Bài Tường Thuật

ĐẠI HỘI TTNCTĐTG KỲ V-2010
_______________________________________________________ Nguyễn Kim Thế Vinh
Suốt mấy ngày qua Ban Tổ Chức Đại Hội đã tất bật các khâu chuNn bị cho ngày Đại Hội sắp đến nào là
đất trại, lều trại, trang trí, Nm thực, dọn dẹp...Mọi người trông thật háo hức cho ngày hội sắp đến. Dù
công việc còn rất nhiều nhưng do tài quán xuyến chu đáo, các anh chị em tại nơi tổ chức Nam
California, USA đã hoàn tất một cách tài tình.
Thời tiết của buổi chiều trước ngày khai mạc Đại Hội thật dễ chịu, rất mát mẻ, với nhiều nắng ấm của
bầu trời mùa hè. Tại nơi cắm trại vùng Westminster, các bạn phương xa đã đến sớm như Tuấn Anh
(Austin), Trung Dũng, Đăng Khoa, anh chị Nguyên Lâm (Seattle) cùng các cháu bé xinh xắn trong đó
có cặp song sinh quá dễ cưng cũng được bố mẹ cho đi dự Đại Hội đang cùng anh Ngô Thiện Đức và
các anh chị em khác cuốc đất tất bật để dựng các lều trại, còn cái cổng trại thì cũng đang được các
Huynh Trưởng và Liên Đoàn Hướng Đạo Thăng Long phụ trách với Cổng Tam Quan rất kỹ thuật và
đẹp mắt đã hoàn tất trong buổi chiều hôm đó.
Biểu tượng của Đại Hội được gắn lên với lá cờ Đạo, Hội Kỳ, cờ Quốc Gia VN và Hoa Kỳ phất phới
tung bay trong gió trông thật hùng vĩ, rất uy nghi lịch lãm. Phía dưới là logo của Đại Hội gồm 3 vòng
Tam Thanh, tượng trưng cho Tam Giáo Quy Nguyên quyện trong Ngọn Đuốc Từ Bi được tỏa sáng bởi
Ánh sáng Chơn Lý, và được nâng cao bởi những cánh tay của Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài với
bầu nhiệt quyết của tuổi trẻ.
Lần lượt các anh chi em khác từ khắp nơi như Bảo Trân, Thanh Thủy, Nghĩa Hòa (Georgia), Thế Vinh
(Sydney-Australia), Thành Nguyên, Peter Tường, Tuyền Giang, Trần Ngọc Đăng Khoa (Houston), Tấn
Vũ (New Orleans), Thạnh Nguyên... đều có mặt tại đất trại để cùng nhau dàn dựng lều trại cho xong.
Số lượng lều trại được có hơn 40 lều bao gồm các lều cho Ban Tổ Chức cùng quý thường dân mọc san
sát bên nhau theo hình chữ U.
Khi chúng ta đi vào đất trại, đi qua cổng Tam Quan khoảng 25 yards, phía bên trái có 2 dãy lều đối
diện với nhau chính giũa đường đi, tên đường của vùng đất trại được chia ra rất trật tự như đường Ca
Bảo Đạo, phía dưới của hình chữ U là đường Lê Văn Trung, quẹo phải là đường Cao Thượng PhNm để
dễ dàng phân biệt khi tối trời và cũng không bị nhầm cái chuồng của mình. Phía chính giữa của chữ U
là 1 dãy lều lớn dùng làm trại đường và sân khấu để giúp vui văn nghệ khi mọi người dùng cơm. Phía
trên của hình chữ U là lều của Ban Tổ Chức được dùng nhưbùng binh Báo Quốc Từ để gợi nhớ cho tất
cả trại viên về vùng Thánh địa của chúng ta nơi quê nhà, bên ngoài lều trại là một bãi cỏ rộng lớn để
sinh hoạt vòng tròn..
Các phòng tắm Nam, Nữ dã chiến cũng được dàn dựng rất công phu do Anh Thu đảm trách, cho đến
gần 7 giờ tối thì công việc ngoài đất trại mới hoàn toàn kết thúc mà bầu trời vẫn còn rực nắng như ban
ngày, thời tiết trở nên lạnh dần thật là lạ của mùa hè Đại Hội làm mọi người rất dễ chịu.
1

Mãi hơn 8 giời tối, toàn bộ anh chị em Thanh Niên đã tập trung về Thánh Thất Chestnut, thuộc Châu
Đạo California, quây quần nhau để ăn tối thật vui. Các khâu trang trí, văn nghệ, đố vui Giáo lý cũng đã
được chuNn bị xong và đến gần 9 giờ tối thì Ánh Minh đi học tại San Jose cũng đã về, phái đoàn của
Anh Hoàng, Anh Khanh từ Portland cũng đã đến. Anh Công Khanh vừa đến nơi liền hăng hái xăng tay
áo cùng với Anh Thiện Đức hoàn tất các công việc dàn dựng tại Hội Trường Thánh Thất Orange Wood
để chuNn bị cho buổi Khai mạc sáng hôm sau.
