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HOÄI TRAÏI NGUYEÂN HUØNG

BAÛN TIN
H Ọ P  B Ạ N  G I A  Đ Ì N H  P H ẬT  T Ử  C Á C  T Ỉ N H  T H À N H  N A M  B Ộ

12/03/2011

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 60 NĂM...

Danh xöng Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam ngaøy caøng in ñaäm hôn trong loøng 
daân toäc. Maøu aùo Lam thaân thöông cuûa nhöõng ngöôøi con Phaät yeâu lyù töôûng 
“Ñaøo luyeän thanh thieáu ñoâng nieân tin Phaät, trôû thaønh ngöôøi Phaät töû chaân 

chính, goùp phaàn phuïng söï Ñaïo Phaùp vaø xaây döïng xaõ hoäi” ñaõ thaàm laëng coáng 
hieán, hoøa nhaäp vaøo ñôøi.

60 naêm, bao thaêng traàm thay ñoåi, maøu aùo GÑPT vaãn tung bay giöõa Phaät ñöôøng 
ñaàm aám moät trôøi thöông.

Thöông nhieàu laém theá heä ngöôøi ñi tröôùc

Ñoå maùu xöông cho em böôùc leân ñöôøng

Xaây tình ngöôøi xaây lyù töôûng yeâu thöông

Vì Ñaïo Phaùp tình Lam huøng nhòp böôùc
Hoäi traïi Nguyeân Huøng hoâm nay daït daøo bao caûm xuùc. AÙo Lam cuøng nhau 

NHÔÙ NGUOÀN, tìm veà coäi reã thieâng lieâng… 60 naêm. Nhôù nguoàn maõi maõi.
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Sau 2 ngaøy soáng ôû traïi, traïi sinh ñaõ daàn quen vôùi neà neáp vaø moïi sinh hoaït cuûa traïi. Buoåi saùng vôùi nhöõng hoaït 
ñoäng thöôøng kyø: veä sinh, taäp theå duïc, leã Phaät, leã ñoaøn...

Trong caâu chuyeän döôùi côø saùng nay, anh Traïi tröôûng neâu roõ yù nghóa cuûa kyø traïi naøy: Hoäi traïi laø moät trong 
nhöõng hoaït ñoäng cuûa Hoäi thaûo Hoaèng phaùp toaøn quoác, moät soá anh chò ñaõ ñaêng kí taäp huaán hoaèng phaùp vieân, 
nhöng moãi Huynh tröôûng, ñoaøn sinh neân nhôù laø baûn thaân chuùng ta ñaõ laø nhöõng hoaèng phaùp vieân vì muïc ñích cuûa 
GÑPT laø muïc ñích giaùo duïc. Trong caùc hình thöùc giaùo duïc, quan troïng nhaát laø ngöôøi HTr GÑPT phaûi bieát reøn 
luyeän vaø duøng thaân giaùo cuûa mình ñeå hoaèng phaùp moïi luùc moïi nôi.

Böõa ñieåm taâm saùng vôùi moùn canh buùn ñaäu maém do ban toå chöùc hoäi thaûo hoaèng phaùp phuïc vuï cho caû traïi sinh 
vaø hoaèng phaùp vieân khaù laï mieäng (khoù taû!).

7g30, taïi saân chuøa Hoäi Khaùnh, coù 11/12 ñôn vò tham gia thi tìm hieåu lòch söû 
Gia ñình Phaät töû Vieät Nam (ñôn vò Baø Ròa Vuõng Taøu khoâng thi), moãi ñôn vò coù 
3 traïi sinh tham gia vôùi 2 phaàn thi, phaàn thi töï luaän coù 5 caâu hoûi, traû lôøi trong 50 
phuùt, coå ñoäng vieân phaûi ngoài caùch xa vaø khoâng ñöôïc tieáp xuùc thí sinh, 50 phuùt 
ñoái vôùi ngöôì döï thi thì thôøi gian hôi ít, nhöng vôùi coå ñoäng vieân thì quaù laâu (vì 
ngoài khoâng bieát laøm gì). Phaàn thi thöù hai traû lôøi traéc nghieäm, caùc ñoäi cuøng nghe 

caâu hoûi vaø giô baûng traû lôøi ñaùp aùn ñuùng.
10g, ñeà taøi hoäi thaûo thöù hai: “Laøm theá naøo ñeå phaùt trieån vaø oån ñònh 

ñoaøn sinh thanh, thieáu nieân GÑPT” ñöôïc toå chöùc beân chuøa Hoäi Khaùnh (vì 
beân Quaûng tröôøng daønh cho taäp huaán hoaèng phaùp vieân) do UÛy vieân ngaønh 
Thanh, Thieáu Trung öông chuû trì.

