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Trại họp bạn mang tên Giữ Vững đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 năm 1997. 

Đây là một trại truyền thống của các em Hướng Đạo Sinh và Huynh Trưởng đã được 

tổ chức mỗi năm khi thời tiết bước vào mùa đông và trong suốt 23 năm qua, các 

trại Giữ Vững đều được tổ chức dù cho thời tiết lạnh nhiều hay ít lạnh, trời mưa 

hay nắng ráo. Trong năm 2020 vì nạn cúm Vũ Hán nên không có trại cho đến năm 

nay, khi dịch cúm giảm thiểu nhiều thì trại Giữ Vững mới được tái tổ chức. 



 

 

Đơn vị nhận trách nhiệm tổ chức là Liên Đoàn Biển Đông do trưởng Phạm Vĩnh Khoa 

làm trại trưởng. Như thông lệ tất cả các Trưởng trong miền đều là thành viên của 

Ban Quản Trại. Tuy nhiên năm nay do sự thiếu phối hợp của một số Trưởng nên có 

vài sự việc xem ra không được mọi người đồng tình về hình thức. Nhưng với tinh 

thần Hướng Đạo, vài trở ngại nhỏ đã dễ dàng được giải quyết và trại đã được tiến 

hành và đem lại những ngày thật vui cho các em từ Sói Con cho đến các em Thiếu 

sinh - Thanh sinh, cũng như Tráng sinh, Trưởng niên và Phụ huynh. 

Trại diễn ra trong ba ngày 12-13-14 tháng 11, địa điểm trại Double Lake Recreation 

Area thuộc thành phố Coldspring (đọc tên thành phố là đã thấy lạnh dù đang ở 

trong mùa xuân), cách Houston 80 miles và mất 1 giờ 30 phút lái xe. Từ chiều ngày 

12 Trưởng và các em thuộc các Liên đoàn Biển Đông, Pháp Luân, Đất Việt, Mân Côi 

cùng các tráng sinh Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, Xóm Bách Hợp Bạch Mã Dallas, Làng 

Bách Hợp Houston và Phụ huynh đã lần lượt nhập trại để dựng trại và sinh hoạt nội 

bộ. Ngoài các Trưởng tại Miền Trung Hoa Kỳ cón có một số Trưởng từ một số các 

tiểu bang khác về tham dự gồm các Trưởng: Trần Ngọc Sơn (Pennsylvania), Nguyễn 

Minh Xuân và Nguyễn Văn Hiệp (Boston, Massachusetts), Mai Quang Vinh (San 

Diego, California), Ngô Lý Thị Thanh (Indiana), Ngô Sỹ Hân ( Michgan), Reika Phương 

(Washington), Lân Tô (Orange County, California). Số trại sinh thuộc các thành phần 

gần 200, một con số khá khiêm nhường so với các trại trước đây con số lên đến 

năm sáu trăm. Sự sụt giảm số người dự trại do vài nguyên nhân rất tế nhị không 

tiện nhắc nơi đây. 

Một đêm giá lạnh với nhiệt độ 41 độ F (5 độ C) khiến cho một số trại sinh cao niên 

cảm thấy nhức xương nhức cốt, nằm trong lều mở mắt mong cho trời mau sáng để 

thấy ông mặt trời. Ngược lại các em Thiếu Thanh vào lúc giữa đêm vẫn còn vào 

phòng tắm để mở nước lạnh phun vào người cho mát…Rồi bình minh cũng thức 

dậy và mặt trời soi rọi khắp nơi phá tan màn sương còn phảng phất, chập chờn 

trong khu rừng xanh lá. Sương bao phủ trên mặt hồ nước trong xanh cũng dần dần 

tan theo cùng với ánh mặt trời càng lúc càng tỏa lan để lộ ra một bức tranh thiên 

nhiên kỳ thú. Một chút suy niệm khi ngồi bên bờ hồ để tận hưởng cảnh sắc tuyệt 

vời của thiên nhiên là điều kỳ thú.Thiên Nhiên là là sân chơi của Hướng Đạo từ hơn 

một thế kỷ qua. Thiên nhiên đã cống hiến cho Tuổi Trẻ biết bao điều trân quý. 

