
Nghèo 

“Lá lành đùm lá rách” là câu tục ngữ mà mà ông bà ta từ xưa truyền 

giảng đến tận thời nay.  

  Ít nhiều người ai cũng đều hiểu được một phần ý nghĩa của nó. Không 

chỉ là đoàn kết mà nó còn là sự đồng cảm và chia sẻ đối với những người 

khó khăn trên thế giới. Ta có thể giúp họ thay đổi cả một tương lai nếu 

ta quan tâm và giúp đỡ họ. Dù ít hay nhiều nhưng nếu nó xuất phát từ 

trái tim và sự chân thành thì không sao cả. Hãy giúp họ với suy nghĩ 

không rằng mình giúp họ nhưng không nhất thiết phải nhận lại những gì 

mà ta đã cho hay tặng. Sau cùng khi giúp đỡ họ ta cũng lại được họ giúp, 

vì họ cho ta cảm giác được sự hanh phúc hay vui vẻ mà họ đang tận 

hưởng. Những cảm xúc ấy khó có thể mua bằng tiền được, nó được tạo ra từ sự tốt bụng của ta hay 

lòng biết ơn từ ngườ mà ta giúp đỡ. Có thể thiếu vật chất thì thiếu chứ đừng thiếu tình cảm. 

    Vậy ý nghĩa của từ “nghèo” trong câu chuyện trên có nghĩa là gì? Có phải họ là đang nói tới vật 

chất không? 

     Từ “nghèo” trong câu chuyện trên là nghèo tình cảm, nghèo sự đồng cảm và thương người. Và 

thẳng thắn mà nói họ có đang nói tới vật chất nhưng họ cần những vật chất ấy để chia sẻ với những 

người khó khăn. Nhưng dù cho có nhiều của cải mà ích kỉ, thiếu tình cảm thì không tốt đẹp bằng 

những người nghèo, nhưng dù nghèo họ vẫn biết yêu thương và chia sẻ với những người nằm trong 

hoàn cảnh tệ hơn mình. Tuy những người giàu tình cảm, giàu lòng thương người nhưng lại thiếu 

thốn vật chất, ít nhiều gì họ cũng sẽ chia sẻ một phần những thứ mà họ có cho những người gặp 

khó khăn, hành động đó rất đẹp vì suy cho cùng”của ít lòng nhiều“ vẫn quý giá hơn mà. 

                 Và quan trọng sau bài văn này tôi mong mọi người hay cùng nhau đoàn kết, biết chia sẻ 

và quan tâm tới những người khó khăn nhiều hơn. Nhất là trong mùa dịch bệnh đang bộc phát này, 

có biết bao người không thể đi làm đang chật vật ngoài xã hội. Nếu có thể ta hãy nên giúp đỡ những 

người khó khăn. Còn riêng về phần tôi, tôi sẽ không ngừng  giúp đỡ những người khó khăn hơn 

mình. 


