
 Dàn ý cảm nhận về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết phân tích cảm nhận của em về bài thơ Sang Thu 

của nhà thơ Hữu Thỉnh - Văn mẫu tham khảo lớp 9 

Dàn ý chi tiết 

I. Mở bài: 

- Giới thiệu được bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh và nêu cảm nhận, ý kiến khái quát.  

(Gợi ý: bài thơ biểu hiện những cảm xúc tinh tế của nhà thơ khi đất trời chuyển từ mùa hạ 

sang thu. Chỉ với 3 khổ thơ 5 chữ nhưng những cảm nhận, những hình ảnh và sức gợi của 

bài thơ lại hết sức mới mẻ). 

II. Thân bài: 

a. Khổ 1: 

* Những cảm nhận tinh tế bất ngờ: 

- Không có lá rụng của thơ xưa, không có màu vàng như trong "Thơ mới", tác giả cảm 

nhận mùa thu rất riêng, rất mới, bằng sự rung động tinh tế. 

+ Khứu giác (hương ổi) ---> xúc giác (gió se) ---> cảm nhận thị giác (sương chùng chình 

qua ngõ) ---> cảm nhận của lý trí (hình như thu đã về). 

+ Tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng qua các từ  “bỗng”, “hình như". 

---> Tác giả thực sự yêu mùa thu, yêu làng quê, gắn bó với quê hương mới có cảm nhận 

tinh tế như vậy. 

b. Khổ 2: 

- Từ cảm nhận của các giác quan, cảm xúc của tác giả về mùa thu dần hòa vào cảnh vật 

chung quanh. 

- Sự vật ở thời điểm giao mùa hạ - thu đã bắt đầu chuyển đổi: sông "dềnh dàng" - chim 

"bắt đầu vội vã", đám mây mùa hạ "vắt nửa mình sang thu". 

- Hai khổ thơ đầu, các từ ngữ "chùng chình", "dềnh dàng", "vội vã", "vắt nửa mình" vốn 

là những từ ngữ dùng để chỉ trạng thái, tính chất của người được tác giả dùng để chỉ miêu 

tả thiên nhiên, vì thế cảnh vật trở nên sống động có hồn. 

c. Khổ 3: 
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- Cảm nhận về thời điểm giao mùa dần đi vào lý trí. 

- Hai dòng thơ cuối bài cần hiểu với hai tầng nghĩa. 

- Hình ảnh tả thực "mưa, nắng, sấm" nhưng gợi cho ta liên tưởng đến một tầng ý nghĩa 

khác - ý nghĩa về con người và cuộc sống. 

* Giá trị nội dung và nghệ thuật:  

- Nghệ thuật: bài thơ hấp dẫn bởi những từ ngữ gợi cảm, gợi nhiều về cảnh về tình. Nhân 

hóa làm cho cảnh vật có hồn, gần gũi với cuộc sống. 

- Nội dung: tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước. 

III. Kết bài: 

- Khẳng định giá trị nghệ thuật và nội dung bài thơ. 

- Nêu cảm xúc khái quát. 

» Tham khảo thêm bài văn mẫu: Cảm nhận về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh 

 

Bài văn mẫu hay nhất trình bày cảm nhận về bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh 

     Mùa thu luôn là đề tài khiến thi nhân phải động lòng thương yêu bởi đó là mùa của 

những gì nhẹ nhàng và dịu êm nhất, mùa của sự tĩnh lặng và những rung động sâu sắc 

nhất. Mùa thu đi vào thơ Nguyễn Khuyến bình dị, gần gũi; đi vào thơ Nguyễn Đình Thi 

là tiếng vọng từ đất nước ngàn đời. Còn mùa thu của Hữu Thỉnh qua bài thơ “Sang thu” 

thật đẹp, thật nên thơ và trữ tình, và tấm lòng của nhà thơ cũng thật duyên. Bài thơ đã 

phác họa thành công sự chuyển mùa kỳ diệu của đất trời và của lòng người. 

    “Sang thu” là một bài thơ tái hiện lại một cách nhẹ nhàng sự chuyển mùa tinh tế, trời 

đất lúc sang thu có chút gì đó bối rối, có chút gì đó ngập ngừng và hơn hết là sự ngỡ 

ngàng, bồi hồi của nhà thơ khi nhận ra sự thay đổi của trời đất. Mùa thu về, mùa thu 

mang lại cho con người ta những giai điệu dịu êm nhất. 

     Dấu hiệu của mùa thu trong thơ Hữu Thỉnh thực sự rất bình dị và gần gũi, không phải 

là hương cốm mùa thu, không phải mặt hồ tĩnh lặng, cũng không phải những mùa lá rụng. 

Mùa thu trong thơ ông chính là “hương ổi”, là thứ hương đặc trưng của vùng quê Việt 

Nam mỗi khi thu về. 

Bỗng nhận ra hương ổi 
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Phả vào trong gió se 

      Phải thật tinh tế, thật khéo léo tác giả mới có thể nhận ra được thứ hương rất đỗi nhẹ 

nhàng và có thể bị gió cuốn đi lúc nào. Cụm từ “bỗng nhận ra” giống như một phát hiện 

mới, một sự ngạc nhiên rất thú vị như khi khám phá ra điều gì đó đẹp đẽ. Đây là cụm từ 

diễn ra trạng thái ngỡ ngàng của tác giả khi nhận ra mùa thu đã chạm ngõ chỉ với “hương 

ổi”, mùi hương đồng nội thân quen khiến những người con xa quê khó quên được. Mùi 

hương ổi ấy đã “phả” vào trong “gió se” đầu mùa thu dịu nhẹ, se sắt. Động từ “phả” đã 

làm toát lên thần thái của mùa thu, của hương ổi. Nó diễn tả sự quyện chặt vào, sự gắn 

kết giữa hương ổi và làn gió đầu mùa. 

