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Tuyển chọn những bài văn mẫu hay chủ đề phân tích quan niệm về vấn đề sống vô 

cảm trong xã hội hiện nay - Văn mẫu lớp 12. 

Đề bài: Trình bày quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm trong xã hội hiện nay. 

Bài văn mẫu hay nhất 

Trong đời sống đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ, máy móc, con người có thể kiếm 

được nhiều tiền hơn, giàu có hơn, nhưng có một thứ dường như có biểu hiện vơi đi, đó là 

sự quan tâm giữa người với người? Cuộc sống công nghiệp với những tất bật và tốc độ 

vận động quá nhanh khiến người ta hẫng hụt đến mức ít quan tâm đến nhau hơn. Phải 

chăng những tất bật ấy là nguyên nhân khiến "bệnh vô cảm" có cơ hội lan rộng? 

Vô cảm là một căn bệnh hiện không có trong danh sách của ngành y học, nhưng nó đã 

ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống con người. Vậy "bệnh vô cảm" là gì? Vô là không, 

cảm là tình cảm, cảm xúc. Vô cảm là trạng thái con người không có tình cảm. Sống khép 

mình lại, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi việc xung quanh. Trong nhịp sống hiện đại ngày 

nay, một số người chỉ lo vun vén cho đời sống cá nhân và quay lưng lại với cộng đồng xã 

hội. Một số người tự làm mình trở nên xa lánh, không quan tâm đến ai, không biết đến 

niềm vui nỗi buồn của người khác. Đó là "bệnh vô cảm". Chỉ lo chạy theo giá trị vật chất, 

đôi khi con người ta đã vô tình đánh mất đi vẻ đẹp đích thực của tâm hồn. Cuộc sống dù 

có sung túc hơn, giàu sang hơn, nhưng khi con người không biết quan tâm yêu thương 

nhau, thì đó vẫn không được xem là cuộc sống trọn vẹn được. Ngại giúp đỡ những người 

gặp khó khăn hoạn nạn, cuộc sống của chúng ta dần đi ngược lại với truyền thống đạo 

đức tốt đẹp của nhân dân từ xưa "Lá lành đùm lá rách". 

Ngày nay, một số người chỉ biết sống và nghĩ cho riêng mình. Như khi thấy bao người 

hành khất bên đường, họ không giúp đỡ, thậm chí còn khinh miệt, dè bỉu chế nhạo trước 

nỗi bất hạnh của những mảnh đời đáng thương đó. Và cũng như bao tệ nạn, bao việc xấu 

xa cướp giật giữa đời thường vẫn xảy ra hằng ngày đấy thôi, nhưng không ai dám can 

ngăn. Vì sao? Vì sao con người lại vô cảm như vậy? Phải chăng cũng vì họ sợ, sợ sẽ gặp 

rắc rối liên lụy, cho nên không dại gì lo nghĩ đến chuyện của người khác. Nhưng đó 

không là "chuyện của người khác", đó chính là những vấn đề chung của xã hội. Sao con 

người lại có thể quay lưng lại với chính cộng đồng mình đang sống được kia chứ! Và 

không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, bộ phận nhà nước cũng có lối sống ích kỉ như vậy. 

Một vài cơ quan giàu sang luôn tìm cách bóc lột người dân, như về việc chiếm đất đai, tài 

sản... Rồi sau đó, họ ngoảnh mặt đi một cách lạnh lùng, bỏ lại sau lưng những mảnh đời 

khốn khổ cùng bao giọt nước mắt hờn trách cuộc đời không thể sẻ chia cùng ai. Đó 

không phải là biểu hiện của "bệnh vô cảm" hay sao! 

Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, cuộc sống này sẽ mất hết tình thương, mất hết niềm cảm 

thông san sẻ, mất đi cả truyền thống đạo đức quý báu ngày xưa. Sẽ không còn là "một 

con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nữa", mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt, sự thờ ơ vô cảm. "Tình 
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thương là hạnh phúc của con người", liệu cuộc sống này có còn ý nghĩa nữa hay không 

nếu con người cứ tự khép mình lại và chỉ biết sống cho bản thân? Liệu bạn có cảm thấy 

hạnh phúc nếu xung quanh mình chỉ toàn là giọt nước mắt cùng với nỗi bất hạnh của bao 

người? Thomas Merton đã từng nói: "Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng 

mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì 

người khác". Bạn giàu sang ư? Bạn thành công ư? Nhưng khi đã trở nên vô cảm, bạn chỉ 

thấy mỗi bản thân mình mà thôi. Sự giàu sang, sự thành công như vậy có mang lại hạnh 

phúc cho bạn không khi bạn chỉ sống một mình, hay đúng hơn là bạn tự tách mình ra 

khỏi cộng đồng, sống không sẻ chia. 