Những sông hồ núi non biển cả, những đèo cao lũng thấp, những tuyết rơi gió nổi, 



 

 

nhưng nắng nóng mưa dầm…là những món quà của Thượng đế đã ban phát cho 

hàng hàng lớp lớp Hướng Đạo Sinh trên khắp địa cầu. Thiên nhiên là người bạn luôn 

luôn đồng hành với những bước chân của từng em Sói Con, Thiếu - Thanh Sinh, 

Tráng Sinh và Huynh trưởng đã đi qua chặng đường thế kỷ. Thiên nhiên cũng làm 

cho tâm hồn trong sáng và hướng thượng, lại càng làm cho con người sống rất gần 

với Đấng Tạo Hóa… 

Lễ khai mạc trại vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ bảy, 13 tháng 11 nơi bãi cỏ sân cờ. Bài 

quốc ca Việt Nam…”Này Công Dân Ơi Đứng Lên Đáp Lời Sông Núi…” lại vang vang 

trong khu rừng tràn đầy ánh sáng ban mai, tiếp theo là Hướng Đạo Hành Khúc    

“Nâng Cao Lá Cờ Hướng Đạo…”. “Mười Điều Luật” và “Ba Lời Hứa” được trân trọng 

nhắc lại để mọi người cùng nhau tiếp tục giữ và thực hành trong suốt cả cuộc đời 

của mình. Sau khi các trưởng Phạm Vĩnh Khoa và Ngô Vinh Khoa lần lượt có vài lời 

cùng các em, tiếng reo Hướng Đạo “Dô ta dô ta a dô ta…” đã vang lên trong khu 

rừng đầy nắng. Sau lễ khai mạc, các đơn vị trở về lều trại của minh để chuẩn bị 

tham dự các trò chơi trong ngày. 

Đây đó trong khắp khu rừng, các em Sói Con, Chim Non và nam nữ Thiếu sinh dưới 

sự hướng dẫn của các Trưởng đã hăng hái tham dự các trò chơi. Tiếng reo cười 



 

 

phát ra từ mọi góc của khu rừng qua các màn thi đua bằng những kỹ năng mà các 

em đã học. Các trò chơi kéo dài cho đến giờ cơm rồi lại tiếp tục chơi cho đến chiều. 

Trên hồ nước trong xanh, những chiếc canoes được các Thiếu dùng để chơi các trò 

chơi trên nước. Qua các trò chơi các em đã vận dụng sự khéo léo, nhanh nhẹn và 

tinh thần sáng tạo, nhưng trên hết là thể hiện sự trung thực và làm việc trong tinh 

thần “hàng đội tự trị”. 

  

Ban quản trại không quên dành một góc “nhỏ xíu” cho các đơn vị gồm các thành 

viên khá lớn tuổi. Đó là các Trưởng niên thuộc làng Bách Hợp Houston (hai trại sinh 

Trần Quang Tích và Phùng Quốc Bảo), xóm Bách Hợp Bạch Mã Dallas (hai trại sinh 

Nguyễn Thị Hai tức Hải Ngưu Khéo Léo và Lê Văn Phước tức Ngựa Lồng), Toán Lam 

Sơn thuộc Tráng Đoàn Nguyễn Trãi có 14 Tráng sinh tham dự: Đà Điểu Siêng Năng, 

Vành Khuyên Yêu Đời, Trâu Tín Cần, Hải Âu Hăng Hái (đến từ  Boston), Thỏ Đảm 

Đang (đến từ Indiana), Nhạn Trắng Nhu Mì, Kim Tước Trung Thực, Bồ Câu Chăm 

Chỉ, Sáo Trực Tính, Đào Thanh Hùng (photographer), Báo Bền Chí, Hoẵng Hay Hát, 

Sóc Nhiệt Tình (từ Dallas), Hươu Hăng Hái. Đây là lần đầu tiên thấy các lều cắm sát 

