
 

Văn mẫu lớp 7 

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 

BÁNH TRÔI NƯỚC - VĂN MẪU 7 

 Đề bài: Phân tích tác phẩm Bánh trôi nước 

Bài mẫu hay nhất 

   Bánh trôi nước là một trong những bài thơ nổi của Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương. 

Bài thơ vừa cho thấy vẻ đẹp và số phận người phụ nữ trong xã hội cũ, đồng thời cho thấy 

tấm lòng nhân văn cao cả của bà: yêu thương trân trọng người phụ nữ. 

   Bài thơ có hai lớp nghĩa chính, lớp nghĩa thứ nhất là lớp nghĩa tả thực, miêu tả bánh trôi 

nước từ hình dáng cho đến cách làm. Bánh trôi có hình tròn, màu trắng. Làm bánh trôi 

bằng cách viên thành hình tròn nhỏ vừa ăn, bên trong bánh trôi là một viên đường nhỏ, 

thường được làm bằng đường phên hoặc đường phèn. Khi luộc thấy bánh lên tức là bánh 

đã chín. Bài thơ đã mô tả một cách chân thực, chính xác về món ăn dân dã, quen thuộc 

của nhân dân ta. 

Nhưng ẩn đằng sau lớp nghĩa tả thực đó lại là lớp nghĩa ẩn dụ hết sức tinh tế, sâu sắc, 

hình ảnh bánh trôi cũng chính là hình ảnh biểu tượng cho người phụ nữ. Mở đầu bài thơ 

tác giả sử dụng mô típ quen thuộc trong văn học dân gian “Thân em”. Hai chữ thân em 

nói lên nỗi đau thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa. Tiếng thơ của Hồ Xuân 

Hương có sự đồng điệu, gặp gỡ với những tiếng hát than thân trong ca dao: 

  

“Thân em như tấm lụa đào, 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”. 

“Thân em như hạt mưa sa 

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày” 

Việc Hồ Xuân Hương sử dụng các ngữ liệu dân gian vừa khiến cho thơ bà gần gũi, mềm 

mại với đời sống, mặt khác làm cho tiếng thơ trở nên da diết, thấm đầy chất nhân bản, trở 

thành tiếng thơ của bao người. 

Ngay từ câu thơ đầu tiên của bài, bà đã khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ: trắng, tròn, 

họ mang vẻ đẹp phúc hậu, hiền từ. Lời khẳng định này cũng cho thấy bà rất có ý thức về 

bản ngã của mình nói riêng và của những người phụ nữ nói chung. 
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Mang vẻ đẹp về hình thức, ý thức được vẻ đẹp đó, nhưng số phận của họ lại hết truân 

chuyên, vất vả: 

Bảy nổi ba chìm với nước non 

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

Thân phận của họ cũng chẳng khác gì những tấm lụa đào, hạt mưa sa,… người con gái 

trong xã hội cũ không được tự quyết định số phận, hạnh phúc của mình. Khi ở nhà họ phụ 

thuộc vào cha mẹ, cha mẹ đặt đâu họ phải ngồi ở đó, đến lúc đã yên bề gia thất số phận 

của họ lại tiếp tục bị phụ thuộc vào người chồng. Những người phụ nữ này thật nhỏ bé và 

đáng thương, cuộc đời chìm nổi với biết bao sóng gió, hạnh phúc của bản thân không 

được tự mình quyết định. 

Mặc dù cuộc sống không được suôn sẻ, luôn gặp phải những sóng gió nhưng những 

người phụ nữ ấy lại mang trong mình những phẩm chất hết sức tốt đẹp: 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son 

Họ là những người phụ nữ luôn mang trong mình tấm lòng trong trắng, tốt đẹp, dù gặp 

cảnh ngộ nào cũng vẫn giữ được tấm lòng son sắt, thủy chung. Chữ son như một điểm 

sáng, nhãn tự trong bài, làm bừng sáng nét đẹp về nhân cách, phẩm chất của người phụ 

nữ Việt Nam. 