Sống đôi khi đơn giản là học cách yêu thương. Hãy thử một lần trải lòng mình ra dù chỉ 

là chút ít ỏi. Bởi vì, khổ đau được san sẻ sẽ vơi đi một nửa, còn hạnh phúc được san sẻ sẽ 

nhân đôi. Hãy thử nghĩ xem, cụ già trên đường kia sẽ có thể qua đường nếu bạn chịu bỏ 

chút ít thời gian dừng xe lại và dắt cụ qua. Em bé sẽ không lạc giữa chợ nếu bạn chịu bỏ 

chút ít thời gian đưa em về phường công an tìm mẹ... Mỗi ngày đến trường, bạn có thể 

dành dụm một chút ít tiền cho quỹ "Vì người nghèo". Nhiều, rất nhiều những việc bạn có 

thể làm nếu bạn chịu bỏ "chút ít". Những đóng góp của bạn đôi khi rất nhỏ nhặt nhưng 

quan trọng hơn hết, đó là tình thương, là sự quan tâm chia sẻ, là cả một tấm lòng. Hãy 

làm những gì có thể để giúp cho nỗi đau của bao người được vơi đi. Sự trao đi yêu 

thương đôi khi cũng là điều mang lại hạnh phúc. Phải nói rằng, xã hội càng văn minh, thì 

con người đối xử với nhau nhân ái hơn, văn minh hơn. Tuy nhiên, vẫn tồn tại đâu đó lối 

sống thực dụng, ích kỉ là làm tổn thương đến truyền thống "nhiễu điều phủ lấy giá 

gương" của dân tộc ta. Vì vậy, chúng ta không nên nói đời sống công nghiệp đã làm nảy 

sinh ''bệnh vô cảm", mà căn bệnh ấy xuất phát từ việc giáo dục con em và công dân 

chúng ta chưa thật nghiêm túc. Thật khó tìm nguyên nhân đầy đủ, nên xin trao câu hỏi 

này cho các nhà giáo dục và xã hội học, tâm lí học,... 

Trong ca khúc "Mưa hồng", cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: "Cuộc đời đó có bao 

lâu mà hững hờ". Vâng, đừng sống quá vội vã! Đừng để dòng đời hối hả có thể cuốn bạn 

đi! Đừng quay lưng lại với tất cả! Đừng để dòng màu đỏ chảy trong con người bạn trở 

nên lạnh đen. Đừng để một khi nào đó dừng lại, bạn chợt nhận ra mình đã vô tình đánh 

mất quá nhiều thứ! Hãy nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình thương của mình cùng mọi người 

đẩy lùi "căn bệnh vô cảm" kia. Và cũng bởi vì: ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến nên 

hãy cho và nhận những gì bạn có trong ngày hôm nay. 

Những bài văn phân tích quan niệm về vấn đề sống vô cảm 

Bài số 1: 

Dân tộc ta từng tự hào về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
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Người trong một nước thì thương nhau cùng. 

Thế nhưng cùng với sự phát triển ngày càng cao của đời sống vật chất thì điều đáng buồn 

là những biểu hiện của truyền thống tốt đẹp ấy lại mai một dần và chúng ta đang phải đối 

mặt với một căn bệnh tinh thần đáng sợ. Đó là "bệnh vô cảm" hay còn gọi là "makeno" 

(mặc kệ nó). 

"Bệnh vô cảm" như một bệnh dịch lây lan trong toàn xã hội và rất nhiều người mắc phải, 

không nặng thì nhẹ. Vô cảm là thái độ thờ ơ, không có cảm xúc gì trước các sự vật, hiện 

tượng xung quanh, trước nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Đây là thái độ, là cách 

sống tiêu cực đáng phê phán vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức nhân ái, vị tha đã 

có từ bao đời của dân tộc ta. Vô cảm vốn là một trạng thái tâm lí, nhưng hiện nay nó đã 

trở thành một căn bệnh trầm kha khó chữa. Có thể nói thứ "vi rút" nguy hiểm của căn 

bệnh này đã và đang xâm nhập vào tất cả các tầng lớp, lứa tuổi mà tập trung nhiều nhất là 

ở các thành phố lớn có lối sống hiện đại. 

