mạnh kinh tế
nhưng muốn đi xa hơn thì còn lâu lắm vì kinh tế
là một chuyện nhưng “dân trí” lại là một chuyện
khác. Không phải to tát, lớn lao là quan trọng nhưng
thường những điều nhỏ bé xác định ra hệ thống
giáo dục của xứ họ tốt như thế nào. Chính hành vi
của những người dân xứ đó xác định ra rằng liệu
nước đó có là “Ðẳng Cấp Thế Giới” (World Class)
hay không ? Một con heo có thể thoa son giồi phấn
nhưng nó vẫn là một con heo, phải không?”
Khi rời khỏi nước này, Bill kết luận: “Quốc gia
này còn phải học nhiều vì không có hệ thống dịch
vụ tốt ở đây. Cả nước đang hội tụ vào phát triển
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sản phẩm để xuất cảng tối đa nhưng họ sẽ không đi
xa được nữa. Họ có thể hiểu kinh doanh sản phẩm
nhưng không hiểu kinh doanh con người.
Toàn thể nền kinh tế là về xây dựng thật nhiều
cơ xưởng, sao chép mọi thứ và xây dựng nhiều sản
phẩm giá rẻ nhưng không cần phẩm chất cao, nghĩa là họ không nghĩ gì đến khách hàng mà chỉ nghĩ
đến quyền lợi của họ. Họ muốn xây dựng mọi thứ,
sản phẩm lớn, sản phẩm nhỏ nhưng họ sẽ không
bao giờ thành công vì không hiểu nhu cầu của
khách hàng; họ không có ý tưởng nào về sự thỏa
mãn của khách hàng.
Từ người quản lý khách sạn tới nhân viên phục
vụ nhà hàng, từ viên chức cao cấp tới nhân công
mức thấp, tất cả họ đều hành động y hệt như
nhau, cứ vội vàng làm gì đó cho nhanh chóng mà
không suy nghĩ. Chúng ta đã đi tìm hiểu rất nhiều
cơ xưởng và nếu chú ý, ông sẽ thấy rằng phần lớn
các cơ xưởng đều có giám thị người ngoại quốc và
phần lớn các công ty đều có người giao dịch ngoại
quốc bởi vì người của họ không thể làm điều đó. Ðó
là làm kinh doanh “nửa đường,” sản phẩm không
thể thành công nếu không có dịch vụ, và chính dịch
vụ mới đem khách hàng trở lại.”
Một ngày ở Ðại Hàn, chúng tôi đi lầm đường
cách xa chỗ khách sạn của chúng tôi vài dãy phố.
Trời tối khi chúng tôi hỏi đường nhưng không mấy
ai nói được tiếng Anh.
Cuối cùng một anh sinh viên đi tới, anh chỉ cho
chúng tôi hướng đi tới khách sạn nhưng ngần ngại:
“Dễ bị lạc lắm vì có vài chỗ rẽ phải và rẽ trái… và
bây giờ đã khuya rồi nên rất khó đi khi trời tối, các
ông có thể bị lạc lần nữa.” Thế là anh ta đề nghị đi
cùng chúng tôi tới khách sạn để chắc rằng chúng
tôi sẽ không bị lạc nữa. Chúng tôi bước đi khoảng
mười lăm phút tới khách sạn. Khi chúng tôi cám ơn
người sinh viên, Bill đề nghị anh ta ăn tối với chúng
tôi nhưng anh từ chối vì cần về nhà. Lúc đó chúng
tôi thấy rằng anh ta phải đi ngược lại và trở lại chỗ
chúng tôi bị lạc.
Việc là một thanh niên sẵn lòng giúp người lạ
cho dù phải đi ngược lại trong đêm tối đã gây xúc
động cho cả hai chúng tôi. Bill bảo tôi: “Khi một
thanh niên của một quốc gia hành động như vậy,
nước đó có tương lai. Quốc gia đó có ‘Ðẳng Cấp
Thế Giới (World Class).’”
Theo Bill: “Ðẳng Cấp Thế Giới” không phải là
nền kinh tế mạnh hay có bao nhiêu triệu phú hoặc
tỷ phú, bao nhiêu đại học, nhà chuyên môn mà
đẳng cấp thế giới là về cách công dân xứ đó hành
động ra sao.”
(1) Quốc gia nói bên trên là Trung Cộng.
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NGƯỜI CHĂN BÒ
VÀ ANH CHÀNG GIÀU CÓ
Một chàng cao bồi tên Bud đang giám sát đàn
gia súc của mình trên đồng cỏ miền núi xa xôi ở
Montana thì bất ngờ một chiếc AUDI 2019 mới
toanh chạy về phía anh ta khỏi một đám mây bụi..
Người lái xe, một chàng trai trẻ tên Cliff trong bộ
đồ Brioni, giày Gucci, kính râm RayBan và cà vạt
YSL, nhoài ra cửa sổ và hỏi chàng cao bồi: "Nếu tôi
nói với bạn chính xác có bao nhiêu con bò và bê
trong đàn, bạn sẽ biếu cho tôi một con bê? "
Bud nhìn người đàn ông, người rõ ràng biết
nhiều hơn mình, sau đó nhìn vào đàn bò đang
gặm cỏ và bình tĩnh trả lời, "Chắc chắn rồi, tại sao
không?"
Chàng bảnh bao đỗ xe của anh ta, rút máy tính
xách tay Dell của anh ta ra, kết nối nó với iPhone
Apple của anh ta và lướt đến một trang của NASA
trên Internet, nơi anh ta gọi một vệ tinh GPS để có
một bản đồ chính xác về vị trí của anh ta. một vệ
tinh khác của NASA quét khu vực này trong một
bức ảnh có độ phân giải cực cao.
Đùa, người đàn ông mỉm cười ra khỏi xe
Chàng trai trẻ sau đó mở bức ảnh kỹ thuật số
trong Adobe Photoshop và xuất nó đến một cơ sở
xử lý hình ảnh ở Hamburg, Đức. Trong vài giây, anh
ta nhận được một email trên Apple iPad® của mình
rằng hình ảnh đã được xử lý và dữ liệu được lưu
trữ. Sau đó, anh ta truy cập cơ sở dữ liệu MS-SQL