Cuộc họp mở rộng của Ban Tổ Chức cùng toàn thể các anh chị em được thực hiện lúc 10 giờ tối với
nội dung là Anh Hội Trưởng Ngô Thiện Đức điểm qua thành phần các phái đoàn về tham dự và anh
Tổng Thư Ký Trần Trung Dũng duyệt qua duyệt qua các kế hoạch của chương trình Đại Hội như các
ban bộ trật tự, khánh tiết, tiếp tân, Nm thực, quản trò v.v..
Trong buổi họp, Anh Đức đã tạo cơ hội cho các bạn giới thiệu làm quen với nhau, chào hỏi nói chuyện
thân mật như đã từng quen biết. Cuộc họp kết thúc gần 12 giờ đêm, sau đó tất cả đều đi ngủ tại Thánh
Thất.
Phái đoàn đến sau cùng trên 15 người từ San Jose do Anh Trần Minh Thành hướng dẫn, vừa đến
Thánh Thất đã vội vã tìm chỗ đi nghĩ ngay vì lúc đó đã hơn 1 giờ khuya. Tại nơi Chánh Điện Thánh
Thất hay Điện Thờ hầu như không còn chỗ dư nhiều nữa nhưng các anh em đến sau rất thích chỗ nầy
để chợp mắt sau đoạn đường dài di chuyển bằng xe từ trên phía bắc xuống miền nam California, có lẽ
các anh cũng nghĩ rằng nơi Chánh Điện nầy, ngủ một đêm trong vòng tay che chở của Thầy, Mẹ thì
thật là hạnh phúc, thật ấm áp. Rồi cái lạnh bên ngoài của mùa hè rất ngộ nghĩnh dường như trở nên ấm
áp trong nội ô Thánh Thất Chestnut, nhiều tiếng đàn đêm vang lên thật êm đềm để ru ngủ mọi người
trong màn đêm yên tỉnh, rất yên bình đã lặng lẽ trôi qua.
Vừa chập sáng, các bạn lần lượt thức dậy, gọi thúc cho nhau: “dậy, dậy dậy...mau lên, trễ rồi kìa, mọi
người đã đi hết rồi, mau lên, mau lên!". Thế là người chạy lên, người chạy xuống, rất tất bật cho việc
chuNn bị cá nhân buổi sáng và trang phục để rồi ai nấy cũng vận cho mình bộ đồ đồng phục Đại Đạo
Thanh Niên Hội sáng rực và đẹp mắt.
Tại nơi Thánh Thất Orangewood, các đoàn lân Thiên Long của Thanh Thiếu niên Phật Giáo Hòa Hảo
và đoàn lân sửa của Trung Tâm Việt ngữ Minh Đức đang tập dợt để chuNn bị chào đón Quan Khách
cho buổi lễ Khai Mạc. Các anh em trong đội chào cờ như Tuấn Anh, Tấn Vũ, Thạnh Nguyên và Khắc
Bình tập dợt không ngừng, rất tề chỉnh nghiêm trang, trông sắc mặt anh nào cũng giống như các tướng
bộ binh đang tập trận vậy rất hào hùng, rồi các anh chị em trong Ban Tiếp Tân, Trật Tự cũng đã hiện
diện đầy đủ để đón tiếp quý quan khách đến tham dự lễ khai mạc Đại Hội.
Điều đặc biệt nhất mà ai cũng hào hứng khi nhìn thấy hơn 30 em ấu niên cùng trang lứa trong bộ đồng
phục ấu nhi đang chuNn bị tụ họp dưới chân cột phướng tại Thánh Thất rất là dễ thương, các em trông
quá vô tư và đáng yêu, đây là mầm non của Đạo đáng được trân quý để chúng ta dìu đắt, mai sau các
em sẽ là những nhân tài phục vụ đắc lực cho Đạo, cho Nước nhà.
Trước khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ Chức đã hướng dẫn toàn bộ ấu niên, thiếu niên và tráng niên vào
bên trong Chánh Điện của Thánh Thất để đãnh lễ Thầy, cầu nguyện cho Đại Hội được thành công. Sau
khi đãnh lễ xong tất cả mọi người đều tập trung tại hội trường để chuNn bi khai mạc Đại Hội. Quý
Chức Sắc, Chức Việc cùng quý đồng Đạo và toàn thể quý Quan Khách đại diện Cộng Đồng người Việt
đã tề tựu rất đúng giờ và buổi lễ khai mạc được chính thức bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

2

Trưởng Ban Tổ Chức, Anh Hiền Tài Dự Phong Ngô Thiện Đức đã điều khiển hội trường thực hiện
nghi thức Chào cờ, hát Quốc Việt Nam Cộng Hòa, và Hoa Kỳ, phút mặc niệm thật trang nghiêm và
long trọng, kế tiếp Anh giới thiệu hai người MC duyên dáng điều khiển chương trình buổi lễ Khai mạc
hôm nay, đến từ một nơi rất xa xôi là bạn Thiên Chương đến từ Corona, miền nam California(
ĐĐTNH Nam California, USA ), và bạn Thế Vinh đến từ một nơi rất gần từ Sydney, Úc Châu (
ĐĐTNHSydney, Australia).
