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NGHỊ LUẬN TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ VỀ LÒNG VỊ THA 

 

1. Dàn ý nghị luận về lòng vị tha 

a. Mở bài: 

+ Giới thiệu và dẫn dắt vấn đề cần nghị luận. 

+ Ví dụ mở bài: Để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và thành công, mỗi người 
cần có nhiều đức tính. Một trong những đức tính cần có đó là lòng vị tha. 

b. Thân bài: 

- Vị tha là gì? 

+ Vị tha có nghĩa là sống vì người khác, không ích kỷ, không vì riêng mình, không mưu lợi 
cá nhân. Lòng vị tha là sự hy sinh một điều gì cho ai đó không phải là bản thân mình (ví dụ 
hy sinh thời gian, tiền bạc, của cải) mà không kỳ vọng sẽ được ghi nhận hay sự đền đáp 
hoặc lợi ích dù là trực tiếp hay gián tiếp từ phía người nhận hoặc cộng đồng. 

+ Lòng vị tha chính là biểu hiện cao đẹp nhất phẩm chất nhân hậu của con người. Nó không 
đòi hỏi gì nhiều ngoài một trái tim biết chia sẻ vui buồn, biết yêu thương đồng loại. 

- Những biểu hiện của lòng vị tha: 

+ Trong công việc: 

 Người có lòng vị tha là người luôn đặt mục đích của mọi việc làm là vì người khác, vì 
xã hội. Nếu có vì mình cũng luôn cố gắn với lợi ích chung của mọi người. 

 Khi làm việc luôn giành phần khó khăn về mình, không lười biếng, tránh né, đùn đẩy 
công việc cho người khác. Khi gặp khó khăn biết đứng ra gánh vác trọng trách. 

 Khi gặp thất bại không đổ lỗi cho người khác. Phải nghiêm túc nhìn nhận những sai 
trái của bản thân. Khi thành công không khoe khoang, kể lể công trạng. 

+ Trong quan hệ với mọi người: 

 Người có lòng vị tha luôn sống hòa nhã, vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ dễ đồng 
cảm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ cũng biết kìm nén cảm xúc của 
riêng mình để làm vui lòng người khác. 

 Luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến mình (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau 
cái vui của thiên hạ). 

 Người có lòng vị tha dễ thông cảm tha thứ lỗi lầm của người khác. Họ ít khi bắt bẻ 
hay gây khó dễ cho người khác khi họ mắc lỗi lầm. 

 Người có lòng vị tha luôn trăn trở, day dứt về những hành động và lời nói, không bao 
giờ họ làm tổn hại đến người khác. 

- Ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống: 

+ Đối với bản thân: 

 Có lòng vị tha mới có được đức hi sinh, tinh thần xả thân, mới chiến thắng được lòng 
vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân. Đó là cơ sở để hoàn thiện nhân cách. Cuộc sống luôn có 
những xung đột xảy ra. Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương. Vì đó 
là cách tốt nhất để kết nối tình cảm và tìm thấy sự yên bình cho tâm hồn. 
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 Lòng vị tha giúp ta sống bình an và thanh thản tâm hồn. Sống bằng lòng vị tha giúp 
môi trường sống thân thiện, cuộc sống chung có chất lượng hơn. 

 Người có lòng vị tha được mọi người yêu mến, nể trọng. Bởi vậy, họ thường được 
giúp đỡ và dễ thành công trong cuộc sống. 

+ Đối với xã hội: 

 Lòng vị tha có thể cảm hóa được người tha hóa, giúp họ tìm lại được niềm tin vào 
chính mình và trở lại cuộc sống lương thiện. Lòng vị tha cũng có thể chuyển hóa 
những hoàn cảnh xấu trở nên tốt đẹp hơn. 

