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Thay l©i nói ÇÀu
Em ñ¶i trÜªng,
Em có bi‰t không? Ngày mà anh ÇÜ®c ÇŠ cº lên làm Huynh
trÜªng là ngày anh buÒn nhÃt trong Ç©i PhÆt tº cûa anh. Càng
ngày n‡i buÒn Ãy càng thÃm thía và anh cäm thÃy ti‰c cái Ç©i
sÓng ñ¶i trÜªng mà anh Çã tÆn tøy phøc vø suÓt mÃy næm trÜ©ng.
Khi di quanh vòng tròn ñ¶i sinh Ç‹ b¡t tay tØ giã tØng em
m¶t, có m¶t cái gì Çó nghèn nghËn Ù Ç†ng nÖi c°. Cái vòng tròn
tuy nhÕ, chÌ v§i 16 các tay và 8 khÓi óc nhÜng cÛng Çã gói tr†n
m¶t sÙc sÓng mãnh liŒt; cái lá c© tí hon mÛi gÀn nh†n c¡m gi»a
cái vòng ngÜ©i Ãy chÌ l§n hÖn bàn tay, cÛng Çû mãnh l¿c k‰t h®p
cái nhóm tám ngÜ©i thành m¶t khÓi Ç‹ dành lÃy cái vinh d¿ cho
nó, vui buÒn vì nó.
Trong cu¶c Ç©i ñ¶i trÜªng, anh Çã h†c ÇÜ®c quá nhiŠu ÇiŠu
mà ÇiŠu nào ÇiŠu Ãy ÇŠu là nh»ng cæn bän tÓi cÀn thi‰t cho nghŠ
chÌ huy, cho nghiŒp ÇiŠu khi‹n. Cho Ç‰n bây gi©, qua bao næm
tháng, hoåt Ç¶ng trong bao nhiêu chÙc vø: nào ñoàn trÜªng, nào
Ban viên HÜ§ng dÅn, nào TrÜªng ban hÜ§ng dÅn, anh m§i nhÆn
chân ÇÜ®c cái tinh thÀn Ç¶i trÜªng vÅn là cái tinh thÀn chÌ Çåo cæn
bän cûa hành Ç¶ng và sy tÜ. anh chÌ lÆp Çi lÆp låi không bao gi©
chán: ‘–i! ñËp quá, ÇËp quá, cu¶c Ç©i Ç¶i trÜªng!’
N‰u có làm ÇÜ®c gì l®i thi‰t th¿c và bŠn v»ng cho Gia Çình
PhÆt tº chúng ta, trÜ§c h‰t phäi nói Ç‰n Ç¶i trÜªng. M¶t Ç¶i
trÜªng (chúng trÜªng) giÕi là m¶t ñ¶i (chúng) v»ng. Các ñ¶i
(Chúng) v»ng thì ñoàn khá, mà ñoàn khá thí Gia ñình ti‰n månh.
Gia Çình ti‰n månh, chúng ta còn mong Ü§c gì hÖn n»a Çâu, phäi
không em.
Ti‰n xa hÖn chút n»a, chính trong t° chÙc ñ¶i (chúng), trong
sinh hoåt cûa ñ¶i (Chúng) mà em së thÃy ÇÜ®c th‰ nào là dân
chû, th‰ nào là t¿ do, th‰ nào là k› luÆt, th‰ nào là danh d¿. ThÆt
ra, cái xã h¶i tí hon cûa em phän änh m¶t cách ÇÀy Çû và th¿c t‰
nh»ng thÙ Ãy. NhÜng cái trØu tÜ®ng, lš thuy‰t Çó bi‰n thành hành
Ç¶ng, thành s¿ sÓng mà em và bån bè em th¿c hiŒn trong m†i
sinh hoåt cûa ñ¶i (Chúng). RÒi Çây, khi vào Ç©i, các em së phân
biŒt m¶t cách chính xác dân chû nào là thÙ thiŒt, dân chû nào là
thÙ giä; các em së š thÙc rõ rŒt š nghïa cûa t¿ do, cûa k› luÆt, cûa
tình thÜÖng.
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Em,
Cu¶c Ç©i ñ¶i (Chúng) trÜªng là cu¶c Ç©i ÇËp Çë nhÃt, hoåt
Ç¶ng nhÃt và cÛng ÇÀy Çû nhÃt v§i bao nhiêu viÍn änh trong
tÜÖng lai. Phát h†a cái Ç©i sÓng Ç‹ gªi Ç‰n em, anh t¿ thÃy ngåi
ngùng. Làm sao diÍn tä ÇÜ®c tr†n vËn cái chÃt sÓng sinh Ç¶ng và
phong phú nhÜ©ng kia b¢ng giÃy tr¡ng m¿c Çen, dù cho sº døng
cä ngôn ng» hoa mÏ? NhÜng anh hy v†ng và tin tÜªng vô cùng.
Hy v†ng tÆp sách này Ç‰n v§i em Çúng th©i, Çúng lúc. TrÜ§c nån
thi‰u Huynh trÜªng do hoàn cänh gây nên, n‰p sÓng t¿ trÎ cûa
ñ¶i, Chúng trª nên cÀn thi‰t Ç‹ gi» v»ng giŠng mÓi cûa Gia Çình
và tin tÜªng r¢ng m¶t khi Çã n¢m vào tay em nh»ng dòng ch» bÃt
Ç¶ng này së ÇÜ®c em bi‰n thành s¿ sÓng, gây d¿ng m¶t truyŠn
thÓng, môt tÆp tøc cho ñ¶i (chúng) là m¶t gi†t nÜ§c nhÜng cÛng
là bi‹n cä. Mà bi‹n cä là gì? N‰u không phäi là s¿ hòa mình cûa
nhiŠu gi†t nÜ§c?
V§i bây nhiêu hy v†ng và tin tÜªng, anh Ç‰n v§i em dÜ§i
hình thÙc nh»ng câu chuyŒn thì thÀm cho em nghe ª gÓc thông
bên mái lŠu dÜ§i ánh træng v¢ng v¥c, hay giäi quy‰t giúp em
nh»ng th¡c m¡c, bæn khoæn, nh»ng khó nghï cûa em.... Anh
không muÓn lš tÜªng hóa nh»ng ÇiŠu anh nói v§i em mà chÌ
muÓn Ç¥t nó ngang tÀm vóc cûa em, trong tÀm tay hoåt Ç¶ng cûa
em, Ç‹ rÒi, sau m¶t lÀn truyŠn cäm là anh thÃy ÇÜ®c s¿ th‹ hiŒn
trong ñ¶i (Chúng) em. Anh bi‰t, n‰u làm th‰ thì anh còn phäi nói
låi v§i em hay nh»ng ngÜ©i së thay th‰ em trong nh»ng lÀn sau,
nhÜng thà vÆy....
Em Öi! Mây trôi, nÜ§c chäy, con ngÜ©i cÛng së l§n dÀn dÀn
lên v§i th©i gian, v§i kinh nghiŒm. Sao chúng ta cäm thÃy cam
tâm ÇÙng yên m¶t ch‡, em nhÌ!
NgÒi gÀn låi Çây. Anh em mình Çi vào câu chuyŒn Çi thôi!
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là Ç¶i trÜªng
(chúng trÜªng)
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M¶t ñ¶i TrÜªng Th¿c Thø
Này em, th‰ là em Çã ÇÜ®c d¿ vào dòng h† TrÜªng rÒi ÇÃy
nhé. TrÜªng cûa m¶t ñ¶i. Qua ánh m¡t em, anh Çã Ç†c ÇÜ®c tÜ
tÜªng cûa em - vØa mØng vØa s® - khi ÇÜ®c anh ñoàn trÜªng chÌ
ÇÎnh em làm ñ¶i trÜªng.
Em mØng là phäi. N‰u chÌ là m¶t ñ¶i sinh tÀm thÜ©ng không
ra gì thì làm sao em ÇÜ®c cái vinh d¿ Ãy? H£n r¢ng, em Çã ÇÜ®c
Ç‹ š Ç‰n ÇÜ®c theo dõi thÜ©ng xuyên và h£n nhiên ít nhÃt em
cÛng Çã t¿ tåo cho mình nh»ng ÇiŠu kiŒn cæn bän nào Çó Ç‹ ÇÜ®c
giao phó cái trách nhiŒm l§n lao Ãy chÙ! Anh cûng mØng cho em.
Em s® cÛng phäi. Không s® sao ÇÜ®c khi Ç¥t lên vai mình nh»ng
gánh n¥ng mà anh ñoàn TrÜªng Çã phát h†a cho em bi‰t Çåi
cÜÖng. Cä mØng lÅn s® ÇŠu ÇÜ®c tán dÜÖng, Çó là nh»ng bi‹u
hiŒn cûa tinh thÀn trách nhiŒm mà chi‰c phù hiŒu Çang n¥ng trïu
trên túi áo em.
Em Çã d¿ tråi huÃn luyŒn chÜa? N‰u chÜa, thì em xin anh
ñoàn trÜªng tham d¿ khi Ban HÜ§ng DÅn mª tråi. Nh§ ÇÃy. M¶t
ñ¶i trÜªng mà chÜa tham d¿ tråi huÃn luyŒn thì chÜa phäi là ñ¶i
TrÜªng th¿c thø Çâu nhé! Tråi cûa em mang tên là anôma còn
vŠ phía n» là ni liên. em phäi h†c tÆp trong ba ngày Çêm liên
tøc, v§i khoäng 12 ÇiŠu møc. NhÜng em ÇØng tÜªng r¡ng khi r©i
khÕi tråi em së trª thành m¶t Ç¶I trÜªng lành nghŠ Çâu
nhé. Tåi Çó, em chÌ ÇÜ®c các anh chÎ TrÜªng trình bày vŠ lš
thuy‰t v§i m¶t vài s¿ th¿c tÆp. Em së h†c ÇÜ®c nhiŠu ÇiŠu khác
hÖn, em së ÇÜ®c rèn luyŒn b¢ng tÜ tÜªng và š chí, em së ÇÜ®c
ÜÖm mÀm m¶t lš tÜªng và hun Çúc ÇÙc tin không lay chuy‹n ª
Gia ñình PhÆt Tº. Nh»ng thÙ vô hình này së nhÆp vào máu, æn
vào tim, sâu ÇÆm, cho Ç‰n n‡i m‡i viŒc em làm, m‡i l©i em nói,
m‡i m¶t khée m¡t, m‡i m¶t nø cÜ©i ÇŠu phän chi‰u tr†n vËn cái
tinh thÀn chÙa chÃt trong ngÜ©i em. Cái nhiŒt Ç¶ Ãy lan qua các
ñ¶i sinh cûa em cÛng chia sÈ v§i em lòng nhiŒt thành Ãy mà em
nào có bi‰t, mà nào các ñ¶i sinh cûa em Çâu có ng© t§i! Trong
LÍ b‰ måc tråi em Çã thì thÀm to nhÕ gì v§i ÇÙc PhÆt, phäi chæng:
‘Con xin nguyŒn trung kiên v§i t° chÙc, con nguyŒn làm cho ñ¶i
con khá nhÃt trong ñoàn?’
ñÃy là ÇiŠu em h†c ÇÜ®c ª Tråi, song song v§i vài k› thuÆt
ÇiŠu khi‹n ñ¶i. Lúc Çó, em m§i là ñ¶i trÜªng th¿c thø. Có th‹,
m¥t em së såm n¡ng, tay chân së Çen Çúa, em së gÀy Çi chút ít,
ñ¶i Chúng TrÜªng
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nhÜng ch¡c ch¡n m¡t së sáng hÖn, l©i lë së r¡n rÕi hÖn, cº chÌ
em së ch»ng chåc hÖn và.... toàn cä ngÜ©i em phát ti‰t ra m¶t cái
gì mÖi m§i làm cho các ñ¶i sinh cûa em mên m‰n, thÜÖng thÜÖng
và s¤n sàng b¡t tay vào viŒc cùng em....
—, em ñ¶i trÜªng cûa anh. Em là Ç¶I chúng trÜªng
th¿c thø rÒi. MØng em, mØng em!

M¶t ñ¶i TrÜªng ñÀY Lòng Tin
Em tin ai? Em tin gì? Th‰ nào em cÛng hÕi v¥n låi anh nhÜ
th‰ chÙ gì? TrÜ§c h‰t, em tin vào ÇÙc Thích Ca Mâu Ni là vÎ Çã t¿
giác ng¶ hoàn toàn. Sau khi Çã giác ng¶ rÒi, Ngài bày låi cho
chúng ta nh»ng cách thÙc Ç‹ giác ng¶. Ngài thi‰t lÆp t° chÙc
Tæng già, dÙt bÕ tÃt cä m†i tham v†ng trÀn tøc Ç‹ chuyên chú vào
viŒc th¿c hành và hÜ§ngd Ån chúng ta Çi Çúng v§i phÜÖng pháp
cûa PhÆt Ç‹ Çåt t§i giác ng¶ nhÜ Ngài. Tin là tin nhÜ th‰ Çó..
Ch¡c các em Çã h†c Ba Ngôi Báu rÒi chÙ, ch¡c các em Çã Ç†c kÏ
và suy ngÅm c¥n kÈ lÎch sº ÇÙc PhÆt Thích Ca rÒi chÙ! Cä cu¶c
Ç©i Ngài là m¶t bài thuy‰t pháp không l©i khi‰n chúng ta Ç¥t hoàn
toàn tin tÜªng vào vÎ giáo chû cûa chúng ta, phäi không em?
RÒi Ç‰n, em còn tin ai n»a? Con ai n»a! Chính em chÙ ai.
Sao låi trÓ m¡t ra nhìn anh nhÜ th‰? Này: ‘ñØng tìm m¶t nÖi
nÜÖng t¿a nào ngoài chính mình con’. L©i ÇÙc PhÆt dåy nhÜ th‰
Çó. Trong em có PhÆt tính kia mà! Nghïa là có næng l¿c giác ng¶,
có khä næng thành PhÆt. Em phäi tin nhÜ th‰ Ç‹ ti‰n b¶, các ñ¶i
sinh cûa em cÛng phäi tin nhÜ th‰ Ç‹ mà tåo cho Ç©i tÜÖi ÇËp
hÖn. Các em ÇŠu có lòng t¿ tin nhÜ th‰ cho ñ¶i cûa em ngày nay
ti‰n b¶ hÖn ngày qua, ngày mai thêm m¶t bÜ§c qua ngày nay. Có
lòng tin nhÜ th‰ các em së m¥t sÙc mà vùng vÅy, m¥t sÙc vÜÖn
lên theo chiŠu hÜ§ng cûa BI TR´ D¬NG.
N‰u em tin vào chính em nhÜ th‰ nào thì cÛng Ç¥t niŠm tin
vào ñ¶i sinh cûa em nhÜ th‰ Çó. Các em phäi tin nhau Ç‹ cùng
nhau ti‰n vŠ cuÓi ÇÜ©ng sen tr¡ng. Nói Ç‰n Sen Tr¡ng là
nói Ç‰n t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº chúng ta mà em Çang hoà
mình vào Çó. Tin vào t° chÙc, Çã n¢m trong t° chÙc mà em
không tin vào t° chÙc Ãy lòng em, m¡t em, k‹ cä chân tay em së
nhäy nhót nhÜ ng¿a không cÜÖng, nhÜ vÜ®n trên cành. ñÙng núi
này së trông núi n†. Khi thuyŠn không ÇÎnh ÇÜ®c hÜ§ng thì em Öi,
nó së ra sao, em trä l©i anh Çi!
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M¥c sÙc cho chúng em tay chèo tay chÓng, nó cÛng së
bÒng bŠnh phiêu båt không Çâm vào núi thì cÛng chìm vào bi‹n
sâu thôi.
à, th‰ ÇÃy. Em å, phäi tin vào t° chÙc Ç‹ khÕi bÎ chi phÓi.
Tin và Hi‹u. Em Çã Ç†c n¶i quy Gia ñình PhÆt Tº chÜa. Em Çã
bi‰t cái quá trình hoåt Ç¶ng cûa Gia ñình PhÆt Tº chÜa? Trong
hoàn cänh nào nó Çã ÇÜ®c sinh ra và Çã sÓng nhÜ th‰ nào suÓt
gÀn ba mÜÖi næm nay? [ i ]. Chán chi sách, chán chi nh»ng tÆp
san, chán chi nh»ng tài liŒu nói Ç‰n Gia ñình PhÆt Tº chúng ta.
Anh k‹ sÖ vài tÆp nhé: ‘Çây gia Çình’ cûa anh Võ ñình CÜ©ng,
‘cÜÖng y‰u và t° chÙc gia Çình phÆt tº’ cûa anh
NguyÍn Kh¡c TØ, ‘sÙ mŒnh gia Çình phÆt tº’ cûa NgÜ©i Áo
Lam, ‘gia trÜªng’ cûa anh NguyÍn Kh¡c tØ, các tÆp san Viên
Âm, Liên Hoa, PhÆt Giáo ViŒt Nam, TØ Quang, Häi TriŠu Âm,
ThiŒn MÏ, Mùa Sen M§i Çã ghi låi ÇÀy dº nh»ng bi‰n chuy‹n cûa
t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº.
VŠ phÀn em, Çã có nh»ng tÆp sách nhÕ: ‘s° tay Ç¶I
chúng trÜªng cûa các anh Tâm Bän và DiŒu ñåo do Ban
HÜ§ng DÅn ThØa Thiên xuÃt bän.
ñó là chÜa k‹ Ç‰n các N¶i san cûa các Ban HÜ§ng DÅn trên
toàn quÓc. N‰u em chÎu khó tìm tòi, em së thÃy rõ, thÃy cä chiŠu
r¶ng lÅn chiŠu sâu, em së thÃy m‰n Gia ñình vô cùng. Lòng tin
tÜªng cûa em vào t° chÙc së tæng lên và em së cäm thÃy keo sÖn
g¡n bó v§i t° chÙc nhÜ không có m¶t sÙc månh nào có th‹ lay
chuy‹n ÇÜ®c.
Tin vào ÇÙc PhÆt, tin vào chính em và ñ¶i sinh cûa em, tin
vào t° chÙc, v§i bÃy nhiêu niŠm tin cæn bän Çó, có cái gì khó
khæn mà em låi së không vÜ®t qua ÇÜ®c, h«i em ñ¶i TrÜªng ÇÀy
nhiŒt huy‰t cûa anh.

ñ¶i Chúng TrÜªng

9

M¶t ñ¶i trÜªng bi‰t trÜ§c và Çi trÜ§c
Phäi th‰ m§i ÇÜ®c em à. ChÙ không phäi à?
ñã là m¶t ñ¶i TRÐŸNG em phäi bÜ§c Çi ÇÀu chÙ Çâu có
phäi em ÇÙng sau Ç‹ ÇÄy t§i? ít nhÃt em phäi bi‰t tÜÖng ÇÜÖng
v§i chÜÖng trình Trung ThiŒn. ñành r¢ng em có Çi d¿ tråi huÃn
luyŒn là em Çã có phÀn nào uy tín ÇÓi v§i ñ¶i sinh rÒi ÇÃy. NhÜng
chÜa Çû Çâu. V§i ba ngày tråi, làm sao em thu nhÆp Çu®c h‰t?
NhÜ m¶t bác b‰p tòm trèm vài món æn, m¶t khi Çã d†n h‰t rÒi thì
làm sao hÃp dÅn ÇÜ®c khách hàng? Em cÛng th‰. Nh»ng gì thâu
thÆp ÇÜ®c ª tråi vŠ m¥t chuyên môn, ch£ng qua cÛng chÌ ÇÙng
m¶t ch‡. Không lë khi các ñ¶i sinh b¡t theo kÎp, em cÙ ÇÙng ì ra
Çó, nhìn sao cho ÇÜ®c. ˆn làm sao, nói làm sao bây gi©. Này em!
Là ñ¶i TrÜªng em phäi Çi trÜ§c thÆt xa. Em phäi ÇÙng thÆt xa Ç‹
mà g†i, mà ngo¡c các ñ¶i sinh ti‰n kÎp theo mình. —, có lÿ nào
mà ñ¶i TrÜªng Ç‹ cho ñ¶i sinh Çi trÜ§c, mà em lŒt bŒt Çi theo
sau? Các ñ¶i sinh cûa em së nhìn em v§i c¥p m¡t nào em nhÌ?
Em hãy ÇÙng xa xa và nói v§i ñ¶i sinh: ‘ñ‰n Çây! ñ‰n Çây!’ chÙ
không phäi ª sau vØa thúc, vØa giøc: ‘BÜ§c lên! BÜ§c lên!’
Bi‰t trÜ§c và Çi trÜ§c. Em phäi h†c thêm ª các anh ñoàn
TrÜªng, ñoàn phó. Không nh»ng chÌ ª lúc Ç‰n v§i ñoàn mà còn
phäi h†c hÕi riêng. Em phäi h†c thêm ª bån bè, ª các ñ¶i trÜªng
khác (ÇØng e ngåi: ‘H†c thÀy không tày h†c bån’ em Öi!). Em còn
phäi bi‰t nghiên cÙu thêm trong sách vª. Không phäi chÌ bi‰t mà
em còn phäi bi‰t Ç‰n nÖi Ç‰n chÓn. Cái lÓi chÌ tay næm ngón và
hò hét chÌ huy không Çúng v§i tác phong Ç¶ ñ¶i TrÜªng Çâu. Cái
th‹ thÙc Ãy không gây ÇÜ®c thiŒn cäm mà cÛng ch£ng xúc ti‰n
ÇÜ®c công viŒc. Anh phäi mau m¡n khuyên em nên chÎu khó và
kiên nhÅn. Khi mà em vÜ®t h£n lên, thì t¿ nhiên các ñ¶i sinh së
nh¡m vào em mà ti‰n t§i, hæng hái mà ti‰n t§i, ch£ng cÀn s¿ thúc
giøc nào.
Bi‰t trÜ§c và Çi trÜ§c m†i phÜÖng diŒn: sáng, ki‰n, kiên
nhÅn, quy‰t tâm h†c tÆp và hoåt Ç¶ng... Anh Çã nói, s¿ nhiŒt
thành vÓn hay lây, không m¶t Çoàn sinh nào låi muÓn lùi xa khi
m†i ngÜ©i ÇŠu hæng hái ti‰n.
Có th‰, em m§i Çáp Ùng ÇÜ®c phÀn nào lòng kÿ v†ng cûa
Gia ñình chÙ.
G¡ng lên, g¡ng lên, cÜ©i lên, vui lên Ç‹ ti‰n t§i.
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M¶t ñ¶i TrÜªng bi‰t chia quyŠn hành
Em Öi! Em nên tâm niŒm r¢ng trÜªng cûa m¶t ñ¶i, n¢m vào
ÇÎa vÎ kÈ chÌ huy, không phäi em muÓn làm gì thì làm, muÓn ‘ra
lŒnh’ gì cÛng ÇÜ®c bÃt chÃp Ç‰n viŒc phäi trái, không cÀn nghï gì
Ç‰n ñ¶i sinh. NhÃt là khi ÇÙng trÜ§c m¶t Çám Çông, em låi muÓn
tÕ ra là TrÜªng, tÕ ra mình có oai quyŠn, sai em này bäo em kia,
c¥p m¡t tr®n d†c lên, môi thì mím låi, hai tay chÓng nånh hay chÌ
chÌ, chÕ chÕ. Ô, oai vŒ quá em nhÌ! Ra vÈ con nhà tÜ§ng l¡m.
NhÜng em Öi! V§i tác phong ÇiŠu khi‹n Ãy, còn lâu ñ¶i sinh m§i
nghe theo em.
ñoàn th‹ chúng ta là Çoàn th‹ giáo døc, có lš thuy‰t và
phÜÖng pháp giáo døc riêng biŒt. Cái lš thuy‰t và phÜÖng pháp
Ãy nó không d¿a trên uy quyŠn hay k› luÆt s¡t mà là thúc ÇÄy cho
các em phát tri‹n nh»ng tính tÓt vì thÃy Çó là tÓt; hûy diŒt nh»ng
tính xÃu vì t¿ thÃy nó là nh»ng tính xÃu; gån l†c tâm š thanh tÎnh,
vì thÃy cÀn thi‰t Ç‹ ti‰n b¶. Mà tu°i thi‰u niên là tu°i b¡t ÇÀu chÎu
änh hÜªng cûa hoàn cänh xã h¶i. M¶t trong nh»ng trách nhiŒm
cûa ñ¶I TRÐŸng là lôi cuÓn các ñ¶i sinh th¿c hiŒn các ÇiŠu
trên B¢ng Chính Nh»ng hành ñ¶ng Cûa MµNH. M¶t trách nhiŒm
khác là gây cho các ñ¶i sinh š thÙc trách nhiŒm nhÜ em b¢ng
cách giao phó nh»ng nhiŒm vø, nh»ng công viŒc Ç‹ cho các em
ñ¶i sinh hoàn thành. Em cÀn phäi t‰ nhÎ, phäi khôn khéo khÖi
nguÒn cäm hÙng, dÃy lên lòng danh d¿ Ç‹ các ñ¶i sinh vui vÈ
làm viŒc, hæng say làm viŒc, thích trong công viŒc chÙ không phäi
vì ‘lŒnh’ cûa em mà ñ¶i sinh phäi làm.
MuÓn ÇÜ®c th‰, các em phäi chia quyŠn hành. M¶t ñ¶i sinh
nào cÛng có quyŠn trong công viŒc cûa ñ¶i và liên Ç§i chÎu trách
nhiŒm v§i nhau vŠ s¿ thÎnh suy cûa ñ¶i. Trách nhiŒm Ãy là trách
nhiŒm chung chÙ không phäi cûa riêng em ñ¶i TrÜªng mà thôi.
Vì là ‘CHUNG’ nên lo chung, buÒn chung. Vì là chung nên m§i
k‰t h®p nhau thành m¶t khÓi. Vì là chung nên các ñ¶i sinh cäm
thÃy ngÜ©i hÜ§ng dÅn cho cái chung Ãy là cÀn thi‰t, là không th‹
thi‰u và s¤n sàng nghe theo ngÜ©i trách nhiŒm vŠ cái chung Ãy là
ñ¶i TrÜªng. Em thÃy chÜa? ViŒc em chia quyŠn hành có mÃt mát
gì Çâu mà t¿u trung låi Çem vŠ cho em m¶t mÓi l®i tinh thÀn l§n
lao không xi‰t k‹. ñó là quy‰t tâm cûa bäy khÓi óc, cûa bäy trái
tim quanh em Ç‹ bäo vŒ danh d¿ cho ñ¶i.
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Em å, anh nghï r¢ng khi em ‘nhä’ b§t quyŠn hành thì quyŠn
hành vô hình chung låi trª vŠ v§i em. Lúc Ãy, em có Çû cä ‘oai’ và
‘uy’ trong cái quyŠn Ãy.
Các ñ¶i sinh phøc tùng em không nh»ng vì cái uy cûa em
mà còn là m¶t s¿ phøc tùng t¿ nguyŒn vì bi‰t em không phäi là
Ç¶c tài, Ç¶c Çoán, vì bi‰t em không phäi tham quyŠn cÓ vÎ và sau
h‰t vì thÃy em chÌ có m¶t mÓi lo l¡ng duy nhÃt: s¿ ti‰n b¶ cûa
ñ¶i.
Chia quyŠn hành em phäi tìm hi‹u ñ¶i sinh. Phäi Çi sâu vào
trí, vào lòng tØng ñ¶i sinh. Phäi gÀn gÛi ñ¶i sinh, phäi tìm hi‹u
nh»ng Ü§c v†ng, nh»ng thói quen, nh»ng bån bè mà ñ¶i sinh
thÜ©ng lui t§i. Em còn phäi bi‰t gia cänh, vŠ h†c l¿c, vŠ công viŒc
h¢ng ngày, vŠ giäi trí. Em së vò ÇÀu, vò tai mà than van: ‘MÃt thì
gi© quá, em có m¶t vån viŒc phäi làm anh Öi!’ Phäi, phäi. Nh»ng
cái Çó Çòi hÕi thì gi©, Çòi hÕi s¿ cÓ g¡ng, Çòi hÕi s¿ khéo léo n»a.
Em hãy kŠ tai låi Çây, anh hÕi nhÕ câu này: ‘Em có muÓn thành
công không, hª em?’

ñ¶i TrÜªng: Chi‰c ñÀu Tàu
ñ¶i là chi‰c tàu có bäy toa, mà em chính là ÇÀu máy. Máy
nóng, máy bÓc hÖi, ÇÀy Çû than lºa thì máy chåy h‰t ga này Ç‰n
ga khác, Çúng gi©, Çúng giÃc. Em nghï sao? Có khi nào m¶t chi‰c
tàu chuy‹n bánh mà không bi‰t nÖi mình së Ç‰n, gi© nào mình së
Çi, Ç‰n ch‡ nào thì còi hušt, còn bao lâu n»a së Ç‰n ÇÀu cÀu? ñ¶i
em cÛng th‰, cÛng có m¶t vån viŒc phäi làm, mà viŒc làm nào
cÛng phäi có Çích, có hÜ§ng, cÛng phäi có gi©, có ngày, cÛng
phäi tiên liŒu nh»ng khó khæn trª ngåi. Làm cho ñ¶i sinh hoåt có
khí chÃt là công viŒc cûa ñ¶i trÜªng, m¶t công viŒc l§n lao, thú vÎ,
khó nh†c qua các bu°i h†p, bu°i h†c tÆp, tråi, công tác xã h¶i....
ThÃm bi‰n vào hoåt Ç¶ng cûa ñ¶i m¶t khí chÃt, m¶t s¡c thái
giáo døc, có l®i ích thi‰t th¿c cho ñ¶i sinh, cho em, cho ñ¶i Çâu
phäi dÍ dàng.
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ñØng Có S®
Em s® rÒi ÇÃy ch¡c. Em bÎ hoa m¡t vì cái công viŒc quá l§n
lao Çang träi ra trÜ§c m¡t em Çó ch¡c. Em s® trÆt ÇÜ©ng rÀy phäi
không? Em s® thÃt båi. Phäi rÒi, anh bi‰t rÒi. Vì quá s® thÃt båi
nên em nhút nhác không dám làm m¶t viŒc gì l§n, không dám lao
ÇÀu vào nh»ng thº thách. Em chÌ b¢ng lòng v§i nh»ng công tác
vØa tÀm tay hau dÜ§i tÀm Ç‹ Ç°i lÃy s¿ thành công ch¡c ch¡n.
ThÆt Çáng trách; không ai trách em thÃt båi. ThÃt båi không phäi
là t¶i, Çã không phäi t¶i l‡i thì không có ÇiŠu gì là xÃu h° cä. ñiŠu
Çáng xÃu h° là không bi‰t lÃy thÃt båi làm bàn Çåp Ç‹ ti‰n b¶,
ho¥c giä vì thÃt båi mà chán nän, mà chùn chân lùi bÜ§c. Anh nói
th£ng v§i em: ‘ThÃt låi là cÀn thi‰t’ em hãy månh dån mà våch ra
m¶t chÜÖng trình hoåt Ç¶ng vÜ®t lên chút ÇÌnh Ç‹ em cho em và
toàn ñ¶i cÓ g¡ng Çåt t§i. ChÌ có s¿ cÓ g¡ng thÜ©ng xuyên m§i
Çáng k‹, Çáng tán dÜÖng. CÓ g¡ng thÜ©ng xuyên trên m†i lãnh
v¿c hoåt Ç¶ng và n‰u em bi‰t n¡m Çúng cÖ h¶i, bi‰t t° chÙc và
ÇiŠu khi‹n có phÜÖng pháp, t¿ luyŒn cho mình nh»ng khä næng
và luyŒn cho ñ¶i sinh nh»ng ÇÙc tính, thì tØng bÜ§c, tØng bÜ§c
em së Çåt Ç‰n Çích.
Thêm vào Çó, em bi‰t nuôi dÜ«ng tinh thÀn cho toàn ñ¶i,
h‰t lòng trung kiên v§i lš tÜªng, m¶t lòng m¶t då v§i t° chÙc, lÃy
công viŒc cûa ñ¶i làm vui cho chính mình, thì lo gì mà em ch£ng
thành công? Em yên chí Çi. Anh bäo Çäm Çó.
Còn n»a. Còn ÇÙc PhÆt ng¿ trên toà sen và ñÙc PhÆt ª
trong em Çang nhìn em Çó, còn các anh, các chÎ TrÜªng Çang
mÌm cÜ©i v§i em kia, còn anh Çây Çang vi‰t cho em, Çang nói
chuyŒn v§i em há ch£ng phäi là nh»ng l¿c lÜ®ng h¶ trì tinh thÀn
em trên bÜ§c ÇÜ©ng dài cûa em hay sao?
Em còn chÀn ch© chi n»a mà không ÇÙng dÆy nhìn vŠ phía
trÜ§c mà bÜ§c t§i...
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Tinh ThÀn PhÆt Tº
Em bi‰t rÒi! Em bi‰t rÒi. Nh»ng cái này em thu¶c làu làu khi
Çang h†c ª bÆc hÜ§ng thiŒn. Xin anh nói chuyŒn khác, bày cho
em ÇiŠu khác!
Anh cÛng bi‰t rÒi. Anh bi‰t là em thuôc l¡m rÒi, hÕi Ç‰n Çâu
em së Ç†c ro ro Ç‰n Çó. NhÜng anh vÅn nói. Nói Çi, nói låi, nói
mãi, nói hoài. Em nhìn xem ng†n lºa Çang tàn kia, chÌ còn có
træng và sao, chÌ còn có em và anh bên ng†n lºa tàn. Các em
trong lŠu Çã ngû h‰t mà vån vÆt thì còn Çang thì thÀm. Anh cÛng
muÓn thì thÀm v§i em. Anh không muÓn nói cho em nghe mà anh
muÓn truyŠn vào em s¿ sÓng. Nh»ng gì anh s¡p truyŠn cho em ª
Çây, anh mang nguyŒn Ü§c ÇÜ®c truyŠn vào em nhÜ vÎ Hoà
thÜ®ng truyŠn tâm Ãn, vì ‘nh»ng gì’ Ãy là s¿ sÓng, m¶t s¿ sÓng
linh Ç¶ng nhÜ nh¿a cây làm phát tri‹n thân cành näy nª hoa lá và
làm cho phát tri‹n Çâm chÒi k‰t trái. Nó linh Ç¶ng Ç‰n nhÜ th‰ thì
tÃt nhiên nó phäi uy‹n chuy‹n và tùy trình Ç¶, tùy cÜÖng vÎ mà
hÃp thø nhiŠu hay ít. Anh nh§ kinh Pháp Hoa, PhÄm ‘DÜ®c thäo
dø’, ñÙc PhÆt Çã thí dø Pháp cûa Ngài nhÜ m¶t Çám mÜa l§n xÓi
xuÓng, kh¡p nÖi ÇŠu th¡m nhuÀn: cây cÓi, lùm rØng, cây l§n, cây
nhÕ, cây vØa tùy sÙc mà hÜªng thø cÖn mÜa móc Ãy có sai khác.
PhÀn ‘Tinh thÀn Gia ñình PhÆt tº’ này cÛng vÆy. ñ¶i sinh hi‹u nó
và áp døng nó cách khác, ñ¶i trÜªng nhÜ em khác hÖn, lên Ç‰n
Huynh trÜªng låi càng khác hÖn n»a. Nó Çâu có phäi cÙng nh¡c
nhÜ cành khô cûi møc, nhÜ nÜ§c ao tù bÃt Ç¶ng! Cái bi‰t cûa em
cÛng thay Ç°i và anh nói v§i em Çây là anh nói v§i ñ¶i trÜªng chÙ
Çâu có nói v§i ñ¶i sinh mà em dÄy nÄy nhÜ Çåp lºa vÆy.
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Møc Çích
TrÜ§c h‰t là møc Çích cûa Gia ñình PhÆt T». Em phäi hi‹u
møc Çích, hi‹u m¶t cách c¥n kÈ vì em phäi hÜ§ng m†i hoåt Ç¶ng
cûa em vŠ cái Çích Ãy. Møc Çích ÇÈ ra phÜÖng pháp. PhÜÖng
pháp không phän låi møc Çích. Cái møc Çích Ãy là gì?
§

ñào tåo Thanh - Thi‰u - ñÒng niên thành PhÆt tº
chân chính và

§

Góp phÀn xây d¿ng xã h¶i theo tinh thÀn PhÆt Giáo

Møc Çính thÆt r¶ng l§n vô biên. Tuy r¶ng l§n vô biên nhÜng
không phäi là không th¿c hiŒn ÇÜ®c. L§p tu°i nào, trình Ç¶ nào
cÛng áp døng ÇÜ®c cä, áp døng trong phåm vi và khä næng cûa
mình. M¶t PhÆt tº chân chính là m¶t phÆt tº Çã quy y Tam Bäo
gi» gi§i và phát nguyŒn và th¿c hành næm hånh vào Ç©i sÓng cûa
ñ¶i và cûa tØng cá nhân. Khi Çã nói áp døng vào Ç©i sÓng h¢ng
ngày có nghïa là phäi Ç¥t Çúng tÀm mÙc Ç‹ th¿c hiŒn. N‰u cÙ
khæng khæng giäi thích nh»ng s¿ viŒc trên quá cao, quá siêu
không th¿c hiŒn n°i thì cái møc Çích tÓt ÇËp trên chÌ tÓt ÇËp trên
lš thuy‰t. Nó chÌ là l©i nói mà không bi‰n thành hành Ç¶ng. Cho
nên em nên nh§ r¢ng càng trÜªng thành các em së Çåt Ç‰n møc
Çích càng sâu ÇÆm hÖn, dÜ§i nhiŠu khía cånh hÖn. Cæn bän cho
m¶t PhÆt tº chân chính là NˆM HåNH: Tinh tÃn, H› xä, Thanh
tÎnh, Trí tuŒ và TØ bi. Anh không giäi thích š nghïa næm hånh Ãy
mà chÌ nh¡c nhª em áp døng næm hånh Ãy vào Ç©i sÓng cûa ñ¶i.
Trong lúc áp døng cho ñ¶i tÙc là em áp døng cho em và cho cä
ñ¶i sinh, ngÜ®c låi cÛng th‰. Khi b¡t ÇÀu m¶t hành Ç¶ng, m¶t
công tác, em suy nghï nên ÇŠ cao hånh nào (ÇØng ham mà ôm
ÇÒm quá nhiŠu) Ç‹ tác Ç¶ng tinh thÀn và quy hÜ§ng vào Çó.
Trong m¶t công tác xã h¶i ch£ng hån, em lÃy hånh ‘tØ bi’ và hånh
‘tinh tÃn’. TØ bi Ç‹ hÜ§ng dÅn lòng mình, hÜ§ng dÅn cº chÌ và l©i
nói xÙng h®p v§i lòng thÜÖng. Tinh tÃn Ç‹ làm viŒc không mŒt
nÕi, ch‰ ng¿ s¿ giäi Çäi, dù mŒt nh†c cÛng không lùi bÜ§c. Khi
em Çã hi‹u š nghïa cûa m‡i hånh rÒi thì s¿ l¿a ch†n các hành
làm tiêu Çi‹m cho công tác không th‹ nào sai ÇÜ®c. VØa ÇÜa ñ¶i
sinh dÀn dÀn Çåt Ç‰n møc Çích, vØa hoàn thành công tác cûa ñ¶i
m¶t cách nhanh chóng và có š nghïa. ñó là anh chÜa nói Ç‰n s¿
chinh phøc cäm tính Ç‹ k‰t thiŒn duyên v§i quÀn chúng. M‡i mÛi
tên b¡n Çúng luôn mÃy cái Çích, vØa l®i mình l®i ngÜ©i nhÜ th‰ há
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ch£ng Çáng k‹ cho em Ç¥t h‰t tâm trí vào Çó Ü! Chúng ta là sÓng
‘v§i’ sÓng ‘trong’. SÓng v§i ngÜ©i khác, sÓng trong xã h¶i. ñ©i
sÓng xã h¶i có liên hŒ mÆt thi‰t v§i Ç©i sÓng cá nhân. Nh»ng
ngÜ©i khác chung quanh ta cÛng không phäi g‡ Çá ÇÓi v§i chúng
ta. Em thÃy không? Có lš nào chúng ta không th‹ không chÌ Ç‰n
ngÜ©i khác, không nghï Ç‰n xã h¶i? N‰u xã h¶i có liên hŒ mÆt
thi‰t v§i chúng ta thì chúng ta phäi tåo cho nó, phäi xây d¿ng nó
trong chiŠu hÜ§ng cûa møc Çích chúng ta theo Çu°i. M¶t ÇiŠu n»a
Anh låi nh¡c nhª v§i em là ñ¶i Chúng cÛng là m¶t xã h¶i rÒi.
Trong lúc nghï Ç‰n viŒc xây d¿ng m¶t xã h¶i r¶ng l§n em ÇØng
quên cái xã h¶i nho nhÕ cûa em Çó. Còn n»a, Çào luyŒn Thanh
Thi‰u ñÒng niên thành PhÆt tº chân chính và xây d¿ng xã h¶i
theo tinh thÀn PhÆt giáo không phäi là hai møc tiêu Çâu nhé! M¶t
møc Çích bao trùm cä hai phÜÖng diŒn
Cá nhân và xã h¶i: Tuy hai, nhÜng rÓt cu¶c cÛng chÌ là m¶t.
ñào luyŒn cá nhân tÙc là gián ti‰p xây d¿ng xã h¶i tÓt. Trong lúc
xây d¿ng xã h¶i, cá nhân cÛng chÎu s¿ änh hÜªng. Em ÇØng nghï
r¢ng, tu°i cûa Thi‰u niên không có chi dính líu Ç‰n xã h¶i h‰t.
Nghï nhÜ th‰ là lÀm l§n. Mª m¡t chào Ç©i Çã là phÀn tº cûa xå h¶i
rÒi. HuÓng n»a tu°i thi‰u niên là tu°i quan tr†ng, bu°i b¡t chÎu
änh hÜªng cûa xã h¶i. Mà ÇÙc tính, m¶t phÀn l§n là hÆu quä cûa
nh»ng änh hÜªng Ãy.
Do Çó, tu°i thi‰u niên là tu°i cÀn ÇÜ®c s¿ giáo dø kÏ lÜ«ng.
ñ¶i (Chúng) là môi trÜ©ng cæn bän Ç‹ th¿c hiŒn nŠn giáo
døc cûa Gia ñình PhÆt Tº Çúng v§i møc Çích. Trách nhiŒm Ç‹
th¿c hiŒn møc Çích Gia ñình PhÆt Tº cûa em Ç‰n nhÜ th‰ mà em
cÙ Çây ÇÄy: Em bi‰t rÒi! Em bi‰t rÒi!....

Châm ngôn
Em nói bi‰t rÒi. Anh hÕi: ‘Xây d¿ng xã h¶i theo tinh thÀn
PhÆt Giáo là tinh thÀn gì:’ - ThÜa anh, Çó là châm ngôn cûa
chúng ta: bi - trí - dÛng. ñúng. Ba ch» Ãy nghe thì quá thÜ©ng
tình. ñâu Çâu cÛng thÃy, Çâu Çâu cÛng nghe Ç‰n. Nó ng¿ trên
hÀu h‰t kinh Çi‹n sách báo PhÆt giáo. Nó ph° quát Ç‰n th‰ nên
m§i trª thành châm ngôn, nó Çeo Ç£ng ta mãi hoài. Nó Çã thÃm
bi‰n vào máu, vào tûy, nó æn nhÆp vào não, vào tim, Ç‹ phát hiŒn
ra š nghï, l©i nói, hành Ç¶ng. Nó là sinh l»c cho em. Thi‰u nó làm
sao em ÇiŠu khi‹n ñ¶i m¶t cách Ç¡c l¿c và có hiŒu quä ÇÜ®c?
Thi‰u nó, làm sao hoåt Ç¶ng cûa ñ¶i ÇÜ®c phong phú, hÃp dÅn,
ñ¶i Chúng TrÜªng
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sÓng Ç¶ng? Em, em nghe anh nói Çây: Là ñ¶i trÜªng mà em
không lao tâm kh° trí vì s¿ an låc cûa ñ¶i, không hành Ç¶ng theo
lë phäi và không dÛng mãnh Çi theo con ÇÜ©ng lë phäi và an låc
Ãy thì m¶t træm phÀn træm em trÆt ÇÜ©ng rÀy rÒi. Do Çó, khi b¡t
tay vào viŒc, bÃt cÙ m¶t viŒc gì dù l§n dù nhÕ, là em phäi nghï
Ç‰n châm ngôn. Em phäi Ç‹ tâm suy luÆn c¥n kë và phäi ÇÜ®c
hÜ§ng dÅn bªi châm ngôn Ãy. Tình thÜÖng chÌ huy, trí tuŒ dÅn
ÇÜ©ng và dÛng mãnh Ç‹ vÜ®t qua m†i chÜ§ng ngåi.
Th‰ rÒi, trên m¶i nÈo ÇÜ©ng h°n tåp, châm ngôn là kim chÌ
Nang cho em và cho ñ¶i sinh, và em, v§i trách vø ñ¶i trÜªng:
phäi theo dõi h¢ng ngày. DiŒu døng cûa châm ngôn ÇÓi v§i ñ¶i
trÜªng là th‰ Çó. Này em, trong ÇÓng tro tàn còn Ãp û vài mänh
than hÒng. ñ‹ cho ng†n ‘lºa châm ngôn’ Ãp û lòng em, nung nÃu
lòng em, Çun nóng ÇÀu tàu cho hÖi lên månh, cho ti‰ng còi thêm
thánh thót và cho ti‰ng chuy‹n Ç¶ng thêm ròn rã... Em nghe!

KhÄu HiŒu
Møc Çích Çó, châm ngôn Çó n‰u em không luôn luôn phát
nguyŒn và th¿c hiŒn nó qua m†i khó khæn thì dù có hô hào, có
giäi thích Ç‰n mÃy thì ch£ng qua cÛng chÌ là nh»ng l©i lë ÇÀu môi
nÜ§c b†t mà thôi.
CÜÖng quy‰t th¿c hiŒn phäi Ç¶ng viên Ç‰n s¿ cÓ g¡ng
thÜ©ng xuyên. Trong m¶t tiŠn ki‰p xa xÜa, ñÙc PhÆt Thích Ca Çã
cùng v§i A-nan tôn giä ÇÒng th©i phát tâm vô thÜ®ng chánh Ç£ng
chánh giác. A-nan chÌ vì Üa nghe nhiŠu mà ít hoåt Ç¶ng nên
chÆm Çåt ÇÜ®c Çích. ñÓ em, nh© chi mà ñÙc Thích Ca thành
PhÆt ÇÜ®c?
Då thÜa anh, nh© trí thÙc
§

Không

§

Nh© ân ÇÙc

§

Nh© ñåo ÇÙc

§

CÛng không

§

Då... då thÜa anh....

Nh© tinh tÃn ÇÃy. Em thÃy chÜa, bi‰t r¶ng nghe nhiŠu nhÜ
Ngài A-nan chÜa Çû. Cái chÃt liŒu cÀn thi‰t chính là Tinh tÃn.
Phäi siêng næng cÀn mÅn tØng gi©, tØng phút, phäi chi‰n ÇÃu v§i
n¶i tâm ngoåi cänh Ç‹ ti‰n t§i (tÃn) ch‡ tinh thuÀn (Tinh). Khi lÃy
18
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hånh Tinh tÃn Ç‹ làm khÄu hiŒu h£n nhiên các bÆc Çàn anh
chúng ta muÓn gói ghém vào Çó nhiŠu š nghïa, muÓn Ç¥t vào Çó
nhiŠu tri‹n v†ng.
§

Tinh tÃn Ç‹ thành t¿u cu¶c Ç©i cûa mình

§

Tinh tÃn Ç‹ giúp cho ngÜ©i, cho xã h¶i.

Khi em ÇiŠu khi‹n ñ¶i, em hô khÄu hiŒu. Em l¡ng tai nghe
và mª m¡t nhìn ñ¶i sinh cûa em Çáp l©i hai ch» Tinh tÃn ra sao?
Ti‰ng hô có dõng dåt trang nghiêm hay kéo dài lê thê? Cº Ç¶ng
nghiêm chÌnh, m¡t nhìn t§i trÜ§c, ÇÀu ngÄng lên, hai tay th£ng t¡p
chåy dài theo Çùi chân; hay là ngÜ©i ÇÙng xiên xËo, vËo nghiêng?
Th‰ là em bi‰t ñ¶i sinh cûa em có Tinh tÃn hay không rÒi. N‰u
không Tinh tÃn thì làm sao mà tÆp h®p nhanh? Làm sao Çi tråi
mà không nhÆn lãnh nh»ng viŒc n¥ng nh†c, làm sao mà cáng
Çáng nh»ng viŒc l§n, làm sao mà ti‰n b¶ ÇÜ®c? Làm sao... và
làm sao... ?
Th‰ thì, n‰u các em thi‰u phong Ç¶, em b¡t toàn ñ¶i hô
khÄu hiŒu låi v§i s¿ trang tr†ng cÀn thi‰t, em bäo: ‘ChÌ trong ti‰ng
hô khÄu hiŒu mà anh em chúng ta thi‰u tinh tÃn thì làm sao ñ¶i
ta vÜ®t lên trên ñ¶i khác ÇÜ®c? ñó là m¶t trong muôn ngàn
trÜ©ng h®p cho em dùng khÄu hiŒu Ç‹ khích Ç¶ng s¿ ti‰n thû cûa
ñ¶i sinh. Em cÙ månh dån áp døng Çi. ñ¶i em së thÃy hiŒu quä
mà em së Çåt ÇÜ®c. ñØng quá e dè mà l« mÃt cÖ h¶i ÇÃy!

LuÆt
LuÆt ngành Thi‰u cÛng là luÆt cûa ngành Thanh và cÛng là
cûa Huynh trÜªng n»a. Có næm ÇiŠu:
1.

PhÆt tº quy y và gi» gi§i Çã phát nguyŒn

2.

PhÆt tº mª r¶ng lòng thÜÖng, tôn tr†ng s¿ sÓng

3.

PhÆt tº trao dÒi trí tuŒ, tôn tr†ng s¿ thÆt

4.

