
 

VĂN MẪU 7 - BÀN LUẬN CÂU TỤC NGỮ 

"LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA..." 

 Đề bài: Tục ngữ có câu: 

   Lời nói chẳng mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

Em hiểu lời khuyên đó như thế nào? 

Lập dàn ý 

I. MỞ BÀI: 

Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận: Nội dung câu nói: lời nói chẳng mất tiền mua, 

lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

II. THÂN BÀI: 

- Giải thích: 

     + Lời nói là hình thức phổ biến đẻ con người gia tiếp với nhau, dùng để biểu đạt tâm 

tư tình cảm 

     + Lời nói không thể mua được bằng vật chất bởi nó không phải thứ hữu hình 

     + Ý nghĩa: câu tục ngữ khẳng định giá trị và ý nghĩa của lời nói trong giao tiếp, cuộc 

sống hàng ngày 

- Vì sao: 

     + Vì lời nói là công cụ, phương tiên mà con người cần để giao tiếp đối ngoại 

     + Lời nói tốt đẹp, khéo léo giúp con người được lòng tất cả mọi người, đôi lúc có lợi 

cho bản thân 

     + Lời nói khéo léo thể hiện bản thân là một con người có học, tế nhị 

     + Vì khi ta biết cách giao tiếp, ngôn ngữ trở nên hữu dụng và đẹp đẽ 

- Làm gì: 
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     + Lễ phép với bề trên 

     + Con người phải học cách giao tiếp, cách ăn nói với người xung quanh 

     + Không nên quá bồng bột nổi cáu trước một vấn đề nào đó chưa giải quyết được 

- Phê phán: Những kẻ giao tiếp cộc lốc, kém đối ngoại luôn né tránh giao tiếp 

III. KẾT BÀI: 

Khẳng định lại ý nghĩa câu nói 

Bài mẫu 1 

   Lời nói là phương tiện để con người trao đổi tư tưởng, tình cảm và kinh nghiệm với 

nhau (bao gồm cả kinh nghiệm xử thế, lao động sản xuất, học tập... ). Vì thế, nó có giá trị 

đặc biệt trong đời sống. Để khuyên bảo mọi người cách nói năng sao cho đạt hiệu quả 

cao nhất trong giao tiếp, ông cha ta đã từng căn dặn: 

   Lời nói chẳng mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

   Trong cuộc sống hằng ngày, con người thường xuyên phải dùng ngôn ngữ làm phương 

tiện giao tiếp. Nếu biết lựa chọn lời nói thích hợp thì mọi người sẽ hiểu nhau hơn, công 

việc sẽ thuận lợi hơn, kết quả sẽ cao hơn. Mỗi người bình thường đều có khả năng nói lên 

mọi điều nhưng có lời hay, lời đẹp mà cũng có lời thô, lời vụng. Chim khôn kêu tiếng 

rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Ta có thể chọn lựa được lời nói tùy 

theo ý định và trình độ văn hóa của mình. Ông cha ta nhận thấy lời nói như một thứ công 

cụ dễ kiếm, dễ chọn trong tầm tay của mọi người. Nếu chọn đúng, lời nói sẽ tạo hiệu quả 

lớn, còn lựa sai, thì lời nói sẽ làm mất lòng nhau. 

   Hiệu quả của lời nói đẹp là làm vừa lòng nhau. Lời nói đẹp tạo ra sự cảm thông, sự ăn ý 

và hiểu biết lẫn nhau. Đó là cơ sở để con người đạt được mục đích trong giao tiếp. Để 

cho vừa lòng nhau, cần phải biết lựa chọn lời nói thích hợp với đối tượng, với hoàn cảnh, 

với sắc thái tình cảm. 

Cùng nói về một hiện tượng là cái chết nhưng có nhiều cách diễn đạt khác nhau: sư già 

đã viên tịch; người chiến sĩ ấy đã hy sinh vì Tổ quốc; ông cụ nơi khuất núi... Người có 

văn hóa khi giao tiếp thường biết lựa chọn cách nói thích hợp. Một lời nói hợp cảnh, hợp 

tình sẽ làm cho quan hệ thêm tốt đẹp và việc làm thêm hiệu quả. Một lời nói hớ hênh, vô 

ý sẽ làm hỏng hết mọi dự định. Chọn được những lời nói thích hợp chính là ta đã làm tốt 

việc lựa lời. 