thông qua bảng tính Excel được kết nối ODBC với
email trên Galaxy S5® của mình và sau vài phút,
nhận được phản hồi. Cuối cùng, anh ta in ra một
bản báo cáo dài 15 trang đầy màu sắc trên máy in
HP LaserJet thu nhỏ, công nghệ cao của mình, quay
sang chàng cao bồi và nói: "Bạn có chính xác 1.586
con bò và bê."
"Đúng vậy. Chà, như vậy ông có thể lấy một
trong những con bê của tôi," Bud nói. Anh ta quan
sát chàng trai trẻ chọn một trong những con vật và
nhìn với vẻ thích thú khi chàng trai nhét nó vào cốp
xe của anh ta. Sau đó, Bud nói với chàng trai trẻ,
"Này, nếu tôi có thể nói cho ông bạn biết chính xác
nghề nghiệp của ông là gì, ông bạn sẽ trả lại cho tôi
con vật đó không?"
Chàng trai nghĩ trong một giây và sau đó nói, "Được
rồi, tại sao không?"
"Ông bạn là Dân biểu cho Chính phủ," Bud nói.
"Wow! Đúng rồi", chàng bảnh bao nói, nhưng làm
sao bạn đoán được? "
"Cần gì phải đoán." trả lời cao bồi.
Ông bạn đã xuất hiện ở đây mặc dù không ai
gọi mình đến, ông muốn được trả tiền cho câu trả
lời mà tôi đã biết, cho một câu hỏi tôi không bao
giờ hỏi. Ông đã sử dụng thiết bị trị giá hàng triệu
đô la để cho tôi thấy ông thông minh hơn tôi, và
ông không biết người dân lao động kiếm sống thế
nào. Ông không biết gì về bò vì thật sự đây là một
đàn cừu.
Bây giờ hãy trả lại cho tôi con cừu của tôi.

