
 Phân tích tình cảm cha con trong truyện Chiếc lược ngà 

Văn mẫu lớp 9 hay phân tích tình cảm cha con giữa anh Sáu và bé Thu trong 

truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 

Đề bài: Phân tích tình cảm cha con trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn 

Quang Sáng. 

*** 

Bài văn hay nhất phân tích tình cảm cha con trong Chiếc Lược Ngà 

     Trong khói lửa chiến tranh, người ta cứ ngỡ tưởng rằng, trong các tác phẩm văn học 

thời kì đó, chỉ có bom mìn, lửa đạn, chỉ có đau thương và mất mát, chỉ có máu và nước 

mắt chan hòa cùng với nhau... nhưng có một tác phẩm viết về tình cha con thật nhẹ 

nhàng, sâu lặng, thấm thía và cảm động vẫn cứ lặng lẽ xuất hiện ngay giữa trận địa chiến 

đấu chống quân thù, đó là truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang 

Sáng. Truyện ngắn "Chiếc lược ngà" là một trong các truyện ngắn thành công nhất trong 

sự nghiệp cầm bút của ông. Tác phẩm được sáng tác năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ 

trong thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra rất quyết liệt. Qua tác 

phẩm, người đọc thấy được tình cảm cha con thật đẹp, thiêng liêng, cao cả trong hoàn 

cảnh éo le của chiến tranh. 

   Sau tám năm ròng đi lính xa cách gia đình, anh Sáu được phép về thăm nhà, thăm con, 

trong lòng anh nôn nao, mong ngóng muốn được gặp con và ôm con vào lòng ngay tức 

khắc. Vì thế, không đợi thuyền cập bến, anh Sáu đã “nhón chân nhảy thót lên bờ, xô 

chiếc xuồng tạt ra” rồi “bước vội vàng với những bước dài”, "miệng kêu to tên con, vừa 

bước vừa khom người đưa tay đón chờ con”. “Anh không kìm nổi nỗi xúc động” khi gặp 

lại con, vết sẹo dài bên má lại đỏ ửng, giần giật trông dễ sợ. Giọng lắp bắp, run run: “Ba 

đây con!, Ba đây con!”. Nhưng trái lại với cảm xúc đó của anh, bé Thu sợ hãi, bỏ chạy, 

không nhận ra cha mình. “Anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt 

anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy”. Tâm trạng anh 

Sáu đau khổ tột cùng, anh mong ngóng được con chạy lại ôm mình nhưng đứa con bé 

bỏng, ngây thơ lại xa lánh, hoảng sợ khiến anh hụt hẫng, đau đớn và thất vọng. 

   Trong ba ngày nghỉ phép ở nhà, anh tìm mọi cách để được bé Thu gọi một tiếng “ba”. 

Nhưng dường như mọi sự cố gắng của anh đều thất bại, từ việc anh “giả vờ không nghe” 

lúc bé mời ăn cơm, cho đến việc “dồn nó vào thế bí” khi chắt nước cơm đều không có kết 

quả. Trong bữa ăn, anh gắp cái trứng cá vào chén của bé, bé đã hất cái trứng cá ra ngoài 

làm cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh vung tay đánh con, 

con bé bỏ sang nhà ngoại. Anh khao khát tình cảm của con bao nhiêu thì con bé lại hoàn 

toàn lạnh lùng trước mọi tình cảm vồ vập của cha bấy nhiêu. Anh càng muốn xích gần 

nó, nó lại càng lùi xa; anh càng chiều thương nó, nó lại càng lẩn tránh; anh càng mong 

được nghe tiếng ba thì nó lại càng không gọi. Anh kiên nhẫn, đợi chờ tình cảm của con 
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“suốt mấy ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con”, “anh quay lại nhìn con 

vừa khẽ lắc đầu, vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được nên anh phải cười 

vậy thôi”. 

