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LEÃ KHAI MAÏC TRAÏI
HOAØNH TRAÙNG VAØ AÁN TÖÔÏNG !

ua hơn một ngày trại sôi nổi, cuối cùng, buổi lễ chính thức 
khai mạc trại Họp bạn Ngành Thiếu toàn quốc, Lục Hòa
2007 đã diễn ra vào lúc 15h00 ngày 10/8, tại sân khấu trung 
tâm của chùa Linh Ứng, Bãi Bụt, Q. Sơn Trà,Đà Nẵng. 

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Chưtôn Giáo phẩm 
HĐTS TƯGHPGVN, BTS các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước: 
HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Ban thường trực HĐTS TƯ
GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; HT. Thích
Giác Quang – Ủy viên HĐTS TƯGHPGVN, Phó Ban thường trực BTS 
THPG tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Đức Thanh – Ủy viên HĐTS
TƯGHPGVN, Phó ban BTS THPG tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích 
Giác Viên – Ủy viên HĐTS TƯGHPGVN, Trưởng BTS THPG TP. Đà
Nẵng; HT. Thích Viên Minh – Phó BTS THPG TP. Đà Nẵng; TT. Thích 
Thiện Nguyện – Phó BTS THPG TP. Đà Nẵng, Trú trì chùa Linh Ứng, 
cùng rất nhiều ChưTôn thiền đức Tăng Ni thành phố Đà Nẵng và các tỉnh,thành phố.

Về phía chính quyền có ông Ngô Khôi – Trưởng ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng; ông Mai Tấn Thúy – Đại 
diện Sở Công an TP. Đà Nẵng; ông Trần Văn Dư– Ủy viên thường trực UBMTTQ TP. Đà Nẵng; Ông Nguyễn 
Lê Quốc Linh – Phó Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà, ông Đào Duy Phổ – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, 
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ông Phạm Tường Dân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ông Phạm Bán – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy Lâm Đồng… cùng Quý vị đại diện các Cấp Chính quyền TP. Đà Nẵng, Q. Sơn Trà và phường sở tại. Ngoài
ra, còn có sự tham dự của các anh chị trong Phân ban Hướng dẫn GĐPT VN, các huynh trưởng cao niên và gần 
3.500 trại sinh ngành thiếu đến từ 17 tỉnh, thành trong cả nước: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Đăklăk, Kon Tum, Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa 
Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang và Bạc Liêu.

Sau phần nghi thức, Huynh trưởng cấp 
Tấn Tâm Giới – Phan Ngọc Thảo, Trại 
trưởng đã phát biểu khai mạc trại. Trong đó 
Huynh trưởng nhấn mạnh: “Trại họp bạn 
ngành thiếu GĐPTVN năm 2007 là sự khẳng 
định vai trò, vị trí và nhiệm vụ của GĐPT 
trong thời đại mới, thời đại của công nghệ 
thông tin thay đổi từng ngày và kéo theo
những bất cập của chúng. Xã hội Việt Nam 
cũng đang từng bước hiện đại hoá để trở 
thành một nước công nghiệp giàu mạnh. 
Đứng trước những viễn cảnh tốt đẹp của đất 
nước ta, bài toán khó giải của GĐPT là làm
sao tìm một định hướng giáo dục lâu dài để 
giáo dục Huynh trưởng và đoàn sinh có một đời sống quân bình giữa tinh thần và vật chất, giữa đức và tríđể 
trở thành người hữu ích cho xã hội và đạo pháp. Muốn thế người Huynh trưởng ngày nay luôn phải tu dưỡng, 
rèn luyện và vận dụng giáo lý Ngũ minh một cách khoa học để huân tập các em thường xuyên, nhất quán.”
Trong giờ phút thiêng liêng này, Trại trưởng cũng nhắc nhở toàn thể trại sinh về những cống hiến to lớn của các 
vị tiền bối hữu công, các anh chị Huynh trưởng cao niên vì sự lớn mạnh của GĐPT trong suốt một hành trình
dài 60 năm qua.

Tiếp theo là phần cử trại ca, các đơn vị tỉnh, thành về dự trại diễu hành qua sân khấu trung tâm, phát 
biểu chúc mừng của Ban tôn giáo TP. Đà Nẵng và cuối cùng là đạo từ của HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên
Ban thường trực HĐTS TƯGHPGVN, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Trong lời đạo từ, Hòa
thượng đã tán dương những nỗ lực của toàn thể trại sinh vượt qua mọi khó khăn để về tham dự trại đồng thời 
nhắc nhở mọi người hãy phát huy nội lực, đoàn kết, nhất trí vì đạo pháp, vì tình Lam thân thương.

