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              Kính chào  Quý Trưởng, Quý vị Phụ huynh, Quý thân hữu và toàn thể 

                              Anh Chị Em Hướng Đạo Sinh cùng Quý quyến. 
 

Nhân mùa Giáng Sinh 2017 và Năm Mới 2018, Văn phòng Hướng Đạo 

Trưởng niên và nhóm thực hiện báo Liên Lạc kính gởi đến tất cả Quý vị lời 

chúc sức khỏe, vạn sự an lành và may mắn. 
 

Năm 2017 vừa kết thúc, phong trào Hướng Đạo Việt Nam lại được thêm 

một tuổi thọ. Nhìn chặng đường dài trải qua nhiều thập niên, sinh hoạt của 

Anh Chị Em chúng ta luôn trôi nổi theo mệnh nước nổi trôi. Thuận lợi có, 

khó khăn có, nhưng mọi người luôn giữ vững tay chèo, mỗi người góp một 

bàn tay, một tâm hồn trong sáng, với  trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, 

lèo lái phong trào ngày càng vững tiến. 
 

Năm cũ 2017, trong nhiều sinh hoạt chúng ta rất chú trọng việc hướng 

mọi người nhớ về cội nguồn dân tộc, tình tự quê hương. Văn hóa truyền 

thống Việt Nam luôn là chủ đề chính trong các buổi họp mặt được mọi 

người yêu chuộng, cổ vỏ và khuyến khích. 
  

Riêng Hướng Đạo Trưởng Niên. 

Nhìn chung các đơn vị Làng, Xóm vẫn với những sinh hoạt thường lệ, và 

trong sự cố gắng Trưởng Niên chúng ta liên tiếp trong ba năm liền đã tổ 

chức họp mặt riêng cho Hướng Đạo Trưởng Niên, năm nay là  lần thứ 3, 

trong đó chúng ta có hai lần là trại dài ngày. A.A.A… các Trưởng Niên 

trong Ban tổ chức Trại Bách Hợp 2017 Về Nguồn tại Califormia. 

Đặc biệt trong năm nay có một chút thay đổi về danh xưng, khi Xóm 

Bách Hợp Oakland và Làng Bách Hợp San José hòa chung lại với nhau 

thành Làng Bách Hợp Vùng Vịnh, sinh hoạt rất khởi sắc và sinh động 

Và trong niềm thương nỗi nhớ, xin được bày tỏ sự thương tiếc với những 

Trưởng lìa Rừng, đã vĩnh viễn chia xa chúng ta trong năm Đinh Dậu 2017. 
 

Đầu năm mới 2018, trong niềm vui mới, chúng ta hân hoan chuẩn bị 

đón nhận một sự kiện mà gần 4 năm trước đây khi rời TT10,  lúc chia tay, 

mọi người, nhất là Trưởng Niên chúng ta mong được gặp lại nhau tại trại 

Thẳng Tiến 11 ở Virginia. Một lần nữa cầu mong Qúy Trưởng Niên sức 

khỏe dồi dào, trí lực vẹn toàn để cùng nhau tham dự trại TT thật đông vui. 

Hẹn gặp nhau tại TT 11 trong tháng 6 năm 2018. 
 

Mùa đông năm nay không khí lạnh đang phủ trùm muôn vật muôn loài, 

hy vọng tất cả Anh Chị Em Hướng Đạo chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau bằng 

những thân thương trìu mến trong tinh thần Hướng Đạo.  
. 

Thân kính bắt tay trái Quý Trưởng 
 

Thay mặt BBT báo LL 

Beo - Tận tâm 

Nguyễn Tăng Bình 
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         Bà Mai Liệu, khuê danh Marie-Therese Trần Bạch Bích ( 1920 - 2017). 

Một nữ trưởng Hướng Đạo kỳ cựu ( 1940 - 2017).  

Bà Trần Bạch Bích thuộc lớp lãnh đạo Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam từ khi thành lập vào năm 1957. 

     Bà kết hôn với Trưởng Mai Liệu, từng làm Trại trưởng (ủy viên huấn luyện toàn quốc) của hội Hướng 

Đạo  (nam) trong nhiều năm. 

  -1940 Tham gia HĐ tại Lạng Sơn ( Tập sự Bầy Trưởng ). 

  -1943 Tham dự trại Bạch mã ( khóa Ấu ). Sau trại coi Bầy ( Lạng Sơn – Hải Dương ). 

  -1954 Di cư vào Nam tiếp tục sinh hoạt HĐ với ACE HĐ miền Nam để phát triển Phong trào. 

  -1956-1958    - Bagheera khóa Ấu Trại Trường Hồi Nguyên. - Ủy viên Ngành Ấu Châu Gia Định. 

   - Tổng ủy viên Hội nữ HĐVN - Ủy viên Huấn luyện 

   - Ủy viên Đặc trách Hội nữ HĐVN 

  -1960 Thành lập Tráng Đoàn Mê Linh tại Sài Gòn, một tráng đoàn đầu tiên chỉ gồm nữ giới. 

  -1975 Rời Việt Nam đi định cư ở Hoa kỳ. 

Sau năm 1975, ông bà Mai Liệu tiếp tục sinh hoạt trong việc huấn luyện các huynh trưởng Hướng Đạo 

tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.  

  -1983 Đặc trách Nữ Hướng Đạo HĐTƯ- HĐVN. 

  Trưởng Trần Bạch Bích - Nai Bạch Mã gần suốt cả một đời người đã tham gia Hướng Đạo và góp phần 

hướng dẫn và đào tạo nhiều thế hệ huynh trưởng nữ Hướng Đạo qua các trại huấn luyện:  

-Trưởng phụ tá huấn luyện 2 khóa Bằng Rừng : Tùng nguyên I ( Ngành thiếu) ở Toronto, Canada. 

     Tùng nguyên II ( Ngành Tráng) ở Lost Valley, California - Hoa kỳ. 

  Bà đã tham dự nhiều trại họp bạn Thẳng Tiến và trại Kỷ niệm 70 năm HĐVN 

     -2012 Trưởng chính thức về hưu sau bao năm hợp sức khai phá và nuôi dưỡng Rừng Hướng Đạo VN 

 Những năm tháng sau cùng tiếp tục lý tưởng và hoạt động Hướng Đạo, Trưởng Bạch Bích và phu quân 

Trưởng Mai Liệu là thành viên nòng cốt của  Hướng Đạo Trưởng Niên VN Tại California. 

    -9/10/2017  Nai Bạch Mã đã lìa Rừng Hướng Đạo, để lại bao sự thương tiếc cho các Nai Con, Cháu, Chắt, 

thân bằng quyến thuộc, bạn hữu cũng như các anh chị em Hướng đạo thân thương 
 

BBT/LL Trích đoạn: “ Cuộc đời HĐ của Trưởng Trần Bạch Bích” LL số 46. 

Lược sử Tr. Nai Bạch Mã (đọc trong Tang lễ ) Tr. Vũ Hồng Chương  Chuyển Đăng. 

Hình internet. 

 

 

 

 

 
Tr. Nai –Bạch Mã Trần Bạch Bích  
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Nhớ linh xưa: Trưởng Trần Bạch Bích,  

Suốt một đời Giúp Ích tha nhân. 

Như viên Ngọc quý Trắng ngần,(1) 

Vượng phu ích tử, phúc phần Chúa ban.  
Nhớ Hướng Đạo Việt Nam thuở trước, 

Các trưởng cùng dấn bước tiên phong. 

Chẳng nề chi phận má hồng, 

Nữ nhi tiến bước hoà đồng cùng Nam. 

Xuất thân vốn phượng loan khuê các, 

Được trau dồi lễ nhạc bút nghiên. 

Từng là nữ Trình dược viên, 

Một ngành học mới đầu tiên nước mình. 

Khi dấn bước vui tình Hướng Đạo, 

Trưởng còn là nhà giáo Pháp văn. 

Yêu nghề mến trẻ bao năm, 

Thắm tình Hướng Đạo, anh em một nhà. 

Lại nhớ : 

Trưởng cũng đã từng là Bầy Trưởng, 

Dẫn Ấu sinh theo hướng canh tân. 

Học vui, vui học chuyên cần,  

Phong trào Hướng Đạo góp phần tiến lên. 

Trưởng còn chăm lo bên ngành Nữ; 

Dạy các em ngoài chữ tề gia. 

Lại còn ích nước lợi nhà, 

Noi gương Trưng Triệu; các Bà ngày xưa. 

Kịp lúc Phong Trào vừa tấn phát, 

Sát cánh cùng Trưởng Đáp, Trưởng Minh 

Chị em Hướng Đạo nhiệt tình 

Phát triển ngành Nữ, công trình biết bao 

Kể khôn xiết công lao các Trưởng; 

Từng hy sinh, nuôi dưỡng phong trào . 

Đuốc thiêng thế hệ truyền trao, 

Lửa từ miền Bắc chuyển vào Miền Nam. 

Lửa Hướng Đạo gần trăm năm đã,  

Sáng bừng từ Bạch Mã, Tùng Nguyên.  

Trưởng từng là Tổng Uỷ Viên, 

Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam một thời. 

Nai Bạch Mã là người vận động, 

Cho Phong trào nhân rộng khắp nơi. 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Nữ Hướng Đạo một thời,  

Mở ra thế giới biết người Việt Nam. 

Năm Sáu Mươi (1960) Trưởng làm lịch sử, 

Lập Tráng Đoàn toàn Nữ tráng sinh. 

Là Tráng đoàn Nữ Mê Linh, 

Sài Gòn nơi ấy, thắm tình chị em. 

Thương thay; 

Ngẫm thế sự, xoay vần con Tạo, 

Những tinh anh Hướng Đạo Việt Nam. 

Trải qua dâu bể thời gian, 

Đa phần hạc nội mây ngàn xa khơi.  

Duy còn Trưởng ơn Trời ban phước,  

Thiếu hai năm hưởng được bách niên. 

Ngờ đâu thành sự tại thiên, 

Chúa thương gọi Trưởng về bên nhan Ngài. 

Nhớ Trưởng xưa: Đối ngoài xã hội, 

Trong nhà là hiền nội lo toan. 

Tề gia, công việc chu toàn, 

Gia đình đầm ấm, một đàn cháu con. 

Lại nhớ chuyện xưa ! 

Sói Trầm Lặng gặp Nai Bạch Mã, 

Tình muội huynh nên nghĩa phu thê. 

Một đôi hôm sớm cận kề, 

Tâm đầu ý hợp chẳng nề hà chi. 

Hôm nay đây  

Kiếp nhân sinh thường khi vắn vỏi, 

Chúa gọi người ra khỏi đời này. 

Về nơi Thiên Quốc sum vầy, 

Hưởng nhan Thánh Chúa tràn đầy Phước Ân. 

Tiễn biệt Trưởng một lần sau cuối  

Giờ chia ly, tiếc nuối khôn nguôi 

Mây ngàn hạc nội xa khơi. 

Chúng em thương mến kính lời chia tay. 
 

HĐTƯ/ HĐVN và toàn thể HĐS khắp nơi thành kính phân 

ưu cùng Trưởng Mai Ngọc Liệu và đại tang quyến.  

Kính tiễn biệt Trưởng Nai Bạch Mã Trần Bạch Bích . 
 

ĐĐSN Cao Ngọc Cường 
Phụng soạn 

(1) BẠCH BÍCH :Từ điển trích dẫn: 

1. Ngọc bích (thứ ngọc hình tròn) màu trắng.  2. Người trong sạch. 
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 Kính chào Trưởng Mai Liệu và Tang quyến, cùng qúy Trưởng, qúy quan khách và các em HĐS thân mến, 

Hôm nay trong không khí trang nghiêm của ngôi Thánh Đường, tất cả chúng ta họp mặt về đây để tiễn 

đưa Chị NAI BẠCH MÃ - MARIA TÊRÊSA TRẦN BẠCH BÍCH về nước Chúa. Trong tinh thần Hướng Đạo 

anh chị em coi nhau như ruột thịt, tôi xin đại diện cho Văn Phòng HĐTRN chia sẻ nỗi đau buồn với Trưởng 

Mai Liệu và toàn thể Tang quyến. Trong những ngày qua, Văn Phòng HĐTRN chúng ta đã nhận được rất 

nhiều điện thư phân ưu của các HĐTRN thuộc các Làng, các Xóm, các Gia Đình Bách Hợp từ khắp nơi trên 

thế giới gửi về, để bày tỏ lòng thương tiếc và góp lời cầu nguyện cho Linh Hồn của chị Nai Bạch Mã sớm 

được thấy Nhan Thánh Chúa. 

Kính Chị Bạch Bích, 

Tên của Chị đã gắn bó với sinh hoạt Nữ HĐ tại VN từ Bắc chí Nam trong suốt 35 năm. Và cũng bằng 

thời gian đó, tại Hải Ngoại, Chị đã luôn luôn sát cánh với các anh chị em để củng cố phong trào HĐTRN tại 

Hoa Kỳ, nhất là tại San Jose. Chị đã khuyến khích, yểm trợ các hoạt động phát triển phong trào HĐVN tại 

Hải Ngoại. Chị đã có mặt tại các trại Cát Vàng của Trưởng Niên và hầu hết các trại Thẳng Tiến; kể cả 

những năm sau này khi sức khỏe đã suy kém, nhưng Chị vẫn ngồi xe lăn và cố gắng đến với các anh chị em.  

Ngoài ra, hàng năm Chị tham dự những Ngày HĐVN do Hội Đồng HĐVN Châu Santa Clara tổ chức, những 

kỳ trại lớn ở các liên đoàn, những buỗi lễ trao Đẳng Cấp Eagle Scout cho các em HĐS, v...v để động viên và 

cổ vũ các Trưởng và các em luôn vững tiến trên con đường Hướng Đạo. 

Và kể từ Năm 2006, khi Liên Đoàn Việt Nữ được thành lập tại San Jose, Chị luôn luôn khuyến khích và 

tham gia các sinh hoạt Nữ HĐ với các em girl scouts VN trong đoàn, cũng như các em girl scouts thuộc 

nhiều sắc dân khác nhau thuộc Service Unit 21 ở địa phương. Những sinh hoạt quan trọng hàng năm như: 

Thinking Day, Scout Skills Training Day, Parents Day, Thanksgiving, Christmas, Tết Nguyên Đán; và nhất 

là Lể Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Nữ HĐ Hoa Kỳ, lễ Gold Award Court of Honor v...v, Chị 

Bạch Bích và Anh Mai Liệu và một số Trưởng Niên trong vùng đều tích cực tham gia và sinh hoạt chung với 

các em.  

