
    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn

NGHỊ LUẬN TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ VỀ CÂU NÓI CỦA NHÀ VĂN NGA LÉP TÔN-XTÔI “LÍ
TƯỞNG LÀ NGỌN ĐÈN CHỈ ĐƯỜNG. KHÔNG CÓ LÍ TƯỞNG THÌ KHÔNG CÓ

PHƯƠNG HƯỚNG KIÊN ĐỊNH, MÀ KHÔNG CÓ PHƯƠNG HƯỚNG THÌ KHÔNG CÓ
CUỘC SỐNG”

1. Lập dàn ý cho bài văn nghị luận về câu nói của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi nói: “Lí
tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên
định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”

- Mở bài: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề tư tưởng, đạo lí cần nghị luận.

+ Ví dụ mở bài: Sống trên đời này ai cũng có cho riêng mình một lí tưởng, cho dù đó chỉ là
lí tưởng bé nhỏ hay vĩ đại. Vì thế Lép Tôn-xtôi – nhà văn vĩ đại của nước Nga đã từng nói:
“Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định,
mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Câu nói đó vừa khẳng định tầm
quan trọng của lí tưởng, vừa như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những ai không có lí
tưởng sống.

- Thân bài:

+ Giải thích và bàn luận về ý nghĩa câu nói của Lep Tôn-xtôi:

 “Lí tưởng” là cái đích để con người hướng tới.

 “Cuộc sống” ở trong câu nói của Lep Tôn-xtôi là chỉ giá trị sống trên cõi đời của mỗi
người.

 “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường”: Không có lí tưởng thì hành động của con người
không có phương hướng. Lí tưởng giúp cho con người không đi lạc đường. Khả
năng lạc đường trước cuộc đời là rất lớn nếu không có lí tưởng tốt đẹp.

 “Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương
hướng thì không có cuộc sống”: Sống không có mục đích, không có lí tưởng, cuộc
sống trở nên vô nghĩa. Có lí tưởng, con người có động lực thúc đẩy, có nghị lực để
vượt qua thử thách, hướng tới mục đích sống rõ ràng, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn.

+ Phân tích, chứng minh:

 Suy nghĩ về vai trò của lí tưởng đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế
nào.

 Lý tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ có thể làm hại cuộc đời của một người và
nhiều người.

 Lý tưởng sống đẹp đẽ kích thích những hành động đẹp, tạo nên niềm say mê sáng
tạo, tạo niềm vui trong cuộc sống.

+ Đánh giá, mở rộng: Suy nghĩ của bản thân về ý kiến của Lep Tôn-xtôi:

 Con người sống phải biết lựa chọn lí tưởng và có hướng phấn đấu thực hiện lí
tưởng.

 Vấn đề bức thiết đặt ra cho mỗi học sinh tốt nghiệp THPT là chọn ngành nghề, một
ngưỡng cửa để bước vào thực hiện lý tưởng.

+ Bài học rút ra cho bản thân:
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 Về nhận thức: Cần có lí tưởng sống để cuộc sống có ý nghĩa, không sống hoài,
sống phí.

 Về hành động: Tập trung xây dựng lí tưởng bằng cách rèn luyện bản thân, nâng
cao những kiến thức cho bản thân nhằm hướng đến thực hiện lí tưởng sống.

c. Kết bài: Khái quát lại vấn đề.

+ Ví dụ kết bài: Là học sinh, chính chúng ta phải tự xác định cho mình mục đích học tập, và
lấy đó để làm bệ phóng ước mơ, giúp ta đạt được lí tưởng sống sau này. Nếu không chắc
chắn mục tiêu học tập, ta dễ buông xuôi, từ bỏ khi va chạm với thử thách. Còn về gia đình,
nhà trường và xã hội, phải giúp học sinh định hướng đúng về mục đích học tập, phê phán
những tấm gương chưa tốt và ca ngợi những tấm gương tốt để giúp học sinh định hướng
tốt hơn nữa. Có lẽ bây giờ chúng ta đã thấm thía được câu nói của Lép Tôn-xtôi. Bạn, tôi,
chúng ta và nhất là những người đã và đang sống thiếu lí tưởng, ngay bây giờ hãy xác
định cho mình một lí tưởng sống, không nhất thiết đó là một lí tưởng vĩ đại. Hãy để lí tưởng
của chính mình dẫn lối, để tất cả đều là những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
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2. Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của bản thân về câu nói “Lí tưởng là ngọn
đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không
có phương hướng thì không có cuộc sống”