PhÆt tº trong såch tØ th‹ chÃt Ç‰n tinh thÀn, tØ l©i
nói Ç‰n viŒc làm

5.

PhÆt tº sÓng h› xä Ç‹ dÛng ti‰n trên ÇÜ©ng Çåo

¯ nhÌ, trong bu°i lÍ PhÆt nào em cÛng Ç†c. Khi cÀn, em cho
Ç¶i Ç†c trÜ§c phiên h†p ñ¶i, hay khi khai måc tråi sau bài ca
chính thÙc.

ñ¶i Chúng TrÜªng
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Không nh»ng chÌ lúc Ãy mà em khuyên bäo các ñ¶i sinh
nghï Ç‰n, th¿c hiŒn trong Ç©i sÓng h¢ng ngày. không lë các em
chÌ làm PhÆt tº khi Ç‰n v§i ñoàn, khi bÆn ÇÒng phøc, còn ngoài
ra là h‰t PhÆt tº? BÃt cÙ lúc nào và bÃt cÙ ª Çâu, ª nhà trÜ©ng, ª
nhà, ngoài ÇÜ©ng phÓ, trong công sª. LuÆt là m¶t sÙc månh giúp
Ç« em vÜ®t qua m†i s¿ cám d‡, ngæn ngØa em khi s¡p phåm vào
t¶i l‡i. LuÆt còn giúp Ç« em hoåt Ç¶ng tích c¿c, thành t¿u ÇÜ®c
nhiŠu viŒc n‰u em bi‰t nh¡c Ç‰n Çúng lúc. N‰u em tinh t‰ nhÆn
xét, em së thÃy luÆt phän änh møc Çích m¶t cách rõ rŒt vì các
ÇiŠu Ãy có công næng cûa næm hånh. N‰u em bi‰t diŒu døng cûa
châm ngôn thì viŒc sº døng luÆt làm phÜÖng tiŒn giáo døc cÛng
ch£ng khó khæn gì. Anh ch£ng phäi nói nhiŠu v§i em, có ÇiŠu là
khi phäi giäi thích luÆt cho ñ¶i sinh, em nh§ m©i anh ñoàn
trÜªng. M¶t vÃn ÇŠ tr†ng Çåi nhÜ luÆt mà em - dù sao s¿ cách
biŒt v§i ñ¶i sinh cÛng không nhiŠu l¡m - nên anh ñoàn trÜªng
månh miŒng hÖn. Riêng ÇÓi v§i em, ñ¶i trÜªng, em cÀn giäi thích
luÆt không b¢ng l©i lë mà b¢ng chính hành Ç¶ng cûa em. Giäi
thích b¢ng cách Çó hay hÖn và có hiŒu quä hÖn.
Châm ngôn - KhÄu hiŒu - LuÆt là nh»ng hành tinh quay
quanh và làm sáng tÕ ngôi sao B¡c ñÄu ‘Møc ñích’. G¥p m¶t
trÜ©ng h®p nào em có th‹ dùng nh»ng chi‰c bè Ãy Ç‹ ÇÜa các
em sang sông là em n¡m lÃy cÖ h¶i ngay vì em Öi, cÖ h¶i không
Ç‰n nhiŠu cho em Çâu.

Bài Ca Chính ThÙc
Em muÓn anh trao truyŠn cho em nh»ng gì vŠ bài SEN
TR•NG, bài ca chính thÙc? Nh»ng gì? NhÜng trÜ§c h‰t, anh
muÓn xem em hát nhÜ th‰ nào: MuÓn nghe gi†ng ÇiŒu em hát Ç‹
bi‰t tác døng cûa l©i ca vào tâm hÒn em ra sao, muÓn thÃy em
tÆp bài hát cho ñ¶i sinh trong cách th‰ gì. Nh»ng cái Çó quy‰t
ÇÎnh. Và trä l©i nh»ng câu hÕi Ãy cÛng là nh»ng gì anh muÓn trao
truyŠn cho em Çó. Anh chÌ g®i lên thôi. Em t¿ trä l©i lÃy. Em nên
luôn luôn Ç¥t Çúng vÎ trí cho bài ca chính thÙc. L©i ca có giá trÎ
nhÜ m¶t bài kinh nhÆt tøng. Em hát thÀm låi xem, và suy nghï
tØng ch», tØng câu:
"Kìa xem ñoá sen.....
..... TØ bi tÆn cùng"
Phäi chæng tØng l©i, tØng ch» tØng câu Çi sâu vào lòng
chúng ta và änh hÜªng Ç‰n n‰p sÓng cûa chúng ta? N‰u tâm hÒn
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Çã chÎu s¿ tác Ç¶ng, ÇÜÖng nhiên có phän Ùng. Cái chìa khóa là ª
Çó. Anh Ç‹ em t¿ mª r¶ng lÃy cánh tay hoåt Ç¶ng qua cái chìa
khóa Ãy cho em và cho cä ñ¶i sinh cûa em.

Huy HiŒu
Bài Ca Chính ThÙc là bài sen tr¡ng, huy hiŒu cûa Gia
ñình PhÆt Tº cûng là hoa sen tr¡ng mà c© cûa Gia ñình
phÀn chính cÛng vÅn là sen tr¡ng. Nói nghe Ç‹ các em nhÆn
ra r¢ng HOA SEN là bi‹u hiŒu chính cho t° chÙc chúng ta.
HOA SEN tr¡ng tám cánh mà chúng ta lÃy làm tiêu bi‹u
trình bày cä con ÇÜ©ng tu ti‰n Ç‰n møc Çích: ba cánh dÜ§i là
phÀn cæn bän mà thi‰u nó Çi thì chúng ta së låc ÇÜ©ng. ñó là
PhÆt, Pháp và Tæng mà chúng ta së nÜÖng t¿a theo. TØ nÖi gÓc
rÍ Ãy, nÄy nª ra næm Hånh: Tinh TÃn, Thanh TÎnh, H› xä, Trí
TuŒ, và TØ Bi, tÜ®ng trÜng b¢ng các cánh sen
Næm cánh trên (tØ trái qua phäi)
1.

Trí tuŒ

2.

H› xä

3.

Tinh TÃn

4.

Thanh tÎnh

5.

TØ bi

Ba cánh dÜ§i (tØ trái qua phäi)
1.

Pháp

2.

PhÆt

3.

Tæng

Nhìn vào hình vë, em h£n thÃy hånh tinh tÃn ª gi»a có liên
hŒ mÆt thi‰t v§i cu¶c Ç©i ÇÙc PhÆt, cánh ª dÜ§i. Màu tr¡ng Hoa
Sen tÜ®ng trÜng cho ánh sáng, ánh sáng cûa Giác Ng¶ và cûa
Giäi thoát.
Màu xanh lá må là màu s¡c tÜ®ng trÜng cho s¿ trÈ trung,
cho s¿ vÜÖn lên, cho tÜÖng lai.
ngåi.

Hình tròn tÜ®ng trÜng cho Çåo PhÆt viên dung hoàn toàn vô
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Giäi thích nhÜ th‰, có phäi anh muÓn ‘dåy’ cho m¶t bài h†c
vŠ hoa sen không? ñó không phäi là cái Çích chính Ç‹ nói v§i
em. Trong Ç©i ñ¶i trÜªng cûa em, em cÀn nhiŠu Ç‰n tiêu chuÄn
cûa bài h†c huy hiŒu Çó. M¶t phù hiŒu, m¶t tên, m¶t khÄu hiŒu
cho tråi, cho m¶t cu¶c du ngoån, cho m¶t công tác xã h¶i ho¥c
m¶t hoåt Ç¶ng cûa Ç¶i em, h£n nhiên em phäi gia tâm ch†n l¿a
cho h®p v§i møc tiêu cûa hoåt Ç¶ng, phäi mang m¶t š nghïa, nó
phäi bi‹u l¶ m¶t Ü§c v†ng mà tÃt cä Ç¶i sinh phäi hÜ§ng Ç‰n Ç‹
th¿c hiŒn. Chính trong lúc hoåt Ç¶ng, trong lúc tìm ki‰m, em së
khám phá thêm nh»ng m§i mÈ cÀn thi‰t cho em, phù h®p v§i
hoàn cänh, v§i ÇÎa phÜÖng, v§i tâm tình các ñ¶i sinh hÖn.

Kÿ HiŒu
Huy hiŒu ÇÜ®c phóng Çåi lên làm phÀn chính cho kÿ hiŒu.
Dù kích thÜ§c l§n hay nhÕ có khác nhau tùy các cÃp, nhÜng tØ
cÃp l§n nhÃt là Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng Ç‰n ÇÖn vÎ nhÕ bé
nhÃt cûa t° chÙc là ñ¶i, Chúng. M¶t s¿ thÓng nhÃt Çã ÇÜ®c gi»
tr†n; ñó là Hoa Sen Tr¡ng trong viŠn tròn tr¡ng vŠ phía bên phäi
cûa lá c© (bên ngoài ngó vào). ñ‰n nay thì, ch£ng còn ai thÃy
Hoa Sen Tr¡ng tám cánh trên nŠn løc mà ch£ng bi‰t Çó là GIA
ñµNH PHÆT T±.
Này em! Anh không th‹ không nh¡c låi cho em, cái tâm s¿
cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng trong sÓ ra m¡t t© N¶i san Sen
Tr¡ng cûa Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam Ç‹ giúp thêm em š ki‰n:
"Trong sÓ ra m¡t, ÇiŠu chúng tôi muÓn nói ÇÀu tiên v§i các
bån là danh hiŒu cûa N¶i san. Hai ti‰ng sen tr¡ng vŠ âm
thanh cÛng nhÜ vŠ hình cänh, có lë không khêu g®i b¢ng m¶t sÓ
danh hiŒu khác mà toà soån chúng tôi nghï Ç‰n lúc ÇÀu nhÜ: Häi
TriŠu, Th‰ HŒ M§i, Chánh Ki‰n.... NhÜng sau m¶t hÒi ch†n l¿a,
chúng tôi Çã ÇÒng š lÃy hai ch» "sen tr¡ng" làm danh hiŒu cho
N¶i san.
TØ ngày Gia ñình PhÆt Tº ra Ç©i, hình änh Sen Tr¡ng là
hình änh tha thi‰t nhÃt; luôn luôn hiŒn diŒn trÜóc m¡t và trong
lòng tÃt cä chúng ta. TØ vài ba Çóa nª lÈ loi trong nh»ng hÒ cånh
chùa nÖi cÓ Çô Hu‰ ngày nay, sau hai mÜÖi næm chÎu Ç¿ng bùn
nhÖ và n¡ng gió cûa th©i cu¶c Çäo Çiên, giÓng sen Ãy Çã gieo
trÒng kh¡p m†i nÖi trên ÇÃt nÜ§c và nh»ng Çóa ‘sen tr¡ng’ Çã
trùng trùng ÇiŒp ÇiŒp xuÃt hiŒn gi»a thành thÎ, trong ÇÒng ru¶ng,
trên sÕi Çá, trong nÜ§c m¥n bùn chua.... Chúng Ü§p thÖm cu¶c
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Ç©i chúng ta, soi sáng con ÇÜ©ng chúng ta, hÜ§ng dÅn bao tâm
hÒn låc loài sa ngã, xây d¿ng cho bao l§p tu°i Thanh Thi‰u Nhi.
Nói t¡t m¶t l©i: chúng ta hiŒn h»u rõ ràng trong c¶ng ÇÒng dân
t¶c và gây änh hÜªng tÓt ÇËp không ít trong gi§i PhÆt tº ViŒt
Nam.... ".
H«i em ñ¶i trÜªng mà anh Çã h‰t lòng kÿ v†ng, em nghe gì,
em cäm thÃy gì, em h†c nh»ng gì trÜ§c s¿ l¿a ch†n cûa các bÆc
Çàn anh chúng ta? Há Çó không phäi là m¶t tÃm gÜÖng thi‰t th¿c
cho em sao? Há Çó không phäi là m¶t mãnh l¿c thúc ÇÄy em
dÜÖng cao lá c© sen tr¡ng Çó sao?

Chào
Em nh§ lÃy ÇiŠu này, chào là tay em b¡t Ãn nhÜ Ãn cát
tÜ©ng mà ñÙc PhÆt thÜ©ng sº døng khi phóng hào quang và
bây gi© em thÜ©ng thÃy ª các tÜ®ng Ngài. Em có thÃy cái tính
chÃt quan tr†ng Ãy không? Em Çã t¿ thÃy em là con nhà tông rÒi
ÇÃy không? Coi chØng ÇÃy, con nhà tông, Çã không giÓng lông
mà rÒi cÛng không giÓng cánh thì em có thÃy lÜÖng tâm yên °n
chút nào không khi em Çã b¡t Ãn chào ai, chào ÇÓi v§i chúng ta
không phäi chÌ là m¶t lÓi th¿c hiŒn phép xã giao thông thÜ©ng mà
còn là m¶t cách Ç‹ t¿ vÃn lÜÖng tâm. ThiŒt trang tr†ng. ñ¶i sinh
cûa em có cäm nhÆn ÇÜ®c s¿ trang tr†ng Ãy không? N‰u không
thì cÛng chÌ là máy móc.
Anh k‹ cho em nghe câu chuyŒn này Ç‹ em thÃy m¶t khía
cånh khác.
B»a Ãy, anh trình ñ¶i v§i ñoàn. Anh m§i làm ñ¶i trÜªng Ç¶
m¶t tháng. Hô xong khÄu hiŒu ñ¶i, anh bÜ§c t§i trÜ§c ba bÜ§c,
chào anh ñoàn trÜªng, anh ñoàn trÜªng chào låi nhÜng Ç‹ tay
hÖi lâu, còn anh ÇÜa tay bÃt Ãn xong là bÕ xuÓng liŠn. M¥t cûa
anh ñoàn trÜªng xám låi, nghiêm nghÎ hÖn thÜ©ng lŒ nhÜng anh
không nói gì. Cái cº chÌ Ãy làm cho anh e ngåi, áy náy suÓt cä
m¶t bu°i sinh hoåt. Sau khi tan hàng các ñ¶i sinh vŠ h‰t, anh
ñoàn trÜªng cùng vŠ v§i anh. T§i gÀn ch‡ chia tay, anh nhÕ nhË:
‘Em nì, hÒi nãy anh không muÓn nhÆn xét em trÜ§c ñoàn vì em là
ñ¶i trÜªng chÜa ÇÜ®c bao lâu nhÜng em Çã cÓ g¡ng nhiŠu. Ai låi
chào Huynh trÜªng mà buông tay chào trÜ§c Huynh trÜªng...
Khách bàng quan së phê phán em là thi‰u lÎch s¿ ÇÃy’. Nói xong
anh cÜ©i xí xóa hiŠn hòa. PhÃn anh, anh tªn t§i già. Th‰ rÒi càng
lâu càng nghï càng thÃm thía, nhÃt là lÓi xº s¿ cûa anh ñoàn
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trÜªng. Mà lå! LÓi xº s¿ cûa anh ñoàn trÜªng không lúc nào
giÓng lúc nào làm cho anh không bi‰t làm sao mà Çoán trÜ§c
ÇÜ®c. Låi n»a, anh mang máng thÃy r¢ng m†i hành Ç¶ng cûa anh
ñoàn trÜªng ÇŠu có døng š nhÜng anh Ãy không nói ra ÇÃy thôi.
N‰u các ñ¶i trÜªng mà khôn hÒn thì ÇÜ®c cái l®i l¶c Ãy rÒi tùy
trÜ©ng h®p tùy th©i mà áp døng låi v§i ñ¶i sinh Çó thôi.
ThÆt là muôn màu muôn s¡c em nhÌ!

Màu Lam
Trong cái phÀn tinh thÀn chung này, không th‹ không nh¡c
Ç‰n màu lam, cái màu hiŠn dÎu, cái màu hòa h®p. Hòa h®p v§i
ru¶ng ÇÒng thôn dã, hòa h®p v§i núi cao bi‹n r¶ng và l¡ng dÎu låi
cái chói chang cûa thÎ thành hoa lŒ. Màu lam còn tÜ®ng trÜng cho
cõi lòng s¤n sàng r¶ng mª và hòa ÇÒng v§i m†i tÜ tÜªng cûa dân
t¶c ViŒt. Hòa mà không hòa, hòa mà không, vÅn gi» bän s¡c Ç¥c
thù cûa mình. V§i bÃy nhiêu s¿ hòa h®p cûa s¡c lÅn tâm, màu
lam tÜ®ng trÜng cho Løc Hòa, m¶t nguyên t¡c sÓng chung cho
m¶t tÆp th‹, mà ñ¶i cÛng là ti‹u tÆp th‹ cûa xã h¶i. Thi‰u tinh
thÀn Løc Hòa, ñ¶i cûa em së ngh‹ng ngäng, løc Çøc, m‡i em ñ¶i
sinh nhìn m¶t chiŠu hÜ§ng. TrÓng Çánh xuôi, kèn th°i ngÜ®c thì
làm sao mà ti‰n b¶ ÇÜ®c, hª em? Chi‰t áo màu lam cûa chúng ta
m¥c có th‹ dùng làm m¶t phÜÖng thuÓc ch»a ÇÜ®c cái bŒnh Ãy.
Em nì, n‰u ngÜ©i ta nhìn vào chi‰c y vàng ngÜ©i ta bi‰t Çó
là tæng ni PhÆt giáo, thì g¥p áo lam ngÜ©i ta không ngåi ngùng
bäo Çó là Gia ñình PhÆt tº. Có lúc ngÜ©i ta Çã g†i Gia ñình PhÆt
Tº là Çoàn th‹ áo lam. Nó ph° bi‰n Ç‰n Ç¶ ÇÒng hóa danh hiŒu
cûa t° chÙc v§i màu lam.
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TruyŠn ThÓng Dân T¶c và ñåo Pháp
NguÒn gÓc và s¿ ti‰n tri‹n cûa GñPT ViŒt Nam
"TØ vài Çóa sen nª lÈ loi trong nh»ng hÒ cånh ngôi chùa nÖi
cÓ Çô Hu‰, ngày nay, sau hÖn hai mÜÖi næm chÎu Ç¿ng bùn nhÖ
và n¡ng gió cûa th©i cu¶c Çiên Çäo Ãy, giÓng sen Ãy Çã ÇÜ®c gieo
trÒng kh¡p nÖi trên ÇÃt nÜ§c và nh»ng Çóa ‘sen tr¡ng’ Çã trùng
trùng ÇiŒp ÇiŒp xuÃt hiŒn gi»a thÎ thành, trong ÇÒng ru¶ng, trên
sÕi Çá, trong nÜ§c bùn m¥n chua..." (l©i nói ÇÀu N¶i san Sen
Tr¡ng sÓ 1)
Không m¶t câu tóm lÜ®c nào ÇÀy Çû š nghïa hÖn câu Çó vŠ
cái nguÒn gÓc và s¿ ti‰n tri‹n cûa Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam
qua bao nhiêu sóng gió dÒn dÆp cûa th©i cu¶c Çäo Çiên. MÒ hôi,
nÜ§c m¡t và cä máu cûa ñoàn viên Çã chan hòa suÓt trong
quãng Ç©i Ãy Ç‹ làm nên ngày hôm nay.
Em ÇØng tÜªng r¢ng cái thành quä mà chúng ta thu hoåch
ÇÜ®c không phäi chÌ là cái thành quä cûa m¶t s¿ cÓ g¡ng cûa hÖn
hai mÜÖi næm [ ii ] Çâu! Nó b¡t nguÒn tØ måch sÓng dân t¶c:
"TrÜ§c tiên, chúng tôi nghï r¢ng Çó là do truyŠn thÓng bÃt
khuÃt cûa dân t¶c: càng bÎ Çàn áp låi càng vÜÖn lên månh, càng
g¥p gian lao, kh° c¿c låi càng hæng chí ti‰n thû. LÎch sº cûa ÇÃt
nÜ§c Çã luôn chÙng minh nhÜ vÆy.
ThÙ Ç‰n, Çó là do tinh thÀn trung kiên cûa ngÜ©i con áo lam
ÇÓi v§i Gia ñình PhÆt Tº. Dù g¥p hoàn cänh nào sáng sûa hay
Çen tÓi h† vÅn không quên lš tÜªng mà h† vÅn tôn th©...’
ñó là m¶t s¿ thÆt em cÀn phäi š thÙc Ç‰n, cÀn suy nghiŒm
kÏ càng. Các em ñ¶i trÜªng bây gi© Çã l§n rÒi, Çã h†c lÎch sº ÇÃt
nÜ§c, Çã bi‰t phán Çoán và nên tìm hi‹u Ç‹ phán Çoán. Sách vª,
báo chí, tài liŒu. Nh© kÏ thuÆt Ãn loát ti‰n b¶ Çã xuÃt bän nhiŠu,
nên em có nhiŠu phÜÖng tiŒn Ç‹ tìm hi‹u, h†c hÕi thêm, Ç‹ cho
em nh»ng món æn Çã s¤n rÒi, chÌ t° làm em lÜ©i Çi thôi. Anh nói
Çåi cÜÖng.
TrÜ§c tiên, thi‰t tÜªng anh cÀn nói v§i em cái truyŠn thÓng
cûa dân t¶c vào Çåo pháp. Cái truyŠn thÓng Ãy không phäi chÌ
m¶t ngày hai ngày mà tåo nên ÇÜ®c. Nó phäi chÎu s¿ Çào thäi cûa
th©i gian Ç‹ chÌ l†c låi nh»ng gì tinh túy nhÃt, Ç¥c thù nhÃt và h®p
v§i tâm tình cûa dân t¶c. PhÆt giáo ViŒt Nam Çã góp phÀn quan
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tr†ng vào cái truyŠn thÓng ViŒt nam Ãy. ñåo PhÆt Çã du nhÆp vào
ÇÃt nÜ§c ta tØ th‰ k› thÙ II v§i nhiŠu Çoàn truyŠn giáo khác nhau.
ñ‰n th©i ñinh thì PhÆt giáo ÇÜ®c nhÆn làm quÓc giáo. Qua nhà
TiŠn Lê, các Tæng sï ÇÜ®c biŒt Çãi và vua Lê ñåi Hành thÜ©ng
cung thÌnh vÎ Tæng thÓng vào triŠu Ç‹ bàn hÕi viŒc nÜ§c, bÜ§c
qua nhà Lš, nhà TrÀn thì PhÆt giáo Çã c¿c thÎnh. Không phäi
thÎnh ª quyŠn l¿c th‰ tøc, không phäi thÎnh vì ÇÜ®c vua chúa sùng
m¶, mà thÎnh vì s¿ Çóng góp cûa PhÆt giáo vào š thÙc hŒ cûa dân
t¶c.
ThÎnh vì trên m†i lïnh v¿c sinh hoåt quÓc gia: ñåo ÇÙc, væn
hóa, nghŒ thuÆt, chính trÎ, ngoåi giao, h†c thuÆt... PhÆt giáo ÇŠu
Ç‹ låi nh»ng Çi‹m son không th‹ xóa nhòa. Nh»ng nhà sÜ nhÜ
Vån Hånh, Khuông ViŒt là nh»ng quÓc sÜ danh ti‰ng. Nh»ng
pháp sÜ nhÜ ñ‡ ThuÆn, Ngô Chân LÜu quä thÆt là nh»ng nhà
ngoåi giao Çåi tài làm rång r« quÓc gia; nh»ng nhà vua nhÜ Lš
Thái T°, Lš Thái Tông, Lš Nhân Tông, TrÀn Nhân Tông, là nh»ng
quÓc vÜÖng Çem låi thÎnh vÜ®ng cho muôn nhà. Nh»ng Thæng
Long thành, chùa M¶t C¶t, chuông Quy ñiŠn, tháp Bäo Thiên,
pho tÜ®ng Quÿnh Lâm, ñình Ph° Minh quä thÆt là nh»ng tác
phÄm nghŒ thuÆt phän änh nŠn væn minh ViŒt Nam: nh»ng cÜ sï
nhÜ TrÀn HÜng ñåo, nhÜ TuŒ Trung, ThÜ®ng Sï Lš ThÜ©ng KiŒt
vØa là nhà truyŠn giáo, vØa là nhà væn hóa, vØa là nh»ng nhà
quân s¿ cÙu nÜ§c cÙu dân còn sÓng mãi v§i sº xanh... còn dân
chúng thì chÌ ÇÜ®c t¡m g¶i trong cái bÀu không khí ÇÀy cä Çåo vÎ,
änh hÜªng vào Ç©i sÓng h¢ng ngày Ç‹ bi‰n thành dân t¶c tính và
sÙc månh tinh thÀn ÇÓi kháng h»u hiŒu v§i nh»ng cu¶c xâm læng
tàn båo nhÃt ÇÜÖng th©i. K‹ tØ nhà HÒ trª Çi (1400) do s¿ cÓ chÃp
cûa các nho sï, do các ch‰ Ç¶ cº nghiŒp nên các Tæng sï không
còn Çóng vai trò lãnh Çåo, nhÜng änh hÜªng cûa PhÆt giáo vÅn
sâu ÇÆm vào gÓc rÍ vào quÀn chúng.
Cho Ç‰n triŠu NguyÍn, nhÃt là dÜ§i th©i Pháp thu¶c, PhÆt
giáo cùng v§i dân t¶c chÎu nhiŠu n‡i gian lao Çè nén. Em bi‰t
không? ChÌ nh»ng gì cûa th¿c dân Çem Ç‰n m§i ÇÜ®c th¿c dân
ûng h¶, còn nh»ng t° chÙc có tính chÃt quÓc gia ÇÜ®m dân t¶c
tính ÇŠu là ÇÓi tÜ®ng tiêu diŒt cûa th¿c dân. TrÜ§c s¿ chèn ép,
Çàn áp Ãy, PhÆt giáo cùng chung sÓ phÆn v§i các phong trào yêu
nÜ§c. ƒy ch‰t, sao m¡t em låi ÇÕ ngàu lên th‰? Sao tay em låi
n¡m ch¥t th‰? Em bình tïnh nghe anh nói ti‰p, cu¶c khªi nghïa
Yên Bái thÃt båi, chÃm dÙt giai Çoån dành Ç¶c lÆp b¢ng quân s¿
tinh thÀn nho sï båi hoåi trÜ§c s¿ tÃn công mãnh liŒt cûa súng
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ÇÒng tây phÜÖng nên tính chÃt lãnh Çåo quÀn chúng tan rã, suy
søp.
Chính trong nh»ng næm Ãy hÜªng Ùng cu¶c vÆn Ç¶ng chÃn
hÜng PhÆt giáo th‰ gi§i cûa Thái HÜ ñåi sÜ, phong trào phøc
hÜng PhÆt giáo ViŒt Nam cÛng ÇÜ®c ÇÄy månh v§i các H¶i PhÆt
h†c, các giáo h¶i Tæng già, ª Nam, có Nam Kÿ nghiên cÙu PhÆt
h†c h¶i (1931), LÜ«ng Xuyên PhÆt H†c h¶i (1932), H¶i PhÆt h†c
ViŒt Nam (1952), ª Trung có An Nam PhÆt h†c h¶i (1932) và ª
b¡c có H¶i ViŒt Nam PhÆt Giáo (1934). Bên cånh các h¶i cÜ sï
này là các Giáo h¶i Tæng già. Các h¶i PhÆt h†c ÇŠu có báo chí,
có cÖ quan ho¢ng pháp và các PhÆt h†c ÇÜ©ng, PhÆt h†c viŒn,
có N¶i quy ÇiŠu lŒ và s¿ quän trÎ riêng. Chính sách ‘chia Ç‹ trÎ’
cûa th¿c dân Çã Ç¥t nh»ng mÓc gi§i cho ba kÿ Trung Nam B¡c
mà PhÆt giáo là nån nhân cûa cänh riêng rÈ Ãy.
Næm 1940, Çánh dÃu m¶t bi‰n chuy‹n quan tr†ng ÇÓi v§i
chúng ta. Do sáng ki‰n cûa cÜ sï Tâm Minh Lê ñình Thám, ñoàn
PhÆt h†c ñÙc Døc ÇÜ®c thành lÆp, quy tø nhiŠu thanh niên trí
thÙc Üu tú Ç‹ nghiên cÙu và th¿c hành giáo lš cûa ñÙc PhÆt. DÀn
dÀn phåm vi hoåt Ç¶ng ÇÜ®c mª r¶ng. Gia ñình PhÆt Hóa Ph° ra
Ç©i. M§i b¡t ÇÀu bén vào lòng ÇÃt, thì nh»ng sóng gió th©i cu¶c
n°i lên: NhÆt Çäo chánh Pháp, rÒi cu¶c cách mång tháng 8 næm
1945 Çã lay Ç¶ng m†i cÖ cÃu t° chÙc Ç‰n tÆn gÓc rÍ, ÇÜa toàn b¶
dân vào m¶t sinh hoåt m§i. Sau Çó hÖn m¶t næm, Pháp låi Ç° b¶,
lên ViŒt Nam, chi‰n tranh ViŒt Pháp låi bùng n°. Làng måc ViŒt
Nam bÓc lºa. Công cu¶c kháng chi‰n thu hút m¶t sÓ thanh niên.
Dân chúng thành thÎ kéo nhau lÛ lÜ®c tän cÜ. Næm 1947, sau khi
hÒi cÜ, các anh chÎ nung nÃu låi phong trào m¥c dù rÃt nhiŠu
ngÜ©i v¡ng m¥t, Gia ñình PhÆt Hóa Ph° låi b¡t ÇÀu xuÃt hiŒn.
Nh»ng Çóa sen lÈ loi ÇÀu tiên là HÜ§ng ThiŒn, Gia ThiŒn lôi kéo
các Çóa sen khác. Có công nhÃt là anh Võ ñình CÜ©ng và anh
ñinh Væn Nam (tÙc thÜ®ng t†a Minh Châu, viŒn trÜªng viŒn Çåi
h†c Vån Hånh hiŒn nay [ iii ]. Anh Võ ñình CÜ©ng ÇÜ®c cº ra Ç‹
hÜ§ng dÅn phong trào.
Sau Çó m¶t næm, phong trào lan dÀn ra miŠn B¡c và ÇÜ®c
hoan nghênh, Gia ñình Minh Tâm và Liên Hoa là hai gia Çình
ÇÀu tiên cûa B¡c ViŒt.
Khi H¶i PhÆt h†c ra Ç©i, các Gia Çình cÛng b¡t ÇÀu hiŒn
diŒn ª miŠn Nam.

28

ñ¶i Chúng TrÜªng

Trên ba phÀn ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam, n¢m trong sinh hoåt cûa
tÆp Çoàn cÜ sï, nh»ng Çóa sen nª th¡m ngát hÜÖng.
Næm 1951, m¶t h¶i nghÎ Huynh trÜªng ÇÀu tiên ÇÜ®c triŒu
tÆp tåi T° Çình TØ ñàm Hu‰ trong nh»ng ngày 24, 25 và 26 tháng
4 gÒm có Çåi bi‹u cûa 8 tÌnh miŠn Trung và Çåi diŒn Gia Çình
miŠn B¡c. ñ¥c Çi‹m cûa H¶i NghÎ này là danh hiŒu Gia ñình
PhÆt tº thay th‰ Gia Çình PhÆt Hóa Ph°. Bän N¶i quy trình cÛng
ÇÜ®c våch ra làm cÖ sª cho công cu¶c thÓng nhÃt sau này.
Vào dÎp PhÆt ñän1951, m¶t ñåi h¶i PhÆt giáo thÓng nhÃt
cûa sáu tÆp Çoàn Tæng già và cÜ sï thu¶c ba phÀn Çã h†p tåi TØ
ñàm. Ban quän trÎ Trung ÜÖng cÛa T°ng h¶i PhÆt giáo ViŒt Nam
ÇÜ®c thành lÆp, trø sª trÜ§c Ç¥t tåi Hu‰ sau d©i vào Sài Gòn.
Tháng 1 næm 1953, m¶t Çåi h¶i Huynh TrÜªng thÙ hai låi ÇÜ®c
triŒu tÆp tåi Hu‰ vào nh»ng ngày 1, 2, 3 và 4 có ÇÀy Çû Çåi bi‹u
cûa ba phÀn. Møc tiêu cûa h¶i nghÎ là cäi thiŒn Ç©i sÓng cûa Gia
ñình PhÆt Tº và våch chÜÖng trình tu h†c cho các ngành.
Tuy phäi n¢m trong các tÆp Çoàn cÜ sï cûa các phÀn, tuy
m‡i phÀn có m¶t Ban HÜ§ng DÅn riêng nhÜng š niŒm thÓng nhÃt
Çã manh nha tØ khi m§i khªi ÇÀu và m‡i lÀn h¶i nghÎ là m¶t dÎp Ç‹
b¶c l¶.
Cu¶c chi‰n tranh ViŒt Pháp chÃm dÙt b¢ng cu¶c chia Çôi
ÇÃt nÜ§c. Dòng sông B‰n Häi cÛng dã vô tình làm cách m¥c m¶t
sÓ Çông anh chÎ và bån bè áo lam chúng ta tØ vÏ tuy‰n 17 trª ra.
Và cÛng tØ Çây, änh hÜªng MÏ quÓc b¡t ÇÀu Çè n¥ng lên miŠn
Nam.
Hai næm sau, vào nh»ng ngày 31-7, 1-2, và 3 tháng 8, 1955,
ñåi h¶i thÙ ba h†p tåi chùa Linh sÖn ñà låt v§i s¿ tham d¿ cûa
m¶t sÓ Çông Çåi bi‹u Nam ViŒt. ñåi diŒn miŠn B¡c ViŒt váng m¥t
vì nån phân chia. H¶i nghÎ này Çánh dÃu m¶t bÜ§c ti‰n quan
tr†ng: Bàn vŠ hoåt Ç¶ng Gia ñình PhÆt tº Çang lan r¶ng tåi thôn
quê và san ÇÎnh N¶i quy quy ch‰ Huynh trÜªng cùng v§i hình
thÙc cûa ñ¶i, Chúng, ñàn.
Næm 1960, m¶t tråi h†p bån ngành Thi‰u toàn quÓc ÇÜ®c
d¿ ÇÎnh t° chÙc tåi Nha Trang và mang tên Vån Hånh Çang xúc
ti‰n dÜ§i s¿ bäo tr® cûa ThÜ®ng t†a Thích ThiŒn Minh, Ñy viên
thanh niên PhÆt tº trong Ban quän trÎ T°ng h¶i PhÆt giáo ViŒt
Nam, ÇÜ®c s¿ hÜªng Ùng nÒng nhiŒt cûa gia Çình PhÆt tº toàn
quÓc, gÀn Ç‰n ngày th¿c hiŒn thì chính quyŠn không cho phép t°
chÙc.
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Qua næm 1961, m¶t ñåi h¶i Huynh trÜªng toàn quÓc ÇÜ®c
triŒu tÆp tåi chùa Xá L®i Sài Gòn v§i ÇÀy Çû Çåi bi‹u cûa Trung
Nam và B¡c (H¶i PhÆt giáo B¡c ViŒt tåi miŠn Nam) trong nh»ng
ngày 26, 27, 28 tháng 12. H¶i nghÎ Çã thÓng nhÃt n¶i quy, quy
ch‰ Huynh TrÜªng và Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng Gia ñình phÆt
tº ViŒt Nam ÇÜ®c bÀy lên do anh Võ ñình CÜ©ng làm trÜªng ban.
ñ‰n cu¶c vÆn Ç¶ng Çòi bình Ç£ng tôn giáo và công bình cho
xã h¶i bùng n° tåi Hu‰, lan r¶ng kh¡p toàn quÓc và làm cho th‰
gi§i kính phøc, nhÃt là tØ khi Hoà ThÜ®ng Quäng ñÙc t¿ thiêu.
Em Çã nghe nói Ç‰n kÿ thÎ tôn giáo, em Çã nghe nói Ç‰n Çàn áp,
vø c© PhÆt giáo 1963 là m¶t gi†t nÜ§c làm tràn b‹ nÜ§c uÃt hÆn
chÃt chÙa tØ m¶t th‰ k›. ChÌ trong th©i trÎ vì cûa ông Ngô ñình
DiŒm, PhÆt giáo Çä chÎu m¶t s¿ khûng bÓ tr¡ng tr®n. Riêng vŠ
Gia Çình PhÆt tº, Huynh trÜªng Phan Duy Trinh bÎ tàn sát dã man
tåi Hu‰ næm 1955, sau khi Çem toàn l¿c góp phÀn t° chÙc rÜ§c
Xá l®i, nhiŠu Huynh trÜªng bÎ bÙc bách qua tôn giáo khác ho¥c bÎ
b¡t b§. NhiŠu nÖi sinh hoåt gia Çình bÎ trª ngåi. NhÜng tát cä
nh»ng s¿ Çe d†a Ãy không làm s©n lòng m¶t ai cho nên khi m¶t
cu¶c vÆn Ç¶ng khªi xÜ§ng, Gia Çình PhÆt tº Çã có m¥t ngay tØ
nh»ng gi© phút ÇÀu và Çã Çóng góp xÜÖng máu không ít. Em
ñ¥ng Væn Công, Oanh VÛ là m¶t trong tám phÆt tº bÎ tàn sát tåi
ñài Phát thanh Hu‰. NhiŠu Huynh trÜªng và ñoàn sinh kh¡p toàn
quÓc bÎ Çánh ÇÆp tra tÃn, bÎ l¿u Çån axít mang cä tÆt nguyŠn Ç‰n
ngày nay. Thi‰u n» Quách ThÎ Trang Çã bÎ b¡n ch‰t trong khi
phän ÇÓi viŒc tÃn công chùa chiŠn và cÖ sª PhÆt giáo ngày 20
tháng 8.
Cho Ç‰n ngày 1 tháng 11 næm 1963, cu¶c Cách mång cûa
quan và dân lÆt Ç° ch‰ Ç¶ Ngô ñình DiŒm, ÇÜa PhÆt giáo qua
m¶t giai Çoån m§i.
TrÜ§c khi bÜ§c qua giai Çoån m§i, anh thÃy cÀn phäi nói rõ
cho em bi‰t nh»ng h¶i nghÎ trên Çây ÇŠu là nh»ng cu¶c h†p có
tính chÃt toàn quÓc. Tåi các phÀn có các h¶i nghÎ, các cu¶c h†p
bån ÇÎa phÜÖng Ç‹ giäi quy‰t các khó khæn, Ç‹ våch ÇÎnh chÜÖng
trình hay bÀu ban HÜ§ng dÅn tåi PhÀn mình.
Anh vØa m§i nói là m¶t giai Çoån m§i: ñó chính là s¿ thÓng
nhÃt toàn vËn cûa PhÆt giáo dÜ§i danh hiŒu: ‘Giáo h¶i PhÆt giáo
ViŒt Nam thÓng nhÃt’ không nh»ng k‰t h®p sáu tÆp Çoàn PhÆt
giáo cûa ba phÀn vào m¶t t° chÙc duy nhÃt mà còn cä các giáo
phái khác nhÜ PhÆt giáo Nam tông, Giáo phái Théravéda, ThiŠn
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ÇÎnh Çåo tràng v.v.... Lãnh Çåo giáo h¶i có hai viŒn: viŒn tæng
thÓng và ViŒn Hóa ñåo. Gia Çình PhÆt tº là m¶t trong T°ng vø
thanh niên. Trong bi‹n cä thÓng nhÃt Ãy, Gia ñình PhÆt tº n¡m
lÃy cÖ h¶i thÓng nhÃt thÆt s¿: M¶t Çåi h¶i Huynh trÜªng Gia
ñìnhPhÆt tº toàn quÓc Çã ÇÜ®c triŒu tÆp vào các ngày 28, 29 và
30-6-1964 tåi Sài Gòn v§i 180 Çåi bi‹u Çåi diŒn cho 38 TÌnh Giáo
h¶i Trung, Nam và miŠn Vïnh Nghiêm (B¡c ViŒt tåi miŠn Nam). Ý
chí thÓng nhÃt Çã ÇÜ®c vun x§i tØ lâu nên s¿ th‹ hiŒn thÓng nhÃt
ch£ng g¥p trª ngåi hay nh»ng thay Ç°i Çáng k‹. H¶i nghÎ Ç¥t dÜ§i
s¿c chû t†a cûa ThÜ®ng t†a Thích ThiŒn Minh, T°ng vø TrÜªng
T°ng vø Thanh niên Çã hoàn thành sÙ mŒnh cûa nó: Th‹ hiŒn s¿
thÓng nhÃt toàn diŒn. anh Võ ñình CÜ©ng låi ÇÜ®c h¶i nghÎ ÇÒng
thanh công cº lãnh Çåo phong trào. N‰u em thÆp thò nhìn vào
h¶i nghÎ, em sÈ tháy rõ ‘Nh»ng Çóa sen tr¡ng Çã trùng trùng ÇiŒp
ÇiŒp xuÃt hiŒn gi»a thÎ thành, trong ÇÒng ru¶ng, trên sÜ©n Çá,
trong nÜ§c m¥n ÇÒng chua...’
Næm 1965, Ç‰n v§i chúng ta, v§i n» huynh trÜªng ñào ThÎ
Y‰n Phi tø thiêu tåi Nha Trang trong m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng ng¡n
ngûi khác cûa Giáo h†i Ç‹ phän ÇÓi chính phû ÇÜÖng th©i; và
cu¶c h¶i thäo Huynh trÜªng toàn quÓc tåi chùa DÜ®c SÜ Sài Gòn
trong nh»ng ngày 23, 24, và 25 tháng 7 Çã duyŒt xét låi toàn b¶
chÜÖng trình tu h†c và huÃn luyŒn các cÃp, thành thÎ và thôn quê.
Næm 1966 trª Çi là nh»ng næm Çau thÜÖng. NhÜ em Çã bi‰t
PhÆt giáo và dân t¶c có nhiŠu liên hŒ ràng bu¶c mÆt thi‰t tØ ngàn
xÜa. Dân t¶c chìm ngÆp trong Çau thÜÖng, trong máu lºa kinh
hoàng, trong bÃt công và sa Ç†a thì PhÆt giáo không th‹ ngÒi
yên. Do Çó, m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng quÓc h¶i lÆp hi‰n Ç¥t nŠn täng
cho dân chû và t¿ do, Çòi hÕi chû quyŠn quÓc gia Ç‹ nÓi ti‰p
truyŠn thÓng bÃt khuÃt cûa dân t¶c, kêu g†i hoà bình Ç‹ Çem låi
an låc cho toàn dân tØ tháng 3/1988 chÜa k‰t thúc thì låi phäi
ÇÜÖng ÇÀu v§i chính sách phân hóa n¶i b¶ mà s¡c luÆt 23/67 là
nguyên nhân. Trong cu¶c vÆn Ç¶ng chÜa hoàn thành và trÜ©ng
kÿ này, PhÆt giáo Çã bÎ nhiŠu mÛi tên ác liŒt, s¿ hy sinh cÛng
không kém phÀn Çau Ç§n vŠ GñPT.
‘HÖn m¶t næm nay, tØ Pháp nån næm 1966, ngoài nh»ng
kh° nhøc chung cûa ÇÃt nÜ§c và cûa Giáo h¶i, GñPT chúng tôi ª
tåi Trung ÐÖng cÛng nhÜ toàn quÓc Çã phäi chÎu Ç¿ng nhiŠu n‡i
gian lao, tang tóc trong n¶i b¶ mình: M¶t sÓ anh chÎ em Huynh
trÜªng và Çoàn sinh Çã hy sinh thân mång hay bÎ giam gi» tù Çày,
m¶t sÓ khác trong gi§i công chÙc hay quân nhân bÎ cách chÙc ha
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bÎ thuyên chuy‹n Ç‰n nh»ng nÖi rØng thiên nÜ§c Ç¶c. ñau Ç§n
nhÃt là trø sª cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÜÖng ª ÇÜ©ng HiŠn
VÜÖng Çã bÎ chi‰m gi», m¶t sÓ tài liŒu quš báu cÃt gi» tØ 20 næm
nay Çã bÎ lÃy mÃt.... ’
ñó là l©i cûa anh TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn trung ÜÖng trong
bu°i lÍ khai måc ñåi h¶i Huynh TrÜªng Gia ñìnhPhÆt Tº toàn
quÓc trong nh»ng ngày 29, 30, 31-7 và 1-8-1967 tåi Sài Gòn.
Trong mùa Pháp nån này, nhiŠu bån bè Çã vïnh biŒt chúng
ta: Huynh trÜªng NguyÍn ñåi ThÙc Çã bÎ b¡n ch‰t tåi Hu‰, thi‰u
n» NguyÍn ThÎ Vân t¿ thiêu tåi Hu‰, Thi‰u n» ñào ThÎ Tuy‰t t¿
thiêu tåi Sài Gòn. H† có mÃt Çi chæng? H£n là không, anh hÒn
cûa h† ng¿ trÎ trong lòng chúng ta. Ch£ng th‰ mà gi»a muôn vàn
khó khæn cûa Pháp nån. ñåi h¶i Çã quy tø các Çåi bi‹u cûa hÀu
h‰t các TÌnh. ñ¥c biŒt hÖn n»a là ñåi h¶i còn Ç¥t nh»ng nguyên
t¡c h†c tÆp cho Gia Çình PhÆt tº.
Gây š thÙc g¡n liŠn Çåo pháp và dân t¶c. ñào tåo con ngÜ©i
PhÆt giáo và con ngÜ©i ViŒt Nam. Dung hoà ñåo pháp và dân
t¶c.
Gi» truyŠn thÓng dân t¶c: Khai phóng, sáng tåo nhÜng
không hÜ§ng ngoåi, mÃt gÓc.
Các nguyên t¡c này em cÛng phäi š thÙc Ç‰n vì là ñ¶i
trÜªng em cÛng phäi áp døng nó trong phåm vi và khä næng cûa
em.
ñÀu næm 1968, t© ‘Sen Tr¡ng’ ra Ç©i và ÇÜ®c niŠm nª Çón
nhÆn kh¡p toàn quÓc.
Và, ngày mai, ngày mai së ra sao? Chúng ta së Çi vŠ Çâu?
Quá khÙ và hiŒn tåi bäo Çäm cho tÜÖng lai. Quá khÙ em Çã bi‰t.
hiŒn tåi thì em Çang sÓng và Çang có trách nhiŒm. TÜÖng lai n¢m
trong tay chúng ta, trong Çó có em. anh bi‰t, em chÜa ÇÜ®c hài
lòng cho l¡m vì nh»ng ÇiŠu anh nói v§i em quá giän lÜ®c mà em
thì muÓn bi‰t nhiŠu hÖn, nhÃt là cái tinh thÀn chÙa Ç¿ng trong Çó,
phäi không? Tinh thÀn không th‹ diÍn tä ÇÜ®c mà em chÌ có th‹
cäm nhÆn thôi. Em t¿ hÕi låi lòng em, t¿ ki‹m soát låi tình cäm
em, nh»ng gì em muÓn së Ç‰n v§i em.
RÒi Çây, khi em bÜ§c lên cÃp Huynh TrÜªng, em së nhÆn
thêm nhiŠu ÇiŠu n»a. Bây gi© thì anh không th‹ nói nhiŠu hÖn
ÇÜ®c vì phåm vi cûa em dØng låi ngang Çó. Em chÌ nên tâm niŒm
r¢ng n‰u dân t¶c ta không ÇÜ®c un Çúc bªi m¶t truyŠn thÓng tÓt
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ÇËp thì làm sao gi» ÇÜ®c ÇÃt nÜ§c träi qua mÃy cu¶c xâm læng?
N‰u Huynh trÜªng và Çoàn sinh không ÇÜ®c thØa hÜªng cái
truyŠn thÓng tÓt ÇËp cûa dân t¶c và Çåo pháp, không nuôi dÜ«ng
và phát huy thì làm sao mà vÜ®t ÇÜ®c nh»ng chông gai nh»ng trª
ngåi Çã, Çang và së còn vây b†c lÃy chúng ta?
Anh sÜu tÆp låi Çây bài báo Ç‹ các em có thêm š niŒm vŠ
nguyŒn Ü§c thÓng nhÃt Gia ñình PhÆt tº ViŒt Nam: Trong N¶i san
cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung PhÀn: ‘Hãy ti‰n t§i thÓng nhÃ GñPT’.
"Næm 1951, vào mùa phÆt ñän, mùa sen nª l©i hiŒu triŒu
thi‰t tha xuÃt phát tØ con tim và khÓi óc ÇÜ®c lan truyŠn.
Ÿ nÜ§c ta, xÜa nay, tùy duyên m‡i ÇÎa phÜÖng PhÆt giáo t°
chÙc riêng biŒt, nhÜng vì tinh th‰ hiŒn tåi, chúng ta không th‹ r©i
nhau mà cÀn phäi thÓng nhÃt låi thành m¶t Çoàn th‹ l§n månh Ç‹
viŒc truyŠn bá chánh pháp ÇÜ®c nhiŠu bŠ thuÆn l®i...."’
PhÆt giáo Çâu có biên cÜÖng?
Lòng ngÜ©i cÛng không biên gi§i.
‘Hoàn cänh chính trÎ Çã tåo nh»ng mÙc ngæn ch¥n khép kín
giao hoà. Con ngÜ©i PhÆt giáo vÓn s¤n mang dòng máu hòa h®p,
chÌ Ç®i th©i cÖ thuÆn tiŒn Ç‹ keo sÖn g¡n bó, nên khi Ü§c nguyŒn
thÓng nhÃt cûa các ñåi diŒn PhÆt giáo toàn quÓc ÇÜ®c phÖi bày
trong l©i hiŒu triŒu (10-4-1951) thì chÜa ÇÀy m¶t tháng sau (6-51951), 51 Çåi bi‹u cûa các tÆp Çoàn PhÆt giáo Trung Nam B¡c,
kéo vŠ ngôi chùa lÎch sº TØ ñàm, xÙ hoa sen, Ç¥t nh»ng viên Çá
ÇÀu tiên cho toàn nhà ThÓng NhÃt’.
TØ thành thÎ Ç‰n thôn quê, muôn quä tim cùng nhÎp, muôn
c¥p m¡t ÇŠu hÜ§ng vŠ TØ ñàm, thû Çô PhÆt giáo lo âu hÒi h¶p....
NhÜ nh»ng dòng máu chäy vŠ quä tim, thu hút không khí
trong lành Ç‹ låi nuôi dÜ«ng thân th‹, các Çoàn ñåi bi‹u sau 4
ngày h¶i nghÎ låi trª vŠ Ç‹ truyŠn cáo:
"H«i Çoàn th‹ PhÆt tº ViŒt Nam! Chúng ta hãy san ph£ng
nh»ng hình thÙc sai biŒt cùng chung sÙc chung lòng Ç‹ làm tròn
sÙ mŒnh ki‰n tåo Hòa bình, gây mÀm an låc và nêu cao ng†n
ÇuÓc Trí TuŒ cûa ñÙc Th‰ Tôn".
Sinh khí bØng dÆy trong Çôi m¡t, trên nét m¥t, trong câu ca
ti‰ng hát... R¶n rã nhÃt là Gia ñình phÆt tº...
CÛng næm ‘1951 lÎch sº’ cÛng tåi ngôi chùa ‘TØ ñàm lÎch sº’
trong nh»ng ngày 24-25 và 26/4 (sau l©i hiŒu triŒu hai tuÀn) các
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Çåi bi‹u Gia Çình phÆt tº Trung B¡c Çã mª r¶ng phong trào b¢ng
cách lÃy danh hiŒu ‘Gia Çình phÆt tº’ thay th‰ ‘Gia Çình PhÆt Hoá
ph°’. Bän N¶i quy trình ÇÜ®c våch ra Ç‹ thÓng nhÃt tinh thÀn.
Hình thÙc t° chÙc! ñÀu næm 1953, m¶t h¶i nghÎ Gia Çình PhÆt tº
khác (cÛng cä B¡c Nam Trung và cÛng tåi ª TØ ñàm) våch
chÜÖng trình h†c tÆp các cÃp... Næm 1955, tåi ñà Låt, quy ch‰
Huynh trÜªng ÇÜ®c thäo luÆn sôi n°i gi»a H¶i nghÎ Trung Nam
(Çåi diŒn miŠn B¡c v¡ng m¥t vì th©i th‰), m¶t bän ki‰n nghÎ dâng
lên Ban Quän TrÎ Trung ÜÖng bi‹u l¶ lòng thi‰t tha thÓng nhÃt cûa
Gia Çình PhÆt tº.
TØ Çó nh»ng cu¶c trao Ç°i riêng tÜ, nh»ng thÕa thuÆn trong
nh»ng lÀn h¶i nghÎ cûa các tÆp Çoàn Çem låi m¶t h¶i nghÎ toàn
quÓc bán chính thÙc tåi Nha Trang trong nh»ng ngày ÇÀu xuân
Canh Tš. Tråi Vån Hånh, bÜ§c ÇÀu cûa s¿ thÓng nhÃt Çang gieo
m¶t nguÒn sÓng mãnh liŒt trong hàng PhÆt tº toàn quÓc, låi bÎ ÇÙt
ngang, m¶t s¿ uÃt nghËn khó Çä Çè n¥ng lên tâm hÒn.
MÜ©i næm qua...
Hôm nay, PhÆt ñän låi trª vŠ, mang theo ngày k› niŒm
thÓng nhÃt PhÆt giáo ViŒt Nam. Hai cái mØng dÒn dÆp bÃt diŒt.
Væng v£ng bên tai l©i kêu g†i: ‘Hãy san ph£ng nh»ng hình
thÙc sai biŒt... ’ ñ‹ Çi Ç‰n s¿ thÓng nhÃt toàn vËn.
Thì Çây, màu Lam Çã là màu duy nhÃt....
TØ cái mÛ Ç‰n Çôi giÀy, tØ chi‰c huy hiŒu Ç‰n lá c©, B¡c
Nam Trung Çã cùng chung m¶t th‹ thÙc...
Ba chÎ TrÜªng miŠn ÇÙng cånh nhau, khó mà phân biŒt
ÇÜ®c B¡c Nam Trung trên phøc sÙc, s¡c áo...
Dù thành, båi, nên, hÜ; qua mÜ©i næm, š chí ‘h®p nhÃt’ vÅn
vÜ§n vít lÃy Gia Çình phÆt tº và cÓ tåo nên ÇiŠu kiŒn Ç‹ thÓng
nhÃt.
V§i tØng Ãy cÓ g¡ng trong mÜ©i næm, sao ngày hôm nay
chÜa có m¶t Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng? Cái gì Çã làm bánh xe
thÓng nhÃt chÆm ti‰n? ñành r¢ng trong Ban Quän TrÎ Trung
ÐÖng có ThÜ®ng t†a, Ñy viên thanh niên PhÆt tº, nh»ng vÎ này
m©i lên không phäi Ç‹ chÌ lo cho GñPT mà còn lo chung cho các
phong trào Thanh niên PhÆt giáo khác n»a. ñiŠu khó khæn nhÃt
trong hiŒn tåi là s¿ xóa bÕ thành ki‰n tÆp Çoàn th‹ Çi Ç‰n thÓng
nhÃt toàn vËn... Gia Çình PhÆt tº Çâu là m¶t ngành ngang trong
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các tÆp Çoàn Ãy, nhÜng n‰u xét k› hình thÙc và nôi dung thì Gia
Çình có nhiŠu thuÆn duyên Ç‹ Çi Ç‰n thÓng nhÃt hÖn cä. Không ai
phû nhÆn s¿ cÀn thi‰t cûa m¶t Ban HÜ§ng dÅn Trung ÐÖng. S¿
liên hŒ v§i ngành ngang còn gây nên ít nhiŠu chÜ§ng ngåi, nh»ng
chÜ§ng ngåi này không phäi quá n¥ng nŠ không th‹ Çi Ç‰n h®p
nhÃt: MÜ©i næm trÜ§c Çây, các bÆc phø huynh cûa chúng ta trong
lúc Ç¥t nŠn móng thÓng nhÃt cho m¶t H¶i PhÆt giáo toàn quÓc
ViŒt Nam ÇÜ®c hình thành Çã vÜ®t qua m¶t cách h‰t sÙc oanh
liŒt. VÃn ÇŠ khó thÙ hai là ‘ngÜ©i’. NgÜ©i không thi‰u trong các t°
chÙc cûa chúng ta. Cu¶c h†p m¥t trên danh nghïa ‘thân mÆt’ vào
dÎp xuân Canh Tš tåi Nha rang Çã quy tø m¶t sÓ Huynh trÜªng dÜ
giä Ç‹ hÜ§ng dÅn Gia Çình PhÆt tº toàn quÓc.
Còn vÃn ÇŠ thiŒn chí, Gia Çình PhÆt tº có thØa thiŒn chí.
N‰u không có thiŒn chí, Gia Çình PhÆt tº không còn tÒn tåi Ç‰n
ngày nay, không có thiŒn chí Çoàn sinh không v†t lên sÓ ngàn, sÓ
vån... Trong giai Çoån c¿ kÿ khó khæn cho PhÆt giáo ‘chúng ta’
hiŒn tåi, không có thiŒn chí làm sao phong trào ÇÙng v»ng trong
khi sÓ Huynh trÜªng tÜÖng ÇÓi chÜa Çû Ç‹ làm thÕa mãn nh»ng
Çòi hÕi cûa sÓ lÜ®ng Çoàn sinh ngày m¶t phát tri‹n månh më.
HÖn n»a, tu°i trÈ là tu°i cªi mª, vì lë nh»ng thành ki‰n riêng
tÜ cûa cu¶c Ç©i chÜa Çóng ch¥t thành khÓi, tu°i trÈ là tu°i giao
hòa, giao hòa š chí và tình cäm, lë nào ThÓng nhÃt không khua
Ç¶ng tâm hÒn Thanh Thi‰u nhi PhÆt tº m¶t cách tha thi‰t. ñÃt
ViŒt, tr©i ViŒt và ngÜ©i ViŒt Çang kh° hÆn vì s¿ ngæn cách, ThÓng
nhÃt ÇÜ®c Gia Çình PhÆt tº ViŒt Nam tr¿c ti‰p hay gián ti‰p,
chúng ta Çã làm thÕa mãn m¶t phÀn nào nh»ng Çòi hÕi cÃp thi‰t
cûa ÇÃt tr©i và cûa lòng ngÜ©i ViŒt Nam vÆy.
§