bên nhau chưa đầy nửa thước, có lẽ vì Ban quản trại sợ các lão ông lão bà lạnh lẽo 

nên “lều sát bên lều” cho nó ấm. Riêng Hươu tôi vì nhập trại trễ nên tự ý chọn đất 

trại xa hơn các lều khoảng hơn chục thước có cây cối bao quanh lều... Ngoài ra trên 

các lều còn được che một tấm bạt rất lớn để che sương che tuyết và gió lạnh vào 

lúc “nửa đêm về sáng”. Thế mà sáng hôm sau vẫn thấy có nhiều vị lớn tuổi than 

“lạnh quá ngủ hổng được”. Lạm bàn: Đi cắm trại mà đòi ngủ cho ngon giấc thì mất 

cả cái thú đi trại. Đêm khuya, ngoài lều gió rì rào đẩy cái lạnh vào lều, dưới lưng có 



 

 

sleepng bag, quanh người trùm thêm một sleeping bag nằm quay qua quay lại, lúc 

nhắm lúc mở hai con mắt rồi bụng bảo dạ: ngủ đi ngủ đi…thế nhưng không tài nào 

ngủ được vì tứ bề đông tây nam bắc thường xuyên phát ra tiếng cưa, cưa tay cũng 

có, cưa máy cũng có, lúc khoan lúc nhặt cho đến lúc có mấy chú gà rừng cất tiếng 

gáy đánh thức. Đi trại mà không ngủ là một công cuộc đầu tư rất lớn mà nhiều vị 

chưa nhận ra: đó là đầu tư cho giấc ngủ lúc trở về nhà sau ba ngày trại, bảo đảm 

giấc ngủ này khó tìm được mỗi đêm với chăn êm nệm ấm… 

Phía trước một khoảng sân nhỏ là “chỗ chơi” của Trưởng niên và Tráng sinh. Ai đi 

qua đây cũng thấy một số poster hình ảnh sinh hoạt của Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, 

đặc biệt là của Toán Lam Sơn, chân dung các Tráng sinh lớn tuổi được ghi bên dưới 

toàn là tên rừng tên rú nên có một số trại sinh nhỏ tuổi ghé vào xem đã phán: Trâu 

Hươu Báo Hải Âu Bồ Câu Sóc Hoẵng…gì mà thấy toàn mặt người không à…? 

                   

 

Trong đêm anh Đà Điểu thay vì mang theo vòng lửa để chất củi vào đốt, anh lại 

mang theo một cái chảo to tổ chảng để đốt, lý do là anh Hươu đang giữ vòng 

lửa…quên mang theo. Nhờ có lửa ấm mà bà con đã ngồi quây quần, trước là để 



 

 

sưởi cho ấm tấm thân, sau là để hàn huyên tâm sự đủ mọi thứ chuyện trên đời…đặc 

biêt là chuyện Đạo…Hướng Đạo. Bên trong chiếc canopy bạt màu có ghi bốn chữ 

“Tráng Đoàn Nguyễn Trãi” là nơi mà chị Vành Khuyên Yêu Đời và anh Báo Bền Chí 

đã pha sẵn cà phê và trà nóng để bà con dùng cho ấm bụng kèm thêm mấy món ăn 

chơi như kẹo bánh đủ loại. Quán cà phê bên đường này khai trương nhân dịp Giữ 

Vững 23 năm 2019 với tên Phụng Hoàng để nhớ đến Trưởng Phụng, người đã mở 

quán cà phê nay trong các kỳ trại Thẳng Tiến trước đây để nhớ câu “Uống Cà Phê 

Nhớ Trưởng Phụng”. Anh Sóc Nhiệt Tình từ trại gà Dallas không quên mang về trại 

một số kỷ vật quý giá cho bà con thưởng thức. Ai đến xem các kỷ vật này cũng đều 

thèm thuồng và ước mơ sao mình cũng có vài món trong số kỷ vật đó. Công lao và 

tiền của của anh Sóc đáng được tặng nhiều tràng aaa…aaa…       

 

“Thi nấu ăn” là một trong những mục hấp dẫn dành cho phụ huynh tham dự trại. 

