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Năm 2015, HĐS VN khắp mọi nơi tưng bừng Kỷ niệm 85 năm 

Hướng Đạo Việt Nam (1930-2015) dưới nhiều hình thức, với những 

sinh hoạt khác nhau, nhưng tựu trung là để ghi nhớ, để hồi tưởng lại 

một chặng đường hoạt động với muôn vàn kỷ niệm, mà “trò chơi 

HĐ” đã trở thành lý tưởng cao đẹp trong mỗi một con người HĐ. 

Nhìn lại thời gian hoạt động của phong trào HĐ trong một đất 

nước nhỏ bé, so với một phong trào HĐ rộng lớn toàn thế giới, con 

số 85/108 năm cho chúng ta niềm vui lớn, vì HĐVN vẫn tồn tại và 

phát triển, cho dù có khi hưng thịnh, có lúc suy vi, với những nghịch 

cảnh của xã hội, với trăm ngàn khó khăn thử thách, trong hoàn cảnh 

một đất nước trải qua các thời kỳ bị bảo hộ, những giai đoạn chiến 

tranh khốc liệt, những chia xa vì khác biệt .v.v. HĐVN như chiếc 

thuyền con trôi nổi giữa biển khơi đầy trắc trở, có lúc thuận buồm 

xuôi mái, nhưng cũng lắm phen tan tác trước phong ba... Vậy mà, 

nhiều HĐS VN vẫn giữ vững được tinh thần HĐ và tấm lòng chân 

chính, những tấm gương sáng của các Trưởng lão thành như ngọn 

đuốc soi đường, luôn là kim chỉ nam giúp chúng ta đi đúng hướng, 

cùng nhau ra sức gìn giữ, xây dựng và phát triển phong trào. 

Trong 85 năm hoạt động trải dài theo năm tháng, Hướng Đạo 

Việt Nam đã từng bước thành lập những đơn vị thuộc các ngành Ấu, 

Thiếu, Thanh (Kha), Tráng. Riêng HĐTrN chính thức thành lập năm 

1993, khá muộn màng so với các ngành khác. Tuy nhiên trong các 

đơn vị Làng, Xóm, Gia đình HĐTrN có rất nhiều Trưởng Niên từng 

là trụ cột, là thành phần nồng cốt của phong trào, luôn chia sẽ buồn 

vui với mọi người trong đoạn đường 85 năm, cũng đã, đang và sẽ 

tiếp tục chung một đường lên với mọi thế hệ kế thừa, với HĐTƯ/ 

HĐVN để cùng nhau chèo chống phong trào. 

Việt Nam với gần năm ngàn năm lập quốc. Hướng Đạo Việt Nam 

kể từ ngày thành lập cho đến nay, so với lịch sử dựng nước và giữ 

nước của tiền nhân, chỉ là một trang sách mỏng đối với sử xanh, đã 

thăng trầm dời đổi, trôi nổi theo mệnh nước nổi trôi. Kỷ niệm 85 

năm Hướng Đạo Việt Nam hãy cùng nhau tưởng nhớ các Huynh, 

Đệ, Tỷ, Muội HĐ đã vĩnh viễn đi vào lòng đất mẹ, hãy nguyện cầu 

hạnh phúc, yêu thương luôn đến với mọi người quanh ta trong mùa 

sum họp, đoàn tụ này. 

 

Ban biên tập báo Liên Lạc. 
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Trần Trung Hợp 

 

Sau tháng 4/1975, chánh quyền VNXHCN 

tịch thu tài sản của Hội HĐVN, các đơn vị ngưng 

hoạt động. Một số Trưởng và HĐS từ giã quê 

hương sang nước ngoài định cư.  Sau khi ổn định 

cuộc sống, các Trưởng bắt đầu lập đoàn HĐVN 

cho giới trẻ sinh hoạt. Với hiến chương  HĐ Thế 

Giới, công việc lập đoàn tại xứ người không dễ 

dàng. Các Trưởng lãnh đạo kỳ cựu, thường xuyên 

liên lạc với Văn phòng HĐTG và Hội HĐ bản địa 

để tìm giải pháp thích hợp. Đầu tháng 7/1983, các 

Trưởng HĐVN trên khắp thế giới về họp Hội nghị 

Costa Mesa đã ban hành Hiến Chương và Nội Lệ 

HĐVN mới, tu chính phù hợp với tình thế HĐVN 

ở nước ngoài.  Hội nghị đã bầu Hội Đồng Trung 

Ương (Cơ cấu thượng tầng):  Chủ tịch là Tr. Trần 

Văn Khắc (Sáng lập viên HĐVN năm 1930), Phó 

chủ tịch là Tr. Nguyễn Văn Thơ (Nguyên Hội 

Trưởng HĐVN trước 1975) và các Trưởng 

Nguyễn Trung Thoại, Mai Xuân Tý, Nghiêm văn 

Thạch, Đoàn văn Thiệp, Đinh Xuân Phức, Mai 

Liệu, Trần Bạch Bích và Trương Trọng Trác. 

Qua thời gian sinh hoạt HĐ, hay tham dự hôn 

quan tương tế, các Trưởng niên cần tổ chức sinh 

hoạt chung, cùng nhau duy trì và phát triển tinh 

thần HĐ. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều Trưởng đã 

góp ý và vận động thành lập HĐTrN. 

Tiên khởi, Nhóm Tinh Thần Baden Powell 

(TTBP) do các Trưởng lão Trần Văn Thao, Phan 

Như Ngân và Lê Văn Ba kết hợp, phát 

hành Tờ Liên Lạc năm 1990 tại South 

Barrington Illinois. Ấn bản tuy đơn sơ, 

nhưng nội dung xúc tích, do tâm sức 

của các Trưởng lão cố gắng truyền đạt 

kinh nghiệm HĐ đến các thế hệ kế 

tiếp. Năm 1991, Trưởng lão Phan Như 

Ngân bị đứt gân máu, Trưởng lão Trần văn Thao 

ngất xỉu tại Pháp và Trưởng lão Lê văn Ba qua đời 

tại Illinois.  Năm 1992, Ban Phụ Trách do Tr. 

Nguyễn Trung Thoại và 9 Trưởng niên khác tiếp 

tục phát hành tờ Liên Lạc tại Montreal, Canada. 

Tờ Liên Lạc càng ngày càng lan rộng đến khắp 

Trưởng niên trên thế giới. Từ đó, nhiều Trưởng 

niên góp ý: Lập làng hay gia đình Bách Hợp? 

Danh xưng HĐTrN là Hội/Phong trào HĐTrN hay 

ngành/chi? Thành viên HĐTrN gồm những ai? 

Trưởng niên/Tráng sinh? Nhiều câu hỏi đặt ra, 

nhiều ý kiến đáp lại… Nhưng việc thực hiện cơ 

cấu HĐTrN chưa thành. Đầu thập niên 1990, đáp 

ứng nhu cầu địa phương, các Trưởng niên vùng 

Orange County CA đã thành lập “Gia Đình Bách 

Hợp Nam Cali” do Tr. Đinh Xuân Phức làm Gia 

trưởng.  

Đến tháng 8/1993 Họp Bạn Thẳng Tiến IV tại 

Le Breuil, Đại Hội Đồng HĐVN nhận thấy tầm 

quan trọng của một cơ cấu hợp nhất qui tụ các 

HĐTrN. Một nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm, 

cần truyền đạt phương pháp giáo dục HĐ đến thế 

hệ kế tiếp. Nên HĐTƯ/BTV lập Ban Vận Động 

gồm Quí Trưởng: Nguyễn Trung Thoại, Nghiêm 

văn Thạch, Lê Thọ, Phạm Văn Thiết và Trần 

Minh Thưởng. 

Ngày 15-8-1993, Đại Hội Đồng HĐVN biểu 

quyết thành lập Hội Trưởng Niên HĐVN (gọi là 

Làng Bách Hợp) và ban hành Điều Lệ Hội 

HĐTrN. (Chi tiết nơi tờ Liên Lạc - Bộ Mới số 14, 

phát hành tháng 3/1995). 

Đồng thời đề cử Ban Chức Sắc Làng Bách 

Hợp đầu tiên gồm có: 

-Tiên chỉ: Tr. Trần Văn Thao (Hoa Kỳ) 

-Thứ Chỉ: Tr. Nghiêm Văn Thạch (Âu châu) 

-Mõ làng: Tr. Nguyễn Trung Thoại (Canada) 

-Hương Bổn: Tr. Trần Minh Thưởng (Canada) 

Từ đó, các Làng/Xóm HĐTrN khởi sắc, thành 

lập khắp nơi. Tờ Liên Lạc nơi các Trưởng niên 

tìm được bạn xưa, trao đổi ý kiến. Trên tờ Liên 

Lạc, tin tức và hình ảnh sinh hoạt HĐTrN nhiều 

hơn. Do đề nghị của Xóm HĐTrN Calgary 

Canada, dân các xóm làng HĐTrN bắt đầu đeo 

khăn quàng mầu tím. 

Năm 2002, trong Họp Bạn Thẳng 

Tiến VII tại Houston,TX Đại Hội 

HĐTrN đã biểu quyết chấp thuận về: 

-Châm ngôn HĐTrN: GIÚP ÍCH 

-Cờ HĐTrN: Nền mầu tím và Hoa 

Bách Hợp HĐVN 

-Danh xưng: Làng Bách Hợp (LBH) 

-Trại HĐTrN: 2 năm một lần (thay vì 4 năm) 

Cho đến nay, LBH HĐTrN đã sinh hoạt khắp 

nơi, theo một Điều Lệ chung và các quyết định tu 

chính. Tờ Liên Lạc vẫn tiếp tục phát hành. Sinh 

hoạt HĐTrN giúp ích cho nhiều thế hệ HĐVN. 

10/2015 
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(Theo ý trong “Chuyện lửa Dặm Đường” của Gấu Linh Hoạt – Nguyễn Đức Chánh – Đạo Trưởng Đạo Gia Lai) 

Sau bốn mươi năm tha hương, con cháu Việt 

trải khắp năm châu. Thời gian tuy ngắn, nhưng đã 

sản sanh ra mấy thế hệ Việt kế thừa ở hải ngoại. 

Những bước chân tuổi trẻ ấy đã nhập vào dòng 

chính của các quốc gia và hội nhập vào văn minh 

nhân loại,  cũng đã trở thành công dân sở tại. Tuy 

thế, giòng giống Việt trong từng con người Việt 

vẫn âm ỉ chảy, và từng gia đình Việt đã giữ vững 

vị trí gốc Việt rất tự hào. 

Chính vì thế mà PHONG TRÀO HƯỚNG 

ĐẠO VIỆT tại hải ngoại, sau bốn mươi năm tị 

nạn, càng ngày càng phát triển khắp nơi, chỗ nào 

có người Việt định cư là chỗ đó lá “Cờ màu xanh 

– Hoa Huệ Đỏ” cùng tiếng hát “ Nâng cao lá cờ 

Hướng Đạo nhuộm oai hùng…” vang vang tươi 

trẻ, càng ngày càng khởi sắc. 

Đã biết rằng, “Phong trào” là gió thổi, mà 

ngọn gió thì có lúc nầy lúc khác, lúc thoang 

thoảng mơn man… lúc cuồng nộ kinh hoàng, lúc 

tắt ngấm… tan tành trong im ắng. 

Nhưng “Phong Trào Hướng Đạo Việt 

Nam” thì vượt qua hết thảy những 

cuồng phong, lướt trên những thác 

ghềnh, và an bình trong từng giai 

đoạn thời gian sóng thần áp đảo! Lý 

do nào “Con Thuyền Hướng Đạo 

Việt” lại vững vàng tuyệt vời như 

thế!  

Baden Powell khẳng định: “Một xứ sở, một đất 

nước thành công thật sự không phải bởi sức mạnh 

cùa khí giới, nhưng bởi phẩm hạnh, đạo đức cùa  

người dân. Để một người đạt được thành công, 

phẩm hạnh đạo  đức cần thiết hơn uyên  bác” (A 

nation ownes its success, not so much to its 

strength in armament, as to the amaunt of 

character in its citizens. For a man to be 

successful in life, character is more essencial than 

erudition). Vì thế, ta nhận thấy ngay rằng,  phương 

pháp giáo dục Hướng Đạo là phương pháp đào 

luyện tính khí, đạo đức. The whole of Scouting is 

practically directed to CHARACTER – MAKING! 

“Đạo Đức Hướng Đạo là phương tiện để người 

Hướng Đạo đạt được cứu cánh của Phong Trào 

Hướng Đạo – Lý Tưởng phục vụ tha nhân và phục 

vụ đất nước. 

“Đạo Đức Hướng Đạo” bao gồm nhiều phẩm 

hạnh khác nhau, nhưng cái đạo đức người Hướng 

Đạo nuôi dưỡng thật sự rất đơn giản và thực dụng 

(practical) đó là “TỪ TÂM” – kindly spirit, the 

kindness – BP không ngừng bàn luận về lòng từ 

tâm, sự tử tế và ý thức phục vụ (service) như một 

sợi chỉ chạy xuyên suốt. Trong các 

sách Hướng Đạo của BP: Scouting 

for Boys – Handbook for instruction 

in good Citizenship – Rovering to 

Success – A guide for young 

manhood – Adventuring to Manhood 

–Aid to Scoutmastership – Theory of 

Scout training… Trong tất cả đã 

bàng bạc nói về hai chữ TỪ TÂM. 

Không những thế, chúng ta còn 

thấy đâu đó lời dặn dò của BP, ngoài 

từ tâm còn phải có tính CẢM THÔNG (Empathy) 

giữa người và người trong một thế giới đầy ắp bất 

công và bất trắc. 
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Tóm lại, Hướng Đạo Việt Nam đang đứng 

trước kỷ niệm 85 năm thành lập. Cho đến nay, 

Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam đã vươn xa ra 

toàn thế giới, theo chân người dân Việt tha hương 

tị nạn. Trong từng người Hướng Đạo Việt Nam đã 

gieo rắc cái HỒN HƯỚNG ĐẠO, ĐẠO ĐỨC 

HƯỚNG ĐẠO, TÂM HƯỚNG ĐẠO khắp bốn 

phương trời. Những hạt mầm ấy đang mọc lên 

tươi tốt, nở hoa kết trái khắp năm châu bốn biển! 

 

Vì những lý do đó, nếu mai nầy quê hương ta 

được hoàn toàn tự do độc lập, dân chủ nhân quyền 

được trở lại trên đất mẹ Việt Nam, Phong Trào 

Hướng Đạo Việt Nam chắc chắn sẽ vươn cao và 

ngọn cờ Xanh Hoa Huệ Đỏ sẽ tung bày trong lòng 

tuổi trẻ Việt. Nền giáo dục đầy tính nhân bản 

trong tương lai, kết họp với Phong Trào Hướng 

Đạo, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới xán lạn, hạnh 

phúc và phú cường cho tổ quốc! Mong lắm thay! 

Ngày 12 tháng 10 năm 2015 

Lê Anh Dũng 
 

 

 

 

 

 

 

21 mẫu dự thi 

 

 
 

       6 mẫu vào chung kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tám mươi lăm năm lướt qua 

Mùi thời gian thơm hương… Hướng Đạo! 

Một đời người là trường thọ vượt xa 

Nhưng lịch sử chỉ là một phút ngắn! 

Tám mươi lăm năm  

Lướt thác ghềnh xông thẳng, 

Vượt đèo cao dốc núi biển khơi. 

Ngọn gió có khi ngút tắt vận trời, 

Khi hoan hỷ thổi tràn rừng bạt núi! 

Hướng Đạo đó, một phong trào rung rủi 

Vượt thời gian cùng dân tộc đứng lên, 

Khi quê hương tan tóc đạn tên, 

Người Hướng Đạo vững bền luôn tiến bước! 

Từ quốc nội tung năm châu ngọn đuốc, 

Hoa Huệ xinh toàn thế giới Việt Nam! 

Tám mươi lăm năm chỉ là mốc thời gian, 

Hướng Đạo Việt tung cờ toàn thế giới! 
 

