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Hãy quên Çi nh»ng cänh u buÒn
ñ‹ tâm ta ÇÜ®c thêm phÃn khªi.
TÆp thÖ “R¶ng Vòng Tay” ra m¡t trong lúc
Phong trào HÜ§ng ñåo vØa k› niŒm 100 næm
thành lÆp (1907-2007). Phong trào HÜ§ng ñåo
th‰ gi§i bÜ§c sang th‰ k› thÙ hai v§i câu châm
ngôn “M¶t th‰ gi§i, m¶t l©i hÙa”. ñó cÛng là
dÎp Ç‹ nhà thÖ TuÃn ViŒt kêu g†i mª r¶ng vòng
tay Ç‰n tình bån bè kh¡p næm châu:

M¶t th‰ gi§i là ÇiŠu mong Ü§c
M¶t L©i HÙa tÜÖi mÀu hånh phúc
Quy‰t mª r¶ng vòng tay huynh ÇŒ
ñ‹ nÓi tình tr©i b‹ bao la
ñem M‰n Yêu Ç‰n m†i nhà
Là Çem trao t¥ng món quà thiêng liêng.
Tóm låi, tÆp thÖ “R¶ng Vòng Tay” chính là món
quà h»u ích và thú vÎ, dåy cho ta r¶ng vòng tay,
mª trái tim, bÜ§c trên ÇÜ©ng Ç©i nhÜ m¶t ngÜ©i
hiŒp sï hÒn nhiên, yêu Ç©i, v§i m¶t tÃm lòng mª
r¶ng, thân thiŒn v§i m†i ngÜ©i, cäm thông và
khoan dung.

Thích nÓi vòng tay xây m¶ng Ü§c
Thích Ç©i vui thÕa chí tang bÒng

Vïnh ñào

L©i Gi§i ThiŒu
Cûa TrÜªng Vïnh ñào
Nguyên Chû TÎch H¶i ñÒng Trung ÐÖng H.ñ.V.N.
TuÃn ViŒt là m¶t nhà thÖ Çam mê. ñam mê thÙ
nhÃt cûa ông tÃt nhiên là thÖ, vì trong suÓt mÃy
chøc næm, ông sÓng vì thÖ, v§i thÖ, làm thÖ m¶t
cách say mê, nguÒn cäm hÙng hÀu nhÜ không bao
gi© cån. Vi‰t ra l©i thÖ t¿ nhiên nhÜ l©i nói, hÖi
thª. ñam mê thÙ hai cûa ông là lš tÜªng HÜ§ng
ñåo, vì hÀu h‰t nh»ng sáng tác cûa ông ÇŠu lÃy
chû ÇŠ HÜ§ng ñåo. TuÃn ViŒt dùng thÖ Ç‹ ca
tøng cu¶c Ç©i và lÓi sÓng HÜ§ng ñåo, trò chuyŒn
v§i các bån trÈ, Ç‹ nh¡n nhû, khuyên bäo, tâm
tình, nh¡c nhª nh»ng k› niŒm không phai m©. . .
Nh»ng næm sau này, thi sï TuÃn ViŒt cho ra m¡t
m¶t cách ÇŠu Ç¥n m¶t tÆp thÖ m§i Ç‹ Çánh dÃu
m‡i kÿ tråi h†p bån Th£ng Ti‰n cûa HÜ§ng ñåo
ViŒt Nam. Næm nay, Ç‹ chào mØng tråi h†p bån
Th£ng Ti‰n 9 tåi miŠn B¡c California, tÆp thÖ
“R¶ng Vòng Tay” ra m¡t Çúng hËn nhÜ mong Ç®i.
Trung thành v§i ÇÜ©ng lÓi cÓ h»u cûa mình, thi sï
TuÃn ViŒt trÜ§c h‰t dùng l©i thÖ v§i møc Çích
giáo døc. Qua nh»ng bài thÖ, ông nh¡c nhª tØng
ÇiŠu m¶t trong ba l©i hÙa HÜ§ng ñåo, và tØng
ÇiŠu luÆt, Ç¥c biŒt là ÇiŠu luÆt thÙ tÜ (“HÜ§ng ñåo
sinh là bån cûa m†i ngÜ©i”), vì “R¶ng Vòng Tay”
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truyŠn Çi m¶t thông ÇiŒp chung là hãy “mª r¶ng
vòng tay” Ç‹ Çón nhÆn m†i ngÜ©i chung quanh
ta trong m¶t tinh thÀn k‰t nÓi và v§i m¶t thái Ç¶
r¶ng lÜ®ng bao dung:
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ñØng lÀm tÜªng r¢ng Ç©i không š nghïa
Không, Ç©i rÃt vui, rÃt ÇËp, rÃt nên thÖ . . .
Không vô duyên, không lånh nhåt, th© Ö,
ñ©i cªi mª, nÒng nàn và Çón Ç®i.

Cu¶c Ç©i HÜ§ng ñåo tåo ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i Ç‹
sÓng trong tình anh em, v§i m¶t tÃm lòng khoan
dung, và con ÇÜ©ng HÜ§ng ñåo mang Ç‰n cho
ta nh»ng niŠm vui r¶n rã.

Bí quy‰t cûa hånh phúc, theo thi sï TuÃn ViŒt, là
sÓng v§i tÃm lòng mª r¶ng, v§i m¶t tâm hÒn
thanh thän, låc quan và yêu Ç©i. Ông nh¡c nhª:
“SÓng vui tÜÖi là ngàn thang thuÓc b°”, vì vÆy
nên nh§ “lúc nào cÛng nª nø cÜ©i”, và “nhìn Ç©i
nhÜ Çóa hoa tÜÖi muôn màu.” M‡i ngÜ©i chúng
ta nên nh§ l©i khuyên nhû h‰t sÙc giän dÎ nhÜ
sau Ç‹ làm kim chÌ nam cho cu¶c sÓng:

Con ÇÜ©ng HÜ§ng ñåo r¶ng thênh thang
R¶n ti‰ng reo hò ti‰ng hát vang

N‰u ta bi‰t sÓng vui tÜÖi
Yêu Ç©i tha thi‰t thì Ç©i yêu ta.

Trên con ÇÜ©ng Çó, chúng ta ti‰n bÜ§c trong
hân hoan nhÜng chúng ta cÛng phäi bi‰t “gi»
tính khí theo gÜÖng ngÜ©i hiŒp sï”, vì “ÇÜ©ng
HÜ§ng ñåo là con ÇÜ©ng chân thÆt”, giúp ta rèn
luyŒn chí khí, cho ta m¶t niŠm tin v»ng ch¡c
hÖn:

Nhà thÖ không ngØng nh¡c nhª ÇÙc tính cÀn
thi‰t Ç‹ sÓng hånh phúc và tÆn hÜªng cu¶c sÓng,
Çó là tính r¶ng lÜ®ng, khoan dung. ñØng nên
kh¡c khe, Çòi hÕi, mà phäi bi‰t chÃp nhÆn nh»ng
dÎ biŒt, bi‰t thông cäm và s¤n sàng tha thÙ.

Mª vòng tay r¶ng nhÜ bi‹n cä
K‰t tình thân cao t¿a non xanh

Hãy båo dån, t¿ tin, vang ti‰ng hát
Nh§ trong ta có š chí s¤n sàng
NhiŠu khä næng Ç‹ ti‰n bÜ§c hiên ngang.
TÆp thÖ R¶ng Vòng Tay còn mang Ç‰n m¶t
thông ÇiŒp låc quan vŠ š nghïa cu¶c Ç©i:

MuÓn vui tÜÖi thoäi mái tinh thÀn
Hãy r¶ng lÜ®ng, hãy khoan dung, tha thÙ.
Và nhà thÖ ti‰p tøc cÓng hi‰n nh»ng bí quy‰t Ç‹
sÓng m¶t cu¶c Ç©i hånh phúc:

Hãy quên Çi nh»ng gì chua chát
ñ‹ cho ta dÎu mát tâm hÒn
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- Không Çâu con Öi ! con Çã cÙu mång con trai Ta, gia
Çình ta và H¶i ñÒng Qúi T¶c mãi mãi mang Ön con, nay
ta muÓn ÇŠn Ön con, vÆy con muÓn gì hãy nói cho Ta
bi‰t.
- “th¢ng Rái Cá” nghe hÕi vÆy, ngÆp ngØng giây lát, rÒi
ngÕ š muÓn xin vài ° mì dÜ thØa Çem vŠ cho cha mË.
Lòng hi‰u thäo cûa nó Çã khi‰n cho VÎ Qúi T¶c và nhiŠu
du khách cäm Ç¶ng rÖi lŒ. VÎ Qúi T¶c ôm nó vào lòng
và nói:
- H«i con, ÇiŠu con vØa xin là chuyŒn nhÕ, và Çó chính
là b°n phÆn cûa Ta, Ta bi‰t Ta së phäi làm gì cho con và
gia Çình con. NhÜng câu hÕi cûa Ta là sau này l§n lên
con Ü§c mÖ së làm gì ?
“th¢ng Rái Cá” chÌ tay vào vÎ Bác Sï khi nãy cÃp cÙu hÒi
sinh cho ÇÙa trÈ bÎ nån, trä l©i:
- L§n lên, con muÓn làm viŒc cÙu ngÜ©i nhÜ ông kia.
- —, con muÓn làm Bác Sï, tÓt l¡m! v§i Ta Çó cÛng là
chuyŒn nhÕ thôi, Ta së giúp con.
*
Câu chuyŒn nhÕ trên Çây, có phÀn k‰t luÆn không nhÕ
mà thÆt là vï Çåi, bªi vì ÇÙa trÈ bÎ ch‰t ÇuÓi høt, có tên là
Winston Churchill, sau này là VÎ Thû TÜ§ng Çã làm rång
danh NÜ§c Anh, m¶t Vï Nhân c¿c kÿ tài giÕi l‡i låc cûa
Th‰ gi§i vào th©i ñŒ NhÎ Th‰ Chi‰n. Còn “th¢ng Rái
Cá”, cÆu bé Çã cÙu mång Churchill tên là Alexander
Fleming, sau này trª thành VÎ Bác Sï tài ba lØng danh
hoàn cÀu, Fleming chính là Nhà Bác H†c Çã tìm ra
ThuÓc Trø sinh Penicilin, cÙu mång bi‰t bao nhiêu ngÜ©i
trên th‰ gì§i, Ông Çích th¿c là vÎ Ân Nhân Vï Çåi cûa cä
nhân loåi.

ChuyŒn NhÕ
TrÀn QuÓc Bäo
Ÿ m¶t vùng quê bên nÜ§c Anh, có gia Çình n† chuyên
nghŠ làm vÜ©n, gÒm hai v® chÒng và ÇÙa con trai duy
nhÃt, vì hoàn cänh quá nghèo, nên cÆu con chÜa h†c
h‰t Ti‹u h†c Çã phäi ª nhà giúp Ç« cha mË viŒc trÒng
tiä, ho¥c Çôi khi lên rØng lÃy cûi, k‹ cä viŒc câu cá ª
m¶t hÒ l§n rÃt ÇËp gÀn nhà, Ç‹ thêm lÜÖng th¿c cho
b»a æn. Trong các viŒc làm phø giúp cha mË, cÆu bé
thích nhÃt là Çi câu, bªi vì m‡i bu°i Çi câu là m‡i lÀn
ÇÜ®c t¡m, bÖi thÕa thích. CÆu bÖi tuyŒt giÕi, Ç‰n mÙc
bån bè trong xóm g†i cÆu là “th¢ng Rái Cá” (Otter
boy).
M¶t hôm, khi “th¢ng Rái Cá” c¡m xong m§ cÀn câu ª
góc hÒ, Çang tính cªi áo nhào xuÓng bÖi m¶t tæng cho
Çã Ç©i, thì nó thÃy 3 chi‰c xe limousine sang tr†ng tr©
t§i ÇÆu ngay gÀn Çó, nên nó kh§p không t¡m n»a, leo
lên cây Çåi læng ª cånh hÒ, núp mình trong tàng lá Ç‹
canh chØng cÀn câu và cÛng Ç‹ ng¡m nhìn toán du
khách sang tr†ng.
Toán du khách Çó, chính là m¶t gia Çình giÀu có,
quyŠn qúy, vào hàng ÇŒ nhÃt Qúy T¶c cûa vÜÖng
QuÓc Anh, h† tØ Thû ñô Luân ñôn Çi du ngoån miŠn
quê, thæm dân cho bi‰t s¿ tình. DÜ§i tr©i n¡ng ÇËp,
m¶t cái tæng l§n ÇÜ®c cæng lên l¶ng lÅy, bàn gh‰
picnic bÀy ra và thÙc æn, cao lÜÖng mï vÎ d†n tràn ÇÀy.
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Ti‰ng nhåc êm ÇŠm réo r¡t tÕa vang, rÒi Çoàn du khách
nhÆp tiŒc. KÈ æn, ngÜ©i uÓng, kÈ khiêu vÛ, ngÜ©i chøp
hình . . .
M¶t lát sau, “th¢ng Rái Cá” ngÒi thu mình trên cành cây
Çåi læng, nhìn thÃy m¶t ÇÙa trÈ trong Çám du khách, ch¡c
cÛng 11, 12 tu°i, c« tu°i nó, thay ÇÒ t¡m và l¶i xuÓng hÒ
bÖi qua bÖi låi. DÜ©ng nhÜ nh»ng ngÜ©i l§n chæm chú
vào viŒc æn uÓng chuyŒn trò, không mÃy ai Ç‹ š Ç‰n ÇÙa
trÈ dÜ§i hÒ. Riêng “th¢ng Rái Cá” nó tò mò quan sát ÇÙa
trÈ . . .
- —, coi kìa th¢ng này bÖi gì dª Ëc! Rõ ràng là nó không
bi‰t bÖi ‰ch, bÖi säi, bÖi bÜ§m gì cä, Ç‰n bÖi ngºa ch¡c
cu cÆu cÛng ch£ng làm ÇÜ®c. Nó chÌ ÇÆp loån tay chân
lên thôi, cái ÇiŒu bÖi chó nhÜ th‰ là không khá ÇÜ®c !
Ch®t “th¢ng Rái Cá” nhoài mình ra chæm chú nhìn, nó
thÃy 2 con båch thiên nga tØ xa bÖi t§i phía ÇÙa trÈ, và
ÇÙa trÈ ch¡c là thích con båch thiên nga nên bÖi theo. . .
ch‰t chÜa ! nó bÖi tuÓt ra xa qúa rÒi, ch‡ Çó rÃt sâu, nguy
hi‹m l¡m ! ñúng lúc Çó, có ti‰ng thét cÃp cÙu cûa ÇÙa
trÈ – “Help me ! Help ! Help !!!”
Toán du khách khi Ãy kÎp nghe và nhìn thÃy, nhÜng thay
vì phäi nhào ra cÙu ÇÙa trÈ, thì h† Òn ào, nhÓn nháo cä
lên, hai ba ngÜ©i xuÓng hÒ v§i cä áo quÀn, nhÜng chÌ l¶i
ra nÜ§c Ç‰n c° thì ÇÙng låi. Tr©i ÇÃt ! hóa ra ch£ng ai
bi‰t bÖi cä ! mà ngoài xa ÇÙa trÈ ÇuÓi sÙc có vÈ muÓn
chìm rÒi !
Không Ç®i lâu hÖn ÇÜ®c n»a, tØ trên cành cây cao,
“th¢ng Rái Cá” phóng xuÓng chåy bay ra hÒ trÜ§c con
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m¡t ngåc nhiên cûa tÃt cä Çoàn du khách. T§i b© cao,
nó nhún mình lao xuÓng nÜ§c trong tÜ th‰ plunge tuyŒt
ÇËp, và chÌ loáng m¡t Çã säi tay bÖi t§i ch‡ ÇÙa trÈ bÎ
nån, nó høp l¥n xuÓng xÓc nách ÇÙa trÈ và nhÜ m¶t
chuyên viên rescue lành nghŠ, nó nghiêng ngÜ©i bÖi
xoäi tØ tØ vào b©, trÜ§c s¿ chÙng ki‰n xúc Ç¶ng và
tràng pháo tay reo mØng cûa m†i ngÜ©i. Khi t§i b©,
ÇÙa trÈ bÎ nån ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i xúm låi khiêng lên
ÇÜa vào gi»a tæng, và tåi Çó có s¤n m¶t vÎ Bác Sï
(trong toán du khách) lo viŒc cÃp cÙu hÒi sinh cho ÇÙa
trÈ.
ChØng m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ sau, không khí an toàn tÜÖi
vui trª låi v§i m†i ngÜ©i trong toán du khách, ÇÙa trÈ
qua tai nån nguy hi‹m, bây gi© quÃn mình trong chi‰c
mŠn len và Çang ÇÜ®c uÓng mÃy mu‡ng soup. Lúc Ãy
ngÜ©i ta m§i ch®t nh§ t§i vÎ Ân Nhân vØa cÙu sÓng nó.
- Ô hay, cái th¢ng bé con bÖi giÕi hÒi nãy Çâu rÒi nhÌ ?
M†i ngÜ©i Ç° xô Çi tìm, lát sau phát giác ra ch‡ Än cûa
nó, “th¢ng Rái Cá” trèo lên ngÒi yên ch‡ cÛ, trên cành
cây Çåi læng. Nó ÇÜ®c g†i xuÓng và trÎnh tr†ng ÇÜa t§i
trình diŒn trÜ§c m¶t vÎ Qúi T¶c. Ông này chính là cha
cûa ÇÙa trÈ bÎ nån.
- H«i con, (VÎ Qúi T¶c nói v§i “th¢ng Rái Cá”) con
vØa làm m¶t chuyŒn vï Çåi mà tÃt cä chúng ta Çây
không ai làm ÇÜ®c, Ta xin thay m¥t toàn th‹ cám Ön
con.
- BÄm Ông, (“th¢ng Rái Cá” lÍ phép thÜa) con có làm
gì vï Çåi Çâu ! . . . bÖi l¶i là nghŠ cûa con mà . . . con
cÙu em là chuyŒn nhÕ, chuyŒn phäi làm và cÛng là
chuyŒn thÜ©ng Çâu có gì khó khæn vï Çåi. Xin Ông
ÇØng bÆn tâm.
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TØ khªi ÇÀu, chuyŒn chÌ là m¶t chuyŒn nhÕ, nhÜng
nh© nh»ng con ngÜ©i có tÃm lòng hi sinh vÎ tha, bi‰t
mª r¶ng vòng tay yêu thÜÖng tha nhân, s¿ cho Çi Çã
rÃt nhÕ nhoi! NhÜng chính nh© nh»ng vòng tay mª
r¶ng Çó, mà thành qûa sau này Çem Ç‰n cho cä nhân
loåi Çã vô cùng l§n lao kÿ vÏ.
Câu chuyŒn còn thêm cho phÀn k‰t luÆn ÇiŠu lš thú
n»a, là m¶t ngày n† Thû TÜ§ng Churchill bÎ lâm tr†ng
bÎnh, Ç‰n n‡i hôn mê, nhiŠu Bác Sï phäi l¡c ÇÀu, tính
mång Ông ª vào lúc nguy kÎch nhÃt, thì Fleming xuÃt
hiŒn nhÜ m¶t tiŠn duyên ÇÎnh mŒnh, và vÎ Bác Sï tài ba
này, Çã låi m¶t lÀn n»a cÙ sÓng ngÜ©i Bån cÓ tri cûa
mình. Khi tÌnh dÆy sau cÖn mê, mª m¡t ra nhìn thÃy
Fleming, Churchill ngåc nhiên xúc Ç¶ng và nói r¢ng:
- Fleming ! có phäi m‡i lÀn tôi s¡p chìm, Chúa låi cho
Bån t§i v§t tôi lên ?
- Churchill, chúng ta hãy cám Ön Chúa ! nhÜng không
h£n là tôi (Fleming giÖ ra m¶t viên thuÓc nhÕ tí xíu)
bªi cái này Çây, chính cái này Çã cÙu bån Çó . . .
chuyŒn nhÕ mà !