   Sáng hôm sau, khi chuẩn bị phải xa gia đình, tiếp tục tham gia chiến đấu, anh Sáu rất 

muốn được ôm con và hôn con nhưng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên “anh chỉ đứng 

nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu". Khi ấy, bé Thu đứng vào một góc 

nhà, tựa cửa và nhìn mọi người đang vây quanh ba nó. Nhưng thái độ và hành động của 

bé khác hoàn toàn mọi khi: “nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa, vẻ mặt nó 

sầm lại buồn rầu”, “đôi mắt mông mông của con bé bỗng xôn xao”, “tình cảm cha con 

như bỗng trỗi dậy trong người nó”, “nó kêu thét lên: “Ba…a…a…ba!”. Sự khao khát tình 

cảm cha bị kìm nén suốt mấy năm, nay bỗng bật lên xé tan cả sự im lặng và xé cả ruột 

gan mọi người, “nghe thật xót xa”. Thế rồi, nó vừa kêu, vừa chạy tới, nhanh như một con 

sóc, “nó chạy thót lên và dang hai tay ôm lấy cổ ba nó”. Sự xúc động ngẹn ngào đã khiến 

“làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên”. Nó hôn khắp người anh Sáu, “hôn tóc, hôn cổ, 

hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa”. Anh Sáu “không ghìm được xúc 

động và không muốn cho con thấy mình khóc, một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước 

mắt, rồi hôn lên mái tóc con”. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình thương yêu 

mà người cha dành cho con sau tám năm ròng xa cách. 

   Sợ cha đi mất, “chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai chân câu 

lấy ba nó và đôi vai nhỏ bé của nó run run”. Sau khi nghe ông Sáu nói: “Ba đi rồi ba về 

với con”, bé Thu thét lên: “không!”. Vừa khóc vừa không cho cha đi. Giọt nước mắt ấy là 

biểu hiện của tình cha con ấm áp, của sự hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra cha sau tám năm xa 

cách, lại vừa xen lẫn cả sự ăn năn, hối hận vì không kịp nhận ra cha sớm hơn chút 

nữa…Chứng kiến cảnh ngộ ấy, có người đã không cầm được nước mắt, còn bác Ba thì 

cảm thấy như có bàn tay nắm lấy trái tim mình mà bóp thắt lại... 

   Qua thái độ và hành động của bé Thu trước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha mình, 

người đọc thấy được đằng sau sự hồn nhiên, ngây thơ và cứng đầu, bướng bỉnh của bé là 

tình cảm cha con sâu nặng, bền chặt, thiêng liêng. Trước đó, bé không chịu nhận cha, bởi 

đơn giản là vì bé thấy người cha của hiện tại trước mắt khác với tấm hình chụp chung với 

má của bé quá. Vả lại Thu còn quá bé bỏng để có thể thấu hiểu được sự khắc nghiệt của 

cuộc sống, của chiến tranh và người lớn cũng chưa kịp giả thích cho bé hiểu nên bé 

không tin là người có vết sẹo trên mặt kia là ba của mình. Đồng thời, điều đó cũng chứng 

tỏ tình cảm sâu sắc của bé dành cho ba. Bé chỉ yêu, chỉ nhận ba khi biết chính xác đó là 

ba của bé mà thôi. Cho nên, những phản ứng sau này trước khi anh Sáu lên đường của bé 

Thu đã dâng đầy lên rồi vỡ òa ra thành tiếng khóc, tiếng nấc đến nghẹn ngào, chứng tỏ 

được tình cảm mà bé dành cho cha cũng mãnh liệt, cũng khát khao giống như anh Sáu 

dành cho bé Thu vậy. 

   Không dừng lại ở đó, tình cha con anh Sáu sâu nặng, bền chặt và thiêng liêng còn được 

thể hiện khi anh trở về đơn vị mặt trận. Anh day dứt, ân hận vì đã nóng giận đánh con. Và 
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anh đã dồn tất cả tình thương, nỗi nhớ con bằng việc làm một cây lược ngà – lời hứa với 

con trước lúc chia tay. Vì thế, khi kiếm được khúc ngà voi, lòng anh “hớn hở như một 

đứa trẻ được quà”, rồi dành hết tâm trí, tình cảm vào làm một cây lược. “Anh cưa từng 

chiếc răng lược thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc”. Trên sống lưng của 

chiếc lược có khắc dòng chữ “Yêu nhớ tặng Thu con của ba” mà ông gò lưng, khắc từng 

nét một. Chiếc lược ngà phần nào gỡ rối được tâm trạng của người cha. Chiếc lược trở 

thành vật qúy giá mà ông dồn tất cả tình cảm yêu thương con của người cha sau tám năm 

ròng xa cách. Vì thế, mỗi khi nhớ con, ông lại mang chiếc lược ra ngắm và chải lên tóc 

mình cho thêm bóng, thêm mượt. 

