
Hạnh phúc  LÀ KHI

TA CHIA NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI
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>> Cô và trò ngoài lớp học

>> ... và trong lớp học với nhiều chia sẻ.
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Hơn cHục năM trở lạI Đây, Đã tHànH tHông lệ, cứ MỗI Độ Hè về là pHong 
trào tìnH nguyện của tHanH nIên, Học sInH, sInH vIên lạI Được dấy lên sôI nổI 
suốt từ naM tớI Bắc. cHIến dịcH Mùa Hè xanH tìnH nguyện của các năM luôn 
Được tổ cHức rầM rộ, ĐộI ngũ cHIến sĩ tìnH nguyện Đông Đảo vớI Hàng loạt 

các HìnH tHức Hoạt Động pHong pHú, Đa dạng Được trIỂn kHaI trên Hầu 
kHắp các Địa Bàn từ tHànH tHị tớI nông tHôn, từ Đồng Bằng Đến các vùng 

núI cao, suốI sâu, BIên gIớI, HảI Đảo và nHững kết quả tHu Được sau MỗI 
Mùa cHIến dịcH cũng tHật Đáng ĐỂ tuổI trẻ cHúng ta tự Hào. vậy nHưng Bên 
cạnH nHững cá nHân tícH cực vẫn còn kHông ít Bạn trẻ HIỂu cHưa Đúng về 

cụM từ “tìnH nguyện”. BàI vIết nHỏ này cHínH là nHững suy tư, trăn trở của 
tôI Muốn sẻ cHIa, trao ĐổI vớI Bạn Đọc...

tặng những niềm vui tới 
mọi người
“Tình nguyện là gì hả mẹ? Mà các 
chị lại thích đi. Tình nguyện là gì hả 
mẹ? Mai sau con cũng lên đường!” 
- Có lẽ không ít bạn trong chúng ta sẽ 
bối rối khi phải trả lời những câu hỏi 
“ngây thơ” kiểu này. Đôi lúc chúng 
ta hiểu đơn giản tình nguyện là tự 
nguyện nhưng thực ra tự nguyện chỉ là 
một yếu tố nhỏ trong “tình nguyện”. 
Tự nguyện là tinh thần tự giác tham 
gia một việc gì đó mang tính chất cá 
nhân nhiều hơn. Dựa trên tinh thần tự 
nguyện chúng ta làm những việc có 
ích cho người khác, cho cộng đồng, 
đó mới là tình nguyện. “Tình nguyện” 
được hiểu đầy đủ là một hoạt động 
không đặt ra lợi ích vật chất, không 
mang lợi ích cá nhân, được làm với 
tinh thần tự nguyện và đem lại lợi ích 
cho cộng đồng.  

Đẹp thay hai tiếng “tình nguyện” 

nhưng thật buồn khi thực tế trong 
sinh viên chúng ta vẫn có nhiều bạn 
hiểu chưa đúng mà thậm chí còn “đo 
đạc” bằng một cái giá cho tinh thần 
tình nguyện. Họ cho rằng mình đã bỏ 
công sức thì phải được “trả công”, 
phải có “thù lao” cho những việc đã 
làm. Và với suy nghĩ đó, họ đi “tình 
nguyện” mà hoàn toàn không phải 
vì mục đích thực của tình nguyện. 
Họ tham gia tình nguyện theo phong 
trào, để được vui chơi, được xả hơi, 
được đi du lịch và được ăn miễn phí. 
Có những hoạt động tình nguyện 
khi kết thúc còn được “bồi dưỡng” vì 
chương trình có nhà tài trợ... Nếu làm 
tình nguyện vì những suy nghĩ đó thì 
đâu còn là “tình nguyện” theo đúng ý 
nghĩa và bản chất của nó. 

