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 PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ CÂU CA DAO 

ANH EM NHƯ THỂ TAY CHÂN 

VĂN MẪU LỚP 7  

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao 

"Anh em như thể tay chân, 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần". 

Bài mẫu hay nhất 

Tình cảm gia đình là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất của con người Việt Nam, tình 

cảm ấy được thể hiện đằm thắm ngọt ngào trong ca dao dân ca. Bên cạnh những bài ca ca 

ngợi công cha nghĩa mẹ, đạo làm con, tình cảm vợ chồng... còn có nhiều bài đặc sắc nói 

đến tình cảm anh em trong gia đình. Câu ca dao dưới đây là bài học về đạo lý làm người: 

Anh em như thể tay chân 

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

Trong ca dao dân ca, lối nói so sánh ví von được sử dụng khá hiệu quả. Chân và tay là 

những bộ phận quan trọng trên cơ thể con người không thể thiếu được, không thể tách rời 

nhau. Thiếu chân hoặc tay mọi cử chỉ hành động của con người bị hạn chế. Chân với tay 

phối hợp với các bộ phận khác tạo nên sự hoàn chỉnh cho vẻ đẹp của con người kế cả 

hình thể lẫn tinh thần. 

Cách nói so sánh rất hay, lấy cái cụ thể để nói cái trừu tượng, lấy chân tay để nói tình 

cảm thân thiết gắn bó giữa anh em trong gia đình, trong dòng họ. Anh em cùng được sinh 

ra trong một gia đình, cùng cha mẹ và được nuôi dưỡng trong một tổ ấm. Anh em sống và 

lớn lên tình cảm gắn bó ruột thịt, họ cũng chung huyết hệ, bên nhau từ thuở ấu thơ đến 

lúc về già. 

Gia đình, gia tộc của con người Việt Nam xưa nay mang tính truyền thống bền vững 

trong cộng đồng làng xã ngàn năm. Nó phát triển qua quan hệ tình nghĩa giọt máu đào 

hơn ao nước lã, máu chảy ruột mềm. Tình cảm ấy thể hiện sâu sắc trong lễ, tết, ma chay, 

cưới hỏi... 
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Từ mối quan hệ gia đình, nhân dân ta nói đến nghĩa vụ của anh em đối với nhau, nghĩa vụ 

ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: 

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

Đùm bọc, đỡ đần là thể hiện tình yêu thương nhau. Câu ca dao có hai vế đối nhau, mỗi vế 

là những cảnh đời khác nhau, số phận khác nhau. Trong anh và em có thể có kẻ giàu 

người nghèo, kẻ sang người hèn... Nhưng dẫu thế nào anh em vẫn phải đùm bọc yêu 

thương nhau. 

Yêu thương là phải biết giúp nhau lúc hoạn nạn, khó khăn là: lá lành đùm lá rách, - hành 

động theo tình yêu thương. 

Khi lớn lên, lập gia đình mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Lúc khỏe cũng như lúc ốm 

đau bệnh tật, tối lửa tắt đèn có nhau, phải nương tựa vào nhau. Có được như vậy thì mới 

không khỏi môi hở răng lạnh,. Đó là đạo lý nghĩa tình huynh đệ. Bao năm tháng đã trôi 

qua chúng ta vẫn cảm thấy tiếng nói ấy vẫn vọng về từ cha ông: 

Anh em nào phải người xa 

 Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân 

Yêu nhau như thể tay chân 

Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy 

Lòng hiếu thảo, tình cảm gia đình, anh em được xây dựng trên những quy ước của lễ giáo 

và sự ràng buộc về nghĩa vụ và trách nhiệm. Lúc nhỏ cha mẹ bận việc cấy cày, anh ru em 

ngủ, cõng em đi chơi. 

Yêu nhau từ thuở trong nôi 

Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru 

Trong những cảnh đời côi cút, anh còn thay cha mẹ nuôi dạy em khôn lớn trưởng thành. 

Lòng hiếu thảo hoà quyện với tình huynh đệ Hiếu lễ là kính trọng cha mẹ và yêu thương 

hoà thuận với anh em. Anh yêu thương em, nhường nhịn cho em, em kính trọng ngoan 

ngoãn vâng lời. Đó là đạo lí, nền nếp gia phong. 

Trong gia đình anh em có coi nhau như thể tay chân thì ra ngoài xã hội mới thương người 

như thể thương thân. Nếu như bất hoà trong tình cảm anh em thì chẳng những tình cảm 

anh em sứt mẻ mà xã hội cười chê: 

Tưởng rằng chị ngã em nâng 
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Ai ngờ chị ngã, em bưng miệng cười 

Làng xã Việt Nam xưa nay vẫn tồn tại những dòng họ. Vai trò của ông trưởng tộc rất lớn, 

tình huynh đệ được đề cao và được coi trọng. Ngày giỗ tổ là ngày thể hiện sự gắn bó :tình 

anh em và tưởng nhớ cội nguồn. 