   Nhưng rồi anh Sáu đã hi sinh trong một trận càn của giặc, khi còn chưa kịp trao cây 

lược cho con gái. Trước lúc tắt thở, không còn sức trăng trối lại điều gì, “hình như chỉ có 

tình cha con là không thể chết được”, anh đã lấy cây lược mà anh thường mang theo bên 

mình rồi trao cho bác Ba – người bạn đồng đội của mình và nhìn người bạn một hồi lâu, 

cái nhìn như gửi gắm sự ủy thác thiêng liêng. Chỉ khi nhận được lời hứa của bác Ba, 

“mang về tận tay trao cho cháu” thì người cha mới nhắm mắt, xuôi tay. Điều đó cho ta 

thấy tình cha con mãnh liệt và tha thiết của anh Sáu dành cho con gái yêu bé bỏng của 

mình. 

   Để rồi sau này, bé Thu lớn lên, trở thành cô giao liên xinh đẹp, dũng cảm, bước tiếp 

con đường cách mạng mà cha cô đã từng đi. Sau ba năm ngày mất của anh Sáu, cô nhận 

được chiếc lược ngà mà bác Ba gửi, nhìn dòng chữ khắc ghi "Yêu nhớ tặng Thu con của 

ba", cô cảm thấy như được gặp lại chính bóng hình người cha thân yêu. Cô đã không kìm 

được lòng mình, "hai giọt lệ sắp rơi xuống bỗng vỡ ra tràn đầy qua đôi mắt". Và giọt 

nước mắt của Thu chính là giọt nước mắt của tình phụ tử sâu lặng, vĩnh hằng, bất biến!. 

   Tóm lại, qua câu chuyện, người đọc không chỉ cảm nhận được tình cảm cha con sâu 

nặng của anh Sáu mà còn thấm thía về những đau thương, mất mát, éo le mà chiến tranh 

đã gây ra, khiến cho gia đình phải li tán, vợ xa chồng, con xa cha. Đồng thời qua truyện, 

người đọc cũng thấy được những hi sinh thầm lặng mà cao cả của những người lính trong 

chiến tranh đối với quê hương, đất nước, vì hòa bình dân tộc. Từ đó, ta càng cảm thấy 

trân trọng hơn nền hòa bình dân tộc và càng quí trọng hơn tình cảm gia đình mà mở rộng 

ra là tình yêu quê hương đất nước. 

» Xem thêm: Cảm nhận về tình cha con trong tác phẩm Chiếc lược ngà 

Một số bài văn mẫu được đánh giá cao qua các kỳ thi và kiểm tra lớp 9 

Bài mẫu 1: 

    Nguyễn Quang Sáng quê ở An Giang, ông hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người 

Nam Bộ. “Chiếc lược ngà” là một tác phẩm tiêu biểu của ông. Bằng việc sáng tạo tình 
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huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí, truyện đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu 

nặng và cao đẹp của cha con ông Sáu trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. 

    Trong chiến tranh, con người phải chịu nhiều mất mát, thiệt thòi, hy sinh về tình cảm 

gia đình. Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến khi con gái đầu lòng mới tròn một tuổi. sau tám 

năm xa cách ông mới có dịp trở về thăm nhà nhưng trớ trêu thay, Thu không nhận ông là 

ba, Phút đầu gặp gỡ, Thu ngờ vực, lảng tránh, thậm chí còn sợ hãi bỏ chạy vì: “vết thẹo 

bên má phải cứ mỗi khi anh xúc động lại đỏ ửng lên, giật giật trông rất dễ sợ”. Trong 

những ngày ông Sáu ở nhà, Thu cương quyết không nhận ông là cha mặc dù ông đã tìm 

mọi cách để gần gũi, vỗ về cô bé. Sự ương ngạnh của cô bé không hoàn toàn đáng trách 

bởi em còn quá nhỏ để hiểu được sự éo le, khắc nghiệt trong hoàn cảnh xa cách của chiến 

tranh và những người lớn trong gia đình cũng chưa kịp chuẩn bị cho em đón nhận những 

khả năng bất thường đó. Em không nhận ông Sáu là cha vì ông có vết thẹo dài trên má 

không giống bức hình chụp chung với má mà em biết. Điều đó chứng tỏ tình cảm của 

Thu dành cho ba thạt là sâu sắc. Em chỉ bộc lộ tình yêu sâu sắc của mình với ba khi biết 

chắc đó là ba. 

