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Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với sự phát triển 

của thế giới với rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra.Và thanh niên 

chúng ta-những người chủ tương lai của đất nước-phải góp một phần sức 

cho quê hương của mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và xem 

lại cách sống của mình, và một câu hỏi lớn được đặt ra : Lý tưởng sống của 

thanh niên ngày nay là gì? 
 

Trước hết chúng ta phải hiểu được “lý tưởng sống” là gì? Lý tưởng sống là 

mục đích tốt đẹp mà mỗi con người muốn hướng tới,là lí do,mục đích mà mỗi 

con người mong mỏi đạt được.Người có lý tưởng sống cao đẹp là người luôn 

suy nghĩ và hành động để hoàn thiện mình hơn,giúp ích cho mình,gia đình xã 

hội và đất nước. Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống 

hạnh phúc, với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc. 

Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống 

bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an 

hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn. Để đạt được 

khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói 

đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi 

chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo 

đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc 
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lớn lao nhất của con người. 
 

Bạn có bao giờ tự hỏi bạn tồn tài trên cuộc đời vì lý do gì không? Một câu 

hỏi lẽ ra rất dễ nhưng nó làm cho bạn phải bắt đầu ngồi lại suy nghĩ về bản 

thân mình.Có thể bạn cũng đã có được một mục đích sống cho riêng 

mình,nhưng bạn vẫn nên xem lại mục đích đó có thật sự cao đẹp hay 

không bạn ạ.Chúng ta sống trong cộng đồng là sống vì mọi người,vì quê 

hương,vì đất nước. 
 

Nhiều người từng nghe câu nói trong bài hát khá nổi tiếng của Trịnh Công 

Sơn: "Sống ở đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để 

gió cuốn đi, để gió cuốn đi...." 
 

Phải mất một thời gian dài tôi và các bạn mới có thể mới ra rằng ý nghĩa của 

câu này là "hãy mở rộng tấm lòng của bạn với cuộc sống này, với mọi người 

xung quanh bạn và đừng mong đợi bạn sẽ nhận lại được gì... Hãy san sẻ tấm 

lòng để cuộc sống này đẹp hơn và đừng nghĩ rằng những cái gì mình đã cho 

đi là lớn lao mà nó chỉ là những cái gì nhỏ nhoi nhất nhẹ nhàng... chỉ để gió 

cuốn đi...". Đó cũng là một phần của lý tưởng sống đẹp. 
 

Lý tưởng của ta không cần lớn lao dù chỉ là một chiếc lá, nhưng chúng ta 
 

cũng cần có cho mình một lý tưởng bình dị như để vươn lên. hải sống có lý 
 

tưởng! Bạn có thể ra đi từ nhiều phía, theo những con đường khác nhau, 
 

nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình mục đích của cuộc 
 

sống. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người. Vì 
 

vậy, chỉ có hạnh phúc khi "mình vì mọi người và mọi người phấn đấu vì 
 

hạnh phúc của từng người". Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa 
 

của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý 
 

tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến 
 

thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và 
 

thử thách trong cuộc sống. 
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Nhà văn Pháp Đi-dơ-rô từng nói: “Nếu không có mục đích, anh không làm 

được gì cả. Anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”. 

Câu nói đó, lời khẳng định đó thật rõ ràng. Nó khuyên chúng ta sống thì 

phải có mục đích, lý tưởng phải cao đẹp thì sống mới có ý nghĩa, mới làm 

được những điều vĩ đại. 
 

Trong thời kì công nghiệp hóa-hiện đại hóa, kinh tế thế giới hội nhập, khoa 
 

học kĩ thuật hiện đại, con người đặt ra vấn đề về lẽ sống của cuộc đời và 
 

sống như thế nào cho xứng đáng ? chúng ta nên hiểu sống có mục đích và lý 
 

tưởng cao đẹp là như thế nào ? Đó là phải sống để xây dựng đất nước, sống 
 

vì xã hội vì sự tiến bộ của nhân loại. Vậy thì tại sao ta phải sống có lí tưởng 
 

cao đẹp ? Vì nếu “sống không mục đích không làm được gì cả” và nếu “ 
 

mục đích tầm thường thì không làm được điều gì vĩ đại”.Thế chúng ta phải 
 

làm gì để trở thành người có mục đích cao cả và có ích cho xã hội? Trước 
 

hết, ta cần phải xác định lý tưởng sống đúng đắn-dự tính về tương lai sẽ 
 

cống hiến cho xã hội về những mặt nào. Tiếp theo ta cần phải lên kế hoạch 
 

học tập, rèn luyện kĩ năng, sức khoẻ, tư tưởng nhằm thực hiện mục đích đó. 
 