Gia đình là tế bào, nền tảng của xã hội. Từ tình thương anh em trong gia đình rộng ra: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng 

Tóm lại bài ca dao mãi mãi là bài học về tình nghĩa anh em trong gia đình, thân thiết thuỷ 

chung. Tình cảm ấy phải được coi là máu thịt, có như vậy mới mong gìn giữ những đạo 

lý truyền thống của ông cha răn dạy chúng ta. 

Bài mẫu 1 

Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất trong đời sống con người. Vì thế trong 

kho tàng văn học dân gian đã có biết bao tiếng hát, lời ru, câu chuyện... khuyên nhủ mọi 

người hãy nâng niu tình cảm gia đình đầm ấm , thuận hòa. Một trong những lời khuyên 

được lưu truyền rộng rãi là: 

 Anh em như chân với tay 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 

   Câu ca dao đã dùng hình ảnh so sánh cụ thể, gần gũi để lời khuyên dễ đi vào lòng 

người. Ai cũng biết tay, chân là những bộ phận trên cùng một cơ thể con người. Tuy mỗi 

bộ phận có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng giữa chúng luôn có mỗi quan hệ khăng khít, 

bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Anh em trong gia đình cũng vậy. Tuy mỗi người là một cá nhân 

riêng biệt nhưng đều cùng cha mẹ sinh ra, cùng chơi, cùng học, cùng lớn lên dưới một 

mái nhà. Vì thế, quan hệ anh em là quan hệ gắn bó máu thịt với nhau. 

Vậy anh em phải cư xử với nhau thế nào cho đúng? Người xưa khuyên nhủ: Rách lành 

đùm bọc, dở hay đỡ đần. Anh em ruột thịt phải thương yêu, giúp đỡ nhau trên mỗi bước 

đường đời. 

   Rách, lành là hai hình ảnh tượng trưng cho hai hoàn cảnh sống khác nhau. Rách là cảnh 

sống khó khăn, khổ sở; còn lành là cảnh sống thuận lợi, sung túc. Hợp nghĩa lại, rách 

lành chỉ chung mọi cảnh ấm no hay nghèo đói. Khi đói khi no, lúc đủ lúc thiếu, dù trong 

bất cứ hoàn cảnh nào thì anh em ruột thịt cũng phải thương yêu, hỗ trợ lẫn nhau, không 

so đo tính toán thiệt hơn. Hoàn cảnh sống có thể thay đổi nhưng tình nghĩa anh em lúc 
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nào cũng phải thắm thiết, bền chặt. Nếu như tình cảm anh em là thứ tình cảm tự nhiên thì 

sự đùm bọc lẫn nhau cũng là việc làm tự nhiên, tất yếu. 

 Đùm bọc có nghĩa là giúp đỡ, che chở, chia sẻ cho nhau mọi nỗi buồn vui, mọi điều 

sướng khổ với tất cả tình cảm thương mến chân thành. Câu ca dao đưa ra một cách cư xử 

hợp tình hợp lí trong quan hệ anh em. Đây cũng là một chuẩn mực đạo đức để đánh giá 

phẩm chất con người. 

   Đùm bọc, đỡ đần còn là trách nhiệm mỗi người anh, người em trong gia đình. Trong 

dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện về tình anh em thắm thiết qua Sự tích trầu cau. Hai 

anh em sinh đôi họ Cao mồ côi cha mẹ, dắt nhau đến học ở nhà thầy đồ họ Lưu. Thấy họ 

nhường nhau bát cháo duy nhất, cô con gái thầy đồ cảm động và tình nguyện làm vợ 

người anh. Thế rồi chỉ vì một sự hiểu lầm mà người em xâu hổ phải ra đi. Người anh ân 

hận bỏ nhà đi tìm em... Tình anh em sâu nặng đã khiến trời đất cảm động, biến anh thành 

cây cau, em thành hòn đá, mãi mãi bên nhau trong tục ăn trầu của người Việt. Bên cạnh 

việc ca ngời tình anh em thắm thiết trong truyện Trầu cau, nhân dân ta cũng lên án người 

anh tham lam độc ác trong truyện Cây khế và dành cho hắn kết cục bi thảm là phải bỏ xác 

dưới đáy biển sâu. 

  Bài học đạo đức từ câu ca dao trên thật sâu xa, thấm thía. Ngày nay, bài học đó vẫn giữ 

nguyên ý nghĩa giáo dục vì trong cuộc sống vẫn còn những cảnh tượng ngang trái, đau 

lòng, đi ngược lại đạo lí làm người. 

