vài nét về TRẠI HOA LAM 2015
 Quảng Tịnh lược ghi

Từ khi đề án trại Họp Bạn toàn quốc được xúc tiến, Thông Tư trại được ban hành và Ban Quản
Trại được thành lập, công việc chuẩn bị cho trại được anh Trại Trưởng phân phối cho các Ban,
các Khối lần lược thực hiện, các phiên họp của Ban Quản Trại cũng được thường xuyên triệu tập
qua hệ thống điện thoại viễn liên để bàn bạc và phân chia công việc. Sau khi được Khối Hành
Chánh cho biết số lượng ghi tên tham dự đã lên trên 600 người thì các Khối các Ban, nhất là
Khối Yểm Trợ rất lo ngại bởi số lượng người lên đông gần gấp đôi so với ước tính ban đầu. Thế
là các buổi họp viễn liên lại được triệu tập gần như mỗi tuần để bàn bạc và chuẩn bị thêm các thứ
hầu có thể chu toàn công việc của mình; Khối Hành Chánh lại phải lo cập nhật sổ sách, thực hiện
cẩm nang, làm bảng tên và rất nhiều việc khác; Khối Sinh Hoạt cũng phải họp bàn thường xuyên
về các khâu sinh hoạt để có thể mang lại sự vui vẻ thích thú cho mọi người hầu đáp lại sự mong
ước của đông đảo các em đoàn sinh ngành Thanh Thiếu về từ khắp nơi trên Hoa Kỳ.
Chiều thứ Tư đã có một số quý anh chị lên đường về tham dự Trại như anh Trưởng Ban, anh
Trại Trưởng, chị Trại Phó, chị Trưởng Khối Sinh Hoạt và một số quý anh chị khác trong Ban
Quản Trại. Tối hôm ấy các anh chị phải ngủ lại tại St. Louis vì vào hôm sau ông chủ đất mới
cho vào khu vực trại. Việc nôn nóng đến đất trại của quý anh chị đã cho thấy sự quan tâm và lo
lắng về sự thành công của Trại cao đến mức nào rồi.
Sáng thứ Năm đến đất trại đã thấy Thầy Thích Thông Viên (CVGH GĐPT Trúc Lâm, Chicago)
và quý anh trong Tiểu Ban Trang Hoàng Kỷ Thuật đang thiết kế cổng trại – vui và cảm động vô
cùng về sự sự hy sinh cao cả của quý anh và sự thương yêu của Thầy. Bởi thời gian eo hẹp và
đường xa – Đơn Vị gần đất trại nhất cũng cách 5 giờ lái xe, nên quý anh đã chuẩn bị mọi thứ ở
nhà và chở đến, tới đất trại chỉ lắp ráp
và dựng lên thôi. Cổng trại dựng lên
trông thật là hoành tráng. Xong cổng
trại thì lại thiết kế lễ đài – Quý anh
cũng phải chở vật liệu từ nhà đến lắp
ráp với platform rộng 8 x 20 feet,
phông màn (background) 10 x 20 feet
với hình ảnh rất phù hợp với nội dung
Trại. Sau đó thì đến phần trang hoàng,
các biểu ngữ được trang trí trước cổng,
kỳ đài được thiết kế bên cạnh lễ đài. Kỷ thuật trang hoàng thật nhẹ nhàng làm tăng vẻ đẹp của
Trại gấp bội phần. Đến xế chiều thì việc trang trí xem như tạm ổn.
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Kỳ Đài

