
 Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh 

Tuyển tập những bài văn mẫu hay phân tích nội dung bài thơ Sang thu của 

nhà thơ Hữu Thỉnh - Để học tốt môn Văn lớp 9. 

Đề bài: Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh. 

*** 

Bài phân tích Sang Thu đạt điểm cao của một học sinh lớp 9 

     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 

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. 
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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 tưởng tượng 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. 

     Có lẽ mùa thu đã sang, là mùa thu của đất trời và mùa thu của lòng người mênh mang, 

nhiều tâm trạng. Đến khổ thơ thứ hai thì dường như mùa thu đã hiện rõ ra từng đường nét 

hình khối trong cảm nhận của tác giả: 

Sông được lúc dềnh dàng 

Chim bắt đầu vội vã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu 

     Nước mùa thu dâng lên theo mùa “dềnh dàng”, những cánh chim trời bắt đầu “vội vã” 

bay. Thiên nhiên khi mùa thu về có chút gì đó vội vàng, gấp gáp hơn và trĩu nặng hơn 

nhưng vẫn giữ được thần thái đặc trưng nhất. Đường nét của mùa thu hiện lên rất rõ nét, 

không còn mơ hồ như ở khổ thơ thứ nhất nữa. Đây cũng là quá trình và là sự chuyển biến 

trong thiên nhiên và trong nhận thức của tác giả. Sự quan sát tinh tế, tỉ mỉ của tác giả còn 

thể hiện ở cách nhìn “đám mây mùa hạ” như “vắt” sang thu. Thật tài hoa, thật khéo léo và 

dường như ông động lòng với mùa thu, khí thu, vị thu rất nhiều nên mới tưởng tưởng ra 

viễn cảnh đám mây cao trên trời như đang chuyển mình cùng nhịp đập của mùa thu. 

    Từ “vắt” dùng rất hay, rất độc đáo đã diễn tả được quá trình chuyển mình của mùa thu 

rất uyển chuyển, nhịp nhàng. Mùa thu có chút gì đó độc đáo, tinh nghịch và cũng không 

kém phần duyên dáng qua cảm nhận của Hữu Thỉnh. Mùa thu đã đến thật rồi, mùa thu 

mang theo những gì tinh khôi, nhẹ nhàng và dịu êm nhất. 

     Bức tranh chuyển mùa qua lời thơ Hữu Thỉnh thực sự mềm mại, nhẹ nhàng và uyển 

chuyển biết bao. Đó chính là cái Tài của tác giả, tài dùng chữ vẽ tranh. 

     Điều bất ngờ nằm ở khổ thơ cuối, mùa thu đã thực sự đến rồi và đất trời đã có nhưng 

chuyển biến khiến con người có thể nhận ra, nhưng tác giả đã chiêm nghiệm mùa thu 

bằng cách nhìn nhận của một đời người: 
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Vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vơi dần cơn mưa 

Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi 

     Mùa thu có nắng, là thứ nắng dịu nhẹ và tinh khôi, thứ nắng có chút se se lạnh của gió 

đầu mùa. Thiên nhiên mùa thu cũng trở nên tĩnh lặng và trầm ngâm hơn. Tiếng sấm 

không còn khiến con người giật mình nữa mà nó trở nên lặng lẽ hơn trên hàng cây đứng 

tuổi. Tác giả đã đúc kết chiêm nghiệm và sự từng trải của một đời người qua sự liên 

tưởng đến “hàng cây đứng tuổi”. Tiếng sấm và hàng cây ở hai câu thơ cuối dường như là 

hiện thân của những con người từng trải, đã qua giai đoạn tuổi trẻ bồng bột, nhiều hối hả. 

Ở giai đoạn con người ta “đứng tuổi” mọi thứ cần chắc chắn và đứng đắn, tĩnh lặng hơn. 

Tác giả đã mượn hình ảnh “hàng cây đứng tuổi” để nói lên đời người ở tuổi xế chiều, 

cũng như mùa thu vậy; có chăng mùa thu là mùa của tuổi con người ta không còn trẻ 

trung nữa. Nhịp đập của mùa thu, sự chuyển động của mùa thu rất nhẹ nhàng và êm đềm. 