Theo chöông trình traïi thì 11g laø côm tröa, nghæ tröa (nghæ tröa, chöù 
khoâng phaûi chæ tònh), nhöng sau khi côm tröa xong thì beân hoäi thaûo hoaèng 
phaùp cuõng nghæ tröa, luùc 12g30 tieáng nhaïc chuù phaùt ra töø beân hoäi thaûo hoaèng phaùp laøm oàn aøo khoâng ai nghæ ñöôïc, 
cuõng laø luùc baûn tin soá 2 ñöôïc phaùt haønh daùn tröôùc coång traïi, traïi sinh xem raát ñoâng, moät voøng troøn sinh hoaït thu 
huùt söï tham gia ban ñaàu laø möôøi maáy traïi sinh roài 20, 30, 50 traïi sinh raát vui nhoän vaø naùo nhieät thì lieàn bò moät 
uûy vieân kæ luaät traïi ñeán giaûi taùn ngay vôùi lyù do: ñaây laø giôø chæ tònh, ñeà nghò traïi sinh giôø naøo vieäc naáy. Traïi sinh 
buoàn hiu roài giaûi taùn (buoàn quaù!)

14g, Toång keát ñeà taøi buoåi saùng vaø thaûo luaän ñeà taøi “Vai troø vaø nhieäm vuï cuûa ngöôøi Ñoaøn vieân GÑPT trong 
thôøi hoäi nhaäp”.  Sau ñoù, anh Taâm Dueä Nguyeãn Ñöùc Chaâu trình baøy nhöõng vaán ñeà hoäi nhaäp cuûa GÑPT trong suoát 
quaù trình hình thaønh cuûa GÑPT VN.

17g, hôn 100 Huynh tröôûng vaø Traïi sinh di chuyeån baèng xe hôi ñeán nghóa 
trang Lieät só tænh Bình Döông tham döï Ñaïi leã caàu sieâu. Trong luùc ñoù, soá Traïi 
sinh coøn laïi ôû taïi ñaát traïi chuaån bò cho ñeâm thaép neán töôûng nieäm 49 naêm 
truyeàn Ñaïo cuûa Ñöùc Thích Ca vaø caùc tieát muïc vaên ngheä.

21g30, ñeâm vaên ngheä keát thuùc, moät soá traïi sinh vaãn coøn luyeán tieác, tieáp tuïc 
toå chöùc chôi voøng troøn vaø nhaûy saïp. Ban Quaûn Traïi hoïp toång keát.

Vaäy laø Hoäi traïi Nguyeân Huøng ñaõ dieãn ra haàu heát caùc noäi dung chính 
cuûa chöông trình traïi. Chæ coøn moät hoaït ñoäng cuoái cuøng laø Leã beá maïc 
traïi seõ dieãn ra vaøo luùc 8 giôø ngaøy 12/03/2011.

Dieãn bieán ngaøy thöù ba...
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Nhöõng hình aûnh cuûa Traïi Chaùnh Trí (Long Quang coå töï - Caàn Thô 2010) coøn in ñaäm trong taâm trí 
moãi Huynh tröôûng vaø traïi sinh. Giôø chia tay, anh chò em heïn nhau ngaøy taùi ngoä khoâng ñònh tröôùc. 
Nhöng thaät baát ngôø, ngaøy taùi ngoä cuûa caùc Gia ñình Phaät töû Ñoâng - Taây Nam boä laïi ñeán giöõa muøa 

xuaân aám aùp cuûa naêm sau. Baøi ca Chí Höôùng laïi vang leân, nhöõng laù côø Sen Traéng tung bay röïc rôõ treân baàu 
trôøi Bình Döông. Traïi ñöôïc vinh haïnh mang teân “NGUYEÂN HUØNG”, phaùp danh cuûa Ngöôøi anh caû Gia ñình 
Phaät töû Vieät Nam.