TrÀn QuÓc Bäo
Richmond, VA
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Trích Ç¥c san BØng Sáng cûa Liên ñoàn H.ñ.
ViŒt Hùng Seattle WA sÓ k› niŒm HÜ§ng ñåo
Th‰ Gi§i 100 næm, phát hành ngày 28, tháng 10,
næm 2007.

ThÖ HÜ§ng ñåo

Chúc MØng
Trích tÆp san Liên Låc sÓ 44, tháng 1/2003 ª
møc Mã ThÜ, do Tr. NguyÍn Trung Thoåi phø
trách.
Nhà ThÖ TuÃn ViŒt (Renton)
TrÜ§c h‰t, xin gºi l©i kính mØng Ông Anh vØa
nhÆn ÇÜ®c Huân- ChÜÖng Bách-H®p. ñây là lÀn
ÇÀu tiên Huân-ChÜÖng HÜ§ng ñåo ÇÜ®c trao t¥ng
cho m¶t ngÜ©i ngoài H.ñ., nhÜng Nhà ThÖ TuÃn
ViŒt låi còn HÜ§ng ñåo hÖn HÜ§ng ñåo n»a.
Thu¶c làu kinh sº H.ñ., Ba l©i hÙa, MÜ©i ÇiŠu
luÆt, ñÜ©ng Thành Công cûa B.P. ÇŠu d¿a hÖi thÖ
cûa TuÃn ViŒt Ç‹ ph° cÆp trong các sách báo
H.ñ.V.N., Çã in thành nhiŠu tÆp thÖ H.ñ. ph° bi‰n
kh¡p nÖi.
M¶t phÀn thÜªng xÙng Çáng cho m¶t NgÜ©i rÃt
xÙng Çáng.

Trong sÓ ñ¥c San này chúng tôi xin ÇÜ®c gi§i
thiŒu Ç‰n qúi Ç¶c giä vài nét vŠ nhà thÖ HÜ§ng
ñåo TuÃn ViŒt.
Nhà thÖ TuÃn ViŒt không phäi là m¶t HÜ§ng ñåo
Sinh, nhÜng Ç©i sÓng và tinh thÀn cûa Ông rÃt
“HÜ§ng ñåo”. Ông chÌ là m¶t thân h»u cûa
HÜ§ng ñåo nhÜng là m¶t thành viên cûa Xóm
HÜ§ng ñåo TrÜªng Niên Seattle. Ông Çã Çóng
góp vào gia sän HÜ§ng ñåo 4 tÆp thÖ, trên 200
bài, ÇŠ cao Tôn ChÌ Møc ñích cûa HÜ§ng ñåo và
ca tøng nh»ng bÜ§c ti‰n vÜÖn lên cûa Gi§i TrÈ.
BÓn thi tÆp này ÇŠu có chû ÇŠ là HÜ§ng ñåo và
ÇŠu ra Ç©i vào các dÎp có các Tråi Th£ng Ti‰n cûa
HÜ§ng ñåo ViŒt Nam ª Häi Ngoåi. BÓn thi tÆp
Çó là:
1. Hoa Bách H®p
xuÃt bän næm 1988
2. HÜ§ng ñåo M¶t ñ©i xuÃt bän næm 1996
3. Theo DÃu B.P.
xuÃt bän næm 2000
4. Vui HÜ§ng ñåo xuÃt bän næm 2006
Nhà ThÖ HÜ§ng ñåo TuÃn ViŒt Çã ÇÜ®c trao t¥ng
Huân ChÜÖng Bách H®p cûa H¶i ñÒng Trung
ÐÖng HÜ§ng ñåo ViŒt Nam Häi Ngoåi ngày 20,
tháng 6, næm 2004.
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R¶ng vòng tay

R¶ng vòng tay, mª trái tim
Cánh hoa Bách H®p Çi tìm cánh hoa

ThÖ
TuÃn viŒt

ñi‹m tô hai ch» thuÆn hoà
Quy‰t tâm bÒi Ç¡p toà nhà Bi-Pi
Con ÇÜ©ng nghiã hiŒp ta Çi . . .

Ban T° ChÙc
Tråi H†p Bån Th‰ Gi§i
HÜ§ng ñåo ViŒt Nam
Th£ng Ti‰n IX
ƒn hành 2009
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Ð§c Mong
NÓi r¶ng vòng tay Ç‰n kh¡p nÖi
Và trên môi th¡m nø cÜ©i tÜÖi
Xây tình b¡ng hÜÛ nhÜ hoa nª
K‰t nghïa ÇŒ huynh t¿a ÇuÓc soi
Ti‰ng nói Bi-Pi thêm phÃn khªi
Gia Çình Bách H®p mãi Çông vui
Ð§c mong bÓn bi‹n chung m¶t mái
R¶n khúc hoan ca v§i ÇÃt tr©i.
Copyright 2009
By VIETNAMESE SCOUT GROUPS
in CALIFORNIA, USA.
* All rights reserved under TUAN VIET
ƒn hành 2009
Do HÜ§ng ñåo ViŒt Nam
tåi California, Hoa Kÿ
* TuÃn ViŒt gi» bän quyŠn
* M†i trích dÎch xin ghi rõ xuÃt xÙ

U§c mong thi tÆp R¶ng Vòng Tay
CÃt cánh bay xa kh¡p Çó Çây
Gieo š nÒng nàn theo lë chính
Tåo niŠm phÃn khªi hÜ§ng ÇÜ©ng ngay
ñem câu giúp ích ra tô Çi‹m
Góp då vui tÜÖi Ç‹ Ç¡p xây
M¶c måc Çôi hàng, lòng Ãp û
Tr†n bÀu nhiŒt huy‰t thÆt hæng say.

TuÃn ViŒt
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V§i Nhau Hai Ch» Chân Thành
LuÆt H.ñ.V.N. ñiŠu 4: HÜ§ng ñåo sinh coi các
H.ñ. sinh khác nhÜ anh chÎ em ru¶t thÎt.

Giúp Çoàn-sinh có suy tÜ, phán Çoán
T¿ thâm tâm quy‰t ti‰n, cÓ vÜÖn lên
Ch£ng t¿ tôn, t¿ Çåi, ch£ng y‰u mŠm
LuyŒn tính khí trên con ÇÜ©ng HiŒp-sï.

Ba L©i HÙa h¢ng in sâu trong trí
CÓ noi theo mÜ©i ñiŠu LuÆt nghiêm trang
Các châm ngôn là ti‰ng g†i lên Çàng
Ngôi B¡c-ÇÄu nh¡c ta theo chính l¶.

Tinh thÀn HÜ§ng ñåo, là tinh thÀn ti‰n b¶
Luôn dÃn thân làm viŒc thiŒn giúp Ç©i
V»ng niŠm tin, niŠm phÃn khªi, vui tÜÖi
Cái cÓt lõi là Thành Nhân cao quí.

Ta t¿ nguyŒn h®p cùng nhau m¶t khÓi
ñ‹ giúp nhau mª lÓi Çi lên
Cùng ghi tâm kh¡c cÓt l©i nguyŠn
Luôn cÓ g¡ng trª nên ngÜ©i h»u ích.
Khi sinh hoåt g¥p ÇÜ®c ÇiŠu Üa thích
Lòng thÃy lòng phÃn khªi hân hoan
MuÓn cùng nhau ti‰p tøc luÆn bàn
RÒi th¿c hiŒn hæng say, thích thú.
NhÜng có lúc g¥p ÇiŠu không nhÜ š
Lòng thÃy lòng thiŒt h© h»ng, chán chÜ©ng
Nhìn viŒc Ç©i sao dª dª ÜÖng ÜÖng
Sinh bÃt mãn, muÓn buông tay chÃm dÙt.
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Tình b¢ng h»u tÜªng nhÜ rån nÙt
Nhìn thÃy nhau, ngÜ®ng ngÆp, e dè
H‰t cä nguÒn cäm hÙng say mê
S¿ thân ái bÎ mây mù che phû.
TrÜ§c nghÎch cänh, ÇØng buÒn phiŠn, trách cÙ
Ch§ hung hæng ÇÓi xº t¿a ngÜ©i dÜng;
ñem ch» tình Ç‹ phân giäi n‡i lòng
LÃy kiên nhÅn Ç‹ bäo tÒn hòa khí.
S¿ thûy chung th¿c là hi‰m quí
ñi‹m tÜÖng ÇÒng hãy tìm ki‰m nÖi nhau,
ñØng ÇÜa ra nh»ng Çòi hÕi g¡t gao
Vì nhân th‰ . . . khä næng ÇŠu có hån.
NgÜ©i HÜ§ng ñåo d¿ng xây tình bån
B¢ng m‰n thÜÖng, kính n‹, chân thành
B¢ng vui tÜÖi, phÃn khªi, Çua tranh
ñ‹ nÓi r¶ng vòng tay thêm th¡m thi‰t.

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay
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CÓt Lõi

M¶t th¡c m¡c ÇÜ®c nêu thành câu hÕi:
- ñâu chính là “cÓt lõi” cûa Phong Trào?
- ñâu chính là Ç¥c Çi‹m Çáng ÇŠ cao
Cûa HÜ§ng ñåo Ç‹ cho ta ca ng®i ?
Nh»ng phÜÖng th‰ do Bi-Pi dÅn lÓi
ñã træm næm vÅn sáng chói phong trào
Møc Çích cûa Phong Trào Çáng ÇÜ®c ÇŠ cao:
“Giáo døc trÈ em nên ngÜ©i h»u ích”.
MÃy Ç¥c Çi‹m ÇÜ®c coi là tuyŒt Çích:
LÃy núi sông làm trÜ©ng h†c thiên nhiên,
LÓi giáo døc không Ç¥t n¥ng uy quyŠn,
VÎ huynh trÜªng nhÜ tÃm gÜÖng trong sáng.
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Trách NhiŒm VŠ Ai

Cùng nhau th¡t ch¥t mÓi tÜÖng ÇÒng
B¢ng nghïa ÇŒ huynh th¿c m¥n nÒng
Nâng Ç« nhau trên ÇÜ©ng th£ng ti‰n
Chª che nhau nh»ng bu°i cuÒng phong.
ñáng ghi Çáng nh§ Çi‹m tÜÖng ÇÒng
Gi†t nÜ§c ÇÀu nguÒn tåo khúc sông
Th©i bu°i ÇÀu tiên ghi k› niŒm
Thành tình b¢ng h»u ÇÜ®m mÀu hÒng.
Hân hoan bÒi Ç¡p Çi‹m tÜÖng ÇÒng
B¢ng ch» chân thành, š tr¡ng trong
B¢ng s¿ thûy chung, vui cªi mª
B¢ng tâm HÜ§ng ñåo r¶ng bao dung

Có m¶t cÆu tài cao, tu°i trÈ
S¿ h†c hành ra vÈ ch£ng thua ai.
Sau bao næm Çã cÓ g¡ng miŒt mài
Ngày mãn khóa, bäng vàng tên r¿c r«.
Báo chí MÏ quä lÃy làm b«-ng«
NgÜ©i ViŒt Nam cÛng náo-nÙc vui lây . . .
NhÜng ngåc nhiên nghe cÆu nói rÃt thÖ ngây:
-“— ViŒt Nam, tôi Çã quên tÃt cä
“V§i nÖi Çây, tôi h‰t lòng h‰t då
“Coi xÙ này là ñÃt MË cûa tôi”.
NgÜ©i Hoa-Kÿ liŠn tr®n m¡t mÌm cÜ©i
Còn ngÜ©i ViŒt-nam thì cúi ÇÀu m¡c c«.
**
Riêng phÀn tôi - tôi thÃy r¢ng ch£ng n«
N¥ng nhË l©i trách móc cÆu sinh viên
Vì ngây thÖ, cÆu chÌ nói huyên thiên
NhÜ ÇÙa trÈ bÎ say mùi pháo t‰t.
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N‰u Çáng trách, thì nh»ng ngÜ©i trÜ§c h‰t
Là Phø Huynh, trách nhìŒm n¥ng hÖn ai
ChuÄn bÎ cho con tØng bÜ§c tÜÖng lai
NhÜng quên b¤ng dåy con “YÊU T˜ QU–C”.
SÓng nÖi Çây, nhÆn thÃy r¢ng quá ÇÜ®c
NhÜ Çã sinh ra trúng sÓ b†c ÇiŠu,
ViŒc giÓng nòi, viŒc ÇÃt nÜ§c thân yêu
Thôi dËp quách ! nh¡c làm chi cho mŒt.
ChuyŒn ViŒt-Nam ÇÜ®c ghi vào “s° ch‰t”
Ch‰t trong tâm trong š cûa phø huynh
Thì dï nhiên nÖi con cháu cûa mình
CÛng bi‰n mÃt ch» ViŒt-Nam trong trí.
BÆc phø huynh nhìn Çàn con yêu quí
T¿ vÃn tâm: “Tròn trách nhiŒm hay chÜa” ?
Lo cho con Çû m†i thÙ dÜ thØa
“Tình T° QuÓc” - có phÀn nào trong Çó ?
Xin cÀu khÄn cùng Anh-Linh Tiên T°
Cho hÆu sinh còn nh§ gÓc nh§ nguÒn,
Các Phø Huynh vÅn cÓ g¡ng luôn luôn
Dåy con cháu: VI˙T NAM là T˜ QU–C.

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

ñi‹m TÜÖng ñÒng
“Chúng ta là HÜ§ng ñåo thì chúng ta tìm nh»ng
Çi‹m tÜÖng ÇÒng Ç‹ k‰t h®p và gÀn gÛi nhau”.
(Ý ki‰n cûa Tr. Ng¿a ChÎu Khó NguyÍn Trung Thoåi
ª Liên Låc sÓ 48 tháng 12-2003)

G¥p nhau ª nh»ng Çi‹m tÜÖng ÇÒng
Thích cänh thiên nhiên gi»a núi sông
Thích nÓi vòng tay xây m¶ng Ü§c
Thích Ç©i vui thÕa chí tang bÒng.
Bên nhau nh© nh»ng Çi‹m tÜÖng ÇÒng
Phøc vø nhân quÀn ch£ng ti‰c công
T¿ luyŒn cho mình nên h»u ích
Lºa “thành nhân” sÜªi Ãm cõi lòng.
Hãy nâng niu nh»ng Çi‹m tÜÖng ÇÒng
Thêm s¡c thêm hÜÖng nhÜ Ü§c mong
Thêm nª hoa tÜÖi, sinh trái ng†t
Trong vÜ©n Bách H®p Çã vun trÒng.
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Hy V†ng TÜÖng Lai GÃm Vóc

NgÜ©i HÜ§ng ñåo v§i tâm hÒn thiŒn häo
VÅn hæng say khai phá ch£ng s©n gan
Dù ÇÜ©ng trÀn ÇÀy gai góc gian nan
Càng gian kh° càng nÃu nung š chí.
TØ Çi‹m tÜÖng thân tåo nên nhÃt trí
LÃy yêu thÜÖng Ç‹ Çúc ch» c¶ng ÇÒng
ñem nhiŒt tình Ç‹ cÓ g¡ng thành công
Nhà Bách H®p ÇÜ®c bäo tÒn v»ng månh
NgÜ©i HÜ§ng ñåo quy‰t cùng nhau sát cánh
SÓng hiên ngang và gi» ch¥t mÓi giây
Vòng tay nÓi k‰t vòng tay
LÃy nhân lÃy nghiã mà thay hÆn thù.

Ti‰ng hát vang vang
Rung Ç¶ng giang san gÃm vóc
ƒm áp tâm hÒn cô Ç¶c
GiÆt mình chim chóc thú muông
Chuy‹n lay hoa lá bÓn phÜÖng
Tan bi‰n cänh sÀu Çau u uÃt.

Kìa Çoàn thi‰u niên
ñang cÃt cao ti‰ng hát
BÜ§c hæng say leo ÇÒi núi hiên ngang
DÜ§i ánh n¡ng huy hoàng
Nét tÜÖi vui nhÜ Çóa hoa ch§m nª
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Ánh m¡t long lanh h§n hª
Ti‰ng cÜ©i säng khoái hÒn nhiên
Dáng thÖ ngây ÇÜ®m vÈ thÀn tiên
M¶t sÙc sÓng dåt dào ÇÀy hÙa hËn
ñang vÜÖn lên v§i bi‰t bao Ü§c nguyŒn
Tåo thành trì v»ng ch¡c cûa ngày mai.
Bao nhiêu anh tài
Bao nhiêu gÜÖng mÅu
TØ Çám thi‰u niên yêu dÃu
Së xuÃt hiŒn không xa.
Gi© Çây b°n phÆn chúng ta
ChÌ ÇÜ©ng dÅn lÓi chính tà phân minh
D¡t dìu các l§p hÆu sinh
Bi‰t Çi theo Çúng l¶ trình thành nhân
Bi‰t chung sÙc, bi‰t h®p quÀn
Bi‰t gom trí não góp phÀn d¿ng xây
Bi‰t lë dª, bi‰t viŒc hay
Bi‰t ÇiŠu nhân nghïa, th£ng ngay, cÜÖng thÜ©ng
Bi‰t Çi Çúng hÜ§ng, Çúng ÇÜ©ng . . .

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

17

Vòng Tay NÓi K‰t

Chia rë là t¿ diŒt
ñoàn k‰t m§i trÜ©ng tÒn
“M¶t cây làm ch£ng nên non
Ba cây chøm låi nên hòn núi cao”
Ý nghïa bi‰t dÜ©ng bao
Ti‰ng lÜÖng tri Çang réo g†i.

NgÜ©i HÜ§ng ñåo nêu tÃm gÜÖng sáng chói
K‰t h®p nhau thành vách s¡t thành ÇÒng
Cäm thông nhau kh¡p nam b¡c tây Çông
Cùng th£ng ti‰n ÇÜ©ng Bi-Pi chÌ Çåo.
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MÓi nguy håi l§n lao khôn xi‰t k‹
Xin ra tay, Chính-phû phäi ra tay
M†i gia Çình phäi hiŒp l¿c hæng say
Quy‰t chi‰n th¡ng cu¶c chi‰n tranh ma-túy.

Væn Minh VÆt ChÃt

Hãy cÙng r¡n, ÇØng ÜÖn hèn, ûy mÎ
Cu¶c chi‰n này ch£ng dÍ së mau xong,
CÓ làm sao Ç‹ khÕi bÎ u°ng công
KhÕi Çánh trÓng rÒi bÕ dùi x‰p xó.

Bao nhiêu chuyŒn khá buÒn sÀu, ai oán
Gây xôn xao, bàn tán ª nhiŠu nÖi
ThÜÖng hay chê... Çã có khá nhiŠu l©i
Phân tích kÏ, thÃy nhiŠu ÇiŠu nghÎch lš.

Và thêm n»a, xin Çôi l©i bÀy tÕ:
Tåi Hoa-kÿ - Luân Lš ÇÙng hÖi xa
Trong gia Çình - ít quyŠn hån MË Cha
Thì xã h¶i së còn nhiŠu Çiên Çäo.

M¶t câu hÕi Çáng cho ta suy nghï:
- Tåi vì sao xã h¶i l¡m Çau thÜÖng?
Cänh gia Çình xÄy nhiŠu chuyŒn bÃt thÜ©ng
BÎ tan nát Ç‰n tÆn cùng tan nát!

H«i Thanh Thi‰u Niên, xin ÇØng táo båo
Thº xài chÖi chÃt ma-túy, cÀn sa
KÈo tu°i xuân së bŒ råc, tiêu ma
Gánh hÆu qûa rÃt tang thÜÖng, khÓn kh°!

M¶t vÎ Phø Huynh Çã cao tu°i håc
VÈ ôn tÒn, nêu mÃy š suy tÜ:
- “ƒy, chÌ vì sÓng quá låm t¿ do
Coi ÇÎa vÎ, xác thân, tiŠn tài quá n¥ng!”
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Ôi, CÀn Sa Ma Túy !
Khi vÆt chÃt ÇÜ®c tôn lên cÜú cánh
Thì lÜÖng tri, Çåo ÇÙc së suy vi
Tình Yêu ThÜÖng ch£ng còn š nghïa gì
Mà tâm não chÌ quay cuÒng theo “l®i”.
Nhìn theo “l®i” tÜªng núi cao v©i v®i
Thì thèm thuÒng, trí trá cÛng dâng cao
TØ xÜa nay gây bao chuyŒn xáo xào
Làm Çäo l¶n cä luân thÜ©ng Çåo lš.
. . . Cänh Ç°i Ç©i càng khi‰n ta suy nghï
PhÀn riêng mình, và dåy d‡ cháu, con
Bi‰t lÃy LÜÖng Tri bäo vŒ tâm hÒn
Ch§ cuÒng loån theo væn minh vÆt chÃt.
ñÜ©ng HÜ§ng ñåo là con ÇÜ©ng chân thÆt
Giúp chúng ta thÃy hÓ th£m gian nguy
Nh¡c chúng ta cÄn thÆn bÜ§c chân Çi
Không vÃp ngã theo væn minh vÆt chÃt.

