
 

Văn mẫu lớp 7 

PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ PHÒ GIÁ VỀ KINH  

VĂN MẪU 7 

 Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang Khải. 

Bài mẫu 1 

   Trần Quang Khải (1241 - 1294) là con thứ ba của vua Trần Thánh Tông. Ông được 

phong chức thượng tướng vì có công rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên - 

Mông (1284 - 1287) và là một trong những anh hùng đã đem tài thao lược làm nên chiến 

công Chương Dương, Hàm Tử lừng lẫy muôn đời. Trần Quang Khải không chỉ là một võ 

tướng kiệt xuất mà còn là một thi sĩ tài hoa. 

   Bài thơ Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) được sáng tác trong hoàn cảnh thượng 

tướng cùng đoàn tùy tùng đi đón hai vua Trần (vua cha Trần Thánh Tông và vua con 

Trần Nhân Tông) về Thăng Long sau khi kinh đô được giải phóng. Hình thức bài thơ tuy 

ngắn gọn, cô đúc nhưng đã thể hiện được hào khí chiến thắng và khát vọng lớn lao của 

dân tộc ta ở thời đại nhà Trần. Tác giả đã ghi lại hai chiến công vang dội của quân và dân 

Đại Việt vào xuân - hè năm Ất Dậu 1285. 

Đoạt sáo Chương Dương độ, 

  Cầm Hồ Hàm Tử quan. 

   

  (Chương Dương cướp giáo giặc 

  Hàm Tử bắt quân thù.) 

   Chương Dương là bến sông nằm ở phía hữu ngạn sông Hồng, thuộc huyện Thường Tín, 

tỉnh Hà Đông (cũ), nay là Hà Nội. Chiến thắng Chương Dương diễn ra vào tháng 6 năm 

Ất Dậu (1285) do Trần Quang Khải trực tiếp chỉ huy. Hàm Tử là địa danh ở tả ngạn sông 

Hồng, thuộc huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên. Chiến thắng Hàm Tử vào tháng 4 cùng 

năm do tướng Trần Nhật Duật lãnh đạo cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Trần Quang Khải. 

   Đây là những trận thủy chiến dữ dội nổ ra tren chiến tuyến sông Hồng. Trận Hàm Tử 

diễn ra vào tháng 4, tướng Trần Nhật Duật chém được Toa Đô. Hai thán sau, Trần Quang 

Khải đại thắng giặc Nguyên - Mông tại Chương Dương. Hàng vạn tên lính xâm lược bị 

tiêu diệt, hoặc bị bắt làm tù binh. Quân ta chiếm được nhiều chiến thuyền, vũ khí và 

lương thảo của giặc. 

   Hai cụm từ: Đoạt sáo (cướp giáo) và Cầm Hồ (bắt giặc) được đặt ở đầu mỗi câu thơ 

giống như những nốt nhấn trong khúc ca đại thắng. Giọng thơ sảng khoái, hào hùng, phản 
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ánh khí thế bừng bừng của dân tộc ta thời ấy. Từ vua quan, tướng sĩ đến dân chúng ai 

cũng hả hê, sung sướng, tự hào. 

   Hai câu thơ ngũ ngôn tứ tuyệt với nhịp thơ nhanh, gấp và các động từ biểu thị động tác 

mạnh mẽ, dứt khoát (đoạt: cướp lấy; cầm: bắt) thể hiện nhịp độ dồn dập, sôi động, quyết 

liệt của chiến trận. Tác giả không nói nhiều về những chiến công và cũng không tỏ ra say 

sưa với chiến thắng nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được niềm phấn khởi, kiêu hãnh vô bờ 

toát lên từ âm hưởng của bài thơ. 

   Mùa hè năm Ất Dậu là một mốc son trọng đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân 

tộc. Hiện thực sôi động đã truyền cảm hứng vào những vần thơ hùng tráng khiến bài thơ 

mang đậm phong vị anh hùng ca. 

   Nhà thơ đã sử dụng thủ pháp liệt kê và phép đói để làm nổi bật hai sự kiện lịch sử mang 

tầm chiến lược. Chiến thắng Chương Dương diễn ra sau nhưng lại được nói đến trước là 

do nhà thơ đang sống trong khống khí hào hùng của chiến thắng Chương Dương vừa diễn 

ra. Kế đó, nhà thơ làm sống lại không khí sôi động của chiến thắng Hàm Tử trước đó 

chưa lâu. 

