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PHẬT GIÁO VÀ VIỆC GIÁO DỤC THANH 
THIẾU NIÊN HƯỚNG ĐẾN ĐỜI SỐNG 

LÀNH MẠNH

Le Khac Hieu (*)
Luật gia Lê Khắc Chiếu (Biên soạn) - Sư Chơn Minh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Cùng với sự phát triển kinh tế, thời mở cửa và hội nhập với thế 
giới và khu vực, cuộc sống vật chất của nhiều gia đình Việt Nam 
nói riêng và cả cộng đồng xã hội của các quốc gia đang phát triển 
nói chung đã được cải thiện.1 Đó là điều không ai có thể phủ nhận. 
Riêng tại Việt Nam cùng với sự đầy đủ về vật chất thì về mặt tinh 
thần và đạo đức cũng đã xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực trong 
xã hội. Điều đáng lo ngại nhất là các vấn nạn đó đã thâm nhập 
nhanh chóng và ngày càng nhiều vào trong giới trẻ.1 Những cảnh 
ồn ào náo nhiệt vang tiếng súng bắn liên hồi, tiếng đao kiếm khua 
chói tai và những tiếng kêu khắc khoải từ những tụ điểm chơi video 
games quy tụ hàng chục thanh thiếu niên và lác đác thấy có cả dăm 
ba người lớn. Do vì được hình thành óc bài bạc nên nhiều tội phạm 
hình sự như giết người thân trong gia đình vì không cho tiền chơi 
games hay viện cớ từ một lời khích bác mà thảm cảnh gia đình, làm 

1. http://docs.4share.vn/docs/14097/Thuc_trang_dao_duc_trong_xa_hoi_Viet_
Nam_ngay_nay.html.
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đau lòng dư luận, đã xẩy ra2 

Trên đời này thật không ai có thể tưởng tượng ra những nghịch 
cảnh đau lòng đến thế ! mà thủ phạm lại là những trẻ vị thành niên 
nông nỗi và háo thắng.

Nguyên nhân là do trò chơi điện tử! 

Lại nữa, vào dịp Tết đó đây trên khắp lãnh thổ Việt Nam Người ta 
đang tường thuật cảnh chọi trâu nổi tiếng đến nỗi đã đi vào cả thơ ca 
dân gian “ nhớ ngày mồng bảy chọi trâu thì về”.3 Hàng chục nghìn 
người hò reo trong cảnh máu me bê bết của con trâu thua trận. Người 
ta say sưa cổ vũ cho trận đấu một mất một còn. Những đứa trê ngây 
thơ tâm hồn còn như tờ giấy trắng cũng bị người lớn cuốn theo. Thế là 
vô hình chung, các em đã được người lớn dạy cho một bài học về bạo 
lực và tôn vinh bạo lực! 

Một số người ca ngợi đó là tinh hoa văn hóa dân tộc ! 

Thật đáng thương cho con trâu hơn nữa cảnh trong lễ hội đâm trâu4.
một tục lệ thường thấy của đồng bào sắc tộc Tây Nguyên ở Việt Nam 
nhằm ăn mừng chiến thắng, nhà chung mới, vụ mùa bội thu hay một 
cuôc gặp mặt gia đình. Thường thì con trâu bị buộc chặt vào cột, trong 
tiếng cồng chiên những thanh niên trẻ tay cầm khiên và giáo nhảy múa 
vây quanh phấn khích và cứ mỗi lần đến gần con trâu thì lại đâm cho 
con vật đáng thương một nhát chí mạng. Con vật đáng thương máu me 
chảy đầm đìa, từ từ ngã quị xuống rồi trút hơi thở cuối cùng trước con 
mắt mở to ngơ ngác của hàng chục đứa trẻ ! Có lẽ ngoài những người 
tham gia lễ hội, không ai có thể cầm lòng được trước khung cảnh ấy.

Người ta lại cũng gọi đó là tinh thần thượng võ ! 

Ngày nay giới trẻ vị thành niên cảm thấy mệt mỏi vì áp lực tranh 

2. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2061983/Teenage-video-game-
players-brains-like-gambling-addicts.html.(Teenage video game players have brains” 
like gambling addicts” by Tamara Cohen)

3. http://www.vietnamplus.vn/soi-dong-le-hoi-choi-trau-dau-tien-giua-long-thu-
do-ha-noi/245199.vnp

4. http://www.ojo.vn/cam-nang-cuoc-song/cac-ngay-le-ngay-hoi-lon-tai-viet-
nam/lich-su-va-y-nghia-le-hoi-dham-trau-tay-nguyen-thang-3-am-lich
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đua và tiêu thụ và mong muốn tìm kiếm một lối sống khác cho 
mình. Cuộc sống hiện đại đã buộc giới trẻ phải thay đổi để năng 
động, phù hợp hơn với xu thế mới mà xã hội yêu cầu. Tuy nhiên, 
việc thế hệ trẻ hiện nay sống quá thờ ơ, vô cảm với cuộc sống xung 
quanh đã buộc mọi người phải nhìn nhận lại cách ứng xử của một 
bộ phận không nhỏ thế hệ thanh niên.5

Trong bối cảnh vì tuổi Teen là rường cột của Quốc Gia nên Phật 
giáo không thể nào đứng bên lề của sự xuống cấp về Đạo đức trong 
giới trẻ hiện nay từ trong học đường cũng như ngoài xã hội .

