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TÖNG BÖØNG LEÃ NHAÄP TRAÏI

ào lúc 15h00 ngày 09/8/2007, tại khu vực sân khấu chính của Trại Trung ương - chùa Linh Ứng -
Bãi Bụt - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng, Ban quản trại Họp bạn ngành thiếu GĐPT Việt Nam 2007 đã
chính thức tổ chức Lễ nhập trại. Tham dự Lễcó sự hiện diện của Huynh trưởng cấp Dũng Thiện 

Điều - Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT 
Việt Nam, Cố vấn Trại, các Anh Chị Huynh trưởng trong Phân 
ban, Ban cố vấn trại, Ban quản trại và hơn 3.500 trại sinh 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, Bạc Liêu, Kiên Giang.

Sau phần Nghi thức, Phân ban hướng dẫn GĐPT Việt Nam 
đã đọc và trao quyết định thành lập Ban Quản trại, các khối hoạt 
động chuyên môn của Trại và Ban Điều hành 6 trại khu vực. Tiếp 
theo, Huynh trưởng Thiện Điều - Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng 
Phân ban đã trân trọng gắn cấp hiệu Trại trưởng cho Huynh 
trưởng cấp Tấn Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo và nhắc nhở Ban 
quản trại cùng toàn thể trại sinh đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó 
khăn nhằm tạo nên một trại Lục Hòa thành công rực rỡ mà 60
năm qua GĐPT Việt Nam thao thức nhưng chưa thực hiện được. 
Nhân dịp này, Trại trưởng đã chính thức trao còi điều khiển cho Trưởng khối sinh hoạt, Huynh trưởng cấp 
Tấn Thị Quang - Văn Phú Hoàng. Từ giờ phút này Trại Lục Hoà Ngành thiếu 2007 toàn quốc chính thức đi 
vào hoạt động. Để nhắc nhở trại sinh tuân thủ kỷ luật, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tham gia trại, 
Ban quản trại cũng đã phổbiến nội qui Trại và trình bày các hướng dẫn cần thiết cho trại sinh.

Trại sẽchính thức khai mạc vào lúc 14 giờ, thứ6 ngày 10 tháng 8 năm 2007.

V

HTr. Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng
P. Ban HDGĐPTVN gắn cấp hiệu

cho anh Trại trưởng
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“KhÈu hßaÀ” nhËp tr¹i
7h55' sáng, xe chuyển bánh từ Chùa Từ Đàm.

Tiếng hát, tiếng vỗ tay râm ran át hết cả tiếng xe cộ 
đang lưu thông trên đường, bắt đầu chuyến xuất hành.
Ra đến quốc lộ, xe chạy nhanh bon bon trên đường dài
mang theo bao trái tim náo nức, hớn hở của muôn cánh
chim lam.

Từng quãng đường lui xa sau những vòng xe.
Mây gió, cảnh vật hai bên đường reo vui nhưvẫy chào
cảđoàn xe. Chiếc đồng hồ điện tử trên xe cứ vô tưđều 
đều chuyển phút, và chúng tôi đang dần xa xứHuế 
mộng mơ, tiến vào đất Quảng.

"Chao, mới đi thôi mà nhớ Huế lắm rồi!".
Tiếng xuýt xao của một thiếu nữ khiến cả đoàn xe đều 
cười ồ lên nhưng mắt ai cũng long lanh nhưđồng cảm 
với câu nói ấy. Ừ! đang xa dần Huế, nhưng chỉ 4 ngày
thôi mà. Có gì mà buồn phải vui lên mới đúng chứ! Chào nhé Từ Đàm thân thương, chào nhé dòng Hương thơ
mộng cùng Linh Mụ cổ kính rêu phong ...

Trên xe, tiếng trò chuyện, cười đùa hồ hởi xua đi cái nắng gay gắt của một ngày hè. Anh Bình cũng
không quên “nhiệm vụ”kiêm năng khiếu gây cười của mình. Hễ ai cất tiếng là chúng tôi không thể không cười. 
Có bạn dù bị say xe, mệt lã nhưng cũng phải bật cười dù mặt méo xệch, vui ghê!

45' trôi qua, đất Quảng còn cách bao xa? Chao ôi! Cái tâm trạng háo hức râm ran này là gì nhỉ? Một lần 
được thăm Bãi Bụt, một lần được đặt chân lên chùa Linh Ứng là một lần đánh dấu một kỷ niệm khó quên trong
màu áo Lam đất Cố Đô. Nào, cùng tiến vào đất Quảng!