Mùa thu 2015 

Sóc  lanh lợi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu được chọn 
 

( Tác giả HĐTN ) 
 

Trích tài liệu HĐTƯ / HĐVN 
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Thiên Nga Cương Nghị 

 
Lần đầu tiên đi trại Liên Kết mấy năm về 

trước, tôi chỉ tham dự như kẻ bàng quan vì tôi còn 

là một thành viên mới trong đoàn. Trong ký ức tôi, 

trại Liên Kết 14 không có nhiều kỷ niệm, ngoài 

chuyện mất ngủ luôn suốt kỳ trại, vì đoàn của 

chúng tôi cắm lều ngay cạnh chỗ đậu xe rất gần 

đường xe chạy và đường rầy xe lửa. Tiếng xe chạy 

xen lẫn tiếng còi xe lửa hụ giữa đêm khuya không 

ngừng làm mất giấc ngủ. 
Kỳ trại Liên Kết 15 khác biệt, vì tôi xung 

phong tình nguyện giúp các Trưởng trong ban điều 

hành trại. Tổ chức một trại có hơn hai ngàn trại 

sinh, kết hợp với 13 liên đoàn đòi hỏi nhiều sự 

chuẩn bị sau hậu trường mà nhiều người không 

biết. Trại được lên dự án ngay từ đầu năm, những 

cuộc hội thảo, kế hoạch lên chương trình, phân 

chia trách nhiệm được bàn 

thảo qua nhiều buổi họp 

trước ngày nhập trại. Biết 

bao thì giờ, công sức của 

các Trưởng thuộc nhiều 

Liên đoàn cùng chung một 

mục tiêu và chí hướng 

ngồi lại với nhau trong tinh 

thần đoàn kết, thân ái để 

có một trại hấp dẫn, vui 

nhộn cho các em Hướng 

Đạo Sinh. Tr. Việt Liên 

đoàn trưởng Liên đoàn 

Bạch Đằng Giang, không những cho mượn nhà 

mà còn cung cấp nước uống cũng như những đồ 

ăn nhẹ để các anh chị em có những buổi họp thoải 

mái, nhất là trong những buổi trưa hè oi bức, nóng 

nực. Trưởng Tiến là trại trưởng, người"đứng mũi 

chịu sào", ôn hòa không làm mất lòng ai, làm đầu  

tàu nối hợp các Trưởng cùng nhau tổ chức một kỳ 

trại lớn nhất của Miền Tây Nam Hoa Kỳ. 

Thủ tục hành chánh ghi danh cho các trại sinh 

cũng rất bận rộn. Vì muốn tất cả mọi người đều có 

cơ hội tham gia trại nên đến giờ phút chót mới 

khóa sổ ghi danh. Bao nhiêu thư từ emails qua lại, 

tiền trại gởi về từ các Liên đoàn liên tục nhiều 

tháng. Nhân viên nhà băng gần nhà hỏi tôi làm ăn 

buôn bán gì mà nhận tiền liên tục. Tôi chỉ mỉm 

cười với họ. Số trại sinh thay đổi hoặc chuyển 

ngành như chong chóng. Thường thì chúng ta có 

khuynh hướng "nước đến chân mới nhảy". Trại 

Liên Kết 15 cũng không ngoại lệ! Tuần lễ cuối 

cùng trước khi nhập trại Ban Hành Chánh làm 

việc ráo riết, có đêm phải thức đến 2 giờ sáng để 

làm việc với thủ quỹ của một Liên đoàn, kiểm tra 

từng tên trại sinh, vì số người tham dự trại và số 

tiền thu được quá chênh lệch. Ngày cuối cùng trên 

đường lái xe đến đất trại, còn có người text 

message hỏi muốn tham dự trại ghi danh có còn 

kịp không???  

Ngày nhập trại các Trưởng nhộn nhịp hăng say 

thi hành nhiệm vụ của mình. Từ Ban quản trại đến 

Ban kiến thiết xây dựng, Ban hành chánh, Ban 

sinh hoạt , Ban trật tự an ninh, Ban vệ sinh, Ban y 

tế .v.v. cũng như các Tiểu trại chạy ngược xuôi để 

chuẩn bị chương trình, lo lắng chu đáo cho các 

em. Ban an ninh trật tự làm việc rất xuất sắc, đã 

hướng dẫn các trại sinh các chỗ đậu xe, những xe 

di chuyển an toàn trong đất trại, cũng như giữ trật 

tự an ninh cho hơn hai ngàn trại sinh trong suốt 4 

ngày trại. Ban Y Tế cũng không kém phần quan 

trọng. Có những Trưởng 

và phụ huynh tình nguyện 

trực tại trạm Y Tế trong 

giờ các em chơi, để sẵn 

sàng giúp đỡ khi cần. Kỳ 

trại này thật may mắn, 

Ban Y tế không có những 

ca trầm trọng, ngoài 

trường hợp một em bị 

phỏng cấp 2 vì bất cẩn khi 

nấu ăn và những bịnh nhẹ 

như đau bụng, say nắng, 

nhức đầu, chóng mặt .v.v. 

vì không uống đủ nước. Các Trưởng trong medical 

staffs đã hy sinh tình nguyện bỏ thì giờ vui chơi 

với các em để làm việc với Ban Y Tế, chạy ngược 

xuôi trong giờ trực để chữa bệnh.  
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Tiểu trại Ấu sinh hoạt náo nhiệt. Các em tung 

tăng chạy nhảy đùa giỡn trên những thảm cỏ xanh 

đầy bóng mát, cùng với những chiếc áo thung đầy 

màu sắc rực rỡ, được chia theo từng lứa tuổi làm 

vui một góc trại như một bức 

tranh linh hoạt, hồn nhiên và 

sống động. Các Trưởng Ấu 

cũng bận rộn dìu dắt các em 

nhỏ tham dự những trò chơi 

hấp dẫn, vui nhộn và lý thú, 

thích hợp với lứa tuổi của các 

em. 

Các em Tiểu Trại Thiếu 

cũng không kém phần vui 

nhộn. Dưới những bóng mát 

của khu "day use" gần 550 

thiếu sinh được chia khoảng 60 đội. Mỗi đội gồm 

các em từ nhiều Liên đoàn khác nhau, để các em 

có dịp trò chuyện kết thân với các bạn ngoài Liên 

đoàn của mình. Trong hai 

ngày trại các em Thiếu được 

chơi 15 games, bao gồm 

những kỹ thuật sống ngoài 

trời (scout skills games), khai 

triển trí thông minh 

(intelligent games), đến 

những trò chơi vui nhộn giúp 

các em cfun games). Tôi phụ 

giúp các Trưởng trong Tiểu 

Trại Thiếu phát nước uống, 

kem hoặc snack cho các em. 

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, các em ngoan 

ngoãn giữ trật tự, xếp hàng chờ đến lượt mình lãnh 

đồ ăn với những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, 

làm tôi quên hết những cơn 

mệt mỏi khi phải chạy khắp 

nơi từ các tiểu trại để điều 

động công việc. Nhìn những 

nụ cười sảng khoái thân tình 

khi các em chơi những trò 

chơi, những tiếng cám ơn 

nhỏ nhẹ của các em khi tôi 

đưa đồ ăn đến tận tay, làm 

tôi thấy việc làm tình nguyện 

của mình thật là có ý nghĩa. 

Mỗi trò chơi được chỉ 

huy, điều động bởi từng Liên 

đoàn nên các trò chơi rất đa dạng, phong phú. Các 

Thiếu trưởng của các Liên đoàn cũng đóng góp rất 

nhiều công sức tổ chức những trò chơi giúp các 

em có thêm cơ hội học hỏi, cũng như mang đến 

cho các em nhiều thú vị. Ban ẩm thực của Tiểu 

Trại Thiếu làm việc không ngừng. Các Trưởng đã 

bôn ba chạy ngược xuôi lo lắng từng sợi giây đeo 

tay để các em phân biệt được mình thuộc đội nào, 

đến những lá cờ đội đầy 

màu sắc để các em trang trí 

cờ đội của mình. Từ những 

bao nước đá mát lạnh giúp 

các em giải nhiệt dưới trời 

mùa hè nóng bức oi ả, đến 

những phần quà làm giải 

thưởng đầy ý nghĩa. Tiểu 

trại Thiếu có hơn 220 phần 

quà nên hầu hết các em đều 

được lãnh một chút quà nho 

nhỏ làm kỷ niệm. 

Các Trưởng điều hành Tiểu trại Thanh đa số là 

các Trưởng trẻ nên các trò chơi rất vui, hợp tình và 

lý thú. Các em chơi thật hăng say tận tình đầy 

nhiệt huyết của lứa tuổi vị 

thành niên, một lứa tuổi đẹp 

nhất của đời người. Những 

trái cam được chuyền cho 

nhau mà không được rơi 

xuống đất, cho đến trò chơi 

với nước giúp các em bớt 

nóng dưới ánh nắng gay gắt 

không một bóng mát của 

khu vực Tiểu trại Thanh, là 

nơi không được phát triển 

chăm sóc nên đất trại đầy 

bụi bặm. Tôi nghĩ nếu đất trại của các em Thanh 

mà được như bên tiểu trại Thiếu thì thật là tuyệt 

vời! 

Chương trình văn nghệ 

lửa trại thật là đặc sắc, với 

chủ đề tục ngữ ca dao, hoặc 

danh nhân Việt nam đã giúp 

các em hiểu thêm truyền 

thống văn hóa Việt Nam. 

Những màn biễu diễn thật 

xuất sắc của các em như Hội 

nghị Diên Hồng, hoạt cảnh 

Hai Bà Trưng, Thánh 

Gióng, nhạc cảnh Ơn nghĩa 

sinh thành… làm tôi không 

khỏi ngạc nhiên vì các em 

trình diễn không thua gì các nghệ sĩ chuyên 

nghiệp. Hoạt cảnh Lý Thường Kiệt được các em 

Ấu trình diễn nói tiếng Việt thật lưu loát nhờ bao 

công sức của các Trưởng Ấu luyện tập. 
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Tiểu trại phụ huynh cũng không kém phần náo 

nhiệt. Vì bận với các em nên tôi không có cơ hội 

tham dự những cuộc thi đua nấu ăn, cũng như thi 

đấu bóng chuyền của Tiểu trại phụ huynh. Những 

bộ trang phục tự sáng chế mang danh hiệu của các 

Liên đoàn đầy ý nghĩa của các đầu bếp, làm cuộc 

thi nấu ăn không kém phần long trọng. Qua những 

cuộc reo hò, cổ võ gà nhà trong những lúc thi đua, 

các phụ huynh đã hưởng ứng nhiệt liệt những 

chương trình của Tiểu trại phụ huynh rất hào hứng 

và tận tình. 

Chợ đêm cũng đóng góp thêm phần hấp dẫn 

của trại. Chợ đêm được đặt ngay cạnh sân khấu 

bán đủ thứ món giải khát và đồ ăn nhẹ. Tuy mới 

xong cơm chiều, nhưng cũng có những gian hàng 

các em phải xếp hàng thật đông để thưởng thức 

những món ngon đặc biệt về đêm như: Bánh kẹp, 

bánh ú, kem, hột vịt lộn, bắp nướng, các loại chè, 

giải khát .v.v. Đa số các gian hàng bán giá thật rẻ 

với lợi nhuận rất ít để ủng hộ các em. Những tiếng 

rao hàng đặc biệt làm náo nhiệt một góc trại dưới 

vòm trời đầy sao của chợ đêm. 

 

Nói chung trại Liên Kết 15 năm nay dưới 

mắt tôi là một trại tương đối thành công. Các 

Trưởng đã đồng tâm tổ chức một kỳ trại tràn đầy ý 

nghĩa cho các em như bài diễn văn của Trại trưởng 

trong lúc khai mạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mười người mười ý" tuy đôi khi khác quan điểm, 

hoặc có những chuyện nhỏ xảy ra ngoài ý muốn, 

nhưng các trưởng đã quên mọi sự khác biệt để làm 

việc chung với nhau, hướng cùng một mục đích. 

Là một người tham dự, sự thành hình của trại Liên 

Kết 15 từ ngày đầu tôi rất lấy làm khâm phục các 

Trưởng đã bỏ nhiều tâm huyết ngồi chung với 

nhau, làm việc trong tinh thần tương thân tương ái, 

hỗ trợ nhau rất đắc lực. Không có con đường nào 

đi hoàn toàn êm xuôi cả. Những lúc đường đi gập 

ghềnh, khúc khuỷu, các Trưởng cũng cố gắng ôn 

hòa thu xếp công việc chu đáo, nên không có 

những chuyện đáng tiếc xảy ra. Tôi cảm thấy 

nguồn sinh lực tràn đầy của những Trưởng ngồi 

lại với nhau từ ngày đầu đến ngày chia tay, chia sẻ 

bao nhiêu gian khổ, hy sinh thời giờ quý báu của 

gia đình, cũng như nhường nhịn nhau, để chúng ta 

có một trại Liên Kết đầy ý nghĩa cho các HĐS 

cũng như tất cả các trại sinh toàn trại. Cũng nhờ 

làm việc giúp trại này tôi có dịp quen biết rất 

nhiều Trưởng và các phụ huynh đầy nhiệt huyết và 

thân tình. Những hoa thơm cỏ lạ mà tôi gặp được 

từ trại Liên Kết 15, đã giúp tôi thấy thêm ý nghĩa 

của việc mình đang làm và nhất là tôi đã có dịp 

mang niềm vui đến cho người, cũng như đóng góp 

một phần nào cho phong trào Hướng đạo. Hy 

vọng sẽ gặp lại các Trưởng cũng như quý anh chị 

phụ huynh trong trại Liên Kết 16. 
 

Thiên Nga - Cương Nghị 

September 2015 
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Ngay sau khi Quy Ước Hướng Đạo Trưởng 

Niên ban hành trong trại Thẳng Tiến 6 ngày 29-6-

1998, các Trưởng lớn tuổi tại Oregon đã nhanh 

chóng quy tụ được 6 thành viên, với danh xưng 

Xóm Trưởng Niên Oregon, gồm các Trưởng: Bùi 

Văn Giải, Trịnh Văn Toàn, Phạm Quang Lộc, 

Bạch Văn Nghĩa, Lê Thị Thanh, Ngô Tường và 

Trưởng Chồn Từ Tốn Phạm Quang Lộc được đề 

cử lãnh trách nhiệm Xóm Trưởng. Mọi sinh hoạt 

của Xóm đều gắn liền với các sinh hoạt của Liên 

Đoàn Hoa Lư do Tr. Nguyễn văn Quý làm Liên 

Đoàn Trưởng. Có thể nói hầu hết các sinh hoạt của 

Liên Đoàn Hoa Lư cũng đều là những sinh hoạt 

của Xóm Trưởng Niên Oregon. Các sinh hoạt bao 

gồm các Trại mùa Hè, mùa Đông, thám du, các kỳ 

họp định kỳ của các đơn vị và nhất là tích cực 

tham gia đóng góp trong các buổi lễ tết truyền 

thống Việt Nam. Do đó Xóm đã không đặt ra 

những quy luật 

riêng hay các 

phiên họp định 

kỳ của riêng 

Xóm, chỉ có 

những phiên 

họp bất thường 

để quyết định 

hay giải quyết 

những sinh hoạt 

hay nhu cầu cần 

thiết. Tuy nhiên 

Xóm cũng có 

vài   hoạt   động  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nổi bật như: Thành lập Toán Huấn Luyện Tây Bắc 

Hoa Kỳ, Tổ chức Thám du, Trại Hè, Trại Bay cho 

các Trưởng niên, những ngày lễ lạc hay kỷ niệm 

có sự tham gia các Trưởng cầm đoàn, các phụ 

huynh và các cảm tình viên của Xóm. Xóm đảm 

nhận tiếp tục ấn hành Tờ Vừng Hồng. 

 
Huấn luyện: 

Năm 2004 Xóm Trưởng niên Oregon nhận 

thấy tình trạng thường xuyên thiếu Trưởng cầm 

đoàn, cũng như một số Trưởng trẻ chưa vững về 

kỹ năng Hướng đạo, nhất là về văn hóa truyền 

thống Việt, nên đã nhanh chóng tổ chức những 

khóa huấn luyện cơ bản cho các đơn vị, những 

khóa kế tiếp còn mở rộng cho các đoàn thể thanh 

niên thuộc hai Tiểu bang Washington và Oregon 

gửi người đến tham dự. Và sáng lập viên là các 

Trưởng Bùi Văn Giải, Phạm quang Lộc, Bạch văn 

Nghĩa. 

Ngay sau đó 

thành phần Ban 

Huấn luyện 

viên được thành 

lập không giới 

hạn với các 

Trưởng tại 

Oregon: Trịnh 

Văn Toàn, 

Nguyễn Ngọc 

Hải, Lê Trọng 

Hiếu, Trương 

Tiến ,    Nguyễn  
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Ngọc Tùng, Ngô Tường, Đinh bảo Khánh; Tại 

Washington: Nguyễn văn Phúc, Ngô đức Thịnh, 

Nguyễn vũ Trường, Nguyễn đạt Thức, Trương 

Nguyễn Đăng Khoa, Đặng như Hy; Ngoài Oregon 

và Washington còn có Trưởng Châu thị Minh ở 

Georgia, Nguyễn trọng Bảo,Trịnh tiến Triển ở 

Minesota, Nguyễn đức Chính ở Alabama, Châu 

hữu Hiệp ở San Diego, và đặc biệt Trưởng LM 

Tiến Lộc đến từ Việt Nam. Những năm về sau 

thành phần huấn luyện viên ngày càng đông đảo, 

các Trưởng nối vòng tay lớn như: Trưởng LM Hồ 

văn Mậu, Phạm thị Đượm, Đỗ quang Trung. Và 

các Trưởng nhận lời mời của Ban Huấn luyện đến 

như: Trưởng Voi Già Nghiêm Văn Thạch từ Pháp, 

Tr. LM Phạm hữu Thể từ Washington. 

 

Trại. 