ThÓng nhÃt là nghïa cä

§

ThÓng NhÃt là Hành Ç¶ng ‘Núi sông’

§

ThÓng nhÃt là lë sÓng Ç‹ tÒn tåi là trái ng†t Çang
ch© hái.

§

ThÓng NhÃt Çã bao hàm m¶t sÙc månh. L©i lë có
nhiŠu, giÃy tr¡ng m¿c Çen cÛng ch£ng thi‰u.

ñã Ç‰n lúc không phäi chÌ lš thuy‰t ÇËp Çë mà cÀn phäi
hành Ç¶ng cø th‹ Ç‹ chóng th¿c hiŒn ThÓng NhÃt Ãy.
Hoan nghênh cu¶c vÆn Ç¶ng ThÓng nhÃt Gia ÇìnhPhÆt tº
cûa các Huynh trÜªng Trung B¡c hiŒn tåi.
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(Hãy ti‰n t§i ThÓng NhÃt Gia Çình PhÆt tº cûa LÜÖng Hoàng
ChuÄn - ñ¥c san PhÆt ñän 2505, MÒng Tam tháng tÜ næm Tân
Sºu)

HŒ ThÓng T° ChÙc GñPT
NhÜ trÜ§c anh Çã nói, Gia Çình PhÆt tº là m¶t Vø trong T°ng
vø Thanh Niên thu¶c ViŒn Hóa ñåo. CÃp cao nhÃt là cÃp Trung
ÐÖng Ç¥t dÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa Ban HÜ§ng dÅn Trung ÐÖng gia
Çình PhÆt tº ViŒt Nam mà thành phÀn do ñåi H¶i Huynh trÜªng
toàn quÓc bÀu lên gÒm có:
A) Ban thÜ©ng vø:
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§

1 TrÜªng ban

§

2 Phó TB: 1 phø trách ngành Nam - 1 phø trách
ngành N»

§

1 T°ng thÜ kš

§

2 Phó t°ng thÜ kš

§

1 Thû quÏ

§

1 Ñy vien N¶i vø

§

Các Ñy viên chuyên trách

§

1 Ñy viên Nghiên HuÃn (Nghiên cÙu huÃn luyŒn)

§

1 Ñy viên Thanh niên T° Ki‹m (T° chÙc và ki‹m
soát)

§

1 Ñy viên Thanh niên Xã H¶i (Hoåt Ç¶ng xã h¶i)

§

1 Ñy viên VænnghŒ (Væn - MÏ - NghŒ PhÆt giáo)

§

1 Ñy viên Doanh t‰ (k‰ hoåch phát tri‹n tài tr®)

§

1 Ñy viên Tu thÜ (soån thào tài liŒu tu h†c)

§

1 Ñy viên Nam PhÆt tº (Ngành Thanh)

§

1 Ñy viên N» phÆt tº (ngành Thanh)

§

1 Ñy viên Thi‰u Nam (ngành Thi‰u Nam)

§

1 Ñy viên Thi‰u N» (ngành Thi‰u N»)

§

1 Ñy viên Nam Oanh VÛ (ngành ÇÒng nam)

§

1 Ñy viên N» Oanh vÛ (ngành ÇÒng n»)
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§

và 8 Çåi diŒn Trung ÐÖng tåi 8 miŠn.

Bên cånh Ban HÜ§ng DÅn Trung Ð§ng có m¶t Ban cÓ vÃn
Giáo lš.
DÜ§i cÃp trung ÜÖng là cÃp miŠn. Có tám miŠn:
§

Vån Hånh

(B¡c Trung nguyên trung phÀn)

§

LiÍu Quán

(Nam TRung nguyên trung phÀn)

§

Khuông ViŒt

(Cao nguyên trung phÀn)

§

Khánh Hòa

(miŠn ñông Nam phÀn)

§

HuŒ Quang

(TiŠn Giang Nam phÀn)

§

Khánh Anh

(HÆu Giang Nam phÀn)

§

Vïnh Nghiêm

(PhÆt tº Vïnh Nghiêm)

§

Quäng ñÙc

(Sài Gòn)

Tåi MiŠn có m¶t ban Çåi diŒn mà thành phÀn gÒm có:
§

1 ñåi diŒn

§

1 ThÜ kš

§

1 Thû quÏ

TØ khi Ban hÜ§ng dÅn Trung ÐÖng ÇÜ®c bÀu lên (1964), các
Ban HÜ§ng dÅn tåi các PhÀn ÇŠu giäi tán, các TÌnh Ç¥t dÜ§i s¿
ÇiŠu khi‹n tr¿c ti‰p cûa Ban HÜ§ng dÅn Trung ÐÖng. Các Çåi
diŒn miŠn chÌ Çóng vai trò Çôn ÇÓc ki‹m soát và thay m¥t Ban
HÜ§ng dÅn Trung ÐÖng trong các lÍ lÜ«c hay m¶t vài công tác
Ç¥c biŒt.
Tåi tÌnh hay thÎ xã biŒt lÆp, có m¶t Ban HÜ§ng dÅn TÌnh do
Çåi h¶i Huynh trÜªng GñPT TÌnh bÀu lên. Thành phÀn cûa Ban
HÜ§ng dÅn TÌnh cÛng nhÜ Ban HÜ§ng dÅn Trung ÐÖng, ngoåi trØ
chÙc vø Phó T°ng ThÜ kš chÌ m¶t vÎ. Ngoài Ban cÓ vÃn Giáo lš,
bên cånh Ban hÜ§ng dÅn còn có m¶t Ban bäo tr®.
Tåi m‡i QuÆn, có m¶t Çåi diŒn hay m¶t Ban Çåi diŒn QuÆn
Çåi diŒn Ban HÜ§ng dÅn TÌnh hay Thi xã. Thành phÀn cûa Ban
ñåi diŒn QuÆn gÒm có:
§

1 Çåi diŒn

§

1 ThÜ kš

§

1 Thû quÏ
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§

1 hay nhiŠu Ban viên T° ki‹m (tùy nhu cÀu ÇÎa
phÜÖng)

Công viŒc cûa Ban Çåi diŒn QuÆn ÇÓi v§i Ban hÜ§ng dÅn
TÌnh cÛng nhÜ công viŒc cûa Ban ñåi diŒn miŠn ÇÓi v§i Ban
HÜ§ng dÅn Trung ÐÖng.
Tåi m‡i Xã, PhÜ©ng, hay các khu Giáo h¶i PhÆt Giáo ViŒt
Nam có th‹ thành lÆp m¶t hay nhiŠu Gia ñình PhÆt tº. M‡i Gia
Çình ÇÜ®c quän trÎ bªi m¶t Ban Huynh trÜªng mà thành phÀn gÒm
có:
1 Gia trÜªng (VÎ cÜ sï tØ 30 tu°i trª lên có uy tín, có th‹ là
Huynh trÜªng l§n tu°i)
§

2 Liên Çoàn trÜªng:
§

1 phø trách Liên ñoàn Nam

§

1 phø trách Liên ñoàn N»

§

1 ThÜ kš (có th‹ do 1 Huynh trÜªng tåi 1 Çoàn)

§

1 Thû quÏ (có th‹ do 1 Huynh trÜªng tåi 1 Çoàn)

§

Và ñoàn trÜªng, m¶t hay nhiŠu ñoàn phó các Çoàn.

Có sáu Çoàn thu¶c Liên ñoàn:
§

ñoàn Nam PhÆt Tº

ñoàn N» PhÆt Tº

§

ñoàn Thi‰u Nam

ñoàn Thi‰u N»

§

ñoàn Nam Oanh vÛ

ñoàn N» Oanh vÛ

§

Sáu Çoàn này n¢m trong ba ngành:

§

Ngành Thanh: Nam N» PhÆt tº

§

Ngành Thi‰u: Thi‰u nam, thi‰u n»

§

Ngành ñÒng: Nam và N» Oanh vÛ

M‡i Çoàn có tØ hai Ç‰n bÓn ñ¶i, Chúng (Thi‰u n» và n»
PhÆt tº) hay ñàn (cho ngành Oanh vÛ).
Em thÃy Çó, ñ¶i là m¶t ÇÖn vÎ thÃp nhÃt cûa Gia Çình PhÆt
tº. ThÃp nhÃt nhÜng låi là cæn bän nhÃt, vì ñ¶i là nŠn móng. Xây
d¿ng nŠn móng cho ch¡c ch¡n, còn có công viŒc nào ích l®i thi‰t
th¿c hÖn n»a, hª em?
Trên Çây là hŒ thÓng d†c. Còn s¿ liên låc theo hŒ thÓng
ngang. ñó là s¿ liên v§i các cÃp Giáo h¶i.
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Ban HÜ§ng dÅn Trung ÐÖng thì liên låc v§i ViŒn Hóa ñåo.
Ban ñåi diŒn MiŠn thì liên låc vÎ Çåi diŒn ViŒn Hóa ñåo tåi MiŠn.
Các ban Huynh trÜªng TÌnh, QuÆn, Ban Huynh trÜªng Gia Çình
thì liên låc v§i Ban ñåi diŒn Giáo h¶i các cÃp sª tåi.
S¿ liên låc này có tính cách tÜ©ng trình hoåt Ç¶ng, nhÆn s¿
giúp Ç« và can thiŒp v§i chính quyŠn vŠ nh»ng vÃn ÇŠ liên hŒ Ç‰n
pháp lš ho¥c nh»ng hoåt Ç¶ng quan tr†ng. Nh»ng ÇiŠu này Çã
ÇÜ®c våch rõ trong bän N¶i quy, kim chÌ nam cûa m†i hoåt Ç¶ng
Gia Çình PhÆt tº mà em cÛng cÀn nghiên cÙu kÏ càng.

Phân BiŒt ThÙ BÆc Anh ChÎ TrÜªng
ñ‹ phân biŒt thÙ bÆc các anh, chÎ cûa em, có nh»ng phù
hiŒu. Có hai loåi:
ThÙ bÆc vŠ trách vø thì g†i là phù hiŒu chÙc vø
ThÙ bÆc vŠ tu h†c thì g†i là phù hiŒu cÃp bÆc.
VŠ chÙc vø thì thay Ç°i theo s¿ bÀu cº trong các Çåi h¶i
huynh trÜªng thÜ©ng kÿ, còn cÃp bÆc thì do s¿ tu ti‰n, do ÇÙc Ç¶,
do thâm niên phuc vø và h¶i Çû các ÇiŠu kiŒn mà quy ch‰ Huynh
trÜªng våch ra.
Phù hiŒu chÙc vø hình ch» nhÆt, kích thÜ§c nhÜ sau:
Ban hÜ§ng dÅn (Trung ÐÖng Ç‰n TÌnh)

20 x 65

Gia Çình:

Gia trÜªng

20 x 65

Các huynh trÜªng

20 x 65

Màu s¡c nŠn:
Trung ÐÖng

Màu cam (h° hoàng)

TÌnh:

Màu vàng l®t

Gia Çình:
§

Gia trÜªng:

Màu nâu ÇÆm

§

Liên ñoàn trÜªng:

Màu nâu ÇÆm

§

ThÜ kš:

Màu nâu ÇÆm

§

Thû quÏ:

Màu nâu ÇÆm

§

Huynh trÜªng ngành Oanh:

Màu løc ÇÆm

§

Huynh trÜªng ngành Thi‰u:

Màuxanh ÇÆm
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§

Huynh trÜªng ngành Thanh

Màu nâu ÇÆm

§

Ch» và våch d†c:

§

N‰u là Trung ÐÖng thì ÇŠ Trung ÐÖng màu nâu

§

N‰u là TÌnh thì ÇŠ tên TÌnh màu nâu

§

N‰u là Gia ñình thì ÇŠ tên Gia Çình màu tr¡ng

§

Våch d†c vŠ phía bên trái cûa cûa trên, màu cûa
ch»:

§

TrÜªng ban (Trung ÐÖng và TÌnh)

3 våch

§

Phó trÜªng ban (Trung ÐÖng và TÌnh)

2 våch

§

Ñy viên (Trung ÐÖng và TÌnh)

1 våch

§

Liên ñoàn TrÜªng

3 våch

§

ñoàn trÜªng

2 våch

§

ñoàn phó

1 våch

§

Gia trÜªng, ThÜ kš, Thû quÏ cûa gia Çình không có
våch

§

NÖi Çeo: Nam trên n¡p túi áo trái

§

N» dÜ§i hoa sen (nút áo thÙ hai)

VŠ cÃp bÆc Huynh trÜªng có bÓn cÃp bÆc: TÆp - Tín - TÃn DÛng.
Phù hiŒu cÃp bÆc là hai lá BÒ ÇŠ và h¶t màu nâu trong hình
vuông nŠn vàng có ÇÜ©ng viŠn cÛng màu nâu. CÃp TÆp 1 h¶t,
CÃp Tín 2 h¶t, cÃp TÃn 3 h¶t, cÃp DÛng 4 h¶t [ iv ].
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ChÜÖng thÙ tÜ

truyŠn thÓng Ç¶i
( chúng)
Tên ñ¶i
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Nghe ba ch» ‘NghŠ ñ¶i (chúng) trÜªng’ em lå l¡m hä? Phäi,
làm ñ¶i trÜªng cÛng là m¶t nghŠ vÆy. ‘NhÃt nghŒ tinh, nhÃt thân
vinh’. NghŠ có ÇÜ®c tinh thÀn,thân m§i ÇÜ®c sung sÜ§ng. Nói Ç‰n
nghŠ là phäi nói Ç‰n trau dÒi nghŠ nghiŒp, là nói Ç‰n làm cho
nghŠ ngày m¶t tinh xäo. Mãi Ç‰n bây gi© anh m§i Çä Ç¶ng Ç‰n
nghŠ cûa em, vì anh muÓn em có m¶t khái niŒm t°ng quát và
toàn b¶ vŠ Gia Çình PhÆt tº Ç‹ em khÕi ng« ngàng. HÖn n»a, anh
muÓn em quen thu¶c v§i bÀu không khí cûa Gia Çình, tìm hÖi thª
trong bÀu không khí Ãy, hút nh¿a sÓng trong måch ÇÃt phì nhiêu
Ãy Ç‹ tåo nên sinh l¿c cho em, cho ñ¶i em.

Tên ñ¶i
ñ¶i em cÀn có m¶t tên, m¶t trong màu s¡c cûa hoa sen:
Vàng - Tr¡ng - HÒng - Xanh, g†i cho ÇÀy Çû: Sen Vàng, Sen
Tr¡ng, Sen HÒng, Sen Xanh. Låi sen n»a, em thÃy không? Trong
Gia Çình PhÆt tº, em chÌ thÃy toàn sen là sen. ñã ch†n tên cho
ñ¶i rÒi, em phäi gi» gìn cho cái tên Ãy ÇÜ®c vËn toàn, gi» cho
màu ÇÜ®c tinh khi‰t, gi» cho hÜÖng sen ÇÜ®c ngào ngåt.

KhÄu HiŒu
Qua khÄu hiŒu cûa gia Çình, em Çã có m¶t khÄu hiŒu cho
ñ¶i em. Lúc Ç¥t tên cho con cái, cha mË nào låi không muÓn gºi
gÃm vào Çó ít nhiŠu hy v†ng vŠ tÜÖng lai? Ch†n m¶t khÄu hiŒu
cÛng th‰. Không nên gÃp gáp. Sao không Ç‹ thì gi© suy nghï cho
kÏ? Sao không Ç‹ cho Ç¶i sinh tìm tòi suy nghï và ÇŠ nghÎ m¶t
khÄu hiŒu cho ñ¶i, rÒi toàn ñ¶i h†p nhau låi Ç‹ cân nh¡c š nghïa
khÄu hiŒu cho do các Ç¶i sinh gi§i thiŒu. Chính trong lúc cân
nh¡c, trong lúc l¿a ch†n mà Ç¶i sinh quy‰t sÓng theo š nghïa cûa
khÄu hiŒu, tØ m¶t viŒc cá nhân, ÇÜa Ç‰n hành Ç¶ng chung cho
toàn Ç¶i, khªi ÇÀu cho truyŠn thÓng d¶i. Quan tr†ng là ª ch‡ Çó.

Bài Ca ñ¶i
Là m¶t bài ca ng¡n có š nghïa. N‰u có th‹, nh© m¶t nhåc sï
làm cho l©i nhåc æn kh§p v§i tên và khÄu hiŒu ñ¶i. Trong nh»ng
lúc trình diŒn ñ¶i, trong lúc Ban Quän Tråi thæm tråi ñ¶i, trong gi©
sinh hoåt ñ¶i, có khách (dï nhiên là khách Áo lam hay nh»ng
nhân vÆt khác trong Giáo h¶i) Ç‰n thæm, em hô khÄu hiŒu ñ¶i,
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hát bài ca ñ¶i Ç‹ chào. anh có cÀn nh¡c låi trong tác phong cûa
em và ñ¶i sinh cûa em khi hô khÄu hiŒu và hát bài ca ñ¶i không?
Ch¡c em së trä l©i tÙc kh¡c r¢ng: Em bi‰t rÒi. Em bi‰t rÒi mà! Anh
cÙ nh¡c em hoài. Cho em chuyŒn khác.

C© ñ¶i
Th‰ thì thôi, anh nói v§i em c© Ç¶i vÆy. NhÜ em Çã bi‰t rÒi,
m†i kÿ hiŒu GñPT ÇŠu may huy hiŒu hoa sen Tr¡ng trong vòng
tròn bên phäi, trên nŠn løc lá må.
Khác nhau ª kích thÜ§c, hình dáng và màu s¡c, phía bên
trái là màu xanh cûa ngành em (Thi‰u). C© cûa ñ¶i hình ch» U,
kích thÜ§c 29 x 21 phân, ti‰ng reo cûa ñ¶i n¢m trên màu ngành.
GÆy c© ñ¶i là 1m60. C© ñ¶i cûa em sÈ không mang m¶t š
nghÌa gì n‰u em bÕ nó vào m¶t xó xÌnh tÓi tæm nào Çóng trong
góc ñ¶i. Khi em mang nó theo trong m¶t cu¶c du ngoån khi nó
ngay ng¡n trÜ§c lŠu ñ¶i trong m¶t tråi ñoàn, khi nó phÃt ph§i trên
m¶t täng Çá cao trong m¶t trò chÖi l§n mà ñ¶i em th¡ng cu¶c, khi
Ãy tim em và tim các ñ¶i sinh cûa em m§i ÇÆp nhanh, m¶t nhÎp
chung m¶t ÇiŒu Ç‹ ÇŠ cao nó. Khi Ãy, em m§i thÃy giá trÎ cûa c©
ñ¶i và em m§i thÃy trách nhiŒm n¥ng nŠ cûa em ÇÓi v§i ñ¶i. Em
Çã có lÀn nào sÓng nh»ng gi© phút linh thiêng Ãy chÜa?

ñÒng Phøc
Anh Çã có lÀn nói: Màu lam là m¶t màu ph° bi‰n mà ngÜ©i
ta Çã ÇÒng hóa t° chÙc v§i s¡c áo rÒi. Các em Çã có lÀn chÙng
ki‰n cái cänh m¶t Çám quÀn chúng t¿ mª m¶t con ÇÜ©ng cho các
em vào cÙu m¶t Çám cháy. Ch¡c em Çã có lÀn thÃy nh»ng ánh
m¡t sáng ng©i và ÇÀy tin tÜªng cûa dân chúng tÎ nån khi em
mang ÇÒ cÙu tr® Ç‰n trong nh»ng thiên tai hay chi‰n nån. ñôi lúc
ÇÒng phøc cûa em thay th‰ cä giÃy thông hành n»a ÇÃy! Em thÃy
chÜa? Cái tÀm quan tr†ng cûa ÇÒng phøc mà bao nhiêu xÜÖng
máu mÒ hôi, nÜ§c m¡t Çã Ç° ra Ç‹ thâu nhi‰p m¶t cái nhìn thiŒn
cäm cûa quÀn chúng. Em nhìn m¶t vòng quanh ñ¶i sinh cûa em
Ç‹ xem thº ‘ÇÒng phøc’ cûa các ñ¶i sinh nhÜ th‰ nào? Chi‰c
mÛ? TØ cái c° áo, qua cÀu vai Ç‰n tay áo, lÜ®t qua cái lÜng
ÇÜ©ng sÓng, ra phía trÜ§c: n¡p túi áo, sÓng áo, ÇÜ©ng tà.... Em
lÀn Ç‰n chi‰c quÀn ‘sooc’ tØ quai lÜng, túi sau, túi bên, Óng quÀn
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dài, ng¡n? RÒi Ç‰n Çôi v§, dôi giày, màu s¡c? Có m¶t vài s¿ mÃt
trÆt t¿ nào Çó ‘cho phù h®p v§i th©i trang’. Không th‹ ÇÜ®c. Ho¥c
là m¥c ÇÒng phøc ho¥c là không. ChÌ có m¶t lÓi ÇÒng phøc và
cÛng chÌ có m¶t cách m¥c ÇÒng phøc. ñã m¥c thì m¥c cho Çúng.
M¥c ÇÒng phøc không phäi là ‘diŒn’. Loåi väi bŠn, Çúng màu và
rÈ tiŠn.
Ch¡c em vÃn nån anh: N‰u cái áo ch£ng làm nên ông thÀy
tu thì áo quÀn PhÆt tº cÛng ch£ng änh hÜªng chi l¡m Ç‰n s¿ tu
h†c chÜÖng trình cûa ñ¶i sinh. NgÜ©i ta không th‹ l¶t Çi hay m¥c
vào ÇÀu óc ñ¶i sinh cái tinh thÀn PhÆt tº nhÜ ngÜ©i ta thay Ç°i áo
quÀn? Em có th‹ sÓng Çúng tinh thÀn ngÜ©i PhÆt tº mà ch£ng
cÀn m¥c ÇÒng phøc vào! Anh công nhÆn r¢ng em nói Çúng, Çúng
m¶t phÀn nào thôi trên bình diŒn cá nhân. DÜ§i con m¡t Çoàn
th‹, s¿ viŒc xäy ra khác hÖn. M¶t vài thí dø cø th‹ và th¿c t‰ mà
anh nêu ra khi b¡t ÇÀu Ç¥t vÃn ÇŠ v§i em thÆt là quan tr†ng. Em
së thÃy s¿ quan tr†ng Ãy càng ngày càng tæng khi em cÀn ti‰p
xúc v§i quÀn chúng. ñÓi v§i ñ¶i, em së thÃy ÇÒng phøc k‰t h®p
ch¥t chë v§i các ñ¶i sinh Ç‹ làm cho ÇÖn vÎ cûa em ÇÒng nhÃt
hÖn. Anh chÜa nói Ç‰n, ÇÒng phøc là m¶t dÃu hiŒu Ç‹ các em
bi‰t nhau, nhìn nhÆn nhau, liên k‰t låi v§i nhau trên kh¡p tr©i ViŒt,
ÇÃt ViŒt và lòng ngÜ©i ViŒt này! Trên ÇÒng phøc Ãy, em së mang
phù hiŒu ñ¶i trÜªng cûa em. Chi‰c phù hiŒu hình ch» nhÆt. NŠn
xanh ÇÆm là ngành Thi‰u, tren ghi tên Gia Çình v§i hai chÃm tròn
d†c bên trái, màu tr¡ng, kích thÜ§c là 15 x 65 ly. ñ¶i (chúng) Phó
chÌ có 1 chÃm. ñ¶i (chúng) sinh không có chÃm và màu løc. Em
mang nó trên túi áo trái gi»a túi áo là huy hiŒu hoa sen. N»: dÜ§i
nút áo thÙ hai: hoa sen, phù hiŒu. MÛ chóp nh†n, r¶ng vành. V§
và giày màu xám. NhÜ vÆy Çã Çû chÜa hä em cûa anh? Ch¡c em
së trä l©i qua ÇÀy Çû rÒi. Còn và còn m¶t cái nho nhÕ n»a, nó
cÛng làm cho b¶ ÇÒng phøc tæng thêm phÀn ÇËp, Çó là chi‰c th¡c
lÜng, em nên dùng m¶t chi‰c th¡t lÜng b¢ng da, màu nâu hay
Çen, ho¥c b¢ng väi dŒt s¤n màu Çen (loåi nhà binh) có bán rÃt
nhiŠu ngoài ch®.
Tên ñ¶i, khÄu hiŒu ñ¶i, ñ¶i ca, c©, ñÒng phøc là nh»ng
chÃt liŒu giúp em ki‰n tåo tinh thÀn ñÒng Ç¶i, cho nên em phäi
tÆn l¿c phát huy Ç‹ cho chúng thÆt s¿ sÓng v§i ñ¶i, trong lòng
lòng ñ¶i sinh.
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Tinh ThÀn ñ¶i
Phäi, thÜa anh, em mong Ç®i tØ lâu. Xin anh giäi thích cho
em nghe vŠ tinh thÀn ñ¶i Çi anh! Tinh thÀn ñ¶i là chi? Làm sao
Ç‹ bi‰t ÇÜ®c nó?
Em Çã có lÀn nào Çi qua m¶t ÇÒng lúa trong m¶t bu°i s§m
tinh sÜÖng vào th©i kÿ lúa Çang tr° bông chÜa? Em có cäm nhÆn
ÇÜ®c mùi thÖm cûa hÜÖng lúa không?
Då thÜa anh, thÖm, thÖm l¡m
Em nói cho anh nghe nó thÖm nhÜ th‰ nào?
............................
Sao em låi làm thinh? Ch¡c em không diÍn tä ÇÜ®c b¢ng
ngôn ng» chÙ gì? Phäi. Làm sao mà phân chÃt ÇÜ®c mùi hÜÖng?
Tinh thÀn ñ¶i cÛng vÆy, làm sao anh diÍn tä ÇÜ®c th¿c chÃt cûa
nó? Em chÌ cäm xúc nó thôi. Em chÌ nhÆn ngay ra nó khi em g¥p.
Em së cäm bi‰t nó hiŒn diŒn hay v¡ng m¥t nó trong ñ¶i em
nhÜng mà giäi thích nó m¶t cách chính xác anh xin ÇÀu hàng.
¯, hÜÖng lúa thÖm quá nhÌ, thÖm thiŒt là thÖm. Gió ª ÇÒng
n¶i mát, thiŒt là mát. NhÜng sao em låi buÒn? Không diÍn tä b¢ng
cách tr¿c ti‰p thì anh gián ti‰p g®i nó ra cho em thÃy qua nhiŠu
khía cånh khác nhau trong sinh hoåt cûa ñ¶i.
Này nhé! Nhìn vào ñ¶i sinh cûa em vŠ th‹ chÃt lÅn tinh
thÀn. KÈ cao ngÜ©i thÃp, Sanh thì lùn mà Long thì béo, Bích thì
hæng say mà Thu thì chÆm chåp nhÜ rùa. Nh»ng em Ãy xuÃt xÙ tØ
nhiŠu môi trÜ©ng, nhiŠu hoàn cänh, nhiŠu cách th‰, nhiŠu bän
tính khác nhau. Càng hay, em së có dÎp thº lºa. ñ¶i trÜªng nhÜ
em là thÙ thiŒt vàng rÒi còn s® chi lºa? NhÜng trong m†i s¿ dÎ biŒt
Ãy - nh»ng s¿ biŒt dÎ có th‹ giúp Ç« mà cÛng có th‹ gây phiŠn
não cho em - có m¶t cái gì Çó giÓng nhau. Cái giÓng nhau Ãy k‰t
h®p các ñ¶i sinh låi v§i nhau, k‰t h®p các ñ¶i sinh låi v§i em. Cái
giÓng nhau Ãy Çích danh là ‘Thi‰u nam PhÆt tº’ ho¥c là ‘Thi‰u n»
PhÆt tº’ (n‰u là chúng thi‰u n»). Các em Ãy Ç‰n v§i em không vì
bÎ áp bÙc, không vì quyŠn l®i vÆt chÃt mà vì các em Ãy muÓn là
PhÆt tº. MuÓn là PhÆt tº, Çã là m¶t cái gì rÒi. Ngày nào em còn
nuôi dÜ«ng ÇÜ®c cái muÓn Ãy, ngày Çó em còn sÓng chung hòa
thuÆn, vui vÈ v§i các em Çó. Tinh thÀn ñ¶i b¡t ÇÀu ch§m nª rÒi
ÇÃy. M¶t næm, hai næm, có th‹ là nhiŠu hÖn n»a, em cùng v§i ñ¶i
sinh cûa em cùng Çi trên m¶t con ÇÜ©ng, vai kŠ vai, lòng bên
lòng. Các em cùng chung m¶t hy v†ng, cùng chung nh»ng Ü§c
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muÓn, cùng g¥t hái nh»ng thành quä, cùng chia sÈ nh»ng thÃt
båi, cùng vui nh»ng th¡ng l®i Ç©i sÓng ñ¶i em. Cùng và chung,
em Öi! Em Öi! ñó là chìa khóa mª cºa cho tinh thÀn ñ¶i, nh§ Çó
nghe em!
Ý niŒm Cùng và Chung Ãy ÇÜa em và ñ¶i sinh có nh»ng
hành Ç¶ng nh»ng š nghï, nh»ng l©i nói vì ñ¶i, cho ñ¶i. Trong m¶t
cu¶c thi Çua cûa ñoàn ch£ng hån, m¶t ñ¶i sinh nghï r¢ng: ‘nhÃt
quy‰t ta phäi th¡ng. N‰u không thì còn chi ti‰ng tæm cûa ñ¶i!’.
Tinh thÀn ñ¶i là ª Çó.
Em Thanh tØ chÓi: ‘Không th‹ ÇÜ®c. ChiŠu nay tôi không th‹
Çi xem chi‰u bóng v§i bån ÇÜ®c vì có m¶t cu¶c h†p cûa ñ¶i tôi.
Bån cäm phiŠn Çi nhé!’ Em Öi, Çó cÛng vì tinh thÀn ñ¶i.
Cä ñ¶i Çi gánh ÇÃt thuê Ç‹ Ç°i công lÃy tiŠn cho Tâm may
ÇÒng phøc. N‰u không do tinh thÀn ñ¶i thúc ÇÄy thì là gì n»a, hª
em?
NhiŠu và nhiŠu trÜ©ng h®p làm cho em và ñ¶i sinh cûa em
cäm thÃy tinh thÀn ñ¶i Çang ng¿ trÎ trong lòng ñ¶i sinh. Chính cái
tinh thÀn Ãy Çã xóa m© nh»ng Ü§c muÓn riêng tÜ, nh»ng tÎ hiŠm
cá nhân, nh»ng cãi vä nhÕ nhen Ç‹ nâng Ç« lÅn nhau trong gió
táp bão bùng cÛng nhÜ trong bình minh chói rång cûa Ç©i sÓng
ñ¶i.
Tinh thÀn ñ¶i là m¶t cái gì sÓng Ç¶ng, len lÕi trong nhiŠu
hoåt Ç¶ng, bi‰n hiŒn dÜ§i nhiŠu trång thái Ç‹ tåo nên cho ñ¶i m¶t
s¿ trÜ©ng tÒn.... V¡ng nó các em chÌ là nh»ng viên gåch r©i råc,
nh»ng chi‰c ÇÛa lÈ loi. Các ñ¶i sinh Ç‰n v§i ñ¶i trong trång thái
th© Ö, lãnh Çåm. Có nó, thì có chÃt hÒ xây gåch, thành vách, có
dây bu¶c ÇÛa thành bó. Có nó, sinh l¿c cûa ñ¶i thêm dÒi dào mà
m‡i lÀn xa ñ¶i, ñ¶i sinh thÃy nh§ nh§ thÜÖng thÜÖng, mong mong
ch© ch©... sao sao Ãy, khó mà nói dÜ®c.
"M¶t cây làm ch£ng nên non
Ba cây chøm låi thành hòn núi cao"

K› LuÆt và Danh D¿ ñ¶i
Lë ra, anh không nên Çä Ç¶ng Ç‰n hai ch» K› luÆt. Có ai
muÓn nghe Ç‰n hai ch» Ãy Çâu? Các em cÛng vÆy. NhÜng mà,
m¶t ñ¶i thi‰u s¿ kŠm ch‰, làm sao mà thành công ÇÜ®c? Làm
sao mà có tinh thÀn ñ¶i ÇÜ®c, hª em? Dù muÓn dù không anh
cÛng phäi ÇŠ cÆp Ç‰n dù chÌ ít l©i ng¡n ngûi. Trên th‰ gi§i này, có
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Çám Çông, có Çoàn th‹ là Çã phäi cÀn Ç‰n k› luÆt rÒi. Các em
Çâu có phäi là thÀn thánh, cÛng không phäi là g‡ Çá, mà không
phåm l‡i. K› luÆt là Ç‹ ngæn ngØa nh»ng l‡i lÀm, Çåo là Çåo giác
ng¶, thì k› luÆt PhÆt tº là k› luÆt t¿ giác. Làm cho ñ¶i sinh hi‹u rõ
k› luÆt, áp døng khi các ñ¶i sinh Çã š thÙc ÇÜ®c s¿ cÀn thi‰t cûa
nó rÒi, em Çã bÜ§c ÇÜ®c m¶t bÜ§c l§n Ç‹ tåo nên tinh thÀn PhÆt
tº chân thÆt cûa Ç¶i.
Sª dï anh nói không Çä Ç¶ng Ç‰n hai ch» k› luÆt là anh
muÓn nhÃn månh Ç‰n hai ch» ‘danh d¿’ Ç‹ thay th‰ vào. Nói
cách khác, k› luÆt t¿ giác phäi xuÃt phát tØ con tim Ç‹ hiŒn hành
ra ngoài. Lúc Çó, k› luÆt ñ¶i Çã ÇÒng hóa v§i danh d¿ ñ¶i, v§i
tinh thÀn ñ¶i. Em không còn kêu k› luÆt n»a mà em khÖi lòng
danh d¿, lúc Çó, các ñ¶i sinh không làm viŒc vì k› luÆt mà vì
danh d¿ cho ñ¶i. Em thÃy chÜa? tác døng cûa danh d¿ nó quan
hŒ Ç‰n bÆc nào ÇÓi v§i hoåt Ç¶ng cûa ñ¶i, sao em không khai
thác nó?

Hàng ñ¶i T¿ TrÎ
TØ ng» Çã nói lên š cûa nó: sinh hoåt t¿ trÎ cûa ñ¶i. Hàng
ñ¶i t¿ trÎ là m¶t phÜÖng pháp giáo døc h»u hiŒu trong viŒc cäi
thiŒn ÇÙc tính. M‡i m¶t ñ¶i sinh ÇŠu ÇÜ®c phân công, ÇŠu ÇÜ®c
giao m¶t trách nhiŒm Çúng v§i khä næng và hoàn thành trách
nhiŒm Çó vì l®i ích cûa toàn ñ¶i, vì danh d¿ cûa toàn ñ¶i. ñ¶i
trÜªng không phäi là m¶t vÎ chÌ huy Ç¶c tài Ç¶c Çoán. Cho dù ñ¶i
trÜªng có Çû khä næng ôm h‰t m†i viŒc vào mình, ñ¶i trÜªng
cÛng không nên ham hÓ. Em không th‹ làm nhÜ th‰ ÇÜ®c. ñiŠu
cÓt y‰u là em phäi làm sao cho các ñ¶i sinh có š nghï r¢ng em
Ç¥t h‰t hy v†ng và tin tÜªng vào m‡i m¶t ñ¶i sinh Ç‹ cùng nhau
Çåt t§i nh»ng thành quä chung mà ai ai cÛng có góp phÀn vào Çó.
M¶t khi mà ñ¶i sinh nhÆn thÙc ÇÜ®c cho hoåt Ç¶ng cûa toàn ñ¶i
và tinh thÀn ñ¶i hoàn toàn tùy thu¶c vào tinh thÀn cûa m‡i m¶t
ñ¶i sinh, khi Ãy tinh thÀn ñ¶i së tÒn tåi v§i các em. Em nên nh§
r¢ng cái tinh thÀn Ãy không phäi vài ngày vài Çem mà m†c lên
ÇÜ®c. Em phäi huân tÆp gieo trÒng, vun x§i qua bao nhiêu ngày
tháng, qua bao nhiêu næm m§i tåo nên ÇÜ®c. Phép hàng ñ¶i t¿ trÎ
së giúp em viŒc Çó trong nh»ng nhÆn thÙc và hoåt Ç¶ng nhÕ
nh¥t, nhÕ nh¥t nhÜ tØng cái rác, tØng c†ng rÖm, làm nên m¶t t°
chim.
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Nh»ng gì anh s¡p nói v§i em së giúp em tØng cái rác tØng
c†ng rÖm Ãy... Ç‹ làm nên nh»ng thành quä mà em Çã và së Çåt
ÇÜ®c trong bÀu không khí huyŠn diŒu cûa Gia Çình PhÆt tº chúng
ta.
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ñ¶i
Em nói cho anh bi‰t ñ¶i là chi nào?
Là m¶t sÓ ngÜ©i nho nhÕ sušt soát tu°i v§i nhau làm thành
m¶t ÇÖn vÎ cùng làm viŒc, cùng chÖi, cùng theo k› luÆt và cùng
chung b°n phÆn.
¯, th‰ Çó. TrÜ§c h‰t, ñ¶i là m¶t ÇÖn vÎ. Trong ch» ÇÖn vÎ có
ngÀm š nhïa ÇÒng nhÃt, chung cùng. ñÖn vÎ gÒm có m¶t sÓ ngÜ©i
tu°i không chênh lŒch nhau l¡m, cùng n¢m trong m¶t trång thái
sinh lš và tâm lš, cùng mang nh»ng Ü§c muÓn, nh»ng tâm tình,
nh»ng hy v†ng cûa cùng l§p tu°i nên dÍ k‰t h®p nhau hÖn.
M¶t ñ¶i Çi‹n hình có 8 em: ñ¶i trÜªng, Ç¶i phó và sáu Ç¶i
sinh, m‡i em gi» m¶t viŒc cûa ñ¶i. ThÆt ra, m¶t Ç¶i lš tÜªng
không phäi là m¶t Ç¶i b¡t bu¶c có Çû sÓ lÜ®ng. Lš tÜªng cûa Ç¶i
là Ç¶i có s¿ t° chÙc Çàng hoàng, ÇÙng Ç¡n. M¶t Ç¶i v§i sáu em
Çã có th‹ thành t¿u ÇÜ®c nhiŠu viËc Çáng k‹. TØ 6 Ç‰n 8 là con
sÓ tÓt nhÃt. DÜ§i 6 em së g¥p nhiŠu phiŠn phÙc vì không Çû sÓ
ngÜ©i cÀn thi‰t Ç‹ d¿ các cu¶c thi do ñoàn t° chÙc hay các tråi
Ç¶i, các cu¶c du ngoån, các công tác xã h¶i. NhÜng vÜ®t qua con
sÓ 8, các em së không Çû l¿c ÇÍ n¡m v»ng ÇÜ®c h‰t, Ç‹ ki‹m
soát tr†n vËn tØng em m¶t. VÆy nên b¡t ÇÀu tØ 6 và Ço lÜ©ng sÙc
em. N‰u em cäm thÃy còn sÙc, em ti‰n lên 7 rÒi 8 và dØng låi tåi
Çó.

ñ¶i Sinh
ñ¶i sinh cûa em tu°i tØ 13 Ç‰n 17. Em bao nhiêu? 15 hä?
Th‰ là vØa. Hai næm ñ¶i trÜªng Çû cho em rút ra ÇÜ®c nhiŠu kinh
nghiŒm và sºa soån cho Ç¶i phó thay th‰ em. Có hai nguÒn cung
cÃp Ç¶i sinh cho em
Do các Çoàn oanh vÛ ÇÜa lên
Bån bè cûa em tØ ngoài vào
TrÜ©ng h®p thÙ nhÃt có lÍ lên Çoàn do Liên Çoàn t° chÙc và
anh Çoàn trÜªng së trao låi cho em quän trÎ n‰u em xin ñoàn
trÜªng cung cÃp. V§i nh»ng em này, vÓn Çã quen thu¶c v§i Ç©i
sÓng tÆp th‹, v§i k› luÆt Çoàn, v§i sinh hoåt gia Çình nên em Çó
dÍ hòa mình vào không khí cûa ñ¶i.
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Trong trÜ©ng h®p thÙ hai, ñ¶i sinh m§i cÀn phäi qua nhiŠu
nguyên t¡c. TrÜ§c h‰t, em ÇÜa Ç‰n bác Gia trÜªng Ç‹ xin nhÆp
ñoàn. Em Çó së ÇÜ®c bác Gia trÜªng báo cho bi‰t nh»ng ÇiŠu
kiŒn cÀn thi‰t nào là k› luÆt phäi theo, nào là không ÇÜ®c Çòi hÕi
m¶t s¿ bÒi thÜ©ng nào n‰u vi phåm k› luÆt bÎ ngÜng sinh hoåt
tåm th©i hay vì làm t°n thÜÖng Ç‰n danh d¿ Gia Çình PhÆt tº mà
phäi vïnh viÍn r©i khÕi t° chÙc, n‰u là nghÌ 3 bu°i h†p mà không
xin phép trÜ§c thì cÛng ÇÜ®c xem nhÜ là không còn ª v§i Gia Çình
n»a. ChÎu nh»ng ÇiŠu kiŒn Ãy rÒi, em Çó së nhÆn m¶t cái ÇÖn gia
nhÆp Gia Çình Ç‹ phø huynh ÇiŠn vào, kš tên và Çem n¶p Gia
trÜªng. Bác Gia trÜªng së gi§i thiŒu Çoàn sinh m§i và anh ñoàn
trÜªng së giao phó cho em. Lúc Çó, em Ãy m§i th¿c s¿ là Ç¶i sinh
cûa em và em b¡t tay vào viŒc. Sau 3 tháng sinh hoåt liên tøc (12
bu°i h†p), sau khi hi‹u bi‰t nh»ng ÇiŠu cæn bän trong chÜÖng
trình tu h†c bÆc hÜ§ng thiŒn, sau khi xét em có Çû tÜ cách Ç¶i
sinh, em xin ñoàn trÜªng cho em làm lÍ phát nguyŒn. Chính em
và Ç¶i sinh phäi lo t° chÙc bu°i lÍ k‹ cä lïnh v¿c tác Ç¶ng tinh
thÀn nhÜ chính quá khÙ cûa em vÆy. Chác ch£ng bao gi© mà em
quên ÇÜ®c gi© phút thiêng liêng mà em Çã công nhÆn là Çoàn
sinh chính thÙc Ãy phäi không? Th‰ thì em phäi làm sao cho ñ¶i
sinh cûa em cÛng ÇÜ®c nh»ng rung Ç¶ng Ãy. Sau lÍ phát nguyŒn
Ãy nên t° chÙc cái gì vui vui Ç‹ mØng.
Em còn phäi lo nhiŠu cho ñ¶i sinh cûa em. Lo cho ñ¶i sinh
thu hoåch ÇÜ®c các b¢ng cÃp chuyên næng, lo cho ñ¶i sinh cäi
thiŒn các tình hình qua m†i khía cånh sinh hoåt cûa ñ¶i, cûa
ñoàn. ChÙ sao? Em là ÇÀu tàu mà.
M¶t Ç¶i sinh h‰t 17 tu°i, em ÇŠ nghÎ v§i anh ñoàn trÜªng
ÇÜa lên ngành Thanh. Dù em Çó là m¶t c¶ng s¿ viên Ç¡c l¿c cho
em bao nhiêu Çi n»a, em cÛng không nên gi» em Çó låi v§i ñ¶i.
Quá l§p tu°i Ãy môi trÜ©ng cûa ngành Thi‰u không còn thích h®p
n»a Çâu. Em chÌ cÀn cÀm chân em Çó låi thôi. Ch£ng có ích gì
cho em, cho ñôi em và cä cho em Çó n»a.
Có lúc, m¶t bi‰n cÓ xäy ra làm Çau lòng em, làm Çau lòng
ñ¶i. ñó là trÜ©ng h®p m¶t em phäi ra khÕi ñoàn, khÕi ñ¶i, khÕi
Gia Çình do m¶t quy‰t ÇÎnh cûa H¶i ñÒng k› luÆt sau khi Çã áp
døng không hiŒu quä m†i biŒn pháp Ç‹ ÇÜa em Ãy vŠ v§i con
ÇÜ©ng chính. NhÜng em à, thà c¡t ÇÙt Çi m¶t cành sâu m†t còn
hÖn là Ç‹ toàn thân cây phäi ung thÓi rÒi søp Ç°.
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Có nh»ng quy‰t ÇÎnh xé lòng nhÜng phäi c¡n ræng mà theo.
Dù sao em cÛng phäi ngæn ngØa trÜ§c b¢ng cách bi‰t ngÜ©i bi‰t
ta. Bi‰t ngÜ©i m§i døng ÇÜ®c ngÜ©i h®p v§i khä næng, h®p lš và
h®p tình. NhÜ th‰, thì nh»ng Çáng ti‰c së không xäy ra ÇÜ®c.