Hoäi traïi GÑPT laàn naøy naèm trong khuoân khoå Hoäi thaûo Hoaèng phaùp toaøn quoác. Maøu aùo lam cuûa GÑPT 
xen vôùi aùo naâu, aùo vaøng cuûa Chö Taêng - Ni, hoøa quyeän vôùi maøu côø Phaät giaùo. Hôn 500 Huynh tröôûng vaø 
traïi sinh gaëp nhau tay baét maët möøng, nieàm vui raïng rôõ. Huynh tröôûng cao nieân ñaõ vaøo ñoä tuoåi 80 (Anh Thò 
Söï Ñaëng Vaên Vieän - Kon Tum), nhoû tuoåi nhaát cuõng môùi vaøo tuoåi traêng troøn. Ñôn vò xa nhaát laø Ñaék Noâng 
vaø Kieân Giang. Ñeán vôùi Hoäi traïi laàn naøy anh chò em ñöôïc chieâm ngöôõng veû uy nghieâm cuûa hình töôïng 
Boån sö Thích Ca nhaäp dieät, töôïng Phaät naèm lôùn nhaát nöôùc, ñöôïc ñeán vôùi Hoäi Khaùnh coå töï coù beà daøy treân 
250 naêm, ñöôïc chöùng kieán söï quy moâ cuûa Hoäi thaûo Hoaèng phaùp toaøn quoác 2011, nhöng quan troïng nhaát 
laø ñöôïc giao löu hoïc taäp kinh nghieäm kyõ naêng sinh hoaït, toå chöùc caàm ñoaøn.

Coù theå noùi cuoäc hoäi ngoä laàn naøy ñoái vôùi ñoäi nguõ Huynh tröôûng vaãn laø nhöõng khuoân maët quen thuoäc: chò 
Myõ, anh Thaønh (Kieân Giang), anh Chaâu, chò Oanh, chò Phuùc (TPHCM), anh Tö Ngaân (Baïc Lieâu), anh Phaïm 
Döï (Bình Thuaän), anh Ngoïc (Baø Ròa Vuõng Taøu), anh Gioûi (Ñoàng Nai), chò Tieáng (Traø Vinh), anh Trung 
(Vónh Long)... Nhöõng Huynh tröôûng cao nieân vaøo  ñoä tuoåi 70-80, ñaùng leõ giôø naøy caùc anh phaûi ñöôïc nghæ 
ngôi, ngoài xem ñaøn em mình sinh hoaït, nhöng nhìn laïi Ban Toå Chöùc, Ban Quaûn Traïi töø Hoäi traïi Chaùnh 
Trí ôû Caàn Thô cho ñeán hoäi traïi Nguyeân Huøng laàn naøy, vaãn laø nhöõng anh chò coù ñoä tuoåi “thaát thaäp coå lai 
hy”. Neáu laøm moät pheùp tính thoáng keâ thì tuoåi bình quaân cuûa caùc anh chò Ban Quaûn Traïi chaéc phaûi trong 
khoaûng 60-70. Ñieàu naøy ñaët ra cho GÑPT nhöõng caâu hoûi: Phaûi chaêng caùc anh chò coøn tham coâng vieäc? Phaûi 
chaêng caùc anh chò chöa tin töôûng ôû lôùp treû keá thöøa? Vaø phaûi chaêng GÑPT chöa ñaøo taïo ñöôïc moät lôùp treû 
thay theá. Nhaéc ñeán ñieàu naøy khoâng bieát chuùng ta neân ñaùng vui hay ñaùng buoàn, vui vì caùc anh vaãn coøn 
gaùnh laáy traùch nhieäm cuûa toå chöùc, saùt caùnh cuøng ñaøn em, buoàn vì chöa coù moät ñoäi nguõ keá thöøa chín chaén.

Caùc vò saùng laäp vieân GÑPT ñaõ duøng töø “Gia ñình” ñeå ñaët cho toå chöùc aùo Lam. Giaø, treû, nam, nöõ cuøng 
moät gia ñình. Trong moät gia ñình, oâng baø cha meï la raày con chaùu, con chaùu caõi laïi oâng baø cha meï laø ñieàu 
khoù traùnh khoûi. Sau hoäi traïi, nhieàu anh chò khan caû tieáng vì la raày ñaøn em, coøn caùc em vì suy nghó chöa 
tôùi maø baát maõn ñaøn anh, queân maát caâu: “Thöông cho roi cho voït, gheùt cho ngoït cho buøi”.

