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Văn bản 18: Sang thu  

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 

1. Tác giả 

- Hữu Thỉnh tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Thỉnh. Ông sinh năm 1942, quê ở huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu thuộc lớp nhà thơ chiến sĩ trưởng 

thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

+ Trong giai đoạn chống Mĩ cứu nước, bao trùm trong toàn bộ sáng tác của Hữu 

Thỉnh là cảm hứng về quê hương, đất nước, nhân dân. 

+ Sau chiến tranh, ngòi bút của ông hướng về những cảm xúc đời thường hay 

những thân phận cá nhân. 

- Phong cách sáng tác: cảm xúc tinh tế, lãng mạn; hình ảnh giản dị mà giàu sức 

gợi cảm... 

2. Tác phẩm 

a. Hoàn cảnh sáng tác 

- Bài thơ “Sang thu” được sáng tác vào năm 1977. 

- Tác phẩm được in nhiều lần trong các tập thơ và gần đây nhất là tập thơ “Từ 

chiến hào đến thành phố” năm 1991. 

b. Ý nghĩa nhan đề 

- “Sang thu” trước hết gợi lên khoảnh khắc giao mùa của thiên nhiên, khi đất trời 

chuyền từ hạ sang thu. 

- Gợi khoảnh khắc chuyển giao giữa tuổi trẻ sang độ tuổi trưởng thành vững vàng, 

từng trải. 

c. Bố cục: Ba phần 

- Phần một: (Khổ 1) Những tín hiệu giao mùa. 

- Phần hai: (Khổ 2) Quang cảnh thiên nhiên phút giao mùa. 

- Phần ba: (Khổ 3) Những suy ngẫm về cuộc đời lúc chớm thu. 

II. Trọng tâm kiến thức 

1. Những tín hiệu giao mùa 
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“Sang thu” là một khoảnh khắc rất đặc biệt của thiên nhiên. Đó là lúc hạ vẫn chưa 

kịp đi mà hương thu đã lặng lẽ đến rồi. 

Trước sự thay đổi ấy, hẳn phải là một hồn tinh tế và giàu cảm xúc lắm thì nhà thơ 

mới cảm nhận được: 

"Bỗng nhận ra hương ổi 

Phả vào trong gió se  

Sương chùng chình qua ngõ  

Hình như thu đã về” 

- Hữu Thỉnh đã lựa chọn một hình ảnh quen thuộc, gần gũi để làm nên một tứ 

thơ mới mẻ khi ông sử dụng một làn “hương ổi” để làm tín hiệu giao mùa: 

+ “Hương ổi” đi liền với từ “bỗng” được đặt ở đầu câu thơ đã diễn tả cảm giác 

bất ngờ, đột ngột, ngỡ ngàng của nhân vật trữ tình. 

+ “Hương ổi” đi liền với động từ “phả” diễn tả một làn hương ngào ngạt, sánh 

đậm. Đồng thời gợi cho ta liên tưởng đến không gian thân thuộc của những làng 

quê. Đó có thể là một làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ với những khu vườn, 

những lối ngõ sum suê cây trái. 

 Làn “hương ổi” trở thành phong vị riêng trong thơ thu Hữu Thỉnh. 

- Tác giả lựa chọn làn “gió se” làm tín hiệu thứ hai cho khoảnh khắc giao mùa:  

+ "Gió se” là ngọn gió heo may đặc trưng của mùa thu đất Bắc. Đó là một thứ gió 

khô và thoáng chút se lạnh. 

+ Làn "gió se” ấy đã làm dịu đi cái nắng oi ả, gay gắt của mùa hạ và khiến cho làn 

"hương ổi” như sánh lại và trở nên ngọt ngào hơn. 

- Những tín hiệu từ "hương ổi”, "gió se” dường như vẫn còn chưa đủ để đánh giá 

cho khoảnh khắc giao mùa. Bởi vậy, tác giả đã vội vã kiếm tìm ở một tín hiệu tiếp 

theo là những màn sương. 

+ Cảm nhận của tác giả có sự thay đổi từ khứu giác, xúc giác sang cảm nhận bằng 

thị giác. 

+ Nghệ thuật nhân hóa qua từ láy "chùng chình” đã gợi lên dáng vẻ lãng đãng như 

đợi chờ, cố ý chậm lại đầy lưu luyến của màn sương. 

+ Cụm từ “qua ngõ” gợi liên tưởng đến những đường làng, ngõ xóm hay cũng là 

cửa ngõ của thời gian thông giữa hai mùa (cuối hạ, đầu thu). 
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- Trước khoảnh khắc giao mùa ấy, tác giả đã giật mình, bối rối: “Hình như thu đã 

về” 

+ ‘'Hình như” là một lối nói giả định, phán đoán không chắc chắn, với một chút 

nghi hoặc. Nhưng lại rất phù hợp để diễn tả về cảm nhận mơ hồ lúc giao mùa. 

+ Sự kết hợp một loạt các từ “bỗng”, “phả”, “hình như” đã thể hiện tâm trạng 

ngờ ngàng, vui mừng, hạnh phúc của tác giá trong phút giao mùa của vạn vật. 

 Đó là những cảm nhận tinh tế của tác giả lúc thu sang, và đối diện với những 

khoảnh khắc ấy là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. 

2. Quang cảnh thiên nhiên phút giao mùa 

 Quang cảnh thiên nhiên được tái hiện chân thực và sống động qua việc lựa chọn 

những hình ảnh đặc trưng: 

"Sông được lúc dềnh dàng 

Chim hát đâu vội vã” 

- Hai câu thơ đầu có cấu trúc đối tự nhiên, chặt chẽ đã diễn tả vẻ đẹp thiên nhiên và 

lòng người phút giao mùa. 