Có lẽ khi con người ta trải qua tuổi bồng bột, đến một lúc nào đó cần bình thản nhìn lại 

và nhẹ nhàng cảm nhận chúng. Khổ thơ cuối với giọng điệu trầm lắng khiến người đọc 

nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống này đáng suy ngẫm. 

     Hữu Thỉnh với bài thơ “Sang thu” độc đáo và thú vị, cách cảm nhận tinh tế nhẹ nhàng 

cùng những chiêm nghiệm đáng suy ngẫm đã khiến cho người đọc có cái nhìn khái quát 

và mới mẻ hơn về mùa thu. Gấp trang sách lại, mùa thu của Hữu Thỉnh vẫn còn quẩn 

quanh đâu đây trong trí óc của mỗi chúng ta. 

Top 3 bài văn hay nhất phân tích tác phẩm Sang thu của Hữu Thỉnh 

Bài số 1: 

     Hữu Thỉnh là thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, thơ 

ông thường chứa đựng cảm xúc tha thiết, chân thành và rất giàu chất suy tư, triết lý. Sang 

thu cũng là một tác phẩm như vậy. Bài thơ được khơi nguồn cảm xúc từ khoảnh khắc 

giao mùa nhưng đằng sau đó còn là cảm xúc của tác giả về đời người lúc sang thu. 

    Tính chất suy tư, triết lí trong thơ Hữu Thỉnh được thể hiện ngay từ nhan đề bài thơ. 

Sang thu không chỉ là khoảnh khắc giao mùa của đất trời khi hè đã qua và mùa thu đang 

cựa mình đi tới. Mà sang thu còn ẩn dụ về cuộc đời con người. Đây là thời điểm con 

người đã sang thu, đã trải qua biết bao sóng gió, bởi vậy cũng trở nên vững vàng hơn 

trước mọi cơn giông bão của cuộc đời. 

Bỗng nhận ra hương ổi 
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Phả vào trong gió se 

Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã về 

   Tín hiệu đầu tiên mà tác giả cảm nhận được chính là hương ổi, một mùi hương thật 

dung dị, đậm chất thôn quê. Hương ổi thật chủ động, tự nhiên “phả vào trong gió se”. Với 

động từ “phả” tác giả đã miêu tả được hương thơm đậm đà như sánh lại, quyện lại và ùa 

vào gió se đầu thu. Sau sự cảm nhận về thính giác, tác giả tiếp tục cảm nhận mùa thu 

bằng thị giác với những đám sương chùng chình đi qua ngõ. Nghệ thuật nhân hóa cùng từ 

láy “chùng chình” đã làm cho làn sương trở nên sinh động, có hồn. Câu thơ như gợi ra 

trước mắt người đọc hình ảnh những hạt sương li ti, bé nhỏ, giăng mắc với nhau tạo thành 

màn sương mỏng nhẹ. Dáng đi của nó cũng thật chậm rãi, thong thả trước cửa ngưỡng 

mùa thu, như còn đang lưu luyến, bịn rịn với mùa hè. 

   Trong giờ phút giao mùa ấy, lòng nhà thơ như đắm chìm vào không gian bàng bạc chất 

thu. Đó là cảm giác bất ngờ khi gặp tín hiệu thu về “bỗng” - là sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng, 

một niềm vui, một thoáng xúc động trước những khoảnh khắc thu thật thu, con người 

thoát khỏi bộn bề cuộc sống để hòa mình vào thiên nhiên. Và tiếp đến là những mong 

manh cảm xúc, một chút bối rối tự hỏi mình “hình như”. Tình thái từ thể hiện rõ sự bâng 

khuâng, xao xuyến trong lòng thi nhân khi nhận ra những tín hiệu mùa thu. Hữu Thỉnh 

quả là người có giác quan vô cùng nhạy cảm thì ông mới có những cảm nhận tinh tế đến 

vậy về phút giao mùa. 