Thiên Chương và Thế Vinh giới thiệu đến Quý Quan Khách về đoàn lân sữa của TTVN Minh Đức, và
đoàn lân Thiên Long của Đoàn Thanh Thiếu Niên Phật Giáo Hòa Hảo từ từ tiến lên sân khấu để chào
mừng Đại Hội, từng bước chân, điệu múa theo từng nhịp trống rất sôi nỗi và hào hùng làm tăng thêm
niềm vui và sức mạnh đoàn kết của Thanh Thiếu niên Cao Đài tại Hải Ngoại trong ngày Hội hôm nay
quá náo nhiệt!. Sau đó 2 MC lần lượt giới thiệu Quý Chức Sắc, Chức Việc BTS các Thánh Thất, Quý
Niên Trưởng, Quý Quan Khách cùng toàn thể Quý Đồng Đạo đã đến tham dự buổi lễ Khai Mạc Đại
Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ V.
Đến tham dự Lễ Khai Mạc Đại Hội,
Về phía Quý đồng đạo với sự hiện diện của Hiền Huynh Hiền Tài Phạm Văn Khảm Q. Khâm Châu
Đạo California, nguyên Quyền Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải
Ngoại.
- Hiền Huynh Hiền Tài Hồ Văn Hoàng Q. Đầu Tộc Đạo Little Saigon.
- Hiền Huynh Hiền Tài Bùi Văn Nho, Chủ Tịch HĐQT Thánh Thất California, Tổng Quản Nhiệm
Ban Thế Đạo Nam California thay mặt Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
- Hiền Huynh Hà Vũ Băng Phó Ngoại Vụ Châu Đạo California.
- Hiền Huynh Phạm Ngọc Tấn Q. Đầu Tộc Đạo Thánh Thất Orange.
- Hiền Huynh CTS Lê Minh Hoàng Q. Đầu Tộc Đạo Thánh Thất Portland .
- Hiền Tỷ Hành Thiện Nguyễn Ngọc Kề Q. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu Orange.
- Hiền Tỷ Luật Sự Nguyễn Thị Tư Bé, Trưởng Ban Pháp Chánh Châu Đạo California.
- Cựu CTS Nguyễn Đình Phô, BTS Thánh Thất Thánh Thất San Jose.
- Hiền Tỷ Hiền Tài Nguyễn Kim Mính, Hiệu Trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức II.
- Hiền Tỷ CTS Nguyễn Thị Trắc Thánh Thất Westminster.
- Hiền Huynh Hiền Tài Thượng Văn Thanh.
- Hiền Huynh Hiền Tài Trần Tấn Phát.
- Hiền Huynh Hiền Tài Phạm Văn Cờ.
- Hiền Huynh Hiền Tài Dự Phong Huỳnh Văn Mâng cùng Hiền Huynh Nguyễn Văn Hải cựu thành
viên Ban Chỉ Đạo ĐĐTNH nam California.
- Ban Lương Vụ Sở Phước Thiện Thánh Thất California cùng toàn thể quý Đồng đạo đến từ khắp
nơi…
Quý vị Đại diện các Tôn Giáo bạn gồm có:
- Ông Bùi Văn Huấn, Phó Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo cùng phái đoàn.
- Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt nam, Giáo phận Orange.
- Tâm Hòa Lê Quang Dật, Trưởng Ban hướng dẫn G/Đ Phật Tử Miền Quảng Đức, thành viên của
Hội Đồng Liên Tôn.
Về phía quan khách cộng đồng gồm có :
-

Ông Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và cô Julia Nguyễn phụ tá.
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-

Cô Kim Ngân, đại diện Dân Biểu Trần Thái Văn.
Ông Trần Văn Minh, Tổng Thư Ký đại diện BCH Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam Cali
Tiến Sĩ Mai Thanh Tuyết, Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng & cựu Giám Đốc Học Vụ Viện
Đại Học Cao Đài.
Nhà Văn Quyên Di Giáo Sư Đại Học UCLA & Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Việt Art Center.
Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Học khu Garden Grove.
Luật sư Trần Sơn Hà, Ủy Viên Trung Ương-HĐ Điều Hợp Liên Minh Quang Phục Việt Nam.
Giáo sư Vũ Đức Tổng Hội Võ Lâm Đạo VN.
Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong.
Dr Phạm Thị Huê Dean Counseling & Special service và phu quân Kỹ Sư Nguyễn Vĩnh Long.
Trưởng Trần Xuân Đức, Trưởng Lê Đức PhNm, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ đại diện Hội Đồng Trung
Ương Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Trưởng Lê Quang Đức, Trưởng Trần Mạnh Tùng, Trưởng Bùi Vũ Châu và Liên Đoàn Hướng Đạo
Thăng Long.
Trưởng Nguyễn Cửu Lâm Kiến Trúc Sư đại diện Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn và đại diện
Little Saigon Foundation.
Phái Đoàn Huynh Trương G/đ Phật Tử chùa Điều Ngự.
Trưởng Nguyễn Thị Ngọc Thanh G/đình Phật Tử Thiền Quang.
Trưởng Trần Xuân Huy đại diện Thanh Niên Cao Đài Giáo Hải Ngoại.
Trưởng Lê Quang Phước, Lê Quang Phúc cùng phái đoàn đại diện Liên đoàn Thanh Thiếu Niên
Cao Đài Riverside.
Huỳnh Chí Hà, Đoàn Trưởng cùng phái đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo.
Bà Madalenna Lài, Chủ Tịch nhà Văn Hóa Việt Nam.