Để thấy được tầm quan trọng của lí tưởng, trước hết ta phải hiểu được câu nói của Lép
Tôn-xtôi. Lí tưởng là mục đích cao nhất mà mỗi con người muốn hướng tới, là lí do, sự
khao khát mà mỗi người mong mỏi đạt được. Hiểu theo nghĩa đen, nó là “ngọn đèn” được
dùng để thắp sáng vào ban đêm, để ta thấy được đường đi và những vật xung quanh.
Nhưng trong câu nói, hình ảnh “ngọn đèn” không chỉ được dùng để nói một sự vật cụ thể,
mà để tôn lên ý nghĩa của “lí tưởng”, cho rằng, lí tưởng là thứ giúp ta thấy rõ được đường
đi, ngay cả trong những phút giây đen tối. “Phương hướng kiên định” là mục tiêu, là đường
lối xác định được đề ra dựa trên sự quyết tâm giữ vững lập trường. Nếu chỉ hiểu "cuộc
sống" là cuộc đời mỗi người, ta chưa thể hiểu được câu nói của Lép Tôn-xtôi. “Cuộc sống”
ở đây phải được hiểu sâu hơn là cuộc đời có ý nghĩa, khi mà con người, theo như những
ca từ bất hủ của Michael Jackson, là sống thực sự chứ không phải chỉ tồn tại. Câu nói
mang ý nghĩa rõ ràng: Lí tưởng rất quan trọng. Và sống trên đời, mỗi người cần có một lí
tưởng sống, vì sống mà không có lí tưởng thì sẽ không thể xác định những việc nên làm,
dẫn đến việc chúng ta sống một cuộc đời thừa, không có giá trị. Ta thấy câu nói của Lép
Tôn-xtôi rất đúng đắn. Qua các phương tiện truyền thông, ta có thể thấy rõ được đằng sau
thành công của những con người thành đạt, là lí tưởng sống của họ như hiện ra, quấn vào
từng lời nói hành động của họ. Họ có lí tưởng rõ ràng, có hành động phục vụ cho lí tưởng,
và họ đạt được mục đích cuối cùng. Tấm gương đại diện cho lí tưởng cao đẹp, sống mãi
trong lòng mỗi người Việt Nam, không ai khác ngoài Bác Hồ kính yêu. Ngày 5/6/1911, Bác
đã ra đi tìm đường cứu nước. Tuy với hai bàn tay trắng, lại ở xứ lạ xa quê nhưng trong con
tim, Bác vẫn nuôi lí tưởng tìm ra con đường giải phóng dân tộc, quyết vì dân tộc Việt Nam
độc lập, tự do, hạnh phúc. Vì thế, cuối cùng Bác cũng đã tìm ra được đường lối giải phóng
dân tộc, đem lại ấm no, hành phúc cho tất cả những đứa con, đứa cháu thân yêu của Bác.
Thế nhưng trong cuộc sống, không phải ai cũng ý thức được ý nghĩa của việc có riêng cho
mình một lí tưởng sống, chưa nói đến đó là lí tưởng cao đẹp hay chỉ là lí tưởng bé nhỏ đời
thường. Những con người đó suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không chú tâm vào tu dưỡng kiến
thức, đạo đức. Và họ thường kết thúc cuộc đời của mình trong tình trạng không nhà cửa,
không bạn bè thân thích, hay nghiêm trọng hơn là trong góc tối nhà tù, trở thành gánh nặng
của gia đình, gánh nợ của xã hội. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta nên hướng đến những lí
tưởng sống có ý nghĩa, để không sống hoài, sống phí những năm tháng qua đi.
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3. Viết bài văn nghị luận tư tưởng, đạo lí  về câu nói “Lí  tưởng là ngọn đèn chỉ
đường. Không có lí  tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có
phương hướng thì không có cuộc sống”

Cuộc đời là hàng ngàn, hàng vạn những ngã rẽ cắt chéo, chồng chất lên nhau mà đòi hỏi
mỗi người khi đi trên con đường đời của chính mình phải chọn lựa. Tôi như bạn bè cùng
trang lứa đang phân vân đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, chúng tôi biết rằng mỗi
ngã rẽ sẽ dẫn chúng tôi đi trên một con đường để tới một điểm đến cuối cùng và chúng tôi
tự hỏi: “Làm thế nào để chọn đúng?”. Rồi cuối cùng chúng tôi biết rằng, “lý tưởng” là thứ
chúng tôi cần. Nhà văn Nga nổi tiếng L.Tôi-xtôi đã nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường.
Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng
kiên định thì không có cuộc sống”.