Lễ Đài

Trúc Lâm Chicago là đơn vị gần nhất cho nên BHD Miền Tịnh Khiết giao trách nhiệm lo việc
ẩm thực, vận chuyển và lưu trú, nên đoàn xe đã đến đất trại sớm nhất để còn lo cơm nước vào
chiều hôm ấy. Cơm chiều xong, anh chị em nghỉ ngơi, thư giản, hàn huyên chờ đón Lam viên
các nơi về tụ hội. Khoảng 10 giờ đêm thì các Đơn Vị lần lược đến đất trại, Tiểu Ban Lưu Trú
làm việc không ngừng nghỉ cho đến 2, 3 giờ sáng hôm sau mới sắp xếp chỗ nghỉ cho khoảng 300
người đã có mặt tại đất trại. Sáng sớm thứ Sáu, đoàn xe của các Đơn Vị tấp nập nối đuôi vào,
Tiểu Ban Vận Chuyển cũng bận rộn đón anh chị em từ phi trường đến. Tội nghiệp cho Ban Vận
Chuyển phải đi thật xa – phi trường gần nhất cách đất trại khoảng 90 dặm (miles). Đến trưa thì
hầu như các nơi đã tụ về, chỉ còn một số rất ít chưa đến kịp. Khu vực trại bây giờ tấp nập người
qua lại, anh chị em vừa dùng cơm trưa vừa thăm hỏi, làm quen và hàn huyên dưới những bóng
cây, bên hiên nhà, trước cổng trại, bên quán Càfe Hoa Lam... Giờ này Khối Hành Chánh làm
việc rất vất vả, làm quên ăn để lo cho xong phần thủ tục nhập trại trước giờ Lễ Khai Mạc.
Đúng 2 giờ chiều mọi người tập họp dưới bóng
mát của những tàng cây trước lễ đài. Giờ khai TT. Thích Pháp Trí
và ĐĐ. Thích
mạc được bắt đầu với phần cung nghinh quý Thông Viên niệm
Thượng Tọa Thích Pháp Trí (CVGH BHD hương Lễ Phật
Miền Tịnh Khiết & GĐPT Linh Quang, - Lễ Khai Mạc
Nebraska) và Đại Đức Thích Thông Viên quang
lâm chứng minh. Sự hiện diện của quý Thầy
làm cho buổi lễ vô cùng thân thương và ấm
cúng. Nghi thức chào cờ được Htr. Quảng Từ
điều khiển thật là trang nghiêm. Buổi lễ có sự
hiện diện của Htr. Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn (Chánh Thư Ký Hội Đồng CĐ&GS GĐPTVN
tại Hoa Kỳ), Htr. Trưởng Ban và các Ban Viên BHDTU, các Trưởng Ban & Thành Viên BHD
các Miền, Htr. Đoàn Trưởng Đoàn CHT/ĐS San Jose, quý vị Gia Trưởng và Ban Huynh Trưởng
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các Đơn Vị cùng sự tham dự của 48 phụ huynh đoàn sinh và 43 Oanh Vũ.
Ngoài ra còn có quý huynh trưởng Tâm Tựu Sử Thành, Quảng Dũng Hồ
Chí Cường, Minh Vân Nguyễn Xề Vũ từ Michigan và Texas đến thăm và
tham dự trại nữa. Tổng cọng gồm 640 người ngồi trước lễ đài tạo khung
cảnh buổi lễ thật hùng tráng. Đặc biệt phần nhận còi lệnh thật mới lạ của
Htr. Diệu Mỹ, Trưởng Khối Sinh Hoạt Trại - đu dây bay xuống để nhận còi
lệnh từ anh Trại Trưởng. Một diễn cảnh thật là ngoạn mục khiến cho mọi
người thích thú.
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Lồng vào chương trình Lễ Khai Mạc có phần phát giải thưởng Giải Khuyến Học năm 2015 của
GĐPTVN Tại Hoa Kỳ. Năm nay có 18 em từ các Đơn
Vị khắp nơi nhận học bỗng từ BHDTU: 1 giải Từ Bi,
6 giải Thanh Tịnh và 11 giải Tinh Tấn. BHDTU cấp
phát $13,500 cho các giải thưởng kỳ này. Trước khi
kết thúc buổi lễ, một màn phép thuộc do Htr. Quảng
Thanh Lê Văn Lương cùng với hai em (con của Htr.
Quảng Thanh) Hoàng Long và Hoàng Lộc trình diễn
rất hay, rất chuyên nghiệp làm mọi người chăm chú
theo dõi và tán thưởng những tràng pháo tay thật nồng
ấm.
Chương trình sinh hoạt trại được
tiếp tục sau lễ Khai Mạc.

Sinh hoạt của Trại Hoa Lam bao gồm các bộ môn luyện về Trí Lực và Thể Lực. Tất cả Trại viên
gồm huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh Thiếu được chia thành năm tiểu Trại với tên gọi
của năm Hạnh: Tinh Tấn, Thanh Tịnh Hỳ Xả, Trí Tuệ và Từ Bi. Anh chị em theo danh
nghĩa Đội/Chúng của từng tiểu Trại để thi đua các bộ môn Đố Vui để học, Hóa Trang, Thể Thao,
Trò Chơi Nhỏ, Lửa Trại, Trò Chơi Lớn. Thể thức thi đua của các bộ môn này đều bố trí theo nội
dung cốt truyện Harry Potter, một bộ truyện thần thoại của J.K. Rowling, người Anh quốc, đã
làm say mê giới trẻ trên thế giới vào giữa thập niên ‘90. Tất cả đã thi đua trong niềm hăng say
và vui vẻ, tinh thần đồng đội được thể hiện thấy rõ qua các trò chơi, nhất là phần thi đua thể thao
(Quidditch – một trò chơi trong truyện Harry Potter). Ngoài chương trình sinh hoạt chính, huynh
trưởng và trại sinh kể cả phụ huynh và các em Oanh Vũ còn có cơ hội tham gia các trò chơi như
chèo thuyền, trượt nước, bơi lội, leo tường, tuột dây v.v. Những trò chơi này được tuần tự diễn
ra từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy hôm sau. Mọi người có hơn cả một ngày để vui chơi,
tham gia các giờ sinh hoạt chung cũng như trong những giờ tự do cho riêng mình.

Một sự bất ngờ lớn cho Trại vào trưa thứ Bảy là sự quang lâm của Đại Đức Thích Chánh Định,
CVGH GĐPT Phổ Đà, Santa Ana, CA. Được biết Thầy có Phật sự tại Dayton, Ohio, nhưng vì
thương Tổ Chức áo Lam nên Thầy đã một mình lái xe 5 tiếng đồng hồ đến thăm Trại. Thầy chỉ
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lưu lại một thời gian rất ngắn thì phải về lại Ohio. Trại viên Hoa Lam cảm thấy rất hạnh phúc
được đón nhận tình thương vô bờ Thầy đã dành cho tập thể Áo Lam.