Trại Đoàn Kết I của các Trưởng niên tại 

Washington đã họp bàn và khơi mào cho các trại 

hè hàng năm sau đó, dành cho các Liên đoàn trong 

2 tiểu bang Oregon và Washington. Những buổi 

Thám du hay trại bay dành cho các Trưởng, các 

phụ huynh hay cảm tình viên, không hẳn thường 

xuyên nhưng khi hội đủ điều kiện tối thiểu là kéo 

nhau đi trại. Đã thực hiện Trại Đoàn Kết, Trại bay 

hay gọi là Thám du, như trại thám du Yellowstone 

tiểu bang Wyoming. Gọi là Trại bay vì ACE tự lái 

xe đến Idaho cắm lều dựng trại, có sinh hoạt lửa 

trại và hôm sau lại lên đường trực chỉ 

Yellowstone. Tham dự Trại Thẳng tiến. Làng 

Bách hợp Oregon tham dự dưới hình thức đi theo 

các đơn vị Liên đoàn để hỗ tương cho nhau. 

  

Các ngày Kỷ Niệm của Phong trào. 

Những cái mốc kỷ niệm của Phong trào như 

100 năm Hướng Đạo Hoa Kỳ, 80 năm Hướng Đạo 

Việt Nam… nếu không tham gia được với Hội 

Đồng Trung Ương hay với Miền, vì trở ngại 

đường xa hay tài chánh. ACE Hướng Đạo Trưởng 

Niên đã cùng với các đơn vị tổ chức Trại hay 

những buổi Lễ kỷ niệm để nhắc nhở các đơn vị, 

các em về ý nghĩa hoặc phong tục, truyền thống 

Việt Nam, nhất là truyền thống “Uống Nước Nhớ 

Nguồn”. 

 
Bản tin Vừng Hồng. 

Kể từ ngày Xóm Trưởng niên thành lập, bản 

tin Vừng Hồng của Tráng đoàn Hoa-Lư được 

chuyển giao cho Xóm, và Tr. Bạch văn Nghĩa lãnh 

trách nhiêm ấn hành. Khi Trưởng Phạm Quang 

Lộc (có 4 bằng rừng: Sói, Ấu, Kha, Tráng và Huân 

chương Bắc Đẩu) lìa rừng, Trưởng Bùi Văn Giải 

(có Huân Chương Bắc Đẩu) được đề cử làm Xóm 

trưởng. Thời gian này, các thành viên của xóm 

không gia tăng, nên đã cùng anh chị em Trưởng 

niên trong toán Huấn luyện Tây Bắc Hoa Kỳ ở 

Seattle hợp lại làm một, gọi là LBH Oregon 

Washington. Tuy vậy sau một thời gian vì xa xôi 

nên sinh hoạt chung gặp nhiều trở ngại, do đó năm 

2008 Tr. Trịnh Văn Toàn được đề cử làm Xóm 

trưởng thay thế Tr. Bùi Văn Giải vì sức khỏe, 

cũng như phương tiện không cho phép, nên hai 

làng lại tách ra như cũ và đổi thành Làng Bách 

Hợp Oregon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nhận nhiệm vụ, Tr. Toàn đã quy tụ 

được 14 anh chị em gồm các Trưởng niên: Bùi 

văn Giải (Tiên chỉ), Bạch văn Nghĩa, Trần công 

Chánh, Trương văn Tiến, Lữ Hạnh, Nguyễn Vĩnh, 

Đoàn Hữu Hào, Nguyễn thị Mai, Nguyễn ngọc 

Tùng, Ngô Tường, Thùy Linh, Lê thị Thanh, 

Nguyễn thị Phật Kim, Trịnh Văn Toàn (Lý 

Trưởng). Đó là những thành viên thuần túy của 

Làng.  

Trong phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2008, 

một bản Nội lệ được thông qua, trong đó đặt nặng 

trọng tâm vào duy trỉ văn hóa truyền thống 

HĐVN, và Xóm được đổi thành Làng Bách Hợp 

Oregon. Từ đó đến ngày tổ chức Trại Bách Hợp 

2015 các thành viên của Làng được chia ra làm 2 

thành phần như sau: 

Thành viên hoạt động thực thụ gồm 18 

Trưởng: Trịnh Văn Toàn (Lý Trưởng), Bạch Văn 

Nghĩa, Lê thị Thanh, Nguyễn thị Phật Kim, 

Nguyễn thị Quý, Trương văn Tiến, Nguyễn quang 

Vĩnh, Ngô Tường, Nguyễn ngọc Tùng, Tony 

Dũng Phạm, Lê Trọng Hiếu, Đỗ quang Trung, 

Phạm thị Đượm, Nguyễn Hải, Nguyễn Quân. 

Nguyễn Chiến, Lê Nhạn, Nguyễn Trúc Anh. 

Cảm tình viên: Từ công Phụng, Trần Ngọc 

Giao đều gắn bó với Phong trào Hướng đạo từ khi 

thành lập Liên Đoàn Hoa Lư 1982 đến nay. Chính  
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 Nhạc sĩ Từ công phụng đã hộ trợ nhân lực, kỹ 

thuật để phát hành Đặc san Lửa Hồng cho Liên 

Đoàn Hoa Lư suốt thời gian 1982-1988. Và sau 

này vẫn tiếp tục hỗ trợ kỹ 

thuật để chúng ta có những 

bản tin Vừng hồng. Đặc biệt 

thập niên 80, Đặc San Lửa 

Hồng của Liên Đoàn Hoa 

Lư đã được gửi tới đoàn 

Hướng Đạo Việt Nam trong 

các trại ti nạn Việt Nam ở 

Thái Lan, Phi Luật Tân và 

Mã lai. Tại Phi Luật Tân, Tr. 

Phùng Mạnh Tân, Đạo 

trưởng Đạo Hùng Vương 

(2/2/1987) trên Bataan, có thư gửi về cho Tr. 

Trịnh Văn Toàn báo đã nhận được cả tiền yểm trợ 

sinh hoạt cho đạo Hùng Vương. Thư ACE em viết 

(thời gian đó) tinh thần trên đảo rất hoang mang lo 

lắng, mà khi vớ được đặc san Lửa Hồng của LĐ 

Hoa Lư gửi đến, thì không khác nào gặp lại cố 

nhân, nhất là tâm tư bớt căng thẳng và tin tưởng 

tương lai tươi sáng… 

 

Nhận Định. 

Làng Bách Hợp Oregon từ trước đến nay vẫn 

trong chiều hướng sinh hoạt chung với các đơn vị 

Ấu Thiếu Kha Tráng. Khi các đơn vị thiếu trưởng 

cầm đoàn, các thành viên trong làng được bổ xung 

đến các đơn vị đó. Các kế hoạch sinh hoạt hàng 

năm của các đơn vị, đều có sự góp ý hay trực tiếp 

tham gia của các thành viên của làng. Mỗi cuối 

năm thành viên trong làng đều ghi danh vào các 

đơn vị Hướng Đạo trước kia là LĐ Hoa Lư, nay là 

Liên Đoàn Tây Sơn –BSA- gốc Việt, dưới nhiều 

nhiệm vụ khác nhau. Cho nên các thành viên trong 

Làng nhiều lúc không biết mình nằm trong thành 

phần nào của Hướng Đạo, vì: Họp với các đơn vị 

cũng có mặt, họp Hội đồng huynh trưởng cũng có 

mặt, họp Làng cũng có mặt, trại nào cũng tham dự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACE HĐS OREGON tham dự 

tang lễ Trưởng Bùi Văn Giải. 

hầu hết các lễ lạc của cộng đồng, của Phong trào 

Hướng Đạo Việt Nam mặc nhiên coi như thành 

phần cột trụ. 

Điều thứ hai phải nói đến là 

Miền Tây Bắc Hoa Kỳ gồm 2 

tiểu bang Washington. Oregon 

và Bắc California (San jose’) xa 

cả nghìn dặm (miles) nên gặp 

nhiều trở ngại trong các sinh 

hoạt. Những buổi chào cờ đầu 

năm, hay những trại hè chung 

cho các Liên đoàn thuộc Miền 

Tây Bắc Hoa Kỳ chưa bao giờ 

thực hiện được, bởi vì vào thời 

điểm đó các em còn đang đi 

học. Cũng vậy, chúng tôi chưa bao giờ được các 

đại diện Miền của chúng tôi tới tham dự trong một 

vài sinh hoạt để khích lệ các em. Điều này cũng 

không thể trách các đại diện Miền, mà có lẽ qua sự 

phân chia địa lý không thích hợp của Hội Đồng 

trung Ương HĐVN nên 2 bang Oregon và 

Washington không được sự liên lạc chặt chẽ của 

Miền. Vì thế các đơn vị Hướng Đạo (BSA) gốc 

Việt, trong 2 tiểu bang đã tự gắn bó với nhau trong 

các sinh hoạt chung của các Liên Đoàn, cũng như 

Xóm Làng Bách Hợp. Các Trưởng thuộc 2 bang 

đã tự cử ra một Trưởng đại diện cho 2 tiểu bang để 

liên lạc, phối hợp, điều hành guồng máy chung 

trong sinh hoạt HĐ. Hiện nay người đại diện là 

Trưởng Bạch Văn Nghĩa. 

 

“Hướng Đạo một ngày. Hướng Đạo mãi 

mãi” sẽ mãi mãi đúng, ít ra là hai tiểu bang 

Oregon và Washington, số đoàn sinh tuy không 

đông đảo như ở California hay Texas nhưng vẫn 

êm đềm, dạt dào như suối thác và thẳng tiến vững 

vàng với rừng thông cao vút của thiên nhiên. 

 

Portland, ngày 28 tháng 9 năm 2005 

Sói Bền Chí - Trịnh Văn Toàn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Niên LBH OREGON trong Ban tổ chức 

Trại Họp Bạn HĐTN BÁCH HỢP 2015 
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Tin dự báo thời tiết cho biết trời sẽ đổ mưa 

từ 80 đến 100% trong những ngày cuối tuần, đồng 

thời cũng cuối tháng mười. Quả đúng như thế! 

Thứ sáu ngày 30 tháng 10, bầu trời Houston mù 

mịt mưa từ sáng cho đến chiều và kéo qua đêm để 

mưa tiếp vào ngày hôm sau. Nhiều khu vực trong 

thành phố báo động ngập lụt. Trong khi đó, cách 

thành phố Houston khoảng 80 miles về hướng 

Tây, trời cũng đổ ập mưa trong khi những chiếc xe 

van, xe bus, xe nhỏ đang trên đường hướng về 

Camp Happy Hollow ở thành phố Brenham, nơi sẽ 

diễn ra trại họp bạn Miền Trung Hoa Kỳ - Giữ 

Vững 19 từ 30 tháng 10 đến 1 tháng 11 – 2015. 

Đây cũng là kỳ trại kỷ niệm 85 Năm Thành Lập 

Hướng Đạo Việt Nam (1930 – 2015). Tham dự 

trại có các LĐ: Lạc Việt, La San, Pháp Luân, Đất 

Việt, La Vang, Minh Đức, Thanh Đoàn 2811, 

Làng Bách Hợp Dallas và Houston, Tráng Đoàn 

Nguyễn Trãi. Số trại sinh ghi danh tham dự trại là 

843. Đơn vị đảm nhận tổ chức là LĐ La San, một 

LĐ thành lập chưa đầy ba năm, cùng với sự cộng 

tác của các Trưởng trong Miền. Trại trưởng là 

Trần Thiện Sơn, một Trưởng rất trẻ của Liên đoàn 

La San. Ngoài ra còn có các Trưởng từ xa về dự 

trại là các Trưởng Lý Nhật Hui (Nam Cali), Trần 

Minh Hữu và con là Thiếu sinh, (San José), Alina 

Lee (Nam Cali), Bobby Trần Huân (Virginia), Võ 

Thiện Toàn (Maryland), Trần Xuân Huy (Nam 

Cali)…Hầu hết các đơn vị ở Houston đều di 

chuyển lên đất trại từ trưa chiều thứ sáu, một vài 

đơn vị ở Dallas đến trại vào lúc nửa đêm, vì gặp 

một số trở ngại dọc đường do 

giao thông tắc nghẽn vì mưa và 

giông tố. Tuy nhiên các đơn vị từ 

Dallas-Forth Worth đã đến trước 

giờ khai mạc trại. 
Trời mưa tầm tã suốt đêm 

thứ sáu. Các lối dẫn vào đất trại 

của các đơn vị ướt sũng và biến 

thành những vũng lầy đen kịt. 

“Trời mưa thì mặc trời mưa, lều ta chưa dựng ta 

chưa an lòng…”. Cùng với những mái lều ướt, 

những chiếc canopy và những tấm bạt cũng được 

cùng lúc giăng lên đó đây để đẩy lùi mưa gió. Mọi 

người, từ các em Sói con Chim non đến các chú 

Thiếu sinh Thanh sinh Tráng sinh, Trưởng niên, 

các Trưởng và phụ huynh đều cố gắng hoàn tất 

việc dựng lều, dựng cổng dưới những cơn mưa lớn 

dội trên đầu và bùn sình dưới chân. Buổi chiều tối 

nhập trại khá vất vả nhưng không kém phần vui 

nhộn. Các xe vào đất trại chỉ có một số rất giới 

hạn vì những con đường lầy lội dễ bị lún và làm 

vỡ các ống cống. Đa số xe phải đậu nhờ ở bãi đậu 

của chợ Walmart và có xe bus của LĐ La San làm 

nhiệm vụ rước trại sinh vào trại. Sinh hoạt buổi tối 

đầu tiên dành cho trại sinh là các em được xem 

chiếu phim, thưởng thức popcorn và giải khát,  

trong khi các Trưởng họp để lên chương trình bổ 

túc nếu trời tiếp tục đổ mưa gây trở ngại cho các 

sinh hoạt trại. 

Trời vẫn mưa qua đêm. Trong khu rừng mênh 

mông, không một vì sao trên trời, các đơn vị được 

phân chia ở các campsite cách nhau khá xa, từ 

campsite này qua camp site khác là những con 

đường lầy lội. Thế nhưng, trời mưa cứ mưa, việc 

ta ta cứ làm. Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi hòa 

lẫn những tiếng reo mừng hội ngộ. Tay bắt mặt 

mừng anh anh chị chị em em. Các Trưởng niên 

Dallas vượt đường xa bốn trăm cây số, cùng các 

Trưởng niên Houston cũng đã dựng cổng, dựng 

lều trên khoảnh đất ướt mèm, có lối đi ra đại lộ 

bùn bằng lối mòn được tráng bằng một lớp sình.  

Tráng đoàn Nguyễn Trãi được cho một khoảng 

đất nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho hai chiếc lều, trong khi 

nhu cầu là cần một khoảng không gian lớn hơn để 

tiện việc tổ chức sinh hoạt cho phụ huynh vào 

chiều thứ bảy: Đố Vui Để Học với đề tài 85 Năm 

Hướng Đạo Việt Nam. 

Sáng thứ bảy trời vẫn âm u nhưng mưa từ từ 

nhẹ hạt. Buổi lễ khai mạc trại diễn ra tốt đẹp được 

xem như là một ân sủng của đất trời. Gần đến giờ 

các đơn vị tập trung để cử hành Lễ Khai Mạc thì 

trời ngưng cơn mưa. Ban Tổ 

Chức mừng vui, mọi người cũng 

đều mừng vui. Các đơn vị đứng 

thành hình chữ U hướng về kỳ 

đài. Đúng 9 giờ nghi thức khai 

mạc bắt đầu với lễ chào quốc kỳ 

và hát quốc ca, phút tưởng niệm, 

đọc Ba Lời Hứa và Mười Điều 

Luật Hướng Đạo , hát bài Hướng  
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Đạo Hành Khúc, lời nguyện và chúc lành cho 

Trại…Trước khi các đơn vị lần lượt diễu hành 

ngang qua kỳ đài là tiếng reo truyền thống HĐVN 

“Dô Ta – A Dô Ta” vẫn do Trưởng “lớn tiếng” 

Nguyễn Cao Bình điều khiển “xuống tấn”. Đặc 

biệt là Toán quốc kỳ của LĐ La San với rừng cờ 

vàng rực rỡ đã đẩy lùi màu trời u ám sau cơn mưa.  

Trở về các tiểu trại, trại sinh chuẩn bị tham dự 

các trò chơi theo ngành của mình. Trên khắp các 

khoảng đất trống trong rừng, trời tuy ngưng mưa 

nhưng trên các lối đi, bãi cỏ là những vũng nước 

đầy sình. Các em lại có cơ hội “ngàn năm một 

thuở” là vừa được chơi, vừa được có cơ hội dẫm 

vào sình lầy mà các em chưa bao giờ thưởng thức 

món “trời cho” này. 

