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Anh chÎ em Áo Lam thân m‰n! Xin ÇÜ®c chia xÈ cùng
ACE m¶t vài tin vui cûa Nhà Ta.
Hôm ÇÀu tháng Hai chúng tôi h¶i h†p tåi nhà TrÜªng
Linh ª San Jose, có m¥t TrÜªng Chiêm, Nhành, Thành,
Thanh, Giai, ThiŒn...Chúng tôi ki‹m soát låi hŒ thÓng
Thông tin trên mång lÜ§i toàn cÀu Internet cûa Gia
ñình PhÆt Tº, trang nhà, ‘‘home page’’ qua ÇÎa chÌ:
www.gdpt.net.
Vui mØng ghê và cÛng rÃt xúc Ç¶ng không ít khi ÇÜ®c
thÃy hàng ch» thân yêu: Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam
Häi Ngoåi hiŒn ra trên màn änh nhÕ, ti‰p theo là các
hình, nh»ng tin tÙc, nh»ng Thông báo, tài liŒu tu h†c,
nh»ng sinh hoåt các MiŠn... Gia ñình PhÆt Tº ViŒt
Nam Çã thÆt s¿ có m¥t kh¡p cùng tÃt cä - Tôi g†i ÇiŒn
thoåi vŠ ViŒt nam, tin cho ACE ª bên nhà, ai có máy
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và có th‹ sº døng ÇÜ®c, hãy mª ÇÎa chÌ trên Ç‹ cùng
vui mØng Çón nhÆn các tin tÙc, sinh hoåt cûa Gia ñình
PhÆt Tº ª Úc ñåi L®i, Tân Tây Lan, ª Hoa Kÿ, ª Âu
Châu, ª Gia Nã ñåi...
VØa ngÒi xem, tôi thÀm cäm Ön các TrÜªng trÈ Çã Çem
cái hi‹u bi‰t, cái mình Çã h†c hÕi ÇÜ®c ª xÙ ngÜ©i áp døng
vào viŒc th¡t ch¥t thêm mÓi dây thân tình, dây thân ái
s£n có cûa nhà ta, gi© Çây lan r¶ng muôn nhà, muôn
phÜÖng, v§i kÏ thuÆt hiŒn Çåi chúng ta ÇÜ®c xích låi gÀn
nhau nhiŠu hÖn n»a.
ACE áo Lam Öi! Tình Lam không biên gi§i, không phân
biŒt xa gÀn, già trÈ, không phân biŒt ta Çang tr¿c thu¶c
Giáo h¶i nào, ho¥c chÜa ÇÜ®c ª trong Giáo h¶i, n‰u hi‹u
ñåo Çôi chút thì chúng ta bi‰t m†i viŒc ÇŠu do duyên
nghiŒp, do hoàn cänh, do tình th‰ gây nên, nhÜng dù ª
Çâu, cái ÇiŠu ch¡c ch¡n là chúng ta Çang có cùng chung
m¶t mÅu sÓ: chung m¶t chÜÖng trình tu h†c, m¶t n¶i quy,
m¶t sÓ ÇiŠu luÆt, m¶t màu c© s¡c áo, m¶t châm ngôn,
m¶t møc Çích sÓng, m¶t lš tÜªng Ç‹ tôn th©, v§i m¶t quá
khÙ ÇÃu tranh, kh¡c phøc, xây d¿ng và thÜÖng yêu, th©i
gian dài hÖn nºa th‰ k›. ACE Öi! Làm sao chúng ta
xa cách nhau ÇÜ®c! Ai nª chia c¡t lòng ta khi mà lòng
chúng ta luôn luôn hÜ§ng vŠ nhau, tìm vŠ v§i nhau Ç‹
cùng nhau chung sÓng.
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HÒi tÜªng låi kÿ h†p ñåi H¶i GñPT các Châu, các QuÓc
gia trong các ngày 3, 4, 5 tháng 7 næm 1997 ª San
Diego Ç‹ bÀu Ban HÜ§ng DÅn Lâm Th©i GñPTVN Häi
Ngoåi, có m¥t toàn th‹ các anh chÎ l§n cûa Ban HÜ§ng
DÅn Trung ÐÖng GñPTVN tåi Hoa Kÿ, ª Úc có TrÜªng
Lê Vi‰t Lâm và các TrÜªng B¶t, Hòa, ChÜÖng, Hùng...
ª Âu Châu có TrÜªng Võ Væn Mai, các TrÜªng HuyŠn
ñan, DÛng, Giao... ª Canada có TrÜªng TÜ ñÒ Minh
và các TrÜªng Chính, DÛng... chúng tôi ÇÜ®c g¥p låi
ACE, già có, trÈ có, là tinh hoa, là sÙ giä Çåi diŒn các
ÇÎa phÜÖng vŠ tham d¿, nhìn ACE, lòng chúng tôi nao
nao chånh nh§ næm xÜa, nh»ng ngày 24, 25, 26 tháng
05 næm 1951 tåi chùa TØ ñàm - Hu‰ - ACE ª Hà N¶i,
Häi Phòng B¡c ViŒt vào, ACE ª Sài Gòn Nam ViŒt ra ACE ª miŠn Bi‹n lên, và ACE ª trên Cao Nguyên xuÓng;
H† thÓng nhÃt tÃm lòng, H† thÓng nhÃt Gia ñình PhÆt
Tº ViŒt Nam yêu dÃu - Hôm nay Ça sÓ ACE Çó không còn
n»a! ThÜÖng nh§ làm sao?! Các Anh, ChÎ Çó Çã không
ÇÜ®c thÃy cänh sum vÀy cûa Çàn em Áo Lam l§n lên nh©
s¿ dåy d‡ cûa quš Anh quš ChÎ. Quš Anh quš ChÎ Çó
không ÇÜ®c xem Internet GñPTVN trên Th‰ gi§i Ç‹ vui
mØng, khi GñPTVN nó Çã thÆt s¿ trÜªng thành, và Çã
k‰t thành m¶t khÓi ngÜ©i Çông Çäo. Ai phû nhÆn ÇiŠu
này, ai muÓn tách r©i Gia ñình PhÆt Tº là chÜa thÆt
tình yêu thÜÖng Gia ñình PhÆt Tº.
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Nh§ Ç‰n quš Anh, quš ChÎ g¥p ª ñåi H¶i GñPTVN Häi
Ngoåi, chúng tôi xin quš Anh quš ChÎ góp cho m¶t bàn
tay, xin cho m¶t l©i cÀu nguyŒn cho Ti‰ng Nói và hình änh
cûa Gia ñình ÇÜ®c månh më phát Çi, chúng ta s¡p s¤n Ç‹
chào Çón th‰ k› 21 gÀn vŠ. Th‰ k› cûa TruyŠn Thông, së
giúp chúng ta san b¢ng các dÎ biŒt, xóa m© các l¢n ranh
Ç‹ thông cäm nhau, Ç‹ thÜÖng yêu và Ç‹ phøng s¿ ñåo và
ñ©i qua sinh hoåt GñPT. ñó là niŠm tin yêu và mØng
vui ÇÀu næm 99. Tin vui thÙ hai Çang n¢m trên tay quš
vÎ. Xin lÜu š hàng ch» ‘‘Nhà XuÃt Bän Hoa ñàm’’ ª bìa
sách. Ð§c mÖ cûa chúng ta có tØ 60 næm qua, nay thành
hiŒn th¿c, chúng ta mÖ có m¶t nÖi chuyên lo phát hành, in
Ãn sách báo, tài liŒu cûa GñPT. Mãi Ç‰n hôm nay, cuÓi
th‰ k› 20 chúng ta vØa thành lÆp ÇÜ®c Nhà XuÃt Bän
riêng cho sách báo Gia ñình mình. CÖ quan này së lÀn
lÜ®t in các Tài LiŒu tu h†c, các tài liŒu quš báu k‰t tinh
Trí tuŒ và Tình thÜÖng cûa m¶t tÆp th‹ anh, chÎ TrÜªng
giàu kinh nghiŒm, nay ÇÜ®c làm m§i låi cho thích h®p v§i
trào lÜu ti‰n hóa, v§i trình Ç¶ Çoàn sinh, v§i hoàn cänh
hiŒn tåi cûa GñPTVN ª nÜ§c ngoài, phÀn N¶i dung së do
Ban HÜ§ng DÅn Lâm Th©i GñPTVN Häi Ngoåi cùng
các Ban HÜ§ng DÅn các Châu, các QuÓc Gia phÓi h®p
Çäm trách. VŠ hình thÙc, trình bày, in Ãn Çã có Nhà
XuÃt Bän Hoa ñàm, chúng ta tin tÜªng vào kÏ thuÆt,
tay nghŠ cûa các TrÜªng, nhÃt là các TrÜªng TrÈ MiŠn
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Quäng ñÙc, nhìn xem tÆp sách nÖi tay bån là thÃy rõ
khÕi cÀn gi§i thiŒu nhiŠu l©i. Ban Bäo Tr® GñPTVN Häi
Ngoåi có b°n phÆn yÍm tr® tài chánh và phø giúp viŒc phát
hành Ç‹ có th‹ ÇŠu Ç¥n hai, ba tháng cho ra m¶t cuÓn
sách. Chúng tôi hy v†ng vào ÇÀu næm 2000, nh»ng quy‹n
sách, nh»ng ÇÙa con tinh thÀn này chào Ç©i và ÇÜ®c g†i
là ‘‘Tû sách GñPT ViŒt Nam’’ nó có nhiŠu ngæn, ngæn
dành cho TrÜªng, ngæn cho ñ¶i Chúng TrÜªng, Ngæn
cho ñoàn Sinh... Sách dành cho TrÜªng së có sách Tu
h†c... sách Hoåt ñ¶ng Thanh Niên, NghŠ ñoàn TrÜªng,
låi có ngæn chuyên vŠ Nghi LÍ GñPT. Ngæn Væn nghŒ
Gia ñình - Nhåc - KÎch - Trò ChÖi PhÆt Hóa - C¡m
Tråi - HÜ§ng DÅn Công Tác Xã H¶i - ThÖ Væn tuy‹n
tÆp trong suÓt 60 næm qua v.v...
Låi m¶t lÀn n»a xin m©i nh»ng vÎ TrÜªng lão thành,
nhÜng chÜa có duyên Ç‰n låi v§i các em, v§i Çoàn, v§i Gia
ñình, v§i tråi trÜ©ng song máu thanh niên vÅn còn nóng,
vÅn còn Ãp û hoài bäo phøc vø tu°i trÈ, các vÎ còn cÃt giÃu
trong ngÜ©i m¶t kho tàng kinh nghiŒm vŠ giáo døc, vŠ
thành lÆp cÖ sª, vŠ t° chÙc ÇiŠu hành, xin hãy san sÈ cho
nhau qua s¿ h®p tác v§i Nhà XuÃt Bän Hoa ñàm, cùng
nhau xây d¿ng Tû Sách GñPT.
Các TrÜªng yêu nghŠ Çã có Tû Kinh sách quš báu, nh»ng
l©i PhÆt dåy Ç‹ tu h†c, tØ nay có thêm Tû sách GñPT Ç‹
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xem kÏ d†c tên nh»ng ngÜ©i Çã th¿c hiŒn - trình bày kÏ thuÆt - Ãn loát ª trang bìa sách - và cùng chúng tôi
mØng vui lên v§i ti‰ng reo trong lòng: cäm Ön các TrÜªng
trÈ Çó, vì có h†, hôm nay ta m§i có tÆp sách quš này và tin
tÜªng trong tÜÖng lai còn có cä m¶t Tû Sách GñPTVN
Ç‹ ng¡m nghía, nâng niu và nghiŠn ngÄm suÓt cä cu¶c
Ç©i cÀm còi - yêu trÈ cûa chúng ta. Nh»ng ngÜ©i trÈ tu°i
tài cao, cha ông ta thÜ©ng dåy bäo: ‘‘HÆu sanh khä úy’’ Mai Çây l§p già chúng tôi së lÀn lÜ®t tØ giä các bån, ra Çi
và Çi xa nhÜng lòng rÃt an °n vì tÜÖng lai GñPTVN Çã
n¢m trong tay các bån, nh»ng ngÜ©i có Çû tài ÇÙc. ñã
thÜÖng yêu nhau, xin nguyŒn yêu thÜÖng nhau mãi mãi
các bån trÈ tu°i tài cao, m¶t lòng vì ñ©i, vì ñåo.
TrÜ§c khi chúng ta cÃt cao l©i ca Dây Thân Ái, chúng
ta cúi ÇÀu låy PhÆt, xin nguyŒn sÓng xÙng Çáng v§i tình
thÜÖng yêu cûa ChÜ PhÆt, nguyŒn ngày Çêm tu tÆp theo
l©i Ngài dåy, nguyŒn sÓng tr†n vËn và mãi mãi bên nhau
Ç‹ chu toàn nhiŒm vø, và trách nhiŒm làm ngÜ©i Anh,
làm ngÜ©i ChÎ trong t° chÙc GñPTVN.
Kính låy PhÆt chÙng tri cho lòng thành cûa chúng con.
Mùa Hoa Vàng ª Vùng VÎnh Cali
Thích Ph° Hòa
HÒng Liên Phan Cänh Tuân,
TrÜªng Ban Bäo Tr® GñPTVN Häi Ngoåi
11
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L©i gi§i thiŒu

