
 

 

Từ câu chuyện của gấu con trong Gấu con chân vòng kiềng, hãy nêu suy nghĩ của anh 

chị về vấn đề miệt thị ngoại hình 

Bài làm 

    Xã hội ngày càng phát triển, con người đòi hỏi những thứ tốt đẹp để đáp ứng nhu cầu của 

bản thân, quan niệm về vẻ đẹp của con người cũng vì thế mà gây nên nhiều ý kiến. Người 

cho rằng đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, có người lại cho rằng vẻ đẹp tự nhiên là quan 

trọng nhất. Tuy nhiên, đẹp hay xấu không phải là vấn đề quá to tát mà việc đem ngoại hình 

của người khác ra bình phẩm rồi miệt thị mới thực sự là vấn đề nhức nhối hiện nay.  

   Chắc hẳn chúng ta đã quen thuộc hoặc không ít lần bắt gặp thuật ngữ “body shaming” - một 

thuật ngữ ám chỉ lời nói, hành động miệt thị ngoại hình của người khác. Miệt thị ngoại hình 

là gì? Là bình phẩm, chê bai các đường nét trên khuôn mặt, các bộ phận trên cơ thể hay chiều 

cao cân nặng của một ai đó. Đôi khi người ta miệt thị chính người quen của mình hoặc thậm 

chí là những người họ chỉ vừa lướt qua trên phố. Chỉ cần ngoại hình không thuận theo số 

đông là nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của “body shaming”. Có những người sinh ra với 

chiếc mũi tẹt, đôi mắt một mí, xương hàm hô hay chân vòng kiềng…; có những người có 

thân hình quá béo hay quá gầy, quá cao hay quá thấp...cũng vô tình trở thành tâm điểm bàn 

tán của người khác. Chúng ta phải hiểu rằng thân thể của mỗi người đâu có được tự quyết 

định, họ sinh ra với hình hài mà ba mẹ họ cho, dù đẹp hay xấu cũng không ai có quyền mang 

điều đó ra để miệt thị, coi thường. Bởi gu thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, song điều đó 

không cho phép ta chê bai người khác, có thể ta thấy không đẹp, nhưng với họ lại là một điều 

tuyệt vời mà tạo hóa ban cho. Có cô người mẫu nọ mang vẻ đẹp với đôi mắt một mí, mảnh 

khảnh cùng với khả năng trình diễn xuất sắc trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên được 

một hãng thời trang nổi tiếng thế giới mời tham gia chiến dịch quảng bá toàn cầu, sau khi bức 

ảnh được đăng tải đã có nhiều ý kiến trái chiều xảy ra. Người ta khen cô này có vẻ đẹp mang 

đậm nét Á Châu, một vài người lại bình luận chê bai cô này “xấu”, dè bỉu hãng thời trang này 

“gu mặn” khi chọn cô này. Đối mặt với những bình luận trái chiều ấy, cô người mẫu này vẫn 

tự tin, cô ấy đã và đang gặt hái được rất nhiều thành công với ngoại hình và khả năng của 

mình. Tuy nhiên không phải ai cũng mạnh mẽ và tự tin như cô người mẫu ấy, có không ít 

người vì bị miệt thị ngoại hình mà trở nên bi quan, tự ti dẫn đến lựa chọn cách giải quyết tiêu  
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cực nhất đó là tự hủy hoại bản thân. Việc đem ngoại hình của người khác ra bình luận và chê 

bai đem lại hậu quả rất khôn lường, nó không chỉ làm tổn thương tinh thần của người khác 

mà còn biến những con người dè bỉu kia trở thành những kẻ xấu tính. Đó là một phong cách 

sống không mấy tốt đẹp. Chúng ta không nên và không có quyền đem ngoại hình của bất cứ 

ai ra chê bai bởi nếu chúng ta chê bai một ai đó thì cũng sẽ có người khác đem ngoại hình của 

ta ra mà dè bỉu. Bên cạnh những người miệt thị ngoại hình người khác thì vẫn có phần đông 

những người tôn trọng và đề cao vẻ đẹp của mỗi cá nhân khác nhau, họ không hề bình phẩm, 

không hạ thấp ngoại hình của người khác bởi mỗi người đều mang một hình hài khác nhau.  

   Thật vậy, hình hài ba mẹ ban cho không có lý nào mà ta tự ti với ngoại hình đó và những 

người khác càng không có quyền đem nó ra để chê bai, miệt thị. Vì một xã hội dân chủ văn 

minh hãy nói không với “body shaming”, nói không với miệt thị ngoại hình. 
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