   Hai chiến công Chương Dương độ và Hàm Tử quan đã làm thay đổi cục diện thế trận 

của quân ta. Từ chỗ rút lui theo chiến lược, quân ta đã tiến lên phản công như vũ bão. 

Mới ngày nào, 50 vạn quân Nguyên do tướng Thoát Hoan cầm đầu ồ ạt sang cướp phá 

nước ta. Kinh thành Thăng Long chìm trong khói lửa ngút trời. Hai mũi tấn công của giặc 

từ Nam Quan đánh xuống, từ Chiêm Thành đánh ra, kẹp lại như hai gọng kìm sắt. Vận 

nước lúc đó như "chỉ mành treo chuông" nhưng với tài thao lược của các vị danh tướng, 

quân ta đã lấy đoản binh chế trường trận, lấy yếu đánh mạnh. Với chiến thắng Chương 

Dương và Hàm Tử, quân ta đã giáng sấm sét xuống đầu lũ giặc phương Bắc hung hăng, 

ngạo mạn. Kinh thành Thăng Long được giải phóng. Quân xâm lược đã bị quét sạch ra 

khỏi bờ cõi nước ta. 

   Trần Quang Khải là nhà thơ đầu tiên đã đưa địa danh sông núi Đại Việt thân yêu vào 

thơ ca. Cái tên Chương Dương và Hàm Tử đã in đậm vào lịch sử chống ngoại xâm, vào 

lịch sử văn chương như một dấu son chói lọi. Phải là người trong cuộc, tha thiết yêu non 

sông gấm vóc của đất nước mình, Trần Quang Khải mới viết được những câu thơ hào 

hùng đến thế! 

   Hai câu thơ sau: 

 Thái bình tu nỗ lực, 

  Vạn cổ thử giang san. 

  (Thái bình nên gắng sức, 

  Non nước ấy ngàn thu.) 
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   Đây là lời vị thượng tướng động viên dân chúng hãy bắt tay ngay vào công cuộc xây 

dựng, phát triển đất nước trong hòa bình và tin tưởng sắt đá vào sự bền vững muôn đời 

của Tổ quốc. 

   Danh tướng Trần Quang Khải vừa từ chiến trường trở về, áo bào còn vương khói súng, 

chưa kịp nghỉ ngơi đã lo ngay đến nhiệm vụ trước mắt cũng như kế sách lâu dài cho quốc 

gia, dân tộc. Ông nhấn mạnh: Trong thời bình, mọi người cần phải dốc hết sức lực để xây 

dựng non sông. Nước mạnh, dân giàu thì mới đánh tan được tham vọng ngông cuồng của 

giặc ngoại xâm, đồng thời chủ quyền độc lập mới được giữ gìn lâu dài. Điều đó chứng tỏ 

Trần quang Khải vừa là một chiến tướng, vừa là một vị đại thần có tài kinh bang tế thế, 

luôn đặt trách nhiệm với dân, với nước lên hàng đầu. 

   Ngôn ngữ bài thơ Phò giá về kinh rất giản dị nhưng ý tưởng chứa đựng bên trong thật 

lớn lao. Khi Tổ quốc đứng trước họa xâm lăng thì vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, 

cả nước góp sức (Trần Quốc Tuấn). Trong hòa bình, từ vua quan đến tướng sĩ, từ vương 

hầu đến chúng dân, ai ai cũng phải tu trí lực để đất nước Đại Việt được trường tồn. Câu 

thơ hàm chứa một tư tưởng vĩ đại, cho thấy tầm nhìn xa rộng và sáng suốt của Trần 

Quang Khải. 

   Tuy bài thơ ra đời cách đây gần tám trăm năm nhưng cho đến nay ý nghĩa của nó vẫn 

còn nguyên vẹn. Bài học rút ra từ bài thơ là nếu chúng ta không chăm lo xây dựng đất 

nước hùng mạnh, dân trí mở mang thì làm sao chống lại được ý đồ xâm lược, đồng hóa 

của các thế lực phản động nước ngoài đang rình rập, nhòm ngó đất nước ta?! 