 

 

 

 

 
Sinh hoạt ngành:  Ấu  Thiếu   

Các Trưởng ngành Ấu đã sẵn sàng để 

hướng dẫn cho các em Sói con Chim non 

tham dự các trò chơi phù hợp với lứa tuổi 

của mình. Các trò chơi của các em Thiếu 

và Thanh sinh cũng không kém phần hào 

hứng, sinh động vào ban sáng cũng như 

ban chiều. Tinh thần đồng đội và tình thân ái thể 

hiện qua sự gắn bó của các em từ nhiều đơn vị 

được sắp xếp chung cùng team với nhau, khiến 

cho các em vừa chơi vừa kết thân được với nhiều 

bạn khắp nơi. Các em vui chơi không biết mệt từ 

sáng cho đến chiều và đã giữ cho “Mối Dây” mãi 

mãi vững bền như châm ngôn của trại là “Giữ Mãi 

Mối Dây”. Mối dây đó là tình huynh đệ tỷ muội 

Hướng Đạo. Mối Dây đó chính là sức mạnh của 

tuổi trẻ đưa các em về với “Nguồn Thật”…Nguồn 

Thật Là Đây Sức Sống Vô Biên…Sống Vô Biên 

Là Sống Cùng Tạo Vật… 

Làng Bách Hợp Dallas và Houston cũng cùng 

chung chung số phận được hưởng “lầy lội” như 

mọi đơn vị khác. Thế nhưng các Trưởng niên vẫn 

hăng say công việc phục vụ trại và để lại những 

hình ảnh đẹp cho toàn thể trại sinh. Việc chấm 

điểm các cuộc thi đua đều do Trưởng niên phụ 

trách, như chấm thi nấu ăn của phụ huynh, cổng 

trại, kỷ luật, đồng phục, vệ 

sinh, văn nghệ và tinh thần 

Hướng Đạo… đồng thời tiếp 

tay với Tráng đoàn Nguyễn 

Trãi trong buổi “Đố Vui Để 

Học”. Đặc biệt chiếc cổng trại của Trưởng niên 

cũng là một trong những hình ảnh biểu trưng cho 

ngày Lễ Ma. Ban đêm trời tối mưa sụt sùi, đi 

ngang qua khu Trưởng niên thì có cảm tưởng như 

đang bước vào cổng nha Mà, thấy cũng phát sợ. 

Vào lúc hai giờ chiều thứ bảy, tại lều của 

Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, một buổi sinh họat “Đố 

Vui Để Học” dành cho phụ huynh với  chủ đề “85 

Năm Hướng Đạo Việt Nam”.  Mặc dầu số phụ 

huynh tham dự không đông bằng những năm trước 

do thời tiết, nhưng cuộc “Đố Vui Để Học” rất hào 

hứng với sự tham dự của một số Trưởng Niên và 

Trưởng các đơn vị. Qua các câu hỏi và trả lời, các  

Tráng sinhTĐ NguyễnTrãi lần lượt cho mọi người 

thấy được  tiến trình thành lập , các sự  kiện quan  

 

 

 

 

 
  Tráng           Trưởng Niên 

trọng và những chặng đường khó khăn mà 

Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam đã trải 

qua trong suốt gần một thế kỷ. Thêm vào 

đó, một số giai thoại và tiểu sử của một số 

Trưởng tiền bối cũng được thuật lại cho 

phụ huynh như: Trưởng sáng lập Trần 

Văn Khắc, Võ Thành Minh, Trần Điền, Trần Văn 

Tuyên, Cung Giũ Nguyên…Xen lẫn “Đố Vui” là 

phần văn nghệ do toán Du Ca của liên đoàn Đất 

Việt và toán Lam Sơn phụ trách, cùng sự góp 

tiếng hòa ca của các Trưởng niên và phụ huynh 

đặc biệt là Trưởng Nguyễn Phước Hoàn, Nguyễn 

Thị Hai, Lê Văn Phước, Nguyễn Tăng Bình, 

Hoàng Văn Bính... Sinh hoạt “Đố Vui Để Học” do 

các Tráng sinh Cao Ngọc Cường, Hoàng Kim 

Châu, Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Oánh…phụ 

trách. Phụ huynh cũng nêu lên một số thắc mắc và 

được giải đáp thỏa đáng. Trước khi buổi sinh họat 

chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều, những món quà 

Hướng Đạo được thân ái gửi đến phụ huynh để 

làm kỷ niệm. 

Thứ bảy ngày 31 tháng 10 nhằm ngày lễ 

Halloween nên Ban tổ chức không quên tạo cơ hội 

cho các em, đặc biệt các Sói con và Chim non 

xách giỏ đi khắp mọi nhà (campsite) để các em xin 

kẹo trong những bộ trang 

phục của Ngày Hội Ma. Các 

em đi thành từng toán năm 

bảy em do các Trưởng ngành 

Ấu và phụ huynh hướng dẫn.  
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Dưới bầu trời âm u và mưa nhỏ, các em cũng được 

hưởng trọn niềm vui Halloween, không khác gì 

các em đang được cha mẹ dắt đi trong các khu vực 

gia cư của mình như thường lệ mỗi khi Mùa Hội 

Ma trở về.  

Khi trời sụp tối, là lúc cơn mưa nhỏ rả rích đổ 

xuống đất trại, nhưng cũng không ngăn được thú 

vui “đốt lửa bên rừng”, rồi “cùng quây 

quần ta vui vui vui…” sau khi “ta đốt 

lên cho bùng lên sáng….sáng lên”. 

Lửa từ chiếc máy bay “không người 

lái” được thả xuống làm cho lửa bùng 

lên, bắt đầu cho các tiết mục văn nghệ 

ca, múa, hát, kịch, trò chơi, tiếng reo 

vang cả  khu rừng về đêm.  

Tối thứ bảy lúc 11 giờ, một buổi 

họp của Trưởng để được thông báo hai 

sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2016. Đó 

là trại huấn luyện Bằng Rừng “Tùng 

Nguyên VIII” sẽ được tổ chức tại 

Hawaii vào mùa hè 2016. Trưởng 

Alina Lee từ Nam Cali  là trại trưởng Tùng 

Nguyên VIII, cùng với Trưởng Lý Nhật Hui trình 

bày nội dung trại và mời các Trưởng ghi danh 

tham dự, điểm đặc biệt là các Trưởng dự trại sẽ 

được Ban tổ chức yểm trợ một nửa chi phí trại. 

Song song với trại huấn luyện, Toán huấn luyện 

còn tổ chức cho các thành viên trong gia đình của 

trại sinh đi thăm viếng thắng cảnh trên các đảo ở 

Hawaii. Hãy ghi danh mau mau để khỏi mất cơ 

hội hiếm có này.   

Sự kiện thứ hai là: Giữ Vững 20, năm 2016, sẽ 

là năm đánh dấu 20 Năm Giữ Vững của Miền 

Trung Hoa Kỳ. Hai Trưởng Lương Hoàng Nam 

trại trưởng Giữ Vững I năm 1997 cùng Trưởng 

Nguyễn Cao Bình, trại phó Giữ Vững I tự nguyện 

nhận trách nhiệm tổ chức trại cũng tại địa điểm 

của 20 năm trước - Lake Houston, nay được đổi 

tên là Lake Houston City Park, đã được chỉnh 

trang và mở rộng thêm rất đẹp. LĐ Pháp Luân sẽ 

là đơn vị đứng ra điều hành trại. Theo như lời của 

hai Trưởng Lương Hoàng Nam và Nguyễn Cao 

Binh thì: Giữ Vững 20 sẽ là một kỳ trại họp bạn 

“nhớ đời”. Mọi người nên bắt tay và chuẩn bị 

ngay từ bây giờ. Hoan hô tinh thần của hai Trưởng 

Lương Hoàng Nam và Nguyễn Cao Bình. 

Cũng trong đêm thứ bảy, các Thanh sinh đã có 

buổi sinh hoạt vui chơi dành cho Ngành mãi đến 

khuya, trong khi mưa vẫn rơi nhè nhẹ bao phủ cả 

bầu trời Camp Happy Hollow.    

Chủ nhật, theo tập tục của Miền như mọi năm, 

các buổi lễ tôn giáo được cử hành trang nghiêm để 

các trại sinh tham dự vào buổi sáng sớm. Các 

Trưởng, phụ huynh và các em theo đạo Công giáo 

tụ tập tại nhà hội và thánh lễ được cử hành bởi 

Linh mục Trần Quốc Anh - Tráng sinh của Tráng 

đoàn Nguyễn Trãi - cùng thầy phó tế Trần Thế 

Kỷ. Trong khi đó, tại một căn lều 

ngoài trời, nghi thức lễ Phật giáo cũng 

được cử hành do Trưởng Linda Lê 

hướng dẫn và Trưởng Đỗ Phát Hai nói 

về phần giáo lý. 

Sau khi dùng điểm tâm, trại sinh 

lại tập họp ở các sân chơi để tham dự 

các trò chơi thể thao và kết thân. Lễ bế 

mạc vào lúc 11 giờ. Quà lưu niệm và 

các giải thưởng đựợc trao các đơn vị 

xuất sắc. Giải nấu ăn thuộc về các Vua 

Đầu Bếp của LĐ La San, LĐ Đất Việt 

giải nhất văn nghệ lửa trại, cùng hai 

giải khuyến khích dành cho LĐ La 

Vang và Minh Đức, LĐ Lạc Việt đoạt giải kỷ luật, 

LĐ La Vang giải đồng phục, cổng trại thuộc LĐ 

Pháp Luân, LĐ La San nhất về vệ sinh và LĐ 

Minh Đức nhận giải “Tinh thần Hướng Đạo” 

Những bàn tay siết chặt những bàn tay.  Những 

ánh mắt nhìn nhau lưu luyến. Lời ca chia tay vang 

cả một góc rừng như nhắc nhở  mọi người …dù 

cách xa nhau nhưng lòng dặn lòng… dặn lòng 

đừng quên…Hẹn gặp lại trong Mùa Tạ Ơn năm 

2016 tại Lake Houston City Park. Trên đường về, 

ánh sáng mặt trời đã bắt đầu xé mây chiếu rọi đó 

đây, như để vui mừng tiễn đưa kẻ về Bắc, người 

xuôi Nam với những chiếc xe lớn nhỏ dính đầy 

sinh lầy từ Camp Happy Hollow. 

Lún sình? Hiệp lực đẩy xe lên 

Góp sức chung tay, chí vững bền 

Mặc nắng kệ mưa, ta cứ tiến 

Nguồn Thật đây rồi! Tình mông mênh 

 

Hoàng Kim Châu  Hươu Hăng Hái 
 Tháng 11/2015 
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Nhẹ bước dần qua tuổi đã buồn 

Thế nên càng cố phải vui luôn,  

Khi bóng nắng nghiêng chiều sắp  tắt 

Thì đời như những tối tân hôn. 

Để lòng thảnh thơi đừng bận rộn 

Phiên phiến phải chăng chớ miệt mài,  

Làm vừa sức thôi đừng cố quá 

Kẻo mà quá cố lại nguy tai. 

Trần ai khoai củ cũng đã từng 

Đến tuổi lão lai ấy cũng mừng, 

Quê người trót lỡ thân ly khách 

Thôi đành nhận đại đất tạm dung. 

Làm một chốn quê mà nương náu 

Chờ một ngày theo gót ông bà, 

Phước thay cũng đã qua hàng sáu 

Cảm tạ ơn đời đã cho ta. 

Lấy vợ có con rồi có cháu  

Làm chồng làm bố lại làm ông, 

Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ 

Được mà như vậy có thành công. 

Thôi chẳng hơi đâu ngồi đếm tuổi 

Thiên địa hàm ca quá mênh mông, 

Mặc thời gian đi đừng gấp ruổi  

Đời thường nếu có vẫn hơn không. 

Mỗi ngày chịu khó chừng non tiếng 

Đi bộ vài vòng ngắm công viên, 

Tối ráng ngồi tập thiền tĩnh tọa 

Để lòng lắng xuống đặng bình yên. 

Nhớ câu " thần khấu hại xác phàm" 

Miếng ăn miếng uống cũng đừng ham, 

Bình minh nhấm nháp trà đôi chén 

Đêm về làm một chút rượu vang. 

Bằng hữu dăm ba bàn thế sự 

Chuyện nhà chuyện nước chuyện thế gian, 

Đi mây về gió dăm trang web 

Nhân tình thiên hạ sự lan man. 

Mỗi niệm cũng như là mỗi động 

Theo trường lưu thủy thuận Thiên ân, 

Được vậy thì cứ vui làm vậy  

Bốn mùa là mãi một mùa Xuân. 
 

Cao Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tặng những người bạn của tôi... 

 

Rồi chúng ta cũng sẽ về với đất 

Tranh dành chi chuyện tốt xấu hơn thua 

Hồn lưu lạc cốt xương rồi sẽ mất 

Nhựa còn đâu khi lá đã sang mùa 

  

 

 
 

Rồi có lúc chúng ta cùng ngồi lại 

Nhìn rõ nhau để nhớ buổi thiếu thời 

Hãy làm sao ánh nhìn không e ngại 

Cầm tay nhau và lòng rất thảnh thơi 

 

 

 
  

Rồi có lúc chúng ta buồn vái lạy 

Đốt nhang trầm khóc bạn hữu ra đi 

Rơi nước mắt lúc xe tang sắp chạy 

Sao giờ đây đối xử chẳng ra gì 

 

 

 

  

Rồi có lúc ta trở về cát bụi 

Nắm tro tàn cô lẻ giữa trần gian 

Sao lại vẫn hao tâm ngồi cặm cụi 

Viết những lời khiến bằng hữu tan hoang 

 

 

 
  

Rồi tất cả chỉ vòng quay trống rỗng 

Đến rồi đi quy luật của muôn đời 

Sao không sống với những lời thơ mộng 

Đề cuối đời không tiếc cuộc rong chơi 

  

ĐODUYNGOC 
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Thấm thóat đã mười 

năm trôi qua, kể từ ngày 

thân phụ em, cố Huynh 

Trưởng Ngựa Chịu Khó – 

Nguyễn Trung Thoại dứt 

khoát buông tay gác mái 

chèo Hướng Đạo Trưởng 

Niên, giao lại trách nhiệm 

cải tiến phong trào HĐTN 

cho những trưởng trẻ, hôm 

nay em thầm đoán là người 

đang mỉm cười mãn 

nguyện, ngắm nhìn những 

số báo Liên Lạc ra sau này 

trình bày đẹp, bàì vở hay... 

có phần hơn xưa. 

Dạo gần đây, do Trưởng Nguyễn Tăng Bình 

hối thúc viết bài nộp cho Liên Lạc, chẳng qua là 

các cây viết kỳ cựu năm xưa đang ôm bình lặn hơi 

lâu, túng quá em gồng mình xin viết đại vài dòng 

tâm sự lan man với cố Tr. Ngựa Chịu Khó về 

“chuyện công / chuyện riêng / chuyện tào lao…”, 

nếu có gì sơ sót, xin Quý Trưởng niệm tình làm lơ 

cho qua luôn nhé. 

Thưa Ba, tuy là cha-con mình gần gũi, nhưng 

con cảm thấy hơi xấu hổ vì đã không biết nhiều về 

những kỹ niệm Hướng Đạo đẹp, vui, buồn trong 

đời Hướng Đạo của Ba tại quê nhà Việt Nam và 

hải ngoại! Có lẽ ngày xưa lúc đó con khá bận rộn 

vì con cái còn nhỏ, hoặc vì chúng ta bị miền vùng 

xa cách (Mtl – Cali), hoặc vì tình hình nghiêm 

trọng của Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam tại 

Canada trong quá khứ (?)…….…nên cha con 

mình đã ít muốn trao đổi chuyện Hướng Đạo Việt 

Nam với nhau, mỗi lần con về Montréal là cả nhà 

nhào vô xoa mạc chược, sát 

phạt tưng bừng, ăn thua thoải 

mái, bây giờ con mới thấy tiếc 

nuối đã dễ dãi để tiếng reo hò 

mạc chược xâm chiếm hết thời 

gian tâm tình của cha-con 

mình! May mắn thay, sau này 

con đã có nhiều cơ hội tham gia 

những trại lớn: TT8, TT9, Kỷ 

Niệm 80 năm của Hướng Đạo 

Việt Nam, Kỷ Niệm 30 năm 

Hội Nghị Costa Mesa, TT10, Trại Bách Hợp 

Oregon 2015 vừa qua… và con được rất nhiều 

Trưởng đã kể lại cho con nghe những câu chuyện 

vui Hướng Đạo về Ba ngày xưa. Nào là chuyện đi 

cắm trại ở Quảng Trị, nào là những ngày lái xe lên 

họp bạn Hướng Đạo ở 

Phan Rang - Đà Lạt và 

được thưởng thức 

những nồi cháo nóng và 

chè táo của Me ân cần 

mời mọc, nào những 

thư từ cố vấn riêng tư, 

an ủi, khích lệ tại hải 

ngoại… Ba đã ra đi 

được 10 năm rồi, nhưng 

lúc này với con không 

có gì quý giá bằng được 

nghe kể lại những kỷ 

niệm đời Hướng Đạo 

của Ba, tuy chỉ là những 

câu chuyện nhỏ, nhưng 

vẫn đủ làm cho con chảy nước mắt nhiều lần vì rất 

hãnh diện về Ba của con và trân trọng thêm tinh 

thần Hướng Đạo “uống nước nhớ nguồn” của Qúy 

Trưởng thân ái đó và Hướng Đạo Việt Nam nói 

chung. 

Về chuyện Hướng Đạo Trưởng Niên. 

