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Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của non sông Việt Nam đã từng nói rằng “Gia đình là 

tế bào của xã hội”. Câu nói đó đã đi vào mọi thời đại và cho đến ngày hôm nay ta như 

thấy được câu nói đó thật ý nghĩa, đó là nơi nuôi dưỡng, chở che cho mỗi chúng ta từ 

khi còn bé cho đến lúc lớn, nó luôn ở bên cạnh ta, gia đình như cứ nâng niu che chở 

cho mỗi chúng ta. Gia đình 2 tiếng gọi thân thương - nơi trở về của mỗi con người sau 

những giờ làm việc mệt mỏi. Nơi của tình yêu thương vô bờ bến của ông, bà cha mẹ 

dành cho con cái, của vợ chồng dành cho nhau cùng xum vầy bên nhau thưởng thức 

những bữa cơm rộn tiếng cười. 

Gia đình nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc. Sự phát 

triển của xã hội ngày nay giúp chúng ta có 1 cuộc sống đầy đủ hơn, sung túc hơn. Mỗi 

gia đình đều có công việc ổn định con cái được nuôi dạy tốt hơn. Vợ chồng bình đẳng 

với nhau không còn cảnh chồng chúa vợ tôi như thuở phong kiến. Những bài hát về gia 

đình ngày càng nhiều ca ngợi tình yêu thương gia đình, về con cái, gia đình nhỏ hạnh 

phúc to, ba ngọn nến lung linh,... Cho chúng ta thấy được rằng trong xã hội ngày nay 

rất quan trọng. 

 

Sau những giờ làm việc mệt mỏi chúng ta được dịp ngồi ăn bữa cơm gia đình cùng 

nhau chia sẻ những câu chuyện buồn vui. Hay cùng nhau nấu những bữa ăn gia đình 

vào cuối tuần. Mỗi thành viên trong gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Những dịp 



lễ ,Tết chúng ta thường trở về thăm ông bà cha mẹ cùng dành thời gian cho nhau. Gia 

đình chưa từng bỏ rơi ta dù cho chúng ta có làm ra bao nhiêu lỗi thì gia đình vẫn lun 

bao bọc che chở, bỏ qua bao nhiêu lỗi lầm cho chúng ta. Gia đình - nơi luôn mở rộng 

vòng tay đón ta trở về nơi cha mẹ cho chúng ta rất nhiều nhưng chưa từng đòi hỏi 

chúng ta phải trả lại. 

 

Trong gia đình mỗi thành viên đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cùng nhau vượt qua 

những khó khăn trong công việc. Tình cảm gia đình là nguồn sức mạnh nâng đỡ ta 

người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình. Chính vì thế, 

gia đình chính là ngôi nhà yêu thương và thiêng liêng nhất trên trái đất cho ta sự bao 

dung và vị tha, nguồn suối nóng chân thành của yêu thương, vì thế mái ấm gia đình và 

tình cảm gia đình chính là thứ mà tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh được. 

 

Ông bà ta thường nói : an cư, lạc nghiệp đó là những đều cơ bản tạo nên một gia đình. 

Gia đình là nơi mà ngay cả những món ăn đơn sơ cũng trở nên mĩ vị. Mái ấm gia đình 



giúp ta có nơi ăn, chốn ở không còn là kẻ bơ vơ, lang thang vật vờ như cô hồn không 

nơi nương tựa. Mái ấm gia đình là nơi giúp ta sống mà có một điểm tựa và niềm tin 

vững chãi hơn vào cuộc sống. Tình cảm gia đình là tình cảm ruột thịt nồng nàn, chân 

thật và ấm áp, thiêng liêng. Gia đình là nơi ta cất tiếng khóc oa oa đầu tiên, là quê 

hương thân thiết và thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người. 

Xã hội phát triển, tầm quan trọng của gia đình ngày càng được quan tâm hơn. Thế 

nhưng đâu đó ở những miền quê chúng ta vẫn còn bắt gặp những hình ảnh bạo lực gia 

đình. Chồng bạo hành vợ vì những lí do không chính đáng. Chồng cờ bạc rượu chè sẵn 

sàng đánh vợ trong men say. Những người đàn ông ấy họ luôn có tư tưởng chồng chúa 

vợ tôi, đánh đập vợ không thương tiết. Phụ nữ luôn phải sống cam chịu ngay chính 

trong ngôi nhà của mình. 

 

Phụ nữ luôn hi sinh cho chồng con, sống nhẫn nhịn. Làm ra 10 đồng họ dành hết 10 

đồng chăm lo cho chồng con chưa bao giờ dám mua cho mình những món đồ yêu thích. 

Phụ nữ việt nam luôn cần cù chịu thương chịu khó dù trong thời đại nào họ vẫn luôn 

là người chịu thiệt thòi sẳn sàng hi sinh để gia đình được sung túc. 

Tóm lại, gia đình là tổ ấm là quê hương mà mỗi khi nhắc tới trong chúng ta cũng phải 

rơm rớm nước mắt, cảm xúc ùa về nhớ về gia đình. Sự giáo dục gia đình cực kỳ quan 

trọng cho những ai từng làm cha làm mẹ, bởi gia đình là yếu tố quyết định đến tương 

lai và sự phát triển của thế hệ mai sau. 

                                                                           


