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BA LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO

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

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

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.

 SẮP SẴN
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Thưa cùng anh chị em và Quý vị độc giả, 

Lời đầu tiên,  xin được thay mặt tất cả anh chị em trong nhóm chủ trương chân  
thành cảm tạ sự nhiệt tình yểm trợ và cổ động của quý vị đối với việc thành hình Đặc 
San Tự Lực này;  Sự hiện hữu của tờ báo đang nằm trên tay của quý vị đã là thể hiện 
cụ thể của lòng nhiệt tình và sự hăng hái góp sức của mổi người trong nhóm chủ trương 
và cộng tác viên, tất cả cùng vì một ước mong duy nhất là thật sự góp sức mình vào 
một công cuộc chung gìn giữ và phát triển hoạt động của Phong trào Hướng Đạo Việt 
Nam đang ngày một lớn mạnh trong trách nhiệm hướng dẫn các lớp đoàn sinh trở thành 
những công dân hữu ích trong cộng đồng xã hội đồng thời gìn giữ bản sắc dân tộc của 
mình trên bước đường hội nhập với hoàn cảnh và cuộc sống mới. 

 Để thực hiện ước mong trên, Đặc San Tự Lực chủ trương nội dung của tất cả 
bài viết, tác phẩm, sưu tập..  đăng trong đặc san sẽ góp phần hiểu biết và thúc đẩy tinh 
thần hoạt động của anh chị em Huynh Trưởng cũng như Hướng Đạo Sinh, gìn giữ và 
nâng cao tình huynh đệ, sự phát triển của đơn vị theo đúng nguyên lý và phương pháp 
của Phong trào Hướng Đạo, đặt trên tiêu chuẩn của Lời Hứa và Luật Hướng Đạo. Với 
chủ trương này, bài viết, tài liệu góp mặt trong Đặc San cần thiết thể hiện tinh thần hòa 
đồng, yêu thương, tránh các tác động gây mất sự đoàn kết, tạo nên sự chia rẻ đáng tiếc.  
Ngoài phần chuyên về lý thuyết, kỹ năng, thông tin sinh hoạt  Hướng Đạo, Đặc San cố 
gắng bước vào lình vực văn hóa trong phạm vi giới hạn của mình, nhằm đáp ứng nhu 
cầu phát triển nhận thức cá nhân trong cuộc sống, cũng như góp phần gìn giử tinh thần 
và bản sắc dân tộc của các thế hệ Trưởng và Đoàn Sinh trẻ, đặc biệt trong hoàn cảnh 
và cộng đồng sinh hoạt hải ngoại. 

 Những điều nêu trên, có vẻ như là quá lớn lao trong tầm mức của một tờ Đặc 
San có số trang và ấn bản hạn hẹp. Mong anh chị em hiểu rằng cái vòng tròn họp mặt 
của chúng ta còn rất nhỏ bé, năm ba người thì khó mà đòi hỏi chuyện dời ngọn núi to, 
lại nữa trong cuộc chơi chung này, hiện chúng ta có vẻ như là những mãnh thuyền nan 
mong manh trên sóng nước, mổi tay chèo cần nổ lực không chỉ để tự tồn tại mà còn để 
kết nối nhiều mãnh thuyền nan khác thành con tàu lớn cho cả tập thể chung. Vì vậy, với 
nổ lực của mỗi tay chèo, chúng ta cần hơn nữa niềm hy vọng và sự vững vàng trong 
lòng mơ ước. Bằng tâm tình này, Đặc San Tự Lực mạnh dạn khởi hành và mong rằng 
anh chị em cùng bước đi, cùng nổ lực cho cuộc chơi chung ngày thêm tốt đẹp, cho tình 
huynh đệ càng gắn bó và rộng khắp.

 Hân hạnh kính chào Quý vị cùng anh chị em.

 Nhóm Chủ Trương và Biên Tập
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LIÊN ĐOÀN VIỆT HÙNG    
TIỂU BANG WASHINGTON   

USA

Tham dự Đại Lể  Giổ Quốc Tổ Hùng Vương

Chúc Mừng ngày thành lập Liên 
Đoàn Việt Hùng lần thứ 33. 

Với một Ban Huynh Trưởng trẻ 
trung đầy nhiệt huyết, sinh hoạt Liên 
Đoàn Việt Hùng ngày mỗi khởi sắc 
và hữu ích với các buổi họp hàng 
tuần, nhiều chương trình trại, thám 
du, công tác xã hội, cộng đồng rất 
thú vị và nhiều ý nghĩa, tác dụng 
giáo dục. Ưu điểm trong sinh hoạt 
của Liên Đoàn là phương pháp 
hàng đội đã được áp dụng quy củ, 
Ban Huynh Trưởng làm việc rất tích 
cực và tràn đầy tình cảm huynh đệ. 
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Lều có thể dựng trong phòng ? 
Không, đang học chuyên môn trước khi đi trại

Ấu Đoàn 286 tại Home Depot Workshop

Trò chơi lớn ! Thiếu sinh đang dịch mật thư

Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau ....
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Chúc mừng Liên Đoàn Tây Sơn Oregon vừa 
nhận Asian American Scout Spirit Award do Đạo 
Lewis & Clark thuộc Châu Cascade Pacific trao 
tặng ngày 10 tháng 5.2019. Founder Award cũng 
được trao tặng cho Nữ Thiếu Đoàn của Liên 
Đoàn vừa chuyển từ Girl Scout qua hoạt động 
chính thức trong BSA. Founder Award là huân 
chương được trao tặng cho các đơn vị nữ thành 
lập trong năm đầu tiên Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ 
thâu nhận đoàn sinh nữ.  

LIÊN ĐOÀN TÂY SƠN OREGON USA
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Trại Họp Bạn Đội Trưởng / Đội 
Phó lần thứ 5 của Hội Đồng Trung 
Ương – Hướng Đạo Việt Nam Miền 
Tây Nam Hoa Kỳ đã được tổ chức 
thành công mỹ mãn tại đất trại Can-
yon RV Park thành phố Anaheim 
trong ba ngày 15,16,17 tháng 3 năm 
2019 với sự tham dự kỷ lục của 11 
Liên Đoàn gồm có Bạch Đằng Gi-
ang, Chi Lăng 1279, Chi Lăng Foun-
dation, Hoa Lư, Hùng Vương, Lạc 
Việt, Lam Sơn, Quang Trung / Ngọc 
Hồi, Trần Hưng Đạo, Trường Sơn và 
Văn Lang với trên 200 Đoàn Sinh, 
20 Trưởng và 25 Phụ tá. Đây là một 
sinh hoạt khá đặc biệt thường niên 
chỉ tổ chức tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ 
mà thành phần tham dự là những em 

hiện đang giữ chức vụ Đội Trưởng, 
Đội Phó trong các Thiếu Đoàn Nam 
cũng như Nữ. Các Trại Sinh được 
coi là những thành phần ưu tú về kỹ 
năng Hướng Đạo và lãnh đạo từ các 
Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam, vì 
thế tinh thần thi đua rất sôi nổi và 
hào hứng. Các em là tương lai của 
phong trào, là những Trưởng sẽ tiếp 
nhận lửa từ các Trưởng đàn anh đi 
trước.

Trại Trưởng James Phạm của 
Liên Đoàn Trường Sơn cho biết rất 
vinh dự, cảm động khi nhận lãnh 
trách nhiệm tổ chức Trại.James 
Phạm rất hồi hộp khi thấy trời đổ 
mưa mấy tuần liên tiếp trước đó. 

Nhưng có lẽ Trời luôn thương 
Hướng Đạo Việt Nam nên cuối tuần 
vừa qua, thời tiết đẹp tuyệt vời, với 
gió hiu hiu, ban ngày trời trong xanh 
nắng ấm nhiệt độ 76.

Trong lễ khai mạc trại vào 
sáng Thứ Bảy, có sự hiện diện của 
Trưởng Tammy Nguyễn, Ủy Viên 
Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ, 
bà Vikki Shepp, Chủ tịch của Hội 
Nữ Hướng Đạo Châu Orange và 
bà Christina Salcido Phụ Tá. Sau 
lễ chào cờ là trò chơi kết thân giữa 
các đơn vị. Đến trưa là cuộc thi nấu 
ăn. Sau buổi trưa là các cuộc thi về 
kỹ năng Hướng Đạo như xử dụng 
la bàn, điện tín, nút dây, thủ công 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
MIỀN TÂY NAM HOA KỲ 
TỔ CHỨC TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG / ĐỘI PHÓ V

Tin Thảo Phương / Ảnh Hồ Đăng

Trong hình, hơn 200 Hướng Đạo Sinh và khoảng 20 Trưởng đang chào cờ Việt Mỹ và cờ Hội Đồng Trung Ương 
Hướng Đạo Việt Nam. Trại Họp Bạn Đội Trưởng / Đội Phó lần thứ 5 của HĐTƯ -  HĐVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ được 
tổ chức tại Canyon RV Park, thành phố Anaheim trong ba ngày 15,16, và 17 tháng 3 năm 2019 với sự tham dự kỷ lục 
của 11 Liên Đoàn Hướng Đạo.
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Trong chiều hướng tưởng nhớ các chiến sĩ, các Trưởng và đồng bào đã bỏ mình vì lý 
tưởng tự do, nhiều Liên Đoàn Hướng Đạo thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam 
đã thực hiện các sinh hoạt đặc biệt trong Tháng Tư Đen 2019. Riêng tại khu vực Tượng Đài 
Chiến Sĩ Việt Mỹ thuộc trung tâm thành phố Westminster, chúng tôi ghi nhận có 3 Liên Đoàn: 
Văn Lang, Hoa Lư và Lam Sơn thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ.

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRONG THÁNG TƯ ĐEN.

Tin và Ảnh: HỒ ĐĂNG

Trong hình, các em Hướng Đạo Sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang đang 
nghiêm chỉnh làm lể chào cờ khai mạc cho buổi tưởng niệm và hội thảo Tháng Tư Đen

trại, dựng đất trại...vô cùng sôi nổi 
và hào hứng. Trại nhờ khoảng 25 
em thanh sinh, phụ tá Trưởng, Đội 
Trưởng Nhất, phụ tá Đội Trưởng 
Nhất đứng trạm, chấm điểm và điều 
hành các cuộc thi đua.

Trại được tổ chức nhằm tạo 
điều kiện cho các em thuộc loại giỏi 
đang giữ vai trò lãnh đạo trong các 
Liên Đoàn có dịp kết thân và có cơ 
hội làm việc chung với nhau trong 
các kỳ Trại lớn sắp tới như Trại Miền 
Liên Kết XVII, Trại Thẳng Tiến 12, 
Trại Đội Trưởng / Đội Phó VI, Trại 
Ngành Thiếu Sắp Sẵn II. Trại cũng 
là dịp các em ôn lại và cùng nhau 

gìn giữ các nét truyền thống Hướng 
Đạo và văn hóa Việt qua các nghi 
thức Chào Cờ, văn nghệ Lửa Trại, 
Chia Tay, v.v cũng như thi đua nấu 
ăn các món ăn Việt.

Thiếu Đoàn Nam thuộc Liên 
Đoàn Lam Sơn tiếp tục đoạt danh 
hiệu Hạng Nhất trong hai năm liên 
tiếp và tiếp tục giữ lá cờ Danh Dự 
của Trại. Chúc mừng Liên Đoàn 
Lam Sơn.

Cảm ơn Hội Đồng Trung Ương 
– Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây 
Nam Hoa Kỳ đã tổ chức những kỳ 
trại bổ ích nhằm giáo dục tính khí, 
đạo đức, tài lãnh đạo, tháo vát và 

nhất là gìn giữ truyền thống và văn 
hóa Việt cho các em Hướng Đạo 
Sinh cả Nam lẫn Nữ. Không có một 
tổ chức hay Ủy Ban nào có thể thay 
thế được nhiệm vụ độc đáo đặc biệt 
này của Hội Đồng Trung Ương – 
Hướng Đạo Việt Nam. Đó là kết hợp 
cả ba phương thức của Hội Nam, 
Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ và Hội 
Đồng Trung Ương – Hướng Đạo 
Việt Nam vào trong các Liên Đoàn.

Trại Họp Bạn Đội Trưởng / Đội 
Phó VI cho năm sau 2020 cũng đã 
được thông báo với sự háo hức, 
mong chờ từ các em.Hứa hẹn sẽ 
hay hơn, vui hơn và đông hơn.
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2/ Liên Đoàn Lam Sơn:

Vào sáng ngày Chủ Nhật 28 tháng Tư, 2019, 
Thanh Đoàn Lê Lợi thuộc Liên Đoàn Lam Sơn đã đến 
tham dự Lễ Tưởng Niệm 44 năm Ngày Quốc Hận và kỷ 
niệm 16 năm thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ngay 
tại thành phố Westminster, Nam California.

1/ Liên Đoàn Văn Lang và Hoa Lư:

Vào trưa ngày Chủ Nhật 21 tháng Tư năm 2019, 
2 Liên Đoàn Văn Lang và Hoa Lư đã cùng phối hợp với 
Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Trẻ (Coordinating Commit-
tee of Vietnamese American Youth Organizations) tổ 
chức buổi Tưởng Niệm và Hội Thảo về Tháng Tư Đen 
ngay tại Westminster Civic Center.

Trưởng Trần Chí Hồng Tiên thuộc Liên Đoàn HĐ 

Văn Lang là phó ban nội vụ và đã có khoảng 300 người 
tham dự gồm các em học sinh, hướng đạo sinh, sinh 
viên và tình nguyện viên.

Đa số các em được sinh ra tại Mỹ.Một em Hướng 
Đạo Sinh cho biết hôm nay em vui vì em không còn chỉ 
là một Hướng Đạo Sinh tháo vát trong công viên,em 
vừa được hiểu biết thêm nhiều về nguồn cội, em bổng 
thấy thương yêu ông bà cha mẹ hơn . 

Trên lễ đài, các em Hướng Đạo Sinh Lam Sơn 
đã cùng Ban Tổ Chức hát bài quốc ca Việt Nam Cộng 
Hòa, quốc ca Hoa Kỳ, phút mặc niệm các Quân Dân 
Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy 
sinh cho lý tưởng tự do, dân chủ.Các em Hướng Đạo 
Sinh Lam Sơn cũng đã thành kính dâng hương trước 
bàn thờ tổ quốc.

Các Hướng Đạo Sinh thuộc Thanh Đoàn Lê Lợi / Liên Đoàn Lam Sơn đang 
thành kính dâng hương trước bàn thờ tổ quốc
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CHƠI CHO ĐÚNG

 Trong việc đào tạo các công dân trẻ của đất nước, 
cần làm cho họ trở nên quen thuộc với lối vui vẻ hơp tác, 
quên đi những ước vọng cá nhân và thành tâm trong 
việc mang lại điều tốt lành cho sự nghiệp chung mà họ 
đã tham gia – dù trong công việc hoặc dự cuộc chơi. 
Người ta có thể dạy cho trẻ điều đó như trong bóng đá. 
Anh phải chơi đúng vị trí của mình và giử đúng luật; 
đừng tưởng mình là trọng tài khi anh đang thủ vai trung 
vệ; đừng bỏ cuộc vì anh đã chơi chán ngấy, mà anh phải 
lăn xã vào, vui vẻ và đầy hy vọng, với con mắt ngắm vào 
cầu môn cốt để phe của mình có thể thắng, dù cho Anh 
bị lãnh một cú đá vào cẳng chân hoặc bị ngã lăn lấm láp 
đầy bùn đất.

Nhưng cách giáo dục hay hơn cả là Đoàn trưởng tự 
mình nêu gương. 

Chắc chắn thành công nếu gieo vào tâm trí đoàn 
sinh tính khí đúng đắn để chúng tự luyện những gì mà 
Anh đã giáo huấn. Trẻ em thường hay bắt chước nên 
những gì mà Đoàn trưởng đưa ra, chúng sẽ đón lấy 
và phản ảnh lại. Đối với trẻ, những lời dạy dỗ và đặc 
biệt là các mệnh lệnh có thể có hiệu quả khác nhau và 

thậm chí còn trái ngược nữa – ra lệnh cho một thiếu 
niên không được hút thuốc thi ngay lập tức em sẽ tìm 
cách hút để coi thử ra làm sao; nhưng nếu chúng ta làm 
gương, chỉ bảo cho em biết rằng bất cứ kẻ xuẩn ngốc 
nào cũng có thể hút thuốc được, còn một Hướng Đạo 
Sinh khôn ngoan thì không, và đó chính là sự khác biệt.
Do đó, điều quan trọng nhất là mổi Đoàn Trưởng với 
trách nhiệm lớn lao trên vai, phải tự xét mình thật kỹ 
lưỡng, trấn áp bất kỳ lổi lầm nào mà mình có thể - kỳ 
thật là chắc chắn – mắc phải, và tự mình cố gắng thực 
hành những gì mình đã thuyết giáo, như thế mới nêu 
gương tốt cho đoàn sinh để đưa chúng vào nề nếp trong 
cuộc sống, tính khí và nghề nghiệp.

Theo quy định trong thủ bản thì Đoàn trưởng phải 
trải qua thời gian tập sự là 3 tháng trước khi được bổ 
nhiệm chính thức.

Điều này có mục đích giúp cho anh ta nhận thấy 
rằng rốt cuộc dù Hướng Đạo có thích hợp với mình hay 
không, dù anh ta có thể đè nén những âu lo nho nhỏ của 
cá nhân và sự châm chọc hay không, có thể chịu đựng 
nhiều khó khăn ban đầu và sự chán nản, có thể tự thích 

 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. Đặc San Sắp Sẵn 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  

QUAN ĐIỂM CỦA B.P.
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nghi với vị trí mà anh ta được bổ nhiệm hay không, và 
có thi hành đúng đắn mọi chỉ dẫn dù chúng không hợp 
với sở thích, nói vắn tắc, dù anh ta có hay không thể 
chơi đúng vị thế của mình và chơi đúng luật để mang lại 
lợi ích cho toàn thể.

Nếu anh ta có thể thực hiện được điều này là sẽ làm 
được một công việc đáng giá nhất mà một đấng nam nhi 
có thể đảm nhận, đó là, dạy cho các bạn trẻ những đức 
tính cao cả về sự chịu đựng và tôn trọng kỷ luật, lòng 
can đảm và tính vị tha. Mặc khác, nếu anh ta không thể, 
thì chỉ còn con đường danh dự là từ chức hơn là làm 
một kẻ không xứng đáng là đấng nam nhi, tiêu biểu của 
những kẻ thất bại trong mọi lối sống – luôn ta thán về 
những gì gọi là quyền lợi của họ, thường kêu ca rằng nó 
chẳng gặp may.
Tháng bảy, 1910 

CÁC CHUYÊN HIỆU

Chúng ta vừa mới thừa nhận một số chuyên hiệu 
với mong ước dùng chúng để khuyến khích các Hướng 
Đạo Sinh tự hoàn thiện mình hầu trở thành người hữu 
dụng, dù ở nhà hoặc trong cộng đoàn. 
 Trong lúc những điều này đang được nghiên 
cứu thì đã có những lời phàn nàn tới tai chúng tôi, rằng 
ở vài nơi việc trắc nghiệm để qua chuyên hiệu đòi hỏi 
quá khó khăn cho nên những phương cách dùng để hấp 
dẫn trẻ đã nhanh chóng trở thành những con “ngáo ộp” 
trong việc thử thách.
 Tôi e rằng, điều này do những sai lầm trong việc 
áp dụng ý tưởng.
 Các chuyên hiệu đều có chủ đích khuyến khích 
trẻ tìm được một việc làm ưa thích lúc nhàn rổi và nhờ 
đó mà tiến bộ: chúng là biểu hiệu để cho người ngoài 
biết rằng trẻ đã có một sở thích về kỹ năng chứ không 
có nghĩa là em đã trở thành một chuyên viên trong môn 
đã qua trắc nghiệm. Do đó các giám khảo đừng nhắm 
tiêu chuẩn quá cao, nhất là trong chuyên hiệu đầu tiên 
mà em ấy dự thi.
 Một vài người có khuynh hướng đòi hỏi đoàn 
sinh phải xuất sắc trước khi đạt được chuyên hiệu. Điều 
đó rất đúng trên lý thuyết, bạn có thể tạo ra được vài 
đoàn sinh khá tài giỏi bằng cách này, nhưng mục tiêu 
của chúng ta là làm cho tất cả các đoàn sinh đều quan 
tâm và mỗi em khởi đầu bằng 1 hoặc 2 sở thích nhờ thế 
mà nó ngẫu nhiên tìm thấy cái nào thích hợp nhất đối 
với mình để rồi mang lại cho em một nghề để sinh sống.
 Thiếu trưởng nào hành động thận trọng bằng 
cách để cho đoàn sinh mình bắt đầu bởi một hàng rào 
thấp sẽ thấy chúng nhảy qua với lòng tự tin và thích thú, 
trong khi nếu cho chúng một bức tường cao bằng đá để 
tập lúc ban đầu thì sẽ làm cho chúng không dám nhảy 
qua.
 Đồng thời chúng ta cũng không khuyên làm 
theo thái cực khác, tức là phát chuyên hiệu cho những 
kẻ  chỉ biết tơ lơ mơ, điều này cũng tai hại không kém. 

Vấn đề chủ yếu  là các giám khảo phải áp dụng một 
cách có ý thức và thận trọng, giữ quan niệm của mình 
đúng với mục tiêu .
Tháng tư, 1910

MỤC TIÊU CỦA CẮM TRẠI

 Mục tiêu của một kỳ trại là đáp ứng sự khao 
khát được sống ngoài trời của Hướng Đạo Sinh và hoàn 
toàn giao trẻ vào tay người Trưởng trong một thời gian 
nhất định để được rèn luyện chí khí, óc sáng kiến và 
phát triển cả thể lực lẫn đức hạnh .
 Những mục tiêu này sẽ mất phần lớn hiệu quả 
nếu trại quá lớn. Chỉ một thứ kỹ luật có thể đem ra thi 
hành ở đó là thứ hình thức kỹ luật của tập thể quân 
đội, nó có khuynh hướng hủy hoại cá tính và sáng kiến 
thay vì làm cho chúng phát triển; và vì có quá nhiều 
đoàn sinh trên đất trại, sự thao diễn quân sự sẽ thay thế 
phần lớn việc thực hành thuật Hướng Đạo và nghiên 
cứu thiên nhiên.
 Vì lẽ đó mà các trại Hướng Đạo phải nhỏ - 
không quá một Thiếu Đoàn cùng cắm trại với nhau – và 
ngay mỗi Đội cũng phải có lều riêng, dựng cách xa nhau 
( ít ra là 50 thước ). Điều sau này có mục đích làm phát 
triễn tinh thần trách nhiệm của Đội trưởng đối với đơn vị 
của riêng em. Và địa điểm cắm trại cũng phải chọn thế 
nào cho thuận tiện đối với sinh hoạt Hướng Đạo.
Tháng mười 1909 

ĐỘI TRƯỞNG

 Một số ít Thiếu trưởng còn lạc hậu, do đó Thiếu 
đoàn của họ còn chậm tiến, bởi sử dụng không đúng 
mức các Đội trưởng của mình.
 Họ phải trao cho những người phụ tá nhiều 
quyền tự do hành động giống như họ mong muốn được 
Hội Hướng Đạo hoặc Ủy Viên Đạo Trưởng đối xử với 
họ.
 Họ phải trao cho Đội trưởng gánh vác trách 
nhiệm, hay để em tự lo liệu công việc, nếu làm sai thì cứ 
để cho nó làm, sau đó mới chỉ bảo cho em ấy biết chổ 
nào đã làm sai – chỉ bằng cách này nó mới học được 
kinh nghiệm.
 Phân nữa giá trị của sự huấn luyện Hướng Đạo 
thu lượm được là do biết trao phó trách nhiệm lên vai 
các trẻ. Đó là điều đặc biệt hữu hiệu để thuần hóa những 
kẻ ngang tàng; hãy trao những gì chúng thích đảm nhận 
để thỏa mãn anh hùng tính, rồi ngược lại chúng sẽ bớt 
quấy phá.
Tháng tư, 1910
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Muốn cho phong trào Hướng 
đạo tồn tại, cần phải chuẩn bị, đào 
tạo Trưởng và cần có nhiều Trưởng 
nhiệt tình, năng nổ, vui vẻ, ham học 
điều mới và biết sinh hoạt chan hòa 
với người khác ở mọi lứa tuổi.

Cụ B.P. nói: Tôi giao phong trào 
lại cho các Tráng sinh.

Trưởng phải là người ở tuổi 
trưởng thành, nghĩa là người đang 
sinh hoạt chủ yếu trong ngành Tráng 
hay người có độ tuổi 18 trở lên đang 
sinh hoạt trong các ngành khác, điều 
này không loại trừ các em Kha sinh 
đang học lớp 12 (đã đủ 18 tuổi) đang 
hăng say sinh hoạt với Kha đoàn và 
một số người trưởng thành có lòng 
yêu thích trẻ nên đến trực tiếp tham 
gia sinh hoạt tại các đoàn nhưng 
không tham gia vào ngành Tráng. 
Các nguồn lực này cần được 
các Trưởng cầm đoàn tận dụng 
để đào tạo thành người Trưởng. 
Có một điều cần chú ý là không phải 
tráng sinh, kha sinh lớn tuổi nào cũng 
có thể làm Trưởng được. Không phải 
ai đi học dự bị, huy hiệu rừng xong 
rồi thì đều có khả năng làm Trưởng.  
Nghề Trưởng, cũng như mọi ngành 
nghề khác, đòi hỏi phải được huấn 
luyện và tự rèn luyện. Nếu chỉ được 
huấn luyện không mà không có sự 
tự rèn luyện và thực hành thì việc 
học đó sẽ bị mai một đi rồi trở thành 
một con số không khổng lồ bên cạnh 
sợi dây treo 2 gỗ. Nghề Trưởng còn 
khó hơn các nghề khác ở chỗ nó 
đòi hỏi đức tính hy sinh của người 
Trưởng. Người Trưởng phải hy sinh 
thời gian, công sức và đôi khi cả tiền 
bạc để lo cho đoàn mà không được 
hưởng một đồng lương nào cả.

Trong sách giáo khoa của 
Hướng đạo có câu : Khi đảm nhận 
trách vụ Trưởng một đơn vị thì điều 
đầu tiên người Trưởng đó phải nghĩ 
đến là tìm một người phụ tá cho mình. 
Việc này cho thấy rằng, người 
Trưởng cần phải đào tạo người thay 

thế mình ngay khi cầm đoàn. Không 
phải chờ đợi cho đến khi có người 
có huy hiệu rừng về với đoàn mình, 
mà phải đi tìm được người tâm 
huyết và huấn luyện đào tạo thành 
người thay thế mình. Nếu gặp được 
một người có đạo đức tốt, ổn định 
gia đình, tháo vát và yêu trẻ thì thật 
là quý hóa. Gặp người như thế còn 
tốt hơn gặp một Hướng đạo sinh kỳ 
cựu nhưng không biết cách sống 
chan hòa với người khác, không 
biết hỗ trợ giúp đỡ người khác và 
đặc biệt là không cầu tiến. Gặp một 
hướng đạo sinh như thế thì thật 
khổ bởi vì anh ta sẽ viện đủ mọi lý 
thuyết hướng đạo, chê bai đủ cách 
và làm cho sự phát triển của đoàn 
ngừng lại do cứ bo bo với những gì 
anh ta được học qua truyền khẩu 
và làm cho sự đoàn kết trong đoàn 
mất đi vì sự chê bai của anh ta. 
Nguồn Trưởng từ Tráng đoàn 
là nguồn rất quan trọng.  
Vấn đề đặt ra là ban Huynh trưởng 
tráng đoàn có kế hoạch đào tạo Tráng 
sinh thành Trưởng ngay từ khi người 
Tráng sinh đó vào đoàn như thế nào. 
Đầu tiên là phải làm sao cho tinh 
thần của các điều luật hướng đạo 
thấm nhuần trong tư tưởng của các 
tráng sinh. Thật xấu hổ khi một tráng 
sinh đã tuyên hứa nhưng không 
thể nào nhắc lại được hết 10 điều 
luật hướng đạo. Nếu một tráng 
sinh không thuộc được 10 điều 
luật thì làm sao huấn luyện người 
đó thành một người Trưởng được. 
Điều thứ hai là huấn luyện cách sinh 
hoạt để người Tráng sinh có thể 
tham gia sinh hoạt chung với nhau. 
Những qui tắc trong sinh hoạt hướng 
đạo cần được trình bày và thảo 
luận để phát huy những điều hay 
và hạn chế những điều gây hại. Ví 
dụ: nguyên tắc về cách hướng dẫn 
một bài hát, cách chọn và hướng 
dẫn một trò chơi tập thể, những gì 
không được đưa vào trong trò chơi 
hướng đạo vì nó đi ngược với tôn 
chỉ và phương châm hướng đạo. 

Điều thứ ba là huấn luyện kỹ năng 
hướng đạo để Tráng sinh có đủ tự 
tin khi đến với các đoàn khác để 
thực hiện việc thực tập sinh hoạt 
và thể hiện sự giúp ích của mình. 
Trong tráng đoàn, có các em từ Kha 
sinh lên đoàn. Đây là lực lượng rất 
tốt và nòng cốt cho việc đào tạo. 
Đối với một em như thế, việc đào 
tạo hướng vào các nguyên lý sinh 
hoạt, các kỹ thuật điều hành và kỹ 
thuật sáng tạo những niềm vui mới. 
Các em đã có đủ kỹ năng (nếu chưa 
đủ thì phải có chương trình để các 
em tự huấn luyện mình) nên người 
Đoàn Trưởng cần tạo điều kiện cho 
các em để các em làm cho sinh hoạt 
trong toán tráng sinh động hơn.  
Sinh hoạt của một toán Tráng, của 
một Tráng đoàn cũng giống như 
sinh hoạt của một Thiếu đoàn hay 
Kha đoàn nhưng theo cách của 
những người trưởng thành. Nghĩa là 
mọi hoạt động đều như nhau nhưng 
theo một cách khác, cách của 
những người có hiểu biết chín chắn, 
của người đã lớn. Nghĩa là cũng 
phải thi đua phương pháp hàng 
đội, nghĩa là cũng phải có thưởng 
có phạt, nghĩa là cũng phải chơi trò 
chơi lớn và tìm mật thư. Qua mọi 
trò chơi này, người Tráng sinh học 
được cách chơi với nhau, và rút 
được kinh nghiệm, rồi biến thành 
thói quen sinh hoạt để sau này, khi 
trở thành một người Trưởng sẽ áp 
dụng vào trong việc điều hành đoàn. 
Các Trưởng cầm đoàn khi đào tạo 
người thay thế mình nếu không 
có sự hổ trợ của Tráng đoàn thì 
cần chú ý đến các điểm sau: 
Chọn người có nhiều điểm tốt để 
các em đoàn sinh học hỏi. Bạn 
không thể chọn một người không 
có công ăn việc làm, suốt ngày lông 
bông nên có đủ thì giờ để sinh hoạt 
hướng đạo. Phụ huynh đoàn sinh sẽ 
có thái độ phản đối vì con họ sẽ học 
theo thái độ sống của người đó. Bạn 
không thể chọn một em tráng sinh 
học không ra gì để làm phụ tá cho 

NGHĨ VỀ VIỆC 
PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO TẠO NGƯỜI THAY THẾ

LÊ HÀ LỘC
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mình cho dù em đó có thâm niên 
sinh hoạt hướng đạo và rất nhiệt 
tình chơi hướng đạo. Vì học không 
ra gì sẽ không biết cách hướng 
dẫn người khác học tốt được. Bạn 
không thể chọn người có một gia 
đình không hòa thuận làm trưởng 
thay thế cho mình được vì như thế 
làm sao các em có thể ứng dụng 
được điều luật thứ tư được. Không 
hòa thuận được với người thân yêu 
trong gia đình mình thì làm sao hòa 
thuận được với người khác, nhất là 
khi mối liên hệ với người khác thật 
mong manh: tinh thần Hướng đạo.

Điều cuối cùng muốn nói là 
việc huấn luyện đào tạo tráng sinh 
và Trưởng không phải là sự ĐỘC 
QUYỀN của một Trưởng nào cả 
mà là một công cuộc của toàn thể 
Hướng đạo sinh chân chính. Việc 
huấn luyện và đào tạo tráng sinh 
không phải là một người thao thao 
bất tuyệt, giành hết thời gian sinh 
hoạt, không tạo điều kiện cho người 
khác phát biểu. Đào tạo và huấn 
luyện thể hiện qua sinh hoạt, qua sự 
làm gương và qua phương pháp làm 
việc với mọi người chung quanh chứ 
không phải là trong vòng rào của trại 
huấn luyện. Trại huấn luyện là nơi 
ôn luyện, củng cố và bổ sung cho 
những gì mà người Trưởng tương 
lai đã có trong người chứ không 
phải là nơi cung cấp những điều 
mới lạ hoàn toàn. Nếu quan điểm 
trại trường là nơi cung cấp những 
điều mới lạ để người Trưởng tương 
lai về áp dụng thì thật là sai lầm. Nếu 
thế, đó không phải là trại đào tạo 
trưởng mà là trại bổ túc kiến thức 
cho Trưởng, thế có nghĩa là anh 
phải làm trưởng rồi thì mới đi học 
các khóa này. Vai trò của Liên đoàn 
Trưởng trong việc đào tạo Trưởng 
cho các đơn vị có yếu tố then chốt. 
Liên đoàn Trưởng phải biết đoàn 
nào đang gặp khó khăn về Trưởng.  