Vậy Phật Gíáo sẽ làm gì ? cần có những đóng góp gì cho việc phát 
triển lối sống lành mạnh cho Tuổi Teen trong sự chuyển hóa những 
dòng tư tưởng bất thiện ngày một hằn sâu trong giới trẻ bởi những tác 
động khách quan nguy hiểm thuộc hệ lụy của một xã hội văn minh vật 
chất ngày nay.6

Đó là chủ đề bài tham luận của tôi trong hội thảo lễ Vesak hôm nay 
“ phật giáo và việc giáo dục thanh thiếu niên hướng đến đời sống 
lành mạnh”.

II. THỰC TRẠNG VỀ TUỔI TEEN:

Để hiểu khái quát về thế giới Teen cần lưu ý những vấn đề sau: 

1. Định nghĩa về tuổi teen :7

Thanh thiếu niên hay còn gọi là Teen, tuổi ô mai là một giai đoạn 
chuyển tiếp thể chất và tinh thần trong sự phát triển của con người 
diễn ra giữa giai đoạn trẻ em và trưởng thành. Sự chuyển tiếp này liên 
quan tới những thay đổi về sinh học (ví dụ dậy thì), xã hội và tâm lý, 
dù những thay đổi về sinh học và tâm lý là dễ nhận thấy nhất. Về lịch 
sử, tuổi dậy thì thường gắn liền với tuổi teen (13t-19t).

5.http://tuoitrevietnam2012.blogspot.com/2013/04/van-hoa-ung-xu-trong-gioi-
tre-hien-nay.html.

6. http://www.chuahoangphap.com.vn/news.php?id=594
7. http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_thieu-nien
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Theo một định nghĩa khác về tuổi teen “thế hệ 9X là nhóm người 
lớn lên cùng sự phát triển của kinh tế, công nghệ thông tin và sự kiện 
mở cửa Việt Nam ra với thế giới. Họ được miêu tả là thế hệ tiến bộ và 
nổi loạn. Họ tự tin hơn thế hệ trước, sẵn sàng theo đuổi những gì mình 
muốn, sử dụng ngoại ngữ tốt hơn, và công nghệ, đặc biệt internet là 
một phần quan trọng trong cuộc đời họ; ngoài ra họ sẵn sàng từ chối 
những phong tục truyền thống sẵn có, bỏ qua giá trị của thế hệ lớn, 
nghe nhạc Tây, theo phong cách sống và thời trang của nước ngoài… 
Vì những điều trên, họ được gọi là những người có tố chất công dân 
toàn cầu trong một thế giới phẳng và rất được dư luận xã hội chú ý 
trong cách ứng xử của mình…” Sự kết thúc của tuổi thiếu niên và sự 
khởi đầu của tuổi trưởng thành khác biệt theo từng quốc gia hay từng 
nền văn hóa trên thế giới.8

2. Bản chất tâm lý tuổi teen .9

l	Teen cần sự riêng tư .
l	Teen cần cha mẹ lắng nghe: Teen muốn nói tất cả mọi điều với 

cha mẹ nhưng lại không muốn nghe những lời cằn nhằn của họ”. 
(Keegan, 13 tuổi chia sẽ ).
l	Teen thích hẹn hò ngay cả khi cha mẹ cấm con yêu sớm. Sự 

thông cảm sẽ khiến chúng sẵn sàng chia sẻ và qua đó cha mẹ có thể 
giúp con mình có được những lựa chọn và quyết định đúng đắn hơn 
trong các mối quan hệ.
l	Teen thường không xuất sắc tất cả các môn . “Có những đêm em 

không có tinh thần học bài một chút nào”. 
l	Teen hay nói chuyện Sex và những chiến tích của Sex và chia sẻ 

cho bạn bè của mình trong chuyện phiếm về những kiến thức giới tính 
mà chúng tìm hiểu được 10

l	Teen hay xấu hổ vì nghề nghiệp của Bố mẹ khi so sánh với bạn bè.
l	Teen không hài lòng khi cha mẹ không công bằng hợp lý với con 

cái. 

