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                                                                 THƯ NGÕ VP.HĐTrN 

                                                        CHÀO MÙA XUÂN COVID !!! 

 

                              "Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng sáng ngời, 

                                                  Ta cùng đi cùng xây đời mới ... " 

 

Kính thưa quý Trưởng Niên ! 

    Chúng ta chào mùa Xuân 2020 với những vẫy tay nghẹn lời từ biệt những chương trình 

hấp dẫn, mà nếu không có con virus Vũ Hán, thì tiếng ca nối kết các kỳ trại Hướng Đạo sẽ tưng 

bừng khắp nơi ! Nào Bách Hợp 4 Hướng Đạo Trưởng Niên tại Nam Cali, nào Thẳng Tiến XII do 

HĐTU.HĐVN chủ trương, sẽ huy hoàng trên xứ Úc Canguru ! Nào những chương trình sinh 

hoạt Hội Thảo, Hội Luận, Trại Chi Nhánh / Miền, các Liên Đoàn HĐVN khắp thế giới tổ chức 

mừng 90 Năm thành lập Hướng Đạo Việt Nam (1930-2020). 

 

Kể từ ngày BP sáng lập Phong Trào Hướng Đạo đến nay, chưa bao giờ cả thế giới rơi vào 

một trận chiến nghiệt ngã kỳ lạ nhất hành tinh! Mọi sinh hoạt của toàn thể loài người khắp địa 

cầu đều dường như ngưng trệ. Con tim của hành tinh hình như đang đập những nhịp đứt quảng 

kinh hoàng! 

WHO đặt tên cho con virus Vũ Hán là COVID-19 - Có người giãi mã ý nghĩa của các chữ 

viết tắt : China (Trung Quốc)  Originated (Bắt nguồn) Virus (Vi khuẩn) In (Vào) December 

(Tháng 12) 19 (năm 2019) ! Toàn thể các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới đều đang nghẹt thở 

đương đầu với nó. Phong trào Hướng Đạo Thế Giới cũng không ngoại lệ, vì nó mà tạm ngưng 

các sinh hoạt! 

Con Virus Vũ Hán rất nguy hiểm cho những người lớn tuổi, có lẽ nó cũng thuộc thế hệ suốt 

đời không được yêu thương, nên có cơ hội xổng chuồng, vớ phải ai trong tuổi Trưởng Niên thì 

nó thèm, chạy đến vồ lấy bắt làm "con tin" ! Thế cho nên trong cuộc chiến sống còn nầy, những 

Trưởng Niên như chúng ta đều phải tự khép mình tránh nó như tránh hủi! 

Đặc San Liên Lạc mùa Xuân năm 2020 là một thiên hùng ca chống virus Vũ Hán (COVID-

19). Người Hướng Đạo lúc nào cũng vui tươi trước khó khăn, người Hướng Đạo lúc nào cũng 

xem cuộc đời là một trò chơi lớn ! Thôi thì con tạo xoay vần, chúng ta hãy vui sống với hoàn 

cảnh khó khăn và chung tay cùng con cháu chống lại thảm họa khôn lường mà cả nhân loại 

đang vất vả đường đầu. 

Hy vọng thiên tai sẽ chóng qua và tiếng hát nối giây thân ái sẽ cất lên bừng sáng bình minh ! 

Cả nhân loại đang trong cơn sóng gió 

Nghẹt thở từng ngày chống virus CoVi 

Xuân 20 Trưởng Niên ta cùng quyết chí 

Sức khỏe bảo toàn trường thọ hát ca! 

 

Thân Kính bắt tay trái, 
 

Gấu Chăm Chỉ / Trần Xuân Đức 
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      Đầu Xuân kính chúc quý Trưởng niên 

Một năm Canh Tý được bình yên 

Nhất tâm Gắn Bó cùng Làng Xóm 

Yểm trợ Phong Trào mãi đi lên 

 

Đầu Xuân kính chúc quý Phụ Huynh 

Một năm vui thịnh vượng an bình 

Hết lòng vì tương lai con trẻ 

Trong đại gia đình Hướng Đạo Sinh 

 

Đầu Xuân chúc quý Trưởng cầm Đoàn 

Một năm mới đến được bằng an  

Thêm nhiều sức khỏe và nghị lực  

Dìu dắt Đoàn thăng tiến an toàn  

 

Thân chúc các Ấu, Thiếu, Thanh sinh 

Đường vui phải cố Gắng Sức mình  

Sắp Sẵn để cùng nhau thăng tiến 

Khai Phá mở đường đến quang vinh  

 

Đầu Xuân kính chúc đại gia đình 

Anh chị em Hướng Đạo Sinh mình 

Một năm an lạc và thăng tiến  

Thân ái bên nhau thật chí tình  

 

Chúc Mừng Năm Mới 

Xuân Canh Tý 2020 

           

ĐĐSN 

Cao Ngọc Cường                                                                                          

                  

Thơ xuân say chếnh choáng 

Chập chờn cùng chiếu chăn, 

Mộng xuân trôi chầm chậm 
Chắc chắn chẳng chi cần. 

  
Trên tầng mây trắng xóa 
Lơ lửng giữa không gian 

Em tha hồ tưởng tượng 
Mặt trăng xa dặm ngàn.  

 

Không thấy đâu bờ bến 
Chao thân trong mông mênh 

Mây trôi trôi thanh thản 
Lãng đãng hồn bồng bềnh.    

 

Ngại gì mưa hay nắng 
Thơ thẩn theo trắc bằng, 

Thả trôi bao lo lắng 
“Tiên nữ” cõi vĩnh hằng!  

 

Đâu lằn ranh giới hạn 
Những áng mây nhẹ nhàng? 

Em cứ ngắm mãn nhãn 
Tạo Hóa đáng nể nang! 

 

Tuyệt vời như sương tản 
Thật dại không rong chơi 

Trời cho không chịu nhận 
Anh ơi à! Anh ơi!  

 

Trôi trôi về vô tận 
Trong cảm giác phiêu bồng 

Quên kiếp người lận đận 
Với có có, không không! 

 

 

Ý Nga  

  25.1.2020  

Mồng một Tết Canh Tý
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Garden Grove, Nam California (Thanh Huy)   

    Theo thông lệ hằng năm vào dịp đầu 

Xuân các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây 

Nam Hoa Kỳ, thuộc Hội Đồng Trung Ương 

Hướng Đạo Việt Nam đều tổ chức lễ chào cờ 

đầu năm để gíup các em gìn giữ và bảo tồn 

truyền thống văn hóa cũng như tập tục Việt 

Nam và đây cũng là dịp tưởng nhớ đến sinh 

nhật của Huân Tước Baden-Powell người sáng 

lập Phong Trào Hướng Đạo. 

Được biết, trong những năm gần đây, Phong 

Trào Hướng ĐạoViệt Nam tại Hoa Kỳ thuộc 

Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam 

đã gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhưng 

các Trưởng cũng như các Phụ Huynh và các em 

Hướng Đạo Sinh thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

đã một lòng giữ vững tinh 

thần, duy trì những sinh 

hoạt theo đúng lời hứa và 

Luật Hướng Đạo, trong 

tinh thần “Hướng Đạo 

Sinh coi nhau như anh em 

như ruột thịt”, nhờ vậy mà 

trong mọi sinh hoạt đã 

vượt qua những khó khăn 

trở ngại. 

Lễ chào cờ đầu năm 

đã trở thành một truyền thống nhắc nhở cho các 

em biết về về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt 

Nam và những phong tục tập quán qua hơn 

4000 năm văn hiến 

 Lễ chào cờ Lần Thứ 27 đã được tổ chức tại 

Garden Grove Park, lễ chính thức khai mạc vào 

lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23/2/2020. 

Tham dự lễ chào cờ có hàng ngàn các 

Trưởng, các em Hướng Đạo Sinh thuộc các 

ngành và qúy phụ huynh. Các Liên Đoàn tham 

dự gồm có: Liên Đoàn Chi Lăng 1279, Liên 

Đoàn Trưởng Trình Cẩm Hạnh; Liên Đoàn Chi 

Lăng Foundation, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn 

Song Tuấn Tú Charles; Liên Đoàn Hoa Lư, 

Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Hoàng Sơn; Liên 

Đoàn Lam Sơn, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn 

Tiến Minh; Liên Đoàn Lạc Việt, Liên Đoàn 

Trưởng Nguyễn Thượng Tân; Liên Đoàn 

Quang Trung Ngọc Hồi, Liên Đoàn Trưởng 

Nguyễn Thoại; Liên Đoàn Trần Hưng Đạo, 

Liên Đoàn Trưởng 

Nguyễn Thiện Tân; Liên 

Đoàn Trùng Dương, Liên 

Đoàn Trưởng Trần 

Michael; Liên Đoàn 

Trường Sơn, Liên Đoàn 

Trưởng Quân Đỗ; Liên 

Đoàn Văn Lang, Liên 

Đoàn Trưởng Trân Đặng; 

Liên Đoàn Vạn Kiếp, 

Liên Đoàn Trưởng Trần 

Thu Hà. Hướng Đạo Trưởng Niên có: Làng 

Bách Hợp Quảng Tế: Làng Bách Hợp San 

Diego; Làng Bách Hợp Vạn Kiếp, Gia Đình 

Bách Hợp Nam Cali;  

 

https://vietbao.com/images/file/uagp8Tq61wgBAHVc/huong-dao-chao-co-dsc-0407.jpg
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        Ngoài ra còn có quý Trưởng trong Ban 

Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo 

Việt Nam gồm có: Chủ tịch Hội Đồng Trung 

Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Trần 

Quang Thanh Trang đến từ (Canada); Phó Chủ 

Tịch Nội Vụ, Trưởng Lê Linda đến từ (Texas); 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Trưởng Võ Tố Quỳnh 

đến từ (Canada); Tổng Thư Ký, Trưởng 

Nguyễn Trí Tuệ (California); Thủ Quỹ, Trưởng 

Nguyễn Đức Trí đến từ (Canada); Kiểm Soát 

Viên Tài Chánh/Financial Auditor Trưởng Bùi 

Vân Khanh; Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam 

Hoa Kỳ; Trưởng Nguyễn Tammy; Ủy Viên Đại 

Diện Chi Nhánh Đức, Trưởng Nguyễn Ngọc 

Anh; Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng 

Niên, Trưởng Trần Xuân Đức; Cố Vấn Hội 

Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam: 

Trưởng Vĩnh Đào, Trưởng Lê Đức Phẩm; Ủy 

Viên Liên Lạc & Phát Triển Hướng Đạo 

Trưởng Niên, Trưởng Hồ Đăng; Ủy Viên 

Truyền Thống – Văn Hóa Trưởng Nguyễn Tấn 

Hưng đến từ (Texas); Trưởng Ban Huân 

Chương & Khen Thưởng, Trưởng Nguyễn 

Đoàn;  Trưởng  Ban  Tu  Thư  Trưởng  Nguyễn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến Minh; Trưởng Ban Thông Tin Liên Lạc, 

Trưởng Lê Minh Lý, Trưởng Ban Phát Triển, 

Trưởng Trần Chí Hồng Tiên; Trưởng Ban Tu 

Chính Hiến Chương, Nội Lệ và Tổ Chức Bầu 

Cử Trưởng Nguyễn Tư Nhân; Ủy Viên Media 

Trưởng Võ Thiện Toàn (Maryland); Ủy Viên 

Trang Nhà/Web Site Commissioner: Trưởng 

Tô Lân Miền Tây Nam Hoa Kỳ: Thư Ký, 

Trưởng  Nguyễn  Tân;  Ủy  Viên Truyền Thống  

 

 

Văn Hóa, Trưởng Trần Michael… 

Đại diện chính quyền địa phương có Nghị 

Viên Thu Hà Nguyễn, Chủ Tịch Học Khu 

Westminster Nguyễn Thế Thủy, cùng các cơ 

quan truyền thông. 

Đặc biệt có vị khách danh dự đó là Phó Đề 

Đốc Nguyễn Từ Huấn, ông cũng là một cựu 

Hướng Đạo Sinh tại Việt Nam trước năm 1975. 

Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam 

Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca do các em 

Hướng Đạo Sinh thực hiện. 

Sau nghi thức chào cờ các em đã thay nhau 

đọc 3 lời hứa và 10 điều luật Hướng Đạo, trong 

3 lời hứa Hướng Đạo đó là: "HĐS lấy danh dự 

hứa 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." Sau 

lễ chào cờ như thường lệ là “tiếng reo Hướng 

Đạo VN”, Mừng sinh nhật Huân Tước Baden-

Powell. Tiếp theo là lời chào mừng và cảm ơn 

của Trưởng Đặng Ngọc Trân, trưởng ban tổ 

chức, mở đầu Trưởng cảm ơn sự tham dự của 

qúy vị quan khách, quý Trưởng, quý vị Phuynh, 

các  cơ  quan  truyền  thông  cùng  tất cả các em  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Đạo Sinh đã tham dự lễ chào cờ truyền 

thống năm nay. 

  Sau đó là lời phát biểu của Trưởng Tammy  

Nguyễn, Đại Diện Miền Tây nam Hoa Kỳ, 

Trưởng nói: “… Lễ Chào Cờ Đầu Năm là một 

truyền thống rất tốt đẹp mà Miền Tây Nam Hoa 

Kỳ đã cố gắng hết sức liên tục và đều đặn tổ 

chức trong 27 năm qua, không ngoài mục đích 

giúp các em Đoàn Sinh, các  thế  hệ  mai sau tại
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hải ngoại hiểu biết thêm về những nét đẹp của 

truyền thống, văn hóa, dân tộc Việt.” 