Hi‹u Bi‰t ñ¶i Sinh
ChÜa chi mà em Çã l¡c ÇÀu: khó quá, khó quá! Bá nhân, bá
tánh, làm sao mà em hi‹u ÇÜ®c h‰t cä? M‡i ngÜ©i có m¶t nghiŒp
riêng tØ ki‰p trÜ§c, rÒi nào khung cänh gia Çình, nào môi trÜ©ng
xã h¶i, nào tÆp quán, nào di truyŠn là cho em nào không giÓng
em nào cä. Th‰ mà phäi tìm cho ra tØng cá tính thì ch¡c là n¢m
ngoài sÙc l¿c cûa em anh à! ¯, anh bi‰t, bi‰t rÒi. NhÜng không
khó l¡m Çâu. Trên lš thuy‰t thì r¶n ràng nhÜ th‰, nhÜng trong
th¿c t‰, em së thÃy có nh»ng Ç¥c Çi‹m tÜÖng ÇÒng hay nh»ng s¿
khác biŒt không xa nhau l¡m. Ngoåi trØ m¶t vài trÜ©ng h®p Ç¥c
biŒt và bÃt thÜ©ng mà em cÛng phäi Ç¥c biŒt và thÜ©ng xuyên Ç‹
š Ç‰n, chúng ta cÛng có th‹ phân ra vài loåi Ç‹ cho em quan sát
và Ùng døng. Càng quan sát tìm tòi, em hi‹u Ç¶i sinh hÖn, em
gây thiŒn cäm nhiŠu hÖn, em có th‹ giúp cho Ç¶i sinh nhiŠu ÇiŠu
Çáng quš. Công viŒc tuy khó nhÜng thú vÎ và l®i ích thÆt to tát.
"TrÜ§c h‰t, anh em mình thº nghï Ç‰n nh»ng loåi trÈ mà ta
cho là dÍ ÇiŠu khi‹n nhÃt. Nh»ng em Çó thu¶c nh»ng thành phÀn
có th‹ g†i là ‘bình thÜ©ng’. SÓng trong m¶t gia Çình khá giä, hÃp
thø m¶t nŠn giáo døc xº th‰ sÖ Ç£ng cho nên luôn luôn tÕ ra lÍ
phép và có th‹ chung Çøng v§i kÈ khác m¶t cách dÍ dàng. Nh»ng
em này ti‰p nhÆn nh»ng s¿ viŒc xäy ra ‘sao cÛng ÇÜ®c’. Loåi này
dÍ ÇiŠu khiÈn nhÃt và dÍ b° vŠ phía hoåt Ç¶ng nhÜng ít có nh»ng
sáng ki‰n và ít Ü§c v†ng. Chính em phäi lây Ç¶ng dÆy, thúc ÇÄy
m¶t cách khéo léo cho em Çó ÇÙng dÆy nhÆn lãnh nh»ng hoåt
Ç¶ng mà em xét ra em Çó có khä næng và thích thú.
"M¶t thành phÀn khác cÛng dÍ ÇiŠu khi‹n n»a, Çó là nh»ng
em có bän chÃt thø Ç¶ng, không có m¶t sáng ki‰n nào h‰t nhÜng
s¤n sàng và vÒn vã theo nh»ng chÌ dÅn cûa ngÜ©i khác. Nh»ng
em này thì ch£ng bao gi© t¿ š làm m¶t viŒc gì và cÛng ch£ng
phiŠn não cho ai. Bi‰t rõ tính tình cûa các em này Çôi khi cÛng
thÆt dÍ mà Çôi khi cÛng thÆt khó. Em phäi theo sát, phäi tìm hi‹u
qua nh»ng cái bÃt ch®t và làm sao cho em Ãy nói, giúp cho em Ãy
diÍn Çåt và khuy‰n khích em Ãy th¿c hành. Em së thÃy hÆu quä
khä quan cûa s¿ chæm chú cûa em.
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"Thành phÀn thÙ ba n¢m ª gi»a dÍ và khó là nh»ng em tháo
vát. Nh»ng em khéo xoay sª này có th‹ gây änh hÜªng trong
toàn ñ¶i. Em Ãy không nh»ng phán Çoán ÇÜ®c tình trång cûa Ç¶i
mà còn có th‹ phán xét Ç‰n ngay cä Ç¶i trÜªng, chÌ trích ngay
m¶t cách sau xa hành d¶ng cûa em n»a ÇÃy! Em Ãy còn bi‰t
nh»ng nhÜ®c Çi‹m cûa em trong m¶t vài lúc nào Çó, bi‰t trÜ§c
nh»ng viŒc em së làm, së nói. ThÆt là m¶t nhân vÆt Çáng ngåi và
n‰u em khinh thÜ©ng, em së thÃy em có Çû khä næng và mánh l§i
n¡m trong tay Çoàn sinh Ç‹ ÇiŠu khi‹n h‰t, k‹ cä em! Em s® à?
Có gì Çâu mà s®. Nh»ng em này cÛng dÍ ÇiŠu khi‹n l¡m mà, bi‰t
tài và dùng tài th‰ thôi.
ñ¥t trách nhiŒm, Ç¥t nhiŠu trách nhiŒm lên vai vØa Ç‹ sº
døng vØa Ç‹ rèn luyŒn s¿ thông minh, š chí và cá tánh cûa em
Çó. Khi giao trách nhiŒm, th£ng th¡n công nhÆn næng l¿c, Ç¥t h‰t
tin tÜªng và Çôi lúc, em hÕi š ki‰n n»a. ThÜ©ng thÜ©ng các em Ãy
giúp em ÇÜ®c nhiŠu viŒc. Em hãy tÕ ra bi‰t Ön và có th‹ dùng làm
phó. ñÓi xº m¶t cách th£ng th¡n, em së ÇÜ®c Çáp Ùng b¢ng s¿
th£ng th¡n và không còn lo ngåi gì n»a cä.
"Bây gi© chúng ta Ç‰n loåi trÈ không dÍ ÇiŠu khi‹n l¡m. ñó
là nh»ng em ‘nhác’. NhiŠu, nhiŠu l¡m. ñ¶i em mà chÌ có m¶t em
nhác là may m¡n l¡m Çó. Th‰ mà các em nhác thÜ©ng có häo š,
không muÓn gây phiŠn løy cho ai. Cái tính bÃt Ç¶ng t¿ nhiên làm
cho em Ãy thoái thác công viŒc, ho¥c lÀn l»a mai m¶t, ho¥c chÌ
nºa chØng. V§i nh»ng em này, tìm cách gây hÙng thú trong công
viŒc Ç¶i. N‰u em th°i ÇÜ®c sinh l¿c vào các em Ãy, các em së
thÃy và së ngåc nhiên vŠ nh»ng thành quä bÃt ng©. Các em Ãy
së trª nên hæng hái và tÆn tøy. M¶t sÓ khác có th‹ giúp em, là
khÖi lòng t¿ vui và danh d¿. N‰u em Çó hi‹u r¢ng s¿ nhác lÜ©i
cûa mình có th‹ håi Ç‰n danh thÖm ti‰ng tÓt ho¥c uy tín cûa ñ¶i
bÎ giäm b§t bªi s¿ cÄu thä cûa mình thì em Çó së vøt dÆy. Em nên
nh§ ÇØng có thä liŠu cho các em Ãy ngû luôn mà phäi thÙc dÆy
b¢ng nh»ng công viŒc thÜ©ng tr¿c tØ dÍ Ç‰n khó.
"Còn n»a, Çó là nh»ng em Üa hài hÜ§c. ThÆt ra, không bao
gi© các em này có ác š. Tánh Üa hoåt Ç¶ng và s¿ lanh lË quá
mÙc, thúc ÇÄy chúng luôn luôn tìm cách chÖi xÕ m†i ngÜ©i, gây
phiŠn não cho ñ¶i. N‰u nh»ng em nhác chÆm chåp và bÃt Ç¶ng
chØng nào thì nh»ng em hài hÜ§c låi lanh lË chØng Ãy, tØ s¿ nhåy
cäm š tÜªng Ç‰ nh»ng hành Ç¶ng ch§p nhoáng. Trên m¶t khía
cånh khác, nh»ng em hài hÜ§c låi dÍ gây thiŒn cäm. ChÌ s¿ vui
tính quá Ç¶, phong phú tràn trŠ gây nên nh»ng khó khæn cho ñ¶i.
ñ¶i Chúng TrÜªng
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Coi chØng, em ÇØng bóp nghËt nh»ng cá tính Ãy ÇÃy. Chúng
không Çáng ghét l¡m Çâu. HÜ§ng dÅn chúng Çúng ÇÜ©ng, các em
Ãy së giúp em nhiŠu viŒc và có th‹ trª nên cánh tay m¥t cûa em.
Phân công tác các em Ãy vào các møc giäi trí, nh»ng trò chÖi, và
muôn ngàn s¡c thái khác tiêu khi‹n cho ñ¶i. Giao trách nhiŒm
Çúng mÙc. ñØng Ç‹ cho các em Ãy ränh r‡i. N‰u không thì các
em Ãy bát ÇÀu ch†c ghËo cho Ç« buÒn.
"Bây gi©, chúng ta qua các em ‘khó’. ñôi khi thiŒt khó làm
em Çiên ÇÀu nhÜ muÓn Çu°i ngay ra khÕi ñ¶i. ƒy ch‰t, em ÇØng
sân; v§i nh»ng em này, cÀn bình tïnh l¡m m§i ÇÜ®c. Này nhé:
nh»ng em hay cau có là m¶t loåi bi quan thÜ©ng tr¿c, loåi phá
Çám. DÜ§i con mát cûa nh»ng chú này, m†i viËc ÇŠu xÃu xa, ÇŠu
vô ích. ñi tråi làm chi tr©i s¡p mÜa rÒi. CÀn chi mà phäi d¿ cu¶c
thi cûa Çoàn? Th‰ nào rÒi cÛng båi. B‰p núc làm chi cho khói vào
m¡t? Cho ruÒi bu ki‰n ÇÆu? Træm ngàn vån c§ Ç‹ các em thÓi
thác công viŒc. Cau có suÓt ngày. B¿c mình quá, phäi không
em? Cä ñ¶i Çang vui mà g¥p cái cûa n® này thì chán bi‰t mÃy.
NhÜng thôi, em cÙ nghï r¢ng chính các em cau có cÛng ch£ng
sÜ§ng ích chi. Em tìm xem nguyên nhân nào Çã tåo nên s¿ cau
có Ãy? BÃt mãn gia Çình? Thi‰u tình thÜÖng? V§i nh»ng em này,
em và các ñ¶i sinh khác phäi kiên nhÅn, kiên nhÅn, và kiên nhÅn.
Cái phÜÖng pháp hiŒu nghiŒm nhÃt là ‘làm lÖ’, giä b¶ nhÜ không
chú š Ç‰n em Çó. ViŒc ñ¶i, ñ¶i cÙ làm, m¶t ngày nào Çó, buÒn
tình, em Çó së nhÆp cu¶c. RÒi không khí së thay Ç°i.
"Còn n»a: Loåi bác h†c, cái gì trên Ç©i này em này cÛng
thông thåo và rành rÈ h‰t? Lúc nào cÛng tìm dÎp Ç‹ châm bi‰m,
châm bi‰m bån bè, châm bi‰m cä ñ¶i trÜªng n»a, ch£ng chØa ai.
Ti‰c thay, có ÇiŠu mÃy anh chàng tÜªng là mình thông thái, thÆt
ra ch£ng bi‰t xÖ múi gì h‰t. Em nì, khi cÙu môt ngÜ©i ch‰t ÇuÓi,
ngÜ©i ta Çè ÇÀu xuÓng cho hai tay h† vùng vÅy làm Çà Ç‹ trÒi lên
m¥t nÜ§c. TrÜ©ng h®p này em cÛng vÆy. G¥p lúc em Ãy vÃp phäi
m¶t nhÜ®c Çi‹m nào Çó, em th£ng tay dÆn ÇÀu xuÓng nÜ§c nghïa
là chÌ trích phê phán không ti‰c l©i cái sai phåm Ãy. Em Ãy së xìu
nhÜ cái lÓp xì hÖi không còn khí s¡c kiêu mån n»a. NhÆn thÃy cái
thÃp kém cûa mình khªi Çi‹m cûa s¿ l§n månh.
"ChÜa h‰t, còn nh»ng em ‘c¶c’ n»a, c¶c c¢n, vÛ phu, hung
båo, muÓn khuynh loát cä ñ¶i. Chính danh m¶t ông t° khoát lác.
Em ÇØng Ç‹ bÎ lØa gåt ÇÃy. Cái thùng r‡ng là cái thùng kêu l§n
ti‰ng nhÃt. Nh»ng cái ba hoa li‰ng tho¡c, nh»ng lúc khua môi
muá miŒng ch£ng là cái chi h‰t. G¥p dÎp là em th£ng th¡n l¶t cái
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m¥t nå khoát lác ra, s¤n sàng phän ÇÓi cái chÃt vÛ phu hung båo,
hå bŒ cái quan tr†ng hóa mà các em Ãy luôn luôn muÓn khoát
vào mình. Khi Ãy ch£ng ai nghe mình cä thì các em Ãy t¿ nhiên
thay Ç°i tính n‰t Çi chÙ.
"ñã h‰t Çâu! ñã h‰t Çâu! Nào nh»ng em chuyên môn Çâm
bÎ thóc, th†c bÎ gåo; trÜ§c m¥t ngÜ©i thì khúm múm ra vÈ con gái
nhà lành mà khi ngÜ©i Çi rÒi thì bán tr©i không væn t¿ ÇÃy! Dù
sao, vÕ qušt dày có móng tay nh†n. Có tám vån bÓn ngàn trÀn
lao thì cÛng có tám vån bÓn ngàn phÜÖng thuÓc Ç‹ trÎ. Gom góp
các phÜÖng pháp Ãy, có vài Çi‹m quan tr†ng mà cÀn ghi nh§ làm
lòng:
Trao cho các ñ¶i sinh nh»ng công viŒc h®p v§i khä næng và
sª thích.
Giao phó trách nhiŒm v§i lòng tin. Dù em Çó có làm hÜ hÕng
vài lÀn cÛng không sao. Té xuÓng ÇÃt thì chÓng ÇÃt mà dÆy, có
sao Çâu?
Kiên nhÅn và thân ái. Nh»ng lÓi la hét om sòm không Çi Ç‰n
Çâu mà chÌ Ç¥t ñ¶i sinh vào vÎ trí th‰ thû mà thôi. V§i lòng
thÜÖng, em së vÜ®t qua h‰t Ç‹ tìm hi‹u Ç¶i sinh.
Cái lÓi tìm hi‹u hay nhÃt và có hiŒu quä nhÃt là nh»ng câu
chuyŒn riêng lÈ, tay trong tay, lòng bên lòng. CÓc nÜ§c giäi khát
quán v¡ng bên b© sông. D¿a vào gÓc cây trên m¶t bãi bi‹n. Tâm
s¿ v§i nhau sau khi lºa tàn dÜ§i ánh træng. Bách b¶ trong m¶t
vÜ©n Çào rÆm råp, l©i lë cûa em së Çi sâu vào lòng ñ¶i sinh. Tác
Ç¶ng ghê gh§m. Em së thÃy cái m¥t thÆt cûa em Ãy hÖn là trÜ§c
Çám Çông. Ngoài ra, em còn tìm hi‹u nhiŠu khía cånh nºa: gia
cänh, nghŠ nghiŒp, bån bè và sª thích... nh»ng cái Çó có änh
hÜªng mãnh liŒt Ç‰n Ç©i sÓng cá nhân các Ç¶i sinh,Çâu có th‹ bÕ
qua ÇÜ®c.
Phäi, phäi khó và nh†c l¡m. Anh bi‰t. NhÜng không th‰ thì
làm sao mà em chia viŒc cho Ç¶i sinh mà không s® sai lÀm?

Chia ViŒc và M‡i PhÀn ViŒc
Ai ôm nhiŠu thì rÓi h‰t. Em cÛng vÆy. N‰u em t¿ coi mình là
trung tâm vÛ trø cûa em thì em së ôm h‰t, ôm h‰t. Em së t¿ mình
t° chÙc các phiên h†p, các cu¶c du ngoån, tråi. Em së thân hành
thâu tiŠn nguyŒt liÍm, tiŠn tråi phí... Em së m¶t mình làm báo ñ¶i.
Em së t¿ mình... t¿ mình... Và tÜªng nhÜ th‰ nào là làm tròn phÆn
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sø cûa ñ¶i trÜªng. Không còn m¶t s¿ sai nhÀm lÅn nào l§n hÖn
n»a. M†i viŒc ÇŠu n¢m g†n trong tay ñ¶i trÜªng thì các ñ¶i sinh
còn viŒc gì n»a Ç‹ làm? Tâm trång chán nän b¡t ÇÀu tØ Çó. Cä
phÜÖng pháp hàng ñ¶i t¿ trÎ lÅn tinh thÀn Ç¶i bÎ gi‰t ch‰t m¶t
cách oan u°ng. G¥p m¶t viŒc bÃt tr¡c nào mà ñ¶i trÜªng không
Ç‰n ÇÜ®c v§i ñ¶i là công viŒc ñ¶i hÕng bét. Ch£ng ai dám làm
cái gì h‰t cho Ç‰n cä Ç¶i phó. ThÃt båi hoàn toàn.
Không th‹ nhÜ th‰ ÇÜ®c, em phäi t° chÙc m¶t hŒ thÓng làm
viŒc mà m‡i em có m¶t trách nhiŒm riêng Ç‹ hoàn thành và hoàn
thành vì l®i ích chung cho toàn ñ¶i.
Chia viŒc cho ñ¶i sinh. Em phäi Ç‹ nhiŠu thì gi© và suy nghï
k› Ç‹ chia Çúng ngÜ©i Çúng viŒc, ÇØng Ç‹ rÒi m‡i lÀn chia viŒc là
m¶t lÀn lÀm lÅn rÒi phäi chia låi. anh giúp em vài š ki‰n:
Cho r¢ng ñ¶i cûa em Çû sÓ 8, ngoài em ra còn 7.

ñ¶i Phó
TrÜ§c h‰t, em phäi ch†n m¶t ñ¶i phó. Sau em, ñ¶i phó là
quan tr†ng hÖn h‰t.
M¶t c¶ng s¿ viên Ç¡c l¿c së thay m¥t em, thay th‰ em trong
nhiŠu trÜ©ng h®p. ñ¶i phó mang phù hiŒu giÓng nhÜ em nhÜng
chÌ m¶t chÃm tròn thôi. Không phäi chÌ phô trÜÖng nÖi phù hiŒu,
nÖi các chÙc vø mà ti‰p tay v§i em trong m†i d¿ ÇÎnh, trong m†i
th¿c hiŒn cûa ñ¶i. ñã g†i là c¶ng tác, hai em phäi hoàn toàn tin
cÆy lÅn nhau, phäi hi‹u tính n‰t cûa nhau, phäi Çi v§i nhau nhÜ
hình v§i bóng vŠ tÜ tÜªng cÛng nhÜ hành Ç¶ng. Khi ch†n ñ¶i phó
ÇØng vì tình cäm cá nhân mà ch†n bån thân cûa em. Phäi vì s¿
l®i ích cûa toàn ñ¶i. N‰u bån thân có nhiŠu ÇÙc tính nhÃt thì
không ai chÌ trích s¿ l¿a ch†n Ãy. Trái låi, em së g¥p khó khæn vì
các ñ¶i sinh em xì xào bàn tán và gây nên n‡i bÃt bình, vì ñ¶i
phó phäi giúp em vŠ m†i viŒc tØ công viŒc t° chÙc Ç‰n sinh hoåt
cûa ñ¶i, Ç‰n cä thay th‰ em trong nh»ng trÜ©ng h®p bÃt tr¡c hay
d¿ các H¶i ÇÒng Çoàn cho nên em Çó phäi khá hÖn các em khác.
ThÌnh thoäng Ç‹ cho ñ¶i phó ÇiŠu khi‹n ñ¶i. CÛng có khi cho
phép các Ç¶i sinh ‘cÀm’ ñ¶i trong vài trÜ©ng h®p. NhÜ th‰ em có
th‹ tìm ngÜ©i thay th‰ cho mai sau.
Giao cho ñ¶i phó vài trách nhiŒm nhÃt ÇÎnh nhÜ sÜu tÀm
các trò chÖi, våch ÇÎnh chÜÖng trình các cu¶c du ngoån, tråi. Tìm
tòi các bài PhÆt pháp thu¶c phåm vi chÜÖng trình hÜ§ng thiŒn,
ngoài viŒc giúp em Ç‹ m¡t Ç‰n nh»ng công viŒc t°ng quát và
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phÓi h®p công viŒc cûa các Ç¶i sinh khác. Ch†n ñ¶i phó rÒi, em
gi§i thiŒu v§i ñoàn trÜªng Ç‹ ÇÜ®c tÃn phong.

ThÜ Kš
Ch†n ñ¶i phó rÒi, em cÀn có m¶t thÜ kš. Ch†n em nào có
khi‰u væn chÜÖng, Üa vi‰t lách nhÃt là nhÆt kš. Trong m¶t cu¶c
du ngoån, trong m¶t cu¶c khäo sát ÇÎa phÜÖng, trong m¶t vài
phiên h†p, m†i Ç¶i sinh ÇŠu phäi vi‰t bài tÜ©ng thuÆt. Sau vài lÀn
nhÜ th‰, em có th‹ ch†n ÇÜ®c thÜ kš cûa ñ¶i mà ít khi lÀm lÅn.
M¶t ÇÙc tính khác cûa thÜ kš là phäi ‘Çâu vào Çó’ Ç‹ ghi
chép kÎp th©i các diÍn ti‰n cûa ñ¶i Ç‹ s¡p Ç¥t hÒ sÖ thÆt g†n gàn
thÙ l§p.
Công viŒc thÜ kš là n¡m gi» s° sách cûa ñ¶i.
ThÜ kš có phÀn n¥ng viŒc. Nh»ng em có tính cÄu thä không
làm ÇÜ®c Çâu.

Thû QuÏ:
Sau thÜ kš là thû quÏ. TiŠn båc là m¶t vÃn ÇŠ phiŠn toái.
PhiŠn toái nhÜng cÀn thi‰t. Thû quÏ thu nhÆn tiŠn Çóng góp cûa
các Ç¶i sinh Ç‹ chi dùng vào viŒc cûa ñ¶i.
Phäi ch†n thû quÏ cho kÏ càng. Em này phäi tÌ mÌ, giÕi vŠ
tính toán, Çáng tin cÆy, rành måch, nhÃt là không cÄu thä. Vì cÄu
thä, tiŠn ñ¶i së l¶n sòng v§i tiŠn riêng, vì cÄu thä nên s° thu chi
không ghi ngay khi chi dùng d‹ quên trÜ§c l¶n sau. Em nên
phòng bÎ trÜ§c thì hÖn, n‰u tiŠn quÏ dÒi dào, em nên gªi cho thû
quÏ Çoàn hay thû quÏ cûa Gia Çình.
Ngân sách cûa ñ¶i. Nói ch» ngân sách thì to tát quá. NhÜng
dù l§n dù nhÕ cÛng phäi d¿ tr» ngân sách chÙ. Trong h¶i ÇÒng
ñ¶i thÜ©ng xuyên, khi våch chÜÖng trình hoåt Ç¶ng d¿ trù ngân
sách Ç‹ th¿c hiŒn công tác. RÒi d¿ trù s¿ Çóng góp cûa Ç¶i sinh
và các møc thu khác.
Có nhiŠu cách gây tiŠn cho quÏ. Làm viŒc toàn Ç¶i. Thành
thÎ có cách cûa thành thÎ, thôn quê có cách cûa thôn quê. Ÿ thôn
quê có Ç°i công, gieo må, phÖi rå... Ÿ thành thÎ thì có các loåi thû
công nhÜ Çan giÕ bÕ rác, th¡t gióng gánh nÜ§c, vë thiŒp chúc t‰t,
gi» xe c¶ tåi các nÖi công c¶ng. ñÜa ra gi»a m¶t phiên h†p Ç¶i,
em së thâu nhÆp nhiŠu š ki‰n cûa Ç¶i sinh rÃt hay nhÜ : h¶p ti‰t
kiŒm, gåo hÛ... Phäi có s° thu chi rõ ràng. Hàng tháng thû quÏ
trình bày tình trång tài chánh cho ñ¶i bi‰t. Các món thu tØng
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møc. Em thû quÏ khéo tính toán sau này së trª thành nh»ng nhân
viên k‰ toán lành nghŠ.

Quän Thû Khí Mänh ñ¶i
Do m¶t em ñ¶i sinh phø trách. Em này phäi là m¶t em ‘m†i
gi» cûa’. N‰u không thì làm sao còn? ñÒ Çåt cûa ñ¶i phân tán
nÖi m‡i ñ¶i sinh, không tÆp trung låi thì lŠu m¶t nÖi, dây lŠu m¶t
nÈo, c¶t lŠu bØa bãi tÙ tung, soong quánh nÒi chäo ª Çâu không
bi‰t, hÜ hÕng không hay. TiŠn båc do mÒ hôi, nÜ§c m¡t cûa Ç¶i
sinh làm ra Ç‹ s¡m sºa cÛng chÌ vÙt qua cºa s° mà thôi. Khí
mänh cûa Ç¶i có hai loåi:
Loåi hoàn toàn là cûa cäi chung cûa ñ¶i
Loåi riêng cûa ñ¶i sinh cho ñ¶i mÜ®n hay t¥ng cho ñ¶i Ç‹
làm cûa chung.

Phø Trách Du Ngoån
Em có th‹ ch†n m¶t tên khác cho g†n hÖn, tùy em. PhÀn
viŒc cûa em này là tìm ÇÎa Çi‹m cho các cu¶c du ngoån hay tråi.
Không phäi chÌ khi nào quy‰t ÇÎnh du ngoån hay tråi m§i tìm ch‡.
Phäi tìm trÜ§c bÃt cÙ lúc nào khi có dÎp. Em này có th‹ hÕi ñ¶i
trÜªng các ñ¶i khác, anh ñoàn trÜªng hay bÃt ai. RÒi Ç‰n tÆn nÖi
quan sát thÆt kÏ càng, ghi vào m¶t quy‹n s° tay v§i nh»ng chi ti‰t
cÀn thi‰t. Thí dø:
ñÎa Çi‹m tråi sÓ 3
§

VÎ trí:

ñÒi MÏ ThÎ

§

ñ¥c Çi‹m:

ñÒi thông b¢ng ph£ng, ÇÃt cát

§

Cách xa:

5 cây sÓ vŠ phía ñông Nam

§

NÜ§c uÓng:

Gi‰ng cách 100 thÜ§c (gi‰ng ÇÃt)

§

Cûi:

NhiŠu: cành thông, lá thông khô

§

LÜÖng th¿c:

Có ch® cách l¶ 1 cây sÓ

§

T¡m rºa:

Có låch nhÕ, nÜ§c tÓt

§

PhÜÖng tiŒn vÆn chuy‹n:

Xe

LÜu š: Có chùa Çang xây cÃt cÄn thÆn gi» gìn lºa tránh gây
hÕa hoån.
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Xin phép:

Thôn trÜªng thôn MÏ ThÎ

ñã Ç‰n c¡m tråi:

12-3-195, 24-6-1967
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Có nh»ng ÇÎa Çi‹m có di tích lÎch sº, tôn giáo. S¤n sàng nhÜ
th‰ trong s° tay, trong cu¶c h†p ñ¶i bàn vŠ tråi ñ¶i hay du
ngoån, em này chÌ viŒc trình bày gi§i thiŒu các ÇÎa Çi‹m phù h®p
v§i møc Çích cûa cu¶c du ngoån hay tråi Ãy. Ch†n trong sÓ
nh»ng em am hi‹u ÇÎa phÜÖng.

Phø Trách LÜÖng Th¿c:
Có em lo ÇÎa Çi‹m tråi thì phäi có em lo lÜÖng th¿c ch¡c
ch¡n.
Phø trách viŒc này phäi bi‰t giá cä nh»ng th¿c phÄm cÀn
thi‰t, phäi bi‰t các nhà hàng và ghi vào s° tay. Có m¶t vài món
æn cho m‡i loåi tråi. Trong phiên h†p em này trình bày th¿c ÇÖn,
các th¿c phÄm cÀn thi‰t và Ãn ÇÎnh sÓ tiŠn Çóng góp cho m‡i tråi
sinh. NhÜ m¶t bà n¶i tr® Çäm Çang, em này phäi bi‰t tính toán
sao cho vØa phäi, Çã không thi‰u låi càng không nên thØa. BÕ Çi
thì phí và t¶i nghiŒp.

Pha Trò:
Hay có th‹ g†i tên khác nhÜ vui nh¶n, nhÜ ‘SÖn ca’ miÍn
sao cho h®p v§i công viŒc Çem låi không khí vui tÜÖi cho ñ¶i
b¢ng nh»ng bài ca, nh»ng trò chÖi, nh»ng ti‰ng reo vui, nh»ng
câu chuyŒn. Låi có m¶t s° tay Ç‹ sÜu tÀm các bài hát, các trò
chÖi Çû loåi: trong nhà, ngoài sân, mùa n¡ng, mùa mÜa... Ho¥c t¿
tìm ra, ho¥c nghe ÇÜ®c ª các ñ¶i khác, ho¥c Ç†c trong các sách
báo và Çem ra Ùng døng Çúng lúc, Çúng ch‡. Em này còn sÜu
tÀm các kÎch ng¡n, kÎch vui, các ÇiŒu nhäy Ç‹ giúp ñ¶i trÜªng
trong các bu°i tråi.
Trên ÇÜ©ng vŠ cûa m¶t cu¶c c¡m tråi. Ai cÛng mŒt nhòa, u‹
oäi. Em pha trò tung ra m¶t bài hát månh và vui. Cä ñ¶i hát theo.
S¿ hæng hái trª låi. Tinh thÀn ñ¶i ÇÜ®c duy trì.
Th‰ là bäy em m‡i em m¶t viŒc, không ai æn không ngÒi rÒi.
N‰u cÀn có thêm viŒc khác phäi làm nhÜ thông tin ñ¶i, m¶t ñ¶i
sinh khác kiêm nhiŒm. Em muÓn gì n»a? PhÀn cûa em hä?
Hai ch» ñ¶i trÜªng không nói h‰t trách nhiŒm cûa em Ü?
Trong bÃy nhiêu viŒc Çã chia cho ñ¶i sinh, em có trách nhiŒm
phäi tåo nên m¶t tinh thÀn ÇÒng ñ¶i, m¶t s¿ liên k‰t ch¥t chë. Em
phäi bi‰t, bi‰t h‰t m†i viŒc. C¥p m¡t cûa em phäi bao quát, phäi
thúc ÇÄy, phäi khuy‰n khích, phäi giúp Ç«. Trí em không th‹ chÙa
h‰t, em cÀn có nh»ng s° tay riêng cûa em.
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CuÓi cùng em phäi ÇŠ cao tinh thÀn ÇÒng Ç¶i. M‡i ngÜ©i gi»
m¶t trách nhiŒm nhÜng m¶t cho tÃt cä và tÃt cä cho
m¶t. M¶t công viŒc có liên hŒ cho cä toàn Ç¶i và cä Ç¶i vÅn liên
Ç§i trách nhiŒm vŠ m‡i m¶t tám c¥p mát, tám Çôi tay, tám khÓi óc
thÃy rõ, hoåt Ç¶ng månh, suy nghï kÏ càng hÖn chÙ. Trong lúc
làm viŒc chung, trong công tác riêng tÜ cûa m‡i cá nhân, dÙc tính
và cá nhân cûa m‡i tråi sinh së tuÀn t¿ phát tri‹n.

S° Sách Cûa ñ¶i - Chúng
S° ñ¶i (chúng) trÜªng gi»:
S° Quän TrÎ ñ¶i:
§ Em ghi nh»ng gì?
§

Lš lÎch ñ¶i sinh, nh»ng cÀn thi‰t vŠ Ç¶i sinh

§

Phân công

§

Ki‹m diŒn

ChÜÖng trình các phiên h†p v§i ghi chú nh»ng gì Çã th¿c
hiŒn ÇÜ®c, nh»ng gì chÜa.
Ghi chép nh»ng Çi‹m thi‰t y‰u cÀn ph° bi‰n cho các Ç¶i
sinh trong các phiên h†p H¶i ÇÒng ñoàn.
S° chuyên môn:
ChÜÖng trình h†c tÆp các cÃp
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§

Nh»ng trò chÖi

§

Nh»ng cách vi‰t mÆt thÜ

§

Nh»ng tÆp sách hay tài liŒu nghiên cÙu

§

v.v.
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M¶t s° thông tin:
ñ‹ triŒu tÆp các phiên h†p hay H¶i ÇÒng ñ¶i, các cu¶c h†p
bÃt thÜ©ng hay loan báo nh»ng gì cÀn thi‰t và cÃp th©i. Em có
th‹ vi‰t theo lÓi thÜ©ng hay lÓi morse. Ví dø:
VN
23.2.1.14 19.9.13

3.1.3 5.14.9 18.9.13.8 2.9.6.19

M‡i ñ¶i sinh có m¶t sÓ riêng. Em là ñ¶i trÜªng Sen vàng thì
em là SV1, ñ¶i phó là SV2, v.v... S° thông tin chuy‹n tay theo
thÙ t¿ và SV8 khi kš vào s° xong Çem trä låi em.

S° sách do thÜ kš gi»:
ñ¶i phä
M¶t quy‹n vª dày Ç¶ 400 trang. PhÀn ÇÀu Ç‹ dành cho
danh b¶ Ç¶i sinh. M‡i Ç¶i sinh chi‰m hai t© ghi lš lÎch ÇÀy Çû chi
ti‰t:
H† và tên:.......................
Sinh ngày:.......................
Chánh quán:....................
Trú quán:.........................
H†c l¿c:..........................
NghŠ nghiŒp:..................
SÓ ñ¶i:.............

PhÜÖng danh phø huynh:

SÓ Gñ:..............

Ông:..............................

SÓ BHD:.............

Bà:...............................

Ngày gia nhÆp Gñ:............................................
Quy y ngày:........................................................
Pháp danh:.........................................................
Ti‰n tri‹n và thành tích:......................................
PhÀn này ghi nh»ng ti‰n tri‹n và thành tích cûa ñ¶i sinh tØ
ngày Ç‰n v§i ñoàn: nhÜ ngày phát nguyŒn, ngày thi lên cÃp bÆc,
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ngày ÇÜ®c b¢ng chuyên næng, nh»ng thành tích Ç¥c biŒt, nh»ng
trÜ©ng h®p thÜªng phåt, nh»ng tình hình thay Ç°i....
M‡i ñ¶i sinh có m¶t sÓ danh b¶ cûa ñ¶i, theo thÙ t¿ ngày
nhÆp ñ¶i. SÓ danh b¶ cûa Gia ñình và Ban hÜ§ng dÅn TÌnh thì
do các cÖ quan Ãy cÃp.
Em Ç‹ 100 t© cho phÀn lš lÎch này.
PhÀn thÙ hai cûa ñ¶i phä là ghi låi nh»ng viŒc thành lÆp,
nh»ng ngày ÇÀu tiên, nh»ng sáng lÆp viên, nh»ng bÙc hình ÇÀu
tiên cûa ñ¶i. Trong nh»ng ngày chu niên cûa ñ¶i em phäi Ç†c
cho ñ¶i nghe Ç‹ bi‰t lš lÎch cûa ñ¶i mình.
LÀn lÀn em ghi nh»ng thay Ç°i trong Ç¶i, nh»ng vui buÒn h‰t
sÙc Ç¥c biŒt cûa ñ¶i.
Anh Çã thÃy nh»ng quy‹n ñ¶i phä trang trí rÃt ÇËp và công
phu ÇÜ®c gi» gìn m¶t cách h‰t sÙc cÄn thÆn, chu Çáo.
NhÆt kš ñ¶i
Sau quy‹n ñ¶i phä là quy‹n nhÆt kš ñ¶i, quy‹n này mŒt
hÖn quy‹n ñ¶i phä vì cÀn phäi Çúng danh nghïa ‘nhÆt kš’. Chính
trong quy‹n nhÆt kš này mà ngÜ©i ta thÃy rõ m¶t cách sÓng Ç¶ng
cûa nh»ng sinh hoåt cûa ñ¶i. Vi‰t nhÆt kš không phäi là chÌ Ç‹ k‹
l‹ gi© giÃc và s¿ diÍn ti‰n m¶t cách khô khan mà phäi có s¿ sÓng
thÃm vào qua nh»ng cäm tÜªng, nh»ng nhÆn xét Ç¶i khi vài nét
phát h†a phong cänh hay nhân vÆt... M¶t vài tÃm hình do ñ¶i
sinh ch§p cÛng ÇÜ®c kèm theo. Các phiên h†c tÆp, du ngoån,
tråi, công tác v.v... ÇŠu ÇÜ®c ghi vào nhÆt kš, quy‹n này cÛng
phäi là m¶t quy‹n s° rÃt dày.
S° biên bän
S° biên bän là phÀn biên bän các bu°i h†p ñ¶i. Dï nhiên
nh»ng biên bän này phän ánh sinh hoåt cûa ñ¶i. Anh nói: Các
cu¶c h†p cûa ñ¶i chÙ không phäi là các bu°i sinh hoåt thÜ©ng lŒ.
ThÜ kš còn làm t© tÜ©ng trình hàng tháng gªi lên anh ñoàn
trÜªng. Cæn cÙ vào Çâu Ç‹ làm t© tÜ©ng trình? NÖi cung cÃp tài
liŒu ÇÀy Çû nhÃt là biên bän và nhÆt kš. T© tÜ©ng trình ghi låi
nh»ng gì mà ñ¶i Çã th¿c hiŒn ÇÜ®c, nh»ng công tác mà ñ¶i s¡p
làm và nh»ng tình trång Ç¥c biŒt cûa ñ¶i... ñ¶i trÜªng kš vào bän
tÜ©ng trình. ñ‹ låi m¶t bän dán hÒ sÖ.
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HÒ sÖ cûa ñ¶i
Dùng loåi kËp vô lŠ Ç‹ dán væn thÜ vào. Dán theo thÙ t¿ thÜ
Çi cÛng nhÜ thÜ Ç‰n cÀn ghi vào s° Ç‹ ki‹m soát ÇŠ phòng bÎ thÃt
låc. ñó là nh»ng công viŒc chính còn nh»ng công viŒc khác n»a:
TÆp änh k› niŒm ñ¶i, tÆp tài liŒu mà các Ç¶i sinh khác sÜu tÀm
trong các báo chí PhÆt giáo nh»ng bài vi‰t vŠ Gia Çình PhÆt tº
hay có tính chÃt thanh niên có th‹ giúp cho hoåt Ç¶ng cûa ñ¶i.
SÜu tÀm các loåi tråi, lŠu rÃt nhiŠu trong các sách báo hÜ§ng
Çåo....

S° khí mänh:
Do em quän thû khí mänh gi»
Ghi chép các vÆt døng Ãy, ghi ngày tháng mua hay cûa ai
cho mÜ®n, cûa ai t¥ng. Cho dù cûa cho mÜ®n hay cûa t¥ng Çi
n»a, em phø trách khí mänh ñ¶i cÛng tr†n quyŠn gìn gi» và chæm
sóc. ThÌnh thoäng, em phäi ki‹m soát låi, báo cáo tình trång vÆt
døng cho ñ¶i trÜªng bi‰t Ç‹ ho¥c sºa ch»a, ho¥c thay th‰.
Nh»ng lÀn ki‹m soát, ghi ngày tháng và ÇŠ nghÎ.
Ví dø:
bän ki‹m soát khí mänh ngày 31-10-1972
S°

VÆt døng

TrÎ giá

Tình trång

ñŠ nghÎ

01

LŠu

$2.80

1 góc lŠu bÎ rách

vá låi

02

N‰u có góc ñ¶i thì khí mänh Ç‹ ª ñ¶i. N‰u không thì có th‹
Ç‹ tåi nhà em phø trách khí mänh.

H¶p CÙu ThÜÖng ñ¶i
RÃt cÀn thi‰t. Trong nh»ng lúc h†p và cÀn hÖn n»a trong
các cu¶c du ngoån hay tråi. Phäi ÇÀy Çû và có y tá chuyên môn
trong nh»ng tråi hè lâu ngày. Em có th‹ gªi m¶t em d¿ các khóa
h†c cÃp cÙu cûa ñoàn, cûa Gia Çình hay cÖ quan xã h¶i cûa
Giáo h¶i. (Em cÛng có th‹ gªi Çi h†c tåi các bŒnh xá, bŒnh viŒn
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cûa chính quyŠn. Phäi ÇÜ®c Ban Huynh TrÜªng Gia Çình cho
phép). Em này së gi» h¶p cÙu thÜÖng.
H¶p cÙu thÜÖng không phäi là m¶t tû thuÓc. Nó chÌ gÒm
nh»ng thÙ thuÓc h‰t sÙc cÀn thi‰t và có tính cách cÃp cÙu mà
thôi, n‰u trong ñ¶i không có ñ¶i sinh nào rành vŠ thuÓc. Dùng
thuÓc phäi h‰t sÙc cÄn thÆn và phäi bi‰t cách dùng và liŠu thuÓc
Ç‹ dùng. Các loåi thuÓc phäi có n¡p ÇÆy kÏ lÜ«ng. M¶t bän danh
sách các loåi thuÓc và cách dùng Ç‹ trong h¶p thuÓc. TÃt cä bÕ
g†n gàng vào m¶t cái h¶p có nhiŠu ngæn, có quai mang. DÜ§i
Çây là danh sách các thÙ thuÓc cho m¶t cÙu thÜÖng ñ¶i
Các thÙ thuÓc sát trùng (trÎ nhiÍm trùng)
§

ThuÓc trÎ xâm:

§

Các loåi thuÓc Çau ÇÀu, cäm

§

ThuÓc tr¥c gân

§

Ch®t da chäy máu

TrÎ sâu b† c¡n:
§

Bông, bæng väi, bæn dán, gaz, compresse

§

–ng måch, kéo, Óng chích thuÓc (séringe), kËp
(pinc)

§

CÛng ÇØng nên quên vài chai dÀu xanh.

Khi sº døng nên bình tïnh, xem låi tØng chai kÈo lÀm.

Tû Sách ñ¶i
May m¡n cho em, n‰u có m¶t tû sách ñ¶i. Ngoài viŒc trao
Ç°i ki‰n thÙc, tû sách còn có tác døng liên k‰t các Ç¶i sinh. Có tû
sách, các Ç¶i sinh së thÜ©ng xuyên Ç‰n Çó và së v¡ng m¥t trong
nh»ng nÖi giäi trí có håi.
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1.

Các loåi sách mà tû sách ñ¶i cÀn có:

2.

Các loåi sách và báo chí PhÆt giáo

3.

Các loåi sách vŠ tÆp san cûa Gia Çình PhÆt tº

4.

Các loåi sách vŠ giáo døc

5.

Các loåi sách vŠ hÜ§ng Çåo

6.

Các loåi sách vŠ hoåt Ç¶ng thanh niên
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7.

Các loåi sách vŠ thû công

Thêm vào, các loåi sách mª trí và xây d¿ng ÇÙc tính con
ngÜ©i.
Làm sao Ç‹ có sách? Em có th‹ mua n‰u quÏ có nhiŠu. ñ¶i
sinh Çóng góp sách. Em có th‹ xin ª các cÖ quan PhÆt giáo.
Ngày khai måc, bån bè và quan khách cÛng có th‹ t¥ng cho ñ¶i
m¶t sÓ sách l¡m chÙ!
Có sách không khó, gi» gìn sách cho bŠn và khÕi thÃt låc
khó hÖn. Em ghi vào s° sách mua hay sách t¥ng dù là do ñ¶i
sinh t¥ng cÛng th‰. ñánh sÓ và Çóng dÃu tû sách.
Tû sách ñ¶i Sen Vàng
SÓ:..............
Do:..............
M¶t ñ¶i sinh ÇÜ®c cº ra kiêm nhiŒm viŒc quän lš tû sách.
ñ†c tåi ch‡ và n‰u mÜ®n vŠ nhà thì phäi cho kÿ hån là bao nhiêu
ngày. Em mÜ®n sách cÛng phäi gi» gìn vì là sách cûa mình mà!
Ghi ngày mÜ®n và ngày trä.
Bi‰t Çâu, khi có tû sách rÒi, ñ¶i em së là trung tâm cûa
ñoàn? Các ñ¶i sinh khác có khi cä các Anh, các chÎ trÜªng trong
gia Çình và Gia Çình bån së Ç‰n mÜ®n sách nÖi ñ¶i em? Vinh d¿
bi‰t mÃy. M¶t Çi‹m son cho em rÒi ÇÃy.
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M¶t ñ¶i Hoåt ñ¶ng Có Sinh L¿c
T° chÙc Ç¶i xong xuôi rÒi, em phäi nghï Ç‰n hoåt Ç¶ng.
Hoåt Ç¶ng cÛng có næm, mÜ©i thÙ hoåt Ç¶ng. Em phäi hoåt Ç¶ng
làm sao cho anh ñoàn trÜªng nhìn vào là có th‹ thÃy ngay ñ¶i
em có sinh l¿c. Hoåt Ç¶ng Çâu phäi là quay cuÒng múa máy?
Phäi Çâu chÌ nghe nh»ng bài PhÆt pháp trÜ©ng giang Çåi häi khô
khan; h†c næm ba cái gút; bi‰t vài cách bæng bó rÒi chåy nhäy,
chÖi Çùa, hát xÜ§ng, la hét? N‰u th‰ thì ích l®i chi. Và em cÛng
ch£ng cÀn phäi lao tâm kh° trí làm chi cho nh†c xác? Mà rÒi cÛng
ch£ng cÀn chi phäi có m¶t ñ¶i trÜªng giÕi.
Phäi gây sinh khí vào các hoåt Ç¶ng, phäi th°i vào Çó m¶t
luÒng sinh l¿c Ç‹ cho Ç¶i hoåt Ç¶ng có ÇÜ©ng lÓi, có quy cÛ, có
nŠ n‰p. Có dÜ©ng lÓi là có møc Çích, các møc Çích mà Gia Çình
PhÆt tº Çã våch ra. Có quy cÛ là có chÜÖng trình có gi© có ngày
Çàng hoàng và có nŠ n‰p là có s¡p Ç¥t, có trÜ§c, có sau, Çúng
ch‡ Çúng lúc. ñó là viŒc làm cûa ñ¶i trÜªng ÇÃy. Mà công viŒc Ãy
không dÍ Çâu em nhé!
Hoåt Ç¶ng có sinh l¿c thì các Ç¶i sinh cäm thÃy hÙng thú
ham h†c, ham chÖi, ham làm viŒc vì nh»ng cái ham Ãy có l®i ích
thi‰t th¿c cho mình và cho toàn Ç¶i mà v¡ng Çi m¶t phiên h†p,
Ç¶i sinh thÃy mÃt mát, thi‰u thÓn. ñåt ÇÜ®c cái mÙc Ãy, làm sao
mà không thu hút ÇÜ®c Ç¶i sinh?
ñØng lo, ÇØng s®. Này, các em nh§ kÏ các ÇiŠu này nhÜ
nh»ng ÇiŠu tâm niŒm:
Em th¿c hành luÆt cûa GñPT: Vì em có th¿c hành, các Ç¶i
sinh m§i b¡t chÜ§c theo. NhÜ trÜ§c Çây anh Çã nói, chÌ có s¿ th¿c
hành m§i tác Ç¶ng ÇÜ®c tinh thÀn Ç¶i sinh và Çem låi s¿ áp døng
sÓng Ç¶ng và ÇÀy Çû sinh l¿c.
Em phát tri‹n tinh thÀn Ç¶i: bÃt cÙ m¶t hoåt Ç¶ng nào cûa
Ç¶i, viŒc gây tinh thÀn ñ¶i là viŒc Üu tiên. Em phäi là bån cûa các
Ç¶i sinh và s¤n sàng giúp Ç« bÃt cÙ lúc nào.
ñiŠu khi‹n Ç¶i là Ü§c v†ng cûa em. N‰u em mà không
muÓn ÇiŠu khi‹n thì làm sao mà em làm viŒc hæng say? Làm sao
mà em cÓ g¡ng hoàn thành tr†ng trách?
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Em bi‰t cách t° chÙc công viŒc: ChÌ có m¶t cách Ç‹ trª
thành m¶t ñ¶i trÜªng giÕi là bi‰t viŒc mình s¡p làm và bi‰t trÜ§c
k‰t quä cûa nó ra sao.
Em bi‰t tài và dùng tài cûa Ç¶i sinh: Em còn bi‰t Ç¶ lÜ®ng
và bi‰t Ön nh»ng Ç¶i sinh Çã giúp Ç« cho Ç¶i. G¥p m¶t dÎp nào Çó
Ç‹ tÕ lòng bi‰t Ön là em bày tÕ ngay không chút dè d¥t.
Em ti‰n trÜ§c các bÆc tu h†c: Khi em vÜ®t lên trên Ç¶i sinh
thì không còn m¶t Ç¶i sinh nào có š nghï so sánh v§i em cä. T¿
nhiên các Ç¶i sinh chÌ nghï Ç‰n mình.
Em th¿ hành hånh TØ bi h¢ng ngày: Chính hånh TØ bi së
nuôi dÜ«ng tâm hÒn em cao cä hÖn lên và bi‰t nghï Ç‰n kÈ khác
trÜ§c khi nghï Ç‰n mình.
Quan tr†ng hÖn cä là bi‰t áp døng TÙ nhi‰p pháp: BÓ thí, ái
ng», l®i hành, ÇÒng s¿. BÓn nguyên t¡c phát tri‹n t° chÙc.
V§i bÃy nhiêu ÇiŠu tâm niŒm, em së thÃm bi‰n m¶t sinh l¿c,
m¶t nh¿a sÓng vào hoåt Ç¶ng cûa Ç¶i em. Tåo ÇÜ®c cái sinh l¿c
Ãy, m§i Çáng k‹.