Sự hiện diện của Chị Bạch Bích cùng với những buỗi tâm tình chia sẻ với các em về những kinh nghiệm 

trong ngành Nữ HĐ của Chị thật vô cùng có ý nghĩa, vì đã để lại trong lòng các em Nữ HĐ hình ảnh đẹp và 

tấm gương sáng của một Chị Trưởng tiên phong trong phong trào mà các em vô cùng qúy mến và cảm phục.. 

Chị Bạch Bích ra đi hôm nay đã để lại một khoảng trống lớn trong trái tim của những người thân trong gia 

đình và bằng hữu, trong trái tim cuả những HĐTRN, của những trưởng HĐ và HĐS cùng những Phụ Huynh 

luôn kính yêu Chị. Tấm gương sáng và lòng tận tụy hy sinh của Trưởng Nai Bạch Mã - Maria Têrêsa Trần 

Bạch Bích sẽ sống mãi trong lòng của tất cả chúng ta. 

Nguyện cầu Linh Hồn Chị được an nghỉ nơi chốn Thiên Đàng và Chị sẽ sớm được hưởng Nhan Thánh 

Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria ban phước cho Trưởng Mai Liệu và toàn thể Tang 

Quyến, cùng đại gia đình HĐVN luôn đưọc bình an. Xin vĩnh biệt Chị với lòng biết ơn sâu sắc. 

 

 

Đại diện cho Văn Phòng HĐTrN, 

Tr. Nguyễn Đình Tuấn  

Ngựa Siêng Năng 
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       Trời đất thanh cao gọi nắng về  

                                                                              Xôn xao Mùa Vọng ánh pha lê  

Lung linh tâm tưởng hoài mong đợi  

Đón Chúa Ki Tô ngày trở về 
 

                                      Sốt sáng hân hoan phút đợi chờ    

                    Ngàn sao lấp lánh giữa trời mơ    

Hồn lắng nghe giòng kinh êm ả   

Lụy đời xem nhẹ như vần thơ 
 

Chiều đông Mùa Vọng anh đã về  

Nước trời thanh thoát bỏ lầm mê  

Từ dạo anh dâng lời nguyện ước 

Hồn anh chắc sẽ vui tràn trề 
 

      Chiều nay người thân tiễn biệt anh   

Chúa sẽ đưa anh đến bến lành  

   Nơi có trăng sao màu rực rỡ 

Không còn nắng quái chiều mong manh 

 

Hướng Đạo anh đi đã trọn đường   

Bước chân rong ruổi khắp muôn phương   

                    Bách Hợp áo anh màu tươi thắm    

Ba lô gậy nạng vui Lên Đường  
 

Phục vụ, hết lòng thương đàn em   

Thị phi cùng vặt vãnh chê khen  

Anh vẫn cười vui: Cò Điềm Đạm    

Lòng anh tựa ánh sáng đêm đen 
 

Vô cùng thương tiếc Trưởng Vương Thư  

  Rừng núi từ nay anh giả từ     

Vui bước thênh thang về Nguồn Thật   

Xa lánh dòng đời ảo ảnh hư  

              Phong Châu 
Chiều 21 tháng 12 -2017 
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Anh Trưởng Thư ơi!  

Chúa đã gọi Anh về một ngày buồn giữa tháng 12 

Chúng em ngỡ ngàng không tin là sự thật 

Giáo Xứ những ngày cuối năm với bao nhiêu tất bật  

Sau lễ Tạ Ơn, chúng em làm hang đá, giăng đèn  

Anh cứ áy náy " không thể ra giúp anh em  

Vì dạo này tớ không được khỏe ..." 

Ừ nhỉ !  

Cũng gần cả năm rồi , có lẽ  

Anh không còn thường xuyên sinh hoạt với đoàn  

Thỉnh thoảng gọi phone thăm anh  

Anh vẫn rủ gặp nhau đi ăn phở 

Và nói đùa  

Rằng : " - Tớ bây giờ là mầm non nghĩa trang "  

Cười mím mém, chúng em gọi anh là ông lão  

Cả đời mê Hướng Đạo 
 

Năm ngoái trại Liên Đoàn Somerville là trại cuối,  

em chở anh đi  

Lửa trại chưa tàn anh đã muốn về vì chân đau nhức  

(Đêm đó gió mưa to làm sập mấy cái lều đoàn đẹp nhất) 

Những trại lớn về sau trại Truyền Thống 21 , GV 20  

anh lái xe đi mấy tiếng đồng hồ mà không đến được  

Bởi anh toàn đi lạc  
 

Anh Thư ơi!  

Kỷ niệm với anh thì quá nhiều  

Từ thuở tóc còn xanh 

Đến khi tóc hai anh em đều đã bạc  

Anh vẫn nhớ đến quê nhà  

Một thuở xa sinh hoạt với Xuân Hoà 

Những kỷ niệm mà anh em còn lưu giữ  

Khi anh trông coi Thiếu đoàn Nguyễn khắc Tự  

Lại còn luôn hăng hái đến giúp Bầy  

Các đàn em của anh ngày đó vẫn còn đây 

Như Hoàng Dũng như là Hạnh Phạm  
 

Nhập Rừng , anh là Cò Điềm Đạm  

Nhưng đôi khi anh cũng bướng vô cùng 

Chúng em quý anh vì bản tính khiêm nhường  

Đầy nhân ái và vô cùng cả quyết  

Anh là người Trưởng đong đầy nhiệt huyết 

Mấy mươi năm gắn bó vì Giáo xứ với Liên Đoàn  

Việc gì anh cũng cố gắng chu toàn 

Không quản ngại và không cần lấy tiếng  

Em bảo Anh :- Thật đúng là Cò Bướng  

Lấy anh làm gương cho các em thì anh cứ lắc đầu  

Khiêm tốn rằng  : "Tớ có công trạng gì đâu 

Mà các cậu cứ nói nhiều là tớ trốn " 
 

Lại nhớ . Trên Núi Đức Mẹ - Năm 2014 

Chúng em làm lễ  

Tưởng niệm 40 năm Hải Chiến Hoàng Sa 1974 

Em kể lại rằng có người lính hải quân trẻ Vương văn Thư 

Ngày ấy đã chuẩn bị sẵn sàng 

Chiến hạm nhận lệnh ra khơi 

Quyết tâm bảo vệ biển trời quê hương 

Chúng em vinh danh người chiến sĩ can trường 

Anh vẫn "bướng" vẫn khiêm nhường :  

- "Tớ kể cậu nghe thôi , cậu nói lại làm gì " 
 

Anh Trưởng Thư của chúng em luôn là vậy 

Cả cuộc đời anh sống ngay lành 

Không màng tranh danh đoạt lợi 

Anh hằng noi gương các Thánh . 

Sống khó nghèo nhưng đầy lòng  nhân ái  

Không vì mình  

Chỉ vì người mà cả đời quảng đại  

Sống ngay lành như từ thuở thiếu sinh  

Đã luôn luôn tâm niệm 

Mỗi ngày một việc thiện  

Anh đã làm việc thiện suốt một đời  

Vì người nghèo vì các trẻ mồ côi  

Cho đến ngày Chúa cất anh về cùng Ngài 

Một buổi chiều buồn giữa tháng 12 

Chị báo tin không vui 

Chúng em bỏ dở việc trang hoàng  hang Đá  

Cả bọn chạy ngay ra bệnh viện 

Gặp anh không ai nghĩ đó lại là lần sau cuối  
 

Ơi! Anh Trưởng Thư của chúng em  

Sống nhân lành và lìa đời êm ả 

Trong tay Ngài  
 

Chúng em nay 

Họp nhau cầu nguyện nơi này  

đưa tiễn chân Anh 

Đốt nén tâm hương cầu cho Anh sớm hưởng nhan thánh 

Chúa 
 

Anh đi đã hết dấu đường  

Đến nơi Nguồn Thật yêu thương muôn đời  

Nguyện xin Chúa Cả cao vời   

Đón anh về chốn quê trời bình an  
 

Kính bái               

 ĐĐSN Cao Ngọc Cường 
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Hơn hai thập niên trôi qua biết bao mưa 

gió bão bùng, cùng với cái lạnh khá khắc nghiệt 

kéo về vào những ngày đầu mùa đông ở một thành 

phố mà người phương xa ít ai biết đến cái lạnh ở 

đây. Khi nhắc tới thành phố Houston thì ai ai cũng 

nghĩ đến cái nóng cố hữu của mùa hè, vì đại đa số 

người đến đây thăm viếng nhằm vào những ngày 

“trời đổ lửa”. 

Hướng Đạo Việt Nam tại Miền Trung Hoa Kỳ 

không chọn mùa xuân hay mùa hè như những Miền 

khác để tổ chức trại họp bạn. Âu đó cũng là một 

trong những nét đặc thù của Hướng Đạo Miền 

Trung. Trại diễn ra ba ngày cuối tuần vào tuần 

trước Lễ Tạ Ơn. Trải qua 21 lần Giữ Vững, hình 

như chưa có một lần nào ông trời ban cho một thời 

tiết hoàn hảo, không mưa gió ầm ầm thì cũng lạnh 

lẽo thắt ruột. Thế nhưng cái lạnh, cái mưa và cái 

gió núi rừng không ngăn được bước chân của 

những người trót đã say mê rừng núi.  

      

 

 

 

 

 

 

Viết về trại Giữ Vững Miền Trung Hoa Kỳ, 

thường là viết để tường thuật sinh hoạt của ba ngày 

trại, từ ngày nhập trại cho đến ngày bế mạc. Về nội 

dung của một trại họp bạn cấp Miền, thì ai ai cũng 

biết, kể cả những người không dự trại. Vì thế bài 

này không đặt nặng vấn đề tường thuật, mà chỉ nói 

đến một số điểm đặc biệt của trại Giữ Vững.   

   Trại được đặt tên là Giữ Vững vào tháng 11-1997 

tại Lake Houston State Park. Năm sau trại được tổ 

chức cũng vào tháng 11 và thêm con số 2 để thành 

Giữ Vững 2 và cứ thế, những con số lớn dần cho 

đến nay đã nhảy lên con số 21. Trại được tổ chức ở 

nhiều địa điểm như Lake Houston, Camp Strake, 

Huntville, Brenham, Somerville, Cherokee, Camp 

Meisenbach, Cleburne, Gordon Ranch… Những 

năm đầu đều do các Trưởng ở Houston tổ chức, sau 

đó có vài lần trại được tổ chức tại các vùng phụ cận 

của thành phố Dallas do các Trưởng vùng Dallas – 

Fort Worth đảm nhận, và như thế cứ luân phiên 

nhau, một năm tại Houston, một năm tại Dallas. 

Nhưng rồi, một thời gian sau tại Dallas, một số đơn 

vị HĐVN Việt Nam tự giải thể vì thiếu Trưởng và 

thiếu cả đoàn sinh, cho nên sau này chỉ tổ chức tại 

Houston. Liên đoàn Minh Đức thành lập 2002 tại 

Fort Worth, là Liên đoàn tham dự Giữ Vững liên 

tục từ đó cho đến nay. mặc dầu mỗi lần đến dự trại 

phải mất năm sáu tiếng lái xe. Liên đoàn Lạc Long 

và Diên Hồng là hai Liên đoàn mạnh ở Dallas vào 

cuối thập niên 90, nhưng giờ này đã đi vào dĩ vãng. 

Đặc biệt là sự hiện diện liên tục của ba Trưởng: Lê 

Đặng, Võ Văn Long và Nguyễn Xuân Mai. Cả ba 

Trưởng nay đã lìa rừng. Nhiều năm trở lại đây hình 

ảnh của ba Trưởng niên Nguyễn Thị Hai, Nguyễn 

Tăng Bình và Lê Văn Phước là những Trưởng luôn 

quan tâm đến các cụ Trưởng niên khắp nơi và 

không bao giờ vắng mặt tại Giữ Vững. 

Houston tiếp tục tổ chức Giữ Vững hàng năm, 

nhưng phân công mỗi năm một Liên đoàn đứng ra 

trách nhiệm tổ chức và cứ luân phiên hết Liên đoàn 

này đến Liên đoàn khác. Tuy vậy, Trưởng của các 

Liên đoàn khác vẫn được mời tham gia vào Ban tổ 

chức và nhận lãnh các phần vụ sinh hoạt trại. Hiện 

tại Houston có các Liên đoàn La Vang, Pháp Luân, 

Lạc Việt , Đất Việt , La San , Mân Côi , Ra Khơi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ngoài ra tại đây còn có Làng Bách Hợp Houston 

HĐTrN và Toán Lam Sơn thuộc Tráng Đoàn 

Nguyễn Trãi, cũng đóng góp những sinh hoạt đa 

dạng và phong phú cho các kỳ trại Giữ Vững. Các 

Trưởng đã giữ vai trò trại trưởng GV là: Lương 

Hoàng Nam, Nguyễn Cao Bình, Nguyễn Phước 

Hoàn , Lê Văn Phước, Trần Ngân Hà , Linda Lê,   
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Dũng Tống , Lương Chí Hiếu , Hoàng Hữu Phước, 

Ngô Vinh Khoa, Trần Sơn, Nguyễn Tấn Hưng, 

Nguyễn Trí… Một điểm đặc biệt khác của Giữ 

Vững là thế hệ thứ hai cách nay một, hai thập niên 

là Sói Con hay Thiếu Sinh,  nay là Trưởng đơn vị  

và đã nhận lãnh vai trò trại trưởng GV chẳng hạn  

như Trưởng: Trần Ngân Hà (LĐ Trường Sơn) Trần 

Sơn (LĐ La San) Trí Nguyễn (LĐ Lạc Việt).   

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày có Giữ Vững đến nay, mỗi lần có trại, 

ngoài Trưởng và đoàn sinh trong miền, còn có các 

Trưởng ở các nơi xa về dự trại từ California (San 

Jose, Bakersfield, Orange County), Virginia, 

Georgia, Florida, Minnesota, Michigan… như các 

Trưởng: Võ Thành Nhân, Võ Thiện Toàn, Trần  

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Định, Bobby Trần, Phạm Quế Chi, Trần 

Xuân Huy, Đỗ Quốc Tuyến, Trần Minh Hữu, Trần 

Phú, Lý Nhật Hui, Alena Lee, Trần Anh Kiệt, 

Victor Thảo Trần (Linh mục), Trần Công Hoàng, 

Trần Mai Hoa, Trần Thị Huê, Hồ Trúc Chi, 

Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Minh Xuân… 

 

 

 

 

 

 

 

 Giữ Vững nào cũng có một chủ đề để trại sinh 

theo  đó  mà  thực  hiện các tiết mục sinh  hoạt văn  

 

 

 

 

 

 

 

nghệ. Có những chủ đề như : Về Nguồn, Giữ Chặt 

Mối Dây, Ta Là Người Việt Nam, Mãi Mãi Việt 

Nam, Hồn Việt… Nói chung là các tiêu đề đều 

nhắm tới mục đích hướng dẫn cho các em hướng 

về Tình Tự Dân Tộc, Hướng Về Quê Hương và 

làm sống lại những trang sử oai hùng của dân tộc 

Việt Nam. 

