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SÓNG 
Xuân Quỳnh 

 

I. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ - TÁC PHẨM 

1. Tác giả 

- Lớn lên trong tiếng thoi đưa dệt vải cùng tình yêu thương của bà ở làng lụa La Khê - Hà Đông, 

tâm hồn Xuân Quỳnh vốn nhạy cảm với những xót đau tan vỡ song vẫn luôn ấp ủ những khát 

khao hạnh phúc đời thường, tìm về với mái ấm gia đình. 

- Là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống mĩ, Xuân Quỳnh sớm trở thành gương 

mặt tiêu biểu của phong trào thơ trẻ với giọng thơ đằm thắm, mang nhiều trắc ẩn của một trái tim 

phụ nữ hồn hậu, chân thành luôn da diết những khát vọng đời thường. 

2. Tác phẩm   

a. Hoàn cảnh ra đời 

- SÓng là bài thơ tình duy nhất trong tập Hoa dọc chiến hào, được sáng tác năm 1967 khi Xuân 

Quỳnh từ tuyến lửa Vĩnh Linh trở về lại có chuyến đi thực tế tại biển Diêm Điền, Thái Bình. Đây 

cũng là kết quả khi nhà thơ đã trải qua nhiều suy tư từ những đồ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên. 

Chuyến đi thực tế này đem đến cho Xuân Quỳnh một sự bình yên để nhìn lại chặng đường đã qua 

và thêm khao khát cho hạnh phúc sắp tới. Có lẽ vì thế bài thơ đã quyền hòa giữa cảm xúc sâu lắng 

song cũng rất nồng nàn đằm thắm, tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Quỳnh. 

b. Kết cấu, giọng điệu 

- Tác phẩm được đan dệt bởi hình tượng SÓng và hình tượng nhân vật trữ tình “em” khi song 

hành, khi tách biệt để soi sáng cho nhau. Trong đó, SÓng là hình tượng trung tâm. Các câu thơ 

trong bài thơ vượt thoát khỏi cấu trúc thơ ngũ ngôn truyền thống, gợi âm hưởng của những con 

sóng làm nên sức hấp dẫn riêng của bài thơ. 

c. Chủ đề 

- Bài thơ là những khám phá liên tục về Sóng cũng là những khám phá về tình yêu đối lứa trong 

tâm hồn người phụ nữ. Từ đó, Xuân Quỳnh bộc lộ khát vọng hạnh phúc đời thường, khát vọng về 

tình yêu đối lứa vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người. 

II. PHÂN TÍCH 

1. Sóng và những trạng thái đối lập của tình yêu đôi lứa (2 khổ đầu) 

- Đề tài: Tình yêu đôi lứa là đề tài gửi những thương nhớ muôn thuở của thơ ca. Là thi sĩ hiếm ai 

không đôi lần bộc bạch lòng mình trong những xúc cảm riêng tư ấy. Xuân Diệu đam mê cuồng 

nhiệt tình yêu đến “tan cả đất trời”, Lưu Quang Vũ nghĩ về tình yêu với say mê, lãng mạn và 

phóng khoáng… Còn Xuân Quỳnh lại gửi lòng mình theo nhịp sóng với bao cảm xúc hồn hậu 

chân thành. 

- Mở đầu bài thơ là hình ảnh của Sóng với tất cả những cung bậc: 

Dữ dội và dịu êm 

Ồn ào và lặng lẽ 

Sông không hiểu nổi mình 

Sóng tìm ra tận bể 
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+ Con sóng ngoài đại dương xao động chuyển hóa không ngừng, và sóng hiện lên với những trạng 

thái đối lập tương phản: khi dữ dội bão tố phong ba, khi dịu êm lặng lẽ thanh bình, khi ồn ào sôi 

nổi, lúc lại êm đềm đến lạ lùng, câu thơ song hành liệt kê với nhịp thơ biến hóa đã khái quát những 

những trạng thái bí ẩn, đa dạng, nhiều cung bậc của sóng. Những những cung bậc ấy không vượt 

ra ngoài cung bậc của tình yêu đôi lứa bởi tình yêu cũng có lúc nồng nàn, đắm say, có cả những 

khi dằn vặt đau đớn và cũng có lúc lắng dịu. Đặc biệt, với hai tính từ: dịu êm, lặng lẽ đặt ở vế sau 

của dòng thơ gợi cảm giác: sau tất cả ồn ào, dữ dội, đa đoan của cuộc đời thình một tình yêu chân 

thật sẽ đưa con người đến bến bờ của bình yên, tình yêu là khoảng trời bình yên trong tâm hồn 

con người. 

