
 

VĂN MẪU 7 – GIẢI THÍCH CÂU TỤC NGỮ 

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN 

 Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân". 

Lập dàn ý 

1. Mở bài 

Dẫn dắt để giới thiệu nội dung vấn đề và trích dẫn câu tục ngữ. 

2. Thân bài 

- Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ. 

     + Thương thân: Yêu thương, chăm sóc, giữ gìn, quí trọng... bản thân mình. 

     + Thương người: Yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ...những người xung quanh. 

=> Lời nhắn nhủ: Yêu thương, trân trọng người khác như yêu thương, trân trọng chính 

bản thân mình. 

- Phải "Thương người như thể thương thân" bởi: 

     + Không ai có thể sống đơn độc, lẻ loi mà cần phải có sự hòa nhập cộng đồng. 

     + Nhiều người có hoàn cảnh đáng thương cần sự chung tay giúp đỡ của người khác, 

của cộng đồng để có thêm sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. 

     + Mọi người cùng tiến bộ, phát triển thì xã hội, đất nước cũng sẽ phát triển tốt đẹp 

hơn. 

- Giúp đỡ người khác là niềm hạnh phúc, nó sẽ khiến ta thấy thanh thản hơn. 

     + Đây là nét đẹp truyền thống đạo đức của dân tộc ta. 

     + Tinh thần "thương người như thể thương thân" được thể hiện: 

     + Xem việc quan tâm giúp đỡ người khác là lẽ sống và phải xuất phát từ tình cảm 

chân thành, tự nguyện, tự giác. 

https://doctailieu.com/giai-thich-cau-tuc-ngu-thuong-nguoi-nhu-the-thuong-than
https://doctailieu.com/giai-thich-cau-tuc-ngu-thuong-nguoi-nhu-the-thuong-than


 

     + Giúp đỡ người khác bằng những việc làm thiết thực phù hợp với điều kiện, hoàn 

cảnh của mình. 

- Cần lên án, phê phán những người có lối sống ích kỉ, hẹp hòi... 

     + (Nêu dẫn chứng về tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta trong chiến tranh; 

phong trào từ thiện hiện nay, đặc biệt là phong trào từ thiện của học sinh... để làm sáng tỏ 

những điều đã giải thích). 

     + Những việc đã, đang và sẽ làm của bản thân. 

3. Kết bài 

- Câu tục ngữ thể hiện một đạo lí đúng đắn. 

- Lời khuyên. 

Bài mẫu 1 

   Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu phản ánh tình yêu thương, sự 

quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ – một truyền thống quý báu của dân tộc. Một trong những số 

đó là câu tục ngữ "thương người như thể thương thân". 

   Trước hết ta phải hiểu thế nào là "Thương người như thể thương thân"? "thương người" 

là thương yêu, quan tâm, đùm bọc những người xung quanh, "thương thân" nghĩa là yêu 

thương, chăm sóc chính bản thân mình. Hai cụm từ trên liên kết với nhau bởi sự so sánh 

ngang bằng: Như thể. Chúng ta thường yêu thương, động viên, chăm sóc bản thân mình 

khi bị ốm đau, khi gặp khó khăn hay bất lực trong cuộc sống. Và ta cũng nên yêu thương, 

quan tâm tới người khác như chính với bản thân mình. Dân gian còn có nhiều câu tục ngữ 

hay ca dao mang nội dung tương tự để nhấn mạnh và tăng sức thuyết phục với bài học mà 

họ gửi gắm. Một trong số chúng là: 

"Lá lành đùm lá rách" 

"Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" 

Vậy tại sao con người phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thứ nhất, là người ai cũng 

mong muốn cuộc sống của mình được hạnh phúc, ấm no, đầy đủ, không cực khổ, nhưng 

không phải ai cũng đạt được như vậy. Có những người dù đã vô cùng cố gắng nhưng họ 

vẫn gặp phải hết khó khăn này đến khó khăn khác, ít khi được điều mà mình mong muốn. 