Ngay sau lễ Khai mạc trại, Chưtôn Giáo phẩm cùng các vị khách quý đại diện các cấp chính quyền đã
tham quan khu vực triễn lãm thành quả hoạt động của ngành GĐPT trong cả nước.

Tin, ảnh: BẢO THIÊN
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C¢U CHUYÖN D¦íi cê

cuûa anh Traïi tröôûng
au đêm trại đầu tiên, sáng hôm
nay, 10-08-2007, toàn bộtrại sinh
trại Lục Hoà 2007 đã vân tập

trước chánh điện chùa Linh Ứng đểtham dự
buổi lễPhật đầu tiên trên đất trại. Phần này do
GĐPT tỉnh Quảng Trịphụtrách. Sau buổi lễ
Phật, lễĐoàn là câu chuyện dưới cờcủa anh
Trại trưởng. Trong phần này, anh đã nhắc lại ý
nghĩa của tên trại Lục Hoà và từng phép Hoà
Kỉnh, nhắc nhởcác trại sinh sống theo tinh thần
Lục Hoà với mục đích dựtrại là thi đua chứ
không phải là ganh đua; yêu cầu đưa thêm phần
vệsinh trại vào một trong những tiêu chí thi
đua của trại. Đặc biệt anh đã rất hóm hỉnh khi
bảo rằng nhờvào Tình Lam, hai cơn bão có
nguy cơđổbộvào miền Trung đã phải "né" đi
đểTrại Lục Hoà có thểđược tổchức nhưdự
kiến, đểanh em đại giađình áo Lam có thểkết vòng thân ái trên đất trại hôm nay.

PV. Sen Xanh

Thi naáu côm di ñoäng
Sau khi tham dự chương trình câu chuyện dưới cờ, các tiểu trại đã có sự sinh hoạt riêng chuẩn bị cho 

các phần thi tiếp theo: Tiểu trại Ý Hoà tập lại các bài hát phải dự thi, tiếu trại Khẩu Hoà và các tiểu trại khác 
chuẩn bị trò chơi lớn, tập hợp dụng cụ cho cuộc thi cắm trại nhanh và nấu ăn di động. Đến khoảng 10 giờsáng,
các đội thi nấu ăn di động đã tập trung đông đủ trước Điện Phật, theo sau là các cổ động viên.

Theo quan sát của chúng tôi, mỗi đội 
dự thi gồm ba người, hai người gánh bếp kiêm
mang vật liệu, người còn lại nấu ăn. Trong
phần thi này, mỗi đội phải nấu một nồi cơm
và một món ăn cùng lúc. Hầu nhưcác đội đều 
có sự chuẩn bị hết sức chu đáo.

Sau hiệu lệnh của Ban giám khảo, các 
đội đã lần lượt nhóm lửa. Lúc đó, gió biển 
thổi vào tương đối mạnh nhưng không vì thế 
mà các đội chịu thua, nhất là trong tiếng reo 
cổ vũ hết sức nhiệt tình của các cổ động viên,
đặc biệt là đội Thừa Thiên Huế. Không khí 
cuộc thi đã diễn ra rất sôi động, kéo theo sự 
tham gia của hầu hết các trại sinh. Cuối ngày
hôm nay vẫn chưa có kết quả của cuộc thi này
nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, hầu nhưcác đội đều hoàn thành phần thi nấu món ăn, ngược lại phần thi 
nấu cơm thì tất cả các đội đều mang về những nồi cơm chưa chín tới.

Đến 12h trưa, trong khi các tiểu trại đang chuẩn bị cho buổi cơm trưa thì có lệnh tập họp của các đội thi 
cắm trại nhanh. Lần này, cổ động viên đi theo ít hơn do không thể bỏ bữa mà chạy, tuy thế, không khí cuộc thi 
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cũng không kém phần sôi động và căng thẳng, nhất là trong cuộc thi này, các đội dự thi phải thể hiện không 
những khả năng cắm trại về mặt kỹ thuật mà còn về mặt thời gian. Từng động tác của các thành viên trong đội 
phải hết sức chính xác và nhịp nhàng, thời gian cắm trại được tính bằng giây. Hầu nhưmỗi trại sinh đều căng 
thẳng khi tham gia thi môn này. Sau khi Ban giám khảo kiểm tra dụng cụ của tất cả các đội, tiếng còi báo hiệu 
cuộc thi bắt đầu được cất lên. Trong chớp mắt, đội Quảng Nam liền hò reo cho biết họ đã hoàn thành phần thi, 

