Luật thứ …“11“ !
…“Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh.“
(Ng.Du)
Khi nghe nói đến Hướng Đạo (HĐ), đa số bà con nghĩ ngay: đó là một Phong
trào (PT) Giáo dục Thanh thiếu niên trở nên người hữu dụng cho xã hội mai sau
do các Huynh Trưởng HĐ hướng dẫn trên tinh thần vô vị lợi.
Phương pháp Giáo dục căn bản mà HĐ áp dụng dựa vào Ba Lời Hứa và Mười
điều Luật, là “kim chỉ nam“ trong hành trang của mỗi HĐ Sinh dùng đến khi
bước vào đời!
Thế nhưng không biết “thực hư“ ra sao và từ khi nào, ngoài 10 điều Luật ghi
bằng văn bản, lại có thêm điều Luật thứ..“11“ được chuyền miệng cho nhau.
Nôm na rằng:
“HĐ Sinh không phải là…người ngu (!)“
Phải chăng do đã có những thắc mắc, nghi vấn, cho rằng HĐ Sinh vì tuân thủ
theo Lời Hứa và Luật một cách “máy móc nên trở thành kẻ bị lợi dụng mà vẫn tự
chui đầu vào rọ…“ Nhận định thì tùy theo suy nghĩ, phán đoán của mỗi người,
nhưng để cho tất cả cùng biết rằng “HĐ Sinh không phải là..người ngu“, vì vậy
mới có Luật thứ… “11“ bất thành văn này?
HĐ là một PT giáo dục Thanh Thiếu niên trên tinh thần tự nguyện…như đã nêu
trên, bởi thế người người hy vọng rằng tệ nạn xã hội sẽ giảm thiểu hơn do sự hiện
diện, góp sức của HĐ Sinh ngày một nhiều trong mọi lĩnh vực. Xã hội sẽ tốt đẹp
thăng hoa bởi luân lý, đạo đức, chia sẻ chân tình cho nhau được tất cả mọi người
trân quý, thể hiện trong cung cách đối xử…mà HĐ Sinh mang ra áp dụng sau thời
gian sinh hoạt, học hỏi từ phong trào HĐ.
Tuy nói như vậy nhưng phải đồng ý rằng những “ngoại lệ“ngoài ý muốn lúc nào
cũng có. Ai có thể đoan chắc là tổ chức, hội đoàn, phong trào mình tham gia là
toàn hảo nhất, chỉ gồm những người tốt, đáng tin tưởng?. Ngay cả tôn giáo cũng
khó lòng khẳng định điều này!

Điều luật thứ Tư của HĐ ghi: “HĐ Sinh là bạn của mọi người và xem các HĐ
Sinh khác như anh chị em…“( Để giúp các em được sinh ra cũng như lớn lên nơi
xớ người dễ nhớ hơn nên HĐTƯ-HĐVN đã rút gọn: HĐS là bạn của mọi người.)
Câu hỏi bà con có thể sẽ đặt ra, “Nếu người… không tốt, HĐ Sinh… không sống
theo lời Hứa và Luật, chẳng những thế còn lợi dụng, lạm dụng đi ngược lại với
mục đích, tôn chỉ cao đẹp của Phong trào…v..v…, vậy thì HĐ Sinh cũng vẫn là
bạn, vẫn là anh chị em của những người này, hay..?“
Trong một tình cảm nào đó, có thể sẽ có HĐ Sinh vin vào “Con sâu làm rầu nồi
canh“ để biện minh cho việc mà các anh chị em đã (dù với bất cứ lý do nào) …bôi
nhọ lý tưởng giáo dục của PT, cũng như chính bản thân HĐ Sinh đã “không dám
thể hiện Tính khí của người HĐ“, phân biệt trắng đen và nên dứt khoát phải làm
gì trước những tình huống như vậy. Đó là chưa nói đến: nếu không phải chỉ có
Một con sâu mà là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và thậm chí hàng Chục Chục
ngàn..con sâu thì liệu vẫn tiếp tục ngụy biện để tự trấn an lương tâm, tự an ủi để
cho rằng, tuy vậy cũng…chưa đến nỗi?
Khi “những con sâu đã nổi lềnh bềnh đầy nồi canh!“sao có thể làm ngơ?