   Về thời tiết thì chắc chắn Giữ Vững chưa bao giờ  

 

 

 

 

 

 

 

thoát ra khỏi được cái lạnh cố hữu của mùa đông  

Texas. Đặc biệt khi Giữ Vững IV diễn ra tại 

Huntsville năm 2000 thì trời mưa to gió lớn và lạnh  

từ ngày nhập trại cho đến ngày rời trại, khiến đêm 

thứ nhì của trại (thứ bảy) Ban tổ chức phải chạy đi  

thuê Motel cho Sói Con ngủ và các xe đậu trên bãi  

 

 

 

 

 

 

 

cỏ đếu bị lún, nên rất vất vả để kéo lên và văn nghệ  

lửa trại phải thực hiện bên trong những tấm bạt lớn 

để che mưa…nhưng không tránh được gió lạnh.

 Cuối cùng, rất may mắn là chưa có bất cứ một 

chuyện gì xảy ra liên quan đến vấn đề an toàn hay  

sức  khỏe cho trại sinh . Lý do là tinh  thần kỷ  luật  

 

 

 

 

 

 

 

của trại sinh rất cao và tinh thần dấn thân phục vụ  

cho các em của Trưởng là vô bờ bến… 
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Giữ Vững 21 do Liên đoàn Lạc 

Việt phụ trách tổ chức quy tụ các Liên 

đoàn La Vang, Pháp Luân, Lạc Việt, 

Đất Việt, La San, Mân Côi, Trưởng 

niên Houston, Toán Lam Sơn thuộc 

Tráng đoàn Nguyễn Trãi. Từ Dallas-

Fort Worth có Liên đoàn Minh Đức, 

Trưởng niên Dallas và Liên đoàn 

PhêRô mới thành lập do hai Trưởng 

Đinh Chí Trung và Nguyễn Văn Đến 

phụ trách.  

Trại quy tụ gần 800 trại sinh. 

Chương trình sinh hoạt trại đem đến 

cho các em HĐS ba ngành Ấu Thiếu 

Thanh rất phong phú, phụ huynh tham 

dự thi đua nấu ăn vô cùng hào hứng.  

 

 

 

 
 

                         

Trại trưởng Thẳng Tiến XI Phạm 

Quế Chi có mặt trong buổi lễ khai 

mạc để chào mừng trại sinh Miền 

Trung, đồng thời cũng có một buổi 

họp để phổ biến một số tin tức cần 

thiết về TT XI. Phần văn nghệ đa 

số các đơn vị trình diễn các tiết 

mục phù hợp với chủ để trại là 

Hồn Việt.  

Khuya thứ bảy, nhiệt độ xuống 

rất thấp, 35 độ F. Sáng chủ nhật 

tiếp tục các trò chơi thể thao, sau 

đó ăn trưa, trao phần thưởng và 

quà tặng trước khi chia tay ra về.                 

Hoàng Kim Châu RS 

Đông 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Giữ Vững tình thân BP dạy 

 Vững bước kiên trung chẳng ngại ngùng 

                                           Một lòng một dạ ta cùng tiến 

                                           Một mai tuổi hạc chẳng tiếc chi 

     Giữ luôn tình nghĩa người niên trưởng 

     Vững tâm rèn luyện sự dấn thân 

     Hai thế hệ cùng chung chí hướng 

     Một tâm một dạ giúp ích đời 
 

 (Kỷ niệm trại Giữ Vững 21 tại Houston 2017) 

Hải Âu Hiền Dịu 

Đỗ Mỹ Lộc 

 

 

 

 

 

 

Khai mạc trại 

Chào cờ 

Sinh hoạt Ngành Thiếu  

Sinh hoạt vui chơi Văn nghệ lửa trại Phụ huynh thi đua nấu ăn 

HĐTN  LBH Dallas & Houston TX 

Tráng sinh - Toán Lam Sơn 

Giờ tinh thần 

Cổng chào GV 21 
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Đoàn Hướng Đạo Giáo Xứ           

Thánh Phêrô 3 năm thành lập 
 

Người Việt Dallas – Cùng với các đoàn thể 

khác, Đoàn Hướng Đạo Giáo xứ Thánh Phêrô sinh 

sau đẻ muộn nhất. Tính đến Chủ Nhật ngày 26 

tháng 11 năm 2017 vừa tròn 3 năm. Anh Liên Đoàn 

Trưởng Đinh Chí Trung từ ngày thành lập đến ngày 

hôm nay đã phải chăm sóc và lo lắng đủ mọi điều. 

Những thao thức xây dựng và phát triển vẫn luôn là 

áp lực lớn. Sự thờ ơ thiếu hợp tác của các phụ 

huynh và với các em, Hướng Đạo là một sinh hoạt 

hoàn toàn xa lạ không nhiều em quan tâm. 
 

Nhìn lại chặng đường ba năm, Đoàn Hướng Đạo 

Giáo xứ Thánh Phêrô cũng rất hãnh diện vẫn còn 

tiếp tục hoạt động, trong khi đó một số giáo xứ khác 

không có Đoàn Hướng Đạo mặc dù giáo dân đông 

đảo hơn Giáo xứ Thánh Phêrô nhiều. Làm thế nào 

để phát triển Đoàn Hướng Đạo, đó là sự quan tâm 

không riêng Cha Chánh Xứ, Liên Đoàn Trưởng 

Đình Chí Trung mà hầu hết các anh chị hướng dẫn.              

Sự hiểu biết về Hướng đạo của các phu huynh còn 

rất giới hạn. Đi Hướng đạo các con em họ được lợi 

ích gì về tinh thần, về thể xác. Cần phổ biến và 

hướng dẫn nhiều hơn về phong trào Hướng đạo, 

trách nhiệm và đạo đức của người Hướng Đạo Sinh. 

Tìm các em vào Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể dễ hơn 

kêu gọi các em vào Đoàn Hướng Đạo. 

 

Chúng tôi hy vọng lần kỷ niệm Đệ tứ Chu Niên, 

Đoàn Hướng Đạo Giáo Xứ Thánh Phêrô sẽ đông 

đảo, hùng hậu hơn. 
 

NT 

December 2, 2017 
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                         THÁNG SÁU VỚI NHỮNG NIỀM VUI  
 SINH NHẬT 15 TUỔI XÓM TÙNG NGUYÊN SYDNEY & CANBERRA 
 

Xóm Tùng Nguyên chúng tôi là thế đó cứ 2 

tháng một lần gặp lại, thời gian dù không dài 

nhưng cứ mong và đợi! Đặc biệt trong tháng 6 này 

niềm vui dồn dập, mới tuần trước (19/6) tưng 

bừng mừng Thượng Thọ 90 anh Hà Mã Nhiệt 

Thành Trưởng Xóm, nay lại tấp nập rủ nhau về 

“nơi chôn nhau cắt rốn” tư gia cựu Trưởng Xóm 

Trương văn Thanh để mừng Sinh Nhật 15 năm của 

Xóm Tùng Nguyên Sydney & Canberra (24 tháng 

6 năm 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ sáng sớm, Trúc Hương ( ái nữ của Trưởng 

Đoàn Lai/Huế ) cùng ông Xã là Quốc Sĩ  đã mang 

đồ ăn tới. Nào là Vịt Bắc Kinh, chả giò, bánh ít 

trần… nhưng toàn đồ ăn chay ( vì cô có tiệm bán 

đồ ăn chay), thế rồi từ từ cứ mỗi người một món 

xếp đầy một bàn.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nhìn qua khu hành lễ là một góc của phòng 

khách, tuy chật hẹp nhưng bao la tình huynh đệ đã 

được Thu Hương ( ái nữ Cố Trưởng Trương văn 

Thanh ) chuẩn bị sắp xếp với một không gian ấm 

áp dễ thương đầy ắp những kỷ niệm! mặc dù kẻ ở 

xa, người vắng nhà, ngày sinh nhật của Xóm vẫn 

vui, vẫn đầy ắp tình yêu tay trái! 

Mọi người đã tề tựu đông đủ, nghi thức khai 

mạc được cử hành với Quốc ca, Hướng Đạo ca, 

mặc  niệm  tưởng  nhớ  những  thành  viên  đã  lên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đường xuất du về nơi miên viễn, ôn nhắc 3 lời hứa 

và 10 điều luật.  Chị Sóc Phạm Minh Lan lên chia 

sẻ di thư của Cố Trưởng Xóm Trương văn Thanh 

và quá trình thành lập Xóm  

  Tiếp  theo  là  lời  tâm  tình  của  Trưởng  Hà  

Mã  Trương Lạc Phiêu  đương  kim Trưởng  Xóm,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Khu hành lễ   Nghi thức khai mạc  Tưởng niệm Cố Trưởng Xóm 

Vị trí đặt di ảnh Cố Trưởng Xóm        Hình trang trí      Bánh sinh nhật 
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thương qúa nỗi lòng người anh với đàn em tóc đà 

muối tiêu!  

 Không khí trở nên vui nhộn với phần mở 

rượu, cắt bánh và trò chơi. Chỉ có 2 hàng chữ: 

TÙNG NGUYÊN MƯỜI LĂM NĂM THÀNH 

LẬP ( trước) và TÙNG NGUYÊN AUSTRALIA 

(sau) mà loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ với bao 

nhiêu phụ giúp bên ngoài mới xong cho nên mọi 

người đồng ý rằng sau ngày này, các ông, bà, Nội 

Ngoại về nhờ các cháu dạy lại cách ráp chữ!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riêng Sóc tôi rất bất ngờ và cảm động với 

chiếc bánh trái cây cùng 2 cây nến mang số 70 mà 

các anh chị, các em đã dành cho vào phút chót vì 

Sóc tôi cũng có mặt trên đời này trong tháng Sáu. 

Vì thế Sóc tôi mới viêt rằng: 

 “tháng Sáu với những niềm vui!”.  
 

Sydney ngày 30/6/2017 

Sóc Khiêm Tốn 

Phạm Minh Lan ghi lại. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Nâng ly chúc mừng  Cắt bánh sinh nhật Khui rượu – Đốt pháo 
 

Mừng sinh nhật Sóc Tùng Nguyên 15 năm 

Sắp chữ: 
“Tùng Nguyên Australia” 

 

   Trò chơi sắp chữ 

    Giờ ăn đến rồi 

    Sắp chữ: “Tùng Nguyên 
   Mười lăm năm thành lập” 

   Xóm Tùng nguyên            Chia tay Lúc thú vui này 
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Tr. Phúc Nguyễn  LBH Seattle 
     Nhận được tin mừng của Trưởng gởi, VP 

HĐTN xin chúc đoàn Hướng Đạo của LBH Seattle 

sớm hình thành, luôn vui tươi và vững tiến trong 

mọi sinh hoạt. 

        Trong cuộc họp Hội Đồng Giáo Xứ Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Seattle 

ngày 19 tháng 10 năm 2017, làng HĐTrN Seattle 

đã được Cha Chánh Xứ  Gioakim Đào Xuân 

Thành chấp nhận cho lập đoàn Hướng Đạo và 

sinh hoạt tại giáo xứ.  

Làng xin được thông báo đến quí Văn Phòng 

để mừng cho Làng chúng tôi. 

Hy vọng với sự bảo trợ của Cha Chánh Xứ 

và Hội Đồng Giáo Xứ, Phong Trào Hướng Đạo 

VN ở Seattle sẽ thêm khởi sắc. 
 

TABTT Trưởng 

Phúc Nguyễn 

Phó Làng  
 
 

Tr . Hân LĐ Lạc Việt Australia 
Đọc thư Trưởng gởi cho một số ACE có chung 

một mục đích trong sinh hoat, nhưng lại khác nhau 

về thời gian biểu, xin chia sẻ cùng Trưởng những 

điều khó khăn cũng như thuận lợi mà chúng ta 

thường gặp trong cuộc chơi này. Thực tế cho thấy  

những điều như ý và những điều không vừa ý luôn 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                           

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
xảy ra. Trưởng Sinh hoạt HĐ với tất cả tấm lòng, 

đem công sức ra phụng sự tha nhân, rồi đây bên 

cạnh Trưởng sẽ có nhiều người bạn tốt, những 

người cộng sự chân tình.                 TABTT Trưởng 
 

Tr. MadoThu Hương  HĐTrN độc lập  Texas 
     Thay mặt cho BBT báo Liên lạc xin gởi đến 

Trưởng lời chúc “muộn”: 

-Nhiều niềm vui vẫn tiếp tục sau ngày tròn tuổi  

          HAPPY BIRTHDAY 

-Nhiều sức khỏe sau lễ nhận huy hiệu Rừng để đi 

trọn con đường HĐ mà Trưởng đã chọn làm cuộc 

chơi lớn, là lý tưởng trong cuộc đời mình.   Thân 
 

        Tr. Mado ngạc                                      

nhiên và cảm động 

khi Toán Lam Sơn 

Houston tổ chức Sinh 

Nhật cho mình mà 

không báo trước                                     
 

                              
 

 
 

Lễ trao Huy Hiệu  Rừng cho Tr. 

Mado trong trai Giữ Vững 21  

tại Houston , Texas 

(Tr. Mado        ) 
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Một chút tình làng nghĩa xóm cuối năm của BBT 

   Cuối năm ngồi viết trang tình làng nghĩa xóm 

này,  Beo tui  thấy sẽ thiếu sót nếu không viết vài 

dòng về những huynh đệ tại miền Đất nóng đầy 

nghĩa tình của Texas này, chỉ  riêng về việc làm báo 

thôi, Liên lạc có hai Trưởng thường xuyên “cứu bồ” 

vào giờ thứ 25 khi thời điểm phát hành báo gần kề, 

khi Beo tui cổ dài như cổ Cò chờ các Trưởng Niên 

nhả ngọc phun châu, nên phải nhờ mấy bạn hiền 

Ngành Tráng giúp đở để hoàn thành chử tín với đọc 

giả. Ngoài Tráng Trưởng Hoàng Kim Châu (đã có 

bài viết trong LL số mùa Xuân  2016) Hôm nay Beo 

tui thay mặt BBT mượn một chút đất trên LL để bày 

tỏ nghiã tình đến một Trưởng “Tráng sinh” ở 

Houston, Texas. 