Bu°i H†c TÆp ñ¶i
ThÜ©ng thÜ©ng, các em ‘phäi’ h†c tÆp ª ñoàn nhiŠu hÖn là
ª ñ¶i. Vì các em ñ¶i trÜªng ÇÃy, các em Çã ‘b¡t’ các anh ñoàn
trÜªng Ç‹ nhiŠu thì gi© lo cho Ç¶i sinh mà Çáng lë ra, em phäi lo
m¶t phÀn l§n. NhÜng không s® mÃt lòng em Ç‹ th£ng th¡n nói
r¢ng chính em, em cÛng chÌ vØa lòng v§i nh»ng gì mà h†c tåi
ñoàn, cho nên em và Ç¶i sinh có khác gì nhau Çâu mà mong chÌ
bày låi cho Ç¶i sinh? Thà mÃt lòng trÜ§c Ç‹ ÇÜ®c lòng sau. Chính
em phäi có trách nhiŒm v§i Ç¶i sinh vŠ h†c tÆp ÇÃy. Ngày nào mà
em Çû l¿c lo l¡ng cho Ç¶i sinh và chinh phøc ÇÜ®c lòng tin cÆy
cûa Anh ñoàn trÜªng, anh dám bäo Çäm v§i em r¢ng anh ñoàn
trÜªng së trao quyŠn cho em nhiŠu hÖn và giao phó cho em
nhiŠu tr†ng trách vŠ h†c tÆp các cÃp hÖn n»a.
N‰u Ç¶i sinh cûa em thu¶c vào m¶t cÃp ngang nhau thì dÍ
dàng cho em nhiŠu nhÜng ng¥t vì có em vào trÜ§c, có em vào
sau, chênh lŒch nhau nên s¡p Ç¥t m¶t chÜÖng trình h†c tÆp cho
Ç¶i thÆt là nan giäi. NhÜng n‰u em chÎu khó suy nghï, chÎu khó
s¡p Ç¥t trÜ§c, em Ç« b§t lúng túng. Riêng v§i ñ¶i trÜªng, em có
th‹ lo hoàn toàn cho bÆc HÜ§ng thiŒn và m¶t phÀn nào cho bÆc
SÖ thiŒn n‰u em là Trung thiŒn. Còn các bÆc khác, phäi là
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chÜÖng trình cûa anh ñoàn trÜªng. Em có th‹ giao cho Ç¶i phó
hay nh»ng Ç¶i sinh trúng cách cÃp trên phø trách em m§i nhÆp
ñoàn hay thu¶c vŠ cÃp dÜ§i. Em ÇØng tÜªng r¢ng, cái khó cho
ñ¶i trÜªng là ª ch‡ ÇiŠu khi‹n Ç¶i h†c tÆp mà khó là lúc soån sºa
chÜÖng trình cho bu°i h†c tÆp cûa ñ¶i. Làm sao phÓi h®p ÇÜ®c
chÜÖng trình các cÃp, làm sao ÇØng Ç‹ m¶t em nào ränh tay, làm
sao ÇØng Ç‹ m¶t phút nào ränh r‡i, làm sao Ç‹ cho các Ç¶i sinh
thu nhÆn ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu b° ích. Nh»ng cái ‘làm sao’ Ãy em phäi
soån sºa trÜ§c ª nhà, s¡p Ç¥t trÜ§c m¶t chÜÖng trình trong s° tay
cûa em. TrÜ§c khi Ç¥t nh»ng dòng ch» n¢m trên trang giÃy, em
phäi suy nghï và thi‰t lÆp nh»ng câu hÕi tuÀn t¿ Ç‹ xây d¿ng cho
chÜÖng trình Ãy. N‰u cÀn phäi ngÒi ngºa ra, hai chân em du‡i
th£ng....
Trên bàn vi‰t, chÜÖng trình cûa kÿ h†p trÜ§c v§i nh»ng ghi
chú cho tuÀn này; bän chÜÖng trình hàng tháng, hàng tuÀn ÇŠu
phäi hiŒn diŒn, em phäi t¿ hÕi:
Nh»ng Ç¶i sinh nào theo nh»ng môn h†c gì?
Nh»ng Ç¶i sinh nào có khä næng giúp em các môn h†c gì Ç‹
phân công.
Phäi s¡p Ç¥t, phÓi h®p cách sao Ç‹ không m¶t chút nào trôi
qua m¶t cách vô ích.
Phäi dùng nh»ng trò chÖi nào, nh»ng bài hát nào Ç‹ phù
h†a cho các ÇŠ tài h†c?
Phäi dùng nh»ng døng cø gì cho bu°i h†c tÆp? ChÜÖng
trình h†c tÆp cûa GñPT gÒm có bÓn môn chính: PhÆt pháp, Hoåt
Ç¶ng thanh niên, Væn nghŒ và hoåt Ç¶ng xã h¶i. PhÆt pháp và
hoåt Ç¶ng thanh niên chi‰m nhiŠu ÇŠ tài hÖn h‰t nên th©i gian
phäi nhiŠu hÖn.
Bu°i h†p ñ¶i không quá hai gi© (120 phút) k‹ cä lÍ PhÆt.
Hãy tåm chia chÜÖng trình Çåi cÜÖng:
§

LÍ PhÆt

20 phút

§

LÍ ñ¶i và viŒc quän trÎ ñ¶i

10 phút

§

PhÆt pháp

30 phút

§

Trò chÖi

10 phút

§

Hoåt Ç¶ng thanh niên

30 phút

§

Væn nghŒ hay hoåt Ç¶ng xã h¶i

15 phút
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ti‰t:

§

D¥n dò và b‰ måc

15 phút

§

C¶ng

120 phút

Em ÇÜ®c giao phó cÃp HÜ§ng thiŒn. Bây gi© em Çi vào chi
* H†c tÆp Ç¶i sen:........................ hàng tuÀn:..................

Th©i
gian

ñŠ møc

ñ¶i sinh h†c

ñ¶i sinh
hÜ§ng dÅn

20’

LÍ PhÆt

Toàn Ç¶i

SV5
chuông

3’

LÍ ñ¶i

Toàn Ç¶i

SV3 mõ

7’

Quän trÎ
-Ki‹m diŒn

ThÜ kš

-Thâu sinh hoåt
phí

Thû quÏ

Ghi chú

-Ki‹m Çi‹m
viŒc trong tuÀn
30’

PhÆt pháp: Ba
phép quy y

5’

Trò chÖi: HñTN

10’

Hi‹u bi‰t
phong trào:
Nguyên nhân
thành lÆp
GñPT

SV 3-4-5-6-7-8 ñ¶i trÜªng

10’

Gút: DËp, c£ng
chó

SV 3-4-5-6-7-8 ñ¶i trÜªng,
ñ¶i phó

10’

CÃp cÙu: Bæng
ÇÀu gÓi

SV3-5-7-8

SV4, SV6

5’

Trò chÖi

cä Ç¶i

ñ¶i phó

10’

TÆp bài hát: Hò
bên mái lŠu

cä Ç¶i

pha trò

5’

Hát låi các bài
cÛ

cä Ç¶i

SV 6
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Cä Ç¶i

ThÀy CV
hay H/T
ñs pha trò
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+ VŠ PhÆt pháp, n‰u m©i ÇÜ®c thÀy cÓ vÃn giáo lš hay m¶t
vÎ ñåi ÇÙc thì rÃt tÓt. N‰u không thì m©i bác Gia trÜªng hay
Huynh trÜªng giúp cho. Khi tÃt cä nh»ng vÎ Ãy không Ç‰n ÇÜ®c,
thì em hay Ç¶i phó có th‹ t¿ lo lÃy. Em phäi nghiên cÙu trÜ§c thÆt
kÏ càng, phäi s¡p Ç¥ trÜ§c các câu mà Ç¶i sinh có th‹ hÕi Ç‹ trä
l©i. Có th‰, khi trình bày em m§i trình bày lÜu loát và khi trä l©i
không vÃp váp, m¶t ÇiŠu n»a là khi em thÃu Çáo, em së diÍn tä
måch låc và hæng say, chính s¿ hæng say Ãy së truyŠn cäm l¡m.
Có nh»ng th¡c m¡c mà em không trä l©i ÇÜ®c thì ch§ nên ngøy
biŒn. Hãy thành thÆt gác låi vÃn ÇŠ kÿ sau.
+ VŠ các môn hoåt Ç¶ng khác cÛng vÆy, nhÜ gút ch£ng
hån. Cho các em h†c gút không phäi Ç‹ cho các em bi‰t mà Ç‹
cho các em th¿c hành. Còn có gì mÌa mai hÖn là m¶t em rÃt giÕi
gút mà låi bu¶c không ch¥t gói ÇÒ hay chÌ ÇÙng nhìn mË lúng
túng v§i s®i dây phÖi áo quÀn sà xuÓng ÇÃt. Có nh»ng em Çi h†p
låi không mang dây gút, v¶i vã tháo s®i dây mÛ Ç‹ h†c gút.
Cho Ç‰n các trò chÖi, cÛng phäi d¿ bÎ trÜ§c. Các trò chÖi
ÇŠu có tính chÃt giáo døc, cÛng có th‹ dùng trò chÖi Ç‹ ôn låi các
môn h†c không nh»ng Ç‹ các em nh§ låi mà nh§ dai n»a.
+ TrÜ§c khi b‰ måc v§i hình thÙc dây thân ái nên d¥n dò
Ç¶i sinh, nhÃt là nh»ng ÇÒ dùng cÀn thi‰t cho phiên h†c tÆp sau.
M‡i Ç¶i sinh nên có s° tu h†c, ghi ÇÀy Çû chÜÖng trình cûa
cÃp Çang theo. ñ¶i trÜªng ki‹m nhÆn ÇŠ tài và ngày tháng Çã h†c
tÆp. Thí dø:

CÃp HÜ§ng ThiŒn:
ñ¶i:.......................

Tên:.........................

Pháp danh:.........................

ñŠ tài tu h†c

Ngày h†c

- Quy y Tam Bäo

01-01-1972

Ki‹m
nhÆn

- Tam Bäo
-.............
- Hoåt Ç¶ng Thanh niên
- HiÈu bi‰t phong trào
- HŒ thÓng t° chÙc Gia Çình PhÆt tº
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- Gút dËp
- C£ng chó
-.....................
V§i s° tu h†c này, Ç¶i sinh còn nh»ng gì Ç‹ h‰t chÜÖng trình
và em cÛng nhÜ anh ñoàn trÜªng có th‹ ki‹m soát låi m¶t cách
ch¥t chë s¿ tu h†c trong Ç¶i Çã Çi Ç‰n Çâu. S° tu h†c còn là m¶t
giÃy chÙng nhÆn bäo Çäm cho ÇÜÖng s¿.
Em soån trÜ§c và ÇiŠu khi‹n nh»ng bu°i h†c tÆp ñ¶i là cä
m¶t nghŒ thuÆt. Có ÇiŠu Çáng khích lŒ là cái nghŒ thuÆt này, em
ñ¶i trÜªng nào cÛng có th‹ Çåt Ç‰n cä miÍn là có š chí ti‰n thû và
chÎu khó th¿c hành. S¡t mài lâu ngày cÛng thành kim mà.

Bu°i H†p và H¶i ñÒng ñ¶i
Trên Çây là bu°i h†p Ç‹ h†c tÆp mà th©i gian tr†n vËn cho
ñ¶i. Có nh»ng bu°i h†p ñoàn mà anh ñoàn trÜªng Ç‹ dành cho
ñ¶i 30 phút Ç‹ lo viŒc ñ¶i. Nh»ng lúc Ãy em së thÃy bu°i h†p ñ¶i
quš giá bi‰t chØng nào. Nºa gi© r©i khÕi Çoàn, sÓng riêng rÈ v§i
ñ¶i mình nhÜng không ngoài phåm vi hoåt Ç¶ng cûa ñoàn, trong
ích l®i cûa ñoàn. Nh»ng bu°i h†p ng¡n ngûi này vÅn nh¢m Ç‰n
s¿ phát tri‹n ñ¶i trong tinh thÀn ñoàn, dÜ§i s¿ giám thÎ cûa ñoàn.
Nh»ng phiên h†p dù sao, cÛng Çi nhiŠu cá tính cûa ñ¶i. Phäi có
nh»ng phiên h†p khác cÛng riêng rÈ cho Ç¶i em. Không phäi Ç‹
h†c tÆp mà Ç‹ bàn vŠ công viŒc cûa ñ¶i. Nh»ng phiên h†p này là
nh»ng phÀn quan tr†ng cûa Ç©i sÓng ñ¶i, phát huy tinh thÀn Ç¶i
nhÜ các cu¶c du ngoån, các cu¶c tråi Ç¶i. Chính trong nh»ng
phiên h†p này, em m§i thÆt s¿ ra tay tåo nên tinh thÀn ñ¶i, làm
cho các Ç¶i sinh keo sÖn g¡n bó låi thành m¶t khÓi bÃt khä phân.
CÛng chính lúc này là lúc em trình bày và th¿c hiŒn lš tÜªng Gia
ñình PhÆt Tº, qua các d¿ ÇÎnh trong hiŒn tåi và tÜÖng lai. Låi
cÛng chính trong phiên h†p này mà các Ç¶i sinh cäm nhÆn tinh
thÀn ñ¶i, phép hàng Ç¶i t¿ trÎ và cä tinh thÀn Gia Çình. T° chÙc
m¶t bu°i h†p ñ¶i nhÜ th‰, còn khó hÖn m¶t bu°i h†c gÃp b¶i.
Trong nh»ng bu°i h†c tÆp, phÀn chính y‰u là s¿ thu thÆp cûa các
em vŠ chÜÖng trình h†c tÆp, còn các phiên h†p ñ¶i nh¡m vào
nhiŠu Çi‹m hÖn k‹ cä s¿ Ùng døng các ÇiŠu h†c tÆp vào công tác
ñ¶i. Cáng khó, em càng phäi suy nghï nhiŠu.
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BÓn ÇiŠu sau Çây së hiŒn ra trong óc em nhÜ TÙ DiŒu ñ‰ Ç‹
g« m†i r¡c rÓi cûa cu¶c Ç©i:

ª Çâu? khi nào? làm gì? làm sao?
+ Cho r¢ng em chÜa có góc Ç¶i, chÜa có Çoàn quán mà
ngay chùa khuôn h¶i cÛng chÜa ÇÜ®c ki‰n thi‰t, tåm th©i dùng
ngôi nhà cûa m¶t Çåo h»u Çã phát tâm cho mÜ®n. H†p ª Çâu bây
gi©? Có š ki‰n h†p tåi nhà em hay tåi nhà các Ç¶i sinh, luân
phiên h†p nhà này Ç‰n nhà khác. CÛng hay, nhÜ th‰ em có th‹
b¡t ÇÀu làm quen ÇÜ®c v§i gia Çình cûa các Ç¶i sinh. em có th‹
bi‰t ÇÜ®c lÓi ÇÓi xº cùng tính n‰t cûa Ç¶i sinh ª trong gia Çình.
N‰u em tinh m¡t, thính tai em së bi‰t ÇÜ®c nhiŠu chuyŒn vŠ Ç¶i
sinh. Phø huynh cÛng có dÎp bi‰t vŠ Gia Çình PhÆt tº hÖn, bi‰t
các bån bè cûa con em mình và bi‰t Çâu nh© s¿ khéo léo và bi‰t
æn ª cûa em và Ç¶i sinh mà phø huynh së là nh»ng vÎ ân nhân
cûa ñ¶i? Bi‰t Çâu phø huynh së là nh»ng bäo tr® viên Ç¡c l¿c
cho ñ¶i em. Bi‰t Çâu?
Nè, mà em cÛng cÀn t‰ nhÎ l¡m Çó nhé! PhÀn Çông ngÜ©i
ViŒt mình thÆt là hi‰u khách. Thêm m¶t ngÜ©i khách chÌ thêm m¶t
vài Ç¶i ÇÛa, m¶t cái chén mà thôi! Thêm 7 ngÜ©i khách chÌ thêm
7 cái chén, 7 Çôi ÇÛa, chÙ có nhiŠu nhõi gì Çâu? CÛng có th‹ må
em së thi‰t m¶t Ç¶i sinh m¶t cÓc s»a. cái gì së xäy ra sau Çó?
ChÎ em Thành rÒi cÛng së b¡t chÜ§c Çãi m¶t nÒi chè ng†t, thím
em Bích m¶t mâm xôi. Có gì Çâu? Phäi, có gì Çâu. NhÜng mà em
nên khéo léo Ç‹ tØ chÓi, tØ chÓi quy‰t liŒt mà không mÃt lòng Ç‹
khÕi trª thành m¶t cái ‘lŒ’. G¥p trÜ©ng h®p, em phäi nhÆn. NhÆn
v§i m¶t tâm niŒm Çó là Ç¥c ân ngoåi lŒ.
Trong nh»ng mùa tÓt tr©i, em có th‹ t° chÙc nh»ng bu°i h†p
ngoài tr©i, trong m¶t cái mi‰u c°, trong m¶t ngôi Çình hay bên
hành lang cûa m¶t ngôi chùa lân cÆn. Dù sao, cÛng cÀn có góc
Ç¶i cûa ñ¶i Ç‹ các em có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c m†i viŒc theo š
muÓn cûa mình. ñó là m¶t l©i khuyên thành thÆt và Ç¥c biŒt nhÃt
cûa anh. L§n, nhÕ, sang, hèn không cÀn thi‰t l¡m. Có nÖi Ç‹ cho
em phát tri‹n ñ¶i m§i là quš.
+ ñÎnh ch‡ rÒi, em phäi ÇÎnh: Khi nào? MÃy bÆn m¶t
tháng, hàng tuÀn Çã có phiên h†c tÆp cûa ñ¶i, cûa ñoàn. M‡i
tháng chÌ m¶t lÀn thôi. Phäi ch†n ngày gi© thuÆn tiŒn cho tÃt cä
d¶i sinh, không làm mÃt thì gi© h†c hành, hành nghŠ hay nh»ng
phiên h†p thÜ©ng xuyên cûa Ç¶i sinh. Hãy ch†n ngày và gi© nhÃt
ÇÎnh Ç‹ cho Ç¶i sinh khÕi quên và s¡p Ç¥t trÜ§c thì gi© cûa mình.
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ChÌ g¥p trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt l¡m m§i thay Ç°i ngày gi©. BÃt cÙ
ngày hay gi© nào, em cÛng phäi b¡t ÇÀu và k‰t thúc Çúng nhÜ gi©
Çã ÇÎnh. Cái gi© ‘cao su’ phäi ÇÜ®c triŒt Ç‹ bài trØ. Phäi tÆp cho
ÇÜ®c cái thói quen này. ñ¶i sinh xin phép cha mË Çi và vŠ gi© nào
mà th¿c hiŒn Çúng ¡t ÇÜ®c s¿ tin cÆy, nhÃt là ban Çêm.
+ Có nÖi chÓn, có ngày gi©, em nghï Ç‰n làm gì và làm
cách sao. Em là trÜªng hay không là trÜªng là ch‡ này Çây, em
bi‰t không? HÕi làm gì tÙc là trä l©i cái Çích thÙ y‰u. RÒi tùy cái
Çích mà Ãn ÇÎnh chÜÖng trình. ThÜ©ng có nh»ng møc sau Çây:
1. Thû tøc khai måc và b‰ måc
2. PhÀn quän trÎ
ñ†c låi biên bän kÿ trÜ§c Ç‹ xem Çã th¿c hiŒn ÇÜ®c nh»ng
gì. S¿ thi hành ra sao? Tinh thÀn cûa ñ¶i sinh trong s¿ thi hành
Ãy? Có nh»ng Üu và khuy‰t Çi‹m nào? Tài chánh cûa ñ¶i ra sao,
các Ç¶i phó, thÜ kš, thû quÏ có cÀn phäi trình bày?
3. PhÀn ki‹m Çi‹m tu h†c: K‰t quä s¿ tu h†c các Ç¶i sinh có
b¡t kÎp chÜÖng trình không? Nh»ng Ç¶i sinh nào cÀn phäi hÜ§ng
dÅn låi vì chÜa thâu thÆp ÇÜ®c thÃu Çáo?
4. ViŒc cûa ñoàn: ñ¶i trÜªng báo cáo cho Ç¶i bi‰t nh»ng
quy‰t ÇÎnh chung cûa ñoàn và thäo luÆn nh»ng quan Çi‹m Ãy.
N‰u có væn thÜ cûa các cÃp trên thì Ç†c cho toàn ñ¶i nghe.
5. PhÀn d¿ ÇÎnh sinh hoåt cho tháng sau: Du ngoån, tråi,
công tác xã h¶i, viŒc Ç¶i, sºa ch»a døng cø, khí mãnh v.v...
6. PhÀn giäi trí cho phiên h†p.
ChÜÖng trình là th‰ nhÜng không phäi chÌ có th‰. ñó chÌ là
nh»ng b¶ phÆn cûa m¶t cái máy, phäi bi‰t thÃu Çáo và bi‰t ráp,
phäi làm cho máy n° và máy chåy. Và chåy Çúng ÇÜ©ng hÜ§ng.
ñó là chÜÖng trình. ñiŠu khi‹n chÜÖng trình, thÃm bi‰n vào cái
chÜÖng trình Ãy m¶t tinh thÀn, m¶t s¡c thái, m¶t nhÆn thÙc, m¶t
n‰p sÓng, tÙc là em Çã bi‰t cách làm rÒi ÇÃy.
Trong các phiên h†p em khai måc b¢ng niŒm danh hiŒu
ÇÙc B°n SÜ 3 lÀn, sau Çó im l¥ng trong 1 phút Ç‹ tÜªng niŒm chÜ
vÎ thánh tº Çåo, trong Çó có ñoàn viên Gia Çình PhÆt tº. Em k‰t
thúc b¢ng bÓn l©i nguyŒn r¶ng l§n à hÒi hÜ§ng công ÇÙc.
VŠ s¿ th¿c hiŒn chÜÖng trình, cÛng nhÜ là m¶t phiên h†c tÆp
Ç¶i, em cÀn phäi s¡p Ç¥t kÏ càng trÜ§c, ÇÀy Çû tài liŒu, d¿ bÎ ÇÀy
Çû nhÆn xét Ç‹ ÇÜa ra trÜ§c phiên h†p. VŠ nh»ng d¿ ÇÎnh tuy
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ÇÜ®c manh nha trong š em và phÀn l§n quy‰t ÇÎnh cÛng do em,
nhÜng em cÛng nên g®i cho Ç¶i sinh phát bi‹u š ki‰n. Có th‹ các
Ç¶i sinh Çi tØ ch‡ hæng say bàn luÆn Ç‰n ch‡ hæng say th¿c hiŒn.
Em nên Ç¥t mình ngang hàng v§i các Ç¶i sinh khác. Khi nhÆn s¿
phân công cÛng vÆy, em cÛng lãnh m¶t phÀn nhÜ các Ç¶i sinh.
Em nh§ r¢ng và ch¡c em nh§ hÖn ai h‰t, m¶t bu°i h†p vào lÙa
tu°i các em không th‹ ngÒi lâu Ç‹ bàn båc Çâu. NgÒi l¡m có cái
gì ngÙa ngáy ª chân, ª tay, ª lÜng, ª c°. Lúc Çó phiên h†p trª
nên buÒn tÈ ÇÃy. Em phäi thay Ç°i không khí. Em phäi xä hÖi.
Chúng ta có nhiŠu cách xä hÖi, phäi không em? Nh»ng trò chÖi,
nh»ng bài hát có ÇiŒu b¶, nh»ng ti‰ng reo, chán chi thÙ. Lúc bàn
båc thì bàn båc Ç‰n nÖi Ç‰n chÓn, mà lúc chÖi thì chÖi h‰t l¿c, h‰t
sÙc.
Có nh»ng bu°i h†p cûa ñ¶i có tính chÃt trang tr†ng vì phäi
bàn Ç‰n nh»ng vÃn ÇŠ có tính chÃt nghiêm tr†ng hay nh»ng công
viŒc Ç¥c biŒt, nhÜ lÍ lÜ®c, giäi quy‰t m¶t vài viŒc không hay xäy
Ç‰n cho ñ¶i v.v... Nh»ng phiên h†p nhÜ th‰ g†i là H¶i h¶i ÇÒng.
ñ¶i nên m©i anh ñoàn trÜªng d¿ vì cÀn có š ki‰n cûa anh. Em
phäi s¡p Ç¥t cho H¶i ñÒng Ç¶i không nên h†p lâu, th©i gian m¶t
gi© là nhiŠu l¡m, các phiên h†p H¶i ÇÒng phäi có biên bän, ÇØng
quên.

Du Ngoån
Thiên nhiên vÓn có sÙc månh quy‰n rÛ, nhÃt là các em
sÓng ª thÎ thành, hÀu h‰t các ngày trong tuÀn lÍ, các em phäi
Çóng mình trong phòng h†c nhà trÜ©ng, trong bÓn bÙc tÜ©ng cûa
công sª, trong than bøi cûa nhà máy, trong cái nhÀy nhøa cûa
dÀu m«. Ra ÇÜ©ng thì bøi b¥m, khói xæng ng¶t ngåt, xe c¶ nhÜ
m¡c c»i, qua ÇÜ©ng thì phäi trông trÜ§c nhìn sau, ti‰ng Ç¶ng cÖ
không ng§t làm Çinh tai nhÙc óc. ñ‰n ngày nghÌ, ngày lÍ, Ç©i
sÓng thiên nhiên së Çem låi tÜÖi vui cho cu¶c Ç©i. ñÓi v§i các em
thôn quê tuy thiên nhiên mª r¶ng nhÜng s¿ sÓng trôi chäy bình
l¥ng, buÒn tÈ không thay Ç°i trong luÏ tre xanh. Phäi có nh»ng
hoåt Ç¶ng vui tÜÖi, sÓng Ç¶ng khác hÖn là cày cÃy, cuÓc ÇÃt, nh¥t
cÕ, tÜ§i rau. Sinh hoåt GñPT Çem låi cái không khí Ãy và còn làm
tæng cái vÈ ÇËp thiên nhiên mà vì quá quen thu¶c, các Çoàn sinh
ª thôn quê không nhìn thÃy.
Thiên nhiên còn là vÈ ÇËp muôn màu, muôn s¡c khêu g®i
thÄm mÏ cho chÜÖng trình væn nghŒ, cái ÇËp muôn màu muôn
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s¡c Ãy không lØa dÓi m¶t ai. Chính cái vÈ ÇËp Ãy ÇÜa Ç‰n lòng
yêu nÜ§c qua lòng yêu thÜÖng cänh ÇËp cûa quê hÜÖng xÙ sª. Ý
niŒm bäo vŒ t° quÓc b¡t ÇÀu tØ lòng yêu thÜÖng ÇÃt nÜ§c thuÀn
túy Ãy là m¶t cæn bän ÇËp Çë và bŠn v»ng nhÃt. Em có th‹ nào
bÕ qua ÇÜ®c khi em ÇÜa Ç¶i du ngoån hay c¡m tråi? Làm sao Ç‹
cho Ç¶i sinh có š niŒm Ãy? Thiên nhiên không nói næng, thiên
nhiên câm l¥ng. Th‰ mà ta cäm nó, m‰n nó, xúc Ç¶ng vì nó. Em
cÛng phäi dùng lÓi truyŠn cäm Ç‹ Ç¶i sinh nhÆn lãnh s¿ tác døng
sâu kín. ñó cÛng là m¶t khía cånh tinh thÀn, tuy không ghi vào
chÜÖng trình nhÜng em không th‹ quên.
Sinh hoåt thiên nhiên có hai loåi: Du ngoån và tråi, m‡i loåi
có nh»ng quy t¡c, nh»ng cách sÓng riêng. NhÜng có vÃn ÇŠ
chung. ñó là trách nhiŒm. M¶t phiên h†p trong phòng, m¶t bu°i
h†c tÆp dù sao cÛng không Ç¥t em ÇÓi diŒn v§i m¶t s¿ måo hi‹m
hay rûi ro nào cä. N‰u có cÛng cháng Çáng quan tâm l¡m. NhÜng
nh»ng sinh hoåt thiên nhiên nhÜ du ngoån và tråi có th‹ nh¡c em
Ç‰n Çi‹m Ãy. NhÃt là khi em m§i t° chÙc lÀn ÇÀu. Phäi soát xét
thÆt kÏ càng Ç‹ không có cái gì có th‹ vÜ®t ra ngoài d¿ ÇÎnh. Phäi
d¿ liŒu thÆt chu Çáo Ç‹ khÕi phäi lung túng khi vÃp phäi m¶t trª
ngåi. Trong nh»ng cu¶c tråi ñoàn, tråi ñ¶i trÜªng em Çã mª m¡t,
Çã nhìn kÏ và Çã hành Ç¶ng nhÜ th‰ Ç‹ h†c tÆp nhiŠu kinh
nghiŒm Çáng quš ª các anh ñoàn trÜªng, ñoàn phó. Trong
nh»ng ngày tråi ÇÀu tiên, tÓt hÖn h‰t là m©i m¶t huynh trÜªng
Çoàn cùng tham. Em ngåi há? S¿ hiŒn diŒn có lúc làm cho em
mÃt t¿ nhiên, không dám thi thÓ tài næng chÙ gì? Anh ta së không
làm m¶t viŒc gì h‰t, së không xen vào s¿ hoåt Ç¶ng cûa Ç¶i m¶t
tí nào h‰t. Anh chÌ là khách bàn quan Çóng lŠu gÀn các em không gÀn l¡m Çâu - anh có nh»ng công viŒc cûa anh, nhÜ låi rÃt
cÀn thi‰t cho các em khi g¥p trª ngåi.
Khi d¿ ÇÎnh tråi hay du ngoån, ÇØng quên viŒc xin phép anh
ñoàn trÜªng. ThÜ xin phép không chÌ nói suông vŠ ÇÎa Çi‹m và
ngày gi© mà còn kèm theo chÜÖng trình, phÜÖng tiŒn vÆn chuy‹n
cùng v§i s¿ phÆn công trong Ç¶i n»a, nhÃt là møc Çích cûa cu¶c
xuÃt ngoåi. (Anh ñoàn trÜªng còn phäi xin phép Liên ñoàn
TrÜªng và Gia trÜªng n»a)
Anh gi§i thiŒu v§i em phÀn mÅu ÇÖn:
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Gia ñình PhÆt Tº Long Th†
ñoàn thi‰u Nam
ñ¶i Sen Vàng
ñÖn Xin Phép Du Ngoån
sÓ 046/TN/SV
Kính gªi: Anh ñoàn trÜªng ñoàn thi‰u Nam
Gia Çình PhÆt tº Long Th† ñà N¤ng
ñÖn vÎ xin du ng†an: ñ¶i Sen Vàng
Møc Çích: Ôn låi chÜÖng trình Tu h†c trong tháng
ñÎa Çi‹m: ñÒi MÏ ThÎ, 7 km hÜ§ng ñông Nam ñà N¤ng
Th©i gian: TØ 6 gi© Ç‰n 18 gi© ngày 09-06-1968
PhÜÖng tiŒn di chuy‹n: Xe Çò Ç‰n CS7, di b¶ 1 cây sÓ
ñính hÆu: ChÜÖng trình du ngoån
Bän phân công
ñ¥c biŒt kính m©i anh hoan h› nói chuyŒn dÜ§i c© Ç‹ tác
Ç¶ng tinh thÀn Ç¶i sinh.
Xin cám Ön anh
PL. 2512, Long Th†, ngày 26-5-1968
ñ¶i trÜªng
Có th‹ anh ñoàn trÜªng së thº thách em. Vì m†i viŒc trong
ñoàn ÇŠu do anh trách nhiŒm h‰t... Em nên nh§ r¢ng ñ¶i trÜªng
nào có cÃp Trung thiŒn rÒi m§i cÀm m¶t Ç¶i Çi c¡m tråi ÇÃy. ´t
nhÃt em cÛng Çã có d¿ ba tråi Çoàn, hai tråi ñ¶i trÜªng. Có th‹
anh ñoàn trÜªng së vÃn nån em vŠ s¿ hi‹u bi‰t ÇÀy Çû nÖi em së
Ç‰n, Çôi khi cä giÃy phép cûa chính quyŠn hay sª h»u chû cûa
ÇÎa phÜÖng n»a, em ÇØng trách anh ñoàn trÜªng chÌ muÓn em
thành công 99.9 phÀn træm ÇÃy thôi. N‰u em chuÄn bÎ ÇÀy Çû và
chu Çáo, thì có ÇiŠu gì Çáng s® Çâu. Còn chuyŒn n»a, Çó là tinh
thÀn Ç¶i sinh khi Çi ra ngoài. Phäi bi‰t mình, phäi bi‰t xä mình vì
l®i ích cûa ñ¶i. ñiŠu này thÆt cÀn thi‰t n‰u tÃt cä Ç¶i sinh cùng
theo quy t¡c cûa ñ¶i thì m†i viŒc ÇŠu trôi chäy m¶t cách vui vÈ
hoan h›. N‰u chÌ có m¶t vài Ç¶i sinh trª chÙng thì tinh thÀn Ç¶i bÎ
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ÇÀu Ç¶c, không khí ÇÎa ngøc së hiŒn ra. Không còn m¶t sinh thú
nào cho Ç©i sÓng tråi.
Có mÃy loåi du ngoån? TrÜ§c h‰t, em nên nh§ r¢ng du
ngoån là nh»ng bu°i xuÃt ngoåi không quá 12 gi©. Trên 12 gi© nó
mang tính chÃt ‘tråi’. Có loåi du ngoån mang ÇÒ ngu¶i theo. Có
loåi du ngoån mà Ç¶i sinh cÀn nÃu æn. ChÌ mang theo ÇÒ ngu¶i vì
Ç¶i sinh cÀn thì gi© cho các cu¶c h†c tÆp chuyên môn (truyŠn tin,
Ü§c Çåt, khäo sát, vån vÆt v.v...) nên không muÓn dùng thì gi©
cho các viŒc khác. CÛng có th‹ ÇÎa Çi‹m là rØng thông nên cÃm
lºa phòng hÕa hoån. ñem ÇÒ ngu¶i theo Çã khÕi mÃt thì gi© nÃu
mà còn khÕi phäi tÓn công d†n dËp n»a. Loåi cÖm v¡t, muÓi ÇÆu,
muÓi sä, ÇÆu hû kho (ª Trung g†i là ÇÆu khuôn) là nh»ng món æn
rÃt h®p. Ho¥c là do m‡i m¶t Ç¶i sinh mang theo phÀn mình ho¥c
do ngÜ©i phø trách lÜÖng th¿c cho toàn Ç¶i.
Khi cÀn tÆp cho Ç¶i sinh quen viŒc b‰p núc theo chÜÖng
trình tu h†c hay b¢ng chuyên næng thì viŒc làm b‰p låi chi‰m
phÀn quan tr†ng. Lên lºa låi cÀn phäi có nhiŠu ÇiŠu kiŒn: nÜ§c,
cûi, ÇÎa Çi‹m không làm mÒi cho ng†n lºa, chuÄn bÎ th¿c phÄm
tÜÖi Ç‹ nÃu. NhiŠu phiŠn toái hÖn. NhÜ th‰ các em t¿ lo lÃy th¿c
ÇÖn và t¿ mình lo lÃy viŒc nÃu nÜ§ng n»a. Dù vÆy, thì gi© phäi
ÇÜ®c hån ch‰. Khi viŒc lên lºa không phài là phÀn quan tr†ng cho
m¶t sÓ Ç¶i sinh nhÃt ÇÎnh thì phân công phäi hay ba nhóm luân
phiên nhau nÃu cho toàn Ç¶i.
Còn có nhiŠu du ngoån Ç¥c biŒt n»a: Du ngoån khäo sát
thiên nhiên, du ngoån thám du, du ngoån theo dÃu Çi ÇÜ©ng, du
ngoån phiêu lÜu, du ngoån Ç‹ làm công tác xã h¶i, du ngoån
thám hi‹m, du ngoån ki‹m soát khä næng tu h†c, du ngoån tìm
hi‹u di tích lÎch sº, tôn giáo v.v... Có hai loåi du ngoån vÜ®t ra
khÕi thÜ©ng tình: ñó là cu¶c du ngoån ban Çêm Ç‹ h†c sao và du
ngoån v§i phø huynh. ñôi lúc m©i phø huynh Ç¶i sinh cùng Çi du
ngoån Ç‹ cho phø huynh bi‰t sinh hoåt cûa Gia Çình PhÆt tº ho¥c
sÓng ngoài tr©i v§i các em. Ch¡c phø huynh cÛng trÈ låi và s¤n
sàng nhÆp cu¶c v§i các em.
M‡i loåi du ngoån có nh»ng sºa soån, cÛng cÀn thi‰t riêng.
Phäi d¿ bÎ ÇÀy Çû døng cø, vÆt liŒu. M¶t s¿ thi‰u sót có th‹ làm
hÕng cä cu¶c du ngoån ÇÃy.
Trên Çây là Çåi cÜÖng, chúng ta vào chi ti‰t, nh»ng chi ti‰t
h‰t sÙc cÀn thi‰t cho em.
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Trong các phiên h†p, anh Çã d¥n em Ç¥t nh»ng câu hÕi: Ÿ
Çâu? Khi nào? Làm gì? Làm sao? NhÜng trong các cu¶c du
ngoån và các tråi, vÃn ÇŠ ÇÜ®c Ç¥t ngÜ®c låi:

Làm gì? ª Çâu? Khi nào? Làm sao?
Vì sao? Các cu¶c h†p Çã có s¤n møc tiêu cûa nó rÒi. Các
Ç¶i sinh muÓn Çi tråi. Phän Ùng ÇÀu tiên cûa em không phäi là Çi
Çâu? Mà chính Ç‹ làm gì? Phäi có nh»ng lš lë rõ ràng và dÙt
khoát cho cu¶c du ngoån chÙ. Anh không muÓn nh¡c Çi nh¡c låi
mãi hai ch» møc Çích nhÜng thÆt ra là nhÜ th‰ Çó. Có møc Çích
rÒi em m§i nghï Ç‰n chuyŒn ª Çâu, vì cái ª Çâu Ãy phäi phù h®p
cho cái làm chi. Lúc này m§i là lúc Ç¶i sinh phø trách ÇÎa Çi‹m lÆt
tØng trang s° tay và thao thao bÃt tuyŒt gi§i thiŒu tØng ÇÎa Çi‹m.
M†i ÇÀu ÇŠu cúi xuÓng nÖi trang giÃy, m†i c¥p tai ÇŠu v‹nh lên
trong lúc trán em thì nhæn låi vì cân nh¡c tØng ÇÎa Çi‹m. N‰u Çi
b¶ thì không nên Çi xa, Ç¶i sinh së thÃm mŒt, mÃt nhiŠu hÙng thú,
và mÃt nhiŠu thì gi©. Không nên xa ÇÜ©ng cái quá, n‰u có ÇÜ©ng
t¡t quanh co lên dÓc, xuÓng ÇÒi thì nên ch†n con ÇÜ©ng Ãy. Có
khó nh†c Çôi chút nhÜng cänh vÆt thay Ç°i Çôi chút làm mát m¡t,
gây hÙng thú.
Khi nào? Dï nhiên là vào nh»ng ngày nghÌ Ç‹ m†i ngÜ©i có
th‹ cùng d¿ ÇÜ®c. ñã ÇÎnh ngày phäi lo gi©. N‰u phäi chuy‹n vÆn
b¢ng xe thì ÇŠ š gi© Çi và gi© Ç‰n. Bu°i sáng nên Çi s§m. Không
ai mÃt th©i gi© Ç®i nh»ng kÈ ngû trÜa. Gi© vŠ cÛng phäi ÇÎnh cho
Çúng Ç‹ phø huynh khÕi lo l¡ng, áy náy và s¤n sàng cho phép lÀn
sau.
Làm sao? PhÀn này, hÖn tÃt cä các phÀn khác, phäi ÇÜ®c
nghiên cÙu kÏ càng, Çây m§i thÆt là chính y‰u vì là phÀn sinh
hoåt, phÀn làm phát tri‹n tinh thÀn ñ¶i và s¿ tu ti‰n cûa Ç¶i sinh.
Khi anh ñoàn trÜªng cho phép, thì ÇÒng th©i anh Çã thÜa
v§i bác Gia trÜªng làm thÜ xin phép (qua Giáo h¶i sª tåi) chính
quyŠn ÇÎa phÜÖng, nhÜng em phäi Çích thân nh¡c nhª và em hay
m¶t Ç¶i sinh nào mang Ç‰n. RÒi Ç‰n giÃy cho phép phø huynh.
PhÀn Çông khi cho con em Ç‰n v§i Gia Çình (hÀu h‰t là tín ÇÒ hay
có cäm tình v§i t° chÙc) là Çã s¤n sàng cho con em d¿ vào các
sinh hoåt cûa Gia Çình. NhÜng không vì th‰ mà em låi làm ngÖ
không xin phép. GiÃy xin phép tæng thêm uy tín cho t° chÙc, tæng
thêm lòng tin cûa phø huynh và vŠ m¥t tinh thÀn chia sÈ b§t trách
nhiŒm. GiÃy xin phép Çåi khái nhÜ sau:

80

ñ¶i Chúng TrÜªng

Gia ñìnhh PhÆt Tº Long Th†
ñoàn thi‰u Nam
ñ¶i Sen Vàng
GiÃy Xin Phép
Kính xin hai bác hoan h› cho em NguyÍn væn X ÇÜ®c tham
d¿ cu¶c du ngoån cûa ñ¶i Sen Vàng t° chÙc tØ 06 gi© Ç‰n 18 gi©
ngày chû nhÆt 09 tháng 6 næm 1968 tåi ñÒi MÏ ThÎ.
Xin cäm Ön hai bác.
Long Th†, ngày 02 tháng 8 næm 1968
ñ¶i trÜªng kš tên [ v ]
Cho phép:
Phø huynh kš tên
GiÃy xin phép không cÀn phäi dài dòng, gi» Çúng gi© Çã xin
m§i quan tr†ng hÖn, anh Çã nói v§i em rÒi. Chuy‹n vÆn: n‰u Çi b¶
thì ÇÒ Çåt phäi g†n gàng và chÌ Çem theo nh»ng gì cÀn thi‰t mà
thôi Ç‹ ÇÜ®c nhË nhàng lúc Çi ÇÜ©ng. N‰u Çi xe Çåp thì coi chØng
chi‰c gÆy, ÇØng Ç‹ gÆy d†c theo chiŠu dài cûa xe mà bu¶c theo
chiŠu cái sÜ©n (không bu¶c ch¥t nÖi tay lái). NhÜ th‰ khÕi chåm
vào ngÜ©i Çi trÜ§c hay sau. Cái bÎ mang trên vai phäi g†n gàng và
phäi bi‰t cách s¡p Ç¥t Ç‹ sÙc n¥ng ÇŠ trên lÜng không cän trª Çà
xe læn t§i. Dù Çi b¶ hay Çi xe phäi Çi hàng m¶t trên vŒ ÇÜ©ng (n‰u
Çi b¶) ho¥c sát lŠ ÇÜ©ng (n‰u Çi xe Çåp). Không nên hay nói Çúng
hÖn không ÇÜ®c Çi hàng hai, hàng ba nhÃt là qua các ÇÜ©ng phÓ
nhiŠu xe c¶. Phäi gi» gìn tác phong. M‡i m¶t s¿ sÖ xuÃt có th‹
Çem låi ti‰ng xÃu cho Çoàn th‹, ngÜ©i ta phê bình màu c© áo
chung, chÙ không ai tÌ mÌ xem Çó là Ç¶i nào, Gia Çình nào. Em
thÃy chÜa? Phäi cÄn thÆn m§i ÇÜ®c, n‰u chuy‹n vÆn b¢ng
phÜÖng tiŒn l§n hÖn, nhÜ Çi xe bušt thì phäi chung chå v§i hành
khách. Khi Çã lên xe rÒi phäi s¡p bÎ, gÆy Ç‹ khÕi choán nhiŠu ch‡,
phäi bi‰t nhÜ©ng ch‡ ngÒi cho nh»ng ngÜ©i già cä hay nh»ng
ngÜ©i Çáng ÇÜ®c nhÜ©ng. N‰u hành trình không quá 10 cây sÓ thì
nên thÜe mÜ§n chuy‰n khÙ hÒi xe lam ba bánh rÃt tiŒn l®i, xe có
th‹ Çi Ç‰n nÖi vŠ Ç‰n chÓn, khi lên xuÓng xe khÕi làm phiŠn Ç‰n
ai.
LÜÖng th¿c cu¶c du ngoån tråi ÇŠu phäi æn chay, các món
æn dù là lÜÖng th¿c kh† hay nÃu æn cÛng phäi ÇÖn giän không
nên quá cÀu kÿ, nhÃt là phái n». Anh Çã d¿ m¶t vài b»a cÖm tråi
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cûa n», ch£ng khác gì b»a c°, Çû các thÙ xào nÃu. ñã mÃt th©i
gi© låi không Çúng cách. ñúng cách m§i là ÇiŠu quan tr†ng. ñÒ
khô phäi Ç¿ng vô h¶p, vào chai ÇÆy kín. ñÒ tÜÖi nhÜ rau cäi, xà
lách có th‹ bÎ dÆp nát n‰u cÙ bØa bãi chÃt vào bÎ lÅn l¶n v§i các
thÙ khác. ñ‰n nÖi, phäi Ç‹ ch‡ im mát. Anh Çã nói, các món æn
cÀn ÇÖn giän không có nghïa là æn c§m v§i tiêu muÓi hay nÜ§c
tÜÖng (ª miŠn Trung g†i là vÎ trai hay xì dÀu) ÇÒ æn phäi có chÃt
b° Ç‹ gi» gìn sÙc khÕe. Các em Çi ÇÜ©ng xa, mŒt nh†c, mang
n¥ng, vÆn Ç¶ng nhiŠu mà æn uÓng quá kh° thì thÆt là da di‰t. N‰u
có phø huynh Çi theo thì h† nghï gì? N‰u quÏ Ç¶i dÒi dào thì nên
thêm hai b»a æn phø, vài lát bánh mì, m¶t vài cái bánh tráng
(bánh Ça) hay bánh bích quy khi Ç‰n nÖi hay trÜ§c khi lên ÇÜ©ng
thì då dày các Ç¶i sinh ch¡c ch¡n hoan hô nhiŒt liŒt.
ñÒng phøc: Lë dï nhiên là ÇÒng phøc PhÆt tº rÒi, có ÇiŠu là
loåi väi cho ÇÒng phøc. Phäi Ç¥t vÃn ÇŠ vì phÀn nhiŠu Çoàn sinh
xài thÙ väi Lam sang quá không thích h®p cho hoåt Ç¶ng tråi:
popeline, nylon, tetron... Dù Çi h†p hay Çi tråi cÛng nên may loåi
väi bŠn hÖn miÍn là Çúng v§i màu s¡c. ñiŠu cÀn lÜu š nhÃt là Çôi
giÀy, Ç‰ crepe bÃt tiŒn l¡m vì dÍ trÜ®t không th‹ Çi lên dÓc ÇÜ®c.
ñi trên cÕ hay trên ÇÜ©ng Ü§t th‰ nào cÛng có pha chøp ‰ch Çó
(n‰u là chúng, th¿c hiŒn ÇÜ®c tråi phøc thì tÓt l¡m)
Trang bÎ cá nhân: ñÒng phøc Çã m¥c vào mình, thêm chi‰c
áo mÜa n‰u tr©i xÃu. Áo choàng tiŒn hÖn. Có th‹ trùm lên chi‰c
ba lô. Nhìn vào các anh quân nhân Çi hành quân mùa mÜa,
chúng ta thÃy rõ s¿ l®i ích cûa chi‰c áo choàng. Dao, chén, ca,
diêm, dây, s° tay, bút chì. Døng cø nÃu æn n‰u nÃu æn riêng.
Không nên mang theo loåi dïa chén Ç¡c tiŠn vì rÃt dÍ v«. Dùng
các loåi nhôm, nh¿a tÓt hÖn h‰t. Nh»ng em nào có máy änh hay
có khi‰u và có døng cø vë, h†a thì cÛng mang theo.

