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NGHỊ LUẬN VỀ CÂU NÓI: “HÃY YÊU SÁCH, NÓ LÀ NGUỒN KIẾN THỨC, 
CHỈ CÓ KIẾN THỨC MỚI LÀ CON ĐƯỜNG SỐNG” 

 

1. Lập dàn ý nghị luận về câu nói Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến 
thức mới là con đường sống 

a) Mở bài. 

- Giới thiệu câu nói của Go-rơ-ki. 

- Nêu ý nghĩa của câu nói. 

b) Thân bài. 

- Giải thích câu nói của Go-rơ-ki: Tại sao nói sách là nguồn kiến thức? 

+ Sách lưu giữ tri thức của nhân loại hàng ngàn năm nay. 

+ Sách là nguồn cung cấp kiến thức về mọi lĩnh vực vượt qua thời gian và không gian. 

- Tại sao nói: Chỉ có sách mới là con đường sống? 

+ Sách ở đây ý nói là sự học. 

+ Cuộc sống luôn cần tri thức không chỉ để mở mang hiểu biết mà trước hết, nó giúp chúng 
ta có một cái nghề chân chính để tồn tại. 

+ Cuộc sống càng phát triển, người ta càng cần phải học tập nhiều hơn. 

+ Nêu những tác dụng của sách. 

- Bài học rút ra cho bản thân: 

+ Phải yêu quý và trân trọng sách. 

+ Phải coi trọng sự học và lựa chọn phương pháp học cho đúng đắn và hiệu quả. 

c) Kết luận. 

- Khẳng định lại vai trò lớn lao của sách đối với nhân loại và đối với mỗi chúng ta. 

2. Viết đoạn văn ngắn nghị luận về câu nói Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ 
có kiến thức mới là con đường sống 

M.Go-rơ-ki là một nhà văn, một nhà hoạt động chính trị người Nga. Ông là một nhà văn xuất 
sắc, các tác phẩm của ông được các bạn trẻ trên toàn thế giới đón nhận. Một trong những 
câu nói nổi tiếng của ông là: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức chỉ có kiến thức mới là 
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con đường sống” đã tác động đến các bạn trẻ rất nhiều. Sách là sản phẩm của quá trình 
nghiên cứu, tìm hiểu và là kho tàng quý báu của nhân loại. Sách còn là di sản văn hoá của 
mỗi dân tộc trên đất nước được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách cũng là 
công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức, sự hiểu biết lên tầm cao hơn của các thế hệ sau này. 
Kiến thức là nguồn hiểu biết vô tận, là những thông tin, những kinh nghiệm được đi kết quả 
các thế hệ ở mọi lĩnh vực. Vậy sách và kiến thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sách là 
một vật rất cần thiết cho mỗi con người chúng ta. 

3. Nghị luận về câu nói Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là 
con đường sống - Bài tham khảo số 1 

Trên bước đường thành công của mỗi người đều được góp nên bởi nhiều yếu tố. Đó có thể 
là những khó khăn, đó còn là ý chí nghị lực và cũng không thể thiếu nguồn tri thức dồi dào 
hữu ích từ những cuốn sách có giá trị. Khẳng định tầm quan trọng ấy, nhà văn Nga Maxim 
Gorki nói “ hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. 

Trước tiên ta cần hiểu Sách là gì? Họa chăng chỉ là những tờ giấy mỏng manh, bé nhỏ. 
Đúng! Sự thật chỉ là những tờ giấy mỏng manh nhưng chúng lại chứa đựng trong đó nguồn 
tri thức dồi dào và hữu ích. Có người từng nói: sách là di huấn tinh thần của thế hệ này với 
thế hệ khác.. là lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời để lại cho con cháu mai sau. 
Sách là phương tiện giúp chúng ta lưu trữ những kiến thức, thông tin bổ ích để truyền lại cho 
thế hệ sau. Kiến thức, nó là gì vậy? đó là những hiểu biết của con người về cuộc sống, là kỹ 
năng, vốn tri thức của bản thân về đời sống xung quanh. Muốn giải quyết bất cứ vấn đề gì 
trong cuộc sống chúng ta đều cần phải có kỹ năng, có “bộ não” hiểu biết để có thể xử Lý mọi 
tình huống cuộc sống một cách tốt nhất. Như vậy lời nói của M.Gorki như lời khuyên bảo 
chân thành đến chúng ta: cần biết trân trọng sách bởi nó là nguồn tri thức vô bờ bến, là sức 
mạnh của con người tạo ra và còn là con đường sống giúp phát triển trí tuệ. Qua đó khẳng 
định sách và kiến thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Vậy tại sao “sách là nguồn kiến thức” và chỉ có nó “là con đường sống”? 

