
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Anh em chúng ta chung một đường lên… 

Mừng Trường thọ các HĐ  

Trưởng niên “ Bát tuần ” 

Chụp ảnh lưu niệm  80 + nhưng vẫn tươi vui như thuở đôi mươi 

Các Trưởng niên tuần tự  

“Trình Làng” 
 

Tr. Nguyễn Cửu Lâm thay mặt Ban tổ chức             

chào mừng họp mặt HĐTN 2016 
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Kính thưa quý trưởng, 

 

Nhân Hội Nghị Trưởng tại miền Nam California vào các ngày 2-3 tháng 7 

năm 2016 vừa qua, Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta đã có được một đêm họp 

mặt đầy thân tình, vui tươi và những giây phút được sống lại tuổi thiếu sinh. Nhiều 

mái tóc bạc phơ cùng cất cao tiếng hát, những thân hình gầy yếu trên những chiếc 

xe lăn hăng hái vổ tay hòa nhịp cùng tiếng hát khàn khàn vang dội trong đêm hội 

ngộ. Các trưởng lão tỏ vẻ xúc động khi cùng nhau cắt chiếc bánh chúc mừng 

trường thọ … Tuy số lượng trưởng niên tham dự rất khiêm nhường, vì thời gian họp 

mặt quá eo hẹp , không gian lại không được thoải mái lắm; nhưng chúng ta đã có 

cợ hội thăm hỏi nhau, tay trong tay chúc mừng sức khỏe, vui đùa ca hát cùng 

nhau…. VP/HĐTrN chân thành ghi nhận thiện chí và chân thành cảm ơn đến Gia 

đình Bách Hợp Nam California nhất là Gia trưởng Nguyễn Xuân Huề đã tận lực 

hoàn thành lời hứa cùng VP/HĐTrN, xin cùng nhau hét to lên tiếng  AH.! AH.! 

AH.! thật dài đến toàn thể các thành viên trong gia đình Bách Hợp Nam California. 

 

Thêm một sự dấn thân và phục vụ khác: Gia Đình Bách Hợp Nam California đã 

nhận trách nhiệm phối hợp với Làng Bách Hợp Quảng Tế, Làng Bách Hợp San 

Diego, Làng Bách Hợp Vạn Kiếp San Diego để cùng nổ lực tổ chức trại Bách Hợp 

II tại miền Nam California vào mùa hè năm 2017…. Chúng ta cùng nhau hoan hô 

tinh thần dấn thân phục vụ của 4 Làng Bách Hợp tại miền Nam California. 

 

Nhắc tới trại Bách Hợp khiến bao nhiêu hình ảnh đẹp, những kỷ niệm êm đềm, 

vui tươi, sinh động đã trở về trong tâm trí tôi… Tại Portland, Oregon với 92 trưởng 

niên từ khắp nước Mỹ và Canada đã hưởng ứng tham dự tất cả mọi sinh hoạt trong 

trại: thảo luận, bình chọn ảnh đẹp từ nội dung đến kỹ thuật, cũng lửa trại, nhóm hội 

đồng rừng, nhất là các bửa ăn đầy chất lượng và phong phú, cùng hai ngày du 

ngoạn thăm nhiều danh lam thắng cảnh thật tuyệt vời. Những mái tóc hai màu luôn 

nở nụ cười trên môi, thích thú chứng kiến từng đàn cá Hồi vượt đại dương về lại cội 

nguồn để sinh sản, ngắm suối tóc thề xỏa dài cùng vài sợi tóc tung bay trong những 

cơn gió thoảng của nàng thơ (thác) Multnomath .v.v. 

 

Ước mong trại Bách Hợp 2017 sẽ đúng hẹn lại đến, cầu chúc quý trưởng niên 

miền Nam California sức khỏe dồi dào cùng siết chặt tay nhau, hợp tác chân tình 

để mang đến những giây phút vui tươi thoải mái, nụ cười rạng rỡ xóa tan đi vết 

nhăn trên những khuôn mặt với mái tóc từ muối tiêu đến bạc phơ, thắt chặt tình 

huynh tỷ muội trong tinh thần anh em hướng đạo một nhà. Chúng ta sẽ hẹn tương 

phùng cùng nhau tại trại Bách Hợp 2017…Ah!...Ah!.Ah!.  

 

 

Lê Văn Phước 

VPT / VP HĐTN 
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Garden Grove, Nam California (VB) -- Hội 

Nghị Trưởng Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo 

Việt Nam 2016 đã được long trọng tổ chức trong 

hai ngày thứ Bảy 2 và Chủ Nhật ngày 3 tháng 7 

năm 2016 tại Kiwanis Land, 9840 Larson Ave, 

Garden Grove, CA 92844. 

 Tham dự hội nghị có Trưởng Võ 

Thành Nhân Chủ Tịch Hội Đồng Trung 

Ương Hướng Đạo Việt Nam và các 

Trưởng trong Hội đồng Trung Ương.  

Theo Trưởng Nguyễn Tấn Tiến Đại 

diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Trại 

Trưởng,Trưởng ban tổ chức Hội Nghị Trưởng cho 

biết: ngoài các trưởng rong Hội Đồng trung Ương 

còn có có 93 Trưởng về từ khắp nơi ở Hoa Kỳ và 

Canada, đặc biệt các Chi nhánh Úc, Pháp và Đức 

đều có cử đại diện tham dự. 

Lễ chào cờ khai mạc đại hội đã 

chính thức cử hành vào lúc 9 giờ 

sáng, với phần nghi thức chào quốc 

kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, 

Hướng Đạo Ca. 

Sau đó Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, 

Trại trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghị lên 

ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các trưởng từ khắp 

nơi về tham dự hội nghị, Trong lúc nầy Trưởng 

Tiến đã giới thiệu một số qúy trưởng đã đóng góp 

công sức cho việc chuẩn bị trại Hội 

Nghị Trưởng 2016 để có được ngày 

hôm nay, Trưởng Tiến cho biết: “Hội 

nghị Trưởng 2016 ( HNT 2016) không 

ngoài mục đích bảo tồn và phát triển 

phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại 

Hải Ngoại nói chung và HĐVN miền 

TNHK nói riêng. Sự hiện diện của chúng ta, 

Trưởng  HĐ,  giống như những  viên gạch của một 

bức tường. Sự vững chắc của bức tường còn phải 

tuỳ thuộc vào chất keo dính chặt các viên gạch. 

Chất keo đó chính là tình anh chị em HĐ qua công  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

việc làm, lời hứa và các điều luật HĐ được trau 

dồi, học hỏi từng ngày trong cuộc sống, với sự 

đoàn kết thương yêu trải dài theo thời gian ( không  

thể có một sớm, một chiều). 

Là một Huynh Trưởng Hướng Đạo có tâm 

huyết và lý tưởng với phong trào HĐVN, ACE 

chúng ta không thể đứng ngoài Hội 

Nghị để chỉ nhìn và phê phán. Chúng 

ta phải đến với nhau để chia sẻ. Phải 

cùng xăn tay áo, quyết tâm xây dựng, 

phải sửa sai chung và gìn giữ chung. 

Phải sống thật với những bất bình và 

bất đồng. Phải đối diện với bất hòa và cùng làm 

việc nhau trong sự khác biêt, nếu có. Phải tôn 

trọng tinh thần Dân Chủ, hướng về công cuộc 

chung vì đa số. Thất bại hoặc thành công của 

tương lai là trách nhiệm và niềm vui của mỗi một 

người trong tất cả chúng ta, những 

người Trưởng tiên phong đang hy sinh 

vì sự tồn vong và vững mạnh của phong 

trào…” Trưởng Tiến cũng nhấn mạnh 

đến điều luật Hướng Đạo trong đó nhắc 

nhở: “Hướng Đạo Sinh phải thương yêu 

nhau, chúng ta không những thương yêu cái tốt mà 

còn phải thông cảm những việc không tốt để cùng 

xây dựng cho nhau…” 

Tiếp theo Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ Tịch Hội 

Đồng trung Ương Hướng Đạo Việt 

Nam lên ngỏ lời chào mừng tất cả các 

Trưởng từ khắp nơi về tham dự Hội 

Nghị Trưởng 2016, cảm ơn các Liên 

Đoàn Hướng Đạo tham dự trong kỳ 

trại Hội Nghị Trưởng hôm nay, 

Trưởng không quên cảm ơn các 

Trưởng và tất cả các anh chị em Hướng Đạo Miền 

Tây Nam Hoa Kỳ đã đóng góp tích cực cho kỳ 

Hội Nghị Trưởng 2016. Trưởng Nhân tiếp: “Để 

phong trào Hướng Đạo Hải Ngoại có được ngày 

hôm  nay  chúng ta không thể nào quên ơn các 

https://vietbao.com/images/file/VPYphoyk0wgBAOo9/hoi-nghi-truong-dsc-0964.jpg
https://vietbao.com/images/file/ZSukI42k0wgBAOJg/hoi-nghi-truong-dsc-0976.jpg
https://vietbao.com/images/file/npc6L46k0wgBAI4H/hoi-nghi-truong.jpg
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Trưởng đi trước, Trưởng Nhân cũng đã nhắc đến 

Cố Trưởng Nguyễn Đức Lập vừa lìa rừng, Trưởng 

Lập là một trong những Trưởng đã tiếp nối những 

sinh hoạt Hướng Đạo đầu tiên tai các Trại Tỵ 

Nạn.” Trưởng Nhân cho biết: “Mục đích Hội Nghị 

Trưởng 2016 nhằm hoàn chỉnh các nguyên tắc 

điều hợp, cơ cấu, phương án phát triển Hướng Đạo 

Việt Nam tại Hải Ngoại và kết chặt tình thân 

Hướng Đạo. Hội Nghị Trưởng 2016 còn là môi 

trường để qúy Trưởng chia xẻ những đóng góp để 

Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam mỗi 

ngày một vững tiến để phục vụ cho phong trào…” 

Sau phần phát biểu 

của Trưởng Võ Thành 

Nhân, tất cả cùng chụp 

chung hình lưu niệm. 

Tiếp theo phần Hội 

Nghị Trưởng bắt đầu. 

Điều hợp chương trình 

Hội Nghị do Trưởng Lê Đức Phẩm Ban phát triễn 

(truyền Thống Văn Hóa). 

Mở đầu Hội Nghị mời Chủ Tọa Đoàn gốm có: 

Trưởng Đỗ Phát Hai, Cố Vấn Hội Đồng Trung 

Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Trần Anh 

Kiệt, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Trung 

Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Nguyễn Lệ 

Anh, Thư Ký, Trưởng Nguyễn Thanh, Kiểm Soát. 

Mở đầu Hội Nghị với phần báo cáo của các phần 

hành thuộc Hội Đồng Trung Ương, các Miền, các 

Chi Nhánh… 

Sau hai ngày Hội Nghị, dựa theo biên bản và 

kết qủa biểu quyết của Ban Đại Diện Hội Đồng 

trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tại Đại Hội 

Đồng 2016. 

Kết qủa một Quyết Nghị thực hiện có 12 điều 

đã được ban hành và phổ biến đến các ban Đại 

Diện, Ban Thường Vụ, Ban Cố Vấn, Tổng Thư Ký 

Miền và Chi Nhánh. 

Muốn biết chi tiết về Quyết Nghị xin vào trang 

web: www.huongdao-vietnam.com Theo Trưởng 

Võ Thành Nhân cho biết, hiện nay tại hải ngoại có 

6,500 Hướng Đạo Sinh các ngành, 60 Liên Đoàn. 

Riêng tại Miền Tây Nam Hoa Ky Trưởng 

Nguyễn Tấn Tiến cho biết: có 17 Liên Đoàn 

khoảng 2,800 Hướng Đạo Sinh các ngành và 

khoảng 300 Trưởng. 

Bên cạnh Hội Nghị Trưởng còn có cuộc họp 

mặt của Hướng Đạo Trưởng Niên cũng được tổ 

chức tại khu đất trại bên cạnh Hội Nghị Trưởng. 

Họp mặt HĐ Trưởng Niên qui tụ một số 

Trưởng về từ các làng 

Bách Hợp Bắc Cali, San 

Diego, Canada và một 

số Trưởng về từ các 

Tiểu Bang trên Hoa Kỳ. 

Một buổi sinh hoạt thật 

sôi động, trong đó có 

phần cắt bánh mừng sinh nhật cho những Trưởng 

từ 80 tuổi trở lên. Trong dịp nầy Trưởng Nguyễn 

Cửu Lâm, Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam 

California, Trưởng Ban Tổ Chức Họp Mặt cũng 

đã đưa ra một số vấn đề sinh hoạt của Trưởng 

Niên, trong đó có việc Tổ Chức Trại Họp Mặt 

Trưởng Niên toàn Thế Giới. Tất cả các Trưởng 

Niên Nam Cali đồng ý tổ chức tại Nam Cali, chi 

tiết sẽ được thông báo sau. Lẽ ra có sự hiện diện 

của Trưởng Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo 

Trưởng Niên về tham dự, nhưng giớ chót vì lý do 

sức khoẻ nên không về được. 

Hội Nghị Trưởng bế mạc với một buổi dạ tiệc 

vào lúc 6:30 Chủ Nhật. 

Qúy đồng hương muốn tìm hiểu về những 

sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại xin 

vào trang web: www.huongdao-vietnam.com 

 

VIỆT BÁO ON LINE 
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http://www.huongdao-vietnam.com/
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GIA ĐÌNH BÁCH HỢP NAM CALIFORNIA  
 

Những năm gần cuối thế kỷ 20, Phong Trào 

Hướng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại có thêm một 

tổ chức mới nhưng cũng là rất cũ. Đó là PHONG 

TRÀO HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.gọi tắt là 

Hướng Đạo Trưởng Niên (HĐTrN). Nhiều nơi 

trên thế giới, Phong trào thành lập rất nhiều Làng, 

Xã HĐTrN, nhưng duy nhất chỉ có một Gia Đình 

Bách Hợp Nam California là ngoại lệ. Chính vì 

ngoại lệ, cho nên mới phải dài dòng tìm hiểu xem 

tại sao.Hướng Đạo Trưởng Niên là một tổ chức 

tập hợp đa số những Trưởng có tuổi, không còn 

cầm Đoàn; nói chung là những Trưởng đã về hưu. 

Nhưng cũng có 

những Trưởng còn 

trẻ, vừa cầm Đoàn 

vừa muốn vui chơi 

với các Trưởng Già, 

nên HĐTrN càng 

đông vui hơn. Trước 

kia, khi chưa có 

HĐTrN thì những Trưởng nầy được ở trong 

Ngành Tráng. Chính vì vậy cho nên ta nói HĐTrN 

rất mới nhưng cũng rất cũ là vậy. 