Sau đó, ta phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chính trị; điều này sẽ 
 

giúp cho bản thân hòa nhập cộng đồng.Ta cần phải phát huy những thế mạnh 
 

của bản thân, khắc phục các điểm yếu và vân dụng những điều đã học vào 
 

thực tế. 
 

Ngày xưa, anh hùng Lý Tự trọng đã từng nói:”Con đường của thanh niên chỉ 

có thể là con đường cách mạng và không thể là con đ ường nào khác!” rong 

thời kỳ chiến tranh bao lớp thanh niên xông pha lên đường với một mục tiêu 
 

- lý tưởng tất cả vì tiền tuyến, vì độc lập tư do của đất nước. Tư tưởng đó đã 
 

đi vào lời ca tiếng hát của bao nhiêu thế hệ người Việt Nam. "Anh lên xe 
 

trời đổ cơn mưa, Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ; Em xuống núi nắng vàng rực 

rỡ; Cái nhành hoa gạt mối riêng tư" hay "Khi tạm biệt mua xuân; Anh lính 
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về biên giới; Cô gái vào ca ba". Bên cạnh một tình yêu nồng cháy của tuổi 

trẻ nhưng ho phải tạm gác lại để dành tất cả cho một mục tiêu cao cả. Trong 

thời kỳ ngày nay có lẽ chúng ta khó có thể tìm kiếm được một ca khúc nói 

vê tình yêu đep như vậy. Biết bao thế hệ thanh niên đ ã ngã xuống vì mộtlý 

tưởng duy nhất là giành lại độc lập t ự do cho đất nước. Đến hôm nay khi 

đất nước hoà bình và đang trên đà phát tri ển,thì lý t ưởng sống cao đẹp của 

thanh niên,thế hệ trẻ lại càng rộng hơn,bao la hơn,”Vì một Việt Nam Phát 

triển 

Thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, là chủ thể của thế 

giới, động lực giúp cho xã hội phát triển. Chính vì vậy mà các bạn thanh 

thiếu niên càng gần phải sống có mục đích cao đẹp. Hãy nhớ rằng: “Non 

sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh 

vai với các cường quốc năm châu được hay không đó là nhờ vào công học 

tập của các em” lời nhắn như thiêng liêng ấy phải được thực hiện! Bác luôn 

mong lớp lớp thanh niên sau này sẽ không chùn bước trước những khó khăn 

trước mắt,luôn vững chí bền tâm vượt qua thử thách để hướng tới tương lai 

tốt đẹp hơn. 
 

“Không có việc gì khó 
 

Chỉ sợ lòng không bền 
 

Đào núi và lắp biển 
 

Quyết chí ắt làm nên” 
 

(Hồ Chí Minh) 
 

Chúng ta chắc còn nhớ hai chiến thắng vẻ vang liên tiếp của đội tuyển 
 

robocon Việt Nam,hay những tấm huy chương vàng,huy ch ương bạc t ừ nh 
 

ững môn Olympic Toán ,Lý,Hoá,Sinh,trong những giải thể thao hàng đầu 
 

của châu lục và thế giới Đó là một tấm gương gần gũi, rõ ràng mà thanh 
 

thiếu niên cần noi theo. Tôi xin được nhắn nhủ các bạn thanh thiếu niên, học 
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sinh: “Hãy học tập để nắm lấy tri thức vì tri thức là sức mạnh. Có tri thức, 

các bạn như đứng trên vai những người đi trước để cao hơn người khác. Hãy 

phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chấp nhận và vượt qua 

thử thách, bởi không có người thất bại, chỉ có người không biết cố gắng mà 

thôi”. Và chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết những Enstein, Môza, Đác-

uyn,… Tất cả họ đều là những người sống có lý tưởng cao đẹp, tất cả đều 

làm nên điều vĩ đại và được lưu danh muôn thuở. Như mục đích “ra đi tìm 

đường cứu nước, hi sinh cuộc đời vì cách mạng, vì dân tộc “ của Bác. Đó là 

một minh chứng rất cao đẹp! 
 

