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BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH CÂU TỤC NGỮ “HỌC, HỌC NỮA, HỌC 
MÃI” 

 

1. Dàn ý phân tích câu tục ngữ Học, học nữa, học mãi 

a. Mở bài: 

- Phong trào học tập hiện nay. 

- Nêu vấn đề giải thích: Phải không ngừng học tập. 

- Trích dẫn lời khuyên Lê-nin. 

b. Thân bài: 

- Thế nào là “Học, học nữa, học mãi”? 

+ Học là tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức để nâng cao kiến thức về mọi mặt. 

+ Học nữa là học thêm nâng cao bổ sung thêm vào những điều đã học. 

+ Học mãi là học không ngừng, học suốt đời. 

- Vì sao phải không ngừng học tập? 

+ Vì những kiến thức học ở trường chỉ là cơ bản. Muốn hoàn thành tốt công việc phải học 
mở rộng nâng cao để có kiến thức sâu rộng. 

+ Tri thức của nhân loại là vô hạn “biển học mênh mông” hiểu biết của con người là nhỏ bé. 
Để thỏa mãn sự ham hiểu biết, làm cho tâm hồn trí tuệ phong phú, nâng cao giá trị bản thân, 
con người cần phải không ngừng học tập. 

+ Xã hội phát triển, khoa học kĩ thuật cũng ngày một phát triển không ngừng, không học sẽ 
lạc hậu, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của bản thân và xã hội. 

- Làm thế nào để thực hiện được lời khuyên của Lê-nin? 

+ Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phải nắm vững kiến thức cơ bản để có cơ sở 
học nâng cao. 

+ Biết lựa chọn kiến thức để học theo yêu cầu công việc hoặc sở thích. 

+ Có kế hoạch và ý chí thực hiện kế hoạch đó, áp dụng những điều đã học vào cuộc sống. 

c. Kết bài: 

- Một vĩ nhân đã từng nói: “Đường đời là cái thang không nấc chót, việc học là quyển sách 
không trang cuối”. 

- Mỗi người chúng ta hãy coi học tập là hạnh phúc, niềm vui của đời mình. 

2. Em hãy viết bài văn giải thích câu Học, học nữa, học mãi – Bài văn số 1 

Trong cuộc đời, ai cũng mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một con người có ích trong 
xã hội, đặc biệt trong thời đại mà xã hội ta đang trên con đường đổi mới theo xu hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đất nước có thể theo kịp các nước khác chúng ta phải có nhiều 
nhân tài. Và đối với thế hệ học sinh, nhiệm vụ học tập là vô cùng quan trọng vì họ chính là 
người chủ tương lai đất nước, họ phải là những con người có tri thức có trình độ mới có thể 
làm tốt vai trò quan trọng của mình sau này. Về ý thức học tập, Lênin có một câu nói rất nổi 
tiếng “Học, học nữa, học mãi”. 
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Để hiểu nội dung của lời khuyên này trước hết chúng ta cần hiểu học là gì? Học là một quá 
trình thu nhận, tích lũy kiến thức, kĩ năng để giúp cho bản thân có thêm hiểu biết về trình độ 
khoa học, kĩ thuật. Học là một khái niệm rất rộng chứ không phải bó hẹp trong phạm vi ngôi 
trường mà ngay từ nhỏ khi sống giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà chúng ta đã 
được dạy dỗ từ cách ăn nói, ứng xử, đi đứng đối xử với người trên với bạn bè. Khi đến 
trường, chúng ta lại được các thầy cô dạy kiến thức về khoa học về xã hội. Dưới bàn tay 
chăm sóc ân cần của các thầy cô giáo, chúng ta còn được học và rèn luyện cả về đạo đức. 
Khi đi ra ngoài xã hội ta còn được học hỏi qua bạn bè, qua những người xung quanh mình, 
rồi còn qua các thông tin đại chúng như đài báo sách vở... Song có một điều chúng ta cần 
chú ý là phải học toàn diện tránh tình trạng hỏi về bất cứ vấn đề về tự nhiên thì đều biết còn 
hỏi về các vấn đề xã hội thì chẳng biết gì. 