Sự phát triển của xã hội ngày nay một mặt mang lại cuộc sống vật chất đầy đủ cho con 

người nhưng mặt khác nó lại làm nảy sinh tính ích kỉ, chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn 

"cái tôi" mà quên mất "cái ta". Tiền bạc, danh vọng, quyền lực... là những cám dỗ khiến 

con người đam mê đời sống vật chất mà coi nhẹ đời sống tinh thần. Tuy nhiên, không thể 

đổ lỗi hết cho hoàn cảnh khách quan. Với không ít người, "bệnh vô cảm" bắt nguồn từ 

tính ích kỉ, từ nhận thức hạn hẹp, lệch lạc. 

"Bệnh vô cảm" có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Đó là sự thờ ơ trước niềm vui hoặc nỗi 

buồn của những người xung quanh hay thản nhiên trước một câu chuyện buồn trong sách 

báo hoặc trên phim ảnh. Nhưng đáng sợ hơn cả là thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn trước 

những đau thương, mất mát của đồng loại như trẻ em mồ côi, người già không nơi nương 

tựa, người khuyết tật, nạn nhân của thiên tai bão lụt... Trái tim của những kẻ mắc 'bệnh 

vô cảm" không hề băn khoăn, rung động trước những gì liên quan tới lĩnh vực tinh thần. 

Họ không hiểu rằng lời mắng nhiếc, nhục mạ của họ sẽ khoét sâu nỗi đau trong lòng một 

đứa trẻ bất hạnh như thế nào. Một ánh mắt dửng dưng, khỉnh bỉ của họ trước một người 

khuyết tật sẽ làm tăng thêm mặc cảm và nỗi buồn khó nguôi ngoai. 

"Bệnh vô cảm" còn biểu hiện qua thái độ dửng dưng hoặc cố tình né tránh khi chứng kiến 

người gặp nạn trên đường. Không ít kẻ vội vã bỏ đi, mặc kệ nạn nhân vì sợ mất thời gian, 

sợ liên lụy tới mình. Ở trường, ở lớp, "bệnh vô cảm" thể hiện qua thái độ thiếu quan tâm 

đối với các bạn yếu kém hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Vô cảm còn thể hiện trong cung 

cách ứng xử lạnh nhạt, thiếu hòa đồng với bạn bè và người thân. Điều đó dẫn tới sự lỏng 

lẻo trong các mối quan hệ và ngày càng đẩy kẻ mắc "bệnh vô cảm" vào tình trạng cô độc, 

héo hắt về mặt tinh thần. Cuộc sống nhạt nhẽo của họ thực ra chỉ là sự tồn tại vô nghĩa 

mà thôi. 
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Câu chuyện ngụ ngôn Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại xuất hiện từ thuở xa xưa kể 

về một anh chàng khi nhà hàng xóm liền vách bị cháy mà vẫn thản nhiên kéo chăn trùm 

đầu nằm ngủ, còn tặc lưỡi tự nhủ là cháy nhà người khác chứ có phải cháy nhà mình đâu 

mà sợ! Rốt cuộc, lửa cháy lan sang nhà anh ta, mọi thứ tan thành tro bụi. Lúc đó, anh ta 

mới tỉnh ngộ, ân hận vò đầu, bứt tai kêu khóc. Thờ ơ, lạnh nhạt đến ích kỉ như thế là tự 

chuốc họa vào thân. 

"Bệnh vô cảm" hiện nay khá phổ biến trong xã hội và biểu hiện dưới nhiều hình thức, 

mức độ khác nhau. Một thanh niên không nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt. Một học 

sinh lớn thấy một em nhỏ té ngã mà không đỡ dậy. Đường bị kẹt mà nhiều người cứ cố 

tình luồn lách, không biết nhường nhau, vi phạm luật lệ giao thông. Thấy người bị tai nạn 

mà không giúp đỡ. Quay lưng ngoảnh mặt trước tình cảnh đau thương của đồng bào bị 

thiên tai, bão lụt, trước số phận bất hạnh của hàng ngàn trẻ thơ mồ côi, người già không 

nơi nương tựa... Đó là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Thái độ ấy rất đáng phê phán 

và lên án. Nếu không, nó sẽ thành hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận và cứ 

thế lan rộng mãi như một bệnh dịch nguy hiểm. 

