
TRẠI TOKAYANA – COLFAX CÓ GÌ LẠ? 

  

Đã nhiều năm qua, Làng Bách Hợp Vùng Vịnh không có dịp đi trại với nhau nên lần này các Trưởng 

Niên trong Làng vô cùng háo hức lên đường dự trại Tokayana tại Colfax – California, cách San 

Jose chừng 3 giờ lái xe. Trại kéo dài từ Thứ Sáu 21/04/17 đến Chủ Nhật 23/04/17. Thành phần Ban 

Tổ Chức gồm có: Trại Trưởng là Tiên Chỉ Làng - Trưởng Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Ban Ẩm Thực 

- Trưởng Lê Văn Tỉnh, Trưởng Ban Sinh Hoạt - Trưởng Nguyễn Văn Hiệp (có hai phụ tá là Trưởng 

Loan và Trưởng Mỹ Phương), và Trưởng Ban Trật Tự & Vệ Sinh - Trưởng Ngọc Minh. 

  

 
  

Trại này có tất cả 36 Trại sinh tham dự (người lớn tuỗi nhất được 84 tuỗi và nhỏ tuỗi nhất được 2 

tuỗi), gồm có các Trưởng: Nguyễn Đình Tuấn + Bề Trên, Đào Ngọc Minh, Trịnh Mỹ Phương +  Trần 

Đình Phước + Trần Phước An, Trương Ái Chủng, Trần Tử Huyền + Bề Trên (có con trai + 2 cháu 

nội đến thăm trại vào trưa Thứ Bảy), Trần Đại Năng + Bề Trên, Nguyễn Văn Hiệp + Bề Trên, Lê 

Văn Tỉnh + Bề Trên, Nguyễn Thanh Việt + Bề Trên + con gái, Trần Anh Tuấn + Bề Trên, Nguyễn 

Mạnh Hùng + Bề Trên, Nguyễn Trung Tường, Vũ Đức Đệ + Bề Trên, Nguyễn Mạnh Hiệt + Bề Trên, 

Bùi Công Thắng + Bề Trên, Trần Túc Phong + Bề Trên, Vũ Trọng Tiến + Bề Trên. Ngoài ra, còn có 

các Trưởng khác như: Nguyễn Thị Bản, Trưởng Lễ + Bề Trên, Ngô Văn Tân + 1 Guest, Nguyễn Thị 

Linh Chi, Vũ Đình Huân đã ghi tên tham dự, nhưng vào giờ chót vì lý do sức khỏe hoặc có việc 

riêng nên rất tiếc không đi trại được. 

  



Thứ Sáu 21/04/17: 

  

Chiều Thứ Sáu 21/04/17, sau khi tan sở làm ra, Mõ Làng và Ông 

Xả - Trưởng Trần Đình Phước  được con trai là Trưởng Trần 

Phước An lái xe từ San Jose và ghé ngang Walnut Creek để rước 

Trưởng Nguyễn Trung Tường rồi cùng đi chung lên Colfax. Trên 

đường đi, nhiều đoạn freeway bị kẹt xe kinh khủng nên chúng tôi 

đến trại lúc 9 giờ tối. Đa số các Trưởng khác trong Làng đã lên 

đường từ 10 giờ sáng, nhất là các Trưởng trong Ban Ẩm Thực, 

vì phải lo đi chợ và lên trại sớm để chuẩn bị nấu ăn cho kịp buỗi 

dinner. Các Trưởng ở Xóm Oakland đã sốt sắng tình nguyện 

công tác trong Ban Ẩm Thực. Menu rất phong phú và hấp dẫn vì 

Trưởng Lê  Văn Tỉnh và Bề Trên là Trưởng Đỗ Minh Thuận muốn 

bảo đãm cả Làng sẽ được ăn uống no nê trong 3 ngày này để có 

đủ sức đi chơi cho thỏa thích.  

 

Sau vài giờ ngồi trên xe, Mõ Làng và các Trưởng đi cùng rất hạnh 

phúc khi đến nơi được an toàn và khám phá ra đất trại kỳ này là 

một tòa nhà rộng rãi khang trang, nằm trên một ngọn đồi cao có 

hàng cây xanh mát bao quanh. Tòa nhà có tất cả 20 phòng ngủ 

xinh xắn, mỗi phòng được đặt tên riêng rất dễ thương như: Paris, 

Sydney, London, Venice, Tokyo, Las Vegas, Disneyland, v…v… 

và mỗi phòng được trang trí bên trong theo phong cách của địa 

danh đó khiến cho du khách cảm thấy thích thú như mình đang 

thật sự đi du lịch tại nước Pháp, nước Úc, nước Anh, v…v… vậy. 