8. http://m.ub.com.vn/threads/tuoi-teen-ky-vong-hay-that-vong.12504/thế hệ 9X
9. http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gia-dinh/hieu-dung-tam-ly-con-tuoi-

teen-2900828.html.
10.http://mxat.vn/index.php/tu-i-teen/bac-s-tam-ly/2420-teen-noi-v-sex-nhi-u-

hon-trong-nh-ng-cau-chuy-n-phi-m
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l	Teen thất vọng khi bạn gây sức ép bằng tuổi tác
l	Teen mong muốn được cha mẹ tin tưởng 11

l	Teen thích dùng loại ngôn ngữ teen 9x riêng để giao tiếp khi chat 
trên mạng,để trao đổi thông tin với nhau tránh sự kiểm soát của người 
lớn thứ đến là dùng nó như một loại mật mã (Teen Anh, Mỹ còn dùng 
chữ PAW) để báo động.12

3. Những sai lầm của tuổi teen: 13

Tuổi thành niên luôn có những sai lầm vì những nguyên nhân sau:
l	Sai lầm do dựa dẫm vào cha mẹ
l	Sai lầm do tánh khí bất thường.
l	Phong cách làm việc tùy hứng
l	Sai lầm do vọng ngoại, đua đòi và thái độ phung phí
l	Sai lầm trong yêu cuồng, chia tay vội.
l	Sai lầm quan niệm về giới tính, nhận thức về tình dục, về vấn 

đề mang thai ở tuổi mới lớn luôn là điều không dễ. đôi khi ở đâu đó 
chúng ta vẫn thấy tuổi “teen”quan niệm về tình dục và mang thai rất 
ngây ngô.14 

4. Cái thiếu sót của tuổi Teen:15
Tuổi Teen sống trong thời đại ngày nay thường không hoàn 

chỉnh về kiến thức hay nhân cách sống, nhìn chung Teen có những 
thiếu sót như sau:

a. khiếm khuyết trong giáo dục:
l	Không mấy chú trọng đến môn đạo đức học hay môn Giáo Dục 

Công Dân và coi nhẹ kiến thức về quốc gia như môn Lịch sử , Địa lý, 
Văn học.
l	Do lối GD hiện nay nên không biết tư duy về những vấn đề 

11. Kim Kim (Theo Woman”s Day)
12. http://vanhoaphatgiaoblog.com/van-hoa/chat-chuyen-thoi-su.html. (Tạp chí 

Văn Hóa Phật Giáo số 112). Nguyên Hồng.
13.http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/13440-dac-lac-tt-

thich-nhat-tu-va-phap-thoai-nhung-sai-lam-tuoi-teen.html.
14.http://mxat.vn/index.php/tu-i-teen/bac-s-tam-ly/2143-tu-i-teen-va-cac-quan-

ni-m-sai-l-m-v-tinh-d-c.
15. http://phapluanonline/
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liên quan đến tâm sinh lý của bản thân nên Teen thường mất phương 
hướng khi bước vào đời không có động lực lành mạnh, sống tiêu thụ, 
đua đòi, tiếp thu văn hóa trụy lạc nên nẩy sinh chiều hướng sống tiêu 
cực.

b. khiếm khuyết đạo đức bản thân:
l	Chưa ý thức được vai trò công dân của xã hội và không nhanh 

nhạy trong trải nghiệm bản thân đúng, sai.

l	Có những thú vui không văn hóa trong quá trình tuổi trẻ.(vd:chọc 
phá người) 

Thiếu đồng cảm về những khổ đau của đồng loại, do đó cũng thiếu 
luôn cả nhận thức về thực chất của sự sống, không thể hiểu hết tất cả 
ý nghĩa thiết yếu của khát vọng sinh tồn. 

c. khiếm khuyết trong gia đình:
 l	Thiếu sự quan tâm của bố mẹ trong gia đình trong việc giáo 

dục con cái về ý thức đạo đức và bản thân cha mẹ chưa là một tấm 
guơng đạo đức cho con minh noi theo.

 l	Đa số không ít các em không đồng ý cách sống và sự giáo dục 
áp đặt của bố mẹ mình vì không hiểu con. 

d. khiếm khuyết trong xã hội:
l	Pháp luật thiếu tính nghiêm minh, chế tài lỏng lẻo dẫn đến suy 

đồi đạo đức xã hội.

 l	Thiếu về tâm lý ý thức xã hội ảnh hưởng đến yều tố thân vật lý 
và tâm sinh lý.

e. khiếm khuyết khái niệm tôn giáo:
l	Giới trẻ không có đức tin về tôn giáo. 

l	Không hiểu tác dụng của tôn giáo trong đời sống đạo đức.

l	Hoạt động tôn giáo của nhà chùa chưa thu hút giới trẻ.

5. Bệnh của Teen : 
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a. Teen hay bi bệnh đau đầu.16

Đau đầu do căng thẳng sẽ cảm thấy như có một sức ép chặt vào 
đầu mình, mạch máu ở hai bên thái dương đập mạnh, đôi khi cơn đau 
lan ra vùng trán. Những cơn đau đầu kiểu này thường không có cảm 
giác buồn nôn.

b. Bệnh tâm lý: (Hoang tưởng & Trầm cảm)
10 dấu hiệu đứa con tuổi teen bị trầm cảm 

Bước vào tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn nhiều thử thách. Không 
ít bạn trẻ chọn cách nổi loạn để đối phó với áp lực từ bạn bè, việc 
học ở trường, kỳ vọng của cha mẹ và chuẩn mực xã hội. dưới đây 
là những dấu hiệu nhận biết thanh thiếu niên bị trầm cảm. 17

- Cảm thấy tức giận hầu hết thời gian.