   Tương tự bài Sông núi nước Nam, bài thơ Phò giá về kinh cũng thể hiện lòng yêu nước 

theo kiểu mộc mạc, tự nhiên nhưng mạnh mẽ, hào hùng. Hai bài thơ đều phản ánh bản 

kĩnh vững vàng, khí phách hiên nagng của dân tộc ta. Một bài nêu cao chủ quyền độc lập 

thiêng liêng, khẳng định nước Nam là của vua Nam, không kẻ nào được phép xâm phạm, 

nếu cố tình xâm phạm tất sẽ chuốc lấy bại vong. Một bài thể hiện khí thế hào hùng và bày 

tỏ khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong hòa bình với niềm tin đất nước sẽ bền 

vững nghìn thu. 

   Bài Phò giá về kinh của Trần Quang Khải là một kiệt tác trong thơ văn cổ. Ý thơ hàm 

súc, cô đọng; ngôn ngữ thơ giản dị, gợi cảm. Bài thơ thể hiện niềm tự hào to lớn 

veefsuwcs mạnh chiến thắng của dân tộc ta và làm sống lại những năm tháng hào hùng 

đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông. Đồng thời nó nhắc nhở mỗi người Việt Nam 

phải biết nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ và sây dựng đất nước 

thanh bình, giàu đẹp, bền vững muôn đời. 

Bài mẫu 2 

Việt nam là đất nước có lịch sử dân tộc đáng tự hào. Trải qua biết bao thăng trầm trong 

lịch sử, đã có những lúc đất nước ta bị xâm lược, đô hộ cả ngàn năm. Thế nhưng dù trong 
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hoàn cảnh nào thì toàn dân tộc Việt Nam vẫn mang ý chí mạnh mẽ, quyết tâm không bao 

giờ chịu làm nô lệ của kẻ khác. Và trong lịch sử đầy chói lọi ấy, “phò giá về kinh” ( tụng 

giá hoàn kinh sư) của thượng tướng Trần Quang Khải hiện lên như một viên ngọc sang- 

là khúc ca khải hoàn đầu tiên của dân tộc. Đây là bài thơ đầu tiên trong lịch sử được sang 

tác ra để nói lên ý chí tự  hảo dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu tranh và đã giành 

được thắng lợi trước quân Mông Nguyên. 

“Phò giá về kinh” được sáng tác trong hoàn cảnh tướng Trần Quang Khải được vinh dự 

phò giá nhà vua để trở về kinh thành sau kế hoạch “vườn không nhà trống “ của vua tôi 

nhà Trần chống lại quân xâm lược. Mở đầu bài thơ hai câu thơ nói lên thắng lợi hung 

tráng của quân dân ta trong chiến đấu với quân xâm lược. 

Đoạt sáo chương dương độ 

Cầm Hồ Hàm Tử quan 

Hay 

Chương Dương cướp giáo giặc 

Hàm Tử bắt quân thù 

Mở đầu là hình ảnh của những địa điểm diễn ra những trận đánh lớn mà tại đó, quân và 

dân ta đã đạt được những thắng lợi vang dội. Tại sao lại là hai địa điểm Chương Dương 

và hàm Tử. Để giải thích điều này, chúng ta hãy cùng nhau quay lại lịch sử của dân tộc. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên đời Trần, quân và dân ta đã giành 

được rất nhiều thắng lợi trong nhiều chiến dịch, nổi bật nhất trong số đó là trận chiến trên 

sông bạch Đằng. thế nhưng tướng Trần Quang Khải lại nhắc tới trận Chương Dương và 

hàm Tử trước. Bởi lẽ, đây là hai trận chiến cuối cùng mang tính quyết định chiến thắng 

toàn bộ quân xâm lược. Trước đó, để đánh lừa quân địch, toàn bộ kinh thành đã phải sơ 

tán đi tới khu vực nông thôn theo kế sách “vườn không nhà trống”. có lẽ thế nên khi được 

vinh dự phò tá nhà vua trở về kinh thành, tướng Trần Quang khải mới không thể đè nén 

được xúc động và thể hiện sự tự hào, vui sướng cho chiến thắng của nhân dân ta. 

Mặc dù trên thực tế, trận chiến Hàm Tử có trước rồi mới tới trận chiến Chương Dương. 