 

Mõ Làng đi dạo quanh nhà và thỉnh thoảng thích thú dừng lại đọc 

vài câu nói hay hay, tếu tếu, ngộ nghĩnh được viết trên những cái 

khung xinh xắn treo trên tường, ví dụ như:  “FAMILIES ARE LIKE 

FUDGE… MOSTLY SWEET WITH LOTS OF NUTS!”, “UỐNG 

NƯỚC NHỚ NGUỒN”, “ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY”, “WE’LL 

BE FRIENDS UNTIL WE ARE OLD AND SENILE. THEN WE’LL BE 

NEW FRIENDS”, “GOOD FRIENDS ARE LIKE THE PERFECT 

BRA. HARD TO FIND, COMFORTABLE, LIFTS YOU UP WHEN 

YOU’RE FEELING LOW”, “I LOVE CHOCOLATE BUT IT MAKES MY CLOTHES SHRINK”, 

““STRESSED” IS “DESSERTS” SPELLED BACKWARDS”, “REMEMBER, THERE ARE NO MISTAKES, 

ONLY LESSONS”, “LIFE IS SHORT. SMILE WHILE YOU STILL HAVE TEETH”, “FAMILY WHERE 

LIFE BEGINS AND LOVE NEVER ENDS”, 

“MAKE YOURSELF AT HOME! CLEAN MY 

KITCHEN”, “REAL MEN WEAR 

APRONS!”, V…V…  

 

Tòa nhà có đầy đủ các tiện nghi như: một nhà 

bếp rất lớn với đầy đủ dụng cụ làm bếp, một 

phòng ăn rộng rãi được trang trí rất ấm cúng dễ 

thương và có rất nhiều bàn ghế, nhiều phòng 

tắm và phòng vệ sinh, phòng karaoke, phòng 

theater, phòng chiếu phim, phòng tập thể dục 

thể thao, phòng chơi cờ, sân chơi bóng, gazebo 

để ngồi nghỉ mát, trại nuôi thú cưng, v…v… 

nhằm phục vụ đầy đủ những nhu cầu sinh sống 

thường ngày của một đại gia đình khoảng 40 

người, vừa thoả mãn thú nghỉ ngơi và giải trí của 

tất cả khách trọ nam cũng như nữ và ở mọi lứa 

tuỗi khác nhau. Khu trại này có tên là “Đỗ Gia 

Trang” hay “Do Le Family Retreat”. Đây là ngôi 

nhà nghỉ của gia đình họ ĐỖ, do các anh chị em 

của Trưởng Đỗ Minh Thuận làm chủ và là nơi 

hội ngộ của gia đình vào những dịp trong năm; 

và ngoài ra thì còn cho du khách thuê để ở trọ 

nữa.  



 
Sau khi nhận phòng và cất hành lý xong, chúng tôi xuống phòng ăn và được thưởng thức món gỏi 

gà và cà ri bánh mì thật hấp dẫn. Các Trưởng khác đến từ sớm nên đã ăn tối xong và đang ngồi 

quây quần bên nhau ăn trái cây, uống trà và chuyện trò, ca hát. Sau đó, Trưởng Làng Ngọc Minh 

và Mõ Làng bắt đầu phân phát cho các Trưởng áo Polos màu vàng Khaki, có thêu huy hiệu HĐTN 

Vùng Vịnh, vừa mới order của nhà sản xuất để làm đồng phục cho Làng. Các Trưởng hân hoan 

nhận áo và nôn nóng đợi đến sáng mai để được diện chiếc áo mới này dự lễ Chào Cờ. 

 
  



Trong lúc mọi người tham gia trò chơi đầu tiên của Trưởng Làng, mỗi người phải tự giới thiệu tên 

của mình và phải chia sẻ một điều gì đó mà chưa ai từng biết về mình, thì trong những trận cười 

giòn tan của cử tọa, thỉnh thoảng có pha lẫn một chút ngậm ngùi khi mọi người bất chợt khám phá 

ra một vài điều bí ẩn chưa từng được biết về một ai đó trong số những người bạn của chúng tôi… 

  

 

Có hiểu mới thương… Và quả đúng như vậy, trò chơi có ý nghĩa này đã giúp chúng tôi hiểu nhau 

hơn và cảm thấy gần gũi với nhau hơn… Trời về khuya càng trở lạnh; đa số các Trưởng đã rút về 

phòng để nghỉ ngơi. Một số Trưởng khác vẫn còn thích ngồi lại với nhau để uống trà và tiếp tục 

chuyện trò tâm sự, vì rất hiếm khi có dịp được gặp nhau và có thì giờ để thư giãn và vui đùa với 

nhau như lúc này.  

