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Số tạm biệt

HỘI THẢO
BIỆN  PHÁP DUY TRÌ - PHÁT TRIỂN 

NGÀNH THIẾU MỘT CÁCH VỮNG BỀN

Vào chiều 
ngày 11/8, tại chánh 
điện chùa Linh Ứng –
Bãi Bụt, Q. Sơn Trà,
TP. Đà Nẵng, trong
khuôn khổ Hội trại họp 
bạn ngành Thiếu 
GĐPTVN, Phân ban
Hướng dẫn GĐPTVN
đã trọng thể tổ chức 
Hội thảo với chủ đề 
“Biện pháp duy trì và
phát triển ngành thiếu 
một cách vững bền”.
Tham dự hội thảo có sự 
hiện diện của Huynh 
trưởng cấp Dũng Thiện Điều - Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPTVN, các anh - chị 
Huynh trưởng cao niên, Phân ban Hướng dẫn GĐPTVN, Phân ban Hướng dẫn GĐPT 17 tỉnh, thành trong cả 
nước.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị và tuyên bốlý do, toàn thể đại biểu tham dự hội thảo đã lắng nghe 
và thảo luận một cách khẩn trương, nghiêm túc các vấn đề lớn của ngành Thiếu GĐPTVN bao gồm chương
trình sinh hoạt và nhân sự. Đổi mới chương trình sinh hoạt cho phù hợp với thời đại là một yêu cầu cấp bách 
đối với GĐPTVN hiện nay. Đối với vấn đề nhân sự, đa số các biểu đều thống nhất rằng, khi mà trình độ văn 
hoá, chuyên môn của đoàn sinh ngành Thiếu ngày một nâng cao thì đòi hỏi người Huynh trưởng ngành
Thiếu phải biết cách tựvươn lên để đi đầu.

Trong phiên làm việc đầu tiên có tất cả 8 bài tham luận của các đơn vị tỉnh, thành gởi về đã tham
gia báo cáo. Được biết, vào tháng 8/2006 trong Hội nghị đại biểu Huynh trưởng GĐPTVN diễn ra tại 
TP.HCM các vấn đề trên cũng đã được nêu ra và nhận được nhiều ý kiến góp ý chân thành của đại biểu.

Vào sáng hôm nay (12/8), Hội thảo sẽ tiếp tục làm việc phiên cuối cùng.

Tin, ảnh: BẢO THIÊN
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Sổ tay phóng viên:

SỨC SỐNG MÀU LAM
nhìn từ phòng triển lãm

Tại giảng đường Linh Ứng tựlà
gian phòng triển lãm của Trại “Lục
Hoà”, có 12 đơn vịtỉnh thành phốtham
gia triển lãm trình bày sức sống của đơn
vịmình trong suốt 50 năm qua. Nhiều 
đơn vịtỏra đã đầu tưtâm trí, công phu
cho cuộc triển lãm này, kểcảviệc bốtrí
trại sinh trực, giới thiệu, thuyết minh sản
phẩm. Một sốkhác thì hơi “chiếu lệ, sơ
sài”. Tuy nhiên, mỗi đơn vịđều cốgắng
giới thiệu những nét nổi bật, đặc sắc
nhất.

Nhìn chung, khu triển lãm cũng đã
toát lên phần nào sinh hoạt, “sức sống 
màu Lam” của đại Gia đình Phật tử

(GĐPT) Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển hơn nửa thếkỷqua.
Đến với “Sức sống Bà Rịa-Vũng Tàu”, khách tham quan sẽđược tiếp đón niềm nởcủa một em thiếu

nữvà một chịHuynh trưởng giới thiệu vềhai bức tranh đặc sắc: Bức tranh “Huy hiệu Hoa sen”và “Huynh
đệ tỷ muội”làm bằng hai loại đậu quê hương. Đậu trắng làm nền hoa sen trắng và đậu xanh làm nền xanh.
Đặc biệt là bức tranh nhan đề“Huynh đệ tỷ muội” với vật liệu là những hạt gạo, nếp và rêu màu xanh. Biết
bao nhiêu ý nghĩa toát lên từvật liệu và ý tưởng sáng tạo, từgạo nếp, rong rêu đậm đà tình nghĩa đã làm
thành năm đoá hoa sen tượng trưng cho “Ngũ đại đồng đường”của năm thếhệcác cấp huynh trưởng
(Dũng, Tấn, Tín, Tập) và đoàn sinh.

