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Chúng ta Ç¥t låi ª Çây vÃn ÇŠ vŠ Møc Çích và ñÓi tÜ®ng cûa Phong Trào (PT) không phäi vì
muÓn sºa Ç°i toàn b¶ k‰ hoåch phát tri‹n PT, mà vì, m¶t cách ÇÖn thuÀn, muÓn ôn låi nh»ng giá
trÎ và lš tÜªng Hñ Ç‹ tØ Çó phát tri‹n tÓt ÇËp hÖn trong môi trÜ©ng væn hóa m§i nh»ng truyŠn
thÓng tÓt ÇËp cûa PT. Ý thÙc Çúng Ç¡n vŠ truyŠn thÓng cûa PTHñ cÛng giúp ta nhÆn chân nh»ng
bi‰n thái Çi Ç‰n ch‡ mÃt gÓc - không còn là Hñ.
T° chÙc H¶i Thäo có l®i ích chung tåo ÇiŠu kiŒn cho tÃt cä thành viên trong PT tham gia góp š
xây d¿ng.

Møc Çích cûa Hñ là gì?
TrÜ§c h‰t, ta hãy t¿ hÕi xem Baden-Powell (BP) nghï gì, muÓn gì khi ông khªi công phát Ç¶ng
m¶t PT thanh thi‰u niên mà chính ông cÛng không tài nào tiên Çoán ÇÜ®c PT së Çi Ç‰n Çâu.
Nhìn vào BP, ta thÃy m¶t ngÜ©i anh hùng Anh quÓc, trª vŠ quê nhà, sau nhiŠu næm viÍn chinh.
Ông Çã bàng hoàng trÜ§c cänh suy ÇÒi cûa xã h¶i Anh lúc bÃy gi©, qua nh»ng hình änh tang
thÜÖng cûa dân cùng Çinh ª Luân ñôn, nh»ng ki‰p ngÜ©i sÓng chen chúc cÖ c¿c, bên lŠ xã h¶i,
sÓng ki‰p tôi Çòi, ngoài vòng pháp luÆt...
Nhìn chung, ông nhÆn ra m¶t sÓ ‘khuy‰t Çi‹m’ cûa xã h¶i ÇÜÖng th©i: m¶t xã h¶i ÇÀy bÃt công,
chia rë, phân hoá, thi‰u š thÙc công dân, vô Çåo... Nhìn riêng nh»ng con ngÜ©i sÓng trong xã h¶i
Anh lúc Çó, ông thÃy m¶t sÓ ‘khuy‰t Çi‹m’ tiêu bi‹u: tính ích k›, sÓng cuÒng v¶i, Çåo ÇÙc giä, vô
luân, thi‰u t¿ tr†ng, và ch£ng có tôn ti trÆt t¿. Nh»ng khuy‰t Çi‹m chung và riêng Ãy t¿u trung së
dÅn Ç‰n hÆu quä tai håi Çe d†a nŠn täng xã h¶i và änh hÜªng mai hÆu.
MuÓn tÄy såch nh»ng ‘khuy‰t Çi‹m’ Ãy, thì phäi b¡t ÇÀu tØ viŒc công dân giáo døc, Ç‹ Çào tåo
nh»ng công dân làm ti‰p công viŒc làm ÇËp xã h¶i. Ti‰c thay, hŒ thÓng giáo døc lúc bÃy gi© - tØ
h†c ÇÜ©ng, Ç‰n viŒn t‰ bÀn, Ç‰n nh»ng cÖ sª giáo døc chính quy và bán chính quy, thäy ÇŠu có
nh»ng ‘khuy‰t Çi‹m’ trÀm kha, không giúp ÇÜ®c gì.