Beøo hôïp roài seõ tan, giôø chia tay ñaõ ñeán gaàn, moät cuoäc hoäi ngoä laàn thöù ba GÑPT caùc tænh thaønh Nam boä 
coù baát ngôø nöõa chaêng? Neáu coù thì lôùp ñaøn em haõy maïnh daïn leân maø nhaän traùch nhieäm thay theà ñaøn anh, 
Coøn hoâm nay, anh chò em haõy cuøng nhau soáng cho toát trong nhöõng phuùt giaây coøn laïi ñeå khi keát daây thaân aùi 
chuùng ta cuøng sieát chaët tay ca vang: Duø caùch xa ngaøn daëm nhöng gaàn, gang theùp ta chia tay ñöøng buoàn...

THIEÄN NGOÄ

Cuoäc hoäi ngoä baát ngôø
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Nghe veû nghe ve
Nghe veø hoäi traïi
Veà ñaây hoïp baïn
Caû thaûy hai mieàn
Ñoâng Taây Nam Boä
Möôøi hai tænh thaønh
Noái voøng tay lôùn
Toaøn moät maøu lam

Goùp maët goùp lôøi 
Gaùi trai ñuû caû
Töø giaø ñeán treû
Cuøng chung chí höôùng
Cuøng nhau hoïp ñoaøn
Hoäi Khaùnh Bình Döông

Tuy xa maø gaàn
Veà ñaây tu taâm
Xoùa tan meâ laàm
Noái keát tình thaâm
Xöng huynh goïi ñeä
Chò chò em em
Tình nghóa keo sôn
Maøu lam baát dieät

Ai veà Caàn Thô
Ñi qua caàu môùi 
Daøi nhaát Ñoâng Nam
Baéc qua soâng Haäu
Chöõ A noåi baät
(A Di Ñaø Phaät).
Diệu Hương (Cần Thơ)

Veø Hoäi Traïi ÑEÂM XUAÁT GIA

Nhaïc vaø lôøi: Ñöùc Chænh

Cung ñieän ñeâm nay nhö vaéng laëng
Tieäc röôïu sau cuøng ñeå chia tay
Nhìn vôï con thô laàn sau cuoái
Töø giaõ hoàng traàn thaùi töû Taát Ñaït Ña
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Traéng tinh khoâi, aùo hoa sen traéng
Duø nôi naøo cuõng toûa höông thôm
AÙo maøu Lam gìn Bi-Trí-Duõng
Naâng cuoäc ñôøi ñaày aáp tình thöông
Boùng Lam hieàn traøn ngaäp muoân phöông
Haän thuø tan bieán höông Sen nghìn truøng...

Chỉ còn 23 tiếng đồng hồ nữa thôi, Hội trại Nguyên 
Hùng sẽ khép lại... biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ngộ 
nghĩnh chắc chắn rằng không thể nào quên được.

Ba ngày trên đất trại, thời tiết đã ưu ái cho trại 
Nguyên Hùng hoạt động rất thuận lợi, Ban Quản Trại 
nêu cao tinh thần trách nhiệm đôn đốc điều phối thực 
hiện chương trình đúng kế hoạch nhưng vẫn chưa đều 
tay, thiếu chất máu lửa... thông tin từ các trại sinh than 
van ngán ngẩm.

- Trời ơi ! Lại là “hộp” cứ đến giờ ăn trại sinh nhận 
“cơm hộp”???

- Sáng ngày thứ 3 của Hội trại, “Hội” thì đã biết nhưng 
“Trại” thì sao đây???

- Giờ giải lao thì quá thừa nên trại sinh chỉ biết đi loay 
quanh “tám” nhiều chuyên đề “trên trời dưới nước” và 
các anh chị cao niên ngồi theo nhóm “kể chuyện ngày 
xưa”.

Đứng ở góc độ khách quan mà nói, khí thế của trại 
còn thiếu máu lửa của tuổi trẻ vì độ tuổi ngành Thanh 
khá nhiều, ngành Thiếu không thể gián đoạn việc học để 
tham gia kỳ trại này.

Mong rằng những kỳ trại sau sẽ được bố trí thời gian 
thích hợp hơn để nhiều anh chị em cùng tham gia.

DIỆU HƯƠNG

Hai ngaøy traïi troâi qua
Hoâm nay ngaøy thöù ba
Tieát trôøi thaät oi aû
Moà hoâi rôi laû chaû
Theá maø naéng chaúng tha
Hoäi traïi vaãn vöôït qua
Nhöõng ñieàu caàn chia seû
Ai naáy mang veà nhaø
Nhôù kyø traïi naày nha
Caát tieáng cöôøi ha ..ha..!!!

