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[Văn mẫu 12] Tuyển tập bài văn hay nghị luận xã hội bàn về ý kiến: Thời gian 

là vàng, giá trị của thời gian trong cuộc sống con người. 

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến: Thời gian là vàng. 

*** 

Đoạn văn ngắn 200 chữ bàn về câu nói Thời gian là vàng 

     Trong xã hội ngày nay, thời gian chiếm vị trí rất quan trọng đối với cuộc sống mỗi con 

người. Khi thời gian đã trôi đi thì không bao giờ quay trở lại, cũng như ly nước khi đã đổ 

đi rồi thì không thể nào lấy lại được. Nên người xưa có ngạn ngữ "Thời gian là vàng ". 

     Thời gian mang lại cho chúng ta những niềm vui, buồn tủi, những bài học quý giá 

trong cuộc sống. Vậy thời gian là gì ? Vì sao lại nói thời gian là vàng ? Thời gian là 

khoảng thời giờ được quy định trong ngày, trong tháng, trong năm,... Có thời gian chúng 

ta có thể làm được nhiều công việc trong cuộc sống, có thể nói thời gian là điều kiện quan 

trọng để tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ chúng ta. Đối với từng người, thời gian là 

sự sống, là tiền, là tri thức, .... Nói chung, thời gian là vô giá, không thể mua được bằng 

tiền, và nó cứ trôi mãi một cách lạnh lùng trong xã hội ngày càng tiến bộ này. Con người 

ta có thể phát minh ra những công trình, sáng tạo vĩ đại trong một khoảng thời gian ngắn. 

Thế mà lại có những con người không biết quý thời gian, mặc kệ thời gian trôi đi mà làm 

những điều vô ích. Thực sự thời gian vô cùng quý báu, quý hơn vàng. Nhưng điều quan 

trọng là ta phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho mọi người, xã hội với khoảng thời 

gian mà mình có. 

    Vậy nên chúng ta nên hiểu được giá trị của thời gian, tận dụng từng giây từng phút để 

làm những việc có ích, để ta sẽ không bao giờ hối hận, nuối tiếc vì đã lãng phí, đã để thời 

gian chi phối ta. 

 

Một số bài văn nghị luận hay nghị luận về giá trị của thời gian, thời gian là vàng bạc 

Bài mẫu 1: 

    Sống trong quỹ đạo vô hạn của thời gian đôi khi chúng ta quên đi giá trị của nó đối với 

cuộc đời mỗi người. Thời gian như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi và chẳng bao giờ quay 

trở lại. Chính vì thế mà thời gian đối với mỗi người là vô cùng quý giá, nó đúng với câu 

ngạn ngữ rằng “Thời gian là vàng”. 
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    Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng 

ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi 

bệnh tật rồi chết. Nhưng thời gian thì sẽ còn lại mãi, nó cứ chảy trôi qua hết đời người 

này rồi tới kiếp người khác. Không nhanh, không chậm, cứ nhẹ nhàng in dấu lên mỗi 

cuộc đời mỗi người. Để rồi tới khi, trong một khắc giây nào đó của cuộc sống ta nhìn lại 

sẽ phải tự thốt lên một câu: “Thời gian trôi qua nhanh thật”. 

     Thời gian là gì? Ta chỉ biết thời gian được tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ, bằng 

tháng, bằng năm. Trong không gian rộng lớn và trong thế giới với nhiều thứ siêu hình có 

ai đã định nghĩa được thời gian một cách đầy đủ và toàn diện. Thời gian rõ ràng là một 

khái niệm trừu tượng nhưng dấu ấn của nó để lại trong cuộc sống của con người mỗi khi 

nó đi qua thật là rõ nét. Đó là những nếp nhăn trên khuôn mặt khi tuổi trẻ đi qua, đó là 

những thay đổi của cuộc sống, là sự phát triển không ngừng của xã hội qua hang ngàn 

năm. Có đôi khi ngoảnh lại ta giật mình nhận ra thời gian đã đem đi nhiều thứ quá. Chính 

vì thế mà dù không thể dịnh nghĩa chính xác về thời gian nhưng chúng ta vẫn luôn biết 

được một điều chắc chắn: thời gian vô cùng quý giá, nó mang rất nhiều ý nghĩa đối với 

mỗi con người. 

     Có thời gian chúng ta có thể làm được nhiều công việc trong cuộc sống. Có thể nói 

thời gian là điều kiện quan trọng để tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ chúng ta. Đối 

với từng người, thời gian là sự sống, là tiền, là tri thức. Khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ 

thì chúng ta phải biết quý thời gian còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, 

khát vọng của mình thành sự thật, tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời... Thời gian 

gắn liền với tuổi đời và cả cuộc đời con người. Mỗi một chặng thời gian, con người sông 

có ích, con người sẽ tích lũy được vốn kiến thức, hiểu biết; con người sẽ đem lại cho 

cộng đồng của mình, cho chính mình những sự nghiệp tốt đẹp. 

