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Hướng dẫn lập dàn ý cho bài nghị luận “Tình thương là hạnh phúc của con người” - 

Văn mẫu lớp 12. 

Dàn ý 

I. Mở bài: 

- Hạnh phúc là một khái niệm tinh thần trừu tượng. Tùy theo vai trò, vị trí của từng cá 

nhân, từ giai cấp trong xã hội mà có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc. 

- Nhân dân ta quan niệm: Tình thương là hạnh phúc của con người. 

II. Thân bài: 

1. Giải thích câu nói: Tình thương là hạnh phúc của con người. 

- Tình thương: là tình cảm nồng nhiệt làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với 

người, với vật (Từ điển tiếng Việt) 

- Hạnh phúc: là trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. (Từ điển 

tiếng Việt) 

- Tại sao Tình thương là hạnh phúc của con người? 

+ Tình thương khiến cho người ta luôn hướng về nhau để chia sẻ, thông cảm, đùm bọc 

lẫn nhau. 

+ Như vậy là thỏa mãn mọi ý nguyện, đã được hưởng sung sướng, hạnh phúc mà tình 

thương mang lại. 

2. Phân tích để khẳng định, chứng minh các biểu hiện, ý nghĩa của tình thương: 

- Trong phạm vi gia đình: 

+ Cha mẹ yêu thương con cái, chấp nhận bao vất vả, cực nhọc, hi sinh bản thân để nuôi 

dạy con cái nên người. Con cái ngoan ngoãn, trưởng thành, cha mẹ coi đó là hạnh phúc 

nhất của đời mình. 

+ Trong đời người có nhiều nỗi khổ, nhưng con cái không nên danh nên phận hoặc hư 

hỏng là nỗi đau lớn nhất của cha mẹ. 

+ Con cái biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ, biết đem lại niềm vui cho cha mẹ, đó là hiếu 

thảo, là tình thương và hạnh phúc. 
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+ Tình thương yêu, sự hòa thuận giữa anh em, giữa cha mẹ và con cái tạo nên sự bền 

vững của hạnh phúc gia đình. 

- Trong phạm vi xã hội: 

+ Tình thương chân thành là cơ sở của tình yêu đôi lứa. 

+ Tình thương là truyền thống đạo lí: Thương người như thể thương thân; tạo nên sự gắn 

bó chặt chẽ trong quan hệ cộng đồng giai cấp, dân tộc. 

+ Tình thương mở rộng, nâng cao thành tình yêu nhân loại. 

- Những tấm gương sáng trong lịch sử coi Tình thương là hạnh phúc của con người: 

+ Vua Trần Nhân Tông trong một chuyến đi thăm quân sĩ đã cởi áo bào khoát cho một 

người lính giữa đêm đông lạnh giá. 

+ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng vào sinh ra tử với 

tướng sĩ dưới quyền trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông, 

giành thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. 

+ Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi suốt đời đeo đuổi lí tưởng vì dân vì nước, gác 

sang một bên những oan ức, bất hạnh của riêng mình. 

+ Người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuất phát từ lòng yêu nước thương dân trong tình 

cảnh nô lệ nên đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Phương châm sống 

đúng đắn của Người là: Mình vì mọi người. Bác luôn lấy tình yêu thương con người làm 

mục đích và hạnh phúc cao nhất của cuộc đời mình. 

3. Phê phán, bác bỏ: 

Lối sống thờ ơ, vô cảm, thiếu tình thương, không biết quan tâm, chia sẻ, đồng cảm và 

giúp đỡ người khác… 

4. Liên hệ bản thân: 

Rút ra bài học về phương châm sống xứng đáng là con người có đạo đức, có nhân cách và 

hành động vì tình thương. 

III. Kết bài: 

- Tình thương là lẽ sống cao cả của con người. Tình thương vượt lên trên mọi sự khác 

biệt giữa các dân tộc trên thế giới. 
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- Để tình thương thực sự trở thành hạnh phúc của con người, mỗi chúng ta phải vươn lên 

chống đói nghèo, áp bức bất công, chiến tranh phi nghĩa… để góp phần xây dựng một thế 

giới hòa bình thịnh vượng…  

Bài nghị luận “Tình thương là hạnh phúc của con người” 

Hoa trái của tĩnh lặng là cầu nguyện 

Hoa trái của nguyện cầu là niềm tin 

Hoa trái của niềm tin là hạnh phúc 

Hoa trái của hạnh phúc là tình yêu thương. 