Không biết Hội Đồng Rừng nào đã chọn tên và 

tính tình của thú thật chính xác để đặt tên Rửng cho 

Tr. Cao Ngọc Cường là Đà điểu Siêng năng. Đà 

Điểu không những chu toàn việc trong nhà, việc 

ngoài xã hội, chăm lo việc Đạo và nhất là rất siêng 

năng trong trách vụ Liên Đoàn Trưởng của một đơn 

vị Hướng Đạo, cứ nhìn vào sự phát triển của Liên 

Đoàn Đất Việt chỉ mới khoảng 10 năm thành lập đã 

có nhiều thành tích đào tạo các đoàn sinh, sinh hoạt 

vui sống, thi đua, hệ thống tổ chức… nổi trội tại 

Miền Trung Hoa kỳ trong những năm qua, mới thấy 

rõ tài năng, tính chịu khó, chịu cực của một Liên 

Đoàn Trưởng miệng nói tay làm, không quản ngại 

ngày đêm mưa nắng. Nhưng khi nghe ai ngõ lời 

khen tặng thì Đà Điểu Siêng Năng nhà mình chỉ nói 

“ thấy việc thì làm chứ có giỏi, có siêng gì đâu”. 

Tạm gác chuyện lao động chân tay, chuyện điều 

binh khiển tướng trong Liên Đoàn của Đà điểu 

Siêng năng sang một bên. Chúng ta thấy chỉ riêng 

trong số báo này hai bài Điếu văn do Đà Điểu Siêng 

năng phụng soạn đối với các Trưởng Lìa rừng, và 

nếu xem lại những số báo LL trong vài năm gần đây 

thì ĐĐSN-Cao Ngọc Cường hầu như đã góp nhiều 

món ăn tinh thần đầy hương vị, sắc màu cho LL. 

Một Trưởng giỏi cả về văn thơ chử nghĩa lẫn khả 

năng và kỷ năng HĐ như ĐĐSN thật hiếm quý. 

Beo tui xin tạm ngưng ở đây. Đại diện nhóm 

thực hiện báo LL xin gởi đến ĐĐSN những tiếng 

A.A.A… thật lớn và thật dài.                  Tình thân. 

Tr. Nguyễn văn Thuất Sydney Australia 

     Cảm ơn Trưởng đã từ ngàn dặm xa xôi gởi thiệp 

Chúc Mừng Giáng sinh & Năm Mới tự làm đến 

ACE HĐ khắp mọi nơi. BBT báo LL xin gởi đến 

Trưởng lời chúc sức khỏe, an lành, và nhiều may 

mắn trong năm 2018.                    TKBTT Trưởng 

Tr. Dương thị Kim Sơn Canada 

Nhóm thực hiện báo LL luôn nhận được những 

thân tình của Trưởng dành cho qua những lời thăm 

hỏi, khuyến khích, những câu góp ý chính xác và 

hợp lý của một Trưởng cố vấn VP HĐTN. 

Biết Trưởng bận rộn với những chương trình 

đặc biệt, và quỹ thời gian của một đời người cũng 

hạn hẹp dần nên ít gặp được ACE HĐ. Hy vọng gặp 

lại Trưởng mùa hè năm 2018 tai TT 11 như Trưởng 

đã viết trong tin nhắn . Kính chúc Trưởng dồi dào 

sức khỏe, luôn ấm áp trong tình thương yêu của gia 

đình và ngưới thân trong mùa đông này.  Kính mến. 

Tr. Phong Châu Houston Texas 
      Nhận được bài viết của anh Châu rất đúng hẹn. 

Đã từng làm báo, nhất là báo HĐ nên dễ thông cảm 

với nhau, khi đã vướng vào đây là phải “khó khăn 

coi thường”. Cho nên trước khi nói lời cảm ơn anh 

Châu phải nói lời cảm tạ cụ BP đã cho gặp anh 

Châu từ cái thời còn mặc quần “xà lỏn” lội lũm bũm  

dưới bờ hồ Ông Đạo (Hồ Xuân Hương ) Đalat.  

     Mùa Đông năm nay thời tiết Texas khá lạnh Anh 

Chị Châu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.             Thân ái. 

Tr. Hùng Đào – Nhân Định Houston TX 

Phóng viên nhà nghề có khác, báo LL may mắn 

được hai Trưởng thường xuyên gởi cho những tấm 

ảnh quý hiếm do các Trưởng thực hiện hoặc sưu 

tầm. Ước mong LL Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ nhận 

được những tấm hình thật xuất sắc khác.  Thân chào 

Tr. Vũ Hồng Chương California. 

      Trong kỳ trại Trưởng Niên Bách Hợp-Về nguồn 

2017 tại cali chúng ta cùng hẹn sẽ gặp nhau tại 

TT11 2018. Trưởng đã chuẩn bị gì chưa? Cá nhân 

tôi đã nhờ LBH Dallas ghi danh sớm. Rất cám ơn 

sự cộng tác thật nhiệt tình của Trưởng với báo LL. 

Năm mới chúc trưởng và mọi người thân trong gia 

đính luôn vui khỏe và hạnh phúc.           Thân mến 
. 

Tr. Phạm Văn Chương Trưởng Niên Úc Châu. 
     Lâu ngày, kể từ sau trại Vững Tiến kỷ niệm 85 

năm HĐVN tại Úc bây giờ chúng ta mới liên lạc lại 

với nhau. Anh Chị vẫn khỏe? Cầu mong cho mọi 

người, nhất là HĐTN ngoài “bảy bó” như chúng ta 

luôn an lành, mạnh khỏe để cuộc sống luôn tươi 

vui, để còn gặp nhau trong những ngày hội trại HĐ. 

Sẽ viết thư riêng cho Anh Chương sau.    Kính mến 

BBT Báo Liên Lạc chân thành cảm ơn quý 

Trưởng và Anh Chị Em HĐ khắp nơi đã gởi điện 

thư, thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 

đến Ban Biên Tập. Để đáp lại tấm chân tình này 

chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hai số báo còn lại 

trong nhiệm kỳ 2014-2018 thật tốt đẹp.      TABTT 
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Bài đăng 2 kỳ 

Huệ Tím viết theo lời kể của Mr. Den Le 
 

 

Mặc dầu tuổi đã quá thất tuần, nhưng mỗi khi 

gặp lại những người quen biết thời xưa cũ, mọi 

người vẫn gọi anh tôi là “Thằng Bún”. Chuyện là 

như vầy: 

Mấy chục năm trước gia đình tôi sống chen 

chúc trong cái xóm lao động thuộc loại nghèo mạt 

hạng. Tôi sinh ra và lớn lên trên dải đất khô cằn mà 

mùa đông trơ lạnh, mùa hè nóng rát da với những 

cơn gió Lào từ bên kia rặng núi 

thổi về. Nằm kẹp giữa hai vùng 

nước, một bên là biển rộng trời 

cao, một phía là sông dài với con 

nước trôi nhanh ra biển. Đất 

Quảng sông Hàn luôn réo gọi 

trong tôi nhiều thật nhiều những 

kỷ niêm của một thưở hàn vi cơ 

cực thời thơ ấu. 

Khi vào lứa tuổi biết cảm nhận chút chút về 

những sinh hoạt diễn ra chung quanh, tôi còn nhớ 

mẹ tôi ngày ấy lam lũ và chịu đựng muôn ngàn khổ 

ải, tính ra thì lúc đó tuổi của mẹ chỉ chừng ba mươi 

thôi, nhưng mẹ tôi nhìn như khoảng bốn mươi. Ba 

tôi mất , mẹ tôi nói vậy, tôi con trẻ ngây 

ngô hỏi: “Sao mẹ không trông chừng Ba 

để người ta ăn cắp mất Ba”. Mẹ im lặng 

thở dài. Anh Hai tôi lớn hơn tôi năm tuổi, 

ở lứa tuổi đáng lẽ được cắp sách đến 

trường như bao đứa trẻ khác, nhưng phải 

ở nhà để trông em và giúp mẹ, chỉ vì nhà 

tôi quá nghèo. 

Nhà có ba người, nhưng tôi thường 

sống thui thủi một mình, lúc chưa biết 

chạy nhảy thì còn được anh Hai gần gũi 

trông coi, đến cái tuổi biết cầm đũa lùa 

cơm, biết cầm gáo xối nước tắm cho mát 

hơn là tắm cho sạch, thì anh Hai theo phụ 

giúp mẹ buôn bán.  

Mẹ không có vốn, nên hằng ngày vào lúc tờ mờ 

sáng, anh Hai tội lội bộ qua lò bún xóm kế bên đội 

thúng bún nặng muốn sái cổ đem về cho mẹ bán. 

Phải chi ngày ấy mẹ bán bún thang, bún mộc, bún 

chả hay bún bò giò heo… thì thằng con nít như tôi 

cũng còn có cục xương để gặm. Mẹ không có đồng 

xu dính túi nên món bún mẹ bán chỉ có trẻ con và 

người nghèo ăn thôi. Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ 

bán độc nhất món “bún mắm”. Nếu đó là món bún 

mắm ghi trong thực đơn của các nhà hàng lớn nhỏ 

như hiện nay thì đâu có gì phải nói. Bún mắm mà 

những ngày mẹ bán ế đem về để cả nhà ăn trừ cơm 

tối đó và cả ngày hôm sau mà vẫn chưa hết, bún 

tươi để qua đêm là có mùi chua chua, anh Hai đem 

phơi khô để dành phòng khi … Món bún mắm đăc 

sản dành cho dân nghèo quê tôi là những sợi bún 

tươi đặt trên miếng lá chuối to bằng hai bàn tay, gọi 

là bún lá , cầm lá bún trút vô cái tô sành, phần trên 

của cái tô to, ở giữa  cho đến đáy nhỏ lại - có lẽ để 

đánh lừa con mắt người ăn, chan tí nước mắm cái, 

chanh ớt để riêng. Chi có vậy mà mẹ con tôi cũng 

èo uột lây lất qua ngày. 

Mỗi ngày mẹ tôi gánh bún 

bán quanh xóm, sáng sớm phải di 

chuyển gánh bún thật nhanh qua 

các con hẻm gập ghềnh đất đá, 

cây cỏ, phải đến nhà người mua 

trước giờ trẻ con đi học, người 

lớn đi làm để mọi người có chút 

thức ăn bỏ bụng. Sau đó mới gánh 

đi bán dạo qua mấy xóm kế bên. 

Theo phụ mẹ bán hàng, khi mẹ đặt gánh xuống bán 

cho nhà này, anh Hai phải đi tiếp trước một đoạn 

rao: “Bún đây, bún đây” , người ta kêu bún, anh 

Hai phải nhớ là bao nhiêu tô, mỗi tô mấy lá … chạy 

trở lại nói mẹ làm bún, xong đặt tô bún trên cái trẹt 

làm bằng tre bưng giao từng nhà. Nhờ có 

anh Hai phụ, mẹ bán hàng mau hết, 

nhưng bù lại anh Hai có cái tên mới 

“Thằng Bún”. Hàng ngày nghe tiếng rao 

“bún đây, bún đây” , đứng trong nhà 

người ta nói trỏng ra, “ Ê! Bún, bán cho 

…”, ngồi ăn tại chổ thì “Ê! Bún, cho trái 

ớt” “Ê! Bún, cho miếng chanh.”. Đang 

ngồi rửa tô, lau đủa, người ta vừa ăn vừa 

nhắn: “ Ê!... Bún, chiều ra đầu ngõ vác 

giùm mấy bó củi nghe” hoặc “ Ê!... Bún, 

ngày mai qua phụ lợp tranh chuồng 

heo”, đi ngang nhà thì nguời ta réo “ 

Thằng Bún đâu rồi, qua vét giúp Cô Tư 

cái mương sau nhà”… Riết người ta không còn kêu 

anh tôi là Hai, mẹ tôi là má thằng Hai nữa, từ ngày 

theo mẹ tôi rao “bún đây, bún đây” thì cái biệt danh  
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 “Thằng Bún” có lẽ cũng sẽ theo anh tôi cho tới 

ngày… xuống lỗ, và mẹ tôi từ đó cũng được gọi 

theo biệt danh của đứa con trai lớn “Má thằng 

Bún”. Còn tôi, dĩ nhiên là được ăn theo anh Hai tôi 

“ Em Thằng Bún”. Gia đình tôi được xếp chung với 

các gia đình có tên tuổi khác 

trong xóm như: Tư Bánh phở, 

Năm Xôi, Tám Khoai lang, Chín 

Đậu phung, Xù Chuối chiên, Đề 

Thợ mộc, Sáng Thợ rèn, Lu Xe 

Lam … Cái biệt danh ăn theo anh 

Hai tôi xem chừng nhẹ ký hơn cái 

hỗn danh mà tôi đã có từ trước vì 

người ta chỉ gọi theo những gì tai 

nghe mắt thấy. Mẹ tôi, anh tôi, 

hàng ngày gắn liền với gánh bún thì họ gọi tên có 

liên quan tới nghề nghiệp. Còn tôi thì … 

Tôi không biết là ngày tôi sinh ra, cha con tôi 

có lúc nào nhìn thấy mặt nhau chưa? Hỏi mẹ, thi 

mẹ nói Ba mất, chưa đủ khôn để hiểu mất là gì, nên 

cứ tưởng là Ba bị người ta ăn cắp. Lớn dần theo 

năm tháng, hội hè, cưới hỏi, ma chay .. đám nào 

cũng có mặt tôi và lũ con nít trong xóm đứng chầu 

rìa quanh đó, tôi dần dần hiểu ra, người chết thì gọi 

là mất và hình được đưa lên bàn thờ. Tôi về hỏi mẹ: 

Người  ta nói Ông Bảy Xỉn ba chú Út Bông vừa 

mới mất tuần trước vì uống rượu say trúng gió!  

Hôm nay chú Tư Cả ở quê lên đem hình về nhà để 

thờ, Vậy Ba mất sao không có hình thờ hả Mẹ? . 

Mẹ im lặng, tôi còn nhớ mặt của mẹ thật buồn, anh 

Hai biểu tôi ra ngoài chơi đừng hỏi lôi thôi nữa. 

