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Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI rồi, Việt Nam đang trên đà hội nhập sâu 

rộng với sự phát triển của thế giới đương đại. Rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra.Và 

như một lẽ tất nhiên, thanh niên phải góp một phần sức lực 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 ? 

Lý tưởng sống là cái 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 lớn lao nhất của con người. 

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 của tôi 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. Phải 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. 

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. 

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 đường nào khác!”. Trong 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 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 về tình yêu đẹp như vậy. Biết bao thế hệ thanh niên đã ngã xuống 

vì một lý tưởng duy nhất là giành lại độc lập tự do cho đất nước. Đến hôm nay khi đất nước 

hoà bình và đang trên đà phát triển, thì lý tưởng 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. 

Minh Hương 
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