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Hướng dẫn lập dàn ý cho bài nghị luận “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường”. Anh (chị) 

hãy suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống của con người. 

Dàn ý 

I. Mở bài 

- Dẫn dắt vào vấn đề: Để tồn tại trong một cuộc sống phức tạp, biến đổi không ngừng, 

mỗi người cần phải có lí tường của riêng mình. L. Tôn – xtôi đã từng nói, “Lí tưởng là 

ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không 

có phương hướng thì không có cuộc sống” 

II. Thân bài 

1. Giải thích câu nói 

- “Lí tưởng” là mục đích cao cả nhất mà mỗi con người luôn mong muốn thực hiện được. 

- Ý nghĩa của câu nói: lí tưởng chính là yếu tố giúp định hướng cách sống của mỗi người 

trong cuộc đời. Nếu không có lí tưởng sẽ không có lối sống kiên định rõ ràng, không có 

mục đích sống cụ thể và như vậy cuộc sống không còn ý nghĩa. 

- Đánh giá về tính đúng đắn của câu nói. 

2. Vai trò của lí tưởng 

- Lí tưởng không chỉ là ngọn đèn chỉ lối, là yếu tố chỉ dẫn mà nó còn chính là đích đến 

cuối cùng trong cuộc đời mỗi người. 

- Khi có lí tưởng mỗi người luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt những công việc cần 

làm, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. 

- Khi hoàn thành tốt mọi công việc, bản thân ngày càng hoàn thiện thì thành công là điều 

tất yếu, lí tưởng dẫn dắt mỗi con người đến thành công, 

- Là động lực để con người vượt qua khó khăn, vấp ngã để hướng đến tương lai 

- Nhờ lí tưởng cao đẹp, của mỗi cá nhân mà xã hội trở nên tốt đẹp hơn bởi khi đó sẽ có 

tập hợp những lí tưởng tíc cực, mỗi người đều hành động vì lí tưởng của mình. 

- Lí tưởng là cái cốt lõi thể hiện vai trò, giá trị mục đích sống của con người. Sống mà 

không có lí tưởng đơn thuần là sự tồn tại vô nghĩa. “Linh hồn của con người cần lí tưởng 
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hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế nhưng chúng ta sống vì lí tưởng” (Vích – to Huy 

- go). 

3. Phản đề, mở rộng 

- Không phải chỉ khát khao những điều cao xa mới là có lí tưởng đẹp, lí tưởng cao cả. Lí 

tưởng cao cả còn là những suy nghĩ chân thành, tích cực, hướng con người ta đến cái 

thiện, cái đẹp. 

- Nếu không có lí tưởng, con người sẽ sống mà không có mục đích, lãng phí thời gian vào 

những điều vô bổ, dễ sa vào những hành động tội lỗi. 

- Cần phân biệt đâu là lí tưởng cao đẹp, tích cực đâu là những dục vọng tầm thường, 

những ham muốn phi nhân tính ảnh hưởng đến cộng đồng. 

4. Nhận thức của bản thân 

- Cần có thái độ lên án những người sống không có lí tưởng để họ tự nhận thức lại bản 

thân, tự xác định mục đích sống. 

- Mặt khác, cần biết trân trọng những người có lí tưởng sống tích cực, lấy đó làm tấm 

gương để tự hoàn thiện mình. 

- Bản thân cần phải tự xác định đâu mới thực sự là lí tưởng sống tích cực, lấy đó làm kim 

chỉ nam để thực hiện mọi công việc, có như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. 

- “Tuổi trẻ không có lí tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời” (Bê – lin - ski), 

nghĩa là lí tưởng sống là yếu tố tất yếu phải có trong mỗi người trẻ, không có lí tưởng 

sống sẽ không có cuộc sống thực sự. 

III. Kết bài 

- Nêu nhận định chung về vấn đề lí tưởng sống của mỗi người. 

- Mỗi người cần xác định cho mình một lí tưởng sống tích cực để cuộc sống có ý nghĩa 

hơn. 

Bài nghị luận 

Nhà văn thiên tài nước Nga, L.Tôi-xtôi đã từng nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. 

Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng 

kiên định thì không có cuộc sống”. Quả thật đúng như vây, trong cuộc sống của chúng ta 

có muôn vàn ngã rẽ khác nhau, nếu không có lí tưởng làm ngọn đèn chỉ đường chắc chắn 

chúng ta sẽ đi chệch hướng, uổng phí cả cuộc đời. 
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    Lí tưởng có thể hiểu là những điều cao cả, đẹp đẽ được hình thành trong mỗi người, 

nhắm hướng tới và đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Ở đây L.Tôi-xtôi, đã 

sử dụng hình ảnh ngọn đèn – soi đường, chỉ lối để làm rõ vai trò của lí tưởng trong cuộc 

đời mỗi con người. “Không có lí tưởng thì không có phương hướng” tức để khẳng định, 

nếu mỗi chúng ta không xác định được lí tưởng đúng đắn cho mình sẽ không có mục tiêu 

để phấn đấu, cố gắng. Câu nói của nhà văn L.Tôi-xtôi đã khẳng định tầm quan trọng và ý 

nghĩa to lớn của lí tưởng trong bước đường tương lai của mỗi con người. 