Có những lúc tôi chỉ ngồi một chỗ để suy nghĩ về câu hỏi “Lí tưởng là gì?”. Ở đâu đó tôi và
bạn vẫn thường nghe thấy người ta hỏi nhau rằng: Người yêu lý tưởng của bạn là gì?,
nghề nghiệp lý tưởng của bạn là gì? Hay ngôi trường đại học lý tưởng của bạn là gì? Và
câu trả lời có lẽ mỗi người một khác nhưng giữa chúng luôn có một điểm chung, là mọi thứ
lý tưởng đều rất tốt đẹp và đáng mơ ước. Lý tưởng hiểu đơn giản chính là quan niệm sống
tốt đẹp, mục đích sống cao đẹp nhất mà mỗi con người hướng tới trong cuộc sống này.

Sống mà không có lý tưởng khác nào đã chết. Sống không đơn thuần chỉ là việc hít vào
thở ra, sống sao cho đúng nghĩa là phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, sống sao cho ý nghĩa,
sống sao để người khác biết đến sự tồn tại của mình, để người ta tôn trọng, đừng để mình
sống chỉ như một loại vi khuẩn kí sinh vật vờ ngoài lề xã hội. Nikolai Ostrovsky trong “thép
đã tôi thế đấy” đã nói rằng: “Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ
sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí.”

Và lý tưởng sẽ là kim chỉ nam dẫn chúng ta đến cuộc sống đích thực. Có lý tưởng chúng ta
như cầm trong tay ngọn đèn chỉ đường dẫn lối trong bóng đêm bao phủ đã che lấp mọi lối
đi. Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng biết đến ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi,
chiếu sáng rực cả một vùng biển cho dù mưa giông gió bão.

Đã có bao con người lênh đênh trên biển được cứu sống bởi ngọn hải đăng ấy? Ngọn hải
đăng như một người khổng lồ tốt bụng cầm trên tay một ánh dương lớn sẵn sàng chỉ
đường cho những con người tội nghiệp lạc lối. Những con người không tìm được ngọn hải
đăng của mình, lênh đênh bơ vơ giữa những con sóng gào thét dữ dội và ắt hẳn bị những
con sóng ấy xô đẩy trôi dạt đến nơi nào đó và mãi mãi không đến được nơi mà mình muốn
đến.

Lý tưởng như ngọn đèn chỉ đường, soi tỏ cho ta hay những điều tốt và những điều xấu,
luôn nhắc nhở ta rằng hãy làm những điều ấy đi, nó tốt cho bạn đấy, nó sẽ dẫn bạn đạt
được những gì bạn muốn, đừng làm những điều kia, nó không tốt cho bạn đâu. Lý tưởng
soi rõ cho ta thấy cái đích mà ta đạt được nếu như cố gắng hết sức. Lý tưởng giống như
một người bạn thông thái nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.

Khi ta vấp ngã trên con đường đua maraton cuộc đời, lý tưởng luôn đứng ở gần đích và
ngoái lại nhìn ta mà nói rằng “hãy đứng dậy và chạy tiếp đi. Nếu không bạn sẽ chẳng bao
giờ bắt kịp tôi đâu”. Những khi ta mệt mỏi với những thất bại, những lúc ta yếu đuối muốn
buông xuôi tất cả, lý tưởng sẽ đến bên ta mà thủ thỉ rằng “Hãy cố lên nào. Tôi luôn ở bên
bạn mà. Bạn đừng có bỏ rơi tôi chứ.”