Năm 1990, tại Doheny Park ở Dana Point, một 

cuộc gặp mặt những HĐS Việt 

Nam tị nạn, từ đó nẩy sinh ra một 

tập thể nhỏ sinh hoạt chung với 

nhau, mang tên GIA ĐÌNH BÁCH 

HỢP NAM CALI, do các Trưởng 

Đinh Xuân Phức, Đỗ Văn Ninh, 

Nguyễn Thị Đáp, Tôn Thất Hy, 

Đoàn Văn Thiệp, Vũ Thanh 

Thông… thành lập đầu tiên! Sau 

nầy khi Phong Trào HĐTrN chính 

thức được công nhận, các “Làng xã” trên toàn thế 

giới đua nhau nở rộ; thì “Gia Đình” Bách Hợp 

Nam Cali vẫn khiêm tốn là một gia đình mà không 

đổi thành Làng, chỉ vì đó là một tập hợp các 

Trưởng “Trưởng niên” tiên khởi khai sáng 

“Hướng Đạo Trưởng Niên”. Gia Đình Bách Hợp 

Nam Cali trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, vui 

buồn, nhưng vẫn hãnh diện là một đơn vị nền 

móng của HĐTrN. Sau nầy Trưởng Tôn Thất Hy 

lập Làng Bách Hợp Quãng Tế Nam Cali. Thêm 

một đơn vị HĐTrN tại Nam Cali là một hãnh diện, 

vì thủ đô Lillte Saigon có đến hai đơn vị HĐTrN 

cùng sinh hoạt rất hăng. Một vẫn mang tên “Gia 

Đình” và một mang tên “Làng”. 

Một “Đại” Gia 

Đình, với nhiều 

Trưởng kỳ cựu, từng 

sinh hoạt với nhau, đã 

lần lượt ngày càng 

vắng bóng, nhưng 

mối “giây thân ái” 

vẫn tồn tại và kết nối 

từ lúc khai sinh “Gia Đình Bách Họp” từ những 

Trưởng tiên phong. Thời gian không dài so với 

lịch sử Phong Trào HĐ, nhưng cũng đủ gắn bó 

từng tên Rừng, từng tánh nết của bao nhiêu đó 

Anh Chị Em Trưởng trong “Gia 

Đình Bách Hợp” rất thân ái, tương 

kính, nâng đỡ nhau, chung nhau 

vui với Phòng Trào HĐ Hải Ngoại 

ngày càng phát triễn. 

Qua các đời Gia Trưởng: Tr. 

Đinh Xuân Phức, Tr. Trần Trọng 

An Sơn, Tr. Trần Đức Hạnh, Tr. 

Nguyễn Khanh, Tr. Lý Nhật Hui 

với từng ấy năm tháng, với bao 

nhiêu Trưởng kỳ cựu có mặt, cùng sinh hoạt một 

thời gian dài rồi lần lượt lìa rừng…! Là đơn vị tiên  
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khởi khai sinh Phong trào “Hướng Đạo Trưởng 

Niên”, Gia Đình Bách Hợp Nam California đã là 

một viên gạch xây dựng để Phong Trào Hướng 

Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại có thêm “Phong trào 

Hướng ĐạoTrưởng Niên”. Gia Đình Bách 

Hợp Nam California luôn luôn sát cánh 

với mọi sinh hoạt của các đơn vị HĐ tại 

địa phương, tham dự các trại Thẳng Tiến 

và lúc nào cũng sẵn sàng chung tay, chia 

sẻ buồn vui với các Trưởng cao niên sức 

khỏe yếu kém và chu toàn việc tang chế 

cùng với tang gia… 

Ngày 30 tháng 1 năm 2016, qua buỗi 

họp tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 

toàn thể thành viên Gia Đình Bách Hợp vui mừng 

có được tân Gia Trưởng, sau khi bầu cử là tràng 

pháo tay và bài hát vui. Tân Gia Trưởng là Tr 

Nguyễn Cửu Lâm long trọng “tuyên thệ nhận 

chức”. Tiệc liên hoan có bánh ngọt và những 

bài hát chung đón nhận tân Gia Trưởng. cùng 

Tr. Lý Nhật Hui và Tr Trần Bích Ngọc giữ 

chức phụ tá Gia Trưởng. 

Trang web w.w.w.giadinhbachhop.com là 

nhịp cầu thông tin, chứa đựng những tình 

cảm gắn bó đầy tình nghĩa Hướng Đạo, thể 

hiện đúng nghĩa của câu: “Hướng Đạo một 

ngày. Hướng Đạo mãi mãi!” 

Sóclanhlợi và  

Hươuđiềmtĩnh 
Ghi chú của BBT báo Liên lạc  Danh xưng “ Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên ”  

đã được thay thế cho danh xưng “ Phong trào Hướng Đạo Trưởng Niên ” 
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Ghi nhanh: Trịnh Mỹ Phương 

 (Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 

Mõ Làng Bách Hợp San Jose-California 
 

Ngày Thứ Bảy 14/05/2016 vừa qua, Làng 

Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên San Jose đã 

tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài trời tại 

CATALDI PARK. 

Lúc 8 giờ sáng, gia đình các Tr. Trần Đình 

Phước (Voi Chăm Chỉ), Trịnh Mỹ Phương 

(Phượng Hoàng Nhiệt Thành) và Trần Phước An 

(Trâu Vững Chí) đã có mặt ở Park để chọn địa 

điểm thích hợp, vừa có bóng mát, vừa có một góc 

sinh hoạt riêng để các Trưởng Niên họp mặt vui 

chơi. Sau khi dựng một cái lều và các canopies, 

sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị treo cờ và một số việc 

linh tinh khác, các Hướng Đạo Trưởng Niên và 

một số thân hữu lần lượt đến nơi để kịp giờ khai 

mạc. 

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng ấm chan hoà 

và có gần 30 anh chị em 

Hướng Đạo Trưởng Niên và 

thân hữu tham dự. Các 

Trưởng ở xa như : Tr. 

Nguyễn Văn Hiệp và Bề 

Trên từ Oakland, Tr. 

Nguyễn Thanh Việt Avis và 

Bề Trên cùng con gái nhỏ từ 

San Pablo, Tr. Nguyễn 

Trung Tường (Ngựa Chịu 

Khó Con) từ Walnut Creek 

cũng đã có mặt. Đặc biệt 

nhất, Tr. Nguyễn Tuyên 

Thùy (Sóc Nhanh Nhẹn), dù đã 90 tuổi, sức khoẻ 

rất hạn chế sau 3 lần bị Stroke, cũng được con trai 

chở đến họp mặt. Sau nhiều năm vắng bóng trong 

sinh hoạt Hướng Đạo, hôm nay lần đầu tiên được 

trở lại sân chơi, Tr. Thùy đã không cầm được 

nước mắt khi được gặp lại và bắt tay trái với các 

anh chị em HĐTN thân quý. Trưởng nói trong 

nghẹn ngào: “Chúng ta còn được ngày nào, giờ 

nào thì hãy cố gắng đến tham dự với nhau.”  

Các Trưởng Niên kỳ cựu của Làng cũng có 

mặt như: Tr. Nguyễn Đình Tuấn (Ngựa Siêng 

Năng) và Bề Trên, Tr. Lê Xuân Sang (Hươu Trầm 

Tĩnh) và Bề Trên, Tr. Nguyễn Mạnh Hiệt và Bề 

Trên, các Trưởng Nguyễn Thị Ngoan, Trương Ái 

Chủng, Tăng Thị Linh, Ngô Văn Tân. Tuy nhiên, 

có môt số Trưởng Niên không tham dự được buỗi 

Picnic hôm nay như: Tr. Tôn Thất Cảnh (Beo Vui 

Vẻ) vì lý do sức khỏe và gia đình, Tr. Nguyễn 

Trung Hòa vì bận lễ ở Nhà Thờ , Tr. Nguyễn Văn 

Hoạt vì đang ở DC, Tr. Khổng Đạt Giáp vì đang ở 

xa không về kịp, Tr. Bùi Công Thắng vì bận đi 

chụp ảnh cho Chùa, Tr. Lê Tỉnh vì đại gia đình tổ 

chức Ngày Mother’s Day. Thật tiếc thay, vì như 

lời của Tr. Tôn Thất Cảnh đã chia sẻ trong một 

email : “Đã là dân Hướng Đạo, cả trẻ lẫn già, mỗi 

lần nghe tổ chức trại là nao nức mau cho đến ngày 

để cùng nhau vui chơi ca hát”... Riêng Tr. Vũ Đức 

Đệ tuy đã ghi danh tham dự Picnic rồi, nhưng đến 

giờ chót Cơ Quan NASA có cuộc họp khẩn ngay 

hôm đó, nên Tr. Đệ phải vào họp và vội báo tin 

cho Tr. Nguyễn Đình Tuấn biết. Tr. Đệ cũng 

không quên gửi cho Tr. Tuấn $20.00 để nhờ Tr. 

Tuấn mua giùm Soda cho Làng, vì Tr. Đệ đã sign 

up sẽ mang Soda đến cho buỗi Potluck. Rất cám 

ơn Tr. Đệ. 

Trong số thân hữu đến dự có Tr. Đoan Trang Tô-

Hayashi (Én Linh Hoạt), là con gái của hai Tr. Tô 

Văn Phước (Gà Lôi) và 

Tr.Minh Trang (Oanh Oanh 

Hùng Khí) ở Germany, cùng 

Ông Xã là Eric Hayashi -

người Nhật-, là khách mời 

đặc biệt của Làng Bách Hợp 

San Jose. Hai em này hiện 

đang sống và làm việc tại 

miền Bắc Cali nên Mõ Làng 

Trịnh Mỹ Phương đã mời 

các em đến sinh hoạt với 

Làng cho vui. Ngoài ra, Tr 

Trần Huy hiện đang sinh 

hoạt với Liên Đoàn Bách Việt cũng đến dự và xin 

gia nhập vào Làng Bách Hợp HĐTN San Jose kể 

từ hôm nay luôn. Thật là vui quá! 

Chương trình khai mạc lúc 11 giờ sáng bằng lễ 

Chào cờ  long  trọng . Các  Trưởng  Niên cùng hát  
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vang Quốc Ca Hoa Kỳ, Quốc Ca Việt Nam Cộng 

Hòa, và bài “Hướng Đạo Việt Nam Hành Khúc” 

trong niềm xúc động sâu xa. Sau đó, Trưởng Tiên 

Chỉ Nguyễn Đình Tuấn tuyên bố buổi sinh hoạt 

bắt đầu, và giới thiệu tân Trưởng Làng Đào Ngọc 

Minh Theresa với anh chị em. Tr. Ngọc Minh lần 

lượt giới thiệu Hội Đồng Làng mới gồm có: Mõ 

Làng – Tr. Trịnh Mỹ Phương, Thủ Qũy – Tr. Ngô 

Văn Tân, Sinh Hoạt – Tr. Tăng Thị Linh cùng ra 

mắt Làng. Tr. Ngọc Minh cũng cám ơn các Hướng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đạo Trưởng Niên tham dự buỗi Picnic hôm nay và 

hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều buổi sinh hoạt 

tương tự để thắt chặt tình anh chị em Hướng Đạo 

Trưởng Niên trong làng. Sau đó các Trưởng cùng 

hàn huyên tâm sự và hát vang những bài ca Hướng 

Đạo thật tươi vui. 

Buổi ăn trưa theo hình thức Pot Luck, gồm rất 

nhiều món ăn hấp dẫn như: bánh Pâté Chaud, Chả 

Giò, Bánh Bột Lọc, Bánh Cuốn Chả Lụa, Mì Xào 

Xá Xíu, Xôi Vò, Xôi Bắp, Xôi Thập Cẩm, Cơm 

Chiên, Mực Chiên Dòn, Bò Kho Bánh Mì, Apple 

Pie, Cam, Dưa Hấu, Cherries, Strawberries .v.v. 

và đặc biệt là một ổ bánh Cake (homemade) do Bề 

Trên của Tr. Nguyễn Đình Tuấn tự tay nướng và  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trang trí thật đẹp mắt và thơm ngon. Trên ổ bánh 

kem với nền trắng được trang trí 2 huy hiệu  

Hướng Đạo Trưởng Niên thật nổi, và có viết hàng 

chữ màu tím: “Chào Mừng Tân Ban Trị Sự Làng 

BH HĐTN San Jose” thật trang nhã. Mọi người 

ngồi quây quần trên những chiếc ghế xếp vừa  

thưởng thức các món ăn ngon, uống coffee, nước 

ngọt, hay trà nóng, vừa chuyện trò vui vẻ với nhau. 

Tưng bừng nhất là lúc Trưởng Làng Đào Ngọc 

Minh cắt chiếc bánh Cake. Mọi người đứng xung 

quanh vỗ tay, chụp hình, vừa trầm trồ ngắm nhìn 

chiếc bánh đẹp, vừa háo hức chờ đợi phần bánh 

của mình để thưởng thức. Ai nấy đùa giỡn, nói cười 

hồn nhiên như trẻ thơ, thật hạnh phúc biết bao! 

Không khí sinh hoạt vô cùng hào hứng và sôi 

nỗi, vì đã lâu lắm rồi LBH San Jose mới có một  

buổi sinh hoạt ngoài trời đông vui và ấm áp như  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

vậy. Nhân dịp này, các Trưởng Niên cũng họp 

bàn về chương trình sinh hoạt của Làng trong 

năm, rồi việc tham gia sinh hoạt Trưởng Niên 

tại Hội Nghị Trưởng ở Nam Cali vào tháng 7 sắp 

tới. Các anh chị em đều mong muốn họp mặt với 

nhau mỗi tháng một lần để gặp gỡ và vui chơi. 

Mõ Làng Trịnh Mỹ Phương đã xung phong để 

con trai của mình là Trưởng trẻ Trần Phước An sẽ 

thực hiện một Website cho Làng Bách Hợp San 

Jose, để các Trưởng Niên có cơ hội đóng góp bài 

vỡ hình ảnh và vào đó xem tin tức, hình ảnh sinh 

hoạt .v.v. của Làng để nối kết sợi dây Thân Ái với 

nhau. Tin vui này được cả Làng hoan hô nhiệt liệt 

và mọi người mong chờ ngày đó sẽ không xa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buỗi sinh hoạt kết thúc lúc 2 giờ trưa. Mọi 

người đứng vòng tròn tay trái trên tay phải và nắm 

tay nhau cùng hát “Lúc thú vui này…” để chia tay. 

Ai nấy ra về trong luyến tiếc vì cuộc vui qua mau, 

và cùng hẹn nhau sẽ gặp lại trong lần sinh hoạt tới 

đông hơn và vui hơn. 
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Tại Thư viện Việt Nam 

Toàn Cầu, thành phố 

Westminster, CA lúc 2:00 

chiều ngày 19 tháng 6 năm 

2016 – Nhiệt độ bên ngoài là 

104 độ F, bên trong không có 

máy lạnh – Tiếng hát của các 

Trưởng niên Gia Đình Bách 

Hợp hiện diện vẫn cất cao át 

cả… mồ hôi. Bắt đầu bằng bài 

hát Nguồn Thật và sau đó là 

một chương trình họp sôi nổi 

cho việc tham dự, ghi danh, tổ 

chức HỘI NGHỊ TRƯỞNG 

tại Nam Cali vào hai ngày 2-3 

tháng 7 năm 2016. 