- Hình ảnh “dòng sông” được nhân hóa qua từ láy “dềnh dàng”: 

+ Tả thực một dòng sông tĩnh lặng, trong trẻo với dòng chảy êm đềm. 

+ Con sông được nhân hóa như đang được nghỉ ngơi sau một mùa hạ vất vả với 

bão giông. 

+ Đi liền với từ “được lúc” gợi ta liên tưởng đến hình ảnh những con người đã đi 

qua thời chiến, trải qua lửa đạn giờ đang được sống chậm lại, đến lúc phải nghỉ 

ngơi. 

- Hình ảnh những chú “chim” được nhân hóa qua từ láy “vội vã”: 

+ Tả thực những cánh chim di cư bay về phương Nam để tránh rét. 

+ Những cánh chim được nhân hóa như bắt đầu nhanh hơn, gấp gáp hơn khi nhận 

ra những đợt gió heo may se lạnh đang ùa về. 

+ Đi liền với từ “bắt đầu” gợi ta liên tưởng đến những người lính bước ra từ trong 

chiến tranh. Họ cứ ngỡ đã đến lúc phải nghỉ ngơi để suy ngẫm, song lại chính là 

lúc họ “bắt đầu” phải vội vã, tất bật trong những lo toan của cuộc sống mới. 

- Nghệ thuật đối được tác giả sử dụng một cách nhịp nhàng, tài tình qua hình ảnh 

“dềnh dàng” >< “vội vã”: 
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+ Làm nổi bật hai động thái trái ngược của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao 

mùa.  

+ Làm nổi rõ hai tâm trạng trái ngược nhau của con người khi bước từ chiến tranh 

sang hòa bình. 

Quang cảnh thiên nhiên tiếp tục tái hiện qua những sáng tạo vô cùng độc đáo, ấn 

tượng: 

“Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu” 

- Nghệ thuật nhân hóa qua cụm từ có ý nghĩa tượng hình “vắt nửa mình”:  

+ Gợi lên không gian của một bầu trời cao rộng, trong trẻo lúc thu về. 

+ Khiến cho đám mây như có hình, có hồn và trở nên gần gũi, sinh động. 

+ Gợi liên tưởng đến bước đi cúa thời gian, đám mây như một cây cầu đặc biệt để 

nối liền những ngày cuối hạ và đầu thu. 

- Hình ảnh “đám mây” còn mang nghĩa thế sự. Gợi sự giao thời của đời sống khi 

đất nước đang chuyển giao từ chiến tranh sang hòa bình. 

 Khoảnh khắc giao mùa được tái hiện rất tinh tế, sống động bằng những câu thơ 

giàu giá trị tạo hình. Và ẩn sau khoảnh khắc đó còn là hình ảnh của đời sống lúc 

sang thu với biết bao biến chuyển. 

3. Những suy ngẫm về đời người lúc chớm thu 

Những biến chuyển của thiên nhiên: 

“Vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vơi dần cơn mưa” 

- Nghệ thuật đối qua hình ảnh “vẫn còn” >< “vơi dần”; “nắng” >< “mưa” đã tái 

hiện sự vận động trái chiều của hai hiện tượng thiên nhiên. 

- Hình ảnh “nắng” và “mưa” là những hiện tượng của thiên nhiên, vận hành theo 

quy luật và có thể dự báo. 

- Tác giả đã mượn những hiện tượng thiên nhiên quen thuộc, dễ nắm bắt để cụ thể 

hóa khoảnh khắc giao mùa. 

- Những từ ngừ chỉ mức độ, ước lượng: “vẫn còn”, “bao nhiêu”, “vơi”, “bớt” 

được sắp xếp theo trình tự giảm dần, cho thấy dấu hiệu của mùa hạ đang nhạt dần 

và những dấu hiệu của mùa thu ngày một đậm nét hơn. 
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 Tác giả đã làm hiện hình bước chân của mùa thu giữa đất trời. 

Đối diện với mùa thu của đất trời, trong lòng nhà thơ dào dạt bao suy ngẫm về đời 

người lúc chớm thu qua những hình ảnh giàu sức gợi: 

“Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi” 

- Hình ảnh của “sấm”: 

+ Là một hiện tượng, dấu hiệu cho những cơn mưa rào mùa hạ. 

+ Ẩn dụ cho những biến động, bất thường, thử thách trong cuộc đời của mỗi một 

con người. 

- Hình ảnh “sấm” đi liền với lối miêu tả “bớt bất ngờ” và “hàng cây đứng tuổi”:  

+ Tả thực về một hiện tượng, đó là sang thu, tiếng sấm như nhỏ dần, không còn đủ 

sức làm lay động những hàng cây đã qua bao mùa thay lá. 

+ Là một ẩn dụ về những con người từng trải, giờ đến tuổi xế chiều thì trở nên 

vững vàng hơn, ung dung hơn trước những đổi thay, biến động của cuộc đời. 

 Khổ thơ đã bộc lộ trọn vẹn những khoảnh khắc thiên nhiên và đời người sang 

thu, với những cảm nhận tinh tế và suy ngẫm sâu sắc của nhà thơ. 

III. Tổng kết 

1. Nội dung 

Bài thơ “Sang thu” là sự cảm nhận tinh tế của tác giả về vẻ đẹp thiên nhiên với 

những bước chuyển mình từ hạ sang thu. Đồng thời, qua tác phẩm còn nói lên 

niềm xúc động, những suy ngẫm và triết lí trong khoảnh khắc giao mùa của nhà 

thơ. 

2. Nghệ thuật 

- Ngôn ngữ, hình ảnh giản dị, tự nhiên nhưng giàu sắc gợi, độc đáo và mới lạ. 

- Giọng thơ nhẹ nhàng, sâu lắng. 

 