     Chỉ qua hai câu thơ đầu, Hữu Thỉnh đã mang đến cho người đọc một cảm nhận mới về 

mùa thu, về sự chuyển mùa tinh tế nhất, về nhưng điều bình dị ở xung quanh chúng ta. 

Sương chùng chỉnh qua ngõ 

Hình như thu đã về 

     Hai câu thơ rất duyên, rất tinh tế nhưng rất sâu sắc, gợi lên sự mơ hồ của giây phút 

chuyển mùa. Hình ảnh “sương chùng chình qua ngõ” khiến người đọc tương tưởng ra 

khung cảnh sương đang ngập ngừng giăng mắc ở đầu ngõ. Từ láy “chùng chình” dùng rất 

đắt, đã làm toát lên thần thái của mùa thu, không vội vàng, hồ hởi mà luôn tạo nên sự mơ 

hồ và mông lung nhất. Tác giả phải thốt lên “hình như”, là chưa chắc chắn, không chắn 

chắn nhưng thực ra là tác giả tự khẳng định rằng mùa thu về thật rồi. 

     Không gian nghệ thuật của bức tranh “Sang thu” được mở ra ở chiều cao, độ rộng của 

bầu trời và chiều dài của dòng sông qua khổ tiếp theo: 

Sông được lúc dềnh dàng  

Chim bắt đầu vội vã  

Có đám mây mùa hạ  

Vắt nửa mình sang thu 

     Sự vận động của thời điểm giao mùa được cụ thể hóa bằng những sắc thái đổi thay của 

mọi vật. Đó là vẻ “dềnh dàng” của dòng sông đầy nước đang thong thả, ung dung trôi 

thật chậm sau những tháng ngày hè mệt mỏi vì phải chảy cuồn cuộn, ào ào. Đó là cái “bắt 

đầu vội vã” của những đàn chim di trú đang khẩn trương, sửa soạn đi tránh rét. Từ láy 

“vội vã” ở đây đối rất đẹp với từ “dềnh dàng. Bắt đầu vội vã thôi chứ chưa phải đang vội 

vã. Cho nên không khí chung vẫn thư thái, lắng đọng, chậm rãi. Vì thế , đám mây mùa hạ 

mới thảnh thơi, duyên dáng “vắt nửa mình sang thu”. Một tưởng tượng sáng tạo và độc 

đáo, đám mây như đang mang trên mình cả hai mùa. 
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Vẫn còn bao nhiêu nắng  

Đã vơi dần cơn mưa  

Sấm cũng bớt bất ngờ  

Trên hàng cây đứng tuổi. 

     Nếu như hai khổ thơ trên đẹp về mặt tạo hình, rất tinh trong cảm nhận. Thì ở khổ thơ 

cuối này vẻ đẹp của thu được khẳng định bằng suy ngẫm, kinh nghiệm chứ không phải 

cảm nhận trực tiếp. Vẫn là nắng, mưa, sấm, chớp như mùa hạ, nhưng ở cuối mùa, ở mức 

độ khác rồi. Nắng nhạt dần chứ không còn chói chang, gay gắt, mưa cũng ít đi. Những từ 

“vẫn còn”, “đã vơi dần”, “cũng bớt bất ngờ” gợi tả rất hay các hiện tượng, sự việc đang 

dần đi vào thế ổn định của mùa thu. Bài thơ khép lại với hình ảnh “sấm” và “hàng cây 

đứng tuổi” vừa tả thực vừa mang ý nghĩa ẩn dụ, gợi ra những suy nghĩ thâm trầm. Mùa 

thu không những làm cho hàng cây như già dặn hơn, đứng tuổi hơn mà mùa thu càng làm 

cho hàng cây như vững vàng hơn trước những biến cố của thiên nhiên. Cây lá mùa thu 

vẫn nhuốm buồn vì lá dần ngả sang màu úa theo qui luật của thiên nhiên nhưng nó vẫn 

mang một dòng nhựa rạo rực, tràn trề sức sống. Khi thu đến, nó đã chuẩn bị cho nhiệm 

vụ mới của mình. Hình ảnh hàng cây đứng tuổi và ấm đã gợi lên một ý nghĩa sâu xa hơn, 

đó là hình ảnh con người từng trải trước những tác động của ngoại cảnh, những biến cố 

bất thường của cuộc đời. 

    Tóm lại, Sang thu là một bài thơ hay. Tác giả không sa vào cách miêu tả ước lệ, khuôn 

sáo mà bằng những cảm nhận tinh tế qua những hình ảnh thơ tự nhiên mộc mạc mà mới 

lạ, những hình ảnh này được đặt trong sự vận động nhẹ nhàng mà không làm mất đi cái 

hồn của thiên nhiên là rất trong và rất tĩnh. Từ đó, ta thấy được thưởng thức một bức 

tranh thiên nhiên độc đáo giàu sức biểu cảm về thời điểm giao mùa và một tâm hồn giàu 

cảm xúc, giàu tình yêu thiên nhiên của Hữu Thỉnh. 

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

     Trên đây là dàn ý chi tiết cho đề văn nêu cảm nhận về bài thơ Sang thu của Hữu 

Thỉnh có kèm theo bài văn mẫu tham khảo. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá 

trình học tập, phân tích bài Sang thu cũng như rèn luyện kỹ năng làm văn phân tích, cảm 

nhận chuẩn bị cho các kì thi, kiểm tra môn Văn. Chúc các bạn học tốt ! 

Tuyển tập Van mau 9 hay nhất / Đọc Tài Liệu 
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