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     Tài liệu hướng dẫn phân tích bài Đi bộ ngao du gồm những gợi ý chi tiết phân tích đề, lập dàn 

ý và tuyển chọn những bài văn mẫu hay phân tích nội dung, nghệ thuật của bài Đi bộ ngao du 

của nhà văn Ru-xô. 

Hướng dẫn phân tích bài Đi bộ ngao du 

Đề bài: Phân tích bài Đi bộ ngao du của Ru-xô 

1. Phân tích đề 

- Yêu cầu: phân tích nội dung, nghệ thuật bài Đi bộ ngao du. 

- Đối tượng, phạm vi dẫn chứng: từ ngữ, chi tiết tiêu biểu trong bài Đi bộ ngao du. 

- Phương pháp lập luận chính : Phân tích. 

2. Hệ thống luận điểm 

Luận điểm 1: Đi bộ ngao du được tự do thường ngoạn 

Luận điểm 2: Đi bộ ngao du giúp đầu óc linh hoạt hơn, sáng suốt hơn 

Luận điểm 3: Đi bộ ngao du không chỉ làm con người mở mang đầu óc mà còn giúp tinh thần 

sảng khoải, vui vẻ. 

3. Lập dàn ý chi tiết phân tích Đi bộ ngao du 

a) Mở bài 

- Giới thiệu về tác giả nhà văn Ru-xô: 

+ Ru-xô là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp. Các tác phẩm của ông đều thể hiện 

sự con người giản dị, muốn sống thuận theo tự nhiên. 

- Giới thiệu khái quát về tác phẩm 

+ Đi bộ ngao du trích trong tác phẩm Ê-min hay Về giáo dục của nhà văn người Pháp Ru-xô, là 

một tuyệt tác nói về nền giáo dục công dân. 

b) Thân bài 

* Khái quát về nội dung đoạn trích: 

- Ê-min hay Về giáo dục bàn về chuyện giáo dục một em bé có tên Ê-min từ lúc sơ sinh cho đến 

tuổi trưởng thành. Trong Đi bộ ngao du, Ê-min đã lớn. 
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- Đoạn trích là sự chia sẻ của chính tác giả về cuộc sống với những lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.  

* Đi bộ ngao du được tự do thưởng ngoạn 

- Với những dẫn chứng, luận cứ được đưa ra lần lượt, logic, rõ ràng, không rườm rà, lòng vòng. 

Tác giả đã cho thấy lợi ích đầu tiên của việc đi bộ ngao du, đó là được đi một cách tự do, theo sở 

thích của bản thân mình mà không phải lệ thuộc, phụ thuộc vào kì ai, bất kì điều gì.  

  

 + “thích dừng lúc nào thì dừng…muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tùy” 

 + “quan sát khắp nơi” 

 + đi bất cứ đâu mình thích 

 + “chẳng phụ thuộc vào những con ngựa hay gã xe trạm…”  

⇒ Đi bộ ngao du giúp ta có thể thoải mái, tự do điều khiển mọi thứ theo sở thích của mình, tự do 

thưởng ngoạn bất kì nơi nào ta thấy có hứng thú. Chính điều đó sẽ khiến ta trưởng thành hơn, 

chín chắn hơn và nhìn mọi thứ xung quanh một cách toàn diện, chủ quan. 

* Đi bộ ngao du giúp đầu óc linh hoạt hơn, sáng suốt hơn 

- Tác giả đưa ra những “nhân chứng” có thật, đó là các nhà khoa học, bác học nổi tiếng như Ta-

lét, Pla-tông, Pi-ta-go. → Việc đưa những nhân chứng có thật giúp cho người đọc càng thấy chân 

thực và đáng tin cậy hơn. 

- Một loạt câu hỏi được đặt ra để khẳng định kiến thức thực tế có giá trị hơn nhiều những đồ đạc 

trưng bày trong một căn phòng kín mà những con người bảo thủ vẫn gọi là “phòng sưu tập”. Qua 

đó khích lệ mọi người mở mang kiến thức thực tế, tăng cường trải nghiệm, kĩ năng bằng cách đi 

bộ ngao du. 

⇒ Tiếp tục đưa ra những dẫn chứng xác thực, mang tính thuyết phục cao, tác giả một lần nữa 

khẳng định lợi ích của việc đi bộ ngao du so với học hành trên sách vở giáo điều trong khía cạnh 

tiếp thu, lĩnh hội tri thức khoa học cuộc sống. 

* Đi bộ ngao du không chỉ làm con người mở mang đầu óc mà còn giúp tinh thần sảng 

khoải, vui vẻ. 

- Để chứng minh luận điểm này, tác giả đã dùng phép so sánh: 

 + những kẻ ngồi trong các cỗ xe tốt - những người đi bộ, kết quả là “mơ màng, buồn bã, cáu 

kỉnh hoặc đau khổ” - “vui vẻ, khoan khoái và hài lòng với tất cả”. 

 + Đi bộ ngao du khi trở về nghiễm nhiên mọi thứ tưởng như vô cùng bình thường, giản dị lại 

khiến ta cảm thấy nhớ thương, thích thú và hài lòng. 
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- Một loạt các từ ngữ gợi cảm thể hiện tâm trạng của chính tác giả: “hân hoan biết bao”, “ngon 

lành thế!”, “thích thú biết bao”, “ngủ ngon giấc biết bao”. Tâm trạng của tác giả nhưng lại dùng 

ngôi kể “ta” vừa thể hiện cái nhìn chủ quan, vừa có ý nghĩa như một lời khuyên, một trải nghiệm 

đầy thú vị mà “tôi” muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. 