LĐT cần đặt câu hỏi rằng: Nếu một 
Đoàn trưởng trong liên đoàn mình 
vắng mặt một thời gian thì ai sẽ tạm 
thời thay thế người Đoàn Trưởng 
đó duy trì sự sinh hoạt của đoàn.  
LĐT cần tạo được sự kết nối giữa 
các Đoàn Trưởng trong đoàn để tạo 
ra một sự hổ trợ đắc lực cho việc sinh 
hoạt các đoàn, đặc biệt hổ trợ cho 
việc chọn được các Trưởng tương 
lai. Khi các đoàn chỉ có một đoàn 
trưởng thì việc huy động các hướng 
đạo sinh từ các nguồn khác đến 
hổ trợ người đoàn trưởng đó thuộc 
trách nhiệm của LĐT. Ví dụ: LĐT 
sẽ bàn bạc với Kha Trưởng trong 
việc đưa 1 hay 2 em Tuần Trưởng 
xuống sinh hoạt với Thiếu đoàn hay 
Ấu đoàn. Sau khi thống nhất, LĐT 
sẽ bàn với Thiếu Trưởng hay Akela 
về việc huấn luyện đào tạo cho em 
kha sinh đó trở thành người phụ tá.  
Đối với Tráng đoàn, Tráng Trưởng 
cần liên hệ với Kha Trưởng, Thiếu 
Trưởng, Akela để thảo luận về việc 
đưa tráng sinh xuống giúp việc. Làm 
thế nào để phát huy được hiệu quả tốt 
nhất cho tráng sinh khi đến với đoàn 
và phương pháp đào tạo người tráng 
sinh đó như thế nào cho phù hợp với 
điều kiện của đoàn. Đừng đợi đến 
khi tráng sinh yêu cầu tráng trưởng 
cho xuống sinh hoạt với Thiếu hay 
Ấu thì mới lo mà phải chuẩn bị ngay 
sau khi tráng sinh đó tuyên hứa. 
Sau đó Tráng trưởng cần phải chú 
ý không tổ chức sinh hoạt trong 
thời gian trùng lập với sinh hoạt 
của các Kha đoàn, Thiếu đoàn, Ấu 
đoàn. Vì nếu làm như thế thì người 
Tráng sinh lại quay về sinh hoạt với 
tráng đoàn và không có cơ hội sinh 
hoạt với các đoàn kia được nữa. 
Điều cần chú ý là không nên đưa 
nhiều tráng sinh, kha sinh xuống 
các đoàn Thiếu và Ấu cùng lúc. Có 
nhiều tráng sinh thì nên phân chia 
về nhiều đoàn, cho dù đoàn đó 
không thuộc liên đoàn của mình. 

Đây là thời gian học nghề của Tráng 
sinh nên việc học cần được tổ chức 
theo hình thức luân lưu để được 
học nhiều hơn. 3 tháng ở bầy sói 
này, thiếu đoàn này, 3 tháng ở bầy 
sói kia, thiếu đoàn kia, ... giúp cho 
người tráng sinh học việc có được 
sự nhận định về phương pháp sinh 
hoạt của Trưởng nào là tốt nhất để 
sau này áp dụng cho việc điều hành 
của mình. Nếu gắn bó được với bầy 
nào, đoàn nào đó thì tốt vì như thế 
có nghĩa là người Trưởng của đơn 
vị đó là người TỐT, GIỎI vì đã tạo 
được sự gắn kết cho người Tráng 
sinh với đoàn mình, tạo được sự 
hứng thú khi người tráng sinh đến 
sinh hoạt với đoàn mình đến mức 
người đó không thể rời khỏi đoàn 
mình được.

Việc đào tạo Trưởng trẻ 
trong giai đoạn này là điều cấp 
thiết vì lớp Trưởng hiện nay đầu 
tóc hoa râm cả rồi, không thể 
đảm đương được nhiệm vụ nữa.  
Mọi sự cố gắng của lớp Trưởng già 
hiện nay là sự việc đáng trân trọng 
nhưng không vì thế mà cứ cố gắng 
khăng khăng ôm giữ trách vụ này.  
Chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21. Mọi 
việc thay đổi nhiều lắm rồi. Hướng 
đạo cũng phải tiến bộ và thay đổi 
theo chứ đừng ôm lấy cái ngày xưa 
của mình áp đặt vào ngày nay được. 
Đừng ảo tưởng là hướng đạo sẽ 
giáo dục được người khác nếu khi 
chính bản thân hướng đạo sinh 
không giáo dục được chính mình. 
Việc đào tạo cũng như thế, đừng 
nghĩ là có được nhiều người mang 2 
gỗ là tốt vì điều quan trọng là những 
người mang 2 gỗ đó đã đóng góp 
được gì cho phong trào Hướng đạo 
hôm nay. Xin đừng biến dây đeo 2 
gỗ và danh hiệu làm vật trang điểm 
cho một số người.

        NAI TẬN TÂM  LÊ HÀ LỘC

Trại Văn Hóa Truyền Thống 20 . Camp Arrow Head . WA     Ảnh : Nguyễn Ngọc Tùng 
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Các bạn tráng sinh thân mến,

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện nầy, đối với 
tôi là một kỷ niệm êm đềm khó quên, đồng thời cũng là một bài học quí giá 
giúp cho tôi thêm hành trang để đi trên đường đời. 

Chuyện như vầy :

Cách đây hơn mười năm, vào một buổi sáng đẹp trời (đây là tôi nói 
theo thói quen thông thường chớ tình thiệt, tôi không nhớ buổi sáng ấy trời 
có đẹp không nữa), tôi hân hạnh được tiếp đón cùng một lúc ba trưởng lão 
thành của phong trào. 

Trưởng Trần Văn Đường đã đưa hai trưởng Huỳnh Văn Diệp và Đinh 
Xuân Phức viếng thăm cái “ mobile home” bé nhỏ cuả tôi. Các Trưởng 
đến bất ngờ và phải nói rằng tôi mừng không sao xiết  kể. Trong thâm tình 
anh em Hướng Đạo, tôi không tiếp các trưởng ở phòng khách, mà mời các 
Trưởng ngồi ở cái bàn kê ở góc nhà bếp, nơi tôi thường xuyên ngồi làm việc.

Trưởng Phức, Sói Cười mà , cười nói huyên thuyên. Trưởng Đường 
lâu lâu châm vô vài câu ý nhị. Riêng Trưởng Diệp thì im lặng hoàn toàn. Tôi 
chỉ có thể đọc được niềm vui của trưởng được bộc lộ qua ánh mắt long lanh 
nồng ấm.

Tôi lăng xăng nấu nước, dọn khay trà. Trưởng Phức cười tôi là còn trẻ 
mà sống như một ông già. Nhà tôi vốn có nhiều loại trà khác nhau, của bạn 
bè chia sớt cho. Và, hôm đó, tôi đã dùng trà Long Tỉnh Hàng Châu, thứ hái 
vào đầu muà xuân, là những búp non xuất hiện đầu tiên trong năm, sau một 
giấc ngủ dài suốt muà đông, để đãi khách.

Tôi chuyên trà qua một cái chén tống. Rồi từ chén tống, tôi rót trà vào 
bốn cái chén quân, loại mắt trâu. Tôi mời các Trưởng.

Trưởng Phức lại có dịp cười tôi nữa, nói rằng tôi tẩn mẩn tỉ mỉ như một 
bà già (lần này không phải là ông già nữa , mà là bà già, khổ thì thôi!)

Trưỏng Đường chê trà đắng chát, nhưng sau đó, lại chép miệng khen, 
trà có cái hậu ngọt.

Trưởng Diệp, trước sau, vẫn không nói gì.

Trà đâu được chừng ba tuần, Trưởng Diệp mới bắt đầu nói. Trưởng có 
lối nói chuyện rất đặc biệt, pha trò khiến cho ai nấy cười nghiêng ngã, riêng 
Trưởng vẫn tỉnh như không, chớ hề cười.

Đang nói chuyện vui, Trưởng Diệp bỗng đổi đề tài. Dường như Trưởng 
muốn trao gởi cho tôi một điều gì đó, có ích lợi cho nghề viết của tôi. Trưởng 
nói rằng :

-Người Việt mình có hai chữ “không nên” rất là hay. Các người  mẹ, 
bà nội, bà ngoại ở thôn quê thường khuyên con cháu bằng câu : “ Con làm 
như vậy không nên”.

Và Trưởng đặt câu hỏi :

- Các bà ấy, thường không biết chữ, vậy thì tại sao lại biết rõ điều nào 
nên làm và điều nào không nên làm, để khuyên con cháu?

Trưởng hỏi mà không trả lời . Và  tôi đã mang câu hỏi này suốt trong 
đầu , từ ấy đến giờ.

Vài năm sau, trong một dịp chuyện trò với nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, tôi 
nghe anh nhắc lại một câu nói cuả giáo sư Trần Văn Quế, dặn dò các giáo 
sinh ở trường Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn. Giaó sư đã nói rằng:

- Các thầy, các cô , mai mốt sẽ về các làng xã, thôn xóm để dạy học. 
Phần lớn dân quê đều ít học, hoặc thất học. Nhưng, các thầy, các cô phải 

NÊN 
VÀ 

KHÔNG NÊN

 LỬA 
 DẶM 

  ĐƯỜNG

SÓC VUI VẺ
NGUYỀN ĐỨC LẬP
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nhớ rõ rằng họ không thất giáo.
À, các bà nội, bà ngoại , bà mẹ ở thôn quê Viêt 

Nam, vốn ít học, hoạc thất học, nhưng vì không thất 
giáo nên họ mới phân biệt được điều nào nên và điều 
nào không nên.

Cấm hay không cấm là chuyện cuả luật pháp, còn 
nên hay không nên là chuyện cuả luân thường đạo lý, là 
chuyện của đạo làm người.

Con người, ngoài chuyện phải tuân thủ luật pháp, 
còn phải sống theo luân thường đạo lý, cho ra đạo làm 
người.

Các bạn Tráng Sinh thân mến,

Các bà nội , bà ngoại, bà mẹ ở thôn quê, ít học, 
hoặc thất học, còn phân biệt được điều “nên” và “ không 
nên”, để khuyên con cháu sống đúng theo luân thường 
đạo lý, cho ra con người, chẳng lẽ chúng ta những 
người Hướng Đạo, không phân biệt điều nào “ nên” , 
điều nào “không nên”, để sống cho ra người Hướng Đạo 
hay sao ?

Chúng ta may mắn sống ở các quốc gia tự do, 
nói không bị đóng thuế, và cũng không ai bắt bỏ tù. Tuy 
nhiên, phân biệt điều “nên” hay “ không nên”, chúng ta 
cần phải cân nhắc trườc khi nói ra, phát biểu ra một điều 
gì. Có những điều nói ra, không ai cấm, không ai bắt bỏ 
tù, nhưng nhắm có hại cho chính nghĩa cuả phong trào, 
tạo ra sự sứt mẻ cho tình huynh đệ, tỷ muội, gây hoang 
mang cho đám đàn em, thì cho dù nói cho hả giận, hay 
cho thỏa chí, thiết tưởng “ không nên” một chút nào.

Không ai đánh để bắt nói, không nói thì thiên hạ 
cũng biết là mình không câm, vậy thì nói làm chi những 
điều, chẳng không hay ho gì hết, mà còn gây hại cho 
phong trào…

Trưởng Trần Văn Đường đã trọn cuộc chơi, ra đi 
giữa tình huynh đệ thắm thiết cuả ba thế hệ Hướng Đạo.

Trưởng Huỳnh Văn Diệp, như là một con voi già, 
tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh, lặng lẽ ra đi, mãi lâu sau, anh 
em mới biết.

Những lời trao gởi, “nên” và “không nên, còn mãi 
trong tôi cho tới ngày giờ nầy, và chắc chắn sẽ đeo đuổi 
tôi tới chặng đường cuối của cuộc đời .

Hướng Đạo không phải là một thánh nhân. Hướng 
Đạo có hơn người hay không là ở sự “ gắng sức”. Chúng 
ta cũng bậy bạ tùm lum, nhưng, chúng ta luôn “ gắng 
sức” , “ gắng sức, gắng sức”, từ bỏ những điều không 
nên, thực hiện những điều nên.

Viết lại những điều nầy để nhớ lại một người 
anh đáng kính, cư xử với đàn em đầy ắp tình thương, 
Trưởng Huỳnh Văn Diệp, và đồng thời, cũng để chuyển 
đến các bạn tráng sinh, các Trưởng trẻ cuả  Phong Trào 
những lời trao gởi cuả một người đã đi suốt con đường 
Hướng Đạo một cách trọn vẹn, để các bạn có thêm một 
ít hành trang trong cuộc chơi đầy hứng thú , đầy ích lợi 
và cũng không ít gian nan: cuộc chơi Hướng Đạo .

Sóc Vui Vẻ - Nguyễn Đức Lập

Dặm Đường 

Có nếm sương rừng khi chạng vạng 

Có nghe tiếng lửa gọì đêm thâu 

Mới thấu lòng người đi tám hướng 

Yêu đời xây đắp chuyện mai sau 

Bóng núi không ngăn đường lữ khách 

Mây mù sao phủ lối giang đầu 

Chạm nét buồn vui lên vách đá 

Đan thành khúc hát tặng cho nhau 

Báo Nhanh RS 
1/2009

Chuyện đã cũ như chiếc áo khaki trên người, 
Như chiếc khăn quàng trên cổ,
Chuyện  đã cũ như đôi chân mòn mõi?
Như thời gian trôi mái tóc trên đầu.
Việt Nam tôi đâu???
Hướng Đạo tôi đâu???
Một kiếp người “sinh ký, tử quy”,
Sống Chết đâu tự mình có?
Từ chiếc nôi đến chiếc quan tài?
Để lại những gì, cho ai?
Chiếc Hoa Bách Hợp đỏ trên nền xanh đồng cỏ,
Mang trên trái tim theo nhịp đập bao nhiêu năm?
Một hình hài,
Một đêm lửa trại,
Một buổi sáng đón ánh bình minh,
Tự hứa trước anh em,
Được sinh lại!
Và từ đó...bao nhiêu năm,
Lời hứa sẽ không bao giờ cũ.

Gấu Lý Sự, RS

Không Bao Giờ Cũ.
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Chữ Đạo có nhiều ý nghĩa,riêng Hướng 
đạo( HĐ) có nghĩa là người dẫn đường, và 
những người “đi” hay “chơi” Hướng đạo tự  coi 
là đồng hành và có cùng hướng đi , thêm nữa, 
ngành tráng HĐ được gọi là ngành đường . 
    Hội HĐVN từ ấu sinh lên thiếu, thanh, tráng 
và trưởng mỗi lần sinh hoạt đều đồng ca 
bài hát Nguồn thật của Linh mục Giuse Ma-
ria Nguyễn văn Thích, giáo sư văn chương, 
học giả uyên thâm và cũng là huynh trưởng 
“gạo cội “, kiêm tuyên úy HĐ sinh Công giáo : 
Anh em chúng ta chung một Đường lên 
Chung một Đường lên đến nơi Nguồn thật 
Nguồn thật là đây Sức sống Vô biên 
Sống Vô biên là sống cùng Tạo vật . 
  Quả thật, bài ca Nguồn thật vừa 
trang nghiêm và mang ý nghĩa tâm 
linh, nên cũng là bài kinh HĐ Việt nam. 
     Ông Nguyễn văn Vĩnh cho rằng :đường 
đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, 
mà khó vì lòng người ngại núi e sông.,  
     Đường có nhiều hình dạng : đường lớn 
hay nhỏ, đường thẳng hay ngoằn ngoèo, 
đường bằng phẳng hay gồi ghề và đường 
đá hay đường đất. Đi đường ban đêm hay đi 
ban ngày, đi trong mưa hay dưới nắng ráo. 
   Trong khi phương tiện đi đường 
là đi xe hay đi bộ, chạy hay đi chậm 
rãi, rồi đi giầy hay đi dép guốc . 
     Sau cùng là lớp người đi đường: già hay trẻ, 
trai hay gái, đi theo đội , cả đoàn hay cả đạo . Đi 
chung hay mạnh ai nấy đi và đi xa hay đi gần. 
     Người HĐ dùng la bàn định hướng hay 
theo dấu đi đường, và ban đêm lại cả sao 
để chỉ hướng đi nữa. Cũng vậy, anh em HĐ 
thường nói đùa : HĐ không bao giờ đi lạc 
đường hay sai hướng ,mà chỉ là đi lộn thì đi lại. 
     Nhưng dù ở bất cứ hình thức đường 
nào đi chăng , các đoàn sinh HĐ luôn 
đoàn kết , thống nhất , tương trợ nhau 
, không chia cách , bỏ  mặc nhau , mà 
luôn trông gương các trưởng , cùng phụ 
huynh đồng lòng và quyết tâm thẳng tiến  
      Cũng theo bài “Kinh HĐ” Nguồn thật thì 
đường không phải đi thẳng, hay đi rẽ ngang, mà 
là “đường lên”, ý nghĩa trừu tượng và tâm linh. 
     Ngành tráng được gọi là ngành đường, 
đường đời là tìm chánh đạo, đạo sống 
hay đạo làm người, theo hướng dẫn tu 
tập và ý nghĩa của cuốn Đường thành 
công của Huân tước Robert Baden Pow-

ell , vị sáng lập phong trào HĐ thế giới.  
       Để thấy rõ và chọn chánh đạo cho 
cuộc sống, người tráng sinh lập quy ước tu 
thân để rồi qua một đêm lửa dặm đường và 
được chuẩn thuận nghi lễ lên đường , nhận 
tua vai ba màu HĐ vàng, xanh,đỏ và tương 
trưng cho ba ngành HĐ,tức ba thời ấu , thiếu 
và tráng sinh vào đời, rồi với ba lô và gậy 
nạng tự mình đi cắm trại một mình và thực 
hiện công tác xã hội đã góp ý với bảo huynh 
và đệ trình Hội đồng đường phê duyệt . 
         Anh chị em HĐVN, hay nói chung là 
các hội viên HĐ thế giới đều sinh hoạt trong 
môi trường thiên nhiên , nên luôn thương 
yêu , bảo vệ, duy trì và sống cùng mọi tạo 
vật gồm cây cỏ và súc vật, cũng như các 
công trình của Tạo hóa, của Trời, đấng đã 
tạo dựng thiên nhiên và muôn tạo vật, đã  
ban cho nhân loại , nói chung, và cho HĐ 
sinh chúng ta , nói riêng, được hưởng và 
nhận ra sức sống bao la, vô biên giới . Tạo 
hóa chính là Nguồn thật, đường lên và cùng 
đích của sự sống linh thiêng,chính đạo . 
      Chánh đạo, hay Đường lên bằng quyết 
tâm thực hành và thực hiên Luật và lời hứa 
HĐ, để cùng rèn luyện và tu thân,luôn sắp 
sẵn tìm và theo chánh đạo, đường đi lên, 
qua sự yêu mến thiên nhiên và tạo vật để 
đời sống HĐ luôn trong sáng, chính trực 
và ích lợi và ý nghĩa, đem lại cho tinh thần 
,tâm hồn và thể xác sự lành mạnh, thanh 
thản, yêu đời và hạnh phúc viên mãn.  
       Ngày nay Văn phòng thế giới phong trào 
Hướng đạo đã thâu nhận thành viên các quốc 
gia theo chế độ Cộng sản, chủ trương vô tín 
ngưỡng và vô thần,duy vật đã đi ngược lại chủ 
trương hữu thần, duy linh,duy tâm nguyên thủy 
và truyền thống HĐ, thử hỏi kinh Nguồn thật 
còn chân lý cho phong trào HĐVN nữa chăng. 
     Mong rằng HĐVN luôn cố gắng làm bổn 
phận trung thành với tổ quốc, quốc gia và tín 
ngưỡng tâm linh , qua mục đích và ý hướng 
bài ca, hay lời kinh Nguồn thật, Anh chị em 
HĐVN đã, đang và sẽ luôn được chung đường 
lên, hướng thượng để luôn trao nhau sự yêu 
thương chân tình, tinh thần đoàn kết thống 
nhất và lý tưởng hướng thượng trọn đời . 
      Nguyện Ơn Trên, Thượng đế, đấng 
Tối cao, đấng Tạo hoá, hay Ông Trời luôn 
phù trợ và ban sự bình an cho chúng ta. 
                   Sói Vui Tính Nguyễn Mạnh Kym

NGUỒN THẬT
BÀI CA HAY KINH HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

 NGUYỀN MẠNH KYM
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 Tôi rời khỏi thành phố thắm thoát 
vậy mà đã hai mươi năm rồi, thời 
gian trôi nhanh quá. Cuộc sống 
cuốn hút tôi vào những bận rộn lo 
toan, thời gian xóa đi nhiều điều ghi 
vội vàng trong ký ức nên muốn hồi 
tưởng lại những kỹ niệm đời thường 
đã xa, những niềm vui, nổi buồn 
đã trải qua trong thành phố có khi 
cũng trở thành sự khó khăn vì cái 
khả năng của trí nhớ chẳng chịu 
chìu theo điều mình mong muốn. 
Nhưng hình như trong bộ nhớ của 
con người lại có những không gian 
mà hầu như thời gian của đời sống 
thật chẳng có tác động gì trong sự 
lưu giữ ký ức. Nằm trong cái khoản 
trống tuyệt vời  này, những ký ức về 
Bạch Đằng, về Minh Trí dể dàng đưa 
tôi  về những ngày tháng cũ khi tôi 
còn suốt ngày chạy lăng xăng trong 
cái thành phố  đầy ắp kỹ niệm đã rời 
xa này. Tôi vẫn nhớ về những hoạt 
động, những hình ảnh con người 
mà tôi đã được thân quen, gần gủi 
trong quảng đời thật đầy ý nghĩa 
đó . Như từ ngữ thành phố tôi viết 
ở đây về khoảng không gian tôi đã 
được sống, chỉ là hai chữ thành phố 
đơn thuần không tên gọi để chỉ về 
cái nơi chốn hạnh phúc đó, không là 
một nơi nào khác.  

 Cũng với cái suy tư lẩn thẩn đó, 
tôi biết rằng, tôi gọi đơn giản hai chữ 
Bạch Đằng là để nói về những tâm 
đắc của một cuộc chơi, về những 
con người mà tôi cảm nhận riêng 
mình là thật đáng yêu quý và đáng 
nhớ. Khoảng cách hai mươi năm 
trong một đời người không là một 
con số nhỏ, đủ để cho tôi sự cách 
biệt trong mối giao tiếp đời thường. 
Nên tôi không được biết và gần gủi 
những anh em thuộc thế hệ mới của 
Bạch Đằng. Tôi chẳng thể “nhìn thấy 

ĐÔI ĐIỀU VỤN VẶT
Bạch Văn Nghĩa

“ những khuôn mặt mới của Bạch 
Đằng. Những hình ảnh tôi có trong 
trí nhớ là những hình ảnh cũ. Dù tôi 
có nhìn thấy anh Liên Đoàn Trưởng 
qua nhiều trang web của phong trào, 
nhưng khi nghỉ về anh ấy, tôi chỉ nhớ 
đến khuôn mặt của anh ấy còn non 
choẹt trong những trại huấn luyện, 
hay những lần gặp gở tại các buổi 
sinh hoạt. Vì vậy, khi có dịp nghe 
đến, thấy đến những nhân vật tiếng 
tăm lẫy lừng của phong trào xuất 
thân từ Bạch Đằng, tôi cũng chỉ hình 
dung được các khuôn mặt những 
nhân vật này từ cái thuở tôi còn ở 
trong thành phố. Ôi thật vô lể biết 
bao, nhưng biết sao giờ, tôi đã đi xa 
quá và những gì tôi có là những hình 
ảnh dể thương của một thời để nhớ. 

 Lẩm cẩm thật. Vì vậy, khi 
Trưởng Diệu Quỳnh thỏ thẻ với tôi, 
anh Ba ơi, viết một bài cho kỹ yếu 
Bạch Đằng đi, tụi em dành cho anh 
một hai trang. Cái hình ảnh mà tôi 
nhớ về Diệu Quỳnh ngay tức thì 
không là khuôn mặt của người có 
trách nhiệm về Ngành Ấu hiện tại 
mà là cô Quỳnh Bao Bố, một trong 
những nữ tráng sinh thật dể thương 
của Toán Tráng Như Mây gần nữa 
thế kỹ trước, một trong những nhân 
vật gần gủi với ông anh già nóng 
tính suốt đời chỉ biết hát có một bài 
“anh hùng xưa, nhớ thời là thời niên 
thiếu …”. Tôi nhớ đến quay quắt 
buổi họp mặt Bạch Đằng kỹ niệm 42 
năm ngày thành lập khi tôi nghe đến 
con số 65 năm của một quá trình tồn 
tại Bạch Đằng. Tôi nhớ đến nụ cười 
của Trưởng Trần Minh Thiện, là một 
trưởng trẻ có triễn vọng của Bạch 
Đằng lúc bấy giờ, khi bắt tay tôi trong 
buổi huấn luyện tại công viên Hoàng 
Văn Thụ hơn hai muơi năm trước. 
Tôi nhớ đến những ly chè đậu xanh 
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trộn nước đá vụn Trưởng Du tận tay 
trao cho mỗi anh chị em ngay tại đầu 
cầu thang trong nhà Trưởng khi anh 
em đến dự các phiên họp. Tôi chẳng 
là thành viên chính thức của Bạch 
Đằng nhưng lễ lên đường của tôi 
cùng các Trưởng Phạm Thanh Hiệp, 
Phạm Đông, Nguyễn Phu do người 
Trưởng đầu tàu Bạch Đằng chủ trì. 
Bề trên của tôi, Sơn Ca Thành Tâm, 
cũng có bảo huynh lên đường là ông 
trưởng nóng tính nhất trong phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam này. 

 Lan man quá, nhưng biết sao. 
Những dãy dài sự kiện của một thực 
thể bao gồm quá nhiều điều mà 
trong một hai trang giấy không thể 
trang trải, hơn nữa, yếu kém lớn lao 
của tôi là khả năng viết lách. Vì vậy, 
viết cho hết nổi niềm thì thật là bất 
khả. Thêm một điều nữa là anh chị 
em Bạch Đằng chắc đã làm đầy đủ 
công việc về công tác lưu trữ kỹ yếu 
của đơn vị, cho nên, trong cái khuôn 
khổ hạn hẹp này, tôi chỉ muốn mạo 
muội nêu lên một ý kiến riêng, vội 
vàng, của mình đối với Bạch Đằng. 
Điều tôi muốn nói đến ở đây là tính 
huấn luyện trong hành động và sự 
sống đời Hướng đạo với tư cách 
người Trưởng trong phương thức 
sinh hoạt của Bạch Đằng. Có lần, 
trong một trại thám du do Trưởng 
Phạm Thanh Hiệp tổ chức tại Thủ 
Đức vào khoảng năm 1990, vào giờ 
cơm trưa, khi các anh em huynh 
trưởng đang lo chuẩn bị thức ăn, 
nhiều người lo tìm tòi các vật dụng 
tại chổ thay thế cho các trang bị cá 
nhân thiếu sót của mình khi đi trại, 
thì Trưởng Du bình thản mở chiếc 
ba lô đem ra gói cơm nhỏ cùng hộp 
thức ăn ra ngồi ăn thoải mái. Tôi là 
một trong những người Trưởng hôm 
đó không đem theo thức ăn và cả 
những vật dụng cần thiết dù không 
quên dự trữ thêm một bao thuốc lá. 
Tôi không nhớ là trưa hôm đó tôi có 
ăn trưa không, nhưng chắc chắn 
là không thiếu hơi khói. Ngồi dưới 
tàng cây mát bên một bờ suối nhỏ, 
Trưởng Du hỏi tôi thế cậu không đem 
theo gì ăn sao, tôi đáp, em không 
đói lắm. Trưởng Du cười cười nói, 
cậu chẳng sắp sẵn những thứ cần 
thiết khi đi trại, cậu ăn cơm với mình 

nhé .Tôi đáp, dạ cám ơn anh, em 
nhiều khi không ăn trưa, nên không 
sao, nhưng có sắp sẵn chứ. Trưởng 
Du nhìn tôi, cậu sắp sẵn gì đâu, chỉ 
lo những thứ không cần thiết, nhiều 
ông nữa cũng vậy, nhìn kìa, có ông 
còn bẻ nhánh cây làm đủa rồi còn 
cho là mình có khã năng tháo vát. 
Tôi nhìn Trưởng Du mĩm cười hóm 
hỉnh. Trưởng Du bồi thêm một câu, 
cậu chỉ sắp sẵn các gói thuốc lá, 
này, nhớ là đừng hút thuốc trước 
mặt các em nhé. Tôi im lặng, và cho 
tới mãi bây giờ, mỗi lần bề trên của 
tôi lập lại cái câu trách móc anh tổ 
chức bao nhiêu trại Sắp Sẵn rồi mà 
chẵng sắp sẵn gì cả, lúc nào cũng 
đợi đến đêm hôm trước ngày đi trại 
mới lo sắp xếp ba lô cho mình, tôi lại 
nhớ đến Trưởng Du và câu chuyện 
về sự sắp sẵn đó. Nếu hôm đó, 
Trưởng Du không có sẵn gói thức 
ăn đem theo, và thư thả ngồi ăn 
trong khi anh em chạy lăng xăng lo 
buổi trưa, hoặc ngồi lên lớp về đức 
tính sắp sẵn của người Hướng đạo 
sinh thì chắc tôi không nhớ lắm về 
bài học cho đến bây giờ. Nhưng tôi 
vẫn nhớ đến kỹ niệm này vì cái tính 
cách hướng dẫn, huấn luyện bàng 
bạc trong hành động gương mẫu 
sống thực. Tôi đã không còn cái cảm 
giác lâng lâng khi thưởng thức hơi 
thuốc nhưng câu nói của Trưởng Du 
về việc chỉ lo những điều không cần 
thiết vẫn còn trong trí nhớ của tôi. 
Quả thật, tôi chỉ lo những điều không 
cần thiết và vẫn chưa tập được cái 
tính sắp sẵn của người Hướng Đạo 
Sinh. Số lượng các ly chè đậu xanh 
trong các buổi họp mà Trưởng Du 
chuẩn bị thường vừa đúng số lượng 
người đến dự, không thiếu hay chỉ 
dư vì thiếu người đến, còn trong ba 
lô tôi thường dư gói thuốc nhưng 
nhiều khi thiếu cái muổng ăn cơm 
hay tuýp kem đánh răng. Kinh thật. 

 Tôi đã được các Trưởng lảo 
thành dậy dổ và giao cho công việc 
huấn luyện, đã cho tôi rất nhiều kinh 
nghiệm và kỹ niệm về công việc 
này, nhưng đây là một trong những 
gương mẫu huấn luyện mà tôi nhớ 
nhiều. Ở nơi thật xa thành phố, 
trong những ngày sinh hoạt của đơn 
vị, tôi thường đến sớm, nhiều khi 

chưa có ai, ngồi một mình, tôi nghĩ 
rằng tôi đang học theo cái phong 
cách của Trưởng Du, nhớ về hình 
ảnh Trưởng Du đến trước, ngồi một 
mình trước giờ sinh họat của Bạch 
Đằng. Thật đơn giản, đó là tính huấn 
luyện bằng hành động gương mẫu. 
Thú thật, tôi có may mắn được đọc 
một số tài liệu về huấn luyện, sơ cấp 
có, cao cấp có, nhưng thật hổ thẹn, 
mỗi khi phải sửa soạn tài liệu cho 
các Trưởng huấn luyện phụ giúp 
tôi, tôi vẫn phải dò xét lại trên đống 
sách vở đã có để bảo đảm không 
có sự sai sót. Vì tôi không thể nhớ 
hết được các nội dung trong núi tài 
liệu khô khan nàỵ. Nhưng khi vận 
dụng đến số hình ảnh lưu trử trong 
cái khoảng không gian tuyệt vời của 
trí óc này, tôi thật dể dàng nhớ ngay 
đến bài học gương mẫu, điều mà tôi 
muốn nói đến ở phần trên, là tính 
huấn luyện trong hành động. 