 

Nhưng để có khả năng lựa lời, chúng ta phải học tập, rèn luyện liên tục, lâu dài. Ông cha 

ta đã từng để lại rất nhiều lời khuyên về sự cẩn trọng trong cách nói năng của con người: 

Ăn phải nhai, nói phải nghĩ; Học ăn, học nói, học gói, học mở. 

Tuy chú ý đến việc lựa lời để để đạt được hiệu quả giao tiếp nhưng người xưa không bao 

giờ cho rằng mục đích giao tiếp là để vừa lòng nhau. 

Cần phải chọn lời nói thích hợp, nhưng đúng đắn chứ không phải chỉ quan tâm đến sự 

đồng tình của người nghe, bởi vì có những khi nói thật mất lòng. Một lời nói êm tai, nhẹ 

nhàng nhưng giả dối không thể coi là một hành vi giao tiếp đúng đắn. Nói gần nói xa 

chẳng qua nói thật, lời nói thích hợp trước hết phải là lời nói chân thật, sau đó mới là lời 

nói đẹp. 

   Lời nói là công cụ giao tiếp, lời nói thể hiện phẩm chất, trình độ của mỗi con người . 

Biết dùng lời nói thích hợp sẽ tạo được hiệu quả tốt trong giao tiếp. Vì vậy, chúng ta cần 

phải tự rèn luyện cách nói năng văn minh, lịch sự để đạt được mục đích như mong muốn. 

Bài mẫu 2 

   Tiên học lễ, hậu học văn 

Từ xưa, lễ nghi đã trở thành bài học đầu đời, khi mỗi con người cất tiếng nói , việc đầu 

tiên là học lễ nghi. Trong lễ nghi bao gồm cả cách giao tiếp với mọi người xung quanh. 

Và câu tục ngữ “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” là một 

trong những câu nói có ý nghĩa lớn lao trong việc dăn dạy con người cách ứng xử giao 

tiếp. 

   Khi trưởng thành, chúng ta được ông bà cha mẹ dạy chào người lớn là ngoan, lên 15 

tuổi ta đủ nhận thức được rằng chào hỏi người khác là phép xã giao , phép lịch sự tối 

thiểu mà mỗi con người cần có. Như vậy lời nói đóng vai trò rất quan trọng trong việc 

hình thành cách ứng xử của con người. Lời nói chính là công cụ, phương tiên để con 

người giao tiếp với nhau, thể hiện và biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc bằng ngôn từ. Lời nói 

không thể mua được bằng vật chất bởi nó không phải thứ ta không thể chạm vào bằng 

tay, nhìn bằng mắt mà chỉ có thể nghe bằng tai. Cả câu tục ngữ là một bài học nhận thức 

cho ta biết tầm quan trọng của lời nói , dăn dạy chúng ta về cách ứng xử và giao tiếp 

trong cuộc sống. 

Vì sao ý nghĩa câu tục ngữ trên lại là một lời khuyên đúng đắn? Bởi trong thực tế, lời nói 

là công cụ cần thiết của con người trong mọi tình huống , hoàn cảnh nào. Có thể đó là lời 

chào hỏi, lời cảm ơn , lời mời.. Không những thế lời nói tốt đẹp, cách thể hiện ngôn từ 

khéo léo giúp con người được lòng tất cả mọi người, đôi lúc có lợi cho bản thân mình. 

Lời nói khéo léo còn thể hiện bản thân là một con người có học, tế nhị và tinh tế. Và khi 

ta biết cách giao tiếp, ngôn ngữ trở nên hữu dụng và đẹp đẽ biết nhường nào. Khi ta nhắc 



 

đến lịch sử, ta nhớ về sứ giả lỗi lạc một thời Mạc Đĩnh Chi, người có ngoại hình thấp bé, 

không ưa nhìn nhưng nhờ tài ăn nói của ông, ông được vua và các quan nước giặc nể 

phục không thôi. Như vậy, lời nói là thứ không mua được bằng tiền những khi có nó, ta 

có thể dùng nó đê kiếm tiền, Giống như những người bán hàng, sở hữu thuật ăn nói khéo 

léo thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm , đó chính là nghệ thuật bán hàng. Và 

khi người khác giúp đỡ ta, ta cất tiếng cảm ơn, thì lúc này lời nói chính là thước đo giá trị 

nhân phẩm của mỗi người. 

