
 Dàn ý cảm nhận về tình cha con trong bài thơ Nói với con 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết, bài văn mẫu phân tích cảm nhận về tình cảm 

cha con trong bài thơ Nói với con của Y Phương. 

Dàn ý cảm nhận tình cha con trong bài Nói với con (Y Phương) 

I. Mở bài 

– Giới thiệu về tác giả Y Phương: là một nhà thơ dân tộc sinh ra ở vùng đất nổi tiếng có 

truyền thống cách mạng Cao Bằng. 

– Giới thiệu tác phẩm "Nói với con": là bài thơ đặc sắc nhất gợi cảm nhiều nhất của Y 

Phương. 

II. Thân bài 

– Khái quát nội dung của bài thơ: Xuyên suốt bài thơ là nguồn cảm hứng, tình cảm thiêng 

liêng tình phụ tử, còn song song với tình cảm yêu quê hương đất nước. Bài thơ cho ta 

thấy cái nhìn nhân văn, cao cả của tác giả qua cách giáo dục con mình. 

– Bút pháp nghệ thuật của tác giả:  

+ Sử dụng những ngôn ngữ mộc mạc giản dị, nhưng có sức gợi hơn bất kỳ một thủ pháp 

nghệ thuật cao siêu nào. 

+ Những lời thơ của tác giả cũng như chính cái bụng, con người tác giả cũng giống như 

bao con người dân tộc khác sống ngay thẳng, kiên trung, kiên cường và gắn bó với núi 

non quê hương đất nước. 

   Trong khổ thơ đầu tiên Y Phương viết: 

Chân phải bước tới cha 

Chân trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói, 

Hai bước tới tiếng cười 

– Ý nghĩa của hình ảnh gia đình trong khổ thơ này: Y Phương đã vẽ ra một ngôi nhà hạnh 

phúc nhất, nơi mà đứa trẻ sinh ra được nhận đầy đủ tình yêu thương của người cha, người 

mẹ. Mái ấm gia đình là chiếc nôi đầu tiên mà một em bé cần có. Chiếc nôi này sẽ chấp 

cánh cho con những giấc ngủ ngon, với những ước mơ đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn con khi 

trưởng thành. 
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– Trong khổ thơ thứ hai tác giả bắt đầu dạy con mình những bài học đầu tiên về truyền 

thống của quê hương mình, gợi cho con về tình yêu sự gắn bó với tổ tiên, đồng bào 

– Giá trị nhân văn trong những câu thơ của tác giả: Tác giả muốn con không được quên 

những tinh hoa truyền thống lâu đời của những người dân tộc. Nó chính là bản sắc văn 

hóa, là tiếng nói riêng của mỗi vùng miền, nên con phải giữ lấy, nhớ lấy và đừng bao giờ 

đánh mất nghe con: 

– Tác giả gợi nhớ cho con mình về những kỷ niệm ngọt ngào, về cha mẹ, có cha mẹ thì 

mới có con hôm nay. Tác giả muốn con mình hãy nhớ ơn sinh thành dưỡng dục, nhớ ân 

nghĩa tình làng xóm. Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình hãy sống xứng đáng với 

những truyền thống tốt đẹp mà dân làng tổ tiên ban tặng. Muốn con mình sau này sẽ có 

ích có sự đóng góp cho sự phát triển của quê hương, dân tộc mình. 

– Tác giả muốn dạy con mình cách sống hiên ngang, kiên cường, vượt lên trên số phận. 

Trong đường đời nhiều gập ghềnh sỏi đá, nhiều cám dỗ, khiến con vấp ngã trong những 

lúc như vậy tác giả muốn con mình hãy bền lòng, vững chí kiên cường anh dũng bước 

qua, đứng lên để trưởng thành hơn, để xứng đáng với truyền thống lâu đời mà người dân 

quê mình vẫn có. 

Người đồng mình thô sơ da thịt 

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương 

Còn quê hương thì làm phong tục 

– Phân tích tính nghệ thuật và giá trị nhân văn trong những câu thơ của tác giả: Trong 

những câu thơ trên giọng điệu tha thiết, nhưng lại chất chứa sự uy nghi quyền lực tác giả 

muốn răn dạy cho con. Tác giả là một người cha muốn khuyên nhủ con trai mình những 

điều sâu sắc nhất về giá trị làm người, giá trị đạo đức, những chuẩn mực xã hội mà con 

cần phải nhớ khi trưởng thành. 

III. Kết 

– Nêu lên cảm nghĩ của bản thân về bài thơ? 

Ví dụ: Bài thơ “Nói với con” đi vào trong lòng người đọc bởi sự dịu dàng, nhưng nhiều 

triết lý sâu sắc, bởi tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt của tình cha dành cho con. Bằng 

những lời thơ giản dị của mình nhưng tác giả Y Phương đã đưa chúng từ chỗ là một đứa 

trẻ nằm trong nôi chưa hiểu sự đời tới chỗ hiểu biết những điều hay lẽ phải trong cuộc 

sống, từ chỗ ngu ngơ mới tập đi tới chỗ có ý chí kiên cường hiên ngang vượt qua sóng 

gió, biết phát huy truyền thống tốt  đẹp của dân tộc mình để làm người. 
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Bài văn mẫu tham khảo 

    Tình cảm gia đình luôn được coi là một trong những nguồn cảm hứng mãnh liệt dạt 

dào nhất cho thơ ca. Trong đó những bài thơ ca ngợi về tình mẫu tử thiêng liêng, phụ tử 

quý báu. Tìm bài thơ tình mẫu tử không khó nhưng để nói hay nói đúng về tình phụ tử thì 

có lẽ chỉ có bài thơ “Nói với con” của tác giả Y Phương là thể hiện vô cùng trọn vẹn. Tác 

giả đã khéo léo đan cài tình cảm gia đình vào trong tình yêu nước yêu dân tộc để dạy dỗ 

con nên người. 

