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

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 1 

 

BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH CÂU TỤC NGỮ ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, 
HỌC MỘT SÀNG KHÔN 

 

1. Dàn ý giải thích câu Đi một ngày đàng, học một sàng khôn 

a. Mở bài: 

- Tri thức rất cần thiết đối với con người. 

- Muốn có tri thức thì phải học hỏi. Học trong sách vở, học từ thực tế cuộc sống xung quanh. 

- Ông cha ta thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu: Đi một ngày 
đàng, học một sàng khôn. 

b. Thân bài: 

- Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: 

+ Nghĩa tường minh: 

 Đi một ngày đàng: một ngày đi trên đường. 

 Học một sàng khôn: thấy được nhiều điều mới lạ, học được nhiều điều hay, mở mang 
thêm trí óc. 

+ Nghĩa hàm ẩn: Tầm quan trọng của việc mở rộng học hỏi ra bên ngoài (về mặt không gian) 
để nâng cao hiểu biết và vốn sống. 

- Bình luận: 

+ Ý nghĩa của câu tục ngữ hoàn toàn đúng. Có chịu khó đi đó đi đây thì tấm nhìn mới được 
mở rộng, hiểu biết mới được nâng cao, con người sẽ khôn ra. 

+ Trên khắp các nẻo đường đất nước chỗ nào cũng có những cái hay, cái đẹp của cảnh vật, 
của con người. Đi nhiều, biết nhiều giúp con người trưởng thành, dày dạn và từng trải. 

+ Hiểu biết (khôn) càng nhiều, con người càng có cách xử thế đúng đắn hơn; làm việc có 
hiệu quả cao hơn; quan hệ với gia đinh và xã hội tốt hơn. 

+ Trong thời đại hiện nay, việc học hỏi lại càng cấn thiết, vấn đề đặt ra là học những điều 
mới mẻ, tốt đẹp, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Học là để làm chủ được mình, để 
đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. 

c. Kết bài: 

- Học hòi là chuyện thường xuyên, trong suốt đời người để không ngừng nâng cao hiếu biết. 

- Xác định mục đích của việc học là học điều hay lẽ phải, có ích cho bản thân, gia đình, xã 
hội. 

- Phải có phương pháp học hỏi chủ động, sáng tạo và có chọn lọc: để đạt hiệu quả cao. 

- Câu tục ngữ trên là bài học kinh nghiệm quý báu cho tất cả mọi người, nhất là đối với thế 
hệ trẻ. 

2. Phân tích ý nghĩa câu Đi một ngày đàng, học một sàng khôn - Số 1 

Trong cuộc sống có rất nhiều những điều khó khăn và phức tạp, nếu như chúng ta chỉ học 
tập trên sách vở không thì chưa đủ bởi kiến thức là bể rộng vo biên không chỉ có ở trong 
sách mà do chúng ta trải nghiệm và tìm hiểu mới thấy được đúng như câu tục ngữ của dân 
tộc đã nói "Đi một ngày học một sàng khôn”. 
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Câu tục ngữ trên nghĩa đen muốn nói đến việc chúng ta càng đi nhiều thì chúng ta sẽ học 
hỏi được nhiều điều quý giá trong cuộc sống, đi và trải nghiệm để học hỏi được những kinh 
nghiệm đáng quý mối người chúng ta luôn luôn phải trau dồi và tiếp thu những truyền thống 
quý báu của dân tộc và đi để trải nghiệm và học hỏi sẽ giúp cho chúng ta có thêm vốn kiến 
thức và nó là kim chỉ nan mạnh mẽ để chúng ta phát huy được tối đa khả năng của mình. 
Qua câu tục ngữ trên nghĩa bóng của nó là mong muốn con người cần phải học hỏi và trau 
dồi thêm cho bản thân để từ đó tăng thêm lượng kiến thức đáng kể cho mình và xã hội, mỗi 
người chúng a đều phải học hỏi qua sách vở và cả cuộc sống hàng ngày, hai nguồn kiến 
thức đó tác động mạnh mẽ đến mỗi con người chúng ta, nó không chỉ đem lại một lượng 
kiến thức để chúng ta có thể trang bị thêm cho cuộc sống của mình. 

Tại sao “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”? Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một 
sàng khôn” là hoàn toàn đúng! Học ở trường, học trong sách vở, học thầy, học bạn. Chúng 
ta còn cần phải biết học hỏi trong thực tế cuộc sống rộng lớn của xã hội. Nhân dân là ông 
thầy vĩ đại của mỗi chúng ta. Học tập trong thực tế cuộc sống là phương thức học tập khòa 
học nhất: học đi đôi với hành, học tập gắn liền với lao động sản xuất và hoạt động xã hội. 
Nếu chỉ biết quaiỉh quẩn trong bốn bức tường lớp học, cách học tập như thế đã xa rời cuộc 
sống, học sinh bước vào đời sẽ lúng túng, thiếu năng động. Cá không thể xa rời nước, chim 
không thể thoát li bầu trời, người đi học cũng vậy, học tập cũng không thể tách rời thực tế 
cuộc sống xã hội. 