Thanh thiếu niên chỉ học tập để vật lộn với một loạt cảm xúc của 
con người. Vì vậy, thể hiện sự tức giận bằng cách la hét, đập cửa hay 
những điều tương tự.

- Cảm thấy vô dụng hay vô giá trị.
Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ đang hướng tới thế giới đen tối của trầm 

cảm.

- Cảm thấy buồn mà không có lý do. (buồn vô cớ)
 Đây là lúc cha mẹ cần dành nhiều thời gian tìm hiểu và giúp đỡ 

con vượt qua.

- Thay đổi thói quen ngủ. (ngũ nhiều)
Trẻ thường ngủ quá nhiều hoặc ngủ quá ít. Bố mẹ cần phải thận 

trọng và theo dõi con một cách cẩn thận.

- Trở nên thèm ăn.
Một số thanh thiếu niên đối phó với trầm cảm và căng thẳng bằng 

16. http://mxat.vn/index.php/tu-i-teen/bac-s-tam-ly/2419-dau-d-u-l-a-tu-i-thanh-
thiu-nien

17.zhttp://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nguoi-tram-cam-lao-hoa-nhanh-
hon-909344.html.
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cách ăn uống quá mức. (nạp năng lượng vô tội vạ, không kể giờ giấc) 

- Mất hứng thú trong công việc, sở thích.
trẻ chỉ ngồi yên mà không có biểu hiện quan tâm đến bất kỳ hoạt 

động chúng từng thích thú trước đó chứng tỏ đang có một cái gì đó 
gây phiền toái chúng.

- Luôn cảm thấy mệt mỏi 
Phụ Huynh hãy quan sát bạn bè của chúng xem có biểu hiện mệt 

mỏi ở mọi lúc như con mình không? Đây có thể là một tiếng chuông 
cảnh báo!

- Có thái độ thù địch đối với cha mẹ và xã hội 
Thù địch quá mức hay nổi loạn có thể là một chiến lược đối phó với 

sự chán nản của chúng.

- Thích ở một mình
Mỗi đứa trẻ nói chung đều rất thích được tôn trọng sự riêng tư. 

Nhưng nếu trẻ tự tách mình ra khỏi bạn bè và gia đình thì đó là một 
dấu hiệu cho thấy chúng đang cần giúp đỡ.

- Bị ám ảnh bởi việc tự tử hay cái chết
Nếu cuộc trò chuyện của trẻ xoay quanh cảm xúc của cái chết hoặc 

tự sát, thì đừng xem nhẹ việc này và hành động nhanh chóng.18

Những căng thẳng tâm lý mà người trầm cảm trải qua có tác động 
bất lợi đến sự hao mòn trong cơ thể của con người và khiến cho quá 
trình lão hóa diễn ra nhanh hơn những người bình thường.19

Phát hiện này có thể giải thích tại sao những người trầm cảm 
cũng thường gặp các vấn đề về sức khỏe nhiều hơn”, Josine 
Verhoeven, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Free, Amsterdam 
cho biết. để giảm thiểu sự ảnh hưởng của các triệu chứng trầm 
cảm đến quá trình lão hóa và sức khỏe, mỗi người nên thường 

18.http://www.magforwomen.com/ways-to-keep-your-relationship-fresh-and-
fun/(HẰNG NGUYỄN)

19. http://www.livescience.com/41127-depression-faster-aging-telomeres.html
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xuyên tập thể dục, có thói quen ăn uống khoa học, không hút 
thuốc lá, có lối sống lành mạnh. 20

III. PHẬT GIÁO VÀ TUỔI TEEN

1 Nhận định:
Phật giáo đang đứng trước những sứ mệnh quan trọng, khi điều 

kiện khoa học kỹ thuật, kinh tế và tri thức của xã hội đang đặt loài 
người vào vòng xoáy của tham dục và mê lầm ở cấp độ cao hơn và vi 
tế hơn. Sứ mệnh ấy là làm thế nào để phổ quát giáo lý nhà Phật cho 
bạn trẻ – những người chuẩn bị hoặc vừa mới bước chân vào đời. 
21Trang bị cho lực lượng này tư tưởng của Phật giáo, là cung cấp cho 
họ những phương tiện thiện xảo để kết hợp với thời cuộc nhằm vừa 
phát triển phần tri thức thế gian, vừa phát triển đạo đức thăng hoa tâm 
linh để đạt đến sự an lạc, giải thoát 22. 