Các anh chÎ thân m‰n,
Ban giäng huÃn m©i anh phø trách ÇŠ tài: Tinh ThÀn
Tråi HuyŠn Trang. Anh vui vÈ nhÆn l©i ngay, vì nhÆn
thÃy ÇŠ tài này là dÎp tÓt nhÃt Ç‹ cho anh ÇÜ®c gÀn gÛi
các anh chÎ, hÀu trao Ç°i n¶i dung bài giäng liên quan
Ç‰n s¿ thÎnh suy cûa t° chÙc GñPT. ñŠ tài ÇÜ®c biên
soån ÇÀy Çû nhÜng kinh nghiŒm trao Ç°i v§i nhau thì khá
nhiŠu, mà th©i gian quy ÇÎnh trao Ç°i v§i nhau trong 2
ti‰ng ÇÒng hÒ låi quá ít. Do Çó, anh thÃy còn nhiŠu ÇiŠu
cÀn trao Ç°i thêm mà Çành gác låi.
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Hay thay! Anh vØa nhÆn ÇÜ®c tÆp tham luÆn cûa huynh
trÜªng Nguyên Thành gªi t¥ng anh v§i ÇŠ tài: ‘‘Liên
ñoàn TrÜªng, Anh ChÎ là ai?’’
Tham luÆn ÇÜ®c vi‰t tØ næm 1992, nhÜng nay Ç†c låi,
nh»ng vÃn ÇŠ Ç¥t ra vÅn còn m§i mÈ, bÙc xúc.
Nh»ng ÇiŠu anh træn trª, nh»ng ÇiŠu anh muÓn vi‰t,
nh»ng ÇiŠu anh muÓn nói, ÇŠu ÇÜ®c anh Nguyên Thành
træn trª, nói và vi‰t lên thay cho anh.
ñ†c tài liŒu này, lòng anh b‡ng thÃy vui buÒn lÅn l¶n.
Vui vì thÃy r¢ng, hiŒn nay vÅn còn m¶t sÓ anh chÎ em
thÜ©ng quan tâm Ç‰n s¿ thÎnh suy cûa T° chÙc, qua
vai trò cûa Liên ñoàn TrÜªng. BuÒn vì thÃy r¢ng, các
anh chÎ Liên ñoàn TrÜªng Çã quên Çi khá nhiŠu yêu
cÀu Çòi hÕi trong nhiŒm vø cûa ngÜ©i ÇiŠu hành m¶t
ÇÖn vÎ Gia Çình.
Các anh chÎ Tråi sinh HuyŠn Trang thân m‰n,
Bài tham luÆn cûa anh Nguyên Thành ÇÜ®c in thành tÆp
g†n gàng, xinh x¡n, có th‹ xem nhÜ cÄm nang cûa ngÜ©i
Liên ñoàn TrÜªng. Hay nói thi‰t th¿c hÖn, là nh»ng
vÃn nån Ç‹ nghï suy.
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Mong các anh chÎ thÜ©ng xuyên nghiŠn ngÅm bài tham
luÆn, n‰u anh chÎ muÓn nhÆn ÇÜ®c niŠm tin yêu tØ các
em Çoàn sinh; n‰u các anh chÎ thÆt s¿ muÓn Çóng góp
có k‰t quä cho s¿ phát tri‹n GñPT vŠ sÓ lÜ®ng và chÃt
lÜ®ng; n‰u các anh chÎ muÓn th¿c lòng ‘‘ÇŠn Ön Çáp
nghïa’’ ÇÓi v§i các bÆc tiŠn bÓi, các anh chÎ TrÜªng cao
niên Çã dày công khai sinh, duy trì và phát tri‹n t° chÙc
GñPT hÖn nºa th‰ k› b¢ng mÒ hôi, nÜ§c m¡t và cä
mång sÓng cûa mình.
Chào tinh tÃn.
NgÜ©i anh cao niên,
Nguyên HÒng.
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L©i nói ÇÀu

l

Liên ñoàn TrÜªng: Anh là ngÜ©i chÎu trách nhiŒm
vŠ s¿ thÎnh suy cûa Gia ñình - V§i nhiŒm vø cø th‹:
ñiŠu Ç¶ng Ban Huynh TrÜªng - Thi hành chÌ thÎ cûa
Ban HÜ§ng DÅn - HuÃn luyŒn - T° chÙc sinh hoåt
- Báo cáo v.v...

l

Liên ñoàn TrÜªng Çóng vai trò h‰t sÙc quan tr†ng
trong Gia Çình, hay rõ hÖn, cho t° chÙc phong trào
GñPT. ñ‹ hoàn thành nhiŒm vø này, ngoài s¿ thø
huÃn ª các tråi huÃn luyŒn, Liên ñoàn TrÜªng cÀn
phäi tìm tòi, h†c hÕi thêm Ç‹ ti‰n b¶, m§i Çû khä næng
n¡m v»ng và phát tri‹n t° chÙc...
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l

Liên ñoàn TrÜªng phäi có tÜ cách tÓt, trÜ§c h‰t tÜ
cách m¶t Huynh TrÜªng nói chung, tÜ cách m¶t ñoàn
TrÜªng nói riêng - Cái tÜ cách cÀn thi‰t, sâu ÇÆm hÖn:
TÜ cách lãnh Çåo.

Nh»ng Çoån trên ÇÜ®c trích tØ tài liŒu HuÃn luyŒn không ai trong chúng ta mà không Ç†c qua, suy nghï vŠ
nó - thÆm chí thu¶c n¢m lòng.
Bao nhiêu Çó, Çû Ç‹ trä l©i câu hÕi: Y‰u tÓ nào, ÇÙc
tính nào, Ç‹ chúng ta vÜ®t qua trª ngåi, hoàn thành
công tác?
NhÜng th¿c s¿ ra sao? Khi bi‰n nh»ng lš thuy‰t kia thành
nh»ng hành Ç¶ng cø th‹ sinh Ç¶ng? Nói dÍ dàng l¡m vÆy,
nhÜng trong th¿c t‰, chúng ta m§i thÃy ‘‘træm cay ngàn
Ç¡ng’’, m§i thÃy chúng ta Çã quên Çi khá nhiŠu nh»ng
ÇiŠu chúng ta Çã huÃn tÆp ª bÆc Çàn anh, - Do th©i th‰
cÛng có, do thói quen lâu Ç©i ‘‘sÓng lâu lên lão làng’’ cÛng
có, do nh»ng tác Ç¶ng bên ngoài, nghŠ nghiŒp, tính khí...
cÛng có - Chúng ta nhiŠu khi lÅn l¶n gi»a cÙu cánh và
phÜÖng tiŒn, gi»a tính chÃt và phÜÖng pháp.
Dù Çã ÇÜ®c un Çúc lâu dài trong t° chÙc, Çôi khi chúng
ta vÅn thÃy lúng túng khi phäi ch†n l¿a m¶t giäi pháp,
quy‰t ÇÎnh m¶t phÜÖng thÙc, áp døng m¶t biŒn pháp hay
hoåch ÇÎnh m¶t hÜ§ng Çi.
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Chúng ta bù ÇÀu giäi quy‰t viŒc sÓng còn trÜ§c m¡t,
nh»ng k‰ hoåch giai Çoån, luÒng lách, tùy duyên... Chúng
ta không có thì gi© nhìn låi ‘‘bän lai diŒn møc’’ Ç‹ xác
ÇÎnh vÎ trí, vai trò th¿c s¿ cûa Liên ñoàn TrÜªng m¶t
cách chính xác - quên Çi, ho¥c nhÀm lÅn gi»a møc Çích,
phÜÖng tiŒn - Nên nh§, ÇÓi tÜ®ng chính cûa chúng ta
là nh»ng con ngÜ©i, nh»ng con ngÜ©i cÀn phäi ÇÜ®c tôn
tr†ng và có quyŠn ÇÜ®c tôn tr†ng.
l

Có nhiŠu anh em, vì quá thÜÖng yêu Çoàn sinh tha thi‰t
v§i t° chÙc và Çóng vai trò ‘‘cha già’’ cûa GñPT.

l

NhiŠu anh chÎ, có khi do thói quen nghŠ nghiŒp, ho¥c
tác Ç¶ng xã h¶i Çã hành xº chÙc vø Liên ñoàn TrÜªng
nhÜ m¶t kÈ chÌ huy.

l

Lãnh Çåo GñPT v§i tác phong cûa m¶t nhà quân s¿,
m¶t thû trÜªng hành chánh công quyŠn - Låy PhÆt chÜa hành xº nhÜ m¶t giám ÇÓc công ty!

TØ Çó, chúng ta bi‰n công viŒc Liên ñoàn TrÜªng cûa
chúng ta thành công viŒc ÇiŠu khi‹n m¶t hiŒp h¶i, m¶t
cÖ quan: có khi m¶t kš nhi viŒn, Çôi khi thành m¶t l¿c
lÜ®ng. Quan niŒm sai lÀm l§n nhÃt là xem GñPT là
m¶t t° chÙc ‘‘Çoàn ngÛ hóa’’ trÈ em PhÆt giáo mà quên
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Çi møc Çích chính cûa chúng ta là giáo døc, ÇÓi tÜ®ng,
cÙu cánh vÅn là các em.
l

ñØng bi‰n các em làm công cø cho mình!

l

Hãy nhìn låi chính mình - Nhìn låi ‘‘bän lai diŒn møc’’
cûa ‘‘Ông Liên ñoàn TrÜªng’’: ‘‘Ông’’ là ai?

Do Çó:
1. NgÜ©i vi‰t chÌ cÓ g¡ng khäo sát, nhÆn ÇÎnh vÃn
ÇŠ Ç¥t cæn bän ª nguyên lš hành xº nhiŒm vø
Liên ñoàn TrÜªng - Nh»ng tÜ cách, nhiŒm vø
(n¥ng vŠ phÀn kÏ thuÆt) cûa m¶t Liên ñoàn
TrÜªng chúng ta Çã có tài liŒu hÜ§ng dÅn khá
nhiŠu rÒi.
2. NgÜ©i vi‰t thº trình bày m¶t vài nguyên lš, tính
chÃt cûa công viŒc lãnh Çåo (tÜ cách lãnh Çåo
- khä næng lãnh Çåo) trong GñPT, d¿a trên
nh»ng Üu tÜ træn trª, nh»ng quan sát, nh»ng
bàn luÆn v§i anh chÎ em Huynh TrÜªng và kinh
nghiŒm ít oi cûa mình - ÇÀy nh»ng sÖ sót - nhÜ là
m¶t trao Ç°i, tâm s¿, ÇÀy tính chû quan.
3. NgÜ©i vi‰t không tham v†ng tìm ki‰m m¶t chân
dung Liên ñoàn TrÜªng lš tÜªng - mà là m¶t
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Liên ñoàn TrÜªng có th‹ có - ÇÜ®c.
4. NgÜ©i vi‰t cÛng không có tham v†ng lÆp m¶t tham
luÆn ÇÀy Çû hoàn chÌnh mà chÌ là nh»ng cäm
nghï chân thành d¿a trên kinh nghiŒm nghŠ
nghiŒp, kinh nghiŒm sinh hoåt sau mÃy næm làm
công tác ‘‘nhÜ là Liên-ñoàn TrÜªng’’ trong m¶t
hoàn cänh t‰ nhÎ nhÜ nh»ng næm qua cÛng nhÜ
nh»ng sách vª hi‰m hoi thu thÆp ÇÜ®c.
5. Nh»ng chÜÖng møc trong tham luÆn này có tính
cách tÜ®ng trÜng Ç‹ dÍ trình bày, dàn bài không
ÇÜ®c trong sáng, nh»ng š tÜªng có th‹ trùng
lÆp trong các ÇŠ møc. NhÜng bi‰t sao! Chúng
ta bàn vŠ m¶t con ngÜ©i, mà con ngÜ©i låi bÃt
khä phân chia - Vä låi chúng ta chÌ tâm tình
thôi mà!
N¶i dung tham luÆn có 3 ÇŠ møc l§n:
l Liên ñoàn TrÜªng, anh là ai? (vai trò, vÎ trí)
l Anh phäi th‰ nào? (ÇÙc tính, khä næng)
l Anh làm gì? (các vÃn ÇŠ kÏ thuÆt, phÜÖng thÙc
hoåt Ç¶ng)
Nam Mô ThÜ©ng Tinh TÃn
BÒ Tát Ma Ha Tát.
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Liên ñoàn TrÜªng, Anh là ai?

