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LỜI NGÕ

Kính thưa quý Anh Chị Huynh Trưởng và Trại Sinh 
thân mến,
Những ngày trại thường trôi qua rất mau, nếu không 
có những chuẩn bị chu đáo, mục đích của rại sẽ 
không được hoàn tất như ý muốn của tập thể. Vì thế 
tập Cẩm Nang Trại Huấn Luyện Sơ Cấp Lộc Uyển đến 
tay quý Anh, Chị, Em với tất cả tấm lòng và sự cố gắng 
của Ban Tổ Chức hầu giúp quý Anh Chị Em Trại sinh 
để chuẩn bị tinh thần và hành trang nhập trại.

Lời  Ngõ

Trại sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pháp danh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GĐPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



VĂN THƯ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC TRẠI HUẤN 
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                                                GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU                 
                  ⎯⎯⎯⎯      

                                   GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU 
       BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC QUỐC 
 

              VP BHD: Ostgaster Weg 8, 26605 Aurich - Germany  -   Email: btv.gdptvndq@gmail.com 
 

Số: 12-029/HDĐQ/TB/QĐ                
Phật lịch 2565, 

Đức Quốc, ngày 08 tháng 04 năm 2022 
 

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc 

 
• Chiếu Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN do đại hội năm 1955 tại Đà Lạt chung quyết và tu chính lần sau cùng do 

đại hội ngày 31-7-1973 tại Đà Nẵng. 
• Chiếu Nội Quy GĐPTVN tại Âu Châu chung quyết ngày 30-07-1993 tại thành phố Amiens (Pháp Quốc), tu chính 

lần thứ 4 ngày 28.07.2012 tại Birmingham (Anh quốc). 
• Chiếu quyết định 10-009/HDÂC/TB/QÐ công nhận thành phần Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Đức quốc nhiệm kỳ 

2021 – 2025. 
• Chiếu Biên Bản Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Đức Quốc kỳ 12, số 12-001/HDĐQ/BB. 
• Chiếu nhu cầu duy trì và phát triển GĐPT VN tại Đức quốc. 

 

Quyết Định 
Điều 1:  

Tổ chức Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ cấp Lộc Uyển VIII, nhằm đào tạo Huynh Trưởng Đoàn Phó hầu đáp ứng 
nhu cầu duy trì và phát triển cho các đơn vị GĐPT địa phương. 

Điều 2:  

Bảo Trợ Trại:   Thượng Toạ Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN tại Đức 

Thành phần Ban Quản Trại 

Tinh Thần:   Htr. THỊ HIỆN Nguyễn Hữu Lộc 
Trại Trưởng:                           Htr. TỪ ĐƯỜNG Hồ Thị Kim Hiếu 
Trại Phó:   Htr. NGUYÊN MÃN Nguyễn Đình Hưng 
Thư Ký:                                  Htr. DIỆU HẠNH Thái Trần Ý Nhi 
Thủ Quỹ:                                Htr. THIỆN MỸ Thái Văn Anh 
Đời Sống Trại:                       Htr. TỪ LẠC Hồ Thị Kim Loan  
Phụ Tá:                                   Htr. THIỆN MỸ Trần Ngọc Diễm, Htr. NGUYÊN THANH Lê Thục Nghi,  

Htr. DIỆU VIÊN Hồ Thị Kim Oanh, Htr. THIỆN ANH Nguyễn Đức Nhật, 
Htr. ĐỒNG HỢP - Nguyễn Bùi Minh Hảo                                             

Kỷ Luật:   Htr. QUẢNG TRÍ Huỳnh Thế Hùng 
Y Tế Trại:                              Htr. NGUYÊN THANH Lê Thục Nghi 
Phụ tá:    Htr. THIỆN ANH Nguyễn Đức Nhật 
Họa Mi:                                  Htr. THỊ THIỆN Phạm Công Hoàng, Htr. HOẰNG TÙNG Võ Quang Châu 
Trưởng Ban Giảng Huấn: Htr. NGUYÊN HOẰNG Trương Minh 
Ban Giảng Huấn:                   Htr. TÂM BẠCH Trần Huyền Đan, Htr. THỊ HIỆN Nguyễn Hữu Lộc, Htr. 
    NGUYÊN MÃN Nguyễn Đình Hưng, Htr. TỪ ĐƯỜNG Hồ Thị Kim Hiếu, 
    Htr. HOẰNG TÙNG Võ Quang Châu, Htr. NGUYÊN TRÍ Nguyễn Thị Diệu 
    Hạnh. 

  
BI - TRÍ - DŨNG 
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                                               Sẽ bổ sung thêm nhân sự. 
Phụ trách hàm thụ:                 Htr. NGUYÊN HOẰNG Trương Minh 
Phụ tá:                                    Htr. NGUYÊN TRÍ Nguyễn Thị Diệu Hạnh 
                                               Htr. TÂM TỊNH Nguyễn Hương Giang 

 

Điều 3: 

Các Huynh Trưởng trong danh sách điều 2 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này.  

 

 

 

 

 

 

         

 
Nơi nhận: 
• Các Thành viên BHD GĐPTVN tại Đức Quốc 
• Các Ban Huynh Trưởng GĐPT VN tại Đức 

„Để tường hành“ 
 
Bản sao kính gởi: 
• Thượng Toạ Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Đức Quốc 

„Kính thẩm tường“ 
• Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu 

„Kính trình tường“ 
 

Hồ sơ lưu 
 

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Đức 
Trưởng Ban 

 
Htr. TỪ ĐƯỜNG Hồ Thị Kim Hiếu 
 
 
 



THÔNG TƯ LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN 
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                                                GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU                 
                  ⎯⎯⎯⎯      

                                  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU 
       BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC QUỐC 
 

              VP BHD: Ostgaster Weg 8, 26605 Aurich - Germany  -   Email: btv.gdptvndq@gmail.com 
 

Số: 12-030/HDĐQ/TB/TT                
Phật lịch 2565, 

Đức Quốc, ngày 08 tháng 04 năm 2022 
 

 Thông Tư 
 

Về việc tổ chức Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển VIII 
 

Nhằm thống nhất tư tưởng, ý chí hành động của Huynh Trưởng, hầu đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ 
chức, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Đức quốc quyết định tổ chức Trại huấn luyện nhằm mục đích đào tạo 
Huynh Trưởng Sơ cấp Lộc Uyển VIII. 
 
1. Thời gian huấn luyện: gồm ba giai đoạn 
a. Giai đoạn hàm thụ từ tháng 05.2022 đến tháng 07.2022. 
b. Giai đoạn thực tập và thảo luận tại đất trại Tu Viện Vô Lượng Thọ từ ngày 15 đến ngày 21.08.2022. 
c. Giai đoạn ứng dụng và thực hành tại đơn vị GĐPT địa phương từ 30.08.2022 đến 30.02.2023. 
 
2. Điều kiện tham dự: 
a. Phải hội đủ 18 tuổi (tính đến ngày nhập trại). 
b. Đã trúng cách bậc Kiên. 
c. Nạp đủ hồ sơ trại sinh. 
Ban Hướng Dẫn và Ban Quản Trại sẽ cứu xét những trường hợp đặc biệt. 
 
3. Hồ sơ Trại sinh: 
a. Đơn xin tham dự trại. 
b. Lý lịch trại sinh (có duyệt khán của Gia trưởng). 
c. Gửi về văn phòng BHD GĐPTVN Đức quốc trước ngày 08.05.2022 
 
4. Nhập trại: 
a. Đóng trại phí: 80 € (văn phòng phẩm, tài liệu hàm thụ, chi phí tổ chức trại). 
b. Thi nhập trại (theo chương trình đã hàm thụ). 
c. Sau thời gian thụ huấn tại đất trại, trại sinh sẽ được nhận chứng chỉ tham dự trại. 
 
5. Điều kiện trúng cách: 
a. Tham dự đầy đủ các giai đoạn thụ huấn và thực hành như điều 1 nêu trên. 
b. Phát nguyện nhận trách nhiệm làm Huynh Trưởng. 
c. Nạp bài khảo sát và tài liệu hàm thụ (ấn định giai đoạn 1). 
d. Có sự xác nhận và duyệt khán của Gia trưởng và Ban Huynh trưởng trên cấp tại địa phương (giai đoạn 3). 
f.  Chứng chỉ trúng cách sẽ do BHD GĐPTVN Đức quốc ban hành quyết định. 
 