     Buổi sáng cuối cùng trước khi ông Sáu lên đường, thái độ của Thu đột ngột thay đổi. 

Trong đêm bỏ về nhà ngoại Thu đã được bà giải thích về vết thẹo. Bé hiểu ra, ân hận và 

hối tiếc vô cùng: “nghe bà kể, nó nằm im lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người 

lớn”. Phút chia tay “vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu, cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của 

bé thật dễ thương”. Khi ông Sáu nhìn con để chào từ biệt, “đôi mắt mênh mông của con 

bé xôn xao” tình cha con bị dồn nén bấy lâu nay chợt bùng lên mạnh mẽ, hối hả, cuống 

quýt. Nó thét lên gọi ba “tiếng kêu của nó như tiếng xé”, xé sự im lặng và xé cả ruột gan 

của mọi người, nghe thật xót xa”. Hành động của Thu cũng thay đổi “nó nhảy thót lên, 

dang cả hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó hôn ba nó cùng khắp, hôn tóc, hôn cổ, hôn vai 

và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa”… Tất cả những hành động, thái độ đó của 

Thu đều bắt nguồn từ tình cảm dành cho người ba mà nó hằng tôn kính, tôn thờ và không 

ai có thể thay thế được. Tình cảm của Thu thật mạnh mẽ, sâu sắc và cũng dứt khoát, rạch 

ròi. Ở Thu có nét lạnh lùng đến ương ngạnh nhưng vẫn có nét ngây thơ, hồn nhiên của 

con trẻ. Bằng tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nhân hậu và chứa chan tình yêu thương đói 

với trẻ em, Nguyễn Quang Sáng dường như đã cảm nhận đến tận cùng những biểu hiện 

tình cảm của nhân vật để miêu tả một cách sinh động và tinh tế. 

     Nhân vật chính thứ hai là nhân vật ông Sáu. Tình cảm của ông đối với con gái nhỏ 

được biểu hiện phần nào trong chuyến về thăm nhà. Khi xuồng chưa kịp cập bến, trông 

thấy con gái ông đã vội vàng “nhảy thót lên, khom người, hai tay đưa về phía trước, 

miệng lắp bắp: “ba đây con! ba đây con”. Những tưởng bé Thu sẽ ào tới, ôm lấy cổ ba 

cho thỏa những ngày tháng xa rời. Nhưng không, ông hẫng hụt, bất ngờ khi thấy: “bé tròn 

mắt ngơ ngác nhìn rồi sợ hãi bỏ chạy”. Thời gian ở nhà không nhiều nên ông Sáu không 

đi đâu xa, chỉ ở nhà tìm cách gần gũi, vỗ về con, mong con gọi mình một tiếng ba mà 

không được. Có lúc giận quá ông đã đánh con. Lúc chia tay, tình yêu mãnh liệt của bé 

Thu khiến ông cảm động “một tay ôm con, tay kia lấy khăn chấm nước mắt”. Cảm động 

https://doctailieu.com/phan-tich-tinh-cam-cha-con-trong-chiec-luoc-nga


 Phân tích tình cảm cha con trong truyện Chiếc lược ngà 

và đau đớn hơn khi biết rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh được nghe 

tiếng gọi ba thân thương từ cô con gái nhỏ, bởi vì sau đó, chẳng bao giờ anh có thể trở về 

được nữa!. Trong những ngày ở chiến khu, anh ân hận vì đã trót đánh con. Nhớ lời con 

dặn, khi kiếm được một khúc ngà anh vui mừng như trẻ nhỏ “mặt anh hớn hở như một 

đứa trẻ được quà”. Những ngày sau đó bao nhiêu tình cảm yêu quý, nhớ thương con anh 

đều dồn vô việc làm cây lược. Anh cặm cụi “cưa từng chiếc răng lược, thận trọng và tỉ 

mỉ”, anh còn khắc lên đó dòng chữ nhỏ “Yêu nhớ tặng Thu con của ba”… Những lúc nhớ 

con anh mang cây lược ra mài lên tóc mình cho cây lược thêm óng mượt. Có lẽ những lúc 