 Trở lại với quá trình phát triển 
của Bạch Đằng, chúng ta biết rằng 
Trưởng Du là một người Trưởng 
ngành Tráng. Nhiệm vụ quan trọng 
của ngành Tráng là đào tạo Trưởng 
cho phong trào, do đó sự tồn tại của 
Bạch Đằng không chỉ là sự sống còn 
của một đơn vị, mà còn là một vườn 
ươm Trưởng. Tôi dùng từ vườn ươm 
ở đây, ngôn từ có vẻ như của ngành 
ấu, vì công tác huấn luyện là của 
cơ cấu tổ chức chuyên trách khác, 
sinh hoạt của đơn vị cũng  thực hiện 
công tác huấn luyện nhưng ở mức 
độ khởi đầu, chuẩn bị, cung cấp 
nhân sự cho cơ cấu chuyên trách. 
Trong quan điểm giáo dục, giai đoạn 
sơ đẵng không những được xem là 
quan trọng mà còn được chú tâm 
hơn hết, vì lẽ chất lượng tốt của vật 
liệu sẽ đem lại giá trị cao của thành 
phẩm. Điều này cũng thật đơn giản, 
dể hiểu khi chúng ta thấy rằng những 
đơn vị hoạt động đúng phương pháp 
và đưòng lối của phong trào thường 
cung cấp cho xã hội và phong trào 
những thành viên ưu tú. Để được 
những hệ quả này, phương thức 
hoạt động của đơn vị là điều không 
thể không quan tâm. Bạch Đằng 
hoạt động như bao đơn vị khác, 
cũng các đoàn từ ấu đến tráng, 
cũng đi trại, cũng vui chơi, cũng thi 
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đua, cũng huấn luyện v.v. nhưng 
tiềm ẩn là mục tiêu đào tạo Trưởng, 
mục tiêu của ngành Tráng. Ngay từ 
thời điểm của Bạch Đằng ở “tuổi” 
42. Trong những phiên họp Trưởng, 
Trưởng Du luôn là người thúc 
đẩy, đôn đúc công việc chứ không 
là người “xếp” chủ chốt. Những 
người Trưởng trong tập thể này, 
được thực hiện vai trò của mình mà 
cũng là được thể hiện sự sống đời 
hướng đạo trong tư cách của người 
Trưởng. Đừng hỏi rằng tôi không là 
thành viên của Bạch Đằng sao dám 
khẳng định điều này, xin được thưa 
ngay là cùng thời điểm, tôi được 
hoàn cảnh đưa đẩy vào trách vụ của 
một người Trưởng ngành tráng với 
Tráng Đoàn Minh Trí. Trong trách vụ 
của mình, tôi có cơ hội, nhìn ngắm 
chung quanh bằng con mắt của một 
người Trưởng ngành Tráng. Bạch 
Đằng là điểm nhìn để học hỏi, ông 
anh nóng tính là ông thầy và những 
người Trưởng Bạch Đằng bấy giờ 
là những anh chị em tôi cùng được 
chung lớp. Hãy nhìn lại cái tập thể 
này để thấy rằng sự cách biệt tuổi 
tác giữa người điều động và thành 
viên không những không có sự cách 
trở tâm lý theo quan điểm tổ chức 
lý tưởng mà còn tạo ra sự cần thiết 
trong giai đoạn phục hồi phong trào 
này. Đặc tính của tập thể thầy trò 
này vô hình đáp ứng nhu cầu huấn 
luyện đào tạo Trưởng cho sự phát 
triển của phong trào trong tương lai. 
Do đó có thể nói là tập thể huynh 
trưởng Bạch Đằng thể hiện cả hai 
trách nhiệm là phát triển phong trào 
và đào tạo huynh trưởng. Phương 
thức đào tạo ở đây là trực tiếp hoạt 
động và được sống đời huynh trưởng 
qua sự hướng dẫn bằng hoạt động 
gương mẫu của một người huynh 
trưởng mẫu mực. Quan điểm huấn 
luyện được phổ biến và hưởng ứng 
một cách rộng rải và mạnh mẽ trong 

thời gian ngắn vừa qua là người 
lãnh đạo không phải là người làm 
việc CHO người thuộc cấp, người 
khác, mà là VỚI ngưòi khác. Sự 
khác biệt giữa hai từ CHO và VỚI 
đòi hỏi người lãnh đạo thái độ hoạt 
động đồng đẵng, cùng với nhau, 
bằng sự thấu hiểu lẫn nhau khác với 
thái độ ngồi trên cao, nhìn xuống, 
ban phát đặc ân tạo nên cái phong 
cách suy nghỉ kẻ cả hay bề trên của 
người lãnh đạo đối với thuộc cấp, 
của người Trưởng với người Trưỏng 
khác, với đoàn sinh v.v.. Khi nhìn lại 
tập thể huynh trưởng Bạch Đằng, 
chúng ta thấy rằng, Bạch Đằng đã 
đi những bước tiến bộ này ngay từ 
trên hai mươi năm trước rồi. Và đó 
cũng là ý nghĩ để chúng ta cùng thấy 
được sự hiểu biết sâu sắc và cấp 
tiến của ngưòi anh cả Bạch Đằng, 
ông anh nóng tính nhất của phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam, Hươu 
Nóng Tính. Tới đây, tôi đọc lại cái 
tựa đề của bài viết, đôi điều vụn vặt. 
Tôi cứ nghĩ rằng không biết Trưởng 
phụ trách đặc san kỹ niệm 65 năm 
Bạch Đằng có cho những điều 
vụn vặt này góp mặt trong tờ đặc 
san quý giá không? Hỏi thì cứ hỏi 
nhưng hy vọng thì cứ hy vọng, vì tôi 
đã chứng nghiệm được một điều là 
những gì tôi hy vọng cho phong trào 
từ sự hoạt động của Bạch Đằng đã 
được đáp ứng tốt đẹp, như, hay hơn 
cả mong đợi. Ngày nay, trong xu thế 
phát triễn mạnh mẽ của phong trào 
nói chung tại thành phố và cả nước 
nơi quê nhà, sự có mặt vững vàng 
của Bạch Đằng, sự hiện hữu đáng 
kể và xuất sắc của nhiều huynh 
trưởng Bạch Đằng đã không còn là 
điều trong mơ ước, mà hơn thế nữa, 
là điều đáng kể, đáng nhìn ngắm. 

 Cùng với cái tựa đề đôi điều vụn 
vặt, xin kể thêm một chuyện nhỏ, 
dĩ nhiên là cũng vụn vặt. Vào buổi 

sáng mùng một tết, tôi không nhớ 
rỏ Tết năm nào trước khi tôi rời xa 
thành phố, đang trùm chăn ngái ngủ 
vì còn sớm sau đêm ba mươi thức 
khuya đón giao thừa, tôi nghe tiếp 
đập cửa dồn dập. Ôi, chuyện gì thế, 
ai xông nhà sớm vậy, năm nay mình 
hên hay xui đây. Tôi ra mở cửa. Điều 
làm tôi ngạc nhiên không tả là ông 
anh già nhà mình đang đứng trước 
cửa, áo quần chỉnh tề, tay cầm một 
đòn bánh tét, đưa cho tôi và nói vội 
vàng, chúc mừng năm mới cậu và 
gia đình. Tôi chưa kịp định thần và 
thậm chí chưa nói lời cám ơn hay 
chúc Tết trở lại thì ông anh đã quay 
bước. Như tôi đã phân bua ở phần 
mở đầu những điều vụn vặt này, 
trí nhớ kém cỏi không giúp tôi nhớ 
được là lúc bấy giờ ông anh mình 
đến và đi bằng xe gì hay với ai, 
chỉ nhớ một hình ảnh là đòn bánh 
tét nhanh chóng từ bàn tay của 
ông anh qua tay tôi, nghe vội vàng 
lời chúc tết và hô biến, ông anh đi 
mất. Nhưng có một điều mà tôi biết 
không sai sót nhờ cái khoảng không 
gian nhỏ bé lưu trữ ký ức không bao 
giờ mất đi, là tôi thấy rằng cái điều 
vụn vặt này chẳng vụn vặt chút nào 
cả. Nhất là mỗi khi nhìn thấy bóng 
dáng ông anh cả Bạch Đằng ẩn hiện 
trong màng nước qua đôi mắt cay 
xè của mình, tôi thấy mình nhỏ bé và 
nặng trỉu lòng biết ơn về những điều 
tưởng chừng như vụn vặt này. Tôi 
không viết thêm được gì nữa, xin 
chân thành cám ơn và chúc mừng 
sự phát triển và tồn tại của Bạch 
Đằng, với tôi, đó cũng là điều tuyệt 
vời của thành phố mà tôi đã rời xa 
và luôn mong ước trở lại 

Báo Nhanh Bạch Văn Nghĩa
2015 
Trích Đặc San Hội Đoàn Bạch Đằng 65 năm.
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  DẪN NHẬP.

 Cộng đồng Người Việt hài ngọai 
đã có một giai đoạn bắt đầu từ êm 
ả với thiểu số rời bỏ  quê hương vì 
chức nghiệp, du học hay gia đình.  
Sau đó tới những đợt sóng người 
ồ ạt, bi đát và đầy thương tâm từ 
tháng 4/1975 như một thái độ phản 
kháng sự độc tài chuyên chế.

 Thực vậy, hầu hết người Việt đã 
phải ra đi và trôi nổi trong những 
hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nào ai muốn 
xa rời quê cha đất tổ, bỏ lại gia đình 
và người thân đằng sau.  Nào ai 
muốn chối bỏ sự nghiệp và di sản 
văn hóa để dấn mình vào một môi 
trường xa lạ mà chẳng được chuẩn 
bị một chút nào.  Chuyến ra đi nào 
cũng đong đầy nước mắt, đau 
thương, một đôi khi pha lẫn hận thù 
và cay đắng.  

 Ðối với những trường hợp di dân 
Việt Nam, sau 30/04/1975, người ta 
có thể nhận ra những đặc điểm như 
sau:

 “Họ là những người ra đi trái với ý 
muốn của mình bằng giá của chính 
mạng sống, một phần vì hoảng loạn 
trước biến cố trọng đại của lịch sử 
đất nước, phần khác vì hy vọng sẽ 
có một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi 
quê người.  Họ gồm nhiều thành 
phần phức tạp, trong đó có nhiều 
người thuộc tầng lớp ưu tuyển của 
đất nước.  Hầu hết chẳng được 
chuẩn bị để có thể thích ứng mau 
chóng và đồng bộ với môi trường 
mới đến.  Họ bàng hoàng bỏ nước 
ra đi.  Họ bỏ hết sản nghiệp, bỏ lại 
đằng sau tình cảm quê hương tổ 
tiên và truyền thống văn hóa sinh 
động của mình. Do đó họ dễ bị chao 
đảo, khủng hoảng khi đến một nơi 
xa lạ hoàn toàn với họ về ngôn ngữ 
và văn hóa.” 

 Trong lịch sử thế giới và lịch sử 
Việt Nam, đã có nhiều cuộc ra đi, 
nhưng không có cuộc ra đi nào đã 
đánh động lương tri nhân loại bằng 
chính cuộc di tản 1975 và những 
năm sau đó của người Việt Nam.  
Cuộc ra đi đã thực sự liên quan tới 
cộng đồng quốc tế và buộc các quốc 
gia, các tổ chức nhân đạo quốc tế, 
các tôn giáo phải bắt tay để cùng 
nhau giải quyết .  Nhiều trăm ngàn 
người bất chấp hiểm nguy và chết 
chóc trên biển, trên rừng đã gạt 
nước mắt băng mình vào phương 
trời vô định.  Mọi người ra đi không 
biết chắc tới lúc nào và ở đâu họ 
mới bắt đầu lại cuộc sống cá nhân, 
gia đình, cộng đồng.  Thế rồi, những 
người may mắn đã tới được ở nơi 
nào đó trên thế giới với vòng tay yêu 
thương rộng mở đón mời. Họ đã 
vượt qua giai đoạn căng thẳng của 
chết chóc và đói khổ, lo sợ thanh lọc 
tại các trại tỵ nạn. Họ cũng đã vượt 
qua những ngày mới lạ trên những 
phần đất khác hẳn ngôn ngữ, phong 
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tục, văn hóa. Hôm nay, họ đã vững 
vàng hòa nhập vào trong các cộng 
đồng nhân loại.  Thực sự họ đã làm 
thành những cộng đồng đầy thành 
công và đáng nể trọng.  Họ sẽ tồn 
tại lâu dài với con cháu và các thế 
hệ kế tiếp.  Họ thực sự đã trở thành 
một nguồn nhân lực, tài năng, và 
một vốn quý của dân tộc.  Họ chờ 
đợi một cơ hội cống hiến cho quê 
hương. 

 Trong giòng sinh mệnh của dân 
tộc Việt nam thời cận đại, từ khi 
Phong trào Hướng đạo Thế giới du 
nhập vào Việt nam cho tới 1975, 
các Huynh trưởng Hướng đạo Việt 
nam tiên khởi và sau dó các thế hệ 
kế tiếp, dã luôn xứng đáng là những 
công dân ưu tú của xã hội Việt nam. 
Điều gì làm nên vinh dự này? Nhờ 
ý thức công dân và lòng yêu nước? 
Nhờ tài năng và thiện chí? Do tính 
năng dộng hài hước và vượt khó? 
Bởi tình huynh đệ và khả năng hợp 
tác? Được kế thừa một di sản văn 
hóa và truyền thống dân tộc kiên 
cường và nhẫn nại? Câu trả lời của 
tôi là, cùng với tất cả các yếu tố vừa 
kể, trên hết và trước hết, đó là lòng 
yêu mến và niềm tự hào của chúng 
ta, sinh ra và thuộc về một dân tộc 
có một lịch sử nhọc nhằn và kiêu 
dũng. Dân tộc ấy đã hoàn thành sứ 
mạng riêng của mình trong hàng 
nghìn năm lịch sử. Không một mảy 
may mặc cảm nhược tiểu, Dân tộc 
ấy đã sinh ra, nuôi dưỡng và hun 
đúc nên chúng ta một Tâm Hồn Việt, 
Người việt, với tất cả dặc tính Việt. 
Bản sắc dân tộc ấy đã là dộng cơ 
mời gọi và thúc đẩy mọi người con, 
trong an bình hoặc nguy biến, luôn 
biết ngửng đầu và vươn tới, thắng 
lợi không kiêu và thất bại không nản.

 Trong hàng triệu người Việt toả ra 
trên khắp thế giới sau năm 1975, có 
hàng trăm Huynh trưởng và Hướng 
đạo sinh. Sau những năm tháng 
dài phấn đấu và thích nghi với môi 
trường mới, cùng với những va 
chạm thực tế trong các cộng đồng 
Việt nam hải ngoại, lòng yêu mến 
Quê hương và Dân tộc như những 
đợt sóng trào dâng, như đã từng 
trào dâng trong mọi khoảnh khắc 

của cuộc đời, thúc dục các Huynh 
trưởng hướng đạo thể hiện một cách 
cụ thể trong sứ vụ Hướng đạo mà 
mình đã tự cam kết và lãnh nhận. 
Làm được gì cho quê hương và Dân 
tộc ? Làm được gì cho thế hệ kế 
thừa? Vâng, với họ, điều cơ bản và 
thiết yếu nhất, không chỉ là Giữ gìn 
Bàn sắc Văn Hóa Truyền thống Dân 
tộc Việt cho mình, gia đình mình, 
nhưng còn cho giới trẻ, cho thế hệ 
tiếp nối trong Phong trào. Đây chính 
là sứ mạng cao cả và khẩn thiết, là 
lời mời gọi của Mẹ Việt nam dối với 
Phong trào Hướng đạo Việt nam hải 
ngoại.

 Trong ước mong đóng góp phần 
nhỏ bé của mình, với tư cách là một 
Hướng đạo sinh,  tôi lần lượt sẽ trình 
bày: Hình thành các cộng đồng Việt 
nam tại hải ngoại; Yếu tố Văn hoá; 
Văn minh và Văn hóa; Các tầng 
lớp văn hóa; Vấn đề của Hội nhập 
Văn hóa; Một số nét Bản sắc Văn 
hóa Dân tộc; Một số biểu hiện cơ 
bản trong truyền thống văn hóa Việt 
nam; Con người và xã hội Hoa kỳ; 
Vài điểm đáng quan tâm trong giáo 
dục Thanh thiếu niên;Yếu tố cơ bản 
trong công cuộc giáo dục thời hiện 
đại; Một vài ứng dụng truyền thống 
Văn hóa Dân tộc trong việc huấn 
luyện Hướng đạo sinh Việt nam tại 
hải ngoại.

2

HÌNH THÀNH CÁC CỘNG ÐỒNG
VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 Hơn 2 triệu rưỡi người Việt Nam 
sống rải rác khắp các nước trên thế 
giới.  Từ cực Bắc của địa cầu, cho 
tới cực Nam của trái đất cũng đều 
có người Việt Nam. Người Việt đã 
rời mảnh đất quê hương, quê cha 
đất tổ để ra đi nước ngoài với những 
lý do khác nhau.  Thế kỷ XII sau 
Công Nguyên, một người con cháu 
họ Lý đã đến Triều Tiên (Nam).  Một 
vài thế kỷ kế tiếp, con cháu họ Lý 
lại tiếp tục tới Triều Tiên để tránh 
sự thanh trừng của của vua chúa 
đương quyền.  Ðầu thế kỷ XVIII, một 

hoàng tử đã đem theo gia nhân trốn 
khỏi triều đình tới Thái Lan.  Vào thế 
chiến thứ 2 nhiều người Việt Nam 
đã đến tỵ nạn tại Ðông Bắc Thái.  
Con cháu họ đã phát triển và đang 
sinh sống tại đây .

 Thời Pháp thuộc tại Việt Nam, 
chính quyền đô hộ đã tuyển mộ 
nhân công cao su, công nhân lục lộ, 
quân đội, du học sinh tới Nouvelle 
Calédonie, qua Pháp và các nước 
thuộc địa để khai thác.   thế chiến 
thứ hai bùng nổ, Việt Nam không 
dính líu gì nhưng lại nằm trong bàn 
cờ quốc tế, nhiều người Việt Nam 
lo sợ cũng trốn chạy sang các nước 
lân bang như Lào, Campuchia, Thái 
Lan.  Ngày nay con cháu họ vẫn tiếp 
tục sinh sống tại đó.

 Biến cố 1975 và suốt một thập 
niên sau đó, hàng loạt người Việt ồ 
ạt bỏ nước ra đi bằng đường biển, 
đường bộ.  Ðây là đợt di dân ra hải 
ngoại lớn nhất và bi thảm nhất trong 
lịch sử. Trong số hàng triệu người ra 
đi, người ta ước lượng có hàng trăm 
ngàn người đã chết trên biển cả hay 
trong rừng sâu nước độc.  Thập 
niên 80, hàng trăm ngàn người Việt 
gốc Hoa bị chèn ép và buộc phải 
rời Việt Nam.  Họ trốn đi hoặc chính 
họ thương lượng với chính quyền 
để tới Trung Quốc qua ngã Quảng 
Tây, Quảng Ðông. Ðầu thập niên 
90, với lý do hợp tác lao động, cũng 
có hàng trăm ngàn người Việt được 
đưa qua Liên Bang Xô Viết và các 
nước Ðông Âu.

 Những năm cuối của thế kỷ XX, và 
những năm đầu của thế kỷ XXI, mỗi 
năm vẫn có hàng chục ngàn người 
ra đi với diện đoàn tụ gia đình, thân 
nhân, hoặc họ là tù nhân chính trị 
đã tham gia chế độ Việt Nam Cộng 
Hòa cũ.  Một số ít đi ra hải ngoại để 
hợp tác lao động hoặc tu nghiệp.  
Những năm gần đây dưới chiêu bài 
xuất khẩu lao động, chính phủ Cộng 
Sản Việt Nam đã gởi ra nước ngoài 
hàng trăm ngàn công nhân.  Nhiều 
người trong họ không có một ý niệm 
gì về nghề nghiệp.  Khốn khổ hơn, 
có hàng chục ngàn phụ nữ ra đi chịu 
cảnh “chim lồng cá chậu” để mong 
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có một chút tiền lo cho gia đình ở 
Việt Nam.
Hầu hết người Việt ra đi trong hoàn 
cảnh bất đắc dĩ, nhưng vì những 
lý do khác nhau, phần lớn đã chấp 
nhận định cư tại hải ngoại, quê 
hương thứ hai, chỉ có một số ít trở 
về.  Do đó, số người Việt hải ngoại 
sẽ ở lâu dài.  Cho đến nay số người 
Việt tại hải ngoại có khuynh hướng 
gia tăng và đã trở thành một thực 
thể quan trọng của dân tộc Việt 
Nam.  Khối người Việt nầy tuy mang 
những quốc tịch khác nhau nhưng 
phần lớn vẫn mang tâm tư Việt 
trong lòng.  Họ muốn góp phần xây 
dựng quê hương Việt khi điều kiện 
cho phép.  Tỷ lệ số người Việt hải 
ngoại chỉ chiếm khoảng 3% người 
Việt trong nước, nhưng là một tiềm 
năng rất lớn.  Họ có khả năng kinh 
tế và có trình độ khoa học kỹ thuật 
cao.    Theo số liệu của Vòng quanh 
thế giới - Người Việt hải ngoại, một 
số các quốc gia có người Việt cư 
ngụ là : 

Quốc gia             Số người 

Hoa Kỳ                1 triệu 
Trung Quốc        276 ngàn
Pháp Quốc           160 ngàn 
ÚcÐại Lợi            160 ngàn
Gia Nã Ðại            150 ngàn 
Nga Sô                120 ngàn
Thái Lan                120 ngàn 
Ðức Quốc            100 ngàn
Tiệp Khắc            30 ngàn 
Anh Quốc            25 ngàn
Triều Tiên            15 ngàn 
Nhật Bản            10 ngàn
Bỉ Quốc                10 ngàn 
Hà Lan                10 ngàn
Na Uy                    7 ngàn 
Thụy Sĩ                6 ngàn
Ý Ðại Lợi            5 ngàn 
Thụy Ðiển            5 ngàn
Áo Quốc            3 ngàn 
Phần Lan            3 ngàn
Mễ Tây Cơ            2 ngàn 
Ba Tây                    1 ngàn

3

 YẾU TỐ VĂN HÓA 

 Khi đề cập tới văn hóa là đề cập 
tới sự nhận thức, sự hiểu biết, tình 
trạng giáo dục của một cá nhân.  Ðề 
cập tới văn hóa dân tộc tức là bàn tới 
cả một hệ thống phong tục, tập quán 
hình thành nên cuộc sống thường 
ngày của dân tộc đó.  Nói đến văn 
hoá nhân loại là nói đến quá trình 
phát triển của loài người. Trước khi 
đề cập đến khủng hoảng về văn hóa 
và xã hội, ta cần nhận thức lại văn 
hóa là gì và bản chất của văn hóa là 
như thế nào?

 Theo nguyên tự, Văn có nghĩa là 
Đẹp, là vẻ bề ngoài, là luât phép; 
Hóa là giáo hóa, giáo dục, thay đổi, 
sửa chữa.  Tự điển nổi tiếng của 
Trung hoa, cuốn Từ Hải đã định ng-
hĩa  Văn hóa” Xã hội nhân loại đi từ 
dã man đến văn minh, đã phải nổ 
lực tạo dựng nên những thyành qủa 
biểu hiện qua mọi phương diện, 
bvao gồm khoa học, nghệ thuật tôn 
giáo, đạo đức pháp luật, phong tục 
tập qúan. Tất cả những cái đó tổng 
hợp lại thì gọi là văn hóa” 

 Như vậy nghĩa thông thường 
người ta hiểu VĂN là nét vẽ, nét đẹp 
bên ngoài của thiên nhiên: bầu trời, 
trăng sao, núi sông, đồng lúa bao la; 
HÓA là chuyển đổi, biến hóa, chuyển 
dịch trạng thái cho tốt đẹp hơn.  
“Quan thiên VĂN dĩ sát thời biến; 
Quan nhân văn HÓA thành thiên hạ”  
có nghĩa là nhìn hiện tượng trên trời 
để xét lại sự biến đổi của thới tiết, 
nhìn hiện tượng của người ta trong 
xã hội để sửa đổi thiên hạ.   Trong 
nghĩa chuyên môn Hóa còn có ng-
hĩa làm cho phát huy các khả năng 
của con người.

 Theo Pháp ngữ và Anh ngữ có 
nguồn từ  Latinh, Culture có nghĩa là 
tăng trưởng, nuôi dưỡng (súc vật), 
trồng gây (đồng áng). Sau đó Cul-
ture bao gồm luôn ý  nghĩa tinh thần 
( trao dồi nghệ  thuật). Có  người đề  
nghị  một định nghĩa đơn giản” Văn 
hóa là  tất cả  những  gì làm cho đời 

sống trở  thành có  gía trị sinh tồn” 
(culture may even be described sim-
ply as that which makes life worth 
living). Theo ông Ðỗ Trọng Huề văn 
hóa phải được hiểu theo 4 nghĩa, 
hai nghĩa hẹp và hai nghĩa rộng.

 “Nghĩa hẹp 1: Văn hóa chỉ về kiến 
thức, sự hiểu biết (người có văn hóa 
là người có kiến thức, hiểu biết)

 Nghĩa hẹp 2: Văn hóa là đề cập tới 
những sinh hoạt văn chương, văn 
học, hội họa, điêu khắc…

 Nghĩa rộng 1: Văn hóa bao gồm 
các sinh hoạt tinh thần, các học 
thuyết, triết thuyết, những suy tư có 
tính cách trừu tượng nhằm tới những 
lĩnh vực cao hơn đời thường. Niềm 
tin tôn giáo và tín ngưỡng cũng nằm 
trong lãnh vực này.  Văn hóa xâm 
nhập vào và nâng cao đời sổng vật 
chất được gọi là văn minh.  Người ta 
đề cập tới văn minh cổ đại Ai Cập, 
văn minh Tây phương, văn hóa Kitô 
Giáo, nền văn minh Hồi Giáo…

 Nghĩa rộng 2:  Văn hóa chính là 
sự tiến bộ của con người (vật chất 
và tinh thần, nhờ sự tiến bộ nầy con 
người tiến gần hơn tới vẻ đẹp, chân 
lý và sự thiện hảo của cuộc sống.”  

 Chúng ta cũng có thể trưng dẫn 
thêm vài định nghĩa để hiểu thêm 
quan điểm về văn hóa:

 Tự điển Le dictionnaire de 
l’académie Francaise: “Culture: toàn 
bộ những thủ đắc về văn chương, 
nghệ thuật, thủ công nghệ, kỹ thuật, 
khoa học, phong hóa, lề luật, cơ 
chế, tục lệ, truyền thống, những 
cách suy nghĩ và những cách sống, 
những cách ứng xử và ứng dụng 
thuộc mọi lãnh vực, những lễ nghi, 
những huyền thoại và tư tưởng tạo 
nên một di sản cộng đồng và cá tính 
của một nước, một dân tộc hay một 
nhóm sắc dân, nhóm quốc gia.” 

Tự điển The New Encyclopedia Bri-
tannica: “Culture:  toàn bộ những 
hiểu biết, tintưởng và cách ứng xử 
của nhân loại. Văn hóa được định 
nghĩa như thể bao gồm ngôn ngữ, 
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tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục, 
những cấm kỵ, luật lệ, cơ chế, dụng 
cụ, kỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật, 
nghi thức, lễ nghi và những thành 
phần liên hệ khác. Sự phát triển văn 
hóa tùy thuộc vào khả năng của con 
người biết học hỏi và truyền đạt sự 
hiểu biết cho những thế hệ kế tiếp.”  

 Như thế văn hóa là chỉ để nói về 
con người mà thôi, vì chỉ con người 
có suy tư (Pascal). Văn hóa là một 
khái niệm liên quan tới tính chất con 
người, con người cụ thể trong một 
cộng đồng dân tộc nói 
riêng và nhân loại nòi 
chung.  Nhưng con 
người lại bị tác động 
trong môi trường 
sống chung quanh. 
Không có con người 
chung chung, mà là 
con người đang sống 
ở đâu và ở thời điểm 
nào. Theo giáo sư Lê 
Thái Ất, con người 
chính là bản chất của 
sinh hoạt văn hóa.   
Tính nhân bản là giá 
trị quyết định sự độc 
đáo vượt trội của văn 
hóa; từ yếu tố nầy, 
sinh hoạt văn hóa tất 
yếu dẫn tới tâm linh và 
hướng thượng (nhân 
linh  ư vạn vật).  Tâm 
linh thuộc nội giới liên 
quan tới tình cảm, 
tôn giáo, tư tưởng, lý 
trí, suy xét, cân nhắc, 
chọn lựa. Còn hướng thượng là sự 
thúc đẩy vươn lên, cao hơn trong thế 
giới hiện tượng, cụ thể.  Cuộc sống 
trí tuệ, và các quyết định chọn lựa, 
mọi sự gạn lọc và thích nghi trong 
đời sống luân lý và xã hội được thúc 
đẩy để làm cho tiến bộ hơn, văn hóa 
hơn.  Tính chất không gian của văn 
hóa là môi trường, miền, vùng, lãnh 
thổ khác nhau.  Tính chất thời gian 
của văn hóa làm thành lịch sử tính 
của một nền văn hóa.  Những trào 
lưu văn hóa đã có thời xuất hiện 
trong lịch sử làm thành nền văn hóa, 
văn minh Cổ đại, Trung Cổ Đại, hiện 
đại, văn hóa Đông Á, văn hóa Tây 
Âu. 

 Ngày nay, chúng ta vẫn thường 
nghe nói tới những thuật ngữ văn 
hóa tiến bộ đối nghịch lại có văn hóa 
suy đồi.  Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô đệ II đã cảnh giác thế giới và 
con cái về nguy cơ một nền văn hóa 
sự chết, nền văn hóa đè bẹp con 
người, đồng thời Ngài cũng kêu gọi 
hãy xây dựng một nền văn minh sự 
sống, nền văn minh của tình thương.  
Cũng vậy, trong một giai đoạn nào 
đó con người đã lạm dụng cưỡng 
bức vận dụng văn hóa để phục vụ 
cho một ý đồ của phe nhóm (Tần 

thuỷ Hoàng 221-206, chôn sách học 
trò; Mục tiêu văn hóa lúc này là phục 
vụ cho Triều đại. Thời nhà Hán dến 
nhà Thanh (1664 - 1911), lấy Văn 
hóa Nho giáo làm thước đo và tiêu 
chuẩn cho xã hội, ca tụng và tôn 
vinh chế dộ quân chủ. Stalin, lãnh tụ 
Liên sô cũng đã nhìn văn hóa trong 
chiều hướng Xã hội chủ nghĩa:” Ở 
các nước khác nhau đang tham gia 
xây dựng xã hội chủ nggĩa, thì nền 
văn hóa vô sản, mtức văn hóa xã 
hội chủ nghĩa, về nội dung có những 
hình thức thể hiện và phương pháp 
khác nhau...Nội dung thì vô sản, 
hình thức thì dân tộc, đó là nền văn 
hóa toàn thế giới mà chủ nghĩa xã 

hội đang tiến tới”  ).

Văn hóa và Văn minh.

 Có những lời than vãn của một số 
người lớn Việt Nam hải ngoại, đại 
loại như: “chúng nó sang đây tiêm 
nhiễm nếp sống văn minh rồi, không 
còn biết văn hóa dân tộc là gì  nữa…
và muốn làm gì thì làm.”  Ngược 
lại cũng không thiếu lời phàn nàn 
trách móc của những lớp trẻ sinh ra 
hoặc lớn lên trên các quốc gia tạm 

dung:  “những người 
lớn của  chúng tôi quen 
với nếp sống, nếp suy 
nghĩ của một môi trường 
văn hóa khác chúng tôi 
nên không hiểu giới trẻ, 
hay trách móc chúng tôi 
không có văn hóa.”

 Từ thực tế đó mời gọi 
chúng ta đào sâu thêm 
và phân biệt cách rõ 
ràng hai thuật ngữ văn 
minh và văn hóa; đành 
rằng cả hai đều là cái 
gì quý giá, nhưng là gì?  
Văn hóa và văn minh 
có phải là vấn đề của 
sự tiến bộ về kinh tế và 
kỹ thuật, hay cơ bản nó 
là một quá trình trí tuệ 
hoặc tinh thần?

 Tiến sĩ Mortimer J. Ad-
ler giúp cho ta hiểu định 
nghĩa cơ bản của thuật 

ngữ văn hóa là sự cải thiện, sự hoàn 
thiện bản chất.   Nông nghiệp cải 
thiện đất đai và thể dục phát triển 
thân thể. Vậy, văn hóa con người 
là sự phát triển tất cả các khía cạnh 
thuộc bản chất con người: đạo đức, 
trí tuệ và xã hội.  Như vậy, theo ông, 
những gì không cải thiện, không làm 
tốt hơn cuộc sống con người, nó là 
phản văn hóa.  Những gì không giúp 
thúc đẩy con người vươn lên, hoặc 
ngăn cản, đè bẹp con người vươn 
tới chân - thiện - mỹ là không văn 
hóa.  Trong chiều hướng nầy, nói 
theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
đệ II:  đó là thứ văn hóa sự chết.
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 Nhưng theo nghĩa rộng nhất, văn 
hóa là toàn bộ những cải thiện liên 
quan tới tinh thần, vật chất và xã hội 
của một cộng đồng con người.  Một 
số cho văn hóa chủ yếu là trạng thái 
trí tuệ đạt được qua việc giáo dục, cụ 
thể trong các ngành khoa học thuần 
lý như triết học, nghệ thuật. Nhưng 
một số khác cho văn hóa là một kiểu 
mẫu định chế xã hội, những phong 
tục và niềm tin truyền thống. 

 Triết gia Aristote lại cho rằng văn 
hóa là giai đoạn sau cùng của một 
quá trình phát triển xã hội, tương tự 
như quan điểm hiện đại, nền văn 
minh là giai đoạn phức tạp và đến 
cuối của văn hóa.  Nhưng không 
hẳn ai cũng đồng ý như thế khi họ 
đối chiếu sức khỏe con người sống 
gần gũi thiên nhiên thì tốt hơn nhiều 
đối với một số tha hóa của xã hội 
văn minh. 

 Nhiều người, càng ngày càng 
muốn phân biệt văn minh là tiến bộ 
liên quan tới phạm vi vật chất để cải 
thiện cuộc sống con người.  Còn 
văn hóa là tiến bộ thuộc về tinh thần. 
Giáo sư Phạm Cao Dương có khu-
ynh hướng giải thích này:  “Mỗi khi 
con người dồn các nỗ lực về chính 
mình, ta nói tới văn hóa, mỗi khi con 
người làm thay đổi thế giới vật chất, 
ta nói tới văn minh.” 

Thái độ phục vụ văn hóa.

 Khi lãnh trách nhiệm giáo dục giới 
trẻ trong phong trào hướng đạo Việt 
nam hải ngoại, Qúi trưởng , với tư 
cách là nhà giáo dục VĂN HÓA, là 
nhà hoạt động văn hóa, không thể 
quên lời nhắn nhủ quan trọng này 
của Lão Tử : “ Làm bác sĩ mà sai lầm 
thì chỉ giết hại có một người. Lảm 
chính trị  sai lầm thì chỉ hại có một 
quốc gia, nhưng  lảm văn hóa mà 
lầm thì  di hại tới muôn đời về sau” . 
Giáo sư Lê kim Ngân trong bài viết 
về” Văn hóa nhân bản” đã nhận địn-
h”làm văn hóa phải :

KHÁCH QUAN, VÔ TƯ. 
CHỈ CÓ MỘT HƯỚNG NHÌN LÀ 
SỰ THẬT. 
CHỈ CÓ MỘT HƯỚNG DẪN 

LÀ LƯƠNG TÂM. 
CHỈ CÓ MỘT HƯỚNG ĐI LÀ 
NHÂN BẢN. 
CHỈ CÓ MỘT HƯỚNG ĐẾN LÀ 
DÂN TỘC, NHÂN LOẠI” 

4   

 CÁC TẦNG LỚP VĂN HÓA.