Những lúc khó khăn mệt mỏi như vậy mà nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ 

chân tình thì họ sẽ vơi đi bao nỗi ưu tư, phiền muội và được tiếp thêm niềm tin và nghị 



 

lực để tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra, khi ta giúp đỡ, cho đi tình yêu thương ta sẽ 

nhận được niềm vui, sự thanh thản, niềm tự hào với bản thân vì mình đã làm được những 

việc tốt, những điều có ích. Những việc làm nhân đạo như vậy góp phần xây dựng một 

cuộc sống văn minh, tiến bộ và tươi đẹp, giàu tình nhân ái, thêm nữa sự yêu thương, sẻ 

chia, giúp đỡ cùng góp phần xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, 

nếu chẳng may ta gặp khó khăn, những người trước kia được ta giúp đỡ sẽ quay lại đùm 

bọc, giúp đỡ ta cùng ta vượt lên số phận. Nói như vậy không có nghĩa là cứ cho đi là phải 

nhận lại mà tình yêu thương chỉ góp phần xây dựng các mối quan hệ mà thôi. Quan trọng 

nhất, chúng ta cùng sống trên dải đất hình như S thiêng liêng, nói cùng tiếng mẹ đẻ, 

chung một tổ tiên, đều là con Lạc cháu Hồng, có cùng trang lịch sử đau thương nhưng rất 

đỗi hào hùng... Ta đều tự hào bởi 2 tiếng Việt Nam, đều máu đỏ da vàng, mang trong 

mình dòng máu nồng nàn yêu nước... Tất cả những điểm chung đó đều là những minh 

chứng xác đáng giải thích cho việc tại sao chúng ta phải yêu thương nhau bởi ta là những 

người anh em thân thiết tuy không cùng huyết thống hay họ hàng gì. Cuối cùng, một xã 

hội nếu thiếu đi tình yêu thương thì sẽ vô cùng nghèo nàn, nhạt nhẽo, chỉ là một thế giới 

con người ích kỷ, ngày ngày chỉ đi qua nhau như những người xa lạ, chỉ biết khoanh tay 

trước sự đau khổ của người khác. Một xã hội không có trái tim, chỉ có sự lạnh lẽo, cô 

độc, chẳng khác nào một xã hội chết. 

Vậy thì chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc? 

Trước tiên, trong gia đình ta phải biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ ông bà cha mẹ, đặc 

biệt là anh chị em, ta nên giúp đỡ gia đình từ những việc nhỏ nhất như nấu cơm, quét 

nhà... đến những việc lớn hơn. Đi học về phải chào mọi người, ăn cơm phải biết mời 

người lớn dùng bữa trước, khi ăn xong phải rót nước cho cả nhà, lúc ông bà, cha mẹ 

không khỏe thì hỏi thăm, em nhỏ nghịch dại nên khuyên bảo... Sau nữa ở trường lớp, 

cùng là bạn bè, học chung dưới một mái trường thì nên giúp đỡ, sẻ chia với những người 

bạn có hoàn cảnh khó khăn để cùng chung tay xây dựng, vun đắp ước mơ đến trường của 

các bạn. Hay trong một lớp, bạn học giỏi thì giúp đỡ những bạn học kém hơn mình để 

cùng nhau vươn lên trong học tập. Chúng ta cũng nên thường xuyên tham gia các quỹ 

nhân đạo, ủng hộ chữ thập đỏ do nhà trường tổ chức. Ngoài ra, ở ngoài xã hội, tương thân 

tương ái cũng có thể rèn luyện dễ dàng. Nhà nước ta có biết bao chính sách xây dựng 

những mái ấm tình thương, làng trẻ em SOS... để cưu mang những trẻ em mồi côi không 

nơi nương tựa, ta cũng dễ dàng tìm thấy những chương trình hay quỹ từ thiện trên ti vi, 

báo đài như vì bạn xứng đáng, lục lạc vàng, điều ước thứ bảy, trái tim cho em...tham gia 

những hoạt động từ thiện ấy là một cách hữu hiệu để phát huy truyền thống tương thân 

tương ái của cha ông. 

