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PHÂN TÍCH CA DAO, DÂN CA NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 

 

1. Dàn ý phân tích Những câu hát về tình cảm gia đình 

a. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về thể loại ca dao, dân ca (khái niệm, đặc điểm nội dung và nghệ 
thuật,…). 

- Giới thiệu về chùm ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình (khái quát giá trị nội 
dung và giá trị nghệ thuật,…). 

b. Thân bài: 

- Bài 1: Lời mẹ hát ru con: 

+ Biện pháp so sánh: công cha - núi ngất trời, nghĩa mẹ - nước ở ngoài biển Đông. 

-> Dùng cái rộng lớn, mênh mông của thiên nhiên để gợi nên công lao to lớn, không gì sánh 
bằng của cha mẹ. 

+ “Cù lao chín chữ”: hình ảnh ẩn dụ quen thuộc, nói lên lòng biết ơn của con cái đối với cha 
mẹ, đồng thời làm tăng thêm âm điệu tôn kính, nhắn nhủ, tâm tình của câu hát. 

-> Với việc sử dụng biện pháp so sánh, hình ảnh ẩn dụ bài ca dao đã ngợi ca công lao to lớn 
của cha mẹ. Đồng thời, qua đó, răn dạy con cháu phải luôn ghi nhớ và báo đáp công ơn to 
lớn ấy. 

- Bài 2: Lời người con gái lấy chồng xa quê với mẹ: 

+ Thời gian: chiều chiều - thời gian buổi chiều gợi cảm giác buồn, nhớ nhà và từ láy “chiều 
chiều” gợi cảm giác tuần hoàn, lặp đi lặp lại. 

+ Không gian: ngõ sau - gợi sự vắng lặng, không gian rộng lớn, mênh mông, gợi sự cô đơn, 
buồn tẻ. 

+ Nỗi niềm của người con gái: 

 Trông về quê mẹ: một cái nhìn đăm đăm, đầy thương nhớ. 

 Ruột đau chín chiều: nỗi cô đơn làm dâu xứ lạ, nhớ thương cha mẹ, tê tái, đau buồn 
không giúp đỡ được cha mẹ. 

-> Không gian và thời gian gợi nên nỗi buồn, cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi của cô gái lấy chồng 
xa, đây cũng chính là số phận của người phụ nữ trong xã hội trọng nam khinh nữ. 

- Bài 3: Lời của con cháu với ông bà: 

+ Ngó lên: hành động gợi sự trân trọng, tôn kính. 

+ Hình ảnh “nuộc lạt mái nhà”: nhiều, gợi sự kết nối bền chặt, không tách rời của sự vật cũng 
như tình cảm huyết thống và công lao to lớn của ông bà trong việc xây dựng gia đình. 

+ So sánh theo mức độ tăng tiến: bao nhiêu ... bấy nhiêu gợi nên nỗi nhớ trùng điệp, vô tận, 
không bao giờ nguôi, không bao giờ dứt. 

-> Câu ca dao nói lên một tình cảm cao đẹp, đáng trân trọng của con gnuwoif Việt Nam: luôn 
hiếu thảo, biết ơn đối với đấng sinh thành. 

- Bài 4: Tiếng hát về tình cảm anh em ruột thịt: 
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+ Sử dụng cặp từ “cùng chung”- “cùng thân”: khẳng định tình cảm anh em thân thương, mối 
quan hệ ruột thịt, sự gắn bó thân thiết. 

+ Nghệ thuật so sánh “anh em” - “chân tay”: cách ví von giàu hình tượng gợi sự liên tưởng 
về mối quan hệ mật thiết, biết nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống. 

-> Bài ca dao nhắc nhở anh em trong cùng gia đình phải biết yêu thương lẫn nhau, nương 
tựa và cùng hỗ trợ lẫn nhau. Làm được điều đó sẽ khiến cha mẹ vui lòng. 

c. Kết bài: 

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật: 

+ Nội dung: ca ngợi tình cảm gia đình, răn dạy mỗi người phải luôn ghi nhớ và báo đáp công 
ơn của cha mẹ. 

+ Nghệ thuật: thể thơ lục bát, lối nói ví von, so sánh, ẩn dụ, giọng điệu tâm tình, thủ thỉ,... 

- Cảm nhận của bản thân: tình cảm gia đình, anh em ruột thịt luôn là tình cảm thiêng liên và 
quý giá nhất. Mỗi người chúng ta phải luôn ghi nhớ và giữ gìn tình cảm ấy. 

