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NGHỊ LUẬN VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ ĐỪNG SỐNG BẰNG NHỮNG THÓI 

QUEN HÃY SỐNG BẰNG TRẢI NGHIỆM 

 

1. Lập dàn ý về tư tưởng đạo lí “Đừng sống bằng những thói quen hãy sống bằng trải 

nghiệm” 

a. Mở Bài 

Dẫn dắt, trích dẫn lời khuyên: "Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm" 

b. Thân Bài 

- Giải thích khái niệm: Thói quen và trải nghiệm 

- Nêu lên quan điểm của bản thân về lời khuyên 

- Tại sao phải sống bằng thói quen, sống bằng trải nghiệm? 

- Sống bằng thói quen và không sống bằng trải nghiệm thì sao? 

- Mở rộng vấn đề, liên hệ thực tế 

c. Kết Bài 

Khẳng định lại tính đúng đắn của lời khuyên 

2. Viết đoạn văn ngắn về tư tưởng đạo lí “Đừng sống bằng những thói quen hãy sống 

bằng trải nghiệm” 

Đã có bao giờ bạn ngồi thơ thẩn nhìn lời bầu trời và tự hỏi, ý nghĩa của cuộc sống này là gì? 

Có người sẽ nói đó là vinh hoa phú quý, là địa vị cao sang, là tìm được tình yêu đích thực. 

Còn phần tôi, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là để sống và trải 

nghiệm nó. Bởi lẽ suy cho cùng, tiền bạc, của cải, tình yêu đến một lúc nào đó chúng đều có 

thể biến mất. Sau này, khi bạn chết đi, bạn bước sang một thế giới khác, bạn chẳng thể nào 

mang theo chúng bên mình được. Và trong lúc đó những gì còn lại bạn có được chỉ còn 

những kí ức và sự trải nghiệm. 

Người ta vẫn thường lấy thời gian để làm thang đo của sự sống, thế nhưng điều thực chất 

làm nên cuộc đời của bạn đó chính là những trải nghiệm bạn có được trên cuộc hành trình 

của mình như triết học gia Jeans-Jacques Rousseau đã từng nói: “Người sống nhiều nhất 

không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.” Sự 

trải nghiệm cũng giống như một người thầy ở trường đời, một người thầy của cuộc sống. Một 

sinh viên tự mình đi làm thêm trang trải cuộc sống mới hiểu được đồng tiền khó kiếm như thế 

nào. Một start-up trẻ phải thử nghiệm, phải thất bại mới biết được cách vận hành một mô hình 

kinh doanh. Một người bôn ba du lịch khắp thế giới mới biết được ở nước bạn, người ta làm 

được những gì mà quê hương mình chưa làm được, tiếp nhận những luồng tư tưởng mới và 

thay đổi cách nhìn nhận của mình. Chính sự trải nghiệm mới mang lại cho chúng ta những 
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bài học vô giá như thế. Để rồi từ đó chúng ta tìm ra được bản ngã, khám phá ra tiềm năng 

của mình. Chúng ta biết mình thích gì, chúng ta biết mình là ai, chúng ta có những khả năng 

gì và sống một cách trọn vẹn nhất có thể. 

Vì thế, đừng ngại ngần nữa mà hãy trải nghiệm đi. Hãy học một ngôn ngữ mới, chơi một môn 

thể thao hoặc bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch “bụi” của mình. Tin tôi đi, và rồi bạn 

sẽ tìm được niềm cảm hứng, ước mơ trong chính những trải nghiệm của mình. 

3. Nghị luận về tư tưởng đạo lí “Đừng sống bằng những thói quen hãy sống bằng trải 

nghiệm” 

Cuộc sống có muôn hình vạn trạng những thói quen, những trải nghiệm của cá nhân, của bản 

thân. Bên cạnh những thói quen tốt lại có những thói quen xấu còn trải nghiệm lại là những 

điều khá mới và ta chưa từng biết đến. Có một lời khuyên rất hay khi nói về thói quan cũng 

như trải nghiệm đó chính là “Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm”. 

Đầu tiên ta phải hiểu được rằng thói quen được hiểu đó chính là những hành động, lối sống, 

cách sống lặp đi lặp lại lâu ngày thành một nếp khó thay đổi trong suy nghĩ cũng như hành 

động của con người chúng ta. Còn ngược lại thì sự trải nghiệm lại được hiểu như chính là 

những điều mới mẻ mà con người ta chưa từng làm, chưa từng biết đến bao giờ. Tựu chung 

lại câu nói khuyên con người từ bỏ những nếp sống cũ kỹ để khám phá thêm những bí ẩn 

của cuộc sống của chúng ta. 