Cô Nguyễn Mộng Lan, Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Việt Mỹ Orange County.
Ông Hoa Thế Nhân, Phó Ban Phối Trí Cộng Đồng Người Việt Tự Do.
Võ Sư Kiều Công Lang, Hội Trưởng Hội Quân Cảnh.
Ông Phạm Ngọc Lân, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội.
Ông Nguyễn Lý Sáng, Cựu Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội.
Thầy Vũ Hoàng, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt ngữ Nam California.
Anh Billy Lê, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, nam California.
Bà Trần Thanh Hiền, Tổng Thư Ký Ban Phối Trí Cộng Đồng.
Ông Đỗ Đức Tiết, Giám Đốc Trung Tâm T&T Production.
Nhà Báo Thanh Phong, Báo Viễn Đông.

Cùng toàn thể Thanh Thiếu Niên Cao Đài từ các thành phố như Sydney (Úc Châu), Seattle, Louisiana,
Houston, Austin, San Antonio, Georgia, San Jose, San Diego, Portland và các anh chị em Nam
California (Bao gồm Thanh Thiếu Niên Cao Đài Tộc Đạo Orangewood hướng dẫn bởi Anh Trương
Ngọc Thành và ĐĐTNH California) là Ban Tổ Chức địa phương . Kế đến MC MC đã giới thiệu anh
HTDP Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc Diễn Văn Khai Mạc và tuyên bố chính thức Khai
mạc Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ V dưới sự chứng kiến của Quý Chức Sắc, Chức
Việc BTS các Thánh Thất và Điện Thờ, Quý Quan Khách, Quý Hội Đoàn, Quý Cơ Quan Truyền
Thông Báo Chí và Truyền Hình cùng toàn thể Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên Cao Đài trên toàn thế
giới.
Khúc nhạc hào hùng sôi nỗi "Đại Hội Ca" được cả Đại Hội hát rất say mê, phấn khởi. Bài hát được
xem như là bất hủ dành cho các hội nghị về Thanh Thiếu niên Cao Đài do anh Phạm Tú sáng tác năm
2001. Bạn Peter Tường, đến từ Houston, đã thay mặt các anh em giới trẻ, nói lên tâm tư, nguyện vọng
của mình sau nhiều năm xa cách không đến tham dự Đại Hội được trong những lần trước, nay đến
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tham dự lần nầy, anh thật là xúc động rồi nêu lên hoài bảo cho Thanh niên phải làm gì để giúp cho Đạo
trong giai đoạn hiện nay.
Trình tự chúc mừng Đại Hội của Chư Chức Sắc, quý Quan khách đại diện các Dân Biểu trong cộng
đồng người Việt, và tiểu bang cũng lần lượt trôi qua. Trong giây phút chia xẻ vui mừng đó, hai bạn
Thế Vinh và Ánh Minh đã cất cao tiếng hát, diễn tả xuất hồn trong bài hát NGUYỆN CA do anh Phạm
Tú vừa sáng tác cách đây vài ngày. Bài hát nói lên niềm khNn nguyện Ơn Trên ban nhiều phước lành
cho thế gian, xua tan đi chiến tranh khói lữa, không còn thiên tai lũ lụt để loài người và vạn vật sống
trong yên bình đầy tình thương. Bài hát rất hay khiến cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay khi bài hát
được chấm dứt.
Ông Thượng Nghị Sĩ Lou Correa Tiểu bang California đã phát biểu rằng ông rất vinh dự đi tham dự
Đại Hội của Thanh niên giới trẻ Cao Đài, một tôn giáo hoàn toàn mới lạ đối với Ông, giờ đây Ông
được biết đến qua các hoạt động tích cực của các anh chị em ĐĐTNH Nam California đã dành cho
cộng đồng và xã hội, Ông nhiệt liệt khen ngợi và cầu chúc cho hoạt động của Thanh Niên mãi xứng
đáng là những người ưu tú, tiên phong trong các sinh hoạt của cộng đồng đặc biệt nhất là ông đã nhắn
nhủ chúng ta về phong trào cho tự do tôn giáo, tín ngưỡng . Phần cuối lời phát biểu Ông, Anh Hội
Trưởng Ngô Thiện Đức thay mặt BTC đã cám ơn ông và đã nhận bằng Tưởng Lục từ ông Thượng
Nghị Sĩ, cô Kim Ngân Đại diện cho Dân Biểu Trần Thái Văn cũng đã chúc mừng Đại Hội và trao bằng
Tưởng Lục.
Kết thúc chương trình khai mạc Đại Hội là những tiết mục văn nghệ đặc sắc như nhạc kịch, múa dân
gian đã luyện tập rất kỹ lưỡng trước đó của vũ đoàn Lạc Hồng và các em thiếu niên trường Việt ngữ
Minh Đức, đặc biệt nhất là phần biểu diễn của các em thần đồng Ngô Thiện Phú cùng với cây đàn
keyboard trong bài "Bụi Phấn, Love is Blue", thần đồng tí hon Cindy Ngô với “5 điều tâm nguyện của
ĐĐTNH” đã khiến hội trường reo hò vỗ tay không ngừng. Một thần đồng khác cũng đã làm sửng sốt
cả hội trường khiến mọi người huýt sáo cho em trong bài hát "Rừng Lá Thấp" đó là em Nguyễn Khoa
Đăng được xem như “ Duy Khánh thiếu nhi ”.
