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MS324 - Suy nghĩ về ý kiến: Ngưỡng mộ kẻ mạnh là sự
thường tình của con người, đứng về cùng phía với kẻ
yếu mới thể hiện tâm hồn đẹp đẽ
Author : Quản trị

Đề bài: “Ngưỡng mộ kẻ mạnh là sự thường tình của con
người, đứng về cùng phía với kẻ yếu mới thể hiện tâm hồn đẹp
đẽ”. Anh chị có suy nghĩ gì về ý kiến trên?
Bài làm
Một tâm hồn luôn hướng về phía Mặt Trời để đón nhận ánh sáng chính là một tâm hồn đẹp.
Nhưng sẽ còn đẹp hơn khi có những người không ngại bước vào bóng tối và mang ánh sáng
từ chính tâm hồn mình soi rọi và sưởi ấm biết bao mảnh hồn khác. Cuộc sống, đôi khi không
chỉ đứng về phía lợi ích hay thế mạnh mà đứng về phía cái yếu cũng là một cách để nâng cao
giá trị và làm đẹp tâm hồn. Bàn về điều này, có ý kiến cho rằng : “Ngưỡng mộ kẻ mạnh là sự
thường tình của con người, đứng về cùng phía với kẻ yếu mới thể hiện tâm hồn đẹp đẽ”.
Kẻ mạnh tức kẻ đang nắm trong mình nhiều lợi thế, nhiều quyền lực. Và tất nhiên, ngưỡng
mộ kẻ mạnh là lẽ thường tình của con người – điều đó không có gì là khó hiểu. Còn kẻ yếu là
kẻ đang trong tình huống bất lợi, có phần yếu thế, không có nhiều sự ủng hộ và ngưỡng mộ
như kẻ mạnh. Ai sẽ đứng về phía họ ? Và tại sao lại thể hiện tâm hồn đẹp đẽ ? Bởi đó là một
tâm hồn sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân, chấp nhận thiệt thòi khi đứng về phía có thể
gây bất lợi cho mình. Nó đòi hỏi sự lương thiện và cả lòng can đảm – can đảm để chấp nhận
rủi ro, và can đảm để đôi khi phải đối nghịch với thứ gọi là “kẻ mạnh”.
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Con người sinh ra ai cũng mang trong mình những bản năng, một trong số đó chính là bản
năng tự bảo vệ mình. Để đảm bảo sự sinh tồn của mình trước nhiều yếu tố, họ có quyền lựa
chọn cho mình những gì tốt nhất và an toàn nhất. Không ai có thể nói đó là điều sai trái, nó
thể hiện họ biết trân trọng sự tồn tại của mình và có trách nhiệm với cuộc sống của chính
mình. Vì thế, họ ngưỡng mộ kẻ mạnh, và đứng phía “kẻ mạnh” – một lựa chọn hoàn hảo cho
quyền lợi của bản thân. Song, “mạnh” không có nghĩa là luôn luôn “đúng”, cuộc sống rất
công bằng, công lí luôn ở nơi nó cần phải thuộc về, không phân biệt đó là phía kẻ mạnh hay
kẻ yếu. Khi đó, sự ngưỡng mộ cần được đặt đúng chỗ, và đừng để sự ích kỉ trong tâm hồn đủ
lớn để che khuất lương tâm. Đứng về kẻ mạnh khi ấy sẽ là một lựa chọn tiêu cực, và càng
tiêu cực hơn khi kẻ mạnh ấy dùng lợi thế của mình để bóp méo sự thật, lẽ phải và bóp chết
kẻ yếu. Bạn có đủ tàn nhẫn và độc ác để tiếp tục giữ trong mình sự “ngưỡng mộ kẻ mạnh” ?