 Lòng vị tha là động lực xây nên những giá trị khoa học và nghệ thuật đóng góp cho 
con người. Nhà thơ Đỗ Phủ khi xưa ước mơ về ngôi nhà chung che bão tố khắp văn 
sĩ trên đời, Nam Cao coi tình thương đồng loại là nguyên tắc sống, là lẽ sống của con 
người. Trong khi tổ chức đời sống chưa hợp lý, chưa bình đẳng giữa con người thì 
tình yêu thương vị tha là phương cách duy nhất hữu ích để cân bằng. Yêu thương sẽ 
dành cho người thiệt thòi một cơ hội được học tập, vươn lên và bình đẳng nhau trong 
những giá trị chung tốt lành của xã hội. 

 Lối sống vị tha phù hợp với xu thế của thời đại mới, thời đại toàn cầu hóa, trên cơ sở 
hợp tác và chia sẻ. 

- Phê phán: 

+ Sống vị tha không có nghĩa là nuông chiều những thói hư tật xấu, bao biện dung túng 
những khuyết điểm, Sống vị tha phải có bản lĩnh cá nhân, luôn có chủ kiến cá nhân, không 
lệ thuộc vào người khác. 

+ Phê phán lối sống vị kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình, lạnh lùng, dửng dưng trước nỗi 
đau của đồng loại. Lối sống ích kỉ sẽ gây ra sự mất đoàn kết, làm suy giảm sức mạnh tập 
thể, của động đồng. 

+ Phê phán việc làm từ thiện nhưng không phải xuất phát từ tấm lòng mà là để nổi tiếng. 

- Bài học nhận thức: 

+ Rèn luyện đức tính vị tha bằng cách luôn tự hỏi bản thân đã làm gì cho người khác trước 
khi cho bản thân mình. 

+ Biết tha thứ cho người khác và cũng tha thứ cho bản thân mình. 

c. Kết bài: 

+ Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận. 

+ Ví dụ mở bài: Vị tha không có nghĩa là sẽ tha thứ mọi lỗi lầm. Có những việc làm không 
thể tha thứ được, cũng có những người ta không thể tha thứ được. Sống có lòng vị tha là 
phải biết đấu tranh chống lại cái xấu, kẻ xấu, bảo vệ công lý. 

2. Viết đoạn văn về lòng vị tha 

Vị tha là sẵn sàng tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác, biết sống vì người khác. Không 
có gì cao quý hơn lòng vị tha của con người. Cũng không có gì khó khăn bằng việc phải vị 
tha cho lỗi lầm của người khác. Chính vì biết sống vị tha, xã hội mới ngày càng văn minh, 
tiến bộ và nhân văn. Người có lòng vị tha luôn đặt mục đích của mọi việc làm là vì người 
khác, không ích kỉ, vụ lợi cá nhân, cảm thông, chia sẻ và tha thứ lỗi lầm của người khác. 
Người không có lòng vị tha lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, sống tham lam, ích kỷ, tự ràng 
buộc mình trong cuộc sống hẹp hòi, vị kỷ, cá nhân. Ai cũng cần có lòng vị tha bởi đó là cơ 
sở để hoàn thiện nhân cách con người, giúp con người xây dựng được các mối quan hệ xã 
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hội tốt đẹp, thành công trong công việc và đời sống. Trong cuộc đời mình, ai cũng có thể xảy 
ra sai lầm, khi đó rất cần sự vị tha, đồng cảm, sẻ chia của người khác. Thế nhưng, vị tha 
không có nghĩa là sẽ tha thứ mọi lỗi lầm. Có những việc làm không thể tha thứ được. Cũng 
có những người ta không thể tha thứ được. Sống có lòng vị tha là phải biết đấu tranh chống 
lại cái xấu, kẻ xấu, bảo vệ công lý, lẽ công bằng. Khoan nhượng trước cái xấu, cái ác cũng 
chẳng khác gì làm việc xấu, việc ác. Cuộc sống có thể sẽ khó khăn hơn khi chúng ta sống vì 
người khác nhưng cũng sẽ đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. 