Không có cha, mẹ và anh buôn gánh bán bưng 

tần tảo để duy trì ba cái mạng 

sống, và tôi với những bước chân 

đi chập chững của trẻ thơ cũng tự 

lo cho cái mạng của mình. Mấy 

năm đầu khi mẹ và anh dậy sớm 

đi bán, sáng ngũ dậy tôi ra thau 

nước nhúng tay cho ướt chà chà 

cái mặt cho mát, rồi vô bếp mở 

cái nồi sức quai tìm củ khoai lang 

hay miếng khoai sắn, hoặc nắm 

cơm nguội, thỉnh thoảng được 

chén bún mẹ bán ế ngày hôm trước để lại ăn cho đỡ 

đói. Loanh quanh trong nhà, lòng vòng ngoài sân, 

vọc cát đất, buồn ngũ thì vào nhà nằm lăn ra tấm 

cót đan bằng tre đánh một giấc, thức dậy tiếp tục 

lục nồi kiếm ăn. Ngày tháng dần trôi, tôi cũng trôi 

theo ngày tháng mà lớn dần lên, đát cát dẫn tôi đến 

gần với đám con nít hàng xóm đa số cũng nghèo 

như gia đình tôi, cả bọn cùng nghèo nên không có 

món đồ chơi nào ngoài đất cát. Mỗi chiều đi bán về 

mẹ nhìn tôi ngao ngán, anh Hai dắt tôi ra bờ sông 

tẩy trần. 

Không biết tôi giã từ các trò chơi đậm màu đất 

mẹ lúc nào, để nối bước cha ông tập dàn quân đánh 

trận cùng bọn trẻ lớn hơn trong 

xóm. Thời gian đầu nhập bọn, tôi 

chỉ được làm… lính, đứa lớn nhất 

chỉ huy hò hét đám lính tiến lên 

chạy khắp xóm. Ngày qua ngày, 

tôi cùng trẻ con xóm nghèo chơi 

không thiếu món nào, các trò 

chơi không cần phải bỏ tiền ra 

mua sắm đồ chơi. Mẹ tôi cũng 

như các ông cha bà mẹ khác cùng 

xóm, suốt ngày tất bật với miếng cơm manh áo nên 

đành để cho lũ con trẻ thi gan với đất trời. Chắc có 

lẽ mẹ tôi sợ nước, nên đã nhắc anh em tôi không 

được ra chơi ở bờ sông, lúc đầu tôi còn nhớ lời mẹ 

dặn, nhưng trưa nào lũ trẻ cũng kéo nhau ra bờ 

sông đùa nghịch, tiếng reo hò vang vọng khắp xóm 

át đi lời dặn dò của mẹ. Không biết ai chỉ cho mà lũ 

trẻ chúng tôi đứa nào cũng khoái được ở bên phe 

quân nhà Nam đánh trận Bạch Đằng trên sông 

nước, có lẽ phe quân Tàu thì trận nào cũng phải 

thua. Trong cuộc chơi, dù là ở phe Việt Nam hay 

Tàu thì vua quan, lính tráng đều được phân hạng 

theo sức mạnh hay vóc dáng, mấy đứa mặt mày xấu 

xí, thân hình thô kệch thường được chia qua phe 

quân Tàu, điểm giống nhau duy nhất là cả hai phe 

đều chỉ có cái quần xà lỏn che thân. 

Năm lên sáu tuổi, tôi đen đúa bụi đời hơn nhiều 

đứa trẻ trong xóm, mẹ nhìn tôi 

thở dài, có hôm chơi trò Tarzan 

chúa tể rừng xanh đu dây kết 

bằng lá chuối, dây đứt tôi té lăn 

ra đất trúng cục đá nhỏ chảy máu 

ở chân, cả giờ đồng hồ mà máu 

vẫn cứ rỉ ra, cũng như những lần 

trước tôi bức đại vài cọng cỏ dại 

nhai đắp vào vết thương cho máu 

ngừng chảy, tối về mẹ thấy tôi đi 

cà nhắc lo âu hỏi han, nhưng tôi 

nói không sao đâu mẹ đừng lo. Đến nửa khuya tôi 

sốt cao nói mê sảng, mặc dầu chân tê buốt nhưng 

miệng vẫn thều thào : “Tiến lên! Tiến lên! …”, mẹ 

sợ quá chạy qua nhà Thầy Ký ở trước ngõ cầu cứu, 

cả Thầy Cô và đứa con trai lớn hơn anh tôi  chừng 

vài tuổi chạy sang. Nghe mẹ tôi nói sơ qua sự tình, 

Thầy Ký cho mẹ tôi biết là tôi bị nhiễm trùng vì 

không  giữ vết thương sạch sẽ nên bị sốt , anh Đức  
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con trai lớn của thầy chạy về nhà lấy một túi vải 

màu trắng có vẻ hai gạch màu đỏ chéo nhau đem 

qua, soạn ra đủ thứ, tôi cắn răng khi anh Đức dùng 

thuốc sát trùng chùi rửa băng bó, Thầy Ký cho 

uống hai viên thuốc và cho thêm mấy viên nữa, dặn 

mẹ tôi ngày mai đưa tôi tới trạm y tế. May mắn 

sáng hôm sau tôi hạ sốt ngũ ngon, mẹ yên tâm đi 

kiếm gạo, dặn anh tôi thỉnh thoảng về thăm chừng 

em. 

Một buổi chiều khi tôi đang bò 

quanh đống rơm chơi trò Quân Cờ 

Lau, có một bà đi xe đạp tới hỏi lũ trẻ 

cái gì đó và thấy mấy đứa con gái chỉ 

tay về phía bọn tôi, bà ấy nói lớn “ Ê 

thằng kia tới đây tao biểu ”, mấy đứa 

tụi tôi ngơ ngác, có đứa lên tiếng: Đứa 

nào? Thằng kia là thằng nào? 

Thằng…cái thằng đen thui đó. Bọn tôi 

đứa nào mà chẳng thấm nắng đen thui, bà nói thêm: 

“Cái thằng đen đứng giữa đó, lại đây tao biểu”. À 

thì ra bà ấy kiếm mẹ tôi, khi biết mẹ tôi không có ở 

nhà, bả dặn về nói lại là có người bên phố qua cần 

gặp mẹ. Bà ấy vừa đi là cả đám con nít reo hò nhái 

giọng bà ấy: “Ê! đen tới biểu coi. Ê! đen tới biểu 

coi” và cứ như vậy chúng diễu cợt tôi suốt buổi 

chiều vói cái tên Đen. Qua hôm sau khi chưa bày 

được trò chơi mới chúng lại 

réo: “ Ê! đen tới biểu coi”. Kể 

từ lúc đó bọn trẻ quên mất cái 

tên thằng Chót dễ thương của 

mẹ tôi đặt, tôi trở thành thằng 

Đen của xóm nghèo ven sông. 

Cái tên thường vận vào cuộc đời của con người. 

Ở nhà mẹ và anh gọi tôi là Chót, vì tôi là đứa con 

chót của mẹ. Khi mới nhập cuộc chơi với trẻ con 

trong xóm tuổi tôi đứng hạng chót, về sau cuộc 

chơi nào tôi cũng là đứa sau chót được lựa, hôm 

nào may mắn lắm là tôi đứng áp chót, dàn quân 

đánh trận tôi luôn được chỉ định làm lính cho vua, 

cho tướng sai, làm quân hầu cho mấy đứa cầm 

đầu… chót là vậy đó. Cho nên khi trẻ 

con hàng xóm đổi tên tôi thành thằng 

Đen tôi thấy cũng chẳng sao. Chót hay 

Đen gì thì cũng na ná như nhau mà. 

Sau cái ngày bị thương được 

gia đình Thầy Ký giúp đở, được anh 

Đức mấy lần chăm sóc băng bó vết 

thương, từ đó về sau thấy ai trong gia đình Thầy Ký 

tôi cũng gật gật cái đầu ra điều biết ơn. Trẻ nít, 

sống trong xóm lao động nghèo cùng cực, chẳng 

mấy ai để ý đến chuyện uốn nắn dạy dỗ phép tắc 

cho con cái, nên chẳng bao giờ tụi tôi biết thưa gởi, 

cứ nói trỏng là xong và cũng chẳng có ai chấp nhất. 

Gia đình Thầy Ký, không biết thầy tên gì, 

nhưng biết thầy làm việc cho nhà nước nên cả xóm 

gọi như vậy. Ngày nào ra xóm chơi tôi cũng đi 

ngang qua nhà Thầy Ký, ngoài Cô Thầy Ký ra còn 

có bốn người con trong nhà, anh Đức, chị Hạnh, 

thằng Hùng, thằng Dũng. So với anh em tôi thì anh 

Đức lớn hơn anh Hai tôi, chị Hạnh ngang ngang 

tuổi anh tôi, thằng Hùng lớn hơn tôi 

chút đỉnh, thằng Dũng có lẽ bằng tuổi 

tôi. Con nít  trong xóm lớn hơn nhau 

vài tuổi mà chơi chung với nhau, gọi 

nhau bằng thằng, bằng con hết. Chỉ có 

thằng Dũng là chưa đi học, nhưng 

hình như nó biết đọc, biết viết thì phải. 

Thỉnh thoảng tôi thấy nó cầm cuốn vở 

ê a cái gì đó và cầm cây viết nằm dài 

trước hiên nhà quẹt quẹt vào cuốn vở, anh tôi nói 

nó học ở nhà trước khi đến trường. Vài tháng sau 

đó cả bốn anh em dắt nhau đi học, trước ánh mắt 

thèm thuồng của cư dân trong xóm. 

Con Thầy ký không chơi chung với bọn tôi, 

họ chơi với bạn học ở cùng xóm, họ cũng có nhiều 

trò chơi năng động nhưng không có la hét, phá 

phách, nghịch ngợm. Chủ nhật nào cũng thấy ba 

người con lớn của Thầy Ký 

dắt nhau qua Phố, người nào 

cũng ăn mặc sạch đẹp, với 

những bộ quần áo khác lạ mà 

chúng tôi chưa bao giờ thấy, 

vài đứa tò mò rồi nhận xét sao 

đó mà chúng nói là họ đi họp hội… “khăn quàng”, 

vì thấy mỗi người quàng trên cổ một cái khăn màu 

khác nhau. Khi Thằng Dũng tới tuổi đi học, đến 

ngày chủ nhật tôi thấy cả bốn anh em nó đều đi họp 

hội Khăn quàng. 

Từ lúc tôi bị thương ở chân tới nay, Bà Ký 

thỉnh thoảng đứng bên hàng rào, khi thấy mẹ tôi đi 

bán về thì trao đổi vài câu thăm hỏi và gởi ít quà 

bánh cho tụi tôi. Tự nhiên tôi để ý đến 

gia đình Thầy Ký nhiều hơn sau gần một 

năm là hàng xóm, láng giềng với nhau. 

Trước đây tôi chẳng cần biết họ là ai, 

bây giờ họ làm gì tôi cũng chú ý nhìn. 

Cứ chiều thứ bảy nghỉ học là bốn anh 

em họ ngồi quây quần ngoài sân trước, 

anh Đức chắc là Tướng chỉ huy ba đứa kia, bọn họ 

không leo trèo, trườn bò như tụi tôi, đứng xa nhìn  

tới tôi chỉ thấy họ sử dụng sợi dây ngắn thắt thắt, 

cột cột, dùng cái còi thổi te te, lấy khăn quàng băng  
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bó đủ chổ trên thân thể, ghi ghi chép chép… tuyệt 

nhiên không có môn chơi nào giống tụi tui hết. Có 

hôm ngồi trong nhà nghe họ tập hát, hát đi hát lại 

vài lần, tôi ậm ự theo, tuần sau họ hát ôn lại tự 

nhiên tôi thấy bài hát như quen thuộc với tôi, bên 

kia anh em họ hát, bên này tôi cũng 

nho nhỏ hát ké theo. 

Mùa hè, hầu như làng xóm 

nào cũng ồn ào và náo nhiệt hơn. Trẻ 

con không phải đi học, tụ tập reo hò 

từ sáng tới tối, tôi để ý thấy nhà thầy 

Ký cũng khá rộn rip, nhất là chiều 

thứ bảy và ngày chủ nhật, người của hội khăn 

quàng ở bên phố qua sông, kéo tới nhà thầy Ký 

khoảng vài chục người, lớn có, nhỏ có, bày đủ thứ 

trò chơi khác lạ đối với tụi tôi. Trung thu năm đó 

hội khăn quàng với khoảng vài trăm người lớn nhỏ 

tới cắm trại ở khu rừng dương ngoài mé biển, đây 

là đầu tiên bọn con nít xóm nghèo tụi tôi nhìn hội 

khăn quàng dàn quân thấy mà mê, họ ào ào kéo 

đến, từng nhóm, từng nhóm trải dài theo các cụm 

dương, họ chia nhau xây thành bằng đủ thứ vật liệu, 

đẹp mắt nhất là cổng thành, họ trang hoàng nhìn 

giống như trong sách hình in màu. Họ 

dàn quân rải rác, vậy mà chỉ cần một 

hồi tù và là tất cả mấy trăm người 

từng toán nhỏ trật tự chạy đến tập 

trung ở sân cờ, mà cột cờ được ghép 

bằng cả chục cây tre nhìn lên mỏi cả 

cổ. Tiếng hát, tiếng vỗ tay nhịp nhàng 

vang vang át cả tiếng sóng biển, khi chơi thì họ 

chia thành tứng nhóm, còn trẻ con trong xóm, cứ 

nghe nơi nào có tiếng reo hò, tiếng cười đùa là kéo 

nhau chạy tới, hội khăn quàng chơi sôi nổi hào 

hứng chừng nào thì tụi tôi chạy nhiều chừng đó. 