Mª ÇÀu câu chuyŒn, xin k‹:
‘‘Có hai em Oanh vÛ m§i vào Gia ñình ít lâu,
ÇÙng trÜ§c sân chùa trong gi© sinh hoåt, hai em
bàn công viŒc cûa tØng ngÜ©i trong Gia ñình
mà em Çã quan sát ÇÜ®c:
- M¶t em nói: ñoàn TrÜªng cûa mình ÇŠu khi‹n
x‰p hàng giÕi ghê!
- Các anh chÎ hÜ§ng dÅn nhiŠu Çàn hÖn, hay hÖn
- M¶t em khác tÕ š ki‰n.
- Các anh chÎ còn bày vÈ mình h†c n»a chÙ!
M¶t em khác bæn khoæn: à còn anh Liên ñoàn
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TrÜªng n»a, không bi‰t anh Ãy làm gì? Anh Ãy
thì Ç‹ làm gì?
Sau m¶t lúc suy nghï, m¶t em có vÈ l§n hÖn tÕ vÈ
hi‹u bi‰t hÖn trä l©i:
- Anh Liên ñoàn TrÜªng thì Ç‹ làm chû lÍ.’’
Câu trä l©i cûa em Oanh vÛ kia không h£n là không
duyên c§, có ai thÃy anh Liên ñoàn TrÜªng tr¿c ti‰p làm
gì v§i Çoàn sinh Çâu? Ngoåi trØ chû lÍ?
NhÆn xét trên cûa các em Oanh vÛ Ç¥t vÃn ÇŠ cho
chúng ta suy nghï: Vai trò cûa Liên ñoàn TrÜªng trong
Gia Çình, nhiŒm vø cûa anh là gì trong sÙ mŒnh giáo
døc các em?
Ch£ng lë giáo døc các em mà chÌ có viŒc làm chû lÍ?
Th‰ thì tåi sao anh không tr¿c ti‰p giáo døc ñoàn sinh
mà vÅn hoàn thành công tác giáo døc cûa mình? VÎ trí
anh ta ª Çâu?
N‰u ví GñPT nhÜ con tàu Çang chåy trên bi‹n cä mà
máy móc, nghïa là sÙc månh ÇÄy con tàu ti‰n t§i, là Ban
Huynh trÜªng. Th‰ thì Liên ñoàn TrÜªng Çóng vai trò
gì Çây? ThÜa, chính là thuyŠn trÜªng. Anh ÇÙng trên
buÒng chÌ huy v§i tÃm bän ÇÒ và kim chÌ nam, ki‹m soát
cho con tàu Çi Çúng hÜ§ng, máy móc toàn häo Ç‹ ti‰n
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Ç‰n b‰n Çã ÇÎnh.
NgÜ©i ta së thÃy ít khi thuyŠn trÜªng xuÃt hiŒn (em Oanh
vÛ hi‹u lÀm là có lš do ÇÃy chÙ?)
Nói nhÜ vÆy Ç‹ nh¡c r¢ng, chúng ta ch£ng phäi cÀn
làm tÃt cä m†i viŒc, giÕi m†i m¥t, và n‰u chúng ta có
š tÜªng t¿ mình làm lÃy m†i viŒc, chúng ta së không
th‹ nào vØa ÇÒng th©i ª buÒng chÌ huy và vØa ª trong
buÒng máy ÇÜ®c.
Mà suy cho cùng, máy chåy cÀn xæng dÀu, nhÜng có ai
thÃy xæng ª Çâu?
Th‰ thì, Trong GñPT, Liên ñoàn TrÜªng, anh
là ai?
l

Là ngÜ©i lãnh Çåo công viŒc cûa Ban Huynh TrÜªng,
là k‰t h®p, lôi cuÓn, huÃn luyŒn t° chÙc, Çôn ÇÓc ki‹m
tra. Anh lãnh Çåo, ÇiŠu hành Ban Huynh TrÜªng th¿c
hiŒn nhiŒm vø giáo døc Çoàn sinh thông qua các Huynh
TrÜªng c¶ng s¿.

CÛng bªi là ngÜ©i lãnh Çåo v§i nh»ng trách nhiŒm cûa nó,
anh dÍ dàng hi‹u bi‰t vŠ ‘‘s¿ lãnh Çåo’’ và ‘‘lãnh Çåo
trong m¶t hŒ thÓng lãnh Çåo’’. Do Çó, anh
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cÛng chính là ngÜ©i chÎu s¿ lãnh Çåo - ChÎu s¿ lãnh
Çåo cûa ban t° chÙc, cûa cÃp trên và chÎu s¿ lãnh Çåo cûa
š chí tÆp th‹ Ban Huynh TrÜªng. Dï nhiên, anh là ngÜ©i
lãnh Çåo chÙ Çâu phäi ‘‘thû lïnh’’ hay ‘‘Çåi ca’’?
Và vì là ngÜ©i lãnh Çåo, ngÜ©i ban hành quy‰t ÇÎnh, anh
chính là ngÜ©i chÎu trách nhiŒm vŠ toàn th‹ công
viŒc trong Gia Çình, tØ viŒc nhÕ Ç‰n viŒc l§n, tØ lúc b¡t
ÇÀu Ç‰n khi k‰t thúc.
Liên ñoàn TrÜªng phäi chÎu trách nhiŒm không nh»ng
v§i Ban HÜ§ng DÅn TÌnh (MiŠn), v§i Ban Huynh
TrÜªng, v§i Çoàn sinh cûa mình mà còn v§i t° chÙc
GñPT ViŒt Nam.
V§i š thÙc trách nhiŒm Çó Liên ñoàn TrÜªng m§i có th‹
hoàn thành ‘‘trách nhiŒm n¥ng nŠ’’ trên.
NgÜ©i ta nói: ‘‘Trong m¶t tÆp th‹, muÓn bi‰t ai lãnh Çåo,
cÙ viŒc hÕi xem, trong trÜ©ng h®p thÃt båi, ai phäi là
ngÜ©i chÎu trách nhiŒm.’’
l

Là ngÜ©i ÇiŠu hành, chÙ không chÌ ÇiŠu khi‹n, chÌ
huy ... cai trÎ.

Liên ñoàn TrÜªng - ngÜ©i ÇiŠu hành, ngÜ©i lãnh Çåo -
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khác v§i ngÜ©i chÌ huy ª ch‡ không phäi ra lŒnh cho m†i
ngÜ©i thi hành Ç‹ Çåt Ç‰n møc Çích - vì nó phän låi tinh
thÀn giáo døc - nhÜng anh phäi gây änh hÜªng Ç‰n
m†i Huynh TrÜªng c¶ng s¿ Ç‹ anh em cùng chia
sÈ v§i mình, h®p tác v§i mình Ç‹ Çåt Ç‰n møc Çích
chung mà m†i ngÜ©i Çã t¿ nguyŒn ch†n l¿a.
‘‘Giá trÎ cûa ngÜ©i lãnh Çåo không phäi ª nh»ng gì anh
ta làm ra mà ª nh»ng thÙ anh khi‰n ngÜ©i khác tåo ra
và änh hÜªng cûa anh ÇÓi v§i h†’’.
Chúng ta phäi nh§ r¢ng, chúng ta Çang lãnh Çåo m¶t
tÆp th‹ có lš tÜªng, có khä næng t¿ hoàn chÌnh chÙ
không phäi là m¶t tÆp th‹ ngu ngÖ lúc nào cÛng phäi
cÀm tay chÌ viŒc.
l

Liên ñoàn TrÜªng còn là m¶t nhà giáo døc: Là
ngÜ©i lãnh Çåo Ban Huynh TrÜªng hoàn thành công
tác giáo døc Çoàn sinh. TrÜ§c h‰t và trên h‰t: Liên
ñoàn TrÜªng phäi là m¶t ‘‘Nhà giáo døc’’.

Bän thân Liên
giáo døc tØ tác
cung cách làm
pháp thi hành.
giáo døc’’.

ñoàn TrÜªng phäi là m¶t phÜÖng tiŒn
phong, cº chÌ, tØ l©i nói Ç‰n hành Ç¶ng,
viŒc, ÇÓi xº. TØ quan Çi‹m Ç‰n biŒn
NhÃt cº, nhÃt Ç¶ng ÇŠu th‹ hiŒn ‘‘tính
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Liên Çoàn trÜªng phäi am tÜ©ng ki‰n thÙc giáo døc, tØ
møc Çích giáo døc, nŠn täng giáo døc, ÇÜ©ng lÓi, lš thuy‰t,
ÇÓi tÜ®ng, phÜÖng pháp giáo døc, tâm lš giáo døc, phÜÖng
tiŒn giáo døc, chÜÖng trình giáo døc cûa GñPT.
l

Liên ñoàn TrÜªng luôn tâm niŒm møc Çích chính
cûa GñPT là giáo døc và giáo døc theo tinh thÀn
PhÆt giáo và tØ Çó, m†i n° l¿c cûa chúng ta phäi
hÜ§ng vŠ møc Çích chính Çó.

Có nhÜ vÆy Liên ñoàn TrÜªng m§i hÜ§ng dÅn anh em
Çi Çúng ÇÜ©ng, phân biŒt Çâu là phÜÖng tiŒn, Çâu là
cÙu cánh, møc Çích. M†i hình thÙc sinh hoåt, m†i hoåt
Ç¶ng cûa Gia Çình, m†i biŒn pháp áp døng ÇŠu không
th‹ phän låi møc Çích giáo døc ñoàn sinh và t¿ giáo
døc chính mình.
Liên ñoàn TrÜªng không th‹ vì nh»ng k‰t quä tÓt ÇËp
trÜ§c m¡t hay cûa m¶t hoåt Ç¶ng, m¶t công tác hÃp dÅn
nào Çó mà ch†n nh»ng phÜÖng tiŒn, thi hành nh»ng biŒn
pháp phän låi lš tÜªng ban ÇÀu. Chúng ta phäi luôn
trung thành v§i lš tÜªng Çó, lš tÜªng mà nh© Çó GñPT
Çã hình thành, Çã l§n månh và Çã ‘th†’ Ç‰n ngày hôm
nay, hÖn nºa th‰ k›.
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‘‘Gia ñình PhÆt Tº là m¶t t° chÙc giáo døc và chÌ làm
m¶t t° chÙc giáo døc trong Giáo H¶i, vì giáo lš Ãy có Çû 3
ÇiŠu kiŒn cÀn thi‰t Ç‹ Çào tåo con ngÜ©i theo Çúng nghïa
cûa nó: phÀn tình cäm (Bi) phÀn lš trí (Trí) phÀn chí
DÛng (DÛng). Thi‰u m¶t trong ba phÀn Ãy, con ngÜ©i
chÜa phäi là con ngÜ©i. Ba phÀn Ãy, cÀn phäi ÇÜ®c phát
tri‹n b¢ng nhau và cho Ç‰n cùng Ç¶ Ç‹ xÙng v§i con
ngÜ©i luôn luôn ti‰n b¶. Chúng tôi vì møc Çích giáo døc
mà l¿a PhÆt giáo làm nŠn täng, chÙ không phäi vì PhÆt
giáo mà lôi kéo thanh niên. ñåo là m¶t con ÇÜ©ng, m¶t
phÜÖng tiŒn mà con ngÜ©i m§i thÆt là møc Çích...’’ (Trích
diÍn væn cûa TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn TP, ñ†c nhân
lÍ PhÆt Çän 2496).
Bao nhiêu l©i Ãy, Çû làm kim chÌ nam cho công tác lãnh
Çåo giáo døc trong GñPT rÒi.
Rõ ràng nh»ng tÜ tÜªng chû Çåo Ãy Çã nêu rõ møc Çích
sáng ng©i, miên viÍn cûa t° chÙc chúng ta: Giáo døc là
cÙu cánh, møc Çích là con ngÜ©i.
ñÓi v§i chúng ta lúc này, Çôi khi vì quá bÆn bÎu công viŒc
gia Çình, nh»ng khó khæn vì th©i cu¶c nh»ng biŒn pháp có
tính cách sÓng còn cûa t° chÙc Çû làm cho chúng ta tràn
ngÆp tØ tuÀn này sang tuÀn khác, chúng ta Çã có th‹ Çã
buông trôi và chìm dÀn trong khó khæn hiŒn tåi mà quên
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Çi møc Çích th¿c s¿ cûa phong trào.
Chúng ta phäi luôn cänh giác vŠ s¿ lÅn l¶n gi»a møc Çích
và phÜÖng tiŒn - s¿ lÀm lÅn này c¶ng v§i s¿ nhiŒt tình chÌ
dÅn chúng ta bi‰n GñPT thành m¶t l¿c lÜ®ng - chúng
ta quä tình không có tham v†ng cÛng nhÜ không
có š ÇÎnh Çoàn ngÛ hóa trÈ con.
Vä låi, trong lúc khó khæn, lš tÜªng nào có th‹
thuy‰t phøc ngÜ©i khác, nh»ng kÈ không ÇÒng
tình v§i chúng ta vì lë này hay lë n†, b¢ng lš
tÜªng giáo døc?
Xác ÇÎnh ÇÜ®c vÎ trí, vai trò, và hÜ§ng Çi chúng ta së
thành công ÇÜ®c nºa ÇÜ©ng rÒi Çó. ñÙc PhÆt së gia
h¶ chúng ta.
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Liên ñoàn TrÜªng,
anh là ngÜ©i th‰ nào?