Ở mức độ cao hơn, bệnh vô cảm đồng nghĩa với thái độ vô trách nhiệm, gây ra tác hại 

không nhỏ cho xã hội, cho đất nước. Có thể lấy một vài ví dụ trong các lĩnh vực như xây 

dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế... Đó là những người có chức có quyền kí duyệt 

những dự án công trình lớn mà không nghĩ tới hậu quả sau mười năm hai mươi năm, 

người dân trong vùng sẽ sống ra sao. Chỉ vì một mối lợi nhỏ, họ có thể xóa sạch nhiều 

khu rừng nguyên sinh, biến thành trang trại trồng cà phê... nhưng cà phê chưa thu hoạch 

được thì lũ đã tràn về, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. 

Rất nhiều công trình lớn xây dựng trên khắp đất nước lâm vào tình trạng dở dang, hoang 

phế vì những quyết định sai lầm của các vị lãnh đạo thừa nhiệt tình nhưng thiếu tài năng 

và kinh nghiệm, gây ra sự lãng phí ghê gớm, làm thâm hụt ngân quỹ quốc gia. Hiện 

tượng "rút ruột công trình" đến mức nguy hiểm là hậu quả không chỉ của thói tham lam 

mà còn là hậu quả của thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm trước con người. "Đại công trường" 

ở tỉnh Hà Giang, cầu Văn Thánh, cầu Dần Xây, công trình nạo vét, cải tạo kênh Nhiêu 

Lộc... ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt nhà máy đường ở miền Đông, miền Tây Nam 

Bộ xây xong "trùm mền" để đấy... chứng minh cho sự thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở 

của những người có trách nhiệm quản lí. Rốt cuộc là "cha chung không ai khóc", chỉ có 

nhân dân, Nhà nước là chịu thiệt thòi. 

Vụ án tiêu cực PMU 18 làm chấn động dư luận trong và ngoài nước xảy ra cách đây chưa 

lâu là bằng chứng chứng minh cho "bệnh vô cảm" đã đến mức đồng nghĩa với tội ác. 

Những quan chức tham nhũng, mất phẩm chất đã liều lĩnh tham ô hàng triệu đô la để cờ 

bạc, cá độ bóng đá và ăn chơi sa đọa. Bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường do PMU 

18 chỉ đạo thiết kế và thi công đều có vấn đề về chất lượng. Chắc chắn là họ luôn nghĩ 

đến quyền lợi cá nhân, tìm mọi cách để "vinh thân phì gia" chứ không nghĩ đến lợi ích to 

lớn và lâu dài của nhân dân, đất nước. 
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Trong lĩnh vực giáo dục, những hậu quả khôn lường xảy ra trước mắt và lâu dài do thói 

thờ ơ, lạnh nhạt gây ra cũng không phải là ít. "Bệnh thành tích", nạn gian lận trong thi cử, 

nạn mua bán bằng cấp... rồi tình trạng học sinh vùng sâu vùng xa phải học ba ca, thậm 

chí không có trường để học, không có kí túc xá tử tế để ở như báo chí thường phản ánh 

đã gây bức xúc và bất bình trong nhân dân. Bộ Giáo dục – Đào tạo biết rất rõ những hiện 

tượng tiêu cực đó và đã có những biện pháp hữu hiệu, nhằm hạn chế và dần dần đẩy lùi 

các hiện tượng tiêu cực ấy. 

"Bệnh vô cảm" biểu hiện thường xuyên và rõ nét trong tĩnh vực y tế đến mức gần như là 

một tệ nạn khó dẹp. Lời thề Hy-pô-cơ-rát và những quy định về y đức đã bị không ít thầy 

thuốc coi nhẹ hoặc lãng quên trước ma lực ghê gớm của đồng tiền thời kinh tế thị trường. 

Trái tim họ chai đá, không còn rung động bởi nỗi đau đớn về thể xác, về tinh thần của 

bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Vì thế mới xảy ra những chuyện đáng lên án như bỏ 

mặc bệnh nhân nghèo đến chết vì không có tiền đóng viện phí. Hiện tượng bác sĩ khám 

bệnh qua loa chỉ bằng một hai câu hỏi trong vòng vài phút có thể nói là ở bệnh viện nào 

cũng có. Rồi việc kê đơn vô tội vạ, móc ngoặc với các nhà thuốc, các hãng dược để 

hưởng lợi bất chính trên sức khỏe và tính mạng bệnh nhân. Gần đây, báo chí đưa tin Ban 

Giám đốc bệnh viện ở một tỉnh phía Bắc thản nhiên lấy xe cấp cứu đi dự tiệc cưới, trong 

khi bệnh viện thiếu xe để cấp cứu bệnh nhân. Những hiện tượng tiêu cực đó cần phải bị 

lên án trước dư luận, không thể để ngang nhiên tồn tại trong một xã hội văn minh, hiện 

đại. 