Thích nhất là xem mấy anh khăn quàng màu đỏ 

bầm kết nhiều mảng bè bằng thân cây chuối với 

ruột xe hơi bơm căng, chèo ra ngoài xa đánh trận, 

hình như họ chia ra làm hai phe, tất 

cả đều ở trần, một phe cột khăn trên 

đầu, phe kia thắt khăn ngang bụng, 

mỗi phe xây một cái thành trên một 

tấm bè lớn, có cắm mấy cây cờ nhỏ 

và một cây cờ ngũ sắc giống như cờ 

ở đình làng, khi tiếng tù và báo hiệu 

cuộc chơi bắt  đầu, ở trên bờ trống trận phe bên này 

đánh ầm ầm, phe bên kia thì khua chiêng keng 

keng, tiếng hò reo của người cổ động vang rền, trẻ 

con trong xóm tụi tui hét theo khàn cả cổ, ngoài 

biển, tiếng còi xen lẫn tiếng tù và thôi thúc, hai bên 

dùng mái chèo làm bằng đủ thứ vật dụng nào là nắp 

son nồi, bẹ dừa, tô đựng canh, dép guốc .v.v. để di 

chuyển mảng bè tới trước, mỗi lần có mảng bè lật 

úp là dịp dể mọi người cười vang, trên mảng bè chỉ 

huy của mỗi bên có khoảng chục bó nhang cắm rải 

rác bốc khói nghi ngút, mỗi phe được trang bi một 

súng bắn nước làm bằng ống tre 

giống như cái bơm xe đạp, để phun 

nước bắn vào thành phe kia, bên nào 

mà thành không còn bốc khói là thua 

cuộc, những chiếc bè còn lại có 

nhiệm vụ che chắn thành và bảo vệ 

mảng bè có khói. Sau hơn 10 phút 

chiến đấu, phe thua phải lội nước kéo bè vào , phe 

thắng được ngồi trên bè vừa hát vừa chèo vào bờ 

nhận giải thưởng. Bọn trẻ trong xóm hò reo cổ võ 

nhiệt tình, tranh nhau nói về cuộc chơi nên đứa nào 

giọng nói cũng khàn khàn, và mai mốt trong xóm 

nhà nghèo chắc sẽ có nhiều chuyên viên mặc quần 

xà lỏn bắt chước kiếu chơi của hội khăn quàng 

ngày hôm nay. Buổi chiều họ phát bánh kẹo và bày 

cho trẻ em còn nhỏ vui chơi ca hát hay làm đồ thủ 

công, và nhiều đứa trong bọn tôi được họ cắt móng 

tay , hớt tóc… 

Khi nghe hội khăn quàng 

thông báo sẽ có văn nghệ lửa trại vào 

buổi tối, không khí của xóm lao động 

nghèo rộn ràng như ngày lễ hội, nhà 

nào cũng ăn cơm sớm hơn, để rồi cả 

trẻ con lẫn người lớn cùng nhau kéo 

đến khu vực lửa trại trước giờ thông 

báo. Chưa bao giờ xóm nghèo chúng tôi được tham 

dự một buổi văn nghệ  đúng nghĩa “tham dự” như 

buổi văn nghệ lửa trại này, thường thì chúng tôi chỉ 

làm khán giả đến xem các cuộc hát hò do xóm làng 

tổ chức, nhưng hôm nay chúng tôi vừa là khán giả, 

và nhiều người trong xóm chúng tôi trở thành diễn 

viên. Hội khăn quàng bắt đầu với cả chục ngọn 

đuốc đỏ rực từ trên các ngọn cây dương phóng 

xuống đống lửa, họ di chuyển nhịp 

nhàng quanh vòng lửa, sau đó họ mời 

nhiều người lớn nhỏ trong xóm cùng 

với họ nhảy lửa, mới đầu ai cũng e 

ngai, nhưng sau vài phút đứng xen kẻ 

thực tập với họ là mọi người nhảy lửa 

cũng tạm được, họ làm tiếng reo 

chúng tôi hét gào theo, họ hát chúng tôi cũng vỗ tay 

theo loạn xạ, cũng “ quyết chiến” cũng “hy sinh” 

vang dội đất trời, biển cả quê hương… 

Khi tiếng lửa tí tách reo vui lắng dịu, mọi 

người trả lại khoảng không yên tĩnh cho đất trời. 
 

Xem tiếp kỳ tới (LL số mùa Xuân 2018) 
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Anh ơi chớ quét lá vàng! 

Cả đời tù túng trên hàng cây nghiêng 

Cuối đời được hưởng gió thiêng 

Đưa đi khắp chốn, láng giềng ghé thăm. 

  

Hôm không gió, lá được nằm 

Êm êm mặt đất, thắm đằm cỏ xanh. 

Bay bay! Mặc sức tập tành 

Lăn tăn chầm chậm, nhanh nhanh đổi dời. 

  

Dạo rừng, hồ, biển thảnh thơi 

Anh đừng bắt lá phải rời rong chơi 

        Thu tàn lá sẽ mỉm cười                                              ( Đông tựa bài: Đóng băng lạnh dưới nhiệt độ âm (frozen) 
Đắp chăn bằng tuyết trắng ngời, ngủ đông*                 Đông: cuối bài: 1 trong 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông)  
 

                                                         Ý Nga 20.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giữa rừng… ít phút lặng im 

Để nghe sức sống Con Tim của rừng. 

Tim rừng sống động vui mừng 

Đón đoàn Người Trẻ tưng bừng múa ca. 

Gió rừng vi vút gần xa 

Hoan nghênh Người Trẻ xông pha can trường. 

Bóng rừng tỏa khắp bốn phương 

Thấy đoàn Người Trẻ nên gương sáng ngời 

 

 

 
 

  Diệp lục sưu tầm  -  Nguồn Internet. 

Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm 

điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng 

có vẻ rất yêu mến bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều 

cười tươi và chạy đến nhận kẹo. 

     Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: 

"Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó 

gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó 

đi khắp nơi để rêu rao nói xấu bạn... 

 

 
 

Trăng rừng rọi ánh lả lơi 

Cùng đoàn người trẻ hát cười vang vang. 

Tiếng rừng đầy vẻ hân hoan 

Ngợi khen Người Trẻ ngang tàng xông pha.  

Cây rừng sai quả thơm hoa 

  Đón mừng Người Trẻ mái nhà kết thân. 

 Sao rừng lấp lánh vòm xanh 

Đổi trao tâm sư nặng phần ưu tư. 

Lưng trời tiếng hạc vu vơ 

Giữa khuya vang vọng nghe như hú hồn. 

Mưa rừng đã tạo nên nguồn 

Trời bao rầu rĩ, lo buồn, ủ ê. 

Muông, chim đã hẹn ngày về 

Cùng nhau tấu khúc sơn khê oai hùng.  

Tim rừng… trống thúc tưng bừng 

Hảy mau góp sức ta cùng dựng xây. 

Tòa nhà Hướng Đạo vui thay 

Giữa rừng Bách Hợp nở đầy sắc hoa. 
  

Tuấn Việt     
 

 
 
     

 

Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn làm giùm 

cho ai đó một việc gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ là 

bạn giúp họ, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách 

nhiệm, là chuyện đương nhiên. Đến khi bạn không 

thể làm những điều mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức 

trở mặt với bạn. 

 Với nhiều người, cho dù bạn có làm giùm, 

làm giúp họ nhiều lần thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một 

lần mà bạn đã không thể làm, không thể giúp họ. 
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Sóc - Lanh lợi 

 

                              Tuổi tác dù cản ngăn tàn nhẫn 

Hướng Đạo Trưởng Niên chẳng phân vân 

Thẳng Tiến Mười Một ghi lịch sử 

Đời! Một trò chơi thân kết thân. 

Chưa chi, Gia Đình Bách Hợp chúng tôi đã háo 

hức cho cuộc Họp Bạn toàn thế giới của Hướng 

Đạo Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn! Ai cũng 

náo nức đưa tay ghi tên tham dự. Gia Đình Bách 

Hợp Nam California năm nay - 2018 - kỷ niệm 

Sinh Nhật thứ 30 và còn bàn tính một hành trình tập 

thể hướng về Thẳng Tiến XI. 

Xét cho cùng, con virus Hướng Đạo lúc nào 

cũng ngọ ngoậy trong tim từ khi đứng thẳng người, 

tay phải đưa lên chào ba ngón tuyên hứa. Rồi tuổi 

đời chồng chất, trại lớn, trại bé, trại ngắn ngày, trại 

dài ngày, thám du, trại trên sông, trại bằng thuyền, 

trại Dự Bị, Bạch Mã, Bằng Rừng... Hết tuổi Sói lên 

Thiếu... Kha, Tráng...Huynh Trưởng cầm Đoàn. Có 

thể nói đã lỡ sa chân vào con đường Hướng Đạo, là 

không thể nào thoát ra khỏi cái hang động vô cùng 

hấp dẫn và độc đáo do BP sáng lập! 

Cho đến nay, những người Hướng Đạo về già, 

có cái tên được Phong Trào đặt cho rất văn hoa là  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hướng Đạo Trưởng Niên". Mỗi khi tụ hội lại với 

nhau lời thăm hỏi, chúc mừng đầu tiên là "Khỏe 

không", rồi tuần tự kể cho nhau nghe chuyện "Ba 

cao một thấp", chuyện đi đứng nằm ngồi, chuyện đi 

bộ, đi bơi... Thật tình mà nói, từ Trưởng Nam đến 

Trưởng Nữ trên dưới 70-80, cái miệng thì nói rất 

hăng về sinh hoạt HĐ, muốn tham gia trại nầy, 

cuộc họp nọ của các Liên Đoàn... Nhưng như người 

ta nói: "Lực bất tòng tâm" là đúng nhất, nói thì 

oang oang, xung trận mà thân thể lại ì ạch như rùa 

gãy chân! 

Sóc tôi ngạc nhiên hết sức khi Gia Trưởng Gia 

Đình Bách Hợp hỏi: "Có Trưởng nào muốn ghi tên 

dự Trại Thẳng Tiến XI thì đưa tay!" Gần mười mấy 

cánh tay đưa lên, rồi ồn ào ý kiến, cười nói sảng 

khoái về cuộc du hành dài ngày một tuần lễ. Nhìn 

qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, sóc tôi vui quá là vui, 

vì những cánh tay đưa lên hơn phân nửa là trên 7 

đến 8 bó! Sóc tôi nhớ đến bài hát: 

"Hướng Đạo Việt Nam thêm Đoàn Trưởng Niên, 

Trưởng Niên Trưởng Niên tuy già vẫn siêng 

Góp sức chung lo bồi đắp phong trào 

Ấu Thiếu Thanh cùng cất cao lời hát 

Giúp ích cho đời cháu con rồng tiên 

Hướng Đạo Việt Nam thêm Đoàn Trưởng Niên 

Trưởng Niên Trưởng Niên tuy già vẫn siêng" 

Các Trưởng Niên sau cuộc họp đã thành lập 

nhóm cùng đi chung chuyến bay, mướn chung xe, 

khách sạn... Tin mới nhất là giá tiền máy bay mua 

sớm trong tháng 12/2017 giảm giá; nên các Trưởng 

đã mua khứ hồi từ phi trường LAX đến Washington 

Dulles giá chỉ có $366.00 ! Ai bảo rằng Trưởng 

Niên là ì ạch,  là lê mề thì đây là câu trả lời rất ư 

là... A.A.A…..                          Sóc 12-11-07 
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   Ngày thứ Năm 29 tháng Sáu 2017, các Trưởng 

trong Ban Tổ Chức Trại TT 11 đã có mặt tại Camp 

William B. Snyder của National Capital Council vùng Thủ 

đô Hoa Thịnh Đốn để sắp sẵn cho Trại Thử Nghiệm Thẳng 

Tiến 11 được thực hiện trong các ngày cuối tuần này 30/6 

đến 2/7/2017. 

Được biết Camp William B. Snyder này cũng là nơi sẽ 

tổ chức Trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN lần thứ 11 vào cuối 

tháng 6 năm 2018 tới đây. 

Là một trại Thử nghiệm cho Trại Thẳng Tiến 11 

(Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp) nên mọi kiến trúc cũng 

như chương trình sinh hoạt cho các ngành và đời sống trại 

đều được thực hiện mẫu hôm nay để rút kinh nghiệm cho 

trại chính năm sau . 

Qua một ngày làm việc cật lực và vui vẻ. Ban Kiến 

Thiết đã hoàn thành những công trình chính như Cổng 

Trại, Kỳ đài, Khán trường và các công trình phụ. 

Ban Ghi Danh và Y Tế đã nhận nhiệm sở là một văn 

phòng lớn ngay tại cổng chính; nơi đầu tiên chào đón quý 

trại sinh đến Snyder Camp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ban Ẩm Thực cũng đã làm quen với căn bếp tiện nghi 

với một nhà ăn đẹp đẽ rất lớn có thể chứa hơn 600 thực 

khách, đồng thời cũng hoàn tất một thực đơn ngon lành 

cho hơn 300 trại sinh tham dự TT 11 Shakedown Camp. 

Trại Trưởng TT 11 Phạm Ngọc Quế Chi, cũng là LĐT 

LĐ Potomac, một đoàn HĐ lâu năm ở Maryland, là một 

người trẻ lớn lên ngoài Việt Nam và trưởng thành trong 

phong trào HĐVN hải ngoại, đã tâm tình khi nhận trách vụ 

Trại trưởng một trại họp bạn HĐ lớn mang tầm vóc thế 

giới như trại Thẳng Tiến, với niềm tự hào là một người 

Việt Nam yêu mến phong trào HĐVN, cùng những nỗ lực 

kiên trì chỉ để giữ ngọn lửa HĐVN còn mãi cháy sáng 

trong tim nhiều thế hệ người Việt sống và lớn lên tại Hải 

ngoại. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi khai mạc Trại Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp được 

diễn ra đúng 4:00 chiều thứ Sáu tại khán đài chính của trại. 

Hơn 300 trại sinh của 6 Đơn vị  Liên đoàn HĐVN ở Miền 

Đông HK hiện diện trong hàng ngũ trước kỳ đài là: LĐ 

Potomac, LĐ Gia Định, LĐ Hùng Vương, LĐ Phú Xuân, 

LĐ Trưng Vương và Crew 212 Virginia, cùng các Trưởng 

trong TT 11 Staff thuộc Miền Đông Hoa Kỳ và một số 

Trưởng đến từ các tiểu bang xa  

Buổi lễ đã được khai mạc lúc 4:00 chiều bắt đầu bằng 

nghi thức chào cờ. Trại trưởng Phạm Ngọc Quế Chi đã 

đăng đàn giới thiệu quý Trưởng trong Ban Tổ Chức và 

Điều Hành trại TT 11 và tuyên dương những nỗ lực từ 

nhiều năm qua đã giúp việc tổ chức trại thêm hoàn thiện. 