NhÆn m¶t trách nhiŒm trong m¶t tÆp th‹ giáo døc thanh
thi‰u niên nhÜ GñPT. Không phäi chÌ vì giáo døc trÈ
mà chính là cÛng t¿ giáo døc mình - t¿ hoàn chÌnh lÃy
mình - t¿ luyŒn lÃy nh»ng ÇÙc tính cÀn thi‰t trong công
viŒc cûa m¶t Liên ñoàn TrÜªng.
TÜ cách cûa m¶t Liên ñoàn TrÜªng, trÜ§c h‰t phäi là
tÜ cách cûa m¶t Huynh trÜªng, m¶t Çoàn trÜªng, ÇiŠu
này Çã rõ - Trách nhiŒm Liên ñoàn TrÜªng Çòi hÕi
ngÜ©i nhÆn trách nhiŒm phäi có m¶t tÜ cách tÓt
hÖn, Ç¥c thù hÖn, sâu ÇÆm hÖn: Çó là ‘‘TÜ cách
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lãnh Çåo’’. M¶t khä næng t°ng quát hÖn: ‘‘khä
næng lãnh Çåo’’.
Nói ra, k‹ ra nh»ng ÇÙc tính thÆt dÍ dàng, nhÜng Çåt
ÇÜ®c phäi b¢ng m¶t công phu t¿ tu luyŒn lâu dài, gian
kh°. Chúng ta nhÆn lÃy trách nhiŒm Liên ñoàn TrÜªng,
chúng ta phäi thÃy r¢ng mình ÇÜ®c may m¡n có ÇÜ®c
m¶t hoàn cänh tÓt, nh»ng duyên lành Ç‹ t¿ luyŒn
các tính tÓt Çó.
Un Çúc lâu dài trong t° chÙc GñPT, h£n chúng ta
Çã huân tÆp ÇÜ®c nhiŠu ÇÙc tính, nh»ng khí tính Çó
không xa ngoài 3 ÇÙc tính cÖ bän: Bi - Trí - DÛng,
phù h®p v§i 3 y‰u tÓ tåo nên con ngÜ©i: Tình cäm, lš
trí và š chí.
l

Y‰u tÓ tình cäm (BI) së thúc ÇÄy anh muÓn làm Liên
ñoàn TrÜªng - MuÓn làm công tác giáo døc - MuÓn
Çem l®i låc Ç‰n cho m†i ngÜ©i, chÙ không vì lš do nào
khác. ñ¶ng cÖ thúc ÇÄy anh nhÆn lãnh trách nhiŒm
Liên ñoàn TrÜªng chÌ vÆy và chÌ vÆy mà thôi.

l

Y‰u tÓ lš trí (TR´) së giúp chúng ta bi‰t làm. Bi‰t
làm Liên ñoàn TrÜªng.

l

Y‰u tÓ š chí (D¬NG) së khi‰n chúng ta dám làm.
Dám làm Liên ñoàn TrÜªng.
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1. Tình cäm: Bi
l

Chúng ta t¿ hÕi, chúng ta có thành thÆt yêu m‰n,
g¡n bó v§i t° chÙc không? Có thÆt s¿ yêu m‰n
các em không?

‘‘Công tác giáo døc là m¶t nghŒ thuÆt khó khæn và t‰ nhÎ.
Nó cÀn phäi có m¶t ít ki‰n thÙc, m¶t ít kinh nghiŒm,
m¶t phÀn khä næng, nhiŠu lÜÖng tri, nhiŒt tình và nhÃt
là vô lÜ®ng tình thÜÖng.’’
Yêu trÈ không phäi làm kÈ cä, ÇÙng ª vÎ trí bŠ trên mà
ban phát tình thÜÖng cho chúng, chúng ta nhiŠu khi nên
hòa mình v§i chúng Ç‹ truyŠn cho chúng tin yêu cø th‹,
phäi gi» tinh thÀn trÈ trung ÇÀy nh¿a sÓng, dù mái tóc Çã
Çi‹m sÜÖng, Ç‹ làm mÃt Çi khoäng cách tu°i tác - Michelot
cho r¢ng: ‘‘Giáo døc là m¶t thÙ tình b¢ng h»u.’’
Và trong t° chÙc chúng ta, cái mà chúng ta thÜ©ng
g†i Çùa ‘‘Anh ông n¶i’’, ‘‘anh ông ngoåi’’ cÛng v§i møc
Çích này.
l

ñÓi v§i Ban Huynh trÜªng, nh»ng anh em c¶ng s¿:

Chúng ta có thành thÆt muÓn giúp cho m†i ngÜ©i
cùng Çåt t§i m¶t cÙu cánh chung tÓt ÇËp cho
chính h† hay không?
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Chúng ta có muÓn tÃt cä anh em Huynh TrÜªng trong
Gia Çình ÇŠu có cÖ h¶i cÓng hi‰n sÙc l¿c cûa
mình cho møc Çích chung? Và cùng nhau thæng
ti‰n?
Chúng ta có thành thÆt yêu m‰n h† - chính h† - cä
n‰t tÓt lÅn tính xÃu. ChÙ không phäi yêu m‰n thành
quä cûa h† Çã Çåt ÇÜ®c, cho thành tích cûa anh?
Chúng ta có Çû r¶ng lÜ®ng Ç‹ bao dung các
š ki‰n khác biŒt, các cá tính - có Çû khiêm tÓn và
phøc thiŒn Ç‹ h†c ª anh em khác b¢ng cách s¤n
sàng nghe š ki‰n cûa h†?
Chúng ta có thành thÆt quš tr†ng và chú
š Ç‰n nhân cách cûa tØng ngÜ©i và t¿ Ç¥t mình
vào ÇÎa vÎ cûa h† mà xét Çoán, cÛng nhÜ ÇÓi xº
v§i m†i ngÜ©i theo m¶t cách riêng mà không
giä dÓi không?
Chúng ta có chia xÈ m†i niŠm t¿ hào cÛng
nhÜ m†i lo toan cho tÃt cä anh em Ç‹ h† có chung
niŠm t¿ hào Çã Çóng góp công sÙc vào s¿ nghiŒp chung?
Chúng ta có quan tâm - trong khi lãnh Çåo chúng ta cùng m¶t lúc tåo thêm nh»ng ngÜ©i lãnh
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Çåo khác Ç‹ giúp Ç« mình hay Ç‹ thay th‰ mình - chÙ
không phäi tåo ra nh»ng ngÜ©i thØa hành Ç‹ sai khi‰n
b¢ng nh»ng thû Çoån, mœ dân hay cÜ«ng lš?
Chúng ta có giành h‰t, ôm ÇÒm h‰t m†i
công viŒc Ç‹ t¿ tåo hào quang cho mình, mong
muÓn bän thân trª thành thÀn tÜ®ng hay chúng ta bi‰n
thành ‘‘anh hùng cá nhân’’ chÜa?
CuÓi cùng chúng ta có xem viŒc lãnh Çåo - trách
nhiŒm Liên ñoàn TrÜªng - nhÜ m¶t cÖ h¶i phøc vø? Chúng ta yêu ‘‘nhiŒm vø Liên ñoàn TrÜªng’’ hay
yêu ‘‘chÙc vø Liên ñoàn TrÜªng’’?
Trên Çây là tÃt cä nh»ng vÃn nån mà bÃt cÙ Liên Çoàn
trÜªng nào có lÜÖng tâm ÇiŠu phäi t¿ Ç¥t ra và
phäi tìm ÇÜ®c nh»ng câu trä l©i thích Çáng, sau khi Çã
hành xº nhiŒm vø Liên Çoàn trÜªng tåi Gia Çình mình.
NgÜ©i Liên ñoàn TrÜªng cÛng phäi Ç¥t låi nh»ng
câu hÕi này trong m¶t tháng, m¶t næm, hay nhiŠu
næm sau. T§i lúc Çó chúng ta së có nhiŠu nghi vÃn khác
n»a Ç‹ t¿ Ç¥t ra cho mình. ñiŠu này rÃt tÓt mà nh© Çó
mà ngÜ©i Liên ñoàn TrÜªng lúc nào cÛng hi‹u ÇÜ®c mình
Çang làm gì và tåi sao mình lãnh trách nhiŒm Çó.
Nh»ng ÇiŠu này có vÈ nghiêm kh¡c, nhÜng ngÜ©i ta vÅn
nói r¢ng có t¿ nghiêm kh¡c m§i lãnh Çåo - nhÃt là lãnh
Çåo m¶t t° chÙc giáo døc, t¿ nguyŒn.
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2. Ý Chí - dÛng
VŠ š chí, có 3 ÇÙc tính cÀn rèn luyŒn: Lòng tin - T¿
chû và Quy‰t Çoán.
l

Làm giáo døc, phäi tin tÜªng ª PhÆt tính nÖi m‡i
con ngÜ©i - ª khä næng thay Ç°i, hÜ§ng t§i chân - thiŒn
- mÏ cûa m‡i con ngÜ©i - Tin ª ñÙc PhÆt và giáo lš cûa
Ngài, ª nguyên lš, và phÜÖng pháp giáo døc cûa Ngài
qua chính Ç©i sÓng cûa Ngài.

l

Phäi tin vào công viŒc Çang phø trách, nhiŒm vø
Çang hoàn thành mà t° chÙc GñPT giao phó.

l

Tin ª møc Çích GñPT, tin ª ÇÜ©ng lÓi, khä næng
lãnh Çåo cûa t° chÙc. - Tin ª anh em Huynh
TrÜªng c¶ng s¿ v§i mình.

l

Phäi tin ª chính mình, ª sÙc cÓ g¡ng ti‰n t§i. Chúng
ta nêu gÜÖng cho anh em không phäi ª con
ngÜ©i tài ba mà gÜÖng cûa m¶t con ngÜ©i bình
thÜ©ng luôn luôn g¡ng sÙc làm tÓt nhiŒm vø
cûa mình.

l

Không s® l‡i lÀm, ÇiŠu Çáng xÃu h° và së không
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thuy‰t phøc ÇÜ®c ai n‰u dùng lš luÆn quÄn quanh Ç‹
bào ch»a cho mình, tŒ håi hÖn låi tìm cách Ç° thØa l‡i
lÀm cûa mình cho anh em Huynh TrÜªng khác.
ñØng s® hãi vì Çã lÀm lÅn, m¶t khi Çã m¡c phäi
l‡i lÀm, hãy thành khÄn nhìn nhÆn và tìm thÃy bài h†c
quí giá qua nh»ng l‡i lÀm Çó. Lòng tín nhiŒm cûa anh
em së ÇÜ®c cÛng cÓ qua n° l¿c cûa chúng ta trong viŒc
sºa ch»a nh»ng thÃt båi cûa chính mình.
l