BP nhÆn ra ngay s¿ quan y‰u cûa công viŒc ‘rèn nhân cách’ mà nhà trÜ©ng Çã không làm, vì chÌ
lo phát tri‹n ki‰n thÙc. Các hình thÙc giáo døc khác cÛng ch£ng khá hÖn, vì chÌ áp Ç¥t cho trÈ em
lÓi sÓng xu th©i, hèn y‰u. TÃt cä các phÜÖng thÙc giáo døc th©i Ãy ÇŠu mang tính cách ‘khäo thí’
hÖn là ‘chân giáo døc’ theo BP có nghïa là rút ra ÇÜ®c cái ‘Bän ThiŒn cûa con ngÜ©i và qua Çó
loåi dÀn các tính xÃu.’
TØ Çó, BP ÇŠ ra Møc ñích cûa giáo døc là hÜ§ng Ç‰n phát tri‹n xã h¶i qua viŒc phát tri‹n tØng cá
nhân trong Çó, và PhÜÖng Pháp Giáo Døc phäi có tính cách ‘t¿ nguyŒn’ hÖn là ‘áp Ç¥t’
Ÿ bÃt kÿ nÖi Çâu trên th‰ gi§i ngày nay, chúng ta ÇŠu thÃy nh»ng ‘khuy‰t Çi‹m’ nói trên hi‹n
hiŒn nhÜ xÜa, m¥c dù xã h¶i và giáo døc ÇŠu Çã Ç°i thay, m¥c dù thanh niên, nam n», không còn
sÓng nhÜ ª Anh QuÓc thuª cuÓi th‰ k› 19. Tuy th‰ cu¶c Çã xoay vÀn, ÇÓ ai dám quä quy‰t là xã
h¶i ngày nay không có nh»ng ‘khuy‰t Çi‹m’ - nhÜ trên, Ai trong chúng ta dám Çoan quy‰t h†c
ÇÜ©ng chu toàn viŒc giáo døc cho con em chúng ta?

Nói Ç‰n nhu cÀu giáo døc, viŒc dåy trÈ b¡t ÇÀu m°i khi trÈ sinh ra, và phát tri‹n xã h¶i thì làm
hoài không bao gi© h‰t viŒc. Ÿ bÀt kÿ nÖi Çâu, trong bÃt kÿ th©i Çi‹m nào, ta vÅn cÀn Ç‰n Hñ.
Tuy nhiên, v§i m¶t phong trào r¶ng l§n và Ça diŒn nhÜ PTHñ trên th‰ gi§i này, sau 90 næm phát
tri‹n, ¡t là phäi có nh»ng khác biŒt gi»a nh»ng hi‹u bi‰t vŠ møc Çích, nguyên lš và phÜÖng pháp
Hñ. Vì th‰, câu hÕi cÀn phäi Ç¥t ra là: Khi nào thì s¿ hi‹u bi‰t cûa chúng ta không còn th‹ hiŒn
ÇÜ®c nh»ng giá trÎ truyŠn thÓng Hñ cûa vÎ sáng lÆp ra PT?
 LÃy ví dø, theo nhÜ BP, n‰u ta Çào tåo ÇÜ®c nh»ng công dân gÜÖng mÅu (yêu Ç©i, tích c¿c
và h»u døng) thì xã h¶i chung quanh së tÓt ÇËp theo. BP Çã th¿c hiŒn suy nghï Çó qua
viŒc hình thành cûa PTHñ.
NhÜng låi có ngÜ©i chû trÜÖng lÃy xã h¶i làm gÓc Ç‹ tØ Çó sinh ra nh»ng công dân tÓt.
Hay nói khác Çi, n‰u ta chú tâm vào nh»ng viŒc xã h¶i, xã h¶i së t¿ nó tåo ra nh»ng con
ngÜ©i tÓt. Thi‰u gì nh»ng ngÜ©i Çã Çem tÜ tÜªng phøng vø xã h¶i này vào PTHñ. Bån
nghï xem Çó có phäi là Hñ hay không?