+ Sóng là một sinh thể đầy khát khao, Xuân Quỳnh khám phá thấy sóng không tĩnh tại mà luôn 

tìm đến một chân trời cao rộng hơn. “Sông không hiểu nổi mình/ Sóng tìm ra tận bể”, phải chăng 

Sông không hiểu sóng bởi sông là không gian chật hẹp, sông sẽ không bao giờ biết được cung bậc 

ồn ào, dữ dội của sóng cho nên Sóng tìm ra tận bể - một không gian rộng lớn, khoáng đạt mà ở 

đó Sóng được là mình với tất cả cung bậc : Ồn ào, lặng lẽ, dữ dội, dịu êm? Hành trình từ Sông ra 

bể của Sóng là hành trình gian nan và đầy thử thách. Chữ “tận” đã góp phần thể hiện sự miệt mài, 

kì công của Sóng vượt thoát khỏi không gian Sông, khước từ những giới hạn chật hẹp của sông 

để đến với điều cao cả lớn lao và cũng là để Sóng được là chính mình. Tình yêu là vậy, yêu là 

vượt qua những tầm thường ích kỉ để vươn tới tự do và hạnh phúc lớn lao. Hình ảnh của Sóng 

thấp thoáng hình ảnh người con gái trong tình yêu, chủ động và bản lĩnh với cảm xúc và quyết 

định của mình. 

 Khổ thơ đầu không chỉ mang tới những khám phá về đặc điểm của tình yêu thông qua đặc điểm 

của sóng mà còn giúp người đọc cảm nhận được sự đa dạng, bí ẩn trong tâm hồn của người con 

gái trong tình yêu. Và hình ảnh người con gái cũng đan cài trong sóng để luôn khao khát: yêu có 

nghĩa là vượt qua những tầm thường chật hẹp để đến với những cao cả tốt đẹp, yêu có nghĩa được 

là chính mình. 

- Đặt trong mạch thời gian của ngày xưa, ngày sau, Sóng vẫn “thế”, vẫn chứa đựng tất cả những 

cung bậc cảm xúc đối lập nhưng thống nhất, vẫn vượt qua giới hạn chật hẹp để đến với thế giới 

của khát vọng tình yêu, để được là chính mình. Thán từ “ôi” đặt ở đầu câu thơ bộc lộ cảm xúc bồi 

hồi dâng trào khi nhận ra được bản chất vĩnh hằng của sóng cũng như bản chất muôn đời của tình 

yêu. Bởi vậy tình yêu muôn đời là thế nên tuổi trẻ ngày xưa, ngày sau vẫn say đắm trong xúc cảm 

bồi hồi của trái tim với những khát vọng về tình yêu tuổi trẻ.  

 Hai khổ thơ đầu là cảm nghĩ của Xuân Quỳnh về vẻ đẹp bất diệt của tình yêu: Tình yêu là bí 

ẩn, tình yêu tái sinh tâm hồn con người và tình yêu luôn là khát vọng đắm say của nhân loại. 

