
 

 CẢM NGHĨ VỀ BÀI TRONG ĐẦM GÌ ĐẸP BẰNG 

SEN - VĂN MẪU 7 

 Đề bài: Nêu cảm nghĩ về bài ca dao: 

   Trong đầm gì đẹp bằng sen, 

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng. 

   Nhị vàng, bông xanh, lá xanh, 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 

Bài cảm nhận của học sinh giỏi văn tỉnh Nghệ An 

   Nét trong sáng cao đẹp trong tâm hồn con người Việt Nam từ bao đời được ca ngợi là 

chủ đề của nhiều câu tục ngữ, ca dao vô giá. Chúng ta không thể quên bài ca dao quen 

thuộc: 

“Trong đầm gì đẹp bằng sen  

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng  

Nhụy vàng bông trắng lá xanh  

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. 

   Bằng ngôn từ trong sáng, giản dị nhất, bài ca dao làm nổi bật hình ảnh bóng sen thơm 

ngát, đang nở trên đầm lầy nước đong. Bông sen đơn sơ, chân chất như người dân lao 

động mang nét đẹp bình dị, thôn dã lúc nào cũng ngan ngát tỏa hương, hương thơm đặc 

biệt tinh khiết không pha lẫn một vị nào khác dù hoa sen ở “trong đầm”. Đầm lầy càng u 

tối, thối tha thì bông hoa càng đẹp đẽ, sáng tươi. Thông qua bài ca dao, hình ảnh của 

người dân lao động Việt Nam hiện lên một cách thật tự nhiên, hợp lí đến tài tình. Tâm 

hồn của mỗi con người được ví như một bông hoa thơm ngát, dù sống ở đâu, trong hoàn 

cảnh nào cũng giữ riêng cho mình nét trong trắng, thanh cao nguyên vẹn. 

Sống trong sạch từ bao đời là quy tắc, luật sống của con người Việt Nam. Nó trở thành 

đạo đức, nhân cách, được bồi dưỡng và bổ sung truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ 

khác. Ngay từ chế độ phong kiến nhiễu nhương, thối nát, những nhà nho, trí thức đã quan 

niệm “giấy rách phải giữ lấy lề” để sống một cách thanh bạch, giản dị nhưng vô cùng 

chân thật. Cuộc sống đầy những cạm bẫy, càng lúc càng phô trương trình bày đầy đủ 

những thói xấu của loài người. Nếu như ai cũng sống theo kiểu “gần mực thì đen” thì có 

lẽ cả xã hội này không còn tồn tại người tốt. Nhưng với truyền thống đạo lí cao đẹp từ xa 

xưa, người dân Việt Nam luôn ngẩng cao đầu, sử dụng nhân cách quý giá của chính mình 

để sống và hành động một cách chân chính nhất. Xã hội càng xấu xa thối nát chừng nào 

thì con người Việt Nam càng sáng trong chừng ấy. Chúng ta không thể quên bi kịch về 

cái chết của “Lão Hạc”, một nông dân chất phác, quê mùa thà chết để giữ được thanh 
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danh không vướng bợn nhơ xấu xa. Chúng ta không thể quên được hình ảnh chị Dậu, 

trong một đêm “nhà ngói như nhà tranh” chị đã vùng chạy ra trong đêm tối đen như “tiền 

đồ của chị” để giữ lấy tiết hạnh, lòng thủy chung với chồng con. Và ta càng không thể 

quên được lời tha thiết, xót xa, nức nở của “con cò” ăn đêm, quyết giữ tâm hồn trong 

trắng đến phút cuối cuộc đời. 

“Có xáo thì xáo nước trong  

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con” 

Đây có phải là hiện thân của người dân lao động? Quả vậy, kế tục và phát huy truyền 

thống cao đẹp, họ luôn sống một cách ngay thẳng, chân thực trong bất cứ hoàn cảnh nào, 

trở thành những đóa sen thơm ngát giữa đầm. 

Không thể không có những bông hoa rũ cánh, cúi xuống đầm lầy để vướng phải bùn nhơ. 

Cũng như trong xã hội, không thiếu những kẻ đứng trước hoàn cảnh khó khăn đã không 

giữ được mình, nhắm mắt sa chân vào con đường đen tối. Tư tưởng hám danh hám lợi, 

cầu thân đã đưa họ đến những hành động đi ngược lại với lương tâm, đạo lí con người. 