Tại sao ý kiến trên lại khuyên chúng ta không nên sống bằng thói quen? Khi chúng ta sống 

bằng những thói quen khiến con người mất đi sức sáng tạo, mong muốn khám phá và chinh 

phục những điều bí ẩn. Khi thói quen ngự trị trong chính chúng ta thì sẽ không có được những 

sự sáng tạo. Và đương nhiên con người cứ sống lặp đi lặp lại những lối mòn trước đây gây 

ra sự nhàm chán biết bao nhiêu. Và cũng lâu dần, họ sẽ trở thành những cỗ máy lặp đi lặp 

lại các công việc nhàm chán thường nhật. 

Có thể khẳng định được rằng chính thói quen không chỉ thể hiện nếp sống mà còn thể hiện 

tư cách, thể hiện được những tính tình, đạo đức của con người. Những thói quen không tốt 

nếu như mà không được sửa đổi sẽ làm mất dần những giá trị cao quý của con người. Thói 

quen xấu dường như cũng đã khiến họ ngày càng sa ngã và bị xã hội lên án gay gắt. 

Còn ý nói con người nên sống bằng trải nghiệm là vì sao? Trong chính cuộc sống có rất nhiều 

điều ta chưa biết và sẽ không thể biết nếu không biết chủ động tìm hiểu, khám phá nó. Chắc 

chắn rằng những trải nghiệm mới khiến con người gặp phải không ít khó khăn nhưng nó lại 

đem đến cho họ những hiểu biết, những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu. 

Những trải nghiệm còn giúp họ có thể trưởng thành hơn; giúp họ thấy cuộc sống thú vị và 

đáng sống vô cùng… Một người khi cứ làm những công việc nhàm chán cứ lặp đi lặp lại ngày 

qua ngày tháng qua tháng, năm qua năm thì sẽ chẳng bao giờ sáng tạo nếu như họ không 

biết cách làm mới chính bản thân của mình. Cùng một công việc đó nếu như làm theo thói 

quen thì đơn điệu, nhưng ngược lại bạn muốn thay đổi linh hoạt nó hơn một chút thì sẽ hoàn 

toàn khác. Bạn như được sáng tạo trên chính cái nền đã cũ kỹ, bạn đưa ra những giải pháp 

khắc phục xử lý linh hoạt hơn. Có thể lúc đầu còn chưa đạt được kết quả tốt đẹp như mong 
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đợi, nhưng cho đến lần sau bạn sẽ rút được kinh nghiệm và làm cho thật tốt lên. Điều đó quả 

thật là tuyệt vời đúng không nào. Còn gì vui hơn khi chính mình làm mới mình, mình không 

còn bó buộc vào vòng luẩn quẩn của những nếp sống xưa cũ nữa. Đối với chính cuộc sống 

của bạn bằng những trải nghiệm chắc chắn cũng sẽ mang lại cho mình những sự thích thú 

tươi mới hơn bao giờ hết. 

Ta như biết được rằng dường như không phải mọi thói quen của mỗi cá nhân đều cần loại 

bỏ. Con người mỗi chúng ta dường như lại có những thói quen tốt và những thói quen xấu. 

Cần duy trì, phát huy được tất cả những thói quen lành mạnh cũng như nhận thức, sửa đổi 

những thói quen còn chưa tốt và nhiều điều bất công này. 

Thực tế hiện nay cho thấy được rằng xã hội đầy cám dỗ và cuộc sống chứa đầy những điều 

bí mật. Để trưởng thành, con người cần trải nghiệm nhưng điều quan trọng là phải tỉnh táo 

để có thể hiểu đâu là những điều cần dấn thân và đâu là những điều cần tránh.Chúng ta cũng 

như cần phải thật trân trọng những thói quen tốt cũng như những trải nghiệm mang được 

những nét tính ý nghĩa để con người có thể phát triển toàn diện hơn nữa. Bên cạnh đó chúng 

ta cũng nên cần phê phán những con người có lối sống quẩn quanh, nhàm chán, tẻ nhạt, thu 

mình cũng như những kẻ sống hời hợt, không mục tiêu, lý tưởng. Khi chúng ta sống bằng 

những trải nghiệm không đồng nghĩa với lối sống vất vưởng, nay thế này mai thế khác mà 

chẳng cần biết đúng sai các bạn nhé. 

Bản thân chính tôi cũng thấy cần phải sống bằng những trải nghiệm thì mới có thể tìm ra 

được con đường đi đúng cho mình. Chứ cứ giậm chân tại chỗ mãi như vật thì chẳng bao giờ 

biết được đâu là điều cần thiết đối với chính mình. Hãy tự dấn thân để có những trải nghiệm 

thú vị từ đó có thể biết được mình cần gì, hợp với điều gì hơn nữa là nó sẽ giúp cho chính 

chúng ta có thêm được những động lực để có thể thành công sau này. 

Xóa bỏ nếp sống nhàm chán lặp đi lặp lại quá xưa cũ đi thay vào đó là những trải nghiệm mới 

lạ nhưng kèm với những mục tiêu và lý tưởng đúng đắn. Làm được như vậy chắc chắn rằng 

bạn sẽ tốt lên rất nhiều, để thấy được cuộc sống thực sự đáng sống hơn biết bao nhiêu. 
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