
 Phân tích khổ thơ thứ hai bài Mùa xuân nho nhỏ (có dàn ý chi tiết) 

[Văn mẫu 9] Tuyển tập văn mẫu hay, dàn ý chi tiết phân tích khổ thơ thứ 2 trong 

bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. 

Đề bài: Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tâm nguyện thiết tha, cảm động của Thanh Hải với 

đất nước, với cuộc đời. Phân tích đoạn thơ sau để thấy điều đó: 

Mùa xuân người cầm súng 

Lộc giắt đầy trên lung 

... 

Dù là tuổi hai mươi 

Dù là khi tóc bạc. 

*** 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết phân tích khổ 2 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ 

I. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả và bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ là thi phẩm cuối cùng của đời người, 

đời thơ Thanh Hải. 

- Đoạn thơ trên thể hiện rõ nét vẻ đẹp của đất nước cũng như khát vọng cống hiến chân 

thành đầy mê say của tác giả. 

II. Thân bài 

1. Mùa xuân đất nước trên đà phát triển tươi mới, mạnh mẽ 

- Tác giả yêu mến, ngợi ca vẻ đẹp của mùa xuân đất nước qua hình ảnh con người cụ thể: 

“người cầm súng” chiến đấu bảo vệ đất nước và hình ảnh “người ra đồng” sản xuất, lao 

động tạo ra nguồn vật chất cho đất nước 

    + Đây là hai lực lượng chủ đạo của đất nước lúc bấy giờ, bởi họ vừa là những người 

làm nên lịch sử lại vừa là con người mới trong thời kì chủ nghĩa xã hội 

    + Tác giả trân trọng, ngợi ca đất nước trong thời kì lịch sử trải qua khó khăn đau 

thương vẫn hướng lên phía trước, trỗi dậy mạnh mẽ 

- Tác giả cảm nhận và gọi tên được sự hối hả, khẩn trương mùa xuân của đất nước 
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    + Nhà thơ dùng từ láy gợi nhịp điệu “hối hả”, “xôn xao” để nói về không khí khẩn 

trương, không dừng lại, cùng tâm trạng náo nức trước không khí chung của dân tộc 

    + Tác giả tin tưởng, tự hào vào tương lai tươi sáng của đất nước dù trước mắt còn 

nhiều khó khăn, gian khổ: 

Đất nước như vì sao 

Cứ đi lên phía trước 

    + Hình ảnh hiện thân của đất nước được miêu tả bằng hình ảnh so sánh đẹp đẽ, tác giả 

bộc lộ niềm tự hào, lạc quan về một quốc gia Việt hùng cường 

2. Nguyện ước của tác giả về sự cống hiến 

- Lời tâm nguyện thiết tha, đầy cảm động của tác giả thể hiện khát vọng dâng hiến cho 

cuộc đời: 

Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hòa ca 

Một nốt trầm xao xuyến 

- Nguyện ước vừa giản dị, chân thành vừa âm thầm lặng lẽ được thể hiện qua những hình 

ảnh thiên nhiên đẹp kết hợp với phép điệp từ, lặp từ 

    + Tác giả sử dụng đại từ “ta” nhằm khẳng định khát vọng cống hiến cho cuộc đời cho 

dân tộc là khát vọng chung của nhiều người 

- Ước nguyện của tác giả đọng kết thành “một mùa xuân nho nhỏ”, đây là ẩn dụ cao đẹp 

nói về lẽ sống, sự tận hiến sức trẻ 

    + Mùa xuân nho nhỏ chính là hình ảnh ẩn dụ sáng tạo của tác giả nói về khát vọng tha 

thiết muốn được đóng góp công sức của mình cho cuộc đời và đất nước 

    + Điệp từ “dù là” thể hiện khát vọng của nhà thơ là cống hiến trọn đời, tha thiết với tất 

cả sức trẻ của mình: 

Dù là tuổi hai mươi 

Dù là khi tóc bạc 
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III. Kết bài 

- Đoạn thơ thể hiện tâm nguyện thiết tha, cảm động của Thanh Hải đối với đất nước, với 

con người, hướng người đọc đến những giá trị sống cao đẹp và trách nhiệm của con 

người trước cuộc đời 

- Sức hấp dẫn nghệ thuật của đoạn thơ thể hiện ở thể thơ năm tiếng với nhạc điệu trong 

sáng, thiết tha gần gũi với dân ca 

- Khẳng định giá trị bài thơ, đánh giá về tài năng, tấm lòng Thanh Hải suy nghĩ về lẽ sống 

ở con người chân chính 

 

Bài văn mẫu hay nhất phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài Mùa xuân nho nhỏ 

“Mọc giữa dòng sông xanh 

Một bông hoa tím biếc 

Ơi! Con chim chiền chiện 

Hót chi mà vang trời... ” 

    Mùa xuân trong thơ của Thanh Hải đem đến cho chúng ta nhiều xúc động. Từng vần 

thơ nhẹ nhàng trong sáng cứ ngân nga mãi trong lòng người nghe, lôi cuốn ta trước vẻ 

đẹp của đất nước vào xuân. 

    Bước đi của mùa xuân như đang hoà nhịp với bước “đi lên phía trước” của dân tộc trên 

hành trình "vất vả”, “gian lao" nhưng rất đỗi tự hào qua một đoạn thơ mà em yêu thích: 

Mùa xuân người cầm súng 

Lộc giắt đầy quanh lưng 

Mùa xuân người ra đồng 

Lộc trải dài nương mạ 

Tất cả như hối hả 

Tất cả như xôn xao. 

Đất nước bốn nghìn năm 
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Vất vả và gian lao 

Đất nước như vì sao 

Cứ đi lên phía trước...  

