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 In 1911, Robert S. S. Baden-Powell took the 
first steps in training Scouting’s adult leaders by orga-
nizing a series of lectures for Scouters. He made great 
strides in the years that followed, culminating in 1919 
with the establishment of Wood Badge training. Wood 
Badge recipients now number more than a hundred 
thousand and can be found in all corners of the world. 
In 2019, Wood Badge will celebrate its 100-year an-
niversary.  A Wood Badge reunion will be held at the 
24th World Scout Jamboree in West Virginia, U.S.A., to 
celebrate this occasion. 

The objective of a Wood Badge course is to demon-
strate as practically as possible the aims and methods 
of Scouting. Six days in duration, the course is a multi-
faceted presentation of leadership skills, organizational 
tools, and participatory activities based on the best of 
Scouting traditions and the latest in team-development 
theory. In addition, participants enjoy the fellowship of 
learning alongside many other Vietnamese Scout lead-
ers/volunteers and, along the way, have a great deal of 
fun.

Upon successful completion of all course requirements, 
each participant receives a parchment certificate and 
the Wood Badge—two wooden beads to be worn around 
the neck on a leather thong.

In 1991, the Vietnamese training team of the Scouts 

Canada conducted the first Wood Badge course for 
Vietnamese Scout leaders living abroad called Tùng 
Nguyên I. The course was conducted in Canada. In 
1994, the same Vietnamese training team conducted a 
second Wood Badge course Tùng Nguyên II for Rov-
er Scout leaders at Lost Valley Scout Reservation in 
Southern California, U.S.A. In 1996, the Scouts Canada 
conducted Tùng Nguyên III at Gilwell Park, England. 
There were 123 Vietnamese Scout leaders from around 
the world who attended the course. More than 80 lead-
ers were from the United States.

These courses were very successful, and the results 
from the feedback were positive. Those attending these 
Wood Badge courses went home and started to organize 
Vietnamese units, increasing their involvement with the 
local Scouting councils. 

The national council of the Boy Scouts of America ap-
proved our application to conduct the eighth Vietnam-
ese Wood Badge course, Tùng Nguyên VIII (Course 
#999-16), in Maui, Hawaii, during the summer of 2016 
for our Scout leaders living in the United States. Invita-
tions were also extended to Vietnamese Scout leaders 
who live in Australia, Canada, Europe, and Asia. 

At the July 30, 2016 opening ceremony of Tùng Nguyên 
VIII (Course #999-16), there were 51 participants and 
31 staff made up of Vietnamese-American, Vietnam-
ese-Australian, American and Taiwanese Scout leaders 
from across the country and around the world, repre-
senting over 20 Lien Doan HDVN.  

Since 1996, many Vietnamese Scout leaders from across 
the country (U.S.A.) have requested that the BSA con-
tinue to conduct a Wood Badge course (Tùng Nguyên) 
for Vietnamese Scout leaders. 

The following are Tùng Nguyên courses with their re-
spective course directors and locations: 
1991 - Tùng Nguyên I – Ontario, Canada - Course Di-
rector, Le Phuc Hung
1994 - Tùng Nguyên II – Lost Valley Scout Reservation, 
Orange County, CA - Course Director, Le Phuc Hung
1996 - Tùng Nguyên III – Gilwell Park, London, Eng-
land - Course Director, Le Phuc Hung

Introduction “Lời Mở Đầu”
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2001 - Tùng Nguyên IV – Camp Tanah-Keeta, West 
Palm Beach, FL - Course Director, Nguyen Tan De
2005 - Tùng Nguyên V – Camp Emerald Bay, Catalina 
Island, CA - Course Director, Nguyen Duy Viet “Nicho-
las”
2010 - Tùng Nguyên VI – Goshen Scout Reservation, 
VA - Course Director, Ly Nhat Hui
2013 - Tùng Nguyên VII – Rancho Alegre, Santa Bar-
bara, CA - Course Director, Tran Van Long
2016 - Tùng Nguyên VIII – Camp Maluhia, Maui, HI 
- Course Director, Alina Lee Santiago 

In this Dac San Tùng Nguyên VIII, you will read and 
enjoy the memories of staff and participants who expe-
rienced the week-long Wood Badge course during the 
summer of 2016 in Maui, Hawaii. You will relive the 
stories of the foxes, the owls, the ravens, and also the 
rain, the beaches, and much more.

I would like to express my sincere appreciation to your 
course director Alina Lee Santiago, and to Lam Nguy-
en, Tran Van Long, Phuoc Martin Pham, Ly Nhat Hui, 
Tran Huy, the fundraising team and many of you for 
your support for the successful completion of Wood 
Badge course Tùng Nguyên VIII. We continue to make 
history in the Boy Scouts of America and in the Viet-
namese Scouting movement. 

See you at Tùng Nguyên IX.
Thân ái bắt tay trái,

Nguyễn Tấn Đệ
Staff Advisor, Tùng Nguyên VIII
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 Life is a collection of moments. It doesn’t      
always have to be the first time you do something that 
convinces you that this is the path you want to take - it 
could be the hundredth time - but there are definitely 
individual     decisions and opportunities that shape and 
define your life.

 Some of the moments 
that define my life are ones I 
don’t even remember.  Take 
this photo for example.  I 
have been wearing Wood 
Badge beads since my dad 
earned his in 1985.  With so 
many moments in my dad’s 
life revolving around Scout-
ing, how could mine not?

 One of my first memories is of the glow of 
a campfire and the sound of boys laughing.  My dad 
helped to establish the first Vietnamese Boy Scout Troop 
in Hawaii after the fall of Saigon and even though I left 
Hawaii before I was two years old, I remember visiting 
a campsite and the feeling of comradery around that 
fire.

 My first meeting as a ten year old joining LD 
Chi Lang.  My patrol leader led me up to the front of 
the troop to introduce me and when they asked me what 
grade I was in, I timidly answered “Fourth grade” and 
the Scouts oohed and ahhed like that was so cool.  Such 
a safe environment to develop my self-esteem.

 Age 13 and one of my Truong pulls me aside 
during our weekly Scout meeting to ask me if I thought 
I was ready to be a Patrol Leader.  My first thought is 
“but I’m not old enough! All of the other Patrol Lead-
ers are at least 14 years old, but most are 15!”, but 
what comes out of my mouth is “Yes”(Apparently my 
inability to say no started from an early age.)

 Barely a year later, and my dad tells me that a 
group of us are leaving Chi Lang to form a new lien 
doan.  The bittersweet good-byes with the Truong of 

Chi Lang stays with me to this 
day, as well as the echo of a 
child’s confusion and misplaced
guilt that we couldn’t stay.

 It’s 1998, and I’m headed to my first Thang Tien 
in Fairfax, Virginia!  We’re still a small lien doan, so 
I’m leading a group of four or five Thieu Nu, and we 
even have two Au Sinh participating in my patrol for 
Tro Cho Lon.  Despite competing against hundreds of 
other patrols, my patrol manages to place in the top 
three, but while I don’t really remember the games, I do 
remember the weight of one of my Au, as I carried her 
sleepy form from the campfire back to our tents.

 It’s only been four years with LD Hoa Lu, but                      
differences in leadership styles is driving us to split 
again.  My dad forms LD Chi Linh in 2001 and by now, 
I understand it isn’t my fault and this is the best way to 
grow the Scouting movement.  I am still the product of 
all of the Scouts and Scouters who have touched my life 
up until this point - whether they choose to stay in my 
life going forward or ignore me when our paths crossed 
at various Scouting and community events was out of 
my hands.

 I confess, the memories over the past 15 years 
with Chi Linh are jumbled and blurred.  I remember 
shopping for my prom dress with my Girl Scout leader, 

Alina Lee Santiago

A Collection of Moments
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chi Giang, who wasn’t afraid to have the woman-to-
woman conversations with me that would make my 
mom purse her lips and shake her head.  I remember 
introducing myself as the assistant Girl Scout Leader 
to the phu huynh of our Thieu Doan when I turned 18,          
launching immediately into the suggestion that if their 
girls came to them with questions about their bodies 
and their emotions, parents should respond honestly so 
as not to discourage their children from coming to them 
with hard questions in the future (the phu huynh were 
none too pleased with my suggestion).

 I remember that awkward meeting in early Sep-
tember of 2002, where I asked the moms of Thieu Nu 
to volunteer as Truong, since I would be headed to uni-
versity in a couple weeks - no volunteers.  Over the 
next two years, I would be frustrated by the pressure 
of coming home every weekend to run Scout meetings 
since no one else would, missing out on various college 
weekends while my friends took trips or simply partied.  
And yet, looking back on the character that those week-
ends home built with my family and Scouts - I wouldn’t 
trade it for anything.

 We’ve had a few high school graduates stick 
around for a couple years to try their hand at being 
Truong, but it wasn’t until the class of 2007 came along, 
and three of my graduating seniors (some who were 
more out of the blue than others) decided to train as 

Truong.  And likely out of sheer desperation, I promised 
them that if they committed to serving until they turned 
21, we would take them to Las Vegas.  It worked…

 After 2007, we’ve picked up a new Truong-in-
training in ones, twos or threes at least every other 
year.  The rare Sunday meetings where a Scout isn’t 
needing my   attention, I can step back and watch them 
interact - not the Scouts, but the leaders.  Leaders, most 
of whom grew up through LD Chi Linh as Scouts them-
selves, leading the next generation of youth.  My heart 
swells with the memories of where we’ve been and my 
mind races    forward to all of the possibilities of where 
we will go.

 And when I’ve been asked to meet up with the                     
former Course Directors of Tung Nguyen 4 through 7, I        
already know in my soul that the myriad of experiences 
that have led me to this moment has prepared me to 
put the time and money into continuing the traditions of 
Huong Dao using all of the resources and knowledge of 
the BSA, all the while trying to bridge the gap between 
generations of leaders using the collection of values 
that we all share.  And when they ask, I say “Yes.”
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 Tôi không phải là người hay dùng Facebook.  
Tôi mở trương mục của Facebook gần mười năm trước 
để biết con tôi làm bạn với những người nào trên mạng.  
Theo thời gian, tôi học vài cách dùng của Facebook và 
theo dõi sinh hoạt của bạn bè. Đôi khi cả tuần lễ tôi mới 
mở Facebook để coi ai đang chia sẻ tâm tư.

 Tùng Nguyên VIII thay đổi tất cả những chuyện 
đó. Được vinh hạnh làm Đội Trưởng Nhất trong khóa 
nầy, một trong những nhiệm vụ chính của tôi là liên 
lạc với mọi khoá sinh trước khi khai giảng khoá.  Khóa 
trưởng Alina đã ân cần dặn dò tôi: khóa này có rất nhiều 
anh chị em trẻ, nên anh Lâm nhớ đăng trên Facebook sau 
khi gửi email đến các khóa sinh, vì nhiều người sẽ thường 
đọc Facebook hơn là email.” Tôi nhận ra một cái lợi nửa 
của Facebook là bao nhiêu người đã đọc bản tin.

 Sau thời gian sinh hoạt gần gũi với khóa sinh và 
ban giảng huấn, tôi trở thành ghiền đọc Facebook để được 
coi những tấm hình hay những đoạn phim ngắn về sinh 
hoạt trong cũng như ngoài khóa mà tôi không có dịp thấy.  
Như các anh chị em đã thấy, trong khóa học nầy, có nhiều 
sinh họat diển ra cùng một lúc mà một người trong ban 
giảng huấn không thể nào tham dự hết được.  Đồng thời, 
chúng tôi cũng phải lo chuẩn bị cho những chương trình 
kế tiếp để không mất thời gian học tập.  Vì vậy nên tôi rất 
vui khi được coi những hình ảnh do các anh chị em đăng 
lên Facebook.

 Có hai điều tôi nhận thấy những bài bản và thảo 
luận trên Facebook đã thể hiện rất rõ ràng tinh thần của 

ban giảng huấn và 
các học viên trong 
khoá Tùng Nguyên 
VIII này mà tôi sẽ 
cố gắng ghi nhớ và 
thực tập trong mọi 
trường hợp.

 Rõ ràng nhất là tinh thần phục vụ của mọi người, 
tôi xin tạm dùng tiếng Anh, đó là Servant Leadership.  
Nếu không có tinh thần đó, ban giang huấn đã không hy 
sinh thời gian chuẩn bị, trả tiền khóa học và vé máy bay, 
xin nghỉ việc 10 ngày để giúp các anh chị em khóa sinh 
có được một khóa huấn luyện thật phong phú và thực tế.  
Nếu không có tinh thần đó thì 51 khoá sinh đã không bỏ 
thời gian xa gia đình và tiền bạc để tham dự khóa huấn 
luyện này; chỉ vì các anh chị em biết rằng mình sẽ kiếm 
được thêm một số hành trang hữu ích để giúp các em đoàn 
sinh trong cuộc hành trình Hướng Đạo. Trong suốt thời 
gian chuẩn bị và trong khóa huấn luyện, tôi đã để ý thấy 
Trưởng Alina, khóa trưởng/Thiếu Trưởng, đã luôn luôn 
làm gương bằng cách thể hiện tinh thần phục vụ của một 
người lãnh đạo đến với mọi người, từ đoàn sinh, đến ban 
giảng huấn và ban quản trại (Maui County Council).  
Trưởng Huy, Thiếu Phó về Chương Trình, lúc nào cũng 
sẵn sàng nhảy vào giúp tôi và các giảng viên khác hoàn 
thành công tác; có những đêm tôi rời Trưởng Huy lúc 3 
giờ sáng để đi ngủ mà không biết Trưởng Huy có giờ chợp 
mắt một chút không (ngoại trừ đêm Trưởng Huy ngủ gục 
trên sân khấu).  Trưởng Hằng, từ hôm đầu chúng tôi đến 
trại đã cùng phu quân là anh Phúc dọn dẹp đất trại cùng 
với Trưởng Đệ và Trưởng Steve để mọi người có chổ ăn 
chổ ngủ sạch sẽ; sau đó là lao vào để lo đồ ăn trước khi 
ban nhà bếp đến trại; cùng một lúc Trưởng Hằng vẫn tận 
tâm làm việc với các Troop Guides để chuẩn bị đón tiếp 
các anh chị em khóa sinh.  Thật khó mà diễn tả những 
cảm xúc của tôi khi thấy các trưởng đã thể hiện tinh thần 
phục vụ bằng hành động; tôi chỉ ngấm ngầm ghi nhớ 
trong lòng để học theo các trưởng.

 Trong quá trình làm việc, tôi được cơ quan gửi 
đi học tổng cộng là 4 khóa huấn luyện về tính cách lãnh 
đạo: tư cách giám sát, đến làm giám đốc, cho đến khả 
năng lãnh đạo; khóa nào cũng tốn bạc ngàn. Nhưng chưa 

Servant Leadership
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có khoá nào cho tôi những phương pháp và cách thực 
tập cụ thể như khóa Tùng Nguyên.  Đặc biệt hơn nữa, 
làm việc với ban giảng huấn và các anh chị em đã giúp 
tôi thấy rõ hơn một điều quan trọng một người lãnh đạo 
cần có, đó là tận dụng cảm xúc chứ không phải dùng lý 
lẽ để gây cảm hứng cho các đồng đội làm được việc khó.  
Như các bạn đã thấy qua những đoạn phim “Remem-
ber the Titans” và “Mr. Holland Opus”, những người 
huấn luyện viên/người thầy đã dùng ngôn ngữ của sự 
cảm thông để giúp cho đội/học trò của mình vượt qua khó 
khăn đến thành công. Tôi cũng đã quan sát và học được 
từ Trưởng Đệ, không việc gì làm không được. Trưởng Đệ 
giúp chúng tôi đạt mục đích rất hữu hiệu bằng cách tạo ra 
một mục tiêu rất rõ ràng và sinh động.  Tôi nhớ đêm thứ 
nhì ở Camp Maluhia, đã gần 10 giờ đêm, trời thì mưa, 

nhưng Trưởng Đệ nói với tôi và Trưởng Huy: “Tối nay 
mình không dựng xong cổng trại là ngày mai khó sống với 
Trại Trưởng!”.  Trời ơi, khích lệ tinh thần như thế thì khó 
khăn nào cũng sẽ vượt qua. Các bạn có để ý thấy Trưởng 
Hui, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, thắc mắc gì cũng 
giải đáp được, trở ngại gì cũng có cách giải quyết. Tôi rất 
quý Trưởng Hui vì anh đã làm gương cho chúng ta học 
cách lãnh đạo rất hay, không cần ra mặt hô hào, nhưng 
khi nói ra là mọi người đều làm theo vì anh nói với tất cả 
chân thành và lòng tin chắc.  

 Nhiều lắm các bạn ơi, tôi không thể kể ra hết 
những người và những việc tôi ráng ghi nhớ từ Tùng 
Nguyên VIII để tiếp tục trau dồi bản thân.

 Mong các bạn tiếp tục ghi nhận lại và chia xẻ với 
mọi người để chúng ta cùng nhau học hỏi. Tôi rất mong 
nhận được tin vui của mọi người khi làm xong phần thực 
tập và làm lễ nhận gỗ.

Nguyễn X. Lâm
Đội Trưởng Nhất

I Can’t Bear No More
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What can I say but congratulations? You all have embarked on a great
journey in Scouting: Wood Badge. As you worked through your ticket, 

you no doubt learn a lot about yourself and those around you. 
You have gained experience in not only Scouting but in life itself. 

Your course is something special, you are part of the Tung Nguyen legacy.
Of the countless Scouters before you, they have also gone through this process 

and have become more effective leaders, mentors, parents, and friends. 
This camaraderie links all of you and will bond you for the rest of your lives. 

I was asked what Tung Nguyen meant to me. 
It is simply one word: family. 

With completing your course, you also have something special with each other. 
That is the endless potential that you bring to the table with your fellow Scouters 

to pay it forward to the next generation. At times, that may seem like 
an insurmountable task, but from my experience, it will be done, and 

if you work on it together, that potential and dream will be passed to the youth 
and communities that we serve. So as I close this, I leave you with the leader’s pledge:

A Leader’s Pledge

I will do more than care - I will help.
I will do more than belong - I will participate.
I will do more than believe - I will practice.
I will do more than be fair - I will be kind.
I will do more than dream - I will work.
I will do more than teach - I will inspire.
I will do more than earn - I will enrich.
I will do more than give - I will serve.

TABTT,

Tran Thien Dinh
Course Director

W4-39-14-1

Leadership for the Generations

Troop 1
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In 2010, I was asked to help on the Vietnamese Wood Badge course at Camp Goshen in Virginia. Here are some 
of my many memories:

o Every time I asked about something I saw that needed doing, I got a new job. Shanghaied.
o Being introduced to Vietnamese food and customs.
o I ate pho for the first time at the course staff development.
o Alina told me that I was a pho virgin? What is that?
o Pho has replaced my Mexican food habit.
o Once a week I have pho.
o I have not had many of the foods on the course because I don’t know what it was called but would love   
 to have it again.
o Fishing and everything surrounding it was fascinating. 
o Many of the Vietnamese on the course had never caught a fish before.
o We ate everything we caught. Big or small.
o It was the first time I had ever eaten a carp.
o A good time was had by all when fishing.
o There were so many fish in this lake, when you went swimming, the fish would try and peck at any mole  
  or irregularity on your skin. It was crazy.
o I learned how to speak very little Vietnamese but, by the end of the 10 days, I started to understand 
 conversations and a few words. It was strange.
o Having a Catholic Mass on Sunday in Vietnamese in the outdoors was memorable. The fact that the   
 priest was a participant was wonderful.
o I met some of the most dedicated Scouters T have ever met.
o The struggles between the young and old cultural ways was very emotional for both sides. Being an out  
 sider allowed me to see both sides and have empathy for all involved.
o Many great people were on staff and as participants on the course. 
o Vietnamese campfires are roudy and fun. Phu Tran is a crazy MC.

Today in my volunteer job, the experiences, knowledge and people I gained on that course gave me a gift of 
knowledge and understanding I would not have if I had not attended this course. 

Thank you!
Rick Kagawa
Course Director
WE4-39-1-09

Things I Remember About My Experience at a 
Vietnamese Wood Badge Course
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Alina Lee
Scoutmaster

Đức Huy Trần
ASM-Program

Lâm Nguyễn
      SPL

Hằng Tiffany Tạ
ASM-TG

John Jost
QM

Key Staff

Support Staff

Long Trần
Instructor

Hui Ly
Instructor

Yo-Wei Liu
Support Staff

Kevin McCarthy
Instructor

Đệ Nguyễn
Staff advisor

Phuoc Martin Phạm
ASM-LOG
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Joel Eacker
AQM

Huê Trần
AQM

Jessica Chi Hồ
AQM

Mai Đông Thành
Scribe

Raymond Nhựt Nguyễn
Scribe

Trần Gia Phú
ASPL

Support Staff

Tzung-Te Shu
AQM
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Troop Guides

Christine Nguyễn

Mallorie Đặng

Trà Mi Trương

Mindy Trần Nguyễn

Kevin Nguyễn

Mỹ Ngọc Nguyễn

Margaret (Meg) Eacker

Matthew Mai

Tú Anh Nguyễn

Po-Yu Lin 
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Troop Guides
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Beavers
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Bobwhites
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Eagles
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Eagles

Foxes
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Owls
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Bears
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Buffaloes
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Antelopes
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Ravens
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What did I learn from Tung Nguyen and what does it means to me as a Scouter?
I learned patience, gratitude and connection.  Tung Nguyen has the remarkable power to change lives.  To teach 
us about ourselves, others and how we relate to others.

I attended the course with other Scouters, not knowing exactly what to expect.  Each of us were there for a dif-
ferent reason.  We shared 6 days of eating, sleeping, learning and creating a lifetime of special memories.  But it 
was also a time of reflection on my role in Scouting and as a family member.  I connected with those in my patrol, 
troop and family in new and exciting ways.  What can I tell those who have not experienced Tung Nguyen?  Noth-
ing except it will change you.  How? Each is different.  You will need to experience the journey as you learn about 
those around you and most importantly, yourself.  

The course provides an experience like no other.  Each day would greet us with a new training opportunity.   
Whether it was a lecture or a demonstration or a game.  The teaching methods were new and exciting, and some-
how, it all tied together by the end of the last day.  

I am more than grateful for the wonderful and dedicated friends that staffed the course and helped my patrol and I 
on our journey.  At the time I could not realize the devotion and dedication to Tung Nguyen and Scouting that they 
represented.  They helped me to understand to keep what is worth keeping and let the wind blow the rest away. 

Now that the classroom part is over, I am working on the practical part of the experience.  I want to bring the les-
sons learned at Tung Nguyen into my day to day life as a Scouter and as a parent.  I have made a commitment to 
bring the vision to life.  The journey did not end on the trip home.

     Stephen Fite - WE4-39-2-10 Course Director

From Tùng Nguyên VII
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Surprises and Pleasures
 Ever since the summer of 2013, I have been 
looking forward to another opportunity to work with 
the Scouting brothers and sisters in the Vietnamese-
American communities.  I prayed very hard to help 
another training course, Wood Badge will certainly be 
the best.  Deep in my heart I also wanted to have other 
Chinese-American Scouters come along.

 Unfortunately, the prayer was not answered 
completely.  I was invited to this WB course but no one 
around me could come.  Yet news came from Taiwan -- 
four would like to be course participants (then reduced 
to two), and two could work as staff members.  Thanks 
to our Course Director, their wishes were all granted 
and I could meet new and old friends.

 The first impression I had before any staff de-
velopment was the choice of location.  I was deeply 
touched by the warm story that showed thoughtfulness, 
tradition, love and respect from a child to her parents.  
The astonishingly beautiful scenery of the campsite 
brought us peasant memories and unforeseeable weath-
er.  Rain often came at midnight so a refreshing morn-
ing always a waited us outside our dorm.  Days were 
filled with cheers and pleasures.

 It did not take me long to accept the assign-
ment – to model Interfaith program – mainly because 
I had Chinese songs suitable for it.  I chose one song 
as the last item and asked my fellow Chinese Scouts to 
the stage to help.  After about three verses were sung, 
a very strong sense of appreciation gushed out of my 
chest.  Many mixed feelings and emotions came at the 
same time that I could not finish the song.  For quite 
a while all I could do was hug and thank people who 
came up to me.  I humbly felt that I was so loved and 
surrounded by many Scouters sent by God.

 Of course another moving event was the clos-
ing ceremony.  Every face was covered by raindrops 
and smiles.  After a short (or long) six days, countless 
lessons and experiences were shared, friendship built 
and strengthened, determination and commitment re-
charged, and another successful Wood Badge course 
executed, completed, and celebrated.

TN8 was only four months ago but the images are still 
vivid to me.  The four from Taiwan returned to their 
units and continued working hard with the Spirit they 
brought back from the course.  They also shared their 
understanding about BSA.  I witnessed that from mes-
sages, discussion, and pictures posted on Facebook.  
For that I want to thank all Tung Nguyen 8 Scouters 
who have been friendly, helpful, open-minded, patient, 
and stimulating.

 The two TN Wood Badge courses I was hon-
ored to be a part of may have different “appearances” 
but deep down the hearts are inspired and changed just 
the same.  The big family would soon celebrate success 
of the participants applying what they have learned in 
Maui.  The brotherhood and friendship will surely go a 
long way from the summer of 2016.

 “Could you help on the next Tung Nguyen?”  I 
really do not know right now.  But I like surprises!

By Yo-wei Liu 
W3-55-14-1 Course Director
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    Nhìn Về Tùng Nguyên VIII
 Có thể nói rằng bất cứ một chương trình sinh 
hoạt hay các kỳ trại dù nhỏ hay lớn của Hướng Đạo 
đều đạt kết quả, hay nói cách khác là thành công. Kết 
quả tốt đẹp hay thành công là điều mong đợi của ban 
tổ chức và những người điều hành. Được như vậy là do 
có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều công sức hoạch định 
chương trình trước khi thực hiện. 