Năm nay mục này được tái diễn do Tráng đoàn và Trưởng niên phụ trách. Hai 

Trưởng tách nhiệm tổ chức là Trưởng Mado Nguyễn Thu Hương và Phùng Quốc 

Bảo. Có năm toán dự thi, mỗi toán gồm hai người, thực phẩm giống nhau được 

phân phối và thời gian để nấu nướng là 90 phút. Sau khi Trưởng Phùng Quốc Bảo 



 

 

phổ biến điều lệ cuộc thi, năm toán thi đua đã trổ tài và trình diện đúng giờ trước 

ban giám khảo. Ban giám khảo gồm các Trưởng từ phương xa đến như Ngô Lý Thị 

Thanh (Indiana), Nguyễn Minh Xuân (Boston), Mai Quang Vinh (San Diego), Reika 

Phương (Washington). Các toán dự thi đứng sau các bàn màu xanh biển, vàng, xanh 

da trời, tím và hồng để làm các món ăn, ban giám khảo hoàn toàn không biết tên 

các đơn vị dự thi cho nên việc chấm điểm tuyệt đối công bằng, sau khi trao giải 

thưởng ban giám khảo mới biết phụ huynh thuộc các đơn vị được nhận phần 

thưởng: giải nhất LĐ Đất Việt, giải nhì LĐ Biển Đông, giải ba LĐ Pháp Luân, hai giải 

khuyến khích đều về tay LĐ Đất Việt. Cuộc thi nấu ăn thật hào hứng và vui nhộn. 

 

Cũng tại “xóm nhỏ” vào ban chiều, chị Vành Khuyên Yêu Đời mời anh chị em tráng 

sinh và các trưởng niên tụ tập để tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm văn nghệ lửa trại. 

Mấy chị già già cùng mấy anh già già coi bộ rất hứng thú với tiết mục này. Ngoài chị 

Vành Khuyên là đạo diễn, Hươu tôi còn thấy có đến ba bốn đạo diễn khác đứng 

trong hàng ý kiến ý cò coi bộ như đang làm việc theo kiểu “team work” đồng thời 



 

 

cùng nhau bước tới bước lui, xàng qua xàng lại, tay đưa lên cao, chân dậm xuống 

đất rồi đi vòng vòng, tay đặt lên vai, nón đưa lên cao đủ kiểu xem ra khá ngoạn 

mục. Thì ra bà con ta đang tập màn ca vũ “Con Đường Vui”. Dzui thiệt là dzui! Màn 

tập dợt này hấp dẫn đến nỗi chị Hải Ngưu Khéo Léo từ rừng Dallas và hai Trưởng 

chưa già và một phụ huynh trẻ của liên đoàn Pháp Luân là Linda Lê và Từ Vân cũng 

đến đứng ngoài cổ võ bằng cách vừa vỗ tay vừa làm nhiều động tác và cất tiếng nỉ 

non hát theo một cách say sưa (xin đừng nhầm với say xỉn). 

 

Ghi nhận thêm: Không hiểu vào buổi trình diễn văn nghệ lửa trại tối nay, ban văn 

nghệ người già này có hy vọng gì đoạt giải gì hay không nhưng xem ra màn này lúc 

tập thì vui lắm, hy vọng hai trăm trại sinh tối nay đều vui với “con đường vui”… 



 

 

 

Những tia nắng cuối cùng đã khuất sau những ngọn thông già, không gian dần chìm 

vào bóng đêm. Tại bãi cỏ sân cờ, các Trưởng đang chuẩn bị cho đêm văn  nghệ lửa 

trại. Trong màn đêm giọng hát mời gọi vang vang: “Ta đốt lên cho bừng lên sáng… 

đốt lên cho bừng lên…đốt lên cho bừng lên sáng… lên…mau các em mau cùng nhau 

đến…chóng nhanh lên đoàn sinh nhé…chóng nhanh không thôi các anh chờ ta…”. 