Quá 37 phÀn træm dân chúng MÏ
HÖn m¶t lÀn thº ma túy xem sao.
SÓ “dân ghiŠn” có tÌ lŒ khá cao
Ba bÓn triŒu nghiŒn cocaine rÃt n¥ng.
Nhìn gi§i trÈ, chúng ta ÇŠu lo l¡ng
Cocaine hûy hoåi tu°i thanh xuân;
Cocaine t§i trÜ©ng h†c dÀn dÀn
MuÓn ÇÀu Ç¶c cä h†c sinh nÜ§c MÏ.
B†n vô lÜÖng chû trÜÖng dùng ma-túy
Xô xÙ này xuÓng v¿c th£m nguy nan,
LÛ con buôn ÇÀy tâm ÇÎa dã man
Làm m†i cách v§i âm mÜu trøc l®i.
TØ ma túy, gây ra bao t¶i l‡i
Phá gia cang, xã h¶i, phá luân thÜ©ng
Gây tÆt nguyŠn, bÎnh hoån th¿c Çáng thÜÖng
RÒi t§i bÜ§c t¿ hûy thân hoåi th‹.
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TruyŒn

Hoa Ân Tình
Các C¶ng-ÇÒng hãy bình tâm xét låi
ñã làm chi Ç‹ giáo huÃn con em?
ñã làm chi xây th‰-hŒ Çang lên?
Hay chÌ muÓn dùng ngÜ©i qua giai Çoån !
TrÜ§c hiŒn tÜ®ng sÓ trÈ em cuÒng loån
ñòi chúng ta phäi chung sÙc ÇÒng lòng
Cä mË cha, tôn giáo lÅn c¶ng ÇÒng
Cùng h®p tác lo vÃn ÇŠ Giáo døc.
HÕi hånh phúc làm sao có ÇÜ®c
Khi MË Cha th°n thÙc khóc con
NgÆm ngùi trÜ§c nh»ng mæng non
ChÜa thành tre Çã héo hon úa tàn !

T‰t s¡p Ç‰n, m†i ngÜ©i nh¶n nhÎp
Mua s¡m quà mØng t‰t cho nhau
V§i bao nghïa ÇËp tình sâu
Chúc nhau tr†n š sª cÀu tân xuân.
Thu-Lan v§i Minh Quân Çôi trÈ
ñåo phu thê vui vÈ thuÆn hòa
Cänh nghèo, sÓng ch£ng løa là
NhÜng luôn son s¡t, m¥n mà tình chung.
Thu-Lan bi‰t r¢ng chÒng vÅn cÃt
Chi‰c ÇÒng hÒ báu vÆt rÃt Üa
Vì chàng chÜa có tiŠn mua
Giây Çeo xÙng v§i ÇÒng hÒ hi‰m hoi.
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Ðu TÜ
Nàng muÓn t¥ng cho ngÜ©i yêu qúi
Giây ÇÒng hÒ giá trÎ, ÇËp xinh
NhÜng nàng t¿ hÕi riêng mình:
LÃy tiŠn Çâu Ç‹ th¿c hành š trên?
Ch®t giÖ tay vuÓt lên mái tóc
SuÓi tóc dài chÃm gót thÜ§t tha
Nàng yêu suÓi tóc hÖn là...
Quy‰t Çem bán tóc vì ta yêu chÒng.
Minh-Quân cÛng ÇÎnh lòng t¥ng v®
M¶t chi‰c trâm thu¶c c« khá xinh,
NhÜng chàng t¿ hÕi riêng mình:
LÃy tiŠn Çâu Ç‹ th¿c hành š trên?

TrÜ§c n‰p sÓng nay hoàn toàn Ç°i khác,
Con em ta, phäi giáo døc ra sao?
Trách nhiŒm MË Cha quä th¿c quá cao...
CÀn chú tr†ng nhiŠu hÖn vào con cháu.
M¶t vÃn ÇŠ cÀn xét suy cho thÃu:
NhiŠu MË Cha chÌ lo l¡ng ki‰m tiŠn,
Làm bù ÇÀu hai ba jobs liên miên
Dåy con cái låi lÖ-là ch‹nh-mäng.
Ho¥c dåy con b¢ng ngæm Çe, trách m¡ng,
Thi‰u v‡-vŠ Ç‹ sÜªi Ãm tim con
Thi‰u chiŠu sâu Ç‹ uÓn n¡n mæng non
Thi‰u th¿c t‰ v§i môi trÜ©ng hiŒn tåi.
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Nghiã
“ViŒc gi cÙ h®p NGH¸A thì làm”

(L©i Kh°ng Phu Tº, LuÆn Ng», thiên HÜÖng ñäng)

“ViŒc gì h®p nghïa thì làm”
L©i Kh°ng Phu Tº mÃy ngàn næm xÜa.
M¶t câu khuyên nhû ÇÖn sÖ
Bao hàm š nghïa th¿c là mênh mông.
Nghïa là viŒc Çúng vô cùng
Nghïa là khuôn phép chi‰t trung Çàng hoàng
Nghïa là chính Çåo rõ ràng
Nghïa là hào hiŒp hiên ngang ª Ç©i
Nghïa là sÓng xÙng ki‰p ngÜ©i
LÜÖng tâm không thËn, ngÜ©i Ç©i không khinh.

Tr†ng nhân nghïa phäi tr†ng mình
Tr†ng mình phäi sÓng tr†n tình th£ng ngay.
Không gian dÓi, không Ç¥t bÀy
ThÃy ÇiŠu phi nghïa phûi tay ch£ng làm.
Bi‰t ÇiŠu chính nghïa thì ham
TÆn tâm tÆn l¿c Ç‹ làm hæng say.
Con ngÜ©i HiŒp Sï xÜa nay
Thi hành viŒc nghïa v§i ÇÀy tình thÜÖng.

Chúng ta, HÜ§ng ñåo bÓn phÜÖng
Con ÇÜ©ng nghïa hiŒp là ÇÜ©ng ta Çi
Con ÇÜ©ng mang dÃu Bi-Pi
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Tu°i Tác
“Tu°i tác là chuyŒn cái tâm, n‰u ta không thèm
quan tâm thì ch£ng có vÃn ÇŠ tu°i tác!”

(Age is mostly a matter of mind, if you don’t mind,
it doesn’t matter!)
Trích thÜ cûa cø Hoàng H¶i

Tu°i già là tåi cái tâm
Không màng tu°i tác thì thân không già.
Ngày tháng trôi qua
M¥c ngày tháng ta không cÀn Ç‰m
CÙ phây phây sÓng nhÜ Çang hiŒn diŒn
CÙ vui tÜÖi và vÅn cÙ vÜÖn lên.
Không nuÓi ti‰c, không Üu phiŠn
Không thª than, không buÒn tûi
Không chÎu Ç‹ Ç©i tàn theo tu°i
Chuy‹n hoàng hôn thành bu°i bình minh.

Ch®t ngÜ§c m¡t nhìn lên góc tû
Chính là nÖi cÃt gi» ÇÒng hÒ,
Chàng liŠn quy‰t ÇÎnh bÃt ng©
Bán ÇÒng hÒ quí Ç‹ mua t¥ng nàng.
Gi© xuân nhÆt r¶n ràng ti‰ng pháo
Hai món quà quí báu Çem ra . . .
BÓn dòng nÜ§c m¡t chan hòa
Hai tim nª r¶ Çóa hoa ân tình.
ñËp thay ch» HY SINH cao tr†ng
Bi‰t vì nhau, bi‰t sÓng cho nhau,
Gói quà thành “gói nhiŒm mÀu”
Trao quà trao cä thÜÖng Çau, ng†t bùi.
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Håt Gåo
TuÀn trÜ§c Çi du ngoån
VŠ thæm cänh ÇÒng quê
ñúng lúc Çang mùa g¥t
Cánh ÇÒng lúa vàng hoe.
Mùi lúa thÖm dìu dÎu
Theo gió thoäng hÜÖng xa
Bao nông dân c¥m cøi
Gi»a cánh ÇÒng bao la.
V£ng Çâu Çây ti‰ng hát
Gi†ng trÀm b°ng ngân nga
NiŠm vui thêm dào dåt,
MÒ hôi ÇÅm thÎt da.

CÓ sÓng sao Ç‹ gi» thân mình
ñÜ®c tráng kiŒn v§i tâm hÒn lành månh.
Phòng ngØa bŒnh trÜ§c khi m¡c bŒnh
Bi‰t kiêng khem, ÇiŠu Ç¶ m†i khát thèm
Bi‰t nhÎn nhÜ©ng không giÆn d» cuÒng Çiên
Gi» lòng då thänh thÖi, tâm thÀn säng khoái.
M†i ÇÓi xº bi‰t theo ÇÜ©ng phäi trái . . .
Thì dù cho tóc båc ræng long
VÅn thÃy mình có cu¶c sÓng thong dong
VÅn tÜÖi trÈ nhÜ th©i xuân ÇÜÖng Ç¶.
Tu°i già không có ch‡
Khi mình ch£ng quan tâm . . .
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RÜ©ng C¶t TÜÖng Lai
“TÃt cä các thÙ Çó ÇŠu Ç‰n tØ bên ngoài; trong khi
giáo døc H.ñ. ÇŠu nh¡m vào bên trong!”

Baden Powell

Chính Gi§i TrÈ là møc tiêu HÜ§ng ñåo
ñ‹ chæm lo, Ç‹ Çào tåo, khuyên ræn
Mong sau này trª thành nh»ng công dân
Th¿c h»u ích cho gia Çình, xã h¶i.
ñi‹m tr†ng y‰u: giúp con em sºa Ç°i
Nh»ng thói hÜ, nh»ng tÆt xÃu n¶i tâm
Nh»ng mÜu mô, nh»ng hi‹m Ç¶c ngÃm ngÀm
Mau cäi hóa Ç‹ nên ngÜ©i thiŒn häo
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SÓng xÙng Çáng v§i danh xÜng HÜ§ng ñåo
ñem thành tâm, Çem trung tín, yêu thÜÖng
ñ‹ sáng soi, Ç‹ dÅn bÜ§c, chÌ ÇÜ©ng
ñÜ©ng HiŒp-sï nª træm hoa thÖm ngát.
Nh»ng cu¶c tråi, nh»ng trò chÖi, bài hát
Nh»ng lºa d¥m ÇÜ©ng, tïnh túc, thám du . . .
Là nh»ng bŠ ngoài Ç‹ giúp sÜu tÜ
Thêm thæng ti‰n “cái bŠ trong” cÀn thi‰t.
Cái bŠ trong là tâm hÒn kiên quy‰t
CÓ vÜÖn lên, vÜÖn mãi mãi không ngØng
Dù khó khæn, dù trª ngåi, lao lung
VÅn gi» v»ng cái “Tâm” theo hÜ§ng thÌŒn.
Chính Gi§i TrÈ là l§p ngÜ©i cÀu ti‰n
Là thành trì, là rÜ©ng c¶t tÜÖng lai
Mong së thêm sáng ÇËp t¿a sao mai
ñåt møc Çích Bi-Pi h¢ng mong Ç®i.
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TrÜªng cÀn rõ tính hay và n‰t xÃu
Cuä m‡i em ÇÜ®c trao phó cho ta.
NgÜ©i Huynh TrÜªng cÀn xét kÏ, nhìn xa
Gây hào hÙng thi Çua trong tÆp th‹.
MuÓn nh»ng k‰t quä thâu vŠ Çáng k‹
Phäi tåo tình Çoàn th‹ gi»a cá nhân
Thích s¿ h®p quÀn, gi» v»ng tình thân
TrÜªng H.ñ. là ngÜ©i gieo sÙc sÓng.
TrÜªng gi» v»ng nh»ng gì là truyŠn thÓng
Cuä gia Çình Bách H®p vÅn duy trì.
TrÜªng là ngÜ©i luôn hæng hái bÜ§c Çi
Không dØng låi trong hÒ nghi, chán nän.
NhiŒm vø TrÜªng th¿c sâu xa, trong sáng
- DÅn Çàn em theo lë phäi, ÇÜ©ng ngay
V§i óc nhiŒt thành, v§i då hæng say
Luôn bŠn chí và không màng danh l®i.

TØng gánh luá trïu n¥ng
Gánh trên vai rung rinh
Tr©i chan hòa ánh n¡ng
Th¡m thi‰t bao š tình.
ñoàn TrÜªng cÃt ti‰ng nói:
-Bát cÖm æn hàng ngày
HÕi tØ Çâu Çem t§i
ñ‹ nuôi sÓng ta Çây?
TØng håt gåo nhÕ tí
Tåo viŒc l§n khôn lÜ©ng
Là dÜ«ng nuôi mång sÓng
TriŒu triŒu ngÜ©i bÓn phÜÖng.
Ta có th‹ so sánh
M‡i håt gåo ngon lành
Chuyên chæm ÇiŠu giúp ích
Th¿c hiŒn gi»a chúng sanh.
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ViŒc thiŒn dù nhÕ bé
CÛng tác døng sâu xa
Gi»a nhân quÀn xã h¶i
Trong Ç©i sÓng chúng ta.
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TrÜªng

M‡i ngày m¶t viŒc thiŒn
Cûa bi‰t bao nhiêu ngÜ©i
NhÜ nh»ng håt muÓi bi‹n
Ð§p m¥n nÒng tình Ç©i.

TrÜªng HÜ§ng ñåo! Nghe sao mà quy‰n luy‰n
ñÀy cäm tình, ÇÀy quí m‰n, thân thÜÖng
CÛng là ngÜ©i v§i n‰p sÓng bình thÜ©ng
NhÜng trÈ tính, hòa mình vào v§i trÈ.

Xác ta cÀn s¿ sÓng
B¢ng håt gåo thÖm ngon,
Tình ngÜ©i cÀn viŒc thiŒn
Dù viŒc thiŒn cÕn con.

TrÜªng HÜ§ng ñåo có tâm hÒn vui vÈ
Bi‰t thÜÖng yêu l§p trÈ nhÕ thiŒt tình
Luôn sáng tåo v§i khÓi óc thông minh
TrÜªng v§i Çoàn-sinh nhÜ hình v§i bóng.

Quy‰t tâm cûa HÜ§ng ñåo
Làm viŒc thiŒn m‡i ngày
Là cùng nhau giúp ích
V§i tÃm lòng hæng say.

TrÜªng cÀn rõ tính tình và Ü§c v†ng
Nh»ng Ç°i thay m‡i lÙa tu°i khác nhau
ñ‹ s¤n sàng Çáp Ùng nh»ng nhu cÀu
TØng lÙa tu°i cûa Çoàn Thanh, Thi‰u, ƒu.
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Tính Khí

G

Hài HÜ§c
M¶t ti‰ng cÜ©i b¢ng mÜ©i thang thuÓc b°.

Trong không khí ng¶t ngåt
Gi»a khung cänh chán phèo
M¶t câu nói hài hÜ§c
Ca Trª thành l©i Çáng yêu.
M¶t câu chuyŒn dí dÕm
M¶t cº chÌ pha trò
Làm ai nÃy cÜ©i r¶
Thú vÎ mÃy ai ng©.
CÜ©i là liŠu thuÓc b°
Làm thÜ giãn tinh thÀn
Thêm khoan khoái cÖ th‹
CÀn, quä th¿c rÃt cÀn.

Baden Powell:” PhÜÖng pháp huÃn luyŒn H.ñ.
Không phäi là dåy h†c, mà là giáo døc, nghïa là
khuy‰n khích cho trÈ t¿ h†c hÕi, t¿ ham muÓn
nh»ng ÇiŠu có xu hÜ§ng xây d¿ng tính khí”
(Xem cuÓn HÜ§ng DÅn Vào NghŠ TrÜªng H.ñ.,
PhÀn II, Tính Khí, do Tr. ñ‡ Væn Ninh dÎch)

M¶t quÓc gia muÓn ngày thêm hÜng thÎnh
ñâu phäi nh© vào sÙc månh Çoàn quân
Mà phäi nÜÖng vào sÙc månh tinh thÀn
Là “tính khí” quÓc dân ngày phát tri‹n.
N‰p sÓng tâm linh, muÓn ngày thêm thæng ti‰n
ñâu phäi nh© vào s¿ uyên bác h†c hành
Mà phäi nÜÖng vào sÙc månh tinh thÀn
Là “tính khí” cûa chính mình hun Çúc.
V§i m‡i cá nhân hay tØng dân t¶c
Tính khí luôn có giá trÎ hàng ÇÀu
Tính khí cÀn näy nª và æn sâu
TrÜ§c khi khªi nghiŒp hay th©i còn niên thi‰u.
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Gi†t Suy TÜ
** Hân hoan nÓi r¶ng vòng tay
Quy‰t tâm giúp ích hæng say cho Ç©i.
Tính khí là sÙc månh tinh thÀn kÿ diŒu
Thúc ÇÄy ta sÓng xÙng “Çåo làm ngÜ©i”
Ráng vÜÖn lên cho h®p v§i ñåo Tr©i
Luôn tÌnh táo tránh nh»ng ÇiŠu sai trái.
Giáo døc H.ñ.: dÅn nhau Çi ÇÜ©ng phäi,
T¿ tâm ta luyŒn tính khí cûa ta
LÃy thiên nhiên làm trÜ©ng h†c bao la
Noi dÃu v‰t hiŠn nhân mà h†c hÕi.
Trên ÇÜ©ng Ç©i bao hÓ sâu hÀm tÓi
Bao l†c lØa, bao quy‰n rÛ, tranh dành . . .
Hãy nhÜ sen ch£ng nhiÍm chÃt bùn tanh
Nh© tính khí thanh cao nhÜ ÇuÓc sáng.
Các bån lên ÇÜ©ng, luôn luôn cÓ g¡ng
L©i Bi-Pi nh§ kh¡c ÇÆm trong tâm
Gi»a ánh thái dÜÖng hay trong tÓi âm thÀm
Gi» tính khí theo gÜÖng ngÜ©i HiŒp-sï.

** R¶ng vòng tay sÓng vui tÜÖi
MÜ©i ñiŠu LuÆt quy‰t m¶t Ç©i noi theo.
** Anh em bÓn b‹ m¶t nhà
Dù xa ngàn dÆm vÅn là anh em.
** Lòng mình t¿ nhû mình r¢ng
Ba l©i ThŠ HÙa phäi næng chu toàn.
** R¶ng vòng tay múa reo ca
Tåo tình thân ái, h®p hòa, cäm thông.
** Tâm hÒn HÜ§ng ñåo mãi không phai
Giúp ích lên ÇÜ©ng . . . v»ng cu¶c chÖi.
** Anh em chín bÕ là mÜ©i
Lúc khóc lúc cÜ©i còn thÃy có nhau.
** R¶ng vòng tay bÓn phÜÖng tr©i
K‰t tình huynh ÇŒ tÜÖi cÜ©i m‰n thÜÖng.
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Tính Khí

G

Hài HÜ§c
M¶t ti‰ng cÜ©i b¢ng mÜ©i thang thuÓc b°.

Trong không khí ng¶t ngåt
Gi»a khung cänh chán phèo
M¶t câu nói hài hÜ§c
Ca Trª thành l©i Çáng yêu.
M¶t câu chuyŒn dí dÕm
M¶t cº chÌ pha trò
Làm ai nÃy cÜ©i r¶
Thú vÎ mÃy ai ng©.
CÜ©i là liŠu thuÓc b°
Làm thÜ giãn tinh thÀn
Thêm khoan khoái cÖ th‹
CÀn, quä th¿c rÃt cÀn.

