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Và lời mời tham dự họp mặt HĐ Trưởng Niên năm 2016 

 
Kính chào Quý Trưởng, 

 

 Năm Bính Thân 2016, VP HĐTN thân kính chúc Quý Trưởng: 

 Luôn vui, khỏe để cùng Vững Tiến trong sinh hoạt Hướng Đạo. 

 Thưa quý Trưởng, 

Sau trại TT10 năm 2014 nhiều HĐTN tham dự trại gợi ý nên tạo cơ hội cùng nhau họp mặt mỗi năm 

một lần thay vì 2 năm hay 4 năm như trước đây. VP HĐTN nhận thấy ý kiến rất phù hợp, khi hầu hết 

Trưởng Niên đang trong lứa tuổi chạy đua với quỹ thời gian còn lại của cuộc đời. Một cuộc vận động 

nhanh và gọn tại tiểu trại HĐTN, với kết quả là cuộc họp mặt chính thức đầu tiên của HĐTN năm 2015 

được 2 đơn vị HĐTN hứa sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện và Trại họp mặt chính thức lần đầu tiên “Trại 

Bách Hợp 2015 tại Oregon” đã được LBH Portland và LBH Seattle đồng tổ chức, đã lưu lại trong lòng 

các Trưởng Niên tham dư trại những ghi nhớ rất trân quý. Để tiếp nối niềm mong ước chung và cố gắng 

thực hiện chương trình họp mặt thường kỳ hằng năm, VP HĐTN luôn vận động, kêu gọi các đơn vị Trưởng 

Niên khắp nơi dấn thân, đứng ra đảm nhận trách vụ tổ chức họp mặt HĐTN năm 2016. Lời kêu gọi đã 

được những Trưởng có tâm huyết của LBH Bắc Cali hưởng ứng, nhưng sau khi bàn bạc thảo luận, vì “lực 

bất tòng tâm” của dân Làng nên xin hẹn một dịp khác. 

Xin được nhắc lại, trong trại họp mặt BH 2015 – Oregon, ngoài lời mời gọi các Làng, Xóm, Gia đình  

Bách Hợp đứng ra nhận tổ chức họp mặt HĐTN năm 2016, thêm một trong những dự trù cho chương trình 

họp mặt Trưởng Niên lần kế tiếp, VP HĐTN có đưa đề nghị với Tr. Chủ tịch HĐTƯ HĐVN Võ Thành 

Nhân như sau: “Nhân dịp Hội nghị Trưởng 2016, BTV/HĐTƯ có thể dành cho HĐTN một ít thời gian 

(khoảng 2 đến 3 giờ) để tổ chức một buổi họp mặt Trưởng niên không? Tr. Nhân hứa sẽ cố gắng thu xếp. 

Hôm nay nhân những ngày đầu mùa Xuân 2016 – Bính thân, đa số những HĐS người Việt Nam xa xứ 

đang được tạo hóa ban cho những ân sũng tuyệt vời trong cuộc sống: Sự an bình, thời tiết, sự thuận lợi 

trong mọi sinh hoạt đời thường cũng như trong Hướng Đạo…  Xin cảm tạ Thượng Đế, xin cầu chúc ACE 

Hướng Đạo một năm an lành, sức khỏe và nhiều may mắn. Trong lúc mùa Xuân đang đem lại sự tươi vui 

đầy sắc màu, và trong niềm thân ái dâng tràn khi được sự chấp thuận của BTV/HĐTƯ và Trưởng Đại diện 

Miền Tây Nam HK v/v Họp mặt Trưởng Niên. VP HĐTN xin gởi lá thư Xuân này cùng với lời mời: 
 

Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên Trân trọng kính gởi đến Quý Trưởng Niên cùng gia 

đình và Quý Huynh Trưởng, thân hữu lời mời tham dự buổi họp mặt Hướng Đạo Trưởng Niên 

năm 2016 được sắp xếp trong chương trình Hội Nghị Trưởng tại Garden Grove California. 
 

* Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên đã ủy nhiệm Trưởng Nguyễn Cửu Lâm, Gia trưởng Gia Đình 

Bách Hợp Nam California họp bàn với BTC Hội Nghị Trưởng, đồng thời phối hợp cùng các Làng Bách 

Hợp: Quảng Tế, Vạn Kiếp San Diego, San Diego, Gia đình BH Nam Cali sắp xếp và điều hành họp mặt 

Trưởng niên 2016 trong kỳ Hôi Nghị Trưởng, cùng với sự cộng tác và hổ trợ của VP HĐTN. 

- Mục đích buổi họp mặt là để tạo cơ hội cho Trưởng niên gặp gỡ, hàn huyên, thể hiện tấm chân tình 

dành cho nhau… 

- Chương trình họp mặt chi tiết sẽ do các Trưởng Niên đã được ủy nhiệm soạn thảo và thông báo. 

- Thời gian họp mặt khoảng 120 phút đến 180 phút ngày thứ bảy 2/7/2016 hoặc chủ nhật 3/7/2016. 

*Xin mời xem các thông báo ở phần “Mõ làng” trang 38 để biết thêm chi tiết về: 

1/Thư mời tham dự Hội Nghị Trưởng 2016 do Hội Đồng Trung Ương/Hướng Đạo Việt Nam tổ chức tại 

Kiwanisland Park, 9840 Larson Ave, Garden Grove CA 92844 vào các ngày 1-2-3 và 4 tháng 7 năm 2016. 

2/Miền Tây Nam Hoa Kỳ (Dành ngày cho Hội Nghị Trưởng) cùng đảm trách tổ chức hội nghị. 
 

Thân kính bắt tay trái Quý Trưởng. Hẹn gặp trong ngày họp mặt. 
 

VP HĐTN / Ban Biên Tập báo Liên Lạc. 
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CHÚC TẾT 

CHÚC  XUÂN 

QUÝ TRƯỞNG NIÊN 

Xuân về, kính chúc quý Trưởng Niên 

Gia Đình, Làng, Xóm... khắp mọi miền, 

Đón Tết chan hòa tình Bách Hợp, 

Vui Xuân thưởng ngoạn cảnh Thiên Nhiên. 

Đuốc Thiêng trao chuyển cho đàn trẻ, 

Nguồn Thật tìm về chốn bình yên, 

Sống vui sống khỏe trong lý tưởng, 

Sống Hướng Đạo là sống vô biên. 

 

ĐĐSN 

Xuân Bính Thân 2016 
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LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM VÀ HỘI XUÂN BÍNH THÂN  

CỦA CÁC LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MIỀN TRUNG HOA KỲ 

Theo thông lệ hàng năm, khi Xuân về Tết 

đến, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam thuộc 

Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam ở 

Miền Trung Hoa Kỳ có tổ chức buổi chào cờ đầu 

năm để đón chào năm mới và ôn lại 

truyền thống tốt đẹp về ngày Tết cổ 

truyền của dân tộc. 

Năm nay buổi Lễ Chào Cờ Đầu Năm 

Bính Thân của Hướng Đạo Việt Nam 

Miền Trung Hoa Kỳ được tổ chức vào 

ngày Chủ Nhật ngày 21 tháng 2 năm 

2016 tại Bear Creek Park vùng Tây Bắc 

Houston. 

Ngay từ sáng tinh mơ của một ngày 

đầu Xuân trong tiết Nguyên Tiêu tuyệt 

đẹp, các đơn vị có nhiệm vụ trong ban tổ chức đã 

có mặt tại địa điểm tổ chức đề chuẩn bị thiết lập 

sân cờ, lễ đài và khu vực vui Xuân của các Liên 

Đoàn cho ngày hội Tết tại đây. Các 

cơ quan truyền thông như các đài 

Truyền hình SBTN, ABTV, VIETV 

cũng đã có mặt cùng lúc để thu hình 

làm phóng sự cộng đồng. 

Ngoài sân cờ thường lệ, lễ đài 

còn được thiết kế một bàn thờ quốc 

tổ với màu sắc hình ảnh đặc trưng 

dân tộc với hương đèn hoa quả ngày Tết cổ 

truyền, phía trái còn có thêm một bàn nhỏ với 

chân dung Huân Tước Baden Powell và Phu 

nhân với hoa trang trí. Ngày mai 22/2 cũng là 

ngày kỷ niệm 159 năm sinh nhật BP đồng thời 

cũng là sinh nhật thứ 127 của bà BP để tưởng nhớ 

và tri ân bậc đã sáng lập Phong trào Hướng Đạo 

Thế Giới. 

Khoảng 500 hướng đạo sinh các đơn vị 

đã chỉnh tề hàng ngũ trước sân cờ với khí 

thế rất là phấn khởi của mùa xuân mới để 

chuẩn bị hành lễ. Quý trưởng, quý phụ 

huynh và các em nam nữ hướng đạo sinh 

của các Liên đoàn Lạc Việt, La Vang, Pháp 

Luân và Đất Việt trong đồng phục HĐ 

chỉnh tề hay rực rỡ thướt tha trong y trang 

áo dài, áo dân tộc ba miền đất nước. Thêm 

vào đó các tráng sinh Tráng Đoàn Nguyễn 

Trãi và quý trưởng niên Làng Bách Hợp 

HĐTrN Houston trong phẩm phục tế lễ cổ truyền 

đã làm một khoảng không gian tràn ngập sắc 

Xuân. 

Trưởng Nguyễn Cao Bình 

trong ban Tổ chức là Điều hợp 

viên chính đã giới thiệu Trưởng 

Linda Lê, Đại diện HĐVN miền 

Trung Hoa Kỳ đã có vài lời chào 

mừng quý quan khách, quý 

Trưởng, quý Phụ Huynh và tất cả 

Hướng Đạo Sinh tham dự trong 

buổi Chào Cờ đầu năm trang trọng nầy. 

Trong thành phần quan khách, chúng tôi ghi 

nhận có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Giác 

Đẳng từ Chùa Pháp Luân, Trưởng Đỗ Phát Hai, 
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Cố Vấn HĐTƯ/HĐVN, Trưởng Võ Thành Nhân, 

Chủ tịch BTV HĐTƯ/HĐVN đến từ Washington 

D.C. Trưởng Nguyễn Tăng Bình, 

VP Phó Văn phòng HĐ Trưởng 

Niên đến từ Dallas. Đặc biệt với sự 

có mặt của Trưởng Lily Trương, 

cháu ngoại của Trưởng Huỳnh Văn 

Diệp và hiện là một viên chức dân 

cử: Giám Đốc Khu Học Chính 

Alief ISD Board of Trustees 

Position 1. Cô Leigh Duong, đại 

diện Văn Phòng Thị Trưởng Houston. 

Buổi lễ đã được khai mạc đúng 

10:00 sáng, bắt đầu bằng nghi thức 

chào Quốc Kỳ, Quốc Ca, Hội Kỳ và 

Hội Ca. Mặc niệm anh linh tiền nhân 

dân tộc và các nghi thức Hướng 

Đạo, dâng hương đầu năm trước bàn 

thờ Tổ quốc Tiền nhân do các 

Trưởng Niên chủ lễ. 

Sau đó đoàn Lân của LĐ Pháp Luân đã làm 

sôi động không khí buổi lễ bằng một màn múa 

Lân ngoạn mục để khởi động cho 

ngày hội Làng vui Xuân Hướng 

Đạo. Bốn HĐS đại diện cho các em 

Hướng Đạo Sinh các Liên Đoàn 

chúc Tết quý Bậc Cao Niên, quý 

Trưởng quý Phụ Huynh và nhận lì xì 

mừng tuổi từ các bậc trưởng thượng. 

Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ 

tịch Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN đã gửi lời 

chào đầu năm đến anh chị em HĐVN miền Trung 

Hoa Kỳ và nhân dịp này đã vinh danh và 

trao Bằng Khen cho các em Nam Nữ HĐS 

các Liên Đoàn đã hoàn tất đẳng hiệu BSA 

Eagle Scout và Gold Award GSUSA để 

tưởng thưởng và khích lệ các em thăng tiến 

trên đường hướng đạo. Trưởng Hoàng Kim 

Châu tiếp nối chương trình với câu chuyện 

Vua Quang Trung đại phá quân Thanh 

mùng 5 Tết Kỷ Dậu nhắc nhớ trang lịch sử 

oai hùng của ông cha ta và cũng sơ lược về ngày 

22/2 sinh nhật Thủ lĩnh BP và phu nhân để tưởng 

nhớ  và  tri ân bậc đã  sáng lập  Phong trào Hướng 

 

 

 

 

 

 

 

Đạo Thế Giới. 

Hội Tết vui Xuân bắt đầu với băng reo với 

MC Cao Bình qua gợi ý của Trưởng 

Võ Thành Nhân là GIỮ VỮNG – 

VIỆT NAM đã vang dậy khắp vùng 

bởi hàng trăm tiếng reo vui thay cho 

tiếng pháo mừng xuân rộn rã lòng 

người. Tiếp đến là một màn Vũ nón 

với nón lá quê ta và những tà áo 

màu thướt tha duyên dáng của các 

em thiếu nữ Pháp Luân khai mạc 

phần văn nghệ mừng Xuân. Toán du ca Tráng 

Đoàn Nguyễn Trãi đã làm không 

khí ngày hội sôi nổi hơn lên với các 

bản hợp ca Xuân và Hùng sử Việt. 

Những bộ quốc phục, những tà 

áo dài ba miền đất nước xen lẫn 

những đồng phục hướng đạo đó 

đây đã tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp 

trong không khí ngày xuân ngày tết 

nơi quê người. Những trò chơi dân gian ngày Tết 

như leo cầu khỉ, kéo co, nhảy dây nhảy sạp, rất 

nhiều trò chơi vui xuân cho các em 

và các môn thể thao ngoài trời. Đặc 

biệt Tr. Đỗ Trọng Hiếu LĐ La 

Vang đã thiết kế và hướng dẫn chơi 

trò xe đẩy push mobil thật là hào 

hứng cho các Ấu sinh. Ngoài ra 

còn có lều bói Kiều và xóc bầu cua 

tôm cá chơi bằng kẹo rất vui và đầy 

không khí Tết quê nhà. Phần ẩm thực do quý phụ 

huynh các Liên đoàn Hướng đạo mang đến chung 

vui ngày xuân cùng các em và mọi người. 

Ngày vui kéo dài đến tận 4 giờ chiều 

mới chính thức chấm dứt trong sự hưng 

phấn đầu xuân của tất cả mọi người… Ước 

gì buổi hội Tết của các LĐ Hướng Đạo sẽ 

trở thành một truyền thống tốt đẹp hàng 

năm của HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ như 

tôn chỉ của Phong trào Hướng Đạo trong 

công cuộc gìn giữ, phát huy truyền thống 

văn hoá dân tộc và tiếp tay xây dựng một thế hệ 

trẻ Việt Nam lành mạnh, hữu ích nơi Hải ngoại. 

cao ngọc cường – đđsn 
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Huntington Beach (Bình Sa/Việt Báo) 
Tại Huntington Central Park 1800 Golden 

West Street, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 

21 tháng 2 năm 2016, các Liên Đoàn Hướng Đạo 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Hội Đồng Trung 

Ương Hướng Đạo Việt 

Nam đã long trọng tổ chức 

Lễ chào cờ đầu năm theo 

truyền thống hằng năm vào 

dịp Tết Nguyên Đán (liên 

tục đã 23 năm không gián 

đoạn). Hàng ngàn Hướng 

Đạo Sinh, quý trưởng và 

phụ huynh thuộc các Liên 

Đoàn Hướng Đạo Miền 

Tây Nam Hoa Kỳ tham dự, 

trong đó có các Trưởng 

Niên đến từ Gia Đình Bách 

Hợp Nam Cali, Trưởng Niên Làng Quảng Tế Nam 

Cali, Trưởng Niên Gia Đình Bách Hợp San Diego, 

và các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa 

Kỳ gồm có các LĐ. Bạch Đằng Giang, Chí Linh, 

Chi Lăng, Hoa Lư, Hoàng Sa, Hùng Vương, 

Hướng Việt, Lam Sơn, Quang Trung Ngọc Hồi, 

Trùng Dương, Lạc 

Việt, Văn Lang, Thăng 

Long, Vạn Kiếp, 

Trường Sơn… 

Đại diện Hội Đồng 

Trung Ương có các 

Trưởng: Nguyễn Trí 

Tuệ, Tổng Thư Ký Hội 

Đồng Trung Ương 

Hướng Đạo Việt Nam, 

Trưởng Hồ Đăng, Ủy 

Viên Liên Lạc và Phát 

Triển Hướng Đạo 

Trưởng Niên, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Ủy Viên 

Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Ky, Trưởng Võ 

Thiện Toàn đến từ Washington DC, Trưởng 

Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Ban Tu Thư Hướng 

Đạo Trung Ương, Trưởng Trần Chí Hồng Tiên, 

Trưởng Ban Bản Tin, Trưởng Hà Gia Hòa, 

Trưởng Nguyễn Đoàn, Trưởng Ban Hành 

Chánh… 

Quan khách tham dự có: quý vị đại diện Hội 

Nữ Hướng Đạo và Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ quận 

hạt Orange, LS. Nguyễn Quốc Lân, Học Khu 

Garden Grove… một số các cơ quan truyền thông. 