Trong trường hợp đó, nếu bạn chọn đứng về phía ngược lại, phía “kẻ yếu” – là lúc sự lương
thiện trong bạn lên tiếng. Không phải ai cũng đủ dũng cảm và can đảm để có một lựa chọn có
phần “yếu thế”, và nguồn cội của sự dũng cảm đó chính là tính lương thiện. Tâm hồn đẹp đẽ
tất nhiên được kết tinh bởi nhiều phẩm chất cao quý khác, nhưng trong đó, lương thiện có lẽ
là đức tính mang tính chất nền tảng nhất. Khi lương thiện, bạn sẽ có lòng nhân ái, khi lương
thiện, bạn biết cảm thông và chia sẻ với mọi người xung quanh, khi lương thiện, bạn sẽ luôn
giữ vững trong mình thứ gọi là “lòng tự trọng”. Và khi lương thiện, bạn sẽ đủ bao dung và đủ
can đảm để luôn đứng về lẽ phải – dẫu phải đứng về phía “kẻ yếu” đi nữa. Hơn nữa, lương
thiện không phải là đức tính có thể học được, mà là đức tính cần phải giữ gìn và phát triển,
bởi : “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Phàm đã sinh ra trên đời là “nhân”, ai cũng mang sẵn
trong mình chữ “thiện”. Điều khác biệt là, trong quá trình sống và phát triển, trong những
môi trường khác nhau, ai sẽ giữ được chữ thiện ấy, ai thì không. Việc đi tìm một viên kim
cương thực chất không khó khăn bằng việc phải luôn giữ được một viên kim cương khác bên
mình. Nó đòi hỏi bạn phải luôn vững vàng trước nhiều cám dỗ : lòng tham, sự ích kỉ - những
“bóng tối” bên trong chính con người bạn - hoàn toàn có thể giết chết sự lương thiện đáng
trân quý nếu bạn không đủ khả năng và sáng suốt để kiểm soát nó.
Vì lẽ đó, đứng về cùng phía với kẻ yếu, nó không hề thể hiện bạn hèn nhát hay yếu đuối mà
ngược lại, nó chính là bằng chứng cho một tâm hồn đẹp đẽ, biết yêu thương và trân trọng mọi
người dẫu họ có yếu thế hay có vị trí thấp đi chăng nữa. Thế nhưng trong thực tế vẫn có
không ít người vì “ngưỡng mộ kẻ mạnh” mà sẵn sàng chà đạp những “kẻ yếu” khác - những
người không mang đến được nhiều lợi ích cho họ. Ở đây, tôi không cực đoan đến mức phủ
nhận sự ngưỡng mộ chính đáng, như đã nói, đó là “lẽ thường tình”, là bản năng và không có
gì là sai trái. Nhưng sự ngưỡng mộ mù quáng, bất chấp lẽ phải và lấy ngưỡng mộ để bao biện
cho sự ích kỉ và hèn nhát của bản thân thì quả thật đáng trách. Lại có những người lạnh lùng
và thờ ơ trước lời khẩn cầu giúp đỡ của những người mà họ cho là có vị trí thấp hơn họ, là
những “kẻ yếu” trong xã hội. Đáng phê phán hơn còn có thể là chà đạp và bóp chết những
con người đáng thương ấy. Họ - những con người đã để sự lương thiện trong mình bị giết chết
dưới lưỡi dao của sự ích kỉ, liệu có thể giữ được chữ “người” trong bao lâu và có xứng đáng với
món quà lớn lao của tạo hóa khi họ đã may mắn được sinh ra là một con người. Thế thì những
gì họ đang làm, cách họ đang sống liệu có xứng đáng với danh hiệu Con Người quá đỗi cao
quý mà họ đang khoác trên mình ?
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như một phẩm chất tất yếu trong mỗi người cho một tâm hồn cao quý và đẹp đẽ, cho một
“con người” thật sự. Đừng ngại đứng về phía kẻ yếu, nó sẽ chẳng mang đến gì khác ngoài
việc nâng cao giá trị cho chính bạn. Quan tâm đến mọi người, giúp đỡ khi họ cần, và đừng
bao giờ tự cho mình là một “kẻ mạnh” mà có thể chà đạp những “kẻ yếu” khác. Một kẻ mạnh
thật sự không phải là người quyền lực nhất, mà là người biết giữ vững những phẩm chất tốt
đẹp – sự lương thiện, lòng nhân ái và luôn sẵn sàng đứng về phía kẻ yếu khi cần chính là đức
tính cốt lõi cho một tâm hồn đẹp đẽ như thế.
Nói tóm lại, ý kiến trên đã mang đến cho mỗi chúng ta thông điệp nhân văn sâu sắc về sự
lương thiện như một phẩm chất tất yếu cho tâm hồn đẹp đẽ. Riêng tôi, tôi sẽ không vì
ngưỡng mộ kẻ mạnh mà xem thường hay chà đạp những kẻ yếu khác. Vì tôi hiểu rõ, đứng về
phía kẻ yếu, ủng hộ và giúp đỡ họ chẳng thể làm giá trị của tôi thấp đi mà còn làm đẹp hơn
tâm hồn tôi mỗi ngày.
Tô Thục Vy
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