Trưởng cũng tâm tình đôi phút cùng các em HĐS thân yêu 

hiện diện tại hàng và tuyên bố khai mạc trại  Thẳng Tiến 

11 Shakedown Camp. Sau đó Tr Võ Thành Nhân, Chủ tịch 

Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN và Tr Bobby Trần, Trưởng 

Đại Diện Miền Đông HK đã được mời lên nói đôi lời về 

trại Thẳng Tiến sắp tới. Tiếng reo truyền thống của HĐVN 

kết thúc buổi lễ khai mạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trại Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp của ngày đầu 

tiên tại trại, trời đã dịu mát hẳn đi và trong nắng, trong gió, 

trong không gian tuyệt đẹp của Virginia, miền đất của tình 

nhân mùa hè 2017 đã mở lòng ra để đón nhận những HĐS 

tiên phong trên đất trại Camp Snyder cho trại Họp Bạn Thế 

Giới HĐVN vào năm sau 2018. 

Thân ái chúc Ban Tổ Chức và Ban Điều hành TTXl rút 

thêm nhiều kinh nghiệm hữu  ch từ đây để giúp cho sự 

thành công của trại Thẳng Tiến 11 vào mùa hè sang năm 

cũng tại nơi này: Camp William B. Snyder của National 

Capital Council vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.  

ĐĐSN  

Tường trình từ Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp 2017. 

BBT báo LL trích đăng – Hình nguồn Internet 
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THÔNG BÁO v/v GHI DANH TRẠI THẲNG TIẾN 11 

Kính Quý Trưởng, 

Chuyển đến quý trưởng thông báo từ Ban Tổ Chức 

Trại  Thẳng Tiến 11 về việc ghi danh tham dự Trại. 

Xin vui lòng phổ biến rộng rãi. 

Nguyễn Trí Tuệ 

 

 

 

 

 

 

GHI DANH ĐẠI DIỆN LIÊN ĐOÀN 

  Chào các Trưởng, 

Nhằm bắt đầu việc ghi danh cho Thẳng Tiến XI 

(TT11),kính nhờ quý Liên Đoàn cử hai đại diện cho 

Liên Đoàn của mình trong việc ghi danh cho TT11. 

Xin thông báo về  registration@thangtien11.org 

các chi tiết sau đây của hai người đại diện Liên 

Đoàn: 

    - Tên và Họ (full name) 

    - Địa chỉ điện thư (email address) 

    - Điện thoại liên lạc. 

Ban Tổ Chức TT11 (BTC) sẽ liên lạc với quý Liên 

Đoàn trong thờigian sắp đến qua hai người đại diện 

này. Trách nhiệm của hai vị này sẽ bao gồm: 

  - Đại diện LĐ trong việc liên lạc với BTC. 

  - Tạo một tài khoản đăng nhập trên trang ghi danh  

  - Duyệt xét xem các trại sinh ghi danh dưới tên 

Liên Đoàn của mình có phải đúng là thành viên của 

mình không 

  - Giúp điều chỉnh những sai sót trong phiếu ghi 

danh của thành viên LĐ. 

  - Giúp đăng tải (upload) hình, hồ sơ cần thiết của 

các thành viện LĐ khi cần. 

  - Thu trại phí và gửi trại phí về BTC. 

Nhờ các Trưởng cho biết các chi tiết trên càng 

sớm càng tốt để thành viên của quý Liên Đoàn có 

thể ghi danh sớm. 
 

Cám ơn các Trưởng và TABTT               
 

BTC TT11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO: NGÀY CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 2018    

                         MIỀN TÂY NAM HOA KỲ 

     Thưa Qúy Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ. 

     Hồ Đăng xin chuyển đến Qúy Trưởng quyết 

định của Miền Tây Nam Hoa Kỳ về chọn ngày 

Chào Cờ Đầu Năm 2018: 

Chủ Nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018. 
      Qúy Trưởng Miền Tây Nam Hoa Kỳ rất mong 

Qúy Trưởng HĐTrN cùng tham dự. 

Hồ Đăng sẻ chuyển đến Qúy Trưởng thêm chi tiết. 

Tkbtt.          Hồ Đăng 
 

 

 

 

 

Thu (tháng 10,11,12 – 2017) 

Tr. Tôn Nữ Ngọc Hoa                            $30.00 

Tr. Dương Minh Châu                  $30.00 

Tr. Phạm Kiêm Thiện(HĐTN độc lậpTX) $100.00 

Tr.Lê Văn Phước ( Dallas TX )                  $30.00 

Tr. Châu Văn Lộc ( Pháp Quốc )              $200.00 

Trại Bách Hợp 2017 ( California )            $200.00 

Tr.Nguyễn Như Nhạc            $100.00 

a/Thu tổng cộng (tháng10,11,12)             $ 690.00  

b/Quỹ kỳ trước còn lại:                            $ 2,725.12 

Nhập quỹ(a+b)  $690.00 + $2725.12  =  $ 3,415.12 

Chi phí báo LL số Mùa Thu 2017            $ 684.20  

Tổng cộng quỹ hiện có (31/12/2017)     $ 2,730.92  
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2A4b- Tập họp và Hiệu lệnh (Sói):  

- Muốn họp các đầu đàn thì gọi: “đầu đàn” hay thổi 

còi... chữ V (…_)  

- Muốn tập họp Bầy, thì Trưởng:  

- Dùng hiệu tay khi nào các Sói đứng gần, có thể trông 

thấy Bầy Trưởng được. Dùng còi, khi các Sói  ở xa, 

hoặc không trông thấy Trưởng.  

o Gọi lớn : “Sói ! Sói ! Sói ! “  

o Hoặc thổi còi : .. .. ..  

- Khi các Sói nghe tiếng gọi, liền đáp lại thật lớn “Ya ù . 

. .” và chạy đến để tập họp theo đội hình của Trưởng 

hướng dẫn ra dấu hiệu.  

o Khi nghe Trưởng hô một tiếng ngắn “sói” (hoặc một 

tiếng còi ngắn, hay để một ngón tay lên  

miệng) thì cả Bầy đứng nghiêm và yên lặng.  

- Trưởng đưa một cánh tay dọc thẳng trên đầu (như 

Thiếu sinh):  

o Cả Bầy đứng hàng một (theo thứ tự liên tiếp các đàn: 

Trắng, Xám, Đen, Nâu v.v…  

o Đầu đàn đứng trước, phó đàn đứng cuối đàn mình.  

- Trưởng vòng tay: (như Thiếu sinh)  

o Bầy tập họp vòng tròn chung quanh Trưởng.  

- Trưởng đưa một cánh tay dang ngang ra trước: (như 

Thiếu sinh)  

o Sắp hàng dọc từng đàn, mỗi đàn xếp thành một hàng 

dọc.  
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Có 2 loại vòng tròn trong tập họp Sói: 

2A4c- Vòng Hội Đồng:  

Đường kính chừng 3 thước ( lối 5 bước chân), các Sói 

đứng khít nhau, để họp thường hoặc để  nghe lời dặn dò, 

huấn lệnh của Bầy Trưởng. Ở giữa Vòng có vạch một 

vòng tròn nhỏ (bằng phấn, hoặc sắp bằng đá, cây…) 

tượng trưng cho tảng đá Hội Đồng.  

2A4d- Vòng Thao Diễn (còn gọi là Vòng Danh Dự):  

Đường kính chừng 9 thước (lối 15 bước chân), hoặc 

rộng hơn tùy theo số Sói hiện có. Đứng cách nhau thế 

nào để khi dang tay ra có thể nắm tay nhau một cách dễ 

dàng.  

Vòng Thao Diễn để họp long trọng, khi có lễ nghi gì, 

hoặc để múa hát, chơi đùa.  

Chú ý: Khi tập họp vòng tròn, thì ban đầu Sói họp thành 

Vòng Hội Đồng, nếu cần, thì Bầy Trưởng sẽ ra hiệu cho 

các Sói lùi lại để nới rộng thành Vòng Thao Diễn. 

2A4e- Lễ Nhập Bầy: (Tuyên hứa)  

a) Thành phần tham dự:  

- Các Trưởng trong Bầy.  

- Hướng dẫn tinh thần.   

- Phụ huynh của Sói sắp Tuyên hứa.  

- Các Sói đã tuyên hứa.  

- Các Sói sắp được nhập Bầy (tuyên hứa).  

b) Diễn tiến Chương trình:  

(Phỏng theo “Truyện rừng xanh” lược dịch của Nguyễn 

xuân Long trong “The Jungle Book” và “The Second 

Jungle Book” của Rudyard Kipling).  

Lễ cần tổ chức trong một khung cảnh thích hợp và trang 

nghiêm để ghi sâu cảm giác vào tâm hồn  trẻ, những lời 

đối đáp phải tự nhiên, có thể trả lời theo ý nghĩ của 

mình, và tổ chức như một trò chơi có ý nghĩa, nên phải 

linh hoạt và có cả Bầy tham gia.  

(Các Sói sắp Nhập Bầy (Tuyên hứa) thì đứng ở một vị 

trí khác.)  

- Phụ huynh đứng riêng một khoảng sân rộng. 

- Bầy trưởng (Sói Già) giải thích và sơ lược chuyện 

Mowgli cho tất cả mọi người tham dự hiểu.  

- Sói già tập họp Bầy (Sói đã Tuyên hứa) thành vòng 

thao diễn và đứng im lặng.  

- Khi đó cả Bầy đều nghe có tiếng “hu . . hu . .” dài của 

Sói giò non (Sói sắp nhập bầy) từ một góc gần đó đưa 

lại.  

- Sói Già đứng ngoài vòng hỏi các Sói:  

- “Tiếng gì thế kia ?”  

- Sói đầu đàn chạy ra xem và trở về thưa:  
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- “Thưa có một em bé muốn xin vào Bầy”  

- Sói Già hỏi:  

- “Có Sói nào muốn nhận em ấy và tập cho em đi săn 

với Ðàn?”  

- Ðầu Ðàn sắp nhận Sói giò non ấy, bèn trả lời:  

- “Thưa Sói Già, em xin nhận”.  

- Sói già:  

- “ Ðược, vậy em ra dắt em ấy vào”.  

- Ðầu đàn ấy chạy ra tìm Sói giò non, dắt tay dẫn vào 

(chưa được vào vòng, lúc nầy Akela cho tất cả  quay 

mặt ra ngoài, và Akela cũng đứng bên ngoài vòng) đem 

đến trước mặt Sói già, rồi Ðầu đàn ấy về chỗ của mình.  

- Sói Già hỏi Sói giò non:  
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- “Em muốn nhập Bầy phải không”?  

- Sói giò non:  

- “Thưa vâng, em muốn nhập Bầy và làm Sói con”.  

- Sói Già hỏi:  

- “ Ðể làm gì”?  

- Sói giò non:  

- “Ðể sau trở nên người Hướng Ðạo”.  

- Sói Già:      

- “Thế thì em đến hỏi các Sói, xem có nhận em vào Bầy 

không đã.”  

- Sói giò non đi đến Ðàn Trắng và kiếm cách đi vào 

vòng, nhưng bị Sói Ðàn Trắng giang tay chận lại, và 

Ðầu Ðàn Trắng nói:  

- “ Chưa biết Luật rừng thì không vào được Bầy Sói”.  

- Sói giò non:  

- “ Luật Rừng là Sói con nghe Sói Già, Sói con không 

nghe mình".  

- Ðầu đàn Trắng:  

- “ Ðược, đã biết Luật rừng, thì Ðàn Trắng vui lòng 

nhận, nhưng còn phải hỏi Ðàn Xám đã".  

- Sói giò non sang Ðàn Xám, và cũng bị Ðàn nầy cản lại 

và Ðầu Ðàn Xám nói:  

- “Chưa biết Châm ngôn Sói, thì chưa vào được Bầy”.  

- Sói giò non:  

- “ Châm ngôn Sói là “Gắng Sức”.  

- Ðầu đàn Xám:  

- “ Ðã biết Châm ngôn Sói, thì Ðàn Xám vui lòng nhận, 

nhưng còn phải hỏi Ðàn Ðen nữa”.  

- Sói giò non sang Ðàn Ðen và cũng bị Ðàn nầy chận lại 

và Ðầu đàn Ðen nói:  

- “Sói khi nào cũng lễ phép và biết chào trước khi vào”. 
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- Sói giò non: Ðưa tay lên chào (chào thường một tay)   

- Ðầu đàn Ðen:  

- “Chưa đủ”  

- Sói giò non: Ðưa cả 2 tay lên đầu chào long trọng.  

- Ðầu đàn Ðen:  

- “Biết chào thì Ðàn Ðen nhận, nhưng phải hỏi Ðàn Nâu 

nữa”.  

- Sói giò non sang Ðàn Nâu và cũng bị cản như trước, 

Ðầu Ðàn Nâu và Phó Ðàn mỗi em cầm sẵn một đoạn 

dây đã nối vào nhau bằng một cái gút đã học trong 

chương trình Giò non.  

- Ðầu đàn Nâu:  

- “Không khi nào vào hang Sói mà lại bứt dây, muốn 

vào phải mở gút nầy.  

- Sói giò non: mở gút.  

- Ðầu đàn Nâu;  

- “Ðược , khéo tay như vậy thì Ðàn Nâu vui lòng nhận.  

- Sói già: Gọi Giò non lại  

- “Em đến đây.’’  

- Sói già:  

- “Phải có cha mẹ cho phép em mới được nhân vào Bầy, 

vậy em phải đến xin phép cha mẹ đã”.   

 (Akela ra hiệu cho tất cả Bầy quay vào bên trong, và 

Akela cũng ở bên trong)  

- Sói giò non chạy đến cha mẹ và cha mẹ dẫn Sói đến 

giao cho Sói Già.  

- Phụ huynh:  

- “Xin phép cho con tôi được nhập Bầy”.  

- Sói Già nhận lời và hỏi cả Bầy:  

- “Chúng ta có nên nhận sói nầy vào bầy không ?”.  

- Cả Bầy :  

- “ Thưa nhận”  

- Sói Già :  

- “ Các em có tin rằng, em nầy sẽ trở thành Sói giỏi 

không ?”  

- Cả Bầy: 

- “ Thưa có”  

- Sói Già: (quay lại hỏi Sói giò non):  

- “Em có muốn làm Sói ngoan không ?”   

- Sói giò non đáp:   

- “ Thưa có”  
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Sói Già :  

 “Anh tin chắc rằng em sẽ trở thành một Sói ngoan, anh 

cho em được Nhập Bầy”  

(và ra hiệu cho Bầy biến vòng tròn thành hình móng 

ngựa, dẫn Sói giò non vào và bảo Sói giò  non hãy tuyên 

hứa đi).  

- Sói giò non đưa tay lên (chào thường) và nói:  

- “Em hứa cố gắng hết sức để phụng sự tín ngưỡng.  

    Hiếu thảo với cha mẹ  

    Vâng theo Luật Sói con và mỗi ngày làm một việc 

thiện”.  

