
 

 

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về thông điệp được rút ra từ bài thơ “Chuyện cổ tích về loài 

người” 

Bài làm  

       Chuyện cổ tích về loài người không chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện về lịch sử loài người 

qua các giai đoạn khác nhau. Mà qua đó, tác giả còn muốn nhắn nhủ một điều rằng hãy chăm 

sóc, yêu thương trẻ thơ để tất cả các em bé có được một môi trường phát triển tốt. Đó là tình 

cảm gia đình quý báu và thiêng liêng: 

Cho nên mẹ sinh ra 

   Để bế bồng chăm sóc 

Đó là khi cuộc sống này ngày một phát triển và đi lên, khi đó có tiếng nói, có chữ viết, có nền 

giáo dục. Và khi đó con người được học hành và gần hơn với văn minh. Đó là việc biết mở 

trường dạy trẻ em học biết đào tạo và dạy dỗ trẻ em. Khi này thế giới được thay đổi hơn bằng 

việc có lớp, bàn, trường, cái ghế…. Đó là những biểu tượng của sự thay đổi kỳ diệu của cuộc 

sống này. Trong sự phát triển ấy đã làm con người ta văn minh hơn: 

Chữ bắt đầu có trước 

                                                          Rồi có ghế, có bàn 

Từ đó ta có thể cảm nhận được một tấm lòng yêu trẻ được thể hiện trong bài thơ. Từ câu chuyện 

cổ tích về loài người ta thấy được trẻ em sinh ra trong tình yêu và lời ru ầu ơ. Được chăm sóc, 

được bế bồng, được học tập. Có lẽ với một trái tim nhân hậu như  Xuân Quỳnh mới viết được 

những vần thơ như thế. Có thể nói, bài thơ là một câu chuyện lý giải được cuộc sống trên trái 

đất từ xưa đến nay qua lăng kính của yêu thương. Một vấn đề tưởng chừng như phức tạp và 

khó khăn nhưng qua tài năng của Xuân Quỳnh đã trở thành một bài học dễ hiểu. Đó cũng chính 

là lý do bài thơ này được nhiều thế hệ yêu thích. Bên cạnh đó một thông điệp sâu sắc được 

chuyển tải thông qua bài thơ này chính là hãy chăm sóc và yêu thương trẻ em. Để em bé có 

được một tuổi thơ tốt đẹp và hạnh phúc nhất! 

 