* Nghệ thuật 

- Lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lí lẽ sinh động kết hợp với thực tiễn kinh nghiệm mà tác 

giả đã tích lũy được. 

- Sự linh hoạt trong ngôi kể, khi “tôi”, khi “ta” càng làm tăng sức thuyết phục cho bài viết.  

- Giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh, không khô khan mà như tâm sự, hồi tưởng.  

c) Kết bài 

- Khái quát lại giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản. 

- Rút ra bài học qua ý nghĩa của văn bản và liên hệ. 

Tham khảo thêm: hướng dẫn lập dàn ý phân tích bài Đi bộ ngao du để hiểu thêm về cách triển 

khai và hệ thống luận điểm, luận cứ giúp các em viết tốt bài phân tích của riêng mình.  

5 bài văn mẫu phân tích bài Đi bộ ngao du hay 

Bài mẫu 1 Phân tích bài Đi bộ ngao du 

   Ru-xô là một nhà văn, nhà triết học nổi tiếng người Pháp. Ông có rất nhiều tác phẩm hay làm 

say mê độc giả trên toàn thế giới, một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông mà ta có thể kể 

tên, đó chính là tác phẩm "Ê- min hay về giáo dục". Cuốn tiểu thuyết này có nội dung bàn về 

chuyện giáo dục một em bé tên là Ê- min - nhân vật mà nhà văn đã tưởng tượng và đặt tên - từ 

khi mới sinh ra đời đến tuổi trưởng thành. Đi bộ ngao du mà chúng ta được học trong chương 

trình giáo dục, được trích từ tuyển cuối của tiểu thuyết. 

   Trong trích đoạn "Đi bộ ngao du", nhà văn Ru-xô đã chỉ ra lợi ích của việc đi bộ, cũng như 

những lợi thế của việc đi bộ so với đi ngựa cũng như dùng các phương tiện khác. Trước hết, đi 

bộ có thể đi mọi nơi mà ta mong muốn, không phải lệ thuộc vào ai, vào phương tiện gì: "Ta ưa đi 

lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta muốn hoạt động nhiều hay ít thế nào là tùy". 

Như vậy, việc đi bộ khiến cho ta được tự do về con người, được làm theo những ý muốn của 

mình, đây chính là lợi ích lớn nhất của việc đi bộ ngao du. Và đã là ngao du thì yếu tố chủ động 

phải được đặt lên hàng đầu, đi ngựa sẽ phải phụ thuộc nhiều vào các yếu tố đường xá, sức khỏe 

của ngựa, không phải phụ thuộc vào những gã phu trạm. 

   Đi bộ ngao du thì ta không bị phụ thuộc vào bất cứ thứ gì, bất kì cái gì, ta được tự do về con 

người, tự do về tâm hồn, làm toàn bộ những việc theo ý thích: " Ta quan sát khắp nơi; ta quay 

sang phải, sang trái; ta xem xét tất cả những gì thấy hay hay; ta dừng lại ở tất cả các khía 

https://doctailieu.com/dan-y-phan-tich-bai-di-bo-ngao-du-cua-ru-xo


Phân tích bài Đi bộ ngao du của Ru-xô 

 

cạnh...." . Và quan trọng nhất là không bị lệ thuộc: "Tôi chẳng phải phụ thuộc vào những con 

ngựa hay những gã phu trạm. Đi bộ ngao du ta sẽ có cơ hội khám phá những điều mới mẻ, có thể 

tự tìm cho mình những con đường riêng biệt, điều này rất phù hợp với những con người ưa  tìm 

tòi, thử thách: "Tôi chẳng cần chọn những lối đi có sẵn hay những con đường thuận tiện; tôi đi 

qua bất cứ nơi nào con người có thể đi qua; tôi xem tất cả những gì con người có thể xem...."  

   Đi bộ ngao du có thể thỏa sức khám phá, tìm tòi, nhưng một lúc nào đó mệt thì lại có thể dùng 

ngựa: " Nếu do thời tiết xấu không đi bộ được và thấy chán rồi, lúc đó tôi đi ngựa" tuy nhiên, đó 

chỉ là suy nghĩ của tác giả. Còn đối với nhân vật của mình, cậu bé Ê – min thì lại khác, cậu kiên 

cường hơn, bản lĩnh hơn rất nhiều, nếu mệt em sẽ tìm một thứ gì đó để giải trí, hoặc tìm lấy công 

việc để tay làm việc còn đôi chân được nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi, đôi chân bớt mỏi mệt thì 

em lại có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình: "...Ở chốn nào em cũng có thứ để giải trí. Em 

vào nhà một người thợ làm việc; em vận động hai cánh tay để đôi bàn chân nghỉ ngơi".  

   Luận điểm thứ hai mà nhà văn Ru-xô nêu để minh chứng cho quan điểm đi bộ ngao du là sáng 

suốt, hữu ích. Đó chính là thông qua việc đi bộ thì ta có thể có cơ hội để trau dồi những vốn tri 

thức vốn vô hạn. Nhà văn nêu ra những dẫn chứng cụ thể, đó là những tấm gương của việc đi bộ 

ngao du như: Ta – lét, Pla- tông và Pi- ta- go. Họ đều là những nhà toán học, nhà triết học nổi 

tiếng của thế giới. Thông qua việc đi bộ, họ phát hiện ra nhiều điều lí thú, tiền đề cho những phát 

minh, những quan điểm vĩ đại. Đi bộ ngao du, vừa là để du ngoạn, thưởng thức cảnh sắc của tự 

nhiên mà thông qua vùng đất mình đi qua, ta có thể có thêm cho mình những kinh nghiệm, học 

hỏi thêm được nhiều thứ lí thú, có ích phù hợp với những vấn đề mà mình quan tâm.  