Kỷ Niệm 30 năm Hội Nghị taị̣̣̣ Costa Mesa là 

một sự thành công lớn lao, nói lên chí khí cương 

quyết và tinh thần thống nhất của Quý Trưởng tiền 

bối tại hải ngọai, Hướng Đạo Trưởng Niên Nam 

Cali đã ăn uống tưng bừng, tổ chức mừng thượng 

thọ Quý Trưởng trên 8 bó. Ngạc nhiên thay, con 

đã tình cờ thấy được tấm hình của Ba trong thư 

viện của cộng đồng người Việt Nam taị Orange 

County, mặc y phục và đội mũ beret Hướng Đạo, 

có lẽ là Ba đang trình bày một đề tài nào đó (?), 

xin cảm ơn cộng đồng Việt Nam. 

Tại TT10, ngoài khí hậu nóng gay gắt và ẩm 

ướt, thì Hướng Đạo Trưởng Niên đã rực rỡ sáng 

chói như “sao” trên trời, đó 

cũng là nhờ sự đóng góp phi 

thường của hai Làng Bách 

Hợp Dallas và Houston; từ 

cổng trại đến phòng hội họp đã 

được trang hoàng đẹp, tỉ mỹ, 

những mục văn nghệ đặc sắc, 

những trò chơi vui nhộn do 

những Sói già trên 7 bó thực 

hiện, làm con nhớ lại có lần Ba 

đọc cho con nghe bài thơ hay 

của Tr. Tuấn Việt: 

“Các trò chơi thật say sưa, hào hứng, 

Tiếng hò reo náo động cả góc trời. 

Hãy về đây sống lại phút tươi cười, 

Rất thoải mái của con người Hướng Đạo” 
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Môt lần nữa xin cám ơn Hướng Đạo Trưởng 

Niên Texas đã chứng minh cho em thấy, Hướng 

Đạo Việt Nam trên 7 bó chưa hẳn là già. Trại này 

con thấy rất vui vì đã gặp lại đông đủ những 

Trưởng thân tình ở Canada, được quen biết và 

cộng tác với nhiều Trưởng tài ba ở Texas và thêm 

hào hứng được làm đại diện Làng Bách Hợp 

Oakland… 

Trại Bách Hợp Oregon 2015, tuy dân 

số hai Làng Bách Hợp Portland & Seattle 

không được đông lắm, nhưng tổ chức trại 

thì hết sẩy, trên cả tuyệt vời, chơi ngon số 

một, ăn uống hả hê, còn tặng thêm nhiều 

quà lưu niệm đẹp, kèm thêm áo jacket 

bảnh bao để đi ngoạn cảnh đẹp ở Portland mà 

không sợ “trúng gió” và trại phí lại khiêm nhường, 

chỉ đóng tượng trưng cho có lệ. Tiếc rằng Hướng 

Đạo Trưởng Niên ở Canada đã không tham dự 

được đông đảo vì đường sá xa xôi, tuy nhiên con 

thấy Trưởng Dương Kim Sơn thì lúc nào cũng sốt 

sắng góp mặt vào những 

trại lớn. 

Ba ơi! Trong những 

buổi họp mặt thân hữu 

Hướng Đạo, giây phút 

bùi ngùi con lại nhớ 

văng vẳng tiếng hát của 

Ba ngày xưa: 

“Chúng ta hôm nay hiệp vầy, 

Cùng nhau đến đây,  

Nét thương yêu nhau tỏ bày, 

Giữ chặt mối giây”. 

Và Ba xuống giọng nhè nhẹ 

“Dẫu khi chia tay về nhà, 

Lòng ta không phai, 

Sớm khuya không quên giờ này, 

Giữ chặt mối dây....”  

Tiếc rằng sau TT10, Làng Bách Hợp 

San José từ từ tắt tiếng với VP HĐTN, 

đã từng là một Làng Bách Hợp đông 

vui, với biết bao nhiêu nhân tài xuất sắc, 

bỗng nhiên lu mờ dần trên màn ảnh 

chính. 

Sau này có nhiều Trưởng Hướng Đạo Trưởng 

Niên kỳ cựu đã lìa rừng, báo Bạch Mã của Trưởng 

Tôn Thất Hy cũng đã dứt đoạn, cảm phục thay 

trước khi lìa rừng Trưởng Hy cũng đã không quên 

tặng qũy LL một số tiền, để phụ giúp đàn em phục 

vụ Hướng Đạo Trưởng Niên. Còn riêng báo Liên 

Lạc thì khá tạm yên ổn, đó là nhờ công khó của 

chủ bút  Nguyễn Tăng Bình,  VPT  Phước và  Quý 

Trưởng cộng sự viên. Những số báo Liên Lạc cũ  

đã được sưu tìm và lần lượt đăng lại trên website 

hdtn.net (từ số 1 đến số 56 và những số báo Liên 

Lạc sau đó). Em xin “AAA...” các Trưởng TX một 

cái THẬT TO. Hiện nay, báo Liên Lạc phát hành 

một năm 4 số, vào các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 

bằng hai cách: 

1/ Báo in trên giấy: Gởi bằng bưu điện 

(dành riêng cho Quý Trưởng lớn tuổi 

không sử dụng internet) 

2/ Đăng trên internet.(website hdtn.net) 

 Nhớ xưa kia Mã Thư thường chia sẽ 

với độc giả báo Liên Lạc rằng: Đọc báo 

Liên Lạc trên computer không “đã” bằng 

đọc tờ báo cầm trên tay mình; nhưng tiếc rằng dạo 

này vật giá leo thang, quanh đi quẩn lại cũng chỉ 

có một số mạnh thường quân quen thuộc yểm trợ 

mà thôi và theo thời gian số Trưởng này cũng 

đang bớt dần dần. Mong ước sao quỹ Liên Lạc sẽ 

may mắn đón nhận thêm nhiều củi lửa mới góp 

thêm “...các anh em 

Hướng Đạo chung một 

đường lên và mau cố 

chất cây khô vào đây đốt 

chung nhé”... 

Con có một chuyện 

vui, tại TT10 đã có 

nhiều Trưởng rất ngac̣ nhiên khi biết con chưa có 

tên rừng nào cả (mặc dù mới đẻ ra con đã được Ba 

đặt “tên vườn” là Sói…rồi !). Trước ngày tan traị, 

con đã nghe mang máng nhiều Trưởng đang dự 

định đặt tên rừng cho con, vào nửa đêm con đã 

nghe được nhiều cuộc đối thoại thú vị và trò chơi 

gây cấn của những Hướng Đạo Sinh trẻ với Chúa 

Sơn Lâm, (vì lều con ngủ nằm trơ trọi 

trong một góc bìa của đất trại, trời tối 

thui nên không ai để ý tới, đêm tối rất 

yên tĩnh, nhưng thời tiết ở Houston vẫn 

còn oi bức lắm, con ngủ không được gì 

cả, nên đành nằm nhắm mắt chịu trận 

nghe hết và đã ráng cố nhịn cười rất 

nhiều lần. Tiếc rằng cơ hội đã không 

đến với con trong đêm đó, sáng ngày 

rời trại Trưởng Bình đã thân mật giải thích với con 

rằng: Ngoài Trưởng Nguyễn Đình Tuấn ra, không 

biết được ai trong TT10 hiểu rõ cá tính của con để 

làm bảo huynh cho con cả (than ôi! Tr. Tuấn đã 

rời trại 3 ngày trước đó). Tên rừng là sự biểu hiện 

cá tính riêng của mỗi Hướng Đạo Sinh, có ảnh 

hưởng đến sự phát triển của HĐS đó, Chúa Sơn 

Lâm không thể hấp tấp đặt tên được; Con rất cảm  
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kích sự quyết định chính chắn này, sau đó Trưởng 

E (Canada) cười nhẹ nhẹ với con: “ban ngày lắm 

mối, tối nằm không hả em!”. Trưởng Mỹ 

(S.Diego) tỏ vẻ hơi buồn buồn. Thưa Ba, đúng là 

duyên số thôi! Ở đời không ai có được tất cả, tuy 

chưa có tên rừng nhưng con được làm quý tử của 

Ba thì cũng đã lời “TO” lắm rồi; theo con suy 

nghĩ, khi đặt tên rừng cho HĐS trẻ thì dễ dàng hơn 

nhiều, vì cá tính bộc phát rõ ràng lúc còn trẻ, 

nhưng trên 5 bó thì khác hẳn, vì cuộc đời đã khá 

trầm lặng (trường hợp riêng của con), chính con 

cũng không biết mình thích hợp với tên gì, thử hỏi 

làm sao Chúa Sơn Lâm (mới quen) biết được! 

Bỗng nhiên con sực nhớ tới Ba, liền ký tên rừng 

“Ngựa - Chịu khó Con” trên chiếc khăn quàng của 

ṃôt em Thiếu sinh, sau đó con cảm thấy tinh thần 

thoải mái vô cùng, vì nó đem laị cho con một sự 

hảnh diện về tình thương mến của Quý Trưởng 

HĐVN đã dành riêng cho Ba, con tin rằng tên 

rừng tự nghĩ ra này sẽ luôn luôn nhắc nhở con 

sống mãi với tinh thần HĐ, sẽ giúp con cố gắng 

hơn để được đóng góp cho phong trào, sẽ ráng 

theo gót chân của Ba (vì con vốn rất làm biếng 

chuyện vác ngà voi !). 

Gia đình em xin chân thành cám ơn Quý Trưởng 

đã thường xuyên hỏi thăm và chúc lành cho Me 

em, Bề trên của Ba 

em, hoặc là “chị Vy”;  

Me em đã vào nhà 

dưỡng lão được hơn ba 

năm nay rồi, may 

mắn thay nhà dưỡng 

lão gần nhà hai cô con gái, nên các con cháu thăm 

viếng được mỗi ngày, tiếc rằng dạo này sức khỏe 

kém, đi đứng không vững và hai mắt đã gần như 

không còn thấy được. Me em xin nhắn tin với 

Trưởng Nguyễn Đức Tùng (Virginia) xin Trưởng 

đừng gởi lịch đẹp như mọi năm nữa, vì Me em sẽ 

không còn ngắm nhìn đươc̣ và gia đình em rất cảm 

động với bao chân tình của Quý Trưởng.  

Thưa Ba, con xin cám ơn Ba đã cần cù để lại 

một tấm gương sáng cho chúng con và các cháu 

noi theo, cũng như Ba đã san sẽ một giòng máu rất 

là HĐ hào hùng. “HĐ một ngày, HĐ mãi mãi...”, 

con xin viết thêm “HĐ một đời, HĐ đời đời”, và ít 

nhất cũng đã 3 đời rồi! 

“Vơ vẫn tào lao trăm thứ chuyện, 

 Góp mặt anh em một nụ cười”. 

(thơ Mã Tử) 

Sói, NCK “con”  

 

Tiếp theo trang23 
 
 

Tr. HOÀNG K CHÂU & CAO N CƯỜNG  ( TEXAS ) 

19 năm qua Miền Trung Hoa Kỳ luôn giữ 

truyền thống Trại họp bạn Giữ Vững miền, nên 

năm nay vẫn còn có duyên may gặp lại hai Trưởng 

ở GV XIX trong mưa lụt Texas, trong đất trại bùn 

lầy “ truyền thống ” . Thời gian tổ chức trại có dời  

đổi, không gian có mới lạ, nhưng… tránh trời 

cũng không khỏi ướt ! Thời tiết khắc nghiệt nên 

thân tình càng đậm đà, ý chí biểu hiện trên từng 

bước đi trải dài thật rõ nét: “HĐVN khó khăn coi 

thường”. Đất trên báo Liên Lạc mùa đông 2015 

này lại được hai Trưởng sưởi ấm bằng tấm lòng 

quý mến, bằng những mẫu tự mượt mà điểm xuyết 

thêm cho tinh thần HĐ. Mong luôn được giữ chặt 

bàn tay trái của nhau.       Thân mến. 
 

Trưởng lão NGUYỄN XUÂN MỘNG  ( CALIFORNIA ) 

Thưa Trưởng, nhiều Trưởng niên tại trại BH 2015 

mong chờ để được gặp Trưởng, nhưng khi LBH 

Sacramento đến đất trại và cho biết Trưởng không thể 

tham dự trại được vì lý do sức khỏe khi tuổi hạc khá 

cao. Rất tiếc đã mất cơ hội để gặp gỡ một cây đại thụ 

của phong trào HĐVN tại hải ngoại. Cám ơn Trưởng 

đã chắt chiu góp củi lửa để thêm sức cho LL. Kính 

chúc Trưởng luôn vui khỏe, trường thọ, để giữ mãi mối 

dây với các Trưởng niên và báo Liên Lac.  Kính.  
 

Tr TÔ VĂN PHƯỚC   ( CHI NHÁNH ĐỨC ) 

Thời gian gần đây thường được Trưởng chuyển gởi 

các bài viết của nhiều tác giả với những nội dung khác 

nhau để BBT đọc, như gián tiếp góp ý, nhắn nhũ, dặn 

dò, hướng dẫn… nhiều điều rất bổ ích, rất thực tế, rất 

phù hợp… giúp người phụ trách thực hiện báo LL chọn 

món ăn tinh thần không quá ngọt, quá mặn, quá cay, 

quá  đắng… để tránh bị 4 cao, 1 thấp và những thứ  

không mời mà đến trong lứa tuổi lá vàng bay.  Rất trân 

quý với những thân tình mà Trưởng Gà lôi nhặt nhạnh 

gởi cho Beo.            Thân kính 
 

Tr.HÙNG ĐÀO  ( TEXAS ) 

Rất cám ơn sự nhiệt tình của “Bác Phó Hùng” 

luôn sẵn sàng cung cấp hình ảnh sinh hoạt HĐ một 

cách chuyên nghiệp mỗi khi BBT cần.       Thân ái. 
 

Tr.VÂN BÙI 
 Một lần nữa đất LL lại được Trưởng góp tay 

tô điểm, nối kết những thân tình thuộc nhiều thế 

hệ đang cùng nhau chung một đường lên. BBT/LL 

hy vọng trong tương lai sẽ biết thêm nhiều hoa 

thơm cỏ lạ mà Tr. Thiên Nga – Cương nghị gặp  

được trong những sinh hoạt HĐ.         TABTT 
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Tr. Nguyễn Trúc Anh           Hoa Kỳ 

Tr. Trần Trung Hợp    Hoa Kỳ 

Tr. Nguyễn Bá Thành          Hoa Kỳ 

Tr. Trần Bích Ngọc              Hoa Kỳ 

Tr. Nguyễn Thị Ngọc Sa       Hoa Kỳ 

Tr. Châu Huỳnh                    Hoa Kỳ 

Tr. Nguyễn Mỹ Huơng          Hoa Kỳ 

Tr. Nguyễn Mỹ Linh              Hoa Kỳ 

Tr. Nguyễn Thùy Linh          Hoa Kỳ 

Trước sự ra đi vĩnh viễn của  

    người thân trong gia đình. 
 

   VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN  

  Thành Kính Phân Ưu. 

 

Tr. TRỊNH VĂN TOÀN  ( OREGON ) 

Chia tay Trưởng Toàn đầu tháng 9 sau trại họp 

bạn BH 2015 tại Portland, về nhà không lâu lại 

nhận được quà của Trưởng gởi. Món quà thật ý 

nghĩa, nên Beo tui xin trình Làng, để Trưởng 

niên chúng ta biết tại sao trại BH 2015 do 2 

LBH Portland và Seattle tổ chức, đã để lại trong 

lòng các Trưởng niên tham dự trại sự cảm phục 

và yêu mến. (xem trang 11)              Thân kính.
  

Tr. NGUYỄN MẠNH KYM  ( CALIFORNIA ) 

 Cám ơn Trưởng đã giúp BBT có được nhiều 

bài viết kèm hình ảnh ghi lại những sự kiện diễn ra 

tại địa phương Trưởng cư ngụ. Cầu chúc Trưởng 

dồi dào sức khỏe để tiếp tục tham gia đắc lực vào 

cuộc chơi chung này.            TABTT  
 

Tr. DƯƠNG THỊ  KIM SƠN ( CANADA ) 

Dallas, Texas trời đang chuyển lạnh, nhận 

được thư thăm hỏi của Chị, thêm những thân tình 

cùng sự khuyến khích góp ý của Trưởng niên khắp 

nơi dành cho BBT, là động lực chính đã sưởi ấm 

từng trang báo LL, hâm nóng món ăn tinh thần, để 

nhịp cầu và tiếng nói của HĐTN không trơ cứng 

trong mùa Đông giá rét . Cananda đất lạnh , nhưng 

nghĩa tình HĐ không lạnh, chúc Chị và thân quyến  

 
 

luôn an lành, khỏe mạnh khi đất trời trở mình 

chuyển màu chào đón năm mới.           Kính mến. 
 

Tr. LÊ ANH DŨNG  ( CALIFORNIA ) 

Với tuổi đời trên bảy bó vậy mà Trưởng vẫn 

năng động như thời trai trẻ, vẫn luôn là Sóc-Lanh 

lợi trong Rừng già HĐ. Với báo Liên Lạc Trưởng 

thường xuyên góp sức để món ăn tinh thần của 

Trưởng niên thêm đậm đà tình nghĩa và VP 

HĐTN được Trưởng chung lo khi hữu sự. Tinh 

thần dấn thân của Trưởng dành cho tha nhân trong 

nhiều lãnh vực thật đáng khâm phục.     Tình thân. 
 