2. Sóng và nguồn gốc của tình yêu đôi lứa (Yêu là suy tư về cội nguồn của tình yêu – khổ 

3+4) 

- Trước muôn vàn cung bậc và trạng thái đối lập của Sóng, Xuân Quỳnh tìm về với cội nguồn của 

Sóng cũng là cội nguồn của tình yêu đôi lứa. Nhu cầu được đối thoại, được giải đáp hối thúc cái 

Tôi trữ tình của nữ thi sĩ trực tiếp hiện ra qua hình tượng trữ tình “em”. Lời thơ vì thế có tình chất 

đối thoại và rất nhiều trăn trở. Và từ đây, “em” và sóng khi song hành khi hòa nhập để soi chiếu 

tạo nên vẻ đẹp của cảm xúc thơ. 
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-  Từ khổ thơ thứ 3, “em” sẽ song hành cùng sóng. Trước không gian rộng lớn của biển cả, người 

già hay nghĩ về sự hư vô bé nhỏ của kiếp người; kẻ tráng trí lại muốn vượt biển khơi để theo đuổi 

những khao khắt, kẻ đa cảm thì lại thấy “vắng cánh buồm một chút đã cô đơn” (Hữu Thỉnh). Còn 

Xuân Quỳnh đứng trước biển -  không gian của tình yêu khi sóng đã về với biển cả,thì suy nghĩ 

thật cụ thể và giản dị: suy tư về “anh”, về “em”. Điệp ngữ “em nghĩ” về “anh, em” và “sóng” biển 

bộc lộ những suy tư, thao thức, trằn trọc của “em” với nhiều câu hỏi. “Em nghĩ” diễn tả sự thao 

thức suy tư của người con gái trứơc câu hỏi cội nguồn của sóng cũng như câu hỏi cội nguồn của 

tình yêu. Đó là câu hỏi của muôn đời và muôn người nhưng chưa bao giờ có lời đáp trọn vẹn. Thi 

sĩ Xuân Diệu, ông hoàng của thơ tình đã phải mượn cảm hứng lãng mạn để lý giải tình yêu đó 

sao: 

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu 

Có khó gì đâu một buổi chiều 

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt 

Bằng hương nhè nhẹ gió hiu hiu” 

-  Nếu có thể tìm được gió bắt đầu từ đâu thì cũng chỉ là tìm ra theo khoa học tự nhiên, nhưng 

nguồn gốc của những cơn gió khơi dậy những ngọn sóng tình yêu thì lại khác. Nỗi băn khoăn của 

“em” rất đỗi chân thực bởi có bao giờ khi yêu mà lại không suy tư tình yêu hình thành từ bao giờ. 

Và nhân vật em đang cố lí giải sự bí ẩn của thời điểm bắt đầu tình yêu qua những câu hỏi tu từ 

giống như những đợt sóng lòng đầy trăn trở nhưng càng lí giải càng nhận ra giới hạn của nhận 

thức lí trí để rồi đành phải thành thật lắc đầu thú nhận: Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu 

nhau. Câu thơ nhẹ tênh như tiếng thở mang sự mềm mại và rất nữ tính của người con gái bộc lộ 

sự bất lực khi cố gắng đi tìm nguồn cội tình yêu. Sự bất lực ấy là đương nhiên bởi tình yêu có 

những lí lẽ riêng của nó mà khoa học, mà lí trí không thể lí giải được. Và như vậy, tình yêu chỉ có 

thể cảm nhận mà không thể phân tích, không thể cắt nghĩa lí giải ngọn ngành. Nhưng chính nhu 

cầu và khao khát được nhận thức cho thấy tình cảm dào dạt trong tâm hồn người phụ nữ, giúp 

người đọc thẩm thấu được những vẻ đẹp và những giá trị thiêng liêng của tình yêu.  

3. Sóng – Nỗi nhớ, sự thủy chung và niềm tin tưởng (khổ 5, 6, 7) 

a. Khổ 5 – Yêu nghĩa là nhớ 

- Tình yêu đồng hành với nỗi nhớ và sự mong đợi. Xuân Quỳnh cảm nhận sâu sắc về nỗi nhớ 

trong tình yêu.  Yêu càng nồng nàn thì nỗi nhớ càng say đắm, nỗi nhớ ấy cồn cào, da diết như 

những lớp sóng trong dâng trong trái tim thổn thức yêu thương. 

- Trong mối tương quan Sóng nhớ bờ, Xuân Quỳnh đã diễn tả nỗi nhớ của “em” dành cho anh. 