Tập trung ở Lăng Cô, nhập chung vào các đơn vị huyện đã đợi sẵn , tất cả cùng chuẩn bị lên đường. Huế 
gồm 10 đoàn (4 đoàn nam và 6 đoàn nữ) cùng một đoàn chưa hoàn chỉnh sẽ cùng đoàn Kiên Giang tạo thành
đoàn thứ 11 ở đất trại. Và một đoàn không thể nào không nhắc đến, vô cùng quan trọng là đoàn hậu cần. Đoàn
xe gồm 11 đoàn nối đuôi nhau lên đường vượt qua Hải Vân... Tất cả chúng tôi ngẩn ngơvới cảnh vật chốn này.
Mây trắng la đà trên đỉnh núi cao xa tít. Mặt biển xanh thẳm, lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Núi, biển kề 
nhau nhưđôi bạn thân thiết ngàn năm. Cảnh vừa hùng vĩ, uy nghiêm, vừa thanh nhã, dịu dàng đẹp đến kì lạ!

Mãi đến 12h hơn chúng tôi mới đặt chân lên đất trại. Nắng, nóng, đói, mệt... nhưng vẫn không ngăn
được những đôi tay đang khéo léo dựng trại. Một vài tiếng tranh luận, gút này, gút kia, cọc chỗ này, cọc chỗ 
kia... nhưng rồi đều đi đến thống nhất để đóng trại cho thật đúng, thật đẹp... Thế là chúng tôi đã làm đúng theo
tinh thần KHẨU HOÀ.

13h chiều, mọi công việc tạm hoàn tất, à cơm tới! Mặt ai cũng hớn hở, đói quá rồi mà! “Ăn nhiều vào
nghe, phải dưỡng sức cho ba ngày tới nữa, không phải chỉ là hôm nay đâu!” - tiếng anh chị nhắc nhở.

Đoàn hậu cần được cắm trại ở một nơi thật mát nhưng xem ra không sướng được nhiều. Vừa cơm trưa
xong, nghỉngơi chốc lát đến 3h chiều là bắt tay vào chuẩn bị cho đợt cơm chiều. Các anh chị ơi, cố gắng lên
nha!

15h30' chiều, tiếng còi tập trung toàn trại vang lên. Khoác ba lô trên vai, gậy sẵn sàng trong tay, tất cả 
nhanh chóng tiến đến điểm tập trung, sân trước chùa Linh Ứng. Cái nắng chói chang khiến một số bạn thiếu nữ 
mệt lảngười, say nắng phải đưa vào trại nghỉngơi. Sau khi ổn định xong, lễ nhập trại diễn ra nhanh chóng đến 
4h20', tan hàng về lại khu vực trại của mình.

15h10' chiều từng khu vực tập trung riêng. KHẨU HOÀ không tập trung theo hàng dọc mà xếp hàng
thành hàng dọc trên sân Chùa, Ban quản trại ra mắt, tiếng vỗ tay vang lên hoan hô, chào mừng các anh chị. Sau 
đó còn được chơi trò chơi do anh Cửu làm quản trò nữa chứ! Dù không được chơi nhiều nhưng rất vui!

6h30' là giờ cơm chiều. Tối nay, tất cả sẽ thưởng thức chương trình văn nghệ của Đoàn chủ nhà - Đoàn
Đà Nẵng - diễn ra vào lúc 7h45' tối. Đã 8h30' tối mà đội cắm trại nhanh vẫn đang luyện tập. Hơi tiếc vì không
được xem văn nghệ nhưng đợt thi tới, tất cả đều rất hăm hở, khẩn trương.

Tiếng đàn, câu hò ngân xa xua đi cái mệt cả ngày nóng nực. Ngày mai sẽ bắt đầu và bận rộn hơn hôm
nay rất nhiều. Chuẩn bị tinh thần và sức lực thật tốt nha tất cả trại sinh LỤC HOÀ 2007!

Phi Liên (T.T Huế)
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Ñaát traïi ngaøy ñaàu tieân
Cơn bão số 2 đã kéo theo áp

thấp nhiệt đới dài ngày, bầu trời vừa hết
ảm đạm thì đã có tin cơn bão số 3 đang 
hình thành ở ngoài biển đông. Thế 
nhưng ngày đầu tiên nhập trại, trời đã
nắng hanh vàng. Đó là tín hiệu khả 
quan báo hiệu sự thuận lợi và thành
công của hội trại.

