
 

 

Hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ về tư tưởng nhân dân thể hiện qua truyện cổ tích “Sọ Dừa” 

Bài làm 

       Triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam được thể hiện một cách giản dị, mộc mạc 

qua những câu truyện kể của bà, của mẹ và được người dân truyền từ đời này qua đời khác. Sọ 

Dừa là một câu chuyện đầy giá trị nhân văn. Câu chuyện thể hiện nhiều quan điểm của nhân dân 

về cuộc sống. Trước tiên, dễ thấy nhất là khát vọng đổi đời của nhân dân được thể hiện qua việc 

Sọ Dừa bằng nỗ lực của bản thân đã đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó và có một cuộc 

sống ấm no. Tư tưởng “ở hiền gặp lành” cũng là tư tưởng dễ thấy qua các nhân vật hiền lành như 

Sọ Dừa, cô út thường nhận về những giá trị đẹp đẽ dù họ đã trải qua không ít sóng gió của cuộc 

đời và những người ở ác như các cô chị trong câu chuyện phải lãnh lấy những hậu quả xấu. Nhân 

dân còn thể hiện tư tưởng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” qua việc khắc họa một Sọ Dừa xấu xí nhưng 

lại có vẻ đẹp của trí tuệ và tâm hồn để hướng người đọc trân trọng phẩm cách của mỗi con người 

và không coi trọng vẻ bề ngoài. Có thể nói, thông qua những quan điểm nhân sinh đó ta thấy 

được những tư tưởng, quan điểm, triết lý của người Việt về con người, cuộc sống, mối quan hệ 

giữa con người với tự nhiên, xã hội. Những triết lý giản dị của truyện cổ tích nói chung và Sọ 

Dừa nói riêng không chỉ đem lại niềm vui, tinh thần lạc quan, niềm tin vào cuộc sống mà còn có 

vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân sinh quan tích cực cho thế hệ trẻ hiện nay. 