Nhưng hiện nay,một bộ phận lớn thanh niên lại không suy nghĩ được như 
 

thế. Họ sống hờ hững với những gì diễn ra xung quanh, sống theo quan 
 

niệm: “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chân mới nhảy”. Tuổi trẻ 
 

ngày nay có nhiều thời gian để dành cho tình yêu nên có lẽ họ không thể 
 

nhận ra những hạnh phúc mà họ đang có mà chỉ toàn nhìn thấy sự khổ đau 
 

trong tình yêu, phải chăng tuổi trẻ ngày nay khi đã được đáp ứng quá đầy đủ 
 

về vật chất lẫn tinh thần thì dần trở nên ích kỷ hơn. Chỉ biết nghĩ cho riêng 
 

mình.Và mục tiêu của phần lớn các bạn trẻ ngày nay là phải thật thành công 
 

trong cuộc sống, khẳng định được vị trí của mình trong xã hội; kiếm thật 
 

nhiều tiền để có thể thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống của riêng mình.Trong 
 

khi rất nhiều người đang cố gắng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của 
 

mình mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn thì lại không ít người lại tỏ ra rất 
 

hờ hững với những gì đang diễn ra cho đất nước mình. Thật đáng buồn cho 
 

một tương lai đất nước! 
 

Các bạn luôn mong muốn mình sẽ là người tài giỏi nhưng lại không có được 

một lý t ưởng cho riêng mình,thì cuộc đời bạn s ẽ trôi về đâu ? Hãy tưởng 

tượng mà xem: một thanh niên sống không mục đích, không có định hướng, 

học tập chỉ do ba me gượng ép ; chàng ta chẳng hề ham thích những lựa 
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chọn ấy và cũng chẳng hề thich học những môn học ấy; rồi cậu rớt đại học, 

thất nghiệp (chẳng ai nhận những người không có học vấn cả, dù cậu đã qua 

các năm trung học rồi nhưng với tinh thần thiếu ý chí thì xét lại cậu cũng 

chẳng đủ sức cho công việc)…không có tiền câu đâm ra vòi vĩnh bố mẹ(tuy 

nhiên vẫn có một số người tốt, không phạm phải những sai lầm này)…tiêu 

xài tiền, rồi đủ các thói hư, tật xấu. Cuối cùng chàng thanh niên ấy đã kết 

thúc cuộc đời trong nhà tù hoặc trên giường bệnh sau bao năm ăn chơi, 

nghiện ngập. Đó là ví dụ về một con người không có lý tưởng sống. Còn 

những người sống có mục đích nhưng lại là mục đích tầm thường như ăn no 

mặc ấm, hạnh phúc gia đình, kiếm được nhiều tiền, cưới vợ đẹp,…Những 

người này vì lợi ích của bản thân, họ dễ dàng làm bạn với cái ác và sẽ phạm 

tội. Chúng ta thường đọc thấy trên báo công an hay thấy trên Tivi những tin 

liên quan đến ông này bà nọ có chức vụ, lạm dụng quyền hạn để trục lợi; hay 

những nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên trẻ cướp giât, 

phạm tội… để kiếm tiền ăn chơi hay những thanh niên, học sinh (kể cả 

người lớn) ghiền chơi games đến mê mệt! Tất cả, những người sống không 

có mục đích và những người có mục đích tầm thường đều có kết quả không 

tốt. 
 

Tóm lại,thanh niên chúng ta cần phải biết và tạo cho mình một lý tưởng sống 

cao đẹp,vì mọi người,vì quê hương đất nước. Bản thân mỗi chúng ta hãy tự 

nhìn lại cách sống của mình để hướng đến tương lai t ươi sáng. Cuối cùng xin 

kết thúc bằng lời của chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản trẻ tuổi, một nhà 

văn, một anh hùng thời vệ quốc Xô Viết vĩ đại, Paven Copsagine trong tác 

phẩm Thép đã tôi thế đấy (tác giả Nikolai Ostrovsky): "Cái quí nhất của con 

người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót 

xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng 

ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi 
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tay, mà có thể nói rằng: Tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao 

đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống 

gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể 

bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này". 