     Thời gian vô giá như vậy. Thế mà lại có những con người không biết quý thời gian, 

mặc kệ thời gian trôi đi mà làm những điều vô ích. Thực sự thời gian vô cùng quý báu, 

quý hơn vàng. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho 

mọi người, xã hội với khoảng thời gian mà mình có.  Không biết quý thời gian, phung phí 

thời gian vào những việc vô bổ, không có mục đích không hướng đến tương lai như mại 

dâm, ma túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở  các trường, nhà hàng, 

khách sạn… là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình, chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta thân 

tàn, ma dại và để trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ 

khác, và là một gánh nặng của xã hội. 

     Thời gian có thể cho chúng ta tất cả, tuổi trẻ, tình yêu, đam mê và hạnh phúc. Nhưng 

chính nó cũng có thể lấy đi của chúng ta tất cả. Vậy nên, khi chúng ta còn đang có thời 

gian thì hãy biết cách tận dụng nó. Thời gian giống như một thước đo để mỗi người có 

thể điều chỉnh mình, sống ra sao, sống như thế nào để thời gian trôi đi không lãng phí, để 

mỗi khi nhìn lại ta không hối tiếc về quãng thời gian đã qua. 
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Bài mẫu 2: Bàn về câu nói của Demosthenes: “Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức 

là hủy hoại mình“ 

    Thời gian luôn trôi chảy, không bao giờ dừng lại. Mọi sự vật đều phai mờ được bụi 

thời gian. Thế mà trong cuộc sống này không ít những con người phung phí thời gian, 

không biết quý thời gian. Vì vậy mà Demosthenes đã có một câu nói đầy ý nghĩa, có giá 

trị giáo dục lớn: “Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình”. 

    Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng 

ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi 

bệnh tật rồi chết. Thời gian sẽ nghiến lên trên những tâm hồn lạc lõng mà đi, nó chẳng 

bao giờ thương tiếc chúng ta đâu nếu chúng ta mềm yếu, thiếu sức sống, mất hết cả niềm 

tin và nghị lực, thiếu ý thức đấu tranh mà cứ đứng đó than vãn, oán trách thì đâu có ích 

lợi gì, và rồi bị thời gian đào thải. 

      Cuộc đời của mỗi con người chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ và khi tuổi trẻ đã qua 

rồi thì một đi không bao giờ trở lại. Chính vì vậy mà nhà thơ Xuân Diệu khi nhận ra được 

cái giới hạn của một đời người trước cái vô hạn của thời gian, thiên nhiên, đất trời thì nhà 

thơ cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa: 

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua 

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già 

Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất 

Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật 

Không cho dài thời trẻ của nhân gian 

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn 

Mà tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại 

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi 

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời… 

     Và cũng chính vì vậy mà nhân vật Pa-ven Coóc-sa-ghin trong tác phẩm “Thép đã tôi 

thế đấy” của Ôxtơ Rốp-xki đã sống một cuộc sống rất tích cực và năng động để cống 

hiến cuộc đời mình cho cách mạng, cho con người để sau này "khỏi phải ân hận bởi 

những năm tháng sống hoài, sống phí”. 
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    Đời người chỉ có một thời tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là tuổi tràn đầy sinh lực, ước mơ và khát 

vọng, muốn vươn tới những chân trời mới lạ để khám phá và hiểu biết những điều tốt đẹp 

của cuộc đời. Vậy khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ thì chúng ta phải biết quý thời gian 

còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, khát vọng của mình thành sự thật, 

tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời. Không biết quý thời gian, phung phí thời gian 

vào những việc vô bổ, không có mục đích không hướng đến tương lai như mại dâm, ma 

túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở  các trường, nhà hàng, khách 

sạn… là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình, chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta thân tàn, 

ma dại và để trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ khác, 

và là một gánh nặng của xã hội. 

     Ngược lại, nếu ta biết quý từng giây, từng phút của thời gian mà nỗ lực học tập, tìm 

tòi nghiên cứu khoa học hay tích cực hăng say lao động để làm ra của cải vật chất cho xã 

hội thì tương lai của cuộc đời ta sẽ tươi sáng hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, cuộc 

sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Nếu mọi người đều biết quý trọng thời gian, biết tận 

dụng thời gian để làm nên những việc có ích cho đời thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao. 