Làm tình nguyện bạn sẽ nhận được 
gì? Nếu có ai hỏi tôi như vậy thì tôi sẽ 
trả lời ngay rằng, chẳng được gì cả cho 
riêng mình nếu nhìn dưới góc độ vật 
chất. Nhưng lại “được” rất nhiều nếu 

ta biết “nhận ra” nó. Làm tình nguyện 
là vì người khác, vì những người cần sự 
giúp đỡ, mà những người đó thường 
là những số phận kém may mắn, là 
những đứa trẻ mồ côi, người khuyết 
tật, người già cô đơn. Tiếp xúc với 
họ, giúp đỡ họ dù chỉ là những việc 
rất nhỏ, bạn sẽ thấy mình có ích. Bên 
họ bạn mới nhận ra rằng, những trở 
ngại và khó khăn trong cuộc sống 
mà bạn vẫn thường than vãn chẳng 
thấm tháp gì so với những mất mát, 
khó khăn mà những người thiệt thòi 
đang từng ngày phải gánh chịu. Bạn 
vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn 
họ rất nhiều, điều mà không phải lúc 
nào bạn cũng nhận ra. Và bạn cũng 
“học” được nhiều điều không có 
trong những giáo trình trên giảng 
đường nhưng lại rất có ích cho bạn 
trên bước đường lập nghiệp. “Vỡ ra” 
những điều này còn đáng quý hơn rất 
nhiều so với số tiền bồi dưỡng đi lại, ăn 
nghỉ mà bạn có thể được bù đắp sau 
mỗi chuyến đi xa. 
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Tay xách nách mang
 vào chiến dịch >>
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Song, nói đi cũng cần nói lại, vẫn biết là ý nghĩa của tình nguyện 
không nằm ở giá trị vật chất, nhưng nếu không có “tiền đi lại” 
thì sẽ rất khó khăn cho sinh viên. Điều này cần tháo gỡ theo hai 
hướng, một là Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xin nhà trường 
kinh phí hỗ trợ hoạt động; hai là chúng ta tự tìm nguồn tài trợ, 
coi đây là một phần của kế hoạch tình nguyện. Đã có ý kiến sinh 
viên cho rằng, hoạt động tình nguyện là “lao động công ích”. 
Nhưng khái niệm “lao động công ích” không có nghĩa là mấy 
chục ngàn, mà hơn thế đó là một hình thức để mọi công dân 
thực hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Hình thức lao 
động ấy có thể không mang lại hiệu suất cao, nhưng đó là việc 
cần thiết để con người có ý thức nhiều hơn về lao động, về cuộc 
sống cần sự sẻ chia. 

không có việc gì nhỏ. chỉ sợ ta không làm! 
Không ít ý kiến cho rằng đã là tình nguyện thì phải làm những 
“việc lớn”, đi về những vùng xa xôi chứ không “bõ công” làm 
những việc nhỏ. Đồng ý rằng, thanh niên luôn thích đi xa, đến 
những vùng gặp khó khăn bạn sẽ cảm thấy vui hơn với môi 
trường mới, được sống với bà con ở đó sẽ thấy nhiều điều thú 
vị. Nhưng ngay tại thành phố cũng có rất nhiều nơi cần chúng 
ta. Vì người thiệt thòi ở đâu cũng có. Vả chăng không phải thấy 
vui thì mới đi tình nguyện. Hãy bắt đầu tình nguyện từ những 

việc nhỏ quanh ta, rồi bạn sẽ thấy ý nghĩa 
to lớn của nó!

Những hoạt động tình nguyện vì cộng 
đồng càng ngày càng thu hút nhiều bạn 
trẻ tham gia, đó là một tín hiệu đáng 
mừng nhưng không phải tất cả sinh viên 
đều cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. 
Vậy nên việc nâng cao chất lượng các 
hoạt động cũng như tổ chức các buổi 
nói chuyện với sinh viên về tinh thần tình 
nguyện, công tác xã hội là điều cần thiết. 

Nếu cứ mãi hỏi hạnh phúc là gì thì bạn 
sẽ không tìm được câu trả lời. Hạnh phúc 
của mình là làm cho người khác được 
hạnh phúc - đó là phương châm của tinh 
thần tình nguyện. Hãy đi, hãy làm, hãy 
sống hết mình rồi bạn sẽ thấu hiểu điều 
ấy. Bạn đang có trong tay những năm 
tháng đẹp nhất của cuộc đời, những năm 
tháng của tuổi trẻ để nghe tinh thần tình 
nguyện trong tim. 

>> ĐoàN Kim NgọC 
Học viện Thanh thiếu niên TW
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