Buổi tiệc chay đã được chiêu đãi thật chu đáo cho quý khách cùng toàn thể đồng Đạo, vừa thưởng thức
những món ăn rất ngon của nhà bếp Thánh Thất Orangewood lại vừa được xem chương trình văn nghệ
quá hay mà Ban Tổ Chức đã chuNn bị rất công phu.
Buổi chiều của ngày khai mạc, toàn thể Thanh Thiếu niên tham dự Đại Hội đều di chuyển đến khu cắm
trại đã được dựng lều trước đó. Vòng tròn tụ họp mọi người đã được Đăng Khoa điều khiển và quản
trò với các sinh hoạt vui chơi rất hấp dẫn khiến các bạn hăng say hơn nữa để tham gia như các bài hát
tập thể, các trò chơi vui nhộn được chia nhóm để cùng nhau thi đua như các đội Gò Kén, Lục Long, Tứ
Linh, Cao niên Phước Lộc Thọ, Đoàn Kết, Cửu Long. Cùng thay phiên quản trò góp sức với Trương
Đăng Khoa là các anh em thanh niên Phật tử Điều Ngự đã làm cho không khí trở nên rất hào hứng, rồi
các anh chị em thanh niên thuộc Cao Đài Giáo Hải Ngoại cũng tham gia trong các tiết mục văn nghệ
do chính các anh cùng hòa âm với anh Phạm Tú trong các bài nhạc trẻ sôi động không thua gì các ca sĩ
chuyên nghiệp.
Song song với chương trình tụ họp vui chơi ngoài trời, một cuộc phỏng vấn của Đài Radio "Tiếng
Nước Tôi " do anh Tuấn Anh sắp xếp đã dành cho Ban Tổ Chức cùng đại diện các bạn đến từ phương
xa như Anh Lê Hoàng, Tuấn Anh, Trung Dũng, Công Khanh, Thế Vinh và Tuyền Giang được thực
hiện với nội dung tìm hiểu về tổ chức hoạt động của ĐĐTNH, hoài bảo của Thanh niên và hoạt động
của Thanh Niên tại từng địa phương. Qua cuộc phỏng vấn hơn cả tiếng, các anh chị em đã trình bày rất
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đầy đũ giúp cho Đài hiểu rất nhiều về khái quát của tổ chức ĐĐTNH từ trước năm 1979 ( trước khi
Hội Thánh bị giải thể ) và ĐĐTNH tại Hải ngoại.
Gió lạnh lại ùa về không khác chi là mùa đông khiến cả mọi người cùng tụ tập thành vòng tròn để
chuNn bị đêm lửa trại. Đăng Khoa rất tích cực trong vai trò điều khiển, đã không ngừng thay đổi các trò
chơi, điệu hát, nhịp múa giúp cho mọi người được ấm lên và rồi lửa trại được đốt cháy thật nghi ngút
trong màn đêm với muôn ngàn ánh sao lấp lánh, và bài hát "Vòng quanh lửa trại" đã được tập luyện
cùng điệu múa cho mọi người hát vang rất nhiệt tình.
Các đội thi nhau trình diễn các điệu hát hò mà buổi chiều tự sáng tác trông rất vui nhộn, các bạn
Hướng Đạo và Phật Tử xen kẻ điều khiển đã làm cho không khí của vòng tròn thêm sinh động, các trò
chơi như Bà ba đi chợ, sắc cái nị là xào xào xào, búng cái nị là pao pao...làm mọi người cười đến nỗi
muốn bể cả cái bị, và rồi..... cũng đến lúc phải tạm ngừng vì đã khuya có lẽ các bạn cũng đã thấm mệt
do cả ngày cùng nhau chạy nhảy, thức sớm nữa nên vòng tròn của đêm lửa trại phải kết thúc khiến bao
nhiêu người nuối tiếc sao mà nhanh quá! Trước khi đi ngũ, Ban Ẩm Thực đãi món cháo nấm chay và
cháo gỏi gà rất ngon để cung cấp năng lượng cho các bạn đã trãi qua một ngày vui chơi không biết
mệt, sau đó các anh chị em chuyện trò thân mật, vui cười trao đổi chia xẻ cuộc sống mãi đến giờ ngủ
khi nào mà không hay.
*
*

*

Tờ mờ sáng ngày thứ nhì của Đại Hội, điểm tâm sáng được nhà bếp phục vụ rất ngon nào là bánh
cuốn, bánh mì thập cNm rất hấp dẫn, các anh chị Ban Ẩm Thực đã không ngại cực nhọc như chị Huyền
Nga, chị Mai Kha, chị Kim Kha, anh Hiếu Thanh, anh Hoàng Xe Đò, anh Minh Lễ Vụ, chị Lệ, chị
Quyên và chị Trang lo cho các anh em quá chu đáo. Ban nhạc do Anh Tú điều khiển đã cùng các bạn
làm nóng chương trình buổi sáng bằng các ca khúc Đại hội ca (Phạm Tú), Và con tim đã vui trở lại
(Đức Huy) rất sôi nỗi tưng bừng, đã được các bác phó nhòm ghi ảnh liên tuc.
