
 

 

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về tình cảm gia đình được thể hiện qua truyện ngắn "Con 

muốn làm một cái cây" 

Bài làm  

        Tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất trong trái tim mỗi người. 

Nhà văn Võ Thu Hương đã thể hiện tình cảm cao quý ấy qua việc khắc họa một gia đình nhỏ đầy 

ắp tình yêu thương. Trong câu chuyện cậu bé muốn trở thành một cái cây vì cậu nhớ người ông 

nội hiền từ đã yêu thương và vun vén cây ổi cho cậu, để cậu có một tuổi thơ trọn vẹn, và cha mẹ 

cũng vì thương yêu con nên đã tìm cách để thực hiện ước mộng tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại 

chan chứa tình yêu thương của cậu bé Bum. Có thể thấy, ngôi nhà của bé Bum tuy nhỏ bé nhưng 

lại ăm ắp tình yêu thương. Đó là tình yêu thương bao la của ông nội dành cho cháu, là sự biết ơn 

và nhớ mong của người cháu đối với ông, là cả những hành động của cha mẹ để làm cho cậu bé 

vui lòng. Tất cả được kết tinh lại thành giọt nước mắt hạnh phúc của cậu bé Bum trong đoạn cuối 

truyện. Có thể thấy, gia đình chính là điểm tựa tinh thần vô cùng vững chãi, là nơi mà bất cứ khi 

nào chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm tin, hi vọng và sức mạnh để vượt qua những thử thách 

khó khăn trên đường đời. Nhà văn cũng muốn nhắn nhủ tới người đọc một chân lý không thể 

thay đổi đó là không có thứ gì có thể thay đổi được tình cảm gia đình, đó là tình cảm thiêng liêng 

và vĩnh hằng. 

 