    
 
 
 

  
BI - TRÍ - DŨNG 
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Nơi nhận: 
- Các Thành viên BHD GĐPT VN tại Đức Quốc 
- Các Ban Huynh Trưởng GĐPT VN tại Đức Quốc 
   "Kính thông tin" 
 
Bản sao kính gởi: 
- Thượng Toạ Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Đức Quốc     
   "Kính thẩm tường"       
- Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu 
   "Kính trình tường" 
- Ban Quản Trại Liên Trại 
   "Để tường hành" 
Hồ sơ lưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Đức 
Trưởng Ban 

 
Htr. TỪ ĐƯỜNG Hồ Thị Kim Hiếu 
 
 
 
 
Nguyên Mãn Nguyễn Đình Hưng 
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MỤC ĐÍCH, ĐƯỜNG LỐI VÀ NHIỆM VỤ CỦA 
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐÚC QUỐC

I .  MỤC Ð Í C H.
1. Đào luyện Thanh, Thiếu, Ðồng niên thành Phật Tử chân 
chánh. 

2. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

I I .  ÐƯỜN G LỐI  G I Á O DỤC.

1.  Ðường lối của một nền giáo dục toàn diện:
Theo tinh thần của Giáo lý Phật đà để đào luyện tuổi trẻ 
hoàn thành được nhân cách toàn vẹn của một Phật Tử 
chân chánh có đủ BI-TRÍ-DŨNG. 

2.  Ðường lối của một nền giáo dục Dân tộc:
Theo truyền thống đạo lý và tinh thần văn hóa Việt Nam 
để duy trì, phát huy tình cảm và ý thức Dân tộc nơi các 
thế hệ trẻ tuổi Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại. 

3.  Ðường lối của một nền giáo dục khai phóng:
Trong tinh thần bao dung cởi mở để khuyến khích tuổi trẻ 
Phật giáo Việt Nam học hỏi, thu thập những thành tựu và 
tinh hoa của nền văn minh khoa học, kỹ thuật. 
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I I I .  N H IỆM VỤ.
Ðể thể hiện đường lối giáo dục trên đây, nhiệm vụ trước mắt là:

1 Duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của Gia 
Ðình Phật Tử Việt Nam đã được xây đắp từ bao nhiêu hy 
sinh của các bậc tiền bối hữu công, của nhiều thế hệ Huynh 
Trưởng và Ðoàn sinh trong quá trình lịch sử trên 60 năm qua. 

2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức từ Trung Ương đến địa phương cũng 
như trung dung giữa các Giáo Hội, các Tông hệ phái Phật 
Giáo để thực hiện tâm nguyện áo lam một nhà và đẩy mạnh 
lực sinh hoạt. 

3. Tu chính cho phù hợp (thích ứng) và thực hiện các chương 
trình tu học để thừa tiếp và hoàn thành Sứ mệnh Giáo dục 
của Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đối với tuổi trẻ Phật 
giáo Việt Nam sống trong xã hội Đức Quốc. 

4. Nghiên cứu, soạn thảo và thực hiện các tài liệu về Tu học chú 
trọng đến ngôn ngữ, văn hóa Dân tộc Việt.
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1� Tên Trại: Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng sơ cấp Lộc Uyển VIII 

2� Mục Đích
Thăng tiến tổ chức
Thống nhất tư tưởng và điều hành
Rèn luyện ý chí

3� Thời Gian
Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 08 năm 2022

4� Địa Điểm:
Tu Viện Vô Lượng Thọ - Schoenfeld 104, 01744 Dippoldiswalde

5� Ban Tổ Chức Trại:
BHD GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC QUỐC

6� Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức:
BTV GĐPTVN ĐQ
E-Mail: btv.gdptvndq@gmail.com

 TRẠI HUẤN LUYỆN SƠ CẤP LỘC UYỂN  
DỰ ÁN
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7� Thành phần Ban Quản Trại

Tinh Thần: Htr. THỊ HIỆN Nguyễn Hữu Lộc

Trại Trưởng: Htr. TỪ ĐƯỜNG Hồ Thị Kim Hiếu

Trại Phó: Htr. NGUYÊN MÃN Nguyễn Đình Hưng

Thư Ký: Htr. DIỆU HẠNH Thái Trần Ý Nhi

Thủ Quỹ: Htr. THIỆN MỸ Thái Văn Anh

Đời Sống Trại: Htr. TỪ LẠC Hồ Thị Kim Loan 

Phụ Tá: Htr. THIỆN MỸ Trần Ngọc Diễm, Htr. NGUYÊN 
THANH Lê Thị Thục Nghi, Htr. DIỆU VIÊN Hồ Thị 
Kim Oanh, Htr. THIỆN ANH Nguyễn Đức Nhật, Htr. 
ĐỒNG HỢP Nguyễn Bùi Minh Hảo

Kỷ Luật: Htr. QUẢNG TRÍ Huỳnh Thế Hùng

Y Tế Trại: Htr. NGUYÊN THANH Lê Thị Thục Nghi

Phụ tá: Htr. THIỆN ANH Nguyễn Đức Nhật

Họa Mi: Htr. THỊ THIỆN Phạm Công Hoàng, Htr. HOẰNG 
TÙNG Võ Quang Châu

Trưởng Ban 
Giảng Huấn:

Htr. NGUYÊN HOẰNG Trương Minh

Ban Giảng 
Huấn:

Htr. TÂM BẠCH Trần Huyền Đan, Htr. THỊ HIỆN 
Nguyễn Hữu Lộc, Htr. MÃN Nguyễn Đình Hưng, Htr. 
TỪ ĐƯỜNG Hồ Thị Kim Hiếu, Htr. HOẰNG TÙNG 
Võ Quang Châu, Htr. NGUYÊN TRÍ Nguyễn Thị Diệu 
Hạnh

Phụ trách hàm 
thụ:

Htr. NGUYÊN HOẰNG Trương Minh

Phụ tá: Htr. NGUYÊN TRÍ Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Htr. TÂM 
TỊNH Nguyễn Hương Giang
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8� Điều Kiện Dự Trại
Theo thông tư 

9� Trại phí (bao gồm ăn uống, tài liệu và cúng dường)
80€ cho mỗi tham dự viên
Thân nhân đến hỗ trợ trại:  Tùy hỷ đóng góp.

10� Y Phục:

Ý thức rằng trại huấn luyện là nơi học tập, rèn luyện tinh thần kỷ 

luật�  Thực hiện đúng quy  định về y phục với đầy đủ, phù hiệu, cấp 

hiệu, bảng tên theo Nội quy là tạo điều kiện để trại thành công, để 

trang nghiêm đạo tràng tu học, yêu cầu tất cả tham dự viên mặc y 

phục theo đúng quy định của Ban tổ chức�  

11� Trại ca:
 Trại Lộc Uyển: Bài Vườn Xanh của Lê Cao Phan

12� Nội lệ trại huấn luyện: (theo quy chế Huynh Trưởng)

13� Trại Lộc Uyển:
Khẩu hiệu: Tiến
Kỷ luật:  Đúng giờ, lanh lẹ, tư cách đúng đắn
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KẾ HOẠCH

Bài tập và thực hành tại đất trại

Phương thức học chương trình Hàm Thụ

• Tại đơn vị: Khi BHD quốc gia hay Liên Đoàn Trưởng đơn vị nhận 
lá thư kế hoạch học hàm thụ này, thì Huynh Trưởng có trách 
nhiệm cố gắng triển khai các đề tài với các trại sinh để cùng 
học chương trình hàm thụ này. Quý Anh Chị có thể đúc kết lúc 
Tu học, hội thảo gởi qua dạng Mailingslist để cùng tham khảo, 
trao đổi kinh nghiệm cho đề tài càng phong phú và có thêm chất 
lượng. Cá nhân trại sinh tự đọc và học qua để thông hiểu các đề 
tài.