Diệu Hiền

Mieáng côm seû nöûa cuøng aên

Khoù khaên gian khoå, ñaép xaây neân tình

Naéng möa chaúng ngaïi, chaúng ngaàn

Voøng giaây thaân aùi, cuøng xaây chí beàn

Xa xa ñaát bieån Kieân Giang

Bình Döông, Bình Phöôùc nieàm tin daâng traøn

Vónh Long keát noái Traø Vinh

Cuøng veà hoäi traïi Nguyeân Huøng Bình Döông

Lam ôi! Xin haõy vöõng vaøng

Moät maøu Lam aáy tinh anh muoân ñôøi…

Minh Đẳng (Kiên Giang)

Nieàm vui vaø noãi buoàn… Thô con coùc

MAØU LAM ÔI!

MÔ. . .
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Khoái Baùo chí - Vaên ngheä - Trieån laõm cuûa Hoäi traïi Nguyeân Huøng ñöôïc cô caáu coù 10 thaønh 
vieân, rieâng phaàn baùo chí ñeán nhaän vieäc vaø taùc nghieäp thöôøng xuyeân coù 5 thaønh  vieân vaø söï 
coá vaán cuûa Huynh tröôûng caáp Taán Taâm Laäp Leâ Haø Thoï - Phoù Thö kyù PB GÑPT TW, ngoaøi 

ra coù söï coäng taùc cuûa 2 ñoaøn sinh GÑPT TP HCM chuyeân lo nhieáp aûnh. Nhö vaäy so vôùi caùc kyø traïi 
do Trung öông toå chöùc tröôùc ñaây thì veà maët nhaân söï laø raát khieâm toán.

Do ñieàu kieän veà thôøi gian neân haàu heát caùc thaønh vieân 
khoâng ñeán sôùm hôn 1 ngaøy vaø khoâng coù cuoäc hoïp ñeå baøn keá 
hoaïch laøm vieäc maø chæ hoäi yù sô qua laø vaøo ngay coâng vieäc, vì ai 
ai cuõng bieát mình phaûi laøm gì?

Veà ñòa ñieåm laøm vieäc, laàn naøy Ban baùo chí (BBC) traïi ñöôïc 
Ban toå chöùc Hoäi thaûo öu aùi cho laøm vieäc chung phoøng vôùi boä 
phaän Thoâng tin baùo chí cuûa Hoäi thaûo goàm: Taïp chí Höông Sen 
(PG Bình Döông), Baùo Bình Döông, Baùo Giaùc Ngoä... do ñoù coù 
ñieàu kieän ñeå trao ñoåi thoâng tin vaø nghieäp vuï. Tuy nhieân nôi laøm 

vieäc hôi caùch bieät vôùi khu vöïc traïi sinh neân khoâng quan saùt ñöôïc nhöõng hoaït ñoäng cuûa traïi ñeå caäp 
nhaät thoâng tin kòp thôøi, khi ñi aên côm hay caû nhoùm caàn ñi thöïc teá thì phaûi mang caû phöông tieän 
ñi theo hoaëc ñi göûi.

Veà phöông tieän laøm vieäc thì caùc thaønh vieân ñeàu töï trang bò laptop vaø maùy aûnh caù nhaân, muôïn 
ñöôïc 1 maùy in maøu vaø 1 maùy in ñen traéng. Phoøng thoâng tin baùo chí coù ñöôøng truyeàn Wifi neân 
thuaän tieän cho vieäc truy caäp  vaø truyeàn thoâng tin.

Noäi dung baûn tin laàn naøy coù phaàn haïn cheá veà soá löôïng baøi vieát, ngoaøi caùc baøi chuyeân muïc 
thöôøng xuyeân nhö dieãn bieán ngaøy traïi, giôùi thieäu teân traïi, chöông trình traïi... soá löôïng baøi vieát cho 
kyø traïi naøy raát ít vaø chaát löôïng khoâng cao so vôí nhöõng kyø traïi tröôùc. Baûn tin ñöôïc coâng khai cho 
caû khaùch tham quan, do ñoù, vieäc duyeät baøi raát nghieâm ngaët, coù baøi ñaõ leân khuoân roài, kieåm tra laïi 
phaûi xoùa ñi vaø thay baøi khaùc.