Væn hoá nông nghiŒp (væn hoá bän 
ÇÎa)

  Chûng t¶c Bách ViŒt, theo nhà 
nghiên cÙu væn hóa ViŒt Nam , Ti‰n 
sï ñoàn Ng†c Thêm, là m¶t c¶ng 
ÇÒng dân cÜ hùng hÆu, bao gÒm 
nhiŠu t¶c ngÜ©i ViŒt, nhÜ ñi‹n ViŒt, 
DÜÖng ViŒt, Mân ViŒt, ñÒng ViŒt ... 
sinh sÓng kh¡p khu v¿c phía Nam 
sông DÜÖng Tº cho t§i B¡c Trung 
B¶ ViŒt Nam ngày nay, ... sau này 
dÀn dÀn tách ra thành khÓi ViŒt, 
gôm Lac ViŒt và Viêt Thùong, vào 
th©i kÿ B¡c thu¶c th‰ k› VII - VIII.  
Trong khi miŠn Nam, d†c theo giäi 
TrÜ©ng SÖn, nÖi cÜ trú cûa ngÜ©i 
Indonesia, gÀn gÛi v§i các dân cÜ 
Chàm, Raylai, Giarai, Churu ... NhÜ 
vÆy, m¶t cách t°ng quát, ngÜ©i ViŒt 
và tuyŒt Çåi Ça sÓ các dân t¶c ViŒt 
ÇŠu xuÃt phát tØ m¶t nguÒn gÓc 
chung, nhóm Indonesia, và hình 
thành nên tính thÓng nhÃt trong Ça 
dång - cûa con ngÜ©i ViŒt và væn 
hoá ViŒt, n¢m trong vùng r¶ng l§n:  
ñông Nam Á. Tên g†i các con sông 
trong vùng ÇÜ®c hình thành tØ hai 
con sông l§n DÜÖng Tº và Mekong 
luôn g¡n liŠn v§i ch» Giang (DÜÖng 
Tº Giang, Tam Giang, TiŠn Giang 
...) Çã hình thành nên tinh thÀn væn 
hoá khu v¿c, nŠn væn hóa nông ng-
hiŒp. (TrÀn Ng†c Thêm, Tìm vŠ Bän 
S¡c Væn Hoá VIÊT NAM, 700). N‰u 
bän chÃt m¶t con ngÜ©i ÇÜ®c hình 
thành trên nŠn näng gia Çình, truyŠn 
thÓng, giáo døc và các änh hÜªng 
giao ti‰p cûa cá nhân, xã h¶i, tôn 
gíao, thì bän s¡c cûa ngÜòi ViŒt, tâm 
hÒn ViŒt môt phân quan trong cÛng 
Çã tØ tØ ÇÜ®c hun Çúc bªi Væn hoá  
nông nghiŒp, (mà Ç¥c trÜng cûa væn 
hóa này Çã ÇÜ®c thê hiên dúoi nhiŠu 
hình thái khác nhau dúoi dây) là bän 
chÃt ViŒt,‘‘ toàn b¶ nh»ng thø Ç¡c vŠ 
væn chÜÖng, nghŒ thuÆt, thû công 

nghŒ, kÏ thuÆt, khoa h†c, phong hoá, 
luÆt lŒ, cÖ ch‰, tøc lŒ, truyŠn thÓng, 
nh»ng cách suy nghï và nh»ng cách 
sÓng, nh»ng cách Ùng xº và xº døng 
thu¶c m†i lãnh v¿c, nh»ng lÍ nghi, 
nh»ng thÀn thoåi và tin tÜªng tåo 
nên m¶t di sän chung c¶ng ÇÒng, và 
cá tính cûa m¶t nÜ§c, m¶t dân t¶c 
hay m¶t nhóm s¡c dân, m¶t quÓc 
gia ’’ (Væn hóa theo Le Dictionaire 
de R’Académic Francaise; 2eme 
Edition, Paris, France)

  Vì nhu cÀu cÃp bách cûa vø mùa 
trong nông nghiŒp, nhiŠu công Çoån 
và công viŒc cÀn nhiŠu ngÜ©i cùng 
th¿c hiŒn nhÜ cày, cÃy, g¥t hái, 
mang thóc vŠ.., do Çó näy sinh viŒc 
Ç°i công hay chuyŠn công, trÜ§c h‰t 
tØ trong gia t¶c, xóm  thôn; cÛng tØ 
Çó Çã hình thành nên m¶t t° chÙc 
xã h¶i, thôn làng và gia t¶c.  Bªi lë 
ngÜ©i ViŒt phäi liên k‰t ch¥t chë (nói 
lên tính c¶ng ÇÒng) Ç‹ Çáp Ùng v§i 
Çòi hÕi cÃp bách cûa th©i ti‰t, nhÜng 
ÇiŠu nÀy cÛng Çã dÅn t§i s¿ khép kín 
(óc ÇÎa phÜÖng, tính t¿ trÎ).  S¿ liên 
Ç§i trong nŠn væn hóa nông nghiŒp 
cÛng dÅn Ç‰n tính dân chû, tôn ti trÆt 
t¿, Çoàn k‰t, tính tÆp th‹, s¿ t¿ lÆp, 
dï  nhiên cÛng Çã näy sinh thói ích 
k›, Ç©i sÓng d¿a dÆm và thói ÇÓ kœ.

 Trong giao ti‰p và quan hŒ xã h¶i, 
ngÜ©i ViŒt Nam coi tr†ng tình cäm 
hÖn lš trí, tinh thÀn hÖn vÆt chÃt, Üa 
s¿ t‰ nhÎ kín Çáo hÖn s¿ rành mach 
thô båo, mŠm dÈo hi‰u hòa, væn hÖn 
võ, có khä næng thích nghi trong m†i 
tình huÓng.  ‘‘con ngÜ©i ViŒt Ùng xÙ 
linh hoåt v§i nhau theo tình cäm trên 
nŠn täng s¿ tÒn tåi và °n ÇÎnh cûa 
c¶ng ÇÒng’’.  ‘‘Khái  niŒm  ÇÃt và 
nÜ§c là m¶t bi‹u tÜ®ng cho tinh thÀn 
này; ñÃt bi‹u tÜ®ng cûa °n ÇÎnh, còn 
nÜ§c là bi‹u tÜ®ng cûa linh hoåt’’ 
(TrÀn Ng†c Thêm, tìm vŠ bän s¡c 
væn hóa ViŒt Nam, trang 6120).

 Nh»ng Ç¥c trÜng cûa nŠn væn 
hóa nông nghiŒp bao Ç©i cûa ViŒt 
Nam  không th‹ không æn rÍ trong 
con ngÜ©i ViŒt Nam  vÓn ÇÜ®c nhào 
n¡n thuÀn thøc trong lÓi sÓng thiên 
vŠ tình cäm, bù Ç¡p và làm mŠm Çi 
s¿ cÙng r¡n cûa nh»ng dân t¶c xuÃt 
phát tØ væn hóa Du Møc (Ibid.615).
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( Xem tiếp số sau )

Væn hóa Nho Giáo

 CÖ ch‰ væn hóa nông nghiŒp 
cûa xã h¶i ViŒt Çã chuy‹n mình khi 
ngÜ©i TÀn, Hán phÜÖng B¡c muÓn 
ÇÒng hóa ÇÃt Çai và ngÜ©i ViŒt trong 
cu¶c bành trÜ§ng. TØ Ç©i TÀn Trung 
hoa Çã chi‰m cä thiên hå, cÜ§p ÇÃt 
DÜÖng ViŒt ÇÜa ngÜ©i bÎ Çày Ç‰n ª 
lÅn v§i ngÜ©i ViŒt (Ibid.99).  TØ Çó 
nh»ng t¶i nhân cûa Trung Hoa chåy 
sang, ª lÅn v§i ngÜ©i dân Giao ChÌ, 
dåy h†c sách sº Trung Hoa, ph° 
cÆp phong tøc, tÆp quán, lÍ hóa cûa 
ngÜ©i Trung QuÓc (Lê Væn Siêu, 
1972. 228).

 Cä ngàn næm, ho¥c bÎ cÜ«ng bÙc 
hay t¿ Ç¶ng ti‰p thu, bên cånh nh»ng 
b° sung cho nŠn væn hoá ViŒt, ngÜ©i 
Trung Hoa cÛng nhiŠu hay ít hình 
thành nên nÖi xã h¶i và con ngÜ©i 
ViŒt m¶t sÓ m¥t væn hóa, tÜ tÜªng 
quen thu¶c, nhÜ trung quân (trung 
v§i Vua), coi tr†ng gi§i nam, phong 
ki‰n và n¥ng tôn ti trÆt t¿, quan niŒm 
phúc ÇÙc tØ tr©i và do ông bà t° tiên, 
ung dung t¿ tåi, tÜ tÜªng bát quái, 
kinh dÎch (bói, tº vi).  Xã h¶i Trung 
Hoa ,v§i änh hÜªng cûa Nho giáo, 
trong quá trình giao lÜu v§i væn hoá 
ViŒt, chû tâm  t° chÙc gia Çình xã h¶i 
theo nguyên t¡c luân lš tam cÜÖng, 
ngÛ thÜ©ng, Ç‹ dân an nÜ§c bình, 
trÆt t¿.

 Trong giai Çoån giao lÜu væn hóa 
này, væn hóa ViŒt cÛng ti‰p thu væn 
hoá PhÆt giáo, Ç‰n b¢ng con ÇÜ©ng 
hòa bình. ‘‘PhÆt’’ là m¶t danh tØ 
chung chÌ tÜ§c hiŒu. BÃt cÙ ai cÛng 
có th‹ thành PhÆt. ñÙc PhÆt Thích 

Ca là ngÜ©i ÇÀu tiên thành PhÆt khi 
Çåt t§i t¿ giác ng¶. Ngài Çã t¿ mình 
tìm ra con ÇÜ©ng giäi thoát khÕi 
vòng luân hÒi nghiŒp báo.  Ai muÓn 
ÇÜ®c giác ng¶ thì theo giáo thuy‰t và 
tôn chÌ cûa Ngài. NhÜng chính Ngài 
thì không cÙu n°i ai, và m‡i ngÜ©i 
t¿ cÙu lÃy chính mình.  Sau này 
phái Ti‹u ThØa chû trÜÖng ‘‘T¿ Ç¶, 
T¿ giác’’, lo cÙu lÃy mình mà thôi.  
NhÜng phái ñåi ThØa låi theo tôn chÌ 
‘T¿ giác nhi Giác tha’ khi Çã t¿ cÙu 
mình, thì còn phäi lo ph° Ç¶ chúng 
sinh (Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo, 
NXB ñÜ©ng thi, 198)

  Nho giáo và PhÆt giáo Çã thay 
nhau tùy tØng th©i kÿ, Çã trª thành 
m¶t l¿c lÜ®ng Çáng k‹ trong triŠu 
Çình, m¶t Çôi khi th¡ng th‰, Çã trª 
thành quÓc giáo, n¡m tr†n guÒng 
máy xã h¶i.  Các sáng tác væn 
chÜÖng, nghŒ thuÆt, dÎch thuÆt kinh 
Çi‹n Çã trª thành công cø truyŠn 
bá væn hóa và Çào tåo tâm linh cho 
ngÜ©i ViŒt (Ibid 102).

 ‘‘Tinh thÀn t°ng h®p bao dung 
truyŠn thÓng væn hóa dân t¶c, ÇÜ®c 
ti‰p sÙc bªi væn hóa PhÆt Giáo giàu 
lòng bác ái ... và v§i lòng bao dung 
này, nó Çã mª cºa cho viŒc ti‰p thu 
cä Nho giáo và ñåo giáo. Tam giáo 
ÇÒng quy trên cÖ sª væn hóa dân 
t¶c’’ (TrÀn Ng†c Thêm, Tìm vŠ Bän 
S¡c Væn Hóa ViŒt Nam, 100 ).

 ‘‘VŠ Kitô Giáo v§i væn hóa ViŒt 
Nam m¥c dÀu còn y‰u §t.  LÎch sº 
cûa m¶t th©i chung Çøng ban ÇÀu, vì 
nhiŠu lš do chû quan và khách quan, 
cûa cä hai phía, các vua quan và m¶t 
sÓ quan Çi‹m cûa các nhà truyŠn 

giáo; nhÜng änh hÜªng Kitô giáo, 
mà nhiŠu ngÜ©i ÇÒng hóa là væn hóa 
Tây phÜÖng, Çã tác Ç¶ng månh më 
và sâu r¶ng vào nhiŠu lãnh v¿c væn 
hóa vÆt chÃt và tinh thÀn ViŒt Nam’’ 
(Ibid, 562).   NgÜ©i có công h¶i nhÆp 
ñåo Thiên Chúa vào væn hóa ViŒt 
Nam là Linh Møc ñ¡c L¶, ngÜ©i mª 
ÇÜ©ng cho viŒc xây d¿ng m¶t nŠn 
thÀn h†c Viêt Nam tÜÖng lai mà còn 
góp phÀn xây d¿ng tâm linh Kitô 
giáo ViŒt nam.

Væn hóa tây phÜÖng 

 Khªi ÇÀu th©i kÿ væn hóa ñåi Nam 
(th©i Chúa NguyÍn) là th©i kÿ ngÜ©i 
ViŒt ti‰p xúc v§i væn hóa Tây phÜÖng 
cÛng là h¶i nhÆp v§i nŠn væn hóa 
nhân loåi ! ‘‘S¿ giao lÜu này Çã làm 
bi‰n Ç°i nŠn væn hóa ViŒt nam vŠ 
m†i phÜÖng diŒn, khi‰n cho lÎch sº 
væn hóa ViŒt Nam sang trang’’ (Ibid, 
103).  M¶t sÓ Ç¥c Çi‹m cûa giai Çoån 
væn hóa m§i (Tây PhÜÖng) này :
*  ¹c phân tích khoa h†c và duy lš. 
* Tri‰t h†c tây phÜÖng.
* Ý thÙc vai trò con ngÜ©i cá nhân và 
s¿ bình Ç£ng.
* Nhu cÀu hÜªng thø cu¶c sÓng væn 
minh vÆt chÃt do s¿ phát tri‹n công 
nghiŒp.
* Xã h¶i Pháp trÎ và tinh thÀn dân 
chû.
    Quä th¿c các trào lÜu væn hóa 
trên Çã nhào n¥n con ngÜ©i ViŒt 
trong m¶t bÓi cänh và hŒ thÓng væn 
hóa, kinh t‰, xã h¶i và tâm linh khác 
xa v§i nh»ng gì h† Çã hÃp thø trong 
truyŠn thÓng, và k‰ thØa trong giòng 
máu tù xa xa. Do Çó vÃn ÇŠ h¶i nhÆp 
Çã phäi ÇÜ®c  Ç¥t ra.
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Tháng chín, tôi về lại 
con đường hoa bướm. 
Từ chuyến đến thăm 
mười năm trước, cảnh 

vật dường như chẳng thay đổi bao 
nhiêu, ít ra ở những đường nét 
chính. Đường ra biển buổi sáng 
sương mù vẫn còn vương vất dù 
đồng hồ đã chỉ mười giờ. Phố vắng, 
thưa thớt xe. Dân địa phương ít ra 
đường vào buổi sáng cuối tuần như 
thế này, mà vẫn còn quanh quẩn 
trong nhà để thưởng thức cái nhàn 
hạ của một ngày nghỉ. Chỉ đến khi 
chiều lên, nắng dịu xuống, họ mới 
bước ra đường, xuống phố, cùng  
trôi chảy ra biển để ngắm hoàng hôn 
trên đại dương. Và khi phố lên đèn, 
tiếng nhạc vang vang trong những 
quán hàng trên bãi, cuộc sống sôi 
nổi mới thực sự trỗi dậy.

Đường phố cạnh bãi biển đã có 
thêm những chỗ đậu xe dành cho 
những ai thích tản bộ, không cần 

phải qua cổng vào sát gần trong 
công viên. Từ đây xuống mé nước 
phải mất khoảng hai mươi lăm phút 
vừa đi vừa ngắm cảnh. Những căn 
nhà còn mang phong cách thuộc địa 
Anh lẩn khuất sau những hàng cây  
bóng rợp. Gió biển và hơi muối làm 
cảnh vật và những con đường mang 
một màu trắng “bụi bặm”. Tiếng 
sóng rì rào ngoài xa văng vẳng vọng 
lại theo từng cơn gió.

Tôi dừng lại ở cổng, chào người 
kiểm lâm ngồi trong trạm, trả tiền lệ 
phí, rồi đem xe vào bãi đậu. Phía 
tay phải là con đường hoa bướm, 
phía tay trái là đường xuống biển. 
Để khách đến thăm không phải để 
ý đến địa thế gập ghềnh khúc khuỷu 
từng bước, công viên đã dựng một 
con đường bằng phẳng bằng gỗ như 
một chiếc cầu xuyên quanh khu rừng 
cây khuynh diệp, nơi hằng năm vào 
khoảng đầu tháng mười, trời bước 
vào thu, hàng ngàn hàng ngàn con 

hoàng điệp (bướm vua) bay về nghỉ 
cánh trên bước đường xuôi nam tìm 
hơi ấm. Rừng cây như nở hoa với 
từng đàn, từng đàn bướm  vàng nâu 
bay lượn trên không, hay đậu trên 
những khóm lá xanh. Trong gió mùi 
khuynh diệp thoang thoảng đem lại 
cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, 
xen lẫn mùi muối biển làm người ta 
chỉ muốn căng hết buồng phổi để 
đón nhận hơi thở từ trời nước bao 
la thấm sâu vào từng tế bào, mạch 
máu. 

Du khách hoặc tản bộ trong 
rừng cây, to nhỏ chuyện trò, rất 
nhàn nhã thong dong, hay ít ra cũng 
gác bỏ lại những bận bịu lo toan của 
đời sống để sống trọn vẹn cho một 
buổi  du ngoạn đầy thú vị; hoặc rải 
rác ngồi nghỉ dưới bóng cây, thỉnh 
thoảng giơ cao máy ảnh để ghi lại 
những góc cạnh đặc sắc, những 
hình ảnh đầy thú vị. Trên bãi cát trải 
dài ra tận mé nước biếc xanh, hàng 

CON ĐƯỜNG HOA BƯỚM
BÚT KÝ * PHAN NHẬT TÂN
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chục chiếc dù sặc sỡ đủ màu, che 
bóng cho những chiếc ghế xếp, là 
nơi mà những ông cha, bà mẹ, ông 
nội bà ngoại ngồi ngắm nhìn lũ con 
cháu chạy nhảy đùa giỡn với những 
lượn sóng vội vã đuổi vào  tận bãi 
bờ, xong lại nhanh chóng trốn lấp 
trong làn nước sâu thăm thẳm, 
chỉ để lại những đám bọt trắng tan 
dần trên cát, và những nhánh rong 
xanh nâu muộn màng không kịp rút 
đi theo làn nước. Bầy hải âu như 
cũng rộn ràng với cái tươi vui của 
bầy trẻ nhỏ, chúng đi , chúng chạy, 
bay lượn cuống cuồng quanh lũ trẻ, 
thỉnh thoảng kêu lên quang quác 
như thích thú, hay lăn xả vào nhau 
như tranh giành những mẩu thức ăn 
rơi vãi đó đây.

Xa xa trên vòm đá của chiếc 
cầu tạo thành bởi sự xói mòn của 
thời gian và sóng biển, bầy chim 
sếu, cò, diệc, túm tụm rỉa lông, hoặc 
lặng đứng suy tư, mắt ngó ra chốn 
mênh mông của biển. Có ai đó nói 
chúng giống loài chim được khắc 
trên trống đồng Ngọc Lũ. Riêng tôi 
nhìn chúng rồi chợt nhớ đến thân 
phận Việt Nam của mình, giờ cũng 
như bầy chim trên cầu đá kia, mãi 
ngóng vời qua muôn trùng sóng vỗ 
về một quê hương  sẽ lần hồi khu-
ất lấp trong quên lãng của chính 

mình, chính dân tộc mình, khi mà ý 
thức sinh tồn thoả hiệp dần với sự 
đầu hàng số phận, khi mà những 
chuyện ngắn chuyện dài, chuyện 
nhỏ chuyện to lần lần mô phỏng 
khuôn mẫu Trung Hoa, người ta 
thân quen với những tên tuổi của 
chuyện Tàu hơn là tên của những 
danh nhân lịch sử Việt Nam, nhớ 
đến tình tiết của những chuyện đô 
thị bên Tàu hơn là chuyện xảy ra ở 
một thành phố Việt. Các trang mạng 
thi nhau dịch, thi nhau phổ biến các 
thể loại truyện Tàu, từ kiếm hiệp 
đến đô thị, đến huyễn tưởng, thậm 
chí có những trang viết miệt thị dân 
tộc Việt, bản sắc Việt, văn hoá Việt 
mà vẫn được trình bày và theo dõi 
đọc. Không hiểu những người chủ 
trương những trang ấy là ai, có phải 
là người Việt với chút ý thức tối thiểu 
về dân tộc tính, hay họ là cán bộ văn 
hoá vận của Trung hoa? với nhiệm 
vụ là đồng hoá mọi người dân Việt!

Lại chợt nghĩ mình cũng như 
một trong hàng trăm ngàn con 
bướm hằng năm bay về phương 
Nam tìm hơi ấm. Trong cái quần thể 
ấy có biết bao cánh bướm đã nằm 
lại trên bước đường di chuyển, bao 
nhiêu cánh bướm đến được nơi 
chúng sẽ định đến, bao nhiêu cánh 
bướm được sinh ra trong cuộc lữ 

hành, và bao nhiêu cánh bướm còn 
sức lực trở về bên bờ hồ giá băng 
khi mùa  Xuân trở lại? Vẫn biết vũ 
trụ này luôn luôn biến chuyển và sự 
trao đổi nào cũng phải trả một giá 
đáng kể, nhưng ít ra cũng phải còn 
chút căn bản tôi thiểu nào đó thì sự 
trao đổi mới còn ý nghĩa của trao 
đổi, văn hoá, kinh tế, chính trị hay gì 
gì đi nữa, nếu khi một bên “đối tác” 
tự đánh mất mình, tự triệt tiêu mình, 
điều còn lại sẽ được gọi bằng một 
tên khác.

Lại nhớ đến đêm lửa trại ở 
Camp Hi Sierra, với kịch bản quen 
thuộc kể về câu chuyện của một bộ 
lạc ngày xưa sống ven bờ suối lạnh 
với những tập tục đáng kể lại về 
lòng can đảm và sự tháo vát. Người 
cuối cùng ngày nay không còn nữa, 
và các Hướng đạo Sinh Mỹ hằng 
năm dự trại, tham gia cuộc chơi với 
những thử thách để đạt được những 
danh hiệu thăng tiến qua từng năm, 
đuợc tuyên dương và phong nhậm 
trong một nghi thức trang nghiêm 
nhuốm vẻ kỳ bí giữa đêm trong ánh 
đuốc bập bùng. Tôi chợt bật cười 
về sự khôi hài của câu chuyện. 
Tiêu diệt một bộ lạc rồi lại phục chế 
những sinh hoạt của bộ lạc ấy như 
một khuôn mẫu nên làm theo! Đó có 
phải là việc nên làm và cần làm của 

Natural Bridges State Park, Santa Cruz, California
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những người tự cho mình nhiệm vụ 
lãnh đạo, hướng dẫn tập thể. Chẳng 
lẽ chúng ta không có một giải pháp 
nào cho sự chung sống trên mảnh 
đất tạm địa cầu này mà phải ngụy 
trang chúng bằng những chiến lược 
nhân danh đầy hoa mỹ xong thực 
chất lại vô cùng tàn nhẫn?

Dưới bãi bên ghềnh đá, một 
cặp vợ chồng già người Trung Hoa 
đang mải miết chơi với đôi vợt tự 
chế bằng dây cước. Họ nhúng vợt 
vào trong chiếc thùng đựng nước xà 
phòng xong giơ chúng hong theo gió 
biển lồng lộng. Những chiếc bong 
bóng xà phòng to lớn đủ cỡ đủ kiểu 
bay tung trên nền trời vàng nắng. 
Ánh nắng phản chiếu trên những 
chiếc bong bóng các sắc màu của 
quang phổ. Đôi vợ chồng đứng đấy 
đã hơn hai tiếng đồng hồ, chậm rãi, 
không vội vã, cũng không hấp tấp, 
lập lại những động tác đã dần dần 
quen thuộc với mắt tôi. Họ nhìn 

những chiếc bong bóng bay theo 
gió lên cao, tan vỡ trong nắng, với 
một vẻ thản nhiên. Bỗng dưng tôi 
như thấy hình ảnh của những người 
đã nếm trải hết gian truân của cuộc 
đời, đã thấm thía hết nỗi được thua 
còn mất của dòng sống, hoà mình 
trong một trò chơi rất thơ ngây của 
mộng mơ huyễn ảo. Mỗi người rồi 
cũng sẽ khép lại những chương 
sách của đời mình. Chúng cũng 
như những chiếc bong bóng đủ màu 
sắc, đủ kích cỡ, bay lên theo làn gió, 
rực rỡ trong nắng, và tan biến vô 
hình. Và chúng ta vẫn mãi hoài thả 
những chiếc bong bóng ấy một cách 
vô thức vào vũ trụ. Cái còn lại phải 
chăng chỉ là niệm tưởng bùng vỡ về 
tính vô thường của dòng sinh diệt.

Tôi ngồi cho đến khi chiều 
xuống dần trên bãi. Những con tàu 
thấp thoáng ngoài xa, dập dềnh trên 
sóng nước. Những cánh buồm thẫm 
màu từ những chiếc ski của người 

trượt nuớc nhấp nhô trong màu 
trắng của bọt sóng, màu xanh của 
biển. Tiếng nhạc với âm hưởng Mỹ 
Latin vọng lại từ một chiếc boom box 
của một gia đình Mễ cũng rập rờn 
trong gió. Mấy người phụ nữ uốn éo 
thân mình theo điệu nhạc. Cánh đàn 
ông hoặc bận rộn với bếp than để 
nướng barbercue hoặc nhỏ to bên 
những lon bia giấu trong lớp giấy 
ngụy trang. Chẳng ai để ý đến ai, 
mỗi người đang tận hưởng cái thoải 
mái riêng tư của chính mình. 

Nhìn về phía rừng cây, vẫn 
chưa thấy bóng dáng của bầy hoàng 
điệp. Có lẽ còn hơi sớm để có thể 
bắt gặp những cánh buớm đầu tiên 
trở lại. Tôi nhủ thầm mình tuần sau 
sẽ một lần nữa quay về, nếu công 
việc không quá bận rộn, và quan 
trọng hơn cả là mình không bận 
rộn đến độ quên mất điều nhắc nhớ 
hôm nay.

Phan Nhật Tân
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Ngày tháng sẽ dần đưa vào quên lãng 

Cả quê hương và kỷ niệm phai mờ

Dòng lịch sử chất chồng muôn lớp bụi

Lời ca dao mẹ hát khúc ầu ơ

Lớp chúng ta già dần rồi khuất bóng

Quê người còn ai nhớ giọng Nam Xuân

Ngày ngày bận bán cao đơn hoàn tán

Dối lừa nhau mang danh nghĩa đồng lần

Thao thao giảng trị quốc bình thiên hạ

Giải thế cờ quốc tế khó khăn chi

Đèn tắt rồi trở về nơi quán trọ

Ngay cả ta còn nhớ nói năng gì

Ở quê cũ học tiếng Hàn tiếng Hán

Hay tiếng nào kiếm được bữa cơm ăn

Và cố thoát nơi gọi là tổ quốc

Còn cần chi văn hóa bốn ngàn năm

Vì mạng sống bịt tai và che mặt

Không nói năng và chỉ bước âm thầm

Hết một kiếp sẽ trở về lòng đất

Nguyện đời sau sinh cõi khác ấm thân

Ngàn năm trước hay là trăm năm trước

Ai có từng quên tiếng nói ông cha

Sao chỉ vài mươi năm đời nghiệt ngã

Tìm nơi đâu ba tiếng nước non nhà?

Rừng đã cháy và sông dài đã cạn

Núi đã mòn và biển mặn dâng lên

Chim tản lạc cá phơi mình nước bạc

Người lang thang xiêu lạc khắp trăm miền

Long Quân ơi lời hẹn thề năm cũ

Rùa thiêng ơi tháp cổ kiếm đâu còn

Dấu lông ngỗng trắng nẻo đường oan nghiệt

Máu hồng ai loang đỏ cả giang sơn

Uy linh cũ chìm sâu trong vực biển

Hồn thiêng xưa uất nghẹn giữa mây trời

Bóng cờ lau gió lay đài tự chủ

Cọc Bạch Đằng nắng nhuộm gió ngàn khơi

Sóng còn vọng lại lời thề Sát Thát

Gió vẫn rền tiếng khóc Ải Chi Lăng

Trống Hà Hồi vang biên thùy đất Bắc

Người che tai ngoảnh mặt giữa bất bằng

Người bôi mặt bán thân và quỳ lụy

Cúi đầu làm trâu ngựa kiếp nô vong

Uổng cha mẹ sinh ra trong trời đất

Tủi thanh danh của nòi giống Tiên Rồng

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!

KHI QUÊ HƯƠNG THẤP THOÁNG BÓNG LƯU ĐÀY
PHAN NHẬT TÂN
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VỀ THĂM PULAU BIDONG
Ảnh:  VĨNH KHA
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  Pulau Bidong (bằng tiếng Mã Lai, 
nghĩa là “đảo Bidong”) là hải đảo nhỏ 
ở phía nam Biển Đông, thuộc bang 
Terengganu của Malaysia. Tiếng Việt 
còn gọi đảo này là hòn Rắn. Đảo này 
được biết đến chủ yếu vì nơi đây mở 
trại tạm cư cho người Việt tỵ nạn trong 
những đợt vượt biên liên tiếp của 
thuyền nhân từ năm 1975 đến năm 
1991.

Trại tỵ nạn do Cao ủy Tỵ nạn Liên 
Hiệp Quốc (UNHCR) điều hành từ 8 
tháng 8 năm 1978, được dùng làm nơi 
chuyển tiếp cho những người đợi đi 
định cư sang các nước thứ ba, phần 
lớn là đi Mỹ, Canada, Úc và Pháp. Đến 
30 tháng 10 năm 1991 khi trại đóng cửa 
thì nơi đây đã tiếp đón 250.000 người 
tỵ nạn. Vào thời điểm đó, khoảng 9.000 
người với hồ sơ không giải quyết được 
đều bị buộc trở về Việt Nam.

Có nhiều tài liệu và sách báo đã 
được viết về Pulau Bidong và người 
Việt tị nạn trên đảo này với bao nhiêu 
nổi niềm đau thương và kỹ niệm không 
thể quên. Để nhớ về một nơi chốn mà 
người phải đi xa quê hương không thể 
quên này, Đặc San Tự Lực hân hạnh 
trích đăng một vài tấm hình trong Al-
bum Thăm Viếng Các Trại Tị Nạn Đông 
Nam Á do Nhiêp Ảnh Gia Vĩnh Kha, 
tên thật Tôn Thất Vĩnh, đã ghi lại trong 
các chuyến đi của mình. Vĩnh Kha là 
một Tráng Sinh thuộc Toán Tráng Như 
Mây, hoạt động tại SàiGòn trong các 
năm từ 1970 đến 1975. Mong rằng Tự 
Lực sẽ được giới thiệu nhiều ảnh đẹp 
thuộc nhiều chủ đề khác của người 
Tráng Sinh Hướng Đạo dể mến này 
đến độc giả .
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THĂM VIẾNG 
CÁC TRẠI TỊ NẠN ĐÔNG NAM Á

Ảnh : VĨNH KHA
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Lịch Sử Dựng Nước và Giữ Nước của Việt Nam là những trang viết bằng máu xương của biết 
bao thế hệ. Trong suốt chiều dài gần năm ngàn năm, sống bên cạnh một người hàng xóm xấu nết 
tham lam, dân tộc ta đã trăm đắng ngàn cay, nhiều lần mất mát tất cả những gì thiên nhiên đã ban 
tặng cho mình: từ rừng vàng biển bạc, quê hương gấm vóc, đến cả kho tàng văn hóa. Hai lần đô 
hộ lâu dài gần một ngàn năm, sau đó là những lần chiếm đóng trong thời hạn ngắn hơn, giới cầm 
quyền phương Bắc đã vơ vét tất cả sách vở của tổ tiên ông cha sáng tác nhằm mục đích đồng hóa 
hoàn toàn Việt tộc, tiêu diệt tận gốc sức sống luôn luôn trỗi dậy của Việt Nam.

Người Việt lâm vào hoàn cảnh khẩu thuyết vô bằng: không còn bằng cứ nào để xác nhận chủ 
quyền văn hóa của mình ngoài tiếng nói và chữ viết Nôm từ thế kỷ 13 và chữ gốc Latin thế kỷ 18 
vẫn còn được dùng cho đến ngày nay. Di vật khảo cổ từ những di chỉ khai quật càng ngày càng chỉ 
hướng tới sự đồng nhất về mô thức sáng tạo, họa tiết khắc chạm trên các cổ vật người Việt còn giữ 
được và những gì mới được đưa lên khỏi mặt đất sau hàng ngàn năm vùi chôn vì những đổi thay 
của các triều đại qua biến cố lịch sử.

Chúng ta không vội vã nhận vơ rằng Việt tộc vốn là chủ nhân của những phát minh về chữ viết, 
của nền văn hóa nông nghiệp, văn hóa đồ đồng. Thời gian và những nhà nghiên cứu trung thực, 
công tâm sẽ trả lại cho người chủ thật sự những gì đã từng là của họ. 

Nhưng chúng ta có thể lấy một ví dụ nhỏ để so sánh như sau:

Trong gần 300 năm phát triển chữ Việt theo ký tự Latin, người Việt đã đưa chữ quốc ngữ lên 
mức gần như hoàn thiện. Thế kỷ 20 Việt Nam Tự Do với không khí sáng tác khá cởi mở đã cống 
hiến cho kho tàng văn học biết bao tác phẩm giá trị; đồng thời cũng mở lại một cánh cửa vào quá 
khứ cho chúng ta thấy được công sức của tiền nhân bằng các tác phẩm Chữ Nôm phiên âm quốc 
ngữ.

Tương tự, người láng giềng phương Bắc của chúng ta, cũng đã tiếp xúc với văn minh Tây Âu 
còn sớm hơn cả Việt Nam, cũng có hệ thống Chú Âm Phù Hiệu để ký âm tiếng Hoa, nhưng vẫn 
không thể sử dụng ký tự Latin để mở cửa vào kho văn hóa cổ xưa họ đã gom góp vơ vét khắp nơi 
làm của riêng mình, vẫn phải dùng loại chữ vuông hỗ trợ. Trong khi từ thế kỷ 13 chúng ta đã dùng 
chữ vuông để ký âm tiếng Việt, tránh sự dòm ngó và “đạo tặc trí tuệ” của người bạn láng giềng.