Từ những việc nhỏ nhặt họ đã không giữ được bản thân mình cho được trong sạch thì đến 

những việc quan trọng, to lớn hơn làm sao họ không trở nên xấu xa nguy hiểm. Loại 

người như vậy là một gánh nặng, một căn bệnh của xã hội, càng trở nên trầm trọng trong 

cuộc sống hôm nay. Đất nước đang cần, hơn bao giờ hết những người mang đạo đức cách 

mạng, hết lòng vì dân mà phục vụ. Nối tiếp truyền thống xưa, các cán bộ chân chính hôm 

nay cũng trở thành những đóa hoa sen. Sống giữa khó khăn của xã hội đầy cạm bầy, lọc 

lừa họ vẫn xác định cho mình một lí tưởng đúng đắn. Để làm một đóa hoa sen cho mai 

sau, ngay từ bây giờ, ta phải tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tinh thần, học hỏi thêm nhiều 

điều bổ sung lí trí nhằm có suy nghĩ chính xác khi đứng trước những ngã rẽ, biết đi trên 

những “lối mòn” quí giá của dân tộc, thêm vào những nhận thức mới mẻ của thời đại. Tất 

cả sẽ giúp ta trở thành người công dân tốt; không hổ thẹn với truyền thống xưa đồng thời 

ta cũng tự hào vì đã một phần tiếp tục phát huy di sản này. 

   Nói tóm lại, là người dân Việt Nam, chúng ta có quyền tự hào về tất cả những gì cao 

đẹp được ông bà xưa truyền lại, nhất là ở tâm hồn trong trắng. 

Bài cảm nhận ca dao sâu sắc 

   Không hiểu bài ca dao này xuất hiện từ đâu, từ bao giờ nhưng có nhiều ý kiến cho rằng 

đây là bài ca dao mà nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa triết lí sâu xa gắn liền với nhau tạo 

nên giá trị muôn đời. 

   Hình ảnh cây sen được miêu tả vừa cụ thể, chân thực vừa mang tính tượng trưng và 

khái quát rất cao. Ca ngợi vẻ đẹp của hoa sen, các nhà thơ bình dân xưa nhằm phản ánh lẽ 

sống cao quý của con người Việt Nam từ ngàn đời nay: tự hào, tự tin về bản thân mình 



 

luôn giữ được tâm hồn trong sáng, phẩm chất thanh cao, dù hoàn cảnh sống có nghiệt 

ngã, xấu xa đến mức nào. 

Câu 1 khẳng định vẻ đẹp không gì sánh nổi của hoa sen. Câu 2 và câu 3 tả thực cây sen. 

Câu 4 nói đến thương thơm của hoa sen. Bốn câu trong bài đều rất hay, nhưng mỗi câu 

hay một cách. 

Trong câu mở đầu: Trong đầm gì đẹp bằng sen, tác giả đã khẳng định hoa sen đẹp nhất so 

với tất cả các loài hoa nở trong đầm bằng một câu hỏi tu từ khéo léo lôi cuốn người nghe, 

đạt họ vào vị trí và tâm thế thưởng thức cùng với mình, để rồi sau khi so sánh, cân nhắc, 

họ sẽ rút ra kết luận không thể khác. 

Đến câu thứ 2: Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng. Để chứng minh cho lời khẳng 

định ở câu trên là đúng, tác giả tuần tự miêu tả vẻ đẹp của cây sen, từ lá xanh qua bông 

trắng đến nhị vàng. Trên nền xanh của lá, nổi bật là màu trắng thanh khiết của hoa; giữa 

màu trắng của hoa lại chen chút sắc vàng của nhị. Từ lại được dùng rất tài tình, có tác 

dụng nhấn mạnh sự đa dạng về màu sắc của hoa sen. Từ chen nói lên sự kết hợp hài hòa 

giưa hoa và nhị. Tất cả như cùng đua đẹp, đua tươi. Cảnh đầm sen giống như một bức 

tran thiên nhiên tuyệt mĩ với những nét chấm phá diệu kì. 

Sang câu thứ 3: Nhị vàng, bông trắng, lá xanh, câu này có vị trí đặc biệt trong toàn bài. 

Đó là câu chuyển (chuyển vần, chuyển nhịp, chuyển ý) để chuẩn bị cho câu kết. 