2. Viết đoạn văn nêu cảm nhận chung về Những câu hát về tình cảm gia đình 

Từ nhỏ những câu ca dao, dân ca đã đi vào từng lời ru, tiếng hát của bà, của mẹ và cùng 
chúng ta lớn lên từng ngày. Đặc biệt, những bài ca dao, dân ca, những câu hát về tình cảm 
gia đình thật đẹp và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tình cảm gia đình luôn là một điều gì đó 
làm cho chúng ta mỗi khi nhớ đến thì vô cùng xúc động. Những bài ca dao ấy đã nói lên 
được tình cảm mẫu tử, phụ tử, tình cảm anh em trong gia đình. Những tình cảm đó đi vào 
những câu hát lại nó đẹp hơn mấy phần. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ nhớ câu " 
Công cha như núi Thái Sơn...". Câu ca dao đã nói lên công lao to lớn của cha mẹ đối với 
con cái là không gì sánh được nhưng đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta cần có trách nhiệm 
đối với những công lao đó của cha mẹ. 

3. Phân tích Những câu hát về tình cảm gia đình 

Tình cảm gia đình là một trong những chủ đề tiêu biểu của ca dao, dân ca. Những câu hát 
thuộc chủ đề này thường là lời ru của mẹ, lời của cha mẹ, ông bà nói với con cháu, lời của 
con cháu nói về cha mẹ, ông bà. Những câu hát này thường dùng để bày tỏ tâm tình, nhắc 
nhở về công ơn sinh thành, về tình mẫu tử, tình cảm anh em ruột thịt. Giáo dục con người 
về lòng biết ơn và tình cảm yêu thương trong gia đình.  

Công cha như núi ngất trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. 

Núi cao biển rộng mênh mông. 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! 

Đây là lời hát ru của bà, của mẹ trên cánh võng đong đưa giữa trưa hè nóng bức hay trong 
những đêm đông giá rét. Lời bài thơ giống như lời tâm tình thủ thỉ, thiết tha, sâu lắng, như 
lời ru gắn liền với những quan hệ tình cảm gia đình và xã hội. Trên đời này, không có bài hát 
ru nào mà mối quan hệ giữa người nghe và người hát lại gần gũi, ấm áp, thiêng liêng như ở 
bài này. Để khẳng định công cha, nghĩa mẹ, ca dao thường lấy những hình ảnh lớn lao, vĩnh 
hằng của thiên nhiên để so sánh. Trong văn chương, vai trò của người cha thường được ví 
với trời, với núi; vai trò của người mẹ ví với đất hoặc ví với biển trong các cặp biểu tượng 
truyền thống. Những hình ảnh ước lệ đẹp đẽ ấy lại được miêu tả bổ sung bằng những định 
ngữ chỉ mức độ . Bởi vì chỉ có những hình ảnh lớn lao, kì vĩ ấy mới diễn tả nổi công ơn của 
cha mẹ. Núi ngất trời, biển rộng mênh mông không thể nào đo được, cũng như công cha 
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nghĩa mẹ đối với các con kể sao cho xiết! Công cha sánh đôi với nghĩa mẹ cũng là cách nói 
đối xứng truyền thống trong ca dao – dân ca. Nhờ nghệ thuật so sánh tài tình mà lời giáo 
huấn khô khan về chữ hiếu đã biến thành lời ru ngọt ngào, êm ái. Vì thế mà khái niệm trừu 
tượng về công cha, nghĩa mẹ cũng trở nên cụ thể và thấm thía hơn. Công cha, nghĩa mẹ 
được đúc kết lại ở Cù lao chín chữ. Lời nhắn nhủ chan chứa ân tình về công cha, nghĩa mẹ, 
về đạo làm con dần dần thấm qua dòng sữa ngọt ngào, qua lời ru êm ái, cứ từng ngày, từng 
ngay nuôi dưỡng tâm hồn và nhan cách của mỗi chúng ta. 

Câu hát thứ hai là tâm sự của người con gái lấy chồng xa quê. Trong ca dao, dân ca, không 
gian ngõ sau và bến sông thường gắn liền với tâm trạng của những người phụ nữ có cảnh 
ngộ như vậy: 

Chiều chiều ra đứng ngõ sau 

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều 

Đó là tâm trạng buồn nhớ da diết, xót xa, thường xuất hiện vào lúc chiều buông. Cảnh chiều 
hay gợi buồn, gợi nhớ, bởi nó là thời điểm của sự đoàn tụ (chim bay về tổ, con người trở về 
sau một ngày làm việc mệt nhọc). Vậy mà người con gái lấy chồng xa xứ phải thui thủi một 
mình nơi đất khách quê người. 