      Trước thềm năm mới xin kính chúc tất cả 

thật nhiều sức khỏe, thịnh vượng và nhiều 

thành công. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin gửi lời 

cám ơn chân thành nhất đến Quý Liên Đoàn, 

quý Liên Đoàn Trưởng, quý Trưởng Niên, 

Đoàn Sinh, Phụ Huynh của 11 Liên Đoàn và 

thân hữu đã hội tụ về đây trong cùng một màu 

áo của Miền Tây Nam Hoa Kỳ tham dự Lễ 

Chào Cờ Đầu Năm. 

 

Cám ơn Ban Thường Vụ và Ban Cố Vấn 

Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam 

đã hỗ trợ tinh thần, và sự bảo trợ tài chính của 

Trưởng Lê Đức Phẩm và Trưởng Trần Xuân 

Đức, cùng tất cả quý Trưởng các Ban thuộc Hội 

Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam và  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Điều Hành Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Đặc 

biệt cảm ơn sự hiện diện của Phó Đề Đốc Hải 

Quân Hoa Kỳ Nguyễn Từ Huấn. 

       

 Cuối cùng, Miền TNHK chân thành tri ân đến 

Hội Tinh Thần Trần Văn Khắc đã đứng ra bảo 

trợ về việc mua bảo hiểm cho Lễ Chào Cờ Đầu 

Năm này, cũng như các sinh hoạt của Miền 

trong thời gian qua và sắp tới. Sau đó Trưởng 

mời một vị đại diện cho Hội Tinh thần Trần 

Văn Khắc lên trao một món quà lưu niệm cho 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Ban Tổ Chức Chào 

Cờ Đầu Năm 2020. 

Tiếp theo là lời phát biểu của Trưởng Chủ 

Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt 

Nam,  sau  những  lời  chào  mừng  và cảm  ơn,  

Trưởng kể “Câu Chuyện Dưới Cờ” nói về 

“Ngày Lễ Mẹ”. Lời phát biểu của Nghị Viên 

Diedre Thu - Hà Nguyễn,  Cô  cảm  ơn  ban  tổ 

chức, cô cho biết địa điểm tổ chức nằm trong 

địa hạt mà cô là Nghị Viên, trong dịp nầy cô 

cũng đã tặng bằng tưởng lục đến ban tổ chức 

ngày chào cờ đầu năm. 

 

      Sau đó là lời tâm tình của Phó Đề Đốc 

Nguyễn Từ Huấn, ông nói: “ Cảm ơn phong 

trào Hướng Đạo Việt Nam đã gìn giữ văn hóa 

Việt Nam đó là điều rất tốt cho thế hệ trẻ. Nói 

về mình ông cho biết, từng là một Hướng Đạo 

Sinh ở Việt Nam trước khi vượt biên đến Mỹ. 

Đối với ông, những bài học khi đi Hướng Đạo 

cùng tình huynh đệ và tình bạn là những thứ 

ông mang theo mình suốt đời. Hướng Đạo và 

quân đội có một điều rất giống nhau, đó là phục  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vụ một điều gì cao cả, như phục vụ đất nước.  

      Ông cho rằng mình rất may mắn vì được 

gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ để phục vụ nước 

Mỹ. Ông cho biết, là người gốc Việt đầu tiên 

được vào vị trí Phó Đề Đốc, nhưng biết chắc 

chắn mình không phải là người cuối cùng làm 

được điều đó. Ông còn khích lệ các đoàn sinh 

cố gắng theo đuổi mơ ước của mình và một 

ngày nào đó Hoa Kỳ sẽ có tổng thống gốc Việt 

đầu tiên. Cuối cùng, ông dặn các đoàn sinh phải 

biết trân trọng những thứ rất quý với văn hóa 

Việt Nam là đạo đức nghề nghiệp và tình cộng 

đồng. Ông còn dặn các em phải quý cuộc sống 

hiện tại, quý mến các huynh đệ và cho rằng 

những khoảnh khắc đó là vô giá, không có gì 

thay thế được.” 

 

https://vietbao.com/images/file/afC2LDu61wgBADd2/huong-dao-chao-co-dsc-0411.jpg
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      Sau phần nghi thức khai mạc, phần Tế lễ cổ 

truyền. Ban tổ chức mời quý quan khách, các 

Trưởng Niên, các Liên  Đoàn  Trưởng tập trung  

về trước Bàn thờ Tổ Quốc, trên bàn thờ có chữ 

Tổ Quốc thật lớn với đầy đủ hoa qủa, hương 

đèn, Bên cạnh bàn thờ có 

cây nêu tấm phướng. Sau 

3 hồi chiêng trống, nghi 

thức tế lễ cổ truyền do 

các em Hướng Đạo Sinh 

Liên Đoàn Văn Lang 

thực hiện, trong những 

bộ quốc phục cổ truyền 

trước bàn thờ Tổ Quốc 

có chánh tế, phó tế, văn 

tế theo đúng lễ nghi, đây 

cũng là dịp nhắc nhở cho 

các em biết về lễ nghi phong tục mà cha ông từ 

ngàn xưa đã duy trì cho 

đến hôm nay nhất là tại 

xứ người để các em tiếp 

tục duy trì và phát huy 

cho các thế hệ tiếp nối. 

 

  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 đãi. 

 

Sau khi dùng cơm 

trưa các em có dịp nghe 

Phó Đề Đốc tâm tình, 

trong phần nầy các em đã 

nêu ra những câu hỏi để 

Phó Đề Đốc trả lời, có 

em hỏi làm sao để ông có 

được ngày hôm nay? 

Ông cho biết:  

     “ Cùng gia đình đã 

từng là người tị nạn 

chính trị ở đảo Guam sau khi Sài Gòn thất thủ 

hồi năm 1975. Tại đây, ông thấy các binh sĩ 

Lục  Quân  cùng  các  thủy thủ giúp đỡ người tị  

nạn. Điều  đó  đã trở  thành  động lực giúp ông 

gia nhập Hải Quân để trả ơn cho nước Mỹ. Khi 

mới vào Mỹ, gia đình ông chỉ có một tháng để 

học khóa tiếng Anh cấp tốc và ông vào thẳng 

lớp 11. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Huấn 

chưa nhập ngũ được vì 

chưa có quốc tịch… 

Ông khuyên các em nên 

biết đam mê những gì 

mình muốn làm và nên 

biết khiêm nhường. 

Theo ông, khiêm 

nhường không có nghĩa 

là yếu đuối, vì giúp ông 

biết nhìn nhận mình sai 

chỗ nào và có thể phát 

triển nhờ điều đó…” 

       Tiếp tục chương trình với phần trình diễn 

văn nghệ.  

         Lễ chào cờ kết 

thúc vào lúc 4 giờ chiều 

cùng ngày. 

 

     Tưởng cũng nên nhắc 

lại, Hướng Đạo Việt 

Nam sau năm 1975 bị 

cấm  hoạt  động  tại  quê 

nhà. Sau đó, một số các 

đơn vị Hướng Đạo đã 

được thành lập tại các 

Trại Tỵ Nạn ở một số quốc gia trên thế giới. Để 

có một tiếng nói chung, Hội Nghị Trưởng tại 

thành phố Costa Mesa, 

tiểu bang California 

Hoa Kỳ vào năm 1983 

(còn được gọi là Hội 

Nghị Costa Mesa), Hội 

Đồng Trung Ương – 

Hướng Đạo Việt Nam 

đã được thành lập, gồm 

có 4 Chi Nhánh là: 

Canada, Pháp, Đức, 

Australia; 4 Miền tại 

Hoa Kỳ là Miền Đông 

Hoa Kỳ, Miền Trung Hoa Kỳ, Miền Tây Bắc 

Hoa Kỳ,  Miền Tây Nam Hoa Kỳ cùng với 

Hướng Đạo Trưởng Niên. 

 

https://vietbao.com/images/file/CiqZEDu61wgBAN5f/huong-dao-chao-co-dsc-0409.jpg
https://vietbao.com/images/file/Hy0iZju61wgBAFAv/huong-dao-chao-co-dsc-0418.jpg
https://vietbao.com/images/file/_6mguTq61wgBAMBH/huong-dao-chao-co-dsc-0380.jpg
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 Sân cờ và bàn thờ tổ quốc buổi Chào Cờ Đầu Năm                  HĐ Miền Trung Hoa Kỳ tham dự Lễ Chào Cờ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Trưởng Niên Làng BH Houston chuẩn bị Tế Tổ                         Ban Tế Tổ HĐTrN Làng Bách Hợp Houston  
 

Phóng sự bằng hình – ĐĐSN thực hiện 
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       Múa Lân đầu năm với đoàn Lân LĐ Pháp Luân            Múa Mừng Xuân của Nữ Đoàn Lê Chân (LĐ Đất Việt) 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Leo dây cầu khỉ thử gân                                                    Trò chơi ngày Tết ba miền  
             Vui cùng nhau giữa mùa Xuân đất trời                             Bầu cua, cờ tướng... các em quây quần 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Hội Làng Hướng Đạo vui Xuân                                  Món ngon ngày Tết góp phần vui thêm            
 
               
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Thảy banh, đáo lỗ, thân mời                                           Anh em Hướng Đạo chúng mình  
               Nhảy dây lại nhớ một thời thiếu sinh                              Đầu Xuân hội ngộ trong tình quê hương 
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                  Trưởng Sơn Miêu Hăng Hái - Mai Hiếu Trực 

                  Pháp danh: Tâm Thiên Chơn 

                  Sinh ngày 16 tháng 1 năm 1952 

                  Tại Quy Nhơn Việt Nam 

                  Lìa Rừng ngày 16 tháng 1 năm 2020 

                  Tại California USA 

                  Hưởng thọ 69 tuổi 

 

                  Sinh hoạt Hướng Đạo tại Hoa Kỳ qua các trách vụ: 

 Cựu Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Lam Sơn Nam California 

 Cựu Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

 Cựu Ủy Viên Liên Lạc và Phát Triển Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

 Cựu Trại Trưởng Trại Liên Kết IV 
 

Thương tiếc Trưởng Sơn Miêu Hăng Hái đã dành nhiều năm tháng  

trong cuộc đời với sự nhiệt tình và cả tấm lòng, ra sức gánh vác các trách 

vụ, với tâm nguyện góp phần xây dựng, phát huy phong trào Hướng Đạo  

nơi quê hương thứ hai mà Trưởng định cư. 

         Trưởng Sơn Miêu lìa Rừng là một mất mát cho phong trào Hướng  

Đạo Việt Nam chúng ta nói chung và riêng cho miền tây Nam Hoa Kỳ. 

 Cầu nguyện cho Trưởng Mai Hiếu Trực thanh thản ở chốn Nguồn Thật. 
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                Trưởng Sơn Điểu Phiêu Lưu   GUY JEAN CHALUMEAU ( 1955 – 2020 ) 

 

    Tóm tắt Tiểu sử Hướng Đạo: 

1- Việt-Nam. 

- Sinh hoạt Hướng đạo VN bắt đầu từ năm 1969, thuộc Kha Trường Giang Đạo 

Phiên An, Châu Gia Định. 

- Đã dự Trại Giữ Vững 1970, chinh phục đỉnh Lang Biang Đà Lạt 1971 , Vượt Sóng 

Polo Ubi ( Hòn khoai ) Phú Quốc 1972 . 

- Trại trưởng Trại hè HĐVN Công ty điện lực Viet Nam do Kha đoàn ROBINSON 

CRUSOÉ đãm nhận năm 1972 - Hải du Vũng Tàu 1973 , 

- Tham dự Trai họp bạn Tam-Bình 1974 . 

- Từ 1972 đến 1975 Kha Trưởng Kha đoàn Robinson Crusoé thuộc Đạo Diên-Hồng, 

Trưởng Vĩnh Đào làm Đạo Trưởng. 

2- Tại Pháp. 

 -Năm 1976 Hồi hương về Pháp cư ngụ tại thị xã ISTRE.  

 -1977-1978 Thi hành quân dịch (service Militaire) ở tại Lyon đơn vị 99 ème 

régiment infanterie trú đóng tại Sathonay camp . 

-1979-1980 Xuất ngũ về sống ở ngoại ô Paris. Tr. Guy Chalumeau trở lại sinh hoạt 

Hướng đạo với hội Nam Nữ HĐVN tại Pháp (Association Scouts et Guides Vienam en 

France) về sau gọi là chi nhánh Hưóng Đạo Việt-nam tại Pháp - do Trưởng Nghiêm Văn 

Thach [Hội trưởng], Tr. Đổ Đăng Di [Tổng thư ký] thành lập, trong thời gian này Tr. Guy 

Chalumeau làm Kha Trưởng Kha đoàn Trường Sơn thuộc Liên đoàn Gia Định.  

-1984 Liên đoàn trưởng Liên đoàn Cửu-Long ở Thị xã Lognes . 

-1985 làm phụ tá Trại Trưởng đặc trách ngoai vụ Trai họp bạn Thẳng Tiến 1 tổ 

chức tại Jambville-Pháp.  

-2005 Thành viên LBH Nam Quan Paris. Trưởng niên HĐVN. 

             3- Huấn Luyện. 

Tại nước Pháp Trưởng Guy Jean Chalumeau đã qua các khoá huấn luyện với Hội 

Hướng Đạo Pháp (Scout De France) tổ chức: STIP , STAP , CHAM (Huy hiệu Rừng), 

cuối cùng là STAFF (đào tạo phụ tá Huấn luyện ALT ba gỗ ) và trở thành Thành viên của  
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Gilwell  trong Liên hội Hướng đạo Pháp / Scoutisme Francais và Uỷ ban Huấn luyện 

thuộc chi nhánh Hướng đạo VN tại Pháp / ASGVN. 