 

  

Thứ bảy 22/04/17: 

  

Sáng hôm sau thức dậy, mọi người tươi tắn trong chiếc áo polos đồng phục mới xuống tụ tập dưới 

phòng ăn để chuẩn bị ăn sáng. Mùi phở gà thơm phức tỏa lên ngạt ngào khiến ai nấy đều tỉnh ngủ, 

và hân hoan ngồi vào bàn để thưởng thức tài nấu phở của Trưởng Tỉnh và Ban Ẩm Thực. Đi trại 

mà được phục vụ một tô phở gà ngon tuyệt như vậy thì còn gì bằng!  Các Trưởng Niên vừa xum 

xuê ngắm nhìn nhau trong chiếc áo polo mới, vừa khen tặng nhau rối rít. Nhìn người lớn hớn hở 

khi được mặc áo mới, trông cũng chẳng khác nào các em nhỏ lăng xăng vui mừng đuợc mặc áo 

mới trong ngày Tết vậy. Thế mới biết là Trưởng Niên tuy có lớn ở cái Tuỗi thật, chớ tận đáy Tâm 

Hồn vẫn còn hồn nhiên ngây thơ, và vẫn thích diện áo mới, cũng như thích đươc ngắm nhìn và 

được khen ngợi như các em vậy thôi. Ôi thật dễ thương làm sao! 

  



 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 
 

Sau buỗi ăn sáng, mọi người tập họp ngoài sân để làm lễ chào cờ, nghe một số thông báo và chơi 

trò chơi với nhau. Chương trình sáng nay là đi thăm Empire Mine State Historic Park ở gần khu đất 

trại. Đây là một khu hầm mõ và công viên được Tiểu Bang bảo tồn như là một thắng cảnh lịch 

sử. Empire Mine là một khu hầm mõ xưa nhất, rộng nhất, sâu nhất, dài nhất và chứa nhiều mõ vàng 

nhất ở California. Khi các Trưởng đã lên đường đi lên khu hầm mõ thì một lát sau Trưởng Vũ Trọng 

Tiến và Bề Trên vừa từ Stockton lái xe đến đất trại. Một số Trưởng trong Ban Ẩm Thực trực ở nhà 

nên đón tiếp hai Trưởng này và mọi người lại vui vẻ nói cười và sinh hoạt với nhau tại phòng ăn. 

Tại Empire Mine State Historic Park, công viên rợp bóng mát với những hàng cây cổ thụ cao to 

hùng vĩ, và bên dưới những thảm cỏ xanh trải dài làm nỗi bật màu sắc rực rỡ của nhiều loài hoa lạ 

đang nở rộ như khoe sắc dưới ánh nắng Xuân. 

 



Các Trưởng Niên đi dạo mát và 

ngắm cảnh rồi chụp hình thật nhiều 

vì góc nào cũng đẹp cảnh nào cũng 

xinh. Thích thú nhất là lúc mọi 

người đến thăm các xưởng chế tạo 

dụng cụ đào vàng được các tình 

nguyện viên biểu diễn những công 

đoạn làm việc và thao tác thủ công 

giống như thời xa xưa người ta đã 

làm tại đây. Các Trưởng cũng 

được thưởng thức một bộ phim tài 

liệu qúy về lịch sử của khu mõ này 

và những sự kiện đáng ghi nhớ của 

thời kỳ mọi người ở khắp nơi đỗ xô 

về đây đi tìm vàng. Các Trưởng 

còn dò dẫm bước xuống các nấc 

thang dẫn xuống các tầng hầm 

sâu, nơi ngày xưa những người 

thợ mõ đã từng xuống đây làm việc 

thật vất vả để tìm vàng. Có đến đây 

xem tận mắt mới hiểu được cái giá 

trị của những món nữ trang bằng 

vàng mà mình đang đeo trên người 

nó qúy tới cở nào, vì người thợ mõ 

đã phải làm việc hết sức nhọc nhằn 

trong những điều kiện vô cùng 

nguy hiễm để đào bới tìm vàng và 

chế tạo những trang sức và những 

món đồ qúy cho người đời chúng 

ta hưởng thụ. 



  

  
  

Đến cuối buỗi thăm viếng, các Trưởng còn thích thú vào Gifts Shop để ngắm nhìn những mẫu đá 

qúy đủ màu sắc lấp lánh đẹp tuyệt vời và không quên mua một số vật lưu niệm mang về. 