Ngõ sau là nơi vắng lặng, và thời điểm ngày tàn đêm đến lại càng vắng lặng. Không gian ấy 
gợi người đọc nghĩ đến cnahr ngộ cô đơn và thân phận đau khổ của người phụ nữ dưới chế 
độ phong kiến gia trưởng. Bao nhiêu tủi hờn dồn nén, chất chứa trong lòng mà họ không biết 
chia sẻ cùng ai. 

Người con gái xa nhà nhớ mẹ, nhớ quê ... và băn khoăn day dứt vì chẳng thể trọn đạo làm 
con là đỡ đần cha mẹ già yếu lúc ốm đau, cơ nhỡ. Bên cạnh đó có cả nỗi nhớ về một thời 
con gái đã qua cùng nỗi ngậm ngùi thân gái dặm trường, phải chia tay cha mẹ, anh em, khăn 
gói theo chồng. 

Ngó lên nuộc lạt mái nhà 

Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu 

Từ “ngó” nghĩa là nhìn, ngắm. Còn “lạt” là dây làm từ tre, nứa dùng để buộc các thanh gỗ, 
tre làm mái nhà vào thời xưa. “Nuộc lạt” là các mối buộc của sợi lạt, để buộc chắc được các 
thanh gỗ, tre lại với nhau thì phải có rất nhiều nuộc lạt. Câu ca dao mượn hành động nhìn 
lên những nuộc lạt trên mái nhà, để gợi nhắc, thể hiện nỗi nhớ, tình yêu thương, kính trọng 
dành cho ông bà của mình. Đồng thời nhắc nhở con người ta phải biết yêu thương, hiếu 
thảo, kính trọng với ông bà, cha mẹ trong gia đình. 

Nếu cha mẹ cho ta hình hài, nuôi dưỡng ta lớn lên, dạy dỗ ta nên người thì anh em cho ta 
thêm đôi cánh, cho ta thêm sức mạnh. Bài ca dao đã nhắc đến một tình thân vô cùng đáng 
quý - tình cảm anh em trong gia đình: 

Anh em nào phải người xa 

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân 

Đó là những người cùng mẹ cha sinh ra, cùng chung sống dưới một mái nhà. Điệp từ “cùng” 
đã nhấn mạnh nguồn gốc của anh em, một mối quan hệ vô cùng thân mật, gần gũi, thiêng 
liêng và cao quý, đâu phải  “người xa”. Bởi vậy, bài ca dao đã ra lời khuyên: 

Yêu nhau như thể tay chân 

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy 
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Cách ví von của dân gian tuy giản dị nhưng có ý nghĩa vô cùng. Tay và chân là hai bộ phận 
trên cơ thể không thể tách rời, tay có thuận chân mới bước theo và cơ thể mới khỏe mạnh. 
Cơ thể ấy là gia đình, là  những người sinh thành ra ta. Sâu xa hơn là mong muốn của cha 
ông ta gửi qua lời nhắn nhủ: anh em trong gia đình có thân thiết, hòa thuận, tương trợ nhau 
như tay với chân thì cha mẹ mới có thể vui lòng. Đó là mong ước của mẹ cha nhưng cũng 
chính là bổn phận của kẻ làm con, luôn giữ hòa khí vui vẻ trong gia đình, báo hiệu với cha 
mẹ. Bài học làm người ấy tuy đơn giản nhưng thật ý nghĩa, bởi có nhiều mối quan hệ rồi sẽ 
phai nhạt theo thời gian nhưng tình anh em thân thiết không bao giờ thay đổi. 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đạo hiếu vẫn luôn được duy trì và phát huy trong mỗi 
con người và gia đình. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ cá nhân chưa 
thực hiện tròn chữ hiếu. Như bỏ hỗn láo với bố mẹ, bỏ mặc bố mẹ, ông bà không quan tâm, 
chăm sóc… Đây là những trường hợp hết sức đau lòng và cần phải đẩu lùi. Và để làm được 
điều đó, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về tình cảm gia đình; thường xuyên 
tổ chức các hoạt động chung cho cả nhà… để thắt chặt tình cảm cho các thành viên. 
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