Bài mẫu 2 

Việt Nam là đất nước mang một nền văn hiến lâu đời và mang trong mình nhiều giá trị 

văn hóa truyền thống đáng quý. Một trong những giá trị vẫn còn tồn tại đến bây giờ chính 

là một nền văn học dân gian được ra đời sớm và phát triển kéo dài thành tựu cho tới ngày 

hôm nay. Bản chất của văn học dân gian là mang tính truyền miệng nên những câu ca 

dao, tục ngữ với đậm chất tính gần gũi như về gia đình, bạn bè, tình yêu, cuộc sống… dễ 

dàng đi vào lòng người. Và ca dao, tục ngữ cũng là một trong những lời giáo huấn, 

khuyên răng giúp cho mỗi người chúng ta tự rèn luyện mình để trở thành những con 

người có ích cho xã hội. Trong bề dày ca dao dân ca ấy những câu ca dao nói về tình cảm 

gia đình – thứ tình cảm thiên liêng nhất của mỗi con người, lại đáng quý hơn cả. Nói đến 

gia đình thì đó chính là tấm lòng của những bậc làm cha mẹ nhưng cũng không thể thiếu 

đi tình cảm anh em yêu thương, quý mến. Một câu ca dao tiêu biểu có thể diễn tả hết 

được tình anh em ruột thịt mà nhiều người chúng ta đã thuộc nằm lòng là: 

“Anh em như thể tay chân 

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” 
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Chỉ với hai câu thơ lục bát đơn giản với mười bốn từ mà lại đựng một đạo lí cao đẹp ngàn 

đời đầy cao cả. Nêu lên được hết tinh thần yêu thương con người quý trong tình cảm gia 

đình của dân tộc ta. 

Ở câu đầu “Anh em như thể tay chân” câu ca dao đã khẳng định sự quan trọng của những 

người anh chị em trong gia đình. Đó là một mối quan hệ không thể tách rời, cùng tồn tài 

và giúp đỡ lẫn nhau. Chân tay chính là bộ phận trên cùng một cơ thể của con người và 

đây được xem là nơi giữ chức năng quan trọng nhất của con người sau năm giác quan là 

thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Chân và tay mặt dù nắm giữ hai chức 

năng khác nhau và nằm ở một vị trí không cân xứng nhưng lại luôn kết hợp chặt chẽ với 

nhau trong mọi hoạt động và công việc của con người. Nếu mất đi một trong hai thứ là 

chân hoặc tay thì cuộc sống của con người sẽ trở nên vô cùng khó khăn hay đúng hơn là 

khuyết tật, thậm chí là tàn tật. Vậy vì sao anh em lại như là tay chân? Đây là sự tượng 

trưng cho tầm quan trọng giữa tình cảm anh em bởi nó có nhưng điểm tương đồng đến kì 

lạ. Anh em tuy hai nhưng lại là một, cùng một cha mẹ sinh ra, cùng sống trong một gia 

đình, cùng nhau lớn lên. Một sự gắn liền với nhau ngay từ thuở thơ bé, mọi chuyện đều 

đã trải qua cùng nhau, cùng giúp đỡ nhau và đều là những thứ quý giá của mỗi một con 

người. Câu ca dao muốn khẳng định mối quan hệ của anh em trong gia đình chính là sự 

gắn kết không thể chia tách được. 

Đến câu thứ hai “Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” lại nói đến sự răn dạy về cách đối 

xử giữa những người anh em với nhau. Đầu tiên hai cặp từ trái nghĩa “rách lành” và “dở 

hay” chính là nói lên những hoàn cảnh, tình huống mà ta hay gặp trong cuộc sống. Đã là 

con người trong cuộc sống này thì không có một ai là hoàn hảo cả và những người anh 

em của chúng ta cũng vậy. Họ có thể rất “hay”, đôi khi họ có những hoàn cảnh sống đầy 

giàu sang, “lành lặn”. Nhưng cũng không thể thiếu lúc họ gặp những khó khăn và sai lầm 

trong cuộc sống, đôi khi đến mức họ làm những việc có lỗi với ta. Nhưng trên tất cả 

chúng ta cần biết “đỡ đần” và “đùm bọc” lẫn nhau những lúc như vậy. Bởi không thể vì 

anh ta em ta làm sai hay khó khăn mà chúng ta ruồng rẫy hay vứt bỏ đi thứ tình cảm 

thiêng liêng ấy. Giống như chúng ta không thể tự chặt bỏ đi tay chân của chính bản thân 

mình vậy. Như vậy mới là anh em thật sự, là những người biết yêu thương nhau, giúp đỡ 

nhau trong mọi hoàn cảnh dù giàu sang hay khốn khó. Và chúng ta phải tự ý thức được 

tầm quan trọng của sự giúp đỡ và sang sẻ lẫn nhau đó giữa những người anh em với nhau 

trong gia đình. 

Qua bài ca dao ta có thể thấy được sự quý giá và tầm quan trọng của những người anh em 

trong gia đình. Và vì quan trọng như vậy nên mỗi người chúng ta đều phải tự mình gìn 

giữ và yêu thương nhau, những người anh em của mình. Chỉ hai dòng chữ ngắn như vậy 

lại hàm súc trong đó giá trị to lớn và kinh nghiệm sống ngàn đời của ông cha làm chúng 

ta không thể không tự hào về chính cha ông mình. Niềm tự hào đó sẽ theo ta suốt đời, 

giúp ta vượt qua mọi thử thách và trở thành một người đúng nghĩa. Và điều đầu tiên 

chúng ta cần phải làm chính là trân trọng tình cảm gia đình và trên hết chính là yêu quý 

chính những người anh em của chúng ta. 
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