   Những dòng thơ trên những khúc hát ru nhẹ nhàng gieo vào lòng người bao cảm xúc. 

Có khi nào bạn đã băng qua đường quá vội vã? Có bao giờ bạn đã không kịp ngắm nhìn 

vẻ đẹp của một đóa hoa? Có món quà nào của cuộc sống mà bạn không nâng niu cất giữ? 

Đừng đợi đến ngày mai mới nhận ra cuộc sống đã yêu thương bạn biết nhường nào. Con 

người chúng ta không sống đơn độc. Chúng ta sinh ra để yêu thương lẫn nhau. Và tình 

yêu thương là hạnh phúc của con người. 

   Tình yêu thương là gì, bạn biết không? Từ lúc mới sinh ra chúng ta đã được yêu thương 

rồi. Khi bạn còn nằm trong bụng mẹ, có phải bạn đã cảm nhận được bàn tay dịu dàng của 

mẹ vỗ về, nghe được những lời thủ thỉ ngọt ngào không? Đó chính là tình yêu thương! 

Rồi khi bạn cất tiếng khóc đầu tiên, có phải bạn đã thấy gương mặt sung sướng của bố, 

nghe được tiếng reo vui mừng của mọi người không? Đó chính là tình yêu thương! Rồi 

bạn trải qua thời thơ ấu trong vòng tay ấm áp, trong tiếng ru hời của mẹ, nghe được 

những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ của bà. Đó cũng chính là tình yêu thương! Khi bạn đi 

học, có phải bạn bè luôn ở bên cạnh chia sẻ buồn vui với bạn? Đó cũng chính là tình yêu 

thương! 

   Những điều bình dị ấy khiến bạn luôn mỉm cười. Và tình yêu thương làm cho bạn được 

hạnh phúc. Yêu thương là món quà duy nhất làm giàu cho người nhận nhưng không làm 

nghèo đi người đã sẻ chia nó. Trong đêm tối tăm đến mức bạn không thể thoát ra được, 

hãy tin rằng yêu thương là ánh sáng tràn về soi rọi khắp nơi, cho bạn thấy được cánh cửa 

của hạnh phúc. Trong lúc bạn đớn đau nhất vì đánh mất những thứ vô cùng quan trọng, 

hãy tin rằng yêu thương là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu vết thương. Trong lúc bạn 

vấp ngã trong cuộc sống hãy tin rằng yêu thương là cái nắm tay đỡ bạn dậy và dìu bạn đi 

tiếp trong cuộc đời. Khi bạn cảm thấy cô đơn chán chường hãy tin rằng yêu thương là 

khúc nhạc dịu êm xua tan đi đêm trống vắng. Hãy cứ tin rằng yêu thương là chìa khóa 

mang đến hạnh phúc cho bạn. Hạnh phúc là khi bạn nghe tiếng chim hót mỗi sớm. Hạnh 

phúc là được ở bên cạnh những người mà bạn yêu thương. Hạnh phúc là được tự do, 

được làm những gì có ích cho đời. Hạnh phúc có đôi khi chỉ là cái siết tay, là ánh mắt 
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nhìn nhau lưu luyến, là cái ôm thật chặt khi sắp chia xa. Hạnh phúc là những điều rất bình 

dị, rất nhỏ nhoi, nhưng tất cả đều bắt đầu từ tình thương yêu to lớn. Thật hạnh phúc khi 

người ta biết cho đi tình yêu thương mà không cần nhớ đến, biết nhận và không hề quên. 

Tình thương yêu chỉ đẹp, chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết cho đi chứ không phải 

cố gắng níu giữ lại thật chặt. Bởi khi níu giữ lại tình yêu thương là chúng ta vô tình níu 

giữ lại hạnh phúc đã qua, mà hạnh phúc miễn cưỡng có bao giờ vui, có bao giờ ý nghĩa? 