Gia Trưởng Nguyễn Cửu 

Lâm và một số Trưởng thuộc 

Gia Đình Bách Hợp Nam Cali 

vui mừng gặp nhau. Đặc biệt 

anh chị Lý Nhật Hui đã đích 

thân “áp giải” Trưởng Nguyễn 

Thị Thể (Đang thời gian 

dưởng bệnh) đến tham dự. Kỳ 

họp nầy cũng thiếu vắng Tr 

Ánh (Mới từ bệnh viện về sau 

phẩu thuật ruột già) Thiếu cả 

Lảo trượng Tr Sáu. 

Hiện diện: Gia Trưởng 

Nguyễn Cửu Lâm, Anh chị 

Cựu Gia Trưởng Lý Nhật 

Hui, Tr. Nguyễn Thanh Oai, 

Tr. Phan Thị Nam, Tr. 

Nguyễn Nhật Tựu, Tr. Hồ 

Đăng, Tr. Phan Tâm, Tr. 

Tony Bùi, Tr. Trần Bích 

Ngọc, Tr. Lê Anh Dũng. 

Tất cả nghiêm trang cùng hát bài Nguồn Thật, 

sau đó Gia Trưởng thăm hỏi sức khỏe và thông 

báo tình trạng của các “Bệnh nhân”: Tr. Thể, Tr. 

Ánh. Tr Oai cũng là con bệnh vừa xuất viện, 

cũng đã bị cắt mổ… nhưng nhờ có bà xã là tr 

Nam chăm sóc, nên hai ông bà cũng ráng đến có 

mặt trong cuộc họp nầy. Rất tiếc là Tr. Sóc Kinh 

Bắc cáo bệnh giờ chót. 

Tiếp đến là bàn về chương trình Hội Nghị 

Trưởng đầu tháng 7-2016 tại Nam Cali và Họp 

mặt Trưởng Niên. Những Trưởng chưa ghi tên 

tham dự thì trực tiếp ghi danh với Gia Trưởng. 

Riêng về phần bàn thảo chỉ chú trọng đúc kết vào 

việc sẽ đưa ra bàn trong Họp 

mặt Trưởng Niên về việc 

HĐTN Nam Cali đứng ra tổ 

chức Trại Họp mặt Trưởng 

Niên 2017. Việc tổ chức sẽ kết 

hợp với các Làng Quảng Tế và 

Làng San Diego. 

Toàn thể quyết định tu 

sửa trang web 

www.giadinhbachhop.com  

vốn đang bị trục trặc với giá 

$75.00 xuất quỹ. Đồng thời 

thiết lập “ Gia Quán Gia Đình 

Bách Hợp ” tại Hội Trường 

Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 

(share tiền mướn với Thư 

Viện). 

Trong tháng 7/2016 sẽ tổ 

chức trại hè để các Trưởng 

trong Gia Đình BH có dịp gần 

nhau hàn huyên. Góp tài 

chánh cho Tr. Trần Bích Ngọc 

thực hiện các phần ăn cho 

những Homeless hàng tháng. 

Vấn đề cuối phải bàn là 

Làng Quảng Tế có ý muốn 

GĐBH và Quảng Tế hợp nhứt. 

Anh chị em sôi nổi bàn luận 

và đưa ra kết luận cho đề nghị 

nầy: Sẽ ngồi lại cùng nhau bàn 

thảo kỹ hơn. 

Chấm dứt bàn thảo lúc 

4:00PM dưới cái nóng kinh 

hồn nhưng bài ca “lúc thú vui 

nầy” với vòng tay thân ái siết 

chặt vẫn chưa thấm mồ hôi. 
 

Sóc lanh lợi 

http://www.giadinhbachhop.com/
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Mõ Làng 

Vành Khuyên – Yêu Đời 
 

Gặp nhau đây sau bao ngày chia tay, 

Hát vang lên cho bõ lúc chờ mong. 

Gặp nhau đây ta hát khúc ca này, 

Mối thân tình thêm chứa chan mặn nồng. 

Chia tay đã hơn 5 tháng rồi, LBH Houston 

chưa có dịp họp lại. Hôm nay đúng là " ngày vui 

thú tưng bừng". Các ACE hẹn nhau họp Làng sáng 

Chủ nhật 12/6/2016 và thêm luôn đêm lửa trại tối 

thứ Bảy 11/6/2016 tại nhà Trưởng Làng. 
Mở đầu là màn ăn tối với heo rừng xào lăn, gỏi 

vịt, cơm chiên cua, cánh gà rôti, heo quay, do 

Trưởng Anh Cả khoản đãi. Xin cám ơn Anh Cả 

lúc nào cũng chu đáo cùng các em. Trong lúc 

dùng cơm tối ACE được dịp xem trận đá banh 

giữa đội Mỹ và Paraguay. 

Rồi đến màn lửa trại. Đêm 

nay mới thật là... đêm... lửa trại, 

lửa trại truyền thống của HĐVN. 

Những bài hát cũ, xưa, vang 

vang với các giọng ca không còn 

trẻ nhưng lòng không gìa. "Ta 

đốt to cho bùng lên sáng, đốt to 

cho bùng lên sáng... sáng… 

lên..." Bài ca gọi lửa được hát lên trong đêm tối 

làm nôn nao lòng người. Lửa trại tiếp nối với các 

màn nhảy lửa, bắn tên, tiếng reo, đơn ca, hợp ca, 

trò chơi của các Trưởng Niên đóng góp thật vui 

nhộn, tiếng cười vang mãi trong đêm khuya.  

Nhiệt độ về đêm vẫn còn gần 

90 độ F , ACE áo trong áo ngoài 

ướt sũng, vắt ra nước, nhưng vẫn 

hăng say ca hát vui đùa quên cả 

trời nóng, lửa nóng, muỗi đốt, 

cùng sương khuya. Nhiều tiết 

mục văn nghệ kế tiếp thật hào 

hứng, vui nhộn ai nấy như quên 

tuổi tác, quên nhức mõi, quên giờ giấc, chỉ còn 

biết vui chơi ca hát như khi chúng ta ở tuổi thiếu 

sinh. 

Dù ta thấy áo ta ướt dầm cũng không bao giờ sờn lòng 

 “Dù ta có ngứa do muỗi vồ cũng chơi cho cùng” 

Rồi thì... 

 "Đêm đã dần dần buông xuống chúng ta ngồi 

quây quần lửa hồng soi sáng..." 

Lửa đã tàn mà cuộc vui chưa dứt, song trong 

bếp ta lại có nồi chè chờ sẵn.  

Chè khoai nấu đường. 

Đậu xanh nước dừa đường cát trắng. 

“ À Ê Ô LÊ…! 

"Ăn uống xong ta đi nghĩ ngơi...!" 

"Ăn uống xong ta đi ngũ luôn...!" 

Sáng Chúa Nhật 12/6/2016 

Các Tr. Niên cùng nhau đi lễ nhà thờ. 

8:30 Ăn sáng với bánh mì..."ốp la"  

9:00 Nghi thức và vài lời của Trưởng Làng. 

Mõ làng trình bày chương trình họp. ACE tuần tự: 

- Ôn tập các bài hát sinh hoạt và ôn tập các nút 

dây căn bản. 

- Thảo luận chương trình cho tháng 8 đi du ngoạn 

- Nộp Health Form và tiền trại cho Giữ Vững 20 

Những ACE vắng mặt sẽ gặp mõ làng Mado trong 

một ngày khác để hoàn tất thủ tục đi trại GV20 

- Nội quy của làng được phác họa với các mục 

chánh yếu và sẽ thảo luận trong kỳ họp tới. 

- ACE quyết định màu áo sinh hoạt của Tr. Niên 

LBH Houston là màu NÂU. 

- Huy hiệu LBH Houston còn 

đang chờ các “họa sĩ” Tr. Niên 

vẽ kiểu và sẽ đem trưng cầu dân 

ý sau… 

11:30 cơm trưa. "Giờ ăn đến rồi. 

Nào ta xơi..." 

Các món ăn còn lại của ngày 

hôm trước, vì nhiều quá cả Làng không "chiếu cố" 

hết được nên lại được dọn ra xơi tiếp. Tuy cũ 

nhưng vẫn thật ngon, ACE còn khen hôm nay 

ngon hơn hôm qua! Ha Ha Ha! Sáng nay lại trùng 

với đá banh giải Euro nên ACE vừa ăn vừa xem 

tranh giải thật hào hứng. 

Ngồi quây quần ta xem đá 

banh 

Xem đá banh, xem đá banh, 

đá vô goal rồi! 

Anh khéo thật! Anh đá hay! … 

 
Cuộc vui nào rồi cũng phải 

chấm dứt, trăng tròn rồi trăng khuyết, hợp rồi tan, 

rồi cũng đến giờ chia tay... Lưu luyến rót mỗi 

người một ly rượu vang, uống cho... cạn ly, không 

cạn ACE ta không về. Và... chia tay... 
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Quốcquân - Xuânhùng - Kimanh 

Cungđặng - Cônglâm - Hạbảy. 

 

Tuần lễ cuối tháng 7 năm 2016, Hướng Đạo 

Lâm Viên (HĐLV) đã vượt qua mọi thử 

thách, trước đó 10 ngày mấy ông Kiểm 

Lâm cho biết phải hủy bỏ khu vực đất trại 

dành cho HĐLV họp mặt vì sự an toàn, 

ngay tối hôm đó các anh chị trong ban tổ 

chức phải họp cấp bách tìm đất trại khác, 

sau cùng thì đã quyết định chọn Trinity 

Lake để làm đất trại mới, tuy có hơi xa 

nhưng địa điểm rất đẹp và tiện nghi. Năm 

nay với hơn 70 ACE tham dự trại, có 

nhiều khuôn mặt mới như: Chị Thanh An, 

Chị Bích, Anh Chị Đính, Anh Thơ, Anh 

Cảnh, Hạnh, An, Anh Vĩ, Thoa hăng say, nhiệt 

tình đã thể hiện được tinh thần 

HĐLV của thuở nào. Mặc dù đã 

bao năm không gặp, nhưng khi 

gặp lại mọi người ai cũng thân 

thiết và vui mừng sống lại những 

ngày của HĐLV xa xưa, từng 

tấm lều được dựng lên, ngay sau 

đó thì tất cả nghe tiếng còi cùng 

nhau kéo đến đây mà hát xướng, 

chào cờ, đọc lời hứa, phân công, chia đội (Báo, 

Mãnh sư, Gấu, Sóc) nhận cờ đội, nấu ăn, lửa trại, 

nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày 

mai với một ngày sinh hoạt thật 

bận rộn. 

Sau một đêm với những tiếng 

kéo gỗ nhịp nhàng từ các lều 

vọng lại, lúc bình minh ló dạng, 

khi mùi cà phê, mùi thơm của 

nồi phở gà quyện lẫn hương rừng 

đã đánh thức mọi người dậy.Các 

tâm hồn ăn uống đã quây quần quanh hai nồi phở, 

mọi người rất nhiệt tình, lại có thêm “đại gia” 

đứng múc phở nên chẳng mấy chốc nồi phở chỉ 

còn một ít xương dưới đáy. Nghỉ ngơi một chút rồi 

chuẩn bị leo núi, chèo thuyền, lội suối. Khi quay 

về đất trại mọi người được thưởng thức món ragu 

gà của anh chị Tuệ, tiếp theo đó là Happy hour 

(cái này hình như Trưởng Hùng bầy têu) sau đó thì 

bốn đội thi đua nấu ăn, chỉ trong vòng một tiếng 

đồng hồ mà các món ăn đã được dọn ra gọn gàng 

,thơm ngon và hấp dẫn, cảm phục các đầu bếp và 

phụ bếp của (HĐLV).Vừa ăn xong thu dọn sạch 

sẽ, các đội phải tập dợt cho văn nghệ lửa trại, quản 

trò cho buổi lửa trại năm nay là Lê cảnh An cựu 

Thiếu sinh Quang Trung, rất xuất sắc, bằng chứng 

là sáng hôm sau quản trò mất tiếng luôn. Chị 

Thanh An phát biểu cảm tưởng của buổi trại thật 

cảm động, nhìn chị tôi nhớ đến bài hát 

hạnh phúc lang thang, ngày ấy em như 

hoa sen mang nhiều dáng hiền ... 

Ngày vui nào thì cũng qua mau, kỳ 

trại này đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc, 

tình thân của các anh chị em vẫn như 

ngày nào. Cám ơn tất cả mọi người và 

thân chúc tất cả mọi điều an lành.  
 

Tabtt. 

Cung Đặng- 

Thiếu Châu Phong Dalat 
 

Càng ngày thời gian trôi càng 

nhanh, thoắt một cái trại hè Lâm 

Viên đã trôi qua một tuần, đúng 

vào giờ này tuần trước chúng 

tôi đã đi leo núi về ,đang ngâm 

chân dưới dòng suối trong vắt 

,mát lạnh ăn sandwiches, nước 

suối mát lạnh đã được dùng làm 

mát dưa hấu và những trái quýt 

vàng xinh xinh cho mọi người sau khi ăn trưa. Đã 

được đi trại hè cùng đạo Lâm Viên đã 3 lần, mỗi 

lần đi là mỗi lần học và thầm 

phục tinh thần Hướng Đạo, lần 

này cả là một đặc biệt, chắc các 

anh chị cũng có chung một cảm 

xúc như tôi, các anh chị trong 

gia đình cố Trưởng Lê Xuân 

Đằng mừng sinh nhật thứ 90 

cho mẹ, với số tuổi trên chắc 

không ai có dịp để thổi nến 

trong rừng, dưới những cây thông cao ngút ngàn, 

chung quanh khoảng 70 người từ khắp nơi đốt lửa 
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trại và hát chúc mừng sinh nhật, dưới ánh lửa với 

chiếc bánh và vương miện trên đầu, mọi người lần 

lượt đến chúc thọ Bác, và ai cũng nhận được từ 

Bác một chiếc bánh ngọt, chúng tôi đều mong 

sang năm Bác sẽ dự trại hè và sinh hoạt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trại năm nay được gặp các anh chị Hướng 

Đạo Lâm Viên ngày xưa và là lần đầu tiên tham 

dự đến từ Philadelphia, Seattle, Taxas, Úc, Pháp, 

không khí trại vui và thân ái. Quản trò anh Lê 

cảnh An hăng hái với những hát hò, chơi ... sau 

bao nhiêu năm không sinh hoạt anh đã không quên 

và sống lại với một Hướng 

Đạo ngày nào, và cũng là 

món quà tặng cho mọi 

người anh đã cho chúng tôi 

những trò chơi, những câu 

chuyện nghịch phá của một 

thời. Trinity Lake không 

khí thật trong lành, tuy 

đường đi xa nhưng rất 

đáng công đi, không gian 

rộng, mát và thật tiện lợi. 

