
 Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh 

Tổng hợp những đoạn văn hay nghị luận xã hội bàn về ý kiến: Tuổi trẻ cần sống có 

bản lĩnh để dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách. 

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về ý 

kiến: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh để dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách. 

*** 

Đoạn văn mẫu ngắn 200 chữ hay nhất nghị luận về bản lĩnh 

   “Bản lĩnh” – hai từ thật đơn giản nhưng bạn biết không, hàm chứa trong đó là cả một 

quá trình quyết tâm kiên cường không ngại gian khổ. Giống như một chiếc áo giáp được 

tôi luyện từ những nguyên liệu bền vững nhất, bản lĩnh giúp ta không còn phải lo sợ 

trước những cơn gió to hay những ngọn sóng dữ. Vậy bản lĩnh là gì? Bản lĩnh là khả năng 

giải quyết mọi chuyện một cách bình tĩnh, thông minh và tỉnh táo. Người bản lĩnh là 

người dám đương đầu với khó khăn gian khổ. Thất bại, tự họ sẽ đứng lên. Cay đắng họ sẽ 

làm cho mọi thứ ngọt ngào. Họ dám làm những điều lớn lao, kỳ vĩ, xoay trời chuyển đất. 

Ở những người có bản lĩnh, họ luôn có trái tim đầy lý trí; có lòng quyết tâm cao độ với 

một lòng can đảm cùng với một nghị lực, ý chí mạnh mẽ. Họ sẵn sàng đương đầu với thử 

thách. Ở họ, ta luôn tìm thấy cái kiên định nơi đáy mắt và một nụ cười biểu trưng cho sự 

tự tin. Người bản lĩnh, họ sẽ được mọi người yêu quý, tin cậy; bản thân họ cũng sẽ hiểu 

được sứ mệnh của mình là chỗ dựa tinh thần cho người khác. Vì vậy, người bản lĩnh là 

người dám nghĩ, dám làm và dám thành công. Tuy nhiên cũng có những người vừa mới 

thấy nhấp nhô gợn sóng đã vội vã buông tay chèo, dễ dàng chấp nhận thất bại. Chắc chắn 

một điều rằng, những kẻ ấy vĩnh viễn không thể tự khẳng định vị trí của mình trong xã 

hội, mãi mãi chỉ có thể sống dưới cái bóng của kẻ khác. Và bạn ơi, bản lĩnh khởi đầu như 

thế đấy! Khoan nói đến những thành quả mà bản lĩnh đem lại, chỉ nói riêng đến quá trình 

rèn luyện thôi cũng đã được xem là một thành tựu rồi. Đến đây, tôi chợt nhớ đến bông bồ 

công anh mạnh mẽ nương mình theo gió để vươn đến những chân trời cao xa. Ngay cả 

loài hoa mong manh nhỏ bé còn có thể tự luyện cho mình bản lĩnh, vậy còn bạn? Bạn có 

chấp nhận kiếp sống còn thua kém cả một loài hoa? 

(Lê Phùng Tú Lệ, 12D1 THPT Trấn Biên, Biên Hoà, Đồng Nai) 

 

Một số bài văn ngắn bàn về vấn đề sống có bản lĩnh của tuổi trẻ hiện nay 

Mẫu số 1: 

    Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những khó khăn và thử thách. Nếu như chúng ta 

không có bản lĩnh, ý chí và nghị lực để vượt qua thì mãi mãi chúng ta sẽ không thoát khỏi 
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cái hố sâu đó. Như vậy, bản lĩnh có vai trò quan trọng làm nên sự tồn tại của một con 

người. 

    Bản lĩnh là gì? Bản lĩnh chính là dám nghĩ, dám sống, dám làm những gì mà mình cho 

là đúng, không ảnh hưởng đến người khác. Bản lĩnh còn chính là sự gan dạ, dung cảm, 

kiên cường vượt qua tất cả để dành được điều mà mình mong đợi. Bản lĩnh là một đức 

tính cần được rèn luyện, gọt giũa của mỗi người để có thể tìm cho mình một con đường 

đi đúng đắn nhất. 

    Khi chúng ta có bản lĩnh, sẽ không phải cúi đầu, không phải băn khoăn, không phải lo 

nghĩ sẽ phải làm gì, làm như thế nào. Bản lĩnh sẽ khiến con người quyết đoán hơn. Có 

người sẽ nghĩ bản lĩnh là làm những việc mà người khác không dám làm, nhưng có người 

lại nghĩ bản lĩnh rất đơn giản, chỉ là dám đương đầu với khó khăn thử thách trong cuộc 

sống. 