Trong câu nói, cái “học” ở đây chứa đựng một hàm ý bao quát của việc học, nhưng cũng 
không là sự đơn thuần của việc học. “Học” không chỉ đơn thuần là tích lũy thật nhiều kiến 
thức, mà nó còn là sự trau dồi, học hỏi thêm về lối sống đạo đức, những cái hay, cái đẹp của 
cuộc sống, con người từ trước đến nay được hình thành qua nhiều thế hệ. Đạo đức và nhân 
phẩm con người là một điều không thể thiếu, vì thế, cái đó cũng cần phải học, và cái đó cũng 
được coi là một thứ kiến thức sống tốt đẹp mà ai cũng phải học hỏi. Ở đây, Lênin muốn nhấn 
mạnh về những tri thức trong cuộc sống. Nó chưa bao giờ có hạn, con người cũng không 
thể tự nhận thấy những thứ mình học đã đủ, họ cần phải nhận ra, mọi điều họ biết duy chỉ là 
một hạt cát nhỏ trong nguồn tri thức vô tận không điểm dừng của nhân loại, của sự sống. Vì 
thế, ngày nào còn sống, ngày nào còn thấy mình còn sức thì hãy cứ học, hãy cứ tiếp thu 
những cái mới trong cuộc sống. Cuộc đời con người là cả một quá trình học tập chưa bao 
giờ ngừng sáng tạo, ngừng ý tưởng, ngừng đấu tranh, nó là một cuộc đời cần có những việc 
làm có ý nghĩa, khoan hãy dừng lại và buông xuôi, để thấy chính mình có thể học và làm 
việc, thấy mình là người không sống một cách vô nghĩa. 

Thực tế chỉ ra rằng kho tàng tri thức của nhân loại là mênh mông, chúng ta có dành hết cuộc 
đời cũng không sao tìm tòi hết được. Nhưng nếu chúng ta không học, chúng ta sẽ không có 
tri thức để đảm bảo cho cuộc sống. Hơn thế nữa, tri thức của chúng ta lại luôn lạc hậu so 
với sự phát triển nói chung. Thế nên để có thể tồn tại và trong cuộc sống này một cách vững 
vàng và hữu ích, chúng ta phải luôn luôn có ý thức bổ sung và tinh lọc ngay chính kho tàng 
tri thức của bạn thân mình. 

Ngày nay trình độ khoa học kĩ thuật cũng ngày một phát triển hiện đại. Vì thế nếu chúng ta 
không xác định được rõ mục đích và động cơ học tập, chúng ta sẽ bị tụt hậu trước sự phát 
triển quá nhanh của xã hội. Khi ấy chúng ta sẽ trở thành những người vô dụng. Cuộc sống 
của chúng ta sẽ nhàm chán và vất vả biết nhường nào nếu không có tri thức. 

Nhận ra được chân lí trong câu nói của Lênin, là chúng ta đã phần nào định hình cho mình 
một cuộc sống mà tự mình nhận ra nó thú vị, luôn luôn mới mẻ. Học nữa, và học mãi chính 
là chân lý cho việc tìm hiểu nhiều hơn, mỗi chúng ta nếu không cố gắng học tập, thì đã tự 
giam mình vào một cái lồng của thứ kiến thức nhỏ bé, thứ kiến thức không có giá trị. 

3. Giải thích nội dung câu Học, học nữa, học mãi - Bài văn số 2 

Mỗi con người muốn thành công thì phải học, việc học không phải chỉ dành cho những người 
còn ngồi trên ghế nhà trường mà dành cho tất cả mọi người. Bởi tri thức là vô hạn, không 
bao giờ chúng ta có thể học hết được tri thức. Vì thế mà câu nói của Lê Nin dưới đây thật có 
ý nghĩa: “Học, học nữa, học mãi”. 

Nói đến học chúng ta hiểu ngay là quá trình khám phá và tiếp thu những tinh hoa kiến thức 
của nhân loại. Học theo đó mà hướng đến việc mở rộng khả năng hiểu biết, hướng đến việc 
rèn luyện kĩ năng. Và từ đó mà tạo dựng nền móng vững chắc cho nghề nghiệp của mình. 
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Học không chỉ ở trường, mà chúng ta còn học ở gia đình, ở ngoài xã hội. Học không chỉ cứ 
nhắm đến những kiến thức khoa họ lớn lao mà việc học chỉ đơn giản là việc học ăn, học nói, 
học cách cư xử, đối đãi, giao tiếp hằng ngày. Như vậy học là một quá trình luyện rèn toàn 
diện và diễn ra ở khắp mọi nơi. Nó hướng đến mục tiêu giúp cho bản thân mỗi chúng ta trở 
thành những con người hoàn thiện, có đức, có tài và có ích cho sự nghiệp xây dựng đất 
nước, xây dựng tương lai. 

