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85 NĂM   HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

 

MỘT CHÚT TÌNH... 
  

Nhân kỷ niệm 85 năm PT-HĐVN, tôi xin được bày tỏ Một Chút Tình của mình với 

các Trưởng mà qua môi trường HĐ tôi có dịp quen biết. Các Trưởng cũng đã 

thuộc hàng… "lão lão!", tuổi đời đã hơn 80, hiện đang đứng trước (hay đã bước 

qua?) ngưỡng cửa 90..! 

Đối với các Trưởng, có lẻ tôi cũng như bao ACE-HĐ khác mà các Trưởng biết 

đến, hẳn không "thân thiết" cho lắm.., thế nhưng riêng tôi thì lại trân quý sự quen 

biết này và muốn gởi đến các Trưởng, như một món quà mừng Năm Mới, 2016.  

 

Trước hết ở trong nước: 

                                            Trưởng LÊ PHỈ  

 
 

Dân Dalat ai cũng biết Tr. là Hiệu Trưởng trường Việt Anh (VA), đường Hải 

Thượng, và cũng là một Trưởng HĐ "lâu đời" thuộc Đạo Lâm Viên. Nhắc đến  

Lâm Viên, thông thường  anh chị em các nơi đều biết đến ngoài Tr. Phỉ còn có 

Tr. Nguyễn văn Võ và Lê xuân Đằng. Hai Trưởng Võ và Đằng đã lần lượt kẻ trước 

người sau nối nhau ..lìa rừng! Thế nhưng, nếu có thể nói, bà con biết đến Tr. Phỉ 

nhiều hơn nữa là do trường VA (bỗng dưng) biến thành trung tâm (bất đắc dĩ) 

chứa hàng ngàn người dân từ số 4, số 6..bồng bế chạy vào thành phố lánh nạn 

đạn bom trong biến cố Tết Mậu Thân 1968!  

 

Sau đó tuy có chuyển bà con sang vài nơi khác, như trường Tân Sanh, Thao 

trường, nhưng VA vẫn được coi là tâm điểm. HĐS Đạo Lâm Viên (mặc nhiên) là 

thành phần nồng cốt điều hành, trông nom các nơi này cho đến khi giải tỏa. 
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Biến cố Mậu Thân giúp tôi quen biết thêm một số anh em và nhất là sau chuyến 

công tác "đầy phiêu lưu mạo hiểm", Kha Yersin-216 lúc bấy giờ, cùng Trưởng 

Vĩnh Tôn, Phó Đạo Trưởng LV-Trưởng phái đoàn,  mang quà tặng của Đạo ra 

Huế tặng cho những nạn nhân chiến cuộc và dần dần chúng tôi trở thành thân 

thiết với nhau. Tôi được "quen Tr. Phỉ hơn" cũng trong thời điểm Mậu Thân. 

 

Khi Hội Hồng Thập Tự VNCN-Phân Bộ Dalat chính thức hoạt động và tôi là nhân 

viên thường trực, Tr. Phỉ đã cho mượn làm Văn phòng tạm thời nơi trường VA 

mãi đến khi xây dựng Cơ sở HTT hoàn tất. Anh em thường gặp nhau trong thời 

gian này và Tr. cho biết, nếu tôi muốn, sẽ giới thiệu việc làm để... đời sống thong 

thả hơn. 

 

Một trong đôi ba kỷ niệm khó quên đối với tôi: không nhớ khoảng năm nào, trời 

Dalat mưa tầm tả và cũng khá lạnh, tôi lái xe HTT chạy ngang Đạo quán Lâm 

Viên và ghé vào vì thấy anh chị em HĐ khá đông. Đạo quán (vì nhỏ) chứa không 

hết nên phải ngủ trong lều cắm trên đồi đối diện... Hỏi thăm, được biết thuộc Đạo 