  

  

Cuộc đi chơi ở khu mõ vô cùng thú vị nhưng cũng khiến các Trưởng thấm mệt và mõi chân vì phải 

đi bộ lâu trên những con đường đá gồ ghề, và trèo lên trèo xuống các tầng hầm sâu để tận mắt 

tham quan quá trình đi tìm vàng của những người thợ mõ thời xa xưa. Sau buỗi cơm trưa ngon 

lành và no nê, một số Trưởng về phòng nghỉ lưng một chút; còn một số khác tiếp tục ngồi trò chuyện, 

hoặc chơi cờ, hoặc đánh bóng bàn, xem phim với nhau. Buỗi chiều, cả đoàn lại kéo nhau ra 



Downtown để thăm phố cổ Auburn và đi shopping, rồi đến thăm và chụp hình ở City Hall và nơi bức 

tượng nỗi tiếng “Người thợ đãi vàng” thật to và thật đẹp ở ngoài phố. 

  

 



Vừa về đến trại, mọi người đã ngửi thấy mùi 

thịt nướng thơm lừng xông lên, và khi bước 

vào phòng ăn thấy Ban Ẩm Thực đã dọn sẵn 

dao nĩa, khăn giấy và từng dĩa thức ăn được 

bưng ra cho từng thực khách. Trên dĩa có 

những khúc sườn heo nướng mới ra lò còn 

bốc khói kèm theo cucumber, khoai tây 

luộc, đậu que, cà chua, v…v, bánh mì vừa 

nướng xong còn nóng hổi bốc mùi thơm dễ 

chịu, mỗi đĩa thức ăn đủ màu sắc được trình 

bày thật đẹp khiến ai nấy đều thấy thèm. 

  

 

 
Mọi người ngồi vào bàn và ăn uống thật 

ngon lành vừa nói cười vui vẻ như ngày hội. 

Đang ăn được một lát thì Trưởng Tiên Chỉ 

Nguyễn ĐìnhTuấn đứng lên và lớn tiếng hỏi: 

“Cơm hôm nay có ngon không qúy Trưởng?” Thế là mọi người đều la to: “Rất ngon”. Trưởng Tuấn 

hỏi tiếp: “Cơm ngon nhờ ai nấu?” Cả Làng lại la to: “Trưởng Tỉnh và Trưởng Thuận cùng Ban Ẩm 

Thực.” Sau đó mọi người cùng la to: “Cảm ơn Ban Ẩm Thực!” Phòng ăn lúc đó bỗng trở nên thật 

ồn ào và vui nhộn hẳn lên, vì ai nấy đều rất hạnh phúc được thưởng thức bữa ăn ngon bên cạnh 

những bạn bè thân qúy. 



Sau buỗi ăn tối, mọi người lên lầu để sinh hoạt trong phòng Theater. Căn phòng xinh xắn được trãi 

thảm ấm cúng, có rất nhiều ghế sofas, và trên tường có treo nhiều cây đàn dân tộc như: đàn tranh, 

đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn gáo, và ở góc phòng có cả một cây đàn piano rất đẹp. Trưởng Tiên Chỉ 

Nguyễn Đình Tuấn ngồì vào đàn piano cho mọi người hát từ những bài hợp ca như: Việt Nam, Việt 

Nam, Bạch Đằng Giang, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, v…v cho đến những bài đơn ca, song 

ca, v…v...  

  
Chương trình Văn Nghệ càng về khuya càng trở nên hấp dẫn hơn. Luật của trò chơi đêm nay là ai 

ca hát hay kể chuyện hoặc biểu diễn xong phần của mình thì được quyền chỉ một người khác, và 

người đó phải tiếp tục chương trình bằng cách đóng góp một tiết mục gì đó giúp vui cho mọi người. 

Đây đúng là một chương trình văn nghệ tạp kỷ vì khán giả được thưởng thức đủ mọi thể loại khác 

nhau vô cùng phong phú: nào là hát tình ca, hát dân ca, hát ca trù, hát vọng cổ; nào là hát tiếng 

Hoa, hát tiếng Thượng, hát tiếng Việt, hát tiếng Pháp; rồi thì kể chuyện cười, đố vui, múa voi, múa 

trống cơm, v…v …Đặc biệt với tài hoạt náo rất tếu, rất ăn ý với nhau, và vô cùng duyên dáng của 