Sau một thời gian lâm bệnh Trưởng Sơn Điểu Phiêu Lưu Guy Jean Chalumeau đã 

lìa rừng tối ngày 06/3/2020 tại BV Bichat Paris.  

Tin từ gia đình cho biết sẻ cử hành lễ tang vào 08h30 sáng ngày thứ sáu 13/3/2020 

tại Hôpital Bichard - 46 rue Henri Huchard - Paris  

    Nguyện xin Thiên chúa sớm đón nhận linh hồn Guy Jean Chalumeau vào cỏi vĩnh 

hằng. 
 

 Bò Rừng Năng Nỗ / Bùi Dzũng 

Mõ LBH vùng Rhône-Alpes/Lyon-France 

Thân hữu LBH Nam Quan Paris. 

 

 

 
 

CHIA BUỒN 

Kính chào quý Trưởng niên và ACE thuộc Hội HĐVN tại Pháp. 

     Thật buồn khi biết tin Tr. Sơn điểu phiêu lưu ALT Guy Jean Chalumeau đã lìa rừng vào ngày hôm qua 

06/3/2020 tại Bệnh viện Bichard-Paris. Hưởng thọ 65 tuổi. 

     Chúng ta đã mất đi một Trưởng niên, phụ tá huấn luyện của hội HĐVN tại Pháp đồng thời củng là người 

bạn đồng hành từng đóng góp công sức xây dựng phong trào HĐVN tại Pháp từ những ngày đầu tiên của 

thập niên 80's. 

     Sáng nay 13/3/2020 Tr.Nguyễn văn Đông đã đến nhà thương BICHARD và cùng lên xe nhà quàn đến 

CREMATORIUM VILLETANEUSE, lúc 10:30 để dự lễ hỏa thiêu tại đó. 

    Đến 14:00 đem tro cốt về  Cimetière NOUVEAU GENNEVILLIERS, 24 rue Villebois Mareuil, 92230 

GENNEVILLIERS, gần nhà của Tr Guy. 

  Xin chuyển giúp lời phân ưu của tôi đến gia đình Tr Guy và tang quyến trong sự mất mác lớn lao này. 

  Nguyện cầu linh hồn của Tr. Guy Jean Chalumeau được sớm hưởng nhan thánh Chúa. 

Chào Tabtt 

Bùi Dzũng 

Làng Bách hợp RA Lyon. 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (H1) Trại Thẳng Tiến I tổ chức năm 1985 tại Trại trường Jambville nuớc Pháp, ( từ trái sang 

phải): Tr. Bùi Năng Phán chi nhánh Hoà-Lan(1); Tr. Lý Trí Thanh Lương (5); Tr. Guy Chalumeau 

đội nón 4 múi (6); Tr. Trần Văn Khắc tay trái cầm gậy tay phải khoác vai Tr. Guy (7); Tr. Nghiêm Văn 

Thạch nguyên hội trưởng hội Nam Nữ HĐVN tại Pháp (8)... 

                  (H2) Trại Thẳng Tiến 1 tại Jambville-Pháp năm 1985 ( từ trái sang phải): Tr. Guy (3) đứng cạnh    

         Tr. Mai Liệu đội nón béret (4) cách ba người HĐ ngoại quốc là Tr. Nghiêm văn Thạch (8). 

 

(H2) (H1) 



 

LIÊN LẠC SỐ MÙA XUÂN   2020      -      Trang   16 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (@ ) LBH Nam Quan Paris Tết Nguyên Đán 2005 tại Thị xã WISSOUS ngoại ô Paris:( Từ trái qua) 

         Tr.Nguyễn văn Đông - Tr. Châu Văn Lộc Tiên chỉ Làng BH Nam Quan và Tr. Guy Chalumeau 

@ 
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      Năm Hợi đã qua, năm Tý đã đến. 

Thường thì năm con nào thì người ta nói 

chuyện về con ấy. Do vậy chúng ta sẽ tìm hiểu 

về con chuột và người tuổi chuột. 

      Năm nay năm Canh Tý nên xin sơ lược 

vài nét về chuột.  

Chuột sống khắp nơi trên trái đất, có thể nói 

nơi nào có cây cỏ, có người là nơi ấy có chuột.   

Ở Việt Nam có nhiều loại chuột nhưng đại 

khái có mấy loại sau đây: 

- Chuột cống là loại chuột to, có con nặng từ 

nửa ký tới một ký. Gọi nó là chuột cống có lẽ vì 

nó chuyên sống ở các cống rãnh trong TP. Ở 

miền quê thì chúng sống ở trong hang.  

Chuột cống có hai loại, loại cống gà và cống 

nhum. Cống gà sống quanh quẩn trong vườn 

nhà gần chuồng gà, chuồng heo. Cống nhum 

sống ở đồng, ăn cây, củ, cua ốc. Thịt cống 

nhum khá ngon. Chuột cơm 

nhỏ con có lông màu vàng sậm, 

chúng cũng ăn cây, củ, cua ốc. 

Chúng là mối hại lớn của nhà 

nông. Thịt chúng không thua 

kém thịt cống nhum. 

 Về mùa nước nổi ở miệt 

Hậu Giang, Châu Đốc... bạn có 

dịp thưởng thức món thịt chuột. 

Một loại chuột khác, giống 

chuột cơm nhưng chúng ăn ở trên ngọn cây dừa 

nên gọi là chuột dừa. Chúng là loại sạch nhất, 

sang nhất nhưng không thấy ai ăn thịt vì bắt 

được chúng không phải chuyện dễ.  

 
Nguồn internet 

 

* Chuột nhắt và chuột chù.  

Chuột chù còn được gọi là chuột xạ, chúng 

sống quanh quẩn trong nhà với người chúng 

chia đôi giang sơn. Chuột nhắt hoạt động phần 

trên cao, chuột chù phần thấp dưới đất. Chuột 

chù tuy hôi hám nhưng không phá hại. Người ta 

còn tin tiếng reo của chuột chù sẽ đem đến 

điềm lành cho gia chủ. Thường người ta tin vào 

câu nói về sự may mắn: Nhất là đôm đốm vào 

nhà, nhì là chuột túc (tiếng reo), thứ ba bông 

đèn (ngày xưa thắp đèn bằng dầu lửa nên tim 

đèn có bông). Mèo không dám đụng tới chúng 

vì mùi hôi của chúng, ai nghe (ngửi) cũng ngán. 

Mèo nào lỡ táp nhầm nếu không bệnh cũng vật 

vờ đôi ba ngày. Còn chuột nhắt thì khỏi chê, 

chúng phá hại đến tận cùng, đục khoét tủ bàn, 

kho tàng, dinh thự, cắn phá quần áo, sách vở 

không chừa một thứ gì mà không cắn phá. Biệt 

tài của chúng là chạy rất 

nhanh trên xà nhà nên mèo bắt 

được nó cũng rất khó. 

Ngày xưa những người đi 

buôn bằng thuyền nan rất sợ 

chuột nhắt, vì một con lọt 

được vào thuyền là nó khoét 

lủng đáy, nếu không cảnh giác 

thuyền sẽ chìm. Chủ thuyền 

thường lập một trang nhỏ với 

khói hương nghi ngút gọi là bàn thờ ông Tý. 

Sau hết có hai loại chuột người ta nuôi để 

chơi hoặc làm thí nghiệm đó là chuột bạch và 

chuột  tàu  còn  được gọi là con bọ . Chuột bạch  
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lớn hơn ngón chân cái, có bộ lông trắng muốt 

thỉnh thoảng có con vá, được nuôi trong lồng 

kẽm, hay lồng kín, lồng chia làm hai phần, một 

bên có thang quay vòng để chúng leo, bên kia 

để ngủ và ăn. 

Chuột tàu lớn hơn thường có vá màu nâu, 

màu đen cũng có toàn trắng. Nuôi chúng 

thường để dùng vào việc thí nghiệm y khoa. 

Bắt chuột là việc làm cần thiết ở miền quê 

để trừ mối hại cho nhà nông. bắt chuột có nhiều 

cách: bắt bằng bẫy sập, bẫy đập, bằng hóa chất, 

bằng keo dính. Người ta còn đuổi chuột bằng 

chà vi. Chà vi là một cái lồng có hom và hai 

tấm đăng. Chuột chui vào lồng là không ra 

được. Đuổi chuột thường vào lúc hoàng hôn 

hay sáng sớm, người ta tìm những đám lác rậm 

biết có chuột trong đó, người ta đặt lồng vào 

một nơi, dùng hai mảnh đăng hai bên, khi chuột 

bị đuổi gặp đăng nên chúng phải chạy vào chà 

vi. Nhưng cách săn chuột dễ nhất là vào mùa 

nước nổi, người ta dùng chĩa nhọn đâm chuột 

khi chuột phải sống trên các ngọn cây. Với một 

chiếc xuồng và một cây đũa, người ta có thể 

đâm hàng trăm con trong một 

ngày để ăn hoặc để bán.Thịt chuột 

đồng xào sả ớt với ngũ vị hương 

thì quả là một món nhậu tuyệt vời 

của dân nhậu. Một đặc sản có một 

không hai của miền Tây Nam Bộ. 

Năm Tý - Thành công và 

thịnh vượng 

Theo âm lịch, năm Tý thường 

là một năm thành công và thịnh 

vượng. Chuột được coi là một 

trong những loài vật làm việc 

chăm chỉ nhất trong 12 con giáp. 

Những người thân nên tổ chức 

mừng năm mới cùng nhau vì loài 

chuột rất coi trọng mối quan hệ chặt chẽ với các 

thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, điều đó 

cũng dễ làm chúng hoảng sợ vì chuột không thể 

chịu đựng tiếng ồn lớn và va chạm mạnh. 

 Đối với trang phục, chuột thích kim loại 

quý và xa xỉ. Các nhà chiêm tinh khuyên chúng 

ta nên mặc bộ quần áo và diện trang sức đẹp 

nhất vào đem giao thừa. 

   Không  gian  nơi  mọi  người  cùng  đón  năm  

Chuột cũng phải đặc biệt. Trang trí bên trong 

nên đơn giản, khéo léo và tinh tế. Mọi người 

nên nói chuyện với nhau về thuyết cầu toàn, 

những điều lý tưởng và khôn ngoan vì chuột là 

một loài động vật trí tuệ. 

Những người sinh năm Tý cũng rất thành 

công trong cuộc sống như Đại văn hào người 

Nga Leo Tolstoy, Cựu tổng thống Mỹ George 

Bush, Thái tử Charles, nam ca sĩ nhạc Rap 

Eminem, nữ diễn viên Scarlett Johansson và 

nhiều nhân vật nổi tiếng khác. 

Những năm Tý lịch sử 

- Năm Canh Tý (40): Hai Bà Trưng phất cờ 

khởi nghĩa đền nợ nước, trả thù nhà, đánh đuổi 

thái thú Tô Định chạy về Nam Hải. 

- Năm Giáp Tý (544): Lý Bôn lên ngôi hoàng 

đế, đặt quốc hiệu Vạn Xuân, niên hiệu Thiên 

Đức. 

- Năm Nhâm Tý (1252): Vua Chiêm đem quân 

sang quấy nhiễu vùng biển nước ta. Vua Trần 

Thái Tông ngự giá thân chinh dẹp yên bờ cõi. 

- Năm Mậu Tý (1228): Quân ta đại thắng 

trên sông bạch Đằng, bắt sống tướng nhà 

Nguyên là Ô Mã Nhi, làm sụp đổ 

giấc mộng xâm lang của chúng. 

- Năm Mậu Tý (1648): Hai họ 

Trịnh - Nguyễn lại đánh nhau to, 

quân Trịnh đại bại. 

- Năm Nhâm Tý (1792): Vua 

Quang Trung băng hà, con là 

Quang Toản lên ngôi lấy hiệu là 

Cảnh Thịnh. 

- Năm Canh Tý (1840): Vua 

Minh mạng, vị vua lừng lẫy nhất 

của Triều Nguyễn qua đời.  

- Năm Mậu Tý (1888): vua 

Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt và 

đày sang Algerie. Cũng năm đó, 

vua Đồng Khánh mất, triều thần đưa vua Thành 

Thái lên ngôi, cũng là một ông vua yêu nước và 

chống Pháp. 

- Năm Nhâm Tý (1912): Việt Nam quang 

phục hội được thành lập với tôn chỉ đánh đổ 

thực dân Pháp, khôi phục nước Việt Nam. 

- Năm Giáp Tý (1924): phạm Hồng Thái 

mưu sát viên toàn quyền Pháp là Méc - lanh ở 

Sa Điện - Quảng Châu (Trung Quốc) 
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Quả thật là một ngày nắng ấm đầy tiếng 

cười cùng được thưởng thức những món ăn 

thuần Huế! Sóc tôi được tham dự ngày Tất 

Niên đón Tết Canh Tý và mừng năm mới 2020 

của Làng Trưởng Niên Quảng Tế hết sức là vui 

và học được điều mới lạ! 
    Đúng 2:00pm ngày 12 tháng 1 

năm 2020, Các Ôn Mệ En O Hướng 

Đạo Trưởng Niên làng Quảng 

Tế bày ra đủ thứ món ăn rất ư là hấp 

dẫn thuần Huế để cùng nhau mừng 

năm mới. Văn Phòng Trưởng Văn 

Phòng Trưởng Niên Trần Xuân 

Đức, Gia Đình bách Hợp Nam Cali, 

Làng Bách Hợp San Diego cũng 

được mời tham dự! Với những tay 

cự phách nói tiếng Huế, món ăn 

Huế, giọng hát Huế và cách tiếp đải 

khách cũng theo lối Huế... Cho nên 

chúng ta có thể nói chính xác rằng: Trong tất cả 

các đơn vị Hướng Đạo Trưởng Niên 

của Phong Trào trên thế giới, chỉ có 

một làng "thuần chủng" rặc Huế là 

Quảng Tế. Mặc dù cũng có một vài 

con nhạn lạc bầy nhưng đang tập 

ăn ớt Huế! Riêng cái tên làng cũng 

mang biểu tượng Huế, Quảng Tế là 

một địa danh của Huế! 
    Ôn Trưởng Làng Quảng Tế là 

người cao ráo rất đẹp trai, nói năng 

nhỏ nhẹ êm ái rất Huế (cho nên đi 

bất cứ đâu, "Bề Trên" cũng khăn gói 

theo hầu, sợ ôn đi lộn chỗ), nhưng 

rất tinh tế và quả cảm.  