      Sang đến khổ thơ thứ hai, bức tranh mùa thu đã có những chuyển biến rõ ràng, đậm 

nét hơn. Từ không gian ngõ vườn nhỏ bé, Hữu Thỉnh vươn ngòi bút của mình đến không 

gian rộng lớn hơn, không gian bầu trời, sông nước. Dòng sông hiền hòa, thong thả chảy 

không còn cuồn cuộn, đỏ ngầu như những ngày nước lũ mùa hè. Đối lập với hình ảnh 

dòng sông là hình ảnh những cánh chim vội vã. Dường như những cơn gió se lạnh đã đâu 

đó len lỏi trong không gian bởi vậy những loài chim phải vội vã bay về phương nam 

tránh rét. Cách ông dùng từ cũng hết sức tinh tế: “bắt đầu”, chỉ mới là bắt đầu chứ chưa 

hẳn là vội vã bởi thu cũng chỉ mới chớm sang thôi. Mọi sự vật hiện tượng chuyển động 

thật thong thả, khẽ khàng bởi vậy chỉ có những tâm hồn tinh tế mới nhận thấy được. 

     Hai câu thơ sau là một điểm nhấn, tạo nên sự độc đáo cho bức tranh mùa thu: “Có 

đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu”. Đây là trường liên tưởng hết sức mới mẻ, độc 

đáo, gợi ra khung cảnh một làn mây mỏng nhẹ, đang uyển chuyển cựa mình chuyển bước 

sang thu. Đồng thời cũng có thấy tâm trạng lưu luyến, bịn rịn của đám mây: nửa lưu 

luyến mùa hạ, nửa háo hức nghiêng mình hẳn sang thu. Ở đoạn này tác giả tỏ ra hết sức 

tài tình khi mượn cái hữu hình của đám mây để gợi ra cái vô hình của không gian, ranh 

giới giao mùa. Thể hiện trường liên tưởng thú vị này không chỉ là cảm nhận bằng thị giác 
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mà còn được cảm nhận chính bằng tâm hồn tinh tế nhạy cảm và lòng yêu thiên nhiên tha 

thiết của nhà thơ. 

    Bức tranh mùa thu dường như được hoàn chỉnh, rõ nét hơn qua hai câu thơ tiếp theo: 

“Vẫn còn bao nhiêu nắng/ Đã vơi dần cơn mưa”. Mùa thu hiện ra rõ nét hơn qua sự thay 

đổi của các hiện tượng thiên nhiên: mưa, sấm – vốn là những dấu hiệu đặc trưng của mùa 

hạ, nay cũng “vơi dần”, “bớt bất ngờ”, mùa thu ngày một đậm nét hơn. Sau những cảm 

nhận ấy, lắng lại là những suy tư chiêm nghiệm của tác giả về con người về cuộc đời: 

Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi 

    Câu thơ trước hết mang ý nghĩa tả thực: sang thu những cơn mưa lớn kèm sấm đã vơi 

dần, bớt dần, đồng thời trải qua một mùa hè đầy giông bão những hàng cây đã không còn 

giật mình bởi những tiếng sấm mùa hạ nữa. Nhưng bên cạnh đó, câu thơ còn mang ý 

nghĩa biểu tượng: “sấm” là những vang động, những biến cố mà con người đã trải qua 

trong cuộc đời; “hàng cây đứng tuổi” là những con người trưởng thành đã từng trải qua 

bao thăng trầm, biến cố. Từ ý nghĩa đó nhà thơ gửi gắm suy tư, chiêm nghiệm của mình: 

khi con người đã trải qua những giông bão của cuộc đời sẽ bình tĩnh hơn trước những bất 

thường, những tác động của ngoại cảnh. Câu thơ chất chứa biết bao suy tư, chiêm nghiệm 

của tác giả về cuộc đời, về con người. 