Khóa huấn luyện Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên VIII 
được quyết định tổ chức chỉ sau khi khóa Tùng Nguyên 
VII chấm dứt chưa bao lâu, tuy nhiên, việc chọn Khóa 
Trưởng chỉ được chính thức vào cuối tháng 3 năm 
2015. Khóa Trưởng khóa Tùng Nguyên VIII có 15 tháng 
để thành lập toán huấn luyện, chọn địa điểm tổ chức, 
chuẩn bị các buổi họp mặt và thông báo để ghi danh 
tham dự…

Thủ bản Huy Hiệu Rừng của BSA ngày nay không còn 
gọi là Huy Hiệu Rừng thế kỷ 21. Thủ bản đó được cập 
nhật tùy theo nhu cầu của  xã hội và của Hội Hướng 
Đạo Hoa Kỳ. Có thể nói thủ bản hầu như được cập nhật 
hằng năm bởi Toán Huấn Luyện quốc gia của BSA sau 
khi có những đóng góp từ các Khóa qua Châu, Miền, 
Vùng…

Tôi sẽ tham dự khóa Tùng Nguyên VIII, ngoài vai trò 
của một cựu khóa Trưởng trở về giúp khóa, còn phụ 
trách công việc của một ủy viên chương trình thuộc Ủy 
Ban Quốc Gia của BSA dành cho người gốc Việt.

Địa điểm tổ chức Khóa Tùng Nguyên VIII là vấn đề cần 
được bàn thảo. Tôi đã từng chọn địa điểm tổ chức khóa 
Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên VI vào mùa hè 2009 vì 
tôi đã từng dự khóa Huy Hiệu Rừng tại Honolulu vào 
năm 1982. Khi đó (2009) nền kinh tế toàn cầu bị khủng 
hoảng bắt đầu từ năm 2008 nên số lượng khóa sinh ghi 
danh không đủ. Vì lý do đó, chúng tôi quyết định thay 
đổi thời gian và địa điểm vào năm 2010. Chọn Hawaii 
lại được khóa Trưởng khóa Tùng Nguyên VIII – Trưởng 
Alina Lee  chọn tuy không cùng đảo Oahu mà là đảo 
Maui đã mang lại kết quả khả quan. Sự thắc mắc của 
nhiều người về việc chọn địa điểm tổ chức mỗi khóa 
mỗi khác nhau? Câu trả lời tùy thuộc vào một số yếu 
tố như sau: thời gian thuận tiện cho đa số tham dự viên 
(toán huyến luyện và khóa sinh), các tiện nghi đầy đủ 

khả dĩ cung ứng cho 
việc tổ chức huấn 
luyện, tổn phí thuê đất 
trại, phương tiện giao 
thông...

Tại sao phải tổ chức 
dành cho người gốc 
Việt? Câu hỏi được 
trả lời thật dễ dàng: 
Vì nhu cầu thích nghi 
của các Trưởng đơn vị Hướng Đạo gốc Việt. Dĩ nhiên, 
việc tổ chức khóa huấn luyện chỉ dành riêng cho một 
sắc dân với điều kiện phải hội đủ túc số tham dự không 
phải dễ. Thế mà Ủy Ban đã tổ chức đến nay được 5 
khóa qua thủ bản của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ kể từ 
khóa Tùng Nguyên IV tại Florida (3 khóa Tùng Nguyên 
I,II và III tổ chức tại hải ngoại được dùng thủ bản của 
Hội Hướng Đạo Canada, TN I tổ chức tại Canada vào 
năm 1991, TN II tổ chức tại Lost Valley Nam Cali -Hoa 
Kỳ vào năm 1994 và TN III tổ chức tại Gilwell Park 
– Anh Quốc vào năm 1996). Qua những thực tế trên, 
nhiều Trưởng Hướng Đạo Việt Nam khắp nước Mỹ đã 
yêu cầu Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) tổ chức các 
khóa Huy Hiệu Rừng dành cho họ. Tháng 12 năm 2001, 
Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ qua Toán huấn luyện Quốc gia 
chấp nhận đề nghị để tổ chức khóa huy hiệu Rừng dành 
cho Trưởng Hướng Đạo gốc Việt đầu tiên bằng thủ bản 
của BSA. Một sự trùng hợp lý thú là khi khóa được chấp 
nhận tổ chức thì thủ bản mới nhất của BSA về huy hiệu 
Rừng đang trong giai đoạn thử nghiệm qua 2 khóa dành 
cho các Trưởng đã từng tham dự các toán huấn luyện 
cấp Châu, Miền và Hội tham dự. Khóa huy hiệu Rừng 
Tùng Nguyên IV được tổ chức đúng thời điểm BSA cho 

xử dụng thủ 
bản mới được 
gọi là Huy 
Hiệu Rừng 
Thế Kỷ 21. 
Đây là khóa 
đầu tiên xử 
dụng thủ bản 
mới này.
Điểm nổi bật 
của khóa Tùng 
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Nguyên IV là khóa trưởng Nguyễn Tấn Đệ đã trực tiếp 
trao đổi ý kiến với Trưởng Vĩnh Đào, Chủ tịch Ủy Ban 
Quốc Tế Hướng Đạo Gốc Việt (Hội Đồng Trung Ương/
Hướng Đạo Việt Nam – International Central Commit-
tee on Vietnamese Scounting) đã đồng ý có thể tiếp tục 
truyền thống huấn luyện Huy Hiệu Rừng Việt Nam cho 
các Trưởng Hướng Đạo Gốc Việt tại hải ngoại. Trưởng 
Vĩnh Đào đã tuyên bố rằng: “...Bất luận ai sẽ tổ chức 
khóa huấn luyện huy hiệu Rừng cho các Trưởng Hướng 
đạo gốc Việt sau Tùng Nguyên IV sẽ được gọi là Tùng 
Nguyên V,VI...”

Trở lại câu 
hỏi tại sao lại 
tổ chức dành 
cho người 
gốc Việt? 
Thực tế, BSA 
đã từng thử tổ 
chức cho các 
sắc dân thiểu 
số khác trong 
phạm vi của 
BSA, nhưng 
đã gặp nhiều 

khó khăn từ toán huấn luyện đến khóa sinh ghi danh 
tham dự như các sắc dân gốc Nhật, Trung Hoa, Mễ, 
Đại Hàn… cho đến khi khóa Tùng Nguyên IV hoàn tất 
và Tùng Nguyên V tiếp nối, các khóa Huy hiệu Rừng 
của các sắc dân Trung Hoa, Mễ mới tổ chức đạt kết 
quả.

Quốc gia Hoa Kỳ còn gọi là Hiệp Chủng Quốc, từ 
những ngày đầu thành lập quốc gia bao gồm nhiều sắc 
dân, việc khuyến khích mỗi sắc dân giữ truyền thống 
và bản sắc của sắc dân mình đã được thể hiện trên 
toàn quốc. Phong Trào Hướng Đạo là một đoàn thể 
mang tính chất đa văn hóa, do đó, tổ chức huấn luyện 
cho Trưởng của mỗi sắc dân được 
khuyến khích để có thể duy trì sự 
đa văn hóa này trên toàn lãnh thổ 
Hoa Kỳ. Có thể nói, việc dùng 
tiếng mẹ đẻ để hướng dẫn trong 
các khóa huấn luyện rất cần thiết 
để các Trưởng có thể thông hiểu 
nguyên lý mục đích của Phong 
Trào cũng như chương trình huấn 
luyện một cách thấu đáo hầu có 
thể hướng dẫn đoàn sinh mình 

một cách dễ dàng hơn.
Ưu điểm của các khóa huấn luyện cấp cao như Huy 
Hiệu Rừng dành cho từng sắc dân (không có nghĩa là 
chỉ có sắc dân nào đó nhận ghi danh cho chính sắc dân 
mình mà còn có thể nhận ghi danh của tất cả các sắc 
dân khác miễn thành viên ghi danh đó có thể cảm thông 
khi tiếp nhận sự hướng dẫn hạn chế so với chính ngôn 
ngữ thông dụng từ sắc dân mình hay Anh ngữ):

1.Dùng thức ăn của chính sắc dân mình: Các món ăn 
Việt được cung cấp trong suốt khóa giúp khóa sinh thoải 
mái  để yên tâm theo dõi khóa học.
2.Trao đổi kinh nghiệm giữa các khóa sinh: Rất quan 
trọng khi sinh hoạt trong cùng môi trường, hoàn cảnh, 
đối tượng và phương tiện. Đặc biệt là dùng tiếng mẹ đẻ 
để diễn đạt để khóa sinh hiểu được nội dung khóa học.
3.Lồng trong thủ bản có các tập tục, truyền thống văn 
hóa, nghi thức… được áp dụng để duy trì những ưu 
điểm của sắc dân mình.
4.Đóng góp thêm cho thủ bản của Hội Hướng Đạo Hoa 
Kỳ thêm tư liệu và kinh nghiệm của các sắc dân nhằm 
giúp phát triển Phong Trào cho phù hợp với đà tiến của 
toàn xã hội.

Dĩ nhiên, khóa huấn luyện nào cũng có những ưu điểm 
và khuyết điểm nhận được từ các khóa sinh để giúp Ban 
tổ chức điều chỉnh, bổ túc cho hợp lý để tạo thành nhiều 
ưu điểm. Sau đây là vài gợi ý cần thảo luận thêm:
1.Sự tiện nghi của Khóa tạo sự ỷ lại và khóa sinh sẽ thu 
mình trong cái vỏ hạn hẹp của đơn vị và bản sắc của 
sắc dân mình mà không chịu tìm hiểu, trao đổi cũng 
như so sánh khi tiếp xúc với các văn phòng cấp Châu, 
Đạo.
2.Theo thời gian, các thế hệ về sau với khả năng sinh 
ngữ và sự hội nhập xã hội. Tiếng mẹ đẻ dần dà sẽ không 
còn cần thiết đưa đến sự tham dự ghi danh dành cho 
sắc dân thiểu số hạn chế.
3.Hai nền văn hóa Đông Tây vẫn là sự cách biệt cùng 

với thế hệ kế tiếp được sinh ra và lớn 
lên tại hải ngoại là trở ngại không nhỏ 
cho nhu cầu của các khóa dành cho sắc 
dân thiểu số không ít trong tương lai.

Hình thái xã hội luôn luôn thay đổi. 
Thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, 
nhu cầu và  đà tiến chung của nhân 
loại. Sự hiện đại hóa của khoa học kỹ 
thuật như hiện nay ảnh hưởng không 
ít đến các phương tiện sinh hoạt của 
Phong trào. Các tiện nghi sinh hoạt 
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hiện đại trại đem lại nhiều thuận lợi phù hợp với cuộc 
sống xã hội và gia đình hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta 
cũng  không thể loại bỏ hoàn toàn những tập tục, nghi 
thức và truyền thống vẫn cần phải duy trì, phát triển để 
có thể giúp giữ được bản sắc của mình mà không ảnh 
hưởng đến chương trình, mục đích, nguyên lý kể cả nội 
lệ của từng địa phương hay quốc gia đang cư trú.

Phong Trào Hướng Đạo đã trải qua khoảng thời gian 
dài (hơn một thế kỷ) nhưng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, theo 
thời gian và đà tiến của khoa học kỹ thuật và tâm lý xã 
hội, Phong Trào cũng phải dựa trong cuộc sống thực 
tế để hướng dẫn đoàn sinh. Phương pháp giáo dục của 
Hướng Đạo cần phải được cập nhật từ các cấp để gìn 
giữ cho Phong Trào phát triển đúng với mục đích và 
nguyên lý đã được BiPi đề ra từ những ngày đầu thành 
lập.

Lý Nhật Hui

Bobwhite
WR-TN-06
Course Director
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Những Người Tham Dự Trại Tùng Nguyên 8 
Không...Lẻ Loi.

Trong số hơn 80 người tham dự trại, phần lớn đều đi một mình, một số “hạnh phúc” hơn đã đi hai mình, vài 
người còn được cả...ba mình.

Anh Phạm Minh Mẫn và 
chị Huỳnh Tố Loan: hai vợ 
chồng trẻ trung, hạnh phúc, 
đến từ nước Úc xa xôi.
Husband & wife from 
Australia.

Joel Eacker (Assistant Quartermaster) 
and Margaret  Eacker (Troop Guide) -
a cheerful couple from Las Vegas.
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Thanh trưởng Nguyễn Khang và anh 
Nguyễn Trúc: hai bố con, luôn tươi 
cười rạng rỡ, đến từ LĐ Ziên Hồng, 
San Jose, Bắc California.
Son & father from San Jose, 
California.

Trần Huê & Hồ Trúc Chi 
“Hỏa đầu quân” thuộc LĐ Chí Linh, Nam          
California, Daughter & mother (Please ignore the 
photo bomber Yo-Wei). 
Chị Huê và các cô con gái đã đảm nhận vai chef 
cooks cho nhiều khoá Tùng Nguyên và Khai Phá. 
Được biết kỳ trại TN8 này nhóm chị 4 người đã 
đến Maui thăm dò từ 2 tháng trước để biết rõ tình 
hình nhà bếp và chợ búa hầu giúp cho việc chuẩn bị 
được chu đáo hơn. Xin tặng gia đình chị những tiếng 
AAAA...thật lớn.

Hình hai mẹ con đẹp quá nên phải post 
thêm!
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Katherine & Andrew Dương, hai anh em 
vui vẻ, sinh hoạt từ LĐ Hướng Việt, Nam 

California - Sister & brother.

Quân Nguyễn và Hiếu Nguyễn thuộc LĐ Chí Linh, 
Nam California - Son & father.
Anh Hiếu được (ai đó) giao nhiệm vụ đi trại để lo 
cho con trai, nhân tiện xung phong đắc lực giúp 
nhà bếp luôn.

Tiffany Hằng Tạ, key 
staff và anh Đặng 
Phúc, photographer từ 
LĐ Hùng Vương, 
Nam California - 
wife & husband.
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Chị Cúc, 
Thiên Nga Năng Động 

Alina Lee (Course Director)
 anh Lý Hui (Instructor) -

Parents & daughter.
Chị Cúc xung phong vào toán hoả đầu 
quân để bớt nhớ...chồng (và con gái).

Chị Quỳnh, Vivian và anh Vĩ Trương -
LĐ Chí Linh, Nam California - Parents 
& daughter.
Anh Vĩ và chị Quỳnh quá thương con 
gái “handicapped” nên đã bỏ công việc 
nhà xung phong phụ bếp để mỗi ngày 
được yên trí thấy con gái an toàn.

Sói Già Tận Tâm Mai Đông Thành
 LĐ Hùng Vương
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Planting Seeds
 Wood Badge rekindled my dormant Scouting spirit. Plain and simple. Learning all the different 
leadership skills and intermingling with like-minded adult leaders with the purpose to further our Scout-
ing movement was inspirational. Seeing the staff and Troop Guides put in so much work, staying up late 
hours and sacrificing their time to dedicate themselves to the planning behind the course really lit a fire 
in me. “If they can show their Scouting spiriting, be completely involved, and be so enthusiastic when life 
is so busy and everyone is tired, why can’t I?” is what I thought to myself. Leaving a legacy behind for 
the Scouts that come after us and making a mark was truly the lesson I took away from the course. A 
seed that is planted can grow into a tree. If I can plant as many good seeds as I can, I can make a last-
ing impression on this world. If I can touch just one or two people with the Scouting spirit, it can work like 
a pyramid scheme and grow exponentially. I wanted to take a moment to thank everyone involved in 
making this Wood Badge course possible. Shout-outs to the Troop Guides and the staff for the amount of 
time they put into organizing and putting together this amazing course. Thank you to the rest of my Eagle 
patrol. The antics, the teamwork and the Scout spirit displayed really makes me want to give those same 
kinds of experience to others. And lastly, thank you to all the stellar participants of Wood Badge course 
999-16 for showing what our Scouting movement can grow into. 

Yours in Scouting,
Randall Nguyen
Eagle
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TÊN CÁC TRẠI TRƯỜNG CỦA HĐVN TRỞ THÀNH DANH 
HIỆU CỦA CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN HIỆN NAY

 Tước kia, HĐVN đã từng có 3 cơ sở Huấn luyện 
Trưởng đó là Trại trường Tùng Nguyên, Trại trường Bạch 
Mã và Trại trường Hồi Nguyên. Đến đầu thập niên 70 
của Thế kỷ trước có thêm Trại trường Tam Bình, mượn 
tạm rừng cao su của Dòng Đồng Công ở Thủ Đức.

I. Trại Trường Tùng Nguyên: do Trưởng Raoul Sérene 
(Tổng thư ký Hướng Đạo Đông Dương, lúc đó là Giám 
đốc Hải học viện Nhatrang) phát hiện trong dịp cùng nhà 
Bác học Yersin lên cao nguyên Lâm Viên tìm địa điểm 
thành lập Viện Pasteur Dalat. Khi đến thăm trang trại 
nuôi bò sữa của một chủ đồn điền người Pháp tên là Far-
raut ở khu Chi Lăng hiện giờ, thấy một đồi thông nằm 
giữa 2 hồ: Saint Benoit (sau này có tên là Hồ Mê Linh) 
và Lac des Soupires (sau này có tên là Hồ Than Thở) có 
quang cảnh rất đẹp nên xin chính quyền cấp cho Hướng 
đạo Đông Dương để làm Trại Trường từ năm 1936. Sau 
này trở thành Trại Trường của HĐVN mới có tên là Tùng 
Nguyên (Rừng Tùng) do Cha Nguyễn Văn Thích (Tổng 
Tuyên Úy Công Giáo) đặt theo chữ Hán-Việt.
Khóa Huấn luyện Huynh Trưởng đầu tiên ở Tùng 
Nguyên do Raoul Sérene điều khiển năm 1936, được 
điền chủ Farraut giúp đỡ cung cấp lương thực và nơi trú 
ẩn khi mưa to gió lớn vì lúc đó là rừng nguyên sinh chưa 
có xây dựng cơ sở gì.

II. Trại Trường Bạch Mã: Năm 1937, Trại Trưởng HĐ 
Đông Dương là Schlemmer nhận thấy Tùng Nguyên quá 
xa với HĐ Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ và HĐ Lào… nên 
đã lên núi Bạch Mã (có khí hậu mát mẻ như Dalat) tìm 
được khu đất đẹp và đứng tên xin, được Vua Bảo Đại ban 
tặng vào cuối năm 1937 (hiện giờ Trung Tâm Di Tích 
Bạch Mã còn lưu giữ bảng lớn bằng đá cẩm thạch khắc 
chữ Lưu niệm của Hoàng đế Bảo Đại ban tặng cho HĐ 
Đông Dương).
Trại trường nằm gần đỉnh núi Bạch Mã (cao độ 1.250m) 
giữa Huế và Đà Nẵng, cách Huế chừng 42 km về phía 
Nam. Ta có thể đến Trại bằng đường bộ (Quốc lộ 1) hoặc 
bằng Hỏa xa, xuống Ga Cầu Hai rồi từ đó đi về hướng 
Tây. Khu đất trại có địa thế tuyệt đẹp: sườn núi hơi dốc 
phía trên, phía dưới nhiều nơi bằng phẳng, rừng già bao 
phủ dày đặc chen lẫn vài chục gốc Huỳnh Đàn mọc thẳng 
và cao vút, lá tỏa hương thơm nhè nhẹ. Hai dòng suối từ 
trên cao chảy xuyên qua tới giữa trại thì nhập làm một như 
cây gậy nạng, nước suối trong lành uống không cần lọc 
hoặc đun sôi (bây giờ Trung tâm Kiểm nghiệm 3 ở Biên 
Hòa cấp giấy chứng nhận nước tinh khiết, khu du lịch 
Bạch Mã kẻ bảng chứng nhận cắm ngay cổng vào khu 
Trại Trường để du khách có thể mở vòi robinet từ các ống 
dẫn chiết vào chai mang theo mà uống). Bên ngoài Trại 
toàn rừng già rộng bao la, cung cấp nhiều nguyên liệu tạo 
tác như tre, mây, nhiều cây rừng dai chắc và nhiều gỗ tốt. 
Tuy là núi cao rừng rậm nhưng gió Bạch Mã là từ Nam 
Hải thổi vào vì từ Trại trường tới bờ biển chỉ khoảng 15-
20 km đường chim bay. Những hôm trời quang mây tạnh 
có thể nhìn thấy biển và Phá Tam-Giang, một địa danh 
nổi tiếng về sóng lớn.
Chính Trưởng Schlemmer đích thân điều khiển việc khai 
phá rừng rồi vẽ bản đồ thiết trí và giám sát việc xây cất 
dựa theo khuôn mẫu của Trại trường Quốc tế Gilwell 
Park (Anh Quốc) và Trại trường Chamarande (Hướng 
Đạo Pháp). Việc tạo tác hoàn tất vào giữa tháng 7.1938 
và khóa Bạch Mã Thiếu 1 được khai mạc khoảng hạ 
tuần tháng đó.
Trại trường được thiết trí với nhiều cơ sở và trang bị cần 
thiết cho việc huấn luyện: Minh Nghĩa Đường (cũng là 
phòng họp Đoàn, thư viện và Trạm Y tế). Vòng học (tức 
là khu giảng huấn), Kỳ đài, hai nơi họp Tinh thần (Công 
giáo và Khổng lâm), Sân thể dục, Vòng lửa trại, Sân 
học dấu vết (trackodrome). Khu ẩm thực và tiếp tế gồm: 
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phòng ăn, nhà bếp, nhà kho. Dĩ nhiên còn có các tiện nghi 
khác như nhà cầu, phòng tắm… được dựng lên tạm thời 
khi có khóa trại.
Biểu hiệu của trại là nguồn nước (verseau) thể hiện bởi 
2 dòng suối chảy qua trại, ý nghĩa là trở về nguồn HĐ. 
Khăn quàng Bạch Mã màu xám ửng hồng giống như 
khăn BR nhưng thay vì miếng vải Tô Cách Lan hình 
chữ nhật thì thêu biểu hiệu Bạch Mã bằng màu lục.
Trại trường Bạch Mã hoạt động liên tục từ 1938 đến 1944, 
những năm đầu do vị sáng lập là Trưởng Schlemmer làm 
Trại Trưởng và từ 1942-1944 do DCC Tạ Quang Bửu 
thay thế.
Quản lý trại trường Bạch Mã là Trưởng Bạch Văn Quế, 
chẳng những lo đầy đủ trợ huấn cụ cho các khóa học, 
cung cấp thực phẩm dồi dào cho các trại sinh, ngoài ra 
còn là một Huấn luyện viên giỏi…

III. Trại Trường Hồi Nguyên: Sau 1954, HĐVN 
chỉ còn sinh hoạt từ Quảng Trị trở vào Miền Nam, Trại 
trường Bạch Mã không còn là trung tâm nên trở lại Cao 
nguyên Lâm Viên, khoảng thời gian 1955-1956, Trưởng 
Nguyễn Xuân Long làm việc tại Trường Cao Đẳng 
Nông-Lâm-Súc Bảo Lộc, lại có thêm Trưởng Ngô Đình 
Bảo – LĐT Liên đoàn Biệt Lập Hồi Nguyên… đã kiếm 
được khu đất gần Suối Tiên ở Madaguoi dưới đèo Bảo 
Lộc, xin chính quyền địa phương cho phép Hướng đạo 
được mở trại Huấn luyện Huynh Trưởng. Nhờ có Trưởng 
Mai Liệu từng tham dự các Trại Trường thành thử rành 
rẽ trong việc tạo tác… nên trước ngày trại, Trưởng Liệu 
đã thuê người đốn cây, mở ra những khoảng đất trống để 
làm vòng hội họp, nơi cắm lều hay làm đường đi trong 

trại… do đó Trại trường Hồi Nguyên thành hình từ mùa 
hè năm 1956; đã mở được nhiều khóa Dự bị và Bạch Mã 
(vì lúc đó chưa có DCC nên không mở BR).
Vì vùng rừng này toàn cây lá rộng, lá vàng rụng xuống 
gặp mưa nhiều, ẩm mục nên vắt (một loại đỉa ở trên 
cạn) sinh sôi nảy nở nhiều; lại thêm thú rừng thường lai 
vãng… không tiện đóng trại dài ngày, do đó những khóa 
Huấn luyện sau đành trở lại Tùng Nguyên.

TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA: TÙNG NGUYÊN
Năm 1957, HĐVN được HĐ Thế giới công nhận là 
thành viên, hè năm đó một phái đoàn các Trưởng kỳ cựu 
gồm TUV Tôn Thất Dương Vân, Cung Giũ Nguyên, 
Mai Ngọc Liệu và Nguyễn Xuân Long sang Gilwell dự 
lễ Kỷ niệm 50 năm Phong Trào HĐTG đồng thời tham 
dự một khóa HL tại Trại trường Quốc Tế này. Sau khóa 
học, TUV Dương Vân đề cử Trưởng Cung Giũ Nguyên 
làm Trại Trưởng QG của HĐVN để Trại Trưởng Gilwell 
phong nhậm DCC.
Ngay sau khi về nước DCC Cung Giũ Nguyên lo chỉnh 
trang Trại trường Tùng Nguyên để đào tạo Huynh Trưởng 
cho HĐVN.
Trại trường Tùng Nguyên là một đồi thông rộng hơn 40 
hecta, phía Đông có Hồ Than Thở đối diện với cổng Trại 
Trường, phía Tây có Hồ Mê Linh (nay đã cạn, thành 
khu canh tác rau, hoa), phía Bắc là Học Viện Lục Quân 
(Trường VBQG cũ), phía Nam cách Nhà Máy nước cũ 
bởi mấy vườn rau tươi tốt. Từ cổng trại trường đi lên theo 
hướng T-TB là Đại lộ BP lên đỉnh đồi thì đến Minh 
Nghĩa Đường, nhà gạch lợp fibro-ciment  do Trưởng 
Huỳnh Văn Nhu vẽ kiểu. Sau lưng Minh Nghĩa Đường 
là nhà ăn của Toán HL, phòng Quản lý và kho chứa vật 
dụng. Khu vệ sinh nằm sau lưng cách nhà quản lý 40m. 
Khu phía Bắc của Minh Nghĩa Đường dành cho khóa 
Ấu; khu TN của MNĐ dành cho Khóa Tráng; Khu ĐN 
dành cho khóa Kha. Khu phía Nam nằm giữa khu khóa 
Kha và khóa Tráng là khu vực của khóa Thiếu. Bàn thờ 
Công Giáo nằm giữa khu vực Thiếu và Tráng. Phật Đài 
thì nằm giữa khu vực Thiếu và Kha. Sân chào cờ cũng là 
vòng Lửa trại nằm trong khu vực Trại Thiếu, cột cờ là cây 
thông cao nhất và thẳng vút lên không trung.
Năm 1958 mới mở lại khóa BR Tùng Nguyên I do DCC 
Cung Giũ Nguyên làm Trại Trưởng.
Trại Trường Tùng Nguyên tiếp tục  đào tạo Huynh Trưởng 
cấp BR cho đến cuối thập niên 60 thì bắt đầu dời xuống 
Trại trường Tam Bình.

IV. Trại Trường Tam Bình: Đến đầu thập niên 70 của 
thế kỷ trước, vì chiến sự leo thang, đường bộ không được 
an toàn nên HĐVN mượn rừng cao su của Dòng Đồng 
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Công Thủ Đức để làm cơ sở HL Trưởng cao cấp. Nơi đây 
gần phi trường Biên Hòa nên các trại sinh từ Quảng Trị 
đến Quảng Ngãi có thể đến Đà Nẵng để nhờ LT Nguyễn 
Tấn Định xin máy bay quân sự đi và đón về cho đỡ tốn 
kém. Các Trưởng từ Quy Nhơn đến Phan Thiết và Cao 
nguyên có thể về Nha Trang nhờ ALT Đỗ Phát Hai xin 
máy bay chuyên chở nếu cần.
Năm 1971 – mở khóa NTC 1 do Trưởng Néric của APR 
chủ trì, DCC Lê Mộng Ngọ làm Khóa trưởng.
Năm 1972 – mở khóa NTC2 do Trưởng Kader của APR 
chủ trì…
Các khóa Bằng Rừng tiếp tục mở tại Trại trường Tam 
Bình cho đến tháng 12 năm 1974.
Tuy Tam Bình cũng kể là một Trại Huấn Luyện Huynh 
Trưởng của HĐVN nhưng cơ sở mượn tạm của Dòng 
Đồng Công Thủ Đức.
Dù là chủ quyền của HĐVN hoặc mượn tạm của Dòng 
Đồng Công, nhưng sau 1975, các Trại trường nói trên, 
HĐ không còn được sử dụng, kể cả Hội Quán ở 18 Bùi 
Chu, Saigon.

Đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, có một số đơn vị 
HĐ tái lập do “tự phát”, để giúp các Trưởng có căn bản 
cầm đơn vị, Trưởng Nguyễn Xuân Long, Trưởng Lê Gia 
Mô và gia đình HĐ Xuân Hòa bắt đầu mở lại các Khóa 
Huấn Luyện nhưng vì không liên lạc được để ghi danh 
với khối HL của Quốc Tế nên dùng danh từ Hồi Nguyên 
để gọi cấp Dự Bị và danh xưng Tùng Nguyên cho cấp 
Bằng Rừng.
Tôi và Voi Hoạt Bát liên hệ được với Trưởng Lê Phục 
Hưng của Toán HL Canada nên vẫn mở Khóa Bằng 
Rừng theo số đăng ký của Canada và của Gilwell. Cũng 
gọi là khóa Tùng Nguyên như khóa Tùng Nguyên III 
được tổ chức tại Gilwell Park mà Trưởng Lê Phục Hưng 
và Trưởng Nguyễn Tấn Đệ đã tổ chức năm 1996… cũng 
phát khăn quàng Gilwell chứ không làm khăn quàng Xám 
thêu cây thông 
thay cho miếng vải 
ecosse đặc trưng 
của Mac Laren.

Sư tử Đảm đương 
Tôn Thất Sam
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 “In every day, there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities to make a positive 
impact.” –Les Brown
 I had the opportunity to spend not just one day, but ten days—that’s 14,400 minutes with people who have 
made a positive impact on me forever. This quote stood out to me because while in quantity it was just ten days spent 
with our group at TN8; in quality, the friendships I made are worth a lifetime. 
In ten days, we had the opportunity to meet people from around the US and internationally; and go from the awkward 
surface level conversations, such as “What do you like to do for fun?” to “What are your greatest fears?” in the Who 
Me game.
 In ten days, we had the opportunity to discuss leadership qualities and experience the Scouting journey as each 
person played the role of a Cub Scout growing through the program.  
In ten days, we had the opportunity to eat our meals together, tell each other stories, and laugh with one another.
In ten days, we had the opportunity to be silly with each other, from wearing cow costumes and acting out skits to 
embracing diversity as we partook in interfaith worship and working with friends from different cultures who spoke 
different languages.
 In ten days, we had the opportunity to depend on each other, break down barriers with each other, and cry 
together.
 And by we, I included myself in these experiences. While I was a Troop Guide creating these opportunities for 
my patrol (SHOUT OUT to the Antelopes!), I was impacted by all of this as well. Seeing how my patrol transformed, 
seeing the relationships that they have built with others and myself, I too, was transformed.
As leaders in our community, both in our personal lives as well as in Scouts, we often look at the part that we have in 
contributing. “What do I have to do?” “What is the next step I should take?” And somehow in the process, as time 
goes by, it sneaks up on us as we realize the strong bonds we have built with those we work with. These relationships 
are the foundation of positive impact. You cannot have change and be an advocate for change without building rela-
tionships first. And the relationships we built at TN8 will not only be unforgettable (because, let’s face it, how do you 
forget Hawaii?), but also the stepping stone for change as we take the lessons we have learned back home to our local 
communities. 
 The 14,400 minutes with each of you has definitely had a positive impact on me, and will certainly have a 
place in my heart; and I can only hope that in that time, I have done just as much for you.

14,400 Minutes

Christine Nguyen 

Antelope Troop Guide
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 There are camps and then there are 
camps. Tùng Nguyên VIII pretty much ranked 
up there alongside Trại Thẳng Tiến in my years 
with Scouting. Looking back, Maui was the  per-
fect location for it, despite some early misgiv-
ings of it being too far, too costly, and too differ-
ent from what a camp location should be. Camp 
Maluhia blended in beautifully to the natural, 
unhurried rhythm of life there. The weather, with 
its afternoon and night time lightning showers 
followed by everlasting humidity, reminded me 
so much of our beloved motherland, Việt Nam. 
Our clothes never fully dried out despite the 
washing and the airing--and don’t even mention 
the socks! I remembered spending silent mo-
ments basking in the serene aura of our camp-
ground as the sun ascended slowly over the ho-
rizon. The rays of early sunlight reflected just 
right, skimming over the beautiful, blue water 
that illuminated the panoramic vista from BP 
Hall’s front porch. I can still remember vividly 
those quiet moments.

 Our camping days, on the other hand, were 
anything but quiet! As a first time WB staffer, I 
had my moments of misgiving and doubt. What 
was I thinking of in joining this week long course 
where other staffers had termed as intense and 
sleep was synonymous to “say what?” But I 
stuck to my resolution to hang in there because 
of one thing: my fellow staffers. To see such 

dedication and single-mindedness in achieving 
a common goal among such great leaders is a 
humbling and eye-opening experience.

 Our Key Staff

 Stealthy as a shadow yet determined as 
a bear, Course Director Alina Lee Santiago was 
the perfect, quiet storm that moved everyone 
along in its unrelenting path. We didn’t always-
see Alina but Alina’s presence was in everything 
that we saw. The camp was stamped with her 
meticulousness to details. Sure, Mother Nature 
threw in a few monkey wrenches to test our fear-
less leader but, guess what, they didn’t work. It 
reminded me of the proverbial saying, “When life  
gives you lemons, make lemonade.” Many times 
our meeting locations and agenda were turned 
topsy-turvy because of a downpour or treacher-
ous, muddy terrain. That didn’t stop Alina. Plan 
B was in place right after the first drop of rain 
touched the ground.  In Alina, we saw “Be Pre-
pared” at its best.  

 Next, our Assistant Scoutmaster of Pro-
gram, Tr. “WEEE” Trần. Now here is a man 
quite the opposite from Alina. We saw him every-
where running around to make sure that all was 
in place, checking on locations and other staff-
ers to ensure that all was ready, as well as see-
ing him in his infamous pose of lying sprawled 
on his tummy on center stage in Gilwell Hall... 
sleeping. (Awww.) Yep, the course was fun be-
cause of our ASM of Program. He was actually 
my SPL when I was in WB two years ago. Huy, 
you have not changed a bit--still as zany and 
loveable as ever. 

 Regarding our Assistant SM of Admin, 
Tr. Phước Phạm, I have to say he was the quiet 
one in the group. I didn’t interact much with 
Tr. Phước except through emails for registra-
tion and the occasional bumping into each other 
when we had a moment to breathe during break 
times and chow times. But, besides the hilarious 

A-Moo, A-Moo
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moments when he talked to the Weather Rock, I 
was fortunate to get a glimpse of the man behind 
the calm facade. He is a dynamic mentor. As I 
sat and listened to him helping one of my patrol 
member on his ticket, I couldn’t help but see the 
sharpness and intellect of a wise soul. He was 
very gentle in his guidance and thorough in his 
explanation to my patrol member. I couldn’t help 
but be fascinated by his approach. If you know 
me, you know I am the type of person who does 
things full steam ahead, loud and direct. I really 
could use some training in the art of gentle per-
suasion from Tr. Phước. I could see in him the 
person that the group would go to for advice and 
ideas. Our course was very lucky to have this 
former NYLT Course Director as a key staff. 

 To our Quartermaster, Mr John Jost, I 
can only say one word: Wow! Merci! Gracias! 
Danke! (They are each one word!) Rumors had 
it that Day 1 was a brain-fryer for Troop Guides 
and participants alike. I was ready to be toasted 
and hung out to dry when midnight stroke to 
end the first day of course. But, it didn’t happen, 
thanks to Mr. Wonderful here.  Yeah, the TG’s 
job was to guide our patrol but we needed props 
and equipments in order to do it. Enter John.  To 
paraphrase him, “Here are your buckets, TGs. 
Everything you’ll need are in there. When you’re 
done, return the bucket back into this bulls-eye 
circle on the floor and I’ll refill them for you 
tomorrow. And BTW, don’t touch anything on 
my table or you won’t get your buckets. Got it? 
Thank you.” Well, we TGs were no dummies. 
We got our daily buckets. We knew who was the 
real, second boss on the course. 

 Tr. Lâm Nguyễn, our Senior Patrol Leader, 
was the face of our Key Six. He was the rock that 
could weather any storm. When things go hay-
wire, he was the cool and collected person who 
would straighten matters out. He bolstered our 
Troop’s spirit with his lazy smiles but nothing 
got pass his hawk-eye scrutiny.  The descrip-
tion that came to mind that would best describe 
him would be “an iron fist in a velvet glove.” I 
really admired that about Tr. Lâm. “You can still 
get things done your way but in a fun way” is 
always how I like to live my life; here is a man 
who got that motto down pat. I need to take les-

sons from you, Tr. Lâm. 

 Lastly, what can I say about “Mommy,” 
our Assistant SM of Troop Guide, Chị Tiffany 
Hằng Tạ? I guess you have to be a TG to fully 
understand the dynamic of the bond between the 
ASM of Troop Guide and her brood of TGs. If Ali-
na was the quiet storm, Huy the powerhouse, Tr. 
Phước the wiseman, John the provider, and Tr. 
Lâm the shepherd, then Chị Tiffany is the Crazy 
Glue that bound them and us all together. She 
is quirky, funny, direct, inspiring, and a mentor, 
all roll into a loveable package. You get this from 
her from day one of TN8 preparation, one year 
before the course even started! Chị Tiffany and 
I truly met for the first time on this course and 
it was like a Vulcan mind-meld (Bamm!), one 
half meeting the other missing half. The way we 
think and talk were eerily similar. For those who 
think I operate at a 200% level of excitement and 
spirit, Chi Tiffany will floor you with her infinite 
energy and upbeat mannerism. Nothing fazes 
her, I tell you! I bow to you, oh Great One. She’s 
one of the reasons why I love TN8 as much as I 
do. Thanks for being there, Sis. 

 There are so many more people whom I 
would love to write about, who deserve special 
acknowledgment for their contribution to the suc-
cess of this course. But, I figure there’s a limit 
to how much a person can write before she bores 
the readers. So I would like to drop some names 
here, a few brothers and sisters who deserve a 
shout-out for their tireless efforts throughout the 
seven days journey. 

  To our ASPL, Tr. Phú Trần, you are a 
hoot! Your skill as Quản Trò is unparalleled! I 
have got to learn some of your art in entertain-
ment. 

  To Raymond and Tr. Thành, our Scribes 
for photos and the Gazette, thank you for all the 
beautiful memories you recorded in pictures and 
words. Our memory of TN8 will blur with time 
but what you captured on photos and articles 
will revive those memories as if they only hap-
pened yesterday. 

  And, to our two beautiful Grubmasters, 
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Hỏa Đầu Quân Chị Huê and Chị Chi and your 
kitchen staff, I can only say for me that a trip is 
only memorable if you have good food to accom-
pany it. You fed us and you fed us well. I don’t 
think there were anyone in the course who went 
home hungry (some of us actually gained a few 
pounds after the trip!). Your food was delicious 
because you added this secret ingredient into all 
your dishes: TLC. Thank you for looking after 
us all. 

 Let’s not forget my very special Beaver 
patrol: Chị Tố Loan, Anh Định, Maurice, Mar-
vin, Andy, and Christina. “Are you a beaver? 
‘Cuz dam!!” What can I say: We rock! I am so 
very happy to be your TG. We had such beauti-
ful times together. Thank you for sharing your 
journey with me. I will see you all at your Bead-
ing. Bao-Bao, Beavers.

 Last but not least, a big group hug to my 
10 Trưởng from LĐ Hướng Việt, Irvine, CA, who 
attended the course: Travis, Randall, Kevin, An-
drew, Caitlyn, Vivian, Marvin, Katherine, Kar-
en, and Anh Thắng. We actually did it! Imagine 
all the fun things that will happen in the next 
18 months with you all working on your tickets 
together for your respective units. Come to think 
of it, it’s actually mind-boggling imagining 10 
tickets (50 goals) all at work in one Liên Đoàn. 
OMG! By the way, the 11th Trưởng, who had 
to withdraw from TN8 due to schedule conflict, 
attended the Orange County Council WB course 
1 month later in September. (He wasn’t about to 
be left out of the WB fun.) Steven is a Fox! Now, 
all of Hướng Việt’s Thanh Trưởng are Wood 
Badgers! Yayyy!!! 

 I will end my thoughts on this note: to my 
fellow TGs, I love you all. We arrived in Maui 
as acquaintances and friends; we left the island 
as brothers and sisters. The memories of what 
we shared together will forever be a part of us 
now. I will reach for those memories when I 
think of you: Mindy, Mallorie, Christine, Kevin, 
Matthew, Meg, My, Tu, and Po-Yu. Take care of 
yourselves until we meet again. A-Moo. A-Moo.

YiWB,
Trương Trà Mi
Fellow Buffalo (W4-39-14-1)
Troop Guide to Beaver Patrol (WB 999-16)

Hải Ly Đảm Đang
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 I participated in Tung Nguyen III in August of 1996.  
Twenty years later, I am humbled to serve as a Troop Guide for TN8 
among other Scout leaders that share the same values and passion 
for Scouting.  

I am grateful to be part of an awesome staff.  Alina and all staff 
members were more than willing to help each other without any 
hesitation or reservation.  This just shows everyone’s dedication to 
each other and making this course a great success.  Chi Hang’s 
leadership and  self-sacrifice seamlessly binded the Troop Guides
to get to and sustain as a top performing team.  The late night 
meetings and moments of great comradery were the best.  All the 
silliness with songs, dancing (cows) and laughter charged me for the next day’s lessons with more passion and 
vibrant energy.  

It was great to see so many young Scouters working towards their Wood Badge as it reminded me of my first 
Wood Badge course as a young Scouter.  The high level of Scout spirit motivated myself to give all that I could 
to be a good Troop Guide and to work through the countless night hours.  I was lucky enough to share my work 
and life experiences with the Raven patrol.  Each Raven patrol member has a unique quirkiness that made my 
experience as a Troop Guide memorable.  

I have learned much about myself from the participants and fellow Troop Guides during the course.  I look for-

ward to seeing everyone finish their ticket and get beaded.
Tú Nguyễn - BEAVER, THƯƠNG !!! 

   

Coming Full Circle
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“Cùng nhau bước lên đồi Tùng Nguyên
Rồi cùng nhau vui sống ấm êm…”

TN67 (1967 VN) hay TN8 (2016 Hawaii) cũng đều 
bước lên đồi cao, vui sống ấm êm, cũng cùng màu áo ấy, 
cũng cùng thở làn hơi Hướng Đạo nhưng cách nhau đã 
49 năm. Từ 19 tuổi ngày ấy và 68 tuổi ngày nay. Một 
đoạn đường, một khoảng thời gian thật dài …hay rất 
ngắn? Tuỳ cảm nghĩ trong từng lúc, từng phút giây. Nhìn 
lại màu tóc thì thật dài nhưng nhìn lại nụ cười, những 
nụ cười vui tươi hớn hở trên từng nét mặt thì  TN67 hay 
TN8 là một như nhau. 
“Đây đoàn ta từ muôn phương sum họp một nhà”
Khắp bốn phương ACE tựu về đây họp mặt, một lòng, 
một chí hướng trui rèn kỹ năng lãnh đạo, mong góp một 
phần tô bồi cho Phong Trào.
Ngày ấy (1967) tung tăng chạy nhảy trên đồi cao, dưới 
đồi thấp,  theo từng trò chơi, từng khóa học được các 
Trưởng trao truyền. Các khóa xoay quanh tổ chức cách 
cầm đoàn , các kỹ năng trong Hướng Đạo. Ngày nay, lên 
đồi xuống dóc, hơi thở gần như đứt đoạn nhưng cũng vẫn 
theo kịp các em. TN8 đã đưa vào chương trính tôi luyện 
tinh thần,  và nhấn mạnh hướng nhìn, cách ứng xử  của 
một người lảnh đạo, đây là lối huấn luyện  bằng rừng của 
Thế Kỹ 21.
Dầu có khác nhau như thế nào nhưng Tùng Nguyên luôn 
luôn ghi đậm nét trong cuộc đời HĐ của mỗi trưởng, mỗi 
trại sinh.
TN8 đã trẻ trung hóa các sinh hoạt nhờ đội ngũ Huấn 
Luyện Viên và staff, trại trưởng và 80% trại sinh đều ở 
thế hệ X, một thế hệ tương lai sáng chói của phong trào. 
Các Trưởng cố vấn đều là những trưởng kỳ cựu, những 
cội thông gìà trên đồi Tùng Nguyên, cũng đã trẻ lại với 
không khí của thế hệ vui tươi trẻ trung. Những nụ cười 
không tắt trong 7 ngày trại gian khó, với những cơn mưa 
chợt đến chợt qua làm ướt đẫm những bộ đồng phục nhưng 
không ướt được những con tim.
Trãi qua bao nhiêu Trại huấn luyện rồi, trại nào cũng 
nghiêm túc, các HLV ít khi đùa giỡn riêng TN8 ghi lại 
không thiếu những tràng cười trong mỗi lần chào cờ buổi 
sáng. Các Trưởng Huấn luyện tươi vui, pha trò, và các 
trại sinh bắt chước. Vẫn nhớ Trưởng SPL Lâm, với nụ 
cười hiền hoà, thổi tù và, thổi mãi mới đươc vì bị các trại 
sinh chọc phá ú..ú..ú hoài nên Trưởng không thổi ra tiếng. 
Trưởng Huy với những con vịt làm phần thưởng cho đội 

trưc. Trưởng Phước với cái xẻng đủ kiểu và tảng đá đoán 
thời tiết thật vui nhộn: “You see and you believe”. Trưởng 
Alina trẻ trung và thân ái với câu chuyện dưới cờ của 
từng ngày
“Đội của Tôi” với phần sinh hoạt và những tràng cười 
không dứt mỗi khi sắp hàng hô khẩu hiệu đội., À mình 
vào đội Đại Bàng với khẩu hiệu BAY CAO đã làm các 
đội bạn cười to khi nghe BAY CAO thành BÀI CÀO ! vì 
phát âm không rõ. Cũng như  khi hô CHÚ Ý! Thì thành 
CHUỐI, do nói lẹ.  Đội bên cạnh Bobwhite thì hô BÓP 
HOÀI., lại còn đưa tay bóp nhẹ lên vai làm ai nấy vừa 
cười vừa lắc đầu.
Troop guide là một Trưởng yểu điệu thục nữ rất dễ mến, 
nói năng diụ dàng, lại có nick name là Ty Điệu nên 
cũng…điệu thật. Chị Mindy luôn chăm sóc cho các đội 
sinh. hướng dẫn và trình bày các bài học thật dịu dàng 
đáng mến, và đã thức khuya đến 2 giờ sáng cùng đội sinh, 
ưu tư lo lắng cho từng tickets của từng người. 
Trong đội các em thật dễ mến, Allan, Randall  luôn cười 
và chọc phá, Carter và Kevin thì chững chạc hơn, điềm 
đạm hơn nhưng cũng đùa giỡn hết mình. Riêng có Mea-
gan thì đặc biệt nhỏ tuổi, tiếng nói nhỏ nhẽ, nhẹ nhàng 
rất dễ mến. Meagan luôn luôn xem chừng cho Chị Mado. 
Mỗi khi lên dốc đồi, em luôn đi kèm Chị vì Chị phải thở 
dóc và đi chậm từng bước. Khi trời mưa, Carter cởi áo 
mưa trùm cho Chị. “Em còn trẻ, ướt mưa không sao, Chị 
mặc áo vô kẽo ướt bị bịnh.” Thật cảm động. Lúc đội tự 
nấu ăn, các em không để cho Chị nấu bếp, dành làm hết. 
Chỉ đến bữa nấu chót Chị mới trổ tài rim sườn, rôti 

Tùng Nguyên 67 hay Tùng Nguyên 8
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gà cho các em và cảm động khi nghe nói: “Oh ngon quá, 
,this is Grandma’s style”. Vì có Chị trong đội nên các 
em ráng nói tiếng Việt. Riêng Megan cố nói và nói rất 
hay. Kevin thì sợ Chị Mado không hiểu tiếng Anh nên cố 
gắng dịch ra tiếng Việt một cách…ngập ngừng. Những 
trò chơi được bày ra thật thú vị và ý nghiã theo từng bài 
trong khoá học. Nhất là trò thi đua hoả tiên bay cao, kèm 
theo những màn cười la thật hào hứng. Hỏa tiển của đội 
Eagle bay cao thật cao, cao nhứt với tiếng la to cổ vỏ và 
các nụ cười sung sướng trên từng nét mặt. Và cũng riêng 
đội Eagle không thể nào quên trò thi đua đi trên 2 thanh 
gổ và đã ngã nhào lên nhau, lăn đùng ra trên đất, Cú ngã 
lịch sử này được ghi lại trong video và lên trên báo hằng 
ngày, gazette,  làm Eagle hơi quê nhưng không dấu được 
nhìn nhau cười khúc khích. 
Về nhà bếp thì không thể nào không nhắc tới với lòng cảm  
kích đã bỏ công lao, thì giờ, lo cho hết các bữa ăn trong 
trại. Chưa bao giờ đi trại huấn luyện mà được ăn ngon, 
ăn nhiều như TN8 này. Xin hoan hô và cám ơn ban nhà 
bếp.
Tóm lại, TN 8 đã cho các trại sinh một cái nhìn mới mẽ 
về vai trò của một người lãnh đạo và một hướng đi vững 
chắc giúp cho người trưởng có đủ vốn liếng, tài liệu để 

điểu hành, hướng dẫn đơn vị mình. Xin cám ơn tất cả 
cácTrưởng huấn luyện, phụ tá và các phụ huynh hỏa đầu 
quân. Xin các ơn các Anh Chị Em trại sinh đã làm nên 
một TN8 thật ý nghĩa trong tình huynh đệ, đoàn kết, thân 
ái.

In My Dreams I’m Going Back to Gilwell
In my dreams I’m going back to Gilwell,

To the joys and the happiness I found
On those grand week-ends

With my dear old friends and see the training ground.
Oh the grass is greener back in Gilwell,
And I breathe again that Scouting air,

While in memory, I see B.P.
Who never will be far from there. 

https://youtu.be/826ELWd9D4A

Bài này đã được dịch ra bài hát  tiếng Việt và chúng tôi 
đã hát suốt từ TN67 cho đến nay:

“Lòng nằm mơ thấy chân đi về trại Gillwell
Về nơi vui và Hạnh Phúc chính tôi đã tìm

Gặp bạn xưa ta thương trong những ngày Trại Trường
Lòng thấy nao nao yêu  trại

Trại Gillwell cỏ tươi xanh hơn dù ở đâu
Làn hơi Hướng Đạo ta lại chung nhau thở

Trong ký ức lương tri tôi thấy BP
Không hề khuất xa Gillwell bao giờ”

Lời cuối :
Lòng nằm mơ và mong ước  được đoàn tụ một lần nữa 
cùng tất cả TN8 trong một ngày không xa. Ngày trao 

khăn!