   Ê- min nhờ vào việc đi bộ mà có những kiến thức sâu rộng, mang về nhiều thứ hay ho trên 

đường đi để về nhà làm thành một bộ sưu tập: "Nhưng phòng sưu tập của Ê- min thì phong phú 

hơn phòng làm việc của các vua chúa, phòng sưu tập ấy là cả trái đất. Nơi đây, mỗi vật đều đúng 

chỗ của nó; nhà tự nhiên học làm công việc chăm sóc đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy..."  

   Ngoài ra, việc đi bộ ngao du còn rất có lợi cho sức khỏe. Thông qua việc đi bộ, các cơ bắp trên 

cơ thể có dịp phát triển, từ đó mà sức khỏe của con người cũng có thể được cải thiện: " sức khỏe 

được tăng cường, tính khí trở nên vui vẻ", hòa mình vào trong không khí của tự nhiên, con người 

cũng sống lạc quan hơn, tự tại hơn từ đó yêu đời và luôn vui vẻ, khác với những kẻ luôn ngồi 

trong xe ngựa nhưng cả ngày cáu kỉnh, không tìm được mục đích sống, cuộc sống sẽ trở nên 

nhàm chán và vô nghĩa. 

   Như vậy, đoạn trích "Đi bộ ngao du" của nhà văn Ru-xô đã đưa ra những luận điểm chặt chẽ để 

chứng minh cho những lợi ích của việc đi bộ ngao du. Những lập luận này trong đoạn trích sức 

chặt chẽ, có sức thuyết phục lại có những dẫn chứng cụ thể, sinh động trong thực tiễn, và dẫn 

chứng từ chính bản thân tác giả. Qua đó, ta thấy được Ru-xô là một nhà văn giản dị, quý trọng tự 

do và yêu thiên nhiên. 

Bài mẫu 2 Phân tích Đi bộ ngao du 

   Ê-min hay bàn về giáo dục là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Ru-xô. Tác 

phẩm được sáng tác năm 1  2, nói về vấn đề giáo dục thể lực và trí tuệ con người. Đoạn trích Đi 
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bộ ngao du được trích từ cuốn thứ   khi E-min đã khôn lớn, trưởng thành. Với đoạn trích này, tác 

giả muốn khẳng định đi bộ có ý nghĩa, vai trò vô cùng lớn đối với mỗi chúng ta. 

   Văn bản Đi bộ ngao du nêu lên vấn đề chính là lợi ích của việc đi bộ. Để làm sáng tỏ luận điểm 

này, tác giả đã đưa ra ba lập luận lớn: đi bộ đem lại cho chúng ta sự tự do, đi bộ cũng là dịp giúp 

con người trau dồi tri thức và cuối cùng đi bộ làm cho ta thêm phần khỏe mạnh. Và ở mỗi lập 

luận này ông đã đưa ra những dẫn chứng hết sức phong phú và thuyết phục.  

   Trước hết đi bộ đem đến cho chúng ta sự tự do, thoải mái, mà khi đi ngựa sẽ không bao giờ 

chúng ta cảm nhận được điều đó: “Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta 

muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tùy … ta quay sang phải, sang trái…”. Quả thực đi bộ đem 

đến cho ta tất cả sự chủ động, giải phóng con người, khiến ta không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. 

Giọng văn trong đoạn hứng khởi, tràn đầy năng lượng, giúp người đọc tin tưởng hơn nữa vào 

những lợi ích của việc đi bộ. “Tôi đi bất cứ đâu tôi ưa thích, tôi lưu lại đấy”, “Tôi chẳng phụ 

thuộc vào con ngựa hay gã phụ trạm” “Tôi hưởng thụ tất cả sự tự do mà con người có thẻ hương 

thụ”… Sự tự do chắp cánh cho con người thỏa mãn mọi nhu cầu mong muốn của mình. 

   Không chỉ đem đến sự tự do, thoải mái, đi bộ còn cung cấp cho chúng ta nguồn tri thức dồi 

dào, phong phú. Để chứng minh luận điểm này, ông đã lấy những dẫn chứng từ thực tiễn cuộc 

sống. Những nhà khoa học nổi tiếng thế giới như Ta-lét, Pla-tông,… đều dùng đi bộ để quan sát, 

tìm tòi và khám phá thế giới. Đi bộ còn giúp ta khám phá những đặc sản nông nghiệp, sưu tập 

những viên đá, hòn sỏi, xem xét các giống cây trồng,… cả thế giới bao la kia sẽ được ta chiếm 

lĩnh qua những hành trình đi bộ đầy lí thú. Đặc biệt, tác giả có lối so sánh rất thú vị để khẳng 

định tính chính xác của những lí lẽ: ông so sánh phòng khách của những nhà tự nhiên học cũng 

chẳng thể phong phú bằng phòng sưu tập của Ê-min, hơn thế, họ sưu tập mà chẳng hề có ý niệm 

về những thứ mà mình đang trưng bày. Với phép so sánh đầy sức thuyết phục ấy càng củng cố 

hơn nữa niềm tin cho người đọc về công dụng của việc đi bộ 

   Cuối cùng đi bộ đem lại sức khỏe cho con người. Không chỉ sức khỏe được tăng cường mà tính 

khí còn trở nên hoạt bát, vui vẻ, còn điều gì tuyệt vời hơn thế. Ở đây tác giả tiếp tục sử dụng biện 

pháp so sánh, nhưng người đi xe thường buồn bã, cáu kỉnh còn như Ê-min tung tăng trên đôi 

chân của mình lại luôn vui vẻ, khoan khoái. 