Baden Powell:” PhÜÖng pháp huÃn luyŒn H.ñ.
Không phäi là dåy h†c, mà là giáo døc, nghïa là
khuy‰n khích cho trÈ t¿ h†c hÕi, t¿ ham muÓn
nh»ng ÇiŠu có xu hÜ§ng xây d¿ng tính khí”
(Xem cuÓn HÜ§ng DÅn Vào NghŠ TrÜªng H.ñ.,
PhÀn II, Tính Khí, do Tr. ñ‡ Væn Ninh dÎch)

M¶t quÓc gia muÓn ngày thêm hÜng thÎnh
ñâu phäi nh© vào sÙc månh Çoàn quân
Mà phäi nÜÖng vào sÙc månh tinh thÀn
Là “tính khí” quÓc dân ngày phát tri‹n.
N‰p sÓng tâm linh, muÓn ngày thêm thæng ti‰n
ñâu phäi nh© vào s¿ uyên bác h†c hành
Mà phäi nÜÖng vào sÙc månh tinh thÀn
Là “tính khí” cûa chính mình hun Çúc.
V§i m‡i cá nhân hay tØng dân t¶c
Tính khí luôn có giá trÎ hàng ÇÀu
Tính khí cÀn näy nª và æn sâu
TrÜ§c khi khªi nghiŒp hay th©i còn niên thi‰u.
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Gi†t Suy TÜ
** Hân hoan nÓi r¶ng vòng tay
Quy‰t tâm giúp ích hæng say cho Ç©i.
Tính khí là sÙc månh tinh thÀn kÿ diŒu
Thúc ÇÄy ta sÓng xÙng “Çåo làm ngÜ©i”
Ráng vÜÖn lên cho h®p v§i ñåo Tr©i
Luôn tÌnh táo tránh nh»ng ÇiŠu sai trái.
Giáo døc H.ñ.: dÅn nhau Çi ÇÜ©ng phäi,
T¿ tâm ta luyŒn tính khí cûa ta
LÃy thiên nhiên làm trÜ©ng h†c bao la
Noi dÃu v‰t hiŠn nhân mà h†c hÕi.
Trên ÇÜ©ng Ç©i bao hÓ sâu hÀm tÓi
Bao l†c lØa, bao quy‰n rÛ, tranh dành . . .
Hãy nhÜ sen ch£ng nhiÍm chÃt bùn tanh
Nh© tính khí thanh cao nhÜ ÇuÓc sáng.
Các bån lên ÇÜ©ng, luôn luôn cÓ g¡ng
L©i Bi-Pi nh§ kh¡c ÇÆm trong tâm
Gi»a ánh thái dÜÖng hay trong tÓi âm thÀm
Gi» tính khí theo gÜÖng ngÜ©i HiŒp-sï.

** R¶ng vòng tay sÓng vui tÜÖi
MÜ©i ñiŠu LuÆt quy‰t m¶t Ç©i noi theo.
** Anh em bÓn b‹ m¶t nhà
Dù xa ngàn dÆm vÅn là anh em.
** Lòng mình t¿ nhû mình r¢ng
Ba l©i ThŠ HÙa phäi næng chu toàn.
** R¶ng vòng tay múa reo ca
Tåo tình thân ái, h®p hòa, cäm thông.
** Tâm hÒn HÜ§ng ñåo mãi không phai
Giúp ích lên ÇÜ©ng . . . v»ng cu¶c chÖi.
** Anh em chín bÕ là mÜ©i
Lúc khóc lúc cÜ©i còn thÃy có nhau.
** R¶ng vòng tay bÓn phÜÖng tr©i
K‰t tình huynh ÇŒ tÜÖi cÜ©i m‰n thÜÖng.
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Nh§ bu°i rØng sâu thám hi‹m
Nh§ ngày bi‹n cä thám du
Nh§ Çêm dÜ§i træng ÇÒng n¶i
Nh§ tÓi rÜ§c Çèn trung thu.

K› NiŒm Thân ThÜÖng
ñã mang dòng máu HÜ§ng ñåo
Cài hoa Bách H®p trong tim
Làm sao mà quên cho ÇÜ®c
Bao nhiêu k› niŒm êm ÇŠm.

TruyŒn xÜa in sâu kš Ùc
Nh»ng bu°i sinh hoåt r¶n ràng
Nh»ng Çêm lºa tråi nh¶n nhÎp
Câu hò ti‰ng hát vang vang.

Quên sao các lÀn c¡m tråi
Læng xæng hò hét d¿ng lŠu
CÓ g¡ng thi Çua toàn Ç¶i
CÖm sÓng cá khê æn ÇŠu.
Nh§ bu°i g¥p “ngÜ©i” bên suÓi
BÓn m¡t nói lên ngàn l©i
NhÎp tim dÆp dÒn bi‹n Ç¶ng
Nhân chÙng: rØng, cây, núi, ÇÒi.
Nh§ lÀn khi Çang thäo luÆn
Ý ki‰n cæng th£ng gay go
Hát lên bài ca NguÒn ThÆt
Xi‰t tay cÃt ti‰ng cÜ©i to.

47

48

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

TrÈ em Üa hài hÜ§c
Thích bÀu khí r¶n ràng
Ðng cÜ©i vui dòn dã . . .
Không thích ngÒi nghiêm trang.
Nh§ bu°i tinh sÜÖng næm Ãy
ñóng Ãn vào ai “Tên RØng”
BÜ§c chân lên ÇÜ©ng HiŒp Sï
Quy‰t tâm Giúp ´ch . . . không ngØng.
ñau buÒn cänh Ç©i tÎ nån
NÓi tình huynh ÇŒ bÓn phÜÖng
Bên nhau lòng cùng sÜªi Ãm
Lºa thiêng r¿c ánh thân thÜÖng.
XÙ ngÜ©i vòng tay r¶ng mª
Dòng máu HÜ§ng ñåo lÜu truyŠn
TÜÖi th¡m mÀu hoa Bách H®p
M¶t th©i k› niŒm dâng lên.

M‡i lÀn ÇÓt lºa tråi
Ta thÃy ngÜ©i Quän Trò
Xen nhiŠu pha hài hÜ§c
Làm m†i ngÜ©i cÜ©i bò.
Trong sinh hoåt HÜ§ng ñåo
CÀn linh hoåt, vui tÜÖi
Thêm cái duyên hài hÜ§c
ñ‹ Çôi lúc phì cÜ©i.
Hài hÜ§c cÀn nhã nh¥n
Pha trò gi» thanh tao
M†i ngÜ©i ÇŠu thoäi mái
Quí hóa bi‰t dÜ©ng bao.
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Cá Th‹

M‡i con ngÜ©i sinh ra trong trÀn th‰
Mang riêng mình m¶t cá th‹ khác Ç©i,
Khác h£n nhau tØ ti‰ng nói, gi†ng cÜ©i
Låi dÎ biŒt cä tâm tÜ, hình dáng.

M†i cá nhân ráng tìm ÇiŠu thuÆn lš
HÜ§ng nhãn quan vŠ m¶t phiá nhìn chung
Cùng hân hoan v§i nhåc khúc tÜÖng phùng
Chung xây d¿ng cho Ç©i thêm phong phú.

M‡i cá th‹ là m‡i nguÒn tÜ tÜªng
Là m‡i kho ki‰n tåo r¶ng vô chØng
Là sÙc månh khi chung sÙc chung lÜng
Là hÜÖng s¡c nÒng nàn trong tÆp th‹.

NgÜ©i H.ñ. gi» tâm hÒn cªi mª
Tr†ng nghïa nhân, tr†ng ôn hÆu, thanh danh
Vì l®i chung, s¤n góp sÙc, góp phÀn
ñ‹ ti‰n bÜ§c trong tinh thÀn nghïa hiŒp.

Bªi dÎ biŒt nên dÍ sinh chia rë
Vì suy tÜ, vì cá tính khác nhau,
ThÜ©ng gây ra nh»ng ngang trái nhÙc ÇÀu
NhiŠu š ki‰n, khó ÇÒng tâm nhÃt trí.

NgÜ©i H.ñ. bi‰t gi» gìn nŠ n‰p
Kính n‹ nhau, ÇÓi xº tr†n ân tình.
Cá th‹ mình trong lë sÓng quang minh
Tåo hånh phúc cho mình và b¢ng h»u.
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Tài ñÙc
Ÿ TruyŒn KiŠu có câu bÃt hû
ñáng k‹ là tuyŒt cú, không sai:
“Có tài mà cÆy chi tài

ñØng ñ‹ ñ‰n Ngày Hôm Sau

Ch» tài liŠn v§i ch» tai m¶t vÀn”.
Trong cu¶c sÓng rÃt cÀn tài giÕi
Tài càng nhiŠu càng n°i ti‰ng tæm
NhÜ trong trÆn bút trÜ©ng væn
NgÜ©i tài ÇÓi Çáp phæng phæng Çû ÇiŠu.
NgÜ©i tài giÕi l¡m mÜu nhiŠu chÜ§c
Hay gây ÇiŠu ngang ngÜ®c, bÃt thÜ©ng
Khinh khi lÍ nghïa, luân thÜ©ng
B¡t bao ngÜ©i khác m¶t ÇÜ©ng phäi theo.
NhÜng xÜa nay ham trèo dÍ ngã
Ham tiŠn tài, ham bä công danh
DÍ sinh ra cu¶c cånh tranh
DÍ Çeo nh»ng s¿ không lành vào thân.

Hôm nay lo chuyŒn hôm nay
Ch£ng nên Ç‹ Ç®i t§i ngày hôm sau.
Hôm sau së t§i rÃt mau
Bao chuyŒn ngÆp ÇÀu rÓi rít chÒng lên.
ChuyŒn nay giäi quy‰t chÜa êm
ChuyŒn mai Æp Ç‰n càng thêm bÆn lòng.
Hôm nay m†i viŒc lo xong
Hôm sau së thÃy trong lòng thänh thÖi.
ChuyŒn Ç©i nhÜ sóng ngoài khÖi
BÃt thÀn Ç° t§i, ai ngÜ©i có hay
Hôm nay lo chuyŒn hôm nay
Ch£ng nên Ç‹ Ç®i t§i ngày hôm sau.
. . . Hôm sau Ç« bÎ nhÙc ÇÀu.
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Ngầm nhắc nhở Tài cần có Đức
Đức tạo nên bao bậc Thánh Hiền;
Đức là sức mạnh vô biên
Chở che cuộc sống, bằng yên tâm hồn.

H»u ´ch

Mục đích Hướng Đạo luôn luôn sáng tỏ
Trăm năm qua, từ khởi thủy tới nay
Vẫn hợp thời, vẫn tiến bước hăng say:
-“Giáo dục con em nên người hữu ích”.

Thực cao quí, lòng thấy lòng cảm kích
Những cầu mong đạt thành quả ước mơ
Thế hŒ mai sau đẹp tựa bài thơ . . .
Thêm ý nghĩa cho cộng đồng nhân loại

Người có Đức muốn luôn ngay chính
Lấy nghĩa nhân minh định lập trường
Dạt dào độ lượng, khoan dung
Không gây chước quỷ, không dùng mưu điên.
Người có Đức như thuyền có lái
Hướng dẫn ta phải trái đúng đường
Biết theo nghĩa lý, luân thường
Bảo toàn danh dự, chủ trương ôn hòa.
Hội Hướng Đạo giúp ta suy nghĩ
- Đem so tài, ai dễ hơn ai?
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Tài với Đức rất cần bổ túc
Đem Çức cao gây phúc cho đời
Đem tài giúp đỡ mọi người
Tài năng, Đức độ chớ rời xa nhau
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H®p

Hết mọi người, khả năng đều hạn hẹp
Sống trên đời cần kết hợp với nhau
Hầu tựa nÜÖng khi vui vẻ, lúc sầu đau
Thành sức mạnh để sinh tồn mãi mãi.

Sửa lời nói khỏi sinh ra động chạm
Giữ khẩu hòa khỏi mang tiếng đa ngôn
Cư xử sao cho nhã nhặn ôn tồn
Đem trái tim để giữ tình huynh đệ

Biết kết hợp trong tinh thần quảng đại
Cùng bao dung , cùng rộng lượng thứ tha;
ĐØng chờ trông những ước vọng cao xa
Chớ đòi hỏi những gì là tuyệt đối.

Nhìn chữ HỢP ở trong rừng Hán-tự
Gồm: Nhân + Nhất + Khẩu hiệp lại với nhau,
Người một miệng còn lắm cảnh buồn đau,
. . . Càng thủ khẩu càng êm vui sau trước.

Thấy nhược điểm, đừng vội cho phạm lỗi
Thấy điều gì sơ hở, hãy khoan dung
Gặp việc hay, quyết cộng tác tới cùng
Việc trái ý, mở rộng lòng thông cảm.

Người Hướng Đạo thành tâm xây mộng ước
Tình Đệ Huynh Tỉ Muội đứng hàng đầu,
Rộng lượng với nhau, n¡m chặt tay nhau
Hưởng hạnh phúc trong tinh thần Hòa Hợp.
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NgÜ©i H»u ´ch nuôi tâm lành, š tÓt
SÓng th£ng ngay, trong såch, n¥ng tình thÜÖng
NÓi vòng tay HÜ§ng ñåo r¶ng bÓn phÜÖng
Lòng phÃn khªi, s¤n sàng làm viŒc thiŒn.
Th‰ gi§i này ÇÜ®c ngày ngày cäi ti‰n
Nh© nh»ng NgÜ©i H»u ´ch góp chung phÀn
Góp bàn tay, trí não, góp lÜÖng tâm
Hoa hånh phúc nª tràn trên trái ÇÃt.

(*) NhÃt niên chi k‰ måc nhÜ thø cÓc.
ThÆp niên chi k‰ måc nhÜ thø m¶c.
Bách niên chi k‰ måc nhÜ thø nhân.
K‰ hoåch m¶t næm, mau lo trÒng lúa.
K‰ hoåch mÜ©i næm, hãy cÓ trÒng cây.
K‰ hoåch træm næm, ra tay trÒng ngÜ©i.
Xem cuÓn QU N T±, ti‰t møc 6:
ÇÜ©ng lÓi chính trÎ cûa Quän Tº.

ñåo ñÙc
Giáo døc HÜ§ng ñåo là hÜ§ng vŠ tâm não
Giúp m‡i ngÜ©i nuôi hoài bão cûa mình
T¿ chính mình ti‰n t§i Çích quang vinh
SÓng Çåo ÇÙc Ç‹ trª nên ngÜ©i tÓt.
Lòng Çåo ÇÙc m§i chính là trø c¶t
Là häi Çæng soi hÜ§ng chính ÇÜ©ng ngay
LuyŒn tâm ta thêm hoan hÌ, mê say
Làm viŒc thiŒn Ç‹ trª nên ngÜ©i thiŒn.
Lòng Çåo ÇÙc giúp ta càng v»ng ti‰n
TrÜ§c chông gai không nän chí s©n lòng
Gi»a bùn nhÖ vÅn thÖm ngát, tr¡ng trong
Dù bão tÓ không chùn chân HiŒp sï.

60

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

57

Lòng Çåo ÇÙc là Ön thiêng cao quí
Nâng hÒn ta lên t§i cõi tuyŒt v©i
Tåo niŠm tin, niŠm hy v†ng, vui tÜÖi
Yêu bác ái và s¤n sàng tha thÙ.

Giáo døc con em là công trình tr†ng Çåi
T¿a trÒng cây, bao næm tháng trông ch©
NgÜ©i chû vÜ©n không m¶t chút th© Ö
Lo tÜ§i nÜ§c, bón phân, trØ sâu b†. . .

SÓng Çåo ÇÙc së tránh xa s¿ d»
BÕ oán thù, bÕ ganh ghét, dÓi gian
Ch£ng kiêu cæng, ch£ng phách lÓi, ngang tàng,
N‡ l¿c vÜÖn lên, chân thành, Ç¶ lÜ®ng.

ViŒc “trÒng ngÜ©i” thêm træm ngàn s¿ khó
Bao công phu, bao chÎu Ç¿ng kiên trì (*)
Phäi hy sinh, phäi suy xét tinh vi
M¶t nghŒ thuÆt cÀn luôn luôn trau luyŒn.

“L©i HÜá M¶t” nh¡c ta luôn hÜ§ng thÜ®ng
CÓ làm tròn phÀn tín ngÜ«ng, tâm linh
T¿ thâm tâm sÓng Çåo ÇÙc nhiŒt tình
ñÜ©ng “nên ngÜ©i” an nhiên ta ti‰n t§i.

HÜ§ng dÅn trÈ Çi con ÇÜ©ng lÜÖng thiŒn
ñ‹ nên “NgÜ©i H»u ´ch” gi»a nhân quÀn;
M‡i trÈ em trª thành m¶t cái nhân
Sinh cây tÓt, tr° hoa thÖm trái ng†t.
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Ra công xây dựng triền miên
TRƯỞNG NIÊN góp mặt khắp miền Mỹ, Âu . . .
Trọng tình Hướng Đạo hàng đầu
Mong nhà Bách Hợp tươi màu đệ huynh.
Trưởng đi . . . để lại ân tình
Như trong hoài bão “chúng mình có nhau”.
Trưởng đi . . . để lại mai sau
Tấm gương nghĩa hiệp cùng nhau thực hành.
Trưởng đi . . . để lại lời lành
Chữ Tâm hợp với chữ Thành đẹp sao.
Nhìn trời ngắm áng mây cao
HƯƠNG LINH ANH ở chốn nào gần xa.
Nhớ xưa ta đã cùng ta
Tiếp tay bài vở đậm đà duyên văn (2)
Từ ngày anh biệt cõi trần
Tôi như thảng thốt ! ! ! nguồn văn cạn dòng
. . . Nhớ ANH đốt nén hương lòng.
(1) “Gác Mái Chèo” là lời của Trưởng Thoại trong bài Lá Thư Mùa Hè
Liên Lạc số 55 tháng 9-2005.
(2) Tr. Thoại phụ trách tập san Liên Lạc, tiếng nói H.Đ. Trưởng Niên,
từ năm 1992 đến ngày Trướng tạ thế năm 2005. Trong suốt 13
năm đó, Tuấn Việt đã liên tiếp gửi bài tới Liên Lạc để tiếp tay
với anh Thoại

ñóa Hoa Xuân
Gửi nhau một đóa hoa xuân
Hương thơm dịu ngọt như gần như xa.
Tặng nhau một khúc âu ca
Chân thành, đằm thắm, thiết tha, ân tình.
Xuân về rực ánh lung linh
Với tâm ước nguyện thanh bình nơi nơi.
Ước mong khắp bốn phương trời
Cùng nhau trao đổi nụ cười mến thương.
Ước mong giữa cảnh gió cuồng
Không làm nản chí bước đường đi lên.
Ước mong con cháu Rồng Tiên
Sống trong công lý, nhân quyền, thiện lương.
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TÜªng NiŒm Anh Linh

Tr. Ng¿a ChÎu Khó
NguyÍn-Trung-Th†ai
Mệnh chung ngày 8-10-2005

Ước mong giữ vững cội nguồn
Gia đình Hướng Đạo luôn luôn xum vầy.
Ước mong nối rộng vòng tay
Mối tình huynh đệ ngày ngày đẹp hơn.
Ước mong kiểm lại bản thân
Thấy bao khuyết điểm phải cần sửa sai.
Ð§c mong mong ước còn dài
Tân xuân ta dệt một bài ca xuân
Thiện tình, thiện ý, thiện tâm
Cùng hoa xuân nở muôn phần thắm tươi.

Đến giờ phải ”Gác Mái Chèo” (1)
- Một điều trăn trối?
- Một điều tiên tri?
Trưởng đà nhẹ gót ra đi
Về nơi thanh thản từ bi đời đời
Trưởng đi êm tựa mây trời
Giữa bao thương tiếc ngậm ngùi chung quanh.
Nhìn đời Trưởng . . . tựa bức tranh
Đậm mầu CHỊU KHÓ, rõ hình NGỰA phi.
Tài hoa nét bút tinh vi
“Mã Thư” LIÊN LẠC còn ghi rành rành.
Cười hòa nhã, nói thiệt nhanh
Thiết tha góp ý, chân thành góp duyên.
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Gi†t Suy TÜ
** Vòng tay nối rộng vươn dài
Cùng vui cất tiếng hát bài “Hội Ca”.
** Tinh thần Hướng Đạo trường tồn
Mầu cờ, sắc áo . . . luôn luôn sáng ngời.
** Rộng vòng tay khắp bốn phương
Hiên ngang thẳng tiến trên đường thành nhân.