Từ câu thứ hai sang câu thứ ba có sự khác thường trong cách gieo vần (ang, anh) nhưng 

nhiều người không để ý. Sở dĩ như vậy là do sự chuyển vần và thay đổi trật tự các từ ngữ, 

hình ảnh đã được thực hiện một cách khéo léo, tự nhiên hợp lí về cả nội dung và hình 

thức. 

Hai chữ nhị vàng ở cuối câu thứ hai được lặp lại ở câu thứ ba tạo nên tính liên tục trong 

tư duy, cảm xúc và sự liên kết chặt chẽ giữa nội dung với hình thức trong toàn bài. 

Câu đầu và câu cuối là lời nhận định, đánh giá về vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của cây 

sen. Hai câu giữa tả thực đến từng chi tiết: lá xanh, bông trắng, nhị vàng (tả đi); rồi tả lại: 

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh. Tả từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, thật đầu đủ, tỉ mỉ. 

Dường như người tả đang cố chứng minh bằng được vẻ đẹp của hoa sen: đẹp từ màu nhị 

đến màu hoa, sắc lá. Nghệ thuật .miêu tả ở đây mới đọc qua tưởng chừng đơn giản, song 

thực sự đã đạt tới trình độ điêu luyện, tinh vi. Nghệ thuật ấy đã tôn vinh hoa sen lên hàng 

hoa quý (cúc, mai, liên... ) xứng đáng tượng trưng cho vẻ đẹp của con người chân chính. 

Đọc những câu ca dao trên, chúng ta liên tưởng tới hình dáng thanh tao, kiêu hãnh của 

hoa sen và trong tâm tưởng cũng nở bừng một đóa hoa sen thật đẹp! 



 

Câu thứ 4: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dù mang tính chất ẩn dụ tượng trưng 

nhưng trước hết là câu thơ tả thực về cây sen trong môi trường sống của nó. Sen thường 

sống ở trong ao hoặc trong đầm; ấy vậy mà hoa sen lại tỏa ra một mùi thơm thanh khiết lạ 

lùng. Có thể coi đây là đỉnh điểm của nội dung bàu ca dao. Thiếu câu này, hình tượng 

hoa sen vẫn tồn tại nhưng không có linh hồn và ý nghĩa nhân sinh. 

Nếu ta cho câu ca dao mở đầu là luận để mang ý nghĩa khái quát về hình tượng hoa sen 

thì đến câu kết thúc của bài thơ, bông sen trong tự nhiên đã hóa thành bông sen trong 

cuộc đời một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, không có một sự gượng ép nào, do đó mà ý 

nghĩa tượng trưng của hoa sen cũng mở rộng không giới hạn. 

Đọc đến câu này, hầu như không ai dừng lâu để suy nghĩ tới nghĩa đen, nghĩa trực tiếp 

của nó mà chuyển sang hiểu theo nghĩa bóng (hàm ngôn) với triết lí sây xa ẩn chứa trong 

đó. Chính vì vậy mà tính chất ẩn dụ tượng trưng của hình tượng thơ nổi lên lấn át hình 

ảnh thực. Nó tựa hồ như một cánh cửa đặc biệt kì diệu, khép lại nghĩa đen và mở ra nghĩa 

bóng một cách thân tình. 

Thế là trong phút chốc, sen đã hóa thành người, bùn trong đầm (nghĩa đen) biến thành 

bùn trong cuộc đời (nghĩa bóng). Rồi cả hình ảnh cái đầm cùng mùi hôi tanh của bùn 

cũng là ẩn dụ tượng trưng vì nó được hiểu theo nghĩa bóng với mức độ rộng hẹp, xa gần 

khác nhau tùy theo trình độ mỗi người. 

Bài ca dao gợi lên một cái gì đó rất gần gũi, thân quen giữa hoa sen với bản chất tốt đẹp 

của người lao động. Mùi bùn gợi liên tưởng đến những cái xấu xa, thấp hèn của mặt trái 

xã hội cũ cùng với lũ tham quan ô lại vô liêm sỉ của nó. 

   Nhân dân lao động, đặc biệt là nông dân sống gần sen, hiểu sen và yêu quý sen nhất. 

Họ đã đưa hoa sen và ca dao, mượn vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen để bày tỏ, gửi gắm 

tâm sự của mình. Với bức tranh tuyệt mĩ được vẽ bằng ngôn ngữ, hoa sen sẽ lưu lại mãi 

mãi vẻ đẹp và hương thơm ca quý trong văn chương và trong lòng người dân đất Việt. 