   Với cách viết thâm trầm, giản dị, giọng văn thay đổi linh hoạt, cùng những dẫn chứng chân 

thực tác giả đã cho thấy rõ những lợi ích, vai trò to lớn của việc đi bộ. Đi bộ là cách tốt nhất để 

con người phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực.  ài văn tuy đã ra đời hàng thế kỉ những 

vẫn giữ nguyên ý nghĩa và giá trị của nó. 

Bài mẫu 3 Phân tích đi bộ ngao du 

   Ru-xô là nhà văn Pháp nổi tiếng thế kỉ XVIII. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi 

mẹ sớm nên ông chỉ được đi học từ năm mười hai đến năm mười bốn tuổi, sau đó rời gia đình, 

lang thang nhiều nơi, trải qua nhiều nghề để kiếm sống. Nhờ thông minh, có năng khiếu bẩm 

sinh và chịu khó học hỏi, Ru-xô đã trở thành nhà triết học, nhà văn có tên tuổi. 
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   Ê-min hay Về giáo dục là một thiên luận văn tiểu thuyết, nội dung đề cập đến phương pháp 

giáo dục một con người từ khi mới ra đời cho đến lúc trưởng thành. Nhà văn đặt tên cho nhân vật 

là Ê-min và thầy giáo đảm nhiệm công việc giáo dục chính là ông.  ài Đi bộ ngao du trích trong 

quyển V – quyển cuối cùng của tác phẩm Ê-min hay Về giáo dục. 

   Để thuyết phục mọi người rằng nếu ngao du thì nên đi bộ, tác giả đã lập luận bằng ba đoạn 

văn, mỗi đoạn trình bày một luận điểm: Đi bộ ngao du được tự do thưởng ngoạn. Đi bộ ngao du 

là dịp để trau dồi, mở mang tri thức. Đi bộ ngao du làm cho tính tình trở nên vui vẻ.  

   Tác giả đã dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục bạn đọc về lợi ích của việc đi bộ ngao du. 

Lập luận của bài văn hết sức chặt chẽ. Tác giả lấy thực tiễn sinh động để chứng minh rằng muốn 

ngao du cần phải đi bộ.  ài văn còn thể hiện rõ Ru-xô là một con người giản dị nhưng sâu sắc, 

quý trọng tự do và yêu mến thiên nhiên. 

   Ở đoạn thứ nhất, tác giả nhấn mạnh rằng đi bộ ngao du là cách mà con người được tự do đến 

mức tối đa. Từ một việc làm bình thường hằng ngày, tác giả đã nâng lên thành một mục đích cao 

siêu của tinh thần, tư tưởng. Trong đoạn văn này, tác giả chủ yếu sử dụng câu trần thuật để kể lại 

những điều thú vị của người ngao du bằng cách đi bộ. 

   Tác giả kể chuyện bằng ngôi thứ nhất và lấy những kinh nghiệm của bản thân trong việc đi bộ 

ngao du để thuyết phục mọi người: Tôi chỉ quan niệm được một cách đi ngao du thú vị hơn đi 

ngựa: đó là đi bộ. Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta muốn hoạt động 

nhiều ít thế nào là tuỳ. Ta quan sát khắp nơi; ta quay sang phải, sang trái; ta xem xét tất cả những 

gì thấy hay hay… một dòng sông…; một khu rừng rậm; một hang động…; một mỏ đá… các 

khoáng sản… Xem tất cả những gì con người có thể xem…; chẳng phụ thuộc vào những con 

ngựa hay gã phu trạm. Hưởng thụ tất cả sự tự do mà con người có thể hưởng thụ… Ta làm chủ ý 

thích, làm chủ hành động, làm chủ bản thân, không phụ thuộc vào ai. 

   Khi quả quyết rằng: Tôi chỉ quan niệm được một cách đi ngao du thú vị hơn đi ngựa: đó là đi 

bộ, tác giả khẳng định mình là người ưa thích ngao du bằng đi bộ và muốn mọi người cũng nên 

thích đi bộ ngao du như mình. Các cụm từ ta ưa đi, ta thích dừng, ta muốn hoạt động, tôi hưởng 

thụ xuất hiện liên tục để nhấn mạnh cảm giác tự do cá nhân; từ đó tác giả muốn thuyết phục bạn 

đọc tin vào lợi ích to lớn của việc đi bộ ngao du. Đó là cách tốt nhất để con người hòa hợp với 

thiên nhiên tuyệt mĩ. 

   Căn cứ vào lời lẽ phân tích, giảng giải của vị gia sư cho cậu bé Ê-min thì đi bộ ngao du quả là 

thú vị nhất trần đời, vì nó đem lại cho con người cảm giác sảng khoái của tự do tuyệt đối. Mà 

trên đời, còn gì sung sướng hơn được tự do? Ta là chủ bản thân ta, không bị lệ thuộc hay chi 

phối bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nhờ vậy mà ta thỏa mãn được những nhu cầu đặt ra trước 

chuyến đi. 

   Ở đoạn thứ hai, tác giả chứng minh đi bộ ngao du là dịp để con người trau dồi, mở mang tri 

thức: 
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   Đi bộ ngao du là đi như Ta-lét, Pla-tông và Pi-ta-go. Tôi khó lòng hiểu nổi một triết gia có thể 

quyết định ngao du cách khác mà không xem xốt những tài nguyên nơi mình giẫm chân lên và 

trải đất phô bày phong phú ra trước mắt. 