Suối nước trong veo, và 

lấp lánh ánh vàng, Đội 

trưởng đội Mãnh Sư Phan 

Lạc Cảnh đã cười thật tươi 

và bảo: "nước suối lạnh 

mát, đã kích thích giây 

thần kinh làm mình tỉnh ra", thật vậy, sau đó là 

happy hour, và thi đua nấu ăn, văn nghệ. Đội 

trưởng Cảnh cho chúng tôi thấy, từ Úc anh đã 

chuẩn bị đem bút hóa trang, nhạc cụ để gõ, 

cassette, đóng kịch, với tinh thần Hướng Đạo, tuy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cassette không nghe được, anh vẫn trổ tài, tôi và 

Lộc đã cười lăn ra.  

Lan man quá, sau một tuần về nhà tôi nhớ nhất 

giây phút từng Hướng Đạo Sinh, 10 người đã lặp 

lại 10 điều luật của Hướng Đạo, sao mà ý nghĩa và 

hay như vậy, tôi thật cảm phục tinh thần Hướng 

Đạo, nếu cho tôi một điều 

ước, có lẽ tôi ước mơ 

những người Việt Nam trẻ 

hay già biết và làm theo 

mười điều này, và một 

ngày nào đó cùng đi trại 

hè chung với nhau... 

Sau hết gửi lời cám 

ơn các trưởng và Ban 

Quản Trại. Hẹn gặp các 

anh chị em vào ngày trại 

hè 2017. 

 

Thân mến.  

Hạ Bảy & 

Công Lâm. 
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Thả gàu xuống giếng 

Tôi múc lên hạt mưa ca dao 

Tìm con cá bống 

Chỉ nghe hương thị thoang thoảng quanh làng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phả giọt nước mát vào mặt 

Giọt nước gội trắng tóc bà, gội xanh tóc chị 

Giọt nước đầy thùng trĩu đôi vai mẹ 

Nghe trầm tích xì xầm 

Rỉ mạch đá ong. 
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Soi mình vào giếng 

Tôi thấy những mùa giáp hạt 

Cái đói ám ảnh dân làng 

Những mùa hoa gạo rơi hoang 

Cầu vồng đằng tây báo hạn... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Giếng khơi! Giếng khơi! 

Ai đào ra mạch sống bao đời? 

Giấc mơ trong vắt 

Khuôn mặt cha tôi tha hương trở về 

Soi đời lặng lẽ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giếng khơi! Giếng khơi! 

Tiếng gàu va thành giếng 

Tiếng vọng lay thức mặt trời 

Những bàn chân sau đêm "tối lửa tắt đèn" 

Trầm nhịp! 

Gánh nước về tưới xanh giấc thơ tôi! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thơ  Tiểu mục đồng. 

Nguồn  Internet. 
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BBT xin gởi đến Quý Trưởng bài tường thuật của hai Trưởng đang sống ở hai 

miền đất khác nhau nhưng có cùng chung một sở thích là “Du lich”. Trưởng Dương 

Thị Kim Sơn (Canada) với chuyến đi “Miền đông Canada”. Trưởng Minh Trang và Tô 

Văn Phước (Đức quốc) viếng thăm Nhật và Hàn quốc.                             (Bài đăng 2 kỳ) 
 

 

Du khách Mỹ và Canada thường chỉ tới 

những thành phố lớn của Canada như Vancouver, 

Toronto (Niagara Falls), Montreal và Ottawa. Đã 

được đi qua vùng West Canada (Calgary, Rocky 

Mountains, Banff, Lake Louise, Kelona, Kamloops, 

Revel, Vancouver, Victoria (Butchard Gardens) kỳ 

này chúng tôi đi về miền 

Maritimes Provinces 

(Atlantic Canada)/miền 

Đông Canada qua các tỉnh 

bang Ontario, Québec, 

New Brunswick, Nova 

Scotia và Prince Edward 

Island. Vì vào mùa Xuân, 

mùa Đông các miền này 

quá lạnh và bị tuyết phủ 

dày nên các chuyến du 

lịch (commercial tours) 

phần nhiều chỉ được tổ chức vào mùa Hè và mùa 

Thu với cây cỏ xanh bát ngát, mây trắng, trời trong 

xanh và nắng nhẹ. Cây lá mùa Thu vàng đẹp cũng 

như mùa Thu tại New Jersey vùng đồi núi 

Shenandoah. Welcome to the Maritimes Provinces, 

Atlantic Canada! 

 

Ngày thứ Nhất: Toronto, Ottawa, 

Ontario & Montréal, Québec 

Rời Toronto, Ontario chúng tôi 

đi Motorcoach đến Ottawa, Ontario, 

thủ đô của Canada. Trạm dừng đầu 

tiên là thành phố Kingston, thành 

phố hành chánh của tỉnh bang Ontario. Kingston 

nổi tiếng về Queen’s University với Đại Học Luật 

Khoa đứng hạng nhất ở Canada và các tòa nhà 

hành chánh đồ sộ. Xe ngừng để du khách nhìn lại 

chiếc đầu tàu xe lửa ngày xưa của Hãng Canadian 

Pacific với lộ trình Trans Canada. Anh hướng dẫn 

viên mời du khách nếm thử món Hot Dog rất nổi 

tiếng ở phố này. Thật tình chiếc bánh Hot Dog 

ngon thật hay là chúng tôi quá đói bụng. 

Đến Ottawa chúng tôi 

chỉ có 30 phút để đi quanh 

Parliament Hill, tòa nhà 

Quốc Hội Canada thật vĩ 

đại, kiến trúc như ở Anh 

Quốc. Trước mặt Quốc 

Hội là một landmark có 

tiếng, rất đông du khách 

đứng vây quanh một 

Circle giữa có ngọn lửa 

được đốt cháy suốt năm 

tháng. Dù là có tuyết 

nhiều, mưa bão đi chăng nữa ngọn lửa vẫn cháy. 

Đứng trên đồi cao Parliament Hill nhìn xuống, 

thành phố to lớn rất đẹp với các khu phố khang 

trang đẹp đẽ sang trọng như Paris, London, 

Washington DC. Con sông dài rộng đẹp tựa sông 

Hương uốn quanh dưới chân đồi 

Quốc Hội. Bên nay sông là Ottawa 

thuộc tỉnh bang Ontario, bên kia 

sông là thành phố Hull thuộc tỉnh 

Québec. Ottawa, thủ đô Canada rất 

đẹp với các tòa nhà hành chánh, các 

sứ quán, dinh thự của các vị Toàn 

Quyền, Thủ Tướng Canada, các 

công viên, vườn hoa đủ màu sắc, Rideau Canal con 

kinh nước trong vắt chảy từ Kingston về qua thành 

phố Ottawa. Trên con kinh này dân thành phố đổ ra 
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trượt băng (skating) trên mặt kinh vào mùa Đông, 

vào mùa Hè là nơi bơi thuyền và nhiều sinh hoạt 

khác. 

Ottawa nổi tiếng về Lễ Hội Hoa 

Tulip vào mùa Xuân. Hoa Tulip nở rộ 

trong thành phố nhất là ở các công 

viên lớn, du khách đến ồ ạt vào dịp 

này. Thời kỳ Thế Chiến II Nhà Vua, 

Hoàng Hậu Hòa Lan và gia đình qua tị 

nạn ở Ottawa. Để cám ơn chính phủ 

và dân chúng Canada hằng năm chính phủ Hòa Lan 

vẫn tiếp tục gởi tặng hàng chục ngàn cây, củ Tulip 

để trồng tại các công viên lớn. Nhìn những bãi hoa 

Tulip bạt ngàn đủ màu sắc thật là thú vị 

Sau đó đoàn đến Montréal, Québec, ghé khu 

Vieux Montréal với những ngôi nhà thờ cổ, bến 

tàu/Quay dọc bờ sông, du khách tấp nập hàng hàng 

lớp lớp từ trong ra tới ngoài vĩa hè tại các 

restaurants. Vùng này có những 

con đường rất chật hẹp như bên Âu 

Châu, những boutiques nhỏ bán đồ 

kỷ niệm, áo quần, tranh vẽ của các 

họa sĩ, fast food. Vào những ngày 

trở lạnh, những quán café vẫn đặt 

bàn ghế ngoài trời trong khu đất 

restaurant của họ. Đêm lạnh, ngồi uống café, 

chocolat nóng, ăn vài chiếc bánh pâtisserie, hương 

vị Pháp trong lúc có nhiều máy sưởi được gắn trên 

tường để sưởi ấm khách hàng, khách sẽ bị run vì 

lạnh nếu không có những hệ thống sưởi quá luxury 

này ở Canada. Canada quá luxury, có thể vì có 

nhiều đập thủy điện nên cư dân Canada ít hà tiện 

điện, thành phố nào, khu phố nào đèn điện cũng 

sáng choang, chứ đèn đuốc không lu mờ như các 

con đường ở Mỹ vào ban đêm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân Québec nói tiếng Pháp nghe rất lạ 

tai, không như tiếng Pháp tiêu chuẩn chúng ta học 

ở Việt nam và tiếng Pháp người ta nói tại Pháp.(Ở 

Montréal có anh Khiếu Đức Long là một nhà biên 

khảo văn học Việt Nam nổi tiếng, với tác phẩm 

“Luận về Nền Văn Hóa Tổng Hợp của Dân Tộc 

Việt Nam” (Nhà Xuất Bản Nhật Hương, Montréal, 

2000). đã được các chuyên viên văn hoá ở hải 

ngoại đánh giá cao, nhất là Giáo Sư Nguyễn Khắc 

Kham cũng đã khen ngợi). 

 

Ngày Thứ Hai: Edmunston và 

Fredericton, tỉnh bang New 

Brunswick 

Xe chạy dọc bờ sông St. 

Laurent, cây cỏ xanh mượt, bát ngát 

với những đàn ngựa, bò, cừu. Đến 

Edmunston, món ăn đặc biệt là Lobster Sandwich 

của Subway mà chỉ có tại miền Maritimes mà thôi. 

Các bạn có đi qua vùng này nhớ dùng thử món 

Sandwich được cặp đầy thịt tôm hùm, tươi, ngọt, 

texture hơi dai chứ thịt không bở như tôm hùm 

chúng ta ăn tại những tiệm ở các miền khác. Giá rẻ.  

Sau Edmunston chúng tôi đến Grand Falls rồi 

tới Hartland. Hartland có The Longest Covered 

Bridge xây cất năm 1945, chiều 

dài 1,282 feet, cở 400 thước. Đây 

là cây cầu làm bằng gổ, có 2 lằn 

xe qua lại với 2 lối đi bộ hai bên. 

Cầu có mái và vách gổ che kín gió 

để giúp dân chúng, thú vật không 

bị lạnh vì gió thổi mạnh mỗi khi 

qua cầu vào mùa Đông. Buổi tối chúng tôi đến 

Fredericton, thủ phủ của tỉnh bang New 

Brunswick. Bờ sông St. Laurent vẫn theo chúng 

tôi, một con sông to, rộng, dài, 400 cây số, vùng 

phong cảnh đẹp/scenic drive.  
 

Ngày thứ ba: Halifax, tỉnh bang Nova Scotia 

Từ Fredericton, New Brunswick đoàn đi đến 

Moncton nơi đây có University of Moncton rất 

lớn. Đi qua Truro rồi đến Halifax là đã ra đến bờ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biển. Khắp mọi nơi có hải đăng/lighthouses sơn đỏ 

và trắng rất đẹp. Thành cổ “The Citadel” trên ngọn 

đồi cao nhìn xuống thấy thành phố và cả một vịnh 

lớn tàu bè to nhỏ qua lại. Đây là khu pháo đài, 

thành lũy với lính mặc quân phục thời xưa như ở 

Tô Cách Lan/Scotland. Các bạn đến đây, nếu nghe 

tiếng súng đại bác nổ vào khoảng 12 giờ trưa thì  
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đừng hoảng sợ, vì đó là tiếng súng đại bác được 

bắn ra hằng ngày vào lúc đúng ngọ.  
Pháo đài đầu tiên được bắt đầu xây vào năm 

1749. Pháo đài như ta thấy hiện nay là pháo đài đã 

được hoàn tất lần thứ tư vào năm 1856. Tường phía 

ngoài xung quanh pháo đài có những đường hầm 

nơi có thể xịt chất chì xuống địch quân đang ở 

dưới, các hào không có nước xung quanh thành 

lũy. Pháo đài vào thời ấy được xây để chống lại 

quân Mỹ nếu bị tấn công bằng đường biển. Halifax 

là một trong bốn căn cứ hải quân ở hải ngoại của 

Đế Quốc Anh, The British Empire vào thời trước. 

Để phòng thủ, chính quyền xây một số pháo đài 

trong và xung quanh thành phố Strategic Port of 

Halifax này. Đây là một hệ thống mà ngày nay 

được gọi là The Halifax Defence Complex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The Halif Citadel has been recommended as a 

nationality significant symbol of Halifax’s role as a 

principal naval station in the British Empire and of 

the city’s importance to Canada’s development and 

evolution from colony/dominion to nation. The 

Halifax Citadel was designated as a National 

Historic Site in 1951.” 

Buổi chiều chúng tôi đến Peggy Cove cách 

Halifax 50 cây số về hướng Tây Nam, một địa 

điểm nổi tiếng của vùng này với hải đăng to, đẹp, 

bờ biển sóng rất lớn và nhiều tảng đá đồ sộ. Đây là 

một cái vịnh nhỏ xíu nhưng quan trọng vì là chổ 

tàu bè ẩn núp an toàn trong các trận bão mùa Đông. 

Peggy Cove cũng được biết đến khi cách đây 

không lâu, một chiếc máy bay của Swiss Air Flight 

111 đâm xuống biển cách bờ Peggy Cove 8 cây số 

vào lúc 8:50 tối Sept 2, 1998 khi bay từ phi trường 

Kennedy, New York đi Genève, Thụy Sĩ. Tất cả 

221 hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn. Sức 

đâm của máy bay xuống biển quá mạnh nên không 

còn ai sống sót, đồ đạc khi vớt được thì các mảnh 

lớn nhất cũng chỉ còn to bằng chiếc xe hơi. 

Dân chúng Peggy Cove rất được khen ngợi và 

nhớ ơn, vì tuy là tai nạn xẩy ra ban đêm nhưng họ 

vẫn can đảm ra khơi cố gắng cứu vớt những người 

bị nạn. “The residents of the small community of 

Peggy Cove heroically pooled all the energies and 

resources into the massive search efforts”. 

Buổi tối trở về Halifax ăn cơm Tàu theo đoàn. 

Thường thường thì ai muốn ăn ở đâu tuỳ ý, nhưng 

người Guide giới thiệu Tôm Hùm Nova Scotia ở 

tiệm này rất ngon. 

Mỗi người một con tôm hùm tươi, to, thịt chắc, 

ngọt, hấp theo khẩu vị Á Đông quá ngon. Nova 

Scotia, Nouvelle Ecosse cũng là quê hương của Cô 

Anne Murray, một ca sĩ/country music singer 

người Canada nổỉ tiếng vào các thập niên ’70, ’80, 

’90 trên thế giới. Cô nhận lảnh được 4 giải 

Grammy Awards, 3 giải Canadian Music Awards 

và nhiều giải Juno Awards, American Music Awards. 