• Trên diễn đàn Zoom BHD ÂC:

ID: 846 9427 0590 | PASSWORD: sentrang

TRẠI HUẤN LUYỆN SƠ CẤP LỘC UYỂN

24�06-05�08�2022

Hàm thụ

ID: 84694270590

PW: sentrang

1. Tinh thần trại Lộc Uyển (Htr� Nguyên Mãn)

2. Đức Tin của Người Huynh Trưởng GĐPTVN 
(Htr� Từ Đường)

3. Người Huynh Trưởng GĐPT VN (Htr� Hoằng 
Tùng)

4. Tư cách và nhiệm vụ người Đoàn phó (Htr� 
Nguyên Trí)
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15�08�-
21�08�2022

Tại Tu Viện

Vô Lượng Thọ

5. Hình thức và hiệu lệnh tập họp
6. Nguyên lý căn bản trong đạo Phật
7. Đức tin của người Huynh Trưởng
8. Tư cách và nhiệm vụ người Đoàn Phó
9. Phương pháp hàng Đội Chúng tự trị
10. Chào Kính và Kỷ luật trong GĐPT
11. Các phương thức tu tập căn bản
12. Tâm lý đoàn sinh: Ái ngữ – xử dụng ngôn ngữ 

tích cực
13. Trò chơi nhỏ
14. Các Ngành trong GĐPT
15. Lược sử GĐPT Việt Nam
16. Huân tập trong Giáo Dục GĐPT
17. Hoạt Động Thanh Niên
18. Lược sử BHD và các GĐPT tại Đức
19. Tổ chức và điều khiển Trại 
20. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn 
21. Tìm hiểu Nội Quy GĐPTVN
22. Tam Quy – Ngũ Giới
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NHIỆM VỤ CÁC KHỐI CỦA BAN QUẢN TRẠI

Khối giảng huấn

• Trưởng Khối:

1. Phụ tá trại trưởng về phần 
Giảng huấn và điều hành 
khối

2. Phối hợp khối Hành 
chánh mời giảng viên

3. Phối hợp khối Sinh hoạt 
soạn thảo chương trình 
trại

• Ban Giảng Viên:

1. Soạn bài giảng theo tinh 
thần trại của Khối Giảng 
huấn

2. Giảng dạy đề tài theo 
thời gian quy định trong 
chương trình trại

• Ban Hàm Thụ:

1. Điều hành chương trình 
hàm thụ

2. Phối hợp với ban Khảo thí 
tổ chức khảo sát trong thời 
gian hàm thụ và thực tập 
tại trại

• Ban Khảo Thí:

1. Phối hợp Ban hàm thụ 
soạn bài thi tổng quát khi 
nhập trại

2. Phối hợp với Ban giảng 
viên nhận và thực hiện đề 
thi trong thời gian thực tập 
tại Trại

3. Điều hành các cuộc khảo 
thi tại Trại

4. Phối hợp với khối hành 
chánh lập biên bản kết 
quả các cuộc khảo thí tại 
trại

5. Phối hợp với khối Sinh 
hoạt để lồng bài thi vào 
chương trình trại



16 CẨM N A N G T RẠI  H UẤN LU YỆN SƠ CẤP LỘC U YỂN 15.–21.08.22 D I P P O L D I S WA L D E

Khối sinh hoạt

• Trưởng Khối:

Phụ tá Trại trưởng về phần 
sinh hoạt trại và điều hành 
Khối.

• Đời Sống Trại:

1. Vạch và điều hành chương 
trình sinh hoạt sống động 
nhưng phải giữ đúng giờ 
giấc đã quy định trong 
chương trình Trại

2. Nghiên cứu và hoạch định 
trò chơi lớn

3. Điều hành các buổi họp 
chung cho toàn trại

4. Quản trò đêm lửa trại

• Họa Mi Trại:

1. Tập trại ca và những bài 
hát mới

2. Quản ca đêm lửa trại

3. Hoạt náo giữa các khóa 
học

• Kỷ luật Trại:

1. Hướng dẫn tinh thần kỷ 
luật cho trại sinh

2. Phối hợp các Đội, Chúng 
tổ chức canh phòng trong 
đêm

3. Lập hồ sơ trình bày lỗi lầm 
của trại sinh vi phạm kỷ 
luật và đề nghị biện pháp 
thi hành kỷ luật.

4. Cho điểm về tinh thần
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Khối hành chánh

• Thủ Quỹ Trại:

1. Quản lý tài chánh của Trại

2. Giữ hiện vật và tặng vật 
của Trại

3. Xuất theo phiếu chi (có 
chuẩn chi của Trại trưởng)

4. Thực hiện quà lưu niệm và 
phần thưởng

5. Báo cáo tổng kết chi - thu 
tài chánh trong lễ bế mạc 
trại

• Kỹ thuật Vi tính :

1. Lập trang Web cho Liên 
trại

2. Hỗ trợ điện thư, mailing-
list để liên lạc dễ dàng

3. Dụng cụ vi tính cho Ban 
Quản Trại (quay phim, 
chụp hình, CD lưu niệm 
…..)

• Thư Ký Trại:

1. Lập biên bản các phiên 
họp Ban Quản Trại

2. Lập hồ sơ trại sinh

3. Lập thủ tục nhập trại

4. Thực hiện bảng tên trại 
sinh

5. Lập phiếu thu - chi

6. Thực hiện thư mời, thư 
cảm tạ (Chư Tôn Đức, ân 
nhân, và quan khách)

7. Thực hiện phù hiệu trại và 
Ban quản trại

8. Phối hợp khối giảng huấn 
mời giảng viên

9. Thực hiện giấy chứng 
nhận

10. Thực hiện cẩm nang

11. Đúc kết thành quả trại 
huấn luyện
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Khối yểm trợ 

• Trưởng Khối:

Phụ tá Trại trưởng về phần 
sinh hoạt trại và điều hành 
Khối.

• Đời Sống Trại:

1. Vạch và điều hành chương 
trình sinh hoạt sống động 
nhưng phải giữ đúng giờ 
giấc đã quy định trong 
chương trình Trại

2. Nghiên cứu và hoạch định 
trò chơi lớn

3. Điều hành các buổi họp 
chung cho toàn trại

4. Quản trò đêm lửa trại

• Họa Mi Trại:

1. Tập trại ca và những bài 
hát mới

2. Quản ca đêm lửa trại

3. Hoạt náo giữa các khóa 
học

• Kỷ luật Trại:

1. Hướng dẫn tinh thần kỷ 
luật cho trại sinh

2. Phối hợp các Đội, Chúng 
tổ chức canh phòng trong 
đêm

3. Lập hồ sơ trình bày lỗi lầm 
của trại sinh vi phạm kỷ 
luật và đề nghị biện pháp 
thi hành kỷ luật.

4. Cho điểm về tinh thần
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DANH SÁCH TRẠI SINH

đội Sum Đoàn

đội Thanh Tịnh

tiếng reo: Từ

Đồng Bảo – Hàng Nhựt Quốc_CG 

Đồng Như – Đào Như Quỳnh Anna_MH

Giới Niệm – Võ Minh Nhân_MH

Thiện Hiếu – Nguyễn Đức Nhân_CD

Minh Ân – Từ Jimmy_CD

Quảng Thảo – Nguyễn Thị Thúy Phượng_OBH

Diệu Hiếu – Rintala Nguyễn Thảo Mi Henna_GV

Tuệ Hạnh – Nguyễn Sandra Ngọc Hà_VH

tiếng reo: Bi

Thiện Vân – Nguyễn Thị Hải Anh_TM

Đồng Quang – Thái Vũ Huy_MH

Đồng Thịnh – Đào Quốc Cường David_MH

Đồng Tứ – Nguyễn Minh Đức_CD 

Quảng Phú – Nguyễn Nhã Thơ_CD

Chúc Thạch – Trần Thị Diễm Trúc_CT

Nhuận Trí – Lê Minh Trí_OBH

Quảng Trí – Nguyễn Duy Anh Andy_CN
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đội Tâm Lạc

đội Tâm Minh

tiếng reo: Hỷ

Tâm Hữu – Lê Quang Phú Quang_TM

Đồng Huệ – Lâm Stephanie_MH

Thiện Minh – Phạm Đăng Khoa_MH

Đồng Thành – Nguyễn Minh Trung_CD

Minh Quán – Lê Tấn Đạt_CD

Bảo Hà – Lâm Mỹ Phượng_CT

Nhuận Minh – Huỳnh Thanh Giang_OBH

Quảng Đức – Nguyễn Tùng Anh_CN

tiếng reo: Xả

Thiện Tuệ – Ngô Kevin Minh_TM

Đồng Đại – Vương Gia Vỹ_MH

Tâm Từ An – Hồ Trọng Nghĩa_CD

Thiện Lưu – Lê Kim Ngân_CD

Huệ Hoa  – Trần Thị Cẩm Liên_GV

Niệm Hiền Hòa – Nguyễn Thị Yến Thu_OBH

Thọ Thanh – Lê Kim Ngân_OBH

Thiện Lợi – Nguyễn Tobias Toàn Thắng_TT
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CHƯƠNG TRÌNH 

TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG SƠ CẤP – LỘC UYỂN

15.– 21.08.2022 TẠI TU VIỆN VÔ LƯỢNG THỌ

NGÀY CHỦ NHẬT – 14 THÁNG 08

Thời gian Đề mục Đảm trách

17:30 Cơm chiều

18:30 – 20:30 Thủ tục nhập trại – dựng lều Thư ký, Thủ quỹ

21:00 – 22:00 Tập trại ca, chia đội Họa mi, Đời sống

22:00 – 22:30 Vệ sinh cá nhân

22:30 Chỉ tịnh

NGÀY THỨ HAI – 15 THÁNG 08

5:45 Báo thức

6:30 Dùng sáng

7:15 Hàng đội tự trị – Thể dục Đời sống

08:00 – 08:45 Thi nhập trại Ban giảng huấn

09:00 – 10:15 Lễ Khai Mạc BQT

10:30 – 11:15 Chấp tác

11:30 Cơm trưa

12:15 – 13.15 Tự trị đội

13:30 – 14:45 Khóa 1: 
Tinh thần trại Lộc Uyển

Htr. Nguyên Mãn

15:00 – 15:45 Sinh hoạt toàn trại Đời sống

16:00 – 17:15 Khóa 2: 
Hình thức và hiệu lệnh tập họp

Đời sống

17:30 Cơm chiều, chấp tác
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19:00 – 20:15 Khóa 3: 
Nguyên lý căn bản trong đạo Phật

Chư Tôn Đức

20:30 – 21:15 Sinh hoạt kết thân (từng đội) Đời sống, BQT

21:15 – 21:45 Vệ sinh cá nhân

NGÀY THỨ BA – 16 THÁNG 08

5:45 Báo thức

6:30 Dùng sáng

7:15 Chấp tác trong Chánh niệm – Thể dục Đời sống

08:00 – 08:45 Lễ Phật, lễ đoàn

09:00 – 10:15 Khóa 4: 
Đức tin người Huynh Trưởng

Htr. Từ Đường

10:30 – 11:15 Chấp tác

11:30 Cơm trưa

12:15 – 13.15 Tự trị đội

13:30 – 14:45 Khóa 5: 
Tư cách và nhiệm vụ người Đoàn 
Phó

Htr. Nguyên Mãn

15:00 – 15:45 Sinh hoạt toàn trại Đời sống, đội trực 

16:00 – 17:15 Khóa 6: 
Phương pháp hàng Đội Chúng tự trị

Đời sống

17:30 Cơm chiều, chấp tác

19:00 – 20:15 Khóa 7: 
Chào Kính và Kỷ luật trong GĐPT

Kỷ luật trại

20:30 – 21:45 Họp vui quanh đèn với Chủ đề Đời sống, họa mi

22:00 – 22:30 Vệ sinh cá nhân

22:30 Chỉ tịnh

NGÀY THỨ TƯ – 17 THÁNG 08

5:45 Báo thức

6:30 Dùng sáng
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7:15 Chấp tác trong Chánh niệm – Thể dục Đời sống

08:00 – 08:45 Lễ Phật, lễ đoàn

09:00 – 10:15 Khóa 8: 
Các phương thức tu tập căn bản

Chư Tôn Đức

10:30 – 11:15 Chấp tác

11:30 Cơm trưa

12:15 – 13.15 Tự trị đội

13:30 – 14:45 Khóa 9: 
Trò chơi nhỏ

Htr. Hoằng Tùng

15:00 – 15:45 Sinh hoạt toàn trại Đời sống, đội trực

16:00 – 17:15 Khóa 10: 
Tâm lý đoàn sinh: Ái ngữ – xử dụng 
ngôn ngữ tích cực 

HTr. Nguyên Trí

17:30 Cơm chiều, chấp tác

19:00 – 20:15 Khóa 11: 
Các Ngành trong GĐPT

Htr. Nguyên 
Hoằng

20:30 – 21:30 Hướng dẫn tu tập Chư Tôn Đức

21:45 – 22:30 Tự trị, vệ sinh cá nhân

22:30 Chỉ tịnh

NGÀY THỨ NĂM – 18 THÁNG 08

5:45 Báo thức

6:30 Dùng sáng

7:15 Chấp tác trong Chánh niệm – Thể dục Đời sống

08:00 – 08:45 Lễ Phật, lễ đoàn

09:00 – 10:15 Khóa 12: 
Lược sử GĐPT Việt Nam

Htr. Thị Hiện

10:30 – 11:15 Chấp tác

11:30 Cơm trưa

12:15 – 13.15 Tự trị đội
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13:30 – 14:45 Khóa 13: 
Huân tập trong Giáo Dục GĐPT

Htr. Tâm Tịnh

15:00 – 15:45 Sinh hoạt toàn trại Đời sống, đội trực

16:00 – 17:15 Khóa 14: 
Hoạt Động Thanh Niên

Đời sống

17:30 Cơm chiều, chấp tác

19:00 – 20:15 Khóa 15: 
Lược sử BHD và các GĐPT tại Đức

Htr. Tâm Bạch

20:30 – 21:45 Họp vui quanh đèn với Chủ đề Đời sống

22:00 – 22:30 Vệ sinh cá nhân

22:30 Chỉ tịnh

NGÀY THỨ SÁU – 19 THÁNG 08

5:45 Báo thức

6:30 Dùng sáng

7:15 Chấp tác trong Chánh niệm – Thể dục Đời sống

08:00 – 08:45 Lễ Phật, lễ đoàn

09:00 – 10:15 Khóa 16: 
Tổ chức và điều khiển Trại

Htr. Từ Lạc

10:30 – 11:15 Chấp tác

11:30 Cơm trưa

12:15 – 13.15 Tự trị đội

13:30 – 14:45 Khóa 17: 
Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn

Htr. Diệu Viên

15:00 – 15:45 Sinh hoạt toàn trại Đời sống, đội trực

16:00 – 17:15 Khóa 18: 
Tìm hiểu Nội Quy GĐPTVN

Htr. Tâm Bạch

17:30 Cơm chiều, chấp tác

19:00 – 20:00 Giờ tinh thần: 
Lý tưởng người Huynh Trưởng

Tinh thần trại

20:00 – 20:45 Chuẩn bị lễ phát nguyện
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21:00 – 22:00 Lễ Truyền Đăng Đời sống

22:00 – 22:30 Vệ sinh cá nhân

22:30 Chỉ tịnh

NGÀY THỨ BẢY – 20 THÁNG 08

5:45 Báo thức

6:30 Dùng sáng

7:15 Chấp tác trong Chánh niệm – Thể dục Đời sống

08:00 – 08:45 Lễ Phật, lễ đoàn

09:00 – 10:15 Khóa 19: 
Tam Quy – Ngũ Giới

Chư Tôn Đức

10:30 – 11:15 Chấp tác

11:30 Cơm trưa

12:15 – 13.15 Hướng dẫn Tu tập Chư Tôn Đức

13:30 – 14:45 Ôn tập – Giải đáp thắc mắc BQT

15:00 – 15:45 Tự trị đội

16:00 – 17:15 Thi cuối khóa

17:30 Cơm chiều, chấp tác

19:00 – 20:15 Chuẩn bị lửa trại Đời sống, họa mi

20:30 – 22:30 Lửa trại 

22:30 Chỉ tịnh

NGÀY CHỦ NHẬT – 21 THÁNG 08

Thời gian Đề mục Đảm trách

6:00 Báo thức

6:30 Dùng sáng

7:15 Phân công dọn dẹp Đời sống

8:00 Bế Mạc Trại – Dây thân ái

9:00 Nhổ lều, dọn dẹp Toàn trại

11:30 Cơm trưa, trở về trú xứ



26 CẨM N A N G T RẠI  H UẤN LU YỆN SƠ CẤP LỘC U YỂN 15.–21.08.22 D I P P O L D I S WA L D E

1. Đúng giờ, lanh lẹ, giữ trật tự chung.

2. Tuân kính Anh Chị có trách nhiệm; nhã nhặn và hòa thuận với 
mọi người

3. Đồng phục luôn chỉnh tề, hành trang cá nhân sẵn sàng và ngăn 
nắp.

4. Mọi sự ra vào đất trại phải xin phép Ban Quản Trại

5. Không được tự ý bỏ Đội, Chúng.

6. Giữ yên tĩnh trong giờ chỉ tịnh. 

7. Mọi vi phạm cá nhân trại sinh, cả Đội hay Chúng sẽ chịu trách 
nhiệm chung.

HIỆU LỆNH TẬP HỌP

1. Chú Ý – im lặng:  —

2. Tập Họp chung:  — • • • •

3. Họp Ban Quản Trại: — — • — (Q)

4. Họp Lộc Uyển:  • — • • (L)

5. Cấp cứu:   • • • — — — • • • (SOS)

KỶ LUẬT TRẠI
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ĐƯỜNG ĐẾN ĐẤT TRẠI

1� Dùng Máy Chỉ Đường (Navigation): Schoenfeld 104, 01744 
Dippoldiswalde 

2� ĐƯỜNG ĐẾN TU VIỆN bằng xe công cộng

• Đi đến ga Dresden sau đó chuyển xe Bus 360 hướng Zinnwald-
Georgenfeld Wendenplatz, Altenberg-Schmiedeberg Mitte, 
Schmiedeberg (Osterzgeb). Xuống trạm Schmiedeberg Mitte, 
Schmiedeberg (Osterzgeb). Khi xuống xe, xin vui lòng đi ngược lại 
hướng xe chạy, qua bên kia đường đứng nơi trạm xe phía trước cửa 
nhà băng Sparkasse.