   Đi bộ ngao du là cách để con người nâng cao tẩm hiểu biết, bồi đắp vốn sống thực tế. Thiên 

nhiên và cuộc đời là một trường học lớn, là kho tàng kiến thức phong phú, đa dạng: Ai là người 

yêu mến nông nghiệp chút ít mà lại không muốn biết các sản vật đặc trưng cho khí hậu những 

nơi mình đi qua và cách thức trồng trọt những đặc sản ấy ? Ai là người có chút ít hứng thú với tự 

nhiên học mà lại có thể quyết định đi ngang một khoảnh đất mà không xem xét nó, một lèn đá 

mà không ghè vài mẩu, những quả núi mà không sưu tập hoa lá, những hòn sỏi mà không tìm 

các hóa thạch! 

   Kiến thức về mọi lĩnh vực của tự nhiên giống như những ngọn gió mát lành ùa vào tâm hồn và 

trí tuệ con người. Học hỏi bằng cách gần gũi với thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên khác xa 

với cách học giáo điều, hình thức trong trường lớp, qua sách vở. Thiên nhiên sống động không 

giống với những mô hình chết cứng trưng bày trong phòng sưu tập của các ngài tự nhiên học và 

các phòng sưu tập sang trọng của vua chúa cũng không thể so sánh.  ởi những thứ mà họ có 

trong tay cứ tưởng là đầy đủ thật ra chỉ là một phần rất nhỏ của thiên nhiên mà thôi. Còn sự vật 

chỉ thực sự có linh hồn khi ở đúng chỗ mà Tạo hóa đã an bài cho nó trong một tổng thể thiên 

nhiên hài hòa và sinh động, một sự sắp xếp thần tình mà không một nhà khoa học tài giỏi nào có 

thể sắp xếp tốt hơn. 

   Vốn tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên nên Ru-xô đả kích không thương tiếc thứ chủ nghĩa tự nhiên 

giả hiệu của giai cấp phong kiến quý tộc đương thời: … các ngài nghiên cứu tự nhiên học trong 

các phòng sưu tập; họ có các thứ linh tinh; họ biết gọi tên nhưng chẳng có một ý niệm gì về tự 

nhiên cả. 

   Nhưng phòng sưu tập của Ê-min thì phong phú hơn các phòng sưu tập của vua chúa; phòng 

sưu tập ấy là cả trái đất. Nơi đây, mỗi vật đều ở đúng chỗ của nó… mọi thứ đâu ra đấy. Đô-băng-

tông chắc cũng không thể làm tốt hơn. 

   Ru-xô mỉa mai những kẻ nghiên cứu tự nhiên giả hiệu và khẳng định Ê-min giàu có hơn cả vua 

chúa vì anh có bộ sưu tập khổng lồ vô giá là cả trái đất. 

   Ở đoạn cuối, Ru-xô nhận xét: đi bộ ngao du có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và tinh thần:  

    iết bao hứng thú khác nhau ta tập hợp được nhờ cách ngao du thú vị ấy. Không kể sức khỏe 

được tăng cường, tính khí trở nên vui vẻ. Tôi thường thấy những kẻ ngồi trong các cỗ xe tốt chạy 

rất êm nhưng mơ màng buồn bã, của kỉnh hoặc đau khổ; còn những người đi bộ lại luôn luôn vui 

vẻ, khoan khoái và hài lòng với tất cả. Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà! Một bữa cơm 

đạm bạc mà sao có vẻ ngon lành thế! Ta thích thú biết bao khi lại ngồi vào bàn ăn! Ta ngủ ngon 

giấc biết bao trong một cái giường tồi tàn! Khi ta muốn đến một nơi nào đó, ta có thể phóng bằng 

xe ngựa trạm; nhưng khi ta muốn ngao du, thì cần phải đi bộ. 

   Đi bộ ngao du làm cho con người phát triển toàn diện. Chân đi, mắt nhìn, tai nghe, óc phân 

tích, nhận xét và trái tim cảm thụ những điều mới lạ, những cảnh đẹp gặp trên đường. Thân thể 
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được rèn luyện, thử thách, sẽ trở nên mạnh mẽ và tâm hồn rộng mở lộng gió bốn phương. Lúc 

ấy, ta sẽ cảm thấy cuộc đời xung quanh hấp dẫn biết chừng nào, đáng sống biết chừng nào!  

   Đối với Ru-xô, tự do là mực tiêu quan trọng hàng đầu. Suốt đời, ông đấu tranh chống lại chế 

độ phong kiến để đem lại quyền sống tự do cho mọi người. 

   Thuở nhỏ, Ru-xô không được học hành nên ông càng khát khao hiểu biết. Ông luôn nỗ lực tự 

học, Lập luận sắc sảo của ông không phải lí thuyết tiếp thu trong sách vở mà là kinh nghiệm đúc 

kết từ thực tiễn cuộc sống muôn màu. 

   Đi bộ ngao du là cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe. Nhờ đi bộ ngao du mà con người vốn 

già đi theo quy luật thời gian sẽ được hồi xuân, gương mặt tươi tắn, thân thể tràn đầy sức sống. 

Đi bộ ngao du là một liều thuốc bổ công hiệu, một loại tiên dược thần kì mà chẳng tốn tiền mua.  

   Khi trình bày luận điểm thứ ba, nhà văn đứng ở một góc nhìn khách quan để quan sát và phân 

tích, so sánh hai hình thức ngao du: đi xe và đi bộ. 

   Trong thời đại văn minh, tất nhiên đi xe tốt hơn đi bộ vì nó nhanh hơn, đỡ vất vả hơn nhưng rốt 

cuộc, giá trị của thành tựu khoa học kĩ thuật cũng chỉ có thế. Còn đi bộ (trong trường hợp ngao 

du, nghĩa là không cần tốc độ) thì có ích cho tính tình, sức khỏe nhiều hơn. Ru-xô nhận xét về 

hai thái cực trái ngược nhau: Tôi thường thấy những kẻ ngồi trong cỗ xe tốt chạy rất êm nhưng 

mơ màng, buồn bã cáu kỉnh hoặc đau khổ; còn những người đi bộ lại luôn luôn vui vẻ, khoan 

khoái và hài lòng với tất cả. 

