
 

 

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật người mẹ trong văn bản “Con gái của mẹ" 

Bài làm 

       “Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ”, thật vậy, chúng ta đi dọc dài cuộc đời này, người 

mà chúng ta mang ơn nhiều nhất chính là mẹ. Nhân vật người mẹ trong bài báo “Con gái của 

mẹ” số ra ngày 24 – 8 - 2019 là nhân vật để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc về tình cảm bao 

la của người mẹ. Người mẹ ấy là người mẹ vất vả, khi con vừa vài tháng tuổi, đã bế con xa xứ để 

mưu sinh. Có nhiều người, hiểu được nỗi cơ cực của người mẹ nghèo nên đã gợi ý nuôi đứa bé 

cho người mẹ đỡ vất vả nhưng chị Hà thà cơ cực chứ không thể rời xa đứa con gái bé bỏng của 

mình. Khi con gái vào lớp một, chị đã hạnh phúc khôn nguôi khi con viết lên dòng chữ đầu tiên: 

“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều”. Và dù vất vả, mệt mỏi, cơ cực với gánh nặng mưu sinh nhưng mẹ 

Hà lại nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc khôn cùng khi con gái luôn chăm ngoan, tài 

giỏi. Có thể nói, sự cố gắng của con chính là động lực to lớn để người mẹ vượt qua những cơ cực 

và nuôi con nên người. Người mẹ ấy, bằng tình yêu thương bao la đã nuôi nấng con gái Lam 

Anh trở thành cô bé ngoan và tài giỏi. Người mẹ ấy đã vượt qua những cơ cực, khốn khó của 

cuộc đời để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Người mẹ ấy chính là điểm tựa to lớn, là suối 

nguồn yêu thương dạt dào để cho con gái tất thảy nụ cười, để con cố gắng và vững bước vào đời. 

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”, câu hát ấy đã khắc họa đầy đủ và rõ nét về tấm 

lòng của người mẹ trong câu chuyện. 

 