Ở tỉnh bang này có Bảo Tàng Viện Anne Murray. 

 

Ngày Thứ Tư :Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) 

Rời Halifax vào buổi sáng đi đến Truro rồi 

Caribou. Từ Caribou, Nova Scotia, vượt eo biển  

Northumberland Strait dài 22 km đến  Wood  Islands,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tỉnh bang Prince Edward Island bằng phà/ferry mất 

65 phút. Biển động, sóng lớn, người trên phà cũng 

lắc lư theo. Các đám thanh niên ham vui đứng 

ngoài tắm mưa và sóng biển bị sóng dập lên ướt 

sũng. Rất may khi phà cặp bến tại Wood Islands thì 

trời tạnh mưa, nắng đẹp. Suốt dọc đường tới 

Charlottetown, thủ phủ của PEI du khách được xem 

phong cảnh PEI nổi tiếng về bãi biển đẹp, đất đỏ, 

cát vàng màu champagne và màu hồng trên con 

đường phong cảnh ngoạn mục qua các làng mạc 

của ngư phủ và nông dân. Những ruộng khoai tây 

bạt ngàn trên vùng đất cát, đất đỏ ở PEI rất tốt cho 

việc trồng khoai tây, có cả Potato Museum/Viện 

Bảo Tàng Khoai Tây. Khoai tây PEI rất nổi tiếng ở 

Canada. Vùng này đồng cỏ xanh mượt vào mùa Hè, 

lá vàng đỏ ối vào mùa Thu, nuôi bò nhiều nên miền 

Maritimes nổi tiếng có Canada Best Icecream 

hiệu Cow.                               ( Xem tiếp kỳ tới) 
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hi còn bé, bên cạnh nhà tôi là gia đình Bác Tư, 

ba đứa con của Bác học hành đỗ đạt. Tôi nhớ hoài 

đến chị Kim Sa khi chị đi 

tu nghiệp từ Nhật Bản trở 

về, thỉnh thoảng bạn bè 

của chị từ Nhật đã gửi nào 

là quà cáp, thư từ... Nhìn 

chiếc dù thật mỹ thuật, 

nhìn lá thư trình bày thẩm 

mỹ, cô búp bê Nhật mặc Kimono, vấn tóc, che 

dù.v.v. tôi thầm ước giá mà mình cũng được đi sang 

xứ Phù Tang một lần để nhìn tận mắt, nghe tận tai 

cho thỏa những văn hóa đẹp tuyệt vời của xứ sở đầy 

nghệ thuật kia. 

Trời hình như cũng chìu lòng người, tháng ba 

năm 2016 chúng tôi nhận hai vé máy bay, quà tặng 

của các con và vợ chồng cô con gái út cùng đi du 

lịch sang Nhật và Đại Hàn trong hai tuần lễ. 

Chiếc Airbus A380-600 đã mang chúng tôi sang 

Đại Hàn vào một chiều tháng ba. Lần đầu chúng tôi 

đi bằng vé Business, có giường ngủ và được tiếp đãi 

vô cùng nồng hậu nên chuyến bay dài không lấy gì 

vất vả cho lắm. Đến phi trường Seoul Incheon vợ 

chồng cô út đã chờ sẵn và từ đây lấy xe lửa đến phi 

trường nhỏ hơn Gimpo INTL Seoul để lấy máy bay 

khác đi sang Osaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ hai giờ bay thật ngắn chúng tôi đã đến 

Kansai - Osaka, cả nhóm hối hả đi lấy nhà, tắm sơ 

qua rồi đi ngắm hoa anh đào. Chúng tôi háo hức đi 

vào công viên Osaka Castle Park nơi có 3000 cây 

anh đào đang nở rộ. Trời mưa nhẹ, những giọt mưa 

nho nhỏ làm cho không gian, thời gian như trộn lẫn 

mơ và thực. Hoa nở rộ đẹp vô ngần, màu sắc từ 

hồng nhạt, đậm, đỏ, rồi đỏ rực như hoa lựu, người 

bản xứ cũng như khách nhàn du không ngớt chen 

chân. Dọc theo con sông Osaka rộng dài trải suốt 

hàng ngàn cây anh đào thơ mộng, hoa nở kín những 

thân cây anh đào già trăm năm lẫn những cây non 

vài ba năm tuổi. Từ thân, từ cành cao tới ngọn, 

người ta chỉ nhìn thấy hoa là hoa. Thoang thoảng 

trong cơn gió nhẹ mùi 

thơm từ những cánh anh 

đào phảng phất dịu êm 

làm ngơ ngần người xem. 

Con sông Osaka chia 

thành hai nhánh, Bên kia 

sông tàu bè tối tân to rộng 

chạy lướt sóng, nhìn lên trên là viện bảo tàng Osaka 

Castle to lớn đứng sừng sững với bốn phía tháp 

vàng lộng lẫy bao quanh, cũng từ bốn cửa đông tây 

nam bắc này  chúng ta sẽ thấy toàn thành phố Osaka 

to lớn vĩ đại này. Và con sông phía ngược lại thì 

hoàn toàn như tranh thủy mạc.Ở đó chỉ thấy những 

chiếc thuyền con con màu vàng cam thanh nhã, gã 

chèo đò hình như chỉ muốn quẩy nhẹ thanh chèo , 

khách đi đò hình như cũng không hề hối hả vội 

vàng, chỉ nhìn thấy làn nước gợn sóng lăn tăn và 

con đò chuyển động không nghe một chút âm thanh. 

Chỗ nào nơi nào dường như cũng có bóng dáng 

những cây hoa anh đào đang nở. Chúng tôi cứ đi và 

mãi mê theo dấu anh đào, tâm tư không còn vướng 

bận một chút bụi trần gian. Con đường xa tít hàng 

cây hoa nở kín, vài ba cánh hoa rơi nhè nhẹ trong 

gió mùa kéo chân chúng tôi đi mãi tận đến chân cầu 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổng vào viện bảo tàng Osaka Castle Museum 

to lớn lộng lẫy, vàng dát toàn thành và bốn phía. 

Ngày xưa vị sứ quân nào đã ở đây để cho người đời 

sau được chiêm ngưỡng. 

Trong lâu đài, người ta được xem toàn thời 

dựng nước và giữ nước, với những bản văn khắc lại, 

những tuồng tích của thời lập quốc, cảnh chiến 

tranh của những sứ quân, văn hoá, tập tục, quần áo 

thời trang nổi tiếng Kimono… đều được trình chiếu 

ở những màn ảnh trong lâu đài. Sự tân tiến ở Nhật 

đã vượt quá xa nhiều quốc gia Âu Á trên thế giới. 

Đi đến đâu cũng thật đẹp và tiện nghi. 
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Trời đã về chiều, hàng đèn pha được dựng dưới 

từng gốc cây hoa anh đào mở sáng, hoa lung linh, 

lấp lánh trong màn đêm. Người vẫn còn đông đi 

dưới hàng cây, nhìn ngắm chụp hình không ngớt. 

Từ giã công viên sau mấy 

giờ thưởng ngoạn, chúng tôi trở 

về và được thưởng thức món mì 

Nhật ngon lành, quán lịch thiệp, 

món ăn ngon, cũng kể thêm bên 

lề khi cầm thực đơn xem đi xem 

lại toàn chữ Nhật, cô hầu bàn 

trẻ trung dễ thương gọi cô thứ hai ra giải thích món 

ăn với vài ba tiếng Anh, con rể Eric đưa chiếc điện 

thoại di động ra dấu cô nói tiếng Nhật vào, tuyệt vời 

thay món ăn đã được nhanh chóng giải thích bằng 

tiếng Anh và nhờ đó chúng tôi đã có món ăn chiều 

thiệt ngon. Ăn xong, từ giã quán, người bồi trịnh 

trọng chào từ biệt khách và các bạn nhớ cho, không 

trả thêm tiền “boa” nơi xứ anh đào. Đó là một điều 

tối kỵ nơi đây. 

Một ngày qua. 

Hôm nay chúng tôi sẽ đi đến Tsurimiryokuchi 

Expo ´90 Commemoratire Park nơi có tới 5 ngàn 

cây anh đào đang nở rộ và như mời mọc những kẻ 

thưởng ngoạn đang háo hức đi tìm, cũng chính nơi 

đây năm 1990 đã tổ chức hội chợ thế giới Osaka. 

Không chỉ là hoa anh đào đẹp tuyệt vời mà khi 

chúng tôi vào siêu thị khu bán sẵn những thức ăn 

mang theo khiến người ta ngẩn ngơ. Xem gian hàng 

Sushi trang trí thật bắt mắt, với cá tôm mực đến rau 

quả, màu sắc thật hòa hợp không ngờ, xem ra chúng 

ta đang thưởng thức những bức tranh đẹp trang nhã 

thì đúng hơn. Chỉ một hộp xôi, tôi đứng nhìn không 

suy nghĩ chỉ tay muốn mua một  hộp, ta nhìn thấy ở 

đó ba khung vuông một xôi nấu với hoa anh đào tím 

hồng nhạt, hộp thứ hai xôi với hạt dẻ màu vàng 

thanh cảnh, hộp thứ ba xôi đậu đỏ và ba khung xôi 

đã được ép nhẹ như chiếc bánh ngon 

lành, nhìn sang ba khung đối diện 

một món đậu hủ rau cải xào, một 

món cá kho và món ăn tráng miệng 

bánh dẻo với trà xanh, với nhân đậu 

và nhân hoa anh đào thật đẹp mắt. 

Sang quầy khác, chúng tôi lựa ba 

hộp Sushi. Ôi! Thiệt là ngon. Hộp đồ 

biển, hộp đậu hủ chiên nhồi cơm với 

trứng, hộp những con cá nho nhỏ kho đậm nước 

màu và cá tôm lẫn trứng, hình như cứ bay nhảy trên 

lưng con ngựa trắng. Nhìn món nào tôi cũng muốn 

mở hộp ra ăn liền tại chỗ, thật đẹp, thật bắt mắt. 

Mùa hoa anh đào nở thông thường vào tháng tư, 

năm nay chúng tôi quá là may mắn, khi đến đây hoa 

đang mùa nở rộ. Người khắp nơi kéo về, không chỉ 

là khách du lịch mà còn là dân bản xứ, tất cả mang 

theo thức ăn làm sẵn hay mua từ 

siêu thị như chúng tôi, mọi người 

trải khăn ngồi dưới những gốc 

anh đào uống trà hay rượu Sakê, 

ăn uống hàn huyên vui đùa trong 

công viên to lớn, rộng rãi, thoáng 

mát. Ngồi nhìn sang bên kia con 

sông nhỏ, những căn nhà xưa cổ là nơi uống trà của 

các văn nhân thi sĩ, mái cong cong với những cây 

liễu rũ xanh rì, hàng thông uốn khúc ngoạn mục, 

những cây anh đào trộn lẫn với cây hoa mận màu 

trắng, dưới nước lượn lờ những con cá Koi. Trời im 

gió nên tất cả hình ảnh nên thơ phản chiếu như 

gương xuống mặt hồ. Ôi đẹp làm sao! 

Ăn uống xong, chúng tôi dọn dẹp lại gọn gàng, 

rác được gói lại trong túi rác và cố ý nhìn quanh 

xem thùng rác ở đâu? Không có một thùng rác nào 

quanh công viên! Và những người đi ngoạn cảnh 

cũng như chúng tôi trên tay.cầm một túi rác.và tiếp 

tục đi dạo. 

Chúng tôi đi theo mũi tên chỉ dẫn và cứ đi mê 

mệt không chút suy nghĩ nào ngoài những cánh hoa 

anh đào. Hoa thật đẹp, cội anh đào già, hay cây con, 

những gốc đã hơn trăm năm được chăm sóc gọn 

gàng, hoa thi nhau nở, từ gốc lên ngọn, chỗ nào 

cũng hoa là hoa. Đặc biệt là những cây anh đào 

ghép hai màu rồi ba bốn màu rất tinh tế. Hình như 

chúng tôi đang bị một nhà ảo thuật vô hình nào bắt 

hồn rồi các bạn ạ. 

Cứ đi và cứ đi, hàng anh đào dài ba bốn năm 

cây số càng lúc cành thu ngắn lại, hóa ra chúng tôi 

đã đi hết cả đoạn đường dài mà không hề hay biết. 

Đi qua một ngọn đồi cao, năm 1990 hội chợ 

Osaka tổ chức nơi này, những 

nước tham dự nay còn để lại những 

khuôn viên hoa cảnh khá đẹp, 

chúng tôi nhìn được khu vườn của 

Bỉ, Hòa Lan, Đại Hàn, Thụy Sĩ…. 

Xế chiều, kéo nhau trở về, 

đang đi tôi chợt dừng lại, chiếc nắp 

ống cống được vẽ như một tấm 

tranh! Với màu sắc sặc sỡ ghi năm 

tổ chức hội chợ mà lần nào đó báo chí Đức không 

hết lời ngợi khen một nước Nhật với ngàn đôi mắt 

nghệ thuật bây giờ tận mắt nhìn thật hay, thật ý 

nghĩa và trang nhã. 
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Cổng ra đây rồi, thấy người ta ùn ùn kéo sang 

bên góc phải, thì ra rác được bỏ nơi đây. Tôi chỉ 

một lời thật là khâm phục cho người dân Nhật. 

Mỗi ngày con rể Eric lại dành ít thời gian tìm 

trong Internet xem nơi nào có thắng cảnh đẹp đáng 

đi xem, nơi nào ăn ngon và nơi nào có những gì đặc 

biệt đáng ghé. Có một tiệm mì nổi tiếng của thành 

phố Osaka và chúng tôi sẽ đến ăn thử xem sao. 

Trời ơi! Người ta đang xếp hàng dài rồng rắn để 

chờ vào ăn một tô mì. Cô nhân viên người Nhật lễ 

độ cúi đầu chào và chỉ sang bên kia đường để đứng 

chờ đừng cản trở lưu thông, nơi đó cũng đầy cả 

người đứng chờ. Đến lượt chúng tôi, Cô ngoắc tay 

ra dấu sang bên này đường, chúng tôi đưa tay làm 

dấu bốn người, cô gật gù chuẩn bị bước vào quán. 

Những tưởng là chúng tôi sẽ mau chóng thưởng 

thức tô mì nóng sốt ngon lành ngay…. nhưng chưa 

đâu các bạn ạ, bạn phải đến cái máy tự động kia 

chọn món mì nào, ăn thêm phần đặc biệt nào nữa, 

trả tiền, lấy phiếu và chờ thêm chừng mười phút 

nữa mới vào được chỗ ngồi. 

Vào đến nơi, nhìn quanh không bóng người 

phục vụ nào cả, chiếc bàn dài ngăn thành từng ô 

vừa vặn một người, ly có sẵn tự rót nước, chiếc màn 

mành che trước mặt phủ kín, đến khi chúng ta ngồi 

yên vị thì mới bấm chuông đưa chiếc phiếu ăn vào 

và màn giây lát kéo lên chỉ đủ để thấy tô mì bốc 

khói đưa ra là màn kéo nhanh như chớp xuống lại. 