CÓ g¡ng h†c hÕi nÖi nh»ng ngÜ©i khác, cÓ g¡ng trª
thành m¶t con ngÜ©i tÓt hÖn trong khi vÅn gi» bän s¡c
cûa mình; nhÜng ÇØng b¡t chÜ§c nhÜ nh»ng con khÌ.
Anh em rÃt bén nhåy trong viŒc khám phá ra s¿ giä
hình và ch£ng Ç‹ cho ai lÜ©ng gåt b¢ng nh»ng hành vi
‘‘n¥ng phÀn trình diÍn.’’ - Chúng ta chÌ nhÆn ÇÜ®c s¿
lÓ bÎch thay vì thán phøc khi cÓ g¡ng b¡t chÜ§c b¶ m¥t
nhæn nhó cûa Tây Thi.

l

ñØng cÓ g¡ng chÙng tÕ ‘‘ta Çây’’ luôn sáng suÓt,
luôn tài ba vì lë ÇÖn giän là ‘‘h»u xå t¿ nhiên hÜÖng’’.
Và låi, lòng tin cÆy yêu thÜÖng cûa m†i ngÜ©i Ç¥t
nÖi ta Çâu phäi bªi chúng ta là ngÜ©i Çã hoàn chÌnh,
không sai sót! N‰u vÆy ngÜ©i ta yêu cái máy tính
ÇiŒn tº sÜ§ng hÖn.
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l

Lòng tin tÜªng trên ÇÜa Ç‰n lòng t¿ hào vŠ nghïa vø
cûa mình. Lòng t¿ hào này giúp chúng ta v»ng tin
Ç‹ hoàn chÌnh nhiŒm vø (t¿ hào có vë giÓng hãnh diŒn
nhÜng không phäi t¿ mãn t¿ kiêu).

l

T¿ chû Ç‹ bi‰t mình kiên nhÅn, bŠn bÌ chÎu Ç¿ng hoàn
cänh (vŠ ngÜ©i cÛng nhÜ vŠ vÆt) Ç‹ Çåt Ç‰n k‰t quä
cuÓi cùng vì bi‰t mình phäi Çåt t§i và có trách nhiŒm
phäi Çåt t§i k‰t quä Çó.
T¿ chû khi‰n chúng ta có th‹ làm gÜÖng mÅu
cho m†i ngÜ©i vŠ k› luÆt, vŠ s¿ g¡ng sÙc không ngØng
Ç‹ cÀu ti‰n.

l

ñÙc quä quy‰t làm n°i bÆc vai trò ngÜ©i Liên ñoàn
TrÜªng - ngÜ©i lãnh Çåo - trong các lúc khó khæn nguy
bi‰n. Khi m†i ngÜ©i bÓi rÓi phân vân không dám quy‰t
ÇÎnh vì không có khä næng phán Çoán, không Çû t¿
tin hay không dám lãnh trách nhiŒm vŠ hÆu quä cûa
nh»ng quy‰t ÇÎnh khó khæn Çó.
S¿ rèn luyŒn tình cäm, š chí - Bi và DÛng
- tåo cho Liên ñoàn TrÜªng m¶t tinh thÀn cao
quí và hi‰m hoi: Tinh thÀn trách nhiŒm và dám
chÎu trách nhiŒm.
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3. Lš Trí: trí
NhÜ Çã nêu trên ngÜ©i Liên ñoàn TrÜªng phäi có khä
næng quy‰t Çoán - nhÜng không phäi quy‰t Çoán m¶t cách
bØa bãi, bÜ§ng bÌnh, mà phäi Ç¥t trên cÖ sª lš trí, ki‰n
thÙc, óc phán Çoán, suy xét, nhÆn ÇÎnh, ch†n l¿a. Nói
chung: Sáng suÓt.
Do Çó ngoåi trØ nh»ng ki‰n thÙc chung cÖ bän (NgÛ
minh) chúng ta cÀn rèn luyŒn nh»ng khä næng chuyên
biŒt: Khä næng lãnh Çåo.
l

Khä næng thÙ nhÃt là sáng ki‰n: sáng ki‰n Çòi hÕi
phäi có óc tÜªng tÜ®ng và bi‰t lo xa Ç‹ trù liŒu trÜ§c
nh»ng khó khæn, trª ngåi và nghï ra cách ÇÓi phó.
Sáng ki‰n hi‹u theo nghïa khiêm tÓn là bi‰t
thích Ùng v§i hoàn cänh, bi‰n ch‰ phÜÖng tiŒn hay
cÖ cÃu phù h®p v§i nhu cÀu m§i, hoàn cänh m§i, công
tác m§i.

l

M¶t nhiŒm vø không kém quan tr†ng cûa Liên ñoàn
TrÜªng là ‘‘thi hành các chÌ thÎ cûa Ban HÜ§ng DÅn’’
ÇiŠu này bu¶c ngÜ©i Liên ñoàn TrÜªng phäi có khä
næng hi‹u rõ các chÌ thÎ tØ cÃp trên. S¿ hi‹u
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bi‰t này theo hÜ§ng æn kh§p v§i møc Çích tÓi hÆu cûa
GñPT. Do Çó khä næng hi‹u bi‰t sâu s¡c vŠ nh»ng
vÃn ÇŠ thu¶c tính lš tÜªng, møc Çích, cÙu cánh cûa t°
chÙc cÛng nhÜ vŠ sÙ mŒnh cûa GñPT - Ç‹ hi‹u rõ và áp
døng tinh thÀn chÌ thÎ Çúng hÜ§ng, Çúng ÇÜ©ng.
ViŒc tham d¿ các tråi huÃn luyŒn, các khóa h†c
thÜ©ng kÿ không th‹ thi‰u ÇÜ®c trong viŒc bÒi dÜ«ng
khä næng này.

l

Khä næng phân tích m¶t vÃn ÇŠ, nhÆn xét m¶t
hoàn cänh Ç‹ tØ Çó rút ra nh»ng k‰t luÆn, cæn cÙ vào
Çó có th‹ lÆp thành m¶t k‰ hoåch h®p lš khä thi.

l

Khä næng tåo m¶t t° chÙc thích h®p Ç‹ th¿c hiŒn
m¶t k‰ hoåch, trong Çó có viŒc l¿a ch†n và phân công
tác cho huynh trÜªng Çäm nhiŒm m¶t phÀn hành công
viŒc h®p khä næng, hoàn cänh cho tØng ngÜ©i Ç‹ Çåt
hiŒu quä cao nhÃt.

l

¹c th¿c t‰: NgÜ©i ta nói r¢ng: ‘‘NgÜ©i lãnh Çåo có cái
ÇÀu trên mây nhÜng Çôi chân ª dÜ§i m¥t ÇÃt’’.
Trong khi ‘‘cái ÇÀu trên mây’’ luôn luôn hÜ§ng
vŠ lš tÜªng, møc Çích Ç‹ ÇÎnh hÜ§ng; ‘‘Çôi chân ª m¥t
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ÇÃt’’ - óc th¿c t‰ - b¡t chúng ta luôn luôn tìm hi‹u, suy
xét Ç‹ bi‰t chính xác vŠ hoàn cänh hiŒn có, khä næng
cûa tØng ngÜ©i, phÜÖng tiŒn có th‹ sº døng ÇÜ®c,
Ç‹ tØ Çó Ç¥t m¶t k‰ hoåch khä thi, chÜÖng trình thích
h®p ÇÜa công viŒc Ç‰n thành công.
¹c th¿c t‰ trong suÓt cu¶c Ç©i ñÙc PhÆt tØ lúc
nhÕ Ç‰n khi xuÃt gia, càng tÕ rõ hÖn trong th©i gian
Ngài truyŠn chánh pháp là m¶t bài h†c vô tÆn mà
chúng ta chiêm nghiŒm.
Thi‰u khä næng này, chúng ta nhiŠu khi say sÜa
lš tÜªng, thuÀn lš, dÅn Ç‰n nh»ng tÜ tÜªng c¿c Çoan,
nh»ng hành Ç¶ng quá khích, Çánh rÖi møc Çích chính
mà ta Çang theo Çu°i.- ‘‘Tính c¿c Çoan thÜ©ng phän låi
cÙu cánh Çang tôn th©.’’
l

Hãy h‰t sÙc ÇÖn giän, n‰u không chúng ta së bÎ tràn
ngÆp bªi nh»ng chi ti‰t không vØa š, chìm Ç¡m trong
nh»ng thû tøc hành chính rÜ©m rà vô b°, tåo ÇiŠu kiŒn
cho thói vô trách nhiŒm, thi‰u tinh thÀn c¶ng tác và
lòng tin cÆy Çã bÎ xói mòn.
Quy ch‰ trong t° chÙc GñPT ÇÜ®c thi‰t
lÆp Ç‹ h‡ tr® công cu¶c giáo døc chÙ không phäi
Ç‹ ngæn cän công viŒc.

l

Giao t‰: Liên ñoàn TrÜªng còn phäi bi‰t rõ tâm
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lš cûa anh em trong Gia ñình và các phän Ùng cûa
h†. NgÜ©i ta hÕi vÎ chû tÎch T°ng Giám ñÓc Công ty
General Motor (m¶t hãng chuyên sän xuÃt máy móc,
Ç¶ng cÖ): - Có lë Ngài giÕi vŠ máy móc l¡m?’. Ông ta
trä l©i: ‘‘, ©, máy móc thì tôi cÛng bi‰t chút ít, nhÜng
con ngÜ©i thì tôi bi‰t rành hÖn.’’
Bi‰t cách nói làm sao cho m†i ngÜ©i hi‹u mình
và phÃn khªi cÓng hi‰n, Çem sÙc mình Ç‹ dåy d‡ các
em, chÙ không phäi Ç‹ anh em phøc vø mình Khi chúng ta có š nghï nhÜ vÆy, chính là lúc uy tín
chúng ta gãy Ç‡.
Nói Ç‰n uy tín là nói Ç‰n s¿ tin cÆy cûa anh em
Huynh TrÜªng ÇÓi v§i chúng ta - S¿ tin cÆy còn tåo ra
bªi s¿ gi» l©i hÙa, do Çó chÌ nên hÙa ít thôi. Không có gì
làm håi Ç‰n uy tín cûa chính mình b¢ng cách nói mà
không làm, ÇÈ ra mà không th¿c hiŒn.
l

Ki‰n thÙc t°ng quát: ñiŠu quan tr†ng tåo ra m¶t
Liên ñoàn TrÜªng có uy tín, bi‰t quy‰t ÇÎnh Çúng là
chúng ta phäi tÕ ra là ngÜ©i có thÄm quyŠn vŠ
m†i phÜÖng diŒn trong lïnh v¿c chuyên môn. Do
Çó chúng ta cÀn phäi bi‰t rõ ràng vŠ t° chÙc, phÜÖng
pháp, phÜÖng tiŒn cûa t° chÙc các vÃn ÇŠ chuyên môn
Ç‹ chúng ta có th‹ phân phÓi thúc ÇÄy m†i ngÜ©i và
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trä l©i các câu hÕi, các th¡c m¡c phân vân cûa anh
em m¶t cách rõ ràng, mau lË. Tuy nhiên, Liên ñoàn
TrÜªng không b¡t bu¶c phäi rành rõ xuÃt s¡c vŠ tÃt cä
các b¶ môn tØ PhÆt pháp Ç‰n chuyên môn, tØ t° chÙc
Ç‰n th¿c hiŒn...v.v. ñiŠu này anh em Huynh TrÜªng
Çã m‡i ngÜ©i m¶t tay, m‡i ngÜ©i m¶t tài næng giúp Ç«.
NhÜng anh có b°n phÆn phäi bi‰t nh»ng ÇiŠu chính
y‰u, nguyên lš cûa vÃn ÇŠ, tinh thÀn b¶ môn Çû
Ç‹ ÇiŠu Ç¶ng các anh em, phán Çoán Çúng sai,
phäi trái, nên làm ho¥c không nên làm.
l