Điều hợp chương trình do các Hướng Đạo 

Sinh Liên Đoàn Bạch 

Đằng Giang: Helen Dang 

và Matthew Tran. 

Hình ảnh Hướng Đạo 

Chào Cờ Đầu Năm 

Sau phần nghi thức 

chào quốc kỳ Việt Nam 

Cộng Hòa, Hoa Kỳ, 

Hướng Đạo Ca do các em 

Hướng Đạo Sinh Liên 

Đoàn Quang Trung Ngọc 

Hồi thực hiện. Tiếp theo 

các em thay nhau đọc 3 

lời hứa và 10 điều luật Hướng đạo, trong 3 lời hứa 

đó là: "Hướng Đạo Sinh cố gắng hết sức làm bổn 

phận đối với tín ngưỡng, tâm linh, tổ quốc và quốc 

gia tôi, Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và tuân 

theo Luật Hướng đạo." 

Trưởng Nguyễn Minh Dy, Trưởng Ban Tổ 

Chức lên ngỏ lời hân hoan 

chào mừng và cảm ơn qúy 

vị quan khách, qúy Trưởng, 

qúy vị phụ huynh và toàn 

thể Hướng Đạo Sinh tham 

dự buổi lễ chào cờ đầu năm. 

Tiếp theo Ban tổ chức 

mời Trưởng Nguyễn Tấn 

Tiến, Ủy Viên Đại Diện 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ lên 

chúc Tết đến quý vị quan 

khách, quý Trưởng, quý vị 

phụ huynh cùng các em 

Hướng Đạo Sinh. Trưởng Tiến cho biết: “Sau hơn 

40 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 Phong 

Trào Hướng Đạo Việt Nam vẫn liên kết, giữ vững 

và thẳng tiến trên bước đường phát triển phong 

trào Hướng Đạo. Kỷ niệm chào cờ đầu năm Lần 

Thứ 23 của Miền Tây Nam Hoa Kỳ hôm nay, 

đánh dấu một bước trưởng thành thật dài của 

phong trào Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại.” 
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Trưởng tiếp: “Lại một mùa Xuân nữa về với 

chúng ta, đại diện cho Hướng Đạo Việt Nam Miền 

Tây Nam Hoa Kỳ và Hội Đồng Trung Ương 

Hướng Đạo Việt Nam, kính chúc qúy vị quan 

khách, các Trưởng, qúy vị phụ huynh cùng các em 

Hướng Đạo Sinh một năm mới An Khang - Thịnh 

Vượng, tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe.” 

Trưởng Tiến cũng đã nhắc lại câu nói mà người 

xưa đã nói: “Bạn đừng hỏi Hướng Đạo đã làm gì 

cho bạn mà ngược lại bạn tự hỏi Bạn đã làm gì 

cho Hướng Đạo.” Trong dịp nầy Trưởng Tiến mời 

các Liên Đoàn Trưởng lên trước sân cờ để Trưởng 

Tiến tặng Huy Hiệu Kỷ Niệm 85 Năm Hướng Đạo 

Việt Nam nhân kỳ họp mặt tại Úc Châu. Sau đó 

Trưởng cùng tất cả mọi người tham dự hát bài 

“Anh Em Ta Về” và cùng nhau thực hiện Tiếng 

Reo Hướng Đạo Việt Nam để chào mừng ngày 

họp mặt. Tiếng reo làm vang dội khu đất trại, mọi 

người cùng hô to để chào đón một ngày vui của 

đại gia đình Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

họp mặt đầu Xuân. 

Tiếp tục chương trình với phần tế lễ cổ truyền, 

do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Văn Lang 

thực hiện trong những bộ y phục cổ truyền trước 

bàn thờ  Quốc Tổ  với đầy đủ  các vật lễ,  hai bên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bàn thờ có hai câu đối: “Lối Tu Thân Tết Đến Vẫn 

Bền Gan – Đường Giáo Dục Xuân Về Luôn Vững 

Chí” bên cạnh cây Nêu ngày Tết với lá phướng có 

ghi hai câu: “Xuân về thắm đượm nghĩa anh em – 

Tết đến chung hòa tình Hướng Đạo.” Trong phần 

nghi lễ các em đã thực hiện một cách thành thạo 

không thua gì các ban tế lễ thuộc các tổ chức 

khác, đặc biệt những lời tế đều được đọc tiếng 

Việt trước và tiếng Anh sau, tất cả những gì ngày 

Tết đều được duy trì và phát triển trong ngày chào 

cờ đầu năm Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, 

nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc 

tại quê người. Trong bài văn tề các em đã diễn đọc 

một cách rỏ ràng ghi nhớ công ơn Tiên Tổ. 

Sau phần tế lễ là biểu diễn múa Lân do Liên 

Đoàn Văn Lang phụ trách để chào mừng quan 

khách và toàn thể Hướng Đạo Sinh Miền Tây 

Nam Hoa Kỳ. 

Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ và 

hướng dẫn các trò chơi theo từng ngành do các 

Liên Đoàn thực hiện. 

Trong lúc nầy Ban tổ chức mời các Trưởng 

dùng cơm trưa do các Liên Đoàn khoản đải. 

Lễ chào cờ đầu năm bế mạc vào lúc 4 giờ 

chiều cùng ngày. 

 



LIÊN LẠC SỐ MÙA XUÂN 2016 - Trang 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr. Nguyễn Thanh Viêm chào đời ngày 29.12.1920 tại Hội An, Trung phần. Việt Nam. 

1938 – Gia nhập Tráng đoàn Chi Lăng, Hội An. 

1939 - Tuyên Lời Hứa và tham dự các Khóa Huấn luyện về Ngành Ấu. 

1940 - Tr. Lê Duy Thước, tên rừng “Gà Mờ” huynh trưởng Tráng Đoàn Thăng Long Hà nội, thuyên chuyển 

vào làm Trưởng ty Canh Nông Hội An. Tr. Thước được ACE bầu làm Đạo Trưởng Đạo Quảng Nam và tách 

khỏi Đạo An Hải (Đà Nẳng). Tr. Nguyễn Thanh Viêm được chọn làm thư ký. 

* Đạo Quảng Nam gồm các đơn vị Ấu, Thiếu, Tráng sinh hoạt tại 4 phủ huyện của tỉnh Quảng Nam, là một 

đơn vị tân lập cho nên thư ký Đạo phải làm việc rất vất vã để chương trình sinh hoạt của các đơn vị được 

thống nhất: 

 Thứ bảy, Tr. Viêm trở lại sở làm mượn máy đánh chử đánh tài liệu sinh hoạt, lịch cắm trại trong năm. 

 Chủ nhật, tham gia sinh hoạt với Bầy Lê Lai. 

Ngày 19.8.1945. Việt Minh cướp chính quyền. PT/HĐ bị cấm hoạt động tại Quảng nam: một số Tr. bị bắt, 

số khác lẫn trốn. 

1949 – 1955 Tình hình an ninh trở lại, nhưng các đơn vị không còn. Tr. Viêm và Akêla Quỳnh Châu hợp tác 

với các Trưởng ở Đà Nẳng tổ chức những buổi chiếu phim tại Chùa Ngũ Bang lấy tiền đào tạo Trưởng gầy 

dựng lại các đơn vị như Thiếu đoàn Quang Trung, Bầy Trần Nhật Duật chị Quỳnh Châu Bầy trưởng, Tr. 

Viêm bầy phó. 

1955 - Nghỉ sinh hoạt. 

1975 – 1981 Tù cải tạo 

1986 - Đoàn tụ Gia đình tại Brisbane - tham gia sinh hoạt với HĐTrN Brisbane và Hội Cao niên tại đây. 

1989 - Di chuyển về Canberra, tiếp tục tham dự các sinh hoạt HĐVN tại các Tiểu bang (dự THB. TT5). Và, 

sinh hoạt với Hội Cao Niên Canberra qua các nhiệm vụ: thư ký, thủ quỹ, báo chí. 

2001 - Sinh hoạt với Xóm Hướng Đạo Trưởng niên Tùng Nguyên Sydney – Canberra. 

*Ngoài các sinh hoạt Hướng đạo và Cộng đồng; Tr. Viêm thường làm những bài thơ cổ võ tình huynh đệ 

trong Hướng đạo và khuyến khích giới trẻ bảo vệ văn hoá Việt nam được phổ biến trên các báo của HĐ như: 

Liên Lạc, Bạch Mã, Giữ Vững Mối Dây & Tập thơ “Những Vần Thơ” bút hiệu Nam Hương. 

Ngày 28.12.2011 Xóm HĐ/Tr. niên Tùng Nguyên Sydney – Canberra đã cùng với gia đình trong dịp Mừng 

Sinh Cửu Tuần và Đại Khánh 60 năm Thành Hôn của Tr. tại Thủ đô Canberra. 

Ngày 01.10.2011, Tr. Trương Lạc Phiêu, Xóm Tr. xóm HĐTrN Tùng nguyên Sydney – Canberra đã thay 

mặt bà con đề nghị với VP/HĐ/Tr. niên và HĐTƯ/HĐVN. trao tặng Huân chương Bách hợp cho Tr. Nguyễn 

Thanh Viêm. 

Ngày 28.2.2012 Tr. Võ Thành Nhân, Thay mặt HĐTƯ/HĐVN đã chấp thuận và ký quyết định Trao tặng 

Huân Chương Bách Hợp cho Tr. Nguyễn Thanh Viêm. 
 

*Tham khảo: Báo LL. BM. GVMD. Lich sử PTHD tại Quảng Nam. (Hội An), thư riêng của Tr. Viêm. 

Sydney 30.4.2012 

Gia đình và Xóm Tùng Nguyên Sydney Canberra lược soạn 
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Trưởng Phan Mạnh Lương,  Hươu – Thẳng thắn 

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1930, tại Bảo An, Điện Bàn, Quảng Nam  Việt nam. 

Lìa Rừng ngày 24 tháng 2 năm 2016 (nhằm ngày 17 tháng giêng năm Bính Thân 2016). 

Tại Thiền Viện Đại Đăng Bonsall, California. Hưởng thọ 86 tuổi. 

Trưởng.Phan Mạnh Lương là nhà văn, nhà báo, là Huynh trưởng trong Phong trào Hướng Đạo Việt Nam. 

 

Sinh hoạt trong Phong trào Hướng đạo Việt Nam 

Trưởng: Hươu-Thẳng thắn Phan Mạnh Lương (1930 – 2016) 

1942 Gia nhập Hướng Đạo, tại Thiếu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh, Liên Đoàn Cờ Lau - Huế. (Đội trưởng, Kha) 

1946 Rời HĐ đi kháng chiến. 

1957 Trở lại phong trào HĐ. Đảm nhận các chức vụ: 

Thiếu Trưởng TĐ Đinh Bộ Lĩnh, Liên Đoàn Trưởng LĐ Cờ Lau, Trưởng xưởng Thiếu. 

1958 Tham dự Trại Họp Bạn HĐVN - Phục Hưng, Trảng Bom. 

Lên đường: Tháng 9/1958 Rừng Vạn Niên - Huế. 

1959 Tham dự trại Họp Bạn HĐ Thế giới lần thứ 10 tại Makiling, Phi Luật Tân, cùng với phái đoàn Hướng 

Đạo Việt Nam gồm có 8 Trưởng và 49 Thiếu sinh, Tr. Phan Mạnh Lương là Đoàn phó, thông dịch. 

1964 Đại diện HĐVN tại Trại Họp bạn Á Châu- Thái Bình Dương lần thứ 9 ở Melbourne Australia. 

Liên Đoàn Trưởng LĐ An Tiêm Đạo Khánh Hòa. 

1966 Châu Trưởng Châu Trường Sơn Thượng. 

1967 Dự trại ITTC ở Chainat Thai Lan. 

1968 Được bổ nhiệm DCC  Trưởng toán Huấn luyện Miền 2. 

1971 Phục vụ Trại Họp Bạn Thế Giới lần thứ 13 tại Nhật. 

Đại diện HĐVN dự đại hội đồng HĐ Thế giới lần thứ 23 tại Tokyo. 

1974 Tham dự ITTC ở Mã Lai. Được bổ nhiệm LT Miền 2 (HĐTG). 

Đại diện HĐVN ở hội nghị Hướng Đạo AC – TBD tại Singapore (4-10 June 1974). 

1990 Định cư tại Hoa Kỳ. 

1991 Training Chairman New Peace District – OC. 

 Committee Chairman Troop 193 Little Saigon. 

1997 BSA National Jamboree. 

1998 – 2004 Troop Committee Chairman. 

 

Những năm tháng gần cuối đời 

Năm 2008, cụ Phan Mạnh Lương đã xuất gia với Pháp hiệu Thích Kiến Giải. Rũ bỏ hết chuyện đời, trở 

thành một tăng sĩ, lên núi nhập thất, xem đời tựa như gió thổi, như mây bay. Cụ Phan Mạnh Lương xuất gia 

và đã thọ giới Sa-di thuộc Thiền Tông Trúc Lâm Việt Nam tại giới đàn Vô Ưu, ở San José ngày 6 tháng 7 

năm 2008 là ngày mồng 4 tháng 5 năm Mậu Tý và tất cả mọi chuyện đời sẽ vĩnh viễn để lại ngoài cổng chùa. 
 

Gia đình lược ghi. 

BBT/Báo LL sưu tìm trên Internet. 
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1/ Tham dự Hội nghị HĐ Thế Giới tại Tokyo Japan 1971. 

2/ Thẻ Hội viên Hướng Đạo Việt Nam. 

3/ Dự trại Họp Bạn Hướng Đạo tại Japan 1971. 

4/ Dự trại Họp Bạn Hướng Đạo tại Philippine 1959. 

5/ Dự trại Họp Bạn Hướng Đạo tại Australia 1964. 

6/ Sinh hoạt HĐ ở Huế năm 1958. 

7/ Tham dự Hội nghị HĐ Châu Á TBD tại Malaysia 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/ Sinh hoạt HĐ ở Nha Trang Trước năm 1975. 

9-10/ Sinh hoạt HĐ ở Orange County California USA. 

11-14/ Tr. P M Lương hình đời và đạo. 

12/ Trước Thiền Viện Thương Chiêu Việt Nam 2010. 

13/ Tại Thiền Viện Đại Đăng 2015. 

15/ Hình tang gia trong tang lễ Trưởng P M Lương. 

16/ Liên Đoàn Cờ Lau dự lễ cầu siêu Tr P M Lương. 
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- Nguyễn Đức Lập, tự là Chánh Phương. 

- Bút Hiệu: Nguyễn Đức Lập, Chánh Phương, Hương Giáo, Ngô Phụng Anh, Sóc Vui Vẻ. 

- Sinh năm 1945 tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. 

- Con của ông Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy và Bà Tùng Long Lê Thị Bạch Vân. 

- Cựu học sinh Pétrus Ký. 

- Cựu sinh viên luật khoa Đại Học Đường Sài Gòn. 

- Nguyên luật sư Toà Thượng Thẩm, Sài Gòn. 

- Sau 30 tháng 4 năm 1975, về làm rẫy ở ấp Phước Lập, xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

- Vượt biên tháng 8 năm 1980, ở trại tỵ nạn Palawan, sau đó đến trại chuyển tiếp Bataan, 

Philippines. 

- Định cư tại Hoa Kỳ năm 1983. 

- Đã cộng tác với các báo Tin Việt, Làng văn (Canada), Hoa Thạnh Đốn Việt Báo, Nhân Văn, Văn 

Học, Đường Sống, Hoa Sen, Sức Sống, Thời Báo,Trẻ (Dallas). 

- Năm 1999 ông cùng nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhà báo Du Miên, giáo sư Trần Lam Giang, nha sĩ 

Võ Trọng Di thành lập Thư Viện Việt Nam, tại Nam California, hiện tại vẫn còn hoạt động. 

- Sinh hoạt hội đoàn: Hướng Đạo Việt Nam. 

Sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam. 

- Trưởng Nguyễn Đức Lập, nhà Văn và nguyên Luật Sư Toà Thượng Thẩm Saigon. 

