
 Dàn ý phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà 

Lập dàn ý chi tiết cho đề văn phân tích nhân vật ông Sáu trong tác phẩm 

truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng. 

Dàn ý tham khảo phân tích nhân vật ông Sáu trong tác phẩm Chiếc Lược Ngà 

I. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả: Nguyễn Quang Sáng (1932 - 2014), ông từng tham gia kháng chiến 

và giữ nhiều trọng trách quan trọng. Cuộc đời nhà văn trải qua biết bao nhiêu năm tháng 

kháng chiến của cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.  

- Giới thiệu tác phẩm: Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” sáng tác năm 1966 ca ngợi tình cha 

con, tình đồng chí trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Đặc biệt, nhân vật ông Sáu đã để 

lại cho người đọc rất nhiều ấn tượng. 

II. Thân bài 

* Phân tích hình tượng ông Sáu trong Chiếc lược ngà: 

1. Tâm trạng của ông Sáu 

- Khi đi bộ đội thì con gái ông mới được 1 tuổi, niềm yêu thương con và nhớ con da diết 

- Khi về đến nhà bé Thu không nhận ra mình vì vết thẹo không giống người trong 

hình. Con bé chạy đi, xa lánh, không nhận ông Sáu là cha, thậm chí còn hỗn, nói trổng 

khiến ông cảm thấy buồn tủi. 

- Trong khi ăn cơm ông đã nóng vội, không kiềm chế được mà đánh bé Thu, ông cảm 

thấy rất hối hận nhưng cũng chỉ vì ông thương con quá mà thôi. 

- Khát khao lớn nhất của ông hiện giờ là được nghe con gái gọi một tiếng Ba, chính tình 

cha con sâu nặng đã khiến ông kiên trì đến tận bây giờ 

- Trước khi ông Sáu lên đường, bé Thu đã khiến anh và mọi người vô cùng bất ngờ 

khi cất tiếng gọi anh Sáu là ba. Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

- Ở chiến trường ông rất nhớ con, muốn được ôm con, hôn con. Ông dồn hết tình cảm 

để làm một cây lược bằng ngà voi tặng con. 

=> Ông Sáu là một người cha trên cả tuyệt vời, vĩ đại, yêu thương con cái hết mực. 

2. Cảm nhận về nhân vật ông Sáu 
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- Hình ảnh giản dị, bình thường nhưng tình yêu thương của ông dành cho con là vô bờ 

bến 

- Hình ảnh người chiến sĩ, người cha đã làm nổi bật lên tình cảm cha con của con người 

- Ông Sáu luôn dành tình cảm yêu thương sâu sắc nhất dành cho con và gia đình mình 

- Ông Sáu là một người chiến sĩ uy nghiêm trên chiến trường nhưng ông rất tình cảm đối 

với con. 

3. Nghệ thuật  

- Nhà văn đã đặt nhân vật vào tình huống truyện bất ngờ để từ đó bộc lộ nội tâm nhân 

vật. 

- Nghệ thuật xây xựng nhân vật tài tình, miêu tả tâm lý sâu sắc, chân thực. 

III. Kết bài 

- Nhân vật ông Sáu đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. 

- Nhân vật ông Sáu - người cha giàu tình yêu thương con, ông là hình ảnh tiêu biểu của 

con người Việt Nam sẵn sàng hi sinh tất cả vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.  

- Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã khắc họa sinh động mà không kém phần chân thực 

hình ảnh người cha vĩ đại cùng với tình yêu to lớn dành cho con của mình. 

» Xem thêm: Phân tích nhân vật bé Thu trong truyện Chiếc lược ngà 

 

Bài văn nghị luận tham khảo 

   Chiếc lược ngà là truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết về tình 

cha - con và nỗi đau trong chiến tranh do quân giặc gieo rắc thời chống Mĩ. Ông Sáu là 

một trong những nhân vật thể hiện sâu sắc chủ đề ấy. 