   Đoạn văn được viết bằng một giọng điệu hân hoan dù đậm tính chủ quan nhưng vẫn được mọi 

người đồng tình. Những câu văn ngắn gióng như những bước chân đi bộ, bước nọ nối tiếp bước 

kia thong thả, ung dung: Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà I Một bữa cơm đạm bạc mà 

sao có vẻ ngon lành thế! Ta thích thú biết bao khi lại ngồi vào bàn ăn! Ta ngủ ngon giấc biết bao 

trong một cài giường tồi tàn! 

   Trong các chuyến đi bộ ngao du, điều kiện ăn ngủ tuy đơn sơ thiếu thốn nhưng những thú vui 

tình thần lành mạnh, bổ ích sẽ đem đến cho tâm hồn ta sự sảng khoái vô biên. Nếu cuộc đời được 

nối tiếp bằng những cuộc đi bộ ngạo du như thế thì chắc chắn ta sẽ trẻ mãi không già.  

    ài văn khép lại bằng một ý tưởng khiêm nhường nên tránh được sự khoa trương ồn ào. Mục 

đích của đi bộ ngao du cũng có giới hạn, không thể áp dụng nó trong tất cả các loại hành trình: 

Khi ta chỉ muốn đến một nơi nào, ta có thể phóng bằng xe ngựa trạm; nhưng khi ta muốn ngao 

du, thì cần phải đi bộ. Kết luận như thố là khéo léo, thiết thực. 

   Trong tác phẩm, có những chỗ tác giả xưng ta và có những chỗ xưng tôi. Tác giả xưng ta khi lí 

luận chung và xưng tôi khi nói về cảm nhận của mình trước cuộc sống. Cũng có lúc những trải 

nghiệm riêng tư ấy lại được thể hiện dưới dậng kể chuyện về người học trò Ê-min, tuy rằng Ê-

min chỉ là nhân vật do ông tưởng tượng ra mà thôi. 

   Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa lí luận trừu tượng và vốn sống thực tế của bản thân nên áng văn 

nghị luận này của Ru-xô không hề khô khan mà ngược lại rất sinh động, giàu sức thuyết phục.  
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   Ru-xô là một con người giản dị, quý trọng tự do và yêu mến thiên nhiên.  óng dáng của núi 

sông, đồng ruộng, hoa lá, cỏ cây hiện lên khá đậm nét trong bài Đi bộ ngao du, đó là nét đặc biệt 

làm cho bài văn nghị luận này trở nên nhẹ nhàng, tươi mát và đầy sức sống. 

>>> Tham khảo thêm hướng dẫn soạn bài Đi bộ ngao du để có thêm những luận cứ, dẫn chứng 

cụ thể hơn cho bài phân tích. 

Bài mẫu 4 Phân tích bài Đi bộ ngao du 

   Đi bộ ngao du là một văn bản mang tính chất nghị luận, được trích trong tiểu thuyết Ê-min hay 

về giáo dục. Tác phẩm được coi là thiên luận văn – tiểu thuyết, nội dung đề cập đến việc giáo 

dục một em bé từ khi mới ra đời cho đến lúc lớn khôn. Đoạn trích Đi bộ ngao du (Ngữ văn 8 – 

Tập 2) đã chứng minh rất rõ lợi ích của việc đi bộ ngao du không hề tốn kém về vật chất. Đúng 

như lời nhận định Đi bộ ngao du là cái thú không mất tiền. 

   Đi bộ ngao du không ngoài mục đích làm cho nhân vật có được một chút thư giãn, thanh thản 

cả đầu óc và tâm hồn. Mở đầu phần chính là một phát hiện bất ngờ, nghe như đùa nhưng lại là sự 

thật. Tôi chỉ quan niệm được một cách đi ngao du thú vị hơn đi ngựa: đó là đi bộ.  ởi vì nhờ có 

đi bộ mà con người được giải phóng, được tự do. Từ một khái niệm về phương diện thông 

thường của vật chất, của sinh hoạt hàng ngày mà người viết đã nâng lên một cái đích cao siêu 

của tinh thần, tư tưởng. Nó là một tiếng reo thú vị biết bao! Nhà văn giống như người vừa tìm ra 

một chân lý bất ngờ mà không mấy ai quan tâm, để ý. Đại từ ta”ở bài có ý chỉ chủ thể được tự 

do, tự do theo ý thích của mình, tự do hành động theo ý mình, chẳng phụ thuộc vào ai. Đoạn văn 

diễn tả được cái hứng khởi tràn đầy trong bối cảnh tự do khi con người được cởi trói khỏi những 

ràng buộc với xung quanh. 

   Còn cái tôi của nhà văn lúc này là cả một thế giới tự do, nó được tháo cũi sổ lồng tha hồ mà 

bay nhảy. Này nhé: về ý thích, ta ưa, ta muốn nhiều hay ít thế nào là tùy, về hành động cũng tha 

hồ như thế, nào ta quay sang phải, sang trái; ta xem xét tất cả những gì thấy hay hay; ta dừng lại 

ở tất cả mọi khía cạnh. Đó là nhận thức. Nó cũng bay lượn như một nỗi niềm lần đầu được chắp 

cánh bởi tự do. Cái duy nhất lúc mà người viết phụ thuộc là chính bản thân, một bản thân không 

có gì còn vướng cản, để tha hồ hưởng thụ tất cả tự do mà con người có thể hưởng thụ. Cách lập 

luận của đoạn văn rất chặt chẽ, kết hợp cả hai cách trình bày vừa song hành vừa móc xích.  