     Tóm lại, câu nói của Demosthenes là một chân lí, là một lời khuyên rất bổ ích cho 

chúng ta, nó giúp chúng ta xác định được cách sống, cách làm việc để trở thành một con 

người thật sự có ích cho xã hội, để cuối đời khi nhìn lại con đường đã đi qua trong cuộc 

đời mình cảm thấy mãn nguyện, tự hào mà không hề cảm thấy hổ thẹn. 

 

Bài mẫu 3: 

    Không phải ngẫu nhiên mà nười ta nói rằng “Thời gian là vàng bạc”. Thời gian giúp 

cho chúng ta có thể làm được rất nhiều công việc. Muốn hỏi ý nghĩa của thời gia quan 

trọng như thế nào thì bạn hãy hỏi người mẹ mang bầu 9 tháng 10 ngày. Hãy hỏi vận động 

viên khi tham gia các cuộc thì thời gian được tính bằng tích tắc. Và hãy hỏi những người 

khi gần kề sự sống và cái chết ta mới hiểu được câu “Thời gian là vàng bạc”. 

   Câu tục ngữ trên dường như cũng đã thật khéo léo để muốn nói thì giờ được so sánh 

như vàng bạc. Thời gian cứ luôn vận động mải miết không chờ một ai và cũng không đợi 

một ai. Và nó đã làm nên được những điều quý báu nếu như con người ta biết tận dụng 

nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. 

Khi con người chúng ta hiểu được những vấn đề quan trọng của thời gian mang lại cho 

chúng ta là vô hạn thì ta sẽ hiểu thêm được giá trị của cuộc sống. 

    Thời gian đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có 60 

phút, nhưng 60 phút đó sẽ trôi đi rất nhanh chóng nếu như chúng ta không biết tận dụng 

khoảng thời gian đó. Đó chính là thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất, 

chúng ta nhất định sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý 
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những giây phút quan trọng của cuộc đời. Quả thật ta như thấy được rằng cứ mỗi giây 

mỗi phút đều rất đáng trân trọng, nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều 

tốt nhất thì cuộc sống của chúng ta. Nếu như vậy thì cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng có 

giá trị và chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn đó bạn. Tất cả những giá 

trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa. 

    Thời gian chính là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với 

vàng bạc. Vàng bạc là món đồ trang sức quý báu vật chất nhưng thời gian là tài sản 

nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng 

như vàng và bạc. Hãy tận dụng thời gian để có thể làm được những điều có ích có giá trị 

tương đương như với bạc vàng. Chúng ta không thể nào có thể lãng phí khoảng thời gian 

của chúng ta. Cố gắng tận dụng cũng như làm thật nhiều điều có ích trong cuộc sống này 

để cuộc sống không vô vị. 

    Nếu chúng ta mà lại không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng 

ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Ở lứa tuổi học sinh hãy biết sắp xếp 

phân chia thời gian ra thật khoa học. Khi có thời gian, bảng biểu những công việc làm 

khoa học thì chắc chắn rằng chính bản thân chúng ta đã tiết kiệm được thời gian cho 

mình. Học, chơi, ăn, ngủ đúng đắn sẽ giúp cho sức khỏe tốt và hiệu quả công việc cũng 

được đẩy cao hơn rất nhiều. 

     Khi chúng ta mà biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều 

có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý 

nghĩa nhất. Trong bản thân mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã 

vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để có thể mà làm nên những điều có giá trị như 

chúng ta đều thấy chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta Người đã vận dụng quãng 

thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các 

nước phương Tây để có thể học hỏi cũng như mang một nền văn minh khai sáng cho dân 

tộc ta thoát khỏi những kiếp lầm than. Tất cả chúng ta không nên lãng phí thời gian của 

mình cho dù chỉ là một chút thôi. Bởi cuộc đời này còn ngắn lắm nếu như không phân 

chia hợp lý thời gian thì bạn sẽ cảm thấy hối hận nhưng đã muộn màng rồi. 

     Tất cả chúng ta nên cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian thật làcó giá trị 

ý nghĩa cần thiết và ý nghĩa nhất. Ta như biết được rằng chính những điều đó không chỉ 

để lại cho chúng ta thêm kinh nghiệm sống có giá trị mà chúng ta làm nên những điều 

mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành một người công dân 

thật có ích cho xã hội. 

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

» Tham khảo thêm: 

 Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian 

https://doctailieu.com/nghi-luan-xa-hoi-thoi-gian-la-vang
https://doctailieu.com/nghi-luan-xa-hoi-ve-gia-tri-cua-thoi-gian
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 Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh 

 

https://doctailieu.com/nghi-luan-xa-hoi-thoi-gian-la-vang
https://doctailieu.com/nghi-luan-xa-hoi-song-co-ban-linh