MỘT BỨC ẢNH
VÀ HAI NỀN GIÁO DỤC
Đây là câu chuyện mà tất cả bậc cha mẹ nên
đọc!
Tôi còn nhớ đó là một buổi trưa hè trời rất đẹp
ở Venice. Gió và nắng nhẹ. Tôi lang thang ở quảng
trường vắng gần một nhà thờ cổ thì thấy có một
cặp vợ chồng mang theo một đứa con nhỏ dạo ở
đây. Cô bé chạy chơi với bầy chim. Chim ở Châu Âu
nói chung và ở Venice nói riêng cực kỳ thân thiện.
Cô bé đang chơi thì mẹ cô thong thả rút ra một
mẩu bánh mì. Rồi cô bé ngồi bệt xuống đất bắt đầu
cho chim ăn. Bé cẩn trọng, đáng yêu, đút từng mẩu
bánh cho từng chú chim.
Mình ngồi đó quan sát em. Và cha mẹ em nữa.
Trên đôi mắt cặp vợ chồng trẻ là niềm hạnh phúc
bất tận long lanh khi nhìn con chơi đùa. Họ cười
một nụ cười tỏa nắng và dựa đầu vào nhau.
Cô bé chơi chừng 20 phút thì có một cặp vợ
chồng du khách người Trung Quốc đi qua. Có một
cô bé khác cũng thấy đàn chim. Cô bé lân la đến.
Và tôi đọc trong mắt em là sự thèm muốn được
vào cuộc với cô bé kia. Có đứng đó chừng 2, 3 phút
thì ba bé chạy đến và chụp ảnh lia lịa...con gái với
chim. Xong kêu bé bày Pose để chụp các kiểu. Con
bé ngoan ngoãn làm xong...phận sự rồi lại ...ngắm
cô bé cho chim ăn. Lúc này tôi nghe tiếng mẹ em
the thé (xin lỗi cho dịch đúng nguyên bản vì tiếng
Hoa tôi khá tốt ) : nhanh nhanh về mà còn đi chỗ
khác chụp hình !
Cô bé luyến tiếc mãi
Mẹ lại dụ : chim có ở mọi nơi mà con. Lát nữa
mình lại thấy các bạn chim mà.
Cô bé vẫn đứng đó . Lúc này ba cô quát ầm lên
làm chim bay hết và thay đổi cả không gian nơi này
: mau lên! Chim với chả chóc!
Rồi ông xốc đứa bé và lôi nó xềnh xệch trong
khóc ré của con và tiếng lầm bầm của chị vợ!
Cặp vợ chồng người Châu Âu nhìn , khẽ lắc đầu,
rồi họ trở lại cuộc sống yên tĩnh vốn có. Chim lại
bay về và cô bé ngẩn ra một lúc lại cho chim ăn và
nô đùa với chúng.
Tôi thấy thương cho dân Châu Á mình. Nhất là
Việt Nam và Trung quốc, chúng ta đi chơi là để ....
chụp hình . Không phải chụp cảnh vì yêu thích và
cảm nhận mà ảnh nào cũng phải ...có mình ! Chụp
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mình hay chụp cảnh?
Ừ thì thôi cũng được. Nhưng trẻ con không cần
những thứ như thế. Trẻ con cần là được cảm nhận
, được hoà vào thiên nhiên.
Nhìn hai đứa trẻ ấy xem, một đứa con nhà giàu
Trung Quốc đó còn một đứa là bố mẹ cũng chỉ
là dân backpacker , hai gia đình không hề nghèo
hơn nhau mẩu bánh mì nhưng cách xử sự rất khác
nhau. Đứa trẻ kia được hoà vào thiên nhiên, học
cách sống với chính mình, trân quý cuộc sống và
yêu thương muôn loài. Trên hết trong em là những
kỷ niệm đẹp và đầy tình yêu. Mà trên hết là tình yêu
sáng suốt mà cha mẹ dành cho em. Khi lớn lên , em
ko cần biết là giàu hay nghèo, đều có thể sống hạnh
phúc và tỏa sáng theo cách của em. Mọi người sẽ
trân trọng em như một con người Thực sự !
Đứa trẻ Trung Quốc, những tấm ảnh bày đủ
loại Pose ấy có thể mang đến cho cha mẹ em niềm
hãnh diện, hoặc collect những tấm ảnh đẹp cho
con, để rồi sao ? Khi nhìn những tấm ảnh đó là sự
nuối tiếc về một kỷ niệm buồn buồn và tiếc nuối
đối với đứa trẻ. Đứa trẻ ở đâu cũng vậy , cũng trong
sáng và thánh thiện. Nhưng người lớn chúng ta nợ
con chính bản thân con. Chúng ta hủy hoại đứa trẻ.
Những tấm ảnh ấy rồi sao , mỗi lần nhìn lại là
một sự tự mãn, tự mãn vì mình đã đi qua nơi này,
vì mình ...trên người khác. Nếu được khen thì tốt,
bị chê thì ghét , bảo người ta ...gato mình . Thế
thì mình đang dạy con những gì: tự phụ (bệnh của
rất nhiều trẻ học trường "có yếu tố quốc tế" bây
giờ ), cao ngạo, vô cảm, khoe mẽ ...nhưng hoàn
toàn thiếu hạnh phúc đích thực và thiếu cảm nhận
cuộc sống sâu sắc. Đứa trẻ đó lớn lên có thể giàu
có và thành công, nhưng người ta không nhớ về
em, người ta có thể xu nịnh em nhưng hoàn toàn
không trân quý em!
Cùng một hoàn cảnh , cùng một thời điểm vậy
mà đã cho ra đời hai đứa trẻ khác nhau đến thế !
Tôi nghĩ cái thời ngày xưa nghèo khó được đi du
lịch mà chắc mình chỉ ngồi dưới gốc cây mơ mộng
mà còn có nhiều thời gian cảm nhận về cuộc sống
hơn là bây giờ!
Tôi biết nhiều bậc phụ huynh cho con đến
trường chỉ để xem cô giáo có thương con ko là đủ.
Chính mình cũng nghĩ cưng nó thôi là đủ. Cho nó đi
chơi thì bảo con con chơi cái này đi, đừng chơi cái
kia bẩn, cái này hay nè , tốt nè ! Rồi nó bỏ không
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thèm chơi nữa hay khóc ré lên .
Ta tự hỏi mình cho con nhiều thế, cho nó ăn
uống vất vả thế mà nó vẫn ...không hài lòng. Nó
vẫn ...bất hiếu . Rồi ta vin vào chữ hiếu, khiên
cưỡng bắt con có hiếu. Ta tước đoạt cái đẹp trong
con trắng trợn để thỏa mãn lòng tham, rồi bắt đứa
trẻ đó phải cảm ơn mình .
Nhìn lại xem mình làm gì với đứa trẻ và mình đã
bị làm gì khi còn là 1 đứa trẻ?
Chính chúng ta không hiểu và không phân biệt
nổi đâu là tình yêu đích thực đâu là tình yêu khiên
cưỡng và gông cùm vào thứ gọi là : trách nhiệm
phải yêu.
Đứa trẻ nó không cảm nhận giống bạn, bạn
đến một nơi, chụp chụp đủ thứ hình ảnh, ăn uống
khách sạn ... Đứa trẻ về cuối cùng chỉ nhớ mỗi cái
...hồ bơi dù nó đi biển, hay chỉ nhớ mỗi cái hoa bồ
công anh dù bạn có hàng trăm hoạt động ở trên núi
! Hãy nhìn bằng cảm nhận của con hay ít nhất là để
con được tự do ! đừng cố lấy cái nhìn của mình áp
lên tâm hồn non nớt và trong trẻo của con. Hãy để
con cảm nhận cuộc sống theo cách của con!
Tôi thích đi du lịch một mình, hoặc với trẻ con,
vì các em trong sáng, chụp ảnh các em vui chơi là
một điều cực kỳ thú vị, chụp ảnh cuộc sống và con
người nơi đó cũng vậy , đưa được hồn nơi ấy vào
trong ảnh là một công việc khó khăn và nâng cao
tâm hồn mình.
Tôi yêu du lịch và cuộc sống xê dịch đó đây, ở
đó ta cảm nhận thế giới rất khác. Nếu một lần nào
đó đi du lịch mà bạn quẳng cái máy chụp hình đi
mà cảm nhận thôi , hoặc chỉ chụp khi cảm được
nơi ấy thôi. Bạn sẽ thấy mỗi một ngọn cây đã nói
với bạn bao điều. Bạn sẽ nhớ hết vì bạn sợ quên
mất. Sẽ yêu vì bạn thổi chính mình vào đó. Vào
những buổi chiều trên những lâu đài cổ với những
đàn chim hay chỉ là một cánh đồng xanh cuộn sóng
mùa lúa chín.
Đừng đi xem hoa sen mà chỉ để uốn éo với cái
hoa. Riêng về trẻ em, xin đừng đầu độc con bằng
chính tâm hồn bị nhiễm bẩn của mình, ít nhất hãy
theo con và cho con là chính mình. Hãy để ý xem
hành động của mình xây dựng một đứa trẻ như
thế nào.
Nguồn: Fb Catherine Yen Pham