    Hữu Thỉnh sử dụng thể thơ năm chữ tài hoa, giàu nhịp điệu. Bài thơ có nhịp điệu 

chậm, nhẹ nhàng, sâu lắng như chính bước đi chậm trãi của thời gian trong khoảnh khắc 

giao mùa từ hạ sang thu. Lớp ngôn từ giản dị, giàu giá trị tạo hình: phả, vắt, chùng chình, 

dềnh dàng, vội vã,… diễn tả tinh tế những dấu hiệu mùa thu. Ngoài ra ông còn có những 

trường liên tưởng bất ngờ, độc đáo làm tứ thơ sinh động, hấp dẫn hơn. Hình ảnh thơ có 

chọn lọc, đặc sắc mang nét đặc trưng của thời tiết lúc giao mùa: hạ - thu. 

    Tác phẩm đã đem đến cho thi ca Việt Nam một bức tranh phong cảnh sang thu thật đặc 

biệt, ý nghĩa. Đồng thời qua bài thơ ta còn thấy được những cảm nhận tinh tế của tác giả 

trong việc tái hiện khoảnh khắc chuyển mùa từ hạ sang thu với sự giao thoa của nhiều lớp 

nghĩa: đất trời khi sang thu, đời sống sang thu và đời người sang thu. 

 

Bài số 2: 

Đây mùa thu tới, mùa thu tới 

Với áo mơ phai dệt lá vàng 
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    Là tiếng thơ reo vui, hồ hởi của thi sĩ Xuân Diệu trước khoảnh khắc thu sang, câu thơ 

hiện đại mà vẫn thấm đẫm chất cổ điển. Còn đến với nhà thơ Hữu Thỉnh ta sẽ được cảm 

biết một mùa thu rất đỗi thân thuộc, rất đỗi Việt Nam qua bài thơ Sang thu. 

    Sang thu không dùng thứ ngôn từ mĩ lệ, quá cầu kì trau chuốt mà rất đỗi giản dị tự 

nhiên, kết hợp hài hòa với tình cảm chân thành đã đem đến cho thi ca Việt Nam một bức 

tranh mùa thu rất khác: 

Bỗng nhận ra hương ổi 

Phả vào trong gió se 

Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã về 

    Bỗng – cảm giác bất chợt, tự nhiên ùa về, một mùi hương vừa lạ, vừa quen, mùi hương 

ấy giản dị biết bao, ấy chính là hương ổi. Hương ổi là mùi hương điển hình của làng quê 

Việt Nam, mỗi độ thu về, theo cơn gió se lạnh, hương ổi cũng tung mình bay đi xa. 

Hương thơm ấy không hề nhạt nhòa, mà đậm và sánh lạnh phả vào cơn gió se, khiến cả 

không gian tràn ngập hương thơm dịu dàng đồng quê ấy. Câu thơ không chỉ giúp người 

đọc cảm nhận được mùi hương mà còn hình dung ra sắc màu vàng ươm, chín thơm của 

những trái ổi đang lúc lỉu trên cành. Không chỉ cảm nhận ở hương ổi, mà Hữu Thỉnh còn 

lắng lòng mình để thấy bước thu về trên những dòng sương thu thong thả, chậm chạp trên 

bầu trời. Và để cuối cùng ông chợt giật mình nhận ra: “Hình như thu đã về”. Chữ hình 

như ấy còn như một tiếng reo vui, sự ngỡ ngàng chào đón thu sang. 

    Nếu như ở khổ thơ đầu nhưng cảm giác về mùa thu vẫn còn rất đỗi mong manh, thì 

sang đến khổ thơ thứ hai mùa thu đã rõ ràng hơn. Tiếp tục sử dụng ngôn từ giản dị, mộc 

mạc, Hữu Thỉnh đưa người đọc đi lần lượt bóc tách từng dấu hiệu khi thu về: 