Trang bÎ chung Ç¶i:
+ LŠu Ç¶i, h¶p cÙu thÜÖng, bän ÇÒ ÇÎa phÜÖng (n‰u có), búa
Ç‹ ch¥t cåy, xuÒng nhÕ, ÇÒ b‰p (n‰u nÃu chung Ç¶i), c© truyŠn
tin, dây gút v.v...
Tùy nÖi và tùy møc Çích cu¶c du ngoån mà mang theo døng
cø cho ÇÀy Çû. Em phäi ghi vào s° tay nh»ng døng cø cho em và
cÛng nhÜ cho Ç¶i sinh Ç‹ ÇÜa ra trong phiên h†p. Em cÛng nên
cho Ç¶i sinh ghi vào s° tay Ç‹ khÕi quên trÜ§c nh§ sau. Sau Çó,
em dùng làm bän chÜÖng trình cho ngày du ngoån.
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ChÜÖng trình du ngoån Ç¶i sen vàng
ñÎa Çi‹m:

ñÒi MÏ ThÎ (8 cây sÓ)

Th©i gian:

Ngày 9-6-1968

Tên tråi du ngoån:

TÃt Bát La. KhÄu hiŒu: Sáng

6gi© 00:

TÆp trung tåi góc Ç¶i

Ki‹m Çi‹m Ç¶i sinh và trang bÎ
6gi© 15:Lên ÇÜ©ng b¢ng xe Çåp
6 gi© 45:

ñ‰n nÖi, d¿ng lŠu, såch së quanh khu c¡m
lŠu, Çi‹m tâm

7 gi© 30:

LÍ ñ¶i

7 gi© 40:

Ôn låi chÜÖng trình gút

8 gi© 20:

Trò chÖi

8 gi© 25:

Ôn låi chÜÖng trình truyŠn tin và dÃu Çi
ÇÜ©ng, qua m¶t trò chÖi nhÕ.

9 gi© 25:

Hát

9 gi© 30:

Công tác xã h¶i: Giúp Ç° ÇÃt nŠn chùa
Khuôn h¶i MÏ ThÎ Çang xây cÃt.

11 gi© 00:

Lên lºa

12 gi© 00:

ˆn trÜa, såch së, nghÌ trÜa

14 gi© 15:

Nh° lŠu, såch së, du ngoån

14 gi© 30:

Lên ÇÜ©ng Ç‰n NgÛ Hành SÖn (cách 4 cây
sÓ)

15 gi© 15:

ñ‰n NgÛ Hành SÖn
S¡p Ç¥t ch‡ nghÌ ngÖi

15 gi© 30:

Trình diŒn ThÜ®ng t†a t†a chû

16 gi© 15:

Thæm chùa và các Ç¶ng
Th¿c tÆp cÙu thÜÖng

17 gi© 15:

Trò chÖi, hát

17 gi© 30:

Quan sát nghŠ làm Çá cÄm thåch cûa dân
NgÛ Hành SÖn

18 gi© 00:

Lên ÇÜ©ng vŠ
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19 gi© 00:

ñ‰n nÖi

NhÜ th‰ là em có th‹ thª ra m¶t chút cho nhË ngÜ©i. Công
viŒc cûa em Çã hoàn thành gÀn m¶t phân nºa. Em chÌ cÀn Ç‹
m¶t bu°i tÓi cho thÆt yên tïnh Ç‹ s¡p Ç¥t nh»ng chi ti‰t cho
chÜÖng trình v§i Ç¶i phó. Anh së nói chuyŒn Ãy v§i em trong ngày
du ngoå.
Mà cái ngày Ãy cÛng Ç‰n Çây rÒi.
TÆp trung: Em Ç‰n trÜ§c Ç¶ 5 hay 10 phút, th‰ mà có Ç¶i
sinh Ç‰n trÜ§c em rÒi Çó. Em b¡t tay và ÇØng quên Çùa m¶t câu
‘Sao em Ç‰n s§m th‰? còn nh»ng 10 phút Ç‹ lên ÇÜ©ng mà’.
‘Sanh Çâu?’. Sanh là Ç¶i sinh m§i vào ª bên cånh em ÇÃy. RÒi thì
lÀn lÜ®t, em này em khác Ç‰n. Càng gÀn gi© lên ÇÜ©ng, ti‰ng Òn
áo càng nhiŠu hÖn. Th‰ là em th°i còi. TÃt cä Ç‰n Çû trÜ§c m¥t
em, vui vÈ, tin tÜªng. Em nª m¶t nø cÜ©i chào chung rÒi lÜ§t m¶t
vòng:
Này Long! Gài låi n¡p túi kìa
Bích thì cu¶n dây gút låi, ÇØng Ç‹ lòng thòng th‰.
Mùi muÓi sä cûa Thu thÖm quá ha! ChÜa æn mà Çã thÃy
ngon. RÒi Ç‰n chi‰c xe thº låi mÃy chi‰c th¡ng, bÖm hoi nh»ng
bánh còn non rÒi nói l§n:
Thanh có mang theo døng cø vá ru¶t xe ÇÃy chÙ?
GÆy cûa Tâm coi chØng bÎ rÖi d†c ÇÜ©ng ÇÃy, xi‰t låi cho kÏ
vào cái dàn Çi
Th‰ là Çâu vào Çó. Em hô khÄu hiŒu. Các em trä l©i b¢ng
m¶t ti‰ng thÆt månh và dòn dã:
‘Lên ÇÜ©ng’
Em dÅn ÇÀu, Ç¶i phó Çi sau h‰t. Chi‰c còi cûa Ç¶i phó tòn
teng. G¥p chuyŒn gì Ç¶i phó ‘tè’ m¶t ti‰ng là cä Ç¶i dØng låi. D†c
ÇÜ©ng: Quá nhiŠu lÀn các anh Çã nghe quá nhiŠu s¿ phàn nàn
tác phong cûa các em Çoàn sinh khi Çi xe bušt. Các em chen lÃn,
chåy bên này, qua bên n†. Nói chuyŒn om sòm, cÜ©i, Çùa gi«n.
Có hay không? Có thì các em nên bÕ Çi, mà không thì nên coi
chØng. ñ¢ng nào cÛng phäi cäm Ön nh»ng l©i chÌ trích. LÀn này
em Çi xe Çåp låi phäi cÄn thÆn. Trong thành phÓ Çåp chÀm chÆm,
hàng m¶t, cách xa khoäng 5 thÜ§c Ç‹ phòng phäi th¡ng xe bÃt
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thình lình. Tôn tr†ng triŒt Ç‹ luÆt Çi ÇÜ©ng, Çèn xanh, Çèn ÇÕ. Qua
cÀu cÀn lÜu š hÖn, nhÃt là các cÀu chung (xe hÖi lÅn xe lºa). Em
Çã thu¶c nh»ng kš hiŒu vŠ luÆt Çi ÇÜ©ng không? ñây, anh vë cho
em nh»ng kš hiŒu quan tr†ng và cÀn thi‰t nhÃt.
Hai bên ÇÜ©ng phÓ khách Çi ÇÜ©ng Çang mª m¡t nhìn các
em ÇÃy. H† Çang xì xào cái gì Çó? Các em nhÕ chåy ra ÇÜ©ng la
‘bây Öi! PhÆt tº Çi c¡m tråi’. Em hãy vÅy tay chào các em Ãy Çi,
oanh vÛ tÜÖng lai ÇÃy! Em Çi là Ç‹ Ç‰n chÙ không phäi m¶t cu¶c
chåy Çua. Em Çåp vòng tròn vºa phäi. Ra khÕi thành phÓ, em có
th‹ nhanh hÖn m¶t chút, nhÜng ÇØng quên cänh ÇËp hai bên ÇÃy.
ñ‰n m¶t khúc quanh, d†c ÇÜ©ng theo m¶t b© sông m¥t tr©i Çã
chi‰u xuÓng ánh n¡ng ban mai dìu dÎu lÃp lánh nh»ng håt sÜÖng.
Em mang bàn máy änh không bÃm m¶t cái Ç‹ làm k› niŒm và Ç‹
trình bày trong cu¶c tri‹n lãm chu niên. ChÆm låi chút, gió mát và
không khí trong lành quá. Thª Çi cho tràn cä lÒng ng¿c. Khoái
thiŒt phäi không các em? Em li‰t nhìn ÇÒng hÒ Çeo tay. Còn thì
gi© chán Çi mà. Khúc này ÇÜ©ng v¡ng vÈ quá nhÌ! CÃt lên m¶t bài
hát cho vui ÇÜ©ng dài. S¡p Ç‰n rÒi Çây, các em phäi xuÓng xe,
ÇÄy lên dÓc ÇÒi. ñÒi ÇÃt pha cát, các Ç¶i sinh thÃy lún chân, xe
cÛng læn bánh m¶t cách mŒt nh†c, u‹ oäi. May thay các em Ç¶i
sinh pha trò ‘dô ta’ lên m¶t ti‰ng và các Ç¶i sinh ‘dô ta’ theo. Th‰
rÒi theo nhÎp ÇiŒu Ãy xe ti‰n nhanh và Ç‰n Çích ai nÃy thª phào.
Tuy Çã Ç‰n nghiên cÙu kÏ lÜ«ng rÒi nhÜng em và Ç¶i phó cÛng
phäi nhìn låi t°ng quát và phân công:
§

4 d¿ng lŠu

§

2 såch së chung quanh lŠu

§

ñ¶i phó thúc ÇÄy công viŒc và ti‰p tay v§i các Ç¶i
sinh.

LŠu d¿ng tåm th©i thôi, không cÀn thi‰t phäi kÏ lÜ«ng cho
l¡m. Còn em? ñ‰n khuôn giáo h¶i Ç‹ trình bày công tác Ç° nŠn
mà em d¿ ÇÎnh và nh© mÜ®n nh»ng døng cø cÀn thi‰t: tråc,
thúng, ky, gánh, gióng, cuÓc... Khi em Çã vŠ låi ch‡ thì Çâu vào
Çó g†n gàng, såch së. Em ch†n m¶t Çám ÇÃt cao, r¶ng, c¡m lá
c© Ç¶i ª Çó. Màu tr¡ng hoa sen n°i bÆt trên màu xanh lá må gÀn
ÇiŒp v§i lá. ÷ kìa, ai nhÜ anh ñoàn trÜªng Çang Çi t§i, em chåy ra
Çón ti‰p m©i anh vào. Anh anh ñoàn trÜªng Ç‰n, ñ¶i phó hô l§n
tên ñ¶i. Các em ÇÙng th£ng låi ch‡ trä l©i khÄu hiŒu và b¡t Ãn
chào. Vui vÈ quá. Còn hÖn 5 phút n»a, em m©i anh ñoàn trÜªng
m¶t khúc bánh mì. MiŒng thì nhai bánh mà m¡t thì ÇÜa ÇÄy lÜ§t
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qua các lŠu, quan sát mÃy chi‰c bÎ, mÃy chi‰c xe Çåp, rÒi phóng
ra xa xa... Anh gÆt ÇÀu, ra vÈ vØa š l¡m nhÜng anh không nói chi
h‰t.
Em xin phép anh ñoàn trÜªng lên Çám ÇÃt. Ti‰ng còi tÆp
h†p, dòn dã vang lên cä khu ÇÒi. Các em Ç‰n ÇÙng hàng ngang
trÜ§c c©. Em ki‹m soát låi ÇÒng phøc cûa Ç¶i sinh. RÒi ñ¶i phó
Ç‰n m©i anh ñoàn trÜªng. anh ñoàn trÜªng Ç‰n; em hô khÄu
hiŒu (PhÆt tº: Tinh tÃn) rÒi b¡t ngay bài ca chính thÙc. Sau Çó em
Ç†c luÆt. Ti‰p theo là khÄu hiŒu ñ¶i và bài ca ñ¶i. Em m©i anh
ñoàn trÜªng lên ti‰ng. Im phæng ph¡c, gi†ng anh rang räng. Anh
nói Ç‰n cây TÃt Bát La nÖi Thái Tº ñåt ña thiŠn ÇÎnh. Anh nói
Ç‰n s¿ chi‰n ÇÃu và chi‰n th¡ng ma vÜÖng cûa Thái tº trong gi©
phút thành ñåo. Tên TÃt Bát La cÛng thay Ç°i theo tên cûa TÃt
ñåt ña. RÒi anh nhÃn månh khÄu hiŒu ‘Sáng’, cái ánh sáng toàn
vËn bao trùm cä cây TÃt Bát La, ánh sáng cûa hào quang, ánh
sáng cûa trí tuŒ. anh ñoàn trÜªng låi liên hŒ Ç‰n cu¶c du ngoån.
ñ‹ k‰t thúc, anh hô tên cûa cu¶c du ngoån và các em trä l©i khÄu
hiŒu. Nh§ là tinh thÀn cu¶c du ngoån b¡t ÇÀu. Ti‰ng còi giäi tán
sau ti‰ng hô khÕe. ñ¶i sinh chuÄn bÎ døng cø ÇÀy Çû cho các
khóa k‰ ti‰p trong chÜÖng trình. VŠ phÀn gút do ñ¶i phó phø
trách. Trong lúc Çó em tiÍn ÇÜa anh ñoàn trÜªng vŠ. Luôn dÎp Çó
em bí mÆt làm dÃu Çi ÇÜ©ng, Ç¥t nh»ng mÆt thÜ cho trò chÖi nhÕ
k‰ ti‰p. Ÿ nhà, em ñ¶i phó cÛng khéo s¡p Ç¥t công viŒc. Nh»ng
em có cÃ cao hÖn lo cho nh»ng em m§i vào ÇÜ®c h†c thêm. Các
em kia có th‹ làm cho thuÀn tay. Ch‡ r¶ng rãi, cây cÓi nhiŠu và
l§n m¥c sÙc th¿c hành gút. Dây gút cÛng Çúng, các Ç¶i sinh ÇŠu
mang theo không dÜ§i 20 thÜ§c. Anh ñ¶i phó låi khéo dùng
nh»ng trò chÖi Ç‹ tÆp làm nhanh. Có khi anh nh¡m m¡t låi Ç‹ làm
thi. Th©i gian cÛng ÇÜ®c hån ÇÎnh và thu hËp, m¶t ti‰ng còi làm.
M¶t ti‰ng còi h‰t gi©. Có Ç¶i sinh qušnh tay run lÄy bÄy. ThÆt là
vui, nhÜng cÛng thÆt dÍ nh§ và nh§ dai. BÓn mÜÖi læm phút trôi
qua nhanh chóng. Ti‰ng còi h‰t gi© làm cho các Ç¶i sinh ngÄn
ngÖ. ñ¶i sinh pha trò ÇÜ®c dÎp ‘pha trò v§i nh»ng trò chÖi månh’.
Ch£ng ai s® dÖ quÀn áo. ñÃt pha cát, té cÛng ch£ng Çau Ç§n gì.
ñÃt r¶ng mênh mông m¥c sÙc mà vùng vÅy. M†i khä næng ÇŠu
dÒn vŠ trò chÖi. La hét cÛng thÆt Çã h†ng. MÃy khi ÇÜ®c dÎp nhÜ
th‰ này. Trong khi ham chÖi, anh ñ¶i phó l¥ng lë ra Çi mà không
ai hay bi‰t. VØa Ç‰n gi©, ti‰n còi Ç¢ng xa. Các Ç¶i sinh tÙc tÜªi
chåy Ç‰n: em Çã ngÒi dÜ§i gÓc cây trên áo ghim m¶t mi‰ng giÃy
vi‰t theo lÓi truyŠn tin Morse: ‘VŠ hÜ§ng Tây 50 thÜ§c có chuyŒn
lå’. Các Ç¶i sinh v¶i sinh v¶i vàng lÃy s° tay ghi ghi chép chép.
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Em hé m¡t nhìn thº: Bích chåy ÇÀu. ñ‰n nÖi chÌ ÇÎnh, té ra là dÃu
‘b¡t ÇÀu Çi’. Thôi thì các Ç¶i sinh lom khom, mª m¡t Ç‹ nhìn, Çi
tØng bÜ§c m¶t, Çû loåi dÃu, våch lên thân cây, cành cây khô...
Thanh có vÈ thành thåo hÖn ai h‰t ghi cä thÙ t¿ các dÃu Çi ÇÜ©ng
phòng khi em ki‹m soát låi chæng? Khôn ÇÃy, quãng ÇÜ©ng
quanh co và k‰t thúc là m¶t ÇÎa Çi‹m các khuôn giáo h¶i MÏ ThÎ
20 thÜ§c. ñ¶i phó ª Çó và s¤n sàng phát các bän truyŠn tin tùy
trình Ç¶ mà bän Ãy ÇÜ®c phát mau hay chÆm cho tØng em. Sau
Çó chia hai nhóm, nhóm này Çánh, nhóm kia nhÆn. Các bän
truyŠn tin do Ç¶i phó Çua ra vui Çáo Ç‹. Em nào em nÃy ÇŠu h‰t
lòng chæm chú quên cä ÇÒi, cä thông, quên luôn cä lŠu và cái cái
bøng lép ve. H‰t gi©, các bài hát ÇÜ®c tung ra. Các Ç¶i sinh luân
phiên m¶t bài hát, cä Ç¶i hát theo. Có khi em pha trò ra hiŒu, các
em khác phäi hát thÀm trong miŒng. M¶t dÃu hiŒu khác, các em
hát ra l©i thì chao ôi! Sai ch» sai l©i mÃt rÒi. Cä Ç¶i ÇÜ®c dÎp cÜ©i
vang. Em và Ç¶i phó cÛng ngÒi hát chung v§i các Ç¶i sinh khác,
hòa mình tr†nvËn vào Ç©i sÓng cûa Ç¶i. Em låi d¥n dò các Ç¶i
sinh vŠ công tác xã h¶i s¡p th¿c hiŒn, ÇiŠu cÀn nhÃt là gi» thái Ç¶
vui vÈ dù làm có mŒt nh†c. Gi» gìn l©i nói. ñ‰n chùa, thì có Bác
Gia trÜªng và anh Liên ñoàn trÜªng GñPT MÏ ThÎ ch© Çón. Các
em xin b¡t tay vào viŒc ngay. Sau m¶t ti‰ng hô, các em chia
nhau nh»ng døng cø vØa làm vØa hát. Em cÛng làm nhÜ các em.
Em pha trò thÌnh thoäng låi pha trò m¶t câu rÃt š nhÎ làm cho ai
nÃy ÇŠu cÜ©i r¶. Không khí thÆt vui vÈ và thân mÆt. Các bác trong
Giáo h¶i thÃy vÆy cÛng giúp các em trong vài công viŒc mà các
em chÜa quen tay: cuÓc ÇÃt vào tråc, vào ky, vào thúng. Xem kìa,
Tâm Çang trïu vai xuÓng vì gánh hÖi n¥ng. ThÆt cäm Ç¶ng. Con
nhà giàu chÜa hŠ xách m¶t xách nÜ§c. Th‰ mà, Tâm cÓ g¡ng
hÖn ai h‰t. ‘Không có giai cÃp trong nÜ§c m¡t cùng m¥n, không
có giai cÃp trong máu cùng ÇÕ...’ Em có nh§ không? LÀn Ç‰n
thæm Tâm bÎ cäm, má Tâm Çã bäo v§i em ‘Các anh sao mà khéo
dåy! MÃy lÀn may quÀn áo cho nó, nó không chÎu ch†n thÙ Ç¡c
tiŠn, nó bäo càng giän càng hay. RÒi nó lÃy tiŠn thæng dÜ t¿ mua
sách t¥ng cho ngÜ©i bån cùng l§p’. Em Çang t¿ hào rÒi l¡m Çó
MÒ hôi Çã Ü§t áo. M¥t tr©i cÛng Çã lên khá cao. Em th°i còi cho
các em nghÌ xä hÖi 10 phút. M¶t bác h¶i viên xách ra m¶t bình
nÜ§c chè tÜÖi l§n. Bác ÇÎnh rót m©i thì Ç¶i phó nhanh tay Ç« lÃy
cám Ön và các em tuÀn t¿, t¿ giäi khát. MÃy bác th® nŠ cÛng
dØng tay góp chuyŒn nhÜ Çã quen bi‰t tØ lâu. M¶t bác Çã ngÕ š
Ç‹ cho ÇÙa con trai l§n 14 tu°i Ç‰n v§i Gia Çình PhÆt tº MÏ ThÎ.
ñ‰n gi©, em cho rºa såch së døng cø rÒi cäm Ön quš bác. Em
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ch§ quên m©i bác Gia TrÜªng và anh Liên ñoàn trÜªng Ç‰n d¿
b»a cÖm trÜa tåi lŠu. Nghe các em trª låi lŠu các bác ÇŠu dØng
tay và nhìn các em v§i c¥p m¡t thiŒn cäm Çó. Em mØng Çi. Em
Ç‹ các em tìm m¶t gÓc cây thông im mát nghÌ ngÖi chÓc lát rÒi lên
lºa. ñ¶i sinh phø trách lÜÖng th¿c Çã d¿ trØ ba món æn h®p l¡m
rÒi: rau muÓng lu¶c chÃm v§i nÜ§c tÜÖng, canh chua, món cäi
xào v§i ÇÆu hû (khuôn ÇÆu). Th‰ là anh Çã Çi suÓt m¶t bu°i sáng
v§i em rÒi ÇÃy. TrÜ§c khi chia tay em, anh chúc em thành công.
§

—, anh vŠ hä?

§

¯, chiŠu nay anh së g¥p em mà! ñ‹ cho em t¿ do

§

18 gi© 00:

§

ThÜa anh! Anh Ç‰n Ç®i em. Tr©i!

§

Nhìn em anh bi‰t rÒi, bi‰t k‰t quä mà em Çåt ÇÜ®c.

Anh låi mØng cho em chÙ gì? Cám Ön anh. May m¡n cho
em quá. Không có chuyŒn gì Çã xäy ra. NghÌ trÜa xong, em cho
các Ç¶i sinh ÇÙng hàng ngang cách nhau 1 thÜ§c theo ti‰ng còi
cûa em, các Ç¶i sinh vØa bÜ§c Çi t§i vØa lÜ®m tÃt cä rác r‰n hay
xóa nh»ng dÃu v‰t mà chúng em Çã Ç‹ låi. ChÌ vài lÀn nhÜ th‰ là
khu du ngoån såch bong. Trong lúc các Ç¶i sinh nghÌ trÜa, em
cÛng Çã cám Ön ông Thôn trÜªng. Ông ta bäo r¢ng, thÌnh thoäng
Ç‰n c¡m tråi chÖi cho vui làng vui xóm. Em làm tr†n l©i anh
khuyên trÜ§c khi r©i khÕi tråi là không Ç‹ låi chút dÃu v‰t gì h‰t ª
ÇÃt tråi, ngoài l©i cäm Ön. ñ‰n Non NÜ§c em vào chùa Linh -ng
g¥p ThÜ®ng t†a T.H và xin thÀy bÓ thí m¶t th©i PhÆt pháp, thÀy
hoan hÌ nhÆn liŠn. ThÀy bäo b†n em vào ÇoÆng, ánh sáng vØa Çû
Ç‹ cho Ç¶i sinh ghi chép. ThÀy vui quá và hi‹u b†n em quá. Các
em ÇŠu thích thú. ChuyŒn! TrÜ§c Çây, thÀy là cÓ vÃn giáo hãnh
cûa Gia Çình PhÆt tº miŠn Nam mà. ChÜÖng trình diÍn ti‰n m¶t
cách tÓt ÇËp. Nh»ng cänh, nh»ng Ç¶ng, nh»ng tam cÃp, nh»ng
ÇÜ©ng lên tr©i, xuÓng âm phû làm cho chúng em áp døng cÙu
thÜÖng m¶t cách thú vÎ, nhÃt là khi các em khiên cán lên các tam
cÃp hay lên các ÇÜ©ng Çá lªm chªm. Nguy hi‹m thì nguy hi‹m
thÆt, nhÜng các em Çã h†c ÇÜ®c cách Çi, ÇÙng, trèo m¶t cách g†n
gàng. Em tÆp ÇÀy Çû.
¯, th‰ cÛng là m¶t trò chÖi chÜ sao; còn khi quan sát nghŠ
g†t Çá cÄm thåch?
Vì thÃy b†n em chæm chú theo dõi, có bác th® Çá Çã hy sinh
cä công viŒc Ç‹ giäng giäi cho chúng em nghe, nh»ng ng¶ nhÆn
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vŠ nghŠ, nh»ng khó khæn nhÃt là s¿ kiên nhÅn và tÌ mÌ cûa các
bác th®. Có bác bäo: Khi h† tåc tÜ®ng h† phäi æn chay ÇÃy. ñÙc
tin cûa h† änh hÜªng Ç‰n nét chåm. ThÜ anh! Em mãn nguyŒn
l¡m, tÓi nay em m©i anh Ç‰n dùng cÖm cho vui.
ñÒng š và cám Ön, nhÜng sau Çó em së làm gì?
Em së Çánh m¶t giÃc mà em bi‰t trÜ§c së ngon lành l¡m.
ñâu có ÇÜ®c. NhiŒm vø cûa em Çâu Çã hoàn thành. N‰u em
không vòng m¶t tua kh¡p các Ç¶i sinh thì ít nhÃt em cÛng phäi
vào thæm nh»ng em mà em cho là y‰u, bi‰t Çâu trong lúc Çó em
låi không b¡t g¥p ÇÜ®c Bích hay Sanh m§i vŠ nhà Çã vÙt cái ba lô
vào m¶t xó, rÒi Ç‹ cä ÇÒng phøc Çánh m¶t giÃc dài rÒi? CÛng có
th‹ Long hay Thu vŠ æn vài ba mi‰ng cho có lŒ rÒi Çã Çåp xe Çi
xinê? Bi‰t Çâu?
Då thÜa anh, då... em xin nghe anh

Tråi
TØ nh»ng kinh nghiŒm mà em Çåt ÇÜ®c ª các cu¶c du
ngoån, em ti‰n lên nh»ng k‰t quä cûa tråi cÛng ch£ng khó khæn
bao nhiêu. S¿ chuÄn bÎ kÏ càng hÖn, ÇÒ trang bÎ phÙc tåp hÖn, cá
nhân cÛng nhÜ toàn Ç¶i. NhÜng nh»ng nguyên t¡c cÛng th‰ thôi.
Tråi là hình änh cûa t¿ do, cûa chÖi b©i thÕa thích cûa phiêu lÜu
måo hi‹m mà không m¶t Ç¶i sinh nào låi không ham thích.
Nh»ng lÀn tråi ÇÀu tiên, ÇÒ Çåc vÆt døng chÜa có, m‡i em phäi
chia nhau mÜ®n vài tÃm ‘tæng’ k‰t låi làm lŠu, mÜ®n ba lô, s¡c, Çû
thÙ. Các Ç¶i sinh Çã h†c trên lš thuy‰t các cách Çóng lŠu, nào
Çóng 45 Ç¶, nào trª hÜ§ng lŠu vŠ phía m¥t tr©i m†c, nhÜng khi
cÀm dây, cÀm búa låi là khác. NhÜng không sao, lÀn lÀn Ç¶i em
së tåo ÇÜ®c cái lŠu cho Ç¶i. Sau næm, bäy phen Çi tråi, các em së
là nh»ng tråi sinh lành nghŠ. Sau chín mÜ©i lÀn ng¡m nghía,
cæng dây, Çóng c†c, ai làm viŒc nÃy, træm hay không b¢ng tay
quen, các em có th‹ d¿ng xong cái lŠu trong nháy m¡t. Có mÃy
loåi tråi? Trong phåm vi cûa ñ¶i, anh nói ñ¶i ª Çây là Çúng danh
nghïa và tinh thÀn ñ¶i. Có m¶t ñ¶i trÜªng chÜa Ç‰n Ç¶ giÕi nhÜng
có lÜÖng tâm, có chí ti‰n thû cÀm ÇÀu. Em có th‹ lo nh»ng tråi
sau Çây:
§

Tråi Ç¶i m¶t ngày

§

Tråi Ç¶i ª låi Çêm

§

Tråi bay
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Tråi Ç¶i m¶t ngày chÌ là s¿ pha tr¶n du ngoån v§i tråi, sinh
hoåt cÓ ÇÎnh, lŠu d¿ng kÏ càng hÖn. Ch‡ c¡m tråi xa quÀn chúng
cho các Ç¶i sinh ÇÜ®c t¿ do và chÖi nhiŠu.
Tråi Ç¶i ª låi Çêm ÇÀy Çû hÖn. Em có th‹ tÆp cho tråi sinh
làm ÇÜ®c nhiŠu viŒc l¡m. -ng døng v§i m†i hoåt Ç¶ng, nhÃt là
nh»ng sinh hoåt vŠ Çêm nhÜ lºa tråi, h†c sao, nghiên cÙu vån vÆt
v.v...
Còn tråi bay không có ch‡ cÓ ÇÎnh. Nên nh§ r¢ng có ch‡ cÓ
ÇÎnh chÙ không phäi có ch‡ ÇÎnh trÜ§c. Em bay tØ ch‡ này Ç‰n
ch‡ khác, ‘này’ v§i ‘khác’ Çã làm š nghïa ch‡ Çã ÇÎnh rÒi. Tråi bay
khó hÖn cä.
ThÜa anh, còn m¶t loåi tråi n»a, em chÜa nghe anh Çä Ç¶ng
Ç‰n, Çó là tråi hè.
—, tråi hè là lš tÜªng nhÃt cûa Ç©i tråi. NhÜng sÙc em chÜa
làm n°i. Tråi 30 gi© Çã quá nhiŠu v§i em. Tråi hè phäi dành cho
ñoàn, cho Gia Çình và cho Ban hÜ§ng dÅn. ñ¶i em së tham d¿
khi các cÃp trên t° chÙc. Bây gi© chúng ta Çi vào các nguyên t¡c
chung cûa tråi. CÛng nhÜ du ngoån, các câu hÕi låi Ç‰n v§i em:
làm gì? Ÿ Çâu? Khi nào? Làm sao? Bây gi© thì em Çã š thÙc
ÇÜ®c câu hÕi làm gì rÒi. Còn ª Çâu thì em phäi tìm vào m¶t ch‡ lš
tÜªng. Lš tÜªng nghe thì khó khæn và to tát thÆt nhÜng cÀn ba
Çi‹m h‰t sÙc cÀn thi‰t: mát mÈ, nÜ§c và cûi. ñi sâu thêm chút
nºa, thºa ÇÃt c¡m tråi phäi khô ráo, mÎn, cao và chênh chênh cho
nÜ§c chäy n‰u mÜa; tránh ÇÃt sét vì ª Çó cÕ không tÓt, và n‰u
mÜa xuÓng ÇÃt së lÀy l¶i và trÖn tr®t; tránh cát, cát h¶t chÙ không
phäi ‘ÇÃt cát’, h¶t cát së len lÕi vào m†i ch‡ gây nhiŠu phiŠn não.
Tránh nh»ng nÖi cÕ quá tÓt vì ÇÃt ª Çó Äm Ü§t, Ù nÜ§c nhiŠu
mu‡i, l¢n. Không nên Çóng lŠu ngay dÜ§i cây l§n, cành khô Ç°
xuÓng, g¥p mÜa nÜ§c gi†t suÓt ngày, lŠu lâu khô, làm mÒi cho sét
Çánh.
Không nên Çóng lŠu trong rØng khô, sâu.
Làm sao Ç‹ bi‰t ÇÃt khô ráo? Em ÇØng tÜªng r¢ng l§p ÇÃt ª
trên khô là Çám ÇÃt Ãy không Äm Ü§t Çâu. Em hãy bóc m¶t l§p
ÇÃt trên m¥t ÇÃt Ç¶ vài phân. Em Ç‹ bàn tay lên Çó Ç¶ vài phút.
N‰u bàn tay em thÃm Ü§t, Çám ÇÃt Ãy không tÓt rÒi ÇÃy. Nh»ng
cây xanh tÜÖi giàu løc diŒp tÓ, ban Çêm nhä nhiŠu thán khí có håi.
Ch‡ em d¿ng lŠu chung quanh cÀn có cây Ç‹ ÇÜ®c im mát
và có cûi Ç‹ nÃu b‰p. CÀn có nÜ§c, không chÌ nh»ng Ç‹ nÃu æn
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mà còn gi¥t, rºa, t¡m. ñó là ch‡ d¿ng lŠu. Khu v¿c chung quanh
cÛng Çóng vai trò không kém. Có cänh ÇËp không? Có gÀn làng
måc không? GÀn quá cÛng bÃt tiŒn. NgÜ©i mình có thói quen
nhÃt là trÈ em thÜ©ng hay Ç‰n bao vây các tråi, nhòm ngó t†c
måch làm cho Ç©i sÓng mÃt t¿ nhiên mà xa làng måc hay ÇÜ©ng
cái quan thì låi g¥p s¿ bÃt tiŒn khác. S¿ chuy‹n vÆn khó khæn m‡i
khi cÀn dùng. ChÌ n¶i viŒc ‘ÇÃt tråi’ mà thôi em cÛng Ç¡n Ço v§i
bÃy nhiêu viŒc.
Em còn phäi t° chÙc Ç©i sÓng tråi cho ñ¶i. Trong khi s¡p
Ç¥t, em cÀn phäi phân công trÜ§c thành hai toán:
Toán A:

Phép t¡c và trang bÎ døng cø ñ¶i

GÒm:

ñ¶i trÜªng
ThÜ kš
Em khí mänh
Em pha trò

Toán B:

Lo lÜÖng th¿c

GÒm:

Thû quÏ
Phø trách tråi
Phø trách lÜÖng th¿c
ñ¶i phó

PhÀn ai lo viŒc nÃy, toán A do em ÇiŠu khi‹n. Toán B do Ç¶i
phó. ñó là phÀn chuÄn bÎ. Khi Ç‰n ÇÃt tråi rÒi, toán A bi‰n thành
‘toán ª nhà’ và toán B là toán ‘b‰p’. Ÿ nhà phäi lo: d¿ng lŠu, Çào
hÓ rác, vŒ sinh khu Çóng lŠu. Tóm låi, ª nhà phäi làm sao cho
khang trang, såch së và mát mÈ.
Còn toán ª b‰p thì lo d¿ng b‰p núc, lo cûi lºa, lo nÜ§c non,
lo các món æn...
Gom låi, ‘nhà såch thì mát, bát såch thì ngon’, cái Gia Çình
nho nhÕ cûa em së sÓng trong an vui hånh phúc.
Gi© thì em lo trang bÎ cho ñ¶i, cä Ç¶i sinh lÅn toàn Ç¶i. VŠ
phÀn Ç¶i sinh, trÜ§c h‰t m¶t cái ba lô (bÎ mang vai) v§i nh»ng
døng cø (tråi ª Çêm và phòng bÎ tr©i mÜa) ghi dÜ§i Çây:
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Trong ba lô:
§

1 b†c Ç¿ng quÀn áo ngû, ÇÒ lót, Çôi tÃt chân, áo Ãm
(mùa lånh)

§

1 b†c nhÕ Ç¿ng ÇÒ æn cÖm: chén, ca, dïa, mu‡ng,
ÇÛa, con dao (nên dùng ÇÒ nhôm)

§

2 b†c nhÕ Ç¿ng ÇÒ t¡m rºa: 1 h¶p xà phòng, 1 bót
Çánh ræng và kem, khæn m¥t

§

1 Çôi dép bÕ vào b†c nylon

§

1 b†c kim chÌ, 1 b†c Ç¿ng gåo

B†c ª ngoài ba lô
§

S° tay, sách, dây, bÀu nÜ§c, h¶p quËt, Çèn bÃm,
nh»ng gì cÀn thi‰t cho viŒc h†c tÆp

Choàng qua ba lô: m¶t tÃm mŠn hay ra (draf)
§

1 áo choàng Çi mÜa

§

1 tÃm väi lót ÇÃt

TÃt cä cuÓn tròn choàng ngang trên ba lô theo hình móng
ng¿a. Tr©i mÜa nh§ cuÓn trong väi nylon.
TÃt cä nh»ng døng cø trên ÇŠu phäi ÇÜ®c ghi ho¥c thêu tên
làm dÃu. M¶t bän danh sách các vÆt døng mang theo ghim vào
phía trong n¡p ba lô.
Cách s¡p Ç¥t ÇÒ Çåc trong ba lô cÛng phäi có nghŒ thuÆt,
nh»ng vÆt døng n¥ng Ç‹ sát ào lÜng, không Ç‹ lÅn l¶n các vÆt
døng, các loåi nào theo loåi nÃy. Bi‰t rõ ràng loåi vÆt døng nào Ç‹
ch‡ nào, khÕi løc xáo. Không nên Ç‹ các vÆt døng Çánh vào nhau
ra ti‰ng Ç¶ng khi Çi ÇÜ©ng. ñåt ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu này là nh© kÏ
thuÆt ‘b†c trang bÎ’.
Khi bÕ vào trong ba lô cÛng phäi thÆt khéo léo. Cái ba lô Ç‹
n¢m xuÓng m¥t bàn. N‰u mang theo ít ÇÒ thì x‰p mŠn hay ra låi
Ç‹ n¢m phía sau lÜng, b†c quÀn áo Ç‹ lên... Väi lót ÇÃt hay áo
choàng Çi mÜa n¢m ª trên h‰t. N‰u phäi nhÆn thêm døng cø cûa
Ç¶i thì cÛng phäi theo nh»ng nguyên t¡c sau Çây: Khi mang ba lô,
sÙc n¥ng cûa ba lô áp vào lÜng là ÇÜ®c.
Nh»ng vÆt døng chung cûa ñ¶i gÒm có:
Toán A lo ch‡ ª:
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LŠu l§n Çû cho 8 ch‡ hay hai lŠu nhÕ, m‡i lŠu cho 4 em.
Tr©i mÜa nên có mái Çôi.
Hai tÃm tæng vuông Ç‹ d¿ng lŠu phø (b‰p, Ç‹ vÆt døng)
Hai b†c Ç¿ng c†c
Hai hay bÓn gÆy lŠu (nên dùng loåi tØng ÇÓt Ç‹ có th‹ tháo
ra ÇÜ®c Ç‹ bÕ vào b†c)
§

1 xu°ng cuÓc, 1 búa ch¥t cây, 1 cái vÒ Çóng c†c.

§

2 cái Çèn bão

§

1 hay 2 tÃm väi lót ÇÃt

§

1 h¶p cÙu thÜÖng

Toán B, toán b‰p:
§

1 soong nÃu cÖm Çû 8 ngÜ©i æn

§

1 soong nÃu canh

§

1 chäo (Ç‹ xào, nÃu)

§

1 cái rá b¢ng nhôm hay nh¿a

§

1 cái thau nhôm ho¥c nh¿a nhÕ vØa Ç‹ soån ÇÒ nÃu
vØa Ç‹ múc ÇÒ æn cho g†n

§

4 cái chén nhôm

§

1 gàu väi múc nÜ§c

§

1 con dao vØa

§

1 Çôi ÇÛa b‰p

§

1 xu°ng nhÕ Ç‹ Çào b‰p

Nh»ng vÆt døng này thu¶c vŠ khí mänh ñ¶i. LŠu là vÆt døng
cÀn thi‰t vào bÆc nhÃt cûa ñ¶i nhÜ cái ba lô cûa Ç¶i sinh. Ÿ các
nÜ§c Tây phÜÖng, trong phong trào HÜ§ng ñåo có rÃt nhiŠu ki‹u
lŠu may s¤n Ç‹ bán. NhÜng m‡i lÀn c¡m tråi, các em phäi chåy
mÜ®n nh»ng tÃm tole de tente (tæng) k‰t låi làm lŠu. Em nên s¡m
lŠu cho ñ¶i. NÜ§c mình thu¶c vŠ miŠn nhiŒt Ç§i. Loåi lŠu thích
h®p nhÃt là loåi Gia Nã ñåi (tente Canadienne) có th‹ mª lên m¶t
phía cho mát. Tám em làm m¶t lŠu thì l§n quá, g¥p nhiŠu s¿ bÃt
tiŒn n¥ng nŠ nhÜng låi phän änh ÇÜ®c tinh thÀn Ç¶i và phÜÖng
pháp hàng ñ¶i t¿ trÎ. May m¶t lŠu cho bÓn em. LŠu này thì l®i
nhÜng Ç©i sÓng cûa ñ¶i bÎ phân tán. N‰u hai lŠu thì em ª m¶t lŠu
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và Ç¶i phó ª lŠu bên kia. Riêng em và Ç¶i phó, anh khuyên nên
có m¶t lŠu Çôi Ç‹ khi Çi tråi ñ¶i trÜªng do Çoàn t° chÙc.
Väi may lŠu cÀn bŠn ch¡c. May xong, phû thuÓc cho khÕi
thÃm nÜ§c. Em Ç‰n tiŒm thuÓc tây mua chÃt ‘Acétate d’alumine’
thÙ thuÓc nÜ§c. Pha m¶t phÀn thuÓc, ba phÀn nÜ§c. Nhúng lŠu
vào thuÓc Çem phÖi. Cách này không làm cho väi n¥ng thêm,
không Ç°i màu và rÃt thông khí. Em có th‹ may l§n hÖn, hay nhÕ
hÖn tùy š. Nh§ là Ç¶i sinh n¢m theo chiŠu ngang cûa lŠu chÙ
không phäi chiŠu d†c.
TrÜ§c h‰t, em làm m¶t mô hình b¢ng väi thâu nhÕ låi b¢ng
1/10 Ç‹ thº.
Ch†n väi và gåch trÜ§c lên väi các b¶ phÆn cûa lŠu. ChØa
ÇÜ©ng mau cho r¶ng vì phäi may ít nhÃt hai ÇÜ©ng cho kÏ.
May riêng tØng b¶ phÆn: mái, cºa, vách. LÜ®c kÏ càng trÜ§c
khi may. Nh¡c låi may kÏ nhÃt là các góc, cånh cÀn phäi ri‰t lúc
cæng lŠu, phäi lót thêm väi Ç‹ Çóng cái l‡ khuy.
Phía trong mái lŠu gåch b¢ng bút chì ch‡ Ç‹ may cºa và
vách
May cºa và vách v§i nhau. LÜ®c vào mái, cæng lŠu lên Ç‹
thº cho thÆt Çàng hoàng trÜ§c khi may h£n vào mái. Trên nóc
mái chåy m¶t ÇÜ©ng väi Çôi dài ª phía trong Ç‹ luÒn dây vào n‰u
lŠu l§n.
M¶t tÃm väi vuông có th‹ dùng nhiŠu viŒc: lŠu này có th‹
dùng làm phòng y trang - chÙa vÆt døng cûa Ç¶i làm b‰p lúc tr©i
mÜa hay ch‡ æn cÖm.
Dây cæng lŠu phäi ÇÜ®c ch†n kÏ càng. Em nên ch†n loåi
dây vØa c«, loåi tÓt, mŠm, mÎn.
C†c nên dùng c†c s¡t. Thuê th® rèn làm không Ç¡c l¡m.
N‰u khá giä, mua loåi c†c b¢ng nhôm không sét.
ñØng bao gi© quên là sau m¶t lÀn Çi tråi vŠ, khí mänh Ç¶i
ÇŠu phäi ki‹m låi, phÖi, chùi, rºa, ÇÒ s¡t phäi lau m«, dÀu... Çâu
vào Çó và s¤n sàng cho kÿ tråi næm sau.
Bây gi© chúng ta s¡p Ç¥t Çåi cÜÖng chÜÖng trình tråi, m¶t
tråi 30 gi© tØ trÜa thÙ bäy Ç‰n chiŠu chû nhÆt.
Nào, chúng ta b¡t ÇÀu là bu°i bình minh. DÆy trÜ§c m¥t tr©i,
vào khoäng 5 gi© 30. Nghe ti‰ng còi tråi là dÆy liŠn, tung ra m¶t
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bài hát vui månh: ‘Sáng rÒi, sáng rÒi anh em Öi! Chim hót trong
rØng cây...’ 15 phút tÆp th‹ thao Ç‹ ch omáu lÜu thông sau 1 Çêm
ê Äm vì có hÖi ÇÃt dù có s¿ chuÄn bÎ cách mÃy Çi n»a. NgÜ©i
nóng rÒi là lo såch së. N‰u gÀn tråi có sông hay bãi bi‹n thì cä
Ç¶i chåy Ç‰n Çó t¡m rºa. NhÜng cÛng nên coi chØng Çó. Trách
nhiŒm nh¡c nhû các em coi chØng. Cho dù Ç¶i sinh có bÖi giÕi
cách mÃy Çi n»a, cÛng có lúc bÎ nån nhÜ thÜ©ng vì vài trÜ©ng h®p
Ç¥c biŒt. N‰u em cÄu thä hay liŠu lïnh, lÜÖng tâm së c¡n rÙt em
suÓt Ç©i. Xong xuôi, låi lo ch‡ sinh hoåt, lo Çi‹m tâm. Bu°i sáng
mát tr©i khÕe kho¡n nên dùng thì gi© sinh hoåt xa tråi. Nghiên
cÙu vån vÆt thám du hay tÆp dÜ®t các môn hoåt Ç¶ng cûa Gia
Çình.
Bu°i trÜa là lo viŒc æn và ngû. N‰u æn là æn, chÖi là chÖi,
hoåt Ç¶ng là hoåt Ç¶ng, thì ‘nghÌ cÛng là nghÌ’. NghÌ là m¶t vÃn ÇŠ
‘b¡t bu¶c chÙ không phäi t¿ nguyŒn. NghÌ trÜa vào khoäng m¶t
gi© là Çû. ñ‹ thêm gi© n»a cho các Ç¶i sinh lo viŒc riêng: vi‰t nhÆt
kš, vá m¶t ch‡ rách, Çánh låi Çôi giÀy hay Ç†c vài trang sách
v.v...
Bu°i chiŠu Ç‹ thì gi© cho các trò chÖi månh, trò chÖi l§n,
nh»ng sinh hoåt có tính cách hoåt Ç¶ng nhiŠu. TrÜ§c khi nÃu cÖm
chiŠu, cho Ç¶i dåo mát m¶t vòng cho thÜ thoäi tâm hÒn.
Bu°i tÓi là phÀn thân mÆt Ç¶i: lºa tråi, chuyŒn trò, bàn luÆn,
cÀu nguyŒn... 10 gi© tøng niŒm rÒi ngon giÃc. N‰u tr©i mÜa bÃt
thÀn Ç‰n, thÜa anh?
Em có chuÄn bÎ chÜÖng trình cho tr©i mÜa không? N‰u có
thì em có th‹ loåi bÕ s¿ lúng túng. TrÜ§c h‰t Çem ÇÒ Çåc vào lŠu
phø nh»ng gì không chÎu ÇÜ®c nÜ§c. Soong, chäo, nÒi, chén,...
Ç‹ ngoài không sao. TÆp cho các Ç¶i sinh sau khi Çem vÆt døng
riêng tÜ h‰t sÙc cÀn thi‰t (áo quÀn) là phäi lo Ç‰n viŒc chung.
ThÙ Ç‰n là lo mái lŠu, Çào thêm rãnh, mÜÖng quanh lŠu.
N‰u mÜa l§n, nÜ§c chäy quanh lŠu thì lÃy ÇÃt ngæn. Coi chØng
n‰u ÇÃt xÓp thì ÇÃt uÓng nÜ§c vào rÒi chäy lÃp cä mÜÖng ÇÃy. Hå
b§t dây lŠu cho c†c khÕi bÎ tung lên vì nÜ§c mÜa m¥n. Néu lŠu
cûa em không ÇÜ®c tÓt l¡m ho¥c väi thÃm nÜ§c, em së thÃy nÜ§c
mÜa l†t qua nhÜ sÜÖng. ñØng s®, khi väi lŠu thÃm Ü§t hoàn toàn
thì không sao h‰t miÍn là các em ÇØng chåm vào nó. Chåm vào
ch‡ Ü§t nào là ch‡ Çó gi†t xuÓng mãi hoài. NÜ§c mÜa mÜa chäy
tØ nh»ng hiên lŠu ít lo hÖn. Em chÌ viŒc lÃy ngón tay chåy m¶t
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ÇÜ©ng dài tØ trên xuÓng dÜ§i, nÜ§c së theo ÇÜ©ng Ãy mà chäy
nhÜ m¶t ÇÜ©ng rãnh vÆy.
RÒi em lo sinh hoåt cho tr©i mÜa, nh»ng sinh hoåt ª trong
lŠu: gút, hát, truyŠn tin b¢ng còi ho¥c nh»ng môn có tính cách lš
thuy‰t; hi‹u bi‰t phong trào, mÅu chuyŒn Çåo, nh»ng chuyŒn c°
tích, lÎch sº v.v... các em có th‹ chÖi m¶t trò chÖi ngoài mÜa.
Ch¡c em nào cÛng Çem theo ÇÒ lót Ç‹ thay, trò chÖi ngoài mÜa
cÛng thú vÎ và Ç« lånh n»a. Em së chåy m¶t vòng, tr©i ÇÃt thay
Ç°i quá nhiŠu, ÇÃt mát và thÖm, cây lá thay Ç°i màu s¡c, vån vÆt
nhÜ hoåt Ç¶ng hÖn lên. NhÜng không vì th‰ mà em Çi quá tr§n
Çâu nhé! Cái gì vØa phäi m§i Çúng ÇiŒu.