Bước qua gian phòng trình bày “Sức sống Đồng Nai”chúng ta sẽđược nghe lời thuyết minh rất mặn
mà, duyên dáng mạch lạc và trôi chảy của một em thiếu nữvềngôi cổtựLong Thiều (hơn 400 năm) – Di
tích văn hoá và TứLinh (Long, Lân, Quy, Phụng) làm từvật liệu trái cây. Đặc biệt là lời thuyết minh giản dị
và mộc mạc của một anh Huynh trưởng già vềcác vật dụng làm nền hạt gạo của người nông dân “Hạt gạo 
phải một nắng hai sương xay giã giần sàng – Đất nước có từ ngàyđó”. (Nguyễn Khoa Điềm). Rời nơi đây,
khách đến với “Sức Sống Thành Phố Hồ Chí Minh”. Hai nét chủđạo trong gian hàng triển lãm của đơn vị
này là vừa cổđiển vừa hiện đại. Bên cạnh những bức mành thưpháp là những hiện vật thủcông mỹnghệ,
những bàn tay tài hoa đã làm nên những vòng vàng xuyến ngọc… bằng vật liệu gỗ, nhựa, len, trái cây rất
“bắt mắt”khách thưởng lãm.

Sang “Sức sống Đắc Lắc”đập vào mắt người xem là Mụt măng vĩ đại nặng 15kg sản vật của đồng
bào Tây Nguyên. Bên cạnh đó là những tác phẩm mỹnghệmang màu sắc rất riêng: nhà sàn, tượng gỗ, các
túi vải màu sắc sặc sỡ. Đây cũng là món hàng bán khá chạy cho người xem.

Vượt qua các gian hàng “Sức sống Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận”không rõ nét, chúng ta hãy
dừng chân ởgian hàng “Sức sống Quảng Ngãi”. Nét nổi bậc là mô hình chùa Thiên Ấn, Trại trường GĐPT
Quảng Ngãi và hệthống gút. Trại trường khá ấn tượng, còn mô hình gút được đính vào hệthống cây, cành
khá độc đáo.
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Đến với “Sức sống Thành Phố Đà Nẵng”,
ngoài những hiện vật bình thường, quen thuộc,
người xem sẽthú vịvới hai bài hát của Huynh
trưởng - Nhạc sỹTrường Khánh mới sáng tác
được viết bằng thưpháp “Bài ca Trại Họp bạn 
Lục Hoà” (8/2007) và bài “Chuông từ bi ngân 
nga”.

Chúng ta hãy đến với “Sức sống Quảng 
Trị”, cái gió Lào khắc nghiệt của vùng này
không làm cho sức sống màu Lam ởđây nhợt
nhoà mà ngược lại, thổi bùng lên ý chí, nghịlực
của những “Hoa sen trong biển lửa”(Thiền Sư
Nhất Hạnh). Bộảnh vềcác Trại Huấn luyện các
cấp, các trại họp bạn đều được lưu giữmột cách
có hệthống. Những sản vật quê hương như
chiếc thuyền, máy đạp nước bằng gỗ, nón lá,
gàu sàng, cối xay… được thểhiện một cách cụ
thể. Đặc biệt là có 2 bức tranh do một đoàn sinh
vẽ. Ảnh ChịHoàng ThịKim Cúc - Nguyên Phó
ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam và Chịnguyễn
ThịVân - thiếu nữGĐPT Thành Nội tựthiêu
trong mùa Pháp nạn 1966. Ngoài ra còn có 2 bức thêu chỉtrắng nền xanh 2 bài hát “Sen Trắng”và “Trầm 
Hương đốt”rất công phu, đẹp. Bài hát “Chí Hướng”cũng được khắc trên đá trắng. “Sức sống QT” vừa có
chiều sâu vừa có chiều rộng.