   Song hành trong cách bộc lộ chủ thể tự do: Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì 

dừng, ta muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tùy…. Móc xích dưới hình thức câu hỏi và tự mình 

giải đáp: Tôi nhìn thấy một dòng sông ư, tôi đi theo men sông, một khu rừng rậm ư, tôi đi vào 

dưới bóng cây…. Đưa ra những giả định Nếu tôi mệt… nhưng Ê-min có mệt lắm đâu; em to 

khỏe; và sao em có thể mệt được cơ chứ. Sự phân tích mình ra làm con người khác bằng cách hỏi 

và đáp (cũng chỉ là con người ấy) có tác dụng làm cho lời văn đa sắc thái và sinh động hơn, 

không đơn điệu, nghe nó như một tiếng reo thầm khi cần giãi bày, chia sẻ. Chính vì thế đoạn văn 

đã cuốn hút người đọc, người nghe. 

   Đi bộ ngao du không những giúp con người ta được tự do, thoải mái, không phụ thuộc vào ai, 

mà còn là cơ hội để cho con người trau dồi được tri thức một cách hồn nhiên. Ngoài trường lớp, 

ngoài sách vở thông thường, thiên nhiên – qua cách đi bộ ngao du, mà người ta tiếp cận là một 
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trường học lớn. Đó là cả một kho tàng, những kiến thức nông nghiệp về tự nhiên như những cơn 

gió ùa vào qua cái cửa sổ trí tuệ mà con người khao khát. Một câu hỏi đặt ra học bằng cách nào? 

Không còn cách nào khác phải gần gũi thiên nhiên, hóa mình với thiên nhiên như Ta- lét, Pla-

tông và Pi-ta-go, và khó có thể tin được rằng người yêu mến nông nghiệp chút ít mà lại không 

muốn biết các sản vật đặc trưng cho khí hậu những nơi mình đi qua và cách thức trồng trọt 

những đặc sản ấy? 

   Các cách học này khác xa, khác hẳn với cách học giáo điều, hình thức. Thiên nhiên sống động, 

thiên nhiên toàn cảnh hoàn toàn không giống với những mô hình tượng trưng trong các phòng 

sưu tập của các ngài tự nhiên học đã đành, khác xa với các phòng sưu tập của những quý ngài, 

những đấng bậc quyền uy vào hàng vua chúa.  ởi cái mà họ tưởng có đủ nhưng sự thật chỉ là 

một nửa của sự thật mà thôi! Cái sự thật của thiên nhiên phải là phòng sưu tập của Ê-min.  ởi nó 

là phòng sưu tập của trái đất. Nơi đây, mỗi vật đều được đặt đúng chỗ của nó. Các nhà tự nhiên 

học đã thổi linh hồn vào cho nó. 

   Đi bộ ngao du còn là cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe.  iết bao hứng thú khác nhau ta tập 

hợp được nhờ cách ngao du thú vị ấy, không kể sức khỏe được tăng cường, tính khí trở nên vui 

vẻ. Câu văn vừa chuyển ý vừa có sắc thái tươi tắn như. Nhờ đi bộ ngao du mà con người vốn già 

đi, nay trẻ lại, tâm trạng u buồn nay trở nên vui vẻ. Đi bộ ngao du còn là một liều thuốc bổ, một 

loại tiên dược diệu kỳ mà nào có tốn kém gì đâu? Để so sánh được hai hình thức ngao du: đi xe 

và đi bộ nhà văn không đặt mình vào trong các cuộc đi bộ ngao du mà đứng ở một góc nhìn quan 

sát rất khách quan: Tôi thường thấy những kẻ ngồi trong cỗ xe tốt chạy rất êm nhưng mơ màng, 

buồn bã, cáu kỉnh hoặc đau khổ; còn những người đi bộ lại luôn vui vẻ, khoan khoái và hài lòng 

với tất cả. Hai trạng thái ấy là sự vận động hay không vận động tạo ra?  

   Tiếp theo, bằng giọng điệu hân hoan, dù có chủ quan, nó có rất nhiều khả năng chia sẻ và đồng 

cảm. Những câu văn ngắn giống như những bước chân đi bộ, bước nọ nối tiếp bước kia thật đều 

đặn, thanh thản, cởi mở và tươi tắn: Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà. Một bữa cơm đạm 

bạc mà sao có vẻ ngon lành đến thế. Ta thích thú biết bao khi lại ngồi vào bàn ăn! Ta ngủ ngon 

giấc biết bao trong một cái giường tồi tàn. Một loạt các câu cảm thán với các điệp từ biết bao đã 

đẩy lùi sự thiếu thốn của vật chất, nhường chỗ cho những khoan khoái tự thân ở cơ thể và tâm 

hồn mà các cuộc đi bộ ngao du mang lại. Như vậy ta có thể khẳng định rằng: Đi bộ ngao du là 

thế giới của trẻ mãi không già. 

   Cuối cùng bài văn khép lại: Khi ta chỉ muốn đến một nơi nào, ta có thể phóng bằng xe ngựa 

trạm; nhưng khi ta muốn ngao du, thì cần phải đi bộ. Kết như vậy là khéo, là thiết thực, là vừa 

tầm. Kết quả của cuộc đi bộ ngao du được xác định không hơn và cũng không kém như thế. Phải 

chăng đó là một ý tưởng khiêm nhường trước sự khoa trương, ồn ào theo kiểu quảng cáo. Đi bộ 

ngao du chỉ có giới hạn ở mục đích có chừng mực của nó mà thôi. Không thể tung hô nó trong 

tất cả các loại hành trình. 