Nhằm cho mọi người biết, Luật thứ… “11: HĐ Sinh không phải là…người ngu!“
bởi với Gậy Nạng trên tay chỉ rõ đường nên đi, không vì những tình cảm lăng
nhăng mà bao che để trở thành đồng lõa cho những việc làm tổn thương trầm
trọng, đi ngược lại những hoài bảo của Phong trào, tác hại đến những đạo
đức…v…v… của xã hội!
“HĐ Sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói và việc làm“. Luật thứ 10 nhắc như
thế…
Không ai phủ nhận sự tiến triển của khoa học nhằm phục vụ cho đời sống con
người luôn không ngừng nghỉ. Nếu khoảng đầu thế kỷ Hai Mươi Computer vẫn
còn thật xa lạ với rất nhiều người thì nay, đầu Thế Kỷ Hai Mươi Mốt, các em
Thiếu đã xử dụng thành thạo như người…“bưng ly nước uống!“
Tất cả, tất cả cũng theo đà tiến của xã hội mà thay đổi, hoặc phải linh động thay
đổi theo nhu cầu trước mắt, nếu không muốn bị chê bai hủ lậu…! Tuy vậy về tinh
thần thì không hẳn phải thay đổi hoàn toàn, chạy theo phục vụ con người như vật
chất. Những giá trị về đạo đức, luân lý, nhân nghĩa, hiếu thảo, trung tín…, thiết
tưởng thời nào cũng vẫn luôn được mọi người tôn trọng, nhắc nhở, một “báo vật

truyền Tử lưu Tôn!“. Xã hội sẽ ra sao nếu những điều này không còn ai màng
đến, thay vào đó họ chỉ mãi mê, vì tư kỷ, vì chủ nghĩa hưởng thụ cá nhân, đua đòi
chạy theo vật chất…?
Khoảng đầu tháng 7 vừa qua, Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam đã
(tiếp tục) tổ chức trại họp bạn Thẳng Tiến (TT) lần thứ 12 tại miền Nam Cali.
Hoa Kỳ, sau hơn 2 năm sinh hoạt HĐ tạm ngưng vì Dịch Corona, một Đại Dịch
đã gây khủng khoảng, làm tê liệt mọi sinh hoạt của các quốc gia trên thế giới.
Tuy Dịch hiện có phần thuyên giảm nhưng khi sinh hoạt của xã hội vẫn chưa phục
hồi thì tiếp đến chiến tranh bùng nổ…!, đời sống của mọi gia đình vốn đã khó
khăn lại chồng chất thêm những khó khăn, ngộp thở! Riêng với HĐ lại đã phải
đối mặt giải quyết với những “ bất ổn đưa đến từ trong ra ngoài!“, cứ tưởng sẽ
khó lòng tổ chức nổi một kỳ trại có tầm vóc quốc tế. Thế nhưng… “Đường đi khó
không khó…“, nhờ vào quyết tâm của các Trưởng HĐTƯ - HĐVN và Ban Tổ
chức cho nên sau cùng trại TT cũng đã hình thành và kết quả mỹ mãn đạt được
thật vượt quá sự mong đợi của Ban Tổ Chức, nhất là trong tình hình xã hội nhiều
nhiêu khê như hiện nay!
Số trại sinh so với những trại TT trước không đông bằng, cũng không có gì khó
hiểu, tuy vậy theo bài tường thuật của ký giả Thanh Phong đăng trên báo Viễn
Đông ngày 11/7/2022 thì sĩ số dự trại cũng đã làm nức lòng người lưu tâm:
17Liên Đoàn và 9 Làng Bách Hợp Trưởng Niên, với trên 700 các Trưởng và các
em đến từ Miền Đông, Tây Bắc, Tây Nam - Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Pháp quốc.
Nếu không vì Dịch Corona cũng như chiến tranh đang xảy ra đã làm xáo trộn
gần như toàn bộ đời sống cũng như phương tiện giao thông của tất cả các nước
thì có lẽ số tham dự trại không nằm ở con số này…!
Tuy nhiên điều nổi bật nhất, đáng nói nhất, trên 700 HĐ Sinh thuộc HĐTƯ HĐVN tham dự TT 12 cùng “trình làng“ một thông điệp quan trọng:
đó là đã thể hiện rõ tinh thần Luật thứ… “11: HĐ Sinh
không phải là…người ngu!“
Những ai “biết đến“ sinh hoạt HĐ tại Hoa Kỳ, nhất là trong những năm gần đây,
có lẽ sẽ nhận ra điều này.
Gà lôi - xứ Đức
cuối tháng 7. 2022