Vậy ta nên làm những gì để khéo léo trong cách cư xử? Trước hết ta nên rèn luyện vốn 

ngôn ngữ của bản thân, để nó trở nên phong phú hơn, giàu có hơn. Điều quan trọng nhất 

là phải lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. Sau đó con người mới có thể học cách giao 

tiếp, cách ăn nói với người xung quanh. Thiết nghĩ để chúng ta có thể cư xử một cách 

khôn khéo thì không nên quá bồng bột nổi cáu trước một vấn đề nào đó chưa giải quyết 

được. Bên cạnh đó, ta cần phê phán những kẻ không biết ăn nói, luôn nói trúng không, 

ngại đối ngoại giao tiếp. Hay những kẻ nói nhiều, nói dài nhưng nói dại, hay phát ngôn 

một cách bừa bãi thiếu tế nhị. Ông cha ta xưa cũng có câu: “ uốn lưỡi bẩy lần hãy nói” 

cũng dăn dậy chúng ta về cách cư sử trong cuộc sống. 

   Trong thực tế cuộc sống cho thấy, chính văn hóa hành vi trong giao tiếp sẽ nói lên thật 

nhiều sự thanh lịch đích thực của một con người. Câu nói là một bài học ứng xử quý giá 

mà mỗi con người luôn phải nỗ lức học hỏi , tiếp thu một cách chân thành. 

Bài mẫu 3 

   Ca dao tục ngữ từ xưa đến nay vẫn là một kho tàng quý báu về cách sống, cách làm 

người mà ông cha ta để lại cho con cháu. Xã hội chúng ta là một tập thể, mọi người đều 

phải kết nối với nhau, không ai có thể sống một mình.  Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta 

không thể nào tránh khỏi việc giao tiếp với người khác. Vậy chúng ta cần làm như thế 

nào để có thể làm cho đối phương vừa lòng? Ông cha ta có một câu ca dao về vấn đề này, 

đó là: 

“Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” 

   Câu ca dao nói về thái độ, lời nói của mỗi chúng ta khi giao tiếp: cần phải nhẹ nhàng, 

nói những lời lẽ đúng mức, lịch sự, để không gây khó chịu cho đối phương. 

Lời nói là của chúng ta. Nói lời hay cũng không sao, mà nói lời dở cũng chẳng vấn đề gì. 

Tất nhiên là không mất tiền mua, vì đó chính là một thứ xuất phát từ bản thân mình, được 

coi như một thứ tài sản của mình. Đó không phải là một thứ mình phải tốn công sức, tiền 

của quá nhiều thì mới có được. Đó là công cụ để chúng ta giao tiếp với mọi người trong 

cuộc sống hàng ngày. Có những người thì lúc nào cũng nói năng một cách bỗ bã, thô 

thiển khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cũng có những người có cách 



 

nói chuyện rất duyên dáng, hóm hỉnh, khiến mọi người rất muốn trò chuyện cùng. Ngoài 

ra, lời nói cũng phụ thuộc một phần vào trình độ văn hóa và môi trường giáo dục. Nếu 

như một người được giáo dục một cách cẩn thẩn sẽ khác với một người không đi học, 

không biết chữ. Như vậy, khi chúng ta giao tiếp với nhau, cần phải chú ý đến đối tượng 

giao tiếp, để có thể có cách diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ một cách hợp lí. 