Thế những vị tướng tài ba lại nhắc theo thứ tự ngược lại. Đây là những chi tiết hết sức thú 

vị. tìm hiểu dòng lịch sử, chúng ta biết rằng ở trận  chiên Hàm Tử, Trần Quang Khải là 

người tham gia hỗ trợ còn Tràn Nhật Duật mới là vị tướng chỉ huy chính. Còn trong trận 

chiến thứ hai, tức là trận chiến Chương Dương thì tướng Trần Quang Khải là người trực 

tiếp thống lĩnh toàn bộ quân dân chiến đấu một trận chiến khốc liệt nhưng cũng rất vẻ 

vang mang lại chiến  thắng toàn cục cho đất nước ta. Niềm vui chiến thắng cùng hòa nhịp 

với niềm vui được phò giá nhà vua trở về như khiến sự vui tươi, hãnh diện và tự hào của 

vị tướng như được nhân đôi. Ông liên tưởng những sự kiện trên theo thời gian từ gần tới 

xa. Đầu tiên, ông nghĩ ngay tới trận đánh Chương Dương rồi sau đó như ngẫm lại mới 

nhắc tới trận Hàm Tử.  tất cả những chí khí của quân ta được ông đúc kết trong những 
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chữ như “ đoạt sáo”( cướp giáo), ”cầm hồ” (bắt quân Hồ). Chỉ với hai từ những đã thể 

hiện hết sức rõ rang những hành động của chúng ta. “đoạt” là lấy hắn được về phía bên 

mình qua những cuộc đấu tranh với người khác. Bởi thế “đoạt sáo” không những làm nổi 

bật hình ảnh dũng cảm chiến đấu của nhân dân ta mà còn thể hiện sự tích cực, chính 

nghĩa. Chúng ta không đi cướp, chúng ta chỉ đòi lại những gì là của chúng ta mà thôi, 

không thể để cho kẻ thù lấy đi và chèn ép được.  do đó,  bản dịch nghĩa sử dụng từ “cướp 

giáo" phần nào đã làm mất đi ý nghĩa vốn có của từ ngữ gốc do tác giả sang tác. Ở 

Chương Dương, chúng ta đã giành được vũ khí của quân giặc, thì ở trận chiến Hàm Tử, 

chúng ta đã bắt sống được tướng địch. Mỗi lần đấu tranh chúng ta lại lấy được những lợi 

phẩm khác nhau, thế nhưng tổng kết lại thì đó lại là thắng lợi hoàn toàn, thắng lợi toàn 

cục và quan địch phải nhận lấy kết quả thất bại ê chề. Những câu thơ không hề có những 

hình ảnh đổ máu, chém giết đã làm cho tinh thần chính nghĩa của những câu thơ như 

thêm phần sâu sắc và cũng là khẳng định lại mục đích chiến đấu của nhân dân ta là bảo 

vệ bờ cõi chứ không hề đi cướp bóc, gây mất đoàn kết giữa các nước với nhau. Những ý 

thơ với mạch thơ nhanh, gọn cũng là nét tiêu biểu cho những khúc ca khải hoàn sau này. 

Thái bình tu trí lực 

Vạn cổ thử giang san 

Hay  Thái bình nên gắng sức 

Non nước ấy ngàn thu 

Nếu như hai câu đầu của đoạn thơ chỉ là hình ảnh của những trận chiến thắng oanh liệt 

của dân tộc thì hai câu tiếp theo chính là lời tự nhắc nhở bản than mình của cả quân và 

dân tộc chúng ta. Lần đầu tiên mà ý chí của một người đã được nâng lên thành ý chí của 

nhiều người. tác giả cho rằng, chiến tranh sử dụng vũ lực chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Còn 

trau dồi phẩm chất, đạo đức và trí tuệ của toàn dân tộc mới là cái gốc, cái cội nguồn để cả 

đất nước có chung một tinh thần, ý chỉ sắt đá mà không một đất nước nào có thể xâm 

phạm được. có thể thấy, tướng Trần Quang Khải là một trong những người có ánh nhìn 

rất sâu xa, biết khi nào nên vận dụng những gì để giúp cho đất nước mãi duy trì được 

cảnh thái bình. 

Qua bài thơ trên, ta càng thêm yêu lịch sử của dân tộc với những nét thăng trầm nhưng lại 

luôn luôn mang ý chí kiên cường, bền bỉ, không chịu nhục trước bất cứ một điều nguy 

hiểm nào. Đạo lí ấy không chỉ được vận dụng trong chiến tranh ngày xưa mà còn được áp 

dụng cho tới tận bây giờ 
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