
 

 

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc chấp nhận sự khác biệt trong cuộc sống 

Bài làm  

         Trong cuộc sống, thái độ chấp nhận được sự khác biệt là một việc làm mà mỗi người đều 

cần có. Cuộc sống này là vô cùng đa dạng, mỗi người có một cuộc sống khác biệt, có một tính 

cách khác biệt và tác động đến những người xung quanh, bao gồm cả chúng ta, dù ít hay là 

nhiều. Ngay cả trong gia đình của chúng ta, mỗi thành viên cũng sẽ có những điểm khác biệt 

nhau và tạo nên sự đa dạng trong cuộc sống. Xã hội hiện đại buộc ta phải sống với tập thể, sống 

hòa nhập với những người xung quanh mình. Vì thế, việc chấp nhận sự khác biệt của người 

khác, tôn trọng sự khác biệt ấy chính là cách để mà ta sống vui vẻ hạnh phúc hơn, tăng cường 

chỉ số hạnh phúc trong cuộc đời mình. Đầu tiên, việc sống chấp nhận sự khác biệt sẽ đem đến 

cho chúng ta nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Khi ta chấp nhận sự khác biệt của người khác, ta sẽ dễ 

dàng kết bạn và được yêu quý. Từ đó, ta sẽ xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, 

với đồng nghiệp, với hàng xóm. Lợi ích thứ hai của việc chấp nhận sự khác biệt đó là nhận 

được sự tôn trọng của người khác. Khi ta tôn trọng những sự khác biệt của người khác trong 

khả năng cho phép thì thứ mà ta nhận lại cũng chính là sự tôn trọng của người khác dành cho 

mình. Cuộc sống của chúng ta sẽ có thêm những mảng màu mới, vui vẻ và sôi động hơn. Lợi 

ích cuối cùng của việc sống chấp nhận sự khác biệt đó là ta sẽ sống hạnh phúc hơn. Ta chấp 

nhận sự đa dạng, sự khác biệt và sống một cách dung hòa với điều đó như một lẽ đương nhiên. 

Tóm lại, việc sống chấp nhận sự khác biệt sẽ giúp ta có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp và một 

cuộc sống hạnh phúc hơn. 

 