Quê HÜÖng Tôi

** Rộng vòng tay Ç‹ có nhau
Hò reo kết nối nhịp cầu mến thương.
** Con đường ghi dấu B.P.
Là đường ngay chính ta đi cùng đường.
** Rộng vòng tay tiến lên đường
Tinh thần Bách Hợp kiên cường không phai.
** Dẻo chân vượt thác băng rừng
Gặp nhau trên dốc vui mừng xiết bao.
** Rộng vòng tay chúng ta đi
Quyết tâm nối gót Bi Pi không ngừng

Bên bờ Thái Bình DÜÖng
Một giải đất mến thÜÖng
Hình cong nhÜ ch» S
Tôi gọi là Quê HÜÖng
Quê-HÜÖng tên ViŒt Nam
Lịch sº bốn ngàn năm
Bao phế hÜng triều đại
Bao dâu biển thăng trầm.
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Thuộc giống nòi Tiên Long
Sinh gái đảm, trai hùng
Trưởng thành trong khói lửa
Trường tồn giữa lao lung.

Văn hóa luôn mở mang
Dân trí được khai quang
Đón văn minh thế giới
Xây dựng đẹp Việt Nam.

Mười tám đời Hùng Vương
Đã hùng cứ một phương
Lập nên non nước Việt
Công nghiệp thực phi thường

Căn bản là nghề nông
Sóng lúa rợp non sông
Bi‹n, rừng đầy báu vật
Kho tàng Trời cho không.

Bao lần Quê-Hương tôi
Máu xương ngập núi đồi
Vì ngoại xâm, nội chiến
Khói lửa đến ngút trời.

Tin tưởng Quê Hương tôi
Vững bước tiến trên đời
Qua đêm trời lại sáng
VIỆT NAM sẽ rạng ngời.

Bao liệt nữ, anh hùng
Lấy máu rửa thù chung
Đem tài lo kiến quốc
Nung chí quyết phục hưng

*** “Lời Hứa Một” rõ ràng
Hướng Đạo Sinh sẵn sàng
Bổn phận với Tổ Quốc
Cố làm tròn vẻ vang.
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Ti‰ng G†i

Tinh ThÀn Cªi Mª

Nhìn giang sơn gấm vóc
Mong dân tộc phú cường
Cần chung lưng góp sức
Vang tiếng gọi lên đường.

Tỏ đại lượng không ngồi phê phán
Chê việc này, ngao ngán điều kia,
Mọi người thành những tấm bia
Để mình soi mói, xâm xia tối ngày.

Trước cảnh đời ô trọc
Đầy rẫy sự nhiễu nhương
Mong những lời công chính
Vang tiếng gọi lên đưòng.

Bao lời lẽ đắng cay chua xót
Đều tuôn ra như rót vào tai
Nỏ mÒm, nỏ miệng chê bai
Làm như thiên hạ ch£ng ai ra gì.

Anh chị em tám hướng
Nụ cười nở bốn phương
Vòng tay đang đón đợi
Vang tiếng gọi lên đường

Hãy bình tĩnh, vội chi phê phán
Nghĩ sâu xa, phán đoán công minh
Khen, chê nhưng trọng nghĩa tình
Lời khen, chê Çó chứng minh lòng thành.
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Vòng Tay

Viết thù hận, xấu danh ngòi viết
Nói ngoa ngôn, bại liệt thanh danh
Lời ngay, ý chính, tâm lành
Mỗi câu góp ý sẽ thành bông hoa.
Sống cởi mở quả là sống đẹp
Đem trái tim ghép với tình thương
Vòng tay nối rộng bốn phương
Tinh thần Hiệp-Sĩ mở đường tiến lên.
Không thù hận, không ghen, không ghét
Không mệt tâm chì chiết, chê bai
Tinh thần Hướng Đạo không phai
Đồng tâm hiệp lực hát bài tiến lên.

Năm châu, bÓn bể một nhà
Nối vòng tay lớn vượt qua núi rừng.
Cất cao tiếng hát vang lừng
Mối tình huynh đệ tưng bừng sắc hương.
Vòng tay ý nghĩa phi thường
Chuyền nhau dòng máu thân thương mặn
nồng.
Vòng tay sưởi ấm than hồng
Sắt son bền vững tình chung êm đềm.
Vòng tay thắt chặt lâu bền
Giúp nhau ý chí vươn lên không ngừng.
Vòng tay xúc động vui mừng
Noi gương khí tiết hào hùng rạng danh.
Vòng tay dấu ấn tinh anh
Tạo nên trang sử liệt oanh ngàn đời.
Vòng tay hớn hở nụ cười
Nhắc ta phải sống nên người chính danh.
Vòng tay Hướng Đạo chân thành
Như hoa khoe sắc trên cành thắm tươi.
. . . Tinh thần Bách Hợp sáng ngời.
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Kho Tàng Vô Giá
Không chờ đợi mọi tiện nghi phäi có
Không ỷ vào sự hỗ trợ chung quanh
Hãy hiểu rằng: cố gắng là chính mình
Tự quyết chí vươn lên cho tới đích.
Cố gắng tránh những gì là vô ích
Cố gắng làm những điều tốt, việc lành
Cố gắng sống theo nghĩa hiệp, chân thành
Cố gắng đưa mình vào đường thiện hảo.
Ba Lời Hứa của anh chị em Hướng Đạo
Đòi hỏi ta luôn cố gắng tuân theo
Dù khó khăn như leo núi trèo đèo
Vang tiếng gọi trong tâm “ta cố gắng”!

“Thời gian” là món quà vô giá
Thượng Đế ban cho cả loài người
Biết dùng đúng lúc đúng nơi
Thì bao ích lợi tuyệt vời cho ta.
Dùng thời gian để đi xa
Đó là chiêm ngưỡng bao la đất tr©i
Dùng thời gian để tươi cười
Đó là bí mật tuổi đời thêm xuân.
Dùng thời gian luyện tinh thần
Đó là nguồn mạch tăng phần thông minh.
Dùng thời gian để sửa mình
Đó là lột xác quyết tình vươn lên.
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Dùng thời gian quý sách đèn
Đó là bền chí luyện rèn vinh quang.
Dùng thời gian kết bạn vàng
Đó là hạnh phúc chứa chan ở đời.
Dùng thời gian để vui chơi
Đó là giây phút tuyệt vời khôn ngoan.
Dùng thời gian để tĩnh tâm
Đó là của cải âm thầm thẳm sâu.
Dùng thời gian để nguyện cầu
Đó là sức mạnh đối đầu tai ương.
Dùng thời gian để yêu thương
Đó là tuyệt đỉnh con đường thế nhân.
ĐØng nên để phí thời gian
Là ta tận hưởng kho tàng vô biên.
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CÓ G¡ng
Muốn đạt đến thành công, con người phải cố gắng với
nhiều hy sinh. (Xem cuốn CHA TÔI của Đức Ông
Phaolô Phan Văn Hiền)

Muốn thành công phải quyết tâm cố gắng
MuÓn vinh quang phải cay đắng dấn thân
Không dấn thân, không cố gắng chuyên cần
Không thể thấy thành công trong vinh dự.
Sự cố gắng đòi ta luôn ý tứ
Trước bao nhiêu cạm bẫy với hầm chông
Trước bao nhiêu cám dỗ sẽ tấn công
Làm nản chí vì gian nan, khÓn khó.
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Lớp Người Trẻ thích xôn xao, rầm rộ
Mê đờn ca, nhẩy nhót, thích reo hò
Thích say sưa, làm loạn, thích vui đùa
Ưng phá phách, ưng lao vào cuộc chiến.
Lớp Người Trẻ ghét những người ngụy biện
Chê cái trò ấm ớ chẳng ra đâu
Quyết đập tan thứ trở mặt quay đầu
Và loại bỏ kẻ âm mưu lợi dụng.
Lớp Người Trẻ thường hào hoa, phóng túng
Thích dấn thân để cứu khốn, phò nguy
Dễ liều mình, bồng bột, thiếu luận suy;
Mê phục vụ, hy sinh theo lý tưởng.
Các Bạn Trẻ, nhớ tìm đi đúng hướng
Ngước nhìn lên theo Bắc Đẩu trên cao
Những tấm gương của các bậc Anh Hào
Luôn rực sáng trong tâm hồn Người Trẻ

ChÌ Trích
“Tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình,
thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”
(Phúc Âm theo Thánh Matthiêu 7:12)

Chỉ trích dễ, ai làm cũng được
Cứ chăm chăm tìm khuyết điểm người ta
Để chê bai, để châm chích gần xa
Gây nhức nhối, gây tổn thương danh dự

Nếu hành động cố tình gây nhiễu sự
Vì kiêu căng, vì ganh ghét, hận thù
Thiếu dựng xây, thiếu thiện chí, vô tư
Thì hậu quả là nát tan, chống đối.
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Hỏi chính mình, lỡ có khi lầm lỗi
Muốn nghe chăng lời bới móc chua cay?
Muốn lòng mình bị cấu xé thẳng tay?
Muốn tên tuổi bị đem bôi nhem nhuốc?
Lấy nhân hậu để tạo thành phương thuốc
Xoa dịu nhau khỏi nhức nhối, sầu bi
Để đường đời cùng dìu bước nhau đi
Vừa xây dựng, vừa sửa sai vui vẻ.
Tiếng nói thân thương muôn đời mạnh mẽ
Dễ giúp nhau sửa chữa những sai lầm;
Không hạ nhau bằng chước độc, mưu thâm
Hay chỉ trích làm trái tim rướm máu.
Trên cõi đời chúng ta đang nương náu
Hỏi rằng ai vỗ ngực chẳng sai lầm.
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L§p NgÜ©i TrÈ

Lớp Tuổi Trẻ là lớp người dễ mến
Tính hiên ngang, cầu tiến, chịu lắng nghe
Thật hăng say, nhưng liều lĩnh, đam mê
Rất hiếu động mà cũng hay gây gổ.
Lớp Người Trẻ tâm hồn ưa cởi mở
Bao niềm riêng đem san sẻ cùng nhau
Dễ giận hờn nhưng tha thứ rất mau
Quí tình bạn, luôn giữ gìn kỷ niệm
Lớp Người Trẻ ít chịu lo tiết kiệm
Thường vung tay quá trán, sợ gì đâu
Sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện nhức đầu
Với Người Trẻ, chuyện này là đồ bỏ!
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Trên nŠn täng th¿c là cÀn thi‰t
LÃy yêu thÜÖng liên k‰t v§i nhau
Xây tình huynh ÇŒ th£m sâu
Không gì quí giá hÖn cÀu Yêu ThÜÖng.

TruyŒn Vui

Anh HŠ Sân KhÃu

M‡i Huynh TrÜªng nên gÜÖng sáng chói
ñ‹ con em theo lÓi ti‰n lên
Bao công dåy d‡ luyŒn rèn
Không b¢ng GÜÖng Sáng nhÜ Çèn trong Çêm.

NÖi kia có anh hŠ n°i ti‰ng
ñÜ®c bà con yêu m‰n th¿c tình
Áo quÀn anh r¶ng thùng thình
Ch†c cho thiên hå cÜ©i inh xóm làng.

Không sº døng uy quyŠn khe kh¡t
L§p chÎ, anh dÅn d¡t Çàn em
Bên nhau sánh bÜ§c êm ÇŠm
Hân hoan chia xÈ nh»ng niŠm vui chung.

Ngày anh ch‰t, thiên Çàng t§i cºa
Thánh Phêrô mª s° Ç©i anh
ThÃy toàn trang giÃy tr¡ng tinh
Ngài liŠn hÕi rõ s¿ tình ra sao:

Dùng phong cänh núi rØng bát ngát
Dùng trò chÖi, bài hát, v.v. . .
Là dùng phÜÖng th‰ rÃt cÀn
ñ‹ mong xây d¿ng cái TÂM con ngÜ©i.

- Con có bi‰t muÓn vào NÜ§c Chúa
Tiêu chuÄn nào, con rõ hay chæng?
Có cho ngÜ©i Çói cûa æn?
Cho ngÜ©i rét m¥c? ñi thæm ngÜ©i tù?
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Chú hŠ: - ThÜa thánh Phêrô
Con nghèo chÌ có b¶ ÇÒ che thân
Ngày ngày Çi kh¡p xa gÀn
Giúp vui thiên hå cÜ©i rân xóm làng.
Thánh Phêrô v¶i vàng mª cºa:
- Con Çáng vào NÜ§c Chúa ÇÜ®c rÒi
Làm cho thiên hå vui cÜ©i
Là làm Bác Ái cho Ç©i, quí thay!
Cänh trÀn th‰ Ç¡ng cay, bÓi rÓi
Mang NiŠm Vui Ç‰n v§i m†i ngÜ©i
Th‰ là công phúc quá tr©i
Thiên Çàng r¶ng mª Ç‹ m©i con vô.
* * LuÆt HñVN, ñiŠu 8: - Hñ sinh luôn luôn vui tÜÖi.
PhÕng theo truyŒn vui do ñÙc HÒng Y NguyÍn Væn ThuÆn k‹,
ÇÜ®c ghi trong cuÓn CHA TÔI, cuä ñÙc Ông Phaolô Phan
Væn HiŠn, tÆp I, Ãn bän 2003.

Giáo Døc HÜ§ng ñåo
H¶i HÜ§ng ñåo: m¶t phong trào giáo døc
Cæn bän là ñåo ñÙc mª ÇÜ©ng
ñ¥t trên nŠn täng Tình ThÜÖng
Và dùng GÜÖng Sáng làm phÜÖng d¡t dìu.
Cæn ñåo ñÙc là ÇiŠu chính y‰u
Giúp chúng ta thÃu hi‹u lë Tr©i
SÓng sao xÙng Çáng ki‰p ngÜ©i
Trau dÒi ÇÙc hånh Ç‹ Ç©i thæng hoa.
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(Với Sói và Thiếu)

Làm ñiŠu TÓt
Hôm qua đi với Mẹ
Ra công viên đầy hoa
Công viên ở gần nhà.
Có nhiều hoa rất đẹp.
Đường công viên hơi hẹp
Du khách thì quá đông
Dắt nhau đi vòng vòng
Ngắm hoa . . . và khen ngợi.
Ơ kìa, ở mé lối
Có vÕ chuÓi bÕ rÖi
Không biết ai là người
ñã liŒng bØa ra Çó.
Em cúi nhặt đem bỏ
Vào thùng rác gần bên,
Mẹ thấy vậy liền khen:
“Con đã làm ÇiŠu tốt!”
Lời mẹ, ôi, dÎu ng†t
Khen em và khuyên em
“ViŒc ThiŒn dù nhÕ nhen
Làm ÇÜ®c ta ch§ bÕ”

Gi§i TrÈ, VÜÖn Lên!
“Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan”
Lời xưa thực quả khôn ngoan
Dạy ta phải sống hiên ngang, hào hùng
Vậy, trước phải nấu nung Trí, ĐÙc
Như nấc thang từng bước leo lên.
TRÍ cÀn học hỏi lâu bền
ĐỨC rèn nết tốt đáng khen ở đời.
Hãy biết nắm lấy thời lấy thế
Đ‹ chăm lo trí tuệ cho thông
Kiên trì đèn sách dầy công
Thẳm sâu kiến thức, tinh ròng tài năng.
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Không phải tấm văn bằng là đích
Nhưng hiển nhiên giúp ích mai sau
Văn bằng như một cái cầu
Giúp ta vượt cảnh sông sâu dễ dàng.
Tạo sự nghiệp, xây đường hạnh phúc
Rồi một mai tới lúc hồi hương
Sẽ đem tài học tinh tường
Đắp xây Tổ Quốc phú cường vinh quang.
** Tài đã có lại càng chủ ý
Ráng tu thân, ĐÙc quí ngàn đời.
Tài mà thiếu ĐÙc . . . than ôi!
Dễ thành thuốc độc . . . hại người, hại ta (*)
Tập NHÂN ĐỨC chính là “bỏ xấu”
Đòi hỏi ta chiến đấu bản thân
Luôn luôn giữ vững tinh thần
Thấy điều chính đáng chuyên cần tiến theo
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Biết việc xấu là điều đáng tránh
Thì quyết tâm phải lánh cho xa
Nhớ rằng “tu ĐÙc” chính là
Con đường tiến thủ để mà thành nhân.
** Nếu Giới Trẻ bội phần Tài ĐÙc
Thì ViŒt Nam rất mực hân hoan,
Dẫu nay đất nước hoang tàn
Mai ngày Giới Trẻ lo toan tài bồi.
Lớp huynh trưởng bồi hồi xúc động
Thấy đàn em Tài rộng, ĐÙc cao
Giang sơn lắm bậc anh hào
Ba đào sẽ lặng, binh đao sẽ bình.
(*) Nhận xét của người xưa:
Đức nhiều, tài ít = tài tiến
Đức ít, tài nhiều = tài biến
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Em vẫn để yên
Cho chim ẩn trú
Lông chim ư§t rũ
Chắc rét lắm rÒi
Thương quá chim ơi!

Mưa tạnh
Nắng ấm hừng lên
Hết lạnh
Chim vù bay ra
Chim bay xa, chim bay xa
Chúc chim vui vẻ hót ca vang trời.

Luật Hướng Đạo rõ từng lời:
“Thương yêu sinh vật”
Mọi người không quên.
Luật H. Đ.V.N. Điều 6:
- Bản văn cũ: HĐS thương yêu các sinh vÆt.
- Bản văn hiện nay: HĐS tôn trọng thiên nhiên

(Với Sói và Thiếu)

Em ñi ChÖi
Đoàn em đi chơi
Chị dẫn lên đÒi
Có cây cao
Gió mát
Hoa tươi,
Tiếng chim ríu rít
Hót vang núi đồi
Cỏ xanh mướt
Nắng sáng ngời
Em chạy chơi
Cất tiếng hát
Vang đất trời
Nhịp tay vỗ
Rộn rã tiếng cười.
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(V§i Sói và Thi‰u)

Khát khô cả cổ
Uống nước cam tươi.
Thi đua đuổi bắt
Em dự cuộc chơi
Tha hồ la hét
Tha hồ reo vui . . .
Trên đÜ©ng về nhà
Em hái nhiều hoa
Hoa này biếu mẹ
Hoa này tặng cha
Hoa cho Cu Tí
Hoa phần cả nhà
Đi chơi vui vẻ
Hái được nhiều hoa.

Trú MÜa
Trời nổi cơn giông
Bụi bay mù mịt
Mây đen nghịt
Chớp lóe sáng ngời
Sấm sét vang trời
Mưa ào ạt
Nước chảy như thác.
Bỗng một con chim
Như bay đi tìm
Một nơi trú ẩn
Bay quanh bay quẩn
Bay tuốt vô hiên
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(Với Sói và Thiếu)

Em Vui T‰t
(Với Sói và Thiếu)

Làm ViŒc Nghïa
Ngày đầu năm sắp tới
Lòng mọi người nôn nao
Làng xóm đều xôn xao
Lo mừng Xuân, đón Tết.
Chúng ta ai cũng biết
Còn nhiều kẻ khó nghèo
Sống cuộc sống gieo neo
Thực vô cùng thiếu thốn.
Trước cảnh đời khốn đốn
Đầy nước mắt âu lo
Cơm ăn không đủ no
Che thân manh áo rách

Hôm nay là ngày Tết
Em diện sang ra phết
Quần áo đẹp mới toanh,
Cả nhà đều mới hết.
Em vòng tay chúc tết
Lậy bàn thờ trước hết,
Chúc cha, mẹ, chị, anh
Sức khỏe ơn đặc biệt.
Vang vang bài hát tết
Tiếng pháo nổ đì đẹt
Mẹ mừng tuổi các con
Cha mỉm cười tha thiết.
Trên bàn bầy cỗ tết
Nào bánh chưng, bánh tét,
Thịt, giò, chả, . . . lu bù
Nào mứt, kẹo, . . . la liệt
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Gà ñá Gà
Sói l¡ng nghe k‹ chuyŒn

Cha bảo: Ta đón Tết
Nhưng không quên quê Việt
Còn lắm cảnh lầm than
Còn bao người đói rét.
Anh thưa: Chúng con quyết
Tiền mØng tuổi chung hết
Gửi giúp người khổ đau,
Làm việc thiện đặc biệt.
Chúng em vui hò hét:
Ý kiến đó hay tuyệt!
Rồi vỗ tay hát vang
Bài VIỆT NAM bất diệt.
Cả nhà vui như Tết
Trẻ reo chơi không mệt,
Người lớn chúc tụng nhau
Tết : Niềm vui Dân Việt.

