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“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến 

lung linh, thắp sáng một gia đình….” Những giai điệu bài hát Ba ngọn nến lung linh 

của Phương Thảo – Ngọc Lễ vang lên đâu đó làm cho người nghe ấm áp. Gia đình – 

hai tiếng thiêng liêng ấy nghe thân thiết làm sao. Người ta có nhiều nơi để đi nhưng 

chỉ có một nơi để trở về - đó là gia đình. Nhiều người thường nghĩ rằng để có một xã 

hội tốt đẹp thì con người phải làm điều gì đó to lớn lắm và khó khăn lắm mới được. 

Nhưng không, chỉ cần mỗi gia đình đều đầm ấm, hạnh phúc là xã hội sẽ tốt đẹp. Vì 

mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, mỗi tế bào khỏe mạnh thì tự nhiên cơ thể sẽ 

khỏe mạnh. Vì gia đình là nền tảng của xã hội, mỗi gia đình tốt thì cả xã hội sẽ tốt 

giống như một căn nhà xây trên nền móng vững chắc nó sẽ vững vàng trước giông bão.  

Xây dựng gia đình thế nào cho tốt? Gia đình giáo dục con cái tốt, xã hội sẽ bớt 

đi tội phạm. Nhiều người vẫn tự hỏi giáo dục con thế nào cho tốt? Theo tôi, thì giáo 

dục bằng sự yêu thương thì tốt hơn nhưng bên cạnh đó cũng cần có sự cứng rắn để 

không chiều con thái quá. Gia đình động viên con cháu học tập tốt, trình độ dân trí 

chung sẽ được nâng cao.Khi gia đình giáo dục con cái yêu thương, tôn trọng lẫn 

nhau, con cháu hiếu thảo với ông bà thì khi ra ngoài xã hội đứa trẻ sẽ có tấm lòng 

nhân hậu, bao dung. Nếu đứa trẻ lớn lên trong cảnh hằng ngày phải nghe tiếng cãi 

nhau thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của trẻ. Một là trẻ sẽ bị tự kỷ hay trầm 

cảm, hai là trẻ sẽ có xu hướng bạo lực. Gia đình là trường học đầu tiên hình thành 

nhân cách mỗi con người. Nếu môi trường học tập đầu tiên này là môi trường toàn là 

lời cau có hay trách móc nhau thì khi đứa trẻ lớn lên sẽ trở nên khó gần gũi. Bữa cơm 

gia đình cũng đã dần mai một trong xã hội hiện đại ngày nay. Nhưng bữa cơm gia 

đình cũng là một hình thức để các thành viên trong gia đình quây quần với nhau, 

cùng trò chuyện vui vẻ, ấm áp hơn. Khi ăn cùng nhau con trẻ có sự chia sẻ thì người 

lớn sẽ kịp thời uốn nắn những hành vi, suy nghĩ chưa đúng và động viên, khích lệ 



những việc làm đúng của con. Nhà nghèo con hư sẽ đổ lỗi do không có điều kiện 

chăm con. Nhưng “nhà giàu cũng khóc” vì bỏ mặc con với đống tiền và sự tự do và 

sự trượt dài của con để lại những mối họa lớn cho xã hội.  

Ông, bà, cha, mẹ là tấm gương cho con cháu. Xây dựng gia đình yêu thương, 

tiến bộ để có hạnh phúc cũng là góp phần không nhỏ vào sự tiến bộ chung của xã hội. 

Nhiều gia đình tốt sẽ làm nên một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn. “Ba là cây nến vàng, 

mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia 

đình….” Những giai điệu này lại ngân vang đâu đó làm những người con xa xứ lại 

muốn quay về. 

                                                            

 