ấy anh mong có một lần về phép thăm nhà để anh tự tay mình cầm cây lược chải tóc cho 

con… Đau đớn thay chiến tranh đã khiến anh chẳng bao giờ có thể trở về bên con gái 

mình được nữa. Anh đã hy sinh trong một trận càn lớn của địch. Trước lúc hy sinh, anh 

không còn đủ sức trăng trối điều gì nhưng “dường như chỉ có tình cha con là không thể 

chết”, anh cầm cây lược trao cho anh Ba với niềm mong mỏi không còn có thể cất được 

thành lời. Từ lúc ấy, cây lược bằng ngà đã trở thành kỷ vật, thành biểu tượng thiêng liêng 

của tình phụ tử. Những dòng cuối cùng của truyện khép lại trong nỗi buồn mênh mông 

mà chứa chan ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

     Câu chuyện cảm động của cha con ông Sáu đã phản ánh mảng hiện thực trong chiến 

tranh. Đó là tình phụ tử phải chịu thử thách cam go ác liệt trong những hoàn cảnh éo le. 

Tác giả đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo, chỉ có trong chiến tranh và nhờ 

tình huống này mà tình phụ tử được khắc sâu tô đậm như một lẽ sống, mà vì nó con 

người có thể bình thản hi sinh cho lí tưởng. Qua đó, Nguyễn Quang Sáng cũng bộc lộ thái 

độ không đồng tình với chiến tranh. Và vì vậy, giá trị nhân văn của tác phẩm càng cao. 

 

Bài mẫu 2: 

    "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng là một truyện ngắn hay viết về đề tài tình 

phụ tử. Đọc tác phẩm, điều khiến người đọc cảm động nhất chính là tình cảm mà cha con 

ông Sáu và bé Thu dành cho nhau. Câu chuyện về tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu sắc 

trong kháng chiến đã đọng lại trong lòng người những suy nghĩ những bài học bổ ích. 

    Tác phẩm ra đời năm 1966, lấy bối cảnh là cuộc kháng chiến chống Mĩ của đồng bào 

Nam Bộ. Chính trong hoàn cảnh bom rơi, đạn nổ, kẻ thù không chỉ chia lìa đất nước mà 

còn chia lìa từng gia đình ấy, tình cảm gia đình lại được thể hiện đậm nét, cảm động hơn 

bao giờ hết. 

     Ông Sáu khi đi kháng chiến có một đứa con gái đầu lòng chưa đầy một tuổi. Trong 

những năm tháng kháng chiến, vì cô bé còn nhỏ nên đi thăm chồng, vợ của ông không 

mang theo con. Bởi vậy, ông chỉ được nhìn con qua những tấm ảnh nhỏ mà thôi. Và giờ 

đây, khi trở về thì tình cha con ấy lại trỗi dậy trong lòng, ông cảm thấy nôn nao. Ngay lập 

tức, khi xuống thuyền, thấy một đứa bé chừng bảy, tám tuổi, tóc ngang vai thì ông Sáu 
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biết ngay đó là con mình. Không chờ xuồng cập bến, ông đã nhún chân nhảy thót lên bờ, 

vội vàng bước những bước dài rồi kêu: "Thu! Con!". Điều đó thể hiện một tình cảm của 

người cha một cách tự nhiên, quá xúc động. Dường như chính lúc này đây, trái tim của 

người cha tội nghiệp reo lên đầy sung sướng khi sau tám năm trời mới được nhìn thấy 

mặt con và dường như ông cũng mong sự đáp lại tình cảm của con. Nhưng con bé lại đầy 

ngơ ngác, lạ lùng, không biết đó là ai. Còn ông Sáu thì vẫn đầy xúc động miệng nói 

không thành lời, giọng lặp bập: "Ba đây con"! Lúc đó chính là lúc cái tình của người cha 

lên đến đỉnh điểm và không thể toát ra bằng lời vì ông đã quá xúc động. Việc bé Thu sợ 

hãi chạy ào đi như một gáo nước lạnh dội mạnh vào trái tim đang nóng bỏng của ông 

Sáu. Ông đứng sững lại đầy sững sờ, thảng thốt. 