Bài viết sau của một nhà nghiên cứu văn hóa và khảo cổ Việt Nam sẽ cho chúng ta hé nhìn 
một chút vào quá khứ huy hoàng của Việt tộc. Bài viết là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả con 
dân Việt Nam, phải bằng mọi cách giữ gìn và nói TIẾNG VIỆT vì đó là HỒN NƯỚC, là sinh mệnh 
của dân tộc và nhiều đời con cháu về sau.

Vì miếng cơm manh áo, vì vận nước điêu linh, chúng ta có thể trôi dạt trăm miền, khổ sở hơn 
cả dân Do Thái, nói đủ loại ngôn gữ thế giới. Như người Do Thái đã tin vào lời hứa về một miền đất 
trù phú dân tộc họ , chúng ta phải tin vào lời hứa LONG QUÂN với dân tộc Việt Nam, chừng nào 
chúng ta còn nói TIẾNG VIỆT, còn giữ PHONG HÓA VIỆT, chừng đó Dân Tộc vẫn còn, như một 
cộng đồng người Kinh sống ở Quảng Tây, suốt mấy ngàn năm với những người Hoa xung quanh, 
song họ vẫn giữ được tiếng nói, cách ăn mặc cổ truyền của Việt tộc.

“Chỉ sợ con mình quên tiếng Việt - Đừng lo các cháu dốt Anh văn”:  Hai câu thơ này là tâm tình 
khắc khoải của tất cả những người Việt lưu vong khỏi đất nước sau 1975, rất đáng cho chúng ta 
suy nghĩ và tìm cách giữ gìn hồn nước, khi sức mỏi chân chồn, không còn đóng góp được là bao 
cho quê hương và đất nước.

KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ “TỪ HÁN VIỆT” 
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Bài viết sau, có tựa đề: “Không 
có cái gọi là Từ Hán Việt” trích từ 
trang Kho tàng văn hóa trong web-
site nghiencuulichsu.com, đăng 
ngày 22 tháng 4 năm 2019. 

Hà Văn Thùy

  Trên trang mạng Bách Việt, ông 
Trần Kinh Nghị có bài “Di sản Hán 
Việt”*. Sau khi nhận định: quãng 
trên dưới 70-80 % từ vựng tiếng 
Việt có thành tố Hán-Việt, ông cho 
rằng “nếu vì một lý do nào đó mà 
để ngôn ngữ nước mình bị một ngôn 
ngữ khác lấn át và tình trạng lấn át 
kéo dài chắc chắn sẽ dẫn đến nguy 
cơ bị đồng hóa hoặc thoái hóa.” Kết 
thúc bài viết, ông đề nghị Nhà nước 
có biện pháp hạn chế việc dùng từ 
Hán Việt để giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt.

 Đồng cảm với nỗi bức thúc của 
ông nhưng nhận thấy đây là vấn đề 
lớn và không hề đơn giản, chúng tôi 
xin thưa lại đôi lời.

1. Có đúng tiếng Việt vay 
mượn từ ngôn ngữ Hán?

 Muốn giải quyết thỏa đáng 
chuyện này, không còn cách nào 
khác là phmải đi tới tận cùng cội 
nguồn ngôn ngữ, không chỉ của 
người Việt mà cả của người Trung 
Hoa.

 Nửa sau thế kỷ XIX, ngay khi 
chưa đặt xong ách đô hộ trên toàn 
cõi Vệt Nam, những học giả người 
Pháp đã có mặt để nghiên cứu 
thiên nhiên, con người, văn hóa, xã 
hội xứ Annam. Từ kết quả nghiên 
cứu, năm 1898, nhà nước bảo hộ 
Pháp cho thành lập Viện Viễn Đông 
Bác Cổ tại Hà Nội. Đứng đầu lĩnh 
vực khoa học nhân văn là những 
nhà Hán học như E. Aymonier, L. 
Maspéro… Là học giả phương Tây, 
họ mang quan niệm Âu trung: châu 
Âu là trung tâm của văn minh nhân 
loại. Là nhà Hán học, họ theo thuyết 
Hoa tâm: Trung Hoa là trung tâm của 
châu Á. Họ cũng chịu ảnh hưởng 
của tri thức sai lầm đương thời cho 

rằng, con người từ Tây Tạng xâm 
nhập Trung Quốc rồi sau đó xuống 
Việt Nam và Đông Nam Á nên ánh 
sáng văn minh cũng từ Trung Hoa 
lan tỏa tới phương Nam. Khi nghiên 
cứu tiếng nói của người Việt Nam, 
họ có trong tay những bộ từ điển 
Trung Hoa đồ sộ như Từ Hải, Tứ 
khố toàn thư, Khang Hy… Trong khi 
đó, tiếng Việt chỉ có Từ điển Việt-Bồ-
La của Alexander de Rhodes cùng 
Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh 
Tịnh Của, hai cuốn sách nhỏ, tập 
hợp từ ngữ Việt chữ Latinh mới có 
khoảng 300 tuổi. Bằng thao tác đơn 
giản là thống kê, so sánh những từ 
được cho là gốc Hán có trong tiếng 
Việt, họ eureka: “Tiếng Việt mượn 
khoảng 75% từ Hán ngữ!”

Sự thật có đúng như vậy không?

 Vào năm 1898, H. Frey, một đại 
tá người Pháp, từng công tác ở Tây 
Phi sau đó có mặt ở Việt Nam, đã 
xuất bản cuốn Tiếng Annam, mẹ 
của các ngữ (L’Annamite, mère des 
langues): Tiếng Annam, xuất xứ của 
các ngôn ngữ: Cộng đồng các chủng 
tộc Xentơ, Xémit, Xuđăng và Đông 
Dương. Bằng kinh nghiệm ở Châu 
lục đen, nhà ngữ học chân thực này 
cho rằng tiếng Việt gần gũi với tiếng 
các sắc dân châu Phi và là nguồn 
cội của mọi ngôn ngữ phương 
Đông. Tiếp đó ông còn cho ra hai 
cuốn khác khẳng định quan điểm 
của mình. Tuy nhiên, các viện sĩ 
của Viễn Đông Bác Cổ “không thèm 
chấp” gã tay ngang võ biền. Không 
chỉ vậy, vào các năm 1937-1938 còn 
có cuộc tranh luận giữa nhà ngữ học 

trẻ người Ba Lan Przilusky với viện 
sĩ Maspéro. Từ khảo cứu của mình, 
Prilusky phát triển quan điểm của 
H. Frey nhưng kết cục phần thắng 

thuộc về bậc lão làng!

 Kết luận của Viện Viễn Đông 
Bác Cổ giáng đòn hủy diệt không 
chỉ vào văn hóa mà cả vào tương lai 
dân tộc Việt Nam! Do ngón đòn ác 
hiểm này mà sau đó, khi phân loại 
ngôn ngữ phương Đông, đề xuất 
một họ ngôn ngữ Annam bị bãi bỏ do 
“không xứng đáng vì vay mượn quá 
nhiều từ nước ngoài!” Thay vào đó 
là họ ngôn ngữ mang cái tên không 
tiêu biểu: ngôn ngữ Mon-Khmer. Kết 
quả là cho đến nay, trong sách giao 
khoa ngôn ngữ của nhiều đại học 
hàng đầu thế giới vẫn viết “Tiếng 
Việt vay mượn khoảng 60% từ ngôn 
ngữ Trung Hoa (!)” Dù sao thì cũng 
được an ủi phần nào vì 60% ít hơn 
con số chúng ta tự nhận!

 Điều khủng khiếp nhất là, vào 
thập niên 1920, các học giả tiên 
phong người Việt như Trần Trọng 
Kim, Nguyễn Văn Tố… tiếp nhận tri 
thức sai lầm đó, dạy cho con dân 
Việt. Ý tưởng tiếng Việt vay mượn 
tiếng Hán như cỏ dại lan rộng trên 
cánh đồng tư tưởng, thấm tới toàn 
bộ người có học Việt Nam hiện nay! 
Gần suốt thế kỷ, học giả Việt không 
một lời cãi lại. Ở thập niên 80, trong 
công trình ngữ học công phu Nguồn 
gốc và quá trình hình thành cách 
đọc Hán Việt, Giáo sư Nguyễn Tài 
Cẩn “khám phá”: ngoài cái gọi là “từ 
Hán Việt”, trong tiếng Việt còn lớp từ 
Hán cổ và lớp từ Hán Việt Việt hóa 
(1). Không đưa ra con số thống kê 
nhưng với hai lớp từ được bổ sung 
đó, có lẽ tỷ trọng vay mượn của 
tiếng Việt còn tăng lên gấp bội!

 Nhưng dù sao, đấy chỉ là tính 
toán của nhà bác học, còn với 
người dân Việt, ít người tin, chỉ vì lý 
do đơn giản: một dân tộc vay mượn 
đến bằng nấy tiếng nước ngoài 
không thể là dân tộc trưởng thành, 
chắc chắn đã bị đồng hóa sau nghìn 
năm nô lệ!

 Năm 2006, từ nghiên cứu của 
mình, chúng tôi công bố bài viết 
Tiếng Việt là chủ thể tạo nên ngôn 
ngữ Trung Hoa (2). Rất may là 
ý tưởng “điên rồ” đó chẳng những 
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không bị ném đá mà còn không rơi 
vào im lặng. Ít lâu sau, từ Sacramento 
nước Mỹ, nhà nghiên cứu Đỗ Ngọc 
Thành gửi cho chúng tôi những bài 
viết chấn động: Phát hiện lại Việt 
Nhân ca, Phục nguyên Duy giáp 
lệnh của Việt vương Câu Tiễn, Đi 
tìm nguồn gốc chữ Nôm…(3) trong 
đó dẫn ra hàng nghìn bằng chứng 
không thể phản bác cho thấy, tiếng 
nói nguyên thủy của người Trung 
Hoa là tiếng Việt. Người bạn Triều 
Châu gốc Việt của tôi khẳng định: 
“Tất cả các chữ tượng hình được 
làm ra là để ký âm tiếng Việt. Vì 
vậy, mọi chữ vuông chỉ khi đọc 
và giải nghĩa bằng tiếng Việt mới 
chính xác!” Một sự ủng hộ vô giá! 
Càng may hơn là đầu năm 2012, 
chúng tôi nhận được tin: Hội nghiên 
cứu văn hóa Lạc Việt tỉnh Quảng 
Tây Trung Quốc phát hiện chữ Việt 
cổ khắc trên xẻng đá, giống với chữ 
Giáp cốt (4)! Từ những nguồn tư liệu 
phong phú và vững chắc, chúng tôi 
nhanh chóng hoàn thành bài viết: 
Chữ Việt là chủ thể tạo nên chữ 
viết Trung Hoa (5)!

 Như vậy, sang thế kỷ này, nhờ 
tiến bộ của khoa học thế giới, nhờ 
tấm lòng và công sức của cộng 
đồng người Việt, không những 
chúng ta xác định được người Việt 
có đa dạng sinh học (diversity) cao 
nhất trong dân cư châu Á, có nghĩa, 
Việt Nam là cái nôi của các dân tộc 
phương Đông mà còn chứng minh 
được, tổ tiên ta để lại trên đất Trung 
Hoa không chỉ tiếng nói mà cả chữ 
viết.

 Chúng tôi hình dung quá trình 
hình thành tiếng nói và chữ viết trên 
đất Trung Hoa như sau:

 Nhiều dữ liệu khoa học cho 
thấy, 40.000 năm trước, người Việt 
cổ đã từ Việt Nam đi lên khai phá 
Hoa lục, đã xây dựng ở đây nền văn 
hóa nông nghiệp rực rỡ. Khoảng 
7000 năm trước, tại miền Trung 
Hoàng Hà, người Việt cổ Indonesian 
mang mã di truyền Australoid hòa 

huyết với người Mông Cổ du mục 
ở bờ Bắc, sinh ra chủng người Việt 
mới mang mã di truyền Mongoloid 
phương Nam (South Mongoloid). 
Người Mongoloid phương Nam tăng 
nhân số, trở thành chủ thể dân cư 
lưu vực Hoàng Hà.

 Năm 2698 TCN, người Mông 
Cổ do Hiên Viên dẫn đầu, vượt 
Hoàng Hà vào chiếm đất Việt, 
dựng vương triều Hoàng Đế. Trong 
vương quốc Hoàng Đế, người Mông 
Cổ hòa huyết với người Việt, sinh 
ra người Hoa Hạ. Người Hoa Hạ 
bú sữa mẹ Việt, học tiếng nói Việt. 
Do ngôn ngữ Mông Cổ nghèo nên 
tiếng Việt thành chủ thể của tiếng 
nói vương triều. Cùng với thời gian, 
người Hoa Hạ thay cha ông Mông 
Cổ lãnh đạo xã hội, đã áp đặt dân 
chúng nói theo cách nói Mông Cổ 
(Mongol parlance: tính từ đứng 
trước danh từ, hay như ta vẫn gọi 
là cách nói ngược.) Trên thực tế, 
ngôn ngữ của dân cư vương triều 
Hoàng Đế là tiếng Việt được nói 
theo văn phạm Mông Cổ. Sau này, 
nhà Tần, nhà Hán mở rộng lãnh thổ, 
ngôn ngữ tại các vùng bị kiêm tính 
cũng chuyển hóa theo cách tương 
tự. Do người Việt sống trên địa bàn 
rộng với thổ nhưỡng, khí hậu khác 
nhau, nên ngôn ngữ bị phân ly thành 
nhiều phương ngữ. Trong đó, tiếng 
nói vùng Quảng Đông (Việt Đông), 
Phúc Kiến (Mân Việt) là chuẩn mực 
nên được gọi là Nhã ngữ với ý nghĩa 
ngôn ngữ thanh nhã. Đời nhà Chu, 
rồi nhà Hán, triều đình khuyến khích 
nói theo Nhã ngữ.

 Vấn đề khác cũng cần minh định 
là ảnh hưởng của chữ viết tới sự 
hình thành ngôn ngữ phương Đông. 
Chữ tượng hình được phát hiện 
sớm nhất ở văn hóa Giả Hồ 9000 
năm rồi ở văn hóa Bán Pha tỉnh Sơn 
Tây 6000 năm trước. Khảo cổ học 
cũng cho thấy, khoảng 4000-6000 
năm cách nay, chữ tượng hình được 
khắc trên xẻng đá ở di chỉ Cảm Tang 
tỉnh Quảng Tây. Chữ Lạc Việt sau 
đó được đưa lên đồng bằng Trong 

Nguồn, bây giờ là Trung Nguyên, 
vốn là một trung tâm lớn của người 
Dương Việt, để khắc lên xương thú 
và yếm rùa, về sau được gọi là văn 
Giáp cốt.

 Chữ viết trên yếm rùa và xương 
thú là chữ đơn lập, không thể ghép 
vần. Tiếng Việt cổ vốn đa âm nên 
muốn được ký âm buộc phải đơn 
âm hóa. Do đó, tại trung tâm đầu 
não của người Việt, ít nhất là từ Quý 
Châu Quảng Tây tới Hà Nam, tiếng 
nói chuyển dần thành đơn âm. Một 
vấn đề khác nảy sinh: tiếng nói thì 
nhiều nhưng số chữ chế ra có hạn 
nên chỉ có những tiếng tiêu biểu mới 
được ký tự. Do vậy, chữ tượng hình 
tập hợp được những tiếng nói giàu 
ý nghĩa nhất của người Việt. Đây 
là quá trình độc lập, diễn ra trong 
cộng đồng Việt mà người Hoa Hạ từ 
thời Hoàng Đế tới giữa đời Thương 
không biết. Khi vua Bàn Canh chiếm 
đất Hà Nam, lập nhà Ân (1384 
TCN), mới biết chữ Giáp cốt của 
người Dương Việt. Với nhà nước 
được tổ chức tốt, Bàn Canh đã tiếp 
thu và cải tiến chữ của người Việt để 
ghi việc bói toán, cúng tế cùng địa 
lý, lịch sử (5). Trong triều đình nhà 
Ân, những “họa sư”- người vẽ chữ, 
“bốc sư”- thày bói, người Việt, được 
“lưu dụng” làm công việc này. Thay 
nhà Thương, nhà Chu chuyển sang 
viết chữ trên thẻ tre, trên lụa, cũng 
sử dụng nhiều ông thầy người Việt. 
Nhà Tần vốn là bộ lạc người Việt, 
khi dựng nước đã thể chế chữ Giáp 
cốt thành chữ Triện tồn tại tới nay. 
Như vây, có thể nói, không chỉ sáng 
tạo ra chữ Giáp cốt mà người Việt 
còn tích cực góp phần cải tiến, hoàn 
thiện chữ viết. Do đó quá trình đơn 
âm hóa tiếng nói được đẩy mạnh.

 Sau đời Hán, Trung Quốc loạn 
lạc, nhiều triệu người thiểu số phía 
Tây thâm nhập, khiến cho tiếng nói 
bị pha tạp, theo hướng tăng cường 
giọng điệu du mục. Tiếng nói của 
cư dân trong vương triều thay đổi, 
dẫn tới việc người trong nước không 
hiểu được nhau. Để khắc phục, các 
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vương triều dùng tiếng nói của kinh 
đô làm chuẩn mực giao tiếp của 
triều đình: quan thoại ra đời. Nhà 
Đường lấy tiếng nói của kinh đô 
Tràng An làm tiếng nói chính thức, 
được gọi là Đường âm. Đường âm 
là tiếng Việt được người Tràng An 
nói thời nhà Đường. Đấy là bộ phận 
tinh hoa của tiếng Việt được ký tự 
bằng chữ vuông. Đường âm được 
mang sang dạy và giao dịch ở Việt 
Nam. Khi giành được quyền tự chủ, 
nước ta thoát ách đô hộ của phương 
Bắc về chính trị, kinh tế, văn hóa. 
Tuy nhiên, văn tự tượng hình vẫn 
là chữ viết chính thống và Đường 
âm được duy trì dưới tên gọi là chữ 
Nho, chữ Thánh hiền. Trong khi đó, 
quan thoại của Trung Hoa biến cải 
theo sự thay đổi của vương triều và 
kinh đô. Tới giữa thế kỷ trước, tiếng 
Bắc Kinh là tiếng nói chính thống 
của Trung Hoa, chỉ được số lượng 
nhỏ người dùng. Nhà Mãn Thanh rồi 
chính quyền Quốc dân đảng không 
làm nổi việc thống nhất ngôn ngữ. 
Chỉ tới năm 1958, sau gần 20 năm 
nhà nước Trung Hoa nỗ lực thực 
hiện cuộc đồng hóa khốc liệt, tiếng 
Bặc Kinh mới được phủ sóng trên 
phần lớn lãnh thổ. Tuy nhiên, tới nay 
trong vùng Nam Dương Tử vẫn có 
khoảng 20% từ địa phương, truyền 
miệng trong dân gian mà không 
được ký tự.

 Một vấn đề từ lâu được đặt ra: 
chữ Nho xuất hiện ở nước ta từ bao 
giờ? Chưa ai xác định được! Chúng 
tôi không biết, hàng nghìn năm trong 
nước Văn Lang, vùng đất bây giờ là 
Việt Nam, chỉ cách Cảm Tang, Quý 
Châu khoảng 150 km, có sử dụng 
chữ tượng hình? Nhưng biết chắc, 
bộ lạc Thủy, di duệ của người Lạc 
Việt ở Quảng Tây, từ thời Tần Hán 
trốn vào rừng, bị thiểu số hóa, vẫn 
giữ được sách cổ ghi bằng chữ 
Thủy, tương tự Giáp cốt văn của tổ 
tiên Lạc Việt, gọi là Thủy thư (5). Nay 
được coi là văn tự hóa thạch sống, 
một bảo vật văn hóa nhân loại. Một 
điều chắc chắn khác là, muộn nhất, 
chữ Nho có mặt ở nước ta thời Triệu 

Vũ Đế. Việc khám phá lăng mộ Triệu 
Văn Đế ở Quảng Châu với rất nhiều 
di vật khắc chữ Nho chứng tỏ điều 
này. Chắc chắn rằng, trong 100 năm 
xây dựng và bảo vệ Nam Việt, nhà 
Triệu đã dùng chữ Nho trong hành 
chính, luật pháp và dạy học. Vì vậy, 
khi sang nước ta, Mã Viện phát hiện 
“Luật Giao Chỉ có tới 10 điều khác 
luật nhà Hán”(6). Có phần chắc là 
luật Việt được viết bằng chữ Nho. 
Chúng tôi cũng nghĩ rằng, muộn 
nhất, tiếng Việt vùng đồng bằng và 
trung du Bắc Bộ và Trung Bộ, được 
đơn âm hóa từ thời nhà Triệu. Và 
cùng với việc phổ biến chữ Nho, 
tiếng Kinh ngày càng trở nên đơn 
âm.

 Một câu hỏi: khi sang nước ta, 
người của Triệu Đà rồi quan quân 
nhà Hán nói tiếng gi? Sử ký viết, 
“Đà giết trưởng lại người Tần rồi 
đưa người của mình lên thay.” Triệu 
là một tiểu quốc của người Việt, nên 
Triệu Đà và tâm phúc của ông là 
người Việt (7). Xuống Giang Nam, 
người của ông gặp tiếng Việt Quảng 
Đông, Mân Việt, thứ tiếng Việt thanh 
nhã chuẩn mực. Thời Hán cũng 
tương tự, vì ngoài một số không 
nhiều quan cao cấp người phương 
Bắc thì tới nước ta phần lớn là người 
Giang Nam. Họ là người Việt, cho 
dù có nói ngược theo cách nói Hoa 
Hạ thì vẫn là tiếng Việt. Vì lẽ đó, rất 
có thể hai bên gần như hiểu được 
nhau. Vì vậy, việc học chữ Nho khá 
dễ dàng.

 Về sau, qua mỗi thời đại, tiếng 
của quan quân phương Bắc lại khác 
đi. Đến thời Đường, tiếng nói của 
kinh đô Tràng An được dùng làm 
quan thoại. Thực chất, đó là tiếng 
Việt ở kinh đô Tràng An thời nhà 
Đường. Điều này cho thấy một bộ 
phận tiếng Việt trải qua quá trình 
biến đổi dài từ đa âm, không thanh 
điệu, tới đây đã thành đơn âm và 
sáu thanh. Có lẽ, tiếng nói của bộ 
phận cư dân mà sau này là người 
Kinh cũng được chuyển hóa như 
vậy?

 Sau thời Đường, nước ta độc 
lập, chữ Nho trở thành quốc ngữ. 
Theo dòng thời cuộc, tiếng nói của 
người Trung Hoa thay đổi, ngày 
càng xa gốc Việt. Chẳng những 
người Việt không hiểu tiếng người 
phương Bắc mà người Trung Quốc 
cũng không còn nói được Đường 
âm. Di sản vô giá thơ Đường chỉ còn 
người Việt Nam thưởng thức trong 
âm điệu tuyệt vời.

 Từ phân tích trên chứng tỏ rằng, 
tiếng Việt không những không vay 
mượn mà trái lại, còn là gốc gác, là 
mẹ đẻ của ngôn ngữ Trung Hoa. Cái 
mà nay người ta quen gọi là “từ Hán 
Việt” là sự lầm lẫn lớn bởi chưa hiểu 
cội nguồn sinh học cũng như văn 
hóa dân tộc, trong đó có quá trình 
hình thành tiếng nói và chữ viết.

2 . Vai trò của lớp từ Việt cổ trong 
văn hóa dân tộc

 Như đã nói ở trên, tiếng thì nhiều 
nhưng chữ làm ra quá ít nên tổ tiên 
ta bắt buộc phải chọn thật kỹ những 
tiếng cần ký tự. Đó là những tiếng 
có nội dung sâu sắc, hàm chứa ý 
nghĩa uyên thâm, mà sau này được 
gọi là ngôn ngữ hàn lâm. Dù có áp 
dụng cách tạo từ đồng âm dị nghĩa 
thì cũng còn vô số tiếng không được 
ký âm vì không đủ chữ. Ở phía bắc 
Trung Hoa, dần dần những tiếng 
không được ký tự bị mai một.

 Trong khi đó, ở miền nam, 
chúng trở thành từ địa phương, 
được truyền miệng trong dân gian. 
Ở Việt Nam tình hình tương tự. Khi 
làm chủ đất nước, người Việt thấy 
quá nhiều tiếng không có chữ, nên 
vào đời Trần đã mô phỏng chữ Nho 
để tạo ra chữ Nôm. Tuy nhiên, vì 
nhiều lẽ, chữ Nôm không được coi 
là văn tự chính thức. Mọi giao dịch 
hành chính đều phải dùng chữ Nho, 
nên nhiều địa danh phải chuyển 
sang chữ Nho, việc làm bất khả 
kháng ngày xưa khiến nay nhiều 
người bức thúc.

 Một vấn đề cũng cần bàn cho ra 
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lẽ, đó là tìm tên gọi xác đáng cho 
lớp từ đặc biệt này. Thoạt kỳ thủy, nó 
là Đường âm. Tới lúc nào đó được 
gọi là chữ Nho. Ở miền Nam cho 
tới năm 1975, gọi là cổ văn. Vào 
thập niên 1960, các học giả miền 
Bắc gọi là “từ Hán Việt”. Một thời 
gian dài nửa thế kỷ ta chấp nhận tên 
gọi đó vì tưởng rằng hợp lý. Nhưng 
bản thân khái niệm “từ Hán Việt” lại 
mâu thuẫn và vô nghĩa. Thuật ngữ 
này hàm ý: chữ của Hán, còn cách 
đọc của Việt, ghép lại thành “từ 
Hán Việt.” Nhưng như phát hiện 
của GS. Nguyễn Tài Cẩn, cách đọc 
đó chính là tiếng nói ở kinh đô Tràng 
An thời nhà Đường! Như vậy, theo 
cách hiểu hiện nay, cả chữ viết và 
cách đọc đều của người Hán, nên 
không thể là “từ Hán Việt!”. Nay ta 
thấy không thể tiếp tục dùng thuật 
ngữ sai lầm cũ. Nhưng dùng tên nào 
thích hợp hơn?

 Đường âm là đúng nhưng bây 
giờ không thể trở lại tên gọi này vì 
đó là sản phẩm của một thời điểm 
lịch sử. Tiếng Hán không đúng vì 
đó không phải là tiếng nói thời nhà 
Hán, càng không phải tiếng nói của 
người Trung Hoa hôm nay. Có lẽ tên 
gọi chữ Nho phù hợp hơn cả, vì nó 
có nghĩa là chữ của nhà nho, sâu 
xa hơn, như phát hiện của triết gia 
Kim Định, là sản phẩm của văn hóa 
Việt nho nguồn cội. Sở dĩ gọi là “từ 
Hán Việt” vì người ta lầm tưởng đó 
là sản phẩm vừa của Hán vừa của 
Việt. Tuy nhiên cách hiểu như thế 
vừa không chính xác vừa gây phản 
cảm, đè nặng lên tâm trí chúng ta 
một cảm giác lệ thuộc bên ngoài. 
Thực chất, đó không phải “từ Hán 
Việt” mà là tiếng Việt cổ. Khác với 
nhiều ngữ khác, tiếng cổ là tử ngữ, 
thì trong ngôn ngữ Việt, tiếng Việt 
cổ vô cùng sống động. Lý do nó trở 
thành cổ ngữ là vì lịch sử dân tộc 
có biến động lớn, chữ Nho bị bãi bỏ 
để thay bằng thứ chữ viết khác. Mấy 
trăm năm trước, khi chuyển giao 
chữ La Tinh quốc ngữ cho chúng 
ta, một học giả phương Tây từng 
nói đại ý: “Chúng ta trao cho người 
Annam một thứ chữ dễ học, giúp họ 
nhanh chóng bắt kịp đà văn minh. 
Nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho 

thế hệ tương lai của họ cắt đứt với 
nguồn cội.” Hôm nay, lời cảnh báo 
đó đã trở thành hiện thực với toàn 
bộ nền văn hóa Việt. Về ngôn ngữ 
thì đó là lớp lớp người Việt không 
hiểu tiếng nói của tổ tiên, như tác giả 
Trần Kinh Nghị than phiền. Vì vậy, 
chúng tôi cho rằng, cần nhìn nhận 
lại gia sản quý giá này để sử dụng 
tốt nhất.

III. Kết luận

 Hàng ngàn năm nay do ngộ 
nhận nên ta cho rằng, bộ phận tinh 
hoa, quan trọng nhất của tiếng Việt 
là đồ vay mượn! Sự lầm lẫn này đã 
tạo nên nỗi đau ngàn năm khi ta vừa 
căm ghét một công cụ mà trong quá 
khứ kẻ thù dùng để đồng hóa, nô 
lệ mình lại vừa không thể chối bỏ! 
Không thể không dùng nhưng rồi 
mỗi khi dùng lại day dứt nỗi niềm 
cay đắng mặc cảm vay mượn!

 Nay chúng ta phát hiện ra sự 
thật: không hề có cái gọi là “Từ Hán 
Việt”! Đó chính là chữ Việt, tiếng Việt 
được tổ tiên ta sáng tạo trong quá 
khứ. Việc khẳng định bản quyền 
tiếng Việt cổ là khám phá có ý nghĩa 
đặc biệt, nó giúp ta tự tin, làm chủ tài 
sản vô giá của dân tộc. Vấn đề hiện 
nay là tuyên truyền để mọi người 
cùng hiểu. Công việc quan trọng 
khác là nghiên cứu sử dụng vốn tài 
sản này, làm phong phú ngôn ngữ, 
góp phần phục hưng văn hóa dân 
tộc.

 Cái to nhất ngăn trở ta dám 
nhận lại tài sản vô giá này là thói nô 
lệ, thói tự kỷ ám thị nặng nề khiến 
ta vô thức đẩy nhiều di sản quý báu 
của tổ tiên cho người ngoài để rồi 
cúc cung làm chú học trò ngu ngơ, bị 
đè bẹp dưới cái bóng hoang tưởng!

 Một khi nhận ra chủ quyền, ta sẽ 
làm gì với tài sản vô giá này?

 Nhiều người đã hiểu cơ sự nên 
kiến nghị khôi phục việc học chữ 
Nho. Đấy là việc không thể không 
làm. Trước hết vì giá trị lớn lao của 
chữ Nho. Tính triết lý sâu xa, ý nghĩa 
thâm thúy của nó khác với bất cứ 
chữ viết nào, giúp người học rèn trí 

thông minh, luyện tư duy… Chỉ điều 
này mới giúp chúng ta tiếp nối với 
truyền thống, tránh được mối nguy 
mất gốc như học giả nước ngoài 
cảnh báo mấy trăm năm trước. Đó 
là việc cần chủ trương và kế hoạch 
lớn. Trước mắt, việc có thể làm ngay 
là, trong chương trình tiếng Việt phổ 
thông, nên bổ sung một số tiết giảng 
tiếng Việt cổ, nhằm giải nghĩa những 
từ thường dùng để học sinh hiểu và 
sử dụng đúng, đồng thời tập cho họ 
cách tra Từ điển tiếng Việt.

 Chúng tôi xin đề nghị, cần một 
cuộc cách mạng loại bỏ thuật ngữ 
“từ Hán Việt” khỏi ngôn ngữ Việt để 
thay vào đó tên gọi đúng: tiếng Việt 
cổ! Đồng thời dùng lại thuật ngữ 
chữ Nho để gọi văn tự của tổ tiên 
mà xưa nay vẫn lầm tưởng là chữ 
nước ngoài.

 *http://trankinhnghi.blogspot.
com/2013/11/di-san-han-viet.html                                                                                                                    
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Hội đồng Hướng đạo Việt nam  
(HĐHĐVN-  Vietnamese Scouting 
committee) thuộc Châu quận Santa 
Clara ( Santa Clara county council 
), nay đổi tên là Châu Thung lũng 
điện tử và Vịnh Monterey ( Silicon 
Valley Monterey bay Council ),trực 
thuộc miền Tây( Western Region) 
của Hội Nam Hướng đạo Hoa kỳ 
(Boy Scouts of America- BSA) đã 
chính thức được thành lập từ năm 
1987 với 3 liên đoàn: Diên Hồng ( 
1981), Lê văn Duyệt (1983), và Ra 
khơi ( 1985). Chủ tịch HĐHĐVN đầu 
tiên là trưởng Lý khánh Hồng, phụ 
tá là các trưởng Nguyễn mạnh Kym 
và Lê xuân Hùng , cùng 3 liên đoàn 
trưởng , và năm 1988 ,LĐ Lê văn 
Duyệt tự rút ra khỏi Hội đồng .

HĐHĐVN phụ thuộc và phụ 
giúp ủy ban  thành viên (membership 
committee). Mục đích của HĐHĐVN 
là giúp phổ biến phong trào HĐ và 
phát triền đoàn sinh, phối hợp sinh 
hoạt các đơn vị HĐVN. Duy trì và 
triển khai văn hoá  dân tộc Việt và 
truyền thống HĐ Việt nam.

Chữ  Hội đồng (committee) có 
tính cách hợp chung, tự nguyện và 
sinh hoạt dân chủ, không phải ủy 
ban, vì không được ủy thác thi hành 
bởi văn phòng HĐ địa phương. Do 
vậy, bằng tinh thần dân chủ, chức 
vụ  chủ tịch được đại diện các đơn 
vị thuộc các liên đoàn đã ghi danh 
bầu lên với đa số trong nhiệm kỳ 2 
năm, và được tái cử tối đa 3 nhiệm 
kỳ. Ban chủ tịch gồm chủ tịch,các cố 
vấn ,thư ký, thủ quỹ và phụ trách các 
tiểu ban theo ngành và theo sự kiện 
sinh hoạt. Mỗi 3 tháng có họp Hội 
đồng bao gồm đại diện văn phòng 
BSA-Châu, các thành viên trong 
ban Chủ tịch và tất cả các Liên đoàn 
trưởng , để gửi thông báo và tin tức 
của Hội BSA, Châu và đạo liên hệ, 
thông qua các trình sinh hoạt chung, 
báo cáo thành quả và tài chánh ,hay 
thay đổi điều lệ theo đề nghị .

