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Hướng dẫn lập dàn ý cho bài nghị luận về câu nói của Tố Hữu: Ôi! Sống đẹp là thế 

nào, hỡi bạn - Văn mẫu lớp 12. 

Dàn ý 

I. Mở bài 

- Dẫn dắt vào vấn đề: lựa chọn lối sống là vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn trẻ. 

- Giải thích mục đích, ý nghĩa câu thơ: là sự băn khoăn, trăn trở về một lẽ sống đẹp, đó là 

câu hỏi của nhiều người không riêng gì nhà thơ Tố Hữu. 

II. Thân bài 

1. Sống đẹp là như thế nào 

- Sống đẹp là sống thật con người mình, sống là mình một cách chân thành, sống không 

trái với lương tâm của một con người. 

- Sống đẹp là sống yêu thương, trân trọng, sẻ chia với mọi người, trân trọng những gì 

mình có, đồng thời cũng biết căm ghét những điều xấu xa 

- Sống đẹp là biết cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, có ước mơ, có nghị lực thực hiện 

ước mơ. 

- Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà là dùng tài năng, công sức của mình để 

cống hiến làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. 

2. Ý nghĩa của việc sống đẹp 

- Sống đẹp khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa, “sống” theo đúng nghĩa chứ không phải sự 

tồn tại đơn thuần: đời sống tinh thần phong phong phú hơn. 

- Khi ta có một cách sống đẹp, bản thân mới thực sự có giá trị, ta sẽ nhận được sự yêu 

thương, giúp đỡ từ người khác. 

- Nếu mỗi người đều có một lối sống tích cực thì sẽ không còn khoảng cách giữa người 

nữa. 

3. Bàn luận, mở rộng 

- Bên cạnh những người có lối sống đẹp lại có những người sống tiêu cực: ích kỉ, chỉ 

quan tâm đến lợi ích của mình, sống vô cảm, thờ ơ, sa vào tệ nạn, ... 
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- Sống đẹp không phải chỉ ngày một ngày hai có thể làm được, nó thể hiện ở những hành 

động nhỏ nhất trong suốt đời người. 

4. Liên hệ bản thân 

- Có thái độ phê phán, lên án với những người có lối sống tiêu cực. 

- Luôn mở rộng lòng mình để yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với người thân, gia đình và 

những người xung quanh. 

- Là học sinh cần phải biết định hướng lối sống lành mạnh, không ngừng nỗ lực học tập 

để hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. 

- Cần tỉnh táo để tránh xa lối sống ăn chơi, xa đọa 

III. Kết bài 

- “Khi bạn ra đời, bạn khóc, mọi người cười” nhưng hãy sống sao để “khi chết đi mọi 

người khóc còn bạn cười”. 

Bài nghị luận "Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn !" 

Tố Hữu ta không chỉ biết đến là một nhà thơ trữ tình chính trị xuất sắc, luôn bám sát từng 

sự kiện lịch sử mà ta còn biết đến ông với những vần thơ đầy chiêm nghiệm, suy tư về 

cuộc đời. Và một trong những câu thơ ấy chính là: “Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn !”. 

Câu hỏi đặt ra đầy ý nghĩa và đáng suy ngẫm trong xã hội hiện đại. 

    Sống đẹp là lối sống tích cực, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh bằng 

trái tim chân thành, không vụ lợi. Sống đẹp là sống có mơ ước, lí tưởng, và luôn luôn 

phấn đấu để đạt được những nguyện vọng của bản thân. Sống đẹp là một lối sống cần có 

đặc biệt là lớp thanh niên – thế hệ quyết định cho tương lai, sự phồn vinh của đất nước. 

Câu nói của Tố Hữu là lời hỏi, lời chất vấn, lời nhắc nhở với mọi người đặc biệt là thế hệ 

trẻ cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để có nhân cách, lối sống cao đẹp. 

    Vậy, tại sao trong mỗi chúng ta cần phải có lối sống đẹp. Sống đẹp sẽ giúp chúng ta 

luôn biết cảm thông, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác đối với mình, giúp chúng 

ta có trái tim vị tha và bao dung hơn. Sống đẹp sẽ giúp mối quan hệ giữa con người với 

con người trở nên gần gũi, tốt đẹp hơn, dễ hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Sống đẹp 

cũng giúp bản thân chúng ta trở nên hoàn thiện, là một công dân có trách nhiệm với chính 

mình và với xã hội. 