có lẽ chính điều đó đã làm cho các đội 
khác có phần hoang mang và lo lắng 
đôi chút. Lần lượt các đội Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh 
đều đã cắm trại xong và về chỗ của 
mình. Đâu đó trong các cổ động viên,
tiếng xì xào bàn tán về sự “việt vị” 
của các “tổ trọng tài” bắt đầu cất lên.
Căng thẳng nhất là khi Ban giám khảo 
đi chấm từng trại một, không những 
các trại sinh tham gia thi mà các anh
chị Huynh trưởng đi cổ động cho các 
đội cũng hết sức lo lắng. Lại có tiếng 
xì xào không nhất trí của các cổ động 
viên trong quá trình chấm của “tổ cầm 
cân nẩy mực". Cho đến giờ này, kết 
quả thi vẫn chưa được công bố và tất 
cả các đội đều có quyền hy vọng rinh 
giải này.

Sau phần thi cắm trại nhanh là
phần chuẩn bị cho buổi Lễ khai mạc 

trại, trông ai cũng háo hức, nét mặt lộ rõ vẻ hân hoan. Phần ổn định vị trí của các đoàn và bộ phận diễu hành
diễn ra tương đối lâu do số trại sinh quá đông. Chỉ đến khi bắt đầu cung đón Chưtôn Thiền đức và các đại biểu, 
tất cả mới trở nên trật tự và trang nghiêm. Tuy nhiên, trong suốt buổi lễ, một số anh chị có máy ảnh và máy
quay phim đã không được trật tự lắm khi tiến hành chụp ảnh và quay phim, điều này đã làm cản trở không nhỏ 
đến sự trang nghiêm của buổi lễ và đến tâm lí của những trại sinh khác. Tuy nhiên, cuối cùng lễ khai mạc trại 
cũng diễn ra thành công rực rỡ.

PV. Áo Lam

CHÝ H¦íng
Đà Nẵng sang thu, chốn Sơn Trà
Ngôi Chùa Linh Ứng rộn tiếng ca
Tình Lam gắn bó giây thân ái
Nghĩa đậm thêm sâu sống lục hòa
Anh ở non cao vùng sóng gió
Tôi miền sông nước, biển bao la
Cùng chung CHÍ HƯỚNG, chung câu hát
Chung cả niềm tin, mãi không nhòa

Thiện Ngộ(Đồng Nai)

C¶m øng b·i Bôt
Bãi Bụt, nghe sao quá dịu hiền
Nhưxưa Cô Tấm được phép Tiên
Trên cao BồTát xem trần thế
Dưới thấp chúng sanh lụy nghiệp duyên
Vách núi chênh vênh cây chen chúc
Lòng người xáo trộn, bước nghiêng nghiêng
Ai về Bãi Bụt nhưquẳng hết
Những gánh ưu tư, hết muộn phiền

Chí Quảng (Bình Định)
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Ñoâi chaân vöôït daëm tröôøng
(Riêng tặng anh Trung Hà – Phan Thanh Dũng)

ột chiếc xe đạp cà tàng đang nặng nề 
lăn bánh, trên xe là một người đàn ông
nhỏ thó, da sạm đen nhưng đôi mắt 