Tr. BẠCH VĂN NGHĨA  ( OREGON ) 

Trại BH 2015 đã được Trưởng tô thêm sắc 

màu trong việc tổ chức triển lãm ảnh đẹp với hằng 

trăm tấm ảnh nghệ thuật do các ACE từ nhiều nơi 

gởi đến. Đặc biệt, tiết mục dự thi ảnh đẹp đã cuốn 

hút người xem và với bài viết “ Về cuộc thi nhiếp 

ảnh trại Bách Hợp 2015” của Trưởng trong số báo 

này, hy vọng sẽ là chiếc cầu nối để môn nghệ 

thuât nhiếp ảnh được ghi vào chương trình những 

trại họp mặt HĐ trong tương lai.     Thân chào 

 

Xem tiếp trang 22 



LIÊN LẠC SỐ MÙA ĐÔNG 2015 - Trang 24 

 

 

 

 

 

 
Nhớ Hướng Đạo xưa ở quê nhà 

Lắm phen đi trại núi rừng xa 

Xe đạp gọi tên xe hai bánh 

Nhảy lên ta cứ đạp tà tà. 

Thiếu sinh nào cũng có chiếc xe 

Đôi khi nó giống chú vịt què  

Ấy thế mà bao năm rong ruổi 

Leo đồi vượt dốc dặm đường xa. 

Bao lần đi trại bấy lần vui 

Thiếu sinh hãnh tiến quyết không lùi 

Chuẩn bị hành trang cho đầy đủ 

Sẵn Sàng cho công cuộc luyện trui. 

Ba lô trại cụ đã sẵn sàng 

Dù cho trĩu nặng đôi vai mang 

Thịt rau gạo mắm cùng tiêu muối 

Ăn uống trong rừng thế đã sang. 

Chiếc xe ọp ẹp phải đèo bòng 

Gậy cao mét sáu cột đòn dông* 

Dùng dây buộc mối cho thật kỹ 

Những lều những cọc vẫn chưa xong. 

Pọt - ba - ga sau chở lòng thòng 

Nồi niêu soong chảo với bình toong 

Chưa hết, còn đèo cây cuốc ngắn 

Dùng đào mương nước chảy hanh thông. 

Sáng sớm tinh sương vượt đường trường 

Phố phường tạm biệt chẳng vấn vương 

Thẳng Tiến đạp xe vô rừng núi 

Sống bên Nguồn Thật chốn thiên đường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một đoàn trai trẻ sống hiên ngang 

Núi rừng vui lời hát vang vang 

Dừng xe lều dựng bên bờ suối 

Vách đá cheo leo cạnh thác ngàn. 

Lắm lúc oằn lưng cố vượt đèo 

Người trườn lên trước kẻ vượt theo 

Mồ hôi ướt đẫm lưng vai áo 

Đã vậy cùng vang tiếng hò reo. 

Không ít lần xe đạp đứt sên  

Cả đoàn tiến trước, ta dừng bên   

Bờ sông vách núi ra tay sửa 

Kiên quyết phải nâng cao chí bền. 

Lắm lúc xe xẹp lốp xì hơi 

Ấy trò thử thách của cuộc chơi 

Ghi đông, sườn, phuộc đôi khi gãy** 

Bể đầu sứt trán lại dập môi. 

Lắm lúc tai nạn khá kinh hoàng 

Xe đang đổ dốc sườn gãy ngang 

Người văng vô vách bên sườn núi 

Tỉnh dậy, chao ôi cũng bàng hoàng. 

Xe đạp chở nhau đi họp đoàn 

Có đàn trẻ Việt sống hiên ngang 

Với Mười Điều Luật, Ba Lời Hứa 

Giúp Ích với châm ngôn Sẵn Sàng. 

Đà Lạt cao nguyên chốn núi rừng 

Thiên nhiên tôi luyện nếp sống hùng 

Gian nan trở ngại nào chi sá 

Dã thú hùm beo chẳng ngại ngùng 

 

PHONG CHÂU 
 
*Xe đạp sườn ngang. **Ghi đông: Guidon = Handlebar  grip  

** Phuộc: Fourche = Fork. **Sườn xe:  Châssis = Frame    
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Từ những ngày đầu hoạt động của phong trào 

Hướng Đạo tại Việt Nam, nhiều nhiếp ảnh gia tên 

tuổi đã để lại không ít tác phẩm mô tả những hình 

ảnh phong phú về đời sống Hướng Đạo. Nhiều 

tấm ảnh có nội dung và bố cục xuất sắc còn tồn tại 

trong ký ức của người hâm mộ, từ trong phong 

trào và cả ngoài công chúng qua tài năng bấm máy 

của những Huynh trưởng say mê bộ môn nghệ 

thuật này cống hiến. Cũng nhờ vậy, lịch sử của 

phong trào được gìn giữ bằng hình ảnh trung thực 

và thú vị bên cạnh các tư liệu dưới hình thức sách 

báo. Người HĐ hay Huynh Trưởng cầm máy do 

sự đam mê cá nhân, đồng thời thể hiện sự giúp ích 

vào cuộc chơi chung mà không cầu mong sự đáp 

trả nào, ngoài niềm thú vị cống hiến vào cái gia tài 

chung của phong trào những tư liệu giá trị về 

nhiều mặt. Phong trào đã trưởng thành với số tuổi 

thời gian 85 năm qua, nhiều giai đoạn thăng trầm, 

mà nhiều hoạt động đã là những dấu ấn đáng tự 

hào cho mổi thành viên mang huy hiệu hoa bách 

hợp trên túi áo, dù vậy, cho đến nay hình như chưa 

có một hoạt động chính thức nào thực hiện việc 

sưu tầm, lưu trử kho tài sản chung này một cách 

đầy đủ để lưu truyền cho các thế hệ kế tiếp. Chúng 

ta đều biết rằng, cho đến nay, vì nhiều lý do mà 

tập thể HĐVN dù tồn tại 

nhưng vẫn chưa kết tinh 

thành một khối thống nhất 

với những kết cấu đặc thù 

cần thiết. Nhưng, cái thực 

thể này không phải là lý 

do để bỏ quên hay đánh 

mất khối tài sản quý giá 

mà nhiều anh chị em đã, đang và sẽ tiếp tục cống 

hiến cho phong trào. Đó là những tác phẩm nhiếp 

ảnh về sinh hoạt của phong trào. Và đó là lý do dù 

có nhiều khó khăn trong công tác tổ chức trại, Ban 

Quản Trại  Bách Hợp  2015 vẫn cố gắng thêm vào 

 

 

 

 

 

 

 

chương trình một sinh hoạt là cuộc triễn lãm ảnh. 

Ngay từ khi mở lời bàn thảo với nhiếp ảnh gia 

Nguyễn Trường Thọ, chủ tịch hội nhiếp ảnh PSO 

tại Oregon và các Trưởng nhiếp ảnh gia Hồ Đăng 

và Nguyễn Ngọc Tùng về chương trình này, tôi 

cũng như các Trưởng này đã hình dung sự hạn chế 

về tầm mức và kết quả của cuộc chơi mới này 

trong trại. Nhưng! Sự đồng cảm về mục tiêu cuộc 

chơi của các nghệ sỉ cầm máy này, đã cho tôi sự 

phấn khởi và sự quyết định thực hiện. Các Tr. 

Nguyễn Đình Tuấn và Lê Văn Phước đã và đang 

là trụ cột của văn phòng Hướng Đạo Trưởng Niên 

cũng vui vẻ góp thêm bàn tay mình cho trò vui 

chơi có đất phát triển. Tôi thật sự cảm động khi 

cầm trong tay các huy chương cho giải thưởng 

cuộc thi do anh Nguyễn Trường Thọ đích thân 

trình bày và bỏ tiền túi thực hiện mà nhất định 

không nhận lại chi phí nào dù tôi khẩn khoản đề 

nghị. Tôi cũng ngả nón bày tỏ 

lòng mến phục Tr. Nguyễn Ngọc 

Tùng, đã bỏ công sức in ra mấy 

trăm tấm hình theo khổ lớn để 

chuẩn bị lấp đầy bốn bức tường 

hội trường Golda của đất trại, 

cũng bằng cả ngàn dollar tiền túi 

để dành, dù biết chắc rằng tôi sẽ 

không có khả năng chi trả từ ngân 

quỷ của trại. Tr. Hồ Đăng cũng 

không quản ngại đường xa lể mễ đem theo hành lý 

của mình, đứa con tinh thần đã phóng to trên khổ 

giấy ảnh tốt để góp phần vào cuộc chơi. Tôi đã trải 

qua cái tâm trạng hồi hộp chờ đợi khi theo dỏi con 

số tăng dần trên phiếu ghi danh tham dự trại và 

những email gửi ảnh tham dự cuộc triễn lãm. Và 

sự phân vân lo ngại về việc tham dự cuộc chơi vẫn 

canh cánh trong lòng tôi đã lần lượt được các 

Trưởng cầm máy Phạm Ngọc Phước, Hùng Đào, 

Vũ Hải Đăng , Raymond  Nhựt  Nguyễn , Nguyễn  
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Tấn Tiến… dần dần xóa bỏ. Nhiều tấm ảnh với 

các chủ đề thật hay, xúc tích đã lần lượt hiện hữu 

trên màn hình máy tính của tôi. Các tên ảnh Lên 

đường, Tiến lên, Lửa trại, Bến vắng, Chung sức, 

Đam mê, Tung nón, Bên giòng Riverwalk, Khát, 

Thật và mộng, Nhớ rừng, Suối mơ, Hoàng hôn 

lake sommerville, Tỉnh và động, Up the hill ….. 

và nhiều nữa,  đã thay cho người nghệ sĩ tạo thành 

niềm vui là cuộc chơi đã thành hiện thực. Xin cám 

ơn các Trưởng đã góp công tổ chức và tham dự 

cuộc chơi, Ban Quản Trại Bách Hợp 2015 đã được 

các Trưởng chung tay để khởi động một cuộc chơi 

mới dù trò chơi đã củ. Tôi biết rằng các Trưởng đã 

gửi ảnh về dự cuộc triễn lảm là để “chơi cho vui 

với cuộc vui chung”, nhưng chính cái tâm tình này 

càng cho tôi thấy sự thiếu sót trong trách nhiệm tổ 

chức. Tầm mức hạn chế của một trại họp bạn nhỏ, 

với điều kiện tổ chức 

hạn hẹp, phần nào 

ảnh hưởng đến tầm 

vóc của một sinh hoạt 

đúng ra phải được thể 

hiện quy mô hơn. 

Trưởng Hồ Đăng, với 

con mắt tinh tế của 

một nghệ sỉ chuyên 

nghiệp, xúc động khi 

nhìn những nét mặt 

rạng ngời niềm vui 

của các Trưởng niên trong giây phút gặp gở nhau 

tại đất trại đã nói rằng: Những khoảnh khắc quý 

giá này cần được ghi nhận bằng chính người 

Hướng Đạo và cần được 

trưng bày trong những 

cuộc triễn lãm ảnh có tầm 

vóc lớn hơn của phong 

trào. Tôi biết rằng Trưởng 

đang nghĩ đến thời điểm 

gần nhất, Hội Nghị 

Trưởng vào năm 2016, và 

một cuộc tổ chức có tầm 

vóc lớn hơn trong hoạt 

động của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt 

Nam. Nhìn cảnh các Trưởng trong ban tổ chức và 

giám khảo ngồi bên nhau giữa hội trường, giữa 

các trại sinh đang vui vẻ sinh hoạt, để chấm giải 

cuộc thi ảnh mà thấy thương mến cái tấm lòng vì 

nghệ thuật và vì lý tưởng phong trào của các 

Trưởng. Sự đơn giản của hình thức này không làm 

giảm đi giá trị trung thực của kết quả, khi so sánh 

các cuộc chấm thi của các ban tổ chức thi ảnh 

chuyên nghiệp. Kết quả các giải đã được chọn với 

các ảnh mang chủ đề: “Suối mơ” hạng nhất của 

Tr. Nguyễn Tấn Tiến, “Ta khát” hang nhì cuả Tr. 

Vũ Hải Đăng và “IMG-8871”(không đặt tên) hạng 

ba của Tr. Raymond Nhựt Nguyễn . Tr. Nguyễn 

Ngọc Tùng cho biết là thật khó phân định thứ 

hạng của các ảnh trúng giải, vì số điểm chấm cho 

mổi ảnh hầu như gần bằng nhau và các ảnh trúng 

giải đều phải qua vòng hai, vì đồng điểm trong 

bảng tổng kết. Trưởng Nguyễn Đình Tuấn cầm tờ 

giấy khổ 11x17 ghi chi chít các số ảnh và điểm 

chấm nói vui rằng: Chấm điểm cuộc thi này khó 

thật, ảnh nào cũng đẹp và hay quá. Thấy thương 

ông anh già này, gần đến ngày nhập trại mới biết 

mình đã mua vé máy bay trên mạng nhưng quên 

bấm nút submit, giờ chót không có vé máy bay, 

đành để bề trên ở nhà, một mình chạy lên 

Sacramento đi ké xe 

của Làng Bách Hợp 

Sacramento. Ông anh 

mình rất vui vẻ tham 

dự tất cả chương trình 

trại, lúc nào cũng kè 

kè cái máy ảnh, 

nhưng hình như đến 

bây giờ chưa thấy 

trình làng tấm hình 

nào cả! Bình luận về 

việc này, Tr. Lê Văn 

Phước nói rằng, người chưa đạt được cái tính lúc 

nhớ, lúc quên thì chưa được xem là Hướng Đạo 

Trưởng Niên. 57 tấm ảnh đã được gửi về chiếm 

một mảng tường nhỏ của 

hội trường, luôn được trại 

sinh đứng xem và góp ý 

kiến, thậm chí còn muốn 

cho điểm. Tôi có đề nghị 

Ban Giám Khảo thêm 

phần chấm điểm của trại 

sinh, nhưng thời gian sinh 

hoạt đã không đủ cho 

chương trình cần thiết của 

trại, nên đành bỏ qua ý kiến này, thôi thì cứ ghi 

nhận vậy cho lần sau. Số lượng ảnh gửi về tham 

dự chưa thể xem là nhiều và người tham dự vẩn 

còn ở con số ít ỏi, vì chúng ta biết rằng, ở thời đại 

ngày nay, kỹ thuật nhiếp ảnh không còn là điều 

khó khăn cho người cầm máy. Bất cứ ai sử dụng 

một máy ảnh nhỏ bình thường, hay một điện thoại 

cầm tay , là đã có thể ghi lại  những  tấm  hình có  

kỹ thuật nhiếp ảnh cao.  Anh Nguyễn Trường Thọ,  
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giám khảo của cuộc thi ảnh, trong suốt thời gian 

trại, ít khi xữ dụng cái máy ảnh chuyên nghiệp, mà 

thường bấm hình bằng cái điện thoại cầm tay như 

nhiều trại sinh khác, vẫn cho người xem nhiều tấm 

ảnh đẹp của trại. Người cầm máy ngày nay không 

phải bận tâm lắm về kỷ thuật, để dành điều kiện 

đào luyện nhiều hơn về nghệ thuật, do đó, mục 

tiêu mà cuộc triễn lảm ảnh của trại đưa ra không 

chú trọng vào kỹ thuật, mà là tạo sân chơi cho mọi 

người có thể tham dự. Sinh hoạt của các em thiếu 

sinh thời đại bây giờ, không chỉ quanh quẩn với 

các kỹ năng gút giây, hay thổi còi tích tè, mà đã là 

nói chuyện trực tiếp với phi hành gia đang bay 

trên thượng tầng không gian ngay phía trên đất 

trại, như trại họp bạn thế giới vừa thực hiện tại 

Nhật Bản một tháng trước đây. Chúng ta cũng 

vậy, bên cạnh niềm vui lưu giử kỷ niệm 

của thời trai trẻ, còn cần mang thêm cái 

trách nhiệm đốc thúc sự canh tân trong 

mỗi hoạt động của phong trào, để hậu 

thuẩn cho bước tiến hội nhập của lớp con 

em chúng ta trong xã hội hiện tại và tương 

lai. Được vậy, hoạt động của ngành Trưởng Niên 

mới thể hiện được nhiều ý nghĩa và giá trị. Quan 

sát nhiều Trưởng niên trong các ngày 

trại, tôi thấy rằng nhiều Trưởng niên 

rất tráng kiện dù đã ở tuổi bảy mươi, 

tám mươi. Không chỉ tráng kiện ở thể 

chất mà cả ở tinh thần. Tr. Vincent 

Cao Hằng, trên tám mươi rồi, sử dụng 

cây gậy lượm tại đất trại để đi lại, vẫn 

luôn biểu lộ tinh thần vui tươi trên khuôn mặt 

trong mỗi sinh hoat. Trưởng Sato, một Akela đẹp, 

mạnh khỏe của thời xa xưa, luôn 

phải dùng cái gậy y tế, để chống đở 

khi di chuyển, vẫn lặng lẻ có mặt 

trên từng cây số của cuộc chơi, dù 

ban đêm nằm ngủ lăn lóc trong hội 

trường vẫn luôn ồn ào tiếng cười 

nói của những anh chị đang còn 

làm công việc trại. Sự tráng kiện 

tinh thần của người Hướng Đạo Trưởng Niên bộc 

lộ trong mỗi một phút giây sinh hoạt trại, là thể 

hiện rỏ nét thái độ tích cực hoạt động mà chúng ta 

mong đợi và làm cơ sở để đặt niềm tin vào những 

bước tiến của Trưởng Niên. Cũng trên ý niệm này, 

việc ghi lại những hình ảnh sinh hoạt chính là thể 

hiện công tác truyền thông lâu dài mà ai cũng có 

thể thực hiện. Tr. Võ Thiện Toàn cùng anh Lê 

Quang Trung, đặc phái viên đài SBTN tại Oregon, 

thật đáng ghi nhận công lao về truyền thông, đã 

cho trại sinh theo dõi những hình ảnh, video phát 

sóng trong hệ thống truyền thông SBTN ngay 

trong thời gian trại. Điều này xác nhận sự hữu ích 

về vai trò truyền thông của người cầm máy. Anh 

chị em Trưởng niên các Làng Xóm khắp nơi có 

nghĩ tới việc mở những khóa huấn luyện kỹ thuật 

này tại sinh hoạt của mỗi Làng Xóm mình không ? 