   Tóm lại, câu tục ngữ "thương người như thể thương thân" đã đúc rút một bài học đúng 

đắn và vẫn còn giá trị to lớn trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Mỗi chúng ta cần giữ gìn 

và phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc để xây dựng một cuộc sống 

tươi đẹp, văn minh. Câu tục ngữ cũng giúp ta hoàn thiện nhân cách, phát triển tâm hồn. 

Bài mẫu 2 



 

   Dân tôc Việt Nam vốn có truyền thống đạo lí vô cùng tốt đẹp, được xây dựng và phát 

triển trên nền tảng của tư tưởng nhân đạo. Một trong những tiêu chuẩn đánh giá phẩm 

chất đạo đức của con người chính là lòng nhân ái và lối sống vị tha. Từ xưa, ông cha ta đã 

quan tâm dạy dỗ con cháu những bài học đạo lí qua ca dao, tục ngữ mà câu: Thương 

người như thể thương thân là một ví dụ điển hình. 

   Muốn hiểu biết thấu đáo câu tục ngữ này, ta phải hiểu ý nghĩa của vế sau (thương thân) 

trước rồi từ đó hiểu nghĩa của vế trước (thương người). Đặt hai vế trong mối tương quan 

so sánh, ta sẽ thấy những nét nghĩa tương đồng, do vậy mà hiểu được ý nghĩa trọn vẹn 

của câu tục ngữ. 

Thế nào là thương thân? Thương thân là thương mình xót xa cám cảnh cho mình khi lâm 

vào cảnh đói không cơm, rét không áo, ốm không thuốc và lúc hoạn nạn không ai giúp 

đỡ. 

Lẽ tự nhiên, ai cũng yêu thương bản thân mình hơn cả, nhưng yêu thương bản thân một 

cách thái quá sẽ dẫn đến những biểu hiện lệch lạc như thái độ vị kỉ (chỉ biết mình), không 

quan tâm đến vui buồn, sướng khổ, sống chết của bất cứ ai. Tệ hơn nữa là thói xấu ích kỉ 

thường đi đôi với hại nhân (lợi mình, hại người) rất đáng lên án. 

Thế nào là thương người? Người ở đây là mọi người sống quanh ta; là anh em, cha mẹ, 

xóm giềng cùng chung quê hương, đất nước. Thương người như thể thương thân có nghĩa 

là ta yêu quý bản thân ta thế nào thì hãy chia sẻ, cảm thông, thương yêu người khác như 

thế. Nếu ta từng trải qua đau đớn, bệnh hoạn, ngặt nghèo thí khi thấy người khác lâm vào 

cảnh ngộ tương tự, ta hãy thương xót, cảm thông, giúp đỡ, quan tâm đến họ như đối với 

chính ta vậy. 

Nhưng để có được một lối sống nhân ái cao cả quả không phải là một chuyện dễ dàng. 

Phải có một tấm lòng trong sáng, một trái tim nhân hậu và giàu đức hi sinh mà tất cả 

những điều ấy là kết quả của một quá trình tu âm , dưỡng tính lâu dài. 

Vì sao câu tực ngữ lại khuyên ta phải giúp đỡ người khác? Thật đơn giản vì trong cuộc 

đời, không ai có thể sống lẻ loi, đơn độc. Gia đình có cha mẹ, vợ chồng, anh em... Đó là 

mối quan hệ máu thịt thiêng liêng sống chết có nhau. Nhận thức rõ điều ấy nên ông bà ta 

dạy dỗ con cháu từ thuở còn trứng nước bằng những lời du êm dịu bên nôi : Khôn ngoan 

đối đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Anh em như chân với tay, Rách 

lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Chị ngã, em nâng. Tay đứt ruột xót... 

Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ: Phụ tử tình thâm, Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa 

mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu muối là 

đạo con... Những điều nhân nghĩa ấy như dòng sũa ngọt ngào, dần dần thấm vào máu thịt, 

vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn của mỗi chúng ta. 