Ñeå phoå bieán thoâng tin traïi ñeán toaøn boä traïi sinh vaø khaùch tham quan 
traïi, kyø traïi naøy BBC phaùt haønh baûn in khoå A1 vaø trang trí tröôùc coång traïi, 
rieâng baùo taäp chæ in taëng cho Chö toân ñöùc. Baûn tin ñöôïc ñöa leân website 
giadinhphattu.vn, caùc ñôn vò vaø caù nhaân coù theå download veà in thaønh taäp.

Khi baûn tin traïi ñöôïc taûi leân wesite thì BBC nhaän ñöôïc nhieàu cuoäc 
ñieän thoaïi vaø tin nhaén töø caùc tænh thaønh nhö Kieân Giang, Ñaø Naüng, Hueá, 
Quaûng Ngaõi... ñeå chuùc möøng hoäi traïi vaø goùp yù cho baûn tin.

Caùc thaønh vieân cuûa BBC ñaõ laøm vieäc lieân tuïc, coù ñeâm chæ chôïp maét 
ñöôïc chöøng 2, 3 tieáng ñoàng hoà ñeá coù theå phaùt haønh ñöôïc baûn tin haèng ngaøy, nhöõng hình aûnh traïi 
sinh, Phaät töû, Hoaèng phaùp vieân, khaùch tham quan... ñeán ñoïc baûn tin khoå lôùn, vaø nhöõng lôøi bình 
phaåm khen cheâ hình thöùc, noäi dung baùo laø nhöõng yeáu toá ñoäng vieân cho caùc thaønh vieân baùo chí 
laøm vieäc haêng say vaø chaát löôïng hôn.

Nhöõng thoâng tin trung thöïc cuûa baûn tin traïi ñoâi khi coù laøm phieàn 
loøng hoaëc aûnh höôûng ít nhieàu ñeán suy nghó moät vaøi caù nhaân naøo ñoù laø 
ñieàu khoâng traùnh khoûi, nhöng khoâng vì theá maø aûnh höôûng ñeán hoaït 
ñoäng cuûa Traïi noùi chung, cuûa Ban Baùo Chí noùi rieâng, Caùc thaønh vieân 
cuûa BBC luoân töï ñieàu chænh caùch laøm vieäc ñeå cuøng ñem laïi lôïi ích 
chung cho taäp theå.

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN BAÙO CHÍ TAÏI TRAÏI
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Nhöõng yù kieán ñeà nghò ruùt kinh nghieäm cho nhöõng hoäi traïi hoaëc söï kieän cuûa GÑPT laàn sau 
veà baùo chí:

- Veà nhaân söï: Coù ñònh höôùng trong vieäc tuyeån choïn, 
taäp huaán nhaân söï tieán tôùi thaønh laäp moät tieåu ban ñaëc traùch 
thoâng tin baùo chí - truyeàn thoâng tröïc thuoäc PBTW.

- Veà phöông tieän: Ñôn vò ñòa phöông caàn hoã trôï nhieät 
tình cho hoaït ñoäng cuûa BBC.

- Veà nôi laøm vieäc: Boá trí ngay khu vöïc traïi, coù theå laøm 
leàu baùo chí coù phöông tieän laøm vieäc thuaän lôïi nhö baøn gheá, 
coù ñieän.

- Caùc boä phaän khaùc nhö khoái noäi dung, khoái sinh 
hoaït, khoái haønh chính caàn cung caáp thoâng tin kòp thôøi cho 
BBC ñeå caäp nhaät thoâng tin kòp thôøi.

- BBC ñöôïc söû duïng moät soá nhaân söï boå sung töø traïi 
sinh cuûa caùc ñôn vò.

