
 

GIẢI THÍCH VÀ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM 

LÒNG KHIÊM TỐN CÓ THỂ COI LÀ ... 

Đề bài: Giải thích và chứng minh luận điểm sau: 

"Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử 

thế và đối đãi với sự vật" (Lâm Ngữ Đường). 

Hướng dẫn làm bài 

Đọc bài " Lòng khiêm tốn " và trả lời câu hỏi: 

a) Bài văn giải thích vấn đề gì và giải thích như thế nào ? 

b) Để tìm hiểu phương pháp giải thích, em hãy chọn và ghi vào vở những câu định nghĩa 

như: Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính,...Đó có phải là cách giải thích ko ? 

c) Theo em, cách liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ 

ko khiêm tốn có phải là cách giải thích ko ? 

d) Việc chỉ ra cái lợi của khiêm tốn, cái hại của ko khiêm tốn và nguyên nhân của thói ko 

khiêm tốn có phải là nội dung của giải thích ko ? 

Bài mẫu 1 

   Để thành đạt trong cuộc đời, người ta cần đến rất nhiều yếu tố: lí tưởng, hoài bão, mục 

đích, ý chí, nghị lực, niềm tin, sự khẳng định, lòng tự hào và tài năng… Nhưng có một 

yếu tố quan trọng không thể thiếu là tính khiêm tốn bởi nó có ảnh hưởng rất lớn tới thành 

công hay thất bại của sự nghiệp cá nhân. Bàn về vấn đề này, Lâm Ngữ Đường, một học 

giả Trung Hoa đã viết: Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người 

trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật (Trích trong tập Tinh hoa xử thế). 

   Đây là một nhận xét chí lí, một lời khuyên thiết thực cho mọi người, nhất là tuổi trẻ. 

Tâm lí của tuổi mới lớn là hăng hái, bồng bột, tự tin và hiếu thắng. Cái gì mình cũng hay, 

cái gì mình cũng làm được, cái gì mình cũng hơn người khác. Tự tin vào bản thân là điều 

nên có, nhưng niềm tin ấy phải được xây dựng trên cơ sở là đức và tài thì mới có thể biến 

thành hiện thực. Còn tự cao tự đại một cách ảo tưởng, mù quáng thì lại là một tất xấu 

đáng ghét, thường gây ra những hậu quả tiêu cực. 

Muốn đánh giá đúng đắn, chính xác về bản thân, mỗi người cần phải sáng suốt, khách 

quan và khiêm tốn. Khiêm tốn không làm lu mờ tài năng, tên tuổi mà ngược lại nó nâng 
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cao giá trị cá nhân con người trong xã hội. Đức tính khiêm tốn là biểu hiện phẩm giá tốt 

đẹp của một con người đúng đắn, có trình độ hiểu biết và tầm nhìn xa rộng. 

Phần lớn những người thành công trong cuộc đời đều có tính khiêm tốn. Trong giao tiếp 

hằng ngày viêc gây được thiện cảm với người xung quanh sẽ tạo cho ta nhiều thuận lợi 

trong công việc. Khiêm tốn lắng nghe, khiêm tốn học hỏi để rút ra được những kinh 

nghiệm bổ ích cho bản thân, điều đó quan trọng vô cùng. Những thói xấu như chủ quan, 

tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn… chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. 

Đức tính khiêm tốn có vai trò quan trọng như vậy nhưng khiêm tốn là gì? Nó có đồng 

nghĩa với mặc cảm tự ti , với sự nhu nhược hay không? 

Hoàn toàn không phải như vậy! 

Khiêm tốn là thái độ hòa nhã, nhún nhường của con người có văn hóa trong khi ứng xử. 

Người khiêm tốn là người có bản lĩnh cứng cỏi làm chủ được mình, làm chủ được tình 

huống giao tiếp, luôn tỏ ra tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Trong công việc, 

họ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã đạt được mà luôn cố gắng phấn đấu 

vươn lên để đạt được những kết quả cao hơn, mĩ mãn hơn. Chính vì thế mà họ thường gặt 

hái được thành công. 

Khiêm tốn được coi là bản tính căn bản, tức là cái gốc của đạo đức, phẩm giá con người , 

cho nên chúng ta phải rèn luyện cho mình đức khiêm tốn. Cuộc đời này là một cuộc đấu 

tranh bất tận mà tài năng của mỗi con người chỉ nhỏ bé như một giọt nước giữa đại 

dương. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân là không đáng kể, không thể đem so sánh với mọi 

người. Cho dù có tài giỏi đến đâu thì chúng ta vẫn phải học hỏi và học hỏi suốt đời để 

không ngừng mở mang hiểu biết, nâng cao khả năng làm việc, có như vậy mới đáp ứng 

được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

Có thể lấy dẫn chứng thật sinh động và gần gũi là cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ 

Tịch. Nhà thơ Tố Hữu đã viết về Bác như sau: 

Như đỉnh non cao tự giấu hình, 

Trong rừng xanh lá, ghét hư vinh. 

(Theo chân Bác) 

Thực tế cho thấy Hồ Chủ Tịch là một vị lãnh tụ vĩ đại, một bậc hiền triết, một nhà văn 

hóa lớn của dân tộc và nhân loại. Tất cả những điều ấy kết tinh trong một con người rất 

mực giản dị và khiêm tốn. Từ một em bé, một cụ già, …cho đến những chính khách nổi 

tiếng trên thế giới, nếu ai một lần được gặp Bác Hồ đều cảm thấy vẻ đẹp nội tâm của Bác 

thể hiện qua từng lời nói, ánh mắt, nụ cười điềm đạm, khoan hòa…rất đáng kính, đáng 

yêu. 