    Đứng trước nhiều sóng gió đang ập đến, một gia đình đang xảy ra nhiều biến cố, 

những người thân lần lượt rời bỏ bạn mà đi. Bạn suy sụp, gục ngã; khi đó chính bạn phải 

là người tự vực mình dậy, kiên cường gánh vác mọi chuyện. Ấy là bản đã có bản lĩnh, bắt 

đầu dùng nó để hành động, để mang lại hạnh phúc và bình an. 

    Bản lĩnh sẽ làm nên một con người khác biệt, bạn sẽ tự thấy mình không giống ai. Bản 

lĩnh sẽ khiến cho bạn tự tin hơn, vươn đến những ước mơ mà bạn đã từng suy nghĩ đến. 

Là một người sống bản lĩnh thì chắc chắn rằng bạn sẽ không ngần ngại làm sai và sửa sai, 

bởi bạn biết rằng thành công nào cũng sẽ đánh đổi bởi những thất bại. Bạn nên nhớ, bản 

lĩnh chỉ có thể làm đòn bẩy để bạn có thể thực hiện mọi điều một cách chắc chắn nhất. 

Nếu như bạn để mất bản lĩnh của mình, mọi việc sẽ rất khó khăn để thực hiện. 

   Bản lĩnh không phải là một bản chất có sẵn, nó là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu. 

Những kẻ có bản lĩnh thường là những kẻ sẽ thành công nhanh hơn và chắc chắn hơn, vì 

đơn giản họ dám làm, họ tự tin vì những gì mình làm. Nhưng đừng nghĩ bản lĩnh là sự tự 

tin thái quá, không phải như vậy. 

    Hiện nay thế hệ trẻ chúng ta rất cần bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện. Để học tập tốt, 

chúng ta cần phải là những con người bản lĩnh, tự đặt ra cho mình nguyên tắc sống để rèn 

luyện phẩm chất tốt đẹp đó. Không sợ ngã, chỉ sợ thất bại. Nếu thất bại, bạn đừng nản, 

đừng buồn mà hãy tiếp tục đứng lên, tiếp tục làm. Khi đó bản lĩnh tự khắc được rèn 

luyện. 

    Vì vậy, bản lĩnh quả thực là một đức tính tốt đối với mỗi người. Bạn cần phải rèn 

luyện, phải trau dồi thường xuyên để có thể trở thành một công dân có ích. 

Mẫu số 2: 
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    Khi bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống không hề đơn giản 

như những gì chúng ta nghĩ. Ngoài những khó khăn, chông gai mà bản thân phải vượt 

qua, thì cuộc sống còn chứa đợng đầy những cám dỗ nguy hiểm. Nếu bản thân không có 

một bản lĩnh vững vàng, sẽ rất khó để đạt được điều mình mong muốn. 

    Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về bản lĩnh. Có người cho rằng bản lĩnh là 

khi bản thân làm những điều mà người bình thường không dám. Có người lại nghĩ chỉ khi 

làm được những điều lớn lao, to tát trng cuộc đời mới thể hiện là một con người bản lĩnh. 

Thực chất, bản lĩnh là sự tự khẳng định mình, bày tỏ những quan điểm cá nhân và có 

chính kiến riêng trong mọi vấn đề. Người bản lĩnh dám đương đầu với mọi thử thách để 

đạt điều mong muốn. 

    Sống bản lĩnh giúp cho bản thân có được sự tự tin trong cuộc sống, từ đó đề ra những 

mục tiêu và dám thực hiện chúng. Trong cuộc sống, sự bản lĩnh làm nên cá tính riêng của 

mỗi người, từ đó họ có thể tự do bày tỏ những suy nghĩ của bản thân mà không câu nệ, nề 

hà. Bên cạnh đó, người bản lĩnh cũng dễ dàng thừa nhận những sai sót, khuyết điểm của 

mình và tiếp thu những cái hay, cái mới, cái hay. Trước những cám dỗ của cuộc sống, 

người bản lĩnh hoàn toàn có thể tự vệ và tự ý thức được điều cần phải làm. 

   Là học sinh, bản ĩnh được biểu hiện qua nhiều hành vi khác nhau. Đó là khi bạn cương 

quyết không để cho bản thân mình quay cóp, chép bài trong giờ kiểm tra. Đó là khi bạn 

sẵn sàng đứng lên nói những sai sót của bạn bè và khuyên nhủ họ. Khi mắc sai lầm, bạn 

tự giác thừa nhận và sửa sai. 