Sau đó theo chương trình đã định quý Chức Sắc lần lượt thuyết trình như Hiền Tài Phạm Văn Khảm,
Q. Khâm Châu Đạo California với đề tài "Giới thiệu một nền tôn giáo mới Đạo Cao Đài ", Hiền Tài
Bùi Đắc Hùm với " Thuyết Nhân quả và Luân Hồi " đã được các anh chị em thảo luận rất sôi nổi, Hiền
Tài Nguyễn Trung Đạo Q. Đầu Tộc Đạo TT San Diego với "Luật tam thể xác thân ", Hiền Tỷ Luật Sự
Pháp Chánh Nguyễn Thị Tư Bé với "Cơ cấu tổ chức Hành Chánh Đạo" và cuối cùng thì Anh Hoàng
cùng với Anh Thế Vinh với đề tài "Những việc cần thiết để phát triển thanh thiếu niên Cao Đài và
phục vụ Hành Chánh Đạo"
Đến đó hầu như ai cũng bị kiến cắn bụng lắm rồi, ngồi nghe riết chắc sẽ trở thành vịt nghe sấm nên
phần còn lại của hai Anh Hoàng và Vinh rất ngắn gọn mau chóng để các bạn tranh thủ bước vào buổi
cơm trưa cùng với quý Chức Sắc, quý đồng Đạo.
Mong mõi nhất của các bạn trẻ là trò chơi lớn sau khi nghỉ trưa, các anh em trong đội quản trò như
Đăng Khoa, Anh Thành hợp cùng các Huynh Trưởng gia đình Phật Tử đã soạn thảo trò chơi nầy rất
hay, các đội phải thể hiện nhiều cố gắng lắm mới có thể dành được chiến công như phải giải các mật
mã cho chính xác, những người mù biết di chuyển đi tìm kho báu, vượt qua khu vực cấm chỉ một chân
trong bãi mìn nguy hiểm, rồi phải lặn hụp dưới biển lớn để tìm chiếc nhẫn soàn kim cương giá trị hơn
trăm vạn bản Anh nằm trong trái chanh hay trái táo gì đó phải dùng răng mà tìm, khiến mọi người sưng
cả quai hàm cho ngày hôm sau. Các đội thi nhau ăn dưa hấu mà không được dùng tay, chỉ dùng miệng
mà thôi, wow đâu có dễ chút nào, các đội khác có nhiều nhân tài xuất chúng như Thông cạp nhanh
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chứng tỏ thật xuất hồn trong việc ăn nữa quả dưa hấu to tướng trong vòng 2-3 phút thật khâm phục,
khâm phục....
Kết thúc trò chơi Ban quản trò cho các đội thi nhau múc nước tắm trong điều kiện nước rất khan hiếm
mà không cần trả lệ phí gì cả, khiến anh chị em các đội tha hồ tranh nhau múc nước đội đầu bằng cái ly
bị lủng như ngàn mủi kim đâm, mang nước về để tắm vì mấy ngày đại hội rồi đâu có làng nào tắm rửa
gì đâu!!!
Trò chơi lớn kéo dài hơn 2 tiếng rất vui ai ai cũng hưởng ứng nhiệt tình hy vọng đại hội kỳ 6 trò chơi
lớn sẽ có dịp tái phục với nhiều thể loại khác nhau giúp chúng ta tha hồ hòa mình vui chơi hơn nữa.
Đừng bỏ lỡ các bạn nhé.
Có lẽ ai ai cũng không muốn nghĩ hay sao nên tiết mục chia nhau mà chụp và chọi nước bằng bong
bóng đến nỗi quần áo bị ướt nhem và dính đầy đất cát thì mới chịu ngưng, thôi hãy đợi đấy! hẹn 2 năm
sau sẽ tính tiếp....!!!
Chương trình bầu cử tân Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại nhiệm kỳ 2010-2012 đã
được nhanh chóng thực hiện trong nguyên tắc bầu phiếu kín đã được Ban Tổ Chức soạn thảo kỷ lưởng.
Kết quả bầu cử cho tân BCH ĐĐTNH-HN nhiệm kỳ 2010-2012
1. Hội Trưởng: Nguyễn Kim Thế Vinh (Sydney-Australia)
2. Phó Hội Trưởng Nội vụ: Lê Tuấn Anh (Austin, Texas- USA)
3. Phó Hội Trưởng Ngoại vụ: Nguyễn Tấn Vũ (New Orleans, Lousiana- USA)
4. Tổng Thư Ký: Trương Nguyễn Đăng Khoa (Seattle, Washington-USA)
5. Phó Tổng Thư Ký: Tạ Ánh Minh (Westminster, California-USA)
Các anh em còn lại như Trung Dũng, Bảo Trân, Công Khanh, Tuyền Giang sẽ nằm trong các ban bộ
như Kế Hoạch, Giáo Lý, Truyền Giáo....v.v.
Cả Đại Hội nhiệt liệt tán đồng với kết quả xuyên qua ngày bầu cử và ngày kết thúc Đại Hội. Ban Chỉ
Đạo được hình thành với vai trò là hổ trợ cho tân BCH trên mọi phương diện từ kinh nghiệm đến mọi
vấn đề cho việc điều hành tổ chức mà Anh Đức đã được các bạn trong BCH đề nghị chịu trách nhiệm
trưởng ban, còn các thành phần khác như anh Chí Dũng, anh Minh Hoàng, anh Trần Tâm và anh Minh
Thành sẽ được mời vào ban bộ nầy sau.