Bài thơ sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngôn ngữ cô đọng, hàm súc. Sử dụng nghệ 

thuật ẩn dụ đặc sắc. Kết hợp linh hoạt các mô típ của văn học dân gian khiến cho bài thơ 

vừa giản di, gần gũi vừa mang dáng dấp uyên bác, tài hoa. Tất cả những yếu tố đó đã góp 

phần tạo nên sự thành công cho tác phẩm 

   Qua tác phẩm này ta có thể thấy Hồ Xuân Hương là người hết sức trân trọng, ngợi ca 

vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ở phẩm chất mà ngay cả vẻ đẹp bề ngoài. Đồng thời 

lời thơ tha thiết cũng là tiếng nói cảm thông với số phận chìm nổi, bị lệ thuộc của người 

con gái. Qua đây còn lên án xã hội cũ đã đè nén, áp bức, tước bỏ quyền được lựa chọn 

cuộc sống, hạnh phúc của con người. 

Bài mẫu 1 

     Đến với thơ của Bà Huyện Thanh Quan chúng ta thưởng thức được những lời thơ 

trang nhã, mang tính chất cung đình, luôn gợi nỗi buồn man mác. Ngược lại học thơ của 

Bà Hồ Xuân Hương ta lại gặp một phong cách hoàn toàn khác. Giọng điệu thơ mạnh  mẽ, 

rắn rỏi, đề tài thơ bình thường dân dã, ý thơ sâu sắc thâm thuý, chua cay, chất chứa nỗi 

niềm phẫn uất, đả kích xã hội đương thời. Bánh trôi nước là một bài thơ quen thuộc thể 

hiện rõ phong cách thơ của bà. 
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     Đây là bài thơ trữ tình đặc sắc. Tác giả đã mượn chiếc tránh trôi nước để thể hiện vẻ 

đẹp về hình thể và tâm hồn của người con gái thân phận nhỏ bé, bị chìm nổi, phụ thuộc 

mà vẫn giữ gìn trọn vẹn phẩm giá của mình. 

Toàn bài thơ là một hình ảnh nhân hoá tượng trưng. Nhờ tài quan sát, nhờ khả năng liên 

tưởng kì lạ, Hồ Xuân Hương đã phát hiện được những nét tương đồng giữa chiếc bánh 

trôi nước tầm thường và hình ảnh cũng như cuộc đời người phụ nữ trong xã hội phong 

kiến. Cả hai đều có vẻ bề ngoài đẹp (trắng, tròn) có tâm hồn cao quý (tấm lòng son), cuộc 

sống chìm, nổi lênh đênh (trong nồi nước sôi luộc bánh cũng như trong cuộc đời), không 

làm chủ được số phận của mình. Chính những nhận xét riêng rất mới này, hình tượng thơ 

đã được xây dựng. Nhà thơ ngay từ những từ đầu tiên đã nhân hoá cái bánh trôi, gắn liền 

những chi tiết tả thực với những từ ngữ đa nghĩa tạo lên một trường liên tưởng rộng rãi 

cho người đọc. Do đó, bài thơ tả thực mà hàm nghĩa tượng trưng, nói về cái bánh trôi với 

đầy đủ đặc điểm của nó mà thành chuyện người phụ nữ chìm nổi trong cuộc đời. Người 

con gái ở đây có hình thể thật đẹp, da trắng nõn nà, thân hình đầy đặn, xinh xắn, có tâm 

hồn thật trong trắng nhân hậu hiền hoà: 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn. 

Lẽ ra với vẻ đẹp như thế, nàng phải có cuộc đời sung sướng. Nhưng không, cuộc đời 

nàng phải long đong, vất vả, phiêu dạt, chìm nổi không chỉ một lần, trong cuộc đời rộng 

lớn: 

Bảy nổi ba chìm với nước non. 

Người phụ nữ không làm chủ được cuộc đời, số phận của họ do người khác định đoạt, 

nàng bị phũ phàng, vùi dập: 

Rắn nát mặc dầu tay kể nặn 

Nhưng không, dù đời có phũ phàng, dù trải bao bất hạnh người phụ nữ vẫn giữ trọn vẹn 

phẩm giá và tâm hồn cao đẹp của mình. 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son 

Ở đây ta lại thấy được tài năng sáng tạo của nữ sĩ. Ngay trong câu thơ đầu, bà chọn chi 

tiết không nhiều nhưng chọn kĩ và tả đúng với đặc điểm cua chiếc bánh và tác giả chỉ cần 