Tiếng hát gọi lửa vang khắp cả khu rừng tĩnh mịch và từ khắp mọi phía trong rừng 

đêm, những bước chân dập dồn của hai trăm trại sinh đủ mọi lứa tuổi đang tiến về 

vòng lửa. Một vòng tròn thật lớn, ngồi bên nhau, sát vai bên nhau là hình ảnh quen 

thuộc bắt gặp thường xuyên trong những ngày trại đã trải qua gần một thế kỷ đối 

với Hướng Đạo Việt Nam và đã ngoài một thế kỷ của  Hướng Đạo Thế Giới. Trong 

bóng đêm mịt mù bỗng chốc ánh lửa bùng lên bùng lên cao bùng lên mãi…tỏa sáng 

cả một vùng rừng núi. Những bàn tay nắm chặt những bàn tay và cùng nhau với vũ 

điệu nhảy lửa…“Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung. Đêm khuya 

nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang bên rừng. Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa 



 

 

hồng. Trông khói xanh gió đưa bốc cao. Cùng cầm tay hát vang lừng ta chúc lửa 

thiêng sáng tươi xua tan bóng đêm. Anh em ta đùa vui hăng hái. Phỏng người đời 

như ta được bao!” Qua hơn hai chục mùa trăng, nay lại nghe tiếng “gọi lửa” và nắm 

tay “nhảy lửa”, kẻ viết bài này không khỏi dâng tràn xúc động…Các tiết mục văn 

nghệ được lần lượt do các liên đoàn Pháp Luân, Mân Côi, Biển Đông, Đất Việt và 

Tráng Sinh cùng với Trưởng niên trình diễn. Những bài hát, những tiếng reo cũng 

làm tăng thêm sức sống cho cả núi rừng về đêm. Rồi cuộc vui dần tàn theo ánh lửa, 

ai nấy trở về lều trại của mình. Ngoài kia bóng đêm bao trùm cả không gian rộng 

lớn và những luồng gió lạnh cũng bắt đầu len lỏi vào khe hở của những chiếc lều đó 

đây…  

 

 



 

 

 

                             



 

 

Cuộc vui vẫn chưa hết. Những Hướng Đạo Sinh, đặc biệt những Hướng Đạo Sinh 

lớn tuổi như Tráng sinh và Trưởng niên không muốn bỏ phí thời gian khi vừa đặt 

chân đến đất trại cho đến lúc tan trại. Thế nên một cuộc vui khác lại được diễn ra 

trong căn nhà gỗ kế bên “xóm nhỏ”. Đó là tiết mục “Chúng Ta Cùng Hát” do Tráng 

Đoàn Nguyễn Trãi (Toán Lam Sơn) phụ trách. Nhân đây cũng xin được nhắc là Toán 

Lam Sơn tại đã lập một Toán Du Ca hơn mười năm nay nhằm cổ võ việc ca hát dựa 

trên tinh thần Du Ca. Toán Du Ca Lam Sơn đã từng tổ chức cho các Trưởng và phụ 

huynh cùng hát trong những trại Giữ Vững và trại Thẳng Tiến trước đây, tráng sinh 

Đào Quốc Anh với tên rừng rất dễ thương là Hoẵng Hay Hát là trưởng toán Du Ca 

Lam Sơn. Ngoài ra cũng được biết anh Hươu Hăng Hái là một trong sáu người đồng 

sáng lập Phong Trào Du Ca vào giữa thập niên 60 của thế kỷ 20. 

Trước khi bắt đầu ca hát, anh Hươu Hăng Hái thay mặt Toán Lam Sơn tặng bảng 

lưu niệm cho anh Phạm Kiêm Thiện (Trâu Nước Tín Cần) và chị Nguyễn Thị Hai (Hải 

Ngưu Khéo Léo). Anh “Trâu Núi”  và chị “Trâu Biển” là hai trại sinh cao tuổi nhất và 

đã cống hiến nhiều công sức cho Hướng Đạo từ những ngày còn sinh hoạt Hướng 

Đạo ở Việt Nam. Các Trưởng và phụ huynh tham dự đồng chúc cho anh Trân Tín 

Cần và chị Hải Ngưu Khéo Léo nhiều sức khỏe và tiếp tục “Chơi Hướng Đạo”.   