 BP Ç¥t niŠm tin, và hoài bão cûa mình, vào tiŠm næng cûa trÈ, các em có th‹ t¿ giác, dÜ§i
s¿ hÜ§ng dÅn Çàng hoàng cûa ngÜ©i l§n, së phát tri‹n nên ngÜ©i, nh»ng con ngÜ©i vÎ tha
nhân. Vì th‰ BP chû trÜÖng là vai trò cûa PTHñ và cûa các trÜªng trong PT là phäi hÜ§ng
dÅn Çúng Ç¡n, Ç‹ tåo diŠu kiŒn tÓi Üu giúp trÈ em nên ngÜ©i có tinh thÀn trách nhiŒm,
trÜªng thành theo t¿ nhiên. PhÜÖng pháp giáo døc t¿ giác cûa Hñ th‹ hiŒn suy nghïa này.
Låi có kÈ cho là mình phäi kŠm nh»ng næng khi‰u và næng l¿c t¿ nhiên cûa trÈ, hÀu có th‹
rÆp theo khuôn mÅu cûa h†; ngÜ©i l§n bäo sao thì trÈ phäi phøc tùng ræm r¡p. Bån nghï
xem, nh»ng ki‹u cách suy nghï và áp døng vào th¿c t‰ nhÜ vÆy có Çúng theo truyŠn thÓng
Hñ hay không?
 BP tin r¢ng m¶t môi trÜ©ng phát tri‹n lành månh së giúp cäi hóa tính xÃu cûa trÈ em, qua
3 giai Çoån: khám phá, chÃp nhÆn và ti‰p thø. PhÜÖng thÙc ‘Giáo døc t¿ nguyŒn’ cûa BP
áp døng theo Çúng nguyên t¡c Ãy.
NgÜ®c låi, có ngÜ©i chû trÜÖng Çem tiêu chuÄn Çåo ÇÙc cûa mình cÃy vào ÇÀu trÈ thÖ, và
giám thÎ trÈ cÛng theo tiêu chuÄn Ãy. Nh»ng suy nghï nhÜ th‰ có h®p lš trong tinh thÀn
Hñ hay không?
 Theo nhÜ BP, m¥c dù sinh hoåt Hñ vÅn cÀn phäi có nhiŠu y‰u tÓ hÃp dÅn trÈ em, nhÜng
møc Çích chính vÅn là giúp các em tu thân nên ngÜ©i có tinh thÀn trách nhiŒm và tích c¿c
cho xã h¶i.
ñÓi v§i m¶t sÓ ngÜ©i khác, sinh hoåt Hñ ÇÖn thuÀn chÌ là môi trÜ©ng an toàn cho trÈ em
vui chÖi thÕa thích, k‰t bån tâm tình. Th‰ có còn là Hñ hay chæng?
Nhìn qua 4 ví dø k‹ trên, ta thÃy, không cÀn phäi truy cÙu Çâu xa, ngÜ©i ta có th‹ rÃt dÍ dàng
hi‹u sai Çi nh»ng møc Çích cûa PT, vÓn b¡t ÇÀu tØ næm 1907 trong m¶t quÓc gia, trong m¶t môi
trÜ©ng xã h¶i và væn hóa cá biŒt. GÀn m¶t th‰ k› sau, trong m¶t k› nguyên khác h£n, PT Çã lan
tràn kh¡p th‰ gi§i, phøc vø toàn b¶ công chúng, trÈ em lÅn ngÜ©i l§n, khác h£n khi xÜa - chÌ
nh¡m vào gi§i trÈ.
Không ai dám trä l©i dÙt khoát nh»ng vÃn ÇŠ k‹ trên (và còn nhiŠu n»a nh»ng ví dø khác hÖn 4 ví
dø k‹ trên). Tuy nhiên, qua nh»ng trao Ç°i kinh nghiŒm, qua h¶i thäo trong tinh thÀn cªi mª Ç‹
giäi quy‰t cÓt lõi cûa vÃn ÇŠ, ta së thÃu hi‹u hÖn m¶t sÓ nh»ng y‰u tÓ chung vŠ truyŠn thÓng cûa
Hñ, tØ Çó ÇÜa PT Çi lên trong th‰ k› 21.