HƯỚNG ĐẠO SINH
DƯƠNG VĂN CHÁNH
NGƯỜI ANH HÙNG MŨ ĐỎ
		

Ban Thông Tin - HĐTƯ-HĐVN

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, cộng đồng Việt
Nam đã ngậm ngùi đón nhận hài cốt của 81 chiến sỹ anh
hùng của Đại Đội 72, Tiểu Đoàn 7, Sư Đoàn Dù, Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong lễ truy điệu tại tượng
đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster, California. Trong số 81 hài cốt có hài cốt của Hướng Đạo Sinh
Dương Văn Chánh, người em út của trưởng Dương văn
Hoá , trưởng Dương thị Kim Sơn và trưởng Dương thị
Kim Chi.
Anh Dương văn Chánh đã từng sinh hoạt trong
Thiếu Đoàn Hoa Lư và Tráng Đoàn Nguyễn Trãi dưới
sự điều hành của trưởng Trần Trung Du suốt thập niên
50 và đầu thập niên 60. Anh Chánh sinh hoạt cùng đội
với trưởng Trương Trọng Trác, nguyên Uỷ Viên Quốc Gia
Ngành Thiếu Hướng Đạo Việt Nam, đồng thời cũng là
bạn thân thiết của trưởng Trác.
Cũng như bao nhiêu chàng trai trong
thời chinh chiến, anh Chánh, cùng một số Hướng Đạo
Sinh Thiếu Đoàn Hoa Lư tình nguyện gia nhập quân đội
để góp phần bảo vệ Tự Do và đồng bào miền Nam thân
yêu, giữa lúc đang là sinh viên năm thứ hai Phân Khoa
Luật tại Viện Đại Học Sàigòn.
Rời quân trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, anh Chánh
tình nguyện theo binh chủng Nhảy Dù. Chỉ sau ba tháng
tốt nghiệp, anh Chánh đã tham dự trong trận chiến
ác liệt tại Đồng Xoài. Vừa thoát hiểm sau trận Đồng
Xoài, anh Chánh cùng đơn vị của Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù
lại tham chiến tiếp trong một trận đánh trong tỉnh Pleiku . Chiến trận vùng Pleiku vừa chấm dứt, Tiểu Đoàn
7 chuẩn bị lên đường về căn cứ ở Biên Hòa để
dưởng quân, thì được lệnh chuyển quân từ Pleiku qua
Tuy Hòa để tăng viện và giải vây cho các binh sĩ Sư Đoàn
Mãnh Hổ Nam Hàn. Trên tuyến bay từ Pleiku đến Tuy
Hoà, chuyến bay C123 định mệnh chuyên chở cả Đại
Đội 72, Tiểu Đoàn 7 cùng 4 phi hành đoàn người Mỹ, đã
đụng vào vách núi cao độ 4000 ft - tọa độ 37 Tây Bắc Tuy
Hòa - trong thời tiết sương mù dày đặc khiến cho anh
Chánh cùng với 80 đồng đội và 4 phi hành đoàn tử nạn.
Anh mất vào ngày 11 tháng 12 năm 1965, lúc chỉ mới
tròn 25 tuổi đời, 6 tháng sau khi anh tốt nghiệp trường
Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
Gia đình anh Chánh đã mất đi người con trai út vào
cuối năm 1965 thì tiếp đến 3 năm sau vào giữa năm