- Là một huynh trưởng kỳ cựu Tham gia  Phong trào Hướng Đạo Việt Nam trước năm 1975. 

- Tiếp tục hoạt động hoạt động Hướng Đạo tại hải ngoại sau 1975. 

- Thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo RA KHƠI tại trại tỵ nạn Palawan Phi Luật Tân trong đầu thập 

niên 80. 

- Đến Hoa Kỳ năm 1983. 

- Là Trưởng Cố Vấn nhiều Liên đoàn Hướng đạo tại hải ngoại. 

- Trưởng Nguyễn Đức Lập đã được Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam trao tặng Huân 

Chương Bắc Đẩu vì những đóng góp to lớn và bền bỉ cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. 

 

- Trưởng Nguyễn Đức Lập, Sóc Vui Vẻ vừa lìa rừng lúc 1:55 trưa ngày 29 tháng 2 năm 2016 tại 

Bệnh Viện Clear Lake Texas (nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Bính Thân) hưởng thọ 71 tuổi. 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93ng_Ti%C3%AAu&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_T%C3%B9ng_Long
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0_Vi%E1%BB%87n_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
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Nhà văn, Trưởng Hướng Đạo 

Nguyễn Đức Lập 
 

Phút cuối đời, anh đã chọn Manvel 

Thị trấn rất nhỏ 

cận kề Houston 

làm nơi cư ẩn 

Cách Hương Lâm Tự một khúc đường 

Đây chưa phải là nơi sơn cùng thủy tận 

Nhưng có mấy đứa em rất mực mến thương anh 

Căn mobil home 

như một "mái thảo am" 

Trên hương lộ nhỏ 

có láng giềng người Mỹ 

Anh về đó như ẩn tu đạo sĩ 

Hay là một ông Hương giáo về hưu 

Không TV 

không điện thoại điện thư 

Chơn chất nông dân 

không màng ngoại vật 

Sống phong cách rất là 

Nguyễn Đức Lập 

Đến thăm anh phải gọi Tuấn gọi Hưng 

Mến thương anh 

và anh cũng mến thương 

Mấy đứa em của anh từ hồi còn bên đảo 

Gắn bó nghĩa tình anh em hướng đạo 

Vẫn ghé thăm nom anh hay đi chợ giùm anh 

Miếng uống, miếng ăn anh tự lo lấy một mình 

Anh sống như người thế kỷ xưa nào đó 

Hai gian phòng chất hằng hà 

đồ cổ ngoạn một thời 

Những tranh, những hình, 

những tượng, đồng đen, đồng đỏ 

Ngồn ngang bảo viện tàng thư 

Sách và sách và sách; 

như là Tàng kinh các 

Mái Tây hiên anh ngồi 

nhìn ra vạt cỏ rộng sau vườn 

mênh mông nắng 

Mỗi sáng anh bách bộ mấy vòng sân 

Cho dãn cốt dãn gân 

rồi ngồi xuống phòng thư mê mải viết 

Lấp đầy chữ trên trang giấy trắng 

nghiêng nghiêng 

Viết bằng tay 

không cần computer trợ lực 

Thi thoảng đám em đến thăm anh 

Tay xách tay mang 

Nào trà nào rượu bánh trái linh tinh 

Bày ra sau vườn anh em cùng nhâm nhi 

trò chuyện 

Thả khói lên trời 

Con chó nhỏ anh nuôi làm bạn cùng anh 

Cũng lăng xăng vẫy đuôi mừng khách 

Cỏ quanh nhà mọc cao cùng 

Cây cà cây ớt anh trồng 

Anh ở đó qua mùa mưa mùa nắng 

Thi thoảng đám anh em anh í ới gọi nhau 

Cuối tuần này mình ghé thăm anh Lập 

Nhóm lửa trại sau vườn 

Bập bùng soi từng khuôn mặt 

Anh và đám em những Hưng, Tuấn, Vĩnh, 

Hoàng, Cao Bình, Chí Hiếu... nhiều nhiều 

lắm đám em ở xa của anh hồi bên đảo 

như Hoàng Bính, cả nhà Hoàng Guitar, 

Trương Định thêm Võ Thiện Toàn từ D.C 

có mặt 

Họ nhà Sóc đông vui 

Có cả anh Hai, Voi Chí Nghĩa 

Nhớ Giữ Vững19 vừa qua trời mưa giông ướt át 

Nửa đêm Bé Tư lái xe bốn tiếng đi về 

đón đưa anh lên thăm trại 

Đây! Trưởng Nguyễn Đức Lập 

không đồng phục 

vẫn lê đôi dép xẹp 

Từng Camp site lầy lội đón chân anh 

Thăm chỗ nọ chỗ kia, 

Anh em mừng rỡ 

Kiếm một góc rừng 

Đội mưa 

Thả khói lên trời 

Nhớ Ra Khơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.NguyễnĐứcLập với LĐ Ra Khơi 

trại Tỵ Nạn Palawan, Phi Luật Tân 

Hồi còn ở đảo 

Xứ Hữu Tâm 

Đã cùng anh qua một mùa mưa nắng 

Ngày vui sao ngắn chẳng đầy gang 

Hăm ba tháng Chạp tiễn ông Táo 

hẹn cùng anh đến Pháp Luân thiền tự 

Đốt lửa canh nồi bánh Tét bánh Chưng 

đón thêm mùa xuân mới 

Nhưng 

Sửng sốt hay tin anh 

tim lên cơn phải nhập viện 

trước ngày đưa ông Táo 

Ở Clear Lake Bịnh viện Tịnh Hồ 

Anh nằm đó cả tháng trời cùng dây nhợ 

Với trái tim thủng lỗ lại làm reo 

Phải thở bằng vòi, 

ăn chuyền bằng ống. 

Vẫn cầu mong anh gắng qua khúc hiểm 

nghèo 

Anh phải nằm trên giường bệnh viện. 

Anh Lập ơi ! 

Là luật sư anh đã không được nói 

Là nhà văn anh bị trói cả tay chân 

Anh phải dùng phương "truyền âm nhập mật" 

Mà lạ thay Tuấn hiểu được ý anh 

Những ngày tết nhất qua nhanh 

Anh vẫn nằm trên 

giường bệnh viện. 

Tuần trước Gấu 

Hiền sang đây ghé 

thăm anh Sóc, 

Anh vẫn nằm trên 

giường bệnh viện 

Mở mắt ra và 

nhận được anh em đây, 

Như "kiếm sĩ " dẫu bị trói tay 

Nhưng ánh mẳt vẫn còn loang "kiếm ý" 

Cứ nghĩ… 

Rồi anh sẽ vượt qua 

Sẽ ra nhà an dưỡng 

Như dự tính, tuần này Cao Bình và Phạm 

Nam Hà sẽ đến thay phiên chăm sóc anh 

cho Tuấn được nghỉ ngơi đôi chút 

Thế mà 

Thứ Hai ngày 29 tháng Hai 

(ngày  mà  mỗi  bốn  năm  mới  có  một l ần  nhuần) 

Mới đầu tuần đã nghe tin dữ 

Anh đã lìa rừng 

Người kiếm sĩ đã buông gươm 

Kiếm quang vụt tắt 

Kiếm Đạo thất tung(1) 

Anh Lập ơi! 

Trái tim anh thủng lỗ 

Nhưng đã được lấp đầy bằng tất cả yêu thương 

Anh đã sống một đời chí tình chí nghĩa 

Nên các anh em anh cũng chí nghĩa chí tình 

Hôm nay 

cùng anh lần cuối 

Tiễn biệt anh 

Thân cát bụi trở về cùng cát bụi 

"Phù vân của mọi phù vân, mọi sự đều là 

phù vân” 

"Vanitas vanitatum, omnia vanitas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiễn biệt 

 
cao ngọc cường, đđsn 

(1) tên một bộ truyện dã sử của anh Lập 
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HĐTƯ HĐVN 

 

Những bước chân của Hướng Đạo Sinh Việt 

Nam sau 20 năm trải dài trên mọi nẻo đường sinh 

hoạt, một lần nữa lại quay về miền đất hiền hòa, 

mến khách, mà địa danh GLENFIELD  SCOUT 

ACTVITY CENTRE NSW AUSTRALIA đã một 

lần ghi dấu trại Thẳng Tiến V, hôm nay lại đánh 

dấu một sự kiện không kém phần quan trọng khi 

những bàn tay trái nắm chặt, bàn tay phải giương 

cao chào, gặp lại nhau mừng mừng, tủi tủi theo 

nhịp đập con tim… Mới đó mà đã 20 năm, anh chị 

em HĐVN lại một lần nữa có dịp gặp gỡ nhau 

trong nghĩa tình huynh đệ tỷ muội khi Chi nhánh 

Úc nhận lãnh trọng trách đứng ra tổ chức trại họp 

bạn Vững Tiến kỷ niệm 85 năm thành lâp HĐVN 

tại Úc. 

85 năm HĐVN tựa như cơn gió thoảng so với 

tuổi thọ của đất trời,  85 năm  so với sử xanh chỉ 

là một thanh tre mỏng giữa lũy tre dày bao  bọc 

xóm làng, bảo vệ từng tấc đất của cha ông, HĐVN 

như con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương mênh 

mông theo mệnh nước nổi trôi… 85 năm, với 

muôn ngàn trắc trở, khó khăn  để lèo lái con 

thuyền HĐ 

luôn Vững 

Tiến. Vậy 

mà cũng đã 

85 năm 

ACE HĐ 

cùng nhau 

chia ngọt 

xẻ bùi đồng 

tâm tổ chức trại Vững Tiến kỷ niệm 85 năm 

HĐVN. 

Mùa hè  nước Úc cuối tháng 12 năm 2015 khí 

hâụ không khắc nghiệt như mọi người thường 

nghĩ, suốt thời gian trại nắng vừa đủ ấm, mưa vừa 

đủ mát nên mọi sinh hoạt trại sinh động hơn. Lễ 

khai mạc trại diễn tiến trang trọng theo nghi thức 

HĐVN , dàn trống của LĐ Văn Lang vang dội gợi 

nhớ trong ta một Bạch Đằng giang dậy sóng, toán 

múa lân với tiếng pháo nổ tỏa lan mùi thuốc súng 

và trong làn khói lam phủ tràn ẩn hiện đâu đó hình 

ảnh Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa trên nền bản đồ 

Việt nam trước sân khấu… như nhắc lại những 

chiến công hiển hách, hào hùng của tiền nhân. 

Chương trình tiếp nối với nhiều tiết mục văn nghệ 

nhớ về cội nguồn, cùng với phần trao huân 

chương, tưởng lục để cảm tạ những anh chị em 

HĐS và Phụ huynh đã nhiệt tình, đắc lực phục vụ 

trại để hoàn thành tốt đẹp trại kỷ niệm 85 năm 

HĐVN. 

Chương trình sinh hoạt trại không gò bó trong 

khuôn viên đất trại Glenfield, hai ngày du ngoạn 

đó đây ở Sydney đã tạo thêm niềm hứng thú cho 

toàn thể trại sinh tham dự trại, nhất là đối với 

những anh chị em đến từ những miền đất xa xôi 

khác trên toàn thế giới, có dịp ngắm nhìn những 

cảnh trí thiên nhiên mà tạo hóa đã trao tặng cho 

mọi người như những ân sủng tuyệt vời, thêm một 

điều tuyệt 

vời khác nếu 

không nhắc 

đến quả là 

một điều 

thiếu sót lớn, 

đó là công 

sức của phụ 

huynh và 

nhiều anh chị em HĐS thuộc Chi nhánh Úc đã bỏ 

ra nhiều tháng ngày trước trại, trong thời gian trại 

và sau trại để có một kỳ trại  thành công mỹ mãn. 

Lòng dấn thân phục vụ, sự tiếp đãi chu dáo, thân 

tình, tử tế… đã làm cho mọi người xúc động trong 

từng khoảnh khắc và bùi ngùi lúc chia tay. 
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Xin được trang trọng bày tỏ lòng 

biết ơn đến Trưởng Trại Trưởng Trần 

Công Thúy Định, các Trưởng trong 

Ban tổ chức, anh chị em HĐS trong 

toán phục vụ, quý vị Phụ huynh và toàn 

thể trại sinh đã cùng nhau góp một bàn 

tay, tạo những bước đi vững chắc, với 

tinh thần và mục đích nhằm xây dựng 

phong trào HĐVN Vững Tiến hơn 

trong bước đường sinh hoạt. 

Xin cầu mong cho những tấm lòng 

vì HĐVN luôn bền bỉ, sức khỏe vẹn 

toàn và tâm tri sáng suốt, để tiếp tục 

Vững Tiến trong cuộc chơi tràn đầy thú 

vị với nhiều thử thách. 

 

TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT TRẠI VỮNG TIẾN 
 

Trại được tổ chức tại: Glenfield Scout Camp, 

Sydney Australia. 

Thời gian: Từ ngày Chủ nhật 27 đến 

ngày Thứ tư 30 tháng 12 năm 2015. 

Thành phần tham dự: 

 * Chi Nhánh Úc: 

- Sydney: LĐ Văn Lang, LĐ Bách Việt. 

- Melbourne: LĐ Trần Hưng Đạo, LĐ 

Hoa Lư, LĐ Phù Đổng. 

- Adelaide: LĐ Lạc Việt. 

 * HĐTƯ-HĐVN 

 * VP-HĐTN & HĐ Trưởng Niên 

(Chi nhánh Úc & Texas). 

 * Huynh Trưởng (USA).* Toán Hợp 

Lực (VN). 

 * Đại diện HĐ Úc. 

 * Quan khách, Phụ huynh và Thân hữu 

thuộc Chi nhánh Úc. 

 * Tổng số Trại sinh tham dự toàn thời 

gian: 441.Gồm: Ấu (58), Thiếu (68), 

Thanh (56), Tráng (54), Huynh Trưởng 

(43), HĐ Trưởng niên (19), Phụ huynh 

và thân hữu (143). 

* Trại trưởng: Tr.Trần Công Thúy Định 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 
 

1/ Nhập trại: Ngày Thứ bảy và Chủ 

nhật  (Dec 26, 27 - 2015). 

2/ Khai mạc trại:  Chiều ngày Chủ 

nhật (Dec 27 – 2015). 

 -Lễ khai mạc (Theo nghi thức HĐ và 

Văn hóa truyền thống Việt). 

 -Múa lân , đốt pháo. 

 -Diễn văn chào mừng của: Ban tổ 

chức, HĐTƯ- HĐVN, Quan  khách. 

 -Tuyên bố khai mạc trại.  Giới thiệu 

thành phần tham dự trại. 

 - Trao Huân chương Bắc Đẩu, Huân 

chương Bách Hợp, Tưởng lục và 

Bằng khen cho các Trưởng và Phụ huynh có công 

với phong trào HĐVN. 

-Văn nghệ khai mạc trại chủ đề “ Về nguồn”. 

 3/ Ngày Thứ hai và Thứ ba (Dec 28 , 29 - 2015 ) 

Sinh hoạt ngoài đất trại. 

  - Trại sinh các ngành:  Sinh hoạt dã 

ngoại ở biển và rừng. 

  - Huynh trưởng, HĐ Trưởng Niên, 

Phụ huynh, thân hữu: Du ngoạn, thăm 

viếng thắng cảnh. 

  - Văn nghệ lửa trại. 

  - Hội đồng Rừng. 

4/ Ngày Thứ tư (Dec 30 - 2015) Bế 

mạc trại. 

  - Trò chơi kết thân, phát giải 

thưởng, trao quà lưu niệm. 

  - Lời cảm tạ của BTC - Lời tri ân 

của HĐTƯ/ HĐVN - Phát biểu cảm 

tưởng của Đai diện trại sinh. 

- Hạ cờ.  Chia tay.  Bế mạc trại. 

*** Những ngày kế tiếp sau trại : Các 

đơn vị HĐ và Huynh trưởng, phụ 

huynh thuộc Chi nhánh Úc tiếp tục 

đón tiếp, chiêu đãi và hướng dẫn các 

trại sinh ở xa đến  đi thăm viếng  một 

vài Trưởng kỳ cựu của HĐVN và 

ngoạn cảnh nước Úc A.A.A… 
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Trước Thư Viện 

Thành Phố Westminster 

vào lúc 11 giờ trưa Thứ 

Bảy, ngày 6 tháng 2 

năm 2016, (nhằm ngày 

28 tháng chạp năm Ất 

Mùi) Thư Viện thành 

phố Westminster phối 

hợp cùng các Liên Đoàn 

Hướng Đạo: Hoa Lư, 

Hoàng Sa, Lạc Việt và 

Văn Lang đã tổ chức lễ 

dựng Cây Nêu theo tập 

tục cổ truyền Việt Nam. 