ñÓi TÜ®ng cûa Hñ là ai?
Theo ÇÎnh nghïa cûa Hi‰n ChÜÖng PTHñ Th‰ Gi§i (ChÜÖng 1, ñiŠu 1), ‘PTHñ là m¶t phong

trào có tính cách t¿ nguyŒn, phi chính trÎ, nh¢m giáo døc thanh thi‰u niên thu¶c m†i thành phÀn,
không phân biŒt gi§i tính, chûng t¶c, tôn giáo...’
ThÆt vÆy, PTHñ có m¥t tåi hÖn 200 quÓc gia và lãnh th°, bao gÒm thành viên là thanh thi‰u niên
thu¶c tÃt cä các chûng t¶c và quÓc tÎch trên th‰ gi§i. TØ PhÆt Giáo, Ç‰n Thiên Chúa Giáo, Tin
Lành, HÒi Giáo, Do Thái Giáo,... các HÜ§ng Çåo sinh ÇŠu sinh hoåt nhÜ nhau trong PT, không
hÖn không kém. Nh»ng Çåi h¶i nhÜ Tråi H†p Bån Th‰ Gi§i luôn luôn ÇÜ®c th¿c hiŒn trên tinh
thÀn Anh ChÎ Em Hñ, chÃp nhÆn nh»ng dÎ biŒt, xóa bÕ nh»ng hi‹u lÀm Ç‹ ÇÒng tâm hiŒp l¿c.
Ngay tØ thuª ÇÀu, dùng tråi Brownsea nhÜ m¶t thí Çi‹m, BP Çã chú tâm Ç‰n viŒc l¿a ch†n thành
phÀn trÈ em tham d¿. Các em Ç‰n tØ nh»ng gia Çình thân quen cûa BP, nh»ng h†c trò tØ ngôi
trÜ©ng cÛ (tiêu bi‹u thành phÀn khá giä), và nh»ng em xuÃt thân trong nh»ng gia Çình kém may
m¡n hÖn, tØ hàng ngÛ ThÆp T¿ Quân. Các em cùng sÓng, cùng chÖi v§i nhau ª tråi, cùng khoác
lên ngÜ©i b¶ ÇÒng phøc m¶c måc, chia sÈ nh»ng quy t¡c sinh hoåt, tØ Çó xóa tan m†i bÃt ÇÒng.
M‡i khi BP nh¡c Ç‰n k› niŒm này, bao gi© ông cÛng nhÃn månh Ç‰n tính cách cªi mª này cûa
PTHñ.
Xem nh»ng bÙc tranh BP minh h†a Ç©i sÓng cûa ngÜ©i HÜ§ng ñåo Sinh th©i Çó ª bên Anh QuÓc,
ta thÃy toàn là nh»ng cÆu thi‰u niên (không phäi là hình änh cûa các em sói con, hay các tráng
sinh) xuÃt thân tØ giai cÃp nghèo. Mãi sau này, PT m§i mª r¶ng nhÆn thêm ngành ƒu và ngành
Tráng.
´t ra là trong th©i gian ÇÀu, PTHñ Çã chÌ dành riêng cho các em trai. Khi các em gái Çòi tham gia,
BP Çã lÆp thêm ra H¶i N» Hñ tuy vÅn chung m¶t ÇÜ©ng hÜ§ng hoåt Ç¶ng. Phäi công nhÆn r¢ng
th©i Çó chÜa có nh»ng trÜ©ng có nam n» h†c chung nhÜ bây gi©. Theo dòng th©i gian, væn hóa xã
h¶i Çã thay Ç°i, cÛng nhÜ trong h†c ÇÜ©ng, PTHñ trên th‰ gi§i Çã ph° thông Çi nhiŠu viŒc thâu
nhÆn cä nam lÅn n».