    Những ngày sau đó, ông Sáu vẫn cố gắng để con nhận ra mình là cha. Cả ngày ông 

chẳng đi đâu xa, suốt ngày ở bên con, săn sóc, vỗ về con. Song càng vỗ về bao nhiêu con 

bé lại càng đẩy ông ra bấy nhiêu. Ông chỉ mong có một điểu là được gọi mình một tiếng 

"ba". Chỉ một tiếng "ba" mà thôi! Nhưng chẳng có điều gì khác ở con gái ông ngoài sự 

thờ ơ, lạnh lùng thậm chí thù ghét. Những hành động của ông Sáu giúp đỡ con hay vỗ về 

nó đều bị con bé phản ứng lại. Chỉ có tình cha sâu nặng mới giúp ông kiên trì vượt qua 

điều đó. Đến một bữa cơm, khi ông gắp cái trứng cá to, vàng bỏ vào bát nó thì bất thần 

con bé hất ra, cơm văng tung toé và không kịp suy nghĩ gì ông đã đánh một cái vào mông 

nó. Ông Sáu hẳn đã vô cùng ân hận vì giây phút nóng nảy đó của mình. 

    Trong ba ngày nghỉ ngắn ngủi, ông đã ở bên con nhưng con không nhận. Giờ đây ngày 

chia tay bà con làng xóm ông định mang theo nỗi buồn đó. Nhưng trong lúc không ai ngờ 

đến đó, một tiếng kêu đã xé lòng ông: "Ba... a...a... ba". Tiếng "Ba" đó là sự dồn nén 

trong Thu tám năm nay và bây giờ nó vỡ tung ra từ ngay trong sâu thẳm đáy lòng con bé. 

Tiếng "Ba" với nó là điều khát khao hơn mọi đứa trẻ khác vì ngay từ nhỏ nó đã không có 

tình yêu thương của cha. Giờ đây tiếng "Ba" vang lên đầy tự nhiên, ngỡ ngàng trong giây 

phút cuối cha con chia tay. Và bây giờ nó muốn có ba, nó bật khóc vì hạnh phúc, nó hôn 

tóc, hôn cổ và hôn với vết thẹo dài trên má của ba nó nữa. Hoá ra, lí do nó không nhận ba 

là do vết thẹo oan nghiệt đó - vết thẹo do kẻ thù của gia đình đó, của đất nước đau thương 

này gây ra. Nhưng vừa nhận ra thì cũng là lúc phải chia tay. Sung sướng và có lẫn sự xúc 

động ông ôm con và tạm biệt nhưng con bé không muốn ba phải đi. Cho đến khi ông hứa 

mua cho nó một chiếc lược thì nó mới để cho ba nó đi. 

     Ở chiến trường tuy chiến tranh đầy ác liệt nhưng ông vẫn cố công làm bằng được 

chiếc lược ngà. Trong khi làm, ông Sáu cảm thấy vui như đứa trẻ nhận được quà. Ông cố 

gắng làm tỉ mỉ, thận trọng cố công như người thợ bạc. Khi chiếc lược được làm xong ông 

cảm thấy sung sướng vì mình như đã thực hiện được phần nào lời hứa. Sau đó ông lại 

khắc trên sống lưng chiếc lược "Yêu nhớ tặng con, Thu của ba". Hàng đêm nhớ con ông 

lại đem lược ra ngắm chải lên đầu cho lược thêm bóng, mượt... Trong giờ phút cuối cùng, 

tuy không đủ sức trăng trối, nhưng tình cha con vẫn sống và trỗi dậy trong con người 

ông. Ông đưa chiếc lược cho Ba - một người đồng đội thân thiết và nhìn Ba hồi lâu như 

trăng trối rằng: "Hãy đưa chiếc lược này đến cho Thu". Cái nhìn đó có thể nói rằng đó là 
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cái nhìn của sự nhờ cậy, tin cậy, gửi gắm cả tâm hồn ông qua đó. Tình cha con đầy thiêng 

liêng, cao quý trỗi dậy ngay cả khi con người ta đang đối mặt giữa sự sống và cái chết. 

Khi Ba nhận lời thì ông mới nhắm mắt. Sau này, bác Ba đã gặp Thu - giờ đây là cô gái 

giao liên dũng cảm và bác đã trao lại kỉ vật đó cho Thu. 

