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NGHỊ LUẬN HIỆN TƯỢNG, ĐỜI SỐNG VỀ SỰ LƯỜI BIẾNG CỦA GIỚI TRẺ
HIỆN NAY

1. Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về sự lười biếng

"Lười biếng" nó đã trở thành một căn bệnh trong xã hội hiện nay. Đây là căn bệnh vô cùng
nguy hiểm và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vậy lười biếng là gì, người lười biếng
là người như thế nào? Lười là trạng thái không muốn làm gì, không chịu vươn lên, không
thích cố gắng, ngại làm tất cả mọi thứ. Người lười biếng là người không chịu lao động
bằng sức lực của mình, không chịu hoạt động đầu óc, không chịu suy nghĩ và luôn thụ
động, lúc nào cũng ỷ lại vào người khác, ỷ vào sự hỗ trợ của máy móc công nghệ,... Trong
cuộc sống hằng ngày, ở bất kì ai, bất kì đâu, ta cũng bắt gặp những con người lười biếng:
Người thì lười ăn, lười nói chuyện, lười đánh răng rửa mặt, lười tắm, có người lười đọc
sách, lười suy nghĩ,... nhưng căn bệnh phổ biến nhất là lười làm việc, lười học ở giới trẻ
hiện nay. Nhìn chung, bệnh lười tồn tại ở nhiều dạng, hình thái khác nhau và dần dần
ngấm vào con người, trở thành một căn bệnh vô cùng nguy hại, bào mòn nhân cách của
mỗi chúng ta. Lười ăn, lười tập thể thao, lười rèn luyện, vận động sẽ khiến ta trở nên suy
nhược về thể chất, người trở nên ì ạch gây ra nhiều loại bệnh tật. Lười lao động, lười làm
việc sẽ khiến ta không có cái ăn, cái mặc,... Lười học, lười đọc sách, lười trau dồi tri thức
sẽ khiến đầu óc tăm tối, trở nên ngu muội, không theo kịp xã hội. Căn bệnh này nếu không
được "điều trị" một cách đúng đắn, sẽ trở thành thói xấu khó bỏ. Vậy nên, mỗi chúng ta khi
còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cần rèn luyện cho mình tác phong, nề nếp, kỉ luật tốt,
luôn chăm chỉ, cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ vươn tới những điều tốt đẹp để trở
thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho gia đình, xã hội, bởi "Trên bước
đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng".

2. Em hãy lập dàn ý cho đề: Suy nghĩ của em về sự lười biếng trong xã hội đặc biệt ở
bộ phận học sinh, sinh viên hiện nay

a. Mở bài

 Giới thiệu khái quát vấn đề lười biếng trong xã hội hiện nay.

 Căn bệnh này thường xuất hiện ở lứa tuổi nào, có nguy hại gì?

b. Thân bài

- Giải thích.

 “Lười biếng”: Là ngại khó, ngại khổ, thích ăn không, ngồi rồi, không muốn làm việc
kể cả đó là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, nhiệm vụ… đây gần như là 1 “căn
bệnh“.

 Lười biếng là có thể được coi là thói hư tật xấu của rất nhiều người, không chịu hoạt
động, không chịu suy nghĩ, nhanh bỏ cuộc và không có khả năng phấn đấu và cố
gắng. Lười biếng tạo thành thói quen và thành "căn bệnh" nan y rất khó chữa. Chính
vì thế mà đối với nhiều người thì lười biếng có tác hại rất lớn đối với công việc và
trong  quá trình hoàn thành nhân cách của cá nhân.

- Bình luận:

+ Nguyên nhân của sự lười biếng:

 Do xã hội phát triển, vật chất kĩ thuật nâng cao, con người ngày càng ít phải “động
tay động chân”.
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 Do bản tính thích làm việc mình thích hơn làm việc mình phải làm (đặc biệt với lứa
tuổi học trò).

 Do phụ thuộc vào những thứ có sẵn.

+ Biểu hiện của sự lười biếng:

 Ngại khó, ngại khổ trước mỗi công việc cụ thể, có mơ ước nhưng không có hành
động thực tiễn để hướng tới ước mơ của mình.

 Lười biếng trong công việc.: Công việc nhà; Công việc công ty, tổ chức…

 Lười biếng trong học tập: Không chịu tự học; Đến lớp quay bài, copy, lật “phao”, sử
dụng tài liệu, khi làm bài kiểm tra...

- Tác hại của sự lười biếng:

 Gây ra vô vàn khó khăn trong đời sống.

 Không mang đến sự thành công trong công việc/cuộc sống. Từ đó sinh ra chán nản.