Nhằm mục đích duy trì 

và phát huy phong tục 

văn hóa truyền thống ngày Tết cổ truyền Việt 

Nam đến với thế hệ trẻ trong cộng đồng. Tham dự 

buổi lễ ngoài Quý Trưởng và anh chị em Hướng 

Đạo thuộc các Liên Đoàn kể trên còn có quý 

Trưởng đến từ các Liên Đoàn bạn, Trưởng 

Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung 

Ương HĐVN, Trưởng Hồ Đăng, Ủy Viên Liên 

Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên. Quan khách có: 

ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố 

Westminster và phu nhân; Phó Thị Trưởng Sergie 

Contreras, ông Jamison Power (Ủy Viên Giáo Dục 

Học Khu Westminster), bà Cathy Deleon, Trưởng 

Chi Nhánh Thư Viện Westminster, qúy cơ quan 

truyền thông và quý phụ huynh. 

Điều hợp chương trình Trưởng Nguyễn Trí 

Tuệ. Mở đầu buổi lễ cô Võ Anh Thơ, đại diện Thư 

Viện lên ngỏ lời cám ơn quan khách, các Liên 

Đoàn Hướng Đạo cũng như đồng hương đã hỗ trợ 

Thư Viện nhiều năm qua, và hôm nay Thư Viện 

được hân hạnh phối hợp cùng một số các Liên 

Đoàn Hướng Đạo đứng ra tổ 

chức ngày lễ dựng cây nêu 

Mừng Xuân. Tiếp theo Trưởng 

Phong Nhã thay mặt Ban tổ chức 

buổi lễ lên ngỏ lời chào mừng và 

cảm ơn sự tham dự của quý vị 

quan khách, quý cơ quan truyền 

thông, quý vị phụ huynh cùng 

các em Hướng Đạo Sinh tham 

dự. Sau đó đoàn lân Kim Giám 

Hộ biểu diễn múa rồng và múa lân để chào mừng 

quan khách và những người tham dự. Tiếp theo là 

phần biểu diễn võ thuật của các em học sinh và 

phần trình diễn vũ điệu Xuân do các em Hướng 

Đạo biểu diễn. Sau đó Trưởng Lý Vĩnh Phong lên 

điều khiển nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng 

Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca và phút mặc niệm 

do LĐ Lạc Việt phụ trách. Tiếp theo hai Trưởng 

nữ Hướng Đạo là Linh Trần và Lưu Phương Châm 

lên kể chuyện về Cây Nêu ngày Tết bằng hai thứ 

tiếng Việt-Anh. Sau đó Trưởng Trần Văn Lương, 

Trưởng Lê Anh Dũng cùng quý Niên Trưởng 

Phan Như Hữu, Lê Quang Dật trong bộ quốc 

phục, đến trước bàn thờ niệm hương khấn vái Tổ 

Tiên, cùng lúc đó các em Hướng Đạo Sinh thực 

hiện nghi thức dựng cây Nêu trước Thư Viện. Cây 

Nêu vừa dựng lên, tấm phướng tung bay trong gió 

với hai câu đối: 

Xuân về khai sáng hồn dân Việt. 

Tết đến kiện toàn chí nước Nam. 

Trong dịp nầy Trưởng Trần Văn Lương cũng đã 

nói qua về ý nghĩa cây nêu ngày Tết. Theo truyền 

thuyết để lại, vào ngày Trừ Tịch tức ngày cuối 

năm, các gia đình hay cả làng xóm đều dựng trước 

nhà, trước sân đình, chùa Cây Nêu và để đến ngày 

mùng 7 tháng Giêng mới hạ Nêu. Cây Nêu phải 

làm bằng cây tre, vì tre tượng trưng cho bản chất 

con người Việt Nam. Tre có thể uốn cong khi bị 

gió thổi nhưng sau đó tre lại bật thẳng lên như cũ, 

có nghĩa là người Việt dù có gặp khó khăn đến 

đâu nhưng sau đó vẫn đứng vững. Cây nêu ngày 

Tết được dựng trước nhà, trước đình, chùa, sân 

làng đã có từ ngàn xưa, đó là một phong tục chỉ để 

cầu mong mọi điều may mắn, tốt lành đến với 

mình nên hôm nay, dù đang sống trên xứ người, 

các HĐS VN cũng đã biết quay về nguồn cội, tìm 

lại những phong tục, tập quán của cha ông để gìn 

giữ và duy trì vì đó là nét văn hóa đặc thù của tổ 

tiên giống dòng Hồng Lạc mà con cháu không thể 

bỏ quên nhất là tại xứ người. Tiếp theo phần phát 

bao mừng tuổi cho các em HĐS tham dự. 

Sau đó Trưởng Lý Vĩnh 

Phong thay mặt Ban tổ chức lên 

cảm ơn Thị Trưởng Thành Phố 

Westminster cùng các Nghị 

Viên, cảm ơn Cô Cathy Deleon, 

Trưởng Chi Nhánh Thư Viện 

Westminster; ông Phan Như 

Hữu, ông Lê Quang Dật Hội Đền 

Hùng Hải Ngoại; ông Huỳnh Phổ 

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam; 

Ban Liên Lạc các Hội Đoàn Giới Trẻ Nam 

California đã bảo trợ tiền lì xì và phong bao mừng 

tuổi cho các em. Cùng các Trưởng như: Trưởng 

của các Liên Đoàn bạn và quý phụ huynh. 

Trích đăng từ nguồn Internet. 
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Trưa Chúa Nhật 21 tháng 02, năm 2016. 

Khoảng 30 anh chị em Hướng Đạo Trưởng Niên 

Làng Bách Hợp Bắc Cali đã có buổi họp mặt Tân 

Niên Bính Thân trong tình anh chị em Hướng Đạo 

rất là thân mật tại nhà hàng Tick 

Tock, số 399 N. Capitol Avenue, 

San José. 

Trong số HĐTN tham dự có 

Trưởng Nguyễn Văn Hiệp ở 

Oakland, cựu Đạo Trưởng Đạo 

Thủ Đô và Kỳ Hòa. Trưởng 

Nguyễn Trung Tường ở Walnut 

City, Tổng Thư Ký Văn Phòng 

Hướng Đạo Trưởng Niên 2014- 

2018. Trưởng Nguyễn Đình Tuấn 

ở San José, cựu Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo 

Trưởng Niên và Làng Trưởng Làng Bách Hợp 

Bắc Cali trong nhiều năm liền. Đặc biệt, có sự 

tham dự của phu nhân Cố Trưởng HĐVN Trần 

Văn Thân là Cụ Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, năm 

nay 102 tuổi. Cố Trưởng Trần Văn Thân đã từng 

làm Hội Trưởng Hội HĐVN bốn lần và đã có 

công giúp Hội HĐVN trở thành hội viên chính 

thức của Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới vào năm 

1957. 

Nhân dịp này cũng tổ chức mừng sinh nhật lần 

thứ 159th Sir  Baden Powell (27/02/1857- 

27/02/2016). BP là người đã sáng lập ra Phong 

Trào Hướng Đạo. Đa số các HĐTN tham dự họp 

mặt đều ngoài 80t, một số đã từng sinh hoạt trước 

năm 1975 và một số nay đã lớn tuổi muốn tìm 

hiểu sinh hoạt Hướng đạo trong môi trường 

HĐTN. Trưởng Bernard Nguyễn Làng Trưởng 

Làng Bách hợp Bắc  vì  tình trạng sức khỏe không 

 

được tốt như những năm trước, nên đề nghị tìm 

Trưởng khác tiếp tục nhiệm vụ mà Trưởng đã cố 

gắng đảm nhiệm trong nhiều năm qua. Được sự 

động viên của anh chị em có mặt. Trưởng Đào 

Ngọc Minh đã đồng ý tiếp tục 

công việc của Trưởng Bernard 

và mong anh chị em hợp tác để 

Trưởng Minh có thể làm tốt 

nhiệm vụ được giao phó. 

Tiếp theo anh chị em cũng đề 

nghị Trưởng Nguyễn Đình Tuấn 

giữ vai trò Tiên Chỉ để giúp cho 

Làng bách Hợp Cali vững mạnh 

hơn, vì Trưởng Nguyễn Đình 

Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm 

trong Sinh Hoạt Hướng Đạo, đặc biệt về Hướng 

Đạo Trưởng Niên. 

Tất cả anh chị em đều vỗ tay hoan hô Trưởng 

Nguyễn Đình Tuấn, dù đã ngoài 80 tuổi và 

Trưởng Đào Ngọc Minh rất bận trong công việc 

hàng ngày đã hy sinh nhận trách nhiệm nhiệm mà 

anh chị em HĐTN Bắc Cali tin tưởng giao phó. 

Và cũng cảm ơn những đóng góp của Trường 

Bernard Nguyễn trong thời gian đảm trách nhiệm 

vụ Làng Trưởng Làng Bách Hợp Bắc Cali. 

 

Buổi họp mặt chấm dứt bằng bửa ăn trưa trong 

không khí đầm ấm của ngày đầu năm mới. Trước 

khi ra về, anh chị em chụp chung một tấm hình 

lưu niệm, cùng chúc sức khoẻ và bình an cho 

nhau. 

Hy vọng trong năm Bính Thân 2016, HĐTN 

Làng Bách Hợp Bắc Cali sẽ có nhiều hoạt động 

khởi sắc hơn. (TĐP) 
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Tháng Tư rồi, bảo huynh 

tôi là anh Hoàng Kim Châu RS, 

tên rừng là Hươu Hăng Hái, bút 

hiệu Phong Châu, tròn 60 năm 

sinh hoạt Hướng Đạo lúc tuổi 

đời ngoài thất thập. Ngày xưa 

tuổi ấy là cổ lai hy, bây giờ thì 

khỏi nói, 80 vẫn còn rất trẻ như 

nhà thơ Samuel Ullman (1840-

1925) tác giả bài thơ xuôi Young 

nổi tiếng tôi đã viết gửi anh nhân 

thượng thọ. 

Một năm có 12 tháng, nhưng 

chỉ có mỗi tháng Tư mà từ đó 

đến nay tháng Tư nào cũng " 

mang mang thiên cổ sầu ". Nên 

có vui cũng là vui gượng kẻo 

mà... Vì thế ĐĐSN tôi đành hẹn 

để qua vài ngày, sang tháng 5 sẽ 

viết vài dòng chúc mừng bảo huynh 

tôi đã vừa đi qua một đoạn đường 

dài 60 năm với cây gậy nạng. 

Tình thiệt ĐĐSN tôi và anh 

cũng chỉ thân thiết với nhau mười 

mấy năm nay thôi nhưng tình 

"thương mến thương" thời nhiều vô 

kể . Gần nhà gần ngõ lại thêm có 

cùng nhiều "cố tật" vì vương "nòi 

tình" Hướng đạo như anh đã quyến 

luyến 60 năm qua. Anh còn nhiều 

thú đam mê rất tốn giấy mực là dan 

díu với nàng Thơ, cô Văn lại còn 

ôm thêm em báo đời, không nhả 

được. Ngoài  ra có dịp là anh lại 

xuống giọng Trầm  Ca ( như khi  ta 

…20 ) vô cùng sôi nổi khuấy động  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cả một góc rừng làm bao nhiêu 

muông thú cũng phải nhào vô 

góp tiếng ...sóng vang. Hươu 

đúng là hang, Hươu đúng là 

năng, ĐĐSN tôi tuy có cái đuôi 

hơi dài, ký dưới vài bài thơ dài 

hơi...dở, tuy có tiếng siêng năng 

mà lười... kỷ lục. Đôi khi phải 

cắt nghĩa rằng thì là mà ĐĐSN: 

dịch nôm Đáp Đền Sông Núi 

chứ chẳng phải là siêng năng 

đáo để hay Đà Điểu Siêng Năng 

gì ráo trọi. Mà thường khi thân 

trai đã Đáp Đền Sông Núi xong 

thì chỉ có lăn ra nằm đó thôi 

còn siêng cái nỗi gì. 

         Chẳng bằng anh, độc một 

chiêu "nhất dương chỉ " anh đã 

viết hằng hà sa bài vở, tôi tuy 

hơn anh đúng một ngón, dùng 

"nhị dương chỉ " lâu lâu "bà 

nhập" cũng tòi ra vài vần thơ. 

Kiểu như " tam niên đắc nhất 

cú" ba năm làm được câu ngăn 

ngắn. Tẩy xoá rồi chỉ còn trơ 

trang giấy trắng mà thôi. Hôm 

nay nhất quyết viết dài hơn 

một tí để mừng anh Hoàng 

Kim Châu của tôi và của cả 

chúng ta ( chị Nhạn trắng nhu 

mì đừng giận thằng em đang 

hứng chí dành ông anh H.H.H 

" thương mến thương "  của chị 

trên trang viết này nghen ) 

bằng hai bài thơ " thất ngôn 

liên châu " dưới đây để : 
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 MỪNG ANH HƯƠU HĂNG HÁI 

 TRÒN 60 NĂM HƯỚNG ĐẠO 

  

 

Chúc mừng huynh trưởng Hoàng Kim Châu, 

Tròn sáu mươi năm - cũng khá lâu. 

Cả một cuộc đời chơi Hướng Đạo, 

Từ khi xanh tóc đến bạc đầu. 

Bẩy mốt, Hươu còn hăng hái lắm, 

Vẫn còn gõ móng suốt đêm thâu. 

Viết lách thơ văn cùng báo bổ, 

Trầm ca gõ nhịp phách cầm chầu. 

Giữ Vững hằng năm chưa mỏi gối, 

Thẳng Tiến bao phen chịu dãi dầu. 

Gặp dịp lại vào Rừng trồng Gỗ, 

"Đồ chơi" hướng đạo cất một lầu. 

Vui cùng bằng hữu khi nhàn rỗi, 

Thường ham làm những chuyện đâu đâu. 

Đã thế Bề Trên còn phán bảo: 

Chàng ơi! đi trước, thiếp theo sau. 

Theo dấu Bi-Pi tìm Nguyễn Trãi, 

Một đôi rất ý hợp tâm đầu. 

Sáu chục năm rồi thêm bốn chục, 

Tròn trăm, vàng đá biết tay nhau ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANH 
 

Anh là viên Ngọc ánh sắc mầu, 

Hoàng kim tâm khởi tự Phong Châu. 

Lâm Viên cao ngất ôm hoài bảo, 

Trùng Dương lớp lớp sóng Vũng Tầu. 

Bạch Đằng noi chí Trần Hưng Đạo, 

Nguyễn Trãi tâm công bạc mái đầu. 

Sáu chục năm tròn tình Hướng đạo, 

Đất Việt phương này mộng về đâu? 

 

 Cao Ngọc Cường, ĐĐSN 
 Tháng 5-2015 
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LÀNG BÁCH HỢP BẠCH ĐẰNG ( BOSTON ) 

 

Thời gian mới đó trôi qua thật mau.  Thắm 

thoát Làng Bách Hợp Bạch Đằng Boston thành 

lập đã được hơn một năm. Nhớ lại ngày nào sau 

khi đi tham dự Thẳng Tiến 10, được sự khuyến 

khích, hỗ trợ của các Trưởng ở Văn Phòng HĐTN 

cũng như các Trưởng của Liên Đoàn, chúng tôi đã 

mạnh dạn đứng ra vận động, kêu gọi các Anh Chị 

Em đã có một thời sinh hoạt Hướng Đạo, các vị 

phụ huynh có tinh thần Hướng Đạo tham gia vào 

Hướng Đạo Trưởng Niên với số lượng rất khiêm 

nhường là 12 người. 

Thời gian đầu chúng tôi thường hay liên lạc và 

được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các 

Trưởng: Lê V Phước, Hồ Đăng… đã giúp cho 

chúng tôi những kinh nghiệm, những gì cần phải 

làm để giúp cho sự phát triển của Làng. Xin có lời 

cám ơn chân thành gởi đến tất cả Quý Trưởng đã 

giúp đỡ, hỗ trợ cho LBH Bạch Đằng. 

Điểm lại quá trình hoạt động trong năm vừa 

qua, ngoài những buổi sinh hoạt, hội họp thường 

xuyên chung với Liên Đoàn, Hội Phụ Huynh hay 

tham dự những sinh hoạt của các hội đoàn tại địa 

phương, chúng tôi đã có những hoạt động đáng 

ghi nhớ như: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tổ chức chung với Hội Phụ Huynh đi thăm viếng 

Mr. Joe Bonanza (người bảo trợ các trẻ em khuyết 

tật VN qua Mỹ chữa bệnh). 