                             

Anh Hươu Hăng Hái là người điều hợp chương trinh “Chúng Ta Cùng Hát”, chị Vành 

Khuyên Yêu Đời phụ trách phần kỹ thuật và anh Hoẵng Hay Hát vẫn là người không 



 

 

bao giờ rời cây đàn guitar để giữ tông và đệm theo các bài hát. Trong căn phòng 

ấm cúng tiếng hát liên tục vang lên với những: Về Với Mẹ Cha, Đường Việt Nam, 

Nước Non Lam Sơn, Ngồi Quanh Đây, Bài Ca Tuổi Trẻ, Việt Nam Quê Hương Ngạo 

Nghễ, Việt Nam Việt Nam…là những bài hát đã theo bước chân của người Việt tị 

nạn đi khắp bốn phương trời ngoài  quê hương Việt Nam để nung nấu tinh thần 

mến yêu quê hương Đất Việt. Bài ca còn nhiều, ai ai cũng muốn hát hoài hát 

mãi…nhưng tôn trọng quy định của đất trại nên anh chị em đành nuối tiếc chia tay 

để trở về lều để ngủ chung với cái lạnh của núi rừng… 

 

Sau thêm một đêm ngủ cùng với cái lạnh muôn thuở của núi rừng, mọi người thức 

dậy cùng với tiếng chim kêu như để đón chào một bình minh mới. Sương mai phủ 

kín cả khu rừng và lan tỏa cả xuống hướng mặt trời mọc làm thành một màn trắng 

đục phủ trên mặt hồ. Bóng rừng cây xanh phản chiếu xuống hồ trông như một bức 

tranh thủy mạc phương đông. Buổi sáng là thời gian hiến tặng cho những ai yêu 

mến cảnh thiên nhiên. Mãi bịt bùng bị nhốt trong những nhà cửa phố xá cùng 



 

 

những tiếng động của đô thị mới thấy thiên nhiên chính là người bạn thân thiết và 

ân cần luôn mang lại cho con người sự yên ổn thanh bình và khiến cho tâm hồn 

luôn hướng thượng. Cách nay hơn một thế kỷ, cụ Baden Powell là người đã biết 

dùng thiên nhiên làm bối cảnh chính cho việc giáo dục trẻ em.  

Buổi sáng, một thánh lễ được tổ chức tại sân cờ cho tất cả Trưởng và Hướng Đạo 

Sinh Công Giáo, đồng thời một khóa lễ theo nghi thức Phật Giáo cũng được cử hành 

trong hội trường đất trại. Lời hứa thứ nhất của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại 

ghi rằng: “Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng 

tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi”. Vì thế những thánh lễ Công Giáo, khóa lễ Phật 

Giáo hay các tôn giáo khác là điều cần phải thực hiện trong trại. 

 

Thời gian còn lại của sáng chủ nhật dành cho các em để dự các trò chơi thể thao 

theo từng Ngành cho đến khi tập họp trước sân cờ để dự lễ bế mạc. Một vòng tròn 

lớn gồm các Sói Con đứng bên trong, vòng ngoài là các em Thiếu và Thanh Sinh, 



 

 

Trưởng và phụ huynh. Một số phần thưởng và quà lưu niệm được trao cho các đơn 

vị, trong đó Tráng Đoàn Nguyễn Trãi nhận được bảng lưu niệm và giải Scout Spirit. 

Tráng sinh Mado Nguyễn Thu Hương là người nhận giải “Người Phục Vụ Xuất Sắc”. 

Cuối cùng, các trại sinh nhận phần ăn trưa bằng những ổ bánh mì trước khi chia tay 

rời đất trại. Những ngày trại thật vui và hữu ích khó quên… 

 

 

  Hươu Hăng Hái               

Tráng Đoàn Nguyễn Trãi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