… Hừm! Ngon vừa vặn 

cho ai thích ăn… hơi 

mặn (hi hi). Bạn nhớ húp 

xì xụp cho thật ồn nha, 

kiểu Nhật mà ăn im lìm 

chứng tỏ mì không ngon 

và bạn không có được 

mạnh khoẻ đó. 

Quay sang gian hàng bên cạnh, lại hàng dãy dài 

người ta đang chờ nhà hàng nướng món Takoyaki, 

món ăn này xem hao hao như bánh căn bên nhà 

nhưng nhỏ hơn và nướng hai miếng bột tròn, chính 

giữa cho vào ít nhân con bạch tuộc, bánh chín được 

cho vào chiếc dĩa tre bào mỏng hình như chiếc 

thuyền con, cho ít xốt tương đậu và cá hồi bào 

mỏng như tơ. Bánh nóng vừa mang ra khỏi khuôn, 

hơi nóng bốc lên làm những miếng cá hồi cứ bay 

qua bay lại phất phơ như những miếng bông gòn 

khá là đẹp mắt. 

Ai ai cũng khen ngon, có dịp nào sang Nhật bản 

nhớ phải ăn thử một lần cho biết nha…   ( còn tiếp) 
 

Minh Trang    Oanh Oanh-hùng khí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hẹn nhau về Lake Houston  

Cuối tháng 11 cũng gần đến nơi.  

Về đây GIỮ VỮNG 20  

Anh em Hướng Đạo chung lời sắt son, 

Còn trời còn nước còn non 

Còn chung màu áo ta còn gặp nhau. 

Theo chân anh trước em sau  

Hai mươi GIỮ VỮNG hãy mau cùng về.  

Xin anh giữ trọn tình quê 

Xa xôi cách trở chẳng nề hà chi, 

Xin anh chị chớ ngại gì 

Vào giuvung.net mà ghi danh liền.  

Tuy là Giữ Vững Trại Miền 

Nối dây thân ái bạn hiền khắp nơi, 

Vài ngày sẵn dịp về chơi  

Houston vẫn đợi chờ người hữu tâm. 

Đôi lời nhắn gửi tri âm  

Về đây bạn nhé ân cần mời nhau,  

Tháng ngày rồi sẽ qua mau 

Có khi Nguồn Thật biết đâu mà tìm. 

 

*** 

Hai mươi năm Giữ Vững tình 

Anh em Hướng Đạo chúng mình là đây.  

Cùng nhau giữ chặt mối dây 

Đuốc Thiêng trao chuyển đến bầy em thơ,  

Một niềm tin chẳng phai mờ 

Một giấc mơ vẫn đợi chờ hồi sinh 

Một ngày rạng ánh bình minh 

Xin cùng Giữ Vững thân tình anh em  

 

*** 

Chúng ta Mãi Mãi Việt Nam 

Mãi mãi Hướng Đạo Việt Nam 

ĐĐSN 
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Tuy sự hiểu biết giới hạn, cũng muốn trình 

bày ngắn gọn cùng Quý Trưởng một vấn đề thiết 

nghĩ không thể không lưu tâm đến. 

Mục đích chính của Huấn luyện HĐ là dành 

cho những Trưởng đang chịu trách nhiệm hướng 

dẫn đơn vị. Nhờ tham dự những khóa huấn luyện, 

Trưởng sẽ "biết rõ nhiệm vụ và phương pháp điều 

hành đơn vị mà Phong trào ( PT) ủy nhiệm", nôm 

na "giúp tay Nghề Trưởng" ngày thêm một vững 

vàng, đồng thời cũng là "hợp thức hóa vai trò 

người Trưởng" theo yêu cầu của PT sau khi hoàn 

tất: từ nay là " một Trưởng HĐ chính thức" cho dù 

ở đâu! 

Các khóa huấn luyện từng bước để trở thành 

Trưởng HĐ cần phải trải qua, thông thường là: Cơ 

bản - Dự bị và Huy hiệu Rừng. Dĩ nhiên Anh Chị 

Em (ACE) cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện nếu muốn ghi danh. Hội HĐ bản xứ cũng 

thường tổ chức những khóa huấn luyện Huynh 

Trưởng mà các Trưởng chúng ta tham dự, tuy 

nhiên sinh hoạt của những Đơn vị thuộc HĐTƯ-

HĐVN cũng có một vài nét đặc thù riêng so với 

HĐ bản xứ mà có lẻ chỉ có chúng ta "mới cảm 

nhận được". Vì Trưởng HĐ là người "được PT ủy 

nhiệm " công việc tiếp tay với gia đình và học 

đường nhằm giáo  dục các em (toàn diện) trở nên 

người hữu ích cho xã hội mai sau theo mục đích 

và phương pháp mà PT đã hướng dẫn, cho nên 

Miền, Chi Nhánh hay LĐ kêu gọi, vận động, tạo 

điều kiện để ACE cố gắng thu xếp tham dự các 

khóa huấn luyện Huynh Trưởng là điều rất đáng 

lưu tâm. Không có sự dấn thân của các Trưởng, 

PT sẽ mai một theo thời gian. Không riêng gì các 

Trưởng, các em cũng có những khóa huấn luyện 

dành riêng cho các em: Đầu Đàn,Thứ Đàn - Đội 

Trưởng, Đội Phó, Tuần Trưởng, Tuần 

Phó…Những Kỹ thuật HĐ .v.v. và .v.v. 

Tóm lại, các Đơn vị, Liên Đoàn và ngay cả các 

em, luôn luôn cần có các khóa huấn luyện!  

Như vậy thì Hướng Đạo Trưởng Niên có cần 

tổ chức các khóa huấn luyện hay không? 
Theo ngu ý: Không Cần! 
Liên Lạc số Mùa Đông 2015 vừa rồi có bài nói 

về HĐTrN của Trưởng Trần Trung Hợp, ở đây tôi 

chỉ xin tóm lượt vài điểm: 
Trại TT 4 ở Le Breuil do CN-Pháp tổ chức đã 

khởi đầu việc hình thành HĐTrN, thế nhưng phải 

đến TT 6 mới được coi là " chính thức ra mắt" 

mặc dù sau TT 4, lần lượt một số Làng, Xóm BH 

...trình diện cùng bà con, thí dụ: Xóm TrN 

Sacramento, tháng 10-1995. Theo Quy Ước mà 

các Trưởng cũng đã biết (đính kèm cuối bài) thì 

các Đơn vị Làng, Xóm của HĐTrN không là một 

Ấu - Thiếu - Thanh hay Liên Đoàn! 

Một số những sinh hoạt TrN đã ghi lại trên các tờ 

Liên Lạc, thí dụ Xóm Ottawa (12/2002), LBH Hoa 

Thịnh Đốn (01/2003) và kỷ niệm 10 năm 1994-

2004 (12/2004), Bắc Cali. (6/2005).v.v. đã thể 

hiện rõ tinh thần Quy Ước qui định. 

Nhu cầu " huấn luyện (dân Làng, Xóm?)" đối 

với HĐTrN không cần và.cũng chẳng cần, bởi để 

làm gì? 

Nếu dân Làng (Xóm) cũng muốn tham dự các 

khóa huấn luyện nêu trên, tốt nhất (mà chắc chắn 

trong chúng ta ai cũng mong) đó là góp sức từng 

bước, phụ tá, tập sự… cùng Ban Huynh Trưởng 

đơn vị theo ý muốn (Ấu-thiếu-Thanh…) để vừa 

trực tiếp chia sẻ trách nhiệm hướng dẫn đơn vị và 

sau đó, tham dự các khóa huấn luyện theo ý mình. 

Chắc chắn không ít những LĐ cần sự tiếp tay, 

chung sức của dân làng BH, vốn dĩ đã là những 

HĐS, những Trưởng... Có "một vài" HĐTrN mà 

tôi nghĩ là chưa hoặc không chịu đọc qua Quy 

Ước, cho nên có những ý tưởng muốn "lập riêng 

Đơn vị (Ấu-Thiếu…).cho 

Làng mình (!)", may thay chỉ 

mới "nghĩ và … đã dừng lại". 

Thế  nhưng, cũng có vị chắc là 

vì."thích mang khăn 

Rừng...như ai (?)" nên lại rủ 

nhau "tổ chức và cùng học 

khóa Huy hiệu Rừng…nội bộ" 

với thời gian cấp tốc, không 

kéo dài hơn khóa Cơ Bản...! 

Mang Khăn Rừng, thiết nghĩ là (tự nhắc nhở 

mình) đừng quên trách nhiệm, nó không phải dùng 

"trang trí bộ đồng phục... cho oai ". 
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Kết luận: Việc tổ chức các khóa huấn luyện là việc 

của các đơn vị, của Liên Đoàn, của HĐTƯ-

HĐVN..., không là việc của HĐTrN, của Làng, 

Xóm Bách Hợp. Tổ chức của chúng ta sẽ hài hòa  

khi mà các thành phần chung sức biết rõ các điều  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nên và không nên làm trên cương vị của mình. 
 

Gà lôi 

04.2016 

Đính kèm Biên Bản đăng trong LL bộ mới số 8, kỷ 

niệm 30 năm Costa Mesa. 
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Tinh thần giúp ích, là một trong những cái tốt 

mà trẻ học được khi tham gia sinh hoạt trong phong 

trào Hướng Đạo. Với tinh thần đó và nhằm thực 

hiện lời kêu gọi của vị sáng lập phong trào là Huân 

Tước Baden Powell rằng:"hãy để lại cho thế giới 

này một chút gì tốt đẹp hơn là lúc ta đã tìm thấy 

nó" (leave this world a little better than you found 

it), Hướng Đạo Sinh luôn cố gắng tập cho mình có 

thói quen mỗi ngày làm ít nhất là một việc tốt cho 

người khác. Hướng Đạo Sinh không phải chỉ làm 

việc tốt cho bạn bè hay người quen biết, mà còn 

cho cả những người xa lạ, đặc biệt là người già, 

phụ nữ và trẻ nhỏ. Và điều quan trọng là Hướng 

Đạo Sinh sẵn sàng làm việc tốt cho người cần giúp 

đỡ mà không bao giờ nhận sự đền 

đáp, trừ khi đó là một phần trong 

công việc mưu sinh của mình. 

Theo Baden Powell, không cần 

phải giàu tiền của mới có thể làm 

việc tốt cho người khác. Việc tốt 

mà Hướng Đạo Sinh thực hiện mỗi 

ngày cũng không cần phải là gì to tát, mà có thể 

chỉ là dẫn một bà lão hay một người khiếm thị 

băng qua đường, bỏ một đồng xu vào hộp quyên 

tiền cho người nghèo, nhặt miếng vỏ chuối nằm 

trên lối đi để người khác không bị trượt ngã, 

nhường chổ ngồi cho người lớn tuổi hay 

phụ nữ ở nơi công cộng .v.v. 

Bên cạnh thói quen làm ít nhất một 

việc tốt mỗi ngày, Hướng Đạo Sinh cũng 

được học hỏi nhiều kỹ năng hầu có thể 

"sắp sẵn," để vừa có thể tự lo cho mình và 

đồng thời giúp ích người chung quanh 

trong những tình huống khẩn cấp. Và 

cũng nhờ đó mà trong thời gian hơn một 

thế kỷ vừa qua từ lúc phong trào Hướng 

Đạo bổng chốc lan rộng khắp nơi trên thế 

giới, Hướng Đạo Sinh vẫn luôn có mặt để giúp ích 

khi xảy ra tai nạn, hỏa hoạn, và thậm chí là khi có 

thiên tai hay thảm họa, mà vài trường hợp điển 

hình gần đây là cơn bảo Haiyan tại Phi Luật Tân 

năm 2013 và trận động đất tại Nepal vào năm 

2015. 

Vào tháng 11 năm 2013, cơn bảo Haiyan đã 

làm thiệt mạng ít nhất là 6 ngàn người tại Phi Luật 

Tân, và khiến hàng triệu người lâm cảnh màn trời, 

chiếu đất. Ngay sau đó, để thực hành lời tuyên hứa 

"giúp ích mọi người bất cứ lúc nào," hàng ngàn 

Hướng Đạo Sinh thuộc Hội Hướng Đạo Phi Luật 

Tân từ những ngày đầu và trong suốt nhiều tháng 

tiếp theo, đã tình nguyện luân phiên có mặt tại nơi 

bị bão tàn phá để tham gia vào việc giúp đỡ đồng 

bào nạn nhân vượt qua khó khăn, phục hồi và tái ổn 

định cuộc sống. 

Tại Nepal, ngay sau trận động đất với cường độ 

7.8 Richter xảy ra hôm 25 tháng Tư, 2015 gây phá 

hủy nặng nề trên cả nước, Hội Hướng Đạo Nepal 

bằng mọi phương tiện đã lập tức huy động được 

khoảng 2,600 Trưởng và Tráng sinh tình nguyện 

tham gia các công tác tìm kiếm, cấp cứu và giúp đỡ 

những nạn nhân. Công việc tìm kiếm nạn nhân bị 

chôn vùi dưới các đống gạch vụn của Hướng Đạo 

Sinh Nepal cũng đã được sự tiếp tay cấp thời của 

nhiều Hướng Đạo Sinh đến từ hai nước láng giềng 

là Ấn Độ và Thái Lan. 

Năm 2014, Huớng Đạo Sinh Li-

Băng (Lebanon) đã được chính phủ 

ca ngợi vì những đóng góp cho 

công tác giúp đỡ hàng chục ngàn 

người tị nạn Syria tràn đến 

Lebanon để chạy trốn chiến tranh. 

Trong thời điểm đó, Huớng Đạo 

Sinh Lebanon đã tập trung giúp đỡ cho nhu cầu 

căn bản của những gia đình tị nạn đến từ nước láng 

giềng Syria, cung cấp vật dụng, quần áo mùa đông 

và đặc biệt giúp cho những trẻ em tỵ nạn cảm thấy 

thoải mái trong cuộc sống nơi vùng đất mới. 

Riêng tại Việt Nam trong khoảng hai 

thập niên trước khi Hội Hướng Đạo Việt 

Nam bị giải thể do biến cố 30 tháng Tư 

1975, sở dĩ người ta biết đến và yêu mến 

phong trào Hướng Đạo, không phải vì có 

nhiều người đảm nhận các chức vụ cao 

cấp trong chính quyền hay thành công 

trong xã hội vốn từng là Huớng Đạo 

Sinh, mà chính là do ảnh hưởng các việc 

ích lợi mà Huớng Đạo Sinh đã làm cho 

cộng đồng.  