Mado Thu Hương
Vành Khuyên Yêu Đời

Eagle Patrol, TN8
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    Từ tối hôm qua, trời cứ rĩ rã mưa, Sydney mưa là 
quí. Bởi ít khi mưa. Theo như kế hoạch sáng nay 7giờ20 
các em thuộc Sói Đoàn Âu Lạc, Liên Đoàn Văn Lang 
(1st Canley heights Scouts group) có mặt ở ga xe lửa Ca-
bramatta để đi Bushwalking do Tr.Mẫn tổ chức, có mời 
cả Ấu Đoàn An Tiêm, Liên Đoàn Bách Việt ở Bank-
stown cùng đi. Đây là một phần của việc thực thi ticket 
của Tr.Mẫn.

    Vì mưa nên phụ huynh cũng e ngại cho con đi rừng 
vào lúc này, nên cell phone của Tr.Mẫn cứ reo liên tục: 
“Trửơng ơi, mưa, có đi không Trưởng?” sau mỗi cú gọi, 
chỉ nghe Trưởng trả lời như một “Đi chứ! Sói con không 
sợ mưa nhỏ nhỏ đâu, hẹn gặp nhé!” 
Cũng may, khi khởi hành thì mưa cũng tạnh dần và gần 
như dứt. Ồ! Con cám ơn trời!!..

    Từ sau khoá huấn luyện ở Hawaii, cứ thấy mưa đêm 
lại nhớ Tùng Nguyên VIII. Cái đêm Tỉnh Tâm huyền 
dịu, sâu lắng!  
    Mình thuộc đội Beaver, là đội được xếp đi trước, lần 
lượt các đội kế tiếp. Đứng trước mình là Marvin cũng bịt 
mắt bằng khăn quàng như mình, sau lưng mình là Chris-
tinna Huynh cũng vậy. Mọi người hai tay trên vai người 
trước, rồng rắn lặng lẽ lần bước trong đêm! Đi đâu vậy 
ta? Chưa biết! Làm gì vậy ta? Chưa biết!.
    Trời thì cứ tiếp tục mưa. Không nhìn thấy gì cả, chỉ 
nghe tí tách từng hạt mưa vỗ lên vai lên áo. Lần bước 
theo người đi trước! Hình như có anh HĐS nào đó hướng 
đạo cho tụi mình thì phải!  Ừ Nhỉ ! Cái gì đây? Bạn 

Marvin không có mặc áo mưa nên bị ướt nhẹp. Bạn Hải 
ly này ốm quá! Vai toàn xương. Ở đây, tối vậy, mưa vậy, 
trong rừng vậy, nếu có con cọp đói bò ra gặp Marvin cũng 
không thèm ăn đâu bởi chẳng có chút thịt nào!!!.

    Đang nghỉ bâng quơ bổng thấy vai mình bị kéo giựt 
lại... À phía sau có ai đó trượt chân kéo vai bạn lại. Mùi 
thơm cây cỏ ướt, không nhịn được, ngửa cổ hít sâu một hơi 
dài sẳng khoái.

  Ủa, nảy giờ đi khá lâu rồi, sao chưa thấy tới ta? Rồi đi 
nữa, đi nữa... Ồ! Lên dốc đây, cứ lên... Cứ lên... Ừa tới 
rồi! Chân mình đập lên cưng cứng như sàn xi măng... 
Ủa! Đi nữa hả? Tới chưa? Đi nữa... Ồ! Hay vậy ta? 
Chắc phía trước có gì đây! Thôi cứ đi. Trời tối hay sáng? 
Có thấy gì đâu? Cứ đoán, cứ đi lần trong tối mà đi.

    Bổng có ai đó đụng vào khăn bịt mắt của mình như 
giúp tháo khăn ra. Ồ ánh sáng từ ngọn nến lung linh tỏ 
rỏ điều luật HĐ thứ nhất. Quên mất người phía trước, 
phía sau đứng nhẫm đọc chầm chậm như đọc một điều 
chưa đọc bao giờ. Ừ nhỉ! Hình như bây giờ mình mới đọc 
kỹ hơn, hiểu rỏ hơn thì phải! ... Rồi bước tiếp, dừng lại, 
ngẩn nhìn, chiêm nghiệm điều luật 2 .........3........4.......
Tự hỏi có phạm cái nào không?Có gắng hết sức để giữ 
đúng chưa nhỉ??

    Mình cứ nghỉ lung tung, chân bước dần đến vùng sáng 
mới mà không hay. Wow!!! nhiều nến quá! Mình chợt 
muốn đếm xem có bao nhiêu nến cả thẩy?  Vừa đếm được 
chút thì đội khác lên tới. Quên rồi! Đếm lại... Rồi đếm1-
2-3-4-5... “Bịt”mọi nguoi đưa mắt về hướng phát ra tiếng 
động, lại thấy một anh bạn người Mỹ lò dò bò dậy từ một 
vết to dài trên mặt đất ướt.
 
    Đội Beaver đến trước, đứng chờ các đội khác, nên mình 
có dịp lắng nghe từng âm thanh. Từng giọt mưa. Với bao 
ánh sáng lung linh. Lạ thay mưa vậy mà không có một 
ngọn nến nào chịu thua mà tắt!! 

     Sau mấy tiếng “ bịt, bịt” chụp Ếch, các đội cũng đã 
vào chổ đầy đủ. Buội lễ bắt đầu... từng anh chị trong ban 
huấn luyện như bất động, nghiêm trang đọc lại từng điều 

MƯA ĐÊM 
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luật HĐ...
    Có tiếng bẻ cây cho vào ngọn lữa đang nổ tí tách, đoàn 
người di chuyễn về hướng ngọn lữa. À, lúc nẩy mọi người 
được một Trưởng cho cái gì nhỉ? Giờ mới có dịp lấy từ túi 
ra ngắm nhìn, một nhánh lá nhỏ - vật tín nhé! Đến trước 
ngọn lửa và đặt vào, nhánh lá nhỏ nhanh chóng cháy lụi 
như thấu hiểu rỏ các điều luật HĐ.
    Bước thêm vài bước, nghiêm trang tay chào tay bắt với 
khóa trưởng Alina, Ồ! Lại thêm một vật tín nữa, từ tay 
Trưởng trao vào tay mình trong lúc bắt tay. cái gì ta? Nó 
cưng cứng, lành lạnh, có góc cạnh, xù xì một lớp khắc. 
    Đến chổ có ánh sáng từ phòng hắt ra, mọi người mới 
hí tay ra xem. Ồn đẹp quá! Một tín vật, một lời nhắn! 
Ai nấy lặng lẽ cất lại vào túi với nét vui mừng lẫn hảnh 
diện... 
    Một lúc sau vào phòng, có đèn sáng hẳn hoi, nhìn 
quanh lại thấy mọi ngưới lại mang ra ngắm nhìn vật tín 
tiếp! Bây giờ thì nó là bảo vật rồi, không còn là vật tín 
nữa!! 
    Tiệc chè tối ăn mừng lễ tỉnh tâm hoàn tất mỹ mãn, dù 
trời vẫn còn lát đát mưa.
    Về đến phòng, mưa vẫn rơi, nằm hoài mà không ngủ 
được, cứ nghỉ hoài, phục ghê Ban huấn luyện. Thật cám 
ơn và cảm kích của mình đến quí Trưởng huấn luyện.
TABTT .

Sydney. 29/9/2016.
Tố Loan Huynh-Sơn ca Líu lo 
Phạm minh Mẫn-Hoẵng Từ tốn 

    Sáng nay còn tính ngũ nướng thêm chút, thì bổng nghe cell phone 
gỏ “ Bông Boong “  À ! Có message đâu đó ...!  
     Chưa kịp mỡ ra check  thì lại “Boong Boong “ rồi  “Boong Boong “ 
...  À!  Đây rồi . Đội Beaver đang chat  với nhau đây.
        Từng con Hải ly bắn tin qua lại như tên lửa đây. Coi nào .....  À, 
thì ra Troop Guide đội Beaver Trà Mi khai hỏa, nhắc nhở gởi ngay ticket 
cho chị khi hơi nóng Tùng Nguyên còn âm ấm.
       Với lời lẽ thân thương, dạt dào tình cảm chị vừa khuyến khích vừa 
thăm dò xem ai đã bắt đầu thực hiện mấy cái goal của mình chưa... Rồi 
dẫn đến thương thương nhớ nhớ. Rồi vòng lại Bao Bao. Beaver Bao Bao, 
Bao Bao không dứt... Bống màn ảnh nhấp nháy xuất hiện một từ MOM!! 
Từ Hải Ly Christina. Rồi MOM! Thắm thiết của Maurice, rồi Hải ly Andy 
cũng MOM!!! ....

     Nhớ lại ngày đầu nhập trại, trò chơi làm quen với Staff rất hay. Mình 
cứ lay hoay tìm mấy cụ già làm quen và xin ký nhận. Đi một vòng, ô kìa, 
một mái tóc trắng tinh cắt theo kiểu dựng đứng, à còn đeo kính nữa chứ. 
Đúng rồi. Ông già!  Kính lão đắc thọ!  Dạ xin chào ...!!  Chết cha sao 
cái mặt chưa đủ nhăn để thành lão! Lúng túng đành chọn câu hỏi: chắc 
anh có con đã nghỉ sinh hoạt Hướng đạo phải không? Dạ chắc đúng! Tui 
tên là Lâm, chào chị!  Dạ tui là Loan, từ Úc, xin anh ký nhận cho ô này! 
Úi chà chà đọt lẹ. Nguyễn Xuân Lâm, đội trưởng nhất đấy! Không khéo 
bị đứng cột cờ như chơi !!!! ... (và rồi chỉ ngày hôm sau thôi, sau bửa 
ăn trưa  của đội mình chung với anh, mình nhận ra ngay máu tiếu lâm 
pha lẫn  hạnh từ tâm của “ Con Như Lai” từ  anh. Vậy là mìmh bớt sợ 
bị đứng cột cờ ....) 

BEAVER , THƯƠNG !!! 
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... Và rồi mấy cụ cũng chẳng đông đảo cho mấy. hỏi cũng đã hết, đành 
quay qua mấy khuôn mặt non non trẻ hơn chút... À! Thì ra, Staff trẻ trẻ 
cũng thích nói tiếng Việt quá chứ... và rồi mình bị trò chơi cuốn hút quên 
mất mình đang nói tiếng Việt hay tiếng Anh từ lúc nào  và cũng quên mất 
mình đã làm quen với sồn sồn hay cụ già quên luôn đang nói với Staff 
người Mỹ hay người Việt Nam, người Taiwan. Mà mình chỉ cảm thấy mình  
đang lặn hụp trong nhiều điều thích thú mới lạ của trò chơi.....
      Mình được chia vào Đội Beaver. (6 em thì một đội ), nhìn  quanh đội 
có một anh Hải ly “già “, chắc cũng “già “ hơn mình chút. Troop guide 
thì còn khá trẻ, lại xinh đẹp nói toàn tiếng Mỹ, làm mình cũng “phút đầu 
gặp em, tinh tú quay cuồng!“  Nói thế thôi, chứ sau một lúc nhìn mặt 
mình thấy vừa ngu ngu vừa ngáo ngáo Troop guide Trà Mi thương tình 
tha cho cái tội phải nghe tiếng Mỹ!  thế là mình nhẹ gánh thả hồn theo 
mây!! Còn lại trong đội là 4 Hải ly đang thời sung sức, có thể bẻ gẫy 
mọi thứ, trừ sừng trâu. Nhanh nhẹn, tháo vác và dĩ nhiên cũng phun toàn 
tiếng Mỹ, nói trong cỗ họng lại vừa nhỏ vừa nhanh, mình nín thở chú ý 
lắng nghe, mà cũng không bắt được hết ý. Ái chà! Điệu này mình phải 
tay túm quần, tay nắm đuôi mới chạy theo kịp thôi!! .
       Đang suy nghỉ quẩn vơ, thì sau buổi cơm chiều lại có trò chơi Đỗ xí 
Ngầu trả lời câu hỏi,(nhầm tìm hiểu lẫn nhau) được bầy ra chơi. Bắt đầu 
là Hải ly già nhất, anh Thịnh, với câu hỏi mọi người đoán xem  anh là con 
thứ mấy trong gia đình? Thế là mọi người nhao nhao đoán.
 Tự dưng máu anh hùng dõm của mình nỗi lên lồng bồng, giơ tay xin được 
đoán: “chắc như bắp, anh Thịnh là con út trong gia đình!!!“ nỏi xong, 
anh Thịnh phán: “ Đúng phóc !!! Sao biết vậy ? “ 
- “ Em nhìn cách sống của anh từ hôm qua tới hôm nay là em biết!!!“     
(Úi chà chà, bây giờ mình có muốn xuống cũng không kịp rồi! Ui ui) 
Mọi người nhao nhao xoà tay ra: “chị biết coi bói hả?“ “coi dùm đi !!“ 
Trời đất!! Có biết gì đâu mà bói! Nhưng cũng gòng mình nói: “OK, để 
mình coi cho từng người. Nhưng không được tin!! ??“ “sao vậy?“ “tại 
... Không đúng!!”  
“Ồ!!!... “ . 

     May mà trên núi.  Chứ gần sông thì cả bọn đã bưng mình thẫy xuống 
sông rồi! 
     Trò chơi tiếp tục. Không khí vui nhộn ban đầu từ từ lắng động bằng 
những câu hỏi len lõi vào tâm tư hơn: Nếu còn một ngày để sống, bạn sẽ 
làm gì? Một Hải ly trẻ Andy sau hồi đắn đo suy nghỉ: “tôi sẽ giành hết 
thời gian gần gủi ba mẹ và em tôi!“ 
Một câu khác: “nếu được làm Vua 1 ngày thì anh làm gì?“ Tôi sẽ ban phát 
tiền bạc cho người nghèo!” . 
“có một điều bạn đã làm và ăn hận nhất? “ “ .... “ 

Các câu trả lời đều được trả lời từ tận đấy lòng.

     Ngồi đó, ngắm nhìn, lắng nghe từng câu trả lời tự dưng niềm yêu 
thương xúc động trào dâng,mình chợt yêu mến lạ cái đội Beaver của 
mình, từng ánh mắt, từng khuôn mặt trầm tư rồi mới trả lời một câu 
hỏi.

Đến phiên mình... Câu hỏi: Hảy nói về một tật xấu mà bạn có? 
Đang lắng lòng suy tưởng, lựa chọn, bởi có nhiều tật xấu quá không biết 
chọn cái nào. 
Khi ngước lên thì thấy mọi người đang chờ đợi lắng nghe. Sao mà thương 
quá, sao mà chân tình quá. Mình bậc nói khi nước mắt đã lưng tròng:”  
là tật hay khóc đó! Ở nhà ông xã dặn các con: “khi mẹ khóc thì hảy để 
yên cho mẹ khóc!!!“ 
Cả đội Ồ! Lên nho nhò. Vói tay vổ vai chia sẽ. Bây giở thì nước mắt rơi 
thiệt rồi. Xua tay dõng dạt mình nói: “Để yên!“ thế là cả đội cười ầm 
lên...
 
“Bên trái tôi là ngừơi tôi yêu tôi thương,
Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương, 
Truoc mặt tôi là người tôi yêu tôi thương, 
Chung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương...” 
     Quàng tay qua vai Marvin mình hỏi Marvin có tên tiếng Việt 
không? 
Dạ có! Em là Minh Quân. 
Christina: “em là Oanh!“ 
Maurice: “em không có, em Maurice“ 
Andy: “em có, em là Thiên An“. 
Trà Mi: Trà Mi, tên một loài hoa.
Anh Thịnh: Thịnh!!!.
 “ Mình là Tố Loan. Bạn người Úc thường gọi Laura. Nhưng mình thường 
khoái đuoc gọi Tố Loan hơn. Mình chưa quen nghe tiếng Mỹ, nên có mấy 
cái trong khoá học phải đoán thôi.  Sợ không chính xác, mình hiểu sai, 
làm sai thì uỗng quá. Vậy mình có thể nói chút chút tiếng Việt với nhau 
được không? Và có cái gì chị không biết chắc chắn thì hỏi lại, các em 
giải thích cho chị bằng tiếng Việt nhé. May ra đây là cơ hội cho chị hiểu 
thêm tiếng Mỹ qua tiếng Việt, được không? “
“ Ồ! Được mà. Được mà, chị cứ hỏi. Chắc ok.“ 4 cái đầu Hải ly trẻ nhè 
nhẹ gật!!!. Hì hì. Vậy là tạm được rồi, còn gì bằng!.
Tiếng Mỹ học thêm ở đâu không thấy, cứ thấy 4 bạn Hải ly trẻ xù xì tiếng 
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Việt với mình là thấy vui sướng tận chín tầng mây rồi. Đã vậy rồi đang  
ngồi học một Hải ly quay qua nói nho nhỏ: “chị hiểu không? Họ nói vậy 
vậy nè...“ À! Ý chính là vậy vậy ... hả?“  
cái hay là Hài ly này dịch rồi thì Hải ly khác không lập lại nữa mà lắng 
nghe từ ngữ tiếng Việt từ bạn mình. Còn mình thì cứ muốn đứng gần hết 
Hải ly này rồi lại Hải ly khác, để lắng nghe từng giọng nói, ngắm nhìn 
từng cử chỉ diễn giải bằng tiếng Việt. Ôi! Thương làm sao từng khuôn 
mặt một.
Thỉnh thoảng lại thấy các Hải ly trẻ ầm ừ với nhau bằng một hai từ tiếng 
Việt! Tuyệt vời làm sao khi Andy bất chợt nói với mình: Hôm nay em nói 
mấy tiếng Việt mà em biết nó, hiểu nó mà chưa nói với ai bao giờ.  Hôm 
nay em nói vời chị em thấy cũng OK, cũng dễ, em nói, chị hiểu em rất 
vui. Ở nhà em chỉ nói mấy tiếng quen quen thôi: ăn cơm, uống nước, đi 
tắm, thay quần áo... Với mẹ thôi. Chỉ xài mấy tiếng dễ dễ thôi...!!“.
     Troop guide Trà Mi gần như nói hẳn tiếng Việt với hai Hải ly già. Ôi 
thương quá là thương ngôn ngữ nước tôi.
     Trưa hôm sau, các đội ra lều ngủ và tự nấu ăn. Đội Beaver quyết 
định nấu món hot dog, cơm chiên, và canh bắp cải. Hải ly trẻ hăng hái 
ra tay nấu trước.
Các em làm gọn, lẹ. Khéo như anh đầu Bếp kỳ tài.
     Buổi chiều thì hai Hải ly già tuyên bố ra tay làm món cháo gà và gỏi 
gà. Có nước mắn chanh ớt chấm gỏi đàng hoàng. 
     Nhìn món ăn bày ra là tiếng MOM, DAD cũng chính thức ra đời. Thấy 

thương quá!  Cứ vừa gắp gỏi chấm nước mắm lại kêu MOM.  Cứ phản đối 
vì bắt phải ăn thêm, lại kêu MOM. Muốn hối thúc ra chào cờ kẻo trể cũng 
kêu MOM mà nho nhỏ. Cứ rảnh phút nào, thoáng thấy bóng dáng khom 
khom cũng kêu MOM.... 
     Giật mình, đang đứng chờ mặt trời mọc, trời còn ui ui tối thoáng 
nhân ra nhau giữa đám đông kình kịch cũng nghe bật một tiếng MOM rõ 
mồn một. Trời ạ. Sao mà thương Beaver chi lạ...

     Tàn cuộc rồi. Chia tay rồi, khóc cũng hu hu rồi. Vậy mà đang ngồi 
chờ chuyến bay  ở phi trừơng Kahului bất chợt nghe tiếng MOM đâu đó! 
Quay lại  MOM!!! BAO BAO!!! MOM!! 
Ôi Maurice!!! Con trai tui!! Và cả con dâu tương lai Katrina Huynh 
nữa. 
Thương sao, nhớ sao cho vừa.

Kỷ niệm về Trại Tùng Nguyên VIII.
Maui. Hawaii. 8-2016.
Huỳnh Tố Loan
Sơn ca Líu lo 
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 It has been more than three months since 
Tung Nguyen 8 already.  Today is 11-23-2016, and 
in just a few more hours, it would be Thanksgiv-
ing Day. Thank you all for being a part of TN8, and 
thanks to everyone who made it happened.
      I don’t know if this is the best time for me to 
put some words together to write to my friends, 
brothers, and sisters from TN8, but I now finally 
found a moment to sit down to write about that 
special camp in Maui.  
     I am sure all of the other participants already 
turned in articles of their wonderful memories of 
TN8.  I think I will relive those moments when 
I read their articles.  I guess adding another ar-
ticle to all the written masterpieces won’t change 
much.
     So I am going to take it in a different direction 
by sharing how odd it was for me to be a part of 
this phenomenal event.
     I guess it was meant for me to participate and 
meet many other Scouters at this particular won-
derful training course, Tung Nguyen 8.  And I later 
called them my brothers and sisters.
     Back in the 90s, my advisors and mentors Hung 
Le, Tuan Le, and chi Huong Dao mentioned Wood 
Badge courses to me.  They talked to me about 
taking the courses at different locations.  Howev-
er, I did not care much for it.  I rather enjoyed the 
weekends at home in my comfort zone than being 
somewhere for one whole week.  
     Nevertheless, I believe everything happens for 
a reason; we meet people for a reason, and we 
come together for other reasons as well.  It could 
be a coincidence for all of us to meet at one place. 
It may be something spontaneous that causes 
something to happen.  Maybe something above 
us brought us together in one place, whereas we 
could have been somewhere else doing something 
else.  With or without some specific people, Tung 
Nguyen 8 was still under the way.  But why did I 
and other participants choose to be a part of this 
TN8?  Things just happened for a reason and good 
turns led us on one same path, to unite us at one 
location, in beautiful Maui. 

     Thanks to Venturing 
Supercamp II (Trai Khai Pha II),
I happened to work with a 
number of enthusiastic 
Scouters, knowing they would be
 staffing at TN8, and with the 
encouragement of anh Tuan Le, 
I decided to put in my application 
for the course. I was so excited to go on that trip: 
how fun it would be to spend a week at camp and 
then spending another week of vacation with my 
family! Knowing I would take my family to the is-
land for a 2-week vacation was great. 
     Yet, the fun had not happened - I had to can-
cel my flight and hotel rooms because my wife got 
cold feet: bringing three kids, ages 1, 3, and 5, and 
pushing an 80-year-old man in his wheelchair, my 
father, would not be fun for her at all. I concurred 
with her decision, cancelled the flight and hotel 
rooms.  It would be troublesome for her to man-
age our three kids for one week, and I would not 
be focused during the course thinking of them 
playing on the sands of Maui without me by their 
sides.  But inside of me, the urge of going to TN8 
was still burning.  
     For some reason, I guess my wife read my mind, 
not too long prior to the start of the course, she 
said I should go if this is something I should have 
done 20+ years ago.  
     It was a tough passport she gave, but it worked 
out for me.  What my wife did not know was I 
would still have to complete my ticket.  It means 
there would be a lot of weekends I won’t be around 
the house that often because I have to work my 
ticket.
     Happy Thanksgiving, Brothers and Sisters of 
TN8!              Gia-Hung Phan, Fox

How did I go to 
Tung Nguyen 8?
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 I honestly didn’t know what to expect from this 
course. The story of how I even ended up there in the 
first place is ridiculous in itself. Here it goes – my unit 
leader, Tr. Tra Mi, came to meeting one day with a cou-
ple other leaders within our lien doan, and we stood in 
the blazing sun during chao co lien doan for a “Wood 
Badge beading ceremony.” I had no idea what that even 
meant. I just saw this log on the ground with an ax stuck 
in it. People were singing and dancing about beavers 
and eagles and tickets, and I didn’t really have a clue 
what was happening. I was sweating and sun burnt and 
all I wanted to do was not stand there anymore. 

 Following the ceremony, I made the mistake of 
walking past a shady canopy area where I saw Tr. Alina 
and several leaders from other lien doans, as well as 
our own new Wood Badge bead recipients, snacking on 
delicious Costco croissants (I can’t remember if it was 
actually croissants, but for the sake of the story, let’s 
pretend my memory is correct). Being the angelic polite 
person I am, I walked over to say hello and greet our 
guests (“Hi, nice to see you. How are you? I’m actually 
here for the croissants.”). Five minutes. 

 Well, in those five minutes, Alina and Tra Mi 
had somehow convinced me and about 10 others in Lien 
Doan Huong Viet to seriously consider putting down 
our deposits to attend our own Wood Badge course, 
Tung Nguyen 8 in Maui, the following summer. I don’t 
know how. It just happened.