   Đồng thời, có nhiều người lại sống một cách thiếu bản lĩnh. Họ bị lệ thuộc vào suy nghĩ 

và chính kiến của người khác. Từ đó, họ tự làm hạn hẹp kiến thức của chính bản thân, thu 

nhỏ mình lại. Họ sợ bị phản đối nếu nói lên những điều mình nghĩ, sợ bị chê bai. Không 

có bản lĩnh, họ không dám nghĩ nhưng lại không dám làm vì sợ vấp ngã, sợ thất bại. Chỉ 

cần một sai sót nhỏ trong công việc cũng có thể làm cho họ cảm thấy chán nản, buông 

xuôi. 

    Không phải ai sinh ra cũng có được bản lĩnh. Bản lĩnh của mỗi người được tôi luyện 

qua nhiều gian lao, thử thách. Bằng sự can đảm, học từ những thất bại, đứng dậy từ 

những vấp ngã, … mỗi chúng ta đang dần tạo nên một bản lĩnh kiên cường. 

 

Mẫu số 3: (Bài văn đầy đủ ý và đạt điểm cao của một bạn học sinh giỏi lớp 12) 

    Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những ngày tháng khó khăn và đầy thách thức. 

Ngoài những trở ngại trong đời sống tình cảm , vật chất, ta còn phải vượt qua những cám 

dỗ của cuộc sống. Để vượt qua những điều ấy, chúng ta cần có một bản lĩnh thực sự vững 

vàng để giữ cho bản thân luôn hướng đến con đường sống đúng đắn. 
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    Bản lĩnh là gì? Có rất nhiều khía cảnh để thể hiện tính bản lĩnh. Bản lĩnh đối diện với 

khó khăn, bản lĩnh trong thi đấu, bản lĩnh trong công việc… Tựu chung lại, bản lĩnh là 

một thước đo nhân cách con người, xem họ có phải là những người biết giữ vững chính 

kiến, không đứng núi này trông núi nọ và biết hướng đến những điều hay lẽ phải. 

    Sống bản lĩnh giúp chúng ta tăng thêm tự tin trong cuộc sống, tạo năng lượng để theo 

đuổi những suy nghĩ, dự định và đêm mê của mình. Có vô số tình huống, sự việc cần 

chúng ta thể hiện sự bản lĩnh của mình. Ví như trong công việc, khi sếp của mình làm sai 

hay đồng nghiệp của ta mắc lỗi, nhiều người muốn sự im lặng vì sự phật lòng người khác. 

Nếu bạn là người có bản thân, bạn sẽ sẵn sàng dám lên tiếng để chỉ ra những điều sai trái 

ấy. Hay khi ta đi học, bản lĩnh của người học sinh là không để bản thân mình gian lận thi 

cử, tham gia quay cóp, chép bài trong giờ thi. Đó cũng là khi bạn không sợ bạn bè xấu 

ghen ghét khi nói ra những sai sót của họ, để cho họ biết sai lầm mà sửa chữa. 

    Bản lĩnh của con người còn được khẳng định qua những lúc căng thẳng, công việc hệ 

trọng nhưng bạn vẫn giữ bình tĩnh để đưa ra những quyết định sáng suốt. Nhiều tài năng 

tham gia các cuộc thi lớn, nhưng nếu họ thiếu mất bản lĩnh phòng thi, không dám mạo 

hiểm hay run sợ trước kì thi, thì kết quả thường không đạt được như mong muốn. Đồng 

thời, bản lĩnh còn là yếu tố tạo nên những đức tính, phẩm chất của con người. Tựa như 

nhân vật Huấn Cao trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, vì ông có bản lĩnh 

hơn người, khi bị giặc bắt cũng không hề run sợ, nhún nhường khiến người đời nể trọng. 

Trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, dù xung quanh ta đều là những người xấu, những tệ 

nạn xã hội bủa vậy, nhưng ta cần giữ vững bản lĩnh kiên cường, cự tuyệt những điều xấu 

để giữ cho mình một cuộc sống lành mạnh, biết tiếp thu cái hay, cái mới và bài trừ cái 

xấu. 

    Có rất nhiều tấm gương tuy cuộc sống gia đình khó khăn, gặp nhiều biến cố nhưng họ 

vẫn kiên cường chiến đấu, đứng lên. Như câu chuyện của chị Nguyễn Thị Luyện, là một 

trong những nòng cốt của đội bóng đá nữ Việt nam đã giúp đội tuyển giành được huy 

chương vàng SeaGame 29 . Bố mất sớm, đang tham gia thi đấu thì nhận tin mẹ mất, thế 

nhưng chị vẫn vững vàng tinh thần, cống hiến hết mình vì sự nghiệp thể thao nước nhà. 