Sông được lúc dềnh dàng 

Chim bắt đầu vội vã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu 

    Ngôn từ quá đỗi dung dị, khiến ta ngỡ như chỉ là những lời nói, lời tâm sự của tác giả 

với mọi người. Nhưng cái giản dị đó lại được kết hợp hài hòa với các biện pháp nghệ 

thuật, tạo nên chất thơ cho tác phẩm. Con sông được nhân hóa, cũng dềnh dàng khi thu 

sang. Nước thôi cuồn cuộn chảy, mà đỏ nặng phù sa, chậm chạp trôi. Trên bầu trời những 

chú chim cũng chỉ mới “bắt đầu vội vã” tìm về phương Nam tránh rét. Đặc biệt nhất là 
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hình ảnh đám mây mang trên mình hai mùa: một nửa mùa hạ và một nửa mùa thu. Đám 

mây không còn là đám mây đơn thuần nữa mà nó tựa như một tấm lụa mỏng, vắt ngang 

bầu trời, khiến cho khái niệm thời gian vốn vô hình nay cũng trở nên hữu hình. Đám mây 

nửa lưu luyến, bịn rịn mùa hè sôi động, nửa lại háo hức nghiêng hẳn mình sang mùa thu 

để khám phá. Không chỉ dừng lại ở đó những hiện tượng thiên nhiên như sấm, chớp, mưa 

cũng trở nên thưa dần và ít dần đi. Đến đây mùa thu đã thực sự hiện hình một cách rõ nét. 

Chỉ với những nét phác họa hết sức đơn sơ nhưng cũng đủ để cho ngòi bút tài hoa của 

Hữu Thỉnh dựng lên bức tranh thu nồng đượm tình người, tình yêu cuộc sống. Hình ảnh 

thu không ảm đạm, héo úa, mà tươi tắn, tràn đầy sự sống và hết sức giản dị. Tác giả đã sử 

dụng liên tiếp các từ láy: chùng chình, dềnh dàng, vội vã và giọng thơ biến đổi linh hoạt, 

khi ngỡ ngàng khi vui mừng, reo ca để đưa người đọc đến một khung cảnh thu thật thu 

của làng quê Việt Nam. 

    Hai câu thơ cuối mang tính ẩn dụ rõ nét: 

Sấm cũng bớt bất ngờ 

Bên hàng cây đứng tuổi 

    Cũng như những hàng cây, trải qua một mùa hè đầy giông bão, nó cũng trở nên chín 

chắn hơn. Và một cơn mưa rào rơi rớt của của hạ đầu thu, với tiếng sấm thưa thớt dần 

không còn làm cho hàng cây sợ hãi. Con người cũng vậy, khi trải qua bao giông tố trong 

cuộc đời, họ cũng dần dần trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Bởi vậy, đối với những 

sóng gió họ không còn bất ngờ mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thử thách. 

Đây chính là điểm nhấn của bài thơ, đằng sau bức tranh thu còn là những triết lí sâu sắc 

về cuộc đời và con người. 

    Sang thu không chỉ là khúc ca giản dị, mộc mạc miêu tả bước chuyển mình của thiên 

nhiên từ hạ sang thu. Mà nó còn là một bài thơ thấm đẫm chất triết lí về con người về 

cuộc đời. Với ngôn ngữ dung dị, thể thơ năm chữ linh hoạt, giàu nhịp điệu kết hợp với 

các biện pháp nghệ thuật đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. 

 

Bài số 3: 

    Hữu Thỉnh là một nhà thơ có phong cách thơ giản dị nhưng vô cùng độc đáo trong thời 

kỳ văn học hiện đại của nước ta. Bài thơ “Sang thu” là một bài thơ hay thể hiện tình cảm 

của tác giả trước buổi thiên nhiên đất trời giao hòa. Tác giả không tô màu cho bài thơ 

nhưng bức tranh mùa thu được người đọc cảm nhận vô cùng lung linh huyền diệu, nhiều 

màu sắc tươi mới, làm say đắm lòng người. 

“Bỗng nhận ra hương ổi 
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Phả vào trong gió se 

Gió chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã về” 

    Trong khổ thơ đầu tiên tác giả như giật mình khi nhận ra mùa thu đang đến thật gần, đã 

về bên ô cửa sổ trước hiên nhà. Tác giả sử dụng từ “Bỗng” trong những làn gió se se lạnh 

của đầu thu, những cơn gió heo may thổi qua những con ngõ nhỏ khiến cho nhiều người 

có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Thoang thoảng đâu đây mùi thơm của hương ổi chín, 

một thứ mùi quen thuộc thân thương gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ vùng nông 

thôn yên bình. 