 Fast forward to today. A year has passed since 
that fateful day the croissant trap was laid out for me. 
The course is complete. All the TN8 attendees have 
again gone our separate ways... And I feel like my 
Scouting career has been taken to the next level. 
Honestly.
 There’s something called “Wood Badge Magic” 
that everyone talked about. By its very nature, you can’t 
say exactly what it is, because it’s different for every-
one, but that’s partly why it’s so amazing. Everyone who 
goes to Wood Badge will return home with a different 
something that will change them. I’ve seen it with my 
own eyes. It lights a fire in people. If you open up your 
mind and your heart to the lessons and the experiences 
you have at Tung Nguyen, you simply cannot return 
home the same person you were before you came. 
 For me, my “Wood Badge Magic” was coming 
to understand the magnitude and scope of the Vietnam-
ese Scout movement and even Scouting in general, and 
realizing how large of an impact my work had on shap-
ing and improving the lives of youth all around me. In 

 Tung Nguyen VIII …
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meeting all the amazing leaders from around the world, 
I felt so honored to even be able to share the Tung 
Nguyen experience with them and to be considered their 
peer. I could feel their energy and passion for Scouting 
and preserving Vietnamese culture with each interac-
tion we had. I made amazing friendships with Scout 
leaders both near and far – some as far as Taiwan and 
Australia, and others much closer to home. I rebuilt my 
relationships with other units – something I had lost 
when I left for university, and never quite gained back 
until now.  I had never been to a place where so many 
people, most of whom sacrificed substantial amounts of 
money, time, and energy, were gathered together in one 
place, not for any personal or selfish gain, but to find 
out how they could better serve others. Servant Lead-
ership, as we learned. How could anyone pass up an 
opportunity to help change the world while teaming up 
with people like them? That, to me, was the most inspir-
ing and awesome aspect of Tung Nguyen – it was the 
literal embodiment of Scouting principles. I’ve never 
been more pumped than I am now to be a part of this 
amazing movement, with a team of caring and compas-
sionate leaders around the world to help me make a 
difference.

 Thank you so much to the Tung Nguyen VIII staff 
and my fellow Wood Badge participants for providing 
me with such a life-changing and memorable experi-
ence. Let us continue to leave our legacy on this ohana, 
the Vietnamese Scouting family.

Travis Nguyen

Bear Patrol

1 Day after TN8 in Lahaina, Maui
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  Khi mở Đặc San 
Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập 
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi .
Những bài viết  hay quá . 
Mình phục sát đất các Trưởng 
đã viết bài trong đó. Sao văn 
hay chữ tốt thế nhỉ? Ngày xưa 
còn là chú học trò tiểu học, 
mình dốt luận văn vô cùng. 
Câu văn lủng củng, luộm thuộm. Ý tưởng cùn như chổi 
sắp vất đi . Bài luận văn nào cũng xếp hạng chót lớp. 
Vậy mà cả gan nhận lời viết bài cho Đặc San Tùng 
Nguyên VIII. Khó gấp mười  Tickets thưa hai Trưởng 
Lý Nhật Hui và Nguyễn Xuân Lâm .Thôi thì vâng lời hai 
Trưởng, em xin cố gắng . Sói con nghe lời Sói già , Sói 
con không nghe mình.

          Đoạn đường  gian khổ viết văn bắt đầu. Mà xin 
thưa với Hai Trưởng , Sói con này nghĩ sao viết vậy , 
Nhớ tới đâu viết tới đó , có sao viết vậy. Mong bài viết 
được điểm C là vui lắm rồi. Thôi thì tự hoan hô Anh này 
một cái cho lên tinh thần. Câu truyện phiên lưu ký của 
một Anh Sói “đã già” xin bắt đầu.

           Tôi không bao giờ nghĩ cả nhà tôi lại ủng hộ tôi 
đi Trại Huấn Luyện cả hai tay . Nhất là bà vợ yêu quí 
. Tôi chỉ sợ nàng nói : “Già rồi còn đi làm gì nữa hả 
Bố“  Không những không nói mà còn hỏi đã ghi danh     
chưa? Trại phí khi nào đóng. Còn nhắc các con xem Bố 
cần gì , làm cho Bố .Các Bạn có biết sướng như Tiên 
là gì không? Tôi được đi Hawaii, được tham dự Trại 
Huấn Luyện Bằng Rừng. Ước mơ Đi Trại Bằng Rừng 
là ước mơ rốt ráo của bất cứ Trưởng Hướng Đạo trước 
hay sau 1975. Sau 75 khi qua định cư bên Mỹ , tôi nghĩ 
chắc không còn cơ hội nào nữa cho ước mơ đó. Bây 
giờ đã thành sự thật , tôi hi vọng vẫn còn đủ sức khỏe 
và tiêu chuẩn để được trở thành trại sinh trại Huy Hiệu 
Rừng .
            Với tôi đi Trại ngoài mong ước có ngày được 
đeo khăn quàng Giwell. Còn một mong ước khác là 
được sống lại bầu không khí của những trại huấn luyện 
Hướng Đạo đã trải qua. Hòa mình vào thiên nhiên, 
thấy mình trẻ lại như chàng trai hai mươi lòng tràn đầy 
niềm vui và lý tưởng.
             Tưởng tượng mà xem, có hạnh phúc nào hơn 
được sống trong đất Trại Trường Bằng Rừng giữa núi 
rừng, biển trời Maui. Mỗi sáng được ngắm cảnh bình 
minh với mặt trời mọc lên từ dưới biển sâu mênh mông. 
Hòa mình trong làn gió phủ đầy hơi sương buổi sớm 
mai. Nghe tiếng rì rào nói truyện của cây rừng. Xa xa 
dưới kia sóng vỗ dưới những ghềnh đá .Từng đàn chim 
hải âu tung cánh. Tiếng chim kêu chào đón những buổi 
sáng mai. Những đêm lửa trại, ngồi chung với các bạn 
trẻ, tâm hồn còn trong sáng, trái tim đầy nhiệt huyết, 
những đôi mắt long lanh, đang dấn thân cho lí tưởng 
Hướng đạo. Tất cả chúng tôi từ khắp mọi miền đất 
nước, từ các quốc gia khác, Australia , Taiwan…Cùng 
đến Trại Trường tìm cho mình hành trang, kiến thức 
mới để tiếp tục con đường Hướng Đạo mình đang đi.
              Thưa các bạn, chỉ cần nghĩ tới các điều trên, tôi 
đây, một Sói đã già nhưng trái tim còn vững vàng, đôi 
tay luôn sẵn sàng, đôi chân còn mạnh khỏe. Mong đợi 
từng ngày đáp chuyến bay qua Hawaii, đi Trại Huấn 
Luyện Bằng Rừng Tùng Nguyên VIII.
               Bao điều học hỏi mới mẻ đang chờ đợi, những 
bài học dành cho Trưởng Bằng Rừng. Tôi rất biết nghề 
Trưởng Hướng Đạo không dễ dàng, đơn giản chút nào. 
Nghề sống với 10 điều luật Hướng Đạo. Nghề lấy danh 
dự làm trọng. Nghề mà lời nói phải chân thật vì ai cũng 
có thể tin vào lời nói của Trưởng. Nghề không có lối 

Trại Tùng Nguyên VIII
     Một Chút Tâm Sự Gởi Về Camp Maluhia, Maui.
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sống xấu. Làm một việc thiện mỗi ngày. Nghề luôn 
luôn phải tự vấn lương tâm có xứng đáng được gọi là 
Trưởng Hướng Đạo không? Tôi có thật là một Hướng 
Đạo Sinh không? Hay chỉ là Hướng Đạo với bộ cánh là 
đồng phục Hướng Đạo.
             Chắc các bạn đều biết Bushido (võ sĩ đạo). Các 
Samurai Nhật Bản mà các nguyên tắc hành sử ai cũng 
phải kính trọng. Đến Tùng Nguyên VIII tôi muốn được 
học làm sao trở thành một Samurai Hướng Đạo. Chỉ 
có Trại Bằng Rừng mới làm được điều đó cho trại sinh. 
Nơi đó chúng ta học nguyên tắc sống và làm việc của 
một Trưởng Hướng Đạo. Đạo Trưởng Đạo Xuân Hòa, 
Sài Gòn - Trưởng Trần Văn Hợp, Đại Bàng Vui luôn 
nhắc tôi điều này: “Trưởng Hướng Đạo hãy cố gắng là 
một Samurai” Đến bây giờ Tôi vẫn chưa là một Samu-
rai, vẫn còn đang học và đang cố gắng sống theo tinh 
thần Samurai được tí nào hay tí đó.
                Lo lắng không biết mình có đáp ứng được những 
đòi hỏi của Trại. Thế là tôi đã phải mang hết sách vở, 
tài liệu ghi chép trong các trại huấn luyện đã đi qua còn 
lưu giữ để ôn tập, xem lại hết, ôi kể cả nút giây, A,B,C 
tích tè …May mắn là cách đây vài năm Trưởng Trần 
Văn Hợp đã gởi cho tôi rất nhiều sách huấn luyện BR 
của Anh cho tôi. Anh vẫn hi vọng tôi về Việt Nam tham 
dự trại trường của Đạo Xuân Hòa. Giờ Anh không còn 
nữa. Lo lắng của tôi giống như ngày xưa trước 75 đi 
Trại Trường Bạch Mã. Chắc là Bằng Rừng còn khó hơn 
trăm lần. Cứ như vậy mà ôn bài riết.
             “Welcome - Aloha. Welcome to Trai Huan Luyen 
Bang Rung Tung Nguyen VIII. We are glad that you have 
chosen to take on this challenging journey… Welcome 
to Wood Badge! May every step you take be exciting 
and may your experience be more than you expected. 
Tabtt, Tran X. Duc Huy - Assistant Scoutmaster.”
         Sáng sớm hôm nay 29 tháng 7 năm 2016 tôi 
lên đường. Đáp chuyến bay American Airlines – Phi 
trường Los Angeles đi Kahului, Maui, Hawaii.
            Hơn sáu giờ bay, vùng trời Maui hiện ra. Máy 
bay hạ thấp dần độ cao. Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn 

khung cảnh bên dưới. Biển xanh biếc quanh co, hàng 
trăm con sóng đuổi theo nhau. Những ngọn núi chạy 
dài, những cánh đồng, những ngôi nhà mờ ảo bên dưới, 
Những cánh quạt gió mầu trắng nhiều vô số, chạy dài 
trên những ngọn đồi giống như những giải ren trắng 
quấn quanh. Phi trường đã hiện ra. Đã bắt đầu thấy rõ 
những ngọn cây, rặng dừa, đường xá quanh co, xe cộ 
đang chạy bên dưới. Máy bay đáp nhẹ xuống phi đạo. 
Aloha Maui!
             Ra khỏi máy bay, bước ra khu nhận hành lí, ngó 
ra ngoài khu đón khách đã thấy Anh Hui, Anh Đệ, và 
nhiều Anh Chị trong Ban Điều Hành Trại đón sẵn. Tay 
bắt mặt mừng hân hoan chào đón nhau vô cùng thân 
thiện. Ấm cả lòng.
            Mình và vài trại sinh đến trại sớm hơn nửa 
ngày, sớm hơn giờ qui định nhập trại, một Trưởng đón 
trại sinh đưa đi chơi ngoài phố trong khi chờ đợi tới giờ 
nhập trại . Mấy Anh em vào Jack in the Box ăn bữa ăn 
đầu tiên trên phố Maui. Đi chung với anh em có Trưởng 
Course Director Tùng Nguyên IV, Trưởng Nguyễn Tấn 
Đệ. Trưởng Đệ vui vẻ, dễ thương, chăm sóc chu đáo các 
trại sinh đang bơ vơ nơi đất khách quê người.
              Chiều rồi, về trại thôi. Xe chở Anh em đi quanh 
co theo đường chân núi lên đất trại. Trời bắt đầu chạng 
vạng tối, mưa nhè nhẹ. Rừng, núi một bên, biển một 
bên, thỉnh thoảng gặp vài căn nhà nhỏ ẩn mình trong 
vườn cây rậm rạp đã phủ bóng tối. Đến đất trại, không 
khí có vẻ khẩn trương. Nhiều Trưởng trong Ban Điều 
Hành Trại đang vội vã làm việc. Được hướng dẫn tới 
văn phòng làm thủ tục nhập trại. Chị Mindy đang tươi 
cười đợi chúng tôi làm thủ tục nhập trại. Đang làm thủ 
tục, thật bất ngờ gặp Linh mục Vũ Hải Đăng, người 
hàng xóm, nhà đối diện ở Việt Nam cũng đang làm 
thủ tục nhập trại. Trước 1975, cả hai cùng sinh hoạt 
Đạo Xuân Hòa, Saigon, tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy 
nhau. May mắn còn được ở chung cabin và cùng Đội 
Antelope. Tha hồ ôn lại bao kỉ niệm Hướng Đạo thời 
niên thiếu. Đêm đầu tiên, mưa rả rích, không khí hơi 
lạnh cuộc thử thách bắt đầu.
           Tiếng tù 
và Giwell đã kêu, 
The Kudu Hon 
đang trầm trầm 
vang xa. Ngày 
trại thứ nhất bắt 
đầu, mưa ào ào 
đổ xuống. Ái 
chà! khó rồi đây. 
Đường đi khó 
không khó vì ngăn 
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sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e mưa. 
Ban Huấn Luyện bèn đưa trại sinh vào Giwell Hall để 
khai mạc. Thời khóa biểu ngày đầu tiên chạy theo kim 
đồng hồ không kịp thở. Bài học này vừa dứt đã sang bài 
huấn luyện khác. Cái này là bài học thử thách đầu tiên 
khi bước chân vào“Quân Trường”.
               Cái khó đầu tiên tôi phải vật lộn ngay ngày đầu 
là khả năng tiếng Ăng Lê ăn đong. Bài giảng toàn bằng 
tiếng Ăng Lê, lâu lâu chêm tí síu tiếng Việt (Chữ Quốc 
Ngữ, Chữ Nước ta, Con cái nhà đều phải học… Sao chả 
ai chịu học cho tôi nhờ!). Thú thật, ai cười cũng được, 
tiếng Anh của Trưởng già này chỉ đủ đậu Quốc Tịch và 
xã giao dăm ba câu nên phải banh tai, mở to mắt vừa 
nghe vừa đoán. Nhưng may mà có các em trong cùng 
đội Antelope kịp hiểu ra truyện, hết lòng giúp đỡ làm 
thông ngôn. Troop Guide Christine cũng nhiệt tình nói 
tiếng Việt với tôi. Nếu không “chết liền”.
                Chạy show như vậy, đói là cái chắc. Khi chưa 
tới trại, mình không hình dung ăn uống như thế nào. 
Chắc phải nấu nướng như đi trại ở Việt Nam ngày xưa. 
Thật là bất ngờ, được ăn uống như ở nhà hàng. Các 
bữa ăn sao thịnh soạn quá. Nấu ngon như Mẹ nấu ở 
nhà. Món ăn không ngày nào giống ngày nào, nóng hổi, 
thơm phức…Đúng là “Kính thưa các loại sào giòn”. Đi 
trại sướng như tiên, đòi  hỏi gỉ nữa. Đã thế, sáng nào 
cũng có sẵn cà phê, nước trà nóng hổi, tỏa mùi thơm 
ngát. Trời sáng mưa rả rích, lành lạnh, uống một ngụm 
cà phê nóng đã làm sao. Ôi bỗng thèm một điếu thuốc 
quá. Có những ai còn nhớ những lúc ngồi trên gốc cây 
ngoài cổng trại, có sẵn chai nước đựng đầy tàn thuốc…
Khói huyền bay lên cao. Sao mà quên được những giây 
phút “mê li đời ta” ấy.
             Cho ăn uống vừa ngon lành , vừa no nê như 
vậy mới đủ sức cho thời khóa biểu một ngày huấn luyện  
dầy đặc. Quay như chong chóng. Bài này vừa xong đã 
vội bài tới. Mau mau không kịp chương trình .Cứ như 
vậy từ 7 giờ sáng đến 9giờ30 tối . Các Trại sinh vừ đi 
vừa chạy dưới  “trời chợt nắng chợt mưa mà chẳng bảo 
gì nhau”. Áo, quần chưa khô đã vội ướt. Trưởng Mar-

tin, chuyên gia dự báo thời tiết mỗi sáng chào cờ, đoán 
kiểu nào cũng bảo đảm đều trúng. Nắng mưa, gió máy 
cả ngày ấy mà , sai sao được . Trưởng Martin còn phân 
công, giao nhiệm vụ lau chùi nhà vệ sinh, rửa chén bát 
cho các đội trực. Trưởng ấy suất sắc hòan thành nhiệm 
vụ phân công này. Nhớ Trưởng quá trời!
            Các bài học được Ban Huấn luyện soạn kĩ lưỡng. 
Tham khảo , tìm hiểu trước khi giảng bài . Điển hình 
như Trưởng Thanh Mai đã đến cabin chúng tôi để tìm 
hiểu các trại sinh già đang  suy nghĩ gì khi tham dự 
trại . Rồi cũng tìm hiểu tâm tình các em trẻ nữa , để 
bài thuyết trình của Trưởng đáp ứng được cả già lẫn 
trẻ . Mỗi bài có nhiều vấn đề liên quan tới chủ đề được 
đặt ra để mọi người cùng tham gia thảo luận, chia sẻ, 
đặt câu hỏi, tìm câu trả lời với sự hướng dẫn  của các 
Giảng viên. Hi vọng tất cả mọi người đều đạt được kết 
quả tốt nhất. Còn Tôi tiếng Anh ấm ớ: “I speak English 
a little”. Sợ quá, nên đêm nào cũng phải thức khuya 
xem lại mọi bài đã học. Học trước các bài học cho ngày 
mai để bắt kịp anh em nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Mẹ 
đẻ. Nếu, vâng nếu các Trưởng giảng bằng  Chữ Quốc 
ngữ chữ nước ta , Con cái nhà đều phải học …” Tôi 
bảo đảm sẽ là một học trò được điểm A . Cha Đăng và 
Trưởng Ánh cùng chung cabin lúc nào cũng khích lệ:“ 

Đừng lo quá ! Anh Liêm ui!”.
                Không biết bạn Ánh bây giờ ra sao? Già không 
thua gì mình, nhưng giỏi hơn mình nhiều. Ra khỏi cái 
giếng của mình, mới thấy biển trời mênh mông. Gặp 
được nhiều người giỏi gấp vạn lần mình.
         Đến Trại Trường, mỗi trại sinh đều có cùng 
một mục đích. Đến để được học hỏi những kiến thức 
kinh nghiệm mới, những hiểu biết về tâm sinh lí của trẻ 
em, những phương pháp giáo dục của Hướng Đạo áp 
dụng  cho thế kỉ 21. Nhất là giúp các Trưởng biết cách 
phát huy hết năng lực của người làm Trưởng. Yêu nghề 
Trưởng.  
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              Xin hết sức cảm ơn các Trưởng Huấn Luyện đã 
làm hết sức mình vì mục đích cao cả của trại và vì các 
trại sinh đang kì vọng vào các Trưởng. Các Trưởng là 

những anh hùng.
          Thưa các Bạn, thưa các Trưởng, không thể 
không viết thêm về cái “giây phút ban đầu ấy” khi vừa 
bước chân vào đất trại. Camp Maluhia, Maui. Trời đổ 
cơn mưa khi đứng ngoài hành lang văn phòng ghi danh 
nhập trại. Nhìn rừng cây bao phủ chung quanh đất trại 
đang chìm dần trong bóng tối. Bỗng cảm thấy có một 
Spirit gì đó rất đặc biệt bao trùm nơi đây. Dường như 
đó là cái không khí của một quân trường. Tự nhiên 
cảm thấy có sự đòi hỏi ta phải mạnh mẽ, cố gắng hết 
sức, chấp hành kỉ luật trại một cách nghiêm túc. Tất 
nhiên đây không phải là “Thao trường đổ mồ hôi, chiến 
trường bớt đổ máu” , nhưng là nơi ta rèn luyện Nghề 
Trưởng. Vâng“rèn luyện” có ý nghĩa nhất.
                 Ngày hôm sau, linh cảm ấy gần đúng với thật. 
Nơi đây bỗng xuất hiện các người lính Hoa Kỳ, trong 
quân phục rằn ri mầu đất, giầy lấm bùn ngồi trên xe 
quân đội chạy từ nơi nào đó trong rừng đi qua đất trại. 
Nhìn họ mạnh mẽ làm sao! Thú vị thật.
              Không biết tôi có quá cường điệu không? Dường 
như mỗi Trại Trường đều tỏa sáng một ngọn lửa linh 
hồn của trại. Đốt cháy nhiệt huyết trong lòng mỗi trại 
sinh giúp họ vượt qua mọi thử thách trong những ngày 
ở trại. Ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi trong tim mỗi trại sinh 
khi trở về nhà. Bạn thân mến, đừng nỡ để ngọn lửa ấy 
tàn rụi. Có thể vì lí do nào đó Bạn không chơi Hướng 
Đạo nữa. Bạn cứ để ngọn lửa ấy trong tim bạn. Đôi khi 
bạn sẽ cần nó. Nói cho Bạn biết, Bạn làm sao có được 
ngọn lửa ấy khi bạn và tôi chưa bao giờ tham dự một 
Trại Trường Bằng Rừng. Bạn có nghĩ tôi quá đề cao 
Trại Trường BR không? Cái thời đi Hướng Đạo trước 
1975 của tôi, mọi người đều coi việc được đề nghị đi 
Bằng Rừng là một vinh dự . Một chứng nhận bạn xứng 
đáng được trở thành Trưởng Hướng Đạo .

                  Bạn được huấn luyện để thành Trưởng giỏi. 
Nhưng đôi khi còn tùy vào bạn có muốn thật hay không? 
Cũng có những đẩy đưa một ai đó thành Trưởng. Theo 
thiển ý, một Trưởng Hướng Đạo với tôi cần được kinh 
qua nhiều trại huấn luyện khác nhau. Sinh hoạt và 
trưởng thành nhiều năm trong Hướng Đạo. Biết luôn 
trau giồi kiến thức. Bạn biết đó, khi đi xin việc, các 
hãng xưởng luôn hỏi bạn về kinh nghiệm, trình độ học 
vấn và quá trình làm việc của bạn. Có thể tôi sai khi suy 
nghĩ về vấn đề này. Nếu vậy tôi xin lỗi . Nhưng cũng xin 
kể cho Bạn câu truyện này :  
                   Có một lần tôi đến xin một Liên Đoàn Trưởng 
Hướng Đạo , mà Đoàn của Trưởng ấy sinh hoạt vào 
mỗi sáng thứ bảy tại một cái Park rất lớn gần nhà. Sau 
khi giới thiệu về quá trình sinh hoạt Hướng Đạo của 
mình. Tôi hỏi Anh có thể cho tôi được tham gia sinh 
hoạt với Liên Đoàn của Anh không? Trưởng này hỏi tôi 
có con sinh họạt trong Liên Đoàn  này không? Tôi thưa 
không có. Anh ta bảo tôi muốn sinh hoạt và để trở thành 
Trưởng Hướng Đạo trong Liên Đoàn này phải là Phụ 
Huynh có con đang sinh hoạt trong Liên Đoàn. Trường 
hợp của tôi rất tiếc không được. Tôi trình bày thêm với 
Anh ta là Tôi đã đi Bạch Mã trước 75 và cũng đã đi Trại 
Huấn Luyện Bằng Rừng tại Mỹ gần đây. Nhưng có lẽ vô 
ích vì ta có vẻ không “care”điều này. Ngượng ngập tôi 
đành chào Anh với tất cả thất vọng. Chả nhẽ đây là cách 
nói truyện và lắng nghe của một Trưởng Hướng Đạo . 
Thật lạ lùng, muốn trở thành Trưởng Hướng Đạo phải 
là Phụ Huynh có con đi Hướng Đạo. Có nghĩa là con là 
Hướng Đạo Sinh, Bố nếu muốn, sẽ trở thành Trưởng để 
coi con. Không hiểu nổi! Tôi nghĩ các Đoàn khác ở đây 
không biết có kiểu làm như vậy không? Chưa bao giờ 
tôi có kinh nghiệm này. Hoặc tôi đã lỗi thời, bảo thủ, 
cổ hủ, không theo kịp trào lưu. Mà sao tôi khó khăn, 
chấp nhất vậy. Phong trào Hướng Đạo sẵn lòng đón 
bất cứ ai muốn gia nhập miễn là họ tuân theo các điều 
lệ của Hội. Vậy Phụ Huynh muốn gia nhập phục vụ cho 
Phong trào là việc đáng hoan ngênh. Nhưng có điều, ở 
đây chỉ có Phụ huynh mới được làm Trưởng mới là đặc 
biệt. Có nhiều người tự phong Vua và làm luật quá. Sợ 
thật. Thôi bỏ qua truyện ấy đi. Dầu sao tôi cũng phải 
xin lỗi , nếu đây là suy nghĩ chưa tới nơi tới chốn .
            Tôi lúc này, may mắn đang sinh hoạt tại một 
Liên Đoàn Hướng Đạo có các Trưởng đúng nghĩa là 
Trưởng Hướng Đạo. Những Trưởng Hướng Đạo tôi 
luôn ngưỡng mộ. Xin cám ơn các Trưởng Lý Nhật 
Hui, Trần Nghĩa ( L.Đ Chí Linh )  RiêngTrưởng Nhan 
Thiện Hùng ( L.Đ Hoàng Sa )cho tôi biết thế nào là 
một Trưởng đam mê , sống chết  với Hướng Đạo , một 
Trưởng không quản ngại giúp tôi mọi thứ trong suốt 
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thời gian  đi trại TN VIII .  Các Trưởng  Hui , Nghĩa , 
Hùng luôn khích lệ tôi, giúp tôi quen dần và thích nghi 
với sinh hoạt Hướng Đạo bên Mỹ. 
                 Những ngày trại trôi qua, thật nhanh. Ngày 
nào cũng là ngày không thể quên. Tới nay, rời trại đã 
lâu thế mà lúc nào cũng nhớ tới những ngày mưa gió, 
“đi lên đi xuống” những con dốc trơn trượt. Nhớ các 
Trưởng mặt lúc nào cũng tươi cười, chả thấy lúc nào 
nhăn nhó hay tỏ vẻ mệt mỏi. Nhớ những ngọn đồi, 
những cánh rừng, biển trời mênh mông. Nhớ nhà ăn. 
Nhớ phòng họp Gilwell, nhớ lều trại, nhớ những buổi 
học … Nghĩa là nhớ hết mọi thứ, nhớ hết mọi người. Ôi 
! làm sao mà  diễn tả bằng lời được.
                Đến ngày thứ năm, thứ sáu của trại, mọi người 
đã bắt đầu lo đệ trình tickets cho troop guides. Sau giờ 
ăn tối, Không ai vội về lều , ráng ngồi lại phòng ăn. 
Những khuôn mặt đăm chiêu đang vội vã hoàn tất cho 
xong tickets.
             Ngày chia tay đã kề bên. Những lời chia tay 
đã được nói ra. Tôi sắp rời căn nhà Giwell, Maui của 
chúng ta. Rời xa, nhưng tôi biết tôi vẫn sẽ luôn nhớ 
hoài về nó. Tất cả những người đã cùng sinh hoạt với 
tôi trong căn nhà đó chắc chắn có được mối giây liên 
kết vô hình. Mong có dịp gặp lại trong một dịp nào đó 
các thành viên Tùng Nguyên VIII.
          Buổi chào cờ cuối cùng của Trại, trời có vẻ 
buồn nên mưa ướt áo. Bình minh bị che khuất trong 
mưa. Bài hát Back to Giwell được hát lên như những 
lời chia tay. Sau mọi nghi thức kết thúc trại, dường như 
có đượm một nỗi buồn quyến luyến.” Gặp nhau đây, 
rồi chia tay…” không buồn sao được phải không bạn?  
Các Trưởng trong Ban Huấn Luyện đứng dọc hai bên 
cổng trại chào tiễn các trại sinh đang lặng lẽ đi qua. 
Cuộc hành trình đã hoàn tất. Xin chào và cám ơn các 
Trưởng trong Ban Điều Hành Trại.

