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PHÂN TÍCH BÀI CA CÔN SƠN - VĂN MẪU 7 

 Đề bài: Phân tích Bài ca Côn Sơn 

Bài mẫu 1 

Nguyễn Trãi một người quân sư tài ba, một nhà thơ lớn của dân tộc. Ông không trực tiếp 

đánh giặc nhưng qua ngòi bút của mình ông đã làm lung lay biết bao nhiêu quân xâm 

lược khiến cho chúng không cần đánh cũng đã thua rồi. Căn bản là ở sự chính nghĩa của 

ta và ngòi bút sắc sảo không thể chối cãi được của Nguyễn trãi. Tuy nhiên thì chúng ta 

không chỉ biết đến ông hùng hồn sắc sảo trong bình ngô đại cáo mà chúng ta còn biết đến 

sự nhẹ nhàng của thiên nhiên trong côn sơn ca của ông. Có thể nói ông viết thơ ca chính 

luận cũng hay mà đến thơ ca thiên nhiên cũng hay không kém. Qua bài thơ ấy Nguyễn 

Trãi thể hiện tình yêu thiên nhiên của mình. 

Bài thơ này được viết vào những năm Nguyễn trãi về quê ở ẩn. Những năm tháng ấy ông 

sống trong cảnh thiên nhiên của côn Sơn. Bài thơ như những nốt nhạc thanh thản của 

Nguyễn Trãi sau khi cáo quan trường về sống với làng quê thiên nhiên. 

Bức tranh thiên nhiên Côn Sơn hiện lên thật đẹp qua cảm nhận của tác giả. Chúng ta như 

đắm chìm cùng những sắc đẹp nơi đây: 

“Côn Sơn suối chảy rì rầm,  

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.  

Côn Sơn có đá rêu phơi,  

Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.  

Trong ghềnh thông mọc như nêm,  

Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.  

Trong rừng có bóng trúc râm,  

Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. ” 

Bức tranh thiên nhiên ấy hiện lên với âm thanh, màu sắc, hình ảnh rất đẹp. Chỉ có trong 

mấy câu thơ mà tác dụng sử dụng đến ba phép so sánh nhằm nhấn mạnh những vẻ đẹp 

thiên nhiên nơi đây. Tiếng suối Côn Sơn không giống như tiếng hát của người con gái 

trong Cảnh Khuya hồ Chí Minh đã nói: 

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa” 

Mà tiếng suối ở đây được ví như tiếng đàn cầm du dương bên tai, trong rừng rêu trên đá 

khiến cho nhà thơ ngồi trên đó cảm giác giống như là đang ngồi trên đệm êm. Những 

bóng trúc râm và những cây thông cao vút. Có thể nói nơi đây từ màu sắc xanh của cây 

rừng đến những tiếng suối rì rầm kia giao hòa với tâm hồn người nghệ sĩ. Dưới sự thoải 
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mái của tâm hồn cũng như thanh thản tươi đẹp của thiên nhiên nhà thơ cất lên những câu 

thơ như ngâm nga trong khoảng không gian ấy. Thông được so sánh như nêm để cho thấy 

được ở Côn Sơn những cây thông ấy quả thật rất nhiều. Phải chăng chính sự dày đặc của 

thông của trúc là nơi che chở tâm hồn nhà thơ tránh khỏi những bụi trần?. Cũng có thể 

những cây thông kia là những người tri kỉ bầu bạn với nhà thơ. Là một người nghệ sĩ thì 

thiên nhiên cảnh đẹp luôn làm cho người ta thoải mái và thăng hoa. Chính vì thế mà thiên 

nhiên chính là những gì mà nhà thơ tìm thấy được khi về quê ở ẩn. 

Nhà thơ đang vui say như thế nhưng giọng thơ bỗng nhiên như trùng lại vì những câu thơ 

tiếp theo nhà thơ bỗng trầm ngâm tự nói với mình, tự nhắc nhớ mình: 

“Về đi sao chẳng sớm toan,  

Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi? 

Muôn chung chín vạc làm gì,  

Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.  

Đổng, Nguyên để tiếng trên đời,  

Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười chứa chan.  

Lại kia trên núi Thú San,  

Di, Tề nhịn đói chẳng màng thóc Chu.  