G¥p mùa lånh thì sao?
CÛng nhÜ mùa mÜa, lŠu em nên có mái Çôi. Mái Çôi phû
lên lŠu chính tØ 10 Ç‰n 15 phân. TÃm nŒm lót phäi ÇÜ®c tæng
cÜ©ng. TÃm sát ÇÃt là m¶t tÃm nylon dày Ç‹ hÖi Äm khÕi l†t qua.
Bên trên träi m¶t tÃm väi khác Ç‹ gi» hÖi Ãm. Có ÇiŠu em ít lÜu š
t§i, giÃy báo cÛng tÓt ÇÃy. Ÿ nÜ§c mình rÃt nhiŠu rÖm, Ãm vô
cùng nhÜng coi chØng ÇØng Ç‹ vung vãi, g¥p mÜa Ü§t, lÅn l¶n v§i
bùn khó chÎu l¡m. Mùa lånh phäi gi» chân và ng¿c. ñØng bao gi©
Ç‹ quÀn áo Ü§t trên mình, thà Çi chân ÇÃt còn hÖn mang bít tÃt
Ü§t, quÃn giÃy báo chung quanh bàn chân, ng¿c và lÜng rÒi Ç¡p
mŠn låi. ñØng Ç‹ gió lånh th°i thÓc vào ÇÀu, s° mÛi liŠn liŠn.

ChÜÖng trình chi ti‰t
ChÜÖng trình tråi Ç¶i Sen HÒng
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§

- ñÎa Çi‹m:

ñÒi V†ng Cänh

§

- Th©i gian:

20-21/6/1968

§

- Tên tråi:

KiŠn Tr¡c

§

- KhÄu hiŒu:

BŠn chí

§

20-6-1968:

§

14 gi© 30:

TÆp trung tåi góc ñ¶i, ki‹m Çi‹m

§

14 gi© 45:
bánh

Lên ÇÜ©ng b¢ng xe Labretta ba

§

15 gi© 15:
làm b‰p

ñ‰n nÖi: ch†n ch‡ Çóng lŠu, ch‡

§

15 gi© 30:

D¿ng lŠu, såch së ÇÎa Çi‹m
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§

16 gi© 30:

Sinh hoåt

§

17 gi© 15:

Trò chÖi månh

§

17 gi© 30:
Ngoån cänh, sinh hoåt Ç¥c biŒt
(chøp hình, vë)

§

18 gi© 15:

B‰p, cÖm tÓi
Såch së, nghÌ ngÖi
Sinh hoåt riêng tÜ

§

20 gi© 15:

Lºa tråi

§

21 gi© 30:

Câu chuyŒn lºa tàn

§

22 gi© 00:

TÎnh niŒm

§
§

21-6-1968:

§

05 gi© 30:

DÆy, tÆp th‹ døc
NÃu æn

§

07 gi© 15:

Bu b° lŠu tråi, s¡p Ç¥t låi m†i thÙ
Câu chuyŒn dÜ§i c©

§

08 gi© 00:

Các sinh hoåt xa tråi

§

11 gi© 00:

Lên lºa
CÖm trÜa, såch së
NghÌ ngÖi

§

14 gi© 30:

Sinh hoåt Ç¶i
Trò chÖi, hát

§

16 gi© 30: Ki‹m thäo tråi
Rút Üu khuy‰t Çi‹m

§

17 gi© 00:

Nh° lŠu

§

17 gi© 30:

Trª vŠ

Em bäo sao anh không Çi sâu vào chi ti‰t sinh hoåt trong
Ç¶i hä? Có th‹. PhÀn Çó, anh Çã nhÃn månh nhiŠu nÖi chÜÖng
trình du ngoån rÒi. Tùy møc Çích mà em s¡p Ç¥t chi ti‰t cho phÀn
sinh hoåt chÙ. LÀn này anh së Çi sâu vào vÃn ÇŠ thuÀn túy và Ç¥c
biŒt ‘tråi.
ñ¶i Chúng TrÜªng
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Anh Çã b¡t ÇÀu tØ lúc em lên lºa tråi. Tuy ÇÜ©ng không xa
nhÜng ÇÒ Çåc nhiŠu, em thuê xe lam là phäi l¡m rÒi ÇÃy. Em tÆp
h†p Ç¶i låi, chÌ ch‡ d¿ng lŠu, ch‡ làm b‰p, các Ç¶i sinh góp š
ki‰n. ñ‹ cho các Ç¶i sinh phán Çoán, góp š ki‰n vì phÀn này
thu¶c chÜÖng trình bÆc HÜ§ng thiŒn. Cách ch†n ÇÎa Çi‹m và d¿ng
lŠu, nhóm lºa, t¿ làm b‰p cho mình ª tråi. PhÓi h®p ch¥t chë gi»a
hai toán n‰u không, b‰p së trên gió, khói së tung vào lŠu. Phäi
phác h†a vÎ trí các lŠu, b‰p, hÓ rác, hÓ vŒ sinh cho kÏ càng rÒi
m§i b¡t tay vào viŒc theo bäng phân công.
Toán A: LŠu
ñ¶i TrÜªng
ThÜ kš
Khí mänh
Pha trò

D¿ng lŠu Träi väi ñào hÓ vŒ Tìm lºa cho lºa
tråi bu°i tÓi 1 sinh
D¿ng lŠu Lót ÇÃt ñào hÓ rác Tìm lºa cho lºa
tråi bu°i tÓi

Toán B: Tråi
ñ¶i phó

TÆp trung d¿ng b‰p

LÜÖng th¿c

Làm b‰p Tìm cûi nÃu b‰p

Thû quÏ
Du ngoån

LÃy nÜ§c

Khi em d¿ng m¶t lŠu. Hay cä bÓn em Çóng xong lŠu này
rÒi qua lŠu khác, tùy š. LŠu cûa các em ch¡c các em quen thu¶c
l¡m rÒi. Träi tÃm lŠu ra là em bi‰t phäi Çóng c†c ch‡ nào. ñoån
dây dài hay ng¡n vì em Çã rút ÇÜ®c trong lÀn du ngoån và tråi
trÜ§c rÒi. LŠu Çóng xong, s¡p Ç¥t trong lŠu kÏ càng. ñÃt b¢ng
ph£ng, lÜ®m thÆt såch Çá, sÕi trÜ§c khi träi tÃm lót Ç¥t lên. Xong
xuôi Çâu ÇÃy rÒi, m§i Çào hÓ rác và hÓ vŒ sinh. Các hÓ này ÇŠu
phäi có n¡p ÇÆy và nhánh cây lá Çan ngang d†c låi là m¶t tÃm
n¡p ÇÆy ÇËp l¡m rÒi. Các hÓ này Çào xa lŠu, nh»ng nÖi kín Çáo
và làm dÃu chÌ cho các Ç¶i sinh bi‰t.
Xong xuôi tìm ÇÃt lºa tråi và cùng nhau Çi tìm cành cây khô
vŠ Ç‹ chÃt lên Ç‹ tÓi ÇÓt lºa tråi.
Chúng ta qua toán B mŒnh danh là toán ‘b‰p’.
Phàm làm b‰p và Çóng lŠu phø n¥ng, nên hai em kia có th‹
giúp m¶t tay trÜ§c kh ilàm viŒc vûa mình. LŠu phø vØa Ç‹ có ch‡
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ngÒi æn và n‰u tr©i mÜa bÃt thÀn có th‹ dùng b‰p và Ç‹ cûi. D†n
æn ngoài tr©i dÜ§i bóg cåy cho thoáng Çäng.
Sau Çây là nh»ng ki‹u b‰p ÇÜ®c trình bày theo sách cûa
HÜ§ng ñåo. M‡i ki‹u có m¶t công døng riêng. Nhìn vào, các em
có thÃy døng š cûa ngÜ©i phát h†a. Có ki‹u có phÀn che gío nhÜ
ki‹u sÓ 2, sÓ 4. Có ki‹u tÆp trung ÇÜ®c sÙc nóng và ít tÓn cûi nhÜ
ki‹u sÓ 1, sÓ 3. Có ki‹u làm b‰p lên cao, khÕi mÕi lÜng, nhÜ ki‹u
sÓ 6, ki‹u này dùng cho nh»ng tråi lâu ngày.
Dân ta có câu tøc ng» ‘DÀu ai nói ngºa nói nghiêng, lòng ta
cÛng vÅn nhÜ kiŠng ba chân’. KiŠng ba chân là loåi b‰p h‰t sÙc
v»ng vàng. Em có th‹ thay vào Çó ba c†c s¡t có mÃu, Çóng
xuÓng ÇÃt cÙng là có m¶t ki‹u b‰p, em có th‹ thay vào ‘ba ông
táo’ mà em có th‹ tìm tåi ch‡: gåch, Çá. Ta t¡m ao ta Çi. Ch¡c
l¡m, tiŒn l¡m, nhÃt là khi nÃu v§i lá khô. Thêm m¶t cây ÇÛa b‰p
b¢ng m¶t cành cây tÜÖi, chÌ vài cái ÇÜa ÇÄy, b‰p cûa em không
bao gi© bÎ t¡t nghÈn cä.
Nhen lºa cÛng là m¶t vÃn ÇŠ. Có em Çã quËt h‰t cây diêm
này Ç‰n cây diêm khác cho Ç‰n h‰t nºa h¶p, cháy h‰t mÜ©i t©
giÃy mà chÜa bén lºa ÇÃy. K‹ ra cÛng ch£ng khó, chÌ cÀn chút ít
kinh nghiŒm. Em bäo cho các em m§i tÆp s¿ r¢ng phäi chuÄn bÎ
ÇÀy Çû nhiên liŒu Çã: lá khô hay giÃy, cûi khô tÜ§c ra thÆt nhÕ,
m¶t ÇÀu cûi ÇÆp xÖ ra (nh»ng xÖ cûi này dÍ b¡t lºa), rÒi sau h‰t ít
cûi l§n (ÇØng nên Ç‹ nhiŠu cho kín cä b‰p không to háng khí lºa
không lên n°i). Diêm quËt cho cháy h‰t diêm sinh, diêm sinh dÍ
cháy nhÜng cÛng dÍ t¡t. Châm vào rác khôi. MÒi lºa cháy qua xÖ
cûi rÒi b¡t vào cûi l§n. Nh§ cûi khôi, chÙ không phäi cûi møc.
Nhi‰u thÙ cûi thu¶c loåi có nh¿a thông, phi lao, ngo, rÃt dÍ cháy
và cháy rÃt dÜ®m. Cûi Ü§t hay møc làm cho các em khóc ÇÃy,
khóc vì khói, khóc vì cÖm và thÙc æn bÎ ‘hôi khói’. Mùa mÜa nên
Çem theo ít cûi khô (m‡i em mang theo m¶t ít). Trong nh»ng lÀn
làm b‰p ÇÀu, nh¥t cûi vŠ sÃy cho khô Ç‹ tr».
M¶t ÇiŠu n»a em cÀn lÜu š và lÜu š m¶t cách rÃt Ç¥c biŒt lºa
b‰p cûa em có th‹ gây ra cänh cháy rØng n‰u em không cÄn
thÆn, n‰u em Ç‹ rác khô bØa bãi quanh b‰p, n‰u em không phát
nh»ng cành cây khô hay cành lá quanh b‰p cûa em. Ngay khi
d¿ng b‰p, em phäi lo chuyŒn Ãy rÒi. ThÜ©ng trÜ§c khi æn cÖm các
em niŒm PhÆt, ÇiŠu Çó rÃt hay nhÜng không h®p v§i không khí
tråi. Qúy vÎ Tæng Ni quán tÜªng và chú niŒm. Chú nguyŒn công
ÇÙc cûa Çàn na tính thí.
ñ¶i Chúng TrÜªng
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Chúng ta cÛng có bài hát phát bi‹u lòng tri ân ÇÓi v§i xã h¶i
trÜ§c khi æn cÖm: ‘CÖm canh kia rÒi! Chúng ta Öi, chúng ta cùng
ngÒi æn! Cùng ngÒi æn nhÜng ta nên nh§ r¢ng håt cÖm kia tØ mÃy
tháng tr©i. Anh em nông phu ra công cày công x§i. Bao ngày Çêm
g¡ng công cày sâu, ta ngÒi æn Ön kia nào quên’.
Th‰ là Çû và viŒc th¿c hành ÇÀu tiên là ÇØng xài phí gåo
cÖm. NÃu cho vØa phäi, làm cho g†n gàng, ÇØng Ç‹ rÖi r§t. TrÜóc
khi qua phÀn lºa tråi, thi‰t tÜªng cÀn nh¡c em thêm vŠ viŒc phân
công gi»a toán A và toán B. S¿ phân công này không phäi là vïnh
viÍn mà là nên luân phiên thay Ç°i nhau Ç‹ m†i ngÜ©i có th‹ làm
ÇÜ®c m†i viŒc.
Sau b»a cÖm chiŠu, thì chiŠu Çã xuÓng. Bu°i hoàng hôn có
th‹ ÇËp và buÒn. Nên sinh hoåt im l¥ng hay di dåo quanh lŠu
ho¥c Ç‹ thì gi© Ç‹ suy tÜ, Ç‹ hòa ÇÒng v§i thiên nhiên. Tr©i tÓi
dÀn, sao lÃp lánh. Cây cÓi chÌ còn là bóng Çêm. Lúc Ãy là lúc lºa
tråi bØng lên: L±A tråi. Lºa tråi là m¶t hình thÙc sÓng cûa th©i
c° xÜa. Nh»ng b¶ låc, nh»ng Çoàn du møc Çêm Çêm thÜ©ng ÇÓt
lºa Ç‹ nhäy nhót vui choi, Ç‹ xua Çu°i thú d» rình rÆp. Nh»ng
ÇiŒu nhäy múa chÆp chùng quanh ng†n lºa và nh»ng ti‰ng reo
hò cùng v§i ti‰ng n° tí tách cûa lºa là ti‰ng vang Ç¶ng cûa rØng
Çêm. Áo quÀn Çêm chÌ là m¶t tÃm väi choàng trên vai. S¡p cûi
lºa tråi cÛng phäi có phÜÖng pháp nguyên t¡c vÅn là nguyên t¡c
nhen b‰p. Thêm loåi cûi vØa cûi l§n là cûi lâu cháy lâu tàn. Có
th‹ thêm vào ít cûi tÜÖi. Cûi vØa s¡p theo hình chóp nón, cûi l§n
chÒng xen kë theo hình vuông chung quanh Ç‹ gi» lºa bên trong
khÕi cháy án ng†n lºa låi, vØa là cûi d¿ tr». ñ¶i em chÌ tám ngÜ©i,
làm ng†n lºa chi cho l§n? Ng†n lºa vØa Çû soi sáng cho tám
ngÜ©i Ç‹ tæng phÀn thân mÆt. M¶t em ÇÜ®c cº ra gi» ng†n lºa.
Trong lºa tråi, em vØa là diÍn viên vØa là khán giä. Ch£ng có
ngÜ©i ngoài nhòm ngó. CÀn t¿ nhiên Ç‹ phát tri‹n tài nghŒ và
næng khi‰u. Các em nhút nhác, ít æn ít nói g¥p dÎp này Ç‹ mà båo
dån. Em nên tìm cách h‰t sÙc khéo léo Ç‹ ÇÜa em Ãy chÜ©ng
m¥t ra và làm m¶t cái gì. M¶t lÀn, hai lÀn qua lÀn thÙ ba tính nhút
nhác Çã b§t Çi nhiŠu rÒi ÇÃy. Em nào cÛng phäi Çóng góp, hai
hay ba lÀn. Hai ba em góp låi làm m¶t vª kÎch ng¡n. Có em thích
k‹ chuyŒn c° tích hay mÅu chuyŒn Çåo. Mình làm mình chÖi mà.
Không cÀn phäi s¡p Ç¥t trÜ§c. Ng†n lºa và ti‰ng reo hò cûa lºa
vÓn là m¶t diÍn viên trung thành và muôn diŒu n‰u em khéo g®i
lên.
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Em! Có lúc chúng ta nói mà ch£ng nói gì h‰t. S¿ im l¥ng có
lúc låi nói lên m¶t cách hùng biŒn. Cº Ç¶ng và dÃu hiŒu còn là
m¶t ngôn ng» phong phú hÖn cä l©i nói ÇÃy. Quanh ng†n lºa ch§i
nói nhiŠu, nhÃt là nói nhäm, vô duyên. Dùng càng nhiŠu cº chÌ
càng hay, cÛng ÇØng hát nh»ng bài hát låc lõng làm hoen Ó cái
không khí lºa tråi. ThÌnh thoäng toàn Ç¶i hát m¶t bài chung có
ÇiŒu b¶ hay ÇiŒu nhäy ÇÖn giän. Hát nh»ng bài hát có dính líu
Ç‰n rØng núi, Ç‰n lºa Çêm, Ç‰n træng sao. Em thº sÜu tÀm các
bài hát Ãy Çi. Nó hay vì nó có tác døng tâm lš vì nó h®p cänh, h®p
tình. N‰u không thì nhåt nhëo nhÜ nÜ§c Óc, bãc hÖn nÜ§c vôi, ÇÓ
iv§i ng†n lºa Çang reo vui ª Çó. Th©i gian vui Çùa khÕng m¶t gi©
Ç‰n m¶t gi© rÜ«i là nhiŠu. Sau Çó, em Ç‹ ít thì gi© nói Ç‰n chuyŒn
Ç¶i trong ngày tråi. Em ki‹m Çi‹m låi sinh hoåt tØ khi lên ÇÜ©ng,
bàn luÆn Ç‰n chÜÖng trình ngày mai Ç‹ các em góp š.
Lºa b¡t ÇÀu tàn. Không còn ng†n lºa mà chÌ còn ÇÓng than
hÒng Ãm áp. NgÒi quanh ÇÓng than, các em không cón thÃy rõ
m¥t nhau n»a, các em còn låi nh»ng bóng hÒng. Træng khuÃt sau
lùm câu. Sao nhÃp nhánh. Còn Ç®i gì n»a mà em không Çi sâu
vào tâm hÒn các Ç¶i sinh. NgÜ©i Ãy, cänh Ãy, vån vÆt nhÜ th‰ Ãy,
lòng ngÜ©i ¡t h£n mª r¶ng Çón ch© em. Anh mŒnh danh câu
chuyŒn này là câu chuyŒn lºa tàn, câu chuyŒn tinh thÀn. Tình t¿
dân t¶c, mÓi tình quê hÜÖng, lúc này là lúc ÇÜ®c em khÖi vào
måch sÓng. Nh»ng em nào Çi låc ra ngoài tinh thÀn cûa ñ¶i cÛng
chính là lúc em ÇÜa ng¿a trª vŠ ÇÜ©ng cÛ.
Gi†ng em trÀm trÀm, Ãm Ãm, thi‰t tha. M¡t em có phÄn Çæm
chiêu, Çôi lúc em im l¥ng, nghï ng®i, suy tÜ. Th‰ là dù có lÃy búa
mà công phát, tinh thÀn cûa Ç¶i em cÛng ch¡c nhÜ kim cÜÖng.
Trong cái bÀu không khí cô Ç†ng Ãy, các em quÿ xuÓng, run run
trong niŠm t¿ giác: ‘ñŒ tº kính låy....’
Không nói gì thêm. TuyŒt ÇÓi không nói gì thêm, em phäi lo
lÃy công viŒc rÜ§i t¡t ÇÓng lºa Ç‹ các Ç¶i sinh im l¥ng trª vŠ lŠu,
tÎnh niŒm và ch¡n ch¡n không g¥p m¶t cÖn ác m¶ng nào.
Tråi bay vui nhÃt mà cÛng khó th¿c hiŒn nhÃt. TrÜ§c h‰t, Ç¶i
trÜªng phäi già kinh nghiŒm, phäi bi‰t rõ ÇÎa phÜÖng, bi‰t ch†n
vÆt døng, lÜÖng th¿c, tiŠn båc tÓn nhiŠu hÖn. Trách nhiŒm cûa Ç¶i
trÜªng cÛng n¥ng nŠ hÖn nhiŠu. SÙc khÕe cûa Ç¶i sinh cÛng phäi
dÒi dào hÖn. Tråi này nên Ç‹ dành cho các Ç¶i sinh l§n tu°i và
các Ç¶i sinh có cÃp bÆc cao cÀn phäi th¿c hiŒn chÜÖng trình thám
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du m¶t vùng, khäo sát m¶t di tích lÎch sº, nghiên cÙu sinh hoåt
cûa m¶t tòng lâm.
PhÜÖng tiŒn chuy‹n vÆn tÓt nhÃt là xe Çåp v§i s¿ chÄn bÎ
ÇÀy Çû døng cø vá xe và sºa xe.
Trang bÎ ÇÒ Çåc cho m¶t tråi bay m¶t ngày (Çó là gi§i hån
b¡t bu¶c cûa em) cÀn phäi thÆt ÇÙng Ç¡n, chÌ cÀn Çem nh»ng gì
thÆt cÀn thi‰t. Tåi ÇÎa Çi‹m khäo sát, em còn phäi chÃt thêm ÇÒ
k› niŒm và tài liŒu nghiên cÙu n»a. Nên chia 2 hay 3 nhóm. Và
trang bÎ cá nhân tÙc là trang bÎ cho cä nhóm dùng chung. ñÒ æn,
dùng ÇÒ ngu¶i và làm s¤n. Không nên dùng ÇÒ khô quá. ñÜ©ng
Çi mŒt, nuÓt không trôi. NÜ§c cÀn thi‰t l¡m, nên dùng nÜ§c trà
ÇÆm. UÓng ít mà lâu khát. TuyŒt ÇÓi không nên dùng nÜ§c lã.
Døng cø cho toàn Ç¶i cÛng vÆy. H‰t sÙc giäm thi‹u. Lèu chÌ
cÀn tåm th©i và Ç¥c biŒt co nh»ng noi thi‰u bóng im. ChÌ cÀn
mang theo m¶t cái soong Ç‹ nÃu nÜ§c hay nÃu chè ng†t trÜ§c khi
vŠ. ñÒ dùng cÀn thi‰t nhÃt là ÇÒ phát cây, búa, kŠm, cÜa, Ç‹ xÈ
vÆt liŒu khi cÀn nghiên cÙu. H¶p cÙu thÜÖng ÇÀy Çû nhÃt là các
loåi thuÓc xâm xoàng, say n¡ng, thuÓc khÕe, bæng bó.
ñi ÇÜ©ng: tuyŒt ÇÓi không Çi lúc ÇÙng bóng. ñang Çi mà g¥p
mÜa phäi tìm ch‡ Än núp cho Ç‰n khi nào h‰t hÖi ÇÃt m§i Çi låi.
TÓc Ç¶ vØa phäi, g¥p ÇÜ©ng gÒ ghŠ phäi chÆm låi, chÌ nh»ng lúc
nào nghÌ lâu m§i r©i ba lô khÕi vai và mª giÀy lau khô chân, phÖi
bít Ãt. R¡c ít phÃn trÈ em vào bít tÃt. Chân bÎ bong nhúng kim vào
rÜ®u cÒn xâu chÌ rÒi xuyên qua l‡ bong Ãy.
ñÜ©ng xa, g¥p n¡ng, các Ç¶i sinh së gøc ÇÀu vào nÜ§c lã
mà uÓng Øng ¿c vÅn chÜa Çã khát. ThÆt nguy hi‹m. Då dày së
lÕng bÕng nh»ng nÜ§c và sau khoái khÄu tåm th©i không còn
muÓn Çi n»a.
Nhúng tay vào nÜ§c v‡ lên m¥t, súc miŒng vài lÀn có hiŒu
quä nhÜ uÓng vài ly nÜ§c rÒi Çó.
Khi Çi là phäi nghï Ç‰n ÇÜ©ng vŠ, Çi quá nhanh tÃt là phäi vŠ
quá chÆm. Anh nh¡c låi thái quá không gi© Çáng khuy‰n khích.

LÍ LÜ®c ñ¶i
ñ¶i không có nhiŠu lÍ lÜ®c. LÍ Ç¶c nhÃt cûa riêng Ç¶i là lÍ
k› niŒm ngày thành lÆp Ç¶i: LÍ này mang n¥ng tính chÃt tinh thÀn
n¶i b¶ hÖn. Em nên t° chÙc tåi chùa và trong th©i gian là 24 gi©
(tÙc 16 gi© chiŠu nay Ç‰n 16 gi© chiŠu sau) m¶t bu°i ti‰p tân vào
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bu°i sáng Ç‹ m©i Ban Huynh trÜªng ñoàn, Gia Çình, các ñ¶i
trong ñoàn và các Ç¶i bån ngoài ñoàn, phø huynh Ç¶i sinh, sáng
lÆp viên và các c¿u Ç¶i sinh. Nh»ng vÎ ‘tiŠn bÓi’ này ch¡n ch¡n së
giúp em nhiŠu l¡m vì viŒc nhà mà!
Em nên thäo luÆn v§i anh ñoàn trÜªng vŠ toàn b¶ chÜÖng
trình và Ç¥c biŒt cho cu¶c ti‰p tân ÇÜ®c xem nhÜ lÍ chính thÙc,
Çåi khái nhÜ sau:

PhÀn sinh hoåt cûa Ç¶i:
C¡m lŠu Ç‹ các em ª låi lo l¡ng cho bu°i lÍ.
§

Trang trí phòng lÍ (mÜ®n giäng ÇÜ©ng chùa, Çoàn
quán v.v...)

§

Tri‹n lãm hoåt Ç¶ng ñ¶i

§

Sinh hoåt tinh thÀn cûa ñ¶i, dành tr†n bu°i tÓi.

§

PhÀn ti‰p tân và tiŒc trà (nên có và ÇÖn giän)

LŠu ª cûa Ç¶i Ç‹ s¡p Ç¥t công viŒc và cÀn Çóng nh»ng nÖi
kín Çáo. Có lŠu phø Ç‹ ÇÒ Çåc. Dù là kín Çáo nhÜng cÛng phäi
tÜÖm tÃt, såch së, anh ñoàn trÜªng có th‹ Ç‰n thæm l¡m chÙ.
ñØng Ç‹ cho anh ‘m¡ng yêu’ ÇÃy nhé.
Trang trí phòng lÍ ÇØng rÜ©m rà, nhÃt là c© PhÆt Giáo b¢ng
giÃy. Hình thÙc Ãy không h®p. Dùng hoåt Ç¶ng thanh niên làm
m¶t cái c°ng b¢ng tre, hay g‡ thông thiên nhiên. N‰u chùa có
vÜ©n, có cây cÓi thì nên làm lÍ ngoài v§i thû công tråi, bàn gh‰
v.v...
DÜ§i Çây, anh sao låi nh»ng sáng ki‰n cûa hÜ§ng Çåo m¶t
t° chÙc tiên phong trong Ç©i sÓng tråi.
Ghi låi Çây cho em, không phäi Ç‹ em b¡t chÜ§c hoàn toàn.
NhÜ th‰ anh Çã gi‰t ch‰t sáng ki‰n cûa em còn gì? Anh khuyên
em nên có m¶t sáng ki‰n riêng v§i nh»ng vÆt liŒu ÇÎa phÜÖng và
phù h®p v§i ÇÎa Çi‹m n»a. Nh»ng tác phÄm em Çem dùng trong lÍ
chu niên ñ¶i không phäi là em làm m§i hoàn toàn mà chính là
nh»ng thû công tråi mà em Çã làm ho¥c trong nh»ng tråi, ho¥c
trong nh»ng lúc cho Ç¶i sinh th¿c hành. NhÃt c» lÜ«ng tiŒn, vØa
có ch‡ ngÒi, vØa tri‹n lãm luôn th‹, vØa có không khí thanh niên,
các bÆc phø huynh thì có cäm giác m§i khi ngÒi lên gh‰, các Ç¶i
bån thì quan sát trÀm trÒ chÌ trÕ.
Dù ª trong phòng hay ngoài tr©i, s¿ s¡p Ç¥t cÛng nên g†n
gàng hòa h®p. D¿ trù sÓ lÜ®ng, em có bao nhiêu bàn gh‰ cho Çû
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v§i sÓ lÜ®ng Ãy. Phát h†a trÜ§c trên giÃy, ch‡ nào Ç‹ bàn nào,
gh‰ nào m§i h®p, rÒi các Ç¶i sinh theo tØng vÎ trí mà s¡p Ç¥t. Em
nh§ r¢ng s¿ trang trí phäi phù h®p v§i tinh thÀn, không gì chÜ§ng
m¡t, và buÒn cÜ©i b¢ng cách em trang hoàng v§i nh»ng dây hoa
giÃy chæng ngang d†c, nh»ng bình hoa giÃy nylon giä tåo, nh»ng
tÃm khæn bàn lòe loËt, hoa hòe màu s¡c chói chan. NgÜ©i ta
tÜªng Çó là Çám cÜ§i ÇÃy! M¶t t° chÙc thanh niên có cái phong vÎ
hoåt Ç¶ng thanh niên chÙ phäi có cái s¡c thái trÈ trung, phäi áp
døng các môn th¿c tÆp chÙ, nhÃt là bu°i lÍ ÇÜ®c mŒnh danh ‘chu
niên’.
Nói vŠ tri‹n lãm v§i tám mång, em nghï r¢ng Ç¶i em ch£ng
có gì Ç‹ trình bày Ü? N‰u th‰ thì em là m¶t ñ¶i trÜªng ‘tÒi’ rÃt tÒi,
không bi‰t lo xa. SuÓt m¶t næm hoåt Ç¶ng, nào h†p, nào h†c tÆp,
nào chÖi nào du ngoån, tråi v.v... Không có cái gì Ç‹ cho em tri‹n
lãm hay sao? Chu niên là cái gì? Là s¿ sÓng trong næm này so
v§i næm ngoái, là làm mÓc gi§i cho næm sau. SuÓt m¶t næm
trÜ©ng em ch£ng làm m¶t viŒc có š nghïa hay sao? Em ch£ng
nhúc nhích vŠ phía trÜ§c hay sao? Lòng kÿ v†ng cûa bao ngÜ©i,
tØ bác Gia trÜªng Ç‰n anh Liên Çoàn trÜªng, các anh ñoàn
trÜªng, ñoàn phó, cho Ç‰n cä các em Ç¶i sinh, ÇŠu Ç° xuÓng
sông h‰t hay sao? Ô hô! ñ¶i trÜªng, Ç¶i trÜªng, th‰ mà anh chÜa
nói Ç‰n m¶t phong trào r¶ng l§n ÇŠu Ç¥t h‰t hy v†ng vào em,
trÜªng cûa m¶t ÇÖn vÎ nhÕ bé mà cæn bän nhÃt Çó em å! N‰u
xong lÍ chu niên næm ngoái, lÍ chu niên næm nay canh cánh
trong lòng em suÓt 52 tuÀn hoåt Ç¶ng thì Çâu Ç‰n n‡i em phäi trª
thành: ‘lÃy gì Ç‹ trình bày Çây’. N‰u m‡i lÀn hoåt Ç¶ng, em gom
góp nh»ng thành tích, nh»ng vÆt døng, nh»ng tác phÄm Çâu Ç‰n
n‡i ‘nÜ§c Ç‰n chân m§i nhäy’.
N‰u em theo chi‰n dÎch ‘ki‰n tha lâu ÇÀy t°’ thì cái t° cûa
em hôm nay không còn ch‡ chÙa.
Anh bi‰t rÒi, anh bi‰t rÒi. Bây gi© em b¡t cóc các Ç¶i sinh
thÙc Çêm, thÙc ngày làm ÇÒ tri‹n lãm chú gì? Anh nói trÜ§c cho
em r¢ng dù em và các Ç¶i sinh có Çem h‰t tÓc l¿c và khä næng Çi
n»a thì nh»ng tác phÄm cûa em cÛng ch£ng có gì là m§i mÈ, vì
Çó là nh»ng tác phÄm ‘ch‰t’ thi‰u sáng tåo.
Em tÜªng r¢ng nh»ng ÇÒ tri‹n lãm phäi là nh»ng ÇÒ vï Çåi
ÇÃy Ü? Không. NhÜng cái h‰t sÙc thÜ©ng thÙc phän änh trung
th¿c s¿ sinh hoåt cûa em trong næm qua! M¶t ít lá cây thuÓc mà
các em Çã sÜu tÀm ÇÜ®c trong m¶t cu¶c thám du, du ngoån, m¶t
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trái thông ‘Ç¥c biŒt’ do các em Çã lÜ®m ÇÜ®c trong m¶t cu¶c c¡m
tråi ª tåi ÇÒi thông n† mà em làm nh»ng ÇÒ chÖi cho trÈ em, m¶t
ít chai dÀu ‘ngo’ mà các em Çã lÃy ÇÜ®c và Çã bào ch‰ Ç‹ làm
chÃt Çánh vào mÛ cho cÙng. S¿ ti‰n tri‹n vŠ s¿ tu h†c cûa các
Ç¶i sinh: qua tØng bi‹u ÇÒ, nh»ng tÃm hình ghi låi nh»ng nét sinh
hoåt, nh»ng công tác xã h¶i trong næm v.v.... CHÜa k‹ các thû
công mà các em làm trong kÿ thi tråi. NhiŠu, nhiŠu l¡m và m‡i
thÙc có m¶t Ç¥c tính riêng ngÀm chÙa m¶t ti‰ng nói riêng cûa
PhÆt tº, dÍ Ùng cäm l¡m. ChÙ sao? Mình làm cho bån bè mình
m§i thú vÎ chÙ? à quên. Anh xin l‡i. Em Çâu có tÒi nhÜ th‰ phäi
không?
ñ‰n phÀn sinh hoåt tinh tinh thÀn. ñó là phÀn riêng, ohàn
toàn riêng cûa Ç¶i em. PhÀn này quan tr†ng nhÃt. Nh»ng phÀn
khác chÌ là phÀn phø thu¶c. TØ lâu, em quá ‘hÜ§ng ngoåi’ mà
quên phÀn này. Các em chÌ muÓn làm sao cho ‘lË’ v§i kÈ khác,
v§i Ç¶i khác mà thôi, nhÜng rÒi sau khi tan cu¶c còn låi cái gì cho
em? Hay là ch£ng qua sau m¶t Çám tiŒc linh Çình huyên náo, chÌ
còn låi bát Çïa ng°n ngang và s¿ trÓng r‡ng trong tâm hÒn? Các
bu°i lÍ chu¶ng hình thÙc Ãy chÌ ÇÜ®c áp døng b¢ng m¶t hình thÙc
r‡ng tu‰ch. Em nên nghï Ç‰n phÀn tinh thÀn cho Ç¶i. Không
nhiŠu, chÌ vài gi© vào bu°i tÓi. Trong môt góc chùa nào kín Çáo
dÜ§i ánh sáng Çèn cÀy (Çèn sáp), các em h†p nhau låi thành
vòng tròn Ç†c cho các Ç¶i sinh nghe nh»ng ngày ÇÀu cûa Ç¶i
(trong Ç¶i phä và k‹ låi cho nhau nghe nh»ng n‡i buÒn cûa ñ¶i tØ
ngày thành lÆp. Ch¡c bây gi© có Ç¶i trÜªng m§i b¡t ÇÀu thÃy tai
håi vì không có Ç¶i phä hay có mà không ÇÜ®c ÇÀy Çû. Các em
có hÓi hÆn thì cÛng Çã mu¶n rÒi. Em cÓ g¡ng m©i các anh c¿u Ç¶i
trÜªng nhÃt là nh»ng anh sáng lÆp viên. Ch¡c bây gi© làm huynh
trÜªng h‰t cä rÒi. ñ‰n thuÆt låi cho em nghe. Trong nh»ng cái vui
buÒn lÅn l¶n, tim các em së có lúc dÒn dÆp, lúc khoan thai, lúc
t¡c nghËn v§i s¿ thæng trÀm thÎnh suy cûa ñ¶i. TruyŠn thÓng ñ¶i
là ª Çó. Tinh thÀn Ç¶i là ª Çó. S¿ quy‰t tâm cûa các Ç¶i sinh bäo
vŒ danh d¿ ñ¶i trong š chí ti‰n thû cÛng là nh»ng gi© phút Çó. ChÌ
tåi em không b¡t Çúng måch cho nó khÖi nguÒn ÇÃy thôi.
ñ¶i trÜªng ‘tÒi’ hay ‘không tÒi’ Çã có dÃu Ç‹ lÜ©ng, có thÜ§c
Ç‹ Ço. Trong nh»ng gi© thân mÆt Ãy, các em cäm thÃy thÜÖng
nhau hÖn rÒi, thì nh»ng lŒch låc cá nhân, nh»ng s¿ bÃt ÇÒng t¿
nhiên ÇÜ®c san b¢ng. Các em chÌ còn møc Çích Ç‹ nh¡m t§i. Các
em chÌ còn m¶t sách lÜ®c Ç‹ th¿c hiŒn: kŠ vai sát cánh v§i nhau,
m¶t vì tÃt cä, tÃt cä vì m¶t. Làm ÇÜ®c nhÜ vÆy rÒi, nh»ng hào
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nhoáng bên ngoài chÌ là phù phi‰m, chÌ là phÜÖng tiŒn. M¶t khi
g‡ Çã tÓt rÒi, nÜ§c sÖn chÌ là phø thu¶c. Khi Çó, em së thÃy em có
m¶t cái gì khác lå mà nhìn vào, t¿ nhien ai cÛng cäm thÃy cái
khác khác, cái lå lå Ãy nhÜ mùi hÜÖng. Sáng s§m hôm sau, các
em dÆy thiŒt s§m cùng nhau làm lÍ cÀu an cho ñ¶i. Anh khuyên
các em t¿ làm lÃy. S¿ thành tâm cûa các em là ng†n lºa giúp
thêm phÄn cÀu nguyŒn cho các em. Sau khi tøng kinh Ç‹ thì gi©
tÎnh niŒm, nghï nhiŠu Ç‰n Ç¶i, Ç‰n anh em trong Ç¶i. ThÆt là kÿ
diŒu, em së thÃy là em së làm gì. NhÜ nh»ng ánh sáng ch§p lòe
lên trong áo các em nh»ng š ki‰n d°n dÆp Ç‰n rÒi t¡t Çi. Không
sao. Nó Än vào Çó rÒi khi g¥p thuÆn duyên, nó së hiŒn ra v§i các
em. Ti‰p tân, m†i viŒc ÇŠu phäi s¡p Ç¥t xong xuôi Ç‹ tÃt cä các
em Ç‰n d¿ cu¶c ti‰n tân này. Em gi§i thiŒu Ç¶i em v§i bån bè
khách khÙa mà! Em cÛng Çã t¿ s¡p Ç¥t m¶t sÓ phù hiŒu Ç‹ t¥ng
chÙ! Các em t¿ vë lÃy. T¿ kh¡c lÃy. N‰u ÇÜ®c thì trên g‡. Có th‹
b¢ng khoai lang. ñ¶ 50 phù hiŒu là Çû rÒi. Em có nghï r¢ng Çó là
m¶t tác phÄm tri‹n lãm không? Sao em không trình bày cái nhà
in tí hon cûa em? Có Ç¶i Çã trình bày m¶t bày quay ronéo t¿ tåo
rÃt ÇÖn giän mà cÛng rÃt h»u døng Ãy. Th‰ m§i g†i là k› niŒm
chÙ. N‰u cÙ thuê th® kh¡c, thuê nhà in thì có cái gì chÙa Ç¿ng
trong cái phù hiŒu Ãy Ç‹ lÜu låi chút tình? Em phân công cho thÆt
chu Çáo. Em nào ti‰p khách, em nào lo viŒc xe c¶, mÛ nón. Em
nào lo viŒc nÜ§c non. ñ‰n gi© chính thÙc các em ÇŠu phäi có
m¥t, gi» viŒc cho thÆt Çúng gi©, em thÜ kš Ç†c chÜÖng trình:
1.

Bài ca chính thÙc Gia Çình PhÆt tº ViŒt Nam

2.

Trình diŒn ñ¶i

3.

TÜ©ng trình sinh hoåt ñ¶i

4.

L©i khuyên nhû cûa Ban huynh trÜªng gia Çình

5.

Thæm tri‹n lãm

6.

TiŒc trà thân mÆt

7.

TiÍn ÇÜa

TrÜ§c khi cº bài ca chính thÙc, em xÜ§ng ngôn viên m©i tÃt
cä ÇÙng dÆy hô khÄu hiŒu và b¡t liŠn bài hát. Sau bài hát, em có
th‹ thêm phÀn tÜªng niŒm Thánh tº Çåo. Sau Çó, em trình diŒn
ñ¶i. Tùy trÜ©ng h®p mà các em có th‹ tÆp h†p Ç¶i sinh dÜ§i ba
hình thÙc: hàng ngang, hàng d†c, vòng tròn. Hàng d†c là Ç‹
nghe l©i huÃn thÎ cûa các anh cÃp trên. Hàng d†c Ç‹ chÎu s¿ ki‹m
soát, m¶t Ç‹ s¤n sàng lên ÇÜ©ng. Vòng tròn là Ç‹ trình diŒn có
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tính cách thân mÆt. Hàng d†c là cæn bän Ç‹ bi‰n th‹ ra các hình
thÙc tÆp h†p khác. Ÿ Çây tÆp h†p theo hàng ngang m§i h®p. Em
b¡t ÇÀu b¢ng cách tÆp h†p thành hàng d†c trÜ§c m¥t và cách xa
quan khách tØ 3 Ç‰n 5 thÜ§c. S¡p hàng d†c Ç‹ ng¡m th£ng hàng
và chÌ m¶t ti‰ng hô ‘dóng hàng’ cùng v§i nh»ng cánh tay ÇÜa lên
chåm vai ngÜ©i trÜ§c là khoäng cách ÇŠu nhau hÖn. Sau Çó, em
hô quay vŠ bên trái hay bên phäi là tùy ª ch‡ em ÇÙng Ç‹ ÇÓi
diŒn v§i quan khách. Em nh§ ÇÃy, khi ra khÄu hiŒu luôn luôn có
d¿ lŒnh và Ç¶ng lŒnh Ç‹ các Ç¶i sinh thi hành ÇŠu Ç¥n và rÆp
ràng.
Ví dø: khi quay vŠ bên phäi, d¿ lŒnh cûa em là ‘s¤n sàng
quay vŠ bên phäi’. em dØng låi vài ba giây, Çû cho Ç¶i sinh có thì
gi© Ç‹ s¤n sàng. RÒi thay vì Ç¶ng lŒnh là ti‰ng hô ‘quay’ nó có vÈ
nhà binh quá, em thay th‰ b¢ng m¶t ti‰n còi ng¡n và dòn nhÜ
ti‰ng ‘quay’ cûa em ÇÎnh hô. KhÄu hiŒu Ç¶i cÛng vÆy. Em b¡t ÇÀu
m¶t d¿ lŒnh: ‘s¤n sàng khÄu hiŒu Ç¶i’, em dØng låi vài giây, m¡t
nhìn vào các Ç¶i sinh, nét m¥t nghiêm nghÎ. RÒi dõng dåc hô tên
ñ¶i. Các Ç¶i sinh hát bài ca ñ¶i. Em bÜ§c lên hai bÜ§c chào rÒi
trª vŠ ch‡ cÛ. Sau Çó, em ñ¶i trÜªng trình bày hoåt Ç¶ng cûa
ñ¶i. Nói m¶t bài diÍn væn thì quan tr†ng quá. Nêu nh»ng trÜ©ng
h®p cø th‹. Sau Çó, em cám Ön s¿ tÆn tøy cûa Ban Huynh trÜªng
và anh Çoàn phó Çã chæm sóc trên m†i lïnh v¿c hoåt Ç¶ng. Em
cÛng nên ngÕ l©i v§i phø huyn. Em nói gì? Em ghi Ön vŠ s¿ tin
cÆy mà các bÆc phø huynh Çã ÇÓi xº v§i các Ç¶i sinh khác ch£ng
khác gì con cháu trong nhà và thÜ©ng giúp Ç« nhiŠu š ki‰n cho
em Ç‹ cäi tåo ÇÙc tính cûa Ç¶i sinh. Sau Çó, n‰u cu¶c ti‰p tân ª
ngoài tr©i, em nên trình bày m¶t vài môn hoåt Ç¶ng thanh niên
th¿c hành: c¡m lŠu nhanh, vài tác Ç¶ng cÙu thÜÖng, truyŠn tin
v.v.. Em trình bày cách s¡p Ç¥t døng cø trong m¶t chi‰c ba lô, em
bi‹u diÍn m¶t pha bÎt m¡t nÃu nÜ§c chè m©i khách v.v... nh»ng
cái Çó së làm cho bu°i lÍ b§t tÈ nhåt, gây linh d¶ng cho khách
Ç‰n tham d¿. Sau Çó, các em låi nghiêm chÌnh nghe l©i l©i
khuyên nhû cûa Ban Huynh TrÜªng Gia Çình. ñ‰n phÀn tri‹n lãm,
em cho các Ç¶i sinh räi rác tåi khu tri‹n lãm Ç‹ ti‰p khách, bån bè
và giäi thích nh»ng ÇiŠu h† muÓn bi‰t. Trong tiŒc trà thân mÆt,
em có th‹ xin š ki‰n cûa các vÎ Phø huynh, các anh chÎ trÜªng và
bån bè ho¥c b¢ng l©i nói ho¥c b¢ng chuyŠn tay ghi trên nhÆt kš
ñ¶i. ThÜ kš và nhi‰p änh viên cûa Ç¶i em phäi nhanh tay, nhanh
m¡t m§i kÎp viŒc Çó. LÍ lÜ®c xong xuôi, em phäi nh§ luÆt cuÓi
cùng cûa tråi ÇÃy: không Ç‹ låi chi h‰t ngoài l©i cám Ön.
ñ¶i Chúng TrÜªng
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LÍ CÀu An - CÀu Siêu
CÀu an à cÀu siêu là s¿ h‡ tr® vŠ tinh thÀn. Nh»ng gì thu¶c
vŠ nghi lÍ, nh»ng gì cÀn Ç‰n PhÆt l¿c, cÀn Ç‰n s¿ gia h¶ là phäi
cÀn Ç‰n lòng thành. TÆp trung tÜ tÜªng Ç‹ ‘nhÃt tâm bÃt loån’ là
ÇiŠu kiŒn tÃt y‰u Ç‹ g¥p s¿ ‘cäm Ùng’ mà cäm Ùng thì không th‹
giäi thích ÇÜ®c ‘Nan tÜ nghì’

Nghi thÙc lÍ cÀu an:
1.

NiŒm hÜÖng - kÿ nguyŒn - Çänh lÍ

2.

Khai chuông mõ

3.

Chú chuÄn ÇŠ (7 lÀn)

4.

NiŒm danh hiŒu PhÆt và BÒ tát

5.

Chú tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng

6.

T¿ quy y và Çänh lÍ

7.

HÒi hÜ§ng tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng

V§i ngành Thanh thêm:
§

Chú ñåi bi (sau khi khai chuông mõ)

§

Chú Bát Nhã (sau khi chú tiêu trØ)

Nghi thÙc lÍ cÀu siêu:
1.

NiŒm hÜÖng - kÿ nguyŒn - Çänh lÍ

2.

Khai chuông mõ

3.

Quy y linh

4.

NiŒm danh hiŒu PhÆt và BÒ Tát

5.

MÜ©i phÜÖng PhÆt ba Ç©i

6.

T¿ quy y

7.

HÒi hÜ§ng vãng sanh

V§i ngành thanh thêm:
§

Chú ñåi Bi (sau khi khai chuông mõ)

§

Chú Bát Nhã (sau bài mÜ©i phÜÖng PhÆt ba Ç©i)

Ngoài nh»ng lÍ lÜ®c riêng cûa Ç¶i em, em còn phäi tham gia
m†i lÍ lÜ®c do ñoàn và Gia Çình t° chÙc.
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Nghi lÍ cÛng phäi là m¶t phÜÖng pháp huân tÆp. N‰u em
gây ÇÜ®c š thÙc ÇÙng Ç¡n vŠ nghi lÍ, vŠ tøng kinh và niŒm PhÆt,
Ç©i sÓng cûa em và Ç¶i sinh cûa em së nhÜ m¶t ly nÜ§c ÇÜ®c gån
Çøc khÖi trong.