sáng ngời và trên môi đang nở một nụ cười rạng rỡ. 
Chiếc xe mang theo lỉnh kỉnh nào là ba lô, bình đông
đựng nước và những thứ vật dụng cần cho một trại sinh. 
Trên ba lô anh cài một mảnh giấy ghi dòng chữ: “Tây 
Sơn – Quy Nhơn – Chùa Linh Ứng – Bãi Bụt Đà Nẵng”. 
Anh ghé lại quê tôi giữa cái nắng chói chang sau cơn áp
thấp nhiệt đới. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thán
phục. Với cái tuổi đời năm mươi sáu, bằng một nỗ lực 
phi thường anh đã vượt qua gần 400 km để về tham dự 
Trại Họp Bạn Ngành Thiếu GĐPT Việt Nam tổ chức tại 
Chùa Linh Ứng – vùng địa linh khá nổi tiếng từ khi có ngôi phạm vũ uy nghi. Anh kể cho tôi nghe quê anh
nghèo lắm, thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tiếp giáp với đèo An Khê, một vùng bán sơn địa, khô cằn sỏi 
đá. Để tham dự kì trại lần này, anh đã phải chắt chiu dành dụm cả mấy tháng trời, nhưng vẫn chỉ là chút tiền 
còm khiêm tốn. Tôi hỏi anh: “Điều gì đã thôi thúc anh vượt qua đoạn đường dài đầy gian lao vất vả?”. Anh 
cười khì: “Hơn 60 năm rồi mà anh, tổ chức áo lam của mình mới có cuộc hội ngộ hiếm hoi này, nên tôi quyết đi 
cho bằng được”. “Nhưng sao anh không theo xe đoàn GĐPT Bình Định?” Tôi hỏi tiếp. Anh trả lời một câu 
nhưng khiến tôi vô cùng xúc động và thán phục: “Tôi cũng biết là sẽ rất cực thân, nhưng tôi lại muốn làm một 
việc thật ý nghĩa để chào mừng kì trại lần này. Tôi cũng muốn khơi dậy động lực cho đàn em thế hệ sau. Nhưng
trên hết tôi muốn để lại trong chính mình một kỉ niệm không thể phai mờ với màu áo lam thân thương!”.

Sau buổi cơm thân mật với gia đình tôi, anh lại tiếp tục lên đường. Tôi chỉ biết tặng anh vài món quà nho
nhỏ và những lời động viên chúc anh thành công và hẹn gặp lại anh nơi đất trại. Tôi viết bài này không chỉ 
dành riêng cho anh Dũng mà còn là dành cho tất cả các anh chị và các em đọc và suy ngẫm để biết yêu quý và
tự hào hơn nữa về màu áo lam của chúng ta.

Tâm Truyền – Trần Vương Kha
(GĐPT Chơn Giác – Quảng Ngãi)

THEÂM MOÄT AÁN TÖÔÏNG
TÖØ “SAÂN KHAÁU LAM”
Buổi tối ngày 10/8 lại có thêm bất ngờnữa khi buổi trình diễn 

văn nghệ với những tiết mục vô cùng đặc sắc của các đơn vịtỉnh thành:
Đắc Lắc với điệu múa Tây Nguyên, Quảng Nam với hoạt cảnh Quan
ThếÂm Bồtát, Quảng Ngãi hò lý đất giồng ca ngợi đặc sản của 17 tỉnh
thành dựtrại. Đà Nẵng với bài ca Lục hòa; độc tấu đàn bầu của Quảng 
Trị; biểu diễn Võ Thuật của đơn vị Bình Định… Do tính chất của buổi 
văn nghệ mang tính thi đua nên mỗi đơn vịđã cống hiến hết mình cho
Hội trại những tiết mục đặc nhất của đơn vịmình. Đêm thứhai trên đất
trại, chúng tôi nhận thấy nhửng cuốn lưu bút trao nhau, những chuyện
tâm tình râm ran, cách nhau cà ngàn cây sốmà bỗng sao thương
thương, nhớnhớsau 1 ngày gặp gỡ, kểcũng lạ, đạo tình này chắc có lẽ
chỉcó ởtổchức GĐPT mà thôi.

PV. Tôn Ngộ Không tổng hợp

M
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Beân leà... Beân leà...
“Kẹt xe” ngoài giờ hành chánh !
05h00 sáng nay, ngày 10/8 sau khi thức dậy sớm,

tôi đi làm vệ sinh cá nhân để sinh hoạt trong ngày mới, 
tay cầm bán chải đánh răng và cái ca. Xuống đến nơi,
không ngờ có nhiều trại sinh đến trước đông ơi là đông.
Tôi hỏi các em tại sao vậy ? Các em trả lời: Anh ơi!!!...
Anh ơi !!! Dạ... dạ thiếu ... thiếu... nước...!!!

Bị gió cuốn bay
Lúc 10h00 sáng ngày 10/8, trong buổi tập dượt 

cầm cờ tập diễu hành để chiều nay làm Lễ khai mạc 
trại, trong lúc phân công các em cầm bảng chữ đơn vị 
và cờ đơn vị Bạc Liêu, trong khi bảng tên có cán, còn cờ Đoàn thì không. Tôi hỏi “Cờ đâu em ?” - Em trả lời:
Dạ ...dạ...dạ... thưa anh, dođường xa quá, cuối đường về đất trại đã bị gió cuốn bay.