Rèn luyŒn næng l¿c lãnh Çåo: Chúng ta hy v†ng có
m¶t Ban Huynh TrÜªng có næng l¿c - Çúng thôi nhÜng
næng l¿c cûa anh chÎ em có ÇÜ®c phát tri‹n Çúng hay
không, có ÇÜ®c bÒi dÜ«ng tÓt hay không, có ÇÜ®c Çánh
giá Çúng hay không tùy thu¶c vào næng l¿c cûa chính
bän thân chúng ta.
Næng l¿c lãnh Çåo ÇÜ®c hi‹u m¶t cách khiêm
nhÜ©ng là:- Næng l¿c phát hiŒn, thu hút næng l¿c
- Næng l¿c bÒi dÜ«ng næng l¿c.
- Næng l¿c sº døng næng l¿c.
- Næng l¿c nhÆn thÙc, Çánh giá næng
l¿c.
Anh em së kh° tâm bi‰t bao khi næng l¿c cûa
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mình không ÇÜ®c bi‰t Ç‰n, không ÇÜ®c sº døng ho¥c
bÎ Çánh giá sai lÀm.
Châm ngôn Bi-Trí-DÛng vÅn luôn là tâm niŒm
trong m‡i chúng ta. Là chuÄn m¿c m†i ÇÙc tính,
m†i khä næng trong Ç©i PhÆt tº cÛng nhÜ trong công
tác giáo døc, Çào tåo các em thành nh»ng PhÆt tº
chân chánh.
l

Nói Ç‰n Çào tåo các em thành nh»ng PhÆt tº chân
chánh; góp phÀn xây d¿ng xã h¶i theo tinh thÀn PhÆt
giáo, m¶t s¿ hi‹u bi‰t sâu s¡c không th‹ thi‰u ÇÜ®c
cûa m¶t Liên ñoàn TrÜªng: N¶i minh.

l

ThÆt không th‹ tin ÇÜ®c r¢ng khi giáo døc các
em và góp phÀn xây d¿ng xã h¶i theo tinh thÀn
PhÆt giáo mà không hi‹u; không có tinh thÀn
PhÆt giáo, không thÃm nhuÀn tinh thÀn PhÆt
giáo; không nói næng, hành xº, suy nghï nhÃt
quán b¢ng tinh thÀn PhÆt giáo - ñiŠu quan
tr†ng là tinh thÀn PhÆt giáo th‹ hiŒn trên tØng
š nghï, trong tØng viŒc làm, chÙ không phäi
m¶t m§ danh tØ PhÆt h†c.- Coi chØng chúng ta
së trª thành kÈ lØa dÓi vì toan tính cho ngÜ©i khác
cái mà ta không có.
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l

ñ‹ xÙng Çáng là m¶t Liên ñoàn TrÜªng là m¶t khó
khæn, Çòi hÕi t¿ giác tu h†c v§i tinh thÀn tinh tÃn dÛng
mãnh. NhÜng muÓn trª thành Liên ñoàn TrÜªng là
m¶t khó khæn hÖn nhiŠu, trong công cu¶c cø th‹ Ç¥t
chúng ta trÜ§c nh»ng vÃn ÇŠ có tính kÏ thuÆt- cách
làm- muôn trùng t‰ nhÎ, nh»ng tình huÓng gay go, mà
trách nhiŒm chúng ta giäi quy‰t.
Cách làm Çó, Çòi hÕi chúng ta t¿ h†c, t¿ luyŒn
lÃy qua kinh nghiŒm hành xº cø th‹ Ç‹ có th‹ giäi Çáp
câu: Liên ñoàn TrÜªng, anh làm gì?

43

Liên ñoàn TrÜªng, Anh làm gì?

Trong công tác cø th‹: ñó là vÃn ÇŠ kÏ thuÆt.
Công viŒc có th¿c hiŒn Çåt hiŒu quä hay không, dï nhiên
tùy thu¶c rÃt nhiŠu ª ÇÙc Ç¶ và khä næng cûa ngÜ©i Liên
ñoàn TrÜªng. Tuy nhiên, các viŒc làm cø th‹, các kÏ
thuÆt chính y‰u vÅn không th‹ thi‰u ÇÜ®c.
TØ kÏ thuÆt làm viŒc, kÏ thuÆt h¶i h†p, kÏ thuÆt phân phÓi,
giao t‰, giäng dåy, v.v... T¿u trung trong chÙc næng Liên
ñoàn TrÜªng, các công viŒc sau Çây chúng ta cÀn Ç¥c biŒt
quan tâm, vì chính nó së là tác nhân cho s¿ hòa h®p, cho
tinh thÀn hæng hái nhiŒt tình, cho s¿ thuÆn l®i cûa m†i
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hoåt Ç¶ng và cä cho s¿ ti‰n b¶ cûa chính mình.

1. Phân công
ThÆt khó tÜªng tÜ®ng v§i hình änh m¶t Liên ñoàn
TrÜªng ôm ÇÒm, ÇÀu tóc rÓi bù, loay hoay, vØa dåy PhÆt
pháp xong nÖi này, phø trách gút morse ÇÀu kia, vØa
vi‰t væn thÜ vØa ghi biên bän, vØa cÀm còi tÆp h†p vØa
lo nÜ§c uÓng cho Çoàn sinh, vØa chû lÍ vØa lo Çóng cºa
chùa... M¶t Liên ñoàn TrÜªng Ça næng, Ça hiŒu hay..
Ça Çoan? Chúng ta không phû nhÆn nhiŒt tình,
nhÜng chúng ta không chÃp nhÆn s¿ Ç¶c quyŠn
cÓng hi‰n.
N‰u chúng ta quá chú š Ç‰n nh»ng công viŒc chi ti‰t,
chúng ta së không có thì gi© Ç‹ có cái nhìn Çåi th‹. Vä
låi, công viŒc chính cûa Liên ñoàn TrÜªng là ÇiŠu hành
chÙ không phäi làm thay?
Trách nhiŒm m‡i ngÜ©i trong viŒc chung ÇŠu quan
tr†ng, cÀn thi‰t và n¥ng nŠ nhÜ nhau. Không ai
có quyŠn thÓi thoát, bÕ m¥c và cÛng không ai có
quyŠn giành lÃy m¶t mình.
Công viŒc lãnh Çåo không phäi là công viŒc cûa m¶t ngÜ©i
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nhÜng cûa m¶t nhóm ngÜ©i, nhóm ngÜ©i này ÇÜ®c hi‹u là
cÖ cÃu t° chÙc- Ban Huynh trÜªng - trong Çó m¶t sinh l¿c
dân chû ng¿ trÎ. Trong Çó m†i Huynh TrÜªng ÇŠu có š
thÙc tham gia tích c¿c và ÇÀy Çû tinh thÀn trách nhiŒm.
Tinh thÀn này phäi ÇÜ®c dÃy lên tØ ng†n lºa trong
tim cûa chính chúng ta - Liên ñoàn trÜªng.
Phäi chia công viŒc cho m†i ngÜ©i, nhÜng chia nhÜ
th‰ nào? ñó là vÃn ÇŠ t° chÙc, cÖ cÃu. NhÜng chia và
giao trách nhiŒm cho ai Ç‹ anh em bi‰t Çâu là phÀn
trách nhiŒm, phÀn công viŒc cûa mình m¶t cách
chính xác, rõ ràng và có gi§i hån rõ rŒt. Công
viŒc Çó phäi toàn Ban Huynh trÜªng phäi bi‰t rõ nó liên
hŒ Ç‰n chÜÖng trình k‰ hoåch chung cûa toàn Gia Çình
nhÜ th‰ nào - viŒc này cÀn thi‰t vô cùng - Vì chính
nó nâng cao tinh thÀn anh em, khi bi‰t r¢ng, công viŒc
xem ra ÇÖn giän Çã góp phÀn không nhÕ vào s¿ nghiŒp
chung ra sao.
l

TÃt nhiên, phân công giao viŒc phäi Çúng khä næng
hoàn cänh ngÜ©i nhÆn Ç‹ anh em có th‹ thích thú
th¿c hiŒn thành công và phát tri‹n næng khi‰u khä
næng cûa mình.
2. Tác Ç¶ng
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M¶t câu chuyŒn xin k‹ ra Çây Ç‹ góp vui cÛng là ÇŠ
tài Çáng suy nghï:
Tåi m¶t công trình Çang xây cÃt ngôi chùa n†, tôi hÕi
3 ngÜ©i th® hÒ Çang làm viŒc: ‘‘Anh Çang làm gì Çó?’’.
NgÜ©i thÙ nhÃt trä l©i: ‘‘Tôi Çang làm viŒc c¿c kh° Ç‹
nuôi v® con’’. NgÜ©i thÙ hai : ‘‘Tôi Çang xây bÙc tÜ©ng’’.
NgÜ©i thÙ ba - ngÜ©i làm viŒc nhiŒt tình nhÃt - ÇiŠm
nhiên trä l©i: ‘‘Không, tôi Çang góp phÀn xây d¿ng ngôi
Tam Bäo.’’
Th‰ ÇÃy, møc Çích công viŒc quy‰t ÇÎnh nhiŒt tình cÓng
hi‰n: Hãy làm rõ møc Çích trÜ§c khi b¡t tay vào
viŒc.
ñoàn th‹ chúng ta là m¶t Çoàn th‹ có møc Çích rõ ràng,
lš tÜªng cao quš. ñó là phÜÖng tiŒn tác Ç¶ng vô cùng hiŒu
quä - Anh em, khi Çã khoác vào mình chi‰c áo lam, ÇÜÖng
nhiên là Çã theo Çu°i m¶t lš tÜªng rÒi - TØ y‰u tÓ lš tÜªng
Çó, tåo ª nhân cách mình m¶t gÜÖng mÅu phøc vø lš
tÜªng và tác Ç¶ng anh em phøc vø, cÓng hi‰n cho sÙ mŒnh
GñPT nhÜ mình qua các tình cäm danh d¿, tình lam, h¶
trì Tam Bäo Ho¢ng DÜÖng chánh pháp v.v...
Chúng ta phäi luôn luôn duy trì không khí lš tÜªng
Çó trong anh em qua các khung cänh, các nghi lÍ trang
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nghiêm, Çôi khi linh thiêng cûa GñPT. ViŒc m¥c ÇÒng
phøc, hiŒu kÿ, Çoàn ca riêng, luÆt oanh, luÆt thi‰u... LÍ
Gia Çình, LÍ ñoàn,. cûa chúng ta cÛng cÓt Ç‹ tåo ra m¶t
không khí lš tÜªng Çó. Nh»ng hình thÙc này phäi ÇÜ®c
th¿c hiŒn m¶t cách nghiêm túc Ç‹ luôn duy trì không khí
lš tÜªng trong GñPT.
Có lúc chúng ta không ÇÜ®c sº døng ÇÒng phøc, hiŒu kÿ
v.v... là m¶t trª ngåi l§n cho công tác giáo døc cûa chúng
ta. HÀu nhÜ m†i ngÜ©i anh em Huynh TrÜªng có kinh
nghiŒm ÇŠu cäm nhÆn ÇÜ®c ÇiŠu này.
Luôn có m¥t: S¿ hiŒn diŒn cûa Liên ñoàn TrÜªng
trong m†i nÖi, m†i lúc sinh hoåt là nguÒn Ç¶ng viên
l§n cho tinh thÀn m†i ngÜ©i. ‘‘S¿ hiŒn diŒn cûa anh là
nguÒn c° vÛ Ç¶ng viên v.v...’’ không hŠ là m¶t câu nói
suông, ÇÀu môi chót lÜ«i trong anh em. Quä tình anh
em rÃt cÀn s¿ hiŒn diŒn cûa ngÜ©i lãnh Çåo ‘‘ngÜ©i có
thÄm quyŠn’’, ‘‘ngÜ©i chÎu trách nhiŒm’’... vì lë dÍ hi‹u
là anh em cÀn chia sÈ thành công, cÀn nÜÖng t¿a khi
có khó khæn, cÀn ÇÜ®c hÜ§ng dÅn. T¿ tin hÖn, vui hÖn,
phÃn chÃn hÖn khi có anh bên cånh... ít nhÃt cÛng
là ngÜ©i có thÄm quyŠn Çánh giá cÓ g¡ng và khä
næng cûa h†.
l NgÜ©i ta nhÆn bi‰t ngÜ©i lãnh Çåo xÙng Çáng bi‹u hiŒn
sau Çây: ChÌ riêng s¿ hiŒn diŒn cûa h¡n cÛng là m¶t
l
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kích thích tÓ khi‰n nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c h¡n chÌ huy cÓ sÙc
vÜ®t t§i Ç‹ phøc vø cho møc Çích chung - ñem thay th‰
ch» S¿ hiŒn diŒn cûa h¡n b¢ng ch» s¿ tÜªng nh§
t§i h¡n thì chúng ta së có m¶t nhà lãnh tø vï Çåi (L’art
d’êtr chef- Gaston Conrtois-nexb. Flerus).