Giáo dục Đạo đức và tâm linh cho giới trẻ là thế mạnh của Phật 
giáo. Đạo đức và Tâm linh là hai thành phần quan trọng nhất của mỗi 
con người cũng như của toàn xã hội không chỉ có mục đích chiêu dụ 
họ vào trong bốn vách tường nhà chùa để cách ly những phòng trà, 
hộp đêm, những môi trường cám dỗ, sa đọa. Phật giáo giúp con người 
tĩnh tâm, không chạy theo cái tâm lăng xăng xao động thường nhật. 
Các giải pháp Phật giáo giúp cho con người kiểm soát được các hành 
vi của mình mọi lúc mọi nơi; Tuy nhiên, cơ bản giáo dục đạo Phật 
vẫn phải là rèn luyện đạo đức, phát triển trình độ nhận thức tâm linh. 
sự học tập thông qua Kinh điển truyền thống. Tam tạng Thánh điển là 
kho tàng kiến thức bao la cần thiết lập một không gian an toàn, và di 
động. Không gian an toàn đó là bồ đề tâm. Tính di động, đó là vô trụ 
xứ của Bồ tát .

Đưa đạo Phật đến với tuổi trẻ, phải có nghĩa là đưa tuổi trẻ đến giáp 

20. http://www.khoahoc.com.vn/doisong/yhoc/suc-khoe/50273_nguoi-tram-cam-
lao-hoa-nhanh-hon.aspx

21. http://linhsonphatgiao.com/12/3/2014/de-ngoi-chua-tro-nen-hap-dan-hon-
voi-gioi-tre.html.

22.http://www.chuahoakhanh.com/component/content/article/94-giao-dc/529-gd-
o-c-pg-gop-phn-gii-quyt-cac-vn-nn -ca-tui-tr-hin-nay).
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mặt với thực tế của sinh tồn. Ðó là làm phát khởi bồ đê tâm nơi tuổi trẻ 
đó chính là mặt đất kim cang để trên đó tuổi trẻ tự vạch hướng đi cho 
mình, tự quy định những giá trị sống thực cho chính đời mình. Tuổi 
trẻ cần tính mở rộng, không tự câu thúc vào trong một không gian xã 
hội chật hẹp, để có thể có tầm nhìn xa hơn, vượt ngoài thành kiến và 
truyền thống khép kín của xã hội mình đang sống. tuổi trẻ cần được 
giáo dục để luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng lên đường. Tinh thần vô 
trụ xứ đó là tinh thần khai phóng, không bị buộc chặt vào bất cứ giá trị 
truyền thống nào. Tuổi trẻ cần được học hỏi để sống với tinh thần khai 
phóng và bao dung, để tự minh định giá chuẩn xác giá trị các nền văn 
minh nhân loại, tự mình chọn hướng đi thích hợp23. 

Tuổi trẻ học Phật không có mục đích trở thành nhà nghiên cứu 
Phật học, mà học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy, linh 
hoạt, để có thể nhìn thẳng vào vào bản chất sự sống. Cho nên, sự học 
Phật pháp không hề cản trở sự học thế gian pháp; kiến thức Phật học 
không xung đột với kiến thức thế tục. Nên áp dụng Tâm lý Tôn giáo 
vào trong trường học để các em hiểu thế nào là “Từ bi” hay “Bác ái” 
để dần hình thành trong thanh thiếu niên ý thức về giá trị đạo đức, giá 
trị sinh mạng. Qua các khóa tu ngắn hạn cho thanh thiếu niên tại các 
tự viện. Các em biết nghe theo lời Phật dạy như “ Làm lành, lánh dữ, 
thực hiện tánh từ bi với đồng loại, bảo vệ tính mạng người khác xem 
mạng sống người khác như mạng sống của mình nhờ vậy não bộ các 
em sẽ được gieo vào những hạt giống lành và nhanh chóng đơm hoa 
kết quả thiện. 

 Giáo Dục đạo đức PG góp phần giải quyết các vấn nạn của tuổi trẻ 
hiện nay. Việc phổ cập rộng rãi chương trình giáo dục Đạo đức Phật 
giáo cho giới trẻ là một trong những giải pháp căn bản góp phần 
giải quyết các vấn nạn của thanh thiếu niên hiện nay. Khi được nghe 
những bài Pháp thoại của Phật giáo thấm đẫm tinh thần từ bi và hỷ 
xả , tâm hồn các em sẽ trở nên trong sáng hơn và hạt giống thiện tính 
mà Phật giáo đã gieo vào lòng các em sẽ nảy mầm và nở hoa kết trái. 