(Mùa xuân nho nhỏ) 

     Mùa xuân đến giữa hương sắc và âm thanh đất trời, lòng người vui “xôn xao”. Cả một 

dân tộc bừng bừng khí thế, một sức xuân dào dạt “hối hả” bước đi giữa mùa xuân. Mùa 

xuân mang đến cho nhân dân ta một sức sống mới, nhiệt tình cách mạng mới, hăng hái, 

khẩn trương lên đường. Cả một dân tộc ngập tràn niềm vui. Người "người xôn xao” đón 

chào một mùa xuân đẹp, một “mùa xuân hồng": 

Tất cả như hối hả 

Tất cả như xôn xao 

    Cặp từ láy “hối hả”, “xôn xao", điệp ngữ “tất cả” như những nốt nhạc ngân nga trong 

ca khúc xuân hành, diễn tả niềm tự hào và khí thế cách mạng sôi nổi của nhân dân ta 

đang vững bước đi lên phía trước. 

    Sức xuân ấy của hàng triệu con người đang dồn vào hai nhiệm vụ chiến lược: Sản xuất 

và chiến đấu. Bốn câu thơ song hành từng đôi một, hô ứng nhịp nhàng, hài hoà như bước 

đi của dân tộc giữa mùa xuân: 

"Mùa xuân người cầm súng 

Lộc giắt đầy quanh lưng 

Mùa xuân người ra đồng 

Lộc trải dài nương mạ” 

     “Lộc”- chồi non, cành biếc, non tơ, đầy nhựa sống, tượng trưng cho vẻ đẹp và sức 

sống mùa xuân. Người chiến sĩ ra trận với cành lá nguỵ trang "lộc giắt đầy quanh lưng" 

như mang cả một sức xuân căng tràn mà không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Ở 

hậu phương, với bàn tay lao động cần cù, người nông dân đang phủ màu xanh lên đồng 

quê “lộc trải dài nương mạ”. 

    Câu thơ có nhạc điệu dồn dập hân hoan; hình ảnh vừa cụ thể gợi cảm, vừa mang ý 

nghĩa khái quát sâu sắc. Mùa xuân gắn liền với nhip sống nhân dân “vất vả và gian lao” 

nhưng cũng rất vinh quang, vì nhân dân đang mang lại mùa xuân, đang làm ra mùa xuân. 
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    Khổ thơ tiếp theo, nhà thơ nói lên những suy cảm của mình về đất nước và dân tộc. 

Cảm hứng lịch sử tạo nên những ý thơ sâu lắng, chan chứa tự hào. Một dân tộc đau 

thương và anh dũng, “vất vả và gian lao”, bao nhiêu máu, nước mắt và mồ hôi đã đổ 

xuống trên hành trình “bốn ngàn năm” lịch sử. “Đất nước" được láy lại hai lần trong khổ 

thơ diễn tả thật ý vị và cảm xúc sung sướng tự hào dâng lên dào dạt. Đất nước tuy “vất vả 

và gian lao" nhưng đất nước đẹp vô cùng: “Đất nước như vì sao” một hình ảnh so sánh 

tuyệt đẹp diễn tả tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc của nhân dân ta. Đất nước ta 

đẹp như “vì sao” vì dân tộc ta “chưa bao giờ khuất" (Nguyễn Đình Thi); có một truyền 

thống anh hùng chống giặc ngoại xâm chói ngời những trang sử oai hùng: Bạch Đằng, 

Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên... "Đất nước như vì sao" có một nền văn hiến lâu đời như 

Nguyễn Trãi đã viết trong “Bình Ngô đại cáo”: 

“Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu... " 

    Tự tin, tự hào khi nhà thơ nghĩ về hành trình, “đi lên phía trước” của dân tộc để chiến 

thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng Tổ Quốc Việt Nam “mười lần đẹp hơn” như Bác Hồ 

mong muốn. Ba chữ “cứ đi lên...” làm toát lên ý chí mạnh mẽ, sáng chói niềm tin. Hình 

ảnh đất nước được nhân hoá diễn tả tình yêu nước vô cùng sâu nặng của tác giả. Phép đối 

được nhà thơ vận dụng sáng tạo làm cho câu thơ giàu hình ảnh và gợi cảm: 

"Đất nước bốn nghìn năm 

Vất vả và gian lao 

Đất nước như vì sao 

Cứ đi lên phía trước” 

     Đoạn thơ trên trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải để lại trong lòng 

chúng ta một ấn tượng sâu sắc. 

    Thể thơ năm chữ được tác giả vận dụng nhuần nhuyễn thành công. Lời thơ trong sáng, 

truyền cảm và giàu hình tượng. Phép đối, điệp từ, so sánh và nhân hoá được sử dụng một 

cách điêu luyện diễn tả cảm hứng yêu nước, tự hào của nhà thơ, tạo nên những vần thơ có 

nhạc điệu tha thiết dạt dào. 

     Có gì đẹp hơn mùa xuân? Có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu thiên nhiên, đất nước? 

cảm ơn nhà thơ Thanh Hải để lại một đoạn thơ nói về mùa xuân. Chúng ta ước mong mỗi 

con người hãy trở thành “một mùa xuân nho nhỏ” để góp phần làm đẹp đất nước;quê 

hương hôm nay và ngày mai. 

-------------------------------------------------------------------- 
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Trên đây là phần hướng dẫn lập dàn ý chi tiết và bài văn mẫu tham khảo cho đề văn 

Phân tích khổ thơ thứ 2 trong bài Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải). Đọc và tham 

khảo thêm những bài văn hay lớp 9 khác tại mục tài liệu Văn mẫu lớp 9. 
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