Tiếp tục miền Trung với “Sức sống của Thừa Thiên -Huế”, người xem có lẽdừng lại lâu hơn vì
khoảng không gian và thời gian suy tưởng anh Nguyễn Hữu Hùng, người phụtrách gian hàng “Sức sống của
đơn vịchúng tôi được thểhiện cho quá trình hình thành và phát triển của GĐPT Thừa thiên - Huếgắn liềng
với các phong trào, các bước thăng trầm của lịch sửPhật giáo Huếnói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung
trong hơn 5 thập kỷqua”. Từnhững bức ảnh ngành Thiếu quyết tửtrong phong trào đấu tranh các mùa Pháp
nạn 1963 – 1966 đến các bức hoạ, điêu khắc gỗcủa Thiếu Nam những năm 1956, 1970. Từnhững tờbáo
tập, báo viết tay của ngành thiếu, các gia đình An Lạc, Dương Biều, An Hoà, Tịnh Bình, Ba La Mật…
những năm 50, 60, 70 thếkỷtrước đến những tập san đầu những năm đầu thếkỷnày.

Từbức chân dung chịNguyễn ThịVân (thiếu nữThành Nội, Thánh tửđạo 1966) chịHoàng ThịKim
Cúc - nguyên phó Trưởng ban hướng dẫn GHĐPT Việt Nam đến những bức tranh vẽhình ảnh “Bỏtất cả để 
được tất cả”(Thiếu niên Nguyễn Trọng vẽnăm 1964) đến bức điêu khắc ngành Thiếu lao động từthiện xã
hội. Tất cảnhững dòng chữtrong Nhật ký của Thiếu nam An Lạc, Dương Biều (1956) đều toát lên những
suy nghĩsay sưa, gợi biết bao cảm xúc cho thếhệhôm nay. Những ngày tháng hôm nay lại được tiếp tục ghi
nhận. phản ánh qua hơn 50 tập tài liệu, ấn phẩm của GĐPT Thừa Thiên - Huế. Bên cạnh đó là một sốcông
trình đềtài của các Huynh trưởng trẻtrong định hướng sinh hoạt cho ngành Thiếu trong tương lai (Tôn Thất 
Kỳ Văn - Cẩm nang xây dựng chương trình tu học, sinh hoạt ngành Thiếu – Tky-van@hotmail.com). Tài liệu 
này được công bố trong diễn đàn trên mạng Internet của GĐPT An Hoà: http://gdptanhoa.hnsv.com

Còn nhiều “Sức sống màu Lam” đáng nói nữa của các đơn vịtỉnh thành nhưng do “đất”của bản tin
Nhật ký có hạn nên không thểtrình bày thêm. Xin chân thành xin lỗi với các bạn

Chào thân ái, xiết tay nhau trong tình Lam “Lục Hoà”
Đất trại “Lục Hoà” ngày thứ 3 -11/8/2007

Tâm Toại & tổ phóng viên
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NHỚ MÃI TÌNH LAM
Daây thaân aùi vuùt leân trôøi
Cuøng nhau tay naém moâi cöôøi röng röng
Caùnh Lam toaû khaép xa gaàn
Ba ngaøy hoïp baïn laâng laâng quay veà
Gia ñình Phaät töû vui gheâ !
Roän raøng thaêm hoûi baïn beø boán phöông
Hoûi chuøa Linh ÖÙng thaân thöông
Coù Thaày hoâm sôùm chaêm vöôøn lieân hoa
Thöa raèng: Ñaø Naüng thieát tha
Luïc Hoaø “Chí höôùng” ñaïi ca keát ñoaøn
Nguyeän ñem ñuoác Tueä soi ñöôøng
Ñaïo ñôøi saùnh böôùc daëm tröôøng saù chi

Nguyên Thọ - Bùi Công Toa

aán töôïng
“XÖÙ HUEÁ MOÄNG MÔ”

Sau ba ngày trại, đơn vịđã gây cho tôi nhiều ấn
tượng nhất đó là Thừa Thiên Huế.