Sau buổi bầu cử, chương trình Đố vui Giáo lý, ôi quá xá là vui, thật tưng bừng náo nhiệt, có thể nói
chương trình nầy mang đến bầu không khí quá sức sôi nổi, các đề tài mà Ban Giám Khảo như Tuấn
Anh, Bảo Trân và Thế Vinh biên soạn rất công phu qua các chủ đề: Đạo Sử, Pháp Chánh Truyền và
Nghi lễ và thêm các câu hỏi bonus hóc búa cũng được chọn và trả lời.
Có tất cả 4 đội bao gồm ấu, thiếu và tráng niên được chia ra rất đồng đều, sắp một hàng thật dài tiến
vào căn lều chính để bắt đầu thi tài với nhau. Xuyên qua buổi đố vui, điều làm cho ai cũng khó quên
được là anh trưởng đội 1 chuyên môn hay cải vã với Ban Giám Khảo, còn đội 3 chuyên môn ăn gian
và lại làm ồn ào nhiều nhất đến nỗi vị Giám Khảo điều khiển chương trình phải bực mình quá đổi: “trừ
thêm điểm bây giờ, có muốn hông!" thì đội 3 mới chịu im thấy mà thương... Tội nghiệp đội 2 âm thầm
chịu đựng lại còn bị điểm âm nữa. Đội 4, nhiều tài năng trong đó, nhanh tay nhanh chân nhất để bấm
chuông dành quyền ưu tiên cho đội nầy mà bạn Trương Đăng Khoa, nếu được trao giải nhanh lẹ và
chính xác có lẽ Đăng Khoa sẽ đoạt giải đặc biệt nầy rồi, thôi chờ 2 năm sau đi anh bạn hic hic.
7

Cuối cùng sau thời gian trả lời, đội 4 đã về nhất với số điểm cao trên 200 điểm và chính trong đội 4
nầy các bạn sẽ ứng thi với nhau để tranh ra 3 giải: nhất, nhì và ba của cuộc thi. Các câu hỏi đã được
các bạn trả lời rất hay kết quả như sau:
Giải nhất: Chị Trần Thị Kim Kha (Orange County, CA)
Giải Nhì: Anh Trần Trung Dũng (Seattle, WA)
Giải Ba: Anh Phạm Cao Công Khanh (Portland, OR)
Giải đồng đội: Hạng I - Đội 4
Hạng II - Đội 3
Hạng III - Đội 2
Khuyến Khích - Đội 1
Thiệt là ngộ và lạ cho thứ tự, các bạn có thấy không???? 3 món Trophy Crystal pha lê trong suốt lấp
lánh được trao cho 3 giải cá nhân nhất, nhì và ba, còn bằng khen sẽ cho giải đồng đội.
Sau phần Giáo lý là buổi cơm chiều rất vui có sự góp mặt của các anh em Liên Đoàn Thanh Niên Cao
Đài, các anh em thanh niên Phật Giáo Hòa Hảo. Trong buổi cơm chiều đạm bạc thâm tình đó, chương
trình văn nghệ cũng được chính thức bắt đầu kéo dài suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Các bạn tha hồ tung
tăng nhảy bước theo các điệu vui nhộn như các liên khúc cha cha, bepop, disco với các tiếng hát Ánh
Minh, Thiện Đức, Bảo Trân, Thanh Thủy, Thế Vinh,Tuyền Giang, Trần Đăng Khoa, Trương Đăng
Khoa, Tuấn Anh, Minh Hoàng, Anh Hà và các em Thiện Phú, Cindy Ngô, thần đồng Duy Khánh...
Các ban họp ca Tạp lục, song ca, tam ca liên tục xen kẻ, màn đơn ca "Đời Tôi Cô Đơn" của Anh Trung
Dũng với chiếc áo rách tã tơi, lại cầm cây cuốc về vườn, vừa hát vừa khóc thật thảm thiết vì bị phụ tình
trở thành cô đơn, nên giờ chỉ biết đi về vườn cày cấy mà thôi thiệt là não nuột!
Càng về khuya thì trời lại càng lạnh, khán giả xem cũng đông hơn, trời lạnh quá với một chiếc áo ấm
cũng vẫn không đủ bởi cái lạnh của mùa hè lạ kỳ nên anh Lý (San Jose) phải chơi luôn cái mền trùm
khắp người, anh ta đi biểu diển cái mền thời trang nầy khắp nơi, xong rồi anh Lý lên sân khấu biểu
diển song ca với Trần Đăng Khoa bài vọng cổ "Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà" làm mọi người hoan hô dữ
dội nên không còn thấy lạnh nữa.
Kết thúc chương trình văn nghệ là những bài hát liên khúc dài vui nhộn trong đó có bài "60 năm cuộc
đời" và bài hát để đời vì hát hoài không ai muốn kết thúc chương trình ca nhạc đó là bài " Nối vòng tay
lớn" của Trịnh Công Sơn.