HĐHĐVN thuộc nội bộ châu 
Santa Clara và Hội HĐ Hoa kỳ 
(Boy Scouts of America - BSA), 
chứ không phải tổ chức hay đoàn 
thể cộng đồng, mặc dù luôn có hợp 
tác sinh hoạt văn hóa , xã hội với 
cộng đồng người Việt tỵ nạn . Sau 
trại TTVI tại Fairfax, VA , chủ tịch 
HĐHĐVN  kiêm nhiệm chức vụ và 
công việc Đại diện miền Tây Bắc 
của Hội đồng trung ương HĐVN ( 
HĐTƯ ).

Công tác và thành tích diển 
hình của Hội đồng HĐVN là giúp 
thành lập các đơn vị và liên đoàn 
mới, tổ chức Ngày HĐVN và chào 
cờ đầu năm để các liên đoàn sinh 
hoạt chung, và giới thiệu phong 
trào HĐ đến các phụ huynh và cộng 
đồng, tham gia các nghi lễ lịch sử 
và truyền thống văn hoá dán tộc 
của cộng đồng như lễ giỗ tổ Hùng 
vương, lễ Nhị Trưng, Hội Tết Âm lịch 
và Trung thu, cùng các công tác xã 
hội . Ngoài ra tổ chức các trại ngành, 
các khoá huấn luyện đội trưởng và 
đầu đàn, cùng khoá truyền thống 
văn hoá VN, và khoá huấn luyện cơ 
bản trưởng.

Cách 2 hoặc 3 năm lại tổ chức 
họp bạn Đồng Tâm chung cho các 
đơn vị. Đặc biệt văn phòng châu 
BSA đã giúp Hội đồng HĐVN San 
Jose đứng ra nhận trách nhiệm 
do Hội đồng trung ương HĐVN ( 
HĐTƯ) ủy thác tổ chức trại họp bạn 
thế giới Thẳng tiến( TT)gồm các đơn 
vị HĐVN thuộc các Hội HĐ quốc gia 
định cư trên khắp hoàn cầu . Trại TT 
III là trại họp bạn HĐVN toàn cầu 
đầu tiên tại Hoa kỳ vào năm 1990, 
tại đất trại HĐ Cutter Camp thuộc 
thành phố Santa Cruz, Califonia 
với 800 trại sinh. Kế đó là trại TT IX 
tố chức tại công viên San Lorenzo 
county park , trong thị trấn San Lo-
renzo, tiểu bang California vào mùa 
hè năm 2009 với hơn 2,500 trại sinh 
đến từ Canada,Úc châu  và Âu châu.

Qua 32 năm thành lập 
HĐHĐVN San Jose với các trưởng 
chủ tịch như Lý Khánh Hồng, 
Nguyễn mạnh Kym, Trần anh Kiệt, 
Trần hoàng Thân, Tràn văn Long 
,Lê quang Tuấn , Nguyễn Giang và 
đương nhiệm là trưởng Lưu Vĩnh 
Thái phụ trách từ đầu năm 2017, và 
mới tái cử nhiệm kỳ thứ hai 2019-
2020

Trưởng Thái là chủ tịch trẻ 
rất gương mẫu, nhiều tài năng, đầy 
nhiệt huyết, nhất là tinh thần HĐ 
rất cao, và có tài lãnh đạo, không 
những được các trưởng , phụ huynh 
và đoàn sinh thuộc vùng San Jose 
quí mến , mà còn được cảm tình 
của các đơn vị ở xa như Sacra-
mento,CA, Portland, OR và Seat-
tle,WA. Nguyên dưới sự điều hành 
của trưởng Thái, hai năm qua đã 
có thêm 3 liên đoàn được thành lập 
đó là các LĐ Cửu Long, Bắc đẩu và 
Hoà bình và Hội đồng HĐVN tại San 
Jose và miền Tây Bắc Hoa kỳ  luôn 
đoàn kết và thẳng tiến .

Ước mong các Miền đông các 
đơn vị khắp Hoa kỳ cũng thành lập 
được các Hội đồng HĐVN như tại 
quận hạt Santa Clara, California, 
chúng tôi thân ái và sẵn sàng hỗ trợ 
và chia sẽ về tổ chức, sinh hoạt và 
nhất là trao đổi kinh nghiệm cho tất 
cả trong thần huynh đệ Hướng đạo 
và tình tự dân tộc Việt nam. 

Đôi lời giới thiệu và chia sẻ, 
nhân kỷ niệm 32 năm thành lập Hội 
đồng Hướng đạo Việt nam tại Vùng 
San Jose. Đồng thời cũng để ghi 
ơn. quí trưởng đã giúp soạn thảo, 
thành lập, nâng đỡ và hướng dẫn 
hội đồng chúng tôi ,gồm Cố trưởng 
Nguyễn quang Minh, Cố trưởng Mai 
Ngọc Liệu và cố trưởng Trần bạch 
Bích,cùng cố trưởng Lê Xuân Đằng. 

Nguyễn Mạnh Kym  
Cựu chủ tịch và                               

đương kim cố vấn Hội đồng.      

              

HỘI ĐỒNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA 

NGUYỄN MẠNH KYM
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Nhìn sâu trong mắt em

Thấy thời gian ngừng lại

Vẫn là em ngây thơ

Vẫn là ta khờ dại

 

Ơi năm mươi năm trường

Tóc phai đời hư ảo

Môi cười như tang thương

Dép cũ mòn chân sáo

 

Đò xưa sang mấy độ

Sông sâu mất dấu sào

Sờ tay tìm dấu khắc

Mạn thuyền trôi chiêm bao

TÌNH CỜ GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

 Mới hay chân chiến mã

Vương nơi cỏ ngậm vành

Và chân chàng lãng tử

Vì sợi tóc vòng quanh

 

Ta khờ không thể nữa

Ngu ngơ giống thuở nào

Bây giờ là tháng mấy

Lòng nghe chừng hư hao

 

pnt

PHAN NHẬT TÂN
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Mỗi lần có dịp đi quận Cam

Lúc về thể nào cũng bị níu

Quẩn quanh đường Beach va` 11

Là biết rằng tên cao kều réo

Lần cuối xuống cùng đi lang thang

Ăn cơm chay gần Phước Lộc Thọ

Hắn ngồi quay lưng vô vách tường

Trên tường có hình chiếc cầu nhỏ

Cầu là cầu dây bắc qua núi

Bên dưới mù sương mây quá đỗi

Ra về hai đứa ngồi vệ đường

Lấy thuốc ra đốt nhìn theo khói

Mấy chục năm trường ôi phù vân

Người lững lờ trong cuộc phong trần

Người bảng lảng sau ngàn mây bạc 

Nhớ rồi quên đã biết bao lần

Căn gác nhỏ đêm ngồi uống rượu

Nhà ven sông chiều vẽ mộng đời

Những tên tráng sĩ ngày xưa đó

Đến lúc tay chân muốn rã rời

Những người đã đến và đã đi

Đã nhớ rồi quên thuở xuân thì

Cuối năm ta gọi trong tiềm thức

Dù nhớ hay quên cũng cứ về

pnt
27 tháng chạp năm con cẳng

NHỚ NGUYỄN QUỐC KỲ .  ĐÀ ĐIỂU ĐIỀM ĐẠM
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Năm 2007 là một năm rất 
đặc biệt đối với tất cả những người 
Hướng Đạo vì nó đánh dấu 100 năm 
Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo 
Thế Giới. Đâu đâu cũng có những 
sinh hoạt hướng đạo vui tươi nhộn 
nhịp để chào mừng thành quả lớn 
lao này của loài người. Cùng hòa 
chung nhịp đập trái tim với tất cả 
anh chị em Hướng Đạo khắp năm 
châu bốn biển, Hội Đồng Trung 
Ương Hướng Đạo Việt Nam tổ chức 
một Trại Bay Paris-Berlin-Geneva-
London và Trại Kỷ Niệm 100 Năm 
Thành Lập Phong Trào Hướng Đao 
tại một đất trại ở Berlin thuộc nước 
Đức vào giữa tháng 7 đến đầu tháng 
8 năm 2007. Một Phái Đoàn gồm 

các Trưởng và Hướng Đạo Sinh 
Việt Nam đủ mọi lứa tuổi từ các 
nước Úc, Mỹ và Đức cùng về tham 
dự Trại Berlin. Kỳ Trại Bay này cũng 
nhằm mục đích để viếng thăm các 
Chi Nhánh Hướng Đạo Việt Nam tại 
Châu Âu.

 Chuyến đi lịch sử này được 
tổ chức thành công là nhờ sự đóng 
góp công sức của rất nhiều Trưởng 
Hướng Đạo như: Trưởng Võ Thành 
Nhân, Trưởng Trần Công Hoàng, 
Trưởng Nguyễn Đức Chung, Trưởng 
Nguyễn Trân, Trưởng Trần Xuân 
Đức, Trưởng Phạm Quang Chiêu, 
Trưởng Võ Thủy và một số các 
Trưởng khác đã chịu trách nhiệm 

lo phần tổ chức và chịu khó đi tiền 
trạm để vẽ đường chỉ lối cho những 
người đi sau đỡ vất vả và đi đứng 
được suông sẽ hơn. Sư giúp đỡ và 
hỗ trợ về mọi mặt của các Trưởng 
tại địa phương ở các nước mà Phái 
Đoàn đi qua như các Trưởng Vĩnh 
Đào, Mai Quốc Tuấn, Lý Trí Thanh 
Lương ở Pháp, hoặc các Trưởng 
Tô Văn Phước, Nguyễn thị Minh 
Trang, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn 
Minh Tân, Ngọc Anh, Huân và Cúc 
ở Đức cũng đóng một vai trò quan 
trọng cho chuyến Âu Du lần này. 
Ngoài ra, những sự ủng hộ và bảo 
trợ của Cộng Đồng Người Việt ở các 
nước Đức, Pháp và Anh như là gia 
đình Bác Mạc Kinh, Anh Dương, Chị 

CHUYỆN TRĂM NĂM
TRỊNH MỸ PHƯƠNG
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Quế và hai con ở London cũng tạo 
rất nhiều thuận lợi cho Phái Đoàn 
Hướng Đạo của chúng ta. 

Xin tất cả chúng ta hãy cho 
một tiếng “A” thật lớn cho tất cả các 
Trưởng, các Ân Nhân và các Mạnh 
Thường Quân đã trực tiếp hay gián 
tiếp góp phần tổ chức, ủng hộ tinh 
thần, giúp đỡ vât chất và cưu mang 
Phái Đoàn Hướng Đạo trong suốt 
chuyến đi này. Đó chính là cơ hội 
ngàn vàng giúp anh chị em chúng 
ta được sống và chia sẻ với nhau 
CHUYỆN TRĂM NĂM của Đời 
Người Hướng Đạo.

Theo sự sắp xếp của Trại 
Trưởng Võ Thành Nhân, Phái Đoàn 
từ Mỹ đi Âu Châu được chia ra làm 
4 Toán như sau: Toán 1 – Phục 
Hưng gồm các Trưởng: Tôn Thất 
Hy, Hồ Đăng, Nguyễn Xuân Mộng, 
Lâm Ngọc Liên. Toán 2 - Thẳng 
Tiến: Nguyễn Cường, Nguyễn 
Tuyết Mai, Nguyễn Linh, Trịnh Mỹ 
Phương. Toán 3 - Tự Lực: Lê Văn 
Lai, Ngô Công Miêng, Nguyễn Văn 
Lê, Nguyễn Thị Đăng Hoa. Toán 4 
– Giũ Vững: Đỗ Phát Hai, Võ Thành 
Nhân, Đinh Văn Vinh, Đinh Thị Thu.

Theo chương trình thì 4 Toán 
này sẽ gặp Trưởng Chương và Phu 
Nhân (đi từ Úc qua) tại Berlin, sẽ gặp 
các Trưởng Long, Lâm và Mai Quốc 
Tuấn tại Pháp và Berlin. Và tất cả 
các Trưởng ở khắp mọi nơi về nước 
Anh sẽ gặp các Trưởng Trần Gia 
Bình, Trần Thị Vân Hạc cùng một số 
Trưởng thiện nguyện khác tại World 
Jamboree vào ngày 2 tháng 8 năm 
2007. Các Toán đi trong chuyến này 
hoàn toàn sinh hoạt theo Toán và 
áp dụng Phương Pháp Hàng Đội. 
Các Trưởng trong Toán phải liên kết 
với nhau để ở chung với nhau và 
ăn chung với nhau, và mỗi Toán tự 
quyết định để mua vé xe lửa và chọn 
giờ khởi hành tại các nhà ga phù 
hợp với lịch trình của Trại Trưởng 
đã thông báo. 

Trước khi các Toán khởi hành 
thì Trưởng Võ Thành Nhân và một 
số Trưởng khác đi tiền trạm ở Châu 
Âu hàng ngày gửi email về nhắn với 
các anh chị em những thông tin cần 
thiết từ việc pack hành lý cho gọn 
nhẹ để đi backpacking trong suốt 
kỳ Trại Bay, cho đến việc book vé 
xe lửa tốc hành round trip đi Paris 
– Berlin, rồi Paris – London, v..v . 
Những lá thư email trao đổi qua lại 
với nhiều thắc mắc âu lo của người 

ở nhà đang nôn nóng chờ ngày lên 
đường, và những lời khuyên chân 
tình của Trưởng Nhân “năn nỉ” các 
Toán lo book vé tàu sớm để còn 
kịp mua vé, và cũng “năn nỉ” các 
Trưởng nên “liệu cơm gắp mắm” khi 
pack đồ (Trưởng Nhân khuyên mỗi 
người chỉ nên pack 3 bộ đồ thôi) vì 
chặng đường đi backpacking phải 
lên xuống tàu lửa, xe bus đông đúc, 
hay lên xuống cầu thang tại các nhà 
ga hay các khu chung cư chật hẹp 
v.v… rất là nhiêu khê. Trưởng Nhân 
lo lắng và quan tâm đến sức khỏe 
của mọi người nên dặn dò đủ điều 
rất là cẩn thận. Vào khoảng thời 
điểm đó bên Paris, London và Âu 
Châu bị mưa nhiều, thậm chí có nơi 
còn bị lụt lội nữa nên Trưởng Nhân 
đi tiền trạm cũng thấy buồn và viết 
email gửi về có đôi lúc cũng than vài 
câu như vầy: “Phải có đi xa nhà vào 
những ngày mưa mới thấy nhớ quá 
gia đình (Vợ & Con) của mình” nghe 
thật là “đứt ruột”… Cảm ơn Trưởng 
Nhân và các Trưởng khác đã hy 
sinh chịu xa gia đình để đi tiền trạm 
vất vả như vậy để những người đi 
sau được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Sau bao ngày nôn nóng chờ 
đợi, cuối cùng ngày lên đường đã 
đến. Ngày 25/07/07 khi Phái đoàn đi 
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Âu Du vừa đáp máy bay đến Paris từng tốp một, thì các Trưởng 
Vĩnh Đào, Mai Quốc Tuấn và Lý Trí Thanh Lương thay phiên 
nhau ra đón tại phi trường. Một số Trưởng phải lấy xe lửa tốc 
hành để đi Berlin ngay chiều hôm đó; riêng Mỹ Phương thì phải 
trở ra phi trường để đón Trưởng Nguyễn Cường cùng phu nhân 
là Nguyễn Tuyết Mai và ái nữ là Nguyễn Linh từ Virginia bay 
qua. Sau đó cả Toán Thẳng Tiến được Trưởng Lý Trí Thanh 
Lương đưa về nhà nghỉ đêm để trưa hôm sau lên đường đi 
Berlin. Về nhà Anh Lương ở Marne-La-Vallée, cả Toán được 
làm quen với Chị Kim Thu (phu nhân của Anh Lương) và các 
con gồm 1 gái và 2 trai. Chị Kim Thu là một người phụ nữ duyên 
dáng, có tài nấu ăn ngon và ca hát rất hay. Chị đặc biệt rất yêu 
hoa nên xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa đẹp, đặc biệt là hoa 
hồng. Những ngày nghỉ ở đó thật là vui và thoải mái. Anh Lương 
thì chu đáo vô cùng. Lần nào ra Gare đón Phái Đoàn Hướng 
Đạo, Anh cũng không quên mang theo một giỏ đựng ly và bình 
thủy với café nóng mà Anh pha sẵn để rót ra mời mọi người. Anh 
Lương còn chịu khó chở mọi người đi thăm Paris và đến thăm 
Trưởng Trương Văn Thạch, rồi đi ăn Phở ở một tiệm rất ngon, 
hoặc đi ăn bánh mì Pháp đặc biệt tại một tiệm nằm trong một con 
hẻm sâu ngoằn ngoèo đi bộ muốn mỏi chân luôn mới tới.

Khi chuyến tàu lửa khởi hành từ Paris – Gare du Nord 
vào đêm 26/07/07 và đi đến Gare Berlin Hauptbahnhof vào sáng 
sớm ngày 27/07/07 thì đã có các Trưởng Tôn Thất Hy, Võ Thành 
Nhân, Tô Văn Phước, Nguyễn Minh Tân đợi sẵn ở nhà ga để 
rước cả Toán về đất trại. Mọi người đều đi bộ và chuyện trò vui 
vẻ vì đất trại rất gần. 

Sau khi cắm lều nhanh và ăn sáng xong, mọi người được 
anh chi em trong Liên Đoàn Phan Sào Nam hướng dẫn đi thăm 
Berlin. Cả đoàn được đi thăm Bức Tường Berlin, Sông Praa và 
Khu Vực Charlie Meeting Point. Thật là vô cùng xúc động khi 
được tận mắt trông thấy những hình ảnh có thật, những di tích 
đau buồn của một địa danh lẫy lừng trong lịch sử của nhân loại. 

Buổi chiều cả đoàn đi thăm Chùa Linh Thứu và được dịp 
tiếp xúc với cộng đồng Người Việt ở Berlin và được dùng cơm 
chay ở Chùa. Tại đây cả đoàn đã tập hát bài “Một Thế Giới, Một 
Lời Hứa” do Trưởng Minh Trang sáng tác. Bài hát rất hay và rất 
cảm động. Ngoài ra mọi người còn tham dự buổi nói chuyện của 
Trưởng Tôn Thất Hy về Lịch Sử Phong Trào Hướng Đạo Thế 
Giới, và của Trưởng Đỗ Phát Hai về Cơ Cấu Tổ Chức của Hội 
Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam. Tất cả mọi người ngồi 
chăm chú lắng nghe như cùng chia sẻ với nhau niềm hạnh phúc 
thiêng liêng được chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại: Phong 
Trào Hướng Đạo Thế Giới được tròn trăm tuổi.
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Sáng hôm sau 28/07/07, mặc 
dù trời mưa lất phất nhưng tất cả 
các Trưởng và các em Hướng 
Đạo Sinh đều hăng say làm việc 
để chuẩn bị cho buổi Lễ Khai Mạc 
Trại Họp Bạn Hướng Đạo Vi ệt Nam 
mừng Sinh Nhật thứ 100 của Phong 
Trào Hướng Đạo Thế Gìới do Hội 
Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt 
Nam tổ chức ở Berlin. Buổi lễ Khai 
Mạc diễn ra thật long trọng. Dưới 
cơn mưa tất cả các Trưởng, các 
em Hướng Đạo Sinh và Phụ Huynh 
đứng trang nghiêm làm lễ chào cờ 
và hát bài Quốc Ca Việt Nam, cùng 
đọc lại Lời Hứa Hướng Đạo. Nhân 
dịp này Trưởng Ngô Minh Tân, Chi 
Nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức, đã 
chào mừng quan khách và cảm ơn 
sự đóng góp công sức của nhiều 
người để tổ chức thành công kỳ trại 
này. Trưởng Võ Thành Nhân cũng 
ngỏ lời tri ân Huân Tước Baden 
Powell, là Vị Sáng Lập ra Phong 
Trào Hướng Đạo Thế Gìới, và cảm 
ơn các Trưởng thế hệ đàn anh, đàn 
chị đã đi trước để xây dựng Phong 
Trào được tốt đẹp và lớn mạnh như 
ngày nay. Các Trưởng Tôn Thất Hy 
và Đỗ Phát Hai, đại diện cho Ban 
Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương 
Hướng Đạo Việt Nam để trao Bách 
Hợp Huân Chương cho 2 Trưởng 
Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Minh 
Hùng là 2 Cựu Chi Nhánh Trưởng 
Chi Nhánh Đức. Sau lễ Khai Mạc, cả 
đoàn được thưởng thức món BBQ 
ngon tuyệt vời của Chi Nhánh Đức 
và được chiêm ngưỡng và thưởng 
thức chiếc bánh kỷ niệm Trại 100 
Năm Hướng Đạo thật đẹp và thật 
ngon.

Chiều hôm đó cả đoàn đi thăm 
một Nhà Thờ trong vùng, được dùng 
cơm tối ở đó và thưởng  thức m ột 

chương trình Văn Nghệ đặc sắc do 
các em Hướng Đạo Sinh biểu diễn. 
Buổi tối trở về đất trại mấy anh chị 
em Trưởng lại quây quần bên nhau 
bên ánh lửa hồng để chia sẻ những 
nỗi n iềm và trao đổi những kinh 
nghiệm trong cuộc đời hướng đạo. 
Hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của 
Chi Nhánh Đức đã và đang vượt 
qua rất nhiều khó khăn để gìữ vững 
phong trào hướng đạo Việt Nam 
trên đất nước này trong những năm 
qua, chúng ta càng thấy quý mến 
và trân trọng tấm gương hy sinh vì 
phong trào của tất cả các Trưởng, 
các Hướng Đạo Sinh và các Phụ 
Huynh ở bên Đức. Mặc dù hoàn 
cảnh khó khăn nhưng tất cả các anh 
chị em đều đoàn kết và giúp đỡ lẫn 
nhau để giữ vững phong trào; và 
qua đó chúng ta càng thấm thía hơn 
sự may mắn của các đơn vị hướng 
đạo Việt Nam ở Mỹ vì được sự ủng 
hộ nhiệt tình của Hướng Đạo Hoa 
Kỳ. Xin cầu chúc cho Chi Nhánh 
Đức luôn vững tin và ngày càng 
phát triển mạnh hơn trong phong 
trào Hướng Đạo.

Những ngày trại ở Berlin tuy 
ngắn ngủi nhưng rất vui và đầm 
ấm tình người. Ngày Bế Mạc Trại 
28/07/07 trời vẫn mưa liên tục khiến 
mọi người càng bồi hồi xúc động 
hơn khi chia tay. Để chia sẻ niềm vui 
và lưu lại chút kỷ niệm cho Trại Họp 
Bạn mừng Phong Trào Hướng Đạo 
Thế Giới được tròn 100 năm, các 
chị em Trưởng và Phụ Huynh cùng 
đồng ca bài “Bách Hợp Cài Áo” được 
sáng tác dựa trên điệu nhạc của bài 
“Bông Hồng Cài Áo” của Cố Nhạc 
Sỉ Phạm Thế Mỹ. Trịnh Mỹ Phương 
viết lời bài hát này dựa trên Lời Hứa 
và các điều Luật của Hướng Đạo. 
Sau khi chia tay nhau ở đất trại, tất 

cả Phái Đoàn Âu Du được đưa về 
nhà của 2 trưởng Huân và Cúc để 
nghỉ ngơi. Tại đây tất cả mọi người 
tất tả lo giặt giũ quần áo thật nhanh 
chóng để kịp bắt chuyến xe lửa tốc 
hành về lại Paris vào khuya hôm đó, 
và để từ đó đón tiếp chuyến xe lửa 
đi London ngay buổi chiều 29/07/07. 
Vì Phái Đoàn quá đông người nên 
khi sử dụng máy giặt nhà Anh Chị 
Huân + Cúc, chiếc máy không “chịu 
nỗi trước sức tấn công dữ dội của 
mọi người” nên đã bị hư khiến cho 
Trưởng Nhân và Trưởng Huân 
phải chở gấp các Trưởng ra tiệm 
giặt ngoài phố để giặt tiếp quần áo. 
Quang cảnh sinh hoạt gia đình ngày 
hôm đó thật là vui vẻ nhưng cũng 
rất “lộn xộn” vì ai nấy đều “quýnh 
quáng” lo thu dọn hành lý lại cho gọn 
gàng để đi tiếp qua London. 

Vừa về đến Paris, Mỹ Phương 
lập tức lo book hotel ở London cho 
Toán Thẳng Tiến của mình theo lời 
khuyên của Trưởng Nhân. Chiều 
hôm đó 29/07/07, trước khi lên xe 
lửa tốc hành để sang London, một 
số Trưởng và các em Hướng Đạo 
Sinh được Đài Radio của cộng đồng 
Việt Nam tại Pháp (Đài AFI) phỏng 
vấn về chuyến đi Âu Du kỷ niệm 100 
Năm Thành Lập Phong Trào Hướng 
Đạo Thế Giới. Khi chuyến xe lửa 
Paris Nord Eurostar vừa đến Nhà 
Ga London-Waterloo Int. thì Trưởng 
Võ Thành Nhân đã có mặt để đón 
sẳn và gọi xe Taxi đưa về nhà của 
Bác Mạc Kinh để nghỉ qua đêm. Căn 
nhà của Bác Mạc Kinh nằm trong 
một khu chung cư ở London có 3 
tầng lầu và vài phòng ngủ là mái 
ấm gia đình của Anh Dương, Chị 
Quế và 2 người con. Khi Phái Đoàn 
Hướng Đạo đến nơi thì mỗi người 
đều mang theo ba lô của mình nên 
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có quá nhiều ba lô và phải chất các 
ba lô dài dài dọc theo các nấc thang 
nhà vì các phòng ngủ đều được 
dùng làm chỗ ở. Bác Mạc Kinh là 
một người đàn ông tuy tuổi đã ngoài 
80 nhưng trông Bác rất khoẻ, vui 
vẻ và tráng kiện. Gia đình Bác Mạc 
Kinh đã nhường lại cho chúng tôi 
2 căn phòng để ở và những người 
trong gia đình thì ở dồn lại với nhau 
trong các phòng còn lại. Vì anh chị 
em chúng tôi quá đông và phải chia 
nhau chổ ở nên có một số người thì 
nằm ở trên giường, và một số người 
khác thì nằm dưới đất xếp chật như 
cá mòi, nhưng ai nấy đều vui vẻ và 
cười nói thoải mái. Chính vì biết 
trước sẽ không có đủ chỗ ở cho tất 
cả Phái Đoàn nên Trưởng Nhân đã 
dặn dò các Toán nên lo book khách 
sạn trước để ngày mai dọn ra đó ở. 
Toán Thẳng Tiến của chúng tôi cũng 
đã book xong khách sạn và dự định 
ngày mai sẽ ra đó ở.

Th ế nhưng Bác Mạc Kinh khi 
biết được điều này, Bác đã  khuyên 
chúng tôi nên nghỉ  lại ở nhà Bác vì 
như vậy sẽ vui  hơn vì mọi người 
được sinh hoạt chung với nhau, và 
như vậy cũng rất thuận lợi và nhanh 
chóng để tập hợp mọi người lại để đi 
thăm viếng các nơi chung với nhau. 
Nghe Bác Mạc Kinh nói rất chân tình 
như vậy nên tất cả mọi người đều 
quyết định ở lại nhà Bác và cancel 
các phòng đã thuê ở khách sạn. 
Thế là cả đoàn tá túc ở đây trong 
suốt mấy ngày ở London để đi thăm 
Gilwell Park, Brownsea Island và 
World Jamboree. Bác Mạc Kinh rất 
thương anh chị em hướng đạo nên 
ngoài việc gia đình Bác nhường 
chỗ ngủ cho chúng tôi, Bác và Anh 
Dưong, Chị Quế còn lo cho chúng 
tôi những buổi điểm tâm và những 

buổi cơm tối thật thơm ngon và bổ 
dưỡng, cũng như giúp đỡ chúng tôi 
đủ mọi điều.

Ngày 31/07/07, chúng tôi đến 
thăm Gilwell Park Scout Activities 
Centre. Đây là lần đầu tiên tôi được 
đến thăm nơi này nên bỗng nghe 
trong lòng những nổi x úc động khôn 
tả. Tôi cứ mãi mê ngắm nhìn cảnh 
đẹp và chụp ảnh, nhất là những vật 
lưu niệm c ủa Lord Baden Powell để 
lại. Từng đoàn hướng đạo sinh trong 
những bộ đồng phục hướng đạo của 
nhiều nước khác nhau lũ lượt diễn 
hành qua những khúc đường quanh 
co trong Gilwell Park với những nụ 
cười thoải mái v à những câu chào 
vui vẻ, cùng những cái  bắt tay thân 
ái là một quang cảnh đẹp đáng ghi 
nhớ. Những ai đã từng tham gia các 
khoá huấn luyện Wood Badge rồi 
thì khi đến Gilwell Park chắc chắn 
sẽ ghi lại nhiều kỷ niệm sâu đậm tại 
đây. 

Vì quá mãi mê chụp hình 
và lo chuyện trò với những người 
bạn mới nên tôi đã không đi theo 
kịp với Phái Đoàn Hướng Đạo của 
mình. Tại Gilwell Park chúng tôi 
đã gặp Trưởng Bạch Văn Nghĩa đi 
cùng với vài Trưởng khác đến từ 
tiểu bang Oregon / Hoa Kỳ; ngoài 
ra còn có các Trưởng Nguyễn Cửu 
Lâm, Nguyễn Văn Huyên, v..v.  Trên 
đường về nhà Bác Mạc Kinh có một 
số Trưởng cố dành thời gian để ghé 
thăm BP’s House. Tối đó cả đoàn 
hướng đạo chúng tôi mời gia đình 
Bác Mạc Kinh và Anh Dương, Chị 
Quế cùng các con đi dùng cơm tối 
ở Nhà Hàng Gerald’s ở London. 
Buổi tiệc trở nên đông đúc và vui vẻ 
hơn khi có các Trưởng Trần Công 
Hoàng, Phạm Kim Châu và Phu 
Nhân, Truởng Nguyễn Thị Huê và 3 

ái nữ đến nhà hàng thăm chúng tôi. 
Mặc dù ý định ban đầu của chúng 
tôi là mời gia đình Bác Mạc Kinh đi 
dùng cơm tối với mấy anh chị em, 
nào ngờ khi xong tiệc và Trưởng 
Nhân đến Cashier thanh toán tiền 
thì mới biết là Bác Mạc Kinh đã trả 
tiền trước hết rồi. Trước tấm lòng 
thương yêu như vậy của Bác và gia 
đình, chúng tôi đều vô cùng cảm 
động và không biết nói gì hơn là cảm 
ơn Bác và gia đình thật nhiều. 

Ngày 01/08/07, cả đoàn chúng 
tôi thức dậy thật sớm lo ăn sáng và 
chuẩn bị lên đường đi Brownsea 
Island. Hòn đảo này còn được gọi 
là “cái Nôi của Hướng Đạo” vì cách 
nay 100 năm Lord Baden-Powell đã 
tổ chức một kỳ cắm trại thử nghiệm 
lần đầu tiên cho 20 em thiếu nam từ 
ngày 1/08 đến 9/08 năm 1907, và từ 
đó Phong Trào Hướng Đạo được 
thành lập. Khi đoàn của chúng tôi đi 
xe lửa đến nơi để đón tàu đi qua đảo 
thì thấy có tấm bảng lớn ghi thông 
báo là hôm nay là ngày 1 tháng 8 
Brownsea Island sẽ đóng cửa không 
tiếp khách bên ngoài vì lo tổ chức lễ 
Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong 
Trào Hướng Đạo. 

Quang cảnh nơi Bến Cảng thật 
là đông đúc và vui nhộn với những 
nhà hàng xinh xắn có trồng đủ loại 
hoa rất đẹp. Từng nhóm Hướng 
Đạo  đến từ các nước khác nhau 
trong những bộ đồng phục đủ màu 
đủ kiểu đứng chuyện trò với nhau 
và thi đua nhau chụp hình kỷ niệm. 
Các chuyến tàu chở đấy ắp hướng 
đạo sinh qua lại liên tục để đưa rước 
khách. 

Khi chuyến tàu đưa đoàn 
người chúng tôi qua đến đảo đang 
từ từ cặp bến, mọi người đều reo 
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vang vì sung sướng và xúc động được đặt chân lên “Vùng Đất 
Hứa” của Hướng Đạo. Nhiều người hăm hở bước nhanh lên để 
cho kịp “thám hiễm” hòn đảo lịch sử này. Tôi vẫn thong thả đi 
thăm  Phòng Triển Lãm và đọc những tấm posters để hiểu thêm 
về nơi này. Sau đó tôi vào Gifts shop để mua postcards và dự 
định mua tem để gửi về từ Brownsea Island cho những người 
thân để làm kỷ niệm. Tuy nhiên Gifts Shop không còn tem để bán 
nữa vì người ta đã mua hết rồi. Trong lúc tôi đang tiếc vì đã không 
gửi được postcards đi từ Brownsea Island thì   tôi thấy Trưởng 
Tôn Thất Hy trên tay cầm mấy tấm postcards và lật đật đi bỏ vào 
thùng thư tại đó luôn. Tôi thầm thán phục Trưởng thật tháo vát 
và nhanh nhẹn. Hòa theo dòng người đông đảo tôi thích thú đi 
thăm những đoàn hướng đạo sinh đang hào hứng thi đua trong 
những trò chơi mới lạ và hấp dẫn. Những tiếng nói cười và reo 
hò vang dội càng làm tăng thêm không khí rộn ràng của ngày lễ 
hội. Giữa rừng cờ quốc tế đù màu đủ sắc được cắm ở một khu 
đất dành riêng thật trang trọng, từng đoàn người kéo đến để chụp 
hình và ai ai cũng đi tìm lá cờ của quốc gia mình và hãnh diện 
đứng chụp hình ở đó. Một mô hình Trại Thử Nghiệm của thời BP 
cách nay 100 năm đươc dựng lại thật công phu và độc đáo, đã 
thu hút rất nhiều khách viếng thăm. Hòn đảo Brownsea nên thơ 
và hiền hoà với những hàng cây xanh toả bóng mát dọc theo bờ 
biển trong xanh làm mát dịu buổi trưa hè. Những con Công nằm 
phơi nắng và khoe những bộ lông mượt mà đủ màu sắc đẹp tuyệt 
vời càng tô điểm thêm nét đẹp quyến rũ của Brownsea Island. 
Thỉnh thoảng khi đi qua một vài nơi “đặc biệt”, tôi tình cờ bắt gặp 
Trưởng Hồ Đăng, kiêm Nhiếp Ảnh Gia, đang nằm dài sát mặt 
đất và chăm chú điều chỉnh chiếc óng kính của máy chụp hình 
để “săn” những tấm ảnh đẹp. Tôi sung sướng đươc đến tận nơi 
đặt tảng đá kỷ niệm Trại Thử Nghiệm của Baden-Powell để chụp 
hình. 