   Bằng chứng là trong Hội Nghị Trưởng Niên 

năm 2018 tại  San Francisco,  Bách Hợp III , do 

 

 

 

 

 
 

Làng Bách Hợp Trưởng Niên Vùng Vịnh 

tổ chức; Ôn đã can đảm vừa đứng lên cười mĩm 

và hô to: Quảng Tế ! Thế là cả dân làng đều 

đứng dậy, cùng nhau vổ tay đồng ý đứng ra 

tổ chức trại Bách Hợp 4 tại Nam Cali! 

     Trong cuộc hợp mặt mừng năm 

2020 và Tết con Chuột nầy, Ôn 

Trưởng Làng Quảng Tế Nguyễn 

Xuân Huề, Ngựa Vui Tính, đã nói 

lời chúc Tết và tường trình công 

việc chuẩn bị cho Trại Bách Hợp 4 

như thế nào, đã được bao nhiêu 

phần trăm, có bao nhiêu thành 

viên đảm nhiệm các công việc 

chính về tổ chức, tài chánh, các 

ban bệ... Từ bây giờ đến ngày đó 

sẽ diễn ra bao nhiêu phiên họp 

nữa, bao nhiêu lần thăm viếng nơi 

đất trại... Nhìn chung thì ta thấy 

hứa hẹn một kỳ trại Trưởng Niên Bách Hợp 4 

rất ư là tuyệt! 

     Sau màn ăn uống no say, có 

một vài ly rượu đỏ thấm tình, là 

một màn vô cùng đặc sắc do 

Trưởng Trần Tiến San, Cọp.., 

sáng chế! Thay vì trò chơi bắt 

thăm trúng thưởng bình thường, 

ông Cọp bèn chơi một trò chơi 

hấp dẫn vừa vui vừa mệt! Trên 

bàn chất đầy quà để phát cho ai 

trúng giải, nhưng số giải thưởng 

thì không đủ cho mấy mươi 

trự đang ngồi chầu rìa! Nhưng rồi 

ai cũng phải bắt thăm...! Tôi bắt được thăm, 

bên trong có hàng chữ: "Anh không được hân 

hạnh trúng số nhận quà, nhưng anh
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phải hát thật to một bài ca". Trưởng Nguyễn 

Cữu Lâm bắt thăm: " Anh không trúng nhận 

quà nhưng phải hít đất ba cái". Một người khác: 

"Không được quà nhưng được quyền yêu cầu  

Tr Hương hát một bài".  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nội dung mỗi lá thăm khác nhau về cách 

người không được trúng thưởng phải làm, tạo 

nên không khí vui nhộn và hập dẫn...Xen vào là 

những người may mắn được quà Tết là những 

niềm vui rất lạ qua sáng chế của Cọp nhà ta! 

Xin hoan hô anh nầy một phát! 

 

Trò chơi của Cọp quá hay  
Bốc thăm quà Tết rủi may vui cười 
Quảng Tế đón Xuân thắm tươi 

Chúc mừng năm mới người người khỏe re! 

 

Sóc tôi cũng có  một bài thơ "mì ăn liền", thay  

 

 

vì đọc, sóc tôi bắt mọi người hò lơ. Với giọng  

hò lơ nhè, toàn mùi thức ăn Huế cùng nhau 

cười với mùa Xuân 2020 đầy hoan ca hy vọng 

vui khỏe và hạnh phúc: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa Xuân lấp ló bên đường  
Gió Xuân bay toả vấn vương bao tình 
Đất trời lồng lộng cao minh 
Đem mùa Xuân đến ươm xinh cho đời 
Trưởng Niên Quảng Tế khắp nơi 
En O Ôn Mệ thảnh thơi họp đoàn 
Nhìn vui loáng thoáng xuân sang 
Đã trên “thất thập” vội vàng cạo râu! 
Trưởng Niên trường thọ bấy lâu 
Mỉm cười nghe chúc gật đầu vui Xuân 
Mụ O một thuở đã từng 
Bao nhiêu con nhạn chết lưng chừng trời 

 

Sóc Lanh  Lợi
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       Thuở còn bé, thỉnh thoảng được nhìn vài 

tấm hình chụp phong cảnh mùa đông tuyết phủ 

ở phương tây trong các báo thế giới tự do hay 

trong những cuốn sách ở quê nhà là trong lòng 

tôi lại dâng lên một niềm mơ ước: Mơ một lần 

được nắm bắt hay đứng bên cạnh những cụm 

tuyết trắng ngần ở xứ người. 

Trời đã chìu lòng người. 

Cuộc đổi đời đã đưa đẩy gia đình chúng tôi  

đến đây định cư. Một nước Đức với mùa đông 

tuyết phủ  hàng năm kéo dài hơn năm tháng . 

Đông hay xuân tuyết cũng phủ đầy xem ra 

chẳng có gì khác biệt. 

Nhớ lại ngày đầu tiên bước chân xuống phi 

trường, nơi đất lành chim đậu này. Đang từ Phi 

Luật Tân với cái nóng cháy da  trên 38 độ, chỉ 

một ngày một đêm sau đó chúng tôi chạm trán 

ngay với cái lạnh kinh khiếp…trừ 17 độ âm! 

Ở phi trường Riem (lúc đó phi trường mới  

chưa xây) quanh chúng tôi là những đụn tuyết 

cao ngất như núi, người phu dọn tuyết đã cào 

sạch cho lối đi bớt trơn trợt. Chúng tôi, những 

người Việt Nam tỵ nạn đầu tiên  được nhìn thấy 

tuyết. Cả nhóm không ai bảo ai cùng chạy ào 

đến bên núi tuyết, nhiều bàn tay đưa ra, chẳng 

biết lạnh giá là gì cứ vốc đầy  trên tay những 

tuyết là tuyết và…ăn thử! Có tiếng nói đâu đây, 

ăn thử xem có giống đá bào bên mình hay 

không? Ừm ừm giống đá bào bên xứ mình quá. 

Vậy đó, mùa đông đã đến và đã bao lần ra đi. 

Mùa đông đã hiện hữu và gần gũi với chúng tôi 

bao nhiêu năm tháng dài. Mùa đông ở đây cũng 

là mùa xuân bên khung trời xa xăm kia. 

Ở đây, khi mùa xuân về chúng ta sẽ không 

tìm thấy khung cảnh chợ xuân, chợ mứt, chợ 

hoa mai vàng bày đầy tấp nập kẻ bán  người 

mua như ở tiểu Sàigòn bên Mỹ. Cũng không 

bao giờ nhìn thấy cảnh múa  lân, hàng hóa ê hề, 

 

 

 

 

 

 

 

 
nhạc xuân ầm ĩ, người tới kẻ lui mua sắm Tết 

như bên quận 13 ở Paris. Ở đây, khi mùa xuân 

về cũng chỉ là những đốm lửa nhỏ nhen nhúm 

rải rác trong những gia đình Việt Nam. Một 

đêm họp mặt mừng xuân  báo hiệu xuân về rồi 

lại lắng im như những ngày tuyết rơi trắng phủ. 

Bạn ghé thử ra chợ Á Châu để tìm hương vị  

hay khung cảnh ba ngày Tết ư? Chẳng có gì cả! 

Nhìn quanh vài ba hộp mứt khô cứng, vài ba 

chiếc bánh chưng, nếu không có những cánh 

thiệp xuân bày trên quầy với màu sắc đỏ tươi 

hay vàng như cánh mai vàng  thì chẳng ai được 

biết ..nay mai là mùa xuân về. 

Bao nhiêu năm dài xa xứ, chúng tôi hầu như 

đã dần quên không khí náo nhiệt của những 

ngày chợ Tết, những dãy dài bày biện hoa mai , 

anh đào, cúc hay hoa lan. Nhớ làm sao tiếng rao 

lanh lảnh của những gian hàng trái cây, mứt, 

bánh và âm thanh những buổi chợ đêm với hoa 

đèn giăng giăng không khi nào quên được. 

Tuy vậy mỗi độ xuân về ở nơi đây, những 

gia đình Việt Nam  đã biết tự tạo cho mình một 

không khí Tết. Ba ngày xuân  luôn luôn thật là 

trang trọng và ấm cúng. 

Độ 10 ngày trước Tết, chúng tôi đã chuẩn bị 

xong một nhánh anh đào. Những năm trước 

đây, nhà tôi phải lái xe đi khá xa đến những bạn 

bè quen biết  xin chặt một nhánh mang về. Mới 

độ 4 năm nay, một lần nhìn ra ..trước nhà hàng 

xóm đi bộ chừng 2 phút. Một cây anh đào to 

lớn, cành lá xum xuê làm nhà tôi mừng còn hơn 

mới trúng một tờ  vé số. Anh đến gặp ông quản 

gia  ngỏ ý xin chặt một cành… từ đó  đến nay, 

cành anh đào không hề thiếu vắng trong ba 

ngày xuân ở gia đình chúng tôi. 

    Phần tôi, loay hoay nào là mứt gừng dẻo, 

mứt dừa, keo dưa món, nồi thịt đông, hủ dưa 

giá..vv..vv. đợi đến 29 mới chuẩn bị lá chuối
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ngâm nếp, nấu đậu gói bánh tét để kịp 30 là vớt 

ra kịp cúng đón ông và về vui Tết với gia đình. 

Bây giờ các bạn xem: 

Hai câu đối đã được nhà tôi viết xong , các 

cháu đang phụ treo lên tường. Bàn thờ gia tiên 

với bình hoa tươi thắm, hai mâm trái cây với 

nào là… cầu vừa đủ xài, có năm chỉ… đủ xài 

mà trong lòng vẫn vui… vui với mình, vui với  

gia đình sum họp đầm ấm, vui với không khí an 

lành  trong mấy ngày xuân. 

Giao thừa sắp đến, chỉ còn gắn lên cành anh 

đào những tấm thiệp xuân, những năm gần đây 

thiệp xuân cũng đã hiện đại hoá  nên  người 

nhận cũng vơi đi ít nhiều, bù lại  những phong 

bao lì xì đỏ thắm  và vài dây pháo chuột  đã tô 

điểm cho nhánh anh đào rực rỡ hơn bội phần. 

Không khí Tết cũng rộn ràng hơn khi mâm cơm 

cúng đón ông bà  đã được dọn gần xong, mở 

cánh cửa lớn đón nàng xuân  cùng vào ăn Tết. 

Ngoài sân, tuyết vẫn phủ trắng xóa và lạnh 

căm căm. Những thân cây trơ lá bám trắng đầy 

bông tuyết. Nhìn xa xa, con đường mòn thảm 

cỏ xanh   nay cũng không còn dấu vết quen 

thân. Đám chim đen dấu mỏ đứng im lìm trên 

những sợi dây điện giăng giăng. Lâu lâu một 

cơn gió nhẹ hắt qua… vài giọt tuyết rơi… Cảnh 

vật dường như bất động, người người vội vã 

qua lại như những chiếc bóng, họ chỉ mong đi 

nhanh về lại nhà để trốn đi cơn giá lạnh. 

Mùa xuân ở đây chỉ có ngần ấy. Mùa xuân 

lặng lẽ đến và rồi lại lặng lẽ ra đi.  

Nàng Xuân đến với 

chúng tôi chỉ là một 

gương mặt lạnh băng với 

chiếc áo trắng kết tua tủa 

đầy hoa… nhưng tiếc 

làm sao hoa không là hoa 

xuân, là những cánh mai 

vàng, những nụ anh đào 

hé nở… mà chỉ  là  những đốm hoa trắng, hoa 

tuyết lạnh lùng. 

Cảnh vật lặng thinh, chỉ có chiếc máy hát nơi 

góc phòng khách đang chúc tụng mọi người với  

bài ca Ly Rượu Mừng …. 

Bánh tét đã được vớt ra, khoanh bánh tròn  

thơm mùi nếp đậu đã được cắt ra và dọn lên dĩa 

Nào là củ kiệu, dưa món, thịt kho tàu, tô canh 

…khổ qua dồn thịt… ( cầu cho năm mới mọi 

khổ nạn sẽ qua) , mấy dĩa xôi và chè còn đang 

bốc khói .v.v. những món ăn lúc sinh tiền cha 

mẹ và người thân đều dọn vào lúc giaothừa. 

Nén nhang thơm nhè nhẹ, những cây nến đã 

được đốt sáng, cành anh đào đã điểm vài ba nụ 

hoa… giây phút giao mùa ai nấy đều lắng im 

nhớ lại những mùa xuân ở quê hương  và 

những mùa xuân đã trôi qua nơi xứ người. 

Ta chúc gì cho nhau? 