Trấn Biên-Biên Hòa (nếu nhớ không sai!) lên thăm và đúng lúc mưa dầm vừa ướt 

át vừa lạnh lẽo, anh chị em chịu… không nổi!  Sau khi trấn an và hứa sẽ tìm chỗ 

khác cho anh chị em, tôi chạy đến trường VA, tìm Tr. Phỉ. Ban đầu Tr. không 

muốn giúp vì trước đó, không biết Đội hay Tuần nào đến ở và đã...phá hư một số 

bàn ghế của Trường. Tuy vậy rồi Tr. cũng đồng ý và tôi chạy trở lại Đạo quán, 

trên đường phải đi ngang qua Trụ sở HTT, tôi vào gọi thêm em Hoàng, cựu Kha 

sinh Yersin, tiếp tay. Sau khi nói chuyện và anh chị em Trấn Biên đồng ý: xe sẽ 

chở các Sói đến trước, còn lại tất cả đi bộ theo "bản đồ hướng dẫn",  hành trang, 

lều chỏng xếp gọn để trong Đạo quán và chúng tôi sẽ lần lượt mang đến cho anh 

chị em... 

 

Khi tất cả mọi chuyện đâu vào đấy, chúng tôi không quên ân cần nhắc nhở anh 

chị em giữ gìn để không phiền lòng Tr. Phỉ như đã hứa, đồng thời sẽ báo tin cho 

các Kha Yersin 216, nay là Thanh, đến chơi chung với anh chị em..v..v.., sau đó 

tôi và Hoàng chạy xe đến cuối hồ Xuân Hương (hướng nhìn về trường Võ Bị QG) 

để không ai thấy, và rửa xe hơn tiếng đồng hồ trong giá lạnh, bởi bùn dính đầy 

cả xe... 

Vài năm sau, tuy rất ư thích thú với công việc xã hội vô vị lợi nơi HTT, tôi xin 

nghỉ để..lo đời sống riêng của mình và Tr. Phỉ đã giới thiệu việc làm cho tôi như 

đã hứa! 
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Sau tháng Tư 1975, được biết Tr. bị đi "học tập cải tạo" và tôi đã ra đi... Rồi cũng 

nghe tin Tr. về lại với gia đình và nay lại thêm " nghề châm cứu: giúp ích mọi 

người...!" 

 

Một hôm tôi nghe điện thoại và bên kia đầu dây: anh Phỉ đây, anh hiện ở Paris 

và đang ở nhà anh Thạch....! Ngày hôm sau, anh đã  thu xếp thời gian sang Mu-

nich thăm gia đình tôi một ngày . Sở dĩ anh em gặp lại nhau là do anh Thạch mở 

Video trại Thẳng Tiến 1 cho coi. Anh "phát hiện" có tôi trong đó và anh Thạch 

đưa số đ/t của tôi ngay… 

 

Cũng là duyên lành đưa đẩy sau mấy mươi năm..... 

 

Ở Âu châu: 

Trưởng NGHIÊM VĂN THẠCH 

 
Từ trái: các Tr. Chung (Anh quốc), Gia Bình (Pháp), Gà, Dũng, Tr. THẠCH, Vĩnh Đào và a. Bích. 

 

Tôi biết và liên lạc với Tr. là nhờ nhận được Danh sách các Trưởng đang..."lưu 

vong" khắp nơi do Văn phòng HĐVN-Hải ngoại, qua anh Nguyễn quang Minh 

lúc bấy giờ, gởi cho. 
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Giáng sinh năm 1982, CN Pháp tổ chức trại Phục Hưng cho Tráng & Trưởng ở 

Âu châu. Các CN Đức, Hòa Lan, Ý, ngoài Pháp, đáp lời mời tham dự và đây cũng 

là lần đầu tiên tôi gặp Tr. ở kỳ trại này. 

 

Hội nghị Trưởng tổ chức tại Costa Mesa 1983, CN-Đức đã ủy quyền, nhờ Tr. đại 

diện tham dự họp.  

 

Sinh hoạt HĐVN ở Âu châu trong thập niên 80 phải nói là..sinh động, rộn ràng 

và đó cũng nhờ CN Pháp, mà Tr. Thạch là Đầu Đàn, thường xuyên liên lạc, tới 

lui đóng góp với các CN trong Vùng. Đặc biệt khi CN-Đức tổ chức trại hoặc họp 

hành trong suốt thập niên 80 và vài năm sau đó, Tr. luôn có mặt khiến ACE rất 

lên tinh thần!  

