
 

 

Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về tình cảm gia đình trong bài thơ Con là… 

Bài làm  

      Nếu dòng sữa ngọt ngào và lời ru của mẹ nuôi ta khôn lớn thì những lời dạy ân tình của cha 

giúp ta trưởng thành, rắn rỏi và mạnh mẽ hơn trên bước đường đời. Qua bài thơ Con là… của Y 

Phương, người đọc nhận thấy tình yêu thương của cha chính là thứ tình cảm nồng ấm và thiêng 

liêng, giản dị. Dù cha không nói nhiều, nhưng những câu chữ ít ỏi đó đủ để cho thấy tình yêu 

thương sâu nặng của cha dành cho những đứa con yêu quý của mình. Cha nói rằng khi con là con 

của cha, thì nỗi buồn dù có to bằng trời thì vì có con nên cũng sẽ được an ủi, lấp đầy, sẽ biến 

mất. Khi con là niềm vui, thì niềm vui ấy lúc nào cũng hiện hữu trong ngôi nhà ấm áp, đó là 

những niềm vui bất tận và vĩnh cửu, dù nó bé tí xíu nhưng cũng đủ thắp sáng lên ngôi nhà bé 

nhỏ. Và cha khẳng định đầy triết lí rằng, trong mỗi gia đình, khi cha và mẹ có những rạn nứt thì 

con cái chính là sợi dây kết nối giữa cha và mẹ, tạo nên một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, hoàn 

chỉnh. Đối với người cha, con là những điều vừa to lớn vừa nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa lớn lao 

trong cuộc đời người cha. Con chính là sợi dây kết nối giúp cho gia đình hạnh phúc. Qua lời nói 

với con, ta phần nào hiểu rõ hơn, cảm nhận sâu sắc hơn những tình cảm của người cha dành cho 

con. Đó là những lời nhắn nhủ yêu thương của cha dành cho con, là bài học đầu đời để con khắc 

ghi về tình yêu gia đình và cũng là bài học để mỗi người con cảm thấy ý nghĩa quan trọng của 

mình với mẹ cha, từ đó ta sống ý nghĩa hơn từng ngày. 

 

 