1968, gia đình lại mất thêm một người con gái đầu lòng
và một người rể trong chiến tranh. Người chị cả là bà
Dương thị Kim Thanh, một nữ y tá tốt nghiệp Hội Hồng
Thập Tự Pháp (Croix Rouge Francaise), phục vụ tại Tổng
Y Viện Cộng Hòa. Bà là một trong 1 trong 7 nữ quân
nhân Nhảy Dù dầu tiên của Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa. Sau khi giải ngũ, Bà là nhân viên của Hội Cha Mẹ
Nuôi Quốc Tế và cơ quan Y Tế USAID Public Health. Bà
là phu nhân của Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân, Cựu
Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 2 Nhảy Dù và là Cựu
Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh. Cả hai anh chị đã tử nạn
trong chuyến bay trực thăng thị sát mặt trận BuprangĐức Lập và thăm viếng gia đình của các chiến sĩ trong
Trại Gia Binh vào ngày 8 tháng 9 năm 1968.
Sau gần 54 năm tử vong, 33 năm nằm trong một
container tại Honolulu, Hawaii, hài cốt của 80 chiến
sĩ Nhảy Dù và anh Chánh đã được đưa về an táng
tại Westminster Memorial Park thành phố Westminster, California nhờ sự quan tâm, tận tình giúp đở của
Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, Cựu Đaị Tá Thuỷ Quân
Lục Chiến Hoa Kỳ Gene E. Castagnetti, một số nhân viên
cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ, Đại Gia Đình Mũ Đỏ
VNCH Hải Ngoại, và hiệp hội Lost Soldiers Foundation
trong việc đưa hài cốt của 81 tử sĩ về nơi an nghỉ nghìn thu trong thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn
hải ngoại và đồng thời tổ chức các buổi lễ truy điệu
vào sáng và đêm thắp nến ngày 26 tháng 10 năm 2019.
Đại diện của các binh chủng Hải Lục Không Quân Quân
Lực VNCH cùng đông đão đồng bào đã tề tựu về đây
trong các buổi lễ trang trọng, để tiễn biệt các tử sĩ Nhảy
Dù về một nơi an nghỉ ấm áp trong lòng đất của thủ
đô tị nạn Little Saigon, Westminster. Tham dự trong
buổi lễ truy điệu sáng ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, ngoài trưởng Dương văn
Hoá, trưởng Dương thị Kim Sơn và gia đình, còn có
sự tham dự của trưởng Hồ Đăng và trưởng Trần Xuân
Đức - Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam.
“ Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo một đời”
Hướng Đạo Sinh Dương Văn Chánh đã để lại tấm
gương hy sinh Vị Quốc Vong Thân cho những hậu duệ
như chúng ta cùng nhau suy niệm.
Dương văn Chánh, mong anh an nghĩ nghìn thu.
Và chúng ta hãy cùng nhau cúi đầu mặc niệm cho
tất cả anh hùng liệt nữ đã hy sinh cho Lý Tưởng Tự Do
trong đó có Thiếu Tướng Trương Quang Ân, Bà Dương
thị Kim Thanh và anh Dương văn Chánh
Ban Thông Tin - HĐTƯ-HĐVN
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sợi to và ngắn. Bánh được bỏ vào nồi nước dùng đã
hầm vừa đủ độ và đợi cho chín tới. Gia vị cho bánh canh
thay đổi tùy theo món bánh canh và tùy theo khẩu vị
mỗi vùng.

BÁNH CANH

Một trong những món ăn Việt Nam đã trở thành
món ăn truyền thống quen thuộc được ưa chuộng trên
mọi miền của đất nước, được chế biến thành món ăn
đặc sãn theo khẩu vị dân gian nhiều địa phương là
món Bánh Canh . Tùy theo chất liệu và gia vị pha chế
mà món ăn còn đươc mang nhiều tên riêng như bánh
canh tôm cua, bánh canh giò heo, bánh canh chả cá
Phan Rang, bánh canh Phú Quốc, bánh canh Trảng
Bàng, bánh canh Bồng Sơn, bánh canh Huế v.v..
Bánh canh bao gồm “nước dùng” được nấu từ
tôm, cá và giò heo thêm gia vị tùy theo từng loại bánh
canh. Sợi bánh canh có thể được làm từ bột gạo, bột
năng, bột mì, bột sắn hoặc bột gạo pha bột sắn. Bánh
được làm từ bột đem cán thành tấm và cắt ra thành