+ Sóng dù ở dưới lòng sâu hay trên mặt nước, dù ở bất cứ không gian hay vị trí nào, dù sóng ào 

ạt trên bề mặt hay âm ỉ dưới lòng sâu thì lúc nào sóng cũng nhớ bờ. Động từ “nhớ” đã nhân hóa 

hình ảnh của sóng, sóng không chỉ còn là một thực thể tự nhiên mà còn là một sinh thể mang tâm 

hồn và xúc cảm như con người đang trong men say của tình yêu. Sóng nhớ bờ không ngủ được 

hiện thực hóa của nỗi nhớ triền miên đến thao thức, phải chăng vì thế mà ngàn đời nay Sóng không 

thôi dào dạt. 

+ Nhưng dường như việc bộc lộ nỗi nhớ của nhân vật trữ tình “em” gián tiếp qua hình tượng sóng 

vẫn chưa đủ thể hiện tất cả sắc độ của tình cảm nên Xuân Quỳnh đã trực tiếp và thành thật khi nói 

rằng: Lòng em nhớ đến anh/ Cả trong mơ còn thức. Câu thơ cuối dường như có chút nói quá, có 
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chút cường điệu nhưng phải như thế mới có thể diễn tả được nỗi nhớ sâu sắc của người con gái 

khi yêu. Nỗi nhớ ấy ăn sâu vào cả ý thức và tiềm thức, đồng hành với trái tim của “em” trong từng 

giây, từng phút của cuộc đời. Lời thơ lắng lại khi người con gái thành thật đối diện với cảm xúc 

của mình, khi tự mình vượt qua sự kiêu sa nữ tính để bộc bạch nỗi lòng với người mình yêu.  

 Phải chăng nỗi nhớ là bản chất đặc trưng nhất của tình yêu nên Xuân Quỳnh đã để khổ 5 dài 

hơn để giãi bày cảm xúc nhớ nhung mãnh liệt của Sóng với bờ, của “em” với “anh”? 

 

b. Khổ 6 +7  – Yêu nghĩa là thủy chung, tin tưởng 

- Bởi sóng nhớ bờ và luôn hướng về bờ nên Xuân Quỳnh đã khám phá ra đặc trưng của sóng, đó 

là sự thủy chung bởi ở bất cứ nơi đâu sóng cũng chỉ hướng về bờ mà thôi. 

- Nếu như những khổ thơ trước cho thấy một Xuân Quỳnh hóa thân trong nhân vật trữ tình “em” 

dạt dào cảm xúc thì bắt đầu từ khổ thứ 6, người đọc cảm nhận một hình tượng trữ tình như lắng 

lại với cảm xúc để đưa ra những triết lí và thấp thoáng đâu đó những lo âu. Có lẽ tất cả là bởi 

Xuân Quỳnh không chỉ là một phụ nữ hiện đại mà còn mang đậm bản sắc phụ nữ phương Đông, 

do đó nhà thơ luôn quan niệm Tình yêu gắn liền với sự chung thủy: 

+ Ngay trong lời thơ đã xuất hiện đâu đó cái đa sự của cuộc đời đầy trắc trở thế nên Tình yêu đâu 

phải lúc nào cũng “xuôi nam, ngược bắc” mà có những lúc “xuôi bắc, ngược nam” với gian nan 

cách trở. Chuyện con người yêu nhau cùng “lên thác xuống ghềnh”, cùng “gừng cay muối mặn” 

có từ thuở ca dao nhưng coi “anh” là cái la bàn định hướng cho hành trình xuôi ngược nhiều bất 

trắc thì có lẽ “em” là người đã trao trọn vẹn niềm tin ở tình yêu. Dù ở bất cứ nơi nào, em cũng chỉ 

“nghĩ” về anh, hướng về một phương duy nhất: phương có anh. Sự chung thủy của em không chỉ 

đến từ ý thức trách nhiệm, từ cái nghĩa tình giữa con người với con người mà còn chung thủy đến 

cả ý nghĩ, bởi em nghĩ về anh là trạng thái thường trực của lo và nhớ. Cách diễn đạt của Xuân 

Quỳnh khiến cho ta thêm cảm phục về một trái tim phụ nữ tin vào tình yêu một cách trọn vẹn. 