Ở khu vườn sau nhà
Có hai chú gà
Đá nhau tận lực
Một chú rách ức
Một chú trầy da,
Vì hai chú gà
Tranh mồi giun đất;
Hai chú trông thật
Đau đớn thảm thương
Máu chảy đầy vườn
Bước đi khập khiễng,
Thật là mang tiếng
Chẳng nhớ dạy răn:
Chớ vì miếng ăn
Đánh nhau chí chóe,
Gà cùng một mẹ
Mà đá lẫn nhau
Nghĩ càng thêm rầu
Được thua cũng thiệt.
Chúng ta tha thiết
Vui sống thuận hòa
Anh em một nhà
Yêu thương đùm bọc
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Sách
Bạn nào quí nhất trên đời
Đó là BẠN SÁCH người người mến thương!
Sách là Bắc Đẩu soi đường
Giúp ta đêm tối tìm phương mà lần.
Sách là trường học chuyên cần
Nâng cao tâm trí muôn dân đời đời.
Sách là vũ khí tuyệt vời
Đấu tranh công lý cho người bốn phương.
Sách là vật gối đầu giường
Như ông thầy quí chỉ đường cho ta.
Sách là kho báu bao la
Trau dồi nhân cách giúp ta nên người.
Sách đem tiếng nhạc vui tươi
Cho ta thoải mái tiếng cười hả hê.
Hãy tìm sách tốt đem về
Một ngày quên sách thì “quê” mười ngày.
Cần phân biệt sách dở, hay
Sách nào sách quí cầm tay không rời..
Sách nào sách xấu . . . bỏ rơi
Chớ theo sách xấu cuộc đời xấu theo.
Sách không phân biệt giầu nghèo
Người yêu mến sách, sách yêu mến người.

Hội Hướng Đạo tìm cách
Giúp đỡ kẻ khó khăn
An ủi dịp đầu xuân
Tình đồng bào san sẻ.
Đội thiếu niên vui vẻ
Họp bàn cách kiếm tiền
Với điều kiện ưu tiên
Chung công và chung sức
Có kế hoặch lập tức:
-“Rửa xe” trong hai ngày
-“Đi bộ” thật hăng say
- Lại thêm buổi “dạ tiệc”.
Nhiều phụ huynh hay biết
Yểm trợ nhóm măng non
Để khuyến khích cháu con
Hăng say làm việc nghĩa.
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L©i HÙa 1 Cûa HÜ§ng ñåo
Tôi xin lÃy danh d¿ hÙa cÓ g¡ng h‰t sÙc “làm
b°n phÆn ÇÓi v§i tín ngÜ«ng tâm linh, v§i t° quÓc,
và quÓc gia tôi.”

** Cu¶c sÓng muÓn quân bình
Hai phÀn phäi k‰t h®p
“Th‹ xác v§i tâm linh”
Không th‹ r©i nhau ÇÜ®c.
Th‹ xác thu¶c h»u hình
HiŒn diŒn trên trái ÇÃt;
Tín ngÜ«ng thu¶c tâm linh
…n sâu trong tâm thÙc.
Gi» tín ngÜ«ng tâm linh
Không phäi là mê tín
ñó là ÇiŠu quang minh
Giúp mình thêm ngay chính.
** Chúng ta có t° quÓc
NÖi lÆp non nÜ§c nhà
G†i nôm na “ÇÃt nÜ§c”
NguÒn gÓc dân ViŒt ta.

Dù sÓng trong ÇÃt nÜ§c
Hay Çang ª phÜÖng xa
B°n phÆn cûa chúng ta
Phäi m‰n yêu t° quÓc.
** Nay ÇÜ®c sÓng an lành
Trong m¶t xÙ væn minh
ñÜ®c Ãm no, ti‰n b¶
Trong không khí thanh bình.
Chúng ta cÀn quan tâm
Cäm phøc nÖi ban ân
Cho an cÜ låc nghiŒp,
Ta phäi lo góp phÀn.
** L©i HÙa 1. Chân thành
CÓ g¡ng h‰t sÙc mình
LÃy danh d¿ xin hÙa:
Tr†ng tín ngÜ«ng tâm linh
Và lo làm b°n phÆn
V§i t° quÓc (quê nhà)
B°n phÆn v§i quÓc gia
NÖi ta Çang cÜ ngø.
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Hãy Yêu Thích
Cái Gì ñang Có

Đừng thất vọng, đừng chán chường, bực bội
Tưởng cuộc đời này trống rỗng, hư không . . .
- Này bạn ơi, đời có sẵn tấm lòng
Thật sốt sắng đón bạn vào cuộc sống.
Nếu bạn cảm thấy đời còn trống rỗng
Còn vô duyên, còn quả thực vô duyên
Thì bạn ơi, bạn hãy đặt ưu tiên
Mang ý nghĩa tươi vui vào cuộc sống.
Như Bi-Pi đã nêu gương sâu rộng

Mª con ÇÜ©ng giáo døc ƒu, Thi‰u niên
Qûa tÃm gÜÖng th¿c l®i ích vô biên
Cho cuộc sống thêm dồi dào ý nghĩa.
Bạn với tôi cùng góp phần nhỏ bé
Bằng nụ cười chân thực với tha nhân
Là góp phần quí báu rất thành tâm
Để cuộc sống càng tăng thêm ý nghĩa.

“Nếu ta không có cái gì ta yêu thích thì ta hãy yêu thích cái gì
ta đang có” (Lời phát biểu của Trưởng Lão HOÀNG HỘI
tại Đại Hội Người Cao Niên Việt Nam ở Springvale, Victoria,
Úc Đại Lợi ngày 18-01-2006)

Đời mỗi người có bao nhiêu yêu thích
Mỗi thích yêu là mỗi một giấc mơ
Giấc mơ nào cũng đẹp tựa bài thơ
Cũng thánh thót diệu kỳ như bản nhạc.
Mộng và thực là hai điều rất khác
Mộng thì nhiều mà thực chẳng bao nhiêu.
Nhưng người đời có lắm cái trớ trêu
Ưng bỏ “thực” cố đưổi theo ảo “mộng”.
Mộng có đẹp cũng chỉ là trống rỗng
Mộng còn chăng . . . chút mờ ảo trong tâm.
Đừng ước mơ những tan biến âm thầm
Rồi dằn vặt, rồi âu sầu, than trách.
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Biết bao điều làm chúng ta ưa thích
Đã dễ gì mấy cái ở tay ta
Như một giấc mơ chợt đến, chợt qua
Đừng háo hức, ÇØng mơ màng, thèm khát.
Những cái đó chỉ thoáng qua trước mắt
Hãy quên đi như mây thoáng giữa trời
Dù muôn màu muôn sắc thực xinh tươi;
Hãy yêu thích cái gì ta đang có.
Người Hướng Đạo tâm hồn luôn cởi mở
Sống hân hoan với cái thuộc tầm tay
ĐØng thả mồi bắt bóng, bóng cũng bay . . .
Hãy biết giữ cái mà ta đang có.
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Ý Nghïa
Nếu ta thấy đời sống không có ý nghĩa thì ta phải tìm
cho nó có một ý nghĩa
(THIÊN NGA Chuyên Cần – Liên Lạc số 48, tr.22)

Đừng lầm tưởng rằng đời không ý nghĩa
Không, đời rất vui, rất đẹp, rất nên thơ . . .
Không vô duyên, không lạnh nhạt, thờ ơ
Đời cởi mở, nồng nàn và đón đợi.
Luôn luôn đời cất cao tiếng gọi
Nam nữ thanh niên, hỡi bạn yêu đời
Kìa tương lai, bao quyến rũ tuyệt vời
Hãy vui vẻ, hiên ngang, mau tiến tới.

108

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

105

tkj

L©i HÙa 2 Cûa HÜ§ng ñåo
Tôi xin lÃy danh d¿ hÙa cÓ g¡ng h‰t sÙc
“giúp ích m†i ngÜ©i bÃt cÙ lúc nào”.

Cõi trÀn nhiŠu quay qu¡t
Cu¶c sÓng l¡m khó khæn
Trái ÇÃt tràn nÜ§c m¡t
Th‰ s¿ ÇÀy gian truân.
Bi‰t bao trò gian trá
Bi‰t bao cänh thæng trÀm
Bi‰t bao l©i gieo hoå
Bi‰t bao chuyŒn oái oæm.

Hånh Phúc
Mục đích tối hậu và cao cả của người H. Đ. là sống
với niềm hạnh phúc đích thực khi đem lại hạnh phúc
và niềm vui cho người khác. (Lời Bi Pi)

Nhìn nh»ng s¿ Ç° v«
Tâm hÒn thÃy tái tê
ñ©i phäi chæng b‹ kh°?
Cu¶c sÓng quá nghiêu khê!

Sống trên đời ai cũng mong Hạnh Phúc
Lời tốt lành cung chúc buổi đầu xuân
Ôi, Hạnh Phúc! Thiệt quí giá vô ngần
Có hạnh phúc mới thấy đời ý nghĩa.

CÀn bàn tay HÜ§ng ñåo
Bæng bó v‰t thÜÖng Ç©i
CÀn tinh thÀn HÜ§ng ñåo
Nuôi hy v†ng tuyŒt v©i.

Muốn hạnh phúc, phải cùng nhau chia xẻ
Những niềm vui đến với h‰t mọi người
Qua ngôn từ, qua ánh mắt, nụ cười
Trong bác ái, trong từ bi, hỉ xả.
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Mở vòng tay rộng như biển cả
Kết tình thân cao tựa non xanh
Gửi đến nhau những ý tưởng chân thành
Trao tặng nhau những âm thanh dịu ngọt.
An ủi nhau lúc cảnh đời chua xót
Giúp đỡ nhau khi bão tố hoành hành
Dắt dìu nhau giờ tăm tối vây quanh
Khuyến khích nhau khi bước chân mệt mỏi.
Điều trọng yếu là thứ tha lầm lỗi
Sống trên đời chớ trói buộc nhau
Đừng hẹp hòi đóng cửa, rút cầu
Nên thông cảm với tấm lòng cởi mở.
Hạnh phúc đích thực như đóa sen hé nở
Tỏa hương thơm ngào ngạt khắp chung quanh
Để bao người cùng hưởng sự trong lành
Là chính lúc lòng ta tràn Hạnh Phúc.

Khi vui tiếng hát thêm vui
Khi buồn tiếng hát làm vơi nỗi buồn
Hát là tiếng nói tâm hồn
Hát gieo sức sống, tạo nguồn mến thương.
Hát rung dưới mái học đường
Hát reo cầu chúc quê hương an lành
Oai hùng hát nhạc đấu tranh
Hiên ngang hát khúc quân hành uy nghiêm
Giáo đường hòa nhạc đức tin
Tuổi xanh tấu khúc thanh niên yêu đời
Võng ru mẹ hát à ơi
Vòng quanh lửa trại hát lời cảm thông
Dấn thân, nhạc rực lửa hồng
Bước chân hiệp sĩ, nhạc lòng hoan ca
Hát vang tô điểm sơn hà
Hát xây đoàn kết, mặn mà tình thân
Hát cho thoäi mái tinh thần
Hát cho xuân mãi, tăng xuân không già.
. . . Hát cho trời đất nở hoa.
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R¶ng Vòng Tay
Nối vòng tay rộng ra bốn bể
Để kết tình huynh đệ thân thương
Rộng vòng tay khắp bốn phương
Hiên ngang thẳng tiến trên đường thành nhân
Vòng tay nối ân cần rộng mở
Lòng nhủ lòng Lời Hứa khắc ghi
Mười Điều Luật dẫn ta đi
Đường trường gai góc . . . sợ gì chông gai.
Vòng tay nối tình dài ý rộng
Dắt dìu nhau nếp sống thanh cao
Rộng vòng tay đẹp biết bao
Bền lòng vững chí nêu cao mầu cờ.
Vòng tay rộng: bài thơ hoa gấm
Tình anh em sưởi ấm tâm hồn
Rộng vòng tay gửi nụ hôn
Trái tim Bách Hợp luôn luôn thắm nồng.
Tình Hướng Đạo tựa than hồng . . .

CÀn ti‰ng hát HÜ§ng ñåo
Cho dÎu v®i niŠm Çau
CÀn bài thÖ HÜ§ng ñåo
Cho tan n‡i u sÀu.
CÀn ánh m¡t vui tÜÖi
CÀn nø cÜ©i cªi mª
ñ‰n v§i h‰t m†i ngÜ©i
ThÆt hÒn nhiên, h§n hª.
Nh»ng hành vi giúp ích
ñ‹ cäi thiŒn cu¶c Ç©i
ñó chính là cái Çích
HÜ§ng ñåo không xa r©i.
Khi dÃn thân Giúp ´ch
Không phân biŒt giÀu, nghèo
Không Ç‹ phô thành tích
Không vì s¿ t¿ kiêu.
Giúp ích vì nhân ái
Giúp ích vì tình ngÜ©i
Cõi trÀn b§t hoang dåi
Ánh dÜÖng thêm sáng ng©i.
NgÜ©i HÜ§ng ñåo long tr†ng
HÙa giúp ích m†i ngÜ©i
Tinh thÀn vô vÎ l®i
Trong m†i lúc, m†i nÖi.
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Gi†t Suy TÜ

** Dù cho bẩy nổi ba chìm
Luật và Lời Hứa vẫn ghim trong lòng
** Chông gai, sỏi đá . . . không ngừng
Quyết tâm dấn bước, ta cùng bên nhau.
** Núi cao, biển rộng, rừng xanh
Bức tranh tuyệt mỹ Trời dành cho ta.
Hãy đi ngắm cảnh bao la . . .
** Tiếng ai hát giữa rừng già
Cốt lõi Hướng Đạo ấy là Thành Nhân.
** Reo cười múa hát vang lừng
Tâm hồn Hướng Đạo bập bùng lửa thiêng.
** Thuyền đời lướt sóng hiểm nghèo
Luật và Lời Hứa: mái chèo giúp ta.
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Nh¡m ñ‰n TÜÖng Lai

Đừng đắm mình chìm vào dĩ vãng
Mà đắng cay, ai oán, u sầu,
Chỉ thêm mệt trí đau đầu
Hỏi rằng nuối tiếc, buồn đau . . . ích gì?
Hãy chú ý hướng đi phía trước
Vững niềm tin, vững bước đường dài
Tấm lòng son sắt không phai
Vui tươi đón nhận tương lai mịt mờ.
Sống ngay thẳng ấy là hữu ích
Cố vươn theo mục đích thanh cao
Noi gương các bậc anh hào
Như sao bắc-đẩu trời cao soi đường
Vườn Bách Hợp ngát hương hoa huệ
Sắc trắng trong rạng vẻ xinh tươi
Những mong tô điểm cuộc đời
Bằng tình nhân ái, bằng lời mến thuơng.
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Làm TÓt Cho M†i NgÜ©i
“Hãy làm tốt cho mọi người, đừng gây điều xấu cho
ai cả”. (Lời trăn trối của Thánh DON BOSCO trước
lúc lìa đời, ngày 31-01-1888)

Cuộc sống bao năm ở cõi đời
Mong sao sống đẹp kiếp con người.
Gieo điều nhân ái trong thiên hạ
Đem lại cho nhau những nụ cười.
NÓi rộng vòng tay, xiết chặt tay
Cho hồn thêm thắm, ý thêm say
Anh em bốn biển nên như một
Bên ánh lửa hồng thêm ngất ngây.
Chia xẻ cùng nhau trọn nghĩa tình
Như vùng ánh sáng buổi bình minh
Như hoa pháo tết đầu xuân nhật
Ôi thiết tha thay chữ “chúng mình”.
Làm tốt cho nhau ở cõi trần
Là điều quí giá thật vô ngần,
Không gây điều xấu cho ai cả . . .
Ngào ngạt hương thơm giữa thế nhân.

CÜ©i Hát Vang Vang
Cười vang vang cả đất trời
Hát vui, vui cả lòng người bốn phương.
Đừng nên thất vọng, chán chường
Không cần rên rỉ, bi thương, oán hờn.
Cất cao tiếng hát véo von
Cười vang biển cả, núi non, ruộng đồng.
Hát cho tim rực lửa hồng
Cười cho lòng cảm thấy lòng thảnh thơi.
Khó khăn vẫn hát vẫn vui
Giữa khi điêu đứng vẫn cười vang lên.
Hát cho sóng lặng, gió yên
Cười cho bối rối, ưu phiền tránh xa.
Hát cho đá cũng nở hoa
Cười cho phiền muộn hóa ra an bình
Cười vui để thỏa tâm tình
Hát vang để tỏ chúng mình có nhau.
Cùng nhau ý hợp tâm đầu . . .
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Lên ñÜ©ng

L©i HÙa 3 Cûa H.ñ.
Tôi xin lÃy danh d¿ hÙa cÓ g¡ng h‰t sÙc
“tuân theo luÆt HÜ§ng ñåo”

TÃt cä m†i t° chÙc
MuÓn Çåt ÇÜ®c thành công
Phäi tôn tr†ng k› luÆt
H¶i viên hiŒp m¶t lòng.
Træm ngÜ©i ÇŠu nhÜ m¶t
Gi» luÆt lŒ nghiêm minh
ñó là ÇiŠu then chÓt
Không th‹ bÎ coi khinh.