Thật là một tấm gương trẻ đáng ngưỡng mộ. 

    Nhiều người không có được bản lĩnh chiến đấu, khi gặp khó khăn đã vội bỏ cuộc. Chỉ 

biết chạy theo miệng lưỡi người đời mà không có chính kiến của mình thì cuộc sống của 

họ thật khó có được thành công. Có những người, chỉ mới giao lưu kết bạn với vài người 

bạn không tốt, đã ngay lập tức thay đổi, biến chất. Hay có những bạn học sinh vừa mới 

bước chân ra thành phố lớn, đi học đại học, không hề chú tăm việc học hành lại lao theo 

đua đòi, ăn chơi theo những trào lưu mới. 

    Bản lĩnh không phải là một tố chất sẵn có mà cần có một quá trình để phấn đấu rèn 

luyện.Những người có trí lớn, học rộng hiểu sâu thì thường có bản lĩnh hơn người. Chẳng 

vì thế mà những người anh hùng, những tỉ phú khi chia sẻ, họ đều mang dáng dấp của 
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những người có tố chất thủ lĩnh mang bản lĩnh rất lớn. Là những người trẻ tuổi, để học 

tập tốt, rèn luyện tốt, chúng ta phải luôn cố gắng giữ vững chính kiến, quan điểm của 

mình. Thất bại là mẹ của thành công, có ý chí kiên cường ắt sẽ làm nên sự nghiệp lớn. 

Mẫu số 4: 

    Không phải bất cứ ai khi sinh ra thì cuộc đời đã được trải hoa hồng. Sẽ có lúc có những 

khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Những lúc đó, điều quan trọng nhất chính là việc 

bản thân có dám đương đầu với nó không, vì “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển 

hách nhất”. 

    Chiến thắng là kết quả tốt đẹp mà ta đạt được sau một thời gian đấu tranh, khắc phục 

những khó khăn, thử thách. Vậy nên, chiến thắng bản thân là tự đấu tranh với chính bản 

thân mình, vượt lên sự tự ti, kém cỏi, cái xấu, cái không tốt, … trong chính con người 

mình. Tóm lại, “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất” – câu nói nhấn 

mạnh về tầm quan trọng của việc mỗi người thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình để vượt 

qua chông gai cuộc sống. 

    Thực sự, ngay từ khi có sự xuất hiện của loài người, chúng ta đã phải đối diện với 

nhiều hiểm họa từ thiên nhiên, thiên tai, … Nếu không có sự đấu tranh quyết liệt để giành 

lại sự sống, thì làm sao con người có thể tồn tại được đến ngày hôm nay? Cho đến tận 

bây giờ, con người từng ngày vẫn phải đấu tranh với chính mình để chống lại bệnh tật, 

đói nghèo, … Đứng trước những cám dỗ, con người càng phải đấu tranh quyết liệt hơn để 

bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Hẳn mọi người còn nhớ Nguyễn Ngọc Kí – một người mất 

cả hai tay từ bé, nhưng bằng cả nỗ lực bản thân, giờ đây ông đã có thể viết bằng chân và 

trở thành một người thầy giáo tận tụy, hết lòng với công việc. 

    Hiện nay còn có quá nhiều bạn trẻ do được bo me nuông chiều, sống tiện nghi, đầy đủ 

nên buông thả, dễ dãi với bản thân. Như vậy, các bạn sẽ dễ bị sa đà vào lối sống ăn chơi 

hưởng thụ, không có chí tiến thủ trong tương lai. Chính vì thế, câu nói vẫn còn nguyên 

giá trị cho đến ngày nay. Xã hội đang ngày một phát triển và kèm theo đó là những thử 

thách và cám dỗ, cho nên chúng ta cần có sự bản lĩnh- trước hết là chiến thắng chính 

mình. 

    Đấu tranh với chính mình sẽ giúp cho bản thân hoàn thiện nhân cách, có được bản lĩnh 

để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Là học sinh, chiến thắng bản thân chính là việc 

chúng ta nỗ lực học tập, loại bỏ những thói hư tật xấu, tệ nan xã hội, tệ nạn học đường … 

vốn hiển hiện xung quanh và thường trực trong cuộc sống. 

-------------------------------------------------------------------- 

https://doctailieu.com/nghi-luan-xa-hoi-song-co-ban-linh

