Bạn Haỹ Cố Gắng Hết Sức làm cho Thế Giơí naỳ Tươi Đẹp hơn ngày bạn mới
mở mắt chào đơì, để đến khi nhắm mắt lià đời, bạn sẽ không hối tiếc rằng
Bạn đã lãng phí thời giờ vaò những chuyện Vô ích khác.
Di chúc cuả Huân Tước Baden Powell ,Vị Sáng Lập Phong trào Hướng Đạo Thế
Giới, gởi đến các HDS.

Hôm Nay Ngaỳ 22.02.2020 Đại Gia Đình Hướng Đạo chúng tôi mừng Sinh Nhật
thứ 163 củ Anh Cả Bi Pi.
Chúng tôi tất cả HDS trên Thế Giới gọi Anh bằng Anh, nhưng không là Cụ, Ông
…vì Hướng Đạo là một Phong Trào Anh em…vì Anh là Anh cả…người Anh dễ nói
chuyện với Em hơn tất cả.
Anh đã có những ngày sống tuyệt vời trên Trần Gian…giản dị,không cầu kỳ.
Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười thân yêu và Sẵn Sàng Giúp Đỡ Mọi Người
Bất Cứ lúc nào.

Anh viết cuốn Scouting for Boys vơí đầy Tâm Huyêt cuả một người lúc nào cũng
lo lắng cho tương lai Giới Trẻ.
Cuốn Đường Thành Công Anh chỉ daỵ Huynh Trưởng HD chúng Em sống sao
cho xứng đáng làm người HT Boyscout.
Đã có 100 Triệu Người đã vào, ra Sinh Hoạt trong Phong Trào HD thế Giới.
Lúc nào cũng có 38 Triệu Nam và Nữ Đoàn Sinh SH thường Trực.
Trên Ngôi mộ giản dị cuả Anh, người Huân Tước Nước Great Britain ( England )
có 1 vòng tròn, giưã có một chấm nhỏ.
Đây là 1 Dấu đi đường trong các trò chơi Hướng Đạo báo hiệu trò chơi kết
thúc.( Xong Nhiệm vụ, tôi về Nhà )
Đời Người là một trò chơi…nếu anh chơi đúng và trong Kỷ luật..anh sẽ cảm thấy
thích thú , nếu phá lệ anh sẽ nhàm chán và sớm bỏ cuộc.
Cám ơn Anh đã cho chúng em những lơì Khuyên,Trò chơi quí giá trong cuộc
đời..
Cám ơn Anh đã chỉ cho chúng Em vượt qua những chông gai trong đời sống, để
trong cuôc sống Gia Đinh, chúng em lúc nào cũng nghĩ rằng, sự Vui tươi và lòng
Tôn trọng lẫn nhau giữa Hai Vợ chồng
Là nền tảng xây dựng Hanh Phúc trong Gia Đình.
Anh Mất Đi nhưng Di chúc cuả Anh để lại lúc nào chúng em cũng ghi nhớ trong
lòng và hưá sẽ Cố Gắng hết Sức Sẵn Giúp Đỡ mọi Người bất cứ lúc nào.
Đưa Tay lên em Chào Anh, người Anh cả tuy Già nhưng Tâm Hồn lúc nào cũng
Trẻ.
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