 Mắc các tính xấu khác bởi “nhàn cư vi bất thiện”.

 Gây ra các tệ nạn xã hội bởi tính ưa tiêu khiển, giết thời giờ.

 Nếu cả xã hội đều lười biếng, thì đất nước không thể phát triển.

- Bình luận phản đề:

 Nếu chúng ta chăm chỉ, chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi ích.

 Tập cho mình thói quen tốt trong công việc/đời sống.

 Chăm chỉ mang lại cuộc sống sung túc, bởi “làm việc là con đường dẫn đến thành
công.

 Không gây ra tệ nạn xã hội, tránh được các tật xấu do lười biếng mang lại.

 Nếu cả xã hội đều chăm chỉ, thì đất nước sẽ thịnh vượng, phát triển không ngừng.

- Bài học, nhận thức và hành động cho bản thân:

+ Lười biếng có thể cũng chính là bản chất nhưng trong sổ một trường hợp thì nó không 
phải là bản chất, mà đó là do chính bản thân mình tạo nên. Khi lười biếng thì chắn chắn 
bản thân sẽ không chịu cố gắng, gặp khó là nản lòng ngay, không có quyết tâm đề thực 
hiện công việc đến cùng. Gắn với căn bệnh lười biếng chính là sự thiếu kiên trì, thiếu kiên 
nhẫn, không có ý chí để cố gắng.
+ Bài học: lười biếng không mang lại lợi ích cho chúng ta.
+ Nhận thức: không nên lười biếng.
+ Hành động của bản thân để tránh sự lười biếng:

 Tích cực rèn luyện các thói quen tốt.

 Lập thời gian biểu và cố gắng thực hiện tốt.

 Quyết tâm chăm chỉ.

c. Kết bài

- Khẳng định vấn đề lười biếng.

- Ví dụ kết bài: Bệnh lười biếng là một trong những căn bệnh nan y phải được chữa kịp
thời, đừng đề sự lười biếng của bản thân khiến cho tương lai của bạn rơi vào vũng bùn.
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Hãy tự biết cách hoàn thiện bản thân bằng cách trở thành con người chăm chỉ mỗi ngày,
ước mơ sẽ nhanh chóng đến với bạn.

3. Nghị luận về bệnh lười biếng của giới trẻ hiện nay

Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng hiện đại, thì đất nước ta sẽ ngày một
giàu mạnh hơn và kéo theo đó con người chúng ta cũng có nhiều thời gian rãnh hơn để
dành cho gia đình,người thân và bạn bè của mình. Những tưởng như thế thì cuộc sống
của mọi người, mọi nhà sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng không, dường như tất cả đang diễn ra
ngược lại. Thời gian đó họ không dành cho gia đình, bạn bè hay người thân của họ, mà họ
lại dành để dán mắt vào điện thoại, Internet, game hay facebook,… Và hệ lụy ở đây là căn
bệnh ung thư “lười biếng” xuất hiện.

Lười biếng là một thói quen vô cùng xấu đối với mỗi một người, nó như một căn bệnh nan
y từ từ sẽ di căn theo thời gian. Chúng ta cần hiểu rõ nó để có những biện pháp phù hợp.
Theo tôi, sự lười biếng được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đó là sự ỷ lại vào ngày mai,
các bạn cho rằng hôm nay mình đang mệt, không muốn làm một việc gì đó mà nghĩ rằng,
“thôi để mai làm cũng được”. Các bạn không thích hoạt động, không muốn động chân,
động tay hay động não để suy nghĩ, để làm một việc gì hết. Các bạn chỉ thích hưởng thụ,
rồi lại trông chờ vào ngày mai.