BAN BÁO CHÍ

Giôø laøm vieäc cuûa Ban baùo chí vaø caùc 
coäng taùc vieân

Vuøng ñoàng baèng xa tít
Moät thoaùng ñeán Bình Döông
Nhìn thaáy teân anh
Ngöôøi taøi cao chí caû
Thuôû beù thô chieác quaàn ñuøi chöõ H
Em bieát ñeán anh vôùi aùnh maét dòu hieàn
Nuï cöôøi töôi
Anh hay baûo, thöôøng khuyeân
Neân coá gaéng trôû thaønh ngöôøi Huynh Tröôûng
Khi öôùc mô ñaõ thaønh
Anh ra ñi bieàn bieät
Ñeå laïi ñaây ñaøn em ñaày thöông tieác
Ñeán bao giôø em gaëp laïi anh ñaây?
Nhöng hoâm nay
Teân anh nhö soáng laïi
Töøng nhòp ñaäp traùi tim
NGUYEÂN HUØNG traïi Bình Döông
Anh ôi! Bieát maáy thaân thöông moät ñôøi
Duø cho soâng nuùi ñoåi ñôøi
Theo göông anh caû chaúng rôøi maøu Lam

Dương Phước Trưởng

Saùu möôi naêm cuoäc haønh trình

Ñem Bi - Trí - Duõng ñeïp xinh xaây ñôøi

Traûi bao bieán chuyeån ñoåi dôøi

Vöõng tay cheøo giöõa bieån khôi mòt môø

Quyeát taâm ñi ñeán beán bôø

Deät vöôøn Lam söû baøi thô laãy löøng

Gaëp nhau giöõa traïi Nguyeân Huøng

Tay trong tay buoåi truøng phuøng tin yeâu

Möøng vui chöa noùi ñöôïc nhieàu

Maø nghe ñaày aép bao ñieàu thaân thöông
                          

Tú Yên (Quảng Nam)

NHÔÙ ANH… HAØNH TRÌNH 60 NAÊM
(Tặng trại Nguyên Hùng)
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Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương - Hòa Thượng Thích Đạt Đạo - Ủy viên Thường trực 
HĐTS, Phó ban Thường trực BHDPT TW

15,000,000 

Hòa thượng Thích Thanh Hùng - Ủy viên HĐTS - Phó Trưởng ban HDPT TW kiêm 
Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử TW

10,000,000 

Thượng tọa Thích Chơn Không - Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BHDPT TW  5,000,000 
Sư cô Thích Nữ Nguyên Hoa - Ủy viên BHDPT TW  3,000,000 
Phu nhân cố HTr cấp Dũng Võ Đình Cường - sáng lập viên GĐPT VN  5,000,000 
HTr cấp Dũng cao niên Tâm Bửu Tống Hồ Cầm - Ủy viên kiểm soát HĐTS- Cố vấn PB GĐPT/VN  500,000
HTr cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu  500,000 
Ban hộ tự chùa Phổ Hiền - TP.HCM  500,000
Phân ban GĐPT Bình Định 500,000
Phân ban GĐPT Bình Thuận 500,000
Đoàn A Dật Đa GĐPT Tổ đình Vĩnh Nghiêm và anh chị Thiện Mỹ 3,000,000
Quý Đạo hữu Ban bảo trợ GĐPT tỉnh Trà Vinh 510,000
Anh Trung (USA) 500,000
HTr Thị Vật Trần Thị An – GĐPT Long Hưng TP.HCM  100,000

Caûm ôn
Ban Quaûn Traïi Hoäi traïi Nguyeân Huøng 2011 xin chaân thaønh tri aân Chö Toân Ñöùc Taêng Ni, quyù 
vò Ñaïo höõu Phaät töû quan taâm tôùi sinh hoaït cuûa GÑPT ñaõ uûng hoä tònh taøi cho Hoäi traïi.

Nhận được thông báo tôi bắt đầu bâng 
khuâng, vì trại lần này được tổ chức tại Bình 
Dương.

Hội trại “Nguyên Hùng” tên của người anh 
cả mà tôi ngưỡng mộ... nói đủ cả tên, cả pháp danh 
tôi đã nằm lòng từ lúc lên 13 tuổi: Nguyên Hùng 
- Võ Đình Cường qua tác phẩm “Ánh Đạo Vàng”.

Vâng! Tôi phải đáp đền những lời vàng anh 
để lại cho đến ngày hôm nay. “Ánh Đạo Vàng” 
tôi đã thuộc lòng từng câu từng chữ, lời văn ngọt 
ngào của anh sao thân thương quá gần gũi quá!!! 
Tôi thích nhất là câu nói của quỉ tham ái xuất hiện 
trong dáng dấp của Da Du lúc Đức Phật ngồi tham 
thiền dưới cội Bồ Đề: “Ôi! Thái Tử chàng có biết 
chăng. Khi chàng bỏ cung điện ra đi, bên bờ sông 
ROHINI, em đã ngồi khóc qua những ngày dằng 
dặc, em mong chàng về nhưng đôi mắt đã mờ lệ 
mà trên đường về em nào thấy bóng chàng đâu? 
Về với em đi Thái Tử, chàng sẽ tựa vào cánh tay 
em, em sẽ quạt cho chàng như ngày xưa khi chàng 
còn là lẽ sống của đời em”.