3. Viết bài văn nghị luận về lòng vị tha 

Dân tộc Việt Nam luôn có những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và việc đào tạo về phẩm chất 
đạo đức luôn được đào tạo từ những giai đoạn thấp nhất của con người từ khi sinh ra đến 
khi lớn lên, có vị hiền bi và một tấm lòng thiết tha giàu lòng vị tha những con người đó thật 
đáng quý và mang trong chúng ta những niềm tin yêu vào điều đó, chính vì vậy sự vị tha là 
một phẩm chất vô cùng quan trọng đối với con người. 

Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng lòng vị tha chính là sự tha thứ cho người khác khi họ 
phạm lỗi lầm, hoặc cũng có thể hiểu đó là sự hiền hậu và thấu hiểu của con người, chúng ta 
cần phải bỏ qua những hiềm khích và vị tha về những điều đó có như vậy cuộc sống của 
chúng ta mới thực sự có ý nghĩa và nó trở nên ý nghĩa và sâu sắc hơn, hành động như vậy 
không chứng tỏ là chúng ta kém cỏi mà nó biểu hiện ở sự đức độ và tấm lòng bao dung thiết 
tha sâu sắc một phẩm chất cao quý và luôn được mọi người quan tâm để ý và có những ý 
nghĩa sâu sắc như xưa. Hành động đó luôn được giáo dục trong những trang sách được dạy 
dỗ chúng ta từ khi chúng ta còn rất nhỏ, nó mang cho chúng ta những yếu tố và một tấm 
lòng sâu sắc thiết tha. 

Có được lòng vị tha, con người sẽ cảm thấy thanh thản trước cuộc đời bởi thấy rằng mình 
có ích. Hơn thế, họ còn được mọi người mến yêu, quý trọng. Những việc họ làm đã giúp 
thêm đẹp, thêm giàu cho xã hội. Không ai có thể kể hết giá trị của sự bình yên mà những 
chiến sĩ công an biên phòng đang từng ngày từng giờ thầm lặng hi sinh cho đất nước. Không 
ai có thể nói hết được niềm hạnh phúc, lòng quyết tâm vươn lên và sự khởi sắc trong tương 
lai của những người chưa có thành công, những người lầm lỡ được lòng vị tha cứu giúp. 
Cuộc đời này cần đến những tấm lòng dù chỉ để gió cuốn bay đi nhưng là bay đi để gieo 
mầm, nở hoa trên đất lạ. 

Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, còn rất nhiều gia đình nghèo khó, Lòng vị tha của 
học sinh chúng ta được thể hiện trong việc đóng góp ủng hộ những gia đình ấy. Thiết thực 
nhất, ta hãy sống vì những người thân yêu quanh mình: học tốt chăm ngoan để ông bà, bố 
mẹ, thầy cô vui lòng. Nếu có thể, chúng ta giúp đỡ bạn bè cùng trang lứa trong học tập, lao 
động,… Như vậy, sống vị tha không có nghĩa là phải làm những điều gì phi thường, lớn lao. 
Ngược lại, đức tính ấy được ghi nhận ở những việc làm đơn giản nhất. Vậy thì tại sao chúng 
ta không xây dựng cho mình một lối sống đẹp? 

Nhưng cũng phải nói, vị tha chỉ phù hợp với những người mắc sai lầm mà tự giác sửa đổi. 
Còn có những người mắc sai lầm nhưng phủ định hành vi của mình, hoặc nhận tội cho có 
một cách miễn cưỡng nhằm lấy lòng của người khác. Những người như thế sống lợi dụng 
bằng lòng tốt của người khác, để làm lợi cho bản thân mình. 

Hãy yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người xung quanh bạn. Bởi không ai 
mà không có lỗi lầm và bạn chỉ có một lần để ở gần họ trong cuộc sống hữu hạn này. Đừng 
để lòng thù hận hay sự ích kỷ lấn chiếm con tim bạn. Ánh sáng của lòng vị tha là thứ ánh 
sáng dễ chịu nhất mà con người có thể cảm nhận được. 
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