-Tổ chức Trại Hè cho LBH Bạch Đằng với sự 

hỗ trợ tích cực của Hội Phụ Huynh và LĐ vào 

tháng 8/2015 ở Greennough/Yamouth Port.  

Trong kỳ trại này đã có tổ chức Lễ Tuyên Hứa 

cho 3 Hướng Đạo Trưởng Niên. 

-Tham dự Trại Bách Hợp 2015, Portland, 

Oregon do VPHĐTN tổ chức 

-Tham dự Trại Huấn Luyện Truyền Thống 16
th

 

tổ chức tại Montreal, Canada. 

Thành phần Ban điều hành của Làng gồm: 

Lý Trưởng: Tr. Nguyễn Xuân Minh 

Phó Lý Trưởng: Tr. Nguyễn Minh Mẫn 

Tiên Chỉ: Trưởng Đinh Tiến Bản 

Hy vọng trong năm mới sắp đến Làng Bách 

Hợp Bạch Đằng Boston sẽ đón nhận thêm nhiều 

thành viên mới để nối kết và thắt chặt thêm sợi 

dây thân ái trong đại gia đình Hướng Đạo đồng 

thời cũng nhớ đến câu “Hướng Đạo một ngày, 

Hướng Đạo mãi mãi”. 

Minh Xuân 

Hải Âu Hăng Hái 
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Ai là tác giả của câu: 

“Hướng Đạo một ngày, 

Hướng Đạo mãi mãi”? 
 

Nhiều người vẫn nghĩ, và thỉnh thoảng vẫn 

có người viết rằng: BP đã đề xướng khẩu hiệu: 

“Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi” 

(Once a Scout, always a Scout). 

Lại cũng có người phân vân không hiểu tác giả 

thực sự của câu nói lừng danh nầy là ai. Do vậy, 

sự xác định tác giả của câu nói nầy hẳn phải là 

điều mà rất nhiều người mong được biết. 

Trước tiên, Trưởng P. Jacques Sevin, Tổng 

Thư Ký Văn Phòng Quốc Tế của Hội Hướng Đạo 

Công Giáo Pháp, đã viết trên trang 158 trong 

quyển “Le Scoutisme” xuất bản năm 1933 rằng 

tác giả của câu nói trên là Lord Kitchener (1). 

Trưởng William Hillcourt (1900‐1992), người đã 

gắn bó với Hướng Đạo tại nhiều quốc gia từ năm 

11 tuổi cho đến lúc qua đời và là tác giả của nhiều 

thủ bản nổi tiếng của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, đã 

dùng ngót năm năm với sự giúp đỡ của Olave, 

Lady Baden‐Powell (vợ của B.‐P.) để hoàn thành 

quyển “The Two Lives of a Hero” ấn hành năm 

1964 (2) viết về cuộc đời của B.‐P., nơi trang 440 

ghi rằng Lord Kitchener (1850‐1916) chính là tác 

giả của câu nói lừng danh nầy. Lord Kitchener là 

Thống Chế trong quân đội Anh quốc, người từng 

giữ chức vụ Tổng Trưởng Chiến Tranh của nước 

Anh vào giai đoạn đầu của Đệ Nhất Thế Chiến, 

ngoài ra có lúc Ông giữ nhiệm vụ Chủ Tịch 

Hướng Đạo Miền Bắc Luân Đôn (3). Lord 

Kitchener đã đề xướng khẩu hiệu trên trong cuộc 

họp mặt của các Hướng Đạo Sinh tại 

Leicestershire vào tháng 4 năm 1911. 

Một tác giả cũng nổi tiếng khác là Rex 

Hazlewood trong tác phẩm “BP’s Scouts” xuất 

bản năm 1961 cũng đã viết nơi trang 115 rằng: 

Lord Kitchener là tác giả của câu nói trên (4). 

Bằng chứng hùng hồn nhất hẳn phải là đoạn sau 

đây trích từ phần cuối của trang 223 có tiêu đề 

“Self‐Discipline” trong quyển “Scouting for 

Boys” do Vùng Á châu Thái Bình Dương của Tổ 

Chức Hướng Đạo Thế Giới ấn hành năm 2002. 

“Scouting for Boys” là quyển sách đầu tiên và căn 

bản của Phong Trào Hướng Đạo do B.‐P. viết và 

xuất bản tại Anh quốc vào năm 1908, lúc B.‐P. 

khởi xướng sinh hoạt Hướng Đạo. Nguyên văn 

của đoạn ấy như sau: Lord Kitchener nói với các 

nam Hướng Đạo Sinh “Có một ý tưởng mà tôi 

mong muốn tất cả các em ghi nhớ: Hướng Đạo 

Một Ngày Hướng Đạo Mãi Mãi”. Qua những lời 

nầy, Lord Kitchener nói rằng khi các em đã 

trưởng thành các em vẫn phải thực hành những gì 

mà các em đã học trong thời gian là một Hướng 

Đạo Sinh, và nhất là các em sẽ tiếp tục là người 

xứng đáng và đáng tin cậy. (Lord Kitchener said 

to the Boy Scouts: ”There is one thought I would 

like to impress upon you all – ONCE A SCOUT 

ALWAYS A SCOUT”. By this he meant that 

when you are grown up you must still carry out 

what you learnt as a Scout ‐ and especially that 

you will go on being honourable and trustworthy). 

(5) Từ khi được ấn hành lần đầu tiên vào năm 

1908 tại Anh quốc đến nay, sách “Scouting for 

Boys” đã được tái bản rất nhiều lần tại rất nhiều 

quốc gia khác nhau. Ngoài quyển sách được trích 

dẫn nói trên do Vùng Á châu Thái Bình Dương 

của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới ấn hành năm 

2002, một quyển “Scouting for Boys” khác do Hội 

Hướng Đạo Úc Đại Lợi xuất bản vào năm 1991 

(6), nơi trang 161, cũng trong đoạn có tiêu đề 

“Self‐Discipline” đề cập đến câu “Once a Scout 

always a Scout” với tác giả là Lord Kitchener, 

giống y hệt như đoạn in nơi trang 223 của quyển 

“Scouting for Boys” do Vùng Á châu Thái Bình 

Dương của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới. Điểm 

khác nhau là đoạn có tiêu đề “Self‐Discipline” 

trong quyển sách sau lại thuộc vào mục “Câu 

chuyện thứ 20 bên lửa trại” (Camp Fire Yarn No. 

20) trong khi cùng đoạn nầy của quyển sách trước 

lại thuộc vào mục “Câu chuyện thứ 21 bên lửa 

trại” (Camp Fire Yarn No. 21). Đọc sang vài 

quyển “Scouting for Boys” khác được ấn hành 

trước đó, thí dụ như quyển “Scouting for Boys” 

Eighteenth Edition được nhà xuất bản C. Arthur 

Pearson Ltd in vào năm 1937 tại Luân Đôn với lời 

tựa của B.‐P. và hàng chữ “The Official 

Handbook  for  Boy Scouts”  trên  trang  bìa  (7), 
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nhưng lại không thấy có đoạn nào đề cập đến Lord 

Kitchener với câu nói lừng danh “Once a Scout 

always a Scout” trong toàn quyển sách, kể cả 

trong hai mục Camp Fire Yarn No. 20 hay 21. 

Tương tự với quyển “Scouting for Boys” vừa nói 

trên, quyển “Scouting for Boys” in vào tháng 11 

năm 1946 tại Luân Đôn với lời tựa đề tháng 9 năm 

1946 của Lord Rowallan, Chief Scout of The 

British Commonwealth and Empire (8), cũng 

không có nơi nào đề cập đến câu nói “Once a 

Scout always a Scout”. Quyển “Scouting for 

Boys” in năm 1960 (9) với lời tựa của hai Chief 

Scout là Lord Somers (Chief Scout từ 1941 đến 

1944) và Lord Rowallan (Chief Scout từ 1945 đến 

1959), cũng không đề cập gì đến câu nói “Once a 

Scout always a Scout”. Khi xem kỹ lại 3 quyển 

Scouting for Boys ấn hành vào các năm 1937, 

1946 và 1960 tại Luân Đôn do cùng một nhà xuất 

bản C. Arthur Pearson Ltd, người viết nhận thấy 

tuy cả 3 quyển cùng có 28 “Câu Chuyện Bên Lửa 

Trại”, nhưng tiêu đề của một vài mục đã được 

thay đổi trong quyển in năm 1960 so với quyển in 

năm 1937, thí dụ như tiêu đề của “Câu Chuyện 

thứ 25 Bên Lửa Trại” là “Helping Others” được 

đổi thành “Rendering First‐Aid”, “Câu Chuyện 

thứ 26 Bên Lửa Trại” là “Our Empire” được đổi 

thành “Our Country”, “Câu Chuyện thứ 28 Bên 

Lửa Trại” là “United We Stand ‐Divided We Fall” 

được đổi thành “Our Worldwide Brotherhood”… 

Đối chiếu với quyển “Scouting for Boys” do Hội 

Hướng Đạo Úc Đại Lợi in vào năm 1991 thì thấy 

quyển nầy chỉ có 23 “Câu Chuyện Bên Lửa Trại”, 

dù ngay trên trang đầu của sách có hàng chữ đại ý 

là quyển sách nầy được Ban Chấp Hành Liên 

Bang của Hội Hướng Đạo Úc xuất bản với sự cho 

phép của Hội Hướng Đạo Anh Quốc. Dĩ nhiên, 

các “Câu Chuyện Bên Lửa Trại” từ thứ 24 đến 28 

không có trong quyển sách nầy. Còn quyển 

“Scouting for Boys” do Vùng Á châu Thái Bình 

Dương của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới ấn 

hành vào năm 2002 lại có 26 “Câu Chuyện Bên 

Lửa Trại”, nhưng không có những mục như : “Our 

Empire”, “Our Country”, “United We Stand ‐ 
Divided We Fall” hoặc “Our Worldwide 

Brotherhood”. Mục “Self‐Discipline” của hai 

quyển “Scouting for Boys” in tại Úc vào năm 

1991 (do Hội Hướng Đạo Úc) và in tại Phi vào 

năm 2002 (do Vùng Á châu Thái Bình Dương của 

Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới) trong đó có đoạn 

đề cập đến Lord Kitchener với câu nói lừng danh 

“Once a Scout always a Scout” giống y hệt nhau, 

như đã viết trên. Vậy thì rõ ràng là vào một lúc 

nào đó sau năm 1960, quyển “Scouting for Boys” 

đã được cập nhật hóa cho thích hợp với tình hình 

thế giới đương thời và nội dung của mục “Self‐
Discipline” cũng đã được thay đổi, trong đó đoạn 

về Lord Kitchener với câu “Once a Scout always a 

Scout” đã được thêm vào. Sự ghi nhận rằng tác 

giả của câu “Once a Scout always a Scout” là 

Lord Kitchener trong quyển “Scouting for Boys” 

do Hội Hướng Đạo Úc xuất bản vào năm 1991 

(với sự cho phép của Hội Hướng Đạo Anh Quốc) 

và quyển “Scouting for Boys” do Vùng Á châu 

Thái Bình Dương của Tổ Chức Hướng Đạo Thế 

Giới ấn hành vào năm 2002 cùng với những xác 

định trước đó của ba tác giả nổi tiếng khác chắc 

cũng đã đủ để kết thúc sự tìm hiểu ai thực sự là tác 

giả của câu “Hướng Đạo một ngày Hướng Đạo 

mãi mãi”. Tác giả câu nói lừng danh nầy chính là 

Lord Kitchener. NVT. 
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Hiện nay, ở một số nơi có trưng bày hình 

tượng ba con khỉ. Con thì dùng tay che hai mắt 

“Không thấy”, con thì dùng tay bịt hai tai “Không 

nghe” và con thì dùng tay bịt miệng lại “không 

nói”, đã nói lên sự khôn ngoan của người biết giữ 

lễ. Đây là một phương châm xử thế: Không nhìn 

những việc gì xấu, không nghe những lời nói xấu, 

không nói điều xấu xa đê tiện. Với hình tượng ba 

chú khỉ này có không ít người suy ra rằng: Hãy cứ 

sống an phận, mặc kệ những gì đang xảy ra xung 

quanh và họ mặc nhiên sống bàng quan. Nhưng 

giữa cuộc đời đầy những điều thị phi và nếu cứ bịt 

tai, bịt mắt, bịt miệng như thế cả cuộc đời , thì thử 

hỏi cuộc sống có còn gì là thi vị nữa không? 

Để biết về nguồn gốc cũng như hiểu đầy đủ ý 

nghĩa sâu xa mà người xưa muốn truyền dạy lại 

cho thế hệ sau qua bức tượng tưởng chừng như vô 

tri đó, xin mời đọc thêm bài viết sau đây. 

Thực ra, nguồn 

gốc xuất xứ của 

bức tượng này bắt 

nguồn từ Ấn Độ 

vài ngàn năm về 

trước. Lúc đầu, đó 

là bức tượng về 

một vị thần, là thần 

Vajrakilaya. Đây là 

vị thần có sáu tay, 

mỗi đôi tay dùng 

để bịt hai mắt, hai 

tai và miệng. Theo 

đó bức tượng được 

khắc nhằm để răn dạy mỗi người: không được nói 

bậy, không nhìn bậy và không nghe bậy. 

Tư tưởng “ba không” đó theo các nhà tu Phật 

giáo đi qua Trung Quốc không rõ vào thời kỳ nào. 

Sau đó vào khoảng thế kỷ thứ 9 (có tài liệu ghi 

năm 838), một thiền sư người Nhật trong chuyến 

đi làm phật sự ở Trung Quốc đã mang theo về 

Nhật tư tưởng này. 

Tại Nhật Bản, vùng Nikko (cách Tokyo chừng 

140 cây số về hướng Bắc) trong đền Toshogu hiện 

nay còn lưu giữ một bức điêu khắc cổ (tổng cộng 

có tám bức khác nhau) có tượng ba con khỉ tên là 

Kikazaru, Mizaru và Iwazaru: bịt tai, bịt mắt và bịt 

miệng bằng gỗ của nghệ nhân Hidari Jingoro rất 

nổi tiếng từ thế kỉ XVII. 

Vì từ “zaru” gần âm với “saru” có nghĩa là con 

khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ bịt miệng, 

bịt mắt, bịt tai với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu đạt 

triết lý này. 

Con che mắt tên là Mizaru nghĩa là “tôi không 

nhìn thấy điều xấu”. 

Con bịt miệng là Iwazaru 

nghĩa là “tôi không nói 

điều xấu”. 

Con bịt tai là Kikazaru – 

“tôi không nghe những 

điều xấu”. 

Bức tượng cũng 

mang đậm tư tưởng của 

Đức Khổng Tử trong 

Luận Ngữ. Khi Nhan 

Uyên hỏi về đức nhân và 

những điều gì cần phải 

làm, Khổng Tử đã đáp: 

“Phi lễ vật thi, phi lễ vật 

thính, phi lễ vật ngôn, 

phi lễ vật động”. Nghĩa 

là không nhìn điều sai, 

không nghe điều tầm 

bậy, không nói điều trái, 

không làm điều quấy”. 

Người Nhật còn có thâm ý sâu xa hơn nhiều 

khi họ muốn: “bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai 

để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà 

nói”. Khi tâm ở trạng thái tịnh, không bị quấy rầy 

bởi những điều xấu thì từ tâm mới phát sinh 

những điều thiện. 

Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” còn nhắc nhở 

chúng ta về tầm quan trọng của “Tâm viên ý mã” 

trong phép thiền. Chúng ta phải biết kiểm soát cái 
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tâm vọng động, chẳng khác gì con khỉ chạy lăng 

xăng. “Tâm viên là vượn tâm, là tâm tán loạn như 

vượn khỉ. Loài khỉ thường hay nhảy nhót, khọt 

khẹt, đứng ngồi không yên, thường chuyền hết từ 

cành này sang cành cây khác, lại hay phá phách, 

bắt chước nên người đời có câu “liếng khỉ”. 

Tâm người ta cũng thế, không khi nào được 

yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghĩ, nghĩ hết 

chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại 

đến tương lai, đó là tâm viên. Tâm này sẽ đưa con 

nguời đến loạn động, phát sinh ra đủ thứ phiền 

não, cấu uế… Bởi vậy tâm chúng sinh bị vô minh 

che lấp nên phần nhiều hướng ác nhiều hơn thiện.” 