Theo sau bÜ§c chân Hñ Anh quÓc, PTHñ lan ra các nÜ§c khác, tÆp trung ª nh»ng gia Çình trung
và thÜ®ng lÜu, trong xã h¶i hÒi Çó còn lÈ loi hÖn bây gi© nhiŠu. Theo quá trình ti‰n hóa kh¡p nÖi
trên th‰ gi§i, tÀng l§p trung lÜu Çã lan r¶ng hÖn trong xã h¶i, ÇÜa PTHñ phát tri‹n theo.
HiŒn nay, thành viên cûa PT chi‰m m¶t phÀn rÃt nhÕ so v§i t°ng sÓ thanh thi‰u niên. Trong m¶t
sÓ quÓc gia, PT chÌ gi§i hån vào trong m¶t giai cÃp xã h¶i. NÖi khác, PT tÆp trung vào vùng Çô
thÎ, hÀu nhÜ không có ª nông thôn. Có nÖi PT phát tri‹n ÇÖn lÈ theo vùng, ho¥c chÌ còn sót låi là
trÈ thÖ, các ngành càng l§n càng ít dÀn Çi. NhiŠu nÖi trên th‰ gi§i, Hñ Çã bi‰n thành phong trào
thu hËp cho trÈ thÖ, không còn nhÜ trÜ§c, ‘ PT cho tÃt cä các lÙa tu°i thanh thi‰u niên.’
Vì th‰, ÇÜ©ng còn dài., còn rÃt nhiŠu cÖ h¶i Ç‹ phát tri‹n thêm, ÇÜa PT Çi vào các phong thái m§i,
các lÙa tu°i khác, và các ÇÎa phÆn m§i, Çòi hÕi ª chúng ta nhiŠu cÓ g¡ng Ç‹ giäi quy‰t cho nh»ng
gian nan ¡t có.
•

LÃy ví dø, chúng ta cÀn phäi hi‹u m¶t ÇiŠu: hình änh cûa PT, qua ngôn tØ, qua phong
cách truyŠn Çåt giá trÎ và lš tÜªng Hñ, khó mà thu hút ÇÜ®c gi§i trÈ thu¶c vùng phø cÆn
cûa thành phÓ trong các quÓc gia phát tri‹n. PTHñ có n« bÕ rÖi các em Çó chæng? Ÿ m¶t
sÓ quÓc gia, t° chÙc Hñ ÇÎa phÜÖng, vì muÓn thu hút gi§i trÈ, Çã bi‰n hình thành nh»ng
câu låc b¶ giäi trí, bÕ quên Çi truyŠn thÓng cûa PTHñ.

Thay vì làm nhÜ th‰, thº hÕi ta có nên ÇÜa PTHñ Ç‰n gÀn v§i nhu cÀu cûa các em hÖn,
b¢ng cách thu nhÆn thêm nh»ng trÜªng có khä næng cäm thông v§i thanh niên, nh»ng
ngÜ©i Çã sÓng và trÜªng thành trong cùng môi trÜ©ng cûa các em. Nói cách khác, là phäi
gÀy d¿ng PTHñ b¢ng cách vØa duy trì tinh thÀn Hñ vØa xóa Çi nh»ng tàng tích dÜ thØa.
Ta có th‹ áp døng câu hÕi trên Çây cho viŒc mª r¶ng PTHñ Ç‰n nông thôn, ª các quÓc
gia nÖi Hñ còn gi§i hån trong các Çô thÎ. Câu hÕi Ãy cÛng có th‹ áp døng cho các tình
huÓng phát tri‹n tÜÖng t¿.