Hai đàng khó sánh hiền ngu,  

Đều làm cho thỏa được như ý mình. ” 

Nhà thơ như thể hiện sự đúng đắn của mình khi cáo quan về ở ẩn. Nửa đời làm quan 

Nguyễn Trãi bị những nịnh thần chèn ép. Chính vì thế mà ông chán ghét cảnh quan 

trường sự tận trung của ông như thế được coi là đã đủ. Câu hỏi “Nửa đời vướng bụi trần 

hoàn làm chi?” như lời tự nhắc nhở của nhà thơ đối với chính bản thân mình. Nhà thơ 

cũng giống như Nguyễn Bỉnh Khiêm “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến 

chốn lao xao”.  Để về được Côn Sơn một cách thật sự thì Nguyễn Trãi cũng phải trải qua 

biết bao nhiêu lần được vua mời ra làm quan. Ông tự cảm thấy vừa mừng vì được vua tín 

nhiệm nhưng cũng vừa sợ trước cảnh quan trường nhiều thủ đoạn bon chen. Ông quả thật 

là một người “nhân nghĩa quá, trung thực quá, thanh liêm quá…” (Phạm Văn Đồng). Và 

phải chăng đó chính là bi kịch giằng xé trong Nguyễn Trãi. Ông muốn giúp nước giúp 

vua nhưng lại không muốn chịu cảnh quan trường bon chen hãm hại lẫn nhau. Điều đó 

làm cho lương tâm ngay thẳng của ông không thể chấp nhận được. Mà một khi đã không 

còn thích với chốn quan trường ấy thì nhất quyết là không thể làm được gì. Thế rồi nhà 

thơ nói về quy luật ở đời. Đồng Trác đời Đông Hán, Nguyên Tải đời Đường kia đều có 

những công danh, vinh hóa phú quý cả một đời thế nhưng khi chết lại để lại tiếng xấu. 

còn Bá Di thúc tề đời Ân, Chu thà nhịn đói cũng không lấy thóc. Hai cách sống, hai cách 

lựa chọn khác nhau ấy đã làm nổi bật lên quan điểm sống của Nguyễn Trãi đã chọn. Đó 

là thà có ăn uống nước lã đi chăng nữa mà để lại tiếng thơm muôn đời còn hơn là phú quý 

giàu sang để rồi để một đời ô nhục không bao giờ hết. Chung quy sự “hiền, ngu” ở đời 

đều là để thỏa ý mình mà thôi. 
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Và cũng chính từ những suy nghĩ ấy Nguyễn Trãi như thể hiện cuộc đời triết lý nhân sinh 

của mình: 

“Trăm năm trong cuộc nhân sinh,  

Người như cây cỏ thân hình nát tan.  

Hết ưu lạc đến bi hoan,  

Tốt tươi khô héo, tuần hoàn đổi thay.  

Núi gò đài các đó đây,  

Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh.  

Sào, Do bằng có tái sinh,  

Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn. ” 

Nhà thơ ví thân phận của con người chẳng khác nào cây cỏ cả rất dễ nát tan, dễ bị dẫm 

đạp. Quan điểm triết lý ấy chưa hẳn là bi quan mà nó nói lên cái mong manh của sự sống 

chết của con người. Nó giống như câu thơ “Sông có khúc, người có lúc”. Thân phận con 

người không thể lúc nào cũng hiển đạt sung sướng được vì thế cho nên cũng giống như 

cây cỏ kia con người có lúc giàu sang hạnh phúc nhưng cũng có lúc nghèo khổ ô nhục. 

Cái sự tốt tươi kia thay đổi tuần hoàn. Nguyễn Trãi viết “Côn Sơn ca” trước bao lâu vụ án 

Lệ Chi Viên xảy ra ? Tâm trạng thời thế, triết lí về cuộc đời mà Nguyễn Trãi nói đến 

trong phần hai bài ca là cả một nỗi buồn thấm sâu, tỏa rộng trong tâm hồn nhà thơ. Suy 

cho cùng thì dẫu có hiển đạt hay nhục nhã thì khi chết đi con người cũng chẳng biết gì 

nữa. 

Đặc biệt là hai câu thơ cuối của tác giả đã thể hiện được sự thiết tha của Nguyễn Trãi: 

“Sào, Do bằng có tái sinh,  

Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn. ” 

Sài Phủ, Hứa Do đều là những vị quan thanh liêm thời vua Nghiêu Trung Quốc. Cả hai 

người ấy đều không màng danh lợi mà quyết định sống một cuộc đời ẩn dật chính vì thế 

mà nhà thơ như học tập những con người như thế. Và bằng tiếng gọi tha thiết nhà thơ như 

muốn nếu họ tái sinh thì hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn. Bài ca ấy thể hiện nỗi 

niềm của nhà thơ và phải chăng nhà thơ như muốn tìm những người tri kỉ, những người 

có thể hiểu được bản thân mình. 

Như vậy qua đây ta thấy được những tâm tư tình cảm của Nguyễn Trãi qua bài thơ này. 