Vào thời đó, Hội Hướng Đạo Việt Nam trung bình 

hằng năm chỉ có hơn 10 ngàn người vừa Trưởng và 

đoàn sinh ghi danh sinh hoạt. Dầu vậy, cứ mỗi khi 

chẳng  may xảy ra hỏa  hoạn tại các vùng đông dân 
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cư, người  ta thấy ngay bóng dáng của Huớng Đạo 

Sinh có mặt  từ những phút đầu tiên để phụ việc 

chữa cháy, hoặc giúp di dời đồ đạc hầu giảm thiểu 

mất mát cho các nạn nhân. Những ngày khói lửa 

hồi Tết Mậu Thân năm 1968, Huớng Đạo Sinh tại 

nhiều tỉnh thành miền Nam đã tích cực tham gia 

vào việc giúp đỡ và cứu trợ đồng bào 

nạn nhân chiến cuộc. Tại một vài nơi, 

Huớng Đạo Sinh còn tình nguyện đi 

thu dọn và chôn cất những xác người 

chết vô thừa nhận. Và do những đóng 

góp cụ thể của Huớng Đạo Sinh cho xã 

hội, Hội Hướng Đạo Việt Nam đã 

được Tổng Thống VNCH ký sắc lệnh 

công nhận là hội có ích lợi chung vào 

tháng 11 năm 1968. 

Vào những tuần lễ cuối cùng trước 30 

tháng Tư, 1975, khi hàng trăm ngàn 

đồng bào từ miền Trung ồ ạt đổ về 

thành phố biển Vũng Tàu để lánh nạn, Huớng Đạo 

Sinh cũng đã góp phần không nhỏ trong công tác 

tiếp  cư và cứu trợ do chánh phủ 

và các tôn giáo tại địa phương 

cùng phối hợp tổ chức. Giữa 

tháng Tư 1975, khi có những xà 

lan từ vùng duyên hải miền 

Trung về đến Vũng Tàu sau 

nhiều ngày đêm trên biển với 

hàng ngàn người đói khát nhưng 

phải neo ngoài xa để chờ được 

cặp bến, chính mắt người viết bài 

này đã chứng kiến nhiều Huớng 

Đạo Sinh không ngại hiểm nguy, hì hục thay nhau 

chèo những thuyền thúng mang nước uống từ trong 

bờ ra tiếp tế cho đồng bào trên các xà lan. Ngày 

nay, mặc dầu sinh hoạt trong bối cảnh mà một hội 

Hướng  Đạo vẫn  chưa  được chánh  quyền trong nước 

 

 

chính thức cho phép hoạt động, các Huớng Đạo 

Sinh tại Việt Nam cũng đã và đang âm thầm thực 

hiện nhiều việc giúp ích cho người chung quanh 

mà không cần ai biết đến. 

Tóm lại, nhờ vào phương pháp giáo dục của 

phong trào Hướng Đạo, trên thế giới hiện có hàng 

triệu Huớng Đạo Sinh luôn sắp sẵn và 

sẵn lòng góp sức để giúp ích người 

khác khi cần thiết. Nhưng có điều quan 

trọng mà Huớng Đạo Sinh - đặc biệt là 

các huynh trưởng - cần phải hiểu: 

Hướng Đạo là một phong trào giáo dục, 

chứ không phải là tổ chức phước thiện 

hay hội Hồng Thập Tự (Chữ Thập Đỏ). 

Và điều này đã nhiều lần được xác định 

bởi Tổng Thư Ký đương nhiệm của Tổ 

Chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới 

(World Organization of the Scout 

Movement - WOSM) là ông Scott 

Teare, mỗi khi ông có dịp lên tiếng về sự góp mặt 

của Huớng Đạo Sinh trong công tác cứu trợ những 

thiên tai hoặc thảm họa xảy ra 

tại nhiều nơi trên thế giới những 

năm gần đây. 

Do đó, mặc dầu Huớng Đạo 

Sinh có lời hứa “giúp ích mọi 

người bất cứ lúc nào”, nhưng 

Hướng Đạo không làm công 

việc của một tổ chức bác ái hay 

một hội cứu tế. Và cũng vì vậy, 

phần việc chính yếu của các 

Trưởng Hướng Đạo là hướng 

dẫn trẻ theo mục đích và tôn chỉ của phong trào 

Hướng Đạo, chứ không phải để làm việc phuớc 

thiện cho xã hội. 

 

Miền Nam California, Hoa Kỳ ngày 5 tháng 6, 2016 
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Ngày 5 tháng 6 năm 2016 vừa qua, đai gia 

đình chúng em vừa chịu một tang lễ đau buồn, 

thân mẫu kính yêu của chúng em, hiền thê của 

Trưởng Ngựa Chịu Khó - Nguyễn Trung Thoại, 

khuê danh Nguyễn Thị Tường Vy (“Chị Vy”) đã 

qua đời taị Montreal, hưởng thọ được 86 tuổi. 

Kính thưa Me thương yêu, 

Me đã được giải thoát, Me quy y 

Phật rồi ! Duyên nợ cuộc đời chấm 

dứt, Me đã chu toàn trách nhiệm 

làm tròn bổn phận của một kiếp 

người, chúng con rất đau xót chia 

tay Me và chúng con vẫn luôn luôn 

nhớ đến Me, hình bóng Ba Me mãi 

mãi khắc sâu trong tim và tâm trí 

của chúng con và các cháu. 

Kính thưa Quý Trưởng, 

Một lần nữa, em xin mượn đất báo LL (free) 

để tâm tình với những Trưởng đã từng có những 

kỷ niệm đẹp với Ba Me em và nói lên sự mất mát 

cũng như nổi đau buồn to lớn của đaị gia đình 

chúng em.  

Nhắc tới báo LL là quý trưởng thường nhớ tới 

Ba em, Cố Trưởng NCK, nhớ lời viết văn lưu loát, 

dí dỏm, dẩn chứng thơ văn chính xác, tránh né trả  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lời khéo léo... Nhưng ít ai đã nghĩ tới một sự hổ 

trợ to lớn nhưng rất thầm lặng của một người vợ 

cao cả, người đã từng choàng khăn HĐ mỗi khi  

theo chồng đi sinh hoạt HĐ, ngũ lều không thiếu 

bất cứ trại Thẳng Tiến nào (trừ TT VII vì lâm 

bệnh vào giờ phút cuối), nhưng chắc có lẽ người 

không mấy thuộc lòng Luật hay Lời hứa HĐ, mà 

chỉ có một tấm lòng: “luôn luôn ủng hộ chồng 

Hướng Đạo”. 

Nhớ về Me em là nhớ đến người phụ nữ luôn 

sát cánh bên chồng, là một người vợ, người mẹ 

gương mẫu, hổ trợ chồng tận tình trong mọi sinh 

họat Huớng Đaọ tại VN cũng như hải ngoaị. Ngày 

xưa, những lúc gia đình sum họp, Ba em không 

lúc nào ngừng khen ngợi và cảm kích những việc 

làm giúp ích của người trong việc góp tay cùng 

ông điều hành báo LL, Tr. NCK lúc sinh thời cũng 

đã từng hãnh diện viết công khai trên báo LL rằng: 

“Nếu không có Tường Vy thì đời Ngựa này đã rẽ 

vào một ngõ khác” (vì phải đối mặt với rất nhiều 

cám dỗ tại VN trong lúc người đang 

giữ những chức vụ quan trọng). Em 

còn nhớ Me em đã làm rất nhiều 

việc lặt vặt trong công việc phụ báo 

LL, một trong những việc trong 

ngày mà bà đã rất bận rộn đó là bất 

cứ giờ phút nào bà cũng phải ngừng 

tay giữa công việc, lât đật chạy ra ký 

nhận thơ bảo đảm gởi cho LL. Ôi 

chao ơi! Sao mà Quý Trưởng 

thương và gởi cho LL nhiều thế, nào 

là bài vở tin tức cho LL, cheques giúp củi lửa cho 

LL luôn reo tí tách, sách báo quà tặng của quý độc 

giả gởi và dĩ nhiên cho thêm phần chắc chắn…ai 

ai cũng gởi thơ bảo đảm cho an toàn. 

Lật đật chạy ra ký nhận thơ… (bảo đảm) 

Liên miên thơ đến suốt mỗi ngày, 

Mệt rứa mà vui vì tâm nguyện, 

Giúp ích phu quân “Chịu Khó “ trọn đời. 
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Mỗi lần phu quân ngồi vào máy computer lo công 

việc báo chí, thư tín, hoặc đọc sách báo là bà 

không dám nhờ một việc gì hết dù là việc hết sức 

nhỏ, vì vốn biết Tr. NCK rất lười việc nhà nhưng 

vô cùng siêng năng việc Làng, Xóm HĐ! 

 Sau khi Ba em lìa rừng, hơn 10 năm qua sống  

trong cô đơn nhưng bà luôn giử vững vai trò cảm 

tình viên trung thành tuyệt đối với LĐ HĐVN & 

HĐTN tại Montreal. Hồi tưởng đến tháng 10 năm 

ngoái, bà đã ngậm ngùi nhắc em nhớ tin cho Tr. 

Tùng xin đừng gởi lịch đẹp cho năm mới vì mắt 

bà đã mờ không ngắm được nửa, bà đã cùng em 

ôn lại những chân tình HĐ hiếm có của Quý 

Trưởng đã dành cho Ba Me em “những ngày xưa 

thân ái”. 

Trứớc khi lâm chung, bà cũng đã không quên 

nhắc nhở dặn dò các con, cố gắng giúp đỡ bà con 

nghèo khó bên VN, nhớ đóng niên liễm đều mỗi 

năm cho các hội QGHC, LĐHD – HĐTN tại 

Montreal và ủng hộ tuyệt đối với phong trào 

HĐVN. 

Đai gia đình chúng em xin chân thành cảm tạ 

quý trưởng HĐVN, LĐ Lạc Việt Montreal , 

HĐTN xóm Montréal, Ottawa, đã không quản 

ngại đường xa và tuổi tác đã đến Montréal để nói 

lời chào vĩnh biệt Me em với đồng phục HĐ và 

nghi thức HĐ vô cùng long trọng, tả sao cho hết 

tình nghĩa gia đình HĐ chứa chan. 

 Chúng em xin chân thành cảm tạ Quý Trưởng 

khắp nơi, đả gởi vòng hoa, emails, điện thoại phân 

ưu với gia đình em trong những ngày tang lễ đau 

buồn.Tháng 7 này, ngày trăng tròn mùa Vu Lan 

báo hiếu, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, 

riêng chúng con sẽ là hoa hồng trắng, trắng màu 

nhớ thương. Me ơi! Thương nhớ khôn lường, nhìn 

ai được mang hoa hồng tươi thắm, chúng con sẽ 

tủi phận vì mình cài màu hoa trắng đơn côi. Xin 

chúc mừng Quý Trường có diễm phúc vẫn còn 

người Mẹ hiền thương yêu và kính mến trên đời. 

  

 

 

 

NCK con, 

N T Tuong 

 

Note: Xin Quý Trưởng hết sức vui lòng ủng hộ 

báo LL, cố gắng nhớ đừng quên gởi bài vở đều 

đặn cho Trưởng Bình, Trưởng Bình đang gồng 

mình hết sức rồi đó!  

 

 

 

 

 

 

Sơn Ca Mơ Mộng – Ý Nga 

 

Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam Hải 

Ngoại (PT HĐVNHN) đang ngày càng tạo uy tín 

lớn trong cộng đồng, nhất là những nơi có đông 

đảo người Việt tỵ nạn cộng sản như Mỹ (lấy một 

ví dụ nhỏ: riêng tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ thôi, 

Trưởng Nguyễn Tấn Tiến cho biết: “Có 17 Liên 

Đoàn, với khoảng 2.800 Hướng Đạo Sinh các 

ngành và khoảng 300 Trưởng”). Theo tôi, sở dĩ 

Hướng Đạo Việt Nam thành công như thế là nhờ 

đã giỏi: hướng trẻ về nguồn, dùng phương pháp 

Giáo Dục Bằng Trò Chơi đào tạo trẻ trở nên tháo 

vát, giỏi giang và hữu dụng  

cho xã hội. Sự thành công thể hiện rõ nét nhất là 

qua các trưởng trẻ hôm nay: (những em mà cách 

nay 12 năm, qua các trại Thẳng Tiến 8, 9 &10 hãy 

còn bập bẹ tiếng Việt ngượng ngùng trong những 

bước đầu mới chập chững bước vào Hướng Đạo) 

vậy mà nay các em đã có thể đứng trình bày 

những vấn đề lớn trước tập thể bằng tiếng Mẹ một 

cách trôi chảy, dõng dạc, đầy tự tin và đạt tính 

thuyết phục cao nơi đám đông. Các em làm được 

những việc rất xuất sắc, qua các dự án lớn, phục 

vụ cho cả mấy ngàn người, nhờ vào kinh nghiệm 

chuyên môn Hướng Đạo đã học hỏi, nhờ vào sự 

phối hợp rất khoa học với kỹ thuật hiện đại và trên 

hết, nhờ vào tinh thần muốn bảo tồn và yêu thích 

văn hóa Việt. Tôi thật sự xúc động khi nghe các 

em tâm sự về ý chí muốn dấn thân phục vụ cho 

phong trào để giúp các em đồng hương VN nhỏ 

hơn, đã sinh ra và lớn lên trên đất người. 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phụ Huynh 

hãy khuyến khích con em đi theo Hướng Đạo và 

theo học các trường Việt Ngữ vì anh chị em chúng 

tôi là những người tình nguyện dấn thân và phục 

vụ cho cộng đồng một cách hoàn toàn vô vị lợi.  

( Là một người đã từng làm việc ấy từ năm 1980 

đến nay, từng tiếp xúc, tìm hiểu với bổn phận 

“giúp ích” cộng đồng, tôi biết rất rõ là tuy có gặp 

nhiều chướng ngại nhưng nhờ vào lời hứa thứ hai 

của Hướng Đạo: “Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc 

nào” và điều luật thứ tám là “Hướng Đạo Sinh gặp 

khó khăn vẫn vui tươi” mà anh chị em không hề 

nãn lòng). 
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NGUYỄN LÊ PHƯƠNG          HOA KỲ 

NGUYỄN TƯ NHÂN               HOA KỲ 

NGUYỄN TRUNG TƯỜNG    HOA KỲ 

NGUYỄN QUANG VĨNH        HOA KỲ 

TÔN NỮ XUÂN PHƯƠNG      HOA KỲ 

VŨ CHÍNH                                HOA KỲ 

PHẠM THỊ LƯƠNG THI         HOA KỲ 

PHAN THÔNG HƯNG             HOA KỲ 

HOÀNG TIẾN  DŨNG              HOA KỲ 

TỪ KHÔN                                   HOA KỲ 

NGUYỄN T XUÂN HƯƠNG    HOA KỲ 

ĐỖ VIỆT LONG                        HOA KỲ 

BẠCH VĂN NGHĨA                   HOA KỲ 

Trước sự ra đi vĩnh viễn  

của người thân trong gia đình 
 

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Lời tri ân  VP HĐTN xin gởi lời tri ân đến Quý 

Trưởng Niên đã đóng góp công sức tổ chức, cũng 

như tham dự buổi họp mặt HĐTN tại Hội nghị 

Trưởng 2016, mà kết quả đạt được thật đáng để ghi 

nhớ. Một buổi họp mặt với những thân tình kết nối 

vượt trội, cho dù khoảng không gian cách xa ngàn 

dặm, quỹ thời gian thường lệ thuộc vào tuổi tác và 

sức khỏe của từng Trưởng Niên. Cầu chúc tất cả 

Quý Trưởng luôn dồi dào sức khỏe, cuộc sống thật 

thanh thản, nhẹ nhàng, để cùng nhau tiếp tục cuộc 

chơi HĐ với nhiều điều thú.vị đang chờ đón.  