Sẽ thật tẻ nhạt làm sao nếu như chúng ta không có lí tưởng sống, như vậy thì cuộc sống
này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. “Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định,

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 4

http://www.eLib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn

mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”. Vương Dương Minh - nhà
triết lý, chính trị, tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh cũng nói: “Người không chí như thuyền
không lái, như ngựa không cương”. Không có người bạn lí tưởng chúng ta chẳng có gì.
Trong cuộc sống, cho dù là trước đây, bây giờ hay mai sau, thứ quyết định tương lai của
chúng ta không phải là gia thế, tiền bạc hay vẻ ngoài hào nhoáng mà chính là ý chí vững
trãi, là lý tưởng cao đẹp và sự cố gắng tột cùng để đạt được lý tưởng ấy.

Trong lịch sử của loài người, lý tưởng đã soi sáng con đường đi của bao con người vĩ đại.
Đó là lý tưởng chủ nghĩa cộng sản của CacMac Anghen, là con đường cứu nước của
chàng trai trẻ Nguyễn Ái Quốc, và rồi dẫn lối cho hàng nghìn phát minh của hàng trăm nhà
khoa học tên tuổi như Issac Newton, Nobel với khát vọng tìm hiểu thế giới, đưa con người
tiến lên những bước chân lịch sử. Không chỉ là lịch sử, ngày nay biết bao con người với
những lý tưởng cao đẹp và nghị lực của mình đã để lại dấu ấn của mình, đó là nhà toán
học Gs.Ngô Bảo Châu với giải thưởng Fields danh giá. Không lớn lao như thế, lý tưởng tồn
tại đôi khi chỉ rất đơn giản như một công việc phù hợp, một gia đình hạnh phúc nhưng nó
cũng đủ để khiễn con người ta vượt qua khó khăn, tìm đến được giá trị đích thực của cuộc
sống.

Trong cuộc sống xã hội lắm bộn bề lo toan, nhiều éo le trắc trở, mỗi ngày ra đường lại bắt
gặp cảnh những người trẻ ăn chơi xa đọa, rượu bia thuốc lắc, đua xe, nghiện hút,… chúng
ta ngỡ như lý tưởng ở xã hội hiện đại đã không còn và mất dần đi, chúng ta e sợ một ngày
đất nước ta với một bộ phận tương lai bị tha hóa sẽ đi vào diệt vong. Những lúc ấy thì ở
đâu đó chúng ta sẽ bắt gặp những tấm gương sáng ngời le lói giữa màn bụi mù mịt, đó là
tấm gương những con người vượt khó, chúng ta thấy hi vọng lóe lên ở chàng sinh viên
khiếm thị Nguyễn Văn Duy: “Khi tất cả đã mất đi, thì tương lai vẫn còn, chúng ta còn sống
thì còn cống hiến cho xã hội…”.

Ở cô gái nhà nghèo Hồ Phương Uyên đã vượt qua 50 ngàn thí sinh để giành học bổng du
học Anh: “Em muốn trở thành người thành đạt để không phụ lòng cha mẹ. Em nghĩ mình
làm người thành đạt không phải là làm nhiều tiền cho mình, mà còn cho nhiều người khác
nữa”.

Lý tưởng là mục đích, là quan niệm sống đẹp nhất nhưng nó không phải là một thứ kim
cương sáng lấp lánh thu hút ước vọng chiếm đoạt của con người. “Lý tưởng là ngọn đèn
chỉ đường” dẫn ta tới một cuộc sống tốt đẹp mà mỗi chúng ta luôn hướng tới. Bạn có lý
tưởng của riêng mình và tôi cũng có một lý tưởng của riêng tôi. Lý tưởng có thể rất to lớn,
vĩ đại những cũng có thể rất giản đơn, gần gũi.

Tôi thận trọng thắp lên cho mình một ngọn đèn lý tưởng, nâng niu gìn giữ ngọn lửa bé nhỏ
và để nó ngày càng cháy lên mạnh mẽ, sáng rực rỡ như khát khao đạt tới ước mơ, tới lý
tưởng đang hừng hực trong tôi. Ánh sáng từ ngọn lửa ấy đang dẫn tôi bước đi từng bước
trên con đường đầy chông gai phía trước, giúp tôi vững tin vào con đường mà mình đã
chọn, hơi ấm từ ngọn lửa ấy cho tôi một cảm giác thân quen lạ lùng cho dù tôi đang bước
một mình trên con đường này.
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