 

   Nhận xét của Lâm Ngữ Đường về đức tính khiêm tốn là bài học nhân sinh sâu sắc và 

thấm thía. Con người khiêm tốn là con người biết mình, hiểu người, không tự cao tự đạo, 

không ngừng vươn lên phấn đấu trong cuộc sống. Khiêm tốn là điều không thể thiếu cho 

những ai muốn thành công trên con đường đời. 

Bài mẫu 2 

   Đạo đức là những phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn 

của xã hội mà có. Và một trong những phẩm chất đạo đức tốt đẹp đó là lòng khiêm tốn. 

Một học giả nối tiếng của Trung Hoa là Lâm Ngữ Đường viết: “Lòng khiêm tốn có thể 

coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật”. 

   Khiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giá bản thân, không tự 

mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người. Biểu hiện của lòng khiêm tốn được nhận 

biết rất rõ trong đời sống hàng ngày. Một người giàu có nhưng không phung phí tiền bạc, 

không vì có tiền mà khinh rẻ những người nghèo khó, không phân biệt đối xử giàu - 

nghèo... mà vẫn nỗ lực lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất. Đó là khiêm tốn. Một 

người tài giỏi, thông minh nhưng không cậy mình hơn người mà coi thường những người 

khác; vẫn miệt mài học tập, sáng tạo... Đó là khiêm tốn. Vậy góc rễ của lòng khiêm tốn 

chính là sự ý thức đúng đắn về vị trí bản thân mình trong xã hội. Họ hiểu những chân lí 

và những điều tất yếu trong cuộc sống: mình đã giàu, đã giỏi nhưng có những người còn 

hơn mình vậy nên phải phấn đấu hơn nữa và không coi thường người khác. Hơn nữa, 

nguồn gốc tạo ra tài sản và trí tuệ là sự lao động và học hỏi không ngừng, do đó nếu ta 

bằng lòng với những gì mình có mà dừng lại không phấn đấu nữa thì ta sợ tụt hậu. Trong 

khi đó, những người kém ta hôm nay có ngày mai để vượt lên trước ta. 

Trong câu nói của mình, Lâm Ngữ Đường đã đánh giá rất cao đức tính khiêm tốn ở con 

người: "Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ 

thuật xử thế và đối đãi với sự vật". Nghệ thuật xử thế và đối đãi sự vật là cách thức ứng 

xử, tác động của bản thân con người đối với những người xung quanh, những mối quan 

hệ xã hội... Trong quan hệ giữa người với người, điều quan trọng nhất là phải biết mình là 

ai, người đối giao với mình là ai. Trong việc tự ý thức về bản thân và ý thức về những 

người xung quanh cần hiểu rằng chỗ đứng của mối người trong xã hội là gì. Một cá thể 

trong xã hội có rất nhiều mối quan hệ phức tạp: là em người này, là cháu người nọ nhưng 

lại là anh người kia, bác người khác... Tương tự như vậy, bản thân ta có thể rất giỏi trong 

lĩnh vực này nhưng lại rất kém trong lĩnh vực khác. Truyện kể rằng có vị tướng rất đắc ý 

và lấy làm kiêu hãnh khi mình cười ngựa bắn tên thì bắn mười phát trúng cả mười. 

Nhưng một ngày nọ, ông phải lấy làm xấu hổ khi gặp một cụ già mắt bị bịt kín mà vẫn rót 

dầu trôi chảy qua lỗ nhỏ trên mặt đồng xu. Trong thực tế xã hội, có rất nhiều người thành 

đạt, nhưng đằng sau sự thành đạt của họ là mồ hôi, nước mắt của bao nhiêu người giúp 

sức. Một mình họ đâu có thể làm được điều gì! Chính bởi những điều đó, khi đứng trước 

một cuộc đối thoại, khi bắt đầu một mối quan hệ,... điều quan trọng nhất là phải biết 

khiêm tốn. Khiêm tốn để không rơi vào tình trạng “há miệng mắc quai” (tự khen mình rất 



 

giỏi nhưng vì lí do nào đó lại không hoàn thành được: công việc!). Khiêm tốn để thể hiện 

thái độ cầu tiến, muốn tiếp tục học hỏi. Khiêm tốn để được hướng dẫn những điều tốt đẹp 

hơn... Vậy là, trong cách xử thế và đối đãi với vạn vật, lòng khiêm tốn thực sự là điều căn 

bản, là gốc rễ của vấn đề. 

Trong thực tế, nhờ khiêm tốn mà rất nhiều người giành được những thành công lớn. Bản 

thân Bác Hồ là người có học vấn rất uyên thâm nhưng trên con đường bôn ba năm châu 

bốn bể. Người vẫn luôn khiêm nhường nhờ người khác chỉ dạy nhiều điều: học ngoại 

ngữ, viết báo,... Nhờ vậy, Bác biết nhiều thứ tiếng, học được nhiều phong tục tập quán 

của các nước khác, viết báo thành công,... Có nhiều bạn học sinh học giỏi, giành được 

nhiều giải cao trong các ki thi quốc gia, quốc tế nhưng đến trường các bạn vẫn hòa nhã 

với bạn bè, lễ phép với thầy cô, khiêm nhường học hỏi.  

Ngày ngày các bạn vẫn làm bài tập trên lớp thầy cô giao cho để rèn thêm kĩ năng làm bài. 

Đó thực sự là những tấm gương sáng về lòng khiêm tốn. 

   Đối với mỗi người, việc rèn luyện đạo đức là công việc lâu dài, bền bỉ cần phải tiến 

hành ngay từ khi còn nhỏ. Đó là lí do vì sao một trong năm điều Bác Hồ khuyên thiếu 

niên nhi đồng là phải trau dồi đức tính khiêm tốn: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Bởi 

vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi người học sinh chúng ta cần tu dưỡng 

cho mình đức tính quý báu ấy. 