 

Rộng hơn nữa là tình đồng hương, tình giai cấp, tình dân tộc. Người miền Bắc, người 

miền Trung, người miền Nam, người Kinh, người Thượng... đều là dân tộc Việt Nam bởi 

cùng chung một bọc do mẹ Âu Cơ sinh ra (đồng bào). Lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng 

nước và giữ nước đã chứng minh truyền thống đoàn kết chung sức, chung lòng đánh giặc 

ngoại xâm và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam là truyền thống vô cùng tốt đẹp. 

Tại sao chúng ta nên sống theo tinh thần của câu tục ngữ Thương người như thể thương 

thân? 

Để có thể sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa, mỗi cá nhân phải hòa nhập cộng đồng, 

cùng chia sẻ vui buồn, sướng khổ với mọi người. Tục ngữ có câu: Không ai nắm tay suốt 

ngày tới tối; hay :Sông có khúc, người có lúc ý nói là trong cuộc đời, khó ai có thể thuận 

lợi, vuông tròn mọi lẽ. Cho nên trước hết mình phải sống tốt với mọi người thì mọi người 

mới đối xử tốt lại với mình. 

Thực tế cho thấy nhân dân ta đã sống theo quan điểm ấy tự lâu đời. Ở đâu có người gặp 

hoạn nạn, thiên tai là lập tức có hàng trăm triệu tấm lòng hướng về an ủi, động viên, giúp 

đỡ cả tinh thần và vật chất. Phong trào người người, nhà nhà làm việc thiện hiện nay đã 

lan rộng trên khắp đất nước. Từ những vị lãnh đạo, các nhà doanh nghiệp, đến bộ đội, cán 

bộ, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên,... đều sẵn sàng đóng góp để xây dựng 

những ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương, những mái ấm cho trẻ mồ côi bất hạnh, 

những trại dưỡng lão cho người già cô đơn... 

Trong những năm gần đây, chiến dịch mùa hè xanh của sinh viên các trường đại học 

mang kiến thức và khoa học kĩ thuật đến cho đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa đã có 

những kết quả tốt. Chiến dịch xóa cầu khỉ ở đồng bằng Nam Bộ tạo đà phát triển kinh tế, 

xóa đói giảm nghèo cho người nông dân. Chiến dịch đem lại ánh sáng cho người mù 

nghèo, đem lại niềm vui cho những trẻ em tật nguyền , bất hạnh,... Tất cả các dẫn chứng 

sinh động trên đã chứng minh cho sức mạnh của tình yêu thương con người. 

Câu tục ngữ Thương người như thể thương thân đã đúc kết lại một trong những phẩm 

chất đáng quý của dân tộc Việt Nam; đồng thời là lời khuyên chân tình đối với mọi 

người, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. 

   Trong thời đại mới, trong xu thế hòa nhập với toàn cầu thì tình giai cấp, tình dân tộc đã 

mở rộng thành tình yêu thương nhân loại. Tin rằng trong tương lai không xa, lòng nhân ái 

sẽ xóa bỏ hận thù, đẩy lùi cái ái, để trái đất này mãi mãi một màu xanh hi vọng, hòa bình 

và hạnh phúc. 

Bài mẫu 3 



 

   Tục ngữ Việt Nam là kho kinh nghiệm ngàn đời, đúc kết từ trí tuệ người xưa. Cũng có 

câu tục ngữ được thốt ra từ trái tim nồng nàn của tiền nhân. Đó là câu: Thương người như 

thể thương thân. 