     Những cơn gió thu dường như cũng chầm chậm hơn, không ào ạt gây giông tố những 

cơn bão mùa hè, những cơn gió thu đến thổi bay sự nóng bức oi nồng, gay gắt của những 

tia nắng hè bỏng rát, cháy đen người. 

    Mùa thu là mùa của hương ổi, nhưng cũng là mùa của hương cốm. Vị cốm mùa thu 

thơm dẻo, ngọt lịm được gói trong những lá sen to ướp mùi hương sen ăn với những quả 

chuối tiêu chín tới thì thật tuyệt vời. Nó đã trở thành món ăn đặc sản của người dân Việt 

Nam. Nó thể hiện sự tinh tế trong cách thưởng thức hương vị mùa thu của người dân ta từ 

thời xưa truyền lại. Như hai câu thơ trong bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi đã 

viết” 

“Sáng mát trong như sáng năm xưa 

Gió thổi mùa thu hương cốm mới…” 

    Trên dòng sông những con sóng chậm chạp trôi lững lờ thể hiện sự điềm tĩnh, khoan 

thai không hối hả, không ồn ào. Nhưng ngược lại những chú chim đi di cư thì không thể 

nào chậm chạp được chúng vội vã bay ngang qua những bầu trời từng đàn từng đàn 

chuẩn bị rủ nhau đi tránh rét. Bởi mùa thu sang, rồi sẽ tới mùa đông. Vì vậy, chúng phải 

bắt đầu những chuyến hành trình bay về phương Nam xa xôi của mình ngay từ bây giờ 

không thì lỡ mất. 

“Sông được lúc dềnh dàng 

Chim bắt đầu vội vã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu.” 
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    Những đám mây mùa thu dường như to hơn, dài hơn chúng như những cô gái đỏng 

đảnh đánh đu thân mình từ mùa hạ sang mùa thu. Câu thơ thể hiện sự tinh tế của tác giả 

trong quan sát thiên nhiên cũng như trong cách sử dụng từ ngữ. 

“Vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vơi dần cơn mưa 

Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi” 

     Thu sang những tia nắng trong veo, không còn gay gắt, oi nồng gây khó chịu cho con 

người, chỉ là những tia nắng ấm áp, hanh hao khiến con người muốn sưởi ấm. Những cơn 

mưa rào mùa hạ đã vơi đi, không còn những cơn giông tố, những tia sấm sét vang trời 

không còn ồn ào gây giật mình cho con người mỗi khi lên tiếng. 

“Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi” 

    Hình ảnh hàng cây đứng tuổi gợi cho người đọc những suy nghĩ về cuộc đời về con 

người. Con người khi đã trưởng thành đi qua những năm tháng tuổi trẻ giống như “hàng 

cây đứng tuổi” thì mọi sóng gió, giông bão không còn làm cho con người ta giật mình, lo 

lắng nữa. Con người trưởng thành có khả năng thích nghi với những đổi thay, biến cố của 

cuộc đời. 

    Sang thu là một bài thơ hay để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc. Tác giả Hữu 

Thỉnh đã vô cùng tinh tế, khôn khéo khi sử dụng những biện pháp tu từ ẩn dụ, nhân hóa 

làm cho bài thơ như một bức tranh mang đầy đủ chất nhạc và thơ, gợi cảm làm say đắm 

lòng người. Qua bài thơ tác giả Hữu Thỉnh muốn gửi gắm nỗi lòng của mình trước cảnh 

đẹp của quê hương đất nước. 

» Tham khảo thêm: Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ Sang thu (Hữu Thỉnh) 

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

    Trên đây là một số bài văn mẫu lớp 9 hay nhất chủ đề phân tích bài thơ Sang Thu của 

Hữu Thỉnh, các bạn có thể tham khảo để hoàn chỉnh bài phân tích của mình theo đúng 

hướng và yêu cầu đề bài. Chúc các bạn học tốt môn Văn ! 
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