Lúc đó khoảng hơn 11 giờ khuya rồi, các anh chị em chưa ai buồn ngũ cả, quây quần ngồi lại chuyện
trò với nhau hết đề tài nầy, đến đề tài khác chủ yếu là về Đạo sự và giáo lý, và rồi món chè đậu xanh
nóng hổi được bày ra rất ngon, đây mới đích thực là mục "Ăn chè - kể chuyện đây nè!" mà đã được
Ban Tổ Chức dành trong chương trình Đại Hội, mãi đến gần 2 giờ sáng các bạn mới chịu về lều đánh
một giấc tới sáng.
*
*

*

Ngày thứ 3 của Đại Hội được bắt đầu với buổi sáng bầu trời lắc rắc mưa rơi, nhưng quý Đồng đạo và
Quý Quan Khách đã đến đông đủ và chương trình thuyết trình các đề tài của Thanh Thiếu niên với các
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bạn như Trần Ngọc Đăng Khoa trong đề tài " Hôn nhân không đồng tôn giáo", Bảo Trân với
"Những mặt mạnh và yếu của ĐĐTNH-HN " , Anh Công Khanh xúc động đến chảy nước mắt
xuyên qua đề tài "Phương thức truyền đạo cho người ngoại quốc", và ấu niên thì em Ngô Thiện
Phú trong bài "Vì sao em phải đi cúng? ".
Ban Giám Khảo bao gồm Hiền Tỷ Hành Thiện Nguyễn Ngọc Kề, Quyền Quản Tộc Điện Thờ Phật
Mẫu California, Anh Lê Minh Hoàng Q. Đầu Tộc Đạo Thánh Thất Portland, anh Trương Ngọc Thành
(Thánh Thất California), Trưởng Huynh Trần Minh Thành. Các bạn đã thảo luật rất sinh động qua các
đề tài nói trên, kết quả cuộc thi thuyết trình như sau:
- Giải nhất: Nguyễn Thái Liêu Bảo Trân
- Giải nhì: Phạm Cao Công Khanh
- Giải ba: Trần Ngọc Đăng Khoa:
Em Ngô Thiện Phú đoạt giải nhất ấu niên.
Sau phần thuyết trình là phần trao bằng khen lưu niệm của Ban Tổ Chức dành cho quý vị Chức Sắc
như Hiền Tài Phạm Văn Khảm Q. Khâm Châu Đạo, Hiền Tài Hồ Văn Hoàng Q. Đầu Tộc Đạo, Hiền
Huynh CTS Phạm Ngọc Tấn Q.Đầu Tộc, Hiền Tỷ Hành Thiện Nguyễn Ngọc Kề, Ban Lương Vụ Sở
Phước Thiện, & anh Trương Ngọc Thành Trưởng Đoàn Thanh Thiếu Niên Thánh Thất California, Liên
Đoàn Hướng Đạo Thang Long, Gia Đình Phật Tử Điều Ngự, Đoành Thanh Thiếu Niên Phật Giáo Hòa
Hảo, Ban Lương Vụ Sở Phước Thiện TT California và trao giải thưởng cho tất cả các đội đã tham dự
tích cực các trò chơi lớn như :
-

Giải nhất thuộc về đội Gò Kén
Giải Nhì về Đội Lục Long
Giải Ba về Đội Tứ Linh

Còn Đội Cao Niên Phước Lộc Thọ 2 năm sau sẽ được đi thi lại vô thẳng Chung kết khỏi qua vòng
loạhì hì hì...hay thiệt .
Quý vị Chức Sắc đã phát biểu ca ngợi tinh thần của Đại Hội xuyên suốt các ngày qua của các em đã tổ
chức rất chu đáo, sau đó Chị Julia Diệu Chi đại diện cho Nữ Quân Nhân và New Planet Asociation tại
Westminster đã phát biểu rằng Chị rất vui được tham dự Đại Hội với chúng ta và đã khen ngợi rất
nhiều về tuổi trẻ Thanh Niên Cao Đài và sau lời phát biểu của Chị Ban Tổ Chức đã chính thức Bế Mạc
Đại Hội.
Mặc dù đã Bế Mạc Đại Hội, nhưng các bạn vẫn chưa muốn giải tán ngay mà tiếp tục sinh hoạt, nắm
tay nhau theo hình vòng tròn với nhiều trò chơi rất vui được tụ họp, nhiều lời phát biểu của các anh chị
em Tân Ban Chấp Hành như Thế Vinh, Tuấn Anh cùng anh HTDP Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban Chỉ
Đạo ĐĐTNH-HN đã để nhiều lời tâm quyết cho các bạn trước khi tiễn biệt ra về, hầu như không ai
muốn chia tay cả, còn luyến tiếc như muốn chia xẻ thật nhiều điều gì đó đầy hứa hẹn trong tương lai,
bịn rịn không nói được lời nào, đành xin mượn những lời trong bài hát của anh Phạm Tú để diễn đạt :
“Người ơi xin đem tình thương,
hạnh phúc đến với nhau....
.............................................
Vươn cánh tay xây ngày mai,
cho tươi sáng thế gian nầy.”
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Tạm biệt, xin tạm biệt nơi đây, hẹn gặp lại trong lần Đại Hội kỳ VI các anh chị em và các bạn nhé!.
Mùa hè Đại Hội 2010
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