Hãy cứ để mọi thứ trôi qua, cho dù theo thời gian, mọi thứ rồi sẽ tàn phai nhưng tình yêu 

thương vẫn luôn còn đó, và hạnh phúc mới luôn được sinh ra. 

   Vì sao chúng ta phải yêu thương lẫn nhau? Vì chúng ta là con người, và vì Thượng Đế 

luôn rất công bằng. Người có thể ban cho ai đó giọng hát ngọt ngào như chim sơn ca, 

nhưng cũng có quyền lấy đi của họ ánh sáng của đôi mắt. Người có thể ban cho người 

nghệ sĩ đôi tay lả lướt trên những phím đàn, nhưng cũng có quyền tước đi khả năng nghe 

được âm thanh của sự sống. Người có thể ban cho bạn tài năng xuất chúng nhưng cũng 

có quyền đẩy bạn vào bể khổ của cuộc đời. Người không ban tặng cho ai sự hoàn hảo. 

Bởi thế, con người chúng ta ai cũng có khiếm khuyết, ai cũng có khó khăn, ai cũng cần 

một bờ vai để tựa khi mệt mỏi, ai cũng cần một lời động viên chân thành. Và ai cũng cần 

có tình yêu thương để chia sẻ. Để đêm sẽ qua và ngày mới lại đến, để ánh sao kia vẫn 

chiếu sáng cho bầu trời đêm, để thời gian vẫn cứ trôi, để con người vẫn cảm nhận được 

hạnh phúc. 

   Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi bạn vẫn còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của 

cuộc sống. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi bạn vẫn còn cảm thấy hạnh phúc 

bên cạnh người thân. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi ánh mắt của ai đó vẫn 

có thể níu giữ được bạn. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi bạn vẫn cảm nhận 

được trái tim mình muốn đem lại hạnh phúc cho ai đó. Hãy cứ yêu thương chân thành dù 

biết có thể không được đáp lại, vì biết đâu bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình 

trong chính hành động ấy? Bởi yêu thương là món quà mà Thượng Đế chia đều cho mỗi 

người, ai cũng tình yêu thương, ai cũng có quyền được hạnh phúc. 

   Có người hỏi tôi: "Phải yêu thương thế nào?". Cuộc sống bây giờ quá vội vã, ai ai cũng 

nghĩ chỉ có tiền bạc, quyền lực, danh vọng mới có thể đem lại hạnh phúc cho mình và 

người xung quanh. Như vậy quả thực là sai lầm. Bởi những thứ đó chỉ có thể đem lại 

hạnh phúc về vật chất, chứ không giúp gì cho tinh thần. Hãy cứ trải lòng mình ra với 

cuộc sống và cứ yêu thương. Hãy đi chậm lại để cảm nhận được vẻ đẹp của giọt sương 

mai buổi sớm. Hãy ngừng bước để lắng nghe tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Hãy dắt 

tay một bà lão qua đường. Hãy ôm chặt mẹ và nói: "Con yêu mẹ!" mỗi ngày. Yêu cuộc 

sống, yêu những sự vật xung quanh, yêu người thân bè bạn cũng chính là yêu thương bản 

thân mình, cũng chính là cho mình một cơ hội để khám phá nét đẹp của cuộc sống, cho 

mình một cơ hội để biết thế nào là hạnh phúc. 

   Nguyện cho bạn đủ sự thanh thản để yêu thương. Nguyện cho bạn có đủ sự can đảm để 

yêu thương cả những người gây đau khổ cho bạn. Nguyện cho bạn có đủ sự thông thái để 

https://doctailieu.com/dan-y-tinh-thuong-la-hanh-phuc-cua-con-nguoi
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-4-c154
https://doctailieu.com/van-mau-lop-12-c700
https://doctailieu.com/nghi-luan-xa-hoi.html


 Dàn ý nghị luận: Tình thương là hạnh phúc của con người 

HỌC TẬP – LỚP 12 – VĂN MẪU LỚP 12 –  NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

hiểu rằng yêu thương là sức mạnh của niềm tin, là cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Khi bạn 

tìm thấy niềm vui của mình trong hạnh phúc của người khác nghĩa là bạn đã biết yêu 

thương. Hãy cứ yêu thương đi, và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Không bao 

giờ là quá trễ để nói lời yêu thương, để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác. 
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