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THUYẾT MINH VỀ THỂ THƠ LỤC BÁT 

 

1. Lập dàn ý thuyết minh về thể thơ lục bát 

a. Mở bài: 

Giới thiệu khái quát về thể thơ lục bát (do người Việt sáng tạo, dễ bộc lộ cảm xúc). 

b. Thân bài. 

Các đặc điểm của thể thơ lục bát: 

Lục bát chỉnh thể (tuân đúng những quy định) 

Số câu, số tiếng: 

- Số dòng: Một câu gồm hai dòng (một cặp) gồm: Một dòng có sáu tiếng và một dòng có tám 

tiếng. 

- Số câu: Không giới hạn nhưng khi kết thúc phải dừng lại ở câu tám tiếng. 

Một bài thơ lục bát: Có thể có một câu, hai câu, ba câu hay có thể có nhiều câu nối dài. 

Cách gieo vần: 

- Âm tiết cuối của dòng sáu tiếng hiệp vần với âm tiết thứ sáu cuả dòng tám tiếng theo từng 

cặp. Âm tiết cuối của dòng tám tiếng lại hiệp vần với âm tiết thứ sáu của dòng sáu tiếng nối 

tiếp. Cứ thế luân chuyển như vậy cho đến hết bài. 

- Vần cuối dòng là vần chân, vần ở giữa dòng là vần lưng. 

Phối thanh: 

- Chỉ bắt buộc: Các tiếng thứ tư phải là trắc; các tiếng thứ hai, sáu, thứ tám phải là bằng. 

- Nhưng câu tám tiếng thì tiếng thứ sáu và tiếng thứ tám phải khác dấu (nếu tiếng trước là 

dấu huyền thì tiếng sau phải không có dấu và ngược lại). 

- Các tiếng thứ một, ba, năm, bảy của cả hai câu sáu tiếng, tám tiếng và âm tiết thứ hai (của 

cả hai câu) có thể linh động tuỳ ý về bằng trắc 

Nhịp và đối trong thơ lục bát: 

- Cách ngắt nhịp khá uyển chuyển: Nhịp 2 / 4; Nhịp 3/3 
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Đối: Thơ lục bát không nhất thiết phải sử dụng phép đối. Nhưng đôi khi để làm nổi bật một ý 

nào đó, người làm thơ có thể sử dụng tiểu đối trong từng cặp hoặc từng câu thơ. 

Trường hợp Ngoại lệ: 

Lục bát biến thể: 

- Số chữ tăng lên: Vần lưng tất nhiên cũng xê dịch theo. 

- Thanh: Tiếng thứ hai có thể là thanh trắc: 

- Gieo vần: Có thể gieo vần trắc: 

Tác dụng của thơ lục bát: 

- Phản ánh và cô kết trung thành những phẩm chất thẩm mĩ của Tiếng Việt. 

- Cách gieo vần và phối thanh, ngắt nhịp giản dị mà biến hoá vô cùng linh hoạt, phong phú và 

đa dạng làm cho thơ lục bát dồi dào khả năng diễn tả. 

c. Kết bài 

- Nêu vị trí của thơ lục bát trong nền văn học Việt Nam. 

- Bắt nguồn từ ca dao, dân ca, được phát triển qua các truyện thơ Nôm, các kịch bản ca kịch 

dân tộc và đạt đến mức hoàn thiện với các thiên tài như Nguyễn Du … 

- Được tiếp tục phát huy qua các thế hệ sau như Tố Hữu … 

-> Thơ lục bát có sức sống mãnh liệt trong nền thơ ca hiện đại Việt nam. 

2. Viết đoạn văn ngắn thuyết minh về thể thơ lục bát 

Văn học Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ văn học Trung Quốc nhưng không vì thế mà dân 

tộc ta không sáng tạo ra được những tác phẩm văn chương và những thể loại văn chương 

giá trị cao. Một trong số những sáng tác đặc biệt của nền văn học dân tộc và chính là thể thơ 

giản dị - lục bát. Lục bát là một thể thơ của dân tộc ta nhưng thời điểm chính xác thơ lục bát 

ra đời từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên các nghiên cứu tới 

thời điểm hiện tại thường nghiêng theo hướng lục bát bắt nguồn từ văn học dân gian. Thơ 

lục bát ngay từ tên gọi đã cho ta biết số tiếng trong mỗi câu. Thơ gồm các cặp, mỗi cặp lục 

bát sẽ bao gồm hai câu, một câu sáu chữ (tiếng) và một câu tám chữ (tiếng). Về cách gieo 

vần, thơ lục bát vừa gieo vần chân cũng vừa gieo vần lưng. Tiếng cuối của lục sẽ vẫn với đến 

thứ sáu của bát và tiếng cuối của câu bát sẽ vần với tiếng cuối của câu lục bên dưới. Một bài 

thơ lục bát thường sẽ có số câu chẵn. Thơ lục bát có tuân thủ theo luật bằng trắc, tức có sự 

quy định về thanh. Giữa các tiếng 2, 4, 6 của câu lục sẽ lần lượt mang thanh (bằng – trắc- 

bằng), còn đối với các tiếng thứ 2, 4, 6, 8 của câu bát thường sẽ là (bằng - trắc - bằng -
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bằng). Mỗi chúng ta cần trân quý, gìn giữ, phát huy thể thơ này bởi đó là một thể thơ mang 

bản sắc và dấu ấn của dân tộc Việt Nam. 