đặt trước những từ miêu tả ấy hai từ thân em. Câu thơ lại sinh động hẳn lên. Thân em lời 

xưng hô của cái bánh được nhân hoá mà đó cũng chính là lời của người phụ nữ tự giới 

thiệu. Nhờ hai từ này, trí tưởng tượng của người đọc được chắp cánh và hình ảnh người 

phụ nữ đẹp hiện ra trong tâm trí mọi người. Cặp quan hệ từ vừa... lại vừa phụ trợ cho tứ 

thơ khiến giọng thơ hàm chứa một ý thức và một chút hài lòng kiêu hãnh về vẻ đẹp hình 

thể đó. 
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Thế nhưng sang câu thứ hai giọng thơ đột ngột chuyển hẳn. Từ thoáng chút hài lòng, tự 

hào chuyển sang than vãn về số phận hẩm hiu. Đảo lại một thành ngữ quen thuộc (ba 

chìm bảy nổi), nhà thơ đã tạo nên cách nói mới, nhấn mạnh hơn vào sự long đong. Thành 

ngữ này đi liền với hình ảnh vừa trắng vừa tròn tạo ra sự đối lập bất ngờ càng tô đậm nỗi 

bất hạnh của người phụ nữ. Cụm từ với nước non đi kèm theo hình ảnh bảy nổi ba chìm 

như một lời oán trách: Tại sao xã hội bất công lại vùi dập cuộc đời người phụ nữ như 

vậy? 

Và từ giọng than vãn lời thơ lại chuyển sang giọng ngậm ngùi cam chịu Rắn nát mặc dầu 

tay kẻ nặn người phụ nữ không làm chủ được cuộc đời mình mà phụ thuộc vào tay kẻ 

khác. Nhưng đến câu cuối cùng giọng thơ, ý thơ đột ngột chuyển lại Mà em vẫn giữ tấm 

lòng son. Ở đây kết cấu đối lập được tác giả khai thác triệt để. Đó là sự đối lập giữa thái 

độ người phụ nữ trong câu ba và câu bốn, đối lập giữa thái độ cam chịu và thái độ quả 

quyết bảo vệ phần trong sáng trong tâm hồn con người. Sự đối lập này tràn ra cả ngôn từ 

Mặc dù... mà em vẫn giữ... chỉ quan hệ đối lập nhưng do đặt vị trí đầu câu lại được tăng 

cường thêm của từ vẫn khiến cho ý nghĩa đối lập càng thêm sắc, mạnh. Từ mà là một 

"nhãn từ" (chữ hay nhất trong câu thơ) nói lên một cách dõng dạc và dứt khoát sự kiên trì 

cố gắng đến cùng để giữ tấm lòng son. Ở đây người phụ nữ dám đối lập tấm lòng son với 

tất cả sóng gió, bảy nổi ba chìm của cuộc đời. Đó là người phụ nữ có ý thức rất rõ về 

cuộc sống và phẩm chất của mình. Đó là lời khẳng định giá trị đáng kính của người phụ 

nữ. 

Bài thơ vỏn vẹn chỉ có bốn câu, đề tài lại là sự vật bình thường nhưng dưới ngòi bút thần 

diệu, Hồ Xuân Hương đã tạo nhiều vẻ. Bài thơ chứa đựng một luồng ánh sáng ý thức về 

xã hội bất công vùi dập người phụ nữ và ý thức về giá trị, phẩm giá của người phụ nữ 

chân chính, của con người luôn giữ tấm lòng son dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. 

   Tóm lại, có thể nói Bánh trôi nước là bài thơ trữ tình đặc sắc của Hồ Xuân Hương. Đây 

là tiếng nói của người phụ nữ tự bộc bạch mình, là lời oán ghét sự bất công đối với người 

phụ nữ đồng thời cũng là lời khẳng định giá trị tâm hồn của họ. Nhà thơ đã thay mặt giới 

phụ nữ cất lên tiêng nói ấy cũng là lời bà tự khẳng định mình. 