Thứ nhất, sách chính là phương tiện lưu trữ những kiến thức, nguồn thông tin có giá trị cả 
về vật chất và tinh thần mà ông cha ta từ thuở xa xưa cố gắng dày công nghiên cứu tìm tòi 
mà truyền đạt vào trong đó với niềm hi vọng về một tương lai được rọi sáng bởi kiến thức 
đó. Vì thế chúng ta cần tôn trọng thành quả lao động nghiên cứu và ghi chép ấy. Xa xưa khi 
cuộc sống còn chưa phát triển mạnh với tốc độ, sự tiện lợi của các thiết bị điện tử thì sách 
là phương tiện, phương thức duy nhất để cất trữ kiến thức đời sống. 

Sách là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Ở sách ta thấy được từng trang lịch sử hào hùng, 
chói lọi mà cũng đẫm máu của từng dân tộc được hiện ra qua từng con chữ được ghi chép 
bởi chính những con người đương thời tận mắt chứng kiến. nó cho ta hiểu hơn về lịch sử 
dân tộc, và về chính bản thân nhân loại ngay từ thuở hồng hoang. Từ đó mà chúng ta thêm 
yêu mến về sự phát triển có quy luật ấy hơn. 

Và hơn hết sách chính là sản phẩm do chính con người tạo ra, do chính sự thông minh của 
những trí não tiến bộ bậc nhất hành tinh này. Nên ta cần trân trọng các thành quả ấy hơn. 

Thử tưởng tượng một ngày nhân loại chìm đắm trong sự ngu dốt thì sẽ ra sao? Sẽ chẳng 
còn tình yêu thương giữa những nụ cười, chẳng còn bầu trời trong xanh đầy tiếng chim hót 
mà thay vào đó là tiếng súng đạn rền vang, chẳng còn những phát minh tiến bộ cho chúng 
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ta tận hưởng thay vào đó là một màu đen vì thiếu ánh sáng văn minh. Chẳng bởi vậy mà 
những người thành công như Steve Jobs hay Bill Gates từng khẳng định rằng những người 
thành công đọc sách nhiều hơn là cầm điện thoại. Kiến thức mà hàng nghìn đời để lại sẽ tiếp 
thêm ánh sáng văn minh rọi sáng cho sự phát triển của con người, để từ đó mà thế giới trở 
nên tốt đẹp và tràn đầy văn minh. 

Thế nhưng xã hội hiện đại ngày nay với sự phát triển nhanh của các thiết bị điện tử khiến 
cho nhiều người thậm chí không có khái niệm “đọc sách” và về sách. Đó là những thành 
phần cần lên án, phê phán. 

“Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”, sách là ánh sáng văn minh của nhân loại. 
hãy cảm ơn và trân trọng từng cuốn sách. Bởi ở đó chứa đựng biết vô vàn kiến thức giúp ta 
xây dựng bức tranh cuộc sống với những gam màu tươi sáng chói lọi. 

4. Nghị luận về câu nói Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là 
con đường sống - Bài tham khảo số 2 

Một trong những kho báu quý giá nhất của loài người đó là tri thức. Và con đường đi tới tri 
thức nhanh nhất đó là qua những trang sách. Sách là phương tiện trung gian đưa con người 
tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng nhất với nguồn tri thức ấy. Mỗi trang sách có thể chứa 
đựng những điều có giá trị truyền đạt từ vạn năm. Chính vì thế mà M.Gorki đã nói: “Hãy yêu 
sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức là con đường sống”. Câu nói khẳng định vai trò 
quan trọng của sách đối với cuộc sống của con người. 