Ấn tượng đầu tiên là khu triển lãm. Rất nhiều tài
liệu lịch sửgiúp khách tham quan nắm thêm được nhiều
thông tin vềtổchức GĐPT cũng nhưhình ảnh phong
phú đã nói lên GĐPT Thừa Thiên Huếđang tràn trềsức
sống. Ấn tượng thứhai là những tiết mục văn nghệvào
đêm 10/8. Sựtrình diễn mang tính chuyên nghiệp của
các vũcông Thừa Thiên Huếcho thấy đơn vịnày đã có
sựchuẩn bịkỹlưỡng cho việc dàn dựng công phu.

Trong phần thi Phật pháp tối 11/8, các bạn đã rất
xuất sắc khi trảlời được hầu hết các câu hỏi thuộc lĩnh
vực khó nhất là lịch sử; trong khi đó hầu hết cácđội đều... bó tay!...

Trong sinh hoạt tập thể, tôi cũng có thểnhận ra sựnăng động và nhiệt tình của các bạn đoàn sinh
GĐPT TT.Huế.

Rồi đến phần văn nghệlửa trại theo khu vực. Dù không được tính vào thi đua nhưng các tiết mục
trình diễn vẫn được các trại sinh TT. Huếchuẩn bịrất chu đáo. Chẳng hạn, tiết mục "Cá sấu hành quân" thật
vui nhộn. Được có duyên tiếp xúc nhiều, tôi có cảm giác nhưcác đoàn sinh GĐPT TT.Huếlúc nào cũng trổ
hết "mười phần công lực" cho kì trại này. Quảthật rất đáng trân trọng!

Quý mến Thừa Thiên Huế, tôi lại bịcuốn hút luôn bởi cái tiếng Huế. Thỉnh thoảng tôi lại đi loanh
quanh đâu đó đểđược chợt nghe cái giọng Huếngọt lịm: "Tìm mô rứa? Đằng tê tề!". Chao ôi! Duyên chi mà
duyên lạ!

Nguyễn Diễm (Đồng Nai)



5

HỘI THI PHẬT PHÁP

“ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT”

úng vào lúc 19h30 ngày 11/8/2007
tại sân khấu chính của Hội trại đã
diễn ra Hội thi Phật pháp với chủđề
"Đường về xứ Phật". Quý Huynh

trưởng cấp Dũng, lãnh đạo cao cấp của GĐPTVN, cố
vấn của trại, và anh Trại trưởng Tâm Giới - Phan Ngọc
Thảo đã đến dựvà tham gia vào Ban Giám khảo . Đây
có thểnói là một trong những cuộc thi có sốcổđộng
viên tham gia cổvũđông đảo và hào hứng nhất kểtừ
khi nhập trại đến nay.

Lấy ý tưởng từcuộc hành trình vềxứPhật của
Pháp sưHuyền Trang, Ban Tổchức đã quy định thể
thức thi nhưsau: có tất cả5 vòng thi theo thứtự: "Bắt đầu Trường An", "Vượt qua Sa mạc Gô-Bi", "Thử
thách Cao Xương", "Vềđến xứPhật" và "Thảo luận". Đại diện trại sinh của 16 đơn vịtỉnh thành (đội Bình
Dương không tham dự) được chia làm 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đơn vịvà mỗi đơn vịcó 4 thành viên dựthi.
16 đội này thi đấu loại trực tiếp đểchọn ra 8 đội có điểm cao nhất lọt vào vòng hai. Tiếp đến Ban Tổchức
chọn ra 4 đội lọt vào vòng chung kết.

Sau khi 4 đội đã kết thúc vòng thi "Về tới đất Phật", mỗi đội cửra một đại diện đểtrình bày bài thi
hùng biện với nội dung "Tháiđộ của người Huynh trưởng Phật tử với xã hội".

Kết quảchung cuộc, đơn vịThừa Thiên Huếđứng thứnhất với tổng sốđiểm là 242,5; đơn vịQuảng
Nam đứng thứnhì với 218 điểm; Bình Thuận đứng thứba với 195 điểm và thứtưlà TP.HồChí Minh với
155,5 điểm.