3. hÜ§ng dÅn
Phäi yêu cÀu m†i ngÜ©i luôn luôn h†c hÕi Ç‹ ti‰n
b¶ trong phÜÖng thÙc ÇiŠu khi‹n Çoàn, trong phÜÖng pháp
dåy trÈ, trong k‰ hoåch th¿c hiŒn bÃt cÙ công tác nào.
Anh em trong Ban Huynh TrÜªng phäi t¿ cäi ti‰n b¢ng
cách báo cáo thÜ©ng xuyên các kinh nghiŒm, nh© Çó anh
em t¿ suy nghï và trao Ç°i kinh nghiŒm cûa nhau.
l

Không th‹ giao khoán công viŒc cho ngÜ©i nào mà
không kèm theo s¿ chÌ Çåo cø th‹ có tính chi‰n lÜ®c ho¥c
g®i š vŠ phÜÖng thÙc, phÜÖng pháp th¿c hiŒn cÛng nhÜ
quy trình, quy phåm rõ ràng. Hi‹u bi‰t mÆp m© vŠ møc
Çích, lúng túng trong phÜÖng pháp c¶ng v§i lòng nhiŒt
tình cûa anh em dÍ dÅn Ç‰n s¿ sa Çà trong công tác,
ÇÜa Ç‰n thÃt båi vì nh»ng lš do không Çâu.

l

N‰u m†i ngÜ©i ÇŠu hi‹u bi‰t ÇÀy Çû mình phäi làm
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gì, làm nhÜ th‰ nào, làm khi nào, làm v§i ai và làm
ra sao, thì có lë, ch£ng cÀn ‘‘sinh ra’’ cái chÙc Liên
ñoàn TrÜªng làm gì.
l

Khi không có ngÜ©i Ç‹ t° chÙc th¿c hiŒn m¶t công
tác khó khæn thì thà r¢ng tåm gác công viŒc Ç‹ huÃn
luyŒn ngÜ©i còn hÖn là duy trì công viŒc Ç‹ ÇÜa Ç‰n
thÃt båi.
Trong các tài liŒu huÃn luyŒn, thÜ©ng khuyên
chúng ta khi thành lÆp Gia Çình m§i, Çoàn m§i, phäi
ÇÜ®c Çào tåo cán b¶ trÜ§c khi thu nhÆn Çoàn sinh
không ngoài š này.

4. thông tin
Liên ñoàn TrÜªng phäi t¿ mình luôn luôn bi‰t rõ tình
hình sinh hoåt ª các ñoàn, các bÆc h†c, các hoåt Ç¶ng
chuyên môn.
Nh© bi‰t rõ tình hình chung, Liên ñoàn TrÜªng
së không lúng túng trÜ§c các s¿ cÓ bÃt thÜ©ng ngoài
d¿ liŒu.
NhiŠu khi chúng ta có khuynh hÜ§ng t¿ š bÕ quên m¶t
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ViŒc phÓi h®p trên ÇÜa Ç‰n viŒc tranh Çua, làm tÓt ho¥c
rút kinh nghiŒm cûa Çoàn mình, ho¥c b° khuy‰t nh»ng
ÇiŠu thi‰u sót ho¥c dÜ thØa gây mÃt cân ÇÓi änh hÜªng
Ç‰n hiŒu quä chung.
ViŒc phÓi h®p thông tin trên Çây ÇÜ®c th¿c hiŒn nh© ª:
- Các bu°i h†p ÇÎnh kÿ hàng tuÀn, hàng tháng...
- Các báo cáo t© trình...
- Nh»ng cu¶c ti‰p xúc riêng tØng Huynh TrÜªng
mà Liên ñoàn TrÜªng phäi có nhiŒm vø quan
tâm.
TÃt cä nh»ng công viŒc trên Çây nh¢m bäo Çäm cho m¶t
k‰ hoåch, m¶t quy‰t ÇÎnh cûa chúng ta có cÖ sª, khä thi và
có th‹ bäo Çäm ÇÜ®c th¿c hiŒn.
M¥t khác, anh em së vui vÈ nhiŒt tình th¿c hiŒn m¶t k‰
hoåch, m¶t chÜÖng trình khi quy‰t ÇÎnh Çó là m¶t tác
phÄm cûa toàn Ban Huynh TrÜªng. M¶t quy‰t ÇÎnh
mà m†i ngÜ©i ÇŠu tham gia luÆn bàn, bi‹u quy‰t sau m¶t
bu°i h†p. Làm nhÜ vÆy thÆt mÃt thì gi©, nhÜng bäo Çäm
ÇÜ®c th¿c hiŒn có hiŒu quä.
Nói Ç‰n các cu¶c h†p, chÌ có k‰t quä th¿c s¿ khi nó phän
änh ÇÜ®c š ki‰n cûa m†i ngÜ©i. Không ai cho phép chúng
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ta d¿ thäo ra m¶t quy‰t ÇÎnh rÒi nói Çó là h¶i nghÎ. Không
ai cho phép chúng ta nói r¢ng š ki‰n chúng ta là hay
nhÃt, thâm thúy nhÃt, cao cä nhÃt. Không ai cho phép
sau m¶t bu°i h†p chúng ta vÅn gi» khÜ khÜ toàn b¶ š
ki‰n riêng cûa mình.
l

ñØng s® tranh luÆn. Không khí tranh luÆn cªi mª trong
các bu°i h†p änh hÜªng khá l§n Ç‰n chÃt lÜ®ng cûa các
quy‰t nghÎ- S¿ bÃt ÇÒng š ki‰n không phäi là ÇiŠu xÃu
- vì lë, nó së giúp chúng ta nhÆn ra nhiŠu s¿ giäi quy‰t
khác nhau. ñiŠu Çáng trách là s¿ khích bác; s¿ th© Ö,
ngû gøc Ç‹ trª thành ‘‘cái máy gÆt ÇÀu’’. Rèn luyŒn
nghŒ thuÆt ÇiŠu khi‹n m¶t bu°i h†p là ÇiŠu không th‹
thi‰u cûa m¶t Liên ñoàn TrÜªng giÕi.

l

ViŒc h†c hành là tÓt. NhÜng nên nh§ Çó là giai Çoån
k‰ hoåch. Khi th¿c hiŒn k‰ hoåch ÇØng quên Liên ñoàn
TrÜªng là ngÜ©i có thÄm quyŠn quy‰t ÇÎnh - không th‹
m‡i chút m‡i h†p, m‡i viŒc m‡i bàn-Giá trÎ cûa ngÜ©i
Liên ñoàn TrÜªng ÇÜ®c xác ÇÎnh ª Çây: Quy‰t Çoán
thông minh và tÕ ra là ngÜ©i có thÄm quyŠn.

6. k‰ hoåch
Nói Ç‰n ÇiŠu hành là Çã hàm š k‰ hoåch.
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Liên ñoàn TrÜªng chúng ta, ai cÛng Çã tØng qua ít nhÃt
m¶t lÀn cäm thÃy rÓi r¡m ‘‘ch£ng bi‰t làm gì’’- BÓn næm
Çoàn, næm sáu bÆc h†c - Công viŒc lÍ låc chÒng chéo dÅm
chân. Chúng ta càng thÃm thía hai ch» k‰ hoåch.
Các phÜÖng pháp lÆp k‰ hoåch dài hån, ng¡n hån, chi
ti‰t... chúng ta Çã nói quá nhiŠu qua các Tråi huÃn luyŒn,
h¶i h†c và chính kinh nghiŒm bän thân.
Ÿ Çây chúng ta thº xem xét trong khi lÆp k‰ hoåch nh»ng
y‰u tÓ nào cÀn quan tâm:
a) Møc tiêu:
l ChÌ có k‰ hoåch cho m¶t công tác khi nào bi‰t
mình nh¢m vào møc tiêu nào - LÍ Vu Lan næm
nay ngoài møc Çích chung, báo hi‰u, còn có nh»ng møc
tiêu riêng: Gây s¿ quan tâm cho phø huynh Çoàn sinh,
c° Ç¶ng phong trào GñPT, Çánh tan m¶t s¿ hi‹u lÀm
vŠ phong trào v.v... Tråi liên Çoàn kÿ này có møc tiêu
khác v§i Tråi liên Çoàn næm ngoái...
l

CÀn phân biŒt møc Çích nào là chính y‰u, møc
tiêu nào là thÙ y‰u. Khi cÀn có th‹ hy sinh møc tiêu
thÙ y‰u Ç‹ bäo Çäm møc tiêu chính y‰u - M¶t cu¶c
tråi có th‹ bÕ chÜÖng trình h¶i thäo hay m¶t bu°i væn
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nghŒ, n‰u cÀn, Ç‹ Çåt Ç‰n møc tiêu khác quan tr†ng
nhÜ là làm tæng trÜªng tình lam v§i Gia Çình bån.
Bãi bÕ m¶t cu¶c du ngoån Ç‹ làm xong công tác xã
h¶i là møc tiêu chính.
b) N¡m v»ng phÜÖng tiŒn, hoàn cänh giúp Çåt ÇÜ®c
møc tiêu Çó vŠ vÆt chÃt lÅn tinh thÀn.
c) K‰ hoåch, chÜÖng trình: Phäi có chÜÖng trình t°ng
quát, chÜÖng trình chi ti‰t, k‰ hoåch phân công, quy
trình, lÎch làm viŒc ÇÜ®c Ãn ÇÎnh cø th‹ cho tØng
th©i Çi‹m.
d) TÃt nhiên, nên quan tâm Ç‰n vÃn ÇŠ tài chính. ‘‘Có
th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo’’ mà!

e) CuÓi cùng là tính th¿c t‰ cûa k‰ hoåch, Çäm bäo
có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c:
Có nhiŠu k‰ hoåch rÃt hay, song m‡i hoàn cänh
chÌ có m¶t k‰ hoåch thÆt hay thÆt Çúng. K‰ hoåch
Ãy có th‹ là k‰ hoåch tÀm thÜ©ng nhÃt, không làm cho
chúng ta n°i ti‰ng, không Çåt toàn b¶ š muÓn chúng ta
- nhÜng k‰ hoåch duy nhÃt có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c.
NgÜ©i Liên ñoàn TrÜªng có trách nhiŒm và quy‰t Çoán
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phäi có khä næng l¿a ch†n trúng k‰ hoåch Ãy.