23.http://phapluan.vn/chuyen-de/phat-giao/giao-duc/272-suy-nghi-ve-huong-
giao-duc-dao-phat-cho-tuoi-tre Tuệ Sỹ



PHẬT GIÁO VÀ VIỆC GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN HƯỚNG ĐẾN ĐỜI SỐNG LÀNH MẠNH 191

Nhờ giữ ngũ giới sẽ giúp các em thành những thanh niên đứng đắn, 
sống có nhân cách , được mọi người coi trọng. Hạn chế tham , sân , 
si các em sẽ ngày càng được mọi người xung quanh yêu mến hơn và 
tương lai của các em ngày càng rộng mở hơn. Các em tự giác biết làm 
những việc tốt , biết xa lánh cái xấu, không cần lúc nào cũng phải có 
nhà trường hoặc bố mẹ giám sát và kiểm soát.24 

Phật giáo với tinh thần nhập thế của mình không thể đứng ngoài 
cuộc mà phải chung tay cùng xã hội giải quyết vấn nạn này. Đại lão 
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã nói: “Nhà chùa cần phải chung tay 
cùng xã hội góp phần giải quyết các vấn nạn đang nhức nhối, trong 
đó có vấn đề tha hóa của thanh thiếu niên. Mầm chồi mà bị thui chột 
thì làm gì có tương lai.”25

2. Nền tảng giáo dục của Phật Giáo: 
Từ trên cơ sở bốn phạm trù mà Phật dạy cho người Phật tử trẻ trong 

kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya)

Xây dựng lý tưởng hướng thượng, củng cố niềm tin vào giá 
trị đạo đức, giải thoát qua nhân cách của Phật, Phật pháp và 
cộng đồng Tăng chúng.

Thiết lập nguyên tắc sống với năm giới, mười giới. Qua đó, giáo 
dục ứng xử chuẩn mực nơi hành vi và ngôn ngữ, đồng thời nâng cao 
đời sống tinh thần, tâm lý đạo đức.

Xây dựng các mối quan hệ hài hòa như quan hệ giữa cha mẹ, con 
cái, vợ chồng, anh em, bạn bè, thầy tổ, chủ tớ, tập thể, xã hội, quốc 
gia, nhân loại, thiên nhiên… nói chung là để có khả năng sống hài hòa 
với con người và thế giới chung quanh.

Phát triển trí tuệ, khả năng tự tri để vượt qua chi phối bản năng: 
tham, sân, lười biếng, manh động, hoài nghi. Thiết lập một tâm hồn ổn 

24.http://www.chuahoakhanh.com/component/content/article/94-giao-dc/529-gd-
o-c-pg-gop-phn-gii-quyt-cac-vn-nn-ca-tui-tr-hin-nay.

25. http://Phattuvietnam.net..
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định, trầm tỉnh, tự chủ và sáng suốt 26.

Đức Phật đã hướng dẫn rành mạch việc giáo dục tuổi trẻ trên 
những phạm trù rất cơ bản làm thước đo chung cho việc định hướng 
cho tuổi trẻ nên thực hiện nếp sống lành mạnh khi chập chững vào 
đời. Trong một đoạn kinh thuộc Tăng chi bộ kinh qua tích truyện 
Đức Phật đến gặp Kāsi, một người giỏi về huấn luyện ngựa hỏi về 
phương pháp huấn luyện ngựa cho thấy phương pháp giáo dục mà 
đức Phật đưa ra mang tính bậc cấp. Đó là một quá trình đào tạo từng 
bước. Đầu tiên, người học phải bắt đầu ở cấp bậc cơ bản nhất. “Khi 
chúng ta dạy một học sinh, đầu tiên phải tập đếm một, đếm hai, 
đếm ba rồi sau đó mới tới đếm số trăm”. Phương pháp này giống 
như chúng ta mô tả về biển vậy: “Như độ sâu của biển cả, tuần tự 
thuận xuôi, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. 
Việc giáo dục cũng như thế, đào tạo phải từng bước, các con đường 
là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình”27. Tuổi trẻ cần 
học được cách thích nghi . “Có những con dùng phương pháp mềm 
dẻo, có những con dùng phương pháp cứng rắn và cũng có những 
con phải dùng cả hai phương pháp mềm mỏng và cứng rắn đối với 
môi trường mới, cuộc sống mới.28

3. Nếp sống lành mạnh
Định Nghĩa

Phong cách sống, nếp sống là những nét điển hình, được lặp đi lặp 
lại và định hình thành phong cách, thói quen trong đời sống cá nhân, 
nhóm xã hội, dân tộc, hay cả một nền văn hóa . Một lối sống thường 
phản ánh thái độ của một cá nhân, giá trị hoặc thế giới quan của cá 
nhân đó. Lối sống có thể bao gồm quan điểm về chính trị, tôn giáo, 
sức khỏe, giới tính, đạo đức sự thân mật, và nhiều hơn nữa29

Các dạng lối sống

26. http://ngoinhaphatphap.net/Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya 
chương 4 pháp)

27. (Udana.V.3)
28. http://spunno.wordpress.com/2013/06/18/cach-giao-duc-de-tu-cua-duc-phat/
29. http://vi.wikipedia.org/wiki/Lối_sống
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Một số lối sống được biết đến nhiều hiện nay như: 

- lối sống đua đòi của tuổi trẻ mới lớn, 

- lối sống thác loạn của một số bộ phận giới trẻ 

- và ở Việt Nam, thuật ngữ lối sống Phương Tây như (lối sống nổi 
loạn,lối sống thử, lối sống hào nhoáng , lối sống công nghiệp) được 
nhắc nhiều trong sự đối lập với nếp sống truyền thống dân tộc theo 
kiểu Á Đông và thường được cho là mặt trái, thiếu lành mạnh và tiêu 
cực với một số hiện tượng như chạy theo giá trị đồng tiền, của cải vật 
chất của phương Tây. 