    Tình cảm gia đình luôn là thứ sức mạnh lớn lao nhất mà mỗi con người có được. Nó 

vừa là động lực vừa là thứ vũ khí sắc bén nhất để đưa chúng ta vượt qua những khó khăn 

trong cuộc sống. Cảm nhận đầu tiên về bài thơ này đó chính là hình ảnh đứa con lớn lên 

trong tình yêu thương sự đùm bọc chở che và chờ mong của cha mẹ. 

“Chân phải bước tới cha 

Chân trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói 

Hai bước tới tiếng cười” 

     Ít nhiều những hình ảnh này đã gợi nên trong tâm trí chúng ta cả một trời kí ức mộng 

mơ. Đó là hình ảnh đứa trẻ bi bô tập nói và lững chững bước những bước đầu tiên trong 

cuộc đời trong sự chờ mong khắc khoải của cha mẹ. Có ai đó đã từng nói rằng gia đình 

chính là chiếc nôi êm ái và quý giá nhất để nâng bước con vào đời. Thế nhưng không chỉ 

có gia đình mới là chiếc nôi nuôi nấng con mà nó còn được gắn chặt với tình cảm của quê 

hương trong cuộc sống khốn khó mà ân tình của người dân lao động: 

Người đồng mình yêu lắm con ơi  

...........tấm lòng 

    Ở đây ta thấy có sự xuất hiện của cụm từ Người đồng mình. Vậy thì người đồng mình 

là ai? Đó là một cách nói mang đậm nét đặc trưng địa phương của đồng bào miền núi. Ý 

chỉ những người đồng bào cùng chung một xuất xứ, một quê hương bản quán và một dân 

tộc. Tác giả đã vận dụng vô cùng khéo léo cách nói của người dân tộc miền núi vào ý thơ. 

Hầu hết những suy nghĩ đều được miêu tả chân thực qua từng câu chữ. Đan lờ bắt cá, bàn 

tay khéo léo của người dân lao động đã tạo nên những nan hoa. Vách nhà tạo nên từ 

những câu hát,…. Rừng ở đây không chỉ cho gỗ quý cho lâm sản quý hiếm mà còn cho 

cả những bông hoa khoe sắc đẹp cho đời. Sự lao động miệt mài đó đã mang đến cho con 
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người biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Con đường không chỉ là nơi in dấu những bước chân 

xuôi ngược là nơi đi lại mà nó chính là hành trình nuôi nấng con khôn lớn. 

     Đến đây nhà thơ đã chuyển mạch thơ sang suy ngẫm về cội nguồn về hạnh phúc quê 

hương bản xứ: 

Cha mẹ… 

... trên đời 

    Không chỉ cho con biết về cội nguồn của sinh dưỡng mà ở đây người cha còn muốn 

răn dạy con cả về những đức tính tốt đẹp của “người đồng mình” đồng thời còn gửi gắm 

cả những ước mơ vĩ đại vào thế hệ con mai sau. Đó chính là tình yêu lao động hăng say 

là sức sống bền bỉ vượt lên mọi hoàn cảnh thử thách mọi khó khăn gian khổ: 

Người đồng mình thương lắm con ơi 

… 

Không lo cực nhọc 

     Ở đây mạch thơ trở nên dồn dập nhanh hơn như một bài ca để răn dạy con những điều 

quý giá về cách sống và cách làm người. Đầu tiên đó chính là bài học về sự đoàn kết tinh 

thần tương thân tương ái mãnh liệt. Sự yêu thương đùm bọc chính là sức mạnh để giúp 

người đồng mình vượt qua biết bao nhiêu gian nan thử thách trong cuộc đời. những câu 

thơ đối xứng nhau như “cao đo nỗi buồn/ xa nuôi chí lớn” thể hiện thật dứt khoát thật 

mạnh mẽ những ý chí sắt đá của dân tộc mình. 

     Cuộc sống có thể vất vả có thể nghèo đói tuy nhiên con người luôn luôn tự hào và gắn 

bó với mảnh đất quê hương của mình. Và cuối cùng người cha muốn gửi gắm đến người 

con của mình dù có ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì thì phải luôn biết nhớ về quê hương. 

Biết vượt qua mọi cam go thử thách trong cuộc sống bằng ý chí và niềm tin mãnh liệt. 

Không được chê bai và phản bội quê hương. Đoạn thơ lặp đi lặp lại bởi tiết tấu nhanh 

mạnh, dứt khoát, cứng rắn và dồn dập bởi những điệp từ, điệp ngữ và cấu trúc linh hoạt 

lay động trái tim của bất cứ ai nghe. 

     Có thể nói bài thơ “Nói với con” là một trong những bài thơ xuất sắc nhất nói về tình 

phụ tử thiêng liêng mà cao quý trên đời. Nó như một chất men ủ càng lâu càng ngọt, càng 

lâu càng thấm. Tình cảm gia đình chính là thứ tình cảm vô cùng cao quý và thiêng liêng 

song hành cùng với tình yêu của đất nước, của quê hương. Nó chính là thứ động lực 

mãnh liệt để vun đắp và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. 

» Tham khảo thêm: Văn mẫu hay cảm nhận về tình cha con trong bài Nói với con 
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-------------------------------------------------------------------- 

    Truy cập kho tài liệu Văn mẫu lớp 9 để cập nhật thêm nhiều bài văn hay khác giúp bạn 

rèn luyện kỹ năng làm văn, chuẩn bị tốt cho các bài thi và kiểm tra môn Văn. Chúc các 

bạn học tốt ! 
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