Khi đi đến gần cuối đảo, tôi thật vui mừng khi khám phá 
ra một Scout Shop, nơi có bày bán rất nhiều vật lưu niệm của 
Brownsea Island. Tôi đã mua một số món đồ ở đây để mang về 
làm quà tặng, và đăc biệt lưu ý thấy người ta có bày bán các hũ 
tro lửa trại (Campfire Ashes) của đảo. Tôi đã mua rất nhiều hũ tro 
này với ý định sẽ làm quà tặng cho các Trưởng trong đoàn để mồi 
người mang về đơn vị của mình một chút kỷ niệm của Brownsea 
Island. Trước khi ra về mọi người được thưởng thức món BBQ 
thơm ngon do Ban Tổ Chức cung cấp và phục vụ cho tất cả mọi 
người. Cả đoàn chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên bãi cỏ và 
ăn uống với nhau thật vui. Lúc về nhà tôi đã gửi tặng các Trưởng 
mỗi người một hũ tro và ai ai cũng ngạc nhiên và thích thú khi biết 
Scout Shop có bày bán hũ tro campfire như vậy. 

Sáng hôm sau 02/08/07 là ngày lễ hội tưng bừng khi đoàn 
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chúng tôi đến dự World Jamboree, là Trại Họp Bạn Hướng Đạo 
Thế Giới Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo. 
Khi chuyến xe bus vừa dừng trước cổng trại, chúng tôi đã bị 
thu hút ngay trước quang cảnh náo nhiệt của một rừng người 
Hướng Đạo trong những bộ đồng phục đa dạng và độc đáo, 
giữa một rừng cờ tươi thắm đang phất phới bay dưới nền trời 
trong xanh. Đó là một trong những hình ảnh rất mạnh mẽ có lẻ 
sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Tôi vô cùng xúc động được đứng 
nơi này để chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc lớn lao đó. 
Tôi bước đi giữa rừng người đông đảo với cảm giác lâng lâng 
khó tả; có lúc tôi tưởng như mình nằm mơ vì niềm vui quá lớn 
khiến trái tim tôi đập thật nhanh như muốn nổ tung ra. Tôi nhìn 
thấy các Trưởng lớn tuổi trong đoàn như các Trưởng Tôn Thất 
Hy, Nguy ễn Xuân Mộng, Lâm Ngọc Liên, Đỗ Phát Hai, v…v  tuy 
sức khoẻ không còn được như xưa nữa nhưng các Trưởng vẫn 
bước đi hăng hái và vui tươi. 

Tại Trại Họp Bạn này Phái Đoàn Âu Du được gặp gỡ thêm 
một số Trưởng khác như: Nguyển Cửu Lâm, Trần Phú, Trần 
Văn Long, Nguyễn  Đức Tùng, Lý Nhật Hui, và một số Trưởng 
từ bên Đức tới như Trưởng Ngọc Anh, Trưởng Thu Vân, và từ 
bên Pháp qua như các Trưởng Trần Gia Bình,Trần thi Vân Hạc, 
Nguyễn Đình Hoàng, v…v. Tất cả mọi người cùng hân hoan hát 
vang bài VIỆT NAM, VIỆT NAM và chụp rất nhiều hình kỷ niệm 
bên lá cờ vàng ba sọc đỏ. Một khu Chợ Trời Hướng Đạo đươc 
dựng lên sơ sài với những chiếc bàn và những chiếc ghế đơn 
sơ làm nơi trao đổi những huy hiệu hướng đạo đã thu hút rất 
đông người lớn và các em hướng đạo sinh đến đây để chuyện 
trò sôi nổi và trao đổi với nhau những huy hiệu hướng đạo, cùng  
những lời chào và những lời cầu chúc bình an. Mỗi gian hàng 
của mỗi nước đều mang một vẻ đẹp và có một nét độc đáo riêng 
biệt; nhưng tất cả đều cùng “phô trương” những hình ảnh sinh 
hoạt vui tươi và sống động của tuổi trẻ đất nước mình. Những 
món ăn, quà bánh truyền thống, hay những món đồ thủ công 
của từng quốc gia cũng được giới thiệu hay bày bán khắp nơi. 
Chiều hôm đó trời mưa nhẹ lất phất nhưng phía trước căn lều 
lớn được dựng lên để làm Gifts Shop, hàng ngàn hướng đạo 
sinh đứng xếp hàng dài hình rồng rắn để đợi đến lượt mình vào 
mua quà lưu niệm.

Sau cuộc viếng thăm World Jamboree, Phái Đoàn chúng 
tôi bùi ngùi chia tay với gia đình Bác Mạc Kinh, Anh Dương, Chị 
Quế và từ giã London để trở về lại Paris. Tại đây đoàn chúng 
tôi được tham dự một buổi sinh hoạt đáng ghi nhớ với các anh 
chị em Hướng Đạo Trưởng Niên tại Pháp, và sau đó được cùng 
nhau thưởng thức món BBQ thơm lừng và thưởng thức giọng 
hát ngọt ngào của Chị Kim Thu… Những ngày sau đó từng Toán 



TỰ LỰC 1  .   51

riêng lên kế hoạch để đi du lịch tiếp ở một số nước lân 
cận. Toán Thẳng Tiến chúng tôi gồm: Trưởng Nguyễn 
Cường, và phu nhân là Chị Tuyết Mai và ái nữ là em 
Nguyễn Linh và tôi, cùng với Trưởng Đinh Vinh và chị 
ruột là chị Đinh Thu quyết định cùng đi qua Switzerland 
để thăm Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới ở Geneva và 
World Scout Centre ở Kandersteg. Thật là một bất ngờ 
thú vị khi đoàn chúng tôi đến Kandersteg và gặp các 
Trưởng và các em hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn 
Văn Lang tại Pháp đang đi dự Trại Hè Kỷ Niệm 100 
Năm Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo cũng được tổ 
chức đồng thời ở nơi đây. Buổi chiều hôm đó trời mưa 
từng cơn không dứt nhưng đoàn người đông đảo vẫn 
kéo nhau về đây hăng say ca hát, chơi đùa và tập họp 
dưới mưa để chào mừng Lễ Kỷ Niệm. 

Chiều hôm đó Trưởng Minh Thu, Trưởng Dung và 
một số Trưởng khác cùng một số em Thiếu Sinh đang 
bắt đầu chương trình đi hiking ở trên núi dưới cơn mưa. 
Vừa đến nơi đoàn chúng tôi vội đi thuê khách sạn để 
cất ba lô và nhanh chóng tháp tùng Liên Đoàn Văn Lang 
trong chuyến đi hiking này.  Chúng tôi mặc áo poncho 
và đi qua các ghềnh đá cheo leo đôi khi cũng khá nguy 
hiễm, nhưng trước phong cảnh hùng vĩ của núi rừng 
Kandersteg, anh chị em chúng tôi đi bên nhau cùng 
cười nói huyên thuyên và quên cả cơn mưa nặng hạt 
cùng những thác ghềnh cheo leo ở xung quanh. 

Tối hôm đó buổi Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập 
Phong Trào Hướng Đạo Thế Giói được tổ chức thật 
long trọng và tưng bừng ngay trong khuôn viên của 
Kandersteg World Scout Centre. Hàng ngàn hướng đạo 
sinh và các trưởng cùng thân hữu tề tựu về đây thật 
đông đảo. Trong tiếng reo hò vang dội và tiếng kèn tiếng 
nhạc cùng tiếng hát của mọi người, từng đoàn hướng 
đạo sinh đi diễn hành theo sau một đoàn sinh đi phía 
trước tay cầm lá cớ quốc gia của mình giương cao lên 
phất phới. Trong giữa rừng người và rừng cờ rực rỡ 
đó đoàn Hướng Đạo Việt Nam chúng tôi cùng chia sẻ 
niềm vui chung của ngày Hội Lớn hôm nay. Nhưng khi 
là cờ vàng ba sọc đỏ được một em hướng đạo sinh Liên 
Đoàn Văn Lang giương cao lên rồi phất qua phất lại thật 
hùng vĩ và trang nghiêm khi đoàn chúng tôi tiến vào khu 
vực chính của lễ đài, tất cả anh chị em chúng tôi đều 
đồng thanh reo vang hai chữ VIỆT NAM, VIỆT NAM 
không ngừng. Bên ngoài trời rất lạnh và mưa vẫn tiếp 
tục bay lất phất, nhưng tôi nghe trên má mình những 

giọt nước nóng lăn dài xuống từng cơn…Làm sao diễn 
tả được nĩềm hạnh phúc tuyệt diệu ấy khi mà các anh 
chị em hướng đạo Việt Nam chúng tôi được đứng giữa 
nơi đây trong giờ phút lịch sử trọng đại này để chứng 
kiến một quang cảnh hùng tráng và ghi lại kỷ niệm thật 
sâu sắc có một không hai trong đời Người Hướng Đạo. 

Chuyến Âu Du của đoàn Hướng Đạo Việt Nam 
chúng tôi lần này để chào mừng Phong Trào Hướng 
Đạo Thế Giói vừa tròn Trăm Tuổi, quả thật không phải 
là một chuyến du lịch thường tình mà du khách được 
thưởng thức những món ngon vật lạ hiếm quý, hay thăm 
viếng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hay hưởng 
thụ những phương tiện hiện đại tối ưu như vẫn thường 
được quảng cáo trong các tạp chí du lịch sang trọng. 
Ngược lại, những người Hướng Đạo chúng tôi từ già 
trẻ lớn bé đều phải trải qua một quá trình thử thách gay 
go để rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc mới có 
đủ sức khỏe và nghị lực để đi trọn chuyến du lịch Châu 
Âu lần này. Thật vậy, tuy đôi chân có mõi, tuy đôi vai 
có nhức vì phải vác chiếc ba lô trên người ròng rã suốt 
2 tuần lễ hơn để trèo lên xe lửa, bước xuống con tàu, 
rồi leo lên những bậc thang ở những nhà ga và những 
cao ốc, và luôn luôn chạy theo cho kịp chương trình và 
giò giấc sinh hoạt của đoàn, với những phương tiện 
sinh hoạt đơn sơ và khiêm tốn, chúng tôi vẫn không 
than van; mà ngược lại còn hăng hái bước nhanh hơn 
theo nhịp đập của con tim đã được nhuộm thắm màu 
Hoa Bách Hợp. Theo dấu chân Trưởng Baden-Powell, 
chúng tôi đã nhìn, đã nghe, đã thấy và đã học được 
biết bao nhiêu điều quý giá. Có người nào đó hỏi tôi có 
mang được gì về cho chính mình sau chuyến Âu Du 
này, tôi đã không ngần ngại trả lời rằng tôi đã mang về 
được cho mình một Hũ Tro Lửa Trại (Campfire Ashes) 
của Brownsea Island. Xin chân thành cảm ơn tất cả 
các Trưởng, các em Hướng Đạo Sinh, các Thân Hữu 
và Cộng Đồng Người Việt ở những nơi mà chúng tôi 
đi qua, đã chăm sóc, thương yêu, giúp đỡ, hướng dẫn 
và tạo điều kiện cho chúng tôi được sống và chia sẻ 
CHUYỆN TRĂM NĂM và đạt được Ước Mơ Tha Thiết 
của Đời Người Hướng Đạo.

Trịnh Mỹ Phương
Phượng Hoàng Nhiệt Thành
Liên Đoàn Việt Nữ. San Jose. CA. USA              

August 2009         
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Rừng hoa thơm ngát, Cành đung đưa trái ngọt . 
Này hoa thơm trái ngọt đều là hoa trái thật
Ta thật với Đời thì Đời thật với ta .
Ta thành thật với Người và ta thành thật với ta .
Đời cho hoa trái tươi . Người cho ta nụ cười .
Ta giử một lời, người người tin yêu ta .
Ta trọng Danh Dự người người yêu mến ta .

Điều luật thứ 1: Huớng Đạo sinh trọng danh dư, 
ai cũng tin được lời nói của Hướng Đạo Sinh . 
25/9/92

Trung với Nước, hiếu với Mẹ Cha
Tín nghĩa với người cùng làm việc với ta .
Trăng cao tròn sáng, vằng vặc gần xa 
Lòng ta trong sáng, yêu thương chan hòa .

Điều luật thứ 2: Hướng Đạo Sinh trung thành 
với Tổ Quốc, Cha Mẹ và người cộng sự.
26/10/92

NHẠC SINH HOẠT
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Ngày mới sáng soi khắp địa cầu .
Qua đêm dài qua những khổ đau .
Đường Việt Nam ánh dương hồng tươi thắm
Cùng nhịp chân tay xiết chặt tay nhau .
Cùng đi, cùng đi, cùng đi Giúp Ích
Hoa Yêu Thương thơm ngát nhiệm màu

Điều luật thứ 3: Hướng Đạo Sinh có bổn phận 
giúp ích mọi người .
24/10/92

Hoa thì bên lá, anh thì bên tôi .
Lá hoa chung sắc . Đoàn ta chung tiếng cười .
Mây thì chung nước gieo hạt mưa vui, 
Chúng ta chung sức cùng Giúp Ích giống nòi .
Người chung Trái Dất, Người nở đâu ghét Người

Điều luật thứ 4: Hướng Đạo sinh là bạn khắp  
      mọi người và coi Hướng Đạo sinh nào cũng    
 như ruột thịt.

 20/8/92

TRƯỞNG VÕ NHƯ LÂN - Tráng trưởng Tráng Đoàn Thái Dương, Đạo Bắc Thành - ôm ấp ý nghĩ thi vị hóa 
các điều luật Hướng Đạo bằng cách biến nội dung mổi điều luật thành một bài ca ngắn vì ca hát là một hình thức 
sinh hoạt thiết yếu của phong trào Hướng Đạo.  Do đó, với các cung điệu vui tươi, linh hoạt, các lời ca đơn sơ, dí 
dỏm, một tập ca khúc gồm 13 bài ca ngắn đã được viết nên với nội dung chính của mổi bài là nội dung của mổi 
điều luật, kể cả điều thứ 11 và hai bài với ý niệm ca ngợi tình yêu thương và tinh thần đoàn kết của con người . 
Tự Lực hân hạnh giới thiêu cùng quý độc giả và hy vọng đây là những hoa thơm trái ngọt cho tất cả chúng ta .
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Nấu ăn ngoài trời so với nấu 
ăn trong nhà bếp có nhiều điều khác 
nhau đáng kể, mà sự khác biệt rỏ 
ràng nhất là thiếu một khu vực nhà 
bếp tiện nghi, thuận lợi. Từ sự khác 
biệt này người cắm trại hay thám 
du đã phát triển một kiến thức về kỹ 
thuật và thiết bị chuyên dùng trong 
việc chuẩn bị thức ăn.

Những kỹ thuật này có truyền 
thống liên hệ đến các nền văn hóa 
du mục như người Beckers ở Bắc 
Phi, người Beduins ở Á Rập, người 
Da Đỏ thuộc Bắc Mỹ, được xữ dụng 
và cải tiến dần trong thời hiện đại 
cho các sinh hoạt giải trí ngoài trời.

Hiện nay, việc duy trì và phát 
triển các phương thức nấu ăn ngoài 

trời ở các nước Phương Tây được 
thực hiện bởi Phong trào Hướng 
Đạo và các nhà nghiên cứu hoang 
dã, như Trường Quốc Gia Lãnh Đạo 
và Dã Ngoại (the National Outdoor 
Leadership School and Outward 
Bound) cũng như các nhà văn chú 
tâm đến các sinh hoạt thám hiểm 
ngoài trời. 

THỰC PHẨM VÀ CÔNG 
THỨC NẤU 

Loại thực phẩm phổ biến cho 
việc nấu ăn ngoài trời cũng có phần 
khác so với loại thực phẩm gia dụng. 
Trong khi một người tại khu vực 
cắm trại công cộng có thể dể dàng 
tìm trong một cửa hàng tạp hóa và 
có thể chuẩn bị nhiều công thức 
nấu ăn với thịt tươi và rau quả thì 
người thám du trong một chuyến đi 
dài nơi hoang dã sẽ khó dự trử một 
lượng lớn thực phẩm tươi sống có 
chứa hàm lượng nước cao mà phải 
chú trọng nhiều vào loại thực phẩm 
có chứa hàm luợng nước thấp, như 
thịt khô, rau quả, các loại thực phẩm 
đóng gói, các loại tinh bột như ra-
men, polenta, khoai tây khô v.v. và 
các loại thực phẩm có sằn tại địa 
phương. 

Thực phẩm dùng cho cắm trại, 
thám du thường có hàm lượng cao 

Tháo Vát

  NẤU ĂN 
NGOÀI TRỜI

Trúc Anh

Nói đến Hướng Đạo Sinh, 
ai cũng liên tưởng ngay đến 
một đức tính, hay khã năng 
quan trọng, đó là tính tháo 
vát. Vâng, và có vẽ như cái 
đức tính này là một điều cần 
thiết có trong niềm tự hào 
cho người mang danh nghĩa 
là một Hướng Đạo Sinh. Thật 
sự, tháo vát là tinh thần và 
khã năng ứng xữ và thực hiện 
được một việc gì đó do từ kinh 
nghiệm và học hỏi được của 
bản thân Hướng Đạo Sinh qua 
thời gian dài sinh hoạt, học hỏi 
từ hoạt động của đơn vị, Do 
đó, cung cấp một số kiến thức, 
hiểu biết để người Trưởng có 
thêm tài liệu hướng dẫn đoàn 
sinh của mình là điều Đặc 
San mong ước trong nội dung 
của trang Tháo Vát này. Cũng 
mong ước rằng sẽ đón nhận 
nhừng chia xẽ kinh nghiệm và 
hiểu biết thú vị của quý vị cho 
trang Tháo Vát có thêm nhiều 
điều bổ ích, thú vị hơn nữa. 
Và để mở hàng, xin giới thiệu 
bài viết của Trưởng Trúc Anh, 
người đầu bếp của các Trại 
Bách Hợp 1, Truyền Thống 20, 
Trại Hội Luận Tự Lực.
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trong chất béo và carbohydrate để 
cung cấp năng lượng cho việc vận 
động sức khỏe như đi bộ đường dài, 
leo trèo, hoạt động mạnh, vì vậy, có 
nhiều năng lượng hữu ích từ các gói 
đồ ăn nhẹ, sô cô la, các thanh bánh 
kẹo, thức uống thể thao. Nước cũng 
ở mức cần thiết cao, rất quan trọng 
trong phần chứa thực phẩm cho 
người cắm trại bao gồm cả các chất 
khử trùng chlorine hay iodine . 

Công thức nấu ăn thường 
được soạn sằn và chuẩn bị với các 
thành phần đã định và pha trộn tại 
nhà, sau đó chỉ cần nấu chín trên 
đường đi. Hiện có những nhà cung 
cấp thực phẩm đông khô, chứa đủ 
thành phần cho một bửa ăn, khi xữ 
dụng, chỉ cần thêm nước (gồm các 
loại ngủ cốc nóng, mì ống hoặc gạo 
trong nước sốt, canh)

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp truyền thống 
nhất để nấu ăn ngoài trời (thực sự 
là hình thức nấu ăn lâu đời nhất mà 
con người biết đến) là bằng phương 
tiện của một lửa trại. Lửa trại có thể 
được xữ dụng để nấu ăn bằng một 
vài kỹ thuật. Các kỳ thuật này không 
khác biệt với cách thức con người 
nấu ăn hàng ngày trước khi phát 
minh ra bếp lò hoặc nơi chưa có sẵn 
bếp lò. Người thám du trong một 
khu vực cho phép thu lượm củi có 
thể nấu ăn trên một lửa trại để khỏi 
phải mang thêm trang bị. Tuy nhiên, 
việc này chỉ được thực hiện ở các 
nơi hoang dã, Ngoài ra, việc đốt lửa 
ở nhiều khu vực không được cho 
phép vì nguy cơ cháy, nên người 
cắm trại thích xữ dụng loại bếp di 
động để thay thế .

Đun Sôi

Trên hành trình thám du, đun sôi là 
việc nhà bếp phổ biến nhất được 
thực hiện trên đường, để nấu hoặc 
hâm lại thức ăn, làm nóng đồ uống, 
làm sạch và thậm chí khử trùng 
nước uống . Bếp di động do đó 
thường được đánh giá là cách nhanh 
chóng để đun sôi nước. Trong thực 
tế, có một số mô hình bếp thuơng 
mại được tối ưu hóa cho việc đun 

sôi nhanh hay chiên, nướng đã 
được nghĩ đến. Và cũng như các 
loại chảo, thau chậu dùng cho trại 
thường được làm bằng vật liệu rất 
nhẹ (thường là nhôm hay Titan, với 
giá bán cao hơn). Đun sôi, mặc dù 
ít phải lo lắng cho một khối lượng 
nhiệt của nước it tỏa ra ngoài, vẫn 
cần phải chăm sóc để thực phẩm 
không bị đốt cháy. Ngoài ra có thể 
cần thêm các vật dụng chống cháy 
như các đoạn tre hay nồi vỏ cây khi 
đặt nồi hay treo nồi trên lửa. 

Rang

Có thể phương pháp đơn giản và 
phổ biến nhất của cách nấu ăn trên 
lửa trại là rang thực phẩm trên cây 
xiên dài hơ trên ngọn lửa . thông 
dụng là nấu hot dog hay hơ nóng 
marshmallows. Người Hungary 
thường nướng thịt xông khói (Szalo-
ma) qua lửa trại. Cây xiên có khuôn 
sắt nhỏ với tay cầm dài có thể đặt 
lát bánh mì với các món kèm theo 
trên than nóng Khi xữ dụng thịt, 
cách rang có lợi hơn nướng vì các 
dầu mỡ chảy ra từ thực phẩm có thể 
được dùng lại bằng cách đặt một vật 
đựng chống cháy dưới thực phẩm.  

Nướng

Nướng là cách làm 
chín thực phẩm rất 
đơn giản xữ dụng và 
thực phẩm nướng 
có xu hướng nhận 
hương vị từ khói . 
Nướng trên lửa trại 
cùng một cách như nướng than bình 
thường . Nếu thực phẩm chỉ đơn 
giản đặt trên lò nướng, nó có thể 
bắt lứa vì vậy đòi hỏi sự chú ý liên 
tục . Thanh kẹp cầm tay có thể dùng 
để làm nóng thực phẩm, nướng 
bánh mì kẹp thịt hoặc xúc xích hay 

làm bánh mì nướng . Trong trường 
hợp không cho phép có lửa ngọn, 
lò nướng than nhẹ (được gọi như là 
một loại lò than Hibachi) được dùng 
để nướng trực tiếp thức ăn. 

Chiên

Chiên không phải lúc nào cũng 
cần thiết, nhưng thường dùng cho 
cá hoặc các loại săn bắt được trên 
đường đi, cũng như các loại bánh, 
bánh mì, món tráng miệng làm 
ra trên đường . Như một quy luật 
chung, các phương tiện chiên được 
xữ dụng thường là dầu thực vật 
hoặc bơ . Bình thường bơ có muối 
thích hợp để xữ dụng, còn bơ không 
ướp muối hoặc mỡ heo không dùng 
được vì thời hạn xữ dụng ngắn .

Chảo trại thường thiếu tay cầm để 
đóng gói dể dàng, có một thiết bị 
riêng giống như cái kẹp để cầm và di 
chuyển . Chảo trại nói chung được 
làm bằng kim loại mỏng (mặc dầu có 
người đi trại dùng chảo sắt), do đó, 
chú tâm nhiều hơn để thực phẩm 
được nấu một cách bình thường, 
đặc biệt trên ngọn lửa có đường 
kính nhỏ của một bếp xách tay. Một 
kỷ thuật xoay vòng theo chiều kim 
đông hồ, di chuyển chảo chiên nhiều 
lần để chảo tiếp xúc các phần khác 
nhau của ngọn lữa, là cách làm phổ 
biến dù có thể làm tăng ngọn lửa 
bằng một bộ khuếch tán để có hiệu 
quả tương tự . Với lửa trại, một vài 
đầu bếp thích một nồi gang gọi là 
“Spider”, nâng cao để cho phép một 
ngọn lữa nhỏ trực tiếp bên dưới nó .

Ở trại, làm bánh trong một cái chảo 
có kích thước vừa đủ thường giúp 
cho đầu bếp đơn giản hóa và tăng 
tốc độ phục vụ bằng cách rót bột đầy 
chảo để làm một cái bánh pancake 
dày sau đó cắt nhỏ cho mổi người 
dùng, hoặc có thể dung chảo chiên 
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lại những lát bánh mì với mỡ. 

Một lò nướng có thể tạo thành bằng 
cách đặt một tảng đá phẳng trực 
tiếp hay chồng lên nhau trong hay 
trên ngọn lửa, rồi thực phẩm đặt trên 
tảng đá.

Nướng lò

Lò nung là dụng cụ đã được phổ biến 
trong nhiều thế kỷ cho đến hiện nay. 
Đặt một tấm chảo trên lò để nướng 
thức ăn là cách làm bắt nguồn từ 
ý niệm lò nung này. Lò có thể làm 
bằng gang, tấm kim loại hoặc lá 
nhôm. Lò phản xạ là một hộp chứa 
thực phẩm bằng kim loại đặt nướng 
trên lửa ngọn, sức nóng từ kim loại 
sẽ phản xạ vao thực phẩm để nấu 
chín .

Gần gủi với người Miền Tây Mỹ cổ 
đại, lò nướng truyền thống của Hà 
Lan là một nồi sắc đúc nặng, có ba 
chân ngắn và một nắp lỏm để giử 
than nóng trên đầu nồi . Đối với 
người nấu ăn tại bếp nhà thì được 
xem là quá nặng, lò nướng Hà Lan 
thường được xữ dụng bởi các người 
nầu ăn ngoài trời. Nồi Hà Lan được 
thiết kế đặc biệt cho cắm trại, và 
những nồi loại này (thường có chân 
và tay cầm) vẫn có tìm thấy tại nhiều 
nơi, đôi khi cũng có tại các cửa hàng 
cao cấp . Lò nướng được đặt trên 

một lớp than nóng, thường là một 
bếp đào, và thêm một số than trên 
nắp có vành lớn cho than khỏi rơi ra. 
Được làm bằng gang hoặc nhôm, 
không thích hợp cho người đi thám 
du vì trọng lượng nặng nhưng rất 
thuận tiện cho việc nấu các món ăn 
cần thời gian dài như hầm, bó thịt, 
bánh nướng. Lò Hà Lan không phải 
là lựa chọn duy nhất để nướng thực 
phẩm khi đi cắm trại như là các thiết 
bị để nướng trên bếp di động hiện 
có và lò đất nung có thể được tạo 
nên để xữ dụng tại đất trại lâu dài 
hơn . Một nồi treo trên lửa, dù đẹp 
như tranh, có thể đổ sụp vì giàn treo 
bằng các cây gổ không chắc chắn .     

 

Nấu ăn với giàn treo ba chân là một 
cách nấu trực tiếp với sức nóng ngọn 
lửa. Để tiếp nhận được sức nóng 
nhiều nhất, than phải được đốt cháy 
đến khi hết ngọn lửa và trải thành 
lớp phẳng thích hơp. Nồi sẽ không 
đặt trực tiếp trên than để có thể dập 
tắt than. Nồi có hai quai có thể xừ 
dụng để treo trong cách nấu này. Lò 
Hòa Lan có sằn ba chân là cách áp 
dụng phương pháp này, không khí 

có thể luồn qua khoảng trống dưới 
nồi để cung cấp lượng nhiệt tối ưu,. 
tuy vậy, một khuyết điểm là nồi sẽ 
dể bị bám đen bởi tro và bồ hóng .đo 
đó trước khi nấu, nên bôi một lớp xà 
phòng bên ngoài nồi để tro và bồ 
hóng sẽ dính vào xà phòng đó giúp 
cho việc lau chùi sau đó dể dàng . 

Hấp

Có thể hấp thức ăn bằng các loại 
cây gổ như tre, nứa. Cách này, chỉ 
đặt nghiêng một đoạn tre trên ngọn 
lửa . Đoạn tre được đục thông bên 
trong các khớp, nước được chứa 
trong lóng thấp nhất, thực phẩm đặt 
trên lóng cao nhất . sức nóng do 
nước bốc hơi từ long thấp nhất sẽ 
làm chín thực phẩm.

Được chứng minh qua các kỹ thuật 
umu của người Polynesian, tandoori 
của người Ấn độ, clambake của thổ 
dân Mỹ, hình thức nấu ăn ban đầu 
được biết đến là lò đất, đơn giản chỉ 
là một hố đào và lửa được đốt bên 
trong hố. Một kỹ thuật khác thường 
được sử dụng là nướng thức ăn 
trong gói foil nhôm. Thực phẩm 
chứa trong một gói bằng foil nhôm 
mõng, cuộn lại và xếp chắjc các đầu 
nối, rồi đặt trên hoặc dưới than nóng 
.Khoai tây hay cả bửa ăn có thể nấu 
chín trong một gói. Thay cho nhôm 
hoặc thiết, có thể xừ dụng các vật 
liệu hừu cơ như lá sen, tre, chuối, 
khoai môn, trấu, da của trái cây như 
vỏ cam, quýt… Cây lá như lá chuối 
không bốc cháy nhờ có chứa đủ 
dầu để chống lại nhiệt từ ngọn lữa, 
ít nhất cho đến khi việc nấu được 
hoàn thành .

Sơn Ca Thiện Tâm
Nguyễn Trúc Anh
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Chút Cháo

ÔNG MUỐN ĐI DẠY HAY ĐI HỌC ?

Một người vừa mới về hưu sau bốn mươi bảy năm 
làm trong nghề báo chí và xuất bản. Ông gọi điện thoại 
đến Bộ Giáo Dục, sau khi nói cho họ biết kinh nghiệm 
của ông trong nghề báo chí, ông muốn tham gia vào 
chương trình xóa nạn mù chữ địa phương. Một phút im 
lặng khá lâu. Và rồi, đầu giây bên kia trả lời: “Tốt lắm, 
nhưng ông muốn đi dạy hay đi học ?”

Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC

Một triết gia nọ chỉ có một đôi giày, ông đến thợ 
sửa giày để sửa và định bụng sẽ ngồi chờ đến khi sửa 
xong. Ông thợ sửa giày nói: 

- Thưa ông, đến giờ đóng cửa rồi, tôi không thể 
nào sửa ngay cho ông được. Tại sao ông không trở lại 
đây ngày mai ?

- Tôi chỉ có một đôi giày, tôi không thể nào đi chân 
không được.

- Được ! Tôi cho ông mượn một đôi giày cũ để ông 
mang tạm.

- Hả ! Mang giày người khác à ! Ông cho tôi là 
hạng người nào mà đi mang giày người khác ?

- Tại sao ông lại chống đối việc mang giày của 
người khác, mà ông không chống đối việc ông mang tư 
tưởng người khác ?

TRANH BIỆN ĐỂ ĐƯỢC TẠM TRÚ 

Các vị tăng khi đi hoằng pháp đó đây, nếu khởi 
biện và thắng được một cuộc tranh luận về Phật pháp 
với các vị đang trụ trì ở một tự viện thì được lưu trú, 
nhưng nếu thua thì lại xách gói ra đi.  

Trong một ngôi chùa ở phía bắc nước Nhật, có 
hai vị tăng sĩ huynh đệ kia cùng tu. Vị sư huynh thì 
uyên bác, nhưng sư đệ thì dốt nát mà lại chột mắt. 

Có một vị tăng du hành đến xin tạm trú, đã nhã 
nhặn thách thức một cuộc tranh luận về giáo pháp 
thâm diệu. Vị sư huynh hôm ấy đã mỏi mệt vì nghiên 
cứu kinh sách nên bảo sư đệ thay thế. “Hãy ra tiêp và 
hãy đối thoại trong  tĩnh lặng” Sư huynh căn dặn. 

Rồi vị sư đệ và người lữ khách cùng đến trước 
điện Phật và ngồi xuống. 

Một lát sau, người lữ khách đứng dậy vội vả 
đến thưa cùng vị sư huynh: “Sư đệ của ngài quả là 
tuyệt. Ông ấy hạ bần tăng rồi.”  

“Hãy nói lại cho ta nghe chuyện đối thoại,” vị sư 
huynh nói.  

“À thế này!” người lữ khách kể, “trước tiên bần 
tăng giơ lên một ngón tay  tượng trưng cho Đức Phật, 
Đấng Giác ngộ. Sư đệ liền giơ lên hai ngón, ám chỉ 
Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Bần tăng giơ lên ba 
ngón tượng trưng  Phật, Pháp và Tăng. Sư đệ liền 

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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giơ nắm đấm trước mặt bần tăng, 
ám chỉ  rằng cả ba đều khởi từ nhất 
thể. Như thế là sư đệ đã thắng và 
bần tăng  không có lý do gì lưu lại 
đây cả.” Nói xong, lữ khách ra đi.  

 “Lảo quái tăng ấy đâu rồi?” 
vị sư đệ chạy vào phòng sư huynh 
hỏi.  

“Ta biết rằng đệ đã thắng cuộc 
tranh luận.”  

“Thắng con khỉ họ. Tôi định 
nện cho lảo ta một trận.”  