Tất cả 17 đoàn sinh GĐPT
thuộc các tỉnh, thành trong toàn quốc đã
lần lượt về Bãi Bụt. Ghi nhận đầu tiên
trên đất trại, sự hiện diện của các đoàn.
Chúng tôi thấy đoàn trại sinh ĐakLak 
có mặt rất sớm. Gặp gỡ Huynh trưởng 
dẫn đoàn, anh Hà Văn Tư, Huynh
trưởng cấp Tấn cho biết, Đoàn sinh
ĐakLak khởi hành lúc 18h tối ngày 7/8,
với khí thế hừng lực. Đoàn đã chạy suốt 
1 ngày, 1 đêm trời mưa tầm tã, cuối 
cùng ngày 8/8 Đoàn đã đến đất trại 14h chiều nay Đoàn đã hoàn thành thủ tục nhập trại là đơn vị đầu tiên dựng 
lều trên đất trại. Đoàn Quảng Ngãi đã đến đất trại sớm trước một ngày. Đoàn sinh trại Lâm Đồng là đơn vị đến 
nhập đất trại cuối cùng. Trao đổi với đoàn Huynh Trưởng dẫn đoàn đã nêu rõ lý do đến chậm, anh cho biết:
Mưa lũlà thế nhưng vẫn không ngăn cản được tinh thần của người áo lam. Ngôi phạm vũLinh Ứng uy nghi,
khuôn viên chùa rộng rãi, nhưng chỉ trong chốc lát các đoàn đã hoàn tất việc dựng lều.

Điểm qua các công trình trại, có lẽ điểm mà tôi “chấm” điểm 10 cho việc dựng trại chính là công trình
dựng cổng trại của đơn vị Quảng Nam. Qui mô nhưng rất khiêm tốn với mô hình Tổ đình Chúc Thánh – biểu 
tượng của Phật giáo Quảng Nam.

Taâm söï
Hôm nay, đã có rất nhiều hoạt động xảy ra, nhưng hoạt động không thể thiếu là phát phần ăn cho các 

đội. Vì “có thực mới vực được đạo” mà. Đúng 1 giờ 30 phút, sau khi hoàn thành xong trại của đội mình, tất cả 
các đoàn sinh của khu vực II - Khẩu Hoà mỗi người được phát một khay cơm, đũa và muỗng. Dường nhưdo
vận động quá nhiều và tích cực nên ai cũng rất đói vì vậy một khay cơm là hơi ít, “phải hai khay mới vừa sức 
em lúc này” một đoàn sinh đội Trắng, Đoàn 1 than thở. Sau khi cả đoàn cùng ăn xong, các khay, đũa, muỗng 
được tập trung lại để đem đi trả. Nhưng oái ăm thay 3, 4 chai xì dầu không cánh mà bay, làm anh Bình phải
phát thanh hô cho toàn trại tìm kiếm.

Nhắc đến ăn uống, không ai không phải nhắc đến đội hậu cần, làm việc từ lúc 15 giờ, đoàn đã cho toàn
đơn vị thưởng thức món bún thật ngon. Có lẽ do trời nắng và nhiều hoạt động mạnh nên Đoàn cho ăn bún để dễ 
nuốt và nhanh tiêu hoá. Đúng 18 giờ 45 phút, mỗi đội được cấp hai tô bún, hai tô nước và một chén xì dầu thật 
đậm đà. Đúng là một món ngon và phù hợp với hoàn cảnh, đoàn sinh nào cũng tấm tắc khen không ngớt. Lặng 
lẽ âm thầm đến tận 19 giờ 30 phút, sau khi phát phần cho các đoàn xong, đoàn hậu cần mới bắt đầu thưởng thức 
tác phẩm đặc biệt của mình. Một tốp khác của đoàn hậu cần thì đang rửa chén, tô thật chăm chỉ. Dù đang rất 
mệt nhưng một chị vẫn tươi cười và nói đùa: “Hy sinh đời bố, cũng cố đời con mà, mình hoạt động cũng nhiều 
rồi bây giờ để cho các em hoạt động”. Chân thanh cảm ơn đoàn hậu cần rất nhiều! Nhờ sự hy sinh lặng lẽ của 
đoàn hậu mà làm cho các đoàn sinh đều có những bữa ngon đúng giờ giấc để có thực mà “vực” tiếp thêm hai
ngày trại sau.