+ Tại sao nhân vật “em” lại có thể tin vào sự thủy chung ấy. Có lẽ bởi nhìn vào sóng mà “em” tin 

tưởng, nhìn vào sóng luôn về bờ để thầy được sự thủy chung trọn vẹn. Trăm nghìn con sóng ngoài 

đại dương mênh mông, dù ồn ào, dữ dội hay lặng lẽ dịu êm thì luôn hướng về bờ, cho dù “muôn 

vời cách trở”. Khoảng cách và trắc trở đâu có thể làm phai đi sự thủy chung khi con người ta đã 

yêu thực sự. Khổ thơ thứ 7 là niềm tin tưởng mãnh liệt của nữ sĩ vào tình yêu và sức mạnh tình 

yêu.  

4. Sóng  và khát vọng của tình yêu đôi lứa (khổ 8+9) 

- Nằm trong mạch triết lí, chiêm nghiệm của một Xuân Quỳnh từng trải với một trái tìm từng đổ 

vỡ và tổn thương, hai khổ thơ cuối của bài Sóng khép lại bằng những vẫn thơ ưu tư nhưng vô 

cùng tha thiết. 

Cuộc đời tuy dài thế 

…. 

Để ngàn năm còn vỗ. 

a. Khổ 8 – Sự chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu của một cái Tôi nhạy cảm 

- Trong khát vọng tình yêu lớn lao của một trái tim nhạy cảm luôn ẩn chứa những thoáng lo âu, 

huống chi Xuân Quỳnh vốn giàu lòng trắc ẩn, cả lo. 
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- Nỗi lo âu hiện hữu trong lời thơ khi nhân vật trữ tình em ý thức được sự hữu hạn, mong manh 

ngắn ngủi của đời người. Cuộc đời tưởng là dài nhưng so với dòng chảy bất tận của thời gian cũng 

chỉ là thoáng phù vân. Biển lớn nhưng còn những không gian còn rộng hơn cả biển. Thì ra, cả thời 

gian cuộc đời con người và không gian rộng lớn của biển cả vẫn là hữu hạn so với khát vọng sống 

và yêu của con người. Giọng thơ trầm xuống, như một chiêm nghiệm của một tâm hồn nhạy cảm 

khi nhận thức được sự bé nhỏ của cái Tôi, sự mong manh của thân phận trước cuộc đời rộng lớn 

đâu ít bất trắc. 

b. Khổ 9 – Khát vọng bất tử hóa tình yêu 

- Nằm trong dòng tâm trạng trăn trở và băn khoăn với những câu hỏi: Liệu tình yêu có tồn tại mãi 

với thời gian? Làm thế nào để tình yêu vượt qua những giới hạn của cuộc đời? Những trăn trở ấy 

đã gửi gắm vào cấu trúc thơ đầy day dứt: Làm sao được tan ra/ Thành trăm con sóng nhỏ/ Giữa 

biển lớn tình yêu/ Để ngàn năm con vỗ.  

- Nhân vật trữ tình “em” trăn trở làm thế nào để hóa thân vào sóng để được như sóng muôn đời 

dào dạt trong không gian của biển lớn – không gian của tình yêu. Đó chính là khát khao cháy bỏng 

của em được sống trong tình yêu và sống bằng tình yêu. Khổ thơ cuối khép lại với những đam 

mê, mãnh liệt khi nhân vật “em” muốn vượt thoát mọi giới hạn để bất tử hóa những khao khát của 

đời mình. Phải chăng vì thế mà âm hưởng của bài thơ bỗng dạt dào trở lại để lại những đợt sóng 

mênh mang trong lòng độc giả khi khép lại trang thơ? 