PV. Áo Lam

Hành trình ven biển
ôm qua ngày thứ7, vào lúc 8h đã diễn ra
một cuộc tranh đua giữa 17 tỉnh, thành,
trong đó có Đà Nẵng là sân nhà. Các đội
tập trung đầy đủđểnghe anh Huynh

trưởng thông qua quy luật của trò chơi lớn. Tôi nghe các anh
Huynh trưởng bảo rằng: "Đội trò chơi lớn sẽđi từbây giờ
cho đến chiều". Vì câu nói này mà các đội đã quay vềđể
chuẩn bịlại hành trang cho thật tốt. Một lần nữa cho cuộc thi
đua giữa 17 đội được chuđáo hơn.

Đúng 8h30, tiếng tù và của anh Huynh trưởng báo
hiệu cho cuộc thi bắt đầu. Tuy tiếng tù và của Morse không được rõ lắm nhưng mới thổi xong thì đội Đà
Nẵng đã dịch xong nguyên văn, theo sau là đội Thừa Thiên Huế, TP. HồChí Minh, Quảng Trị... hầu nhưđã
phát huy hết tất cảtiềm năng cho cuộc thi.

Từtrại một, các đội thi đã phải trải qua cảmột chặng đường khá xa mới có thểtiếp cận được. Chao
ôi! Cái nắng, nóng, sao mà gay gắt thếnày, làm cho tất cảmọi người phải than lên vì mệt và khát nước.

PV. Sen Trắng



6

DÂN ĐẤT RẠ BỊ ĂN VẠ... GẠO

ôn nóng, náo nức, rạo rực chờ
mong ngày đi đến đất ởtạm (tạm
ốc = trại), vì cảmột tập thểlớn đã
chờđợi hơn 60 năm mới có một

lần. Mình nghĩvới tuổi đời của mình khi còn nằm
trong bụng mẹđã phải chờtrước bốn năm rồi.

Trước khi đi anh cảđã dặn dò, phải khâu
chuẩn bịtheo tiêu chuẩn tứkhoái nhất Quảng (tập
trung nhanh, đánh nhanh, rút vềnhanh, ...chuẩn bị
chậm) nên từviệc nhỏđến việc lớn nào thức ăn, dồ
uống, củi, đèn dầu đều chu tất...Anh nói "nhân vô
viễn lựtất hữu cận ưu, hãy tựđứng trên đôi chân của
mình, không dựa bất cứvào ai, dù đó là bức tường. Nên công việc chuẩn bịxem nhưđã ổn, dù biết rằng trên
đất trại có sựbổtrợvềchợ.

Nhân đây mình cũng sơlược vài nét vềquê hương của mình, sinh ra trong dải dất miền Trung đấy
nắng gió, khô cằn sỏi đá, nhưng nhờđịa thếđầu gối đèo Cả, chân duỗi thẳng đèo Cù Mông. Nhờthiên nhiên
ưu đãi nên sức người đã xây dựng được đập Đồng Cam, trải nước vềtưới khắp cánh đồng Tuy Hòa, nhờvậy
mà được nổi tiếng là vựa lúa miền Trung.

"Hạt gạo Tuy Hoà hạt nhớ hạt thương.
Hạt ở quê hương hạt đi đến bãi chùa".

Đầu nói nhỏcho gối nghe trong chuyến đi này riêng vềgạo đã trữhơn đến ba tạgạo cho đoàn cảHuynh
Trưởng, đoàn sinh với sốlượng hơn 130 người ăn trong 5 ngày.
Vậy mà cũng bịmột nỗi đau, đau còn hơn hoạn nạn. Đó là: THỊĐÁ CHÈ đến nhà ăn vạmột yến gạo.
Ôi nỗi oan của ThịKính, chỉcó trời biết, đất biết, ta biết, còn có ai biết hay không thì tùy. Đây cũng là một
dấu ấn không phai mang vềđất Phú đểlàm quà kỉniệm vềtích "ăn khoai bỏvỏphải trải trên đường"

Tâm Trắc (Phú Yên)

Luïc hoaø & Buùt Bi
- Anh Lục Hoà ơi! Có chuyện này, em cho anh

thưa cùng anh được không ạ?
- Ủa, không phải em luôn tất bật đưa tin cho

Trại à? Sao bữa nay em rảnh rỗi dzậy?! Không sao, có
gì em cứnói đi.

