
Chỉ khi dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do, mới có được hạnh phúc 

Cùng ôn thi thật tốt môn Ngữ văn đặc biệt là trong kì thi HSG thì Đọc tài liệu muốn gửi tới các 

em một đề thi khá hay dưới đây. 

Đề bài: Trong cuốn sách Dám bị ghét, Kishimi Ichiro & Koga Fumitake khẳng định: “Chỉ khi 

dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do, mới có được hạnh phúc”.  

(Dám bị ghét, Kishimi Ichiro & Koga Fumitake, NXB Lao Động, 2018)  

Anh/Chị hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về quan điểm trên.  

Hướng dẫn 

1. Giới thiệu vấn đề cần nghị luận  

2. Giải thích  

- “Dám bị người khác ghét bỏ”: dám đối mặt với những tư tưởng phản bác, những định kiến trái 

chiều, dám chấp nhận nỗi cô đơn và nguy cơ thiếu an toàn do không có hậu thuẫn từ bên ngoài.  

- “Tự do, hạnh phúc”: là cảm giác được làm chủ bản thân hoàn toàn, được thỏa mãn tận hưởng 

những giá trị của cuộc sống, không bị chi phối bởi suy nghĩ, thái độ của người khác. -> Để có thể 

làm chủ bản thân và tận hưởng trọn vẹn mọi giá trị của cuộc sống, con người cần dám vượt qua 

những định kiến, cản trở từ người khác.  

3. Lý giải  

* Vì sao con người  có thể “bị ghét”?  

- Cuộc sống phong phú với các quan niệm, hình thái tồn tại nên luôn có thể xảy ra mâu thuẫn, 

xung đột.  

- Mỗi con người là một cá thể độc đáo, riêng biệt và độc lập tương đối. Việc cá thể này khác biệt 

thậm chí đối lâp với cá thể khác là hoàn toàn bình thường.  

- Nhận thức của con người hữu hạn và không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn. Chân lí vẫn 

có thể thay đổi giá trị theo thời gian.   

- Con người thường có xu hướng đề cao cái tôi cá nhân của mình trong tương quan với những cái 

tôi khác. Vì thế luôn có xung đột, đối kháng.  

* Vì sao “dám bị ghét” mới đem lại cho con người tự do và hạnh phúc?  

- Đối mặt với những định kiến trái chiều, con người sẽ thoát khỏi sự lệ thuộc, không bị ảnh 

hưởng bởi “những tiếng ồn ào bên ngoài”, tự do theo đuổi mục đích của mình.  
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- Khi chấp nhận đối kháng, con người sẽ không còn có thói quen trông cậy vào sự giúp đỡ, hậu 

thuẫn nào khác mà phải nỗ lực, tự chủ vươn lên trong mọi việc. Nó là cơ hội để tôi luyện bản 

lĩnh, can đảm đối mặt với hoàn cảnh, để sống trọn vẹn hơn.  

- “Bị ghét” cũng cho con người khoảnh khắc nhìn lại mình, nhận ra những sai lầm hạn chế của 

bản thân mà tự hoàn thiện.  

- Trong nỗi cô đơn, trong sự bủa vây của định kiến, con người sẽ chuyên tâm hơn vào mục tiêu 

nào đó như một cách tự giải thoát và khẳng định mình. Đó là tiền đề dẫn tới thành công và hạnh 

phúc.  

- Quy luật của cuộc sống: mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Vì thế con người không nên 

sợ hãi trước những quan điểm trái chiều.  

(HS chọn dẫn chứng để làm sáng tỏ quan điểm)  

Nguồn: Kì thi chọn đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh trường Chuyên Nguyễn Trãi. 

-/- 

Mong rằng với những thông tin trên đây các em sẽ bổ sung vào kho tàng văn học của mình một 

kiến thức hữu ích! 

- Tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn văn mới nhất - 
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