Gửi cho gia đình, bạn bè, những người thân 

yêu một lời chúc an lành trong năm mới. Sang 

năm mọi sự thong dong. 

Đêm Giao Thừa sẽ đi qua thật nhanh , ngày 

mai lại một ngày mới. Một ngày đầu năm nhìn 

quanh tuyết trắng giăng đầy. 

Sáng mai là mồng một, cả nhà sẽ dậy sớm.  

Áo quần tươm tất, dâng trà mứt lên bàn thờ gia 

tiên. Các cháu sẽ chúc Tết cho cha mẹ, một 

buổi sáng gia đình sum họp cùng nhau đi chùa 

hái lộc và cầu xin một năm ..một vận hội mới 

cho quê hương. 

Tuyết cứ rơi nhè nhẹ. Văng vẳng lời ca 

“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi …”Bất 

kể là nơi nào, dù xa xôi vạn dặm,  dù gần gủi 

trong gang tấc. Ngày Tết vẫn là ngày thiêng 

liêng dành cho gia đình . Người Việt Nam dù là 

đang sống tha hươngvẫn nhắc nhở con cháu 

mỗi độ xuân về những phong tục và tập quán 

đẹp đẽ để sẽ được lưu giữ và mãi mãi truyền 

cho đời sau. 

Xuân đang về, xuân 

đang ca bài ca hội ngộ. 

Đón xuân với niềm tin và 

niềm vui những ngày 

sáng lạn sẽ về với quê 

hương. 

Ở đây mùa xuân đang 

đến. Quyện trong hương xuân là những hoa 

tuyết bay bay, những lời chúc tụng vang vang , 

tiếng hạt dưa tí tách, mùi bánh trái thơm lừng 

và  nàng Xuân đang  chào đón chúng  tôi  với 

những  phong bao lì xì ……chứa đầy hoa tuyết. 

  Munich, những ngày đầu năm.  

 Minh Trang 
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    Tôi đi Hướng Đạo từ 

thuở thiếu niên. Thiếu 

đoàn đầu tiên của tôi 

mang tên Đống Đa, một 

địa danh lịch sử, nơi chôn 

xác hàng vạn quân Thanh 

phương Bắc xâm lăng 

nước ta vào mùa Xuân 

Kỷ Dậu 1789 dưới sự 

thống lĩnh của Quang 

Trung Đại Đế, một danh 

nhân lịch sử Việt Nam 

nổi tiếng, mà Liên đoàn 

Hướng Đạo đầu đời của 

tôi đã được vinh dự đặt 

theo tên của Ngài. Liên 

đoàn Quang Trung. Đấy 

là bài học về lịch sử oai 

hùng của tổ tiên dân tộc 

mà tôi được ôn lại khi vào Hướng Đạo. Những 

thế hệ học sinh chúng tôi thời ấy đã được học 

lịch sử, địa lý và công dân giáo dục nước nhà 

ngay từ khi có trí khôn dưới mái trường tiểu 

học tiếp lên trung học. Từ những ngôi trường 

mang tên danh nhân lịch sử quê nhà Mai Xuân 

Thưởng , Cường Để, Võ Tánh ....thế nên những 

kiến thức hữu ích ấy càng được vun bồi thêm 

lên khi chúng tôi vào H Đ, được hiểu biết thêm 

về lịch sử Hướng Đạo Việt Nam và thế giới. 

    Tôi không biết các đoàn Hướng Đạo của các 

nước trên thế giới được đặt tên như thế nào 

nhưng tôi lại biết rất rõ là hầu hết các đoàn, các 

liên đoàn HĐVN căn bản được đặt tên theo tên 

các danh nhân, anh hùng, anh thư hay địa danh 

lịch sử nước nhà. 

    Chẳng hạn Thiếu đoàn Lê Lợi là đơn vị 

Hướng đạo Việt Nam đầu tiên tại Hà Nội năm 

1930 do trưởng Trần Văn Khắc người sáng lập 

ra Hướng đạo VN. Rồi Thiếu đoàn Lê Văn 

Duyệt được lập tại Sàigòn tháng 6 năm 1932 . 

Đó là hai đoàn hướng đạo đầu tiên của hai miền  

Nam Bắc nước ta được mang danh hiệu những 

anh hùng Việt sử. Đạo Đồng Nhân tại miền Bắc 

nước ta những thập niên cuối 30, đầu 40 đã có 

những Liên đoàn Bạch Đằng, Chí Linh, Ngô 

Quyền,  Bình  Than  tham  dự  trại họp bạn Đạo  

 

 

Đồng Nhân Hà Nội. 

Vào khoảng năm 1936 

các Tráng đoàn cột trụ 

của phong trào HĐVN 

bắt đầu xuất hiện: 

Tráng đoàn Lam Sơn 

(Hà Nội), Tráng đoàn 

Hồng Lĩnh (Vinh), 

Tráng đoàn Võ Tánh 

(Thanh Hoá) và thập 

niên 50 có Tráng đoàn 

Bạch Đằng, Tráng 

đoàn Mê Linh ( Nữ 

HĐVN 1960) đã đào 

tạo nên một thế hệ 

trưởng nam, nữ nòng 

cốt và đã xây dựng 

phong trào HĐVN lớn 

mạnh nhiều thập niên 

sau đó với các Liên Đoàn mang tên danh nhân, 

danh tướng anh hùng và biết bao địa danh hiển 

hách trong lịch sử chống ngoại xâm của nước 

ta. Nhiều Liên đoàn Hướng Đạo với các Thiếu 

đoàn, Ấu Đoàn, Thanh Đoàn được vinh dự 

mang tên anh hùng, anh thư trong nhiều triều 

đại lịch sử Hồng Bàng, Lạc Việt, Hùng Vương, 

Nhị Trưng, Trưng Vương, Triệu Trinh Nương, 

Lê Chân, Phù Đổng, Đinh Bộ Lĩnh, Ngô 

Quyền, Lê Lợi, Trần Quốc Toản, Trần Hưng 

Đạo, Quang Trung hay Bạch Đằng, Mê Linh, 

Lam Sơn, Tây Kết, Diên Hồng, Vạn Kiếp, 

Đống Đa, Tây Sơn, Phiên An ... đã là những bài 

học lịch sử mà những thế hệ HĐS Việt Nam 

phải tự hào, phải tìm hiểu, phải thuộc lòng lịch 

sử danh nhân hay địa danh lịch sử mà đoàn 

mình mang tên. Và luôn thể hiện niềm vinh dự 

niềm tự hào đó trong những vở kịch những hoạt 

cảnh liên quan đến lịch sử trong các đêm lửa 

trại. “Nào đoàn ta tiến, ta tiến theo bước anh 

hùng... Liều mình xông pha băng mình vào 

chốn đạn tên... Quân ta... Xông pha ....” “Nước 

non Lam Sơn, bóng cờ bay phất phới . Khắp 

nơi cờ Vàng, muôn hồn quân Nam...” 

   Phải nói là Phong trào HĐVN luôn đồng 

hành trên những địa danh và hãnh diện nối gót 

tiền nhân anh hùng, anh thư lịch sử nước nhà từ  
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khởi thủy cho đến tận hôm nay. Khi phải tản 

mác khắp năm châu theo dòng người tỵ nạn 

cộng sản, Hướng Đạo Việt Nam vẫn cố gắng tái 

hoạt động tại các trại Tiếp cư tỵ nạn khắp nơi 

sau năm 1975 và cũng có mặt tại các trại tạm 

dừng của người Việt tị nạn qua ngã đường bộ 

từ những năm 1983 -1993. Và khi dòng người 

Việt tỵ nạn được tái định cư tại các quốc gia tự 

do trên thế giới như Pháp, Đức, Úc, Canada, 

Hoa Kỳ... tinh thần HĐVN vẫn luôn tiềm tàng 

trong dòng máu người Việt tự do. Quý trưởng 

tiên phong đã tìm mọi cách để tái lập phong 

trào trên quê hương mới, từ tự phát với các 

đoàn HĐVN, cho đến khi sinh hoạt với hội 

Hướng Đạo bản địa, nhưng vẫn cố giữ gìn bản 

sắc dân tộc mình qua danh xưng Liên Đoàn 

(quy tụ cả lại ngành nam và nữ) như một đại 

gia đình và vẫn hãnh diện mang tên địa danh và 

anh hùng, anh thư dân tộc như khi còn ở quê 

nhà và trên bình diện chung vẫn phối hợp chặt 

chẽ với Hội Đồng Trung ương Hướng Đạo Việt 

Nam (hải ngoại) được thành lập từ 1983. 

Những trại Họp bạn HĐVN Thẳng Tiến mỗi 4 

năm một lần, từ sau Hiến Chương Costa Mesa 

1983 dưới lá cờ HĐTƯ HĐVN đến nay là một 

nỗ lực bền bỉ gắn kết các Liên đoàn HĐVN tại 

các quốc gia tự do khắp nơi trên thế giới dưới 

màu cờ vàng và lời tuyên thệ của người Hướng 

Đạo VN như một lịch sử không thể chia lìa mà 

chỉ có phong trào HĐVN mới phải trải qua. 

     Nhìn lại những chặng đường gian khó của 

phong trào HĐVN bấy lâu nay, chúng ta mới 

hiểu ra rằng chính hào khí lịch sử và đất nước 

quê hương đã hun đúc nên nhiều thế hệ người 

Việt mặc áo Hướng Đạo Sinh và qui tụ họ lại 

với nhau trong tình tự dân tộc để xây đắp nhiều 

thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam lớn lên ngoài 

Việt Nam mà vẫn không quên nguồn cội. Hào 

khí ấy trải dài từ Hồng Bàng, Hùng Vương, 

Bách Việt, Lam Sơn, Diên Hồng Bình Than, 

Nhị Trưng... thời cổ sử đến Ngô Quyền, Trần 

Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lam Sơn, Chi 

Lăng, Quang Trung... chống xâm lăng phương 

Bắc để giữ vững nền tự chủ đến Tăng Bạt Hổ, 

Phan Thanh Giản, Phan Sào Nam, Nguyễn 

Trung Trực, Nhật Tảo, Gia Định và ngay 

Trường Sa, Hoàng Sa thời cận sử, tha hương 

nhưng vẫn gửi lòng về cố quốc Ra Khơi mang 

Hồn Việt và luôn nhắc nhở con em mình 

Hướng Việt, luôn nhớ về Đất Việt... dù ở bất cứ 

nơi đâu... thời này... đã cho thấy Phong trào 

Hương Đạo VN được nuôi dưỡng trong vành 

nôi lịch sử đất nước và lớn lên bằng tình tự dân 

tộc. Phải nói là thật hiếm có một phong trào 

Hướng Đạo nào trên thế giới này được như vậy. 

     Các Hướng Đạo Sinh Việt Nam ngày nay đã 

trưởng thành vững chãi khắp năm châu bốn 

biển và đóng góp không ít những thành tựu hữu 

ích cho xã hội ở những nơi họ được định cư... 

chính nhờ được rèn luyện và lớn lên trong môi 

trường khó khăn và thiếu thốn... Những bài học 

của Hướng Đạo và niềm tự hào dân tộc đã là 

những hành trang và nền tảng cho sự thành 

công ở xứ người . 

     Mong rằng niềm tự hào đó mãi mãi ở trong 

nhiều thế hệ tiếp nối như là một truyền thống 

tốt đẹp của HĐVN tại hải ngoại. 

 

Thân ái BTT 

ĐĐSN 

18-12-2019 

Vành Khuyên Yêu Đời   (Chuyển đăng) 
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Con Chuột nhắt sống sâu trong lỗ,  

Lần đầu tiên thoát ổ ngao du. 

Lang thang gặp sự bất ngờ, 

Khi về gặp mẹ vội thưa ngọn ngành: 

- Con vừa vượt đồi xanh, núi đỏ, 

Nước non này mọi xó, mọi nơi. 

Y chàng Cống nhỏ rong chơi, 

Bỗng dưng cùng lúc gặp hai giống loài. 

Một con bộ mặt mày hiền hậu, 

Một con thì hung gấu làm sao! 

Tiếng to hiếu động mình cao, 

Ó ò o thét ai nào không kinh.  

Lại thêm nữa như hình tay vẫy, 

Xòe dang ra muốn nhảy từng không. 

Phía đuôi hội một túm lông, 

Ðầu thì cục thịt đỏ hồng thấy ghê. 

Khiến con phải quay về hết vía, 

Nếu không thì có thể gặp anh. 

Ðuôi dài, mắt dịu màu xanh, 

Lông mềm, tai nhỏ hiền lành đáng yêu. 

Mẹ nghe kể vội kêu thật lớn: 

- Nó là Mèo, hung tợn ăn ta. 

Chớ lầm ở bộ lông da, 

Ngoài thì đạo đức, gian tà dấu trong. 

Ðã từ xưa hại dòng giống chuột, 

Còn con kia chẳng độc hiểm gì. 

Mình còn ăn nó đôi khi, 

Xét người con chớ lầm chi bề ngoài.  

Ðời con nếu được còn dài... 
 

                                Nguồn Internet 

Lũ chuột bọn bây đục khoét nhà  

Ngoài đồng, trong bếp, chúng không tha  

    Lắt nha, lắt nhắt moi kho mẹ  

Lếch thếch, lang thang gặm cửa cha  

Phóng xạ hôi nhà hôi cống ngõ  

    Lù chù nhấm nháp cả xương da  

Hội đồng nhà Tý trên như dưới  

Đại thử bọn này phá quốc gia  
                                                         

Mai Cao Nguyên - Hai bài phụng họa : 
-Đã có bài về Chuột thì nên có thêm bài về Chim. 