    Trong cuộc sống, lí tưởng là vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Khi chúng ta 

sống có lí tưởng sẽ xác định được mục tiêu sống, mục tiêu phấn đấu về những gì mình đã 

đề ra. Những người sống có lí tưởng thường kiên quyết, mạnh mẽ hơn trong hành động. 

Họ không ngại khó khăn, gian khổ, họ không màng những thử thách, bằng sức trẻ, sự 

kiên cường, bền bỉ họ sẵn sàng vượt qua để vươn tới cái đích mà mình đang hướng tới. 

Không chỉ vậy, lí tưởng còn như một ngọn đèn chỉ đường cho mỗi chúng ta, giúp chúng 

ta biết đâu là những việc cần làm, nên làm, đâu là những việc xấu, nên trách. Ngoài ra, lí 

tưởng cũng như là một nguồn động lực to lớn, trong bước đường đời không tránh khỏi 

cũng lúc khó khăn, vấp ngã và lí tưởng chính là người bạn luôn cổ vũ, động viên chúng ta 

tiếp tục đựng dậy chinh phục khó khăn và về đích. 

    Không có lí tưởng nào là cao quý, lí tưởng nào là thấp hèn. Có những người mang 

trong mình lí tưởng chinh phục vũ trụ bao la, đầy bí ẩn, nhưng cũng có những người lí 

tưởng là sống một đời an yên, hạnh phúc, giúp đỡ những người xung quanh. Lí tưởng 

không phân biệt to nhỏ, miễn nó đem lại niềm vui cho bản thân, hạnh phúc cho cộng 

đồng và không làm ảnh hưởng xấu đến xã hội. 

    Trong cuộc sống này có biết bao người, đang hàng ngày hàng giờ sống và phấn đấu vì 

lí tưởng cao đẹp của mình. Bác Hồ mang trong mình lí tưởng lớn lao tìm ra con đường 

giải phóng dân tộc. Và bằng ý chí, nghị lực kiên cường, bao năm bôn ba vất vả Bác đã 

tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Nếu không có ánh sáng của lí tưởng soi đường, 

chắc chắn Bác sẽ không thể tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

    Vậy tại sao, L.Tôi-xtôi lại nói không có lí tưởng sẽ không có cuộc sống. Ngay ban đầu 

L.Tôi-xtôi đã khẳng định lí tưởng chính là ngọn đèn soi đường, vậy nếu không có ngọn 

đèn ấy chỉ lối chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc hướng, không có mục tiêu phấn đấu, cố gắng, 

cuộc sống sẽ thật nhàm chán, tẻ nhạt. Không có lí tưởng sống con người dễ sa vào tệ nạn 

xã hội, có những hành động mù quáng, trái với pháp luật, luân thường đạo lí. Hơn nữa, 

những người sống không có lí tưởng thường dễ nản lòng khi gặp phải những khó khăn, 

vấp ngã trong cuộc sống. 

    Bên cạnh những người luôn sống có mục tiêu, lí tưởng sống cao đẹp lại có những kẻ 

sống tầm thường, không có lí tưởng, mục đích phấn đấu. Và chúng ta cùng cần phân biệt 

giữa lí tưởng cao đẹp với những dục vọng tầm thường, thấp kém. Lí tưởng là khi chúng ta 

biết phấn đấu cho những thứ tốt đẹp, vì cộng đồng, xã hội, làm cho mối quan hệ giữa 
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người và người trở nên đẹp hơn, xã hội văn minh, tiến bộ hơn. Còn dục vọng là lối sống 

ích kỉ, tầm thường, chỉ lo nghĩ đến lợi ích bản thân mà quên đi lợi ích chung của cộng 

đồng, đất nước. Đây là lối sống xấu, đáng lên án và phê phán. 

    Là một học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần xác định cho 

bản thân mục đích, lí tưởng đúng đắn, cao đẹp. Học vì ngày mai lập nghiệp, phấn đấu vì 

tương lai tươi sáng không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng, xã hội. Để đạt được 

lí tưởng đó các em cần chăm chỉ học tập, chuyên cần ở lớp, cần mẫn khi về nhà. Không 

ngại khó khăn, gian khổ, không chùn bước trước những thử thách. Khi đã hội tụ đầy đủ 

những kĩ năng, phẩm chất đó chắc chắn sẽ đạt được thành công, vươn đến lí tưởng của 

bản thân. 

    Quả thật “Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra, không bị quyền uy dọa ngã, 

không bị quan điểm đương thời khống chế, cũng không bị thời thượng cám dỗ”. Trong 

cuộc đời đầy chông gai, bão tố, lí tưởng đúng đắn chính là ngọn đèn bất diệt soi đường để 

mỗi chúng ta vượt qua khó khăn, không chùn bước và đạt được thành công nhanh hơn, 

sớm hơn. 
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