 

Một kỷ niệm không thể quên: trại HĐ-Âu châu, trại Giữ Vững, do CN-Đức tổ chức 

tại Oberschleißheim / Munich mùa Hè năm 1984 với sự tham dự của các CN Bỉ, 

Hòa Lan, Na Uy, Pháp, Ý. Một đám cưới HĐ đã diễn ra: nhà trai là CN-Đức, chú 

Rễ Tr. Bùi hữu Tuấn LĐ Thất Sơn, và nhà gái là CN-Ý, cô Dâu Tráng sinh Nguyễn 

thị Ngân TĐ Nguyễn Trãi. Mai mối là CN-Hòa Lan với Tr. Vũ công Cường, Bùi 

năng Phán; Cha Nguyễn Xuyên, CN-Bỉ, chủ Thánh Lễ và CN-Pháp, Tr. Nghiêm 

văn Thạch, chủ hôn chứng kiến hai bên ký giấy..."chung thân"! Trại sinh cũng đã 

hăng hái tham gia sôi động suốt từ trưa cho đến tối với hôn lễ, tiệc tùng... 

 

Những kỳ trại huấn luyện chẳng hạn như Dự Bị Tráng ở Erding năm 1986, Dự Bị 

Thiếu ở Weinstadt-Strümpfelbach năm 1989, nơi nào Tr. cũng là Huấn luyện 

viên... "nồng cốt"! 

 

Thật cảm động khi tổ chức Dự Bị Tráng vào mùa Đông, năm đó 1986, tuyết quá 

sức nhiều mà lại bão lớn, các Tr. Cường, Phán CN-Hòa Lan và Tr. Chuẩn, Thạch 

CN-Pháp đã "gồng mình lặn lội đến giúp" khi mà xa lộ chỉ chạy được 30 Km/giờ 

vì bão tuyết! 

 

Năm 1987, trại Bách Hợp 1 ở Karben / Ffm. a. Main, có lẻ đây là lần duy nhứt 

ngoài Tr. còn có "phu nhân", tức chị Thạch và các con cùng tham dự. Các em là 

những HĐS cho nên sang Đức dự trại.. đều đều! 
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Và cũng thật khó quên khi mà lần đầu nghe Tr. .." đơn ca"!  Trại Bách Hợp 9 năm 

2003 tổ chức ở Brexbachtal/Sayn (Koblenz), trong đêm lửa trại Tr. đã .. đơn ca 

(quên mất bài nào) trước sự ngạc nhiên một cách thích thú của ACE.. 

 

Còn nhiều, nhiều kỷ niệm nơi các trại mà Tr. đã lặn lội đường xa, khi thì tham 

dự, khi thì góp sức tận tình.  

 

Cá nhân tôi, và có lẻ kể cả những ACE CN-Đức trong khoảng thời gian sinh hoạt 

nói trên, sẽ không quên những hình ảnh của Trưởng... ! 

 

 

Ở Hoa Kỳ:   

                          Trưởng   NGUYỄN XUÂN MỘNG 

 
Từ trái: (Cố) Tr. Tôn Thất Hy, Tr. Mộng - Liên và Gà. 

 

Thời gian đầu mà tôi hân hạnh biết đến Tr. là qua môi trường Hồng Thập Tự - 

Dalat (HTT-DL). Lúc bấy giờ Tr. là Trưởng Khu Công Chánh Cao Nguyên Trung 

Phần, tương tự... "Tướng Tư Lệnh (Công Chánh) Vùng 2!" 
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Cơ sở HTT-DL với sự giúp đỡ tận tình, trong khả năng cho phép của Tr., đã hoàn 

thành từ việc biến một dốc đồi thành mặt bằng, đào móng đổ ciment, xây đá làm 

nền, sau cùng ráp và dựng ngôi nhà "tiền chế" dùng làm Trụ sở, tôi nhớ là, không 

tới 2 tháng! 

 

Nói đến Tr. Mộng mà quên nhắc đến Tr. LÂM NGỌC LIÊN, "bề trên" Tr. Mộng, 

tôi nghĩ, là một ...thiếu sót! Hai Trưởng là hình ảnh gương mẫu của "tình nghĩa 

vợ chồng, là bậc Cha Mẹ luôn hết lòng thương yêu, chăm lo cho con cái cũng như 

tích cực đóng góp công sức vào các việc từ thiện, xã hội".  