• Từ đó liên lạc Ban Đời Sống: +49 1590 423 4338 (Htr. Thiện Mỹ)
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HÀNH TRANG TRẠI SINH

Nguyên tắc: Mỗi món dùng 2 – 3 việc; nhẹ, gọn gàng, không gãy vỡ, 
không nguy hiểm, bền.

Những lời dặn cần thiết:
• Xếp gọn gàng trong túi đeo lưng
• Không mang theo nữ trang hay đồ quý
• Kiểm điểm tất cả dụng cụ trước khi lên đường

Trại phục
 � Áo Lam, Hoa Sen
 � Quần dài màu xanh xậm

Lễ phục
Nam trại sinh:

 � Áo Lam dài tay
 � Quần tây dài màu xanh 

nước biển
 � Cà vạt xanh đậm

Nữ trại sinh:
 � Áo Lam dài tay
 � Áo dài Lam
 � Quần dài trắng 

Dụng cụ vệ sinh
 � Bàn chải đánh răng
 � Kem đánh răng
 � Khăn lau mặt – Khăn tắm
 � Xà phòng

Dụng cụ để ngủ
 � Túi ngủ 
 � Lều

 Dụng cụ để ghi chép
 � Bút viết, bút chì, bút màu, 
 � Sổ tay ghi chép
 � Giấy trắng

Dụng cụ ẩm thực
 � Chén, tô, ly
 � Muỗng nĩa, đũa

Bạn đường
 � Nón (tứ ân) phòng mưa 

nắng
 � Gậy ± 160 cm
 � Dây gút
 � Đèn bấm (pin)
 � Túi đeo lưng
 � Áo mưa, áo ấm
 � Giầy bít chân

Dụng cụ linh tinh
 � Thẻ bảo hiễm sức khỏe
 � Kem chống nắng
 � Kem chống muỗi
 � Kim găm (băng)
 � Hộp cứu thương cá nhân
 � Sổ lưu niệm ...
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DẤU ĐI ĐƯỜNG



30



31

MORSE

aa = â

aw = ă

ee = ê

ow = ơ

uw = ư

uow = ươ

dd = đ

S = sắc

F = huyền

X = ngã

R = hỏi

J = nặng
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SEMAPHORE



33

NHỮNG BÀI HÁT SINH HOẠT

1� PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Lê Cao Phan)
Phật Giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng
Nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương
Vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam
Noi tấm gương Ngài Thích Ca giải thoát chúng sanh
Chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình
Bao mối vui lành tràn lan hàng tan đau đớn
Chắp tay ta cùng dưới Đài sen thắm kết đoàn
Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Nào cùng nắm tay kết nên một Đài sen
Cùng làm sao cho đóa sen ngời đời đời ngát hương
Muôn phương thấm nhuần Phật Giáo Việt Nam

2� QUỐC CA VIỆT NAM
Này công dân ơi!, Đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống!
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dầu cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người công dân luôn vững bền tâm trí,
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!
(Điệp khúc)
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.
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3� SEN TRẮNG
Kìa xem đóa sen trắng thơm,
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn.
Hình dung Bổn Sư chúng ta,
Lòng từ bi, trí giác vô cùng.
Ðồng thề nguyện một dạ theo Phật.
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết.
Ðến bao giờ được tày sen ngát,
Tỏa hương thơm từ bi tận cùng.

4� ANH EM TA VỀ
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này 1, 2, 3, 4, 5
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 5, 4, 3, 2, 1
Một là đều chân bước nhé
Hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ mãi tình này trong câu ca

5�  CHIM BỐN PHƯƠNG
Chúng ta là chim, bốn phương bay về đây.
Về đây chúng ta, sống trong đạo thiêng.
Chúng ta là hương, gió mang đi ngàn phương.
Nguyện đem gieo rắc, khắp nơi ánh vàng.

6� TUỔI XUÂN
Nào chúng mình ra quay một vòng hát mà chơi. Hòa cao tiếng lên đưa 
nhịp lòng vang khắp nơi.Ðời có đoàn ta sao bỏ hoài những ngày vui.
Vui cùng nhau hát.
Bao tình thân ái. Bao lòng hăng hái.

7� NÀO VỀ ĐÂY
Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau.
Cuộc đời vui thú có lúc này thảnh thơi.
Anh với em ta cùng sống vui trọn ngày.
Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau.
Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau. 
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8� ĐẾM ÁNH SAO
Ðếm ánh sao đêm tôi gọi người.
Hồng xanh xanh hồng xanh trắng xanh.
Ngôi sao xanh kia chính là anh.
Ngôi sao hồng chính là chị đây.
Không có ngôi sao nào là ngôi sao đêm.

9�  MỘT CÀNH HOA
Mỗi người là một cành hoa
Cùng đem về đây góp gió,
Làm thành vuờn hoa, muôn màu muôn sắc tươi xinh.
Mỗi người là một cành hoa
Cùng đem về đây góp gió,
Làm thành vườn hoa, vườn hoa vườn hoa chúng mình.

10� CƯỜI LÀM QUEN
Một nụ cười làm quen,
Hai tay cầm nhau bắt nhé.
Hai nụ cười làm quen,
Chúng ta kết thân đi nào.

11�  BỐN PHƯƠNG TRỜI
Bốn phương trời ta về đây chung vui,
Không phân chia giọng nói tiếng cười,
Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái,
Trao cho nhau những gì thiết tha,
Trao cho nhau những gì thiết tha!

12� CHỊ ĐOÀN EM
Chị đoàn em nghiêm trang đã đến kia rồi,
Dáng đi hiền lành nụ cười trên môi,
Với tà áo lam tâm hồn trong sáng,
Ðem hương đạo vàng đến cho đàn em.
Chị thương yêu em vô bờ vô bến,
Xây đời đẹp tươi với bao niềm vui.
Chị em hy sinh không sờn mưa nắng,
Nêu gương sáng ngời phụng sự đàn em.
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13� MỪNG ANH ĐẾN
Anh đến kìa chúng em đang chờ mong.
Anh đến rồi chúng em reo mừng vang.
Reo mừng anh đến gieo bao niềm mến.
Cho chúng em cùng sướng vui hát cười.
Người anh mến chẳng quản nắng cùng mưa.
Cố dắt muôn đàn em tiến nhanh theo kịp người.
Người anh mến quả quyết nhưng hiền vui cố chí đưa đàn em tiến theo 
ánh đạo vàng.

14� TRAI ÁO LAM
Ta đoàn áo lam tiến bước lên đường.
Nhịp nhàng theo gió sớm về ngát hương.
Tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui.
Ðem bao chí cường ngời ca đạo thiêng.
Nghe chim rừng hòa ca líu lo.
Vang lời thanh cao to reo hò.
Ðem bao nguồn vui sống yêu mến.
Gieo vào nơi u tối lầm than.

15� CÙNG NHẢY MÚA
Cùng nhảy múa chung quanh vòng,
Cùng nhảy múa cùng vui.
Cùng nhảy múa chung quanh vòng,
Vui cùng vui múa đều.
Nắm tay nhau bắt tay nhau,
Vui cùng vui múa ca.
Nắm tay nhau bắt tay nhau,
Vui cùng vui múa đều.

16� KẾT THÂN
Có một người ở ô bên kia,
Ðó là người tôi chưa quen biết.
Xin mời người qua ô bên ni
Ðể cùng tôi nhớ thương đời đời.
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17� HOA SEN
Hoa sen tám cánh tên chi?
Tên là Tinh tấn, Từ bi, Thanh tịnh,
Trí tuệ, Hỷ xả là đây,
Tượng trưng năm hạnh của ta ấy mà.
Hoa sen tám cánh tên chi?
Tên là Phật Pháp và Tăng sau cùng.
Người ơi khi khoác áo Lam,
Xin người hãy nhớ hoa sen bên mình.