Đi rộng biết nhiều, “Đi một ngày đàng” tầm mắt được mở rộng, thấy được bao cảnh lạ, tiếp 
xúc được nhiều người, nghe được bao nhiêu điều hay lẽ phải của thiên hạ. Từ đó mà biết 
suy xét: xa lánh điều xấu kẻ xấu, học tập cái hay, noi gương người tốt việc tốt; “học một sàng 
khôn" là như vậy. 

Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, việc học để mở mang nhận thức và hiểu biết của mỗi 
người càng trở nên cấp bách. Muốn xóa bỏ tình trạng lạc hậu, muốn rút ngắn khoảng cách 
giữa nước ta với các nước phát triển trên thế giới , chúng ta chỉ có một con đường là học: 
Học, học nữa, học mãi như lời Lê-nin đã dạy. Vấn đề đặt ra là học những điều hay, lẽ phải, 
những điều thiết thực, bổ ích cho sự nghiệm xây dựng đất nước; tránh điều dở, điều xấu có 
hại đến bản thân, gia đình và xã hội. 

3. Em hãy giải thích câu Đi một ngày đàng, học một sàng khôn - Số 2 

Tục ngữ Việt Nam giàu có, óng ánh sắc màu trí tuệ. Nó đúc rút bao kinh nghiệm quý báu 
trong dân gian. Là bài học nhân sinh, là cách ứng xử… nó dạy khôn, dạy khéo để làm người. 
Chỉ một chuyện học mà nhân dân ta có bao câu tục ngữ mang tính giáo dục sâu sắc. Một 
trong những câu tục ngữ đó là câu: 

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” 

“Một ngày” so với một năm là ngắn. “Một ngày" trong một đời người trăm năm là vô cùng 
cực ngắn. “Đi một ngày đàng" đối với khách bộ hành thì quãng đường đi được có là bao? 
Thế nhưng nhân dân ta lại khẳng định là “học một sàng khôn”. “Khôn” là điều hay, điều tốt, 
cái mới mẻ rất bổ ích đối với mọi người để mở mang trí tuệ, trau dồi nhân cách. “Sàng” là 
công cụ lao động, đan bằng tre, nứa của nhà nông dùng để sàng gạo. “Sàng khôn” là biểu 
tượng chỉ khối lượng kiến thức rất lớn, rất nhiều mà người bộ hành đã “học” được sau một 
hành trình, “đi một ngày đàng”. 

Để động viên tinh thần con cháu, dân gian đã có những câu nội dung tương tự như câu tục 
ngữ trên: Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng; Làm trai đi 
đó đi đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Điều đó chứng tỏ ông cha ta đã nhận thức được 
việc đi xa, mạnh dạn bước vào trường đời để học hỏi là điều quan trọng, cần thiết và đáng 
khuyến khích. 
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Hiểu biết càng nhiều, con người càng có cách xử thế đúng đắn trong quan hệ gia đình và xã 
hội. Trình độ hiểu biết tạo điều kiện cho ta làm việc tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn, giúp ích 
cho gia đình và xã hội được nhiều hơn. 

Bên cạnh những người biết vận dụng câu tục ngữ này có hiệu quả thì còn một số người 
không biết vận dụng lấy cơ hội để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm làm cho bản thân thiếu 
thốn nguồn tri thức và đó thực sự là những thiệt thòi của con người, mỗi chúng ta nên cố 
gắng phải phát huy được những truyền thống quý báu của dân tộc mình, sống khép mình, 
không chịu đi nhiều thì những kiến thức mà ta biết chỉ nhỏ bé và nằm sâu trong đáy đại 
dương mà thôi, mỗi người chúng ta nên vận dụng có hiệu quả những nguồn kiến thức vô giá 
này có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu trong cuộc sống và 
hoàn thành tốt được mọi công việc mà chúng ta đã đặt ra. 

Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều những tấm gương biết vận dụng tốt câu tục ngữ 
này, nó đã đem lại cho họ cả kho tàng kiến thức to lớn, và thành quả chúng ta đạt được sẽ 
là một nguồn động viên tinh thần lớn lao cho chúng ta vững bước trên đường đời, mỗi người 
cần ý thức lại tinh thần học tập và tìm hiểu của mình, có như vậy chúng ta mới đem lại được 
cuộc sống ấm no hạnh phúc cho chính mình và là người có ích cho xã hội. 

Câu tục ngữ trên đã để lại những bài học quý báu cho con người chúng ta, biết vận dụng và 
thực hiện nó có hiệu quả chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn mà cuộc sống đem 
lại, biết vận dụng mọi nguồn kiến thức từ bên ngoài vào thành của mình chúng ta mới đạt 
được nhiều niềm tin yêu to lớn và cả những thành quả đáng kể. 

Trên con đường học tập đi tới một ngày mai đẹp, học sinh chúng ta phải chăm chỉ, cố gắng, 
coi “sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường” như A. Mixi đã dạy. Phải khắc sâu vào trái 
tim: “Không thầy đố mày làm nên”, “Học thầy không tày học bạn”. Phải coi trọng lởi khuyên 
của ông bà cha mẹ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chỉ có điều là phải khiêm tốn, 
biết quan sát, lắng nghe, biết suy ngẫm thật, giả, tốt, xấu… thì việc học hỏi trong thực tế cuộc 
sống mới thu được nhiều điều “khôn" mà ta hằng mong muốn. 
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