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Hướng về cội nguồn dân tộc là một trong những truyền thống cao đẹp của mỗi người con đất 
Việt “ Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”. Và điều đó càng có ý 
nghĩa hơn đối với trường ta, ngôi trường vinh dự và tự hào mang tên Văn Lang – nhà nước đầu 
tiên của Việt Nam. Hàng năm, cứ đến dịp hè, trường Đại học Văn Lang có một phần thưởng 
cao quý dành tặng cho những sinh viên tiêu biểu trong _ và các hoạt động phong trào: đại 
diện cho toàn thể sinh viên của trường về báo công với các vua Hùng. Tháng 8/2004 vừa qua, 
đây là lần thứ 8, nhà trường tổ chức chuyến đi. So với tuổi đời 10 năm của trường, đây thật là 
một điều đáng khích lệ.  

Với hành trình 12 ngày từ Nam ra Bắc, đoàn mang đầy ắp niềm vui, tiếng cười với những câu 
chuyện vui, những bài thơ, những bài hát cách mạng . . . làm không khí trên xe luôn sôi động, 
quên cả sự mệt mỏi bởi những chặng đường xa, vượt hàng ngàn cây số về với vùng đất tổ. 
Đứng trên mảnh đất thiêng liêng ấy, trong mỗi thành viên dâng trào một niềm tự hào, hãnh 
diện về cội nguồn dân tộc. Giây phút trầm lặng và thiêng liêng, cả đoàn cùng dâng những nén 
hương lên bàn thờ Tổ để báo công - những thành tích mà các bạn đã đạt được trong quá trình 
học tập, rèn luyện của năm  
học qua - và cùng hứa quyết tâm luôn phấn đấu trong mọi hoạt động. Núi non hùng vĩ hoà 
cùng tình cảm thiêng liêng sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí mỗi người. Và cũng chính nơi này, 
lịch sử đã lưu lại lời căn dặn chân thành và đầy ý nghĩa:”Các vua Hùng đã có công dựng nước, 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Về làng 
Sen quê Bác, khi đứng trước ngôi nhà lá đơn sơ, các bạn bùi ngùi xúc động khi nghe kể về gia 
cảnh cũng như thuở thiếu t 

thời của Bác. Những bó hoa sen được dâng lên bàn thờ gia tộc của Bác như lòng biết ơn đấng 
sinh thành đã sinh ra và truyền cho Bác một tình yêu non sông đất nước, một ý chí đấu tranh 
cho độc lập tự do của dân tộc. Những giây phút trang nghiêm, sâu lắng khi đoàn viếng lăng 
Bác, để được tỏ lòng tôn kính vô hạn của những người con Việt Nam đối với vị lãnh tụ, cả một 
cuộc đời hy sinh vì nước vì dân, cũng là giây phút mỗi người trong chúng ta tự ngẫm nghĩ về 
mình. Đến nghĩa trang Trường Sơn, nhìn ngút ngàn bia mộ những chiến sĩ đã quên mình vì 
một lý tưởng cao đẹp quyết tử cho tổ quốc quyết sinh mới thấy sự uy nghi, thiêng liêng một 
thời hào hùng của cả dân tộc. Những trang sử vàng còn ghi nhớ mãi công ơn các chiến công 
oanh liệt đó. Và còn nhiều và nhiều điểm tham quan khác như phố cổ Hội An, cố đô Huế, vịnh 
Hạ Long, động Phong Nha . . . mỗi nơi trên hành trình đi qua, là những bài học thực tế vô 
cùng sống động, bổ ích, đầy ý nghĩa về lịch sử, văn hoá dân tộc, danh lam thắng cảnh của đất 
nước ta.  

Với hành trình 12 ngày, thời gian không phải là dài, nhưng tình cảm của các bạn đã gắn kết lại 
với nhau, tất cả trở nên gần gũi, thương yêu nhau, không còn ranh giới các khoa mà trở thành 
anh em trong mái nhà chung Văn Lang, bởi các bạn được vui chơi bên nhau với những buổi 
sinh hoạt tập thể, đêm lửa trại . . .  
Một bạn đã tâm sự:” Em học tập được rất nhiều trong chuyến đi này, bên cạnh những kiến 
thức lịch sử, văn hoá, còn là tính tập thể, khả năng tổ chức, phương pháp quản trò. Đó mãi là 
hành trang trên bước đường đời của em”.  
Có bạn cho rằng: ”Sau chuyến đi này, em cảm thấy tự tin và trưởng thành hơn. Mỗi bạn trong 
đoàn đều đáng cho em học hỏi. Sau này, dù có đi đâu về đâu hay ở bất cứ cương vị nào, em 
luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp này”.  

Có bạn bộc bạch:” Em cảm thấy rất vinh sự và hãnh diện về trường Văn Lang vì đã có hoạt 
động Về nguồn bổ ích, đầy ý nghĩa. Trong suốt hành trình, chúng em luôn được sự quan tâm 
và tạo mọi điều kiện tốt nhất từ Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị. Các thầy, cô luôn 
dõi bước cùng chúng em, đặc biệt được thầy Hiệu trưởng điện thoại hỏi thăm, động viên cùng 
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những lời thăm hỏi của các anh, chị trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Đó 
là nguồn động lực tinh thần rất lớn cho chúng em”  
Nhiều bạn có chung cảm nhận:” “ Em rất tự hào khi được tham gia trong chuyến đi này bởi đó 
là thành quả phấn đấu rất lớn của bản thân trong suốt những năm học tập, rèn luyện dưới mái 
trường Văn Lang. Chưa có chuyến đi nào mang đầy tình cảm và tình người đến như vậy” 
Trong tuần sinh hoạt đầu năm, không khí ấy như được khơi dậy khi nghe các thành viên trong 
đoàn báo cáo lại hành trình chuyến đi cho sinh viên trong khoa mình. Đặc biệt sinh viên khoá 
9, 10 rất phấn khởi, nao nức mong muốn một ngày nào đó mình cũng được vinh dự tham gia 
chuyến đi, tự nhủ rằng mình phải phấn đấu hơn nữa. 
Quả thật, hoạt động Về nguồn đã tạo ra sức lan tỏa trong sinh viên, giúp sinh viên hiểu được 
truyền thống cao đẹp của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và cả truyền thống tốt đẹp 
của trường Văn Lang, để sinh viên Văn Lang mãi tự hào về  
”Trường Văn Lang mến yêu của tôi” 
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