Các tiêu chí
- Sức khỏe: gồm vệ sinh, thể dục, thể thao, và quy định chế độ ăn 

uống của một nếp sống điều độ.

- Môi trường sống:
+ Môi trường tự nhiên: có ảnh hưởng lớn như: không khí trong 

lành, nước sạch, nhà cửa sạch sẽ, đường phố sạch sẽ sẽ có ảnh hưởng 
nhất định. 

+ Môi trường xã hội: bao gồm một cá nhân sống và điều kiện làm 
việc, mức thu nhập, trình độ học vấn, cộng đồng và tín ngưỡng tôn 
giáo bất kỳ (nếu có). 

- Truyền thông: công nghệ và truyền thông đa dạng có rất nhiều 
thay đổi cuộc sống của mọi người trong xã hội. Nó có tác động tích 
cực và tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày. 

- Thực hành cách sống lành mạnh:
- Chế độ ăn lành mạnh: chế độ ăn cân bằng và nhiều dưỡng chất 

đóng vai trò quan trọng đối với cả sức khỏe thể chất và tâm thần.

- Ngủ đủ: một giấc ngủ ngon và sâu giúp cơ thể được nghỉ ngơi đầy 
đủ và hoàn toàn thư giãn.

- Uống đủ nước: hãy tạo thói quen uống ít nhất 8 cốc nước mỗi 
ngày để cơ thể luôn khỏe khoắn.
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- Nói không với đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn cũng là 
một trong những bí quyết để có lối sống lành mạnh.

- Các mối quan hệ lành mạnh: hãy vun đắp các mối quan hệ trong 
gia đình, với bạn bè hay đồng nghiệp.

- Luyện tập thể thao: là một phần không thể thiếu để đảm bảo lối 
sống lành mạnh 

- Hít thở sâu: ôxy đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các tế 
bào, bao gồm cả tế bào não .

- Theo đuổi sở thích: sẽ khiến bạn luôn bận rộn đây cũng là một 
cách hiệu quả để giảm stress .

- Hạnh phúc: người hạnh phúc sẽ sống lâu hơn. Hãy gặp gỡ những 
người bạn mới, dành thời gian bên gia đình hoặc tìm kiếm những 
hoạt động mới khiến bạn thấy hạnh phúc, năng động và tràn đầy năng 
lượng.

- Từ bỏ các thói quen xấu: hút thuốc lá và nhậu nhẹt sẽ ảnh hưởng 
đến sức khỏe của bạn một cách trực tiếp và gián tiếp..

- Thái độ tích cực: hãy giữ thái độ tích cực và nhìn cuộc sống bằng 
lăng kính tích cực

- Thực hành kỷ luật tự giác: 
Áp dụng kỷ luật, được xem như một phần của sự giáo dục, là một 

nền tảng thiết yếu mà Phật giáo đề cập trong việc giáo dục đào tạo con 
người, đặc biệt đối với giới trẻ. Nếu kỷ luật không được thiết lập, thì 
họ, những thanh niên khi trưởng thành sẽ có những tính cách lệch lạc 
và đôi khi chống lại xã hội. Môi trường xung quanh có ảnh hưởng rất 
lớn đến sự hình thành nhân cách của một con người 30 . 

Theo Diana Winston sau nhiều năm đầy khó khăn bản thân cô phải 
vượt qua khi theo đưởi mục đích hướng thượng cho riêng mình là : 
“Sự giác ngộ” cô đã đề xuất nững điều sau mà tưổi teen cần nên theo 

30. http://dantri.com.vn/suc-khoe/hoc-cach-song-lanh-manh-780826.htm
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+ Khám phá chơn lý trong một thế giới cường điệu. 
+ Tìm kiếm an lạc giữ những thăng trầm của cuộc sống. 
+ Tự chấp nhận mình.
+ Làm việc với những trạng thái tình cảm khó khăn. 
+ Biết thiền tập. 
Đối phó với những cám dỗ và hành xử đúng đắn với giới tính và 

sử dung thuốc. 
Phát triển lòng thiện nguyện, tranh đấu cho Hòa Bình và bảo vệ môi 

trường.
Ý thức về kỷ luật tự giác. 31

KẾT QUẢ KỲ VỌNG:

Dựa trên những phạm trù cơ bản trong Kinh tạng Nikayà thì dưới ảnh 
hưởng của Phật giáo thì những kết quả sau đây sẽ được ghi nhận như 
một đóng góp thực tế của Phật Giáo trong việc giáo dưỡng thế hệ mầm 
non, rường cột của Quốc gia, tiềm năng tương lai của mọt nước đầy đủ 
cả về chất lẫn lượng. Những thành quả đó là:

Điều chỉnh hành vi tuổi teen.
Giúp Teen hình thành được lý tưởng sống ở đời thường và sống vì 

đạo pháp. 
Khơi dậy niềm tự hào trong nhiệt huyết của tuổi teen.
Kích thích niềm đam mê sáng tạo và thăng hoa những hành vi thiện 

trong cuộc sống.
Sống hòa ái , tự giác và có trách nhiệm với bản thân hơn 
Phẩm chất tâm linh ngày một thiện xảo.
Xã hội bớt đi tệ nạn tuổi thanh thiếu niên.
Môi trường được gìn giữ , bảo quản.
Teen hiểu ra rằng “Tiền bạc không mang lại hạnh phúc”.
Nhận biết được giá trị của cuộc sống qua câu nói” Đừng đòi hỏi Tổ 

quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rang ta đã làm gì cho Tổ quốc”. 32 

31.http://www.amazon.com/Wide-Awake-Buddhist-Guide-Teens.(p.139.A 
Buddhist guide for teens)

32. http://ngoinhaphatphap.net/.
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 KẾT LUẬN:

Tóm lại sự ủng hộ và đóng góp của tôn giáo cần được chú trọng 
trong việc giáo hóa và ngăn ngừa tôi phạm trong thanh thiếu niên. 
Mỗi tôn giáo đều có luân lý và đạo đức riêng Học giả Trung quốc 
Trương Chánh Bình chuyên gia nghiên cưu Kinh tế Nhật (2006) 
phát biểu ở Nhật “Tôn giáo không chỉ ảnh hưởng đến luân lý đạo 
đức quốc gia mà còn là giá trị hướng thiện của con người”. Do vậy 
tôn giáo được xem là vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc thiết 
lập trật tự quốc gia và hình thành nhân cách con người ngăn chặn 
được những hành vi phi nhân tính, phi đạo đức xã hội sẽ bớt đi 
tệ nạn xã hội nhất là trong thanh thiếu niên như hiện nay. Tại các 
nước quốc giáo Phật giáo Nam truyền thì việc hướng thiện, rèn 
luyện đạo đức cho thanh thiếu niên rõ nhất qua việc tu xuất gia 
gieo duyên mùa hè tại các chùa Nam Tông nhằm chuẩn bị vào đời 
cho thanh thiếu niên rất tốt.33 Tín ngưỡng vẫn luôn có sức mạnh 
vô hình ngăn ngừa các ác niệm sanh khởi. Mọi người ở bất cứ độ 
tuổi nào già cũng như trẻ, gái cũng như trai đi chùa thấy rõ lợi ích 
cụ thể cho bản thân như: được sống trong môi trường thanh tịnh, 
nghe giảng kinh pháp, học hỏi từ quý Thầy cách ứng xử trong đời 
sống, cách tạo dựng tình thương, hạn chế sân hận .v.v… “Đến chùa 
như một cách xả stress, để thấy lòng mình thanh thản hơn”34. Trong 
kinh Pháp cú, co nhiều trường hợp cho thấy Đức Phật không những 
thuyết giàng cho giới trí thức và hàng trưởng lão, mà còn giáo dục 
trẻ em bằng ngôn ngữ riêng của chúng. Nếu biết khơi nguồn phát 
huy những lời Phật dạy và biết giúp các em giữ cội gốc, trở về 
nguồn thì không sợ mất. Câu Kinh Pháp Cú 54 : mùi thơm của loài 
hoa bay theo chiều gió, mùi thơm của người đức hạnh tỏa khắp 4 
phương35.

 Hãy quan tâm giáo dục Phật pháp để thanh thiếu niên có phẩm chất 
tốt, có lý tưởng sống đẹp, có ý thức về giá trị văn hóa truyền thống và 

33. http://phatgiaonguyenthuy.com/tintuc/khoatuxuatgiagieoduyen/
34. http://linhsonphatgiao.com/12/3/2014/de-ngoi-chua-tro-nen-hap-dan-hon-

voi-gioi-tre.html
35. http://nguoiphattu.com/?id/37037/ht-thich-bao-nghiem-vi-bac-si-tuong-chi-

huyen-bi-chet-oan-2-lan)
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có khả năng xây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc. Phật giáo giúp 
cho Teen thấy được giá trị của chính mình và cống hiến giá trị ấy cho 
đời. Đó là cách làm cho nguyên khí của quốc gia được hưng thịnh. 
Làm sáng tỏ ý nghĩa phương ngôn “Hộ quốc An dân” vậy. 36

 

 

36.. http://ngoinhaphatphap.net