Vào tối thứ Bảy, sau khi cơm chiều xong, giờ lửa Trại được bắt đầu. Ngoài kỷ thuật gọi lửa, đốt
lửa và nhảy lửa mới lạ, những màn trình diễn rất vui nhộn của Ban Quản Trại và các Đội/Chúng
của các Tiểu Trại, một màn bắn pháo bông thật ngoạn mục - dài khoảng 15 phút. Đêm lửa trại
đã mang lại cho mọi người những giây phút vui cười, thích thú, đáng nhớ của Trại Hoa Lam.

Sáng Chủ Nhật, khi Trò Chơi Lớn sắp bắt đầu thì trời lại đổ mưa lớn, sấm sét vang ầm ĩ làm trở
ngại kế hoạch của Ban Quản Trại. Cuộc thử thách lớn cuối cùng của Trại mà ai cũng mong đợi,
đã được Khối Sinh Hoạt chuẩn bị với nhiều trình tiết ly kỳ và hấp dẫn, bị trời mưa làm đảo lộn.
Tuy thế, nhờ vào sự biến chuyển linh động của quý anh chị, Trò Chơi Lớn cũng tiến hành trong
tinh thần vui tươi và mát mẻ sau phần hội ý nhanh của Ban Quản Trại và lời khuyên của Htr.
Trưởng Ban HDTU.
Ngoài những sinh hoạt trên, Ban Quản Trại cũng đã dành 2 tiếng rưởi đồng hồ cho Giờ Tình
Thần để anh chị em cùng thảo luận về đề tài LÀM THẾ NÀO ĐỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN
GĐPT (How to retain, recruit and grow GĐPT memberships). Tất cả huynh trưởng và đoàn sinh
được chia thành 9 nhóm theo lứa tuổi để thảo luận, nhằm:
– Nêu lên những khó khăn hiện tại trong sinh hoạt GĐPT;
– Tìm những giải pháp để khắc phục những khó khăn đang đối diện; và
– Làm thế nào để duy trì và phát triển, thu hút đoàn viên mới.
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Thành quả thân thương và ấm cúng mà Trại Hoa Lam đón nhận được đó là sự quang lâm chứng
minh của quý Thầy và sự hiện diện đông đảo của quý anh chị huynh trưởng cao niên cùng quý
phụ huynh đoàn sinh trong kỳ Trại này. Sự quang lâm của quý Thầy là hình ảnh quý kính làm
nâng cao tinh thần sinh hoạt cho Trại. Bên cạnh đó, mặc dù quý anh chị cao niên và quý phụ
huynh không tham gia nhiều trong các sinh hoạt với các em, nhưng sự cố vấn và cổ vũ của quý
vị đã đóng góp không nhỏ cho sự thành công của Trại. Riêng quý anh chị trong Khối Yểm Trợ
đã thức khuya dậy sớm lo cho Trại các bữa ăn sáng, trưa, chiều, tối, chăm lo chỗ ngủ nghỉ, lo âm
thanh anh sáng cũng như quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của từng người. Đặc là đa số các
Đơn Vị GĐPT Miền Tịnh Khiết không những đã ra công nấu các bữa ăn mà còn bảo trợ luôn cả
chi phí mua thực phẩm. Quả là một tinh thần phụng sự cao cả và đáng ca ngợi.

Riêng quý anh chị Trại Trưởng, Trại Phó, các Ban Khối đã miệt mài làm việc từ nhiều tháng qua,
và khi đến đất trại, quý anh chị cũng tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, nhiều anh chị không có
thì giờ để tham gia các trò chơi với các em. Tuy thế chắc có lẽ quý anh chị tâm niệm rằng chỉ
cần công việc Trại được tiến hành suông sẻ, các em trại sinh hăng say tham gia sinh hoạt trong
tinh thần vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau thì các anh chị cũng sẽ vui lây và mãn nguyện rồi. Với tâm
nguyện như thế thì quả là một hy sinh lớn lao đúng
với tinh thần "Tất Cả Cho Đàn Em Yêu Thương"
như câu biểu ngữ treo ở cổng trại. Xin chân thành
thán phục sự tận tụy và hy sinh của quý anh chị.
Suốt ba ngày Trại, anh chị em đã có cơ hội làm quen với những Lam viên chưa từng gặp mặt,
được cùng nhau thi thố tài năng rất vui vẻ, cùng nhau học hỏi và san sẻ rất chân tình. Có lẽ ai
cũng đã gặt hái được ít nhiều lợi ích, những kỷ niệm thân thương ghi khắc mãi trong đời Lam
của chính mình.
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Sau phần bế mạc nhanh gọn (vì thời tiết không cho phép) và kết
Dây Thân Ái, mọi người dùng cơm trưa xong, chia tay ra về
trong niềm tiếc nuối, lòng thầm mong sẽ có dịp tái ngộ như Trại
Hoa Lam này trong thời gian rất gần.

Quảng Tịnh lược ghi
31/7/2015
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