Trên cành chim ríu rít
Phương Çông rực ánh dương
Vạn vật bừng tỉnh giấc
Vang tiếng gọi lên đường.
Bao thở than thống thiết
Bao tủi hận, tai ương
Trông chờ tay nâng đỡ
Vang tiếng gọi lên đường.
Tương lai đầy hứa hẹn
Giấc mộng thực phi thường
Chờ trái tim hiếu động
Vang tiếng gọi lên đường.
Vinh danh người Hiệp-sĩ
Xoa dịu cảnh đau thương
Vững tinh thần Hướng Đạo
Hăng hái bước lên đường.
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Vui SÓng Và Giúp ´ch
L©i Khuyên Cûa Bi-Pi

Muốn cho tâm trí thảnh thơi
Luôn luôn phải biết sống vui làm đầu.
Muốn đời ý nghĩa cao sâu
Ra tay Giúp Ích cho nhau ở đời.
Muốn cho rạng rỡ nụ cười
Hãy lo Vui Sống với người chung quanh.
Muốn hàn gắn cảnh tương tranh
Chương trình Giúp Ích thực hành triền miên.
Muốn cùng thoải mái, bình yên
Hãy Vui nếp Sống nhân hiền, thứ tha.
Muốn đời vang khúc hoan ca.
Góp phần Giúp Ích thực là hăng say.
Người xưa khuyên nhủ người nay
Sống Vui, Giúp Ích ngày ngày chớ quên

NhÜ Phong trào H.ñ.
ñÜ®c coi là cu¶c chÖi
M¶t cu¶c chÖi thiŒn häo
nh hÜªng cä m¶t Ç©i.
MuÓn cu¶c chÖi sinh ích
L®i cho h‰t m†i ngÜ©i
Thì tØng ngÜ©i nhÃt quy‰t
Không phá rÓi cu¶c chÖi.
Anh chÎ em H.ñ.
Là nh»ng ngÜ©i thuÀn lÜÖng
Không lÆp l©, gian xäo
Chung bÜ§c trên m¶t ÇÜ©ng.
L©i hÙa 3, månh båo
LÃy danh d¿ xin thŠ
“Tuân theo luÆt H.ñ.”
SÓng nghiêm chÌnh, ÇŠ huŠ.
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Vui TÜÖi
Hướng ñåo Sinh vui tươi trong lúc khó khăn

Sống vui tươi là ngàn thang thuốc bổ
Cau-có chi thêm khổ cõi lòng.
Sống vui tươi cho thần trí thong dong
Cứ bực-bội là tự đong lấy khổ.
Sống vui tươi với tấm lòng cởi mở
Cứ khắt-khe sẽ rạn vỡ ân-tình.
Sống vui tươi để hưởng sự an bình
Đừng nuôi giận để mình thêm bức-rức.
Sống vui tươi là tạo nguồn hạnh phúc
Đừng than van sẽ khỏi cực tấm thân.
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Muốn vui tươi thoải mái tinh thần
Hãy rộng lượng, hãy khoan dung, tha thÙ
Hãy chấp nhận những gì ta đang có
Không than thân trách phận, chớ so bì.
Đường thẳng ngay cứ vững bước chân đi
Cố tránh xa những trò đời quyến rũ.
Để đêm đêm chìm vào giấc ngủ
Ta sẽ mơ giấc mơ đẹp tuyệt vời.
Mỗi sớm mai dưới ánh sáng mặt trời
Ta hoan hỉ nở nụ cười sảng khoái.
Trong thâm tâm bừng lên hăng hái
Khi trong ta đầy ắp nét vui tươi
Bao khó khăn rắc rối ở cõi đời
Được hóa giải trong suy tư trầm tĩnh.
Bạn Hướng Đạo, cùng hân hoan nhận định
Sống vui tươi, cởi mở, thứ tha
Rộng vòng tay bốn biển một nhà
Chân ThiŒn MÏ là tâm hÒn HÜ§ng ñåo.
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XÙng PhÄm Giá Con NgÜ©i
L§p ngÜ©i trÈ là niŠm vui dân t¶c
Là hÜÖng thÖm, là hãnh diŒn cûa giang san
Là chÒi non, là nh¿a sÓng cûa cây ngàn
Là hy v†ng, là trông ch© cûa nhân loåi.
Bån HÜ§ng ñåo, nh»ng phút giây trÀm l¥ng
Bao “quên Çi” låi xuÃt hiŒn tÕ tÜ©ng
Nh¡c bån r¢ng hãy tÌnh-táo lên ÇÜ©ng
Phäi hÜ§ng thÜ®ng, phäi mau mau cäi thiŒn.

NgÜ©i HÜ§ng ñåo luôn luôn cÀu ti‰n
Trong t¿ tin, trong phÃn ÇÃu, låc quan
Ngºa m¥t lên, can Çäm, s¤n sàng
Tr†ng danh d¿, ta quy‰t tâm l¶t xác.

Các Bån TrÈ, ÇØng røt rè, s® hãi
Dù tÜÖng lai ÇÀy thº thách, mÎt m©
Hãy låc quan v§i ánh m¡t nên thÖ
Lòng phÃn khªi, t¿ tin và ti‰n t§i.

CÜÖng quy‰t ra tay mª ÇÜ©ng, khai lÓi
ñ‹ m†i ngÜ©i cùng nÓi gót Çi lên,
Cùng ÇÒng tâm th£ng ti‰n th¿c trung kiên
ñem tÓt ÇËp, thanh cao vào cu¶c sÓng.
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Quên ñi
Chính thù hÆn, ghen tÜÖng là mÀm mÓng
Së phá tan tình nghïa ª trên Ç©i !!
Mau n¡m tay nhau hòa giäi, vui tÜÖi
Hàn g¡n låi nh»ng hi‹u lÀm, rån nÙt.

Xóa Çám mây mù nghi nan, buÒn b¿c
ñem tình thÜÖng, hòa khí Ç‰n cho nhau
ñem ti‰ng cÜ©i thay th‰ nét sÀu Çau . . .
L§p NgÜ©i TrÈ tåo cây cÀu thông cäm

L§p NgÜ©i TrÈ, hãy tÕ ra can Çäm
SÓng vÜÖn lên xÙng phÄm giá con ngÜ©i
V§i hành vi ÇÀy š nghïa sáng ng©i
Suy nghï tÓt Ç‹ làm nên viŒc tÓt.

Hãy quên Çi nh»ng gì chua chát
ñ‹ cho ta dÎu mát tâm hÒn.
Hãy quên Çi nh»ng cänh u buÒn
ñ‹ tâm ta ÇÜ®c thêm phÃn khªi.
Hãy quên Çi nh»ng gì u tÓi
ñ‹ hæng say mª lÓi Çi lên.
Hãy quên Çi giây phút y‰u mŠm
ñ‹ vùng dÆy trong vùng ánh sáng.
Hãy quên Çi nh»ng gì cay Ç¡ng
ñ‹ lòng mình ph£ng l¥ng, trÀm tÜ.
Hãy quên Çi nh»ng nóng näy, hÆn thù
ñ‹ th¡p lên ng†n Çèn bác ái.
Hãy quên Çi nh»ng khi kh© dåi
ñ‹ tÆp suy tÜ v»ng chãi hÖn lên.
Hãy quên Çi nh»ng thèm khát y‰u hèn
ñ‹ hoan låc trong thanh cao, trong tr¡ng.
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Vòm Tr©i ñåi H†c
Thanh thi‰u niên quy‰t tåo Ç©i sÓng m§i
Nh»ng hoa thÖm, trái ng†t nª tràn ÇÀy
Ti‰n lên ÇÜ©ng bÜ§c nh»ng bÜ§c hæng say
Làm viŒc thiŒn không bao gi© mÕi mŒt.

Bi‰t “vui sÓng” dù mÜa gÀm gió thét
Ham chung tay “giúp ích” th¿c chân thành;
Xóa bÕ giÆn h©n, gây rÓi, cånh tranh
ñ‹ xây d¿ng trong thanh cao, nghïa khí.

CÓ noi theo nh»ng tÃm gÜÖng HiŒp-Sï
Nh§ l©i khuyên cûa các bÆc TiŠn Nhân
Gi» v»ng nø cÜ©i cûa tu°i thanh xuân
Các NgÜ©i TrÈ quy‰t tåo Ç©i sÓng m§i.

Vòm tr©i ñåi H†c r¶ng thênh thang
Cánh cºa vinh quang th¿c vÈ vang,
Quy‰t chí thành tài miŠn h†c vÃn
Con HÒng cháu Låc sÓng hiên ngang.

Thành nhân + h†c vÃn : bÜ§c ÇÜ©ng Çi
VÃt vä, hy sinh . . . có ngåi gì
Vinh d¿ mai sau Çang Çón Ç®i
Quy‰t tâm ti‰n t§i, n¥ng lòng ghi.

Hoa xuân bån së t¥ng cho Ç©i
Hi‰n cä nhân gian nh»ng nø cÜ©i
DÜ§i mái thân yêu trÜ©ng ñåi H†c
Bån Öi, chính bån, Çoá hoa tÜÖi.
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Vòm tr©i ñåi H†c mÜ§t mÀu xanh
Träi r¶ng hoa thÖm, ng†n gió lành;
Hãy Ç‰n trau dÒi nŠn h†c vÃn
Thành nhân rång r« v§i thành danh.
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Tåo ñ©i SÓng M§i

Vòm tr©i ñåi H†c vÅn tØng giây
ñón bån hæng say bÜ§c t§i Çây
Ki‰n thÙc trau dÒi cho thÕa chí
TÜÖng lai r¿c r« ª tÀm tay.

Thanh thi‰u niên nhÜ vÜ©n hoa r¿c r«
ñang thi nhau Çua nª kh¡p vùng tr©i
Khoe s¡c hÜÖng bao vÈ ÇËp tuyŒt v©i
NhÜ sÙc månh thûy triŠu ngoài bi‹n cä.

Các bån thân yêu HÜ§ng ñåo sinh
Vòm tr©i ñåi H†c n¥ng ân tình
ñang ch© Çón bån mau Çi t§i
Xây d¿ng tÜÖng lai rÃt ÇËp xinh.

Thanh thi‰u niên t¿a thành trì trên Çá
SÃm sét, bão bùng không th‹ chuy‹n rung
Là muôn vàn hãnh diŒn thÆt hào hùng
Là hy v†ng cûa nh»ng ngày s¡p t§i.
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SÓng ñËp

Lái Xe
Lái xe mà ch£ng chÎu nhÜ©ng
Không vào nghïa ÇÎa, nhà thÜÖng cÛng vào. (*)
Lái xe mà v†t ào ào
Nghïa ÇÎa chÜa vào, cÛng t§i nhà thÜÖng.
Lái xe ham nói cell phone
Không s§m thì mu¶n nhà thÜÖng cÛng vào.
G¥p bäng stop . . . phóng ào
ƒy là t¿ sát, khÕi vào nhà thÜÖng.
ñèn ÇÕ mà vÜ®t nhÜ thÜ©ng
CÀm b¢ng cái ch‰t gi»a ÇÜ©ng nát thây.
QuËo không báo hiŒu ... có ngày
Xe sau lao t§i, ch‰t ngay ÇÙ ÇØ.
(*) câu thÖ này cûa thi h»u TrÀn Væn Nhân.

Lš tÜªng r†i ánh sáng
Hy v†ng sinh vui tÜÖi
NiŠm tin thành sÙc månh
Ý chí quy‰t nên ngÜ©i.
Không Lš TÜªng, tìm Çâu ra ánh sáng?
Không NiŠm Tin, sÙc månh së tiêu tan
Không Hy V†ng, chán chÜ©ng trong mù quáng
Không quy‰t tâm thì Ý Chí héo tàn.
MuÓn sÓng ÇËp, cÀn rõ ràng Lš TÜªng
MuÓn vui tÜÖi, nuôi Hy V†ng tràn ÇÀy
MuÓn månh më, gi» NiŠm Tin hÜ§ng thÜ®ng
MuÓn nên ngÜ©i, v»ng Ý Chí hæng say.
NgÜ©i HÜ§ng ñåo, thành nhân là lš tÜªng
Lòng vui tÜÖi v§i hy v†ng nÒng nàn
Gi» sÙc månh trong niŠm tin Çúng hÜ§ng
Quy‰t vÜÖn lên v§i š chí hiên ngang.
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A future full of hope
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L§p NgÜ©i TrÈ vÅn luôn luôn hæng hái
ñåt thành công m†i lãnh v¿c Çua chen,
NhÜ bu°i bình minh vang r¶n ti‰ng kèn
MØng ánh sáng bØng lên niŠm hy v†ng.

Nhìn Gi§i TrÈ Çang ngày càng sinh Ç¶ng
Cho chúng ta niŠm hy v†ng dåt dào
Bóng tÜÖng lai càng thêm r¶ng thêm cao
Tåo vÎ th‰ cho giÓng nòi Bách ViŒt.

M†i lãnh v¿c nÖi chúng ta sinh sÓng
Bóng ViŒt Nam rång r« góp chung phÀn
NgÜ©i ViŒt Nam quä cäm, v»ng tinh thÀn
ñÀy chí khí, kiên tâm và vinh d¿.

Ba thÆp niên qua, nhóm LÜu Vong quy‰t liŒt
CÓ vÜÖn lên, vÜÖn mãi mãi không ngØng
M†i tûi h©n ÇŠu x‰p låi sau lÜng
Nhìn phía trÜ§c Ç‹ quy‰t tâm ti‰n bÜ§c.

Tên ViŒt Nam không chìm theo quá khÙ
Càng ngày càng r¿c r« kh¡p næm châu
TrÈ RÒng Tiên thêm phô s¡c, khoe mÀu
Gây d¿ng tÜÖng lai v§i bao nghÎ l¿c.

Không t¿ ti, nän lòng, hay khi‰p nhÜ®c
Không t¿ cao, t¿ Ç¡c, ch£ng kiêu cæng
Luôn t¿ tin, trÀm tïnh, gi» thæng b¢ng
SÓng th¿c t‰ theo Çà chung nhân loåi.

L§p ngÜ©i trÈ luôn luôn chung góp sÙc
Nâng ViŒt Nam lên bŒ ng†c vinh quang
Mong m‡i ngày m‡i tÜÖi th¡m, huy hoàng...
HÜ§ng t§i tÜÖng lai tràn ÇÀy hy v†ng.
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DÎu hiŠn bóng dáng già-nua
CÀu tr©i mÜa thuÆn gió hoà tân niên
Mong sao m†i xÙ m†i miŠn
Dân tình ÇÜ®c hÜªng bình yên, phú cÜ©ng
Gia Çình ÇÀm Ãm, yêu thÜÖng
Chúc cho dÜ§i mái h†c ÇÜ©ng thêm Çông
H†c sinh chæm chÌ g¡ng công
Noi theo gÜÖng sáng cha ông lÜu truyŠn.
Chúc cho loan phøng m†i miŠn
NhÜ chim liŠn cánh ÇËp duyên TÃn TÀn.
Gió ÇÜa ti‰ng sáo vang ngân
Êm ÇŠm vÛ trø vào Xuân ng†t-ngào.
. . . Dâng niŠm hy v†ng dåt dào.

ñØng khoe tay lái ta cØ
Phóng xe, len, lách, cÙ nhÜ không ngÜ©i
Tai ÜÖng xÄy Ç‰n nhÜ chÖi
Rút b¢ng, bÎ phåt ... Çiên ngÜ©i h«i ai.
QuËo trái Çèn ÇÕ là sai
G¥p ông cänh sát ch§ hoài công xin.
* * * M¶t ÇiŠu phäi nh§ nhÜ in
Lái xe SAY rÜ®u là Çiên mÃt rÒi.
Xμ-KE Çã thÃm vào ngÜ©i
Lái xe, ch¡c ch¡n n¢m chÖi Çáy mÒ.
Lái xe ch§ có d«n Çùa
Tan xÜÖng nát thÎt ch£ng chØa m¶t ai.
Lái xe, ch§ cÆy mình tài
Ch» tài liŠn v§i ch» tai m¶t vÀn.
(nhái KiŠu)
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Thª
Hít vào cho ÇÀy ¡p
Thª ra Ç‰n tÆn cùng
CÙ hít vào chÆm chÆm
Và thª ra chØng chØng.
Hít vào rÒi gi» låi
Cho ph°i nª cæng phÒng,
Thª ra cho thoäi mái
Ph°i hoàn toàn r‡ng không.
Hít vào theo š nghï:
- Phäi sÓng khÕe ª Ç©i
Thª ra ghi trong trí:
- KhÕe Ç‹ nª nø cÜ©i.
Hít thÆt sâu vào ph°i
Tâm trí thÃy thänh thÖi,
Thª h‰t ra khÕi ng¿c
M¥t mÛi së vui tÜÖi.
Hãy dành mÜÖi læm phút
Hít thª cho ÇiŠu hòa
Ÿ ch‡ nào thoáng mát
Cäm thÃy khÕe thêm ra.

Xuân

L¡ng nghe vÛ trø vào xuân
ñì Çùng ti‰ng pháo nhÜ gÀn nhÜ xa.
Khoe hÜÖng khoe s¡c m¥n-mà
VÜ©n xuân Çua nª muôn hoa th¡m nÒng.
Bình minh r¿c-r« ánh hÒng
BÀu tr©i n¡ng Ãm sÜªi lòng nhân gian.
Trên cành ríu-rít hót vang
Chim Çàn cÀu chúc xóm làng an vui.
ñâu Çây r¶n-rã ti‰ng cÜ©i
Cûa Çàn em nhÕ vui tÜÖi nô Çùa.
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ñÜ©ng HÜ§ng ñåo

Con ÇÜ©ng HÜ§ng ñåo r¶ng thênh thang
R¶n ti‰ng reo hò ti‰ng hát vang,
Bóng dáng TrÜªng-niên bên ƒu, Thi‰u
Cùng nhau h§n hª bÜ§c hiên ngang.
Giáo døc con em sÓng ª Ç©i
Thành ngÜ©i h»u ích kh¡p nÖi nÖi
Thành công dân tÓt trong dân t¶c
Thành tÃm gÜÖng soi gi»a cõi Ç©i.
Tâm hÒn HÜ§ng ñåo hÜ§ng thanh cao
NhÜ nh»ng bông sen thÖm ngåt ngào
Danh d¿ con ngÜ©i lo bäo tr†ng
Xác hÒn trong såch quí dÜ©ng bao.
Tinh thÀn HÜ§ng ñåo luôn vui tÜÖi
G¥p khó khæn vÅn nª nø cÜ©i,
Gi» v»ng t¿ tin và phÃn ÇÃu
Không kêu trách ÇÃt ch£ng than tr©i.

Yêu ñ©i

M¶t HiŒp-sï ÇÜ®c ngÜ©i chÃt vÃn:
- Bí quy‰t nào giúp bån sÓng vui
Lúc nào cÛng nª nø cÜ©i
CÛng duyên cÛng th¡m cÛng tÜÖi cÛng dòn??
HiŒp-sï Çáp: - “Tâm hÒn tôi gi»
M¶t Çi‹m son th¿c s¿ trong tôi
ƒy là tôi rÃt yêu Ç©i
Nhìn Ç©i nhÜ Çoá hoa tÜÖi muôn mÀu.”
L©i HiŒp-sï chiŠu sâu š nghïa
KÈ yêu Ç©i vui vÈ, hÒn nhiên
Lòng không n¥ng gánh Üu phiŠn
Låc quan là Çi‹m Üu tiên trong Ç©i.
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Hãy T¿ Mình
Vác Hành Lš Lên Vai Mà ñi
(L©i Bi-Pi)

Không ganh tÎ, oán tr©i, trách ÇÃt
Không Çua Çòi vÆt chÃt, hÜ danh
Mong sao ÇÜ®c tr†n ch» tình
Tình nhà, tình nÜ§c, tình mình, tình ta.
TÆp r¶ng lÜ®ng, thÙ tha, xây d¿ng
ñ‹ tâm mình hào hÙng, vui say,
Cu¶c Ç©i dÅu l¡m chua cay
NhÜng ta vÅn thÃy ngÃt ngây yêu Ç©i.
Nhìn cu¶c sÓng rång ng©i š nghïa
ThiŒt nÒng nàn, thÃm thiá, sâu xa
ThÃy Ç©i ÇÀy vÈ m¥n mà
Muôn vàn tình tÙ nhÜ là bài thÖ.
Chính s¿ sÓng: món quà vô giá
ThÜ®ng ñ‰ ban cho cä loài ngÜ©i
N‰u ta bi‰t sÓng vui tÜÖi
Yêu Ç©i tha thi‰t thì Ç©i yêu ta

Bi‰t bao kÈ y‰u hèn, không t¿ chû
Luôn âu lo, không có Çû khä næng
Trong tâm tÜ nhÜ bÎ mÃt thæng b¢ng
T¿ nghï mình là hång ngÜ©i thua kém.
Bi‰t bao kÈ không v»ng tâm t¿ ti‰n
Luôn røt rè, s® hãi, v§i hoang mang
MÃt t¿ tin, nhøt š chí, can tràng
ChÌ trông cÆy vào cánh tay ngÜ©i khác.
Hãy båo dån, t¿ tin, vang ti‰ng hát
Nh§ trong ta có Ý Chí s¤n sàng,
NhiŠu khä-næng Ç‹ ti‰n bÜ§c hiên ngang
Không thua sút, y‰u hèn, không l« dª.
Không › låi, t¿ ti, ch© giúp Ç«
Hãy t¿ mình vác hành lš lên vai
Hãy hiên ngang tin tÜªng ª tÜÖng lai
Së nhÆn thÃy khä næng mình không thi‰u.
V»ng t¿ tin, không trª nên hèn y‰u
Vác lên vai hành lš . . . ti‰n lên ÇÜ©ng
ñØng Ç‹ cho Ç©i chê trách, khinh thÜ©ng
ñÒ nhu nhÜ®c! không Çáng ta tin cÆy!!
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V»ng chí, bŠn gan cÓ luyŒn rèn
BÜ§c chân HÜ§ng ñåo quy‰t vÜÖn lên
TrÜ§c bao viŒc thiŒn cùng chung sÙc,
T¿ th¡p bùng lên m¶t ng†n Çèn.
M¶t th‰ gi§i bÃt phân chûng t¶c
ñÜ®c cùng nhau hÜªng phúc an hòa
Hân hoan chung m¶t mái nhà
ñ¡p xây nghïa thi‰t nhÜ là anh em.
NgÜ©i HÜ§ng ñåo nguyŒn Çem tim huy‰t
NÓi vòng tay Çoàn k‰t nÖi nÖi
Næm châu rång r« nø cÜ©i
Tình thÜÖng xoa dÎu tình Ç©i Ç¡ng cay.
Quy‰t mª r¶ng vòng tay huynh ÇŒ
ñ‹ nÓi tình tr©i b‹ bao la
ñem M‰n Yêu Ç‰n m†i nhà
Là Çem trao t¥ng món qùa thiêng liêng.

