
BÁC SỐNG MÃI TRONG LÒNG THANH NIÊN 

 
Bác đã đi xa, nhưng những gì mà Bác để lại cho thanh niên chúng ta là những huyền 

thoại lung linh ánh sáng. Ánh sáng ấy soi đường chỉ lối cho những người trẻ tuổi có thêm 

dũng khí để đương đầu với những con sóng thời đại, ánh sáng ấy thu hút tình cảm ngưỡng 

mộ, niềm kính yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.  

Tài năng và đức độ của Bác không chi thể hiện trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà 

còn ở cách Bác giáo dục thế hệ trẻ. Đầu tiên phải nói đến cách sống của Bác. Cuộc sống giản 

dị của Bác chính là hình mẫu hoàn chỉnh về sự mẫu mực của một con người, và đó cũng 

chính là một tấm gương sáng để thanh niên ngày nay noi theo. 

Thật vậy, trong rất nhiều gia đình ngày nay đều có treo ảnh Bác Hồ, đó không chỉ là sự 

tưởng nhớ mà còn để giáo dục con cái noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời trước, 

cách đây 40 năm khi đất nước hoàn toàn giải phóng, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống 

trong lòng của toàn thể nhân dân Việt Nam, và thanh niên ta đều đồng lòng học theo đạo đức 

lối sống của Bác. Lúc đó, không cần phát động phong trào thi đua nào mà tất cả thế hệ trẻ 

ngày đó đều một lòng quyết tâm phấn đấu học tập và lao động sản xuất, thậm chí cố gắng hết 

sức mình làm bằng hai bằng ba người khác để góp sức cho đất nước. 

  

 
 

Bác Hồ với thanh niên trong ngày bầu cử Quốc hội Khóa II (8-5-1960)  

Còn ngày nay, đất nước ta đang phát triển trong thế kỷ mới, thời đại mới. Thế hệ thanh 

niên ngày trước, thế hệ sống trong chiến tranh đã có tuổi và dần nhường chỗ cho một thế hệ 

trẻ mới, năng động, tài giỏi và cũng mang trong mình tinh thần được truyền lại bởi các bậc 

cha anh. Ngày nay, từ khi đi học, các học sinh đã được giáo dục về gương Bác Hồ, về những 

công lao to lớn của Bác, về lối sống giản dị và hết lòng vì nhân dân của vị cha già dân tộc. 

Chính vì thế, khi trưởng thành, thanh niên Việt Nam ngày nay luôn nhớ ơn của Bác Hồ và cố 

gắng noi theo tấm gương đạo đức của Bác. 



Nói về công tác giáo dục toàn dân để thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh thì có rất nhiều điều phải bàn. Thời thế thay đổi, thời đại hiện nay là một thế 

giới phát triển như vũ bão với những thành tựu khoa học công nghệ mà mấy chục năm trước 

con người có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Điều đó kết nối con người với nhau nhưng cũng 

tạo ra không ít hệ luỵ. Đó là những tệ nạn xã hội xuất hiện khi chúng ta hội nhập kinh tế quốc 

tế, đó là những suy nghĩ sai lầm khi giới trẻ nước ta tiếp thu các lối sống lệch lạc. Tất cả 

những vấn đề đó đòi hỏi phải có một định hướng tư tưởng cho thanh niên một cách vững 

chắc. 

Thanh niên Việt Nam ta từ trước đến nay luôn mang trong mình những phẩm chất cao 

đẹp. Đó là yêu tổ quốc, yêu đồng bào tha thiết, cần cù, năng động và sáng tạo. Đó là phẩm 

chất tốt đẹp tạo nền tảng cho việc hình thành nên một thế hệ làm chủ đất nước trong thời đại 

mới. Thế hệ thanh niên ngày nay cần nhất là được xác định một lý tưởng chung, để thanh 

niên coi đó là con đường để kiên định bước theo. Con đường đó đã được xác định là tiếp 

bước dưới cờ Đảng, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Đó là 

hướng đi mà chúng ta đã làm trong nhiều năm qua, đó không chỉ là những câu khẩu hiệu hay 

những lời kêu gọi đơn thuần trong một phong trào mà tất cả phải được thể hiện ra bằng hành 

động thiết thực. 

Với sự phát triển của xã hội ngày nay, việc giáo dục cho thế hệ trẻ một lý tưởng đúng 

đắn quả là điều không đơn giản. Như ta đã biết, có không ít những vấn đề nhức nhối trong xã 

hội ngày nay đang ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, dẫn dắt một bộ phận thanh thiếu niên vào lối 

sống lệch lạc, thậm chí phạm tội. 

Như vậy, với những người có trách nhiệm và chính thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta, càng 

phải kiên định làm theo mục tiêu của thế hệ cha anh đi trước, đó là quyết tâm đi theo con 

đường mà Đảng và nhân dân đã chọn lựa, quyết tâm giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội. Với thanh niên, để trưởng thành và trở thành người làm chủ đất nước, trước hết vừa 

phải lo được cho bản thân mình, tức là có lý tưởng cá nhân, vừa phải biết dung hoà mục tiêu 

cá nhân vào lý tưởng của tập thể. Trong quá trình xây dựng lý tưởng của một con người tự 

khi sinh ra đến khi trưởng thành, luôn luôn có những cuộc đấu tranh trong nội tại. Nhất là với 

giới trẻ thì luôn đấu tranh tư tưởng để hy sinh lợi ích cá nhân để phuc phục vụ lợi ích tập thể. 

Đầu xuân, thủ đô Hà Nội lất phất mưa nhẹ, vẫn thấy màu áo xanh thanh niên đến lăng 

viếng Bác, tâm hồn chợt bâng khuâng, dịu mát. 

 

"Muốn nên sự nghiệp lớn 

 

Tinh thần ắt phải cao" 

 

(Hồ Chí Minh - Nhật ký trong tù) 

 

Đinh Thành Trung  
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