Lạc đề mất rồi! Đó là bệnh văn thơ của tôi 
xin các vị thông cảm... trở lại vấn đề chính, một kế 
hoạch tuần tự hình thành trong tim óc, con đường 
đến với hội trại phải vượt qua gần 500km, kinh 

phí? Trại sinh? Công việc... Sắp xếp sao cho phù 
hợp? - Đường dài không đáng ngại. - Kinh phí 
không đáng ngại. - Trại sinh phải sao đây?

Thời gian của trại nhằm thời điểm học hành 
của con cái, lòng lo lắng không yên. Mỗi đêm tôi 
đều đến chùa nguyện cùng Đức Thế Tôn cho con 
được sở nguyện tùng tâm, sở cầu như ý. Thế là 
công tác cũng hoàn tất, chiếc xe lăn bánh êm như ru 
phải ghé Rạch Giá rồi Mong Thọ... 13 tiếng đồng 
hồ trôi qua chúng tôi cũng đã đến đất trại Bình 
Dương. Bước vào cổng Hội trại “Nguyên Hùng”, 
cái tên lòng tôi xúc động, tác phẩm của anh đã theo 
tôi suốt mấy mươi năm... Hôm nay anh đã về cõi 
vĩnh hằng. Ôi! Uy nghi quá, hùng vĩ quá... Hình 
tướng Đức Phật nhập Niết Bàn to lớn quá làm tôi 
choáng ngợp. Kinh nghiệm dự trại nhiều lần khiến 
tôi không khó khăn lắm để ổn định hàng ngũ, nhận 
đất trại và dựng lều xong trước khi dùng cơm trưa.

Đến ngày thứ 2, chúng tôi đã giao lưu cùng 
các đơn vị bạn và tình Lam trong chúng tôi ngày 
càng lớn mạnh và nhân rộng.

Anh Nguyên Hùng ơi! Em xin nguyện sống 
suốt đời cho lý tưởng GĐPT. Anh hãy mỉm cười và 
yên lòng anh nhé!

DIỆU PHƯƠNG (Kiên Giang)

BAÂNG KHUAÂNG MUØA TRAÏI
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TỔNG HỢP HÌNH ẢNH SINH HOẠT TRẠI
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Lôøi ch ia tay . . .
Thế là những ngày trại đã trôi qua nhanh, mới hội ngộ đó mà giờ đây chúng ta sắp hát 

bài Dây thân ái, mỗi người lại trở về với những công việc thường ngày, người đi học, kẻ 
đi làm... nhưng những kỷ niệm của Hội trại Nguyên Hùng sẽ còn đọng lại trong tâm trí 
của mỗi Trại sinh của chúng ta.

Trong 3 ngày trại Ban biên tập đã nhận được khá nhiều bài viết, hình ảnh của Huynh 
trưởng và trại sinh nhưng vì điều kiện hạn chế nên chưa đăng tải được, BBT sẽ tiếp tục 
biên tập và nếu được, sẽ đăng trên Website www.giadinhphattu.vn. Cũng trên website 
này, anh chị em có thể tải về các bản tin trại để in ra làm tài liệu cho riêng mình. Xin 
chân thành cảm ơn anh chị em đã nhiệt tình cộng tác, chúc anh chị em luôn nhiều niềm 
vui trong cuộc sống và trong mái ấm nhà Lam, hẹn gặp lại trong những kì trại sắp tới.

Dù chia tay, nhưng chúng ta vẫn còn gặp lại nhau trong những kỳ trại, những hoạt 
động khác của GĐPT trong thời gian tới. Và để vượt qua cách trở địa lý, cùng hội nhập 
trong thời đại mới, chúng ta còn có thể giao lưu, gặp gỡ nhau qua website Gia đình Phật 

tử Việt Nam www.giadinhphattu.vn và Diễn đàn lam - forums.giadinhphattu.vn

Hình vui taïi traïi...

Đứng hay nằm

Tranh thủ chợp mắt

Cả nhà cùng cười Thi xong em “nổ não” luôn. 
Không biết làm đúng hay sai nữa.