“Kể cho ta nghe chuyện gì đã 
xảy ra nào,” sư huynh bảo.  

“Thế nào ư! vừa gặp tôi là 
lảo giơ một ngón tay lên, ý muốn sĩ 
nhục tôi bằng  cách ám chỉ tôi chột 
mắt. Nể lảo là khách nên tôi ráng 
lịch sự, giơ lên hai  ngón, ý mừng 
rằng lảo có hai con mắt. Kế đến tên 
mắc dịch đó lại giơ  lên ba ngón, 
muốn nói rằng giữa hai người chỉ 
có ba con mắt. Tôi cáu quá định 
đấm cho lảo một quả nhưng lảo lại 
chạy mất và chuyện chỉ có vậy!” 

 

GIẤC MƠ CHO TRÒN 
 
(Trong mấy năm vừa qua nhà thờ 
Việt đã mọc lên khắp nơi trên đất 
Mỹ như một hiện tượng. Tại sao 
người Việt Công giáo phải lo xây 
nhà thờ riêng? Làm như vậy có 
phải là tự đóng cửa thu mình vào 
vỏ ốc hay vỏ bong bóng không? 
Hay chính là một thời điểm (the 
Sign of the Times)? Đây là bài 
góp ý của Lm. Dũng Lạc Trần Cao 
Tường nhân một cuộc phỏng vấn 
do tập san Sứ Ðiệp ở Cali thực 
hiện. Lm. Trần Cao Tường đã từng 
có mặt với vietcatholic ngay từ đầu 
trong mục Tin Vui Thời Điểm 2000 
(vietcatholic.net/caotuong).

Thế là sau nhiều mơ ước, 
tôi đã làm một chuyến đi về bới 
đất tìm thẻ căn cước gốc gác của 
mình tại một làng quê ở Bắc Việt, 
thuộc tỉnh Ninh Bình, nơi có cố đô 
Hoa Lư của Ðinh Bộ Lĩnh phất cờ 
lau tập trận bên sông Hoàng Long 
“Rồng Vàng.” Những địa danh lịch 
sử đã từng đọc được trong sách 
vở đang hiện ra trước mắt. Ðây 
là đèo Ba Giội Tam Ðiệp trên Con 
Ðường Cái Quan, nơi đã gợi hứng 
nhiều bài thơ để đời, cũng là nơi 

đại quân của Quang Trung gặp Ngô 
Thời Nhiệm rồi tốc chiến lên Thăng 
Long. Kìa là Hảo Nho ghi dấu cửa 
bể Thần Phù đất tổ của Tản Viên 
Sơn Thánh khéo tu thì nổi vụng tu 
thì chìm. 

Vùng Hoa Lư đẹp lạ lùng. 
Ðúng là Hạ-Long-Trên-Cạn. Chèo 
thuyền vào Tam Cốc thơ mộng hút 
hồn như đi theo Từ Thức “rằng xưa 
có gã từ quan, lên non tìm động 
hoa vàng ngủ say.” Mon men leo 
lên được Bích Ðộng thì chắc phải 
nhận là thắng cảnh linh thiêng hơn 
xa động Hương Tích đã mỗi ngày 
một ồn ào náo động nhiễm mùi thế 
tục ra. Vùng nước phía trước Bích 
Ðộng kia là nơi quân sư Trương 
Hán Siêu tụ quân tập thủy chiến đời 
nhà Trần đánh quân Mông Cổ.Và 
tất nhiên phải bước vào Nhà Thờ 
Ðá Phát Diệm nổi tiếng với kiến trúc 
Ðông phương cho đạo Chúa mang 
được xương thịt Việt.

Ninh Bình có ba thứ ngon nổi 
tiếng: trà, rượu đế và thịt dê. Vì dê 
Ninh Bình rất “nghệ sĩ,” được thả tự 
do tung tăng trên các ngọn núi diễm 
lệ; chúng ăn lộc trời và hít thở khí 
trong lành mà làm thơ ngâm phú, 
nên thịt thơm ngon đậm đà là phải. 
 
Chén trà Tam Ðiệp cao tình bạn 
Ly rượu Kim Sơn nặng nghĩa đời.

Dường như ai cũng cho miền 
đất mình là địa linh nhân kiệt thì 
phải. Ðôi khi được tô vẽ thêm danh 
lam thắng cảnh để “động viên” tinh 
thần. Nhưng thực lòng mà nói, tôi 
yêu quê tôi chẳng phải vì những 
hiển hách hay chau chuốt bóng 
bẩy nào cả, mà vì quê tôi vẫn tơi tả 
nghèo nàn, những người dân quê 
vẫn cứ lầm lũi bám lấy đất mà sống 
còn qua bao bầm dập. 
 
GIẤC MƠ CHƯA TRÒN VỚI NHẤT 
CHI VŨ

Nhưng rồi tôi trở về Mỹ với 
lòng trống vắng bâng khuâng lãng 
đãng. Bởi lẽ tôi chẳng tìm thấy cái 
rễ nào mang bản sắc DNA của 
mình cả. Tôi sinh trưởng ở xứ Bắc 
nhưng di cư vào Nam năm 1954. 
Bây giờ trở lại Bắc thì ai cũng coi 
tôi là người miền Nam hay Việt 
kiều, chứ chẳng ai gọi tôi là người 
Bắc. Ði dọc suốt Con Ðường Cái 
Quan theo vết chân công chúa 

Huyền Trân vào miền Trung rồi 
vào Nam, thì chẳng mấy ai cho tôi 
là người Nam, mặc dù tôi đã quen 
kêu là cái ly chứ không phải cái 
cốc, con heo chứ không phải con 
lợn. Bây giờ trở lại Mỹ, dù đã mang 
quốc tịch Mỹ đến trên một phần tư 
thế kỷ mà chẳng ai coi tôi là người 
Mỹ. Thế là tôi đâm hoảng: tôi là loại 
người nào nhỉ, thẻ ID căn cước 
cuộc đời phải ghi là gì đây?! 

Vẫn nghe nói tổ tiên người 
Việt mình từ vùng sông Dương Tử 
bên Tàu, vốn bám vào đất lấy canh 
nông làm bản, tính tình hiền hòa 
chơn chất. Nhưng lại bị tộc Hoa 
gốc du mục giỏi võ biền từ phương 
Bắc lấn chiếm. Người nào chịu 
đồng hóa thì bây giờ thành dân 
Quảng Ðông Quảng Tây. Người 
nào “bương bướng” một chút cứ 
nhất định “nghiện” chất Việt thì chạy 
xuống phía Nam. Thế là biên giới 
nước mình chuyển dần xuống. Từ 
vùng đồng bằng sông Hồng rồi men 
theo miền Trung mà đi. Ðất Sài 
Gòn cũng mới có từ mấy trăm năm 
thôi. Vậy mà khi phải xa Sài Gòn thì 
“mưa đổ lá rơi” ướt át não nề.

Tội nghiệp dân Việt mình cứ 
phải chạy hoài. Người Tàu xấu 
bụng viết chữ Việt có bộ “tẩu” là 
chạy thì đúng điệu trù yểm rồi, chứ 
chẳng chịu ca tụng bái phục như 
cụ Kim Ðịnh. Chỉ biết là người mình 
long đong lận đận quá! Năm 1975 
lớp người Việt đầu tiên qua Mỹ, biết 
bao lạc lõng, bơ vơ, hụt chân, lỡ 
bước. Gia đình tan nát. Quê hương 
mịt mù. Không còn nước mắt mà 
khóc nữa. Thê thảm tột cùng. Bị 
phân tán đi khắp nơi nào có khác 
dân Do Thái.

Những năm đầu thật chao 
đảo. Vào thời điểm năm 1984, bài 
hát Giấc Mơ Chưa Tròn của Nhất 
Chi Vũ khá phổ biến, đã diễn tả 
đúng tâm trạng người Việt sau 
mười năm ly hương mà vẫn bời bời 
tủi nghẹn: 
 
Dâng lên Cha từ nhân, giấc mơ 
chưa tròn ôm ấp bao tháng ngày, 
Nên như rượu thánh, bánh tinh 
tuyền dâng trước thiên tòa. 
Xin Cha thương nhận đây, giấc mơ 
chưa tròn nơi xứ lạ quê người, 
Cho bao người Việt Nam đón nhau 
về khắp trời nở hoa.
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Bài hát mang màu sắc ngũ 
cung Việt đã vang vọng khắp các 
nhà thờ trong những dịp tụ họp 
đông đảo. Nó có sức xoáy sâu vào 
tim, ngấm dần vào mạch máu, làm 
rưng rưng nước mắt bồi hồi xúc 
động. Ðây là những giấc mơ chưa 
tròn: giấc mơ “đem êm ấm thanh 
bình cho dân;” giấc mơ hy sinh tần 
tảo “cuộc đời buôn thúng bán bưng, 
để đem cơm áo nuôi đàn con thơ;” 
giấc mơ dấn thân “để nên nhân 
chứng cho tình yêu thương;” giấc 
mơ góp phần xây dựng một quê 
hương ngóc đầu lên được. Nhưng 
bỗng tất cả mọi giấc mơ đều tan vỡ 
thảm thương! 
 
Giờ gặp nhau trên vùng đất lạ 
Ôi bao là nhớ quê nhà xa xăm.

Quả thực người Việt lúc ấy 
với tâm trạng như cây tàn lụi, chẳng 
ai nghĩ tới chuyện an cư lạc nghiệp 
ở quê người này, mà chỉ mong hẹn 
đón nhau về thì đời mới nở hoa 
được thôi.

Vậy mà với sức nhẫn nại 
chịu đựng và với nếp sống niềm tin 
vững mạnh do gia sản tiền nhân 
để lại, sau vài chục năm, các cộng 
đoàn Việt đã tạo được sự chú ý của 
người Âu Mỹ. Người Việt liều mạng 
rủ nhau xuyên bang tụ lại thành 
những cộng đoàn. Về Cali miền Tây 
mát mẻ; xúm xít quanh vùng Nữu 
Ước ngó đuốc nữ thần tự do; dùi 
mài chữ nghĩa quanh nôi Harvard; 
bồng bế nhau đi Téc-Xịt chăn bò 
và hút dầu; về miền Trung nghe trái 
tim Mỹ đập; qua miền Ðông Nam, 
Georgia, Florida nắng ấm; hay đi 
xuống miền Nam “kinh tế mới văn 
minh miệt vườn” Louisiana, đất cũ 
của vua Louis nước Pháp ăn lấn 
dân Da Ðỏ rồi lại phải bán lại cho 
Mỹ mới được 200 năm. Cũng cùng 
một giấc mơ là xây dựng được 
cộng đồng Việt, như một mở mang 
bờ cõi, tìm cho ra nghĩa cuộc ra đi. 
Và nhất là tạo dựng được những 
cơ sở bề lâu bề dài. Chắc chắn 
cũng phải “chân lấm tay bùn, trầy 
da tróc vẩy” nhiều!

Nay thì đầu cành khô bỗng 
hoa nở tràn. Ở khắp các giáo 
phận, nhiều cộng đoàn ái hữu 
đã trở thành giáo xứ pháp nhân 
chính thức như bất cứ giáo xứ địa 
phương nào khác. Các linh mục tu 
sĩ Việt Nam nghiễm nhiên đóng vai 
trò khẩn thiết trong nhiều giáo phận. 

Nhà thờ mọc lên khắp các tiểu 
bang, do sức đóng góp của giáo 
dân chứ không phải đi ăn xin dân 
Mỹ nữa. Từ những người được họ 
mở tay đón nhận, bây giờ trở thành 
chỗ họ trông chờ “viện trợ” cho họ 
gương sống đạo, ơn gọi đi tu, và 
tiềm lực gia sản có thể đóng góp 
hồi sinh tinh thần đang mất hướng 
của xã hội này. Một hãnh diện, một 
tự tin để bước tới, mà cũng là một 
thách đố. Giấc mơ phải tròn chứ. 
 
CHO TRÒN GIẤC MƠ

Vào thế kỷ 20, người Do Thái 
đã làm được ba phép lạ.

Phép lạ thứ nhất: từ một lớp 
người mất tổ quốc, bị phát lưu lang 
thang đi khắp thế giới gần hai ngàn 
năm, vậy mà họ đã tụ về lập nước 
lại được. Nhờ cuốn sách “Quốc 
Gia Do Thái” của Herzl khơi động 
phong trào Sion từ cuối thế kỷ 19 
sang đầu thế kỷ 20 ở Âu châu, vào 
ngày 14 tháng 5 năm 1948, Ben 
Gurion đã tuyên bố thành lập quốc 
gia Do Thái: “Kể từ hôm nay, quốc 
gia đó lấy tên là Israel. Hỡi các 
đồng bào Do Thái ở khắp thế giới, 
xin hãy nghe tôi đây. Xin đứng lên 
ủng hộ Israel đi, giúp cho quốc gia 
phát triển, giúp cho dân tộc chiến 
đấu để thực hiện cái mộng ngàn 
năm của chúng ta, cái mộng cứu 
quốc và phục hưng dân tộc.”

Phép lạ thứ hai: Tụ về giữa 
một thế giới Ả Rập thù hận chồng 
chất với lực lượng gấp mấy chục 
lần sẵn sàng ăn sống nuốt tươi, 
người Do Thái đã can đảm và khôn 
ngoan tột độ để chiến đấu một mất 
một còn, vì thực ra họ không còn 
một chọn lựa nào khác: thua là bị 
tiêu diệt. Khi tuyên bố lập quốc vào 
năm 1948, lập tức các nước Ả Rập 
đồng loạt tấn công từ mọi phía. 
Vậy mà họ đã tử thủ được. Rồi trận 
chiến 1956 họ cũng thắng một cách 
thần tốc với siêu tài của tướng độc 
nhãn Mosh Dayan. Và trong trận 
chiến sáu ngày khốc liệt vào năm 
1967, chẳng những họ không bị 
xóa sổ mà còn tiến chiếm được cổ 
thành Giêrusalem, và nhất là chiếm 
lại được “Bức Tường Khóc” di tích 
đền thờ biểu trưng niềm tin của dân 
tộc họ.

Phép lạ thứ ba: biến một sa 
mạc hoang vu trở thành những 
cánh đồng trù phú, biến tiếng Do 

Thái đang là một tử ngữ trở thành 
tiếng nói chính thức của quốc gia 
Do Thái, biến một vùng đất nhỏ 
bé nghèo nàn thành một quốc gia 
cường thịnh được cả thế giới nể vì. 
 
KIBBUTZ, BÍ MẬT PHÉP LẠ DO 
THÁI

Biết bao người đã ca tụng 
óc thông minh, niềm tin mãnh liệt, 
lòng can đảm và kiên nhẫn của 
người Do Thái. Ðiều này rất đúng. 
Nhưng thực ra chính cái chủ thuyết 
“Làng Cộng Ðồng” Kibbutz mới là 
một chiến lược then chốt và là một 
phương thức đào luyện thực hiện 
tinh thần Do Thái.

Thủ tướng đầu tiên của Do 
Thái là Ben Gurion đã được gọi là 
một “tiên tri mang khí giới.” Ông là 
một người rất thực tế: cần phải có 
chỗ cắm dùi đã. Vì cả gần hai ngàn 
năm, vùng đất này do người Ả Rập 
Palestine chiếm ngụ, làm sao có 
thể len lỏi vào được?! Giữa bao lý 
thuyết về lập quốc, ông Ben Guri-
on tuyên bố: “Hằng ngàn bài diễn 
văn, hằng trăm đại hội cũng không 
bằng lập được một làng cộng đồng 
Kibbutz.” Những đợt hồi hương đã 
manh nha từ cuối thế kỷ thứ 19, 
nhưng phải kể từ sau cuốn sách 
của Herzl ra đời thì mới được một 
lớp người trẻ có học và đầy chí 
hướng đẩy mạnh kế hoạch lập làng 
Kibbutz kiếm đất cắm dùi.

Kibbutz là một làng cộng 
đồng qui tụ khoảng vài trăm người, 
mua đất đai chung dựng nhà như 
một làng nhỏ. Nhưng họ không 
phải là những người đa tạp, mà là 
những lớp thanh niên với tinh thần 
mới muốn làm một điều gì cho đất 
nước, nên chọn làng cộng đồng 
Kibbutz như một mô thức chung 
thực hiện ước mơ này. Họ chọn 
công việc chân tay để cùng làm 
việc với tinh thần bình đẳng, góp 
quĩ chung, ăn chung, tiêu dùng theo 
tiêu chuẩn, nghĩa là họ sống như 
một đại gia đình với tinh thần huynh 
đệ không đẳng cấp.

Không phải ai cũng tự ý vào 
sống trong Kibbutz được. Muốn gia 
nhập, họ phải qua một thời gian học 
hỏi tinh thần và tập sự, hết hạn rồi 
hội đồng điều hành Kibbutz mới xét 
xem có được nhận vào hay không. 
Không ai bắt phải vào Kibbutz cả, 
nhưng khi đã gia nhập thì đúng là 
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họ mang một tinh thần mới và một 
lối sống mới. Họ phải theo kỷ luật 
chung, bỏ bớt ý riêng đi để theo 
quyết định chung, ăn những món 
như nhau, mặc những loại quần áo 
giống nhau trong một thời gian, và 
một số việc như rửa chén đĩa hay 
lau nhà thì ai cũng phải thay nhau 
làm không miễn trừ bất cứ ai. Họ 
coi đó như một vinh dự được biến 
những việc thấp hèn thành những 
cơ hội rèn luyện giá trị con người 
đích thực.

Chính cái tinh thần này mà 
phong trào Kibbutz đã đào tạo 
được những nhân vật lẫy lừng như 
thủ tướng Ben Gurion, tổng thống 
Ben Zvi, tướng Mosh Dayan, thủ 
tướng Golda Meyer... 
 
GIẤC MƠ NÀO CHO CỘNG ÐỒNG 
VIỆT?

Năm 1986, tôi có dịp qua Do 
Thái và ghé thăm Kibbutz Degania 
ở ngay cửa Biển Hồ đổ vào sông 
Jordan huyết mạch của Israel. Ðây 
là Kibbutz đầu tiên được thành lập 
năm 1911 với bao gian khổ. Mẹ 
của tướng Mosh Dayan là Deborah 
đã bỏ đời nữ sinh ở Ukraine bên 
Ðông Âu về gia nhập Kibbutz này 
vào năm 1913, với công tác chuyên 
môn nướng bánh. Ðệ tử của Tolstoi 
là Aaron David Gordon cũng là 
thành viên và đã trở thành một lý 
thuyết gia nổi bật cho tinh thần lao 
động bình đẳng và yêu thiên nhiên.

Ðiều tác động tôi mạnh là khi 
có dịp nói chuyện với một số sinh 
viên đang tập sự làm thành viên 
Kibbutz này. Họ tình nguyện về từ 
nhiều nước Âu Mỹ. Có người ở lại 
tiếp tục sinh hoạt trong Kibbutz, có 
người chỉ học hỏi và thực tập một 
thời gian rồi mang tinh thần đó trở 
lại Âu Mỹ để tạo hạt nhân nơi các 
bạn trẻ Do Thái khác.

Trở về với cộng đồng Việt tại 
Mỹ tuy đôi khi cũng đa tạp, nhưng 
tôi thật lạc quan thấy được hiện nay 
đang có những nhóm trẻ hoạt động, 
những trại huấn luyện rất thành 
công. Họ đang tạo ra được một 
phương thức gọi là cộng đồng căn 
bản thu gọn (basic community), với 
một nhóm người cùng chí hướng, 
cùng ấp ủ ước mơ làm một cái gì 
cho dòng tộc mình, dù đã mang 
quốc tịch Mỹ.

Làng Việt bây giờ cũng vì 

thế mà mang một chiều kích mới. 
Cách đây mấy ngàn năm, biên 
cương nước mình còn nằm ở vùng 
Lĩnh Nam phía sông Dương Tử. Bị 
người Tàu đẩy thì mình chạy xuống 
vùng sông Hồng. Rồi mở rộng mãi 
xuống đất Thuận Hóa của người 
Chàm, theo đà vượt xuống Sài 
Gòn của người Chân Lạp, và mở 
rộng bờ cõi tới được Hà Tiên và Cà 
Mau chỉ mấy trăm năm nay thôi. 
Biến cố 1975 không ngờ mà lại là 
dịp mở thêm biên cương mới. Ông 
Ben Gurion nói đúng đấy. Chẳng 
gì bằng lập được một làng Việt, 
hơn là cứ bàn tới bàn lui hay giẫy 
giụa đấm đá hoài. Bờ cõi mới có 
thể là ở thung lũng Hoa Vàng San 
Jose, có thể là Sài gòn Nhỏ ở Cali 
hay Texas, có thể là ở bên bờ sông 
Mississippi... 
 
BỜ CÕI MỚI AVONDALE

Tới Ngọc Lân (New Orleans) 
thì phải uống “Café du Monde” 
kiểu Tây và nghe điệu nhạc Jazz 
rề rà khoáng đạt thì mới đúng điệu. 
Thành phố nơi tôi ở mang nhiều 
nét đặc sắc vì có tới bốn năm làng 
Việt với những cơ sở tôn giáo và 
giáo dục, với hội trường riêng như 
những đình làng. Xin mời ghé thăm 
làng Avondale nhỏ bé nằm phía Tây 
ngạn sông Mississippi, cạnh hãng 
đóng tầu Avondale có hạng trên thế 
giới, và gần nghĩa trang nơi có “đồi 
cỏ hai mộ” của hai nhạc sư tên tuổi 
là Ngô Duy Linh và Hải Linh. Hồn 
nhạc ngũ cung như đã thấm vào 
mảnh đất mới, vẫn mãi mãi vang 
vọng “vinh danh Thiên Chúa và 
tán tụng quê hương.” Nơi đây vẫn 
tiếp tục âm thầm dựng xây bồi đắp 
thành một ngôi làng như một mảnh 
đất quê hương mở rộng sang Mỹ, 
với những sinh hoạt mang đầy chất 
Việt, chứ không cam chịu than hoài 
“biết đâu nguồn cội!”

Mới đây có dịp nghe ký giả 
Nguyễn Trọng nói về làng Việt tại 
Ngọc Lân (New Orleans), tôi thật 
vui khi thấy nơi mình đã cùng góp 
bàn tay lập làng Việt từ trên một 
phần tư thế kỷ vẫn giữ được bản 
sắc Việt:

“Chúng tôi đã được nhìn 
những mảnh vườn trồng cấy theo 
kiểu Việt Nam, được nhìn thấy 
những chiếc ao nhỏ phủ kín bồng 
bồng, được nhìn thấy những cụ già 
khom lưng nhổ cỏ trước vườn hoa 

chung quanh tượng Ðức Mẹ.

Cảnh tượng này lại đưa 
chúng tôi về với làng quê Việt Nam, 
nơi chúng tôi sinh trưởng, nơi một 
số quí vị ở đây đã sinh trưởng, và 
cảnh tượng đó đã được làm sống 
lại ở Ngọc Lân, và có lẽ chỉ ở Ngọc 
Lân này mà thôi.

Tôi đã tới thăm nhiều nơi trên 
đất Mỹ và tôi phải công tâm mà nói 
rằng không đâu bằng Ngọc Lân, 
cảnh làng quê Việt Nam đã được 
duy trì, phát triển và trở thành linh 
hồn của người Việt tha hương nơi 
hải ngoại.”

Lời ký giả Nguyễn Trọng 
chuyển nhiều chất tình cảm xúc 
động. Có điều ai cũng thấy được là 
nét ràng buộc gắn bó quấn quít, liên 
đới trách nhiệm của người mình với 
nhau thì thật nổi 

VINH DANH MỘT NGƯỜI 
MỸ TIÊN PHONG

Chương trình lập làng Việt 
ở New Orleans thực ra phát khởi 
từ một người Mỹ biết nhìn rõ thời 
điểm. New Orleans là trung tâm 
mục vụ đầu tiên trên đất Mỹ, do 
Ðức Tổng Giám Mục Philip Hannan 
thành lập, đã thành khuôn mẫu 
cho nhiều nơi. Vào thời điểm 1975, 
quan điểm mục vụ “melting pot” 
rất mạnh với một khẩu hiệu xem 
ra khá hợp lý: “Không có một Giáo 
Hội trong một Giáo hội.” Không ngờ 
khẩu hiệu này cũng có thể đưa đến 
một nguy hiểm làm mất bản sắc 
căn cước mà tan loãng trong đám 
đông. Ðây cũng là căn nguyên của 
khủng hoảng. Chẳng hạn như ở 
New Orleans trước đây đã từng có 
tới 30 ngàn người Công giáo Cuba 
tới ở, nhưng chính sách hòa tan đã 
khiến tập thể này hầu như mất hút. 
Chính vì thế, dù với nhiều trở ngại 
từ nội bộ, Ðức TGM Philip Hannan 
đã quyết tâm với lời tuyên bố: “Tôi 
không muốn mất người Công giáo 
Việt như đã mất người Cuba.”

Và tôi hân hạnh là một trong 
ba linh mục đầu tiên được Ngài mời 
về bổ nhiệm làm việc cho chương 
trình mục vụ này ngay từ lúc thành 
lập vào tháng 9 năm 1975.

Nhìn vào những người Mỹ da 
trắng, mình cứ tưởng rằng họ chỉ 
là một khối từ Âu Châu sang. Thực 
ra thì họ cũng bởi nhiều gốc gác 
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rất khác nhau, và nhiều khi cũng kỵ 
nhau lắm. Cũng như nhìn da vàng 
nhiều người tưởng cũng như nhau, 
chứ họ có biết đâu, Tầu khác Phi 
Luật Tân, Lào khác Nhật, và Triều 
Tiên khác Việt Nam như thế nào.

Những người da trắng gốc 
Ðông Âu cũng mang nhiều nỗi tủi 
lắm. Họ là người da trắng nhưng 
cũng bị coi là dân thiểu số, kiếm 
việc không dễ đâu. Thống kê cho 
biết hiện nay ở Cali số người da 
trắng đến từ Nam Mỹ đã vượt qua 
tổng số người da trắng khác từ Âu 
châu. Họ là đa số mà vẫn bị coi là 
công dân hạng nhì “đứng chầu rìa 
ăn ké” bên lề “thiểu số” da trắng 
khác. Vậy thì nghĩa là gì? Chắc 
chắn sản phẩm đúc ra từ lò luyện 
kim Công giáo không phải chỉ mang 
nhãn hiệu Ái Nhĩ Lan, chỉ thích đội 
mũ cao và cầm gậy kiểu Ăng-lê?!

Linh mục Frank Beeda là một 
trường hợp cụ thể. Ngài là người 
gốc Tiệp Khắc, ở vùng Scranton, 
Pennsylvania. Dân Tiệp tụ tập khá 
nhiều ở vùng này, nhưng rồi tản 
dần mất, chỉ vì ngay bước đầu đã 
không tạo dựng được cơ sở làm 
điểm tụ, làm nôi đào tạo căn cước. 
Ngài là một trong những người lãnh 
đạo cộng đồng Tiệp bên Mỹ.

Qua kinh nghiệm bị mất cơ 
hội duy trì được cộng đồng Tiệp, 
ngài đã có lần ghé thăm New 
Orleans, và muốn nhắn gửi người 
Việt một điều:

“Nhớ giữ lấy tiếng Việt và 
phong hóa Việt, và nếu có thể dựng 
được cái gì cho cộng đồng thì nên 
làm ngay đi. Mình đã có một tài sản 
văn hóa thì cố mà bảo toàn. Mình 

phải có một cái gì. Nếu mình tự 
tước bỏ, rồi đi nhặt hết của người 
ta, thì mình cũng chẳng thành 
người ta được. Rốt cuộc rồi mình 
trở thành kẻ vô loài (nobody), và 
đương nhiên các chủng tộc khác sẽ 
khinh rể.”

Người Mỹ đã chỉ trọng dân 
Nhật, dân Tầu, vì những dân này 
chứng tỏ họ có cái gì thật. Người 
Việt thì còn quá mới, liệu trong 
tương lai có được nể trọng không?

TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG

Thế là mình không thể sống 
riêng rẽ kiểu cá nhân chủ nghĩa 
được rồi. Lúc đầu nhiều người sợ 
mình lập cộng đoàn, xây nhà thờ 
riêng, là tự đóng kín làm trì trệ tiến 
bộ. Bây giờ thì ngược lại, cộng 
đoàn là cái nôi tạo căn cước làm 
nên sức bật. Ðà phát triển thành 
công trên mọi lãnh vực trong xã hội 
mở rộng là một bằng chứng. Các 
nghiên cứu xã hội của đại học đều 
làm chứng điều ấy, đặc biệt là cuộc 
nghiên cứu mới đây của đại học 
LSU và Loyola ở Louisiana.

Cuộc ra đi phải mang một ý 
nghĩa. Giấc mơ phải tròn chứ. Mình 
cần góp phần làm đẹp cộng đồng, 
bồi bắp bờ cõi mới. Trở về quê 
hương chả lẽ cứ phải trở lại vùng 
đất cổ xưa vùng hồ Ðộng Ðình bên 
Tàu? Biết đâu nguồn cội trống đồng 
hay trống da trâu? Nào đâu căn 
cước hay dấu vết DNA? Bỏ quên 
thực tại mà chỉ biết nuối tiếc quá 
khứ hiển hách cho đỡ tủi cũng là 
một nguy cơ. Ðây là phút giây mình 
nhận ra biên cương mới của quê 
hương nơi ngôi làng mới, và quyết 
định tích cực dựng xây với tất cả 

tâm huyết và bền chí. Viễn kiến của 
Ben Gurion cũng đang hiện ra nơi 
đây: “Hằng ngàn bài diễn văn, hằng 
trăm đại hội cũng không bằng lập 
được một làng cộng đồng.”

Ơ kìa, mắt mình bỗng rưng 
rưng thấy được viễn kiến dòng sinh 
mệnh dân tộc đang chảy tới khắp 
các cộng đoàn Việt hải ngoại, tới 
Avondale, New Orleans, San Jose, 
Orange, Houston... tới cả Palawan 
như nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng cảm 
nhận:                              

Trở về Làng, một mai Mùa 
Xuân Hùng Vương.            

Trở về Làng, một đêm mùa 
Xuân Tình Thương.                                  

Rừng núi liên hoan, biển cũng 
ca vang cùng với người.

Ðể nhớ thời xưa vì sao lầm 
than!

Hỡi những trái tim Việt Nam, 
từng thiếu nhịp yên bình

Dù lạc loài khắp thế giới, vẫn 
ca lên niềm tin.

Ðến cuối bước chân nổi trôi là 
mái nhà êm đềm.

Cỏ cây như tuổi thơ, ngời lên 
màu xanh vạn niên...

 (Ghi lại trong dịp Khánh 
Thành Nhà Thờ Ðức Mẹ Lên Trời 
tại Avondale, Louisiana, USA. Mọi 
góp ý xin liên lạc: andytuong@cox.
net)

LM. DŨNG LẠC 
TRẦN CAO TƯỜNG
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Chân thành cám ơn 
Quý Trưởng:

Nguyễn Thị Lan
Ngô Đức Thịnh
Ngô Lê Quế Phương
Hoàng Văn Hoan
Trần Văn Sinh
Tina Nguyễn
Phạm Dzũng
Nguyễn Trúc Anh
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Nguyễn Ngọc Hải
Châu Thị Minh

Đã nhanh chóng góp 
phần yểm trợ chi phí bước 
đầu cho việc thực hiện Đặc 
San Tự Lực. Đây là phần yểm 
trợ tự phát của quý Trưởng 
trong phiên họp của Xóm 
Trưởng Niên Seattle Washing-
ton. Nhóm chủ trương rất cảm 
kích đối với chân tình của quý 
Trưởng bày tỏ việc tán thành 
và ủng hộ công cuộc thưc hiện 
đặc san. Mong rằng việc phát 
hành đặc san sẽ luôn được 
đón nhận và yểm trợ một cách 
sốt sắng như bước đầu này. 
Kính chúc Quý Trưởng luôn 
có thêm nhiều niềm vui và 
hạnh phúc.

Thay mặt 
Nhóm Chủ Trương

Bạch Văn Nghĩa

          Thư ngỏ         1    Ban Biên Tập
                      Tin Sinh Hoạt         2    Hồ Đăng, Báo Nhanh 

                                                                 Quan Điểm của BP          8    Tôn Thất Sam dịch
          Nghĩ về việc phát triển và đào tạo người thay thế 10    Lê Hà Lộc
                                Lửa Dặm Đường – Nên và Không nên 12    Nguyễn Đức Lập
                                                        Thơ – Không bao giờ củ 13    Gấu Lý Sự
                                                                 Thơ – Dặm Đường 13    Báo Nhanh
          Nguồn thật, Bài ca hay kinh Hướng Đạo Việt Nam 14    Nguyễn Mạnh Kym
                                                                      Đôi điều vụn vặt 15    Bạch Văn Nghĩa
                          HĐVN hải ngoại và truyền thống văn hóa  18    Hồ Văn Mậu
                                                           Con đường hoa bướm 24    Phan Nhật Tân
              Thơ – Khi quê hương thấp thoáng bóng lưu đầy 27    Phan Nhật Tân
                                    Nhiếp Ảnh – Về thăm Pulau Bidong 28    Vĩnh Kha
                                           Không có cái gọi là Từ Hán Việt 34    Hà Văn Thùy
                     Hội đồng Hướng Đạo Việt Nam tại San Jose 39    Nguyễn Mạnh Kym
                                                                                           Thơ  40    Phan Nhật Tân
                                                                  Chuyện trăm năm 42    Trịnh Mỹ Phương
                                                        Nhạc sinh hoạt 50    Võ Như Lân
                                               Tháo Vát – Nấu ăn ngoài trời 52    Trúc Anh
             Chút Cháo 55     Sưu tầm

MỤC LỤC

CHÚC MỪNG 
TRẠI HỌP BẠN HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

BÁCH HỢP 3
Tổ chức tại BOTHIN CAMP - FAIRFAX - CA. USA
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LỄ LÊN ĐƯỜNG
TRẠI HỘI LUẬN TỰ LỰC 

Rhododendron, OR
4-2018

Ảnh: Nguyễn Quang Vĩnh
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