Căn bệnh hiểm nguy mang tên "lười biếng" nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân sâu xa.
Trước hết, nguyên nhân đầu tiên là do chính bản thân chúng ta, và đây cũng là nguyên
nhân quan trọng nhất. Với những bạn học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường,
sự lười biếng thể hiện trong học tập, trong các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ ở
trường và trong các công việc ở nhà nữa. Sự lười biếng xuất hiện khi chúng ta ỷ lại vào
ngày mai, vào giờ học bài, các bạn tự thưởng cho bản thân nghỉ ngơi ít phút bằng cách
chơi  game, vào facebook đọc tin  tức hay chát  chít  với  các bạn khác,  có bạn lại  lướt
Internet,… rồi cứ thế, thời gian trôi đi, các bạn tự nhủ là chỉ thêm một xíu nữa thôi, một xíu
tới khuya luôn. Cách cứu nguy lúc này là, “ôi chao, giờ mệt rồi, ngủ đã, mai lên mượn vở
của con A, thằng B chép đại cũng được”. Rồi lên lớp, các bạn cuống cuồng giật vở của bạn
này bạn kia chép đại để qua mắt thầy cô. Hay khi trường tổ chức các hoạt động giao lưu
để hoàn thiện kỹ năng mềm cho các bạn, thì chính các bạn lại từ chối, lại than đi học cả
ngày đã mệt rồi còn lên trường làm gì nữa, ở nhà ngủ cho khỏe. Đây chính là lúc những
con vi rút “lười biếng” đang dần dần xâm nhập vào cơ thể bạn, và từ từ nhen nhóm lên cái
mầm mống lười biếng trong bạn. Và rồi theo thời gian, cái mầm mống đó sẽ bắt đầu lớn
nhanh hơn, lan rộng hơn, không chỉ trong học tập, mà trong các công việc khác nữa. Về
nhà, bố mẹ nhờ quét nhà, nhờ nhặt rau hay nhờ rửa chén, thì các bạn lấy cớ bận học rồi đi
thẳng lên phòng, không quan tâm gì đến bố mẹ đã vất vả, cực nhọc đến bao nhiêu. Mà lên
phòng, các bạn cũng có học bài đâu, mà chỉ chúi mũi vào facebook, vào game,... rồi cứ thể
ngủ luôn chẳng thèm nhìn đến bài vở gì hết. Những việc nhỏ nhặt ban đầu có thể chúng ta
không để ý, nhưng lâu dần, tích lại sẽ tạo thành một thói quen khó bỏ, đợi đến lúc “nước
đến chân mới nhảy”. Ví dụ như, chủ nhật tuần sau thi, chúng ta thường ỷ lại, thôi thì nghỉ
chơi thứ hai, thứ ba, để thứ tư hay thứ năm học cũng được, rồi cứ lần lữa mãi, tới thứ sáu,
thứ bảy cũng chưa học được, để đến hôm thi lại quay tài liệu, quay bài của bạn này, bạn
kia. Và hậu quả thì không ai nói trước được, bị thầy cô bắt được lập biên bản và bị kỷ luật,
nghiêm trọng hơn nữa là trong đầu chúng ta chẳng có gì, để khi ra trường chúng ta lại
trách ngược lại thầy cô.

Một nguyên nhân nữa không thể không kể đến đó là do sự phát triển của xã hội, của công
nghệ thông tin, của những thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Ngày trước, ông bà, cha mẹ
chúng ta làm ruộng, cấy lúa tất cả đều bằng sức người, nhưng ngày nay thì ngược lại.
chúng ta đã có máy cấy lúa, máy gieo mạ, đã có máy cày xới đất, tất cả đều nhờ công
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nghệ,  những bác nông dân nay đã có nhiều thời  gian hơn, cuộc sống thoải  mái  hơn.
Những người phụ nữ nội trợ cũng vậy, nấu cơm nay đã có nồi cơm điện, giặt giũ thì có
máy giặt,… Người người nhà nhà đều sắm sửa cho mình những loại trang thiết bị tốt nhất,
hiện đại nhất. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không. Mấy bác nông dân
kia thay vì về nhà ăn cơm với vợ con thì thích la cà, nhậu nhẹt, mùa vụ tới cũng mặc, cậy
có máy móc rồi nên xuống giống trễ một chút cũng không sao, kết quả là có khi gặp thời
tiết xấu, mưa gió, bão lụt, hạn hán và mất trắng là điều không thể tránh khỏi. Người vợ
hiền, người mẹ đảm ngày nào đang dần biết mất, thay vào đó là những cô vợ, những bà
mẹ thích làm đẹp, ăn diện chụp hình để khoe khoang với người khác. Và những bạn học
sinh sinh viên chăm chỉ ngày trước luôn miệt mài lên thư viện học bài để chuẩn bị cho mùa
thi sắp đến cũng dần thưa thớt đi. Các bạn chỉ việc ngồi nhà, cái gì không biết hay không
hiểu thì gõ google là ra ngay. Tính ỷ lại xuất hiện vào những lúc như thế, công nghệ thông
tin phát triển làm cho chúng ta thoải mái tiện lợi hơn, nhưng cũng là lúc làm cho chúng ta
lười hơn.

Là mỗi một công dân của đất nước, chúng ta không thể mang trong mình sự lười biếng.
Bạn biết không? May mắn và thành công không bao giờ đến với người lười biếng. Lười
biếng sẽ khiến bạn ngày càng tệ hại, mọi người xa lánh,... Cuối cùng, bạn nhận lại chỉ là sự
cô độc, thất bại trong cuộc sống.
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