III. TỔNG KẾT 

1. Giá trị nghệ thuật 

Hình tượng sóng là một ẩn dụ độc đáo, khiến lời thơ vừa thực, vừa lãng mạn. Thể thơ tự 

do năm chữ ngắt nhịp linh họat và chủ yếu không ngắt nhịp, tạo âm hưởng thơ dạt dào, vừa gợi 

âm hưởng của sóng, vừa diễn tả tinh tế khát vọng tình yêu nồng nàn. Kết cấu song hành giữa hình 

tượng sóng và em tạo thành chiều sâu nhận thức và nét độc đáo của bài thơ. 

2. Nội dung tư tưởng 

Sóng là một bài thơ tình yêu hay trong chùm thơ tình yêu đặc sắc của Xuân Quỳnh: Thuyền 

và biển, Tự hát, Mùa hoa doi,…Bài thơ thể hiện khát vọng tình yêu nồng nàn, tha thiết, sâu lắng, 

thủy chung, đó là vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu rất đáng trân trọng. Tình yêu 

đó vừa mang tính dân tộc, vừa có ý nghĩa nhân bản sâu sắc. Trong hoàn cảnh đó, bài thơ sáng tác 

năm 1967, khi đất nước ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh, còn bị chia cắt, có rất nhiều người 

con trai ra trận trong “những cuộc chia li màu đỏ” để cứu nước. Trong hoàn cảnh lịch sử hào hùng 

ấy của đất nước những năm chống Mĩ, vẻ đẹp tâm hồn của người con gái tỏa ra từ bài thơ Sóng 

đã góp phần không nhỏ làm nên tuổi trẻ huyền thoại của Việt Nam  trong những năm tháng oanh 

liệt nhất. 

Đất nước giờ đây đã thanh bình, nhưng với bao lo toan, bận rộn của thường nhật, những 

vần thơ tình yêu nồng nàn, thiết tha, chung thủy, lời tự hát tình yêu của bài thơ Sóng sẽ mãi mang 

lại những cảm xúc dịu ngọt, góp phần làm nên vẻ đẹp nhân văn của cuộc sống muôn quý, ngàn 

yêu của chúng ta. Chẳng phải là thơ đã tiếp tục sự sống của Xuân Quỳnh , tình yêu của Xuân 

Quỳnh , cả sau khi ng phụ nữ tài năng và bất hạnh đó đã đột ngột ra đi mãi mãi đó sao. Nhắc đến 

tình yêu và cuộc đời, có lẽ bạn đọc sẽ còn nhắc mãi tới Xuân Quỳnh . 

Nhận xét: 
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Xuân Quỳnh  là nhà thơ nữ viết về tình yêu rất nhiều và hay, điều làm nên sức sống mãnh 

liệt của thơ Xuân Quỳnh  có lẽ là tính chân thực và niềm đam mê gửi gắm trong những lời thơ 

giản dị mà vô cùng sâu lắng. “Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật”, thơ Xuân 

Quỳnh  rất ít triết lí mà thường nghiêng về duy cảm. Nó được viết bằng cảm xúc chân thật của 

một người mẹ, người vợ với bao lo toan chuyện cơm áo gạo tiền thời chiến tranh, là cảm xúc cụ 

thể của một ng phụ nữ làm thơ tình yêu khi đã trải qua nhiều ngọt ngào, cay đắng của tình yêu 

nên những lời thơ ấy giản dị mà vẫn xúc động lòng người. Nhà thơ từng viết: 

“Bàn tay em ngón chẳng thon dài 

Vệt chai cũ đường gân xanh vất vả 

Em đánh chắt, chơi thuyền từ thuở nhỏ 

Hái rau dền, rau rệu nấu canh 

… 

Lấy thời gian em viết những dòng thơ 

Để thấy được chúng mình không cách trở. 

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ, 

Em trao anh cùng với cuộc đời em” 

Thơ Xuân Quỳnh  giản dị nhưng không bao giờ cũ vì nó cũng có triết lí, thứ triết lí của thi ca, thứ 

triết lí đôn hậu của một người phụ nữ làm thơ. Xuân Quỳnh  nói chuyện tình yêu, chuyện cái chết, 

chuyện được mất một cách rất giản dị mà lại đi vào lòng người. 

 