   Ông Sáu, một nông dân Nam Bộ giàu lòng yêu nước đã tham gia hai cuộc kháng chiến 

(đánh Pháp và đánh Mĩ), và đã anh dũng hi sinh. Ra đi đánh giặc từ năm 1946 mãi đến 

năm 1954, hòa bình lập lại, ông mới được về thăm quê một vài ngày. Ngày ra đi bộ đội, 

đứa con gái bé bỏng thân yêu của ông mới lên một tuổi, ngày về thì con đã 8, 9 tuổi. Cái 

khao khát của một người lính sau những năm dài vào sinh ra tử được trở lại quê hương, 

được gặp lại vợ con, được nghe con cất tiếng gọi "ba" một tiếng cũng không trọn vẹn! Đó 

là bi kịch thời chiến tranh. Lúc chia tay vợ con lần thứ hai để bước vào một cuộc chiến 
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đấu mới, ông mới được một khoảnh khắc hạnh phúc khi đứa con gái ngây thơ "nhận ra" 

ba mình và kêu thét lên: "Ba... ba!". Ông ôm con "rút khăn lau nước mắt rồi hôn lên mái 

tóc con". Ông Sáu đã ra đi với nỗi nhớ thương vợ con không thể nào kể xiết. Bom đạn 

giặc đã làm thay đổi hình hài ông. Vết thẹo dài trên má phải - vết thương chiến tranh - đã 

làm cho đứa con gái thương yêu, bé bỏng không nhận ra gương mặt người cha nữa! Ông 

đã ra đi, mang theo hình ảnh vợ con, với lời hứa mang về cho con gái chiếc lược cùng với 

nỗi ân hận day dứt "sao mình lại đánh con" cứ giày vò ông mãi. Nỗi đau, nỗi nhớ thương 

và mất mát... do quân giặc đem đến cho ông Sáu, cho bao người lính, cho bao bà mẹ, em 

thơ trên khắp mọi miền đất nước ta có bao giờ nguôi! Sự hi sinh của thế hệ đi trước để 

làm nên độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình là vô giá. 

   Sau năm 1954, ông Sáu không tâp kết ra Bắc, ông nhận nhiệm vụ mới ở lại miền Nam 

"nằm vùng" hoạt động bí mật. Trong những ngày ở rừng, ở cứ bị giặc ruồng bố triền 

miên. Thiếu gạo phải ăn bắp. Gian khổ và nguy hiểm. Cái chết bủa vây cuộc chiến đấu 

thầm lặng. Ông Sáu vẫn không nguôi nhớ vợ con. Ông đã biến vỏ đạn 20 li của giặc Mĩ 

thành chiếc cưa nhỏ, đã tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo như một người thợ bạc chế tác khúc 

ngà voi thành một chiếc lược ngà xinh xắn có khắc dòng chữ: "Yêu nhớ tặng Thu con của 

ba". Chiếc lược ngà với dòng chữ ấy mang theo bao tình cảm sâu nặng của người cha đối 

với đứa con bé bỏng. Tình thương con của ông Sáu thật vô cùng tha thiết. Điều đó cho 

thấy, ông Sáu cũng như hàng triệu chiến sĩ, đồng bào ta hi sinh chiến đấu vì đất nước và 

dân tộc, vì hạnh phúc gia đình, vì tình vợ chồng, tình cha con. 

   Chiếc lược ngà như một vật kí thác thiêng liêng của người lính về tình phụ - tử sâu 

nặng mà bom đạn quân thù không thể nào tàn phá được. Chính vì thế, khi bị trúng đạn 

máy bay Mỹ bắn vào ngực, lúc hấp hối, ông "đưa tay vào túi, móc cây lược" đưa cho bạn, 

nhìn bạn hồi lâu rồi tắt thở... Ông Sáu đã hi sinh trong những ngày đen tối và gian khổ. 

Ngôi mộ ông là "ngôi mộ bằng phẳng như mặt rừng". Nhưng chỉ có "tình cha con là 

không thể chết được!" 

   Hình ảnh ông Sáu, hình ảnh người cha trong truyện Chiếc lược ngà sâu nặng tình cha - 

con, chiếc lược ngà với dòng chữ mãi mãi là kỉ vật, là nhân chứng về nỗi đau, về bi kịch 

đầy máu và nước mắt đã để lại nhiều ám ảnh bi thương trong lòng người đọc. Ông Sáu là 

người lính của một thế hệ anh hùng đi trước mở đường đã nếm trải nhiều thử thách, gian 

khổ và hi sinh. 

   Truyện Chiếc lược ngà và hình ảnh ông Sáu, bé Thu đã khơi gợi trong lòng ta bao ý 

nghĩ về tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Và bài 

học "uống nước nhớ nguồn "càng thêm thấm thía. 

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

https://doctailieu.com/dan-y-phan-tich-nhan-vat-ong-sau


 Dàn ý phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà 

    Trên đây là hướng dẫn lập dàn ý cho đề văn Phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện 

Chiếc lược ngà chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho học sinh lớp 9 rèn luyện môn 

Văn. Chúc các bạn học tập tốt ! 
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