Tôi nghĩ rằng, ông phóng viên quá nhiệt tình này 

sẽ không nề hà vác máy đến từng địa phương để 

chia sẻ kinh nghiệm. Sao không? Hướng Đạo mà! 

Chúng ta vẫn hay nói như vậy. Trở lại với chủ đề 

về cuộc thi ảnh, tôi muốn góp thêm một ý kiến cá 

nhân, để bày tỏ lòng quý mến cái phong cách tham 

dự của các Tr. Hùng Đào và Phạm Ngọc Phước 

Houston, TX. Các Trưởng đã góp nhiều ảnh đẹp 

tham dự, với sự chuẩn bị và cung cấp thông tin về 

các ảnh dự thi của mình rất đầy đủ 

theo đòi hỏi của ban tổ chức, đồng thời 

sốt sắng theo dõi diễn tiến của cuộc 

triển lãm. Thái độ này có thể là bình 

thường, nhưng góp phần không nhỏ 

cho sự hoàn tất cuộc triển lãm một 

cách tốt đẹp và chuyên nghiệp. Xin được A một 

tiếng lớn cho Quý Trưởng Hùng Đào và Phạm 

Ngọc Phước. Với Ban Giám Khảo, 

Quý Trưởng đã không nề hà nhiều 

điều khó khăn để tổ chức và đã hoàn 

tất cuộc thi thật tốt đẹp đáng kể. Và 

với Hội nhiếp ảnh PSO, Photograph 

Society of Oregon, hội ảnh chuyên 

nghiệp trong hệ thống hội nhiếp ảnh 

quốc tế, xin cám ơn các nhiếp ảnh gia thuộc ban 

điều hành hội đã mạnh dạn đứng tên tổ chức cuộc 

thi và chứng nhận giá trị các 

giải thưởng, tăng thêm tính 

chuyên nghiệp cho cuộc chơi 

của chúng ta. Trại Bách Hợp 

2015 đã hoàn tất, cuộc thi ảnh 

cũng hoàn tất với niềm vui thú 

của trại sinh. Dù với tầm vóc 

nhỏ bé, cả hai công cuộc này 

được cái may mắn là mang ý nghĩa của sự khởi 

đầu. Khởi đầu hoạt động trại hop bạn của HĐ 

Trưởng Niên và khởi đầu một cuộc chơi về nhiếp 

ảnh của Phong trào HĐVN nói chung. Trong tinh 

thần phấn khởi với kết quả của trại, hy vọng rằng 

những trại Bách Hợp kế tiếp, những cuộc triển lãm 

ảnh mang tầm vóc lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, sẽ 

được tiếp diễn tốt đẹp hơn, thành công hơn nữa. 

Báo - Nhanh  RS Tháng 9/2015 
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Con nhớ ngày xưa... khi còn nhỏ 

Mẹ đưa con đến viếng Già Lam. 

Dâng hoa cúng Phật cầu gia hộ, 

Cầu cho khắp chúng được bình an. 

Chùa nhỏ nằm sau rặng bạch đàn, 

Một thời thơ ấu thật bình an. 

Tiếng chuông hôm sớm vang theo gió, 

Trầm hương thơm ngát khắp không gian. 

Theo chân mẹ những ngày sóc vọng, 

Con  còn nhớ mãi bóng chùa xưa, 

Êm ả như là trong cổ tích, 

Hoa sứ sân chùa thoảng hương đưa. 

Con vẫn nhớ nồi cơm nước dừa, 

Mẹ làm công quả giúp cho chùa. 

Soạn trai phạn cúng dâng tăng chúng, 

Vại cà mẹ muối cải làm dưa. 

Con vào Phật tử theo chúng bạn, 

Mẹ cũng quy y dưới cửa Từ. 

Rợp trời cờ phướng, mùa Phật Đản, 

Mẹ làm con thêm mến cảnh chùa. 

Quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng, 

Mẹ đem kinh sách bảo con rằng: 

Mẹ không biết chữ nhờ con đọc, 

Để mẹ đọc theo đến thuộc lòng. 

Nam mô bồ tát ma ha tát. 

Lời kinh tiếng Phạn khó quá trời ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...nén hương lòng dâng lên Mẹ 
 
Thế mà mẹ đọc nghe như hát, 

Mẹ thuộc kinh, con cũng nhớ lời. 

Vì mỗi đêm đọc kinh sách truyện, 

Lâu riết nên con cũng thấm nhuần. 

Cũng nhờ "dạy mẹ" nên con thuộc, 

Bao nhiêu kinh sách, truyện báo ân. 

Mãi đến về sau con mới hiểu, 

Cách mẹ dạy con để thuộc kinh.   

Vì con của mẹ còn niên thiếu, 

Ham chơi chẳng chịu đọc một mình. 

Mẹ giả bộ như không biết chữ, 

Để con có dịp được làm "thầy". 

Mẹ như là mẹ thầy Mạnh Tử, 

Con nào hay biết quá thơ ngây! 

Con lớn lên dần xa lẽ đạo 

Mẹ con ngăn cách với thời gian. 

Con chạy theo nợ đời cơm áo, 

Như chim bay mãi đến lạc đàn. 

Đất nước tang thương vì quốc nạn, 

Mẹ cũng xa dần khuất núi sông. 

Rồi đến mỗi năm mùa Phật Đản, 

Con càng nhớ mẹ đến nao lòng. 

Mẹ ơi ! Giờ mẹ không còn nữa, 

Con cũng già theo với tháng ngày. 

Đốt nén hương lòng dâng về Mẹ, 

Lời kinh hôm sớm vẫn đâu đây.  

 

Cao Ngọc Cường 
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Tại khắp nơi trên thế giới, những ai đã hoặc 

đang là Hướng Đạo Sinh ít nhiều cũng đều cảm 

nhận được một nét rất đặc thù của phong trào 

Hướng Đạo: Đó là tình huynh đệ giữa các thành 

viên trên khắp thế giới, bất luận giai cấp hay 

nguồn gốc chủng tộc. Và bởi tình huynh đệ luôn 

được liên tục nuôi dưỡng giữa các Hướng Đạo 

Sinh trên phạm vi toàn cầu, phong trào Hướng 

Đạo do Baden Powell khởi đầu tại nước Anh, từ 

một cuộc cắm trại trên đảo Brownsea vào năm 

1907, ngày nay đã lan rộng khắp năm châu với 

hơn 40 triệu hội viên,  thuộc 161 hội Hướng 

Đạo quốc gia được chính thức công nhận bởi 

tổ chức Hướng Đạo Thế Giới “World 

Organization of the Scout Movement” 

(WOSM). Ngay từ khi thành lập phong trào 

Hướng Đạo, việc tạo dựng tình huynh đệ 

giữa các Hướng Đạo Sinh cũng là ý 

nguyện của Baden Powell qua điều luật thứ 

4 của Hướng Đạo Sinh, đã được chính ông 

đề ra trong sách “Scouting for Boys” (A 

Scout is a friend to alland a brother to 

every other Scout, no matter to what 

social class the other belongs -Tạm dịch: 

Hướng Đạo Sinh là bạn của mọi người và 

là anh em của tất cả các Hướng Đạo 

Sinh khác, bất luận giai cấp xã hội của 

những người đó). “Scouting for Boys” 

là quyển sách đầu tiên của Baden 

Powell về phương pháp giáo dục 

Hướng Đạo ấn hành tại Anh Quốc 

năm 1908, rồi từ đó đã được dịch ra 

87 ngôn ngữ trên khắp thế 

giới. Hiện nay các điều luật 

Hướng Đạo căn bản do 

Baden Powell đề ra đều 

được hội Hướng Đạo của 

mọi quốc gia thành viên 

WOSM cùng áp dụng, với 

chút thay đổi tùy theo hoàn 

cảnh sinh hoạt của mỗi nơi. 

Gần đây nhất, tình huynh đệ vượt không gian 

của Hướng Đạo Sinh lại một lần nữa được thể 

hiện rõ rệt qua trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới 

(World Scout Jamboree) lần thứ 23 tổ chức tại 

Yamaguchi, Nhật Bản từ 28 tháng Bảy đến 8 

tháng Tám 2015 vừa qua, với sự hiện hiện của hơn 

33 ngàn Hướng Đạo Sinh đến từ 152 lãnh thổ trên 

khắp thế giới. (*) Nhớ lại 44 năm trước đây, khi 

Nhật Bản lần đầu tiên được vinh dự tổ chức Họp 

Bạn Hướng Đạo Thế Giới lần thứ 13 vào năm 

1971 tại Fujinomiya, một đoàn Hướng Đạo Sinh 

thuộc Hội Hướng Đạo Việt Nam lúc bấy giờ là 

thành viên WOSM cũng đã chính thức có mặt 

trong kỳ trại đó.  

Khi đến dự trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế 

Giới,(*) tất cả Hướng Đạo Sinh trên địa cầu đều 

chào ba ngón và bắt tay nhau bằng tay trái, là cánh 

tay gần gũi nhất với trái tim của mỗi con người. 

Hình ảnh đơn sơ nhưng vô cùng ý nghĩa khi 

Hướng Đạo Sinh các quốc gia đến từ khắp năm 

châu cùng chào ba ngón và bắt tay trái lúc gặp 

nhau, là bằng chứng cho thấy tình huynh đệ 

Hướng Đạo không bao giờ có thể bị ngăn trở 

bởi những (*) dị biệt về thể chế chính trị của 

các quốc gia. Tình huynh đệ vượt không gian 

của Hướng Đạo Sinh sở dĩ hiện hữu là vì người 

Hướng Đạo thuần túy và hiểu rõ nguyên lý 

của Hướng Đạo, luôn ý thức rằng chính trị 

không bao giờ có chổ đứng trong phong 

trào này. Cũng nhờ vào đó mà Hướng Đạo 

mới còn tiếp tục tồn tại và không ngừng 

phát triển bền vững trên khắp thế giới. 

Trong sinh hoạt Hướng Đạo của 

người Việt Nam với bao thăng trầm theo 

vận mệnh đất nước, tình huynh đệ giữa 

anh chị em cùng bắt tay trái cũng đã và 

luôn được liên tục vun đắp qua nhiều 

thế hệ. Hai chữ anh em từ lâu đã có mặt 

trong hầu hết những bài ca sinh hoạt 

của phong trào Hướng Đạo Việt Nam, 

từ HĐ hành khúc cho đến bài hát nhảy 

lửa hay bài ca tuyên hứa, như một nhắc 

nhở về điều luật thứ 4 để các 

Hướng Đạo Sinh luôn nhớ và 

xem nhau như anh em trong 

một đại gia đình. Riêng ngôn 

ngữ Việt Nam còn có một sự 

tình cờ thật ý nghĩa: Hai cụm 

từ “Huớng Đạo” và “Huynh 

Đệ,” đều có cùng hai chữ cái 

“H” và “Đ” giống nhau.  
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Kỷ niệm 85 năm phong trào Hướng Đạo Việt 

Nam (1930-2015), là dịp để anh chị em trong đại 

gia đình Hướng Đạo Việt Nam (*) thực hiện điều 

luật thứ 4, hầu có thể thật sự chung một đường 

lên. Sự đoàn kết của những người đi trước là tấm 

gương rất cần thiết để lớp trẻ đi sau nhận thức và 

quý trọng tình huynh đệ cao quý giữa mọi Hướng 

Đạo Sinh. Và khi tình huynh đệ Hướng Đạo được 

đặt trên mọi dị biệt (*), bất đồng, hay danh lợi của 

cá nhân hoặc phe nhóm, thì ngọn đuốc Hướng 

Đạo Việt Nam nhất định sẽ luôn mãi tỏa sáng qua 

các thế hệ tương lai của dòng giống con Rồng 

cháu Tiên. 

(*) BBT Bỏ một đoạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miền Trung nay được mùa mưa 

Mưa từ năm ngoái năm xưa mưa về,  

Mưa ơi ! Mưa cứ lê thê 

Miền Trung mưa nắng tứ bề ! Mưa ơi !  

Mưa rơi từ Thẳng Tiến 10  

Mưa cho đến buổi Chào Cờ Đầu Năm.  

Mưa như bạn cũ về thăm 

Mưa thì mưa! Mặc!  

Khó khăn không nề.  

Giữ Vững XIX hẹn về  

Brenham, Texas gần kề Houston,  

Anh em Hướng Đạo xa gần  

Đến mùa họp bạn vui chân cùng về. 

Ngại gì mưa gió lê thê 

Nghìn tâm hồn ấy! Hướng về Việt Nam. 

Tha hương đúng bốn mươi năm  

Mừng phong trào đã tám lăm năm dài,  

Cùng nhìn một hướng tương lai 

Vun bồi thế hệ ngày mai huy hoàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bốn mươi năm, lá cờ vàng 

Ba dòng máu đỏ Việt Nam chung lòng, 

Theo chân các Trưởng tiên phong 

85 năm trước có công mở đàng. 

Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam 

Gần non thế kỷ vững vàng biết bao !  

85 năm rất tự hào  

Tiếng reo vang dội khác nào triều dâng. 

Dù mưa gió giật sấm giông 

Bùn lầy vướng gót chân Hồng Lạc kia, 

Từ ban mai đến đêm khuya.  

Các em các Trưởng cùng chia nhọc nhằn.  

Gắng sức vượt những khó khăn  

Tươi cười hiệp lực gian nan không sờn. 

Mưa thì mưa cũng có cơn 

Giữ Vững truyền thống còn hơn bao giờ. 

Cùng nhau chung một ngọn cờ  

Cùng nhau Sắp Sẵn hướng về tương lai. 

Cùng nhau Giữ Chặt Mối Dây 

GV XIX những ngày khó quên.  

 

Aaah! Thân ái tặng những dòng thơ này  

đến tất cả quý Trưởng và trại  sinh trại  Họp 

bạn HĐVN miền Trung Hoa Kỳ GV XIX vừa 

qua tại  Happy Hollow Camp, Brenham  TX 

 GÀ CAO CẲNG. 
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Có những ngôi làng độc đáo 

khiến nhiều người kinh ngạc 

 
Làng nằm trong miệng núi lửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là một ngôi làng nhỏ 

nằm bên trong miệng núi lửa 

thuộc hòn đảo Aogashima, 

nằm biệt lập trong quần đảo 

Izu, cách Tokyo 358km về 

phía Nam. Cư dân ngôi làng 

giờ đây đã tăng hơn 200 người 

kể từ sau đợt phun trào cuối 

cùng của núi lửa xảy ra năm 

1875, khiến nhiều người thiệt 

mạng. Cách duy nhất để khách 

du lịch có thể tiếp cận 

Aogashima là bằng phà hoặc 

trực thăng. Tuy nhiên, hòn đảo  

thường ít khách.  

 

Làng ẩn sau vách đá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân thuộc ngôi làng 

Monemvasia ở HyLạp lại sống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

núp mình sau vách núi dựng 

đứng khổng lồ, quay lưng lại 

với thành phố biển Laconia 

nhộn nhịp. Ban đầu, 

Monemvasia và Laconia dính 

liền nhau, nhưng sau trận động 

đất diễn ra năm 375 đã tách 

Monemvasia ra khơi xa. Cư 

dân trên hòn đảo nhỏ gần như 

bị lãng quên và được thiên 

nhiên ban tặng cho khung cảnh 

hùng vĩ, tráng lệ hướng ra vịnh 

Palaia Monemvasia thơ mộng. 

Ngày nay đã có một con đường 

nhỏ dẫn từ đất liền ra đảo, giúp 

kết nối người dân làng trên đảo 

với đất liền được thuận tiện 

hơn. 