Sách là một trong những thành tựu văn minh kỳ diệu của con người. Nói tới sách là nói tới 
trí tuệ của loài người. Nó là những gì tinh tú nhất, đẹp đẽ nhất, văn minh nhất của con người 
mà tổ tiên ta tích lũy từ ngàn đời truyền lại cho thế hệ sau. Từ xa xưa, khi chưa có giấy bút, 
những người tiền sử đã biết cách ghi lại những cảm xúc của bản thân bằng cách khắc lên 
đá, trên nền đất. Sau đó khi nền văn minh tiến bô hơn, con người biết khắc trên thẻ tre, 
xương thú, mai rùa, trên da dê,.. mà tiêu biểu là nền văn hóa của các nước như Trung Quốc, 
Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã,.... Cho tới bây giờ, sách đã hoàn toàn quen thuộc với chúng ta. Tác 
giả bài "Phương pháp đọc nhanh" (in trong cuốn Lịch sử văn hóa tổng hợp - 1987) cho 
biết:”Tính đến nay, trong 500 năm Lịch sử của mình, ngành in thế giới đã xuất hơn 300 triệu 
đầu sách, hàng năm cho ra đời 600 triệu trang in". Những con số ấy càng làm cho ta cảm 
thấy tầm quan trọng của sách với cuộc sống. Bởi mỗi cuốn sách là một kho tàng kiến thức 
của nhân loại, là chìa khóa vàng mở cánh cửa két sắt trong ngân hàng tri thức. 

Có thể nói, đọc sách là con đường ngắn nhất dẫn con người tới những vùng đất xa xôi, 
không tưởng. Ngàn năm trước, ngàn năm sau, sách đã tồn tại như một nhân vật trung gian 
kết nối không gian, thời gian, kết nối nhân loại, để dù một đất nước Việt Nam nhỏ bé, ta vẫn 
hiểu đời sống của con người tận vùng Bắc Âu, để từ hôm nay quá khứ vẫn hiện về trong ta 
một thời hào hùng trong Lịch sử nước nhà. Qua sách, nhân loại không chỉ hiểu biết mà còn 
đồng cảm nhau hơn vì những điều đã đọc mà cứ như được sống tận nơi, nhìn tận mắt. Sách 
như một hướng dẫn viên du Lịch đưa ta đến với những vùng trời tri thức mới, giúp ta hiểu 
biết về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, giúp ta khám phá những điều còn chưa rõ, nuôi 
dưỡng cho ta những ước mơ, khát vọng đẹp đẽ cho cuộc sống của mình, của xã hội và cả 
nhân loại. Có thể nói, sách là con thuyền chở văn hóa, văn minh nhân loại, là một con đường 
mở mang dân trí,dù đôi khi, đọc sách chỉ như là thú vui giải trí, một niềm vui tự nhiên của 
con người. Từ những cuốn sách bằng tre, trúc trong Lịch sử cổ đại lưu vào sử sách cho đến 
những cuốn sách điện tử trong tương lai, thì cho đến nay và cả sau này, ma lực của mùi 
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mực in và tiếng động sột soạt của trang sách vẫn giàu sức hấp dẫn đam mê như lôi cuốn 
chúng ta bước vào những thế giới huyền ảo, và có thể gối đầu giường. Chính vì thế, dù ở 
thời đại nào, sách vẫn là một nhân tố quan trọng đưa nhân loại đến gần nhau hơn trong sự 
hiểu biết chung về thời, mọi người, mọi cảnh huống. 