Chuyện  “chim chuột” mà lỵ ! “Bầy chim bỏ xứ” 

-Rắn là khắc tinh của chuột nên có bài họa về Rắn.  

“ Rắn đầu biếng học ” 

 

 

Bầy chim bỏ xứ, nhớ quê nhà  

Tiếng cuốc canh dài vọng thiết tha  

Cánh nhạn lạc loài mong ngóng mẹ  

Thân cò lặn lội nhớ tin cha  

Ưng vờn biển Bắc loang xương máu  

Phượng gáy trời Nam nát thịt da  

Đừng hổ danh con Hồng cháu Lạc  

Gắng công bồi đắp xứng danh gia  

 

 

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà, 

Rắn đầu biếng học, lẽ không tha! 

Thẹn đèn, hổ lửa đau lòng mẹ, 

Nay thét mai gầm rát cổ cha.  

Ráo mép chỉ quen phường lếu láo,  

Lằn lưng cam chịu vết roi da.  

Từ nay Trâu, Lỗ xin siêng học,  

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.  

  Lê Quý Đôn  
 

 Chú thích: Trong bài thơ “Rắn đầu biếng học”,         

Lê Quý Đôn đã tài tình sử dụng từ ngữ "rắn" để    

ghép vào trong nội dung các câu thơ của mình đã 

khiến cho người đời hết sức thán phục! 

      -  Rắn đầu: Cứng đầu, 

      - Rắn Liu Điu, ,Rắn Hổ Lửa , Rắn Mai gầm, 

Rắn Lằn Lưng, Rắn ráo: Rắn Lãi, Rắn lỗ, Rắn Hổ 

Trâu, Rắn Hổ Mang.                       
 

Maicaonguyên 
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ngựadễtính   lêminhđức 

oanhoanhhùngkhí   nguyễnthịminhtrang gấukiêntrì   nguyễntrunghòa 
 

gàlôitậntụy   tôvănphước 
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Vànhkhuyênchuđáo   nguyễnthịthúylan bòrừngnăngnỗ   bùidzũng 

gàtừtốn    bùingọcthức 
CÒN TIẾP 

tuầnlộcđảmđang   nguyễnđìnhe 

sếuganlỳ   trầnnghĩa 
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Tr.Dương Thị Kim Sơn  & 

Tr. Phạm văn Quảng Canada 

      Mùa Xuân là mùa của tin yêu và hy vọng, 

mùa của muôn hoa ngàn sắc tô điểm cho tạo vật  

thêm sắc màu trong cuộc sống,  thế  nhưng mùa  

Xuân Canh Tý 2020 lại phủ màu tang tóc, thê 

lương, ảm đạm. vì những khách không mời mà 

vẫn đến là dịch bịnh, đã khiến gần như cả nhân 

loại trên hành tinh này đang muốn tách rời, 

tránh né và cô lập nhau. Biết Anh Chị  đã ghi 

danh tham dự trại Bách hợp IV tổ chức tại 

California vào tháng 5/2020, mọi thứ đã sắp sẵn 

chờ ngày lên đường hội ngộ cùng Trưởng niên 

khắp các xóm làng.  Nhưng mọi sự kiện tạm 

đình hoãn, lý do: Khách không mời đang cầm 

theo lưỡi hái tử thần sẽ không chừa một ai và 

ưu ái nhất là những người cao tuổi.   

    BBT rất vui và cảm động, vì trong hoàn cảnh 

nào cũng vẫn luôn nhận được những cánh thư 

thăm hỏi, những sáng tác của anh chị dành cho 

báo Liên Lạc.  

   Kính chúc anh chị luôn an lạc trong tình hình 

khó khăn này.                                     Thân kính 

  ( Tr. Phạm Văn Quảng có gởi cho BBT một tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tác phẩm về hội họa rất đẹp do chính Trưởng 

thực hiện Flamenco Dancer (Girl) (không 

đăng trên Báo LL). Trưởng niên nào muốn 

thưởng lãm xin liên lạc với Tr Kim Sơn hoặc 

BBT/Báo LL). 

Tr. Cao Ngọc Cường Houston TX 

       Tinh thần Hướng Đạo và tấm lòng của Tr. 

Cường đã dành cho phong trào về mọi mặt thật 

đáng ngưỡng mộ. Biết nhau qua những kỳ trại 

miền khoảng trên hơn chục năm, mới thấy sự 

dấn thân không ngại gian khó của Đà Điểu 

Siêng Năng. Trong sinh hoạt Hướng Đạo mà có 

được một Trưởng  giỏi cả “ văn lẫn võ”(*), 

gánh đủ mọi việc cho đơn vị thì cũng thường…  

“ lãnh đủ ” mọi thứ từ trên trời xuống tới đất. 

Niềm vui, nỗi buồn, hòa trộn với những giọt 

mồ hôi… trong các sinh hoạt, có vậy mới thấm 

được nghĩa tình  huynh đệ tỷ muội trong cuộc 

chơi đã chiếm nhiều, rất nhiều thời  khắc trong 

cuộc sống của đời Hướng Đạo.  A.A.A… thật 

lớn dành cho huynh đệ của tôi ơi!      Thân mến 

*( “Văn lẫn võ”- Văn:  Văn chương, thi phú. 

Võ : Trong HĐ hàm ý kỹ năng và khả năng 

chuyên môn ). 
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Tr. Lê Anh Dũng  California  

     Trưởng Niên chúng ta hầu hết đang trong 

lứa tuổi từ lục tuần trở lên, nhưng riêng Trưởng 

Lê anh Dũng, mọi người vẫn thấy Sóc Lanh 

Lợi đã bước qua cái tuổi thất thập hơn vài niên, 

nhưng vẫn luôn xông xáo trong mọi sinh hoạt 

của HĐ cũng như ngoài xã hội. Nhất là trên các 

diễn đàn, văn đàn Hướng Đạo thời @ nơi Sóc 

đang cư ngụ, thường thấy có sự góp mặt của 

Sóc. Sóc Lanh Lợi luôn đem lại nguồn vui và 

tình thân cho anh chị em Trưởng Niên chúng ta. 

       Cảm ơn Sóc huynh đã thăm hỏi và thường 

xuyên đóng góp những món ăn tinh thần quý 

giá trên báo Liên Lạc.       

       Thân chúc Sóc huynh và gia đình bình an 

trong “ Mùa Xuân cấm túc”  này.           Thân ái  
 

Tr. Nguyễn Mạnh Kym California 

     Tưởng sẽ gặp lại Tr. Kym trong nắng ấm 

Cali vào kỳ trại Bách Hợp IV trong tháng 5 

năm 2020 do LBH Quảng Tế đảm nhận việc tổ 

chức trại. Mưu sự tại nhân, nhưng thành sự… 

cũng phải dựa vào nhiều yếu tố khác, thôi thì 

chờ thêm một năm nữa hy vọng chúng ta sẽ có 

dịp cùng nhau hội ngộ.  

      Báo LL HĐTN rất trân quý những đóng 

góp của Trưởng trong nhiệm kỳ này, những 

món ăn tinh thần do Trưởng sáng tác, sưu tầm, 

chia sẻ… đã giúp thực đơn báo LL phong phú 

hơn, đồng thời hổ trợ người thực hiện tờ báo 

làm tròn nhiệm vụ của mình đối với HĐTN. 

       Xin kính gởi lời chia buồn về sự mất mát 

người thân yêu của Trưởng trong thời gian gần 

đây. Cầu chúc Trưởng luôn sức khỏe và bình an 

trong cuộc sống.                                  Thân quý 
 

Tr.Tô Văn Phước & Tr. Minh Trang CN Đức 

     Không biết lúc này bên trời Âu đang mưa 

hay nắng? Vẫn biết nắng mưa là bịnh của trời!  

Nhưng cho dù nắng hay mưa cũng cầu mong 

cho mọi người và nhất là các anh chị em HĐ 

chi nhánh Đức không ai dính vào dịch bịnh 

đang lan tràn khắp mọi nơi. 

         BBT báo LL vẫn thường xuyên nhận 

được bài viết và một số tin tức của Tr. Tô Văn 

Phước và Tr. Minh Trang từ nước Đức chuyển 

gởi. Không phải chỉ mới đây, mà đã  trải  qua 

nhiều năm tháng trên mảnh đất Liên Lạc này.  

 

Cặp đôi Phước – Minh Trang với rất nhiều sáng 

tác, trong khá nhiều thể loại, đã ươm mầm, đã 

vươn cao, dám nghĩ, dám viết, dùng ngọn bút  

làm tường thành để che chắn cho Hướng Đạo 

Sinh gốc Việt trước những cơn sóng dữ. 

      Một tràng pháo tay thật dòn dã, cùng những 

tiếng A.A.A… vang vang để thay cho lời cảm 

tạ đến hai Trưởng Tô Văn Phước – Nguyễn Thị 

Minh Trang đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân 

phuc vụ cho phong trào Hướng Đạo Việt Nam 

đang sinh hoạt tại hải ngoại.               Kính mến 
 

Tr. Lê Ngọc Giao California 

Tr. Hùng Đào - Nhân Đinh  Texas 

  BBT thường xuyên nhận được  tin tức, bài vở, 

hình ảnh… do các Trưởng sưu tầm chuyển gởi 

cho báo LL. Thành thật cảm ơn và luôn mong 

nhận được sự  hổ trợ từ quý Trưởng.     TABTT 
 

Tr. Hoàng Kim Châu Texas. 

Tr. Trịnh Mỹ Phương California 
 

          Báo LL mùa Xuân này vắng bóng quý 

Trưởng! Rất mong được gặp lại hai Trưởng 

trong các số báo tới .                             Thân ái. 
 

TrNguyễn Trí Tuệ  Tr Hồ Đăng  HĐTƯ HĐVN 

   VP HĐTN thành thật cảm ơn Quý Trưởng 

luôn sát cánh với Trưởng niên trong nhiều sinh 

hoạt, nhất là viêc chuyển tải nhanh chóng 

những thông tin giữa VP HĐTN và HĐTƯ 

HĐVN đã giúp đáp ứng, giải quyết những nhu 

câu khẩn thiết trong mọi trường hợp. 

   Ngoài ra Tr. Nguyễn Trí Tuệ luôn nhiệt tình 

hướng dẫn về kỷ thuật, giúp việc thực hiện báo 

Liên Lạc hoàn chỉnh hơn về mọi mặt. Trong 

vấn đề ấn loát, Trưởng Tuệ cũng đã bỏ nhiều 

công sức để in báo, giúp việc phát hành báo đến 

quý độc giả đúng thời điểm.                 Quý mến 
 

BTC Trại Thẳng Tiến XII CN ÚC 

BTC trại Bách Hợp IV HĐTN 

    Cầu chúc Quý Trưởng trong BTC các trại: 

TT XII và Trại BH IV HĐTN luôn chân cứng 

đá mềm, dồi dào sức khỏe, tinh thần thanh thản 

để tiếp tục cuộc chơi đầy ý nghĩa đang bị đình 

hoãn do dịch bịnh gây ra. Có thêm thời gian, hy 

vọng các Trưởng sẽ tìm tòi, sáng tạo thêm 

nhiều điều thú vị và hữu ích.              Trân trọng 
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Chương trình sinh hoạt năm 2020 của Hướng 

Đạo Việt Nam chúng ta tại hải ngoại rất ư là 

bận rộn. Nào các sinh hoạt và trại của  Miền, 

của Thế Giới và các Liên Đoàn khắp nơi rất 

nhịp nhàng và đầy húa hẹn! Toàn thể HĐS đều 

háo hức hướng về Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 

XII sẽ được tổ chức cuối năm tại xứ sở con 

Canguru Úc Đại Lợi. Hướng Đạo Trưởng Niên 

thì đang hào hứng chuẫn bị Bách Hợp 4 tại 

Nam Cali vào tháng 5 năm nay! 

 

Nào có ai ngờ chúng ta phải rơi vào tình trạng 

không thể tưởng tượng là thế giới ngừng thở! 

Hơn sáu bảy tỷ người trên trái đất phải trốn 

trong nhà, mọi sinh hoạt,  di chuyển,  trường 

học,  sân bay, tàu thủy, vui chơi giải trí, học 

tập, hội họp, đám tang, nơi tập thể dục, chợ búa 

phim trường...đều bị cấm túc! 

Con virus Vũ Hán, còn gọi là coronavirus tung 

hoành, làm nhân loại điêu đứng tưởng chừng 

như tận thế! Con virus nầy lại thích dòm ngó 

người lớn tuổi. Hướng Đạo Trưởng Niên chúng 

ta chính là mồi ngon nhất nó muốn tìm đến! 

 

Vũ Hán Covi lạ quá ta 

Xăm xăm tìm kiếm những người già 

Nó yêu lứa tuổi gần với đất 

Thế giới chìm trong nỗi xót xa! 

 

    Các Gia Đình, Xóm, Làng Bách Hợp khắp 

thế giới đều là những con mồi của  China Virus 

( tên của TT  Trump gọi). Mà hiện nay, tính đến  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ngày Sóc tôi viết bài này, 21-3-2020, thì toàn  

thể mọi nơi, mọi quốc gia trên hành tinh đều 

ngưng hoạt động để chống lại nó! 

 

Công Trường New York im phăng phắc 

Tháp Ep phen kia chẳng người qua 

Cầu Golden Gate trời u ám 

Châu Á - Châu Phi cấm vào ra. 