Trong xã hội hiện nay bức tượng ba con khỉ 

càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi tôi thấy mỗi 

người đều đang tự làm khổ chính mình. Khổ vì 

nghe chuyện thiên hạ, khổ vì nói chuyện thế gian 

và khổ vì nhìn lỗi người khác. 

Bản chất của con người vốn là sự tò mò nên 

bất cứ câu chuyện nào, về bất cứ ai dù không liên 

quan thì cũng cố gắng nghe hết để có chuyện kể 

lại cho người khác. Trước đây, tôi cũng là một 

người hay để ý lỗi của người. Tôi luôn cố tìm ra 

khuyết điểm của người khác để chờ có dịp có thể 

nói lại họ để giành phần thắng cho mình. Nhưng 

rồi tôi thấy việc ghét bỏ và để ý người khác thật 

mất thời gian và tự khiến bản thân mình trở nên 

xấu xí. Xấu ở đây là ở cái tâm, không chịu nghĩ 

điều tốt đẹp cho người mà chỉ nhìn thấy những 

thói hư, tật xấu ở những người xung quanh. 

Bởi vậy, nếu biết  tu sửa thân tâm, nhìn lỗi của 

người khác như lời nhắc nhở để ta không phạm 

phải những sai lầm đó. 

Lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân, tất cả  

 

 

 

 

 

 

mọi người quanh ta thường có điều tốt chỉ có ta là 

kẻ phàm phu nên còn rất nhiều lỗi cần phải chữa. 

Cũng như vậy, tai nghe thấy những việc phiền 

não cũng đừng giữ trong lòng. Nên nghĩ đó là lúc 

ta đang thể hiện chữ “Nhẫn”, không nên sân hận 

trước những lời nói của người khác, lúc nào cũng 

giữ cho mình tâm bình lặng trước mọi việc: 

“Nhẫn một chút sóng yên gió lặng 

Lùi một bước biển rộng trời cao” 

Từng bước, từng bước như vậy chúng ta sẽ 

dần hoàn thiện được con người của mình. Không 

phải nhờ năng lực siêu nhiên nào khiến bản thân 

mình thay đổi mà chính sự nhận thức sâu sắc từ 

trong tâm sẽ giúp ta quán chiếu được mọi vấn đề 

một cách vẹn toàn nhất. Hình ảnh “Bộ khỉ tam 

không” tưởng như đơn giản mà lại mang những 

triết lý vô cùng sâu sắc. 

Lúc nào đó, khi đi dạo, nhìn thấy hình ảnh 

những chú khỉ ấy ta vừa thấy thích thú trước một 

hình ảnh ngộ nghĩnh vừa là một lời nhắc nhở nhẹ 

nhàng mà thâm thúy của các bậc thiện tri thức 

muốn truyền đạt lại cho thế hệ mai sau. 

Hình tượng ba chú khỉ không nghe, không 

thấy, không nói còn là vật phẩm phong thủy. 

Hình ảnh Bộ khỉ tam không đã nhắc nhở 

chúng ta về tầm quan trọng của Tâm viên ý mã 

trong phép thiền. 

Chúng ta phải biết kiểm soát cái tâm vọng 

động, chẳng khác gì con khỉ chạy lăng xăng. 

Đây là một sản phẩm phong thủy vừa mang 

tính nghệ thuật, lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. 

Mong rằng những ai đang có món quà này trên 

bàn làm việc sẽ càng yêu quý và trân trọng nó hơn. 

Nguồn Internet – Nhiều tác giả 
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Tết Mậu Thân – 1968 !!! có lẻ không ai 

trong chúng ta có thể quên những hình ảnh của cái 

Tết này mỗi khi “năm con Khỉ” trở về. 

Cũng như các đô thị khác của miền Nam, sáng 

mồng Một Tết phố xá Dalat bỗng... êm ru, vắng vẽ 

ngoài tiếng súng, không phải tiếng pháo nổ, từ sau 

Giao Thừa (!) cho đến tờ mờ sáng và thỉnh thoảng 

có tiếng... xua đuổi “...mau về nhà đi!” khi có vài 

bóng người ra phố “đón Xuân!”. Đường xá vắng 

hoe, không như những năm trước và ai cũng chỉ 

biết đứng nhìn ra cửa sổ xem chuyện gì đã xảy ra? 

Tiếp đến là… bom rơi, đạn nổ… và người người 

đưa nhau lánh nạn! 

Vì chung quanh thành phố Dalat, các khu số 

Bốn, số Sáu..., bị hư hại 100%, bà con chạy lánh 

nạn vào trung tâm thành phố quá sức đông, chỉ đôi 

ba ngày sau là trường Việt Anh của Trưởng Lê 

Phỉ, “trại... tị nạn đầu tiên bất đắc dĩ của Thành 

phố” không thể chứa thêm người, nơi đây cũng 

ngay từ đầu HĐS Đạo Lâm Viên 

cũng “trở thành tình nguyện viên” 

thay nhau giúp đỡ bà con cho đến 

khi tình hình ổn định, bà con rời 

trại về nhà! Như đã thưa, vì Trường 

Việt Anh không còn một chỗ trống 

cho nên bà con được đưa sang 

trường Tân Sanh đường Phan Đình 

Phùng, một trường Hoa-Việt, và 

Kha Yersin-216 được ủy nhiệm 

cùng Đạo Trưởng Lê xuân Đằng 

coi trại tị nạn này. Trưởng Đạo 

Trưởng là người... "nhẹ dạ" vì vậy những sự việc 

liên quan đến người chạy nạn, Kha 216 giải quyết 

và thưa với Trưởng sau… Trong cái không khí 

chết chóc ngộp thở vì súng vẫn nổ, thành phố giới 

nghiêm, nên vắng hoe (mà có khi không giới 

nghiêm cũng chẳng ai dám đi...!) ngoài HĐS được  

 

Ông Thị Trưởng cấp phép đặc biệt, chỉ có 2 xe 

HĐ, loại pick-up, đúng hơn là của gia đình, chạy 

tới chạy lui lăng xăng, xe Toyota của Tr. Phan Bá 

Phi và Isuzu của Tr. Nguyễn văn Minh, cả hai 

thuộc Kha 216, chạy chở nạn nhân bị thương, bị... 

chết, kể cả các việc chạy chở thực phẩm nơi Ty 

Xã Hội, xin rau cải… Chỉ xin ghi lại một vài 

chuyện trong nhiều chuyện đã xảy ra nơi trại Tân 

Sanh, những “kỷ niệm” khó quên. 

Khi bà con được đưa sang trường Tân Sanh, 

con số xấp xỉ 1000! Ngủ trong các lớp học không 

đủ là điều chẳng có chi khó hiểu cho nên phải chia 

các gia đình ngủ ngoài sân đã được che mái tạm… 

Hôm đầu tiên lại được Ty Xã Hội mang sửa bột 

xuống phát, do không quen uống, bà con chột 

bụng nên... “vung vải” tràn lan khắp cả sân cỏ 

phía sau trường (sân có bề ngang khoảng 40 thước 

chiều sâu khoảng hơn 10 thước nếu tôi nhớ không 

lầm), và không có thể... để một bàn chân vào 

được!!! Eo ôi! các Kha vừa “nhận 

việc” đã gặp cảnh này!. Bà con chắc 

là cũng... “sợ quá” nên không ai 

muốn... nhìn, rồi còn lên tiếng chỉ 

trích là do Kha cho họ sữa… .nên 

mới có chuyện như thế! Cuối cùng, 

anh em lấy khăn quàng che mũi và 

miệng, cầm xẻng, cuốc ra dọn…, vì 

nếu không sẽ còn bi thảm hơn bởi 

không có chỗ vệ sinh cho bà con... 

Làm được mươi phút, một số thanh 

niên, đàn ông thấy vậy cũng chầm 

chậm phụ tay. Khi xong xuôi, nghĩa là dồn lại 

thành một đống nơi góc tường, các Kha cũng với 

sự tiếp sức của bà con, đào một hố vừa dài vừa lớn 

để bỏ cái đống kia xuống, lấy các thanh gổ lót 

ngang và dùng bạt nylon che thành vách làm thành 

nhà  vệ sinh…  (Ngồi viết mà vẫn cảm thấy... ớn!). 
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Thứ hai, khi viết danh sách các gia đình để nộp 

xin lương thực, đến một ông thì.. tên của ông trở 

thành “vấn đề!”. Ông nói tên ông là Phạm “Bổ!”  

Anh em viết Bê, ô hỏi! 

Ông bảo không đúng, tui là Phạm “Bổ” mà các 

cậu viết sai tên “Bổ” của tui ! Cứ thế dằn co một 

lúc khá lâu và vì ông không có giấy tờ chi nên cứ 

loay hoay mãi, sau bèn nhờ ông viết tên ông 

giùm.. Thì ra, ông tên Bảo nhưng vì người xứ 

Quảng nên đọc thành Bổ! Các Kha không dám... 

cười tại chỗ. 

Thứ ba, sau khi phân phối mền, anh em được 

giữ lại cho mình mỗi người một cái. Tối hôm đó 

trời khá lạnh, tất cả bà con ngủ và ho có vẻ nhiều 

hơn nên anh em chia nhau đi thăm.. Kéo mền đắp 

cho em nhỏ này, đắp lại cho ông bà kia.. anh em 

thấy bà con không đủ ấm nên ho..., bèn (không ai 

bảo ai) lấy phần mình đắp cho bà con..., có người 

thức thấy và sau này kể lại là họ rất cảm động 

trước cử chỉ ưu ái của anh em... Đến khi trở lại 

phòng, không còn cái mền nào! Lạnh quá, lấy 2 

bao bố không còn gạo chui vào, một cho chân vào 

kéo lên, một... chụp trên đầu xuống cho đỡ lạnh. 

Không tới 30 giây tất cả... lột bỏ hết bao, cười 

khúc khích hỏi nhau... thì ra bị các con... mọt gạo 

trong bao chui vào người nên vừa khó chịu vừa 

nhột nhạt, không sao chịu nỗi! Nhưng… lạnh quá, 

lại trùm vào, lại lột ra… cứ vậy đến sáng luôn! 

Sau cùng, không may có một em bị bệnh và 

khi đưa lên bệnh viện thì hôm sau qua đời. Anh 

em lại báo cho Tr. Đạo Trưởng để… xin hòm, 

xong lại tìm xe và Tr. Phan bá Phi đã giúp chở đi 

chôn! Khi tất cả mọi thứ lo xong đâu vào đấy, vì 

không an ninh nên khoảng trưa, 11, 12 giờ chi đó 

là xe đưa đi chôn. Thân nhân... không chịu, viện 

cớ là 15 giờ mới chôn vì... “giờ tốt!”. Súng đạn 

còn nổ khắp nơi, nhất là trên nghĩa trang... cho nên 

anh em cố thuyết phục gia đình mãi mà không 

xong cái “giờ tốt này”. Sau cùng phải... “uy hiếp” 

rằng nếu thân nhân không chịu thì... tự lo lấy, anh 

em mặc kệ không biết đến, lúc đó họ mới... đành 

chịu, nhưng chôn sau 12 giờ!. Một số Kha đi theo 

để đào huyệt rồi lấp đất và gần 15 giờ mới xong! 

Khi về lại, tất cả đều còn sợ vì đạn thỉnh thoảng 

véo trên đầu! Hú vía! 

Trong thời gian ở trại Tân sanh, lúc nào cũng 

thay nhau để con số có mặt tại trại luôn trên 10 

Kha sinh! 

Sau khi trại tị nạn giải tán, Đạo lại vận động 

xin rau cải để mang ra Huế..., lực lượng chủ yếu đi 

xin và chuyên chở vẫn là Kha 216! Tr. Phan Bá 

Phi đã mượn xe vận tải của gia đình đi chở rau cải 

các nơi cho, chỗ nào cho ít hơn một chút thì xử 

dụng xe của Tr. Nguyễn văn Minh. Cứ thế mà số 

lượng cũng đã đạt được 13 tấn rưỡi! Đạo ủy nhiệm 

Kha mang số hàng này ra Huế, sau khi đã xin 

được máy bay của Không quân giúp phần chuyên 

chở, chiếc vận tải cơ to tướng C130 thì phải? Vì 

tình hình vẫn còn không an ninh cho nên Đạo yêu 

cầu các Kha phải có giấy ưng thuận của Cha Mẹ 

cho đi, Đạo sợ bị... khó khăn nếu không may xảy 

ra...! Giấy được nộp đầy đủ nhưng thời gian khá 

lâu sau đó mới biết... toàn là… tự ký vì muốn đi 

quá, Cha Mẹ chỉ nghe nói thôi! 

Anh Phan Bá Phi đã viết lại chuyến đi này với 

khá nhiều chi tiết, ở đây tôi chỉ tóm lược đôi điều. 

Có lẻ không ai quên, chuyến đi thật nhiều phiêu 

lưu mạo hiểm, đúng là... Kha, thuở đó hay nói: 

Kha khà khà! 

Khởi hành ở phi trường Cam ly, không xa 

thành phố bao nhiêu, và phi cơ đáp xuống phi 

trường Phú bài Huế. Nếu nhớ không lầm, phái 

đoàn chúng tôi gồm tất cả 09 người, kể cả Trưởng 

Vĩnh Tôn ngành Ấu và là dân xứ Huế chánh tông, 

phó ĐT Hành chánh Đạo Lâm Viên lúc đó và là 

Trưởng phái đoàn, tuy vậy mọi quyết định liên 

quan đến phái đoàn đều do tất cả góp ý chung. 

Bên Kha có 3 Trưởng: Phan Bá Phi, Nguyễn văn 

Minh và Gà tôi cùng 5 Kha sinh. Tôi nhớ là: 

Nguyễn văn Hoàng, Phan như Hà, Trần văn 

Trọng, Ng. tấn Mạnh, Ng. văn Hoành. 

 

(1)Xe GMC chở hàng 

về toà hành chánh Huế 

(2)Huế đổ nát-Từ trái 

Gà – em Mạnh-Tr.Vĩnh 

Tôn - em Hoành 

(3)Từ phải: Em Hoàng-

Tr.Phi-HĐ địa phương 

 

Ba bốn chiếc GMC chở số lượng 13 tấn rưỡi 

hàng hóa cùng anh em chúng tôi về trước Tòa 

Hành Chánh Tỉnh (đổ nát từ 50 đến 60%!) và ngừng 

lại nơi đây. Các anh Vĩnh Tôn, Phi vào họp với 

các vị lãnh đạo Tỉnh về cách thức “giải quyết” số 

hàng hóa này, tôi và anh Minh đi tìm Trưởng Tôn 
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Thất Đông, Châu Trưởng, thân phụ Trưởng Tôn 

Thất Sam – Dalat, các Kha còn lại được nhắc nhở 

ngồi trên xe, không được tự ý rời đi đâu cũng như 

không phân phát thứ chi cho bất kỳ một ai và anh 

em đã thi hành nghiêm chỉnh điều này! 

Phần tôi và anh Minh, vừa không biết đường 

xá vì dân lạ trăm phần, vừa lo là không biết cứ 

loay hoay mãi thế này thì đến khi nào mới gặp Tr. 

Đông, dù... cũng thấy ngại và kỳ kỳ nhưng sau 

cùng cũng leo lên xích lô nhờ chở đến... Vốn chưa 

hề gặp Tr. Đông cho nên khi hai anh em đứng 

trước căn nhà theo địa chỉ cầm tay, thấy một “ông 

bác” áo thun quần ngắn đang ngồi trước sân, bèn 

thưa ngay: Thưa Bác đây có phải nhà Tr. Đông? 

Được trả lời phải, chúng tôi lại thưa tiếp là xin 

được gặp Tr., “ông bác” bảo, tôi đây! Hai anh em 

đứng ngay người, chào HĐ và thưa, chúng em 

HĐS đạo Lâm viên ..v..v.. 

Trong đêm đầu nơi xứ Huế thơ mộng, chúng tôi 

ngủ tạm nơi Tòa Hành Chánh nhiều đổ nát, phải 

quét dọn mảnh kính bể đầy cả phòng để có chỗ 

nằm. Hôm sau, chúng tôi được chia thành 3 (?!) 

nhóm theo 3 xe chở hàng và địa điểm đến theo ý 

kiến bên Tỉnh. Hàng hóa thật chẳng thấm vào đâu 

so với nhu cầu, nhưng là tấm lòng của người dân 

Dalat gửi đến bà con Cố Đô mà chúng tôi, HĐ, là 

người trung gian, là nhịp cầu nối kết đôi bên. 