N‰u chúng ta muÓn mª r¶ng vòng tay, thì vÃn ÇŠ trª nên rÃt rõ rŒt. Chúng ta cÀn phäi
thay Ç°i Ç‹ thích nghi v§i môi trÜ©ng m§i cûa thanh niên. ñiŠu Çó Çòi hÕi ta phäi có khä
næng phân biŒt viŒc gì Chính viŒc gì Phø, và phäi l¿a ch†n: ho¥c ti‰n lên trên con ÇÜ©ng
phát tri‹n PT dï nhiên là së có nh»ng bÃt tr¡c, ho¥c thû c£ng ôm nh»ng cái khi‰m khuy‰t
s¤n có.

•

•

ñi tìm ÇÓi tÜ®ng Çúng Ç¡n cho PTHñ chúng ta cÀn d¿a vào phÜÖng thÙc cûa BP. Ÿ Çây,
ta nói Ç‰n tính ‘t¿ nguyŒn’ cûa PT.
Tính t¿ nguyŒn Çã n¢m trong lòng PTHñ tØ thuª phôi thai. Quan tâm Ç‰n các thanh niên,
BP coi tr†ng quyŠn t¿ quy‰t cûa các em, nghïa là, m‡i cá nhân các em ÇŠu có khä næng
quy‰t ÇÎnh viŒc gia nhÆp hay không, ho¥c chÖi m¶t th©i gian cho bi‰t. ñÓi v§i tu°i tráng
niên, BP chû trÜÖng nâng cao tinh thÀn t¿ nguyŒn phøc vø, nghïa là, làm viŒc không mÜu
cÀu ích l®i riêng. Tinh thÀn phøc vø bÃt vø l®i Çó ta th‹ tìm g¥p tØ nh»ng ngÜ©i thu¶c giai
tÀng xã h¶i ‘không vø l®i Ç‹ sÓng’ hay là tØ m¶t xã h¶i bi‰t tôn tr†ng công ích tha nhân,
cho dù th¿c t‰ phÛ phàng th‰ nào Çi chæng n»a, vÅn có nh»ng tâm hÒn nhÜ th‰!
Chúng ta có ch¡c là PTHñ vÅn còn mang tính chÃt t¿ nguyŒn hay không?
Câu hÕi này không quan tr†ng ÇÓi v§i lÙa tu°i nhÕ nhÃt cûa PT, bªi vì cha mË các em
thÜ©ng quy‰t ÇÎnh viŒc cho con gia nhÆp PT, giÓng nhÜ viŒc l¿a ch†n trÜ©ng h†c. Cä hai
môi trÜ©ng ‘ÇŠu tÓt cho con’, th‰ thôi, không có gì Ç‹ cãi! Trong trÜ©ng h®p này, PTHñ
không có gì phäi áy náy - vì Çây là do cha mË các em b¡t các em Çi sinh hoåt cÖ mà. ñÓi
v§i lÙa tu°i l§n hÖn, s¿ l¿a ch†n së tùy thu¶c vào ÇiŠu kiŒn sinh hoåt cûa các em. ChÖi
Hñ là m¶t phÀn sinh hoåt ngoài h†c ÇÜ©ng các em, nhiŠu l¡m là m¶t trong 2, 3 møc các
em có th‹ s¡p x‰p thì gi© r‡i ränh. B¡t các em l¿a ch†n Ç‹ Çi sinh hoåt Hñ tuy cÛng có
cái lš cûa nó, nhÜng làm nhÜ th‰, ta Çã Çánh mÃt š nghïa ‘t¿ nguyŒn’? BÕ sang m¶t bên
quyŠn t¿ quy‰t cûa các em.
Câu hÕi trên Çây còn áp døng ÇÜ®c cho nh»ng ngÜ©i thu¶c l§p tráng niên. Ÿ nhiŠu nÖi
trên th‰ gi§i, ta thÃy có nh»ng thÀy cô bÎ b¡t bu¶c phäi ‘làm Hñ’ sau gi© h†c. CÛng có
nÖi làm trÜªng Hñ khoác ÇÜ®c thêm chút danh giá - và có nh»ng ngÜ©i cä Ç©i không ai
bi‰t t§i n‰u không tham gia vào Hñ. Hành Ç¶ng nhÜ th‰ thì còn gì là t¿ nguyŒn theo chân
nghïa cûa BP.