Tuy không gây chết người như nhiều bệnh lí khác nhưng "bệnh vô cảm" cũng dẫn đến 

nhiều hậu quả đáng lo ngại. Nó ảnh hưởng xấu tới quá trình học tập và làm việc của mỗi 

cá nhân. Một người khó có thể làm việc đạt chất lượng khi không giữ mối quan hệ tốt 

đẹp, thân thiện với đồng nghiệp. Cũng như một học sinh nếu hằng ngày đến lớp chỉ biết 

chỗ ngồi của mình mà thờ ơ với bạn bè, trường lớp thì cũng khó mà học tốt vì không 

được sưởi ấm bởi niềm vui và tình cảm chân thành của thầy cô, bè bạn. Đáng buồn hơn 

cả là "bệnh vô cảm" đang dần dần làm mai một truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam. 

Làm thế nào để có phương thuốc đặc biệt chữa trị "bệnh vô cảm"? Trước hết vẫn phụ 

thuộc vào chính mỗi cá nhân. Chúng ta hãy sống có lí tưởng, mục đích đúng đắn, sống tử 

tế và hãy luôn nhớ rằng mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình đều phải xuất phát từ 

lòng nhân ái. Hãy làm giàu tâm hồn bằng các tác phẩm văn chương nghệ thuật hoặc tích 

cực tham gia vào những phong trào, những hoạt động mang ý nghĩa xã hội rộng lớn... Chỉ 

cần có một tâm hồn cởi mở và một trái tim nhân hậu, biết thương người như thể thương 

thân là bạn sẽ chữa dứt được "bệnh vô cảm" đáng ghét và đáng phê phán ấy. Chúng ta 

hãy sống theo quan điểm đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy và nêu gương sáng: 

Mình vì mọi người, mọi người vì mình thì chắc chắn mọi bi kịch của số phận sẽ lùi xa. 

Có một giai thoại cảm động về Các Mác mà nhiều người trên thế giới đều biết. Đó là một 

lần trò chuyện cùng con gái, khi con gái hỏi điều gì làm cho ba quan tâm nhất, Mác đã trả 
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lời: Tất cả những gì liên quan đến con người đều không xa lạ đối với ba. Quả thật, phải 

có sự quan tâm sâu sắc và tình thương yêu nhân loại vô bờ bến thì Mác mới viết được 

những tác phẩm bất hủ để bênh vực giai cấp bị bóc lột trong xã hội tư bản đầy áp bức, bất 

công. 

Nếu như lòng vị tha và tình đoàn kết được mọi người ca ngợi và cổ vũ bao nhiêu thì bệnh 

vô cảm, thói thờ ơ, lạnh nhạt với con người bị phê phán và lên án bấy nhiêu. Cái thiện, 

điều tốt cần được nhân rộng; cái ác, cái xấu phải bị diệt trừ. Cả hai vấn đề trên nếu thực 

hiện đồng bộ và triệt để thì tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, đất nước Việt Nam sẽ tự hào 

sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước và hi vọng. 

Bài số 2: (Bài làm của học sinh chuyên văn) 

“Vô cảm” là không có cảm giác, không có tình cảm, không xúc động trước một sự vật, 

hiện tượng, một vấn đề gì đó trong đời sống. Bệnh vô cảm là căn bệnh của những người 

không có tình yêu thương, sống dửng dưng trước nỗi đau của con người, xã hội, nhân 

loại… 

Trải qua các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, những cuộc đọ sức với thiên tai khắc 

nghiệt, nhân dân ta đã có truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Dường 

như càng qua gian khổ, đau thương, mất mát con người lại sống gần nhau, quan tâm, giúp 

đỡ nhau nhiều hơn. Tình làng nghĩa xóm, thương người như thể thương thân đã trở thành 

một đạo lí của dân tộc: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. 