18� CÙNG QUÂY QUẦN
Cùng quây quần ta vui vui vui
Ca hát với nhau chơi chơi chơi
Rồi lên tiếng ta cười cười cười
Làm vui thú bao người người người

19� KẾT ĐOÀN
Vai sánh vai tiến bước trên đường dài sá chi.
Ðem sức trai bền tâm chí kết đoàn vui trong tình thân yêu.
Cùng đi nhịp nhàng ca
Dưới nắng mai hồng đàn chim hót ca
Muôn ngàn cây tươi thắm vươn mình đón chào.
Á.... đoàn ta vui lòng bốc dâng một niềm thân ái.
Á... đoàn ta vui nào đi lên chúng ta kết đoàn.

20� CON VOI
Trông kìa con voi nó đứng rung rinh,
Nghiêng mình trong trong đám nhên đang vò tơ,
Anh chàng voi ta thích chí mê tơi, liền mời anh khác đằng xa vào chơi.

21� GIỜ ĂN ĐẾN RỒI
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi
Mời anh xơi, mời em xơi
Nâng chén lên cho cao này,
nâng đũa lên cho cao này
Ta cùng xơi, ta cùng xơi.
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22� KÌA NHÌN XEM
Kìa nhìn xem trên kia
Có cái con chi to ghê.
Trông xa giống như xe hơi,
Lăn lăn bánh xe đi chơi.
À! Thì ra con voi
Thế mà cứ nghĩ ngợi hoài,
Ðàng sau có một cái đuôi
Và một cái đuôi đàng đầu.

23� DÂY THÂN ÁI
Dây thân ái lan rộng muôn nhà.
Tay sắp xa nhưng tim không xa.
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng,
Ta hát vang không gian đơm hoa.
Ðường tuy xa nhưng tình bao la
Tiến bước theo hương thơm nhạc lưu truyền.
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần,
Gang thép ta chia tay đừng buồn.

24� NHÀ LAM
Vì đàn em thân yêu hôm nay,
Vì mầm non tương lai mai sau,
Khắp nơi nơi anh chị cùng về.
Về nơi đây đắp xây mầu Lam,
Hòa Tin Vui nắm tay bên nhau.
ÐK:
Thắp sáng từng ánh đuốc,
Xua tan vạn u mê,
Trao nhau niềm tin yêu,
Anh bên em, em bên chị,
Cùng hòa tình nồng thắm chứa chan mái nhà. NHÀ LAM.

25� ĐƯỜNG ĐI KHÓ
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi , nhưng khó vì lòng 
người ngại núi e sông (2 lần) 
Anh em ta ơi! đường dài còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, 
kiên gan kiên gan anh em ta ơi quyết tâm vượt qua.
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26� TRẠI ÁO LAM
(Thơ Diệu Đạo, Minh Lý phổ nhạc)
Mỗi người một đốm lửa
Góp lại cháy bừng lên
Vai kề vai cùng tựa
Lửa tâm sáng hơn đèn.
Chúng mình là  Huynh trưởng
Có chung một niềm tin
Cùng chung một chí hướng
Vì đàn em quên mình
Sau đêm nay tung cánh
Bay về khắp muôn nơi
Cấy trồng gieo đức hạnh
Vì đàn em quên mình
Sau đêm nay tung cánh
Bay về khắp muôn nơi
Nhớ hoài nơi đất trại
Tình áo Lam thắm tươi.

27� VUI CẢNH GIA ÐÌNH
1. Hò dô ta đây bao lòng trai hăng.
Về đây mang theo bao niềm hân hoan.
Anh bên em, em bên chị vui làm.
Ðời bừng tươi trong gắng công âm thầm.
ÐK:
Gai cùng chông mình coi thường,
mưa cùng sương mình không sờn,
gia đình kia ta chung đắp xâỵ
Xây từ bi làm móng nền,
xây tường phên bằng chí bền
và lợp lên bao hương đạo thiêng.
2. Hò dô ta đây bao lòng trai hăng.
Về đây mang theo bao niềm hân hoan.
Tay bên tay ta vui dựng gia đình.
Làm đời tươi thêm với tâm chân thành.
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28� DÒNG A NÔ MA
Dòng A Nô Ma sóng nhấp nhô bờ lau xanh.
Nhìn làn nước biếc, Thích Ca ngài lòng vững bền.
Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng.
Ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh.
A Nô Ma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời.
Chúng ta giờ đây nguyện theo đức từ bi.

29� CẤT CAO TIẾNG HÁT
Tung lên trên trời xanh tiếng hát
Êm như ru chiều hôm gió mát
Chim líu lo trên không trung tưng bừng
Ta áo lam vui vui không ngừng.

30�  MỪNG THẦY ÐẾN
Mừng thầy đến với chúng con đem nguồn vui tưng bừng
Mừng thầy đến với chúng con chờ mong
Mừng thầy đến với chúng con muôn hồn thơ tươi cười
Mừng thầy đến với chúng con ngóng chờ
Ðk.  Thầy đến với chúng con trong tiếng ca hát cười đón mong trìu mến.
Thầy đến với chúng con trong ánh sen huy hoàng muôn Phật trang 
nghiêm.

31�  NỐI RỘNG VÒNG TAY
Đây tay anh nối liền tay em
Đây tay tôi nối liền tay chị
Tay chúng mình, ngàn bàn tay,
Vạn bàn tay, triệu bàn tay giơ cao ú ù…
 Đây tay anh, tay tôi nối liền.
Đây tay chị, tay anh, tay em.
Tay chúng mình nối lớn.
Mình nối rộng vòng tay,
Cho thương yêu lan khắp địa cầu,
Ở trong một vòng tay.
Ở trong một vòng tay
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32� TÔI YÊU MÀU LAM
(Trần Nhật Thành)
Tôi yêu màu Lam là màu thêm sức sống 
Tôi yêu màu Lam màu kết bao tình thương 
Lòng mến yêu vô vàn về đây ta cùng hát 
Hát lên cho đời hết bao đau buồn 
Bạn hỡi về đây ta sống vui bên nhau 
Xây mộng ước mai sau cho tương lai thêm đầm ấm 
Bạn hỡi về đây tay nắm tay vang ca 
Với lời ước cho nhau một nguồn sống bao chan hoà 
Tôi yêu đàn em bằng tình thương cao quý 
Hôm nay về đây nhìn các em hồn nhiên 
Đời sống vui an lành. Và tôi yêu màu Lam 
Với bao nhiêu thành kính trong tâm hồn.

33� HỒN LỬA THIÊNG
Lửa hồng cháy bừng tỏa hào quang
Lửa hồng cháy bừng sáng rừng hoang
Ðây hồn lửa thiêng vì sông núi
Ðây hồn lửa thiêng vì chánh đạo
Ngàn xưa vang lên vạn lời ca
Hùng tiến bước chân từ bốn phương
Ðk. Hỡi đoàn áo Lam yêu lửa thiêng
Mau về siết tay ta cùng ca
Quây quần múa reo mừng nhân thế
Không hờn oán nhau ta kết đoàn
Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy
Cầu xin lửa thiêng bừng cháy cao..
(Hỡi đoàn áo Lam yêu  .. ..)
Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy.
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34� BÀI CA CUỐI LỬA ÐÊM GIÃ TỪ
Tình thương sáng lên khi đêm phủ kín
lòng đêm lắng sầu âm u.
Tình thương sáng lên khi đêm lửa tàn
ca hát cho thêm gần nhau.
Ánh sáng đêm sắp tàn, cầm tay nhìn nhau đừng rời xa cho nắng phai.
Khói vươn cao đêm sâu giữ dấu vết ngày qua, vùng mến thương đời đời.
Gần nhau phút giây trong khung trời sáng, còn ghi khắc sâu tâm tư.
Gần nhau bước chung đi trong cuộc đời
ta khó quên nhau dù xa.
Tiếng hát vang cuối trời, hằng mong niềm thương còn trong giờ xa bốn 
phương.
Xiết tay nhau cho mai lửa tin yêu bừng sáng, dù bếp đêm đang tàn.

35� TÀN LỬA
Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn
Tình anh em ta như ánh lửa tràn lan
Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng
Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy trong lòng mọi người
Biệt ly muôn phương ta nguyện đem lửa thiêng gieo rắc khắp chốn
Mong mai sau ngọn lửa thiêng còn cháy trong lòng mọi người.
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1� PHẬT 
BẢO

Khi người điều khiển trò chơi nói một câu nào đó mà trong 
câu có hai tiếng “Phật bảo” tất cả vòng tròn làm theo hành 
động của câu nói đã yêu cầu. Nếu trong câu nói đó không có 
chữ “Phật bảo” mà ai trong vòng làm theo kể như vi phạm 
trò chơi. Thí dụ: Người điều khiển nói: “Ðưa chân xuống”. Ai 
đưa chân xuống sẽ bị loại.

