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Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết để
có thể tự hoàn thiện chính mình vào hòa nhập với cộng đồng, vào xã hội. Một trong những
đức tính cần thiết nhất để có thể hội nhập, hòa đồng và có được mối quan hệ tốt với mọi
người xung quanh đó là lòng khiêm tốn. Khiêm tốn không chỉ là nghệ thuật mà còn là nền
tảng đi đến thành công trong cuộc sống. Vậy ta hiểu “khiêm tốn” là như thế nào?
Quả đúng như vậy, khiêm tốn là một trong những đức tính tốt đẹp của con người, khiêm tốn
là không tự đề cao chính bản thân, đánh giá đúng mực về bản thân, phải luôn học hỏi người
khác và biết kính trên nhường dưới. Những người khiêm tốn thường rất hào nhã, nhún
nhường, tôn trọng người khác và nghe nhiều hơn nói. Họ luôn nhanh chóng nhìn nhận và sửa
đổi khuyết điểm của mình, học tập những cái hay, cái tốt từ người khác và không tự mãn với
những gì mình đạt được.
Tại sao chúng ta phải có đức tính “khiêm tốn”? Vì không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả, trí
tuệ của mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn, khiêm tốn sẽ giúp
chúng ta có thể hoàn thiện bản thân và mở rộng vốn hiểu biết của mình hơn. Cũng như Bác
Hồ là tấm gương sáng ngời về đức tính khiêm tốn. Suốt cuộc đời mình, Bác luôn giữ một lối
sống giản dị, thanh đạm. dù ở cương vị của một chủ tịch nước, Bác vẫn ở trong ngôi nhà sàn
đơn sơ, mộc mạc.
Còn đối với những người không có đức tính khiêm tốn thì sẽ ngủ quên trên vinh quang. Một
số khác lại tự ti, xem nhẹ bản thân mình, rụt rè và nhút nhát. Những con người như thế sẽ rất
khó thành công trong công việc. từ đó để lại những hậu quả rất lớn đó là vốn kiến thức sẽ bị
thu hẹp, gây đố kị dẫn đến thất bại.
Và ngược lại với đức tính khiêm tốn là sự kiêu căng, tự mãn. Những người có tính tự kiêu
căng thường hay tự đề cao mình, luôn coi thường những người xung quanh, dễ bị mọi người
xa lánh.
Đối với tôi, những đức tính tốt như đức tính khiêm tốn nên là thứ cần thiết ở mọi người, giúp
cho tôi nhận thấy đúng đắn hơn về bản thân mình, hoàn thiện mình hơn trong cách ứng xử
của cuộc sống thường ngày. Tóm lại, khiêm tốn thật sự là đức tính góp phần nâng cao giá trị
của con người. Đó là một trong những đức tính mà Bác Hồ đã dạy cho thiếu niên Việt Nam.
Chính vì vậy, chúng ta cần phải kính trên nhường dưới, không ngừng học hỏi, rèn luyện bản
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và không
mãn trước thành quả mà ta đạt được.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