Mổi món bánh canh được nấu với vật liệu, gia vị
riêng, có nhiều khác biệt để tạo nên khẩu vị khác nhau,
nhưng vật liệu chính đầu tiên vẫn là sợi bánh canh. Và
để tạo thành sợi bánh canh, ngườI nấu cần thiết nên
biết cách nhồi bột, cán thành tấm và cắt ra sợi . Trong
phạm vi Trang Tháo Vát, đáp ứng yêu cầu có thể áp
dụng cho các sinh hoạt trại, ngoài trời, đòi hỏi sự đơn
giản, dể dàng áp dụng với thời gian ngắn, Trúc Anh hân
hạnh chia xẽ một vài hiểu biết riêng về cách làm sợi
bánh canh.
1. Vật liệu: Các loại bột thường dùng là bột năng,
hay còn gọi là bột củ sắn (khoai mì), và bột gạo.
2. Pha bột: Tùy theo thể loại và khẩu vị của mổi
cách nấu, khi nhồi bột, tỷ lệ pha trộn có thể theo vài
cách thông dụng sau:
- Hai phần bột năng, ½ phần bột gạo: sợi bánh
khi nấu sẽ trong và dai, nước trong .
- Hai phần bột năng, một phần bột gạo: sợi bánh
khi nấu mềm hơn, nước đục, thích hợp với các loại
bánh canh tôm cua, bánh canh cá .
- Một phần bột năng, một phần ½ bột gạo: Sợi
bánh khi nấu mềm,

TRÚC ANH

Tháo Vát
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3. Cán thành tấm và cắt thành sợi
Sau khi pha trộn, luôn luôn dùng nước sôi chế vào
từ từ và nhồi bột thành một khối dẻo, rồi dùng chày
tròn để cán dẹp ra từng tấm mỏng, sau đó dùng dao
cắt thành từng sợi nhỏ. Trong công đoạn này, cần áo
bột cho các sợi đã được cắt bằng cách xữ dụng thêm
bột gạo rải đều vào khối bột để các sợi không dính vào
nhau.
4. Vài điều lưu ý: Bột đã nhồi hay đã cán thành
từng tấm cần phải chứa trong bao nylon để không bị
khô, giử độ dẻo cho bôt. Khi đã cắt thành sợi mà chưa
nấu, cũng nên chứa trong bao nylon để dành lai. Khi
trụng bột vào nước dùng, sau khi đổ sợi bột vào nồi
nấu, không nên đụng đủa vào, chờ khi bột đã chín và
nổi lên trên mặt nước mới dùng đủa để khuấy, như vậy,
sợi bánh sẽ không bị gảy và cứng .