Tại sao phải học? Trên đời, ai cũng phải học, ngay cả tổng thống hay người hành khất đều 
phải được giáo dục từ nhỏ. Trường học nào cũng dạy học sinh: “Tiên học lễ, hậu học văn”. 
Học lễ phép, cách cư xử với xã hội, đạo đức. Từ nhỏ, chúng ta đã học đi, học nói, học gói, 
học mở. Còn khi đã đến tuổi đi học, chúng ta học thêm văn hóa. Môn học nào cũng vậy, ta 
phải học từ cái cơ bản nhất đến nâng cao. Bác Hồ đã dạy chúng ta rằng: “Người có tài mà 
không có đức là người vô dụng. Người có đức mà không có tài làm gì cũng khó”. Nếu như 
ta học được đức tình tốt của mọi người mà không đến trường để trau dồi kiến thức thì không 
thể làm được việc gì lớn lao giúp ích cho xã hội. Như chúng ta muốn sang nước ngoài làm 
việc mà không biết tiếng Anh thì không thể nói chuyện để hiểu ý nhau được. Còn những 
người có hiểu biết cao mà không có nhân đức thì không giúp ích được gì cho đời. Họ chỉ 
biết làm giàu cho bản thân mình, bất chấp lời chê trách, phê phán của mọi người. 

Từ thời xưa đến nay, đất nước ta đã có biết bao nhiêu nhân tài, gương hiếu học đáng được 
khâm phục. Khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển trên đà hiện đại hóa của thế giới. Giờ 
đây, con người phát minh ra nhiều vật dụng, khám phá ra nhiều điều bí ẩn mà xưa nay nhân 
dân chỉ có thể giải thích hiện tượng đó qua những chuyện cổ tích. Vì thế, chúng ta cần phải 
trau dồi thêm kiến thức để theo kịp thời đại, không lạc hậu để mọi người không xem thường 
mình. Việc học không tùy vào tuổi tác, công danh mà tùy vào sự cầu tiến, muốn làm giàu kho 
tàng kiến thức của mỗi người. Nhà bác học Dariwin đã nói với con trai của ông rằng: “Bác 
học không có nghĩa là ngừng học”. 

“Học, học nữa học mãi” là cách mà chúng ta không ngừng trau dồi nâng cao nhận thức của 
bản thân về kiến thức của bản thân mình. Như bác học Đác Uyn một lần được con gái hỏi vì 
chuyện tại sao cha của cô trở thành bác học mà vẫn thức khuya tôi luyện tìm tòi. Nhưng câu 
trả lời của ông lại gây một điều bất ngờ đó chính là “Bác học không có nghĩa là ngừng học”. 

Như chúng ta thấy có những cụ già những người đã lớn tuổi nhưng ngày ngày vẫn đọc sách 
vẫn ngân nga những câu thơ trong những cuốn sách thời xưa. Học không chỉ là tính toán 
mà nó còn là đọc và chiêm nghiệm. Họ tuổi già sức yếu nhưng điều đó không có nghĩa là họ 
dừng lại mọi con đường đi đến với kiến thức. 

Tóm lại, tuổi chúng ta còn trẻ, chúng ta cần phải tranh thủ học tập tốt. Đừng bao giờ cho 
rằng học đã đủ mà hãy nhớ rằng cần học nhiều hơn nữa để trở thành những chủ nhân tương 
lai của đất nước. Đừng bao giờ hỏi rằng mình đã được những gì mà hãy tự hỏi rằng mình 
đã học và đã làm gì cho đất nước và đừng quên lời dạy của Lênin: “Học, học nữa, học mãi”. 
Hãy xem lời dạy của Lênin là kim chỉ nam cho mục đích, phương hướng học tập của chúng 
ta. 
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