 

Nhưng có một điều chúng ta cũng nên suy 

ngẫm là, con virus nầy đang bị chính trị hóa 

giữa hai quốc gia! Một bên muốn tẩy xóa vết 

tích nguồn gốc con Covi từ đất nước mình, cố 

tình đổ cho quân đội nước khác rải vào đất 

nước mình và cuối cùng rải khắp địa cầu (?) 

Nhưng sự thật sẽ là bằng chứng và không ai có 

thể lấy vải thưa che mắt thánh được! 

 

Thằng ác sanh sản loài virus 

Tung khắp thế gian cỏi ta bà 

Hai ngàn hai mươi dường tận thế! 

Thế giới chào thua  lũ gian a? 

 

       Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta, trước 

hiểm họa xâm lăng nguy hiểm của dịch Corona, 

hãy bình tâm vui vẻ, hãy nhớ đến điều luật 

"Vẫn vui tươi trước mọi khó khăn", hãy xem 

mình đang trong một trò chơi với cuộc đời! 

Chúc may mắn, khỏe mạnh, trường thọ và nhớ 

nhau nhiều! 

Xuân về không ngát hương hoa 

Chúng ta hy vọng nhà nhà an vui! 
 

sóc lanh lợi 
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    Trưởng Vĩnh Đào từ Pháp Quốc, đến tham dự lễ chào cờ đầu năm thường niên tại Nam Cali 

ngày 23/2/2020. Nhân dịp nầy các Trưởng miền Tây Nam Hoa Kỳ đứng ra tổ chức ngày ra mắt sách 

cho Tr Vĩnh Đào tại Viện Việt Học ngày 8/3/2020. Cuốn sách  có tên "Một lối đi riêng vào cõi thơ". 

Tr Trần Xuân Đức, Văn Phòng Trưởng VP HĐTrN làm MC, các Trưởng Nguyễn Tiến Minh, 

Nguyễn Tư Nhân, Nguyễn Trí Tuệ... là Ban Tổ Chức. Có một điều không may là con virus Covid 19 

đang hoành hành khắp thế giới và đang tấn công nước Mỹ; cho nên số tham dự viên cùng quan 

khách tham dự rất hạn chế!                               

       Sóc tôi được vinh dự phát biểu cảm tưởng, sau đó là GS Đàm Trung Pháp thuộc Viện Việt Học 

lên bàn luận về cuốn sách. Sau đó phần văn nghệ được anh chị em Trưởng Miền Tây Nam dảm trách 

do vợ chồng Trưởng Lê Đức Phẩm chủ xị!  

Sách in ấn đẹp và khổ sách cũng khác với ở Hoa Kỳ. Là một Hướng Đạo Sinh, còn là nhà thơ , 

biên khảo, nghiên cứu văn học, tác giả chỉ in phía sau bìa một cách nhún nhường với mấy hàng chữ 

rất nhỏ và chân dung cũng rất ư là giản dị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĨNH ĐÀO, Tiến Sĩ Văn Học Pháp, Viện Đại Học Paris IV-Sorbonne. Chuyên viên ngân sách, 

tài chánh trong cơ quan chính phúc Pháp trong nhiều thập niên, nay cư ngụ tại vùng quê miền Tây 

nước Pháp, nghiên cứu ngữ pháp và viết sách. 

     "Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ" với hình bìa là một lối đi giữa vườn hoa muôn màu tỏa sắc. Có 

thể tác giả muốn dẫn ta vào cõi văn chương ngàn hoa thơm cỏ lạ của văn học Việt! Trong phần Mục  

Lục ta nhận thấy có 26 tác phẩm được tuần tự trình bày. Với lời mở đầu vô cùng xuất sắc dẫn dắt 

người đọc theo hướng "nhập tâm" của hồn thơ, của hồn văn, của hồn tâm thức!  

Kẻ viết bài nầy đọc xong, có cảm tưởng rất lạ như mới vừa học được điều gì! Nhưng thật ra gợi ý 

của tác giả cũng không có gì mới khi ta nhớ lại rằng, ta đã quên và có người nhắc ta nhớ lại. Theo 

tác giả, một bài thơ phải có hồn thơ, sắc thơ, âm thơ, duyên thơ... Người viết cám ơn tác giả về điểm 

nầy. Hồi còn trẻ, và cho đến bây giờ, nếu chúng ta nhớ lại khi gặp một người con gái đẹp như tranh, 

nhưng hình như ta không cảm thấy xúc động và không còn nhớ sau khi từ giả, vì ta không thấy cái 

duyên tiềm ẩn, cái hấp dẫn ngầm. Mà "cái duyên" thì  làm  sao  có  thể  diễn  tả  bằng  lời. Nhưng có  
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những người con gái bình thường, có thể hơi xấu một tí, nhưng không hiểu sao ta rung động cực kỳ, 

mê mệt, theo đuổi... vì cái duyên và cái hồn của ánh mắt bờ môi thật quyến rủ!  

Tiến Sĩ Vĩnh Đào khơi gợi cho ta về cái hồn của thơ, cái dáng của thơ, cái lung linh từ ngữ trong 

thơ. Một bài thơ có hồn cũng giống như cái duyên của người con gái, cái hấp dẫn quyến rủ không 

thể cưởng, sức hút mang mang mà một bài thơ hay một bài văn làm cho ta tự dưng mê, tự dưng 

thuộc, tự dưng nhớ nó suốt đời trong tiềm thức!  

Đúng ra những bài viết trong " Một Lối Đi Riêng vào Cõi Thơ" là những bài "giảng văn" được 

đào sâu, được khơi nguồn, được phân tích bình giảng một cách triệt để! 

Qua Đèo Ngang, Hoàng Hac Lâu, Chinh Phụ Ngâm, Phong Kiều Dạ Bạc, Vịnh Trái Mít, Đề Đô 

Thành Nam Trang, Tống Biệt, Nguyệt Cầm, Màu thời gian, Một bán cầu trong mái tóc, Giời mưa ở 

Huế, "Đội BỜ" chuyện tình Quang Dũng, Đôi mắt người Sơn tây, Chuyến Tàu tốc hành, Hai bài thơ 

của Carl Sandburg, Nam hành biệt đệ, Quà tặng trong chiến tranh, Thời gian và tình yêu, Cầu 

Mirabeau, Khúc buồn tình, Khiển hoài, Đợi, Dừng chân nơi cánh rừng, Không Đề, Nhớ con đường 

thơm ngọt môi em, Hoang mang nhớ nhung hy vọng... là những bài xuất sắc được tác giả giới thiệu 

là cái hồn bay bổng cao vút, văn chương quấn quít quyện tinh anh man mác và tuyệt vời!     

Chúng ta chào đón người từ Pháp Quốc và vui mừng lắng nghe những phân tách về cái hồn của 

văn chương! Tác giả Vĩnh Đào đứng trước chúng ta khai sanh đứa con tinh thần "Một lối đi riêng 

vào cõi thơ" với giọng đầm ấm thân tình và rất thơ; ông đã mời ta bước lên thuyền thơ, ông tự cầm 

chèo, tự làm "Tour guide" dẫn giải về "cõi" thơ thật là xuất sắc! 

Xin chúc mừng tác giả năm mới vạn điều vui tươi khỏe mạnh và hạnh phúc - Chúc toàn thể mọi 

người Việt chúng ta khắp nơi chóng thoát khỏi thiên tai do con virus Vũ Hán dang hoành hành khắp 

nơi trên thế giới! 

Soclanhloi 16-3-2020 

Nguyễn Việt Linh/Người Việt 

Mạnh Kym chuyển đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Về tác giả Vĩnh Đào 
         Giáo Sư Vĩnh Đào sinh tại Huế nhưng bắt đầu theo học chương trình Pháp từ bậc tiểu học và trung 

học tại trường Jean-Jacques-Rousseau tại Sài Gòn. Ông học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, tốt nghiệp Cao 

Học Văn Chương Pháp. Ông từng dạy học và giữ nhiều chức vụ về tài chánh và ngân hàng tại Việt Nam và 

Pháp cho đến ngày hồi hưu năm 2008. Ông cùng gia đình sang định cư tại Pháp từ năm 1983. 

     Ông theo học chứng chỉ Dự Bị Tiến Sĩ tại Viện Đại Học Paris IV-Sorbonne năm 1985, rồi soạn luận án 

tiến sĩ về Văn Học Pháp Thế Kỷ 20, và trình luận án về nhà văn André Malraux vào năm 1989. 

     Với nhiều thành tích hoạt động xã hội và sinh hoạt Hướng Đạo từ năm 12 tuổi, ông từng giữ nhiều chức 

vụ lãnh đạo quan trọng trong Hướng Đạo Việt Nam. 

     Tập hồi ký “Hoa Huệ Bên Hồ Leman” xuất bản năm 2011, thuật lại những biến chuyển trong phong trào 

Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại và những liên lạc với Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới trong thời gian 25 

năm, từ 1985 đến 2010. 

        Tác giả ký tặng sách                                            Văn nghệ                                        Tạm biệt thân hữu 
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"Tang điền biến vi thương hải" 
Dân Việt ta tứ tán mấy chục năm qua 
Chuyển thế cuộc một thời nghiệt ngã 

Muốn sinh tồn: Mở Hội Nghị Costa Mesa! 
Khắp thế giới các Trưởng về họp mặt 

Mới có "Hội Đồng Trung Ương" một chín tám 

ba! 
Bao nhiêu năm Hoa Huệ Việt thăng hoa 

Toàn thế giới Hướng Đạo Sinh Việt Nam hiện 

diện! 
Mỗi bốn năm họp nhau mừng "Thẳng Tiến" 
Mấy nghìn trại sinh khắp nẽo hát họp đoàn 

Đã mười một lần vòng "tay trái" sắt son 
Chung tiếng hát "Cùng Một Đường Lên" réo 

gọi! 
                               

Ấy thế mà tiếng ca "sum vầy" sao có xen nhịp 

chõi!(?) 
Nhạc hoà âm sao lộn nốt chói tai? 

Tại tiếng kèn, tiếng sáo, nhịp trống chai?  
Làm xáo trộn "Trò Chơi" đời thảng thốt! 

                               
Hãy vì tương lai trẻ Việt Nam rường cột 
Vì các Cộng Đồng tị nạn khắp năm châu 
Sử sách Việt Nam và tiếng Việt hàng đầu 

Nên gìn giữ bảo tồn nòi giống Việt! 
                              

Hãy chấm dứt tiếng kèn sai nốt điếc 
Hãy ngừng ngay giọng hát chõi hoà âm 
Là Hướng Đạo Sinh phải giữ chữ Tâm 

Ba lời hứa đừng quên... 
Sẽ có ngày thành lời sám hối! 

 

sóc lanh lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tặng quý Trưởng đã đóng góp công sức cho 

PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VN HẢI NGOẠI. 

*Trích tuyển tập HOA BÁCH HỢP 2 

 

 

    Mưa, sương, nắng, tuyết… dặm đường 

Đã chia cùng trẻ tình thương, nụ cười 

Lên theo lửa, những tiếng còi 

Dựng lều, cắm trại, vun bồi tác phong. 

  

Núi rừng trưởng dắt thả rong 

Đạp xe, leo núi thong dong xuân, hè 

Bao nhiêu ánh mắt tròn xoe 

Cứu thương, thắt nút… xúm khoe bạn bè. 

  

Lo ăn, nấu: trưởng trổ nghề 

Mùa đông nặn tuyết mặt hề thật vui 

Sụt sùi nghe chuyện giống nòi 

Học bài: Yêu Nước, Gương Noi, Vâng Lời. 

  

Tìm tòi kiến thức khắp nơi 

Đem bài viết nộp: gọi mời cuộc chơi 

Ơn em, trưởng cám ơn đời 

Đã cho trưởng được một thời trẻ ra. 

  

Ý Nga 
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Hăm ba tháng Chạp 

Cứ đúng lệ thường  

Táo quân tứ phương 

Về trời trình báo  

Có một lão Táo  

Khăn tím phất phơ  

Mặc áo Hướng Đạo  

Cầm Sớ dăm tờ  

Đến Trào trình báo  

Chính thần là Táo  

Hướng Đạo Trưởng Niên  

Chờ cho tới phiên  

Này phiên đã tới  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước thềm Xuân mới 

Kỷ Hợi sắp qua 

Canh Tý gần tới 

Thần đây chính là ...là...là.... 

