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Hẳn có nhiều người luôn thắc mắc rằng - Hạnh phúc là gì mà ai cũng mải mê 

kiếm tìm?  

Hạnh phúc gia đình là gì? Để định nghĩa hay đặt ra chuẩn mực về điều này thật 

không hề dễ dàng, vì mỗi người mỗi quan điểm khác nhau, có người nghĩ một gia 

đình hạnh phúc thì gia đình đó phải có thật nhiều tiền, phải được ở trong những căn 

nhà to lớn với nhiều tiện nghi hiện đại, phải có ô tô và được ăn ở nhà hàng sang 

trọng…Nhưng có người với họ gia đình hạnh phúc chỉ cần có một căn nhà đơn sơ, 

nơi đó sẽ có những bữa cơm gia đình ấm cúng, được nghe tiếng nói, cười vui của tất 

cả các thành viên trong gia đình…Chỉ đơn giản vậy thôi. 

Hạnh phúc là những lúc mỗi lúc mệt mỏi trong đời, người ta lại muốn quay về 

nguồn cội, trở về căn nhà nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nơi đó, có mẹ có ba, có chị 

có em, tất thảy cho ta những tình yêu rất thực, khác xa với những gian dối ta gặp đâu 

đó ở đời. 

Mẹ bảo, người ngoài dẫu bao dung đến mấy cũng không bằng tình cảm người 

nhà dành cho nhau, những lúc ta vấp ngã, chẳng gì bằng được khóc trên vai mẹ rồi 

nghe ba tỉ tê “cố lên con gái”. 

Hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu thương, tình yêu phải được thể hiện bằng việc 

làm. Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em luôn hòa thuận, 

tôn trọng, cảm thông, chia sẻ niềm vui và nỗi lo buồn cùng nhau thì thật vô cùng 

hạnh phúc. Cuộc sống càng nhiều niềm vui, thì càng nhiều hạnh phúc. Niềm vui ấy, 

được nhân rộng, lan tỏa ra cộng đồng, xã hội càng nhiều, thì chất lượng cuộc sống 

của người dân càng cao, lúc đó mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, 

hạnh phúc và tiến bộ sẽ sớm được thực hiện... 



Chỉ mong sao, tổ ấm của bao người vẫn luôn là nơi mà người ta muốn quay về, 

dẫu cho nó đã từng có những ký ức không vui. Hạnh phúc chỉ tắt lửa khi con người ta 

hết yêu thương, mà yêu thương, suy cho cùng là vô biên, vô hạn.  