Cánh cºa tình thÜÖng mª r¶ng ra
Khu rØng Bách H®p nª thêm hoa
Muôn mÀu muôn s¡c, hÜÖng thÖm ngát
Hòa nhÎp du dÜÖng muôn khúc ca.
Lºa tråi lung linh HÜ§ng ñåo Çoàn
BØng bØng r†i sáng cõi nhân gian,
Vòng tay nÓi r¶ng tình huynh ÇŒ
G¡n bó keo sÖn ch£ng rã tan.
Trên ÇÜ©ng HÜ§ng ñåo chúng ta Çi
Vang v†ng l©i khuyên cûa Bi-Pi:
Hãy bi‰t “SÓng Vui và Giúp ´ch”
L©i hay š ÇËp . . . quy‰t tâm ghi.
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Reo mØng

HÜ§ng ñåo Th‰ Gi§i
100 næm (1907-2007)
Træm Tu°i, reo vui HÜ§ng ñåo ñoàn
Næm châu h§n hª, nhåc vang vang
Vòng tay r¶ng mª niŠm tin tÜªng
Ánh m¡t tuôn trào š låc quan
Xây d¿ng tình ngÜ©i . . . say phÃn ÇÃu
Chæm lo giáo døc . . . cÓ lo toan
Bi-Pi khai phá chân tr©i m§i
Giúp ích ngàn sau ti‰n v»ng vàng.

Ghi nh§ bu°i h†p m¥t long tr†ng ngày 28-10-2007 tåi Seattle WA.
Ç‹ mØng HÜ§ng ñåo Th‰ Gì§i 100 Næm, do Liên Çoàn HñVN
ViŒt Hùng t° chÙc, có s¿ hiŒn diŒn cûa TrÜªng Võ Thành Nhân,
Chû TÎch HñTÐ/HñVN, và m¶t sÓ TrÜªng ª Portland OR. t§i
tham d¿

M¶t Th‰ Gi§i. M¶t L©i HÙa
(trên Çây là khÄu hiŒu ghi trên phù hiŒu k› niŒm
HÐ NG ñO TH GI I 100 NˆM)

“M¶t Th‰ Gi§i” là ÇiŠu mong Ü§c
Næm châu cùng sánh bÜ§c bên nhau
M†i ngÜ©i š h®p tâm ÇÀu
Chung tay b¡c m¶t nhÎp cÀu cäm thông.
Không Çúc súng cÛng không dàn trÆn
Không g©m nhau, không hÆn, không thù
Không chi‰n ÇÎa, không chi‰n khu
Không dùng vÛ khí Ç‹ hù d†a nhau.
"M¶t L©i HÙa” tÜÖi mÀu hånh phúc
Là thành tâm hiŒp l¿c v§i nhau
YÊU THÐ÷NG ÇÜ®c x‰p hàng ÇÀu
NhÎp tim nhân ái xóa sÀu th‰ nhân.
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ChÖi HÜ§ng ñåo là s¤n sàng t¿ nguyŒn
Gi» tâm hÒn trong tr¡ng vËn toàn; (*)
Lòng nhû lòng phäi phÃn ÇÃu hiên ngang
Luôn l¶t xác Ç‹ trª thành ngÜ©i m§i.
ChÖi HÜ§ng ñåo là cùng nhau ti‰n t§i
Trong niŠm tin, trong š thÙc cao v©i
Trao cho nhau, nh»ng ánh m¡t, nø cÜ©i
ThÆt th¡m thi‰t, thÆt chân tình, ÇÀm Ãm.
ChÖi HÜ§ng ñåo vui, cu¶c chÖi vui l¡m (* *)
Ta cùng nhau tay n¡m ch¥t bàn tay
Quanh lºa hÒng cùng múa hát hæng say
ñ‹ thÃm thiá cu¶c chÖi vui HÜ§ng ñåo

(*) LuÆt H.ñ., ñiŠu 10.
(* *) Câu trä l©i rÃt ng¡n và g†n bao hàm nguyên lš H.ñ.:
“ChÖi H.ñ. Vui”, trong bài Nguyên Lš H.ñ. cûa
TrÜªng NguyÍn-ñÙc-Chánh GÃu Linh Hoåt,
Gialai Pleiku (Trích Båch Mã sÓ 58/9-2007)

H†c Làm NgÜ©i

ñi HÜ§ng ñåo là diù nhau leo dÓc núi
V§i niŠm tin, niŠm phÃn khªi, hæng say
V§i vòng tay nÓi nam b¡c Çông tây
Ÿ trÜ©ng h†c gi»a thiên nhiên bát ngát.

TrÜ©ng h†c Çó thÜ©ng vang vang ti‰ng hát
LuyŒn thû công, luyŒn nhanh nhËn tay chân
TÆp phát huy phÀn trí não, tinh thÀn
Rèn nhân cách m‡i ngày thêm ti‰n t§i.

146

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

TuÃn ViŒt / R¶ng Vòng Tay

147

ChÖi HÜ§ng ñåo Vui
ChÖi HÜ§ng ñåo: m¶t cu¶c chÖi lš tÜªng
B¢ng trái tim, b¢ng cæn bän Tình NgÜ©i
Tình anh em nÒng cháy bÓn phÜÖng tr©i
ñÜ©ng nghïa hiŒp nÃu nung trong tâm tÜªng.
Sºa tính n‰t, bÕ nh»ng ÇiŠu lÀm l‡i
LÃy lòng nhân làm ÇuÓc sáng soi ÇÜ©ng
Nh¡m anh hùng, hiŒp sï Ç‹ noi gÜÖng
Làm viŒc thiŒn Ç‹ lòng mình hÜ§ng thiŒn.
SÓng hy v†ng, yêu Ç©i và cÀu ti‰n
Luôn låc quan dù trÜ§c cänh khó khæn
MÜ©i ÇiŠu LuÆt ghi sâu ÇÆm trong tâm
Ba l©i HÙa th¿c hành cho Çúng hÜ§ng.
ñi HÜ§ng ñåo là bÜ§c theo lš tÜªng:
H†c Làm NgÜ©i Ç‹ xÙng Çáng con ngÜ©i,
ñi HÜ§ng ñåo Ç‹ tâm trí vui tÜÖi
Là sÓng ÇËp theo tinh thÀn ThiŒn ñÙc

ChÖi HÜ§ng ñåo, cu¶c chÖi theo ÇÎnh hÜ§ng
Có suy tÜ, có cân nh¡c Çàng hoàng
Bi‰t hÜ§ng Çi, bi‰t møc Çích rõ ràng
Bi‰t nhiŒm vø, bi‰t ti‰n, lui, thành, båi.
ChÖi HÜ§ng ñåo, cu¶c chÖi theo lë phäi
D¡t diù nhau ti‰n t§i Çích Thành Nhân
TrÜ§c gian lao, trÜ§c m†i s¿ khó khæn
Luôn vÅn gi» niŠm vui và hy v†ng.
ChÖi HÜ§ng ñåo là ÇÜa vào cu¶c sÓng
Nh»ng l§p ngÜ©i h»u ích, dám hy sinh
Vì giang sÖn, ÇÒng loåi, dám quên mình
Làm nh»ng ÇiŠu tÓt g†i là viŒc ThiŒn.
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VŠ nÖi Çây, ta hâm bÀu nhiŒt huy‰t
Góp phÀn mình v§i tÃt cä thành tâm
Không nŠ hà trÜ§c vÃt vä, khó khæn
Chung lo bÒi Ç¡p toà nhà Bách H®p.

H†c Gi»a Thiên Nhiên

NgÜ©i HÜ§ng ñåo së hàng hàng l§p l§p
Quy‰t dÃn thân không s® hãi chông gai
Luôn s¤n sàng giúp ích ch£ng hŠ phai
Th£ng Ti‰n 9 th¡m tÜÖi tình huynh ÇŒ.

Có ngÜ©i thoáng nhìn vào HÜ§ng ñåo
RÒi phê phán m¶t hÖi:
- Vào HÜ§ng ñåo chÌ Ç‹ mà chÖi
MÃt thì gi© ch£ng sinh l®i ích!
***

HÜ§ng ñåo quê nhà Çang vÜÖn lên månh më
Sau bao næm “chui” gi»a cänh bão bùng
Mong t§i ngày låi nh¶n nhÎp tÜng bØng . . .
Th£ng Ti‰n 9 reo . . .A! A! . . . khích lŒ.

Xin hi‹u thÃu møc Çích
Tôn chÌ cûa Phong Trào
ñ‹ bi‰t rõ tåi sao
ChÖi cÛng là h†c.

C© HÜ§ng ñåo càng tung bay vui vÈ
MØng anh chÎ em dòng giÓng Tiên Long
VŠ nÖi Çây múa hát cånh lºa hÒng
Hình bóng Bi-Pi sáng lên r¿c r«.

ChÖi mà ÇÜ®c sæn sóc
ñÜ®c hÜ§ng dÅn Çàng hoàng
ñ‹ mª r¶ng nhãn quan
Thì chÖi là h†c hÕi.
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ChÖi, tåo tình ÇÒng Ç¶i
Bi‰t gi» k› luÆt chung
Bi‰t v»ng chí t§i cùng
Khó khæn không khi‰p nhÜ®c.
ChÖi, tr° tài mÜu lÜ®c
TÆp nhanh nhËn xông pha
CÓ xº døng tài ba
Thêm trau dÒi š chí.
ChÖi Ç‹ tæng tính khí
LuyŒn tÜ cách làm ngÜ©i
Gi» tâm hÒn vui tÜÖi
ñó là chÖi HÜ§ng ñåo.
Các huynh trÜªng chæm lo chÌ bäo
Giúp Çoàn viên ti‰n bÜ§c vÜÖn lên
ChÖi HÜ§ng ñåo là h†c gi»a thiên nhiên
ChÖi là h†c, h†c là chÖi, phäi chæng vô ích?

Th£ng Ti‰n 9
Tråi h†p bån Th‰ Gi§i H.ñ.V.N. “Th£ng Ti‰n 9” tØ
ngày 11-7 Ç‰n ngày 17-7-2009 tåi San Lorenzo Park,
California, Hoa-Kÿ.

Th£ng Ti‰n 9 vang vang ti‰ng g†i
HÜ§ng ñåo sinh cÜ ngø bÓn phÜÖng tr©i
Cùng huynh trÜªng ª kh¡p nÖi nÖi
T§i h†p bån : tråi Th£ng Ti‰n 9.
Tình HÜ§ng ñåo rÃt ÇÆm Çà quy‰n luy‰n
ñ‰n g¥p nhau th¿c vui quá là vui
ThÃy bóng nhau là r¶n rã nói cÜ©i
Tay b¡t m¥t mØng k‹ sao cho xi‰t.
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50. Cá th‹
52. Tài, ÇÙc
54. H®p
56.
HÜÛ ích
59.
ñåo ÇÙc
61.
ñóa hoa xuân
63.
TÜªng niŒm Tr. NguyÍn Trung Thoåi
65. Quê hÜÖng tôi
68. Gi†t suy tÜ
69. Tinh thÀn cªi mª
71. Vòng tay
72.
Ti‰ng g†i
73.
Kho tàng vô giá
75.
CÓ g¡ng
77. ChÌ trích
79. L§p ngÜ©i trÈ
81. Anh hŠ sân khÃu
83. Giáo døc HÜ§ng ñåo
85. Gi§i trÈ vÜÖn lên
88.
Làm ÇiŠu tÓt
89. Em Çi chÖi
91. Trú mÜa
93.
Em vui t‰t
95. Gà Çá gà
96. Làm viŒc nghiã
98. L©i hÙa 1 cûa H.ñ.
100. Sách
101. Hãy yêu thích cái gì Çang có
103. Ý nghïa
105. Hånh phúc

Mau Mau VŠ Th£ng Ti‰n 9
Tråi h†p bån Th‰ Gi§i H.ñ.V.N. “Th£ng Ti‰n 9” tØ
ngày 11-7 Ç‰n ngày 17-7-2009 tåi San Lorenzo Park,
California, Hoa-Kÿ.

Gi»a tháng 7, næm hai ngàn lÈ chín
HÜ§ng ñåo ViŒt-Nam có chuyŒn linh Çình
Ti‰ng phèng-la, chiêng, Çàn, trÓng . . . xÆp xình
Náo Ç¶ng cä thiên cung và hå gi§i.
Anh chÎ em réo g†i nhau Öi §i
S¤n sàng chÜa? mau mau hãy lên ÇÜ©ng
NhiŠu chuy‰n máy bay Ç®i ª phi trÜ©ng
Chª chúng ta t§i Th£ng Ti‰n 9.
ñi vui vÈ, không có gì bÎn rÎn
M†i viŒc nhà tåm gác låi ít ngày
ñ‰n nÖi Çây g¥p nam b¡c Çông tây
Nh¡c låi chuyŒn xÜa, k‰t thêm bån m§i.
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r¶ng vòng tay

Nh»ng giòng lÜu bút, ôi chao phÃn khªi
Trò chÖi l§n, nhÕ, vui quá là vui
NhiŠu màn hài hÜ§c, ôm bøng mà cÜ©i
ñêm lºa tråi, suÓt cä Ç©i vÅn nh§.
Gi© h¶i luÆn ÇÀy tinh thÀn cªi mª
Tæng niŠm tin, niŠm hy v†ng dåt dào
Nhà Bách H®p càng rång r«, thanh cao
Tình huynh ÇŒ vòng tay thêm mª r¶ng.
Th£ng Ti‰n 9 reo mØng trong gió l¶ng
Chào Çón thân tình b¢ng h»u bÓn phÜÖng
Náo nÙc hæng say trên m†i ngä ÇÜ©ng
ñem nø cÜ©i tÜÖi vŠ Th£ng Ti‰n 9 . . .

Ý ki‰n cûa quš trÜªng
9. V§i nhau hai ch» chân thành
11. CÓt lõi
13. ñi‹m tÜÖng ÇÒng
15. Trách nhiŒm vŠ ai
17. Vòng tay nÓi k‰t
19. Hy v†ng tÜÖng lai gÃm vóc
21. Ôi! CÀn sa ma túy
23. Væn minh vÆt chÃt
25. Ðu tÜ
27. Hoa ân tình
30. Nghiã
32. Tu°i tác
34. RÜ©ng c¶t tÜÖng lai
36. Håt gåo
39. TrÜªng
41. Tính khí
43. Gi†t suy tÜ
44. Hài hÜ§c
46. K› niŒm thân thÜÖng
49. ñØng Ç‹ Ç‰n ngày hôm sau
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Cùng M¶t Tác Giä
Hoa Bách H®p
K› niŒm Tråi H†p Bån H.ñ.V.N. Th£ng Ti‰n II,
1988; do Liên ñoàn H.ñ. Chi Læng Toronto,
Canada Ãn hành.

HÜ§ng ñåo M¶t ñ©i
Chào mØng Tråi H†p Bån H.ñ.V.N. Th£ng Ti‰n V,
1996; do H.ñ. Chi Nhánh Úc-Çåi-l®i Ãn hành.

Theo DÃu B.P.
Chào mØng Tråi k› niŒm 70 næm H.ñ.V.N. (19302000); do Liên ñoàn H.ñ. Båch ñ¢ng, Phoenix,
Arizona Ãn hành.

Vui HÜ§ng ñåo
Chào mØng Tråi H†p Bån H.ñ.V.N. Th£ng Ti‰n VIII,
2006; do Ban T° ChÙc TT8 Ãn hành.

R¶ng Vòng Tay
Chào mØng Tråi H†p Bån H.ñ.V.N. Th£ng Ti‰n IX,
2009; do Ban T° ChÙc Tråi Th£ng Ti‰ IX Ãn hành
næm 2009.
ña sÓ bài trong 5 tác phÄm trên Çây Çã ÇÜ®c Çæng
trong các tÆp san HÜ§ng ñåo tØ thÆp niên 1980 t§i
nay:
Lºa HÒng
Liên ñoàn Hoa LÜ
Portland, Oregon
BØng Sáng
ñ¥c san cûa Lñ ViŒt Hùng
Seattle, Washington

Båch ñ¢ngLiên ñoàn Båch ñ¢ng
Phoenix, Arizona
NguÒn ThÆt
Chi nhánh H.ñ.V.N. tåi
CHLB, ñÙc-West Germany
S¡p S¤n
Liên ñoàn Chi Læng
Toronto, Canada
Phù Sa
Træng ñoàn Lam SÖn
Sydney, Australia
Tùng Nguyên
ñ¥c san, Australia
Giúp ´ch
Pennsylvania
Khai Phá
Liên ñoàn Båch ñ¢ng
Portland, Oregon
TrÜªng
N¶i san cûa H¶i ñÒng
Trung ÐÖng H.ñ.V.N. Virginia
Phù ñ°ng
Liên ñoàn Phù ñ°ng
Portland, Oregon
VØng HÒng
H.ñ. TrÜªng Niên
Washington/Oregon
Lºa ñoàn
ñ¥c san cûa Liên ñoàn
ViŒt Hùng, Seattle, Washington
Liên Låc
Ti‰ng nói cûa H.ñ.
TrÜªng Niên, Canada/Hoa Kÿ.
Båch Mã
DiÍn ñàn Tráng Sinh
Cypress, Hoa Kÿ
HÜ§ng ñåo
Ti‰ng nói cûa H¶i ñÒng
Trung ÐÖng H.ñ.V.N.
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R¶ng Vòng Tay
cûa
TUƒN VI˙T

Ãn hành Ç‹ chào mØng Tråi
H†p Bån Th‰ Gi§i HÐ§NG ñO
VI˙T NAM- TH£ng ti‰n 9 tåi
California, Hoa Kÿ, ngày 11 Ç‰n 17
tháng 7 næm 2009
Chân thành cäm Ön qúi vÎ Çã tÆn tình
c¶ng tác:
ñánh máy: Tr. NguyÍn Væn Phúc
Bìa: Anh NguyÍn Huy Hoàng
nh bìa: Tr. Nh» Væn Trí
Trình bÀy: Ái n» Ánh-Tuy‰t Lê
ñ¥c biŒt cám Ön vÎ Ân Nhân Än danh
Çã y‹m tr® Ç‹ thi phÄm này ÇÜ®c ra
m¡t Ç¶c giä bÓn phÜÖng.
Ái n» Tuy‰t Lê

TuÃn ViŒt
143A Park Avenue North
Renton, WA 98057-5720
(425) 793-7718
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Hát
L©i hÙa 2 cûa H.ñ.
Gi†t suy tÜ
Nh¡m Ç‰n tÜÖng lai
R¶ng vòng tay
Lên ÇÜ©ng
Làm tÓt cho m†i ngÜ©i
CÜ©i hát vang vang
L©i hÙa 3 cûa H.ñ.
Vui tÜÖi
Vui sÓng và giúp ích
XÙng phÄm giá con ngÜ©i
Quên Çi
Vòm tr©i Çåi h†c
Tåo Ç©i sÓng m§i
SÓng ÇËp
TÜÖng lai ÇÀy hy v†ng
Lái xe
Thª
Xuân
Yêu Ç©i
Vác hành lš lên vai mà Çi
ñÜ©ng HÜ§ng ñåo
Chào mØng H.ñ. th‰ gi§i 100 næm
M¶t th‰ gi§i. M¶t l©i hÙa
H†c làm ngÜ©i
ChÖi HÜ§ng ñåo vui
H†c gi»a thiên nhiên
Th£ng Ti‰n 9
Mau mau vŠ Th£ng Ti‰n 9
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