CÛng vÅn n¢m trong ÇŠ tài Hñ cho Ai, chúng ta cÀn phäi hi‹u ÇÜ®c th‰ nào là ‘Phong
Trào cûa thanh thi‰u niên’. Hñ là PT cûa thanh thi‰u niên, trong Çó các em ÇÜ®c th‹ hiŒn
quyŠn t¿ do, ÇÜ®c phát bi‹u và yên tâm vui chÖi h†c hÕi. Hñ cÛng là PT cûa tu°i thanh
xuân, v§i møc Çích phøc vø cho th‰ hŒ tÜÖng lai.

Vì lš do này n†, viŒc các HñS Ç‰n v§i PT và ra Çi là chuyŒn bình thÜ©ng. Các em Ç‰n
chÖi, ª låi v§i Çoàn vài næm, rÒi ra Çi Ç‹ vào v§i cu¶c Ç©i r¶ng mª. ñôi khi có ngÜ©i
không hi‹u ÇÜ®c quá trình t¿ nhiên Ãy cûa thanh niên, låi cho r¢ng PTHñ là ‘lò sän xuÃt’
ra các trÜªng cÀm Çoàn tÜÖng lai. Có nh»ng trÜªng Hñ g¡n bó v§i PT qua bao næm tháng,
Çúng theo nghïa hËp cûa câu ‘Hñ m¶t ngày, Hñ mãi mãi’. Khi BP nói câu Ãy, ông Çã
nhÃn månh Ç‰n ‘tinh thÀn’ Hñ, Ç‰n phong thái sÓng, Ç‰n cách xº th‰ và tinh thÀn trách
nhiŒm vào Ç©i cûa con ngÜ©i Hñ; chÙ không phäi là BP kÿ v†ng tÃt cä HñS së suÓt Ç©i
theo Hñ, n¢m trong t° chÙc Hñ và sinh hoåt Hñ mãi mãi. N‰u ai cÛng làm ÇÜ®c nhÜ th‰,
thì v§i bi‰t bao nh»ng th‰ hŒ c¿u HñS (bao triŒu ngÜ©i Çã qua Çi), PTHñ Çã chuy‹n tØ
PT cûa thanh niên trª thành PT cûa các cø tØ lâu rÒi!
Tóm låi, 3 vÃn ÇŠ Çã ÇÜ®c Ç¥t ra, d¿a trên ÇÎnh nghïa cûa PT:
1. Theo Çúng nguyên t¡c ‘Hñ mª r¶ng vòng tay cho tÃt cä’ thì Hñ ngày nay phäi
thay Ç°i. Thay Ç°i th‰ nào cho vØa? Ta cÀn phäi Ç¥t ra nh»ng ÇiŠu kiŒn gì Ç‹ gi»
v»ng truyŠn thÓng tÓt ÇËp cûa PT?
2. Ý nghïa Çúng Ç¡n cûa tính chÃt ‘t¿ nguyŒn’ là gì? Các em Ç‰n v§i PT vì muÓn
hay là vì bÎ b¡t bu¶c?
3. Hñ cho tu°i trÈ. PT chÌ có th‹ giúp cho các em trong m¶t th©i gian rÒi së Ç‹ các
em ra Çi, vào Ç©i. CÜÖng vÎ cûa nh»ng ngÜ©i trÜªng trong PT tiên quy‰t vÅn là
nh¢m phøc vø tu°i trÈ. Sinh hoåt Hñ cûa chúng ta có th¿c hiŒn møc tiêu Çó
không?
(Chi Nhánh Úc - Australia - 2004)