3. Thuyết minh về thể thơ lục bát 

Trong nền văn học đồ sộ của Việt Nam, để làm nên các tác phẩm thực sự có giá trị không thể 

kể đến công lao của các hình thức thơ mà các nhà thơ, nhà văn đã lựa chọn làm chất liệu 

cho tác phẩm của mình. Nếu nói nội dung là phần hồn của bài thơ, bài văn thì hình thức thơ 

lại được xem là phương tiện truyền tải để những nội dung ấy, quan niệm của tác giả có thể 

đến được với bạn đọc. Một trong những thể thơ được xem là mang đậm màu sắc của dân 

tộc Việt Nam có thể kể đến là thể thơ Lục Bát. 

So với nền văn học già lâu đời như nền văn học Trung Hoa, nền văn học Việt Nam có thể coi 

là non trẻ hơn. Nhưng qua bao thế hệ người Việt Nam luôn có ý thức trong việc tiếp thu những 

tinh hoa văn hóa của nhân loại, sau đó tiếp thu, chọn lọc một cách có sáng tạo vào Việt Nam, 

sự chọn lọc này hoàn toàn sáng tạo, bởi người Việt Nam ta chỉ tiếp thu những cái phù hợp 

nhất với quốc gia, dân tộc mình, và sự kế thừa đó không phải sao chép mà là sáng tạo. Nhìn 

lại quá trình tiếp thu ấy ta có thể thấy được bản lĩnh dân tộc của con người Việt Nam. 

Xét về thể loại và các hình thức thơ trong văn học, người Việt Nam bên cạnh tiếp thu của 

người Trung Hoa như thể thơ Cổ Phong hay thơ Đường Luật. Bên cạnh đó, ông cha ta cũng 

sáng tạo riêng cho dân tộc mình những thể thơ độc đáo, mang đậm màu sắc, văn hóa của 

dân tộc Việt Nam, như thể thơ Song thất lục bát hay thể thơ Lục bát đã trở nên vô cùng quen 

thuộc trong văn học Việt Nam. Trong đó, thể thơ Lục bát được nhiều nhà thơ lựa chọn làm 

chất liệu để xây dựng nên các tác phẩm văn chương của mình, cũng là xây dựng nên những 

bài văn mang đậm tinh thần dân tộc nhất. 

Thơ lục bát là thể thơ bao gồm có hai phần câu sáu ( câu lục) và câu tám (câu bát) nối tiếp 

nhau. Thông thường một bài thơ lục bát thường được mở đầu bằng câu lục và kết thúc bằng 

câu bát. Về số lượng câu trong một bài thơ lục bát không hề bị giới hạn nghiêm ngặt như các 

bài thơ đường luật hay thể thơ song thất lục bát. Một bài thơ lục bát có thể bao gồm hai hoặc 

bốn câu như: 

“Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao” 
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Hoặc cũng có thể kéo dài ra hàng nghìn câu thơ, mà điển hình nhất mà ta có thể kể đến, đó 

chính là kiệt tác “Đoạn trường tân thanh” (Truyện Kiều) của đại thi hào Nguyễn Du ( gồm 3253 

câu, trong đó gồm 1627 câu lục và 1627 câu bát). Số lượng câu thơ hoàn toàn phụ thuộc vào 

nội dung và ý đồ mà nhà văn muốn truyền tải đến những độc giả. 

Về cách gieo vần, thơ Lục bát tuy không bị giới hạn bởi những luật lệ nghiêm ngặt như thể 

thơ Đường luật nhưng vẫn phải đảm bải những yếu tố cơ bản. Cụ thể là trong một bài thơ 

Lục bát thì câu thơ cuối của câu lục phải vần với câu thơ thứ sáu của câu bát. Tương tự, câu 

cuối của câu bát phải hiệp vần với câu cuối của câu lục. Có thể lấy một ví dụ trong bài thơ 

Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu như: 

“Mình về mình có nhớ ta? 

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. 

Mình về mình có nhớ không 

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. 

Những câu thơ trên thể hiện được tình cảm thiết tha, gắn bó của nhà thơ Tố Hữu với chiến 

khu Việt Bắc. Nhưng ở đây ta quan tâm đến cách gieo vần của bốn câu thơ này. Như ta thấy, 

câu thơ cuối của câu lục kết khúc là chữ “ta” thì trong câu thơ thứ tám của câu bát được hiệp 

vần bằng từ “tha”. Tương tự, câu bát kết thúc bằng vần “ông” thì câu cuối của câu lục lại được 

hiệp vần bằng từ “không”. Chính vì đảm bảo những quy tắc trên mà những câu thơ lục bát 

đọc lên rất dễ nhớ, dễ hiểu, dù đọc một lần thì người đọc cũng có thể có thể đọc lại. 

Về thanh điệu của bài thơ Lục bát ta có thể thấy, chữ thứ hai và chữ thứ sáu của câu bát thì 

đều là vần bằng, nhưng yêu cầu đặt ra ở đây là chúng không được cùng một thanh. Nếu thứ 

thứ sáu là thanh không có dấu , hay còn gọi là phù bình thì chữ thứ tám phải thuộc thanh trầm 

bình. Ví dụ cụ thể như trong bài ca dao sau: 

“Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhị vàng bông trắng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” 

Như vậy, ta có thể thấy một cách khái quát về định nghĩa cũng như những đặc điểm, những 

luật lệ cơ bản trong một bài thơ lục bát. Qua đó ta cũng phần nào hiểu được cách mà các 

nhà thơ sáng tạo ra một tác phẩm văn chương, đó là cả một quá trình, vừa thể hiện được tài 

năng, vừa thể hiện được tư duy nhanh nhạy của các thi sĩ. 
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