Bài mẫu 1 

      Chúng ta đang được sống trong một thế giới tràn đầy hạnh phúc,một thế giới có sự 

bình đẳng về chủng tộc về mọi tầng lớp dân tộc. Mà trong ta có ai biết được trong xã hội 

xa xưa người phụ nữ phải chịu đựng một quan niệm cổ hữu sai trái ”trọng nam khinh 

nữ”. Sống trong hoàn cảnh đó,cũng mang trong mình số phận người phụ nữ Hồ Xuân 

Hương đã viết nên tác phẩm “Bánh trôi nước”. 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn 

Bảy nổi ba chìm với nước non 
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Rắn nát mặc dầ tay kẻ nặn 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son” 

Chỉ có những chiếc bánh trôi nước mộc mạc giản đơn thế thôi mà tác giả Hồ Xuân 

Hương đã làm nên một bài thơ nói lên sự chịu đựng, gánh lấy quan niệm sai trái trọng 

nam khinh nữ của người phụ nữ lúc bấy giờ. Bài thơ chỉ có những vốn từ đơn giản thân 

thuộc mà chất chứa biết bao nhiêu tình cảm. 

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn” 

Tác giả đã sử dụng mô típ ca dao quen thuộc “Thân em” để ngưởi phụ nữ có thể hóa thân 

vào những chiếc bánh trôi nước dân dã đáng yêu. Hàm chứa bên trong vẫn là ca ngợi vè 

đẹp của người phụ nữ biến họ thành những đóa hoa xinh đẹp, lộng lẫy và thắm tươi nhất 

của cuộc đời. Làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp thêm màu sắc. 

“Bảy nổi ba chìm với nước non” 

Thành ngữ “bảy nổi ba chìm” được vận dụng tài tình nhằm gợi tả số phận người phụ nữ 

Việt Nam trong xã hội phong kiến xưa. Để bày tỏ nỗi xúc động thương cảm của bà Hồ 

Xuân Hương đứng trước số phận lênh đênh chìm nổi chẳng biết đi về đâu của người phụ 

nữ. Chỉ mặc cho số phận định đoạt. Tôi tự hỏi:”Một người phụ nữ đẹp đến mà vì lẽ gì 

phải chịu đựng cuộc đời như vậy, chẳng lúc nào được sống trong cuộc sống vui vẻ hạnh 

phúc?” Tại sao những người đàn ông to lớn khỏe mạnh như thế mà không chịu những số 

phận khổ cực mà bắt những phụ nữ nhỏ bé kia phải gánh lấy chứ? 

“Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn” Tác giả sử dụng một biện pháp kinh tế:đảo ngữ. Nó lên 

người phụ nữ phải sống lê thuộc. “Tại gia tòng phụ, xuất giá tỏng phu, phu tử tòng tử”. 

Lúc ở nhà thì phụ thuộc vào cha, cha bảo gì làm nấy chằng giám làm trái. Khi lập gia thất 

thì phải cung phụng cho chồng, cũng chẳng giám làm sai. Lúc chồng mất sống phận của 

mình phải nương nhờ vào con của mình. Trên cuộc đời này làm gỉ có quan niệm vô lí đến 

thế! Vậy biết bao giờ họ mới có được cuộc sống riêng tự lâp cho chính bản thân mình. Họ 

phải đau khổ biết bao để chịu đựng những thứ đao lí như thế 

“Mà em vẫn giữ tấm lòng son 

Giọng thơ tự hào quả quyết biểu thị thái độ kiên trì, bền vững. “Tấm lòng son” tượng 

trưng cho phẩm chất sắc son thủy chung, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt 

Nam đối với chồng con, Với mọi người tuy bị cuộc sống phụ thuộc, đối xử không công 

bằng trong cuộc đời. Câu thơ thể hiện niềm tự hào và biểu lộ khá đậm tính cách của Hồ 

Xuân Hương: cảm thương cho người phụ nữ, căm phẫn đối với người chồng. 
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Văn mẫu lớp 7 

      Bài thơ nói về người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua hình ảnh bánh trôi nước – một 

món ăn dân tộc bằng một thứ ngôn ngữ bình dị, dân gian. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đã 

được Việt hóa hoàn toàn. Thơ hàm súc đa nghĩa giàu bàn sắc Xuân Hương. Bài thơ biểu 

lộ niềm thông cảm và tự hào đối với số phận, thân phận và của người phụ nữ Việt Nam 

nó có gái trị nhân bản đặc sắc. Nữ sĩ viết với tất cả lòng yêu mến, tự hào bản sắc nền văn 

hóa Việt. 
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