Ông cha ta có câu: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, để diễn đạt một 

vấn đề có rất nhiều cách để nói. Nếu như chúng ta diễn đạt một cách hợp lí thì sẽ đạt 

được hiệu quả rất tốt. Và ngược lại, nếu như chúng ta diễn đạt không khéo léo sẽ dẫn đến 

những hậu quả mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ví dụ, một người giáo viên mà 

mắng học sinh rằng: “Em học dốt quá!”, sẽ khiến cho em học sinh ấy sợ sệt, và cảm thấy 

mặc cảm, tự ti. Có thể em ấy sẽ càng ngày càng học kém đi. Nhưng nếu một giáo viên 

biết cách diễn đạt, biết cách nói ra khuyết điểm của học sinh một cách tinh tế nhất, thì 

bạn học sinh ấy rất dễ có thể tiếp thu và có động lực để tiến bộ. Một người bác sĩ, khi gặp 

tình trạng nguy kịch của người bệnh, nhưng vẫn luôn động viên người đó lạc quan để 

chữa trị, chứ nhiều khi, họ không nói thẳng với người bệnh rằng cuộc sống của họ sắp kết 

thúc. Có rất nhiều điều kì diệu sẽ xảy ra nếu con người ta vẫn còn nghị lực sống, vẫn còn 

niềm tin vào cuộc sống. Một người khôn ngoan, khéo léo là một người biết cách lựa chọn 

cách diễn đạt tốt nhất trong mọi tình huống. 

Tuy nhiên, để có thể có khả năng nhận biết tình huống hay nói năng một cách nhẹ nhàng, 

dễ nghe thì chúng ta phải trải qua một quá trình học tập, rèn luyện rất chăm chỉ. Cần biết 

để ý, quan sát mọi người xung quanh, để học hỏi và rút kinh nghiệm. Những người biết 

chú ý quan sát mọi người, sẽ biết được những điều nên làm và những điều nên tránh. Ông 

cha ta có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Mọi việc trong cuộc sống của chúng 

ta, ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất như việc ăn như thế nào cho lịch sự, nói thế nào cho 

đúng, cho hay cũng là cả một quá trình. Khi còn nhỏ, chúng ta được thầy cô, cha mẹ dạy 

phải biết lễ phép với người lớn, hòa nhã với bạn bè, nhường nhịn những người ít tuổi 

hơn. Và bài học ấy, vẫn luôn theo chúng ta trên mọi bước đường đời. Nếu chúng ta biết 

thực hiện đúng những điều mà chúng ta được dạy, được học, thì chúng ta sẽ trở thành 

một người được rất nhiều người xung quanh, vì cách nói chuyện dễ mến, nhẹ nhàng và 

lịch sự. 

Nhưng, coi trọng việc sử dụng ngôn ngữ một cách lịch sử, đúng mực, đúng hoàn cảnh 

không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng nói tốt, mặc kệ có đúng sự thật hay không. Nói 

hay không có nghĩa là nói sai. Có nhiều người chỉ vì muốn làm cho người nghe vui, hoặc 

muốn tư lợi cho bản thân mà chỉ toàn nói những lời nói nịnh hót, không đúng sự thật. 

Những người như thế, thật đáng lên án. Chúng ta cần biết dũng cảm chỉ ra cho bạn bè, 

người thân biết được những điểm chưa tốt của họ, để họ có thể sửa được và tiến bộ hơn 

trong tương lai. Không thể vì không muốn người khác buồn, mà không dám chỉ ra khuyết 

điểm của họ, chỉ toàn khen họ, để họ ảo tưởng rằng họ đã tốt rồi, không cần sửa gì nữa. 

Như vậy, chính là hại người ấy, chứ không phải là làm cho họ vui. Hay chỉ là vui trong 



 

chốc lát mà phải gánh hậu quả về sau. Tuy nhiên, cũng cần biết lựa chọn cách góp ý cho 

hợp lí. 

   Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều cuộc giao tiếp với nhiều mục đích khác 

nhau. Chúng ta cần biết cách ứng xử phù hợp với từng tình huống, để có thể đạt được một 

cuộc giao tiếp vui vẻ, thoải mái cho cả hai bên. Tuy nhiên, cũng cần phải biết thẳng thắn 

khi đúng lúc, chứ không chỉ lúc nào cũng chỉ vì muốn “vừa lòng nhau” mà nói những lời 

ngon ngọt, hãy trở thành một người nói chuyện thông minh. 