Trưởng Loan và Trưởng Ngọc Minh, mọi người đã nhiều phen ôm bụng cười nghiêng ngửa. Sau 

khi chương trình Văn Nghệ Cây Nhà Lá Vườn kết thúc, Trưởng Vũ Trọng Tiến và Bề Trên từ giã 

các anh chị em để lái xe trở về Stockton. Nhiều Trưởng về phòng nghỉ ngơi; còn một số Trưởng 

khác vẫn nán lại để ca hát và sinh hoạt tiếp với nhau vì đêm nay là đêm cuối, ngày mai mình sẽ 

chia tay rồi… 

  

  



  

 

  
Chủ Nhật 23/04/17: 

  

Sau buỗi ăn sáng, mọi người quây quần bên nhau để nghe Trưởng Làng tổng kết trại và thông báo 

một số chương trình sinh hoạt sắp tới, trong đó có việc chuẩn bị cho Trại Bách Hợp 2017 – Nam 

California sẽ diễn ra vào tháng 08/2017. Các Trưởng cũng dự định tổ chức tiếpTrại Cát Vàng 6 

trong mùa Hè năm nay. Và còn rất nhiều sinh hoạt khác nữa… Mõ Làng có nhiệm vụ ghi chép đầy 

đủ để theo dõi và thông tin liên lạc kịp thời với dân Làng, để thúc đẩy công việc được trôi chảy và 

đúng hạn theo hướng dẫn của Trưởng Tiên Chỉ và Trưởng Làng. Trong không khí sôi nỗi của ngày 

họp mặt, Trưởng Làng Ngọc Minh không quên gửi đến các Trưởng và Bề Trên một món quà nhỏ 

để ghi nhớ kỳ trại này, và hy vọng cả Làng sẽ tiếp tục chung vui với nhau trong nhiều sinh hoạt khác 

và những kỳ trại tiếp nữa. Vì có một số Trưởng cần phải về sớm sáng nay nên mọi người kéo nhau 



ra sân trước chụp hình lưu niệm và tạm biệt các Trưởng. Sau đó mọi người còn lại tiếp tục chơi trò 

chơi, đi hiking, chuyện trò và thanh toán các phần thức ăn còn lại trước khi clean up để ra về chiều 

hôm đó. 

 

 

   



 



Cũng như bao nhiêu kỳ trại trước, cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, và ai nấy đều cảm thấy bùi ngùi 

nuối tiếc khi phải chia tay nhau. Tuy nhiên, tại Trại Tokayana - Colfax lần này hình như có những 

điều kỳ diệu đã xảy ra … Các Trưởng Niên dường như được trẻ lại vài tuỗi và cảm thấy yêu đời và 

yêu người hơn xưa… Những kỷ niệm trong cuộc đời Hướng Đạo được chia sẻ với nhau càng hâm 

nóng bầu nhiệt huyết trong trái tim của những người đã thắm nhuộm màu hoa Bách Hợp, mặc dù 

nay ai nấy tóc đã điểm sương… Những bức ảnh “đặc biệt” của từng Trưởng chụp với Bề Trên của 

mình (khi “trong đôi mắt anh, em là tất cả”) trước sự chứng kiến của tất cả dân trong Làng hôm nay, 

chắc chắn đó sẽ là những hình ảnh đẹp nhất và đáng nhớ nhất để chúng ta mang theo trong đời… 

Và chẳng hiểu sao từ hôm đi trại về đến nay, Mõ Làng thấy Ông Xả hình như yêu đời hơn xưa, và 

thỉnh thoảng Mõ Làng nghe Ông Xả hát nghêu ngao nho nhỏ một mình: “Cùng dìu nhau đi đến cuối 

cuộc đời…” 

 

Xin chân thành cảm ơn Trưởng Lê Văn Tỉnh và Trưởng Đỗ Minh Thuận, cùng tất cả các Trưởng 

trong Làng Bách Hợp Vùng Vịnh đã tích cực đóng góp mọi công sức và hỗ trợ đắc lực về mọi mặt 

để tổ chức một kỳ trại thành công tốt đẹp hơn mong đợi. Cảm ơn tất cả các trại sinh đã năng nỗ 

góp phần trong mọi công tác ở trại; và nhất là đã tham gia hết mình vào các sinh hoạt trò chơi vui 

nhộn và hào hứng, khiến cho ai nấy đều có những trận cười thoải mái và tạm quên đi những nhọc 

nhằn của đời thường… Chắc chắn sau kỳ trại này, các Trưởng Niên sẽ sống khỏe hơn và vui hơn, 

và sẽ luôn cố gắng để rèn luyện thể lực và tinh thần tốt hơn để chuẩn bị cho nhiều kỳ trại lớn sắp 

tới nữa… 

  

Trịnh Mỹ Phương 

(Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 

Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California 

 