- Dạsáng nay chưa có việc gì nhiều, nên Bút
Bi em cũng có rảnh rỗi đôi chút thời gian mà tản bộ
tham quan vòng quanh đất trại. Em thấy sức sống của
trại càng ngày càng tiến triển anh ạ.

- Ừ, anh cũng thấy vậy. Sức sống của trại ta
tiến triển đến mức cảbì kẹo, bao ni lông đựng đồ...
cũng được phần lớn các tiểu trại "trang trí" xung quanh

khu vực trại của mình! Anh cũng nghe cả"mùi nước hoa" mà một số tiểu trại đã xông nữa đó em ạ.
Công Bảo (TT.Huế)
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GHI NHANH CHIỀU NGÀY TRẠI THỨ 3:

Ruùng ñoäng Sôn Traø
úi rừng Sơn Trà nhưrung chuyển bởi
những tiếng hò reo, cổvũcủa trại
sinh. Chỉcòn chưa đầy 24 tiếng đồng
hồnữa là chia tay, những cuộc giao

lưu diễn ra với tốc độ, đơn vịnào cũng muốn giao lưu
gặp gỡvới tất cảnhững đơn vịkhác, nhanh lên, nhanh
lên... Những trò chơi nhỏ, trò chơi vận động diễn ra
chớp mắt. Bất cứmột khách tham quan nào đến thăm
chùa trong chiều hôm nay chắc sẽvô cùng kinh ngạc, tất
cảnhững khoảng trống trong khuôn viên chùa đều có
bóng hình chiếc áo lam, không một đoàn sinh nào muốn
bỏlỡnhững phút giây trăm năm có một nhưngày hôm nay.

Không thểkểhết chiều hôm nay có bao nhiêu cái vòng tròn được quay, có bao nhiêu trò chơi, bao
nhiêu cuộc giao lưu diễn ra nữa. Trại họp bạn đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của núi rừng Sơn Trà.
chẳng biết đến bao giờsựkiện này được diễn ra nữa. Thật hạnh phúc cho 3421 trại sinh và Huynh trưởng
được tham dựtrại.

Sau một chút nắng gắt vào trưa, từng đám mây lững lờtrên không nhưcó chưthiên đang đằng vân
xuống tham dựhội trại và gửi tặng cho hội trại những đám mây đểlàm cho màu lam thêm tô đậm nơi này.

Ú, bèo, xèo, thợsăn, vác thỏ, bắn thỏ, ăn cỏ, uống nước, dập bi da da da, xòe, đùng, ngón tay nhúc
nhích,... những tiếng vỗtay, dậm chân vang vang cảmột góc trời.

Chiều hôm nay, sân chùa lại được điểm tô thêm những quầy lưu niệm tựphát làm cho hội trại như
một lễhội lớn. Khách tham quan càng lúc, càng đông, chắc chắn rằng sẽcó nhiều người dân địa phương sẽ

rất tiếc khi nghe kểvà không có cơhội đến chứng kiến
Đoàn Áo lam sinh hoạt.

Ngoài sân, đoàn sinh giao lưu, Trong chánh
điện, các anh chịHuynh trưởng cao niên đang tổchức
hội thảo “Làm thếnào đểphát triển ngành thiếu bền
vững”, các anh chịluôn mong cho ngành thiếu dồi dào
sức sống.

Cơn rúng động dần dần dịu lại vào giờcơm
chiều rồi đến thi Phật Pháp, nhưng chưa dứt hẳn thì:
bỗng dưng những tiếng thét man rợtừthời nguyên
thủy từđâu vọng lại làm kinh hãi mọi người, lửa trại
đã nổi lên ởcác khu vực. Cơn rúng động thứhai bất

ngờvới những tiết mục lửa trại, ấn tượng nhất là màn múa trăn kinh dịcủa đơn vịQuảng Ngãi trong bài hát
“Một mẹ, trăm con” và những vũđiệu dân tộc thiểu sốcủa các đơn vịkhác. Đêm cuối cùng không ai muốn
rời khỏi vòng tròn, ai cũng muối gửi hết tâm tưtình cảm của mình cho núi rừng, bãi biển Sơn Trà. Âm thanh
cộng hưởng làm rung cảmặt đất tưởng nhưcó cơn động đất xảy ra vậy, Đêm đã khuya, những bài ca hùng
tráng được thay bằng điệu hát đối đáp dễthương, “ Vân Tiên cõng mẹđi ra...... Trăng sáng mình em......”
Rồi từtừtĩnh lặng với câu chuyện lửa tàn của các Huynh trưởng, những giọt nước mắt chia tay…, những
mái đầu gục xuống, tinh nghịch là thếmà đến lúc chia tay ai cũng không nói nên lời.