Tuy nhiên chỉ còn một điều mà các trại sinh nữ mong cần nhiều hơn chính là nước tắm đang còn rất 
thiếu. Mong rằng những ngày trại sau Ban Quản trại sẽ khắc phục nhược điểm này để các trại sinh khỏi phải lo 
nghĩ đến nhiều một trong những vấn đề tưởng cũng rất bức thiết này.

Nguyễn Hoàng Kim Sang
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Beân leà... Beân leà...
Nhiều trại sinh ngất xỉu !

Do Lễ nhập trại diễn ra giữa buổi chiều 
trời vẫn còn nắng gắt nên rất nhiều trại sinh đã
ngất xỉu ngay khu vực tập trung khu vực sân 
khấu Trung tâm, đặt biệt là các trại sinh nữ. 
Sau khi bạn mình ngất đi, các trại sinh bên cạnh 
đã tận tình chăm sóc và dìu vào khu vực y tế. 
Chịu khó nhất là các anh, chị huynh trưởng phụ 
trách các đoàn, người thì tìm chanh, người tìm
nước để giúp em mình hồi phục, thế mới biết 
tình Lam dễ thương đến nhường nào !!!

Cầm xe để giúp các em mình đi trại.
Do điều kiện kinh tế khó khăn nhưng

vì các đoàn sinh quá háo hức đối với trại họp 
bạn 2007 nên Huynh trưởng N. - tỉnh Bạc Liêu đã quyết định đi cầm chiếc xe máy thân yêu của mình để phụ 
giúp kinh phí để các đoàn sinh đơn vị mình được tham gia trại tại Đà Nẵng. Sự hy sinh này đáng để tất cả 
chúng ta biểu dương.

“Khẩn trương, tích cực”!
Đó là những lời khen mà nhiều trại 

sinh dành cho khối Báo chí – Triển lãm khi đi
ngang qua khu vực này. Thật thế, do yêu cầu 
của Ban Quản Trại cũng nhưmuốn cung cấp 
những thông tin “nóng hổi” cho toàn thể trại 
sinh mà ban Báo chí đã tích cực làm việc 
không kể ngày đêm. Do các trại sinh của 
chúng ta làm báo đều là phóng viên nghiệp dư
nên bước đầu khởi động rất khó khăn. Tuy 
nhiên nhờ nỗ lực không biết mỏi mệt của toàn
thể các anh chị mà chúng ta có báo đọc vào
sáng nay và kể cả suốt các ngày diễn ra trại.

Cũng có nhiều người đi ngang qua 
hỏi: “Làm báo đời hay báo đạo đó?”. Một số trại sinh Thừa Thiên Huế nhanh miệng nói: “Không dám mô. 
Làm báo đạo hẳn hoi à! Làm báo mà có Thầy cố vấn mà báo đời răng được”. Nghĩ thế nên đã có không ít
trại sinh tình nguyện đánh máy giúp; cũng có người “bồi dưỡng” cho quý vị “làm báo đạo” nào nước 
khoáng, nào cô ca cô la, nào ổi, nào xoài, nào phở…  Thế mới thấy làm báo đạo tuy là khó nhưng cũng
không kém phần “phước đức”! 

Gia Trúc

Chuyện không tin nhưng… có thật
Sau khi khởi hành trực chỉ hướng Đà Nẵng tham gia trại họp bạn ngành thiếu toàn quốc, đoàn TP.HCM

hăng hái lên đường với bao hứa hẹn. Nhưng rủi thay khi xe đến Phan Rang thì một chiếc bị “ban” thế là lay
hoay cùng “chú lơ” sửa xe, sau 4h xe lại tiếp tục lăn bánh. Khi đến địa phận Đà Nẵng đã là 11.30’ Ban Quản 
Trại điện báo phải mặc trại phục trước khi nhập trại. Thế là cả đoàn TPHCM vượt 1.000km ra bãi biển của 
thành phố Đà Nẵng hơn 100 người tắm… nước ngọt ở biển và mỗi người tốn 2.000đ, sau đó lên xe trực chỉ 
chùa Linh Ứng – Bãi Bụt. Cho nên chưa biết nước biển của Đà Nẵng nhưthế nào?