Nhà thơ về quê ở ẩn đắm chìm trong không gian cảnh vật nơi Côn Sơn, thiên nhiên ấy 

giống như tri kỉ của nhà thơ vậy. Hồn thơ cùng với thiên nhiên như hòa vào làm một. Đặc 

biệt qua đó ta cũng thấy được những quan điểm suy nghĩ của nhà thơ về sự “hiền, ngu” 

trong cuộc đời. 

Bài mẫu 2 
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   Nguyễn Trãi nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc. Ông để lại số lượng tác phẩm đồ sộ, 

phong phú. Bên cạnh những tác phẩm thể hiện lòng yêu nước, thương dân thiết tha còn 

có một mảng sáng tác khác thể hiện tâm hồn rất thi sĩ của ông đó là mảng đề tài sáng tác 

về thiên nhiên, qua đó thể hiện lòng yêu thiên nhiên, cảnh vật ở mỗi vùng quê khác nhau. 

Côn sơn ca là một bài thơ như vậy. 

   Bài ca Côn Sơn được Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán với thể thơ khác, khi dịch được 

viết bằng thể thơ lục bát, một thể thơ thuần dân tộc. Tác phẩm nhiều khả năng được sáng 

tác vào thời gian Nguyễn Trãi bị chèn ép phải cáo quan trở về ở ẩn tại Côn Sơn. Nhưng 

trong bài thơ vẫn nổi bật lên là tình yêu thiên nhiên, cảnh vật sâu sắc của tác giả. 

    Viết về Côn Sơn trong sáng tác của Nguyễn Trãi có rất nhiều, nhưng ít có bài nào lại 

miêu tả cụ thể và chi tiết về Côn Sơn như vậy. Trong đoạn thơ được trích, cảnh vật Côn 

Sơn được miêu tả khá đầy đủ: dòng suối, phiến đá, rừng tùng, rừng trúc. Điều đặc biệt 

khi miêu tả Côn Sơn tác giả đã vận dụng hết các giác quan để cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp 

của nó: cảm nhận bằng âm thanh (rì rầm); cảm nhận bằng xúc giác (ngồi trên đá rêu như 

ngồi trên chiếu êm); cảm nhận bằng thị giác (màu xanh của rừng trúc) kết hợp với đó là 

biện pháp so sánh: như tiếng đàn cầm, như chiếu êm, như nêm đã gợi ra khung cảnh thiên 

nhiên lâu đời, nguyên thủy, tạo ra cảm giác thanh cao, mát mẻ, trong lành. 

   Côn Sơn đã được Nguyễn Trãi cảm nhận bằng sự hiểu biết, bằng tâm hồn thiết tha yêu 

quý, bởi vậy nó mang một vẻ đẹp sống động, đầy ắp âm thanh, đậm đà màu sắc, giàu chất 

nhạc, chất họa. Qua những cảm nhận đó ta còn thấy được những sáng tạo độc đáo của 

ông trong bút pháp thể hiện. Nhà thơ đã lấy âm thanh của con người để ví với âm thanh 

của tiếng suối, khiến cho âm thanh đó trở gần gũi, ấm áp hơn. Thiên nhiên còn đáp ứng 

tất cả các yêu cầu khác của con người: nghe, nằm, ngâm thơ,… kết hợp với đại từ ta, 

khẳng định tư thế làm chủ trước thiên nhiên của con người. Nhưng đằng sau đó vẫn là sự 

hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, đến với thiên nhiên để tìm lại cảm giác thanh 

tĩnh, yên bình cho bản thân. 

   Qua bức tranh phong cảnh Côn Sơn ta không chỉ thấy một Côn Sơn đẹp đẽ, trong lành 

mà còn thấy được tấm lòng của Nguyễn Trãi đối với nơi đây. Ông là người có lòng yêu 

thiên thiên tha thiết, hơn nữa còn cho thấy tâm hồn thanh cao, giàu cảm xúc và mang 

trong mình nhân cách trong sáng của một nhà thơ lớn. 

   Trong đoạn trích, tác giả đã vận dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật, vẽ nên bức 

tranh Côn Sơn thật đẹp đẽ, trong trẻo. Sử dụng biện pháp liệt kê, so sánh (như ngồi chiếu 

êm, như nêm,…). Nhịp thơ đa dạng như bản nhạc, khiến cho cả bức tranh trở nên tươi 

vui, tràn đầy sức sống. 

   Bằng tình yêu thiên nhiên Côn Sơn tha thiết, Nguyễn Trãi đã khắc họa nơi đây thật 

trong trẻo, thanh bình. Con người và thiên nhiên hòa quyện làm một với nhau bắt nguồn 

từ nhân cách thanh cao, tâm hồn thi sĩ của chính Nguyễn Trãi. 
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