Thời tiết trong các tháng cuối năm đang dần trở
lạnh cùng các cơn rét buốt của mùa đông , dù ở trong
nhà hay tham dự các buổi cắm trại ngoài trời, một món
ăn nóng hổi đậm đà hương vị dân gian, nồng nàn các
chất liệu cá tôm tươi sống, pha trộn với các sợi bánh
mềm dẻo lại chan chứa trong khối nước dùng trong
trẻo ngọt ngào mà cách thức chế biến thật đơn giản, dể
dàng cho người đầu bếp thực hiện thì bánh canh là món
ăn chúng ta có thể nghỉ đến.
Trong sinh hoạt Hướng Đạo, nấu một nồi bánh canh
cho cả đội, hay cả đoàn ăn có thể là một món ăn được
các em thiếu sinh ghi điểm cho chuyên hiệu nấu ăn thay
vì tập nấu các món thực phẩm Âu Mỹ, điều này cũng là
một cách gián tiếp truyền bá cho các em nền văn hóa
truyền thống dân tộc Việt Nam vậy.
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NẾU ĐÚNG THÌ...!
GÀ LÔI - ĐỨC QUỐC
Khoảng đầu tháng 11 tôi lại sang San Jose thăm
và mừng cháu ngoại được 2 tuổi. Cũng trong dịp này
gặp anh em “đồng hương” sang Mỹ từ vài tháng trước.
Chúng tôi đi dạo vòng vòng Sàigòn Nhỏ SJ vừa hàn
huyên đủ thứ chuyện, trong đó tôi có hỏi qua về anh chị
em HĐ sau trại Liên Kết XVII mà “đồng hương” tôi tham
dự, trại có lẻ lần đầu ( và hy vọng sẽ không là lần cuối!)
“không nhất thiết phải mặc đồng phục HĐ” nhưng giá
trị rất đáng suy nghĩ như tờ giấy bạc 1 đô dù cũ mà
Trại Trưởng Nguyễn Tiến Minh đã nói trong câu chuyện
dưới cờ khiến không ít tham dự viên...chớp chớp mắt!
Tôi nhớ, và hy vọng không sai, trước 1975 ở bên nhà
Hội Nam và Nữ HĐVN đối xử với nhau trong tinh thần
“rất HĐ” , nghĩa là tương kính, theo như điều luật thứ
tư: “ anh chị em ruột thịt”. Không hề có chuyện “...
giành Đoàn sinh!” Khi nói một Đơn vị HĐ là biết ngay đó
là một Ấu , một Thiếu đoàn...v...v..., không ai nghĩ Đơn
vị là Liên Đoàn.
Nơi xứ người nhu cầu có khác, khi nói một Đơn vị
HĐ thì đó lại là một LĐ gồm ít nhất một Ấu + một Thiếu
hay Thiếu + Thanh...v...v... Các LĐ chúng ta ở Hợp Chủng
Quốc Hoa Kỳ gần như đa số, nếu không muốn nói là tất
cả, đều có các em Nam và Nữ: các em Nam ghi danh với
Hội Nam, các em Nữ ghi danh với Hội Nữ. Trên dưới 3
thập niên nay, sinh hoạt LĐ luôn hoà hợp, vui vẻ, kể cả
tham dự trại Thẳng Tiến từ 1 đến 11 vừa rồi. Hai Hội
Nam và Nữ HĐ Hoa Kỳ, ngay từ đầu, mặc nhiên thừa
nhận “lối sinh hoạt đặc thù này”mà không hề thắc mắc
hay...” xét lại!”, ngay cả chuyện mặc đồng phục HĐ.
Không thể mãi “cả vú lấp miệng em “ hay “giấy
không thể gói được lửa”, vấn đề “lạm dụng tình dục”
mà hội Nam HĐ Hoa Kỳ ém nhẹm từ mấy mươi năm
qua, trong thời gian vừa rồi đã vỡ ra như một ung nhọt
đầy máu mủ hôi hám. Có phải đây là lý do khiến quý
phụ huynh không còn tin tưởng, vì cho con em đi sinh
hoạt HĐ chẳng khác gì “giao trứng cho ác” bởi đã nhìn
ra “thái độ đạo đức giả - quân tử kiếm Nhạc Bất Quần”
chưởng môn phái Hoa Sơn trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.
Và cũng phải chăng do vậy mà số hội viên “tuột giốc”
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đến mức báo động? Để bù vào lổ hỏng này, khoảng một
năm nay hội Nam HĐ Hoa Kỳ đã “mời gọi, đón nhận các
em Nữ” , việc chưa từng có trong sinh hoạt của họ một
thế kỷ qua! Không biết cấp lãnh đạo hội Nam có dám
nhìn thẳng mặt, có vui cười khi tiếp xúc với hội Nữ HĐ
Hoa Kỳ như trước kia hay hoặc giả lơ, hoặc cúi gầm mặt
hoặc ...chẳng bao giờ dám gặp nữa?
Tuy vậy, việc “khó coi “ không dừng ở đó mà, tệ hại
thay, các LĐ chúng ta ghi danh sinh hoạt với Hội Nam
và cả Hội Nữ như từ trước đến giờ, nay đứng trước thử
thách nghiêm trọng, một thử thách về lương tri con
người, theo lời “đồng hương “ tôi:
Hội Nam HĐ Hoa Kỳ chỉ cho phép LĐ sinh hoạt
Nam và Nữ chung khi các em Nữ ghi danh với họ!
NẾU điều nói trên là đúng thì ...ô hô!, như vậy các
em Nữ trong LĐ chúng ta phải rút ra khỏi hội Nữ...
chuyển sang Hội Nam, nếu muốn tiếp tục với LĐ!
Hướng Đạo là một phong trào giáo dục, bằng vào
lời hứa và luật sẽ giúp các em trở nên người hữu dụng
cho xã hội mai sau. Vậy với hành động mà nói “nhẹ
nhàng là dành còn nặng là giựt đoàn sinh” thì không
biết luật HĐ của họ đã...thay đổi? Liệu có còn..”...giúp
đỡ mọi người..; ..xem anh chị em HĐ như ruột thịt..”..
v..v... hay bây giờ...”chỉ giúp ta...; ...quyền lợi trước, tình
HĐ sau...” ?!
Anh chị em Trưởng chúng ta sẽ nghĩ gì khi đã thấy,
đã biết họ bao che hết sai lầm luân lý đạo đức này đến
sai lầm vì tư kỷ thô bỉ khác? PT giáo dục HĐ nay chỉ là
bình phong cho họ lợi dụng cùng nhau chia chát quyền
lợi.....và anh chị em vẫn sẵn lòng xếp hàng sau lưng
“biện minh (hay ngụy biện )” tiếp tay cho họ, trong đó
bao gồm cả ...lừa dối phụ huynh các em?
Theo ngu ý, “điều luật thứ 11 không có trong văn
bản” sẽ giúp anh chị em khi lựa chọn thái độ, một thái
độ tương tự 1 đô la cũ trong câu chuyện dưới cờ nêu
trên!