PV. Minh Ngoan

N



8

Phóng sựảnh

Ấn tượng
ĐÊM LỬA TRẠI

Tối hôm qua, ngày 11/8 – đêm cuối cùng của trại Lục hoà 2007 tại non thiêng Bãi Bụt, các trại Khu 
vực đã tưng bừng nổi lửa tạo nên một đêm lửa trại hoành tráng và ấn tượng. PV. Nhật ký trại đã có mặt các 
địa điểm trên để ghi nhận những hình ảnh này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc. Thực hiện: Thiện Ngộ
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BÊN LỀ… BÊN LỀ… !
Con nhà võ
Đêm văn nghệngày 10/8 có 1 tiết mục đặc biệt, mang đến một không khí mới lạđã nhận được sự

hưởng ứng rất nhiệt tình của khán giảđến xem, đó là tiết mục nhạc võ “ Trống trận Tây Sơn” của đơn vị
Bình Định. 2 bạn thiếu nữnhỏnhắn Phạm ThịNhượng và Lê ThịThơm lần lượt biễu diễn các bài quyền,
múa roi, múa kiếm một cách rất duyên dáng và đẹp mắt. À ! Con nhà võ đó.

Thếmới biết:
Ai vềBình Định mà coi

Con gái Bình Định múa roi đi quyền.

Nghèo nên được thương.
Do điều kiện kinh tế khó khăn nên khi nhận được tin báo đóng tiền đi trại Lục hoà, các đoàn sinh

GĐPT huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xìu hẳn đi. Nhưng tâm trạng chán chưòng ấy tồn tại chưa được bao lâu 
thì các Huynh trưởng lại thông báo đã vận động được sự hỗ trợ của Chưtôn đức, quý Phật tử trong huyện. 
Thế là 49 đoàn sinh làm một cuộc hình trình đến với Lục hoà 2007 mà không phải đóng một khoảng tiền 
nào. Thật là…nghèo nên được thuơng!

Sinh nhật trên đất trại
Đi trại thì thật là vui. Riêng với trại sinh Võ Thị Quỳnh Nhưthì niềm vui ấy nhân lên gấp đôi khi được 

tất cả huynh trưởng và đoàn sinh quây quần bên nhau cùng đón sinh nhật lần thứ 22 (10/8/1985 – 10/8/2007)
của mình. Một bữa tiệc nhẹ đơn giản nhưng chan chứa “tình Lam ýđạo”. Có thể, đây là một kỷ niệm mãi
mãi không quên.

Ngưới tốt, việc tốt ! 
Trong lúc sinh hoạt tại khu vực trại của mình, trại sinh Minh Thành (TT. Huế)… “vô tình” nhặt được

100.000đcủa ai đó đánh rơi. Ngay lập tức, Thành đã trình báo cho các huynh trưởng GĐPT TT. Huếđểtrả
lại cho người mất. Nhưng đến giờ“khối tài sản” ấy cũng chưa có người nhận. Thật là một hành động đáng
được biểu dương!

Thầy là tu sĩhay ca sĩ?

Thầy là tu sĩhay ca sĩvậy anh?". Đó là câu hỏi mà một trại sinh hỏi tôi sau khi nghe Đại đức Thích
Pháp Trí trình bày nhạc phẩm "TừĐàm quê hương tôi". Khi nghe Thầy hát, trại sinh này đứng ởphía đằng
sau xa sân chùa đã phải chạy đến gần đểlắng tai nghe kỹ. Em hâm mộThầy đến độphải tặc lưỡi: "Không có
nhạc đệm mà Thầy hát cũng hay ghê. Mấy hôm nay em thường thấy Thầy cặm cụi ởphòng vi tính, thếmà
Thầy hát hay dữ. Trời phú cho giọng hát hay nhưthếmà đi tu thì uổng quá anh ha!". Nghe em nói với vẻ
hồn nhiên nhưvậy tôi chỉbiết phì cười.