     Tình cảm ông Sáu dành cho con sâu nặng bao nhiêu, tình cảm Thu dành cho ba cũng 

nồng nàn bỏng cháy bấy nhiêu. Cô bé không nhận ba bởi cô hiểu nhầm về vết sẹo trên 

mặt ba. Bức ảnh cha cô mà cô khắc ghi bấy lâu trong tâm khảm không có vết thẹo trên 

mặt như ông Sáu - người cứ nhận mình là cha bé! Và vì thế, Thu càng phản đối quyết liệt 

con người ấy bao nhiêu càng thể hiện cô bé yêu ba mình bấy nhiêu. Cái tình yêu ấy thật 

sâu sắc: nó chỉ có một, không thể chia sẻ cho bất kì ai khác, ngay cả khi đó là người được 

tất cả mọi người thừa nhận là ba của nó, là người yêu thương và quan tâm đến nó rất chân 

thành. 

     Đến lượt mình, Thu cũng đáp lại tình cảm của ba một cách cảm động. Khi biết rằng 

ông Sáu là ba thật của mình, và vết sẹo trên mặt ông là do thằng Mĩ gây nên, buổi sáng 

cuối cùng trong những ngày phép của ba "Con bé như bị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, 

lúc đứng tựa cửa và cứ nhìn mọi người đang vây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì 

hơi khác, nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa, vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu, cái 

vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với đôi mi dài uốn 

cong, và như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ 

ngác, không lạ lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa." Không hiểu con bé "nghĩ ngợi sâu 

xa" điều gì, chỉ biết rằng khi ông Sáu buồn rầu quay lại nhìn nó - không dám lại gần sợ 

nó lại bỏ chạy như lần trước - nói: "Ba đi nghe con" thì nó bất ngờ lao đến thét lên: Ba, 

a... a…ba!". Rồi ôm chặt lấy ông nức nở "Con không cho ba đi". Đến đây, người đọc mới 

vỡ lẽ ra rằng Thu thèm được gọi ba như thế nào. "Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự 

im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén 

trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy 

xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó". Bé 

Thu là đứa trẻ giàu tình cảm. Thái độ của bé Thu với ba bây giờ trái ngược trong những 

ngày đầu khi ông Sáu về thăm nhà. Song, trái ngược mà vẫn nhất quán. Vì quá yêu ba, 

quá khao khát được có ba nên khi nhận định không phải ba nó thì nó nhất định không 

chịu nhận, nhất định không gọi "ba" lấy một tiếng. Cho nên, khi tiếng gọi như xé kia cất 

lên ta thấy nó thiêng liêng vô cùng. Tiếng gọi ấy càng trở nên thiêng liêng, quý giá bởi 

đón chờ nó là cả tấm lòng cao đẹp, thương yêu con vô hạn của người cha. 

     Sau này, thấu hiểu sâu sắc nguyên nhân gây ra vết thẹo trên mặt cha, Thu đã trở thành 

một nữ giao liên dũng cảm, can đảm. Cô quyết tâm tiếp bước con đường cha cô đã đi để 

đánh đuổi kẻ thù của gia đình, kẻ thù của dân tộc. 

    Nguyễn Quang Sáng đã rất thành công khi xây dựng tình cảm cha con giữa ông Sáu và 

bé Thu. Đọc thiên truyện, người đọc hẳn đã có lần rơi lệ vì cảm động. Và còn vì thấy 

trong đó thấp thoáng đâu đây bóng dáng bản thân, của người cha thân yêu của mình nữa. 
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Tình phụ tử đó chính là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cõi đời này. 

Và bởi thế, đọc "Chiếc lược ngà" để ta trân trọng hơn những người thân yêu ruột thịt 

quanh mình, trân trọng hơn những tình cảm sâu sắc ta đang được nhận. Và hơn hết, đọc 

thiên truyện ngắn này, ta biết yêu thương, sẻ chia và sống xứng đáng với những đấng sinh 

thành của bản thân. 

     Không chỉ gợi những tình cảm trong sáng, cao quý, "Chiếc lược ngà" còn mang đến 

cho người đọc những bài học nhân sinh đầy nhân ái. Và vì thế, đây thực sự là một thiên 

truyện hay trong hành trang của những người Việt trẻ! 

-------------------------------------------------------------------- 

   Trên đây là một số bài văn hay chọn lọc phân tích tình cảm cha con trong truyện 

ngắn Chiếc lược ngà, các bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm các bài Văn mẫu lớp 9 

khác tại doctailieu.com. Chúc các bạn học tốt môn Văn ! 
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