7. ñôn ÇÓc
ViŒc Çôn ÇÓc, ÇÓi v§i Liên ñoàn TrÜªng, là viŒc thÜ©ng
xuyên. DÅu r¢ng anh em Huynh TrÜªng ÇŠu tham gia
v§i tinh thÀn t¿ nguyŒn và hy sinh nhÜng các biŒn pháp
Çôn ÇÓc vÅn ÇÜa Ç‰n nh»ng hiŒu quä tÓt.
Trong viŒc Çôn ÇÓc, viŒc bi‹u dÜÖng hay ki‹m Çi‹m
gi» vai trò quan tr†ng. Trong tinh thÀn GñPT,
ki‹m Çi‹m không có tính ræn Çe, trØng trÎ mà chÌ
có tác døng nh¡c nhª.
Liên ñoàn TrÜªng khi bi‹u dÜÖng, ki‹m Çi‹m phäi nhân
danh lš tÜªng, nhân danh tÆp th‹ - không bao gi© nhân
danh mình. Khen thÜªng phäi công minh và công khai.
Khi‹n trách có th‹ kín Çáo ho¥c công khai sau khi ngÜ©i
khi‹n trách t¿ biŒn h¶.
l

Nh»ng s¿ bi‹u dÜÖng, ki‹m Çi‹m có møc Çích duy trì k›
luÆt tÆp th‹ phäi xäy ra lúc công viŒc Çang ti‰n hành
chÙ không phäi sau khi công viŒc Çã hoàn tÃt.

l

TrÜ§c khi khi‹n trách, chúng ta t¿ hÕi: Trong l‡i lÀm
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này chúng ta -Liên ñoàn TrÜªng- có bao nhiêu phÀn
trách nhiŒm? Và câu trä l©i thÕa Çáng: ViŒc xÃu hay
ngÜ©i xÃu?
l

Và nên nh§ : ‘‘ThÜªng phåt’’ trên Çây là m¶t biŒn
pháp Çôn ÇÓc công viŒc-m¶t tràng pháo tay, m¶t l©i
trách móc nhË nhàng ÇŠu có tác døng thÜªng phåt
(bi‹u dÜÖng hay khi‹n trách) - Khác v§i ‘‘Thi hành
k› luÆt’’ b¢ng m¶t h¶i ÇÒng k› luÆt theo Quy ch‰ là
m¶t biŒn pháp chÌ xäy ra khi s¿ viŒc Çã Ç‰n lúc ‘‘ch£ng
Ç¥ng ÇØng’’. Mà th¿c t‰ trong t° chÙc chúng ta viŒc
này cÛng hi‰m khi.
8. báo cáo

M¶t nhiŒm vø cûa Liên ñoàn TrÜªng là báo cáo lên Ban
HÜ§ng DÅn cÃp trên.
l Ngoài nhiŒm vø thông tin, khi lÆp báo cáo, chúng ta
phäi nên t¿ xem r¢ng: ñây là dÎp chúng ta nhìn låi
chính mình v§i cái nhìn toàn diŒn. Nhìn låi thi‰u
sót cûa mình cÛng nhÜ là nh»ng kinh nghiŒm,
Çôi khi Çau xót, chúng ta Çã rút ra ÇÜ®c.
ñÜÖng nhiên, v§i š nghïa ‘‘nhìn låi’’ Çó, viŒc
‘‘làm láo báo cáo hay’’ là không th‹ chÃp nhÆn. DÓi
ngÜ©i còn có th‹ tha thÙ, chÙ lØa dÓi chính mình
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thì... Ë quá!
l

Nói Ç‰n báo cáo, không th‹ không nh§ Ç‰n t°ng k‰t rút
kinh nghiŒm sau m‡i công viŒc, giäi quy‰t mâu thuÅn
trong anh em sau m¶t quá trình công tác - ÇiŠu này
không th‹ tránh khÕi. Phäi làm ngay, ÇØng ‘‘Ç‹ lâu
cÙt trâu thành bùn’’, ÇØng Ç‹ viŒc mâu thuÅn nhÕ
trong anh em trª thành ung nh†t. BŒnh nào cÛng có
th‹ gây bi‰n chÙng n‰u không ÇÜ®c ch»a ngay. Bi‰n
chÙng nào cÛng nguy h‰t.
Chúng ta có th‹ t¿ biŒn h¶ b¢ng tØ ng» ‘‘bao
dung’’ nhÜng coi chØng có th‹ chúng ta Çã ‘‘bao che’’.

l

T°ng k‰t rút kinh nghiŒm ÇÜ®c xem nhÜ m¶t báo cáo
trung th¿c cho chính chúng ta. Do Çó, quyŠn ÇÜ®c t¿
hào vŠ thành quä công viŒc cÛng nhÜ quyŠn ÇÜ®c nói
lên tâm tÜ, th¡c m¡c, uÃt Ùc, cûa anh em phäi ÇÜ®c
xem là m¶t nhu cÀu chính Çáng.
Công viŒc Liên ñoàn TrÜªng quä là Ça s¿. Khó
khæn, nhÜng là viŒc Çáng làm!
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Thay l©i k‰t
(ñôi l©i tâm s¿)

‘‘Tôi không có tham v†ng trª thành m¶t Liên ñoàn
TrÜªng xÙng Çáng, nhÜng tôi phäi t¿ cÓ g¡ng Ç‹ xÙng
Çáng v§i chÙc vø Çã mang.’
Chúng ta thÆt còn lâu m§i trª thành m¶t ‘‘Liên ñoàn
TrÜªng xÙng Çáng’’. Nh»ng nguyên t¡c, nh»ng suy nghï
trên Çây cÛng Çâu có b¡t bu¶c chúng ta së làm ÇÜ®c h‰t Bi‰t là m¶t viŒc, làm ÇÜ®c m§i thiên nan vån nan.
Giä dø, có Huynh TrÜªng nào Çã ÇiŠu hành Gia Çình
theo Çúng nh»ng ÇiŠu Çã ÇŠ nghÎ trong tÆp tham luÆn
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này, thì anh chÎ Liên ñoàn TrÜªng Ãy quä thÆt tÓt ÇËp TÓt ÇËp Ç‰n Ç¶ khó - có - th‹ - tin - ÇÜ®c.
ñiŠu quan tr†ng phäi nh§ là chúng ta Çã ÇÜ®c
ch†n l¿a Ç‹ chu toàn nhiŒm vø này vì chúng ta
ÇÜ®c anh em tín nhiŒm.
l

Không th‹ coi Çó là m¶t gánh n¥ng. Nh»ng ngÜ©i
trao phó cho chúng ta có trách nhiŒm n¥ng nŠ không Çòi
hÕi chúng ta phäi là m¶t con ngÜ©i tuyŒt luân. NhÜng
anh em tin r¢ng: Chúng ta Çã có m¶t sÓ y‰u tÓ, m¶t sÓ
ÇiŠu kiŒn và khä næng hÜ§ng dÅn, có th‹ ÇÜ®c sº døng
h»u hiŒu vÜ®t qua m†i chÜ§ng ngåi, ÇÜa anh em hoàn
thành trách nhiŒm m¶t cách tÓt ÇËp nhÃt v§i s¿ c¶ng
tác cûa Ban Huynh TrÜªng. Anh em Ü§c mong chúng
ta së Çem låi h‰t khä næng cûa mình cùng v§i s¿ giúp
Ç« cûa Ban Huynh TrÜªng có ÇÜ®c nh»ng kinh nghiŒm
cÀn thi‰t. Chúng ta së Çóng góp thÆt s¿ hiŒu quä
trong công tác giáo døc Çoàn sinh n‰u chúng ta nhÆn
lãnh trách nhiŒm v§i lòng thi‰t tha mong muÓn trª
thành m¶t Liên ñoàn TrÜªng giÕi luôn n‡ l¿c tìm
ki‰m nh»ng phÜÖng thÙc tÓt ÇËp cho công tác giáo døc
khó khæn kia.

l

Chúng ta cÀn nhÆn thÙc r¢ng m†i công tác së
không th‹ trôi chäy m¶t cách ÇŠu Ç¥n. Có lúc,
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Çôi khi chúng ta së cäm thÃy mãn nguyŒn, và cÛng có
khi chúng ta cäm thÃy chán nän và t¿ hÕi ‘‘Làm sao
mà chúng ta Çã tØng dám nghï r¢ng mình së là m¶t
Liên ñoàn TrÜªng giÕi?’’
l

Có lúc chúng ta cäm thÃy mình hình nhÜ là không Çåt
m¶t ti‰n b¶ cÕn con nào. NhÜng có lë chúng ta ÇØng
lo l¡ng. Chính m†i s¿ ÇŠu có vÈ trôi chäy là nguy hi‹m
Çang t§i gÀn, bªi vì s¿ hài lòng có th‹ dÅn t§i t¿ mãn,
t¿ kiêu. ‘Làm viŒc ÇØng mong không g¥p khó khæn, vì
không khó khæn thì kiêu sa n°i dÆy.’

Có lë chúng ta cÛng ÇØng th¡c m¡c nhiŠu vŠ thành
quä thÃy ÇÜ®c trong công tác giáo døc - vì nó lâu
dài - Và thÆt ra, chúng ta Çâu mong cÀu thành båi,
th¡ng thua - N‰u không, chúng ta Çã làm chính trÎ,
Çã làm kinh doanh hay là làm nhà quân sÜ - Chúng
ta chÌ có m¶t viŒc ch†n l¿a: ViŒc nên làm hay
viŒc không nên làm.
l Chúng ta cÀn mÅn nhÜ ngÜ©i gieo håt - gieo
chûng tº tÓt cho Çàn em chúng ta. Chúng ta cÙ
ti‰p tøc cÀn mÅn gieo håt, Ç©i së g¥t hái thành quä.
ñÙc PhÆt së gia h¶ cho chúng ta håt së ÇÜ®c gieo
vào ÇÃt tÓt.
l

l

ñØng cÀu mong m¶t phÀn thÜªng nào h‰t, dù
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anh Çã xuÃt s¡c trong nhiŒm vø. NhÜng thº tÜªng
tÜ®ng xem, m¶t ngày nào Çó, chúng ta có th‹ ngÄn m¥t
t¿ hào : ‘‘Em Çó ngày nay Çã khá hÖn vì Çã có th©i
gian làm Çoàn sinh cûa mình...’’ - Còn phÀn thÜªng
nào l§n hÖn chæng?
l

NhiŒm vø Liên ñoàn TrÜªng là nhiŒm vø khó khæn
n¥ng nŠ, ch£ng có gì là ‘‘dÍ æn’’ cä, nhÜng là m¶t
công viŒc rÃt Çáng làm.

CuÓi cùng:
ñ‹ k‰t thúc cho ÇŠ tài:... Nh»ng y‰u tÓ và ÇÙc tính
nào giúp Ç« anh chÎ hoàn thành trách nhiŒm Liên ñoàn
TrÜªng?
Låi xin k‹ m¶t câu chuyŒn nhÜ sau:
‘‘Lâu rÒi , khi tôi còn là m¶t Huynh TrÜªng cÀm Çoàn
, tôi Çã Ç‹ h‰t tâm l¿c dåy Çàn em cûa mình, quä thÆt
Çoàn sinh cûa tôi ‘‘h‰t ch‡ chê’’: PhÆt pháp, chuyên môn,
væn nghŒ món nào cÛng xuÃt s¡c....
Hôm n†, m¶t anh Huynh trÜªng già Ç‰n thæm tôi, sau
khi Çã ngÒi nhìn các Çoàn sinh cûa tôi tr° tài. Huynh
TrÜªng Ãy - m¶t Huynh trÜªng già (Nói nhÕ: Lúc Ãy tôi
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cho là Çã ‘‘lÄm cÄm’’) - hÕi tôi:
- ‘‘ñó có phäi là nh»ng gì em Çã dåy cho b†n trÈ ÇÃy
không?’’
Trúng ‘‘Çài’’, tôi thao thao k‹ l‹ thành tích cûa Çoàn
mình, nào là tôi Çã dåy cho Çoàn sinh giÕi PhÆt pháp
nhÃt TÌnh, th¡t gút nhanh nhÜ gió, b¡t morse không thua
chuyên viên ÇiŒn tín, tÆp h†p nhanh, nghiêm tÆp v»ng,
vân vân và vân vân.....
- ñÜ®c, còn gì n»a?
- Tôi nín thinh.
Anh ‘‘Huynh trÜªng già’’ trÀm ngâm nhÜ t¿ nói v§i
mình:
- Không, không! Ngài TÎnh Khi‰t, Ngài Quäng ñÙc,
nh»ng vÎ cao tæng, nhÜng tôi ng© r¢ng ch¡c gì các ngài
Çã th¡t n‡i m¶t cái gút dËt. Thánh Gandi, ngÜ©i ÇÜ®c
tôn vinh là Thánh chÜa ch¡c Çã nhÆn ÇÜ®c morse hay
Çánh giÕi sémaphore?!
RÒi anh Ãy ch®t quay låi, nói to hÖn nhÜ ch®t nh§ Ç‰n
tôi:
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- Chú mày nên nhìn vÃn ÇŠ nhÜ th‰ này: Khi nhÆn m¶t
Çoàn sinh vào ñoàn chú mày nên t¿ hÕi: Tôi së bi‰n em
này thành m¶t cái gì Çó sau m¶t vài næm làm Çoàn sinh
cûa tôi? Chuyên gia th¡c gút? TruyŠn tin hång nhÃt Ü?
Ca sï n°i ti‰ng Ü? - Không, không! Tôi së bi‰n em Çoàn
sinh Ãy thành trang thanh niên lš tÜªng mà tôi h¢ng
mÖ Ü§c, n‰u tôi ÇÜ®c tái sinh thành trÈ nhÕ.
- Có lë Çúng ÇÃy! Tôi Çã nhÆn thÙc ÇÜ®c m¶t bài h†c
Çích Çáng. Vì Çây là lÀn ÇÀu tiên tôi nhÆn thÃy tôi Çã
n° l¿c trên phÜÖng diŒn mà chÜa hŠ nghï Ç‰n
møc Çích cuÓi cùng.
02.09.1992
Nguyên Thành
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