2� PHẬT, 
PHÁP, 
TĂNG, 
BI TRÍ 
DŨNG

Người điều khiển chọn ba người làm Phật, Pháp, Tăng và quy 
định cho mỗi người một động tác riêng biệt.
Thí dụ: Phật: Tay trái buông xuôi theo người, tay phải bắt ấn 
kiết tường để trước ngực.
Pháp: Ðưa hai tay ngang vai, bàn tay chụp vào bả vai.
Tăng: Chắp hai tay búp sen để trước ngực.

3� TÌM 
NHẠC 
TRƯỞNG

Một người trong vòng tròn được chỉ định (hoặc tự giác) bước 
ra khỏi vòng. Người điều khiển chọn một người khác trong 
vòng làm “Nhạc Trưởng”. Sau đó bắt bài hát và người được 
chỉ định bước ra vòng bây giờ trở vào để tìm“Nhạc Trưởng”. 
Trong lúc hát mọi người cần để ý hành động của “Nhạc 
Trưởng”. Nếu người ấy làm gì cả vòng tròn phải làm theo.
Chú ý: Tùy theo số người chơi, số lần mà người đi tìm “nhạc 
trưởng” chỉ định có thể 2 hoặc 3 lần.

10 TRÒ CHƠI VÒNG TRÒN
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4� PHÉP 
CHÀO 
KÍNH

Người điều khiển vừa hát vừa làm động tác. Người chơi chỉ 
làm theo lời hát của người điều khiển mà thôi.
“Chào binh, chào bô, chào sư cô, chào cụ đồ, rồi em chào 
huynh trưởng. Lòng em vui sướng, chào cô giáo, chào nhà 
báo, chào ông táo, chào tăng gô, chào sạt lô ...”
Người điều khiển có thể linh hoạt đổi thứ tự của cách chào 
hoặc hát một đàng làm một nẽo để người chơi trở tay không 
kịp.
* Những động tác:
Chào Binh: Ðưa tay phải lên trán chào lối nhà binh.
Chào Bô: Hai tay buông xuôi đứng nghiêm.
Chào Sư Cô: Hai tay búp sen đầu cúi xuống vái chào.
Chào Cụ Ðồ: Cung tay đưa ra phía trước chào theo kiểu xưa
Chào Huynh Trưởng: Tay phải bắt ấn chào tinh tấn.
Lòng em vui sướng: Hai tay xoa bụng, mặt hân hoan.
Chào cô giáo: Vòng tay đầu cúi xuống.
Chào nhà báo: Tay phải đưa ra lắc lắc như bắt tay ai.
Chào ông táo: Chân trái quỳ xuống, chân phải làm thành góc 
90 độ, hai tay cung lại đưa ra trước theo tư thế quỳ tâu.
Chào tango: Mình hơi cúi xuống đồng thời tay phải đưa 
ngang từ trái qua phải theo tư thế mời mọc.
Chào sạt lô: Hạ thấp người xuống, hai chân xoạc ra 180 độ, 
hai tay uốn từ trong ra ngoài và đưa sang hai bên.
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5� NÀO 
ANH EM

Người chơi cần thuộc bài hát dưới đây:
Nhóm đàn:
Nào anh em cùng ra đây, xem chúng tôi đua nhau chơi đàn.
Ðô mí sol, đô mí rê, đô mí sol mí rê đồ”.
Nhóm trống:
“Nào anh em cùng ra đây, xem chúng tôi đua nhau chơi 
tùng.
Tung cắc tùng, tung cắc chiêng, tung cắc tùng cắc chiêng 
chiêng tùng”.
Nhóm kèn:
“Nào anh em cùng ra đây, xem chúng tôi đua nhau chơi kèn.
To tí tò, to tí te, to tí to,ø tí te te tò”. 
Trước hết người điều khiển chia vòng tròn thành ba nhóm: 
Trống, Kèn và Ðàn. Mỗi nhóm phải cử một người làm nhạc 
trưởng cho nhóm mình. Bắt đầu trò chơi người điều khiển 
trịnh trọng tuyên bố một lý do tưởng tượng nào đó đã mời 
được ban nhạc danh tiếng Thế Giới về chơi cho mình, và 
đồng thời giới thiệu từng người đại diện cho mỗi nhóm.
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6� VUI 
TRONG 
CHÁNH 
NIỆM

Mọi người trong vòng tròn hát và làm theo từng lời hát và 
động tác của người điều khiển. Bài hát như sau:
1. Ngồi xuống – Ta biết ngồi xuống.
2. Ðứng lên – Ta biết đứng lên.
3. Ta bước vào trong – Ta biết ta bước vào trong.
4. Ta bước ra ngoài – Ta biết ta bước ra ngoài.
5. Ta đếm 1,2, 3, 4 – Ta biết đó là 1, 2, 3, 4.

7� CON 
VOI

Kìa nhìn xem trên kia có cái con chi to ghê, trông cao lớn 
hơn xe hơi, lăn lăn bánh xe đi chơi, à thì ra con voi như vậy 
mà nghĩ ngợi hòai, đắng sau nó mang một cái đuôi và một 
cái vòi phía đầu.
Kìa nhìn xem trên kia có cái con chi to ghê, trông cao lớn 
hơn xe hơi, lăn lăn bánh xe đi chơi, à thì ra con voi như vậy 
mà nghĩ ngợi hòai, đắng sau nó mang một cái đuôi và một 
cái vòi phía đầu

8� BẠN ƠI 
HÃY LÀM

Người chơi lập lại lời hát và động tác của người điều khiển.
* Người điều khiển hát: “Bạn ơi hãy làm”.
* Người chơi : “ Làm như thế nào?”.
* Người điều khiển: “Làm như thế này bạn nhé”. Làm một 
động tác nào đó.
* Người chơi: Lập lại động tác và lời hát của người điều 
khiển.
* Người điều khiển: “Nào có chi khó”.
* Người chơi: Lập lại lời hát.
* Người điều khiển: “Có khó chi đâu bạn ơi”.
* Người chơi: Lập lại lời hát.
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9� LỤC 
HÒA

Người điều khiển cho vòng tròn đếm số 1,2 để chia cặp. Tất 
cả mọi người trong vòng tròn làm theo lời nói của người điều 
khiển.
Người điều khiển nói:
a. “Thân hòa đồng trú”: Người số 1 dùng tay phải nắm tay 
trái của người số 2, tay kia chống nạnh, hai tay chúi xuống ra 
phía trước, đầu hơi nghiêng vào nhau.
b. “Khẩu hòa vô tránh”: Tất cả dùng ngón trỏ của tay trái che 
miệng, tay phải khoát qua khoát lại.
c. “Ý hòa đồng duyệt”: Tay trái thu lại đưa lên đụng trán, đầu 
hơi cúi xuống lộ vẻ suy nghĩ. Tay phải nắm chặt tay của bạn 
mình theo tư thế bắt tay.
d. “Kiến hòa đồng giải”: Hai người quay người vào nhau, tay 
phải cầm chặt, người hơi sát một chút, còn tay trái cử động 
qua lại, miêng nhấp nhấp như đang trình bày hay thuyết 
trình một điều gì đó.
e. “Giới hòa đồng tu”: Hai người quay người vào nhau, chấp 
tay búp sen vái chào, đầu động nhau thân thiện.
g. “Lợi hòa đồng phân”: Hai người quay mặt vào nhau làm 
động tác vừa ăn vừa sớt cho bạn mình một cách thân mật.
Ðể trò chơi hứng thú, người điều khiển phải nhanh nhẹn nói 
từng lời này sang lời khác, sao cho động tác và lời nói không 
phù hợp nhau đề người chơi trở tay không kịp.
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10� BĂNG 
REO

Chỗ chơi : Ngoài sân hay trong phòng rộng
Số lượng: Từ 10 em trở lên
Nguồn: Đây là một loại băng reo độc đáo phổ biến từ miền 
Trung rất lâu rồi – phổ biến ở Sài Gòn khoảng năm 1971. Chỉ 
cần vỗ tay cho kêu và đều nhịp và ứng khẩu theo  bài “ Rap” 
sau đây:
Đầu tiên, tất cả vỗ tay và cùng nói : 
“Đều, đều, đều, đều! Đều, đều, đều, đều!
Chúng ta cùng vỗ cho đều
Ai không đều là người có lỗi trong trò chơi này”
Tất cả vẫn liên tục vỗ tay đều.
Quản trò: “Chính anh A là người có lỗi trong trò chơi này”
Anh A: “Tôi sao?”    (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Tất cả: “Chính anh”   (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Anh A: “Không phải tôi”    (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Tất cả: “Vậy chứ ai?”     (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Anh A: “Chính chị B là người có lỗi trong trò chơi này”