 

Làng tổ ong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là ngôi làng Phuktal 

hay quần thể tu viện Phugtal ở 

Ấn Độ nằm ẩn mình trên vách 

núi đá cheo leo, chắn trước cửa 

hang phía Đông - Nam vùng 

Zanskar thuộc Ladakh và được 

coi  là  địa  điểm hẻo lánh nhất  

phía Bắc Ấn. Nhìn từ xa, quần 

thể làng tu viện này trông 

giống như một chiếc tổ ong 

khổng  lồ  treo  lơ  lửng  trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miệng hang. Được biết, nơi 

đây được thành lập vào đầu thế 

kỷ 12 và trở nên biệt lập, cho 

đến khi nhà ngôn ngôn ngữ 

học phương Đông, người 

Hungary là Alexander Cosmo 

de Koros lần đầu ghé thăm vào 

thập niên những năm 1800 và 

lưu lại đây nghiên cứu ngôn 

ngữ Tạng trong một thời gian, 

với kết quả là cuốn từ điển 

Tạng - Anh kinh điển. 

 

Ngôi làng băng giá Bắc cực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 người dân bộ tộc Inuit ở 

làng Isortoq, đảo quốc Bắc cực 

Greenland, nằm lọt thỏm trên 

nền băng tuyết lạnh giá nhất 

hành tinh. Người dân nơi đây 

sống chủ yếu dựa vào thịt động 

vật, trong khi rau xanh lại vô 

cùng khan hiếm, bởi không có 

đất canh tác tại khu vực này và 

vì nơi đây thường bị bao phủ 

bởi sương mù dày đặc, rất khó 

để máy bay tiếp cận đảo. Tuy 

vậy, người Inuit giờ đây  có thể 

yên tâm  hơn, khi họ đã có một 

đại siêu thị (căn nhà màu đỏ 

nổi bật trong hình), cung cấp 

đủ  loại  mặt  hàng  thực  phẩm  



LIÊN LẠC SỐ MÙA ĐÔNG 2015 - Trang 32 

ngay cả sốt cà chua Ketchup, 

cho đến loại sốt trứng gà 

mayonnaise cũng không thiếu 

tại đây. 

 
Ngôi làng 16 người cheo leo trên 

núi cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi làng Gásadalur hẻo 

lánh nằm ở phía Tây của Vágar 

trên quần đảo Faroe, Đan 

Mạch. Điều đặc biệt, là ngôi 

làng tí hon này chỉ có 16 người 

dân sinh sống bình yên, trong 

khung cảnh hùng vĩ của núi 

non dựng đứng nhìn ra Vịnh 

Stream thuộc Bắc Đại Tây 

Dương. Trước kia, người dân 

làng muốn đi đến ngôi làng 

bên cạnh, họ phải mất hàng giờ 

đi bộ, hoặc ngồi trên lưng ngựa 

trên sườn núi cao 400m. Thế 

nhưng giờ đây một đường hầm 

được xây năm 2004, đã giúp 

người dân nơi đây không còn 

gặp áp lực về chuyện đi lại. 

 
Làng đại gia giữa hoang mạc 

cằn cỗi nhất hành tinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi làng Huacachina ở 

đất nước Nam Mỹ, Peru là một 

ốc đảo cây cối tốt tươi, giữa 

hoang mạc khô cằn nhất hành 

tinh. Nơi đây mọc lên từng lớp 

những cây cọ chen chúc quanh 

một hồ nước xanh biếc như 

ngọc, làm giảm bớt cái nóng 

ngột ngạt của sa mạc nơi đây. 

96 người dân làng Huacachina 

sống nhờ vào thương mại du 

lịch, khai thác từ chính nguồn 

tài nguyên tuyệt vời của làng. 

Qua đó, khách được tận hưởng 

các dịch vụ nhà hàng, khách 

sạn tuyệt hảo trên một ốc đảo 

yên tĩnh đến tận cùng. 

 
Ngôi làng đất sét cheo leo sườn 

vách núi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thổ dân người Dogon sống 

quần cư trong ngôi làng với 

những ngôi nhà làm từ đất sét 

nung, treo mình trên vách núi 

Cliff of Bandiagara, Tây Phi. 

Đây là vùng cao nguyên kết 

hợp giữa núi và đồng bằng, có 

thành phần cấu tạo địa chất 

chính là đất sét đỏ. Ngôi làng 

là quần thể chuỗi các ngôi nhà, 

kho lương thực, khu bảo tồn, 

ủy ban… hoàn toàn làm từ đất 

sét đỏ nung cứng như gạch, vô  

cùng kỳ thú, độc đáo. 

 

Ngôi làng thần tiên ẩn mình 

trong thung lũng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Khi du khách đến với ngôi 

làng nhỏ Undredal nằm ẩn 

mình trong thung lũng hẹp 

Aurlandsfjord của Na Uy, mọi 

người sẽ không khỏi thốt lên, 

trầm trồ trước vẻ đẹp thần tiên 

giống như trong thế giới của 

Walt Disney. Vẻ đẹp mê hoặc 

và thoát tục của làng Undredal 

không khác thiên đường chốn 

hạ giới, với khoảng 100 cư dân 

sinh sống bằng nghề chăn nuôi 

dê và sản xuất món bơ dê nâu 

nổi tiếng thơm ngon, cùng món 

xúc xích dê hảo hạng. Trước 

những năm 1988, người ngoài 

chỉ có thể đi thuyền để đến 

được với làng Undredal, nhưng 

giờ đây đã có đường bộ, là hệ 

thống đường hầm đôi, nằm 

trong tuyến đường châu Âu 

E16, kết nối nơi đây với thế 

giới bên ngoài. 

 
Ngôi làng nằm kẹt trên vịnh 

biển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làng Furore cổ kính nằm 

ẩn mình trên vịnh Fjord thuộc 

vùng Campania, phía Tây 

Italia. Với những ngôi nhà có 

sắc vàng nổi bật, được trang trí 

bằng các bức tranh tường đẹp 

mắt. Furore từng được mệnh 

danh là "ngôi làng vô hình trên 

bản đồ". Trưởng thôn đã quyết 

định đến lúc phải hành động và 

tìm cách đưa ngôi làng nhỏ 

xinh này lên bản đồ. Ông đã 

yêu cầu người dân trang hoàng 

ngôi nhà của mình bằng cách 

sơn màu thật sặc sỡ, khiến ngôi 

làng trở nên nổi bật bên bờ 

biển. 

   
Bản làng “đu mình” trên sóng 

ruộng bậc thang. 

Những bản làng người 

H'Mông  sống  hòa  mình  trên  
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những thửa ruộng bậc thang 

trồng lúa, tại một trong những 

khu vực đẹp nhất hành tinh 

Sapa, miền Bắc Việt Nam. 

Người dân bản vừa sống dựa 

vào làm nương lẫn du lịch, 

kinh doanh dịch vụ lưu trú địa 

phương, cũng như bán các sợi 

dây thổ cẩm sặc sỡ cho khách 

du lịch treking.  

  
Ngôi làng chuột chũi. 

 

 

 

 

Những căn nhà của người 

dân làng Coober Pedy, thuộc 

phía Bắc của Nam Úc, sẽ khiến 

nhiều người nghĩ đó là những 

đụn đất khổng lồ, đùn lên từ 

hang chuột chũi. 

Làng đỉnh đồi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi làng Rougon được 

mệnh danh là làng đỉnh đồi bởi 

vị thế độc đáo của nó trên đỉnh 

đồi cheo leo hiểm trở trong dãy 

Alpes de Haute Provence nước 

Pháp. Khung cảnh thanh bình 

nơi đây cùng nhà nguyện Saint 

Christophe, một pháo đài thời 

phong kiến còn sót lại, sẽ 

mang lại cho du khách những  

điều thú vị  có một không hai. 

   
Bộ lạc người Da đỏ hẻo lánh 

trong lòng nước Mỹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ít ai biết rằng giữa khung 

cảnh tráng lệ của vùng Grand 

Canyon vốn tấp nập du khách, 

lại ẩn giấu một vương quốc thổ 

dân người da đỏ, với dân số 

hơn 600 người, đó là tộc người 

Havasupai của làng Supai hẻo 

lánh. Vì nằm ở địa thế hiểm trở 

và hẻo lánh, du khách chỉ có 

thể tiếp cận bộ lạc này bằng 

cách đi bộ, hoặc trực thăng, 

hay thậm chí là cưỡi la. Tại 

đây cũng có đầy đủ quán cà 

phê, cửa hàng tạp  hóa, nhà 

nghỉ, bưu điện, trường học, 

nhà nguyện và cả một nhà thờ 

Thiên chúa nhỏ nhắn. 

 
Ngôi làng biệt lập thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ngoài sẽ phải mất 

tới 6 ngày lênh đênh trên 

thuyền từ Nam Mỹ, hay hàng 

tháng trời nếu đi qua Nam Đại 

tây dương, để đến được ngôi 

làng hẻo lánh nhất trên Trái 

Đất, có tên gọi Tristan da 

Cunha. Đây vốn là một quần 

đảo có chiều dài 7km và diện 

tích 98km2, với khoảng 300 

dân sinh sống bằng nghề nông, 

nằm chơi vơi giữa đại dương, 

cách đảo núi lửa Saint Helena 

(thuộc Anh) hơn 2.000 km, 

2.400km từ Nam Phi và 

3.400km từ Nam Mỹ. 

   

 Làng nổi trên đảo cỏ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân bộ tộc tiền Inca 

là Uru, suốt mấy ngàn năm qua 

vẫn sống trên 42 hòn đảo nổi 

Uros thuộc vùng hồ Titicaca 

Puno trên biên giới hai nước 

Peru và Bolivia. Đảo nổi Uros 

được kết từ những thân cây sậy 

mọc trên hồ Titicaca Puno. 

Cây sậy ngoài ra còn góp phần 

quan trọng trong việc cung cấp 

thực phẩm cho người dân 

Uros. 

   
Làng sống chênh vênh dưới 

tảng đá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi làng Monsanto với 

828 dân ở Bồ Đào Nha, vẫn 

thản nhiên sinh sống, khi trên 

đầu họ luôn lơ lửng mối đe dọa 

từ tảng đá granite khổng lồ 

nặng hơn 2.000 tấn, có thể lăn 

xuống phá hủy ngôi làng bất 

cứ lúc nào. 

 

Nguồn Internet. 

Đất nâu sưu tầm. 
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ĐÍNH CHÍNH: 

BBT báo LL xin đính chính cùng quý độc giả:  

LL số mùa Thu 2015 viết nhầm, xin đọc lại là: 

-Trang 4 dòng 12 từ dưới lên “gởi đến”. 

-Trang 31 dòng 5 từ dưới lên (* tại Trai BH 2015). 

 
Tr. TIẾN NGUYỄN  ( Ong – Cần mẫn ) 

Đã thực hiện theo yêu cầu của Trưởng. 

(Ngưng gởi báo LL in trên giấy đến ... một Trưởng 

đọc được báo trên internet! Báo LL tiết kiệm $$). 

Cám ơn Trưởng. 

 
Tr .ĐÔNG TRẦN  (LBH SACRAMENTO, CALI) 

BBT báo LL đã gởi báo in trên giấy đến các 

Trưởng có tên trong danh sách mà VP HĐTN 

nhận được theo yêu cầu của Trưởng. 

 
BÁO LIÊN LẠC XIN CÁO LỖI 

Vì lý do kỷ thuật nên báo Liên Lạc số mùa 

Thu 2015 in trên giấy có nhiều lỗi về mỹ thuật. 

Nhóm phụ trách ấn loát thành thật xin cáo lỗi. 

Mong các Trưởng thông cảm. 

 
Tr. TOM HUỲNH, J.D.   ( CALIFORNIA ) 

Bài viết của Trưởng gởi không kịp đăng trong 

LL số mùa Thu 2015, BBT đã để dành đăng trong 

số mùa Đông này. Ước mong nhận được những 

sáng tác mới của Trưởng trong tương lai. 

 

HỘI NGHỊ TRƯỞNG HĐTƯ- HĐVN. 

Hội nghị Trưởng HĐTƯ- HĐVN sẽ tổ chức tại 

California ngày 1-2-3/7/2016.(Có chương trình Du 

ngoạn miền Nam Cali). 

 
THÔNG BÁO. 

Bài vở, hình ảnh, tư liệu… gởi cho báo LL  

nếu không được chọn đăng chỉ hoàn trả khi có 

yêu cầu. Bài được chọn có thể đăng toàn bài, 

đăng nhiều kỳ, đăng trích đoạn, trích câu … 

BBT xin được miễn giải thích lý do. 

Tr. Ý NGA  ( CANADA ) 

Hộp thư báo LL vẫn thường xuyên nhận đươc 

những trang thơ, văn do Trưởng sáng tác và gởi 

vào. Xin cám ơn. 

  
Tr. MADO THU HƯƠNG ( LBH HOUSTON, TX ) 

“Cô Mõ” Houston ới ời! Nhân dịp trại 85 năm 

HĐVN nếu săn được nhiều tin tức sốt dẻo nhớ 

chia bớt cho LL với nhen.  

 
Tr. NGUYỄN TRUNG TƯỜNG ( CALIFORNIA ) 

Đề nghị của Tường vẫn chưa thực hiện được, 

vì danh sách mà BBT nhận hầu hết là những 

Trưởng quen thuộc, cần phải thu thập thêm tên 

nhiều ACE khác nữa. Nhớ thường xuyên viết bài 

cho Liên Lạc nha 

 
NHẮN TIN (Tr TUYẾT NGA & Tr.TRẦN THU) 

BBT Báo LL xin hoàn gởi lại: 

Chi phiếu $20.00 của Trưởng Nguyễn thị 

Tuyết Nga, 301 Vanier Dr. Newark, DE 19711 

Chi phiếu $100.00 của Trưởng Trần Thu, 6424 

Beausejour Dr. Oeleans Ontario Canada. 

Thành thật cám ơn 2 Trưởng đã ủng hộ củi lửa 

cho báo Liên lạc, với những bó củi thật to AAA… 

Nhưng rất tiếc phải hoàn gởi củi về rừng. Hic hic. 

Lý do: Vì tên người nhận ghi trên check không 

phù hợp. Thay vì tên người nhận là Đỗ Mỹ Lộc 

(Thủ quỷ), các Trưởng lại ghi là “Magazine 

Hướng Đạo” nên Liên lạc không nhận được củi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Lê Phương (Houston).    US$     50.00 

Lê Phước (Dallas)                                  285.00 

Nguyễn  thị Hai (Dallas).                              20.00 

Nguyễn Xuân Mộng  (California)                 50.00 

Nguyễn M Hải (California)                           20.00 
 

 Thu trong tháng 10 và 11 / 2015           425.00 

 Quỹ còn lại cuối tháng 9/ 2015        2,424.50 

 Chi phí báo LL số  mùa Thu                509.92 

Tổng cộng quỹ đang có(30/11/15)   US$ 2,339.58  

 

Chú thích: 

Hoàn gởi lại check của Trưởng Tuyết Nga $20 và 

Trưởng Thu Trần $100.(xem phần nhắn tin ở trên) 



 (H4) 

 

 

 

 

 
Trại họp bạn HĐ thế giới lần thứ 23 tại Yamaguchi,                     Trại LĐ Trường Sơn tại Lake 

Nhật Bản từ 28 tháng 7 đến 8 tháng 8 năm 2015                       Perris  California 24-25/10/2015 

                    (H4) Luyện tính Tự lập cho trẻ em 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Trại huấn luyện Truyền thống HĐ và Văn hóa VN Khóa 16 Tại Trại trường 

   Tamaracouta,Montreal Canada từ ngày 9 tháng 10 đến ngày11 tháng10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Trung thu 2015 do LĐ Bách Việt San José phối          Đêm hội ngộ Trưởng Miền Tây Bắc Hoa Kỳ  

 hợp với các hội đoàn tại địa phương cùng tổ chức          tại Rainbow’s End Camp ngày7/11/2015 

 

 

 

          

 

 
Nov 2015 - Thanh Đoàn 2811 Dallas, Texas          LBH Houston, Texas đại diện Hướng Đạo Trưởng  

Kỷ niệm một năm thành lập ( 2014-2015 )             Niên tham dự tang lễ Trưởng Lucia Lê thị Thật 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình lưu niệm toàn trại                                     Đường vào GV XIX 

 

 

 

 

 

 

 
 

   HĐTN Texas LBH Houston &Dallas                   Văn nghệ lửa trại             Gặp nhau đây, rồi chia tay 



 

 

 

  

 

 

 

          Cổng trại                         Lễ khai mạc trại               Múa lân chào mừng      Tiểu trại HĐTN-Phụ huynh 

                       

 

 

 

      Sinh hoạt vui chơi                                    Vào cuộc chơi 

  

 

 

 

Bay trên không trung(Thanh)                                                                                                      Du Ngoạn 

  

 

 

 

        Thủ công trại                        Sân chơi                                   Sân ga                     Theo phụ huynh dự trại 

 

 

 

  A          A  

  Phụ huynh và HĐTN           Văn nghệ lửa trại                 Trao qùa lưu niệm                       Bế mạc trại 