 

 

 

 

 

 
 

Huế đổ nát 

Những cảnh “vui trong ngậm ngùi” khi phân 

chia hàng hóa, đã làm chúng tôi bâng khuâng, 

buồn rười rượi. Các nơi anh em đi toàn là ngoại ô 

chung quanh Thành Nội, như An Cựu chẳng hạn!, 

và cũng là nơi chưa an ninh hoàn toàn, cho nên 

cũng thật may mắn vì khi xong công tác theo xe 

trở về không bao lâu, địa điểm vừa đến lại súng 

nổ, bom rơi! Các ngày kế tiếp 

chúng tôi được về ở nơi, trước kia 

là rạp “xinê” Diên Hồng (?) của 

HĐ. Tại đây, chúng tôi có dịp 

dùng chung một bửa ăn với anh 

em HĐ Huế do hai bên cùng góp 

sức nấu và cũng nơi này gởi tặng 

phẩm vật đến anh em. Phải nói 

ngay rằng, toàn bộ anh em luôn 

luôn trong tình trạng báo động! Ngủ cũng mặc y 

phục Như thức, balô gối đầu, giày để sẵn ngay 

chân, hể súng nổ bom rơi là thoát ra khỏi nhà, nép 

vào hàng cây bên ngoài!. Lý thuyết thì được căn 

dặn như vậy nhưng thực tế anh em chẳng có chi 

nao núng! Trong lúc chờ đợi phương tiện trở về, 

chúng tôi cũng cùng làm công tác dọn dẹp đổ nát 

với anh em HĐ Huế, cũng có đưa nhau thăm một 

vài nơi gần đó như Thành Nội với cung điện, ngai 

vàng  thăm nhà  Trưởng Trần Điền và đã nghiêm chỉnh 

 

 

 

 

 

 

Thành nội Huế 
chào HĐ trước chân dung Trưởng cùng quan tài 

còn để trong nhà! Tại đây được nghe kể ngoài 

Trưởng còn có Trưởng Võ Thành Minh cũng bị 

VC chôn tập thể! Tắm một lần nơi sông Hương 

nước chảy lờ đờ, bắt gặp một hai mồ “dã chiến” 

bên vệ đường lòi cả chân, cùng với HĐ Huế dự 

buổi mít tinh nơi Phú Vân Lâu. Dĩ nhiên việc thăm 

hỏi trở về vẫn là ưu tiên hàng đầu! Sau cùng thì 

được cho biết, từ Huế không có máy bay dám lên 

xuống nữa, phải vào Đà Nẵng mới có thể. 
 

  

 

 

 

 

 

Rời Huế ra bến phà vào ĐN 
Tôi không quên (dù không còn nhớ thật chi 

tiết) buổi sáng sớm tất cả anh em với balô trên vai, 

một vài thứ vật dụng lỉnh kỉnh trên tay kéo nhau đi 

xuống bến tàu để đi vào Đà Nẵng, sau khi đã liên 

lạc và được chấp thuận. Sáng sớm hôm ấy, phố 

Huế với sương mù, cảnh vật như ẩn như hiện, 

đoàn chúng tôi đi trên đường... không bóng người 

qua lại, cảnh vừa... thơ mộng vừa (bỗng dưng cảm 

nhận!) bùi ngùi như phải chia tay tri kỹ! 

Tàu nhỏ như loại “xà lan?!“ của hải quân Hoa 

Kỳ với chừng mươi thủy thủ, chúng tôi được nhắc 

phải lưu ý: trên đường sông ra đến cửa Thuận An 

đổ ra biển, tất cả ngồi yên giữa sàn tàu, không 

đứng dậy đi đi lại lại cho đến khi được cho phép, 

vì sẽ rất nguy hiểm do bắn lén! Cũng có thể xuống 

dưới hầm tàu và như vậy có lẻ tốt hơn! 
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Đến Đà Nẵng, chúng tôi liên lạc với anh em 

HĐ và được đưa về ở nơi Đạo quán. Lại cũng luôn 

luôn trong tình trạng báo động: không được tự ý đi 

đâu vì có máy bay trở về là phải đi ngay…! Anh 

em HĐ Đà Nẵng đã ân cần tiếp đón trợ giúp rất tử 

tế, đúng là anh em HĐ như ruột thịt!. Được thu 

xếp cho đi thăm bãi biển Tiên Sa, không dám đến 

Non Nước vì không an ninh!, thăm qua phố 

chính..v..v.. Cũng không quên Trưởng Nguyễn 

Tấn Định, Trung Tá Không quân và là người giúp 

tìm phi cơ (nay Tr. Định ở Thủ Đô HTĐ và tôi có 

gặp Tr. ở trại Thẳng Tiến 7 tại Houston, kể từ 

1968 mới gặp lại!), đãi anh em một bửa ăn chiều 

và tôi đã bị Tr. Định “ép” ăn giùm cho Tr. Nguyễn 

văn Võ, cựu Đạo Trưởng đạo LV… Một chuyện 

vui nhỏ xin ghi: trong lúc đứng bên lề đợi xe đến 

để đi thăm Tiên Sa, một bà cũng trọng tuổi đứng 

cạnh cứ nhìn nhìn rồi quay lưng, rồi lại nhìn. Sau 

đó bà hỏi tôi, xin lỗi cậu tôi hơi tò mò, tôi chỉ nghe 

Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa chớ không nghe nói 

Đạo Lâm Viên, cậu theo Đạo này có thể cho tôi 

biết là Đạo thờ chi vậy! Khi được tôi trình bày, bà 

ồ một tiếng, cám ơn và cười cười..tôi cũng cười 

cười. 

 

 

 

 

 

 

Trên tàu vào ĐàNẵng Đạo quán ĐN 
Cuối cùng cũng có được máy bay cho về lại 

Dalat! Chiếc máy bay nho nhỏ hai động cơ này 

không đáp xuống phi trường Cam ly vì đã chiều, 

khoảng 18giờ?, rất dễ bị pháo kích, họ đáp xuống 

phi trường Liên Khương, cách Dalat gần 30 cây 

số, và “đạp” chúng tôi xuống để vội vàng cất cánh 

về Saigon, họ sợ...! Lại may mắn, gặp chiếc xe 

Minh Trung chạy tuyến đường Saigon-Dalat 

nhưng trong thời gian này không dám chạy xa, chỉ 

đến Bảo Lộc rồi quay về! Đây là chiếc xe chạy 

“chót” trong ngày. Băng ghế giữa và sau, trung 

bình chỉ ép đến 7, 8 người là hết thở, nay ép 11 

người mà vẫn thoải mái! 

Năm 1968, Kha 216... nổi tiếng đưa đám ma: 

trên 30 đám kể cả việc chôn mấy “ông giải phóng 

(?)”. Trong “kỷ niệm tống táng” đáng ghi nhớ là 

sau khi “nhặt xác các ông” đưa về nhà xác rồi sau 

đó đem đi chôn. Chiếc xe vận tải phía sau vì mới 

làm cái “sườn xe” “ thôi nên còn trống trơn, mui 

xe chỉ có các thanh sắt! Mười mấy xác (không có 

hòm trong lúc này là điều dễ hiểu thôi!) quấn bằng 

tấm ra trải giường của bệnh viện so với thùng xe 

thì... còn thừa nhiều chỗ quá! Mấy Kha đi chôn, 

không nhớ bao nhiêu người, đứng níu các thanh 

sắt hai bên cho khỏi ngã. Xe chạy từ phố (Dalat) 

đến hồ Than Thở và công binh đã đào sẵn một hố 

to tướng cách “Mộ Cô Thảo” không xa bao nhiêu, 

nghĩa là chôn trong khoảng chân đồi của Trại 

Trường Tùng Nguyên! Khi xe chạy qua “cua” thì 

xác “các ông” lăn... theo và lăn ngay vào chân các 

Kha! Thế là anh em... hết hồn, phải níu tay đu lên 

các thanh sắt dùng lợp mui xe, hai chân co lại… 

Bác tài chắc là cũng... sợ đạn nổ... bậy bạ nên lái 

xe chạy “thục mạng!”, các xác cứ thế mà lăn qua 

lăn lại không ngừng, các Kha thì... làm Tarzan 

đu... cây luôn nhưng mắt không rời phía dưới chân 

mình! Kha sinh Lê xuân Cường, con trai Trưởng 

Lê xuân Đằng, "nổi tiếng gan dạ" vì... xốc vác các 

ông này như vác "balô" đi trại ! Tuổi Kha hẵn 

cũng mau lấy lại sức!, khi "công tác mệt nhọc 

xong", về đến nhà là cảm thấy khoẻ ngay. Chiều 

hôm sau lai rai gặp nhau ngoài phố, cùng cà phê cà 

pháo ôn chuyện vừa qua với thật nhiều kỷ niệm. 

 

 

 

 

 

 

 

Phi trường ĐN - chờ lên máy bay về Đàlạt 

Cho đến cuối năm 1974, tôi nghĩ rằng năm 

1968 là năm mà các hoạt động xã hội của Kha 216 

sôi động nhất. Đôi ba tháng sau khi trại Tân Sanh 

giải tán, bà con chầm chậm trở lại cuộc sống bình 

thường, các anh em - trong số này có cả tôi - đi xe 

Lambretta 3 bánh, một loại xe chuyên chở trong 

phố, thì... “bị” chủ xe từ chối không lấy tiền công 

chở, ở dốc đường Minh Mạng bên cạnh tiệm bán 

vàng Bùi thị Hiếu, lúc đó có một “sạp dã chiến” 

bán Mì Quảng trên lề đường, một hai lần đi phố 

khi ngang qua là bà bán hàng kêu to... đến giật 

mình, mời ghé ăn và nói ngay không... lấy tiền! 

Tất cả các lần gặp, anh em đều nghe một câu hỏi 

giống nhau: Cậu quên tôi rồi hả?, và trước sự ngơ 

ngác của chúng tôi, được nghe tiếp: Ở trường Tân 

Sanh đó! Về sau chúng tôi phải né đi ngõ khác. 

Một niềm vui nhè nhẹ len vào tâm hồn mình, phải 

chăng đó cũng là sợi dây vô hình đã “ràng buộc” 

chúng tôi với Kha Đoàn Yersin-216, với HĐVN. 

Tô văn Phước 
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A.A.A…Tinh thần “ Dấn thân phục vụ” của Quý Trưởng: 

Tr. Đào Ngọc Minh - Tân Lý Trưởng LBH San Jose Cali. 

Tr. Nguyễn Cửu Lâm - Tân Gia Trưởng Gia Đình BH Nam Cali. 

  - Phụ trách tổ chứcHọp mặt HĐTrN 2016. 

Tr. Nguyễn Tấn Hưng - Trại Trưởng trại GV 20 Miền Trung HK. 

Tr Vũ Ngọc Hân - Trại Trưởng Trại hè HĐVN  Úc Châu. 

Tr. Nguyễn Tấn Tiến - Phụ trách tổ chức Hội Nghị Trưởng 2016.
 

Quý Trưởng Niên Adelaide, Melbourne  Úc Châu 

Tổng số đơn vị Gia đình, Làng, Xóm của 

HĐTN hiện nay là 29, VP HĐTN luôn trông chờ 

con số 30-31 từ bên kia bán cầu thông báo để cùng 

nhau reo vui chúc mừng khi chúng ta còn có dịp. 

Kính gởi lời chúc sức khỏe đến Quý Trưởng: Hội, 

Chương, Kha, Tuấn, Tâm, Nghiệp… và mọi người 

thân trong gia đình. TABTT 
Quý Tr. Niên Xóm Tùng Nguyên Sydney - Canberra 

Khoảng cách xa vời vợi, với hơn nửa vòng 

quay của trái đất, vậy mà lần đầu tiên được gặp 

các Trưởng ở trại VT chỉ kịp bắt tay trái, nói lời 

chào mừng nhưng chưa kịp thăm hỏi! Beo tui thật 

có lỗi. Trăm nghìn lần xin được tạ lỗi. Cám ơn Quý 

 

Trưởng đã yểm trợ củi lửa để cùng nhau “Ta đốt 

to cho bùng lên sáng! Sáng lên!”. Thân kính. 

Tr. Duong Kim Sơn Canada 

Mùa Xuân đất trời đang reo vui, cộng thêm 

những lời thăm hỏi, cổ võ, góp ý từ Trưởng đã 

giúp cho báo LL thêm nhiều sắc màu. Kính chúc 

Trưởng luôn an lành, sức khỏe. Kính mến. 

Tr: Sóc lanh lợi, Hươu hăng hái, Sơn ca mơ 

mộng, đđsn, Vành khuyên yêu đời, Gà lôi, 

Báo Liên Lạc chân thành cảm ơn Quý Trưởng 

đã thường xuyên hổ trợ bài vở, hình ảnh, tài liệu… 

giúp BBT có thêm điều kiện để vun xới mảnh đất 

chung này của ACE chúng ta ngày thêm hoàn 

chỉnh và khởi sắc. Đatạ. 
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Có một loài hoa nở bốn màu, 

Xanh Vàng Đỏ Tím quyện vào nhau. 

Rễ thân cành lá sum sê nụ 

Hơn tám thập niên đẹp đậm đà… 

Hoa nở càng ngày càng sắc hương 

Thơm ngát trần gian tỏa bốn phương. 

Tên loài hoa ấy là “Hướng Đạo” 

Từng cánh từng màu quyện nắng sương! 

 

Sóc lanh lợi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ông Ngoại lơi tay chèo 

Thuyền chòng chành nhẹ neo 

Hương sen thơm lừng lựng  

Bằng tất cả tưng tiu, 

Bàn tay Ngoại nâng niu, 

Vạch sen tìm trà ướp 

Trong gió nhẹ hiu hiu. 

  

Sương sáng đọng trong veo 

Cánh sen mượt mà theo 

Soi ao, nhành ưỡn ẹo 

Đẹp làm sao quê nghèo! 

Gà gáy, bầy vịt kêu. 

  
 

  Ý   Nga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp Lực 

Vững Tiến 

Trên đường tìm 

Nguồn Thật 

Đã kết nối những tấm lòng 

người dân Việt 

Từng tha phương luân lạc khắp địa cầu 

Về Glenfield Camp 

nơi xứ Úc châu 

Từ khắp bốn phương những bàn tay huynh đệ 

Thắp sáng lên ngọn lửa 

lưu truyền bao thế hệ 

Mừng 85 năm bền vững một phong trào 

Hướng Đạo Việt Nam 

Những triều sóng dâng cao 

Như muôn sông cùng hoà vào lòng biển 

Thẳng hướng tương lai 

cùng nhau Vững Tiến 

Vì tương lai nòi giống Việt sáng ngời 

Hoa Tự Do bừng nở khắp muôn nơi 

Cùng sánh bước cùng anh chị em trên thế giới 

Sẽ không xa 

Chúng ta sẽ mừng vui 

Sẽ đón chào 90 năm Hướng Đạo Việt Nam 

Mừng tuổi trẻ 

Mừng quê hương ngày mới. 

 ĐĐSN 
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CYPRESS, California (NV)-Lần đầu tiên một Hướng 

Đạo Sinh gốc Việt, em Đan Tạ, được chọn trong phái 

đoàn Hướng Đạo Hoa Kỳ, để trao phúc trình thường 

niên của tổ chức này đến Quốc Hội Hoa Kỳ và Tổng 

Thống Barack Obama, hôm Thứ Ba, 1 Tháng Ba, tại 

Tòa Bạch Ốc. 

 

 

 

 

 

 
 

Đan Tạ được hân hạnh bắt tay TT Mỹ. 
"Em rất hân hạnh được bắt tay Tổng Thống 

Obama. Đây là cơ hội có một không hai trong cuộc 

đời," em Đan Tạ, một Hướng Đạo Đại Bàng, 16 tuổi, 

của Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn, nói với nhật báo 

Người Việt. 

Phúc trình hàng năm của Hướng Đạo Hoa Kỳ là 

dịp để tổ chức lâu đời này trình lên quốc hội những 

thành quả của Hướng Đạo toàn quốc trong năm qua. 

Em Đan cho biết thêm về những kinh nghiệm 

trong chuyến đi sáu ngày cùng với phái đoàn 10 

Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ, và gặp Tổng Thống Obama. 

"Ngoài cơ hội được gặp tổng thống, chúng em trao 

phúc trình và được gặp gỡ những Hướng Đạo Đại 

Bàng, hiện nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong 

Quốc Hội và chính quyền Hoa Kỳ."Đan nói thêm. 

Được hỏi về các dự tính trong tương lai, cậu bé 

cho biết: "Em muốn là một thí dụ để gợi hứng cho các 

bạn Hướng Đạo Sinh gốc Việt, mạnh dạn góp mặt 

trong đời sống chung của người dân Hoa Kỳ." 