Trong khi đó, các thiếu nữ Bạc Liêu đi sau không có mũ tứ ân. Tôi hỏi: “Mũđâu em ?” Em không trả lời 
mà sờ tay lên đầu và cũng chỉ biết vò đầu và “dạ… dạ… dạ…”.

“Siêu kỉ lục”
Trong phần thi cắm trại nhanh, trại sinh đội Quảng Nam đã hoàn thành phần thi của mình chỉ trong vòng

38 giây! Chẳng biết kết quả đánh giá của Ban Giám khảo nhưthế nào, nhưng với kết quả nhưthế thì cũng xứng 
đáng xếp vào “siêu kỉ lục”nhỉ!

Cổ vũ cũng bị phạt... “thẻ vàng”.
Trong phần thi nấu ăn di động, đội Thừa Thiên Huế đã huyđộng hầu hết toàn bộ lực lượng “hậu phương”

để cổ vũ cho đội nhà. Từ anh Tiểu Trại trưởng cho đến đoàn sinh đều mở hết “khẩu độ” để hò reo, cũng nhưđã
phát huy hết khả năng múa máy tay chân đến tụt cả canxi. Nhưng đội này đã bị Ban Giám khảo “rút thẻ vàng”
nên sau đó ở phần thì cắm hoa khí thế cổ vũ cũng bị ...chìm luôn!

Chợ trại đã bị oan ?!
Mấy ngày qua Chợ trại Lục Hòa bị gán cho danh hiệu là một trong những chợ bán thực phẩm mắc hơn

các chợ ở ngoài. Nhưng theo giải trình của một thành viên phụ trách Chợ Trại thì không phải vậy. Lý do là vì
muốn được tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm suốt trong các ngày diễn ra trại, ban quản lý Chợ trại 
đã phải tìm các thức ăn sạch để cung cấp cho toàn trại, nên giá cả trong những ngày qua đã có phần chênh lệch. 
Nếu thực sự đúng nhưvậy thì quả là “tình thì ngay mà giá vẫn gian”. 

Tuy nhiên, nếu suy cho kỹ thì giá ở Chợ Trại đâu có gian phải không nào ?!

Cay quá chị ơi !!!
Có một trại sinh tranh thủ ghé quầy căn tin số 6, “hoành tráng” kêu một tô mì ăn liền.
- Chị nhớ cho thêm tí ớt nghen.
Chị chủ quầy phục vụ rất tận tình, ăn xong tính tiền.
- 5000 đồng một tô em ạ.
Móc bóp trả tiền, trại sinh méo mặt : Mì. . . . cay quá, chị ơi !
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Thất hòa
Một ngày sinh hoạt, trại sinh ai cũng đã “lấm”. Suốt đêm cả đội Thiếu nam đi tìm nước mà tìm mãi không

biết “chỗ mô”, đành quay về trại, cởi giày ngủ. Lạ ! Sao cả đội không ai ngủ được, có ai mùi gì ấy mà.
Sáng ra, đội trưởng hùng hồn phán: “Trại mình phải lấy tên là trại Thất hoà mới đúng”. Cảđội ngạc 

nhiên, đội trưởng bảo: Hòa thứ bảy là “Hôi hòa cùng chịu”.
Thực hiện: Nguyên Luật, Nguyễn Oai, 

Sen Trắng, Lợi Hòa, Vô Ưu

DẠ KHÔNG BIẾT SAO…?

Thưa quý anh chị phụ trách ban văn nghệ cái câu 
này tôi nghe trên loa hôm nay khu vực II chuẩn bị cho ít 
cái ghế để ChưTôn Đức vào ngồi xem văn nghệ không 
biết quý ông đứng lâu mau rồi tôi vừa đi ngang qua nghe
quý ông nói hồi này giờ: “ghế …ghế…ghế hoài”

Dạ không biết tại đĩa hay tại đầu đĩa, mà đơn vị 
Bà Riạ - Vũng Tàu khi lên mở màn, nó giật làm mấy em
nhỏ múa không có đàn trống gì hết, quý vị thấy có buồn 
không?

Anh đờn nghe buồn mà nhớ : “nhớ… nhớ mẹ…” 
quý anh chị nghĩ coi, xa mẹ bốn hôm rồi chứ bộ vì chúng em ở xa xa mà ở Bà Rịa – Vũng Tàu lận.

Tiết mục của T.T.Huế lại tái diễn cái vụ đĩa với đầu nữa… làm mấy em đứng luôn mấy phút, em thì giơ
tay… hỏng chân nữa chứ. Cười tôi nói thiệt đó.