 

Tr. Liên cũng là một Trưởng trong Ấu đoàn Lê Lai - Đạo Lâm Viên. Sinh hoạt 

của Đạo, từ Ấu, Thiếu và Kha (Thanh) cũng như Nữ Thiếu Châu Phong, Trưng 

Trắc, mỗi Đơn vị chia nhau một chỗ trên đồi Cù vào cuối tuần, cho nên thỉnh 

thoảng tôi gặp Tr. Liên cũng như gặp các Trưởng sau giờ sinh hoạt. 

 

Đạo LV được Thành phố cấp cho một miếng đất dùng xây Đạo quán mới ở đầu 

đường Phạm Ngũ Lão, cuối dốc lên nhà Thờ và đối diện với Ấp Ánh Sáng, hướng 

về trung tâm Thành phố: khu Hòa Bình. Ngày làm lễ đặt viên đá đầu tiên 

cũng..rầm rộ lắm nhưng thời gian sau...tìm lại viên đá cũng gay! Mãi đến khi 

Trưởng Trần Văn Khắc tạm thời đảm nhận trách vụ Đạo Trưởng, Trưởng Khắc 

đã vận động, kêu gọi và việc xây Đạo quán mới..." được hâm nóng" trở lại. Tr. 

Mộng cũng hết lòng: ủi đất, hạ cây..( Tr. Khắc có ghi lại chi tiết trong quyển Hồi 

ký Lịch Sử HĐVN của Trưởng do LĐ Chi Lăng - Toronto, Canada xuất bản năm 

1985) Cũng trong thời điểm này, hy vọng tôi nhớ không sai, Tr. Khắc "muốn Tr. 

Mộng trở thành một Trưởng chính thức " và Tr. Khắc là người "nhận lời Hứa của 

Tr. Mộng!"   Tôi và Tr. Mộng là "anh em HĐ" kể từ đó. 

 

Lần đầu sau lưu vong, năm 1990 tôi gặp lại hai Tr. Mộng và Liên tại trại Thẳng 

Tiến 3 ở San Jose. Tan trại khoảng vài ngày sau, Tr. Nghiêm hữu Phỉ, cựu Kha 

Trưởng Yersin-216, đưa tôi đến Sacramento thăm gia đình hai Tr., hôm đó chỉ có 

Tr. Mộng ở nhà, Tr. Liên dự khóa tu học...  

 

Trại kỷ niệm 100 năm PT - HĐTG (1907 - 2007) BTV ủy nhiệm CN-Đức và được 

tổ chức tại Bálinh, tôi lại được gặp hai Tr. Lần này chuyện trò cũng không nhiều 

vì... công việc trại.  
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Tôi thật cảm động, rất cảm động khi Tr. Liên kể lại là Tr. Mộng đến Pháp, Paris, 

thì đã quá mệt, không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn nằm nhà...Tr. Liên nói rằng " 

Bố nói sang đây phải đến thăm Tr. Phước mà bây giờ than mệt không sang Đức, 

vậy thì... em đi một mình..."Tr. Mộng đã...hết mệt, cùng sang Đức! Và khi Tr. Liên 

gọi tôi là "Cậu" trong lúc chuyện trò, thật tôi vui thích làm sao.. tôi được trở 

thành người em nhỏ của chị Liên, anh Mộng! 

 

Trại Thẳng Tiến 9 tôi có gặp Tr. Mộng trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi. 

Người con trai của Tr., cũng là 1 Trưởng HĐ, đưa đến thăm trại và trở về ngay 

sau đó, Tr. Liên được biết bận việc nên không cùng đi... 

Từ trái: Tr. Đoan Trang, Tr. Liên - Mộng và Minh Trang 

o0o 

Như đã thưa, tôi xin phép được bày tỏ Một Chút Tình của mình đối với quý 

Trưởng...90 (hay gần!) mà tôi hân hạnh được cùng chung sức một thời, lời vắn 

tình dài..... 

 

Gà lôi tận tụy 

Nov.2015  
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