"Em quyết định dành nhiều thời giờ hơn, sau 

chuyến đi này, để tham gia nhiều hơn trong các sinh 

hoạt, để làm tốt cho tập thể Hướng Đạo Việt Nam, 

trong đó có Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn của em, 

và nước Mỹ," em Đan chia sẻ. 

 

 

 

 

 

 

-Đan Tạ (bìa phải) chuẩn bị gặp Tổng Thống Obama. 

-Những kỷ niệm ý nghĩa với Đan Tạ sau chuyến đi. 

"Em cũng có ý định lập một quỹ hỗ trợ 

(Endownment Fund) ngay tại trường Oxford Academy, 

nơi đang theo học, để xin quỹ giúp các bạn học sinh có 

thêm phương tiện học hỏi. Em hy vọng sẽ hoàn tất ý 

định này trước ngày tốt nghiệp."Đan nói thêm. 

Được hỏi phải làm gì để lập quỹ này, em Đan cho 

biết: "Trong chuyến đi, em có cơ hội được tiếp xúc với 

nhiều nhân vật quan trọng trong xã hội. Em sẽ bắt đầu 

liên lạc với họ để xin họ chỉ dẫn cho việc phải gõ cửa ở 

đâu để xin được những ngân khoản. Em và các bạn 

trong nhóm sẽ viết dự án xin họ trợ giúp, như từng làm 

trong Penny Wise Club tại Oxford Academy. 

"Em Đan cho biết thêm: "Trong 10 người, em là 

một trong 6 HĐS Hoa Kỳ trên toàn quốc được chọn 

đại diện HĐ Hoa Kỳ. Bốn người còn lại là đại diện của 

các tổ chức HĐ HK cấp quốc gia trong toàn nước Mỹ" 

Được hỏi cảm tưởng về chuyến đi của con trai 

mình, ông Lu Tạ, đến Mỹ định cư năm 1981, cho biết: 

"Đây không phải chỉ là danh dự cho riêng gia đình 

chúng tôi, nhưng còn là niềm vinh dự cho Hướng Đạo 

Việt Nam và cho cả cộng đồng Việt Nam. Theo tôi 

biết, từ trước tới nay, chưa hề có một Hướng Đạo Sinh 

Việt Nam trong phái đoàn Hướng Đạo Hoa Kỳ được 

chọn là thành viên trong phái đoàn." "Hy vọng công 

việc của cháu Đan làm sẽ giúp các em khác thấy được 

tiềm năng của HĐ Hoa Kỳ và có thể làm giỏi hơn Đan, 

để đưa HĐ Việt Nam vào dòng chính,"ông Lu tâm sự. 

Bà Lan Võ, mẹ của Đan, cho biết: "Chúng tôi rất 

mừng và chỉ mong có cơ hội để gia đình tôi trả lại 

công ơn nước Mỹ và những gì các con tôi học hỏi 

được nơi xứ sở này." 

Ngoài việc học, em Đan còn xuất sắc trong các bộ 

môn thể thao. Em có bằng lái thuyền buồm năm 13 

tuổi và đậu bằng viết lái máy bay năm 15 tuổi. Em 

cũng được nhật báo OC Register chọn là một trong 

100 nhân vật ảnh hưởng nhất Orange County năm 

2015. Em cũng được trao chìa khóa danh dự của thành 

phố Cypress. 

Tháng Mười Một năm ngoái, em Đan mời ông 

John Chiang, bộ trưởng tài chánh California đến 

trường để phỏng vấn, đại diện Câu Lạc Bộ Penny Wise 

nhằm học hỏi về phương diện tài chánh và biết cách sử 

dụng đồng tiền, trước khi lên đại học, do em sáng lập 

tại Oxford Academy ở Cypress cho dự án thăng cấp 

Hướng Đạo Đại Bàng. 

Đan Tạ hiện theo học lớp 10 trung học Oxford.  

Ngoài ra, em còn theo học chương trình Thiếu Sinh 

Quân của Hải Quân Hoa Kỳ ở Seal Beach. 

 

 

 

 
 

 

Đan Tạ và Gia đình. 
  

https://4.bp.blogspot.com/-zv9ObLvFoBI/VuMQI8wr1LI/AAAAAAABKCA/e642VJnOlMUuJ88q9Z4b9u2HOdlIn35nQ/s1600/zidan+3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Djeciv0TbSE/VuMQB0iLI8I/AAAAAAABKCE/GxCUSWdmwAY5sx5nAEoOWqUzTLgQMcUmw/s1600/zidan+2.jpg
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MÙNG NĂM NHỚ TẾT QUANG TRUNG 

 

Mùng Năm nhớ lại trang hùng sử 

Cầu nguyện hồn sông núi tiền nhân 

Linh thiêng phù trợ cho quê Mẹ 

Thoát ách bạo tàn cứu muôn dân. 

 

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ 

 

Ngày 21 tháng 12 năm 1788 (Mậu Thân) 

Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là 

Quang Trung thống lĩnh đại binh tiến ra Bắc đánh 

đuổi quân Mãn Thanh. 

 

Từ ngày 25 đến 30 tháng 1 năm 1789 (mùng 1 

đến mùng 5 Tết Kỷ Dậu) đại quân Quang Trung – 

Nguyễn Huệ đánh tan tành hơn 20 vạn quân 

Thanh, chiếm lại Thành Thăng Long dành lại chủ 

quyền, quét sạch quân Tàu ra khỏi bờ cõi nước ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng đàiVua QUANG TRUNG 

NHỚ TẾT QUANG TRUNG 

 

Mùng 5 nhớ tết Quang Trung 

Mùa xuân Kỷ Dậu, anh hùng nước Nam 

Đánh một trận sạch tan kình ngạc 

Gò Đống Đa phơi xác quân Thanh 

Hai mươi vạn giặc tan tành 

Sầm Nghi Đống, Hứa Thế Hanh tiêu đời 

Tôn Sĩ Nghị rụng rời chạy trốn 

Lũ tàn binh hỗn độn vượt sông 

Xác thù thây chất đầy đồng 

Máu thù nhuộm đỏ dòng sông Hồng Hà 

Cho chúng biết nước ta có chủ (1) 

Chẳng dung tha bè lũ xâm lăng 

Bọn bây há chẳng nhớ chăng 

Chiến công lừng lẫy Bạch Đằng lưu danh 

"Đánh cho bây tan tành manh giáp 

Đánh cho bây tan tác ngựa xe"(1) 

Lời thiêng, xưa vẫn còn nghe 

Nước Nam mãi mãi thuộc về dân Nam 

 

Nay giận lũ tham tàn cố vị 

Muốn độc quyền thống trị dân ta 

Chúng đem biển đảo sơn hà 

Dâng cho Tàu cọng để mà an thân 

Hèn với giặc, ác với dân 

Tội này trời đất nghìn lần không dung 

 

Mùng 5 nhớ Quang Trung Đại Đế 

Bậc anh hùng cái thế vô song  

Tâm hương dâng kính một lòng 

Hồn thiêng sông núi Tiên Long muôn đời 

 

Mùng Năm Tết 

Cao Ngọc Cường 

 

(1) Hịch ra trận của Vua Quang Trung: 

… "Đánh cho chúng chích luân bất phản 

Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn 

Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ." 
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Vào ngày Tết Nguyên đán, người Việt Nam 

mình có phong tục lì-xì, người lớn cho người trẻ 

phong bì có tiền, để mừng tuổi. Tiền ấy được gọi 

là tiền lì-xì. 

Đầu tiên trẻ em phải mừng tuổi ông bà, cha 

mẹ, kính chúc luôn được dồi dào sức khỏe, hạnh 

phúc, sống lâu trăm tuổi... Sau đó ông bà, cha mẹ 

sẽ mừng tuổi lại cho con cháu, mong con cháu 

chăm ngoan, học giỏi, thành công… và cho lì-xì. 

Khi khách đến thăm hỏi vào những ngày Tết, 

họ cũng không quên lì xì cho con cháu của gia chủ 

kèm theo lời chúc phúc đầu năm. 

Không biết phong tục lì xì này có từ bao giờ, 

nhưng phong tục này đã trở thành một phần đặc 

sắc của hương vị ngày Tết của Việt Nam mình. 

Có giả thuyết cho rằng chữ “lì-xì” có nguồn 

gốc từ tiếng Hoa là từ 利市(lợi thị) phát âm là Lì 

Shì (Lợi thị) mà người Việt mình đọc “trại” ra 

thành Lì xì. Lợi (利)là lợi nhuận, thị (市)là chợ, 

thị trường, Lợi thị có nghĩa là một nguồn lợi có 

được nhờ kinh doanh và dịch vụ. Vì là do người 

khác mang đến cho mình nên nó có ý nghĩa khác 

là đồng tiền may mắn. Ở Trung Quốc, tục lì-xì 

này không chỉ có trong dịp Tết Nguyên Đán mà 

còn trong nhiều dịp khác như lễ cưới hỏi, mừng 

sinh con “mẹ tròn con vuông”, cũng không chỉ 

dành riêng cho trẻ em. 

 

Hiểu theo đúng nghĩa thì nó không phải là một 

nguồn lợi mà lì-xì có nghĩa là mừng tuổi cho trẻ 

em trong ngày đầu năm mới. Đối với người nhỏ 

hơn hoặc đồng trang lứa với mình thì gọi là “lì-

xì”, nhưng đối với người lớn hơn mình về tuổi tác 

và địa vị xã hội thì nên dùng từ “mừng tuổi” sẽ 

đúng hơn và tỏ sự kính trọng hơn. Chính vì vậy số 

 

 

 

 

 
tiền có trong bao li-xì chỉ mang tính tượng trưng, 

là thứ tiền đem lại điều lành, điều tốt cho người 

nhận vào dịp đầu xuân. Tuy nhiên, theo phong tục 

cổ truyền: 

-Trong bao lì xì nên để số tiền chẵn để tượng 

trưng cho ý nghĩa tốt lành (nhiều người thích số 

chẵn như: 8, 88, 168…) 

- Dùng tiền mới và phong bao mới để nói lên sự 

khởi đầu tươi mới, không dùng bao lì-xì cũ. 

- Không nên mở bao lì-xì trước mặt người tặng.  

Đối với văn hóa Á Đông, việc mở món quà trước 

người tặng là thiếu lịch sự. 

Cho tiền lì-xì cần phải có những loại phong 

bao được in ấn đẹp mắt, màu đỏ hoặc màu vàng 

sáng bóng. Người Trung Quốc chỉ dùng màu đỏ 

(hồng bao). Sau đó đổi tiền mới rồi gấp đôi hoặc 

gấp ba lại hoặc để nguyên tờ tiền phẳng và cho 

vào phong bao (tùy theo bao lớn hay nhỏ). Trước 

khi lì xì cho trẻ em cần phải đợi câu chúc của bé 

trước. Điều này rất quan trọng vì nó mang tính 

giáo dục và tập ăn nói mạnh dạn cho thế hệ trẻ. 

Câu chúc không bắt buộc phải theo 1 khuôn 

khổ nào cả nhưng nó thể hiện sự kính trọng, biết 

ơn của người nhỏ tuổi dành cho người lớn. Sau 

khi được chúc xong, người lớn đưa phong bao và 

chúc lại. 

Đối  với  trẻ em  bậc  cha mẹ  thường chúc học  

 

giỏi, cố gắng, chăm chỉ, nghe lời ba mẹ, ông bà, 

thầy cô, sau đó bé sẽ có một lời cảm ơn để đáp lại. 

Đây là một phong tục mang tính giáo dục được 

xem như một nghệ thuật sống đẹp của người Việt 

Nam nói riêng và của người Á châu nói chung. 

Montreal, Tổng hợp. 

Ngô Khôn Trí. 
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HĐTƯ HĐVN Kính mời Quý Trưởng vào trang nhà để xem tin tức: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xóm Tùng Nguyên Sydney. 200 AUD = $142.00/US 

Phạm Văn Chương Úc 100 AUD = $071.00/US 

Hồ văn Nhị. Úc 50 AUD = $035.50/US 

Lam Thuỵ Vũ. Canada 150 CAD = $094.46/US 

Phong Hát Định. $50.00 

Hiền Lê Cali San Jose. $100.00 

Tuyết Nga. $40.00 

Nguyễn Hạnh Nhơn. $30.00 

Làng Quảng Tề. $50.00 

Trần Văn Thông. $50.00 

Tôn Nữ Ngọc Hoa.Georgia $30.00 

Nguyễn Như Hùng Santa Clara $30.00 

Trương Ái Chủng San Jose $50.00 

Phương Bình Nguyễn $30.00 

Thu Trần (gia đình Trưởng Khắc) $100.00 

Nguyễn Trịnh Cường. Bạch Yến Dallas $25.00 

TổngThu (Tháng 12/2015+ tháng 1-2-3/2016) $927.96 

Quỹ còn lại cuối tháng 11/2015 $2339.58 

Chi phí báo LL số Mùa Đông 2015 $569.87 

Tổng cộng quỹ hiện có (31/3/2016) $2697.67 

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


 

 

 

 

 

 

Các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Nam Cali Dựng Nêu đón Tết Bính Thân 2016 

 

 

 

 Xuân về khai sáng hồn dân Việt Tết đến kiện toàn chí nước Nam 

Lễ Chào cờ đầu năm Bính Thân và Sinh Nhật Baden Powell do các LĐ HĐ Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức 

 

 

 

 Lễ chào cờ Tế lễ Quốc tổ Hướng Đạo Trưởng Niên 

Lễ Chào cờ đầu năm và Hội Xuân Bính Thân  của các LĐ Hướng Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ  

 

 

 

 Nam, Nữ Hướng Đạo Sinh nghiêm chỉnh chào Quốc kỳ  HĐTrN dự lễ chào cờ với Quốc phục 

Làng Bách Hợp Houston, Texas tổ chức Lễ Tuyên Hứa cho hai tân Trưởng Niên vào đầu Xuân BÍnh Thân 

 

 

 

 

 Trưởng niên Vũ Ngọc Điệp Trưởng Niên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh HĐTrN Texas (Houston & Dallas)
 Tuyên Hứa Tuyên hứa chụphình lưu niệm với khách mời 



 

 

 

 

Trại Vững Tiến bế mạc, nhưng những thân tình có được từ các huynh đệ tỷ muội vẫn tiếp tục trải dài theo từng khoảnh khắc, 

lướt qua từng vùng trời, kéo dài đến tận chân mây và xuôi dòng tuôn trào ra biển, để rồi đổ dồn vào túi hành trang dự trại của 

từng trại sinh mà ngày trở về tổ ấm đã gói ghém thêm cả trăm kỷ niệm, cả ngàn thân thương trìu mến nhận được từ đại gia 

đình HĐVN sau 85 năm sinh hoạt đã chọn vùng đất Úc Châu hiền hòa mến khách làm nơi hội ngộ, mà Chi Nhánh Úc không 

những trước, trong mà sau trại cả mười ngày nửa tháng vẫn có những ACE với tinh thần và tấm lòng HĐ luôn rộng mở, xem 

như những “thân tình vượt trội” dành cho những trại sinh ngoài xứ Úc, còn vương vấn ở lại để bước thêm những bước chân 

Vững Tiến. Xin được gởi lời tri ân chân thành đến toàn thể ACE HĐS, cũng như Phụ huynh và thân hữu thuộc Chi Nhánh 

Úc, đã đảm nhận việc tổ chức Trại Vững Tiến Kỷ Niệm 85 năm HĐVN thật tuyệt vời.    Beo–Tận tâm  Nguyễn Tăng Bình. 

 

 

 

 

 

Thăm Tr. Viêm Sydney-Canberra Thăm Tr Hoàng Hội Melbourne Thăm Tr.Kha,Tâm,Tuấn,Nghiệp Adelaide 

 

 

 

 

 

Cùng Tr. Nghiệp du ngoạn Adelaide Tại tư gia A/C Kiệt Với Tr.Tuynh trên bến tàu Adelaide 

 

 

 

 
 

 
Phụ huynh Sydney chiêu đãi 

 

Các Trưởng: Mẫn, Loan, Thúy Định, Mừng, A/C Kiệt, 
Nhị, Phụ Huynh… Sydney-Canberra ( H:1-5-7-8-9-10)  
Trưởng Nghiệp ( H: 3-4 ) và Tr. Tuynh ( 6 ) Adelaide,  
A/C Chương Melbourne (H2)  đã tiếp đón và lo chổ  
ăn ở, du ngoạn,  thăm viếng… cho các Trưởng ở xa 
còn lưu lại Úc Châu sau trại Vững Tiến. 