Nguồn kiến thức mà sách mang đến cho con người là vô tận. Tất cả các lĩnh vực trong cuộc 
sống đều được tổng hòa trong những trang sách. Sách giúp con người lý giải cuộc sống, lý 
giải tự nhiên và từng bước làm chủ cuộc sống của mình. Đọc sách khoa học giúp ta hiểu 
nhân loại đã tiến bộ như thế nào từ sự xuất hiện đầu tiên của lửa, rồi phát minh ra điện sự 
phát hiện ra tia X…Tìm hiểu sách xã hội để khám phá ra sự phong phú vô tận từ nền văn 
hoá của mọi quốc gia, mọi thời kỳ Lịch sử. Say sưa cùng những trang sách văn học để trở 
nên đồng cảm với nhân loại hơn trong chặng hành trình lớn lên của một con người, vận động 
của một tâm hồn, đấu tranh vì những khát vọng… Hãy đọc Kinh Thánh, Kinh Ko-ran, Kinh 
Phật, cuốn sử thi Ra-ma-ya-na. Sách của Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử… để thấy sự vô tận 
trong trí tuệ của con người. Trải qua mấy nghìn năm, đến nay vẫn còn chiếm lĩnh tâm hồn 
hàng triệu con người. Những tác phẩm như "Sử ký Tư Mã Thiên, chiến tranh và hòa bình, 
những bộ tiểu thuyết chương hồi như "Tam quốc",... Những công trình của các nhà văn hóa, 
khoa học được giải thưởng Nô-ben mãi mãi chiếu sát nền văn minh nhân loại. Sách là kết 
tinh trí tuệ của con người, là nguồn kiến thức bao la và mênh mồng. Sách nâng cao kiến 
thức, mở rộng tầm mắt cho độc giả, dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước,... Còn có loại 
sách để đọc giải trí nuôi dưỡng trí tưởng tượng, đem lại niềm vui. Sách là tài liệu để học tập, 
để tu dưỡng. 

Tuy nhiên dù một người bình thường có thể đọc hơn ngàn quyển sách trong đời và cũng tiếp 
nhận từng ấy kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng đọc không chưa đủ người đọc 
cần phải phát huy được những giá trị đích đáng mà sách mang đến cho mình. Bởi kiến thức 
chỉ có được qua tư duy của con người. Sách cũng như một kho báu, biến nó thành tri thức 
vô giá mà cống hiến cho đời hay để nó mãi chỉ là tri thức vô dụng trên trang giấy là tuỳ vào 
thái độ của người đọc nó. Đọc là một chuyện, vận dụng vào đời sống lại là một chuyện khác 
hãy vận dụng kiến thức ta có được từ những trang sách vào thực tế sôi động và phong phú 
ngoài kia. Thực tiễn mới là nơi ta sống, kiến thức từ sách sẽ là phù sa làm giàu có cho dòng 
chảy cuộc đời. 

Trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ Việt Nam không 
chỉ học ở trường, học thầy, học bạn, học trong thực tế cuộc sống, mà còn phải biết đọc sách, 
biết tự học để vũ trang cho mình những kiến thức hiện đại, đem tài năng phục vụ đắc lực 
công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh. Sách chiếm 1 vị trí cực kì quan trọng trong việc 
học tập của chúng ta. Một người có thể tự học, không cần thầy, không cần bạn nhưng không 
thể không cần sách. Đó là phương tiện học tập thuận lợi nhất, ít tốn kém nhất nhưng lại vô 
cùng hiệu quả. Nếu ta biết cách đọc sách sao cho hợp lý. Đọc sách nhiều nhưng phải biết 
gạn lọc đó mới là một thái độ đúng đắn khi tiếp cận với nguồn tri thức nhân loại. 

Đọc sách là một công việc bổ ích và Lý thú. Đọc sách làm cho cuộc sống của mình phong 
phú hơn, đẹp hơn Chính vì thế mà sách trở thành một phần quan trọng và tất yếu của cuộc 
sống. Vậy nên hãy “yêu sách”, đọc sách và biến những kiến thức im lặng trên trang sách 
thành kiến thức hữu dụng trong thực tế. 

http://www.elib.vn/