   Đi bộ ngao du như một thiên phiếm luận y dưới hình thức nói chơi. Tuy đùa mà không vô bổ. 

 ài viết đã chứng minh cho ích lợi của việc đi bộ ngao du: là cách mà con người được giải 

phóng tự do; là cách giúp cho con người trau dồi tri thức một cách hồn nhiên và đó là cách tốt 

nhất để tăng cường sức khỏe mà không cần phải chi phí gì tốn kém. Đó chẳng phải  là cái thú 

không mất tiền sao? 
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Bài mẫu 5 Phân tích bài Đi bộ ngao du 

   Ru-xô là một nhà văn vô cùng giản dị,  quý trọng tự do và đặc biệt là rất yêu thiên nhiên. Chính 

vì thế, bài “Đi bộ ngao du” của ông đã làm cho người đọc hiểu được lợi ích của việc đi bộ bằng 

những cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ và dẫn chứng xác thực. 

   Thật vậy, đi bộ là một môn thể thao mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Khi đi bộ, ta 

hoàn toàn được tự do, tùy theo  ý thích của mình, không hề bị lệ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ cái gì. 

Điều chủ động nhất là ta thích đi đâu thì đi, dừng lúc nào thì dừng hay hoạt động nhiều ít thế nào 

là tùy ở ta. Không những thế, ta có thể quan sát khắp nơi, có thể ngắm những gì mà ta yêu thích: 

“Quay sang phải, sang trái, ta xem tất cả những gì ta thấy hay hay.  ất cứ đâu ta thích, ta lưu lại 

đấy, lúc nào chán, ta bỏ đi luôn". Chính bởi ta hoàn toàn không bị bất cứ thứ gì ràng buộc như 

con đường, phương tiện hay bất cứ ai. 

   Đối với Ru-xô, lợi ích quý giá nhất của việc đi bộ đó chính là được trau dồi vốn kiến thức về 

tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, địa lí, tự nhiên. Nếu ta là một người yêu nông nghiệp thì 

chắc hẳn sẽ phải tìm hiểu cách trồng trọt những sản vật mà nơi ta đi qua. Còn nếu ta là một người 

đam mê môn Địa lí thì điều tất yếu đó là ta nhất định sẽ tìm hiểu khí hậu của những nơi mà ta đi 

qua. Hay ta sưu tập những mẩu đá, hoa, quả, những thứ ta yêu thích thì chắc hẳn ta là một người 

có hứng thú với tự nhiên học. 

   Thật không thể tin được nếu ta có cơ hội được đi bộ ngao du mà lại không xem xét những tài 

nguyên mà ta giẫm chân lên, bỏ qua những gì mà trái đất đang phô bày trước mắt một cách 

phong phú. Một điều chắc chắn là những người có vốn tri thức được trau dồi qua những chuyến 

ngao du sẽ có cái nhìn gần gũi, sâu rộng hơn về vạn vật xung quanh, hiểu sâu rộng hơn, tường 

tận hơn về thiên nhiên bao la rộng lớn. 

   Không những thế, đi bộ còn mang lại một lợi ích không kém phần quan trọng và qu  giá cho 

những ai tham gia môn thể thao này đó chính là tăng cường sức khỏe, tính khí trở nên hòa đồng, 

vui vẻ hơn. Và đi bộ cũng rất tốt cho những ai có những căn bệnh như tim, mạch, cao huyết 

áp,… Ngoài ra, đối với phái đẹp, đi bộ còn làm cho dáng vẻ cân đối, thon thả,. Đặc biệt, đi bộ 

còn giúp ta có cảm giác khoan khoái, hài lòng với tất cả, không còn thấy buồn bã, cáu kỉnh. Sau 

mỗi lần đi bộ, ta ăn cảm thấy ngon miệng hơn, ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn.  ên cạnh đó, đi bộ 

không gây tốn kém lại rất dễ thực hiện, thế nên mọi lứa tuổi đều có thể dễ dàng tham gia môn thể 

thao này. Cũng chính vì vậy, mặc dù ngày nay có rất nhiều môn thể thao mới xuất hiện, hay và 

hấp dẫn nhưng đi bộ vẫn được mọi người lựa chọn và yêu thích nhất. 

   Đi bộ với những lợi ích kể trên thì không ai trong chúng ta có thể phủ nhận đi bộ rất có lợi đối 

với đời sống sức khỏe, tinh thần của con người. Ru-xô quả là một thiên tài của nước Pháp, ông 

đã hiểu được cái lợi, cái tốt sẽ có được từ việc đi bộ cách đây hàng trăm năm. Qua bài “Đi bộ 

ngao du”, em đã hiểu được thêm rằng đi bộ là rất có ích đối với con người. Nó làm cho đời sống 

sức khỏe mỗi người được cải thiện.  ên cạnh đó, mỗi người còn có thể trau dồi thêm kiến thức 

qua thực tế trong khi đi bộ. Do đó em nhất định sẽ cố gắng tham gia vào môn thể thao này để có 

được sức khoẻ tốt hơn, học tập tốt hơn. 

-/- 
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    Trên đây là những gợi ý cách làm chi tiết cùng tuyển chọn top 5 bài văn phân tích bài Đi bộ 

ngao du hay mà Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo. Hi vọng các em đã 

có thêm những ý văn hay để bổ sung cho nội dung bài viết của mình sắp viết.  

    Truy cập kho tài liệu Văn mẫu lớp 8 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 em học tốt !  
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