
 Nghị luận: Hạnh phúc như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai 

[Văn mẫu 12] Những đoạn văn 200 chữ nghị luận xã hội về ý kiến: Hạnh phúc 

như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. 

Đề bài: Trong bài “Thơ tự sự”, nhà thơ Nguyễn Quang Vũ có viết “Hạnh phúc như bầu 

trời này vậy / Không chỉ dành cho một riêng ai”. Hãy bày tỏ quan điểm của anh/chị về ý 

kiến trên bằng đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ). 

- Đề thi Văn minh họa THPT Quốc Gia 2017 - 

*** 

* [anchor data-parent="1" id="anc1550462310505"]Dàn ý[/anchor] chi tiết: 

1. Mở đoạn 

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận và xác định đúng nội dung cần nghị luận là gì ? 

Nội dung về “hạnh phúc” trong cuộc đời này không danh cho riêng ai, bất cứ ai cũng đều 

xứng đáng được hưởng hạnh phúc. 

2. Thân đoạn 

a) Giải thích câu nói hoặc nêu nội dung câu nói: 

+ “Bầu trời”: thực thể rộng lớn, là nơi ta sống và sinh hoạt hàng ngày, là của chung cho 

tất cả mọi người 

+ “Hạnh phúc cứ như bầu trời" hạnh phúc là cảm giác bình an, hài lòng trong cuộc sống 

+ Đồng cảm và chia sẻ đều là biểu hiện của tình người, của ý thức vì người khác. 

=>Ý cả câu: nhà thơ muốn nhấn mạnh hạnh phúc là của chung nhân loại, của vạn vật trên 

thế giới này, nghĩa là không ai ôm trọn hạnh phúc trong lòng mình. Hạnh phúc luôn ở bên 

cạnh. Càng nhiều người hạnh phúc bầu trời càng rộng lớn. 

b) Bàn luận 

 + Trong cuộc sống, con người luôn nghĩ hạnh phúc phải đi liền với sự sở hữu: Có tiền 

bạc, có nhà cửa, có công việc, nhưng những điều đó chưa chắc đảm bảo cho họ cảm giác 

hạnh phúc. 

+ Hạnh phúc thực sự là những người biết cân bằng vả chia sẻ. Hạnh phúc đến từ trong 

tâm của họ khi đồng cảm và sẻ chia với nhau. 
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+ Thực tế trong cuộc sống, càng có nhiều người ta càng khao khát có nhiều hơn nữa, 

càng phải cố gắng gìn giữ, không có thời gian để tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Chỉ 

khi biết sẻ chia, hạnh phúc mới thực sự đong đầy 

+ Phê phán lối sống ích kỉ, cá nhân, chỉ biết đến bản thân. Lấy dẫn chứng minh họa cụ 

thể 

3. Kết đoạn: Bài học nhận thức và liên hệ bản thân 

+ Nhận thức: Hạnh phúc là chia sẻ. 

+ Hành động: Làm nhiều việc tốt, quan tâm đến nhiều người quanh mình hơn 

[anchor data-parent="1" id="anc1550462304833"]Đoạn nghị luận 200 chữ hay 

nhất[/anchor] bàn về ý kiến của Nguyễn Quang Vũ về hạnh phúc 

     Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có một mục tiêu, một ước mơ để theo đuổi. Nhưng 

có lẽ, khát vọng lớn lao nhất đó chính là “Hạnh phúc”. Và nhà thơ Nguyễn Quang Vũ đã 

dành ngòi bút của mình để viết nên những lời nhắn gửi ý nghĩa “Hạnh phúc cũng như bầu 

trời này vậy / Không chỉ dành cho một riêng ai” – một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc 

về hạnh phúc. “Bầu trời” nếu theo cách lý giải thông thường chính là thực thể rộng lớn, 

vô thủy vô chung, là của chung tất cả, là bầu khí quyển mà ta hít thở hàng ngày. Còn khi 

bạn có cảm giác bình an, hài lòng trong cuộc sống thì đó chính là “hạnh phúc”. Quan 

niệm “Hạnh phúc như bầu trời” chính là muốn nhấn mạnh hạnh phúc là món quà của 

thượng đế dành cho cả nhân loại và vạn vật trên thế giới. Nhưng cũng vì thế mà không ai 

có thể ôm trọn được hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc luôn bao bọc quanh chúng ta, càng 

nhiều người hạnh phúc, bầu trời chung ấy càng rộng lớn. Và ta sẽ càng gần bầu trời ấy 

hơn khi ta biết vươn lên và cố gắng. Như vậy, trong cuộc sống, muốn cảm nhận vầng hào 

quang rạng ngời của hạnh phúc, chúng ta không chỉ cần nỗ lực, cố gắng mà còn cả sự san 

sẻ, giúp đỡ mọi người để hạnh phúc đến muôn nơi. Chúng ta vẫn thường nghĩ hạnh phúc 

là đi liền với sở hữu, nghĩa là gắn liền với chữ “có”: có sức khỏe, có tiền bạc, có công 

việc ổn định, có gia đình tốt…nhưng chưa chắc những điều đó đã đảm bảo một cảm giác 

hạnh phúc. Những cái “có” đó phải chăng rất phù phiếm. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc 

khi mua được căn nhà mới liệu cảm giác ấy có kéo dài một tuần hay khi nhận được một 

vị trí cao trong công việc liệu sẽ hạnh phúc trong bao lâu? Thực tế cho thấy những người 

hạnh phúc thực sự là người biết cân bằng và san sẻ. Biết cho đi, biết giúp đỡ người khác 

thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến tâm chúng ta. Chắc hẳn các bạn đã nghe đến việc làm thiện 

nguyện của MC Phan Anh. Anh đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng và công sức của mình, 

đồng nghiệp để mua những món quà cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trước hình ảnh 

nhân dân có cái ăn, cái mặc sau những ngày bão lũ, nhìn những nụ cười của họ, anh đã 

tâm sự rằng “Tôi thực sự cảm thấy rất vui, dù hành trình có nhiều khó khăn nhưng như có 

phép màu, tôi chưa từng một lần mệt mỏi”. Có lẽ, khi được cho đi, nhìn thấy nụ cười, 

niềm vui của những người nhận lại, đó chính là giây phút hạnh phúc nhất. Bởi lẽ, khi sở 
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hữu quá nhiều, ta sẽ hao tâm để lo lắng, bảo vệ báu vật của mình, không còn tận hưởng 

cuộc sống đúng nghĩa. Nhưng khi biết sẻ chia, bầu trời hạnh phúc sẽ ngày càng mở rộng, 

tỏa ánh nắng ấm áp đến muôn nơi. Vì vậy, hãy luôn biết quan tâm, yêu thương đến những 

người xung quanh, hãy luôn giữ sợi dây liên kết giữa hạnh phúc cá nhân và tập thể. Hãy 

cùng tôi và mọi người để món quà mang tên Hạnh phúc quý giá đến với muôn nơi, vượt 

mọi không gian. 

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

 Các bạn vừa tham khảo hướng dẫn dàn ý và đoạn văn mẫu 200 chữ hay nhất bàn luận về 

ý kiến "Hạnh phúc như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai". Truy cập kho 

tài liệu Văn mẫu lớp 9 để cập nhật thêm nhiều bài văn hay khác dành cho học sinh lớp 9. 

Chúc các bạn học tốt môn Văn ! 
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