Nói chung, tiếng vỗ tay thành băng reo liên tục và  tất cả 
theo nhiệm vụ mà đối khẩu đều theo nhịp tay. Trong vòng 2 
nhịp vỗ tay, chị B phải lên tiếng ngay.
Chị B: “Tôi sao?”    (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Tất cả: “Chính chị”   (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Chị B: “Không phải tôi” (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Tất cả: “Vậy chứ ai?”   (Tất cả vẫn vỗ tay đều)
Chị B: “chính Bé C là người xinh nhất  trong buổi họp này ”

Tới đây, chúng ta có thể thay đổi bằng cách khen, hay chê 
(Nên khen nhiều hơn chê) Sau này, có nơi còn thêm thắt một 
số chi tiết chống chế như “Oan cho tôi – Oan nỗi gì?” “Ức cho 
tôi!- Ức nỗi gì?” “ Chính tôi thấy- thấy cái gì?”  “ Thấy anh D.. 
là người cao nhất trong buổi họp này”… cho vui nhộn hơn.
Trường hợp, người chơi bị đổ nhịp vì ứng khẩu không kịp thì 
bị phạt. Tất cả chơi lại , chỉ cần hô “ đều, đều, đều, đều ” rồi 
tiếp tục, không cần phải đọc nguyên bài  thơ đầu.
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CHƯƠNG TRÌNH CÁC BUỔI LỄ

LỄ KHAI MẠC
Lúc 9:00 giờ sáng thứ Hai, ngày 15/08/2022

Ban Quản trại cùng Huynh trưởng – Trại sinh vân tập trước lễ đài

1. Cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh Niêm hương bạch Phật. 
2. Nghi thức Thượng kỳ hiệu – Cử bài ca chính thức GĐPT Việt 
Nam. Phút tưởng niệm 
3. Tuyên bố lý do – Thông qua chương trình 
4. Giới thiệu Chư tôn đức chứng minh và quan khách tham dự 
5. Tuyên đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại 
6. Đại diện Thường Vụ BHD trao quyết định và còi lệnh. 
7. Diễn văn khai mạc trại 
8. Trại trưởng trao còi lệnh cho Đời sống trại 
9. Đời sống trại nhận còi lệnh – Trình diện trại sinh. 
10. Cử trại ca 
11. Gắn phù hiệu lưu niệm 
12. Khuyến từ của Ban Hướng Dẫn Đức Quốc
13. Đạo từ của Chư tôn đức chứng minh 
14. Hồi hướng công đức. 
15. Chụp hình lưu niệm.
16. Cung thỉnh Chư tôn đức và mời Quan khách thăm đất trại
17. Hoàn Mãn
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LỄ PHÁT NGUYỆN
Lúc 21:00 giờ tối thứ Sáu, ngày 19/08/2022

Họp chung - Chuẩn bị 
• Ý nghĩa Lễ Phát Nguyện 
• Ý nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

1. Cung thỉnh Chư Tôn Đức niệm hương 
2. Khai tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
3. Nghi thức Thượng kỳ hiệu – Cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam 
– Phút tưởng niệm
4. Truyền nến Vô Tận Đăng 
5. Ðọc lời phát nguyện 
6. Trại sinh phát nguyện chuyển lửa về tim, thắp sáng niềm tin 
7. Vài lời của Trại Trưởng 
8. Khuyến Từ của Ban Hướng Dẫn Đức Quốc. 
9. Ðạo từ của Chư Tôn Đức chứng minh 
10. Đọc 5 điều luật
11. Hồi hướng công đức 
12. Chụp hình lưu niệm
13. Cung tiễn Chư Tôn Đức 
14. Hoàn mãn
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LỄ BẾ MẠC
Lúc 8:00 giờ sáng chủ nhật, ngày 21/08/2022

Họp chung – Chuẩn bị 

1. Cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh Niêm hương bạch Phật. 
2. Nghi thức Thượng kỳ hiệu – Cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam
3. Phút tưởng niệm 
4. Tổng kết sinh hoạt trại
5. Phát phần thưởng
6. Báo cáo tài chánh 
7. Cảm tưởng của Trại Sinh 
8. Khuyến Từ của Ban Hướng Dẫn Đức Quốc. 
9. Ðạo từ của Chư Tôn Đức 
10. Trao quà lưu niệm và chứng chỉ tham dự trại
11. Tuyên bố Bế Mạc Trại của Trại Trưởng 
12. Cử trại ca
13. Hồi hướng công đức
14. Chụp hình lưu niệm
15. Cung tiễn Chư tôn đức
16. Kết dây thân ái 
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"MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG"  

Tâm niệm thứ 1 của người Huynh trưởng

Tin vào Ðạo – Tin vào Gia Ðình Phật Tử

Tâm niệm thứ 6 của người Huynh trưởng

Tuân kỷ luật, chịu huấn luyện

Tâm niệm thứ 2 của người Huynh trưởng

Thông suốt đường lối Gia Ðình Phật Tử

Tâm niệm thứ 7 của người Huynh trưởng

Phát huy sáng kiến

Tâm niệm thứ 3 của người Huynh trưởng

Tránh sự huyền dụ của Tà thuyết

Tâm niệm thứ 8 của người Huynh trưởng

Tổ chức đời sống

Tâm niệm thứ 4 của người Huynh trưởng

Yêu nghề dạy trẻ

Tâm niệm thứ 9 của người Huynh trưởng

Làm việc có kế hoạch

Tâm niệm thứ 5 của người Huynh trưởng

Trau dồi kiến thức

Tâm niệm thứ 10 của người Huynh trưởng

Tác phong nghiêm chỉnh
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TỰA KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Nam mô Lăng Nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát� (3x)

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,
Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.
Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,
Hườn độ như thị hằng sa chúng,
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vị báo Phật ân:

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,
Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,
Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.

Đại – hùng đại -lực đại -từ-bi,
Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,
Linh ngã tảo đăng vô -thượng giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng ;

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước –ca –ra tâm vô động chuyển.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.
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Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.
Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam-mô Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.
Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.

Nhĩ thời Thế-Tôn,
Tùng nhục-kế trung,
Dõng bá bảo-quang,
Quang trung dõng xuất ,
Thiên diệp bảo liên,
Hữu hóa Như-Lai,
Tọa bảo hoa trung,
Đảnh phóng thập đạo,
Bá bảo quang-minh,
Nhứt nhứt quang-minh,
Giai biến thị hiện,
Thập hằng hà sa,
Kim-Cang mật tích,
Kình sơn trì sử,
Biến hư-không giới,
Đại chúng ngưỡng quan,
Ủy ái kiêm bảo,
Cầu Phật ai hựu,
Nhứt tâm thính Phật,
Vô-kiến đảnh tướng ,
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Kính lạy Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân, Thân 
Phật và Kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương là ngôi pháp 
bảo và rất hy hữu trên đời. Tiêu trừ cho con các 
vọng tưởng điên đảo. Từ ức kiếp, khiến con chẳng 
cần phải trải qua, vô số kiếp tu hành mà vẫn đặng 
pháp thân Phật. Hôm nay con nguyện mau được 
chứng quả Phật, để trở lại độ chúng sanh nhiều như 
hằng sa. Con nguyện đem thân tâm này phụng sự 
các đức Phật nhiều như vi trần thế mới gọi là đền 
ơn chư Phật. Cúi xin Đức Thế tôn chứng minh cho 
lời thể nguyện của con. Trong đời ngũ trược tội ác 
này. Con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu 
còn chúng sanh nào chưa thành Phật thù con thề 
chẳng lãnh quả vui Niết bàn. Phật là đấng Đại Hùng, 
Đại Lực, Đại Từ Bi. Cúi xin Ngài tiêu trừ các đièu mê 
lầm, vi tế cho con. Khiến cho con sớm đạng thành 
quả Phật. Giả sử như hư không kia có thể tiêu diệt 
hết, chớ chí nguyện của con đây chẳng hề lay đông.

Bản Việt dịch của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Phóng quang như Lai,
Tuyên thuyết thần chú:

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt xà ra, đà rị, bàn đà 
bàn đà nể, bạt xà ra bán ni phấn. Hổ hồng đô lô ung 
phấn, ta bà ha.
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