   Câu tục ngữ như một lời nói hết sức bình dị hàng ngày. Nó là một câu so sánh với hai 

vế: a và b. Thương người như thể thương thân. Vậy muốn hiểu thương người phải hiểu 

thương thân là gì? Thân tức là thân thể hay thân xác; là phần vật chất sống của mỗi 

người, được cha mẹ ban cho mà có. Thương thân là từ hết sức hàm súc, nó diễn tả tâm 

trạng của người tự lập, cô đơn phải biết thương lấy mình, tự mình chăm sóc, giữ gìn và 

chia sẻ vui buồn với chính mình. Cũng chính vì thế thương thân thể hiện một tình thương 

dồi dào nhất, một sự chăm sóc tích cực nhất, vì "vị kỉ" và "ích kỉ" là bản tính của con 

người. Nhất là khi con người ta cô đơn. Tóm lại, thương thân là tình thương đậm đà nhất, 

sự giữ gìn, chăm sóc tích cực và cảm thông sâu xa nhất của mỗi người với chính mình. 

Thương người như thể thương thân chứa đựng một lời khuyên: Hãy thương yêu, chăm 

sóc thông cảm và chia sẻ vui buồn, hoạn nạn với người khác như chính mình vậy. 

Sở dĩ ông bà ta có lời khuyên này vì nhiều người trong xã hội có thói ích kỉ, ích kỉ đến độ 

tàn nhẫn và ngu ngốc. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, sống chết mặc bay, tiền 

thầy bỏ túi là những câu thành ngữ, tục ngữ miêu tả loại người ấy. Do đó, câu tục ngữ 

thương người như thể thương thân như một hồi chuông đánh thức lương tri, lay động tâm 

hồn của con người. 

Thật vậy, trong xã hội không ai sống lẻ loi, đơn độc mà tập hợp thành đoàn thể, cộng 

đồng. Trong gia đình, ta có mối quan hệ anh em, những người cùng huyết thống, cùng có 

những kỷ niệm vui buồn bên nhau. Họ chẳng khác nào như chân với tay trong cùng một 

cơ thể: Do đó khi gặp khó khăn, hoạn nạn ta làm sao có thể quay lưng làm ngơ cho được, 

bởi máu chảy ruột mềm. 

Anh em như thể chân tay. 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 

Rộng hơn tình anh em bè bạn, bà con hàng xóm, những người đã cùng chúng ta tối lửa tắt 

đèn có nhau, tuy không cùng máu mủ nhưng họ lại là người có tình có nghĩa sâu nặng với 

ta. Những lúc trái gió trở trời, những khi cùng đường bí lối, họ đến với ta bằng những 

tấm lòng chân thành để chia ngọt sẻ bùi. Tình nghĩa ấy thật sâu đậm nào khác gì anh em 

một nhà. Vì vậy, khi họ không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lẽ nào ta ngoảnh mặt thờ 

ơ cho đành. Lúc này, thái độ nhường cơm sẻ áo, chị ngã em nâng là một việc làm mà ta 

phải thực hiện tốt. Ngay đến cộng đồng xã hội mà ta sống, những người dù ở miền ngược 

hay miền xuôi, dù ở nơi rừng núi hay đồng bằng cũng đều là anh em, bởi lẽ họ với ta 

cùng một dân tộc, có chung một mẹ Âu Cơ. Chính mối quan hệ gắn bó này tạo nên tình 

cảm tương thân tương ái giữa con người với con người trong xã hội. Tình cảm ấy đã bao 

đời nay trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trải qua những năm tháng kháng 

chiến gian khổ, cả nước đều chung lòng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để đi đến thắng lợi vẻ 



 

vang. Cũng đã biết bao lần toàn dân ta đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi một miếng khi 

đói bằng một gói khi no những khi lũ lụt, hoả hoạn. Những lúc ấy, có người đã dũng cảm 

quên đói, quên lạnh, cứu sống bao nhiêu mạng người để lại gương sáng cho đời sau. 

   Câu tục ngữ thương người như thể thương thân là một bài học sâu sắc về đạo lí làm 

người. Hãy thương yêu người khác như yêu thương chính bản thân mình. Điều đó mãi 

mãi nhắc nhở ta về lòng nhân ái, về tình người mà ta cần thực hiện tốt. Để phát huy 

truyền thống tốt đẹp ấy của ông cha, em hứa sẽ luôn giúp đỡ những người hoạn nạn trong 

cuộc đời. 