            Cái ngày cuối sao mưa hoài thế này.  Những 
ngày học tập vất vả đã qua. Con đường trước mắt còn 
nhiều thứ để làm.“I‘m growing old and feeble, and I 
can Antelope no more. So I’m going to work my ticket 
if I can”.
                   Sáng sớm hôm sau, hầu hết trại sinh và một số 
Trưởng lần lượt rời trại.  Chiều về, trại sinh và Trưởng 
chỉ còn lại ít người . Trại trở nên trống vắng, tĩnh mịch. 
Không còn rộn rã tiếng cười nói quanh đây. Đêm nằm 
ngủ một mình trong căn lều lớn. Thao thức mãi không 
ngủ được. Bước ra khỏi lều đi lên nhà ăn kiếm li cà phê. 
Nhà ăn vắng vẻ quá. Đứng bên cửa sổ nhâm nhi cà phê, 
nhìn mưa rơi. Buồn, trở về lều, đứng trên con đường 
dốc ướt đẫm nước mưa nhìn xuống sân cờ . Tất cả chỉ 
là bóng đêm lạnh lẽo.
                Hôm nay  Thức dậy  không phải vội vã đánh 
răng, rửa mặt, mặc đồng phục, vai đeo túi tài liệu, lủng 
lẳng bình nước bên hông chạy nhanh ra sân tập họp, 
chào cờ. Chậm rãi bước xuống sân cờ. Những cột cờ đã 
được hạ xuống. Khúc gỗ với cây búa dính chặt và thân 
đã được cất đi. Những căn lều nằm dưới rặng thông vẫn 
còn đó, nhưng vắng bóng người. Trời hôm nay bỗng khô 
ráo. Cả sân bắt đầu tràn ngập nắng bình minh. Những 
rặng thông cao vút, những rặng tre to lớn đang uốn 
mình qua lại trước gió. Giờ đây không nghe thấy tiếng 
hát “Back to Giwell, happy land” của các đội. Không 
thấy Trại Trưởng Alina, đứng bên cạnh là Đội Trưởng 
Nhất Nguyễn X. Lâm đang cười thật tươi. Không thấy 
Trưởng Trần X.D. Huy kha khá mũm mĩm đang vỗ tay 
hô hào trại sinh mau mau nghiêm chỉnh sửa soạn chào 
cờ để còn chạy đua với thời khóa biểu trong ngày. Bao 
nhiêu là Trưởng khác nữa. Rời trại gần hết rồi .
                Bỗng nhớ nhà quá. Mong mau tới ngày về nhà 
thôi. Về Quận Cam của Tiểu Bang Vàng Cali. Về Santa 
Ana. Chắc cả nhà đang đợi.
             Chào tạm biệt Camp Maluha , Maui .
                      Hi vọng có ngày tái ngộ .
Bùi Tất Liêm
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Còn Đi Săn Gì Nữa Anh Sói Đã Già!
(Tặng các bạn sắp già và đã già ở trại TN. VIII)
               Trong cái thùng nhôm chất đồ để đi qua Mỹ 
định cư có bốn cuốn sách giáo khoa Hướng Đạo, ba sổ 
tay ghi chép của các trại huấn luyện Hướng Đạo tôi đã 
tham dự, các huy hiệu của áo Hướng Đạo Việt Nam, 
tất cả được gói gém kĩ lưỡng xếp dưới đáy rương. Khi 
ra phi trường tôi sợ nhân viên phi trường xét thấy tịch 
thu, rồi lại bắt bẻ đủ truyện thì phiền to. Thời gian tôi 
lên đường qua Mỹ, Việt Nam chưa mở cửa. nhà cửa ở 
Sài Gòn lúc đó người ta còn bán rẻ để đi Mỹ. Tổ chức 
vượt biên vẫn còn. Vì vậy các thứ gì liên quan tới chế 
độ Miền Nam đều thuộc loại phản động, đồi trụy. Các 
huy hiệu H.Đ trên áo đã được vội vã tháo ra đúng ngày 
30 tháng 4 năm 1975. Cái ngày tôi nghĩ sẽ lại mặc đồng 
phục H.Đ cùng anh em trong Đạo Xuân Hòa đi giúp 
đồng bào chạy nạn. Trận chiến ấy mọi người bàn tán 
tình hình nguy cấp lắm. Mọi người đang toan tính con 
đường tháo chạy. Bộ đội Miền Bắc đã tới cửa ngõ Sài 
Gòn. Đất nước như chỉ mành treo chuông. Ngày kinh 
hoàng ấy, tại sao nó lại xảy ra trên quê hương yêu dấu 
của tôi và không ngờ nó vào tận trong nhà tôi. Nó là 
nguyên do khiến cho những người lính Việt Nam Cộng 
Hòa phải giã từ quân phục, vũ khí mà ngay cả những 
huy hiệu Hướng Đạo chẳng liên quan gì tới lính tráng 
cũng phải cất dấu.
             Ngày hôm đó, vào khoảng 8 giờ sáng tại Ngã 
Tư Bảy Hiền, Sài Gòn tiếng súng nổ khắp nơi. Chiến xa 
của Quân Đội miền Bắc đã tới Bà Quẹo, cách Bảy Hiền 
độ vài cây số để tiến vào Sài Gòn. Mọi người đều bàng 
hoàng, không tin Việt Cộng đã vào tới tận đây nhanh 
như vậy. Lính nhẩy dù của Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa trong trại Hoàng Hoa Thám trấn giữ ngay ngã tư 
Bảy Hiển quyết tử thủ chận đà tiến quân của Quân đội 
Bắc Việt và Mặt Trận Giải phóng Miền Nam. Nhà tôi 
ngay mặt đường Quốc lộ 1, cách Bảy Hiền một đoạn 
đường ngắn. Nghĩ tới cảnh Việt Cộng vào tới đây đi 
khám xét từng nhà tìm binh lính và nhân viên của chế 
độ Việt Nam Cộng Hòa bắt làm tù binh hay mang ra 
sử bắn. Không còn cách nào hơn, tôi và Bố vội dấu hết 
quần áo nhà binh và cả bộ đồ H.Đ của tôi vào giữa hai 
bức tường ngăn hai nhà hàng xóm với nhau phía sau 
nhà bếp. Trước đó tôi đã lấy dao lam gỡ thật lẹ các huy 
hiệu Hướng Đạo, rồi cho vào lon sữa guigoz dấu dưới 
hồ cá Tai Tượng ở sân sau. Chiến sự đã tới ngay trước 
nhà tôi. Mẹ và các em đã chạy lánh nạn trong Trường 
Trung Học Đắc Lộ cách nhà tôi vài căn phố từ lúc trời 
còn mờ tối.

            Tôi định ngưng chuyện chiến sự ở đây để khỏi 
dài dòng. Bài viết này cho Đặc san Tùng Nguyên VIII 
chứ đâu phải viết để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4. Tuy có 
vẻ lạc đề nhưng nó cho thấy được đi Hướng Đạo học 
được cách mưu sinh, thoát hiểm, những điều đó đã giúp 
ích cho tôi rất lớn trong cái ngày không mong đợi này. 
Nhưng tôi biết bạn cũng đang tò mò chuyện gì đã xảy 
ra mà ra vẻ quan trọng quá vậy. Khoan, hôm nay viết 
bài này, tôi vẫn cứ tưởng như mới xảy ra, dù đã hơn 40 
năm trôi qua. Viết ra không phải để tưởng nhớ ngày 30 
tháng 4, mà để nhớ ngày cái chết kề ngay bên mà còn 
cố giữ mấy cái huy hiệu Hướng Đạo. Cần viết ra như 
một trong muôn ngàn người chứng kiến giây phút lịch 
sử ngày khởi đầu cho những chia ly tan tác của người 
dân miền Nam Việt Nam. Chỉ một phần nhỏ câu truyện 
mà tôi và gia đình vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân 
được viết. Viết để chứng minh nhờ những kinh nghiệm 
đi Hướng Đạo mà tôi may mắn thoát chết.
         Tiếng súng rền vang ngoài quốc lộ 1, dọc theo con 
đường trước cửa nhà tôi. Không còn cách nào để chạy 
ra, quá nguy hiểm khi ra ngoài. Tôi, Bố và một đứa 
em gái còn ở lại đành ở yên trong nhà. Cửa sắt đóng 
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chặt, ngồi trong nhà thấp thỏm không yên. Bỗng nhiên 
bên ngoài lại vang lên tiếng khóc, tiếng gọi nhau, tiếng 
chân của những người chạy trốn chiến tranh vang lên 
trước cửa nhà. Là Hướng Đạo sinh, vì vậy lúc đó tôi 
hoàn toàn không sợ hãi, rất bình tĩnh. Tôi đã từng đi 
giúp cứu trợ đồng bào chạy trốn giao tranh Tết Mậu 
Thân 1968. Đây là cơ hội để đi. Đang đeo vài cái túi đồ 
dùng lên vai. Bỗng cảm thấy có cái gì đó là lạ. Ngoài 
đường bỗng im hoàn toàn tiếng người. Tiếng súng giao 
tranh hình như dữ dội trở lại. Tiếng đạn cà nông bay 
trên mái nhà cùng những tiếng nổ rất gần. Truyện gì 
sắp xảy ra đây. Bố tôi và em tôi lo lắng, tôi cũng cảm 
thấy bất an. Bỗng có tiếng đập cửa sắt nhà tôi. Có tiếng 
gọi tên em tôi: “Ý ơi, Ý ơi !”. Tôi bò dưới nền nhà ra 
cửa sắt để xem ai mà giờ này còn gọi Ý ơi.  Khoảng hở 
dưới chân cửa sắt tôi thấy những đôi chân đi dép râu 
đang đứng trước cửa. Người tôi cứng lạnh. Việt Cộng 
đã vào tới đây và đang đập cửa nhà tôi.  Tôi chợt hiểu 
ra tiếng gọi Ý ơi là tiếng gọi Đồng chí ơi. Tiếng đập 
cửa mạnh và dồn dập. Tôi nghe có tiếng nói: “Đồng 
chí ơi, nhà này không khóa cửa, chắc có người trong 
nhà”. Một người trong bọn họ kêu to: “Có ai trong nhà 
không?”  Suy nghĩ rất nhanh, đợi khoảng vài giây, tôi 
trả lời: “Ai đó, Ai gọi cửa đó ”. Không đợi trả lời, tôi 
vội mở hé cửa, nếu không mở cửa để họ phá cửa xông 
vào ăn đạn lẹ hơn là mở cửa cho họ. Tôi sẽ lãnh nguyên 
một tràng đạn khi giáp mặt họ, tôi đã nghĩ như vậy, 
tôi cảm thấy một nỗi sợ làm lạnh cả người. Chúng tôi 

luôn tin là Việt Cộng giết người không gớm tay, nhất là 
những người làm việc cho Chính phủ Việt Nam Cộng 
Hòa. Cửa mở ra, trước mắt tôi là sáu bảy lính Bắc Việt, 
nón cối trên đầu, quân phục mầu xanh rêu đậm, quần 
sắn lên tận đấu gối, đi dép râu, tay cầm B40, lưng đeo 
gùi của người Thượng nhét đầy đạn B40. Có lẽ đây là 
một tiểu đội chống xe tăng. Nhìn họ còn quá trẻ, đang 
tuổi học sinh? Những đứa trẻ bị ép buộc ra mật trận? 
Có lẽ họ không có con đường nào khác, đi cũng chết, 
trốn còn thê thảm hơn là chết. tất cả bước nhanh vào 
trong nhà tôi. Với giọng như hăm dọa, một người trong 
bọn họ hỏi tôi với giọng miền Bắc hoàn toàn: “Sài Gòn 
còn xa không?”.  Tôi chợt nhận ra họ đứng trong tư thế 
bao vây tôi. Có điều mặt mũi của họ đều không có vẻ gì 
hung ác và tàn nhẫn. Dầu sao nếu tôi sơ sót điều gì đó 
trong lời nói và trả lời những câu hỏi hay hành động 
khiến họ phải nghi ngờ, tôi sẽ bị bắn chết ngay. Đó là 
qui luật của chiến tranh. Tôi còn đang viết bài này cho 
các bạn đọc, như vậy lúc đó tôi may mắn không bị ghim 
đạn đầy người. Tôi trả lời Sài Gòn gần đây. Sau khi đảo 
mắt quan sát tôi và nhìn quanh nhà cẩn thận, họ hỏi tôi 
nước uống. Xin nước uống có nghĩa là an toàn rồi đây. 
Tạ ơn Chúa! Tôi đi lấy nước mời họ. Nải chuối Sài Gòn 
trên bàn, tôi mời họ ăn. Một người có lẽ là chỉ huy tiểu 
đội lấy thuốc lá mời tôi. Một điếu thuốc Quân tiếp vụ, 
gói thuốc có hình người lính Việt Nam Cộng Hòa cầm 
súng chân co lên như đang lao lên tấn công. Có thể họ 
đang nghĩ tôi, người dân Miền Nam là nạn nhân bị kềm 
kẹp dưới chế độ VNCH, họ được tuyên truyền vào Nam 
để giải phóng cho chúng tôi, có thể vì vậy họ không giết 
tôi. Không còn ở tư thế đề phòng, sau khi uống nước, 
họ hỏi tôi còn ai trong nhà không? Tôi nói còn Bố và 
em gái đang ở phía sau nhà. Tôi xin họ vào trong xem 
Bố tôi và đứa em gái ra sao. Lúc đó tôi chỉ sợ họ quát 
đứng yên tại chỗ là xong đời. Không thấy họ nói gì, tôi 
vội vào trong nhà. Thật tội nghiệp, Bố và em tôi nét 
sợ hiện lên mặt. Thấy tôi họ mừng quýnh, mừng vì tôi 
chưa bị bắn, họ đã biết Việt Cộng đang trong nhà tôi. 
“Không sao đâu” tôi trấn an Bố và em. Ngoài đường 
tiếng súng bỗng vang rền. Tôi nghĩ trong đầu Nhẩy dù 
có lẽ bắt đầu phản công. Quyết định trong đẩu thật 
nhanh. Tôi ra gặp họ xin cho chúng tôi chạy tới nơi trú 
ẩn Trường Đắc Lộ. Có lẽ Mẹ tôi và các em đang lo sợ 
cho mấy Bố con chưa kịp chạy. Thực ra họ chẳng biết 
Trường Đắc Lộ là gì, ở đâu. Giáp mặt với họ như vầy 
chả biết lúc nào họ cho ăn đạn. Anh chàng Bộ đội chỉ 
huy bảo chúng tôi không nên ra khỏi nhà, vì đang có 
giao tranh bên ngoài rất nguy hiểm. Tôi hơi ngạc nhiên 
không hiểu vì sao họ không ra ngoài chiến đấu, lời nói 
không có gì hung ác, đã thế viên chỉ huy nói với tôi yên 
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chí Bộ đội và quân giải phóng sắp tới rồi. Tới rồi còn 
gì mà chưa tới, đang ngay bên cạnh tôi là ai đây. Tiếng 
súng cà nông càng lúc càng dồn dập. Phi trường Tân 
Sơn Nhất có lẽ đang bị tấn công. Tiếng đạn bay rít bay 
trên mái nhà. Tôi nhất định phải chạy ra khỏi đây. Tôi 
nói với họ còn Mẹ và mấy đứa em đang đợi trong nơi 
tạm trú không biết sống chết ra sao nên nhất định phải 
đi kiếm họ cho an lòng. Viên chỉ huy suy nghĩ một lát, 
nhìn tôi có vẻ như đang quan sát rồi nói tôi mau đưa 
em và Bố đi thật nhanh, còn dặn chúng tôi nhớ chạy sát 
mé tường, chạy thấp người xuống để tránh đạn. Mừng 
quá chúng tôi vội ra khỏi nhà, Bố tôi không hiểu sao sợ 
đến nỗi đi gần như không nổi. Ước gì bạn trải qua kinh 
nghiệm này, bạn mới biết cái sợ nó như thế nào. Cũng 
may cho tôi đủ bình tĩnh trong lúc này.  Bạn có biết Mậu 
Thân ở Huế như thế nào không? Lúc này đây Bộ đội 
Bắc Việt đang nắm sinh mạng của chúng tôi. Cũng may 
Bộ đội Bắc Việt đang trong nhà tôi còn đang tuổi học 
trò chưa đủ hận thù, hung ác? Những đứa trẻ bị đẩy ra 
chiến trường, vượt rừng núi đến nơi cách xa hàng ngàn 
cây số, đến nơi mà họ được tuyên truyền cho biết nơi ấy 
dân chúng bị áp bức và nghèo đói cần giải phóng cho 
họ. Nếu là du kích mặc bà ba đen, quấn khăn rằn ri, đội 
nón tai bèo, tay A.K, mã tấu giắt lưng vào nhà tôi ngày 
đó, kể như xong cái mạng của tôi và hai người thân.
           Tôi đẩy Bố tôi và em gái ra khỏi nhà. Trước khi 
đi tôi còn nói nhờ các anh trông nhà dùm, nếu có đi xin 
đóng cửa thật chặt. Cả ba Cha con chạy thật nhanh vào 
con đường Nhà Máy Nước Đá bên hông nhà tôi, tránh 
đường Quốc lộ 1 đang giao tranh. Không một ai ngoài 
đường. Đang chạy tôi chợt nhớ còn chiếc Honda 67 để 
trong nhà phải quay lại lấy để khi cần có xe đi cho lẹ. 
Không do dự tôi bảo Bố và em cứ chạy vào nơi tạm trú, 
còn tôi chạy ngược trở lại đập cửa gọi Bộ đội cho tôi 
lấy xe ra. Gần hai ba chục phút trước họ đập cửa nhà 
tôi, bây giờ đến lượt tôi đập cửa trở lại. Nghe tiếng đập 
cửa và tiếng gọi họ cẩn thận ghìm súng đi ra, thấy tôi 
họ bảo ngoài đó nguy hiểm lắm phải không? Tôi nói trở 
vể lấy chiếc xe máy để chạy cho lẹ. Thế là họ đẩy xe ra 
dùm tôi. Leo lên xe chạy vào Hẻm Nước Đá mới có một 
khúc đường ngắn, tôi nghe tiếng bom nổ ngay sau lưng 
ầm ầm. Không còn chần chừ gì nữa, tôi rồ ga chạy như 
điên về phía trường Đắc Lộ, chui qua cánh cổng trường 
khép hờ tôi phóng xe chạy ngay vào trong sân trường, 
đến phòng học chỗ Bố Mẹ tạm trú xem có đầy đủ mọi 
người không. Lậy Chúa tất cả đều bình an. Thấy tôi về 
kịp không bị phát đạn nào ai nấy đều mừng rỡ.
          Câu truyện chưa xong đâu, nếu thấy hồi hộp xin 
đọc tiếp phần đáng buồn và tang thương này. Sau khi 
mọi người đã an tâm có mặt đầy đủ, an toàn. Tôi leo lên 

tầng cao nhất của trường để ngó về phía nhà tôi xem có 
truyện gì xảy ra. Linh tính cho tôi biết có chuyện không 
lành xẩy ra khu nhà tôi. Một cột khói đen thật to bốc 
cao ngay chỗ đó. Tôi cầu xin đừng cháy nhà con Chúa 
ơi. Tôi không dám nói gì với cả nhà vì giờ này không 
chắc chắn chuyện gì đã xảy cho căn nhà của gia đình 
chúng tôi. Đành chờ đợi xem sao. Không một ai dám ra 
khỏi trường học trong hoàn cảnh này.
            Radio nói Ông Dương Văn Minh đã đầu hàng. 
Hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng khắp nơi. Không ai biết rồi 
chuyện gì sẽ xảy ra.  Thế là hết. Không ai tin Miền Nam 
Việt Nam lại có thể đầu hàng. Ai đã đẩy đất nước tôi 
vào cảnh bi thương này.
          Rồi thì người ta cũng đã lục tục với khuôn mặt 
buồn bã, lo âu trở về nhà. Tôi cũng vậy. Tương lai rồi 
đi về đâu?
          Ở đâu bỗng xuất hiện bọn 30 tháng 4 như 
những con chó dại chạy trên đường. Sủa và cắn bất kì 
ai. Những con chó mới vài ngày trước còn vóc dáng 
con người.
          Phía trong nhà tôi đã bị san thành bình địa, còn 
trơ lại cánh cửa sắt cong queo khóa chặt vào nhau. Về 
nhà chỉ có tôi và ông cậu ruột, cả hai tới sát cánh cửa 
sắt cong veo uốn vào nhau bị khóa chặt, không có cách 
nào mở được. Bây giờ lấy đâu ra cưa sắt sà beng mà 
nậy. Nằm sát nền sân trước, ngó qua chân cửa sắt cong 
vẹo tôi thấy xác một con vật cháy đen nằm sát một góc 
cửa. Tôi gọi ông Cậu: “Cậu ơi có con chó chết cháy 
trong nhà”. Cậu tôi cũng tò mò nằm bẹp trên nền sân, 
nhìn kĩ theo hướng tay tôi chỉ. Cậu tôi mặt bỗng tái 
xanh kêu lên: “Chó gì mà chó, người chết cháy trong 
nhà đó cháu ơi”. Tôi giật mình nghĩ ngay tới những 
Bộ đội tuổi học sinh đã vào nhà tôi tránh đạn. Tôi thắc 
mắc tại sao họ lại ở trong nhà mà không ra ngoài chiến 
đấu. Họ cũng sợ chết? Là con người, dù bị nhồi nhét 
đủ thứ trong đầu, họ vẫn muốn sống? Hai cậu cháu đờ 
cả ra khi chứng kiến xác chết trong nhà, làm sao bây 
giờ? Trở về chỗ tạm cư, tôi và cậu báo ngay cho mọi 
người không dấu diếm gì cả: Nhà ta trúng bom, bị phá 
hủy hoàn toàn, có xác Bộ đội chết trong nhà nhiều lắm. 
Bố yên lặng, Mẹ tôi cũng vậy. Còn sống là may. Của đi 
thay người. Chiến tranh lựa nhà tôi tặng cho một quả 
bom? Thiêu hủy tất cả. Đúng nghĩa vô sản.  Cướp luôn 
đi sinh mạng những người đã vào nhà tôi. Cái chết của 
họ tội nghiệp quá. Họ đã chết khi còn quá trẻ. Đáng 
buồn thật. Thật vô nghĩa đến tột cùng.  Ngày nào đó hi 
vọng Bố Mẹ họ nhận được tin báo tử với cõi lòng tan 
nát. Những người Bố và Mẹ ở cả hai bên đều cõi lòng 
đau đớn như nhau. Xin đến ngày 30 tháng tư đốt cho họ 
một nén nhang. Sau này, Mẹ tôi đều làm như vậy mỗi 
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khi 30 tháng 4 trở lại. Nén nhang cho những người chết 
trong nhà tôi. Những nén nhang cho những người lính 
Việt Nam Cộng Hòa vì Tổ quốc đã hi sinh. “Hỡi người 
Chiến sĩ đã bỏ lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này, bây 
giờ Anh ở đâu…” lời hát làm rơi nước mắt mỗi chúng 
ta, những người Công dân Miền Nam Việt Nam.
            Nhà tôi đành ở tạm trong trường Đắc Lộ cả tuần. 
Không ai dám về nhà kể cả tôi. Có thể án tử đang treo 
trên đầu chúng tôi chỉ vì trong nhà có Bộ đội chết. Ngay 
ngày sau, tôi lấy hết can đảm đi báo cho UBNDCM 
nằm ở khu Ông Tạ rằng nhà tôi bi cháy và có người 
chết trong nhà, xin cho ngưởi tới kiểm tra. Họ chỉ hỏi 
địa chỉ mà không thắc mắc gì cả. Ngày sau họ tới phá 
cửa sắt mang bảy tám xác ra ngoài, che kín từng xác 
xếp trước sân nhà tôi. Hàng xóm bu quanh, chảy nước 
mắt vì nghĩ gia đình tôi là những xác đang nằm đó. Ông 
Chú ruột đi qua thấy mà không dám đứng lại vì sợ. Ông 
cũng vừa vất áo lính ở nơi nào đó. Ông báo cho các 
thân nhân là nhà Anh Chị Cả và các cháu bị trúng bom 
chết hết rồi. Nhiều người quen biết đi qua không tin, thì 
được hàng xóm xác quyết là với số người chết đông như 
vậy là nhà Ông Bà ấy chứ còn ai nữa.
                   Chúng tôi tiếp tục sống trong lo sợ, xin 
đừng có một ngày họ mời chúng tôi tới để hỏi về truyện 
chết chóc này. Trong những ngày đen tối này hỏi tới có 
nghĩa là chết, vì họ có thể ghép đủ thứ tội cho chúng tôi 
về cái chết của những Bộ đội này.  
               Khoảng vài tuần, có vẻ nguy hiểm đã qua, 
chúng tôi trở về. Cửa sắt đã bị phá hôm những xác Bộ 
đội được mang ra. Nhìn vào nhà, tất cả đã thành bình 
địa. Hai cậu cháu bắt tay vào thu dọn đống đổ nát. 
Quần áo lính, nón sắt, ba lô, vật dụng cá nhân, thơ từ, 
sách vở, đủ thứ của những người lính bị Đồng Minh 
phản bội, quăng lại trong căn nhà cháy thành bình địa 
của gia đình tôi từ lúc nào. Còn giữ làm gì những thứ 
đó. Hết tất cả rồi, mất hết tất cả rồi, hiện tại và tương 
lai? Chia li, tan tác, lo âu, sợ hãi …
                  Chúng tôi sẽ làm tạm lại nhà, hai cậu cháu 
ra sức san nền, thu dọn rác rưới. Trong đám đất, gạch 
ngổn ngang còn thấy những mẩu xương người, lương 
khô bộ đội còn sót lại. Chúng tôi chôn luôn xuống nền 
đất.  Hình như có mùi cám khét trong những bánh lương 
khô. Chả thấy có bức thư nào gởi từ miền Bắc cho họ 
rơi rớt sót lại. Cái chết của họ chắc đau đớn lắm. Xin 
cho họ được chết bình an.
                  Hộp guigoz đựng các Huy hiệu Hướng đạo 
nằm dưới hồ cá còn nguyên vẹn. Hồ cá và hòn non bộ 
bên trên đã vỡ tan. Con cá Tai Tượng nằm chết khô, 
kiến bu đầy, trơ xương.
                  Câu truyện được kể ra để thấy một Hướng 