Bẩm Ngọc Hoàng ! Chính là thần Táo 

Xuất thân Hướng Đạo Trưởng Niên 

Được phong đến chức phóng viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thường trực tùng sự báo Liên Lạc này 

Báo chính là mối dây nối kết 

Quý Trưởng niên ở khắp gần xa 

Chữ là hướng đạo nhất gia 

Đệ huynh tỷ muội một nhà Việt Nam 

Táo thần được giao làm báo cáo 

Một năm qua Hướng Đạo Trưởng Niên 

Kinh qua làng xóm các miền 

Các chi nhánh ở khắp trên địa cầu 

Đi từ châu Úc châu Âu 

Rồi bay về lại tận châu Mỹ này 

Thần đã đi đó đây, đã đến 

Các Gia Đình, Làng, Xóm Trưởng Niên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp hành sinh hoạt liên miên 

Miền Trung, Tây Bắc đến miền Tây Nam 

Văn phòng trưởng: Trưởng Trần Xuân Đức 

Nhiệm kỳ này đã được hai niên 

Báo Liên Lạc nối kết liền 

Công tác Hướng Đạo Trưởng Niên chu toàn 

Những sinh hoạt các làng các xóm
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               Thần cũng xin lược tóm chung chung 

Yểm trợ Hội Đồng Trung Ương 

Của Hướng Đạo Việt Nam thường tham gia 

Đệ huynh tỷ muội một nhà 

Trưởng niên Gắn Bó đã là châm ngôn 

Bách Hợp lll Về Nguồn ấn định 

Làng Trưởng niên Vùng Vịnh ghi công  

Trưởng niên kết một chữ đồng 

Dù xa xôi, chắc chắn không xa lòng 

Những sinh hoạt trong vòng thân ái 

Là Trưởng niên nào ngại xông pha 

Già thời già tóc già da 

Tinh thần Hướng Đạo chúng ta không già 

Họp sinh hoạt hát ca vui thú 

Ngoạn, thám du cũng đủ cách chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết Xuân ngày Tết lại về 

Trưởng niên tham dự Chào Cờ Đầu Năm  

Giữ truyền thống Việt Nam xưa cũ 

Phần Trưởng niên tế tự xưa nay 

Tổ tiên công nghiệp bấy chầy 

Cho đàn con cháu nhớ ngày Tết Tư 

Truyền thống Hướng Đạo từ tiên tổ 

Dẫu tha hương càng cố giữ gìn 

Táo thần hiểu thấu nỗi niềm 

Giống dòng Hồng Lạc mỗi miền mỗi nơi 

Năm vừa qua tạm thời yên ổn 

Cũng không còn chộn rộn hơn thua 

Mặc ai tranh bá làm vua 

Thần như là sãi ở chùa mà hay 

Quét lá đa ngày ngày nghe ngóng 

Tựa đầu rau mà vọng thiên cung 

Tất niên Làng Xóm vui chung 

Hài hoà Nam Bắc hai vùng Cali  

Năm rồi có tin ghi nhận được 

Thần tâu trình tóm lược gần xa 

Các Xóm, Làng đã bầu ra 

Trưởng Làng, Trưởng Xóm hay là Trưởng Gia 

Tình làng xóm gần xa quen biết 

Ghé thăm nom thắm thiết bấy lâu 

Tình thân ái lấy làm đầu 

Kính trên nhường dưới là câu trau mình 

Chào mừng Tân Gia đình, Lý Trưởng  

Làng xóm vui trên xướng dưới tuỳ 

Trưởng niên nào có ngại chi 

Năm qua có dịp lại đi trại Miền 

Vùng Tây Nam Trại Liên Kết cũng 

Giống như Trại Giữ Vững Miền Trung 

Năm nay hai trại đều cùng 

Đồng tâm đổi mới đi chung một đường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tinh thần Hướng Đạo chủ trương 

Giữ gìn truyền thống Hội Đồng Trung Ương 

Bao Trưởng Niên vẫn thường tâm niệm 

Gắn bó và hướng thiện luôn luôn 

Kết tình làng nghĩa xóm thôn 

Tang ma hiếu hỉ sớm hôm hoà hài 

Năm vừa qua tin buồn vài mẫu 

Tuổi lão lai nhiều Trưởng lìa rừng 

Ly hương cam khổ đã từng 

Nhân sinh thấu lẽ vô thường tử sinh 

Tin buồn Trưởng Nguyễn đình Tuấn 

Cựu Văn Phòng Trưởng HĐ Trưởng Niên  

Hung tin rằng đã quy tiên 

Lìa Rừng Bách Hợp về miền xa khơi 

Từng chiếc lá vàng rơi lìa cội 

Từ mùa Xuân Kỷ Hợi vừa qua 

Làng trên, Xóm dưới gần xa 

Tin buồn đưa đến nhà nhà tiếc thương 

Làng Dallas Tr Trịnh Cường quá vãng
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          Trưởng Thông, Tr Quyên cũng theo luôn 

Trưởng Oai, Trưởng Sáng, Trưởng Nhơn 

Trưởng Gấu Tấn Phước về nguồn xa khơi 

Năm vừa qua có lời tiễn biệt 

Rùa Kim Thư Tuấn Việt lìa rừng 

Cụ Anton Trần Văn Lùng 

Nhà thơ Hướng Đạo lẫy lừng còn đâu 

Năm gần hết buồn sầu chuyện cũ 

Thần xin trình Ngài rõ nguồn cơn 

Vì đâu gió nổi sóng cồn 

Trong nhà ngoài ngõ tiếng đồn nổi lên 

Lũ tu hú ở trên Phây búc 

Trên i meo lúc nhúc sai nha 

Tiếng là Hướng Đạo nhất gia 

Năm qua cũng đã chia ba sơn hà 

Nếu phải kể thiệt là đáng chán 

Chuyện năm qua ngao ngán lắm thay 

Xin cho thần miễn tỏ bày 

Chỉ xin Thánh lịnh sửa ngay trong ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Trưởng niên quan hoài cố cựu 

Nhật nhật tân rồi hựu nhật tân 

Năm qua gặp gỡ bao lần 

Hai trại Bách Hợp đa phần tham gia 

Trại Tokayana Colfax 

Thần nghe tin cũng nhác chạy qua 

Liên Kết, Giữ Vững 23 

Chúng ta Hướng Đạo chính là anh em  

Huynh đệ tỷ muội bên nhau quyết 

Nối một dây thân thiết bên nhau 

Vượt qua sóng gió biển sâu                       

Chung tay nối một nhịp cầu trước sau        

Liên Kết lại cùng nhau Giữ Vững 

Văn hoá và truyền thống Việt Nam 

Cố hương man mác sầu lan 

Kính trình Thiên thượng thương đàn trẻ thơ 

Tâu Thượng Đế nãy giờ thần đã                      

 

Kể lể nhiều cũng quá giờ cơm 

Bao nhiêu là chuyện thế nhơn 

Năm qua, thế giới nguồn cơn tỏ bày  

Bên xứ Úc còn đây chuyện nữa 

Bị tai ương thần lửa hoành hành 

Người và muông thú cũng đành 

Chìm trong biển lửa rừng thành tro than 

Tấu xin Thượng Hoàng ban ơn phúc 

Làm mưa cho nước Úc hồi sinh 

Cùng là nhơn loại chi tình 

Cùng chung thế giới hoà bình khắc ghi 

Năm sắp tới đây Chi Nhánh Úc 

Sẽ đứng ra tổ chức trại trường 

Hướng Đạo Việt khắp bốn phương 

Hướng về Thẳng Tiến này lần 12 

Thưa Thánh Thượng tới đây năm Tý 

Sẽ tàn cơn cực bĩ thới lai 

Anh em Hướng Đạo trong ngoài 

Hãy đoàn kết lại sửa sai răn người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sống lời hứa theo mười điều luật 

Để tiến lên Nguồn Thật ước mong 

Cuối năm khấu trước bệ Rồng 

Cầu cho con Lạc cháu Hồng khang an 

Thần xin hạ đàn 

Lui về xó bếp 

Tiếp tục làm kiếp 

Táo đội nồi cơm 

Bạn với củi rơm 

Chính tâm trực tiết 

Thần xin bái biệt 

Vạn tuế Ngọc Hoàng 

Thượng đế vạn tuế 

Good Bye Thượng Đế 

Cuối năm Kỷ Hợi 

Đầu năm Canh Tý 

Táo Liên Lạc cẩn tấu                  

( đđsn sao lục)
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  BBT BÁO LL XIN CÁO LỖI 
 

     Thay mặt BBT Báo Liên Lạc, người phụ 

trách thực hiện báo xin cáo lỗi cùng Quý tác 

giả đã gởi các sáng tác cho báo Liên Lạc 

trong thời gian gần đây, nhưng vì lý do có 

nhiều thông báo khẩn cần phổ biến đến cá 

nhân, cũng như các đơn vị Hướng Đạo đang 

sinh hoạt, nên BBT không thể đăng trong báo 

Liên Lạc số mùa xuân 2020 này.  

     Mong được sự thông cảm của các tác giả, và 

kính mời quý độc giả đón đọc báo Liên Lạc số 

mùa Hè 2020, với những bài viết đậm đà 

nghĩa tình HĐ… đã không thể đăng trong số 

báo này. 

      Trân trọng 

      Người phụ trách báo LL 

     Beo Tận Tâm – Nguyễn Tăng Bình 
 

 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN BIẾT 

TRONG SỐ BÁO NÀY: 
 

1-Bản tin  số 1 Trại TT XII ( Tháng 2/2020 )  

2-Thông báo v/v đình hoãn trại Bách Hợp IV 

   Hướng Đạo Trưởng Niên. 

3-HĐTƯ HĐVN Thông báo v/v đình hoãn  

   Trại Họp Bạn Thế Giới TT XII.       

4-Thông báo của Chi Nhánh ÚC v/v đình    

   hoãn Trai Họp Bạn Thế Giới TT XII. 

5-HĐTƯ HĐVN Thông tư về đại dich  

   COVID – 19. 

6-HĐTƯ HĐVN Thông báo v/v phát hành Kỷ     

   yếu kỷ niệm 90 năm Phong trào HĐVN. 
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Trang 1 
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Trang 2 

TRẠI TT XII ĐÃ ĐÌNH HOÃN 
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Trang 3 
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THÔNG BÁO V/V ĐÌNH HOÃN TRẠI BÁCH HỢP IV 
 
           Ngày 09 tháng 03 năm 2020 
 
           Tham chiếu Tinh thần Biên bản phiên họp khẩn bất thường ngày 

07 tháng 03 năm 2020 với sự hiện diện nghị bàn và đồng thuận của quý 
Trưởng thuộc 
           Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành Trại. 

           Xét rằng để bảo vệ an toàn sức khỏe cho các Trại viên trong tình 
hình nạn dịch COVID - 19 hiện nay đang ngày càng lây nhiễm lan tràn 
khắp nơi, không thuận lợi cho việc nhóm họp Trại Họp Bạn Bách Hợp IV 
(BH IV) 2020. 

             
           Ban Tổ chức Trại BH IV quyết định : 
          

       1-  Đình hoãn Trại BH IV được tổ chức từ Thứ Sáu 22/05/2020 đến 
Thứ Hai 25/05/2020 tại địa điểm Celebrity Ranch 39375 San Ignacio 
Road  Hemet, CA 92544. 

 
        2-  Thời gian đình hoãn : 01 năm. 
Trại BH IV sẽ được tái tổ chức Họp Trại vào tháng 05 năm 2021, cùng 

địa điểm cũ. 
 
        3-  Hoàn trả Trại Phí sẽ có 02 Trường hợp : 

 
 Trường hợp 01: Những Trại viên muốn được hoàn trả Trại phí 

($150.00) Ban Tổ chức sẽ hoàn trả (Xin lưu ý : sang năm 2021, 

Thời giá có thể thay đổi đắt đỏ hơn, Trại phí cũng sẽ tăng theo...) 
 

https://www.google.com/maps/search/39375+San+Ignacio+Road+Hemet,+CA+92544?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/39375+San+Ignacio+Road+Hemet,+CA+92544?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/39375+San+Ignacio+Road+Hemet,+CA+92544?entry=gmail&source=g
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           Hạn chót thông báo với ban Tổ chức để được hoàn trả Trại phí là 
           31 tháng 03 năm 2020. 

 
 Trường hợp 02:  Những Trại viên không muốn hoàn trả Trại phí, 

ban Tổ chức sẽ cất giữ  (sang năm 2021 cho dù thời giá có 

tăng... trường hợp nầy Trại phí vẫn giữ nguyên $150.00) Và 
những Trại viên nầy sẽ được hưởng quyền bốc thăm giải may 
mắn "miễn đóng Trại phí" . 

 
   Mọi thắc mắc và giải quyết, các Gia Trưởng, Trưởng Làng, 
Xóm… và quý Trưởng có thể liên lạc với: 

                     
                                         Trại Phó Trại BH IV - Tr. Vân Bùi :  
                                     địa chỉ email : mail@vanrealtyfunding.com  
                                             hoặc phone : (619) 302-0562 

 

  Rất mong hội ngộ cùng quý Trưởng trong Trại Bách Hợp IV - 
2021 tại Celebrity Ranch. 

           Xin Ơn Trên ban Phép Lành cho toàn thể chúng ta. 

 
 
           TABTT. 

           Orange County ngày 09-03-2020 
           Trại Trưởng Ngựa Vui Tính Nguyễn Xuân Huề. 
 
 

           Ban Tổ chức Trại BH IV kính gởi : 
           Văn Phòng HĐ Tr. Niên nhờ phổ biến. 
           Ủy viên Liên Lạc & Phát Triển Tr. Niên 

           Ban Cố Vấn Trại BH IV để tường 
           Ban Điều Hành Trại BH IV để tường. 
           Hồ sơ Lưu. 

 

 

 

 

mailto:mail@vanrealtyfunding.com
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THÔNG BÁO 
 VỀ VIỆC ĐÌNH HOÃN TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI   TT XII 
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CHÀO MỪNG 5 TÂN ĐẠI BÀNG LĐ ĐẤT VIỆT TẠI HỘI TRƯỜNG GX ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC HOUSTON, TX 4/1/2020 

BRIAN NGUYEN -  DANIEL TRAN – DAVIN TRAN - MARTIN NGUYEN  & MICHAEL NGUYEN

LIÊN ĐOÀN ĐẤT VIỆT HOUSTON TEXAS ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020 

 

HƯỚNG ĐẠO DIỄN HÀNH TẾT CANH TÝ 2020 TẠI LITTLE SAIGÒN  CALIFORNIA 

 

CHI NHÁNH ÚC TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO TRẠI TT XII TẠI AUSTRALIA  

 

ACE HƯỚNG ĐẠO MIỀN TRUNG HOA KỲ THAM DỰ TANG LỄ HIỀN THÊ Tr. NGUYỄN MẠNH KYM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