Giäi Trí ñ¶i
Có nhiŠu cách Ç‹ Ç¶i em giäi trí. Nh¿ng lúc làm viŒc mŒt
nh†c, các em có th‹ dØng tay reo m¶t ti‰ng reo l§n, hát m¶t bài
hát vui, månh hay cùng nhau chÖi m¶t lúc cho giãn gân cÓt. Có
lúc låi k‹ cho nhau nghe nh»ng mÅu chuyŒn ho¥c lÎch sº, ho¥c
chuyŒn Çåo, chuyŒn vui cÜ©i v.v... NhÜng có ÇiŠu reo không phäi
chÌ Ç‹ reo, hát không phäi chÌ Ç‹ hát, chÖi không phäi chÌ Ç‹
tranh giành nhäy nhót, mà m‡i thÙ có m¶t møc Çích cûa nó, có
tác døng cûa nó. Phäi có s° ghi chép sÜu tÀm các trò giäi trí, phäi
bi‰t phân loåi và s¤n sàng m‡i khi dùng và phäi bi‰t Çem dùng
Çúng ch‡, Çung lúc.
Ti‰ng reo, lÓi giäi trí ÇÖn giän và thÜ©ng dùng nhÃt. Ti‰ng
reo rÃt vui và náo nhiŒt, ai ai cÛng có th‹ nhÆp cu¶c ÇÜ®c. NhÜng
ti‰ng reo có møc Çích khác ngoài viŒc vui và chÖi trong lúc tinh
thÀn cæng th£ng, ti‰ng reo là m¶t n¡p xä hÖi bäo Çäm; trong lúc
tinh thÀn Ç¶i Çang sa sút, trong m¶t cu¶c chÖi, ti‰ng reo là m¶t
liŠu thuÓc hÒi sinh tinh thÀn ÇÒng Ç¶i ch¥t s®i dây liên k‰t gi»a
các Ç¶i sinh.
Có khi lÃy khÄu hiŒu làm ti‰ng reo, có khi b¡t chÜ§c pháp
n°, tàu chåy, máy bay bay, hay b¡t chÜ§c ti‰ng hú, ti‰ng rÓng
cûa thú vÆt. M†i ngÜ©i ÇŠu reo. Reo Çúng v§i ti‰ng reo, Çúng v§i
ÇiŒu reo. TrÜ§c khi b¡t ÇÀu phäi giäi thích, g†n gàng, ng¡n ngûi
và rõ ràng rÒi reo liŠn. M¶t lÀn chÜa hòa nhÎp, reo låi m¶t lÀn n»a.
HÀu h‰t các trÜ©ng h®p, giao h‰t viŒc này cho Ç¶i sinh pha trò.
Hát. Hát Ç‹ làm gì? ñ‹ quên mŒt nh†c? ñ‹ cho vui? ñ‹
giúp sÙc månh cho chân bÜ§c! ñ‹ bi‹u l¶ lòng hoan h› Ç‹ ca
ng®i thiên nhiên. ñ‹ gây lòng m‰n Çåo, m‰n Gia Çình. ¯ nhÌ, Çó
cÛng là bi‰t hát n‰u không thì im Çi còn hÖn. Bi‰t hát nghïa là:
Hát không phäi là hét. Dù Çúng dù ngÒi, cÛng phäi ÇÙng
phäi ngÒi Çúng phép. ñØng vòng tay vì ép ng¿c.
Ch†n bài hát Çúng lúc, Çúng hoàn cänh, Çó là ÇiŠu quan
tr†ng mà em phäi bi‰t.
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Hát cho Çúng, Çúng ÇiŒu, Çúng l©i. Hát cho tr†n bài ÇØng Ç‹
mÃt ÇÀu mÃt Çuôi.
TrÜ§c khi b¡t m¶t bài hát, em bi‰t ch¡c là m†i ngÜ©i ÇŠu hát
ÇÜ®c. ñØng Ç‹ cho m¶t ai phäi im ti‰ng. M†i ngÜ©i ÇŠu hát Çó là
ÇiŠu quan y‰u. Hát tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi.
Suy nghï Ç‰n l©i lë bài hát và hát rõ ràng tØng ch», tØng l©i
hát. Có th‰, bài hát m§i tác døng. Có th‰ m§i không ch†n nh»ng
bài hát nhäm nhí, tác håi, ÇÀu Ç¶c tu°i trÈ.
Còn phäi bi‰t tÆp cho ñ¶i hát. Hát tØng câu. Em hát vài lÀn.
Hô vào nhÎp cho các ñ¶i sinh hát thành thåo và Çúng âm, Çúng
ÇiŒu m§i b¡t qua câu khác. CÙ hai hay ba câu låi b¡t ÇÀu tØ ÇÀu
cho Ç‰n h‰t bài.
Bi‰t thay Ç°i cách hát: ñÒng âm, hòa âm, hát bè, hát Çu°i.
Nh¡c låi phäi có s° ‘bài hát’.
K‹ chuyŒn: Hát, th‰ mà dÍ. K‹ chuyŒn nghe thì dÍ mà thÆt
ra rÃt khó, k‹ chuyŒn cÛng phäi bi‰t k‹ chuyŒn. K‹ làm sao m†i
thÙc cho có ích, có l®i. ñÓi v§i t° chÙc giáo døc cûa chúng ta, m†i
thÙ hoåt Ç¶ng - dù là mang danh nghïa chÖi, ÇŠu có møc Çích.
Nói rõ hÖn, các thÙ hoåt Ç¶ng Ãy ÇŠu là huân tÆp. Tâm lš chung
ai cÛng Üa nghe k‹ chuyŒn. Nghe bà k‹ chuyŒn là Çã bu låi rÒi,
m¡t nhìn vào miŒng móm mém cûa bà. Em xem kìa, nét m¥t
chúng Çang thay Ç°i theo tình ti‰t cûa câu chuyŒn. Vui buÒn, giÆn
h©n, phÅn uÃt. Phäi có tài l¡m m§i tác Ç¶ng ÇÜ®c nhÜ th‰. NhÜng
may thay! Cái tài Ãy không Ç‰n n‡i khó l¡m, em chÌ cÀn:
Hi‹u thÃu Çáo câu chuyŒn. Khi Çã hi‹u rÒi, t¿ nhiên em k‹
có måch låc, không vÃp váp.
K‹ chuyŒn không phäi là Ç†c m¶t bài h†c thu¶c lòng. Em k‹
chuyŒn v§i cä toàn thân: nghïa là c¥p m¡t, cä nét m¥t, miŒng, cº
chÌ. G¥p vui thì nói l©i lë vui, g¥p buÒn thì nói l©i lë buÒn, g¥p ch‡
oan Ùc, tÙc tÓi thì không lë gi†ng em cÙ ÇŠu ÇŠu sao? M¡t em
không näy lºa hay sao? Em có rÃt nhiŠu dÎp Ç‹ thº l¡m. ñêm nay
træng sáng ÇÃy. Em cÙ g†i mÃy ÇÙa trÈ em trong xóm låi và tr° tài
m¶t chuy‰n Çi. Næm ba lÀn nhÜ th‰, em së có kinh nghiŒm, có tài.
Tài næng là chi? ChÌ là m¶t chu‡i dài kinh nghiŒm thôi.
Trò chÖi: Trò chÖi Çóng vai trò quan tr†ng trong viŒc cäi tåo
tính n‰t. Nói cách khác, nó có sÙ mång giáo døc. Vì là giáo døc
nên chÖi là m¶t kÏ thuÆt. TrÜ§c h‰t, trò chÖi mà em dùng nh¢m
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vào phát tri‹n gì vŠ th‹ chÃt, vŠ ÇÙc tính. Anh lÃy m¶t ví dø: Em X
lãng tai không nghe rõ. V§i trò chÖi em có th‹ ch»a lành bŒnh
cho em Çó ÇÃy! Em không tin hä? Này em chÖi banh Çi. ñÙng
vào vòng tròn, banh ª tay em. Em kêu tên em khác Ç‹ chuyŠn
banh. N‰u không chú š và l¡ng tai nghe thì làm sao mà b¡t banh
kÎp? Phäi chú š, phäi l¡ng tai, thính giác bÎ kích thích nhiŠu lÀn,
giác quan có th‹ trª låi bình thÜ©ng.
V§i k› luÆt cûa trò chÖi mà ai ai cÛng phäi tuân theo. S¿ ép
mình Ãy là m¶t phÜÖng pháp luyŒn tính. ChÖi Ç‹ mà bi‰t, th¡ng
và chÖi Ç‹ mà còn bi‰t thua. Trong cu¶c thi Çua mà DaDuñà La
là phÀn thÜªng, Çã có lÀn thái tº TÃt ñåt ña Çã cho ng¿a dØng låi
trÜ§c s¿ la ó tÙc tÓi cûa khán giä và trÜ§c s¿ hÒi h¶p cûa nàng
công chúa ÇÙc hånh con vua ThiŒn Giác, chÌ vì chàng trai vÜÖng
giä Ãy không muÓn thÃy ng¿a mình quá mŒt. Bi‰t th¡ng, bi‰t thua
là phÜÖng pháp luyŒn ÇÙc.
Em thÃy Çó, s¿ quan tr†ng cûa trò chÖi. ThÃy Ç‹ mà lo. Lo
tìm tòi các trò chÖi, v§i ÇÀy Çû cách thÙc cûa nó: Møc Çích giáo
døc, mÃy ngÜ©i tham d¿, vÆt liŒu Ç‹ chÖi, luÆt lŒ chÖi, cách bi‰n
th‹ trò chÖi Ãy. Th£ng th¡n he bình nh»ng s¿ gian lÆn phåm luÆt.
Không nh»ng phê bình mà phäi phåt, phåt chåy vòng quanh, khi
ÇiŠu khi‹n m¶t trò chÖi, em cÀn giäi thích ng¡n ngûi nhÜng rõ
ràng cách chÖi, luÆt chÖi thÜªng và phåt. Khi ai nÃy ÇŠu thÃu Çáo
rÒi m§t b¡t ÇÀu chÖi. ñ‰n Çây, anh không nh»ng chÌ nh¡c em có
s° trò chÖi mà còn cä nh»ng trò chÖi cÀn phäi ÇÜ®c thÙ l§p s¤n
sàng trong óc. G¥p dÎp là tung ra liŠn.

Báo ñ¶i
Em nên nghï Ç‰n Báo ñ¶i. ñó cÛng là sinh hoåt tinh thÀn và
phát tri‹n khä næng diÍn tä væn chÜÖng. V§i ñ¶i, em có th‹ th¿c
hiŒn báo tÜ©ng, báo tÆp vi‰t tay. Anh Çã có tay m¶t Ç¶i Çã dùng
m¶t hình thÙc báo Ç¶i rÃt ÇËp. ñ¶i Ãy c¡t nh»ng hoa sen l§n, nŠn
màu cûa Ç¶i. 8 cách ÇÜ®c chia cho Ç¶i viên, ai lo phø trách trình
bày cách sen cûa mình. M‡i tuÀn làm báo sen nhÜ vÆy. ñ‰n ngày
chu niên ñ¶i, nh»ng cách sen Ãy ÇÜ®c dán lên bìa cÙng gæm vào
gÆy và c¡m quanh tràn cä khu tri‹n lãm. Nh»ng bài cûa Ç¶i viên
vi‰t trên mänh giÃy màu, hay nh»ng bÙc h†a, nh»ng tÃm hình
nho nhÕ, tåo nên m¶t rØng sen rÃt Ü là ngoån møc. M‡i tháng, em
Ç¶i trÜªng ch†n nh»ng bài nào khá, làm låi m¶t tÆp báo ÇÜ®c
trình bày chu Çáo hÖn, tÌ mÌ và k› thuÆt hÖn.
ñ¶i Chúng TrÜªng
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TÃt cä nh»ng t© báo này ÇŠu là tài liŒu cûa ñ¶i ÇÜ®c gi» gìn
h‰t sÙc là cÄn thÆn và s¡p Ç¥t thÙ t¿ tØng næm. Em ÇØng khinh
thÜ©ng, quš l¡m, quš l¡m em Öi!
Anh thÃy Çã giúp em nhiŠu vŠ phÀn này, phÀn hoåt Ç¶ng
cûa ñ¶i, em Çem Ùng døng Çi. G¥p nh»ng vÃp váp em cho anh
hay anh së góp š låi v§i em.
M¶t ÇiŠu n»a, trÜ§c khi qua chuyŒn khác: sáng ki‰n là ÇiŠu
anh khuy‰n khích. Anh chÌ giúp cho em phÀn cæn bän, cho dù
nh»ng chi ti‰t mà anh có ÇŠ cÆp Ç‰n cÛng không ngoài viŒc g®i š
cho em ÇÃy thôi. Nh§ em nghe!
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H†c TÆp Không Th‹ Tách R©i Hoåt ñ¶ng
ThÆt ra, tách r©i viŒc h†c tÆp và hoåt Ç¶ng thành hai phÀn
khác nhau là ÇiŠu bÃt Ç¡c dÎ Ç‹ cho em rõ tØng s¿ kiŒn ÇÃy thôi.
H†c tÆp và hoåt Ç¶ng phäi Çi Çôi v§i nhau, phäi g¡n bó lÃy nhau,
phäi phÓi h®p v§i nhau m§i có k‰t quä.
Trong nh»ng h†c tÆp có hoåt Ç¶ng và trong hoåt Ç¶ng Ç‹
mà h†c tÆp. Nh»ng lÀn thi lên cÃp là gì? N‰u thi lên cÃp Ç‹ mà
ÇÜ®c lên cÃp thôi thì s¿ h†c tÆp cûa các em chÌ là s¿ hi‹u bi‰t
khô khan và theo sách vª, lên cÃp là Ç‹ chuy‹n s¿ hoåt Ç¶ng
Çúng v§i khä næng hi‹u bi‰t.

H†c TÆp Là ñ‹ Ti‰n B¶
M¶t trong nh»ng viŒc làm quan tr†ng cûa em là giúp Ç« các
Ç¶i sinh vÜ®t qua các cÃp h†c, Çåt ÇÜ®c cÃp này rÒi, m¶t cÃp
khác hiŒn ra Ç‹ các em nh¡m Ç‰n mà ti‰n t§i. Nói nhÜ th‰ tÙc là
khi giúp cho Ç¶i sinh ti‰n lên em phäi ti‰n thêm nhiŠu hÖn n»a.
N‰u không vÜ®t lên các Ç¶i sinh thì làm sao em dÅn d¡t ÇÜ®c.
Có bÓn cÃp Thi‰u nam: HÜ§ng ThiŒn, SÖ ThiŒn, Trung
ThiŒn, và Chánh ThiŒn. Th©i gian trung bình cho m‡i cÃp là m¶t
næm. Sau bÓn næm, em lên Nam PhÆt Tº. Ngành Thanh, th©i
gian không quy ÇÎnh vì chÜÖng trình dài hån. Có 2 bÆc: Hòa và
Tr¿c.
Có th‹ có Ç¶i sinh rÃt thông minh, rÃt ham h†c tÆp, có th‹
trong th©i gian ng¡n mà có th‹ vÜ®t h‰t cÃp này Ç‰n cÃp khác
m¶t cách dÍ dàng. Tuy th‰, th©i gian rÃt cÀn thi‰t, cÀn cho s¿ Ùng
døng thuÀn thøc, cÀn cho lòng trung kiên bŠn v»ng v§i t° chÙc.
H†c tÆp không phäi chÌ Ç‹ mà bi‰t mà h†c Ç‹ luyŒn tính, luyŒn
ÇÙc, Ç‹ cäi thiŒn bän thân và xã h¶i. CÃp bÆc ÇÜ®c mang lên vai
không phäi chÌ là k‰t quä cûa m¶t næm hi‹u bi‰t mà là m¶t næm
ti‰n b¶, ti‰n b¶ vŠ m†i phÜÖng diŒn. N‰u không ÇÜ®c nhÜ th‰t thì
cÃp bÆc chÌ là m¶t phù hiŒu trang trí cho ÇËp m¡t mà thôi, phäi
không em?
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Các B¶ Môn Tu H†c
Trong chÜÖng trình tu h†c cûa Gia ÇìnhPhÆt tÜ có các b¶
môn:
1.

PhÆt pháp

2.

Hoåt Ç¶ng thanh niên

3.

Væn nghŒ

4.

Hoåt Ç¶ng xã h¶i

Tuy chia ra các b¶ môn, nhÜng t¿u trung, tinh thÀn PhÆt
giáo bao trùm lên tÃt cä Ç‹ mà thÃm bi‰n vào các b¶ môn khác.
ñåo PhÆt vÓn là Çåo cÙu th‰, cÙu th‰ không phäi b¢n ban Ön,
gián h†a mà là trình bày m¶t con ÇÜ©ng sÓng, con ÇÜ©ng giäi
thoát. ñåo PhÆt là Çåo sÓng, sÓng r¶ng, sÓng månh. ChÜÖng
trình tu h†c cûa Gia Çình PhÆt tº còn th‹ hiŒn ‘NgÛ minh PhÆt
giáo’, m¶t chÜÖng trình hoåt Ç¶ng mà ñÙc PhÆt Çã soån cho m‡i
m¶t PhÆt tº:
1.

N¶i minh

2.

Nhân minh

3.

Thanh minh

4.

Y PhÜÖng minh

5.

Công xäo minh

N¶i minh là n¶i Çi‹n tÙc là PhÆt pháp.
Nhân minh là phÜÖng pháp chính luÆn (lš luÆn h†c)
Thanh minh thu¶c vŠ ngoåi Çi‹n, tÙc là nh»ng môn h†c
ngoài PhÆt pháp (tri‰t h†c, væn h†c, sº h†c, ngoåi ng»....)
Y PhÜÖng minh là y h†c ngày nay.
Công xäo minh tÙc là công kÏ nghŒ
ThÆt là ÇÀy Çû phäi không em? N‰u em tinh t‰ và Ç‹ m¶t
chút suy xét, em së phân biŒt không khó khæn gì môn h†c nào
cûa chúng ta thu¶c vŠ ‘MINH’ nào trong NgÛ Minh PhÆt giáo, và
nói th‰ Ç‹ em š thÙc ÇÜ®c r¢ng, không có m¶t môn h†c nào là
không giúp ích cho mình và cho ngÜòi và không có môn h†c nào
là vô tích s¿.
Tùy theo thang bÆc, mà chÜÖng trình ÇÜ®c s¡p Ç¥t tØ dÍ
Ç‰n khó, tØ thÃp Ç‰n cao, tØ Nhân thØa Ç‰n PhÆt thØa.
ñ¶i Chúng TrÜªng
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Nguyên T¡c H†c TÆp
Nguyên t¡c này Çã ÇÜ®c xác ÇÎnh trong kÿ Çåi h¶i Huynh
trÜªng GiÇình PhÆt tº toàn quÓc 1967.
‘Gây š thÙc g¡n liŠn ñåo pháp và Dân t¶c. ñào tåo con
ngÜ©i PhÆt giáo và con ngÜ©i ViŒt Nam. Dung hòa ñåo Pháp và
Dân t¶c không hÜ§ng ngoåi, mÃt gÓc’.
ñiŠu này quan tr†ng, không phäi quan tr†ng cho Huynh
trÜªng thôi, mà em cÛng là trÜªng cûa m¶t Ç¶i cÛng rÃt cÀn bi‰t,
cÀn hi‹u, cÀn Ùng døng. TrÜ§c Çây, anh Çã nói em rÒi vŠ phÀn
Çåo pháp và dân t¶c. Trong em có cä máu PhÆt hòa v§i máu
huy‰t ViŒt Nam. M¶t PhÆt tº không phän PhÆt, không phän quÓc,
š chí t¿ cÜ©ng, t¿ lÆp, t¿ ti‰n mà ÇÙc PhÆt thÜ©ng Çòi hÕi ª m‡i
PhÆt tº cÛng là š chí mà con dân ÇÃt ViŒt th¿c hiŒn cho T° quÓc
giang sÖn, cho giÓng nòi, cho dân t¶c. Chính cái š nghï Ãy Çã,
Çang và së gi» mãi truyŠn thÓng tÓt ÇËp cûa dân t¶c ta: Khai
phóng, sáng tåo nhÜng không hÜ§ng ngoåi mÃt gÓc. Tâm tình
cûa nhân dân ta luôn luôn r¶ng mª Ç‹ Çón nhÆn nh»ng tÜ tÜªng
ngoåi lai, nhÜng s¿ Çón nhÆn Ãy không gi‰t ch‰t tinh thÀn sáng
tåo cûa dân t¶c, không t¿ ti, m¥c cäm Ç‹ khuÃt phøc mình trÜ§c
th‰ l¿c ngoåi lai, không a dua, Çua Çòi nh»ng hào nhoáng bên
ngoài, ngoåi lai, mà quên Çi cái gÓc rÍ tÓt ÇËp, nŠ n‰p cûa dân
t¶c. ñây là nh»ng l©i tâm huy‰t anh nói th£ng th¡n v§i em: Tu°i
cûa em là tu°i dÍ bÎ tiêm nhiÍm ÇÃy. TØ mái tóc, cái quÀn, cái áo,
tØ lôi Çi lÓi ÇÙng, cho t§i l©i lë, n‰p sÓng cûa các em Çang bÎ ÇÀu
Ç¶c bªi nh»ng hÆu š không ÇËp. Cái phong trào thanh niên khÕe
rÀm r¶ cûa Ducouroy Çã lôi cuÓn m¶t sÓ thanh niên thành thÎ dÜ§i
thòi Pháp thu¶c chÌ là Ç‹ cho Thanh niên ViŒt Nam koh6ng còn
thì gi© nghï Ç‰n cách mång nÄy nª th©i Ãy.
Nói th‰ không phäi là nh»ng gì ª ngoåi quÓc ÇÜa vào nÜ§c
ta ÇŠu xÃu xa, tác håi h‰t cä Çâu. Ngay cä Çåo PhÆt, Çåo Kh°ng,
Çåo Lão, Çåo CÖ ñÓc, cho Ç‰n cä lš tÜªng dân chû, dân quyŠn
cÛng ÇŠu là nh»ng món hàng nhÆp cäng. NhÜng mà có thÙ không
phäi låi tinh thÀn quÓc gia, không Çi ngÜ®c låi dân t¶c tính, có th‹
làm giàu thêm væn minh cûa ÇÃt nÜ§c, sao chúng ta låi tØ chÓi?
Sao chúng ta låi không chÃp nhÆn hª em?
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PhÜÖng Pháp H†c TÆp
Cùng v§i nguyên t¡c h†c tÆp, ñåi h¶i næm 1967 cÛng Çã ÇŠ
ra nh»ng phÜÖng pháp cæn bän:
H®p v§i khoa SÜ phåm m§i: có tính cách th¿c nghiŒm, lÃy
th¿c hành làm phÜÖng tiŒn
H®p v§i ñåo: lÃy chân lš giäi thoát làm cÙu cánh
Thích h®p v§i tu°i trÈ
Nói Çúng v§i tØ ng» PhÆt giáo là phÜÖng pháp phäi h®p kh‰
h®p cÖ. ñØng n¥ng vŠ lš thuy‰t mà chú tr†ng Ç‰n phÀn th¿c hành
Ç‹ Ùng døng vào cu¶c Ç©i, gia Çình, h†c ÇÜòng, xã h¶i. Th¿c
hành là ÇiŠu cÀn thi‰t Ç‹ Çåt Ç‰n thành quä cûa chÜÖng trình.
NgÜ©i h†c PhÆt phäi qua giai Çoån: Væn - TÜ - Tu. TrÜ§c h‰t là
phäi nghe. Nghe rÒi suy nghï. Suy nghï rÒi th¿c hành. ThÆt ra, các
em Ç¶i sinh không thích nghe nhiŠu Çâu, các em chÌ thích hoåt
Ç¶ng. Hoåt Ç¶ng càng nhiŠu càng thú. Càng thúc thì càng hæng
say. Hë mà hæng say thì có ti‰n b¶ rÒi.

ChÜÖng Trình Tu H†c
M¶t ñ¶i (Chúng) trÜªng cÛng cÀn n¡m ÇÜ®c tr†n chÜÖng
trình tu h†c tØ HÜ§ng ThiŒn Ç‰n Chánh ThiŒn, vŠ tÃt cä các b¶
môn: PhÆt pháp, Hoåt Ç¶ng thanh niên, Væn nghŒ, hoåt Ç¶ng xã
h¶i. ChÜÖng trình này cÛng Çã ÇÜ®c tu chÌnh qua nhiŠu kÿ ñåi h¶i
toàn quÓc, nhÃt là ñåi H¶i 1967 và ñåi h¶i 1873.
Em có th‹ liên hŒ v§i anh (chÎ) ñoàn trÜªng Ç‹ ÇÜ®c cung
cÃp cho.

CÃp HiŒu
Sau kih trúng cách các kÿ thi vÜ®t bÆc, các em së ÇÜ®c
trao cÃp hiŒu trong bu°i lÍ. Khi nhÆn ÇÜ®c cÃp hiŒu, Ç¶i sinh phäi
phát nguyŒn ‘Chúng con xin nguyŒn sÓng Çúng cÃp bÆc, dÛng
mãnh và tinh tÃn Ç‹ phøng s¿ chánh pháp’
Nh§ ÇÃy. NguyŒn sÓng Çúng cÃp bÆc. Lên ÇÜ®c cÃp nào
thì phäi sÓng dúng v§i cÃp Ãy. S¿ phøc vø chánh pháp cÛng tæng
tri‹n theo v§i cÃp bÆc mà em Çeo trên vai áo trái.
CÃp bÆc ÇÜ®c bi‹u trÜng b¢ng chÒi bÒ ÇŠ màu tr¡ng trên
hình vuông màu xanh (màu ngành thi‰u), cånh 40 ly. ChÒi gÒm
ñ¶i Chúng TrÜªng
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có 1 nø và tØ 1 Ç‰n 4 lá: HÜ§ng thiŒn 1 lá, SÖ thiŒn 2 lá, Trung
thiŒn 3 lá, Chánh thiŒn 4 lá.

PhÀn ViŒc Cûa ñ¶i trÜªng
NhÜ trÜ§c anh Çã nói, n‰u em là ñ¶i trÜªng khá, em phäi
phø trách hÀu h‰t chÜÖng trình HÜ§ng thiŒn, m¶t phÀn cûa
chÜÖng trình So thiŒn, n‰u em Çã trúng cách Trung thiŒn. NhÜ
th‰, em cÛng giúp Ç« nhiŠu cho các anh ñoàn trÜªng và ñoàn
phó.
Em nói, em së g¥p phäi s¿ khó khæn. Trong Ç¶i em có Ç¶i
sinh Çang h†c HÜ§ng thiŒn, có Ç¶i sinh Çang h†c SÖ thiŒn, em
phäi làm sao? Em chi ra làm hai toán chÙ gì? M¶t toán h†c SÖ
thiŒn, m¶t toán h†c HÜ§ng thiŒn. Không nên. M¶t Ç¶i chia ra làm
hai, rÒi m‡i toán riêng rë m¶t góc toán, toán nào lo cho toán Ãy,
Çâu có ÇÜ®c. S¿ chi phÓi Ãy làm mÃt Çi tính chÃt ÇÒng nhÃt cûa
ñ¶i. Nên tìm m¶t giäi pháp hòa ÇÒng hÖn.
Ví dø:
TruyŠn tin nh»ng em SÖ thiŒn truyŠn Çi nh»ng em HÜ§ng
thiŒn nhÆn. M¶t bên d®t låi s¿ truyŠn Çi, m¶t bên tÆp nhÆn. Cä hai
ÇŠu có viŒc làm.
M¶t ví dø n»a:
CÙu thÜÖng, các em SÖ thiŒn làm nån nhân Ç‹ các em
HÜ§ng thiŒn làm cán khiêng. Công viŒc cûa em là phäi tìm s¿
hòa ÇÒng Ãy.
Em nì! ñ¶i là hình änh cûa m¶t con ngÜ©i hoàn toàn mà m‡i
em tuy có m¶t phÀn viŒc riêng: MÃt có phÀn viŒc cûa m¡t, tai có
phÀn viŒc cûa tai, mÛi, lÜ«i, thân, š ÇŠu có phÀn viŒc riêng cûa
chúng. NhÜng nh»ng viŒc riêng lÈ Ãy ÇŠu ÇÜa Ç‰n cái Çích là làm
cho con ngÜ©i hoåt Ç¶ng ti‰n b¶. Em là kÈ chÌ huy, là óc não, là
kho tàng chÙa Ç¿ng nh»ng sáng ki‰n dung hòa, hòa h®p, kích
Ç¶ng m†i n° l¿c ti‰n b¶ cûa ñ¶i.
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Còn m¶t chuyŒn n»a, em cÛng ÇØng quên vì nó rÃt dÍ quên.
Trong lúc em quá lo l¡ng cho ñ¶i, nhÃt tâm vì ñ¶i, chÌ nghï Ç‰n
s¿ ti‰n b¶ cûa ñ¶i mà quên Çi trách nhiŒm, b°n phÆn cûa em ÇÓi
v§i ñoàn, em quên Çi nh»ng bån ÇÜ©ng cûa em: Sen Tr¡ng, Sen
Xanh, Sen HÒng,... Em ÇØng quên r¢ng em không phäi là m¶t
Çóa hoa sen ÇÖn Ç¶c hay chÌ muÓn m¶t mình vÜ®t lên trên tÃt cä
nh»ng Çóa sen khác, mà là hòa mình vào trong cho hÒ sen muôn
s¡c. Lo cho Ç¶i em nhÜ th‰ nào, em cÛng phäi lo cho Çoàn nhÜ
th‰ Çó. Em tin tÜªng vào ñoàn em. Em làm viŒc cho ñoàn ch£ng
khác nao Ç¶i sinh cûa em h‰t mình cho ñ¶i. M‡i khi em Çã quy‰t
tâm cho Ç¶i cûa em th¡ng trong cu¶i thi Çua cûa ñoàn, thì cÛng
v§i s¿ quy‰t tâm Ãy, hay hÖn n»a - em cùng v§i các Ç¶i khác ÇÜa
ñoàn th¡ng cu¶c trong các bu°i thi Çua do vùng, QuÆn hay Ban
HÜ§ng DÅn t° chÙc. Không chÌ mình em mà Çem cä Ç¶i, Çem
toàn th‹ l¿c cûa Ç¶i. Phäi cho Ç¶i sinh cäm thÃy ÇiŠu Ãy. ñiŠu mà
anh nói v§i em Çó chính là "Tinh ThÀn ñoàn". Trách nhiŒm cûa
em ÇÓi v§i ñoàn không phäi là nhË Çâu. Chính là s®i dây liên k‰t
ñ¶i v§i ñoàn. Em thay m¥t cho Ç¶i d¿ các phiên h†p, các phiên
H¶i ÇÒng ñoàn. Chính do em, mà ñoàn bi‰t ÇÜ®c nh»ng d¿ ÇÎnh,
nh»ng ti‰n b¶, nh»ng sinh hoåt cûa Ç¶i mà chính do em, mà các
Ç¶i sinh bi‰t ÇÜ®c hoåt Ç¶ng cûa ñoàn.
ChÌ có em m§i ÇÜa cä Ç¶i hæng say tham gia vào Ç©i sÓng
cûa ñoàn và làm cho Ç¶i sinh cäm thÃy tinh thÀn ñoàn cÛng
quan tr†ng nhÜ tinh thÀn ñ¶i.

V§i ñoàn TrÜªng
TrÜ§c h‰t và trên h‰t em phäi vâng l©i và s£n sàng tuân
theo chÌ thÎ cûa ñoàn trÜªng (phó) dù nh»ng chÌ thÎ Ãy vi‰t trên
giÃy t© hay ÇÖn giän b¢ng l©i nói, dù anh chÎ ñoàn trÜªng có m¥t
hay v¡ng m¥t. Em ÇØng lÖ là Çi‹m này, së có tác Ç¶ng tâm lš sâu
r¶ng. ThÃy em ræm r¡p tuân lŒnh anh chÎ ñoàn trÜªng, có Ç¶i
sinh nào låi không vâng l©i em? RÒi em còn phäi giúp Ç« anh chÎ
ñoàn trÜªng m†i m¥t, trao cho anh tr†n vËn lòng ngay th£ng ÇÙc
tính chính tr¿c cûa em. NhÜ th‰, em së là gÜÖng mÅu cho các ñ¶i
trÜªng khác.
M¶t lÀn n»a, anh nh¡c em: Hành Ç¶ng cûa em hay m†i l©i lë
mà em muÓn tÕ bày v§i anh ñoàn trÜªng càng nhiŠu càng tÓt.
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V§i Các ñ¶i Khác
S¿ gây cÃn có th‹ ÇÜa Ç‰n mÃt hòa khí là ª các cu¶c thi
Çua. Nói Ç‰n thi Çua là nói Ç‰n s¿ cånh tranh, nh© ª s¿ cånh
trang mà các Ç¶i ti‰n b¶. Nh© ª s¿ cånh tranh mà tinh thÀn, tinh
thÀn ÇÒng nhÃt có dÎp Ç‹ phát tri‹n mà cÛng dó s¿ cånh tranh mà
tinh thÀn thÜ®ng võ ÇÜ®c bi‹u l¶. Trong các cu¶c thi Çua, Ç¶i em
cÀn phäi th¡ng. NhÜng th¡ng m¶t cách th£ng th¡n và lÜÖng thiŒn
b¢ng chính sÙc mình chÙng không b¢ng s¿ gian lÆn. N‰u Ç¶i em
thua thì phäi nhÆn s¿ sút kém cûa mình.Phäi can Çäm nhÆn s¿
thÃt båi không thán oán. Không tìm cách Ç° l‡i cho kÈ khác, cho
cÃp trên. S¿ thua thiŒt cÛng là m¶t cÖ h¶i tÓt cho tinh thÀn ñ¶i
thêm sâu ÇÆm. Bi‰t thua là hành Ç¶ng can trÜ©ng, có bän lïnh
cûa em Çó. Hoan h› và th¿c tâm mØng cho ñ¶i khác th¡ng cu¶c.
ThÆt ra, th¡ng bay båi ch£ng quan tr†ng b¢ng cách thi Çua, b¢ng
s¿ cÓ g¡ng thÜ©ng xuyên. Phäi truyŠn Çåt tÜ tÜªng này. M†i viŒc
ÇŠu do em, trách nhiŒm là ª em. ñØng có gieo vào tâm hÒn m¶t
mäy may mÀm mÓng ganh tÎ, ác cäm hay hiŠm khích nào cä.
Nh»ng con vi trùng này Çøc khoét h‰t m†i cái hay, cái ÇËp mà em
Çã phäi gia công tåo nên. N‰u Ç¶i khá hÖn, hay tÆn tình gíúp Ç«
các Ç¶i khác và cuÓi cùng hai khÄu hiŒu mà em thÜ©ng ÇÜ®c nhe
Ç‰n nhÜng rÃt th¿c ti‹n:
Ganh Çua mà không ganh ghét
Th¡ng không kêu, båi không nän.
Giao trÒng š th¿c này trong ÇÀu óc và tâm can, anh bäo
Çäm v§i em r¢ng các Ç¶i sinh cÛng së Çi theo con ÇÜ©ng cûa em.
Ch¡c ch¡n phäi nhÜ th‰. Em thí nghiŒm Çi!
ThÌnh thoäng em nên m©i các Ç¶i khác Ç‰n d¿ các phiên
h†p hay các cu¶c du ngoån, tråi v§i em Ç‹ các em trao Ç°i v§i
nhau nh»ng hi‹u bi‰t, nh»ng kinh nghiŒm - H†c thÀy không b¢ng
h†c bån ÇÃy!

H¶i ñÒng ñoàn
Có nh»ng bu°i h†p cûa ñoàn mà toàn ñ¶i tham d¿. Trong
nh»ng bu°i h†c tÆp này có th‹ em së ÇÜ®c phân công giúp Ban
Huynh TrÜªng hÜ§ng dÅn m¶t vài môn hoåt Ç¶ng nào Çó. Anh chÎ
ñoàn trÜªng së báo trÜ§c cho em. Hãy soån thÆt kÏ và trình bày
cho thÆt hÃp dÅn vì Çây cÛng là m¶t dÎp Ç‹ gây uy tín cho em và
cá Ç¶i em.
ñ¶i Chúng TrÜªng

121

Có nh»ng bu°i h†c tÆp mà anh chÎ ñoàn trÜªng chÌ dành
riêng cho ñ¶i trÜªng, ñ¶i phó và nh»ng Ç¶i sinh nào có trình Ç¶
khá hÖn. Em hãy là m¶t Ç¶i sinh ngoan ngoãn chæm chÌ và gÜÖng
MÅu. Phäi tÆn l¿c thu thÆp cho em và cho Ç¶i em. Các anh chÎ
ñoàn trÜªng, ñoàn phó bày vÈ cho Ç¶i trÜªng. ñ¶i trÜªng lo cho
Ç¶i sinh, ngày nào mà ÇiŠu này ÇÜ®c th¿c hiŒn thì ngày Çó vai trò
cûa ñ¶i trÜªng së lên hÜÖng.
Có nh»ng phiên h†p ñoàn mà thành phÀn tham d¿ chÌ có
ñoàn trÜªng, ñoàn phó và các ñ¶i trÜªng. Phiên h†p này là
phiên h†p thÜ©ng kÿ, có th‹ là hàng tháng. Dï nhiên là em së
nhÆn ÇÜ®c b¢ng chÜÖng trình bu°i h†p trÜ§c mà Çåi khái là ki‹m
Çi‹m sinh hoåt trong tháng, våch chÜÖng trình cho tháng t§i và
giäi quy‰t nh»ng công viŒc cûa ñoàn, nh»ng trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt
trong m‡i Ç¶i. Theo chÜÖng trình Ãy em së soån nh»ng báo cáo
tÜ©ng trình công viŒc trong ñ¶i cho thÆt chính xác. Em trình bày
rõ ràng nh»ng khó khæn, nh»ng trª ngåi mà em Çang vÜ§ng phäi
cÛng nhÜ nh»ng d¿ ÇÎnh s¡p t§i cûa em. Hãy nói thÆt g†n gàng
và ÇÀy Çû. Ngoài ra, em còn phäi chú š l¡ng nghe các ñ¶i trÜªng
khác. Em së h†c ÇÜ®c nhiŠu ÇiŠu hây, kinh nghiŒm cûa bån bè.
ñØng quên s° tay, ghi chép ÇÀy Çû nh»ng nhÆn xét, š ki‰n
cûa Huynh TrÜªng ñoàn cÛng nhÜ nh»ng d¿ ÇÎnh hoåt Ç¶ng cûa
ñoàn Ç‹ trình bày låi cho các phiên h†p ñ¶i. Låi có nh»ng H¶i
ÇÒng ñoàn, H¶i ÇÒng là Ç‹ giäi quy‰t nh»ng viŒc quan tr†ng,
nh»ng công tác Ç¥c biŒt cûa ñoàn nhÜ lo lÍ lÜ®c cûa Gia ñình,
cûa ñoàn, hay th¿c hiŒn m¶t công tác xã h¶i, v.v.. Thành phÀn
cûa H¶i ÇÒng ñoàn có th‹ mª r¶ng ngoài ñoàn trÜªng ñoàn phó,
ñ¶i trÜªng, ñ¶i phó còn có thêm nh»ng Ç¶i sinh có næng khi‰u
Ç¥c biŒt mà ñoàn m©i hay do ñ¶i trÜªng gi§i thiŒu. Em cÓ g¡ng
nhÆn lãnh trách nhiŒm mà Çoàn giao phó, hay hÖn n»a xung
phong nhÆn lãnh trách nhiŒm khó khæn.
ñ¶i khi em phäi d¿ nh»ng H¶i ÇÒng k› luÆt cûa ñoàn hay
cûa Gia ñình. N‰u không may mà m¶t Ç¶i sinh em phåm l‡i thì
viŒc trÜ§c tiên là em phäi khuyên nhû Çoàn sinh Ãy nên nhÆn l‡i
và hÓi cäi trÜ§c H¶i ÇÒng. Anh bi‰t em làm ÇÜ®c công viŒc Çó
ch£ng khó khæn gì. MiÍn là em tác Ç¶ng ÇÜ®c tinh thÀn b¢ng
cách nêu cao danh d¿ cûa ñ¶i. Anh nói ch£ng khó khæn gì n‰u
em bi‰t khái thái nh»ng cänh thuÆn tiŒn.
TrÜ§c Çây, Anh Çã nói v§i em r¢ng, nh»ng s¿ giúp Ç« riêng
tÜ thân mÆt ª nh»ng nÖi v¡ng vÈ là nh»ng dÎp rÃt tÓt. Em së dÍ
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dàng chinh phøc hÖn. Ra trÜ§c H†i ÇÒng v§i tÜ cách ñ¶i trÜªng
em nhÆn l‡i vŠ em và sám hÓi trÜ§c. RÒi chính em cùng v§i Ç¶i
sinh phåm l‡i làm lÍ trÜ§c ÇiŒn PhÆt. ThÜ©ng thÜ©ng khi có ngÜ©i
cùng chia sÈ, Ç¶i sinh phåm l‡i thÃy yên tâm, Ç« ngÜ®ng ngÆp.
Sau lÍ Sám hÓi không bao gi© em nh¡c Ç‰n chuyŒn cÛ n»a. N‰u
ch£ng may hÖn n»a, Ç¶i sinh cûa em quá ngoan cÓ, thì em nên
làm theo m†u quy‰t ÇÎnh cûa H¶i ÇÒng.

Du Ngoån - Tråi ñoàn
Em thÜ©ng hay than phiŠn v§i anh r¢ng, phåm vi du ngoån
và tråi cûa ñ¶i hån ch‰ quá nhiŠu và th©i gian không cho phép
em th¿c hiŒn ÇÜ®c nh»ng gì cÀn thi‰t, nhÜ thû công tråi nhÜ các
cu¶c khäo sát lâu ngày. KhÕi lo, các cu¶c du ngoån, các tråi
ñoàn së b° khuy‰t cho em Çi‹m này, nhÃt là các tråi hè.
Có ÇiŠu em nên nh§ "ñ¶i ª trong ñoàn" ÇÃy.
Dï nhiên là em phäi cÓ thû tinh thÀn Ç¶i nhÜng không vì th‰
mà em tách r©i khÕi tÆp th‹ cûa ñoàn. Xem chØng anh ñoàn
trÜªng cÀn gì hay s¿ giúp Ç« nào, Ç¶i em phäi có m¥t trÜ§c tiên.
Các Ç¶i khác cÛng th‰, em phäi là kÈ ÇÀu tiên ti‰p tay, ti‰p sÙc.
Em ÇØng có gò bó, ràng bu¶c quá mÙc vào hoåt Ç¶ng riêng rÈ
cûa ñ¶i mà phäi xem s¿ thành công cûa ñoàn cÛng là s¿ thành
công cûa ñ¶i vÆy. Các Ç¶i trÜªng là cánh tay m¥t cûa ñoàn mà!
ª tråi ñoàn, khi anh ñoàn trÜªng cho phép các ñ¶i trÜªng
ch†n lÃy khu ÇÃt tråi cho Ç¶i mình, thì phäi lÜu š các Çi‹m sau:
- Không nên Çóng xa tråi cûa Ban HÜ§ng DÅn ñoàn và các
Ç¶i khác. NhÜ th‰, Ç¶i em së biŒt lÆp và mÃt tinh thÀn ñoàn.
- CÛng không nên Çóng gÀn nhau quá, mà phäi Çû ch‡ cho
tråi chính, tråi phø, cho s¿ thi‰t lÆp nh»ng thû công tråi và cho
sinh hoåt n¶i b¶ cûa Ç¶i n»a. S¿ sinh hoåt riêng tÜ này Çôi lúc
thÆt cÀn thi‰t, nhÃt là các tråi lâu ngày. Em phäi lo trang bi ÇÀy Çû
cho Ç©i sÓng và hoåt Ç¶ng cûa ñ¶i. ñÒng th©i trong lúc làm
nh»ng viŒc này các Ç¶i sinh ÇÜ®c dÎp h†c tÆp và trao Ç°i ÇÙc tinh.
Tåo cho Ç©i sÓng cûa tråi ÇÀy Çû tiŒn nghi, thoäi mái. DÜ§i Çây là
nh»ng hình änh:
Trong Ç©i sÓng cûa ñoàn, em phäi hÜ§ng dÅn toàn Ç¶i sinh
hoåt h‰t mình Çã Çành, em còn phäi chu toàn m†i hoåt Ç¶ng cûa
Ç¶i mình: TØ æn ª, viŒc làm, h†c tÆp, nghÌ ngÖi. NhÃt nhÃt, em
phäi có nh»ng d¿ ÇÎnh Çåi cÜÖng cho suÓt th©i gian tråi và
ñ¶i Chúng TrÜªng
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chÜÖng trình th¿c hiŒn cho m‡i ngày. K› luÆt, trÆt t¿, Çúng gi©
giÃc, hoåt Ç¶ng h‰t mình, cho Ç‰n cä æn uÓng, ngû, nghÌ là
nh»ng thói quen mà em phäi tåo nên cho ñ¶i trÜªng trong các kÿ
tråi. Tåo ÇÜ®c không khí này Çâu phäi dÍ dàng gì! NhÜ cho chim
lÜ®m l¥t tØng cái rác, c†ng rÖm Ç‹ làm nên m¶t t° Ãm, ngày này
qua ngày khác, tråi này qua tråi khác, em phäi tìm cách cho các
Ç¶i sinh hi‹u r¢ng Ç©i sÓng tÓt ÇËp cûa ñoàn - ñ¶i tùy thu¶c ª
thiŒn chí và cÓ g¡ng cûa m‡i Ç¶i sinh. M¶t nhåc công gäy sai vài
nÓt nhåc cÛng Çû phá tan cä bu°i hoà nhåc rÒi! Phäi không em?
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V§i Bên Ngoài
V§i bên ngoài? Em không có bao nhiêu, vì không có tính
các ÇÓi ngoåi. M†i s¿ liên låc v§i chính quyŠn ÇŠu do Ban HÜ§ng
DÅn Gia ñình. VŠ phÀn em, em có th‹ liên låc v§i:

ñÓi v§i Phø Huynh ñ¶i Sinh
ñiŠu này cÀn thi‰t và ch¡c là cÛng không khó l¡m. Em Çã
t§i lui nhiŠu lÀn rÒi và n‰u em bi‰t cách æn ª, các phø huynh cÛng
xem em nhÜ con cháu trong nhà. Em cÀn phäi bi‰t s¿ sinh hoåt
cûa Ç¶i sinh tåi gia Çình và nh¡c nhû Ç¶i sinh giúp Ç« viŒc nhà,
viŒc cºa. G¥p lúc phø huynh Ç¶i sinh Çau, em t° chÙc m¶t bu°i lÍ
cÀu an và giúp Ç« Ç¶i sinh nh»ng viŒc cÀn thi‰t thi‰t h¢ng ngày.

ñÓi v§i H†c ñÜ©ng ñ¶i Sinh
Có nh»ng Ç¶i sinh quá sai mê viŒc ñ¶i, viŒc ñoàn mà tr‹
näi viŒc h†c hành, Ç‰n n‡i phäi ÇÙng lŒt bŒt trong l§p. ñiŠu nay
quä thÆt Çáng trách. M¶t PhÆt tº phäi xÙng Çáng trên m†i phÜÖng
diŒn: Là h†c sinh thì phäi là h†c sinh siêng næng; là công nhân thì
phäi là công nhân chuyên cÀn; là công chÙc thì phäi là công chÙc
gÜÖng mÅu.
Hæng tháng, em Ç‰n trÜ©ng thæm viŒc h†c cûa Ç¶i sinh, rÒi
nh© các anh ñoàn trÜªng, ñoàn phó, ho¥c khen ng®i, ho¥c
khuy‰t khich, ho¥c phiŠn trách s¿ lÖ la cûa Ç¶i sinh.

ñÓi v§i Hàng Xóm, PhÓ PhÜ©ng
Anh nói Ç‰n công tác xã h¶i. ñây là m¶t phÜÖng tiŒn liên k‰t
thiŒn duyên v§i bên ngoài, v§i quÀn chúng. Có nh»ng công tác,
mà m¶t Ç¶i có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c nhÜ vét m¶t cái gi‰ng công
c¶ng cûa xóm, nhÜ tu b° låi m¶t chi‰c cÀu tre, nhÜ ÇÓt m¶t ÇÓng
rác. Em có th‹ mª m¶t l§p h†c cho nh»ng bà con thÃt h†c, quét
d†n Çình, chùa, mi‰u, vÛ trÜ§c nh»ng ngày ÇÀu næm và ngày lÍ
cûa làng. Có nh»ng công tác em phäi h®p tác v§i các Ç¶i khác Ç‹
chung sÙc th¿c hiŒn ho¥c là do ñoàn chû trÜÖng. Dù sao cÛng
nên Ç¥t nh»ng công tác thÜ©ng kÿ, nh»ng s¿ b° thÜ©ng xuyên
chÜÖng trình hoåt Ç¶ng xã h¶i giúp em nhiŠu ki‰n trong lïnh v¿c
này. Cán chi công tác xã h¶i phäi th¿c hiŒn..

126

ñ¶i Chúng TrÜªng

Có ÇiŠu là khi có công tác Ç‹ làm, còn phäi bi‰t cách làm
n»a. Cách làm công viŒc xã h¶i m§i khó. •nh hÜªng là ª Çó. Phäi
Ç¥t vào Çó m¶t chút tâm nguyŒn và m¶t ít hånh nguyŒn.
Hånh nguyŒn và tâm nguyŒn thÃm bi‰n vào công tác së
mang låi m¶t s¡c thái Ç¥c biŒt và chính cái s¡c thái Ç¥c biŒt Ãy së
chinh phøc ÇÜ®c cäm tình quÀn chúng.
TrÜ§c khi tåm biŒt em, anh chÌ còn nh¡c em r¢ng: QuÀn
chúng là nÜ§c mà chúng ta là cá. R©i khÕi nÜ§c là cá ch‰t ÇÃy!
Em phäi bi‰t ch†n cách mà xº s¿!

Tåm Chia Tay
Em ñ¶i trÜªng! ñ‰n bây gi© thì em ÇÜ®c trao truyŠn ít nhiŠu
sinh l¿c và kÏ thuÆt cho nghŠ ñ¶i trÜªng cûa em. Và ch¡c ch¡n
em dã cäm nhÆn ÇÜ®c r¢ng, cái nghŠ Ãy là m¶t nghŠ tr†n vËn. Nó
sºa soån cho em Çòi sÓng ÇÀy Çû. Cu¶c Ç©i Ãy, em phäi tåo nên
v§i bao nhiêu khó nh†c, v§i bao nhiêu s¿ cÓ g¡ng và tâm huy‰t.
Kinh nghiŒm chÒng chÃt lên kinh nghiŒm, thÃt båi hôm nay làm
Çà cho thành công ngày mai, m¶t khi em Çã là ñ¶i trÜªng cØ khôi
rÒi thì tÜÖng lai cûa em trong Gia Çình PhÆt tº chói rång. Anh bäo
Çäm v§i em không nh»ng tÜÖng lai trong ÇÜ©ng Çåo mà thôi,
tÜÖng lai trên ÇÜ©ng Ç©i cÛng vÆy.
Anh Çã thÃy rÒi, Çôi m¡t sáng cûa em. Anh cÛng thÃy rõ,
bàn tay ch¡c nÎch cûa em Çang thì lÃy cán c© hình ch» U. s¿ quä
quy‰t Ãy làm anh tin tÜªng là em së thành công.
Anh tam chia tay em, lòng vô cùng bình yên và hËn g¥p låi
trên ÇÜ©ng em Çi.
PhÆt ñän 2514 - 1970
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Tài LiŒu Tham Khäo
i

Tác giä vi‰t vào næm 1970
DiÍn væn khai måc Ddåi H¶i Huynh TrÜªng Gia ñình PhÆt Tº
toàn quÓc ngày 29-7-1967 tåi Sài Gòn
iii
HiŒn nay là th©i Çi‹m vi‰t sách này, bây gi© lä Hoà thÜ®ng viŒn
trÜªng viŒn nghiên cÙu PhÆt h†c.
iv
Phù hiŒu và tÃt cä nh»ng ÇiŠu khác liên quan Ç‰n N¶i quy, lÀn
tái bän này ÇŠu có sºa låi coh Çúng n¶i quy tu chÌnh ª ñåi h¶i
1973.
v
Có khi phäi cÀn nh© anh, chÎ ñoàn trÜªng kš ÇÖn xin phép
ii
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