Sen Trắng có phải là "Đoàn ca" ?

Sáng hôm qua, sau giờlễPhật, khi điều khiển và ra lệnh cho toàn trại hát tập thể, chẳng biết anh Phó
Trại trưởng có bịvô tình đểnhầm lẫn hay không mà anh lại cửbài ca Sen Trắng và nói nhầm bài hát này là
"Đoàn ca"! Sen Trắng là bài ca chính thức của GĐPTVN chứđâu phải "Đoàn ca"!

Thực hiện:Thương Thương, Gia Trúc, Quảng Lâm, 
Thanh Loan, Công Bảo, Lam Giang
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Tùy bút

ĐÊM CUỐI...
Ba ngày trại trôi qua sao nhanh quá ! Trưa nay,

sẽ làm Lễ bế mạc trại mất rồi. Không biết có phải 
càng đến những phút cuối càng thấy quý thời gian hay 
không mà ai nấy đều... không nỡ ngủ!

“Đêm cuối rồi, hết mình đi bạn ơi”, “Bữa sau là
hết được... la rồi!”, “Mai ai không mất tiếng là chịu 
phạt nha”... Đã 3h00 sáng, các khu vực vẫn còn sinh
hoạt dù lửa trại đã... tắt từ lâu! Đâu đó tiếng còi điều
khiển trò chơi tập thểlại vang lên. Các anh chị Huynh
trưởng nhắc nhở nhưng cũng không nỡ làm gắt (hìhì,
các anh chị “tâm lý” ghê luôn).

Bước vào canteen có thể bắt gặp các bạn “PV 
nghiệp dư” gọi ly càfe sữa “tranh thủ” hoàn tất bài
viết. Ban Báo chí bình thường đã phải thức rất khuya 
hôm nay hình nhưkhông nên dùng từ “thức khuya” 
nữa bởi đã qua ngày mới từ rất lâu rồi mà thấy Quý
Thầy và các anh trong Ban báo chí vẫn “không chịu 
ngủ”, sẵn sàng tiếp nhận bài vở của các bạn phóng viên chuẩn bị cho số báo cuối cùng của đợt trại.

Àh ! Chắc là tất cả đang “còn đây đêm cuối nói cho cạn lời”... Bên ngoài vẫn còn các trại sinh sinh
hoạt sôi nổi “chúng ta là chim, bốn phương bay về đây...”. Đêm cuối mà, ai lại nỡngủ.

Thương Thương (Đồng Nai)

Lời tạm biệt

Các anh, chị và các bạn đoàn sinh trại Lục Hoà 2007 thân mến !
Chúng ta đang cầm trên tay tờ báo cuối cùng của Trại họp bạn ngành

Thiếu GĐPTVN 2007. Trong thời gian qua, với tinh thần phục vụ, toàn thể 
Ban biên tập và các phóng viên không chuyên đã dốc hết sức mình để mang 
đến những thông tin nóng hổi, ấn tượng của toàn trại. Nhìn những ánh mắt 
chói sáng và những bàn tay nâng niu khi Nhật ký trại được phát hành mỗi
sáng, chúng tôi thầm biết rằng việc làm của mình rất được trân trọng. 
Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp cũng có những sai sót nhất định, 
mong các anh, chị và toàn thể trại sinh hoan hỷ.

Trong giờ phút này, giai điệu rất đỗi dễ thương của bài ca “Dây thân
ái” đang vang lên đâu đó. Chúng ta sắp phải chia tay ! Sẽ buồn lắm nhưng
xin mọi người đừng.… khóc nhé ! Rồi một ngày không xa, sẽ có dịp gặp 
lại. Chúng tôi tin là nhưthế !

Trong tình Lam - Lục Hoà 2007 chúng tôi thân chúc các anh, chị và
các bạn đoàn sinh mãi tinh tấn và an lạc.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại !

Nhảy sạp trong đêm cuối…