Đạo Sinh đối phó với hoàn cảnh sống chết như thế nào 
và Hướng Đạo Sinh ấy được huấn luyện như thế nào 
mà có thể bình tĩnh trước tiểu đội B.40 của Bộ đội Miền 
Bắc để thoát chết trong gang tấc. May cho tôi được Bố 
Mẹ cho đi Hướng Đạo. May cho tôi được ở một đơn vị 
H.Đ với các Huynh Trưởng biết cách huấn luyện thực 
sự. May cho tôi là chưa bao giờ tôi chán H.Đ. Hướng 
Đạo trong trái tim tôi.
                   Câu truyện được kể ra vì cái ngày đó tôi vẫn 
còn giữ được những huy hiệu Hướng Đạo trong đống 
đổ nát, tro tàn. Khi moi chúng ra từ đống gạch, tôi nghĩ 
đây chỉ là những vật kỉ niệm chẳng còn cơ hội nào nữa 
để may lên áo Hướng Đạo.
                    Không tôi đã đoán tương lai sai, như 
con Gấu ngủ Đông, mùa Xuân 2014, chú Gấu thức dậy. 
Những huy hiệu H.Đ được may lên áo trở lại. Bây giờ 
tôi có hai áo: Một áo Hướng Đạo Hoa Kỳ, đơn vị 901, 
Orange County Council. Áo kia là áo mà những huy 
hiệu Hướng Đạo ngày xưa được may trở lại. Từ đống 
tro tàn lại hồi sinh, tuyệt thật.
                      Trở lại Hướng Đạo là cơ duyên.  Tôi có 
người bạn Hướng Đạo Mỹ tên Mike Bannett. Anh ta 
là Trưởng của Đoàn Hướng Đạo Mỹ được thành lập 
cho con em người Mỹ phục vụ tại Việt Nam. Tên đoàn 
là Troop 1 – SaiGon-VietNam. Tôi và Mike sinh hoạt 
Hướng Đạo chung với nhau như anh em. Sau thời gian 
phục vụ trong quân ngũ tại VN. 1971 Anh về nước, vậy 
là bặt vô âm tín. Khi Miền Nam rơi vào tay Miền Bắc 
1975. Người tị nạn VN đổ vào Mỹ. Tin là tôi có thể sống 
sót, qua được Mỹ theo dòng người chạy trốn Cộng sản, 
anh ta bắt đầu tìm kiếm tôi bằng mọi cách có thể được. 
Liên lạc với hết mọi Hướng Đạo Việt cũng như Mỹ. 
Cuối cùng, gần bốn mươi năm tìm kiếm, may nhờ thời 
đại internet, face book… Mike tìm được tôi. Qua điện 
thoại trong cú gọi đầu tiên sau bao năm tìm kiếm, Mike 
nói: “Tôi biết bạn sẽ sống sót, bạn sẽ qua đất nước này 
vì tôi biết bạn là một trong những Hướng Đạo cừ khôi 
mà tôi từng gặp.” Chúng tôi đã hẹn ngày gặp lại khi có 
dịp. Mike ở Florida, tôi Quận Cam, Cali. Mấy năm sau 
mới có bữa ăn cùng nhau tại nhà tôi kể từ năm 1971. 
Buổi gặp mặt hôm đó có cả các Anh Lý Nhật Hui, Trần 
Nghĩa, Nhan Thiện Hùng cùng đến chia vui. Như những 
người Bạn H.Đ, Anh Hui đã tặng cho Mike những huy 
hiệu H.Đ của Việt Nam tại Hoa Kỳ làm kỉ niệm. Mike 
cho biết Mike rất vui vì thấy tôi còn sống thật sự.
                    Tôi trở lại sinh hoạt H.Đ ngay sau khi Mike 
tìm được tôi.  Trưởng Trần Nghĩa –LĐ Chí Linh, Cali 
đã giới thiệu tôi với Trưởng Lý Nhật Hui. Được mở 
vòng tay thân ái chào đón. Tôi lại có một gia đình H.Đ. 
Tôi không còn mỗi lần đi ngang qua một cái công viên 
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nào đó thấy các em Hướng Đạo sinh hoạt, lòng cảm 
thấy bồn chồn nôn nao. Trở lại sinh hoạt, tôi phải cố 
gắng hết sức để có thể thích hợp với lối sinh hoạt H.Đ 
theo lối Mỹ. Lúc đầu tôi nghĩ: “có gì khó đâu”. Nhưng 
không như tôi nghĩ. Sinh hoạt H.Đ bên Việt Nam khác 
hẳn với H.Đ Việt bên Mỹ. Hai hệ thống giáo dục, hai 
nền văn hóa khác hẳn nhau. Trẻ em bên Việt Nam sợ và 
nghe lời cha mẹ, thầy cô gần như là điều bắt buộc, là lẽ 
đương nhiên. Bị ăn đòn khi còn bé, lớn lên khi nhắc lại 
những trận đòn rất đau ấy không ai oán trách cha mẹ 
hay thầy cô đã đánh mình. Nhiều khi còn biết ơn những 
trận đòn ấy, nhờ nó mà nên người. Bên Mỹ ư! Đi tù là 
cái chắc nếu thầy cô, cả cha mẹ nữa đã đánh đòn con, 
nhất là để lại vết đánh cho người khác thấy. Trẻ con 
Mỹ được khuyến khích tự suy nghĩ, tìm tòi, sáng kiến 
…để phát triển tài năng. Được tôn trọng, được quyền 
phát biểu ý kiến và nhất là được bảo vệ tuyệt đối quyền 
của trẻ con. Học sinh bên Việt Nam, nói chung từ nhỏ 
tới lớn cái gì cũng học “thuộc lòng”, được dậy như thế 
nào thì làm y như thế đó. Cái quan trọng là phải thi đậu 
Trung Học, Tú Tài một, Tú Tài hai để khi đi nhập ngũ 
sẽ là những Hạ sĩ quan, Sĩ quan. Nói riêng với bạn thôi 
nhé! nhớ đừng nói với ai là tôi luôn mơ trở thành Phi 
công, với “Những Chuyến Bay Đêm” tuyệt diệu của  
phi công Văn hào Antoine de Saint  Exupéry.
                      Hai nền giáo dục khác biệt như vậy nên đòi 
hỏi tôi phải quan sát và tìm hiểu sinh hoạt của các em 
Hướng Đạo bên Mỹ qua cách làm việc của các Trưởng 
đã sinh hoạt lâu năm ở đây, tìm hiểu chương trình, thời 
khóa biểu, đọc tài liệu…nhất là cách sinh hoạt. Tôi 
một Trưởng Hướng Đạo trước 1975 đã mở mắt, vểnh 
tai không còn nghĩ “có khó gì đâu”. Sinh hoạt khác 
rất nhiều so với sinh hoạt bên VN. Có quá nhiều cái 
khác mà tôi phải học để thích nghi, nhất là ngôn ngữ. 
“Nhập gia tùy tục …”  đúng vậy, nhưng nhiều khi cũng 
cảm thấy khúc sông này gập ghềnh thấy lạnh chân quá 
nhưng luôn tự nhủ cố gắng và đừng nản lòng phụ lòng 
các Trưởng ưu ái đón tiếp mình trở lại H.Đ. Đường 
đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì 
ngại núi, e sông…Vậy chứ đôi khi mình cũng làm cho 
các Trưởng ấy thất vọng.
                     Khi còn là Trưởng bên Việt Nam trước 1975. 
Bầy, Đoàn, mà tôi phụ trách luôn được huấn luyện cách 
hành sử như những Thiếu Sinh Quân của Quân Đội 
Việt Nam Cộng Hòa. Khởi đầu là học cách tập họp với 
tất cả kỉ luật của nó rồi đến việc chào kính, thưa gởi, 
nói truyện với Huynh Trưởng. Việc này làm cho thật tốt 
rồi hãy nói tới chuyện sinh hoạt chuyên môn khác sau. 
Tiên học lễ, hậu học văn. Vô kỉ luật như bầy khỉ Ban-
dar-log thì làm được gì. Nhớ lại khi còn là chú Thiếu 

Sinh được đưa lên làm Đội trưởng, Thiếu Trưởng Lê 
Văn Điển, một thần tượng Hướng Đạo của tôi cho đến 
tận bây giờ, luôn huấn luyện và làm gương cho chúng 
tôi lối sống như một Samurai. Quần áo Hướng Đạo 
luôn sạch sẽ, chỉnh tề, đi đứng mạnh mẽ, thẳng thắn, 
ngay ngắn như những người lính. Khi tập họp, tất cả 
H.Đ.S phải nhanh lẹ, trật tự, yên lặng, nghe theo hiệu 
lệnh răm rắp… Vâng Anh ấy là một Sĩ Quan Quân Lực 
VNCH, thuộc một đơn vị đặc biệt nào đó. Khi Anh ra 
mặt trận. Anh em còn lại thay anh điều hành Liên đoàn, 
mỗi người một nhiệm vụ. Tôi đã học được cách làm 
việc của anh. Tất nhiên điều ấy không phải dễ dàng. 
Tôi chưa là người lính làm sao tôi có phong cách lính 
như anh. Tiếp theo cái khó là Tôi có đủ gương mẫu để 
làm gương cho các em hay không?  Trưởng Hướng Đạo 
phải luôn rèn luyện bản thân. Phải cố gắng học cách 
sống lấy danh dự làm đầu. Để khi, những gì mình nói 
ra với các em, những Hướng Đạo Sinh, không là những 
điểu giả dối. Sống giả dối sẽ hành động và nói những lời 
giả dối. Đừng đóng kịch trước các em. Chúng ta không 
phải là những người làm chính trị, khi vận động, nói 
như thánh, nhưng chỉ là dối trá lừa bịp. Mấy ai trong 
bọn họ tử tế. Không chỉ các em nhìn chúng ta sống, 
nhưng còn Phụ Huynh của các em nữa. Họ chắc chắn 
đánh giá tư cách Trưởng của chúng ta. Chúng ta có 
xứng đáng để họ tin tưởng giao con nhờ chúng ta giáo 
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dục với mong ước sẽ trở thành những đứa con ngoan 
trong gia đình, hiếu thảo với Cha Mẹ, kính trọng Ông 
Bà. Lớn lên là những công dân tốt, có trách nhiệm, hữu 
ích cho xã hội như tôn chỉ và mục đích của Phong trào 
Hướng Đạo. Tôi mong không có Trưởng Hướng Đạo 
nào khoác lên mình bộ đồng phục Hướng Đạo để khoe 
mình cũng là Hướng Đạo dưới con mắt mọi người. Khi 
hát “Anh em chúng ta chung một đường đi…” nhưng 
đừng đi chung để dèm pha đủ điều. Lời thề Hướng Đạo 
trước cờ Tổ quốc và cờ Đoàn cũng có khi chưa bao giờ 
họ đặt tay lên thề, hoặc đã có thề nhưng đã quên. Có 
khi quên luôn những giây phút thiêng liêng, cảm động, 
khi chú Thiếu Sinh sau bao phấn đấu đã được phép đặt 
tay lên cờ Đoàn đọc lời tuyên hứa quan trọng nhất của 
cuộc đời Hướng Đạo của em. Lời hứa đi với em trong 
suốt cuộc đời. Hướng Đạo với một ai đó giống như một 
kiểu thời trang. Có lẽ tôi quá lời nữa rồi, bản thân còn 
luôn tự hỏi tôi có xứng đáng là một Hướng Đạo Sinh 
chưa? Mà đặt vấn đề thế này, thế nọ. Hãy lo tu cái thân 
của anh trước đi, chưa đủ tư cách đâu để nói. Tôi xin 
khẳng định chưa bao giờ tôi xứng đáng là một Hướng 
Đạo Sinh đúng nghĩa. Khoan vội nói tới là Trưởng H.Đ. 
Suốt đời tôi phải học làm sao để trở thành Hướng Đạo 
Sinh. Tôi không phê phán, đấy chỉ là những điều tôi 
được nghe rất nhiều người lên tiếng phàn nàn.
                    Vì vậy, như đầu bài viết tôi cứ nghĩ sinh hoạt 
Hướng Đạo bên Mỹ có khó gì đâu. Lầm to, với tôi thôi 
bạn ạ, nhiêu khê đủ đường. Mỗi chủ nhật tham gia sinh 

hoạt tôi phải soạn bài rất cẩn thận về đề tài mà tôi được 
đề nghị sinh hoạt với các em.  Nhờ sự góp sức của các 
Trưởng cùng đơn vị, tôi không tự ý làm một mình bất 
cứ việc gì liên quan tới sinh hoạt của các em mà không 
có ý kiến với Trưởng phụ trách. Hàng Đội Tự Trị ngay 
trong các Trưởng chứ không phải chỉ áp dụng cho các 
em. Tôi không có tài năng gì xuất sắc. Vì vậy, khi nhận 
công việc gì tôi không nhắm mắt làm cho xong. Suy 
nghĩ mọi cách để làm sao cho công việc được kết quả 
tốt nhất có thể.  Ghi nhận mọi thất bại để suy nghĩ tìm 
cách sửa đổi. Nếu công việc đạt được kết quả tốt, tôi tự 
thưởng mình một lời khen và tự nhắc nhở cố lên. Mong 
và đón tiếp mọi phê bình góp ý bất cứ từ đâu. Các bạn 
có muốn hỏi tôi: “Bạn sửa soạn như thế nào cho tôi biết 
được không?” O.k, Như thế này nhé: Thí dụ tôi dạy cho 
các em bài học lịch sử Việt Nam về Sự tích Trăm Trứng 
Trăm Con – Huyền Sử Đời Hùng. Trước tiên tôi soạn 
bài, soạn đơn giản, ngắn gọn bằng hình thức song ngữ. 
Không quên các câu hỏi kiểm tra. Những câu hỏi được 
viết trên những miếng bìa lớn để các em dễ đọc, dễ trả 
lời. Bài học không dậy theo lối kiểu gây khó cho các 
em. Bài học có sự tham dự tích cực của các em và cả 
Phụ huynh các em.  Học cụ cũng không thể thiếu, cố vẽ 
lớn hình ảnh nói về truyện Trăm trứng Trăm Con trên 
một, hai hay ba posters khổ lớn để các em vừa nghe 
vừa xem hình ảnh minh họa. Làm thêm một vài món 
thủ công như các mũ của vua Hùng Vương, Con trai 
vua Quan Lang, con gái Mị Nương v.v… Có thể cắm 
thêm cờ ngũ sắc cho có không khí của lịch sử. Khi thực 
hiện bài học, người trình bày phải như một kịch sĩ đang 
diễn, âm thanh của giọng nói góp phần quan trọng cho 
kết quả bài học. Tôi còn mượn trống múa Lân, tiếng 
trống đánh tùng tùng cắc tùng tùng càng gây hào hứng 
cho bài học. Khi cả Trưởng và các em cùng hào hứng 
tham gia bài học, kết quả không phải nhỏ phải không 
các bạn? Tùng Nguyên VIII cũng chỉ cho tôi và các bạn 
lối làm việc này.
                       Đi Tùng Nguyên nhớ về Trại Trường Bạch 
Mã bên Việt Nam trước 1975 tôi có được vinh dự là trại 
sinh. Tôi còn nhớ trong giờ học các Trại Sinh B.M ngồi 
dưới đất theo từng Đàn, Đội. Sổ ghi chép cầm sẵn trên 
tay, tai nghe Trưởng Huấn luyện giảng, tay cầm bút 
ghi lại thật nhanh những điều đã nghe một cách cẩn 
thận, sạch sẽ, rõ ràng. Quyển sổ ghi chép này sẽ được 
Ban Huấn Luyện phát cho trại sinh, sẽ thu lại sau khi 
kết thúc trại. Các Trưởng giảng viên sẽ xem lại từng 
cuốn sổ của trại sinh để làm gì đó tôi không được biết. 
Nhưng khi lên Văn Phòng Hội Hướng Đạo Việt Nam 
nhận sổ về tôi thấy mỗi bài tôi ghi chép đều có chữ kí 
của Giảng viên giảng bài đó, kèm theo phần sửa chữa 
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những gì trại sinh viết không chính xác, đôi khi có cả 
các dấu? Ý nói bạn viết gì thế, Trưởng không hiểu, bạn 
nên coi và nhớ lại cho đúng. Trước mặt tôi cuốn sổ ghi 
chép trong Trại Bạch Mã ngày xưa, những dòng ghi 
chép đầu tiên trên trang giấy là bài nói truyện của Trại 
Trưởng Vũ Thanh Thông:
                         Bạn là Trưởng, Giwell nhắc bạn:
-        Có cao vọng nhưng đừng kiêu ngạo, tham vọng 
cho sự tiến bộ của đơn vị mình về cả số lượng và phẩm 
chất.
-        Có nhiệt tình nhưng không bao giờ cuồng tín.
-        Hãy thành thật nhưng đừng bao giờ kiểu cách.
-        Tuy khoan dung nhưng không nhu nhược.
-        Thái độ quả quyết nhưng không nghiêm khắc.
-        Chấp nhận thay đổi nhưng không mất quan điểm 
về nguyên lý.
                         Tôi luôn đọc và nhớ các nguyên tắc này, 
cố gắng hết sức áp dụng nó cho cả trong đời thường.
                         Trại Bạch Mã mà tôi tham dự xin 
chia sẻ một cái khác với Tùng Nguyên VIII là theo thời 
khóa biểu từ 11giờ tới 12 giờ trưa các đội đi lãnh thực 
phẩm nấu cơm trưa. Chiều 18giờ30 tới 19giờ30 nấu 
cơm chiều. Đi nấu cơm đấy nhé, không phải cơm ngon, 
canh nóng chờ sẵn rồi lại sữa tươi, trà thơm, cà phê 
nóng đầy trên bàn tha hồ thưởng thức ở Trại TN VIII. 
Khác xa thật. Như vậy là tôi hơn bạn cái khoản tay 
làm hàm nhai “Sống hay chín ăn cũng bay nồi, khê 
không khê trong nồi cũng hết…khê không khê chúng 
ta cùng cười ha ha ha” mà thực ra đến giờ này tôi 
cũng chẳng còn nhớ sống, chín, khê ra sao. Nói vậy 
chứ Tùng Nguyên VIII cũng có ngày tự nấu cơm lấy mà 
ăn đấy chứ, nhưng có thổi lửa bếp trợn cả mắt lên đâu. 
Bếp gas thì phùng mang trợn mắt làm gì. Đã thế còn có 
bàn ăn đàng hoàng mới sướng chứ. Ngoài khoản nấu 
cơm ra, xem lại chương trình học Bạch Mã cũng chạy 
vắt giò y chang Tùng Nguyên VIII. Tạ ơn trên vì tôi đã 
là trại sinh Bạch Mã và giờ đây tôi vinh dự là trại sinh 
Tùng Nguyên VIII.
       Nhờ trải qua các Trại Huấn luyện này tôi mới đủ 
can đảm tiếp tục giúp các em qua sự giúp đỡ hợp tác 
nhiệt thành của các Trưởng trong Liên Đoàn.
          Xin phép được nói chút ít về Trại Trường Bạch 
Mã. Trại nằm gần đỉnh núi Bạch Mã (1250m) giữa 
Huế và Đà Nẵng. Khu đất trại có địa thế tuyệt đẹp. Hai 
con suối từ trên núi cao chảy xuyên qua tới giữa trại 
thì nhập lại như hình cây nạng. Nước suối trong lành, 
uống không cần lọc. Bên ngoài trại toàn là rừng già, đủ 
mọi loại cây quí. Đất được Trưởng Schlemmer tìm ra, 
được Vua Bảo Đại ban tặng năm1937. Chính Trưởng 
Schlemmer khai phá rừng, vẽ họa đồ xây dựng trại theo 