    Người có lối sống đẹp là người sống có mơ ước, lí tưởng đẹp đẽ, phục vụ cho cộng 

đồng và xã hội. Những người như vậy thường hình thành cho bản thân đức tính tự lập, 
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sống có hoài bão mơ ước. Đối với họ những khó khăn chỉ là thứ thuốc thử để họ tôi rèn 

bản lĩnh trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn. Họ không ngừng phấn đấu, vươn lên vì một 

tương lai tốt đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cả của những người xung quanh. Sống 

có lí tưởng, hoài bão chúng ta không thể không nhắc đến chủ tịch Hồ Chí Minh. Mang 

trong mình lí giải phóng đất nước khỏi vòng nô lệ, Người đã bôn ba bốn bể, không quản 

khó khăn và cuối cùng đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

    Người có lối sống đẹp còn mang trong mình một trái tim nhân hậu, trước hết họ hiểu 

thảo với ông bà, cha mẹ, đối xử tốt với bạn bè, kính trọng thầy cô giáo. Rộng hơn họ có 

trái tim biết sẻ chia với những người có số phận bất hạnh bằng những hành động thiết 

thực như nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ trẻ em lang thang cơ nhỡ. Đây cũng chính là biểu 

hiện của truyền thống đạo lí tốt đẹp của cha ông ta “lá lành đùm lá rách”. Những người 

anh hùng đã giải cứu những cầu thủ nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang chính là tấm 

gương tiêu biểu nhất cho những trái tim biết yêu thương và sẻ chia với người khác. Địa 

hình xấu, thời tiết bất lợi, nhưng bằng niềm tin, hơn cả là tình yêu thương, đội cứu hộ đã 

giải cứu thành công 11 cậu bé và huấn luyện viên. Tinh thần của họ như một viên ngọc 

sáng, vô cùng đáng ngợi ca, trân trọng. 

    Không chỉ vậy, người có lối sống đẹp còn là người có chí tiến thủ, ham học hỏi và cầu 

thị. Đối với họ, không có tri thức nào là đủ, họ không ngừng tìm tòi những tri thức mới, 

để mở mang đầu óc, trí tuệ, từ đó có cái nhìn toàn diện về vạn vật, có lối giao tiếp, ứng 

xử thông minh với mọi người. Trần Thị Diệu Linh cô bé con gái cô lao công, cuộc sống 

nghèo khó, vất vả, nhưng không vì thế mà em mất đi niềm đam mê học tập của mình. 

Bằng sự nỗ lực, kiên trì Diệu Linh đã nhận học bổng 7 tỷ của trường đại học danh giá thế 

giới Harvard. 

    Ngoài ra, những người có lối sống đẹp còn là những người sống tích cực, không gục 

ngã trước những khó khăn. Nhà vật lí vĩ đại Stephen William Hawking dù bị mắc chứng 

bệnh xơ cứng teo cơ nhưng không vì thế mà ông từ bỏ mơ ước, khát vọng của bản thân. 

Bằng sự nỗ lực, ý chí kiên cường và lối sống tích cực ông đã để lại những tri thức về vật 

lí vĩ đại cho nhân loại. 

    Nhưng bên cạnh những người có lối sống đẹp, sống lành mạnh, tích cực lại có những 

người có lối sống tiêu cực. Họ sống buông thả, không có mục đích, lí tưởng, phó mặc cho 

dòng đời đưa đẩy. Và thường những người này thường sa vào các tệ nạn xã hội, là mối 

nguy với cộng đồng. Có những người lại sống ích kỉ, vụ lợi chỉ biết lo nghĩ cho những 

nhu cầu, lợi ích của bản thân. Khi thấy cái xấu, cái ác thì né tránh, sợ bị liên lụy. Và cuối 

cùng là có những kẻ sống vô ơn, vô cảm, thờ ơ trước những vấn đề xã hội, những người 

có số phận bất hạnh. Họ sống thiếu trách nhiệm với xung quan và với chính mình. 

    Là một học sinh chúng ta không chỉ trau dồi kiến thức mà còn phải tu dưỡng đạo đức, 

để trở thành công dẫn có ích trong xã hội. Muốn được như vậy, chúng là cần sống có hoài 
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bão, lí tưởng, không ngừng nỗ lực phấn đấu. Cần có ý chí kiên cường, bền bỉ, dù gặp bất 

cứ khó khăn gì cũng không được nản chí, bỏ cuộc. 

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng có câu hát rất hay về lối sống đẹp: “Sống trong đời 

sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”. Con người chỉ có 

sự sống hữu hạn, nhưng tiếng thơm của lòng tốt của lối sống đẹp sẽ còn mãi muôn đời. 

Bởi vậy, sống đẹp chính là cách để chúng ta lưu tiếng thơm với thời gian vô tận. 
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