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Đề bài: Em hãy giải thích câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá
gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Bài làm
Việt Nam là một dân tộc giàu truyền thống thương người, tương thân tương ái. Truyền thống
ấy gần gũi và theo suốt người dân Việt Nam qua bao đời. Ông cha ta khi xưa đã đúc kết
truyền thống vô giá ấy vào câu ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một
nước phải thương nhau cùng ”. Có lẽ từng câu chữ ấy đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt và
trở thành chân lý để mỗi người noi theo.
Câu ca dao là sự nhắc nhở, giáo dục của cha ông ta cho các thế hệ đời sau về lòng nhân ái,
tình thương người mặc dù không cùng chung máu mủ ruột thịt, hơn nữa là tinh thần đại đoàn
kết toàn dân tộc. Người Việt có chung một tổ quốc Việt Nam, chung một nguồn cội tổ tiên từ
đời các vua Hùng dựng nước. Câu ca dao lấy hình ảnh gần gũi thân thuộc với nhân dân: nhiễu
điều là tấm lụa đỏ mịn, dùng nhiễu điều để phủ lên trên giá gương nhằm mục đích tránh cho
gương bị bụi bẩn hay sự tàn phá từ bên ngoài. Đồng thời, tấm nhiễu điều đỏ cũng làm tôn lên
vẻ đẹp, thêm phần sang trọng cho chiếc gương. Nhiễu điều và gương là hai vật hoàn toàn
khác nhau nhưng chúng gắn bó với nhau, tôn vinh và che chắn cho nhau. Hình ảnh “Nhiễu
điều phủ lấy giá gương” là hình ảnh ẩn dụ gợi cho ta liên tưởng đến con người Việt Nam: dù
không phải cùng một cha một mẹ sinh ra, dù khác nhau hoàn toàn từ ngoại hình đến tính
cách nhưng người Việt Nam vẫn luôn yêu thương chở che cho đồng bào của mình. Tình
thương biến những người xa lạ thành thân quen. Tình đồng bào, đồng chí đã tạo nên sự đoàn
kết, tạo thành một khối vững chắc không gì chia rẽ được giữa những “người trong một nước”.
Câu ca dao nhắc nhở chúng ta-thế hệ đi sau phải giữ gìn,nối tiếp và phát huy truyền thống
quý báu ấy của dân tộc để nó mãi trường tồn cùng năm tháng.

Tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt được thể hiện trong suốt quá trình dựng nước và giữ
nước cho đến tận ngày nay. Từ “thương” đã bao trọn tình nghĩa dân tộc chứ không chỉ là
thương yêu đơn thuần nữa. cùng với tình thương và sự đoàn kết ấy, người cha già vĩ đại của
dân tộc cùng với những người linh cụ Hồ đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ
nhân dân, đưa đất nước trải qua bao giai đoạn khó khăn của lịch sử chiến tranh. Nhờ lòng
thương đồng bào mà mỗi người từ già trẻ gái trai đã đều trở thành người lính, cầm vũ khí bảo
vệ tổ quốc. Hay như trong thời bình, lòng thương người luôn tồn tại hiện hữu xung quanh
Tàichúng
liệu chia
tại https://baigiai.mobi
ta,sẻgiữa
những người hàng xóm, giữa những người đồng hương nơi xa xứ. Nhân dân
Viêt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng đều trao nhau tình cảm chân thành, giúp
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đỡ đùm bọc lẫn nhau đặc biệt trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Từ đó vẻ đẹp phẩm chất
con người được tôn vinh, vẻ đẹp văn hóa truyền thống Việt mãi trường tồn dù có trải qua
thăng trầm ngàn đời.
Kho tàng ca dao dân ca Việt Nam cũng có câu ca dao mang thông điệp tương tự : “Bầu ơi
thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Đó đều là những câu ca dao
được đúc kết lại từ hiện thực cuộc sống và lịch sử Việt Nam. Gửi gắm trong câu ca dao là lời
nhắn nhủ nhẹ nhàng thân tình về tình người, sự đồng lòng, sự bao dung và lòng nhân ái. Nhờ
đó mà cả dân tộc ta đã tạo thành một khối thống nhất gắn chặt, mạnh mẽ kiên cường đương
đầu với bất kì sự khó khăn xâm lược nào. Muốn được như vậy điều cốt lõi chính là lòng thương
người, vậy nên ai ai cũng cần phải “thương nhau cùng”.
Ngày nay xã hội hiện đại có rất nhiều khó khăn gian nan và thử thách đòi hỏi một dân tộc
muốn trụ vững thì không được mềm yếu. Sức mạnh dân tộc từ tình thương người và sự đoàn
kết mà ra. Mỗi chúng ta đều phải lưu giữ trong tâm trí lời nhắc nhở của thế hệ trước: phải giữ
gìn, phát huy lòng thương người, tương thân tương ái bởi đó là truyền thống vô giá và vô cùng
quý báu của dân tộc, và hơn thế nữa, đó cũng là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện nhân
cách tốt đẹp của mỗi con người.
Minh Nguyệt

Tài liệu chia sẻ tại https://baigiai.mobi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