khuôn mẫu Trại Trường Quốc tế Giwell (Anh quốc) và 
Trại trường Chamarande (Pháp quốc). Nhưng khung 
cảnh thiên nhiên của Bạch Mã chắc vượt xa hai trại 
trường kia. Khóa Bạch Mã đầu tiên vào khoảng cuối 
tháng 7 năm 1938.
         Biểu hiệu của trại là Nguồn Nước (Verseau), bởi 
hai dòng suối chảy qua trại. Khăn quàng giống khăn 
Bằng Rừng, nhưng thay vì miếng vải Tô Cách Lan thì 
thêu hai dòng suối màu xanh lục.  
        Những Trưởng Trần Văn Khắc, Hoàng Đạo Thúy, 
Tạ Quang Bửu, Cung Giũ Nguyên, Mai Ngọc Liệu…đã 
xuất thân từ trại này. Các khóa Bạch Mã sau này vì 
chiến tranh nên không thể tổ chức tại đây mà phải chọn 
những nơi thuận tiện an toàn để tổ chức.
         Có thể mỗi người đi trại với thái độ khác nhau. 
Đi cho biết, đi cho vui, đi cho cũng bằng người khác, đi 
với tất cả trân trọng và hãnh diện mong muốn trở thành 
một trưởng Hướng Đạo có thêm kiến thức để góp phần 
phát triển phong trào.
                Khi dùng chữ Bằng Rừng trước 1975 ta 
cũng hiểu ngay được đi trại trường BM hay BR đối với 
Trưởng Việt Nam nó quan trọng dường nào. Trại trường 
là nơi học cách làm Trưởng với tất cả danh dự và trách 
nhiệm. Vì vậy tôi dùng Châm ngôn của Sói con “Gắng 
Sức”. Mong các Bạn giúp tôi, tôi không muốn là người 
lữ hành cô độc. Tôi muốn học các gương tốt của các 
Trưởng đã đeo khăn quàng Giwell. Mong lắm thay.
            Trong đời thường tôi rất mê đạp xe đạp đua. 
Kỉ luật bản thân tôi học trong Hướng Đạo đã giúp tôi 
trong môn thể thao vất vả này. Bao năm nay, qua bốn 
mùa thay đổi tôi luôn đúng giờ với chính mình. Bây giờ 
đã 67 tuổi tôi vẫn giữ kỉ luật đó. Thứ năm, thứ bảy luôn 
luôn 5giờ30 sáng dẫn xe đạp ra khỏi nhà, bấm đồng hồ 
xe đạp chỉ giờ trong ngày, tốc độ… leo lên xe, go. Cho 
tới một năm trước đây thôi, tôi 66 tuổi, vẫn thoải mái 
đạp xe đạp course vào hai ngày thứ năm, thứ bảy mỗi 
tuần trên Pacific Coast Highway. Thứ năm tôi vừa đi 
vừa về 50 miles, thứ bảy tôi đạp xa hơn, trung bình 60 
miles, với tốc độ trung bình 16 miles, 17 miles/giờ. 5giờ 
30 sáng tôi rời nhà, thường vể tới nhà lúc 9giờ 30, 10 
giờ sáng. Vậy mà chỉ mấy tháng nay, ở tuổi 67 tôi bắt 
đầu cảm thấy đạp xe không còn tốc độ như trước, đoạn 
đường tôi thường đạp xe bắt đầu cảm thấy xa. Thay vì 
60 miles nay chỉ còn đạp 50 miles, 40 miles. Những con 
dốc vừa dài vừa cao ở Newport Coast, Laguna Caynon 
tôi leo lên không khó, bây giờ sao leo lên khó quá.  Tôi 
nhất định không bỏ cuộc. Sói con: “Gắng Sức”. Trước 
khi lập chương trình tập huấn để tăng sức trở lại, tôi 
quyết định đi khám sức khỏe tổng quát để xem vì lí do 
gì lúc này chạy xe tệ quá. Sau khi coi các kết quả, Bác 
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sĩ gia đình khuyên tôi: “Chú lớn tuổi rồi, đạp xe bình 
thường nhẹ nhàng thôi, chạy như xưa không được đâu, 
tuổi đã kha khá, không khéo đứng tim nguy hiểm lắm”.  
Nghe cũng hơi buồn. Tôi tuổi đã kha khá rồi sao? Vậy 
mà cứ nghĩ còn khỏe lắm. Về nhà soi gương thấy khuôn 
mặt già thật, lại còn đen đủi xấu xí quá .Cũng tại chỉ 
vì  bộ đồng phục Hướng Đạo đây mà, mặc lên người  
ta tưởng “Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ” À không 
“Tuổi sáu mươi bảy mà cứ ngỡ như ba mươi” Bộ đồng 
phục làm ta cảm thấy mạnh mẽ, linh hoạt trẻ trung. 
Hình như còn chơi Hướng Đạo thì còn lâu mới già. 
Sinh hoạt với các em đáng tuổi cháu mà vẫn xưng Anh 
vậy thì già ở chỗ nào. Suốt thời gian ở TN VIII chạy 
nhảy, dầm mưa dãi nắng có thua trại sinh trẻ nào đâu. 
Mặc bộ đồ đi xe đạp, soi gương còn ngon lành lắm, 
nhưng đến lúc đạp xe mới thấy mình “Đã Già”. Một 
người bạn Hướng Đạo nói với tôi: “Tuổi mày còn chơi 
Hướng Đạo làm gì nữa cho mệt” Anh ấy còn bảo đó 
là cái nơi toàn truyện chả ra đâu vào với đâu, mệt với 
mày quá. Ở nhà mỗi Chủ nhật hai vợ chồng ra biển đi 
bộ tập thể dục, ngắm biển hít thở không khí trong lành 
không thích hơn sao? Trả lời lại nó tôi cũng nói: “Mệt 
với mày quá”.
            “Tôi còn yêu tôi cứ yêu”, “Tôi còn chơi 
được Hướng Đạo tôi cứ chơi…”. Bây giờ lại là Tráng 
sinh “GIÚP ÍCH” nữa chứ. Thôi thì cái nghiệp dĩ, lớn 
tuổi sức khỏe có kém thì hoạt động giảm bớt cường 
độ, hát nhỏ hơn, chạy chậm hơn, chia sẻ công việc với 
các Trưởng cùng đơn vị, chọn những việc vừa sức. Hãy 
âm thầm, khéo léo tìm cách chia sẻ kinh nghiệm làm 
Trưởng qua các sinh hoạt cho các em Trưởng trẻ. Tuổi 
già mà vẫn hữu ích tại sao không làm, miễn là đừng 
vướng chân người khác, tìm cách hòa đồng với họ, tôn 
trọng, lắng nghe các ý kiến của họ, chia sẻ công việc 
một cách chân thành. Lượng sức mà nhận lãnh công 
việc.         
             Chả nhẽ các Trưởng trẻ không tôn trọng các 
Trưởng già, coi thường và không hợp tác. Nếu được huấn 
luyện trong Hướng Đạo đàng hoàng, Trưởng trẻ không 
tôn trọng các Trưởng già thì bạn chưa đủ xứng đáng 
để nhận trọng trách làm người chỉ huy đâu anh Trưởng 
trẻ. Bạn có nghe Luật của Sói con bao giờ chưa. Hãy 
suy gẫm nó. Bạn vẫn áp dụng 10 điều luật Hướng Đạo 
phải không? Tốt, hãy cố gắng chỉ thi hành một chút 10 
điều luật ấy, tự bạn sẽ biết bạn có phải là Hướng Đạo 
sinh không? Có bao giờ bạn coi thường những người 
già, yếu trong gia đình bạn không? Thí dụ như Cha Mẹ 
già yếu của bạn? Cũng có thể có những Trưởng ngày 
xưa là Trưởng của bạn khi bạn còn là Sói Con, Chim 
Non, Thiếu Sinh…nay đã lớn tuổi bạn có nghĩ họ thật 

vô dụng? Có đôi lúc nào đó các Trưởng của bạn chia sẻ 
điều này với bạn? Giờ đây bạn là Trưởng Hướng Đạo 
bạn nghĩ sao? Thế bạn đang dậy gì cho các em? Còn 
câu hỏi này nữa: “Rồi bạn có sẽ già không?”
          Đã là Sói, dù già hay trẻ nó vẫn là Sói. Dù chạy 
không còn nhanh, thính giác đã không còn nhậy bén 
như xưa. Thời oanh liệt đã sau lưng. Nhưng nó vẫn đi 
săn để chung sức kiếm mồi với Bầy, Đàn. Thế thì tôi đã 
là Hướng Đạo, dù đã già tôi vẫn là Hướng Đạo. Đã 
qua thời sung sức của tuổi trẻ. Nhưng tinh thần Hướng 
Đạo vẫn còn nguyên trong tim. Tôi không nghe bạn ở 
nhà đi dạo ngoài bãi biển hay công viên đâu. Viết tới 
đây bỗng nhớ giọng hát đầm ấm, ngọt ngào tình tự của 
Duy Trác: “Đi đi, Anh đưa Em tới công viên, nơi Anh 
sẽ hôn em đắm đuối...” Úi chào Trưởng còn mơ mộng 
thế, còn mơ mộng là còn trẻ trung đấy nhé. Sói già này 
luôn mơ được đi săn với Bầy, Đàn.
          Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sói này còn trẻ, bình 
tĩnh, can đảm đối phó nghịch cảnh. Giờ đây 2017, Sói 
đã già nhưng bao nhiêu năm qua  gắng sức  lấy tinh 
thần Hướng Đạo để rèn luyện bản thân nên trái tim 
luôn vững vàng.
          Đừng tội nghiệp: “Già rồi còn đi săn gì nữa, anh 
Sói đã già ơi!
  “Bạn tôi ơi, chưa biết ai già hơn ai.”
                                                 BTL, Ngựa Nhiệt Thành

            Sept 29, 2017
Đặc Biệt tưởng nhớ Trưởng Thịnh (L.Đ Hùng Vương), 
Tùng Nguyên VIII.                     
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Bài hát kết thúc buổi lể Trao Huy Hiệu Rừng.
Bài hát gợi nhớ thời gian, không gian của Trại 
Tùng Nguyên 8, Maui, Hawai.
Bài hát gợi nhớ Đội Đại Bàng tay trong tay Chị 
Em vui sống bên nhau, 
bây giờ thì…I used to be an Eagle…and no more…
Eagleling.
But ..I am a good old Eagle too, so I will going to 
work on my duty …sure I can!
Đúng vậy, 5 Tickets của Tùng Nguyên khi tan trại, 
mình vác lên vai và làm xong trong thời gian 18 
tháng thôi nhưng sau đó, những tickets không 
thành văn,  không thành lời sẽ còn theo mình 
suốt cả cuộc đời Hướng Đạo với Hai mẫu gổ và 
khăn quàng rừng trên vai: Bổn Phận và Trách 
Nhiệm của một người Trưởng.
Sau tuần lể nhận khăn quàng  là các tuần lể hội 
tưng bừng kế tiếp mà các Trưởng phải giúp các 
em hoàng thành công tác của Giáo Xứ giao phó 
như trang hoàng đèn trong sân nhà thờ, hang đá, 
và  trong Hội Chợ Thanksgiving, LĐ có một gian 
hàng bán quà gây quỹ cho Trai TT11. Thêm công 
tác tập các điệu múa giúp vui cho Hội Chợ. Lu bu 
nhưng các em vui là mình vui.  
Qua tháng 12, trong hai ngày lên tiếp, 12/8,9 Liên 
Đoàn được Công Ty Teletron cho phép đặt một 
gian hàng bán thức ăn cũng để gây quỹ cho TT11. 
Toàn thể các Trưởng và đoàn sinh ra sức, ra công, 
nấu nướng, bán hàng,  Tinh thần lên cao, nụ cười 
hy vọng rạng rỡ nở trên từng gương mặt. 
Qua tuần sau, sáng thứ bảy, 12/16/2017,  đưa các 
em đến giúp phát quà Noel nhân ngày tổ chức 
“Niềm Vui Giáng Sinh” của Việt TV. Các em cũng 
góp được công tác giúp ích và cũng có được một 
phần quà Noel cho riêng mình. Vui!.
Chủ nhật hôm sau, 12/17/2017,  Đến Tham gia 
với Liên Đoàn Lasan nhân anniversary 5 tuổi, LĐ 
Lasan của Trưởng Martin Phước. Mình sinh hoạt 
không phải chỉ riêng cho Liên Đoàn mình mà 
luôn sẳn  sàng đến với các LĐ khác để gây tình 
đoàn kết trong  Anh Em. 
 Buổi trưa 2:00pm Đưa các đoàn sinh đến các 
nursing homes hát Christmas Carol cho các cụ, 
hy vọng đem đến một chút gì vui tươi cho không 

khí cô đơn buồn tẻ tại các nơi này: Chúc mừng lể 
Giáng Sinh và Chào Mừng năm mới.
Qua 12/22 vác máy laptop đi tham dự tiệc Giáng 
Sinh của Tráng Đoàn Nguyễn Trãi và làm thêm 
một việc giúp ích nữa là lãnh phần đại diện và 
ghi danh cho Anh Chị Em đi Trại TT11.
Sau lể Giáng Sinh , 12/26 cùng với các Thiếu 
Sinh đi trại Winter Camp, 3 ngày. Trong những 
ngày này giúp các em hoàng thành Merit Badge 
về hiking, 10 và 20 miles, packing, camping, v/
v…một kỳ trại thật vui mà thật vất vã vì trời mưa 
và lạnh buốt.
Sau New Year, cbương trình dài dài của LĐ đưa ra 
nào là tháo gở các đèn, cờ ở nhà thờ mà HĐ giăng 
lên trước lể. Nào Scout for Food, nào là hội chợ 
đêm, hội Tết Liên Đoàn, Chào cờ Đầu Năm của 
Miền, Trại Kết Thân, Trại Retreat, v/v…bao nhiêu 
là công tác, bao nhiêu là chương trình, tất cả đều 
là  tickets lớn nhỏ  đang chờ dợi người trưởng 
Tùng Nguyên nhúng tay vào, vì thế mà điệu hát 
Back to Gilwell cứ vang lên:
Back to Gilwell, happy land;
I’m going to work my ticket if I can.

Mado Thu Hương

Đội Đại Bàng – Bay Cao

Back to Gilwell, happy land;
I’m going to work my ticket if I can
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 I must admit, when I first heard of Tùng 
Nguyên, it was not positive. The things I would hear 
others say included: “Why would those Tùng Nguyên 
people       decide to have a reunion in the middle of 
the program day during TT?” and “Tùng Nguyên was 
created as an exclusive club to keep others out.” Then 
I had older leaders who told me “get your  Bằng  Rừng 
before talking to me about improvements for Scouts.” 
There were also some who believed wearing those 
wooden beads make them better leaders than others. 
While observing a sea of Wood Badge neckerchiefs at 
a Scout event, I couldn’t help but wonder where these 
Tùng Nguyên leaders have been during camp or even 
throughout the year?!! Was earning that neckerchief 
just a form of showing off or a type of decoration to be 
worn at large events? Do I really want to be one of… 
“them”?

My interest in Tùng Nguyên perked when I learned Alina 
is the Course Director.  My respect for her as    a Scout 
leader swayed me to reconsider. As I put more thought 
in attending the Vietnamese Wood Badge course, the 
whispers started around me: “Do the American Wood 
Badge course instead; Tùng Nguyên is a joke” and 
“Vietnamese Wood Badge is not the same…they can’t 
compare” as well as “They will preach HDVN to you” 
and “People won’t respect you the same if you attend 
Tùng Nguyên.”

To be fair, I know of inspirational leaders who were 
products of Tùng Nguyên. Unfortunately, they could not 
erase the bad taste in my mouth and I viewed them as 
the “unicorns”. To get a better perspective before de-
ciding, I spoke with those leaders more in-depth about 
their experience. I thought to myself “there must be 
something I am missing if those good leaders believe in 
it so much!” My hesitation remained until one person 
made me rethink. After hearing all my reservations and 
going through a long discussion, the words that stayed 
with me were “if you don’t go and experience Tùng 
Nguyên yourself, how would you know what you are 
criticizing?” Fair enough.

I had doubts of attending up until the final moments.
But I finally made the leap and flew to Maui.

On my first day at camp, we had to walk uphill to the 
dining hall. This is something us flat-land Texans are 

not used to. I literally thought I was going to die! The 
communal bathroom also caught me off-guard. Being 
from Conservative, USA, this is unheard of at   a Scout 
event. This is wayyyyy out of my comfort zone. I also 
got the top bunk bed, not realizing there was no ladder. 
My short little legs received a workout the entire week. 
I banged my head every morning on a beam above the 
bed and let’s not even talk about the stained  mattress-
es.

 
When I met my new patrol, I thought, “what have     I 
gotten myself into? I am voluntarily here by myself, far 
far away from my family! I don’t know if I
will like these people and I am with them for a whole 
week?!! There are so many young kids and a few  older 
adults; where do I fit in?” Then the next day, my favor-
ite patrol member (at the time), got switched to another 
patrol because of an error in administration. “This is 
going to suck even worse,” I thought.  Despite all the 
negative things going on in my mind, my admiration for 
the staff was there from Day 1. Their level of dedication 
and energy amazed me. They were all spending time 
and money to be at a camp in Maui, just to pass on the 
knowledge to the next generation of leaders. They must 
be there to be our role models as leaders.

 
 

As the week went on, through the exhaustion and 
the overwhelming amount of information given, I              

Not What I Expected...
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bonded and started to love Katherine’s strength, An-
drew’s laughter, chi Trang’s motherly nature, Henry’s 
chill   attitude, and Quan’s very detailed and analyzed 
thoughts. Our patrol is Owl-some!

By the end of the course, I comprehended and appreci-
ated the hard work and the dedication all  these lead-
ers put in Tùng Nguyên. They empathized and stayed 
up with me as I agonized over my tickets. They burst 
into laughter but in the same breath asked if I was okay 
when I kept falling over on the plank walk. They kept 
everyone’s spirit up during the entire week, showing 
an abundance of energy even late into the night. They     
encouraged the feeble. They accepted one’s unique 
skills and personalities. Whether they are young or old, 
from Cali or Texas, newbies or seasoned… the love they 
have for Scouting and our youth is the same.

The material for Tùng Nguyên is straight off the Ameri-
can Wood Badge syllabus with Vietnamese translations 
for the older generations. In addition, Tùng Nguyên 
added HDVN issues and information that are vital to us 
Vietnamese Scout leaders. When compared with other’s 
experience at an American Wood Badge course, I didn’t 
miss much in content nor activities. However, I felt I 
gained so much more. I gained a whole new family, not 
just from this TN but all the ones before me… and after 
me. I was even adopted into the TN5’s Owl family as 
their honorary member, Cú Nhí.
 

In addition to Tùng Nguyên’s uniqueness in spanning 
camaraderie across courses, it also gave Girl Scout 
leaders like me the opportunity to take advantage of 
this knowledge and participate in the program. Tùng 
Nguyên has given me new meaning. It is family. It is 
dedication. It is acceptance. It is to make a difference.

 It is continuing the Scouting movement for future      
generations. It is applying the knowledge you learned 
to do more, to be better leaders, to better serve the kids, 
to leave a legacy. Whether I will be one of “them” or 
not…. depends on my ticket completion. ;)

Lien-Chau Le
Beaded June 2017, Course 999-16



124

Đặc San Tùng Nguyên VIII

Wood badge 
Beadings

Thinh Dinh - Beavers, 
4/30/17, Murdy Park, 
Orange County, CA
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Chau Le - Owl 
Peter Vu - Bobwhite 

5/21/17, 
Our Lady of La Vang Catholic Church, Houston, TX
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To Loan Huynh 
Beaver

Minh Man Pham 
Buffalo 

8/26/17, Australia
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Ty Tran  - Fox, 7/9/17, Trai Khai Pha 3, Emerald Bay, CA
Caitlyn Nguyen - Antelope, 7/9/17, Trai Khai Pha 3, Emerald Bay, CA
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Mai Zahn - Buffalo , Marvin Pham - Beaver
Vivian Luu - Bobwhite , Katherine Duong - Fox

Andrew Duong - Owl , Henry Pham - Owl
Long Phan - Bear

9/2/17, Trai Lien Ket XVI, Orange County, CA
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Mado Huong Nguyen - Eagle, 11/18/17, 
Trai Giu Vung, Houston, TX
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Christina Huynh - Beaver, 
Liem Bui - Antelope, 
Katherine Vo - Owl, 
12/15/17, Mon Amour Restaurant, 
Orange County, CA
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January 27th at the LDS Church at 
4977 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135.

Alan Thanh Nguyen (Eagle)
Gia-Hung Phan (Fox)
Trang Luu (Owl)

Truc Van Nguyen (Bear)
Khang Duy Nguyen (Buffalo)

Alyssa Tran (Antelope)
Nicholas Tri Huynh (Raven)
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Maurice Le (Beaver)
Katrina Huynh-Le (Bear) 
Randall Nguyen (Eagle)

 Sunday, January 28th
@Evergreen Valley College
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Anthony LeGia
Sunday, January 28th

@Sacramento, California
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Rev. Joseph Hai Dang Vu, Feb. 10, 2018 at Our Lady of Lavang 
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Kevin K. Tran (Bobwhite)
Carter Nhan (Eagle)
Megan Duong (Eagle)
Alvin Phan (Fox)
Quan Nguyen (Owl)
Kevin Pham (Buffalo)
Tina Pham (Buffalo)

Bach Vu (Antelope)
David Le (Antelope)
Brainy Vu (Raven)
Nam Vo (Raven)
Thang Thanh Duong 
(Raven)
Karen Chu (Raven)
Vivian Truong (Raven)

March 4th, 2018 @ 
Chào Cờ Đầu Năm
Southern California
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Wood badge reunionS..
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Mahalo!

Now that my course has truly concluded, I want to take the time to reflect 
over the years of preparation prior to the course, the magical week we had 
on course, and the 18 months of great tickets and fun reunions following 
the course.
 

To my Key Staff – I could not have asked for better individuals to help me 
pull off this destination Wood Badge course.  Anh Phuoc, your dedication 
to the youth inspires me and it has been a privilege working alongside you 
for the past three Tùng Nguyên courses.  I am excited to see your vision 
come to life next!  Anh John, I am so grateful you were able to join me on 
this adventure outside of your comfort zone – your open-mindedness and 
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just plain helpful attitude made you such an easy addition to our TN8    fam-
ily.  Chị Hang, for all that we haven’t been in each other’s lives relatively 
long, you so quickly became one of my role models and inspirations to work 
hard and love my family harder.  Anh Lam, I literally could not see anyone 
else being my Senior Patrol Leader and will forever be in debt to chị Huong 
for supporting your ability to join me on this adventure!  And luckily, I got 
a drinking buddy in the process… Hi, chị Huong!  And (anh) Huy, I can’t 
imagine my Scouting career and therefore my life without you.  My Wood 
Badge course would not have been complete without you there, buddy.

To my Support Staff – My oh my, did we need support!  Anh Phu, your    cha-
risma and energy continues to captivate me.  Thank you for bringing that 
to our course and to supplying us with all that TN8 swag!  Chị Hue và chị 
Chi, thank you so much for the delicious food, time and time again!  Your 
family has supported my dad and I at so many camps over the years, without 
ever asking anything of us.  Anh Joel, Scouting has always brought the best 
people to cross my path and you are no exception!  This is why I stay friends 
with anh De – somehow, he knows the coolest people…  Anh Thanh, your 
humor and wit kills me, even if I have to wait to get it translated first.  Thank 
you for the late nights putting together our memorable Gilwell Gazettes!  
And Nhut, don’t ever grow up and lose that ability to act offended in all sorts 
of random scenarios.  Thank you for “donating” your  photography skills 
during and after the course – good thing we got you right as your business 
was taking off.  I don’t think we could “afford” you now!

To my Troop Guides – You were truly the backbone of our course, the heart 
and the face, with your ever-changing roles as Den Chiefs to Troop Guides 
to Venturers to Ticket Counselors.  Chị Tra Mi, I know a lot of energetic  peo-
ple, but you take the cake!  Thank you for taking the time away from family 
and work to be a part of my course and thank you for encouraging/forcing 
so many of your leaders to attend as participants!  Matt, a  selfish part of me 
hopes that I have had even the tiniest bit of influence in the man you have 
become because your dedication to Scouting and to our Lien Doan makes 
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my heart swell.  I’m additionally grateful for how deep our relationship is 
outside of Scouting, now that we’ve worked together and lived together!  Chị 
Mindy, you truly have the spirit of a nurse, with all the grace and beauty and 
intelligence that comes with it!  Your self-confidence manifests in fun and 
silliness and that puts everyone around you at ease.  Chị My, the strength in 
your love is phenomenal.  It is evident in your words and actions, and both 
strangers and friends can immediately sense that you are a safe and solid 
shoulder to lean on.  Chị Meg, I can’t say our journey hasn’t been without 
its bumps, but those bumps helped to transcend our Troop Guide team to 
a family.  Thank you for putting yourself outside of your comfort zone for 
us.  Chị Mallorie, despite your soft voice there is steel in your soul.  I can 
hardly find the words to thank you for making the time and expanding your 
heart to fit us in when so many other things were needing your attention.  
you will always be my favorite .  The other cows were amazing, but you had 
a cow-ness that outshone the rest.  Thank you for bringing your unassum-
ing humor and for guiding our Taiwanese participants!  Kevin, I was hop-
ing for yet another family pair on course had your dad been able to join us, 
but at least we got you!  Thank you for continuing to give back to Scouting 
throughout your young adult life – it’s clear that your Scouts adore you.  
Christine, despite not having been a Scout in your youth (I bet that shocks 
some Scouters to learn), the passion you’ve brought to our Liên đoàn and 
to TN8 makes you stand out amongst your peers.  You simply care so deeply 
about everything you do and everyone you meet, thank you.  Anh Tu, don’t 
worry, you were a very impressive  during our Staff development.  Your calm 
demeanor did well to balance out a lot of the Troop Guides’ antics and when 
it got too quiet, you found ways to get the laughter flowing again.  Thank 
you for attempting to get Matt and Kevin to meetings on time.

To my Course Instructors who actually are my life mentors – I am very much 
the person I am because I have had your wisdom and respect guiding my 
way through life.  Yo-wei, your approach to teaching allows your students 
to provide input and collaborate to find solutions.  I know this from my time 
serving as a Troop Guide with you as my ASM of Troop Guides on the Tri-
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council Chinese course.  For all that it might be quicker for you to provide 
an answer or enforce a specific path, you value the journey and respect the 
individuals involved, making the learning process more dynamic and there-
fore more fruitful.  Kevin, my dear friend, I can still feel the shock and panic 
when you asked me to be the SPL on your course.  What an empowering 
feeling to have you believe in me at the tender age of 24… your youthful 
soul, your wild imagination, your mischievous antics remind me that if it 
isn’t fun, it isn’t worth it!  Thank you for the countless birthday celebrations 
no where near either of our birthdays, the UCLA tailgates, the handwritten 
cards and endless supply of trinkets over the years.  Anh Long, anh Viet, anh 
De – something tells me I’m stuck on conference calls with you for the rest 
of my life.  Jokes aside, thank you for having forged a path for Vietnamese 
Scouters, old and young, with each of your courses, and for continuing to 
provide so much of your time, money and spirit to expand the movement by 
enabling quality trained leaders to guide our youth.  And thank you for be-
lieving in me.  Tr. Daddy – I’ll get to you later.

To my participants – I know that the lessons presented during course are so 
plentiful and come so fast that most of it will be forgotten, despite the staff’s 
best intentions.  But I do hope the intangible feelings that a common vision, 
shared values and a week gathered on Gilwell field are never forgotten and 
continue to light the flame in you to better yourselves for your family, your 
Scouts, your friends, your colleagues and your community.  

And lastly, to my family – Mom, I know both Daddy and I drove you to the 
end of your rope often with how much time, money and energy we spent on 
Scouting.  Not only did you sacrifice vacation time and every weekend for 
us, you supported us through it all.  I’m so grateful to have had you with me 
at Tùng Nguyên 8 – there’s nothing like having good morning kisses from 
my mom every day during the course!  Daddy, you’ve been my teacher, my 
coach, my mentor from day one.  I am blessed to be able to view you as one 
of my best friends now that I am an adult.  I hope to be as close with my kids 
as I am with you.  And Benji, my husband and my baby daddy, I knew you 
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were the one when you told me that one day, when we had kids, you’d get 
them ready while I left for Scouts, then meet me at our meeting park with 
them in tow to grab lunch before heading home together.  Now that we have 
Aulani, you’ve kept your promise and you both come with me to Scouts most 
Sundays and nothing makes me happier than to have your love and support.   
Mahalo and aloha.

Alina Lee Santiago 
Thiên Nga Năng Động
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