Hiện nay, trong cuộc sống vật chất ngày càng được cải thiện hơn, đầy đủ hơn, người ta dễ 

có xu hướng lo vun vén cho bản thân và gia đình mình, ít quan tâm đến những vấn đề xã 

hội. Trước kia, ông cha ta đã phê phán lối sống chỉ biết vun vén cho riêng mình. Cuộc 

sống quanh ta hiện nay không thiếu những người như thế. Họ sống thờ ơ với mọi việc 

đang diễn ra, nhà nào nào đóng cửa biết nhà nấy. Nhà hàng xóm có hoạn nạn, có con cái 

bị rơi vào cạm bẫy của các tệ nạn xã hội họ cũng bàng quan như không biết. Đi đường 

gặp người bị tai nạn, họ cũng bỏ qua như không nhìn thấy. Thấy lũ trẻ cái nhau thậm chí 

đánh nhau họ cũng làm ngơ. Trước cảnh khổ đau của những người tàn tật, bất hạnh, họ 

cũng không mảy may xúc động…Bệnh vô cảm đã làm cho con người như vô tri, vô giác, 

không thể hòa nhập với cộng đồng. 

Trong công việc, bệnh vô cảm làm cho con người chẳng khác nào một cái máy. Họ làm 

việc một cách đơn điệu, tẻ nhạt. Con người mắc bệnh vô cảm trong công việc, chắn chắc 

hiệu quả công việc sẽ không thể nào cao, thậm chí còn làm trì trệ, ảnh hưởng nghiêm 

trọng. 

Là cán bộ, công chức của Nhà nước, mắc bệnh vô cảm sẽ dẫn đến xa rời nhân dân, tắc 

trách trong công việc. Một bác sĩ vô cảm không thể có tình thương người bệnh, nhất là 

những người bệnh nghèo. Không thiếu những trường hợp vì vô cảm mà người bệnh 
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không được chăm sóc chu đáo, dẫn đến những cái chết đáng tiếc. Một kĩ sư vô cảm có 

thể dửng dưng trước những sinh mạng con người do công trình không đạt chất lượng của 

mình gây ra. Một tài xế vô cảm sẵn sàng xem thường tính mạng của người khác khi 

phóng nhanh vượt ẩu. Một thầy giáo vô cảm chỉ nghĩ bài giảng cho xong chuyện, còn nói 

gì đến tình nghĩa thầy trò, tận tâm dạy bảo, nhất là những học trò còn học kém, gia đình 

khó khăn. Cán bộ vô cảm sẽ không thể nhìn thấy hoàn cảnh của mỗi người dân, không 

thấy những nỗi bức xúc của nhân dân, giúp đỡ nhân dân tận tâm, tận tình. 

Gần đây thôi, nếu bạn có tình cờ xem qua các trang báo sẽ ngỡ ngàng vô cùng với “sự 

nhẫn tâm” đến đáng sợ của con người: Một thanh niên gào khóc thảm thiết trên chuyến 

xe buýt khi kẻ gian lấy mất chiếc bóp của anh ấy nhưng đáp lại là sự im lặng đến xót xa. 

Và đau lòng hơn nữa khi xem cảnh bao người đi “hôi bia” khi chuyến xe định mệnh của 

người tài xế đáng thương lật trên đường. Đáp lại cho tiếng khóc của anh là tiếng cười hả 

hê của những người đi nhặt của “trên trời rơi xuống”. Viết đến đây tôi lạnh cả người và tự 

hỏi lòng trắc ẩn, tình thương của con người hiện đại có còn hay không? Phải chăng khi xã 

hội phát triển con người lại đánh mất tình yêu thương? 

Là bản thân học sinh chúng ta hãy ra sức chống bệnh vô cảm trong việc làm, học tập 

hằng ngày của mình. Hãy quan tâm giúp đỡ bạn bè. Hãy chia sẻ những gì mình có thể 

cho những cuộc đời bất hạnh quanh ta. Đừng để một ngày nào đó khi nhìn thấy bà lão ăn 

xin, một đứa bé côi cút bơ vơ, một người khách lỡ đường mà trái tim bạn không lên tiếng. 

Hãy thắp sáng, hãy gieo mầm cho những yêu thương trong trái tim bạn, trái tim tôi, trái 

tim tất cả chúng ta. 

Tình thương là cái quí giá của con người; bệnh vô cảm đã làm mất phẩm chất ấy, không 

khác gì biến dòng máu hồng hào trở thành màu xanh. Trái tim mỗi người cần thắp sáng 

ước mơ, khát vọng, ý chí và sự sáng tạo gắn bó với cộng đồng. Điều đó sẽ chống được 

bệnh vô cảm và làm cho cuộc đời của con người. 
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