
 

 

Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về hạnh phúc 

Bài làm  

        Bất cứ con người nào đã sinh ra, tồn tại đều luôn mang theo trong tâm tưởng của mình vô 

vàn những điều đẹp đẽ, những khát vọng. Khi chúng ta đã một lần chạm tay vào để có được 

những điều ấy, cảm xúc của chúng ta có thể được giải thích ngắn gọn bằng hai từ “hạnh 

phúc”. Vậy hạnh phúc là gì? Thật khó ai có thể định nghĩa chính xác về hạnh phúc. Vì “hạnh 

phúc” với riêng mỗi người sẽ là một sự tiếp nhận khác nhau để từ đó cảm nhận cũng vì đó khác 

nhau. Nhưng nói chung  có thể gọi những trạng thái cảm xúc khi người ta có được, đạt được 

cái gì đó làm thỏa mãn mong muốn của mình đó là hạnh phúc. Ta sẽ thấy hạnh phúc tồn tại ở 

nhiều khía cạnh, hạnh phúc  thì vô cùng gần gũi, giản dị vì nó không phải  là những danh vị, 

những thứ vật chất mà ta khao khát được nó, không phải nhà cao, cửa rộng, người yêu thật 

hoàn hảo lý tưởng như bao người vẫn lầm tưởng mà nó nằm ở trong chính ngôi nhà ta đang 

sống nơi có người cha, người mẹ thân yêu, là cô hay anh chàng bạn thân từ nhỏ, là ngôi trường 

bạn đang theo học, là khi bạn nhờ một việc gì đó có ai giúp đỡ, là khi ta buồn có người ở bên 

chia sẻ, là một người yêu chẳng phải “soái ca” nhưng đối với bạn tìm thấy ở anh ấy có sự bình 

yên, thấu hiểu,..mọi điều đó không gì khác là những điều tuyệt vời của cuộc sống, tất cả tạo 

nên những gì tốt nhất đến với ta, được ta tin tưởng tuyệt đối tất cả đều là tình cảm chân thật từ 

tận sâu đáy lòng  hun đúc lên cho ta tình yêu lớn. Cuộc sống là công bằng cho tất cả, “hạnh 

phúc” sẽ đến với ai chịu tìm kiếm, đón nhận nó với trái tim ấm và khối óc tỉnh táo. Công cuộc 

ấy nó không phải chuyện một thời gian ngắn, mà nó kéo dài cả đời. Vậy mới hiểu được, chúng 

ta có là ai hay có được sống trong hoàn cảnh nào không quan trọng mà khẳng định một điều 

tuyệt vời rằng ta hoàn toàn có thể tự chọn cho mình được một cuộc sống hạnh phúc. Có câu nói 

rằng: “Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà 

bạn đón nhận nó”. Thật vậy, hãy gieo mầm hạt giống hạnh phúc giản dị, chân thật từ trong 

chính bản thân  ngay từ bây giờ là điều cần thiết, bên cạnh đó giữ gìn, phát huy nó với mọi 

người là ta đã giúp đưa giá trị của hạnh phúc đi xa hơn, tạo điều kiện để nó có thể làm tròn vai 

trò, biết kết hợp giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc cộng đồng  một cách chân thành, đúng 

đắn sẽ  đưa toàn nhân loại phát triển một cách bền vững. 

 