Quý anh chị ơi! Đỡ ghê mấy tiết mục đầu hơi lục đục, các tiết mục sau được cứu bồ còn hay nữa, ví dụ 
nhưbài hát Lục Hòa của Phú Yên rất chính xác của trại này chắc quý anh Phú Yên tui đã… đạt nữa, đạt… đạt 
giải quá...!

Nguyên Luật - Văn Cười 
Bà Rịa – Vũng Tàu

VÒNG QUANH ĐẤT TRẠI 

Vài lần đi tiền trạm, cây cối gạch đá ngổn
ngang,chúng tôi âu lo vềmặt bằng đất trại. hôm nay trở
lại, mới hơn 10 giờsáng mà toàn núi đã mọc lên hàng trạm
liều trại, hàng ngàn người hởchăm chút lo lều trại của
mình, kẻchặt gốc cây, ngưòi lo triển lãm, mỗi người lao
vào công việc với khí thếhừng hực thểhiện danh dựcủa
đơn vịmình.

Có đi một vòng mới hiểu cái lo toan, cái vượt khó
của từng đơn vịtỉnh thành, cái thông minh sáng tạo để
biến cái không thểthành cái có thểvà đạt được cái có thể
đó. Cứnhìn vào thực tếtrên toàn khu vực trại, các anh chị
và tôi đều thấy rằng:

Bàn tay ta làm nên tất cả
Với sức ngưòi sỏi đá cũng thành cơm…
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Ý niệm vềsự“thành cơm” ởđây còn cao hơn cơm gạo nhiều lần. Hãy thửnhìn sốliệu mà tôi ghi nhận
thực tế:
Đơn vị Quảng 

Ngãi
Quảng 
Nam

Bình
Thuận

Đà
Nẵng

T.T.
Huế

Quảng 
Trị

TP.HCM

SLĐS 379 356 32 340 400 296 86
SLHT 144 101 22 78 74 59 57
Tổng số 523 507 54 418 474 355 143

Đơn vị Bình
Dương

Phú
Yên

Bạc 
Liêu

Đồng
Nai

Bình
Định

Bà Rịa -
Vũng
Tàu

Lâm
Đồng

Kiên
Giang

SLĐS 95 88 10 81 160 94 60 7
SLHT 47 40 4 29 53 28 21 5
Tổng số 142 128 14 110 213 127 81 12

(Sốliệu lấy trực tiếp từđơn vịcác Tỉnh, Thành Phố. Có thểcó sai sót so với sốlượng thực nhưng không
đáng kể)

Tổng cộng sốluợng Huynh Trưởng và Đoàn sinh: 703+ 2.687=3.390.
Với sốluợng trên chưa nói lên điền gì phải không?
Nếu biết rằng lúc này đang ngập lụt bởi cơn bão số2, mỗi đơn vịchỉchọn vài ba người nhân cho

khoảng 200 đơn vịGĐPT? Quảng Trịphải vuợt khó thếnào đểcó mặt với sốlượng người nhưvậy? Với
quãng đường không dài mà khởi hành từ10 giờsáng ngày 8/8/2007 mãi đến hơn 7 giờsáng ngày 9/8/2007
mới đến đất trại.

Tôi đặc biệt ghi nhận vềmiền đất tận cùng của Tổquốc: Kiên Giang. Trong khi địa phương và một vài
thầy (theo lời Huynh Trưởng sởtại) không mấy mặn mà, các anh chịvà Đoàn sinh còn nhiều khó khăn, còn
nhiều trởlực vậy mà sốĐoàn sinh đã lên đến 420 nguời, với 3 Huynh Trưởng cấp Tấn, 11 cấp Tín, 12 cấp
Tập… các anh chịvẫn đi dựtrại học tập tính kiên trì đểĐịnh Lực. Niềm vui lớn bởi hơn nửa thếkỷchờđợi nay
đã đạt được nhưng cũng có nỗi buồn là 1-2 giờsáng có một sốđoàn sinh còn cười đùa lớn tiếng, thậm chí trong
trại nữcó cảtrại sinh nam, nhiều anh chịtrưỏng nằm cạnh cũng không có ý kiến gì! Dễdãi hay vô trách nhiệm?
Muốn cuộc trại thành công tốt đẹp trước hết phải giữkỉluật, giữsức khoẻ, giữbình an… đểkhi chia tay rồi mãi
giữmãi trong tim nhau nhiều kỉniệm đẹp.