(lúc Sói giò non chào để hứa, cả Bầy chào theo)  

- Sói Già: Bắt tay trái Sói giò non và nói:  

- “ Anh tin rằng, em sẽ giừ lời em hứa, từ nay em sẽ 

được nhập Bầy, và làm anh em với tất cả mọi người 

khác trong Hướng Ðạo” (và đeo huy hiệu Ðầu Sói vào 

túi áo bên trái hay trên nón).  

- Sói mới chào Sói Già và cả Bầy, xong Ðầu Ðàn của 

Sói mới chạy ra, chào và dẫn Sói mới về Ðàn của mình.  

(Sói già ra dấu hiệu để Bầy tập họp lại thành vòng tròn)  

- Bầy làm Tiếng Rống Lớn để mừng, xong giải tán. - 

Các Sói đến bắt tay mừng Sói mới.  

(Chấm dứt buổi lễ)  
 

2A4f- Tiếng Rống Lớn:  
 

( Tiếng Rống Lớn là để đón chào Bầy Trưởng hoặc có 

một khách quý của Bầy trưởng theo vào  xem Bầy, hay 

khi có một Sói mới nhận vào Bầy...)  

Ðối với Sói con, chỉ có 2 lần được nhận Tiếng Rống 

Lớn, đó là lúc Sói được Nhập Bầy (Tuyên Hứa) và lúc 

tiễn Sói lên Ðoàn.  

ầy phó hoặc Ðầu Ðàn Nhất (Ðàn Trưởng Ðàn 

Trắng) tập họp Bầy thành vòng tròn, nghiêm chỉnh.  
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 Bầy Trưởng (hoặc cùng đi với khách quý) bước chân 

vào chỗ bên mặt của Ðầu Ðàn Nhất, thì tất cả Sói đều 

nhanh nhẹn nhảy lên và ngồi xổm xuống, hai cánh tay 

duỗi thẳng trước bụng (song song nhau) ngón tay chấm 

đất, mặt nghểnh lên, khi thấy bầy Trưởng đứng lại ngay 

chính giữa vòng tròn (tức là tượng trưng trên đá Hội 

đồng) thì tất cả Sói đồng thanh hô lớn  

 “AKêla! Chúng – em - hết – lòng – cùng - gắng - sức”! 
 

Tài Liệu hướng Dẫn Phần 2 Version 2.0 05/05/2016 Trang 16 
 

Xong rồi nhảy lên, đứng thẳng chào long trọng 

(nghĩa là đưa cả 2 tay lên hai bên đầu, hai ngón 

trong mỗi tay sát lại như 2 tai Sói), 

 Ðầu Ðàn Nhất hô: 

“ Các Sói! Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng 

sức ” 

 Khi Ðầu Ðàn Nhất hô xong, các Sói đều 

buông tay trái xuống,tay mặt vẫn còn để trên đầu 

chào theo lối chào bình thường của Sói và trả lời 

một cách mạnh mẽ: 

 “ Vâng, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức”. 

Xong mới thả tay mặt xuống, đứng nghiêm để nghe 

lời dặn của Bầy Trưởng (Bầy Trưởng hoặc Khách 

quý chào lại và ra hiệu để Bầy ở tư thế nghỉ trước 

khi phát biểu). 

Phát biểu xong là chấm dứt lễ làmTiếng Rống Lớn. 

2A4g- Lễ gắn 1 sao: (mở 1 mắt) 

Ðây là lễ thường do sáng kiến của Bầy Trưởng, lễ 

cử hành đơn giản trong một kỳ đi săn hay họp bình 

thường. Mở 1 mắt là chỉ mới biết nhìn Sói già 

đang làm gì để tập làm theo. 

2A4h- Lễ gắn 2 sao: (mở 2 mắt) 

Mở 2 mắt tức là Sói ấy đã nhìn thấy tất cả các việc 

mà Sói ấy có thể làm giúp cho mọi người với khả 

năng của mình mà trước đây chưa thấy hay chưa 

làm được. 

Khi tổ chức lễ gắn 2 sao, luôn luôn chỉ tổ chức 

trong Bầy (không chung với Liên Ðoàn). 

- Nghi lễ đón Akéla (Tiếng Rống Lớn và múa 

Baloo). 

- Akéla: tuyên bố: 

- “ Hôm nay Bầy rất hãnh diện có một Sói được 

mở mắt đó là Sói… “A”, xin mời Sói... “A” 

- Sói “A” bước vào giữa vòng tròn (mũ của Sói 

được Bầy Trưởng gắn 2 sao cất sẵn). 

   Akéla:  Giải thích thế nào là 2 sao và “ hôm nay 

Sói đã mở 2 mắt, vì Sói đã làm tròn phận sự một 

Sói con, và từ đây nơi mũ của Sói có 2 ngôi sao, 

tượng trưng cho 2 con mắt của Sói.Với 2 con mắt 

đó lúc nào cũng phải sáng như 2 ngôi sao vậy để 

Sói nhìn trước là phải sẵn sàng nhìn chung quanh là 

mình phải có bổn phận giúp đỡ mọi người một cách 

nhanh chóng và hăng say mà không cần phải nhắc 

bảo." (đem gậy Bầy vào để ở giữa) "Bây giờ em 

nhìn 2 mắt trên gậy Bầy cũng như 2 mắt của Sói và 

cả Bầy nhìn 2 mắt của Sói cũng như 2 mắt của Bầy 

và Sói hãy đọc lại lời hứa của Sói con”. 

- Sói “A” đặt tay lên gậy Bầy và đọc lại Lời 

Hứa và Luật của Sói con. 

- Akéla: Ðội mũ cho Sói “A” và nói: 

- “Sói có muốn gắng sức không?” 

- Sói “A”: 

- “ Thưa Akéla, em sẽ luôn gắng sức 
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 -Akéla: 

    -“ Chúc Sói khỏe và săn được nhiều mồi”. 

  - Sói “A”: 

    - “Cảm ơn” 

       Chào và chạy về Ðàn mình và bắt tay các sói 

trong Ðàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2A4i- Tiễn Sói lên Thiếu Ðoàn: 
 

Bầy đứng thành vòng thao diễn, và gần đấy Thiếu 

Ðoàn tập họp thành hình chữ U (mở về phía Bầy) 

Giữa Bầy và Ðoàn có một lằn ranh giới như cái 

mương, con sông hoặc sáng tạo cái cầu hay hàng 

rào… 

- Phía Thiếu Ðoàn: 

Ðơn vị trưởng thông báo cho cả Ðoàn cuộc sinh 

hoạt đặc biệt nầy cũng như chuẩn bị sau khi Sói lên 

Ðoàn sẽ bổ sung vào Ðội nào đồng thời cũng phải 

nhớ rằng, một Sói vừa rời Ðoàn của mình để đến 

một nơi sinh hoạt khác, rất nhiều sự bỡ ngỡ lo âu, 

cho nên Thiếu Ðoàn nhất là Ðội, phải cố gắng gây 

thiện cảm và tạo niềm tin, nếu có trò chơi thử thách, 

phải nhẹ nhàng gây nhiều thích thú. 

 - Phía Bầy: 

-Sói già bước vào vòng và tuyên bố : 

     “Hôm nay là Lễ tuyển Sói (…) lên Thiếu Ðoàn, đây 

là  một  vinh  dự cho  Bầ . Với Thiếu  Ðoàn ,  Sói sẽ có 

nhiều  cơ  hội  thuận  lợi  cũng  như  chương trình hấp 
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dẫn, mà Sói già nghĩ rằng sẽ thích hợp với điều kiện     

cũng như khả năng của Sói hơn. Tuy nhiên Bầy ta từ 

đây sẽ vắng mặt Sói đó, một sự bùi ngùi và luyến tiếc 

những ngày Sói sinh hoạt với Bầy.” 

 -Sói già giới thiệu và đem Sói đó vào giữa vòng, cả 

Bầy làm tiếng “Rống Lớn”. -Xong lần lƣợt từng Sói 

đến bắt tay để tiễn biệt. Xong Sói già ra hiệu " 

“Nghiêm" và dẫn Sói đó đến ranh giới. Sau khi dặn 

dò và từ giã, Sói một mình đi qua đoạn đƣờng còn 

lại để sang phần đất sinh hoạt của Thiếu Ðoàn. Tại 

đây đã có Thiếu Trƣởng chờ sẵn, tiếp đón em Sói và 

vọng tiếng 

      “ Cảm ơn Sói già”. 
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Thiếu Trƣởng bắt tay Sói và dẫn về giới thiệu với 

Ðoàn, sau vài lời khích lệ tinh thần và trao khăn 

quàng mới liền gọi Ðội Trƣởng ra để nhận Ðội sinh 

mới về Ðội mình. - Bầy và Thiếu Ðoàn giải tán 

hoặc theo chƣơng trình sinh hoạt riêng. Lễ tiễn Sói 

lên Ðoàn chấm dứt 
 

2B – CHIM NON 
 

Căn bản của Ngành Ấu nữ (Chim non) dựa theo câu 

chuyện “Chim Non” cho nên từ cách tổ chức đến. 

sinh hoạt chúng ta thấy nhƣ một gia đình của chim 

trong rừng 

2B1- MỤC ÐÍCH VÀ PHƢƠNG PHÁP: 

-Là những Ðoàn sinh từ 7 đến 11 tuổi, tối đa 24 

chim non trong một Bầy 

-Qua 3 phƣơng diện: Ðức dục, Thể dục và Trí dụ 

2B2- LỜI HỨA - LUẬT- CHÂM NGÔN 

 -2B2.a- Lời hứa: Em xin hứa gắng sức:  

 -Trung thành với tín ngƣỡng, Tổ quốc và Quốc gia. 

 -Hiếu thảo với cha mẹ. 

 -Tuân theo Luật Chim Non. 

 -Mỗi ngày làm vui lòng một ngƣời. 

   2B2.b- Luật: 
   1 Chim non noi gƣơng và nghe lời Hạc Trắng. 

   2 Chim non thƣơng yêu nhau nhƣ chị em ruột. 

2B2.c- Châm ngôn: “GẮNG SỨC”: 

   1     Chim non nghĩ đến ngƣời khác trƣớc.  

2 Chim non nhanh nhẹn.  

3 Chim non thật thà. 

   4     Chim non vui tƣơi 

2B2.d- Huy hiệu: 

 

 Huy hiệu của Chim non là 

 Cánh chim màu vàng 
 

 
 

Tài Liệu hướng Dẫn Phần 2Version 2.0 05/05/16 Trang 19 

 

2B3- ÐẲNG THỨ: 

 

-Có 3 giai đoạn: Mỏ vàng, Mỏ cứng và Cánh cứng 

2B3.a- Mỏ vàng; Từ 1 đến 3 tháng. 

-Chuyên cần. 

-Chào và Ý nghĩa. 

-Lời Hứa, Luật, Châm Ngôn. 

-Thủ công. 

2B3.b- Mỏ cứng: (4 tháng tiếp) 

-Bài hát. 
-Vệ sinh cá nhân. 

-Thể dục, cách đi, đứng, ngồi. 

-Tham gia trò chơi. 

-Giữ gìn sạch sẽ. 

-Thủ công và tô màu. 

-Các gút đơn giản. 

-Khái niệm lịch sử bản địa và Việt nam- 

2B3.c- Cánh cứng: (6 tháng kế tiếp mỏ cứng) 

- Thể dục trong phòng và ngoài trời. 

- Khâu, may, vá, dọn dẹp sạch sẽ ở phòng ngủ. 

- Phân biệt một số loại hoa chƣng ở nhà. 

- Những gút tƣơng đối khó hơn. 

- Nhóm lửa đơn giản, đun sôi nƣớc. 

- Băng bó những vết thƣơng nhẹ, đơn giản. 

- Y khoa thƣờng thức cho cá nhân. 

- Sử dụng truyền tin morse. 

- Sử dụng la bàn tìm hƣớng. 
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- Ghi lại 10 món trong trò chơi “kim”. 

2B4- TỔ CHỨC: 2B4.a- Ðàn: 

- Mỗi Bầy có 4 Ðàn. Trắng - Ðỏ - Xanh – Vàng. 

- Mỗi Ðàn có từ 4 đến 6 Chim non. 

- Mỗi Ðàn có châm ngôn riêng nhƣ: Hăng say – 

Tháo vát - Tận tâm… 

- Ðầu Ðàn: Chim non xuất sắc trong Ðàn. 

- Thứ Ðàn: Phụ tá cho Ðầu Ðàn. 

- Ðầu Ðàn Nhất: Xuất sắc nhất trong các Ðầu Ðàn, 

và cũng là Chim giữ cờ và gậy Biểu hiệu của Bầy. 

Các Chim non trong Ðàn đều mang một tam giác 

theo màu Ðàn của mình. (Tam giác Ðàn là một tam 

giác đều cạnh 5cm, góc nhọn xuống dƣới) trên 

Cánh tay áo bên trái. 

2B4.b- Ban Huynh Trƣởng: Mỗi Bầy có : 

-    “Hạc Trắng”: Ðơn vị Trƣởng của Bầy (phải trên 

21 tuổi). 

-    “Tích Ly” và “Sơn Ca" Trƣởng Phụ tá của Bầy 

(phải trên 18 tuổi) 



 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
     
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               60   Jamboree on the air (20 - 22 Oct 2017)       21

st
 Jamboree on the internet               

ACE HĐ dự tang lễ Tr. Nai Bạch Mã - Trần Bạch Bích tại California

th          

 

ACE HĐ Houston tham dự tang lễ Tr. Cò Điềm Đạm – Vương Văn Thư

Lễ trao đẳng thứ Gold Award và Eagle Scout cho các em nam nữ Thiếu sinh thuộc Liên Đoàn Đất Việt TX.

Sinh hoạt của Trưởng Niên Xóm Sacramento cùng với Liên đoàn Lạc Việt Sacramento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỮ VỮNG 21 TRẠI TRUYỀN THỐNG MIỀN TRUNG HOA KỲ 

Chào cờ khai mạc trại

Phu huynh thi nấu ăn lảnh giải thưởng 
Hướng Đạo Trưởng Niên Texas 

Sinh hoạt ngành Ấu  & ngành Thiếu 

Ngành Tráng sinh hoạt  

Cổng trại Sân cờ

(LBH Dallas & LBH Houston) 

       Toán Lam Sơn Houston, TX họp mặt 

 
Liên Đoàn Phê Rô Dallas, Texas kỷ niệm 3 năm ngày thành lập     (Tráng Đoàn Nguyễn Trãi) 