Tr.Nguyễn Đình Tuấn (Cố vấn VP HĐTN)-Tr. 

Nguyễn Trung Tường (Tổng thư ký VP HĐTN) 
 

Cám ơn 2 Trưởng đã thay mặt VP HĐTN tham 

dự Hội Nghị Trưởng 2016, cũng như buổi họp mặt 

HĐTN với những thành công tốt đẹp.         TABTT 
. 

Tr. Dương Thị Kim Sơn   Canada 
Vẫn với những dịu dàng đáng kính mà Trưởng 

luôn dành cho ACE trong Ban điều hành và BBT 

báo Liên Lạc thuộc VP HĐTN, đã giúp nhóm thực 

hiện vượt qua những khó khăn trở ngại trong một số 

sinh hoạt. Hội Nghị Trưởng lần này được biết 

Trưởng không thể tham dự, HĐTN vắng một đại 

biểu kỳ cựu. Cám ơn Trưởng đã biên soạn và gởi 

món ăn tinh thần rất công phu vào thực đơn LL số 

mùa hè 2016.                                            Kính mến. 

Tr.Mado Thu Hương   LBH Houston. 
“Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Qua 

tháng 7 mưa Ngâu, thấy chim Ô Thước bắt cầu mà 

chẳng thấy nhịp cầu Liên Lạc đâu cả! Tháng 8 mùa 

Hè sắp hết, dân làng sốt ruột, không biết Ban báo 

chí của VP HĐTN có… gì gì không? Nên Vành 

khuyên-Yêu đời Alô hỏi thăm cho biết, mặc dù vẫn 

còn “thấm đòn” sau trại Bằng Rừng Tùng Nguyên 

VIII ở Hawaii vừa về tới nhà được 2 ngày”. 

Chào Trưởng Vành khuyên-Yêu đời Mado. 

BBT Báo LL thì vẫn luôn cố gắng để phát hành 

mỗi năm 4 số theo vụ mùa Xuân, Hạ ,Thu, Đông, 

nhưng gần hết ngày hẹn mà báo vẫn chưa lên 

khuôn, cứ than vãn tại… bị…vì… điều này, việc 

nọ hoài độc giả nghe mãi cũng chán. Thôi thì xin 

Mado cũng như quý ACE chín bỏ làm mười cho 

những ai mang nghiệp “ Báo đời” trong cuộc chơi 

có nhiều niềm vui lâu dài, nhưng đôi khi cũng có 

những nổi niềm trong thoáng chốc. Thêm một lần 

nửa đành phải ca bài “ Con cá sống nhờ nước. Báo 

HĐ sống nhờ bài vở và …”.                            Thân. 
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Tr.Hùng Đào   Texas 
Mùa phượng vĩ, không biết vì Trưởng nghĩ hè 

dài ngày, hay bận rộn với những hoạt động đời 

thường nên vắng bóng trên các diễn đàn mà Beo 

tui thường gặp? Cũng may Trưởng còn nhớ ghé 

vào đất của Liên lạc để gởi những chùm ảnh mà 

Trưởng đã săn được trong nắng hạ hoàng ở vùng 

trời Texas. Thành thật cám ơn Trưởng. Chúc hai 

Trưởng Hùng-Nhân nhiều sức khỏe, va may mắn 

trong cuộc sống.                                    Thân mến 
 

Tr.Lê Anh Dũng   Gia đình BH Nam Cali 
Sóc huynh ơi! Beo tui nhận được thư mời 

(chung) tất cả ACE HĐ sau khi tham dự HNT 

2016 đến hang Sóc để mừng Sinh nhật Sóc. Rất 

tiếc Beo tui đã không đến Cali trong tuần lễ đầu 

tháng 7/2016 được. Hôm nay thay mặt ACE thuộc 

VP HĐTN xin gởi lời chúc muộn đến Trưởng. 

 “Nhân ngày Sóc tròn tuổi 74, Thân 

chúc Sóc luôn khỏe mạnh và Lanh lợi 

như thời còn 47. Chúc mừng... Chúc 

mừng…” 
( BBT vẫn thường nhận được những thông tin của 

Trưởng gởi trên các diễn đàn HĐ ) .       Thân kính. 
 

Gia đình Cựu HĐS Lâm viên Dalat 
Nhận được bài viết và hình ảnh của Gia đình 

Cựu HĐS Lâm viên Dalat họp mặt hằng năm trên 

quê hương thứ hai của những người Việt Nam xa 

xứ, đã gợi nhớ trong tâm hồn những ACE từng có 

dịp sinh hoạt HĐ trên cao nguyên xanh những kỷ 

niệm thật mượt mà, êm ái, dễ thương như vùng 

trời, miền đất ngày xưa ấy. 

VP HĐTN ước mong những “Gốc Thông 

Dalat” một ngày nào đó trong tương lai thật gần, 

cuộc đời HĐ của mình sẽ tô điểm thêm chiếc 

“khăn quàng màu tím” giống như những Trưởng 

Niên các Làng, Xóm Bách Hợp khắp nơi nơi. 

BBT xin gởi những tiếng Ah.Ah.Ah… thật lớn, 

thật dài đến các anh chị: Quốc Quân, Xuân Hùng, 

Kim Anh, Cung Đặng, Lâm và Hạ Bảy… đã nhiệt 

tình cộng tác với báo Liên Lạc HĐTN.    Thân mến. 
 

Tr. Tom Huỳnh, J.D.      California 
VP HĐTN đã nhận được một số bài viết của 

Trưởng gởi. BBT báo Liên Lạc sẽ lần lượt phổ 

biến trong số báo này và những số kế tiếp. Cám ơn 

Trưởng đã dành nhiều thời gian cho Phong trào 

Hướng Đạo. Chúc Trưởng luôn vui khỏe, hăng say 

phục vụ cho nhân quần xã hội với những lợi ích 

chung                                                          TABTT. 

Tr.Tô văn Phước & Minh Trang  Đức Quốc 
Kính chào hai “gốc thông” đã từng có rất nhiều 

kỷ niệm với tên gọi Yersin (người đã có công khai 

phá TP Dalat VN) đang choàng khăn quàng tím 

sinh hoat HĐ ở vùng trời Âu . 

Thưa Trưởng, Beo đã nhận được rất nhiều bài 

của Trưởng gởi đến, trong số báo này một số bài 

viết của hai Trưởng đã góp mặt trên đất của Liên 

Lạc. Chúc cặp: Oanh Oanh - Gà Lôi luôn dồi dào 

sức khỏe để trải dài đôi cánh vượt “Rừng”, lướt 

biển… trong lứa tuổi lá vàng bay.           Kính mến. 

( Thanh Đoàn Yersin 216 Cali đang chuẩn bị tổ 

chức Trại kỷ niệm 50 năm thành lập Kha Đoàn 

22.11.66 Yersin của Đạo Lâm Viên tại California. 

Kính thông báo đến hai Trưởng ). 
 

Tr. Cao Ngọc Cường         Houston, Texas 
Texas “ đất nóng, tình nồng ”mùa hè với từng 

cơn nắng hạ chói chang, với những trận  mưa 

giông bất chợt. TT 7 và TT 10 những ai đã từng 

tham dự hai trại họp bạn HĐVN này chắc vẫn chưa 

quên. Đà Điểu - Cao Cường sống ở miền cát nóng 

quen rồi, nhưng vẫn mướt mồ hôi khi “đụng 

chuyện” dù có “siêng năng”  hay với chẳng… như 

Đà Điểu thường hay nói. Trời nắng! Nóng! VP 

HĐTN xin gởi đến Trưởng và LĐ Đất Việt nhân 

dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, một lũy tre Làng 

Bách Hợp xanh tươi, cao vút, rợp bóng, để các 

ACE tránh nắng, để đoàn sinh làm thủ công trại… 

và cũng để Đà Điểu dùng những thanh tre ghi sáng 

tác thơ văn của mình vào và thường xuyên gởi hổ 

trợ báo Liên Lạc. Thêm một lời chúc “Chân cứng 

đá mềm, LĐ Đất Việt luôn mạnh tiến trên mọi nẻo 

đường sinh hoạt HĐ”.                            Thân mến. 
 

Tr. Sơn ca-Mơ mộng - Ý Nga        Canada 
Vẫn luôn nhận được những bài thơ với hình 

nền thật tuyệt vời của Ý Nga gởi vào các trang thư 

cá nhân cũng như tập thể. Sau Hội Nghị Trưởng 

2016, một bài viết khác bằng văn xuôi cùa Sơn Ca-

Mộng mơ đã nhiệt tình quảng bá cho Phong trào 

HĐ, kèm theo lời kêu gọi phụ huynh học sinh cho 

con em mình tham gia HĐ với tất cả tấm lòng, Beo 

tui thật ngưỡng mộ những chân tình quý giá mà 

Sơn ca dành cho Phong trào qua bài viết. Ước gì có 

thêm một bài viết của Ý Nga dành riêng cho những 

ACE lâu nay nới lỏng vòng tay thân ái, trở lại cùng 

nhau siết chặt bàn tay trái để dựng xây cho phong 

trào thêm vững mạnh thì tuyệt vời biết mấy. 

Gởi lời thăm Tr Vinh. Chúc hai Trưởng và toàn 

gia quyến luôn có nhiều niềm vui.          Thân mến. 
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THÔNG BÁO: 
VP HĐTN trân trọng thông báo: 

1/ Các đơn vị HĐTN (Làng, Xóm Gia đình…) 

xin vui lòng gởi gấp danh sách Trưởng Niên đang 

sinh hoạt trong đơn vị của mình về VP HĐTN để 

kịp thời đúc kết và thông báo với HĐTƯ HĐVN. 

Chậm nhất là vào cuối tháng10 năm 2016. 

2/ Báo LL luôn cố gắng để phát hành mỗi năm 

4 số theo thứ tự bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 

(căn cứ vào lịch phân mùa tại Hoa Kỳ). Mỗi số báo 

hoàn thành sớm hay muộn trong mùa thường phụ 

thuộc vào bài vở nhận được. BBT ước mong quý 

đọc giả cộng tác và ủng hộ nhiệt tình, nhanh chóng 

về mọi mặt, nhằm giúp nhóm thực hiện sớm hoàn 

tất trách vụ được giao. 

3/ Việc phổ biến lại tất cả các số báo LL cũ 

(trước số mùa thu năm 2014) trên web site, vẫn 

theo định kỳ 2 lần một tháng vào các ngày 10 và 

25. Mời các Trưởng vào trang mạng 

www.hdtnvn.net để xem. Riêng số 36 bị thất lạc 

nên chưa được đăng tải. Quý Trưởng nào có số báo 

này xin vui lòng cho BBT mượn dưới hình thức 

báo in trên giấy, hoặc bản sao (Scan) và vui lòng 

gởi về theo các địa chỉ ghi ở trang 3 báo LL. Nhóm 

phụ trách sẽ gởi hoàn lại báo mượn được sau khi 

phổ biến trên mạng. 

4/ Hiện nay có tất cả 29 đơn vị HĐTN chính 

thức ghi danh với VP HĐTN Nhưng chỉ có 9 Làng, 

Xóm và Gia đình Bách Hợp viết bài giới thiệu về 

đơn vị mình, BBT báo LL xin các Trưởng Niên vui 

lòng ghi lại tiểu sử đơn vị mình kèm theo hình ảnh 

mới cũ (nếu có) và gởi về VP HĐTN càng sớm 

càng tốt để đăng trên báo LL như một hình thức 

quảng bá và lưu trử tài liêu về HĐTN. 

Trại Giữ Vững 20 
Kể từ năm 1997 cho đến nay. Mỗi năm Miền 

Trung Hoa Kỳ đều có tổ chức “Trại Truyền 

Thống Giữ Vững Miền ”. Năm nay để Kỷ niệm 

lần thứ 20 Trại Truyền 

thống Giữ Vững, Miền 

Trung Hoa kỳ sẽ tổ chức 

trại từ ngày 18 đến ngày 20 

tháng 11 năm 2016 tại Lake 

Houston, Texas 

Kính mời các Anh Chi 

Em HĐ, Phụ huynh và 

Thân hữu ghi danh tham dự 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lac:  

Trại Trưởng: Nguyễn Tấn Hưng     (832) 744 - 4747 

Trại Phó:       Martin Trần               (832) 494 - 0849 

Hoặc vào: http://giuvung.net/?page_id=11 
 
HĐTƯ HĐVN Kính mời Quý Trưởng vào trang nhà để xem tin tức 

http://www.iccvs.org        http://www.huongdao-vietnam.com 

http://www.hdtuhdvn.com    http://www.huongdao-vietnam.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tr. Tuyết Nga.                                                   $20.00 

    Tr. Nguyễn Trung Tường                              $200.00 

TổngThu (tháng 4 đến tháng 7/2016)              $220.00 

Tồn quỹ      $220.00 + $2697.67  =                 $2,917.67 

Chi phí báo LL số Mùa Xuân 2016                  $526.13 

Lệ phí chuyển ngân(Tr.Phuong Thu Canada) $24.56 

Tổng cộng quỹ hiện có (31/7//2016)              $2,366.98 

http://www.hdtnvn.net/
http://giuvung.net/?page_id=11
http://www.iccvs.org/
http://www.huongdao-vietnam.com/
http://www.hdtuhdvn.com/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Chi Nhánh Đức và trại Bách Hợp 22                        Khóa huấn luyện Truyền thống HĐ & Văn hóa  

             Vào dịp lễ Phục Sinh năm 2016                           VN 17 Tại Boston, Massachusetts June17-19,2016 

 

 

 

 

 

 

 
HĐ Canada tham dự tang lễ hiền thê Cố Tr.Nguyễn               Liên Đoàn Đất Việt Houston, Texas 

Trung Thoại và là Thân mẫu Tr. Ng Trung Tường.           Kỷ niệm 10 năm thành lập ( 2006 – 2016 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HĐTN Làng Bách Hợp Houston, Texas tham dự                   Trại Truyền thống và Văn hóa HĐVN 18 

Lễ trao Eagle Scout cho HĐS LĐ Đất Việt.                  Tai Camp Crowell Oakton,Virginia 12-14/8/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp mặt HĐTN năm 2016 tại HNT California.               Hân hoan Chúc mừng Hội Nghị Trưởng 2016  

Kính chúc Quý Trưởng Niên Bát Tuần Trường Thọ.                        Cùng nhau ký tên lưu niệm. 



 

 