(Trừng Thanh - TPHCM)
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Trang thô:

Niềm vui Lục Hoà

Từ cố đô chúng tôi về dự trại
Ngheđất trời xứ Quảng dậy hương
Ơi ! màu lam mà tôi yêu quí
Sáu mươi năm nay mới được thoả lòng
Mừng anh chị các anh em về hạnh ngộ 
Dưới mái chùa – bên biển – núi trong xanh
Cờ “lục hoà” kéo lên từng nấc 
Bài trại ca Chí Hướng trỗi an lành
Khoảng khắc ấy làm sao quên được
Dẫu mùa hè nắng rát trên vai
Em xếp hàng bên anh cùng chị 
Giữa rừng người môi vẫn nở trên môi…

Lục Hoà 2007

Sau mưa trời ửng nắng hồng
Ba ngàn huynh đệ họp đoàn về đây
“Lục Hoà” chung sức dựng xây
Sáu mươi năm có ngày này gặp nhau 
Nam – Trung người trước, kẻ sau
Đến nơi Bãi Bụt chung màu áo lam
Hoà cùng không khí hân hoan
Trại ca Chí Hướng vang vang Sơn Trà
Tay trong tay sống chan hoà
“Lục Hòa” – “Tiến” bước đến tòa sen
xanh.

Quảng Thái-Võ Đăng Bình

Ngẫu Hứng

Sáu mươi năm có một lần
Nối vòng tay lớn xa gần tình lam
Gia đình phật tử Việt Nam
Về đây họp mặt hân hoan đạo đời

Tâm Toại
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Ñeâm vaên ngheä ñaày aán töôïng
Tối nay, đúng 20 giờ, ngày 9

tháng 8 năm 2007, tại sân khấu chính 
của trại Trung ương đã diễn ra buổi 
trình diễn văn nghệ Chào mừng Trại 
họp bạn Ngành thiếu Toàn quốc với 
chủ đề “60 năm hội ngộ tình lam” do
Gia đình Phật tử Đà Nẵng thực hiện.
Chương trình mở đầu bằng tiết mục 
hợp ca “Tình lam”, rồi lần lượt là
những màn múa đặc sắc của các thiếu 
nữ, oanh vũ nữ, những bài hát về quê
hương Đà Nẵng, về xứ thiền kinh…
được thể hiện qua những ca sĩ “áo 
lam” rất chuyên nghiệp. Cùng tham
gia chương trình còn có tiết mục Múa 
Lục cúng do Gia đình Phật tử Thừa 
Thiên Huế trình diễn. Đây là một 
trong những tiết mục để lại nhiều ấn 
tượng trong lòng người xem, bởi các 
vũ công rất dễ thương, dịu dàng đã
thể hiện tiết mục của mình cũng không kém phần chuyên nghiệp, chẳng thua kém các vũ công trong “cung đình
ngày nay”.

Hòa thượng Trú trì, các anh chị Huynh trưởng các cấp, quý vị quan khách cùng toàn thể trại sinh đã đến 
tham dự và cổ vũ cho đêm trình diễn văn nghệ được thành công tốt đẹp.

KHÔÛI ÑOÄNG TROØ CHÔI LÔÙN
Một trong những hoạt động của trại mà phần lớn trại sinh háo hức trông đợi là trò chơi lớn. Nhưhiểu 

được tâm lý này của trại sinh, Ban Quản trại đã cho tiến hành trò chơi lớn vào lúc 22h30, sau hồi còi tập họp
đội hình trước trụ cờ của Trại. 

Khởi đầu là Ban Quản trại cho trại sinh nhận biết bản tin được phát bằng còi và cờ Semaphore, sau đó
các đội tìm gặp anh Trưởng Khối sinh hoạt để nhận bản tin kế tiếp. Rồi ánh đuốc trong đêm khuya tiếp đưa

chân các trại sinh đến cổng tam quan 
chùa Linh Ứng để gặp chị “Hằng Nga”. 
Đến khi hành trình của đợt một kết thúc 
thì kim đồng hồ cũng đã vừa chỉ sang 
ngày mới.

Dù đã trải qua một lộ trình dài và
một ngày hoạt động liên tục dưới ánh 
nắng gay gắt, nhưng các trại sinh vẫn tỏ 
ra hớn hở. Cho đến khi nhận được còi
báo chỉ tịnh của Ban Quản trại thì các trại 
sinh mới chịu trở về trại nghỉ ngơi để 
chuẩn bị cho các hoạt động quan trọng 
cho ngày mai như: trò chơi nhỏ, triển 
lãm, thi nấu cơm di động, thi trò chơi lớn 
đợt 2 và đặc biệt là dự lễ Khai mạc trại 
vào lúc 15giờ.

Phạm Khánh (Phú Yên)