Gà lôi - Đức quốc
San Jose - 11.2019

THOÂNG TIN SINH HOAïT
Trưởng Đào Ngọc Minh, Trưởng Làng Trưởng Niên
Vùng Vịnh California nhiệt tình giới thiệu Tập san Tự Lực
số ra mắt với toàn thể trại sinh trại Colfax 3. và thật
hân hạnh cho Tự Lực, Trưởng Ngọc Minh, cũng là trại
trưởng Trại Bách Hợp 3, được anh chị em gọi bằng cái
tên rất dể thương là Mỏ Nhọn sẽ cộng tác trong Nhóm
Chủ Trương của Tự Lực.
Một tiết mục rất đặc biệt trong sinh hoạt trại Colfax
3 , toàn trại thú vị tham dự kỳ niệm 47 năm thành hôn
của anh chị Lê Văn Tỉnh và Lê Đổ Minh Thuận. Buổi lể
thật vui vẻ, đơn giản nhưng thật cảm động với đầy đủ
bánh kem, nến hồng và rượu vang được ban ẩm thực
cấp tốc cung cấp. Màn ngoéo tay uống rượu của anh
chị được toàn trại hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt hơn
nữa, hiện diện trong buôi lể còn có những anh chị đã
góp phần tổ chức cũng như tham dự lể cưới của anh
Tỉnh và chị Thuận từ 47 năm trước , cùng chụp chung
tấm hình dưới đây.
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Trưởng Nguyễn Trúc Anh, phụ trách tài chánh Đặc
San Tự Lực, thay mặt nhóm chủ trương cám ơn anh chị
em Trưởng Niên trại Colfax 3 đã đóng góp chi phí yểm
trợ đặc san.
Tham dự trại với trách nhiệm là một đầu bếp trong
ban ẩm thực do Trưởng Lê Văn Tỉnh điều động, Trưởng
Trúc Anh không quản đường xa, đã đem từ Oregon các
thực phẩm và vật liệu để nấu các món ăn phục vụ trại,
quý anh chị trưởng niên tham dự trại đã được thưởng
thức các món ăn rất ngon do Trưởng Trúc Anh trổ tài,
trong đó không thể không kể đến là các món bánh bao,
pate' chaud ... ngon tuyệt vời .
Chị quản trò Trần Nghiêm Loan Anh, ngay trước
buổi lửa trại, đã làm một cuộc phỏng vấn trên hai mươi
trại sinh, ghi lại và đọc trong chương trình lửa trại thành
một tiết mục đem lại cho toàn thể trại sinh nhiều trận
cười vui vẻ từ nhừng ý kiến độc đáo của người được phỏng

Chân thành cám ơn Quý Trưởng, anh chị em
đã góp phần củi lửa cho Tự Lực
Chị Nguyễn Thị Lan			
Tr. Ngô Đức Thịnh			
Tr. Ngô Lê Quế Phương		
Tr. Hoàng Văn Hoan			
Tr. Trần Văn Sinh			
Tr. Tina Nguyễn			
Tr. Phạm Dzũng 			
Tr. Nguyễn Ngọc Hải		
Chị Lê Thị Thanh 			
Tr. Phạm Văn Niên 			
Tr. Hoàng Thị Cát			
Tr. Nguyễn Văn Hải			
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vấn, vì hạn chế của trang báo, chỉ xin ghi lại một bài
thơ trong cuộc phỏng vấn để thân mến tặng Trưởng Trúc
Anh .
Thật tuyệt vời bánh bao Oregon
Bánh tròn to, bột mịn trắng ngần
Thêm trứng thịt làm nhân tuyệt hảo
Vị đậm ngon làm cả làng mê đắm
Nàng Trúc Anh thật nhiều tài quá lắm
Mọi Trưởng Niên say đắm tài em
Trại sẽ qua đi nhưng vẫn sẽ thèm
Bún chả thơm, bánh bao trắng và còn nhiều thứ lắm
Từ tay em vò nắm làm ra
Súp đuôi bò thật đã quá ta
Thêm bánh tráng miệng thật là tuyệt luân
Trúc Anh phục vụ ân cần
Trưởng Niên khắp chốn xa gần đều khen .

Tr. Nguyễn Ngọc Quỳnh		
Tr. Nguyễn Văn Phúc		
Tr. Phạm Văn Thận			
Tr. Nguyễn Vũ Trường		
Làng Trưởng Niên Seattle		
Tr. Trần Đình Phước			
Tr. Nguyễn Trung Tường		
Tr. Đào Ngọc Minh (Trại Bách Hợp 3)
Tr. Châu Thị Minh			
Tr. Nguyễn Đình Tuấn 		
Trại sinh Trại Colfax 3		
Tr. Trịnh Mỹ Phương		
Trưởng Mai Quang Vinh		
Một trại sinh Trại Colfax dấu tên
Tr. Đinh Đồng Phong		
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Ngày tháng sẽ dần đưa vào quên lãng
Trang sử nào sẽ ghi lại hôm nay?
Lớp chúng ta già dần và khuất bóng
Khi quê hương thấp thoáng bóng lưu đày!
Trưởng PHẠM QUANG LỘC
Trại Sắp Sẵn 2006 Molala Oregon
Thơ: Phan Nhật Tân
Ảnh: Nguyễn Ngọc Tùng
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